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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสุรินทร์ 
ครั้งท่ี 7/2560 

วันพุธท่ี 12 กรกฎาคม 2560  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ 
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ผู้มาประชุม 
1. นายสมคิด  สุริยเลิศ  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์             ประธานกรรมการ 
2. นายสมภพ  สารวนางกูร รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์          รองประธาน 
3. นายชวมัย  สืบนุการณ์ รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ  กรรมการ 
4. นางประชุมพร บูรณ์เจริญ รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและ 

     สนับสนุนบริการสุขภาพ     กรรมการ 
5. นางสาวผการัตน์ แสงกล้า  รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านบริหารงานบุคคล 
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม    กรรมการ 

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

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

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ 
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ    กรรมการ 

11. นายวินัย  อึงพินิจพงศ์ หัวหน้าศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขาอุบัติเหตุ 
หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก    กรรมการ  

12. นายพิชัย  ชาติกิจอนันต์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม    กรรมการ 
13. นายศิวาเมษฐ์ แข่งเพ็ญแข หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม     กรรมการ 
14. นายกิตติศักด์ิ เชื้อสกุลวนิช หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรรมการ 
15. นางสาวชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม    กรรมการ 
16. ดร.ศราวัณ  พอกเพ่ิมดี หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม    กรรมการ 
17. นางสาวพรรณชณัฐ มหรรทัศนพงฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา    กรรมการ 
18. นายกิตติศักด์ิ สุรพงษ์พิวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช     กรรมการ 
19. นายอิสระ  อริยชัยพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน    กรรมการ 
20. นายพงศกร  ศรีจันทร์ หัวหน้าศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขาโรคมะเร็ง   กรรมการ 
21. นางสายสมร  สบู่แก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม    กรรมการ 
22. นางอนงค์เนตร อิทธิปรัชญาบุญ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม    กรรมการ 
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23. นางสมศรี  พิริยาสัยสันติ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ     
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   กรรมการ 

24.  นางปิยะอร  รุ่งธนเกียรติ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร     
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กรรมการ 

25.  นางกัลยรัตน์ สังข์มรรทร ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ     
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลอายุรกรรมผู้ป่วย  กรรมการ 

26.  นางสุนีย์  จิรันดร  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านประกันคุณภาพการพยาบาล  
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์  กรรมการ 

27.  นางอัปสร  สารสุวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ   
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม  กรรมการ 

28.  นางอนัญญา ไทยสูง  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านจริยธรรมและเก้ือกูลสังคม  
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม  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.  นางนิลดา  จงสืบสิทธิ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม  กรรมการ 
38.  นางสุกัญญา  มีศิริ  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเช้ือ กรรมการ 
39.  นางสาวนันท์นภัส   อิงคะธรรมศักด์ิ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านตรวจรักษาพิเศษ (ไตเทียม) กรรมการ 
40.  นางก่ิงกาญจน์ ศิริวุฒิ  หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน     กรรมการ 
41.  นายสันติ  มุ่งสันติ  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์    กรรมการ 
42.  นางสมนึก  โตมะสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์    กรรมการ 
43.  นางอัสนี  นาคาวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา     กรรมการ 
44. นางสาวคําพุธ พนาวัน  หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี     กรรมการ 
45.  นายสนธยา  บัวหอม  หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ     กรรมการ 
46.  นางถวิล  พิพัฒน์พูนสิริ หัวหน้างานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  กรรมการ 
47.  นายองอาจ  ติรกิจพงษ์พันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป     กรรมการและเลขานุการ 
48.  นางสาวพรพิมล ผิวบาง  นิติกร                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
49. นางวรรณา  พิกุลชาคร แทน หัวหน้าศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขาทารกแรกเกิด 
50.  นางสมจินตนา โชติปัญญา แทน หัวหน้าศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด 
51.  นางอกนิษฐ์  ชาติกิจอนันต์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 
52.  นางดาราวรรณ ทองย้อย  แทน หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
53.  นางสาวกัลยกร เลิศงาม  แทน หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 
54.  นายวรัญญู  ราชสุข  แทน หัวหน้างานเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม  (ติดราชการ/ติดภารกิจ/ลาพักผ่อน) 
1. นายปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์ รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  

ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านควบคุมและตรวจสอบภายใน 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้าน SERVICE PLAN   
หัวหน้าศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ      

2. นายชูสิทธิ์  พานิชวิฑิตกุล ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านการสร้างองค์ความรู้ 
     ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านบริหารจัดการห้องพิเศษ 

หัวหน้าศูนย์วิจัย 
     หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ  
3. นางสาวกฤษณา ร้อยศรี  ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านนโยบายและแผนงาน 

หัวหน้าศูนย์ Data Center 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ   

4. นางสาวภัสสร สื่อยรรยงศิริ ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านเวชระเบียน 
5. นายพรรณกิจ วนแสงสกุล ผู้อํานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
6. นางสาวพรรณทิพย์ มูลศาสตรสาทร ประธานองค์กรแพทย์ 
7. นายชายตา  สุจินพรัหม หัวหน้าศูนย์สั่งการและศูนย์ส่งต่อผู้ป่วย    
8.  นางวิลาวัลย์ อึงพินิจพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 
9.  นายภูมิชาย  สุวรักษ์สกุล หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
10.  นายณกร  ดลเสมอ  หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์   
11.  นางเปรมฤดี  ทวีคง  หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวช 
12.  นางสาวจันทิรา หงส์รพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
13.  นางสาวศิริวรรณ ทิวทอง  หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 
14.  นางวัชชรีภรณ์ รัตรสาร  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาบุคลากรและแผนงาน/โครงการ 
15.  นางนงลักษณ์ สุรศร  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านวิจัยและพัฒนาการพยาบาล 
เริ่มประชุม เวลา  13.30 น. 
วาระพิเศษ 
1. กระทรวงสาธารณสุข มอบเกียรติบัตร ให้แด่ นางสาวภสินีย์ นากดี ท่ีได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น 

ประเภท เจ้าหน้าท่ีกระทรวงสาธารณสุข  ในผลงาน “โปรแกรม Thai COC เพ่ือการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องอย่าง   
ไร้รอยต่อ” ในงานประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี 2560 หัวข้อ “ICT 
Innovations for eHealth & mHealth” 

2. ชมรมเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้มอบใบประกาศนียบัตร รางวัล ชมเชย ผลงานเรื่อง 
นวัตกรรม เครื่องดูดเสมหะประจําบ้าน ให้แด่ ทีมงาน “ทพญ.สายสมร  สบู่แก้ว  นายวินัย  ชาวเมืองปักษ์   
นายวรวัฒน์  ซ้อมทอง” ในการประชุมวิชาการ  พัฒนาศักยภาพ ทันตบุคลากร ประจําปี 2560  ณ โรงแรม
เอเชียราชเทวีกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 
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3. เรื่อง การกระทําความดีของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ ท่ีอยู่ในหลักเกณฑ์ รายงานให้ท่ีประชุมทราบ 

