
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย 
ครั้งที่ 1/2565 

วันที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.15 น. 
ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย 

 

ผู้มาประชุม 
1. นายชวมัย  สืบนุการณ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองคาย 
2. นายพิสิฐ  อินทรวงษ์โชติ  รองผู้อ านวยการฯ อาวุโส 
3. นายนฤพนธ์  ยุทธเกษมสันต์  รองผู้อ านวยการฯ ด้านการแพทย์ 
4. นายอุเทน  จันบุตรดี  รองผู้อ านวยการฯ ด้านบริหาร 
5. นางณฤดี  ทิพย์สุทธิ์  รองผู้อ านวยการฯ ด้านการพยาบาล 
6. น.ส.ภรณี  พรวัฒนา  รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ 
7. นางสุกัญญา    กราบไกรแก้ว  รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 
8. นางพนิดา   พันธุรัตน์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ 
9. น.ส.โมฬี        นาคสาร   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านบริหารครุภัณฑ์การแพทย์ 
10. นายวุฒิศักดิ์  อารีย์วัฒนานนท์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านบริการด่านหน้า 
11. นายฉัตรชัย  บุญประชารัตน์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านระบบประกันสุขภาพ 
12. น.ส.จินตาหรา  มังคะละ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ คนที่ 1  
13. นายขวัญชาย  กิติรัตน์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิคนที่ 2 
14. นายธงชัย  นาคมนต์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านพัฒนาองค์กร 
15. นายกฤษฎา  ศรีกุลวงศ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านสารสนเทศ 
16. นายจารุวัฒน์      แจ้งวัง   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ คนท่ี 1 
17. นางวันรัฐ    ตั้งกิจวานิชย์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ คนท่ี 2 
18. น.ส.รัชดาพร   ปุยนุเคราะห์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ คนท่ี 3 
19. นายสาธิต  พจน์จลองศิลป์  หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
20. นางภิรดี  บวรกิติวงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา 
21. น.ส.ธิดา  เหล่าไพบูลย์  หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก 
22. น.ส.สุนิดา  พรรณะ   หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม 
23. น.ส.นิรมล  พงษ์ไทย  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
24. นายพิชิต  บุตรสิงห์  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
25. นายสุรพล  เอียตระกูลไพบูลย์ หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
26. น.ส.มนฤดี  วงศ์จิตรัตน ์  หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 
27. นางพรรณี  สมัครคุณ  หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 
28. นายอภิสามารถ  คล่องขยัน  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา  
29. นายรังสรรค์  ไชยปัญญา  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
30. น.ส.ปรานต์ศศิ  อินทรวิเชียร  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
31. นางกมลฐา  เกยด่านกลาง  หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์  
32. น.ส.พรรผณิต  ชัยจันทร์  หัวหน้างานนิติการ      
33. นางกมลฐา  สมานทรัพย์  หัวหน้างานศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
34. น.ส.ศิวิไลซ์  ศรีวิเศษ   เลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และ 
     ส่ือสารความเส่ียงโรงพยาบาลหนองคาย 
  35. นายกงเพชร.../2 



35. นายกงเพชร  ขุนเขียว   หัวหน้างานสุขศึกษา 
36. น.ส.เพ็ญพรรณี  ใจกว้าง   นักจัดการงานท่ัวไป 
37. น.ส.เขมอชิร์กุล  อินทรวิเชียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางขวัญใจ  เกษร   ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร 1 
2. น.ส.กชพรรณ  พิลางาม   ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร 2/หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 10 
3. นางสมร  ปัญญาสวัสดิ์  ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริการ/หน.งานการพยาบาลวิสัญญี 
3. นายสมศักดิ์  ชัยจันทร์  ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ/หัวหน้างานการพยาบาลห้องผ่าตัด/ 
     หน.ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย 
4. นางบงกชจันทร์  กถนานนท์  หัวหน้างานผู้ป่วยนอก 
5. น.ส.กิตติยา  จิตจักร   หัวหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.หนองคาย 2 
6. นางกมลพร  จันทร์หล่น  หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 
7. น.ส.สมจิตร  สกุลคู   หัวหน้างานไตเทียม 
8. นางอิฏฐิวรรณ  พิมพ์ศักดิ์  หัวหน้างานจ่ายกลาง/ห้องนึ่ง 
9. นางปวีณา  หาระคุณ  หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก 1 
8. นางกฤษณา  สารบรรณ  หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม 
9. นางเยาวเรศ  ตัณฑเกษม  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษสู่ขวัญ ชั้น 5 
9. นางสมนา  สกุลคู   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ชั้น 1, 2 
10. นางนุสรา  มหิศนันท์  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ 60 เตียง ชั้น 2, 3 
10. นางณิชา  ตั้งพรชูพงศ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 
11. น.ส.พัชริดา  เคนาภูมิ   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท 
11. นางภาวนา  ค าแอ่น   (แทน) หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย  
12. นางสาวจันทร์พร   ไกรยราช  (แทน) หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก 
13. นางปริณดา  ไตรยะวงศ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 และ 2 
13. นางสุรีพร  ค าตา   หัวหน้าหอผู้ป่วยตา-หู-คอ-จมูก 
14. นางเพียงไพฑูรย์  นามศักดิ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ VIP ชั้น 4,5 
13. นางล ายอง  เลขนอก   หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม 
15. น.ส.เอมอร  อดุลโภคาธร  หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ใน รพ. (IC) 
16. น.ส.ประไพนิล  แก้วด้วง   หัวหน้างานธนาคารเลือด 
17. นายปรีดา  อาสนานิ  หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย 
18. นางดวงเดือน  เฆ้พวง   หัวหน้างานกายภาพบ าบัด 
19. นางกุลภาภร  ปัญสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน/หัวหน้าศูนย์ COC 
20. นางรพิพรรณ  โสภาเวทย์  หัวหน้าศูนย์สิทธิการรักษาพยาบาล 
21. นางช่อเพชร   ตันกิจเจริญ  หัวหน้างานหน่วยคิดค่ารักษาพยาบาล 
22. นางโสภิฎา  ผันผิน   หัวหน้างานแพทย์ทางเลือก/งานแพทย์แผนไทย 
23. นางสาววาสนา   ภูมีตั้ง   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี 
24. นายวรรณกร  เดชนรสิงห์  หัวหน้างานเวชระเบียน 
24. น.ส.ทิพวรรณ  เตนากุล   หัวหน้างานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา 
25. นางสาวรัชนี   คคนานต์ด ารง  หัวหน้างานศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น 
26.นางสุวัฒนา   ภูนาปี   (แทน) หัวหน้างานอาชีวเวชกรรม 
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 28. นายศุภากร.../3 



