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บันทกึการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโนนไทย 
ครั้งที ่3/2563 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2  โรงพยาบาลโนนไทย 

 
 

ผูม้าประชมุ         

1. นายสมเกียรติ สอดโคกสูง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโนนไทย 
2. นายสมบัติ งามสมบัติ   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟูและการแพทย์ผสมผสาน 
3. นางสุธีรา เสนาสังข์   หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 
4. นายธนบดี เพียงปราชญ์             หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม   
5. นางสาวอรนุช อธินันทน์   หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน   
6. นางสาวภัทรนุช รุจิรวรรธน์  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
7. นายมาโนช อานทอง   หัวหน้ากลุ่มงานนักเทคนิคการแพทย์   
8. นางทิพสุคนธ์ พิประโคน   หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
9. นายศิวภัทร โชคสุขสมสกุล  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและการตลาด 
10. นายสุวีระศักดิ์ ริ้วลอด   หัวหน้าศูนย์ประกันสุขภาพ 
11. นางวิมลรัตน์ กล้าหาญ   หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
12. นางอุษา ค าประสิทธิ์   หัวหน้าตึกผู้ป่วยใน   
13. นางรัชนีวรรณ กิจวิกรานต์  หัวหน้างานผู้ป่วยนอก  
14. นางสาววัชรินทร์ โคตะนะ   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
15. นายสุพจน์ สมัครณรงค์   ตัวแทนลูกจ้าง 

 
ผู้ไมเ่ขา้รว่มประชุม                                                                                                                            

นายสมบัติ งามสมบัติ  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟูและการแพทย์ผสมผสาน (ตดิภารกจิ) 
 

ผูร้ว่มประชุม                                                                                                                           
       นางชนิดา  วณิชาชีวะ เจ้าพนักงานธุรการ 

เปิดประชุมเวลา  13.30 น. 

วาระที ่1 เรื่องที่ประธานแจง้ให้ทราบและเรื่องจากจงัหวดัและอ าเภอ      
เรื่องจากจังหวดั 

 ไข้หวัดโคโรนา เสียชีวิต 6 ราย ติดเชื้อ 15 ราย ติดตามดูสถานการณ์ความรุนแรง 
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 ทางจังหวัดแจ้งไม่ให้เกิดการระบาด หากมีความรุนแรงต้องไม่เสียชีวิต และต้องประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
 ผู้ว่าเน้นย้ าสั่งการให้ทุกระดับอ าเภอ ให้จัดท า บิ๊ก คลีนนิ่งเดย์ ทุกวันศุกร์ โนนไทยฝากทีม ENV ทีม IC ท า

กิจกรรม 
 ท่านผู้ว่าห่วงเรื่องสถานการณ์น้ า ทางเทศบาลก็ได้ด าเนินการจัดหาน้ าให้ 
 โครงการ to be number one มีทีม 4 ทีม มีต้นแบบทีม 4 ทีม รวมเป็น 8 ชมรม 
 งานระบาดให้เน้นปฏิบัติตามแนวทางและแจ้งจังหวัดทราบด้วย  
 ปี 63 จังหวัดจะเล่นเรื่องอาหารปลอดภัย มาตรฐานอาหารปลอดภัย โรงครัว ร้านอาหาร เน้นย้ าอาหาร

ปลอดภัย 
 ประกาศโรงพยาบาลเขตปลอดสารพิษ และโรงพยาบาลลดหวานมันเค็ม  
 ถ้ามีคนไข้ไทยกลับมาจากเมืองจีนต้องคัดกรองและนอนห้องแยก มีการตรวจlab เน้นไม่แชร์ เน้นย้ า 5 ส. 

บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ถ้ามีผู้ป่วยถ้านอนรพ.ก็ให้นอน หากมีรายที่สงสัยแล้วต้องส่งมหาราชให้ตรวจอย่างละเอียด
ก่อนส่ง 

 มีบริษัทมาน าเสนอเรื่องการก าจัดขยะติดเชื้อ บ.พอลูชั่นแคร์ เน้นขยะติดเชื้อ มีเลทอัตราค่าบริการ 
1,000/เดือน 20 กิโล  

 บริษัทน าเสนอเรื่อง labling OPD ชั่งน้ าหนัก วัดความดัน สามารถเชื่อมกับ hos xp ได้ 
 น าเสนอกล้องจอประสาทตามือถือ ทางโรงพยาบาลไม่มี 
 สคร.แจ้งเรื่องการแจ้งข้อมูลโคโรนา 
 ว.วิญญูน าเสนอข้อมูลโรคระบาด พิมายพบ TB มากที่สุด 
 พอ.สว.ที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

เรื่องจากอ าเภอ 
 การแนะน าข้าราชการ กศน.อ าเภอโนนไทยคนใหม่จากโชคชัยมาแทน ชื่อคุณสุมาลี  
 นายอ าเภอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนทุกกิจกรรม 
 งดเผาเพื่อสนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือลดฝุ่นละออง PM 2.5  
 พิธีการต่างๆ หลีกเลี่ยงจุดธูปเทียน ใช้เทียนไฟฟ้าแทน งดการเผาหญ้า ฟาง เขตรอบโรงพยาบาล ขอความ

ร่วมมืออย่างเด็ดขาด 
 ภัยแล้ง ได้สอบถามโรงพยาบาลในส่วนของน้ าที่เหลือ มีการบริหารจัดการอย่างไร กลุ่มเวชฯมีการ

ตรวจสอบเช้า-เย็น เพ่ือน าข้อมูลเสนอนายอ าเภอ หากมีพบปัญหาการขาดแคลนน้ า ให้แจ้งนายอ าเภอ
โนนไทยโดยด่วน ท่านจะให้การสนับสนุนในระดับต้นๆ ในช่วงที่ผ่านมาผู้อ านวยการได้ขอบคุณหน่วยงาน
ต่างๆที่ให้การสนับสนุนน้ า 

 งานมะขามเทศ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ผู้อ านวยการ ตัวแทนกลุ่มการและกลุ่มงานเวชฯร่วมต้อนรับ
ผู้ว่าของวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  

 ทางอ าเภอขอรถหกล้อไปรับสิ่งของมาร่วมงานกาชาด นายอ าเภอฝากขอบคุณ 
 อ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. บ้านหลักร้อย 
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 การวัด pm 2.5 หากต้องการวัดหาค่า ติดต่อที่ มทส. มีเครื่องวัดค่าฝุ่นละออง 
 

วาระที ่2 รบัรองและติดตามวาระการประชมุครัง้ทีแ่ลว้  (หวัหนา้บรหิารฯ) 
 งานพัสดุ ปรับปรุงฝ้า ER,OPD คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนหน้า 
 หลังคางบค่าเสื่อม 70 % หนังสืออนุมัติแผนจากสปสช.แจ้งมาแล้วรอเงินและรอราคากลางจาก สสจ. 

 
วาระที ่3 เรื่องจากศูนย ์HA/HPH  

 ระบบต่างๆ จะลงสู่การปฏิบัติจริง วันที่ 1 มี.ค.63 อบรมทุกหน่วยงานแล้ว ฝากหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน
สอนต่อ และฝากหัวหน้างานยืนยันในระบบเพ่ือให้ทางทีมตรวจสอบใบอุบัติการณ์ ขณะนี้ได้มีการเริ่ม
ด าเนินการทดลองใช้ 

 ตอบแบบค าถามขอ 100 % เริ่ม 1 มีนาคม – 30 เมษา ประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของ
โรงพยาบาล 

 ประเมินความพึงพอใจโดยใช้ออนไลน์ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ขอความร่วมมือกลุ่มเวชฯหากมีการประชุม 
อสม.ทางทีมจะไปช่วยสอนให้อสม.ในการประเมิน 

 การแต่งตั้งทีมต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นคณะกรรมการชุดเดิม ส่วนทีม PCT พบว่าเลขาทั้ง 2 ท่าน ขอลาออก
จากทีม เลขาเดิม เภสัชกรไขนภา และคุณณัฏฐนันทน์ อยากให้มีหลายวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ส่วน
เภสัชฯไขนภาจะยังเข้ามาเป็นกรรมการเหมือนเดิม ฝากผอ.ฝากทีมแพทย์ในการเป็นประธานทีมเพ่ือ
ทบทวนcase ซึ่งยังไม่ได้ทบทวนมาเป็นเวลา 6 เดือน  

