
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย 
ครั้งที่ 7/2564 

วันที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.15 น. 
ณ ห้องประชมุชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย 

 

ผู้มาประชุม 
1. นายวิเชียร  รุ่งธิติธรรม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย 
2. นายพิสิฐ  อินทรวงษ์โชติ  รองผู้อำนวยการฯ อาวุโส 
3. นายนฤพนธ ์  ยุทธเกษมสันต ์  รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์/รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนา 

ระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ 
4. นางณฤด ี  ทิพย์สุทธิ ์  รองผู้อำนวยการฯ ด้านการพยาบาล 
5. นายอุเทน   จันบตุรด ี  รองผู้อำนวยการฯ ด้านการบริหาร 
6. นายถนอม  เพ็ชรยิ้ม   รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัสดุและบำรุงรักษา/หัวหน้ากลุ่มงาน 

ทรัพยากรบุคคล 
7. นางใจทิพย ์  รุจนเวชช์  รองผู้อำนวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ 
8. นางฤดีมน  สกุลค ู   รองผู้อำนวยการฯ ด้านการคลัง 
9. น.ส.จินตาหรา มังคะละ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านวิชาการและงานวิจัย 
10. นายวุฒิศกัดิ ์ อารีย์วัฒนานนท์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการด่านหน้า 
11. นางสุกัญญา  กราบไกรแก้ว  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริหารเวชภัณฑ์ยา  
12. นายฉัตรชัย  บุญประชารัตน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบประกันสุขภาพ 
13. นายธงชัย  นาคมนต ์  ผู้ชว่ยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาองค์กร 
14. นายกฤษฎา  ศรีกุลวงศ ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสารสนเทศ 
15. นายสาธิต พจน์จลองศิลป์  หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
16. น.ส.สุนิดา พรรณะ  หัวหน้ากลุ่มงานสูต-ินรีเวชกรรม 
17. นางภิรดี  บวรกิติวงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา 
18. น.ส.โมฬ ี  นาคสาร   หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 
19. น.ส.ธิดา  เหล่าไพบูลย ์  หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสกิ 
20. น.ส.นิรมล   พงษ์ไทย   หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
21. นายสุรพล  เอียตระกูลไพบูลย์ หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
22. นายจารุวัฒน ์ แจ้งวัง   หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม 
23. นายพิชิต  บุตรสิงห ์  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
24. น.ส.มนฤด ี วงศ์จิตรัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช 
25. นางพนิดา  พันธุรัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานรังสี 
26. นายบุญพชิิต พ่อบาน   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
27. นายอภิสามารถ คล่องขยัน  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา  
28. นางพรทิพย ์ จินดา   หัวหน้าศูนย์บริหารค่ารักษาพยาบาล 
29. นายรังสรรค ์ ไชยปัญญา  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
30. นายผาล ี  พรมโคตร  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
31. นางพรรณ ี  สมัครคุณ  หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 
32. นางกมลฐา  เกยด่านกลาง  หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
33. น.ส.วันรัฐ  ตั้งกิจวานิชย์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
34. น.ส.พรรผณิต ชัยจันทร ์  หัวหน้างานนิติการ      
 35. นางกมลรัตน์.../2 



35. นางกมลรัตน์ สมานทรัพย ์  หัวหน้างานศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
36. น.ส.เพ็ญพรรณ ี ใจกว้าง   นักจัดการงานทั่วไป 
37. น.ส.เขมอชิร์กุล อินทรวิเชียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางขวัญใจ  เกษร   ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร 
2. นางสมร  ปัญญาสวัสดิ ์  ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริการ/หน.งานการพยาบาลวิสัญญ ี
3. นายสมศักดิ ์  ชัยจันทร ์  ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ/หัวหน้างานการพยาบาลห้องผ่าตัด/ 
     หน.ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย 
4. นางบงกชจันทร์ กถนานนท ์  หัวหน้างานผู้ป่วยนอก 
5. น.ส.กิตติยา  จิตจักร   หัวหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.หนองคาย 2 
6. นางกมลพร  จันทร์หล่น  หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห ์
7. นางชุลีพร  สิงห์ประเสริฐ  (แทน) หัวหน้างานสุขศึกษา 
8. น.ส.สมจิตร  สกุลค ู   หัวหน้างานไตเทียม 
9. นางวราภรณ์ ปู่วัง  หัวหน้างานห้องคลอด 
10. นางอิฎฐิวรรณ พิมพ์ศักด์ิ  หัวหน้างานจ่ายกลาง/ห้องนึ่ง 
11. นางปวีณา หาระคุณ  หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก 1 
12. นางนงเยาว์ ท้าวพรม  หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก 2 
13. นางกฤษณา  สารบรรณ  หัวหน้าหอผู้ป่วยสูต-ินรีเวชกรรม 
14. นางเยาวเรศ  ตัณฑเกษม  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ60 เตียง ชั้น 1,2 
15. นางนุสรา  มหิศนันท ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ 60 เตียง ชั้น 3/ 

หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ สู่ขวัญ ชั้น 5 
16. นางสมนา สกุลค ู  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 
17. นางณิชา ตั้งพรชูพงศ ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 
18. นางพัชรริดา เคณาภูมิ  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท 
19. นางกัญญัณณัฎฐ ์ พรหมเขจร  หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ช้ัน 2 
20. นางปิยจิตร หอมวุฒิวงศ ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 3 
21. นางสิวินีย ์ หนุ่มขุนทด  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก ชั้น 5 
22. นางปริณดา ไตรยะวงศ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 
23. น.ส.กชพรรณ พิลางาม  หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 
24. นางสุรีพร คำตา  หัวหน้าหอผู้ป่วยตา-หู-คอ-จมูก 
25. นางเพียงไพฑูรย์ นามศักดิ ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ VIP ชั้น 4,5 
26. นางลำยอง เลขนอก  หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรม ชั้น 4 
27. น.ส.เอมอร อดุลโภคาธร  หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ใน รพ. (IC) 
28. น.ส.ประไพนิล แก้วด้วง  หัวหน้างานธนาคารเลือด 
29. นางชมนาด วิจิตรานนท ์  หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย 
30. นางกุลภาภร ปัญสวัสดิ ์  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน/หัวหน้างานศูนย์ COC 
31. นางรพิพรรณ โสภาเวทย ์  หัวหน้าศูนย์สิทธิการรักษาพยาบาล 
32. นางช่อเพชร  ตันกิจเจริญ  หัวหน้างานหน่วยคิดค่ารักษาพยาบาล 
33. น.ส.จริยา ขวัญทองห้าว  (แทน) หัวหน้างานแพทย์ทางเลือก/งานแพทย์แผนไทย 
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34. นายสญัญา.../3 



34. นายสญัญา  พิมพ์เสริฐ  หัวหน้างานช่างเทคนิค 
35. นางชนพิชา พินยา  หัวหน้ากลุ่มงานบัญช ี
36. น.ส.ทิพวรรณ เตนากุล  หัวหน้างานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา 
37. นายกฤษฎา   ทัศนไพร  (แทน) หัวหน้างานเวชระเบียน 
38. น.ส.อัญชลี บุญวัฒนะ  หัวหน้างานศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น 
39. น.ส.ศิวิไลซ ์ ศรีวิเศษ  หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดหนองคาย 
40. น.ส.สิรลิักษณ ์ บุญประกอบ  หัวหน้างานอาชีวเวชกรรม 
41. น.ส.เสาวลักษณ ์ สัจจา  หัวหน้างานเวชกรรมสังคม 
42. นางสำเนียง จันทร์รัตน ์  หัวหน้างานพยาบาลผูป้่วยอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน 
43. นายศุภากร แสนทำพล  หัวหน้าศูนย์พัฒนาระบบสารสนเทศ 
44. น.ส.ปรานต์ศศิ อินทรวิเชียร  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
45. นายวรวุฒ ิ ยังเกษม  กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 
46. น.ส.ศิริพร ทองรอบ  หัวหน้าห้องสมุด 
47. นายฐิติศกัดิ์  ตันนารัตน์  (แทน) หัวหน้างานบริการยานพาหนะ 

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น. 

