รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ปีงบประมาณ 2560
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
------------------------------ผู้มาประชุม
1. นพ.วราวุธ
ชื่นตา
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
2. นพ.สินชัย
ตันติรัตนานนท์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
3. นายศุภรัฐ
พูนกล้า
รักษาการในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
4. นายสุรศักดิ์
เหมาะทอง
รักษาการในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
5. นายแพทย์สมภพ สารวนวงกูร
รองผู้อานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์
6. พญ.สิรินรัตน์
แสงศิริรักษ์
แทนหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.สุรินทร์
7. นางจตุพร
เครือศรี
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลปราสาท
8. นพ.ปัญญา
มานุจา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจอมพระ
9. นางคัทลียา
ภูษาจันทร์
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมพลบุรี
10. นพ.นพดล
ศิริทิพย์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลลาดวน
11. นพ.ตะวัน
พลสระคู
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสาโรงทาบ
12. นพ.ยุทธนา
วรรณโพธิ์กลาง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าตูม
13. นพ.โสภณ
มุธุสิทธิ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสนม
14. นพ.เมธี
มวลไธสง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศีขรภูมิ
15. นพ.ประทีป
ตลับทอง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบัวเชด
16. พต.ศตวรรษ
สินประสิทธิ์กุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาบเชิง
17. นพ.อภิสรรค์
บุญประดับ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา
18. นพ.มงคล
เกียรติกวินพงค์
แทนอานวยการโรงพยาบาลเขวาสินรินทร์
19. นายสมศักดิ์
แสงนิล
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีณรงค์
20. นพ.อรรถพล
ภูอาษา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลโนนนารายณ์
21. นายสมศักดิ์
เพ็ชรมาก
แทนสาธารณสุขอาเภอเมืองสุรินทร์
22. นายสมหวัง
อิฐรัตน์
สาธารณสุขอาเภอท่าตูม
23. นายนพรัตน์
ตรงศูนย์
สาธารณสุขอาเภอสนม
24. นายประเสริฐ
ยิ่งสุข
สาธารณสุขอาเภอรัตนบุรี
25. ว่าที่ ร.ต.โอภาส
วิเศษ
สาธารณสุขอาเภอรัตนลาดวน
26. นายกฤตเมธ
สุทธิหาญ
สาธารณสุขอาเภอชุมพลบุรี
27. นายสมศักดิ์
เผ่าสอน
สาธารณสุขอาเภอสาโรงทาบ
28. นายสมเกียรติ
ศรีสรสิทธิ์
สาธารณสุขอาเภอสังขะ
29. นายสังวาลย์
บุญโต
สาธารณสุขอาเภอศีขรภูมิ
30. นายศิวเทพ
วรรณทอง
สาธารณสุขอาเภอบัวเชด

31. นางสมโบว์
32. นายศิโรดม
33. นายจรูญ
34. นายชัชวาลย์
35. นายธานี
36. นายวิเชียร
37. นายวงค์สิทธิ์
38. นางวัลยา

ฉัตรดารง
ดาบทอง
ดวงพร
ประภาสัย
นามม่วง
แท่งทอง
ริมงาม
ยางงาม

39. นายสุริยันต์

บุติมาลย์

40. นางสาวมีนา
41. นางฐาปนิต
42. นางจารุวรรณ
43. นางปณิตา
44. นางสุธาดา
45. นางวรางคณา
46. นายสิทธิชัย
47. นางสุทธสินี

มีทรัพย์
อมรชินธนา
เย็นเสมอ
สุวานิช
ศิริกิจจารักษ์
ธุวังควัฒน์
สารพัฒน์
เกียรติคุณรัตน์