28. นายศุภากร  แสนท าพล  หัวหน้าศูนย์พัฒนาระบบสารสนเทศ 
29. นางส าเนียง  จันทร์รัตน์  หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
30. นายวรวุฒิ  ยังเกษม   หัวหน้างานนโยบายและแผนฯ 
35. นางวริศรา   เบ้านู   หัวหน้าหอผู้ป่วยแยกโรค 60/1, 60/4 
36. น.ส.เดือนเพ็ญ  ฟุ้งกล่ิน   งานธนาคารเลือด  
37. นางสินีนาฎ  สุวรรณมณี  ห้องผ่าตัด 
39. นางธัชนันท์  วสันธรางกูร  งานกายภาพบ าบัด 
40. น.ส.สุรีย์พร  สุวรรณรินทร์  งานเทคนิคการแพทย์ 
41. นางยุวดี  ศิริรัตน์   ห้องคลอด 
42.นางฐิตารีย์   อิงไธสง   งานวิสัญญี 
43. น.ส.จิรพันธุ์  เจริญ   พิเศษ ชั้น 10 
44. น.ส.สุธาทิพย์  ทองกุล   งานเรียกเก็บจ่ายตรง 
45. นางสาวสุนันทินี   จันทะนาม  หอผู้ป่วย VIP ชั้น 4 และ 5 
46. น.ส.นงลักษณ์  พินิจพิทักษ์พงศ์  หอผู้ป่วยหนัก 1 
46. นางวันเพ็ญ  วิศิษฎ์ชัยนนท์  QIC 
47. นางพัทยา  นิลเกต   คลินิกพิเศษ 
58. นายธงชัย  อักษรพิมพ์  งานจิตเวช 
59. นางศุภลักษณ์  นิยะสม   ศูนย์เคร่ืองมือแพทย์ 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.15 น. 

วาระก่อนการประชุม 
      1. มอบใบประกาศ โรงพยาบาล ผ่านการประเมิน Re-Accredit คร้ังท่ี 3 ระยะรับรอง  2 ปี ในเดือน
สิงหาคม 2564-สิงหาคม 2566 
      2. มอบเกียรติบัตร คนดีศรีโรงพยาบาลหนองคาย  ประจ าปี 2564 จ านวน 15 ราย มอบความ
ขอบคุณ จิตอาสา 1 ราย   

ด้านพฤติกรรมบริการท่ีดี 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1 นางสุกัญญา กราบไกรแก้ว นายแพทย์ช านาญการพิเศษ องค์กรแพทย์ 
2 นางรพิพรรณ  โสภาเวทย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์สิทธิการรักษา 
3 นางนารี     บุศยพงศ์ชัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 
4 นางสาวภาฝัน  โทวันนัง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หอผู้ป่วยสูติกรรม 
5 นางสาวเดือนเพ็ญ  ฟุ้งกล่ิน นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ งานธนาคารเลือด 
6 นางธัชนันท์    วสันธรางกูร นักกายภาพบ าบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟ ู
7 นางกานดา    ทิพย์สุทธิ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้   กลุ่มงานสุขศึกษา 
8 นางสาวสุนันทินี จันทะนาม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ หอผู้ป่วย VIP ชั้น 4 และ 5 

9 นายจอมพล   รัตนา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
งานเวชนิทัศน์และ
โสตทัศนูปกรณ์ 
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ด้านผลงานวิชาการ/วิจัยและนวัตกรรม 

10 นางสาวสุพัตรา แข็งกลาง เภสัชกรช านาญการ 
ก ลุ่ ม ง า น เ ภ สั ช
กรรม 

ด้านผลงานวิชาการ/วิจัยและ
นวัตกรรม 

11 นางสาวนงลักษณ์ พินิจพิทักษ์พงศ์ 
พยาบาลวิชาชีพ 
ช านาญการ 

งานห้อง
ผู้ป่วยหนัก 1 

ด้านผลงานวิชาการ/วิจัยและ
นวัตกรรม 

12 นางสาวสุรีย์พร สุวรรณรินทร์ 
นัก เ ทคนิ ค การ แพทย์
ช านาญการ 

กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์และ
พยาธิวิทยาคลินิก 

ด้านผลงานวิชาการ/วิจัยและ
นวัตกรรม 

 

ด้านจิตอาสา 
13 นางพนิดา พันธุรัตน์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ องค์กรแพทย์ 
14 นางพรทิพย์  จินดา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์บริหารค่ารักษาพยาบาล 
15 นางเพียงไพฑูรย์ นามศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หอผู้ป่วย VIP ชั้น 4 และ 5 
16 นายสมฤกษ์   สมบูรณ์การ ผู้เสียสละและอุทิศตนช่วยปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลหนองคาย 

 

      3. มอบเกียรติคุณ ให้กับผู้ท่ีท าคุณความดี ในรอบเดือนท่ีผ่านมา 
   - แพทย์หญิงรัชดาพร  ปุยนุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ คนท่ี 3 
มอบอาสนะและเบาะรองนั่ง 9 ชุด เชิงเทียน 2 อัน ตาลปัดและขาตั้ง 1 ชุด     
 - นางสาวชลธิชา บุตรเสน แม่บ้านศูนย์สะอาดเก็บเงินสด พระเล่ียมทอง และทองค าหนัก 1 บาท 

มติที่ประชุม    รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

   1.1 สรุปการเตรียมการรับเสด็จการเสด็จของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี เสด็จติดตามความคืบหน้าของโครงการ To Be Number 1  ในวันท่ี 26 มกราคม 2565  (รอง
ผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจปฐมภูมิ) 

-เช้าวันท่ี 26 มกราคม 2565  มีซ้อมขบวนรถ Ambulance  2 คัน พร้อมทีมแพทย์ 
เคร่ืองมือ  

-มีรถ Ambulance standby ท่ีโรงเรียนปทุมเทพ ส าหรับรับนักเรียน หรือผู้มาร่วมงานท่ี 
อาการเจ็บป่วยเข้ามารักษาในโรงพยาบาล  

-รถ Ambulance คันท่ี 4 standby ท่ีโรงพยาบาลหนองคาย 
-ห้องพิเศษ ห้องฉุกเฉินได้เตรียมพร้อม มอบกลุ่มการพยาบาลประสาน เพื่อเตรียมทีม 
-ห้อง Lab เตรียม group เลือดทุก group 
-ผู้ถวายงานอย่างใกล้ชิด ใหต้รวจ RT-PCR และ ATK เช้าวันท่ี 26 มกราคม 2565,  

รถพยาบาล 2 คัน ตรวจ RT-PCR และ ATK  
-ขอความร่วมมือผู้มีชื่อในตารางเวร ให้อยู่ในพื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมายจนเสร็จภารกิจ 
-ผู้ประสานหลักท่ีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร : นางสาวภรณี ภรวัฒนา รองผู้อ านวยการฯ 

 กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ 
-ผู้ประสานหลักท่ีโรงพยาบาลหนองคาย : นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ รองผู้อ านวยการฯ ด้านการ  

พยาบาล 
-วันท่ี 25 มกราคม 2565 : เรียนเชิญผู้ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ใน 

