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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสุรินทร์ 
ครั้งท่ี 4/2560 

วันอังคารท่ี 25 เมษายน 2560  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ 
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ผู้มาประชุม 
1. นายสมคิด  สุริยเลิศ  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์             ประธานกรรมการ 
2. นายสมภพ  สารวนางกูร รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์         รองประธาน  
3. นายชวมัย  สืบนุการณ์ รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ  กรรมการ 
4. นางประชุมพร บูรณ์เจริญ รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและ 

     สนับสนุนบริการสุขภาพ     กรรมการ 
5. นายปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์ รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  

ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านควบคุมและตรวจสอบภายใน   
หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ    กรรมการ 

6. นายเฉลียว  สัตตมัย  รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้าน long term care/ 
     Palliative care  และ กิจกรรมพิเศษ   กรรมการ 

7. นางสุรีย์  กรองทอง รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  กรรมการ 
8. นางสาวสุวิชา สังขพันธุ์ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
9. นางพรรณวดี สารวนางกูร ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านคนพิการ ผู้สูงอายุ   กรรมการ 
10. นายวรเวทย์  โรจน์จรัสไพศาล ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ    กรรมการ 
11. นางสาวภัสสร สื่อยรรยงศิริ ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านเวชระเบียน    กรรมการ 
12. นางสาวพรรณทิพย์ มูลศาสตรสาทร ประธานองค์กรแพทย์     กรรมการ 
13. นายพิชัย  ชาติกิจอนันต์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม    กรรมการ 
14. นายพงศกร  ศรีจันทร์ หัวหน้าศูนย์โรคมะเร็ง     กรรมการ 
15. นายกิตติศักด์ิ เชื้อสกุลวนิช หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรรมการ 
16. นายกิตติศักด์ิ สุรพงษ์พิวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช     กรรมการ 
17. นายอิสระ  อริยชัยพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน    กรรมการ 
18. นางสาวจันทิรา หงส์รพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู    กรรมการ 
19. นางสาวปิยรัตน์ อุดมวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม    กรรมการ 
20. นางสาวศิริวรรณ ทิวทอง  หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา     กรรมการ 
21. นางสาวพิรุณรัตน์ เจียรักสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา    กรรมการ 
22. นางอนงค์เนตร อิทธิปรัชญาบุญ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม    กรรมการ 
23. นางสมศรี  พิริยาสัยสันติ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ    กรรมการ 
24.  นางปิยะอร  รุ่งธนเกียรติ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร    กรรมการ 
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25.  นางกัลยรัตน์ สังข์มรรทร ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ    กรรมการ 
26.  นางสุนีย์  จิรันดร  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านประกันคุณภาพการพยาบาล กรรมการ 
27.  นางอัปสร  สารสุวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  กรรมการ 
28.  นางอนัญญา ไทยสูง  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านจริยธรรมและเก้ือกูลสังคม กรรมการ 
29.  นางศศิธร  กระจายกลาง ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาคุณภาพ   กรรมการ 
30. นางพลับพลึง กกรัมย์  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก   กรรมการ 
31.  นางวัชรีบุตร ต้ังศักด์ิประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม  กรรมการ 
32.  นางจํานรรจา เสาวรัจ  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก กรรมการ 
33.  นางดนัยสร  รัตนวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด   กรรมการ 
34.  นางเสาวนันทา เลิศพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี   กรรมการ 
35.  นางวันเพ็ญ  ทัดศรี  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช   กรรมการ 
36.  นางสุธาวัลย์ สัญจรดี  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม  กรรมการ 
37.  นางสาวนันท์นภัส   อิงคะธรรมศักด์ิ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านตรวจรักษาพิเศษ (ไตเทียม) กรรมการ 
38.  นายสันติ  มุ่งสันติ  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์    กรรมการ 
39.  นางก่ิงกาญจน์ ศิริวุฒิ  หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน     กรรมการ 
40.  นายพงศ์พันธ์ สายยศ  หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
41.  นายสนธยา  บัวหอม  หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ     กรรมการ 
42. นางอุษณีย์  สุขนิตย์  หัวหน้างานเลขานุการ     กรรมการ 
43.  นางถวิล  พิพัฒน์พูนสิริ หัวหน้างานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  กรรมการ 
44.  นายองอาจ  ติรกิจพงษ์พันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป     กรรมการและเลขานุการ 
45.  นายมณเฑียร นรเศรษฐ์สิงห์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
46.  นายภูมิชาย  สุวรักษ์สกุล แทน หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
47.  น.ส.สุลักษณ์ ริ้วทอง  แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
48.  นางจิทานันท์ ภัทรพานี แทน หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
49.  นางกฤษณา  จันทร์หอม แทน หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด 
50.  นางสมจินตนา โชติปัญญา แทน หัวหน้าศูนย์หัวใจ 
51.  นางสิริกุล  พิพิธแสงจันทร์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเช้ือ  
52.  น.ส.แสงอรุณ สื่อยรรยงศิริ แทน หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
53.  นางอกนิษฐ์  ชาติกิจอนันต์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 
54.  นายสุริยา  ศรีโกตะเพชร  แทน หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา 
55.  น.ส.กัลยกร  เลิศงาม  แทน หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 
56.  น.ส.วราภรณ์ โด่งดัง  แทน หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี 
57.  น.ส.ศันสนีย์  ศรีงาม  แทน หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
58.  น.ส.ณัฐวรา  ใจกล้า  แทน นิติกร 
ผู้ไม่มาประชุม  (ติดราชการ/ติดภารกิจ/ลาพักผ่อน) 
1. นายชูสิทธิ์  พานิชวิฑิตกุล ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านการสร้างองค์ความรู้ 
     หัวหน้าศูนย์วิจัย 
     หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ  
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2. นางสาวกฤษณา ร้อยศรี  ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านนโยบายและแผนงาน 

หัวหน้าศูนย์ Data Center 
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ   

3. นายพรรณกิจ วนแสงสกุล ผู้อํานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
4. นายสุชาติ  เริงกมล  หัวหน้ากลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก      
5. นายศิวาเมษฐ์ แข่งเพ็ญแข หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม      
6. นายวินัย  อึงพินิจพงศ์ รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 

หัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุ 
หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก      

7.  นางอัจฉรา  มิตรปราสาท หัวหน้าศูนย์ทารกแรกเกิด 
8.  นายชายตา  สุจินพรัหม หัวหน้าศูนย์สั่งการและศูนย์ส่งต่อผู้ป่วย    
9.  นางวิลาวัลย์ อึงพินิจพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 
10.  นายณกร  ดลเสมอ  หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย ์   
11.  นางเปรมฤดี  ทวีคง  หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวช 
12.  นางวัชชรีภรณ์ รัตรสาร  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาบุคลากรและแผนงาน/โครงการ 
13.  นางนงลักษณ์ สุรศร  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านวิจัยและพัฒนาการพยาบาล 
เริ่มประชุม เวลา  13.30 น. 
วาระพิเศษ 
1. โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้รับรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจําปี 2559 ประเภทการบันทึกข้อมูล

มากกว่า 2,000 ข้อมูล “ดีเด่นอันดับ 3” จาก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด  
2. เรื่อง การกระทําความดีของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ ประจําเดือนเมษายน 2560 ไม่มีเจ้าหน้าท่ีกระทํา

ความดีอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะมอบใบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้ แต่มีหนังสือกล่าวชมเชย จํานวน 2 ราย  
3. แนะนํา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ท่ีมาปฏิบัติงานใหม่ ในโรงพยาบาลสุรินทร์ จํานวน  6 ราย 

ประธาน       ในนามตัวแทนของโรงพยาบาลสุรินทร์ ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าท่ีใหม่ท่ีเข้ามาปฏิบัติในโรงพยาบาลสุรินทร์   
และกล่าวยกย่องผู้กระทําความดี ซ่ึงเป็นแบบอย่างให้กับเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ รวมถึง เป็นการ
ปลูกฝังในการสร้างความดีให้กับสังคมด้วย 

ท่ีประชุม    แสดงความยินดีต้อนรับเจ้าหน้าท่ีใหม่ และชื่นชมผู้กระทําความดีด้วย 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์ทุกท่าน เนื่องจากในเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา โรงพยาบาล

สุรินทร์ ได้รับแจ้งจากทาง สรพ. ว่าผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งท่ี 4 ส่วนเรื่องท่ี
อาจารย์ทีมประเมินฯ ให้คําแนะนําบางหน่วยงาน ขอให้รีบดําเนินการปรับแก้ไขให้เรียบร้อย  

2. คณะรัฐมนตรี มีมติกําหนดวันหยุดราชการประจําปี เพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 2 วัน โดยกําหนดให้วันท่ี 
28 กรกฎาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร    
“รัชกาลท่ี 10” และวันท่ี 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
“รัชกาลท่ี 9” เพ่ือให้ประชาชนน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และมีมติให้ยกเลิกวันท่ี 5 พฤษภาคม ของทุก
ปีเป็นวันหยุดราชการ  เนื่องจาก วันฉัตรมงคล ซ่ึงเป็นวันข้ึนครองราชย์จะต้องเป็นวันฉัตรมงคล ของแต่ละ
รัชกาล ฉะนั้น วันฉัตรมงคลของแต่ละรัชกาล จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ท้ังนี้ ให้มีผลต้ังแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
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3. เรื่อง จากท่ีประชุมจังหวัดสุรินทร์ เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์     
อําเภอเมืองสุรินทร์ 
3.1  แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ ท่ีย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ 

1) นายเสถียรพงษ์  อินเพน  สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  ย้ายมาจาก สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 
2) นางสาวชญาภา  จันทร์ศรี  ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุรินทร์ ได้รับการแต่งตั้ง

จาก นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุรินทร์ สังกัดศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้ําจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) 

3) นายพรเชษฐ์   แสงทอง หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก 
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ 

4) นายวิโรจ  นาคชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งจาก รอง
อธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ 

3.2   ข้อส่ังการผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ / รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
1) ในการประชุมอบรมประชาชน ขอให้มีเนื้อหาเรื่องการจัดการขยะ การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน การ

ปรองดองสามัคคี 
2) การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 

2.1 ให้ดําเนินการบังคับใช้กฎหมาย 
2.2 ให้พระสงฆ์ช่วยรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุ โดยผนวกกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
2.3 การรณรงค์เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันท่ี 11 – 17 เมษายน  2560 ภายใต้คําขวัญ         

