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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสุรินทร์ 
ครั้งท่ี 8/2560 

วันอังคารท่ี 22  สิงหาคม  2560  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ 
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ผู้มาประชุม 
1. นายสมคิด  สุริยเลิศ  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์             ประธานกรรมการ 
2. นางประชุมพร บูรณ์เจริญ รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและ 

     สนับสนุนบริการสุขภาพ     กรรมการ 
3. นางสาวผการัตน์ แสงกล้า  รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านบริหารงานบุคคล 
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม    กรรมการ 

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

5. นางสุรีย์  กรองทอง รองผู้อํานวยการฝ่ายการพยาบาล    กรรมการ  
6. นางสาวสุวิชา สังขพันธุ์ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
7. นายวรเวทย์  โรจน์จรัสไพศาล ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ 
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ    กรรมการ 

8. นายพิชัย  ชาติกิจอนันต์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม    กรรมการ 
9. นายสุชาติ  เริงกมล  หัวหน้ากลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก    กรรมการ 
10. นายศิวาเมษฐ์ แข่งเพ็ญแข หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม     กรรมการ 
11. นายกิตติศักด์ิ เชื้อสกุลวนิช หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรรมการ 
12. ดร.ศราวัณ  พอกเพ่ิมดี หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม    กรรมการ 
13. นางสาวพรรณชณัฐ มหรรทัศนพงฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา    กรรมการ 
14. นายกิตติศักด์ิ สุรพงษ์พิวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช     กรรมการ 
15. นายอิสระ  อริยชัยพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน    กรรมการ 
16. นายภูมิชาย  สุวรักษ์สกุล หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์   กรรมการ 
17. นางสาวพิรุณรัตน์ เจียรักสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา    กรรมการ 
18. นางสาวศิริวรรณ ทิวทอง  หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา     กรรมการ 
19. นางสมศรี  พิริยาสัยสันติ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ     

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   กรรมการ 
20.  นางปิยะอร  รุ่งธนเกียรติ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร     

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กรรมการ 
21.  นางกัลยรัตน์ สังข์มรรทร ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ     

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม   กรรมการ 



2 
 

22.  นางสุนีย์  จิรันดร  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านประกันคุณภาพการพยาบาล  
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์  กรรมการ 

23.  นางอัปสร  สารสุวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ   
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม  กรรมการ 

24.  นางอนัญญา ไทยสูง  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านจริยธรรมและเก้ือกูลสังคม  
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม  กรรมการ 

25.  นางพลับพลึง กกรัมย์  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก   กรรมการ 
26.  นางจํานรรจา เสาวรัจ  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก กรรมการ 
27.  นางดนัยสร  รัตนวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด   กรรมการ 
28.  นางวัชรีบุตร ต้ังศักด์ิประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม  กรรมการ 
29.  นางวันเพ็ญ  ทัดศรี  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช   กรรมการ 
30.  นางพรจิต  จันโทภาส หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด   กรรมการ 
31.  นางสุกัญญา  มีศิริ  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเช้ือ กรรมการ 
32.  นางสาวนันท์นภัส   อิงคะธรรมศักด์ิ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านตรวจรักษาพิเศษ (ไตเทียม) กรรมการ 
33.  นางสาวภสินีย์ นากดี  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน    กรรมการ 
34.  นางสมนึก  โตมะสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์    กรรมการ 
35.  นางอัสนี  นาคาวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา     กรรมการ 
36.  นายพงศ์พันธ์ สายยศ  หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
37.  นางสาวคําพุธ พนาวัน  หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี     กรรมการ 
38.  นายสนธยา  บัวหอม  หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ     กรรมการ 
39.  นางอุษณีย์  สุขนิตย์  หัวหน้างานเลขานุการ     กรรมการ 
40.  นายองอาจ  ติรกิจพงษ์พันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป     กรรมการและเลขานุการ 
41.  นายกวี  อนันต์นับ แทน หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
42.  นางเบญจวรรณ โรจน์จรัสไพศาล แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
43.  นางสาววรวิมล ศรีตะลานุกค์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
44.  นางปรานอม เรืองโชติเสถียร แทน หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี 
45. นางสาวแสงอรุณ สื่อยรรยงศิริ แทน หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
46.  นางสาวจรีภรณ์ ศิริมาก  แทน หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 
47.  นางอําไพ  หวังวก  แทน หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
48.  นางนวลสวาท จําปาทอง แทน หัวหน้างานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์ 
49.  นางสาวพูนสุดา ต้ังบัณฑิต แทน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 
ผู้ไม่มาประชุม  (ติดราชการ/ติดภารกิจ/ลาพักผ่อน) 
1. นายสมภพ  สารวนางกูร รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ 
2. นายชวมัย  สืบนุการณ์ รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ 
3. นายปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์ รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  

ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านควบคุมและตรวจสอบภายใน 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้าน SERVICE PLAN   
หัวหน้าศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ  
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4. นายชูสิทธิ์  พานิชวิฑิตกุล ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านการสร้างองค์ความรู้ 
     ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านบริหารจัดการห้องพิเศษ 

หัวหน้าศูนย์วิจัย 
     หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ  
5. นางสาวกฤษณา ร้อยศรี  ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านนโยบายและแผนงาน 

หัวหน้าศูนย์ Data Center 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ   

6. นางพรรณวดี สารวนางกูร ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านผู้พิการ สูงอายุ 
7. นางสาวภัสสร สื่อยรรยงศิริ ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านเวชระเบียน 
8. นายพรรณกิจ วนแสงสกุล ผู้อํานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
9. นางสาวพรรณทิพย์ มูลศาสตรสาทร ประธานองค์กรแพทย์ 
10.  นายวินัย  อึงพินิจพงศ์ หัวหน้าศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขาอุบัติเหตุ 

หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก 
11.  นางอัจฉรา  มิตรปราสาท หัวหน้าศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขาทารกแรกเกิด 
12.  นายชายตา  สุจินพรัหม หัวหน้าศูนย์สั่งการและศูนย์ส่งต่อผู้ป่วย    
13.  นางวิลาวัลย์ อึงพินิจพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 
14.  นายฉลองชัย ทุนดี  หัวหน้าศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด 

หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขอาเซียน 
15.  นายณกร  ดลเสมอ  หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์   
16.  นางเปรมฤดี  ทวีคง  หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวช 
17.  นายพงศกร  ศรีจันทร์ หัวหน้าศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขาโรคมะเร็ง   
18.  นางวัชชรีภรณ์ รัตรสาร  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาบุคลากรและแผนงาน/โครงการ 
19.  นางศศิธร  กระจายกลาง ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาคุณภาพ 
20. นางนงลักษณ์ สุรศร  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านวิจัยและพัฒนาการพยาบาล 
21.  นางสุธาวัลย ์ สัญญจรดี หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม 
22.  นางสาวพรพิมล ผิวบาง  นิติกร 
เริ่มประชุม เวลา  13.30 น. 
วาระพิเศษ 
1. กระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศเกียรติคุณให้โรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นหน่วยงานท่ีมีผลงาน“ดีเด่น” ด้านการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 12
ประจําปี 2560 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 17 สิงหาคม 2560 

2. กระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัลและให้กับโรงพยาบาลสุรินทร์ ท่ีมีผลงาน “ดีเด่น 
ระดับเขต และระดับประเทศ” เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่  ท่ีได้รางวัล NCD Clinic Plus Awards ในงาน
มหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ ( NCD Forum 2017 ) ให้ไว้  ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  2560 

3. กระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศเกียรติบัตร ให้แด่ นางอริสา  ถึกสกุล  ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
กลุ่มการพยาบาล ท่ีได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนําเสนอเรื่องเล่า หัวข้อ “มีไมตรีต่อกัน 
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สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวง
สาธารณสุข ครั้งท่ี 12 ประจําปี 2560 ระหว่างวันท่ี 16 – 17 สิงหาคม 2560 

4. กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมวิชาการ ประจําปี 2559 ในระหว่างวันท่ี 6–8 กันยายน 2559 ณ ศูนย์
ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ส่งผลงาน
วิชาการและได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอ 12 เรื่อง เป็นการนําเสนอด้วยวาจา 5 เรื่อง โปสเตอร์ 5 เรื่อง  
นวัตกรรม 2 เรื่อง และได้รับรางวัล 2 เรื่อง เพ่ือเป็นกําลังใจแก่ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอผลงานฯ  
โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้พิจารณามอบรางวัลให้กับผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอ ดังกล่าว 

5. สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 9 จัดประชุมวิชาการสาธารณสุขเขต 9 (นครชัยบุรินทร์) 
ครั้งท่ี 16 ปี 2559 ในระหว่างวันท่ี 28–29 กรกฎาคม 2559  ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ส่งผลงานวิชาการและได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอ 13 เรื่อง นําเสนอด้วยวาจา 7 เรื่อง 
โปสเตอร์ 6 เรื่อง และได้รับรางวัล จํานวน 4 เรื่อง เพ่ือเป็นกําลังใจแก่ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอผลงาน ฯ  
โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้พิจารณามอบรางวัลให้กับผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอ ดังกล่าว 

6. สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้มอบโล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ให้โรงพยาบาลสุรินทร์ ท่ี
ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมวันไตโลก“ดีเด่น”ประจําปี 2560 ในงานประชุมใหญ่สามัญประจําปีสมาคมโรคไต 
เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2560  ณ  โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

7. แนะนํา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ท่ีมาปฏิบัติงานใหม่ ในโรงพยาบาลสุรินทร์  
ประธาน       ในนามตัวแทนของโรงพยาบาลสุรินทร์ ขอขอบคุณผู้เก่ียวข้องทุกท่าน ท่ีทําชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาล

สุรินทร์ และขอต้อนรับเจ้าหน้าท่ีใหม่ท่ีเข้ามาปฏิบัติในโรงพยาบาลสุรินทร์  
ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. เรื่อง จากท่ีประชุมจังหวัดสุรินทร์ เม่ือวันพุธท่ี 26 กรกฎาคม  2560 ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ 

อําเภอเมืองสุรินทร์ 
1.1  แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ ท่ีย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ 

1.1.1 นายนที  ธรรมพิทักษ์พงษ์  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สุรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งจาก เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สํานักงาน
ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี 

1.1.2 นายกนก  โตสุรัตน์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ได้รับการแต่งตั้ง เม่ือวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2560 

1.1.3 นายทรงศักด์ิ  จินะกาศ  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งจาก  
นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จังหวัด
ลําปาง 

1.2 เรื่อง  การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช       
บรมนาถบพิตร โดยจังหวัดสุรินทร์ ได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และคําสั่ง
มอบหมายภารกิจการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์  ณ  สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดสุรินทร์ และสถานท่ีเผาดอกไม้จันทน์ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง สําหรับในส่วนของ
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับผิดชอบจัดเจ้าหน้าท่ีพยาบาลพร้อม
อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ สําหรับปฐมพยาบาลในบริเวณพิธี จนสิ้นสุดพิธีการ 

1.3 โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 
2559 ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่าง 6 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวง
แรงงาน โดยมีเจตจํานงท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการดําเนินงาน เพ่ือขับเคลื่อนพัฒนาความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยของคนทํางานให้เกิดข้ึนอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างกลไกการดําเนินงานให้เอ้ือ 
ต่อการดูแลกลุ่มเป้าหมายในระดับพ้ืนท่ี และในงบประมาณปี 2560 กระทรวงแรงงาน ได้กําหนดให้การ
ดําเนินการโครงการ Safety Thailand เป็นวาระท่ี 1 ในแผนปฏิรูปแรงงาน 20 ปี ท้ังนี้ จังหวัดสุรินทร์  
ได้แต่งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยในระดับจังหวัด 
และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานราชการเป็นต้นแบบในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย        
เชิงป้องกัน และสร้างการรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันสู่ผู้ประกอบการ โดยในส่วนของ
โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้มอบหมายให้กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้มีการดําเนินการโดยมีนโยบาย 6 ข้อ และได้มีการแต่งต้ัง
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยประจําหน่วยงานต่าง ๆ โดยจะอบรมให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติ พร้อมท้ัง ได้
ประสานงานกับประกันสังคมจังหวัด สวัสดิการสังคมจังหวัด และอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือให้ได้ผล
เรื่องของความปลอดภัยเข้าสู่ Thailand Safety สําหรับการดําเนินงานโครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นอย่างดี 

1.4 โครงการบรรพชาอุปสมบทเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล     
อดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทางคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม ได้มีมติ
เห็นชอบจัดโครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลท่ัวประเทศข้ึน จังหวัดละ 89 รูป ระหว่างวันท่ี 
25 – 29 ตุลาคม 2560 ในส่วนของโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบรองผู้อํานวยด้านกิจกรรมพิเศษ ดําเนินการ 

1.5 แจ้งประชาสัมพันธ์ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ได้ย้ายท่ีทําการไปยังท่ี
ทําการหลังใหม่ ท่ีต้ังเลขท่ี 800 หมู่ท่ี 1 ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ต้ังแต่วันท่ี 7 
สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป       

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันพุธท่ี 12 กรกฎาคม 2560     

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

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตาม/สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันพุธท่ี 12 กรกฎาคม 2560      

- ไม่มี                
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งให้ทราบและเสนอเพ่ือพิจารณา  
4.1 เรื่อง เสนอจากรองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์   แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

- ไม่มี 
4.2    รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ 

- ไม่มี     
4.3 เรื่อง แจ้งจากรองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ    

- ไม่มี 
4.4 รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  มีเรื่องแจ้งให้ทราบ  

ดังนี้ 
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1) เรื่อง จากศูนย์จัดเก็บรายได้ แจ้งว่า มี chart ค้างสรุปเฉพาะสิทธิบัตรทองมี 400 กว่าราย เป็นของ    
กลุ่มงานอายุรกรรม มากท่ีสุด รองลงมาคือกลุ่มงานศัลยกรรม จึงขอความร่วมมือให้ช่วยกันดูเรื่องการ
สรุป chart เม่ือผู้ป่วยจําหน่าย ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะนี้ น่าจะเกิดจากระบบ โดยจะนัดผู้เก่ียวข้องเข้า
ร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ วางแผน แก้ไขดําเนินการ ต่อไป 

2) เรื่อง การปรับระบบทางการเงิน ได้ให้เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานการเงินเก็บเงินประจําท่ีห้อง lab เพ่ือเก็บเงิน
จากคนไข้ท่ีตรวจ lab และ x-ray แต่ปัญหาท่ีตามมาคือ กลุ่มคนไข้ท่ีจะ x-ray ถ้ารอจ่ายเงินท่ีห้อง lab 
จะใช้เวลาในการรอคอยนาน เนื่องจากคนไข้ท่ีตรวจ lab มีจํานวนมาก เพราะฉะนั้น ให้เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
งานรังสีวิทยา แจ้งคนไข้ให้ไปจ่ายเงินท่ีห้องยา OPD ได้เลย จะทําให้คนไข้ไม่เสียเวลาในการรอคอย  

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.5 รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์   มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1) เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจําบ้าน โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้โควตา 3 ตําแหน่ง มีแพทย์มาสมัครสาขา
ศัลยกรรมท่ัวไป 1 ตําแหน่ง ยังว่าง 2 ตําแหน่ง หากไม่มีผู้มาสมัครก็จะเปิดรับสมัครรอบท่ี 3 ซ่ึงรอบนี้  
จะไม่ประกาศลง Internet จะต้องมีการสัมภาษณ์ หลังจากนั้น จะส่งเรื่องไปท่ีเขต 9 แล้วเขตจะส่งต่อไป
ท่ีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือจะพิจารณา และหากไม่มีผู้สมัครอีก โรงพยาบาลสุรินทร์จะขอเปลี่ยนทุน
ขาดแคลนจากทุนสาขาศัลยกรรมเป็นทุนสาขาสูตินรีเวชกรรม ซ่ึงมีแพทย์มาสมัครแล้วท้ัง 2 ตําแหน่ง   
โดยจะทําการประชุมทีมร่วมกันอีกครั้ง 

2) ในปี 2560 นี้ ทางศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ได้ทําผลงานวิชาการทางด้านแพทยศาสตรศึกษา  
โดยแพทย์เป็นผู้ไปนําเสนอ มีท้ังหมด 5 เรื่อง เป็นเรื่อง Poster 4 เรื่อง และ round table 1 เรื่อง     
โดยใช้งบประมาณของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.6 รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้าน Long term care / Palliative care และกิจกรรมพิเศษ  มีเรื่องแจ้งให้

ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
1) เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลสุรินทร์ นําโดย นายแพทย์สมคิด สุริยเลิศ ผู้อํานวยการ

โรงพยาบาลสุรินทร์ และคณะเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
วัดกลางสุรินทร์ บ้านละเอาะ ตําบลเฉนียง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ได้ยอดเงินร่วมบริจาคทําบุญ
ประมาณ 1,100,000 บาท  

2) ในวันศุกร์ท่ี 6 ตุลาคม 2560 โรงพยาบาลสุรินทร์ กําหนดจัดงานพิธีทอดกฐินสามัคคี  ณ วัดป่าบ้านเฉนียง 
(วัดโคกหม่อน) ขณะนี้ มีผู้แจ้งความประสงค์ร่วมทําโรงทาน 19 โรงทาน จึงขอเรียนเชิญท่านท่ีสนใจร่วม
ทําบุญในครั้งนี้ได้ 

3) โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ขอความร่วมมือโรงพยาบาลสุรินทร์ช่วยจัดงานเดิน วิ่ง ป่ัน มหากุศล 
เพ่ือสมทบทุนจัดซ้ือเครื่องมือแพทย์ สําหรับตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ซ่ึงต้องใช้
งบประมาณในการจัดซ้ือ 1,200 ล้านบาท จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาค โดยจะจัดกิจกรรม
การวิ่งในวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 จากจังหวัดสุรินทร์ไปจังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มต้ังแต่เวลา 09.00 น. 

