
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย 
ครั้งที ่7/2565 

วันพุธที ่31  สิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 13.15 น. 
ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย 

 

ผู้มาประชุม 
1. นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  ประธานกรรมการ 
2. นพ.นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์ กรรมการ 
3. นายอุเทน จันบุตรดี รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริหาร กรรมการ 
4. นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ รองผู้อำนวยการฯ ด้านการพยาบาล กรรมการ 
5. พญ.ภรณี พรวัฒนา รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ/  กรรมการ 
   ประธานองค์กรแพทย์ 
6. พญ.สุกัญญา กราบไกรแก้ว รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและ  กรรมการ 
   ตติยภูมิ และหัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม 
7. นพ.ฉัตรชัย บุญประชารัตน์ รองผู้อำนวยการฯ ด้านการพัฒนาระบบบริการและ  กรรมการ 
   สนับสนุนบริการสุขภาพ 
8. พญ.พนิดา พันธุรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ และ  กรรมการ 
   หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 
9. พญ.โมฬี นาคสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริหารครุภัณฑ์การแพทย์  กรรมการ 
   และหัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 
10. พญ.จินตาหรา มังคะละ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านวิชาการและงานวิจัย และ  กรรมการ 
   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ  
   และตติยภูมิ คนที่ 1 
11. นพ.กฤษฎา ศรีกุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสารสนเทศ และ  กรรมการ 
   หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
12. นพ.ธงชัย นาคมนต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาคุณภาพองค์กรและ กรรมการ 
   ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 
13. นพ.รัฐวิชญ ์ สุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบประกันสุขภาพ กรรมการ 
14. นพ.จารุวัฒน์ แจ้งวัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 1  กรรมการ 
   และหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม 
15. พญ.รัชดาพร ปุยนุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 3  กรรมการ 
   และหัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
16. นพ.วุฒิศักดิ์ อารีย์วัฒนานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการด่านหน้า กรรมการ 
17. พญ.กรรณิการ์ โกสิลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ  กรรมการ 
   และตติยภูมิ คนที่ 3 
18. นพ.จำรัส พงษ์พิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ กรรมการ 
   และตติยภูมิ คนที่ 4  
19. ทพ.รัชดา เลิศเอนกวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาอาคารสถานที่  กรรมการ 
   สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
20. นพ.เอกพนธ์ บวรกิติวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัสดุ กรรมการ 
21. พญ.สุนิดา พรรณะ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม กรรมการ 
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22. นพ.สุรพล เอียตระกูลไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม และหัวหน้ากลุ่มงาน กรรมการ 
   การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
23. พญ.ภิรดี บวรกิติวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา กรรมการ 
24. พญ.ธิดา เหล่าไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กรรมการ 
25. พญ.มนฤดี วงศ์จิตรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด กรรมการ 
26. พญ.อรอินทร์ วินทะไชย หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กรรมการ 
27. นพ.บุญพิชิต พ่อบาน หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม กรรมการ 
28. ทพญ.นิรมล พงษ์ไทย หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม กรรมการ 
29. นางนารี บุศยพงศ์ชัย (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน กรรมการ 
30. นายกงเพชร ขุนเขียว หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา กรรมการ 
31. นายพิชิต บุตรสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม กรรมการ 
32. นางกมลฐา เกยด่านกลาง หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ กรรมการ 
33. นายอภิสามารถ คล่องขยัน หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา กรรมการ 
34. นางกมลพร จันทร์หล่น หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ กรรมการ 
35. น.ส.ปรานต์ศศิ อินทรวิเชียร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
36. นางพรรณี สมัครคุณ หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน กรรมการ 
37. น.ส.วาสนา  ภูมีตั้ง (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี กรรมการ 
38. นายถนอม เพ็ชรยิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
39. น.ส.พรทิพย์  สุดใจ (แทน) หัวหน้างานนิติการ กรรมการ 
40. นายวรวุฒ ิ ยังเกษม หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ กรรมการ 
41. นางวันเพ็ญ วิศิษฎ์ชัยนนท์ (แทน) หัวหน้างานศูนย์พัฒนาคุณภาพ กรรมการ 
42. นายรังสรรค์ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และ กรรมการและ 
   หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ เลขานุการ 
43. น.ส.ศิรินทร ดีรักษา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ผู้ช่วยเลขานุการ 1 
44. น.ส.เขมอชิร์กุล อินทรวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 2 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1. นพ.พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ รองผู้อำนวยการอาวุโส กรรมการ 
2. พญ.วันรัฐ ตั้งกิจวานิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 2  กรรมการ 
   และหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
3. นพ.ขวัญชาย กิติรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ  กรรมการ 
   และตติยภูมิ คนที่ 2 
4. นางพรทิพย์ จินดา หัวหน้างานศูนย์บริหารค่ารักษาพยาบาล กรรมการ 
5. น.ส.ศิวิไลซ์ ศรีวิเศษ หัวหน้างานศูนย์สื่อสารและประชาสัมพันธ์ กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางขวัญใจ เกษร ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร 
2. น.ส.กชพรรณ พิลางาม ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร 2 
3. นางสมร ปัญญาสวัสดิ์ ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริการ/หน.งานการพยาบาลวิสัญญี 
4. นางสินีนาฎ  สุวรรณมณี (แทน) ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ/หัวหน้างาน 
   การพยาบาลห้องผ่าตัด/หน.ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย 
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5. นางบงกชจันทร์ กถนานนท์ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์/ 
   หัวหน้างานผู้ป่วยนอก/คลินิกให้คำปรึกษา 
6. นางนงค์นุช  ลานอุ่น (แทน) หัวหน้างานจ่ายกลาง/ห้องนึ่ง 
7. นางยุวดี  ศิริรัตน์ (แทน) หัวหน้างานห้องคลอด 
8. นางปวีณา หาระคุณ หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก 1 
9. นางนงเยาว์ ท้าวพรม หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก 2 
10. นางกฤษณา สารบรรณ หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม 
11. นางเยาวเรศ ตัณฑเกษม หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ สู่ขวัญ ชั้น 5 
12. นางนุสรา มหิศนันท์ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ  60  เตียง ชั้น 2,3  
13. นางวริศรา เบ้านู หัวหน้าหอผู้ป่วยแยกโรค 60 เตียง ชั้น 1,4  
14. น.ส.จิรพันธุ์  เจริญ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษสิริปุณโณ ชั้น 10  
15. นางสมนา สกุลคู หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 
16. นางสุรีรัตน์  สมคุณา หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 
17. นางณิชา ตั้งพรชูพงศ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 
18. น.ส.พัชรริดา  เคณาภูมิ หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท 
19. นางกัญญัณณัฎฐ์ พรหมเขจร หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 
20. นางขจีวรรณ นันทโพธิ์เดช หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 
21. นางปิยจิตร           หอมวุฒิวงศ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง  
22. นางสิวินีย์ หนุ่มขุนทด หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก  
23. นางปริณดา ไตรยะวงศ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 และ 2 
24. นางสุรีพร ตู้จินดา หัวหน้าหอผู้ป่วย ตา-ห-ูคอ-จมูก 
25. นางเพียงไพฑูรย์ นามศักดิ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ VIP ชั้น 4,5 
26. นางลำยอง เลขนอก หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม  
27. น.ส.เอมอร           อดุลโภคาธร หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. (IC) 
28. นางสำเนียง จันทร์รัตน์ หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
29. น.ส.ประไพนิล แก้วด้วง หัวหน้างานธนาคารเลือด 
30. นายปรีดา อาสนานิ หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย 
31. นายธงชัย  อักษรพิมพ์ (แทน) หัวหน้างานจิตเวชและยาเสพติด 
32. นางรพิพรรณ โสภาเวทย ์ หัวหน้างานตรวจสอบสิทธิ 
33. นางช่อเพชร ตันกิจเจริญ หัวหน้าหน่วยคิดค่ารักษาพยาบาล  
34. นางโสภิฎา ผันผิน งานแพทย์ทางเลือก/งานแพทย์แผนไทย 
35. นายวีระชัย   อาศัย หัวหน้างานช่างเทคนิค 
36. น.ส.ทิพวรรณ เตนากุล หัวหน้างานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา 
37. นายวรรณกร เดชนรสิงห์ หัวหน้างานเวชระเบียน 
38. น.ส.เบญจมาศ  ลีบาง (แทน) หัวหน้างานศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
39. นางธนานันต์       อาสนานิ หัวหน้างานตรวจและรักษาผู้ป่วยคลินิกพิเศษ  ชั้น 1 
40. นายศุภากร        แสนทำพล   หัวหน้าศูนย์พัฒนาระบบสารสนเทศ 
41. นายฐิติศักดิ์ ตันนารัตน์ หัวหน้างานบริการยานพาหนะ 
42. น.ส.เสาวลักษณ์ สัจจา หัวหน้างานเวชกรรมสังคม 
43. นายภิญโญ  ทุริสุทธิ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (เรือนจำจังหวัดหนองคาย) 
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44. นางอนุดา  ถิรัฏฐานกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
45. นางลัดดาวัลย์  โพชราช พนักงานประกอบอาหาร 
46. นางนันทา  ศิริพูลศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
47. นางกฤษติยา      พุ่มบัว      เภสัชกรปฏิบัติการ   
48. น.ส.สุรีย์พร  สุวรรณรินทร์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
49. น.ส.สิรินา ทบวอ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
50. นางธัชนันท์  วสันธรางกูร นักกายภาพบำบัดชำนาญการ 
51. นางฐิตารีย์  อิงไธสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
52. นายกฤษณะ มะมูลคำ นักโภชนาการปฏิบัติการ 
53. น.ส.ศิริวรรณ สุวรรณี พนักงานประกอบอาหาร 
54. นางเจนจิรา มิยะนุต พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
55. น.ส.อาริสา โสดาวาปี พนักงานประจำห้องยา 
56. น.ส.จิราพร แพงศรี พนักงานรับโทรศัพท์ 
57. น.ส.ธนพร พุทธา พยาบาลวิชาชีพ 
58. น.ส.อัญธิชา  สังข์สมศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น. 

วาระก่อนการประชุม 
1. รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยนายศัตภัทร สหัชพงษ์ ผู้จัดการร้านแดงแหนมเนือง ได้บริจาค

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 720,000 บาท ประกอบด้วย เครื่องตรวจอวัยวะภายใน
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครือ่ง  ราคา 580,000 บาท  และ เตียงผู้ป่วยสามไกมือ
หมุนราวปีกนก จำนวน 6 เตียง ราคารวม 144,000 บาท 

2. มอบโล่และเกียรติบัตร รางวัลการพัฒนาคุณภาพประเภทหน่วยงานการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลในชุมชน ระดับดีเยี่ยม (Gold Award) ให้กับ นางนันทา ศิริพูลศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

3. มอบใบประกาศ การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุม HA region : HACC KKU 2565 ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

3.1 ประสิทธิผลของแนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันหลอดเลือดดำส่วนปลายอักเสบและ
ภาวะรั่วซึมจากการได้รับยาความเสี่ยงสูง (High alert drug) 

ผู้วิจัย     นางณัฐกมณ สอนคำหาญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หอผู้ป่วยหนัก 1 
ที่ปรึกษา นางปวีณา หาระคุณ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 

3.2 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวิในผู้ต้องขังเครือข่ายโรงพยาบาลหนองคาย 
ผู้วิจัย  1. นางวันเพ็ญ วิศิษฎ์ชัยนนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

 2. นายภิญโญ ทุริสุทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เรือนจำจังหวัดหนองคาย 
 3. นางสาวสุรีย์พร สุวรรณรินทร์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
 4. นางสาวกาญจนา แววศรี เภสัชกรชำนาญการ  
 5. นางชนาธิป สร้อยศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

ที่ปรึกษา  1. นายแพทย์วุฒิศักดิ์ อารีย์วัฒนานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ  
 2. นางบงกชจันทร์  กถนานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
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และโรงพยาบาลหนองคายขอมอบใบประกาศสำหรับเครือข่ายร่วมวิจัยการพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวิในผู้ต้องขังเครือข่ายโรงพยาบาลหนองคาย คือ 

 - นายภิญโญ ทุริสุทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เรือนจำจังหวัดหนองคาย 

3.3 การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังการเกิด Phlebitis & Extravasation จากการใช้ยาความ
เสี่ยงสูงผู้ป่วยใน 

