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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสุรินทร์ 
ครั้งท่ี 5/2560 

วันพฤหัสบดีท่ี 18  พฤษภาคม 2560  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ 
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ผู้มาประชุม 
1. นายสมคิด  สุริยเลิศ  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์             ประธานกรรมการ 
2. นายชวมัย  สืบนุการณ์ รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ  กรรมการ 
3. นางประชุมพร บูรณ์เจริญ รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและ 

     สนับสนุนบริการสุขภาพ     กรรมการ 
4. นายปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์ รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  

ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านควบคุมและตรวจสอบภายใน   
หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ    กรรมการ 

5. นางสาวผการัตน์ แสงกล้า  รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านบริหารงานบุคคล 
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม    กรรมการ 

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

7. นางสุรีย์  กรองทอง รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  กรรมการ 
8. นางสาวสุวิชา สังขพันธุ์ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
9. นางสาวกฤษณา ร้อยศรี  ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านนโยบายและแผนงาน 

หัวหน้าศูนย์ Data Center 
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ   

10. นางสาวพรรณทิพย์ มูลศาสตรสาทร ประธานองค์กรแพทย์     กรรมการ 
11. นายพิชัย  ชาติกิจอนันต์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม    กรรมการ 
12. นายศิวาเมษฐ์ แข่งเพ็ญแข หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม     กรรมการ 
13. นายกิตติศักด์ิ เชื้อสกุลวนิช หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรรมการ 
14. นางสาวชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม    กรรมการ 
15. ดร.ศราวัณ  พอกเพ่ิมดี หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม    กรรมการ 
16. นางสาวพรรณชณัฐ มหรรทัศนพงฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา    กรรมการ 
17. นายอิสระ  อริยชัยพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน    กรรมการ 
18. นางสาวจันทิรา หงส์รพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู    กรรมการ 
19. นางสาวปิยรัตน์ อุดมวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม    กรรมการ 
20. นางสาวศิริวรรณ ทิวทอง  หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา     กรรมการ 
21. นางอนงค์เนตร อิทธิปรัชญาบุญ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม    กรรมการ 
22. นางสมศรี  พิริยาสัยสันติ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ    กรรมการ 
23. นางกัลยรัตน์  สังข์มรรทร ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ    กรรมการ 
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24.  นางสุนีย์  จิรันดร  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านประกันคุณภาพการพยาบาล กรรมการ 
25.  นางอัปสร  สารสุวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  กรรมการ 
26.  นางอนัญญา ไทยสูง  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านจริยธรรมและเก้ือกูลสังคม กรรมการ 
27.  นางศศิธร  กระจายกลาง ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาคุณภาพ   กรรมการ 
28.  นางพลับพลึง กกรัมย์  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก   กรรมการ 
29.  นางวัชรีบุตร ต้ังศักด์ิประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม  กรรมการ 
30.  นางจํานรรจา เสาวรัจ  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก กรรมการ 
31.  นางดนัยสร  รัตนวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด   กรรมการ 
32.  นางเสาวนันทา เลิศพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี   กรรมการ 
33.  นางวันเพ็ญ  ทัดศรี  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช   กรรมการ 
34.  นางพรจิต  จันโทภาส หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด   กรรมการ 
35.  นางสุธาวัลย์ สัญจรดี  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม  กรรมการ 
36.  นางสุกัญญา  มีศิริ  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเช้ือ กรรมการ 
37.  นางสาวนันท์นภัส   อิงคะธรรมศักด์ิ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านตรวจรักษาพิเศษ (ไตเทียม) กรรมการ 
38.  นางสาวภสินีย์ นากดี  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน    กรรมการ 
39.  นายสันติ  มุ่งสันติ  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์    กรรมการ 
40.  นางก่ิงกาญจน์ ศิริวุฒิ  หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน     กรรมการ 
41.  นางสมนึก  โตมะสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์    กรรมการ 
42.  นางสาวคําพุธ พนาวัน  หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี     กรรมการ 
43.  นางณัฐรดา  ทองสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน   กรรมการ 
44. นายพงศ์พันธ์ สายยศ  หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
45.  นายสนธยา  บัวหอม  หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ     กรรมการ 
46. นางอุษณีย์  สุขนิตย์  หัวหน้างานเลขานุการ     กรรมการ 
47.  นางถวิล  พิพัฒน์พูนสิริ หัวหน้างานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  กรรมการ 
48.  นางพรพิมล  ผิวบาง  นิติกร       กรรมการ 
49.  นายองอาจ  ติรกิจพงษ์พันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป     กรรมการและเลขานุการ 
50.  น.ส.ฐาปนี  พรหมบุตร แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
51.  นางวิลาวัลย์ เอนจ  แทน หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก 
52.  นายอาณัติชัย บุญยอ  แทน หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา 
ผู้ไม่มาประชุม  (ติดราชการ/ติดภารกิจ/ลาพักผ่อน) 
1. นายสมภพ  สารวนางกูร รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ 
2. นายชูสิทธิ์  พานิชวิฑิตกุล ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านการสร้างองค์ความรู้ 
     หัวหน้าศูนย์วิจัย 
     หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ  
3. นางพรรณวดี สารวนางกูร ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านคนพิการ ผู้สูงอายุ    
4. นายวรเวทย์  โรจน์จรัสไพศาล ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ     
5. นางสาวภัสสร สื่อยรรยงศิริ ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านเวชระเบียน     
6. นายพรรณกิจ วนแสงสกุล ผู้อํานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
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7. นายวินัย  อึงพินิจพงศ์ รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 
หัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุ 
หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก      

8.  นางอัจฉรา  มิตรปราสาท หัวหน้าศูนย์ทารกแรกเกิด 
9.  นายชายตา  สุจินพรัหม หัวหน้าศูนย์สั่งการและศูนย์ส่งต่อผู้ป่วย    
10.  นางวิลาวัลย์ อึงพินิจพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 
11.  นายกิตติศักด์ิ สุรพงษ์พิวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช 
12.  นายฉลองชัย ทุนดี  หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขอาเซียน 

หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ 
13.  นายภูมิชาย  สุวรักษ์สกุล หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
14.  นายณกร  ดลเสมอ  หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์   
15.  นายพงศกร  ศรีจันทร์ หัวหน้าศูนย์มะเร็ง 
16.  นางสาวพิรุณรัตน์ เจียรักสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา 
17.  นางเปรมฤดี  ทวีคง  หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวช 
18.  นางปิยะอร  รุ่งธนเกียรติ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร 
19. นางวัชชรีภรณ์ รัตรสาร  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาบุคลากรและแผนงาน/โครงการ 
20.  นางนงลักษณ์ สุรศร  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านวิจัยและพัฒนาการพยาบาล 
เริ่มประชุม เวลา  13.30 น. 
วาระพิเศษ 
1. เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลสุรินทร์ เข้ารับประทานโล่รางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า

โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ  มหานาค กรุงเทพมหานคร จากองค์กรเครือข่าย
พยาบาลเพ่ือการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 2 รางวัล ดังนี้ 
1.1 นายแพทย์สมคิด  สุริยเลิศ  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ รับประทานรางวัลผู้บริหารองค์กรต้นแบบ 

“ดีเด่น” ด้านการควบคุมยาสูบการสร้างชุมชนและองค์กรปลอดบุหรี่ ประจําปี 2560   
1.2 นางสมศรี  พิริยาสัยสันติ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ รับประทานรางวัล “ดีเด่น” ด้านการ

ควบคุมยาสูบ ประจําปี 2560  
2. เรื่อง การกระทําความดีของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ ท่ีอยู่ในหลักเกณฑ์ รายงานให้ท่ีประชุมทราบ 

ประจําเดือน พฤษภาคม 2560  มีจํานวน  1  ราย  ได้แก่ 
- นางเยาวลักษณ์  ศิริกล้า  พนักงานประจําตึก ศูนย์คนงาน 

3. แนะนํา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ท่ีมาปฏิบัติงานใหม่ ในโรงพยาบาลสุรินทร์ จํานวน  7 ราย 

ประธาน       ในนามตัวแทนของโรงพยาบาลสุรินทร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับข้าราชการโรงพยาบาลสุรินทร์    
ท่ีได้รับประทานรางวัลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ พร้อมกับผู้ อํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ท่ีได้
รับประทานรางวัลผู้บริหารองค์กรต้นแบบฯ ดีเด่น และขอแสดงความชื่นชมผู้กระทําความดี รวมถึง ยินดี
ต้อนรับเจ้าหน้าท่ีใหม่ท่ีเข้ามาปฏิบัติในโรงพยาบาลสุรินทร์ด้วย     

ท่ีประชุม    แสดงความยินดีกับผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ และนางสมศรี พิริยาสัยสันติ พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการพิเศษ ท่ีได้รับรางวัลดังกล่าว และขอต้อนรับเจ้าหน้าท่ีใหม่ พร้อมท้ัง ขอชื่นชมผู้ท่ีได้กระทํา
ความดีด้วย 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. เรื่อง จากท่ีประชุมจังหวัดสุรินทร์ เม่ือวันท่ี 27 เมษายน  2560 ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์     