วาระก่อนการประชุม 
 - มอบเกียรติบตัรและเงินรางวัลโครงการ “ก้าวท้าใจ” SS3 (กลุม่งานสุขศึกษา)  
  ผลการออกกำลังกายโครงการก้าวท้าใจ Season 3 รอบ 3 ลดน้ำหนักได้มากที่สุด 
ระยะเวลา 100 วัน (1 มีนาคม-8 มิถุนายน 2564) 

ประเภทบุคคลชาย 
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

1 นายพิชิต บุตรสิงห์ เภสัชกรรม 
2 นายสมควร ภกูระบิล เภสัชกรรม 
3 นายสถาปน์ พันธ์หนอง ห้องบัตร 

ประเภทบุคคลหญิง 
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

1 น.ส.กรทชา ทุมจันทร ์ ศูนย์กระตุ้นฯ 
2 นางฤทัยรัตร์ รัตนผล OPD สูต-ินรีเวชกรรม 
3. น.ส.กัญจนา กลุธัญวัฒน ์ เภสัชกรรม 

 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  
 1.1 เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาล 
   1.1.1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลหนองคายทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ทำให้ผา่นการ Re-accredit ครั้งที ่3 โดยรับการเยี่ยมสำรวจ
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) ในวนัศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดยมี 
นายแพทย์สมคิด เลิศสินอดมุ เป็นหัวหน้าทีมผู้เยี่ยมสำรวจ  เพื่อต่อการรับรองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการ
ประชุมออนไลน์  
  1.1.2 โรงพยาบาลหนองคาย รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มูลค่า 4,700,000 บาท โดยการ
อุปถัมภ์ของวัดโพธ์ิชัย พระอารามหลวง รับมอบวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 ณ วัดโพธ์ิชัย พระอารามหลวง 
จังหวัดหนองคาย 
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     1.1.3 ทมีนักรบชุดขาว.../4 



       1.1.3 ทมีนักรบชุดขาวสู้ภัยโควิด-19 จากโรงพยาบาลหนองคาย สู่ โรงพยาบาลบุษราคัม 
อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2564 นำทีมโดยแพทย์
หญิงภรณี พรวัฒนา ซึ่งกำหนดสิ้นภารกิจแล้ว แต่แพทย์หญิงภรณี พรวัฒนา ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีก 2 สัปดาห ์
         1.1.4 โรงพยาบาลหนองคายได้รับความเมตตา จากหลวงพ่อปรีดา ฉนัฺทกโร ช่วยเหลือ
บริจาคงบประมาณเพ่ือใช้ปรับปรุง ER เป็นเงินทั้งสิ้น 18,200,000 บาท คาดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 2 
เดือน การรับบริจาคจะมีการประชุมขอมติเห็นชอบของคณะกรรมการบริจาค แล้วนำเสนอไปถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัด เพื่อให้ถูกต้องตาระเบียบพัสดุต่อไป 
       1.1.5 วอร์ดจิตเวช และ OPD จิตเวช อยู่ระหว่างดำเนินการเขียนแบบ 
       1.1.6 ด้วยผู้อำนวยการจะเกษียณอายุราชการ จึงขอให้หน่วยงานที่มีเอกสารตามอำนาจ
ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลลงนาม ขอให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนให้ทันก่อนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะ
เกษียณอายุราชการ 
  1.2 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์) 
    1.2.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับ  
    - เรื่องการแต่งแบบฟอร์มทำงาน : กำหนดใหว้ันจันทร์ใสแ่บบฟอร์มชุดกากี และ
วันที่มีประชุมของหัวหน้าส่วนราชการและของจังหวัด ประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
, ประดับเข็มที่ระลึกครบ 60 พรรษา และประดับเข็มที่ระลึกพระราชชนนีพันปีหลวง : ชุดงานพิธี  : ใส่ชุดปกตขิาว 
     - ห้ามข้าราชการมั่วสุม  
    - ห้ามดื่มสุราในร้านอาหาร 
    - ผู้ป่วยที่เป็นโควิดทีอ่ยูน่อกพ้ืนที่ขอกลบัมารักษาที่จังหวัดหนองคาย ให้รับ
เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดหนองคาย  
    - กรณีที่จะต้องจัดประชุม ที่ใช้งบประมาณ 2564 ควรทำให้แล้วเสร็จ ภายใน
เดือนสิงหาคม 2564 

ที่ประชุม    รบัทราบ   

ระเบยีบวาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่6/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564  

 ฝ่ายเลขานุการ ได้นำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย  ครั้งที่ 
6/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เผยแพร่ใน http://nkh.go.th  ให้ผู้เข้าประชุม ทุกท่านได้  พจิารณา
ล่วงหน้าแล้ว  หากมีข้อบกพร่องหรือแก้ไขขอให้โปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการและแก้ไขต่อไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมตริับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่6/2564 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 2564 

ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
 3.1 น.ส.นิรมล  พงษ์ไทย หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม ขอปรับค่าบริการทันตกรรม  (นายรัชดา 
เลิศอเนกวัฒนา) 
 - ความหมายของ Re-treat 
  เป็นการรักษารากฟันสำหรับฟันที่เคยรักษารากฟันมาแล้ว มีวัสดุอุดรากฟันที่ต้องรื้อ
ออก ซึ่งยากต่อการรื้อต้องใช้เวลาในการทำการรักษามากกว่า ผู้ที่ค่อยรกัษารากฟันมาแล้วแต่ดูแลสุขภาพช่องปาก
และฟันได้ไม่ดีพอ มีโอกาสทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำได้ 
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ตารางเปรียบเทียบค่ารักษารากฟัน 

 
หลักการและแนวคิดในการจัดทำอัตราค่าบริการสาธารณสุข 

กรอบการกำหนดอัตราบริการสาธารณสุข 

 

 
   ปัญหาและการขอขึ้นราคาในการรักษารากฟัน 
    - ราคาต้นทุน 
    - Chair time 
    - Skill specialist 
   ทันตกรรมเสนอขอขึ้นราคา 

    - งานไม่ซับซ้อน รากละ 500 บาท 
    - งานซับซ้อน รากละ 1,000 บาท 
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     ทันตแพทย์รักษา.../6 



   ทันตแพทย์รักษารากฟัน และระยะรอคอย 
 

 
  
       การลดระยะเวลารอคอยในงานรักษารากฟัน 
    - เพิ่มศักยภาพทันตแพทย ์
    - เพิ่มศักยภาพผู้ช่วยทันตแพทย์ในการช่วยข้างเก้าอ้ี 
    - เพิ่มช่ัวโมงการทำงานการรักษาคลองรากฟัน 
    - เพิ่มทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน 
    - จำกัดผู้ป่วยที่ต้องเข้าคิว 
ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบและถอืปฏิบัต ิ        

   4.1 นางฤดีมน สกุลคู รองผู้อำนวยการฯ ด้านการคลัง  รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือน
มิถุนายน 2564 

รายรับเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564 
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รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564 

 

 
ดัชนีชี้วัดสภาพคล่องการเงิน 

 
ต.ค.63 – มิ.ย.64   ปี 2563   ปี 2562 

Quick Ratio      ≥ 1 2.93 2.89 3.21 
Current Ratio   ≥ 1.5 3.51 3.46 3.68 
I/E Ratio          ≥ 1 1.01 1.08 1.08 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

ล ำดับ รำยกำร แผนเงินบ ำรุง ต.ค.63 - มิ.ย.64 % เป้ำ  ปี 2563  ปี 2562

1 งบบุคลำกร 66,000,000.00    43,685,565.07       66.19 75.00 48,682,515.23        43,036,411.58       

2 ค่ำตอบแทน 131,275,000.00  80,306,598.46       61.17 75.00 80,308,191.35        71,077,061.62       

3 ค่ำใช้สอย 120,280,000.00  85,138,258.98       70.78 75.00 77,570,596.56        49,574,512.93       

4 ค่ำวัสดุ 337,750,000.00  228,019,138.18     67.51 75.00 236,656,503.41      214,965,814.53     

5 ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดิน และ ส่ิงก่อสร้ำง 28,550,000.00    21,872,850.00       76.61 75.00 20,998,045.00        18,928,664.00       

6 ค่ำสำธำรณูปโภค 24,720,000.00    14,012,653.72       56.69 75.00 13,972,505.41        12,538,010.87       

7 เงินสนับสนุน รพ.สต. 27,100,000.00    27,291,813.36       100.71 75.00 22,498,722.06        19,384,737.86       

8 งบกลำง 18,200,000.00    -                     0.00 75.00 -                      

รวมรำยจ่ำย 753,875,000.00  500,326,877.77     66.37 75.00 500,687,079.02     429,505,213.39     
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  4.2 นายรังสรรค์ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุม่งานบริหารทั่วไป รายงานค่าสาธารณูปโภค          

 5.2.1 รายงานค่าน้ำประปา เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563 – 2564 

