
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย 
ครั้งที ่6/2565 

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  เวลา 13.15 น. 
ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย 

 

ผู้มาประชุม 
1. นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  ประธานกรรมการ 
2. นพ.นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์ กรรมการ 
3. นายอุเทน จันบุตรดี รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริหาร กรรมการ 
4. นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ รองผู้อำนวยการฯ ด้านการพยาบาล กรรมการ 
5. พญ.สุกัญญา กราบไกรแก้ว รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ กรรมการ 
   และตติยภูมิ /หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม 
6. นพ.ฉัตรชัย บุญประชารัตน์ รองผู้อำนวยการฯ ด้านการพัฒนาระบบบริการ กรรมการ 
   และสนับสนุนบริการสุขภาพ 
7. พญ.พนิดา พันธุรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ และ กรรมการ 
   หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 
8. พญ.โมฬี นาคสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริหารครุภัณฑ์การแพทย์/  กรรมการ 
   หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 
9. พญ.จินตาหรา มังคะละ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านวิชาการและงานวิจัย/  กรรมการ 

   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการภูมิ  
   และตติยภูมิ คนที่ 1 

10. นพ.กฤษฎา ศรีกุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสารสนเทศ /  กรรมการ 
   หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
11. นพ.ธงชัย นาคมนต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาคุณภาพองค์กร  กรรมการ 
   และยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 
12. นพ.รัฐวิชญ ์ สุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบประกันสุขภาพ กรรมการ 
13. นพ.จารุวัฒน์ แจ้งวัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 1 / กรรมการ 
   หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม 
14. พญ.รัชดาพร ปุยนุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 3/  กรรมการ 
   และหัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
15. นพ.วุฒิศักดิ์ อารีย์วัฒนานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการด่านหน้า กรรมการ 
16. นพ.ขวัญชาย กิติรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ  กรรมการ 
   และตติยภูมิ คนที่ 2 
17. พญ.กรรณิการ์ โกสิลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ  กรรมการ 
   และตติยภูมิ คนที่ 3 
18. นายจำรัส พงษ์พิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ  กรรมการ 
   และตติยภูมิ คนที่ 4 
19. ทพ.รัชดา เลิศเอนกวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาอาคารสถานที่  กรรมการ 
   สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
20. พญ.สุนิดา พรรณะ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม  กรรมการ 
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21. นพ.สุรพล เอียตระกูลไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม /หัวหน้ากลุ่มงาน กรรมการ 
   การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
22. พญ.ภิรดี บวรกิติวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา  กรรมการ 
23. พญ.ธิดา เหล่าไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก  กรรมการ 
24. พญ.อรอินทร์ วินทะไชย หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  กรรมการ 
25. นพ.บุญพิชิต พ่อบาน หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม  กรรมการ 
26. นางกุลภาภร ปัญสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน  กรรมการ 
27. นายกงเพชร ขุนเขียว หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา  กรรมการ 
28. ทพญ.นิรมล พงษ์ไทย หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม  กรรมการ 
29. นายพิชิต บุตรสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  กรรมการ 
30. นางกมลฐา เกยด่านกลาง หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์  กรรมการ 
31. นายอภิสามารถ คล่องขยัน หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา  กรรมการ 
32. นางกมลพร จันทร์หล่น หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  กรรมการ 
33. น.ส.ปรานต์ศศิ อินทรวิเชียร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  กรรมการ 
34. นางพรรณี สมัครคุณ หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน  กรรมการ 
35. นางชนพิชา พินยา หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี  กรรมการ 
36. นายถนอม เพ็ชรยิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  กรรมการ 
37. น.ส.พรรผณิต ชัยจันทร์ หัวหน้างานนิติการ  กรรมการ 
38. นายวรวุฒ ิ ยังเกษม หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ  กรรมการ 
39. นางวันเพ็ญ วิศิษฎ์ชัยนนท์ (แทน)หัวหน้างานศูนย์พัฒนาคุณภาพ  กรรมการ 
40. น.ส.ศิวิไลซ์ ศรีวิเศษ หัวหน้างานศูนย์สื่อสารและประชาสัมพันธ์  กรรมการ 
41. นายรังสรรค์ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และ  กรรมการและ 
   หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ เลขานุการ 
42. น.ส.ศิรินทร ดีรักษา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเลขานุการ 1 
43. น.ส.เขมอชิร์กุล อินทรวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 2 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1. นพ.พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ รองผู้อำนวยการอาวุโส กรรมการ 
2. พญ.ภรณี พรวัฒนา รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
   และประธานองค์กรแพทย์ 
3. พญ.วันรัฐ ตั้งกิจวานิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 2  กรรมการ 
   และหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
4. นพ.เอกพนธ์ บวรกิติวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัสดุ กรรมการ 
5. พญ.มนฤดี วงศ์จิตรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด  กรรมการ 
6. นางพรทิพย์ จินดา หัวหน้างานศูนย์บริหารค่ารักษาพยาบาล  กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางขวัญใจ เกษร ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร 
2. น.ส.กชพรรณ พิลางาม ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร 2 
3. นางสมร ปัญญาสวัสดิ์ ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริการ/หน.งานการพยาบาลวิสัญญี 
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4. นายสมศักดิ์ ชัยจันทร์ ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ/ 
   หัวหน้างานการพยาบาลห้องผ่าตัด/หน.ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย 
5. นางบงกชจันทร์ กถนานนท์ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์/ 
   หัวหน้างานผู้ป่วยนอก/หัวหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.นค. 2 
6. นางอิฎฐิวรรณ พิมพ์ศักดิ์ หัวหน้างานจ่ายกลาง/ห้องนึ่ง  
7. นางวราภรณ์ ปู่วัง หัวหน้างานห้องคลอด 
8. นางปวีณา หาระคุณ หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก 1 
9. นางศกุนา ลิ้มบุพศิริพร (แทน)หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม 