อําเภอเมืองสุรินทร์ 
1.1 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2560 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับทราบวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีรายละเอียดหมายกําหนดการพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันท่ี 25-29 ตุลาคม 2560 
ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารท่ีมอบในท่ีประชุม  

ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ จะได้กําหนดประชุมคณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจังหวัดสุรินทร์ 
เพ่ือให้การดําเนินการจัดพิธีดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ต่อไป 

1.2  ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพ้ืนท่ี
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันท่ี 23 -25 พฤษภาคม 2560 โดยประทับ
แรม ณ เรือนรับรองท่ีประทับอ่างเก็บน้ําห้วยเสนงโครงการชลประทานสุรินทร์ อําเภอเมืองสุรินทร์ โดย
กําหนดเสด็จไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา และศูนย์พัฒนา
พันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์  

1.3 แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ ท่ีย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ 
1) พลตรี พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 25 ได้รับการแต่งต้ังจาก รองผู้บัญชาการ 

มณฑลทหารบกท่ี 21  
2) นายวิพุธ บุญประสาท  รักษาการในตําแหน่ง อัยการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งจาก อัยการ

ผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 4  
3) นายจันทคราม   เทียมทัน  รักษาการในตําแหน่ง อัยการจังหวัดรัตนบุรี ได้รับการแต่งตั้งจาก อัยการ

จังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา  
4) นายสุรศักด์ิ   ศรีสวัสด์ิ  รักษาการในตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งจาก 

อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการจังหวัดชลบุรี 
5) นายปรีชา  ป่ินอําพล  รักษาการในตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ 

ได้รับการแต่งตั้งจาก อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการคดีศาลแขวง
สุรินทร์ 

6) นางสาววณี   เกษตรธรรม รักษาการในตําแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งจาก อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการ
สูงสุด สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดกําแพงเพชร 

7)  นายบุญเลิศ  สุวรรณรัตน์  สถิติจังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก สถิติจังหวัดหนองคาย 
1.4 การดําเนินการกรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเล่นการพนันหรือเสพสุราในเวลาราชการหรือในสถานท่ีราชการ 

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดได้รับแจ้งจาก กระทรวงมหาดไทยว่า ตามท่ีปรากฏข่าวสารทาง
สื่อสารมวลชนว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐเล่นการพนันหรือเสพสุราในเวลาราชการและหรือในสถานท่ีราชการ ทํา
ให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และความเชื่อม่ันของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินด้วย ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดไว้      
จึงขอให้ดําเนินการ ดังนี้  

1) กําชับ กํากับดูแล ให้ข้าราชการในสังกัด และผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน มิให้เล่นการพนันหรือเสพสุรา ในเวลาราชการและหรือในสถานท่ีราชการ 
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2) กรณีมีการฝ่าฝืนหรือปล่อยปละละเลยให้มีการเล่นการพนันหรือเสพสุราในเวลาราชการและหรือ  ใน
สถานท่ีราชการ ให้พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี โดยให้ดําเนินการทางวินัยตามมติ 
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2496 รวมท้ัง ดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย โดยเคร่งครัด 

3) หากพบการกระทําความผิดขอให้รายงานผู้บังคับบัญชาท่ีมีอํานาจหน้าท่ีตามระเบียบกฎหมาย 
ดําเนินการทางวินัยและทางอาญา ต่อไป 

1.5 ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2560 เห็นชอบเรื่อง การพิจารณากําหนด 
วันหยุดราชการประจําปีเพ่ิม ดังนี้ 

1.5.1 ให้วันท่ี 28 กรกฎาคม และวันท่ี 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการประจําปี เนื่องจากเป็นวัน
สําคัญของชาติไทย ดังนี้ 
1) ให้วันท่ี 28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลท่ี 10) 
2) ให้วันท่ี 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี 9) 
1.5.2 ให้ยกเลิกวันหยุดราชการ วันท่ี 5 พฤษภาคม ของทุกปี เนื่องจาก วันฉัตรมงคล เป็นวันข้ึน

ครองราชย์ของแต่ละรัชกาล จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ท้ังนี้ ให้มีผลต้ังแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  
2. สํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือลงวันท่ี18 เมษายน 2560 ขอเชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานท่ีหน่วยงาน และตามบ้านเรือน ในวันท่ี 28 
กันยายน 2560 (เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย) โดยพร้อมเพรียงกัน เพ่ือเป็นการสร้างความภูมิใจของคน    
ในชาติ และเป็นการน้อมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีทรงพระราชทานธงไตรรงค์      
เป็นธงชาติไทย  มอบกลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์  

3. เรื่อง พิธีบําเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย
จังหวัดสุรินทร์ กําหนดประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันท่ี 5 ของเดือน ตลอดปี 
2560 ต้ังแต่เวลา 16.00 น.  ณ  วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์ จึงขอเชิญชวนข้าราชการและ
ลูกจ้างในสังกัดทุกหน่วยงานในจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว และเชิญร่วมบริจาคสมทบเป็นปัจจัยถวาย
เครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ตามกําลังศรัทธา มอบรองผู้อํานวยการด้านกิจกรรมพิเศษพร้อมคณะและชมรม
จริยธรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ 

4. รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอกณรงค์  พิพัฒนาศัย มีกําหนดการจะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์สุขภาพชุมชนศุภกาญจน์ 
จังหวัดสุรินทร์ ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ซ่ึงทีมต้อนรับประกอบด้วย ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ
โรงพยาบาล รวมถึง หัวหน้ากลุ่มงานท่ีเก่ียวข้อง โดยได้มอบหมายให้รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการ
ปฐมภูมิ เตรียมความพร้อมรองรับการกํากับ ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว 

5. เรื่อง  จากการประชุมคณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ 
ประจําเดือนเมษายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มีข้อสั่งการ กําชับให้ตํารวจและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
กวดขัน ป้องกันและปราบปรามการบังคับใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าประเวณีเด็ก และ
การเข้าไปข้องเก่ียวใช้บริการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ มีความผิดท้ังทางวินัยและอาญา 
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6. เรื่อง  แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2560 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข 
มีนโยบายในการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2560 ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน – 31 
สิงหาคม 2560 แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ  

1) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค : ปอดอุดก้ันเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยท่ีอยู่
ระหว่างการได้รับเคมีบําบัด และเบาหวาน 

2) ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีข้ึนไป 
3) เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี 
4) หญิงต้ังครรภ์  อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน      

รวมท้ัง  บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยกําหนดให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายควรได้รับวัคซีน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของวัคซีนท่ีได้รับจัดสรร โดยผู้มารับบริการ
ก่อนได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนก่อน (First Come First Sever)  มอบกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ดําเนินการ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
7. ด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จากบุคคลใน
โอกาสต่างๆ ซ่ึงจะมีส่วนสําคัญในการป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม จึงให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันทีท่ีสามารถ
กระทําได้ เว้นแต่ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วย การป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.2542 โทษเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 
3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ โดยถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี หรือความผิดต่อ
ตําแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย และ
ขอให้ทุกท่านดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารท่ีมอบให้ในท่ีประชุม 

8. เรื่อง จากท่ีประชุมคณะอนุกรรมการด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  ประจําเดือนเมษายน 2560               
รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ เข้าร่วมประชุมแทน รายงานให้ท่ีประชุมทราบ   

รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ  รายงานให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
1) เน้นประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขว่าด้วยการขน และการกําจัดมูล

ฝอยติดเชื้อในท้องท่ีเทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเป้าประสงค์ให้พ้ืนท่ี 
ทุกแห่งในประเทศไทย พัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงอําเภอ
พนมดงรัก เป็นอําเภอท่ีสามารถดําเนินการได้ โดยเฉพาะโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ได้รับการชมเชยในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจําเดือนเมษายน 2560   
ท่ีผ่านมา 

2) ย้ําแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2560 ตามท่ีผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลสุรินทร์ แจ้งในท่ีประชุมให้ทราบ 

3) สถานการณ์ผู้เสียชีวิตเทศกาลสงกรานต์  ปี ๒๕๖๐ และอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัด
สุรินทร์ ปี ๒๕๖๐ มีผู้เสียชีวิต จํานวน 12 ราย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ส่วนมากเป็น    
ถนนรอง ท่ีสําคัญสาเหตุเกิดจากการด่ืมสุราถึง 8 ราย โดยอัตราการเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนน ขณะนี้     
ยอดเฉลี่ยผู้เสียชีวิตสะสมของอัตราการเสียชีวิตท่ีตั้งไว้ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อแสนประชากร แต่จังหวัดสุรินทร์ 
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มียอดสะสมเม่ือเดือนมีนาคม 2560 มียอดสะสมร้อยละ 13.5 ต่อแสนประชากร ซ่ึงอําเภอท่ีเสียชีวิตมาก
ท่ีสุด 5 อําเภอ คือ อําเภอสังขะ อําเภอชุมพลบุรี อําเภอเมือง อําเภอพนมดงรัก และอําเภอท่าตูม ตามลําดับ 

4) สํารวจรถพยาบาล และพนักงานขับรถพยาบาล จังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ มีรถพยาบาล จํานวน  8 
คัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ติดต้ัง GPS ทุกคัน  
- ติดต้ังกล้องวงจรปิด 7 คัน อีก 1 คัน อยู่ระหว่างรอดําเนินการ  
- ทําประกันภัยชั้น 1 จํานวน 5 คัน ส่วนอีก 3 คัน ทะเบียนรถยนต์ยังเป็นป้ายแดง ไม่สามารถ

