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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสุรินทร์ 
ครั้งท่ี 6/2560 

วันพุธท่ี 14  มิถุนายน 2560  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก ช้ัน 9 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. นางสาวสุวิชา สังขพันธุ์ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
7. นางสาวกฤษณา ร้อยศรี  ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านนโยบายและแผนงาน 

หัวหน้าศูนย์ Data Center 
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ  กรรมการ 

8. นายวรเวทย์  โรจน์จรัสไพศาล ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ    กรรมการ 

9. นางสาวภัสสร สื่อยรรยงศิริ ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านเวชระเบียน    กรรมการ 
10. นายพรรณกิจ วนแสงสกุล ผู้อํานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก    กรรมการ 
11. นายวินัย  อึงพินิจพงศ์ รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 

หัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุ 
หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก    กรรมการ  

12. นางสาวพรรณทิพย์ มูลศาสตรสาทร ประธานองค์กรแพทย์     กรรมการ 
13. นายพิชัย  ชาติกิจอนันต์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม    กรรมการ 
14. นายศิวาเมษฐ์ แข่งเพ็ญแข หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม     กรรมการ 
15. นายกิตติศักด์ิ เชื้อสกุลวนิช หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรรมการ 
16. นางสาวชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม    กรรมการ 
17. นางสาวพรรณชณัฐ มหรรทัศนพงฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา    กรรมการ 
18. นายกิตติศักด์ิ สุรพงษ์พิวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช     กรรมการ 
19. นายอิสระ  อริยชัยพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน    กรรมการ 
20. นางสาวศิริวรรณ ทิวทอง  หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา     กรรมการ 
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21.  นางสาวพิรุณรัตน์ เจียรักสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา    กรรมการ 
22.  นางสมศรี  พิริยาสัยสันติ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ    กรรมการ 
23.  นางปิยะอร  รุ่งธนเกียรติ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร    กรรมการ 
24.  นางกัลยรัตน์ สังข์มรรทร ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ    กรรมการ 
25.  นางสุนีย์  จิรันดร  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านประกันคุณภาพการพยาบาล กรรมการ 
26.  นางอัปสร  สารสุวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  กรรมการ 
27.  นางอนัญญา ไทยสูง  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านจริยธรรมและเก้ือกูลสังคม กรรมการ 
28.  นางศศิธร  กระจายกลาง ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาคุณภาพ   กรรมการ 
29.  นางพลับพลึง กกรัมย์  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก   กรรมการ 
30.  นางจํานรรจา เสาวรัจ  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก กรรมการ 
31.  นางดนัยสร  รัตนวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด   กรรมการ 
32.  นางวัชรีบุตร ต้ังศักด์ิประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม  กรรมการ 
33. นางเสาวนันทา เลิศพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี   กรรมการ 
34.  นางวันเพ็ญ  ทัดศรี  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช   กรรมการ 
35.  นางพรจิต  จันโทภาส หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด   กรรมการ 
36.  นางสุธาวัลย์ สัญจรดี  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม  กรรมการ 
37.  นางสุกัญญา  มีศิริ  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเช้ือ กรรมการ 
38.  นางสาวนันท์นภัส   อิงคะธรรมศักด์ิ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านตรวจรักษาพิเศษ (ไตเทียม) กรรมการ 
39.  นางสาวภสินีย์ นากดี  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน    กรรมการ 
40.  นายสันติ  มุ่งสันติ  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์    กรรมการ 
41.  นางสมนึก  โตมะสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์    กรรมการ 
42.  นางสาวคําพุธ พนาวัน  หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี     กรรมการ 
43.  นางณัฐรดา  ทองสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน   กรรมการ 
44.  นางถวิล  พิพัฒน์พูนสิริ หัวหน้างานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  กรรมการ 
45.  นางสาวพรพิมล ผิวบาง  งานนิติกร      กรรมการ 
46.  นายองอาจ  ติรกิจพงษ์พันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป     กรรมการและเลขานุการ 
47.  นายอังคาร  ตรีนิติ  แทน หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 
48.  นางสาวสิริกานดา สมัญญา  แทน หัวหน้าศูนย์ทารกแรกเกิด 
49.  นางสาวปภาวี ศรีสุวรรณวัฒนา แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
50.  นางสาวพัชฎาพร เสาทอง  แทน หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
51.  นางสมจินตนา โชติปัญญา แทน หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ 
52.  นางวิลาวัลย์ เอนจ  แทน หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก 
53.  นางจิทานันท์ ภัทรพานี แทน หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
54.  นางสาวจรีภรณ์ ศิริมาก  แทน หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 
55.  นายประสิทธิ์ วันดี  แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 
56.  นางดาราวรรณ ทองย้อย  แทน หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
57.  นายวรัญญู  ราชสุข  แทน หัวหน้างานเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม  (ติดราชการ/ติดภารกิจ/ลาพักผ่อน) 
1. นายสมภพ  สารวนางกูร รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ 
2. นายเฉลียว  สัตตมัย  รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้าน long term care/ 

     Palliative care  และ กิจกรรมพิเศษ     
3. นางสุรีย์  กรองทอง รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล    
4. นายชูสิทธิ์  พานิชวิฑิตกุล ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านการสร้างองค์ความรู้ 
     หัวหน้าศูนย์วิจัย 
     หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ  
5. นางพรรณวดี สารวนางกูร ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านคนพิการ ผู้สูงอายุ    
6.  นายชายตา  สุจินพรัหม หัวหน้าศูนย์สั่งการและศูนย์ส่งต่อผู้ป่วย    
7.  นางวิลาวัลย์ อึงพินิจพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 
8.  นายภูมิชาย  สุวรักษ์สกุล หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
9.  นายณกร  ดลเสมอ  หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์   
10.  นายพงศกร  ศรีจันทร์ หัวหน้าศูนย์มะเร็ง 
11.  นางเปรมฤดี  ทวีคง  หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวช 
12.  นางสาวจันทิรา หงส์รพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
13.  นางวัชชรีภรณ์ รัตรสาร  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาบุคลากรและแผนงาน/โครงการ 
14.  นางนงลักษณ์ สุรศร  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านวิจัยและพัฒนาการพยาบาล 
เริ่มประชุม เวลา  13.30 น. 
วาระพิเศษ 
1. โรงพยาบาลสุรินทร์  ได้รับใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ท่ีดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงสาธารณสุข และ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ระยะเวลาในการรับรอง 
ปีงบประมาณ 2559 – 2561 

2. เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ ท่ีได้กระทําความดีและอยู่ในหลักเกณฑ์ รายงานให้ท่ีประชุมทราบประจําเดือน 
มิถุนายน  2560  มีจํานวน  3  ราย  ดังนี้ 
2.1 นางวินัย  สกุลรัตน์  ตําแหน่ง พนักงานทําความสะอาด ศูนย์คนงาน กลุ่มการพยาบาล เม่ือวันท่ี 4 

มิถุนายน  2560 เก็บโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ ไอโฟน 6 ได้ 1 เครื่อง ราคาประมาณ 20,000 บาท จึงนํามา
มอบงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือทําการตรวจสอบ พบว่า เป็นโทรศัพท์ของ นางสาววิภาดา พรมนัด ผู้มารับ
บริการ ซ่ึงแจ้งว่าลืมวางท้ิงไว้จริง ได้ติดต่อขอรับคืนเรียบร้อยแล้ว 

2.2 นางมนติกา  เครือวัลย์  ตําแหน่ง พนักงานประจําตึก ปฏิบัติงานท่ีอาคาร 2  เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2560 
เก็บโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ SAMSUNG NOTE ได้ 1 เครื่อง ราคาประมาณ 15,000 บาท จึงนําส่ง            
งานประชาสัมพันธ์ เพ่ือทําการตรวจสอบ พบว่า เป็นโทรศัพท์ ของ นางสาวนิษา  ยางธิสาร  ผู้มารับริการ 
ซ่ึงตกหล่นท่ีบริเวณดังกล่าว ได้ติดต่อขอรับคืนเรียบร้อยแล้ว 

2.3 นางลัดดา  สุภาพันธ์  พนักงานโรงอาหาร โรงพยาบาลสุรินทร์ เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2560 เก็บกระเป๋า    
ได้ 1 ใบ มีเงินสด 940 บาท และเอกสารสําคัญอีกจํานวนหนึ่ง จึงนําส่งงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือทําการ
ตรวจสอบ พบว่า เป็นทรัพย์สินของ นางสาวนัฎฐกุล  สุดกันหา ผู้มารับริการ ซ่ึงแจ้งว่าลืมวางท้ิงไว้จริง  
ได้ติดต่อรับคืนเรียบร้อยแล้ว 
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อนึ่ง  มีเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ ท่ีกระทําความดีแต่ยังไม่ถึงหลักเกณฑ์ท่ีจะมอบใบเกียรติบัตรและรางวัลให้ 
เนื่องจากสิ่งของท่ีเก็บได้มีมูลค่าไม่สูงหรือสําคัญ สถานท่ีเก็บได้เป็นพ้ืนท่ีเฉพาะจุด แต่เห็นควรมีหนังสือ
ชมเชยการกระทําความดี จํานวน 4 ราย คือ 

1. นายสุริยัน   อุไร  พนักงานเปล  
2. นางสาววนิดา บุญอุ่น  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ หน่วยไตเทียม 
3. นายจันทะ  ต่ืนเต้นดี   พนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
4. นางจันทร์เพ็ญ จันทร์กาบ พนักงานประจําตึก   

3. แนะนํา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ท่ีมาปฏิบัติงานใหม่ ในโรงพยาบาลสุรินทร์ จํานวน  10 ราย 

ประธาน       ในนามตัวแทนของโรงพยาบาลสุรินทร์ ขอขอบคุณผู้เก่ียวข้องทุกท่าน ท่ีทําให้โรงพยาบาลได้รับ
ใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ท่ีดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพได้มาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง  และขอต้อนรับเจ้าหน้าท่ีใหม่ท่ีเข้ามาปฏิบัติในโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมกล่าวยกย่องผู้กระทํา
ความดี ซ่ึงเป็นแบบอย่างให้กับเจ้าหน้าท่ีทุกคน รวมถึง เป็นการปลูกฝังค่านิยม และ อัตลักษณ์ของ
โรงพยาบาลสุรินทร์ คือ ซ่ือสัตย์ ประหยัด กตัญญู ด้วย 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. เรื่อง จากท่ีประชุมกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี 9 แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1) เรื่อง การเฝ้าระวังยกระดับความปลอดภัยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ดําเนินการ 
ดังนี้ 
• ให้เข้มงวดการปฏิบัติงานในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสถานท่ีราชการ 

สถานพยาบาล ตลอดจนประชาชนท่ีมารับบริการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
• ให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV และไฟฟ้าส่องสว่าง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และติดต้ังเพ่ิมเติม

ในจุดเสี่ยง มอบหมายให้รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและคณะ ดําเนินการ 
• เตรียมความพร้อมของทีมแพทย์ พยาบาล เวชภัณฑ์วัสดุการแพทย์ สํารองโลหิต และอ่ืน ๆ ให้สามารถ

ปฏิบัติงานช่วยเหลือทางการแพทย์และสาธารณสุข เม่ือเกิดเหตุต่าง ๆ รวมถึง การเคลื่อนท่ีไปยังจุด
เกิดเหตุ เม่ือได้รับการร้องขอจากหน่วยงานด้านความม่ันคง และให้มีการติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ 
เม่ือพบเหตุผิดปกติให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับ มอบหมายรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและ
คณะทีมงานดําเนินการ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
2. เรื่อง จากท่ีประชุมจังหวัดสุรินทร์ เม่ือวันอังคารท่ี 30พฤษภาคม 2560 ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์     

อําเภอเมืองสุรินทร์ 
2.1  แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ ท่ีย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ 

