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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย  
ครั้งที ่11/2565 

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565  เวลา 13.15 น. 
ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย 

 

ผู้มาประชุม 
1. นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย                     ประธาน 
2. นพ.นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์ 
3. นายอุเทน จันบุตรดี รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริหาร 
4. นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ รองผู้อำนวยการฯ ด้านการพยาบาล 
5. พญ.ภรณี พรวัฒนา รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ / ประธานองค์กรแพทย์ 
6. พญ.สุกัญญา กราบไกรแก้ว รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ / 
   หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม 
7. นพ.ฉัตรชัย บุญประชารัตน์ รองผู้อำนวยการฯ ด้านการพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ 
8. พญ.พนิดา พันธุรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ /หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 
9. พญ.โมฬี นาคสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริหารครุภัณฑ์การแพทย์ / 
   หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

10. พญ.จินตาหรา มังคะละ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านวิชาการและงานวิจัย และผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ  
   กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ คนที่ 1 
11. นพ.กฤษฎา ศรีกุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสารสนเทศ / 
   หวัหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์  
12. นพ.ธงชัย นาคมนต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาคุณภาพองค์กรและยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 
13. นพ.รัฐวิชญ ์ สุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบประกันสุขภาพ 
14. นพ.จารุวัฒน์ แจ้งวัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 1 / 
   หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม 
15. พญ.วันรัฐ ตั้งกิจวานิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 2 / 
   หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
16. พญ.รัชดาพร ปุยนุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 3 / 
   หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
17. นพ.วุฒิศักดิ์ อารีย์วัฒนานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการด่านหน้า 
18. นพ.ขวัญชาย กิติรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ คนที่ 2 
19. พญ.กรรณิการ์ โกสิลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ คนที่ 3 
20. นพ.จำรัส พงษ์พิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ คนที่ 4 
21. ทพ.รัชดา เลิศเอนกวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
22. นพ.เอกพนธ์ บวรกิติวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัสดุ /หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก 
23. พญ.สุนิดา พรรณะ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม 
24. นพ.สุรพล เอียตระกูลไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม / 
   หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
25. พญ.อรอินทร์ วินทะไชย หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
26. นางกุลภาภร ปัญสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 
27. นายกงเพชร ขุนเขียว หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา 28.ทพญ.นิรมล.../2 
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28. ทพญ.นิรมล พงษ์ไทย หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
29. ภก.พิชิต บุตรสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
30. นางกมลฐา เกยด่านกลาง หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
31. น.ส.ประไพนิล แก้วด้วง หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา 
32. นางกมลพร จันทร์หล่น หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 
33. น.ส.ปรานต์ศศิ อินทรวิเชียร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
34. นางพรรณี สมัครคุณ หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 
35. นางชนพิชา พินยา หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี 
36. นายถนอม เพ็ชรยิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
37. น.ส.พรรผณิต ชัยจันทร์ หัวหน้างานนิติการ 
38. นางวันเพ็ญ  วิศิษฎ์ชัยนนท์ หัวหน้างานศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
39. น.ส.ศิวิไลซ์ ศรีวิเศษ หัวหน้างานศูนย์สื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
40. นายรังสรรค์ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป / หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 
41. น.ส.ศิรินทร ดีรักษา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
42. น.ส.เขมอชิร์กุล อินทรวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1. นพ.พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ รองผู้อำนวยการอาวุโส 
2. พญ.ภิรดี บวรกิติวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา 
3. พญ.มนฤดี วงศ์จิตรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 
4. นพ.บุญพิชิต พ่อบาน หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
5. นายวรวุฒ ิ ยังเกษม หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. น.ส.กชพรรณ พิลางาม ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร 2 
2. นางสมร ปัญญาสวัสดิ์ ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริการ/หน.งานการพยาบาลวิสัญญี 
3. นางสินีนาฎ  สุวรรณมณี (แทน) ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ/หัวหน้างานการพยาบาล 
                                                   ห้องผ่าตัด/หน.ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย 
4. นางบงกชจันทร์ กถนานนท์ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์/

หัวหน้างานผู้ป่วยนอก/หัวหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.นค. 2/คลินิกให้คำปรึกษา/ARV คลินิก 
5. น.ส.สมจิตร สกุลคู หัวหน้างานไตเทียม 
6. นางอิฎฐิวรรณ พิมพ์ศักดิ์ หัวหน้างานจ่ายกลาง/ห้องนึ่ง 
7. นางวราภรณ์ ปู่วัง 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 หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ สิริปุณโณ ชั้น 10  

15. นางสมนา.../3 
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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. น.ส.ปิยะนันท์  ปัจฉิมา หัวหน้าหอผู้ป่วย ตา-ห-ูคอ-จมูก 
25. นางเพียงไพฑูรย์ นามศักดิ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ VIP ชั้น 4,5 
26. นางลำยอง เลขนอก หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม  
27. นางณัชมนพรรณ ปลื้มรุ่งโรจน์ (แทน)หัวหน้าหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด 
28. นางวณิชยา   ราชศรีเมือง      (แทน)หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. (IC) 
29. นางสำเนียง จันทร์รัตน์ หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
30. นายปรีดา อาสนานิ หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย 
31. นางดวงเดือน เฆ้พวง หัวหน้างานกายภาพบำบัด 
32. นายธงชัย  อักษรพิมพ์ หัวหน้างานจิตเวชและยาเสพติด 
33. นางรพิพรรณ โสภาเวทย ์ หัวหน้างานตรวจสอบสิทธิและขึ้นทะเบียนสิทธิ์ 
34. นางช่อเพชร ตันกิจเจริญ หัวหน้างานตรวจสอบค่ารักษาและงานจัดเก็บรายได้ 1 
35. น.ส.เสาวลักษณ์ ภูมิเทศ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 2 
36. น.ส.สธุาทิพย์ ทองกุล หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 3 
37. นางโสภิฎา ผันผิน งานแพทย์ทางเลือก/งานแพทย์แผนไทย 
38. นางศุภลักษณ์ นิยะสม หัวหน้างานศูนย์เครื่องมือแพทย์ 
39. นายวีระชัย   อาศัย หัวหน้างานช่างเทคนิค 
40. น.ส.ทิพวรรณ เตนากุล หัวหน้างานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา 
41. นายวรรณกร เดชนรสิงห์ หัวหน้างานเวชระเบียน 
42. น.ส.รัชน ี คคนานดำรงค์ หัวหน้างานศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
43. นางอนุดา  ถิรัฏฐานกุล งานอาชีวเวชกรรม 
44. นางธนานันต์     อาสนานิ หัวหน้างานตรวจและรักษาผู้ป่วยคลินิกพิเศษ  ชั้น 1 
45. นายพชร  เพ็ชรยิ้ม (แทน) หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
46. นายฐิติศักดิ์ ตันนารัตน์ หัวหน้างานบริการยานพาหนะ 
47. นางนันทา  ศิริพูลศักดิ์ หัวหน้างานเวชกรรมสังคม 
48. นพ.วรวิทย์  เด่นศิริอักษร นายแพทย์ชำนาญการ 
49. นางชนาธิป  สร้อยศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
50. น.ส.สิรินา  ทบวอ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
51. น.ส.ปภัสรา เทพรัต พยาบาลวิชาชีพ 
52. น.ส.ขณิกา กิจสวน พยาบาลวิชาชีพ 
53. น.ส.เฉลิมขวัญ ปาธิโก พยาบาลวิชาชีพ 

54.นางชลิดา.../4 



-๔- 
 

 
 

หนองคาย “เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน” 
 

54. นางชลิดา ศิริพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ 
55. นายภาณุเดช อังคปาน นักวิชาการสาธารณสุข 
56. น.ส.ญาณิศา อาศัย นักวิชาการสาธารณสุข 
57. น.ส.นุชรินทร ์ มงกุฎ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
58. น.ส.ธัญสุตา ทวีมงคล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
59. น.ส.ระวีพร ไขศรี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
60. น.ส.นิตยา พรมวัน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
61. นายศิวัช ปินะสา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
62. น.ส.สุจิตรา ชัยชะนะ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
63. นายสมโภชน ์ บรรเทา นักวิชาการพัสดุ 
64. น.ส.วลัยพร ขันธชัย เจ้าพนักงานพัสดุ 
65. น.ส.สุอาภา อินทะขีณี เจ้าพนักงานธุรการ 
66. น.ส.รัตนาพร วันทาปัด เจ้าพนักงานธุรการ 
67. นายฉัตรชัย สุระวิชัย พนักงานเปล 
68. นายปฏิภาณ ศรไชย พนักงานเปล 
69. นายสถาพร เสติเนตร์ พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 
70. นางจุไรพร   มั่นมี    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
71. น.ส.อัญธิชา  สังข์สมศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น. 