ทําประกันชั้น 1 ได้ 
- พนักงานขับรถยนต์ ได้ผ่านการอบรม Ambulance Safety Driver ทุกคนเรียบร้อยแล้ว 

5) การโยกย้ายบุคลากรภายในจังหวัดสุรินทร์ รอบเมษายน  ๒๕๖0 ส่วนใหญ่บุคลากรท่ีทําเรื่องขอย้ายไป และ
ขอย้ายมา พบว่า หน่วยงานท่ีมีบุคลากรขอย้ายไป จะมีหมายเหตุว่าขอบุคลากรทดแทนท่ีขอย้าย  

ท่ีประชุม รับทราบ 
9. เรื่อง จากท่ีประชุมกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี 9 แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1) เรื่อง ข้าราชการพลเรือนเฉพาะวิชาชีพแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญข้ึนไป ท่ีมีอายุครบ 60 ปี ให้รับราชการต่อ
นั้น โดยให้ปฏิบัติงานท่ีศูนย์ Primary Care Cluster (PCC) ซ่ึงโรงพยาบาลสุรินทร์มีแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ
ข้ึนไป 2 ท่าน โดยมีหนังสือให้แพทย์ท้ัง 2 ท่าน เข้าร่วมรับฟังนโยบายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขใน
สัปดาห์หน้า 

2) เน้นย้ํามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์และคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ของรถพยาบาล ยังมีการเกิดซํ้า ความคุ้มครองจึงเป็นเรื่องสําคัญ เพราะฉะนั้น รถพยาบาลของโรงพยาบาล
สุรินทร์ จํานวน 3 คัน ท่ีเป็นรถยนต์ป้ายแดง มอบหมายให้รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร ติดตามเรื่องเอกสาร
ต่างๆ ให้สามารถออกทะเบียนป้ายดําได้ เพ่ือจะได้ดําเนินการทําประกันชั้น 1 ต่อไป 

3) โครงการนวัตกรรม 1,000 วัน มอบหมายรองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและหัวหน้า   
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ประชุม DSS กับ PCC Board ขอให้เตรียมความพร้อมในวาระการประชุม 

รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ  สําหรับโครงการนวัตกรรม 1,000 วัน จะนับต้ังแต่เด็กอยู่ใน
ครรภ์ถึง 2 ขวบ กรมสุขภาพจิตและกรมอนามัย ได้วิเคราะห์ว่า เด็กจะมี IQ และ EQ ดีข้ึนกว่าเด็กท่ัวไป
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นโครงการท่ีทํางานร่วมกันหลายกระทรวงและกรมในกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึง
สาธารณสุขนิเทศ ต้องการทําให้เป็นตัวอย่างท่ีชัดเจน ไม่ต้องการนําเป็นนโยบายครอบคลุมท้ังเขต โดย
จังหวัดสุรินทร์ เลือก 3 อําเภอ คือ อําเภอปราสาท อําเภอพนมดงรัก และอําเภอกาบเชิง ส่วน PCC เลือก 4 
แห่ง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง คือ PCC ศุภกาญจน์ จังหวัดนครราชสีมา 2 แห่ง และจังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 

ประธาน    มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
4) เรื่อง ประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี 9 ในระหว่างวันท่ี 21 – 22 กรกฎาคม  2560 ขอให้

ช่วยกันส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดให้มากกว่าปีท่ีผ่านมา 
ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี4/2560 เม่ือวันอังคารท่ี 25 เมษายน 2560     

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

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตาม/สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี4/2560 เม่ือวันอังคารท่ี 25 เมษายน 2560               
3.1   เรื่อง การประสานดําเนินการนําเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลมาใช้ด้านการดูแลสุขภาพชุมชนใน

ท้องถ่ิน ลดภาระค่าใช้จ่ายของ รพ.สต.ในพ้ืนท่ีนั้น ๆ 
รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ    เรื่อง ท่ีได้รับการจัดสรรงบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล

มาใช้ด้านการดูแลสุขภาพชุมชนในท้องถ่ิน จํานวน 19 ล้านบาท สําหรับพ้ืนท่ีท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์รับผิดชอบ
จะได้รับการจัดสรรประมาณไม่เกินร้อยละ 20  คิดเป็นเงินประมาณ 3.9 ล้านบาท ซ่ึงได้มีการดําเนินการไป
แล้ว 3.6 ล้านบาท เหลืออีกประมาณ 3 แสนบาท ในส่วนรายละเอียดจํานวนและร้อยละของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ มอบหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รายงานให้ท่ีประชุมทราบ 

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม เปรียบเทียบกับกลุ่มเป้าหมายรายกองทุนปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 
- กลุ่มหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด ร้อยละ 2.33 
- กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ร้อยละ 10.66 
- กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน  ร้อยละ 13.95 
- กลุ่มวัยทํางาน   ร้อยละ 6.98 
- กลุ่มผู้สูงอายุ    ร้อยละ 9.5 
- กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง   ร้อยละ 6.01 
- กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ  ร้อยละ 0.58 
- กลุ่มประชาชนท่ัวไป ท่ีมีภาวะเสี่ยง ร้อยละ 35.08 
- สําหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ และกลุ่มอ่ืนๆ ร้อยละ 14.92 

โดยจํานวนและร้อยละของการสนับสนุนงบประมาณของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 17 แห่ง       
ในจังหวัดสุรินทร์ จะได้รับงบประมาณในการสนับสนุนตามประเภทกิจกรรม รายกองทุน ตามปีงบประมาณ 
2560  

ท่ีประชุม รับทราบ 
3.2   เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการร่วมของโรงพยาบาลสุรินทร์ ในการทําแผนบริการสุขภาพแบบครบวงจรให้

ผู้ต้องขังในเรือนจําจังหวัดสุรินทร์  
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้เริ่มดําเนินการต้ังแต่เริ่มมีนโยบายเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน 

โดยใน 1 ปี โรงพยาบาลจะทําการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้ประมาณ 3,000 กว่าราย ซ่ึงต้องคัดกรอง
ร้อยละ 100 หลังจากนั้น จะแยกตามกลุ่มวัย เช่น ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ ก็ต้องตรวจ Pap smear ตรวจ
มะเร็งเต้านม ก็ดําเนินการได้อย่างครบถ้วน ส่วนเรื่องการคัดกรองวัณโรค พบผู้ป่วยประมาณร้อยละ 20 จาก
ท่ีคัดกรองแล้วจํานวน 800 กว่าราย โดยการคัดกรองผู้ท่ีมีอาการเข้าข่ายท่ีจะเป็นวัณโรคมาทําการเอกซเรย์
ปอด โดยใช้รถเอกซเรย์เคลื่อนท่ี ในปี 2560 กําลังดําเนินการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สปสช. 
มาแล้ว 200,000 บาท โดยขณะนี้ได้ร่างรายชื่อคณะกรรมการชุดต่างๆ และบทบาทหน้าท่ีอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของผู้อํานวยการโรงพยาบาลอีกครั้ง   

รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  ต้องการให้กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม ประสานผู้บัญชาการเรือนจํากลางสุรินทร์ กรณีท่ีผู้ต้องขังใช้สิทธิการรักษาอยู่จังหวัดอ่ืน ให้มาข้ึน
ทะเบียนใช้สิทธิท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ เนื่องจากมีหนังสือจากเรือนจําขอความอนุเคราะห์ให้รักษาผู้ต้องขัง
หลายราย 

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม   ได้มีการดําเนินการเรื่องนี้เรียบร้อยแล้ว จะมีอยู่ประมาณร้อยละ 10 ท่ีเป็น
ชาวต่างชาติ และไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน จึงต้องมีการขอความอนุเคราะห์ 
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ประธาน      ขอให้มีการประชุมคณะกรรมการท่ีแต่งต้ัง เพ่ือแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ และนํามารายงานผลการ
ดําเนินงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ทราบในโอกาสต่อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
3.3   เรื่อง การวางระบบส่งผู้ป่วยในกรณีต่าง ๆ เข้าทํา MRI เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียกเก็บเงินค่า

รักษาพยาบาล 
รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  ท่ีผ่านมาโรงพยาบาลสุรินทร์ 

จะส่งทํา MRI เม่ือคนไข้ admit จะทําให้เรียกเก็บตาม DRG ไม่ได้ตามจริง โดยบริษัทจะเรียกเก็บจาก
โรงพยาบาลสุรินทร์ตามท่ีตั้งราคาไว้ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากแพทย์ทุกท่านถ้าจะส่งคนไข้ทํา MRI คนไข้ 
elective ให้ส่งคนไข้เป็น OPD case ถ้าเป็นสิทธิบัตรทองจะเรียกเก็บเงินจากกองทุนท่ีต้ังไว้ท่ีสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ซ่ึงคนไข้ไม่ต้องชําระเงินเอง ถ้าเป็นสิทธิข้าราชการคนไข้จ่ายเอง และสามารถนําใบเสร็จ
มาเบิกเงินคืนจากต้นสังกัดได้ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
3.4  รายงานความคืบหน้าของการเริ่มทดลองใช้โปรแกรม HOSxp ของหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลสุรินทร์ 
 รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  ตามกําหนดเวลา จะมีการข้ึน