“ขับรถ มีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร” และขอความร่วมมือให้ทุกอําเภอต้ังด่านชุมชน 
3.3    แจ้งการเปล่ียนแปลงพระสังฆาธิการผู้ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ 

3.3.1 สังกัดมหานิกาย 
1) พระธรรมโมลี  ตําแหน่ง ท่ีปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 วัดศาลาลอย พระอารามหลวง ตําบลใน

เมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
2) พระราชสุตาลังการ ตําแหน่ง ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ วัดพรหมสุรินทร์ ตําบลในเมือง 

อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
3) พระศรีวิสุทธิคุณ ตําแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง ตําบลใน

เมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
4) พระมหาเจริญสุข คุณวิโร ตําแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ วัดศรีวิหารเจริญ ตําบลระแงง 

อําเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์ 
3.3.2 สังกัดธรรมยุต 

1) พระราชวรคุณ ตําแหน่ง ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ) วัดบูรพาราม พระอารามหลวง
เฉลิมพระเกียรติ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

2) พระราชวิสุทธิมุนี ตําแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตําบลจรัส 
อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 

4. การข้ึนทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์แจ้งไปท่ี PCU 3 แห่ง ซ่ึงจะมี
คณะกรรมการมาประเมิน ขอมอบหมายให้กลุ่มงานเวชกรรมสังคม เตรียมความพร้อมการข้ึนทะเบียนและจัด
เครือข่ายบริการรับส่งต่อ เฉพาะด้านบริการรักษาโรคหัวใจแคลอรี่ผ่านสายสวน ผลการข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ
เฉพาะด้าน PCI โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อยู่ในระดับ 1 สามารถผ่าตัดหัวใจ/PCI/Cath lab 
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และได้อนุมัติให้โรงพยาบาลสุรินทร์ข้ึนทะเบียนเครือข่ายบริการเฉพาะด้าน PCI การรักษาโรคหัวใจแคลอรี่ผ่าน
สายสวน ระดับ 2 

5. เรื่อง กองทุนหลักประกันท่ียังเป็นปัญหาอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ ใช้เงินยังไม่ถึงร้อยละ 50 บางกองทุนท่ีจะไม่ต่อ
อายุอย่างกองทุนตําบล เป็นต้น ฝากรองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ ประสานกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
นําเงินมาใช้ด้านการดูสุขภาพชุมชนในท้องถ่ิน เพ่ือแบ่งภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล     
ในพ้ืนท่ีนั้น ๆ  

6. การดําเนินงานสุขภาพผู้ต้องขังปี 2560 ซ่ึงมีข้อมูลและแผนท่ีจะพัฒนากลไก ลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขัง   เพ่ิม
การเข้าถึง ตรวจคัดกรองวัณโรค ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง สนับสนุนบริการต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบบริการ
ครบวงจร โดยมีข้อตกลงกับเรือนจําต่างๆ ในเขตนครชัยบุรินทร์ จํานวน 12 แห่ง โดยเจ้าหน้าท่ีเรือนจําจังหวัด
สุรินทร์ จะส่งข้อมูลผู้ต้องขังให้กับโรงพยาบาลสุรินทร์ เพ่ือตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขัง 

จากข้อมูลผู้ต้องขังเรือนจํากลางจังหวัดสุรินทร์ ขณะนี้มีผู้ต้องขังจํานวน 1,637 ราย มีสิทธิว่าง 160 
ราย ประกันสังคม 67 ราย สิทธิข้าราชการ 12 ราย ต่างด้าว 150 ราย ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้ท่ีจะต้องติดต่อ
ประสานงาน สําหรับสิทธิว่าง จะต้องมีการข้ึนทะเบียนออกบัตรให้ โดยให้เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล จัดทําแผน
บริการสุขภาพแบบครบวงจร การตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพ จัดตรวจโรค ส่งต่อ ให้บริการสุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเพ่ือสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รายงานและจัดทําข้อมูลสุขภาพ มอบหมายให้รอง
ผู้อํานวยการด้านบริการปฐมภูมิ ดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการร่วม ต่อไป 

7. เรื่อง จากท่ีประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ มีเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับโรงพยาบาลสุรินทร์ คือ เรื่องเงิน 
ซ่ึงได้แจ้งในคณะกรรมการ CFO ให้ทราบแล้ว โดยโรงพยาบาลชุมชนหลายแห่งได้เริ่มทยอยจ่ายเข้ามาแล้ว 

8. เรื่อง จากการประชุม อปสข. มีเรื่องโควตาผ่าตัดข้อเข่าของเขตสุขภาพท่ี 9 ซ่ึงโรงพยาบาลสุรินทร์มีแพทย์
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จํานวน 8 ท่าน ให้โควตาผ่าตัดมา 25 ราย ในรอบท่ี 1 แพทย์ของโรงพยาบาลสุรินทร์
ผ่าตัดคนไข้ได้ท้ังหมด 24 ราย เหลือเพียง 1 ราย ขอชื่นชมแพทย์ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ทุกท่าน                
ซ่ึงโรงพยาบาลปราสาท มีแพทย์ด้านนี้ 1 ท่าน โรงพยาบาลศีขรภูมิ 1 ท่าน ได้โควตาผ่าตัดข้อเข่า 10 รายต่อ
แห่ง  แต่ไม่มีการผ่าตัดเลย เป็นไปได้หรือไม่ให้ส่ง case เหล่านี้มาท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ เพราะมีเงินค่าตอบแทน 

ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์  โครงการผ่าตัดข้อเข่าของเขตนครชัยบุรินทร์นั้น โรงพยาบาล
สุรินทร์ ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลสังขะ ซ่ึงผ่าตัดข้อเข่าเทียมเม่ือสัปดาห์ท่ีผ่านมา ซ่ึงโรงพยาบาลท้ัง 2 แห่ง     
มีศักยภาพในการผ่าตัดได้ แต่ขณะนี้โรงพยาบาลสังขะ มีปัญหาเรื่องวิสัญญีแพทย์ท่ีจะลาออกในเดือนหน้า ซ่ึงจะ
ไม่มีการผ่าตัดอีก โรงพยาบาลท่ีจะสามารถผ่าตัดได้ขณะนี้เหลือเพียงโรงพยาบาลปราสาทเท่านั้น ดังนั้น โควตา
ของโรงพยาบาลสังขะ ก็จะต้องโอนมาท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์หรือโรงพยาบาลปราสาทแทน 

   ส่วนเรื่องการทํา MRI นั้น จะมีกลุ่มท่ีไม่ทราบสาเหตุของโรคอาจจะต้องมีการกําหนด Criteria ว่า 
case ลักษณะนี้ขอส่งเป็นคนไข้ในได้หรือไม่ ส่วน case ท่ีเดินมาตรวจท่ี OPD ไม่ด่วนสามารถรอได้อยู่แล้ว แต่
ถ้าอาการหนักมากไม่สามารถรอได้ทางกลุ่มงานจะทําการประชุมปรึกษาหารือข้อปฏิบัติแล้วจะนํามาชี้แจง
คณะกรรมการบริหารฯ ในเดือนต่อไป 

ประธาน    หากมีความจําเป็น Admit ให้ Admit คนไข้ได้เลย แต่ถ้าเป็นกรณีคนไข้ elective นัดทํา MRI ก่อนนอน
โรงพยาบาล รวมท้ัง ลง diagnosis ด้วย 

รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  ขอความร่วมมือจากแพทย์ในกลุ่มงานอายุรกรรม 
ศัลยกรรม และออร์โธปิดิกส์ หากเป็นไปได้ขอให้นัดคนไข้ทํา MRI เป็น OPD case ทุกราย ยกเว้น case ฉุกเฉิน 
ซ่ึงเม่ือส่งคนไข้ไปทํา MRI ในการ request นั้น ต้องส่งให้ Radiologist อยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ในกรณี case 
ฉุกเฉินท่ีต้องส่ง IPD นั้น ให้ Radiologist เป็นผู้วินิจฉัยว่าสมควรท่ีจะส่งเป็นคนไข้ฉุกเฉินหรือไม่ นอกนั้นให้ส่ง
เป็นคนไข้ OPD case ส่วน case จากโรงพยาบาลชุมชน จะมีกองทุนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอยู่แล้ว 
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ขอให้ดูใบ refer ซ่ึงมีความสําคัญเพ่ือท่ีจะลง diagnosis ในการท่ีจะเรียกเก็บเงินในช่วงเวลาท่ีโรงพยาบาลชุมชน 
refer สาเหตุการรั่วไหลก็คือการไม่ลง diagnosis ของโรคท่ีจะทํา MRI เพราะฉะนั้น แพทย์ท่ี request จะต้อง
ลง diagnosis ให้ชัดเจน 

ประธาน  รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ นัดประชุมผู้เก่ียวข้อง เพ่ือหาข้อมูล
และแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี3/2560 เม่ือวันศุกร์ท่ี 24 มีนาคม 2560     

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ได้นํารายงานการประชุมลงใน http://192.168.65.122/Intranet ของ
โรงพยาบาลสุรินทร์ เรียบร้อยแล้ว หากมีหน่วยงานใดจะขอปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข เพ่ิมเติม     
ในท่ีประชุมหรือไม่ หากไม่มีถือว่ามติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตาม/สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี3/2560 เม่ือวันศุกร์ท่ี 24 มีนาคม 2560           

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งให้ทราบและเสนอเพ่ือพิจารณา  
4.1 เรื่อง เสนอจากรองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์   มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
4.1.1 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน Service Excellent Center 

1) เรื่องของอาคารมะเร็ง เนื่องจาก นายแพทย์นาวิน  ขันธรักษา ได้ขอลาออกจากการเป็นหัวหน้าศูนย์
โรคมะเร็ง จึงมีคําสั่งแต่งต้ังให้ นายแพทย์พงศกร  ศรีจันทร์  เป็นหัวหน้าศูนย์มะเร็งแทน โดยได้มีการ
หารือร่วมกันเก่ียวกับนโยบายในการดําเนินการ Excellent Center และในส่วนของอาคารมะเร็ง 7 ชั้น 
จะได้เริ่มทําการปรับปรับภายในอาคารให้แล้วเสร็จ ขอให้ทุกท่านได้ทําการลงมติ ใช้งบมูลนิธิโรงพยาบาล
สุรินทร์ เนื่องจาก การสร้างอาคาร 7 ชั้น ได้มีการเปลี่ยนแบบ เพ่ือให้เหมาะสมกับการ     ใช้งานจริง จึง
ขอมติในท่ีประชุมเพ่ือขออนุมัติงบมูลนิธิฯ จํานวน 18 ล้านบาท แบ่งเป็นชั้น 1–4 ให้บริการเก่ียวกับ
มะเร็ง ใช้งบไม่เกิน 4.4 ล้านบาท ชั้น 5–7 จะเป็นหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ใช้งบ 8.6 ล้านบาท ระบบปรับ
อากาศ 3 ล้านกว่าบาท ระบบเรียกพยาบาล 2.3 ล้านบาท ครุภัณฑ์ 1.5 ล้านบาท และ ระบบท่อ 2.4 
ล้านบาท   