วาระก่อนการประชุม 

ประธานขอเชิญคณะกรรมการ กบห.ทุกท่าน  ร้องเพลงเทิดพระบิดา ร่วมกัน 

เรื่องท่ี 1 หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล แจ้งการเลื่อนข้าราชการในระดับที่สูงขึ้น ประจำเดือน
ธันวาคม 2565 จำนวน 3 ราย 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งที่เลื่อน 
1. นางณฤดี   ทิพย์สุทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ 
2. นายฉัตรชัย  บุญประชารัตน์ นายแพทย์ชำนาญการ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
3. นพ.วรวิทย์  เด่นศิริอักษร นายแพทย์ชำนาญการ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

เรื่องท่ี 2 หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคลแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม 2565  
ประเภทการจ้าง : ลูกจ้างรายวัน จำนวน 19 ราย ดังนี้ 

1. น.ส.ปภัสรา เทพรัต พยาบาลวิชาชีพ 
2. น.ส.ขณิกา กิจสวน พยาบาลวิชาชีพ 
3. น.ส.เฉลิมขวัญ ปาธิโก พยาบาลวิชาชีพ 
4. นางชลิดา ศิริพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ 
5. นายภาณุเดช อังคปาน นักวิชาการสาธารณสุข 
6. น.ส.ญาณิศา อาศัย นักวิชาการสาธารณสุข 
7. น.ส.นุชรินทร ์ มงกุฎ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
8. น.ส.ธัญสุตา ทวีมงคล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

9.น.ส.ระวีพร.../5 
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9. น.ส.ระวีพร ไขศรี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
10. น.ส.นิตยา พรมวัน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
11. นายศิวัช ปินะสา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
12. น.ส.สุจิตรา ชัยชะนะ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
13. นายสมโภชน ์ บรรเทา นักวิชาการพัสดุ 
14. น.ส.วลัยพร ขันธชัย เจ้าพนักงานพัสดุ 
15. น.ส.สุอาภา อินทะขีณี เจ้าพนักงานธุรการ 
16. น.ส.รัตนาพร วันทาปัด เจ้าพนักงานธุรการ 
17. นายฉัตรชัย สุระวิชัย พนักงานเปล 
18. นายปฏิภาณ ศรไชย พนักงานเปล 
19. นายสถาพร เสติเนตร์ พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 

เรื่องท่ี 3  รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการรายงานเจ้าหน้าที่ขอคืนบ้านพัก  
จำนวน 5 ราย ดังนี้  

1. นพ.รัฐวชิญ์   สุนทร   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
2. นพ.เอกอาชาน  โควสุภัทร์  นายแพทย์ 
3. นพ.เฉลิมวุฒิ  สุขกระโทก  นายแพทย์ชำนาญการ 
4. นพ.นิววิทย์  เจริญกิตติศักดิ์  นายแพทย์ชำนาญการ 
5. นายอนุกูล  คลังแสง   นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 

เรื่องท่ี 4  ประธานมอบประกาศเกียรติบัตร “คนดีศรีโรงพยาบาลหนองคาย” ประจำเดือน ธันวาคม 
2565 คือ นางจุไรพร  มั่นมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 ได้ทำการช่วยปฐมพยาบาล
ผู้ป่วยที่มีอาการแน่นหน้าอกเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลหนองคาย 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 แจ้งเรื่องจากกระทรวงสาธารณสุข  

เรื่องท่ี 1 ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศสี่ด้าน 
1. คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ  
3. ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรเป็นเลิศ  
4. ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล  

                                             รวม  14 แผนงาน 37 โครงการ 59 ตัวชี้วัด 
เรื่องท่ี 2 ยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 8 

1.เร่งรัดการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศ (Excellence) 
เน้นเรื่อง STEMI  

2.พัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข เพื ่อสร ้า งความเข ้มแข็งในพื ้นที่  
(Strength) เน้นเรื่อง MCH ,Sepsis ,DM control ,CKD ,New DM ,OV CCA 

3.บริหารจัดการและบูรณาการจัดการสุขภาพเพื่อความยั่งยืน (Support) เน้น
เรื่อง People ,IT ,Finance 

 
 เรื่องท่ี 3.../6 
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เรื่องท่ี 3 Medical Hub  
-Medical Service Hub : ศูนย์บริการและส่งต่ออุบัติเหตุและฉุกเฉินทางการ

แพทย์,ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านลุ ่มแม่น้ำโขง, เครือข่ายการจัดบริการปฐมภูมิ 
การแพทย ์ทางไกล, การพัฒนาสถานพยาบาลภาคร ัฐให ้ เป ็นโรงพยาบาลเฉพาะด ้าน  Regenerative 
Medicine/Precision Medicine,ศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด 

- Academic Hub : ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก หนองคาย - สบช. 
- Product Hub : เมืองสมุนไพร (Herbal City) 
- Wellness Hub : เมืองผู้สูงอายุ (Ageing City) 

เรื่องที่ 4 นโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2566 ดังนี้ R8 Medical 
Hub & UDGMT, สาธารณสุขชายแดนและส่งต่อ, การพัฒนางานเทคนิคการแพทย์และรังสีวินิจฉัย/R8-TM Lab, 
งานการแพทย์แผนไทย/แผนจีน/กัญชาทางการแพทย์ 

เรื่องท่ี 5 นโยบายการทำงาน 5 สุข หรือ 5ส ดังนี้ 1. สุขภาพ (กาย ใจ เงิน) 2. สุขกับงาน
3. สุขกับเพ่ือนร่วมงาน 4. สุขกับความสำเร็จของงาน 5. สุขกับครอบครัว 
ประธาน มอบ เลขานุการที่ประชุม ให้ส่งไฟล์เอกสารนโยบายผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 8 ให้รองผู้อำนวยการ
ทุกท่านเพ่ือประชุมชี้แจงรายละเอียดให้หน่วยงานในกำกับดูแลได้รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

1.2 แจ้งเรื่องจากประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 8  
นพ.นฤพนธ์  ยุทธเกษมสันต์  รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
เรื่องท่ี 1 เขตสุขภาพประกาศปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ และแต่งตั้งให้สาธารณสุข

นิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพอีกหน้าที่หนึ่ง 
เรื่องที่ 2 โครงการจังหวัดอุดรธานีเมืองทางการแพทย์สู่ระเบียงเศรษฐกิจสุขภาพอีสาน

ตอนบน สู่อินโดจีน (UDGMT) ซึ่งเป็น Medical Hub ขณะนี้ได้ผ่านสำนักงานสภาพัฒน์ฯแล้ว รอเสนอ ครม. เพ่ือ
พิจารณาและเสนอสำนักงานงบประมาณในลำดับถัดไป 

เรื่องที่ 3 การอนุมัติตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ เป็นของ รพ.สต. จังหวัดหนองคาย 
รวม 9 ตำแหน่ง 

 เรื่องที่ 4 ของขวัญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ 2566 กระทรวงสาธารณสุข “ปีสุขภาพสูงวัยไทย” 
โดยเน้นเรื่องคัดกรองโรค รวมถึงการดูแลรักษา/การสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งของที่จำเป็น เช่น สนับสนุนผ้าอ้อม 
แว่นตา เป็นต้น 

เรื่องที่ 5 การประชุมสัญจร เขตสุขภาพที่ 8 ณ จังหวัดหนองคาย วันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 
เจ้าภาพ : โรงพยาบาลหนองคาย รวมถึงเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการ ปี 2566 ในช่วงงานเกษียณอายุราชการ 

เรื่องท่ี 6 การพัฒนาระบบด้านปฐมภูมิ   
            6.1 บริการตรวจ Lab นอกโรงพยาบาล : ปัจจุบัน รพ.อุดรธานี ได้เปิดบริการ

เพ่ือลดความแออัด ลดการคอยนาน ณ หน่วยบริการใกล้บ้าน (รพ.สต.) 
            6.2 บริการ Telemedicine : อัตราค่าบริการสาธารณสุข 50 บาทต่อครั้ง     

ลงข้อมูลผ่าน e-Claim เบิกจ่ายด้วยโปรแกรม TB Data Hub  
            6.3 บริการ Home Ward : จ่ายเฉพาะ 7 กลุ่มโรค คือ โรคเบาหวาน (DM), 

โรคความดันโลหิตสูง,โรคแผลกดทับและพ้ืนที่กดทับ ,โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ, โรคปอดอักเสบ ,โรคไส้
ติ่งอักเสบเฉียบพลัน และโรค COVID-19 เบิกจ่ายผ่าน e-Claim และ AMED จ่ายตามระบบ DRGs 

           6.4 บริการฉุกเฉินภาครัฐ :  

โรงพยาบาลที่ผ่าน ER.../7 
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                             โรงพยาบาลที่ผ่าน ER คุณภาพสามารถเรียกเก็บเพิ่มเติมตามรายการและอัตรา Fee 
Schedule จากระบบ DRGs ได ้กำหนดให้มีการ Authentication สำหรับการรับบริการที่กำหนดรูปแบบการจ่าย
ตามรายการและอัตราจ่ายแบบ Fee Schedule ดังนี้ 1)ประเภทผู้ป่วยนอก 2)บริการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค 

Authentication ที่ได้รับการยกเว้น  
1. บริการผู้ป่วยนอก (OPD) : บริการ Telemedicine,บริการให้คำปรึกษากรณีผู้ป่วยที่

ได้รับพิษ,บริการ IPD ซึ ่งมีการเบิกจ่าย Fee Schedule ,บริการ CAPD ในผู ้ป่วยไตวายเรื ้อรัง,บริการ Rare 
disease และบริการผู้ป่วย HIV 

2. การส่งเสริมป้องกันโรค : บริการป้องกันและควบคุมภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์(TSH) 
และ โรคฟินิลคีโตนูเรีย (PKU) ในเด็กแรกเกิด,บริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย, บริการตรวจคัด
กรองผู้ป่วยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก ด้วยเครื่อง TMS 

เรื่องท่ี 7 การสมัครใช้ระบบ Telemedicine ของระบบ DMS เขตสุขภาพท่ี 8 
ประธาน มอบงาน IT ยืนยันกับเขตสุขภาพที่ 8 เนื่องจากพบว่าการลงทะเบียนแจ้งคววามประสงค์ขอใช้ระบบ 
DMS ยังไม่เรียบร้อย 

เรื่องที่ 8 มติ อกพ.สป. 12 กันยายน 2565 อนุมัติรายการคำขอปรับระดับ รพร.สว่าง
แดนดิน M1 เป็น รพ.ระดับ S, รพ.พังโคน F1 เป็น รพ.ระดับ M2 และ รพ.รัตนวาปี F3 เป็น รพ.ระดับ F2 

แผนคำขอจัดตั้งปรับระดับและขยายเตียง ปี 2566 รพ.สังคม จาก F2 เป็น F1 และ รพ.
สระใคร จาก F3 เป็น F2 
ประธาน มอบ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ประสาน รพ.สระใคร เพ่ือจัดทำร่าง MOU ให้ดำเนินการลงนามได้
ทันในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 