10. น.ส.ยุภาพร จิตจักร (แทน)หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ สู่ขวัญ ชั้น 5 
11. นางนุสรา มหิศนันท์ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ  60/2, 60/3 
12. น.ส.พัชรินทร ์ ไร่บวบ (แทน)หัวหน้าหอผู้ป่วยแยกโรค 60/1, 60/4 
13. น.ส.จิรพันธุ์  เจริญ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ สิริปุณโณ ชั้น 10 
14. นางสมนา สกุลคู หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 
15. นางสุรีรัตน์  สมคุณา หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2  
16. นางณิชา ตั้งพรชูพงศ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง  
17. น.ส.พัชรริดา  เคณาภูมิ หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท  
18. นางกัญญัณณัฎฐ์ พรหมเขจร หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1  
19. นางขจีวรรณ นันทโพธิ์เดช หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2  
20. นางปิยจิตร           หอมวุฒิวงศ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง   
21. นางสิวินีย์ หนุ่มขุนทด หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก   
22. นางปริณดา ไตรยะวงศ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 และ 2  
23. นางสุรีพร ตู้จินดา หัวหน้าหอผู้ป่วย ตา-หู-คอ-จมูก  
24. นางเพียงไพฑูรย์ นามศักดิ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ VIP ชั้น 4,5 
25.  นางลำยอง เลขนอก หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม 
26. นางคณิวรรณ ภูษา หัวหน้าหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด  
27. น.ส.เอมอร อดุลโภคาธร หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. (IC)  
28. นางสำเนียง จันทร์รัตน์ หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
29. นางสินีนาฎ  สุวรรณมณ ี หวัหน้างานห้องผ่าตัด 
30. น.ส.ประไพนิล แก้วด้วง หัวหน้างานธนาคารเลือด 
31. นายปรีดา อาสนานิ หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย 
32. นางดวงเดือน เฆ้พวง หัวหน้างานกายภาพบำบัด 
33. นางรพิพรรณ โสภาเวทย ์ หัวหน้างานตรวจสอบสิทธิ 
34. นางโสภิฎา ผันผิน งานแพทย์ทางเลือก/งานแพทย์แผนไทย 
35. นางศุภลักษณ์ นิยะสม หัวหน้างานศูนย์เครื่องมือแพทย์ 
36. นายวีระชัย   อาศัย หัวหน้างานช่างเทคนิค 
37. น.ส.ทิพวรรณ เตนากุล หัวหน้างานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา 
38. นายวรรณกร เดชนรสิงห์ หัวหน้างานเวชระเบียน 
39. นางหัสยา แมดสถาน (แทน)หัวหน้างานศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
40. น.ส.สิริลักษณ์ บุญประกอบ หัวหน้างานอาชีวเวชกรรม 
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41. นางธนานันต์       อาสนานิ หัวหน้างานตรวจและรักษาผู้ป่วยคลินิกพิเศษ  ชั้น 1 
42. นายศุภากร แสนทำพล   หัวหน้าศูนย์พัฒนาระบบสารสนเทศ 
43. นายฐิติศักดิ์ ตันนารัตน์ หัวหน้างานบริการยานพาหนะ 
44. น.ส.เสาวลักษณ์ สัจจา หัวหน้างานเวชกรรมสังคม 
45. นพ.มานะ ศิระพัฒน์ นายแพทย์ชำนาญการ 
46. นพ.วรัญญ ู ลิ้มมณีวิจิตร นายแพทย์ชำนาญการ 
47. นพ.ณัฏฐพล รุจิระโชติวัฒน์ นายแพทย์ชำนาญการ 
48. นพ.นิววิทย ์ เจริญกิตติศักดิ์ นายแพทย์ชำนาญการ 
49. นพ.วิศรุต ศรีวงษ์เรืองกิจ นายแพทย์ชำนาญการ 
50. นพ.เฉลิมวุฒ ิ สุขกระโทก  นายแพทย์ชำนาญการ 
51. นพ.เอกอาชาน โควสุภัทร ์ นายแพทย์ 
52. น.ส.สุดารัตน ์ แก้วก่า นักวิชาการเงินและบัญชี 
53. น.ส.นริศรา พาอยู่สุข นักวิชาการเงินและบัญชี 
54. นายพงศธร พรหมแสง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
55. นายฐิติวัฒน ์ ชัยสว่าง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
56. น.ส.พิราวรรณ พิมพิศาล พยาบาลวิชาชีพ 
57. นายปฏิภาณ ศรไชย พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
58. น.ส.พิณัฐญา อินทะวงศ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
59. น.ส.สุกัญญา ใสกระจ่าง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
60. ภก.วฒุ ิ ศรีเรไร เภสัชกร 
61. ภญ.ทรงพร ยอนรัมย์ เภสัชกร 
62. ภญ.เรณุกา โคตรชมภู เภสัชกร 
63. ภญ.สิรภัทร แดงวิบูลย์ เภสัชกร 
64. นายสหพันธ ์ บริบาล ผู้ช่วยเภสชักร 
65. นายยุทธนา  จันทาศิริ ผู้ช่วยเภสชักร 
66. นายบริรักษ์  ถิ่นสำราญ ผู้ช่วยเภสชักร 
67. น.ส.อารยา  สายไหม ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 
68. น.ส.อภิญญา  แท่งเหล็ก นักวิชาการสาธารณสุข 
69. น.ส.อรปรียา  พิมพ์สวัสดิ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
70. นางณัฐญา  เตนากุล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
71. นายอภินันท์  ปิยานันทกูล เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
72. นายเทวัญ ไกรยา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
73. น.ส.ปราจรีย ์ สัสดีจูม พยาบาลวิชาชีพ 
74 นายธนายุทธ พูลมา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
75 น.ส.จิตรทิวา  แสนวอ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
76. น.ส.สุนันทา  นิลเกต ุ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
77. น.ส.วลัยพร  ขันธชัย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
78. นายจุลดิษฐ์  จุลสะอาด พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
79. นายสุรชัย  แสงรัตน์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
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80. น.ส.วภิาวดี  กัญญาจิตต์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
81. นายธนากร  อุปขา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
82. นายอภิสิทธิ์  จันทร์งาม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
83. นายกัมพล  อุทัยรัตนา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
84. นายรัฐเขตต์  เทพวงศ์ษา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
85. น.ส.รัตติยา  แสงศร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
86. น.ส.เมธาว ี คำแพงศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
87. นางพรนิชา สุทธิ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ 
88. น.ส.ปิยะรัตน์ สีโสภา นักวิชาการเงินและบัญชี 
89. นางมณฑิรา บุตรแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
90. นางฐิตารีย ์ อิงไธสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
91. นายธงชัย อักษรพิมพ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
92. น.ส.อัญธิชา สังข์สมศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น. 

วาระก่อนการประชุม 
1. แนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ จำนวน 41 ราย (หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) 

1.1 นพ.มานะ ศิระพัฒน์ นายแพทย์ชำนาญการ 
1.2 นพ.วรัญญ ู ลิ้มมณีวิจิตร นายแพทย์ชำนาญการ 
1.3 นพ.ณัฏฐพล รุจิระโชติวัฒน์ นายแพทย์ชำนาญการ 
1.4 นพ.นิววิทย ์ เจริญกิตติศักดิ์ นายแพทย์ชำนาญการ 
1.5 นพ.วิศรุต ศรีวงษ์เรืองกิจ นายแพทย์ชำนาญการ 
1.6 นพ.เฉลิมวุฒ ิ สุขกระโทก นายแพทย์ชำนาญการ 
1.7 นพ.เอกอาชาน โควสุภัทร ์ นายแพทย์ 
1.8 น.ส.สุดารัตน ์ แก้วก่า นักวิชาการเงินและบัญชี 
1.9 น.ส.นริศรา พาอยู่สุข นักวิชาการเงินและบัญชี 
1.10 นายพงศธร พรหมแสง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
1.11 นายฐิติวัฒน ์ ชัยสว่าง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
1.12 น.ส.พิราวรรณ พิมพิศาล พยาบาลวิชาชีพ 
1.13 นายปฏิภาณ ศรไชย พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
1.14 น.ส.พิณัฐญา อินทะวงศ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
1.15 น.ส.สุกัญญา ใสกระจ่าง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
1.16 ภก.วุฒ ิ ศรีเรไร เภสัชกร 
1.17 ภกญ.ทรงพร ยอนรัมย์ เภสัชกร 
1.18 ภกญ.เรณุกา โคตรชมภู เภสัชกร 
1.19 ภกญ.สิรภัทร แดงวิบูลย์ เภสัชกร 
1.20 นายสหพันธ ์ บริบาล ผู้ช่วยเภสชักร 
1.21 นายยุทธนา  จันทาศิริ ผู้ช่วยเภสชักร 
1.22 นายบริรักษ์  ถิ่นสำราญ ผู้ช่วยเภสชักร 
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1.23 น.ส.อารยา  สายไหม ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 
1.24 น.ส.อภิญญา  แท่งเหล็ก นักวิชาการสาธารณสุข 
1.25 น.ส.อรปรียา  พิมพ์สวัสดิ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
1.26 นางณัฐญา  เตนากุล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
1.27 นายอภินันท์  ปิยานันทกูล เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
1.28 นายเทวัญ ไกรยา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
1.29 น.ส.ปราจรีย ์ สัสดีจูม พยาบาลวิชาชีพ 
1.30 นายธนายุทธ พูลมา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
1.31 น.ส.จิตรทิวา  แสนวอ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
1.32 น.ส.สุนันทา  นิลเกต ุ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
1.33 น.ส.วลัยพร  ขันธชัย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
1.34 นายจุลดิษฐ์  จุลสะอาด พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
1.35 นายสุรชัย  แสงรัตน์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
1.36 น.ส.วภิาวดี  กัญญาจิตต์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
1.37 นายธนากร  อุปขา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
1.38 นายอภิสิทธิ์  จันทร์งาม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
1.39 นายกัมพล  อุทัยรัตนา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
1.40 นายรัฐเขตต์  เทพวงศ์ษา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
1.41 น.ส.รัตติยา  แสงศร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

             ประธาน กล่าวแสดงความยินดีและขอต้อนรับทุกท่านที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลหนองคาย ซึ่งจะให้ความสำคัญเสมอกัน มีความสุขร่วมกัน ยอมรับและให้เกียรติเสมอภาคกัน 

มอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้มอบเสื้อโปโลสีน้ำเงินโรงพยาบาลหนองคายให้ผู้ที่มาบัติงาน
ใหม ่  
            นายถนอม  เพชรยิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านสามารถติดต่อรับเสื้อโปโลสี
น้ำเงินโรงพยาบาลหนองคาย ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

2. พญ.โมฬ ี นาคสาร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริหารครุภัณฑ์การแพทย์/ หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี
วิทยา กล่าวแสดงความชื่นชมเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลผู้ป่วยโควิดในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ด้วยความตั้งใจ ความ
สามัคคี การทำงานเป็นทีมอันยอดเยี่ยม ในการช่วยเหลือคนไข้อย่างดีเยี่ยมในภาวะวิกฤต ทำให้การปฏิบัติภารกิจ
ลุล่วงไปด้วยดี โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้  

1. พญ.โมฬี   นาคสาร วิสัญญีแพทย์  (ที่อยู่เวร) 
2. นพ.จำรัส    พงษ์พิศ อายุรแพทย์    (ที่อยู่เวร) 
3. พญ.ชัญญา  กิติรัตน์ตระการ แพทย์ฝึกเพ่ิมพูนทักษะ 
4. น.ส.จุฑาภรณ์  โฉมเจริญ  เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย 60 เตียง ชั้น 1 
5. น.ส.เมธาวี  คำแพงสี   เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย 60 เตียง ชั้น 1 
6. นางปวีณ  ชัยชนะ  เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย 60 เตียง ชั้น 1 
7. นางน้ำฝน   มั่งมี เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย 60 เตียง ชั้น 1 
8. นางรินทร์ลภัส  วราธัญพิศิษฐ เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด (หัวหน้าเวร) 
9. น.ส.ขวัญจิต  ผิวไธสง เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด 
10. น.ส.สุชีรา  อินทรสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด 
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11. น.ส.ดวงกมล  พิริยะสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด 
12. นางเพ็ญนภา  ศรีภักดี  วิสัญญีพยาบาล 

