
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย  
ครั้งที ่9/2565 

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565  เวลา 13.15 น. 
ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย 

 

ผู้มาประชุม 
1. นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  ประธานกรรมการ 
2. นพ.นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ รองผู้อ านวยการฯ ด้านการแพทย์ กรรมการ 
3. นายอุเทน จันบุตรดี รองผู้อ านวยการฯ ด้านบริหาร กรรมการ 
4. นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ รองผู้อ านวยการฯ ด้านการพยาบาล กรรมการ 
5. พญ.ภรณี พรวัฒนา รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ/  กรรมการ 
   ประธานองค์กรแพทย์ 
6. นพ.ฉัตรชัย บุญประชารัตน์ รองผู้อ านวยการฯ ด้านการพัฒนาระบบบริการและ  กรรมการ 
   สนับสนุนบริการสุขภาพ 
7. พญ.พนิดา พันธุรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ และ  กรรมการ 
   หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 
8. พญ.โมฬี นาคสาร ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านบริหารครุภัณฑ์การแพทย์  กรรมการ 
   และหัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 
9. พญ.จินตาหรา มังคะละ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านวิชาการและงานวิจัย และ  กรรมการ 
   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ  
   และตติยภูมิ คนที่ 1 
10. นพ.กฤษฎา ศรีกุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านสารสนเทศ และ  กรรมการ 
   หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
11. นพ.ธงชัย นาคมนต์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านพัฒนาคุณภาพองค์กรและ กรรมการ 
   ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 
12. นพ.จารุวัฒน์ แจ้งวัง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 1  กรรมการ 
   และหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม 
13. พญ.รัชดาพร ปุยนุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 3  กรรมการ 
   และหัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
14. พญ.กรรณิการ์ โกสิลา ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ  กรรมการ 
   และตติยภูมิ คนที่ 3 
15. ทพ.รัชดา เลิศเอนกวัฒนา ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านพัฒนาอาคารสถานที่  กรรมการ 
   สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
16. นพ.เอกพนธ์ บวรกิติวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านพัสดุ กรรมการ 
17. พญ.สุนิดา พรรณะ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม กรรมการ 
18. นพ.สุรพล เอียตระกูลไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม และหัวหน้ากลุ่มงาน กรรมการ 
   การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
19. พญ.อรอินทร์ วินทะไชย หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กรรมการ 
20. ทพญ.นิรมล พงษ์ไทย หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม กรรมการ 
21. นางกุลภาภร ปัญสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน กรรมการ 
22. นายกงเพชร ขุนเขียว หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา กรรมการ 
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23. นายพิชิต บุตรสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม กรรมการ 
24. นางกมลฐา เกยด่านกลาง หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ กรรมการ 
25. น.ส.ประไพนิล แก้วด้วง หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา กรรมการ 
26. นางกมลพร จันทร์หล่น หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ กรรมการ 
27. น.ส.ปรานต์ศศิ อินทรวิเชียร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
28. นางพรรณี สมัครคุณ หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน กรรมการ 
29. นางชนพิชา พินยา หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี กรรมการ 
30. นายถนอม เพ็ชรยิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
31. น.ส.พรรผณิต ชัยจันทร์ หัวหน้างานนิติการ กรรมการ 
32. นายวรวุฒ ิ ยังเกษม หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ กรรมการ 
33. นางวันเพ็ญ  วิศิษฎ์ชัยนนท์ (แทน) หัวหน้างานศูนย์พัฒนาคุณภาพ กรรมการ 
34. น.ส.ศิวิไลซ์ ศรีวิเศษ หัวหน้างานศูนย์สื่อสารและประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
35. นายรังสรรค ์ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และ กรรมการและ 
   หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ เลขานุการ 
36. น.ส.ศิรินทร ดีรักษา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ผู้ช่วยเลขานุการ 1 
37. น.ส.เขมอชิร์กุล อินทรวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 2 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1. นพ.พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ รองผู้อ านวยการอาวุโส กรรมการ 
2. พญ.สุกัญญา กราบไกรแก้ว รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและ  กรรมการ 
   ตติยภูมิ และหัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม 
3. นพ.รัฐวิชญ ์ สุนทร ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านระบบประกันสุขภาพ กรรมการ 
4. พญ.วันรัฐ ตั้งกิจวานิชย์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 2  กรรมการ 
   และหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
5. นพ.ขวัญชาย กิติรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ  กรรมการ 
   และตติยภูมิ คนที่ 2 
6. นพ.จ ารัส พงษ์พิศ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ กรรมการ 
   และตติยภูมิ คนที่ 4 
7. พญ.ภิรดี บวรกิติวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา กรรมการ 
8. พญ.ธิดา เหล่าไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กรรมการ 
9. นพ.บุญพิชิต พ่อบาน หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม กรรมการ 
10. พญ.มนฤด ี วงศ์จิตรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด กรรมการ 
11. หัวหน้างานศูนย์บริหารค่ารักษาพยาบาล  กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมศักดิ์ ชัยจันทร์ ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ/หัวหน้างานการพยาบาล 
   ห้องผ่าตัด/หน.ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย 
2. นางบุปผา อาศรัยราช (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
3. นางอิฎฐิวรรณ พิมพ์ศักดิ์ หัวหน้างานจ่ายกลาง/ห้องนึ่ง 
4. นางวราภรณ์ ปู่วัง หัวหน้างานห้องคลอด 
5. นางปวีณา หาระคุณ หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก 1 
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6.  นางนงเยาว์ ท้าวพรม หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก 2 
7. นางกฤษณา สารบรรณ หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม 
8. นางเยาวเรศ ตัณฑเกษม หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ สู่ขวัญ ชั้น 5   
9.  นางนุสรา มหิศนันท์ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ  60  เตียง ชั้น 2,3  
10. นางวริศรา เบ้านู หัวหน้าหอผู้ป่วยแยกโรค 60 เตียง ชั้น 1,4  
11. น.ส.จิรพันธุ์  เจริญ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ สิริปุณโณ ชั้น 10 
12.  นางสมนา สกุลคู หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 
13. นางสุรีรัตน์  สมคุณา หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 
14. นางณิชา ตั้งพรชูพงศ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง   
15. นางกัญญัณณัฎฐ์ พรหมเขจร หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 
16.  นางขจีวรรณ นันทโพธิ์เดช หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 
17. นางปิยจิตร           หอมวุฒิวงศ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
18. นางสิวินีย์ หนุ่มขุนทด หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก 
19. นางปริณดา ไตรยะวงศ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 และ 2 
20. น.ส.ปิยะนันท ์ ปัจฉิมา (แทน) หัวหน้าหอผู้ป่วย ตา-หู-คอ-จมูก 
21. นางเพียงไพฑูรย์ นามศักดิ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ VIP ชั้น 4,5 
22. นางล ายอง เลขนอก หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม 
23. นางคณิวรรณ ภูษา หัวหน้าหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด 
24.  น.ส.เอมอร           อดุลโภคาธร หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. (IC) 
25. นางส าเนียง จันทร์รัตน์ หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
26. นายปรีดา อาสนานิ หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย 
27. นางดวงเดือน เฆ้พวง หัวหน้างานกายภาพบ าบัด 
28. นายธงชัย อักษรพิมพ์ (แทน) หัวหน้างานจิตเวชและยาเสพติด 
29. นางรพิพรรณ โสภาเวทย ์ หัวหน้างานตรวจสอบสิทธิ 
30. นางช่อเพชร ตันกิจเจริญ หัวหน้าหน่วยคิดค่ารักษาพยาบาล 
31. น.ส.เสาวลักษณ์      ภูมิเทศ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ UC/ต่างด้าว/ท.99 
32. น.ส.สธุาทิพย์ ทองกุล หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ จ่ายตรง/ต้นสังกัด/อปท ฯลฯ  
33. นางโสภิฎา ผันผิน งานแพทย์ทางเลือก/งานแพทย์แผนไทย 
34. นางศุภลักษณ์ นิยะสม หัวหน้างานศูนย์เครื่องมือแพทย์ 
35. นายวีระชัย   อาศัย หัวหน้างานช่างเทคนิค 
36. นายเกรียงศักดิ์   พาติกบุตร หัวหน้างานช่างโยธา 
37. น.ส.ทิพวรรณ เตนากุล หัวหน้างานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา 
38. นายวรรณกร เดชนรสิงห์ หัวหน้างานเวชระเบียน 
39. น.ส.รัชน ี คคนานด ารงค์ หัวหน้างานศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
40. นางอนุดา ถิรัฏฐานกุล งานอาชีวเวชกรรม 
41. นางธนานันต์       อาสนานิ หัวหน้างานตรวจและรักษาผู้ป่วยคลินิกพิเศษ  ชั้น 1 
42. นายศุภากร        แสนท าพล   หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
43. นายฐิติศักดิ์ ตันนารัตน์ หัวหน้างานบริการยานพาหนะ 
44. พญ.ญาณิศา จิรนันทกาญจน์ นายแพทย์ช านาญการ 
45. พญ.โสพิศ  ไพรวัฒนา นายแพทย์ช านาญการ 
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46. ทพญ.อันธิกา สุดโททอง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
47. นายสุริยะ พลหลวงศร ี นายช่างเทคนิค 
48. น.ส.กมลชนก บุญพาด  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
49. น.ส.นันทภัส อังคะมาตย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
50. น.ส.ธนวรรณ ค าภูษา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
51. น.ส.อมรรัตน์ สุขเมือง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
52. นายภาณุวัฒน ์ ดวงศรีจันทร์ พนักงานเปล 
53. น.ส.ศุภัชญา ตันติเยาวสฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข 
54. น.ส.แคทลียา ยันน๊ะศักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ 
55. นายณัฐภัทร จิตรกูลสัมพันธ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
56. น.ส.ปรัชญาภรณ ์ พรหมโคตร พนักงานประกอบอาหาร 
57. นายชัยวุฒ ิ นามอาษา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
58. น.ส.สิริขวัญ อุดรสถิต พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
59. น.ส.ศิริพร เอ้ือราษฎ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
60. น.ส.กมลวรรณ หล้าวงศา พยาบาลวิชาชีพ 
61. น.ส.จุฑาทิพย์ มาตรวิเศษ พยาบาลวิชาชีพ 
62. น.ส.สกุลกาญจน์ ทองวิเศษ พยาบาลวิชาชีพ 
63. น.ส.ณัฐยากร มาสอน พยาบาลวิชาชีพ 
64. นายสมพร นาคเสน พนักงานห้องผ่าตัด 
65. น.ส.คุณามาศ   จันทสุรี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
66. น.ส.ชมพูนุท ไชยยงค์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
67. น.ส.ปิยนุช ธาตุวิสัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
68. น.ส.จินตนา หาญธรรม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
69. น.ส.สิรินา ทบวอ เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 
70. น.ส.ระพีพรรณ สุวรรณรินทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
71. น.ส.อัญธิชา  สังข์สมศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น. 

