
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย 
ครั้งที ่1/2563 

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.15 น. 
ณ ห้องประชุมพระปทุม เทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย 

 

เรื่อง ประเด็นส าคัญ มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 

วาระก่อนการประชุม 

1. คณะกรรมการบริหาร 
และบุคลากรที่เข้าประชุม 
สวดมนต์ไหว้พระ  
2. แนะน าข้าราชการได้รับ 
การแต่งตั้งได้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
ประธาน - 

 

 
1. คณะกรรมการบริหาร และบุคลากรที่เข้าประชุม 

ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ เป็นเวลา ประมาณ 6 นาที  
 

1) นายพิชิต  บุตรสิงห์ เลื่อนเป็นเภสัชกรเชี่ยวชาญ 
ย้อนหลัง 14 มิถุนายน 2562 
2) นายจารุวัฒน์  แจ้งวัง เลื่อนเป็นนายแพทย์ช านาญ
การพิเศษ ย้อนหลังไป 11 ธันวาคม  
2561 
3) นายสมศักดิ์  ชัยจันทร์  เลื่อนเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการพิเศษ ย้อนหลังไป 30  
เมษายน 2562 
-แสดงความยินดีกับผู้ที่มีความสามารถ ขอให้น าความ
ความช านาญ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ ตามที่ถูกแต่งตั้งมา 
ใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วยและการปฏิบัติ 
หน้าที่ของโรงพยาบาลต่อไป 

 
 

 

 

ที่ประชุม   รับทราบ  

 

 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ี
ประธานแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ 
  1.1 เรื่องแจ้งจาก
กระทรวงสาธารณสุข 
    -การก าหนดมาตรฐานของ
อาคาร : ETA 
 

 
 
 
 
 

-การก าหนดมาตรฐานของอาคาร : ETA คือการ
ก าหนดมาตรฐานของอาคารที่ต้องก่อสร้าง ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตามพระราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่เดือนเมษายน 
2561 ประกาศใช้เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา  
 

 
 
 

 
ทีป่ระชุม   รับทราบ  

 

 

1.2 เรื่องแจ้งจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
หนองคาย  
1.2.1 แสดงความยินดีกับ
โรงพยาบาลพิสัยเวช 
 

 
 
 
-แสดงความยินดีกับโรงพยาบาลพิสัยเวช อ าเภอโพน
พิสัย ได้รับรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรม (มีค่ารักษาที่
เป็นธรรม) จากกระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 
 
ที่ประชุม   รบัทราบ  
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1.2.2 การตรวจราชการ
และนิเทศงานกรณีปกติ รอบ
ที่ 1/2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3 เทศกาลปีใหม่ 
 
 
 
 
1.2.4 การอบรม อสม. 

เป็นหมอประจ าบ้าน 
 
ประธาน – 
 
 
 
1.2.5 ในวันที่ 8 มกราคม 

2563 : ออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว.และพิธี
เทิดพระเกียรติเนื่องในวัน
คล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จ
พระพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ 
1.2.6 กิจกรรมวิ่งไล่ยุง 

-การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 
1/2563 : เขตสุขภาพท่ี 8 จะเน้น 3 ประเด็น  

1. Agenda based  
2.Function based 
3. Area based 

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย : น าเสนอ  
ภาพรวมของจังหวัด, 
- โรงพยาบาลหนองคาย : น าเสนอภาพรวมของ 
Service plan ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย PA ของ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้แก่ ระบบปฐมภูมิ  
กัญชาทางการแพทย์  ลดการแออัด น าเสนอความ
คืบหน้าของ Smart hospital  ให้ข้อมูลสิ้นสุด ณ 
วันที่ 10 มกราคม 2563 
- Service plan ทุกสาขา ยังมีการน าเสนออยู่ 
ผู้รับผิดชอบแต่ละสาขาจะชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง 
-เทศกาลปีใหม่ : 7 วันอันตราย เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 
ธันวาคม 2562-2 มกราคม 2563 มีผู้เสียชีวิต 1 
คน โดยการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ไม่เกิน 2 เท่า ซึ่งผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินการ
แล้ว 
-มีอบรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 14-15 
มกราคม 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 
มกราคม 2563 ครบทั้ง 9 อ าเภอ 
- 
 
 
 
-ออกให้บริการประชาชนที่บ้านหัวหาด หมู่ที่  12 ต.
บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย โดยบูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายทางด้านสาธารณสุข  
 
 
 
 
 
-เป็นนโยบายระดับประเทศ ก าหนดวิ่งวันศุกร์ที่ 10 
มกราคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ ระยะทาง 5 
กิโลเมตร วัตถุประสงค์ เพ่ือรณรงค์ก าจัดแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก  ไข้ปวดข้อยุงลาย    
 

ที่ประชุม   รับทราบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  

 
 
 
 
 
 
 

-มอบหมายหน่วยงานเวช
กรรมสังคม ติดตามว่า
โรงพยาบาลได้ส่งตาม
เป้าหมายหรือไม่ 
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ประธาน  
 
 
1.2.7 งบประมาณ
ค่าตอบแทนก าลังคน ฉบับที่ 
11 ที่ต้องโอนให้ สสอ. รพ.
สต ปี 2563 
 

อ าเภอเมือง : ลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ณ อบต.
ค่ายบกหวาน การแต่งกาย สวมเสื้อสีเหลือง  
 
 
 
-เนื่องจากโอนเงินเข้าโรงพยาบาลหนองคายโดยตรง
ไม่ได้ เพราะโรงพยาบาลจังหวัดไม่ได้สิทธิ์ใช้ (ฉบับ 
11) จึงได้ท าการโอนเข้าที่โรงพยาบาลสมเด็จยุพราช
ท่าบ่อ แล้วโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชท่าบ่อโอน
กลับมาที่โรงพยาบาลหนองคายอีกครั้ง 

 
 
- มอบหมายประธานชมรม
กีฬาแจ้งรายละเอียด
เพ่ิมเติม 

 

1.3 เรื่องแจ้งจาก
โรงพยาบาล  
1.3.1 การจัดงานเปิดตึก 

10 ชั้น 
1.3.2 วันที่ 12 มกราคม 

2563 : วัดหายโศกมีพิธีลง
เสาเอก 
 
 
ประธาน : 

 
 
 
 
-วัดหายโศกมีพิธีลงเสาเอก เพ่ือสร้างเสาขึ้นค้ าหลังคา
โบสถ์ ได้มีการแต่งตั้งกรรมการวัด เพ่ือบริหารจัดการ
วัด โดยแต่งตั้งผู้อ านวยการโรงพยาบาล เป็นที่ปรึกษา, 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงาน  

 
 

 
 
-ขอน าเสนอในวาระ
พิจารณา 
 
 
 
 
 
- มอบหมายหัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารทั่วไป
ด าเนินการตั้งกองผ้าป่า 
ตั้งเงินต้น 3,000 บาท 
เชิญชวนบุคลากร
โรงพยาบาลร่วมท าบุญ
และเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า
รายละเอียดเพ่ิมเติม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
ทั่วไปจะแจ้งให้ทราบอีก
ครั้ง  

 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรอง
รายงานการประชุมครั้งที ่
12/2562 เมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม 2562  

 

 

--  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อ
วันที่ 2 ธันวาคม 2562  

 

 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมี
มตริับรองรายงานการ
ประชุม ครั้งที ่12/2562 
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 
2562 
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เรื่อง ประเด็นส าคัญ มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบ
เนื่องจากการประชุมครั้งที่
แล้ว  
3.1 ติดตามเรื่องโครงการ 
โรงพยาบาลประกันสังคมใน
ดวงใจ 
 