เดือน 
ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 

3,325,000 บาท เดือน 
ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 

3,500,000 บาท 
จำนวนหน่วยที่ใช ้ จำนวนเงิน จำนวนที่ใช ้ จำนวนเงิน 

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 
เม.ย.-63 7,831.00 183,859.38 เม.ย.-64 8,151.00 190,884.79 
พ.ค.-63 6,657.00 151,852.34 พ.ค.-64 6,293.00 147,529.58 
มิ.ย.-63 6,891.00 157,265.25 มิ.ย.-64 8,347.00 195,091.63 
ก.ค.-63 7,119.00 162,306.22 ก.ค.-64 7,623.00 178,650.64 

รวม 100,635.00 2,373,094.48 รวม 74,253.00 1,739,719.11 
ร้อยละ 71.37 ร้อยละ 49.71 

รายงานค่าไฟฟ้า เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563 – 2564 

เดือน 

ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 
16,150,000 บาท 

เดือน 
ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 

20,000,000 บาท 
จำนวนที่ใช ้ จำนวนเงิน 

จำนวนที่ใช ้ จำนวนเงิน 
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 
พ.ค.-63 436,181.21 1,635,220.95 พ.ค.-64 494,379.40 1,904,008.15 
มิ.ย.-63 374,374.88 1,497,499.50 มิ.ย.-64 449,413.80 1,731,810.22 

รวม 3,041,510.13 11,949,188.38 รวม 3,253,319.75 12,627,489.71 
ร้อยละ 73.99 ร้อยละ 63.14 
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รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริหาร : เสนอให้ใช้ข้อเสนอแนะของ สรพ. เช่น ปัญหาน้ำประปา : ให้โรงพยาบาลมีระบบ
การประสานงาน ให้แจ้งโรงพยาบาลล่วงหน้าหากการประปามีการหยุดจ่ายน้ำ, ค่าไฟฟ้า : ให้คณะกรรมการ
สาธารณปูโภค  ลงพื้นที่ดูความจำเป็นและความเหมาะสม ตรวจสอบการใช้เครื่องปรับอากาศ 

   - อาคารสนับสนุน 5 ชั้น ให้ทำป้ายชื่อโครงการฯ ผู้ควบคุม ใช้งบประมาณเท่าใด 
สิ้นสุดโครงการเมื่อใด  

   - ขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลสนามล้น มีปรมิาณในการใชข้ยะในช่วงโควิดมีจำนวน 
เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า  

 5.2.2 รายงานความคืบหน้าอาคารสนับสนุน 5 ชั้น : บริษัทจะกนัพื้นที่ในสัปดาหต์่อไป (ประมาณ
วันที่ 5 สิงหาคม 2564) แล้วเข้าดำเนินการก่อสร้าง  ใชร้ะยะเวลาประมาณ 450 วัน 

 5.2.3 รายงานความคืบหน้างานปรับปรุงก่อสร้าง 

  - ปรับปรุง OPD : กำหนดแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2564 ปัจจุบันกำลังดำเนินการ
ปรับปรุงทั้ง OPD ห้องจ่ายยานอก และยาใน  อยู่ระหว่างงวดงานที่ 1 ในกระบวนการรื้อฝ้า ขณะนีเ้สร็จบางส่วน 
(ห้องยานอกและยาใน ย้ายไปอยูท่ี่ตึกเด็ก 2 ชั่วคราว) 

  - ปรับปรุง ER : บริษัทฯเข้าพ้ืนที่ตั้งแตว่ันที่ 20 กรกฎาคม 2564 แล้วเสร็จภายในสอง
เดือนครึ่ง (ER ย้ายไปอยู่ที่ 114 เตียง ชั้น 1 ชั่วคราว) 

  - OPD จิตเวช : อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ หลังจากการออกแบบ 3D แล้วเสร็จ จะเชญิ
ผู้เกี่ยวข้องมาหารือรายละเอียดเพ่ือปรับปรุงเพิ่มเติม  