เรื่องท่ี 9 Nawang model ขณะนี้มีผู้ใช้บริการมากว่า 100 ราย 
เรื่องที่ 10 การพัฒนาศักยภาพบริการสุขภาพชายแดนและการส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 8 มี

แผนการดำเนินงานจะให้จังหวัดหนองคาย เป็น Model ในการพัฒนาส่งต่อชายแดน 
เรื่องท่ี 11 ระบบหมอพร้อม Digital Identity 

                           ผู ้ช่วยผู ้อานวยการฯ ด้านสารสนเทศ นพ.กฤษฎา ศรีกุลวงศ์ : สัปดาห์สุดท้ายจะ 

roadshow ตามตึกต่างๆ และขอใช้พื้นที่ OPD เพ่ือดำเนินการจัดตั้งจุดลงทะเบียนให้ครบตามเป้าหมาย คาดว่าจะ
ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน เดือน มกราคม 2566 
ประธาน ขอให้ดำเนินการลงทะเบียน หมอพร้อม DID สำหรับเจ้าหน้าที่ ต้องลงทะเบียนมากกว่าร้อยละ 85 และ
ขอให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงาน
ได้รับทราบและดำเนินการลงทะเบียนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

                      1.3 แจ้งเรื่องจากประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
เรื่องท่ี 1 แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายราชัน ซุ้นฮ้ัว) 

ดังนี้ หนองคาย 5ส. สดในดี   : 1.สะอาดดี  2. สงบเรียบร้อยดี 3.สะดวกดี 4.สบายดี 5.สวยงามดี 
3 ร่วม          : 1.ร่วมแก้ไขปัญหา   2.ร่วมสร้าง  3. ร่วมพัฒนา 
3 ความสำเร็จ : 1.ความถูกต้อง 2.ความเป็นธรรม 3.ยึดประโยชน์ส่วนรวม 
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เรื่องที่ 2 ประธานแจ้งเรื่องการลงนามบันทึกความร่วมมือ “จังหวัดหนองคายร่วมใจสวม
หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ระหว่างศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคายกับโรงพยาบาล
หนองคาย  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม อ.เมือง จ.หนองคาย 
ประธาน ขอชื่นชมรองผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ ที่ที่ทำงานรวดเร็ว และมอบ รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริหาร/หัวหน้า
กลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานผลดังกล่าวให้จังหวัดได้รับทราบ 

เรื่องที่ 3 จังหวัดหนองคาย ได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดหนองคายใส
สะอาด ๒๕๖6” และ“งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” โดยขอให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

 
หวัหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป นายรังสรรค์  ไชยปัญญา แจ้งเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

เรื่องที่ 4  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2565
โดยจังหวัดหนองคายขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อม
เครือ่งราชสักการะบริเวณอาคารสถานที่ของหน่วยงาน ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว 

เรื่องท่ี 5 การจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือประชาสัมพันธ์เป็นของขวัญ ของฝากในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เรื่องที่ 6 การจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 จังหวัดหนองคาย และการจัดงาน
ฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 14 มกราคม 2566 

เรื่องที่ 7  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  
นารีรัตนราชกัญญาเนื่องในวันคล้ายวันประสูตรครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 และขอประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ทุกคนร่วมกันสวมใส่ผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทุกวัน
พฤหัสบดีซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติโดยไม่กำหนดสีผ้า เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป 

ประชุมกรมการจังหวัดฯครั้งที่ 11/2565 
เรื่องที่ 8 ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม ่
-นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ตำแหน่งเดิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
-นายรัฐศาสตร์ ชิดชูตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ตำแหน่งเดิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
-นายประทีป อุ่ยเจริญตำแหน่ง ปลัดจังหวัดหนองคาย ตำแหน่งเดิม นายอำเภอเมืองหนองคาย 
-นายสนั่น ณ นุวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย ตำแหน่งเดิมผู้อำนวยการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
-นายประเวศน์ สุภาชัยตำแหน่ง ผู ้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย

ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง 
-นางสุวรรณี  ศิริวรรณ์หอม ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ตำแหน่งเดิม 

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
-นายวิชัย ทิพรักษ์ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จังหวัดหนองคาย 

ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจังหวัดเลย 
เรื่องท่ี 9 ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อ่ืน 
-นายกิตติคุณ บุตรคุณตำแหน่ง ปลัดจังหวัดหนองคาย ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดเลย 
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- นายพิชัยยา ตุระซอง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่องท่ี 10 จังหวัดหนองคายแจ้งขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชบริพารในพระองค์เม่ือ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยจุดที่
ติดตั้งของโรงพยาบาลหนองคาย คือบริเวณข้างหน้าตึก OPD ชั้น 2 (ศูนย์ IT) และด้านบนตึกพินิจจารุสมบัติ 
โรงพยาบาลหนองคาย 2 

 
รูปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 
เรื่องท่ี 11 การประกวดคลิปวีดีโอหน่วยงานสวมใส่ผ้าไทย“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพ่ือรณรงค์

ให้ทุกหน่วยงานสวมใส่ผ้าไทย 
เรื่องท่ี 12 การรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey รอบพิเศษ สามารถรับชม

ได้ทุกวัน เวลา 09.00 น.  ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ อัศวรรณ หนองคาย 
เรื ่องที ่ 13 การใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โรงพยาบาลหนองคาย ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 รายการ 
เรื่องที่ 14 จังหวัดหนองคายกลับมาจัดกิจกรรมสภากาแฟ (Morning take) อีกครั้งหลัง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย เพื่อให้ส่วนราชการ อำเภอ และภาคเอกชน ในจังหวัด
หนองคายได้พบปะ หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน เพ่ือการประสานงานที่ดี 

1.4 แจ้งเรื่องจากประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  
      พญ.ภรณี  พรวัฒนา รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

เรื่องที่ 1 การรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผลงานจังหวัดหนองคาย Speed up อันดับ 1
ของประเทศ 4.675% กลุ่ม 608 (เข็ม 3) เพ่ิมข้ึน อันดับ 2 ของประเทศ จำนวน 5,968 เข็ม 

เรื่องที่ 2 สสจ. เน้นย้ำนโยบายในการยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี  และนโยบายออกแฮง
แยงคีง ส่งเสริมเรื่องการออกกำลังกาย 

เรื่องที่ 3 การเบิกจ่ายงบเสี่ยงภัยโควิด ได้ดำเนินการถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว 
เรื่องที่ 4 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตามข้อ 9 ไดพิ้จารณาการขออนุมัตปิรับเพ่ิม

อัตราค่าตอนแทน ฉบับที่ 5 แล้ว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไปและมีเจ้าหน้าที่ได้ส่งเอกสาร
เบิกจ่ายมาบางส่วนแล้ว 
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ประธาน แจ้งเพิ่มเติมตามมติที่ประชุม CEO ได้เห็นชอบให้เจ้าหน้าที่ 3 ราย ได้รับเงินอัตราค่าตอบแทนตามที่มี
การปรับขึ้นเนื่องจากปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยแยกโรค 

มอบ รองผู้อำนวยการฯ ด้านการพยาบาลและหัวหน้ากลุ่มงานนิติการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย ์: แจ้งเพ่ิมเติมเรื่องการเพ่ิมอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ. 2566 ในช่วงเวลาระหว่างตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 
2 มกราคม 2566 เวลา 24.00 น. (เวรดึกของวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงเวรบ่ายของวันที่ 2 มกราคม 2566) 
โดยได้รับการเพ่ิมอัตราค่าตอบแทน 1 เท่าของอัตราที่กำหนดฯ 

1.5 แจ้งเรื่องจากโรงพยาบาลหนองคาย  
ประธาน แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
เรื่องที่ 1 กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลหนองคาย 

ครบรอบ 88 ปี ในวันที่ 19 มกราคม 2566 และเพ่ือถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร
กิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา การแต่งกาย : เสื้อสีเขียว 88  
พญ.กรรณิการ์  โกสิลา : เสื้อสีเขียวโปโลครบรอบ 88 ปี จะแจกเสื้อประมาณ วันที่ 7 มกราคม 2566 

เรื่องที่ 2 ประธานกล่าวขอบคุณรองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์ , รองผู้อำนวยการ ฯ 
ด้านการพยาบาล ,พญ.กรรณิการ์  โกสิลา และเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมแรงร่วมใจ ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
สำเร็จลุวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

-ประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อชายแดน เขตสุขภาพที่ 8 
ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 

-ประชุมสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 
-โครงการส่งต่อความสุขเปลี่ยนเลนต์ตาต้อกระจก กลุ่มงานจักษุวิทยา รพ.หนองคาย 
เรื่องที่ 3 การจ่ายเงิน P4P 

ประธาน ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานส่งการตรวจสอบหลักฐาน P4P ให้รวดเร็วเพ่ือทันต่อการเบิกจ่าย 
หัวหน้านิติการ คาดว่าประมาณปลายเดือนมกราคม 2566 จะสามารถดำเนินการจ่าย P4P เดือนตุลาคม 2565 ได้ 
แต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

เรื่องท่ี 4  บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิพิทักษ์ดวงตา (ชัยภูมิ) ได้บริจาค
ดวงตา จำนวน 83 ดวง บริจาคเงิน 1,445,000 บาท และพัดลมตั้งโต๊ะ HATARI  จำนวน 50 ตัว 
ประธาน ขอให้หน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอรับพัดลมตั้งโต๊ะ HATARI  ตามความจำเป็น มายังกลุ่มงานพัสดุ 
หน่วยงานละไม่เกิน 1 ตัว หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 