ระบบในเดือนมิถุนายน 2560 ในระหว่างนี้ขอความร่วมมือแพทย์ เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม HOSxp
ตามกําหนด ณ ห้องประชุมบองปะโอน สามารถให้คําแนะนําได้เลย เพ่ือท่ีจะได้ทําการปรับปรุงให้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพก่อนท่ีจะย้ายไปอาคาร 9 ชั้น หลังใหม่ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งให้ทราบและเสนอเพ่ือพิจารณา  
4.1 เรื่อง เสนอจากรองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์  
ตัวแทนรองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์  รายงานความก้าวหน้าของห้องสวนหัวใจ ให้ท่ีประชุมทราบ  

ความก้าวหน้าของห้องสวนหัวใจ (cath lap) ในเดือนมีนาคม 2560 มีผู้ป่วยทําสวนหัวใจท่ี
โรงพยาบาลสุรินทร์ จํานวน 20 ราย มีค่าใช้จ่าย 1,800,000 กว่าบาท หักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วเหลือกําไร
ประมาณ 1 ล้านกว่าบาท คนไข้บัตรทอง 15 ราย ส่งไปท่ีโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เดือนเมษายน 2560 มี case   
ท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ 18 ราย มีค่าใช้จ่าย 1,800,000 บาท ได้กําไร 1,100,000 บาท ส่งไปท่ีโรงพยาบาล
บุรีรัมย์ 19 ราย เพราะฉะนั้น หากโรงพยาบาลสุรินทร์ สามารถทํา case บัตรทองได้ท้ังหมด จะได้กําไรมากข้ึน 
มีผู้รับบริการตรวจสวนหัวใจท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ รวมทุกสิทธิประมาณ 600 กว่าราย ซ่ึงในวันท่ี 22 
พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ขอข้ึนทะเบียนทําหัตถการรักษาโรคหลอดเลือด Coronary  ผ่านสาย
สวน โดยคณะกรรมการจาก สปสช.จะมาประเมิน ถ้าผ่านการประเมิน ก็จะสามารถทํา case ท่ีเป็นสิทธิบัตร
ทองได้ท้ังหมด และในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2560 ก็จะมี Perfusionist มารายงานตัวท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ 
จํานวน 2 คน 

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.2   รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ    มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

แจ้งเรื่อง ของคลินิกนอนกรน ซ่ึงปัจจุบันนี้มีผู้ใช้บริการน้อยอยู่ อาจจะต้องมีการทํา Marketing เพ่ือ
เชิญชวนให้ผู้สนใจมารับบริการท่ีคลินิกนอนกรนเพ่ิมข้ึน หรือทํา package ดึงดูดความสนใจ  

ประธาน  ในช่วงแรกอาจจะให้สิทธิแก่บิดามารดาหรือญาติของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ ท่ีใช้สิทธิ
ข้าราชการเบิกได้ก่อน หรือจะเป็นเจ้าหน้าท่ีใช้สิทธิข้าราชการ ในส่วนของผู้ท่ีมีปัญหาการนอนกรน หรือ   
คนอ้วน หรือผู้สูงอายุ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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4.3 รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  มีเรื่องแจ้งให้ทราบ  ดังนี้ 
เรื่องการตรวจราชการรอบท่ี 2  ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ ในวันท่ี 20-22 มิถุนายน 2560 

เพราะฉะนั้น ขอให้ service plan ทุกสาขา รวมถึง คณะท่ี 1 – 4 เตรียมข้อมูลไว้ด้วย โดยเริ่มต้นจากข้อมูล
ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา เพ่ือไปต่อยอดอีก 3 เดือนในไตรมาสล่าสุด สําหรับ service plan ท่ีตัวเลขของ 
HDC ของกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ข้ึน ซ่ึงเขตสุขภาพท่ี 9 จะดูตัวเลขของ HDC ท้ังนี้ ทางกลุ่มงานนโยบาย
และแผนงาน โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ทําการ list service plan ท่ีข้อมูลตัวเลขยังไม่ดี เพ่ือเข้าประชุมในวันท่ี 
19 พฤษภาคม 2560 ขอให้มีการเตรียมข้อมูล Real time จนถึงต้นเดือน พฤษภาคม 2560 ส่วนข้อมูล 6 
เดือนมีอยู่ท่ีกลุ่มงานนโยบายและแผนงาน อยู่แล้ว 

ท่ีประชุม รับทราบ  
4.4 รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  มีเรื่องแจ้งให้ทราบ  

ดังนี้ 
ด้วยได้รับรายงานจากผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศว่า ขณะนี้มีไวรัสเข้ามา

ทําลายระบบ IT ของโรงพยาบาลสุรินทร์ 2 ครั้ง โดยระบบแรกท่ีถูกไวรัสเข้าคือ ระบบ PACS ของ
เครื่องเอกซเรย์ ซ่ึงทางบริษัท PACS ได้เข้ามาตรวจสอบแล้ว แต่ยังแก้ไขไม่ได้ ส่วนข้อมูลไม่ถูกทําลายเพียงแต่
อาจจะมีความล่าช้าในการใช้งานบ้าง เพราะฉะนั้น จึงขอความร่วมมือบุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวข้องกับการใช้
คอมพิวเตอร์ ให้สังเกตดูความผิดปกติของเครื่องด้วย เนื่องจากในอนาคตโรงพยาบาลสุรินทร์ จะใช้ระบบ 
Online มากข้ึน ต้องช่วยกันเฝ้าระวังการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ไม่ควรเล่นเกมส์หรือเข้า website ต่าง ๆ 
ท่ีอาจนําไวรัสเข้ามาในระบบได้และหากพบหรือเกิดปัญหาขอให้รีบแจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์ทันที เพ่ือทําการ
แก้ไข ป้องกันได้ทันเวลา 

ท่ีประชุม รับทราบ 

4.5 รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์  มีเรื่องแจ้งให้ทราบ  ดังนี้ 
4.5.1 จากการประชุม เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การจัดสรรตําแหน่งของทุนในเขตจังหวัดสุรินทร์ 

สําหรับในส่วนของพยาบาลข้อมูลยังไม่เสร็จ ซ่ึงทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และทีมงานจะนัด
ประชุมอีกครั้ง ส่วนเภสัชกรโรงพยาบาลสุรินทร์ ไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากโรงพยาบาลชุมชน มีความ
ขาดแคลนมากกว่า ตําแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้รับการจัดสรรมาก่อนแล้ว ซ่ึง
สอบข้ึนทะเบียนไว้รอบรรจุ 4 ตําแหน่ง ส่วนทันตแพทย์ ได้รับการจัดสรรมา 2 ตําแหน่ง แพทย์ Intern 
ตามโควตาเดิมคือ 34 คน เป็นแพทย์พ่ีเลี้ยง 4 คน เหลือ CPIRD, ODOD จะจับสลากในวันท่ี 19 
พฤษภาคม 2560 ประมาณ 3 – 4 คน ส่วนแพทย์ใช้ทุนท่ีจะมาใช้ทุนปี 2 ท่ีโรงพยาบาลชุมชน ในปี 
2561 จํานวน 15 คน โดยฝากฝึกท่ีสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพท่ี 12 ท่ีโรงพยาบาลยะลา และ
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โดยในส่วนของโรงพยาบาลสุรินทร์ จะมีการประชุมหารือในเรื่องของการดูแล 
Intern อีกครั้ง 

4.5.2 เรื่อง นักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 4  รับมาท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ ท้ังหมด 29 คน ได้มีการทําพิธีบายศรีสู่ขวัญ
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้ข้ึนปฏิบัติงานท่ี WARD ต่าง ๆ แล้ว ขอฝากทีมงานท่ีเก่ียวข้องช่วยดูแลและให้
ความช่วยเหลือนักศึกษาแพทย์กลุ่มนี้ด้วย  

ท่ีประชุม รับทราบ 

4.6 รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้าน Long term care / Palliative care และกิจกรรมพิเศษ  มีเรื่องแจ้งให้
ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

4.6.1 ด้วยศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลสุรินทร์ จะจัดโครงการอบรม Clinical Palliative 
care for community nurse สําหรับพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี 9 หลักสูตร 1 เดือน วัตถุประสงค์ เพ่ือ
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พัฒนาศักยภาพขอบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับ ทีมสุขภาพ โดยจัดการอบรมในระหว่าง
วันท่ี 5 – 30 มิถุนายน 2560  ณ  โรงพยาบาลสุรินทร์     

4.6.2 เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุระหว่างสํานักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ (กศน.) ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสุรินทร์ 
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสุรินทร์ สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ และสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตและพัฒนาผู้ดูแล
ผู้สูงอายุในระดับชุมชนและบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวง/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

4.6.3 เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2560 ได้จัดกิจกรรมป่ันสามอ่าง ปันทานน้ําใจ และปลูกต้นไม้รอบอ่างน้ําตา 
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตสุรินทร์และชมรมจักรยานจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือหาทุนช่วยเหลือศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะยาว ในการ
จัดซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะถังออกซิเจน หรือในกรณีท่ีไฟฟ้าดับ จะมีทีมจักรยานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ไปทําการแก้ไขเรื่องไฟฟ้าให้กับผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้
โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้รับเงินสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ จํานวน 1 แสนกว่าบาท 