เวลา 14.00 น. ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาลชั้น 4 โรงพยาบาลหนองคาย 
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-ในวันท่ี 26 มกราคม 2565 : เปิดให้บริการทางการแพทย์เป็นปกติ, การบริการฉีดวัคซีน 

โควิด ย้ายการให้บริการฉีดจาก อบจ. มาฉีดท่ีโรงพยาบาลหนองคาย 
-โรงพยาบาลหนองคาย : ร่วมสมทบทุนโครงการ To Be Number 1 จ านวน 30,000 บาท 
-รถพระท่ีนั่งท่ีประทับภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร : ใช้รถไฟฟ้า ขนาด 6 ท่ีนั่ง โดย 

โรงพยาบาลหนองคายได้จัดซ้ือ ในราคา 265,000 บาท  
 1.2 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบท่ี 1 : ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ 
รอบท่ี 1 จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันท่ี 16-18 มีนาคม 2565 โรงพยาบาลหนองคาย ก าชับผู้เก่ียวข้องเตรียม
ความพร้อม 
 1.3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และโรงพยาบาล ร่วมกัน
ก่อตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ยกระดับโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลศูนย์ และท า Surgery Care ร่วมกับ สปป.ลาว 
ซ่ึงในอนาคตจะมีการเจรจาและศึกษาร่วมกัน 
 1.4 ร้านสวัสดิการโรงพยาบาลหนองคาย : มีการประชุมคณะกรรมการในวันท่ี 14 มกราคม 
2565 มีมติเห็นชอบใหม้ีการต่อสัญญาอีก 3 ปี และลดค่าเช่าลงตามสถานการณ์ (โควิด 19), ร้านกาแฟ NKH จ่าย
ค่าเช่าเดือนละ 5,000 บาท ส่วนร้านเซเว่น จ่ายค่าเช่าเดือนละ 120,000 บาท และจะปรับปรุงร้านในเดือน
มีนาคม 2565 
 1.5 ป้ายโรงพยาบาลหนองคาย : ขอบคุณทีมบริหารในการติดตั้งป้ายใหแ้ล้วเสร็จในเฟส 1 
  1.6 ระบบบ าบัดน้ าเสีย : ได้ผู้รับจ้างเป็น หจก.ศรีทันดร ระยะก่อสร้าง 365 วัน  
ราคา 23 ล้านบาท 
 1.7 อาคารสนับสนุน 5 ชั้น : การก่อสร้างอยู่ในงวดงานท่ี 1 ตอกเสาเข็มได้ 36 ต้น และได้
ด าเนินการเร่งรัดเป็นคร้ังท่ี 2 ผู้รับจ้างก็ได้เร่ิมด าเนินการไปตามก าหนด 
 1.8 โครงการ Plastic surgery : เดิมก าหนดมาเดือนกุมภาพันธ์ เล่ือนออกไปโดยไม่มีก าหนด 
 1.9 ร้านแดงแหนมเนือง : จะท าโครงการสร้างพระ (องค์หลวงพ่อพระใส พระอารามหลวง จังหวัด
หนองคาย) รายได้จากการสร้างพระบางส่วนจะมอบให้โรงพยาบาลหนองคายท า Ward สงฆ์อาพาธ  
ประธาน : มอบรองผู้อ านวยการฯด้านการแพทย์ และรองผู้อ านวยการฯ ด้านพยาบาล เตรียมท่ีท าตึกสงฆ์อาพาธ, 
ห้อง VIP พระเถระผู้ใหญ่ 
 1.10 การพบปะส่ือมวลชนของโรงพยาบาลหนองคายในโครงการ “ส่ือมวลชนสัมพันธ์” : ส่ือมี   
3 กลุ่ม 1) สถานีวิทยุ  2) โทรทัศน์  3) Social, ส่ิงพิมพ์ 
        -ส่ือได้ ชืน่ชมโรงพยาบาล และเจ้าหน้าท่ีในการท างาน, การส่ือสารกับประชาชน, ป้ายบอก
ทาง, ชื่นชมวิสัยทัศน์, สถานท่ี และการบริการ 
         ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเร่ือง  
  -การจ่ายยา ใช้ระยะเวลานาน  
  -สถานท่ีจอดรถ มีความคับแคบ ไม่เพียงพอ 
  -การให้บริการแบบ fast track เนื่องจากต้องมีภารกิจเร่งด่วนท่ีต้องไปท าข่าว 
  -การประสานงานกับกู้ภัย  
ประธาน : เสนอให้มบัีตรส าหรับส่ือมวลชน 

-มอบ น.ส.ศิวิไลซ์ ศรีวิเศษ ด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองบัตรส าหรับส่ือมวลชน  
 -มอบทีมด่านหน้า (OPD) ช่วยดูแลเมื่อส่ือมวลชนเข้ามารับบริการ 
 -มอบทีม ER ด าเนินการประสานงานกับกู้ภัย  
ประธาน :  กล่าวขอบคุณผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านกิจกรรมพิเศษและเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีร่วมงานพิธีวันก่อตั้ง 
โรงพยาบาลหนองคาย วันท่ี 19 มกราคม 2565  
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 1.11 เส้ือคอโปโลสีน้ าเงินโรงพยาบาล คาดจะส่ังเพิ่มเพื่อจ าหน่าย 
 1.12 การจัดอบรมการพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ (ESB) : ประธานกล่าว
ขอบคุณรองผู้อ านวยการฯ ด้านการพยาบาล ผู้ด าเนินการจัดโครงการฯ  
         -เจ้าหน้าท่ีได้เข้ารับการอบรมในรุ่นท่ี 1 แล้ว จะมีการจัดอบรม รุ่นท่ี 2 ต่อไป 
         -ขอความร่วมมือหัวหน้างาน ได้มอบหมายใหเ้จ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้เข้าร่วมอบรมเต็ม
หลักสูตร 
 1.13 ประธานกล่าวขอบคุณศูนย์พัฒนาคุณภาพและเจ้าหน้าท่ี ท่ีร่วมแรงร่วมใจ ท าให้โรงพยาบาล 
ได้ผ่านการ Re-Accredit คร้ังท่ี 3 
 1.14 การส่งผู้บริหารฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง : เนื่องจากมีหนังสือ เร่ืองการรับสมัครเข้าร่วม
อบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รุ่นท่ี 16 และการประกาศรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
พัฒนารองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้ นายแพทย์จารุวัฒน์ แจ้งวัง เป็นผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อ านวยการฝ่าย
การแพทย์ รุ่นท่ี 16   

