
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย 
ครั้งที ่5/2564 

วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.15 น. 
ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย 

 

ผู้มาประชุม 
1. นายวิเชียร  รุ่งธิติธรรม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองคาย 
2. นายพิสิฐ  อินทรวงษ์โชติ  รองผู้อ านวยการฯ อาวุโส 
3. นายนฤพนธ์  ยุทธเกษมสันต์  รองผู้อ านวยการฯ ด้านการแพทย์/รองผู้อ านวยการฯ ด้านพัฒนา 

ระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ 
4. นายถนอม  เพ็ชรยิ้ม   รองผู้อ านวยการฯ ด้านบริหาร/หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
5. นางณฤดี  ทิพย์สุทธิ์  รองผู้อ านวยการฯ ด้านการพยาบาล 
6. นางใจทิพย์  รุจนเวชช ์  รองผู้อ านวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ 
7. นางฤดีมน  สกุลคู   รองผู้อ านวยการฯ ด้านการคลัง 
8. น.ส.ภรณ ี  พรวัฒนา  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ 
9. นายวุฒิศักดิ์  อารีย์วัฒนานนท์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านบริการด่านหน้า 
10. นางสุกัญญา  กราบไกรแก้ว  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านบริหารเวชภัณฑ์ยา  
11. นายปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านยุทธศาสตร์และแผน 
12. นายฉัตรชัย  บุญประชารัตน์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านระบบประกันสุขภาพ 
13. นายธงชัย  นาคมนต์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านพัฒนาองค์กร/หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
14. นายกฤษฎา ศรีกุลวงศ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านสารสนเทศ 
15. น.ส.จินตาหรา มังคะละ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านวิชาการและงานวิจัย 
16. นายสาธิต  พจน์จลองศิลป์  หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
17. น.ส.สุนิดา  พรรณะ   หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม 
18. นางภิรด ี  บวรกิติวงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา 
19. น.ส.โมฬี  นาคสาร   หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 
20. น.ส.ธิดา  เหล่าไพบูลย์  หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก 
21. น.ส.นิรมล   พงษ์ไทย   หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
22. นายพิชิต  บุตรสิงห์   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
23. นายสุรพล เอียตระกูลไพบูลย์  หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
24. นายจารุวัฒน์ แจ้งวัง   หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม 
25. นางพรรณี  สมัครคุณ  หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 
26. นายอภิสามารถ คล่องขยัน  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา  
27. นางพรทิพย์  จินดา   หัวหน้าศูนย์บริหารค่ารักษาพยาบาล 
28. นายรังสรรค ์ ไชยปัญญา  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
29. นายผาล ี  พรมโคตร  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
30. นายบุญพิชิต พ่อบาน   หวัหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
31. นางพนิดา  พันธุรัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานรังสี 
32. นางกมลฐา  เกยด่านกลาง  หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
33. น.ส.มนฤด ี วงศ์จิตรัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช 
34. น.ส.วันรฐั  ตั้งกิจวานิชย์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู  
 35. น.ส.พรรผณิต.../2 



35. น.ส.พรรผณิต ชัยจันทร์  หวัหน้างานนิติการ      
36. นางกมลรัตน์ สมานทรัพย์  หัวหน้างานศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
37. น.ส.เพ็ญพรรณี ใจกว้าง   นักจัดการงานทั่วไป 
38. น.ส.เขมอชิร์กุล อินทรวิเชียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางขวัญใจ  เกษร   ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร 
2. นางสมร  ปัญญาสวัสดิ์  ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริการ/หน.งานการพยาบาลวิสัญญี 
3. นายสมศักดิ์  ชัยจันทร์  ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ/หัวหน้างานการพยาบาลห้องผ่าตัด/ 
     หน.ศูนย์รับ-ส่งผู้ปุวย 
4. นางบงกชจันทร์ กถนานนท์  หัวหน้างานผู้ปุวยนอก 
5. น.ส.กิตติยา  จิตจักร   หัวหน้าห้องตรวจผู้ปุวยนอก รพ.หนองคาย 2 
6. นางกมลพร  จันทร์หล่น  หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 
7. นางชุลีพร  สิงห์ประเสริฐ  (แทน) หัวหน้างานสุขศึกษา 
8. น.ส.สมจิตร  สกุลคู   หัวหน้างานไตเทียม 
9. นางวราภรณ์ ปูุวัง  หัวหน้างานห้องคลอด 
10. นางอิฎฐิวรรณ พิมพ์ศักดิ์  หัวหน้างานจ่ายกลาง/ห้องนึ่ง 
11. นางปวีณา หาระคุณ  หัวหน้างานผู้ปุวยหนัก 1 
12. นางนงเยาว์ ท้าวพรม  หัวหน้างานผู้ปุวยหนัก 2 
13. นางกฤษณา  สารบรรณ  หัวหน้าหอผู้ปุวยสูติ-นรีเวชกรรม 
14. นางเยาวเรศ  ตัณฑเกษม  หัวหน้าหอผู้ปุวยพิเศษ60 เตียง ชั้น 1,2 
15. นางนุสรา  มหิศนันท์  หัวหน้าหอผู้ปุวยพิเศษ 60 เตียง ชั้น 3/ 