 
3.2 การเพ่ิมยูนิตท าฟันที่
โรงพยาบาลหนองคาย 2 (ทีม 
ENV Round) 
 
3.3 เตรียมการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะด้านสาธารณสุข 
: ความพร้อมด้านบริการ
การแพทย์และสาธารณสุข
และเสนอความต้องการ
พัฒนา เพ่ือรองรับรถไฟ
ความเร็วสูงจังหวัดหนองคาย 
(มอบหมาย นพ.ปิยะเดชและ
งานนโยบายและแผน): 
ประธาน - 
 
 

 
 
 
-IT ได้ติดตามโครงการนี้ไปที่ส านักงานประกันสังคม
แล้ว พบว่ามีความเสี่ยงต่อการตรวจสอบของ 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ส านักงานประกันสังคม
อยู่ระหว่างด าเนินการหาวิธีน าเงินส่วนนี้มาใช้  
 
- ยังไม่ได้ด าเนินการออก ENV Round ด้วยมี
คณะกรรมการบางท่านติดภารกิจ จึงจะมีการนัดหมาย 
ENV Round อีกครั้งในอาทิตย์ถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การส ารวจอัพเดตข้อมูลจังหวัดหนองคายได้มี
แผนการพัฒนาเพ่ือรองรับรถไฟความเร็วสูง  
กระทรวงสาธารณสุขได้รับบทบาทรับผิดชอบให้ท า
สไลด์ เรื่องการดูแลความเจ็บป่วยภาวะฉุกเฉิน และ
ข้อมูลความพร้อมด้านบริการทางการแพทย์  เพ่ือ
น าไปประกอบกับ สสจ. ในวาระท่ีจะน าเสนอจังหวัด  
ซึ่งได้น าเสนอการขยายการรองรับภาระเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน โดยอิงยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลหนองคาย 
เป็นหลักในการขยายการบริการ 
 
 

 
 
 
ที่ประชุม   รับทราบ  

 
 
 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  

 
 
 
ที่ประชุม   รับทราบ  

 
 
 
 
 
 
 
-นพ.ปิยะเดชและงาน
นโยบายและแผน จะ
น าเสนอในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร รพ.
ครั้งต่อไป 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อ
ทราบและถือปฏิบัติ 
4.1 นายถนอม  เพ็ชรยิ้ม 
รองผู้อ านวยการฯ ด้าน
บริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ 
ดังนี้ 
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4.1.1 การต่ออายุราชการ
ของผู้เกษียณอายุราชการ 
ปีงบประมาณ 2563 
 

--การให้ข้าราชการอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ใน
ปีงบประมาณ 2563 รับราชการต่อ 
อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข มีมติครั้งที่ 9/2562 เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 อนุมัติให้นายแพทย์ 
ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ ประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ที่จะเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ 2563 รับราชการต่อ 
หลักการ การให้ข้าราชการต่ออายุราชการ ต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ + ความ
ประสงค์ของข้าราชการ และต้องเป็นต าแหน่งที่
ข้าราชการครองอยู่เดิม 
คุณสมบัติผู้ขออายุราชการ 
- ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง 4 สาย ระดับ
เชี่ยวชาญต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวัน
สิ้นปีงบประมาณ  
- มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ 
ประสบการณ์ ผลงาน ผลการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
เป็นที่ประจักษ์ และสามารถปฏิบัติหน้ามรต าแหน่งนั้น
ต่อได้ 
- ในอยู่ในระหว่างถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง 
- ผ่านการตรวจสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ จาก
คณะกรรมการแพทย์ ที่ ก.พ.แต่งตั้ง 
เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
- นายแพทย์ปฏิบัติหน้าที่แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
ต่อ 4 ปี ( 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.67) 
- นายแพทย์ปฏิบัติหน้าที่แพทย์สาขาขาดแคลน 
(กุมาร สูติ-นรีเวชกรรม ศัลยกรรม จิตเวชศาสตร์ จิต
เวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ประสาทศัลยศาสตร์ พยาธิ
วิทยากายวิภาค เวชสาสตร์ป้องกัน (แขนง 
อาชีวเวชศาสตร์) หรือสาขาขาดแคลนตามความ
จ าเป็นของหน่วยงาน ต่อ 2 ปี ( 1 ต.ค.63 – 30 
ก.ย.65) 
- ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ ต่อ 2 ปี (1 
ต.ค.63 – 30 ก.ย.65) โดย 
    1)  ปฏิบัติงานภารกิจพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ในศูนย์ความเป็นเลิศ หรือด าเนินการแผนงาน/
โครงการของ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หรือ กระทรวงสาธารณสุข 
   2)  ต้องด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ที่ให้รับราชการต่อเท่านั้น 

ที่ประชุม   รับทราบ  
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เรื่อง ประเด็นส าคัญ มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 การจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) 
 

3) ต้องไม่เป็นการปิดกั้นความก้าวของผู้ด ารงต าแหน่ง
รองลงมา 
ขั้นตอนด าเนินการ ระดับจังหวัด และระดับเขต
สุขภาพ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ไม่เกิน 7 คน สสจ. 
/ รพท. / รพศ. จัดท าข้อมูล สายงาน ภารกิจที่มีความ
จ าเป็นต่อหน่วยงาน ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ 
เสนอ อ.ก.พ.กระทรวง  
2) ให้ข้าราชการแสดงความประสงค์  และ
คณะกรรมการพิจารณาตัวบุคคล แผนงานโครงการ 
ตัวชี้วัด แผนถ่ายทอดความรู้ 
3) ส่งตัวข้าราชการตรวจสุขภาพ 
4) ส่งผลการพิจารณาให้เขตสุขภาพ ภายใน มค.63 
5) เขตสุขภาพจัดท าข้อมูลสภาวะความขาดแคลน
ภาพรวมของเขต แผนงาน/โครงการ ของแต่ละ
หน่วยงาน พิจารณาตัวบุคคล ส่ง สป.สธ. ภายใน 28 
ก.พ.63 เพ่ือเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง  
6) อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณาเสนอ ก.พ. ภายใน มิ.ย. 
63 
 
