
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย (วาระพิเศษ) 
ครั้งที ่8/2565 

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  เวลา 13.15 น. 
ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย 

 

ผู้มาประชุม 
1. นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  ประธานกรรมการ 
2. นพ.พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ รองผู้อำนวยการอาวุโส กรรมการ 
3. นพ.นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์ กรรมการ 
4. นายอุเทน จันบุตรดี รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริหาร 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.ขวัญชาย กิติรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ  กรรมการ 
   และตติยภูมิ คนที่ 2 
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 
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21. พญ.สุนิดา พรรณะ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม กรรมการ 
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. นางกุลภาภร ปัญสวัสดิ์ 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. นางชนพิชา พินยา หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี กรรมการ 
38. นายถนอม เพ็ชรยิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
39. น.ส.พรรผณิต ชัยจันทร์ หัวหน้างานนิติการ กรรมการ 
40. นายวรวุฒ ิ ยังเกษม หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ กรรมการ 
41. นางพรทิพย์ จินดา หัวหน้างานศูนย์บริหารค่ารักษาพยาบาล กรรมการ 
42. นางกมลรัตน์ สมานทรัพย์ หัวหน้างานศูนย์พัฒนาคุณภาพ กรรมการ 
43. น.ส.ศิวิไลซ์ ศรีวิเศษ หัวหน้างานศูนย์สื่อสารและประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
44. นายรังสรรค ์ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และ กรรมการและ 
   หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ เลขานุการ 
45. น.ส.ศิรินทร ดีรักษา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ผู้ช่วยเลขานุการ 1 
46. น.ส.เขมอชิร์กุล อินทรวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 2 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1. นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ รองผู้อำนวยการฯ ด้านการพยาบาล กรรมการ 
2. นพ.วุฒิศักดิ์ อารีย์วัฒนานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการด่านหน้า กรรมการ 
3. พญ.วันรัฐ ตั้งกิจวานิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 2  กรรมการ 
   และหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางขวัญใจ เกษร ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร 
2. นางสินีนาฎ  สุวรรณมณ ี (แทน) หัวหน้างานการพยาบาลห้องผ่าตัด 
3. นางฐิตารีย์  อิงไธสง (แทน) หัวหน้างานการพยาบาลวิสัญญี 
4. นางบงกชจันทร์ กถนานนท์ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และ 

                               สร้างภาพลักษณ์/หัวหน้างานผู้ป่วยนอก/คลินิกให้คำปรึกษา 
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5. น.ส.สมจิตร สกุลคู หัวหน้างานไตเทียม 
6. นางนงค์นุช  ลานอุ่น (แทน) หัวหน้างานจ่ายกลาง/ห้องนึ่ง 
7. นางวราภรณ์ ปู่วัง หัวหน้างานห้องคลอด 
8. นางวารินีย์  โฉมกระโทก (แทน) หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก 1 
9. น.ส. พัชรินทร์  ไร่ขาม (แทน) หัวหน้าหอผู้ป่วยแยกโรค 60 เตียง ชั้น 1,4  
10. นางสมนา สกุลคู หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 
11. น.ส.มัสลินภร  จู่มา (แทน) หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 
12. นางสิวินีย์ หนุ่มขุนทด หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก  
13. นางปริณดา ไตรยะวงศ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 และ 2 
14. นางสุรีพร ตู้จินดา หัวหน้าหอผู้ป่วย ตา-หู-คอ-จมูก 
15. นางเพียงไพฑูรย์ นามศักดิ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ VIP ชั้น 4,5 
16. นางลำยอง เลขนอก หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม  
17. นางคณิวรรณ ภูษา หัวหน้าหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด 
18. น.ส.เอมอร           อดุลโภคาธร หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. (IC) 
19. นางสำเนียง จันทร์รัตน์ หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
20. น.ส.ประไพนิล แก้วด้วง หัวหน้างานธนาคารเลือด 
21. นายปรีดา อาสนานิ หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย 
22. นางดวงเดือน เฆ้พวง หัวหน้างานกายภาพบำบัด 
23. นางเกศินี          เชื้อสะอาด หัวหน้างานจิตเวชและยาเสพติด 
24. นางรพิพรรณ โสภาเวทย ์ หัวหน้างานตรวจสอบสิทธิ 
25. นางช่อเพชร ตันกิจเจริญ หัวหน้าหน่วยคิดค่ารักษาพยาบาล  
26. นางโสภิฎา ผันผิน งานแพทย์ทางเลือก/งานแพทย์แผนไทย 
27. นายวีระชัย   อาศัย หัวหน้างานช่างเทคนิค 
28. น.ส.ทิพวรรณ เตนากุล หัวหน้างานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา 
29. นายวรรณกร เดชนรสิงห์ หัวหน้างานเวชระเบียน 
30. น.ส.รัชน ี คคนานดำรงค์ หัวหน้างานศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
31. น.ส.สิริลักษณ์ บุญประกอบ หัวหน้างานอาชีวเวชกรรม 
32. นายศุภากร        แสนทำพล   หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
33. นายสุบิน โสภาเวช หัวหน้าหมวดอาคารสถานที่/งานรักษาความปลอดภัย 
34. นายฐิติศักดิ์ ตันนารัตน์ หัวหน้างานบริการยานพาหนะ 
35. น.ส.เสาวลักษณ์ สัจจา หัวหน้างานเวชกรรมสังคม 
36. นพ.สาธิต   พจน์จลองศิลป์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
37. พญ.กนกวรรณ  ไชยเรศ นายแพทย์ชำนาญการ 
38. พญ.สิรภัทร     ธนทรัพย์อำไพ     นายแพทย์ 
39. นางพิศมัย   ใจขาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
40. นางมณทา   พรมโคตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
41. นางสุวัฒนา   ภูนาปี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
42. นางเครือวรรณ   แสงงาม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2  
43. น.ส.จรรยา   ณ อุบล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2  
44. นางฉวี   ทองคำ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2  
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45. นางประเยาว์   ใสสะอาด พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2 
46. นางศิริพร   ทับทอง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2  
47. นางรังรอง   เหลี่ยมจัตุรัส พนักงานทั่วไป ระดับ บ 2  
48. นายสายัญ   ศรีบุญดี ช่างต่อท่อ ระดับ ช 2 
49. นายสุดใจ  สายชล พนักงานประจำตึก 
50. นางปัทมา   ศรีงาม โภชนากร 
51. นายธงชัย  อักษรพิมพ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
52. น.ส.ภาริณี  ศรีไว นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ 
53. นายสุภาวุฒิ  ทองทำมา นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
54. นางลักขณา  สุทธจรรยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
55. น.ส.พัชรา  แก้วพรรณนา พยาบาลวิชาชีพ 
56. นางนพรัตน์  สุวรรณสินธุ ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
57. นางนันทา  ศิริพูลศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
58. น.ส.สิรินา  ทบวอ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
59. นางวัลยา  ศรีพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
60. นางอนุดา  ถิรัฏฐานกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
61. นางศิริจันทร์  ดองโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
62. นางวันเพ็ญ  วิศิษฎ์ชัยนนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
63. น.ส.อัญธิชา  สังข์สมศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

