
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย  
ครั้งที ่10/2565 

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  เวลา 13.15 น. 
ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย 

 

ผู้มาประชุม 
1. นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  
2. นพ.พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ รองผู้อำนวยการอาวุโส 
3. นพ.นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์ 
4. นายอุเทน จันบุตรดี รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริหาร 
5. นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ รองผู้อำนวยการฯ ด้านการพยาบาล 
6. พญ.ภรณี พรวัฒนา รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ/ประธานองค์กรแพทย์ 
7. พญ.สุกัญญา กราบไกรแก้ว รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ และ 
   หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม 
8. นพ.ฉัตรชัย บุญประชารัตน์ รองผู้อำนวยการฯ ด้านการพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ 
9. พญ.พนิดา พันธุรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ และหัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 

10. พญ.โมฬี นาคสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริหารครุภัณฑ์การแพทย์ และ 
   หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 
11. พญ.จินตาหรา มังคะละ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านวิชาการและงานวิจัย และ 
   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ คนที่ 1 
12. นพ.กฤษฎา ศรีกุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสารสนเทศ และหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์  
13. นพ.ธงชัย นาคมนต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาคุณภาพองค์กรและยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 
14. นพ.รัฐวิชญ ์ สุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบประกันสุขภาพ 
15. นพ.จารุวัฒน์ แจ้งวัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 1 และ 
   หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม 
16. พญ.วันรัฐ ตั้งกิจวานิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 2 และ 
   หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
17. พญ.รัชดาพร ปุยนุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 3 และ 
   หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
18. นพ.วุฒิศักดิ์ อารีย์วัฒนานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการด่านหน้า 
19. นพ.ขวัญชาย กิติรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ คนที่ 2 
20. พญ.กรรณิการ์ โกสิลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ คนที่ 3 
21. ทพ.รัชดา เลิศเอนกวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
22. นพ.เอกพนธ์ บวรกิติวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัสดุ 
23. นพ.สุรพล เอียตระกูลไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม และ 
   หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
24. พญ.ภิรดี บวรกิติวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา 
25. พญ.ธิดา เหล่าไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก 
26. พญ.อรอินทร์ วินทะไชย หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
27. นางกุลภาภร ปัญสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 
28. ทพญ.นิรมล พงษ์ไทย หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 

29.ภก.พิชิต.../2 



-๒- 
 

29. ภก.พิชิต บุตรสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
30. นางกมลฐา เกยด่านกลาง หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
31. น.ส.ประไพนิล แก้วด้วง หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา 
32. นางกมลพร จันทร์หล่น หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 
33. น.ส.ปรานต์ศศิ อินทรวิเชียร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
34. นางพรรณี สมัครคุณ หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 
35. นางชนพิชา พินยา หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี 
36. นายถนอม เพ็ชรยิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
37. น.ส.พรรผณิต ชัยจันทร์ หัวหน้างานนิติการ 
38. นายวรวุฒ ิ ยังเกษม หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 
39. นางช่อเพชร  ตันกิจเจริญ หัวหน้างานศูนย์บริหารค่ารักษาพยาบาล 
40. นางวันเพ็ญ  วิศิษฎ์ชัยนนท์ หัวหน้างานศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
41. น.ส.ศิวิไลซ์ ศรีวิเศษ หัวหน้างานศูนย์สื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
42. นายรังสรรค์ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 
43. น.ส.ศิรินทร ดีรักษา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
44. น.ส.เขมอชิร์กุล อินทรวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1. นพ.จำรัส พงษ์พิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ คนที่ 4 
2. พญ.สุนิดา พรรณะ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม 
3. พญ.มนฤดี วงศ์จิตรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 
4. นพ.บุญพิชิต พ่อบาน หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
5. นายกงเพชร ขุนเขียว หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. น.ส.กชพรรณ พิลางาม ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร 2 
2. นางสมร ปัญญาสวัสดิ์ ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริการ/หน.งานการพยาบาลวิสัญญี 
3. นายสมศักดิ์ ชัยจันทร์ ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ/หัวหน้างานการพยาบาลห้องผ่าตัด/ 
   หน.ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย 
4. นางบงกชจันทร์ กถนานนท์ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์/ 
   หัวหน้างานผู้ป่วยนอก/หัวหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.นค. 2/ 
   คลินิกให้คำปรึกษา/ARV คลินิก 
5. น.ส.สมจิตร สกุลคู หัวหน้างานไตเทียม 
6. นางอิฎฐิวรรณ พิมพ์ศักดิ์ หัวหน้างานจ่ายกลาง/ห้องนึ่ง 
7. นางวราภรณ์ ปู่วัง หัวหน้างานห้องคลอด 
8. นางปวีณา หาระคุณ หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก 1 
9. นางนงเยาว์ ท้าวพรม หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก 2 

10. นางกฤษณา สารบรรณ หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม 
11. นางเยาวเรศ ตัณฑเกษม หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ สู่ขวัญ ชั้น 5 
12. นางนุสรา มหิศนันท์ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ  60  เตียง ชั้น 2,3  
13. นางวริศรา เบ้านู หัวหน้าหอผู้ป่วยแยกโรค 60 เตียง ชั้น 1,4  
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14. น.ส.สุพรรณี  ธงชัย (แทน)หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ สิริปุณโณ ชั้น 10  
15. นางสมนา สกุลคู หวัหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 
16. นางสุรีรัตน์  สมคุณา หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 
17. นางณิชา ตั้งพรชูพงศ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 
18. น.ส.พัชรริดา  เคณาภูมิ หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท 
19. นางกัญญัณณัฎฐ์ พรหมเขจร หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 
20. นางขจีวรรณ นันทโพธิ์เดช หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 
21. นางปิยจิตร        หอมวุฒิวงศ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง  
22. นางสิวินีย์ หนุ่มขุนทด หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก  
23. นางปริณดา ไตรยะวงศ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 และ 2 
24. น.ส.ปิยะนันท ์ ปัจฉิมา (แทน)หัวหน้าหอผู้ป่วย ตา-ห-ูคอ-จมูก 
25. นางเพียงไพฑูรย์ นามศักดิ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ VIP ชั้น 4,5 
26. นางลำยอง เลขนอก หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม  
27. นางปัญจมา  อินบุญญา (แทน)หัวหน้าหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด 
28. น.ส.เอมอร อดุลโภคาธร หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. (IC) 
29. นางสำเนียง จันทร์รัตน์ หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
30. นายปรีดา อาสนานิ หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย 
31. นางดวงเดือน เฆ้พวง หัวหน้างานกายภาพบำบัด 
32. นางรพิพรรณ โสภาเวทย ์ หัวหน้างานตรวจสอบสิทธิ 
33. นางช่อเพชร ตันกิจเจริญ หัวหน้าหน่วยคิดค่ารักษาพยาบาล  
34. น.ส.เสาวลักษณ์ ภูมิเทศ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ UC/ต่างด้าว/ท.99 
35. น.ส.สธุาทิพย์ ทองกุล หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ จ่ายตรง/ต้นสังกัด/อปท ฯลฯ 
36. น.ส.อรุณวรรณ จำรูญศรี (แทน)งานแพทย์ทางเลือก/งานแพทย์แผนไทย 
37. นางศุภลักษณ์ นิยะสม หัวหน้างานศูนย์เครื่องมือแพทย์ 
38. นายวีระชัย   อาศัย หัวหน้างานช่างเทคนิค 
39. น.ส.ทิพวรรณ เตนากุล หัวหน้างานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา 
40. นายวรรณกร เดชนรสิงห์ หัวหน้างานเวชระเบียน 
41. น.ส.รัชน ี คคนานดำรงค์ หัวหน้างานศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
42. นางอนุดา ถิรัฏฐานกุล งานอาชีวเวชกรรม 
43. นางธนานันต์ อาสนานิ หัวหน้างานตรวจและรักษาผู้ป่วยคลินิกพิเศษ  ชั้น 1 
44. นายพชร เพ็ชรยิ้ม (แทน)หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
45. นายฐิติศักดิ์ ตันนารัตน์ หัวหน้างานบริการยานพาหนะ 
46. นางนันทา ศิริพลูศักดิ์ หัวหน้างานเวชกรรมสังคม 
47. นายกานต์ จันทราเกตุรวิ นายแพทย์ 
48. นายกิตติ สุรพัฒนานนท์ นายแพทย์ปฏิบัติการ 
49. น.ส.วาดวิไล ชาลปติ นายแพทย์ชำนาญการ 
50. น.ส.มินตรา  ไกรรัตน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
51. น.ส.กาญจนา บุดดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
52. นายกิตติกร ครมี พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 
53. นายเกียรติศักดิ์ มีหาพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข 
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54. นายดนุพล ทิพย์ประเสริฐ พนักงานประกอบอาหาร 
55. นางคำพัน ศรีหาธาตุ เจ้าพนักงานธุรการ 
56. น.ส.อัญธิชา  สังข์สมศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น. 

วาระก่อนการประชุม 
 1.  แนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ 8 ราย (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) 

1.  นายกานต์ จันทราเกตุรวิ นายแพทย์ 
2.  นายกิตติ สุรพัฒนานนท์ นายแพทย์ปฏิบัติการ 
3.  น.ส.วาดวิไล ชาลปติ นายแพทย์ชำนาญการ 
4.  น.ส.มินตรา  ไกรรัตน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
5.  น.ส.กาญจนา บุดด ี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
6.  นายกิตติกร ครมี พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 
7.  นายเกียรติศักดิ์ มีหาพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข 
8.  นายดนุพล ทิพย์ประเสริฐ พนักงานประกอบอาหาร 

2.  มอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะในการดับเพลิงกู้ภัยภายในอาคารสูง รุ่นที่ 2 
จากวิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2565 จำนวน 4 ราย  

1.  นายวีรชัย  อาศัย นายช่างเทคนิคชำนาญงาน งานช่างเทคนิค 
2.  นายพิพัฒน์  คุ้มถ่ินแก้ว นายช่างเทคนิคชำนาญงาน งานช่างเทคนิค 
3.  นายฉกาจ  สารพัด นายช่างเทคนิค งานช่างเทคนิค 
4.  นายวัชระ  ประจงบัว นายช่างเทคนิค งานช่างเทคนิค 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

นายแพทย์ชวมัย  สืบนุการณ ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย  กล่าวเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
(1) การย้ายข้าราชการผู้บริหารระดับต้น (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) : นางรณิดา  เหลืองฐิติสกุล  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2565 
(2) ประกาศโรงพยาบาลหนองคายฉบับที่ 1/2565 เรื่อง เครื่องแบบและการแต่งกาย

ของบุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย  ลงวันที่ 29 กันยายน 2565  :  
     มอบ รองผู้อำนวยการฯ/ประธานองค์กรแพทย์/หัวหน้ากลุ่มงาน/ตึก/ฝ่าย/งาน ทุก

ท่าน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านรับทราบและปฏิบัติด้านการแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน เพื่อให้บุคลากรมีบุคลิกภาพที่น่าประทับใจ น่าเชื่อถือ เป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีงาม 
เป็นที่ไว้วางใจของผู้มารับบริการ 

(3) การขอใช้รถพยาบาลส่งผู้ป่วยกลับบ้าน : ให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการใช้รถอย่าง
เคร่งครัด 

(4) การแต่งตั ้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป  ตามคำสั่ง
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1464/2565 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565  

(5) เน้นย้ำการปฏิบัติงาน ของแพทย์ PCU/NPCU ให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

(6) ประชุม.../5 
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(6) ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย : มอบ หัวหน้ากลุ่มงาน ติดตาม
กำกับดูแล ควบคุม ให้ชำระหนี้ได้ตามกำหนด เนื่องจากสมาชิกบางท่านยังขาดความสามารถในการชำระหนี้ 

(7) การต้อนรับทีมประชุมสมาพันธเครือขายแหงชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ ซึ่งมี 
ศาตราจารยเกียรติคุณแพทยหญิงสมศรี เผาสวัสดิ์ เปนประธาน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ รพ.หนองคาย 

(8) การสื่อสารภายในองค์กร 
(9) ความระมัดระวังในการลงสื่อ/แสดงความเห็นในสื่อออนไลน์  
(10 ใบรับรองแพทย์เพ่ือสมัครงาน/สมัครสอบ ต้องขอจากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น  

มอบ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ดำเนินการ 
(11) ชื่นชมกลุ่มงานที่ได้ส่งสรุปรายงานการประชุมให้ผู้อำนวยการได้รับทราบ คือ กลุ่ม

งานโภชนาศาสตร์  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
(12) ชื่นชมการปฏิบัติงานของ ทพ.รัชดา  เลิศอเนกวัฒนา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้าน

พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานทันตกรรมที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้
ดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี 

(12) การเบิกจ่ายเงิน P4P/OT  
(13) มอบหมายผู้ปฏิบัติภารกิจแทน ผอก. กรณตีิดภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถเข้าร่วมได้ 