-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐  
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕  
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติที่ออกภายใต้ 
พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ทัง้ ๒ ฉบับ (พ.ศ.๒๕๓๕ , ๒๕๖๑) (ก าหนดโครงการ 
กิจการ หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในพ้ืนที่ทั่วไป และพ้ืนที่เฉพาะ 
เช่น พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม) 
- นิยามการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA, 
Environmental Impact Assessment) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม   รับทราบ  
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 มาตรา ๔๖ ของ พ.ร.บ.ส่งเสรมิและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ “ การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า 
กระบวนการศึกษาและประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นจาก
การด าเนินโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการใด
ของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้มีการด าเนินการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียอื่นใด
ของประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย
ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือ
ก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผล
การศึกษาเรียกว่า รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
ระดับของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE, Initial 
Environmental Examination)  
- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA, 
Environmental Impact Assessment )  
- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับ
โครงการกิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่าง
รุนแรง (EHIA , Environmental & Health Impact 
Assessment) 
ประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องท าการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศปี 2561 
- เขื่อนเก็บกักน้ าหรืออ่างเก็บน้ า ตั้งแต่ 
100,000,000 ลบ.ม.ขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่เก็บกักน้ า
ตั้งแต่ 15 ตารางกิโลเมตรขึ้นไป 
- การชลประทาน ตั้งแต่ 80,000 ไร่ขึ้นไป 
- สนามบินพาณิชย์ ทุกขนาด 
- โรงแรมหรือที่พักตากอากาศที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ า ฝั่ง
ทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาดหรืออยู่ใกล้หรือใน
อุทยานแห่งชาติ 80 ห้องขึ้นไป 
- ระบบทางพิเศษ ทุกขนาด 
- การท าเหมืองแร่ ทุกขนาด 
- นิคมอุตสาหกรรม ทุกขนาด 
- ท่าเรือพาณิชย์ ขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอสขึ้นไป 
- โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ตั้งแต่ 10 เมกกะวัตต์ขึ้นไป 
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 - การอุตสาหกรรม เปโตรเคมีคัล 100 ตันต่อวันขึ้น
ไป 
- โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม ทุกขนาด 
- โรงแยกแก๊ส ทุกขนาด 
- อุตสาหกรรมคลอ-อัลคาไลน์ที่ใช้ NaCl เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิต Na2CO3, NaOH, HCl, Cl2, NaOCl 
และปูนคลอรีน 100 ตันต่อวันขึ้นไป 
- อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า 100 ตันต่อวันขึ้น
ไป 
- อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ทุกขนาด 
- โรงถลุงหรือหลอมโลหะ 50 ตันขึ้นไป 
- อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ 50 ตันต่อวันขึ้น
ไป 
- การจัดสรรที่ดิน เกินกว่า 100 ไร่หรือ 500 แปลง 
- โรงพยาบาล ขนาด 60 เตียงขึ้นไป ยกเว้นที่ตั้งริมแม่
น้า ฝั่งทะเล ทะเลสาบ ชายหาด ขนาด 30 - 59 
เตียง 
- การถมที่ดินในทะเล ทุกขนาด 
- อาคารสูง 23 เมตรขึ้นไป หรือขนาดใหญ่พิเศษ 
10,000 ตรม.ขึ้นไป 
โครงการที่ต้องท า EIA ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
1) โครงการที่ต้องขออนุญาตก่อนเริ่มการก่อสร้าง 
2) โครงการที่ต้องขอความเห็นชอบต่อ ครม.ทุก
โครงการ 
    องค์กรรัฐ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต
ก่อสร้างตาม พรบ.ควบคุมอาคาร  หากโรงพยาบาลจะ
ด าเนินการโครงการที่ต้องขอความเห็นชอบต่อ ครม. 
ต้องท า EIA ทุกโครงการ  
ผู้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยซึ่ง
มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย (มหิดล 
นเรศวร จุฬา ม.ขอนแก่น ม.สุรนารี ม.บูรพา 
เกษตรศาสตร์ ) 
- นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประมาณ 70 
บริษัท) 
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ประธาน  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้าน
ยุทธศาสตร์และแผน 
 
 

-ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA กรณีโครงการ หรือ
กิจการของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ
ร่วมกับเอกชน ที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี1 
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
-ขั้นตอนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ หรือกิจการ หรือ
ด าเนินการที่ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ และ
โครงการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี2 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 
- การก่อสร้างตึก ต้องได้มี EIA โดยโรงพยาบาล
หนองคายต้องมองว่าตึกใดที่ต้องขออนุมัติงบประมาณ
มาก่อสร้าง ต้องได้ EIA มีการใช้เงิน กระบวนการ 
ระยะเวลา หากเป็นงบประมาณปี 2563 ให้หาผู้รับ
จ้างได้เลย แต่หาก EIA ไม่ผ่านอย่าเพ่ิงลงนามใน
สัญญา 
 
 
 
 
: แจ้ง เขตสุขภาพที่ 8 จะมีการนัดหารือ ในวันที่ 24 
มกราคม 2562 รายละเอียดตามแผน คืออาคาร
สนับสนุนบริการ 5 ชั้น, ปี 2566 อาคารแพทย์ 20    
ยูนิต 6 ชั้น, ปี 2567 อาคารพยาบาล รพ.หนองคาย
2 

ที่ประชุม   รับทราบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มอบหมาย รอง
ผู้อ านวยการฯ ด้าน
การแพทย์, รอง
ผู้อ านวยการฯ ด้านการ
พัฒนาระบบบริการและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ, 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้าน
ยุทธศาสตร์และแผน  วาง
แผนการก่อสร้าง ปี 
2564-2566 
 

 

4.2 นางมณีวรรณ ตั้งขจร
ศักดิ์ รองผู้อ านวยการฯ ด้าน
การพยาบาล แจ้งเรื่องเพ่ือ
ทราบ ดังนี้ 
4.2.1 การออกหน่วยปฐม
พยาบาล 
 

 
 
 
 
การออกหน่วยปฐมพยาบาล 
- 1 ทีม/ครั้ง : พยาบาลวิชาชีพ 2 คน/พขร. 1 คน 
- เบิก OT เฉพาะคนที่หยุด 
- RN เบิก 650 บาท/เวร 
- พขร. เบิก 325 บาท/เวร 
- หรือเบิกให้ตามชั่วโมงท่ีออกหน่วยปฐมพยาบาล 
-รายการออกหน่วยปฐมพยาบาลเดือนตุลาคม 
25623 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 

 
 
 
 
ที่ประชุม   รับทราบ  
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รองผู้อ านวยการด้าน
การแพทย์ :  
 
 
 
 
ประธาน :   
 
 
 
 
 
 
นางสาวภรณี พรวัฒนา  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านบริการ
ปฐมภูมิ  เสนอ : 
นายนฤพนธ์ ยุทธเกษม

สันต์ รองผู้อ านวยการฯ ด้าน
การพัฒนาระบบบริการและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ : 
4.2.2 กลุ่มการพยาบาลให้

การต้อนรับอาจารย์ และ
คณะนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 
จากวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี จังหวัดอุดรธานี 
 
 
 
 
 
 
4.2.3 เนื่องจากวันที่ 11 

มกราคม 2563 เป็นวันเด็ก
แห่งชาติ 

-รายการออกหน่วยปฐมพยาบาลเดือนพฤศจิกายน 
25624 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 
-ออกหน่วยปฐมพยาบาลเดือนธันวาคม 25625 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) 
-แนะน าให้กลุ่มการพยาบาลจัด Level และให้จิต
อาสาตั้งหน่วยปฐมพยาบาล  ตอบปฏิเสธในเรื่องของ
บุคลากรไม่เพียงพอ และให้ขอ รพ.สต.มาช่วย 
-ให้พิจารณาการออกหน่วยแพทย์ตามความเหมาะสม
ที่จะขอหน่วยแพทย์ เช่น งานของจังหวัด งานของราช
ส านัก งานที่มีฝูงชน,  
-การออกหน่วยปฐมพยาบาล ได้ท าหนังสือแจ้งแบ่ง
ระดับความเหมาะสมในการจัดบุคลากร  น าเสนอต่อ
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ซึ่ง
คณะกรรมการได้รับทราบปัญหาที่เกิดข้ึนแล้ว 
-ควรท าเป็นโครงการ เช่น โครงการ CPR ใช้
งบประมาณของเทศบาล ปีที่ 1 ท าโครงการฯ  ปีที่ 2 
ท าโครงการขอซื้อหุ่น เป็นต้น 
-: เสนอแนะควรดูงบประมาณที่จะสนับสนุนให้ใช้ใน
ด้านใดได้บ้าง เช่น งบส่งเสริมสุขภาพ ไม่ให้น าไปซื้อ
ของ เป็นต้น  
 