วาระก่อนการประชุม 
1. มอบเกยีรติบัตร ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 4 ราย (กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล)  

ที ่ ชื่อ-สกลุ หลักสูตร 
1 นางสาวพรรผณติ  ชัยจันทร์  

นิติกรปฏิบตัิการ   
หลักสตูรพัฒนารองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารโรงพยาบาลศูนย/์ทั่วไป รุ่นที่ 9 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

2 นางสาวคุณามาศ  จันทสรุี  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

หลักสตูรการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผูสู้งอายุ  
ระยะหว่างวันท่ี 11 มิถุนายน-9 กันยายน 2565 

3 นางสาวชมพูนุท  ไชยยงค์  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

หลักสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง หลักสตูรวสิัญญีพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี  
ประจ าปีการศึกษา 2565 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ระหว่างวันท่ี 1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2565   

4 นางสาวปิยนุช  ธาตุวิสัย  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

หลักสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 
รุ่นที่ ๑0 Certificate of Nursing Specialty Program in Cardiovascular 
Nursing, CVNจากโรงพยาบาลราชวิถี  
ระหว่างวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
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2.  แนะน าเจ้าหน้าที่ใหม่ 19 ราย (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) 
1.  ทพญ.อันธิกา สุดโททอง ต าแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
2.  นายสุริยะ พลหลวงศรี ต าแหน่ง นายช่างเทคนิค 
3.  น.ส.กมลชนก บุญพาด ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
4.  น.ส.นันทภัส อังคะมาตย์ ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
5.  น.ส.ธนวรรณ ค าภูษา ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
6.  น.ส.อมรรัตน์ สุขเมือง ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
7.  นายภาณุวัฒน์ ดวงศรีจันทร์ ต าแหน่ง พนักงานเปล 
8.  น.ส.ศุภัชญา ตันติเยาวสฤทธิ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
9.  น.ส.แคทลียา ยันน๊ะศักดิ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
10.  นายณัฐภัทร จิตรกูลสัมพันธ์ ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
11.  น.ส.ปรัชญาภรณ ์ พรหมโคตร ต าแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 
12.  นายชัยวุฒ ิ นามอาษา ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
13.  น.ส.สิริขวัญ อุดรสถิต ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
14.  น.ส.ศิริพร เอ้ือราษฎ์ ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
15.  น.ส.กมลวรรณ หล้าวงศา ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
16.  น.ส.จุฑาทิพย์ มาตรวิเศษ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
17.  น.ส.สกุลกาญจน์ ทองวิเศษ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
18.  น.ส.ณัฐยากร มาสอน ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
19.  นายสมพร นาคเสน ต าแหน่ง พนักงานห้องผ่าตัด 

3. มอบประกาศเกียรติบัตรผู้กระท าคุณงามความดี ประจ าเดือนตุลาคม 2565 
    นางสาวจินตนา หาญธรรม  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

                   ที่ประชุม  รับทราบ 

  นายแพทย์ชวมัย  สืบนุการณ ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองคาย  กล่าวเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข 

(1) วันที่  18 ตุลาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุข การจัดสรรงบเงินกู้ จ านวน 
11,900.5247 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย (ตุลาคม 2564-มิถุนายน 2565) วงเงิน 
11,516.2933 ล้านบาท 2. ค่าตอบแทนการฉีดวัคซีน (พ.ย.-ธ.ค.2564) วงเงิน 384.2314 ล้านบาท เร่ง
จัดสรรให้แล้วเสร็จตามระเบียบ  