48. นางกาญจนา
ใจองอาจ
49. นายบัณฑิต
ทองสุก
50. นายธนะสิทธิ์
ขาวงาม
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพงษ์เทพ
ดีเสมอ
2. นางรจนา
จรูญวัฒนเลาหะ
3. นางสาวฟ้าใหม่
ห่อทรัพย์
4. นายวิศัลย์
ดีได้ดี
5. นางอัมรา
ขอชัย
6. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิกานต์ สุ่มมาตย์
7. นางสาวชัชณัฐกานต์ เกตุคาภา
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายโกเมนทร์
ทอง
2. นพ.สมคิด
สุริยเลิศ
3. นายชวมัย
สืบนุการณ์
4. พันเอกสุวัฒนชัย
เต็งศิริกุล
5. ดร.วารีวรรณ
ศิริวาณิชย์

สาธารณสุขอาเภอปราสาท
แทนสาธารณสุขอาเภอกาบเชิง
สาธารณสุขอาเภอจอมพระ
สาธารณสุขอาเภอเขวาสินรินทร์
สาธารณสุขอาเภอศรีณรงค์
สาธารณสุขอาเภอโนนนารายณ์
สาธารณสุขอาเภอพนมดงรัก
ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลยาง อาเภอศีขร
ภูมิ
หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 9.3
สุรินทร์ และแทนผอ.สานักงานควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
แทนหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
แทนหัวหน้างานพัฒนาบุคลากร
แทนหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้างานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ติดราชการ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ติดราชการ
รองผู้อานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน ติดราชการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์
ติดราชการ

6. นางสาววิไลลักษณ์
5. นางดวงกมล

ขุปสูงเนิน
จันทร์ฤกษ์

6. นางศรันยา
7. นายมนต์ชัย

ปัญญานิติกุล
พิชิตถาวรพงศ์

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 สุรินทร์ ติดราชการ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและ
งานยาเสพติด ติดราชการ
รักษาในตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ติดราชการ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ ติดราชการ

ระเบียบวาระพิเศษ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ช่วงนี้เป็นช่วงพายุเข้า ฝากให้ พื้นที่รายงานสถานการณ์ ที่เป็นทางการผ่านระบบ EOC โดยเฉพาะ
พื้นที่ที่มีเหตุการณ์แล้ จะต้องมีรายงานความคืบหน้าทุกวัน ในส่วนพื้นที่ที่เคยท่วมแล้ว ถ้าสถานการณ์ไม่ค่อยดี
ให้เตรียมขนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออื่น ๆ ไปไว้ที่ชั้น 2
1.2 ชื่นชมผลการดาเนินงาน สุขภาพจิตชุมชนกลุ่มวัยทางาน ภายใต้กลไกระบบสุขภาพระดับอาเภอ
(DHS) ดังนี้
1.2.1 ชื่นชมในผลงานของเครือข่ายอาเภอพนมดงรัก เป็นเครือข่ายที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ได้รับรางวัลดีเยี่ยมระดับเขตและประเทศ ในหัวข้อเรื่องคลินิกแพทย์วิถีธรรม
1.2.2 เครือข่ายสุขภาพตาบลแจนแวน อาเภอศรีณรงค์ ได้รับรางวัลดีเยี่ยมระดับจังหวัด
1.2.3 เครือข่ายสุขภาพตาบลสวาย อาเภอเมืองสุรินทร์ ได้รับรางวัลดีเยี่ยมระดับจังหวัด
(รายละเอียดกาหนดการตามเอกสารแนบหมายเลข 1)
1.3 การใช้งานระบบจัดเก็บวาระการประชุมประจาเดือน
นางฐาปนิต อมรชินธนา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และนายรัชมงคล พุ่ม
คุ้ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นาเสนอการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสาร
วาระการประชุม โดยผู้นาเสนอสามารถอัพโหลดเอกสารขึ้นระบบวันสุดท้ายของแต่ละเดือนภายใน
วันที่ 25 ของทุกเดือน โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดเอกสารตามวาระ หรือเปิดดูเอกสารผ่านสมาร์ท
โฟนในระหว่างการประชุมได้เลย โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน url: http://61.19.69.181/SPHO_Meeting/
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560
ขอรับ รองรายการประชุมก่อน ในส่ วนที่มีการแก้ไข ทางกลุ่มงานยุทธศาสตร์จะดาเนินการแก้ไข
หากมีท่านใดจะเปลี่ ยนแปลงหรือแก้ไข ขอให้ แจ้งกลุ่มงานยุทธศาสตร์ทราบ ซึ่งหากไม่มีการแก้ไข ถือว่าที่
ประชุมรับรองการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
นางจารุวรรณ เย็นเสมอ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ แจ้งจากครั้งที่แล้วประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟู
ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการวางแผนครอบครัว กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรม คือพยาบาลในโรงพยาบาลที่
รับ ผิดชอบงานวางแผนครอบครัวในจังหวัดสุ รินทร์ โดยทางกรมอนามัยจะดาเนินการจัดประชุมให้จังหวัด

