
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย 
ครั้งที ่5/2565 

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา 13.15 น. 
ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย 

 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทยช์วมัย สืบนุการณ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองคาย 
2. นายแพทย์พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ รองผู้อ านวยการ อาวุโส 
3. นายแพทยน์ฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ และ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน

   พัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ 
4. นายอุเทน จันบุตรดี รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ 
5. นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
6. แพทย์หญิงสุกัญญา กราบไกรแก้ว รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 
7. แพทย์หญิงพนิดา  พันธุรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ 
8. แพทย์หญิงโมฬี นาคสาร ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านบริหารครุภัณฑ์การแพทย์ 
9. นายแพทย์ฉัตรชัย บุญประชารัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านระบบประกันสุขภาพ 
10. แพทย์หญิงจินตาหรา มังคะละ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ 

  และตติยภูมิ คนที่ 1 
11. นายแพทย์ขวัญชาย กิติรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 

  คนที่ 2 
12. แพทย์หญิงกรรณิการ์ โกสิลา ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ 

  และตติยภูมิ คนที่ 3 
13. นายแพทยจ์ ารัส พงษ์พิศ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและ 

  ตติยภูม ิ คนที่ 4 
14. นายแพทย์กฤษฎา ศรีกุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านสารสนเทศ 
15. นายแพทยธ์งชัย นาคมนต์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านพัฒนาองค์กร 
16. นายแพทยว์ุฒิศักดิ์ อารีย์วัฒนานนท์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านบริการด่านหน้า 
17. แพทย์หญิงวันรัฐ   ตั้งกิจวานิชย์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 2 
18. แพทย์หญิงรัชดาพร  ปุยนุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการ 

  ปฐมภูมิ คนที่ 3 
19. ทันตแพทย์รัชดา เลิศอเนกวัฒนา ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม  

  และความปลอดภัย 
20. นายแพทยส์ุรพล เอียตระกูลไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรมและ 

  หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
21. แพทย์หญิงสุนิดา พรรณะ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม 
22. แพทย์หญิงภิรดี บวรกิติวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา 
23. แพทย์หญิงธิดา เหล่าไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก 
24. ทันตแพทย์นิรมล พงษ์ไทย หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
25. นายพิชิต บุตรสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
26. นางพรรณี สมัครคุณ หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 
27. นายรังสรรค์ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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28. นายแพทยบ์ุญพิชิต พ่อบาน หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
29. น.ส.พรรผณิต ชัยจันทร์ หัวหน้างานนิติการ 
30. นายกงเพชร ขุนเขียว หัวหน้างานสุขศึกษา 
31. น.ส.ปรานต์ศศิ อินทรวิเชียร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
32. นางสาวสิรินา ทบวอ (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
33. น.ส.สุรีย์พร สุวรรณรินทร์ (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา 
34. นางวันเพ็ญ วิศิษฎ์ชัยนนท์ (แทน) หัวหน้างานศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
35. น.ส.เพ็ญพรรณี ใจกว้าง นักจัดการงานทั่วไป 
36. น.ส.เขมอชิร์กุล อินทรวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1. แพทย์หญิงภรณี พรวัฒนา รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ 
2. นายแพทยจ์ารุวัฒน์ แจ้งวัง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 1 
3. นางกมลฐา เกยด่านกลาง หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
4. แพทย์หญิงมนฤดี วงศ์จิตรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 
5. น.ส.ศิวิไลซ์ ศรีวิเศษ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางขวัญใจ เกษร ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร 
2. น.ส.กชพรรณ พิลางาม ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร 2/หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ 

  ชั้น 10 
3. นางสมร ปัญญาสวัสดิ์ ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริการ/หน.งานการพยาบาลวิสัญญี  
4. นายสมศักดิ์ ชัยจันทร์ ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ/หัวหน้างานการพยาบาลห้อง 

  ผ่าตัด/หน.ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย 
5. นางบงกชจันทร์ กถนานนท์ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และสร้าง 

  ภาพลักษณ์/หัวหน้างานผู้ป่วยนอก 
6. น.ส.กิตติยา จิตจักร หัวหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.หนองคาย 2 
7. นางวาสนา พูลเชื้อ  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 
8. น.ส.สมจิตร สกุลคู หัวหน้างานไตเทียม 
9. นางอิฎฐิวรรณ พิมพ์ศักดิ์ หัวหน้างานจ่ายกลาง/ห้องนึ่ง 
10. นางวราภรณ์ ปู่วัง หัวหน้างานห้องคลอด 
11. นางปวีณา หาระคุณ หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก 1 
12. นางนงเยาว์ ท้าวพรม หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก 2 
13. นางกฤษณา สารบรรณ หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม 
14. นางเยาวเรศ ตัณฑเกษม หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ สู่ขวัญ ชั้น 5 
15. นางสมนา สกุลคู หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 
16. นางณิชา ตั้งพรชูพงศ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 
17. น.ส.พัชรริดา  เคณาภูมิ หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท  
18. นางกัญญัณณัฎฐ์ พรหมเขจร หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย  ชั้น 2 
19. นางปิยจิตร หอมวุฒิวงศ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 3 
20. น.ส.จันทร์พร ไกรยราช (แทน) หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก  
21. นางปริณดา ไตรยะวงศ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 และ 2  
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22. นางสุรีพร ค าตา หัวหน้าหอผู้ป่วย ตา-หู-คอ-จมูก 
23. นางเพียงไพฑูรย์ นามศักดิ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ VIP ชั้น 4,5  
24. นางล ายอง เลขนอก หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรม 
25. น.ส.เอมอร อดุลโภคาธร หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. (IC)  
26. น.ส.ประไพนิล แก้วด้วง หัวหน้างานธนาคารเลือด 
27. นางดวงเดือน เฆ้พวง หัวหน้างานกายภาพบ าบัด 
28. นางกุลภาภร  ปัญสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน/หัวหน้างานศูนย์ COC 
29. นางรพิพรรณ โสภาเวทย ์ หัวหน้างานตรวจสอบสิทธิ 
30. นางโสภิฎา ผันผิน งานแพทย์ทางเลือก/งานแพทย์แผนไทย 
31. นางศุภลักษณ์ นิยะสม หัวหน้างานศูนย์เครื่องมือแพทย์ 
32. นางชนพิชา พินยา หัวหน้างานการบัญชี 
33. น.ส.ประภาทิพย์ ชาภูธร (แทน)  หัวหน้างานพัสดุ 
34. น.ส.ทิพวรรณ เตนากุล หัวหน้างานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา 
35. นายวรรณกร เดชนรสิงห์ หัวหน้างานเวชระเบียน 
36. น.ส.รัชน ี คคนานด ารงค์ หัวหน้างานศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น 
37. น.ส.สิริลักษณ์ บุญประกอบ หัวหน้างานอาชีวเวชกรรม 
38. นางพัทยา นิลเกต (แทน)  หัวหน้างานตรวจและรักษาผู้ป่วยคลินิกพิเศษ  ชั้น 1 
39. นายพชร เพ็ชรยิ้ม (แทน)  หัวหน้าศูนย์พัฒนาระบบสารสนเทศ 
40. นายฐิติศักดิ์ ตันนารัตน์ หัวหน้างานบริการยานพาหนะ  
41. น.ส.เสาวลักษณ์ สัจจา หัวหน้างานเวชกรรมสังคม 
42. นางส าเนียง จันทร์รัตน์ หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
43. นายวรวุฒ ิ ยังเกษม หัวหน้างานนโยบายและแผน 
44. นางคณิวรรณ ภูษา หัวหน้าหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด 
45. นางวริศรา เบ้านู หัวหน้าหอผู้ป่วยแยกโรค 60/1, 60/4 
46. นางสินีนาฎ สุวรรณมณี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
47. นายยศวัตน์ ค าดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
48. ว่าที่ ร.ต.ปรีชา ทิณาภูวงศ์ นักวิชาการพัสดุ 
49. นางขจีวรรณ นันทโพธิ์เดช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
50. นางสุรีรัตน์ สมคุณา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
51. น.ส.จิรพันธุ ์ เจริญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
52. นางอิฎฐิวรรณ พิมพศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
53. นางโชติภา น้อยตะริ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
54. น.ส.ระพีพรรณ สุวรรณรินทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
55. นายติณณภพ  ภคมงคล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
56. นายคุณากร พานารัตน์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
57. นายสุจินดา อินทะนิน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
58. นายณรงค์ศักดิ์ ทิพวงกุล พนักงานเปล 
59. น.ส.นาถลดา ชัยมาตย์ พนักงานประจ าตึก 
60. น.ส.ธนชัพร สุวรรณาลักษณ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
61. น.ส.ณัฐการ แฝงจินดา เจ้าพนักงานธุรการ 
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62. นายชัยวุฒ ิ นามอาษา พนักงานเปล 
63. น.ส.ณหทัย ตรีศาสตร์ เภสัชกรปฏิบัติการ 
64. น.ส.ศิรินทร ดีรักษา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