เรื่องที่ 5  ชื่นชมกลุ่มงานที่ได้ส่งสรุปรายงานการประชุมให้ผู้อำนวยการได้รับทราบ คือ 
กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มการพยาบาล 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2565  ในการประชุม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 
เลขานุการที่ประชุม ได้นำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่  10/2565  
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เผยแพร่ใน http://nkh.go.th ให้ผู้เข้าประชุมทุกท่าน ได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว  
ไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไขรายงานการประชุม 

                     ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  

                       ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

4.1 นพ.นฤพนธ์  ยุทธเกษมสันต์  รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์ แจ้งเรื่องแนวทางการตรวจ
ราชการเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

เรื่องท่ี 1 ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 
-Health For Wealth : กัญชาทางการแพทย์ เน้น Palliative care ทีม่ีการใช้ยากัญชาทาง

การแพทย์ ,การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 
-ระบบสุขภาพปฐมภูมิ : ตรวจ Lab นอกโรงพยาบาล ,Telemedicine 
-Digital Health : การจัดทำฐานข้อมูลรายบุคคล Digital ID และขยายไปสู่ภาคประชาชน 

เรื่องท่ี 2 กำนดการตรวจราชการ (หนองคาย) รอบที่ 1/2566 วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 
และรอบที่ 2/2566 : วันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 

เรื่องท่ี 3 รูปแบบการตรวจราชการ  
Pre-inspection  : ผู้นิเทศเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนที่ 
Day 1 :  เช้า- สสจ.และรพ.ประจำจังหวัดนำเสนอความเชื่อมของการวางแผนยุทธศาสตร์การ

ใช้งบประมาณและกลไกขับเคลื่อนการแก้ปัญหาในพ้ืนที่  และผลการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหารระดับสูง/
ประเด็นการตรวจราชการ/ปัญหาพื้นที่/BestPractice/นวัตกรรม 

            บ่าย ลงพื้นที่ : สาธารณสุขนิเทศและคณะ 
            เย็น สรุปเตรียมความพร้อมตรวจราชการ 
Day 2 : สรุปตรวจราชการ 3 ประเด็น 

เรื่องที่ 4 การพิจารณารางวัลหน่วยรับตรวจราชการดีเด่น/รอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย
นพ.จรัญ จันทมัตตุการ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธาน 

เรื่องที่ 5 ประเด็น SEPSIS เป็นปัญหาของจังหวัด อัตราป่วยตายเป็นอันดับ 1 ของจังหวัด 

  
 

จากกราฟข้างต้นแสดงให้เห็นว่า 
1. ข้อมูล R65.1 จังหวัดเลย มีจำนวนเคสเยอะที่สุด 176 เคส และ รพ.นครพนม มีจำนวน

เคสน้อยที่สุด 11 เคส แสดงให้เห็นการรายงานผลไม่ค่อยดี 
2. อัตราการตาย รพ.มีเคสสูงสุด รพ.นครพนม อันดับรองลงมาคือรพ.หนองคาย ซึ่งการคำนวณ

คิดจากเคสที่เสียชีวิตใน รพ.รวมทั้งเคสที่ปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยมีอาการไม่ดีขึ้น 
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จะเห็นว่าจำนวนปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยมีอาการไม่ดีขึ้น รพ.หนองคาย มีจำนวนเคสสูงสุดในเขต 
หากสามารถปรับเคสปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยมีอาการไม่ดีขึ้นได้จะทำให้อัตราการตายลดลงด้วย  

ปัญหาหลักที่พบของข้อมูลคือการบริการจัดการข้อมูลไม่ดี ทำให้ยอดจำนวนอัตราการตายมีสูง 
ประธานมอบ รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์ และคณะทำงานด้าน Sepsis ปรึกษาหารือปัญหาดังกล่าวเพ่ือนำ
ข้อมูลเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายในครั้งถัดไป 

4.2 นายอุเทน จันบุตรดี รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ แจ้งเรื่องรายงานผลการ
ดำเนินงานควบคุม/ตรวจสอบภายใน รพ.หนองคาย ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว 
1. ส่งรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน) ตามระเบียบฯ 

เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
2. คณะกรรมการฯการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 โดย กลุ่ม

ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงฯ 
3. การจัดโครงการอบรมฯในระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน  2565 โดย อาจารย์วรจิตร  

อังคสิทธิ์  และอาจารย์ดลพร  หอมขจร 
4. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับอำเภอตามคำสั่งสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดหนองคายที่ 208/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เพ่ือทำหน้าที่ตรวจสอบภายในร่วมกับ
สอ.เมือง ลงพ้ืนที่ตรวจ รพ.สต.ในเขตอ.เมือง 

5. คณะกรรมการฯการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2565  เรื่อง ชี้แจง
แนวทางการปฏิบัติงาน การประเมินระบบการควบคุมภายใน ผ่านระบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ (Electronics 
Internal Audit : EIA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงฯ 

6. การลงพ้ืนที่ตรวจสอบหน้างาน โดย คณะกรรมการตรวจสอบภายใน / คณะกรรมการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  ร่วมกับฝ่ายพัสดุจัดมหกรรมงาน
ควบคุมภายใน ระหว่างวันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2565  โดยแบ่งทีม ทั้งหมด 11 ทีม แต่ละทีมประกอบด้วย 
คณะกรรมการจากทั้ง 3 คณะและจนท.ฝ่ายพัสดุ   

1. สุ่มตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 
2. ติดตามประเมินผล แบบรายงานติดตาม ปค.5 ของหน่วยงานย่อย 

สรุปผลการลงพ้ืนที่   
(1) ข้อสรุปจากแบบประเมิน ทั้ง 11 ทีม ดังนี้ 

เกณฑ์การตรวจ มีครบถ้วน มีแต่ไม่ครบ 
1. สุ่มตรวจสอบตามทะเบียนพัสดุปี 2565 ประจำหน่วยงาน จำนวน 10 รายการ 87.50% 12.50% 
   1.1 หน่วยงานที่มีทะเบียนคุมพัสดุประจำปี 2565   
   1.2 รายการสุ่มตรวจ 69 หน่วยงาน : 690 รายการ มอียู่จริงและสถานที่อยู่ถูกต้อง 68.75% 31.25% 
   1.3 รายการสุ่มตรวจ มีการติดแจ้งเลขครุภัณฑ์ (Label) 79.17% 20.83% 
   1.4 ผู้รับผิดชอบทะเบียนคุมพัสดุประจำหน่วยงาน 87.50% 12.50% 
   1.5 มีผลการตรวจสอบ (ใช้งานปกติ, ชำรุด, เสื่อมสภาพ,สูญไป) 89.58% 10.42% 
2. แบบรายงานควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.5   
    2.1 หน่วยงานมีการจัดทำแบบติดตาม ปค.5 89.58% 10.42% 
    2.2 แบบติดตาม ปค.5 มาจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง 77.08% 22.92% 
    2.3 มีแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ข้อ 6 ในแบบติดตามฯ) 77.08% 22.92% 

2.4 แนวทาง.../13 



-๑๓- 
 

 
 

หนองคาย “เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน” 
 

    2.4 แนวทางตามข้อ 2.3 มีความครบถ้วนสอดคล้องกับสถานะดำเนินการ  (ข้อ 8 ใน
แบบติดตามฯ) 

81.25% 18.75% 

   2.5 แนวทางตามข้อ 2.3 มีความครบถ้วนสอดคล้องกับวิธีการติดตามและสรุปผล  
การประเมินข้อคิดเห็น (ข้อ 9 ในแบบติดตามฯ) 

77.08% 22.92% 

รวม 81.45% 18.55% 
(2) ข้อค้นพบ ทั้ง 11 ทีม ดังนี้   
-จากการสุ่มตรวจตามทะเบียนพัสดุ ยังพบปัญหาทะเบียนไม่ตรง , หน่วยงานไม่ได้ทำการ

โอนย้ายให้ตรงตามจริง, พัสดุหลายรายการไม่มีเลขครุภัณฑ์, พบว่าเป็นครุภัณฑ์ที่อาจจะมีการแทงจำหน่ายไปแล้ว 
แต่ที่หน่วยงานไม่มีครุภัณฑ์เพียงพอที่จะให้บริการผู้ป่วย ทำให้ต้องนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น เสาน้ำเกลือ   

-พัสดุหลายหลายการ ไม่มี Label เนื่องจากเก่า,หลุดลอก และเป็นพัสดุบริจาคหรือซ้ือส่วนตัว 
-ปัญหาการใช้รถ ได้แนะนำหน่วยงานที่ลงตรวจในการใช้รถให้เปน็ไปตาม Flow ที่ฝ่ายบริหารฯกำหนด 
-ปัญหาพื้นที่ไม่เพียงพอ เช่น คลังยา, คลังพัสดุ และศูนย์ OSCC (พ้ืนที่การให้บริการ) 
-การจัดทำแบบรายงานควบคุมภายใน  บางหน่วยงานพบแบบ ปค.5 ไม่ได้มาจากการวิเคราะห์ 

ความเสี่ยงของหน่วยงาน,แบบ ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5 ยังเขียนไม่สมบูรณ์ แนะนำ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เขียนแบบรายงานในรอบถัดไป  

(3) ข้อเสนอแนะ 
- เสนอให้ทุกหน่วยงานสำรวจที่มีอยู่จริง และที่ใช้งานได้จริง  ให้ทุกหน่วยงานสำรวจให้เป็น

ปัจจุบัน โดยหน่วยงานและพัสดุดำเนินการตามขั้นตอนโอนย้าย ให้ตรงกับทะเบียนหน่วยงาน 
- จัดมหกรรมการโอนย้าย การคนื การชำรุดแทงจำหน่าย ให้ตรงกันเป็นปัจจุบัน โดยทางหนว่ยงานจะ

มีการ Update ทะเบียน คุมของหน่วยงานเป็นประจำ เมื่อได้รับหรือโอนย้ายครุภัณฑ์เข้า – ออกหน่วยงาน 
-เสนอให้ฝ่ายพัสดุ จัดทำ Label ให้กับทุกรายการที่ไม่มีตามทะเบียนที่ปรับปรุงใหม่ และ