ผู้วิจัย      ภญ. สุพัตรา แข็งกลาง 
ที่ปรึกษา  พญ.สุกัญญา กราบไกรแก้ว 

3.4 การเปรียบเทียบผลการตรวจคัดกรองซิฟิลิส โดยวิธีแบบดั้งเดิมและแบบย้อนทางในกลุ่ม
ผู้ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลหนองคาย 

ผู้วิจัย ทนพญ. สุรีย์พร สุวรรณรินทร์ 

4. บุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ (กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

4.1 หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ ๓8 กระทรวงสาธารณสุข 
      - แพทย์หญิงภรณี พรวัฒนา รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ 

4.2 หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๕ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
อุดรธานี สถาบันพระบรมราชชนก  

       (1) ทพญ.นิรมล  พงษ์ไทย     ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
       (2) นางวริศรา      เบ้านู       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  

4.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม “การให้บริบาลทางเภสัชกรรมการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง” รุ่นที่ 6 รอบท่ี 5  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

           - นางกฤษติยา     พุ่มบัว     เภสชักรปฏิบัติการ   

ประธาน ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการอบรม และขอให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์  

5.  แนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ 6 ราย (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) 
- นายกฤษณะ มะมูลคำ นักโภชนาการปฏิบัติการ 
- น.ส.ศิริวรรณ สุวรรณี พนักงานประกอบอาหาร 
- นางเจนจิรา มิยะนุต พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
- น.ส.อาริสา โสดาวาปี พนักงานประจำห้องยา 
- น.ส.จริาพร แพงศรี พนักงานรับโทรศัพท์ 
- น.ส.ธนพร พุทธา พยาบาลวิชาชีพ 

6. พิธีมอบหมวกนิรภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายสวม
หมวกนิรภัย จำนวน 1 ราย คอื นางลัดดาวัลย์   โพชราช  พนักงานประกอบอาหาร 

7. พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ทำคุณงามความดี ประจำเดือน สิงหาคม 2565 จำนวน 2 ราย คือ 
พลทหารสันติราษฎร์  บุญจิต และพลทหารสุบรรณ  พิมพ์นนท์ 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 
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นายแพทย์ชวมัย  สืบนุการณ ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย  กล่าวเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข  
1.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทบริหารระดับสูง ตามมต ิครม. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 จำนวน 7 ราย เพ่ือทดแทนตำแหน่งที่จะ
ว่าง สับเปลี่ยนหมุนเวียน และผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ดังนี้ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งเดิม ดำรงตำแหน่ง 
นายธเรศ กรัษนยัรวิวงค์  อธิบดีกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมควบคมุโรค 
นายสุระ วิเศษศักดิ ์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลดักระทรวง อธิบดีกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
นายพงศ์เกษม ไข่มุกด ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลดักระทรวง 
นายธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลดักระทรวง อธิบดีกรมการแพทย ์
นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลดักระทรวง 
นายยงยศ ธรรมวุฒ ิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลดักระทรวง 
นายธงชัย เลิศวิไลรตันพงศ์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลดักระทรวง อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 

2. แจ้งเรื่องมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขา
โรคหัวใจ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 มีมติเห็บชอบให้โรงพยาบาลหนองคายเปิดบริการตรวจ
สวนหัวใจและผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในรูปแบบดำเนินการด้วยตนเอง ตามบันทึกข้อความ ด่วนที่สุดที่ สธ 
0207.04.2/19317 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 

                    ที่ประชุม : รับทราบ 

1.2 เรื่องแจ้งจากเขตสุขภาพที่ 8 (นพ.นฤพนธ์  ยุทธเกษมสันต์  รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์) 
1) นโยบายเขตสุขภาพที่ 8  ปี 2565 ได้แก่ 1.โครงการคลินิกผู้สูงอายุ  2.โครงการ    

30 บาทรักษาทุกท่ี ไม่มีใบส่งตัว   3.สมุนไพรกัญชงกัญชาสร้างเศรษฐกิจ 4.บริการปฐมภูมิ   5.Medical Hub 6. 
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและกรแพทย์พ้ืนบ้าน 

2) แนวคิดสุขภาพ 4 ประเด็นหลัก ดังนี้  1.Medical Service Hub  2.Academic Hub 
3.Produce Hub 4.Wellness Hub 

3) แนวทางการตรวจราชการ จะมีการประเมินให้คะแนนเพื่อรับรางวัลหน่วยรับตรวจ
ราชการดีเด่น/รอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

4) แผนการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดหนองคายได้
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง (รพ.หนองคาย 1 ตำแหน่ง/ สสจ.หนองคาย 1 ตำแหน่ง) 

5) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณงบค่าเสื่อม พ.ศ. 2564-2565 เขต 8 อยู่ในลำดับ
ที่ 1 ของประเทศ 

6) กำหนดการวางศิลาฤกษ์ อาคารพักคนไข้ คสล. โรงพยาบาลสกลนคร และตรวจเยี่ยม
โรงพยาบาลสกลนคร วันที่ 26 กันยายน 2565 โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

7) ความก้าวหน้าการดำเนินการระบบหมอพร้อม I-Claim โรงพยาบาลนำร่อง  
มอบ ศูนย์สิทธิการรักษา และ IT ดำเนินการทดสอบระบบเพ่ือให้พร้อมใช้งาน 

8) Model Loei happiness well being Metaverse by Green Medicine 
- ศูนย์นวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ ครบวงจร 
-ศูนย์ปลูกและงานวิจัยกัญชาไม้ดอกและนวัตกรรมสมุนไพร 
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-ศูนย์ผลิตอาหารกัญชาและกิจกรรม Adventure 
-ศูนย์แสดงศิลปวัฒธรรม ผ้าฝ้าย แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรม 

9) Nawang Model  คาดว่าน่าจะขยายไปทุกจังหวัดในเขต 8 

 
(10)  โครงการหาทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 300 เตียงและศูนย์แพทย์ศึกษา

ชั้นคลินิกอุดรธานี โดยการวิ่งการกุศล เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2565 จำหน่ายเสื้อในราคา 200-300 บาท 
(11) แผนพัฒนาบุคลากร ER โดยเป้าหมายจะให้มี ENP ร้อยละ 50 ของพยาบาล ER ซ่ึง

ของแผนจังหวัดหนองคาย ปี 2568 จะมียอด ENP 34 คน (ร้อยละ 32.70) 
(12) การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลงาน service Plan ปี 2565 

เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 12-13 กันยายน 2565 จ.นครพนม 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

1.3 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 7/2565 

นายอุเทน จันบุตรดี รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริหาร  
1) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวชื่นชมคณะแพทย์ ที่ให้ข้อมูลต่าง ๆ และ ชื่ นชม

ผู้อำนวยการเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี 
2) ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อ่ืน 
    นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดหนองคาย 

และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 

นายรังสรรค์ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
1) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการกรมการจังหวัดฯ ประจำปี 2565 
     - เดือนกันยายน 2565 วันที่ 22 กันยายน 2565 
     - เดือนตุลาคม 2565 วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
     - เดือนพฤศจิกายน 2565 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 
     - เดือนธันวาคม 2565 วันที่ 22 ธันวาคม 2565 
2) การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค0405.4/ว708 
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 : หน่วยงานของรัฐได้รับความเห็บวงเงินงบประมาณท่ีจะใช้จัดซื้อ/จัดจ้าง) 

1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
- ระบบ e-GP 
- Web site หน่วยงาน 
- สถานที่ปิดประกาศหน่วยงาน  
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2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
- กำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนฯ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะลงนามในสัญญา

ได้ก็ต่อเมื่อ พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรงบประมาณและ ในกรณีไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้  

- บันทึกข้อมูลโครงการฯ ในระบบ e-GP ไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัส
แหล่งเงิน กรณีได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วให้บันทึกก่อนทำสัญญา 

3) คาดหมายลักษณะจังหวัดหนองคาย 

 
4) การเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 จะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2565  

นายพิชิต  บุตรสิงห์  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  
4) โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ  

จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ ลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวน และมีคนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว
ยังไม่ครบตามเป้าหมาย ยังขาดอีก 30 คน ซ่ึงสามารถสมัครเพ่ิมเติมได้ถึงวันที่ 5 กันยายน 2565 

 
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

1.4 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
(นพ.นฤพนธ์  ยุทธเกษมสันต์  รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์) 

1) ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ สำหรับผู้สูงอายุ Nong Khai Aging City  
     WHO 8 ประเด็น ประกอบด้วย 1.พ้ืนที่ภายนอกและตัวอาคาร 2.ที่อยู่อาศัย 3.การ

คมนาคมขนส่งและการสัญจร 4.การมีส่วนร่วมเชิงสังคม 5.การมีส่วนร่วมในฐานพลเมืองและการจ้างงาน  6.การ
ให้ความสำคัญและการยอมรับเชิงสังคม 7. การสื่อสารและการให้ข้อมูล 8.บริการชุมชนและสุขภาพ 

2) ผู้ตรวจราชการและสาธารณสุขนิเทศ  
- นโยบาย 9 ประเด็น ขอชื่นชม จังหวัดหนองคายขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม

นโยบายได้ดี เห็นควรพัฒนาจังหวัดหนองคายให้เป็นประตูสู่อินโดจีน และดูแลประชาชนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 30 
บาท รักษาทุกที่ ทั้งในเขตพ้ืนที่ และนอกเขตพ้ืนที่ ทั่วประเทศ 
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- ขอชื่นชม การดำเนินงานราชทัณฑ์ปันสุขของจังหวัดหนองคาย ดำเนินการได้ดี 
- กัญชาทางการแพทย์ ขอชื่นซม การดำเนินการการใช้กัญชาทางการแพทย์ ในกลุ่ม

ผู้ป่วย Palliative Care เพ่ิมข้ึน 
3) แผนยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย  

 
4) ผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละการรับบริการ อ.เมืองหนองคาย 13.63 
5) มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5  

(อ.เมืองหนองคาย ร้อยละ 1.57) 
6) หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายขึ้นทะเบียน เกินเป้าหมาย 73.76 (อ.เมือง

หนองคาย) 

ประธาน มอบ  นพ.สุรพล  พิจารณายา CPD และนพ.ฉัตรชัย เรื่องแพคเกจ 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

1.5 เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลหนองคาย 
1) เมื ่อวันจันทร์ที ่ 29 สิงหาคม 2565 ไปเยี ่ยมชม ณ ศูนย์หัวใจและอาคารสงฆ์ 

โรงพยาบาลสกลนคร 
2) ขอชื่นชมหน่วยงานที่ได้รายงานการประชุมของกลุ่มงานให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ได้รับทราบ เช่น หอผู้ป่วยพิเศษสิริปุณโณ ชั้น 10  อาคารภูมิจิต กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน เป็นต้น และขอชื่นชนบุคลากรบางท่านที่ได้รายงานการเข้าร่วมอบรมให้ได้รับทราบ 

3) กิจกรรมเคารพธงชาติให้ทำต่อเนื่อง 
4) ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการด้านบริหารที่เป็นผู้กำกับดูแล กลุ่มงานการเงิน กลุ่ม

งานบัญชี ที่ทำใหก้ารปฏิบัติงานลุล่วงไปด้วยดี 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 

 ฝ่ายเลขานุการ ได้นำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 
6/2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เผยแพร่ใน http://nkh.go.th ให้ผู้เข้าประชุมทุกท่าน ได้พิจารณา
ล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 

นพ.ธงชัย  นาคมนต์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาคุณภาพองค์กรและยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ขอแก้ไข
รายงานการประชุมฯ หน้า 30  จาก “....น้อยกว่า 50 คน/วัน…” เป็น “...น้อยกว่า 50 คน/วัน...” 