หัวหน้าหอผู้ปุวยพิเศษ สู่ขวัญ ชั้น 5 
16. นางสมนา สกุลคู  หัวหน้าหอผู้ปุวยศัลยกรรมชาย 
17. นางณิชา ตั้งพรชูพงศ์  หัวหน้าหอผู้ปุวยศัลยกรรมหญิง 
18. นางพัชรริดา ตั้งพรชูพงศ์  หัวหน้าหอผู้ปุวยศัลยกรรมประสาท 
19. นางกัญญัณณัฎฐ์ พรหมเขจร  หัวหน้าหอผู้ปุวยอายุรกรรมชาย ชั้น 2 
20. นางปิยจิตร หอมวุฒิวงศ์  หัวหน้าหอผู้ปุวยอายุรกรรมหญิง ชั้น 3 
21. นางสิวินีย ์ หนุ่มขุนทด  หัวหน้าหอผู้ปุวยศัลยกรรมกระดูก ชั้น 5 
22. นางปริณดา ไตรยะวงศ์  หัวหน้าหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม 1 
23. น.ส.กชพรรณ พิลางาม  หัวหน้าหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม 2 
24. นางสุรีพร ค าตา  หัวหน้าหอผู้ปุวยตา-ห-ูคอ-จมูก 
25. นางเพียงไพฑูรย์ นามศักดิ์  หัวหน้าหอผู้ปุวยพิเศษ VIP ชั้น 4,5 
26. นางล ายอง เลขนอก  หัวหน้าหอผู้ปุวยอายุรกรรม ชั้น 4 
27. น.ส.เอมอร อดุลโภคาธร  หัวหน้างานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ ใน รพ. (IC) 
28. น.ส.ประไพนิล แก้วด้วง  หัวหน้างานธนาคารเลือด 
29. นางชมนาด วิจิตรานนท์  หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย 
30. นางกุลภาภร ปัญสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน/หัวหน้างานศูนย์ COC 
31. นางรพิพรรณ โสภาเวทย ์  หัวหน้าศูนย์สิทธิการรักษาพยาบาล 
32. นางช่อเพชร  ตันกิจเจริญ  หัวหน้างานหน่วยคิดค่ารักษาพยาบาล 
33. น.ส.จริยา ขวัญทองห้าว  (แทน) หัวหน้างานแพทย์ทางเลือก/งานแพทย์แผนไทย 
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34. นายสัญญา  พิมพ์เสริฐ  หัวหน้างานช่างเทคนิค 
35. นางชนพิชา พินยา  หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี 
36. น.ส.ทิพวรรณ เตนากุล  หัวหน้างานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา 
37. นายกฤษฎา   ทัศนไพร  (แทน) หัวหน้างานเวชระเบียน 
38. น.ส.อัญชลี บุญวัฒนะ  หัวหน้างานศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น 
39. น.ส.ศิวิไลซ์ ศรีวิเศษ  หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดหนองคาย 
40. น.ส.สิริลักษณ์ บุญประกอบ  หัวหน้างานอาชีวเวชกรรม 
41. นายศุภากร แสนท าพล  หัวหน้าศูนย์พัฒนาระบบสารสนเทศ 
42. น.ส.ศิริพร ทองรอบ  หัวหน้าห้องสมุด 
43. นายฐิติศักดิ์  ตันนารัตน์  (แทน) หัวหน้างานบริการยานพาหนะ 
44. น.ส.เสาวลักษณ์ สัจจา  หัวหน้างานเวชกรรมสังคม 
45. นางส าเนียง จันทร์รัตน์  หัวหน้างานพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
46. นายวรวฒุ ิ ยังเกษม  กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 
47. น.ส.ปรานต์ศศิ อินทรวิเชียร  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น. 