 ระหว่างที่รอการสรรหาคณะกรรมการ หากมีcase โรคไหนเกี่ยวข้องกับแพทย์ท่านใดให้ผู้นั้นเป็นผู้
ทบทวน ในระหว่างนี้ให้คณะกรรมการชุดเดิมด าเนินการไปก่อนเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
ศูนย์คุณภาพแต่งตั้งคณะกรรมการชุดเดิมไปก่อนจนกว่าจะได้คนใหม่มาแทน 

 ไปประชุม hacc forum ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2563 ก าหนดการจะแจ้งอีกที ทางทีมจัดรถตู้ไป
เหมือนเดิม 

 รายงานใบอุบัติการณ์ 
 

วาระที ่4 สถานการณ์ไขห้วดัโคโรนา  
 มี case เข้าข่ายโคโรนา จากรายงานสรุปเบื้องต้น พบผู้ป่วยสงสัยโคโรนา ไม่เข้าข่าย เดินทางมาจาก

ประเทศจีน วันเริ่มป่วย 30 มค มาตรวจ 1 กพ 63 มีผู้ร่วมเดินทาง 1 คน สอบถามประวัติการท างานที่
เมืองหนานจิง ผู้ป่วยท างานร้านสปา ในห้างสรรพสินค้า ท างานเที่ยงวัน-เที่ยงคืน 6 วัน ปิดท าการ 25 
มกราคม 2563 หลังจากนั้นไม่ได้ออกไปไหน เริ่มมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว วัดไข้ 36.9 วันนัดตรวจซ้ า วัด
ได้ 37.1 วันที่ 1-14 ก.พ.63 เฝ้าระวังอาการ ระหว่างนี้เดินทางไปหลายๆที่ และสอบถามอาการปกติดีไม่มี
ไข้ สัมผัสร่วมบ้าน 4 ราย ทุกคนปกติดีจากการออกเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยมีเสี่ยงระดับสูงเนื่องจากเดินทางมา
จากประเทศจีน แต่ไม่เข้าข่ายไข้หวัดโคโรนา ได้ด าเนินการปรับ Flow ของโรงพยาบาล  และให้ผู้ป่วยโทร
กลับมาแจ้งทางโรงพยาบาลก่อนเดินทางกลับประเทศจีน 