              ประธาน การปฏิบัติงานดังกล่าวข้าพเจ้ามีความภูมิใจ และการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นเกียรติและ
ศักด์ิศรีของโรงพยาบาลหนองคาย และขอให้ทุกท่านรักษาความดี ความเสียสละ และเป็นตัวอย่างอันดีในองค์กร
โรงพยาบาลหนองคาย 

3. พิธีมอบหมวกนิรภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายสวม
หมวกนิรภัย  จำนวน 1 ราย คือ นางพรนิชา สุทธิ กลุ่มงานรังสีวิทยา 

4. พิธีมอบรางวัลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตั้งชื่อ “อาคารภูมิจิต” จำนวน 3 รางวัล 
ลำดับที่ 1 นางเยาวเรศ ตัณฑเกษม   หอผู้ป่วยพิเศษสู่ขวัญ 
ลำดับที่ 2 นางปวีณ     ชัยชนะ       หอผู้ป่วยแยกโรค (60/1) 
ลำดับที่ 3 น.ส. นฤกช   เกศานุช      หอผู้ป่วยพิเศษสู่ขวัญ 

             ประธาน ขอขอบคุณ ขอชื่นชน ที่เจ้าหน้าที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการประกวดการตั้ง
ชื่ออาคารของหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด และได้ชื่ออาคารที่มีความหมายที่ดี  

ที่ประชุม : รับทราบ 

นายแพทย์ชวมัย  สืบนุการณ ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย  กล่าวเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1.1 เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลหนองคาย 
1) ขอชื่นชมหอผู้ป่วยพิเศษสิริปุณโณ ชั้น 10 และกลุ่มงานกุมารเวชกรรม ที่ได้รายงานการ

ประชุมของกลุ่มงานให้ผู้อำนวยการได้รับทราบ 
2) ขอเชิญคณะกรรม CEO สวมเสื้อสีเหลืองเนื่องในวันเฉลิมพระบรม ร.10 และร่วม

กิจกรรมจิตอาสา 12 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้มีการรับบริจาคเลือดเป็นการเฉลิมพระเกียรติด้วย  
ประธาน ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

               ที่ประชุม : รับทราบ 
3) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง 

นายโอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้น
ไป ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 

4) ตามมติที่ประชุม CEO มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานมีความสอดคลองมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังนี้ 

 - นพ.ฉัตรชัย บุญประชารัตน์  รองผู้อำนวยการฯ ด้านการพัฒนาระบบบริการและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ  

- นพ.รัฐวิชญ์ สุนทร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบประกันสุขภาพ   
- นพ.เอกพนธ์  บวรกิติวงศ ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัสดุ    

              น.ส.พรรผณิต  ชัยจันทร์  หัวหน้างานนิติการ รายงานว่า ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งใหม่ ดังนี้ 
- คำสั่งโรงพยาบาลหนองคาย ที่ 678/2565  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้

ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายและมอบ
อำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย  

- รองผู้อำนวยการ..../8 
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- รองผู้อำนวยการ        7 คน     - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ    15 คน 

 
- คำสั่ง..../9 
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- คำสั่งโรงพยาบาลหนองคาย ที่ 679/2565  ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย  โดยคณะกรรมการประกอบด้วย 60 คน ดังนี้ 

ประธานกรรมการ          1 คน : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย  
กรรมการ                  54 คน : รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าลุ่มงาน 
กรรมการและเลขานุการ  1  คน : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้ช่วยเลขานุการ            2 คน  : เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขา 1 คน และ 

                                                                                 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป  1 คน 

 5) ขอขอบคุณ..../10 
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5) ขอขอบคุณทีมผู้ปฏิบัติงานด้าน ENV ที่ทำให้โรงพยาบาลหนองคายหลายจุดมีการ
พัฒนาขึ้นมากกว่าเดิม 
                    ประธาน มอบ ประธาน ENV พิจารณาการจัดทำป้ายชื่ออาคาร ณ หนองคาย ใหม่ เพ่ือเห็นชื่อ
อาคารที่ชัดเจน 
                    รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ กรณีจะให้การมองเห็นชื่อป้ายอาคารที่ชัดเจน เห็นควรจัดทำ
ป้ายชื่ออาคาร ณ หนองคาย บริเวณด้านข้างตึก 

                    ที่ประชุม : รับทราบ/เห็นชอบ 
6) ขอขอบคุณ นพ.บุญพิชิต  พ่อบาน ที่ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายของกลุ่มงาน

เวชกรรมสังคม ให้เป็นปัจจุบันแล้ว 
7) จากการประชุมจังหวัดที่งดให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาในส่วนราชการนั้น  

                    ประธาน มอบ พญ.พนิดา  พันธุรัตน์ตรวจสอบ กำชับ และประชาสัมพันธ์การไม่ให้จำหน่าย 
รวมถึงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมผลิตภัณฑ์กัญชาในโรงพยาบาลหนองคาย ทุกร้าน (ร้านกาแฟNKH ร้านค้าสวัสดิการ 
และ ร้าน 7-11 สาขาโรงพยาบาลหนองคายด้วยโดยไม่มีข้อยกเว้น) 

                    ที่ประชุม : รับทราบ 
8) ขอให้ประธานคณะกรรมการบ้านพัก พิจารณาตรวจสอบ ทบทวน การเข้าอยู่ใน

บ้านพักโรงพยาบาล ว่า 
- มีห้องพักเพียงพอหรือไม่ 
- มีที่จอดรถเพียงพอหรือไม่ 
- ห้องพักต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมมากน้อยขนาดไหน 

                     พญ.กรรณิการ์ โกสิลา ได้จัดสรรบ้านพักให้กับแพทย์ผู้มาปฏิบัติงานใหม่แล้ว เหลือแพทย์อีก 2 
ท่านยังไม่ได้รับจัดสรรเนื่องจากห้องพักไม่เพียงพอ และอยู่บ้านพักอยู่ในจังหวัดหนองคาย 
                     รองผู้อำนวยการด้านบริหาร ขอความเห็นชอบในการปรับปรุงบ้านพัก ให้แก่เภสัชกร ได้เข้าพัก 
คือบ้าน พ.สุวิทย์ 1 หลัง พักได้ 4 คน และแฟลต 100 ยูนิต (ห้อง514) อีก 1 คน เนื่องจากมีสภาพที่ทรุดโทรม
ไม่พร้อมใช้งาน ทั้งนี้รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตต่างๆ ในโรงพยาบาลให้พร้อมต่อการใช้งานด้วย 
                     ประธาน มอบ ประธานคณะกรรมการบ้านพัก และ พญ.กรรณิการ์ โกสิลา เป็นผู้พิจารณา
ติดตามตรวจสอบในภาพรวม โดยเฉพาะแฟลต 100 ยูนิต และแฟลต 8 

                      ที่ประชุม : รับทราบ/เห็นชอบ 
9) การลาหยุดต่อเนื่องหลายวันกับวันหยุดราชการ เนื่องจากได้รับทราบว่าในเดือน

กรกฎาคม 2565 มีเจ้าหน้าที่หลายคนได้ลาหยุดต่อเนื่องกับวันหยุดราชการ ทำให้ไม่ต้องมาปฏิบัติราชการ
ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน และอาจส่งผลให้ไม่ได้รับสิทธิการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ อาทิเช่น การเบิกจ่ายเงิน 
พ.ต.ส. เป็นต้น 
                      ประธาน ขอความร่วมมือจากหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้างาน ได้พิจารณา
อนุญาตตามเหตุผลความจำเป็นในการลาในช่วง-ก่อนหลังวันหยุดราชการ ที่มีระยะเวลาติดต่อกันหลายวัน หากไม่
มีเหตุผลอันสมควร ไม่ควรอนุญาตให้ลาหยุดต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  

10) การจ่ายค่าตอบแทน (P4P) เดือนสิงหาคม 2565 จะได้รับภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 
2565 และหากมีการลาหยุดไม่เป็นไปตามระเบียบการลาอาจไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว 

11) การเดินทางไปต่างประเทศ โดยขอความร่วมมือทุกคนให้จัดทำหนังสือ/บันทึกเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุญาตก่อนการเดินทางทุกครั้ง และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

12) การมาศึกษาดูงานของกรมควบคุมโรค ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 

13) การรายงาน..../11 
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13) การรายงานของเวรตรวจการ เรื่องปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลหนองคาย 
                      นายรังสรรค์ ไชยปัญญา  รายงานว่าได้กำชับผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่องการ
ห้ามสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล โดยขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเบื้องต้นแล้ว 

14) ตามมติที่ประชุม CEO มีมติเห็นชอบ มอบ พญ.พนิดา  พันธุรัตน์  สมัครเข้าร่วม
อบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 17 และ 
                     มอบ รองผู ้อำนวยการด้านบริหาร พิจารณาผู ้สมัครเข้าร ่วมอบรมหลักสูตรพัฒนารอง
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 10 เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบในที่ประชุม CEO ต่อไป 