วาระก่อนการประชุม 
1. มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน 23 ราย 

(กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 
(1) นายสาธิต   พจน์จลองศิลป์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
(2) นางขวัญใจ เกสร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
(3) นางสุรีพร   ตู้จินดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
(4) น.ส.สิริลักษณ์   บุญประกอบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
(5) นางเสาวลักษณ์   สัจจา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
(6) นายอภิสามารถ   คล่องขยัน นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
(7) นางกมลรัตน์   สมานทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
(8) นางเกศินี   เชื้อสะอาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
(9) นางพรทิพย์   จินดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
(10) นางพิศมัย   ใจขาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
(11) นางมณทา   พรมโคตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
(12) นางสุวัฒนา   ภูนาปี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
(13) นางเครือวรรณ   แสงงาม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2  
(14) น.ส.จรรยา   ณ อุบล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2  
(15) นางฉวี   ทองคำ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2  
(16) นางประเยาว์   ใสสะอาด พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2 
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(17) นางศิริพร   ทับทอง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2  
(18) นายสุบิน   โสภาเวช พนักงานธุรการ ระดับ ส 3  
(19) นางรังรอง   เหลี่ยมจัตุรัส พนักงานทั่วไป ระดับ บ 2  
(20) นายสายัญ   ศรีบุญดี ช่างต่อท่อ ระดับ ช 2 
(21) นายสุดใจ  สายชล พนักงานประจำตึก 
(22) นางปัทมา   ศรีงาม โภชนากร 
(23) นายบุญโฮม   ชาสุรินทร์  พนักงานห้องผ่าตัด 

2. พิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร ปีงบประมาณ 2565 (กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

2.1 ผู้ผ่านอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2565 : นายจารุวัฒน์ แจ้งวัง  นายแพทย์
ชำนาญการพิเศษ 

2.2 รางวัลมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด โรงพยาบาลหนองคาย (HA)  ระยะเวลาในการ
รับรองระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2564 - 10 สิงหาคม 2567 : กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด  

2.3 รางวัลวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย ครั้งที่ 6   
(The 6th Thailand Patient and Personnel Safety Day) ประจำปี 2565 : นายขวัญชาย กิตติรัตน์ และ ศูนย์
พัฒนาคุณภาพ (QIC) 

2.4 รางวัลผลการดำเนินงาน Service plan โรงพยาบาลหนองคาย  
2.4.1 โล่รางวัล ผลการดำเนินงาน Service Plan  
โล่ระดับ ดีเยี่ยม : สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ประเภทระบบ EOC) 

: สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ 
โล่ระดับ ดีเด่น : สาขาโรคไต 

: สาขาโรคมะเร็ง 
: สาขาทารกแรกเกิด 
: สาขาธาลัสซีเมีย 

โล่ระดับ ดมีาก : สาขาศัลยกรรม (ODS) 
: สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ 
: สาขาคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 

2.4.2 ใบประกาศ โรงพยาบาลหนองคาย 

รองชนะเลิศลำดับที่ 1   :  พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติดา้นการแพทย์แผนไทย  
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทยท์างเลือกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ประเภทโรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทั่วไป  

ดี ระดับเขต ปี 2565 :  ผลงาน สาขาการดูแลระยะเปลีย่นผ่านผูป้่วยกึ่งเฉียบพลัน 
:  ผลงาน Service Plan สาขาโสต ศอ นาสิก 
:  ผลงาน สาขาส่งต่อ 
:  ผลงาน  Service Plan สาขาการดูแลระยะยาว 
:  ผลงาน  Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง 
:  ผลงาน  Service Plan สาขาการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบระคับประคอง 
:  ผลงาน  Service Plan สาขาออร์โธปิดิกส ์
:  จังหวัดหนองคาย เครือข่ายงานเทคนิคการแพทย์ท่ีมีการพัฒนา

ระบบงานบริการอย่างต่อเนื่อง 
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2.4.3 ใบประกาศบุคคล 

ชื่อ-สกลุ บทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
นายพิสิฐ อินทรวงษ์โชต ิ -ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาไต เขตสุขภาพท่ี 8 

-คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพท่ี 8 
-คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 8  

นายชวมัย สืบนุการณ ์ -ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตผุลและการ
จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ เขตสขุภาพท่ี 8 
-คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 8 
-คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการใช้สมุนไพรกญัชาและกญัชงทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8 

นายนฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต ์ -คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 8 
-ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา
ราชการ Special Medical Clinic (SMC) เขตสุขภาพที่ 8 
-คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาระบบส่งต่อ เขตสขุภาพท่ี 8 