-กลุ่มการพยาบาลให้การต้อนรับอาจารย์ และคณะ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 จาก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุดรธานี 
ในวันที่ 6  มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง
ประชุมอรัญญา สุจนิล จ านวน 32 คน ซึ่งเป็น
นักศึกษาท่ีได้รับทุนในแต่ละจังหวัด โดยฝึกปฏิบัติการ
บริหารพยาบาล การพยาบาลเด็ก การพยาบาล
มารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ ตั้งแต่วันที่ 6 
มกราคม  2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม  2563  
พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาท
หัวหน้าทีม / หัวหน้าเวรในสถานบริการสุขภาพ และ
บทบาทผู้น าทางการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ 
-จังหวัดได้มีหนังสือให้โรงพยาบาลหนองคายร่วม
กิจกรรม  โดยกิจกรรมหลักของโรงพยาบาลหนองคาย
คือการออกหน่วยบริการทันตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุก
ท่าน ๆ ขอสนับสนุน ร่วมบริจาคสิ่งของ เงิน เพ่ือมอบ
ของขวัญให้กับเด็กๆ บริจาคได้ที่ กลุ่มการพยาบาล
ภายในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม   รับทราบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม   รับทราบ  
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4.3 นางใจทิพย์  …/11 



เรื่อง ประเด็นส าคัญ มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 

4.3 นางใจทิพย์  รุจนเวชช์  
รองผู้อ านวยการฯ ด้าน
กิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่อง 
4.3.1 งานวันเกิด
โรงพยาบาลหนองคาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธาน – 
 
 
 
 
4.3.2 ของขวัญปีใหม่ : 
 
 
 
4.3.3 ประชาสัมพันธ์การ
ท าบุญเททองสร้างหลวงพ่อ
พระใสจ าลอง 
 

 
 
 
- งานวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลหนองคาย: 
ก าหนดจัดวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ซึ่งปีนี้
ครบรอบ 85 ปีและในปีนี้มีพิธียกเสาโท-เสาเอก ศาลา
หลวงพ่อพระใส  โดยมีเจ้าคณะจังหวัดมาท าพิธีและให้
ปรึกษาในรายละเอียดต่างๆ   

- สถานที่จัดพิธีท าบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาล
หนองคายจัดที่โรงรถ ด้วยใกล้กับสถานที่พิธียกเสาโท-
เสาเอก ศาลาหลวงพ่อพระใส  เวลา 08.30 ท าพิธียก
เสาโท-เสาเอก ศาลาหลวงพ่อพระใส  การเตรียมงาน
อยู่ระหว่างหารือกับวัด ว่าพิธีมีอะไรบ้างอย่างละเอียด  
เชิญผู้มีอุปการคุณ  ผู้เกษียณ  และประชาสัมพันธ์
หัวหน้าหน่วยงานแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าร่วม
พิธี  รายละเอียดก าหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

- ขอให้ออกก าหนดการที่จะจัดในวันที่ 19 มกราคม 
2563 นี้โดยเร็วที่สุด เพ่ือจะได้รีบเตรียมด าเนินการ 
ส่วนในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีหล่อพระ ยังไม่
ทราบว่าวัดโพธิ์ชัย ให้โรงพยาบาลหนองคายท าอะไร 
ต้องเตรียมอะไรบ้าง  

-ผู้ที่ได้รับรางวัลในการจับฉลากสามารถมารับได้ในวัน
พุธ ที่ 8 มกราคม 2563 ด้วยยังตรวจสอบยังไม่แล้ว
เสร็จ, หน่วยงานบางหน่วยยังไม่ได้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่
ที่ข้ึนเวร ขอให้รีบด าเนินการส่ง 
-: ร่วมท าบุญและเขียนแผ่นทอง แผ่นละ 20 บาท  
เพ่ือน าไปร่วมสร้างพระพุทธรูป “หลวงพ่อพระใส
จ าลอง” เพ่ือน าไปประดิษฐานที่ศาลาหลวงพ่อพระใส 
หน้าอาคารพระสิริปุณโณเมตตา (อาคารผู้ป่วยใน 10 
ชั้น) โรงพยาบาลหนองคาย 

 

 
 
 
ที่ประชุม   รับทราบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ประชุม   รับทราบ  

 
 
 
 
ที่ประชุม   รับทราบ  

 
 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  

 
 

 

4.4 นายนฤพนธ์ ยุทธเกษม
สันต์ รองผู้อ านวยการฯ ด้าน
การพัฒนาระบบบริการและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้ง
เรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
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4.4.1 ขอเชิญประชุม…/12 



เรื่อง ประเด็นส าคัญ มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 

4.4.1 ขอเชิญประชุม
วิชาการอายุรศาสตร์ 
โรงพยาบาลหนองคาย 
ประจ าปี 2563 

-ขอเชิญประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ โรงพยาบาล
หนองคาย ประจ าปี 2563 “Consultation 
Medicine” ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย 
Topics  
- Approach to anemia : common presentation 
of  complicated disease :พล.ท.รศ.นพ. วิชัย 
ประยูรวิวัฒน์ 
- Transfusion reactions : the forgotten 
complications of treatment :พ.ท.หญิง พญ. ชล
ลดา เหล่าเรืองโรจน ์
- Management of bleeding from anticoagulant 
 :ร.ต.นพ. วิทวัส จันทร์ด าเนินพงศ์ 
- Perioperative managements of anticoaguted 
patients  :อ.นพ.รัฐพันธ์ ละมูล 
- Thrombocytopenia in pregnancy : benign or 
life-threatening :พ.ต.ผศ.นพ. กานดิษฎ์ ประยงค์
รัตน์ 
- Safety handing of Chemotherapy agents and 
chemotherapy administration   via enteral 
feeding tube :ภก.อ.ดร. ปิยรัตน์ พิมพ์สี 
- Upper GI Bleeding : What should Non-GI 
know? :นพ. จ ารัส พงษ์พิศ 
- what’s new in Thai Pakinson’s guideline 
2019  : integrating role of Dopamine agonists 
in your patients :ผศ.นพ. นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์ 
- Diabetes Management for CKD patients and 
CKD for Medical personal :นพ. ปิ่นพงศ์ศานต์ ตริ
ยาวธัญญู 
- Management in emergency Cardiology 
Problems :นพ.ศราวุฒิ ศรีประสาน  
- TB managements :พญ. จุฑาภัทร วีระวัฒนา 
- Cancer Screening :พญ. กาญจนาภรณ์ ถกลกิจ
สกุล 
- Palliative care : การดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองและต่อเนื่องที่บ้าน (ใกล้บ้านใกล้ใจ) :
นางพวงพะยอม  จุลพันธุ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญ
การพิเศษ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  
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4.4.2 Total laboratory …/13 



เรื่อง ประเด็นส าคัญ มติทีป่ระชุม/ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 

4.4.2 Total laboratory 
automation:TLA6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.3 พัฒนาหน่วยงาน 
อายุรกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
ประธาน – 
 
 
 
นายนฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ 

--ระบบเดิมท่ีท าอยู่ ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพได้
มากกว่านี้ แต่หากน าระบบ Total laboratory 
automation มาใช้ จะใช้คนน้อยลง จากเดิมที่ต้องใช้
คนปั่น และน าเข้าเครื่อง ขั้นตอนหลังจากการ   เจาะ
เลือดจะถูกส่งต่อโดยระบบสายพาน เข้าท่ีเครื่องหมด
จนตรวจเสร็จ โดยที่ไม่ผ่านคน คนที่จะใช้อยู่ห้องตรวจ
ไม่เกิน 2 คน อยู่ในช่วงที่ก าหนดสเปค เพื่อน ามา
พัฒนาห้องปฏิบัติการ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) 
เป้าหมาย  
- เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์ 
- บริหารจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ์ 
- ลดเวลาการตรวจวิเคราะห์ 
- จ านวนเทคนิคการแพทย์ในงาน serology ลดลง 
-พัฒนาหน่วยงานอายุรกรรม 
     ชั้น 2 อายุรกรรมชาย 1 จ านวนเตียง 24+3+2= 
29 
     ชั้น 3 อายุรกรรมหญิง 1 จ านวนเตียง 
24+3+2= 29 
    ชั้น 4 อายุรกรรมหญิง 2+เคมีบ าบัด จ านวนเตียง 
6+18+3= 27  
    ชั้น 5 อายุรกรรมชาย 2+สงฆ์อาพาธ จ านวนเตียง 
24+2= 26 
 
 
 
 
- เสนอการเกลี่ยคนของกลุ่มการพยาบาลเข้าตึกใหม่ 
ให้แพทย์หารือกับแพทย์ พยาบาลหารือกับพยาบาล 
แล้ว แพทย์กับพยาบาล มาหารือสรุปร่วมกัน 
 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม   รับทราบ  

 
 
 
 
 
 
 
- เรื่อง Emergency  มอบ
รองฯใจทิพย์ รุจนเวชช์  
จัดประชุมที่องค์กรแพทย์ 
 

 

4.5 นางฤดีมน  สกุลคู รอง
ผู้อ านวยการฯ ด้านการคลัง 
แจ้งผลการด าเนินงานคลินิก
พิเศษเฉพาะทางนอกเวลา
ราชการ  
 

SMC : โรงพยาบาลหนองคาย  
สาขาแพทย์เฉพาะทางท่ีด าเนินการเปิดให้บริการ 
1. ทันตกรรม  
2. อายุรกรรมโรคหัวใจ 
3. ศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
4. ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะและสุขภาพเพศชาย 
5. ศัลยกรรมระบบประสาท 

ที่ประชุม   รับทราบ  
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-สาขาที่เปิดให้บริการ…/14 



เรื่อง ประเด็นส าคัญ มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธาน – 
 

-สาขาที่เปิดให้บริการเดือนมกราคม 2563  
   1. คลินิกฝากครรภ์ (ANC)  
    2.จิตเวช 
-สรุปผลการด าเนินงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 
ทันตกรรม 
   สรุปรายรับ-จ่าย ทันตกรรม SMC7 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7) 
-สรุปผลการด าเนินงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 
Cardio 
-สรุปรายรับ-จ่าย Cardio SMC8 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8) 
-สรุปผลการด าเนินงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 
Neuro Sx 
-สรุปรายรับ-จ่าย Neuro Sx. SMC9 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9) 
สรุปผลการด าเนินงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 
Ortho 
สรุปรายรับ-จ่าย Ortho SMC10 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10) 
-สรุปผลการด าเนินงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 
Uro Sx 
สรุปรายรับ-จ่าย Uro Sx11 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11) 
-สรุปผลการด าเนินงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
ทุกห้องตรวจ12 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 12) 
- OR13 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 13) 
– SMC เห็นความก้าวหน้า  เริ่มมีแพทย์ มีบุคลากรมา
ทดลองระบบ ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้มาใช้บริการ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม   รับทราบ  

 

 

4.6 นายปิยะเดช วลีพิทักษ์ 
เดช ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้าน
ยุทธศาสตร์และแผน แจ้งเรื่อง 
เพ่ือทราบ  
4.6.1 เข็มมุ่งทางยุทธศาสตร์ 
โรงพยาบาลหนองคาย 
 

 
 
 
 
วิสัยทัศน์ เป็นโรงพยาบาลคุณภาพระดับชาติ ให้บริการ
สุขภาพรองรับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในปี 2564 
 

 
 
 
 
ที่ประชุม   รับทราบ  
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กลยุทธ์…/15 



เรื่อง ประเด็นส าคัญ มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ ผู้รับผดิชอบ 

 กลยุทธ์  
1. พัฒนามาตรฐานและระบบบริการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบบริการ
ชาวต่างชาติ 
3. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ 
4. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
5. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากร 
เป้าประสงค์ 
1. เพ่ิมการเข้าถึงบริการที่ส าคัญเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้กับ
องค์กร 
2. ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ 
3. ประชาชนในกลุ่มโรคที่ส าคัญได้รับการดูแลอย่าง
ปลอดภัยมีคุณภาพ 
4. ชุมชน/ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนที่ 
5. ชุมชนพ่ึงพาตนเองในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 
6. มีหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ 
7. เป็นโรงพยาบาล Smart Hospital 
8. โรงพยาบาลมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือสนับสนุนการ
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
9. โรงพยาบาลมีเสถียรภาพทางการเงิน 
10. โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล 
11. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ 
เข็มมุ่ง 
1. พัฒนาระบบ Paper Less และระบบคิว ของด่าน
หน้าให้เต็มรูปแบบ 
2. การจัดการ Safety goals ที่เป็นปัญหาให้บรรลุ
เป้าหมาย 
3. Excellence Service Behavior : ESB ทั้งระบบ/
พัฒนาระบบบริการแบบมืออาชีพ 
4. เป็น Excellence Service ด้าน 
- ผ่าตัดข้อเข่า (total knee)/sports 
- ผ่าตัดโรคทางตา 
- ทันตกรรม 
- เป็นศูนย์ตรวจสุขภาพนานาชาติ 
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-ผลงาน Excellent  …/16 



เรื่อง ประเด็นส าคัญ มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6.2 ความก้าวหน้าการ
จัดตั้งคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ โรงพยาบาล
หนองคาย 
 
 

-ผลงาน Excellent  Service 2562 
ผ่าตัดข้อ14 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 14) 
- Retina 
- ได้รับเครื่องมือ 10 ธ.ค.2562 :เริ่มผ่าตัด Case ทาง
จอประสาทตา ได้ 5 ราย (IPD) 
- ฉีดยาเข้าน้ าวุ้นตา 58 ราย (มิ.ย.2562-ธ.ค.2562) 
ปัญหา 
- บุคลากรไม่เพียงพอ 
- สถานที่คับแคบ 
-Dental15 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 15) 
-ศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ16 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 16) 
ข้อเสนอแนะ 
- ประชาสัมพันธ์ Excellent service ตามเข็มมุ่งผ่าน 
PCT(ประธานและเลขา) 
- ผ่าตัดข้อเข่า/sport  
- โรคทางตา 
- ทันตกรรมรากฟันเทียม,ฟันปลอมติดแน่น 
- ศูนย์ตรวจสุขภาพนานาชาติ 
- ติดตามตัวชี้วัดผ่าน PCT 
- พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศที่วัดผลได้ มีรูปแบบใน
การปฏิบัติที่ชัดเจน 
- ระบบคิวบริการด่านหน้าล่าช้า ไม่เต็มระบบ 
- Excellent  Service 2563 
- มะเร็งเต้านม 
- ER คุณภาพ 
- ศูนย์โรคหัวใจ 
- ศูนย์ SMC 
-แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย เริ่ม 9 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 
ทุกบ่ายวันจันทร์ 13:00-16:00 น. 
   การด าเนินงาน 
         ด้านบุคลากร 
1. ทีมบุคลากรประจ าคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 
- แพทย์แผนปัจจุบัน 4  ท่าน (ผ่านการอบรมฯ) 
- แพทย์อายุรกรรมประสาท 1 ท่าน 
- แพทย์อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา   1 ท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม   รับทราบ  