 ทางทีมได้ด าเนินการประชุมทีมตั้งแต่ 28 มกราคม 2563 และได้ท าการปรับ Flow ขณะนี้ไดด้ าเนินการให้แพทย์ตรวจสอบ 
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ถ้าคนไข้นั่งได้จะส่งตรวจจุดไข้หวัดนก หากนั่งไม่ได้จะเข้าตรวจที่ OPD ถ้าไม่ใช่พจิารณาครบ 14 วัน  
กรณีมีคนไข้หลายราย จะเปิดกางเต็นท์ข้างพระพุทธรูป ตั้งแต่ 30 รายขึ้นไป ฝากบริหารเตรียมหาเต็นท์ 
ห้องแยกโรค หากโรงพยาบาลมหาราชไม่ให้ส่งต่อ ทางโรงพยาบาลจะเตรียมส ารองห้องแยกโรคท่ี5-6 ไว้ และหาก
ห้องใช้ห้องแยกหมดแล้วจะคุยพิจารณากันอีกที จะปฏิบัติตามแนวทางเดิมที่เคยมีไม่เปลี่ยนแปลงใดๆท้ิงสิ้น หากมี
การเปลี่ยนแปลงจะรายงานผู้อ านวยการทราบทุกครั้ง 
ชุดอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางทีมได้จัดเตรียมพร้อมไว้ให้ห้องนั้นๆ  
หากมีการตรวจพบเชื้อหรือสงสัยให้รีบแยกผู้ป่วยทันทีที่รู้ หากมีคนไข้มีอาการเปลี่ยนแปลงให้แพทย์พิจารณา และ
มาตรฐานความสะอาดห้องจะท าความสะอาดทันที ในเวลาราชการแจ้งแม่บ้านท าความสะอาด นอกเวลาราชการ
ปิดห้องท าความสะอาดเช็ดวัตถุท่ีคนไข้สัมผัส มือ เท้า จนกว่าจะแล้วเสร็จและเปิดท าการปกติ  
ท าบันทึกข้อความขอระบายอากาศของอุบัติเหตุฉุกเฉินเพ่ือระบายอากาศ 
กรณีแพทยแ์ละเจ้าหน้าที่ตรวจจุดคัดกรองไข้หวัดนก จะแต่งกายชุดตรวจที่ห้องแยกโรค6 
Flow ของรพ.สต.  มีการแจ้งให้ออกรับคนไข้จะด าเนินการอย่างไร ให้คนไข้ติดหน้ากากอนามัยและให้รพ.สต.หรือ 
FR น าส่ง 
จังหวัดให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการระดับอ าเภอ EOC จังหวัดให้ส่งชื่อ แพทย์ 2 คน ผู้บัญชาการ ผอ. รองผู้บัญชาการ 
สสอ. แพทย์โอ กับแพทย์ปลาย ให้จัดท าค าสั่งโคโรนาโดยเฉพาะ  
นัดท าbig cleaning วันที่ 12 ก.พ.63 มอบทีมระบาดน าทีม เวลา 13.30 น. รพ.สต. สสอ. และโรงพยาบาลโนน
ไทย 
แบบคัดกรองมีเพ่ิมเติม 
วาระที ่5 การจดัการ (ขอหวัหนา้ 

 ออกเดินทางคืนพฤหัสที่5กับ 19 คืนเดินทาง 6 ทุ่ม เดินทางกลับไม่เกิน 6 ทุ่มวันอาทิตย์ 
วาระที ่6 รายงานประจ าเดอืนมกราคม 2563  

 แผนอยู่ระหว่างการน าเสนอนายแพทย์สสจ. 
 แผนของโรงพยาบาลโนนไทย ผู้อ านวยการได้พิจารณาอนุมัติแล้ว 
 แผนทุกท่านส่งมาอาจมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขให้เข้าตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง 
 กรณีแผนที่เร่งด่วนสามารถท าโครงการเสนอผู้อ านวยการได้ 
 งบค่าเสื่อมรอหนังสือค าสั่งและงบประมาณที่จะโอนมา แก้ไขแผน 70 % ภายใน 17 กุมภา รอบ 2 แก้ไข

ได้ 9 มีนาคม 2563 
ตรวจครู 108 อปท.55 คน ภาพรวม 167 ราย รายรับ 120,000 หักค่าใช้จ่ายแล้ว ประมาณ 70,000 บาท จัดอีก
รอบประมาณเดือนก.ค.-ส.ค. ขอขอบคุณทุกฝ่ายทุกงานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 
วาระที ่7 เรื่องจากงานพสัด ุ

 ค่าไฟฟ้าลดลงเหลือ 160,000 ครึ่งหนึ่งจากเดิม ส่วนเดือนม.ค.63 ขึ้นเป็น 210,000 บาท 
 ฉ.11 อยู่ 
 ส่งเอกสารงานเบิกเงินภายในวันที่ 28 ของกุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากติดไป OD หากส่งล่าช้าเงินจะออก 

11 มีนาคม 2563 เอกสารเบิก OT ให้ส่งภายวันที่ ............ส่งล่าช้า สรุปให้ตัดกลุ่มที่ส่งเบิกล่าช้าเท่านั้น 
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วาระที ่8 เรื่องจากงานการเงนิและบัญชี 

 การลดunit cost มีคนไข้ ncd เยอะ และมีการนัดคนไข้ 3-4 เดือน ท าให้ค่ายาสูงขึ้น  

วาระท่ี 9 เรื่องจากงานควบคุมภายใน/ITA 

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

     โรงพยาบาลโนนไทย 

  โรงพยาบาลโนนไทย มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1.1 การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะท าประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอ้ือ

ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง 
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบ 