1) นายโชคดี  อมรวัฒน์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
2) นายกฤตพล   ชุติกุลกีรติ  ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งจาก ผู้อํานวยการสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
3) นายกิตติ  สัตย์ซ่ือ  นายอําเภอรัตนบุรี  ย้ายมาจาก นายอําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 
4) นายปฎิณญา  พานิชอัตรา  รักษาการในตําแหน่ง นายอําเภอโนนนารายณ์ ได้รับการแต่งตั้งจาก 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ท่ีทําการปกครองอําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
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5) นายคณัสชนม์  ศรีเจริญ  รักษาการในตําแหน่ง นายอําเภอสนม ได้รับการแต่งตั้งจาก หัวหน้า     

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ท่ีทําการปกครองอําเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 
2.2 จังหวัดสุรินทร์ ได้ดําเนินการจัดต้ังเคาน์เตอร์บริการอําเภอ...ยิ้ม ณ ห้างสรรพสินค้า บ๊ิกซีซูเปอร์     

เซ็นเตอร์ สาขาสุรินทร์ โดยเปิดให้บริการงานทะเบียน และบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนท่ัวไป 
และทะเบียนราษฎร ต้ังแต่วันท่ี 19 พฤษภาคม 2560  เป็นต้นมา ตามกําหนดวัน เวลาให้บริการ 
ดังนี้ 

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา  10.00 – 18.00 น. 
วันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา 09.00 – 17.00 น.  (ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์) 

2.3 จังหวัดสุรินทร์ โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และหน่วยงานในสังกัด ร่วมกับ หน่วยเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้านอาหารเขต 9 ได้ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารท้ังในสถานท่ีผลิตและ
สถานท่ีจําหน่าย พบปัญหา ดังนี้ 
•••• พบสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สารฟอร์มาลีน สารกันรา และสารฟอกขาวในอาหาร และมีแนวโน้มเพ่ิม

มากข้ึน ซ่ึงมีแหล่งกระจายอาหารจากตลาดสดไปสู่ชุมชน  
•••• การพัฒนาตลาดสดจังหวัดสุรินทร์ ผ่านเกณฑ์ “ตลาดสด น่าซ้ือ” ของกรมอนามัย ร้อยละ 72.72 

น้อยกว่าเป้าหมายร้อยละ 80 
•••• การเฝ้าระวังสถานท่ีผลิตและตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร พบอาหารแปรรูป 3 ชนิด ได้แก่ น้ํา

บริโภคบรรจุภาชนะปิด น้ําแข็งบริโภค และเส้นก๋วยเต๋ียว 
จังหวัดสุรินทร์  ได้ระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดและภาคี

เครือข่าย เสนอความเห็นเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาความปลอดภัยอาหาร ดังนี้ 
•••• การพัฒนาตลาดสด 
•••• การพัฒนาความปลอดภัยอาหารแปรรูป 3 ชนิด (น้ําด่ืมบรรจุภาชนะปิดสนิท น้ําแข็งบริโภค     

และเส้นก๋วยเต๋ียว) 
•••• การขับเคลื่อน Model “ชุมชนอาหารปลอดภัย” และ 
•••• ความปลอดภัยของผู้บริโภคในร้านอาหาร “ผู้ว่าสุรินทร์...ชวนชิม” 

ในส่วนการผลิตน้ําด่ืมของโรงพยาบาลสุรินทร์ ขอให้ผลิตในขวดบรรจุภัณฑ์ท่ีมีขนาด   
เล็กลงกว่าเดิม เพราะขนาดปัจจุบันเม่ือเสริฟในท่ีประชุม ส่วนมากจะด่ืมไม่หมดขวด มอบหมาย  
กลุ่มงานเภสัชกรรม ดําเนินการ 

2.4 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้มี
ประกาศ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวกับสาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ     
พ.ศ.2540 โดยกําชับให้เจ้าหน้าท่ีทุกหน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ในส่วนโรงพยาบาลสุรินทร์        
ได้มอบหมายคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร รับผิดชอบดําเนินการ 

2.5 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้ย้ายท่ีทําการจากเดิมท่ีต้ังอยู่อาคารสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุรินทร์ ย้ายไปตั้งอยู่ท่ี อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ชั้น 2 วัดบูรพาราม พระอารามหลวง
เฉลิมพระเกียรติ ถนนจิตรบํารุง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0–4451–4607– 8 
โทรสาร 0–4451–4607 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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3. ด้วยมีพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็น “กรมการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก” ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 18 กุมภาพันธ์  2560 เป็นต้นไป  
4. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมาแจ้งผลการพิจารณาการตรวจประเมินโรงพยาบาล

สุรินทร์ว่าผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน การทําหัตถการ
รักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน ระดับ 2 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    

5. เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2550 มีมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักเกณฑ์การให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ 
และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดซ่ึงพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด โดยห้ามออกกฎหมายหรือระเบียบท่ีละเมิดสิทธิ์ หรือ
อ้างเหตุแห่งการเคยเสพหรือติดยาเสพติดท่ีพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติดแล้วเป็นเหตุแห่งการละเมิดสิทธิ์ในการ
เข้ารับการศึกษา การรับทุนการศึกษา การรับเข้าทํางาน การให้ออกจากการศึกษาหรือให้ออกจากงาน และให้มี
สิทธิ์สมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ด้วยความเสมอภาค (มอบ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) 

6. เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2556 มีมติคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามข้อเสนอของ
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเสนอให้หน่วยงานท่ีเปิดดําเนินการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาท่ัวประเทศ
ดําเนินการขอจัดต้ังสถาบันพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ของกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือให้มีการดูแลมาตรฐาน และควบคุมการดําเนินการ  (มอบกลุ่มงานจิตเวช) 

7. เรื่อง แจ้งยกเว้นค่าใช้จ่ายในการบําบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ ป่วยยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด ด้วยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเห็นว่า สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณเพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูผู้เสพและติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด จึงไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการ
บําบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ป่วยยาเสพติดระบบบังคับบําบัด หากมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีนอกเหนือจากการบําบัดฟ้ืนฟู 
สถานพยาบาลควรใช้ระเบียบปฏิบัติในการเรียกเก็บค่ารักษาตามสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยและแจ้งให้
ผู้ป่วยทราบ ต่อไป (มอบหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จิตเวช/การเงิน/ศูนย์จัดเก็บรายได้) 

หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช  รายงานเพ่ิมเติม ท่ีผ่านมาทางกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ท่ีมีหน้าท่ีดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติด 
โดยมีการบําบัดฟ้ืนฟูเอง แต่นโยบายล่าสุดจะมีการถ่ายโอนผู้ป่วยกลุ่มนี้เข้าสู่กระบวนการรักษาของกระทรวง
สาธารณสุขท้ังหมด แต่ยังมีปัญหาการปรับเรื่องโครงสร้างเนื่องจากเป็นปีแรก ซ่ึงในอนาคตก็จะมีผู้ป่วยติดยาเสพ
ติดเข้ามารับบริการเพ่ิมเป็นทวีคูณ โดยโรงพยาบาลสุรินทร์มีหน่วยบําบัดรักษาผู้ป่วยตามปกติ แต่ยังไม่มีการ
จัดต้ังหน่วยเฉพาะ หากทีมงานพร้อมและสถานท่ีพร้อมก็อาจจะมีการจัดต้ังหน่วยบําบัดเสพติด แต่ขณะนี้ยังมี
ข้อจํากัดด้านบุคลากรและสถานท่ี 

ท่ีประชุม รับทราบ 
8. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ เพ่ือไม่ให้การสื่อสารผ่านสังคม

ออนไลน์ทําร้ายท้ังตัวเองและผู้ อ่ืน โดยสามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ เพ่ิมเติมได้ท่ี www.NATIONALHEALTH.OR.TH 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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9. เรื่องจากประชุมของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รายงานเรื่องสําคัญและท่ีเก่ียวข้องกับโรงพยาบาลสุรินทร์ ให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1) เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางสาวดวงพร  บุญครบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ซ่ึงจะดําเนินการในลักษณะการขอความร่วมมือจาก          
ทุกภาคส่วน เน้นการควบคุม รณรงค์ป้องกันการด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นตัวชีวัดตามยุทธศาสตร์ 5 ข้อ ได้แก่ 
• การควบคุมการเข้าถึงทางสื่อสารและกายภาพ โดยมียุทธวิธีมาตรการควบคุมการเข้าถึงแอลกอฮอล์ 
• ปรับเปลี่ยนค่านิยมและลดแรงสนับสนุนในการด่ืม มีการณรงค์สร้างจิตสํานึก 
• ลดอันตรายจากการบริโภค 
• การจัดปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพ้ืนท่ี 
• พัฒนากลไกการจัดการและการสนับสนุนท่ีเข้มแข็ง โดยเน้นเรื่องของความร่วมมือ และมีทีม 
 คณะกรรมการระดับจังหวัด 

2) เรื่อง โครงการมะเร็งเต้านม จะเริ่มต้ังแต่วันท่ี 27 มิถุนายน 2560 โดยในส่วนของเขตอําเภอเมืองได้มีการ
ดําเนินโครงการครบถ้วนแล้ว ซ่ึงต่อไปจะเริ่มดําเนินการนอกเขตอําเภอ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี5/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤษภาคม 

2560 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ได้นํารายงานการประชุมลงใน http://192.168.65.122/Intranet ของ
โรงพยาบาลสุรินทร์ เรียบร้อยแล้ว หากมีหน่วยงานใดจะขอปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข เพ่ิมเติม     
ในท่ีประชุมหรือไม่ หากไม่มีถือว่ามติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งท่ี5/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤษภาคม 2560               
3.1   เรื่อง การแก้ไขปัญหาการตรวจสอบและการข้ึนทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังในเรือนจํากลาง

สุรินทร์ 
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม สําหรับเรื่องการรักษาผู้ต้องขัง พบว่า มีหนังสือขอความอนุเคราะห์จากเรือนจํา

กลางสุรินทร์ เป็นประจํา ท้ังนี้ ผู้ต้องขังอย่างน้อยต้องมีบัตรทอง ยกเว้น ชาวต่างชาติ เพราะฉะนั้น ขอให้
ผู้เก่ียวข้องกับการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ดําเนินการเปลี่ยนสิทธิให้ผู้ต้องขังกลุ่มนี้ในกรณีท่ีใช้สิทธิอยู่ท่ีอ่ืน 

หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ  ทางเรือนจํากลางสุรินทร์ จะทําหนังสือขอความอนุเคราะห์มา
ท่ีโรงพยาบาลทุกครั้ง ถ้าหากคนไข้ท่ีมีสิทธิเบิกทางโรงพยาบาลสุรินทร์ ก็จะเรียกเก็บตามสิทธิคนไข้ โดยใน
รอบนี้มีค้างสิทธิบัตรทอง 160 ราย ปกติจะค้างเพียง 10 – 15  ราย ท่ีเป็นสิทธิว่าง ดังนั้น ทางกลุ่มงานจะ
ทําการสํารวจเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว โดยได้ประสานไปยังเรือนจํากลางสุรินทร์ทุกสัปดาห์ เพ่ือทําการ
สํารวจพร้อมตรวจสอบสิทธิว่ามีผู้ต้องขังรายใหม่ก่ีราย 

ท่ีประชุม รับทราบ 
3.2   เรื่อง การใช้โปรแกรม HOSxp ของหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลสุรินทร์  
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  รายงานความคืบหน้าของโปรแกรม HOSxp ในวันศุกร์ท่ี 16 