ประธาน-มอบ หัวหน้าหน่วยงานก ากับการส่งเอกสารให้ทันตามระยะเวลา ได้แก่ 1.งบเสี่ยงภัย 2.P4P 3. OT 
(2) การครอบครองอาวุธปืน : นายอ าเภอเมืองหนองคายแจ้งการครอบครองอาวุธปืน ต้อง

มีใบรับรองแพทย ์ 
ประธาน-มอบ 1.ประธานองค์กรแพทย์ 2.หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการความอ านวยสะดวกในการออก
ใบรับรองแพทยใ์ห้กับผู้มาขอ ตามวัตถุประสงคอ์ย่างเข้มงวด 

(3) คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบตามข้อเสนอกระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมต าแหน่ง “รอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข” อีก 1 ต าแหน่ง 

(4) ประกาศแพทยสภาฉบับที่ 46/2565 เรื่องแนวทางการก าหนดกรอบเวลาการท างาน
ของแพทย์ภาครัฐ  

(5) ประกาศ .../6 



-๖- 
 

 
(5) พิธีมอบตึกวรลาโภอนุสรณ์ (หลวงปู่ เหรียญ) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ 

โรงพยาบาลสังคม โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็น
ประธาน 

(6) นโยบายและทิศทาง การด าเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข 
(6.1) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
.(6.2) นายสาธิต .../7 
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(6.2) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
 

(6.3) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
 
(6.4) นพ.ชวมัย  สืบนุการณ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองคาย 

  -วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลหนองคาย “โรงพยาบาลศูนย์ลุ่มน้ าโขง รองรับพ้ืนที่ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ในปี 2568” 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 
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 1.2 เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลหนองคาย 
(1) การจองพระพุทธรูปจ าลองหลวงพ่อพระใส รุ่น “พรนาคาธิบดี บารมีพระใส 2566 

โดยรายได้ส่วนหนึ่งน ามาสนับสนุนการพัฒนาหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธให้โรงพยาบาลหนองคาย 

ประธาน มอบ พญ.พนิดา พันธุรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ, นางช่อเพชร ตันกิจเจริญ หัวหน้า
หน่วยคิดค่ารักษาพยาบาล, ประสานงานด้านการจอง, นายกงเพชร ขุนเขียว หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา ด าเนินการ 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจองทางรายการวิทยุ อสมท. 

(2) การอบรมหลักสูตรรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร : นายศุภกร แสนท าพล หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร รพท/รพศ. รุ่นที่ 10  

(3) ประธานชื่นชมกลุ่มงานเวชกรรมสังคม, NICU, การรายงานการขอซื้อยาของเภสัช
กรรม ที่ได้ส่งสรุปรายงานการประชุมให้ผู้อ านวยการได้รับทราบ 

(4) กระทรวงสาธารณสุข เน้นเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด : ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่
ส่วนราชการ หากยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะมีโทษทางวินัยร้ายแรง (ไล่ออก) 

(5) การปรับเปลี่ยนประเภทการจ้าง :  
-นายถนอม เพ็ชรยิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล : ส าหรับประเภทการจ้างลูกจ้าง

รายวัน/รายคาบ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทการจ้างได้ทันที เนื่องจากยังไม่มีต าแหน่งว่างจากกระทรวงฯ 
หากมีต าแหน่งว่างของประเภทการจ้าง(ลูกจ้างชั่วคราว/พกส./พรก.) จะต้องเปิดรับสมัครให้คนภายนอกทราบและ
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน มิใช่อ านาจของผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

(6) อาคารแพทย์แผนไทย (หลังใหม่) : ได้ก าหนดการท าบุญอาคารแพทย์แผนไทย (หลัง
ใหม่) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 

(7) การออกรายการวิทยุหนองคายสบายดี ที่ อสมท.หนองคาย FM 102.5 MHz เวลา 
17.30-18.00 น.  
ประธาน- เชิญรองผู้อ านวยการ, ผู้ช่วยผู้อ านวยการทุกท่าน ร่วมจัดรายการวิทยุหนองคายสบายดี  

- มอบ พญ.กรรณิการ์ โกสิลา -ประสานเรื่องตารางการออกอากาศฯ ท่านละ 1-2 วัน  
- ด า เนินการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการในการจัดรายการ 

“หนองคายสบายดี” ให้ นายกงเพชร ขุนเขียว หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2565 เป็นต้นไป 
 -มอบ นายกงเพชร ขุนเขียว หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา สรุปข้อมูลท่านใดพูดเรื่องอะไรไปแล้วบ้าง 
  (8) การประชุมเพ่ือติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาชั่วโมงการท างานของแพทย์ 
พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ของคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 
2565 ณ กระทรวงสาธารณสุข : การท างานของแพทย์ ไม่ควรเกิน 40 ชม./สัปดาห์ 
     (9) วันศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2565  มีก าหนดมอบอาคารผู้ป่วยใน วรลาโภอนุสรณ์ (หลวงปู่
เหรียญ โรงพยาบาลสังคม อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ประธานโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
     (10) การเบิกจ่ายเงิน P4P : มอบ น.ส.พรรผณิต ชัยจันทร์ หัวหน้างานนิติการ ด าเนินการ
ตามมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
ประธาน - สมาพันธ์เครือข่ายการไม่สูบบุหรี่ -มอบ พญ.พนิดา พันธุรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ 
และหัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา ประสานกับ สสจ.นค. 
      - เรื่อง HAIT  มอบ-นพ.กฤษฎา ศรีกุลวงศ ์ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านสารสนเทศ จัดตั้งกลุ่มงานดิจิตอล
ทางการแพทย์  หากอยากศึกษาดูงานให้ไปที่หาดใหญ่ จ.สงขลา 
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                    ที่ประชุม  รับทราบ 

 1.2 เรื่องแจ้งจากจังหวัดหนองคาย (นพ.นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ รองผู้อ านวยการฯ ด้าน
การแพทย์) 

(1) การโยกย้ายต าแหน่งในจังหวัดหนองคาย 
-นพ.ณรงค์     จันทร์แก้ว                   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
-นายวิเศษ      ค าไพ                        จัดหางานจังหวัดหนองคาย 
-นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม             พม.จังหวัดหนองคาย 
-นางสาวจิราภรณ์  ศิริประเสริฐ           นักวิชาการพาณิชย์ 

ประธาน- ให้รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลและผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาล ให้ความร่วมมือสนับสนุนการท างาน
ปฏิบัติตามนโยบาย 
                            (2) พิธีทอดผ้าป่า เพ่ือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุน
โครงการทุนเล่าเรียนหลวง ส าหรับพระสงฆ์ไทย ในวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐0 น. ณ ศาลาหลวง
พ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง 

(3) หลักเกณฑ์และแนวทางส าหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) : โรงพยาบาลให้ยึดรายละเอียดหลักเกณฑข์อง
โรงพยาบาลเป็นหลัก 

(4) การลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม : ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
จากเดิมในอัตราเดือนละ 432 บาทเป็นอัตราเดือนละ 240 บาท เพ่ือลดภาระนายจ้างและผู้ประกันตนให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ 
www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 