ประจําเดือน กรกฎาคม 2560  มีจํานวน  3  ราย  ได้แก่ 
3.1 นายอํานาจ  ประยงค์หอม  พนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริหารท่ัวไป เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน  

2560 เก็บกระเป๋าได้ 1 ใบ มีเงินสด 1,267.75 บาท และเอกสารสําคัญต่างๆ ตรวจสอบ พบว่า เป็น
ทรัพย์สินของ นางสาวศศิธร เย็นแย้ม ผู้มารับบริการ ซ่ึงแจ้งว่าข้ึนไปเยี่ยมญาติลืมวางท้ิงไว้หน้า
รถจักรยานยนต์จริง โดยได้ติดต่อรับคืนเรียบร้อยแล้ว 

3.2 นายวรัญญู  ราชสุข  ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ งานเลขานุการ  เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 
2560 เก็บเงินสดท่ีเจ้าของทําตกหล่นได้ 2,000 บาท บริเวณห้องทํางาน งานเลขานุการ ตรวจสอบ 
พบว่า เป็นเงินของ นายวีระ พะโรงรัมย์ ปฏิบัติงานท่ีกลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลสุรินทร์ ซ่ึงมาติดต่องาน
และทําเงินตกหล่นไว้ โดยได้ติดต่อรับคืนเรียบร้อยแล้ 

3.3 นายธีรศักด์ิ  บุตรดี  พนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริหารท่ัวไป เม่ือวันท่ี 28  มิถุนายน  2560   
เก็บโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ VIVO รุ่น X5 Pro ได้ 1 เครื่อง บริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก ตรวจสอบ

พบว่า เป็นโทรศัพท์ ของ นางธัญญาณัฎร์  ศิริมาก  ผู้มารับบริการ ซ่ึงแจ้งว่าทําตกหล่นท่ีบริเวณดังกล่าว 
โดยได้ติดต่อรับคืนเรียบร้อยแล้ว 

4. แนะนํา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ท่ีมาปฏิบัติงานใหม่ ในโรงพยาบาลสุรินทร์ จํานวน 37 ราย 

ประธาน       ในนามตัวแทนของโรงพยาบาลสุรินทร์ ขอขอบคุณผู้เก่ียวข้องทุกท่าน ท่ีทําชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาล
สุรินทร์ และขอต้อนรับเจ้าหน้าท่ีใหม่ท่ีเข้ามาปฏิบัติในโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมกล่าวยกย่องผู้กระทํา   
ความดี ซ่ึงเป็นแบบอย่างให้กับเจ้าหน้าท่ีทุกคน รวมถึง เป็นการปลูกฝังค่านิยม และ อัตลักษณ์ของ
โรงพยาบาลสุรินทร์ คือ ซ่ือสัตย์ ประหยัด กตัญญู ด้วย 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันจันทร์ท่ี 5 

มิถุนายน 2560 ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล เรื่อง การขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข 
1.1 การขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้นําเสนอท่ีประชุม ดังนี้ 

1.1.1 ผลการดําเนินงานเด่นของกระทรวงสาธารณสุขในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา เช่น การนําร่องโครงการ
คลินิกหมอครอบครัว การบริหารจัดการผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกท่ี (UCEP) และการ
พัฒนางานสมุนไพรสนับสนุนการสร้างรายได้โดยสร้างเมืองสมุนไพรต้นแบบ (Herbal city) 
จํานวน 13 แห่ง 

1.1.2 เป้าหมายท่ีจะดําเนินการในช่วงต่อไป    
1) การต่อยอดการดําเนินโครงการ Smart citizen  
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ    
3) การพัฒนาเขตสุขภาพพิเศษ  
4) การพัฒนาโรงพยาบาลชองกระทรวงสาธารณสุข 959 แห่ง เพ่ือลดมลพิษ ลดการใช้พลังงาน 

ลดภาวะโรคร้อน  
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1.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ ดังนี้  
1.2.1 การจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ เพ่ือบูรณาและกํากับดูแลการใช้จ่าย

งบประมาณด้านสาธารณสุขในระดับพ้ืนท่ี โดยให้นายอําเภอเป็นประธานกรรมการ และให้มีการ
ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือรองรับการดําเนินการดังกล่าว 

1.2.2 การดําเนินโครงการคลินิกหมอครอบครัว เพ่ือให้การดูแลประชาชนแบบปฐมภูมิ เขตเมือง 110 
แห่ง โดยใช้งบประมาณ 5,060 ล้านบาท 

1.2.3 ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง และสํานักงานประกันสังคม หารือ
ร่วมกันถึงแนวทางการจ่ายเงิน เพ่ือสนับสนุนให้แก่คลินิกหมอครอบครัวเพ่ิมเติม รวมท้ัง ส่งเสริม
การรักษาพยาบาลการแบบ One Day Surgery และ Minimal Invasive Surgery  

1.2.4 สร้างแรงจูงใจให้แพทย์ 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว สาขาระบาดวิทยา 
และสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (เพ่ือรองรับการดําเนินโครงการคลินิกหมอครอบครัว ศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการดูแลผู้ป่วย UCEP) 

1.2.5 ให้กระทรวงสาธารณสุข ประสานความร่วมมือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาเขตสุขภาพพิเศษ 
เพ่ือดูแลงานสาธารณสุขชายแดน งานสาธารณสุขทางทะเลและเกาะ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก รวมถึง พ้ืนท่ีเฉพาะอ่ืน ๆ  

โดยมติท่ีประชุม  
1. รับทราบผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขและเป้าหมายท่ีจะเนินการในช่วงต่อไป 

(ตามข้อ 1) ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอ 
2. เห็นชอบในหลักการท้ัง 5 ข้อ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอ (ตามข้อ 1) โดย

ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง  
ท่ีประชุม รับทราบ 
2. เรื่อง จากท่ีประชุมจังหวัดสุรินทร์ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 29 มิถุนายน  2560 ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทอง     

ธารินทร์ อําเภอเมืองสุรินทร์ 
1) แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ ท่ีย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ 

1. นายสุรพล  บุตรวงศ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก ประชาสัมพันธ์จังหวัดอํานาจเจริญ 
2. นายอนันต์ อุดมศิลป์ ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งจาก นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนชํานาญการ สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี  
3. นางสาวสมธิดา  จะเกรง  ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ ได้รับ

การแต่งตั้งจาก นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์   
สํานักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี 

4. นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ   ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา     
ตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์  ย้ายมาจาก ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครปฐม 
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2) ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เน้นถึง ความม่ันคง จัดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น/ตอบ
คําถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี 
 

3) พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะต้องจัดให้      
สมพระเกียรติ มีผู้คอยดูแล รวมถึง ติดต้ังในสถานท่ีท่ีเหมาะสม มอบหมายให้รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
และทีมงานดําเนินการรับผิดชอบ 