                      ที่ประชุม  .../10 
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                     ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมตามที่ได้แก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
3.1 การอบรมหลักสูตรรองผู้อำนวยการด้านบริหาร : นายศุภากร   แสนทำพล 
3.2 การนำเสนอข้อมูลการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 

1) อบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ ๓8 กระทรวง
สาธารณสุข (แพทย์หญิงภรณี พรวัฒนา รองผู้อำนวยการฯด้านปฐมภูมิ) 

2) อบรมหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๕ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี สถาบันพระบรมราชชนก 

    - ทพญ.นิรมล  พงษ์ไทย  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ขอขอบคุณผู้บริหารที่ให้การ
สนับสนุนในการอบรมครั้งนี้ และนำความรู้มาพัฒนาโรงพยาบาลและตัวเองมากขึ้น 

    - นางวริศรา  เบ้านู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ   

ประธาน ขอขอบคุณและชื่นชมบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ทำให้สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดหนองคาย 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
4.1  นพ.นฤพนธ์  ยุทธเกษมสันต์  รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์ แจ้งเรื่องค่าตอบแทน

ตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) โรงพยาบาลหนองคาย  ปีงบประมาณ 2566 
วงเงินตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2566  จำนวน  40,000,000 บาท 

เกณฑ์การจ่าย ตามแผนฯ 
1. ภาระงาน 80% 32,000,000   (2,666,666) 
2. บริหาร 10% 4,000,000  (333,333) 
3. งาน HA 10 % 4,000,000 

รวม 40,000,000 

การคำนวณวงเงิน ปีงบประมาณ 2566 
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อัตราการจ่าย P4P โรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2566  วงเงิน 40,000,000 บาท 
ประเภท สันส่วนวิชาชีพ อัตราจ่ายตามจัดสรร อัตราจ่าย 80 % 

แพทย์ (1) 1 15,110 12,088 
ทันตแพทย์ (2) 0.8 12,090 9,672 
เภสัชกร (3) 0.35 5,290 4,232 

พยาบาลวิชาชีพ (4) 0.25 3,770 3,016 
วิชาชีพอ่ืน ปริญญาตรี (5) 0.2 3,020 2,416 

วิชาชีพอ่ืน ต่ำกว่าปริญญาตรี (6) 0.1 1,510 1,208 
Back Office ปริญญาตรี (7) 0.1 1,510 1,208 

Back Office ต่ำกว่าปรญิญาตรี (8) 0.05 750 600 
คนท่ีไม่เคยไดร้ับฉบับ 7 (9) 0.05 750 600 

 
  1. จ่ายตามผลลัพธ์/ภาระงาน (Pay for Performance) 
   ส่วนที่ 1 จัดสรรตามวันทำการและการสแกนลายนิ้วมือ 
    = วงเงินทั้งหมด X วันทำการเฉลี่ยของหน่วยงาน  
                             จำนวนวันทำการประจำเดือน 
                     X สแกนเฉลี่ยของหน่วยงาน  
                           จำนวนวันทำการประจำเดือน 
   ส่วนที่ 2  นำวงเงินจากส่วนที่ 1 มาคำนวณในส่วน 2  ประกอบด้วย 
สัดส่วนวิชาชีพ และตามผลลัพธ์ของงาน (50 : 50) 
  การจัดสรรวงเงินตามผลลัพธ์ของงาน 
   -จัดสรร 50 % และลดลงตามสัดส่วนของอัตราครองเตียง ประกอบด้วย 
   - องค์กรแพทย์ (ยกเว้นแพทย์ใช้ทุน และแพทย์ที่ออกตรวจเฉพาะ GP) 
   - หอผู้ป่วย 
   - งานห้องผ่าตัด  งานห้องคลอด งานไตเทียม งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  งานวสิัญญี 
   -จัดสรร 45 % ประกอบด้วย หน่วยงานสนับสนุนที่มีการให้บริการคนไข้ และ
หน่วยงานที่มีการขึ้นเวร 24 ชม. 
  - เภสัชกรรม /พยาธิวิทยา /รังสีวิทยา  
  - เวชระเบียน/ ศูนย์สั่งการ  
  - IC   
  - ศูนย์รับส่งผู้ป่วย/งานยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย 
   -จัดสรร 40 % ประกอบด้วย หน่วยงานที่ไม่มีการข้ึนเวร 24 ชม. และ Backoffice  
  - OPD รพ. 1,2 / CRM / คลินิกพิเศษ / COC   
  - ทันตกรรม 
  - เวชกรรมสังคม, เวชกรรมฟ้ืนฟู , อาชีวเวชกรรม, สุขศึกษา 
  - โภชนศาสตร์  
  - พรส. , CFO ,QIC , ICT  ศูนย์อุปกรณ์การแพทย์ 
  - หน่วยงาน Backoffice 
   ตามผลลัพธ์ของงาน/งานเพิ่มพิเศษ 
  - ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ให้ 160 บาท/วัน/คน  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สิทธิการรักษา) 
   - คนไข้ OPD ที่ต้องไปให้เลือด หรือยาเคมีบำบัด ที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม ให้นับ
เพ่ิมเป็นอัตราครองเตียง 
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   - จำนวนผู้ป่วยที่ห้องตรวจ CRM,คลินิก Good Health และคลินิกเวช
ศาสตร์การท่องเที่ยว,คลินิกตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ (50 บาท/ราย) 
   - จำนวนเวชระเบียนที่ตรวจสอบ (Audit  Chart) (80,000 บาท/ปี) 
   - จำนวนผู้ป่วยที่ on Ventilator (50 บาท/เครื่อง/เวร) 
   - เตียงเสริมของหอผู้ป่วยหนัก (50 บาท/ราย/เวร) 
   - พยาบาลออกหน่วยรับบริจาคโลหิต (650 บาท/วัน) 
   - คณะกรรมการไกล่เกลี่ย (20,000 บาท/ปี) 
   1. คลินิกวัณโรค (TB) 
    - แพทย์   1,100 บาท/ครั้ง 
    - เภสัชกร     720 บาท/ครั้ง 
    - พยาบาลวิชาชีพ/นวก.      650 บาท/ครั้ง 
    - ลูกจ้างอ่ืนๆ      325 บาท/ครั้ง  
    ประมาณ 11,180 บาท/เดือน 
   2. การแบ่งจ่ายยาตามใบสั่งยา (ไม่เกินวงเงิน 20,000) 
    อัตราจ่าย = 50 บาท/ใบ 
  2. จ่ายตามการบริหาร 
   ผู้บริหาร 
    - ผอ. 10,000 บาท/เดือน 
    - รอง ผอ.ด้านการแพทย์ 7,000 บาท/เดือน  
    - รอง ผอ.ด้านอื่นๆ 5,000 บาท/เดือน  
    - ผู้ช่วย ผอ. 3,000 บาท/เดือน 
   3. จ่ายตามผลลัพธ์งานคุณภาพ 
   - 5% การส่งงาน HA 
  4. เกณฑ์การจัดสรรเพ่ิม ปีงบประมาณ 2566 
   - การลากิจกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น (ญาติสายตรงเสีย/เจ็บป่วย) นำมาคิดวงเงิน
ในส่วนการจัดสรรตามวันทำการและการสแกนลายนิ้วมือ 
   - ปรับการจัดสรรมาผลลัพธ์ของกลุ่มงานโภชนาศาสตร์เป็น 45% 
   - ปรับอัตราจ่ายของหัวหน้า BackOffice ที่มีวุฒิต่ำกว่า ป.ตรี ให้ได้รับเท่ากับวุฒิ ป.ตร ี
   - เพ่ิม on Top ให้พนักงานเปล (รอเกณฑ์) 
   - เพ่ิม on top ให้คณะกรรมการควบคุมภายใน (รอเกณฑ์) 

นางพรรณี  สมัครคุณ  หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน : การจ่ายเงิน P4P ของเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 
คาดว่าจะเสร็จภายในวันที่ 9 กันยายน 2565 ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการส่งข้อมูลยืนยันความถูกต้องของแต่ละหน่วยงาน 
หากมีการส่งข้อมูลล่าช้าจะส่งผลให้การเบิกจ่ายดังกล่าวล่าช้าไปด้วย 

ทีป่ระชุม  รับทราบ/เห็นชอบ 

4.2 นายอุเทน  จันบุตรดี รองผู้อำนวยการด้านบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 
4.2.1. มาตรการสวมหมวกนิรภัย 
- ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเข้าในเขตโรงพยาบาลหนองคาย ได้ปฏิบัติ

มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ ได้จัดทำหนังสือแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามให้หัวหน้างาน
ได้รับทราบและกำกับติดตามมิให้กระทำผิดอีกครั้ง  
ประธาน มอบ ให้หัวหน้ากลุ่มงาน กำชับผู้ใต้บังคับบัญชา เรื่องการปฏิบัติตามมาตรการสวมหมวกนิรภัยอย่าง
เคร่งครัด 
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4.2.2. การจัดระเบียบการจอดรถ บริเวณหน้าอาคาร 10 ชั้น 
วันทำการ : รถส่งของโรงพยาบาล รถมูลนิธิ รถรับส่งผู้ป่วย เท่านั้น  
วันหยุด    : จอดรถของแพทย์เวร 
4.2.3. การปรับปรุงห้องประชุมกาญจนวสิตใหม่ ได้ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
4.2.4. การปรับปรุงห้องรองผู้อำนวยการฯ ใหม่ คาดว่าจะพร้อมใช้งานภายในเดือน ก.ย. 2565 
4.2.5. การจัดระเบียบราชพัสดุ อาทิเช่น เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เครื่องถ่ายเอกสาร 

เครื่องหยอดเหรียญต่าง ๆ และให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราช
พัสดุ พ.ศ. 2552 และ การจัดสวัสดิการในที่ราชพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 

ประธาน  มอบ รองผู้อำนวยการด้านบริหาร นัดผู้เกี่ยวข้องประชุมปรึกษาหารือแก้ไขปัญหา 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.3 นางณฤดี  ทิพย์สุทธิ์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้  
โครงการ โครงร้าง อัตรากำลัง 

1. โครงการพัฒนาหน่วยให้บริการ 
“รวมพื้นท่ีให้บริการสูติ-นรเีวชกรรม”  
โรงพยาบาลหนองคาย 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

- เตียงคลอด 3 เตียง รอคลอด 7 เตียง 
- ที่เหลือเป็นสตูิ-นรีเวชกรรม  
  เตียง 12 เตียง 
 

จำนวน RN 13 คน PN 3 คน NA 8 คน 
พนักงานบริการ 8 คน 

การจัดอัตรากำลัง 
PP 8 : 1 ห้องคลอด 2 : 1 กรณรีวมกัน 6-8 : 1 

2. โครงการพัฒนาหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ 
 

1. อาคารสิริปณุโณช้ัน 9 
    1.1 Super สงฆ์ 18 เตียง ม ี
          -เตียงธรรมดา 14 เตียง  
          -ห้องพิเศษสงฆ์ 2 ห้อง  
          -ห้องแยก 2 ห้อง  
-  สงฆ์ธรรมดา 28 เตียง มี  
          -เตียงธรรมดา 24 เตียง  
          -ห้องพิเศษ 2  
          -ห้องแยก 2 เตียง   
2. สงฆ์ที่ตึก EENT   
    -ห้องพิเศษ 2 ห้อง  
    -เตียงธรรมดา 24 เตียง 

การจัดอัตรากำลังในหอผู้ป่วยสงฆอ์าพาธ  
(RN 1 : ผู้ป่วย 6-8 ราย )  
โดยใช้พยาบาล 5 ทีม ๆ ละ 3 คน 
ต้องจ้าง  RN 20 คน อยากได้ผู้ชาย NA 5 คน 
 

3. โครงการพัฒนาหน่วยให้บริการ 
“ศูนย์หัวใจลุ่มน้ำโขง (Kong River 
Cardiac Center)” 

1. Unit CCU (หออภิบาลผู้ป่วยหวัใจ) 
ขนาด 8 เตยีง ณ อาคารสิริปณุโณช้ัน 2 
2. ห้องสวนหัวใจ 1 ห้อง  
    ณ อาคารสิริปณุโณ ช้ัน 2 
3. OPD หัวใจ 2 ห้อง  
     ณ อาคารสิริปณุโณ ช้ัน 2 

การจัดอัตรากำลัง ในห้องสวนหัวใจ  
Cath CCU และ OPD  ดังนี ้
1. ห้องสวนหัวใจ (Cathlap)  RN = 2 คน 
2. CCU   RN = 21 คน 
3. OPD   RN = 1 คน 
 

การพัฒนาบุคลากร : พยาบาล ปี 2566  จำนวน 4 คน  :  Chath  2 คน  CCU 2 คน 

- การศึกษาดูงาน รพ.สุรินทร์ 
1.สิ่งที่ได้จากการดูงาน : การพพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

NQA Class 
2.จุดเด่น : การบริหารอัตรากำลังและการพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาล 
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3. การนำมาพัฒนาต่อยอด : การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารพยาบาล 
เป็นโครงการ In house training จัด 1 รุ่น 4 วัน วางแผนจัดทำเดือน พ.ย. 2565 

- สรุปผลการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะหัวหน้าตึก หัวหน้างานกลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลหนองคาย ปี 2565 โดย ทีมนำทางการพยาบาล 

 
- โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพและการนิเทศทางการพยาบาลปี 2565 

