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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสุรินทร 
ครั้งท่ี 10/2560 

วนัพุธที่ 11  ตุลาคม  2560  เวลา 13.30 น. 
ณ  หองประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร 

 
 

 

 
ผูมาประชุม 
1. นายประวีณ  ตัณฑประภา ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร     ประธานกรรมการ 

2. นายสมภพ  สารวนางกูร รองผูอํานวยการฝายการแพทย 1               รองประธานกรรมการ 

3. นายชวมัย  สืบนุการณ รองผูอํานวยการฝายการแพทย 2 

รองผูอํานวยการดานบริการปฐมภูม ิ   กรรมการ 

4. นางประชุมพร บูรณเจริญ รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดานพัฒนาระบบบริการและ 

     สนับสนุนบริการสุขภาพ     กรรมการ 
5. นางสาวผการัตน แสงกลา  รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดานผลิตบุคลากรทางการแพทย 

ผูชวยผูอํานวยการดานบริหารงานบุคคล 
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม    กรรมการ 

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

7. นางสุรีย  กรองทอง รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล    กรรมการ  

8. นางสาวสุวิชา สังขพันธุ รองผูอํานวยการฝายบริหาร    กรรมการ 
9. นายวรเวทย  โรจนจรัสไพศาล ผูชวยผูอํานวยการดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

หัวหนากลุมงานสารสนเทศทางการแพทย 
หัวหนาศูนยขอมูลสารสนเทศ    กรรมการ 

10. นางสาวกฤษณา รอยศรี  ผูชวยผูอํานวยการดานนโยบายและแผนงาน 

หัวหนาศูนย Data Center 
หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ   กรรมการ 

11. นางสาวภัสสร สื่อยรรยงศิริ ผูชวยผูอํานวยการดานเวชระเบียน    กรรมการ 
12. นางสาวพรรณทิพย มูลศาสตรสาทร ประธานองคกรแพทย     กรรมการ 
13. นายพรรณกิจ วนแสงสกุล ผูอํานวยการศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  กรรมการ 
14. นายพิชัย  ชาติกิจอนันต หัวหนากลุมงานอายุรกรรม    กรรมการ 
15. นายสุชาติ  เริงกมล  หัวหนากลุมงาน โสต ศอ นาสิก    กรรมการ 
16. นายวินัย  อึงพินิจพงศ หัวหนาศูนยความเชี่ยวชาญสาขาอุบัติเหตุ   กรรมการ 
17. นายศิวาเมษฐ แขงเพ็ญแข หัวหนากลุมงานศัลยกรรม     กรรมการ 
18. นางวิลาวัลย  อึงพินจิพงศ หัวหนากลุมงานวิสัญญีวิทยา    กรรมการ 
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19. นายฉลองชัย  ทุนด ี  หัวหนาศูนยความเชี่ยวชาญสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด 

หัวหนากลุมงานสาธารณสุขอาเซียน   กรรมการ 
20. นายณกร  ดลเสมอ  หัวหนากลุมงานผูปวยนอก    กรรมการ 
21. นายกิตติศักดิ์ เชื้อสกุลวนิช  หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กรรมการ 
22. นางสาวพรรณชณัฐ มหรรทัศนพงฐ หัวหนากลุมงานพยาธิวิทยา    กรรมการ 
23. ดร.ศราวัณ  พอกเพ่ิมดี หัวหนากลุมงานอาชีวเวชกรรม    กรรมการ 
24. นางสาวชูหงส มหรรทัศนพงศ หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม    กรรมการ 
25. นายกิตติศักดิ์ สุรพงษพิวัฒนะ หัวหนากลุมงานจิตเวช     กรรมการ 
26. นายภูมิชาย  สุวรักษสกุล หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส   กรรมการ 
27. นางสาวพิรุณรัตน เจียรักสุวรรณ หัวหนากลุมงานจักษุวิทยา    กรรมการ 
28. นางสาวศิริวรรณ ทิวทอง  หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา     กรรมการ 
29. นางสายสมร  สบูแกว  หัวหนากลุมงานทันตกรรม    กรรมการ 
30. นางปยะอร  รุงธนเกียรติ ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานบริหาร     

หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กรรมการ 
31.  นางกัลยรัตน สังขมรรทร ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานวิชาการ     

หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยอายุรกรรม   กรรมการ 
32.  นางสุนีย  จิรันดร  ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานประกันคุณภาพการพยาบาล  

หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยออรโธปดิกส  กรรมการ 
33.  นางอัปสร  สารสุวรรณ ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   

หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยศัลยกรรม  กรรมการ 
34.  นางอนัญญา ไทยสูง  ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานจริยธรรมและเกื้อกูลสังคม  

หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยกุมารเวชกรรม  กรรมการ 
35.  นางวัชชรีภรณ รัตรสาร  ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานพัฒนาบุคลากรและแผนงาน/โครงการ กรรมการ 
36.  นางศศิธร  กระจายกลาง ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานพัฒนาคุณภาพ   กรรมการ 
37. นางพลับพลึง กกรัมย  หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยหนัก   กรรมการ 
38.  นางจํานรรจา เสาวรัจ  หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยจักษุ โสต ศอ นาสิก กรรมการ 
39.  นางดนัยสร  รัตนวรรณ หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยผาตัด   กรรมการ 
40.  นางเสาวนันทา เลิศพงษ  หัวหนากลุมงานการพยาบาลวิสัญญี   กรรมการ 
41.  นางวัชรีบุตร ตั้งศักดิ์ประเสริฐ หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยสูตินรีเวชกรรม  กรรมการ 
42.  นางวันเพ็ญ  ทัดศร ี  หัวหนากลุมงานการพยาบาลจิตเวช   กรรมการ 
43.  นางพรจิต  จันโทภาส หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูคลอด   กรรมการ 
44.  นางนงลักษณ สุรศร  หัวหนากลุมงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล  กรรมการ 
45. นางสุกัญญา  มีศิร ิ  หัวหนากลุมงานการพยาบาลดานการควบคุมและปองกันการติดเชื้อ กรรมการ 

46.  นางสาวนันทนภัส   อิงคะธรรมศักดิ์ หัวหนากลุมงานการพยาบาลดานตรวจรักษาพิเศษ (ไตเทียม) กรรมการ 

47.  นางสาวภสินีย นากด ี  หัวหนากลุมงานการพยาบาลชุมชน    กรรมการ 
48.  นายสันติ  มุงสันติ  หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย    กรรมการ 
49.  นางณัฐรดา  ทองสุทธิ์ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ  กรรมการ 
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50. นายพงษพันธ สายยศ  หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล 
หัวหนางานเลขานุการ 

รองหัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป    กรรมการ 
51.  นางสาวคําพุธ พนาวัน  หัวหนากลุมงานบัญชี     กรรมการ 
52.  นายสนธยา  บัวหอม  หัวหนากลุมงานโครงสรางพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย กรรมการ 
53.  นางณิชากร  ศรีชาล ี  หัวหนากลุมงานพัสดุ     กรรมการ 
54.  นางถวิล  พิพัฒนพูนสิร ิ หัวหนาสํานักงานศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  กรรมการ 
55.  นางสาวพรพิมล ผิวบาง  นิติกร       กรรมการ 
56.  นายองอาจ  ติรกิจพงษพันธ หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป     กรรมการและเลขานุการ 
57.  นายอธิคม  ใจกลา  แทน หัวหนากลุมงานนิติเวช 
58.  นางพัชฎาพร เสาทอง  แทน หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 
59.  นางจิราพัชร พันอินทร แทน หัวหนาศูนยความเชี่ยวชาญสาขาทารกแรกเกิด 
60.  นางสาวจรีภรณ ศิริมาก  แทน หัวหนากลุมงานการเงิน 
61.  นางสาวศันสนีย ศรีงาม  แทน หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร 
62. นายอาณัติชัย บุญยอ  แทน หัวหนากลุมงานสุขศึกษา 
ผูไมมาประชุม  (ติดราชการ/ติดภารกิจ/ลาพักผอน) 
1. นายปกรณ ตุงคะเสรีรักษ  รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดานบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 