รองผู้อํานวยการด้านบริการปฐมภูมิ  เสนอให้มีการปรึกษาหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาล
สุรินทร์ เนื่องจาก มีบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการด้วย จากมติท่ีประชุมของคณะกรรมการมูลนิธิฯเม่ือ
วันท่ี 20 เมษายน 2560 ท่ีผ่านมา ได้มีคําสั่งท่ี 1/2559 ของมูลนิธิฯ โดยอนุกรรมการนี้ เรียกว่า 
คณะอนุกรรมการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์สําหรับอาคารผู้ป่วยมะเร็งและหัวใจ มีรอง
ผู้อํานวยการด้านบริการปฐมภูมิเป็นประธาน หลังจากท่ีมีการประชุมหลายครั้งว่าทิศทางเป็นอย่างไร และได้
รับทราบว่า ขณะนี้อาคารกําลังมีปัญหาท่ีจะต้องมีการปรับครั้งใหญ่ จึงได้ขอมติกรรมการมูลนิธิฯ เพ่ือขอ
เพ่ิมผู้รับผิดชอบ ซ่ึงมีรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร และบุคคลภายนอก 
(นายสมชาย เกียรติคุณรัตน์) ท้ังนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้มีการประชุมเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2560 
พบว่า ชั้น 4–6 นั้น จะเชิญสถาปนิกท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานให้เร็วข้ึนได้หรือไม่ ซ่ึงตามกําหนดการ
ของการตรวจรับ งวดสุดท้ายช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2560 โดยภารกิจของคณะกรรมการชุดนี้ 
จะช่วยดูว่ามีชั้นใดบ้างท่ีจะสามารถสร้างแล้วให้เสร็จได้ ในบทบาทของผู้จัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ 
พบว่า ชั้น 3–4 สามารถดําเนินการต่อได้ เพราะใช้โครงสร้างเบา โดยไม่ต้องมีการรื้อถอนแต่อย่างใด รวมถึง 
ชั้น 5–6 ส่วนชั้น 7 จะยกเว้นไว้ก่อน เนื่องจากเป็นส่วนของอุปกรณ์สํานักงาน และห้องประชุม ไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการชุดนี้ 
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   สําหรับครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุรินทร์มีงบประมาณจากการรับบริจาคเข้ามาแบบมี
วัตถุประสงค์ประมาณ 33 ล้านบาท ส่วนทางด้วยครุภัณฑ์สํานักงานและครุภัณฑ์ ท่ัวไป เช่น 
เครื่องปรับอากาศ ซ่ึงส่วนนี้จะขอมติจากคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสุรินทร์ ว่าจะให้คณะกรรมการ
ชุดนี้ ได้ทําหน้าท่ีด้วยหรือไม่ เนื่องจาก มีอํานาจเฉพาะเรื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์เท่านั้น ซ่ึงจะต้องมีการ
ประสานกับรองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจบริการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิอีกครั้ง เก่ียวกับเรื่อง Build 
in ของชั้น 5 – 7 จะทําให้เป็น just in time ส่วนวิธีการจัดซ้ือจะอิงหลักเกณฑ์ตามระเบียบพัสดุ แต่จะมี
ความคล่องตัวกว่า เพราะมีการกําหนดให้เป็นคณะกรรมการในการต่อรองและดูคุณภาพเป็นหลักตาม
นโยบายผู้อํานวยการโรงพยาบาล ซ่ึงเป็นประธานมูลนิธิ คือ ยึดหลักรวดเร็ว โปร่งใส มีคุณภาพ ดังนั้น 
ลําดับแรกจึงขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ว่า จะใช้คณะกรรมการชุดนี้ดําเนินการ
ในส่วนของครุภัณฑ์สํานักงานและครุภัณฑ์ท่ัวไปด้วยหรือไม่ คณะอนุกรรมการอีกชุดหนึ่ง ท่ีทางมูลนิธิได้
แต่งต้ังข้ึนมา คือ ฝ่ายจัดหารายได้ มีหน้าท่ีในการจัดหารายได้ 

ประธาน  อาคารมะเร็ง ชั้น 1–2 ท่ีจะมีการปรับเปลี่ยน จะขอชะลอไว้พิจารณาก่อน แต่ขออนุมัติในหลักการ
ไปก่อนว่า จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของชั้น 1–2 แต่จะเป็นช่วงหลังจากตรวจรับอาคารเสร็จสิ้น สําหรับ
ชั้น 3–4 อาจจะต้องใช้งบฯ มูลนิธิบางส่วน ซ่ึงมีจํานวนไม่มาก ส่วนชั้น 5 – 7 อนุมัติให้ใช้ตามแบบท่ีได้มี
การตกลงกันแล้ว เพ่ือให้สามารถดําเนินการต่อให้แล้วเสร็จ ในส่วนของเครื่องปรับอากาศและ ระบบ nurse 
call จะไม่ใช้เงินมูลนิธิก็ได้ เนื่องจาก มีเงินจากการปรับลดลงท่ีไม่เอาบางส่วนของอาคาร ก็สามารถใช้เงิน
ส่วนนี้ได้เลย ดังนั้น ขออนุมัติในหลักการว่า จะมีการปรับปรุงชั้น 1 – 4 ส่วนชั้น 5 – 7 ให้ดําเนินการตาม
แบบท่ีมีการออกแบบไปแล้ว ส่วนทางด้านครุภัณฑ์และระบบท่อ ดําเนินการภายหลังได้ 

ท่ีประชุม    มีมติเห็นชอบท่ีจะให้ปรับปรุงตึกมะเร็งตามเสนอ โดยขอใช้เงินจากมูลนิธิโรงพยาบาลสุรินทร์     
4.1.2 เรื่องการจัดต้ังศูนย์ UCEP ซ่ึงใช้ได้ทุกสิทธิ เก่ียวกับผู้ป่วยวิกฤต 6 กลุ่มอาการ ตามหลักการของกระทรวง

สาธารณสุข คือ ลดความเหลื่อมล้ํา Inclusive growth engine สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาล 
รวมท้ัง โรงพยาบาลเอกชน สําหรับโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้มีคําสั่งให้จัดต้ังศูนย์ UCEP โดยได้มีการต้ังศูนย์ท่ี
ตําแหน่งศูนย์ Refer โดยมี นพ.ชายตา  สุจินพรัหม เป็นหัวหน้าศูนย์ 

4.1.3 ในปี 2558 พบว่า คนไข้ MRI เฉพาะคนไข้ในรวมสิทธิเบิกได้ของข้าราชการ ประกันสังคม และสิทธิบัตร
ทอง โรงพยาบาลสุรินทร์ ถูกเรียกเก็บจากบริษัท MRI ซ่ึงเป็น Outsource มูลค่า 7.9 ล้านบาท ปี 2559 
ถูกเรียกเก็บ 9.5 ล้านบาท ปี 2560 มีแนวโน้มเ พ่ิมข้ึน ส่วนข้อมูลท่ีโรงพยาบาลส่งตรวจ lab            
นอกโรงพยาบาลปี 2559 ส่งไปท่ีบริษัทกรุงเทพ RIA เป็นเงิน 5.2 ล้านบาท และส่งไปท่ีบริษัท PCT 
Laboratory เป็นเงิน 1.89 ล้านบาท ดังนั้น จะทําอย่างไรไม่ให้เงินในส่วนนี้สูญหายไป ในส่วนของ MRI    
ก็ดูว่ามีแพทย์ท่านใดบ้างท่ีมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้ พบว่า ไม่ว่าจะเป็นศัลยกรรม อายุรกรรม ศัลยกรรม
ออร์โธปิดิกส์ มีส่วนเท่ากัน อาจจะต้องมีการเชิญแพทย์ผู้เก่ียวข้องมาช่วยกันสร้าง Action plan เพ่ือลด 
MRI เนื่องจากคนไข้ MRI ไม่ใช่คนไข้ฉุกเฉิน ส่วนมากเป็นคนไข้ Elective  โรงพยาบาลสามารถประหยัดเงิน
ลงได้ การส่ง lab นอกก็เช่นกัน หากไม่ใช้คนไข้ Chronic disease หรือฉุกเฉิน ขอให้ช่วยส่งเป็นคนไข้นอก 
เพ่ือจะได้ช่วยกันประหยัดในส่วนนี้ 

ท่ีประชุม    รับทราบ  
4.2   รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ    มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
4.2.1 เรื่อง กองทุน 20 บาท ซ่ึงเป็นสวัสดิการของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ โดยหักเงินเดือน ๆ ละ 20 บาท 

ขณะนี้มีเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมกองทุนเพียง 1,300 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของบุคลากรท้ังหมด เพราะฉะนั้น 
จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างาน ไปสํารวจดูว่าบุคลากรในสังกัดมี
ใครบ้างท่ียังไม่สมัคร ซ่ึงขณะนี้กองทุน 20 บาท มียอดประมาณ 100,000 บาท โดยจะใช้สิทธิประโยชน์
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ในกรณีท่ีบุคลากรแต่งงาน การเจ็บป่วย บิดา/มารดา บุตร เสียชีวิต หรือเกษียณอายุราชการ ก็จะมีเงิน
ช่วยเหลือจากกองทุน 20 บาทนี้ 