(5) การสร้างการรับรู้ต่อเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดหนองคายตามแผนพัฒนาจังหวัด
หนองคาย ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕70 

 

 
 
(6) การเบิกจ่ายงบประมาณ  
 

ประธาน - การเบิกจ่ายงบประมาณ มอบ กลุ่มงานที่เก่ียวข้องตรวจสอบข้อมูลกับจังหวัดให้ข้อมูลตรงกัน 
1.3 ประชุม คปสอ. (นพ.นฤพนธ์  ยุทธเกษมสันต์  รองผู้อ านวยการฯ ด้านการแพทย์) 

                             ประเด็นปัญหายึดหลักปฏิบัติการท างาน 3 ท 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขตามนโยบายและปัญหาพื้นที่ จังหวัดหนองคาย ปี 2566 
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การด าเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข  5 นโยบาย 

 

 
                    ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 8/2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้น ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 
8/2565 วันที่ 23 กันยายน 2565 เผยแพร่ใน http://nkh.go.th ให้ผู้เข้าประชุมทุกท่าน ได้พิจารณาล่วงหน้า
แล้ว หากมีข้อบกพร่องหรือแก้ไขขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการเพ่ือแก้ไขต่อไป 

                     ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  

                       ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

4.1 นายอุเทน  จันบุตรดี รองผู้อ านวยการด้านบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
4.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ ด้านควบคุมภายใน ตรวจสอบภายในติดตาม

และประเมินผลระบบควบคุมภายใน โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 2566 วันที่ 16-17 
พฤศจิกายน 2565 

4.1.2 การศึกษาดูงานของหน่วยจัดซื้อ จะจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 
4.1.3 การติดตามตรวจสอบควบคุมภายใน ตามที่ สตง. ได้ทักท้วง  
          คณะกรรมการตรวจสอบภายในจะรายงานผลทุก 6 เดือน และเน้นย้ าทบทวน

ประเด็นต่าง ๆ เช่น การขอใช้รถราชการ การลา การเปลี่ยนเวร ยังพบช่องโหว่ 
4.1.4 การลาชนิดต่าง ๆ การลาไปต่างประเทศต้องต้องส่งใบลาล่วงหน้านอกจากการลา

ป่วย ทั้งนี้ต้องระบุเหตุผลการลาให้ชัดเจน 
4.1.5 การอบรมระบบบ าบัดน้ าเสีย 

                     ที่ประชุม  รับทราบ 

4.2 นางณฤดี  ทิพย์สุทธิ์ รองผู้อ านวยการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้  
4.2.1 วันพยาบาล วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
 

รายการ ร้อยละของคะแนน 
ดีมาก ดี พอใช้ 

1. การต้อนรับ/การประสานงาน 92.56 7.44  
2. ความพร้อมในการจัดกิจกรรม 90.70 9.3  
3. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 97.30 2.7  
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4.2.2 รับการศึกษาดูงาน จาก รพ.นครพนม ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 

 

 

4.2.3 รับการศึกษาดูงาน จาก รพ.เลย ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 
 

 

                                                                                 
                                       

       26 - 27        2565                    
 
       26         2565  
     13.00  .-18.00  .  -                            
    -                                         
 
       2          2565  
     08.00  .    -                                
     08.30-9.00  .  -                                                
                                                               
     09.00-10.00 .  -                                                               
     10.00  .   -                                              

1.            
-                                     
-                      
-                                 (EQM) 

2.             
-                                                 
(NQA) 

          -                            
     -                    

3.                            
     -                                       
     -                            

     12.00  .   -                   
     13.00  .   -                             
     16.00  .                            
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4.2.4 การท างานร่วมกับทีมน าเฉพาะด้าน : ด้านยา การบริหารยา ATB ประเด็นมียา

บางส่วนค้างสาย 
                     ที่ประชุม  รับทราบ 

4.3 นพ.ฉัตรชัย  บุญประชารัตน์  รองผู้อ านวยการฯ ด้านการพัฒนาระบบบริการและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

4.3.1. รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2565 ข้อมูล ณ วันที่        
30 กันยายน 2565 

(1)  ผลการด าเนินงานแผนเงินบ ารุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2565  
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) รอบ 12 เดือน 
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(2) รายรับรายจ่าย แยกหมวดรายการ 

 
 

(3) สถานการณ์การเงินการคลัง โรงพยาบาลหนองคาย (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565) 
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(3) Benchmarking รพท.หนองคาย กับ รพท./รพศ ในเขตสุขภาพที่ 8 ข้อมูล 30 
กันยายน  2565 

 
(4) ผลการประเมินประสิทธิภาพ TPS  (Total Performance Score)  เดือนสิงหาคม 

2565 ผลการประเมินผ่าน อยู่ในระดบั B และได้รับเงินจัดสรรเพิ่มฯ จ านวน 300,000 บาท 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

          4.3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาการบริการด้วยใจ”(SERVICE MIND) 
โรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2566 ในระหว่างวันที่ 14 - 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมไทยเลย 
โรงแรมเชียงคานฮิลล์รีสอร์ท อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  จ านวน 5 รุ่น  

รุ่นที่ 1 วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2565  
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2565  
รุ่นที่ 3 วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2565  
รุ่นที่ 4 วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2565 
รุ่นที่ 5 วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2565 

วันแรกทุกรุ่น  
เวลา 05.00 – 08.30 น.  ออกเดินทางไป อ.เชียงคาน  
เวลา 09.00 – 16.00 น.  กิจกรรมอบรม : พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวนุชา 
เวลา 18.00 – 22. 00 น. งานเลี้ยง : ณ ครัวนุชา  

วันที่สองทุกรุ่น 
เวลา 09.00 – 16.00 น.   กิจกรรมอบรม 
เวลา 16.30 – 18.30 น.   รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
เวลา 18.30 – 22.00 น.  เดินทางกลับ รพ.หนองคาย โดยสวัสดิภาพ 

ประธาน   มอบ -หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม 100% 
 -ทีมยุทธศาสตร์และกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวบรวมประเด็นข้อมูลต่างๆทุกรุ่น 
 -ให้ผู้ที่ไปอบรม, ประชุม ท า One place รายงานผู้อ านวยการทราบ 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 
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  4.3.3 แนวทางการตรวจสอบสิทธิและการขอ Authen Code 

แนวทางตรวจสอบสิทธิการรักษาและการขอ Authen ผู้ป่วยนอก เริ่ม 1 มกราคม 2565 – ปัจจุบัน 
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 ข้อเสนอแนะ.../19 
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 ประธาน-   มอบ  นพ.นฤพนธ์  ยุทธเกษมสันต์, นพ.ฉัตรชัย บุญประชารัตน์, นพ.กฤษฎา ศรีกุลวงษ์  ลง   
                ตรวจสอบดูหน้างาน   ศึกษาข้อมูลปัญหาข้อขัดข้อง  รวมถึงห้องตรวจสอบสิทธิบัตรและห้องเวช
ระเบียน  เพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป    
 -คลินิกทาลัสซีเมียเด็กเท่ากับศูนย์ -มอบ  นางบุปผา  อาศรัยราช ตรวจสอบทบทวนข้อมูล และ ทบทวน
เรื่องพฤติกรรมการบริการ การให้ข้อมูลต่างๆ 
 -การน าร่องระบบ EMAR, ทบทวนเครื่องมือแพทย์ช ารุด 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 นางพนิดา  พันธุรัตน์ ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องงานด้านกิจกรรมพิเศษ 
(1) กฐินโรงพยาบาลหนองคาย วันที่ 28-29 ตุลาคม 2565 