มิถุนายน 2560 เวลา 21.00 น. ระบบ SSB จะทําการปิดระบบ และในวันท่ี 17 มิถุนายน 2560 ในเวลา 
03.00 น. จะเปิดระบบโปรแกรม HOSxp ในระหว่างนี้ทีมของ HOSxp และทีมของศูนย์คอมพิวเตอร์จะ set 
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ ซ่ึงก่อนปิดระบบ SSB ทางทีม HOSxp ได้แจ้งขอความร่วมมือให้       
หอผู้ป่วยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายคนไข้ในทุกรายก่อน โดยบันทึกไว้ในโปรแกรม SSB ก่อนปิดระบบ เนื่องจากข้อมูล
ในส่วนนี้ ทาง SSB ต้ังรหัสไว้ ไม่สามารถเข้าไปดูได้ ต่อไปก็ไม่ต้องเขียนลงใน OPD card แบบเก่า สามารถ
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เขียนลงใน OPD card แบบใหม่ได้เลย โดยมีห้องบัตรทําหน้าท่ี scan OPD card ให้ในช่วงเดือนแรกจะมี
เจ้าหน้าท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าท่ีของ HOSxp จะอยู่ประจําในแต่ละจุด เพ่ือให้คําแนะนําและ
ช่วยเหลือ ท้ังนี้ หากหน่วยงานใดมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ท่ีเบอร์ 741 ห้องประชุมบองปะโอน ซ่ึงเป็น call 
center ของ HOSxp และมีโทรศัพท์มือถือสําหรับบริการด้านโปรแกรม HOSxp โดยเฉพาะศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ได้ทําการสํารวจเครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานต่างๆ เพ่ือดู spec เครื่องว่าสามารถลงโปรแกรม HOSxp ได้
หรือไม่ โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้สําหรับการให้บริการด่านหน้าจากการสํารวจ พบว่า เครื่อง
คอมพิวเตอร์ของห้องบัตรจํานวน 6 เครื่อง ค่อนข้างช้า ดังนั้น ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะทําการเปลี่ยนเครื่องท่ี
มี spec ดีกว่าแทนเครื่องเดิมท้ัง 6 เครื่อง ในช่วงท่ีปิดระบบ 

   สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีสั่งซ้ือเพ่ิมจํานวน 100 เครื่อง อยู่ระหว่างการพิจารณาจากเขต ซ่ึง
ขณะนี้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 60 เครื่อง โดยส่งมอบให้ด่านหน้า 17 เครื่อง หลังจากเริ่มใช้โปรแกรม HOSxp 
ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะติดตามดูว่าแต่ละหน่วยงานมีปัญหาด้านใดบ้าง เพ่ือจะได้นํามาวิเคราะห์และแก้ไข
ร่วมกับทีมงาน HOSxp ต่อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งให้ทราบและเสนอเพ่ือพิจารณา  
4.1 เรื่อง เสนอจากรองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์  

- ไม่มี 
4.2   รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ    มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

4.2.1 เรื่อง มหัศจรรย์ 1,000 วัน ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีผู้บริหารของเขตพ้ืนท่ีบริการสุขภาพ ต้องการให้มีการ Impact 
กับสังคม ซ่ึงตัวชี้วัดท่ีประสบความสําเร็จเป็นเรื่อง non health คือ ความร่วมมือเข้าไปสู่การสร้างสังคม
เด็กท่ีมีคุณภาพทางด้าน IQ และ EQ ในระดับสังคม โดยโรงพยาบาลสุรินทร์รับผิดชอบ PCC ศุภกาญจน์ 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานดําเนินการ และในวันท่ี 26 มิถุนายน 2560 จะมีการเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ 

4.2.2 เรื่อง ความแออัดของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสุรินทร์ ตามท่ีได้ทําการประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการผู้เก่ียวข้องได้ข้อสรุปคือ จะต้องร่วมมือกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ จึงได้มอบให้หัวหน้า  
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก ทําเป็น project manager ท้ังนี้ อาจจะต้องนัดประชุมร่วมกันอีกครั้ง โดยจะต้ังทีม
ข้ึนมา และมีรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลทุกท่าน เป็นท่ีปรึกษาในเรื่องของเป้าหมายลดความแออัด 
รวมถึง เรื่องการย้าย OPD ไปท่ีอาคาร 9 ชั้นหลังใหม่ด้วย 

4.2.3 ตามท่ี ได้รับคําร้องจากแพทย์หลายๆ ท่าน ในเรื่องการพิจารณาขอต้ังกองทุนเยียวยาผู้ป่วยท่ีเกิดผล
กระทบจากการได้รับบริการทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาลสุรินทร์ โดยมอบหมายให้รองผู้อํานวยการ
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานกองทุน รองผู้อํานวยการ
กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ และรองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ ช่วยกัน
ดูแล โดยจะมีการแต่งต้ังสหสาขาวิชาชีพเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนดังกล่าวด้วย 

4.2.4 เรื่อง กองทุน 20 บาท โรงพยาบาลสุรินทร์ ขณะนี้มีเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมโครงการประมาณ 1,600  คน 
จากจํานวนเจ้าหน้าท่ีท้ังหมด 2,600 กว่าคน โดยมียอดกองทุนอยู่ท่ีประมาณ 1.2 ล้านบาท โดยกองทุน 
20 บาท จะหักจากบัญชีเงินเดือนของผู้สมัคร จํานวน 20 บาท/เดือน 

4.2.5 โรงพยาบาลสุรินทร์ จะมีการจัดทําจานชามเมลามีนสําหรับร้านอาหารและพร้อมพิมพ์โลโก้ของ
โรงพยาบาลสุรินทร์ลงไปด้วย เพ่ือให้ดูเหมาะสม สวยงาม  ดังนั้น ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านช่วย
สอดส่องดูแลไม่ให้นําภาชนะเหล่านี้ออกนอกบริเวณร้านอาหาร เพ่ือป้องกันการสูญหาย ขณะนี้อยู่ใน
ข้ันตอนการผลิต ส่วนเรื่องตลาดโดมด้านข้างอาคาร 7 ท่ีรองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบ
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บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธาน อยู่ระหว่างการปรึกษาหารือ เพ่ือจะทําการประมูลใหม่ 
ต่อไป 

4.2.6 เรื่อง กองทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ของอาคารมะเร็ง 7 ชั้น โดยจะดําเนินการปรับปรุงอาคารและ
จัดซ้ืออุปกรณ์ให้ชั้นท่ี 3 – 6 ของอาคารศูนย์มะเร็งก่อน จะมีการนัดประชุมผู้เก่ียวข้องอีกครั้ง อาจจะ
จัดหาบริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดยจะอิงตามระเบียบพัสดุ เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส คาดว่า จะสามารถ
จัดหาอุปกรณ์ได้ในเดือนกรกฎาคม 2560 นี้ 

4.2.7 วันท่ี 14 มิถุนายน 2560 เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก โดยมีผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นพรีเซ็นเตอร์ 
ในการณรงค์เรื่องดังกล่าว  

4.2.8 เรื่อง service plan ท่ีเก่ียวเนื่องกับโครงการของเขตพ้ืนท่ีบริการสุขภาพท่ี 9 และกระทรวงสาธารณสุข 
คือ เรื่อง minimally invasive surgery ซ่ึงได้มีการจัดต้ังทีมแล้ว โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอกเป็น
เลขานุการของเขต ภายในปี 2565 โรงพยาบาลสุรินทร์ จะเป็นหน่วยของการทํา minimally invasive 
surgery พร้อมกับจัดหางบดําเนินการจากส่วนกลางประมาณ 69 ล้านบาท        

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.3 รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  มีเรื่องแจ้งให้ทราบ  ดังนี้ 

เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ระยะ 5 ปี ซ่ึงเป็นแผนฉบับสหสาขาวิชาชีพ ท่ี
ได้ร่วมกันเสนอและจัดทําแผนข้ึนมา ได้ผ่านการประชาพิจารณ์ จากภาคประชาชนและโรงพยาบาลสุรินทร์ 
เรียบร้อยแล้ว โดยมีทิศทางของการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ.2561 – 2565 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายสูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์  (Vision) 

สําหรับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลสุรินทร์ จะเปลี่ยนเป็น “โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล        
ท่ีประชาชนเชื่อม่ันและวางใจ” (International Standard hospital that people belive and trust) 

โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล หมายถึง ความสําเร็จของโรงพยาบาลในการได้รับการรับรอง
มาตรฐาน AHA และการผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาในการผลิตแพทย์ ในระดับดีมาก และ
การผ่านการรับรองมาตรฐานในทุกหน่วยบริการตามมาตรฐานของหน่วยบริการนั้นๆ ในทุกหน่วยบริการ
ภายใน 5 ปี พร้อมท้ังมีความทันสมัยของการบริหารและการบริการ ด้วยระบบดิจิทัล มีระบบการบริการ
รองรับอาเซียน และนานาชาติ ท้ังนี้รวมถึงนําเกณฑ์มาตรฐาน JCI มาปรับใช้ในโรงพยาบาล เพ่ือการเตรียม
สู่การประเมินในรอบ 5 ปีต่อไป (2566-2570) 
  ประชาชนเชื่อม่ันและวางใจ หมายถึง ความเชื่อม่ันและวางใจในการบริการด้วยความเชี่ยวชาญทาง
การแพทย์ วิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ คุณภาพมาตรฐานและการบริการท่ีมีความปลอดภัย  
ไร้รอยต่อ และการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

พันธกิจตามยุทธศาสตร์ (Mission)  
กรอบในการดําเนินงานตามภารกิจของโรงพยาบาลและภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์โรงพยาบาล

ได้กําหนดพันธกิจทางยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. การจัดบริการทางการแพทย์ท้ังการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาและฟ้ืนฟู 

และการ คุ้มครองผู้ บริ โภคอย่ า ง มี คุณภาพ และไ ด้มาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้ นนํ า 
ของประเทศ ด้วยขีดความสามารถของบุคลากร คุณภาพการบริการ และความสมบูรณ์ของเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ เพ่ือรองรับการบริการแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี และการพัฒนาเป็นศูนย์การบริการ ท่ีเป็น
เลิศด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง การดูแลทารกแรกเกิด และการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมอง 
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2. ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการมีสุขภาพดีของประชาชนให้ประชาชนมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองทาง
สุขภาพ พร้อมมุ่งพัฒนาศักยภาพการบริการปฐมภู มิในโรงพยาบาลให้ มี ขีดความสามารถ 
ในการจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนในระดับพ้ืนท่ีได้อย่างมีคุณภาพ ให้ความสําคัญกับการดูแล
ประชาชนรายครอบครัวและบุคคลทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเตรียมรับมือกับการ
จัดบริการสุขภาพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

3. เสริมสร้างความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีขีดความสามารถท่ีพร้อมสมบูรณ์ 
ในความเชี่ยวชาญของศาสตร์แห่งวิทยาการทางการแพทย์ และจิตวิญญาณทางการบริการด้วยความ
เป็นมนุษย์และการให้บริการแบบสหวิชาชีพอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้บริการท่ีมีคุณภาพแก่ผู้บริการท่ีเชื่อใจ
แ ล ะ ว า ง ใ จ ไ ด้  แ ล ะ พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ทุ ก ร ะ ดั บ ใ ห้ มี ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงานและความ
ภาคภูมิใจในหน้าท่ีแก่บุคลากรทุกคน 

4. พัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลให้ มีความเ ข้มแข็ง  และต่อยอดการพัฒนาคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่องสู่มาตรฐานสากล เพ่ือยกระดับโรงพยาบาลสู่องค์กรสุขภาพชั้นนําในระดับประเทศ พร้อม
ท้ัง พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ มีสมรรถนะสู งบนพ้ืนฐานของการนํ าองค์กร 
โดยนวัตกรรม การเป็นองค์กรดิจิทัล และการบริหารแบบธรรมาภิบาล เพ่ือมุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลท่ีมี
ศักยภาพในการพ่ึงตนเองได้สูง 

เป้าประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal)  
1. โรงพยาบาลประสบความสําเร็จในการเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการบริการทางการแพทย์ 