4) เรื่อง การติดต้ังกล้อง CCTV จะต้องอยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ เครื่องท่ีใช้การไม่ได้ให้ทําเรื่องของบประมาณ
จะต้องเปิดดูเหตุการณ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง มอบหมายให้รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและทีมงาน
ดําเนินการรับผิดชอบ 

5) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 ให้ทุกภาคส่วนราชการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ ซ่ึงโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดฟันคุด ในพุธท่ี 26 กรกฎาคม 2560 โดยมี  
พิธีเปิด ณ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ 

6) รัฐบาลเน้นย้ํางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ประกาศวันท่ี 26 ตุลาคม  2560 เป็นวันหยุดราชการ 

7) ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ จัดประชุมอบรมสัมมนาในพ้ืนท่ีโครงการพระราชดําริภายใน
ปีงบประมาณ 2560 ท่ัวประเทศ มีท้ังหมด 75 โครงการ เช่น โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร  
โครงการ 3 สถาบัน แพทย์ภูมิภาครวมใจ วิ่ง ป่ัน ปันน้ําใจ เป็นต้น 

8) จังหวัดสุรินทร์ เชิญทุกส่วนราชการร่วมทูลเกล้าถวายเงินสมทบมูลนิธิ To Be Number One ซ่ึงทาง
โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ทําการถวายเงินสมทบมูลนิธิ ฯ ไปแล้ว 

9) โครงการสภากาแฟ เดือนกรกฎาคม 2560 จัดในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2560  ณ พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
3. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจําเดือน

มิถุนายน 2560 ในวันท่ี 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ ชั้น 4 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคมเข้าร่วมประชุมแทน ขอให้รายงานให้ท่ีประชุมทราบ 

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
• การจัดประชุมอบรมฟ้ืนความรู้เรื่องเทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวสําหรับพยาบาลและบุคลากร

สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โดยสํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 ณ 
โรงแรมทองธารินทร์ วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุขในระดับ
จังหวัดอําเภอ ตําบลและหน่วยงานเครือข่าย  

• กําหนดการประเมินผลการดําเนินงานด้านสาธารณสุขในระดับพ้ืนท่ี ปี 2560 ระหว่างวันท่ี 17-18 , 24-
27 กรกฎาคม 2560 และ 1-3 สิงหาคม 2560 ในส่วนของอําเภอเมืองสุรินทร์ กําหนดวันท่ี 24 
กรกฎาคม 2560 ประธานโซนโดย นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  

• “วิ่งปัน 7 วัน 945 km” วัตถุประสงค์ เพ่ือรณรงค์ให้เห็นความสําคัญของการวิ่งหรือป่ันจักรยาน และ
รณรงค์ให้ประชาชนบริจาคเงินเพ่ือการกุศล โดยยอดเงินได้ท่ีได้รับจากการบริจาคจะนําไปใช้ในการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วย ซ้ือเครื่องมือแพทย์ หรือสร้างอาคารเพ่ือผู้ป่วยยากไร้ของแต่ละสถาบันใน 3 ภูมิภาค 
กําหนดโดยย่อ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 ถึงจังหวัดสุรินทร์ เวลา 17.30 น. จังหวัดจะมีการกําหนดจุด
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ให้ประชาชนมีส่วนร่วม วันท่ี 25 กรกฎาคม 2560 เดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ เวลา 05.30 น. โดยวิ่งไป
ถึงปราสาทศีขรภูมิ และป่ันจักรยานจากปราสาทศีขรภูมิถึงอําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศีรสะเกษ 

• โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณรจังหวัดสุรินทร์ 2560 วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจคัดกรองสุขภาพ
พระภิกษุสามเณรตามชุดสิทธิประโยชน์ และส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ เป้าหมาย พระภิกษุ
สามเณร จํานวน 9,951 รูป ระยะเวลา เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560  

แนวทางการจัดระบบสุขภาพพระสงฆ์สามเณรตามระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2560  
- กลุ่มสุขภาพดี  เน้นมาตรการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
- กลุ่มเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมในการดูแลตนเองเพ่ือป้องกันโรคตามหลัก 3อ. 2ส. 
- กลุ่มป่วย จัดบริการนัดหมายเข้าระบบ เพ่ือให้การรักษาดูแลอย่างต่อเนื่อง 

• กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด งานยาเสพติด  
- ขอเชิญร่วมทูลเกล้าถวายเงินสมทบกองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ในนามเลขานุการโครงการ 

TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุรินทร์ ขอเรียนเชิญหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนร่วมทูลเกล้าถวาย
เงินสมทบทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และร่วมรับเสด็จในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE เนื่องในโอกาสครบครบ 15 ปี ประจําปี 2560 ในวันเสาร์ท่ี 15 กรกฎาคม 2560 
เวลา 15.30 น. ในงานมหกรรมรมพลคน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ  

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี6/2560 เม่ือวันพุธท่ี 14 มิถุนายน 2560     
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ได้นํารายงานการประชุมลงใน http://192.168.65.122/Intranet ของ
โรงพยาบาลสุรินทร์ เรียบร้อยแล้ว หากมีหน่วยงานใดจะขอปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข เพ่ิมเติม     
ในท่ีประชุมหรือไม่ หากไม่มีถือว่ามติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตาม/สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี6/2560 เม่ือวันพุธท่ี 14 มิถุนายน 2560     

- ไม่มี                
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งให้ทราบและเสนอเพ่ือพิจารณา  
4.1 เรื่อง เสนอจากรองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์   แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1) กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเรื่องการพัฒนา MOPH 4.0 ซ่ึงจะต้องพัฒนาในเรื่องของ One Day Surgery 
และ Minimal Invasive Surgery โดยให้มีการพัฒนาเรื่องของ Quick win จะดําเนินงานในเรื่องของ
ความคุ้มค่าและเกิดการพัฒนาเรื่องของกระบวนการต่าง ๆ รวมถึง ผลกระทบในเรื่องกองทุน หรือการเงิน 

2) คณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้สํานักงาน กพร.ทํางานในการประเมินภาครัฐ หาหน่วยงานท่ีให้การบริการ 
ท่ีสามารถนําเสนอเป็นนวัตกรรมได้ โดยทางจังหวัดสุรินทร์ เล็งเห็นการทํางานของโรงพยาบาลสุรินทร์ 
สามารถนํามาเป็นนวัตกรรมได้ โดยมอบให้โรงพยาบาลสุรินทร์ส่งไป 2 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง province 1 
Labour Room 1 จังหวัด 1 ห้องคลอด ซ่ึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
โรงพยาบาลชุมชน ท้ังจังหวัด 2) เรื่อง โปรแกรม Thai COC ท้ังนี้ ทุกหน่วยงานสามารถดําเนินการเสนอ
นวัตกรรมของตนเองได้ โดยสามารถติดต่อได้ท่ีกลุ่มงานนโยบายและแผนงาน    