 
                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 นพ.ฉัตรชัย  บุญประชารัตน์  รองผู้อำนวยการฯ ด้านการพัฒนาระบบบริการและสนับสนุน
บริการสุขภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

4.4.1. สรุปผลโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลหนองคายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของผู้บริหารและบุคลากรอาวุโส ประจำปีงบประมาณ 2565  ระหวา่งวันที ่24–26 สงิหาคม 2565 ณ จงัหวัดสุรินทร ์
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1) สรุปประเด็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน รพ.สุรินทร์ รวม 13 หน่วยงาน 
ประเด็นสำคัญที่ได้จากการศึกษาดูงาน 

 1. สิ่งที่ได้จากการดูงาน 2. จุดเด่น 3. การนำมาเพื่อพัฒนาต่อยอด 
1. ด้านการจัดเกบ็รายได ้ - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานและ

ปัญหาที่เรายังไม่สามารถแก้ไขได้ 
- การเบิกชดเชยสิทธ ิUC มีกองทุนย่อย
จานวนมาก IT เข้ามาช่วยเขียนโปรแกรม
ในการดึงรายงาน เพื่อใช้ในการเบิกชดเชย
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยหน่วยจัดเก็บ
ประสานกับ IT 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัโรงพยาบาล
สุรินทร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ 
ทาให้ได้ทราบถึงระบบการทางานที่ดี มี
มาตรฐาน 

- มีระบบงานชัดเจน 
- การนำโปรแกรมมาช่วยและความ
เช่ียวชาญในการทางาน 
- จำนวนบุคลากรของหน่วยจัดเก็บ
รายได้ มีบุคลากรจานวนมากในหนว่ย
เรียก โดยเฉพาะ สิทธ ิUC กรมบัญชี
การและองค์การบรหิารส่วนท้องถิ่น 
รวมกัน 12 คน,การให้บริการ ODS 
มีศูนย์การผ่าตัดวันเดียว โดยมีคนดูแล
ลงทะเบียน ODS ทุกกลุ่มโรค 
 

- รูปแบบการทางาน การแก้ไขปัญหาติด C 
- การเบิกชดเชยบางกองทุนที่ยังไม่
สมบูรณ์ เช่น กองทุน Palliative cave , 
กองทุน ER คุณภาพ , การตรวจ Lab ที่
จำเป็นในบางโรค ที่มีรายการ on top ที่
เรามีการเบิกชดเชยได้ไม่ครบถ้วน หรือ
เทคนิคการเบิกชดเชยให้ได้รับการชดเชย
สูงสุดและถูกต้อง 
- การทางานเป็นทีม การมี IT ที่ช่วยดูแล
ระบบโปรแกรมการเรียกเกบ็และการ
สะท้อนข้อมูลกลับ ให้หนา้งานจะทาให้
การเรียกเก็บมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก - ได้แรงบันดาลใจ ได้แนวทางการจัดตั้ง
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 
- แนวทางการเตรียมสถานที่ บุคลากร 
งบประมาณ อุปกรณ์/วัสด ุ
- แนวทางการขอความรว่มมือการเป็นทีม
Staff เพื่อดูแลนกัศึกษาแพทย ์

- ได้แนวคิดในเชิงบวกของการเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์
ศึกษาชั้นคลินิก 
 

- แนวทางการเตรียมตัวและจัดตั้งศูนย์
แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 
 

3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.1 การพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐาน 
- เร่ิมใช้ HOSxP XE4 ป ี2560 

แทนโปรแกรมเดิมที่ใช้ SSB 
- ระบบ Electronic Medical 

Record EMR, ระบบบรหิารคลัง,ระบบ
การเงินและบัญชี (2563) 
1.2 การปรับปรุงโปรแกรมการตรวจรักษาคนไข้ 
      - พัฒนา IPD OPD ระบบจัดเก็บ
เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส ์(2563) 
1.3 การพัฒนาโครงสร้างของการเชื่อมต่อ
และระบบ Data Center ที่มีประสิทธิภาพ 
1.4 การพัฒนาโปรแกรมเพือ่ตอบสนอง
การใช้งานของบุคลากร 
     - มีทีมพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

- หนว่ยงานมีทรัพยากรเพยีงพอในการ
พัฒนาและรองรับศักยภาพของ รพ. ใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มกีารทำงานประสานกบัหนา้งานที่ด ีและ
ผู้ใช้งานรว่มที่เปน็มิตรและพร้อมเรียนรู ้
- ทีมงานมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนา
ระบบให้ดียิ่งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุน
ต่อเนื่อง 
- ผู้บริหารมองเห็นศักยภาพและเขา้ใจ
ทิศทางในการพัฒนานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 
- การพัฒนา นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ 
อย่างต่อเนื่อง 

- นำขอ้มูลที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้
กลับมาวิเคราะห์และปรับใช้ให้เข้ากับ
บริบทของ รพ.หนองคาย เพื่อสนับสนุน
การให้บริการของบุคลากรให้ครอบคลุมทั้ง 
5 ด้าน Hardware Software People 
Network และ Data and Information 
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาล 
- การเขียนแผนงานโครงการที่จะ
ดำเนินการต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัว
ของ รพ.หนองคาย 
- การพัฒนาบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและเพิ่มทักษะด้านสารสนเทศ
ของบุคลากร รพ.หนองคายให้มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้นและทันสมัย 

4. ศูนย์พัฒนาคุณภาพ - มีเป้าหมายเดียวกัน ให้หนว่ยงานทำงาน
คุณภาพเองโดยงานพัฒนาคุณภาพมีหนา้ที่
กำกับ ติดตาม และเติมส่วนขาด 
- มีการเชื่อมต่อ ประสานงานเพื่อให้
หน่วยงานเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกัน พดู
ตรงกัน เข้าใจตรงกัน มีการทบทวน
เอกสารทุกป ี
- การสื่อสารกับคนในหนว่ยงาน มกีาร
ทบทวนอยา่งต่อเนื่อง 

- การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลสุรินทร์ มโีครงสร้างของ
ศูนย์คุณภาพชัดเจน การแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ และ KSF ของ
โรงพยาบาลสุรินทร ์
- การขับเคลื่อนกระบวนการคุณภาพ
โดย FA ที่เป็นทีม PCT มีการประชุม
พูดคุยกันอย่าสม่ำเสมอ การมีบุคลากร
เป็น surveyer ของ สรพ. ชว่ยให้เขา้ใจ
ประเด็นประเมินรับรองที่ชัดเจน 
- การประชุมพูดคุยอย่างสม่ำเสมอ การ
ตั้งเป้าหมายร่วมกันคือ การพัฒนา
คุณภาพ และความปลอดภัยของผู้ป่วย
และบุคคลากร การประสานงานผ่าน 
PCT ซ่ึงเป็นผู้มีความเข้าใจหนา้งานช่วย
ให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ
เพื่อพัฒนางาน 

- การสื่อสารกับคนในหนว่ยงาน มกีาร
ทบทวนอยา่งต่อเนื่อง 
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 1. สิ่งที่ได้จากการดูงาน 2. จุดเด่น 3. การนำมาเพื่อพัฒนาต่อยอด 
5. งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
โครงการ 

- การใช้เครื่องมือ OKR : Objective and 
Key Result ช่วยในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงในระดับหน่วยงาน โดยตั้งค่า
เป้าหมายหลัก (Objective ) ประมาณ  
3-5 อย่าง และจะตามมาด้วยการวัดผล
ความสำเร็จของเป้าหมายหลัก (Key Results) 
โดยจะแยกย่อยลงมาอีก 3-5 ข้อย่อยต่อ 
1 เป้าหมาย เพือ่หาวิธพีัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาเพื่อให้เปา้หมายหลักของเราบรรลุ
ความสำเร็จได้ และสามารถนาผลมา
ทบทวนได้บ่อยกว่า KPI 
- แนวทางการบริหารจัดการงบนอกแผน 
โดยถ้าวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท สามารถ
อนุมัติผ่านได้โดยหัวหน้างานแผน ถ้าเกนิ 
1 แสนบาท ให้มีคณะกรรมการพจิารณา
งบนอกแผน 
- แยกทีมพจิารณาเร่ืองเงิน กับแผนการ
จัดซื้อฯ ให้ชัดเจน 
- มี Timeline ในการจัดทำแผนชัดเจน 

- มีทีมงานที่เพียงพอในการบริหารงาน - ควรนำ OKR มาทดลองใช้ร่วมกบัการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ 
- การปรับกระบวนการจัดทาแผนเงินบำรุง 
- ทบทวนวิธกีารอนุมัติงบนอกแผน 

6. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล - ส่งเจ้าหน้าทีป่ระชุม/อบรม/การศึกษาต่อเนื่อง 
- จัดประชุม/อบรม/สัมมนาภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาล 
- ขอโควตาลาศึกษาต่อ ขออนุมัติลาศึกษาต่อ
หลักสูตรระยะสั้น/ยาวและหลักสูตร แพทย์
ประจำบ้าน การศึกษาต่อเนื่องของบุคลากร 
- กลั่นกรอง/บันทึกประวัติการฝึกอบรม/
การศึกษาต่อเนื่องของเจ้าหน้าที ่
รายงานผลติดตามตัวชี้วัดการพัฒนา
บุคลากรให้ได้ตามเกณฑ์ และตาม
สมรรถนะของบุคลากร 
- ดำเนินการด้านสัญญาลาศึกษาต่อ ของ
บุคลากรให้เป็นไปตามระเบียบราชการที่กาหนด 
-ดำเนินการเรื่องทุนการศึกษาทั้งเงิน
งบประมาณ เงินบำรุง 

- การฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ทาง
อินเตอร์เน็ต ได้แก่ ระบบฝึกอบรม
ออนไลน์และ E-book หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการฝึกอบรม 
- เครื่องมือในการสื่อสารแจ้งขา่วสาร
กิจกรรมการฝกึอบรม/สัมมนา/ประชุม
ของโรงพยาบาลทั้งภายในและภายนอก 
เช่น เว็บไซต์แจ้งข่าวสารการฝึกอบรม/
ภาพกิจกรรมอบรม และขอ้มูลการ
อบรมเพื่อดาวโหลดเป็นคู่มือ 

 

7. กลุ่มงานโภชนศาสตร์ - การเบิกจ่ายคลังวัสดุบริโภคอาหาร - เป็นอาคารใหม่มสีถานที่ที่สามารถบรหิาร
พื้นที่ให้สามารถใช้งานได้อยา่งเพยีงพอ 

- กระบวนการจัดวัสดุในการใช้งานอย่าง
เพียงพอและเป็นระเบยีบ 

8. ศูนย์เครื่องมือแพทย ์ ระบบการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยใ์ห้
มีประสทิธิภาพสูงสุด เช่น การมอบหมาย
งานช่างเทคนิค หลักการสารองเครื่องมือ
แพทย์สำคัญ การบารุงรักษาเครื่องมือ
แพทย์พิเศษ การยืมคืนเครื่องมือแพทย์ 
การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์และการสง่
ช่างอบรมเฉพาะทางเพื่อให้สามารถสอบ
เทียบและออกใบรับรองผลการสอบเทยีบ
ได้เองตามมาตรฐานสากล 

การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์และออก
ใบรับรองผลการสอบเทียบได้เองโดย
ช่างศูนย์เครื่องมือแพทย์ เนื่องจากช่าง
ทุกคนจะได้รับการอบรมเฉพาะทางและ
สามารถออกใบรับรองผลการสอบเทียบ
ได้ตามมาตรฐานโดยไม่ต้องรอการ
รับรองจาก สบส. 