(2) แสงน าใจไทยทั้งชาติ เดิน-วิ่ง ป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 8 วันที่ 30 
ตุลาคม 2565 

(3) THE NHK BATTLE SONG    นักร้องเสียงทองระยะเวลารับสมัคร 1-11 
พฤศจิกายน 2565 รางวัลเกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท 

(4) SPORT DAY วันที่ 25 ธนัวาคม 2565 
(5) NEW YEAR PARTY จัดเป็นการภายใน “แฟนซีปีกระต่าย” ณ ลานกิจกรรมหน้า

อาคารอนุรักษ์  วันที่ 26 ธันวาคม 2565  และมีกิจกรรมชิงชนะเลิศ THE NKHBATTLE SONG ในวันที่  
26 ธันวาคม 2565 และของขวัญปีใหม่อลังการ 
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พญ.ญาณิศา  จิรนันทกาญจน์  นายแพทย์ช านาญการ 
กิจกรรมบุญหารายได้สมทบองค์กฐิน 

• ซองกฐินส าหรับเจ้าหน้าที่ทุกคน  
• กิจกรรมขายอาหารออนไลน์  
• ขายสินค้า เสื้อผ้า บริเวณร้านกาแฟหนองคายคาเฟ่ต์ 
• ประมูลสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้า 
• กิจกรรมสอยดาว 27 ตค. 2565  เวลา 8.30-16.30น. หรือจนกว่าสลากจะหมด ของรางวัลกว่า 

7,000 รายการ สามารถสมทบรางวัลหรือปัจจัยเพ่ือซื้อของมาเป็นรางวัลได้ที่ นายรังสรรค์ ไชยปัญญา 
• ประกวดนักร้องไมค์ทองค า ขวัญใจบุญกฐิน  
• มอบพวงมาลัย 
• Juxebox game 
• ร้องเพลงการกุศล มี Dancer ให้ 
• จ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่มในงานกว่า 20 ร้าน 
• จ าหน่ายคูปองโต๊ะ-เก้าอ้ี (6ตัว) จ านวน 80 โต๊ะ เซ็ทละ 400 บาท 
• บูชาแผ่นทองค าในการหล่อพระพุทธเจ้า น าไปหล่อพระพุทธรูป 
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภาพเพดานหรือเสาอุโบสถ 

กฐินสมทบ ใช้ปัจจัยจากกิจกรรมสอยดาว 
1. วัดป่าเวฬุวัน  
2. วัดหายโศก (5 พฤศจิกายน 2565) 
3. วัดมีชัยทุ่ง (3 พฤศจิกายน 2565) 
4. วัดป่าแก้งใหม่ (16 ตุลาคม 2565) ยอด 6 ล้านบาท 
5. วัดป่าโพธิปัญญาราม (22 ตุลาคม 2565) ยอด 232,400 บาท 
6. วัดพระธาตุบังพวน  

นายรังสรรค์ ไชยปัญญา รายงานเพิ่มเติม  
1. บริเวณจัดกิจกรรมสอยดาวการกุศล ณ ข้างอาคาร 114 เตียง ราคาบัตร 20 บาท 
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2. ผังร้านจ าหน่ายอาหารการกุศล งานสมโภชองค์กฐินสามัคคี วันที่ 28 ตุลาคม 2565 

 
                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.5 นพ.กฤษฎา  ศรีกุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านสารสนเทศ รายงานความก้าวหน้า 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โรงพยาบาลหนองคาย เข้าร่วมโครงการ NKH NONGKHAI HOSPITAL บริการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิตอลของกระทรวงสาธารณสุข  หมอพร้อม DID ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  

จุดติดตั้ง ณ ชั้น 1 อาคารสิริปุณโณ 
 

 
 

2.ผังร้านจ าหน่าย.../26 

ตารางหมอพร้อม DID .../27 
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                     ที่ประชุม  รับทราบ 

4.6 นพ.ธงชัย  นาคมนต์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ด้านพัฒนาคุณภาพองค์กรและยุทธศาสตร์
โรงพยาบาล แจ้งเรื่องความก้าวหน้า QM & RM 

1) การเยี่ยมส ารวจงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและระบบยา จากสมาคมเภสัช
กรรมโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 

2) มหกรรมคุณภาพ CQI 2565 ผลงานเข้าร่วมกิจกรรม  รวม 110 เรื่องด้าน
คลินิก 95 เรื่องและ สนับสนุน/ Backoffice 15 เรื่อง 

3) รางวัล Oral presentation 

 
 

 

 

 

 4) รางวัล Poster.../28 
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4)  รางวัล Poster presentation 

 
 

5) Internal Survey 
วันที่ หน่วยงาน  

22 กันยายน 2565 กลุ่มอ านวยการ  Paperless พบปัญหาหน้างาน ต้องการการจัดการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มีแผนการอบรมพัฒนาศักยภาพประจ าปี 
 ไม่มีการจัดประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน มีเฉพาะกลุ่มอ านวยการ 
 ข้อร้องเรียน การขอใบรับรองแพทย ์เอกสารล่าช้า 
 พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้ว/เส่ือม ให้ท าเร่ืองคืนที่พัสดุ 
 

 22 กันยายน 2565 ห้องปฏิบัติการ (LAB)  ENV ตู้ย้อมสไลด์ ไม่มี Hood , อ่างล้างมือยังไม่ในห้อง central lab 
 Paperless พบปัญหาการใช้งาน ลงรายการตรวจไม่ครบ 
 การเพิ่มรายการตรวจ lab ให้มีการโทรศัพท์ประสานงาน เพื่อปอ้งกันรายการตรวจไม่ครบ 
 การจัดประชุมแนวทางห้องปฏิบัติการประจ าปี  
 มีการทบทวน WI PR ก่อนการประเมินมาตรฐาน LA  
 

29 กันยายน 2565 กลุ่มงานรังสีวิทยา 
(
X
- 
r
a
y
)  

 การร่วมตรวจสอบอุปกรณ์ และความปลอดภัยทางรังสีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  
ทันตกรรม ห้องผ่าตัด  

 ร่วมเตรียมความพร้อมการยา้ยสถานที่ของหน่วยงานทันตกรรม 10 ตุลาคม 2565  
  ขาดความตอ่เนื่องการท า Daily check up เครื่องมือ  

 

 29 กันยายน 2565 -กลุ่มงานเวชศาสตร์
ฉุ
ก
เ
ฉิ
น 
(
E
R
) 

 การวิเคราะห ์KPI : under/ over triage 
 ต้องการจอแจ้งสถานะกจิกรรมใน ER เพื่อเป็นการให้ขอ้มูล ลดข้อร้องเรียน 
 อัตราการก าลัง 
  case sepsis การรรายงานแพทย์ด้วย SOS score  
 ทบทวน case dead 24 ชม.  
 ENV ผนังกั้นบริเวณห้องน้ า , ปลั๊กไฟใช้งานไม่ได้ 
 เครื่องมือ: VDO Laryngoscope 
 ER ต้องการ feedback KPIจากหนว่ยงานปลายทาง เพื่อน ามาปรับปรุง 

4 ตุลาคม 2565  OPD  เปลไม่เพียงพอ 

 วันที่.../29 
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วันที่ หน่วยงาน  
   ปรับการ Triage ให้พยาบาลประเมินผู้ป่วยก่อนขึ้นเปล เมื่อมาถึง รพ. 