ประธาน สําหรับเงินสวัสดิการโรงพยาบาลสุรินทร์ คณะกรรมการได้อนุมัติเป็นแผนไว้ 34 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 5 
หมวด เช่น หมวดเจ้าหน้าท่ีร้อยละ 20 หมวดสวัสดิการด้านบริหาร วิชาการ สวัสดิการ ประเพณี
วัฒนธรรม ด้านกีฬา หมวดเงินสํารองฉุกเฉิน เป็นต้น ซ่ึงในส่วนของกองทุน 20 บาท จะอยู่ในข่ายกองทุน
เงินออม โดยทางโรงพยาบาลสุรินทร์จะเพ่ิมให้อีก 20 บาท จากเงินกองทุนสวัสดิการ หากบุคลากรสมัคร
ทุกคนประมาณ 2,500 คน จะได้เงินกองทุนประมาณเดือนละ 50,000 บาท รวมกับเงินสมทบจาก
กองทุนสวัสดิการท่ีแบ่งให้อีก 50,000 บาท โรงพยาบาลสุรินทร์จะมีเงินกองทุนถึงเดือนละ 100,000 
บาท เพราะฉะนั้น ขอให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนได้สมัครเข้าร่วมกองทุน 20 บาท โดยในปี 2560 ต้องการจะ
สร้างสนามบาสเกตบอล เพ่ือให้บุคลากรได้ออกกําลังกาย รวมถึง ซ้ือรถบัสคันใหม่ เนื่องจากคันปัจจุบัน
อายุการใช้งานนานและชํารุดบ่อยครั้ง 

4.2.2 เรื่อง เงินมูลนิธิโรงพยาบาลสุรินทร์ ขณะนี้ได้มีการอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงห้องผ่าตัด CVT 5.5 
ล้านบาท ซ่ึงคณะกรรมการชุดนี้มีบุคคลภายนอกร่วมด้วย ได้มีการอนุมัติในหลักการแล้ว เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 

4.2.3 การจัดต้ังคณะกรรมการจัดหารายได้ มีแนวความคิดจะหารายได้ โดยการจัดทําร้านขายดอกไม้ในราคาถูก
หรือจัดต้ังตู้น้ําหยอดเหรียญ หรือร้านเฟรนไซต์ต่างๆ  ขออนุมัติในหลักการว่า ทางมูลนิธิจะดําเนินการใน
ส่วนนี้ ตรงบริเวณท่ีจอดรถยนต์โรงพยาบาลสุรินทร์ห้าแยก โดยได้มีการสร้างอาคารเพ่ือจัดหารายได้เข้า
มูลนิธิโดยทําเป็นพ้ืนท่ีจําหน่ายสินค้า 

ท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติ เนื่องจากเป็นรายได้ของโรงพยาบาล 
4.2.4 ในฐานะท่ีเป็นประธานคณะกรรมการด้านแก๊สทางการแพทย์ จะเห็นว่าถังแก๊สท่ีอยู่ด้านข้างโรงพยาบาล

สุรินทร์ ซ่ึงมีความจุประมาณ 11,300 ลิตร แต่ปริมาณการใช้แก๊สทางการแพทย์ วันละประมาณ 5,000 
– 6,000 ลิตร รถจะมาเติมแก๊ส 2 วัน/ครั้ง และมีความเสี่ยงจากการร้องเรียนของชุมชนใกล้เคียงเนื่องจาก
อยู่ติดถนนใหญ่ ทางทีมได้มีการปรึกษาหารือกันในเบ้ืองต้นแล้วว่า เม่ืออาคารมะเร็ง 7 ชั้นแล้วเสร็จ จะทํา
การประเมินพ้ืนท่ีในการติดต้ังถังอ๊อกซิเจนเหลวภายในโรงพยาบาล เพ่ือให้มีความรัดกุมมากข้ึน โดยจะเอา
ถังทางทิศตะวันออกหลังอาคาร 6 ออกไป แล้วสร้างถังใหม่ในโรงพยาบาลท่ีมีความจุ 22,600 ลิตร ใกล้บ่อ
บําบัดน้ําเสีย เพ่ือความปลอดภัยมากข้ึนและใช้พ้ืนท่ีไม่มาก 

รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  เห็นด้วยกับการย้ายถัง
ออกซิเจนเหลว แต่ควรจะพิจารณาหาพ้ืนท่ีบริเวณท่ีต้ังถังสํารองออกซิเจนใหม่ในโรงพยาบาลให้มีความ
ปลอดภัย 

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เสนอต้องปรึกษาผู้มีความรู้เฉพาะทางด้านนั้นจริงๆ เข้ามาช่วย ส่วนพ้ืนท่ีสร้าง
ถังใหม่นั้น หากสร้างอาคาร 9 ชั้นเสร็จ อาคารผู้ป่วยนอกด้านหน้าก็จะหายไป โรงพยาบาลก็จะมีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประธาน  สําหรับเรื่องการสร้างถังสํารองออกซิเจนเหลวท่ีใหม่ มอบรองผู้อํานวยการด้านบริการปฐมภูมิและ
ผู้เก่ียวข้องร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ อีกครั้ง 

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.2.5 เรื่อง 4 Excellent, MOPH, Thailand 4.0 ซ่ึงเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยทางเขตสุขภาพ

ท่ี 9 ได้มีการกําหนดการทํายุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ต่าง ๆ ในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560  
ท่ีประชุม รับทราบ 
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4.3 รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  มีเรื่องแจ้งให้ทราบ  ดังนี้ 
4.3.1 แผนยุทธศาสตร์ ได้มีการดําเนินการท้ัง 3 ระบบ เรียบร้อยแล้ว เบ้ืองต้นคณะกรรมการและผู้ท่ีเข้าร่วม

ประชุมได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ในอีก 5 ปี (ปี 1561 – 2565) คือ “เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานระดับ
สากล ท่ีประชาชนเชื่อม่ันและไว้วางใจ” (The International Standard Hospital that people believe 
and trust) ได้มีการกําหนดพันธกิจตามยุทธศาสตร์ ได้มีการกําหนดพันธกิจตามยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ เรียบร้อยแล้ว 
 ในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 เป็นกําหนดการในการทําประชาพิจารณ์ด้านยุทธศาสตร์    
ในการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากบุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์ 90 คน และ
บุคคลภายนอกประมาณ 60 คน คือผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องท่ีจะพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ โดยส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้องในจังหวัดสุรินทร์ ผู้นําภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง ผู้นําภาคประชาชน และ
เขตบริการสุขภาพท่ี 9 จะมาร่วมทําประชาพิจารณ์ และมีส่วนร่วมในการท่ีจะพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ถือเป็น
การร่างแผนพัฒนายุทธศาสตร์ 5 ปี ซ่ึงมีส่วนร่วมท้ังบุคคลภายนอกและภายในโรงพยาบาลสุรินทร์ โดยจะ
ทําหนังสือเชิญทุกท่าน ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารฯ จะต้องเข้ามาเป็นเจ้าภาพร่วมด้วย 

4.3.2 เรื่อง Service plan เนื่องจากกําลังจะรับการตรวจนิเทศรอบ 2 ในเดือนมิถุนายน 2560 ขอให้ประธาน 
และเลขาฯ Service plan ดูผลงานท่ีผ่านมา ซ่ึงผลงานล่าสุดท่ีโพสต์ใน line group คณะ 2 ท่ีจังหวัด
บุรีรัมย์ ท่านก็จะเห็นผลงานโรงพยาบาลสุรินทร์ เม่ือเปรียบเทียบกับอีก 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา 
ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ ในสาขา Service plan ท่ีน่าเป็นห่วง ซ่ึงตัวเลขไม่ค่อยข้ึน ได้แก่ NCD, CKD และ สาขา
จักษุ ขอให้นําผลลัพธ์ในช่วงเดือนมกราคม 2560 ไปปรึกษากับทีมว่าจะทําอย่างไรให้บรรลุตัวชี้วัดและ
เป้าประสงค์ โดยกลุ่มงานนโยบายและแผนงาน และศูนย์พัฒนาคุณภาพ จะขอในเรื่องของ 1 page 
summarize หรือ 1 page conclusion ของแต่ละ Service plan ว่าท่ีผ่านมาในเรื่องของ Small 
success 2 ไตรมาส ท่ีผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแต่ละ Service 
plan ใน Q3, Q4 ท่ีจะมาถึงพบปัญหาเรื่องใดบ้าง เพ่ือจะให้ทีม SPOC หรือทีมจากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดช่วยขับเคลื่อนเรื่องใดบ้าง 

4.3.3 เรื่อง HA หลังจากท่ีผ่าน Reaccredit มาแล้ว ก็รอดูว่าแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล จะมีทิศทางอย่างไร   
ซ่ึงออกมาในรูปของเรื่อง International Standard เพราะฉะนั้น คงต้องมุ่งสู่ Advance HA โดย
งบประมาณปี 2560 จะมีการปรับและปิด Gab ในเรื่องของ IC, ENV ซ่ึงจะมีผลในเรื่องของ CQI ออกมา 
โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นช่วง ๆ  

4.3.4 เรื่อง การควบคุมภายใน ของแต่ละกลุ่มงานท่ีเป็นกลุ่มงานท่ีมีเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล ขบวนการควบคุม
ภายในยังไม่ได้ท้ังหมด ได้ทําหนังสือออกไปแล้วขอให้ส่งแบบฟอร์ม ปย.1 เข้ามาในคณะกรรมการควบคุม
ภายใน โดยส่งท่ีงานนิติการ เพ่ือท่ีจะรวบรวมจัดทําเป็นรูปเล่มของกระบวนการควบคุมภายในของ
โรงพยาบาลสุรินทร์ และจะมีทีมติดตามในแต่ละกลุ่มงานได้ทําตามกระบวนการท่ีเขียนไว้หรือไม่ 

4.3.5 เรื่อง การจัดสรรบ้านพักของโรงพยาบาลสุรินทร์ ประเด็นบ้านพักท่ีจะย้ายไปอยู่ท่ีเส้นทางสุรินทร์-ลําชี ทาง
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและหัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป ได้ดําเนินการเตรียมการประมาณ 2 เดือน ซ่ึง
ยังพบปัญหาอยู่บ้าง ส่วนแฟลตแพทย์ 1–3 ไม่ได้มีการทุบตึก รวมท้ัง แฟลตพยาบาล 1 และ 2 แต่ประเด็น
สําคัญคือ ปี 2560 จะมี Intern จะมาปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ 48 คน ยังไม่มีท่ีพักรองรับเพียงพอ 
เพราะฉะนั้น จะต้องจัดสรรห้องพักให้ Intern อยู่ในแฟลตแพทย์ 1 – 3 ซ่ึงต้องการ 12 ห้อง ๆ ละ 4 คน 
ซ่ึงค่อนข้างแออัด และกําลังดําเนินการสํารวจแฟลตแพทย์ท่ีแพทย์ไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง หากตรวจสอบพบ 
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ทางคณะกรรมการบ้านพักจะมีหนังสือเจรจาของห้องพักคืน แต่หากยังมีปัญหาอีก ก็จะขอเชิญพบคณะ
ผู้บริหาร ต่อไป 

