
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย 
ครั้งที ่2/2565 

วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  เวลา 13.15 น. 
ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย 

 

ผู้มาประชุม 
1. นายชวมัย  สืบนุการณ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองคาย 
2. นายนฤพนธ์  ยุทธเกษมสันต์  รองผู้อ านวยการฯ ด้านการแพทย์ 
3. นายอุเทน  จันบุตรดี  รองผู้อ านวยการฯ ด้านบริหาร 
4. นางณฤดี  ทิพย์สุทธิ์  รองผู้อ านวยการฯ ด้านการพยาบาล 
5. นางพนิดา   พันธุรัตน์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ 
6. น.ส.โมฬี  นาคสาร   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านบริหารครุภัณฑ์การแพทย์ 
7. นายฉัตรชัย  บุญประชารัตน์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านระบบประกันสุขภาพ 
8. น.ส.จินตาหรา  มังคะละ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุม่ภารกิจดา้นบริการทุตยิภูมิ และตติยภมูิ คนท่ี 1 
9. นายขวัญชาย  กิติรัตน์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุม่ภารกิจดา้นบริการทุตยิภูมิและตติยภูมิคนที่ 2 
10. นายธงชัย  นาคมนต์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านพัฒนาองค์กร 
11. นายกฤษฎา  ศรีกุลวงศ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านสารสนเทศ 
12. นายจารุวัฒน ์  แจ้งวัง   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 1 
13. นางวันรัฐ    ตั้งกิจวานิชย์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 2 
14. น.ส.รัชดาพร   ปุยนุเคราะห์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 3 
15. นายสาธิต  พจน์จลองศิลป์  หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
16. นางภิรดี  บวรกิติวงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา 
17. น.ส.ธิดา  เหล่าไพบูลย์  หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก 
18. น.ส.สุนิดา  พรรณะ   หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม 
19. น.ส.นิรมล  พงษ์ไทย   หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
20. นายพิชิต  บุตรสิงห์   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
21. นายสุรพล  เอียตระกูลไพบูลย์ หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
22. น.ส.มนฤด ี  วงศ์จิตรัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 
23. นางพรรณี  สมัครคุณ  หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 
24. นายรังสรรค ์  ไชยปัญญา  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
25. นายอภิสามารถ  คล่องขยัน  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา  
26. น.ส.ปรานต์ศศิ  อินทรวิเชียร  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
27. นางกมลฐา  เกยด่านกลาง  หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์  
28. น.ส.พรรผณิต  ชัยจันทร์  หัวหน้างานนิติการ      
29. นางกมลฐา  สมานทรัพย์  หัวหน้างานศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
31. น.ส.ศิวิไลซ์  ศรีวิเศษ   เลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และ 
     สื่อสารความเสี่ยงโรงพยาบาลหนองคาย 
32. นายกงเพชร  ขุนเขียว   หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา 
33. น.ส.เพ็ญพรรณี  ใจกว้าง   นักจัดการงานทั่วไป 
34. น.ส.เขมอชิร์กุล  อินทรวิเชียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ไม่มาประชุม/...2 
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ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ) 
1. นายพิสิฐ  อินทรวงษ์โชติ  รองผู้อ านวยการฯ อาวุโส 
2. น.ส.ภรณ ี  พรวัฒนา  รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ 
3. นางสุกัญญา    กราบไกรแก้ว  รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 
4. นายวุฒิศักดิ์  อารีย์วัฒนานนท์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านบริการด่านหน้า 
5. นายบุญพิชิต  พ่อบาน   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
6. นายถนอม  เพ็ชรยิ้ม   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางขวัญใจ  เกษร   ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร 1 
2. น.ส.กชพรรณ  พิลางาม   ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร 2/หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 10 
3. นางสมร  ปัญญาสวัสดิ์  ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริการ/หน.งานการพยาบาลวิสัญญี 
4. นางบงกชจันทร์  กถนานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก 
5. นางกมลพร  จันทร์หล่น  หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 
6. นางอิฏฐิวรรณ  พิมพ์ศักดิ์  หัวหน้างานจ่ายกลาง 
7. นางปวีณา  หาระคุณ  หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก 1 
8. นางศกุนา   ลิ้มบุพศิริพร  (แทน) หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม 
9. นางสมนา  สกุลคู   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ชั้น 1,2 
10. นางนุสรา  มหิศนันท์  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ 60 เตียง ชั้น 2, 3 
11. นางณิชา  ตั้งพรชูพงศ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 
12. น.ส.พัชริดา  เคนาภูมิ   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท 
13. นางกัญญัณณัฏฐ์  พรหมเขจร  หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 2 
14. นางปิยจิตร  หอมวุฒิวงศ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 3 
15. นางสิวินีย ์  หนุ่มขุนทด  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก 
16. นางปริณดา  ไตรยะวงศ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 และ 2 
17. นางสุรีพร  ค าตา   หัวหน้าหอผู้ป่วยตา-ห-ูคอ-จมูก 
18. นางเพียงไพฑูรย์  นามศักดิ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ VIP ชั้น 4,5 
19. นางล ายอง  เลขนอก   หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม 
20. น.ส.เอมอร  อดุลโภคาธร  หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) 
21. น.ส.ประไพนิล  แก้วด้วง   หัวหน้างานธนาคารเลือด 
22. นายปรีดา  อาสนานิ   หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย 
23. นางดวงเดือน  เฆ้พวง   หัวหน้างานกายภาพบ าบัด 
24. นางเกศินี  เชื้อสะอาด  หัวหน้างานจิตเวชและยาเสพติด 
25. นางกุลภาภร  ปัญสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน/หัวหน้าศูนย์ COC 
26. นางรพิพรรณ  โสภาเวทย ์  หัวหน้าศูนย์สิทธิการรักษาพยาบาล 
27. นางโสภฎิา  ผันผิน   หัวหน้างานแพทย์ทางเลือก/งานแพทย์แผนไทย 
28. นางชนพิชา  พินยา   หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี 
29. นายวรรณกร  เดชนรสิงห์  หัวหน้างานเวชระเบียน 
30. น.ส.สิริลักษณ์  บุญประกอบ  หัวหน้างานอาชีวเวชกรรม 
31. น.ส.ทิพวรรณ  เตนากุล   หัวหน้างานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา 
                                                                                                                32. นายศุภากร…/3
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32. นายศุภากร  แสนท าพล  หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ 
33. นางส าเนียง  จันทร์รัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
34. นางคณิวรรณ  ภูษา   หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิเวช 
35. นายวรวฒุ ิ  ยังเกษม   หัวหน้างานนโยบายและแผนฯ 
36. นางวริศรา   เบ้านู   หัวหน้าหอผู้ป่วยแยกโรค 60/1, 60/4 
37. น.ส.จิรพันธ ์  เจริญ   พิเศษ ชั้น 10  
38. นายไพรสนธ์  พลดี   อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
39. น.ส.ศุภธิดา   วงละคร   อายุรกรรมชาย 
40. น.ส.ปทุมวดี   ชาวนา   อายุรกรรมชาย 
41. น.ส.อภิญญา   แท่งเหล็ก  ตา หู คอ จมูก 
42. น.ส.หทัยนันท์   ณ หนองคาย  อายุรกรรมหญิง 
43. นายสยุมภู   ยิ่งยืน   จ่ายกลาง-ห้องนึ่ง 
44. น.ส.พิมชนก   ชัยหาฤทธิ์  กุมารเวชกรรม (NICU) 
45. นายณฐาภพ   เลิศทะเสมา  ห้องผ่าตัด 
46. น.ส.ประภัสสร   ชัยทองค า  กลุ่มงานเภสัชกรรม 
47. น.ส.ฐิตาภรณ ์  พุ่มพรึก   กลุ่มงานเภสัชกรรม 
48. น.ส.วิไลลักษณ์   อุ่นจารย์   หอผู้ป่วยสูติ – นรีเวชกรรม 
49. น.ส.สุดารัตน์   แก้วมาตย์  แยกโรค (60/1) 
50. น.ส.บุศรินทร์  อินทมาตย์  ไตเทียม 
51. น.ส.สุภาพรรณ   อรรคฮาด  ศัลยกรรมหญิง 
52. น.ส.อัจฉรา   พรมลารักษ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม 
53. นายสุเมธ   อ านวยการ  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก 
54. น.ส.ธิดารัฐ   คุณาเนตร  อายุรกรรมชาย 
55. นายอนุชิต   นามอน   จ่ายกลาง-ห้องนึ่ง 
56. น.ส.เกษร   ราชป้องขันธ์  พิเศษชั้น 10 สิริปุณฺโณ 
57. น.ส.เฟ่ืองฟ้า   พันนารัตน์  กลุ่มงานเภสัชกรรม 
58. นางวันเพ็ญ   วิศิษฎ์ชัยนนท์  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
59. นางฐิตารีย ์  อิงไธสง   งานวิสัญญี 
60. นางสินีนาฎ   สุวรรณมณี  ห้องผ่าตัด 
61. นายรัชดา  เลิศเอนกวัฒนา  กลุ่มงานทันตกรรม 
62. นางเมธาว ี  สกุลคู   องค์กรแพทย์ 
63. นายยศวัฒน ์  ค าดี   กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น. 