- ประชุมเขตสุขภาพท่ี 8 มอบ รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์ 
- ประชุมจังหวัดหนองคาย มอบ รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริหาร/หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
- ประชุม กวป. สสจ.นค. มอบ รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 
 1.2 เรื่องแจ้งจากเขตสุขภาพที่ 8 (นพ.นฤพนธ์  ยุทธเกษมสันต์  รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์) 

(1) focal point การดำเนินงาน Service Plan ปี 2566   
-โรงพยาบาลหนองคาย สาขาไต สาขาNCD  สาขาSMC  สาขาออโธปิดิกส์ สาขาPUS  
-สสจ.นค.                 สาขาNCD  สาขาวัยทำงาน 
(2) การดำเนินงานโครงการศูนย์จัดการความรู้การดูแลพฤติกรรมและจิตสังคมในระบบ

สาธารณสุข (BPSC) 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 
1.3 คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย   

(พญ.ภรณี  พรวัฒนา รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ/ประธานองค์กรแพทย์) 
(1) การรับมอบตึกวรลาโภอนุสรณ โรงพยาบาลสังคม 
(2) การจัดสรรค่าบริการตามเกณฑ์คุณภาพผลงานการบริการควบคุมปองกันโรคผู้ป่วย

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ป 2566 โดยมี KPI 5 ตัวชี้วัด สำหรับทุติยภูมิ 
-อัตราผูปวยโรคเบาหวาน สิทธิ UCไดรับการตรวจคัดกรอง HbA1c ของหนวยบริการที่รับ

ลงทะเบียนสิทธิ  
-อัตราผูปวยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไดดี ของหนวยบริการที่รับ

ลงทะเบียนสิทธิ เกณฑไมต่ำกวา ร้อยละ 40 
-อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนเฉียบพลันในผูปวยเบาหวาน ของหนวยบริการที ่รับ

ลงทะเบียนสิทธิ  
-อัตราผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไดดี ของหนวยบริการที่รับ

ลงทะเบียนสิทธิ  เกณฑไมต่ำกวา รอยละ 60  

-ผู้ป่วยเบาหวาน.../6 
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-ผู้ป่วยเบาหวานและหรืออัตราการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนทางไต ของหนวยบริการ
ที่รับลงทะเบียนสิทธิ  

(3) นโยบายที่ต้องทำเร่งด่วน 2566 เรื่องยาเสพติด 
(4) กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซึ่งในป 2566 ต้องมีการ Authen ในประเภท

ผู้ป่วยนอกและบริการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้ป่วยนอกทุกรายต้องมีการ Authen เพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยมารับการรักษา
จริง และการปรับให้บริการรวม 22 รายการ 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 9/2565 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้นำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 
9/2565 วันที่ 26 ตลุาคม 2565 เผยแพร่ใน http://nkh.go.th ให้ผู้เข้าประชุมทุกท่าน ได้พิจารณาล่วงหน้า
แล้ว หากมีข้อบกพร่องหรือแก้ไขขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการเพ่ือแก้ไขต่อไป 

                     ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  

                       ไม่มี 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

4.1 นพ.นฤพนธ์  ยุทธเกษมสันต์  รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 4.1.1 รายงานความก้าวหน้าการประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

และการส่งต่อชายแดน เขตสุขภาพที่ 8 ในวันที่ 22-23 ธนัวาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชื่นระวิวรรณ ชั้น 4 
1. หน่วยงานร่วมดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 (อุดรธานี) , โรงพยาบาล

หนองคาย และสำนักงานสารณสุขจังหวัดหนองคาย , โรงพยาบาลอุดรธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , วิทยาลัยแพทยศาสตร์อุดรธานี สถาบันพระบรมราชชนก , 
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ , คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. สถานที่ดำเนินการ  : ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ           
โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

3. วันจัดประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 
4. วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อชายแดน   
      2. เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ และการ

จัดงานพืชสวนโลก เชียงใหม่ ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนกับอีสานตอนบน (จากล้านนาสู่ล้านช้าง) 
  3. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตสุขภาพที่ 8 (อีสานตอนบน) : ศูนย์กลางบริการสุขภาพ

นานาชาติลุ่มน้ำโขงประตูสู่อินโดจีน 
  4. เพื่อรองรับจังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองทางการแพทย์ Udonthani Green Medical Town 

และเปน็เจ้าภาพ จัดงานพืชสวนโลก ปี 2569 
5. กลุ่มเป้าหมายหลัก 
    5.1. กลุ่มผู้บริหารได้แก่ - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผชชว. (7 จังหวัด)  
   - ผู้อำนวยการ/รองแพทย์ฯ โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 8 (20 คน)    

5.2 ผู้อำนวยการ.../7 
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   5.2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ที่ติดชายแดน (20 คน) 
   5.3. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ติดชายแดน (83 คน) 
   5.4. แพทย์ EP (33 คน) 
   5.5. พยาบาล ENP (61  คน) 
   5.6. ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (44 คน) 
   5.7. บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (15 คน) 
   5.8. บุคลากรสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (30 คน) 
โดยรวมประมาณ  320  คน 
6. งบประมาณ  
 6.1. การจัดประชุมวิชาการ เป็นจำนวน  189,000 บาท  
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  - ค่าอาหารกลางวัน  
  - ค่าอาหารเย็น  
  - ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย                                            
  - ค่าท่ีพักวิทยากร                                         
  - ค่าพาหนะวิทยากร                         
 6.2. การจัดงานเลี้ยง 
             - ค่าสถานที่จัดเลี้ยง 
            - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
 

 
                    ที่ประชุม  รับทราบ 

      4.1.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคายปีงบประมาณ 2566 
กลุ่มงานเภสัชกรรม  : นายสมภพ  ดวงแก้ว  เภสัชกรปฏิบัติการ / ผู้รับผิดชอบ 

(1) ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 637 รายการ งบจัดสรร  130,000,000.00 บาท 
 (1.1) จัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 รายการ เป็นเงิน 

47,236,476.00 บาท  (ซื้อร่วมเขต 6 รายการ เป็นเงิน 11,260,133.00 บาท ) 
 (1.2) จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  608 รายการ เป็นเงิน 82,763,524.00 บาท 

(ซื้อร่วมเขต 11 รายการ เป็นเงิน 3,827,890.60 บาท) 
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(2) ค่ายาในบัญชีนอกยาหลักแห่งชาติ 98 รายการ งบจัดสรร 78,000,000.00 บาท 
 (2.1) จัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24  รายการ เป็นเงิน 

49,387,162.36 บาท (ซื้อร่วมเขต 24 รายการ เป็นเงิน 1,598,580.00 บาท) 
 (2.2) จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 74  รายการ เป็นเงิน 28,612,837.64 บาท 

(ซื้อร่วมเขต 2 รายการ เป็นเงิน 338,784.00 บาท) 

วัสดุยารวมทั้งหมด     735 รายการ    เป็นเงิน   208,000,000.00  บาท   
          แบ่งเป็น 
(1) e-bidding         53   รายการ     เป็นเงิน      96,623,638.36 บาท 
(2) เฉพาะเจาะจง    682   รายการ    เป็นเงิน    111,376,361.64 บาท 

 (3) ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา 320 รายการ งบจัดสรร 24,500,000.00 บาท 
 (3.1) จัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 12 โครงการ 44 

รายการ เป็นเงิน 11,551,115.60 บาท  
 (3.2) จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน  276  รายการ  เป็นเงิน 283,420.00 บาท 
(4) ค่าก๊าซทางการแพทย์ 10 รายการ งบจัดสรร 4,000,000.00บาท 
 (4.1) จัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน  

3,716,580.00บาท 
 (4.2) จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 283,420.00 บาท 
(5) ค่าอาหารทางการแพทย์ 4 รายการ งบจัดสรร  1,500,000.00  บาท  
 (5.1) จัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1รายการ เป็นเงิน 

1,393,140.00 บาท  
 (5.2) จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 106,860.00 บาท 

 
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก : น.ส.สตุิมา ศรีมะโรง / ผู้รับผิดชอบ 

ลำดับ หมวดรายการ 
จำนวน
รายการ 

ปี 2566 วิธีดำเนินการ 

3.18 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบตัิการภายนอก (ต่อเนื่อง) 200 3,002,629.00 e-Bidding 
3.19 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบตัิการภายนอก (ระหว่างปี) 5 6,000,000.00 e-Bidding 
3.20 ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ายา (งบผูกพัน 65-67) 43 11,000,000.00 e-Bidding 
3.21 ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ายา (ระหว่างปี) 11 15,000,000.00 e-Bidding 
4.9 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  207 15,000,000.00 e-Bidding 
4.10 ค่าชุดน้ำยาตรวจ SARS CoV 2 หรือ COVID 19 2 420,000.00 เฉพาะเจาะจง 

 
กลุ่มงานพัสดุ : นางอัญชลี น้อยอุ่นแสน(นักวิชาการพัสดุ) / ผู้รับผิดชอบ 

ลำดับ 3.3 ค่าบริการตรวจทางการแพทย์ ปี 2566 วิธีดำเนินการ 
1 จ้างบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 6,108,600.00 e-Bidding 
2 จ้างบริการสลายนิ่วระบบปสัสาวะ แบบเคลื่อนที ่ 540,000.00 e-Bidding 
3 จ้างตรวจแมมโมแกรม 180,000.00 เฉพาะเจาะจง 
4 จ้างบริการตรวจเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan 9,872,808.00 e-Bidding 
5 จ้างบริการตรวจมวลกระดูก 400,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 วงเงินรวมทั้งสิ้น 21,921,408.00  
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กลุ่มงานพัสดุ : นางไพลิน ตันนารัตน์ (นักวิชาการพัสดุ) / ผู้รับผิดชอบ 
ลำดับ 3.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา (Air Condition Condition) ปี 2566 วิธีดำเนินการ 

1 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศฯ 500,000.00 เฉพาะเจาะจง 
2 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาคอยลร์้อน เครื่องปรับอากาศ VRF 325,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 วงเงินรวมทั้งสิ้น 825,000.00  
กลุ่มงานพัสดุ : นางไพลิน ตันนารัตน์ (นักวิชาการพัสดุ) / ผู้รับผิดชอบ 

ลำดับ 3.11 ค่าจ้างเหมาบริการ (ต่อเนื่อง) ปี 2566 วิธีดำเนินการ 
1 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร รพ. หนองคาย 6,700,000.00 e-Bidding 
2 ซักอบรีด และบรรจุผ้าผู้ป่วย ของโรงพยาบาลหนองคาย 4,500,000.00 e-Bidding 
3 การจัดมลูฝอยติดเชื้อ ของโรงพยาบาลหนองคาย 2,000,000.00 e-Bidding 
4 เครื่องพิมพ์เอกสาร และ เครื่องสาเนาเอกสาร 2,000,000.00 e-Bidding 
5 ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเฉพาะ  170,000.00 เฉพาะเจาะจง 
6 ดูแล บำรุงรักษาลิฟตโ์ดยสาร ของโรงพยาบาลหนองคาย  200,000.00 เฉพาะเจาะจง 
7 เปลี่ยนสารกรองน้าดื่ม และบำรุงรกัษาเครื่องกรองนำ้  300,000.00 เฉพาะเจาะจง 
8 จ้างทำความสะอาดเรือนรับรอง 96,000.00 เฉพาะเจาะจง 
9 จ้างพนักงานเก็บขนขยะทั่วไป 334,800.00 เฉพาะเจาะจง 

10 จ้างรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 3,600,000.00 เฉพาะเจาะจง (ซ) 
 วงเงินรวมทั้งสิ้น 19,900,800.00  
กลุ่มงานพัสดุ : นางเปรมฤดี สุวรรณศรีหา / ผู้รับผิดชอบ 

ลำดับ หมวดรายการ 
จำนวน
รายการ 

ปี 2566 วิธีดำเนินการ 

4.14 ค่าวัสดุสำนักงาน 191 3,000,000.00 เฉพาะเจาะจง 
4.15 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3 120,000.00 เฉพาะเจาะจง 
4.16 ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ 120 700,000.00 เฉพาะเจาะจง 
4.17 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 6 150,000.00 เฉพาะเจาะจง 
4.18 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 35 850,000.00 เฉพาะเจาะจง 
4.19 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 188 3,500,000.00 เฉพาะเจาะจง 
4.20 ค่าวัสดุก่อสร้าง 330 550,000.00 เฉพาะเจาะจง 
4.21 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7 2,000,000.00 เฉพาะเจาะจง 
4.22 ค่าวัสดุอื่นๆ 22 30,000.00 เฉพาะเจาะจง 

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ : งานโภชนศาสตร์ / ผู้รับผิดชอบ 
ลำดับ 

4.11 ค่าวัสดุบริโภคอาหาร 
จำนวน
รายการ 

ปี 2566 วิธีดำเนินการ 

1 เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 23 3,000,000.00 e-Bidding 
2 ผักผลไม้ทั่วไป 87 1,400,000.00 e-Bidding 
3 ข้าวสาร 1 1,100,000.00 e-Bidding 
4 ไข่ไก่ระบบป้องกันและเลี้ยงเหมาะสม GFM 1 850,000.00 e-Bidding 
5 ของแห้ง 26 600,000.00 e-Bidding 
6 ผักผลไม้ GAP หมวด (ซ) 56 700,000.00 เฉพาะเจาะจง 
7 ข้าวสารอินทรีย์ GAP หมวด (ซ) 2 500,000.00 เฉพาะเจาะจง 
8 ปลานิล GAP และผลติภณัฑ์ หมวด (ซ) 6 450,000.00 เฉพาะเจาะจง 
9 เบ็ดเตล็ด - 450,000.00 เฉพาะเจาะจง 