สําหรับแฟลตพยาบาล ยังพบข้อมูลว่า พยาบาลบางคนมีบ้านอยู่แล้ว แต่ยังใช้สิทธิอยู่ในแฟลต
พยาบาลอีก จึงขอความกรุณาให้เสียสละเพ่ือให้สิทธิเจ้าหน้าท่ีพยาบาลใหม่ผู้ท่ีเดือดร้อนจริงๆ ได้เข้าพัก
อาศัย ซ่ึงทางเลขาคณะกรรมการบ้านพักได้เจรจาขอคืนห้องพักพยาบาลมาได้บางส่วนแล้ว และกําลังเจรจา
ส่วนท่ีเหลือ ต่อไป ส่วนบ้านพักเส้นทางสุรินทร์-ลําชี จากการประชุมคณะกรรมการบ้านพักฯ ครั้งล่าสุดมีมติ 
ดังนี้ 

1. ให้มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีท่ีพักอาศัยในบ้านพักโรงพยาบาลสุรินทร์ท่ีลําชี เป็นรูปแบบ
คณะกรรมการหมู่บ้านลําชี เพ่ือวางแผน พัฒนา ดูแลความเรียบร้อยของหมู่บ้าน 

2. เสนอให้มีการติดกล้องวงจรปิดทุกชั้น เนื่องจากมีพยาบาลโสดไปอยู่ด้วย อาจจะมีประตูเปิด-ปิด  
การเข้าในอาคารเป็นระบบ Key card เพ่ือความปลอดภัย    

บ้านพักโรงพยาบาลสุรินทร์ท่ีลําชี พบปัญหาหลายด้าน ยังไม่มีการปรับปรุงสาธารณูปโภค ถนน 
ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่อระบายน้ํา รวมท้ัง ยังไม่มีอาคารสํานักงานบ้านพัก ซ่ึงมีการวางแผนว่าจะสร้างอาคาร
สํานักงาน จํานวน 1 หลัง รวมงานบ้านพัก งานรักษาความปลอดภัย หรือ มีห้องสมุดภายในอาคาร รวมท้ัง 
ให้เป็นท่ีรับรองผู้มาติดต่อด้วย อีกเรื่องหนึ่งขอท่ีประชุมพิจารณา มีเจ้าหน้าท่ีท่ีพักอาศัยในโรงพยาบาลท่ี
แสดงความประสงค์สละสิทธิไม่ย้ายไปอยู่ท่ีบ้านพักลําชี จะขอมติในท่ีประชุมในเรื่องสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็น
ค่าขนย้ายสิ่งของต่างๆ ท่ีจะย้ายออกไปอยู่บ้านพักตนเอง จํานวน 23 ครอบครัว รายละ 2,000 บาท 

ส่วนเจ้าหน้าท่ีอีก 11 ราย ท่ียังมีปัญหา เช่น บุตรเป็นวัยรุ่นไม่ปฏิบัติตามระเบียบบ้านพัก และมี
การอยู่เดิมแบบโสด ขอใหม่เป็นครอบครัว แต่ห้องพักมีไม่เพียงพอจะนําเข้าในท่ีประชุมบ้านพักพิจารณาครั้ง
ต่อไป ขณะนี้การดําเนินงานเรียบร้อยประมาณร้อยละ 80 คิดว่า ส่วนรายท่ีมีปัญหาอาจจะต้องให้
ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการได้เจรจา และอีกเรื่องคือ การจัดเก็บค่าน้ําประปา ค่าไฟฟ้า เจ้าหน้าท่ีท่ี
พักอาศัยในบ้านพักโรงพยาบาลท่ียังไม่ได้แยกครบถ้วน ได้มอบหมายให้รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร         
ไปตรวจสอบดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

ท่ีประชุม รับทราบ และอนุมัติตามท่ีเสนอ 
4.4 รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  มีเรื่องแจ้งให้ทราบ  

ดังนี้ 
4.4.1 เรื่อง HOS XP ขณะนี้ OPD และ IPD จะเร่งให้เจ้าหน้าท่ีได้รู้จักหน้าจอท่ีตนเองต้องรับผิดชอบ เพ่ือลง

ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ จากจํานวนบุคลากรท่ีเก่ียวข้องมีผู้เข้าไปรับการอบรมแล้ว ไม่ถึงร้อยละ 
50 ต้องการจะให้โปรแกรม HOS XP เปิดตามเวลา และสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างไม่มีปัญหา 
เพราะฉะนั้น บุคลากรผู้เก่ียวข้องกับการใช้โปรแกรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกคน ขอให้หัวหน้าศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ ช่วยดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเร็ว 

หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ปัญหาท่ีผ่านมาจากการ training พบว่า ผู้ท่ีไม่ได้เข้ารับการอบรมจะไม่สามารถ     
ใช้งานได้ จึงขอเลื่อนการข้ึนระบบจากวันท่ี 3 มิถุนายน 2560 เป็นวันท่ี 17 มิถุนายน 2560 ใน
ระหว่างนี้ จะดําเนินการทํา unit test ทดสอบการใช้งานระบบ ณ ห้องประชุมบองปะโอน และศูนย์
แพทย์ฯ ชั้น L โดยจะเพ่ิมจาก 7 วัน เป็น 10 วัน หลังจากนั้น ก็จะลงปฏิบัติงานจริงเป็นการจําลองใช้
งานจริงภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ส่วนการ training แพทย์ วันนี้เป็นวันแรก ตามท่ีได้รับการรายงาน
มาคือ มีการลงชื่อแต่ไม่มีผู้เข้ารับการอบรม ทุกวันจะให้เลขาฯ องค์กรแพทย์โทรแจ้งแพทย์ อีกครั้ง 
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ประธาน    ขอให้ ดําเนินการแบบเ ข้มข้นในเดือนพฤษภาคม 2560 เชิญผู้ อํานวยการโรงพยาบาล                  

รองผู้อํานวยการ และ หัวหน้ากลุ่มงานท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด เข้าร่วมประชุมอบรมด้วย 
ท่ีประชุม รับทราบ     
4.5 รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์  

- ไม่มี 
4.6 รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้าน Long term care / Palliative care และกิจกรรมพิเศษ  มีเรื่องแจ้งให้

ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
4.6.1 เ ม่ือช่วงเช้าของวันนี้  ได้ดําเนินการโครงการโรงพยาบาลสุรินทร์สร้างสุข ปลูกผักปลอดสารพิษ              

โดยมีนักวิชาการจากเกษตรจังหวัดสุรินทร์ มาสนับสนุน แนะนําเจ้าหน้าท่ีสาธิตการปลูกผักอินทรีย์ ปลอด
สารพิษ บริเวณพ้ืนท่ีหลัง  อาคาร 5 และอาคาร 7 จะทําให้เป็นพ้ืนท่ี Green & Clean เป็นจุด Check in 
ของโรงพยาบาลสุรินทร์แห่งใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมในโครงการนี้ประมาณ 100 คน มีกระถางปลูกผัก
ประมาณ 300 กระถาง จะจัดเป็นสวนผักปลอดสารพิษ อีกประมาณ 3 เดือน จะเห็นผลผลิตจากโครงการ
นี้ ซ่ึงมีผักประมาณ 10 ชนิด 

4.6.2 เรื่อง Happinometer ท่ีได้มีการดําเนินการมา เชื่อว่าบุคลากรทุกคน จะมีความรู้สึกว่าภาระงานของแต่ละ
คนค่อนข้างหนัก บุคลากรร้อยละ 40 เชื่อว่างานทําให้เกิดความเครียดมากกว่าร้อยละ 26 รู้สึกต้องการ
ลาออก ดังนั้น เรื่ององค์กรแห่งความสุข จึงมีความจําเป็นมากในองค์กรใหญ่ โรงพยาบาลสุรินทร์มี Action 
plan ในปี 2560 คือ ให้องค์กรโรงพยาบาลสุรินทร์มีสุขภาวะมากกว่าร้อยละ 50 รวมท้ัง ให้บุคลากรมี
ความสุขมากกว่าร้อยละ 57 ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีต้ังไว้ในปีนี้ โดยได้มีการดําเนินการต้ังแต่ปลายปี 2559 
จนถึงปัจจุบัน ได้มีการออกแบบสอบถาม Happinometer รายบุคคล และองค์กร ซ่ึงได้ผลการวิเคราะห์
เรียบร้อยแล้ว หลังจากวิเคราะห์จะมาประเมินเพ่ือจัดกิจกรรมสร้างสุข โดยได้มีการจัดกิจกรรมไปแล้ว 2 
กิจกรรม คือ กิจกรรมสร้างสุขด้วยสติ มีการส่งเสริมคนดี มีการนิมนต์นักบวชจากหมู่บ้านพลัม มาช่วยสร้าง
สติ มีการสวดมนต์ช่วงเช้า – คํ่า การเปิดระฆังแห่งสติ เพ่ือดึงเราให้กลับมาอยู่สติกับลมหายใจ จะช่วยให้
สุขภาพจิตของเราดีข้ึน 

ผลของการดําเนินงาน HPI คือ Happy Public ของโรงพยาบาลสุรินทร์อยู่ท่ีร้อยละ 54 ซ่ึง
เป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 50 หมายความว่า องค์กรของเรายังต้องมีกิจกรรมส่งเสริมความสุขระหว่างบุคลากร
กับผู้นําองค์กร เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขมากข้ึน 

สําหรับ Happinometer รายบุคคล ซ่ึงมีผู้ทําแบบสอบถาม Happinometer จํานวน 2,100  
กว่าคน ประมาณร้อยละ 75 ผลการวิเคราะห์ พบว่า โรงพยาบาลสุรินทร์อยู่ประมาณร้อยละ 62 ถือว่า
ผ่านเกณฑ์ เพราะเป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 57 

ในส่วนของ Happinometer จะมีอยู่ 8 มิติ โดยมิติท่ีมีปัญหาคือ มิติของสุขภาพทางการเงิน  
ร้อยละ 48 ซ่ึงยังตํ่ากว่าเกณฑ์ จะนําไปสู่การช่วยเหลือ หรือการดําเนินการเพ่ือหารายได้ให้กับผู้ท่ีมีปัญหา 
ต่อไปผู้ใดท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าเป็นห่วงเราจะจัดกิจกรรมให้ท่านได้สร้างความสุขมากข้ึน ให้มีมุมมองชีวิต
เปลี่ยนแปลงจากภายในมากข้ึน 