วาระก่อนการประชุม 
 1. แนะน าเจ้าหน้าที่ใหม่ จ านวน 9 ราย (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป) 

(1) นายติณณภพ  ภคมงคล ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
(2) นายคุณากร พานารัตน์ ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
(3) นายสุจินดา อินทะนิน ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
(4) นายณรงค์ศักดิ์ ทิพวงกุล ต าแหน่ง พนักงานเปล 
(5) น.ส.นาถลดา ชัยมาตย์ ต าแหน่ง พนักงานประจ าตึก 
(6) น.ส.ณัฐการ แฝงจินดา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
(7) น.ส.ธนัชพร สุวรรณาลักษณ์ ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
(8) นายชัยวุฒิ นามอาษา ต าแหน่ง พนักงานเปล 
(9) น.ส.ณหทัย ตรีศาสตร์ ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 

 2. พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการก้าวท้าใจ Season 4 (หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา) 
ประเภทหญิง 

1. นางสาวพิชชานี เหลืองอิงคสุต   
2. นางสาวกรทชา ทุมมาจันทร์     
3. นางสาวรัชนี คคนานต์ด ารง      

ประเภทชาย 
1. นายพิชิต บุตรสิงห์          
2. นายวิรัตน์ โคตรสาอุประ   
3. นายสมควร ภูกระบิล       

ประธาน : กล่าวขอบคุณ กลุ่มงานสุขศึกษาและชมรมกีฬา ที่ได้จัดกิจกรรมที่ดีส่งเสริมสุขภาพ  เห็นควรสนับสนุน
ให้เป็นกิจกรรมที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วม 

ที่ประชุม : รับทราบ 

นายแพทยช์วมัย  สืบนุการณ ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองคาย  กล่าวเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ตามที่ได้ก าหนดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 5/2565 ใน
เดือนพฤษภาคม 2565 นั้น เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนไม่จึงสามารถประชุมได้ จึงได้เลื่อนการประชุมเดือน
พฤษภาคม และได้ก าหนดการประชุมเดือนมิถุนายน 2565 เป็นวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ในคราวเดียวกันและ
ประธานแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1.1 เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลหนองคาย 
1.1.1 การเข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหนองคาย และการเปิดอาคารภูมิจิต โดย ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ) และนายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข (นางรัจริน วงศ์รจิต) ได้รับความ
ชื่นชม และชื่ออาคารได้จากการประกวด โดยผู้ชนะเลิศ คือนางเยาวเรศ ตัณฑเกษม  : มอบรางวัลในการประชุม
ครั้งต่อไป 
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1.1.2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ ส าหรับรองผู้อ านวยการ รพศ./
รพท. ทั้ง 3 ฝ่าย คือรองผู้อ านวยการด้านการแพทย์, รองผู้อ านวยการด้านบริหาร และรองผู้อ านวยการด้านการ
พยาบาล ส่งผลให้มีหลายหน่วยงานชื่นชม และมีหลายโรงพยาบาลขอมาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลหนองคายอย่าง
จริงจัง  

1.1.3 กล่าวขอบคุณกลุ่มงานกุมารเวชกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยและ ด้าน
การพัฒนาเด็ก และขอแสดงความยินดีกับแพทย์หญิงธิดานวล กองหล้า ที่จะได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานทาง
สาธารณสุข “การพัฒนาการเด็ก” ในการประชุมวิชาการสพ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ในวันที่ 14-16 กันยายน 2565 

1.1.4 กล่าวขอขอบคุณ นายแพทย์พิสิฐ  อินทรวงษ์โชติ  รองผู้อ านวยการอาวุโส   
แพทย์หญิงสุกัญญา กราบไกรแก้ว นายอุเทน จันบุตรดี เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลหนองคาย ในการเจรจา
ต่อรองราคากับบริษัทที่จะมาเช่าที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

1.1.5 การรายงานความก้าวหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดหนองคาย (ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : เน้นย้ าให้ทุกหน่วยงานฏิบัติงาน
ในหน้าที่  เฝ้าระวัง และปฏิบัติตามข้ันตอน ระเบียบ ให้มีความเป็นธรรมและโปร่งใส เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการ
ทุจริต ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

1.1.6 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) :  ให้เบิกจ่ายเป็นรายเดือน
และค่าตอบแทนต่างๆ เว้นระยะห่างแค่ 1 เดือน มอบ การเงิน บัญชี นิติการ เร่งรัด/ด าเนินการ  

1.1.7 ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินมาตรวจสอบ :  ยึดตามระเบียบ เรื่องใดที่ขัดต่อ
ระเบียบ ต้องยกเลิก 
ประธาน : มอบ แพทย์หญิงสุกัญญา  กราบไกรแก้ว รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ 
และตติยภูมิ วางแผนการใช้จ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ 

1.1.8 กล่าวขอบคุณนายอุเทน จันบุตรดี รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ, 
ทพ.รัชดา เลิศอเนกวัฒนา  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และทีม
ผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้ด าเนินการด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ปรากฏเห็นเป็นประจักษ์ เช่น ทาสีด้านหน้าอาคารเฉลิม
พระเกียรติ, การปรับปรุงลิฟต์ , การปรับปรุงห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ, การต่อเติมอาคาร OPD, การปรับปรุง
สวนหย่อมแนวตั้ง, ติดตั้งเสาธงหน้าตึกหลวงปู่ขาว, การก่อสร้างอาคารภูมิจิต, การจัดระบบการจราจรบ้านพัก และ
การย้ายศาลพระภูมแิละศาลตายาย เป็นต้น 

1.1.9 การสวมหมวกกันน็อค : มอบ นายอุเทน จันบุตรดี รองผู้อ านวยการด้าน
อ านวยการ  ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เล็งเห็นความส าคัญในการสวมหมวกกันน็อค เน้นย้ าให้หัวหน้าฝ่าย 
หัวหน้างาน ดูแลก ากับให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสวมหมวกกันน็อค  หน่วยงานใดใส่หมวกกันน็อคได้ 100% จะให้
รางวัลหรือไม่แบบใด 

1.1.10 การสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล : มอบนายรังสรรค์ ไชยปัญญา หัวหน้าฝ่ายบริหาร
และน.ส.พรรผณิต ชัยจันทร์  หัวหน้างานนิติการ ก ากับดูแล ตั้งกฎระเบียบ มาตรการและด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

1.1.11 การประชุม HUM  : ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองคายเข้าร่วมการประชุมด้วย
ทุกครั้ง 

1.1.12 ประชาสัมพันธ์การแจ้งความออนไลน์เฉพาะคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  
1.1.13 การเบิกจ่ายงบประมาณ : การก่อสร้างอาคารสนับสนุน 5 ชั้น โดยคาดว่าจะแล้ว

เสร็จภายในสิงหาคม 2565 
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1.1.14 การปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม ผู้ประกันตน มาตรา 33 จากเดิม     
ร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 1 ของค่าจ้าง นาน 3 เดือน (เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2565) 

1.1.15 การจัดอบรม Basic Course :  ได้เสร็จสิ้นแล้ว 1 Module ท าให้ผ่านการ 
ประเมิน 90% 

1.1.16 การตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565  
เสร็จสิ้นไปด้วยดี 

1.1.17 การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2565 
1.1.18 แนวทางการขออนุญาตกัญชากัญชง 
1.1.19 เน้นย้ าโรงพยาบาลหนองคายให้สนับสนุนผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากโรงพยาบาล 

โพนพิสัย 
1.1.20 กล่าวขอบคุณ นพ.กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์ และแพทย์ศัลยกรรม ที่มาท าโครงการฯ

การศัลยกรรมพลาสติกที่โรงพยาบาลหนองคาย  

1.2  เรื่องแจ้งจากเขตสุขภาพที่ 8  
1.2.1  การเชื่อมระบบข้อมูลบริการชดเชยทางการแพทย์ระหว่างหน่วยบริการกับ สปสช. 