วาระก่อนการประชุม 
 1. แนะน าร้านอาหารที่ท าสัญญา ในส่วนสวัสดิการ จ านวน 11 ร้าน ภายในโรงพยาบาลจ านวน 2 ร้าน 
 2. ผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น จังหวัดหนองคาย 2564 (หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) ได้แก่ 
     นางรพิพรรณ โสภาเวทย์ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพล
เรือนดีเด่นระดับประเทศ 
 
                                                                                                         3. แนะน าข้าราชการ/   4 
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 3. แนะน าข้าราชการได้รับการแต่งตั้งในระดับสูงขึ้น (หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) 
    -นางปวีณา หาระคุณ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งวิชาชีพช านาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล
ผู้ป่วยหนัก มีผลตั้งแต่ วันที่ 7 กันยายน 2564 
ที่ประชุม   รับทราบ  
 4. แนะน าเจ้าหน้าที่ใหม่ 20 ราย (หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) 
ล าดับ ชื่อ- สกุล วันที่เริ่มจ้าง ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1 นายไพรสนธ์พลดี  1 ก.พ. 2565 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
2 น.ส.ศุภธิดาวงละคร  1 ก.พ. 2565 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ อายุรกรรมชาย 
3 น.ส.ปทุมวดีชาวนา  1 ก.พ. 2565 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ อายุรกรรมชาย 
4 น.ส.อภิญญาแท่งเหล็ก  1 ก.พ. 2565 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตา หู คอจมูก 
5 น.ส.หทัยนันท์ณ หนองคาย  1 ก.พ. 2565 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ อายุรกรรมหญิง 
6 นายสยุมภูยิ่งยืน  1 ก.พ. 2565 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ่ายกลาง -ห้องนึ่ง 
7 น.ส.พิมชนกชัยหาฤทธิ์  1 ก.พ. 2565 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กุมารเวชกรรม (NICU) 
8 นายณฐาภพเลิศทะเสมา  1 ก.พ. 2565 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ห้องผ่าตัด 
9 น.ส.ประภัสสร ชัยทองค า  1 ก.พ. 2565 ผู้ช่วยเภสชักร กลุ่มงานเภสัชกรรม 

10 น.ส.ฐิตาภรณ์ พุ่มพรึก  1 ก.พ. 2565 ผู้ช่วยเภสชักร กลุ่มงานเภสัชกรรม 
11 น.ส.วิไลลักษณ์อุ่นจารย์  1 ก.พ. 2565 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หอผู้ป่วยสตู ิ- นรีเวชกรรม 

12 น.ส.สุดารัตน์แก้วมาตย์  1 ก.พ. 2565 พยาบาลวิชาชีพ แยกโรค (60/1) 
13 น.ส.บุศรินทร์อินทมาตย์  1 ก.พ. 2565 พยาบาลวิชาชีพ ไตเทียม 
14 น.ส.สภุาพรรณอรรคฮาด  1 ก.พ. 2565 พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมหญิง 
15 น.ส.อัจฉราพรมลารักษ์  1 ก.พ. 2565 เภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม 
16 นายสุเมธอ านวยการ  27 ม.ค. 2565 นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์

17 น.ส.ธิดารัฐคุณาเนตร  15 ก.พ. 2565 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ อายุรกรรมชาย 
18 นายอนุชิตนามอน  15 ก.พ. 2565 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ่ายกลาง -ห้องนึ่ง 
19 น.ส.เกษรราชป้องขันธ์  15 ก.พ. 2565 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พิเศษชั้น 10 สิริปุณฺโณ 
20 น.ส.เฟ่ืองฟ้าพันนารัตน์  1 ก.พ. 2565 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม 

ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

1.1ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วมปฏิบัติภารกิจรับเสด็จฯ ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการ 
ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONEและทรงเปิดชมรมTO BE NUMBER ONEและศูนย์เพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONEในวันที่ 26 มกราคม 2565ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
         1.2 การระงับการเบิกเงินค่าตอบแทนพิเศษเต็มข้ันของข้าราชการในระบบจ่ายตรงเงินเดือนได้รับ
จัดสรรงบประมาณส าหรับเบิกจ่ายผู้ที่เงินเดือนเต็มข้ัน จ านวน 40 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 33 ล้านบาท ท าให้ไม่มี
งบประมาณที่จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษในเดือนกันยายน 2565 ขอให้ชะลอการเบิกจ่ายชั่วคราว ทางกระทรวงฯ ได้
ท าเรื่องของบไปที่ส านักงบประมาณเพ่ิมเติมแล้ว เฉพาะส าหรับเงินเดือนเต็มข้ัน ไม่ใช่เงิน พตส. 

           3) หนังสือ…/5 
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         1.3 หนังสือ ด่วนที่สุด สธ0206.08.8/ว98 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องแนวทางการ
ปฏิบัติการด าเนินการกรณีการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์มิใช่ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุ
ส าหรับการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด 19 ยาเวชภัณฑ์มิใช่ยา หรืออุปกรณ์
การแพทย์ และพัสดุ สามารถจัดซื้อได้ ในการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หากเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการ ตามหนังสือที่ 
กค(กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ให้รายงานผู้บังคับบัญชาก่อนการด าเนินการ ที่เกี่ยวข้อง 
คือ การจัดซื้อน้ ายา RT-PCR  ให้จัดซื้อตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
         1.4 การเบิกจ่ายเงิน P4P ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย P4P มาให้
ข้อมูล เพ่ือเร่งด าเนินการเบิกจ่ายให้ไม่เกิน 2 เดือน จึงแจ้งหน่วยงานทุกหน่วยได้ทราบ และให้ความร่วมมือส่งข้อมูล
ให้เร็วที่สุด ระยะการเบิกจ่าย เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ เดือนตุลาคม-ธันวาคม 
2564 จะเร่งจ่ายภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2565 
         1.5 การประชุมคณะอนุกรรมการส านักงานเขตสุขภาพที่ 8 เพ่ือที่จะพิจารณาในการปรับระดับ
ของสถานพยาบาล และขยายจ านวนเตียง โรงพยาบาลหนองคาย ส่งแผนขยายจ านวนเตียงเป็นขนาด 400 เตียง  