 

 

-16- 

-แพทย์จิตเวช  …/17 



เรื่อง ประเด็นส าคัญ มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายฉัตรชัย บุญประชารัตน์  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านระบบ
ประกันสุขภาพ  
 
ประธาน – 
 

- แพทย์จิตเวช   1 ท่าน 
- แพทย์วิสัญญี 1 ท่าน 
- แพทย์แผนไทย   4  ท่าน (ผ่านการอบรมฯ)  
- เภสัชกร   3  ท่าน (ผ่านการอบรมฯ) 
- พยาบาลวิชาชีพ  5  ท่าน (ผ่านการอบรมฯ) 
- นักเทคนิคการแพทย์  1   ท่าน 
2. ทีมสนับสนุน:บุคลากรห้องฉุกเฉิน งานจิตเวช การ
พยาบาลชุมชน 
ด้านผลิตภัณฑ์กัญชา 
1. สารสกัดกัญชา ผลิตโดย องค์การเภสัชกรรม 
- สูตร CBD  จ านวน 10 ขวด 
- สูตร CBD:THC 1:1 จ านวน 30 ขวด 
2. ต ารับยาแผนแพทย์ไทย ผลิตโดย โรงพยาบาลพระ
อาจารย์ฝั้น อาจาโร 
- ต ารับยาศุขไสยาศน์    จ านวน  5  กล่อง(150ซอง) 
- ต ารับท าลายพระสุเมรุ จ านวน  5  กล่อง(150ซอง) 
: เสนอ Excellent Service โดย นพ.อนุสรณ์ เป็นแพทย์
เฉพาะทางด้านศัลยกรรมระบบประสาท น่าจะมีการ
น าเสนอก่อน รพร.ท่าบ่อ ซึ่งเรามีศักยภาพเพียงพอ 
น่าจะเป็นเข็มมุ่งได้ 
– เสนอแนะ เรื่องใดที่ไม่ได้ก าหนดในแผนยุทธศาสตร์ ให้
มีการพัฒนาต่อไป ครั้งต่อไปอาจจะได้น าเข้าในแผน
ยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม   รับทราบ  

 

 

4.7 นายธงชัย  นาคมนต์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้าน
พัฒนาองค์กร แจ้งเรื่อง
ความก้าวหน้า QM&RM 
    4.7.1. การติดตาม
ความก้าวหน้างานพัฒนา
คุณภาพ 
4.7.2 เข็มมุ่งด้านการจัดการ 
Safety Goals  (ที่เป็นปัญหา
ให้บรรลุเป้าหมาย) 
 
 

 
 
 
 
การติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาคุณภาพ 
-Timeline  re-accreditation 317   
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 17) 
-ความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากรสาธารณสุข 
Patient and Personnel Safety (2P Safety Goals) 
-ประสิทธิภาพการค้นหาและรายงานความเสี่ยง18 
กราฟแสดง อัตราการรายงานอุบัติการณ์ ปี 2558 -
2562 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 18) 
-ความปลอดภัยระดับโรงพยาบาล 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 เรื่อง  การระบุตัวผิด และ ET 
Tube เลื่อนหลุด 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 19)  

 
 
 
 
ที่ประชุม   รับทราบ  

 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  
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- Personnel Safety Goals …/18 



เรื่อง ประเด็นส าคัญ มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 

 - Personnel Safety Goals ไม่บรรลุเป้าหมาย ก าหนด
มาตรการป้องกันร่วมกับ IC ป้องกันการติดเชื้อจากการ
ท างาน20 
- สนับสนุนอุปกรณ์ PPE ให้เพียงพอ พร้อมใช้ 
- ยึดหลักปฏิบัติ Isolation precaution  
   - การเลือกใช้ N95 , Surgical Mask 
-  เมื่อท าหัตถการ ใส่ ET-Tube , Suction , พ่นยา 
ผู้ป่วยสงสัย ติดเชื้อที่ปอด ให้สวมใส่ N95 ทุกครั้ง 
- Self screening  เมื่อมีอาการในช่วงที่มีการระบาดของ
โรค  เน้นสุขวิทยาส่วนบุคคล มาตรวจรักษา แยกตัวเอง 
สวมใส่ Mask 
 - หน่วยงานที่มีความเสี่ยงให้ได้รับ Influenza vaccine  
100 % 
- แจ้งเจ้าหน้าที่ติดตามข่าวสารการระบาด และเข้มงวด
ซักประวัติคัดกรอง 
- รณรงค์การล้างมือก่อนและหลังให้บริการ 
ป้องกันการบาดเจ็บจาก Sharp injury 
- ติดข้อความเตือนใจ“ใครท า ใครเก็บ ช่วยเช็คว่ามีกี่
อัน” 
- ไม่สวมปลอกเข็มคืน  
- คัดแยกของมีคมทิ้ง ไม่รวบเก็บอุปกรณ์ 
- เปลี่ยนเทคนิคการใช้อุปกรณ์ 
-ผลการด าเนินงาน20 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 20) 
ป้องกันการบาดเจ็บจากอุปกรณ์ เครื่องมือ 
  - ก่อนปฏิบัติงานบุคลากรต้องมีการเตรียมพร้อมของ
สภาพร่างกาย 
  - ก่อนใช้เครื่องมือทุกชนิดต้องตรวจสอบสภาพความ
พร้อมการใช้งานทุกครั้ง 
  - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลก่อน
เข้าปฏิบัติงาน 
  - งานเจาะ งานกลึง การลับคม ต้องสวมแว่นตาเสมอ 
     - ห้ามใช้มือหรือส่วนใดของร่างกายหยุดการท างาน
ของเครื่องจักร 
  - เครื่องมือ เครื่องจักรหรือของมีคม ให้ศึกษาวิธีการใช้
และระมัดระวังเป็นพิเศษ 
  - ทบทวนและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด
21 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 21)  
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ป้องกันการระบุตัวผิด…/19 



เรื่อง ประเด็นส าคัญ มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ประธาน – 
 
 
 
 

 
นส.จินตาหรา  มังคะละ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้าน
วิชาการและงานวิจัย :  
 

ป้องกันการระบุตัวผิด 
- POP UP Patient Identification !  “ก่อนเข้ารับ
บริการ รบกวนแจ้งชื่อ นามสกุล  , อายุ ด้วยทุกครั้ง” 
- ใช้ตัวบ่งชี้ผู้ป่วย 2 ตัวบ่งชี้เป็นอย่างน้อยก่อนให้การ
รักษา 
     - ชื่อ นามสกุล , อายุ , วัน เดือน ปี เกิด , เลขบัตร
ประชาชน  ที่อยู่ , เลข HN , AN เป็นต้น 
-  ให้ผู้ป่วย ญาติ ร่วมตรวจสอบยืนยันการบ่งชี้ 
-เสนอแนะให้จัดกลุ่ม เข้า Group Practice  น าเอา
แนวปฏิบัติ ความเป็น routine มาเป็นแบบอย่างให้ท า
ต่อไป เอาสิ่งใหม่ๆที่เราจะพัฒนาได้เอาเรื่องที่
ครอบคลุม เช่น เรื่อง Case ความเสี่ยง ที่ใหญ่ขึ้นแล้ว
น ามาต่อยอด ให้เห็นว่ามีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เอาของ
เก่ามาเป็น lase Practice 