              -การประกาศรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  
ประธาน : มอบรองผู้อ านวยการฯ ด้านบริหาร สรรหาผู้เข้าร่วมอบรม 
 2. เร่ืองแจ้งจากการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย  
(นายรังสรรค์ ไชยปัญญา) 
  1) ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
   - นายอนิรุทธ์   โพธิหล้า              อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 
   - นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย   
   - นายธงชัย อินทพงษ์                 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย 
  2) การขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการ : ส านักงานนายก รับสมัครการ
รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการ ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อยกระดับงานให้บริการของ
หน่วยงานของรัฐ และอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ผ่านระบบ
ออนไลน์ 
  3) กิจกรรมสวมใส่ผ้าไทย ร่วมใจรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย : โดยให้สวมใส่ผ้าไทยสัปดาห์
ละ 2 วัน  วันอังคาร ใส่ผ้าไทยลายจังหวัดหนองคาย, วันศุกร์ ใส่ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 
  4) ข้อส่ังการ : ขอแจ้งเล่ือนการเปิดด่าน ในวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 ออกไปยังไม่มีก าหนด 
  5) ขอความร่วมมือส่วนราชการรีบจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแนว
การปฏิบัติโดยด่วน 
  6) ประชาสัมพันธ์ : ให้ประชาชน booster ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ได้ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หนองคาย 
 3. เร่ืองแจ้งจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
       -เน้นเร่ืองการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบท่ี 1 ประจ าปี 2565  
       -เน้นเร่ืองการด าเนินงานเด็กปฐมวัย 
ประธาน  - มอบนายจารุวัฒน์ แจ้งวัง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ คนท่ี 1 ประสานเร่ือง 
Service Plane การด าเนินงานเด็กปฐมวัย และรายงานความก้าวหน้าให้ผู้อ านวยการทราบ 

       -การเปิด EMS   
ประธาน : มอบอาชีวเวชกรรมด าเนินการ 
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       -สุขภาพในช่องปาก : ต่ ากว่าเกณฑ์ 

ประธาน : มอบน.ส.นิรมล  พงษ์ไทย หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม และนายจารุวัฒน์ แจ้งวัง ด าเนินการ 

ที่ประชุม    รับทราบ   

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2564  

 ฝ่ายเลขานุการ ได้น ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย  คร้ังท่ี 
12/2564 วันท่ี 22 ธันวาคม 2564 เผยแพร่ใน http://nkh.go.th  ให้ผู้เข้าประชุมทุกท่าน ได้พิจารณาล่วงหน้า
แล้ว  หากมีข้อบกพร่องหรือแก้ไขขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการเพื่อแก้ไขต่อไป 

ที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 12/2564 เมื่อวันท่ี  22 ธันวาคม 2564 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แล้ว  

  3.1 ท่ีจอดรถจักรยานยนต์ : เปิดใช้ท่ีจอดรถ วันท่ี 20 มกราคม 2565  
- ข้างบ้านพักผู้อ านวยการ  สนามเปตองเก่า ข้างแฟลต 3 จอดได้ 170 คัน 
- ข้างแฟลต 5  จ านวน  30 คัน (มีการต่อเติมหลังคาท่ีจอดรถบริเวณข้างแฟลต 5) 

     -ขอความร่วมมือห้ามจอดบริเวณพื้นท่ีจอดรถยนต์ 
 

 
 
3.2 บัตรจอดรถและป้ายสติ๊กเกอร์ติดรถ : ตัวอย่างตามภาพ 
    
 

                         
 

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
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      -สุขภาพในช่องปาก :.../7 

      ภาพบัตรจอดรถ :.../8 



 
- กรณีจะย้ายไปติดรถคันใหม่ ต้องแจ้งเปล่ียนทะเบียน 
- ใช้ส่ือสารว่าเป็นรถของเจ้าหน้าท่ี 
- รู้จ านวนท่ีแน่นอนของรถเจ้าหน้าท่ีท้ังรถยนต์และจักรยานยนต์ 
- สามารถติดตามได้เมื่อทราบทะเบียนรถหรือจากรหัสบนป้ายสติ๊กเกอร์ 
- อัปเดตข้อมูลปีถัดไปได้ง่าย 
 

 
 

-ปรับปรุงทางเดินเช่ือมระหว่างอาคาร โดยขัดพื้นผิว ทาสีใหม่ และเปล่ียนฝ้าเพดาน ท่ี 
  1) ระยะทางจากหอผู้ป่วยเด็ก 1 ไปอาคารฉันทกโรเมตตาไปถึงหอผู้ป่วย 
      พิเศษ 60 เตียง 
  2) ระยะทางจากหอผู้ป่วยเด็ก 1 ไปกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
  3) ระยะทางจากหอผู้ป่วยเด็ก 1 ไปเรือนพักญาติและตึกตา 
  4) ระยะทางจากด้านหน้าหอผู้ป่วยเด็ก 1 จากร้านค้าสวัสดิการไปหอผู้ป่วย NSICU 
 
 
 

ตัวอย่างการติดสติ๊กเกอร์ 
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      ภาพปรับปรุงทาสี :.../9 



 
 

ประธาน : -จุดใดสุ่มเส่ียงท าให้เกิดอุบัติเหตุ ให้ท าป้ายบอกชัดเจน 
    -ก าหนดมาตรการในการจัดการกับผู้ท่ีจอดรถในท่ีห้ามจอด โดยเร่ิมต้นจากแจ้งเตือนผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
ก่อน 
    -บัตรจอดรถ ให้แยกเป็นของคณะกรรมการบริหาร  หัวหน้ากลุ่มงาน  หัวหน้างาน 

ที่ประชุม    รับทราบ   

3.3 กล้องวงจรปิด : ช่าง งานสนาม และงาน ITC ส ารวจ โดยมีเพิ่มจุดดาดฟ้า, บริเวณ
แฟลต 8 ,แฟลต 7 ฯลฯ ประมาณ 20 จุด มีกล้องบางตัวท่ีช ารุด จ านวน 10 จุด ได้แจ้งช่างเข้าซ่อมแซมแล้ว 

3.4 ตึก NSICU : ได้มีการส ารวจสายไฟ ซ่อมแซม และทีมช่างได้ท าบันทึกเสนอเปล่ียน
สายไฟใหม่ท้ังหมด คาดด าเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 1-2 สัปดาห์ 

    3.5 การอบรมนักกฎหมายสาธารณสุข : จัดการอบรมท่ีโรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัด
อุดรธานี โดยผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองคายน าเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมการอบรม จ านวน 12 คน มีการ
แจ้งเล่ือนการอบรมจากวันท่ี 6-9 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันท่ี 12-15 มิถุนายน 2565  

นายนฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์  รองผู้อ านวยการฯ ด้านการแพทย์ : แจ้งเปิด Ward จิตเวช (IPD) วันท่ี 17 
กุมภาพันธ์ 2565 และกล่าวขอบคุณกลุ่มการพยาบาล, นางเกศินี เชื้อสะอาด หัวหน้างานจิตเวชพร้อมเจ้าหน้าท่ี,  
นางเสาวลักษณ์ สัจจา หัวหน้างานเวชกรรมสังคมและทีม และเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีได้มาช่วยกันให้ทันเปิด Ward     
จิตเวช (IPD) 