 
         1.6 การ replace มีการท า MOU ระหว่างแผนก เป้าหมายตัวชี้วัดวางไว้อย่างไร คือการประเมิน
ตนเองตามแผนที่วางไว้ และไตรมาส 3 ต้องมีการทบทวนตนเอง ว่ากลยุทธ์ที่วางไว้มีตัวชี้วัดอะไรบ้าง ตามแผนที่วาง
ไว้ มุ่งเป้าสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ จะปรับวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดอย่างไร ควรจะมีการท า replace พร้อมการศึกษาดูงาน ซึ่งจะมี
การศึกษาดูงานที่ โรงพยาบาลสุรินทร์ ประมาณ 3 วัน ในเดือนมิถุนายน 2565 โดยให้คณะกรรมการบริหารทั้งหมด 
ได้เข้าร่วม และผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นไป คือการรีวิวเรื่องของแผน สิ่งที่ท า ได้
ตามเป้าหรือไม่  และวิสัยทัศน์ควรเป็นอย่างไร มอบงาน พรส. ท าขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.7 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร“การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน
พัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2565ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ โรงพยาบาล
หนองคาย ได้เชิญอาจารย์วรจิต  อังคสิทธิ์ มาเป็นวิทยากร .เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผน การจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุ(คลังพัสดุ) เป็นการอบรมฯ ต่อยอดจากการอบรมครั้งที่แล้ว 
         1.8 การลงเยี่ยม PCT และการท า external survey ขณะนี้ได้ลงพื้นที่ Med และศัลยกรรม 
         1.9 ผู้อ านวยการได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนรองรับแผนยุทธศาสตร์ 
ประจ าปี 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย โดยท่าน ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย 

        10) จากการประชุม/…6 
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         1.10 จากการประชุม Telemed เขต 8 
   1) ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8 ได้แจ้งการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันพระ
บรมราชชนชนก วิทยาเขตอุดรธานี ความคืบหน้าการด าเนินการ คาดว่าจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์ได้ ประมาณ เดือน 
กรกฎาคม 2565 เริ่มต้นขนาด 300 เตียง ระยะ 10 ปีคือ พ.ศ. 2575 จะขยายเป็น 540 เตียง และมีวิทยาลัย
สาธารณสุขศาสตร์ (แพทย์แผนไทย) ตั้งอยู่ด้วย  
   2) นโยบายพัฒนาระบบสารสนเทศ R8 Any where พัฒนาระบบหมอพร้อม ใช้ในกรณี 
MOPH หมอพร้อม Station ฯลฯ เริ่ มที่ โ ร งพยาบาล อุดร ธานี , โ รงพยาบาลหนองบั วล าภู  MOPH Lab, 
MOPHPharmacy,โรงพยาบาลหนองคาย,โรงพยาบาลเลย ระบบยืนยันตัวตนของชาวต่างชาติ 
   3) การจัดมหกรรมกัญชา โรงพยาบาลบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2565 
มอบพญ.สุกัญญา  กราบไกรแก้ว เข้ารว่มประชุม 
   4) การ Kick Off เมืองผู้สูงอายุของจังหวัดหนองคาย 
   5) การเบิกจ่ายงบค่าเสื่อมของโรงพยาบาลหนองคาย ครุภัณฑ์ 2 รายการ ได้ลงนามไป
แล้ว,งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของโรงพยาบาลหนองคาย มีอาคาร 5 ชั้น และระบบบ าบัดน้ าเสีย 
   6) จังหวัดหนองคาย ได้เอาโรงพยาบาลหนองคายเป็นโมเดล การจัดท าโครงการป้องกัน
อุบัติภัยและฉุกเฉิน ท าทางข้ามทางม้าลาย 
ที่ประชุม   รับทราบ 

  เรื่องแจ้งให้ทราบจาก นพ.นฤพนธ์  ยุทธเกษมสันต์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์  
                     1. แจ้งเรื่องจากการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดจังหวัดหนองคาย 
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565   
  1.1ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
   1)นายเอกอุดม สูหา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตประจ าจังหวัดหนองคาย ต าแหน่งเดิม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารคดีภาค ๑ กลุ่มที่ ๑ (พนักงานไต่สวน
ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านคดี) สานักงาน ป.ป.ช. ภาค ๑ 
   2)นายวุฒิ เร่งประดุงทอง ต าแหน่ง นายด่านศุลกากรหนองคาย ต าแหน่งเดิมนายด่าน
ศุลกากรระนอง 
   3)นางพวงพกา ร้อยพรมมา ต าแหน่ง ธนารักษ์พ้ืนที่หนองคาย ต าแหน่งเดิม 
เลขานุการกรม ส านักงานเลขานุการกรมธนารักษ์ 
   4)นายจักรพงษ์ค าพันธ์ ต าแหน่ง สถิติจังหวัดหนองคาย ต าแหน่งเดิม สถิติจังหวัดล าพูน 
   ๕)นายสุกรรณ ปัญสวัสดิ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองคาย ต าแหน่งเดิม ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี 
   ๖)นายประทีป อุ่ยเจริญ ต าแหน่ง นายอ าเภอเมืองหนองคาย ต าแหน่งเดิมนายอ าเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
   7)ว่าที่ร้อยตรีนครชัย แสงมณี ต าแหน่ง นายอ าเภอศรีเชียงใหม่ ต าแหน่งเดิมนายอ าเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย 
 1.2. ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืน 
   1)นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ ต าแหน่งเดิม นายอ าเภอเมืองหนองคายต าแหน่งใหม่ 
นายอ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

2) นายทศพล ./7 
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   2) นายทศพล สินยบุตร ต าแหน่งเดิม นายอ าเภอศรีเชียงใหม่ต าแหน่งใหม่นายอ าเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
   3)พ.ต.อ.ณรัชต์พล เลิศรัชตะปภัสร์ต าแหน่งเดิม ด่านศุลกากรหนองคาย 
ต าแหน่งใหม่ ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 
  1.3.ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ลดหย่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
  ลดหย่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ในการโอนและการจ านองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคาร ดังกล่าว 
ส าหรับผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ราคาไม่เกินสามล้านบาท 
  1)ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ และค่าจดทะเบียนจ านองอสังหา- ริมทรัพย์
อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวในคราวเดียวกัน ร้อยละ 0.01 ส าหรับกรณีการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝดและบ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดิน
พร้อมอาคาร ดังกล่าว โดยราคาซื้อขายและราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ ทุนทรัพย์ไม่เกินสามล้านบาท และวงเงิน
จ านองไม่เกินสามล้านบาท ทั้งนี้ ส าหรับผู้ที่ซื้อซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 
  2)ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนห้องชุด และค่าจดทะเบียนการจ านองห้องชุดอันเนื่องมาจาก
การจดทะเบียนโอนห้องชุดดังกล่าวในคราวเดียวกัน ร้อยละ 0.01 ส าหรับกรณีการโอนกรรมสิทธิ์และการจ านอง
ห้องชุดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดโดยราคาซื้อขายและราคา
ประเมินทุนทรัพย์ไม่เกินสามล้านบาท และวงเงินจ านองไม่เกินสามล้านบาท ทั้งนี้ ส าหรับผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่ง
เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 
ที่ประชุม  รับทราบ 
2. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
    2.1 สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในเรือนจ าจังหวัดหนองคาย 
  - ผู้ต้องขัง 1,634 คน 
  - มีเจ้าหน้าที่ 74 คนติดเชื้อโควิด-19 จ านวน 10 คน (ชาย 8 คน หญิง 2 คน)เข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลหนองคาย 4 คน โรงพยาบาลสนามเรือนจ า 1,613 คน 
   2.2 Time Line ประเมิน คปสอ. รอบ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2565