วาระก่อนการประชุม 
 - มอบรางวัล “ก้าวท้าใจ”  
   ประเภทหญิง 
    - นางจุไลรัตน์ หมั่นมี 
    - น.ส.ดาราวรรณ มูลชาภิรมย์ 
    - นางบัววัง  อัครวิจิตร 
   ประเภทชาย 
    - นายสมควร  ภูกระบิล 
    - นายสุรพล  เอียตระกูลไพบูลย์ 
    - นายพิชิต  บุตรสิงห์ 
 - แนะน าข้าราชการได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในระดับช านาญการพิเศษ 
   1) นางกุลภาภร  ปัญสวัสดิ์ 
   2) นางบงกชจันทร์  กถนานนท์ 
   3) นางนุสรา  มหิศนันท์ 
   4) นางณิชา  ตั้งพรชูพงศ์ 
   5) นางสุรีพร  ค าตา 
 - แนะน าเจ้าหน้าที่ใหม่ 
   น.ส.ศิรินทร ดีรักษา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  โอนมาจากส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปัจจุบันปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาล
หนองคาย 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

1.1 เรื่องแจ้งจากจังหวัดหนองคาย 
1.1.1 หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งเดิม ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 

  นางจิดาภา แก่นนาค า ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย 

 นายทศพล สินยบุตร นายอ าเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร นายอ าเภอศรีเชียงใหม่ 

  
   1.1.2 การจองคิวจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและคิวรังวัดล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชั่น  

e-Qlands และโครงการ “บอกดิน 2” 
   e-QLands Application ระบบจองคิวยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการ
รังวัดทางอินเทอร์เน็ต 
    - ดาวน์โหลด และลงทะเบียนเข้าใช้งาน 
    - เข้าสู่ระบบ (จากข้อมูลที่ลงทะเบียน) 
    - ยื่นค าขอจองคิว (จองคิวจดทะเบียน, จองคิวรังวัด) 
    - ติดตามสถานการณ์ยื่นค าขอ และรอการติดต่อกลับการเจ้าหน้าที่ 
    - เดินทางไปส านักงานที่ดินตามวันที่จองคิว 
 

 
 

-4- 

1.2 เรื่องแจ้งจาก.../5 



1.2 เรื่องแจ้งจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย   
     - ปัจจุบันจังหวัดหนองคายมีผู้ติดเชื้อโควิด 71 ราย เสียชีวิต 1 ราย การฉีดวัคซีนเป็นมาตรการ

หลักเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุขและของรัฐบาล  ซึ่งมีนโยบายให้เร่งฉีดวัคซีนทั่วทั้งประเทศ และจังหวัด
หนองคาย เปูาหมายการฉีด 70% 

- คาดประมาณการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ในเดือนมิถุนายน-กันยายน 2564 
จ าแนกรายจังหวัด ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 

 

 
         

ที่ประชุม    รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่4/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564  

 ฝุายเลขานุการ ได้น ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย  ครั้งที่ 
4/2564 วันที่ 26 เมษายน 2564 เผยแพร่ใน http://nkh.go.th  ให้ผู้เข้าประชุม ทุกท่านได้  พิจารณาล่วงหน้า
แล้ว  หากมีข้อบกพร่องหรือแก้ไขขอให้โปรดแจ้งฝุายเลขานุการและแก้ไขต่อไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่  26 เมษายน 2564 

ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
 - ไม่มี - 
ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

 4.1 นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ รองผู้อ านวยการฯ ด้านการพยาบาล แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

       4.1.1 นักศึกษาพยาบาลฝึกงานที่โรงพยาบาลหนองคาย (31 พฤษภาคม 2564- 27 มิถุนายน 
2564) โดยนักศึกษาพยาบาลไดร้ับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 
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    4.1.2  ความก้าวหน้าในการรับพยาบาลเข้ามาท างานตามแผนที่ได้รออนุมัติด าเนินการมา      
4 รอบ ยังเหลืออีก 13 คน (ประกาศรับสมัคร วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564) 