4) เรื่อง Happinometer เป็นแบบสํารวจท่ีสามารถนําไปสู่การแก้ไข ภาพรวมความสุขท่ียังพบปัญหาคือ 
สุขภาพการเงิน ซ่ึงจะมีการจัดอบรมเรื่องการบริหารด้านการเงิน โดยจะเชิญหัวหน้าหอผู้ป่วยมาอบรมรุ่น
แรก เพ่ือนําไปถ่ายทอดผู้ปฎิบัติในหน่วยงาน โรงพยาบาลสุรินทร์มีจุดเด่นคือ มีความสุขด้านจิตวิญญาณ 
เพราะมีชมรมคุณธรรมและมีการทําบุญค่อนข้างบ่อย ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 61.87 ส่วนเรื่องความสุขของ
หน่วยงานต่างๆ ด้านการทํางาน กลุ่มการพยาบาล อาจจะตกเกณฑ์เรื่องของความสุขและเรื่องสุขภาพ
การเงิน สําหรับเรื่องของความผูกพันกับโรงพยาบาลอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60 ข้ึนไป โดยรองผู้อํานวยการ
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กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้ กับเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลในด้านการบริหารการเงิน ประมาณเดือนกันยายน 2560 นี้        

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.7 รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1) โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้รับรางวัล องค์กรพยาบาลดีเด่นด้านการแต่งกายดีมีสง่า (SMART NURSE) ประจําปี 
2560 ของมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล ในโครงการสัมมนาวิชาการ ครั้งท่ี 19 ประจําปี 2560 เรื่อง “พลัง
พยาบาลกับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพสู่ MOPH 4.0” จัดโดย กองการพยาบาล ชมรมผู้บริหารทางการ
พยาบาล และมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล  ณ จังหวัดกระบ่ี 

2) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ได้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการประจําปีกระทรวงสาธารณสุข ท่ีจังหวัดอุดรธานี ซ่ึงโรงพยาบาลสุรินทร์ ส่งผลงาน
วิชาการท้ังหมด 17 เรื่อง ได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอ 8 เรื่อง เป็นการนําเสนอด้วย Poster 2 เรื่อง Oral 
Presentation 6 เรื่อง โดยเป็นของกลุ่มการพยาบาล 5 เรื่อง และ Poster 1 เรื่อง 

3) เรื่อง การบรรจุพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการ ตามท่ีคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้ท่ัวประเทศ 
11,000 อัตรา ขณะนี้ได้จัดสรรให้ทุกเขตแล้วตามความเหมาะสม ในปี 2560 จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการ
อนุมัติจัดสรร รอบท่ี 1 จํานวน 88 อัตรา รอบท่ี 2 จํานวน 26 อัตรา และจะมีการเปิดรับสมัครและ
คัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 ขณะนี้ โรงพยาบาลสุรินทร์ มีพยาบาลท่ีเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ท่ียังไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการ จํานวน 218 คน 

4) เรื่อง ปัญหาผู้ป่วยหนาแน่นในแผนกอายุรกรรม โดยหอผู้ป่วยมีจํานวนผู้ป่วยเฉลี่ย 65 คน/วัน ท่ีผ่านมากลุ่ม
การพยาบาล ได้หาแนวทางแก้ไขปัญหา ร่วมกับ แพทย์แผนกอายุรกรรม โดยการพัฒนาระบบ refer in 
และ refer back ต้องมีระบบท่ีชัดเจนและปฏิบัติตามแนวทางท่ีเคร่งครัด ท้ังนี้ มีข้อเสนอแนะ เพ่ือลดความ
แออัด ดังนี้ 

����  มี ward ICU อายุรกรรม เพ่ิม 
����  มีห้อง Observe สังเกตอาการสําหรับคนไข้ท่ีไม่สมควร admit 
����  มี Ward เฉพาะทางแยกต่างหาก เช่น Stroke 

พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย SEMI ICU ให้มีมาตรฐานระดับ ICU โดยการเพ่ิมบุคลากรตามมาตรฐาน ICU 
คือ พยาบาล 1 คนต่อผู้ป่วย 2 คน และจะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤต 

5) เรื่อง แจ้งให้ทราบ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จะเสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพ้ืนท่ี
จังหวัดสุรินทร์ เป็นการส่วนพระองค์ ระหว่างวันท่ี 3 – 5 กันยายน 2560  

6) เรื่อง แจ้งให้ทราบ คณะอนุกรรมการร้านอาหารเพ่ือเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ทําพิธีมอบภาชนะ 
(จาน ชาม ช้อน) โดยผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารโรงพยาบาลสุรินทร์ 
เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2560 เพ่ือเป็นการบริหารจัดการท่ีมีระเบียบ ได้มาตรฐานเป็นแนวเดียวกัน โดยเริ่ม
ใช้บริการ ต้ังแต่วันท่ี 21 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 

7) กลุ่มการพยาบาล ได้จัดให้มีการอบรมโครงการนักวิจัย 2 โครงการ คือ โครงการนักวิจัยหน้าใหม่ และ
โครงการ 1 หน่วยงาน 1 งานวิจัย สําหรับโครงการนักวิจัยหน้าใหม่ ได้ผลงานวิจัยท้ังหมด 26 เรื่อง รวมกับ
งานวิจัย 1 หน่วยงาน 1 งานวิจัย คาดว่า ในปี 2561 กลุ่มการพยาบาล จะมีผลงานวิจัยไม่ตํ่ากว่า 40 
เรื่อง พร้อมท่ีจะนําเสนอในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ  
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รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  เรื่อง การทํา observe ware 
ต้องการให้ทํา chart ซ่ึงเป็นรายได้ท่ีควรจะเรียกเก็บให้ได้ หากมีการรับผู้ป่วยเข้าท่ีหอผู้ป่วยแล้ว ขอให้เปิด
ระบบ HOSxp สําหรับผู้ป่วยรายนั้น และถ้ามีการย้ายหอผู้ป่วยให้ลงข้อมูลการย้ายในระบบ HOSxp        
เพราะอาจจะมีปัญหา รวมถึง การจําหน่ายผู้ป่วย ขอให้ลงจําหน่ายในระบบด้วย ให้เป็นไปตามความจริง 

ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร  อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีพยาบาลไม่เพียงพอท่ีจะแยกทีม observe พ้ืนท่ี
จัดบริการท้ังหมด เป็นส่วนท่ีจะต้องดูแลคนไข้ จะมีเพียงส่วนหนึ่งของอาคาร ซ่ึงรับคนไข้ observe ในช่วง
ระยะสั้น ๆ จะมีทีมเวชระเบียนเข้ามาทบทวนแล้วว่ามีคนไข้อยู่เกิน 24 ชั่วโมง ตามหลักการจริงๆ คนไข้ท่ี
อยู่ observe จะไม่เกิน 24 ชั่วโมง ท้ังนี้ คนไข้ท่ีรับไว้ในโรงพยาบาลท่ีเป็นผู้ป่วยใน ก็จะมีเง่ือนไขว่า 6 
ชั่วโมงข้ึนไป เป็นคนไข้ในได้ ขอให้มีการทบทวนดูก่อน ส่วนทีมพยาบาลมีท่ี ER ทีมเดียว มีอัตรากําลัง
พยาบาล 30 คน ไม่มีแยกทีม observe เพราะอัตรากําลังยังไม่เพียงพอ 

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  การ observe ท่ี ER เป็นเหมือน case ท่ีรอว่าสามารถจําหน่ายได้หรือ admit 
ได้มากกว่า บาง case ก็ให้การรักษาเบ้ืองต้น ตรวจ lab ไม่มีท่ี observe โดยตรง เช่น โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ จะเป็นแบบ short term ward เหมือนการให้เลือก อยู่ท่ีโรงพยาบาลจะทํา observe หรือ 
ward สุดท้ายก็น่าจะเป็น ward แต่เป็น ware ท่ีทํา paper น้อย แล้วก็ run case เร็วข้ึน น่าจะสะดวกกว่า 
เนื่องจาก ใน ER พอเป็น case ท่ีรอผล lab หรืออ่ืน ๆ ก็ตาม แล้วไม่ได้ทําเรื่อง admit จะเบิกเป็น case 
ผู้ป่วยนอก เพราะฉะนั้น ขอเสนอให้มีการจัดทํา ward ท่ีทํา paper ไม่มาก แต่เบิกได้เท่ากับ case ธรรมดา
ท่ี admit 

ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร  เรื่องการ admit จะเป็นลักษณะเดียวกันกับ day care เป็นการแยกย่อย
รายละเอียดแต่เอกสารจะไม่มาก แต่แพทย์ท่ีส่งให้ observe จะต้องชัดเจนว่าเป็นการ observe เพ่ือจะได้
ทํา chart หรือ admit เพ่ือเบิกเป็นคนไข้ใน เพราะกลุ่มการพยาบาลภารงานของ ER 1 งาน มียอดของ 
observe อยู่ เรื่องนี้จะขอรับไปดําเนินการ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.8 เรื่อง แจ้งจากรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร     มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1) รายงานสถานะเงินบํารุงโรงพยาบาลสุรินทร์  ณ วันท่ี 31  กรกฎาคม  2560   
ยอดคงเหลือยกมาจากเดือนกรกฎาคม 2560 430,716,895.30  บาท 