การวางแผนลดค่าใช้จา่ยงานสอบเทียบ 
และการวางแผนการบริหารจัดการงาน
ซ่อม บำรุงรักษา สอบเทียบ รวมถึงการ
หมุนเวียนเครื่องมือแพทย์ผา่นระบบยืมคืน
ออนไลน์ 

9. NSO การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเพื่อให้
ผ่านการรับรองมาตรฐาน NQA Class 

การบริหารอัตรากำลังและการพัฒนา
สมรรถนะทางการพยาบาล 

การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของ
ผู้บริหารพยาบาล เป็นโครงการ In house 
training จัด 1 รุ่น 4 วันวางแผนจัดทำ
เดือน พ.ย. 2565 

10. งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ ์ - สื่อแผ่นภาพ ที่ผลิตขึ้นเอง พิมพ์ขาวดำ
และภาพสีเคลือบมันที่ใช้บ่อย และสำรอง
ไว้เพื่อพร้อมใช้งานเป็นหมวดหมู ่

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร

- 
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 1. สิ่งที่ได้จากการดูงาน 2. จุดเด่น 3. การนำมาเพื่อพัฒนาต่อยอด 
- สื่อโปสเตอร์ที่ได้รับการจัดสรรจาก
ส่วนกลาง 
- มีระบบการสร้างเครือข่าย ผ่านระบบ 
line , Facebook, Tiktok 

ในโรงพยาบาลสุรินทร์ อบรม 1 วัน 
จำนวน 70 คน 
- โครงการให้คาแนะนำการออกกำลัง
กายแบบยืดเหยียด สาธิตและฝึกการ
ออกกาลังกาย ที่ OPD หน้าหอ้งตรวจ
อายุรกรรม 
- โครงการให้คำปรึกษา ผู้ปว่ยคลินิก
เบาหวาน คลินิกผู้สูงอาย ุคลินิกฟา้ใส 
(คลินิกลด ละ เลิก บหุรี่) 
- โครงการส่งเสริมการลด ละเลิกบุหรี่ 
คลินิกฟ้าใสในโรงพยาบาลสุรินทร์ 
- โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำใน
การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (สัปดาห์
งดสูบบุหรี่โลก) 

11.งานพัสดุ - การจัดทำแผนจัดซ้ือจัดจ้างประจำปี ให้มี
การสำรวจความต้องการที่แท้จริง 
เปรียบเทียบข้อมูล 3 ป ีย้อนหลัง ในการ
เสนอของบฯ เมื่อได้รับการจัดสรรแล้วจงึ
ปรับรายการให้เท่ากับเงินที่ได้รับจัดสรร 
และให้จัดซ้ือจัดจา้งตามแผนเท่านั้น 
- การพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง แบง่
หน่วยจัดซื้อเป็น 4 หนว่ย มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
- การพัฒนาระบบการตรวจรับพัสดุ มีการ
กำหนดพื้นที่สำหรับตรวจรับพัสดุบริเวณ
คลังพัสดุ ยกเว้นครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรอื
สิ่งก่อสร้างให้ตรวจรับในพื้นที ่
- การพัฒนาระบบบริหารพัสดุ เพิ่ม
อัตรากำลังคลังพัสดุกลาง จัดสรรพื้นที่และ
จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ชัดเจนมพีื้นที่รอ
ตรวจรับ พื้นที่รอจ่าย มีการตรวจสอบ
สิ่งของตรงกับบัญชีทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย 
- การตรวจสอบพัสดุประจำปี มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบไขว้
หน่วยงาน และหนว่ยงานพัสดุจะมกีารลง
พื้นที่เพื่อช่วยในการตรวจสอบให้ได้ข้อมลู
ที่ครบถ้วนมากที่สุด 

มีทีมงานที่มีองค์ความรู้ด้านการพัสดุ
และมีจำนวนเพียงพอ 

- ปรับวธิีการจัดทำแผนเงินบำรุง และ
แผนการจัดซ้ือจัดจา้งประจำป ี
- พัฒนาระบบบริหารพัสดุให้มีการจัดเกบ็
และจัดสรรพื้นที่เป็นสัดส่วน 
- ทบทวนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งใน
แผนและนอกแผน 

12. งาน AEC - โรงพยาบาลมุ่งเน้นการเชื่อมโยงการ
บริการกับอาเซียนและนานาชาต ินำ
โปรแกรมส่งต่อระหวา่งประเทศที่
กระทรวงจัดทำไว้มาประยกุต์ใช้ใน
โรงพยาบาล 
- ศูนย์บริการต่างชาติ ให้บรกิารแบบ 
premium service เป็นสัดส่วนแยกจาก
การบริการปกติทั้งอาคารสถานที ่ห้อง
ตรวจ และบุคลากร 
- เพิ่มทางเลือกของผู้รับบริการอาเซียน
และระบบสมาชกิ (member card) 
- อัตรากำลังมีเจ้าหนา้ที่ที่สื่อสารกับ
ชาวต่างชาติได้ เวรเช้า 3 คน เวรบา่ย 1
คน มีการปฏบิัติงานนอกเวลา 16.00-
24.00น . 

การจัดบริการของโรงพยาบาลสุรินทร์ มี
ศูนย์บริการ Asean มี Excellent 
center มีศูนย์กลางการดูแลผู้ปว่ยซ่ึง
สามารถเช่ือมโยงการบริการกับ Asean 
และนานาชาติ มีผู้ใช้บริการทั้งที่เป็นผู้ที่
ทำงานอยู่อาศัยในจังหวัดสุรินทร์ และ
เป็นชาวต่างประเทศที่มีกำลังซ้ือ 

- ระบบ IT ที่เอือ้ต่อการให้ผู้รับบริการที่
เป็นทั้งคนไทยและชาวต่างชาติสามารถ
เข้าถึงบริการ 
- การมีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทยท์ี่
เอื้ออำนวยและทันสมยั 
- ความเชีย่วชาญของบุคลากรทั้งแพทย ์
พยาบาลและเจา้หน้าที่ในแต่ละแผนก 
- สถานที่ใหบ้ริการสะอาด กว้างขวาง 
อากาศถา่ยเทสะดวก สวยงาม 
- มีความหลากหลายของบริการทางเลือก 
- การประชาสัมพันธ์เชิญชวนทั้งเชิงรับ
และเชิงรุกให้ชาวต่างชาติเข้ามารับบริการ 
ในค่าใช้จ่าย/ราคาทีย่อมรับได้ เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนด 
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 1. สิ่งที่ได้จากการดูงาน 2. จุดเด่น 3. การนำมาเพื่อพัฒนาต่อยอด 
- แผนกเอกซเรย์และ MRI มีตู ้กดปุ่มเสียง
ให้ผู้รับบริการ เลือกเป็นภาษาไทย ลาว ส่วย 
- มีระบบประกันสุขภาพให้ชาวตา่งชาติทุก
คนสามารถเข้าถึงบริการ ม ีPremium 
Package Premium Package Premium 
Package สาหรับบริการตรวจและรักษา 
- มีทีมงาน 5 คน ประกอบด้วย พยาบาล
วิชาชีพ ผู้ช่วยเหลอืคนไข้ เจ้าหนา้ที่พัสดุ 
ในการเยี่ยม Case ผู้ป่วยใน 
- อนาคตผู้รับบริการจะเป็นคนจีนเพิ่มขึน้ 
- ปัญหาเร่ืองค่ารักษาพยาบาลที่เก็บไม่ได้ 
และการส่งคนตายขา้มชาต ิ

 
12. คลังยา  สรุปผลการศึกษาดูงานบรหิารเวชภัณฑ์ รพ.สุรินทร ์

 
2) แนวทางการบริหารงาน บริหารคน ในโรงพยาบาล โดย นายแพทย์สมคิด สุรยิเลศิ อดีตผู้อานวย

การโรงพยาบาลสุรินทร ์

 
3) แนวคิดการบริหารจัดการพัสด ุ : อาจารย์ดลพร หอมขจร  หัวหน้างานพัสดุ โรงพยาบาลสุรินทร ์
    ประเด็นสำคัญ 

(1) การพิจารณายอดจัดซื้อจดัจ้างที่เฉพาะเจาะจง 
(2) การกันเงินแตล่ะไตรมาส โดยคณะกรรมการแผนด้านพัสด ุ
(3) การบริหารจัดการในกรณีเงินในแผนไม่พอ ทำอย่างไรให้รายการอยู่ในแผน 
(4) การกำหนดราคาในแผนต้องเป็นราคาที่ Update , การต่อรองราคา 
(5) การจัดกลุ่มรวมรายการที่สามารถจัดซื้อร่วมกัน 
(6) การ E-bidding เป็นวิธีที่ปลอดภัย 
 (7) การมีโปรแกรมรองรับการทำงาน 

 (8) พื้นที่การจัดเก็บ.../19 
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(8) พื้นที่การจัดเก็บ การบริหารคลังพัสดุจาก 19คลัง เหลือ 2, พื้นที่ส่งของ 
(9) การแทงจำหน่ายพัสดุ การดึงรหัส 

(10) การตั้งทีมคณะกรรมการควบคุมกำกับการยา้ยตึก ครุภณัฑ์ทีม่ากับตึก และการควบคมุ
ครุภณัฑ์จากการโยกยา้ยหน่วยงาน 

4) อาจารย์วรจิตร อังคสิทธ์ิ อดีตรองผู้อานวยฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลบุรรีัมย์ 
ประเด็นสำคญัที่ได ้
(1) บทบาทควบคุมตรวจสอบภายในด้านคน กระบวนงาน พฤติกรรมบริการ 
(2) กิจกรรมการตดิตามผล, สาเหตุควบคุมภายในท่ีมีปัญหา 
(3) Personnel Safety 

 
5) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหารและบุคลากรอาวุโส ณ ซแรย์อทิตยา อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

วิทยากรโดย นายแพทย์สมคิด สรุยิเลิศ อดตีผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรุินทร ์
หัวข้อ : แนวคิดการใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณ 
การดำเนินชีวิตหลังวัยเกษียณ 
- การปลูกไม้มงคล/ปลูกไผ/่การทำนาแบบผสมผสาน 
- วิธีการจัดการกับความเครยีด เช่น พูดกับต้นไม้ กอดต้นไม้ เพื่อบำบัดจิตใจ 
- การทำกิจกรรมทีต่นเองถนัดและชื่นชอบ เช่น การทำอาหาร เป็นต้น 
- การดูแลสุขภาพ โภชนาการและการบริหารจัดการการใช้เงิน 
- แนวทางเกษียณสุขใจ อยู่แบบพอเพียง 
ผู้เกษียณแชร์ประสบการณ์การเพาะปลูกและการทำเกษตรเรียนรู้จากความล้มเหลว โดยศึกษาการ

เพาะปลูกจากแหล่งเรียนรูจ้ากสื่อต่างๆ และแนวทางในการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย รวมถึงการใช้โซเซยีลในการฝึกสมองป้องกันอัลไซ
เมอร์ เพื่อเป็นช่องทางต่อยอด ในการหารายได้หลังวัยเกษยีณ 

6) ผู้เกษียณ เยี่ยมชม “ซแรย์อทิตยา” แหล่งเรียนรูเ้กษตรแบบพอเพียงของจังหวัดสุรินทร์ 
7) ทำบุญตักบาตรพระ 9 รูป และรับฟังธรรมเทศนาจากพระครูปราโมทย์ธรรมวงศ์ (ม.ล.สัมพันธ์ 

ปุญฺญสมฺปนฺโน) วัดไตรรัตนาราม จังหวัดสุรินทร์ 
8) สรุปแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลหนองคาย ปี 2566 - 2568  “โรงพยาบาลศูนยล์ุ่มน้ำโขง 

รองรับพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในปี 2568 (To Be a Medical Hub in Mae Kong Region support Special Economic 
Zone 2025)” 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.2. รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2565  ข้อมูล ณ 31 
กรกฎาคม 2565 

(1)  ผลการดำเนินงานแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2565  
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565) รอบ 10 เดือน 

 ตารางผลการดำเนินงาน.../20 
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(2) รายรับรายจ่าย แยกหมวดรายการ 

 
 

(3) วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง โรงพยาบาลหนองคาย Financial  
(ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2565) 

 

 (3) Benchmarking.../21 
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(3) Benchmarking รพท.หนองคาย กับ รพท./รพศ ในเขตสุขภาพที่ 8 ข้อมูล 31 
กรกฎาคม 2565 

 
(4) ผลการประเมินประสิทธิภาพ TPS  (Total Performance Score)  เดือนกรกฎาคม 2565 

 
 

(5) ผลการประเมิน 7 Plus.../22 
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 (5) ผลการประเมิน 7 Plus Efficiency โรงพยาบาลหนองคาย  
(ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม2565) 

 
(6) เปรียบเทียบผลการประเมิน 7 Plus Efficiency  โรงพยาบาลในกลุ่มเดียวกันในเขต

สุขภาพที ่8 (ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2565)  

 
                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.5 นพ.รัฐวิชญ์  สุนทร  ผู้ชว่ยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบประกันสุขภาพ แจ้งเรื่องผลการ
ดำเนินการศูนย์บริหารค่ารักษา 

4.5.1 การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการกองทุน  รวม 47 กองทุน 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.2 กองทุนที่เริ่มดำเนินการ 
กองทุน การเรียกเก็บ ผู้รับผิดชอบ 
DM/HT • รอขึ้นทะเบียนหน่วยให้บริการ   

• ลงทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่ผา่นโปรแกรม E-Claim 
กลุ่มงานเบาหวาน / 
ยลจิตร งาน NCD สสจ. 