10 น้ำดื่มบรรจุขวด 1 450,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 วงเงินรวมทั้งสิ้น  9,500,000.00  
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ : นางไพลิน ตันนารัตน์ / ผู้รับผิดชอบ 

ลำดับ 
3.7 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ 

License Anti Virus 
จำนวน
รายการ 

ปี 2566 วิธีดำเนินการ 

1 จ้างเหมาระบบเครือข่ายห้องทันตกรรม (20จุด) 1 ระบบ 36,000.00 เฉพาะเจาะจง 
2 จ้างเหมาระบบเครือข่าย อาคารสนับสนุนบริการ 5 ช้ัน  

(เดินสาย Fiber Optic สาย Lan ตู้ rack จุด Lan 100 จดุ) 
1 ระบบ 250,000.00 เฉพาะเจาะจง 

3 ค่าต่ออายุ Activation HOSxP ป ี2567 1 งาน 100,000.00 เฉพาะเจาะจง 
4 ค่าต่ออายุโปรแกรม M-LAB ปี 2566 1 งาน 12,000.00 เฉพาะเจาะจง 
5 ค่าต่ออายุ โดเมนเนมและ Host เว็บไซต์ รพ.หนองคาย 1 งาน 2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 วงเงินรวมทั้งสิ้น  400,000.00  

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ : นางไพลิน ตันนารัตน์ / ผู้รับผิดชอบ 

ลำดับ 5.5 ค่าอินเตอร์เน็ต 
จำนวน
รายการ 

ปี 2566 วิธีดำเนินการ 

1 ค่าอินเตอร์เน็ต ร.พ. (12,200บ.)/แฟลตแพทย์ (600บ.) 
(12,800 บ.x 12 เดือน) 

12 เดือน 153,600.00 เฉพาะเจาะจง 

2 ค่าต่ออายุ โปรแกรม ZOOM 1 งาน 24,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 วงเงินรวมทั้งสิ้น  177,600.00  
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ : น.ส.นฤมล สาเสี่ยน  / ผู้รับผดิชอบ 

ลำดับ 7.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จำนวน
รายการ 

ปี 2566 วิธีดำเนินการ 

1 จัดซื้อระบบบริหารจัดการคิว รพ.หนองคาย 1 ระบบ 450,000.00 เฉพาะเจาะจง 
2 จัดซื้อตู้กดบตัรคิวอัตโนมตัิ (ตู้ละประมาณ 70,000บ.) 6 ตู ้ 420,000.00 เฉพาะเจาะจง 
3 ระบบสารองเหตุฉุกเฉิน กรณีไฟฟ้าดับ-เครื่องสารองไฟฟ้า 159 383,000.00 เฉพาะเจาะจง 
4 พัฒนาห้อง Data Center และระบบเครือข่าย 3 ระบบ 200,000.00 เฉพาะเจาะจง 
5 ระบบบรหิารไฟล์จดัการข้อมลูกลาง พร้อมระบบสารองไฟล์ และ

ปกป้องไฟล์ แบบOffline และ On Cloud 
1 ระบบ 115,000.00 เฉพาะเจาะจง 

6 ค่าเช่าระบบบริหาร Server Data Center 1 ระบบ 900,000.00 เฉพาะเจาะจง 
7 โปรแกรมการเงินและบญัชี (ต่อจากระบบพัสดุ) 1 ระบบ 500,000.00 เฉพาะเจาะจง 
8 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ชุดละ 17,000บ.) 20 340,000.00 เฉพาะเจาะจง 
9 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ Note Book (ชุดละ 22,000บ.) 4 88,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 วงเงินรวมทั้งสิ้น  3,396,000.00  

                    ที่ประชุม  รับทราบ/เห็นชอบตามเสนอ 

4.2 นายอุเทน จันบุตรดี รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 4.2.1 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านควบคุมภายใน ฯ ในระหว่างวันที่ 

14 - 15 พฤศจิกายน  2565  ณ  ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 

นางปริณดา  ไตรยะวงศ์  ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน : 
วัตถุประสงค์โครงการฯ 

− เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการวางระบบตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน ให้กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน,คณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  
โรงพยาบาลหนองคาย 
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− เพ่ือให้คณะกรรมการทั้ง 3 คณะ ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ,ควบคุมภายในและติดตามประเมินผล 
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจวา่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับคำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำห 
วิทยากร 2 ท่าน อาจารย์วรจิตร  อังคสิทธิ์  อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และ  
อาจารย์ดลพร  หอมขจร   หัวหน้างานพัสดุ  โรงพยาบาลสุรินทร์ 
จำนวนผู้ลงชื่อเข้าร่วมอบรม  
วันจันทร์ ที่ 14 พ.ย.65  ทั้งสิ้น จำนวน  108  คน และวันอังคาร ที่ 15 พ.ย.65 ทั้งสิ้น จำนวน  112  คน 
ความสำคัญของควบคุมภายใน 

1. เป็นกลไกที่จะทำให้หน่วยงานของรัฐ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน   
2. เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ 
3. บุคลากรของหน่วยงานของรัฐ โดย ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน    

เป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ในการทำให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้นในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 
4. สามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์  
5. ควรกำหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

การแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ความเสี่ยง และหาแนวทางแก้ไข ตามกลุ่มภารกิจ รพ.หนองคาย 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  ประกอบด้วย กลุ่มงานเภสัชกรรม, LAB,  

X-ray, ทันตกรรม และจิตเวช 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ  ประกอบด้วย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม, COC , แพทย์แผนไทย 

และอาชีวเวชกรรม 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ประกอบด้วย กลุ่มงานพัสดุ, บัญชี, การเงิน, งาน จ.,  

บริหารทั่วไป (ธุรการ, ยานพาหนะ) และโภชนศาสตร์ 
กลุ่มท่ี 4 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ประกอบด้วย ด้านอายุรกรรมและ ด้านศัลยกรรม 
กลุ่มท่ี 5 กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ (พรส.) 

ประกอบด้วย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (งานตรวจสอบสิทธิ, งานจัดเก็บรายได้), งานเวชระเบียน, งาน ICT,  
งานยุทธศาสตร์, งานเวชนิทัศน์, งานวิชาการ, งานQIC และสังคมสงเคราะห์ 
ความเสี่ยงสำคัญที่พบจากประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

กลุ่มอำนวยการ ด้าน O,R,C 
ความเสี่ยง แผนการแก้ไขและพัฒนา 

งานบริหารพัสดุ 
การตรวจสอบพัสดุประจำปี 

 

1. จัดทำคำสั่งล่าช้า เกินเวลาที่กำหนด  1. ทำแผนงาน แนวทางการปฏิบตัิ การตรวจสอบพัสดุ กำหนดระยะเวลา
ให้ชัดเจน 

2. พิมพ์ช่ือ และ ตำแหน่ง คณะกรรมการ บางราย
ผิดพลาด 

2. ตรวจสอบรายชื่อที่ถูกต้อง คณะกรรมการ จากงานการเจ้าหน้าท่ี 

3. บันทึกในรายงานผลการผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปลี่าช้าเกินเวลาที่กำหนด  

3. มีทะเบยีนคุม /สามารถตดิตามได้/กรณีชำรุด ทำจำหน่าย 

4. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเกินกำหนด 30 วัน
ทำการ 

4. ได้นำรายงานกลับมาจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดั เพื่อมาแก้ไข
ตามคำแนะนำของวิทยากร เพื่อสง่ใหม่โดยอ้างเลขท่ีคำสั่งเดมิ 
ปีงบประมาณต่อไปจะปรับปรุงคำสั่ง และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ. พ.ศ.2560 พร้อมการตรวจสอบท่ีเคร่งครัดมากขึ้น  

การขอใช้รถยนต์ทางราชการ  
1. กรอกข้อมูลในแบบ๓ ไม่ครบถว้นสมบูรณ ์ 1. จัดทำระเบียบปฏิบัติการขอใช้รถยนต์ราชการ 
2. ไม่แนบเอกสารต้นเรื่อง 2. แจ้งเวียนหนังสือเพื่อให้หน่วยงานได้รบัทราบและถือปฏิบตัิ 
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ความเสี่ยง แผนการแก้ไขและพัฒนา 

3. หน่วยงานส่งแบบ ๓ ล่าช้าทำให้เสนอผู้บริหาร
ล่าช้า 

3. แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคายได้รบัและ
และแจ้งหน่วยงานให้ถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 

4. การอนุมตัิล่าช้าเนื่องจากเสนอเอกสารล่าช้า 4. รายงานสถิติการใช้รถยนต์ราชการ ประจำเดือน 
5. ให้มีการขอใช้รถของทางราชการทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัดโดยมีการ
อนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการทุกครั้ง 

5. รถเสีย/ใช้งานไม่ได ้
6. พขร. ติดภารกิจอ่ืนท่ีจำเป็นเร่งด่วน 

6. จัดทำประวัติการซ่อมบำรุง 
7. ซ่อมบำรุงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของศูนย์มาตรฐานเท่านั้น 

 
กลุ่มพัฒนาระบบบริการฯ (พรส.) ด้าน O,F 
 

ความเสี่ยง แผนการแก้ไขและพัฒนา 

กระบวนการจัดเก็บรายได้ผู้ป่วยใน สิทธิ UC/ปกส. 
1. ตึกยังส่งชารต์ล่าช้าเกิน 7 วัน  
2. ไมส่รุป/ไม่แก้ไขสิทธิที่ถูกต้องในเอกสาร 
3. ward ไม่ส่งตรวจสอบสิทธิ 
4. ไม่แกไ้ขสิทธิท่ีถูกต้องใน HOSxP 
5. เอกสารเวชระเบียนไม่ครบถ้วนขาดหลักฐานผล
การตรวจ/การทำหัตถการ 
6. ใบบันทึกทางการพยาบาลสูญหายบางส่วน 
7. การบันทึกค่ารักษาพยาบาลใน HOSxP ไม่ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน 
8. การบันทึกค่ารักษาไมเ่ป็นปัจจบุัน 
9. บันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาลในโปรแกรม ไม่
ครบถ้วน 
10. การส่งข้อมลูเรยีกเก็บไม่ทันเวลาเนื่องจากภาระ
งานมากกว่าเจ้าหน้าท่ีที่มี(อัตรากำลังไมเ่พียงพอ 

1. ประชุมกำหนดแนวทางการปฏบิัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ท้ัง
องค์กรแพทย์ พยาบาล Lab X-ray ห้องยา (ทำFlow) 
2. พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบบนัทึกข้อมูลค่ารักษาในหน่วยงานตา่งๆ 
3. เพิ่มอัตรากำลัง/พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานเรียกเก็บ 

กระบวนจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิจ่ายตรงOPD 
1. ข้อมูลไม่ครบเนื่องจาก บันทึกค่ารักษาพยาบาล
และรหัสโรคไม่ครบถ้วน 

1.ประชุมช้ีแจงหน่วยงานให้ทราบปัญหาและบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง
ครบถ้วนทุกครั้ง 

2. บันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาลในโปรแกรมไม่
ครบถ้วน 

2. ตรวจสอบซ้ำ ข้อมลูที่บันทึกในโปรแกรม 

3.ยังมีข้อมลูติด C ที่แก้ไขยังไม่ไดอ้ีก 568 ราย เป็น
ช่วงที่มีการเริ่มทำ Drug catalog Lab catalog 

3.1 ประสานแผนกเภสัชกรรม และ Labเพื่อทราบปญัหาและเร่ง
ดำเนินการ 
3.2 ประสานกรมบญัชีกลางเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
3.3 ดำเนินการแกไ้ขC โดยส่งเอกสารตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง 

4.ติดตามยอดลูกหนี้กับฝ่ายบญัชลี่าช้า 4. ควบคุมเป็นประจำและต่อเนื่อง 
 

การส่งข้อมลู 52 แฟ้ม 
1.1 มีการบันทึกข้อมูลเพิ่มหลังจากส่งออกข้อมูลแล้ว
ในแต่ละแฟ้ม 
1.2 ผู้รับผิดชอบงาน ไม่ทราบขั้นตอนการบันทึก
ข้อมูล ท่ีถูกต้อง 

1.1 ประสานหน้างาน แจ้งให้ผู้เกีย่วข้องตรวจสอบแก้ไข ก่อนนำส่ง 
1.2 กำหนดระยะเวลาและการบนัทึกข้อมูลก่อนส่งอย่างชัดเจน 
1.3 เป้าหมาย ความถูกต้อง ครบถ้วน มากกว่า 98 % 
1.4 แจ้งการส่งข้อมูลเร็วข้ึน จากวันท่ี 10 เป็นวันท่ี 5 ของเดือนถดัไป 
1.5 เพิม่การติดตามให้ข้อมูลเร็วข้ึนประสานผู้เกีย่วข้องโดยการแจ้ง
ผู้บังคับบัญชาทราบด้วย 
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กลุ่มการพยาบาล การปฏิบัติดูแลผู้ป่วย ด้าน  O,C 
ความเสี่ยง แผนการแก้ไขและพัฒนา 