                    ที่ประชุม : รับทราบ 

 1.2  เรื่องแจ้งจากเขตสุขภาพที่ 8  
1) สถานการณ์โควิด-19 /การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  

                    ประธาน มอบ กลุ่มภารกิจด้านพยาบาล ,กลุ่มงานเภสัชกรรมและกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ให้
พิจารณาจำนวนวัคซีนให้เพียงพอต่อการให้บริการ 
                     มอบ พ.กรรณิการ์ โกสิลา และ น.ส.ศิวิไลซ์ ศรีวิเศษ  จัดทำประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีน
เพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นที่จะเขา้รับบริการฉีดวัคซีน 

2) เรื่องแจ้งจาก สารณสุขนิเทศ มี 4 เรื่อง ดังนี้ 
- การตรวจราชการ 4 จังหวัด ทั้ง 2 รอบ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
- การเบิกจ่ายงบลงทุน (อาคารสนับสนุน 5 ชั้น) ให้เร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายให้ทัน

ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2565  
- การสนับสนุนปฐมภูมทิี่ปรับผ่านเกณฑ์ และได้มีการจัดอบรมแพทย์ปฐมภูมิขึ้น ในวันที่ 

4 - 5 สิงหาคม 2565 และเน้นย้ำการดูแล NCD การส่งเสริมป้องกันต่าง ๆ 
- งบ PDA เน้นเรื่องการป้องกันส่งเสริมคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับ 

3) ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการอาวุโส ได้เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลหนองคายและ
ประธานคณะกรรมการ service plan โรคไต ที่ได้นำเสนอการดำเนินการผ่าตัดเส้นเลือดระหว่างฟอกไตและได้
ดำเนินการเรียบร้อยตามแผน และดูแลพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬด้วย 

                     ที่ประชุม : รบัทราบ 

1.3 เรื่องแจ้งจากจังหวัดหนองคาย 
- นายรังสรรค์ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งเรื่องการประชุมคณะกรมการ

จังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั ้งที ่  6/2565 ในวันจันทร์ที ่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุม               
ประจักษศิลปาคม  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ดังนี้ 

1) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 

2) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

3) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
4) การขอรับการสนับสนุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 

2566 
5) การยกเลิกแนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID-19 
6) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย 

7) สถิติ..../12 
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7) สถิติอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดหนองคาย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565) 
7.1) ประจำเดือนกรกฎาคม (เปรียบเทียบ ปี 2564 และ 2565) 

รายงาน ปี 2564 ปี 2565 เพิ่ม/ลด 
อุบัติเหตุ 35 ครั้ง 40 ครั้ง เพิ่มข้ึน 5 ครั้ง 
บาดเจ็บ 33 ราย 37 ราย เพิ่มข้ึน 3 ราย 
เสียชีวิต 5 ราย 1 ราย ลดลง 4 ราย 
7.2) ประจำเดือนสิงหาคม (เปรียบเทียบ ปี 2564 และ 2565) 

รายงาน ปี 2564 ปี 2565 เพิ่ม/ลด 
อุบัติเหตุ 523 ครั้ง 412 ครั้ง ลดลง 111 ครั้ง 
บาดเจ็บ 479 ราย 327 ราย ลดลง 152 ราย 
เสียชีวิต 116 ราย 56 ราย ลดลง 60 ราย 

8) สถิติ ER Intracranial injury (S060-S0691) ปี 2564 – 2565  9 เดือน 
ชื่อ รวม

(ครั้ง) 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2564 556 44 52 54 34 58 51 32 37 53 62 38 41 
2565 (9 เดือน) 540 46 76 83 55 59 54 59 51 47 0 0 0 

9) การรณรงค์สวมหมวกกันนิรภัย ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนสวมหมวกนิรภัย
ให้รับทราบ และเข้มงวดการจราจรเข้า-ออกโรงพยาบาลหนองคาย หากบุคคลใดไม่ปฏิบัติตามให้ รปภ. บันทึกชื่อ/
รายงานผลทันที ทั้งนี้รถทุกคันจะต้องติดสติ๊กเกอร์โรงพยาบาลหนองคายให้เห็นชัดเจนเพื่อตรวจสอบก่อนเข้า-ออก
โรงพยาบาล 

10) ตารางการรับบริจาคโลหิต เดือนสิงหาคม 2565 
ลำดับ วันที่ สถานที ่

1 2  สิงหาคม 2565 ห้างสรรพสินค้าอัศวรรณ 1 ตึก IT 
2 4  สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย 
3 9  สิงหาคม 2565 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 
4 11  สิงหาคม 2565 สำนักงานเหล่ากาชาด อำเภอเมือง 
5 12  สิงหาคม 2565 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อำเภอเฝ้าไร่ 
6 18  สิงหาคม 2565 อำเภอรัตนาวาปี + ศูนย์วิจัยยางพารา 
7 23  สิงหาคม 2565 ห้างสรรพสินค้าอัศวรรณ 3 อำเภอโพนพิสัย 
8 25  สิงหาคม 2565 อำเภอโพธิ์ตาก 
9 30  สิงหาคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 

11) เปิดวิดีทัศน์ สรุปข่าวเด่น จังหวัดหนองคายประจำเดือน กรกฎาคม 2565 
12) วีดิทัศน์ พิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service for person 

with disabilities : OSSC for PWDs) 
13) วีดิทัศน์ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย โรงพยาบาลหนองคาย 

             ที่ประชุม : รับทราบ 

1.3 เรื่องแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข 
ของฝากผู้บริหาร โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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Leadership   
5 ร่วมจะร่วมแบบไหน ขึ้นกับ บริบท หน้าที่ คน  
- ร่วมรู้  
- ร่วมคิด 
- ร่วมทา 
- ร่วมแก้ไข  
- ร่วมรับผิดชอบ 

Team 
- ทีมงาน มิใช่ คนเดียว 
- หาคนเติมเต็ม สมดุลทีม 
- สนับสนุน ทรัพยากร 
- ควบคุม กำกับ ประเมินผล 
- ปรับตัว 

Plan    
คิดแผนใหญ่ เชิงระบบ มิใช่  คิดแต่ กิจกรรม อย่างเดียว 

Decision 
- Data analysis  ใช้ข้อมูลเป็น พ้ืนฐาน ในการตัดสินใจ 
- Gut feeling Group Gut feeling  อารมณ์ ความรู้สึก ลางสังหรณ์ 
“ตัดสินใจดี อาจเกิดผลไม่ดีได้ แม้มีโอกาสเกิดน้อยก็ตาม” 
 

Relation 
การบริหาร เจ้านาย 
เจ้านาย= ผู้มี อำนาจ เหนือเรา อำนาจที่เราไม่มี 
ข้อ 0 ไม่ทะเลาะกับเจ้านาย ถ้าจะทะเลาะจริงๆ ห้ามทะเลาะซึ่งหน้าเด็ดขาด 
- อาศัยอำนาจเจ้านาย ทำประโยชน์ส่วนรวม 
- เข้าใจ เข้าถึง รักษาระยะที่เหมาะสม ผูกและพันไมตรี (bonding) 
- สุภาพ ให้เกียรติ เสมอ 
- ลดความขัดแย้ง (ความคิด การทางาน การใช้อำนาจ) จัดการให้เหมาะสม 
- คุยกับเจ้านายให้เป็น “เรื่องเล็ก” ชี้แจง ให้เหตุผล ได้วัตถุประสงค์ตรงกัน 
- หมั่นรายงานงานที่สำคัญอย่างรอบคอบ 
- เกื้อกูลกัน ทำ นอกหน้าที่ ได้ 

ยึดหลัก CPR 
- C (Create) เป็นนักคิดท่ีด ี
- P (Positive)  มองโลกในแง่บวก  มองหาโอกาสมากกว่าอุปสรรค 
- R (Response Social) ทำเพื่อสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะในยุคที่โลกมีความ

เปลี่ยนแปลง 

รูป 3D+  TPM..../14 
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                      ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 

 ฝ่ายเลขานุการ ได้นำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 
5/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เผยแพร่ใน http://nkh.go.th ให้ผู ้เข้าประชุมทุกท่าน ได้พิจารณา
ล่วงหน้าแล้ว หากมีข้อบกพร่องหรือแก้ไขขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการเพื่อแก้ไขต่อไป 

                     ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  

                     ที่ประชุม : ไม่มีเรื่องติดตาม 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
4.1  นายอุเทน  จันบุตรดี  รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ  แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ

และถือปฏิบัติ ดังนี้ 
4.1.1  แนวทางในการปฏิบัติงานจากข้อตรวจพบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

- การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตามข้อทักท้วงจากสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีการประชุมหาแนวทางแก้ไข เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  

- ไดจ้ัดทำบันทึกแจ้งเวียนแนวทางในการปฏิบัติงานฯ ตามบันทึกท่ี 0033.201/ 
18236  ลงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2565  