ประธาน ให้ผู้ท่ีมีปัญหาเขียนระบุปัญหาของแต่ละบุคคล หรือต้องการหารายได้เพ่ิมเติม เพ่ือลดความเดือดร้อน 
หรือสอนกิจกรรมอาชีพเสริมต่าง ๆ เสนอความคิดเพ่ิมเติม เสนอข้ึนมาให้คณะผู้บริหารพิจารณาได้  

ท่ีประชุม รับทราบ 
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4.7 รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
4.7.1 แจ้งผลการคัดเลือก หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย    

♦  หัวหน้าตึกพิเศษ อาคาร 16 ชั้น 5 ได้แก่ นางสาวอรวรรณ  มุ่งชอบกลาง 
♦  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม คนท่ี 2 ได้แก่ นางนิลดา  จงสืบสิทธิ์ 

4.7.2 กลุ่มการพยาบาล จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้บริการทางการพยาบาล “บริหารอย่างไร ให้ได้ท้ังใจ ได้ท้ัง
งาน” ระหว่างวันท่ี 28 – 30 เมษายน 2560 

4.7.3 การจัดต้ังศูนย์ Admit โรงพยาบาลสุรินทร์ โดยวัตถุประสงค์  
♦  ผู้ป่วยและญาติท่ีแพทย์มีคําสั่งให้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล ได้รับคําแนะนํารายละเอียดต่างๆ 

ก่อนเข้านอนพักรักษาในหอผู้ป่วย 
♦  ผู้ป่วยและญาติท่ีต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล ยอมรับและเข้าใจสิ่งท่ีจะได้รับเม่ือสถานะ

เป็นผู้ป่วยใน 
♦  เพ่ือบริหารจัดการห้องพิเศษเด่ียวให้มีประสิทธิภาพ 

ระบบงาน  
1. ตรวจสอบสิทธิของผู้ป่วย 
2. ออกเลข AN จัดเตรียมชุดเอกสารนอนโรงพยาบาล 
3. ลงรหัสโรค (OPD) 
4. ส่งผู้ป่วยเข้าตึกนอนพร้อมชุดเอกสาร 
5. จัดคิว Admit แผนกอายุรกรรม 
6. ยกเลิก AN กรณีผู้ป่วยไม่ยินยอมนอนโรงพยาบาล 
7. การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยและญาติก่อนรับเข้านอนในโรงพยาบาล  ให้คําแนะนําเรื่อง 

- เหตุผล/ความจําเป็นท่ีต้องนอนโรงพยาบาล สิ่งท่ีผู้ป่วย/ญาติต้องพบในขณะพักรักษา เช่น 
สภาพแวดล้อมและความหนาแน่นของผู้ป่วย 

- กฎระเบียบท่ัวไปของโรงพยาบาล กฎระเบียบการเยี่ยมของญาติและกฎระเบียบการเฝ้าผู้ป่วย 
(จัดทําเป็นเอกสารของแต่ละหอผู้ป่วย) 

- ประเภทของห้องพักในโรงพยาบาลสุรินทร์ 
- ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าห้องพิเศษ ค่ายานอกบัญชี 

8. รับจองและจัดคิวห้องพิเศษเด่ียว  ณ จุดเดียว (งานประชาสัมพันธ์ 
จุดบริการ 

♦  สถานท่ีด้านหลังประชาสัมพันธ์  เวลา 08.00 – 16.00 น. 
ผู้รับผิดชอบ 

1) รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
2) รองผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
3) ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านสารสนเทศ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.8 เรื่อง แจ้งจากรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร     มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1) รายงานสถานะเงินบํารุงโรงพยาบาลสุรินทร์  ณ วันท่ี 31  มีนาคม 2560   
ยอดคงเหลือยกมาจากเดือนมีนาคม 2560 466,186,461.04  บาท 
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   รายรับ       92,948,438.43 บาท 

   รายจ่าย    133,550,528.03  บาท 
คงเหลือยกไปเดือนหน้า  425,584,371.44  บาท 

   หักเงินกัน งบค่าเสื่อม      72,528,413.45  บาท 
   คงเหลือ    353,055,957.99  บาท 

หนี้สิน/ภาระผูกพัน  340,048,109.68  บาท 
   เงินบํารุงคงเหลือสุทธิ       13,007,848.31  บาท 
   รายรับสูง/ตํ่ากว่ารายจ่าย  - 40,602,089.60  บาท 

ดัชนีชี้วัดทางการเงินบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
    Quick Ratio  = 2.59    

Current Ratio  = 3.04     
Cash Ratio   = 1.84 
- NWC (Net Working Capital)  599.36  ล้านบาท 
- NI (Net Income)  182.15  ล้านบาท 

   ต้นทุนบริการ OPD แบบ Quick Method   1,214.60  
ต้นทุนบริการ  IPD แบบ Quick Method  10,155.80 
มูลค่าคงคลัง   132,313,458.48  บาท 

2) รายงานการใช้เงินงบกลาง (ครุภัณฑ์) ของโรงพยาบาลสุรินทร์ ประจําเดือน มีนาคม 2560  
งบกลางท่ีตั้งไว้  ปีงบประมาณ 2560  วงเงินท่ีจัดสรร 25,000,000.00  บาท 

จัดซ้ือเดือนมีนาคม 2560   จํานวน    3,406,600.00  บาท 
จัดซ้ือต้ังแต่ต้นปี   จํานวน    7,128,790.00  บาท 
คงเหลืองบกลาง   จํานวน  17,871,210.00  บาท 

3) เรื่อง  การอนุรักษ์พลังงาน ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านช่วยกันประหยัดพลังงาน 
4) เรื่อง คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากโรงพยาบาลสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส (ITA) ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้แจ้งท่ีงานนิติการก่อนวันท่ี 11 พฤษภาคม 2560 
5) ขอให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบเรื่องการลาของบุคลากรในสังกัด ต้องมีเอกสารควบคุมการลา สามารถ

ตรวจสอบย้อนหลังได้ 
6) กลุ่มภารกิจด้านอํานวยการ จะเริ่มใช้ระบบ Scan นิ้วมือในการมาปฏิบัติงานในวันท่ี 1 พฤษภาคม 

2560 ขณะนี้ติดต้ังไว้ 3 จุด ER, OPD และอาคารสํานักงานบริหาร สะดวกท่ีใด Scan ได้เลย สามารถ
เชื่อมโยงได้หมด โดยจะเริ่มนําร่องท่ีกลุ่มภารกิจด้านอํานวยการก่อน 

ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์   เสนอให้รายงานสถานะทางการเงิน โดยนําตารางรายรับ/ 
รายจ่ายของโรงพยาบาล ย้อนหลังเพ่ิมอีก 1 เดือน เพ่ือนํามาเปรียบเทียบว่าการเพ่ิมหรือลดของรายได้เกิด
จากสาเหตุใด 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
4.9   เรื่อง เสนอจากผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านต่าง ๆ 

- ไม่มี 
4.10 เรื่อง เสนอจากประธานองค์กรแพทย์  

- ไม่มี 
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4.11  เรื่อง เสนอจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก  
ตัวแทนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1. ในปี 2560 จะมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 4 มาท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ จํานวน 29 คน จะเข้าหอพักในวันท่ี 
27 – 28 เมษายน 2560 และเปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 4 – 5 ในวันท่ี 1 
พฤษภาคม 2560 ในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2560 จะมีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ นศพ.ชั้นปีท่ี 4 ณ ห้อง
ประชุมศูนย์แพทยศาสตรฯ ชั้น 9  

2. ขอปรึกษาคณะกรรมการบริหารฯ เรื่อง ของการปรับปรุงขอใช้ห้องประชุมสูตินรีเวชกรรม ชั้น 2 ท่ียกห้อง
ว่างเดิมท่ีชั้น 2 อาคาร MRI ท่ีมีห้องประชุมเดิม 2 ห้อง คือ ห้องใหญ่ และห้องเล็ก ให้ศูนย์แพทยศาสตรฯ 
นํามาปรับปรุงเป็นห้อง Teleconference ของกลุ่มงานสูติฯ ได้มีการทําเรื่องดําเนินการไปแล้ว โดยได้รับ
งบสนับสนุนจากศูนย์แพทยศาสตรฯ เพราะใช้ในเรื่องการบริการและงาน Service ในหน่วยงาน รวมถึง 
ใช้ในการเรียนการสอนด้วย โดยข้ันตอนการจัดซ้ือได้บริษัทผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว  แต่ทางผู้จัดการ MRI 
แจ้งว่า ทางทีมผู้บริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ แจ้งยกเลิกไม่มีการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 ไปแล้ว        
แต่ข้อมูลนี้ไม่ได้แจ้งมาท่ีกลุ่มงานสูติฯ เลย และทางโรงพยาบาลสุรินทร์ยังไม่มีคําตอบหรือเป็นข้อสรุปว่า
จะต่อสัญญากับบริษัท MRI ซ่ึงหมดสัญญาต้ังแต่เดือนกันยายน 2559 จึงขอปรึกษาและสอบถามในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว 

ประธาน  แจ้งว่า กําลังวิเคราะห์อย่างละเอียดถ่ีถ้วน ก่อนท่ีจะเปลี่ยนแปลงในส่วนของอาคาร MRI ว่าจะทํา
การจัดซ้ือจัดจ้างแบบใด ดูข้อมูลของผู้ป่วย OPD, IPD และได้มีการประชุมร่วมกับรองผู้อํานวยการฝ่าย
การแพทย์ ทีมหัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ให้วิเคราะห์มาท้ัง 3 แบบ ได้แก่ 1) เช่า  2) Outsource   
3) จัดซ้ือ งบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แต่ละแบบ รวมถึง ดูข้อมูลย้อนหลังในแต่ละปี เพ่ือนํามาเปรียบเทียบดูว่าแบบ
ไหนดีและประหยัดท่ีสุด จึงค่อยดําเนินการต่อไป ให้ถูกต้อง กรณีหากมีการเปลี่ยนเครื่องใหม่ กรณีต่อ
สัญญากับบริษัท MRI ใหม่ ต้องการให้เปลี่ยนสถานท่ีติดต้ังเครื่อง MRI มาอยู่ท่ีบริเวณ ANCเดิม และจะยก
บริเวณอาคาร MRI เดิมท้ังหมดให้กลุ่มงานสูติฯ ท้ังหมด เนื่องจากข้อมูลคนไข้ท่ีทํา MRI คือ Case elective 
ส่วนมากไม่ใช่ฉุกเฉิน ไม่จําเป็นต้องอยู่ด้านหน้า และคลินิก ANC ก็จะได้อยู่อาคารเดียวกัน ห้องประชุมสูติฯ 
ก็จะสามารถดําเนินการได้เลย แต่ขอให้ทางทีมงานท่ีต้ังข้ึนพิจารณาเสนอข้อมูลทางเลือกให้ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลพิจารณาก่อน เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลสุรินทร์ท่ีสุด   