   รายรับ      83,977,475.47  บาท 
   รายจ่าย    130,590,701.58  บาท 

คงเหลือยกไปเดือนหน้า  384,103,669.19  บาท 
   หักเงินกัน งบค่าเสื่อม      53,174,788.85  บาท 
   คงเหลือ    330,928,880.34  บาท 

หนี้สิน/ภาระผูกพัน  329,539,611.61  บาท 
   เงินบํารุงคงเหลือสุทธิ         1,389,268.73  บาท 
   รายรับตํ่ากว่ารายจ่าย           - 46,613,226.11  บาท 

ดัชนีชี้วัดทางการเงินบัญชีเกณฑ์คงค้าง เดือนกรกฎาคม 2560 
    Quick Ratio  = 2.58   

Current Ratio  = 3.00   
Cash Ratio   = 1.77 
มูลค่าคงคลัง   126,598,618.53  บาท 
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2) เรื่อง อนุรักษ์พลังงาน การควบคุมรายจ่ายท่ีดีท่ีสุดคือ การอนุรักษ์พลังงาน เช่น ส่งข้อมูลต่างๆ ผ่าน

คอมพิวเตอร์แทนการใช้กระดาษ เดินข้ึนลงบันได 1–2 ชั้น แทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าใน
ส่วนท่ีไม่ได้ใช้งาน ต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 องศาเซลเซียส ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งหลัง
เลิกงาน เป็นต้น เป็นสิ่งท่ีทําได้ง่ายท่ีสุดในกระบวนการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากในปัจจุบันค่าไฟฟ้าของ
โรงพยาบาลอยู่ท่ีประมาณเดือนละ 3,100,000 บาท ค่าน้ําประปาประมาณ 600,000 บาท ต่อเดือน 

3) แจ้งให้ทราบ ในระหว่างวันท่ี 23 – 25 สิงหาคม 2560 จะมีทีมการเงิน การบัญชี พัสดุ จากเขต 9   
เข้ามาตรวจสอบภายในระบบบัญชีของโรงพยาบาลสุรินทร์ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหาร ร่วมรับฟัง
สรุปในวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ 

4) แจ้งให้ทราบ วันท่ี 23 สิงหาคม 2560 จะเป็นวันสุดท้ายท่ีใช้ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีปี 2535 พร้อมเรื่องของ e-bidding และเริ่มต้นใช้ พรบ.ปี 2560 ซ่ึงเป็นช่วงรอยต่อ
วิธีการจะเปลี่ยนอาจจะไม่แตกต่างมาก แต่ข้ันตอนของเอกสารจะเปลี่ยนไป และดูว่าท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุรินทร์ จะพิจารณาและมีคําสั่งจังหวัดมอบอํานาจการจัดซ้ือจัดจ้าง ต่อไป  

ประธาน    แจ้งเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินการคลัง ของโรงพยาบาลสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2559 –   
2560   

1. เตียงผู้ป่วย แยกเป็น เตียงสามัญ 726 เตียง ห้องพิเศษ 128 เตียง และ ICU 60 เตียง รวมท้ังหมด 
914 เตียง อัตราการครองเตียง ปี 2560 = 11.28 

2. บุคลากร 
วิชาชีพ FTE 80% (คน) จํานวนจริง (คน) ส่วนขาด (คน) 
แพทย์ 211 141 70 

ทันตแพทย์ 26 21 5 
เภสัชกร 62 54 8 

พยาบาลวิชาชีพ 1,220 858 362 
นักกายภาพบําบัด 13 10 3 

นักเทคนิคฯ +จพ.เทคนิคฯ 76 44 32 
บุคลากรอ่ืนๆ  1,499  

รวมท้ังหมด  2,627  คน 
3. รายรับ – รายจ่ าย ปีงบประมาณ 2560 รายรับ 2 ,113,823,647.99 บาท รายจ่ าย 

2,057,992,073.96 บาท NI 55,831,574.03  บาท 
4. ดัชนีความเสี่ยงทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560 CR (≥1.5) 3.04, QR(≥1) 2.59, Cash (≥0.8) 

1.84,NWC(>0) 599.36, NI+Depleciation(>0)182.14, Risk Scoring 0, Risk 7 Plus OA 
5. วิเคราะห์ปัญหา  

●  การจัดเก็บรายได้ขาดประสิทธิภาพ  
- IPD เวชระเบียนไม่สมบูรณ์ (~20%)  
- OPD เรียกเก็บไม่ครบถ้วน (~5 แสน – 1 ล้านบาท/เดือน)  
- PP 43 แฟ้มขาดคุณภาพ การลงข้อมูลไม่ครบถ้วน 

●  ขาดการควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของโรงพยาบาล  
- การจัดซ้ือ/จ้าง ไม่ปฏิบัติตามแผน  
- ค่าใช้จ่ายงบดําเนินงานขาดระบบการควบคุมท่ีชัดเจน 
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●  การเงิน/พัสดุ   
- หนี้ค้างชําระ 1 – 2 ปี (~500 ล้านบาท)  
- บัญชีไม่เป็นปัจจุบัน 
- คลังพัสดุ Over stock (พัสดุคงคลัง 4 – 5 เดือน) 

●  การบริหารจัดการ ขาดประสิทธิภาพ  
- ขาดการกํากับ ติดตามงบประมาณในรูปคณะกรรมการ CFO 
- ขาดการกํากับ ติดตามงบ ท่ีต่อเนื่อง 
- ขาดฐานข้อมูลท่ีเชื่อถือได้   

6. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินการคลัง 
ประเด็น แนวทางและเป้าหมาย 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงิน � เพ่ิมรายรับ 
� ลดรายจ่าย 
� เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

2. เครื่องมือในการบริหารจัดการ 10 เครื่องมือการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง 
3. ระดับความเสี่ยงวิกฤติการเงิน Risk Score ไม่มีความเสี่ยง (Risk Score = O 
4. โมเดลโรงพยาบาลประชารัฐ 

Public – Private – People Hospital 
ขับเคลื่อนร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพกับชุมชน 

� ลดการพ่ึงพางบประมาณ:จัดหาทุน เช่น กองทุนเพ่ือ
ผู้ป่วยมะเร็ง กองทุนเทวดานางฟ้า มีคณะกรรมการ
พัฒนาโรงพยาบาล 

� เพ่ิมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน/ชุมชน : การบริหาร
จัดการสุขภาพชุมชน กลุ่มโรค NCD ชุมชนต้นแบบ
บ้านสําโรง ตําบลท่าสว่าง อําเภอเมืองสุรินทร์ 

5. ผลลัพธ์การบริหารจัดการการเงินการคลัง วัดจากตัวช้ีวัดการบริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง 
5 ระบบงาน 10 เป้าหมาย 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
4.9   เรื่อง เสนอจากผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านต่าง ๆ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

รายงานปัญหาในส่วนของห้องบัตรของการใช้โปรแกรมใหม่ ได้ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องถ่ายวีดีโอ
และรายงานปัญหาทุกครั้ง เพ่ือส่งปัญหาต่างๆ ไปท่ีบริษัท HOSxp จะดําเนินการแก้ไขปัญหาให้เสร็จ
ภายในสัปดาห์นี้ และอีกปัญหาท่ีพบของห้องบัตร คือ OPD card scan เป็นกระดาษ A 4  ซ่ึงมีรายงานว่า
แพทย์บางท่าน ไม่ตรวจเนื่องจากไม่พบ OPD card scan ต้องเป็นหน้าท่ีของห้องบัตรไปตาม พบว่า คนไข้
นํา OPD card scan กลับบ้านด้วย โดยจะมีการรายงานความเสี่ยงและแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องรับทราบ สําหรับ
เรื่องการ scan OPD card เก่าขณะนี้ อยู่ระหว่างการสืบหาบริษัทท่ีรับทําหน้าท่ี scan โดยจะดูว่าบริษัทท่ี
คุ้มค่าและคุ้มทุนท่ีสุด ส่วนงวดงานของโปรแกรม HOSxp อยู่ในช่วงการทํารายงาน ซ่ึงรายงานก็จะเป็น
ข้ันตอนเดิม มีหลายหน่วยงานท่ีส่งเข้ามา ศูนย์คอมพิวเตอร์มีอยู่ประมาณ 100 กว่ารายงาน กําลังเร่ง
ดําเนินการ โดยทางบริษัท HOSxp ช่วยดําเนินการแก้ไขปัญหาไปแล้วประมาณ 50 กว่ารายการ
ส่วนข้อมูลเรื่อง 43 แฟ้ม กับเรื่องของ E-claim พบมากคือ ปัญหา type area ข้อมูลคนไข้ท่ีอยู่ในบริการ 
และยังพบปัญหารหัสยาหรือรหัสโรคผิด และปัญหาอ่ืนๆ อีก ทางบริษัท HOSxp ร่วมกับทีม IT ก็จะ
ดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