 
2.3 ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติจังหวัดหนองคายประจ าปีงบประมาณ 

2565 
  รอบท่ี 1 วันที่ 16-18 มีนาคม 2565 
  รอบท่ี 2 วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 

 

2.4 ผลการรักษา/…8 
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  2.4 ผลการรักษาผู้ป่วยนอกทั้งหมดท่ีได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์
แพทย์แผนไทย 

ผลงานอ าเภอเมือง 

 
   2.5 ผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 2565   
(ไตรมาส 1) 

 
       2.6 ผลการคัดเลือกการประกวดพ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. 2565 
       1) ประเภท ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชนะเลิศ ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองคาย 
       2) ประเภทโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยาบาลหนองคาย 
       3) ประเภทโรงพยาบาลชุมชนชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยาบาลโพนพิสัย 
       4) ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนา 

2.7 การเบิกชดเชย/…9 
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    2.7 ผลการเบิกเงินชดเชยค่าบริการ Covid-19 จังหวัดหนองคาย 

 
  2.8 ศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ (4S 4C) 
  - Structure มีศูนย์จัดเก็บรายได้ตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้ 
  - System มีระบบการเรียกเก็บทุกกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
  - Skill บุคลากรได้รับการอบรมหรือพัฒนาศักยภาพ 
  - Care มีการบันทึกข้อมูลกิจกรรมการรักษาครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
  - Code มีการบันทึกรหัสการรักษาพยาบาลครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
  - Claim มีการเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพ 
  - Account มีการส่งข้อมูลการเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานทันเวลาที่ก าหนด 
ประธาน1.แจ้งที่ประชุมเรื่องค่าตอบแทนเงินฉีดวัคซีน ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 เบิกจ่ายไป 19 วันท าการ เป็น
จ านวนเงิน 959,000 บาท มอบกลุ่มการพยาบาลจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 
                             2. หัตการที่มีความเร่งด่วน ให้สามารถตรวจ RT-PCR ได้เลย 
ที่ประชุม  รับทราบ 
     3. เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลหนองคาย 
   3.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019รายการ เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและ
สัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง 1 เครื่อง จ านวนเงิน 3,590,000 บาทลงนามใน
สัญญาภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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                  4. นายอุเทน  จันบุตรดี รองผู้อ านวยการด้านบริหาร แจ้งเรื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยทางจังหวัดเล็งเห็นว่า โรงพยาบาลมีความส าคัญ จังหวัดหนองคายจะเป็น 
Smart City Zone ทางเทศบาลได้ด าเนินการตั้งกรวยแบบถาวรและทาสีถนนมีชัย จะน าสายไฟลงดิน และติดตั้ง
ไฟสัญญาณเตือนส าหรับข้ามถนน ให้โรงพยาบาลด าเนินการ 

           1.ตรวจสอบกล้องวงจรปิด มอบงาน ENV ติดตั้งกล้องส่องไปทางถนน ในทางที่เข้า-ออก 
 2.ทบทวนที่จอดรถ ด้วยมีการปรับทางเข้าใหม่ ได้ท าที่จอดรถส าหรับผู้ช่วยฯ  และที่จอดรถส าหรับ
หัวหน้ากลุ่มงาน บริเวณข้างสนามเทนนิส,ที่จอดรถบริเวณ อาคาร 10 ชั้น มีจ านวน 10 ที่ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้มา
บริจาค วิทยากร หัวหน้าส่วนราชการที่มาติดต่อราชการ เวลา 07.00-15.00 น. 
   3.จากการส ารวจพื้นที่ เห็นว่าบริเวณหลายที่ยังมีการใช้งานที่ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ จึงเห็นควรตั้ง
คณะกรรมการจัดสรรพื้นที่ใช้สอย,เศษจากการปรับปรุงพ้ืนที่ ควรเป็นหน้าที่รับผิดชอบผู้รับจ้าง,อุปกรณ์ของงาน ER 
น าไปวางไว้ เห็นควรประสานพัสดุ เพ่ือท าเรื่องส่งคืน 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน-1.แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมฯ ในวันที่ 4-5 เมษายน 2565 
 -                   2. สาธารณสุขนิเทศก์แจ้งในที่ประชุม เขต 8 อวช. มีความล่าช้า เนื่องจาก 
   - ผิด Format 
   - ผิด พิสูจน์อักษร 
   - จุดประสงค์ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา 
                     3. การจัดสรรทุนรอบพิเศษจะต้องเรียนที่ สป. มอบพญ.ภรณี และพญ.จินตาหรา 
ตรวจสอบการจัดสรร 
                    4. ขอบคุณทีมแพทย์ที่ได้สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการบันทึกความร่วมมือการฝึกอบรม
แพทย์กับแพทยสภา และหน่วยฝึก ได้ท าการส่งเรื่องไปที่แพทยสภาแล้ว 
ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2รับรองรายงานการประชุมครั้งที่1/2565เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 
 ฝ่ายเลขานุการ ได้น ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย  ครั้งที่ 
1/2565 วันที่ 24 มกราคม 2565 เผยแพร่ใน http://nkh.go.th  ให้ผู้เข้าประชุมทุกท่าน ได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว  
หากมีข้อบกพร่องหรือแก้ไขขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการเพ่ือแก้ไขต่อไป 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
 3.1 แจ้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมฯ หลักสูตรทางบริหาร 
  -       1) หลักสูตรรองบริหาร ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฯ คือนางสาวพรรผณิตชัยจันทร์ 
          2) หลักสูตรรองแพทย์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฯ คือ นายจารุวัฒน์ แจ้งวัง 
          3) หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฯ คือ นางวริศรา เบ้านู  
และนางสาวนิรมล  พงษ์ไทย 
 3.2 บัตรจอดรถของโรงพยาบาลจะเริ่มแจกภายในสัปดาห์นี้ และใช้จริงในวันที่ 14 มีนาคม 2565  
 3.3 การปรับปรุงบ้านพักผู้อ านวยการหลังเดิม ได้รับประสานจากกรมศิลป์ จะเข้ามาประเมินซ่อมในวันที่ 7-9

มีนาคม 2565 
ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4/....11 

 



-11- 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

                        4.1นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล แจ้งเรื่องเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 
         4.1.1 .รายงานผลการด าเนินการCOVID free setting 

1. จ านวนตรวจ  ATK = 1900 +2697+1495 = 6092 (+7) 
  2. จ านวนรับวัคซีน    เข็ม  1=519+637+202 = 1358   
  3. ปัญหาอุปสรรค : ผู้ป่วยแจง้ว่าแพทย์ไม่ให้ฉีด ไม่พร้อมฉีด 
  4. การติดเชื้อ COVID ของเจ้าหน้าที่ในปี 2565 : 22 คน (10+22) 
  5.เตรียมที่พักเจ้าหน้าทีร่ะหว่างรอผลตรวจATK ทีอ่าคารหอพักนักศึกษา  

จ านวน 8 ห้อง  
  4.1.2 การด าเนินการ ESB 

1. การจัดประชุม phase I,II 
 - จ านวนเจ้าหน้าที่เข้าอบรมฯ 1,037 คน (1,150) คิดเป็นร้อยละ 90 
 - phase III : จัดอบรมฯ พิเศษเฉพาะหัวหน้าตึก วันที่ 25 มีนาคม 2565 
            และผู้ที่จะเป็นพิธีกร/ วิทยากรในวันที่ 24 มีนาคม 2565 
2. ประกาศเกี่ยวกับระเบียบของโรงพยาบาล ; ด้านพฤติกรรมการบริการ 
          -มาตรฐานการรับโทรศัพท์ และพฤติกรรมการให้บริการ 