รายการที่บริจาคให้ประสานระหว่างหน่วยงานและผู้รับผิดชอบนำรายการบริจาคเข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง 
- แบบติดตาม ปค. 5 ความสอดคล้องยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน แนะนำให้แก้ไขวัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง ควรมีความเสี่ยงรวมของหน่วยงานเก็บไว้ เพื่อเป็นหลักฐานนำมา

วิเคราะห์ ว่าความเสี่ยงที่นำมาทำรายงานควบคุมภายในเป็นความเสี่ยงสูงสุด 
กิจกรรมที่ต้องทำขั้นตอนต่อไป 
1. กำหนดส่งรายงานควบคุมภายใน ภายใน 16 ม.ค.66  
2. เข้าร่วมอบรม พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ วันที่ 5-6 ม.ค. 66  โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.3 นางณฤดี  ทิพย์สุทธิ์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  

เรื่องที่ 1 สรุปโครงการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาต้อกระจก วันที่ 13-15 ธันวาคม 2565  จำนวนคนไข้
ทีผ่่าตัด 83 คน และไม่ได้ผ่าตัด 3 คน 

เรื่องที่ 2 สรุปผลการประชุมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสัญจร ครั้ง
ที่ 3/2565 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2565  เข้าร่วมประชุมแบบ On site จำนวน 167 คน On line จำนวน 154 คน 

เรื่องที่ 3 การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 วันที่ 14 มกราคม 2566 เดิมผู้รับผิดชอบจะ
เป็น PCT เด็ก กิจกรรมที่เคยทำในปีที่ผ่านมา ดังนี้ 1.ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง  2.ประเมินพัฒนาการ  3.ตรวจสุขภาพช่อง
ปาก/เคลือบฟลูออไรด์  4.ตรวจวัดสายตา  5.วาดภาพระบายสี/แจกของรางวัลเด็ก 
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เรื่องที่ 4 สรุปผลโครงการร่วมกิจกรรม OD ของกลุ่มการพยาบาล 5 รุ่น เข้าร่วม จำนวน 650 คน คิด
เป็นร้อยละ 95.59  และไม่ได้เข้าร่วม จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 4.41 

เรื่องที่ 5 รับสมัครพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ เดือน ธค. จำนวน 52 อัตรา  
ทดแทนลาออก และเตรียมขยายตึก CCU และตึกสงฆ์อาพาธ 

- พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 39 อัตรา 
- พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 11 อัตรา 
- พนักงานรับส่งผู้ป่วย จำนวน 2 อัตรา 

เรื่องที่ 6 ปัญหา/อุปสรรคการรับผู้ป่วยห้องพิเศษ 
-การรับผู้ป่วยต่างชาติ ต้องการห้องพิเศษไม่สามารถเข้าห้องพิเศษ แต่ญาติต้องการพักพิเศษได้หรือไม่ 
-คนไข้ต่างชาติที่แพทย์ Admit ต้องการ Admit จาก ER/OPD เข้าห้องพิเศษได้เลยหรือไม่ 
-กรณีต้องการดูแลคนไข้ใกล้ชิด ให้มีพยาบาลเฝ้าไข้คอยดูแลตลอด 

ประธาน ขอให้นำเสนอในเพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ CEO ครั้งถัดไป 

เรื่องที่ 7 กลุ่มการพยาบาล จะมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ จำนวน 50 คน/ รุ่น โดยจะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 4-13 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. 

เรื่องที่ 8 การจัดบริการห้องพักเวรผู้ช่วยเหลือคนไข้ ซ่ึงแต่ละตึกจะมหี้องพักเวรอยู่ที่ตึกนั้นอยู่แล้ว 
สามารถจัดสรรพื้นที่ได้มากน้อยเพียงใด 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 
4.4 นพ.ฉัตรชัย  บุญประชารัตน์  รองผู้อำนวยการฯ ด้านการพัฒนาระบบบริการและ

สนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
เรื่องท่ี 1 รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ตาม

ผลการดำเนินงานแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล 1 ต.ค.65 – 30 พ.ย.65) 
แผนเงินบำรุง 2566 รายรับ-รายจ่ายมีแผนสมดุล 855.14 ล้านบาท จำนวนเงินรวม 

รายรับ 134.06 ล้านบาท รายจ่าย 126.90 ล้านบาท มกีำไร 7.16 ล้านบาท  คงเหลือเงินบำรุง(ก่อนหัก
หนี้สิน) 395.11 ล้านบาท  

-สภาพคล่องทางการเงิน : Current Ratio 8.05 , Quick Ratio 7.38 , Cash Ratio 4.84   
-ความมั่นคงทางการเงิน : Networking Capital 672,197,749.05 ล้านบาท , 

เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ 367,413,949.97 ล้านบาท, EBITDA 96,463,372.71 ล้านบาท, NI+Depreciation 
85,125,310.43 ล้านบาท 

-รวมรายรับทั้งสิ้น 134.06 ล้านบาท (15.68 %) แบ่งเป็น รายรับเงินสด 15.32 ล้านบาท 
(12.63%),  รายรับเงินเบิกต้นสังกัด/ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ 32.27  ล้านบาท(12.81%), รายรับกองทุน
ประกันสังคม  23.61ล้านบาท (22.27%) , รายได้อ่ืนๆ 5.19 ล้านบาท(13.92%), รายรับกองทุนหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า (UC) 57.67 ล้านบาท (17.03%) 

-รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 126.90 ล้านบาท (14.48%) แบ่งเป็น เงินค่าจ้าง 11.44 ล้านบาท 
(13.15%), ค่าตอบแทน ล้านบาท (12.95%), ค่าใช้สอย 20.80 ล้านบาท (12.72%), ค่าวัสดุ 60.04 ล้าน
บาท (17.01%), ค่าสาธารณูปโภค 4.80 ล้านบาท (22.01%), เงินสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย 6.32 ล้าน
บาท (29.51%), ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 2.39 ล้านบาท (19.43%), งบค่าเสื่อม 0.50 ล้านบาท (3.42%) 

Benchmarking รพท.หนองคาย กับ รพท./รพศ ในเขตสุขภาพที่ 8 พบว่ามีสภาพคล่องดี ส่วนของ
สินทรัพย์อยู่ในระดับที่ดี 
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ค่าศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน(CMI) สาขาเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลใน
เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565 กรณีการรักษผู้ป่วยใน case ยาก จะส่งผลให้ค่า CMI สูง 

กราฟแสดง Sum AdjRW : โรงพยาบาลหนองคาย ปี 2563 – 2566 (พ.ย.65) 

 
เรื่องท่ี 2 สรุปจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมโครงการ OD วนัที่ 14-23 ธันวาคม 2565 

จำนวน 5 รุ่น รวมทั้งสิ้น 1,032 คน คิดเป็น 90% ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด แบ่งเป็น รุ่นที่ 1 เข้าร่วม 215 คน, 
รุ่นที่ 2 เข้าร่วม 213 คน ,รุน่ที่ 3 เข้าร่วม 210 คน, รุ่นที ่4 เข้าร่วม 199 คน, รุ่นที่ 5 เข้าร่วม 192 คน 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.5 พญ.สุกัญญา  กราบไกรแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  
แจ้งเรื่องเจ้าหนี้การค้าคงเหลือเดือนธันวาคม 2565 

รายการ ปี 2565 คงเหลือ หมายเหตุ 
เจ้าหนี้ยา 25,414,209.32 25,414,209.32  
เจ้าหนี้ยา  (องค์การเภสัชกรรม) 629,895.60 629,895.60 หนี้คงเหลือเดือน ต.ค.-ธ.ค.65 
เจ้าหนี้วัสดุการแพทย์ 10,725,153.05 10,725,153.05  
เจ้าหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,395,980.70 4,395,980.70  
เจ้าหนี้วัสดุเภสัชกรรม 329,702.00 329,702.00  
เจ้าหนี้วัสดุทันตกรรม 221,704.00 221,704.00  
เจ้าหนี้ค่าซ่อมแซม 693,086.50 693,086.50  
เจ้าหนี้ค่าจ้างเหมาบริการ 4,696,543.51 4,696,543.51  
เจ้าหนี้ค่าจ้างเหมา LAB / X Ray 3,368,349.45 3,368,349.45  
เจ้าหนี้วัสดุอื่น 2,595,934.17 2,595,934.17  
  53,070,558.30 53,070,558.30  

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.6 นพ.ธงชัย  นาคมนต ์ ผูช้่วยผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาคุณภาพองค์กรและยุทธศาสตร์
โรงพยาบาล แจ้งเรื่องความก้าวหน้า QM & RM ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

-กําหนดการการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน ในเดือนมกราคม 2566 สรพ. 
เยี่ยมการสำรวจเฝ้าระวัง (surveillance survey) วันที่ 25 มกราคม 2565จาก สรพ.  ,ระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการต้องได้รับรอง LA จากสภาเทคนิคการแพทย์ก่อนยื่นขอรับรองจากสถาบัน จะดำเนินการในช่วง
เดือนมกราคม 2566  จะส่งข้อมูลช่วงเดือนมีนาคม 2566 ก่อนการยื่นขอ Re-accredit ในช่วงเดือนเมษายน 
2566   

-ขอเชิญประชุมประชุมเตรียมความพร้อม surveillance survey วันที่ 9 มกราคม 2566  
- การเตรียมนำเสนอข้อมูล  
  1. Slide นำเสนอของทีมนำ/PCT 
      6PCT : อายุรกรรม, ศัลยกรรม, กุมารเวชกรรม, สูตินรีเวชกรรม,ศัลยกรรมกระดูกและข้อ,ตาหูคอจมูก 
       11 ระบบงานสำคัญ : MSO , NSO , แผนยุทธศาสตร์, HRD , PTC ยา, IM , RM , IC , ENV, MEC, วสค 
  2.Update ข้อมูลใน SAR และ Slide ถึง 31 ธันวาคม 2565 