    4.1.3  การเฝูาระวังและติดตามพยาบาลผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูง กรณปีฏิบัติงานที่ ward ได้มีแนว
ทางการเฝูาระวังและติดตามโดยจะให้มีการ Swab Day 5 

    4.1.4  การเตรียมความพร้อมในการฉีด Vaccine (Astrazeneca) เดือน มิถุนายน 2564 
(เตรียมพยาบาล 25 คน/วัน) 

ที่ประชุม   รับทราบ 

   4.2 นางฤดีมน  สกุลคู รองผู้อ านวยการฯ ด้านการคลัง  รายงานความคืบหน้าสถานการณ์การเงิน
การคลัง  

สถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาลหนองคาย (ต.ค. – เม.ย.) 

Liquidity index 
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รายงานสถานการณ์การเงินการคลังประจ าเดือน เมษายน 2564 รายรับเงินบ ารุง ปีงบประมาณ 2564 

 
รายจ่ายเงินบ ารุง ปีงบประมาณ 2564 
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     ดัชนีชี้วัดสภาพคล่องการเงิน 

 ต.ค.2563 – 25 เม.ย.2564   ปี 2563   ปี 2562 

Quick Ratio      ≥ 1 2.68 3.27 3.34 
Current Ratio   ≥ 1.5 3.58 3.75 3.88 
I/E Ratio          ≥ 1 1.04 1.23 1.12 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 4.3 นายธงชัย นาคมนต์  ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฯ ด้านพัฒนาองค์กร  แจ้งความก้าวหน้า QM&RM 

       4.3.1 การ Re-accredit จากสถานการณ์ เรื่องโควิด จะมีโรงพยาบาลที่รอรับ Re-accredit 
ประมาณ 157 โรงพยาบาล เพราะในช่วงที่ผ่านมา ไม่สามารถตรวจเยี่ยมได้  จึงมีโรงพยาบาลค้างการเยี่ยมส ารวจ 
และ Re-accredit  ซึ่งในโรงพยาบาลที่ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ที่หมดอายุไปแล้ว  มีมาตรการจะขยายการรอ
การรองรับ อีก 6 เดือน เช่น โรงพยาบาลหนองคาย หมดอายุรับรอง วันที่ 14 สิงหาคม 2564 หากโรงพยาบาลยื่น
ขอการรับรองแล้วยังไม่สามารถมาตรวจประเมินได้ จนถึงเดือนสิงหาคม สรพ. จะขึ้นสถานะรอการรับรองในช่วง      
6 เดือน ไม่ใช่การขยายอายุรับรอง 

  - สรพ. ได้ท า Application ในการส่งข้อมูล ซ่ึงเดิมจะยื่น Re-accredit โดยส่งเอกสาร
ทั้งหมด ให้กับ สรพ. ปัจจุบันให้ส่งข้อมูลโดยผ่าน Application  

  - การเตรียมพร้อม Surveillance Survey & Site Visit UPDATE SAR 2020 ทีมน า
เฉพาะด้าน  ทีมน าทางคลินิก/PCT ทุกทีม ทุกหน่วยงาน Update เอกสาร สรพ.  (ปีปัจจุบัน ข้อมูล ตุลาคม 2563-
มีนาคม 2564) 
  - ก าหนดส่งงาน วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
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แผนภูมิแสดงจ านวนรายงานอุบัติการณ์ ปี 2555-2564 (6 เดือน.) 

 
แผนภูมิแสดงรายงานอุบัติการณ์ จ าแนกโปรแกรมความเสี่ยง ปี 2563-2564(6 เดือน.) 

 
แนวโน้มอุบัติการณ์จ าแนกตามระดับความรุนแรง ปี 2560-2564 (6 เดือน.) 