ผ่านระบบ AIP Gateway “R8-NHSO Sandbox” : มอบ IT ด าเนินการ 
1.2.2  การเปิดศูนย์หัวใจโรงพยาบาลหนองคายและโรงพยาบาลเลย : มีมติเห็นชอบให้

เสนอแผนการเปิดศูนย์หัวใจโรงพยาบาลหนองคายและโรงพยาบาลเลย 
1.2.3  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการบริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ รองรับ

ระบบหมอพร้อม I claim 
1.2.4  การติดตามหนี้ค้างช าระองค์การเภสัชกรรม : มอบ พญ.สุกัญญา ด าเนินการ 
1.2.5  การจัดสรรเงินช่วยเหลือมูลนิธิ ประจ าปีงบประมาณ 2565 : มอบรองผู้อ านวยการอาวุโส 

ด าเนินการ 

1.3 เรื่องแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข 
- การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า : ให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจใน

สถานการณ์โควิด 19 ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่46) ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

ที่ประชุม : รับทราบ 

1.4 เรื่องแจ้งจากจังหวัดหนองคาย 

- นายแพทย์นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ และหัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

1.4.1 ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ ดังนี้  
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งใหม่ ต าแหน่งเดิม 

1. นายแก่นกมล บุญยพิพัฒน์ อัยการคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดหนองคาย 

อัยการจังหวัดประจ า
ส านักงานอัยการสูงสุด 

2. นายสงกรานต์ ไชยพา ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดหนองคาย 

รองผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดอุดรธานี 
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3. นางรังสินี บุญทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดหนองคาย 

สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดบึงกาฬ 

4. นายสายชล เปรมใจ ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัด
หนองคาย 

ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอแม่
สะเรียง 

1.4.2 ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืน 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งใหม่ ต าแหน่งเดิม 

1. นายสยามพัชร์ ทิพสอน ผู้อ านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร 

ผู้อ านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย 

 
1.4.3 การลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ ามันของจังหวัด 
1.4.4 การใช้งานระบบ e-sarabun ระยะที่ 2 ของมหาดไทยขยายการใช้ไปยังท้องถิ่น 

ต่อไปจะเป็นระบบ Paperless 
1.4.5 PDPA ได้มีการประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565  

- การถ่ายรูปติดบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
- การติดกล้องวงจรปิดในบ้าน ไม่ต้องขออนุญาตก่อนติดตั้ง 
- การให้ความยินยอม 

ประธาน : มอบ  นพ.วุฒิศักดิ์ อารีย์วัฒนานนท์ ดูแลก ากับหน่วยงานด่านหน้า 
             มอบ  พญ.กรรณิการ์ โกสิลา ด าเนินการเรื่อง ป้ายชื่อห้อยคอ ให้สามารถประสานทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการมาช่วยให้เสร็จทันเวลา 

ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2565 วันที่ 28 เมษายน 2565 

 ฝ่ายเลขานุการ ได้น ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 
4/2565 วันที่ 28 เมษายน 2565 เผยแพร่ใน http://nkh.go.th ให้ผู้เข้าประชุมทุกท่าน ได้พิจารณาล่วงหน้า
แล้ว หากมีข้อบกพร่องหรือแก้ไขขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการเพ่ือแก้ไขต่อไป 

ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
- ไม่มี - 

ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

4.1  นายอุเทน  จันบุตรดี  รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ  แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
4.1.1 ทบทวนการออกแบบอาคาร premium service  
4.1.2 การจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ประธาน : มอบ นายอุเทน จันบุตรดี ให้ก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่ประชุม : รับทราบ/เห็นชอบ 
4.1.3 สรุปผลการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย (ตรวจสอบ

ระหว่างวันที่ 31 พ.ค - 9 มิ.ย. 2565) 

  ประธาน :.../8 



-๘- 
 

ประธาน : ประเด็นการตรวจสอบของ สตง. ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565  มี 11 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ไม่มีการเบิกจ่ายซ้ าซ้อน 
2. การเบิกจ่ายค่าไม่ท าเวชของผู้บริหาร 
3. การเปลี่ยนเวร แนวทางการปฏิบัติในการเปลี่ยนเวร ระเบียบก าหนดไว้ว่าการแลกเปลี่ยนเวรจะต้อง

ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ ยกเว้นกรณีเหตุฉุกเฉินก็ขอให้ผู้แลกเปลี่ยนเวรได้ท าบันทึกเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบและอนุมัติโดยเร็วในวันถัดไป 
ประธาน : มอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยท าแนวทางการปฏิบัติ หากหน่วยงานใดที่มีอยู่แล้วให้ทบทวน หาก
ไม่มีใบเปลี่ยนเวร ให้เขียนบันทึกเสนอผู้บริหารทราบ 

4. ใบประกอบวิชาชีพ เช่นแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชฯ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพฯ เพ่ือใช้ใน
การประกอบการเบิกค่าตอบแทน ตามระเบียบของกระทรวงการทางหรือระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข 
ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนการจ่ายค่าตอบแทน 

5. ยา ไม่มีการบันทึกการรับจ่ายยา หรือในกรณียืมยา ต้องจัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายยาให้
ครบถ้วน 
ประธาน : มอบนายพิชิต บุตรสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง 

    6.ข้อสังเกตมีการซื้อครุภัณฑ์ IT จัดซื้อแยกระหว่าง CPU กับ จอคอมพิวเตอร์ 
ประธาน : มอบ นายแพทย์กฤษฎา ศรีกุลวงศ ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านสารสนเทศ ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง 

7. การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ควรส ารวจวัสดุครุภัณฑ์ต้องมีอยู่จริง มีประเด็นข้อสงสัยยกตัวอย่าง 
เสาแขวนน้ าเกลือตั้งแต่ปี 2532 ควรลงตรวจสอบว่ามีอยู่จริงหรือไม่ 

8. การใช้รถของทางราชการ การควบคุมการใช้รถ ควรจัดท าทะเบียนคุมการขอใช้รถให้ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 

9. การเบิกจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ล่าช้า ไม่ตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินภายใน 5 วันหลังจากการตรวจ
รับ และมีการก าหนดระเบียบการเบิกจ่ายเงินให้เจ้าหนี้การค้าภายใน 90 วันแต่ยังมีการเบิกจ่ายเงินเกินระยะเวลา 

10. ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ไม่ตรงกับงบ GFMIS 
ประธาน : มอบ นายอุเทน จันบุตรดี รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ  ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง 

     : ควรน า software มาปรับใช้ในการท างาน 
11. ไม่มีงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 3 บัญชี  หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นที่ต้องตอบรายงาน 

ได้ท าหนังสือตอบกลับรายงานให้ สตง. และเพ่ิมเติมเอกสารส่งกลับยัง สตง. ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เรียบร้อย
แล้ว 
ประธาน : มอบ คณะกรรมการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ด าเนินการหารือข้อปฏิบัติหรือแนวทางต่างๆ
ให้เป็นไปตามประเด็นการตรวจสอบของ สตง. ให้รายงานการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงในแต่ละประเด็นอย่างไร 
            : การตรวจสอบของ สตง. : การเดินทางไปร่วมงานสวดพระอภิธรรม/งานแต่งงาน ญาติสายตรงของ
เจ้าหน้าที่ หากต้องใช้รถในการเดินทางให้เป็นแบบเหมารถตู้ หรือให้ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ห้ามใช้รถตู้ของราชการ 
    มอบ นพ.นฤพนธ์  ยุทธเกษมสันต์  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานการพิจารณาก าหนด
เกณฑ์ค่าจ้างเหมารถ 
    : การเขียนขอใช้รถในราชการ ให้เขียนในรายละเอียดชัดเจนครบถ้วน แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องยืนยัน
การใช้มาด้วย 
นพ.นฤพนธ์  ยุทธเกษมสันต์  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ : เรื่องของวัสดุการแพทย์ที่ OR ให้นพ.กฤษฎา     
ศรีกุลวงศ ์ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านสารสนเทศ หาข้อมูล/ก ากับดูแล 

ที่ประชุม : รับทราบ 

 4.4.4 การปรับปรุง :.../9 
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4.1.4 การปรับปรุง/ย้าย ห้องประชุมกาญจนวสิต/ห้องรองผู้อ านวยการ (สืบเนื่องจาก
การประชุม CEO วันที่ 17 มิถุนายน 2565) (ห้องสหกรณ์โรงพยาบาลหนองคายเดิม) 

ที่ประชุม : รับทราบ/เห็นชอบตามเสนอ 

4.2  นางณฤดี  ทิพย์สุทธิ์  รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
4.2.1  การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19  จังหวัดหนองคาย ได้ย้ายมาให้บริการ ณ 

โรงพยาบาลหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 (สถานที่เดิม หอประชุมร่มไทร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หนองคาย) 

4.2.2  การบริหารอัตราก าลังกลุ่มการพยาบาล 
พยาบาลวิชาชีพอนุมัติจ้างทั้งหมด 35 อัตรา ในการขยายการให้การบริการในปี 2565 

คงเหลืออีก 6 อัตรา อยู่ระหว่างด าเนินการสรรหา ทดแทนพยาบาลวิชาชีพเกษียณกลุ่มการพยาบาลปี 2565 มติ
ที่ประชุม HUM อนุมัติ จ านวน 4 อัตรา  รวมพยาบาลวิชาชีพที่ต้องจ้างทดแทน จานวน 10 อัตรา 

4.2.3  โรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ได้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านการแพทย์) ที่โรงพยาบาลหนองคาย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 
จ านวน 43 คน 

4.2.4 การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของทีมบริหารกลุ่มการพยาบาล  
งาน วันที่ สถานที่ 

งาน QA 17–18 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลนครพนม 
งานนิเทศทางการพยาบาล 6 – 7 มิถุนายน 2565   โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

4.2.5  KICK OFF กิจกรรมรณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพ่ือถวายเป็นพระ
ราชกุศลสมเด็จย่า จากวันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม 2565 ถึง วันพยาบาลสากล 12 ตุลาคม 2565 

4.2.6  การปิดบริการตึก Cohort word  ชั้น 8 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เนื่องจาก
ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีจ านวนลดลง และได้ย้ายผู้ป่วยทั้งหมดมานอนรักษาท่ีตึก 60 เตียง ชั้น 1 แทน 

4.2.7  โรงพยาบาลหนองคาย ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมิน NQA Class ที่  
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 

4.2.8  โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้มาศึกษาดูงาน ณ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาล
หนองคาย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 

4.2.9  โครงการศัลยกรรมตกแต่ง ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 
2565 มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 37 ราย มีรายได้รวมมีค่าใช้จ่ายจ านวน 70,000 บาท รวมเป็นเงิน 
236,700 บาท และน าเงินเข้าบัญชีเงินบ ารุงโรงพยาบาลหนองคาย จ านวน 4,000 บาท 

ที่ประชุม : รับทราบ 
4.3 นายแพทย์ฉัตรชัย บุญประชารัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านระบบประกันสุขภาพ แจ้งเรื่อง

เพ่ือทราบ ดังนี้ 
4.3.1 รายงานการใช้จ่ายแผนเงินบ ารุงโรงพยาบาลหนองคายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(1 ตุลาคม 2564  - 31 พฤษภาคม 2565) 
ผลการด าเนินงานแผนเงินบ ารุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2565 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 

(1 ตุลาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) รอบ 8 เดือน 
 กราฟผลด าเนินงาน :.../10 
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รายรับรายจ่าย แยกหมวดรายการ 

 
 

วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง โรงพยาบาลหนองคาย Financial  
(ข้อมูล ณ 31 พ.ค.2565) 

 
 เปรียบเทียบค่า:.../11 
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เปรียบเทียบค่า CMI รพท.ระดับ S เขตสุขภาพท่ี 8  ปี 2563 - 2565 
(พฤษภาคม 2565) 

Benchmarking รพท.หนองคาย กับ รพท./รพศ ในเขตสุขภาพท่ี 8 ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2565 

 
ผลการประเมินประสิทธิภาพ TPS  (Total Performance Score) 

รพ.หนองคาย ปีงบประมาณ 2565 

 
  เปรียบเทียบ:.../12 
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เปรียบเทียบผลการประเมิน7 Plus Efficiency Efficiency โรงพยาบาลในกลุ่มเดียวกันในเขตสุขภาพที่ 8 
(ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2565) 

 
ที่ประชุม : รับทราบ 

4.3.2  สรุปผลการตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจ าปี 2565 
จังหวัดหนองคาย วันที่ 24 มิถุนายน 2565 

4.3.2.1) ตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจ าปี 2565 จังหวัดหนองหนองคาย
ระบบธรรมาภิบาลการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ , แผนเงินบ ารุง ,องค์กรแห่งความสุข และการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
เป้าหมาย : หน่วยบริการมีความมั่นคง ทางการเงินการคลัง 

 
 

สภาพคล่องทางการเงิน (Cash Ratio > (Cash Ratio > 0.8 ) ปี 2563 – พ.ค. 2565 

 
 ตารางข้อมูล เปรียบเทียบ:.../13 
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ข้อมูลเปรียบเทียบลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ตามกลุ่มระดับบริการ 

 
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลคงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2565 

หน่วย : ล้านบาท 

 
 

แนวโน้มลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ปี 2563 – 31 พ.ค.2565 
หน่วย : ล้านบาท 

  
 

 
 หนี้องค์การเภสัชกรรม:.../14 
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หนี้องค์การเภสัชกรรม คงเหลือ ณ 13 มิถุนายน 2565 

 
 

ข้อมูลหนี้ค่าสาธารณูปโภค  ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
- ค่าฟ้า รวมเงิน 1,735137  บาท   ค้างช าระ 1 เดือน (พ.ค.65) 
- ค่าน้ า รวมเงิน 234,809 บาท   ค้างช าระ 1 เดือน (พ.ค.65) 
ข้อมูลผลงานบริการ ปี 2563 – 2565 (ผลกระทบจาก COVID - 19) 
 

 
 

รายได้กองทุนจ าแนกตามหน่วยบริการ ปี 2565 

 
 

รายได้ชดเชยบริการ Palliative care Palliative care ปี 2564 – พฤษภาคม 2565 

 
 
 
  รายได้ชดเชยบริการ:.../15 
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รายได้ชดเชยบริการ อุบัติเหตุฉุกฉิน OPAE ปี 2564 – พฤษภาคม 2565 

 
 

สรุปผลการประเมิน 7 Plus Efficiency Score Plus Efficiency Score Plus Efficiency Score  
ณ 31 พฤษภาคม 2565 

 
 

เป้าหมายการพัฒนาหน่วยบริการให้มีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมินศูนย์:.../16 
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ผลการประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ จ.หนองคาย Q2Y2565 
 

 

 
 

การจัดสรรเงิน UC Basic ให้ รพ.สต. และเงินบ ารุงคงเหลือ เฉลี่ยต่อ รพ.สต. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 สรุปคะแนน:.../17 
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สรุปคะแนนการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง รอบที่ 2/2565 

 
สรุปการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพจังหวัดหนองคาย รอบที่ 2/2565 

 

 
ภาพรวมการติดตามกากับประสิทธิภาพทางการเงิน จังหวัดหนองคาย 

โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
 สสจ. , CFO , CFO จังหวัด : 
- เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกัน Virtual Account Virtual Account ที่ยัง Clearing Clearing ค่า

รักษาพยาบาลตามจ่ายนอก CUP ในจังหวัด ยังไม่เป็นปัจจุบัน มีเงินกันคงเหลือ 24,256,476 บาท ต้องเบิกจ่าย
ให้ได้ 75 % ในสิ้นไตรมาส 3 และ 100 % ภายใน 31 ส.ค.65 

- การจัดระบบ Service Plan , Business, รพร.ท่าบ่อ รองรับผลกระทบจากการแข่งขันกับ
ภาคเอกชน 

        - ก ากับ ติดตาม ผลงาน IP UC รายเดือนเปรียบเทียบกับยอดการรันตี เพื่อให้มีรายได้เพียงพอกับ
ค่าแรงที่ปรับลดจากงบ IP 

 รพท. หนองคาย :  เร่งรัดการจัดสรรเงินประกันสังคมให้ลูกข่ายให้เป็นปัจจุบันล่าสุดจัดสรรถึง 
เดือนมีนาคม 2565 

 รพ.ทุกแห่ง , CFO จังหวัด และ CFO รพ.:  
- เร่งรัด การบริหารจัดการชาระหนี้ จัดทาแผนชาระหนี้เป็นรายเดือน ตั้งแต่ กรกฎาคม-กันยายน 2565 
- เร่งรัดการพัฒนาประสิทธิภาพ Total Performance Score Total Performance Score Total 

Performance Score ให้ผ่านเกณฑ์ 
- ตรวจสอบ ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ที่ยังค้างอยู่ในระบบบัญชี ตั้งแต่ปี 2564 ลงไป เร่งรัดการเรียก