  4.1.3 ความก้าวหน้าของหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด 
  - Unit มีการปรับปรุงเรื่องประตู 
  - รอเตียง 
  - Flow การรับผู้ป่วยยาเสพติดที่จะมาบ าบัด /แนวทางการดูแลผู้ป่วย 

กรณีท่ีมีอาการก้าวร้าว 
4.1.4การให้บริการของหอผู้ป่วยพิเศษ 

หอผู้ป่วย ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
  อัตราครองเตียง /

ผู้ป่วยต่อวัน 
อัตราครองเตียง /

ผู้ป่วยต่อวัน 
อัตราครองเตียง /ผู้ป่วย

ต่อวัน 
อัตราครองเตียง /ผู้ป่วย

ต่อวัน 
VIP4 90.07   /8.82 92.83 / 10.21    90.52   / 10.07 83.20 / 8.55 
VIP5 91.91   / 10.2 95.04  / 10.45  83.4    / 9.17 67.21 / 7.60 
สู่ขวัญ 62.65 / 5.68 66.72 / 5.92 75.43 / 7.57 75.3 / 6.01 

สิริปุณโณ ยังไม่เปิดบริการ  ยังไม่เปิดบริการ 63.96 / 5.81 67.49 /6.19 
60/2 77.10 / 9.23 73.29 / 8.75  52.67 / 6.30 65.87 4.22 
60/3 95.66 / 11.45 100.14 / 12.05 69.75 / 9.85 27.05 / 3.25 

                  ที่ประชุม รับทราบ 

                    4.2 นางพนิดา  พันธุรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องจากงานกิจกรรมพิเศษ 
                                       1) โรงพยาบาลหนองคายได้มีการจัดท าโลโก้ใหม่ สติ๊กเกอร์โลโก้มีหลายขนาดลือกใช้ได้ตาม

ความเหมาะสมจึงได้มีการออกแบบจัดท าป้ายต่าง ๆในโรงพยาบาลใหม ่เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรับ-มอบสิ่งของ  
    2) เสื้อยืดโปโลสีน้ าเงินส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีมาใหม่ ให้กลุ่มทรัพยากรบุคคลส ารวจข้อมูล เพ่ือจะได้ 

น าเสื้อมาจ าหน่วยที่สหกรณ์โรงพยาบาลหนองคาย 
                  ที่ประชุม รับทราบ 

4.3 นายฉัตรชัย/…12 
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 4.3 นายฉัตรชัย บุญประชารัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านระบบประกันสุขภาพ รายงานผล 
การด าเนินงานตามแผนเงินบ ารุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.-ม.ค. 65) 
               ผลการด าเนินงานแผนเงินบ ารุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64–ม.ค.65) 

 
  รายรับ 

 
  รายจ่าย 

 
  รายรับเงินสด 

 
  รายรับเงินเบิกต้นสังกัด/ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ 
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  รายรับกองทุนประกันสังคม 

 
  รายได้อ่ืนๆ 

 
  รายรับกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

 
  เงินค่าจ้าง 

 
  ค่าตอบแทน 
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  ค่าใช้สอย 

 
  ค่าวัสดุ 

 
  ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 

 
  ค่าสาธารณูปโภค 

 
  เงินสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย 
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  Benchmarking รพท.หนองคาย กับ รพท./รพศ  ไตรมาสที่ 1/2565 

 
  ความมั่นคงทางการเงิน(ไตรมาสที่ 1/2565) 

 
  ต้นทุนหน่วยบริการ (Unit Cost) ไตรมาสที่ 1/2565 
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  ข้อมูลเปรียบเทียบการรายงานผลงานบริการจาก 3 ฐานข้อมูล เดือนสิงหาคม 2564  

 
 ประเด็นปัญหา ข้อมูลจาก HDC (สสจ./สนง.เขตสุขภาพ), CMI@Moph (กบรส.)และ Hfo  
(กองเศรษฐกิจฯ) 
 ความแตกต่างของข้อมูลมาจากช่วงเวลาในการส่งข้อมูล และคุณภาพของข้อมูล 
 - ข้อมูลที่ส่งให้กองเศรษฐกิจฯ (Hfo) จะถูกก าหนดให้ส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป โดยข้อมูล 
ผลงานบริการ ถูกส่งรวมไปกับงบทดลอง ของ รพ. ซึ่งข้อมูลการให้บริการในระบบ HosXPยังไม่ครบถ้วน 
 ถูกต้อง สมบูรณ์ 100% 

           - CMI@Mophและ HDC จะเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลจาก รพ. เบื้องต้นส่งต่อให้ สสจ. 
ตรวจสอบข้อมูลผ่านโปรแกรม DRG Index แล้วค่อยน าเข้าระบบ โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนของ 
เดือนถัดไป 
 ความแตกต่างระหว่างข้อมูล Sum AdjRW ไตรมาสที่ 1/2565 ระหว่าง CMI@Moph(กบรส.) กับ 
กองเศรษฐกิจฯ (HFO) 

 
               การแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพของข้อมูลโดยข้อมูลการให้บริการในระบบ HosXP จะต้องลงข้อมูล 
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ 100% และให้เป็นปัจจุบัน 

                                                                                                เปรียบเทียบผล/...17 
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 เปรียบเทียบผลการประเมินประสิทธิภาพ Total Performance Score ไตรมาส 1  
ปีงบประมาณ 2565 

 
                    ที่ประชุม  รับทราบ 

 4.4 นางสาวจินตาหรา  มังคะละ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ และ 
ตติยภูมิคนที่ 1 แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.หนองคาย  

      เป็นนโยบายของเขตสุขภาพที่ 8 ที่จะมีการก่อตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ของสถาบัน 
พระบรมราชชนชนก ที่จังหวัดอุดรธานี คาดว่าจะเริ่มรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4,5,6 ไดป้ระมาณ พ.ศ.2569- 

2570 เพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ 
ศึกษาชั้นคลินิก รพ.หนองคาย 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 
 4.5 นายธงชัย นาคมนต์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านพัฒนาองค์กร แจ้งเรื่องความก้าวหน้า QM&RM 
       1.โรงพยาบาลหนองคายมีสิ่งแวดล้อมดี มีความทันสมัย และบริการที่ดีตามนโยบาย EMS 

(Environment สิ่งแวดล้อมดี – Modernization ความทันสมัย – Smart Service บริการด้วยหัวใจ) 
          1.1 โรงพยาบาลพัฒนาตามหลัก EMS  
               -ศึกษาเกณฑ์และปรับให้เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล 
               -ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการร่วมกัน 
          1.2 ประเมินตนเองและปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
          1.3 ส่งแผน และแบบประเมินตนเองให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เพ่ือขอรับ 

การประเมิน The must 
          1.4 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจรับเอกสารและประสานวัน เวลา ตรวจประเมิน 
ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข 
          1.5 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย รายงานผลการด าเนินงานผ่านการประเมิน  
The must 
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     2. ส านักงานเขตสุขภาพที่ 8เชิญชวนส่งผลงานสมัครรับรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ 
และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ประจ าปี พ.ศ. 2565 
         2.1 ประเภทพัฒนาการบริการเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีในผู้ต้องขัง 
เรือนจ าจังหวัดหนองคาย 
         2.2 ประเภทนวัตกรรมบริการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบ  
Telemedicine โรงพยาบาลหนองคายผ่านระบบออนไลน์ Website ของส านักงาน ก.พ.ร  WWW.opdc.go.th 
    3. การประชุม HA 501Standard Implementation การน ามาตรฐานสู่การปฏิบัตวิันที่ 
26-28 มกราคม 2565 
    4. การประชุม อบรมการใช้งานโปรแกรมความเสี่ยง (HRMs)2P Safety HospitalRisk 
Manager ประจ าหน่วยงานหน่วยสนับสนุนการรักษา และ Back officeในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 
    5. สรพ.ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรเสมือนจริงในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 
13.30-16.30 น.ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4โรงพยาบาลหนองคาย 
    6. ก าหนดการลงเยี่ยมส ารวจภายใน “Internal Survey” (Phase I)หน่วยงานคลินิก และ 
สนับสนุนการรักษาระหว่างวันที่ 7, 21-25, 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565 
    7. แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ HA โรงพยาบาลหนองคาย  ปีงบประมาณ 2565 