4.6.4 ผลการวิเคราะห์ความสุขของบุคลากร โรงพยาบาลสุรินทร์ (HAPPINOMETER) จากการวิเคราะห์ใน
เบ้ืองต้นค่าเฉลี่ยของ Happinometer อยู่ท่ีร้อยละ 62 สูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย ส่วนปัญหาท่ีพบมากคือ 
ปัญหาสุขภาพทางการเงินร้อยละ 48.2 ซ่ึงจะนําผลมาวิเคราะห์เพ่ือทําการช่วยเหลือ ต่อไป 

4.6.5 โครงการสวนสร้างสุขปลูกผักปลอดสารพิษ โรงพยาบาลสุรินทร์ เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่บุคลากร ใช้พ้ืนท่ีอยู่
บริเวณด้านหลังอาคาร 5 และอาคาร 7 บรรยากาศค่อนข้างสวยงาม ขณะนี้ มีโครงการขายต้นกล้าผัก 
จําหน่ายได้ราคาต้นละ 10 บาท และจะมีการจัดต้ังกองทุนชมรมปลูกผักปลอดสารพิษ โรงพยาบาล
สุรินทร์ ได้งบสนับสนุนเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท เพ่ือนํามาดําเนินงานซ้ือเมล็ดพันธุ์ จ้างคนดูแลสวน 
รวมถึง จัดจําหน่ายก็จะมีเงินหมุนเวียน รวมถึง มีเจ้าหน้าท่ีจากสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสุรินทร์ เป็นท่ี
ปรึกษาเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ ขณะนี้ก็เริ่มเห็นผลผลิตแล้ว คาดว่า เดือนมิถุนายนนี้ น่าจะสามารถ
เก็บเก่ียวผลผลิตมาทําการจัดจําหน่ายในโรงพยาบาลสุรินทร์ได้ ซ่ึงเป็นผักปลอดสารพิษ 100% 

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.7 รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

4.7.1 จัดอบรมโครงการพัฒนา ครู ก. ด้านการพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ ระหว่างวันท่ี 22 – 24 
พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วย
หายใจ และเพ่ือจัดต้ังทีม ครู ก. ด้านการพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ กลุ่มเป้าหมายคือ หอผู้ป่วยท่ี
มีการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ จํานวน 70 คน และได้รับการสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจชนิด 
Volume รุ่น C1 พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 4 เครื่อง 

4.7.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบริการงานจ่ายกลางเขตนครชัยบุรินทร์ เรื่อง “Together We Can 
Achieve Excellence in Safety and Quality 2017”  โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการทํางานและนําความรู้ไปประยุกต์แก้ปัญหาและพัฒนางานจ่ายกลางเครือข่ายเขตนคร
ชัยบุรินทร์ ในวันท่ี 18 – 19 พฤษภาคม 2560 

4.7.3 เรื่อง การบรรจุพยาบาลลูกจ้างชั่วคราว จากการประชุมทางไกล Teleconference เม่ือวันท่ี  17 
พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 11.30 น. ท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จากปัญหาเรื่อง 
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ครม.ไม่อนุมัติการบรรจุตําแหน่งพยาบาลลูกจ้างชั่วคราว  จํานวน 10,992 ตําแหน่งเป็นตําแหน่ง
ข้าราชการ ทําให้เจ้าหน้าท่ี กลุ่มพยาบาลใหม่ท่ัวประเทศเกิดความไม่พอใจมีการเคลื่อนไหว และจะรวมตัว
กันลาออกท้ังประเทศท้ังหมด 13,000 คน ภายใน 30 กันยายน 2560 ทําให้ผู้บริหารกระทรวง
สาธารณสุข และสํานักการพยาบาล ได้ร่วมกันประชุมปรึกษาหาแนวทางการแก้ไข โดยมีรอง
นายกรัฐมนตรี ท่านวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน และมี กพ. เป็นเลขาฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข/รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข/  คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและกําลังคน
ภาครัฐ (คปร) /ผู้อํานวยการสํานักการพยาบาล/ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  

สรุปผลการประชุม ดังนี้   
จากตําแหน่งท่ีขอ  10,992 ตําแหน่ง ได้ตําแหน่งจากกระทรวงสาธารณสุขท่ีเป็นอัตราว่างและมี

อยู่แล้ว   
♦ รอบแรก   1,200  ตําแหน่ง 

   ♦ รอบท่ี 2   1,000  ตําแหน่ง 
   ♦ รวม       2,200  ตําแหน่ง   

จะเหลืออีก 8,792 ตําแหน่ง ทางคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและกําลังคนภาครัฐ จะจัดสรร
ตําแหน่งใหม่ให้โดยแบ่งบรรจุภายใน  3 ปี  (2931,  2931,  2930) 

   ปี 2560  บรรจุ 2,200 + 2,931 =  5,131  ตําแหน่ง 
   ปี 2561  บรรจุ   2,931  + เกษียณ 
   ปี 2562  บรรจุ  2,930  + เกษียณ 

หลังจากนี้ ก็จะใช้ตําแหน่งท่ีเกษียณบรรจุให้ และมีการทําแผนอัตรากําลังระยะยาวเพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและกําลังคนภาครัฐ ต่อไป   

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.8 เรื่อง แจ้งจากรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร     มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1) รายงานสถานะเงินบํารุงโรงพยาบาลสุรินทร์  ณ วันท่ี 30  เมษายน  2560   
ยอดคงเหลือยกมาจากเดือนเมษายน 2560 425,584,371.44  บาท 

   รายรับ      87,590,967.03  บาท 
   รายจ่าย      92,122,133.91  บาท 

คงเหลือยกไปเดือนหน้า  421,053,204.56  บาท 
   หักเงินกัน งบค่าเสื่อม      70,372,413.45  บาท 
   คงเหลือ    350,680,791.11  บาท 

หนี้สิน/ภาระผูกพัน  352,944,745.09  บาท 
   เงินบํารุงคงเหลือสุทธิ      -  2,263,953.98  บาท 
   รายรับสูง/ตํ่ากว่ารายจ่าย   -  4,531,166.88  บาท 

ดัชนีชี้วัดทางการเงินบัญชีเกณฑ์คงค้าง เดือนเมษายน 2560 
    Quick Ratio  = 2.72   

Current Ratio  = 3.20     
Cash Ratio   = 1.92 
มูลค่าคงคลัง   128,100,598.65  บาท 

2) รายงานการใช้เงินงบกลาง (ครุภัณฑ์) ของโรงพยาบาลสุรินทร์ ประจําเดือน เมษายน 2560  
งบกลางท่ีตั้งไว้  ปีงบประมาณ 2560  วงเงินท่ีจัดสรร 25,000,000.00  บาท 
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จัดซ้ือเดือนมีนาคม 2560   จํานวน           –       บาท 
จัดซ้ือต้ังแต่ต้นปี   จํานวน    7,128,790.00  บาท 
คงเหลืองบกลาง   จํานวน  17,871,210.00  บาท 

3) แจ้งให้ทราบ โรงพยาบาลสุรินทร์ จะจ่ายเงิน P4P ประจําเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม  2560 ภายในสิ้น
เ ดือนพฤษภาคม 2560 นี้  และในเดือนต่อไปขอให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบวันลาของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถูกต้องด้วยว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับค่าตอบแทน P4P หรือไม่ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
4.9   เรื่อง เสนอจากผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านต่าง ๆ 

- ไม่มี 
4.10 เรื่อง เสนอจากประธานองค์กรแพทย์  

- ไม่มี 
4.11  เรื่อง เสนอจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก  

- ไม่มี 
4.12 เรื่อง เสนอจากลุ่มงาน/ศูนย์ต่างๆ 

4.12.1  หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
1) แจ้งข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ IC พบว่า ตัวเลข Infection ของ VAP และ CLABSI มีตัวเลขลดลง แต่เม่ือ

เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด SHIFT 2 ของโรงพยาบาลสุรินทร์ ยังอยู่ในเกณฑ์ 25-50 % ซ่ึงเป็นตัวเลขท่ี
ยังไม่มาก เพราะฉะนั้น จะต้องมีการแก้ไข โดยทางงาน IC ได้ปรึกษากับรองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจ
ด้านการพยาบาล แล้วให้ช่วย Revise คณะกรรมการ ICWN ใหม่ เพ่ือจะได้ปิด Gap ของ ICWN และ
จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติ เพ่ือท่ีจะสํารวจในส่วนของโรคติดเชื้อของหน่วยจ่ายกลาง เพ่ือเป็นข้อมูล
นําเข้าในการวางแผนงบประมาณปี 2561 ทุกหน่วยงานจะต้องมีการเริ่มสํารวจว่าจะพัฒนาทาง  
ด้านใดบ้าง ให้ตรงกับแผนยุทธศาสตร์ท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ทําการประชาพิจารณ์ เม่ือสัปดาห์ท่ี
ผ่านมา เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ใหม่ท่ีโรงพยาบาลจะใช้ รวมถึง Service Plan สาขา
ต่างๆ ด้วย 

2) สรุปอุบัติการณ์ความเสี่ยงของโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพรายงานให้ท่ี
ประชุมทราบ 