 
  ความเสี่ยง ระดับ 4-5 / G-I  ปี 2564 (6ด.) Red Zone (Clinic) 
   อาการทรุดลง Death 
   Med(4) 
    - OPD รพ.นค.2 : Chest pain 
    - OPD : หลังท า Echo , CXR 
    - อ.ช.: NSTEMI (ลงเตียง เบ่งถ่าย) : STROKE (refer back) 
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  Surg.(2) Neuro-Surg.  
    - OR : Craniotomy (DOT) 
    - Miss delay Dx. 
    - ER : HI (SDH Re-visit ER ) 
            อาการทรุดลง Unplanned CPR/Intubation 
  Surg.(3) Neuro-Surg.2 
    - OR : Laminectomy (งดผ่าตัด) : Explor Lab /Cardiac arrest 
    - Re-admitted SSI : Laminectomy 
  Med(1) Med-Surg. 
    - อ.ญ : BE (Rupture bowel) 
     Miss delay Dx. 
    - อ.ช : UGIB 
  ความเสี่ยง ระดับ 4-5 / G-I  ปี 2564(6ด.) Red Zone (Non Clinic) 
   ผู้ปุวยหลบหนีกระโดดตึก 
    - Med (3) อช. 
    - OPD (1) 
 
 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 

 4.4 นายรังสรรค์  ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานค่าสาธารณูปโภค  

รายงานค่าน้ าประปา เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563-2564 

เดอืน 

ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 
3,325,000 บาท 

เดือน 
ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 

3,500,000 บาท 

จ านวนหน่วยที่ใช้ จ านวนเงิน 
 

จ านวนที่ใช้ จ านวนเงิน 

ต.ค.-62 12,673.00 324,094.41 ต.ค.-63 7,496.00 175,828.66 

พ.ย.-62 13,488.00 316,007.96 พ.ย.-63 7,241.00 169,923.92 
ธ.ค.-62 11,746.00 275,237.28 ธ.ค.-63 7,540.00 177,088.97 
ม.ค.-63 13,147.00 308,050.59 ม.ค.-64 7,186.00 168,432.39 
ก.พ.-63 11,685.00 273,747.79 ก.พ.-64 7,537.00 176,306.17 
มี.ค.-64 9,398.00 220,673.26 มี.ค.-64 6,839.00 159,982.36 
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เม.ย.-63 7,831.00 183,859.38 เม.ย.-64 8,151.00 190,884.79 

รวม 79,968.00 1,901,670.67 รวม 51,990.00 1,218,447.26 

ร้อยละ 57.19 ร้อยละ 34.81 
รายงานค่าไฟฟูา เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563 – 2564 

เดือน 

ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 
16,150,000 บาท 

เดือน 
ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 

20,000,000 บาท 

จ านวนที่ใช้ จ านวนเงิน 
 

 
จ านวนที่ใช้ จ านวนเงิน 

ต.ค.-62 386,699.90 1,515,544.43 ต.ค.-63 366,118.59 1,439,035.57 

พ.ย.-62 325,579.00 1,324,640.02 พ.ย.-63 323,278.94 1,293,115.74 

ธ.ค.-62 266,573.17 1,061,449.25 ธ.ค.-63 263,770.41 1,024,395.78 

ม.ค.-63 278,990.05 1,093,206.68 ม.ค.-64 246,987.00 969,241.83 

ก.พ.-63 252,465.77 1,009,863.07 ก.พ.-64 263,835.41 1,043,212.27 

มี.ค.-63 357,471.09 1,430,296.09 มี.ค.-64 403,578.60 1,550,931.62 

เม.ย.-63 363,175.07 1,381,468.39 เม.ย.-64 441,957.60 1,671,738.53 

รวม 2,230,954.05 8,816,467.93 รวม 2,309,954.55 8,991,671.34 

ร้อยละ 54.59 ร้อยละ 44.96 
การจัดสรรพื้นที่อาคาร 

ชั้น  หน่วยงาน ก าหนดวันย้าย 
จัดสรรหน่วยงานลง

พ้ืนที่ว่าง 
ก าหนดวันย้าย 

ชั้นที่ 1 
 พ้ืนที่ว่าง (ห้องตรวจออร์
โถ,ห้องเจาะเลือด)    ก าหนดราคากลาง     

ชั้นที่ 2  พ้ืนที่ว่าง  คลังเวชภัณฑ์ 
กลุ่มงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานฯ                       พฤศจิกายน 2563 

ชั้นที่ 3  ห้องผ่าตัด(ยังไม่ย้าย)  คลังพัสดุ/คลังเวชภัณฑ์ หน่วยจ่ายกลาง  27 พฤษภาคม 2564 