 พัฒนาระบบการระบุตัวผู้ปว่ย ชื่อ+ วันเดือน ปี เกิด 
 การซ้อมแผน CPR/ อัคคีภัย  

4 ตุลาคม 2565  
 

หอผู้ป่วย EENT  ENV ท่อระบายน้ า ฝา้เพดาน การตรวจสอบถังดับเพลิง 
 อัตราก าลัง ขอให้ทบทวนเกณฑ์การจัดอัตราก าลัง 
 Zoning CPR VS อัตราก าลัง 
 อยากให้มีการจัด ACLS ส าหรับแพทย ์
 การประเมิน SOS score ใน case Sepsis และการรายงานแพทย์  
 การน าร่องระบบ EMAR 

 
  5 ตุลาคม 2565 ห้องคลอดและสูตินรี

เวชกรรม  
 

 พัฒนาการท า mapping case high risk  เพื่อการติดตามและเฝ้าระวัง 
 การวิเคราะห ์KPI แยกการวิเคราะห ์case ที่ refer จาก บึงกาฬ 
 ENV มีน้ ารั่ว และการรวมพื้นที่ระหว่าง LR+PP ท าให้ระบบ IC ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
 อยากให้มีผู้รับผิดชอบงาน MCH ของเวชกรรมสังคม 
 WIFI ต้องการ network เพื่อ support การท างาน 
 ระบบการคิดค่ารักษาซ้ าซ้อน เช่น ค่าบริการ 30 บาทซ้ า และบางรายเปลี่ยนสทิธิ์แล้วอัตรา

ค่ารักษายังไม่เปลี่ยน 
 

  5 ตุลาคม 2565 กุมารเวชกรรม  PCT กุมารเวชกรรม จะเพิ่ม Tracer Febrile convulsion 
 ENV ประตู เข้า-ออก NICU มีทางเดียว  ยังไม่มีแผนอัคคีภัย, อ่างล้างตัวเด็กที่ NICU ไม่

เหมาะสมเรื่อง IC ไม่มีกล้องวงจรปิด, กริ่งเรียกเจ้าหน้าที,่ ระบบประตูอัตโนมัต,ิ เก้าอี้รอ
ส าหรับญาต,ิ เตียงเด็กซ่ีลูกกรงเตียงกว้างเส่ียงเด็กตกเตียง 

  risk ประตูศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเปิดค้างไว้ 
 ติดตามเร่ืองการท า Telemedicine ในศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ เรื่องรหัส และการคิด

ค่าบริการ  
 plan เร่ืองการด าเนินการเรื่อง Sepsis ในเด็ก 
 KPI การวิเคราะห์ข้อมูลแยกผู้ปว่ยที ่refer จากบึงกาฬ 

 
  6 ตุลาคม 2565 ศัลยกรรมกระดูก   อัตราก าลังไม่เพียงพอ เนื่องจากเตียงไม่พอแพทย์จึงผ่าตัดเร็วขึ้น turnover rate เร็ว 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลของ PCT เพื่อวิเคราะห์ Proxy disease ของ PCT  
 ENV ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ปัญหาเร่ืองการจัด Zoning ผู้ป่วยผา่ตัดเปลี่ยนข้อ  
 การพิจารณา case ที่ส่ง COC ได้แก่ PC , Loss F/U หรือ case ที่ประเมินพบว่ามีปัญหาเมื่อ 

F/U 
  12 ตุลาคม 2565 เวชศาสตร์ฟื้นฟู  

 
 การติดตาม case cardiac rehabilitation ยังพบปัญหา 
 ความเส่ียงที่พบส่วนใหญ่เร่ืองการประเมินผู้ป่วยไม่พร้อมส่งมาท า PT / อาการเปลี่ยนแปลง 
 ยังไม่มีการซ้อม CPR 
 ENV: พื้นต่างระดับ    IC: การจัด zoning  
 อัตราก าลังไม่เพียงพอต่ ากวา่ FTE 

วันที่ 2 กันยายน 
2565 

หอผู้ป่วยอายุรกรรม
ชาย 2 
 

ทบทวนอุบัติการณ์ ผู้ป่วยพยายามฆา่ตัวตาย: CPP 402 
 การประเมินผู้ป่วย alcoholic withdrawal / พฤติกรรมกา้วรา้ว 
 Standing order for alcoholic withdrawal  
 Protocol suicidal attempt (จิตเวช พัฒนาใช้แล้ว)  
 ระบบ Pop up แจ้งเตือนผู้ป่วยที่เคยท าร้ายนตัวเอง 
 หลังเกิดเหตุการณ์แจ้ง ER สรุปเหตุการณ์คร่าวๆเพื่อการจัดการที่ดี 
 จิตแพทย์รับดูแลเจา้หน้าที่ทีอ่ยู่ในเหตุการณ์ 
 การปรับสิ่งแวดล้อม ติดเหล็กดัดที่ระเบียง 

  ทบทวนเครื่องมือแพทย์ช ารุด ชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ (DR) ช ารุด 
 ปรับ lay out ห้องเอกซเรย์ที่ ER เพื่อลดความเส่ียง 
 การเก็บและเคลื่อนยา้ยแผ่น DR 
 การชี้แจงให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนกั 

6.ขอเชิญร่วม.../30 
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6) ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการการเตรียมความพร้อมการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน HA โรงพยาบาลหนองคาย  วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.  

ก าหนดการ 

 
7)  ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล (RMT) 

ส าหรับวันและสถานที่ประชุมจะแจ้งอีกครั้งในภายหลัง 
8) ขอความร่วมมือ Update ข้อมูล SAR  Service profile  ข้อมูลถึง  

30 กันยายน 2565  ส่ง QIC ภายใน 10 พฤศจิกายน 2565 **ข้อมูลที่มีการ update กรุณา Highlight สีแดง 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.7 พญ.กรรณิการ์  โกสิลา ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 
คนที่ 3  แจ้งเรื่องการถ่ายท ารายการ Thai-Laos Together ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ โรงพยาบาลหนองคาย 