-แสดงความคิดเห็นว่า โดยศักยภาพของโรงพยาบาล
หนองคายขณะนี้ เช่น Stemi เราท าได้ดีที่สุดแล้วแต่
เรายังคงท าอยู่  เราต้องท าให้กว้างขึ้น  เด่นในเรื่องใด 
น ามาเป็นความภาคภูมิใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม   รับทราบ  

 
 
 
 
 
ที่ประชุม   รับทราบ  

 

 

5.8 นายพิชิต   บุตรสิงห์ 
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
แจ้งเรื่องนโยบายลดแออัด ของ
กระทรวงสาธารณสุข 
   5.8.1 นโยบายลดแออัด 

 

 
 
 
 
-นโยบายลดแออัด 
- ลดป่วย - ส่งเสริม ป้องกันโรค : สร้างกระแสการออก
ก าลังกาย 
ลดมา รพ. – PCC / อสม. 
- ระบบนัดระบบคิว – Smart Hospital 
- ระบบบริการ – Fast tract / ERคุณภาพ / ODS / 
คลินิกนอกเวลา 
- ระบบส่งต่อ – รพช. / รพ.สต. / ร้านยา 
-แนวทางการตรวจราชการประเด็น ลดแออัด ลดรอคอย 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 22) 
สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 
รบัยาที่ร้านยา 
1) เพ่ิมคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้ยา 
2) การันตีผู้ป่วยได้รับยาคุณภาพเหมือนโรงพยาบาล 
3) ผู้ป่วยมีเวลาซักถามข้อมูลมากขึ้นกว่าเดิม 
4) เติมเต็มด้านความสัมพันธ์และช่องว่างบริการ 
5) ระหว่างนัดที่ยาวนานมีการดูแลไม่ได้ละเลย 

 
 
 
 
ที่ประชุม   รับทราบ  
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6) มีเภสัชกรประจ า…/20 



เรื่อง ประเด็นส าคัญ มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 

 6) มีเภสัชกรประจ าช่วยดูแลการใช้ยา และติดตามเฝ้า
ระวังการป่วย 

-ระบบบริการรับยาที่ร้านยา การจัดบริการ
ทางเลือกให้ผู้ป่วยของโรงพยาบาลสามารถรับยาตาม
ใบสั่งแพทย์ได้ที่ร้านยาใกล้บ้าน 

-แนวทางด าเนินการของโรงพยาบาล 
ด าเนินการรูปแบบใดก็ได้ ใน 3 รูปแบบ ดังนี้ 
รูปแบบ 1 
โรงพยาบาล 
  - จัดซื้อ 
  - ส ารองยา 
  - จัดยารายบุคคลตามใบสั่ง 

- ส่งไปร้านค้า 
ร้านยา 

- จ่ายยาให้ผู้ป่วย 
รูปแบบ 2 
โรงพยาบาล     

- จัดซื้อ เบิกจ่าย  
- น ายาไปส ารองไว้ที่ร้านยา 

ร้านยา 
 - จัดยาตามใบสั่งแพทย์ 
 - จ่ายยาให้ผู้ป่วย 
รูปแบบ 3 
โรงพยาบาล  

- ตรวจรักษาและใบสั่งยากับผู้ป่วย 
ร้านยา 

- จดัซื้อ 
- ส ารองยา 
- จัดยาตามใบสั่งแพทย์ 
-จ่ายยาให้ผู้ป่วย 

เป้าหมาย : 50 โรงพยาบาล 
- กลุ่มเป้าหมาย : รพศ./รพท. และ รพช. ที่มีความแออัด 
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต 
จุดเน้นการตรวจราชการ 
1) วิเคราะห์สาเหตุที่โรงพยาบาลยังไม่เปิดบริการรับยาที่
ร้านยา 
2) วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข กรณี
โรงพยาบาลที่เปิดบริการแล้ว 
3) ค้นหา โรงพยาบาลที่เป็น Best practice 

  

4) เสนอแนะ …/21 
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4) เสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพ่ือให้ระบบ
ยั่งยืน 
แผนการด าเนินงาน โรงพยาบาลหนองคาย 
- ประสาน สสจ.นัดร้านขายยาที่เข้าข่ายมาประชุม ๑๔ 
ม.ค.๖๓ 
- ประสาน สปสช.เขตและร้านยาไม่เกิน ๕ ร้านท า MOU 
๒๔ ม.ค. 
- เริ่มด าเนินการ ๑ มีนาคม ๖๓ 
- ค่าตอบแทนร้านยา ๗๐ บาท / ใบสั่ง 
- ค่าบริหารจัดการให้ รพ. ๓๓,๐๐๐ บาท / ร้าน / ปี 
- กลุ่มโรคเรื้อรังเป้าหมาย : เบาหวาน / ความดัน / หอบ
หืด / จิตเวช อ่ืน ๆ ตามที่ รพ.เห็นสมควร เช่น ไขมัน 
- เกณฑ์ : เป็นผู้ป่วย UC ที่นัดห่าง > ๑ เดือน / ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน / มียา ๑ - ๓ รายการ 
การตรวจสอบและประเมินผล 
๑. ความแออัดที่ลดลง (จ านวนใบสั่งที่ไปร้านยา )  
๒. ความปลอดภัยของผู้ป่วย ( ใช้ยาถูกต้อง / การเกิด 
ADE )  
๓. ความพึงพอใจของผู้ป่วย 
๔. ระบบการสื่อสารหรือความสัมพันธ์ระหว่างร้านยากับ
ผู้ป่วย 
๕. หลักฐานการเบิกจ่ายยา จ านวนคงเหลือ 
-สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ : ความครอบคลุมของ 4 โรค
เรื้อรังที่ก าหนด ให้ด าเนินการ (Coverage rate) 46 
รพ.ศ 23(สป.) 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 23) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.9 นางพรรณี สมัครคุณ 
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 
รายงานสถานการณ์การเงิน
การคลัง 
ประจ าเดือนธันวาคม 2562 
 

-รายรับเงินบ ารุง24 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 24) 
-รายจ่ายเงินบ ารุง25 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25) 
-ดัชนีชี้วัดสภาพคล่องการเงิน26 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 26) 
 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  
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4.10 นายรังสรรค์ ไชย
ปัญญา หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารทั่วไป รายงานค่า
สาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
- การก่อสร้างหอพระหลวง

พ่อพระใส 
 
 
 
 
 

- ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจร่วม
ท าบุญผ้าป่าสามัคคี  
 

-รายละเอียดค่าไฟฟ้า   
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 – 2563 
โรงพยาบาลหนองคาย27 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 27) 
-รายละเอียดค่าน้ าประปา 
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 - 2563 
โรงพยาบาลหนองคาย28 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 28) 
 
-- การก่อสร้างหอพระหลวงพ่อพระใส จะมีการวางเสา
โท-เสาเอกในวันที่ 19 มกราคม 2563 งบประมาณ
บริจาคจากวัดโพธิ์ชัย 1,740,000 บาท ระยะเวลา
ด าเนินการก่อสร้างระหว่างวันที่  3 มกราคม- 
2 มิถุนายน 2563  จะเกิดผลกระทบกับท่ีจอดรถ 
ก าหนดการจะแจ้งลงที่กลุ่มไลน์ประชาสัมพันธ์ให้
ทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 
-น าคณะโดยผู้อ านวยการโรงพยาบาล เชิญชวนผู้ที่จะ
บริจาค โต๊ะบริจาคท่ีหน้าหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

ที่ประชุม   รับทราบ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  

 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  

 