บันทึกข้อความ..../15 
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                     ที่ประชุม : รับทราบ 

4.1.2  การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 – 2565 
การเบิกจ่ายงบประมาณกันเบิกเหลื่อมปี  
-อาคารสนับสนุนฯ 5 ชั้น เหลือการเบิกจ่าย 2 งวด โดยงวดที่ 4 คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ภายในกลางเดือนสิงหาคม 2565  
-ระบบบาบัดน้ำเสีย 1 ระบบ เหลือการเบิกจ่ายอีก 1 งวด คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ภายในตุลาคม 2565 
4.1.3  แผนการจัดทำคำของบประมาณ ปี 2567 

ตามท่ีได้ร่วมประชุมดำเนินการกำกับติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและคืนเงิน
งบประมาณเหลือจ่าย รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ทุกแหล่งเงิน เขตสุขภาพที่ 8 และขอให้
ทุกส่วนราชการจัดทำคำของบประมาณ ปี 2567 ส่งภายในเดือนกันยายน 2565  

จึงขอแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการการจัดทำคำของบประมาณ ปี 2567 
อาทิเช่น คำของบลงทุน คำขอครุภัณฑ์ เป็นต้น 

                     ประธาน : มอบ รองผู้อำนวยการด้านบริหาร  
                    - นำเสนอวาระการจัดทำคำของบประมาณ ปี 2567 เพื ่อพิจารณาเห็นชอบในป ระชุม
คณะกรรมการ CEO ครั้งถัดไป 

                   - ติดตามข้อมูลในการสร้างอาคารจอดรถ 

                     ที่ประชุม : รับทราบ 

 4.2 นางณฤดี..../16 
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4.2 นางณฤดี  ทิพย์สุทธิ์  รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ  
และถือปฏิบัติดังนี้ 

1) การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล : การลงเยี่ยมเสริมพลังหน้างาน ประเด็น 
1.1) การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ระเบียบการประชุมของตึก/สรุปรายงานการประชุม 
1.2) การเสริมพลังของทีม : วิเคราะห์จุดเด่น / โอกาสพัฒนา 
1.3) การนิเทศทั่วไป : 5 ส , sub stock , แนวทาง IC, การจัดการอาการรบกวน,  

การบันทึกทางการพยาบาล  
                           2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประเมินไขว้การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ตามมาตรฐาน
ของกองการพยาบาล 

2.1) จังหวัดนครพนม มาประเมิน จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 
แบบออนไลน์ 

2.2) จังหวัดหนองคาย ไปประเมิน จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 
แบบออนไซด์ 

 3) การพัฒนาศักยภาพการนิเทศทางคลินิกของหัวหน้างาน ในวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2565 
แบบออนไลน์ ได้ 14 CNEU 

 4) การนำข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สู่การปฏิบัติ เช่น การอยู่เวร
ของพยาบาลโดยเฉพาะเวรตรวจการ ซึ่งพบว่ามีบางกลุ่มไม่ได้อยู่เวร แต่บางกลุ่มอยู่เวรรวม 30 เวร/เดือน 

 5) ขอแจ้งการเข้าร่วมอบรมพัฒนารองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ซึ่งคาดว่าจะมีการ
อบรมที่โรงพยาบาลขอนแก่น ระยะเวลาหลักสูตร จำนวน 2 วัน 

                     ที่ประชุม : รับทราบ 
4.3 แพทย์หญิงสุกัญญา กราบไกรแก้ว รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและ

ตติยภูม ิ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้  
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย โรงพยาบาลหนองคาย 

ปีงบประมาณ 2565 
วันเวลาจัดอบรม : 

ครั้งที ่ วันที่ เวลา 
1 วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565  – วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 09.00 - 16.00 น. 
2 วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565  – วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 09.00 - 16.00 น. 
3 วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565  – วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 09.00 - 16.00 น. 

สถานที่จัดอบรม  : 
ณ ห้องประชุม ชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย 

รูปแบบการอบรม  :   แบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ On Site 
วิทยากร :   

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ชยันตร์ธร ปทุมมานนท์  
     และ คณาจารย์จากสาขาระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กลุ่มเป้าหมาย  :   
- รับจำนวน 100 คน (ฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน)  
- แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และผู ้ที ่สนใจทั ้งภายในและภายนอก 

โรงพยาบาลหนองคาย 

โปสเตอร์..../17 
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โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 
ประธาน มอบ พญ.สุกัญญา  กราบไกรแก้ว  และ พญ.จินตาหรา  มังคะละ  เป็นผู้พิจารณาการส่งผู้เข้าร่วมอบรม 

                     ที่ประชุม : รับทราบ/เห็นชอบ 
4.4 นายแพทย์ฉัตรชัย บุญประชารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านระบบประกันสุขภาพ แจ้งเรื่อง

เพ่ือทราบ รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือนมิถุนายน 2565 
(1)  ผลการดำเนินงานแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2565  

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) รอบ 9 เดือน 

กราฟผลการดำเนินงาน..../18 
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(2) รายรับรายจ่าย แยกหมวดรายการ 

 
 

(3) วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง โรงพยาบาลหนองคาย Financial  
(ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565) 

 
 

(4) ผลการ..../19 
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(4) ผลการประเมินประสิทธิภาพ TPS  (Total Performance Score)  รพ.หนองคาย 
ปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565) เกณฑ์การประเมินคะแนน ≥10.5 (ระดับ B) 

 
(5) ผลการประเมิน 7 Plus Efficiency โรงพยาบาลหนองคาย  

(ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565) 

 
 

 

 

 

(6) เปรียบเทียบ..../20 
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(6) เปรียบเทียบผลการประเมิน 7 Plus Efficiency  โรงพยาบาลในกลุ่มเดียวกันในเขต
สุขภาพที ่8 (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565)  

 
(7) เปรียบเทียบค่า CMI รพท.ระดับ S เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2563-2565 (มิถุนายน 2565) 

 
(8) แผนบริหารจัดการหนี้สินโรงพยาบาลหนองคายปี 2565 (พฤษภาคม- กันยายน2565) 

 
 

 

 

(9) ผลงาน..../21 
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(9) ผลงานการเบิกชดเชย ปี 2565  เปรียบเทียบรายรับสิทธิ UC : รายกองทุน ปี 2563-
2565 ( 22 กรกฎาคม 2565 ) 

 

 
(10) การเบิกชดเชย UC-OP Refer ต่าง CUP ในจังหวัดปี 2565 

 
                   ที่ประชุม : รับทราบ 

4.5 แพทย์หญิงพนิดา..../22 
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4.5 แพทย์หญิงพนิดา พันธุรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
(1)  การเยือน สปป.ลาว ของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะสาธารณสุขจังหวัด

และผู้บริหารโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนองคาย  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 
กำหนดการ 

08.30 น. คณะผู้บริหารโรงพยาบาลหนองคายเดินทางถึงด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 
 (หนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์) 
09.00 น.  คณะผู้บริหารโรงพยาบาลหนองคายออกเดินทางจากด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 
 (หนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์) ไปยังโรงหมอเด็ก 
09.30 น.  คณะโรงพยาบาลหนองคายเดินทางถึงโรงหมอเด็ก 
09.30-11.00 น. ผู้อำนวยการโรงหมอเด็กให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโรงหมอเด็ก 
 การประชุมหารือความร่วมมือด้านสาธารณสุข 
11.30 น.  คณะผู้บริหารโรงพยาบาลหนองคายรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับผู้บริหารโรงหมอเด็ก 
 ณ ร้าน The rest coffee & restaurant 
13.00 น.  คณะผู้บริหารโรงพยาบาลหนองคายเดินทางไปยังห้องว่าการนครหลวงเวียงจันทน์ 
 เพ่ือรอต้อนรับและเข้าร่วมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและคณะสาธารณสุขจังหวัด 
12.30 น. คณะผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย คณะสาธารณสุขจังหวัดหนองคายเดินทางถึง 
 ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 (หนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์) 
13.00 น. คณะผู้ว่าราชการจังหวัดหนองดาย คณะสาธารณสุขจังหวัดหนองคายเดินทางจาก 
 ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 (หนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์) ไปยัง 
 ห้องว่าการนครหลวงเวียงจันทน์ 
13.30-15.00 น.  คณะผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย คณะสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และคณะผู้บริหาร 
 โรงพยาบาลหนองคาย เยี่ยมคารวะเจ้าผู้ครองนครหลวงเวียงจันทน์และหารือเรื่อง 
 ความร่วมมือด้านสาธารณสุข 
15.30 น. คณะผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย คณะสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และคณะผู้บริหาร 
 โรงพยาบาลหนองคายเดินทางกลับจังหวัดหนองคาย โดยสวัสดิภาพ 
  

การแต่งกาย 
 ชาย หญิง 

CEO 

  
คณะดูงาน 

   
(2)  NKH กิจกรรม..../23 
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(2)  NKH กิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 
การจัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 90พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