ท่ีประชุม รับทราบ 
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4.10 เรื่อง เสนอจากประธานองค์กรแพทย์  
- ไม่มี 

4.11 เรื่อง เสนอจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก  
- ไม่มี 

4.12 เรื่อง เสนอจากลุ่มงาน/ศูนย์ต่างๆ 
4.12.1 หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม   มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

กลุ่มงานศัลยกรรม จะมี Intern fixed ward และมีแพทย์ประจําบ้าน โดยจะส่งแพทย์
ประจําบ้านปี 1 หรือ ปี 2 ไปประจําอยู่ท่ี ER เพ่ือดู case ศัลยกรรม ท่ี refer เข้ามา โดยทําการ
วิเคราะห์ว่าจําเป็นต้องรักษาทันที หรือสามารถรอเช้าวันรุ่งข้ึนส่งตรวจ OPD เพ่ือกลุ่มงานอ่ืนๆ จะ
นําไปเป็นแบบอย่าง อาจจะส่งแพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ staff ไปดูคนไข้ก่อน สําหรับกลุ่มงาน
ศัลยกรรม ขณะนี้ไม่ได้รับ consult จากโรงพยาบาลชุมชน แต่จะรับ refer มาแล้ว admit ไป โดย
ให้แพทย์ประจําบ้านดูคนไข้ แล้วแพทย์ staff จะไปดูผู้ป่วยท่ีหอผู้ป่วยอีกครั้ง 

ท่ีประชุม รับทราบ 

4.12.2 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
จากกรณีท่ีหอผู้ป่วยอายุรกรรม มีผู้ป่วยหนาแน่น ได้มีทีมเข้าไปสํารวจ พบว่า เป็นคนไข้ใน

เขตอําเภอเมืองร้อยละ 60 ท่ีเหลือเป็นคนไข้มาจากอําเภอต่างๆ ท่ีเป็น case หนัก การท่ีจะ refer 
back ผู้ป่วย ประการสําคัญจะต้องมีการเตรียมพ้ืนท่ีโรงพยาบาลชุมชนในระบบ refer back ก่อน 
โรงพยาบาลปราสาท มี ICU 8 เตียง มีเครื่องช่วยหายใจ 10 เครื่อง แล้วยังไม่มีคนไข้จาก
โรงพยาบาลกาบเชิงหรือโรงพยาบาลพนมดงรัก ส่วนมาก refer มาท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ ส่วน
โรงพยาบาลรัตนบุรีไม่มี ICU มีการส่งบุคลากรมา train แล้ว มีเครื่องหายใจ 2 เครื่อง โรงพยาบาล
ท่าตูมมี 1 เครื่อง โรงพยาบาลลําดวนมีเครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง โรงพยาบาลสังขะ จะเริ่มเปิด
เตียง ICU จํานวน 6 เตียง ในวันท่ี 1 ตุลาคม2560 เพราะฉะนั้น คนไข้ท่ีใช้ respirator แต่ไม่ใช่ 
apache score โรงพยาบาลสุรินทร์ ก็จะไม่สามารถ refer back ได้ ขอเรียนเสนอผู้บริหาร
โรงพยาบาลสุรินทร์ว่า ขอให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้ช่วยพิจารณาดูแลโรงพยาบาล
ชุมชนเรื่องการเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์และความพร้อมอ่ืนๆ เพ่ือแบ่งเบาภารผู้ป่วยของ
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  เสนอให้มีโรงพยาบาลอําเภอเมือง เพ่ือรองรับ case คนไข้โรคท่ัวไป 
ประธาน   เรื่องโรงพยาบาลอําเภอเมือง นายอําเภอเมืองสุรินทร์ เคยมาปรึกษาเรื่องนี้ โดยเสนอให้มีการจัดต้ัง 

โรงพยาบาลอําเภอเมือง อาจจะอยู่บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือศาลากลาง ฝากรองผู้อํานวยการ
ด้านบริการปฐมภูมิ และคณะประสานงานต่อในเรื่องนี้ เพ่ือให้เกิดการจัดต้ังโรงพยาบาลอําเภอเมือง ต่อไป 

หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม ต้องการให้ Node ของโรงพยาบาลสุรินทร์ มี function มากกว่านี้ ต่อไปจะเริ่มดีข้ึน 
เนื่องจาก แพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ของโรงพยาบาลสุรินทร์เริ่มทยอยจบมาปฏิบัติงานแล้ว ซ่ึงรับทุน
สาขาอายุรกรรม หลายแห่ง เพราะฉะนั้น การพัฒนา Node จึงเป็นเรื่องสําคัญ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.12.3 หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม    มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

  เรื่อง การจัดซ้ือเครื่อง High flow oxygen จํานวน 1 เครื่อง โดยใช้เงินบริจาค แต่อุปกรณ์ยังได้ 
ไม่ครบ จึงได้ทําการสํารวจราคาปรากฏว่า ถ้าเป็นเงินบริจาคของเดิมซ้ือได้ในราคา 150,000 บาท ถ้าเป็น
เงินงบประมาณโรงพยาบาลคิดในราคา 200,000 บาท ขณะนี้ ราคาสูงข้ึนเป็น 250,000 บาทต่อเครื่อง 
ต่อรองได้ในราคาเครื่องละ 200,000 บาท ทําหนังสือเสนอผู้อํานวยการโรงพยาบาลไปแล้ว 
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ประธาน   จะอนุมัติเป็นเงินประกันสังคม 50% ในส่วนของงบกลาง ฝากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 
บรรจุงบซ้ือเครื่องดังกล่าว เพราะจะทําให้โรงพยาบาลผ่านตัวชี้วัด 

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.12.4 หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม    มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม มีโครงการท่ีจะเตรียมเป็นโรงพยาบาลผลิตแพทย์ resident โดยทางกลุ่มงานได้
จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบไปศึกษาดูงานท่ีจังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรี เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การท่ีจะเป็นสถาบันผลิต resident ของสูตินรีแพทย์ โดยได้ปรึกษากับประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ 
แนะนําให้ศึกษาดูถึงความเป็นไปได้ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.12.5  หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์    มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1) แจ้งค่า CMI ของกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ปี 2559 และปี 2560 จะใกล้เคียงกันถึงเดือน
พฤษภาคม 2560 อยู่ท่ีประมาณ 1.92 เป้าหมายอยู่ท่ี 2.0 ซ่ึงจะพยายามเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มงาน
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ต่อไป 

2) เรื่อง การเรียกเก็บวัสดุราคาแพงท่ีกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ใช้ เช่น การผ่าตัดเข่า ผ่าตัด SPY 
ผ่าตัด locking plate เพ่ิมศักยภาพกลุ่มงาน จากข้อมูลกําไร ขาดทุนแล้ว ปรากฏว่า ปีงบประมาณ  
2559 ได้กําไร 4 ล้านกว่าบาท ปี 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 ได้กําไร 3 ล้านกว่าบาท คาดว่า 
ปีงบประมาณ 2560 จะได้กําไรใกล้เคียงกับปี 2559 

3) เรื่อง MRA (Medical Record Audit) ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนถ้ามีค่าสูง แสดงว่าสรุป chart   
ได้ดี สําหรับกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ อยู่ ท่ีประมาณร้อยละ 85.4 ส่วนเกณฑ์เฉลี่ยของ
โรงพยาบาลมีเป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 90 ส่วนการสรุป chart ท่ีเกิน 7 วัน กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ จะให้
เจ้าหน้าท่ีธุรการของกลุ่มงานดูให้ทุกวันจันทร์ หากแพทย์ท่านใดไม่สรุป chart ให้เจ้าหน้าท่ีธุรการ   
ส่งมาท่ีหัวหน้ากลุ่มงาน แล้วนํา chart ดังกล่าวให้แพทย์เจ้าของไข้สรุปทันที ส่วน chart ท่ีเกิน 20 วัน 
ของกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ มีรายงานเป็นศูนย์ มาหลายเดือนแล้ว 

4) เรื่อง Patient Safety  การงดเลื่อนผ่าตัด ลดลง อยู่ท่ี 2 ครั้งต่อเดือน ซ่ึงเป้าหมายท่ีต้ังไว้คือ ไม่เกิน 5 
ครั้งต่อเดือน สาเหตุการเลื่อนนัดผ่าตัดเกิดจาก ภารงานของแพทย์มากเกินไป และ ห้องผ่าตัดไม่
เพียงพอ 

5) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ เม่ือเทียบกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาล
สุรินทร์ มีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่า 

6) ปัญหาใน ward ออร์โธปิดิกส์ ขาดแคลนเตียงลม ได้รับบริจาค 3 เตียง แต่ยังขาดอีกประมาณ 5 เตียง 
ราคาเตียง 4,500 บาท/เตียง 