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ   สรุปอุบัติการณ์ความเสี่ยงของโรงพยาบาลสุรินทร์ 
• รายงานความเสี่ยงของ โรงพยาบาลสุรินทร์ ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2559–มีนาคม 2560พบว่า ใน

เดือน พฤศจิกายน 2559 มีอุบัติการณ์มากท่ีสุดถึง 4,253 ครั้ง ด้าน Clinic มากกว่า Non Clinic 
แต่เรื่อง Non Clinic ยังพบบางส่วนท่ี Under report ท่ีจะส่งเข้ามา เช่น ใบส่งซ่อมต่างๆ ในโอกาส
ต่อไปจะทําการติดตามอีกครั้งหนึ่ง 

• สัดส่วนของอุบัติการณ์ความเสี่ยงส่วนใหญ่จะเป็นระดับ B ถ้าเทียบ A กับ B ซ่ึงเป็นส่วนของ Near  
miss จะมากกว่าส่วนท่ีเป็น Miss ในเดือน มกราคม 2560 มีสัดส่วนระหว่าง Miss กับ Near miss 
ใกล้เคียงกัน 

• เรื่อง sentinel event ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560 พบอย่างต่อเนื่องมีเพียงเดือน 
กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น ท่ีไม่พบ sentinel event ประเด็นท่ีพบซ่ึงยังไม่สามารถเปิด Gap ได้เลย 
คือเรื่องผู้ป่วยทําร้ายผู้อ่ืน ซ่ึงพบเกือบทุกเดือน ส่วนด้าน Non clinic เรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด 
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ส่วนใหญ่มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ปัญหาท่ียังพบ คือ ปัญหาคนไข้หนีกลับ ซ่ึงทุกครั้งท่ีเกิดปัญหาได้มี
การทํา RCA ข้ึนมา ท่ียังเป็นในส่วนของหน้างานท่ีทํามา ซ่ึงบางส่วนทีมความเสี่ยง ได้ศึกษาเรื่อง RCA 
ดังกล่าวนี้แล้ว คิดว่า จะดึงเข้ามาทําในเชิงระบบอีกครั้งหนึ่ง ล่าสุดในเดือน เมษายน 2560 ท่ีเกิดข้ึน
คือเรื่องการเสียชีวิตผิดธรรมชาติเป็นความรุนแรงระดับ I และผู้ป่วยทําร้ายตัวเองเป็นความรุนแรง
ระดับ D 

• ความเสี่ยงทางด้าน Clinic เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2560 พบปัญหาในเรื่องห้องผ่าตัด Safe 
surgery ในเรื่องของ Re-intubate ET tube มี case หลังผ่าตัดมี Impression negative pressure 
pulmonary edema หลังผ่าตัด tonsillectomy หอบแล้วใส่ tube ใหม่ ผ่าตัดซํ้า 1 ราย ความ
รุนแรงระดับ F มีคนไข้ tear artery จากการทํา ORIF 1 ราย นอกจากนั้นจะเป็น case ท่ีเก่ียวกับ
ประเด็นการสื่อสาร คือ set ผ่าตัดผิดเวลาผู้ป่วยดมยาไปแล้ว แต่ Staff ไม่ได้มาทําการผ่าตัด เป็น
ความรุนแรงระดับ E  

• เรื่องของยาและเลือด มี case ท่ีแพ้สารทึบแสง 2 ราย Med error คือจ่ายยาผิดแต่ตรวจพบก่อนเป็น 
Near miss B  มีการรายงานหมู่เลือดผิด  ด้าน process เรื่องกระบวนการ case คนไข้มี miss 
diagnosis เรื่องของ pneumothorax และ Rabie  การประเมินคนไข้ พบ case ท่ีชักและหยุด
หายใจขณะรอให้ยาเคมีบําบัด ความรุนแรงระดับ E  รายงานผล lab ผิดคน 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ   สรุปรายงานความเสี่ยงของโรงพยาบาลสุรินทร์ 
1) เรื่อง Sentinel event จะรายงานทางโทรศัพท์ กับ หัวหน้ากลุ่มงาน และ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลโดยตรง 

เพ่ือจะได้วางแผนร่วมกันไม่ให้เกิดการฟ้องร้องเกิดข้ึน 
2) ในช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างระบบเก่า คือ รายงานแบบกระดาษกับระบบรายงานทางคอมพิวเตอร์ทาง IOR 

เพราะฉะนั้น สมมุติว่า มีรายงานแบบกระดาษเข้ามา จะส่งตรงไปท่ีหัวหน้ากลุ่มงาน ประธาน PCT เลขา 
PCT แต่ถ้าเป็นการรายงานทาง IOR ตัวโปรแกรมจะส่งไปให้หัวหน้ากลุ่มงาน ประธาน PCT และ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาล เปิด Mail ตอนเช้าก็จะพบรายงานความเสี่ยง ฝากกลุ่มงานต่างๆ ต้องตามในกลุ่ม
งานของตนเองว่าได้มีการทํา RCA หรือยังหรือปรับปรุงกระบวนการต่างๆ แล้วหรือไม่ 

3) เรื่อง Program TOR จะมีการ HRD มีการอบรม Training ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ต้องขอความร่วมมือจากองค์กร
แพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมอบรม Training ในครั้งนี้ 

4)  เรื่อง การทบทวน RCA ทางศูนย์คุณภาพจะเก็บไว้ เช่นกรณี Hanging Electrical burn หรือ Upper GI 
Bleed ของกลุ่มงานอายุรกรรม และศัลยกรรม ได้ทําการตกลงกัน ก็จะมอบให้หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
และหัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม ลงนาม MOU  ร่วมกัน เพ่ือประกาศให้บุคลากรในองค์กรทราบ เพ่ือสรุป
ออกมาเป็นนโยบาย Patient Safety ซ่ึงจะขับเคลื่อนเต็มท่ีในปีงบประมาณต่อไป 

หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม เรื่องข้อตกลงระหว่างกลุ่มงานศัลยกรรมและกลุ่มงานอายุรกรรมนั้น ได้มีการ
พูดคุยตกลงกันเรื่อยๆ เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกันในกรณีท่ีเกิดปัญหาทางปฏิบัติ 

5) เรื่อง ENV ทางศูนย์คุณภาพเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ คณะกรรมการ ENV โรงพยาบาลสุรินทร์ ท่ียังค้างอยู่ คือ 
• การปรับปรุงระบบอัคคีภัย โรงพยาบาลสุรินทร์ 
• โครงการอบรมความรู้ทางด้าน ENV 
•  การปรับภูมิทัศน์หน้าโรงพยาบาลสุรินทร์ เพ่ือแก้ปัญหาน้ําท่วม โดยการวางแผนในการวางระบบ

ท่อระบายน้ําในโรงพยาบาลสุรินทร์ 
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6) เนื่องจากกลุ่มงานเภสัชกรรม มีใบอุบัติการณ์ค่อนข้างมาก ขอให้ครั้งต่อไปเป็นวาระติดตาม ให้กลุ่มงาน
เภสัชกรรมแสดง Action plan ท่ีส่ง สรพ.ไป เพ่ือดูว่ามีการดําเนินการอย่างไร ซ่ึงจะต้องวัดเป็น Quick win 
ทุก 3 เดือน เพราะเป็นเรื่องของความเสี่ยง และใบอุบัติการณ์ค่อนข้างมาก 

7) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โรงพยาบาลสุรินทร์ ซ่ึงเป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับประชาชน จากการทําประชาพิจารณ์
ท่ีผ่านมา รวมถึง เป็นฉบับท่ีทุกคนมีส่วนช่วยเสนอความคิดเห็นในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ในครั้งนี้ สิ่งท่ี
ต้องทําคือจะทําแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวออกมาเป็นภาคปฏิบัติอย่างไร ซ่ึงทางคณะกรรมการฯ ได้มีการ
เสนอเป็น 40 Project ใน 5 ปี จึงได้เลือก Project เป็น Flat shift project โดย 5 – 6  Project จะมี 
Project manager เป็นรองผู้อํานวยการด้านต่างๆ แล้วเขียนโครงการเสนอในปีงบประมาณ 2561 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
4.12.2 หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

  จากปัญหาการ Admit ของคนไข้ case แขวนคอมาท่ี ER ซ่ึงปกติทาง ER จะใส่ Collar และ 
Admit เข้าหอผู้ป่วยอายุรกรรม เพ่ือดูเรื่อง Hypoxia ซ่ึงเข้าใจว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่ได้มีการเขียนแนว
ปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน บางครั้งแพทย์ท่ีเก่ียวข้อง อาจจะมีข้อสงสัยแต่ไม่ได้มีการปรึกษากัน จึงได้ทําหนังสือถึง 
รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ และได้ปรึกษารองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ   
เพ่ือจะเชิญกลุ่มงานอายุรกรรม และกลุ่มงานศัลยกรรม มาทําการประชุม เพ่ือทําการตกลงกันในเรื่องของ 
Hanging upper GI bleed และ Electrical burn ซ่ึงบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยดี โดยประชุมเม่ือ     
วันอังคารท่ี 16 พฤษภาคม 2560 ส่วนบันทึกการประชุมจะนําเสนอรองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ รวมท้ัง 
เสนอหัวน้ากลุ่มงานอายุรกรรม และหัวหน้ากลุ่มศัลยกรรม เพ่ือตรวจสอบข้อมูลให้ตรงตามท่ีได้ประชุมร่วมกัน 
และทําการเซ็น MOU เป็นแนวทางปฏิบัติ ต่อไป 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
4.12.3  กลุ่มงานรังสีรักษา  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