  - คลินิก ARI :  เปิดวันที่ 18 กรกฎาคม 2564  
  - ห้องจ่ายยาชั่วคราว : เปิดให้บริการวันที ่12 กรกฎาคม 2564 ที่ตึกเด็ก 2 (เดิม) 
   5.2.4 พิธีติดแผ่นยันตม์หามงคล : วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ได้มีพิธีติดแผ่นยันต์มหามงคล 
หลวงพ่อปรีดา ฉันฺทกโร วัดป่าดานวิเวก ไดเ้มตตามอบให้นำมาติดตั้งไว้ที่อาคารผู้ป่วย 10 ชั้น ทำพิธโีดย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย  รองผู้อำนวยการทุกท่าน และว่าที่รอ้ยตรีสมัย ณ หนองคาย (อดีตรองผู้ว่าฯ
ราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมภริยา ให้เกียรติมาร่วมพิธ ี 

   5.2.5 กจิกรรมปลูกสมุนไพรร่วมกับคณะสงฆ์วัดโพธ์ิชัย : เนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 25 
กรกฎาคม 2564 ชมรมจริยธรรมและชมรมจิตอาสา โรงพยาบาลหนองคาย นำทีมโดยแพทย์หญิงญานิศา  
จิรนันทกาญนแ์ละสมาชิกชมรมฯ ปลูกสมุนไพรร่วมกับคณะสงฆ์วัดโพธ์ิชัย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ สถานที่
ปฏิบัติธรรม วัดโพธิ์ชัย บ้านบุ่งเล  ตำบลปะโค จังหวัดหนองคาย 
   5.2.6 คณะกรรมการ ENV ไดจ้ัดการอบรมแผนอัคคีภัย : วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
คณะกรรมการ ENV ไดจ้ัดการอบรมแผนอัคคีภัย ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย จำนวน 120 คน ณ ห้อง
ประชุมชื่น ระวิวรรณ  

  5.2.7 Covid Ward ชั้น 8 เปิดให้บริการแล้ว 

  5.2.8  โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 จำนวน 68 เตียง, โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 จำนวน 341 
เตียง อยู่ที่เทคนิค 2 สิ่งที่ดำเนินการไปแล้ว คือ ภายนอกโครงสร้าง ปรับถนนใหม ่เตียง ที่นอน พัดลม CCTV  

  5.2.9 กรมศิลปากรเข้าสำรวจบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลังเก่า เพื่อจดทะเบียนเป็น
พิพิธภัณฑ ์ 
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      5.2.10 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า : ไดด้ำเนินการในขั้นตอนการทำสัญญาแล้ว และระบบไฟฟ้าแรง
ต่ำ(เครื่องเจน 500 KW.) ดำเนินการในขั้นตอนประกาศผู้ชนะแล้ว 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 4.3 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานอายุรกรรม (โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริหารเวชภัณฑ์ยา) 

  - การดูแลผู้ป่วยโควิด : โรงพยาบาลสนามมกีารปรับและพัฒนาขึ้นตามประเด็นปัญหาที่
เกิดขึ้น เพ่ือดูแลผู้ป่วยได้ครอบคลุม 
   เดิม รับผู้ป่วย 2 กลุ่ม 1) จากระบบปกติของโรงพยาบาล 2) คนไข้สีเขยีว รักษาตาม
อาการ หลัก ๆ คือยาพาราเซตามอล 
   ใหม่ ให้ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir)  ให้กับเคสที่มีอาการ เช่น ไข้ มีน้ำมูก เจ็บคอ 
ท้องเสีย ให้ยาตาม Standing order แพทย์ 
   -กรณีคนไข้นอกพ้ืนท่ีมารอผลตรวจ และผลตรวจเป็น Positive .ให้ประสาน SAT ของ
พื้นที่ 
ที่ประชุม   รับทราบ 

 4.4 นายนฤพนธ ์ ยุทธเกษมสันต์ รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์ แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 