ในสาขาโรคมะเร็ ง  โรคหัว ใจและหลอดเลือดสมอง ทารกแรกเ กิด และอุบั ติ เหตุ ฉุกเ ฉิน  
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นนําของประเทศในทุกสาขาโรคตามเกณฑ์ของกระทรวง
สาธารณสุข และเป็นท่ีเชื่อม่ันวางใจได้ของผู้ใช้บริการ ท้ังในพ้ืนท่ีบริการ และผู้ใช้บริการนอกพ้ืนท่ีโดย
มีดัชนีความเชื่อม่ันในคุณภาพการบริการทางการแพทย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายใน 5 ปี 

2. บุคลากรทุกระดับมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความศรัทธาต่อองค์กรและภาคภูมิใจในหน้าท่ีการ
ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนโดยมีดัชนีความสุขและความม่ันคงของบุคลากรเติบโตเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายใน 5 ปี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  
ประเด็นหลักท่ีสําคัญหรือวาระการพัฒนาท่ีโรงพยาบาลจะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เติบโต  

สู่วิสัยทัศน์ด้วยวิธีการของแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. การจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐานสากล และบริการสุขภาพ 

ในระดับพรีเม่ียม ท่ีมีมาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นนํา 
2. การเสริมสร้างความเป็นเลิศในบริการทางการแพทย์ท่ีมีมาตรฐาน 
3. การจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิท่ีมีคุณภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้ 
4. การบริหารและพัฒนาบุคลากร และการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมร่วมอย่างเข้มแข็งสู่องค์กร

แห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
5. การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับประเทศ 
6. การพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรดิจิทัล องค์กรนวัตกรรม และองค์กรสมรรถนะสูงท่ีมีธรรมาภิบาล 

ท่ีประชุม รับทราบ  
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4.4 รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  แจ้งให้ทราบ  ดังนี้ 
4.4.1 เรื่องโปรแกรม HOSxp ท่ีจะเริ่มใช้ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 นี้ อาจจะเกิดปัญหาความล่าช้าในการ

ตรวจหรือการลงข้อมูลต่าง ๆ เพราะเจ้าหน้าท่ียังไม่คุ้นเคย ท่านใดท่ีต้องการเขียนใน OPD card ก็จะ
ยังให้เขียนได้ แต่ก็ต้องนํามาลงในระบบเหมือนเดิม ในสัปดาห์แรก อาจจะให้บุคลากรทําความรู้จักกับ
ระบบไปก่อน โดยมีเจ้าหน้าท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์และ HOSxp คอยให้คําแนะนําปรึกษา ใน 3 เดือนแรก  
จะเป็นช่วงทดลองใช้และรวบรวมปัญหาเพ่ือวิเคราะห์ แก้ไข ให้สามารถใช้โปรแกรม HOSxp ได้อย่าง
สมบูรณ์ท่ีสุด  

4.4.2 เรื่อง การย้ายท่ีทํางานของ OPD ไปท่ีอาคาร 9 ชั้นหลังใหม่ ซ่ึงทางคณะกรรมการรับผิดชอบ ได้ทําการ
ตรวจสอบพ้ืนท่ีเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมาก เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
โดยจะพยายามเปลี่ยนแปลงให้น้อยท่ีสุด โดยจะทําหนังสือเชิญประชุม ในวันท่ี 23 มิถุนายน  2560  
เพ่ือหารือเรื่อง master plan ต่อไป  

4.4.3 เรื่อง การทําประชาพิจารณ์ของ พรบ.สปสช.ซ่ึงภาคเหนือและภาคใต้ ได้ทําประชาพิจารณ์ไปแล้ว ส่วน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันท่ี 17 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น โดยโรงพยาบาลสุรินทร์    
จะจัดเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมทําประชาพิจารณ์ เพ่ือรับฟังเสียงจากผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ทุกภาค ครั้งต่อไป 
จัดทําประชาพิจารณ์ท่ีกรุงเทพมหานคร และทําการสรุปผลการทําประชาพิจารณ์ท้ังประเทศ ต่อไป    

ท่ีประชุม รับทราบ 

4.5 รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์  มีเรื่องแจ้งให้ทราบ  ดังนี้ 
4.5.1 เรื่อง postgrad ขณะนี้ Intern ได้เข้ามาปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ส่วน Intern อีก 4 คน ท่ียังสอบไม่ผ่าน

ใบประกอบวิชาชีพ step 3 นั้น ได้สอบผ่านแล้ว แต่มี Intern 1 คน ท่ีขอลาออกจากราชการ 
4.5.2 เรื่อง หอพักของ Intern ขณะนี้ได้ย้ายเข้าไปท่ีแฟลตพักแพทย์ด้านหลังโรงพยาบาลสุรินทร์เรียบร้อยแล้ว 

ขอขอบคุณผู้เก่ียวข้องทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนในเรื่องนี้  
ประชุม  รับทราบ 

4.6 รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้าน Long term care / Palliative care และกิจกรรมพิเศษ   
- ไม่มี   

4.7 เรื่อง จากกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล    
ตัวแทนรองผู้อํานวยกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1) กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งให้หน่วยงานราชการทบทวนการรายงานเหตุการณ์สําคัญและสาธารณภัยท่ี
อาจมีผลกระทบต่อด้านการแพทย์และสาธารณสุข ท่ีต้องรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทันที (Director 
Critical Information Requirement : SCIRs) เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงตัดสินใจและตอบสนองต่อ
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ นั้น กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้วเห็นว่า การรายงานยังมีความล่าช้า 
และมีผลกระทบต่อการตัดสินใจและตอบสนองของผู้บริหารระดับสูง ดังนั้น เพ่ือให้การเฝ้าระวังเหตุการณ์
ฉุกเฉินและสาธารณภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน
ดําเนินการทันที ในส่วนโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จะเป็น
ผู้รายงาน หากไม่สามารถรายงานได้ หัวหน้าศูนย์สั่งการและส่งต่อผู้ป่วย จะเป็นผู้รายงานคนต่อไป โดย
รายงานไปท่ีสํานักงานสาธารณสุขฉุกเฉิน (สธฉ.) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และ ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลสุรินทร์ แล้ว สธฉ.จะมีสายตรงรายงานถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท้ังนี้ จะได้เสนอการแต่งต้ัง
คณะทํางาน ต่อไป 
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2) ตามท่ี กลุ่มงานกุมารเวชกรรม เสนอเรื่องแบบบันทึกการให้ยา (Medication Administration Record : MAR)     
ท่ีแยกออกจาก chart เพ่ือจะบริหารเรื่องยา จากความผิดพลาดเรื่องการใช้ยาคลาดเคลื่อน เนื่องจาก
พยาบาลจะต้องคัดลอกชื่อยาจากคําสั่งการรักษา จึงมีการลดข้ันตอนของการคัดลอกชื่อยา จากการประชุม
ให้แพทย์ระบุไว้เลยว่าจะให้ยาก่ีวัน แต่ถ้ากรณีท่ีไม่ได้ระบุจะมีการแจ้งเตือน หากพบอุบัติการณ์เรื่องการ
บริหารยาให้แจ้งหัวหน้าหอผู้ป่วยเพ่ือทบทวน   

3) เรื่อง การคัดกรองผู้ป่วยมะเร็ง จะมีการพัฒนาระบบ ซ่ึงเดิมจะมีจุดคัดกรอง 3 จุด คือ คลินิกศัลยกรรม
มะเร็ง คลินิกอายุรกรรมมะเร็ง และคลินิกเคมีบําบัด ต่อไปจะปรับให้คนไข้ไปคัดกรองท่ีคลินิกมะเร็ง      
จุดเดียว เพ่ือให้คนไข้ได้รับบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วข้ึน โดยจะเริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 นี้ 

4) เรื่อง อัตรากําลังทางการพยาบาล ถ้าเป็น FTE ของปีงบประมาณ 2559 ต้องมีพยาบาลข้ันตํ่า 1,220 คน 
แต่ขณะนี้ใช้ฐานข้อมูล FTE ของปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลสุรินทร์ ต้องมีพยาบาล 1,271 คน  
แต่ในปัจจุบันโรงพยาบาลสุรินทร์มีพยาบาล 845 คน ได้นักเรียนทุนมา 37 คน รวมเป็น 882 คน คิด
เป็น 69.45% ดังนั้น จะมีหลายหน่วยงานในโรงพยาบาลสุรินทร์ท่ีขออัตรากําลังเข้ามา แต่ยังไม่สามารถ
จัดสรรให้ตามท่ีต้องการ ซ่ึงเป้าหมายของจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลต่างๆ              
มีอัตรากําลังพยาบาลอยู่ท่ี 80%  ของกรอบ FTE 

5) เรื่อง ความแออัดของผู้ป่วยอายุรกรรม ซ่ึงเป็นปัญหาสะสมมานาน ขณะนี้ อาคารอายุรกรรมท้ัง 4 ชั้น     
มีผู้ป่วยนอนรักษาในโรงพยาบาลรวม  266 ราย โดยมีคนไข้ท่ีต้องใช้เครื่องช่วยหายใจทุกชั้น ปัญหาท่ีพบ
ในขณะนี้คือ ขาดเตียงเสริม  ดังนั้น จึงมีความจําเป็นจะขอเสนอจัดซ้ือเตียงผู้ป่วยไว้สําหรับเป็นเตียงเสริม
จํานวน 30 เตียง   

หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม  เนื่องจาก กลุ่มงานอายุรกรรม มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา ทําให้การ refer out มี
น้อยมาก อีกท้ังยังมีการเปิดศูนย์หัวใจ cath lap และโรคมะเร็ง รวมถึง การ refer มาจากโรงพยาบาล
ชุมชน เนื่องจากโรงพยาบาลสุรินทร์ จะต้องรับผู้ป่วยท้ังหมด เพราะโรงพยาบาลชุมชนยังไม่มีศักยภาพใน
การรักษาเพียงพอ ทําให้คนไข้ของกลุ่มงานอายุรกรรมมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น วิธีท่ีจะสามารถแก้ไข
ปัญหานี้ได้ต้องลด refer เข้ามาจากโรงพยาบาลชุมชน โดยแยกโรงพยาบาลชุมชน เป็น 2 ระดับ คือ ระดับ
ท่ี 1 โรงพยาบาลชุมชนท่ีมีและไม่มีอายุรแพทย์ ซ่ึงมีบริบทท่ีแตกต่างกัน โครงการนี้จึงเป็นโครงการท่ีควรจะ
ทําอย่างจริงจัง 

หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม  ท่ีผ่านมา คนไข้ของกลุ่มงานศัลยกรรม ก็มีจํานวนค่อนข้างมากเช่นกัน ซ่ึงทางกลุ่มงาน
จะเน้นเรื่องส่งต่อกลับไปดูแลต่อท่ีโรงพยาบาลชุมชน โดยพยายามให้ node ช่วยให้ความร่วมมือ โดยขณะนี้
ได้เคร่งครัดกับโรงพยาบาลปราสาท เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลท่ีมีศัลยแพทย์ กรณี case elective ควร
รักษาท่ีโรงพยาบาลปราสาท เว้นแต่เป็นกรณี case emergency ท้ังนี้ ถือเป็นการเพ่ิมศักยภาพของ
โรงพยาบาลปราสาทด้วย 

รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ กรณีของคนไข้อายุรกรรม โรงพยาบาลปราสาท ไม่มี
ปัญหา แต่สิ่งท่ีต้องการให้โรงพยาบาลปราสาท เพ่ิมเติมคือให้โรงพยาบาลปราสาท รับคนไข้ส่งต่อจาก
โรงพยาบาลกาบเชิงและโรงพยาบาลพนมดงรัก เป็นด่านแรก ก่อนท่ีจะส่งต่อมาท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ ใน
ส่วนของการ discharge management บางรายล่าช้า รวมถึง การรอทํา Investigation ต่าง ๆ 
เพราะฉะนั้น จะต้องมีการบริหารจัดการท่ีดี หากเป็นไปได้จะต้องมีการเพ่ิม ICU อายุรกรรม เนื่องจาก
ปัจจุบันตัวเลข ICU ของโรงพยาบาลสุรินทร์ มีเพียง 7% ซ่ึงถือว่าตํ่ามาก เม่ือเปรียบเทียบกับโรงพยาบาล
อ่ืนๆ จึงมีความจําเป็นต้องเพ่ิม ICU อายุรกรรม อย่างน้อย 30 เตียง ในอนาคต 