เก็บด าเนินการให้ถูกต้องตามนโยบายบัญชีและการจัดเก็บรายได้ และวิเคราะห์ผลกระทบต่อสถานการณ์การเงิน
การคลัง เฝ้าระวัง รพ.ที่มีความเสี่ยงวิกฤติทางการเงิน รพร.ท่าบ่อ , รพ.ศรีเชียงใหม ่

 

 - เร่งรัดการแก้ไข:.../18 
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- เร่งรัดการแก้ไขข้อมูลการเรียกเก็บ COVID -19 ที่ติด C , Verify ส่งเรียกเก็บให้แล้วเสร็จภายใน 
31 สิงหาคม 2565 เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 การชดเชยบริการ COVID จะเบิกจ่ายจากงบปกติของแต่ละสิทธิ 

- พัฒนาการจัดเก็บรายได้ตามกระบวนการ 4S และกระทบยอดลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ระหว่าง
ศูนย์จัดเก็บรายได้และงานบัญชี ทุกเดือนให้ถูกต้อง 

- ก ากับ ติดตาม การส่งข้อมูลผลงานบริการ ในระบบ HDC และ CMI ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
ระบบธรรมาภิบาลแผนเงินบ ารุง 

มาตรการในการขับเคลื่อนแผนเงินบ ารุง 
มาตรการที่ 1 : ประสิทธิภาพการควบคุม กากับ ติดตาม แผนเงินบ ารุง 
มาตรการที่ 2 : ประสิทธิภาพด้านการใช้จ่ายเงินตามแผนเงินบ ารุง 
 

ประสิทธิภาพด้านการใช้จ่ายเงินตามแผนเงินบ ารุง 

 
การบริหารอัตราว่าง 

เป้าหมายต าแหน่งว่างคงเหลือ ไม่เกินร้อยละ 3 

 

 การเตรียมคน:.../19 
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การด าเนินงาน Digital Health 

 
 

- ระบบ i-Claim อยู่ระหว่างลงนามคู่สัญญากับบริษัทประกัน (แบบค าขอรับบริการรักษาพยาบาล 
เป็นเงินเชื่อ รช.1) 

- ทุกหน่วยบริการเร่งด าเนินการในส่วน MOPH PHR 
- ให้จังหวัด ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

4.3.2.2 การประชุมผู้อ านวยการโรงพยาบาล จังหวัดหนองคาย เพ่ือหารือการ
พัฒนา Total Performance Scoreและการวางแผนบริหารจัดการหนี้สิน สรุปตรวจราชการและนิเทศงานกรณี
ปกติ รอบท่ี 2 ปี 2565 จังหวัดหนองคาย วันที่ 24 มิถุนายน 2565 

1) แนวทางการบริหารจัดการหนี้สิน 
1.1) ทุกหน่วยบริการ จัดท าแผนช าระหนี้ เดือน มิถุนายน–กันยายน 2565 และ

ด าเนินการตามแนวทางเร่งรัดช าระหนี้ ดังนี้ 
- ค่าตอบแทนค้างจ่าย ไม่เกิน 1 เดือน 
- ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ไม่เกิน 1 เดือน 
- เจ้าหนี้การค้า ระยะเวลาช าระเจ้าหนี้การค้า ภายใน 90 วัน ผ่านเกณฑ์ทุก รพ.

เร่งรัดช าระหนี้การค้าที่เกิดขึ้นก่อน 30 มิ.ย. 65 ทั้งหมด ยกเว้น รพ. Cash Ratio < 0.5 (9 รพ.) จัดท าแผนช าระ
เจ้าหนี้การค้าตามความเหมาะสม 

- เร่งช าระเจ้าหนี้ค่ารักษาตามจ่าย พิจารณาปรับลดค่ารักษาตามจ่ายภายใน
จังหวัดส าหรับ Sพ. Cash Ratio < 0.5 

 1.2. หน่วยบริการ:.../20 
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1.2. หน่วยบริการ Cash Ratio 2.0 ขึ้นไป จัดท าแผนพัฒนา 
แผนพัฒนาหน่วยบริการ 
1. ตามนโยบาย Environment, Modernization and Smart Service : EMS 

แบ่งเป็น 3 ด้าน 
1.1 สิ่งแวดล้อมดี (Environment ) เช่น ภูมิทัศน์ พ้ืนที่รอคอยห้องน้ า/

คุณภาพอากาศ 
1.2 ความทันสมัย (Modernization ) เช่น ระบบ /การขนส่ง! เทคโนโลยี 
1.3 บริการด้วยหัวใจ (Smart Service) เช่น ภาพลักษณ์บุคลากร/พฤติกรรม

การบริการคุณภาพบริการ /ความเป็นเฉพาะทาง 
 2. แผนการลงทุน เพ่ิมรายได้ และ ลดรายจ่าย 

   2.1 เพ่ิมรายได้ เช่น ขยายบริการ ศูนย์ฟอกไต เฉพะทาง/คลินิกพิเศษ 
Specia Clinic Department) 

   2.2 ลดรายจ่าย เช่น Paperless, Solar Cell 

 
ที่ประชุม : รับทราบ 

4.3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รองรับการ
ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ 2565  

 
(หลักสูตรพ้ืนฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสาหรับแพทย์ปฐมภูมิ) จ านวน 1 รุ่น รุ่นละ 2 

Module ๆ ละ 2 วัน รวม 4 วัน/รุ่น  Moduleที่ 1 วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2565  Moduleที่ 2 วันที่ 4 – 5  
สิงหาคม  2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองคาย  เป้าหมาย:แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์ที่สนใจในเขต
สุขภาพที่ 8 จ านวน 60 คน 

Module ที่ 1 วันที่ 23 - 24มิถุนายน 2565 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 44 คน โดย
ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก รพ.บุรีรัมย์ 

- ครู ก. จาก Staff จากโรงพยาบาลหนองคาย 7 คน ได้แก่ นพ.จารุวัฒน์  แจ้งวัง, นพ.
ขวัญชาย กิติรัตน์, นพ.กฤษฎา ศรีกุลวงศ์, นพ.บุญพิชิต พ่อบาน, พญ.วันรัฐ ตั้งกิจวานิชย์, พญ.รัชดาพร ปุยนุเคราะห์ และ 
พญ.ธิดานวล กองหล้า ชื่นศรี 

- จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 37 คน ได้แก่ Inter 1 จ านวน 13 คน , Inter 2 จ านวน 14 
คน  และแพทย์ จาก รพ.ต่าง ๆ ที่สนใจ จ านวน 10 คน 

ที่ประชุม : รับทราบ 

 

  4.4 แพทย์หญิงพนิดา:.../21 
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4.4 แพทย์หญิงพนิดา พันธุรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ด้านกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
4.4.1  พิธีเปิดอาคารภูมิจิต โรงพยาบาลหนองคาย โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 

 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565  
4.4.2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ ส าหรับรองผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

ศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทั้ง 3 ฝ่าย (รุ่นที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ห้อง
ประชุมชื่น ระวิววรณ  ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย 

4.4.3  การจัดกิจกรรมจิตอาสา บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์และบาเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 90พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระยะเวลาจัดกิจกรรม มิถุนายน - ธันวาคม 2565  

4.4.4  กฐินโรงพยาบาลหนองคาย ปี 2565 ณ วัดพระธาตุราษฎร์บ ารุง เพ่ือสร้างพระ 
มหาธาตุเจดีย์ 4 ชั้น โดยก าหนดวันทอดกฐิน เป็นวันที่ 29 ตุลาคม 2565 และมีก าหนดการ ดังนี้ 

เวลา 09.19 น. แห่องค์กฐินรอบอุโบสถหลวงพ่อดา 
เวลา 10.09 น. ทอดถวายกฐิน 
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น. หล่อพระประธานเจดีย์พระพุทธเจ้ากัสสปะ และพระพุทธเจ้าสมณโคดม 
4.4.5   NKH REBRANDING เช่น 

 

NKH UMBRELLANKH 

  

DRINKING WATERNKH 

  

CARDSTRAP & CARD HOLDER 

  
จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 

 4.4.6 กิจกรรม NKH เอ้ินขวัญ (พญ.กรรณิการ์ โกสิลา) จะจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565  

เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา 

ที่ประชุม : รับทราบ 

 

 

 
 4.5 นายแพทย์:.../22 
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4.5 นายแพทย์กฤษฎา ศรีกุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านสารสนเทศ ได้น าเสนอ วิดิทัศน์
สรุปผลการด าเนินงานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังนี้ 

แยกรายเดือน 

    
ตามกลุ่มเป้าหมาย 

 
แยกตามช่วงอายุ 

    
ประเภทวัคซีน 

 