ผูชวยผูอํานวยการดานควบคุมและตรวจสอบภายใน 

ผูชวยผูอํานวยการดาน service plan   

หัวหนาศูนยความเชี่ยวชาญสาขารับบริจาคและปลูกถายอวัยวะ 

หัวหนาศูนยพัฒนาคุณภาพ      
2. นางพรรณวดี สารวนางกูร ผูชวยผูอํานวยการดานผูพิการ สูงอายุ 

3. นายชายตา  สุจินพรัหม หัวหนาศูนยสั่งการและศูนยสงตอผูปวย    
4. นายอิสระ  อริยะชัยพาณิชย หัวหนากลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน 
5. นายพงศกร  ศรีจันทร หัวหนาศูนยความเชี่ยวชาญสาขาโรคมะเร็ง  
6. นางสาวจันทิรา หงสรพิพัฒน หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู 
7. นางสุธาวัลย  สัญจรด ี หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยอายุรกรรม 
เริ่มประชุม เวลา  13.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1. แจงนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนวทางการบริหารงานและประเด็นเนนหลัก ของกระทรวงสาธารณสุข 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานสาธารณสุข  

 Vision เปนองคกรหลักดานสุขภาพท่ีรวมพลังสังคม เพือ่ประชาชนสุขภาพด ี

 Mission  พัฒนาและอภิบาล ระบบสุขภาพอยางมีสวนรวมและยั่งยืน 

 G0als ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน    

1.2 ยุทธศาสตร 20 ป ดานสาธารณสุข 15 แผนงาน 45 โครงการ 80 ตัวชี้วัด แบงเปน 
1) Prevention Promotion and protection Excellence ประกอบดวย 4 แผนงาน 12 โครงการ 

2) Service Excellence ประกอบดวย 5 แผนงาน 22 โครงการ 
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3) People Excellence ประกอบดวย 1 แผนงาน 3 โครงการ 

4) Governance Excellence ประกอบดวย 5 แผนงาน 8 โครงการ 

1.3 การมอบหมายงาน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ดานบริหาร   พญ.พรรณพิมล  วิปุลากร  (CHRO) หนวยงานในกํากับ เขตสุขภาพท่ี 1 – 3  

ดานพัฒนาการแพทย   นพ.มรุต  จิรเศรษฐสิริ (CSO)  หนวยงานในกํากับ เขตสุขภาพท่ี 11 – 12 

ดานพัฒนาการสาธารณสุข   นพ.โอภาส  การยกวินพงศ (CIO) หนวยงานในกํากับ เขตสุขภาพท่ี 7 – 10 

ดานสนับสนุนบริการสุขภาพ  นพ.ธเรศ  กรัษนัยรวิวงศ (CFO) หนวยงานในกํากับ เขตสุขภาพท่ี 4– 6 

1.4 คํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหวาง  

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
1) พชอ. (สปค./กบส./สสว.) 

2) PCC (สปค.สป.) 

3) TB (คร.) 

4) Happy MOPH (บค./กยผ.) 

5) การเงินการคลัง (กองเศรษฐกิจฯ/กองบริหารการคลัง) 

 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผูตรวจราชการ 
6) GREEN & CLEAN Hospital (กรมอนามัย) 

7) RDU (อย./กบส.) 

8) 8.1 ECS (กรมการแพทย) 8.2 EOC (คร./สธฉ.) 

9) One Day Surgery (กรมการแพทย) 

10) Herbal City (กรมการแพทยแผนไทย) 

11) 11.1 HA (กบรส.) 11.2 รพ.สต.ติดดาว (กยผ./สปค.) 11.3 PMQA (กพร.) 

12) บริบทของเขตสุขภาพ (กองตรวจราชการ) 

1.5  ประเด็นเรงรัดดําเนินการ การใชงบกอสราง งบลงทุน ป 2561 มูลคา 17,792 บาท งบครุภัณฑ 

การแพทย 3,944 ลานบาท งบการกอสราง 13,874 ลานบาท จัดทํา TOR ใหแลวเสร็จภายใน       

ไตรมาสแรก 

2. เรื่อง การมอบอํานาจในเรื่องของการจัดซื้อจัดจางพัสดุ เดิมไมเกินวงเงิน 5 ลานบาท ซึ่งมีปญหาคอนขางมาก

ในทางปฏิบัติ ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร ไดพิจารณามอบอํานาจเพิ่มวงเงินจัดซื้อจัดจาง สําหรับโรงพยาบาลศูนย

ในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท สํานักงานสาธารณสุข ในวงเงินไมเกิน 15 ลานบาท และโรงพยาบาลทั่วไป       

ในวงเงินไมเกิน  5 ลานบาท โดยจะมคีําสั่งมอบอํานาจจากจังหวัดสุรินทร ตอไป 

3. เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุรินทร เปนการประชุมคณะกรรมการสําคัญของโรงพยาบาล
สุรินทร และการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ หากทานใดไมสามารถเขารวมประชุมได ใหจัดหาตัวแทนที่
เหมาะสมเขารวมประชุมทุกครั้ง เนื่องจากการประชุมมีเรื่องแจงใหทราบ เพื่อใหทุกทานสามารถไปถายทอดให
หนวยงานทราบ เพราะโรงพยาบาลสุรินทร เปนองคกรใหญ และมีเรื่องพิจารณาซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญ ดังนั้น เรื่อง
ที่มีความสําคัญสวนใหญจะนําเขาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ โดยเรื่องที่ใชดุลยพินิจของผูอํานวยการ
โรงพยาบาลก็จะพยายามทําใหนอยที่สุด สวนการประชุมคณะกรรมการ CEO เปนการประชุมแบบ Internal 
ประชุมรองผูอํานวยการทุกทาน ในชวงบายทุกวันอังคาร เพื่อแกไขปญหาเรงดวนตาง ๆ หลังจากประชุมปด
ประชุมแลว ถาเปนเรื่องที่สําคัญก็จะนําเขาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพิจารณา อีกครั้ง  
ดังนั้น ขอใหทุกทานเขาประชุมตรงเวลา โดยจะมีการกําหนดเวลาเรื่องพิจารณาตางๆ รองผูอํานวยการ         
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แตละทานควรใชเวลาเทาไหร เพื่อใหการประชุมกระชับขึ้น และปดประชุมตรงเวลา โดยมอบทีมงานเลขาคณะ
กรรมการบริหารโรงพยาบาล ไปดําเนินการจัดประชุมในครั้งตอไป ดังนั้น ในการประชุมครั้งตอไป จะมีวาระเพื่อ
พิจารณากําหนดไวครั้งละ 2 – 3 เรื่อง ๆ ละ ประมาณ 10 – 15 นาที โดยจะตองเปนเรื่องที่มีประชุม
ผูเกี่ยวของใหไดขอสรุปเบื้องตน นําเสนอผูอํานวยการโรงพยาบาลเห็นชอบจะมอบเลขาคณะกรรมการบริหารฯ 
บรรจุเชาไวในวาระการประชุม ดังนั้น เรื่องที่สําคัญจะตองพิจารณาจะเสนอเปนเรื่องสอดแทรก หรือยังไม
พิจารณา ในสวนของผูเกี่ยวของเบื้องตน จนไดขอสรุปกอนหรือสงมาพิจารณาการบรรจุในวาระเพี่อพิจารณา
ลาชา หามนํามาเสนอแทรกในที่ประชุม ทุกทานจะตองเตรียมเรื่องตางๆ ใหพรอมลวงหนากอนการประชุมฯ 

รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดานผลิตบุคลากรทางการแพทย เสนอความเห็น จากการที่ไดเขารวมประชุมที่ผานมา 
จะเห็นวาเปนในลักษณะ Platform แบบเดิม การที่แตละกลุมงานนําเสนองานที่เปนงาน Routine หรือผลงาน
ตางๆ ที่ไมไดเปนเรื่องพิจารณา  จะสามารถปรับการประชุมเปนแบบใหม เรื่องใดท่ีมีเอกสารสามารถอานเองไดก็
ใหคณะกรรมการบริหารฯ ศึกษาดูเอง สวนเรื่องที่สําคัญที่ตองพิจารณาเปนมติคณะกรรมการบริหารฯ ควรจะ
พิจารณาในลําดับตนๆ ของการประชุม 

ประธาน   เห็นดวย ถือวาเปนความคิดเห็นที่จะเปนแนวทางการจัดประชุมที่ดีและเหมาะสม  
4. เรื่อง จากที่ประชุมจังหวัดสุรินทร  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน  2560 ณ หองรัตนสยาม โรงแรม     

ทองธารินทร อําเภอเมืองสุรินทร 
2.1   หัวหนาสวนราชการที่ยายมารับตําแหนงใหมในจังหวัดสุรินทร 

1) นายธรรมศักดิ์  รัตนธัญญา  รองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร ยายมาจาก รองผูวาราชการจังหวัดสระแกว 

2) นายพรพจน  บัณฑิตยานุรักษ รองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร ไดรับการแตงตั้งจาก  ผูตรวจราชการ     

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

3) วาที่รอยตรี นิรันดร  ดุจจานุทัศน รองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร ไดรับการแตงตั้งจาก ปลัดจังหวัด

นครราชสีมา กรมการปกครอง 

2.2 จังหวัดสุรินทร และอําเภอเมืองสุรินทร ไดกําหนดจัดพิธีถวายดอกไมจันทน ในงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560  
โดยพิธีถวายดอกไมจันทนไดกําหนดจัด ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดสุรินทร และพิธีเผา
ดอกไมจันทน  ณ วัดศาลาลอยพระอารามหลวง อําเภอเมืองสุรินทร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่มอบ
ในที่ประชุมฯ 

2.3 จังหวัดสุรินทรกําหนดจัดงานพิธีวันปยมหาราช ประจําป พ.ศ. 2560 วันจันทรที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ 

บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 5 หนาศาลากลางจังหวัดสุรินทร (ตามเอกสาร) 

2.4 จังหวัดสุรินทร ไดกําหนดดําเนินโครงการ “สภากาแฟ” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางการมีสวนรวมระหวาง
สวนราชการ หนวยงานภาครัฐ และเอกชน ในการปฏิบัติงาน เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐและ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยจัดใหมีการพบปะระดมความคิดจากทุกภาคสวนในรูปแบบการประชุม
อยางไมเปนทางการ ทุกสัปดาหที่ 2 ของเดือน สําหรับในเดือนตุลาคม 2560 กําหนดจัดในวันพฤหัสบดี
ที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00–09.00 น. ณ จวนผูวาราชการจังหวัดสุรินทร อําเภอเมืองสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร โดยมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และชมรมนายอําเภอจังหวัดสุรินทร รวมกัน
เปนเจาภาพ 

ที่ประชุม รับทราบ 
5. สรุปการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดสุรินทร หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม 

ไดรับมอบหมายใหไปประชุมแทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร ขอแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
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1) เรื่องจัดงานพิธีถวายพระบรมศพฯ ใหปฏิบัติใหสมพระเกียรติ พรอมประดับดาวเรืองในสถานที่ราชการ

ทุกแหง รวมถึง กําจัดขยะใหเรียบรอย 

2) เรื่อง การรองเรียนตางๆ ผานสื่อมวลชนขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของรีบเขาไปดําเนินการแกไขปญหาให

รวดเร็วแลวเสร็จกอนจะมีรองเรียนมาถึงผูวาราชการจังหวัด 

3) เรื่องท่ีมีการประชุมที่สําคัญเกี่ยวกับกฎหมายใหขอเชิญอัยการเขารวมประชุมเพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา
ทางกฎหมายที่ถูกตองดวย 

ที่ประชุม รับทราบ 
6. จดหมายเปดผนึกจาก ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขถึงผูบริหารโรงพยาบาล ความวา  สองปที่เราไดรวมงานกันมา ผมไดเห็นถึงความตั้งใจและ

ความมุงมั่นในการพัฒนาโรงพยาบาลในความรับผิดชอบของทาน แมจะมีขอจํากัดในดานงบประมาณและ

บุคลากร ขอใหทุกทานระลึกไวเสมอวา “ผูอํานวยการคือปจจัยแหงความสําเร็จของโรงพยาบาล” โรงพยาบาล

อาจจะเกาไปตามกาลเวลา แตขอใหมีหลักการวาโรงพยาบาลเกาไดแตสกปรกไมได ตองเปนระเบียบเรียบรอย 

และขอใหนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล    ที่ 9 มาประยุกตใช 

เพื่อความมัน่คงและหลอมรวมน้ําใจของบุคลากรและประชาชนใหเปนหนึ่งเดียว เพราะสุขภาพของประชาชนคือ

เปาหมายสูงสุดของพวกเราครับ 

7. เรื่อง จากกระทรวงสาธารณสุข ไดมีการแตงตั้งขาราชการการเมือง คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ

แตงตั้งขาราชการการเมือง จํานวน 2 ราย โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 26 กันยายน 2560 เปนตนไป ดังนี้ 

4.1 นายกิตติศักดิ ์ กลับดี  ดํารงตําแหนง ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

4.2 นางมยุรา  กุสุมภ      ดํารงตําแหนง เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

8. จังหวัดสุรินทร ขอความรวมมือในการเปนเจาภาพที่ดีในงาน “มหัศจรรยงานชางสุรินทร ประจําป 2530”    

ในระหวางวันที่ 8 – 19 พฤศจิกายน 2560 ณ  สนามกีฬาศรีณรงค และการแสดงชางในวันที่ 18 – 19 

พฤศจิกายน 2560  ณ  สนามแสดงชางจังหวัดสุรินทร  

9. เรื่อง สั่งการจากกระทรวงสาธารณสุข ใหซักซอมความเขาใจแนวทางการจัดทําหนังสือเพื่อเสนอตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ขอใหทุกหนวยงานในสังกัด และในกํากับกระทรวงสาธารณสุข ใชรูปแบบ
การเสนอเรื่องตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ตามที่กําหนดเพื่อใหเปนไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน 
ตามแบบฟอรมท่ีสงมาพรอมหนังสือ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560     

กลุมงานบริหารทั่วไป ไดนํารายงานการประชุมลงใน http://192.168.65.122/Intranet ของ
โรงพยาบาลสุรินทร เรียบรอยแลว หากมีหนวยงานใดจะขอปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแกไข เพิ่มเติม     
ในที่ประชุมหรือไม หากไมมีถือวามตทิี่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ลว  
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องติดตาม/สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที ่9/2560 เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560      

- ไมมี                
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงใหทราบและเสนอเพื่อพิจารณา  
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4.1 เรื่อง เสนอจากรองผูอํานวยการฝายการแพทย 1   รายงานขอมูลโรงพยาบาลสุรินทร เนื่องในโอกาสที่  

นายแพทยประวีณ ตัณฑประภา มารับตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร คนใหม ดังนี้ 

1. เตียงผูปวยของโรงพยาบาลสุรินทร แยกเปน เตียงสามัญ 726 เตียง หองพิเศษ 128 เตียง และ ICU 
60 เตียง รวมทั้งหมด 914 เตียง  

2. อัตรากําลังตาม FTE  
วิชาชีพ FTE 80% (คน) จํานวนจริง (คน) สวนขาด (คน) 
แพทย 211 141 65 

ทันตแพทย 26 20 6 
เภสัชกร 62 54 8 

พยาบาลวิชาชีพ 1,277 891 386 
นักกายภาพบําบัด 13 11 2 

นักเทคนิคฯ +จพ.เทคนิคฯ 76 51 25 
บุคลากรอื่นๆ  1,488  

รวมทั้งหมด  2,661  คน  ขอมูล  ณ   ตุลาคม  2560 
3. รอยละสิทธิการรักษาพยาบาล CUP โรงพยาบาลสุรินทร 