ประธาน  มอบรองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ และกลุ่มงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกัน
พิจารณาวางแผนแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นระบบ ต่อไป 
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ท่ีประชุม รับทราบ 
4.8 เรื่อง แจ้งจากรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร     มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1) รายงานสถานะเงินบํารุงโรงพยาบาลสุรินทร์  ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม  2560   
ยอดคงเหลือยกมาจากเดือนพฤษภาคม 2560 421,053,204.56  บาท 

   รายรับ    101,130,465.20  บาท 
   รายจ่าย    112,169,251.13  บาท 

คงเหลือยกไปเดือนหน้า  410,014,418.63  บาท 
   หักเงินกัน งบค่าเสื่อม      68,489,278.85  บาท 
   คงเหลือ    341,525,139.78  บาท 

หนี้สิน/ภาระผูกพัน  365,369,688.45  บาท 
   เงินบํารุงคงเหลือสุทธิ     - 23,844,548.67  บาท 
   รายรับตํ่ากว่ารายจ่าย    11,038,785.93  บาท 

ดัชนีชี้วัดทางการเงินบัญชีเกณฑ์คงค้าง เดือนเมษายน 2560 
    Quick Ratio  = 2.72   

Current Ratio  = 3.20     
Cash Ratio   = 1.92 
มูลค่าคงคลัง   113,802,868.43  บาท 

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

จัดซ้ือเดือนพฤษภาคม 2560   จํานวน           –        บาท 
จัดซ้ือต้ังแต่ต้นปี   จํานวน    7,128,790.00  บาท 
คงเหลืองบกลาง   จํานวน  17,871,210.00  บาท 

3) เรื่อง การเสนอขอเพ่ิมจุดเก็บเงินของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีทําหัตถการ เช่น กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู แพทย์
แผนไทย ไตเทียม ฯลฯ ท่ีได้เสนอในท่ีประชุมไปแล้วนั้น ตามท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ มีสถานะทางการเงิน
ค่อนข้างดี เนื่องจาก FTE แต่ละหน่วยงานค่อนข้างน้อยมาก เม่ือเทียบกับเกณฑ์ของประเทศทําให้ค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรน้อย โดยในส่วนของ back office มีเพียงกลุ่มงานพัสดุท่ีมีค่า FTE เพียงพอ เพราะฉะนั้น ถ้า
จะให้กลุ่มงานการเงินเพ่ิมจุดเก็บเงินในส่วนนี้ก็ยินดี แต่ต้องขอบุคลากรเพ่ิม เนื่องจากขณะนี้มีภารงาน
ค่อนข้างมาก อีกท้ัง สัดส่วนของกลุ่มงานบัญชีและกลุ่มงานการเงินน้อยมาก ท่ีสําคัญต้องหาสถานท่ีให้แก่
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานการเงินในการทําหน้าท่ีเก็บเงินดังกล่าวตามจุดท่ีขอเพ่ิมด้วย 

4) เรื่อง จากคณะกรรมการบ้านพัก สําหรับกรณีท่ีทางศูนย์แพทย์เสนอขอให้แพทย์ 2 ท่าน ย้ายท่ีพักจาก
แฟลตแพทย์ 1 ไปอยู่แฟลตแพทย์ 3 นั้น เพ่ือให้อาคารแฟลตพักแพทย์ 1 เป็นท่ีพักร่วมกันของแพทย์ใช้
ทุน เพ่ือสะดวกในด้านการบริหารจัดการ คณะกรรมการบ้านพักได้เข้าไปเจรจากับอาจารย์แพทย์แล้ว 
อาจารย์ยินดีท่ีจะย้าย หากมีท่ีพักรองรับแทน ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 
 
 

5) ระเบียบสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า สําหรับเจ้าหน้าท่ีท่ี
พักอาศัยในบริเวณสถานบริการการสาธารณสุข จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าส่วนเกิน ซ่ึงมีหนังสือกระทรวง
สาธารณสุขแจ้งเวียนให้ทราบต้ังแต่ปี 2555 ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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• ข้าราชการ  ตําแหน่ง ประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส ข้ึนไป 100 ยูนิตต่อเดือน 
ตําแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ข้ึนไป 
ตําแหน่ง ประเภทอํานวยการ และ  
ตําแหน่งประเภทบริหาร 

• ข้าราชการ ตําแหน่ง ประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน 80 ยูนิตต่อเดือน 
ตําแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

• ข้าราชการ ตําแหน่ง ประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 60 ยูนิตต่อเดือน 
• ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว    30 ยูนิตต่อเดือน 

หากผู้ใดใช้ไฟฟ้าเกินโควตาท่ีกําหนดไว้ ให้ผู้นั้นชําระเงินในส่วนท่ีใช้เกินเอง ซ่ึงเป็นระเบียบท่ีใช้       
ท้ังประเทศ เพราะฉะนั้น เพ่ือเป็นการควบคุมค่าใช้จ่าย ทางทีมซ่อมบํารุงทําการจดบันทึกการใช้ไฟฟ้าใน
บ้านพักแต่ละห้องแต่ละหลังโดยกลุ่มงานบริหารท่ัวไป เลขาคณะกรรมการบ้านพัก เป็นผู้ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ส่งกลุ่มงานการเงิน เพ่ือดําเนินการจัดเก็บเงินจากเจ้าหน้าท่ีท่ีพักอาศัยในบ้านพักโรงพยาบาล
สุรินทร์ ต่อไป  

6) เรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน ปัจจุบันเรื่องค่าใช้จ่ายค่าน้ําประปา ค่าไฟฟ้า ของโรงพยาบาลสุรินทร์ เริ่มดีข้ึน 
แต่ถ้าเปิดอาคารใหม่อีก 2 หลัง ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็คงจะต้องเพ่ิมข้ึน 

7) เรื่อง ระบบความปลอดภัยในโรงพยาบาลสุรินทร์ โดยปัจจุบัน มีกล้องวงจรปิดท้ังหมด 237 ตัว เครื่อง
บันทึก 22 เครื่อง โดยมีการวางแผนติดต้ังกล้องวงจรปิดเพ่ิมอีก 174 ตัว เครื่องบันทึก 11 เครื่อง รวม
ท้ังหมด กล้องวงจรปิด 411 ตัว เครื่องบันทึก 33 เครื่อง ท่ีอาคาร 9 ชั้นหลังใหม่ อาคารศูนย์มะเร็ง 
รวมถึง อาคารพักเจ้าหน้าท่ีหมู่บ้านลําชีด้วย ซ่ึงจะเพ่ิมความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน อาจจะต้องใช้งบประมาณ
ในการดําเนินการประมาณ 2,600,000 บาท ซ่ึงได้ทําเรื่องแจ้งขอรับการสนับสนุนเงินดําเนินการไปท่ี
สํานักบริหารการสาธารณสุขแล้ว แต่ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนก็อาจจะเขียนแผนขอใช้งบในแผนเงินบํารุง
โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561    

สําหรับเรื่อง การกําหนดมาตรการความปลอดภัยทางทีมงานอยู่ในระหว่างการพิจารณากําหนด
ระบบ การควบคุมตรวจสอบหากเกิดเหตุการณ์จะต้องโทรติดต่อผู้ท่ีรับผิดชอบตามลําดับต่อไป  โดยกล้อง
วงจรปิดระบบเดิมเป็นอนาล็อก ในอนาคตจะต้องปรับให้เป็นดิจิตอลท้ังหมด เพ่ือให้ภาพคมชัดข้ึน  

รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ   จากการสํารวจ มอนิเตอร์ท่ีมีอยู่ พบว่า ตําแหน่งติดต้ังยังไม่
เหมาะสม เช่น หอผู้ป่วยท่ีมีพยาบาลนั่งอยู่น่าจะติดจอมอนิเตอร์ท่ีสามารถดูได้ด้วย เพ่ือเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานช่วยดูกล้อง ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ โดยเฉพาะหอผู้ป่วยอายุรกรรม อาคาร 14 
ฝากรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร ช่วยดูเรื่องนี้ด้วย 

8) เรื่อง สุนัขจรจัดในโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ทําการประสานกับสํานักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์และหัวหน้า
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม ได้ข้อสรุปว่า 
จะต้องหาสถานท่ีให้สุนัขจรจัดเหล่านี้ หากมีสถานท่ีทางเทศบาลจะดําเนินการจะจัดส่งเจ้าหน้าท่ีมา
ดําเนินการให้ท้ังหมด ท้ังเรื่องการจัดหาวัสดุก่อสร้าง หรือโครงการจัดหาอาหารให้สุนัขอยู่ระหว่าง
ดําเนินการ หรือหากท่านใดทราบสถานท่ีใดรับเลี้ยงสุนัขขอให้แจ้งได้ โดยทางปศุสัตว์ยินดีให้การสนับสนุน
ด้านอาหาร ถ้าหากไม่มี ทางโรงพยาบาลสุรินทร์จะต้องจัดหาสถานท่ีเอง 

9) เนื่องจากโรงพยาบาลสุรินทร์ ใกล้จะทําการเปิดให้บริการอาคารหลังใหม่อีก 2 หลัง เพราะฉะนั้น จะต้องมี
เลขหมายโทรศัพท์ภายใน ซ่ึงในปัจจุบันมี 608 หมายเลข เปิดใช้ไปแล้ว 578 หมายเลข การท่ีจะเชื่อม
หมายเลขโทรศัพท์ต่อระบบ IT รวมท้ัง เครื่องโทรศัพท์ อุปกรณ์การติดต้ัง การเพ่ิมตู้คู่สายโทรศัพท์ ให้
เพียงพอ จะต้องใช้งบในการดําเนินการประมาณ 6 แสนกว่าบาท 
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ประธาน มอบรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร ดําเนินการเขียนขอจัดทําแผน/โครงการ เรื่องของระบบกล้องวงจรปิด 
และระบบโทรศัพท์เพ่ิมหมายเลขภายใน ในแผนเงินบํารุงโรงพยาบาลปีงบประมาณ 2561 ด้วย 

10)  เรื่อง  ของคณะทํางานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้มีการร่วมประชุมหารือกันเรียบร้อยแล้ว 
หลังจากท่ี website โรงพยาบาลสุรินทร์ ใช้งานไม่ได้มานาน ขณะนี้ เจ้าหน้าท่ีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้เร่ง
ดําเนินการแล้ว พร้อมท่ีจะรับข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ หน่วยงานใดจะเพ่ิมเติมข้อมูล ขอให้ดําเนินการขอ 
user name และ pass word เพ่ิมเติมข้อมูลได้ท่ี Data center โทร 264 ซ่ึง website โรงพยาบาล
สามารถใช้ได้ตามปกติ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
4.9   เรื่อง เสนอจากผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านต่าง ๆ 

� ไม่มี 
4.10 เรื่อง เสนอจากประธานองค์กรแพทย์  

� ไม่มี 
4.11  เรื่อง เสนอจากผู้อํานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ขอเชิญทุกท่านร่วมงานพิธีไหว้ครูของนักศึกษาแพทย์ ในวันท่ี 15 
มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 

2) เรื่อง แฟลตแพทย์ 1 ท่ีพัก Intern จากการสํารวจ พบว่า  
� มีนกเข้าไปอาศัยอยู่ ต้องการให้รีบดําเนินการติดตาข่าย เพ่ือป้องกันนก มิเช่นนั้นอาจเกิดปัญหาเรื่อง

ไข้หวัดนกได้ 
� หากอาจารย์แพทย์ 2 ท่าน ย้ายห้องพักออกจากแฟลตพักแพทย์ 1 ไปอยู่ท่ีแฟลตพักแพทย์ 3 ท่ีว่างอยู่ 

2 ห้อง  Intern ก็จะเข้าพักท่ีแฟลตแพทย์ 1 ได้ท้ังหมด เพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการ 
� หลอดไฟส่องสว่าง ยังเป็นหลอดแบบเดิม ซ่ึงนโยบายรัฐบาลให้เปลี่ยนเป็นหลอด LED  
� เรื่อง Intern ท่ีจะขอลาออก เนื่องจากคิดว่าตนเองไม่สามารถเป็นแพทย์ท่ีดี รวมถึง ไม่สามารถ

รับผิดชอบดูแลคนไข้ได้ ซ่ึงเป็นทุนแพทย์ ODOD จะต้องใช้ทุน 2 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ีย 15% ขณะนี้
อยู่ระหว่างการเจรจา เพ่ือขอให้แพทย์ใช้ทุนรายดังกล่าวอยู่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนให้ครบก่อน 

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.12 เรื่อง เสนอจากลุ่มงาน/ศูนย์ต่างๆ 

4.12.1  หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
1) ศูนย์จัดเก็บรายได้ ในขณะนี้ กําลังประสบปัญหาการ claim เรื่อง instrument เนื่องจากเดิม สปสช.จะ

ให้ claim ตามสิทธิได้เต็ม 100% แต่ปัจจุบันลดลงให้ 90% ของสิทธิท่ีตั้งไว้ 
2) เรื่อง การจําหน่าย พรบ.ภายในโรงพยาบาลสุรินทร์ สําหรับท่านใดท่ีไม่มี พรบ.สามารถติดต่อขอซ้ือ พรบ.