3) กระทรวงสาธารณสุข ได้กําหนดเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 
ซ่ึงผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้มีนโยบายว่าจะทําอย่างไรให้เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ดังนั้น จึงขอให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบงานของตนเอง โดยทางองค์กรแพทย์ได้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานท่ี
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จะได้รับผลกระทบจากการให้บริการได้รับการดูแล จึงได้มีการก่อต้ังกองทุน “เยียวยา” ซ่ึงดูแลครอบคลุม
ไปถึงผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซ่ึงมีการดูแลด้วยหัวใจท่ีใกล้ชิด  
 
 

ส่วนเรื่องของระบบสุขภาพยั่งยืน เกิดข้ึนจากกระบวนการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง การ
บริหารการเงิน การจัดซ้ือจัดจ้าง ขอให้มีการบริหารจัดการตามระเบียบโดยเคร่งครัด เรื่องท่ีกระทรวง
สาธารณสุขต้องการ คือ ให้ประชาชนมีสุขภาพดี ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้ด้วยความร่วมมือกับองค์กรแพทย์ โดยนํา
ข้อร้องเรียนต่าง ๆ มาปรับแก้ไขการบริการ  

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.2   รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ    มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1) โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน โดยสาธารณสุขนิเทศเขต 9 ต้องขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี จนสามารถผลักดันโครงการดังกล่าวได้ ซ่ึงได้เริ่มดําเนินการต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ใน
ส่วนของจังหวัดสุรินทร์ จะดําเนินการโครงการนําร่องท่ี PCC ศุภกาญจน์ 

2) ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 9 แจ้งว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้บรรจุพยาบาลท่ีไป
ปฏิบัติงานท่ี PCC เป็นกรณีพิเศษ แต่จะต้องรอหนังสือสั่งการท่ีชัดเจนอีกครั้ง 

3) เรื่อง พ้ืนท่ีการก่อสร้าง PCC สุริยกาญจน์ ขณะนี้มี 2 เรื่อง คือ เรื่องการขอใช้พ้ืนท่ีสาธารณะตามระเบียบ
ราชการ และเรื่องแบบการก่อสร้างอาคารกับงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ        

4) เรื่อง โครงการกองทุน “20 บาท” ขอขอบคุณทุกหน่วยงานท่ีช่วยประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรโรงพยาบาล
สุรินทร์ทราบ โดยเฉพาะกลุ่มการพยาบาล มีผู้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกจํานวนมากข้ึน โดยโครงการ
ดังกล่าวเป็นโครงการท่ีดี เป็นการสร้างขวัญ กําลังใจแก่บุคลากร สอดคล้องนโยบาย MOPH  

ท่ีประชุม รับทราบ  
4.3 เรื่อง แจ้งจากรองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ    
ประธาน  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบแทน ดังนี้ 

1) ด้วยกรมการแพทย์ จะมาจัดประชุมสัมมนาพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการและวิชาการระหว่าง
กรมการแพทย์กับเขตสุขภาพท่ี 9 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
และการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยแห่งความสําเร็จและความต้องการสนับสนุน
วิชาการระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพท่ี 9 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 18 สาขาหลัก ในระหว่าง
วันท่ี 7 – 8 สิงหาคม 2560 โดยได้เลือกโรงพยาบาลสุรินทร์เป็นสถานท่ีจัดประชุม ซ่ึงจะมีการแยกเป็น
ห้องประชุมต่างๆ เพ่ือนําเสนอ service plan ในแต่ละคณะ มอบหมายให้ทีม SPOC โดยมีรองผู้อํานวยการ
กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ เป็นประธาน สําหรับงานช่วงเย็นของวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 
ณ โรงแรมทองธารินทร์ จะมีการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตให้แขกผู้ใหญ่ท่ีมาประชุม จึงขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสุรินทร์ ทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว 

2) เรื่อง NCD ท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้รับรางวัล ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์และรองผู้อํานวยการกลุ่ม
ภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ จะเดินทางไปร่วมบรรยาย พร้อมรับโล่รางวัลด้วย 

ท่ีประชุม รับทราบ  
4.4 รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  มีเรื่องแจ้งให้ทราบ  

ดังนี้ 
1) เรื่อง การส่งแผนเงินบํารุงโรงพยาบาล ประจําปี 2561 ขอให้แต่ละหน่วยงานส่งภายในวันท่ี 20 

กรกฎาคม 2560 
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2) เรื่อง การส่งใบขอซ้ือขอจ้างท่ีได้รับอนุมัติตามแผนเงินบํารุงโรงพยาบาลปีงบประมาณ 2560 ให้แต่ละ
หน่วยงานส่งใบขอซ้ือขอจ้างภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2560 หลังจากนั้น จะรับเฉพาะเรื่องท่ีสําคัญ
เร่งด่วน 

3) เรื่องคอมพิวเตอร์ ซ่ึงในขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ของ OPD กับ IPD พบว่า   
บางเครื่องเก่าและไม่สามารถใช้งานได้ โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีค้างการจัดซ้ือไว้ 100 เครื่อง  
มอบหมายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์  ช่วยดูว่าสามารถทดแทนเครื่องท่ีใช้งานปัจจุบันท้ัง 2 แห่งได้หรือไม่ หาก
ไม่ได้ต้องมีข้อมูลให้ชัดเจนว่าจะต้องซ้ือเพ่ิมอีกก่ีเครื่อง 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เรื่องการจัดซ้ืออุปกรณ์ทดแทนและเรื่องคอมพิวเตอร์ 100 
เครื่อง ถ้า spec สูงก่อนท่ีจะซ้ือโรงพยาบาลจะต้องส่งเรื่องไปท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตบริการ
สุขภาพท่ี 9 จนถึงกระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างการติดตาม และเรื่องท่ีบริษัท TOT ท่ีเปิด WIFI เพ่ิม
ให้โรงพยาบาลสุรินทร์ ส่งเรื่องให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์พิจารณาอนุมัติแล้ว 

ประธาน  ขอให้เร่งดําเนินการติดตามท้ัง 2 เรื่อง ส่วนเรื่องใดท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน ก็จะอนุมัติให้โดยใช้เงิน   
งบกลางเงินบํารุงโรงพยาบาล ขอให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน กรกฎาคม 2560 นี้ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

4.5 รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์    
- ไม่มี 

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

1) เรื่อง HAPPINOMETER หลังจากมีการสํารวจแล้ว พบว่า บุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์ตกเกณฑ์เรื่องของ
สถานะทางการเงิน จึงได้มีการจัดกิจกรรมนําร่อง เพ่ือสร้างสุขให้กับเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล คือ โครงการ
สร้างสุขปลูกผักปลอดสารพิษท่ีบริเวณหลังอาคาร 1 และอาคาร 3  ซ่ึงสามารถต่อยอดรายได้ให้เป็น
มูลค่าเพ่ิมได้ โดยมีงานสนามดูแลผักปลอดสารพิษ และสามารถนําผักท่ีได้จากโครงการไปจําหน่ายได้  