  3.ประชุมทีมนำ.../16 
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  3.ประชุมทีมนำ/PCT เตรียมข้อมูลนำเสนอ ในวันที่ 16-20 มกราคม 2566 
-การเตรียมเอกสารสาหรับการเยี่ยม SS ขอให้ส่งที่ QIC ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566  
  1.รายงานการประชุมของทีมนา/PCT ปีงบประมาณ 2565 
  2.รายงานอุบัติการณ์ข้อร้องเรียนและผลทบทวน 
  3.คัดเลือกเวชระเบียน case dead PCT ละ 5 chart พร้อมผลทบทวน และแนวทางการ

ปรับปรุง+ผลลัพธ์การปรับปรุง 
-การสมัครเข้าร่วมโครงการ THIP as Quality Measurement Journey 
-การทบทวนปรับปรุงและเพ่ิมรายการตัวชี้วัดเปรียบเทียบ ตาม บัญชีตัวชี้วัดเปรียบเทียบระบบ

สารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 232 รายการ (จากเดิม 225 
ตัวชี้วัด) โดยแบ่งกลุ่มตัวชี้วัด เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวชี้วัดรายโรค จำนวน 110 ตัวชีว้ัด (เดิมมี 117 ตัวชี้วัด) 
2. กลุ่มตัวชี้วัดกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่สำคัญ จำนวน 38 ตัวชี้วัด (เดิมมี 36 ตัวชี้วัด) 
3. กลุ่มตัวชี้วัดระบบงานสำคัญ จำนวน 57 ตัวชีว้ัด (เดิมมี 57 ตัวขี้วัด) 
4. กลุ่มตัวชี้วัดสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 22 ตัวชี้วัด (เดิมมี 8 ตัวชี้วัด) 
5. กลุ่มตัวชี้วัดกลุ่มโรคท่ีควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก จำนวน 5 ตัวขี้วัด (เดิมมี 5 ตัวขี้วัด) 

THIP รพ. หนองคาย เลือกตัวชี้วัดเข้าร่วมโครงการ 133 ตัวชี้วัด(รายเดือน=64, รายไตรมาส/ปี=69) 
1.กลุ่มตัวชี้วัดรายโรค63ตัวชีว้ัด 
2.กลุ่มตัวชี้วัดกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่สำคัญ 30 ตัวชี้วัด 
3.กลุ่มตัวชี้วัดระบบงานสำคัญ 34 ตัวชี้วัด 
4.กลุ่มตัวชี้วัดสร้างเสริมสุขภาพ  6 ตัวชี้วัด 
5.กลุ่มตัวชี้วัดกลุ่มโรคท่ีควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก ไม่มี 

รายงานตัวช้ีวัดไม่เกิน 60 วัน ของเดือนถัดไป 
-รพ.หนองคายร่วม sharing การประชุม 3P safety  2565 ได้ Top 5 รพ.ที่มีการรายงาน

อุบัติการณ์ผ่านโปรแกรม HRMs สูงสุดป ี
-การจัดการระบบเอกสารคุณภาพ 5 ระดับ โดยขอให้ส่งแบบฟอร์มเพ่ือลงทะเบียน มายัง QIC 

และจะนำข้อมูลลงในเว็บไซต์โรงพยาบาลหนองคาย 
-การ Patient identification ตามนโยบายความปลอดภัยสูง(2P safety) ของโรงพยาบาล : 

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้รับบริการในการแจ้งข้อมูลชื่อ-สกุล/วันเดือนปีเกิด/ที่อยู่ให้ถูกต้องเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการระบุตัวตนที่ถูกต้อง  

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.7 พญ.พนิดา  พันธุรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ ขอแจ้งเรื่องขอความ
ร่วมมือ งดจัดกิจกรรมรื่นเริงทุกกิจกรรม เช่นงานกีฬาสี งานปีใหม่ เป็นต้น 
                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.8 นพ.รัฐวิชญ์  สุนทร  ผู้ชว่ยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบประกันสุขภาพ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

เรื่องท่ี 1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานกลุ่มงานประกันสุขภาพ ปี 2565  
รายงานสถิติ การขอ Authen Code 
-จำนวนการขอ Authen  Code ประเภทผู้ป่วยนอก ปี 2565 แยกตามเดือน ดังนี้ 

มกราคม 34.87  กุมภาพันธ ์ 44.08 มีนาคม  39.65  เมษายน  19.83  พฤษภาคม  39.63  มิถุนายน  35.52 
กรกฎาคม  38.60 สิงหาคม  52.41  กันยายน  75.68  ตลุาคม  91.55  พฤศจิกายน 96.23  ธันวาคม  95.60 
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-แยกตามประเภทการยืนยันตัวตน 4 ประเภท ดังนี้ 

 
-ข้อมูลการขอ Authen Code แยกตามช่องทางการยืนยันตัวตนของ รพ.หนองคายการ

ยืนยันด้วยบัตรประชาชน อยู่ลำดับที่ 1 (16,282) ,เจ้าหน้าที่รับรอง/ญาติ อยู่ลำดับที่ 9 (5,236), สแกน QR 
อยู่ลำดับที่ 4 (675) และเครื่อง KOS เพ่ิมเริ่มใช้จึงยังไม่มีรายงาน 

วิธีดำเนินการ 
- สปสช.ประกาศให้มีการขอ Authen code เริ่มตั้งแต่ มกราคม 2565 
- ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญ จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เมื่อ 19 มกราคม 2565 และ 27 ตค.65 
- ศูนย์สิทธิการรักษา ลงหน้างานต่างๆเพ่ือแนะนำวิธีการขอ Authen code พร้อมแจก 

QR code ทุกจุดบริการ 
- ขอสิทธิการใช้งานการขอ Authen Code ผ่านระบบของ สปสช.ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
- ประชุมแนวทางการตรวจสอบสิทธิและการขอ Authen Code ให้กับเจ้าหน้าที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ 21 ตค .65 
- ทำหนังสือประสานงานเทศบาลเมืองหนองคาย กรณีที่บัตรประชาชนมีปัญหา 
- ศูนย์สิทธิการรักษา ร่วมกับ IM ติดตั้งโปรแกรม smart kiosk และมอบเครื่องอ่าน SMC 

ให้ทุกจุดบริการ 
- ศูนย์สิทธิการรักษาจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการเชิงรุก 3 จุดบริการ ดังนี้จุดที่ 1 จุดคัดกรอง,           

จุดที ่2 โซนห้องตรวจศัลยกรรม, จุดที ่3 โซนOPD ชั้น2 
- IM ติดตั้งตู ้Kios เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่จุดหน้าศูนย์สิทธิการรักษาและ OPD ชั้น 2 
- ประชุมชีแ้จง เจ้าหนา้ที่ รพ.สต.ต่างๆในเขต อ.เมืองหนองคายเรื่องการขอ Authen  code 

เมื่อ 1 ธค. 2565 

ปัญหาและอุปสรรค 
- บางจุดบริการมียังไม่ตระหนักถึงความสำคัญ 
- หน้างานภาระมาก 
- การส่งยาทางไปรษณีย์และการซอยใบสั่งยา 
- การจ่ายยาผ่านทาง รพ.สต 
- นอกเวลาทำการของศูนย์การักษา ไม่สามารถทำการเก็บตกการขอ Authen Code ได้ 
- การขอ Authen code จะต้องภายในวันนั้นๆ ไม่เกินเวลา 24.00น. 
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แนวทางการแก้ไข 
-ขอความร่วมมือทุกจุดบริการให้ตระหนักถึงความสำคัญของ 
-การเพ่ิมรายได้ของโรงพยาบาล 
-ประชาสัมพันธ์เรื่องการพกบัตรประชาชนเมื่อมารับบริการ 
-เพ่ิมความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ 

มอบรางวัลและเกียรติบัตรหน่วยงานทำ Authen ดีเด่น 5 อันดับแรก คือ 
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป,คลินิกกุมารเวชกรรม, คลินิกให้คำปรึกษา, คลินิกฝากครรภ์, คลินิกทันตกรรม 

เรื่องท่ี 2 ผลการเบิกชดเชย UC ปี 2564 – 2565 
-การให้บริการเบิกชดเชย IP  หลังหักเงินเดือน  

ปี 2564 ปี 2565  
จำนวนผู้รับบริการ 17,643 19,701 เพิ่มขึ้น 2,058 
Adj.RW 27,526.64 29,957.78 เพิ่มขึ้น 2,431 
รับชดเชย 101,054,573.91 111,106,318.05 เพิ่มขึ้น 10,051,744.14 

 
-สรุปรายรับ ปี 2564 – 2565 

รายการ ปี 2564 ปี 2565 
 

จำนวนราย ชดเชย(บาท) จำนวนราย ชดเชย(บาท) 
Covid-19 9,700 37,846,667.64 301,400 246,376,450.18 เพิ่มขึ้น 208,529,782.54 
รายการอุปกรณ์ (INST) 2,684 27,520,893.00 5,345 38,846,719.00 เพิ่มขึ้น 11,325,826.00 
Cancer anywhere 1,816 2,580,934.50 3,877 6,054,293.10 เพิ่มขึ้น 3,473,358.60 
ผ่าต้อกระจก 571 5,223,800.00 595 5,539,000.00 เพิ่มขึ้น 315,200.00 
DRUG_ราคาแพง 2,842 3,483,148.90 3,343 4,355,826.00 เพิ่มขึ้น 872,677.10 
OPAE 4,042 2,129,220.27 3,223 2,146,251.00 เพิ่มขึ้น 17,030.73 
STROKE_DRUG 28 1,372,000.00 19 931,000.00 ลดลง   441,000.00 
ทำ Shunt ในไตวาย 7 54,250.00 132 646,650.00 เพิ่มขึ้น 592,400.00 
Walk in 1,482 801,648.50 2,051 633,578.00 ลดลง   168,070.50 
Palliative Cave 232 426,130.50 333 591,250.00 เพิ่มขึ้น 165,119.50 
ฝังยาคุม 120 300,000.00 103 257,500.00 ลดลง   42,500.00 
การจัดส่งยาทางไปรษณีย ์ 1,101 55,050.00 2,542 127,100.00 เพิ่มขึ้น 72,050.00 
STEMI_DRUG 4 40,000.00 3 30,000.00 ลดลง   10,000.00 
ER คุณภาพ 0 0.00 136 20,100.00 เพิ่มขึ้น 20,100.00 
รวม 24,629 81,833,743.31 323,102 306,555,717.28 เพ่ิมขึ้น 224,721,973.97 