น.ส.สุพตัรา แข็งกลาง -เลขานุการคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการ
จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ เขตสขุภาพท่ี 8 

นางบงกชจันทร์ กถนานนท์ -คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาไต เขตสุขภาพท่ี 8 
-คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 8 
-คณะทำงานพัฒนาระบบบริการและพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุ เขตสขุภาพท่ี 8 
-เลขานุการคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา
ราชการ Special Medical Clinic (SMC) เขตสุขภาพที่ 8 

นายพิชิต บุตรสิงห ์ -คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 8 
-คณะกรรมการศึกษาวิจัยและพัฒนาตำรับน้ำมันกัญชาขมิ้นทอง เพื่อประโยชน์ทาง
การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8 
-คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการใช้สมุนไพรกัญชาและกญัชงทางการแพทย์ เขต
สุขภาพท่ี 8 
-เลขานุการคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการ
จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ เขตสขุภาพท่ี 8 

นางขวัญใจ เกษร -คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาแม่และเด็ก เขตสุขภาพท่ี 8 
นายอภิสามารถ คล่องขยัน -คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาไต เขตสุขภาพท่ี 8 

-คณะกรรมการพัฒนาระบบงานหอ้งปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 8 
นางเกศนี เช้ือสะอาด -คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาสุขภาพจิตและยาเสพติด เขตสุขภาพท่ี 8 
น.ส.สริิลักษณ์ บุญประกอบ -คณะการขับเคลื่อนการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital เขตสุขภาพท่ี 8 
น.ส.เสาวลักษณ์ สัจจา -โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปี 2565 

-คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาไต เขตสุขภาพท่ี 8 
น.ส.สมจิตร สกุลค ู -คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 8 

-เลขานุการคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาไต เขตสุขภาพที่ 8 

3.  แนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ 1 ราย (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) 
 (1) พญ.สิรภัทร    ธนทรัพย์อำไพ    สาขาอายุรศาสตร์ 

4.  ตัวแทนคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย มอบเงินสนับสนุนเงินใน
การจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการโรงพยาบาลหนองคาย ปี 2565  เป็นเงิน 10,000 บาท  

                    ที่ประชุม  รับทราบ 
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นายแพทย์ชวมัย  สืบนุการณ ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย  กล่าวเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1.1 เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลหนองคาย 
(1) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 คณะผู้บริหารสาธารณสุขนครเวียงจันทร์ มาศึกษาดู

งานโรงพยาบาลหนองคาย และ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เจ้าครองนครเวียงจันทร์และคณะจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเยี่ยมเยือนโรงพยาบาลหนองคาย  

(2) ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคักเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนา 
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์ ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลในสังกัดกรม
ต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 17  คือ พญ.พนิดา  พันธุรัตน์ 

(3) ด้วยกองบริหารสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคหัวใจ ได้แจ้งมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคหัวใจ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 มีมติ
เห็บชอบให้โรงพยาบาลหนองคายเปิดบริการตรวจสวนหัวใจและผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในรูปแบบดำเนินการด้วย
ตนเอง ตามบันทึกข้อความ ด่วนที่สุดที่ สธ 0207.04.2/19317 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 

(4) การออกอากาศรายการวิทยุ รายการ “รพ.หนองคาย ความสุขสบายใจใกล้ชิด” จะ
เริ่มออกอากาศในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายออก
รายการสด 

(5) ชื่นชมการรายงานผลการอบรม/สัมมนา/การเดินทางไปราชการ ให้ ผอ.ได้รับทราบ   
(5.1) รายงานผลการการเดินทางไปราชการ : น.ส. จรีะนันท ์มุริจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ สังกัดหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 
(5.2) รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน 

สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565  เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2565  
เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล : นำทีมผู้เข้ารับการอบรมโดย นพ.เอกพนธ์  บวรกิติวงศ ์ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯด้านพัสดุ  , นายอุเทน จันบุตรดี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลหนองคาย , 
นายพิชิต บุตรสิงห์ ประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน , นางปริณดา ไตรยะวงศ์ ประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน และ คณะกรรมการฯ ทั้ง 3 ทีม รวมจำ นวน 52 ท่าน 

ประธาน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมกันดำเนินงานการมาเยี่ยมเยือนของ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 19 , 21 
กันยายน 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

                      ที่ประชุม  รับทราบ 

1.2 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
 (นพ.นฤพนธ์  ยุทธเกษมสันต์   รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์) 

(1) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ยังดำเนินงบสิ่งก่อสร้าง (อาคารก่อสร้าง 5 ชั้น) ส่วนงบ
ครุภัณฑด์ำเนินการเรียบร้อย  

(2) สภาพคล่องสถานการณ์โควิด-19 มีสถานะเป็นบวก ซึ่งจะต้องบริหารเงินให้มีสภาพ
คล่องให้ได้ดีมาก ซ่ึงอาคารจอดรถและบ้านพักอาศัย ได้มีแผนการก่อสร้างในปี่งบประมาณ 2566 

(3) ระเบียบการเบิกจ่ายต่าง ๆ  เช่น เงินบำรุง/การใช้รถราชการ/ ITA  
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รองผู้อำนวยการฯด้าน บริหาร ให้ความเห็นควรพิจารณาเลือกการก่อสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัยของเจ้าหน้าที่ ก่อน 
การก่อสร้างอาคารจอดรถ 

ประธาน มอบ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และรองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ พิจารณาปรับเรื่องระเบียบการ
เบิกจ่ายต่าง ๆ 

                      ที่ประชุม  รับทราบ 

1.3 เรื่องแจ้งจากจังหวัดหนองคาย  (นายอุเทน  จันบุตรดี รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริหาร)  

- แจ้งเรื่องเวียนหนังสือการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนน (สวมหมวก
นิรภัย/คาดเข็มขัดนิรภัย 100%) 

                     ที่ประชุม  รับทราบ 

1.4 เรื่องแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข  
1.4.1 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ 2 ฉบับ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ได้

เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาและ ซึ่งประกอบด้วย  
1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 

ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 และ  
2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565  โดยประกาศท้ัง 2 ฉบับจะมีผลยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จาก
โรคติดต่ออันตราย  แล้วกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

1.4.2 ประกาศยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั ่วราชอาณาจักร หลังสถานการณ์โควิด -19 
คลี่คลาย ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2565  

ประธาน  มอบ  รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ  , ARI คลินก หารือกับผู ้เกี ่ยวข้องเรื ่อง 
แนวทางการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับตามประกาศข้างต้น 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2565 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้นำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 
7/2565 วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เผยแพร่ใน http://nkh.go.th ให้ผู้เข้าประชุมทุกท่าน ได้พิจารณาล่วงหน้า
แล้ว หากมีข้อบกพร่องหรือแก้ไขขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการเพ่ือแก้ไขต่อไป 

                     ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  

3.1 การพัฒนาหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ อาคารสิริปุณโณชั้น 9  

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 นายศัตภัทร สหัชพงษ์ ผู้จัดการร้านแดงแหนมเนือง ได้จัดงาน
แสดงพุทธศิลป์หลวงพ่อพระใส รุ่น "พรนาคาธิบดี บารมีพระใส 2566" ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จ.
หนองคาย ทั้งนี้  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย เข้าร่วมพิธีเปิดด้วย รายได้ส่วนหนึ่งจะนำมาสนับสนุนพัฒนา
หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ อาคารสิริปุณโณชั้น 9 โรงพยาบาลหนองคาย 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
-ไม่มี-   

ทีป่ระชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1 นายถนอม  เพ็ชรยิ้ม  หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  ขอเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
5.1.1 ขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ผู้ผ่านการประเมิน จ้างต่อเนื่องใน

ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 224 ราย รวมค่าจ้าง 2,626,554 บาท/เดือน  รายละเอียดดังนี้ 
บัญชีข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ประจำปีงบประมาณ 2566 

 
ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน (ราย)  ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน (ราย) 

1 พนักงานช่วยการพยาบาลด้านการนวด 2  22 พนักงานห้องผ่าตัด 2 
2 พนักงานประกอบอาหาร 7  23 ผู้ช่วยพยาบาล 4 
3 นักจัดการงานท่ัวไป 6  24 พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 
4 นักวิชาการพัสด ุ 2  25 พนักงานบัตรรายงานโรค 2 
5 นักประชาสัมพันธ์ 1  26 พนักงานขับรถยนต ์ 5 
6 นักวิซาการเงินและบัญชี 2  27 ช่างเชื่อม 1 
7 เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1  28 ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 
8 เจ้าพนักงานสถิต ิ 1  29 ช่างไฟฟ้า 1 
9 พนักงานซักฟอก 3  30 พนักงานวิทยาศาสตร ์ 2 

10 พนักงานรับโทรศัพท์ 1  31 พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 2 
11 พนักงานเปล 5  32 พนักงานประจำห้องยา 2 
12 นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 5  33 ผู้ช่วยเภสัชกร 6 
13 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ์ 1  34 พยาบาลวิซาชีพ 43 
14 เจ้าพนักงานธุรการ 15  35 นักกายภาพบำบัด 1 
15 เจ้าพนักงานพัสด ุ 2  36 นักเทคนิคการแพทย ์ 1 
16 นายช่างเทคนิค 2  37 นักวิชาการสาธารณสุข 3 
17 พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ 80  38 นักจิตวิทยาคลินิก 1 
18 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบดั 1  39 นักสังคมสงเคราะห ์ 1 
19 พนักงานท่ัวไป 1  40 นายแพทย ์ 1 
20 บริการ 2  41 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 
21 พนักงานประจำตึก 1  รวม 224 

บัญชีรายช่ืออนุมัติลูกจ้างรายวันต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2566 
ลำดับ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน 