ประธาน : ได้รับการประสานจากผู้ก ากับจังหวัดหนองคาย มีผู้ติดยาเสพติดถูกจับท่ีอ าเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย 
ต้องเข้ารับการบ าบัดท่ีโรงพยาบาล ซ่ึงจะจัดเจ้าหน้าท่ีต ารวจมาเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมง ไดป้ระสานนางเกศินี เชื้อ
สะอาด หัวหน้างานจิตเวช, นางเสาวลักษณ์ สัจจา หัวหน้างานเวชกรรมสังคม ช่วยด าเนินการจัดการ 
  - มอบกลุ่มงานจิตเวช ร่างแนวทางการปฏิบัติ กรณีผู้ติดยาเสพติดเข้ามารับการบ าบัด 
  - เพิ่มทุนการไปเรียนจิตเวช : จิตเวชเด็กและวัยรุ่น  จิตเวชเด็กท่ัวไป  ทีมพยาบาล 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ         
          4.1 นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล แจ้งเร่ืองเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 
      4.1.1 Covid Free Setting In Hospital 
      -OPD เปิดวันท่ี 16 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 21 มกราคม 2565 
      -สรุปผลฉีดวัคซีน 
        - เขม็ท่ี 1 จ านวน    931   คน 
           - เข็มอ่ืนๆ จ านวน 4,440   คน 
    - ตรวจ ATK จ านวน 2,098 คน = พบผลบวก จ านวน 3 คน 
 

-9- 

    4.1.2 การบริหาร:.../10 



     4.1.2 การบริหารหอผู้ป่วยเพ่ือดูแลผู้ป่วย Covid-19 
     - โรงพยาบาลสนาม 3 เปิดชั้น 2 รองรับผู้ป่วยเพิ่มได้ 218 เตียง 
     - หอผู้ป่วย 60เตียงช้ัน 2 รอรับเจ้าหน้าท่ีท่ีติดเชื้อ และ HRP 
     4.1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ESB ระยะท่ี 1 
     - จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม (687/1,150=59.73%) 
   ผลการประเมิน 
    - คะแนนความคิดเห็นโดยรวมต่อเนื้อหาการประชุมร้อยละ 89.05 
    - ขอให้มีการประชุมทุกปี 
    - อยากให้เพิ่มเป็น 2 วัน 
     4.1.4 การเตรียมความพร้อมของหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด 
     -ได้มีการไปศึกษาดูงานท่ีโรงพยาบาลอุดร และโรงพยาบาลหนองบัวล าภู ได้ค าแนะน าท่ี
ดีจากโรงพยาบาลท่ีไปศึกษาดูงาน และได้เตรียมพร้อมเจ้าหน้าท่ี ส าหรับเปิดวอร์ด ในวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 

ที่ประชุม    รับทราบ   

  4.2 นายฉัตรชัย บุญประชารัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านระบบประกันสุขภาพ รายงานสถานการณ์
การเงินการคลัง เดือนธันวาคม 2564 
        4.2.1 ผลการดาเนินงาน  

ผลการดาเนินงานแผนเงินบ ารุงโรงพยาบาลหนองคายไตรมาสท่ี 1/2565 (ต.ค.64 – ธ.ค.64) 
 

 
ด้านรายรับ 
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    ด้านรายจ่าย:.../11 



 
ด้านรายจ่าย 

 
    
 

รายรับ : เดือนธันวาคม(เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา) 

 
รายจ่าย : เดือนธันวาคม (เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา) 
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    -ผลการด าเนินงาน:.../12 



 
-ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านการเงินการคลังไตรมาสท่ี 1/2565 

   (ต.ค.2564 – ธ.ค.2564) 
อัตราส่วนทางการเงิน รพ.หนองคาย ปี 2562-2565 65 65 (งบทดลอง) 

 

 
     

Current Ratio 

                     
Cash Ratio 
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    -ผลการด าเนินงาน:.../13 



 
Quick Ratio 

                             
 

I/E Ratio 
 

                           
 

สถานการณ์การเงินการคลัง รพ.หนองคาย ปี 2563-2565 (งบทดลอง) 
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 ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอก.../14 



 
ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอก 

 
  -Mean+1SD ปีล่าสุด  1,113.07 

 
ต้นทุนบริการผู้ป่วยใน 

 
  -Mean+1SD  ปีล่าสุด  20.677.21 
 
    เปรียบเทียบต้นทุนผู้ป่วยในปี 2563-2565  

(IPD Cost หน่วยนับ : ล้านบาท / SumAdjRW) 

 
    
ประธาน : ให้น าเสนอเปรียบเทียบระหว่างรายรับ-รายจ่าย โดยเปรียบเทียบกับกองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ หรือโรงพยาบาลขนาด S  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล  
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 -ไตรมาสท่ี 2.../15 



 -ไตรมาสท่ี 2 จะเปิดการบริการเป็น One day trip  กลุ่มเป้าหมายคือ สปป.ลาว ด้วย 
 -มอบ นพ.นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์, นพ.ฉัตรชัย บุญประชารัตน์, นพ.ธงชัย นาคมนต์ ด าเนินการบริหาร
จัดการเร่ืองอัตราค่าบริการรักษาผู้ป่วยชาวต่างประเทศ 

4.2.2 เชิญทีมผู้บริหารและคณะกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนบริการ (Unit Cost) โรงพยาบาล
หนองคายทุกท่าน เข้าร่วมประชุมการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนรายโรค วันศุกร์ท่ี 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00-
15.00น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล โรงพยาบาลหนองคาย  

        ทีมวิทยากรจาก : ส านักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.) 

ที่ประชุม    รับทราบ   

               4.3 นายธงชัย นาคมนต์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านพัฒนาองค์กร แจ้งเร่ืองความก้าวหน้า QM&RM 

   4.3.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2565 จังหวัด
หนองคาย (PMQA 4.0) 
   1. ส่งข้อมูลอัตราก าลังบุคลากร  ข้อมูลท่ัวไปของหน่วยงาน และตัวช้ีวัดขององค์กร 
   2. ทบทวนแบบประเมินสถานะ ระบบราชการ 4.0 
    หมวด 1 การน าองค์การ 
    หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
    หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ 
    หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
    หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
    หมวด 7 ตัวช้ีวัด 
  4.3.2 เชิญชวนน าเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพ ร่วมน าเสนอผลงานท่ีโดดเด่น สะท้อนถึงการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพ ด้วยหลักคิดต่าง ๆ ซ่ึงเป็นผลงานการพัฒนาคุณภาพท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
สถานพยาบาลและประชาชนท่ัวไป และมีความคิดสอดคล้องกับ Theme ของการประชุม “Towards Scaling Up 
and Resilience in Healthcare” ขยายปิดรับผลงานเป็นวันท่ี 4 มกราคม 2565  
  4.3.3 ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลหนองคาย (Hospital Accrediting 
Center : HACC) คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมการเป็นท่ีปรึกษากระบวนการคุณภาพ (Quality Coach), พี่เล้ียง
คุณภาพเครือข่าย (FA) โรงพยาบาลหนองคายส่งนางวันเพ็ญ วิศิษฎ์ชัยนนท์เข้าร่วม ท่ีคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประธาน : สนับสนุนการเข้ารับการอบรม Quality Coach, FA  หากหน่วยงานใดต้องการ Quality Coach ให้แจ้ง
มาท่ีศูนย์พัฒนาคุณภาพ (QIC)  
  4.3.4 มีการเยี่ยมส ารวจภายในและการสร้างโค้ช (Internal Survey & Coaching)   
 เพื่อขับเคล่ือนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในวันท่ี 12-14 มกราคม 2565  
  4.3.5 มีการอบรมการใช้งานโปรแกรมความเส่ียง (HRMs) 2P Safety Hospital Risk Manager 
ประจ าหน่วยงาน วันท่ี 10 มกราคม 2565 
   สรุป DATA SET 
    -Data set มี 24 รายการ การรายงานแบบ  รายวัน/ รายเดือน  ใช้ส าหรับ
วิเคราะห์อัตราการเกิดอุบัติการณ์ 
    -2P Safety Hospital : รายการข้อมูล dataset 
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       -ใช้เป็นข้อมูลตัวหาร.../16 