7) เรื่อง โครงการประชุมตาม Service plan ซ่ึงได้มีการเสนอโครงการแผนงานไปแล้ว โดยจะมีการอบรม
เพ่ือจะลด RW น้อยกว่า 0.5 ลงไปอีก ซ่ึงจะทําเป็น work shop ให้โรงพยาบาลชุมชน หรือ
โรงพยาบาลลูกข่ายต่าง ๆ สามารถใส่เฝือกได้เอง และมีความม่ันใจในการใส่เฝือก จัดประชุมในวันท่ี 8 
กันยายน 2560 มีแพทย์จากโรงพยาบาลปราสาท ศีขรภูมิ สังขะ มาร่วมประชุมด้วย โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ แพทย์จากโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดสุรินทร์ รวมถึงบุคลากรพยาบาลใน
เครือข่าย คาดว่า หลังจากการอบรมเสร็จจะทําให้ค่า RW ลดลงน้อยกว่า 0.5  
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8) เรื่อง การติดเชื้อของผู้ป่วย มีอัตราลดลง เนื่องจาก ได้มีการจัดการแก้ไขปัญหา โดยปรับการล้างมือเข้า
ทําการผ่าตัดให้นานข้ึน ตามมาตรฐานและปรับปรุงห้องผ่าตัดให้ได้มาตรฐาน   

9) การวางแผนกําลังคนและขยายห้องผ่าตัดเพ่ิมในปี 2560 ขณะนี้ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ มี
แพทย์8 คน และจะแพทย์เพ่ิมข้ึนปีละ 1 คน อัตราแพทย์ต่อห้องผ่าตัดโดยเฉลี่ยแพทย์จะได้ห้องผ่าตัด
สัปดาห์ละ 1 ห้อง อย่างน้อย 1 สัปดาห์ จะต้องได้ห้องผ่าตัด 1.5 ห้อง เพราะจะสูญเสียบุคลากรโดย
ใช่เหตุ ดังนั้น การเพ่ิมห้องผ่าตัดของกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ น่าจะเริ่มจัดเตรียมในปี 2561 – 
2562 

สําหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยการจัดโครงการกับโรงพยาบาลลูกข่าย ได้มีการพูดคุยกับ
แพทย์ตาม Node ต่างๆ คือ โรงพยาบาลปราสาท ศีขรภูมิ สังขะ และ ท่าตูม นอกจากจะให้ Node   
รับ case trauma ยังให้ทํา case elective ด้วย โดยให้โรงพยาบาลปราสาท เป็นศูนย์ Spine        
โรงพยาบาลสังขะ เป็นศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม แต่ยังมีปัญหาเรื่องขาดวิสัญญีแพทย์ ซ่ึงจะมาปี 
2561 โรงพยาบาลศีขรภูมิ มีการส่องกล้องเป็นศูนย์ SPORT ส่วนโรงพยาบาลท่าตูม กําลังเริ่มต้นใหม่
ให้เป็นศูนย์ Trauma ในอนาคตจะขอใช้ห้องผ่าตัดในบางวันท่ีห้องผ่าตัดว่าง อาจจะต้องเรียน
คณะกรรมการห้องผ่าตัดว่าเป็น case service จริงๆ และการเปิดห้องผ่าตัด case elective นอกเวลา
เป็นอีกทางเลือกท่ีสามารถทําได้ ขอเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารไว้ เพ่ือจะพิจารณาว่าเป็น
ประโยชน์ต่อโรงพยาบาลและคนไข้ ค่า RW ก็จะสูงข้ึนอีก 

ในส่วนโรงพยาบาลปราสาท ได้มีการดําเนินการมา 4 เดือนแล้ว โดยในเดือนพฤษภาคม 2560 ได้
มีการผ่าตัดไปแล้ว 8 ราย  เดือนมิถุนายน 5 ราย เดือนกรกฎาคม 2 ราย และในเดือนสิงหาคมนี้ ทํา
การผ่าตัด 3 ราย ปัญหาท่ีพบคือ ต้ังแต่การยืมเครื่องมือ การขับรถไปส่งแพทย์ หรือแพทย์ไปเอง case 
ท่ีทําการผ่าตัดอันดับ 1 คือ Spine รองลงมาเป็นผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม และ case Trauma ตามลําดับ 
ขอให้คณะกรรมการบริหาร ช่วยพิจารณา จากการท่ีได้ปรึกษากับผู้อํานวยการโรงพยาบาลปราสาท   
ก็เห็นชอบด้วยและยินดีส่งรถยนต์มารับแพทย์ อาจจะมีค่าตอบแทนและค่าน้ํามันรถ ในกรณีขับรถยนต์
ไปเอง ท้ังแพทย์และพยาบาล ส่วนเครื่องมือท่ียืมจากโรงพยาบาลสุรินทร์ ก็ควรจะคิดค่าใช้จ่าย
เนื่องจากเครื่องมือจะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆ ต้องการให้มีการทําบันทึกข้อตกลงกับโรงพยาบาลปราสาท 
ซ่ึงทางโรงพยาบาลปราสาทได้จัดทําโครงการเรียบร้อยแล้ว 

10) เรื่อง Infection MRSA ขอชี้แจงให้ทราบว่า พบมากข้ึน ซ่ึงอยู่ใน ward ท่ัวไป ค่อนข้างอันตราย 
เพราะคนไข้เดินไปเดินมา และ Infection bone and joint ต้องฉีดยานาน 6 สัปดาห์ ต้อง IV อย่าง
เดียว มีโอกาสแพร่กระจายไปสู่ญาติคนไข้ เพราะฉะนั้น ควรมีห้องแยกเพ่ือไม่ให้แพร่กระจายเชื้อ     
ขอเสนอคณะกรรมการบริหาร กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ขอห้องแยกตามจุดท่ีเห็นสมควร 

11) เรื่อง ของ Arm sling การใช้ผ้าคล้องแขนท่ีใช้อยู่ดูแล้วไม่ค่อยได้มาตรฐาน ซ่ึงได้มีการประสานกับกลุ่ม
งานเวชกรรมฟ้ืนฟูแล้ว จึงขอความร่วมมือกลุ่มงานเภสัชกรรมในการแก้ไขปัญหาจุดนี้ สามารถเบิก 
Arm sling มาไว้ท่ีห้องจ่ายยาตามจุดต่างๆ เพ่ือให้แพทย์สั่งเอง เพราะ Arm sling สามารถเบิก
สิทธิบัตรทองได้ สําหรับปัญหาเตียงคนไข้ชํารุด หรือเตียงไม่ได้คุณภาพ ฝากผู้บริหารพิจารณา 

ประธาน       กล่าวชื่นชมกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ในการนําเสนอปัญหาต่างๆ และขอฝากกลุ่มงานอ่ืนๆ     
ไปวิเคราะห์ปัญหา เพ่ือพัฒนากลุ่มงานต่อไป 
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� เรื่องเตียงลม ให้ทําบันทึกเสนอมา อาจจะใช้เงินประกันสังคมร้อยละ 50 หรืองบกลาง 
� เรื่องมาตรฐานห้องผ่าตัด ให้ไปวิเคราะห์ว่าควรจะเป็นแบบไหน เพ่ือให้สามารถต้ังงบประมาณได้ 
� เรื่องการทําบันทึกข้อตกลงกับโรงพยาบาลปราสาท ให้ทําโครงการร่วมมือประสานไปท่ี

โรงพยาบาลปราสาท 
ท่ีประชุม รับทราบ 

4.12.6   หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม   แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  เรื่อง ความแออัดของคนไข้อายุรกรรม ได้มีการแก้ไขปัญหาในบางส่วน จากการท่ีประชุม
ร่วมกับผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องท้ังหมด โรงพยาบาลสุรินทร์เป็น Surgery care ซ่ึงทุกกลุ่มงานจะเริ่ม
ขยับเป็นสถานฝึกอบรม Resident training ซ่ึงแพทย์ท่ีจบใหม่มาก็จะเป็น Sub healthy 
ค่อนข้างมาก หรือจบ genmed มา ก็ไม่เพียงพอ จบ cardio มาก็ไม่เพียงพอ ต้องไปเรียน Sub 
board cardio intervention ซ่ึงจบมา 2 คน โดยจะเปิด Cardio cath เนื่องจากโรงพยาบาล
สุรินทร์ให้ความสําคัญของ Cardiac Center ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลสุรินทร์ เกิดจาก
สาเหตุหลักๆ ดังนี้ 
���� การ refer in เนื่องจากเรารับทุก case หากเราไม่รับแล้วเกิดประเด็น คนไข้มีปัญหา เช่น คนไข้

เสียชีวิต เกิด morbidity mortality ข้ึนมา โอกาสถูกฟ้องร้องจะสูงมาก ระหว่างนี้อาจจะต้องให้
อิสระกับโรงพยาบาลชุมชนในการ refer in เข้ามาก่อน แต่เราจะต้องให้ความรู้หรือปรึกษากัน
ก่อน เนื่องจากการ treatment คนไข้ ไม่สามารถกําหนดกฎเกณฑ์ได้ เพราะคนไข้ท่ีมาอยู่ใน
โรงพยาบาลสุรินทร์ยังต้องรับผิดชอบ ในช่วงเวลาท่ีอยู่กับเราหรืออยู่กับแพทย์ในโรงพยาบาล
ชุมชน หากการตัดสินใจครั้งสุดท้ายผิดพลาดเกิดปัญหาข้ึน แพทย์คนนั้นยังต้องรับผิดชอบ จึงต้อง
มีการ consult หรือปรึกษากันก่อน ให้แพทย์โรงพยาบาลชุมชนตัดสินใจเอง เพ่ือไม่ให้เกิดการ
ขาดความม่ันใจ 