2) เรื่องจาก Palliative care ในส่วนของโครงการท่ีได้มีการดําเนินการไป 6 โครงการ ขณะนี้สําเร็จแล้ว 5 
โครงการ ใช้งบฯ 80%  โครงการสุดท้ายคือ โครงการเยียวยาซ่ึงมีอยู่ในแผน สําหรับ Long term care จะ
มีการทํายุทธศาสตร์ 5 ปี ในวันท่ี 17 – 18 กรกฎาคม 2560 โดยสาธารณสุขนิเทศจะมาตรวจนิเทศท้ัง 4 
จังหวัดในเขต 9 ระหว่างวันท่ี 24 – 27 กรกฎาคม 2560 

3) กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม ร่วมกับ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ได้จัดงานโครงการจิตประภัสสร “มหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกแห่งชีวิต” เป็นโครงการท่ีต้องการสร้างกระแสให้กับสังคมถึงการดูแลหญิงต้ังครรภ์จนคลอด 
รวมระยะเวลา 1,000 วัน เพ่ือให้ได้รับการดูแลแบบองค์รวม นอกจากหน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขแล้ว ยังต้องร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอีกหลาย ๆ แห่ง โดยจะเชิญผู้เก่ียวข้องมาร่วมงานใน
วันท่ี 21 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงได้รับเกียรติจากแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียรธรรมสถานมาเป็นองค์
ประธานในการเปิดงานโครงการจิตประภัสสร จึงขอเชิญหญิงต้ังครรภ์ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในวัน
ดังกล่าว รวมท้ัง สาธารณสุขนิเทศจะมาร่วมบรรยายในหัวข้อ “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ณ ห้อง
ประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์  

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม เพ่ิมเติมเรื่อง โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ได้เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 
กรกฎาคม 2560 โดยมีแผนการดําเนินงานในเรื่องของการฝากท้องคุณภาพ การเลี้ยงลูกให้ดี เก่ง และมี
ความสุข ซ่ึงขณะนี้ได้นําร่องในเขต PCC ศุภกาญจน์ กลุ่มเป้าหมาย หญิงต้ังครรภ์ สํารวจมีการวางแผน
ต้ังครรภ์ 55 ราย ต้ังครรภ์แล้ว 16 ราย หลังคลอด 12 ราย รวมท้ังเด็กอายุ 0 – 2  ปี จึงขอ
ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลสามารถแจ้งความจํานง และเข้าร่วมโครงการได้ โดย
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ดําเนินการร่วมกัน 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม และกลุ่มงานกุมารเวช
กรรม แบ่งการดูแล 3 ช่วง คือ ช่วงต้ังครรภ์ หลังคลอด และช่วงเด็กอายุ 0 – 2 ปี ขณะนี้ ได้มีการเขียน
โครงการของบสนับสนุนจากเทศบาลเมืองสุรินทร์   

รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ สําหรับโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เป็น
โครงการท่ีสาธารณสุขนิเทศเขต 9 ได้ริเริ่มข้ึนมาภายใต้การศึกษาวิจัยของกรมต่างๆ ท่ีเป็นตัวแทนในเขต 9
เรียบร้อยแล้ว โดยเลือกพ้ืนท่ีของ PCC ศุภกาญจน์ เป็นพ้ืนท่ีโครงการต้นแบบ ซ่ึงคัดกรองต้ังแต่เริ่มต้ังครรภ์ 
จะใช้ระยะเวลาประมาณ 270 วัน มีการกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการอย่างเต็มท่ี จนกระท่ังครบ 1,000 วัน 
โดยสาธารณสุขนิเทศได้เน้นในการกระตุ้นท้ัง IQ และ EQ ท่ีมีอยู่จากเดิม  

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.7 รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1) ในปี 2560 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดสรรอัตรากําลังพยาบาลให้กับโรงพยาบาลสุรินทร์ 
จํานวน 37 อัตรา และโรงพยาบาลรับสมัครเพ่ิม 23 อัตรา แต่ยังไม่เพียงพอกับภารงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
โรงพยาบาลสุรินทร์ยังขาดอัตรากําลังพยาบาลอีก 345 อัตรา เนื่องจาก โรงพยาบาลจะต้องเตรียมรองรับ
หน่วยบริการท่ีจะเปิดใหม่อีกหลายหน่วยงาน 

2) สําหรับประเด็นการขอตําแหน่งบรรจุข้าราชการท่ีรัฐบาลอนุมัติ 10,000 กว่าตําแหน่ง รอบแรกปี 2560 
เขตสุขภาพท่ี 9 โรงพยาบาลศูนย์/ท่ัวไป ได้รับการจัดสรร 190 ตําแหน่ง โรงพยาบาลชุมชน 84 ตําแหน่ง 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 150 ตําแหน่ง โดยจะมีการจัดสรร 3 ปี คือ ปี 2560 – 2562  
เม่ือจัดสรรแล้วเขตสุขภาพท่ี 9 จะมีจํานวนข้าราชการในตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 72% ของ FTE แต่ถ้า
ครบ 3 ปี จะได้ 87% ยังถือว่าเขตสุขภาพท่ี 9 ตํ่าท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับเขตบริการสุขภาพแห่งอ่ืน 

3) โรงพยาบาลสุรินทร์ จะมีบุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2560 จํานวน 16 ราย โดยได้กําหนดจัด
งานแสดงมุทิตาจิตในวันท่ี 27 กันยายน 2560 ณ โรงแรมทองธารินทร์ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป และ
ในวันท่ี 29 กันยายน 2560 ช่วงเช้าจะจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์  

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.8 เรื่อง แจ้งจากรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร     มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1) รายงานสถานะเงินบํารุงโรงพยาบาลสุรินทร์  ณ วันท่ี 30  มิถุนายน  2560   
ยอดคงเหลือยกมาจากเดือนมิถุนายน 2560 410,014,418.63  บาท 

   รายรับ    135,626,412.03  บาท 
   รายจ่าย    114,923,935.36  บาท 

คงเหลือยกไปเดือนหน้า  430,716,895.30  บาท 
   หักเงินกัน งบค่าเสื่อม      68,489,278.85  บาท 
   คงเหลือ    362,227,616.45  บาท 

หนี้สิน/ภาระผูกพัน  352,207,884.42  บาท 
   เงินบํารุงคงเหลือสุทธิ        10,019,732.03  บาท 
   รายรับสูงกว่ารายจ่าย     20,702,476.67  บาท 

ดัชนีชี้วัดทางการเงินบัญชีเกณฑ์คงค้าง เดือนพฤษภาคม 2560 
    Quick Ratio  = 2.70   

Current Ratio  = 3.12     
Cash Ratio   = 1.89 
มูลค่าคงคลัง   113,802,868.43  บาท 
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2) สรุปค่าน้ํ าประปา – ค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59 – มิ.ย.60) รวมค่าน้ํ าประปา  
5,933,494.88 บาท และค่าไฟฟ้า 24,192,434.65 บาท เฉพาะเดือน มิถุนายน 2560 ค่า
น้ําประปา 713,231.72 บาท และค่าไฟฟ้า 3,679,547 บาท 

3) งบท่ีได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2560 ท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้รับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ดังนี้ 
• ได้รับสนับสนุนแบบเต็มจํานวน 

1) เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU  จํานวน 76 เครื่อง 
2) หลอดไฟชนิด LED  จํานวนเงิน 5,985,000 บาท 

• ได้รับสนับสนุนบางส่วน  ได้แก่ เครื่อง Boiler ราคา 2,670,000 บาท ได้รับสนับสนุน 70% เป็น
เงิน 1,869,000 บาท โรงพยาบาลสุรินทร์ สมทบ 30% เป็นเงิน 801,000 บาท 

4) แจ้งเรื่องติดตาม สุนัขจรจัดในโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้จัดท่ีพักสําหรับสุนัขจรจัด ท่ีระบบบําบัดน้ําเสีย   
และได้ประสานงานไปท่ีปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือส่งสัตวแพทย์มาทําหมันสุนัขท้ังหมดก่อนท่ีจะส่งไปท่ีสถานท่ี
พักสุนัข อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมอบหมายให้กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและวิศวกรรมทาง
การแพทย์ (งานสนาม) รับผิดชอบดําเนินการ 

5) แจ้งเพ่ือทราบ 
• เรื่อง การปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง “ปลูกวันแม่” เพ่ือถวาย “พ่อ” โดยมีกําหนดการ จะ

เพาะกล้าดาวเรือง ในวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 และปลูกพร้อมกัน ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2560 
สถานท่ีกลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานฯ ผู้รับผิดชอบจะแจ้งให้ทราบต่อไป  

• เรื่อง จัดประชุมโครงการการออกแบบสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เอ้ือต่อการเยียวยา Healthcare 
Healing Environment Design ในวันท่ี 13 – 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสระโบราณ 

• พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกาศใช้ วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 
2560 มีผลบังคับใช้วันท่ี 23 สิงหาคม 2560 พรบ.นี้มีท้ังหมด 15 หมวด 132 มาตรา ซ่ึงเดิมเรา
ใช้ พรบ.ปี 2535 และเพ่ิมปี 2549 ในเรื่องของการจัดซ้ือทางอิเล็กทรอนิกส์ มีวิธีการจัดซ้ือ 5 วิธี 
คือ ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ และ วิธีกรณีพิเศษ จะมี ว.299 ปี 2558 และ  
ว.315 ปี 2559 โดยวิธีตกลงราคาไม่เกิน 500,000 บาท ทําให้เราสามารถทํางานได้สะดวกข้ึน 
แต่ในหลักการขอให้เป็นความจําเป็นเร่งด่วน พอมาปี 2560 เม่ือ พรบ.มีผลบังคับใช้ ต้องการให้   
แต่ละหน่วยงานดําเนินการเสนอเรื่องขอจัดซ้ือจัดจ้างให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2560 เพ่ือ
ไม่ให้เกิดรอยต่อการจัดซ้ือจัดจ้างระหว่างการเปลี่ยนแปลง พรบ.ใหม่ 

6) กระทรวงสาธารณสุข ให้ข้าราชการบันทึกข้อมูลความเชี่ยวชาญรายบุคคลของบุคคลากรภาครัฐจากทุก
ส่วนราชการ เพ่ือให้สํานักงาน กพ.จัดเก็บเป็นข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ ภายในวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2560 ซ่ึงกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลได้ส่งเอกสารแจ้งให้ทราบแล้ว 

7) ในวันท่ี 22 – 25 สิงหาคม 2560 จะมีคณะกรรมการเขตมา Audit ระบบโรงพยาบาล 40 คน กลุ่ม
งานการเงิน กลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานพัสดุ และคลังยา และในวันท่ี 20–21 กรกฎาคม 2560 จะมีทีม
จากโรงพยาบาลระยอง มาศึกษาดูงานเรื่อง GRMIS ของโรงพยาบาลสุรินทร์ 

8) เรื่องพิจารณา รถโค้ชปรับอากาศ เนื่องจากหอพักลําชีมีระยะทางห่างไกลจากโรงพยาบาลสุรินทร์
พอสมควร และในขณะนี้กําลังจะทําการก่อสร้างอาคารหลังท่ี 5 ก็จะมีบุคลากรไปพักอยู่เป็นจํานวนมาก 
เพราะฉะนั้น การเดินทางมาท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ด้วยรถโค้ชจะได้รับความสะดวกมากข้ึน รวมท้ัง ใช้ใน
การปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ด้วย ได้ไปศึกษาหาข้อมูลรถยนต์มี 2 รุ่น ท่ีน่าสนใจ คือราคาประมาณ 4.8 ล้าน
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บาท และ 5.5 ล้านบาท จึงขอความเห็นชอบขอซ้ือในหลักการ จากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
สุรินทร์ ในท่ีประชุม 

ท่ีประชุม  พิจารณาอนุมัติในหลักการ 
 
 
4.9   เรื่อง เสนอจากผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านต่าง ๆ 

4.9.1 ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  รายงานการใช้โปรแกรม HOSxp  
ตามท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ เริ่มใช้โปรแกรม HOSxp ต้ังแต่วันท่ี 17 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา   

ซ่ึงทีม IT และกลุ่มงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาจนปัจจุบัน ปัญหาเริ่มน้อยลง แต่ก็ยังพบ
ปัญหาว่า เรื่องของการ scan OPD card ซ่ึงยังพบคนไข้ถือ OPD card ขนาด A4 ไปท่ีการเงินหรือห้อง
จ่ายยา ทําให้คนไข้มาตรวจวันหลังไม่พบ OPD card เพราะฉะนั้น จึงขอความร่วมมือจากการเงินและห้อง
จ่ายยา ให้นํา OPD ของคนไข้คืนท่ีห้องบัตร เพ่ือทําการ scan OPD card เข้าระบบให้เรียบร้อย 

ในขณะนี้ เริ่มมีหน่วยงานขอข้อมูลมาท่ีงาน IT ทางงาน IT จะขอดําเนินการตามข้ันตอนเดิมในการ
ท่ีจะทําให้ระบบ HOSxp เต็มระบบ จะต้องทํา Inventory โดยทางทีม HOSxp ได้ประเมินแล้ว และทาง 
IT ก็ประเมินแล้ว ในส่วนของ front office น่าจะไม่มีปัญหา เรื่อง Inventory น่าจะเริ่มดําเนินการได้ ซ่ึง
จะมีการประชุมในเรื่องของคลังพัสดุประมาณสัปดาห์หน้า เพ่ือชี้แจงหารือและทําข้อมูลพ้ืนฐานให้เสร็จ
ภายในเดือนนี้ โดยจะเริ่มใช้ Inventory ประมาณเดือนกันยายน 2560 นี้ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.9.2 ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านคนพิการ ผู้สูงอายุ   แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