การบริหารยาชนิดเสี่ยงสูง (HAD) 
1. การเบิกยาจากห้องยา 
   1.1.พยาบาลแจ้งพนักงานช่วยเหลือคนไขไ้ปรับยา
ช้า 
   1.2พนักงานช่วยเหลือคนไข้ไปรับยาช้า 

1.1 พนักงานช่วยเหลือคนไข้เมื่อรับยามาจากห้องจ่ายยา ให้แจ้งพยาบาล
หัวหน้าเวรทันที , 
1.2 การ double check ยาจากกลุ่มงานเภสัชกรรมโดยพนักงาน
ช่วยเหลือคนไข้  

2.การรับยาจากห้องยา 
   2.1ไม่ตรวจสอบยาทีร่ับมาจากห้องยา 

2. ความเร่งด่วนในการไปรับยาและการใช้ยา 

3. การเตรียมยาฉดีทางหลอดเลือดดำ 3. อุบัติการณ์จดัเตรียมยาไม่ถูกตอ้ง = 1 ครั้ง 
4.การฉดียาทางหลอดเลือดดำ 4.1 ปรับปรุง WI 

4.2 สมรรถนะพยาบาล 
4.3 การนิเทศกำกับตดิตาม 
4.4 ความรู้ของพยาบาลเรื่องยาและการพยาบาล 

การดูแลผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจเพ่ือป้องกันการเกิด VAP โดยใช้หลัก WHAPO 
1. จัดสิ่งแวดล้อมไมเ่หมาะสม  
 

1. การจดั Zoning ผู้ป่วยตดิเช้ือไว้ Lock 3 เตียง 11 และ 12 ตาม
แนวทาง IC  : ระบบนิเทศติดตามโดยหัวหน้าตึก 

2. ไมม่ี Alcohol. Hand rubในเตียงรับใหม ่
 

2. จัด Alcohol  Hand rub ไว้ประจำเตียงผู้ป่วย  :  ระบบติดตามการ
ปฏิบัติโดย ICWN 

3. ไมล่้างมือก่อนและหลังทำกิจกรรม 
 

3.การติดตามการปฏิบัตติามแนวทางการล้างมือของ IC : ติดตามการล้าง
มือของเจ้าหน้าท่ี โดย ICWN ตามมาตรฐาน Hand hygiene เนื่องจาก ยัง
ไม่ครบถ้วนและต่อเนื่อง 

4. จัดท่านอนไม่เหมาะสม 4.กำหนดแนวทางการจัดท่าผู้ป่วยระบบประสาทศรีษะสูง 30 -45 องศา 
ทุกรายในกรณีทีไ่ม่มีข้อห้าม : ระบบนิเทศ ติดตามโดยหัวหน้า 

5.มีน้ำค้างใน Circuits  ventilator 
 

5. กำหนดให้ RN เจ้าของไข้ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องช่วยหายใจ  : 
ระบบนิเทศติดตามโดยหัวหน้าตึกต่อเนื่อง 

6.ไม่ดูดเสมหะเมื่อมีข้อบ่งช้ี 
 

6.1 ดูดเสมหะก่อน Feed และเมือ่พบมีเสียงเสมหะ  
6.2 ไม่ดดูเสมหะหลัง Feed อาหาร อย่างน้อย 1 ชม.  
  : ระบบนิเทศติดตามโดยหัวหน้าตึกต่อเนื่อง 

7. ขาดการตรวจสอบและระบุตำแหน่ง ETT ลงใน 
Nurse’s note 

7. การตรวจสอบและลงตำแหน่งใน NN : ระบบนเิทศตดิตามโดยหัวหน้า
ตึกต่อเนื่อง 

8.ไม่วัด Cuff pressure และขาดการบันทึก 8. การวัด Cuff pressureที่ถูกต้องและทราบถึงแรงดันท่ีเมาะสม คอื 
(20-25 mmHg)  : ระบบการนิเทศติดตามโดยหัวหน้าตึก เนื่องจากการ
ปฏิบัติตามหลัก VAP Bundle ยังไม่ครบถ้วน 

9. ขาดการบันทึกการเฝ้าระวังอาการลงใน Nurse’s 
note  

9.1 การเฝ้าระวังและบันทึกอาการครอบคลุม ครบถ้วน 
9.2 ระบบนิเทศติดตามโดยหัวหน้าตึกเพื่อกำกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน เนื่องจาก  
    - การปฏิบัติตามหลัก VAP Bundle ยังไม่ครบถ้วน 
     - การบันทึกทางการพยาบาล Nurse note heath full 87.65%  

10.ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการสำลัก 10.1 Feed อาหารอย่างน้อย 30 นาท ี
10.2 ดดูเสมหะก่อน Feed งดดดูเสมหะหลัง Feed 1 ชม. 
10.3 ระบบนิเทศ ติดตามโดยหัวหน้าตึกในการปฏิบตัิตามหลัก 
Aspiration precautions เนื่องจาก  การปฏิบัตติามแนวทางยังไม่
ครบถ้วน เช่น Feed BD โดยมี Control drop 80.00% , พบผู้ปว่ย 
Aspiration จากการ Feed  
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กลุ่มทุติยภูมิ การปฏิบัติดูแลผู้ป่วย ด้าน  O,C 
ความเสี่ยง แผนการแก้ไขและพัฒนา 

การดูแลป้องกันพฤติกรรมก้าวร้าวเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองและผู้อื่นของผู้ป่วยท่ีคลินกิจิตเวช 

การคัดกรองผู้ป่วย 
1. มีผู้ป่วยจิตเวชก้าวร้าวทำร้ายตนเอง                                
2. ญาตปิระเมินอาการไมไ่ด้ทำใหไ้ม่สามารถบอก
อาการผิดปกติตั้งแตร่ับบัตรคิวที่โต๊ะซักประวัติหน้า
ห้องตรวจ 

 
1.ปฏิบตัิตามแนวทางการดูแลผู้ปว่ยก้าวร้าวอย่างต่อเนื่อง 
2. การให้ความรู้แก่ญาติผู้ป่วยในการดูแลผู้ป่วยจติเวชให้เข้าใจอารมณ์ 
และพฤติกรรมทีผู่้ป่วยแสดงออกเพื่อเป็นการดักจับพฤติกรรมทีไ่ม่พงึ
ประสงค ์
3. ผู้ป่วยต้องมีญาตติิดตามดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการทำร้ายตนเอง 
หรือการทำลายทรัพยส์ินราชการเสียหายขณะมีอาการไม่พึงประสงค์ 

 
กลุ่มปฐมภูมิ  ด้าน O ,C 

ความเสี่ยง แผนการแก้ไขและพัฒนา 

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน(COC)  
1. เมื่อญาตินำอุปกรณ์ที่ยืมมาส่งคืน พบ อุปกรณ์
ชำรุด 
2. รพ.สต.มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังไม่เพียงพอ
สำหรับผู้ป่วยหลังจำหน่าย 
3. ประเมินการใช้อุปกรณ์ผูป้่วยยงัไม่ครบถ้วน 
4. ญาติทีดู่แลยังดูแลอุปกรณไ์ม่ถกูวิธี 
5. อุปกรณ์ในพื้นที่ไม่เพียงพอ 
6. นำอุปกรณ์ไปใช้นอกเขตพื้นท่ีบริการ รพ.
หนองคาย 
7. อุปกรณ์ชำรุดหลังให้ยืม ญาติผูป้่วยไมไ่ด้แจ้ง 

1. ประชุมกำหนดแนวทางร่วมกับ รพ.สต.และเทศบาลท้องถิ่น ติดตาม
การใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่บ้านผู้ป่วย  
2. ประเมินและขอความร่วมมือว่า ญาติสามารถจัดหาเองได้หรือไม่ 
3. ประสานเทศบาลท้องถิ่น เพื่อจัดหาอุปกรณ์ให้ผู้ป่วย 
4. มีแผนการตรวจเช็คอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นประจำทุกปี  
5. ทำเอกสารสญัญาการยืม  ทบทวนสัญญายืมโดยนิติกร ปรับให้มี
ประโยชน์ต่อส่วนราชการ และลงนามอนุมัติโดยหัวหน้าส่วนราชการ 

 
สรุปแบบสอบถามก่อนและหลังการอบรม 

คำถาม 
ก่อนการอบรม หลังการอบรม 

มาก ปานกลาง น้อย มาก ปานกลาง น้อย 
1) ความรูด้้าน ควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน ตดิตามและประเมนิผลระบบควบคมุภายใน  
1.1 ท่านมคีวามรูค้วามเข้าใจความรู้ด้าน ควบคมุภายใน 
ตรวจสอบภายใน ติดตามและประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน มากน้อยเพียงใด 

2 32 17 59 16 2 

1.2 ท่านสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ใน
หน่วยงานของท่านได้ 

10 31 10 64 13 1 

1.3 ท่านสามารถจัดทำรายงานควบคุมภายใน ให้
หน่วยงานของท่านได้ 

5 35 12 59 16 1 

1.4 ท่านสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้แกบุ่คลากรท่านอ่ืนๆใน
หน่วยงานและหน่วยงานอ่ืนๆ ได ้

2 30 20 30 43 3 

2) ระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการดำเนินงานอบรมฯ  
2.1 รูปแบบการจดัห้องประชุม 15 32 5 44 29 4 
2.2 ความรู้ความสามารถของวิทยากร 29 22 1 72 6 0 
2.3 อาหาร เครื่องดื่ม 12 38 1 48 29 1 
2.4 การอำนวยความสะดวก 22 27 2 52 25 1 
2.5 เสียงในห้องประชุม 21 28 2 49 28 1 
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สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิทยากร 

 
สิ่งท่ีท่านประทับใจวิทยากร 

➢ อาจารย์ให้คำแนะนำด ี
➢ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณไ์ด้ดเียี่ยม 
➢ การชี้ประเด็นความบกพร่องที่ชัดเจน ตรงประเด็น 
➢ เก่งถ่ายทอดชัดเจนค่ะ 
➢ พูดจาสื่อสารชัดเจน ตรงประเด็น 
➢ มีความสามารถ 
➢ เป็นกันเอง เข้าถึงง่าย จึงได้อะไรจากท่านเยอะ 
➢ เป็นกันเอง มีความมุ่งมั่นในการให้ความรู ้
➢ บรรยายด ี
➢ พูดชัดเจน ฟังเข้าใจง่าย นำเสนอน่าสนใจ 
➢ ท่านเป็นผู้มีความรู้ แนะนำอย่างตรงไปตรงมา 
➢ ชัดเจน เป็นกันเอง รอบรู้ มีประสบการณ ์
➢ รอบรู้ ช้ีจุด ยกตัวอย่าง มีแนวทางให้ ชัดเจน 
➢ พูดเนื้อหาชัดเจนช้ีประเด็นได้ถูกตอ้งตรงประเด็น 
➢ มีความตั้งใจถ่ายทอด และช่วยเหลือเสนอแนะในส่วนขาด 
➢ ตอบคำถามชัดเจน บอกสิ่งที่ถูกหรือผิด ไม่อ้อมค้อม 
➢ ทำจริง รู้จริงค่ะ 
➢ ความรอบรู้ในงาน การถ่ายทอดเนือ้หา ลงรายละเอียดแตล่ะดา้นชัดเจน 
➢ พูดตรงๆเข้าประเด็นดมีาก 
➢ แนะนำและสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง 
➢ อธิบายละเอยีด คนที่มีพ้ืนฐานจะเข้าใจง่าย 
➢ อธิบายชัดเจน 
➢ อาจารย์ให้ความสำคญักับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

สิ่งท่ีวิทยากรควรปรับปรุง 
➢ การบรรยายประเด็นพัสดุน้อยเกินไปเนื่องเข้าอบรมส่วนมากจะไม่ทราบระเบยีบพัสดุ 
➢ อย่าพ่ึงเบื่อหนองคายค่ะ อาจารยช่์วยเป็นที่ปรึกษาพวกเราด้วยนะคะ 
➢ เพิ่มเตมิการควบคมุภายในด้านคลนิิก 
➢ เพิ่มเวลา การจัดทำความเสี่ยง 

 
การดำเนินการขั้นตอนต่อไป 

1.  ปรับปรุงคำสั่ง 
1.1 คำสั่งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  
1.2 คำสั่งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล ระบบควบคุมภายใน 
1.3 คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  

(2) การลงพ้ืนที.่../16 
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2.  การลงพ้ืนที่ตรวจสอบหน้างาน ในวันที่ 1-9 ธันวาคม 2565 
2.1  สุ่มตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 
2.2  ติดตามประเมินผล แบบรายงานติดตาม ปค.5 ของหน่วยงานย่อย (ปีที่ผ่านมา) 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

 4.2.2 ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 ตามหนังสือศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดหนองคาย ด่วนที่สุด ที่ 
นค (ศปถจ) 0021/ว14540 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 

• ส่งเสริมการสร้าง “วัฒนธรรมความปลอดภัย” ให้เป็นวิถีและพฤติกรรมการดำรงชีวิตประจำวัน 
• ควรให้ความสำคัญกับการบังคับกฎหมายโดยเฉพาะการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด การดื่มแล้วขับ 

รวมถึงการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยเพิ่มจุดตรวจในถนนสายรอง และเน้นในช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น.  
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 

• ให้ทุกหน่วยงานนำผลการประชุมวันนี้ไปดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตาม (ร่าง) แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน และเร่งรัดมาตรการ
สวมหมวกนิรภัยให้ได้ร้อยละ 100 

“ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด” 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

 4.2.3 การประดับตกแต่งไฟประดับอาคารของโรงพยาบาล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
ถึงวันครบรอบ 88 ปี โรงพยาบาลบาลหนองคาย 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

 4.2.4 ประชุมชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ความสะอาดร่วมกับผู้ประกอบการค้า
ส่วนสวัสดิการ อาทิ การก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านค้า รวมถึงการจำหน่าย
พืชผักสีเขียว ผลไม ้ต้องได้รับใบอนุญาตจาก สำนักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ Green Marketing หรือ
การตลาดสีเขียว คือ กระบวนการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เหล่านี้อาจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในตัวเอง หรือมีคุณสมบัติและกระบวนการผลิตบางอย่างที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารฉนฺทกโร เมตตา 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.3 นางณฤดี  ทิพย์สุทธิ์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้  

 4.3.1 โรงพยาบาลบึงกาฬมาศึกษาดูงาน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 

 4.3.2 โครงการการประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2565 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 18-19 ธันวาคม 2565 

 4.3.3  การรวมงานห้องคลอดและมารดาหลังคลอด อาคารพระสิริปุณโณ ชั้น 6 

 4.3.4  รับสมัคร RN  NA และพนักงานบริการ ทดแทนผู้เกษียณ  
RN                          รับจำนวน 14 คน มาสมัครจริง 5 คน   
NA และพนักงานบริการ รับจำนวน 21 คน มาสมัครจริง 12 คน 

 4.3.5  โครงการส่งต่อความสุขเปลี่ยนเลนต์ตาต้อกระจก กลุ่มงานจักษุวิทยา รพ.หนองคาย 
- เปิดชั้น 8 อาคารพระสิริปุณโณ จำนวน 70 เตียง 
- ตึก EENT จำนวน 40 เตียง 4.3.6 การประชุม.../17 
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 4.3.6 การประชุมสภาการพยาบาล โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลชุมชน วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 

 4.3.7  การออกหน่วยปฐมพยาบาล 
- สอบธรรมสนามหลวงนักธรรม ชั้นโท-เอก วันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 08.00-16.00 น. ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.หนองคาย 
- วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 08.00-12.00 น. ณ บริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลหนองคาย จำนวนลูกเสือ 600 คน  
ขอพยาบาล Stand by 2 คน รถ Ambulance 1 คัน อุปกรณ์ครบพร้อมใช้งาน 

- มูลนิธิภคินี ศรีชุมพยาบาลหนองคาย ได้จัดงานรณรงค์เพ่ือความยุติความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรี และการป้องกันการค้ามนุษย์ ประจำปี 2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  
เวลา 12.00-17.30 น. ณ ลานวัฒนธรรมพยานาคคู่ ริมโขง หน้าวัดลำดวน 

 4.3.8  การคัดเลือกหัวหน้าตึก/หัวหน้างาน ทดแทนผู้เกษียณ จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ 
OPD ,EENT ,OR ,พิเศษพระสิริปุณโณ และ สงฆ์อาพาธ รับสมัคร วันที่ 1-6 ธันวาคม 2565 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 นพ.ฉัตรชัย  บุญประชารัตน์  รองผู้อำนวยการฯ ด้านการพัฒนาระบบบริการและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

           4.4.1 รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือนตุลาคม 2565 
ผลการดำเนินงานแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล 1–31 ตุลาคม 2565) 

 
รายรับ-รายจ่าย (แยกหมวดรายการ) 

 
                    ที่ประชุม  รับทราบ 
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           4.4.2 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลหนองคายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566–2570) 
การจัดทำคำขอการจัดตั้ง และปรับระดับศักยภาพ 
                     ตามหนังสือสำนกังานเขตสุขภาพท่ี 8 ท่ี สธ 0233.04/3180 ลงวันท่ี  15 พฤศจิกายน 2565  
แจ้งให้หน่วยบริการในสังกัด ทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพื่อนำแผนดังกล่าวเสนอ
ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดตั้งปรับระดับศักยภาพและขยายหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ก่อนเสนอ 
กองบริหารการสาธารณสุข พิจารณาต่อไป 

   
                    ที่ประชุม  รับทราบ 

           4.4.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาการบริการด้วยใจ”(SERVICE MIND) 
โรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 14-23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมไทยเลย 
โรงแรมเชียงคานฮิลล์รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 220 คน รวมจำนวน 1,100คน 

รุ่นที่ 1 วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2565 จำนวน 209 คน คิดเป็น ร้อยละ 95 
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2565 จำนวน 199 คน คิดเป็น ร้อยละ 91 
รุ่นที่ 3 วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2565 จำนวน 208 คน คิดเป็น ร้อยละ 95 
รุ่นที่ 4 วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2565 จำนวน 194 คน คิดเป็น ร้อยละ 88 
รุ่นที่ 5 วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2565 จำนวน 197 คน คิดเป็น ร้อยละ 90 

รวมจำนวน 1,007 คน คิดเป็น ร้อยละ 92  (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565) 
กำหนดการอบรม วันที่ 1 
•วันที่ 1 เส้นทางเดินรถทัวร์ (รพ.หนองคาย-ท่าบ่อ-ศรีเชียงใหม-่สังคม-ปากชม-เชียงคาน) 
•ออกเดินทางไป อ.เชียงคาน เวลา 05.00 น. (มีข้าวเหนียว หมูปิ้ง กาแฟร้อน โอวัลตินร้อน และน้ำดื่ม ให้บริการ
บนรถทัวร์) 
•อบรม เวลา 09.00 น. – 16.00 : พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวนุชา 
•งานเลี้ยง Black & White Party เวลา 18.30 น. – 22. 00 น. : ณ ครัวนุชา (ประกวดการแสดง ของตัวแทน 
ในแต่ละกลุ่มๆ 1 ชุด ใช้เวลา 5-10นาที ) 
 
กาหนดการอบรม วันที่ 2 
•วันที่ 2 เส้นทางเดินรถทัวร์ (เชียงคาน-เมืองเลย-นากลาง-หนองบัวลาภู-อุดรธานี-รพ.หนองคาย) 
•อบรม เวลา 09.00 น. – 16.00น. 
•เดินเล่นถนนคนเดินเชียงคาน เวลา 16.15 น. – 18.15 น. (รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย) **จ่ายเบี้ย
เลี้ยง 100บาท/คน** 
•ออกเดินทางกลับ รพ.หนองคาย เวลา 18.30 น. โดยสวัสดิภาพ : (มีกาแฟร้อน โอวัลตินร้อน และน้ำดื่ม 
ให้บริการบนรถทัวร์) 
หมายเหตุ : สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่มีความจำเป็นต้องเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ให้ทำบันทึกข้อความเสนอ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ผ่านผู้จัดโครงการฯ โดยให้ระบุหมายเลขทะเบียนรถ และเหตุผลความจำเป็น
ให้ชัดเจน แต่ไม่สามารถเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได ้

**การแต่งกาย** 
วันแรก : เสื้อโปโลสีน้ำเงิน รพ. และสวมสูทสีกรม รพ. 
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วันที่สอง : ใส่ชุดสวยงามตามอัธยาศัย 
งานเลี้ยงเย็น : เสื้อสีขาว/ดำ ( Theme : Black & White Party) 
หมายเหตุ : ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรม แขวนป้ายชื่อ และสายคล้องคอ ทุกคน 

ประธาน ขอเปลี่ยนการแต่งกายวันแรก/งานเลี้ยงเย็น : จาก Black & White Party เป็น Colorful Party 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

           4.4.4 เกณฑ์การคัดเลือก “คนดีศรีโรงพยาบาล” 
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคำชี ้แจงการประเมินได้ที่ //10.10.100.55/ 

work/3.04.00 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (วิชาการ)/คนดีศรีโรงพยาบาล ปี 2565  โดยส่งข้อมูลภายใน
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.5 พญ.สุกัญญา  กราบไกรแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  
รายการเจ้าหนี้การค้าคงเหลือ  ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 

รายการ ปี 2565 คงเหลือ หมายเหตุ 
เจ้าหนี้ยา 13,610,917.86 13,610,917.86 

 

เจ้าหนี้ยา (องค์การเภสัชกรรม) 145,210.40 145,210.40 หนี้คงเหลือเดือน ต.ค.-พ.ย.65 
เจ้าหนี้วัสดุการแพทย ์ 9,181,829.48 9,181,829.48 

 

เจ้าหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11,033,387.00 11,033,387.00 
 

เจ้าหนี้วัสดุเภสัชกรรม 273,723.60 273,723.60 
 

เจ้าหนี้วัสดุทันตกรรม 370,734.00 370,734.00 
 

เจ้าหนี้ค่าซ่อมแซม 966,272.55 966,272.55 
 

เจ้าหนี้ค่าจ้างเหมาบริการ 6,011,003.02 6,011,003.02 
 

เจ้าหนี้ค่าจ้างเหมา LAB /  X Ray 6,806,695.95 6,806,695.95 
 

เจ้าหนี้วัสดุอื่น 1,526,814.81 1,526,814.81 
 

  49,926,588.67 49,926,588.67 
 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.6 พญ.พนิดา  พันธุรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องงานด้านกิจกรรมพิเศษ 

กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2565 
-วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 วันแพทย์ 
-วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ประชุมสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ 
-วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานบริการทางสุขภาพ

และการจัดการด้านสาธารณสุข (โรงหมอดเด็ก สปป.ลาว) 

กิจกรรมเดือนธันวาคม 2565 
-วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการ

ส่งต่อชายแดน เขตสุขภาพท่ี 8 
-วันที่ 25 ธันวาคม 2565 กีฬาสีสาธารณสุขหนองคาย  
-ขอแจ้งเลื่อนกิจกรรม 2 กิจกรรม Sport day รพ.หนองคายและ New year party เป็นช่วง

หลังปีใหม่ 2566 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.7 พญ.วันรัฐ  ตั้งกิจวานิชย ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 2 รายงานผลการ
เข้าร่วมประชุมวิชาการประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 - 1 พฤศจิกายน 2565  

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.8 พญ.รัชดาพร  ปุยนุเคราะห ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 3 แจ้งเรื่อง
ระบบตรวจสุขภาพโรงพยาบาลหนองคาย 

กระบวนการปฏิบัติงาน (Flowchart) 
ขั้นตอนการให้บริการตรวจสุขภาพ Walk in กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
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หมายเหตุ   การออกให้บริการตรวจสุขภาพภายในเขตอำเภอเมืองหนองคายจะต้องมีจำนวนผู้รับบริการตั้งแต่ 
20 รายขึ้นไป หรือถ้าหน่วยงานที่ตั้งอยู่นอกเขตอำเภอเมืองหนองคายต้องมีจำนวนผู้รับบริการ ตั้งแต่ 40 ราย
ขึ้นไป ทั้งนี้หน่วยงานอาชีวเวชกรรมไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากค่าบริการตรวจสุขภาพ 

ประธาน  มอบ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม แจ้ง Flowchart ข้างต้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติต่อไป 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.9 นพ.ธงชัย  นาคมนต ์ ผูช้่วยผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาคุณภาพองค์กรและยุทธศาสตร์
โรงพยาบาล แจ้งเรื่องความก้าวหน้า QM & RM 

โครงการเตรียมความพร้อมรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA โรงพยาบาลหนองคาย วันที่ 
7-9 พฤศจิกายน 2565 

Timeline Reaccreditation 4th 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (ทำทันที) 

 

 

 
 

RM

• ทะเบียนเอกสารคุณภาพ
• การรายงานความเสี่ยง

• ครอบคลุม
• ระดับความเสี่ยงท่ีถูกต้อง

• RCA คุณภาพ
• การทบทวน 12 กิจกรรม , เวช

ระเบียน , trigger tool
• มาตรฐานความปลอดภัย 9 ข้อ

PTC

• การแพ้ยาซ้้า
• Medical reconcile
• Stock ยา
• ระบบยา HAD
• Hospital policy ระบบยา

ENV

• แผนความปลอดภัย/ฉุกเฉิน
• อัคคีภัย
• การใช้ความรุนแรง

• ระบบตรวจสอบความพร้อมใช้ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ

• การจัดการวัสดุอันตราย
• Safety security

ITC

• การวัดวิเคราะห์ 
ก้าหนด KPI + 
Monitor

HRD

• ก้าหนดสมรรถนะของ
ผู้น้าทุกระดับ

• ส้ารวจการฝึกอบรม 
ตามทิศทาง นโยบาย

• น้าผล 
Happinometer มา
ท้าแผน HR ปี 2566

Strategic

• KPI หน่วยงาน รพ.
• ระบบติดตามและ

รายงาน KPI
• การประเมินผลการ

ด้าเนินงาน
• ช่องทางการสื่อสาร

IC

• การเฝ้าระวัง SSI และ
ติดตามผลลัพธ์อย่าง
ต่อเนื่อง

PCT

• ตัวช้ีวัดทั่วไป / ตัวช้ีวัดราย PCT
• ตัวช้ีวัดตามมาตรฐานความ

ปลอดภัย 9 ข้อ
• การทบทวน re-admit , re-visit 

, unplan death, unplan ICU

MSO

• แพทย์และทันตแพทย์
• การก้ากับติดตามมาตรฐานการ

รักษาและจริยธรรม
• การน้าข้อมูลที่ได้มาจัดกิจกรรมที่

ตอบสนองตามข้อมูล

NSO

• ทบทวนความสอดคล้องของ 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
ขององค์กร