1 น.ส.วรสินธุ์ จรถวิล พนักงานช่วยการพยาบาล (ด้านการนวด) ศูนย์แพทย์แผนไทย 
2 นายโชครักษ ์หินประกอบ พนักงานช่วยการพยาบาล (ด้านการนวด) ศูนย์แพทย์แผนไทย 
3 น.ส.โสภา คู่แก้ว พนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานโภชนศาสตร ์
4 นายปรัชญา ลีวงษา พนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานโภชนศาสตร ์
5 น.ส.ธมน เจริญนาม พนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานโภชนศาสตร ์
6 น.ส.อนงนุช ศรีหาปัญญา พนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานโภชนศาสตร ์
7 นางวาสนา ประวินิตย ์ พนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานโภชนศาสตร ์
8 น.ส.อุทัยวรรณ มณีทร พนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานโภชนศาสตร ์
9 น.ส.ศิริวรรณ สุวรรณ ี พนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานโภชนศาสตร ์
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ลำดับ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน 
10 น.ส.จารุวรรณ จินดาวงศ ์ นักจัดการงานท่ัวไป งานจัดเก็บรายได้ 1 
11 นายรงคเทพ ลิ้มมณ ี นักจัดการงานท่ัวไป ศูนย์บริหารค่ารักษาพยาบาล 
12 น.ส.ประภาพรรณ พรายพรรณ นักจัดการงานท่ัวไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
13 น.ส.อัญธิชา สังข์สมศักดิ ์ นักจัดการงานท่ัวไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
14 น.ส.ภัทราภรณ์ คุ้มแสง นักจัดการงานท่ัวไป สำนักงานเลขานุการ 
15 น.ส.อรทัย ไชยปญัญา นักจัดการงานท่ัวไป กลุ่มงานนิติการ 
16 น.ส.นฤชยา ช้ันงาม นักวิชาการพัสด ุ กลุ่มงานพัสด ุ
17 น.ส.ชวพร ศรีมังคละ นักวิชาการพัสด ุ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ 
18 น.ส.ณัฐนรี หมั่นพลศร ี นักประชาสัมพันธ์ CRM 
19 น.ส.สดุารตัน์ แก้วก่า นักวิชาการเงินและบญัชี กลุ่มงานการเงิน 
20 น.ส.นริศรา พาอยู่สุข นักวิชาการเงินและบญัชี กลุ่มงานการเงิน 
21 น.ส.รตัติกาล วงผาบุตร เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ CRM 
23 นายอนุชา รักษาสิทธ์ิ พนักงานซักฟอก งานซักฟอก 
24 นายปิยฉัตร โพธิสวัสดิ ์ พนักงานซักฟอก งานซักฟอก 
25 นายมงคล พิลาดิษฐ พนักงานซักฟอก งานซักฟอก 
26 น.ส.จิราพร แพงศร ี พนักงานรับโทรศัพท์ ศูนย์สื่อสาร 
27 นายพิพัฒน์ เพชรศร ี พนักงานเปล ศูนย์รับส่งผู้ป่วย 
28 นายณัฐพล โคตะนนท์ พนักงานเปล ศูนย์รับส่งผู้ป่วย 
29 นายสาคร ชาพิทักษ์   พนักงานเปล ศูนย์รับส่งผู้ป่วย 
30 นายทัชรัตน ์พรหมอุนาถ พนักงานเปล ศูนย์รับส่งผู้ป่วย 
31 นายกฤษฎา เตนากลุ พนักงานเปล ศูนย์รับส่งผู้ป่วย 
32 น.ส.กรกนก กุดวลิา นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ ศูนย์สิทธิการรักษา 
33 นายศุภชัย  สิมมาหลวง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
34 นายณัฐพล ศรีระษา นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
35 นายภิเษก จิตรกูลสัมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
36 นายประสิทธ์ิ ผาทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
37 น.ส.รัชนีพร วิไลพันธ ์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ์ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
38 น.ส.สุธาสินี ศรไีพรงาม เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานเภสัชกรรม 
39 นายไพบูลย์ ขาวสนิท เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานเภสัชกรรม 
40 นายปกรณ์ธรรม ณ อุบล เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานเภสัชกรรม 
41 น.ส.สุนันทา ศรีพล เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์คิดค่ารักษาพยาบาล 
42 น.ส.นิภัทรศ์ร พรหมสารา เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์คิดค่ารักษาพยาบาล 
43 น.ส.เจนจริา แผ้วชมภ ู เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานรังสีวิทยา 
44 น.ส.ศิรินาถ เพยีรธัญการ เจ้าพนักงานธุรการ   งานไตเทียม 
45 นายพศวัฒน์ ปัญญาทิพย ์ เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
46 น.ส.มลทิพย์ บุญญานสุนธิ ์ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานทันตกรรม 
47 น.ส.ณัฐพร ชัยภูมินทร ์ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานทันตกรรม 
48 น.ส.รตันาภรณ์ ไชยโคตร เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานทันตกรรม 
49 น.ส.นนทิยา แสนบรูาณ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานทันตกรรม 
50 น.ส.ปูรดิา เพ็ชรวงกต เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
51 น.ส.ธัญชนก วงษ์คำพระ เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์สิทธิการรักษา 
52 น.ส.เพชรชนก นันทมัจฉา เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 
53 น.ส.สภุัสสร วรรณาการ เจ้าพนักงานพัสด ุ กลุ่มงานพัสด ุ
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54 น.ส.ฐิติมา เดชดอนบม เจ้าพนักงานพัสด ุ กลุ่มงานพัสด ุ
55 นายวัชระ ประจงบัว นายช่างเทคนิค งานช่างเทคนิค 
56 นายสุรยิะ พลหลวงศร ี นายช่างเทคนิค    ศูนย์เครื่องมือแพทย ์
57 นางวิภารัตน์ โคติกาวิน พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
58 นางปนิตา จุปะมะนยั พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
59 นางเขมิสรา เรืองศร ี พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
60 น.ส.เบญจรตัน์ แสนคำ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 
61 น.ส.ธีริศรา มณีทร พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม 
62 นายสุทะชัย ธาตุวสิัย พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 
63 น.ส.ณติพร แสนคำภา พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 
64 น.ส.จรญิญา สุตสิทธ์ิ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก 
65 น.ส.กมลชนก บุญพาด พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก 
66 นายวรวุฒ ิสูงสุมาร พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 
67 น.ส.สายทิพย์ คำพะล ี พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด 
68 น.ส.กุลธดิา ลาวร ี พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ กลุ่มงานทันตกรรม 
69 น.ส.สภุนิตย์ แสงเพ็ชร พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ กลุ่มงานทันตกรรม 
93 น.ส.อรทัย ศรหีะปญัโญ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
94 น.ส.พิมลพร คล้ายนาค พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
95 น.ส.กนกวรรณ อุปรีย ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
96 น.ส.กิตตยิา หมั่นพลศร ี พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
97 น.ส.อมรพรรณ ชัยสาร ี พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
98 น.ส.จิตราวดี ธาตไุพบูรณ ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
99 น.ส.ชาลาลิน ปาทาน พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 