 สรุปยอดฉีดวัคซีน:.../23 
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สรุปยอดฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 16 – 24  มิถุนายน 2565 

 
ที่ประชุม : รับทราบ 

4.6 แพทย์หญิงวันรัฐ ตั้งกิจวานิชย์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ  คนที่ 
2 แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

 4.6.1 กองทุนผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน กปถ. (มอบรถเข็น/ขาเทียม) 
           -ตามที่ กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ยื่นค าขอรับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยน ารายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาใช้เพ่ือให้ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เปิดรับค าขอตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565  และมีก าหนดการ
มอบเครื่องช่วยเหลือ ขาเทียม / รถเข็นนั่งไฟฟ้า ขึ้นในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ส านักงานขนส่งจังหวัด
หนองคาย  โดยความร่วมมือ 2 หน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคม 

ที่ประชุม : รับทราบ 

4.7 ทพ.รัชดา  เลิศอเนกวัฒนา  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัยนาย แจ้งเรื่องความก้าวหน้าการปรับปรุงอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 

4.7.1 ด าเนินการเรียบร้อย 
1) การปรับปรุงอาคารภูมิจิต 
2) การปรับปรุงหลังคาหน้าตึกอ านวยการ 
3) การปรับปรุงอาคารโรงผลิตน้ าเกลือ 
4) การปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย 
5) การปรับปรุงถนนด้านข้างอาคารอนุรักษ ์
6) การย้ายถัง oxygen เหลว จะด าเนินการติดตั้งประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2565 
7) การย้ายเสาธง พระบรมฉายาลักษณ์ ศาลเจ้าพ่อแสนศรีวิชัย และศาลตายาย 

4.7.2 การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
1. ปรับปรุงป้ายบอกทางภายในโรงพยาบาลหนองคาย 
2. ทาสี 
3. ปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลหนองคาย 

 4.7.3 สิ่งที่ด าเนินการ:.../24 
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4.7.3 สิ่งที่ก าลังด าเนินการ 
1. การปรับปรุงอาคารอนุรักษ์ (บ้านพักผู้อ านวยการเก่า) 
2. การปรับปรุงระบบจราจรเขตบ้านพักโรงพยาบาล 

ที่ประชุม : รับทราบ 

4.8 พญ.กรรณิการ์ โกสิลา ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ  
คนที่ 3 แจ้งเรื่อง Public Relations Branding & Marketing (สืบเนื่องจากการประชุม CEO วันที่ 17 มิถุนายน 2565) 

4.8.1 ประชาสัมพันธ์ (PR & News) 

1) การสื่อสารภายใน 
- ระบบข่าวสารกระทรวงสาธารณสุข ถูกต้อง รวดเร็ว 
- ระบบข่าวสารท้องถิ่น นักข่าวท้องถิ่น, หน่วยงานราชการ/เอกชน, สื่อ social, 

ผู้รับบริการ 

2) การสื่อสารภายนอก 
- สื่อประชาสัมพันธ์: โปสเตอร์ , สื่อ social 
- กลุ่มไลน์ : ไลน์ประชาสัมพันธ์ , NKH update 

วัตถุประสงค์ในการจัดท า NKH update ( line group) 
1) เพ่ือการสื่อสารของหน่วยงานในโรงพยาบาลหนองคายให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับอย่างถูกต้อง

และรวดเร็ว 
2) ตัวแทนของแต่ละหน่วยงานในกลุ่มมีหน้าที่กระจายข่าวสารและข้อมูลไปยังกลุ่มไลน์ของแต่ละหน่วยงาน 
3) เพ่ือลดความเสี่ยงที่เกิดจากสื่อสารผิดพลาด ลดการปะทะหน้างาน ลดการรับโทรศัพท์หน้างาน 
4) อัพเดทข้อมูลที่เป็นข้อมูลและข่าวสารเบื้องต้นทีเ่จ้าหน้าที่ควรทราบเพื่อการด าเนินงานของโรงพยาบาลให้

เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
ภาพตัวอย่าง NKH update ( line group) 

4.8.2 การตลาด (Marketing) 

1) External marketing 
    1.1) ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) 

- บัตรประกันสุขภาพ/ประกันสังคม/จ่ายตรง/ประกันชีวิต/สมณเพศ 
- หน่วยงานราชการ/หน่วยงานภาคเอกชน/ต่างชาติ 

    1.2) การตลาดนอกสถานที่ (Event marketing) 
- Event Marketing (การจัดกิจกรรมทางการตลาด) 
 
  1.3 Digital:.../25 
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    1.3) Digital marketing 
- Online media (NKH Channel, facebook , application) 
- Website 

2. Internal marketing 
- การบอกเป้าหมาย/วิสัยทัศน์ขององค์กร วัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนได้

รับทราบ 
- Passion/รายได้ สวัสดิการ 
- พนักงานเห็นคุณค่าในงานของตนเอง มีส่วนส าคัญต่อองค์กร 
- สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการท างาน /feedback เชงิบวก 
- โอกาสเติบโตในการท างาน /รางวัลผลตอบแทนแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานอย่างดี

เยี่ยม 

3. Convenience card 

  
ภาพตัวอย่าง Convenience card 

4.8.3 การสร้างแบรนด์ (Branding) 
1) New Logo 
 - ป้ายโรงพยาบาล ป้ายบอกทางภายในโรงพยาบาล 
 - สัญลักษณ์ติดภายในส่วนต่างๆของโรงพยาบาล 

2) Official ID card 
 - Neck strap 
 - Chip card 
 

3) Accessories 
 - ของที่ระลึก 
 - ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตโดยหน่วยงานในโรงพยาบาล 

4) NKH CHANNEL อาทิเช่น You tube Channel , Facebook/page, 
website, Multimedia for presentation (Text, Video, Sound, Image, Animation) 

- Multimedia for Presentation  
  (1) น าเสนอผลงานของแต่ละหน่วยงาน 
  (2) Content creation 

- สร้างความน่าเชื่อถือ 
- ยืนยันความเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้น าด้านนั้นๆ 
- สร้างความแตกต่าง 
- สามารถปรับแต่งให้เข้ากับแนวทางขององค์กร 
- ช่วยสร้างแบรนด์และเป็นที่จดจ า 
  - สามารถน ามาโพสต์:.../26 
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- สามารถน ามาโพสต์ซ้ าเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการได้ง่ายและตรงเป้าหมายมาก
ขึ้น 

- Marketing : Knee arthroplasty, Orthopaedic sport medicine, 
Cataract surgery & IOL , Dental clinic , MIS, Endoscope & colonoscope 

- PR :News, Entertainment program, Communication channel 
- Quality Management :  Ward work, HA, Innovation 

  (3) NKH CHANNEL 

ที่ประชุม : รับทราบ 

4.9  นายรังสรรค์ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานสาธารณูปโภค
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 

  4.9.1 รายงานค่าน้ าประปาประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 (เปรียบเทียบปีงบประมาณ 
2563 - 2564 – 2565) 

1) เปรียบเทียบค่าน้ าประปา 

 
2) เปรียบเทียบจ านวนหน่วย 

 
 

 
 4.9.2 รายงานค่าไฟฟ้า:.../27 
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4.9.2 รายงานค่าไฟฟ้าประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 (เปรียบเทียบปีงบประมาณ 
2563 - 2564 – 2565) 

1) เปรียบเทียบค่าไฟฟ้า 

 
2) เปรียบเทียบจ านวนหน่วย 

 
4.9.3  รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2565 

1) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 2565 โรงพยาบาล
หนองคาย ปีงบประมาณ 2565 ได้รับจัดสรร 10 รายการ วงเงิน 14,010,000 บาท แจ้งท าสัญญา 8 รายการ 
ประกาศรอบสอง จ านวน 2 รายการ 

ล าดับ รายการ 
 

จ านวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 
งบค่าเสื่อม 70% 

จ านวนเงิน   
1 เครื่องตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ 1 2,060,000 2,060,000 E-bidding  แจ้งท าสัญญา 
2 กล้องส่องตรวจล าไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์ 1 3,800,000 3,800,000 E-bidding  แจ้งท าสัญญา 
3 เครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า 1 1,500,000 1,500,000 E-bidding  แจ้งท าสัญญา 
4 โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ 130,000 ลักซ์ 1 1,450,000 1,450,000 E-bidding  แจ้งท าสัญญา 
5 ชุดเครื่องมือผ่าตัดส าหรับถ่างสมอง 1 1,070,000 1,070,000 E-bidding  แจ้งท าสัญญา 
6 เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ขนาด ไม่น้อยกว่า 