• ทบทวน+ วิเคราะห์ KPI
• แผน HR
• การประเมินผลการนิเทศ
• การน้า SBAR มาใช้
• ควรมีการน้า EBP, CPG มาใช้
• ทบทวน ME ร่วมกับ PTC 
• RCA ให้ถึงราก เพื่อแก้ไขเชิง

ระบบ

DO .../23 



-๒๓- 
 

DO NOW 
• ทบทวนคณะกรรมการ PCT/ ทีมนำ  
• PTC ทบทวนนโยบาย / แนวปฏิบัติ 
• การจัดระบบเอกสารคุณภาพ 5 ระดับ 

- Quality policy (QP) 
- Hospital policy (HP) เดิมเรียกPR  
- Work in (WI) 
- Support document (SD) เช่น CPG CNPG 
-Form (FM) แบบฟอร์มต่างๆ 

• การพัฒนาระบบรายงาน KPI+ monitor compliance นำร่องงาน IC → มาตรฐานสำคัญจำเป็น 9 ข้อ 
• การทบทวนการใช้ถังดับเพลิง 
 

ระเบียบปฏิบัติ การจัดการเอกสารคุณภาพ 

 
การทบทวนการซ้อมใช้ถังดับเพลิง โดยทีม ENV บุคลากรที่ผ่านการอบรม 
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Action plan งานคุณภาพ 
กิจกรรม พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 

ทบทวนคณะกรรมการ X 
         

ประชุมคณะกรรมการ PCT/
ทีมนำ 

X X X X X X X X X X 

Training quality tool 
          

- มาตรฐาน 9 ข้อ 
  

X 
       

- RCA 
  

X 
       

- CQI 
   

X 
      

- Trigger tool 
   

X 
      

- Service profile 
 

X 
        

-Risk profile 
 

X 
        

-12 กจิกรรมทบทวน 
    

X 
     

- หวัหน้าพาทำคุณภาพ 
     

X 
    

-KPIs 
 

X 
        

- IS 
   

X 
    

X 
 

Clinical tracer 
          

- CEO,  PCT round , IC,RM, 
Lead team 

X X X X X X X X X 
 

การเตรียมเอกสารกอ่นการ
เยี่ยมสำรวจ ประกอบดว้ย 
HP, SAR part 1-4, เอกสาร
ประเมิน ENV , รังสีม ผล
กรวดน้ำของ HD, Service 
profile ของหน่วยงาน 

 
X X 

       

ส่งเอกสารทั้งหมดให้ สรพ. 
   

X 
      

การเตรียมความพร้อม 
- เอกสาร/ ผลการประมวล
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

        
X 

 

- ไฟล์นำเสนอ 
       

X X 
 

 
DO NEXT 
• การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล KPI + Monitor  รายเดือน 
• Training Quality tool -> RCA, Trigger tool, IS, KPI 
• IS เดือน กุมภาพันธ์ และ กรกฎาคม 
• เตรียมเอกสาร + update ข้อมูล ขอ re-accreditation 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.10 ทพ.รัชดา เลิศอเนกวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

แผนงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ปี 2566 - 2568 
(1)  อาคารจอดรถ 10 ชั้น  แบบเลขที่ : 10562+10562/1 

งบประมาณ : 96,426,100 บาท  ใช้งบเงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคายปี 2566 
สถานที่ก่อสร้าง  : ณ ส่วนสวสัดิการ โรงพยาบาลหนองคาย   
พ้ืนที่ใช้สอย  : 16,603 ตร.ม.  ระยะเวลาก่อสร้าง : 545 วัน 11 งวดงาน 

ประธาน ขอให้ผู้เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ตัดต้นมะขามใหญ่บริเวณที่จะทำการก่อสร้างทิ้งเด็ดขาด หรือจนกว่าจะหาก
สถานที่ย้ายที่เหมาะสมได้ 
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(2) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น แบบเลขที่ : 10847  งบประมาณ : 44,882,000 บาท  
ใช้งบเงินปี 2566  สถานที่ก่อสร้าง  : ณ รพ.หนองคาย2  พ้ืนที่ใช้สอย  : 2,170 ตร.ม.  ระยะเวลาก่อสร้าง : 365 วัน 
12 งวดงาน  

(3) อาคารคลังเวชภัณฑ์ 4 ชั้น  งบประมาณ : 20,000,000 บาท  ใช้งบเงินบำรุง
โรงพยาบาลหนองคายปี 2566 สถานที่ก่อสร้าง  : อาคารซักฟอก (เดิม) /มีลิฟท์ 1 ตัว มีทางเดินเชื่อมกับอาคาร
สนับสนุนบริการ 5 ชั้น  (รอออกแบบและประเมินราคา) 

(4)  อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง  7 ชั้น  แบบเลขท่ี : 10725 งบประมาณ : 
69,527,500 บาท  ใช้งบเงินบำรุงปี 2567 สถานที่ก่อสร้าง  : ณ รพ.หนองคาย 1 หรือ 2 พ้ืนที่ใช้สอย  :  3,908 ตร.ม.  
ระยะเวลาก่อสร้าง : 580 วัน 15 งวดงาน  

(5)  อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต 6 ชั้น   แบบเลขที ่: 11096 งบประมาณ : 
40,226,300 บาท  ใช้งบเงินปี 2568  สถานที่ก่อสร้าง  : ณ รพ.หนองคาย  พ้ืนที่ใช้สอย  :  2,702 ตร.ม.  
ระยะเวลาก่อสร้าง :  460 วนั 14 งวดงาน  

(6)  ระบบบำบัดน้ำเสีย (รอออกแบบและประเมินราคา)  งบประมาณ : ใช้งบเงินบำรุง
โรงพยาบาลหนองคาย  สถานที่ก่อสร้าง  : ณ รพ.หนองคาย2 

กำลังดำเนินการ 
(1) ห้องเจาะเลือด เริ่มดำเนินการก่อสร้างสัปดาห์หน้า 
(2) การปรับปรุงคลินิกทันตกรรม  เริ่มสัญญา 8 พ.ย. 2565  สิ้นสุดสัญญา 1 มี.ค. 

2566  รวม 120 Days  โดยบริษัท คลีนแอร์โปรดักท ์จำกัด 
     คลินิกทันตกรรมชั่วคราว  -Master Unit 5 ตัว   -Mobile Unit 4 ตัว 
(3) โรงพยาบาลส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน Solar Rooftop ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 

และทดสอบระบบการใช้ไฟฟ้าจาก Solar Rooftop 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

-รายการลำดับที่ 1 ซ่อมและขยายพ้ืนที่อาคารเก็บรักษาครุภัณฑ์รอจำหน่าย จำนวนเงิน 331,000 บาท 
-รายการลำดับที่ 2 ติดตั้งธงชาติอาคารคลอดผู้ป่วยใน 10 ชั้น/อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  และ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวนเงิน 200,000 บาท 
-รายการลำดับที่ 8 จ้างซ่อมและปรับปรุง OPD ชั้น 2 (OPD ตา)  จำนวนเงิน 500,000 บาท 
-รายการลำดับที่ 10 จ้างก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนที่พักคอย  จำนวนเงิน 2,000,000 บาท 
-รายการลำดับที่ 12 จา้งปรับปรุง OPD ศัลยกรรม  จำนวนเงิน 3,000,000 บาท 
อบรมการระงับอัคคีภัยในหน่วยงานต่างๆ  
(1) เริ่มวันที่ 18 พ.ย. 2565   
(2)จัดทำแผน ฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยร่วมกับหน่วยงาน ปีละ 1 ครั้ง 

และสรุปผลปรับปรุง 
ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัยของจังหวัด ณ โรงสุราเทพอรุโณทัย วันที่ 26-27 ตุลาคม 2565 
-พ.ย. 65 (อาทิตย์นี้) : ปรับและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานอัคคีภัย) 
-พ.ย. 65 : จัดทำแผนอัคคีภัยโรงพยาบาล 
-ปลาย พ.ย. 65 : อบรมอัคคีภัยโดยวิทยากรทั้งภายนอกภายใน 
-ม.ค. 66 : ได้แผนอัคคีภัยของหน่วยงานต่างๆ และจัดทำคลิปความรู้ในการดับเพลิงเบื้องต้น 
-ก.พ. 66 :  ซ้อมแผนอัคคีภัยโรงพยาบาล ชั้น 7 อาคาร 10 ชั้น 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.11 นายพิชิต  บุตรสิงห์  หวัหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม แจ้งเรื่องเพ่ือทราบกิจกรรมกีฬาสี
โรงพยาบาลหนองคาย และกีฬาสีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 

ประเด็นข้อเสนอแนะจากการเยี่ยมสำรวจระบบยา 
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 :  อ.วิชชุนี 
1. ยา Stat ระยะเวลาที่แพทย์ต้องการ 0 ยอมรับได้ 
2. ยาเสพติด Narcotic drug การเก็บรักษา/การบริหารยาในกรณีคำสั่ง PRN 
3. ยา ATB ก่อน OR ระยะเวลาที่ควรให้ก่อนผ่าตัด การre-dosing ยา 
4. ระบบ MR จุดเริ่มต้นการทำใบประสาน MR /หน้าที่ของแต่ละวิชาชีพ/ระบบเดียวกัน/การ

ส่งต่อระหว่างหน่วยงาน 
5. ยา Emergency Stock ward ให้แต่ละ PCT ร่วมพิจารณารายการยา ถ้าไม่ได้จะส่งผลให้

ผู้ป่วยแย่ลง 
6. คำสั่งการใช้ยาซ้ำซ้อน NSAIDs , RAS, Antihistamine Ca blocker, beta blocker, ยา GI 
7. การบริหารยา  ยาค้างสายที่ยอมรับได้ 
8. Pop Up, Pop Alert  แพ้ยา, DI, เตือนการใช้ยากับไต 
วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 :  อ.วรัญญ์ภร 
1. ยาเสพติด  การเก็บรักษา การบริหารยา 
2. HAD  การตรวจ compliance การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ HAD ทางการพยาบาล 

&Feedback 
3. ยา Stock ward  แต่ละ PT C พิจารณารายการยา stock 
4. ระบบ M R  การส่งต่อระหว่างหน่วยงาน/ Last dose 
5. ระบบ cold chain  การวัดอุณหภูมิ การวางปรอท ภาชนะส่งต่อยาแช่เย็น 
6. การบริหารยา   โกรง่บดยา 
 
ระเบียบแนวทางปฏิบัติการจัดการด้านยา  (กำลังดำเนินงาน) 
1. แนวทางปฏิบัติการประสานรายการยา (MR) 
2. แนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากยา (ADR) 
3. แนวทางปฏิบัติการจัดการยาเสี่ยงสูง (HAD) 
4. แนวทางปฏิบัติการสั่งใช้ยาอย่างเหมาะสม (RDU) 
5. แนวทางปฏิบัติการจ่ายยาผู้ป่วยใน 
6. แนวทางปฏิบัติการบริหารยาให้ทางสายยาง 
7 . แนวทางปฏิบัติการจัดเก็บ เบิก จ่าย บริหาร และทำลายยาเสพติด 
8. แนวทางปฏิบัติการจัดเก็บ เบิก จ่าย ยาแชเย็น (Cold chain) 
9. แนวทางปฏิบัติการสำรองยา (Stock ward) 
 
แนวทางปฏิบัติการจัดการด้านยา  นำเสนอองค์กรแพทย์พิจารณา  (ดำเนินการเรียบร้อย) 
1. แนวทางปฏิบัติการประสานรายการยา (MR) 
2. การประกันเวลาการบริหารยาในคำสั่ง Stat 
3. การบริหารยา Narcotic drug ในกรณีคำสั่ง PRN 
4. แนวทางการบริหารยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยผ่าตัด 
5. แผนงานการปฏิบัติงาน Ambulatory clinic ของเภสัชกร 
6. รายการยาสำรองยาหน่วยงาน (Stock ward) 
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ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องแก้เชิงระบบ 
1. แพ้ยาซ้ำ 3 ราย 
    เป้าหมาย รพ.หนองคาย = 0 
    ER 2 ราย / Ward 1 ราย  สั่งยาไม่ผ่านคอม  อายาที่เหลือของผู้ป่วย ไปให้ผู้ป่วย อีกราย 
2. IT จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยาอย่างไร ? 
3. PTC จะช่วยแก้ปัญหาเชิงระบบอย่างไร ? 
 