100 น.ส.มนสันันท์ ขาเมระนิยะ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท 
101 น.ส.พรพรรณ นาสมส ี พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยสตูิ-นรีเวชกรรม 
102 นางสุขขี ศรีพอ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม 
103 น.ส.หทัยนันท ์ณ หนองคาย พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
104 นายสยุมภู ยิ่งยืน พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หน่วยจ่ายกลาง 
105 น.ส.พิมชนก ชัยหาฤทธ์ิ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 
106 นายณฐาภพ เลิศทะเสมา พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผา่ตัด 
107 นายไพรสนธ ์พลด ี พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
108 น.ส.ปทุมวดี ชาวนา พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 
109 นายอนุชิต นามอน พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หน่วยจ่ายกลาง 
110 น.ส.เกษร ราชป้องขันธ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ พิเศษ ช้ัน 10 สิรปิุณโณ 
111 น.ส.ประกายกาญณ์ เจมิพันธ์นิตย ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท 
112 น.ส.พิยดา เสียวสุข พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 
113 นายคุณากร พานารัตน ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
114 นายสุจินดา อินทะนิน พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 
115 นายติณณภพ ภคมงคลวัฒนา พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ กลุ่มงานทันตกรรม 
116 น.ส.ธนัชพร สุวรรณาลักษณ ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ กลุ่มงานทันตกรรม 
117 น.ส.สุกญัญา ใสกระจ่าง พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ กลุ่มงานทันตกรรม 
118 นางณัฐญา เตนากุล พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ คลินิกพิเศษ 
119 นายพงศธร พหรมแสง พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
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120 นายธนายุทธ พูลมา พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หน่วยจ่ายกลาง 
121 น.ส.วิภาวดี กญัญาจติต ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 
122 นายธนากร อุปชา พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 
123 นายอภิสิทธ์ิ จันทร์งาม พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 
124 นายกัมพล อุทัยรตันา พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 
125 น.ส.วลัยพร ขันธชัย พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยพิเศษสู่ขวัญ 
126 น.ส.รตัติยา แสงศร พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
127 นายจุลดิษฐ์ จลุสอาด พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 
128 นายเทวัญ ไกรยา พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ กลุ่มงานการพยาบาลวสิัญญ ี
129 น.ส.สุนันทา นลิเกต ุ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ พิเศษ ช้ัน 10 สิรปิุณโณ 
130 นายสุรชัย แสงรัตน ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 
131 น.ส.จิตรทิวา แสนวอ  พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก 
132 นายฐิติวฒัน์ ชัยสว่าง พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
133 น.ส.อรปรียา พิมพ์สวสัดิ ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 
134 นางเจนจิรา มิยะนุต พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 
135 นายปฏิภาณ ศรไชย พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 
137 น.ส.อารยา สายไหม ผู้ช่วยนักกายภาพบำบดั กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
138 นายทศพล ธรรมาอ่อน พนักงานท่ัวไป   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
139 นายอิสระ อ่วมกลาง พนักงานบริการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
140 นางนวล คำภูม ี พนักงานบริการ หอผู้ป่วยสตูิ-นรีเวชกรรม 
141 น.ส.นาถลดา ชัยมาตย ์ พนักงานประจำตึก กลุ่มงานเภสัชกรรม 
142 นายชัชวาล เทือกประเสริฐ พนักงานห้องผ่าตัด กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผา่ตัด 
143 นายสมยศ นาคเสน พนักงานห้องผ่าตัด กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผา่ตัด 
144 น.ส.พรวิภา ศรีทอง ผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผา่ตัด 
145 นายรัชชานนท์ เทพชาติ ผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผา่ตัด 
146 น.ส.เปรมศิริ ประทุมวัน ผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผา่ตัด 
147 น.ส.ศุภธดิา วงละคร ผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผา่ตัด 
148 นายเกียรติศักดิ์ เพชรศร ี พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย 
149 นายอิทธิพัทธ์ เทพเสน พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย 
150 นายกิตติศักดิ์ ใจสบาย พนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.2 
151 น.ส.กาญจนา ศรีษา พนักงานบัตรรายงานโรค งานเวชระเบียน 
152 นางอังควิภา สาระคร พนักงานบัตรรายงานโรค งานเวชระเบียน 
153 นายบัณฑติ นาสมส ี พนักงานขับรถยนต ์ งานยานพาหนะ 
154 นายธงชัย ลามุงคุณ พนักงานขับรถยนต ์ งานยานพาหนะ 
155 นายอรรถศานต์ ยอดวันด ี พนักงานขับรถยนต ์ งานยานพาหนะ 
156 นายสุภชัย ยามะนันท์ พนักงานขับรถยนต ์ งานยานพาหนะ 
157 นายจิรเดช วงษ์แก้ว พนักงานขับรถยนต ์ งานยานพาหนะ 
158 นายมงคล เหม็วงค ์ ช่างเชื่อม งานช่างโยธา 
159 นายนคร เกษบุตร ผู้ช่วยช่างทั่วไป   งานช่างโยธา 
160 นายเขมรินทร์ เพ็ชรก้อน ช่างไฟฟ้า งานช่างเทคนิค 
161 นายศิลวัต คำศร ี พนักงานวิทยาศาสตร ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธวิิทยาคลินิก 
162 น.ส.ปตญิญา เส็งประชา พนักงานวิทยาศาสตร ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธวิิทยาคลินิก 
163 นายนฤเบศร์ วันนา พนักงานการแพทยแ์ละรังสีเทคนิค กลุ่มงานรังสีวิทยา 
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ลำดับ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน 
164 นายวิทยา รัตนผล พนักงานการแพทยแ์ละรังสีเทคนิค กลุ่มงานรังสีวิทยา 