1.2 โดยกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การรับ-จ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีทางการเงิน 
- การจัดซื้อจัดจ้าง/จ้างเหมา 
- การตรวจรับพัสดุ 
- การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง 
- การจัดท าโครงการ 
- การเบิกค่าตอบแทน 
- การใช้รถราชการ 
- การลงชื่อมาปฏิบัติราชการ 
- การแลกเปลี่ยนเวร 
- การจัดคิวให้บริการผู้ป่วยและผู้มารับบริการ 
- การรายงานข้อมูลต่างๆ 
- การน าทรัพย์สินของโรงพยาบาลไปใช้ส่วนตัว 

1.3 ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
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- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่กระท าผิด 
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
- ถูกร้องเรียน 

1.4 แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงพยาบาลโนนไทย 
- การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเกิดผลเสียหายแก่โรงพยาบาล 

 - ให้ทุกกลุ่มงานด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของปีก่อน ถ้าด าเนินการแล้วเสร็จให้ประเมินความเสี่ยง
ในปี 2563 

 - ส่ง Flowchart งานของทุกกลุ่มงาน/หน่วยงาน ที่บริหาร 

      - รับตรวจ 5 มิติ ที่ สสจ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 

มตทิีป่ระชมุ ................ทราบ................................................. .........................................................................  

วาระที ่10 เรื่องจากฝ่ายตา่ง ๆ  

ฝา่ยทนัตฯ 

- ประชุมครูอนามัยโรงเรียนทางด้านทันตกรรม วันที่ 19 ก.พ.63 เวลา13.30 น. ชั้น 3 
- เดือนมีนาจะมีนักศึกษาทันตแพทย์มาดูงาน 5 สัปดาห์ ทันตจุฬา ปี 6 จะมีหนังสือแจ้งฝ่ายเกี่ยวข้องอีกที 

เภสชัฯ 

- วันที่ 27 กพ. มีจัดประชุมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและเชื้อดื้อยา จากสสจ.และทีมหมอจากมหาราช จะดู
การจัดการเชื้อดื้อยาและด้านlab จะมีน าเสนอข้อมูลและดูพ้ืนที่w1w2 ช่วงบ่ายดูพื้นท่ีรพ.สต. เชิญอผอ.
กรรมการบริหารและทีมยาเข้าร่วม  

ER 

- เลื่อนการแข่งกีฬาคนพิการแห่งชาติ จะมีกีฬากองทัพจะขอทีมปฐมพยาบาลเนื่องจากติดไป OD ขอให้ช่วย
รับ 9-10 มีนาคม ทีมบาสเกตบอล ที่เทอร์มินอล ส ารองค่าใช้จ่ายก่อน จัดไปมี พยาบาล 1 EMT 1 
คนขับรถ 1   

- พบคนไข้กลุ่ม NCD มานอกเวลา ไม่ควรจ่ายยาเยอะ ยังพบผู้ป่วยมรับบริการเรื่อยๆ การส่ง lab ตรวจ มี
การตกลงกันไว้ 3 โรค ส่วนlab อ่ืนๆ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ 

- บัวใหญ่ส่งlabถูกกว่าโรงพยาบาล ให้labปรึกษาดูอีกที 
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ศูนย์ประกันฯ 

- ANC ปีที่แล้วจะมีการฝากครรภ์ 5 ครั้ง ครั้งแรก สปสช. จ่ายให้รพ.1,000 บาทเพราะต้องเจาะlab อีก 4 
ครั้ง ครั้งละ 400 บาท ใครท าใครได้ ในปีแรกๆจะใช้หลักการเดิมของ QOF ในการจ่ายลูกข่าย 60:40    
แต่ต่อไปในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง 

-  

วาระที ่12 อืน่ ๆ  
- ต้นทุนต่างๆ การจ่ายยาของแพทย์ อาจจะต้องมีการก าหนดวันควรจ่ายยาให้คนไข้ก่ีวัน 

 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
      (นางชนิดา วณิชาชีวะ)            (นางสาววัชรินทร์ โคตะนะ) 
           ผู้บันทึกการประชุม                  (ผู้ตรวจบันทึกประชุม) 
 