 
  - แบบส ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์ ปี 2565 

 
ที่ประชุมรับทราบ 

 4.6 นางสาวรัชดาพร  ปุยนุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 3 
แจ้งผลการตรวจ ATK เจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2565 
 สรุปผลการตรวจคัดกรองโรคโควิด (แบบด้วยตนเอง) ตามมาตรการความปลอดภัยในองค์กร ตาม 
ความเสี่ยงบุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย 
 

http://www.opdc.go.th/
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 ตรวจคัดกรอง ครั้งที่ 3 ประจ าเดือนมกราคม วันที่ 18 - 20 มกราคม 2565 

 
 ตรวจคัดกรอง ครั้งที่ 4 ประจ าเดือนมกราคม วันที่ 25 - 27 มกราคม 2565 

 
                       ตรวจคัดกรอง ครั้งที่ 1 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 ตรวจคัดกรอง ครั้งที่ 2 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 

ตรวจคัดกรอง ครั้งที่ 3/…20 
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 ตรวจคัดกรอง ครั้งที่ 3 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 สรุปผลการตรวจคัดกรองโรคโควิด (แบบด้วยตนเอง) ตามมาตรการความปลอดภัยส าหรับ 
องค์กร ตามความเสี่ยง บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกท่ีเข้ามาปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลหนองคาย 
  ตรวจคัดกรองประจ าเดือนมกราคม วันที่ 25 - 27 มกราคม 2565 

 
  ตรวจคัดกรองประจ าเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2565 

 
ที่ประชุมรับทราบ 

 4.7นายสุรพล  เอียตระกูลไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  
แจ้งแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล 
 ตัวชี้วัด 
 1. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 
 2. ปริมาณการใช้ยาสมุนไพร เทียบกับจานวนการสั่งจ่ายยาทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
 

สถานการณ์การใช้ยา/...21 
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 สถานการณ์การใช้ยาสมุนไพรโรงพยาบาลหนองคาย 
  ข้อมูลย้อนหลังมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร 3 ปีย้อนหลัง(บาท)(2562 - 2564) 

 
  มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร ปี 2565 (บาท)ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 

 
 ปริมาณการใช้ยาสมุนไพร เทียบกับจ านวนการสั่งจ่ายยาทั้งหมด (ครั้ง)(2563 - 2564) 

 
 
 

ปริมาณการใช้ยา/...22 
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                   ปริมาณการใช้ยาสมุนไพร เทียบกับจ านวนการสั่งจ่ายยาทั้งหมด( ครั้ง) ปี 2565 
                   (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565) 

 
 ร้อยละปริมาณการใช้ยาสมุนไพร เทียบกับจ านวนการสั่งจ่ายยาทั้งหมด(ครั้ง) 
 เขตสุขภาพท่ี 8 รายจังหวัด(โรงพยาบาลทั่วไป) ปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-กพ.65) 

 
  
 รายการยาสมุนไพรในโรงพยาบาลหนองคาย 

1. ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร 
                     ยาสมุนไพร 
 - ยาธาตุบรรจบ  
 - ยาเบญจกูล 
 - ยาขมิ้นชัน (ท้องอืด)  
 - ยาขิง (ขับลม) 
 ทดแทนยาแผนปัจจุบัน 
 - Simethicone 80 mg  
 - Sodamint tab 300 mg  
 - Mix carminative  
 - Diagest 

                                              - Ranitidine/…23 
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 - Ranitidine 150 mg 
 - Omeprazole 20 mg 
 รักษาอาการ 
 - ท้องอืด ท้องเฟ้อ  
 - อาหารไม่ย่อย  
 - โรคกระเพาะอาหาร  
 - โรค/กลุ่มอาการ เช่น Dyspepsia , GERD , Peptic ulcer 
                 2. ยารักษากลุ่มอาการทางท้องผูก 
 ยาสมุนไพร 
 - ยาธรณีสันฑะฆาต  
 - ยามะขามแขก 
 - ตรีผลา 
 ทดแทนยาแผนปัจจุบัน 
 - Milk of Magnesium 300 mg 
 - Lactolose 
 รักษาอาการยาระบาย บรรเทาอาการท้องผูก 
                 3. ยารักษากลุ่มอาการทางริดสีดวงทวาร 
 ยาสมุนไพร 
 - เพชรสังฆาตทดแทนยาแผนปัจจุบันDaflonรักษาอาการบรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก 
                 4. ยารักษากลุ่มอาการทางท้องเสีย 
 ยาสมุนไพร 
 - ยาธาตุบรรจบ 
 - ฟ้าทะลายโจร 
 ทดแทนยาแผนปัจจุบันLoperamide 2 mg.รักษาอาการท้องเสียไม่ติดเชื้อ   
                 5. ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจ 
 ยาสมุนไพร 
 - ฟ้าทะลายโจร 
 - ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม  
 - ยาตรีผลา  
 - ยาอมมะแว้ง 
 ทดแทนยาแผนปัจจุบัน 
 - Paracetamol 250 mg(ฟ้าทะลายโจร) 
 - Bromhexine  
 - Acetylcysteine 
 - Dextromethorphan 
 - M.tussis. 
 รักษาอาการ 
 - บรรเทาอาการเจ็บคอ หวัด 
 - บรรเทาอาการไอ มีเสมหะ 
 - ช่วยขับเสมหะ 
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                 6. ยารักษากลุ่มอาการทางแก้ไข้/ร้อนใน/ภูมิแพ้ 
 ยาสมุนไพร 
 - ยาห้าราก  
 - ยาบัวบก  
 - ยามะระขี้นก   
 - ยาปราบชมพูทวีป 
 - ฟ้าทะลายโจร 
 ทดแทนยาแผนปัจจุบัน 
 - CPM 4 mg+ Paracetamol 500 mg 
 - Paracetamol   
 รักษาอาการ 
 - บรรเทาอาการไข้ ร้อนใน กระหายน้ า  
 - แก้พิษหัด แก้พิษอีสุกอีใส 
 - ใช้ในผู้ป่วยบรรเทาอาการหวัดในระยะแรก และอาการเนื่องจากการแพ้อากาศ 
                 7. ยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา 
 ยาสมุนไพร 
 - ยาประสะไพล 
 - บ ารุงเลือด 
 ทดแทนยาแผนปัจจุบัน 
 - Mefenamic acid 250 mg 
 - Dimenhydinate 
 รักษาอาการ 
 - ใช้ในกรณีผู้ป่วยระดูมาไม่สม่ าเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ 
 - บรรเทาอาการปวดประจ าเดือน 
 - ขับน้ าคาวปลา  
 - กระตุ้นน้ านม 
                 8. ยารักษากลุ่มอาการทางยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก 
 ยาสมุนไพร 
 - ยาบัวบกครีม(แผลติดเชื้อ/แผลสด/แผลเปิด) 
 - ยาพญายอ (เริม,งูสวัด)  
 - ยาเจลว่านหางจระเข้ (ใช้ทาเพ่ือลดอาการบวมแดงจากอาการอักเสบของผิว)  
 ทดแทนยาแผนปัจจุบัน 
 - Acyclovir Cream 
 - ยาครีมกลุ่มแก้แพ้ แก้คัน 
 - TA Cream 
 - Clotrimazome Cream 
                 9. ยารักษากลุ่มอาการระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม/วิงเวียน) 
 ยาสมุนไพร 
 - ยาหอมทิพโอสถ 