พญ.สุภาพรรณ  วิทยานุวัฒน์  ตัวแทนกลุ่มงานรังสีรักษา แจ้งในท่ีประชุม ปัจจุบันงานรังสีรักษา ให้บริการฉายรังสี
แก่ผู้ป่วยมะเร็งในจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียง ซ่ึงยอดผู้ป่วยในปีท่ีผ่านมาประมาณ 900 กว่าราย 
คาดว่า ในปีนี้น่าจะมากกว่า 1,000 ราย ซ่ึงเต็มท่ีศักยภาพการฉายแสงต่อเครื่อง เครื่องฉายแสง 1 เครื่อง
และเครื่องจําลอง 1 เครื่อง ในระหว่างนี้ได้มีการติดต้ังเครื่องใส่แร่ โดยได้งบฯประมาณ 29.5 ล้านบาท   
ได้มีการติดต้ังต้ังแต่เดือน มกราคม 2560 จะพร้อมใช้งานได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2560 หากการ
ติดต้ังเสร็จจะให้บริการเรื่องการฉายแสงและใส่แร่ได้อย่างครบถ้วน คนไข้ก็จะไม่ต้องเดินทางไปท่ีอ่ืน แต่
ในขณะนี้งานรังสีรักษา จะติดขัดในเรื่องของอัตรากําลังมากท่ีสุด เนื่องจาก ยังขาดนักฟิสิกส์การแพทย์ท่ีจะ
มาปฏิบัติงานของเครื่องคํานวณปริมาณรังสี ในปัจจุบันท่ีสามารถให้บริการได้ เนื่องจาก ใช้นักฟิสิกส์ Part 
time เป็นการคํานวณ On line แล้วทําการควบคุมเครื่องเอง หากจะเปิดให้บริการเครื่องใส่แร่ในเดือน 
กรกฎาคม 2560 นี้ ถ้าไม่มีนักฟิสิกส์ท่ีทํางาน Full Time ก็จะไม่สามารถเปิดใช้เครื่องได้เลย เนื่องจาก 
ขาดหลักเกณฑ์ของการขออนุญาตใช้เครื่องฯ ซ่ึงทางโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ติดต่อนักฟิสิกส์มา 1 คน     
เป็นนักฟิสิกส์จากศูนย์มะเร็งลพบุรี บ้านเกิดอยู่ท่ีหนองก่ี เป็นข้าราชการ ด้วยระยะเวลาท่ีกระชั้นชิดใกล้จะ
เปิดเครื่องใส่แร่แล้ว ถ้าเจรจาให้นักฟิสิกส์ท่านนี้ลาออกจากราชการมาเป็นลูกจ้างชั่วคราวท่ีโรงพยาบาล
สุรินทร์ โดยมีค่าตอบแทน 4 แสนบาท ภายใน 2 ปี อาจจะมีค่าจ้างรายเดือนในสาขาขาดแคลน 9,000-
13,000 ต่อเดือน และอาจจะมีค่าชดเชยท่ียังไม่บรรจุเป็นข้าราชการอีกประมาณ 5,000 บาทต่อเดือน 
หากจะขออนุมัติในท่ีประชุม ขอใช้เงินจากกองทุนมะเร็งหรือกองทุนอ่ืนๆ มาเป็นค่าจ้างได้หรือไม่ 
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ประธาน   เนื่องจากนักฟิสิกส์รายดังกล่าวเป็นข้าราชการอยู่แล้ว เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมถูกต้อง และม่ันคง มอบ

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รีบดําเนินการจัดหาตําแหน่งว่างไปปรับเปลี่ยนเป็นตําแหน่งนักฟิสิกส์รับย้ายโดย
เร่งด่วน ต่อไป  

หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  รับทราบและดําเนินการ 
4.12.4 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม   แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 

1) รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ ประจําเดือนเมษายน 2560 
• รายงานการจัดซ้ือ เดือนเมษายน 2560 ซ้ือยา 30.03 ล้านบาท (ร้อยละ 60.79 ของงบ

จัดสรร) อยู่ในเกณฑ์ปกติและมีมูลค่าซ้ือร่วมจังหวัดและเขต (7 เดือน) ร้อยละ 11.23 (เป้า
มากกว่าร้อยละ 20) 

• รายงานการจ่ายคงคลัง เดือนเมษายน 2560 จ่ายยา 27.12 ล้านบาท (ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย 
33.23 ล้านบาท) คงคลัง 46.75 ล้านบาท (1.72 เดือน) 

• การจ่ายยาให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และ PCU 7 เดือน จ่าย 5.69 ล้านบาท 
(แผน 10.52 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 53 อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

2) รายงานผล Service plan RDU ไตรมาสท่ี 2 จังหวัดสุรินทร์ สรุปตัวชี้วัดร้อยละของโรงพยาบาลใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล 

• RDU1 (Process) ผ่านร้อย 100% 
• RDU1 (Output) ทําได้ 3 แห่ง จากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 17 แห่ง 
• RDU2 (Output) ทําได้ 4 แห่ง จากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 17 แห่ง   
ผ่านท้ัง  RDU1 (Output) + RDU2 (Output) 3 แห่ง จากโรงพยาบาลชุมชน 17 แห่ง (เท่ากับร้อย
ละ 17.65) ไม่ผ่านเกณฑ์ (เป้า ≥ ร้อยละ 40) 

3) พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง 
• ร้องเรียนพฤติกรรมบริการ ณ ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกผ่านทางศูนย์ดํารงธรรม ได้ทําบันทึกชี้แจง

เรียบร้อยแล้ว 
• ร้องเรียนระบบคิว ได้รับยาล่าช้า ทํา RCA 

4) กลุ่มงานเภสัชกรรม ได้รับจัดสรรอัตรากําลังตําแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 4 คน (ร้อยละ 34 FTE  
มี 21 จาก 50) ของเขตสุขภาพท่ี 9  จังหวัดสุรินทร์ ได้รับจัดสรร 8 ราย 

5) มีหนังสือเวียนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง แนวทางบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2560 ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2560 โดยกระจายวัคซีน
ผ่านระบบ VMI ขององค์กรเภสัชกรรม ส่งถึงหน่วยบริการ ในวันท่ี 10, 20 และวันท่ี 30 พฤษภาคม 
2560 ส่วนการฉีด กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รับผิดชอบดําเนินการ ต่อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคคลากรทางการแพทย์  ฝากกลุ่มการพยาบาล เรื่อง ใบการใช้ยา ท่ีผ่านมา

 จะเป็นยากินหรือยาฉีด จะอยู่ในแฟ้มคนไข้ด้านหน้าสุด แพทย์ก็จะนับยา antibiotic ว่าก่ีวัน ดูว่าสั่งยา
ถูกต้องหรือไม่ ต่อมาใบการใช้ยานี้ไปรวมอยู่ในแฟ้ม ซ่ึงพยาบาลจะทราบคนเดียวเท่านั้น โดยท่ีแพทย์
เจ้าของไข้ไม่ทราบเลยว่า คนไข้ได้ยาตามท่ีแพทย์สั่งหรือไม่ กรณีถ้าคนไข้นอนรักษาในโรงพยาบาลเป็นเดือน 
ก็จะมียาหลายรายการ ยิ่งจะมีปัญหามากข้ึน เนื่องจากพยาบาลมีภารงานเพ่ิมมากข้ึนไม่มีเวลาแจ้งเตือนกัน 
ดังนั้น จึงต้องมีการมาพิจารณาร่วมกันว่าจะทําอย่างไรให้แพทย์ได้ดูใบการให้ยานี้ด้วย 
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รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เริ่มแรกใบการใช้ยาอยู่ใน chart อย่างท่ีกล่าว แต่ภายหลังได้แยก

ออก เนื่องจากเวลาพยาบาลให้ยาจะต้องให้แบบ Real time เซ็นชื่อ จึงแยกใบนี้ออกมา เพ่ือให้ยาคนไข้ตาม
เตียง ขณะนี้ได้มีการเปลี่ยนระบบการมอบหมายงานใหม่ โดยแบ่งเป็นทีม ให้ทุกคนรับผิดชอบคนไข้ total 
care ในส่วนท่ีตัวเองดูแล อาจจะต้องมีการนําใบไปคืนใน chart จะปรึกษากันและร่วมกันพิจารณาอึกครั้ง 

ประธาน     มอบกลุ่มการพยาบาล รับเรื่องนี้ไปร่วมกันพิจารณา แล้วนําเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ
 ครั้งต่อไป 
ท่ีประชุม รับทราบ 
4.12.4 เรื่อง แจ้งจากหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม  มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

 1)  ขอเสนอให้เภสัชกร ข้ึนไปดูเรื่องการใช้ยาของคนไข้ท่ีหอผู้ป่วยเหมือนท่ีเคยปฏิบัติผ่านมา รวมท้ัง ให้เภสัชกร
เข้าไปดูหน้างาน อาจจะเป็นเฉพาะหอผู้ป่วยท่ีมีคนไข้หนาแน่นก็ได้ ช่วยดูเรื่องยาบางรายการ เช่น การใช้ยา
ป้องกันเลือดแข็งตัวท่ีมี Drug interaction ค่อนข้างมาก ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยยิ่งข้ึน 