 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องเพื่อ
พิจารณา 

5.1 นายสุรกิจ ยศพล 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
หนองคาย : เสนอเรื่อง การขึ้น
ตึกอาคารบ าบัดรักษา คลอด 
ผู้ป่วยใน 10 ชั้น อย่างเป็น
ทางการ  
 

 

 
- เนื่องจากจะมีการเปิดตึกอย่างเป็นทางการ โดย
วัตถุประสงค์ อยากให้มีการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล 
พร้อมกับมีการท าหนังสือที่ระลึกเพ่ือเป็นการเชิดชู
เกียรติให้กับผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนขึ้นตึก โดยก าหนดจะ
มีพิธีเปิดพร้อมศาลาหลวงพ่อพระใสโรงพยาบาล
หนองคาย ซึ่งได้รับอนุเคราะห์จากวัดโพธิ์ชัยนั้น ก าหนด
จะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายมาเป็นประธานใน
พิธีเปิดอาคารฯ  
- หนังสือที่ระลึก : จะมีชื่อผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมสร้าง เนื้อหา
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานและผลการด าเนินงานที่
เกิดขึ้นในช่วง 3-4 ปี ที่ผ่านมา และปรับปรุงท าเนียบ
กลุ่มงานต่างๆ ของโรงพยาบาล จะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือด าเนินงาน  ประธานขอความเห็นใน
การเริ่มด าเนินการได้เมื่อใด โดยหอพระจะก าหนดเสร็จ
ประมาณเดือนมิถุนายน  ตึกพิเศษควรจะขึ้นพร้อมได้
ก่อนหรือไม่เพราะวันเปิดอาคารจะเชิญผู้มีอุปการคุณมี
ชื่อบริจาคสร้างมาร่วมพิธีเปิดด้วย 
 

 
 
ที่ประชุม   รับทราบ  
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นายรังสรรค์ ไชยปัญญา ให้
ข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 

นายพิสิฐ อินทรวงษ์โชติ- 
 

นางใจทิพย์  รุจเวชช์ 
 
 
 

ประธาน – 
 

-การสร้างหอพระจะครบสัญญาวันที่ 2 มิถุนายน 
2563  ไมน่่าเกิน 3 เดือนแล้วเสร็จ และแต่ละชั้นมี
การปรับแต่ง ช้าสุด ห้องพิเศษใช้ระยะเวลา 3-4 
เดือน ในกระบวนการทางพัสดุในเดือนเมษายน น่าจะ 
เบิกได้ 
-การจัดสรรที่ และหน่วยที่ต้อง Service ในหลายๆ
หน่วย เช่น X-ray , Blood Connection  เป็นต้น 
-เสนอความคิดเห็นว่า หากจะให้ X-ray ขึ้นตึกชั้น 5 ก็
ขึ้นได้ หากในเวลาเปิด 2 ที่ จะใช้เจ้าหน้าที่เพ่ิม 
-ให้มีเหลือไว้ที่เดิม 1 ห้อง เพ่ือจะสะดวกคนไข้ที่มา
จาก ER 
-ท าห้องพิเศษให้แล้วเสร็จก่อน 
 

 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

 

5.2 นายนฤพนธ์ ยุทธเกษม
สันต์ รองผู้อ านวยการฯ ด้าน
การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ  เสนอเรื่องเพ่ือ
พิจารณา ดังนี้ 
 
 
นายธงชัย นาคมนต์  ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฯ ด้านพัฒนา
องค์กร : เสนอ 
นายนฤพนธ์  ยุทธเกษมสันต์ 
รองผู้อ านวยการฯ ด้านการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ :  
นายวุฒิศักดิ์ อารีย์วัฒนานนท์  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯด้าน
บริการด่านหน้า  
ประธาน : 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Sentinel event (ระดับ 4-5 ) 
1) ผู้ป่วยหลบหนี 
   - เพ่ิมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
   - รายงานความคืบหน้า 
2) กระโดดตึก :  
   - มีกรรมการดูแลชัดเจน 
   - รายงานความก้าวหน้า 
: เสนอจากการประชุมเบื้องต้น คนไข้หลบหนี เพ่ือรักษา
ความปลอดภัย จะเพ่ิม รปภ., และปิดอาคารทุกด้าน
โดยเฉพาะด้านฝั่งร้านกาแฟ  
: เสนอ ต้องมีระยะเวลาการเปิด-ปิด ให้เข้าเยี่ยมเป็น
เวลา  
 
-เสนอให้มีการจ ากัดคนเฝ้าต่อเตียง In-chart แจกบัตร
ให้เฝ้าไข้ได้ 1 คน, ก าหนดเวลาปิด-เปิดตึก  
 
-: เห็นควรจ ากัดญาติเฝ้าไข้ เพราะญาติจะช่วยเราในการ
ตัดสินใจ และสะดวกต่อการประสาน 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ประชุม   รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  โดยนายผาลี พรมโคตร 
แจ้งเรื่อง  
6.1.1 สมาคมนักบริหาร

สาธารณสุขขออนุเคราะห์ 
สถานที่ฝึก ภาคสนามหลักสูตร
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
ทั่วไป รพศ./รพท. และ รพ.ใน
สังกัด กรมต่าง ๆ ของ
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 
2563 
6.1.2  เรื่องแจ้งจากชมรม

จริยธรรม : 
 
 

6.2 ประธานแจ้ง :สภาการ
พยาบาล ได้ออกพระราชกิจ
นุเบกษา เรื่องการฉีดยา  
Diclofenac Sodium 
 
 
 
 
 
 
 

นายกฤษฎา ศรีกุลวงษ์ ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการด้านสารสนเทศ :   

 
 
 
 
- สมาคมนักบริหารสาธารณสุขขออนุเคราะห์ สถานที่ฝึก 
ภาคสนามหลักสูตรรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป รพ
ศ./รพท. และ รพ.ในสังกัด กรมต่าง ๆ ของกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปี 2563 (10-15 พฤษภาคม 
2563) 
 
 
 
-: ชมรมจริยธรรม จะออกค่ายอาสา วันที่ 25-26 
มกราคม 2563 ณ โรงเรียนฟ้าประทาน อ าเภอสังคม 
เชิญชวนบุคลากรร่วมบริจาคเงิน เสื้อผ้าใหม่ อุปกรณ์
กีฬา ฯลฯ ได้ที่คุณชุลีพร หน่วยงานสุขศึกษา 
-: เนื่องจากสภาการพยาบาล ได้ออกพระราชกิจนุเบกษา 
เรื่องการฉีดยา  
Diclofenac Sodium ห้ามผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล ให้ยา Diclofenac ชนิดฉีด โดยให้แพทย์
เฉพาะทางเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้รับบริการ ประกาศ ณ 
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖ 2 รองศาสตราจารย์
ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เนื่องจาก
อุบัติการณ์เกิดผลข้างเคียง และมีข้อร้องเรียนจ านวน
มาก มีผลกระทบกับผู้ให้บริการ จึงงดฉีดยาตัวนี้ หาก
พยาบาลฉีดยานี้เกิดปัญหาใดขึ้น สภาการพยาบาลจะไม่
คุ้มครองพยาบาลผู้ฉีด 
-:  แจ้งศัลยกรรม Ortho เปลี่ยนการใช้ยาเป็น Thamal 
แทนซึ่งจะมี  effects บ้าง และจะมี Dynastat ฉีดแก้
ปวดหลังการผ่าตัด 

 
 
 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  

 

 

ปิดประชุม  เวลา 16.30 น. 
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