               ยาหอมเทพจิตร/…25 
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 - ยาหอมเทพจิตร 
 - ยาหอมนวโกฐ 
 ทดแทนยาแผนปัจจุบัน 
 - Dimenhydrinate 50 mg 
 - Cinnarizine 25 mg 
 รักษาอาการ 
 - ปวดศีรษะจากความเครียดกังวล 
 - บรรเทาอาการเวียนศีรษะ แก้จุก เสียด 
 - อาการท่ีรู้สึกใจหวิววิงเวียน คลื่นไส้ ตาพร่าจะเป็นลม  
 - นอนไมห่ลับ อ่อนเพลีย 
 - ช่วยบ ารุงหัวใจ 
 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 1.ประชาชนยังคลาดแคลนความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาสมุนไพร 
 2.แพทย์,พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยังไม่ทราบข้อมูลและแผนการด าเนินงาน 
การใช้ยาสมุนไพรใน โรงพยาบาลหนองคาย 
 3.แพทย์แผนปัจจุบันยังขาดความเชื่อม่ันในการใช้ยาสมุนไพร และยังเคยชินกับการใช้ 
ยาแผนปัจจุบันมากกว่า 
 แนวทางการเพ่ิมการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลหนองคาย 
                     1. ประชุมชี้แจงข้อมูลให้ที่ประชุมกรรมการบริหารรับทราบถึงสถานการณ์ 
 2. ประชุมชี้แจงในที่ประชุมองค์กรแพทย์ให้ทราบถึงชนิดของยาสมุนไพรที่มีใช้ใน 
โรงพยาบาลหนองคาย 
 3.ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบและเข้าถึงยาสมุนไพรได้มากข้ึน 
 4. ติดตามข้อมูลการใช้ยาเป็นระยะๆ (เช่นทุก 3 เดือน) และรายงานความคืบหน้าให้ 
คณะกรรมการบริหารได้รับทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

 4.8 นายรัชดา เลิศเอนกวัฒนา ประธาน ENV แจ้งโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาด้านหน้าOPD 
           - Design Modern 

  - ระยะยื่นออกมา 5 เมตร พ้ืนที่รวม 116 ตารางเมตร  
  - กันแดด กันฝน 
  - แข็งแรง 
  - แสงสว่างเพียงพอตอนกลางคืน 
  -งบประมาณ 500,000 บาท 

   ผู้รับจ้างที่ 1 เสนอแบบ 
   -เหล็กกล่อง 1.5 นิ้ว 
  -โครงสร้างรับน้ าหนักเป็นครีบปลา 
  -หลังคาใช้เมทอลชีทบุฉนวนกันความร้อน 
  -เพดานแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ไฟโคมกลม 
  -รางน้ าฝนด้านหน้า 
  -อยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 

  ผู้รับจ้างที่ 2/…26 
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               ผู้รับจ้างรายที่ 2 เสนอแบบ 

  -โครงสร้างเป็นเหล็กขนาดเล็ก เพ่ือลดน้ าหนักสานเป็นโครงสร้าง เจาะยึดกับ 
                                โครงสร้างอาคาร  

       -หลังคาใช้เมทัลชีท บุฉนวน PU  
  -เพดานเป็นพื้นผิวคอมโพสิต 
  -ไฟเป็น LED downlight 
  -รางน้ าฝนด้านหน้า 
  -อยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 

   ผู้รับจ้างรายที่ 3 เสนอแบบ 
  -โครงสร้างหลังคาเป็นเหล็ก โดยลักษณะด้านหน้าแหงนขึ้น มีการยึด 

เหล็กค้ ากับอาคารเพื่อรับน้ าหนัก 
  -หลังคาเป็นเมทัลชีท 
  -รางน้ าฝนอยู่ด้านในชิดกับอาคาร 
  -เกินงบประมาณที่ก าหนด 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 4.9 นายพิชิต  บุตรสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม แจ้งเรื่องเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 
       4.9.1 RDU 
      ร้อยละของโรงพยาบาล ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ 2565 

 
   ตารางผลการด าเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ปีงบประมาณ 2565 
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  สรุปผลงาน RDU เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565 

 
 
  4.9.2 การส่งยาช่วงโควิด  
           โครงการลดความแออัด รับยาใกล้บ้าน โรงพยาบาลหนองคาย  ปีงบประมาณ  
2565 (ไตรมาส 1) 
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     รายรับ –รายจ่าย การจัดส่งยา 
               สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
        - ส่งทางร้านยา รพ.ได้ 70 บาท/ครั้ง 
        - ส่งทางปณ.  รพ. ได้  50 บาท/ครั้ง 
         -สิทธิประกันสังคม/จ่ายตรง/ช าระเงิน 
        - ส่งทางร้านยา ไม่มีค่าใช้จ่าย ฟรี 
        - ส่งทางปณ. รพ.ให้ผู้ป่วยช าระจ่ายส่ง 80 บาท/ครั้ง 
   4.9.3 วัคซีนโควิด 

 
                    ที่ประชุม  รับทราบ 

 4.10 นางสาวนิรมล  พงษ์ไทย หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม แจ้งเรื่องการนัดท าฟันบุคลากร 
โรงพยาบาลหนองคาย โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรมบุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย ขูดหินปูน อุดฟัน 
         - นัดรับบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-11.30 น.  
         - ผู้เข้ารับบริการจะต้องมีผลตรวจ ATK เป็นลบในเวลา 48 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับบริการ  
         - สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลหนองคาย 
                               โทร 042-413-456 ต่อ 119-120 (คุณบัวพันธ์ เนาวใน) 
                   ที่ประชุม  รับทราบ 

 4.11  นายถนอม/...29 
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 4.11  นายถนอม  เพ็ชรยิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล แจ้งการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบเดือน เมษายน 2565  
          ด้วยจังหวัดหนองคาย แจ้งการจัดสรรวงเงิน เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ใน 
วงเงินร้อยละ 2.96 (จังหวัดหนองคายร้อยละ 0.04) และให้แต่ละส่วนราชการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการของข้าราชการและบริหารวงเงินส่งจังหวัดภายใน วันที่ 10 มีนาคม 2565 ในการนี้โรงพยาบาลหนองคาย 
ขอแจ้งหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงิน ดังนี้ 
          1) จัดสรรให้ทุกหน่วยงานร้อยละ 2 ของอัตราเงินเดือนรวม 
          2) จัดสรรร้อยละ 0.85 ของอัตราเงินเดือนรวม โดยใช้คะแนนตัวชี้วัดกลางเป็นฐานในการ 
ค านวณการจัดสรร และตามสัดส่วนอัตราเงินเดือนรวม 

            3) จัดสรรในวงเงินร้อยละ 0.11 ให้แก่หน่วยงานที่มีภาระงานมาก หรือผู้ได้รับรางวัลดีเด่น 
หรือผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ของงานยุทธศาสตร์ หรือผลสัมฤทธิ์งาน Service Plan หรือผลสัมฤทธิ์ในงานสนับสนุนนโยบาย
ของโรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รัฐบาล หรือผู้ได้
รับค าชมเชยจากการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ ฯลฯ  