ชั้นที่ 4 
พยาธิวิทยา/LAB                                    
เปิดให้บริการ       27 พฤศจิกายน 2563  กลุ่มงานโภชนศาสตร์   22 เมษายน 2564 

ชั้นที่ 5 
กลุ่มงานรังสีวิทยา                                  
เปิดให้บริการ     18 มิถุนายน 2563 

กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู
(แทน x-ray)         
เปิดให้บริการ   21 สิงหาคม 2563 

ชั้นที่ 6 
งานห้องคลอด                              
เปิดให้บริการ     19 สิงหาคม 2563 

ศัลยกรรมชาย 2 (114 
เตียงชั้น 1)   14 กุมภาพันธ์ 2564 

ชั้นที่ 7 
NICU/กุมารเวชกรรม                      
เปิดให้บริการ     17 สิงหาคม 2563 

กลุ่มงานจิตเวช(แทน
เด็ก 2)   เงินบริจาค 

      
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ
เด็ก(แทนเด็ก 1)   24  มีนาคม  2564 
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ชั้นที่ 8 
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม                  
เปิดให้บริการ    20 สิงหาคม 2563 

กลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชน(COC)           
เปิดให้บริการ   21 สิงหาคม 2563 

ชั้นที่ 9 
กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โถ 
ปิดิกส์    เปิดให้บริการ    18 สิงหาคม 2563 

อายุรกรรมชาย+สงฆ์                        
เปิดให้บริการ      15 ธันวาคม 2563 

  ชั้นที่ 10 
ห้องพิเศษ 12 ห้อง                                  
เปิดให้บริการ        ส่งมอบพื้นที่     

   
  หน่วยงานที่รอการปรับปรุง 
   - ปรับปรุง OPD จิตเวช 
   - Day care   
   - ปรับปรุง ER 

รายงานการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ปรบัปรงุคลังพัสดุเปน็อาคารซัพพลาย    พิธีเปดิ โอพีดี
2 อาคารสนับสนุน 5 ช้ัน
3 ปรบัปรงุโอพีดี  
4 ปรบัปรงุระบบสุขาภิบาล 114 เตียง  
4 ปรบัปรงุหอ้งน้้า โอพีดี
5 ปรบัปรงุพ้ืนทีพั่กคอย  
6 ARI Clinic  
7 ปรบัปรงุสายใยรกัเปน็หอ้งยาใน                    
8 หอ้ง AIIR 60/1
9 ปรบัปรงุอาคารเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า ER
8 อาคารเครื่อก้าเนิดไฟฟ้า 60 เตียง         
11 ระบบไฟฟ้าแรงต้่า   
12 เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า  
13 ออกแบบทนัตกรรม
14 ปรบัปรงุทนัตกรรม
 

รายงานการปรับปรุงอาคาร สถานที ่และสิงแวดล้อม

ล้าดับ รายการ
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม

กันยายน
1 2 3 4 1 2 3 2 3 44 1 2 3 4 1
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ผังการฉีดวัคซีนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 
       

    

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (อบจ.) ให้การสนับสนุน  เครื่องวัดความดันโลหิต, 
เครื่องชั่งน้ าหนัก, วัสดุอุปกรณ์, โต๊ะ, เก้าอ้ี, เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์, ระบบอินเตอร์เน็ต, น้ า , อาหาร, ปูาย
ประชาสัมพันธ์  โดยจะเริ่มฉีดวันที่ 7 มิถุนายน 2564-เดือนธันวาคม 2564  ทีมจะเข้าไปดูความพร้อมของระบบ
อีกครั้ง 

ที่ประชุม   รับทราบ                                          

ระเบียบวาระที ่5   เรื่องเพื่อพิจารณา     

 - ไม่มี -   

ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

  6.1 นางฤดีมน สกุลคู รองผู้อ านวยการด้านการคลัง แจ้งเรื่อง เนื่องจากการคีย์ Lab ของห้อง Lab ที่
เกี่ยวกับวัณโรค ซึ่งเป็นโปรแกรม Co lab 2 ท าให้โรงพยาบาลจ าเป็นต้องเพ่ิมรายละเอียดส าหรับผู้ที่คีย์สั่งตรวจ Lab  