300 MA  
1 1,300,000 1,300,000 E-bidding  แจ้งท าสัญญา 

7 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วย
ปริมาตรและความดันขนาดกลาง 

2 800,000 1,600,000 E-bidding  ประกาศรอบ 2 

8 เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน 1 500,000 500,000 E-bidding  ประกาศรอบ 2 
9 เครื่องละลายพลาสมาและอุ่นเลือดระบบ

ความร้อนแห้ง 
1 400,000 400,000  เจาะจง แจ้งท าสัญญา 

 10.เครื่องกระตุกไฟฟ้า:.../28 
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10 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค
พร้อมภาควัด ออกซิเจนในเลือด 

1 330,000 330,000  เจาะจง  แจ้งท าสัญญา 

รวม 14,010,000  

2) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2.1 งบประมาณ ปี 2564 เป็นงบกันเบิกเหลื่อมปี รายการก่อสร้างอาคาร

สนับสนุนบริการ 5 ชั้น จ านวน 14,848,800 บาท เบิกจ่ายแล้วจ านวนเงิน 8,540,100 บาท (คิดเป็นร้อยละ 
57.51) คงเหลือจ านวนเงิน 6,308,800 บาท  (คิดเป็นร้อยละ 42.49) 

2.2 งบประมาณปี 2565  
2.2.1 อาคารสนับสนุนฯ 5 ชั้น  งบจัดสรร จ านวน 45,720,124 บาท 
2.2.2 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 1 ระบบ งบจัดสรร จ านวน 21,276,500 บาท 

เบิกจ่ายแล้วจ านวนเงิน 6,382,950 บาท (คิดเป็นร้อยละ 30) 
2.2.3 ครุภัณฑ์ 2 รายการ งบจัดสรร จ านวน  3,547,000 บาท  เบิกจ่าย

แล้วทั้งหมด 
                       รวม (2.2.1 – 2.2.3 ) งบจัดสรร  70,543,624  บาท เบิกจ่ายแล้ว 
จ านวน 9,929,950บาท (คิดเป็นร้อยละ 14.07) 

        3) งานก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียขนาด 500 ลบม. 
- งบประมาณปี 2565 จ านวน  24,084,000 บาท  
- ราคากลาง : จ านวน  23,143,300 บาท 
- คู่สัญญา : หจก.ศรีทันดร การโยธา  วงเงินจ านวน  21,276,500 บาท  
- สัญญาเริ่มต้น : วันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 28 ธันวาคม 2565  จ านวน                   

365 วัน 6 งวดงาน 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียในงวดงาน 

ที่ 2 จากทั้งหมด 6 งวดงาน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565   
4) การก่อสร้างอาคารสนับสนุน 5 ชั้น 

- สัญญาก่อสร้าง 22 กรกฎาคม 2564 – 14 ตุลาคม 2565 จ านวน 450 
วัน 18 งวดงาน ราคาก่อสร้าง จ านวน 60,570,000 บาท 

- ประชุมหารือ เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค งานก่อสร้างอาคารสนับสนุน 5 ชั้น 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 

ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 5.1 แพทย์หญิงโมฬี นาคสาร  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านบริหารครุภัณฑ์การแพทย์ แจ้งเรื่อง
เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
  5.1.1 แผนการฝึกอบรมการช่วยชีวิต ปี 2565 – 2566 เพ่ือปฏิบัติตามพันธกิจข้อ 4 
“พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพบุคลากร” ตามแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลหนองคาย เป้าประสงค์ที่ 13 
พัฒนาบุคลากรใหม้ีศักยภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 24 บุคลากรได้รับการอบรม CPR 100% 

1) ขอความเห็นชอบงบประมาณในการจัดอบรม ปี 2565  ACLS & BLS จัดท า
สื่อการสอน เพ่ือใช้ศึกษาด้วยตนเองทางออนไลน์/จัดท าแบบสอบถาม 

  - ACLS ฝึกทักษะ:.../29 
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- ACLS ฝึกทักษะให้แก่พยาบาล จ านวน 70 คน (3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน) ค่าอาหาร
กลางวัน – ค่าอาหารว่าง 

- BLS ฝึกทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ จ านวน 200 คน (5 รุ่น , 2 รุ่น/วัน) ค่าอาหารว่าง 

ที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ 

2) พิจารณาค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (P4P)  
2.1) เพิม่ให้หน่วยงานผู้ฝึกสอน ร้อยละ 10 
2.2) เพิ่มให้หน่วยงาน ICU1 ,ICU2, NSICU, ER ร้อยละ 5-10 

ที่ประชุม : รับทราบ / มอบ รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เป็นผู้พิจารณา 

3) ขอความเห็นชอบ ห้องเก็บของชั้น 10 อาคารสิริปุณโณ เป็นสถานที่เก็บ 
Minikins หุ่นฝึก CPR  

ที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ 

4) ขอความเห็นชอบจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ โดยใช้งบประมาณจาก งบของ ENV 

ที่ประชุม : มอบ ประธาน ENV พิจารณา/ด าเนินการ 

    5.2 นายแพทย์ฉัตรชัย บุญประชารัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านระบบประกันสุขภาพ แจ้ง
เรื่องเพ่ือพิจารณา ขอความเห็นชอบใช้วงเงินแผนเงินบ ารุงโรงพยาบาลหนองคาย ปี 2566 (รายการจ้างเหมา
ต่อเนื่อง) 

 -เนื่องจากโรงพยาบาลหนองคาย จะด าเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ในรายการเช่า และจ้างเหมา
บริการต่อเนื่อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งจะต้องเตรียมและด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2565 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ก่อนที่สัญญาเดิมจะสิ้นสุดลง  เพ่ือไม่ให้เกิดความ
เสียหายต่อทางราชการ มีความสะดวกรวดเร็ว และความคล่องตัวต่อการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้อง
ขอใช้วงเงินบ ารุงโรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 2566  เพ่ือเตรียมและด าเนินการจัดหาฯ ใน
รายการจ้างเหมาต่อเนื่อง  โดยการลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อโรงพยาบาลหนองคายได้รับการอนุมัติแผน
เงินบ ารุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2566 จาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย แล้วเท่านั้น 

5.2.1 รายการจ้างเหมาบริการ วงเงินที่ขอใช้ 19,900,800 บาท 
 

ล าดับ รายการจ้างเหมาบริการ (ต่อเนื่อง) 
วงเงินที่ขอใช้ วงเงินที่ขอใช้ 

วิธีการจัดหา 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด
อาคาร และบริเวณภายใน
โรงพยาบาลหนองคาย 

5,890,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 e-bidding 

2 จ้างเหมาบริการซักอบรีด และบรรจุ
ผ้าผู้ป่วย ของโรงพยาบาลหนองคาย 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 e-bidding 

3 จ้างเหมาบริการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
ของโรงพยาบาลหนองคาย 

1,300,000 1,300,000 1,800,000 2,000,000 e-bidding 

4 จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร 
และ เครื่องส าเนาเอกสาร ของ
โรงพยาบาลหนองคาย 

1,800,000 1,800,000 2,400,000 2,000,000 e-bidding 

5 จ้างพนักงานเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป 288,000 288,000 334,800 334,800 เฉพาะเจาะจง 
 5.จ้างพนักงาน:.../30 
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6 จ้างเปลี่ยนสารกรองน้ าดื่ม  และ
บ ารุงรักษาเครื่องกรองน้ า ของ
โรงพยาบาลหนองคาย 

140,000 240,000 300,000 300,000 เฉพาะเจาะจง 

7 จ้างเหมาบริการดูแล บ ารุงรักษาลิฟต์
โดยสาร ของโรงพยาบาลหนองคาย 

120,000 170,000 170,000 200,000 เฉพาะเจาะจง 

8 จ้างเหมาบริการดูแล และบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศเฉพาะ ของ
โรงพยาบาลหนองคาย 

170,000 170,000 170,000 170,000 เฉพาะเจาะจง 

9 จ้างพนักงานท าความสะอาดเรือน
รับรอง 

96,000 96,000 96,000 96,000 เฉพาะเจาะจง 

10 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 

- - 3,500,000 3,600,000 เฉพาะเจาะจง 
(ซ) กรณีอ่ืน
ตามท่ีก าหนดใน
กฏกระทรวง 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,304,000 15,264,000 19,970,800 19,900,800   