           ดังนั้น ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและบริหารวงเงิน 
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนตามไฟล์ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลจัดเตรียมไว้ให้ และอัตราการเลื่อนเป็นไปตามตารางนี้ 
เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์คะแนน อัตราการเลื่อนเงินเดือน หมายเหตุ 
กลุ่มดีเด่น 90-100 3.20-5.00 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาวงเงินที่

จะใช้เลื่อนให้เป็นไปตาม
ก าหนด และไม่ให้เสนอ
ขอเลื่อนเกินร้อยละ 5.00 

กลุ่มดีมาก 80-89.99 2.76-319 
กลุ่มดี 70-79.99 2.00-2.75 
กลุ่มพอใช้ 60-69.99 1.00-1.99 
กลุ่มต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ 60 ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

 ขอให้ทุกหน่วยงานติดต่อขอรับไฟล์โดยใช้ Flash Drive หรือทางเมล์ แล้วส่งผลการพิจารณาถึง 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 3 มีนาคม 2565 
                    ที่ประชุม  รับทราบ 

 4.12 นายรังสรรค์ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
                       1. รายงานสาธารณูปโภคประจ าเดือน มกราคม 2565 

               รายงานค่าไฟฟ้า ประจ าเดือน มกราคม 2565 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563 – 2564-2565      

 
  รายงานค่าน้ าประปา/…30 
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 รายงานค่าน้ าประปา กุมภาพันธ์ 2565 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563 - 2564 – 2565  

 
   2. การก่อสร้างอาคารสนับสนุน 5 ชั้น 
       - ใช้ระยะเวลาก่อสร้างไปแล้ว  180 วัน (40%)    
    - เหลือระยะเวลาก่อสร้าง       270 วัน (60%) 
    - งานก่อสร้างล่าช้ากว่าสัญญา 146 วัน (32.44%) 
    - อยู่ในงวดงานที่ 1 จาก 18 งวดงาน 
    - ประชุมตรวจรับงานก่อสร้างอาคารสนับสนุน 5 ชั้น งวดที่ 1 
                                            วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
              3. งานก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียขนาด 500 ลบม. 
    - งบประมาณปี 2565 จ านวน  24,084,000 บาท  
    - ราคากลาง              จ านวน  23,143,300 บาท 
    - คู่สัญญา                 หจก.ศรีทันดร การโยธา 21,800,000 บาท  
    - สัญญาเริ่มต้น         29 ธนัวาคม 2564 - 28 ธันวาคม 2565 
    - จ านวน                   365 วัน 6 งวดงาน 
    - ใช้ระยะเวลาก่อสร้างไปแล้ว   จ านวน  61 วัน   คิดเป็นร้อยละ 16.71   
    - คงเหลือระยะเวลาก่อสร้าง    จ านวน  304 วัน คิดเป็นรอ้ยละ 83.29 
    - งานล่าช้ากว่าสัญญา           จ านวน  -  วัน  คิดเป็นร้อยละ -   
    - ขณะนี้การด าเนินการ           อยู่ในงวดที่ 1 จากท้ังหมด 6 งวดงาน 
    - ผลงานรวมงานทั้งหมด        คิดเป็นร้อยละ 8.91 
     4.รายงานงบประมาณปีงบประมาณ 2565 
    ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ งบจัดสรร  3,560,000 บาท 
    1.ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วแสงด้วยไฟฟ้า บ.ไทยสเตอร์ไล 
                                             1,757,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 

 2.เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น 12 ถุง 
                   1 เครื่อง 1,790,000 บาท เบิกจ่าย 

    สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ  
     ระบบบ าบัดน้ าเสีย 1 ระบบ งบจัดสรร   21,800,000 บาท 
    งบเงินกู ้1 รายการ   
    -เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวม 
                                          ศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จ านวน 1 เครื่อง งบจัดสรร 3,590,000 บาท   
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              งบประมาณ 2564 กันเบิกเหลื่อมปี จ านวน 14,899,800 บาท เบิกจ่าย 
                                          1,453,600 บาท คิดเป็นร้อยละ9.75 
                       ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

          5.1 นายนฤพนธ์  ยุทธเกษมสันต์ รองผู้อ านวยการฯ ด้านการแพทย์ ขอความเห็นชอบปรับแผน
เงินบ ารุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2565 

 
   ขอความเห็นชอบปรับแผนเงินบ ารุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2565 

 
     เหตุผล   เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ (COVID-
19) และมีจ านวนการตรวจเพ่ือหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมากกว่าแผน
เดิมที่ได้รับจัดสรรไว้ ประกอบกับมีรายการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาฯ (e-bidding) ซึ่งจะไม่
ทันเวลาและกระทบต่อการให้การบริการ โดย ณ ปัจจุบันมีจ านวนผู้มารับบริการเฉลี่ยวันละ 300-400 รายต่อวัน 
     จึงมีความจ าเป็นต้องปรับวงเงินแผนจัดซื้อ ชุดน้ ายาเพ่ือตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ 
เพ่ือเร่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป 
      แผนเงินบ ารุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุงครั้งที่ 2 

 
                  ที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
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             5.2 นายฉัตรชัย บญุประชารัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านระบบประกันสุขภาพ ขอความเห็นชอบ
ปรับอัตราค่าบริการฯ (กลุ่มชาวต่างชาติ) 
       ตามประกาศโรงพยาบาลหนองคาย เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลหนองคาย 
พ.ศ.2564 ลวท. 29 ม.ค. 2564  
                             1.ชาวต่างชาติ “กลุ่มแรงงานต่างด้าว, บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ” ให้ใช้อัตรา
ค่าบริการฯ เดียวกับกลุ่มคนสัญชาติไทย 
     2.ชาวต่างชาติ “กลุ่มท่ีเข้ามาท างาน, ศึกษาเล่าเรียน และกลุ่มนักท่องเที่ยว” ปรับอัตรา
ค่าบริการฯ เพ่ิม 1.5 เท่าของอัตราค่าบริการฯ ของโรงพยาบาลหนองคาย พ.ศ.2564 ทุกหมวด ยกเว้นรายการ  
หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร 
      3.การมัดจ าค่ารักษาพยาบาล ส าหรับชาวต่างชาติ 
    - ให้ผู้ป่วยหรือญาติจ่ายมัดจ าค่ารักษา จ านวน 10,000 บาท ก่อน Admit ทุกราย    
    - ยกเว้น Case Emergency  ให้ Admit ก่อน  แล้วจึงให้จ่ายมัดจ า ในวันถัดมา 
    - ในเวลาราชการ   ให้ศูนย์สิทธิการรักษา เป็นผู้ให้ค าแนะน า+กรอกเอกสาร  แล้วให้
ผู้ป่วย/ญาติไปจ่ายมัดจ าค่ารักษา ที่ห้องการเงิน (ออกใบเสร็จการช าระเงิน ให้ผู้ป่วย)    
    - นอกเวลาราชการ  ให้ Ward เป็นผู้ให้ค าแนะน า+กรอกเอกสาร แล้วให้ผู้ป่วย/ญาติไป
จ่ายมัดจ าค่ารักษา ที่ห้องการเงิน (ออกใบเสร็จการช าระเงิน ให้ผู้ป่วย) 
                  ที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
       5.3 นางสาวธิดา   เหล่าไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ขออนุมัติซื้อเครื่องตรวจการได้ยินใน
ทารกแรกเกิด 
                 ที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
  ที่ประชุม  ไม่มีเรื่องเสนอ 

                ปิดประชุม เวลา  19.40 น. 
 
 
 
 (นางสาวเพ็ญพรรณี ใจกว้าง) 
               ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 (นางสาวเขมอชิร์กุล อินทรวิเชียร) 
            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 (นายรังสรรค์ ไชยปัญญา) 
          นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
            ผู้รับรองรายการการประชุม 