 สิทธิบัตรทอง จํานวน 208,149 คน คิดเปนรอยละ 72.03 
 สิทธิขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 25,903 คน คิดเปนรอยละ 8.96 
 สิทธิประกันสังคม จํานวน 45,312 คิดเปนรอยละ 15.68 
 สิทธิองคกรปกครองสวนทองถิ่น คิดเปนรอยละ 2.12 
 สิทธิอื่น ๆ  คิดเปนรอยละ 1.21 

4. ขอมูลบริการ คนไขนอกป 2560 เฉลี่ย 2,612 ราย/วัน  คนไขใน เฉลี่ย 895 ราย/วัน อัตราการ     
ครองเตียง ป 2560 = 107.54 

5. ขอมูลบริการ AEC  
- จํานวนรับบริการของผูปวยตางดาว ป 2560 คนไขนอก 14,475 ครั้ง คนไขใน 1,198 ครั้ง 
- ตนทุน – รายรับ ผูปวยตางดวย ป 2560  ตนทุน 40.54 ลานบาท  รายรับ 54.05 ลานบาท

กําไร 13.51 ลานบาท  
ขอมูลบริการ 5 อันดับกลุมโรค  
ผูปวยนอก ป 2560  

 โรคระบบไหลเวียนเลือด รอยละ 15.21 
 โรคเก่ียวกับตอมไรทอโภชนาการและเมตะบอลซิึม รอยละ 11.92 
 โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก รอยละ 8.87 
 โรคระบบหายใจ รอยละ 8.81 
 โรคระบบสืบพันธุ รวมระบบปสสาวะ รอยละ 7.50 

ผูปวยใน ป 2560  
 ความผิดปกติตอไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิซึม รอยละ 18.87 
 โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือดและความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุมกัน รอยละ 

10.4 
 โรคความดันโลหิตสูง รอยละ 6.39 
 โรคอ่ืนๆ ของระบบยอยอาหาร รอยละ 4.92 
 โรคอ่ืน ๆ ของระบบหายใจ รอยละ 4.40 

การเสียชีวิตในโรงพยาบาล ป 2560 
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 โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ รอยละ 14.13 
 อุบัติเหตุทางสมอง รอยละ 5.9 
 โรคตับแข็ง รอยละ 2.2  
 โรคระบบหลอดเลือดสมอง รอยละ 1.9 
 โรคระบบหลอดเลือดหัวใจ รอยละ 1.6 

            ประเด็นยุทธศาสตร  (Strategic Issue) 
1) การจัดบริการสุขภาพแบบองครวมที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลและบริการสุขภาพในระดับพรีเมีย่ม 

2) การเสริมสรางความเปนเลิศดานบริการทางการแพทยที่มีมาตรฐาน 

3) การจัดบริการสุขภาพระดบัปฐมภูมิที่มีคุณภาพใหประชาชนพึ่งพาตนเองได 
4) การบริหารและพัฒนาบุคลากร และสรางวัฒนธรรมคานิยมรวมกันอยางเขมแข็งสูองคกรแหงความสุข

อยางยั่งยืน 
5) การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยที่มีมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับประเทศ 
6) การพัฒนาโรงพยาบาลสูองคกรดิจิทัล องคกรนวัตกรรม และองคกรสมรรถนะสูง ที่มีธรรมาภิบาล 

6. พัฒนาโรงพยาบาลสุรินทรในดานคุณภาพคูขนาน โดยเริ่มตั้งแตป 2547 เปนการทํา HA ขั้นที่ 1 จนถึง

ปจจุบัน ได HA ระยะที่ 5 คือ ผาน Re-accredit ครั้งที่ 4 และกําลังกาวไปสู Advance HA  

7. เรื่อง Service Excellence พื้นที่ PPC เขตเทศบาลเมืองสุรินทร เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายกระทรวง

สาธารณสุข ประเด็นสําคัญของการดําเนินการของ PCC คือ เนนในเรื่องของการเชื่อมโยงขอมูลจาก

โรงพยาบาลสุรินทรสูชุมชนและผูปวย โดยใชระบบ IT คือ โปรแกรม Thai COC  

8. เรื่อง การมุงเนนของโรงพยาบาลสุรินทรที่จะกาวไปสูความเปนเลิศทั้ง 5 ดาน คือ สาขาดานมะเร็ง สาขา

โรคหัวใจ Newborn, Trauma และการปลูกถายอวัยวะ ในภาพรวมของระบบขับเคลื่อนสุขภาพจังหวัด

สุรินทร จะเปนระบบการดูแลที่เปนในลักษณะของ Seamless network ซึ่งสามารถเชื่อมกับระบบ IT 

ระบบ Fast track ทําใหเกิดประโยชนในหลาย ๆ ดาน 

9. สถานะการเงินโรงพยาบาลสุรินทร  ณ วันที่ 29 กันยายน  2560 

ยอดคงเหลือยกมาจากเดือนกันยายน 2560 408,836,794.01  บาท 

   รายรับ    149,172,750.14  บาท 

   รายจาย    205,550,612.36  บาท 

คงเหลือยกไปเดือนหนา  352,458,931.79  บาท 

   หักเงินกัน งบคาเสื่อม     36,614,536.85   บาท 

   คงเหลือ    315,844,394.94  บาท 

หนี้สิน/ภาระผูกพัน  339,139,293.84  บาท 

   เงินบํารุงคงเหลือสุทธิ          –  23,289,898.90  บาท 

   รายรับต่ํากวารายจาย         –  56,377,862.22  บาท 
มูลคาคงคลัง               141,670,166.37  บาท 

10. รายงานการจัดทําแผนเงินบํารุงโรงพยาบาลสุรินทร ปงบประมาณ 2561 ตามเอกสารที่มอบใหในที่
ประชุม 
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ประธาน       ตามที่รองผูอํานวยการฝายการแพทย ไดเสนอภาพรวมและขอมูลของโรงพยาบาลสุรินทร ขอทราบวา    
ในขณะนี้ โรงพยาบาลสุรินทรมีเรื่องใดเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด   

รองผูอํานวยการฝายการแพทย สิ่งที่สําคัญที่สุด คือเรื่องระบบ และการขาดอัตรากําลัง โดยเฉพาะเรื่อง
อัตรากําลังพยาบาลวิชาชีพ สวนแพทยหากจะเนนคือ Specialist ที่จะมาตอบสนองตอการที่โรงพยาบาล
สุรินทร เปนโรงพยาบาลในระดับ Advance HA และระบบการจัดโปรแกรมที่จะตองปรับเพื่อที่จะรองรับใน
การทํางานของโรงพยาบาลในการกาวไปสูโรงพยาบาลติจิตอลหรือ Thailand 4.0 สามารถที่จะเชื่อมโยง
ขอมูลตางๆ จากโรงพยาบาล ลงไปถึงชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเรื่องการ
บริหารคลังพัสดุ ใหดีขึ้นกวาเดิม รวมถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่โรงพยาบาล ตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะตองดําเนินการใหเปนรูปธรรม 

ประธาน  จากการนําเสนอของรองผูอํานวยการฝายการแพทย จะเห็นไดวาโรงพยาบาลสุรินทร ยังมีปญหาเรื่อง
อัตรากําลัง โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งต่ําที่สุดในเขต 9 เมื่อเทียบกับ FTE ทําใหพยาบาลมีภาระงาน
หนัก และมีการขึ้น OT เพิ่มขึ้น ทําใหเปนภาระคาใชจายของโรงพยาบาล เพราะฉะนั้น พยาบาลที่
โรงพยาบาลสุรินทรจางโดยใชเงินบํารุง ก็เปนรายจายของโรงพยาบาลเชนกัน ทางเขต 9 ควรจะเพิ่ม
อัตรากําลังตําแหนงขาราชการใหโรงพยาบาล ในสวนของ FTE โดยเฉพาะการเพิ่มอัตรากําลังพยาบาล  ซึ่ง
จะติดตามเรื่องนี้อีกครั้ง สวนเรื่อง Happinometer ต่ําคือเรื่องสภาพการเงินของเจาหนาที่ 

รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  สําหรับปญหาเรื่องเงิน ขณะนี้
บุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร สมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ประมาณ 2,300 คน เพราะฉะนั้น 
เรื่องสุขภาพทางการเงินทางสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสุรินทร ก็เปนสวนหนึ่งที่สามารถชวยเหลือ
บุคลากรที่เปนสมาชิกได ทั้งนี้ ยังพบปญหาบุคลากรยังขาดความรูในการบริหารเงิน ควรจะมีการจัดอบรม
ใหความรูดานการบริหารจัดการเงิน โดยวิทยากรมืออาชีพ ซึ่งเปนโครงการที่ทางสหกรณ ฯ จะจัดขึ้น 
เพื่อใหสมาชิกสามารถบริหารการเงินไดดีข้ึน 

รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล  ในฐานะที่วิชาชีพพยาบาลมี Happinometer ทางการเงินต่ําสุด ทางกลุมการ
พยาบาลไดเริ่มมีการปฐมนิเทศพยาบาลจบใหม โดยจะนําหัวขอเรื่องการบริหารการเงิน ซึ่งมีวิทยาการจาก
สถาบันการเงินมาบรรยาย และจะประเมินผลพยาบาลรุนที่แลวที่ไดรับการปฐมนิเทศในเรื่องนี้วา มีสุขภาพ
เงินอยางไร 

ประธาน  - เรื่องความแออัดของคนไข OPD และ IPD จะตองเนนเรื่อง PCC ใหเปน Gatekeeper ใหได 
อาจจะตองมีการแตงตั้งทีมดําเนินการเพิ่มเติม  

  - สวนเรื่องสถานะการเงินของโรงพยาบาลสุรินทร ยังอยูในเกณฑดี ประมาณชวงตนป 2561
โรงพยาบาลสุรินทร จะเปดอาคารใหม 2 อาคาร คือ อาคารผูปวยมะเร็ง และอาคาร OPD 9 ชั้น อาจจะ
ตองใชอัตรากําลังคนและใชเงินเพิ่มขึ้น ขอใหคณะกรรมการผูรับผิดชอบดูเรื่องประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการการเงินใหรอบคอบ 

  - สวนทางดานการพัฒนา ศูนยมะเร็งและศูนยหัวใจ ไดทําการเปด cath lab ไปแลว รวมถึง      
เปดหองผาตัด CVT ดวย 

หัวหนากลุมงานศัลยกรรม  แจงใหทราบ ในชวงเดือนกุมภาพันธ 2561 จะมีแพทย CVT มาปฏิบัติงานที่
โรงพยาบาลสุรินทร ขณะนี้อยูระหวางการฝกเพิ่มประสบการณอยูที่โรงพยาบาลมหาราชและโรงพยาบาล
ราชวิถี ทั้งนี้ ไดสงพยาบาล ward และพยาบาล ICU ดู post op รวมถึง พยาบาลหองผาตัด วิสัญญีแพทย 
และพยาบาลวิสัญญี ไปอบรม ซึ่งสวนหนึ่งจบกลับมาปฏิบัติงานแลว และในเดือนกรกฎาคม 2561 ก็จะมี
แพทย CVT จบกลับมาอีก 1 ทาน 
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ประธาน    สวนเรื่องการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสุรินทรจะตองดําเนินการเปน AHA ซึ่งทุกคนจะตองรวมมือกัน 
เนื่องจากเปนโรงพยาบาลแหงเดียวในเขต 9 ที่สามารถทํา AHA ได เพราะผานการ Re-accredit 4 ครั้ง 
เรื่องนี้มอบทีมงานรองผูอํานวยการกลุมภารกิจดานบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ ดวย 

ที่ประชุม รับทราบ 
4.2    รองผูอํานวยการฝายการแพทย 2/รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดานบริการปฐมภูม ิ   

   แจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1) เรื่อง อาคาร OPD 9 ชั้น มูลคา 418 ลานบาท มีการกําหนดการเบิกจายทั้งหมดไว 22 งวด ปจจุบันจายไป

แลว 19 งวด เดิมสัญญาจะสิ้นสุดลงปลายเดือนสิงหาคม 2560 แตไดมีการเจรจาภายใตบริบทของทั้งทาง
ผูรับเหมาและโรงพยาบาลสุรินทร โดยระบบที่ยังเปนประเด็นอยูคือ ระบบไฟฟา เดิมตองใชหมอแปลง 
2,000 kVA ซึ่งไมเพียงพอสงผลทําใหไฟฟาตกได  จึงตองใชหมอแปลง 2,500 kVA เพราะฉะนั้นจําเปนตอง
ขยายสัญญาออกไป โดยทานผูวาราชการจังหวัดไดกรุณาเซ็นขยายสัญญาออกไปเปนวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2560 ซึ่งโรงพยาบาลเขาใจวาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จะเปนการนําเสนองวดสุดทายของบริษัทจั่วเซง 
หากเลยกําหนดถือวาไมไดเกิดจากความบกพรองของโรงพยาบาลสุรินทร เปนเรื่องความลาชาของบริษัทจาง
เหมาเอง  ในขณะนี้โครงสรางในตึกเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว เหลือการทดสอบงานระบบและลิฟทตางๆ ซึ่ง
จะตองมีการทดสอบระบบอีกประมาณ 3 เดือน หมายความวาในระหวางเดือนธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ 
2561 ทางบริษัทจั่วเซง จะอนุญาตใหบุคลากรโรงพยาบาลสุรินทรที่ทํางานเกี่ยวของกับระบบ และบุคลากร
ที่ใชตึกไดรวมทดสอบระบบ หลังจากนั้นเมื่อทุกอยางเรียบรอย จะสามารถเปดใชอาคารไดในประมาณชวง
เดือนมีนาคม – เมษายน 2561 ทั้งนี้ อาคาร 9 ชั้น ไดมีการกําหนดชื่ออาคารไวลวงหนาแลวคือ “อาคาร 
100 ป สาธารณสุข” 

2) เรื่อง อาคารศูนยโรคมะเร็ง 7 ชั้น ไดมีการตรวจรับงวดสุดทายเรียบรอยแลวและไดเคลียรพื้นที่ในอาคารและ
บริเวณโดยรอบแลว  แตประเด็นที่มีอยูคือเรื่องของชั้นที่ 1 ใหบริการผูปวยนอกโรคมะเร็ง และชั้นที่ 2 ที่จะ
ดําเนินการบริการผูปวยในรังสีรักษา ซึ่งไดมีการประชุมปรึกษาหารือในสวนของผูรับผิดชอบ พรอมที่จะรับ
ขอคิดเห็นที่เปน Final จากเจาหนาที่โรงพยาบาล ในการปรับพื้นที่ของอาคารนี้ เพื่อที่จะใหไดรูปแบบที่ได
ออกมาในลักษณะของ OPD ที่ตองการของหนวยงาน สวนชั้น 3 – 4 เปนหอผูปวยสามัญเคมีบําบัด 
ประมาณไมเกิน 30 เตียง ยายมาจากอาคาร 10 ชั้น 2 และ 9 ชั้น 1 รวมแลวรับไดถึง 60 เตียง ทําให
สามารถนํามาใช Oncology ทุก ward มาอยูที่นี่  สวนชั้นที่ 5 จะเปนหองพิเศษ VIP  จํานวน 12 หอง  
สําหรับชั้น 6 จะเปนตึกสงฆมีทั้งหมด 14 เตียง รวมถึงหอง VIP และ Super VIP สุดทายชั้น 7 เปนหอง
ประชุมและหองปฏิบัติธรรมรวมถึงสํานักงาน ทั้งหมดนี้ยัง Function ไดไมเต็ม 100 เนื่องจากครุภัณฑ
ทางการแพทย ระบบการสื่อสาร ระบบ Internet ตางๆ ยังตองใชเวลาในการปรับอีกระยะหนึ่ง ซึ่งไดประสาน 
ผูชวยผูอํานวยการดานสารสนเทศ ไดดําเนินการติดตั้งแบบ IT ใหเสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน โดยใชเงินของ
มูลนิธิโรงพยาบาลประมาณ 26 ลานบาท สนับสนุนดานครุภัณฑการแพทย ระบบคอมพิวเตอร Internet 
ชวงตนป 2561 นาจะเปดใชอาคารนี้ไดอยางเต็มรูปแบบ ในสวนของอาคารศูนยมะเร็งยังไมมีชื่อเปนทางการ 