5.2.2 รายการค่าวัสดุบริโภคอาหาร วงเงินที่ขอใช้ 8,500,000 บาท 
 

ล าดับ รายการค่าวัสดุบริโภคอาหาร (ต่อเนื่อง) 
วงเงินที่ขอใช้ วงเงินที่ขอใช้ 

วิธีการจัดหา 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1 
โครงการจัดซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์ 

2,300,000 2,300,000 3,230,000 2,500,000 e-bidding 

2 โครงการจัดซื้ออาหารประเภทผักผลไม้ 1,200,000 1,500,000 2,280,000 1,500,000 e-bidding 
3 โครงการจัดซื้ออาหารประเภทข้าวสาร 1,000,000 900,000 1,400,000 1,200,000 e-bidding 

4 
โครงการจัดซื้ออาหารประเภทไข่ไก่
ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและ 
การเลี้ยงที่เหมาะสม (GSM) 

650,000 550,000 700,000 800,000 e-bidding 

5 โครงการจัดซื้ออาหารประเภทของแห้ง 700,000 900,000 900,000 500,000 e-bidding 

6 
โครงการจัดซื้อปลานิล GAP และ
ผลิตภัณฑ์ 

200,000 150,000 200,000 500,000 
เฉพาะเจาะจ
ง 

7 โครงการจัดซื้อผักผลไม้ GAP 700,000 400,000 - 500,000 
เฉพาะเจาะจ
ง 

8 
โครงการจัดซื้ออาหารประเภทน้ าดื่ม
บรรจุขวด 

350,000 350,000 400,000 400,000 
เฉพาะเจาะจ
ง 

9 โครงการจัดซื้ออาหารประเภทเบ็ดเตล็ด 400,000 250,000 290,000 400,000 
เฉพาะเจาะจ
ง 

10 โครงการจัดซื้อข้าวสารอินทรีย์ 300,000 500,000 - 200,000 
เฉพาะเจาะจ
ง 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,800,000 7,800,000 9,400,000 8,500,000  
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5.2.3 รายการค่าบริการตรวจทางการแพทย์ วงเงินที่ขอใช้ 14,037,200 บาท 
 

ล าดับ รายการค่าบริการตรวจทางการแพทย์ (ต่อเน่ือง) 
วงเงินที่ขอใช้ วงเงินที่ขอใช้ 

วิธีการจัดหา 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1 ค่าเช่าเครื่องตรวจเอกซเรย์ CT Scan  128 Slice 5,280,000  6,588,600  6,588,600  e-bidding 
2 ค่าจ้างเหมาบริการ MRI 5,346,320  6,108,600  6,108,600  e-bidding 
3 ค่าจ้างบริการสลายนิ่วระบบปัสสาวะ แบบเคลื่อนที ่    532,800     522,000    540,000  e-bidding 
4 ค่าจ้างแมมโมแกรม      48,800     399,200    400,000  เฉพาะเจาะจง 
5 ค่าจ้างตรวจมวลกระดูก       4,500    400,000    400,000  เฉพาะเจาะจง 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  11,212,420  14,018,400  14,037,200  
 
ที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรอง แผนเงินบ ารุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2566  

5.2.4 รายการค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ภายนอก) OUT LAB จ านวน 162 
รายการ  วงเงินที่ขอใช้ 2,924,180 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : e-Bidding 

ประธาน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวน/ตรวจสอบ วงเงินที่ขอใช้ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้น าเสนอที่ประชุม
เห็นชอบในประชุมครั้งถัดไป 

ที่ประชุม : รับทราบ/ด าเนินการ 

5.3 ทพ.รัชดา  เลิศอเนกวัฒนา  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัย แจ้งเรื่องเพ่ือพิจารณา การผลิตน้ าดื่มของโรงพยาบาลหนองคาย ผลิตได้ 2 รูปแบบ คือ 

5.3.1. การจ้างผลิตน้ าดื่ม 

 ของเดิม (เครือสายฝน) โรงงานที่สกลนคร (Siaminterplastic) 

ราคาต่อแพ็ค (ต่อโหล) 35 บาท ขนาด 600 ml และ 
มีแนวโน้มจะเพ่ิมเป็น 37 บาท 

30 บาท ทุกขนาด 350/550/600 ml 

ค่าบล็อคโลโก้ต่อสี 3,500 3,000 

ค่าฉลาก 0.25 บาท ขั้นต่ า ครั้งละ 100,000 0.14 บาท ขั้นต่ าครั้งละ 50,000 

  แต่ถ้าโรงพยาบาลสั่ง ทางบริษัทจะดูแลให้ 

จ านวนส่งขั้นต่ า  สั่งเกิน 500 แพ็ค ส่งฟรี 

มาตรฐานน้ าดื่ม  อย. ,GMP อย. ,GMP 

จ านวนที่ใช้ต่อเดือน เดิมใช้ประมาณ 700 - 900 แพ็คต่อเดือน  

5.3.2 การผลิตน้ าดื่มเอง 
- น้ าดื่ม R/O โรงพยาบาลสามารถผลิตได้ 
- ขวดพลาสติกและฉลากป้ายน้ าดื่ม สั่งผลิต ขวดละประมาณ 1.6 - 1.8 บาท 

(สอบถามจากบริษัทน้ าดื่ม) 
- เครื่องบรรจุน้ าขวด (ล้าง/บรรจุ/ขันฝา) ราคา 750,000 บาท /900,000 บาท 

/ 1,200,000 บาท 
 -เครื่องแพ็คโหล:.../32 
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- เครื่องแพ็คโหล 150,000 - 200,000 บาท 
- มาตรฐาน อย ปีละ 2 ครั้ง ค่าตรวจประมาณ 5000, GMP ส่งศูนย์วิทย์ 
- จ านวน ที่ผลิตได้ 3,000 - 4,000 ขวดต่อชั่วโมง (250 แพ็ค) 
- จ านวนคนที่ดูแล 4 - 5 คน 
- สิ่งที่ต้องประเมิน อัตราก าลังคน การดูแลรักษาเครื่องบรรจุ การประเมิน

มาตรฐานน้ าดื่มจาก อย. และ GMP 

ที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1  นายแพทย์ชวมัย  สืบนุการณ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองคาย  แจ้งเพ่ือทราบเรื่อง
การไปศึกษาดูงาน ณ สปป.ลาว ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 

ที่ประชุม : รับทราบ 
แพทย์หญิงพนิดา พันธุรัตน์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ  แจ้งเรื่อง : ด้วยผู้อ านวยการโรงพยาบาล
หนองคาย มีด าหริจัดพิธีท าบุญเลี้ยงพระ ผูกข้อมือ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565  ที่ ลาน 
80 ปี โดยให้แต่ละแผนกท าอาหาร ขนม น้ า มาร่วมกัน 

6.2  นายแพทย์ธงชัย  นาคมนต์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านพัฒนาองค์กร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ 
ดังนี้ 

 การจัดกิจกรรมโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลหนองคาย และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของผู้บริหารและบุคลากรอาวุโส ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 
2565 ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหนองคาย ปี 2566 – 2568 
วิสัยทัศน์ VISION : โรงพยาบาลศูนย์ลุ่มน้ าโขง รองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในปี 2568 
พันธกิจ MISSION : 1. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ 

2. บูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคร่วมกับภาคีเครือข่าย 
3. บริหารจัดการและสนับสนุนระบบบริการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
4. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพบุคลากร 
5. สถาบันร่วมสอนและผลิตนักศึกษาแพทย์ 

เข็มมุ่ง Hoshin : Excellent Center 
• Cardiac Center 2566 
• Minimal invasive surgery Center 2566 

Paperless system 
• OPD  2566 

2P Safety goals   
• Patient : Sepsis , Medication error 
• Personal ; safety security  
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อัตลักษณ์ :  

 
 
ค่านิยม Core values : 

 

 

 
 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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6.3  น.ส.ปรานต์ศศิ  อินทรวิเชียร  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ 
ดังนี้ 

 โครงการประชุมวิชาการ “ก้าวสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิยุคใหม่ ภายใต้ พรบ.กระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และประชุมวิชาการประจ าปี ระดับภาค ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศ
ไทย ปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑2 กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดเลย  

  อัตราค่าลงทะเบียน คนละ ๒,๒๐๐ บาท 
 

ประธาน : มอบ รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน พิจารณาคนเข้าร่วม
โครงการ 

ที่ประชุม : รับทราบ 

ปิดประชุม   เวลา 19.25 น. 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

(นางสาวศิรินทร ดีรักษา) 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นางสาวเขมอชิร์กุล  อินทรวิเชียร) 
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายรังสรรค์  ไชยปัญญา) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
  