ได้ท่ีศูนย์จัดเก็บรายได้ รวมถึง ความเป็นไปได้หรือไม่ในการออกมาตรการห้ามรถจักรยานยนต์ท่ีไม่มี 
พรบ.จอดในโรงพยาบาลสุรินทร์ ท้ังนี้ ได้ประสานในส่วนของภาคประชาชน และมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุรินทร์ ให้ช่วยเพ่ิมจุดจําหน่าย พรบ. 

3) เรื่อง การจัดเก็บรายได้ท่ีทางเจ้าหน้าท่ี HOSxp ได้มีการเปลี่ยนข้ันตอนใหม่ ต่อไปนี้ ผู้ป่วยท่ีทําหัตถการ
ต่างๆ ท่ี OPD เช่น นวดแผนไทย ทันตกรรม กายภาพบําบัด แล็ป เอกซเรย์ เป็นต้น ท่ีสิทธิไม่ผ่าน จะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายท้ังหมดก่อน จึงจะสามารถทําหัตถการได้ เพราะฉะนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้เก่ียวข้อง 
ช่วยตรวจสอบก่อนท่ีจะส่งทําหัตถการด้วย 



16 
 

ประธาน เรื่องการทําหัตถการต่างๆ ในโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ 
ติดตามผู้เก่ียวข้องเพ่ือดูความคืบหน้าในการดําเนินการดังกล่าว  

 ท่ีประชุม  รับทราบ 
4.12.2 หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ    มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ได้ให้ใบรับรองอย่างเป็นทางการ เพ่ือแสดงว่าโรงพยาบาล
สุรินทร์ผ่าน Re-Accreditation ครั้งท่ี 4 สําหรับผลสรุปรายงานการเยี่ยมสํารวจเพ่ือต่ออายุการรับรอง
กระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล อยู่ในเอกสารท่ีแจกให้  คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
สุรินทร์ทุกท่าน 
  ส่วนเรื่องคําแนะนํา ซ่ึงบุคลากรทุกคนต้องทําภายใน 3 ปี โดยข้อเสนอแนะจะต้องมีการสํารวจ 
ปรับปรุงวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรอย่างสมํ่าเสมอ ส่วนข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ก็จะต้อง
ดําเนินงานเช่นกัน โดยมีข้อแนะนํามีประมาณ 89 ข้อ แบ่งเป็น SPA1, SPA2, SPA3, SPA4 ทุกท่านท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องแต่ละ SPA โดยเฉพาะทีมคณะกรรมการบริหาร จะเก่ียวข้องกับการนําองค์กร ซ่ึงผู้นํา
ระดับสูงมีการชี้นําองค์กร มีการส่งเสริมผลการดําเนินการท่ีดี มีการสื่อสารเสริมพลัง จูงใจ โดยเน้นการ
ปฏิบัติ เพราะฉะนั้น ขอให้บุคลากรทุกคนร่วมกันสร้างระบบให้โรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นโรงพยาบาลท่ี
น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากภาคประชาชน ซ่ึงจากการดําเนินการท่ีผ่านมา พบว่า ประชาชนมี
ความไว้วางใจโรงพยาบาลสุรินทร์เพ่ิมข้ึน เช่น จากการท่ีมีผู้บริจาคเงินเพ่ือสมทบทุนแก่โรงพยาบาล
สุรินทร์ ซ่ึงอาจจะเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่ง รวมท้ัง ได้รับคําชื่นชมจากบุคคลภายนอกเป็นจํานวนมาก  

2) ผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วย และผลการดําเนินงานอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยกรณีต่างๆ ในโรงพยาบาล 
ขอให้มีการนํามาทบทวนและวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแท้จริง เพ่ือนําไปสู่การแก้ไขและวางแผนพัฒนาท่ีชัดเจน
และตรงประเด็น 

3) เรื่อง โครงการต่างๆ โดยมีศูนย์พัฒนาคุณภาพและกลุ่มการพยาบาล เป็นทีมนํา จะขับเคลื่อนกระบวนการ
ต่าง ๆ เช่น การทบทวนคณะกรรมการ ICWN ใหม่ และการผลักดันให้เป็น Excellent เรื่องของ IC โดยได้
มีการอบรมไปแล้ว 

4) เรื่อง ของ SPA4 การรายงานผล การนําข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือท่ีจะพัฒนาต่อไป โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยัง
ไม่สามารถนํามาใช้อย่างเป็นรูปธรรมได้ เพราะฉะนั้น ในปีงบประมาณ 2561 จะเน้นเรื่อง SPA3 และ 
SPA4 ซ่ึงเป็นผลลัพธ์ในการดําเนินงานเก็บข้อมูล หลังจากท่ีเปลี่ยนมาใช้โปรแกรม HOSxp ท่ีเป็นเรื่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถเก็บข้อมูลได้ดีข้ึน และจะนําข้อมูล ข้อเสนอแนะให้กับ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาต่อไป 

5) เรื่อง service plan กําหนดการ วันท่ี 15 มิถุนายน 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จะมีการซักซ้อม
และนําเสนอการดําเนินงานของสาขาต่าง ๆ ต่อคณะผู้ตรวจราชการเขต 9 รอบ 2 ในระหว่างวันท่ี 20 –
22 มิถุนายน 2560 โดยวันท่ี 21 มิถุนายน 2560 จะไปตรวจราชการท่ีโรงพยาบาลปราสาท และ    
คปสอ.ท่ีอําเภอปราสาท และวันท่ี 22 มิถุนายน 2560 จะเป็นการสรุปผลการตรวจราชการ  ณ ห้อง
ประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ เริ่มต้ังแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

 
 
 

6) เรื่อง การตรวจสอบภายใน ได้มีการดําเนินการไปแล้วประมาณ 80% โดยได้มีการจัดทําเป็น paper แบ่ง
ตามกลุ่มภารกิจท่ีจะมอบให้รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลทุกท่าน ติดตามผลของการตรวจสอบภายใน เพ่ือ
จะได้วางแผนปรับปรุงแก้ไขในปีงบประมาณ 2561 
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7) ตามท่ี ได้มีการเปลี่ยนมาใช้โปรแกรม HOSxp เรื่องการเปิด VN จะต้องเปิดใช้จุดเดียว ส่วนเรื่องของการ
จัดเก็บเงินหรือระบบส่งต่อ ขอให้หัวหน้ากลุ่มงานทุกท่าน ได้ชี้แจงข้อมูลผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีท่ีมีคนไข้มา
ทํา Investigation หรือ follow up จากโรงพยาบาลชุมชน จะต้องมีใบส่งตัวมาด้วย เพ่ือสามารถเข้า
ระบบของการจัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาลสุรินทร์ได้ ส่วนเรื่องของการลง diagnosis พบว่า มีการลง 
diagnosis ยังไม่ครบถ้วน ขอความร่วมมือจากแพทย์ทุกท่านตรวจสอบและลงข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน 
เพ่ือประโยชน์ของโรงพยาบาลสุรินทร์ต่อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.12.3 หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน    มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1) เรื่อง แผนงาน/โครงการ ปี 2561 จะเริ่มดําเนินการในเดือน กรกฎาคม 2560 โดยจะแจกแบบฟอร์ม
แผนคําของบประมาณให้แต่ละหน่วยงานส่งขออนุมัติเข้ามา 

2) เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบให้จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ท่ีจําเป็น เนื่องจาก แผนคําของบลงทุนจากเงิน
งบประมาณสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลสุรินทร์ ไม่ผ่าน
การอนุมัติจากสํานักงบประมาณ จึงทําให้มีรายการครุภัณฑ์การแพทย์ท่ีจําเป็นไม่สามารถจัดซ้ือได้ จํานวน 
14 รายการ เป็นวงเงินประมาณ 27 ล้านบาท และขณะนี้ทราบข้อมูลจากเขตบริการสุขภาพท่ี 9 ว่ามี
งบประมาณ Add – on เก่ียวกับเงิน IP ซ่ึงเป็นงบฯ ท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ท่ัวประเทศ 3,000 ล้านบาท และ
โรงพยาบาลสุรินทร์ จะได้รับจัดสรรประมาณ 51 ล้านบาท จากสถานการณ์นี้จึงขออนุมัติความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมในการนําวงเงินงบประมาณท่ีจะได้รับจัดสรรนี้ จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ท่ีจําเป็น 14 
รายการ ดังกล่าวข้างต้น 

มติประชุม  เห็นชอบอนุมัติในหลักการ 
4.12.4 หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม   แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 

  กล่าวขอขอบคุณทีมงานทุกท่าน ท่ีได้เปิดมติใหม่ในการดูแล CVP และขอขอบคุณ อาจารย์
นายแพทย์สมศักด์ิ  เลิศวีระวัฒน์ กุมารแพทย์โรคหัวใจ ซ่ึงเกษียณอายุราชการเม่ือปีงบประมาณ 2559    
ท่ีเสียสละเวลาเข้ามาช่วยทํา Echo ผู้ป่วยท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ ซ่ึงยืนยืนว่าเป็น case PDA และอาจารย์
นายแพทย์ พีระพัฒน์ มกรพงศ์ ศัลยแพทย์โรคหัวใจและทรวงอก จากโรงพยาบาลราชวิถี ได้ให้ความ
ช่วยเหลือในการเตรียมเรื่อง CVP ให้กับโรงพยาบาลสุรินทร์ ทําให้ผู้ป่วยเด็กได้รับการผ่าตัดเป็นท่ี
เรียบร้อย สามารถเอาท่อช่วยหายใจออกได้ และดูดนมได้เอง 

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.12.5 หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม   แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 

สืบเนื่องจากทางโรงพยาบาลสุรินทร์ โดยคณะแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม และผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ไป
ศึกษาดูงานท่ีโรงพยาบาลราชวิถี เพ่ือเตรียมเปิดบริการ CVT (Cardio-Vascular Thoracic surgery) 
และคณะอาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถี ได้ให้การสนับสนุนและเดินทางมาดูการเตรียมความ
พร้อมของโรงพยาบาลสุรินทร์ ในด้านต่างๆ ดังนี้   