ประธาน   เรื่องท่ีเปนเรื่องสําคัญอยางเรื่องการตั้งชื่ออาคาร ใหนําเขาคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาลงมติ
เห็นชอบ โดยจะตองไปประชุมผูเกี่ยวของกําหนดใหเหมาะสมกอนแลวเสนอผูอํานวยการโรงพยาบาลเห็นชอบ
กอนนําเขาที่ประชุมพิจารณาตอไป สวนอาคาร 9 ชั้น ที่กําหนดชื่อไวแลว เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข มี
นโยบายสําหรับตึกที่กอสรางแลวเสร็จในป 2561 ซึ่งเปนปที่ครบรอบ 100 ป กระทรวงสาธารณสุข 
เพราะฉะนั้นตึกที่กอสรางแลวเสร็จในป 2561 ทั้งหมด จะตองสงชื่อไปเพื่อที่ทางกระทรวงสาธารณสุขจะตั้ง
ชื่อเปนอาคาร 100 ป กระทรวงสาธารณสุข คาดวา รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข อาจจะเดินทางมาเปน
ประธานพิธีเปดอาคาร ขอใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเตรียมความพรอมในการตอนรับดวย 
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หัวหนากลุมงานศัลยกรรม  สําหรับอาคาร 9 ชั้น มีพื้นที่แตละชั้นกวางขวางเพียงพอของหนวยงานตางๆ ที่จะยาย
เขาไปปฏิบัติงาน แตบริบทรอบขางตางๆ คอนขางมีปญหา เชน น้ําทวมขังชั้น 1 บางจุด แสดงวาระบบ
ระบายน้ํามีปญหา ที่สําคัญเรื่องการเคลื่อนยายผูปวยจาก OPD ไปยังอาคารผูปวยในตางๆ รวมถึง ความ
ปลอดภัยของคนไขที่มาตรวจรักษาที่ OPD เนื่องจากไมมีหนวยพยาบาล ER หากเกิดกรณีคนไข Arrest ไมมี
ใครชวยไดอาจจะตองมีทีม CPR ไปประจําอยูทีอ่าคาร OPD ดังกลาว 

รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดานผลิตบุคลากรทางการแพทย ทีม CPR ที่จัดตั้งขึ้น จะตองมีการฝกพยาบาล OPD 
เนื่องจากยังไมมีประสบการณจะทําใหการปฏิบัติงานไมคลอง อีกเรื่องคือเรื่อง Lab ที่ยายไปอาคาร 9 ชั้น 
ทั้งหมด จะมีแนวทางแกปญหาอยางไรในการสงตรวจ lab ของผูปวยในทั้งหมด เนื่องจากอยูหางไกลกัน 

รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ แจงเรื่อง LAB ตองทําการ
ยายมาอยูที่อาคาร 9 ชั้นทั้งหมด จะแยกกันอยูไมได แตจะมีที่เก็บ Specimen ที่ตึก Lab เดิม จะมีเจาหนาที่
มารับไปตรวจที่อาคาร OPD ใหม สวนกรณีสง Lab ชวงกลางคืน หรือ Lab emergency ขอให
คณะกรรมการผูเกี่ยวของไปพิจารณาหาขอสรุปกอน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วและเหมาะสม 

ประธาน     มอบรองผูอํานวยการฝายการแพทย รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุน
บริการสุขภาพ และผูเกี่ยวของทั้งหมดรวมประชุมหาขอสรุปใหเรียบรอยเหมาะสมที่สุด แลวเสนอในวาระ     
เพื่อพิจารณาในโอกาสตอไป  

ที่ประชุม รับทราบ  
4.3 เรื่อง แจงจากรองผูอํานวยการกลุมภารกิจดานบริการทุติยภูมิและตติยภูม ิ   

- ไมม ี
4.4 รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ    

- ไมม ี
4.5 รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดานผลิตบุคลากรทางการแพทย    

- ไมม ี
4.6 รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดาน Long term care / Palliative care และกิจกรรมพิเศษ  มีเรื่องแจงให

ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1) ศูนยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศิริราช จะจัดงานเดิน – วิ่ง ปน วันโรคหลอดเลือดสมองโลก   

ป 2560 แสงนําใจไทยทั้งชาติ ปองกันโรคอัมพาต ครั้งที่ 3 โรงพยาบาลสุรินทร จะไดเสื้อประมาณ 
500 ตัว นํามาเปนทุนในการจัดงานดังกลาว ถือเปนโอกาสจัดวิ่งประจําปของโรงพยาบาลสุรินทรใน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 

2) ศูนย Long term care ของโรงพยาบาลสุรินทร เปนแมขายของเขตสุขภาพที่ 9 มีการดําเนินงานเขา
สูปที่ 3 มีอัตรากําลัง แพทยจํานวน 2 ทาน คือ นายแพทยเฉลียว  สัตตมัย ดูแลงาน LTC Subacute 
และแพทยหญิงพรรณวดี  สารวนางกูร ดูแลงาน IMC มีพยาบาลประจําศูนย 4 คน เจาพนักงานธุรการ 
1 คน โดยมี โรคระบบทางเดินหายใจ Stroke และมะเร็ง 3 อันดับแรก จํานวน 422 คน ของผูปวย 
long term care และผูปวย 3 อันดับแรกจํานวน 172 คน ของผูปวย subacute คือ stroke, HI 
และ C-Spine Injury นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมตาง ๆ เชน ผูปวยที่ไดรับการสอนจากศูนย LTC    
การใหยืมอุปกรณการแพทยแกผูปวยระยะยาว  การเยี่ยมบานผูปวย On Bipap  โครงการปน 3 อาง 
ปนน้ําใจเพื่อผูปวยที่มีภาวะพึ่งพิง  การใหบริการรถรับสงผูปวยจากทีมผูใหญใจดี และรถรับสงผูปวย
ระยะยาวและระยะประคับประคอง  การเยี่ยมบาน เปนตน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.7 รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดานการพยาบาล  มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1) เรื่อง การจัดงานพิธีถวายดอกไมจันทนในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ไดมีการประชุมรวมกันระหวาง
โรงพยาบาลสุรินทรและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร กําหนดใหวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จะมีการ
วางดอกไมจันทนที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร เวลา 09.00 – 17.00 น. คาดวา จะมีประชาชนมารวมพิธี
ประมาณ 30,000 คน โรงพยาบาลสุรินทร จะรับผิดชอบในเขตอําเภอเมือง และมีสวนรับผิดชอบในแตละ
อําเภอเปนปฐมพยาบาลตลอดพิธี โดยมีจิตอาสาที่สมัครเขามาเปนประชากร 1,088 คน มีจิตอาสาสาย
การแพทยอีก 63 คน รวม 1,151 คน แบงเปนเวร 3 ผลัด คือ 08.00–13.00 น. 13.00–19.00 น.  
ที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร ภาคค่ําเวลา 20.00 – 24.00 น.ที่วัดศาลาลอย และจะประชุมเตรียมงาน   
อีกครั้งในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 

2) เรื่องวัน “พยาบาลแหงชาติ” “วันทันตสาธารณสุข” “วันสังคมสงเคราะห” และ “วันปลูกตนไมโลก” ซึ่ง
ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกป แตปนี้ตรงกับวันเสาร จึงเลื่อนมาจัดงานในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ 
หองประชุมสระโบราณ โดยมีผู ว าราชการจังหวัดสุรินทร  เปนประธานเปดพิธี  จึ งขอเชิญคณะ
กรรมการบริหารฯ ทุกทานเขารวมงาน 