แพทย์แผนไทย • บริการแพทย์แผนไทยเชิงรุก 
• จัดทำ ระบบเก็บข้อมูลรายเดือนมารดาที่สามารถนวดหลังคลอด และบันทึก

การติดตามเยี่ยมบ้าน 

• แพทย์แผนไทย 
• เวชกรรมสังคม 

กองทุน.../23 
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กองทุน การเรียกเก็บ ผู้รับผิดชอบ 
• ประชาสมัพันธ์ ให้มีการจ่ายยาสมนุไพร 
• จัดทำ แผนจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้การอบสมุนไพร 

RTPA, SK, 
CLOPIDOGREL 

• rtPA และ SK: ตรวจสอบจำนวนคงคลังยา กับการใช้จริงที่ ER และหอผู้ป่วย 
o rtPA จำนวน 20 ราย (UC) (49,000 บาท/คน) 
o SK จำ นวน 10 ราย (UC) (10,000 บาท/คน) 

• Clopidogrel: ดึงข้อมูลผู้ป่วยท้ังหมดที่ใช้ยาจากระบบงานเภสัชและทำการ
ยื่นข้อมูลทั้ง OPD และ IPD จำนวน 1582 visit (3 บาท/เมด็) 

• กลุ่มงานเภสัชกรรม 
• แผนกฉุกเฉิน 
• Stroke unit 

ER มาตรฐาน • โรงพยาบาลผ่านการรับรอง ER มาตรฐาน ตาม สปสช. 6.70/ว.3809 
• เรียกเก็บ OPD นอกเวลา รายละ 150 บาท โดยมีห้องตรวจแยก 
o จ-ศ 16.31 - 23.59 
o ส-อา 08.31 - 23.59 

แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน 
 

การเรยีกเก็บค่ำ 
FISH FOR HER 2 

• เรียกเก็บผู้ป่วยย้อนหลัง 1 ป ีจำ นวน 7 ราย จากการเรยีกข้อมูลการตรวจ 
FISH (10,000 บาท/1 ข้าง) 

นางรัชฎา คำจอมศร ี

การเรยีกเก็บค่ำ EGFR • เรียกเก็บผู้ป่วยย้อนหลัง 1 ปี จำนวน 7 ราย จากการเรยีกข้อมูลการตรวจ 
EGFR (10,000 บาท/คน) 

• ราคาเรียกเก็บจาก HosXP ปัจจุบนั 5,760 บาท 

นางรัชฎา คำจอมศร ี

ODS • จัดทำ แผนผังการเรยีกเก็บ ODS 
• ลงทะเบียนผ่านระบบ ODS 

นางสุมนา สกลุค ู

AUTHENTICATION 
ผู้ป่วย 

• มีแผนตดิตั้งตูส้ำหรับ Authentication ผู้ปว่ยเพื่อการเรียกเก็บตามเกณฑ์ 
• ปัจจุบันส่งคนไขม้า authen ที่ห้องบัตร และให้ OPD แนะนำ ผู้ป่วย authen 

ด้วยตนเอง 

• รห้องบัตร 
• OPD 

4.5.3  แผนในเดือนกนัยายน 2565 ได้แก่  กองทุนมะเร็ง  กองทุน Palliative care 
กองทุน HIV และ กองทุน TB 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.6 พญ.สุกัญญา  กราบไกรแก้ว รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  
แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

4.6.1 รายงานเจ้าหนี้การค้าคงเหลือ ณ 26สิงหาคม 2565 
ประเภทหนี้ ปี 2564 ปี 2565 ยอดรวม 

ยา 89,880.00 40,800,658.71 40,890,538.71 
วัสดุการแพทย์ 22,000.00 22,252,884.24 22,274,884.24 
วัสดุวิทย์ - 9,777,945.00 9,777,945.00 
วัสดุอื่นๆ 4,200.00 1,546,090.11 1,550,290.11 
ค่าซ่อมแซม - 759,892.59 759,892.59 
ค่าจ้างเหมาบริการ - 363,269.50 363,269.50 
ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ Lab  920.20 1,399,773.00 1,400,693.20 
ครุภัณฑ์ - 6,151,961.48 6,151,961.48 
รวม 117,000.20 83,052,474.63 83,169,474.83 

 

 

ประธาน ให้ตรวจสอบ.../24 
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ประธาน ให้ตรวจสอบการชำระหนี้ และขอให้เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 กันยายน 2565 

นางพรรณี  สมัครคุณ  หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน ขณะนี้มียอดรอจ่าย จำนวน 55 ล้าน 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.6.2 การวางจำหน่ายน้ำดื่ม แบรนด์ NKH ในโรงพยาบาลหนองคาย 
สำหรับใช้บริโภคในโรงพยาบาลหนองคายทั้งโรงพยาบาล  สั่งซื้อ 2 รูปแบบ 

1. สำหรับแผนกโภชนาการ : เฉพาะเจาะจง (เงินบำรุง) 
วงเงิน4.5 แสนบาท/ปี ทำTOR และราคากลาง เสร็จ รอประกาศ คาดว่าไม่เกิน 15 

กันยายน 2565 ,ขวด 600 ml ฝาขาว เริ่มดำเนินการ 1 ตุลาคม 2565 
2. สำหรับจำหน่ายในโรงพยาบาลหนองคาย : 
    - จำหน่ายที่ร้านสวัสดิการฯ  ทั้ง 3 สาขา ให้กับทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล 
    - เริ่มดำเนินการสั่งซื้อและจำหน่าย กลางเดือนกันยายน 2565 
    - ขวด 600 ml ฝาเขียว และ 350 ml  
    - จำหน่าย 40 บาท/pack , ขายปลีกขวดละ 5 บาท สมาชิกสะสมยอดซื้อเพ่ือรับเงิน

เฉลี่ยคืนตามยอดซื้อ 
    - ยอดขาย น้ำดื่ม NKH ทั้งหมดยอดซื้อของ”หุ้นสวัสดิการรพ.” เพื่อคิดเป็นเงินเฉลี่ย

คืนตามยอดซื้อ 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.7 นางพนิดา  พันธุรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องงานด้านกิจกรรมพิเศษ 

วันที่ กิจกรรม 
19-23 กันยายน 2565 เจ้าผู้ครองนครหลวงเวียงจันทน์และคณะสาธารณสุข สปป.ลาว เยี่ยมเยือน รพ.หนองคาย 
23 กันยายน 2565 พิธีวางพวงมาลาวันมหิดล 
24 กันยายน 2565 เดิน-วิ่งการกุศลวันมหิดล เพ่ือจัดหาเงินสมทบการก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง และ

ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 
27-28 กันยายน 2565 มุทิตาจิต ผู้เกษียณโรงพยาบาลหนองคาย 
28-29 ตุลาคม 2565 กฐินโรงพยาบาลหนองคาย ณ วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง 
22 ตุลาคม 2565 กฐินสมทบ วัดป่าโพธิปัญญาราม 
ยังไม่ได้กำหนดวัน กฐินสมทบ วัดป่าเวฬุวัน 
5 พฤศจิกายน2565 กฐินสมทบ วัดหายโศก 
3 พฤศจิกายน 2565 กฐินสมทบ วัดมีชัยทุ่ง 
16 ตุลาคม 2565 กฐินสมทบ วัดป่าแก้งใหม่ 
30 ตุลาคม 2565 แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน-วิ่ง ป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 8 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.8 นพ.กฤษฎา  ศรีกุลวงศ ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสารสนเทศ รายงานความก้าวหน้า 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   

4.8.1 ระบบสแกนลงเวลาทำงาน มี 8 จุด ได้แก่  ตึก 10 ชั้น (ชั้น 1)/ หลัง ER/ ทางข้ึน
ตึก (มุมช่างเทคนิค)/ ตึกฉนทกโร (ชั้น 1)/ ตึกอำนวยการ (ชั้น 1)/ ตึก 114 เตียง (ชั้น 1)/ ตึกหลวงปู่ขาว (หน้า
ศูนย์สื่อสาร)/ รพ.หนองคาย 2 

4.8.2 การขยาย.../25 
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4.8.2 การขยายจุดเชื่อมสัญญาณ internet ประกอบด้วย  ตึก 10 ชั้น (ชั้น 5-9)/ 
อาคารภูมิจิต คลินิกพิเศษ /ห้องผ่าตัด/ รพ.หนองคาย 2 /กายภาพ 

ประธาน ขอให้ทุกกลุ่มงานรับผิดชอบ ห้ามเปิดเว็บไซต์เกี่ยวกับสื่อลามกต่าง ๆ 
พญ.พนิดา พันธุรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ ขอเสนอให้มีการล็อคอินเข้ารหัส 

4.8.3 จำนวนผู้มาใช้บริการฉีดวัคซีน 

 
                   ที่ประชุม : รับทราบ 

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

1) Timeline reaccreditation ครั้งที่ 4 เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2565

 
การเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน 
1. บริบทของหน่วยงาน   
    1.1 สถิติข้อมูลบริการ 1.2 ประเด็นความเสี่ยงสำคัญ 1.3 จุดเน้นการพัฒนา  
2. ผลการติดตามตัวชี้วัด  
3. ความสำเร็จความภาคภูมิใจ 
และขอเรียนเชิญทีม FA ลงเยี่ยม Internal Survey 
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 FA ลงเยี่ยมหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 
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กำหนดการลงเยี่ยมหน่วยงานเดือนกันยายน 2565 
ลำดับ วันที่ หน่วยงาน เวลา 

1. 13 กันยายน 2565 เภสัชกรรม, ศัลยกรรมกระดูก 
13.30 - 
16.00 น. 

2. 15 กันยายน 2565 ICU 1  , ICU 2  
3. 22 กันยายน 2565 (การเงิน, พัสดุ, ธุรการ, บัญชี) , LAB 
4. 29 กันยายน 2565 X ray, ER 

เชิญประชุม มหกรรมคุณภาพ CQI โรงพยาบาลหนองคาย ประจำปี 2565 (จำนวน 
110 เรื่อง) วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  และขอเชิญ ร่วมฟังผลงานวิชาการและกิจกรรม Popular Vote  ทั้งนีผู้้ร่วมงานให้สวม
เสื้อ NKH สีน้ำเงิน 

TOP 10 หน่วยงานที่รายงานอุบัติการณ์ ปี 2565 

 
การรายงานอุบัติการณ์ของหน่วยงานในระบบ HRMS 

 
อัตราการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ร้อยละ 98.63 เป้า มากกว่าร้อยละ 90 (5,507 เรื่อง) 

ประสิทธิภาพการค้นหาและรายงานความเสี่ยง 

 

การรายงานอุบัติการณ์.../27 
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การรายงานอุบัติการณ์ในระบบ HRMS ปี 2565 
 

 
 

สรุปการทบทวนความเสี่ยง ระดับ 4-5 เดือนธันวาคม 2564 -สิงหาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565  
จำนวน 26 เรื่อง (RCA ร้อยละ 100) 

 

 

มกราคม 2565.../28 
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-ทบทวนญาติไม่พึงพอใจอุบัติการณ์ ทารกผล Covid positive หอผู้ป่วย NICU 
-ทบทวนผู้ป่วยพลัดตกหกล้มและอุปกรณ์การแพทย์ชารุดเสียหายแผนกเอกซเรย์ วันที่ 30 

สิงหาคม 2565 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.10 พญ.กรรณิการ์  โกสิลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 
คนที่ 3  แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

4.10.1 สายคล้องคอ ได้แจกให้หน่วยงานต่าง ๆ แล้ว 

4.10.2 บัตรเจ้าหน้าที่.../29 
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4.10.2 บัตรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย ได้ทำเสร็จและแจกแล้ว 44 หน่วยงาน 
ยังเหลืออีก 85 หน่วยงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ  

4.10.3 การจัดรายการวิทยุรายการสุขภาพโรงพยาบาลหนองคาย 102.5 MHz เวลา
ออกอากาศ 17.00-18.00 น. โดย นายกงเพชร  ขุนเขียว/ พญ.กรรณิการ์  โกสิลา และจะปรับปรุงหลังห้องสุข
ศึกษา เป็นสถานที่บันทึกเสียง 
นายอุเทน รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริหาร ขอให้เสนอโครงการดังกล่าวเพ่ือพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไป 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.11 นพ.จำรัส  พงษ์พิศ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ 
คนที่ 4 แจ้งเรื่องคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic : SMC) 