 
-เปรียบเทียบการให้บริการและชดเชยกองทุนไต  เอดส์และ วัณโรค 

รายการ ปี 2564 ปี 2565 
 

จำนวนราย ชดเชย(บาท) จำนวนราย ชดเชย(บาท) 
กองทุนไตวาย 3,774 7,608,550.00 4,877 7,725,325.00 เพิ่มขึ้น 116,775.00 
กองทุนโรคเอดส ์ 17,212 1,356,454.00 17,686 1,716,301.00 เพิ่มขึ้น 359,847.00 
กองทุน TB 3,477 374,060.00 3,430 235,520.00 ลดลง   138,540.00 
รวม 24,463 9,339,064.00 25,993 9,677,146.00 เพ่ิมขึ้น 338,082.00 
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-การให้บริการแพทย์แผนไทย 
รายการ ปี 2564 ปี 2565  

จำนวนราย ชดเชย(บาท) จำนวนราย ชดเชย(บาท) 
ค่าการใช้ยาจากสมุนไพรใน
บัญชียาหลักแห่งชาต ิ

28,638 255,476.58 31,744 928,089.11 เพิ่มขึ้น 672,612.53 

ค่าบริการนวดและประคบ 3787 274,791.41 2550 813,873.77 เพิ่มขึ้น 539,082.36 
ค่าบริการนวด 3095 160,591.14 239 119,283.62 ลดลง   41,307.52 
ค่าบริการประคบ 867 43,079.16 340 76,517.87 เพิ่มขึ้น 33,438.71 
ค่าบริการมารดาหลังคลอด 191 92,500.00 107 60,499.74 ลดลง   32,000.26 
ค่าบริการอบสมุนไพร 220 10,519.64 17 5,535.67 ลดลง   4,983.71 
รวม 36,798 836,957.93 34,997 2,003,799.78 เพ่ิมขึ้น 1,166,841.85 

 
-การให้บริการเบิกกองทุนฟ้ืนฟู 

รายการ ปี 2564 ปี 2565 
จำนวนราย ชดเชย(บาท) จำนวนราย ชดเชย(บาท) 

ฟื้นฟูอุปกรณ ์ 127 1,446,400.00 61 602,900.00 ลดลง 843,500.00 
IMC / กายภาพบำบัด / 
กิจกรรมบำบัด 

1,028 154,200.00 1,724 542,100.00 เพิ่มขึ้น 387,900.00 

กายภาพบำบัด 7,113 356,192.80 5,903 431,924.26 เพิ่มขึ้น 75,731.46 
จิตบำบัด 7,250 437,290.21 4,089 405,671.04 ลดลง   31,619.17 
กิจกรรมบำบัด 4,211 187,814.64 2,997 210,286.79 เพิ่มขึ้น 22,472.15 
Early intervention 1,005 50,674.18 933 69,263.92 เพิ่มขึ้น 18,589.74 
การแก้ไขการพดู 1,184 53,308.59 534 39,638.96 ลดลง   13,669.63 
พฤติกรรมบำบัด 593 58,860.60 261 38,641.50 ลดลง   20,219.10 
การฟื้นฟูการได้ยิน 85 6,061.58 81 5,993.24 ลดลง   68.34 
Phenolblock 1 250 1 246.26 ลดลง   3.74 
รวม 22,597 2,751,052.60 16,584 2,346,665.97 ลดลง   404,386.63 

 
-การบริหารกองทุนที่มีการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2566 รายการยาสมุนไพร แพทย์แผนไทย 

จ่ายเป็นรายการ 9  รายการและเบิกจ่ายใน ระบบ E-Claim  ส่วนรายการอ่ืน เๆบิกจ่าย ในรายการ 43 แฟ้ม บริการรายการ 
และกองทุนฟ้ืนฟูเปลี่ยนแปลงการเบิกชดเชยในระบบ E-claim ทั้งหมด เริ่ม 1 ม.ค.66  และต้องพิสูจน์ตัวตนทุกครั้ง 

รายการยา รูปแบบหรือหน่วย ขนาด ชดเชยอัตรา (point/หน่วย) 
1.ฟ้าทะลายโจร แคปซูล 500 mg 0.85 
2.ขมิ้นชัน แคปซูล 500 mg 0.79 
3.ประสะมะแว้ง ยาลูกกลอน 200 ml 5.28 
4.ยาแกไ้ขผสมมะขามป้อม ยาน้ำ 120 ml 27.90 
5.ยาไพล ยาครีม (ตลับ) 30 g 40.77 
6.เถาวลัย์เปรียง แคปซูล 500 mg 0.93 
7.ยาประคบ ลูกประคบ 200 g 62.76 
8.ยาธาตุอบเชย ยาน้ำ 120 ml 16.29 
9.ยาสหัสธารา แคปซูล 500 mg 1.16 

หมายเหตุ ยาประคบชดเชยเฉพาะกรณีสั่งจ่ายให้ผู้ป่วยนำไปใช้เองท่ีบ้าน ไม่ใช่กรณีรับบริการประคบในหน่วยบริการ 
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-การให้บริการตรวจคัดกรอง DOWSYNDROME 

รายการ ปี 2564 ปี 2565  
จำนวนราย ชดเชย(บาท) จำนวนราย ชดเชย(บาท) 

การตรวจ Amniocentesis 42 105,000.00 99 247,500.00 เพิ่มขึ้น 142,500.00 
การตรวจ Karyotyping 41 102,500.00 105 262,500.00 เพิ่มขึ้น 160,000.00 
ค่าบริการเก็บสิ่งส่งตรวจ 455 45,500.00 351 35,100.00 ลดลง   10,400.00 
ค่าบริการส่งตรวจ 0 0.00 511 51,100.00 เพิ่มขึ้น 51,100.00 
รวม 538 253,000.00 1,066 596,200.00 เพ่ิมขึ้น 343,200.00 

-การให้บริการตรวจคัดกรอง Thalassemia 
รายการ ปี 2564 ปี 2565  เพิ่มขึ้น / ลดลง 

จำนวนราย ชดเชย(บาท) จำนวนราย ชดเชย(บาท)  
การตรวจ Amniocentesis 42 105,000.00 99 247,500.00 เพิ่มขึ้น 142,500.00 
การตรวจ Hb typing 1,231 332,370.00 1,234 333,180.00 เพิ่มขึ้น 810.00 
การตรวจ Amniocentesis 16 40,000.00 10 25,000.00 ลดลง   15,000.00 
การตรวจ CVS 1 2,500.00 1 3,000.00 เพิ่มขึ้น 500.00 
การยุติการตั้งครรภ ์ 0 0.00 1 3,000.00 เพิ่มขึ้น 3,000.00 
รวม 1,248 374,870.00 1,246 364,180.00 ลงลด 10,690.00 

 
-การให้บริการตรวจคัดกรอง Thalassemia ชนิดรุนแรง 

รายการ จำนวนราย 
ปี 2564 

จ่ายยา
(เม็ด) 

ชดเชย(บาท) จำนวนราย 
ปี 2565 

จ่ายยา
(เม็ด) 

ชดเชย(บาท) 
 

การให้ยา Deferasirox 1,231 
 

332,370.00 1,234 
 

333,180.00 เพิ่มขึ้น 810.00 
การจ่ายเพิม่เตมิตาม
ผลงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

16 
 

40,000.00 10 
 

25,000.00 ลดลง 15,000.00 

รวม 1,248 
 

374,870.00 1,246 
 

364,180.00 ลดลง 10,690.00 
 
เรื่องท่ี 3 ผลงานการเรียกเก็บประกันสังคม / พ.ร.บ. / ประกันชีวิต 

-จำนวนผู้ประกันตนของร.พ.นค **เหมาจ่ายรายหวั 1,640 บาท/คน กรณี adj <2 1 Adj Rw = 
4,745.90 บาท  กรณี adj >2  1 Adj Rw = 12,000 บาท  (26,834 X 1,640 =44,007,760บ.) 