          -ใช้เป็นข้อมูลตัวหารในการค านวณหาค่าตัวช้ีวัดอุบัติการณ์ตามมาตรฐาน
ส าคัญท่ีจ าเป็น : หากโรงพยาบาลไม่มีการให้บริการในรายการใด ก็ไม่ต้องส่งข้อมูลรายการนั้นๆ เช่น รพ.ไม่มีหน่วย 
ICU ก็ไม่ต้องส่งข้อมูล “จ านวนวันนอนผู้ป่วย ในหออภิบาลผู้ป่วยหนักขไอซียู” เป็นต้น 
                                   -dataset รหัส RR023 “จ านวนต าแหน่งการใส่ IV Fluid/Hep-lock.” 
เป็น Option ให้เลือกใช้เฉพาะในระบบ HRMS on Cloud (จะเลือกใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ตามบริบทของ รพ.แต่ละแห่ง 
 

 
 

 
   -สรุปผลโครงการอบรม การใช้งานโปรแกรม HRMs 
    - ผู้เข้าอบรม จ านวน  83 คน  30 หน่วยงาน 
              Clinic  24 หน่วยงาน 
     Non Clinic 6   หน่วยงาน  
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       -ความพึงพอใจ.../17 



    - ความพึงพอใจต่อการประชุมโดยรวม ร้อยละ 88.06 
    - เสนอให้มีการจัดประชุมอีกคร้ังหลังทดลองใช้งานเพ่ือซักถามประเด็นปัญหา 
 
  4.3.6 จัดประชุมทบทวนระบบการคิดค่ารักษาผู้ป่วยโควิด ในวันท่ี 11 มกราคม 2565 
   - ติดตามใบโนเวล หรือใบสอบสวนโรคของทาง รพ. 
   - ล่าช้าในการลงข้อมูล 
 
   - ใบยืนยันการตรวจโควิด ไม่สามารถดึงข้อมูลจาก Hos XP ได้ (ประสาน IT แล้ว) 
   - การคิดค่ารักษา Visit ผู้ป่วยในการตรวจถูกลบไปเกิดจากห้องตรวจอ่ืนมาใช้ Visit นั้น
(ประสาน IT แล้ว) 
    4.3.7 จัดประชุมทบทวนความเส่ียงผู้ป่วยอาการทรุดลง (Cardiac arrest) วันท่ี 4 มกราคม 
2565 หน่วยงานพิเศษ 60 เตียง ชั้น 1 /Covid-19 (ท า HD ตึก ICU Cohort ward) - มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ช ารุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ 

ประธาน : Cardiac arrest และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช ารุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ ให้รายงานผู้บริหารทราบเพื่อ
แก้ไขโดยด่วน  

   -มอบศูนย์อุปกรณ์การแพทย์ ติดตาม 
    4.3.8 จัด Safety Talk แก่หน่วยงาน 
    4.3.9 ขอเชิญประชุมทบทวนผู้ป่วยอาการทรุดลง (Covid-19) และระบบออกรับผู้ป่วย EMS  
วันอังคาร ท่ี 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30-16.30 ณ ห้องประชุมอรัญญา สุจนิล 

ประธาน : - มอบ ER เซททีม TEA, ทีม พยาบาล 
    - มอบ นพ.ธงชัย นาคมนต์ ด าเนินการเร่ืองคณะกรรมการไกล่เกล่ีย  
ที่ประชุม    รับทราบ  

  4.4 นายกฤษฎา ศรีกุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านสารสนเทศ แจ้งเร่ืองรายงานความก้าวหน้าศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - ครุภณัฑ์ IT ของวอร์ดจิตเวช : ด้วยสถานการณ์โควิด ท าให้การส่ังซ้ือสินค้าใช้เวลานาน 
  - การใช้ลายเซนแพทย์แบบดิจิตอล : ได้ประสานกับทีม มีการปรับแก้ไขโปรแกรม ประมาณ
กุมภาพันธ์ หากมีความคืบหน้า จะน าแจ้งท่ีในประชุมอีกคร้ัง 
  - จะมีการประชุมทีม ENV ในวันท่ี 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ชี้แจงเพิ่มเติม เร่ืองแผง
จราจรโรงพยาบาล, ท่ีจอดรถ, สติ๊กเกอร์ติดรถ 
  - โรงพยาบาลสนาม จะมีคนไข้ เพิ่ม 70-80 คน จากเรือนจ า ยอดปัจจุบันยังสามารถรับผู้ป่วยได้ 
มอีาสาสมัครและต ารวจประจ า 24 ชั่วโมง  

ประธาน :  มอบ พญ.ภรณี พรวัฒนา รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิด าเนินการเร่ืองค าส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการโรงพยาบาลสนามโดยนพ.กฤษฎา ศรีกุลวงศ์  เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนาม 

ที่ประชุม    รับทราบ   

     4.5 น.ส.รัชดาพร ปุยนุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ คนท่ี 3 แจ้ง
เร่ืองเพื่อทราบ ดังนี้ 

     4.5.1 สรุปผลการดาเนินงานตรวจคัดกรองโรคโควิด (แบบด้วยตนเอง) บุคลากรโรงพยาบาล
หนองคาย 
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การแบ่งประเภทกลุ่มเส่ียง ของหน่วยงานโรงพยาบาลหนองคาย 

 

 
 

 

 
 

     

        -กรณีมีบุคลากรในหน่วยงานของท่านได้สัมผัสหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องในการ
ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงโดยตรง ให้จัดเป็นประเภทกลุ่มเส่ียงสูง ท้ังในช่วงปฏิบัติงาน และภายหลังส้ินสุดการสัมผัส    
อีก 7 วัน 
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       ตรวจคัดกรอง คร้ังท่ี 1.../19 