  4.4.1 นโยบายการฉีดวัคซีน 

     - ในพื้นทีส่ีแดง 13 จังหวัด ฉีด Astra+Astra ห่างกัน 12 สัปดาห์, 
 กลุ่มคนอายุ 60 ปี, กลุ่มเสีย่ง 8 โรค ฉีด Astra+Astra ห่างกัน 12 สปัดาห์, กลุ่มอื่นๆ ฉีด Sinovac+Astra หรอื 
Sinovac+Sinovac ตามที่วัคซีนที่ม ี
     - จังหวัดอื่น ๆ ฉีด Sinovac+Astra ทั้งหมด ห่างกัน 3-4 สัปดาห ์
       4.4.2 การใช้ห้องประชุม : ระบบการจองห้องประชุมให้อัพเดตข้อมูล ขอให้ผู้ดแูลห้อง
ประชุม ตรวจสอบ 
  4.4.3 ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปตรวจสอบเรื่องมิเตอร์น้ำประปา ปริมาณการใช้  
 4.4.4 เงินค่าความเสี่ยงของปี 2564 ขณะนี้ได้เบิกถึงเดือนมีนาคม 2564 ขอแจ้งว่ายังมี
งบประมาณอีก 3 เดือน ยังไม่ได้เบิก ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ 
รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริหาร  : ให้หัวหน้าพัสดุทบทวนมาตรการสต็อกผ้า การสต็อกวัสด ุ
          - ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปสำรวจเรื่องมิเตอร์น้ำประปา  
ประธาน  - ให้ตรวจสอบการก่อสร้าง การใช้มิเตอร์น้ำประปา และไฟฟ้า ให้แยกมิเตอร ์
 - ให้รายงานขั้นตอนการดำเนินการ เรื่อง Solar Roof 
 

ที่ประชุม   รับทราบ    

ระเบยีบวาระที ่  5   เรื่องเพื่อพิจารณา     
  5.1 นายรังสรรค์ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร แจ้งเรือ่งเพื่อพิจารณา  

      - ด้วยวัดหายโศก จังหวัดหนองคาย ขอความอนุเคราะห์กฐินสามัคคี โรงพยาบาลหนองคาย 
ประจำปี 2564 เพื่อนำปัจจัยจากการถอดถวาย มาดำเนินการบูรณะอุโบสถวัดหายโศกเดิมที่ทรุดโทรมที่ยังไม่แล้ว
เสร็จ 

มตทิี่ประชุม   ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบ ให้ทอดกฐินสามัคคี โรงพยาบาลหนองคาย ที่วัดหายโศก 
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  5.2 น.ส.รัชดาภรณ์ ปุยนุเคราะห ์หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม แจ้งเรือ่ง 
 

- คุณดำรง สมประเสร็จ ขอจดัทำป้าย “ศาลาหลวงพ่อพระใส จำลอง” ด้านหลังของ
ศาลาให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

มตทิี่ประชุม   ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบ   

5.3 นางพนิดา พันธุรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา แจ้งเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี ้

   - Portable PUI กับ Portable Covid , PUI ขอให้เป็นตึก PUI ลงเท่านั้น  
- การทำ Portable ณ ปัจจบุัน เครื่อง Portable เหลือ 2 ตัว ดังนั้น อาจทำให้ล่าช้า 

ER หากมีคนไข้อาการไม่หนักมาก ให้มาทำที่ ชั้น 5  อาคาร 10 ชั้น ขอให้เป็นเคสที่ขึน้ไปไม่ได้ และด่วน  
- ขอปรับการ Portable ไปโรงพยาบาลสนาม รอบละ 1 ครั้ง/วัน, Portable ของ 

Cohort Ward ชั้น 8 ขอให้ไปทำในช่วงเวรดึก 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

ระเบยีบวาระที ่6  เรื่องอื่น ๆ 

   6.1 นายอภิสามารถ  คล่องขยัน หัวหน้างานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา แจ้งเรื่องอื่น ๆ 
ดังนี้ 

   - ขอชุดตรวจโควิด antigen test kit ตรวจทีโ่รงพยาบาลสนาม 

   - กรณ ีRefer ไปที่ รพศ.อุดร โดยคนไข้ทำหัตการเพิ่มเติม ต้องมีการตรวจโควิด antigen test 
kit แต่ รพศ.อุดร ไม่ยินยอม ขอให้ตรวจ แบบ RT-PCR ซึ่งรอผลตรวจใช้เวลานาน 

   - กรณ ีRefer จาก รพช. มีการ Swap RT-PCR อยู่แล้ว แต่ รพช. จะไม่มี Rapid test พอมา
ที่ Cohort Ward จะต้องทำ Rapid test ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ขอทบทวนระบบว่าจะต้องตรวจหรือไม่ 

  6.2 นายรังสรรค ์ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป : ประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 
2564  เวลา 10.30 น. ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์
พระราชทานฯ ที่ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 โรงพยาบาลหนองคาย  การแต่งกาย : ชุดปกติขาว 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ปิดประชุม   เวลา 16.30 น. 
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