ขณะนี้กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู กําลังดําเนินการเรื่อง Intermediate care หรือ IMC ซ่ีงได้เรียน
ปรึกษาผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์แล้ว ให้นําเสนอเป็นโครงการ เพ่ือนําโปรแกรมเรื่องการ refer 
ทางด้าน Intermediate care ท่ีศูนย์สิรินธร กลับมารวมกับโปรแกรม Thai COC ซ่ึงจะไม่รับโปรแกรม 
PRM refer มาใช้ แต่จะนํามารวมกับโปรแกรม Thai COC น่าจะสามารถทําได้ เนื่องจากขณะนี้ทีม Thai 
COC ได้ทําฉบับเล็ก โดยทําในจังหวัดสุรินทร์ แต่จะต้องทําให้เป็นมาตรฐานระดับประเทศ ซ่ึงทาง
ผู้อํานวยการศูนย์สิรินธร ยินดีท่ีจะให้ไปดูแล้วนํามาใช้ นอกจากทีมของ IT แล้ว จะนําทีมดําเนินการหลัก
ทางด้าน Intermediate care ไปดูงาน ณ ศูนย์สิรินธร ท่ีเป็น National rehabilitation center ท่ีเดียว 
ในประเทศ เพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์เพ่ือนํามาสร้างเครือข่ายในจังหวัด ซ่ึงใน 3 เดือนแรก จะดําเนินการท่ีหอผู้ป่วย
ศัลยกรรม และมีการวางแผนทํางานร่วมกันต่อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.10 เรื่อง เสนอจากประธานองค์กรแพทย์  
ตัวแทนประธานองค์กรแพทย์   จากการประชุมองค์กรแพทย์ท่ีผ่านมา มีข้อกังวลของสมาชิกแพทย์ เนื่องจากมีการ

ประชุมเรื่องอาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้นหลังใหม่ โดยมีการแจ้งในท่ีประชุมว่า ห้องแล็ปจะย้ายไปท่ีอาคาร 9 
ชั้นท้ังหมด อาจจะเปิดตลอด 24 ชั่วโมง และได้มีการประชุมทีม OPD ท่ีเก่ียวข้อง แต่ทีมมีความกังวลคือ 
เรื่องทีมแพทย์ท่ีดูเรื่องการส่งตรวจแล็ปผู้ป่วยใน  

ประธาน  เรื่องปัญหาต่างๆ ในการย้ายแต่ละหน่วยงานไปท่ีอาคาร 9 ชั้นหลังใหม่ รวมท้ัง การส่งตรวจ      
แล็ปของผู้ป่วยใน ท่ีอยู่ไกลกับห้องตรวจแล็ปใหม่ จะขอให้กําหนดกรอบปัญหาว่ามีเรื่องใดบ้าง เพ่ือท่ีจะ
สามารถประชุมกลุ่มย่อยเชิญผู้ท่ีเก่ียวข้องหาข้อสรุปในปัญหาต่างๆ ทุกประเด็น แล้วนําผลสรุปมาเสนอใน  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง    

ท่ีประชุม รับทราบ 
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4.11  เรื่อง เสนอจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก  
- ไม่มี 

 
 
4.12 เรื่อง เสนอจากลุ่มงาน/ศูนย์ต่างๆ 
4.12.1  หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม   มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1) จากการตรวจราชการท่ีผ่านมา พบว่า การพัฒนาการเด็กในเขตสุขภาพท่ี 9 รวมถึง จังหวัดสุรินทร์ มีผล
ประเมินตํ่ากว่าเกณฑ์และทําการประเมินได้น้อย สิ่งท่ีตามมาคือ ไม่มีการติดตามต่อเนื่อง จึงขอฝากกลุ่มงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง หากมีการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการติดตามให้มาตรวจเพ่ิมเติม และมารับการ
กระตุ้นพัฒนาการ หรือหาสาเหตุท่ีทําให้มีพัฒนาการล่าช้า รวมถึง ดูว่าสามารถให้การรักษาได้หรือไม่ 

2) เรื่อง NICU ท่ีทําการปรับปรุงหอผู้ป่วยท่ีแล้วเสร็จ ขณะนี้ได้ย้ายมาปฏิบัติงานท่ีอาคาร 6 ชั้น 1 เรียบร้อยแล้ว 
ถึงแม้จะมีการขยายเตียงก็สามารถรองรับได้เพียง 12 เตียง ซ่ึงจะต้องมีการบริหารจัดการให้คนไข้ได้รับการ
รักษาและให้สามารถ off ventilator เอาเครื่องช่วยหายใจออกโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือรองรับทารกแรกเกิดรายใหม่
ท่ีมีปัญหาจํานวนมากข้ึน และจะต้องพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ท่ีเป็นเครือข่ายให้
สามารถเปิด NICU ได้ในอนาคต 

3) ในปีนี้ สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ค่อนข้างจะรุนแรง โดยมีรายงานผู้ป่วยในหลายพ้ืนท่ีท่ีโรคลุกลามข้ึน
สมอง ฝากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ประสานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือดูแลในเขตพ้ืนท่ีโรงเรียน 
ศูนย์เลี้ยงเด็ก สนามเด็กเล่นของเทศบาลต่าง ๆ รวมถึง เรื่องโรคไข้เลือดออกท่ีกําลังระบาดด้วยเช่นกัน   

ท่ีประชุม รับทราบ 

4.12.2 หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม    มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม ได้ดําเนินการโครงการท่ีเป็นนวัตกรรม คือ 1 province 1 Labour Room เน้นการ
ดูแลแบบองค์รวม ดังนั้น กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม จะมีการปรับปรุงสภาพห้องคลอดให้เป็นลักษณะ 
Modernize labour Center โดยเน้นความทันสมัย สะอาด สงบ ปลอดภัย ซ่ึงจะต้องใช้งบฯ จาก
โรงพยาบาลสุรินทร์ ไม่เกิน 1 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการเขียนแบบ หากเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนําแบบ
มาให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาขอความเห็นชอบอีกครั้ง  ปัจจุบันการลําเลียงคนไข้จากห้องคลอดไป
ห้องผ่าตัด เส้นทางค่อนข้างอ้อมทําให้เกิดความล่าช้า จึงขอดําเนินการในส่วนของ Cover way ท่ีเคย
ออกแบบไว้แล้วท่ีจะใช้เส้นทางด้านข้าง ER ขอปรับเป็น Cover way ตรงจากห้องผ่าตัดไปห้องคลอดเลย ซ่ึง
ปรับแบบก่อสร้างไม่มาก มีโครงหลังคาและพ้ืนเดิม แต่ทางข้ึนท้ัง 2 ด้าน จะปรับให้มีขนาดกว้างกว่าเดิม เพ่ือ
การลําเลียงคนไข้ท่ีสะดวกข้ึน 

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.12.3   หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก    มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