165 นายเจษฎากร เอียสกลุ พนักงานประจำห้องยา กลุ่มงานเภสัชกรรม 
166 น.ส.อารสิา โสดาวาป ี พนักงานประจำห้องยา กลุ่มงานเภสัชกรรม 
167 น.ส.สภุลักษณ์ จุประมะนยั ผู้ช่วยเภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม 
168 น.ส.ประภสัสร ชัยทองคำ ผู้ช่วยเภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม 
169 น.ส.ฐิตาภรณ์ พุ่มพรึก ผู้ช่วยเภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม 
170 นายสหพันธ ์บริบาล ผู้ช่วยเภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม 
171 นายยุทธนา จันทาศิร ิ ผู้ช่วยเภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม 
172 นายบริรักษ์ ถ่ินสำราญ ผู้ช่วยเภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม 
173 น.ส.ออรีญา จันทร์เหลือง พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 
174 น.ส.ธวัลรัตน ์สาริกา พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท 
175 น.ส.ณัฐมล วงศ์ไชยา พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 
176 น.ส.กาญจนา บุดด ี พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด 
177 น.ส.พิมพ์ชนก ไขกะวิง พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก 
178 น.ส.มินตรา ไกรรตัน ์ พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 
179 น.ส.ลลิตา นติะวัน พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 
180 น.ส.อภิญญา ธรรมเมืองคุณ พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 
181 นายไชยา จันพิพัฒน ์ พยาบาลวิชาชีพ งานห้องผู้ป่วยหนัก 2 
182 น.ส.พรภศัรา จอมศร ี พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 
183 น.ส.เจษฎาภรณ์ กลางราช พยาบาลวิชาชีพ งานห้องผู้ป่วยหนัก 1 
184 น.ส.สุธดิา เประกันยา พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 
185 น.ส.กชมล โฮมชัย พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผา่ตัด 
186 น.ส.อุมาพร โคตรชมภ ู พยาบาลวิชาชีพ พิเศษ ช้ัน 10 สิรปิุณโณ 
187 น.ส.นภาพร สมชัย พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยพิเศษ 60 เตียงช้ัน 2 
188 น.ส.วณิชยา จันมา พยาบาลวิชาชีพ พิเศษ ช้ัน 10 สิรปิุณโณ 
189 น.ส.วณัชพร ชัยภิบาล พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 
190 น.ส.กนกนวล ปรจีำรสั พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วย VIP ช้ัน 4  
191 น.ส.พรศติา เคณาภูม ิ พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 
192 น.ส.ธนิษฐา เคนสลีา พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วย VIP ช้ัน  5 
193 น.ส.ธนัฐฐา รัตนติสร้อย พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด 
194 น.ส.ณัฐชนก ศรีอวน พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 
195 น.ส.พัชรา แก้วพรรณนา พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด 
196 น.ส.วิไลวรรณ ราชธา พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยสตูิ-นรีเวชกรรม 
197 น.ส.ปวีณา นิ้วทอง พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 
198 น.ส.สุจติรา จันทวิมล พยาบาลวิชาชีพ   หอผู้ป่วยสตูิ-นรีเวชกรรม 
199 น.ส.แคทรียา มิคะดา พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยแยกโรค 
200 น.ส.ณัฐกฤตา ราชบุตร พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 
201 น.ส.กนกภรณ์ แสงภารา พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 
202 น.ส.ฐิติวรดา รดุพิมาย พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 
203 น.ส.สุวไิล ไกรกิจราษฎร ์ พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยพิเศษสู่ขวัญ 
204 น.ส.ศศิกาญจน์ กุดหอม พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 
205 นายทินภัทร อุณาสิงห ์ พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด 
206 น.ส.จุฬารัตน ์พรหมโท พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด 
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ลำดับ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน 
207 น.ส.พรนภา บุญพุทธ พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 
208 น.ส.กนกธาดา วรรณาพรหม พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 
209 น.ส.รัชฎาพร ชัยจันทร ์ พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วย VIP ช้ัน 4  
210 น.ส.อินทิรา กรงระหัด พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 
211 น.ส.กนกเนตร ธรรมสุข พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยพิเศษ 60 เตียงช้ัน 3 
212 น.ส.สภุาพรรณ อรรคฮาด พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 
213 น.ส.ปราจรีย์ สัสดีจูม พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก 
214 น.ส.พิราพรรณ พิมพิศาล พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
215 น.ส.ธนพร พุทธา พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยแยกโรค 
216 น.ส.ธนาภรณ์ ทองทำมา นักกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
217 น.ส.เบญจมาศ ลีบาง นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
218 น.ส.นฤดี พรหมมา นักเทคนิคการแพทย ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธวิิทยาคลินิก 
219 นายกิตติศักดิ์ กะมุตะเสน นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์เครื่องมือแพทย ์
220 น.ส.อภิญญา แท่งเหล็ก นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
221 น.ส.ชารณิีย์ มุทขอนแก่น นักจิตวิทยาคลินิก กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 
222 น.ส.วาทิน ีไชยวัน นักสังคมสงเคราะห ์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 
223 นายเอกอาชาน โควสุภัทร ์ นายแพทย ์ องค์กรแพทย์  
224 นายอภินันท์ ปิยานันทกูล เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา   กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หมายเหตุ ผลการประเมิน 2 รอบ  : ผ่านการประเมิน 2 รอบ      จำนวน   222 ราย  
                                          : ผ่านการประเมิน 1 รอบ       จำนวน       2 ราย 
                                                                                 รวม     224 ราย  