- ขอแจ้งกลุ่มการพยาบาลและองค์กรแพทย์ : IT จะปรับคีย์ Lab โควิด โดยจะเพ่ิมเหตุผล ในหน้า 
ที่จะส่งสั่ง Lab เช่น เหตุผล คัดกรองด่านระหว่างประเทศ, คัดกรอง PUI, คัดกรองผู้สัมผัส, คัดกรองถูกกักกัน, เชิงรุกกลุ่ม
เสี่ยงก่อนผ่าตัด ฯลฯ จะต้องท าการเลือกเหตุผลนี้ด้วย  Lab จะได้น าข้อมูลไว้ใน CO lab 2 และคีย์ผล Lab ต่อได้  

- ซึ่งมีผลกับการเบิกเงินค่าตรวจ Covid กับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง OPD ARI, OPD CRM, Cohort Ward และ Ward ที่มีการตรวจ ให้ลงข้อมูลด้วย 

  6.2 นางณฤดี  ทิพย์สุทธิ์ รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล แจ้งเรื่อง  ทีมพยาบาลที่จะไปช่วย
โรงพยาบาลบุศราคัม ที่เมืองทองธานี จะมีทีมพยาบาล 5 ท่าน น าทีมโดยนายแพทย์ขวัญชาย กิตติรัตน์ ไปปฏิบัติหน้าที่ 
วันที่ 8-22 มิถุนายน 2564 ออกเดินทาง วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เรียนเชิญผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ร่วมส่งทีมไป
ปฏิบัติงาน ที่ลานหน้าอาคารพระสิริปุณโณ เมตตา ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
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  6.3 นางสุกัญญา กราบไกรแก้ว ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านบริหารเวชภัณฑ์ยา แจ้งเรื่องสืบเนื่องจากการ
ประชุม lead team เรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิดและเครื่องอินเตอร์คอม : ขอติดทุกห้อง จ านวน 11 ห้อง, 60/4 จ านวน 
11 ห้อง, 60/1 จ านวน 11 ห้อง และขอเพ่ิมเครื่องอินเตอร์คอม, เพ่ิมกล้องวงจรปิดในห้อง Negative Pressure 

รองผู้อ านวยการด้านการแพทย ์: ห้อง Negative Pressure 60/4 จ านวน 3 ห้อง, 60/1 จ านวน 4 ห้อง มีกล้องวงจร
ปิด 2 ตัว อินเตอร์คอม 1 ชุด กล้องมีไมค์ 1 ตัว กล้องไม่มีไมค์ 1 ตัว ห้องธรรมดา จ านวน 8 ห้อง ติดกล้องไม่มีไมค์ห้อง
ละ 1 ตัว อินเตอร์คอม 1 ชุด  

สรุป   

อาคาร 60 เตียง โทรศัพท์ CCTV Intercom 
Anti 

Room 
Nurse 
call 

ห้อง 
เปลี่ยนเสื้อผ้า 

หมายเหตุ 

60/1               
- AIIR 3 ห้อง 

  (รอปรับปรุง 1 ห้อง) 
- 2 (มีไมค์) 1 1 1 1 - ประตูกั้น 1 บาน 

- จอทีวี 42" 

- Isolate room  
  8 ห้อง 
(ใช้ได้ 6 ห้อง 

ก าลังปรับปรุง 2 ห้อง) 

มีสาย 1 
(เลนส์ซมู  
ไม่มไีมค์) 

- 1 1 - - มีสายโทรศัพท์ 

60/4               

- AIIR 1 ห้อง 1 1 1 1 1 1 
- จอทีวี 19"  
ปรับเป็น 42" 

- Modified AIIR  
  2 ห้อง 1 1 1 1 1 1   
- Isolate room  
  8 ห้อง 
(ใช้ได้ 6 ห้อง 

ก าลังปรับปรุง 2 ห้อง) 

มีสาย อยู่ระหว่าง
ติดตั้ง 

- 1 1 -   

 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ปิดประชุม   เวลา 16.30 น. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(นางสาวเพ็ญพรรณี ใจกว้าง) 

ผู้จดรายงานการประชุม  

(นายรังสรรค์  ไชยปัญญา) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
(นางสาวเขมอชิร์กุล  อินทรวิเชียร) 
ผู้ทานและตรวจรายงานการประชุม 

(1) 
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