 
ตรวจคัดกรอง คร้ังท่ี 1 ประจ าเดือนธันวาคม วันท่ี 27-29 ธันวาคม 2564 

 

 
 

หมายเหตุ ไม่ตรวจ 11 คน (ลาป่วย 2,ลาคลอด 3, ลาพักร้อน 4 ลาอบรม 1,ไปต่างจังหวัด 1) 
 

 
 

ตรวจคัดกรอง คร้ังท่ี 2 ประจ าเดือน มกราคม วันท่ี 11-13 มกราคม 2565 
 

 
 หมายเหตุ  ไม่ตรวจ 20 คน (ลาคลอด 4 คน, ลาพักร้อน 6 คน, ลาไปอบรม 4 คน, ไม่ตรวจ 1 คน,  
ลาป่วย 4 คน, ไปต่างจังหวัด 1 คน 

ตรวจคัดกรอง คร้ังท่ี 1 ประจาเดือนธันวาคม วันท่ี 27–29 ธันวาคม 2564 
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ตรวจคัดกรอง คร้ังท่ี 2 ประจาเดือน มกราคม วันท่ี 11-13 มกราคม 2565 

 
 

  4.5.2 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง 
 

 
 

ที่ประชุม    รับทราบ   
  

      4.6 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการช่วยชีวิต (CPR) :  
           -ขอบเขตหน้าท่ี 

     -จัดอบรมการช่วยชีวิต  
    -ACLS,  ประจ าปี (ส าหรับแพทย์จบใหม่, พยาบาล) 
    -BLS for Nurse,  
    -BLS for Lay Person (who work in hospital) 

    -วางแผน CPR and Defibrillator Zonning 
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    -จัดท าแนวทางการช่วยชีวิตในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส  
      2019 
    -ร่วมทบทวนอุบัติการณ์ Cardiac Arrest โดยเฉพาะ Unexpected Arrest  
-จัดอบรมและฟื้นฟูแผนการช่วยชีวิต 
 จัดอบรมการช่วยชีวิต   

   -ACLS, ส าหรับแพทย์จบใหม่, พยาบาลทุกหน่วยงาน 
   -BLS for Nurse,  
   -BLS for Lay Person (who work in hospital) 
 

ทบทวนฟื้นฟูขบวนการช่วยชีวิต 
   -จัดทีมลงประเมินในหน่วยงาน ตึกวอร์ด 
   -จัดกิจกรรมแข่งขัน CPR Rally 

     -ปี 2561 จัดอบรม BLS Instructors for Nurse 12 คน 
     -มีการทบทวนแบบฉันพี่น้อง 

กราฟอัตราการ CPR 
อัตราการ CPR ท่ีห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลหนองคาย (2560-2563) 

 
อัตราการรอดชีวิตจากการท า PPR ท่ีห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลหนองคาย 
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อัตราการ CPR ผู้ป่วยในโรงพยาบาลหนองคาย ปี 2561-2563 

 
     
 

จ านวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลหนองคายท่ีได้รับการ CPR แยกตามสาเหตุน า 

 
ปัญหา : คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการช่วยชีวิต (CPR) มีพยาบาลน้อย ไม่มีการวางแผน CPR  

หรือการวางแผนแนวทาง ก าหนดการสอนอย่างไร  สอนการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างไร โดยเฉพาะในหน่วยงานท่ีส าคัญ 
เช่น ER  EMS  ICU เป็นต้น เสนอขอให้ พญ.อรอินทร์ วินทะไชย มาช่วยฝึกสอน 

ประธาน : ประสานหัวหน้าพยาบาลขอให้มีทีมพยาบาลมาช่วยสอนด้วย 

4.7 นายรังสรรค์ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป รายงาน 
       4.7.1 ค่าสาธารณูปโภคประจ าเดือน ธันวาคม 2564  

รายงานค่าไฟฟ้า ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563-2564-2565 
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ปีงบประมาณ ยอดรวมค่าไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 

2563 16,823,011.65 104.17 

2564 17,831,214.22 89.16 

2565 4,188,660.64 22.05 

    

 
 

รายงานค่าน้ าประปา มกราคม 2565 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563-2564-2565 
 

      
 

หักเงินส่วนกลางค่าน้ าประปา-ค่าไฟฟ้าบ้านพักเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลหนองคาย 
 

เดือน 

จ านวนเงิน (บาท) 

เดือน 

จ านวนเงิน (บาท) 

ค่าน้ าประปา 
(รายเดือน) 

ค่าน้ าประปา 
(หักส่วนกลาง) 

ยอดคงเหลือ 
ค่าไฟฟ้า 

(รายเดือน) 
ค่าไฟฟ้า 

(หักส่วนกลาง) 
ยอดคงเหลือ 

ต.ค.-63 175,828.66 32,499.53 143,329.13 ต.ค.-63 1,439,035.57 147,243.00 1,291,792.57 
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พ.ย.-63 169,932.92 33,226.62 136,706.30 พ.ย.-63 1,293,115.74 117,619.00 1,175,496.74 

ธ.ค.-63 177,088.97 31,616.31 145,472.66 ธ.ค.-63 1,024,395.78 99,406.00 924,989.78 

ม.ค.-64 168,432.39 37,208.97 131,223.42 ม.ค.-64 969,241.83 83,105.00 886,136.83 

ก.พ.-64 176,306.17 33,006.35 143,299.82 ก.พ.-64 1,043,212.27 64,952.00 978,260.27 

มี.ค.-64 159,982.36 30,066.31 129,916.05 มี.ค.-64 1,550,931.62 85,974.00 1,464,957.62 

เม.ย.-64 190,884.79 37,768.91 153,115.88 เม.ย.-64 1,671,738.53 150,656.00 1,521,082.53 

พ.ค.-64 147,529.58 34,667.52 112,862.06 พ.ค.-64 1,904,008.15 171,565.00 1,732,443.15 

มิ.ย.-64 195,091.63 35,971.02 159,120.61 มิ.ย.-64 1,731,810.22 197,020.00 1,534,790.22 

ก.ค.-64 178,650.64 41,948.93 136,701.71 ก.ค.-64 1,827,544.33 167,825.00 1,659,719.33 

ส.ค.-64 178,740.41 38,198.11 140,542.30 ส.ค.-64 1,823,912.66 186,087.00 1,637,825.66 

ก.ย.-64 161,778.13 38,466.37 123,311.76 ก.ย.-64 1,552,267.53 177,188.00 1,375,079.53 

ต.ค.-64 154,619.76 36,911.31 117,708.45 ต.ค.-64 1,668,981.93 146,925.00 1,522,056.93 

พ.ย.-64 167,584.90 37,829.63 129,755.27 พ.ย.-64 3,127,544.57 139,600.00 2,987,944.57 

ธ.ค.-64 178,856.56 39,228.40 139,628.16 ธ.ค.-64 1,061,116.07 114,232.00 946,884.07 