                    ที่ประชุม  รับทราบ/เห็นชอบตามเสนอ 

5.1.2 ขอความเห็นชอบใช้บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เป็น
บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของลูกจ้างชั่วคราว 

                    ที่ประชุม  รับทราบ/เห็นชอบตามเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 พญ.พนิดา  พันธุรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องกิจกรรมพิเศษ

โรงพยาบาลหนองคาย ที่อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2565 ดังนี้ 
(1) กิจกรรมถวายสักการะ และ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ (5 กม.)  เนื่องในวันมหิดล 24 

กันยายน 2565  ณ ลานวัฒนธรรม ท่าน้ำวัดลำดวน เทศบาลเมืองหนองคาย 
กำหนดการ 
05.30 น.  - ลงทะเบียน 
06.30 น.  - พิธีเปิด โดย นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย 

- ถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
- อบอุ่นร่างกาย 

07.00 น. ปล่อยตัว เดิน-วิ่ง (5 กม.) 
09.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม (รับประทานอาหารว่าง) 
ทั้งนี้ ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณ์สุขและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม

ดังกล่าว  การแต่งกาย : ชุดกีฬา ธีมสี ส้ม,เหลือง,แดง 
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(2) กิจกรรมมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 

2565 ในวันที่ 27-28 กันยายน 2565  ณ ห้องประชุมชื่น รวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
- วันที่ 27 กันยายน 2565 : งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ "มุทิตา กษิณานุสรณ์" 
- วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ : พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการและมุทิตาจิต  

(3) กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีเพ่ือสมทบทุนก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ 4 ชั้น ทอดถวาย ณ 
วัดพระธาตรุาษฎร์บํารุง บ้านโนนธาตุ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 29   ตลุาคม  2565  

 
กำหนดการ 

วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (ตรงกับวันขึ้น 4 ค่ำ  เดือน 12) 
เวลา  08.00 น.   ตั้งองค์กฐินรับบริจาค ณ ลานอเนกประสงค์  รพ.หนองคาย 
เวลา  18.00 น.   พระสงฆ์  9  รูป  เจริญพระพุทธมนต์ 
เวลา  19.00 น.   ฉลององค์กฐิน ณ ลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลหนองคาย 
 
วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (ตรงกับวันขึ้น 5 ค่ำ  เดือน 12) 
เวลา  09.00 น.  เคลื่อนองค์กฐินสามัคคี  ไปยังวัดพระธาตุราษฎร์บํารุง  
เวลา  10.00 น.  ทำพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี 
เวลา  11.00 น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่ภิกษุสามเณร  
                      เสร็จพิธีขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร 
เวลา  13.00 น.  ประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานในพระมหาธาตุเจดีย์ 

นายรังสรรค์  ไชยปัญญา  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  แจ้งเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 จะมีการ
สอยดาวการกุศล และบริเวณพ้ืนที่พักคอยสิ่งของ คือ ข้างอาคาร 114 เตียง  

ทั้งนี ้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนการสอยดาวการกุศล ราคาบัตรละ 20 บาท ซึ่งมีของรางวัลมากมาย 

(4) กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี (สมทบ)  จำนวน 5 วัด ดังนี้ 
- วัดป่าโพธิปัญญาราม (22 ตุลาคม 2565) 
- วัดป่าเวฬุวัน (ยังไม่มีเจ้าภาพ ) 
- วัดหายโศก (5 พฤศจิกายน 2565) 
- วัดมีชัยทุ่ง (3 พฤศจิกายน 2565) 
- วัดป่าแก้งใหม่ (16 ตุลาคม 2565) 

(5) กิจกรรม“แสงนำใจไทยทั้งชาติ  เดิน วิ่ง  ป้องกันอัมพาต  ครั้งที่ 8  เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดหนองคาย”  ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565  
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นายพิชิต  บุตรสิงห์  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รายงานกิจกรรม ดังนี้ 

รายละเอียดการจัดกิจกรรม 
1. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
2. กิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง 
3. กิจกรรมออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต  วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 

เริ่มเวลา 05.30 น. 
เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน ว่ิง ป่ัน ป้องกันอัมพาต 

  

 
รายชื่อและหน้าที่ คณะกรรมการดำเนินงานด้านการแพทย์และรักษาพยาบาล  
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(6) กระทรวงปิ่นปัว สปป.ลาว มีแผนจะมาเยี่ยมยาม และ มีการทำ MOU ประมาณ 
เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2565 

(7) น้ำดื่ม NKH เริ่มจำหน่ายแล้ว ที่ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลหนองคาย  

6.2 นายพิชิต  บุตรสิงห์  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้  
      6.2.1 การเยี่ยมสำรวจงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและระบบยาสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล 

(ประเทศไทย) 
รายการเอกสารที่ต้องจัดเตรียม 

เอกสารที่โรงพยาบาลจะต้องจัดส่งให้ล่วงหน้าก่อนการเข้าเยี่ยมสำรวจอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
รูปแบบ electronic file ทาง e-mail ของผู้ยี่ยมสำรวจ และสำเนาถึงสมาคมฯ ที่ psurvey.thaihp@gmail.com 
มีดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นทางของโรงพยาบาล (Hospital Profile) 
2. Service Profile ในส่วนของงานเภสัชกรรม 
3. แบบประเมินตนเองในส่วนของมาตรฐานเรื่องระบบยา (SAR) 
4. โคงสร้างการบริหารงานกลุ่มงาน/ฝ่ายเภสัชกรรม (Organization chart) 
5. นโยบาย แนวทาง มาตรการสำคัญของ PTC 
6. ร้ายงานการประชุมของกลุ่มงานเภสัชกรรม, คณะกรรมการ PTC และคณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง 
7. ข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา (ข้อมูลดิบและที่สรุป) 
8. ข้อมูลอาการไม่พึ่งประสงค์จากการใช้ยา (ข้อมูลการประเมินและสรุป) 
9. ข้อมูลการดำเนินงาน และตัวชี้วัดบริบาลทางเภสัชกรรม 
10. รายงานความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะจากการเยี่ยมสำรวจครั้งล่าสุด ทั้งของสมาคมฯและ สรพ. 
11. ไฟล์ Presentation ของการนำเสนอระบบยาของโรงพยาบาล (PTC) และการดำเนินงาน

ของกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
12. ข้อมูล Trigger ด้านยา ได้แก่ ข้อมูลการใช้ antidote, ข้อมูล drug induced (ADE, ADR)

และข้อมูลอื่นๆ ตามบริบทโรงพยาบาล เช่น ข้อมูลการวัดระดับยาในเลือด เป็นต้น กับระบบยา 
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      6.2.2 Vaccine Covid : Moderna   ข้อมูล ณ 23 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. 
คงเหลือ 10 x 15 Dose  หมดอายุ 8 ตุลาคม 2565  อัตราใช้ 1 – 2 x 15 Dose / Day 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

             ปิดประชุม   เวลา 16.39 น. 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

(นางสาวศิรินทร ดีรักษา) 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นางสาวเขมอชิร์กุล  อินทรวิเชียร) 
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายรังสรรค์  ไชยปัญญา) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
  