3) เรื่อง การจัดประชุม R2R โดยกลุมการพยาบาลรวมกับศูนยวิจัยโรงพยาบาลสุรินทร  จัดประชุม R2R ครั้งที่ 
2 ในวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2560 ณ หองประชุมสระโบราณ ขอเรียนเชิญผูสนใจทุกทานสงผลงาน
เขารวมโครงการ ตั้งแตวันที่ 16 – 31 ตุลาคม 2560 

ที่ประชุม รับทราบ 
4.8 เรื่อง แจงจากรองผูอํานวยการฝายบริหาร     มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

สรุปประเด็นการเงินการคลัง โรงพยาบาลสุรินทร  
รายการ ป 2559 ป 2560 สวนตาง 

รายรับ 1,409,994,988.92 1,434,934,560.79 + 24,939,571.87 
รายจาย 1,641,400,067.02 1,476,151,081.31  - 165,248,985.71 
เงินบํารุงคงเหลือยกไป 393,666,452.31 352,458,931.79 - 41,208,520.52 
หนี้คางชําระ 334,485,497.00 383,721,618.21 + 49,236,120.21 
มูลคาวัสดุคงคลัง 116,766,627.00 141,670,166.37  

(ณ ส.ค.60) 
+ 24,903,539.77 

ลูกหนี้คารักษาพยาบาล 238,635,280.00 252,673,786.00 
(ณ ส.ค.60) 

+ 14,038,506.00 

ที่ประชุม รับทราบ 
4.9   เรื่อง เสนอจากผูชวยผูอํานวยการดานตาง ๆ 

- ไมม ี

4.10 เรื่อง เสนอจากประธานองคกรแพทย มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
   คณบดี และทีมจากโรงพยาบาลรามาธิบดี จะเดินทางมาเยี่ยมศิษยเกา ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ

บริหารทุกทาน รวมรับประทานอาหารในชวงเย็นวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และเชาวันที่ 31 ตุลาคม 
2560 จะมีบรรยายในชวงเชา ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก   

ที่ประชุม รับทราบ 
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4.11 เรื่อง เสนอจากผูอํานวยการศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก แจงใหทราบ ดังนี้ 

1) ในวันที่ 14–15 ตุลาคม 2560 จะมีอาจารยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มาสอนเรื่องวิจัยทางการแพทย

ที่โรงพยาบาลสุรินทร 

2) เรื่องพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยจะทําการซอมในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 

ขอเรียนเชิญอาจารยแพทยทุกทานรวมถายภาพกับบัณฑิตแพทย โดยมีรถรับ – สง ไปรวมงานดังกลาว 

3) ป 2560 นี้ ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ไดรับเงินสนับสนุนงบฯ จัดสรรของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ในการจัดซื้อหุน เปนหุนตรวจอัลตราซาวดแพนตั้ม 7 แสนบาท และหุน CPR เด็ก         
ป 2562 ไดงบประมาณจัดสรรเรื่องรถตู สวนในป 2563 วางแผนจะขออาคารหลังใหม โดยมีการขอ 
Master plan ของโรงพยาบาลสุรินทรประกอบการวางแผน ซึ่งไดเริ่มดําเนินการแลว 

ที่ประชุม รับทราบ 
4.12 เรื่อง เสนอจากลุมงาน/ศูนยตางๆ 

4.12.1   เรื่อง แจงจากกลุมงานสูตินรีเวชกรรม   มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้  
1) เรื่อง การ safety และการดูแลแบบองครวมโดยการนําโครงการมหัศจรรย 1,000 วัน รวมกับการ 

modernize หองคลอดไดประสิทธิภาพในการดูแลใหมากที่สุด จํานวนแพทยที่เปนสูติแพทยรวมหัวหนา
กลุมงานสูตินรีเวชกรรม และนายแพทยสมชาย  แตงประกอบ (แพทยเกษียณ) รวม 7 คน มีผูมาคลอด
ประมาณ 500 คน/เดือน ถือวา workload คอนขางมาก จึงไดขอทุนใหการฝกอบรมเพิ่มขึ้น โดยไดรับ
ความรวมมือจากศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทําใหไดแพทยไปศึกษาตออีก 3 คน ในปนี้ 
  สิ่งที่เปนความภาคภูมิใจของกลุมงานสูตินรีเวชกรรม คือ MMR ของจังหวัดสุรินทร เปน Zero 
อัตราตายเปนศูนย จากการทํางานเปนทีมและรวมมือกันปฏิบัติงานอยางเต็มที่ โดยใชระบบของ Tele 
line System มีการ consult ทุกอําเภอในจังหวัดสุรินทร เปน One province one labor room ทําให
ทราบ case หนักและขอ refer เขามา มีการ coaching ไปยัง node ตาง ๆ โดยเฉพาะ case ตกเลือด 
และคนไขชักกอนคลอด เราไดดูแลอยางเต็มความสามารถ 

2) เรื่องคนไข preterm การคลอดกอนกําหนด ทําใหเด็กเกิดมาน้ําหนักนอยมาก NICU มีเตียงไมเพียงพอใน
การรองรับผูปวย เพราะฉะนั้น ตองปองกันไมใหเกิด preterm ไมวาจะเปนการใชยาฉีด ยาเหน็บชอง
คลอด ซึ่งมีอยู 3 โซน คือ โซน preterm โซนในการคลอด และโซนหลังคลอด 2 ชั่วโมง ทําใหเกิด work 
load เปนจํานวนมาก ฝากสนับสนุนอัตรากําลังพยาบาลหองคลอดดวย 

เรื่อง PND ก็สามารถทําไดดีในเขต 9 เราสามารถที่จะเจาะน้ําคร่ํา ตรวจโครโมโซม ในปริมาณที่
มากพอสมควร 

โครงการมหัศจรรย 1,000 วัน เปนโครงการในเขตสุขภาพที่ 9 เปนตนแบบที่จะดูแลตั้งแต
ปฏิสนธิ จนกระทั่งเด็กอายุครอบ 2 ขวบ เพื่อใหเด็กมีคุณภาพชีวิตเปนเด็กฉลาดและเกง ซึ่งกลุมงานสูตินรี
เวชกรรม จะใชโครงการจิตประภัสสร ตั้งแตนอนอยูในครรภมารดาในการบูรณาการ เพื่อใหแมเด็กมีความ
ตระหนักถึงความสําคัญ และครอบครัวมีสวนรวมในการดูแล โดยมีแมชีศันสนีย เปนตนแบบในการปฏิบัติ 
โดยใชหลักพระพุทธศาสนา 

สําหรับหองคลอด ขณะนี้ไดแบบเรียบรอยแลว ที่จะปรับปรุงในโซนดานหนา เพื่อทําใหเปนหอง
คลอดท่ีทันสมัย คนไขคลอด และญาติรูสึกอบอุน สามารถมีจิตใจที่เปนจิตประภัสสร 

ประธาน  เห็นชอบในหลักการ ใหกลุมงานเขียนแผนโครงการเสนอรายละเอียดมาเพ่ือพิจารณา ตอไป 
ที่ประชุม รับทราบ  
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4.12.2   หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม  แจงใหที่ประชุมทราบดังนี ้

  ปญหาสืบเนื่องจากหัวหนากลุมงานสูตินรีเวชกรรม กลาวมา กลุมงานกุมารเวชกรรมรับ 
case new born ที่น้ําหนักต่ํากวา 1,000 – 1,500 กรัม คอนขางมาก ตองรักษาตัวอยูที่ NICU 2 – 
4 เดือน หรือมากกวานั้น ปญหาที่พบในขณะนี้ ตามที่ไดขยาย NICU เปน 12 เตียง ทําสํารองไวอีก 2 
เตียง ขณะนี้บังคับใหเปน 14 เตียง เต็มหมดและมี case ที่ตอง on ventilator ไปที่ nursery ปญหา
คือ พยาบาลไมไดรับจัดสรรเพิ่ม ตองขึ้น OT หนักมาก ตองขอความเห็นใจจากกลุมการพยาบาลในการ
จัดสรรอัตรากําลังมาชวยในสวนนี้ ทั้งนี้ เครื่องมือก็ยังไมเพียงพอ ตองยืมจากโรงพยาบาลชุมชน 
สถานการณในขณะนี้มียอดคนไขรวม 40 ราย สิ่งที่ตองการดวนคือขออัตรากําลังพยาบาลไปชวยงานที ่
NICU และ NC เพื่อแกไขปญหาโดยดวน 