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ 
วัตถุประสงค์ 
- ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง   
- เพ่ือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล และลดความคับคั่งของ

คลินิกผู้ป่วยนอกในเวลาทำการ 
โดยเปิดโอกาสให้แก่ผู้รับบริการที่มีความสามารถในการชำระเงิน แต่ไม่สะดวกในการเข้า

รับบริการในเวลาทำการปกติ ให้สามารถมาใช้บริการในช่วงเวลานอกราชการ  
- เพ่ือให้ได้รับความสะดวกสบายในการเข้ารับการรักษามากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เข้ารับบริการ

สามารถเบิกค่ายาได้ตามสิทธิ์และต้องชำระค่าบริการเพ่ิมเติม  เริ่มต้นที่ 300 บาท 
 

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการที่ให้บริการ 13 ห้องตรวจ 
คลินิก ชื่อแพทย์ วันทำการ เวลาทำการ 

อายุรกรรมทั่วไป นพ.นิววิทย์/พญ.สริิภัทร วันอังคาร  16.30-20.30 
อายุรกรรมโรคหัวใจ พญ.จันทร์จิรา วันพุธ   16.30-20.30 
อายุรกรรมโรคปอด นพ.เฉลิมวุฒิ   วันจันทร์  16.30-20.30 
ศัลยกรรมทั่วไป นพ.มานะ วันอังคาร 16.30-20.30 
ศัลยกรรมพลาสติก นพ.วิศรุต วันจันทร์ 16.30-20.30 
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ นพ.ธงชัย   วันเสาร์  8.30-12.30 
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นพ.กฤษฎา ,นพ.ณัฏฐพล ,นพ.วรญัญ ู วันจันทร์  16.30-20.30 
สูติ-นรีแพทย ์ พญ.พิริยา วันเสาร์  8.30-12.30 

นพ.ชวมัย วันพฤหัสบด ี 16.30-20.30 
กุมารแพทย ์ พญ.วรินทร์พร วันพฤหัสบด ี 16.30-20.30 
จักษุแพทย์ พญ.โสพิศ วันพฤหัสบด ี 16.30-20.30 
หู คอ จมูก พญ.สิรมิน วันพุธ   16.30-20.30 
จิตเวช นพ.เอกอาชาน วันพุธ   16.30-20.30 
ทันตกรรม ทพญ.พลอย , ทพญ.สันทนา วันอังคารและพุธ   16.30-20.30 

 
ขั้นตอนการรับบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ 

1) ยื่นบัตรที่ห้องบัตร มีช่องทางพิเศษ 
2) ซักประวัติ วัดความดันโลหิต ในคลินิกพิเศษ 
3) พบแพทย์เฉพาะทาง 
4) ส่งตรวจเพิ่มเติม เช่น ตรวจเลือด เอกซเรย์ ตรวจคลื่นหัวใจ ฉีดยา ทำแผล มีช่องทางพิเศษ 

5)บริการตรวจพิเศษ.../30 
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5) บริการตรวจพิเศษ 
5.1) CardioMed : Echocardiogram, Exercisr Stress Test , Holter Monitoring   
5.2) ChestMed : Pulmonary Function Testing 
5.3) Dentist :  ทันตกรรมท่ัวไป , เอ็นโดดอนต์บำบัด , ผ่าตัดฟันคุด , ทำฟันเทียมแบบถอดได้ , ทำ

ฟันเทียมแบบติดแน่น 
5.4) Psychi : IQ Test , Screening Test , Battery Test 
5.5) Orthro : Intra Lesimal Injection 
5.6) OB-GYN : Ultrasound  

6) ชำระค่าบริการ 300 บาท ที่การเงิน มีช่องทางพิเศษ  
7) รับยา ที่ห้องยาผู้ป่วยนอก มีช่องทางพิเศษ 

อัตรากำลังคนต่อวัน 
1.SMC Zone 
- ถ้ามี 1 ห้องตรวจ → พยาบาล 1 ผู้ช่วยพยาบาล 1 
- ถ้ามี 2 ห้องตรวจ → พยาบาล 1 ผู้ช่วยพยาบาล 1 
- ถ้ามี 3 ห้องตรวจ → พยาบาล 2 ผู้ช่วยพยาบาล 1 
 

2.SMC Special Clinic 
- ไม่มีหัตถการ → พยาบาล 1 ผู้ช่วยพยาบาล 1 
- มีหัตถการ    → พยาบาล 2 ผู้ช่วยพยาบาล 1 
- Psychi       → พยาบาล 1 นักจิตวิทยา 1 
 

ระเบียบการเบิกจ่าย 
• แพทย์  เบิกจ่ายเป็นผู้ป่วยต่อราย 200 บาทต่อเคส 

-การันตี 1,000 บาท/4ช่ัวโมง(ยงัไม่มีหนังสือรับรอง  เบิกจากเงินสวัสดิการ Topup จนเท่าการันตี  เป็นข้อตกลงในช่วงแรกที่เปิด) 
• พยาบาล 800 บาท/4 ช่ัวโมง 
• นักจิตวิทยา/นักจติวิทยาคลินิก 800 บาท/4 ช่ัวโมง  
• ผู้ช่วยพยาบาล  400 บาท/4 ช่ัวโมง 
• พนักงานช่วยเหลือคนไข้  375 บาท/4 ช่ัวโมง  
• เภสัชกร 800 บาท/4ช่ัวโมง ถ้าไม่ใช่ช่องทางพิเศษจะเบิกให้ตามอัตราปกติ (720 บาท/8ช่ัวโมง)  
• เจ้าหน้าท่ีเทคนิคการแพทย์ 800 บาท/4ช่ัวโมง ถ้าไม่ใช่ช่องทางพิเศษจะเบิกให้ตามอัตราปกติ (650 บาท/8ช่ัวโมง)  
• เจ้าหน้าท่ีการเงิน 500 บาท/4 ช่ัวโมง ถ้าไม่ใช่ช่องทางพิเศษจะเบิกให้ตามอัตราปกติ (520 บาท/8ช่ัวโมง)  
• รวม Fixed Course ต่อวัน = 2,300 +(1,200 - 1,600 X จำนวนห้องตรวจ) + DFแพทย ์

ผ่าตัดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ 
• สะดวกรวดเร็ว 
• ใส่ใจดูแล 
• คุณภาพมาตรฐาน 
• ราคาเหมาะสม 
• ประกันชีวิตร่วมจ่าย (Fax Claim) 

จุดประสงค์ 
• ลดระยะเวลาการรอคอยของการผ่าตัด 
• สามารถเลือกวันและเวลาที่ต้องการได้ 
• อำนวยความสะดวกของคนไข้  ในการรับการรักษาอย่างครบวงจร 

คุณภาพ 
• ได้รับการดูแลรักษา  และผ่าตัดโดยแพทย์เฉพาะทางที่ท่านต้องการ 
• ทีมผ่าตัดและทีมดูแลรักษามีความชำนาญ 

อุปกรณ์ผ่าตัด.../31 
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• อุปกรณ์ผ่าตัดได้มาตรฐาน 
• คุณภาพมาตรฐานในราคาที่จับต้องได้ 

ผ่าตัด  : ศัลยกรรมทั่วไป    ศัลยกรรมกระดูกและข้อ    ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ   ศัลยกรรมพลาสติก***  
สูตินรีเวชกรรม   /หู คอ จมูก /จักษุวิทยา 

อัตราค่าบริการ 
1. ค่าธรรมเนียมในการผ่าตัด XXXX บาท (ข้ึนอยู่กับหัตถการของโรค) 
2. ค่ายาเบิกได้ตามสิทธิ์ 
3. ค่าเจาะเลือด ค่า X-Ray และหัตถการอ่ืนๆ เบิกได้ตามสิทธิ์   

แผนการดำเนนิงาน 
• เดือนสิงหาคม – กันยายน 2565   

• เริ่มประชาสัมพันธ์ในสื่อ Social (Facebook, YouTube , Line@) 
• อัพเดตข้อมูลคลินิกนอกเวลาเฉพาะทางใน Official Web ของโรงพยาบาลหนองคาย  

• 1 ตุลาคม 2565 เริ่มเปิดบริการทุกห้องตรวจ 
• Plan เปิด SMC เพ่ิมเติม ได้แก่ รังสีแพทย์ /เวชศาสตร์ฟืนฟู/แพทย์แผนไทย 

 
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

 
 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.12 ทพ.รัชดา เลิศอเนกวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาอาคารสถานที่ 
และสิง่แวดล้อม แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

4.12.1. รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
1) การจอดรถบริเวณ อาคาร 10 ชั้น  

 
2) การปรับปรุง.../32 
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2) การปรับปรุงห้องกาญจนวสิต 

กิจกรรมระหว่างดำเนินการ 
3) Solar roof แผงจะมาปลายเดือนกันยายน 2565 และลดเรื่องน้ำรั่ว 

กิจกรรมกำลังจะดำเนินการ 
4) การปรับปรุงห้องทันตกรรมและระบบระบายอากาศห้องทันตกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน และ ปรับปรุงชั้น 1 อาคารสิริปุณโณ (ตึก 10 ชั้น)เป็นคลินิกทันตกรรมชั่วคราว 
ซึ่งจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงเดือนกันยายน 2565 

5) ห้องเจาะเลือด อยู่ระหว่างการออกแบบ คาดว่าจะสรุปแบบให้เสร็จภายใน 
1-2 สัปดาห์นี ้

4.12.2. การจัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 

 
- รายงานข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารเมตตาบารมี พระอนาลโย (หลวงปู่ขาว) 
- ขอให้ทุกหน่วยงานรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน เช่น ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ เป็นต้น 

ประธาน มอบ ทีม ENV ให้ดำเนินการคลองวนเวียน ปรับปรุงให้เป็นสวนหย่อม สมารถเดินเล่นได้ เป็น Green Zone) 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.13 ทพญ.นิรมล  พงษ์ไทย  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม  แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

4.13.1 ความคืบหน้าแผนการปรับปรุงห้องทันตกรรม 
เนื่องจากจะมีการปรับปรุงห้องทันตกรรม จึงขอคืนพื้นที่บริเวณห้องสมุด (เดิม) 

เป็นห้องพักทันตแพทย์ชั่วคราว 

4.13.2 วุ้นชุ่มปาก.../33 
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4.13.2 วุ้นชุ่มปากสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาปากแห้ง  

 
ประธาน มอบ พญ.กรรณิการ์ โกสิลา ประชาสัมพันธ์โครงการ 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.14 นายพิชิต  บุตรสิงห์  หวัหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม แจ้งเรื่องเพ่ือทราบดังนี้  

4.14.1 รายงานสถานะคงคลังวัคซีนโควิด-19 ประจำสัปดาห์ จ.หนองคาย (ข้อมูลคง
คลัง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 20.00น.) 

 
4.14.2 การบริจาควัคซีน Moderna ของ รพ.บำรุงราษฎร์ ซึ่งจะหมดอายุ ในวันที่ 19 

กันยายน 2565 คาดว่าวัคซีนน่าจะมาถึงรพ.หนองคายประมาณวันที่ 5 กันยายน 2565 (มีเวลาใช้งาน 15 วัน) 
กลุ่มเป้าหมาย จนท.รพ.หนองคาย / รพ.ชุมชน รวมทั้งจังหวัดหนองคาย  900 dose 

4.14.3 สรุปผลการศึกษาดูงาน.../34 
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4.14.3 สรุปผลการศึกษาดูงานบริหารเวชภัณฑ์ รพ.สุรินทร์ 

 
                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.15 นายถนอม  เพ็ชรยิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

4.15.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ได้จัดทำหนังสือเวียน
ให้หน่วยงานดำเนินการตามแนวทางท่ีกำหนดและขอแจ้งหลักเกณฑ์ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 

- จังหวัดจัดสรรวงเงินให้ ร้อยละ 2.96 จาก ร้อยละ3 
-ให้กลุ่มงานบริหารวงเงินตามที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 2.85  

(ร้อยละ 2 คืนหน่วยงานของจำนวนรวม 0.85 การประเมินระดับหน่วยงาน โดยใช้ตัวชี้วัดกลาง) 
-ผู้บริหาร กันไว้ร้อยละ 0.11 เพื่อให้บุคคลที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์หรือ

ปฏิบัติงานสนองต่อนโยบายของผู้บริหาร 
-การพิจารณาของหน่วยต่าง ๆ ของสงวนไว้ให้หน่วยสุขภาพ ร้อย 4 และยังรอผลของ

องค์กรแพทย์อยู่ และกำหนดส่งภายใน 16 กันยายน 2565  

4.15.2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดป้รับหลักเกณฑส์รรหาและคัดเลือกรอง
ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 และ 2 โดยหลักการได้มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการจังหวัดเป็นผู้คัดเลือกใน
ระดับกรม และได้รับผู้คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว และผู้ตรวจราชการมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งคำสั่ง  ในส่วนระดับ
จังหวัดเดิมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง และประกาศใหม่ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้แต่งตั้งได้ ในส่วน
ของวิธีการ จำใช้แบบเดิมคือประกาศสรรหาโดยเปิดเผย ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะสมัคร จะต้องเป็นนายแพทย์ชำนาญการ
พิเศษหรือเชี่ยวชาญและต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่าหัวหน้ากลุ่มงาน 

รองแพทย์คนที่ 2 เดิม ตามหลักเกณฑ์ของปี 2558 ให้มีเฉพาะ รพศ. 13  แห่ง มีรอง
แพทย์ ได้ 2 คน   ใหม:่ คาดว่าจะเพ่ิมรองแพทย์ใน รพท. ได้ ทั้งนี้ต้องรอสำนักงานปลัดกระทรวงแจ้งอีกครั้ง 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.16 นางกมลฐา  เกยด่านกลาง หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ แจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 
4.16.1. การเลื่อนเวลาให้บริการอาหารผู้ป่วย เพ่ือให้เหมาะสมกับเวลาอาหารที่

ใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน 
มื้อ เวลาเดิม เวลาใหม ่
เช้า 7.00 น. คงเดิม 7.00 น. 
เที่ยง 11.30 น. 12.00 น. 
เย็น 16.30 น. 17.00 น. 