• ระยะเวลาจัดกิจกรรม มิถุนายน -ธันวาคม 2565 
• รายงานผลการดาเนินกิจกรรมจิตอาสา 
• บันทึกการรายงานผลการจัดกิจกรรมในระบบ 
   E –Report ของกรมการปกครองทุกครั้ง ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม 

             ที่ประชุม : รับทราบ 

4.6 นายแพทย์กฤษฎา  ศรีกุลวงศ ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสารสนเทศ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างการติดตั้งให้แก่

หน่วยงานที่ได้แจ้งความประสงค ์
2) การพัฒนา QR ออนไลน์อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง 

              ที่ประชุม : รับทราบ 

4.7 นายแพทย์ธงชัย  นาคมนต์  ผู ้ช่วยผู ้อำนวยการ ด้านพัฒนาคุณภาพองค์กรและ
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

(1) Hospital Safety Culture Survey  : HSCS HSCS ประจำปี 2565 

มิติดา้นผลลัพธ์ 

ความคิดเห็นต่อระดับความปลอดภัยของผู้ป่วย 

 
ความคิดเห็นต่อจำนวนรายงานอุบัติการณ์ 

 

อัตราการ..../24 
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อัตราการตอบแบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยโรงพยาบาล 

 
ความคิดเห็นต่อจำนวนรายงานเหตุการณ์ 

 
ระดับความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety Grade) 

 
 

 

 

 

 มิติด้าน..../25 
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มิติด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย 

 

 
สถานภาพเศรษฐกิจ/การเงินในปัจจุบัน 

 

ระยะเวลา..../26 
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ระยะเวลาทำงานในโรงพยาบาล (ชั่วโมง/สัปดาห์) 

 
TOP 5 Strength 

1. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้หรือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  78.9% 
2. การสนับสนุนด้านการจัดการโรงพยาบาลสำหรับความปลดภัยของผู้ป่วย 78 .7%  
3. ความคาดหวังของที่ปรึกษา/ ผู้จัดการและกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย 77.4%  
4. ความเห็นต่อความปลอดภัยในภาพรวม 74.7% 
5. การทำงานเป็นทีมในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล 73.9% 

TOP 5 Weakness 
1. การจัดคนทำงาน  52.3% 
2. การตอบสนองต่อความผิดพลั้งที่ปราศจากการส่งผลร้ายกับคนในภายหลัง  61.4% 
3. ความเห็นต่อความถ่ีในการรายงานอัติการณ์  61.7% 
4. การสื่อสารที่เปิดกว้าง  69.3% 
5. การสื่อสารและการรับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับความผิดพลั้ง  71.5% 

แผนพัฒนา 
ประเด็น  :  A2 เรามีกำลังคนเพียงพอที่จะรองรับปริมาณงานของหน่วยงาน (33.5%) 

A7 เราใช้เจ้าหน้าที่ชั่วคราว (part time) หรือเจ้าหนา้ที่จากภายนอก (outsources) จำนวนเหมาะสม 
เพ่ือช่วยให้สามารถดูแลผู้ป่วยหรือให้บริการแก่ผู้รับบริการได้ดีที่สุด (38.4%) 

A11 ถ้ำส่วนใดในหน่วยงานนี้มีงานยุ่ง จะมีคนอ่ืนมาช่วยเหลือ (49.2 %) 
แผนพัฒนา : การชี้แจง /สื่อสารการบริหารจัดการของผู้นำสู่ผู้ปฏิบัติ 
หมายเหตุ  ผลสำรวจ HSCS ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (ได้จัดส่งไฟล์รายงานผลไปยัง Line ส่วนตัวของหัวหน้างาน) 

(2) ประชุมทบทวนผู้ป่วยอำกำรทรุดลง Cardiac arrest หอผู้ป่วย EENT 
(3) ประชุมร่างแนวทางการประเมินเพื่อป้องกัน upper air way obstruction : RM 

ENT Anesth 
(4) ทบทวนผู้ป่วยร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ – หอผู้ป่วยจิตเวช 
(5) ประชุมทบทวนและร่างแบบ ตจ.1 และ ตจ.2 ระหว่าง ER และจิตเวช 
(6) ประชุม PCT สูตินรีเวชกรรม – อายุรกรรม 
(7) ประชุมทบทวนเครื่องมือแพทย์ราคาแพงชำรุด 
(8) ประชุมทบทวน กรณีค่าใช้จ่ายของหอผู้ป่วยกับกลุ่มงานการเงินมีข้อมูลไม่ตรงกัน 
(9) Safety Talk : Case Cecum perforation หลังผ่าตัด Re intubation ICU 1 

(10) FA..../27 
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(10) FA ลงเยี่ยมหน่วยงานได้แก่ PCT ศัลยกรรม,OPD จิตเวช,หอผู้ป่วยจิตเวช , งาน
ไตเทียม ร่วมด้วย ช่วยกันวิเคราะห์งานและตอบแบบประเมินตนเอง : SAR 

(11) การจัดโครงการการเตรียมความพร้อมการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA
โรงพยาบาลหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2565 

 
                  ที่ประชุม : รับทราบ/เห็นชอบตามเสนอ มอบ ให้ทีมปรับให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
หน่วยงาน 

(12) ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานนิทรรศการในการประชุม Northeast Regional 
HA Forum ครั้งที่ 17 HACC KKU วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม  2565 ร่วมนำเสนอผลงาน R2R และ CQI 4 เรื่อง 

- เรื่องประสิทธิภาพของแนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันหลอดเลือดดำ
ส่วนปลายอักเสบแบะภาวะรั่วซึมจากการได้รับยาความเสี่ยงสูง (High alert drug) 

- การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีในผู้ต้องขังเครือข่ายโรงพยาบาล
หนองคาย 

- การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังการเกิด Phlebitis & Extravasation จาก
การใช้ยาความเสี่ยงสูงในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลหนองคาย 

- การเปรียบเทียบผลการตรวจคัดกรองซิฟิลิศ โดยวิธีแบบดั้งเดิมและแบบย้อน
ทางในกลุ่มผู้ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลหนองคาย 

                    ประธาน : เห็นควรให้เกียรติยกย่องแก่ผู้วิจัย ทั้ง 4 ทีม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 
ครั้งถัดไป 

(13) Timeline Re-accreditation 4 

(14) โครงสร้าง..../28 
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(14) โครงสร้างงานพัฒนาคุณภาพ 
 
 

ผังสายบังคับบัญชา..../29 
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 (15) กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2566 

แผนงานโครงการ..../30 
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(16) ขอเรียนเชิญประชุมการพัฒนาผลงานวิจัย R2R / CQI ระยะที่ 3 วันที่ 27

กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ โรงพยาบาลหนองคาย 

(17) ประชุม EOC 
(17.1) COVID free setting 
ผู้ป่วย   
➢ ตรวจ PCR  เฉพาะในผู้ป่วยที่มี pneumonia ที่ r/o COVID 19 
➢ ตรวจ ATK pro :  ผู้ป่วยที่ต้อง admit ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ , 

ผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดทุกราย ในรายที่ต้องเข้าห้องผ่าตัดซ้ำให้ตรวจซ้ำทุก 7 วัน, ผู้ป่วยทันตกรรม ที่ต้องทำหัตถการที่
ฟุ้งกระจาย, ผู้ป่วยที่ทำหัตถการ EGD , bronchoscope 

➢ ยกเลิกตรวจ ATK : ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยที่ทำหัตถการที่ OR minor, ผู้ป่วยที่มายิง
สลายนิ่ว 

ญาติเฝ้าไข้ 
➢ ยกเลิกตรวจ ATK : ญาติเฝ้าไข้อนุญาตให้เฝ้าได้เพียงเตียงล่ะ 1 คน, งดการ

เข้าเยี่ยมในหอผู้ป่วย หากมีความจำเป็นให้ขออนุญาตหัวหน้าตึกหัวหน้าเวรนั้นๆเป็นกรณีไป 
เจ้าหน้าที ่
➢ ตรวจ ATK เมื่อมีอาการ : กรณีติดเชื้อให้หยุดรักษาตัว 5 วันและกลับมา

ทำงานแบบแยกตนเองอย่างเคร่งครัด  5 วัน  ( 5 + 5 ) 
สถานที่ในการให้บริการตรวจ 
• เปิดจุดเข้าออกตามปกติทุกจุด ยกเว้นทางเข้าหน้าตึก 114 
• ประตูกระจกไฟฟ้า OPD ให้ปิดเวลา 16.30 น. 
• เครื่อง Thermo Scan ให้ปรับใช้เป็นเครื่องบันทึกภาพการเข้า-ออกสถานที ่

(17.2) ARI Clinic 
➢ เปิดบริการต่อ จนกว่าจะประกาศเป็นโรคประจำถ่ินและยอดผู้ป่วยโควิด  

มากกว่า 50 คน/วัน ต่อเนื่องกัน 1 สัปดาห์ จึงพิจารณาปรับเป็นแบบ รับปรึกษาโดยอายุรแพทย์และกุมารแพทย์ 
➢ การจ่ายยา  
   - Flavipiravir พิจารณาจ่ายได้โดยเภสัชกร 
   - Molnupiravir พิจารณาจ่ายโดยแพทย์ 