4.12 เรื่อง เสนอจากลุ่มงาน/ศูนย์ต่างๆ 
4.12.1 หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
 รายงานข้อมูล EOC ของจังหวัดสุรินทร์ ในช่วง 7 วัน อันตราย  

- มีผู้ประสบเหตุท้ังหมด 634 ราย  บาดเจ็บ 622 ราย  เสียชีวิต 11 ราย 
- เสียชีวิตเพ่ิมหลังช่วง 7 วันอันตรา 1 ราย รวมเป็น 12 ราย เป็นชาย 9 ราย หญิง 3 ราย 

 
- ผู้ประสบอุบัติเหตุด่ืมการใช้แอลกอฮอล์ ประมาณร้อยละ 35 ข้อมูลของท้ังประเทศอยู่ท่ีร้อยละ 

28 เยาวชนอายุต่ํากว่า 20 ปี ด่ืมแอลกอฮอล์ร้อยละ 20 
- สวมหมวกนิรภัย ประมาณร้อยละ 13  คาดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ 21 
- พาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุ เป็นรถจักรยานยนต์ร้อยละ 80 รองลงมารถจักรยาน รถกระบะ และเดิน  
- สาเหตุหลักการเสียชีวิต เกิดจากการด่ืมแอลกอฮอล์และไม่สวมนิรภัย 
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 ข้อมูลท้ังประเทศ ปี 2560 (7 วันอันตราย) 

- ด้านสาธารณสุข  เสียชีวิต  427  ราย 
- บริษัทกลาง  เสียชีวิต  560  ราย 
- มหาดไทย  เสียชีวิต  390 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
4.12.2 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม   แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 

1) รายงานการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2560 มูลค่าซ้ือ 419,318,381.79 บาท จัดซ้ือ
เดือนมีนาคม 2560 จํานวน 36,576,001 บาท เฉลี่ย 37,480,774.40 บาท 

2) รายงานการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2560 มูลค่าการจ่ายยาและเวชภัณฑ์เดือนมีนาคม 
2560 จํานวน  37,253,916.05บาท เฉลี่ยมูลค่าการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ 34,254,803.53 บาท 
มูลค่าคงคลังเฉลี่ย 46,796,171.55 บาท คิดเป็น 1.24 เดือน (ไม่เกิน 2 เดือน) 

3) ความก้าวหน้า Service plan RDU 
ระดับจังหวัด จัดประชุมเรื่อง AMR ท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ วันท่ี 21 เมษายน 

2560  
ระดับเขต ประชุมเรื่องโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล RDU ระดับเขตท่ีโรงพยาบาลมหาราช 

จังหวัดนคราชสีมา วันท่ี 21 เมษายน 2560 และประชุมสรุปผลงาน RDU    
ไตรมาส 2 โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา วันท่ี 26 เมษายน 2560 

ระดับประเทศ ติดตามกํากับตัวชี้วัด RDU ไตรมาส 2 เสนอท่ีกระทรวงสาธารณสุข เม่ือวันท่ี 21 
เมษายน 2560 

4) พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านยาเสพติด ซ่ึงงานจ่ายยาผู้ป่วยนอกได้เขียนรายงานอุบัติการณ์ส่งศูนย์
คุณภาพแล้ว ซ่ึงรอทํา RCA โดยผู้เก่ียวข้องและได้ปรึกษารองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ในเบ้ืองต้นแล้ว 

5) ความคืบหน้าระบบทางบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น โรงพยาบาลสุรินทร์ประชุมกับทีมโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
ชั้น 1 สรุปเริ่มดําเนินการส่งยาจากคลังยาโรงพยาบาลสุรินทร์ให้ รพ.สต./PCU (28 แห่ง) ในเดือน
พฤษภาคม – กันยายน 2560 โดยไปรษณีย์คิดค่าใช้จ่าย 300 บาท/แห่ง/ครั้ง ส่งเดือนละ 1 ครั้ง ใช้
ระบบหักเงินจากงบ OP รายเดือน โดยกลุ่มงานการเงิน และจะสรุปผลการดําเนินการเดือนกันยายน 
2560 เพ่ือประกอบการพิจารณาทําสัญญากับบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นในปีงบประมาณ 2561 

ท่ีประชุม รับทราบ  
4.12.3 เรื่อง แจ้งจากกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์     
ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์   รายงานความก้าวหน้าของกลุ่มงานฯ ดังนี้ 

1) กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ได้ออกไปทํางานร่วมกับเครือข่ายของโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์ มี
แพทย์ออร์โธปิดิกส์ ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาลศีขรภูมิ  สังขะ และโรงพยาบาล
ปราสาท จะเห็นว่าคนไข้กระดูกและข้อของโรงพยาบาลสุรินทร์ เริ่มมีจํานวนลดลง ทําให้เราสามารถทําการ
ผ่าตัด case complicate ได้มากข้ึน เป็นผลให้ CMI สูงข้ึน สําหรับโรงพยาบาลปราสาท จะมีห้องผ่าตัด
ท่ีว่างอยู่ แต่แพทย์ยังไม่มีประสบการณ์ รวมท้ัง มีวิสัญญีแพทย์ด้วย จึงได้ปรึกษาหารือกันว่า น่าจะทํา
โครงการความร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท และโรงพยาบาลสังขะ เพ่ือจะ
กระจายคนไข้ในกลุ่มท่ีเป็น elective case ไปทําการผ่าตัดท่ีโรงพยาบาลดังกล่าว 
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2) ความก้าวหน้าของ resident ท่ีเราได้เป็นศูนย์ regular rotation ซ่ึงได้ดําเนินการจะครบ 1 ปี โดยปกติเรา
จะได้ resident rotation ปีละ 1 คน ประมาณเดือนกรกฎาคม 2560 เนื่องจากมีผลตอบรับท่ีดี ก็จะมี 
resident rotation เป็นปีละ 2 คน ซ่ึงทางอาจารย์แพทย์ทางมหาวิทยาลัยก็มีความพึงพอใจ ได้มีการ
ประเมินและทําการทดสอบ resident 

3) จากการท่ีเราได้ทํา connection กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ท่ีเราจะรับ refer case c- spineกลับมา โดยท่ี
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ก็จะรับ case sport ไป ซ่ึงเราได้ส่ง case sport ไปให้โรงพยาบาลบุรีรัมย์เม่ือเดือนท่ี
ผ่านมา ประมาณ 3 – 4 ราย โดยในเดือนนี้โรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็ส่งมาท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ 2 ราย เป็น 
case c-spine เม่ือเราทําการผ่าตัดเสร็จก็ส่งคนไข้กลับไปท่ีโรงพยาบาลท่ีรับผิดชอบ เช่น case ล่าสุดได้
ส่งกลับไปท่ีโรงพยาบาลประโคนชัย เพ่ือเป็นคนไข้ long term care ต่อไป 

4) เรื่อง การจัดการช่วงเทศกาลสงกรานต์ท่ีผ่านมา คิดว่า Model ท่ีกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ร่วมกับ 
แผน MP&R ประสบความสําเร็จพอสมควร ด้วยการนําไม้เท้า และอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ ต่อไปจะร่วมมือกับ
กลุ่มงานผู้ป่วยนอกด้วย เนื่องจาก พบปัญหาคนไข้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในส่วนของคนไข้ใน สามารถ
จัดการได้ แต่จะแออัดท่ี OPD จากการดูข้อมูลย้อนหลังแล้ว วันท่ีมีคนไข้มากท่ีสุดคือ วันแรกท่ีเปิดหลัง
วันหยุดติดต่อกันหลายวัน และในวันจันทร์ อังคาร มีคนไข้ OPD case ประมาณ 150 – 200 ราย/วัน 
จะทําการวางแผนระหว่างท่ีจะย้ายไปอาคาร OPD ชั้น 9 ใหม่ 

5) เรื่อง การผ่าตัดติดเชื้อ ทางทีมผู้บริหารได้ชี้แจงในท่ีประชุมแล้วว่า ห้องผ่าตัดอาจจะต้องมีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงแก้ไขดีข้ึน อาจจะต้องเน้นเรื่องของ sterile technique อีกหนึ่งปัญหาท่ีพบ ขณะนี้มีห้อง
ผ่าตัด 20 ห้อง ใช้ได้จริง 11 ห้อง ปัญหาสําคัญคือ พยาบาลดมยาขณะนี้ได้อัตรา มากสุดประมาณ 1 คน/
ปี แต่ปีนี้ได้ 2 คน ทดแทนผู้ท่ีลาออก และเกษียณอายุราชการ ถ้าได้อัตราแบบนี้ไปเรื่อย ๆ อีก 10 ปี ถึง
จะขยายห้องผ่าตัดได้ จุดแข็งของโรงพยาบาลสุรินทร์มีห้องผ่าตัดจํานวนมากและยังใหม่ จะสามารถ
ประสานกับโรงพยาบาลราชวิถีได้หรือไม่ ให้ช่วยผลิตพยาบาลดมยาให้เพ่ิมข้ึน เพราะถ้ารอถึง 10 ปี จึงจะ
เปิดห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลสุรินทร์ได้ครบ ขอให้ทางกลุ่มการพยาบาลช่วยคิดเรื่องบุคลากรด้านวิสัญญี
พยาบาล ว่าจะทําการวางแผนอย่างไรให้เพียงพอกับสิ่งท่ีโรงพยาบาลต้องการ 

ประธาน  มอบผู้เก่ียวข้องพิจารณาวางแผนกันอีกครั้งในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เนื่องจาก เรื่องของ
การผลิตวิสัญญีพยาบาล ค่อนข้างมีข้อจํากัด 

ท่ีประชุม รับทราบ  
4.12.4 เรื่อง แจ้งจากศูนย์ทารกแรกเกิด   
ตัวแทนหัวหน้าศูนย์ทารกแรกเกิด   รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ทารกแรกเกิด ในส่วนของโครงสร้างอาคารและ

การทาสี ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนท่ีเหลือคือ เคาน์เตอร์ภายในและสุขภัณฑ์ ซ่ึงตรวจรับครั้ง
แรกเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2560 ขณะนี้ อยู่ระหว่างปูกระเบ้ือง ทําฝาผนัง และเดินสายไฟต่างๆ จะใช้เวลา
ประมาณ 1 สัปดาห์ คาดว่า จะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2560 และเริ่มเปิดบริการ ต่อไป 

รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์  ตามท่ีโรงพยาบาลได้ติดต่อ อาจารย์จักรกริช  โง้วศิริ มาประเมินห้อง cath lap 
อาจารย์จะมาทําการประเมินไม่เกิน วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 นี้ 

ประธาน  แจ้งให้เตรียมความพร้อมรับการประเมิน เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ท่ีประชุม รับทราบ  
4.12.5 เรื่อง แจ้งจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม     

สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 
2560 ณ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้ 
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1. การดําเนินงานควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ด้วยกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุม

โรค ได้มีมาตรการเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 (7 วันอันตราย 13-19 
เมษายน) โดยดําเนินการประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอความร่วมมือผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลและสาธารณสุขอําเภอ แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องในหน่วยงาน  และผู้อํานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล เตรียมความพร้อมจัดทีมปฏิบัติการ เพ่ือดําเนินการตรวจประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและ
บังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ โดยขอให้เน้นการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนท่ัวไป ในการขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมาย  

2. ข้อมูลวิกฤตท่ีต้องรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทันที Director’s Critical Information Requriements 
(DCIRs) และให้รายงานทันทีต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เช่น เชื้อพระวงศ์ องคมนตรี พระราช
อาคันตุกะ คณะรัฐมนตรี ผู้นําต่างประเทศ เอกอัครราชทูต ผู้บริหารระดับสูงนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีมอบให้ในท่ีประชุม 

3. การบูรณาการด่านครอบครัว กับ หมู่บ้านศีล 5 ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้กลไก ศปถ. “ครอบครัว
รักษ์ศีลห้า พาชุมชนปลอดภัย” แนวคิด ใช้ครอบครัว/หมู่บ้านเป็นผู้จัดการ (จุดแตกหัก)  

ระยะท่ี 1 : ช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ครอบครัวรักษ์ศีลห้า ด่านครอบครัว รั้วแห่งความปลอดภัย” 
ระยะท่ี 2 : ตลอดปี 365 วัน “ครอบครัวรักษ์ศีลห้า  พาชุมชนปลอดภัย”  โดยมีรายละเอียดตาม

เอกสารท่ีมอบให้ในท่ีประชุม 
4. แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและจัดบริการคัดกรองโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ําดี ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน 

Performance Agreement (PA) และการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนท่ี ประจําปี 2560 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ตัวชี้วัดท่ี 6 : อําเภอมีการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและจัดบริการโรคมะเร็ง
ตับและมะเร็งท่อน้ําดี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ตัวชี้วัด กําหนดให้อําเภอมีตําบลต้นแบบท่ีต้องดําเนินงาน
แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและโรงพยาบาลมีการจัดบริการคัดกรองโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ําดี ซ่ึง
อําเภอเมืองสุรินทร์ พิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีตําบลต้นแบบท่ีต้องดําเนินการ คือ ตําบลตาอ็อง ท่ีอยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตาอ็อง  
  ท้ังนี้ มีกิจกรรมบางส่วนท่ีต้องขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานเครือข่าย เพ่ือให้การดําเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซ่ึงได้ประสานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์
วิทยากรในการฝึกปฏิบัติการตรวจหาไข่พยาธิด้วยวิธี Kato Method และขอใช้พ้ืนท่ีห้องปฏิบัติการในการ
เป็นสถานท่ีฝึกอบรมปฏิบัติการ ขอสนับสนุนแผ่นสไลด์ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพและ
ปรับเทียบจุลทรรศน์ และ กลุ่มงานรังสีการแพทย์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
ตับ และมะเร็งท่อน้ําดี ด้วยวิธีอัลตราซาวด์ จํานวน 500 ราย  

5. สถานการณ์วัณโรค จังหวัดสุรินทร์ ปี 2559 และ 2560    
สถานการณ์วัณโรค เกณฑ์ (%) ปี 2559 (%) ปี 2560 (%) 
Success rate > 85 77.66 81.29 
Death rate  7.36 8.05 
Conversion rate > 90 75.97 76.54 
Default rate  7.89 4.23 
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   อําเภอเมืองสุรินทร์  
- Success rate 78.59 % , Death rate 4.69 % , Default rate 7.48 % 
- ความชุกของผู้ป่วย MDR TB ปี 2558-2559 จํานวน 4 ราย (ยังมีชีวิตอยู่) 

การดําเนินงาน ข่าวแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ 
1. เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์  
2. ขอความร่วมมือป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกก่อนเข้าสู่ฤดูระบาด  
3. เตือนประชาชนป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีเกิดในช่วงฤดูร้อน  
4. ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคโรคพิษสุนัขบ้า   
5. เด็กไทยจมน้ําตายวันละ 3 คน โดยเฉพาะเดือนมีนาคม-พฤษภาคม การช่วยชีวิตห้ามจับอุ้มพาดบ่า แต่ต้อง

เป่าปากและนวดหัวใจ  สอนให้รู้จักกฎความปลอดภัยทางน้ําด้วยหลัก 3 ก. คือ อย่าใกล้ เม่ือเจอแหล่งน้ํา 
อย่าเข้าไปใกล้, อย่าเก็บ เม่ือเห็นสิ่งของตกลงไปในน้ํา อย่าเก็บของเอง ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยเก็บให้ , อย่าก้ม 
อย่าก้มหรือชะโงกลงไปในอ่างน้ํา ถังน้ํา เม่ือช่วยเด็กข้ึนมาจากน้ํา ห้ามจับอุ้มพาดบ่าหรือวางบนกระทะคว่ํา
เพ่ือน้ําออกเพราะเป็นวิธีท่ีผิด และจะทําให้เด็กขาดอากาศหายใจนานยิ่งข้ึน ควรรีบช่วยด้วยการเป่าปาก
และนวดหัวใจ และนําส่งโรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีมอบให้ในท่ีประชุม 

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.12.6 เรื่อง แจ้งจากกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 

แจ้งเรื่อง ตารางตรวจสุขภาพประจําปี ของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ ประจําปี 2560 ท้ังหมด 
109 หน่วยงาน  ซ่ึงทุกหน่วยงานจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพสุขภาพตามวันท่ีกําหนดให้ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.12.7   เรื่อง แจ้งจากกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 

1. รายงานข้อมูลการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องท่ีบ้าน ด้วยโปรแกรม Thai COC มีผลการดําเนินงานในระดับเขต   
นครชัยบุรินทร์ พบว่า อัตราความครอบคลุมการเยี่ยมบ้านผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานเยี่ยมบ้าน (เกณฑ์ร้อยละ 
80) ทุกจังหวัด โดยจังหวัดท่ีมีอัตราความครอบคลุมการเยี่ยมบ้านสูงสุดคือ จังหวัดสุรินทร์ ร้อยละ 91.87 
รองลงมาคือจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 90.11   

2. รายงานการเยี่ยมบ้านระดับจังหวัดสุรินทร์ พบว่า ทุกอําเภอในเขตจังหวัดสุรินทร์ มีอัตราความครอบคลุม
การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานเยี่ยมบ้าน (เกณฑ์ร้อยละ 80) ทุกอําเภอ โดยอําเภอท่ีมีอัตรา
ความครอบคลุมการเยี่ยมบ้านสูงสุดคือ อําเภอสนม ร้อยละ 97.6  

3. รายงานการเยี่ยมบ้านระดับอําเภอเมืองสุรินทร์ พบว่า รพ.สต.ในเขตอําเภอเมืองสุรินทร์ ท่ีมีอัตราความ
ครอบคลุมการเยี่ยมบ้านสูงสุดคือ รพ.สต.ต้ังใจ  ร้อยละ 100 และพบว่า ยังมีการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยไม่
ถูกต้องกับหน่วยบริการอยู่บางส่วน ซ่ึงได้ดําเนินการประสานงานกับหอผู้ป่วยเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้ว 

4. ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องท่ีบ้านตามกลุ่มโรค service plan และ PCT ระดับจังหวัดสุรินทร์ พบว่า 
กลุ่มโรคส่วนใหญ่ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้านผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโรคตาม
นโยบาย เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ Stroke หญิงหลังคลอด HT จิตเวช COPD  DM มะเร็ง วัณโรค กลุ่ม
ศัลยกรรม PC และ STEMI   

5. ร้อยละการเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของผู้ป่วย หลังได้รับการดูแลเยี่ยมบ้านระดับจังหวัด พบว่า ผู้ป่วยท่ี
ช่วยเหลือตัวเองได้ มีอาการคงท่ีร้อยละ 99.44 ผู้ป่วยกลุ่มภาวะพ่ึงพิง มีอาการดีข้ึนร้อยละ 15.12 กลุ่ม
ประคับประคองอาการดีข้ึน ร้อยละ 16.66 และเสียชีวิต ร้อยละ 10.54 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
นพ.ธนันต์ชัย  อัครวิกรัย  กล่าวอําลาคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ ในโอกาสท่ีย้ายไป

ปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลราชวิถี ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2560 
ท่ีประชุม แสดงความขอบคุณท่ีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ 
ประธาน       สอบถาม เรื่อง website ของโรงพยาบาลสุรินทร์ ท่ีใช้งานไม่ได้มาหลายสัปดาห์แล้ว ขอให้รีบ

ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ 
รองผู้อํานวยการด้านบริการปฐมภูมิ  ขอเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของสถานีวิทยุ เช่น ผู้อํานวยการ

พบประชาชน ประมาณวันละ 30 นาที เนื่องจาก สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางข้ึน 
ประธาน  ขอให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ กลุ่มงานสุขศึกษา โดยบันทึกเสียง

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลไว้ หรือสัมภาษณ์ท่ีห้องผู้อํานวยการฯ เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก
ปัจจุบันสามารถรับฟังคลื่นวิทยุได้ท่ัวไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน       สอบถามคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ให้ท่ีประชุมทราบ และ

พิจารณาเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดประชุม 
ปิดประชุม       เวลา 18.00 น. 
 
 
        ............................................. ผู้จัดทํา/ทานรายงานการประชุม 

      (นายองอาจ  ติรกิจพงษ์พันธ์) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

       25  เมษายน  2560 
 
 
        ..................................................ตรวจรายงานการประชุม 

         (นายปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์) 
                                     รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 

       25  เมษายน  2560 
 
 

        …………………………………..............ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                     (นายสมคิด  สุริยเลิศ) 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ 
      25  เมษายน  2560 
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