���� การ refer back หมายความว่า การ refer เข้ามาแล้วคนไข้ดีข้ึนในระดับหนึ่ง อาจจะสามารถ 
refer กลับโรงพยาบาลชุมชนนั้นได้ เช่น อาจจะฉีดยาประมาณ 3 – 4 วัน อาจจะกลับไปฉีดยาท่ี
โรงพยาบาลชุมชนได้หรือไม่ โดยนํายาไปฉีดเอง ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว การ refer back 
จะให้โรงพยาบาลชุมชนมารับคนไข้กลับ โดยมีกฎเกณฑ์ว่าหลังจากท่ีเราทําการ refer back ก่อน
เวลา 12.00 น. โรงพยาบาลชุมชนก็สามารถรับคนไข้กลับได้ แต่ถ้าหลังจากเท่ียงทาง
โรงพยาบาลชุมชน ขอเลื่อนมารับคนไข้ในวันถัดไป ระหว่างนี้อยู่ในช่วงการติดตามผลงานว่า 
โรงพยาบาลชุมชนต่างๆ ได้ทําตามข้อตกลงหรือไม่ 

���� เรื่อง refer out จากเดิมโรงพยาบาลสุรินทร์ ไม่ค่อยมี sub board มากเท่าปัจจุบัน ยังมี Cardio 
cath ด้วยแล้ว โอกาสท่ีจะ refer out ไปท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ก็แทบจะไม่มีหรือ
น้อยลงมาก เนื่องจากโรงพยาบาลสุรินทร์ มีศักยภาพในการรักษาคนไข้สูงข้ึน ทําให้คนไข้อยู่ใน
โรงพยาบาลสุรินทร์มากข้ึน คนไข้ก็หนาแน่นมากข้ึนเช่นกัน ส่วนโรงพยาบาลชุมชน มีไม่ก่ีแห่งท่ีมี
แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม เพราะฉะนั้น จะต้องเพ่ิมให้โรงพยาบาลชุมชนมีทุนเรียนต่อแพทย์
เฉพาะทางอายุรกรรมมากข้ึน เพ่ือมาพัฒนาโรงพยาบาล โดยเฉพาะ Node ต่างๆ ให้โรงพยาบาล
ชุมชนเข้มแข็ง   ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว แต่ขณะนี้ Acute problem คนไข้ล้น ward 
เป็นจํานวนมาก จะต้องมี ward คนไข้อายุรกรรมเพ่ิมข้ึน    



15 
 

รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  เรื่อง refer back ในท่ีประชุม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ พบปัญหาเภสัชกรทุกโรงพยาบาล มีความเดือดร้อนมาก เม่ือ
โรงพยาบาลสุรินทร์ refer กลับไปแล้ว เขียนแต่รายการยาไป ปรากฏว่า ยาเหล่านั้นไม่มีท่ีโรงพยาบาล
ชุมชน จึงจําเป็นต้องกลับมาเอายาท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ เพราะฉะนั้น ถ้าจะ refer back ขอให้ดูเรื่องยาให้
เรียบร้อย เบิกในจํานวนท่ีเพียงพอเหมาะสม 

ประธาน  สําหรับเรื่องศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสุรินทร์ จะต้องร่วมมือกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ต่อไป รวมถึง  
กลุ่มงานอ่ืน ๆ ด้วย และปรึกษากับโรงพยาบาลชุมชนท่ีเป็น Node ว่ามีความต้องการจะ training แพทย์
อายุรกรรมก่ีคน เนื่องจากจํานวนแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนไม่เพียงพอ อาจจะทําเป็นโครงการพิเศษ     
หาอายุรแพทย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญ เป็นนักคิดวิเคราะห์ เพ่ือค้นโครงการนี้ข้ึนมา 

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.12.7 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม   แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 

1) รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 
• รายงานการจัดซ้ือยา เดือนกรกฎาคม 2560 ซ้ือยา 32.54 ล้านบาท รวม 10 เดือน เป็นเงิน 

354,355,730 บาท คิดเป็น 84.51 ของแผนจัดซ้ือ อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
• การจ่ายเวชภัณฑ์เดือนกรกฎาคม 2560 จ่ายออกจากคลัง 31.03 ล้านบาท คงคลัง 49.16 

ล้านบาท อัตราคงคลัง 1.58 เดือน อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
2) แผนจัดซ้ือยา ปีงบประมาณ 2561 จํานวน 440 ล้านบาท (+5% ปี 2560) และเพ่ิมแผนสํารอง

ยาท่ี สปสช.เคยสนับสนุน ประมาณ 95 ล้านบาท รวม 2 แผน 535 ล้านบาท 
3) เรื่อง การประชุมคณะกรรมการและการบําบัด ครั้งท่ี 4/2560 เรื่อง นโยบายโรงพยาบาล สืบเนื่อง

จาก พรบ.จัดซ้ือจัดจ้างใหม่ วาระยาเข้า-ออกจากโรงพยาบาล เป็นต้น วัน เวลา และสถานท่ี ในการ
จัดประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

4) กลุ่มงานเภสัชกรรม ได้รับการจัดสรรบรรจุข้าราชการ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จํานวน 4 
อัตรา 

5) ความคืบหน้า การจัดซ้ือยาร่วมระดับเขต โรงพยาบาลมหาราช ดําเนินการทําสัญญาแล้ว ส่วน
จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในข้ันตอนให้บริษัทเสนอราคา ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ข้ันตอน     
ลงนามคุณลักษณะ จะมีการประชุมระดับเขต ในวันท่ี 17 กันยายน 2560 นี้  

ท่ีประชุม รับทราบ  
4.12.8   หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน    แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 

1) รายงานการเยี่ยมบ้านระดับเขตและจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมา ส่งผู้ป่วยเยี่ยมบ้านมากท่ีสุด แต่
จังหวัดสุรินทร์ มีอัตราความครอบคลุมการเยี่ยมบ้านสูงสุดร้อยละ 91.87 ทุกอําเภอของจังหวัดสุรินทร์ 
ผ่านเกณฑ์เยี่ยมบ้านร้อยละ 80 อําเภอเมือง ผ่านเกณฑ์เยี่ยมบ้านร้อยละ 85.73 ส่วน รพ.สต.ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 6 แห่ง คือ รพ.สต.นอกเมือง บ้านอาลอ นาดี สลักได ราม และ บุฤาษี 

2) กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน มีการดูแลผู้ป่วย HOME WARD ท้ังหมด 489 เตียง แบ่งรายโรค ดังนี้ 
 Trauma 20 ราย stroke 27 ราย ผู้สูงอายุ 157 ราย  ผู้พิการ 41 ราย  จิตเภท 190 ราย เด็ก 7 ราย 

และ CAPD 47 ราย 
3) โครงการป่ันเยี่ยมบ้าน เพ่ือชีวิตท่ีดีกว่า ดําเนินการได้ 14 ตําบล เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้อยโอกาส เช่น 

ผู้สูงอายุติดเตียง (ตาบอด) ผู้พิการ, stroke และ trauma จํานวน 18 ราย โดยผู้ป่วยท้ังหมดได้รับการ
ช่วยเหลือจากภาคีเครือข่าย 
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4) การเยี่ยมบ้านแบบบูรณาการ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย โดยมีการทําประชาคมเพ่ือส่งคนไข้กลับบ้านและจัดจิต
อาสาดูแล 2 ราย นํา CG มาบําบัดสุรา 1 ราย แนะนําผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด 1 ราย และพิทักษ์สิทธิ์
ผลประโยชน์ให้ผู้ป่วย 1 ราย 

ท่ีประชุม รับทราบ 
4.12.9   เรื่อง แจ้งจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม  

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อําเภอเมืองสุรินทร์ 
ข้อมูลเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม – 21 สิงหาคม 2560 พบผู้ป่วย จํานวน 

279 ราย อัตราป่วย 105.21 ต่อแสนประชากร ไม่มีเสียชีวิต เดือนกรกฎาคม พบผู้ป่วยสูงสุด 75 ราย 
ร้อยละ 26.88 ตําบลท่ีมีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตําบลตาอ็อง อัตราป่วย 550.94  ต่อแสนประชากร   

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อําเภอเมืองสุรินทร์ 
ข้อมูลเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม-21 สิงหาคม 2560 พบผู้ป่วย จํานวน 14 

ราย อัตราป่วย 5.28 ต่อแสนประชากร ไม่มีเสียชีวิต เดือนกรกฎาคม พบผู้ป่วยสูงสุด 8 ราย ร้อยละ 
57.14 ตําบลท่ีมีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตําบลกาเกาะ อัตราป่วย 18.82 ต่อแสนประชากร   

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก อําเภอเมืองสุรินทร์ 
ข้อมูลเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม-21 สิงหาคม 2560 พบผู้ป่วย จํานวน 