 

 
(17.3) COVID..../31 
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(17.3) COVID Vaccine 
➢ Vaccine booster เข็ม 4,5 สามารถไปฉีดได้เลยที่จุดฉีดวัคซีน (จันทร์-ศุกร์) 
- บุคลากร กรณีติดเชื้อโควิดให้ฉีด vaccine booster ได้หลังติดเชื้อ 1-3 เดือน 
- ประชาชน ให้ฉีด Vaccine booster ได้ทุก 4 เดือน  กรณีติดเชื้อโควิดให้ฉีด 

vaccine booster ได้หลังติดเชื้อ 3 เดือน 
➢ ให้นำวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาให้บริการที่จุดฉีดวัคซีน 

(17.4) IPD COVID 
➢ เปิดให้บริการผู้ป่วยโควิด 19 : ตึกผู้ป่วยแยกโรค (60/1 และ 60/4) , 

กรณีผู้ป่วยมีจำนวนมากขึ้น จะเปิดให้บริการ ชั้น 9 อาคาร 10 ชั้น 

(18) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลหนองคายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ผู้บริหารและบุคลากรอาวุโส ประจำปีงบประมาณ 2565  ระหว่างวันที่ 24–26 สิงหาคม 2565 ณ จ.สุรินทร์ 

 
การแต่งกาย..../32 
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การแต่งกาย 
 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565           :  แต่งกายชุดสุภาพ 
 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565   :  เสื้อโปโลสีน้ำเงิน+เสื้อสูทสีกรมโรงพยาบาล 
 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565         :  แต่งกายชุดสุภาพ /เตรียมชุดใส่ออกกำลังกาย และรองเท้าผ้าใบ 

            ที่ประชุม : รับทราบ 

4.8  ทันตแพทย์รัชดา  เลิศอเนกวัฒนา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย แจ้งเรื่องความก้าวหน้าการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
(ENV) ดังนี้ 

1) ดำเนินการเรียบร้อย 
1.1)  ปรับปรุงอาคาร Daycare เป็นอาคารแพทย์แผนไทย 
1.2)  ปรับปรุงอาคารผสมยาสมุนไพรเป็นอาคารรักษาศพ 
1.3)  การดำเนินการย้ายถังออกซิเจน 
1.4)  การประเมิน Green & Clean วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ระดับคะแนนดีมาก 
1.5)  การบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปีภายในโรงพยาบาลหนองคาย 1 

2) สิ่งที่กำลังดำเนินการ 
2.1)  ปรับพื้นที่ถังออกซิเจน 
2.2)  ระบบจราจรบ้านพัก 
2.3)  ทาสีแฟลตแพทย์ 2 

 
                พญ.กรรณิการ์ โกสิลา : แจ้งมีแผนจะขยายห้องบริจาคเลือดเพ่ือรองรับผู้มาบริจาคเลือด คาดว่าจะ
ดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 

3)  การผลิตน้ำดื่ม Nongkhai Drinking Water 
     ตามมติที่ประชุม CEO มีมติเห็นชอบเลือกฉลากน้ำดื่ม รพ. เป็นแบบที่ 4  
 

                
 

ออกแบบ โดย นายจอมพล  รัตนา  ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

           ที่ประชุม : รับทราบ 
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4.9 นายพิชิต  บุตรสิงห์   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม แจ้งเรื่องเพ่ือทราบและพิจารณาดังนี้ 

1) การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2565 และแผนปีงบประมาณ 2566 
 

รายการ แผนปี 65 ซื้อ 9 เดือน เฉลี่ย/เดือน งบเหลือ แผนปี 66 
ยาในบัญชียาหลักฯ 
ปรับครั้งท่ี 1 (-9.5 ล้าน) 
ปรับครั้งท่ี 2 (-6.5 ล้าน) 

138,500,000 
- 16,000,000 
122,500,000 

99,099,414 11,011,046 39,400,586 
23,400,586 

126,000,000 
- 12,500,000 

ยานอกบัญชียาหลักฯ 
ปรับครั้งท่ี 1 (+8.5 ล้าน) 
ปรับครั้งท่ี 2 (+3.5 ล้าน) 

52,500,000 
+ 12,000,000 

64,500,000 

52,759,946 5,862,216 - 259,946 
11,740,054 

65,000,000 
+12,500,000 

ยาทั้งหมด 
ปรับครั้งท่ี 1 (-1.0 ล้าน) 
ปรับครั้งท่ี 2 (-3.0 ล้าน) 

191,000,000 
- 4,000,000 

187,000,000 

151,859,360 16,873,262 39,140,640 
35,140,640 

191,000,000 

เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 
ปรับครั้งท่ี 1 (+3.0 ล้าน) 

21,500,000 
+ 3,000,000 
24,500,000 

20,830,919 2,314,547 669,081 
4,169,081 

24,500,000 
+ 2,500,000 

แก๊สทางการแพทย์ 
ปรับครั้งที่ 1 (+1.0ล้าน) 

3,000,000 
+ 1,000,000 

4,000,000 

1,634,202 181,578 1,365,798 
2,365,798 

3,500,000 
+ 500,000 

อาหารทางการแพทย์ 1,500,000 798,692 88,744 701,308 1,500,000 
รวม 217,000,000 175,213,173 19,458,130 41,876,827 220,000,000 

+ 3,000,000  
 

ผลงานจังหวัดที่ผ่าน RDU District เขต 8  ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 
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ผลงาน RDU รพศ./รพท.เขต 8 
 

ลำดับ โรงพยาบาล RDU Hosp  > 10/12 ตัว RDU รพ.สต. > 80 % RDU District 

1 หนองคาย 12 90.0 ผ่าน 

2 เลย 11 73.7 ไม่ผ่าน 

3 นครพนม 10 75.0 ไม่ผ่าน 

4 หนองบัวลำภู 9 85.7 ไม่ผ่าน 

5 อุดรธานี 9 77.8 ไม่ผ่าน 

6 บึงกาฬ 9 64.3 ไม่ผ่าน 

7 สกลนคร 9 56.7 ไม่ผ่าน 

 
อัตราการติดเชื้อดื้อยา 8 ชนิด ในกระแสเลือด เขต 8 ปี 2561 - 2564

 
 

Ranking RDU – AMR R 8 Way 1 July 2022 
 

ลำดับ จังหวัด RDU District (%) AMR ที่ลดลง (%) RDUX0.8 + AMRX0.2 (%) 

1 หนองคาย 88.89 0 71.11 

2 นครพนม 83.33 7.5 68.16 

3 สกลนคร 83.33 2.7 67.20 

4 หนองบัวลำภู 66.67 0 53.34 

5 บึงกาฬ 50.00 1.6 40.32 

6 เลย 42.86 3.2 34.93 

7 อุดรธานี 37.50 0 30.00 
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2) Reaccredit ระบบยา ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 
3) การจัดประชุม PTC ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 
4) ขอแจ้งแพทย์ที่ประสงค์เสนอยาเข้า ขอให้ส่งเอกสารที่เลขาหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 

ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 
5) ประชุมการส่งยา รพ.สต.เขตอำเภอเมือง โดยเริ่มสิงหาคม 2565 

            ที่ประชุม : รับทราบ 

4.10 นายถนอม  เพ็ชรยิ้ม  หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ 
แผนการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นเป็นระดับชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เงื่อนไขการขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับหัวหน้ากลุ่มงาน (ยกเว้นแพทย์ ทันตแพทย์) 
1) มีผู้ใต้บังคับบัญชาตามกรอบโครงสร้าง จำนวนไม่น้อยกว่า 4 อัตรา โดย 
   1.1) เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ไม่น้อยกว่า 2 อัตรา และ 
   1.2) ตำแหน่งอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่า 2 อัตรา หากเป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำ  

ให้นับ 2 : 1 (พกส. และลูกจ้างชั่วคราวไม่นับ) 
2) มีตำแหน่งว่างยุบรวมให้ครอบคลุมค่าตอบแทนของตำแหน่ง  
3) ตำแหน่งที่ยุบได้ ต้องไม่เป็นสายงานบริการทางการแพทย์ ไม่เป็นตำแหน่งบรรจุนับรบ 

covid และไม่เป็นตำแหน่งที่ ครม.อนุมัติตั้งใหม่ (เลขตำแหน่ง 17,0000 ขึ้นไป) สายงานที่ยุบรวมได้ เช่น 
จพ.ธุรการ /จพ.การเงิน/จพ.พัสดุ/นักทรัพยากรบุคคล/นายช่างเทคนิค/นักโภชนาการ ฯลฯ 

4) ต้องผ่านการประเมินค่างาน และ อ.ก.พ. กระทรวงเป็นผู้อนมุัติการปรับปรุงกำหนดตำแหนง่สูงขึ้น 

ค่าตอบแทนตำแหน่งต่างๆ 

ประเภทตำแหน่ง/ระดับ มูลค่าตำแหน่ง  

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานมีเงิน ปจต.) 39,460 

ส่วนต่าง 20,030 ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สายงานมีเงิน ปจต.) 59,490 