ก าหนดการ 
8.30 น.  - รับทีมงาน THAI LAO together ที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (พ.รัชดาพรและทีม) 
9.00 น.  - ทีมงานเข้าที่พักรับประทานอาหารเช้าที่ ศิลป์โสภา พูดคุยเตรียมงานเบื้องต้น (พ.พนิดา พ.กรรณิการ์ 
จอมพล)  
  - ทีมโสตฯ รพ หนองคายเก็บภาพโอพีดีช่วงเช้า 
10.00 น. – เดินทางไปยัง รพ หนองคาย เก็บภาพบรรยากาศบริเวณชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ 
   - พระราชด ารัสพระบิดา (หน้าลิฟต์) 
   - counter ประชาสัมพันธ์ 
   - ห้องบัตร (ช่องแยกยื่นบัตรผู้ป่วย ICS) 
   - ห้องตรวจ CRM สัมภาษณ์ผู้ป่วย สปป.ลาว (เรื่องการมารับบริการ ความสะดวก) 
   - ห้องยา ขั้นตอนการรับยา ช่องยาแยกผู้ป่วย ICS  
   - ศูนย์ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา ( อ านวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยด้านสิทธิ์ผู้ป่วยเบื้องต้น) 
   - โอพีดีศัลยกรรม OR minor (One day surgery) ศูนย์สลายนิ่วทางเดินปัสสาวะ 
   - ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก (เตรียมผู้ป่วย) 
   - blood bank ( apheresis บริจาคเกล็ดเลือด) 

-กายภาพบ าบัด.../31 
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   - กายภาพบ าบัด (น าเสนออุปกรณ์กายภาพที่ทันสมัย) 
   - CT & MRI 
   - คลินิกพิเศษ ( EGD Bronchoscope Echo EST ) 

   - ห้องพิเศษสู่ขวัญ วิวแม่น้ าโขง 
   - ทีมเคมีบ าบัด ห้องผสมยา 

12.00น.   - รับประทานอาหารเที่ยงร้านหลังจวน น าโดยท่าน ผอ. ชวมัย 
13.00น.   - สัมภาษณ์ ผอ. ชวมัย พูดถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของ รพ. (สถานที่ ห้องผู้อ านวยการ/ห้อง 
                 กาญจนวสิต/ หน้าลิฟต์) 

     - ผอ. ชวมัย พาเยี่ยมชม รพ 
 - smart ER 
     น าเสนอบริการรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย รวดเร็ว ครบครัน และปลอดภัยต่อผู้ป่วย 
 - พิเศษ 10 ชั้น 
    ห้องพิเศษมาตรฐานเอกชน 
 - ตึกภูมิจิต (จิตเวช) 
     Telemedicine รูปแบบการบริการผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลทั่วไป 
 - CRM (ICS) 
     การให้บริการชาวต่างชาติ 
 - บริการวัคซีน 
    การให้บริการวัคซีนพ้ืนฐานและการอ านวยความสะดวกวัคซีนพาสปอร์ต 

 - OR : ผ่าตัดผ่านกล้อง ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (พ.อัษฎายุทธ พ.ทศพร พ.ชลทิศ) +/- sport  
              ortho  พ.วรวิทย ์
  การผ่าตัดข้อเทียม พ.ทศพร พ.ชลทิศ /การดูแลหลังผ่าตัด สถานที่ตึก ortho  
  MIS พ.อัษฎายุธ 

16.00น.   - พาชมภูมิทัศน์ รพ บ้านอนุรักษ์ ดาดฟ้าชั้น 10 
17.00น.   - เดินทางไปจัดรายการ “หนองคายสบายดี” ห้องอัด อสมท. ศูนย์การค้าอัศวรรณ 1  
18.30น.   – OPD SMC พลาสติก ortho กุมารฯ อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ จิตเวช ENT EYE ทันตกรรม  
                   (บริการโอพีดีนอกเวลา โดย นพ.จ ารัส) 
19.30น.  - รับประทานอาหารเย็น ‘ร้านลิขิต” 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.8 ทพญ.นิรมล  พงษ์ไทย หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้  
      - สถานที่เปิดให้บริการคลินิกทันตกรรม ย้ายไปที่อาคารสิริปุณโณ ชั้น 1 

พญ.รัชดาพร ปุยนุเคราะห์ - ห้องตรวจทันตกรรมไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 
ประธาน -มอบ ทพญ.นิรมล  พงษ์ไทย ประสานเพ่ิมห้องตรวจให้เพียงพอต่อผู้มารับบริการ 

                    ทีป่ระชุม  รับทราบ 

4.9 นายพิชิต  บุตรสิงห์  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ  ดังนี้ 
4.9.1 วัคซีนไฟเซอร์ส าหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 4 ปี เริ่ม Kick Off ทั่วประเทศ วันที่ 

12 ตุลาคม 2565 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว ทั้งนี้ มีจ านวนผู้ลงทะเบียนแล้วประมาณ 30 คน 

เปิดลงทะเบียน .../32 



-๓๒- 
 

 
4.9.2 รายงานสถานะคงคลังวัคซีนโควิด-19 ประจ าสัปดาห์ จ.หนองคาย  
(ข้อมูลคงคลัง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 20.00น.) 

 
 

4.9.3 โครงการแสงน าใจ.../33 



-๓๓- 
 

4.9.3 โครงการแสงน าใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8  
เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดหนองคาย 
 

 
 
- โรงพยาบาลหนองคาย ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้าน หน่วยปฐมพยาบาล ส าหรับนักกีฬา 

๑,000 คน โดยมีคณะท างาน ดังนี้ 
(1) บุคลากร : แพทย์ ๑ คน/ พยาบาล ๒ คน/ กายภาพบ าบัด ๒ คน/ พขร. ๑ คน 
(2) อุปกรณ์ : รถกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์ ๑ คัน / เตียงสนาม ๒ เตียง / สเปรย์ลดปวด ๓ ขวด/  
                 Cold Hot Pack ๓ ชิ้น/ยาและเวชภัณฑ์ อื่น ๆ 
(3) กู้ภัยขอสนับสนุนสเปรย์ 6 ขวด 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 
4.10 นางชนพิชา  พินยา  หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี รายงานเจ้าหนี้การค้าคงเหลือ ณ วันที่ 25 

ตุลาคม  2565 

 
-ตัวชี้วัดด้านบัญชี.../34 
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    -ตัวชี้วัดด้านบัญชี ระดับกระทรวงฯและเขตสุขภาพ โรงพยาบาลหนองคายได้ ระดับ A 100 
คะแนนเต็ม                
   ที่ประชุม  รับทราบ 

4.11 นายรังสรรค์  ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

1) ปรับปรุงห้องอัดเสียง 
2) การปรับปรุงหลังคาและทาสีอาคารแฟลต 2 ด าเนินการเสร็จแล้ว ยังเหลือการ

ปรับปรุงที่จอดรถบริเวณหน้าแฟลต 2 
3) จุดให้บริการ CT SCAN ชั่วคราว เริ่มให้บริการที่จุดเดิม  ในวันที่  

1 พฤศจิกายน 2565 
4) บ้านพักเภสัชกร 
5) สถานที่เปิดให้บริการคลินิกทันตกรรม ย้ายไปที่อาคารสิริปุณโณ ชั้น 1 
6) ห้องเจาะเลือด 
7) Solar Rooftop ขอแจ้งขอดับไฟ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 – 

14.30 น. โดยเริ่มจ่ายไฟ วันที่ 1 พฤศจิกายน  2565 
8) Master plan  

8.1 อาคารคลังเวชภัณฑ์ 4 ชั้น 

 
8.2 อาคารจอดรถ 10 ชั้น 

 



-๓๕- 
 

8.3 อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น 

 
                    ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.12 รายงานสาธารณูปโภคประจ าเดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 
          (1) รายงานค่าน้ าประปาประจ าเดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 
                เปรียบเทียบค่าน้ าประปา / เปรียบเทียบจ านวนหน่วย 