เรื่อง กิจกรรมวิ่ง ป่ัน ปันน้ําใจ ตามท่ีเป็นประสานงานโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น
กิจกรรมท่ีเริ่มต้นจาก 3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมใจไทย “วิ่ง ป่ัน ปันน้ําใจ” ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีรับผิดชอบใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะวิ่งจากกรุงเทพมหานคร ไปสิ้นสุดท่ีจังหวัดขอนแก่น รวมระยะทาง 945 กม. 
เลข 9 หมายถึง รัชกาลท่ี 9 ส่วนเลข 45 หมายความว่า คณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดเป็น  รุ่นท่ี 
45 เพ่ือระดมทุนก่อสร้างศูนย์การแพทย์สําหรับรักษาโรคซับซ้อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันท่ี 24 
กรกฎาคม 2560 ซ่ึงจะมีการจัดกิจกรรม Fun run วิ่งภายในเขตอําเภอเมืองสุรินทร์ ระยะทางประมาณ 5 
กม. รับบริจาค และจําหน่ายเสื้อ หมวก รวมถึง ของท่ีระลึก จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมวิ่ง fun run 
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รวมถึง ร่วมบริจาคเงินในกิจกรรมดังกล่าว โดยสมัครได้ทาง website สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
หรือโรงพยาบาลสุรินทร์ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
4.12.4   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม   แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 

1) รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ ประจําเดือนมิถุนายน 2560 
• รายงานการจัดซ้ือ เดือนมิถุนายน 2560 ซ้ือยา 37.96 ล้านบาท รวม 9 เดือน ซ้ือยาไปแล้ว 

321.82 ล้านบาท คิดเป็น 76.75% ของแผนจัดซ้ือ อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
• การสํารองยา คงคลังเดือนมิถุนายน 2560 มูลค่า 49.65 ล้านบาท คิดเป็น 1.41 เดือน อยู่ใน

เกณฑ์ปกติ 
2) กลุ่มงานเภสัชกรรม ออกแนวทางการเบิกยาละลายลิ่มเลือด (rt-PA :recombinant tissue plasminogen 

activator)  ในผู้ป่วย stroke fast track ขอความร่วมมือผู้เก่ียวข้องปฏิบัติตามแนวทาง เพ่ือความรวดเร็ว
และปลอดภัยต่อผู้ป่วย 

3) กลุ่มงานเภสัชกรรม ออกแนวทางปฏิบัติการใช้ยาปฏิชีวนะควบคุมโรงพยาบาลสุรินทร์ 11 รายการ ขอ
ความร่วมมือแพทย์และพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางด้วย เพ่ือการใช้ยาสมเหตุสมผล และตอบสนอง 
service plan RDU และการป้องกันเชื้อด้ือยาโรงพยาบาล 

4) ความก้าวหน้าการจัดระบบคิวงานคลินิกบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก สรุปผลระยะเวลารอคอยมีแนวโน้มดีข้ึน 
แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย แต่ภาพรวมด้านบรรยากาศ  ณ  จุดบริการดีข้ึน ผู้ป่วยสามารถจัดการเวลาตัวเอง
ได้ และมีช่องให้สอบถาม หากรอเกิน 40 นาที  

ท่ีประชุม รับทราบ  
4.12.5  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม    แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 

1) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อําเภอเมืองสุรินทร์ ข้อมูลเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม-4 
กรกฎาคม 2560 พบผู้ป่วย จํานวน 147 ราย อัตราป่วย 55.43 ต่อแสนประชากร ไม่มีเสียชีวิต เดือน
พฤษภาคม พบผู้ป่วยสูงสุด 58 ราย ร้อยละ 39.46 ตําบลท่ีมีอัตราป่วยสูงสุดคือ ตําบลตาอ็อง อัตราป่วย 
476.23  ต่อแสนประชากร 

2) สถานการณ์โรคไข้ดําแดง อําเภอเมืองสุรินทร์ ข้อมูลเฝ้าระวังโรคไข้ดําแดง ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม-4 
กรกฎาคม 2560 พบผู้ป่วย จํานวน 206 ราย อัตราป่วย 77.68 ต่อแสนประชากร ไม่มีเสียชีวิต เดือน
กุมภาพันธ์ พบผู้ป่วยสูงสุด 109 ราย ร้อยละ 52.91 ตําบลท่ีมีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตําบลนอกเมือง อัตรา
ป่วย 138.24 ต่อแสนประชากร 

3) สถานการณ์โรคมือเท้าปาก อําเภอเมืองสุรินทร์ ข้อมูลเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม-4 
กรกฎาคม 2560 พบผู้ป่วย จํานวน 162 ราย อัตราป่วย 61.09 ต่อแสนประชากร ไม่มีเสียชีวิต เดือน
มกราคม พบผู้ป่วยสูงสุด 61 ราย ร้อยละ 37.65 ตําบลท่ีมีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตําบลราม อัตราป่วย 
236.19 ต่อแสนประชากร 

4) สถานการณ์โรคสุกใส อําเภอเมืองสุรินทร์ ข้อมูลเฝ้าระวังโรคสุกใส ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม-4 กรกฎาคม 
2560 พบผู้ป่วย จํานวน 56 ราย อัตราป่วย 21.12 ต่อแสนประชากร ไม่มีเสียชีวิต เดือนมีนาคม พบ
ผู้ป่วยสูงสุด 22 ราย ร้อยละ 39.29 ตําบลท่ีมีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตําบลตระแสง อัตราป่วย 47.03 ต่อ
แสนประชากร 

5) สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส อําเภอเมืองสุรินทร์ ข้อมูลเฝ้าระวังโรคเลปโตสไปโรซิส ต้ังแต่วันท่ี 1 
มกราคม-4 กรกฎาคม 2560 พบผู้ป่วย จํานวน 6 ราย อัตราป่วย 2.26 ต่อแสนประชากร ไม่มีเสียชีวิต 
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เดือนพฤษภาคม พบผู้ป่วยสูงสุด 3 ราย ร้อยละ 50 ตําบลท่ีมีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตําบลคอโค อัตราป่วย 
19.31 ต่อแสนประชากร  (รายละเอียดท้ังหมดตามเอกสารท่ีมอบในท่ีประชุม) 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
รองผู้อํานวยการด้านกิจกรรมพิเศษ  แจ้งให้ทราบ ในวันศุกร์ท่ี 6 ตุลาคม  2560 โรงพยาบาลสุรินทร์ กําหนดจัด

งานพิธีทอดกฐินสามัคคี  ณ  วัดป่าบ้านเฉนียง (วัดโคกหม่อน)  
ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน       สอบถามคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ให้ท่ีประชุมทราบ และ

พิจารณาเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดประชุม 
ปิดประชุม       เวลา 16.48 น. 
 
 
        ............................................. ผู้จัดทํา/ทานรายงานการประชุม 

      (นายองอาจ  ติรกิจพงษ์พันธ์) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

     12  กรกฎาคม  2560 
 
 
 
        ..................................................ตรวจรายงานการประชุม 

         (นายปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์) 
                                     รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 

       12  กรกฎาคม  2560 
 
 
 

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

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ 
     12  กรกฎาคม  2560 
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        ............................................. ผู้จัดทํา/ทานรายงานการประชุม 

      (นายองอาจ  ติรกิจพงษ์พันธ์) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

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

         (นายปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์) 
                                     รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 

       18 พฤษภาคม  2560 
 
 

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

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ 
      18 พฤษภาคม  2560 
 