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานไม่มีเงิน ปจต.) 33,960 

ส่วนต่าง 15,830 ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานไม่มีเงิน ปจต.) 49,790 

ประเภทท่ัวไป ระดับชำนาญงาน 28,400  

ขั้นตอนการดำเนินการ 
1) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้เขตสุขภาพ เป็นผู้ดำเนินการจัดทำใน

ภาพรวมของเขต 
2) ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย ส่วนกลาง จะเป็นผู้ดำเนินการจัดลำดับ

ความสำคัญแล้วส่งให้เขตสุขภาพจัดทำแผนและให้ส่วนราชการเจ้าของตำแหน่งแจ้งตำแหน่งว่างเพ่ือยุบรวม  
3) คณะกรรมการ HUM พิจารณาจัดส่งให้เขต เป็นผู้พิจารณา (ถ้าหัวหน้ากลุ่มงานนั้นมี

ผู้ใต้บังคับบัญชาครบตามเกณฑ์และมีตำแหน่งว่างยุบรวม)  
 
สถานการณ์ตำแหน่งว่างของ รพ.หนองคาย ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 

สถานการณ.์.../36 
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ตำแหน่งที่ สป.ไม่ให้ใช้ ตำแหน่งที่ ส.ป ให้ใช้ได้ 

กลุ่มตำแหน่ง จำนวน เงื่อนไขการขอใช้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 

1. สายงานนักเรียนทุนรัฐบาล (แพทย์,ทันตแพทย์)  
(กรณีแพทย์ถ้ามีตัวบุคคล มี วว. ขอใช้เป็นกรณีๆได้) 

2. เภสชักร (สป.กัน) 
3. ตำแหน่ง Covid สายสอบแข่งขัน 

5 
 

1 
10 

1. ขอยุบรวมและปรับปรุงเป็นสายงานอื่น 
2. ขอใช้เรียกตัวผู้สอบแข่งขัน  

(นายช่างเทคนิค) 
3. ขอใช้รับย้าย / รับโอน  

(พยาบาลวิชาชีพ,นักโภชนาการ,จพ.พัสดุ) 
4. ขอใช้บรรจุกลับ (แพทย์) 
5. ขอใช้เลื่อนระดับ  

(นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) 
6. ขอใช้คัดเลือกบรรจุ  

(แพทย์,พยาบาลวิชาชีพ,นักรังสกีารแพทย์) 

5 
1 
 

3 
 

2 
1 
 

4 

รวม 16 รวม 16 

 
กลุ่มงานที่หัวหน้ากลุ่มงานยังไม่กำหนดตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการพิเศษ 
1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
2) กลุ่มงานพัสดุ 
3) กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ 
4) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
5) กลุ่มงานบัญชี 
6) กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
7) กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด 
8) กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชกลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ 
9) กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล 

                     น.ส.เอมอร  อดุลโภคาธร ได้มีข้อสังเกต งาน IC โรงพยาบาลชุมชน ได้มีตำแหน่งชำนาญการ
พิเศษ เข้าข่ายตามเงื่อนไขท่ีแจ้งข้างต้นหรือไม่ หากงาน IC ของโรงพยาบาลหนองคายจะกำหนดตำแหน่งดังกล่าว
จะต้อง 

                    นายถนอม  เพชรยิ้ม   ด้วยการกำหนดตำแหน่งของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ส่วนกลางจะเป็น 
ผู้กำหนด/กระจายตำแหน่งให้หน่วยงานย่อย สำหรับของโรงพยาบาลหนองคายการกำหนดตำแหน่งชำนาญการ
พิเศษ มีบรรจุในแผน แต่ยังไม่มีการยุบรวมตำแหน่ง รอการจัดสรรจากส่วนกลาง 

                    ประธาน :  ให ้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลพิจารณาผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ิม
อีก 1 คน 

       มอบ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลและหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น 

                    ที่ประชุม : รับทราบ 
4.11 นายรังสรรค์..../37 
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4.11  นายรังสรรค์ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานสาธารณูปโภค
ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563 - 2564 – 2565)  

(1) รายงานค่าน้ำประปาประจำเดือน มิถุนายน 2565 
เปรียบเทียบค่าน้ำประปา 

 
เปรียบเทียบจำนวนหน่วย 

 
(2) รายงานค่าไฟฟ้าประจำเดือน มิถุนายน 2565 

เปรียบเทียบค่าไฟฟ้า 

 
เปรียบเทียบจำนวนหน่วย 

กราฟ..../38 
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(3) งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 500 ลบม. เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานก่อสร้างระบบบำบัดนำ้เสีย ในงวดงานที่ 3 จากท้ังหมด 6 งวดงาน 

(4) การก่อสร้างอาคารสนับสนุน 5 ชั้น ได้จัดประชุมหารือ เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค งาน
ก่อสร้างอาคารสนับสนุน 5 ชั้น เพ่ือจะให้งานดำเนินให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 

(5) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2565 
(5.1) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 2565 โรงพยาบาล

หนองคาย ปีงบประมาณ 2565 ได้รับจัดสรร 10 รายการ วงเงิน 14,010,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 9 รายการ 
ลงนามแล้ว/รอเบิกจ่าย จำนวน 1 รายการ 

ลำดับ รายการ 
 

จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 
งบค่าเสื่อม 70% 

จำนวนเงิน   

1 เครื่องตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ 1 2,060,000 2,059,000 E-bidding  เบิกจ่าย 
2 กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์ 1 3,800,000 3,799,000 E-bidding  เบิกจ่าย 
3 เครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า 1 1,500,000 1,497,000 E-bidding  เบิกจ่าย 
4 โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ 130,000 ลักซ์ 1 1,450,000 1,445,000 E-bidding  เบิกจ่าย 
5 ชุดเครื่องมือผ่าตัดสำหรับถ่างสมอง 1 1,070,000 1,067,500 E-bidding  เบิกจ่าย 
6 เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ขนาด ไม่น้อย

กว่า 300 MA  
1 1,300,000 1,297,000 E-bidding  เบิกจ่าย 

7 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วย
ปริมาตรและความดันขนาดกลาง 

2 800,000 1,599,000 E-bidding  เบิกจ่าย 

8 เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน 1 500,000 499,000 E-bidding  ลงนาม 
27 ก.ค.65 

9 เครื่องละลายพลาสมาและอุ่นเลือด
ระบบความร้อนแห้ง 

1 400,000 389,000  เจาะจง เบิกจ่าย 

10 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค
พร้อมภาควัด ออกซิเจนในเลือด 

1 330,000 329,500  เจาะจง  เบิกจ่าย 

รวม 14,010,000 13,981,000 
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(5.2) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    งบประมาณ ปี 2564  
    -เป็นงบกันเบิกเหลื่อมปี รายการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น จำนวน 

14,848,800 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวนเงิน 8,540,100 บาท (คิดเป็นร้อยละ 57.51) คงเหลือจำนวนเงิน 
6,308,800 บาท  (คิดเป็นร้อยละ 42.49) 

   งบประมาณปี 2565  
-อาคารสนับสนุนฯ 5 ชั้น  งบจัดสรร จำนวน 45,720,124 บาท 
-ระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ระบบ งบจัดสรร จำนวน 21,276,500 บาท เบิกจ่าย

แล้วจำนวนเงิน 10,382,950 บาท (คิดเป็นร้อยละ 50) 
-ครุภัณฑ์ 2 รายการ งบจัดสรร จำนวน  3,547,000 บาท  เบิกจ่ายแล้วทั้งหมด 

รวมงบจัดสรร  70,543,624  บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 13,382,950 บาท (คิดเป็นร้อยละ 18.97) 

                      ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 5.1 ทพญ.ชลลดา แดงสุวรรณ  กลุ่มงานทันตกรรม แจ้งเรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา ดังนี้ 
1) แจ้งการเปิดทำการคลินิกนอกเวลาราชการ (ทันตกรรม) ในวันอังคาร และ พุธ โดยเริ่ม

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 โดย ทพญ.พลอย  ยงวานิชจิต 
2) ขอความเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตรวจ ATK ก่อนทำหัตถการฟัน

ฟุ้งกระจาย เหมือนในเวลาราชการ 

ประธาน :  มอบ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
มอบ พญ.กรรณิการ์  โกสิลา และน.ส.ศิวิไลซ์  ศรีวิเศษ จัดทำประชาสัมพันธ์โครงการ 
มอบ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์  พิจารณาประชุมหารือรูปแบบในการเปิดทำการเพ่ือให้

สอดคล้องต่อการเบิกค่าตอบแทน 

             ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1  การทำบุญทอดถวายกฐินสามัคคี  ณ วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง ,วัดหายโศก, วัดแก้งใหม ่ 

             ที่ประชุม : รับทราบ 

             ปิดประชุม   เวลา 19.15 น. 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

(นางสาวศิรินทร ดีรักษา) 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายรังสรรค์  ไชยปัญญา) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 