-รายรับประกันสังคม แยกตามหมวดปีงบประมาณ 2565 รวม 125,846,365.14 บาท 
ดังนี้ เหมาจ่าย รายหัว 43,746,658.33 บาท, โรคที่มีภาระเสี่ยง 6,766,042.46 บาท,  

เรียกเก็บ 1,144,744.79 บาท, กองทุนทดแทน 135,519.50 บาท, ตรวจสุขภาพ 390,035.00 บาท,  
ทันตกรรม 146,088.00 บาท, ไตเทียม 1,214,589.00 บาท,  AdjRW>2  12,398,899.80  บาท, 
**เบิก E-claim 3,751,812.00 บาท, กรณHีIV 1,643,000.00 บาท, ทุพพลภาพ IPD  252,376.00 บาท,  
วัคซีน FLU 130,050.00 บาท, ODS  12,275.76 บาท, COVID-19  46,030,647.20 บาท 

-ยอดรายรับ COVID-19 ปีงบประมาณ 2565 รวม 330,846,365.14 บาท ดังนี้
ประกันสุขภาพแห่งชาติ(UC) 254,930,289.01 บาท,  ประกันสังคม 46,030,647.20  บาท ,  
เบิกได้/จ่ายตรง  31,046,337.61  บาท 
 
 - 10 อันดับแรก.../21 
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- 10 อันดับแรกตามจ่าย โรงพยาบาลนอกเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565    
ลำดับ โรงพยาบาล จำนวน (ราย) ยอดรวม จำนวนเงิน (บาท) ยอดรวม 

OPD IPD OPD IPD 
1 อุดรธาน ี 223 59 282 480,590.00 3,404,596.00 3,885,186.00 
2 ศรีนครินทร์ 287 44 331 805,890.00 1,599,270.25 2,405,160.25 
3 ศูนย์มะเร็งอุดรธานี 300 12 312 877,773.00 276,819.50 1,154,592.50 
4 ศูนย์หัวใจสิริกิติ ์ 45 5 50 101,603.00 1,659,287.50 1,760,890.50 
5 ขอนแก่น 16 3 19 28,506.00 148,796.00 177,302.00 
6 จุฬาลงกรณ์ 16 1 17 120,304.00 38,949.00 159,253.00 
7 บึงกาฬ 

 
3 3   120,212.75 120,212.75 

8 ท่าบ่อ 
 

8 8   119,088.00 119,088.00 
9 เพชรบูรณ์ 

 
2 2   112,510.75 112,510.75 

10 วชิรพยาบาล 
 

5 5   82,134.75 82,134.75 
ยอดรวม 887 142 1,029 2,414,666.00 7,561,664.50 9,976,330.50 

-สรุปยอดคงค้างตามจ่ายโรงพยาบาลนอกเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565    
ลำดับ โรงพยาบาล จำนวน (ราย) ยอด

รวม 
จำนวนเงิน ( บาท) ยอดรวม 

OPD IPD OPD IPD 
1 ศูนย์หัวใจสิริกิติ ์ 5 3 8 17,771.75  766,374.80 784,146.55 
2 อุดรธาน ี 70 0 70 227,115.25 

 
227,115.25 

3 ศรีนครินทร์ 38 6 44 63,557.00 129,131.00 192,688.00 
4 ศูนย์มะเร็งอุดรธานี 14 4 18 35,610.00  126,709.00 162,319.00 
5 ชลบุร ี

 
1 1   90,975.00 90,975.00 

6 เซกา 
 

1 1   39,898.00 39,898.00 
7 แหลมฉบัง 

 
1 1 

 
4,026.00 4,026.00 

8 จุฬาลงกรณ์ 1 
 

1 500.00   500.00 
9 จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 1 

 
1 380.00   380.00 

ยอดรวม 173 21 194 431,723.00 1,856,381.75 2,138,130.75 

เรื่องท่ี 4 รายรับสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง(กบก.)/(อปท.)/กทม./กกต./เบิกต้นสังกัด 
สิทธิ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี2565 ปี2566 

กบก.OPD 96,088,649.85 102,359,146.66 97,112,309.95 121,489,539.85 29,100,955.1 
กบก.IPD 52,195,314.11 52,789,035.86 52,963,054.67 72,569,521.26 19,220,773.4 
กทม.OP+IP 665,221.20 1,165,146.27 1,111,146.86 1,102,164.92 23,190.03 
กกต.OP+IP 147,179.55 347,808.55 97,965.90 126,997.25 79,658.13 
อปท.OPD 10,902,663.99 20,810,310.90 11,794,839.77 9,813,472.75 ยังไม่ได้รับเงินโอน 
อปท.IPD 10,640,360.69 11,370,144.97 7,510,590.35 7,237,669.07 ยังไม่ได้รับเงินโอน 
เบิกต้นสังกัด 2,855,235.80 3,765,388.00 4,636,317.25 3,835,054.75 924,959.75 
ไต 3,211,552.00 3,412,276.00 3,035,204.00 3,012,981.00 742,579.00 

รวม 176,706,177.19 196,019,257.21 178,261,428.75 219,187,400.85 50,092,115.41 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.9 ทพ.รัชดา เลิศอเนกวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

สรุปโครงการเช่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา Solar Rooftop 

-อาคารส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนหลังคา คาดว่าจะลดการรั่วของหลังคาในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึง 100 % 
-สรุปข้อมูลการติดตั้งและผลตอบแทน (ประมาณการ) : ติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ 1,280 กิโลวัตต์ ,จำนวนแผง 2,133 แผง ,ใช้พ้ืนที่ในการติดตั้งทั้งหมด 6,037 ตร.ม., ผลิตไฟฟ้าได้
ต่อเดือน 145,920 หน่วย(kWh) , ราคาซื้อค่าซื้อไฟฟ้าช่วง Peak จาก กฟภ. (เฉลี่ย) หน่วยละ 4.12 บาท , 

อัตราค่าเช่า.../22 
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อัตราค่าเช่าต่อปริมาณหน่วยไฟฟ้า จาก P.C.D.Y ประมาณการ 3.32 บาท , ผลต่างค่าไฟฟ้าที่ลดลง หน่วยละ 
0.80 บาท , ลดค่าซื้อไฟฟ้า เฉลี่ยประมาณเดือนละ 116,736 บาท , ก่อนการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ ชำระค่าไฟฟ้า
ให้กับ กฟภ. ประมาณเดือนละ 1,513,637 บาท , หลังการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ ชำระค่าไฟฟ้า ประมาณเดือนละ 
1,396,901 บาท , ชำระค่าไฟฟ้าให้กับ กฟภ. ประมาณเดือนละ 912,447 บาท , ชำระให้ PCDY ผู้ลงทุน 
ประมาณเดือนละ 484,454 บาท 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

4.10 นายรังสรรค์  ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานสาธารณูปโภค
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 

 
เรื่องท่ี 1 รายงานค่าไฟฟ้า (เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2564–2565-2566) 

ปีงบประมาณ ยอดรวมค่าไฟฟ้า(บาท) คิดเป็นร้อยละ ยอดรวมหน่วยไฟฟ้า(หน่วย) 
2564 2,732,151.31 13.66 689,397.53 
2565 3,127,544.57 16.46 802,055.40 

2566 (ต.ค. 64 – พ.ย. 65) 3,971,697.11 22.06 793,070.99 

 394,967.24 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27 (-3,588.20) บาท 
 ลดลงร้อยละ 1 

เรื่องท่ี 2 รายงานค่าน้ำประปา (เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2564–2565-2566) 
ปีงบประมาณ ยอดรวมค่าน้ำประปา(บาท) คิดเป็นร้อยละ ยอดรวมหน่วยน้ำประปา(หน่วย) 

2564 345,752.58 9.88 14,737.00 
2565 322,204.66 10.74 13,728.00 

2566 (พ.ย.64 – พ.ย. 65) 499,207.27 19.97 21,364.00  
 92,684.41 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 55 3,988 หน่วย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 56 

เรื่องท่ี 3 ความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารสนับสนุน 5 ชั้น :  
-ตรวจรับงาน 7/18 งวดงาน  
-วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ได้มีการประชุมติดตามงบกันเหลือมปี 2566 สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 

30 กันยายน 2566  (3,563,900 บาท) และจังหวัดหนองคายได้เร่งรัดการเบิกจ่าย 
-วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. จะมีการประชุมเร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้าง 

เรื่องท่ี 4 ความก้าวหน้างานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 500 ลบม. 
-ตรวจรับงาน วันที่ 22 ธันวาคม 2565  
-เป็นลักษณะคลองวนเวียน 500 ลบ.ม. มีการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม และเปิดการสัญจรรถปกติแล้ว 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1 การอนุมัติการยืมเงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคาย จำนวน 22 ล้านบาท 
ประธานแจ้งเรื่องโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อและโรงพยาบาลโพธิ์ตาก ขอยืมเงินบำรุง

โรงพยาบาลหนองคาย เพ่ือเป็นการสนับสนุนสภาพคล่องทางการเงินของโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง คือ โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ  จำนวนเงิน 20 ล้านบาท  และโรงพยาบาลโพธิ์ตาก  จำนวนเงิน 2 ล้านบาท  รวมจำนวน
ทั้งสิ้น 22 ล้านบาท ทั้งนี้จะต้องส่งเงินคืนหลังจากท่ีได้รับเงินโอนงบประมาณของ รพช.แล้วทันที 
                    ที่ประชุม  รับทราบ/เห็นชอบ 

5.2 นพ.จำรัส.../23 
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                      5.2 นพ.จำรัส พงษ์พิศ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ คนที่ 4 
ขอความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนข้ันต่ำของแพทย์ที่ตรวจ SMC จากเดิมอัตรา 250 บาทต่อชั่วโมง 
เป็น 500 บาทต่อชั่วโมง โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลหนองคาย 

                    ที่ประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

เรื่องที่ 1 สติ๊กเกอร์ติดรถ ปี 2566  
ประธาน มอบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ทพ.รัชดา เลิศอเนกวัฒนา) 
ประสานผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 

เรื่องที่ 2 รับชม VTR การประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ
ชายแดน เขตสุขภาพที่ 8 เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565  

เรื่องที่ 3 ประธานแจ้งเรื่องร้านขายยา (ส่วนร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลหนองคาย) จะปิดทำ
การแล้ว บริเวณจุดนั้นจะว่าง ขอให้ทุกคนเสนอแนวคิดว่าจะดำเนินการด้านใดที่เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลสูงสุด 
และส่วนด้านร้าน กาแฟ NKH มีแนวคิดจะพัฒนาหรือโปรโมชั่นแก่เจ้าหน้าที่อย่างไร 

เรื่องที่ 4 การสื่อสารในองค์กร เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประชุมกลุ่มอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

                    ที่ประชุม  รับทราบ 

ปิดประชุม   เวลา 18.00 น.  

 

 
 
นางสาวศิรินทร ดีรักษา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 จด/บันทึกรายงานการประชุม 

 
นายรังสรรค์  ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 เลขานุการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย 
 ตรวจและรับรองรายงานการประชุม 

 
นายชวมัย  สืบนุการณ ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย 