งานระบบยาที่ต้องการให้ IT สนับสนุน 

NO แนวทางปฏิบัติ สิ่งท่ีต้องการให้ IT สนับสนุน 
1 การประสานรายการยา 

(Medication reconciliation) 
IPD : 
ออกแบบการดึงใบ Medication reconciliation 
(MR) ย้อนหลัง 6 เดือน ณ จุดแรกรับ 
จัดทำใบ Summary รายการยาเมื่อผู้ป่วยมีการย้าย
หอผู้ป่วย 
จัดทำใบ Summary รายการยาเมื่อผู้ป่วยถูกจำหน่าย
กลับบ้าน 
OPD : 
ออกแบบการดึงใบ MR ของผู้ป่วยที่มีประวัติการ
รักษาในโรงพยาบาลหนองคาย 

2 รายงานการแพ้ยา 
(Adverse Drug  Reaction) 

หากผู้ป่วยผ่านการซักประวัติแพ้ยาจากพยาบาลแล้ว
ตั้งค่าให้มี 2 ตัวเลือก ในใบสั่งยา/ใบสื่อสาร   
1. แพ้ยา 2. ไม่แพ้ยา 

 
Timeline แสดงการดำเนินงาน 

 
 

กีฬาสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 25๖๕ 
วันแข่งขัน : อาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม 25๖๕ 
สถานที่ : กลางวัน โรงเรียนปทุมเทพหรือสนามกีฬากลาง/กลางคืน โรงแรมรอยัลนครา 
การแบ่งสี : สีเหลือง = รพ.นค.  

 สีน้ำเงิน = สสจ.+สสอ.เมือง+สระใคร 
 สีเขียว = ท่าบ่อ+ศรีเชียงใหม่+สังคม+โพธิ์ตาก 
 สีชมพู =   โพนพิสัย+เฝ้าไร่+รัตนวาปี+พิสัยเวช 
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ขบวนพาเหรด : ๑. โพนพิสัย : Sport City 
๒. ท่าบ่อ : Aging City 
๓. รพ.หนองคาย : มหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วัน พลัส  
๔. สสจ. : City of Exercise 

ประเภทกีฬาสากล :  1. ฟุตบอล : ชาย ๑๑ คน ตามกลุ่มอายุ 
2. ฟุตซอล:ชาย/หญิง อายุ<๔๐ปีได้๒/๔๐-๕๐ได้๒/>๕๐ได้๑คน 
3. วอลเล่ย์บอล:ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ 
4. บาส : ชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๐ปี ได ้๒/ ๓๐-๔๐ ได ้๒/ เกิน๔๐ ได ้๑ คน 
5. ตะกร้อ : ชาย/หญิงไม่จำกัดอายุ 
6. เปตอง :ทีมชาย๓คน/หญิง๓คน/ทีมผสมชาย๑หญิง๑ไม่จำกัดอายุ 
7. ปิงปอง :ชายคู่ / หญิงคู่ / คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ 
8. แบดมินตัน : ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม อายุ ไม่เกิน ๔๐ปี และเกิน ๔๐ปี 

**แข่งวันที ่๒๓ ธันวาคม 25๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. สนาม Relax Court 
๙. วิ่ง ๑๐ ก.ม. อันดับที่ ๑-๓ มีรางวัล   แบ่งกลุ่มชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๔๐ปี/๔๐-๕๐/เกิน๕๐ปี  

วิ่ง  ๕  ก.ม.  Fun Run ไม่มีรางวัล  
๑๐. กอล์ฟ แข่งวันที่ ๓ ธันวาคม 2565 สนาม ททบ.๕ 

ประเภทกีฬามหาสนุก : 1. ชกัคะเย่อทีมผสม            ชาย ๕ คน หญิง ๕ คน 
2. วิ่งผลัดกระสอบทีมผสม      ชาย ๓ คน หญิง ๒ คน 
3. กอล์ฟมะเขือยาวทีมผสม    ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน 
4. วิ่งเปรี้ยวอุ้มแตงทีมผสม     ชาย ๓ คน หญิง ๒ คน 

อ่ืน ๆ :  1. ดรัมเมเยอร์ ๓ คน 
2. ตัวแทนวิ่งคบเพลิง ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน 
3. ตัวแทนเชิญธง ชาย ๑ คน หญิง๑ คน 
4. ตัวแทนถือป้าย หญิง ๒ คน 
5. ตัวแทนถือธง ชาย ๑ คน 
6. ขบวนพาเหรด ลำดับ ๓ ขอ ๑๐๐ คน มหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วัน พลัส 
7. โชว์ลีดเดอร์พิธีเปิด  สีละ ๕-๑๐ นาที ชุดที่ ๓ 
8. การแสดงกลางคืน  สีละ ๕-๑๐ นาที ชุดที่ ๓ 
9. งานกลางคืนโต๊ะจีน โรงแรมรอยัลนครา 
10. ของรางวัลของแต่ละสีๆละ ๑๐ ชิ้น รวม ๕,๐๐๐บาท 
11. งบประมาณ เสื้อนักกีฬา คนละ ๑๐๐บาท / กองเชียร์พาเหรด ๕๐ คนๆ ละ ๑๐๐ บาท/ เชียร์ลีด

เดอร์ชุดกีฬา ๓,๐๐๐ บาท /การแสดงตอนเย็น ๓,๐๐๐ บาท / อาหารเครื่องดื่มเช้า-เที่ยง ๒๐๐ คน x ๑๐๐ บาท
รวม ๒๐,๐๐๐ บาท  

12. ลีดเดอร์/นักแสดงเย็น เหมา รวม ๘,๐๐๐ บาท 
13. แสตนด์เชียร์ลำดับ ๓ นบัจากเรือนจำ + เครื่องเสียง ๕,๐๐๐ บาท 
14. ถ้วยรางวัลวิ่งรวม / พาเหรด / กองเชียร์ / กีฬารวม 

 
การแข่งขันกีฬาสีปี 2565 รพ.หนองคาย วันเสาร์ที่ 7 ม.ค.2566 

สนามกีฬา โรงยิม อบจ.หนองคาย 
วัตถุประสงค์ : 1. ส่งเสริมความรัก สามัคคี องค์กร    2. สง่เสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ 
การแบ่งสีกีฬาภายใน :  
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สีเขียว : PCTอายุรกรรม / เด็ก / ICU / ไตเทียม / ตึกพิเศษ60ต.114ต. /CRM /สุขศึกษา / 
ประชาสัมพันธ์ / ศูนย์สื่อสาร  / QIC / ศูนย์เรียกเก็บ / ศูนย์สิทธิบัตร / เวชระเบียน / จา่ยกลาง /ซักฟอก / IC / 
เภสัช/ทันตะ/ร้านยาสวัสดิการ/ร้านค้าสวัสดิการ/ร้านสวัสดิการ 80ปี /สหกรณ์ออมทรัพย์ /การเงิน /รพ.นค2/
แพทย์แผนไทย / เวชกรรมสังคม / สำนักงานเลขา / Lab /ช่างเทคนิค/โรงงานช่าง 

สีเหลือง : PCT ศัลย์ / สูติ / กระดูก / EENT / OR / LR / Anest / X-Ray /กายภาพบำบัด / 
บริหาร / พัสดุ / งาน จ. / เปล / สนาม / รปภ. /IM / ยานพาหนะ / สังคมสงเคราะห์/ โภชนาการ / เครื่องมือ
แพทย์  / NSO / COC/อาชีวเวช / OPD / ER / EMS / งานโสต/วิชาการ และหน่วยงานที่ไม่มีรายชื่อ 

ประเภทกีฬาสี : 1. วิ่ง 5 / 10 กม. 
2. ฟุตซอล กบห. 6 คน (ชาย 3 คน /หญิง 3 คน) 
3. ฟุตซอลชาย 5 คน  
4. แชร์บอลหญิง 5 คน  
5. บาสเกตบอลชาย 5 คน  
6. กีฬามหาสนุก 

- วิ่งผลัดกระสอบ (ชาย 3 คน หญิง 3 คน) 
- วิ่งเปรี้ยวEmergency Box (ชาย 3 คน หญิง 3 คน) 

7. เหยียบลูกโปร่ง (ชาย 3 คน หญิง 3 คน) 
8. กอล์ฟมะเขือยาวทีมผสม (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) 

กำหนดการ :  วันพฤหัสที่ 5 มกราคม 2566 แบดมินตัน 
วันศุกร์ที่    6 มกราคม 2566 ปิงปอง 
วันเสาร์ที่   7 มกราคม 2566  

เวลา 06.00 น.  ปล่อยตัววิ่ง 10 / 5 กม. 
เวลา 08.00 น.  พิธีเปิดการแข่งขันโดยผอ.รพ.หนองคาย 
เวลา 08.30 น.  ฟุตซอล กบห. ทีมผสม 
เวลา 09.00 น.  ฟุตซอลชาย 
เวลา 09.30 น.  แชร์บอลหญิง 
เวลา 10.00 น.  บาสเก็ตบอลชาย  
เวลา 10.30 น.  กีฬามหาสนุก 
เวลา 12.00 น.  รับประทานอาหารร่วมกัน 
เวลา 13.00 น.  ปิดการแข่งขัน 
 

กติกาการแข่งขัน :  1.ฟุตซอล กบห.แข่งครึ่งละ 10 นาท ีเสมอยิงลูกโทษฝ่ายละ 5 คน (ผอ.เล่นช่วยสีละ5นาที ) 
2. ฟุตซอลชายแข่งครึ่งละ 15 นาที เสมอยิงลูกโทษฝ่ายละ 5 คน 
3. แชร์บอลหญิงแข่งครึ่งละ 10 นาที 
4. บาสเกตบอลชายแข่ง2 ช่วง ๆ 15 นาท ี
5. การคิดคะแนน กีฬาชนะได้ 3 คะแนน 
6. กีฬามหาสนุกชนะได้ 1 คะแนน 
7. วิ่ง 5 / 10 กม. ชาย/หญงิ อายุไม่เกิน 50ปี และเกิน 50 ปี 
8. ลำดับที่ 1 ได ้3 คะแนน /ลำดับที ่2 ได ้2 คะแนน/ลำดับที ่3 ได้ 1 คะแนน 
9. ถ้วยรางวัลมี 3 ใบ 1 คะแนน รวมวิ่ง /2.รวมกีฬา  /3.เชียร์ 

10. มอบในงาน Sport Night 
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งบประมาณ : องค์การเภสัชกรรม สนับสนุน เป็นเงิน 300,000 บาท สนับสนุนสี ๆ ละ 15,000 บาท 
-ค่ากรรมการ /จราจร / คนดูแลสนาม / ค่าเช่าสนามแบดมินตัน 
-สถานที่ : โต๊ะ ยาว 4 ตัว เกา้อ้ี 10 ตัว 
-เครื่องเสียง : ไมค์ลอยพร้อมขาตั้ง 2 ชุด 
-ถ้วยรางวัล 3 ใบ รางวัลกีฬา 5 เกม 4 รางวัล 
-อาหาร / เครื่องดื่ม 
-ตอนเย็นมี Sport Nigth และงานปีใหม่ 

ว่ิงริมโขง หนองคาย 
กลุ่มเภสัชกรภาคอีสาน วันที่ 10 ธันวาคม 2565 

ระยะทาง :  5 กม. และ 10 กม.  
ประเภท : ชาย/หญิง  
อายุ : ไม่เกิน 50 ปี และเกิน 50 ปี   
กำหนดการ : ปล่อยตัว  หน้า รพ.หนองคาย เวลา 05.30 น. 
                 กลับตัว 5 กม. หน้าวัดลำดวน  10 กม. พระธาตุหล้าหนอง 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.12 นายถนอม  เพ็ชรยิ้ม  หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล แจ้งเรื่องเพ่ือทราบการจัดทำ
แผนปรับปรุง การกำหนดตำแหน่ง สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานและผู้มีประสบการณ์ที่ประจำกลุ่มงาน คนที่ 1 
ประจำปีงบประมาณ 2566 

กฎ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่ นร 1008/ว 2 ลงวันที ่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เรื ่องกำหนด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
 
“ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน” ที่ต่ำกว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ให้กำหนดตำแหน่ง
เป็นระดับชำนาญการพิเศษได้ทุกตำแหน่ง ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

 ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่น้อยกว่า 4 ตำแหน่ง โดยเป็นตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการ ไม่น้อยกว่า 2 
ตำแหน่ง และอาจนำตำแหน่งข้าราชการประเภททั่วไป หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำที่กำหนดเป็ น
กรอบพนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการมานับรวมได้ โดยพนักงานราชการหรือ
ลูกจ้างประจำที่กำหนดเป็นกรอบ พนักงานราชการ : ข้าราชการ เท่ากับ 2 : 1 

 นำตำแหน่งว่างมายุบรวม 
 ผ่านการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่ ก.พ. กำหนด 

 
“ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์” ที่ต่ำกว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ให้
กำหนดตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการพิเศษ ได้กลุ่มละไม่เกิน 1 ตำแหน่ง สำหรับกลุ่มงานที่มีปริมาณงานสูงมาก 
ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

 มีอัตรากำลัง ไม่น้อยกว่า 9 ตำแหน่ง โดยเป็นตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการ ไม่น้อยกว่า 5 
ตำแหน่ง และอาจนำตำแหน่งข้าราชการประเภททั่วไป หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำที่กำหนดเป็น
กรอบพนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการมานับรวมได้ โดยพนักงานราชการหรือ
ลูกจ้างประจำที่กำหนดเป็นกรอบพนักงานราชการ : ข้าราชการ เท่ากับ 2 : 1 