4.16.2. การยกเลิกการเบิกอาหาร ER  (เดือนตุลาคม 2564 - กรกฎาคม 2565)  
รวม 2,512 ครั้ง  อัตราค่าบริการ/ค่าอาหาร  100 บาท/ครั้ง  โดยจะให้เบิกอาหารเฉพาะผู้ป่วยที่มารักษา/
สังเกตุดูอาการเกิน 2 ชั่วโมงข้ึนไป 

การนับเวลาในการคิดค่าเตียงและค่าอาหาร 
เตียงสังเกตอาการ/  

Ambulatory,  
one day treatment  
(รวมค่าการพยาบาล) 

ครั้ง/วัน 100/บาท - สำหรับผูป้่วยนอก ที่มาให้ยาเคมบีำบัดหัตถการที่ไมจ่ำเป็นต้องนอน
โรงพยาบาล แต่ต้องสังเกตอาการตั้งแต่ 2 ช่ัวโมงขึ้นไป 
- ไม่รวมถึงการฟอกเลือดด้วย 

 
แหล่งที่มาของข้อมูลรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุข หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร 

4.16.3. การประชุมอบรมสุขภิบาลอาหาร Green & Clean วันที่ 5 กันยายน 2565 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.17 นายรังสรรค์ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานสาธารณูปโภค
ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563 - 2564 – 2565)  

(1) รายงานค่าน้ำประปาประจำเดือนกรกฎาคม  2565 
เปรียบเทียบค่าน้ำประปา 
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เปรียบเทียบจำนวนหน่วย 

 
(2) รายงานค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม 2565 

เปรียบเทียบค่าไฟฟ้า 

 
 

เปรียบเทียบจำนวนหน่วย 

 
(3) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2565 

 (3.1) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 2565 โรงพยาบาล
หนองคาย ปีงบประมาณ 2565 ได้รับจัดสรร 10 รายการ วงเงิน 14,010,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 9 รายการ 
ลงนามแล้ว/รอส่งมอบงาน จำนวน 1 รายการ 
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ลำดับ รายการ 
 

จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 
งบค่าเสื่อม 70% 

จำนวนเงิน   

1 เครื่องตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัต ิ 1 2,060,000 2,059,000 E-bidding เบิกจ่าย 
2 กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์ 1 3,800,000 3,799,000 E-bidding  เบิกจ่าย 
3 เครื่องตรวจกล้ามเน้ือด้วยคลื่นไฟฟ้า 1 1,500,000 1,497,000 E-bidding  เบิกจ่าย 
4 โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ 130,000 ลักซ์ 1 1,450,000 1,445,000 E-bidding  เบิกจ่าย 
5 ชุดเครื่องมือผ่าตัดสำหรับถ่างสมอง 1 1,070,000 1,067,500 E-bidding  เบิกจ่าย 
6 เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ขนาด ไม่น้อยกว่า 300 MA  1 1,300,000 1,297,000 E-bidding  เบิกจ่าย 
7 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง 2 800,000 1,599,000 E-bidding  เบิกจ่าย 
8 เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน 1 500,000 499,000 E-bidding  รอส่งมอบ 
9 เครื่องละลายพลาสมาและอุ่นเลือดระบบความร้อนแห้ง 1 400,000 389,000  เจาะจง เบิกจ่าย 

10 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัด ออกซิเจนในเลือด 1 330,000 329,500  เจาะจง  เบิกจ่าย 
รวม 14,010,000 13,981,000 

 

(3.2) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    งบประมาณ ปี 2564  
    - เป็นงบกันเบิกเหลื่อมปี รายการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น จำนวน 

14,848,900 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวนเงิน 11,386,800 บาท (คิดเป็นร้อยละ 76.68) คงเหลือจำนวนเงิน 
3,462,100  บาท  (คิดเป็นร้อยละ 23.32) คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 5 กันยายน 2565 

   งบประมาณปี 2565  
-อาคารสนับสนุนฯ 5 ชั้น  งบจัดสรร จำนวน 45,720,124 บาท 
-ระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ระบบ งบจัดสรร จำนวน 21,276,500 บาท เบิกจ่าย

แล้วจำนวนเงิน 13,616,960 บาท (คิดเป็นร้อยละ 64) 
-ครุภัณฑ์ 2 รายการ งบจัดสรร จำนวน  3,547,000 บาท  เบิกจ่ายแล้วทั้งหมด 

รวมงบจัดสรร  70,543,624  บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 17,163,960 บาท (คิดเป็นร้อยละ 24.33) 

(4) งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 500 ลบม. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานฯ ในงวดงานที่ 4 จากทั้งหมด 6 งวดงาน  

(5) การก่อสร้างอาคารสนับสนุน 5 ชั้น ได้จัดประชุมหารือ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานฯ ในงวดงานที่ 4 

(6) โปรแกรมบริหารพัสดุ หน่วยพัสดุ 4 หน่วยทั้งหมด ได้มีการอัพเดทข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเรื่อย ๆ และจะเชิญ อ.วรจิต มาให้ความรู้อีกที  

ประธาน ให้เพ่ิม ศูนย์เครื่องมือแพทย์ หน่วยจ่ายกลาง และ งานซักฟอก  หากมีค่าใช้จ่ายให้ดำเนินการและขอ
อนุมัติในลำดับถัดไป 

(7) การตรวจรับพัสดุประจำปี ขอให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบอย่างละเอียด และวางแผน
ควบคุมภายในหน่วยงานด้วย และหากมีการย้ายครุภัณฑ์ไปจากหน่วยงานตนเองให้บันทึกหรือจัดทำหลักฐานไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย  

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1 นพ.นฤพนธ์  ยุทธเกษมสันต์  รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์ ขอความเห็นชอบแผน 
เงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2566 

ตารางแผนเงินบำรุง ด้านรายรับ.../38 
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                    ที่ประชุม  รับทราบ/เห็นชอบตามเสนอ 

5.2 นพ.ธงชัย  นาคมนต์  ผูช้่วยผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาคุณภาพองค์กรและยุทธศาสตร์
โรงพยาบาล ขอความเห็นชอบประกาศแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2566 

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหนองคาย ปี 2566 – 2568 
วิสัยทัศน์ VISION : โรงพยาบาลศูนย์ลุ่มน้ำโขง รองรับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในปี 2568 
พันธกิจ MISSION : 1. ให้บรกิารสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ 

2. บูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคร่วมกับภาคีเครือข่าย 
3. บริหารจัดการและสนับสนุนระบบบริการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
4. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพบุคลากร 
5. สถาบันร่วมสอนและผลิตนักศึกษาแพทย์ 

เข็มมุ่ง Hoshin :  
Excellent Center  : Cardiac Center 2566     Minimal invasive surgery Center 2566 
Paperless system  :  OPD  2566 
2 P Safety goals   :  (1) Patient : Sepsis , Medication error   (2) Personal ; safety security  
อัตลักษณ ์: รับผิดชอบ มารยาทดี มีน้ำใจ 

MISSION ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ 
1. ให้บริการสุขภาพแบบองค์
รวมอย่างมีคณุภาพ 

1. ยกระดับการบริการสุขภาพ
เฉพาะทางสู่ความเป็นเลิศ 

1. พัฒนาศักยภาพระบบบริการ 1. ยกระดับเป็นโรงพยาบาลระดับ A  
2. เพิ่มศักยภาพบริการ 
3. เพิ่มรายรับ  
4. เพิ่มความพึงพอใจ 

1. ให้บริการสุขภาพแบบองค์
รวมอย่างมีคณุภาพ 

2. พัฒนาการให้บริการทาง
การแพทย์ ที่มีคุณภาพ
ครอบคลมุทุกกลุ่มโรคที่สำคัญ
แบบองค์รวม 

2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการ
ตามกรอบ Service plan 

5. ประชาชนในกลุ่มโรคทีส่ำคัญได้รับ
การดูแลอย่างปลอดภัย มีคณุภาพ 

2.บูรณาการการสร้างเสริม.../39 
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2. บูรณาการการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 

3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิและเครือข่าย 

3.พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ
หน่วยบริการปฐมภูม ิ
4. สรา้งความเข้มแข็งของเครือข่าย 

6. มีหน่วยบริการปฐมภูมิที่มคีุณภาพ 
7. ประชาชนสุขภาพด ี

3. บริหารจัดการและสนับสนุน
ระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และสนบัสนุนระบบบริการ
สุขภาพ 

5. สนับสนุนระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

8. เป็นโรงพยาบาล Smart hospital  
9. โรงพยาบาล มสีิ่งแวดล้อมท่ีดีเพื่อ
สนับสนุนการให้บริการอย่างมีคณุภาพ 
10. โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพ
การเงินการคลัง (TPS) 
11. โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการ
ด้วยธรรมาภิบาล 

4. พัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพบุคลากร 

5.พัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพบุคลากร 

6. พัฒนาความรู้และทักษะ
บุคลากร 

12. พัฒนาบุคลากรใหม้ีศักยภาพ
คุณภาพและประสิทธิภาพ  
13. สร้างเสรมิสุขภาพบุคลากร 

5. สถาบันร่วมสอนและผลติ
นักศึกษาแพทย ์

6. เป็นสถาบันร่วมสอนและ
ผลิตนักศึกษาแพทย ์

7. การจดัระบบการการเรยีนการ
สอนนักศึกษาด้านการแพทย์ที่มี
คุณภาพ 

14. สามารถผลิตบุคลากรด้าน
การแพทย์รองรับการบริการเขตสขุภาพ
ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษลุ่มนำ้โขง 

รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริหาร  ขอให้ส่งไฟล์ดังกล่าวลงใน Line กลุ่มคณะกรรมการบริหารด้วย และ
ปีงบประมาณ 2566 จะดำเนินการปรับปรุงทุกระบบ 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 นายอุเทน  จันบุตรดี  รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริหาร : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ

อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุม ชื่น ระวิวรรณ โรงพยาบาลหนองคาย  

                    ที่ประชุม  รับทราบ 
6.2 นางพรรณี  สมัครคุณ  หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน : การเบิกจ่ายเงินเสี่ยงภัยของเดือน

พฤศจิกายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูล ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ลงมือชื่อในเอกสารเบิกจ่ายด้วย
ตนเอง มิให้ผู้อ่ืนลงแทน  

ประธาน  มอบ หัวหน้าทุกกลุ่มงาน กำชับตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนำส่งข้อมูล  ซึ่งหากพบการกระทำ
ดังกล่าวจะเข้าข่ายการทุจริต ซึ่งเป็นความผิดร้ายแรง ซึ่งจะมีบทลงโทษสูงสุดคือให้ออกได้ 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

             ปิดประชุม   เวลา 20.45 น. 
 
 

 
 
 
 
 

(นางสาวศิรินทร ดีรักษา) 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นางสาวเขมอชิร์กุล  อินทรวิเชียร) 
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายรังสรรค์  ไชยปัญญา) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
  