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  ขณะนี้กลุ่มงานเภสัชกรรม ได้ทําคําสั่งเรื่องนี้แล้วมี 2 ส่วน คือ การทํางานกับ PCT 
และประจํา Ward ซ่ึงจะมีเภสัชกรประจํา PCT และ Ward มีรายชื่อเภสัชกร รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว     
อยู่ระหว่างดําเนินการ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
2)  เสนอเรื่องไฟส่องสว่าง สัญญาณไฟกระพริบทางร่วม ป้ายลดความเร็ว บริเวณประตูทางเข้า-ออก หน้า
โรงพยาบาลสุรินทร์ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและเกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์และประชาชน
ผู้ใช้บริการทางประตูเข้า-ออก ด้านหน้าโรงพยาบาลได้ 

ประธาน   ในวันท่ี 8 มิถุนายน 2560 จะเป็นการประชุมสภากาแฟสัญจร ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
ขอเรียนเชิญทุกท่านท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุมและจะเสนอเรื่องขอรับการสนับสนุนระบบความปลอดภัย
และความไม่เป็นระเบียบบริเวณหน้าโรงพยาบาลสุรินทร์เป็นหลัก เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เช่น แขวง
การทาง ตํารวจ เทศบาล เป็นต้น ร่วมกันพิจารณาและสนับสนุนแก้ไขปัญหาอย่างไร เรียนเชิญหัวหน้ากลุ่ม
งานศัลยกรรมร่วมเสนอด้วย รวมท้ังจะ มีการนําวีดีทัศน์ โรงพยาบาลสุรินทร์ ไปเปิดให้หัวหน้าส่วนราชการ
ต่างๆ ได้รับชมด้วย 

ท่ีประชุม รับทราบ  
4.12.5 หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม    แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 

1)  การเตรียมความพร้อมรองรับการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค รองนายกรัฐมนตรี พลเรือ
เอกณรงค์  พิพัฒนาศัย “ตรวจเยี่ยมศูนย์สุขภาพชุมชนศุภกาญจน์” ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 โดยมี
กําหนดการ ตามเอกสารท่ีมอบในท่ีประชุม 

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน ขอเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องท่ี รพ.สต.เสนอขอรองนายกรัฐมนตรี ในโอกาส
ท่ีมาตรวจเยี่ยมมี 4 เรื่อง คือ  

1. อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น 
2. เรื่องให้ช่วยผลักดันเก่ียวกับการย้ายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ ไปอยู่ในพ้ืนท่ีการ

ครอบครองของทหารท่ีว่าง จํานวนหลายไร่ 
3. เรื่องขอให้สนับสนุนเครื่อง linac ซ่ึงผ่านกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ขณะนี้เรื่องอยู่ท่ีสํานักงบประมาณ 
4. เรื่องของบสนับสนุนสร้างอาคาร PCC สุริยกานต์ 
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2)  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เม่ือวันท่ี 27 
เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมภักดีสุขกิจ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ แจ้งให้ทราบ ดังนี้   
- เรื่อง NCD ขณะนี้ผลงานของท้ังจังหวัด และอําเภอเมืองในเรื่อง CVD risk ผลงานของจังหวัดอยู่ท่ี

ร้อยละ 95.35 ผลงานของอําเภอเมืองอยู่ท่ีร้อยละ 92.66 
- เรื่อง ร้อยละโรคเบาหวานท่ีควบคุมได้ เป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 40  ผลงานจังหวัดสุรินทร์ อยู่ท่ีร้อย

ละ 19.89 ผลงานอําเภอเมือง อยู่ท่ีร้อยละ 16.23 
- เรื่อง การตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา เป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 60 ผลงานจังหวัด อยู่ท่ีร้อยละ 46  

ผลงานอําเภอเมือง อยู่ท่ีร้อยละ 44.57 
- เรื่อง ของการตรวจเท้า เป้าหมายร้อยละ 60 ผลงานจังหวัดสุรินทร์ อยู่ท่ีร้อยละ 49 
   ผลงานอําเภอเมือง อยู่ท่ีร้อยละ 35 
- เรื่อง ผู้ป่วยรายใหม่ ผลงานจังหวัดสุรินทร์ ได้ 378 ราย อัตราป่วยรายใหม่ของความดันลดลง ร้อย

ละ 2.5 ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 เป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 60 ผลงาน
โรงพยาบาลอยู่ท่ีร้อยละ 72  ผลงานอําเภอเมืองได้ร้อยละ 40  

- สถานการณ์โรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยาในจังหวัดสุรินทร์ 
o โรคมือเท้าปาก     อันดับ 1 ของเขต 
o โรคไข้ดําแดง และโรคไข้เลือดออก  อันดับ 2 ของเขต 

- สถานการณ์โรคติดต่อสําคัญ อําเภอเมืองสุรินทร์ 
o โรคไข้เลือดออก  จํานวน 60 ราย   อัตราป่วย 22.63 ต่อแสนประชากร 
o โรคไข้อีดําอีแดง จํานวน 196 ราย  อัตราป่วย 73.91 ต่อแสนประชากร 
o โรคสุกใส  จํานวน 53 ราย   อัตราป่วย 19.99 ต่อแสนประชากร 
o โรคมือเท้าปาก จํานวน 127 ราย  อัตราป่วย 47.89 ต่อแสนประชากร  

- ผลการพิจารณาการได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ อําเภอเมืองสุรินทร์ ปี 2560 ดังนี้  
� บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  จํานวน 632 dose  
� ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 15,850 dose  

o กลุ่มเป้าหมายจะต้องได้รับวัคซีนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของวัคซีนท้ังหมด  
o เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนฯ ในวันท่ี 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2560  
o ค่าใช้จ่ายการจัดการและค่าชดเชยบริการให้วัคซีนฯ เหมารวมอยู่ในงบบริการส่งเสริม

สุขภาพและป้องกันโรค  
o จัดสรรวัคซีนฯ ให้แก่ รพ.สต. 24 แห่ง ศสม. 3 แห่ง และกําหนดแผนให้บริการฉีดวัคซีน 

ณ หน่วยบริการท่ีเก่ียวข้องภายในโรงพยาบาลสุรินทร์  
ท่ีประชุม รับทราบ 
4.12.6  หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ขณะนี้ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม มีสูติแพทย์ ลาศึกษาต่อ 1 ท่าน จึงมีความจําเป็นในการจัด
อัตรากําลัง ระบบงานใหม่ รวมถึง หัวหน้ากลุ่มงานฯ โดยเริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 นี้ นพ.เฉลียว  
สัตตมัย นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ จะรับหน้าท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม แทน  

ท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
5.1  รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร   ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่าน ช่วยกันประหยัดน้ํา ไฟฟ้า เพ่ือเป็นการ

อนุรักษ์พลังงานร่วมกัน  
ท่ีประชุม รับทราบ 
5.2   หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้า

หลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จะเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร์ 
ระหว่างวันท่ี 23 – 25 พฤษภาคม 2560 โดยโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้มีคําสั่งมอบหมายให้ผู้เก่ียวข้อง
เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ  

 5.3    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป แจ้งขอความร่วมมือกลุ่มงาน/ศูนย์ต่าง ๆ ให้นําเอกสาร หรือ power 
point ส่งให้ท่ีกลุ่มงานบริหารท่ัวไป ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพ่ือตรวจสอบเอกสารจัดเข้าแฟ้มและ power 
point ให้เรียบร้อยก่อนมีการประชุม 

5.4    ตัวแทนกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์   (นายวิจิตร  เสาวรัจ)  รายงานโครงการปรับปรุงระบบท่อลม รับ – ส่ง  
สิ่งตรวจ ยา และเอกสาร พร้อมขออนุมัติวงเงินในการปรับปรุง จํานวน 4.8 ล้านบาท 

ประธาน     เนื่องจาก ระบบท่อลม เป็นเรื่องท่ีสําคัญต้องใช้งบลงทุนค่อนข้างสูง ดังนั้น ให้ทางกลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์ เก็บข้อมูลศึกษาปัญหาต่างๆ ไปก่อน โดยมอบหมายให้รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ เข้าไป   
ศึกษาดูเรื่องนี้ และยังมีหลายๆ ท่านยังไม่ทราบข้อมูลท่ีชัดเจน ถูกต้อง รวมท้ัง ให้กลุ่มการพยาบาล และ
หัวหน้าหอผู้ป่วยต่าง ๆ ท่ียังใช้ระบบท่อ เข้าไปช่วยประเมินถึงความเหมาะสม และความจําเป็นด้วย 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน       สอบถามคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ให้ท่ีประชุมทราบ และ

พิจารณาเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดประชุม 
ปิดประชุม       เวลา 17.15 น. 
 
 
        ............................................. ผู้จัดทํา/ทานรายงานการประชุม 

      (นายองอาจ  ติรกิจพงษ์พันธ์) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

      18 พฤษภาคม  2560 
 
 
        ..................................................ตรวจรายงานการประชุม 

         (นายปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์) 
                                     รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 

       18 พฤษภาคม  2560 
 
 

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

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ 
      18 พฤษภาคม  2560 