     ด้านบุคลากร 
      - ปี 2560 จะมีแพทย์จบมาปฏิบัติงาน จํานวน 1 คน 
       - ปี 2561 มีแพทย์จบมาอีก 1 คน  
       - วิสัญญีแพทย์ กําลังศึกษา 
       - พยาบาลห้องผ่าตัด กําลังศึกษาเฉพาะทาง 
   ด้านสถานท่ี 
       - เตรียมห้องผ่าตัด CVT ท่ีชั้น 5 (อยู่ระหว่างดําเนินการ) 
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       - ICU สําหรับผู้ป่วย CVT ท่ี ICU ศัลยกรรม 3–4  เตียง 
   - Ward สามัญ สําหรับผู้ป่วย CVT เตรียมเตียงไว้ 4–6 เตียง ท่ีอาคาร 2 ชั้น 3 (ward AE)  

  เป็นการชั่วคราว และมีแผนจะเปิด Ward CVT แทน กลุ่มงานทันตกรรม ท่ีจะย้ายออกไปตึกใหม่  
     ด้านครุภัณฑ์การแพทย์ 
       - มีการจัดซ้ือเครื่องปอดหัวใจเทียม และเตียง แล้ว 

สําหรับการทําเรื่องขอข้ึนทะเบียน เพ่ือเปิดบริการ CVT กําลังอยู่ในช่วงดําเนินการ   
ท่ีประชุม ประธานมอบหมายให้คณะกรรมการห้องผ่าตัด ไปดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

4.12.6  หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
   จากการประชุมเรื่อง การพัฒนาระบบบริการ เนื่องจากในส่วนของงานบริการด้านปฐมภูมิ 
มีความเก่ียวข้องท้ังในเรื่องของ OPD, ER รวมถึง เรื่องการส่งตัวผู้ป่วยกลับด้วย สําหรับสถานการณ์ของ 
OPD ปัจจุบันมีคนไข้ OPD เฉลี่ย 2,657 ราย/วัน ใน OPD ท่ีมีความหนาแน่นท่ีสุดคือ คนไข้อายุรกรรม 
จักษุ ออร์โธปิดิกส์ ศัลยกรรม ตามลําดับ ร้อยละ 60 เป็นคนไข้นัด ทําให้บางวันคนไข้มีจํานวนมาก    
ทําให้แพทย์ตรวจไม่ทันภายในเวลา 16.00 น. คนไข้บางส่วนต้องตรวจนอกเวลาราชการ ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามความต้องการของคนไข้ท่ีจะมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทาง ต้องกลับมาตรวจใหม่อีกครั้ง ส่งผลทําให้
การบริการคนไข้ได้รับความพึงพอใจลดลง โดยทาง OPD แก้ไขปัญหาด้วยวิธีจัดแพทย์ GP ช่วยตรวจ  
วันละ 2 คน รวมถึง จัดแพทย์อัตราจ้าง ช่วยออกตรวจ ซ่ึงลดจํานวนคนไข้ได้บางส่วน แต่ยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ท้ังหมด จึงมีการปรับปรุงระบบคิว เพ่ือลดปัญหาเรื่องความไม่พึงพอใจของคนไข้ รวมถึง 
การจัดระบบการให้บริการแบบเบ็จเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service : OSS)  ส่วนทางด่วนต่าง ๆ 
ทางทีมได้มีการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว 
   จากการวิเคราะห์ เรื่องการสมดุลระหว่าง refer in, refer out และ refer back จะต้องมี
การสร้างระบบท่ีสามารถควบคุมได้ จึงขอเสนอแนวคิด เพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาและช่วยดําเนินการ 
ดังนี้ 

1) ผู้ป่วยท่ีจะมาใช้บริการท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ ทุกราย จะต้องมีใบนัด โดยจะกําหนดในระบบว่า
ตรวจวันเวลาใด ไม่จําเป็นต้องระบุชื่อแพทย์ ให้ระบุเฉพาะกลุ่มงานท่ีออกตรวจ จะสามารถ
ทราบได้ว่าในวันนั้น ๆ มีคนไข้นัดก่ีราย ตรวจเฉพาะทางด้านใด 

2) คนไข้นอกเขต เช่น โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน หรือโรงพยาบาลเอกชน ก็
จะใช้ระบบ refer เช่นกัน โดยใช้โครงสร้างท่ีมีอยู่แล้ว คือ ระบบ Thai refer ระบุวัน เวลา ท่ีจะ
ตรวจ รวมถึง แผนกท่ีรับปรึกษา ส่วนคนไข้ท่ีมาโดยไม่มีใบ refer ตามหลักการแล้ว จะต้องไป
ตรวจท่ี PCC ก่อน หากเกินศักยภาพถึง refer เข้ามาตรวจท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ กรณีมาผิดวัน
นัดก็เช่นกัน คือ ให้เริ่มต้นท่ี PCC เพ่ือเข้าระบบ ต่อไป 

  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1) สามารถลดความแออัดคนไข้ OPD  และ IPD ลงได้ 
2) การกระจายตัวของ case จะดีข้ึน เนื่องจาก ทุก case ท่ีมาจะต้องผ่านระบบนัด 
3) คนไข้สามารถเข้าถึงบริการมากข้ึน  

 
 

4) กรณีท่ีจะมีการเลื่อนนัดฉุกเฉินต่าง ๆ สามารถแจ้งคนไข้ท่ีอยู่ในคิวนัดล่วงหน้าได้เลย ทําให้
สามารถบริหารจัดการได้ดีข้ึน 

5) บุคลากรทํางานอย่างมีความสุขมากข้ึน รวมถึง การบริการท่ีมีคุณภาพ 
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6) โรงพยาบาลสุรินทร์ มีระบบท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน ส่วนกรณีมีคนไข้ฉุกเฉิน สามารถตรวจท่ี ER 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ  จากข้อเสนอของหัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก ถือเป็นแนวคิดของ
กลุ่มทํางานท่ีจะแก้ไขปัญหาได้บางส่วน ซ่ึงอาจจะต้องดําเนินการแก้ไขไปก่อน โดยกลุ่มงานจักษุวิทยา ได้
เริ่มดําเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถลดคนไข้ได้ประมาณวันละ 20 ราย แต่การประสานทาง node หรือ 
ผู้มารับบริการ ก็จะต้องใช้เวลาพอสมควร โดยขณะนี้โรงพยาบาลปราสาทมีแพทย์ ENT แล้ว ก็สามารถรับ
คนไข้ได้บางส่วน เพราะฉะนั้น สิ่งท่ีต้องดําเนินการ คือ ประสานเครือข่ายท้ังจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือกระตุ้น
โรงพยาบาลชุมชน ให้เพ่ิมศักยภาพในการให้บริการดูแลรักษาประชาชน อาจจะใช้เวทีการประชุม คปสจ. 

  เพ่ือประสานกับเครือข่าย เนื่องจาก FTE ของโรงพยาบาลชุมชน ไม่ได้มีปัญหาขาดแคลนเหมือนโรงพยาบาล
สุรินทร์ ประกอบกับการเริ่มดําเนินงานของ PCC ก็น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาได้บางส่วน 

รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  เนื่องจากโรงพยาบาลสุรินทร์
เป็นโรงพยาบาลศูนย์แห่งเดียวในจังหวัดสุรินทร์ จากการเสนอของหัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก จะเป็นใน
ลักษณะของการบริหารเหมือนโรงเรียนแพทย์ ซ่ึงสามารถจํากัดคนไข้ตามสิทธิ แต่โรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถจํากัดคนไข้ได้ เนื่องจากต้องรองรับประชาชนท้ังจังหวัด ในทางกฎหมาย   
ไม่สามารถจํากัดจํานวนคนไข้ได้ อาจจะสามารถทําได้ในบางกลุ่มงานท่ีมีคนไข้จํานวนไม่มาก แต่ถ้าเป็นกลุ่ม
งานท่ีมีคนไข้หนาแน่น เช่น กลุ่มงานอายุรกรรม และกลุ่มงานศัลยกรรม จะดําเนินการได้ค่อนข้างยาก โดย
อาจจะเริ่มดําเนินการในกลุ่มงานท่ีมีคนไข้ไม่มากเกินไป เพ่ือลดปัญหาการร้องเรียน 

ท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบตามแนวทางท่ีเสนอ 
4.12.7 หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

 เรื่อง ER ขณะนี้ทางห้องตรวจ ER มี crisis เรื่องคนไข้ท่ัวไปท่ีไม่ใช่คนไข้ฉุกเฉิน วันธรรมดาใช้เวลา
รอตรวจประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง วันเสาร์–วันอาทิตย์ ประมาณ 5–6 ชั่วโมง การแก้ไขปัญหาระยะสั้น 
คือ เนื่องด้วยขณะนี้ Intern ท่ีเข้ามาเป็น Intern ใหม่ ยังไม่สามารถปรับตัวได้เท่าท่ีควร ทําให้ตรวจ
ค่อนข้างช้า ซ่ึง staff ER ท้ัง 3 คน มาช่วยตรวจในช่วงวันหยุด รวมถึง มีกุมารแพทย์มาช่วยตรวจเด็กใน
บางครั้ง ก็ยังไม่ทันเวลา การแก้ไขปัญหาขณะนี้ได้เจรจากับ Intern รุ่นก่อนท่ีจะไปประจําโรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดสุรินทร์ ขอให้มาช่วยตรวจคนไข้ท่ี ER ช่วงนอกเวลาราชการในช่วง 1 – 2 เดือนแรก 
เพ่ือให้ Intern ใหม่ปรับตัวได้ก่อน 

ประธาน  อนุมัติให้ดําเนินการ 
ท่ีประชุม   รับทราบ 

4.12.8 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม   แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
1) รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ ประจําเดือนพฤษภาคม 2560 

• เดือนพฤษภาคม 2560 จัดซ้ือยา 28.95 ล้านบาท  จ่ายออก 33.21 ล้านบาท คงคลัง 40.80 
ล้านบาท (1.23 เดือน) รวม 8 เดือน ซ้ือยา 283.21 ล้านบาท (แผน 420 ล้านบาท) คิดเป็น
ร้อยละ 67 อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

• เดือนพฤษภาคม 2560 จ่ายยาให้ รพ.สต. 1.16 ล้านบาท รวม 8 เดือน จ่าย 7.16 ล้านบาท 
(แผน 10.52 ล้านบาท) อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

 
 

2) การเตรียมการรับการตรวจราชการ เขต 9 รอบ 2/2560 วันท่ี 20 – 22 มิถุนายน 2560 



20 
 

• ตก.1 คณะ 4 งานบริหารเวชภัณฑ์ส่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ตัวชี้วัดท่ีตาม
ร้อยละการซ้ือร่วม ( > ร้อยละ 20) ผลงานรวม 80 เดือน โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ร้อยละ 
23.28 ผ่านเกณฑ์ 

• ตก.1 service plan RDU (Rational Drug Use: RDU : การใช้ยาอย่างสมเหตุผล) รวบรวม
ภาพจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ตัวชี้วัด 3 ตัว ผ่านเกณฑ์ 1 ตัว คือ RDU1 ผ่านกระบวนการ 
100% ส่วนอัตราการใช้ยา ATB ใน URI  และ AD ไม่ผ่าน 2 ตัว คือ RDU1 (out put)     
ในโรงพยาบาล และ RDU2 (out put) ใน รพ.สต. 

3) ความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนท่ี สรพ.ให้คําแนะนํา 
• MR ได้ดําเนินการแล้ว 
• วงรอบยา ได้ทบทวนร่วมกับกลุ่มการพยาบาลแล้ว 
• ระบบความปลอดภัยด้านยา ได้ทบทวน HAD, DI, ADR, ระบบป้องกันการแพ้ยาซํ้า ใน

โปรแกรม HOSxp 
• ระบบบริหารยาเสพติด ได้กําหนดระบบเซ็นกํากับในส่วนการบริหารของผู้ป่วยในหอผู้ป่วย 
• มีคําสั่งกลุ่มงานเภสัชกรรม 2 เรื่อง คือ เภสัชกร ประจํา PCT และ เภสัชกร ประจําหอผู้ป่วย 

เพ่ือประสานงานระบบยา กํากับ ติดตาม และแก้ปัญหาร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้ป่วย
ได้รับความปลอดภัยในการใช้ยา เกิดการใช้ยาสมเหตุสมผล คุ้มค่า คุ้มทุน  

รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ  ตามท่ีกลุ่มงานเภสัชกรรม ได้ดําเนินการจัดระบบคิวรับยา
อัตโนมัติ ขอทราบผลการดําเนินการ ประเมินผลลดเวลาการรอคอยได้หรือไม่ ขอให้นําเสนอในการประชุม
คณะกรรมการบริหารในครั้งต่อไปด้วย 

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.12.9 หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม    แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้  
1) รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ อําเภอเมืองสุรินทร์ 

� สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อําเภอเมืองสุรินทร์ ข้อมูลเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม-
13 มิถุนายน 2560 พบผู้ป่วย จํานวน 107 ราย อัตราป่วย 40.35 ต่อแสนประชากร ไม่มีเสียชีวิต 

� สถานการณ์โรคไข้ดําแดง อําเภอเมืองสุรินทร์ ข้อมูลเฝ้าระวังโรคไข้ดําแดง ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม-13 
มิถุนายน 2560 พบผู้ป่วย จํานวน 201 ราย อัตราป่วย 75.79 ต่อแสนประชากร ไม่มีเสียชีวิต  

� สถานการณ์โรคสุกใส อําเภอเมืองสุรินทร์ ข้อมูลเฝ้าระวังโรคสุกใส ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม-13 มิถุนายน 
2560 พบผู้ป่วย จํานวน 55 ราย อัตราป่วย 20.74 ต่อแสนประชากร ไม่มีเสียชีวิต   

� สถานการณ์โรคมือเท้าปาก อําเภอเมืองสุรินทร์ ข้อมูลเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม-
13 มิถุนายน 2560 พบผู้ป่วย จํานวน 141 ราย อัตราป่วย 53.17 ต่อแสนประชากร ไม่มีเสียชีวิต 

2) การดําเนินงาน ข่าวแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ 
� 15 มิถุนายน 2560“ASEAN Dengue Day 2017 วันไข้เลือดออกอาเซียน”Theme: "United 

Fight Against Dengue" ประชารัฐร่วมใจปราบยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก   ถือว่า
เป็นปัญหาสาธารณสุข ในกลุ่มประเทศอาเซียน แต่ละปีพบผู้ป่วยไม่ตํ่ากว่า 200,000 ราย จากผล
สํารวจครึ่งปีแรก มีรายงานผู้ป่วยใน 7 ประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 69,213 ราย เสียชีวิต 57 ราย 
ดังนั้น ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ จึงมีมติร่วมกัน กําหนดให้วันท่ี 15 มิถุนายน     
ของทุกปีเป็น“วันไข้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN Dengue Day) เพ่ือร่วมมือรณรงค์ไปด้วยกัน ในปี 
2560 หรือ ค.ศ.2017 อาเซียนได้กําหนดประเด็นในการรณรงค์ คือ United Fight Against 
Dengue ประชารัฐร่วมใจปราบยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ขอความร่วมมือร่วมรณรงค์และ
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ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ควรหันมาใส่ใจสุขภาพ ไม่ให้ยุงเกิด ไม่ให้ถูกยุงกัด และหากป่วยต้องไปหา
หมอให้เร็ว ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพ่ือให้ ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ คือ  

1. เก็บบ้าน   ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพักอาศัย  
2. เก็บขยะ   เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย  
3. เก็บน้ํา   ปิดฝาภาชนะใส่น้ําให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่ หรือเปลี่ยนทุกสัปดาห์  

“ปราบยุงลาย ทําได้ด้วยมือคุณเอง เพียงเท่านี้ทุกบ้าน ทุกชุมชน ก็จะปลอดจากโรคไข้เลือดออก” 
� บูรณาการการขับเคล่ือนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ จัดการโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 
ชั่วโมง และหลักสูตร 420 ชั่วโมง ในระหว่างวันท่ี 11 พฤษภาคม – 16 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุรินทร์  

� การประชุมร้านค้าตลาดเขียว โรงพยาบาลสุรินทร์  เ ม่ือวันอังคารท่ี 13 มิถุนายน 2560  
เวลา 14.00–16.00 น. ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น L โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้
ดําเนินการก่อสร้างลานแสดงสินค้าสุขภาพ (ตลาดเขียว) โรงพยาบาลสุรินทร์ บริเวณห้าแยก จํานวน 40 
ล็อค แต่ละล็อคมีขนาด 2 x 2 เมตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารายได้เข้าสมทบมูลนิธิของโรงพยาบาล
สุรินทร์ และเพ่ือจําหน่ายสินค้าเพ่ือสุขภาพให้กับเจ้าหน้าท่ีและประชาชน ได้แก่ อาหารสุขภาพ        
ผักปลอดสารพิษ และสินค้า OTOP โดยจะเปิดให้บริการ ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 

� แนวทางการพัฒนาร้านอาหาร ผู้ว่าสุรินทร์...ชวนชิม จังหวัดสุรินทร์ ปี 2560 
เป้าหมายการดําเนินงาน   พัฒนายกระดับร้านอาหารท่ีผ่านเกณฑ์ Clean Food Good Taste 
หนูณิชย์...พาชิม หนูณิชย์ “ติดดาว” และ Clean Food Good Taste Plus พัฒนาต่อยอดเป็น
ร้านอาหาร ผู้ว่าสุรินทร์...ชวนชิม ตามความสมัครใจ 
� แนวทางการพัฒนาชุมชนอาหารปลอดภัย 

เป้าหมายการดําเนินงาน  ผู้รับซ้ือผลผลิตและกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มผู้ผลิต 
� แนวทางการพัฒนาตลาดสด ตลาดสดสุรินทร์สะอาด จําหน่ายอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค 

เป้าหมายการดําเนินงาน    
ตลาดประเภทท่ี 1 หรือตลาดสด ในจังหวัดสุรินทร์ จํานวน 11 แห่ง (พ้ืนท่ี 10 อําเภอ) 

ให้ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซ้ือของกรมอนามัยระดับดีข้ึนไปอย่างต่อเนื่อง (โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารท่ีมอบให้ในท่ีประชุม) 

3) โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต โรงพยาบาลสุรินทร์ปี 2560-2563 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
จัดประชุมในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 9 เพ่ือ
วางแผนพัฒนาสุขภาพเด็กและครอบครัวให้มีคุณภาพรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ภายใต้การขับเคลื่อนงานโครงการฯ ในรูปแบบคณะกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัวอําเภอเมืองสุรินทร์ 
โดยได้บูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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4.12.10   หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน สรุปผลการดําเนินงานติดตามดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องท่ีบ้าน 
ประจําเดือนมิถุนายน 2560 ให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1) รายงานการเยี่ยมบ้านระดับเขตและจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมา ส่งผู้ป่วยเยี่ยมบ้านมากท่ีสุด ส่วน
จังหวัดสุรินทร์ มีอัตราความครอบคลุมการเยี่ยมบ้านสูงสุดร้อยละ 88.74 เป็นผู้ป่วยส่งออกจาก
โรงพยาบาลสุรินทร์ 6,859 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.07 ทุกอําเภอของจังหวัดสุรินทร์ ผ่านเกณฑ์เยี่ยม
บ้านร้อยละ 80 อําเภอเมืองผ่านเกณฑ์เยี่ยมบ้านร้อยละ 86.11 

2) กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน ขณะนี้มีพยาบาล care manager ท้ังหมด 7 กลุ่มโรค คือ จิตเภท,SMI,     
ยาเสพติด (สุรา), Trauma, CAPD, stroke, Ortho และ Uro 

3) โครงการป่ันเยี่ยมบ้าน เพ่ือชีวิติท่ีดีกว่า ดําเนินการได้ 10 ตําบล เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงด้อยโอกาส เช่น 
ผู้สูงอายุติดเตียง (ตาบอด) ผู้พิการ stroke trauma จํานวน 10 ราย โดยได้รับการช่วยเหลือจากภาคี
เครือข่าย 

4) ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน จะเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับ       เหล่า
กาชาดจังหวัดสุรินทร์ จํานวน 15 ราย 

5) เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2560 กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน ร่วมกับ กลุ่มงานจิตเวช ได้จัด
โครงการจิตเวชสัญจร เพ่ือค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ ผลการดําเนินงาน คัดกรอง โดย รพ.สต.จํานวน 1,746 
ราย ตรวจคัดกรองซํ้าโดยทีมงานโรงพยาบาลสุรินทร์ พบ 2Q ผิดปกติ จํานวน 216 ราย 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธาน     แจ้งให้ทราบ 

1) ให้ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ใหม่ ซ่ึงประกอบด้วย ผู้อํานวยการโรงพยาบาล/
รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลทุกท่าน/หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน/ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ/หัวหน้าศูนย์ 
Excellent center/หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลด้านต่างๆ โดยมีรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร เป็นเลขานุการ 
และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เป็นต้น 

2) ในเดือนกรกฎาคมนี้ จะมีงบประมาณจัดสรรมาให้โรงพยาบาลสุรินทร์ เพราะฉะนั้น ระหว่างนี้ค่าตอบแทน 
P4P เดือนเมษายน – มิถุนายน 2560 อาจจะต้องงดจ่ายไว้ก่อน รอจ่ายเดือนกรกฎาคม 2560 เพ่ือให้
สถานการณ์ทางการเงินของโรงพยาบาลดีข้ึน 

3) สอบถามหัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ พบว่า มีเจ้าหน้าท่ีของกลุ่มงานโภชนศาสตร์ บางส่วนเข็นรถส่งอาหาร
ผู้ป่วยตามอาคารต่าง ๆ และมีบางส่วนขับรถไฟฟ้า เหตุผลทําไมต้องใช้พนักงานเข็นรถส่งอาหาร เพราะ
โรงพยาบาลได้จัดสรร รถไฟฟ้าให้แล้ว 

หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์   จากปัญหาดังกล่าว พบว่า มอเตอร์ของรถไฟฟ้าจะเสื่อมค่อนข้างบ่อย จึงจําเป็น 
ต้องใช้พนักงานเข็นรถส่งอาหารผู้ป่วยในบางช่วงท่ีอยู่ระหว่างส่งซ่อมรถไฟฟ้าส่งอาหาร 

ท่ีประชุม รับทราบ 
รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  ขอเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา เรื่อง โทรศัพท์สายในบาง

หน่วยงาน เม่ือโทรตาม Staff แล้วไม่ได้รับสายเนื่องจากติดธุระ แต่เม่ือ Staff โทรกลับท่ี Operator ก็ไม่
ทราบว่าหน่วยงานใดท่ีติดต่อ เพราะไม่ได้แจ้ง Operator ไว้ ขอให้แก้ไขเรื่องนี้ด้วย 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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ประธาน       สอบถามคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ให้ท่ีประชุมทราบ และ

พิจารณาเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดประชุม 
ปิดประชุม       เวลา 17.40 น. 
 
 
        ............................................. ผู้จัดทํา/ทานรายงานการประชุม 

      (นายองอาจ  ติรกิจพงษ์พันธ์) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

      14  มิถุนายน  2560 
 
 
        ..................................................ตรวจรายงานการประชุม 

         (นายปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์) 
                                     รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 

        14  มิถุนายน  2560 
 
 

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

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ 
      14  มิถุนายน  2560 
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        ............................................. ผู้จัดทํา/ทานรายงานการประชุม 
      (นายองอาจ  ติรกิจพงษ์พันธ์) 

         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
      14  มิถุนายน  2560 

 
 
        ..................................................ตรวจรายงานการประชุม 

         (นายปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์) 
                                     รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 

        14  มิถุนายน  2560 
 
 

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

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ 
      18 พฤษภาคม  2560 