207 ราย อัตราป่วย 78.06 ต่อแสนประชากร ไม่มีเสียชีวิต เดือนมกราคม พบผู้ป่วยสูงสุด 61 ราย     
ร้อยละ 29.47 ตําบลท่ีมีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตําบลราม อัตราป่วย 269.94 ต่อแสนประชากร   

การดําเนินงาน ข่าวแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ 
• การควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ําดี อําเภอเมืองสุรินทร์ ปี 2560 โครงการ

รณรงค์กําจัดโรคพยาธิใบไม้ในตับ มะเร็งตับ และมะเร็งท่อน้ําดี อําเภอเมืองสุรินทร์ ปี 2560 โดยเลือก
พ้ืนท่ีตําบลตาอ็อง ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตาอ็อง เป็นตําบลนําร่อง      
ผลการดําเนินงาน ดังนี้  

� ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปีข้ึนไป ได้รับการคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับด้วยวาจา 639 
ราย คัดกรองด้วยการตรวจอุจจาระ 291 ราย พบผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ 9 ราย 

� ประชากรท่ีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ําดีด้วยวาจา 438 ราย คัดกรอง
ด้วยวิธีอัลตราซาวด์ 170 ราย ตรวจพบก้อนเนื้อร้ายท่ีตับ (Suspected CCA) 1 ราย  

� องค์การบริหารส่วยตําบลตาอ็อง มีการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการออกข้อกําหนดเรื่องการ
จัดการสิ่งปฏิกูล  

• การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อําเภอเมืองสุรินทร์ ปี 2560 จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรค
พิษสุนัขบ้า ปี 2560 ระหว่างวันท่ี 24 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2560 พบรายงานสัตว์ติดเชื้อพิษ
สุนัขบ้า จํานวน 4 ตัวอย่าง ได้แก่ พ้ืนท่ีตําบลเทนมีย์ ตําบลนาบัว ตําบลแสลงพันธ์ และตําบลนอกเมือง 
โดยทีม SRRT ดําเนินการลงพ้ืนท่ีสอบสวนโรค ค้นหาผู้สัมผัสโรค ติดตามผู้สัมผัสโรคทุกรายให้มารับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดทําทะเบียนและระบบติดตามผู้สัมผัสโรคมารับวัคซีนให้ครบตาม
กําหนดนัดหมาย ประสานข้อมูลและบูรณาการการดําเนินงานควบคุมโรคร่วมกับภาคีเครือข่ายท้ัง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสุรินทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีและปศุสัตว์อําเภอ
เมืองสุรินทร์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

• ให้บริการวัคซีนเอชพีวีในนักเรียนหญิงช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 5 ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
เพ่ือป้องกันการติดเชื้อเอชพีวีสายพันธุ์ท่ีเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก ท้ังนี้ CUP เมือง ได้รับการ
สนับสนุนวัคซีนจํานวน 2,097 โด๊ส โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและศูนย์สุขภาพชุมชน    
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ท้ัง 27 แห่ง จะดําเนินการประสานโรงเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและให้บริการวัคซีนกลุ่มเป้าหมาย         
เริ่มต้ังแต่สิ้นเดือนสิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 

• วันท่ี 17-18 กรกฎาคม 2560  นายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 9 
เป็นประธานในเวทีวิชาการป้องกันการจมน้ําและอุบัติเหตุทางถนน ศปถ. (DHS/RTI team) และพิธี
มอบโล่และเกียรติบัตร ทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ํา และทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนนระดับเขต
สุขภาพท่ี 9 จัดโดยสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ณ หอประชุมหนองสนม เทศบาล
ตําบลสนม อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์      

� รพ.สุรินทร์  ได้รับรางวัลหน่วยงานท่ีดําเนินงานมาตรการองค์กรดีเด่น ระดับจังหวัด เขตสุขภาพท่ี 9  
� รพ.สุรินทร์  ได้รับรางวัลหน่วยงานท่ีดีเด่น ด้านการป้องกันเด็กจมน้ํา ระดับจังหวัด เขตสุขภาพท่ี 9 
� สสอ.เมืองสุรินทร์ ได้รับรางวัลหน่วยงานท่ีดีเด่น ด้านการป้องกันเด็กจมน้ํา ระดับจังหวัด เขตสุขภาพท่ี 9 
� อบต.ท่าสว่าง  ได้รับรางวัลหน่วยงานท่ีดีเด่น  ด้านการป้องกันเด็กจมน้ํา ระดับจังหวัด เขตสุขภาพท่ี 9 
� อบต.เทนมีย์  ได้รับรางวัลหน่วยงานท่ีดีเด่น  ด้านการป้องกันเด็กจมน้ํา ระดับจังหวัด เขตสุขภาพท่ี 9 
� อบต.แสลงพันธ์ ได้รับรางวัลหน่วยงานท่ีดีเด่น ด้านการป้องกันเด็กจมน้ํา ระดับจังหวัด เขตสุขภาพท่ี 9 
� รางวัลบุคคลดีเด่น  ด้านการป้องกันเด็กจมน้ํา ระดับจังหวัด เขตสุขภาพท่ี9 
� อําเภอเมืองสุรินทร์ ได้รับรางวัลทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ํา ระดับเขตสุขภาพท่ี 9    

** ซ่ึงทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ํา ตําบลกาเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ผ่านการคัดเลือก 
เข้ารอบการประเมินระดับเงินของประเทศ ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2560  

• วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสุรินทร์ และ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการ 
“ตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณรอําเภอเมืองสุรินทร์ ประจําปี 2560 ถวายแด่ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร” รัชกาลท่ี 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา” 
โดยมี นายกฤษณุ เหลืองพิบูลย์กิจ นายอําเภอเมืองสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ วัดบูรพาราม 
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือตระหนักถึงความสําคัญต่อการส่งเสริม ป้องกัน บําบัด รักษา ฟ้ืนฟูให้
พระภิกษุสามเณรมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี จากข้อมูลการตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ สามเณร 
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปี 2560 มีพระภิกษุสามเณร ท้ังหมด 816 รูป ได้รับการตรวจคัดกรอง
สุขภาพ 766 รูป (ร้อยละ 93.87) พบประวัติพฤติกรรมการสูบบุหรี่  ร้อยละ 32.6 มีดัชนีมวลกายอยู่ท่ี
ระดับอ้วนถึงอ้วนมาก ร้อยละ 25.3 มีภาวะความดันโลหิตสูง ร้อยละ 12.4 ผลการตรวจร่างกายและตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ พบโคเลสเตอรอลสูง ร้อยละ 62.3 กรดยูริคสูง ร้อยละ 8.4 เสี่ยงต่อเบาหวาน ร้อยละ 
12 เป็นเบาหวาน ร้อยละ 12 และมีภาวะซีด ร้อยละ 36.5 จากปัญหาสุขภาพท่ีพบดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็น
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังท่ีสามารถป้องกันได้ ซ่ึงเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม พระภิกษุ สามเณร      
มีข้อจํากัดเรื่องการบริโภคอาหารท่ีได้รับการถวายจากประชาชน ทําให้บริโภคอาหารไม่ได้สัดส่วนตามหลัก
โภชนาการ ขาดการออกกําลังกาย รวมถึง วิถีชีวิตของพระภิกษุสามเณร มีข้อจํากัดในการทํากิจกรรม
ประจําวันท่ีส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพได้ ทําให้มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยสะสม จนในท่ีสุดก็ไม่อาจ
รักษาให้หายขาดได้ ถ้าหากพระภิกษุสามเณรมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกบริโภคอาหารท่ีถูกต้อง 
หลีกเลี่ยงอาหารท่ีควรงดบริโภค และทราบถึงสาเหตุท่ีเก่ียวข้องต่อการเกิดโรค จะนําไปสู่การดูแลส่งเสริม
ป้องกันโรคด้วยตนเอง ต่อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธาน  แจ้งให้ทราบ ในวันท่ี 27 สิงหาคม  2560 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กําหนด

จัดกิจกรรมวิ่งเ พ่ือการกุศล โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  มอบหมายให้           
รองผู้อํานวยการด้านกิจกรรมพิเศษ ประสานผู้อํานวยการโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมท้ัง ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างดี 

ท่ีประชุม รับทราบ 
รองผู้อํานวยการฝ่ายการพยาบาล   เรื่อง คนจรจัดในโรงพยาบาลสุรินทร์ พบเห็นมีประมาณ 3 ราย อาศัยอยู่ท่ี

บริเวณห้องตรวจ EKG อาจจะเกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าท่ีและผู้มารับบริการเกิดได้ ฝากรองผู้อํานวยการ  
ฝ่ายบริหาร ช่วยดําเนินการเรื่องนี้ให้ด้วย 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน       สอบถามคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ให้ท่ีประชุมทราบ และ

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

      (นายองอาจ  ติรกิจพงษ์พันธ์) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

      22  สิงหาคม  2560 
 
 
 
        ..................................................ตรวจรายงานการประชุม 

         (นายปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์) 
                                     รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 

      22  สิงหาคม  2560 
 
 
 

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

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ 
      22  สิงหาคม  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 
 

 