รวม 2,581,307.87 538,614.29 2,042,693.58 รวม 23,688,856.80 2,049,397.00 21,639,459.80 

 
   4.7.2 รณรงค์เก่ียวกับการประหยัดไฟฟ้า  

   -จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน 
ประธาน : มอบ ENV และฝ่ายบริหาร ด าเนินการโครงการลดพลังงาน 

ที่ประชุม    รับทราบ   

   4.7.3 การก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น 
   - ใช้ระยะเวลาก่อสร้างไปแล้ว  180 วัน (40%)    
   - เหลือระยะเวลาก่อสร้าง       270 วัน (60%) 
   - งานก่อสร้างล่าช้ากว่าสัญญา 146 วัน (32.44%) 
   - อยู่ในงวดงานท่ี 1 จาก 18 งวดงาน 
      - งบประมาณปี 2565 
   -ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ งบจัดสรร จ านวน 3,560,000 บาท 
    1).ชุดเคร่ืองมือเจาะตัดกระดูกความเร็วแสงด้วยไฟฟ้า : บ.ไทยสเตอร์ไล 
งบประมาณจัดสรรจ านวน 1,757,000 บาท ลงนามในสัญญาวันท่ี 11 พ.ย.2564-10 เม.ย.2565 : รอส่งมอบ
เคร่ือง 
    2). เคร่ืองป่ันแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุม ความเย็น 12 ถุง  
1 เคร่ือง : หจก.NYR  งบประมาณจัดสรรจ านวน 1,790,000 บาท ลงนามในสัญญาวันท่ี 12 พ.ย.2564-10 
เม.ย.2565  : รอส่งมอบเคร่ือง 
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   -ส่ิงก่อสร้าง 1 รายการ  
       -ระบบบ าบัดน้ าเสีย : หจก.ศรีทันดร การโยธา งบประมาณจัดสรร จ านวน 
24,084,000 บาท ลงนามในสัญญาวันท่ีวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 - 28 ธันวาคม 2565 จ านวน  365 วัน   
6 งวดงาน 

ประธาน : การก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้นให้ท าการเร่งรัดต่อไป เนื่องจากเป็นงบประมาณแผ่นดิน 

ที่ประชุม    รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อพิจารณา   

        5.1 น.ส.โมฬี นาคสาร ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านบริหารครุภัณฑ์การแพทย์ ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองมือ
การแพทย์ ดังนี้ 
  1. แผนก X-Ray เสนอซ้ือชุดรับและแปลงสัญญาณ เอกซเรย์เป็นภาพระบบดิจิตอล  (Digital 
Radiography)  ราคา 1,500,000 บาท 
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  2.ห้องผ่าตัด (General Surgery) เสนอซ้ือ Mobile C-Arm Fluoroscopy ชนิด Flat panel
ราคา 5,000,000 บาท  

รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ : ไม่ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซ้ือไว้ ต้องใช้เงินนอกงบประมาณ, เงินพัฒนา
กิจการ  วงเงิน 6,500,000 บาท 

ประธาน : ให้ใช้วิธี E-bidding และไม่ต้องรับของแถมเนื่องจากบริษัทจะใช้เป็นตัวต่อรองราคา 

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  1.อนุมัติซ้ือชุดรับและแปลงสัญญาณ เอกซเรย์เป็นภาพระบบดิจิตอล  
(Digital Radiography)  2.ซ้ือชุดรับและแปลงสัญญาณ เอกซเรย์เป็นภาพระบบดิจิตอล  (Digital Radiography)  
ตามเสนอ   

       5.2 นายฉัตรชัย บุญประชารัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านระบบประกันสุขภาพ  แจ้งเร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันสังคม โรงพยาบาลหนองคาย (ใหม่) (ยกเลิกค าส่ัง ท่ี 105/2552 ลงวันท่ี 1 เมษายน 
2552) 
  -ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายรับของหน่วยบริการท่ี
ได้รับจากกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2555 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2555 ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการประกันสังคม
ของหน่วยบริการซ่ึงแต่งตั้งขึ้นเอง เพื่อบริหารจัดการภายในหน่วยบริการ ดังนั้นเพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็น
ปัจจุบัน จึงขอยกเลิกคาส่ังโรงพยาบาลหนองคาย ท่ี 105/ 2552ลงวันท่ี 1เมษายน 2552และได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันสังคมโรงพยาบาลใหม่โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
    1. จัดระบบบริหารงานและพัฒนากิจการให้บริการแก่ผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมท่ีเป็นคู่สัญญาหลัก 
    2. จัดระบบการประสานงานภายในและภายนอกโรงพยาบาลหนองคายให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 
   3. ให้การสนับสนุนและพัฒนาการจัดบริการท่ีดีแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องต่างๆท่ี
เกิดขึ้นในการให้บริการกับผู้ประกันตน 
   4. จัดประชุมคณะกรรมการประกันสังคมโรงพยาบาลหนองคาย อย่างน้อยปีละ 1คร้ัง 
   5. จัดการปฏิบัติเก่ียวกับการเงินและบัญชีอย่างมีประสิทธิผล 
   6. การจัดสรรเงินกองทุนประกันสังคมตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

(ร่าง) คณะกรรมการประกันสังคมโรงพยาบาลหนองคาย 
   1. ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองคาย   ประธานกรรมการ 
   2. รองผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการแพทย์          รองประธานกรรมการ 
   3. รองผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองคายกลุ่มภารกิจด้านอานวยการ  กรรมการ 
   4. รองผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองคายกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ  กรรมการ 
   5. รองผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองคายกลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ  กรรมการ 
   6. รองผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการพยาบาล   กรรมการ 
   7. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ 
   8. หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน       กรรมการ 
   9. หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี       กรรมการ 
   10. หัวหน้างานตรวจสอบสิทธิ       กรรมการ 
   11. หัวหน้างานเวชระเบียน       กรรมการ 
   12. หัวหน้าศูนย์ประกันสุขภาพโรงพยาบาลหนองคาย     กรรมการและเลขานุการ 
   13. หัวหน้างานคิดค่ารักษาและจัดเก็บรายได้ผู้          ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
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ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบตามเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 

        -เร่ืองแจ้งจากกลุ่มงานรังสี :   
              -การเปิดให้บริการ CT SCAN & MRI CENTER  

-ตรวจรับเคร่ือง MRI วันท่ี 20 มกราคม 2565  
-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าตรวจสอบ  วันท่ี 22 มกราคม 2565  
-ได้รับเอกสารท่ีเก่ียวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันท่ี  
 25 มกราคม2565  

ที่ประชุม    รับทราบ   
 
ปิดประชุม   เวลา  19.42 น. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(นางสาวเพ็ญพรรณี ใจกว้าง) 

ผู้จดรายงานการประชุม  

(นายรังสรรค์  ไชยปัญญา) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
(นางสาวเขมอชิร์กุล  อินทรวิเชียร) 
ผู้ทานและตรวจรายงานการประชุม 

(1) 
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