ที่ประชุม รับทราบ 
4.12.3   หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม   แจงใหที่ประชุมทราบดังนี ้

1) รายงานบริหารเวชภัณฑ เดือนกันยายน 2560 มูลคาจัดซื้อยา 9,741,525 ลานบาท มูลคาจาย 

27,305,353.01 ลานบาท คงคลัง 49,092,742.66 ลานบาท (คงคลัง 1.80 เดือน) 

2) กลุมงานเภสัชกรรม ไดตรวจสอบการรับ – จายเวชภัณฑ ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2560 เรียบรอยแลว   

3) ปงบประมาณ 2560 มีแผนจัดซื้อยา 420 ลานบาท  ซื้อจริง 422.12 ลานบาท มูลคารับ 

411.54 ลานบาท มูลคาจาย 396.07 ลานบาท พรอมสงรายงาน สสจ./สตง.ตอไป 

4) แผนจัดซื้อยาป 2561 

 แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ ป 2561 มูลคารวม 440 ลาน ผูอํานวยการโรงพยาบาล

อนุมัติแผน ไดสง สสจ. และ สตง.เรียบรอยแลว 

 ปรับแผนจัดซื้อ 1/61 เนื่องจากมียาใหม (จากการประชุม PTC เดือนกันยายน 2560)

จํานวน 21 รายการ จึงจําเปนตองปรับ เพื่อใหมีรายการในแผนจัดซื้อเพิ่มเติม จึงจะ

สามารถจัดซื้อไดตาม พรบ.ใหม ใชงบประมาณเพิ่มประมาณ 10 ลานบาท (อยูระหวาง

เสนอผูอํานวยการอนุมัต)ิ 

5) ขอความรวมมือแพทย  

 สืบเนื่องจาก พรบ.จัดซื้อจัดจางป 2560 ยังมีปญหาแนวทางปฏิบัติยังไมชัดเจน ระบบ e-GP

ไมเสถียรทําใหเกิดความลาชาในการจัดซื้อยาอาจจะขาดคลังได เนื่องจากการสํารองยาทําได 

ไมเกิน 2 เดือน จึงขอความรวมมือแพทย จายยาผูปวยโรคเรือรังไมเกิน 1 เดือนไปกอน 

จนกวาระบบจะเรียบรอย ซึ่งกลุมงานเภสัชกรรม จะแจงทราบตอไปโดยเร็ว 

 ยา refer ขอความรวมมือจายยาเทาที่จําเปน สมเหตุผล และยาปฏิชีวนะ ไมเกิน 7 วัน 
ที่ประชุม รับทราบ 

4.12.4   เรือ่ง แจงจากกลุมงานเวชกรรมสังคม    มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1) ขอเชิญทีมนําและคณะอาจารยแพทยทุกสาขาเขารวมประเมินการพัฒนาเปนสถาบันหลักในการ

ประเมินหลักสูตรแพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรครอบครัวในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 

19.00-12.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2 ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โดยอาจารยจาก        

ราชวิทยาลัยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย และแพทยสภา รวม 4 ทาน 
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2) ภญ.มุกดา  ศุภกาญจน อดีตหัวหนากลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร บริจาคที่ดินเพิ่มอีก 2 ไร 

ใหศูนยสุขภาพศุภกาญจน ซึ่งอยูในชวงดําเนินการ 

3) เรื่องการวางแผนที่จะเปน Gatekeeper  ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 PCC ศุภกาญจนไดเปดเปน 

Central lab โดยไดรับความรวมมือ จากกลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลสุรินทร เปนอยางด ี

4) รายงานสถานการณโรคตาง ๆ 
สถานการณโรคไขเลือดออก อําเภอเมืองสุรินทร ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม-11 ตุลาคม 2560 พบ

ผูปวย จํานวน 339 ราย อัตราปวย 127.83 ตอแสนประชากร ไมมีเสียชีวิต เดือนกรกฎาคม พบผูปวย
สูงสุด 77 ราย รอยละ 22.71 ตําบลที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ ตําบลตาอ็อง อัตราปวย  569.61 ตอแสน
ประชากร   

สถานการณโรคไขหวัดใหญ อําเภอเมืองสุรินทร  ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม-11 ตุลาคม 2560 พบ
ผูปวย จํานวน 62 ราย อัตราปวย 23.38 ตอแสนประชากร ไมมีเสียชีวิต เดือนสิงหาคม พบผูปวยสูงสุด 
23 ราย รอยละ 37.10 ตําบลที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ ตําบลสลักได อัตราปวย 71.38 ตอแสนประชากร   

สถานการณโรคมือเทาปาก อําเภอเมืองสุรินทร  ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม-11 ตุลาคม 2560       
พบผูปวย จํานวน 219 ราย อัตราปวย 82.58 ตอแสนประชากร ไมมีเสียชีวิต เดือนมกราคม พบผูปวย
สูงสุด 61 ราย รอยละ 27.85 ตําบลที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ ตําบลราม อัตราปวย 269.94 ตอแสน
ประชากร   

สถานการณโรคเลปโตสไปโรซิส อําเภอเมืองสุรินทร ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม-11 ตุลาคม 2560    
พบผูปวย จํานวน 11 ราย อัตราปวย 4.15 ตอแสนประชากร ไมมีเสียชีวิต เดือนพฤษภาคม พบผูปวย
สูงสุด 3 ราย รอยละ 27.27 ตําบลที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ ตําบลคอโค อัตราปวย 19.31 ตอแสน
ประชากร   

การดําเนินงาน ขาวแจงเตือนและประชาสัมพันธ 
 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) สําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว

อําเภอเมืองสุรินทร กลุมเปาหมายเปนเจาหนาที่จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทั้ง ๒๗ แหง ซึ่งมี
กําหนดการอบรม 2 รุน ไดแก รุนที่ 1 วันที่ 9-10 และ รุนที่ 2 วันที่ 16-17 ตุลาคม 2560 ณ หอง
ประชุมราชาวดี วิทยาลัยบรมราชชนนีสุรินทร เพื่อพัฒนาระบบเครือขายสุขภาพสนับสนุนทีมหมอ
ครอบครัว เพิ่มพูนความรู ทักษะ ใหเหมาะสมกับความตองการตามสุขภาวะของโรคที่เปนอยู ทั้งนี้ ไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 9 นครราชสีมา  

ที่ประชุม รับทราบ 
4.12.5   เรื่อง แจงจากกลุมงานการพยาบาลชุมชน    มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

สรุปผลการดําเนินงานติดตามดูแลตอเนื่องที่บานเดือน ตุลาคม 2560                                                                                          
1) รายงานการเยี่ยมบานระดับเขตและจังหวัด  ตามที่เขตนครชัยบุรินทรไดกําหนดนโยบาย ใหมีการสง

ตอขอมูลเพื่อการดูแลผูปวยตอเนื่องที่บาน ดวยโปรแกรมThai COC นั้น มีผลการดําเนินงานในระดับ
เขตนครชัยบุรินทร จังหวัดสุรินทร และอําเภอเมืองสุรินทร พบวา จังหวัดนครราชสีมาสงผูปวยเยี่ยม
บานมากท่ีสุด  แตจังหวัดสุรินทร มีอัตราความครอบคลุมการเยี่ยมบานสูงสุดรอยละ 94.17 ทุก
อําเภอของจังหวัดสุรินทร ผานเกณฑเยี่ยมบานรอยละ 80 อําเภอเมือง ผานเกณฑเยี่ยมบานครอบคลุม
รอยละ 93.20 ไมผานเกณฑ 1 รพ.สต. คือ รพ.สต.เมืองที 
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