 

    
 

 

(2)รายงานค่าไฟฟ้า .../37 
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(2) รายงานค่าไฟฟ้าประจ าเดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 

เปรียบเทียบค่าไฟฟ้า / เปรียบเทียบจ านวนหน่วย 

  
  

 
(3) รายงานการเบิกจ่าย.../38 
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(3) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2565 
3.1 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 2565 โรงพยาบาล

หนองคาย ปีงบประมาณ 2565 ได้รับจัดสรร 10 รายการ วงเงิน 14,010,000 บาท เบิกจ่ายแล้วทั้งหมด 
   3.2 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 

    งบประมาณ ปี 2564  
  - เป็นงบกันเบิกเหลื่อมปี รายการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น จ านวน 

14,848,900 บาท เบิกจ่ายแล้วทั้งหมด 
   งบประมาณปี 2565  

1.อาคารสนับสนุนฯ 5 ชั้น  งบจัดสรร จ านวน 45,720,124 บาท เบิกจ่าย
แล้วจ านวนเงิน 50,900 บาท (คิดเป็นร้อยละ 0.1) 

2. ระบบบ าบัดน้ าเสีย 1 ระบบ งบจัดสรร จ านวน 21,276,500 บาท เบิกจ่าย
แล้วจ านวนเงิน 14,916,960 บาท (คิดเป็นร้อยละ 70) 

3. ครุภัณฑ์ 2 รายการ งบจัดสรร จ านวน  3,560,000 บาท  เบิกจ่ายแล้ว
จ านวนเงิน 3,547,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.60) 

4. ครุภัณฑ์งบเงินกู้ 1 รายการ งบจัดสรร จ านวน  3,590,000 บาท  เบิกจ่าย
แล้วจ านวนเงิน 3,588,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.90) 
            รวมงบจัดสรร 74,146,624 บาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 22,102,860 บาท (คิดเป็นร้อยละ 29.80) 

(4) งานก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียขนาด 500 ลบม. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานฯ ในงวดงานที่ 5 จากทั้งหมด 6 งวดงาน ภาพรวมของงานก่อสร้าง 
ร้อยละ 92.13 

(5) การก่อสร้างอาคารสนับสนุน 5 ชั้น ได้จัดประชุมหารือ เพ่ือแก้ไขปัญหา อุปสรรค  
ครั้งที่ 22  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1 พญ.ภรณี  พรวัฒนา รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ แจ้งเรื่องปรับ
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ปรับอัตราค่าตอบแทน.../39 
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 หน่วยงาน.../40 
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                    ที่ประชุม  เห็นชอบและมีมตโิดยฉันทานุมัตริ่วมกันตามเสนอ 

5.2 นพ ฉัตรชัย  บุญประชารัตน์  รองผู้อานวยการฯด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุน
บริการสุขภาพ  เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

5.2.1  แผนงบลงทุนโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ2562566 -2568 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการงบลงทุน .../41 
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รายการงบลงทุน โรงพยาบาลหนองคาย  
ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2566 

 
 

แผนค าของบลงทุน โรงพยาบาลหนองคาย (ขาขึ้น) 
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2567 

 
แผนงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง โรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2566-2568 

1.) งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2567 (สปสธ.) : รายการลาดับที่ 4 
2.) งบเงินบ ารุง รพ.นค. : รายการลาดับที่ 1-3, 5-6 

 
Iรายการรสิ่งก่อสร้าง .../42 
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Master Plan โรงพยาบาลหนองคาย 2 ปี 2566-25686 
 

 
 

Master Plan.../43 

 Master Plan .../35 
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อาคารจอดรถ 10 ชั้น  
แบบเลขที่ 10562+10562/1 สถานที่ก่อสร้าง ณ ส่วนสวัสดิการ โรงพยาบาลหนองคาย 

 
 
 
 
 

 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง .../44 



-๔๔- 
 

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น 
แบบเลขที่ 10847 สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลหนองคาย 2 

 
 

อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง 7 ชั้น 
แบบเลขที่ 10725 สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลหนองคาย 2 

 
 

 อาคารพักแพทย์.../45 
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อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต 6 ชั้น 
แบบเลขที่ 11096 สถานทีก่่อสร้าง ณ โรงพยาบาลหนองคาย 

 

 
 

ขั้นตอนขอความเห็นชอบใช้เงินบ ารุง 

 

5.2.2  แผนงบลงทุน.../46 
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5.2.2  แผนงบลงทุนโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2566 -2568 

(1) ประกาศแผนปฏิบัติการ (แผนพัฒนาบุคลากร)โรงพยาบาลหนองคาย  ประจาปีงบประมาณ 2566 

 
(2) การจัดสรรงบพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย   ประจ าปีงบประมาณ  2566 

 
 (3) แผนพัฒนาคณุภาพ.../47 
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(3) งบพัฒนาคุณภาพ (HA) ได้รับงบจัดสรร 1,200,000 บาท  จานวน 11 โครงการ 
 

 
 
(4) งบอบรมหลักสูตรผู้บริหาร ได้รับงบจัดสรร 700,000 บาท 

1. นบส. 1 โควต้า 
2. รองฯ แพทย์ 1 โควต้า 
3. รองฯ บริหาร 1 โควต้า 
4. รองฯ พยาบาล 1 โควต้า 
5. ผบก. 2-3 โควต้า 

(5) งบพัฒนาหน่วยงาน PCT ได้รับงบจัดสรร 4,500,000บาท จัดสรรตามจ านวนบุคลากร ในหน่วยงาน (ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดจัดสรร) 

(6) อบรมเฉพาะทางวิชาชีพสาขาต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 2566  ได้รับงบจัดสรร 4,800,000 บาท 
    -เฉพาะทาง จ านวน 28 โควตา  (1 ปี, 6เดือน, 4เดือน) 
    -เฉพาะทางระยะสั้น อื่นๆ จ านวน 11 โควตา  (3เดือน, 3วัน) 
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 แผนงาน โครงการ.../50 
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โครงการประชุม.../51 
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แบบสรุปผล.../52 
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แบบสรุปผลการดาเนินโครงการ โรงพยาบาลหนองคาย ประจาปีงบประมาณ 2566 

 
                        ที่ประชุม  รับทราบและมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 

5.3 นพ.จารุวัฒน์  แจ้งวัง  ผูช้่วยผู้อ านวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 1 และหัวหน้ากลุ่ม
งานศัลยกรรม เสนอเรื่องพิจารณาการกลับเข้ารับราชการที่ รพ.หนองคายของศัลยแพทย์ทางเดินน้ าดี  
(นพ.กานต์  จันทราเกตุรวิ) 
 

 ที่ประชุม  รับทราบและมีมติเห็นชอบตามเสนอ 

ประธาน- มอบ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ด าเนินการ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

ไม่มี 

                    ปิดประชุม   เวลา 18.00 น.                                    
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

(นางสาวศิรินทร ดีรักษา) 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นางสาวเขมอชิร์กุล  อินทรวิเชียร) 
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายรังสรรค์  ไชยปัญญา) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
  

(นายชวมัย  สืบนุการณ์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองคาย 