 นำตำแหน่งว่างมายุบรวม 
 ผ่านการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่ ก.พ. กำหนด 
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กลุ่มงานที่ไม่สามารถขอกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน เหตุผล 

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ครบองค์ประกอบ / หน.ระดบัปฏิบัติการ 

2. กลุ่มงานพัสด ุ ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ครบองค์ประกอบ / ไม่มตีำแหน่งประเภทวิชาการ 

3. กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ครบองค์ประกอบ / ไม่มตีำแหน่งประเภทวิชาการ 

4. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ครบองค์ประกอบ 

5. กลุ่มงานบญัช ี ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ครบองค์ประกอบ / หน.เป็นระดับชำนาญงาน 

6. กลุ่มงานโภชนศาสตร ์ ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ครบองค์ประกอบ 

7. กลุ่มงานสุขศึกษา ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ครบองค์ประกอบ 

8. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ครบองค์ประกอบ / รอ อ.ก.พ.อนุมัติกรอบเพิ่มพยาบาลวิชาชีพ 

9. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห ์ ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ครบองค์ประกอบ 

กลุ่มงานที่อาจทำแผนขอกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน หมายเหตุ 

1. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ อาจขอแพทย์แผนไทยชำนาญการพิเศษ 

2. กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ อาจขอ นวก.สถิติชำนาญการพเิศษ 

3. กลุ่มงานจติเวชและยาเสพติด อาจขอ พยาบาลวิชาชีพ / นักจิตวิทยาคลินิก ชำนาญการพเิศษ 

4. กลุ่มงานรังสีวิทยา อาจขอ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

5. กลุ่มงานเทคนคิการแพทย์ฯ อาจขอ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำหรับผู้ปฏบิัติงานที่มีประสบการณ์  

6. กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟ ู อาจขอ นักกายภาพบำบัด / นักกจิกรรมบำบัด ชำนาญการพิเศษ สำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมปีระสบการณ์  

7. กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช อาจขอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
8. กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและ
ป้องกันการติดเชื้อ 

อาจขอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 

แนวทางดำเนินการ 
1. เสนอ HUM พิจารณาจัดเรียงลำดับ 
2. หาตำแหน่งว่างยุบรวม (ต้องไม่ใช้ตำแหน่งบริการทางการแพทย์ , ไม่ใช่ตำแหน่งที่ ครม.จัดสรร

เพ่ือบรรจุเป็นกรณีพิเศษ (เลขตำแหน่ง 170000 ขึ้นไป) , ไม่ใช่ตำแหน่งจัดสรรบรรจุ COVID) 
3. แต่ละวิชาชีพ จัดทำแบบประเมินค่างานตามรูปแบบที่ ก.พ.กำหนด 
4. ส่งแผนให้เขตสุขภาพที่ 8 ภายในกำหนด 

สถานการณ์อัตราว่าง 
ตำแหน่งท่ีบริหารจัดการไม่ได้ ตำแหน่งท่ีบริการจัดการได้ 

ตำแหน่ง จำนวน ตำแหน่ง จำนวน 
1. สป.กัน (แพทย์ ทันตแพทย์ , เภสัชกร) 7 1. ยุบรวม (ทันตแพทย์เช่ียวชาญ 1 ,  

เปลี่ยนสายงานผู้ได้รับวุฒิเพิ่ม 2) 
1 

2. ตำแหน่ง COVID  
(นวก.สาธารณสุข , นวก.คอม , โภชนากร) 

10 2. บรรจุสอบแข่งขัน (จพ.พัสดุ , นายช่างเทคนิค) 2 

  
3. ขอคัดเลือกบรรจุ 3   
4. กันเลื่อน (ระดับชำนาญการพิเศษ) 6 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 
4.13 นายรังสรรค์  .../32 
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4.13 นายรังสรรค์  ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานสาธารณูปโภค
ประจำเดือนตุลาคม 2565 

สรุปค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 

 
รายการที่หักจากค่าไฟฟ้ารวมทั้งหมดมี 5 รายการ  ได้แก่ 1. ค่าไฟฟ้าบ้านพัก  2. ค่าไฟฟ้าร้านค้า 

3. ค่าไฟฟ้าร้านกาแฟ   4. ค่าไฟฟ้าร้านเสริมสวย  5. ระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

 
 

(1) รายงานค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตุลาคม  
เปรียบเทียบค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2565-2566 

ปีงบประมาณ ยอดรวมค่าไฟฟ้า(บาท) คิดเป็นร้อยละ ยอดรวมหน่วยไฟฟ้า(หน่วย) 
2565 1,668,981.93 2.25 427,055.20 

2566 (ต.ค.64–ต.ค.65) 2,118,167.23 2.34 421,658.99 
 449,185.30 เพิ่มข้ึน 27% - 5,396.21  (ลดลง 1%) 

 

    
 
 
 

เดือน ค่าน้ า 
(งบประมาณ 3,000,000 บาท) 

ค่าไฟฟ้า 
(งบประมาณ 19,000,000 บาท) 

ยอดหักจาก 
ค่าไฟฟ้ารวมทั้งหมด 

ค่าไฟฟ้า 
จ่ายจากเงินบ ารุง 

ต.ค.-64 154,619.76  1,668,981.93  135,452.00  1,533,529.93  
พ.ย.-64 167,584.90  1,458,562.64  128,311.00  1,330,251.64  
ธ.ค.-64 178,856.56  1,061,116.07  105,068.00  956,048.07  
ม.ค.-65 167,786.65  1,254,305.97  73,326.00  1,180,979.97  
ก.พ.-65 167,623.74  1,168,922.56  71,851.00  1,097,071.56  
มี.ค.-65 235,506.04  1,762,699.99  84,849.00  1,677,850.99  
เม.ย.-65 231,919.83  1,665,099.84  162,910.00  1,502,189.84  
พ.ค.-65 223,874.88  1,940,775.93  181,283.00  1,759,492.93  
มิ.ย.-65 231,142.20  2,070,536.82  155,065.00  1,915,471.82  
ก.ค.-65 217,520.73  2,114,429.69  211,338.00  1,903,091.69  
ส.ค.-65 206,996.75  2,014,553.87  202,199.00  1,812,354.87  
ก.ย.-65 233,520.50  2,440,103.92  154,059.00  2,286,044.92  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,416,952.54  20,620,089.23   1,665,711.00  18,954,378.23  
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ค่าไฟฟ้ารวม ต.ค.-65  2,118,167.23  
1. ค่าไฟฟ้าจ่ายจากเงินบำรงุ  1,942,345.23 
2. รวมยอดหัก (1-5)  175,822.00 

(1) บ้านพัก 134,216.00   
(2) ร้านค้า 25,950.00  
(3) ร้านกาแฟ 10,753.00  
(4) ร้านเสริมสวย 2,242.00 
(5) ระบบบำบัดน้ำเสีย 2,661.00 

 
(2) รายงานค่าน้ำประปาประจำเดือน ตุลาคม 

เปรียบเทียบค่าน้ำประปา ปีงบประมาณ 2565 - 2566 
ปีงบประมาณ ยอดรวมค่าน้ำประปา(บาท) คิดเป็นร้อยละ ยอดรวมหน่วยน้ำประปา(หน่วย) 

2565 154,619.76 5.15  6,578.00  
2566 (ต.ค.64–ต.ค.65) 238,937.96 9.56  10,226.00  

 84,318.20 เพิ่มข้ึน 55 3,648 (เพิ่มข้ึน 55) 

      
 (3) การก่อสร้างอาคารสนับสนุน 5 ชั้น กำหนดส่งมอบงานประมาณวันที่28 พฤศจิกายน-ต้น

เดือนธันวาคม 2565 

(4) งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 500 ลบม.  
-เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 บริษัทได้ส่งมอบงานแล้ว ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ความเรียบร้อยทั้งหมด คาดว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานฯ ในช่วงหลายเดือนพฤศจิกายน 2565 
-ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ใน

สัปดาห์ที่1-2ของเดือนธันวาคม 2565 
-หากปรับปรุงพ้ืนที่เรียบร้อยจะทำให้การจราจรบริเวณดังกล่าวมีความสะดวกมากขึ้น 

ประธาน ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ร่วมถ่ายภาพ/เช็คอินที่บ่อบำบัดน้ำเสียของ รพ.แห่งใหม่ด้วย 

(5) การใช้รถจักรยานในอาคาร/ตึกใน รพ.หนองคาย 
     กรณีท่ีมีเจ้าหน้าที่ใช้รถจักรยานในอาคาร/ตึกใน รพ.หนองคาย เห็นควรมีข้อห้าม/แนวปฏิบตัิอย่างไรไหม 

นายอุเทน  จันบุตรดี  และ พญ.พนิดา  พันธุรตัน์ เสนอความเห็นด้วย หากมองในภาพรวมอาจทำให้ภาพลักษณ์ รพ. ดูไม่ดี  
ประธาน  มอบนายอุเทน  จันบุตรดี  และทพ.รัชดา เลิศอเนกวัฒนา สำรวจการใช้รถจักยานในอาคาร/ตึกของ
เจ้าหน้าที่ท้ังหมด และนำข้อมูลเสนอในการประชุมคณะกรรมการ CEO ในครั้งถัดไป เพ่ือกำหนดมาตรการอีกครั้ง 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1 นพ.นฤพนธ์  ยุทธเกษมสันต์  รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์ ขอความเห็นชอบใช้เงินงบ
กลางโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2566 

ด้วยกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก มีความประสงค์ขออนุมัติติดตั้งระบบท่อลม 
รับ-ส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ อาคาร ฉนฺทกโรเมตตา จานวน 4สถานี วงเงิน 1,600,000 บาท เนื่องจากเป็น
รายการนอกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนเงินบารุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2566จึงขอความเห็นชอบใช้เงิน
งบกลาง แผนเงินบำรุงฯ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ผู้รับผิดชอบ : งานพัสดุ /กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก 
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : e-Bidding วงเงิน 1,600,000บาท  
แบบสถานี : Luna end Station 

ชั้น หน่วยงาน จำนวน (สถานี) 
ชั้น 2 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 1 
ชั้น 3 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 1 
ชั้น 4 หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวมและเคมีบำบัด 1 
ชั้น 5 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 1 

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2566 
( 1 ตุลาคม 2565– 30 กันยายน 2566) ปรับแผนครั้งที่ 1/2566 

ลำดับ ด้านรายรับ 
แผนเงินบำรุง 

ปี 2566 
ปรับแผนคร้ังที่ 1 
(ณ 30 ต.ค. 65) 

แผนเงินบำรุง ปี 2566
ปรับแผนคร้ังที่ 1 

1 รายรับเงินสด 121,300,000.00  - 121,300,000.00  
2 รายรับเงินเบิกต้นสังกัด/ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ 252,000,000.00 - 252,000,000.00 
3 รายรับกองทุนประกันสังคม 106,000,000.00 - 106,000,000.00 
4 รายได้อื่นๆ 37,300,000.00 - 37,300,000.00 
5 รายรับกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) 338,540,000.00 - 338,540,000.00 

 รวมรายรับทั้งสิ้น 855,140,000.00 - 855,140,000.00 

 

ลำดับ ด้านรายจ่าย 
แผนเงินบำรุง 

ปี 2566 
ปรับแผนคร้ังที่ 1 
(ณ 30 ต.ค. 65) 

แผนเงินบำรุง ปี 2566
ปรับแผนคร้ังที่ 1 

1 ค่าจ้าง 86,972,963.00 - 86,972,963.00 
2 ค่าตอบแทน 155,118,000.00 5,580,000.00 160,698,000.00 
3 ค่าใช้สอย 158,989,037.00 3,000,000.00 163,589,037.00 
4 ค่าวัสดุ 361,550,000.00 -8,580,000.00 352,970,000.00 
5 ค่าสาธารณูปโภค 21,820,000.00 - 21,820,000.00 
6 ค่าสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ 21,420,000.00 - 21,420,000.00 
7 งบลงทุน -ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 10,700,000.00 1,600,000.00 10,700,000.00 
8 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 14,570,000.00 - 14,570,000.00 
9 งบกลาง 24,000,000.00 -1,600,000.00 22,400,000.00 

 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 855,140,000.00 - 855,140,000.00 

                      ที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 พญ.กรรณิการ์  โกสิลา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ 
คนที่ 3  แจ้งเรื่องการจัดทำเสื้อครบรอบ 88 ปี โรงพยาบาลหนองคาย  

-เสื้อ 88 ปี คาดว่าจะได้หลังปีใหม่ 2566 ก่อนวันเกิด รพ.หนองคาย 
-เสื้อแจ็คเก็ต อยู่ระหว่างตกลงราคา 

                    ที่ประชุม  รับทราบ  

ปิดประชุม   เวลา 19.11 น.  

 

 

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

(นางสาวศิรินทร ดีรักษา) 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นางสาวเขมอชิร์กุล  อินทรวิเชียร) 
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายรังสรรค์  ไชยปัญญา) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
  

(นายชวมัย  สืบนุการณ์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย 