สุริน ทร์ เป้ าหมายที่ตั้งไว้ จานวน 250 คน ตอนนี้มีผู้ สมัครเข้าร่วมแล้วจานวน 120 คน สามารถส่ งรายชื่อ
เพิ่มเติมถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา
ระเบี ย บวาระที่ 4.1 นายแพทย์ เชี่ ย วชาญ(ด้ า นเวชกรรมป้ อ งกั น )รั ก ษาราชการแทนในต าแหน่ ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสังขะ
ไม่มี
ระเบี ย บวาระที่ 4.2 นายแพทย์ เชี่ ย วชาญ(ด้ า นเวชกรรมป้ อ งกั น )รั ก ษาราชการแทนในต าแหน่ ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4.3 รักษาการในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
4.3.1 เรื่องแจ้งจากการประชุมผู้บริหารจังหวัดแจ้งให้ทราบ
4.3.1.1 หัวหน้าส่วนราชการย้ายมารับตาแหน่งใหม่
4.3.1.1.1 นายนที ธรรมพิทักษ์พงษ์ ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้อาวุโสส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี
4.3.1.1.2 นายกนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่
1 กรกฎาคม 2560
4.3.1.1.3 นายทรงศักดิ์ จินะกาศ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ได้รับการ
แต่งตั้งจากนักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลาปาง
4.3.2 ข้อสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัด
4.3.2.1 ให้ส่วนราชการดาเนินการแก้ปัญหาประชาชนให้เรียบร้อย ป้องกันการร้องเรียนต่าง ๆ
หรือถ้ามีเรื่องร้องเรียใด ๆ ให้เร่งรัดดาเนินการแก้ปัญหาให้เรียบร้อย
4.3.2.2 เรื่องการติดต่อสื่อสาร แม้จะเป็นวันหยุดราชการ ให้สามารถติดต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ได้ เผื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น จะได้ประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาได้ทันที
4.3.2.3 เดือนสิงหาคม 2560 กระทรวงยุติธรรมจะมาประชุมสัญจรจังหวัดสุรินทร์
4.3.2.4 ส่วนราชการใดมีกิจกรรม หรือโครงการลงในพื้นที่อาเภอ ให้แจ้งนายอาเภอทราบด้วย
4.3.3 เรื่องเพื่อทราบนาเสนอต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
4.3.3.1 สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสุรินทร์ และคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจาจังหวัดสุรินทร์
4.3.3.1.1 ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
จานวน 4,110 เรื่อง
4.3.2.1.2 เป็นเรื่องใหม่
จานวน 85 เรื่อง
4.3.2.1.3 ดาเนินการแล้ว
จานวน 3,579 เรื่อง ร้อยละ 87.09
4.3.2.1.4 อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 531 เรื่อง ร้อยละ 12.91

4.3.3.2 จังหวัดสุรินทร์ กาหนดแผนอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าถวาย
สักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 และวันที่
20 สิงหาคม 2560
4.3.3.3 โครงการสภากาแฟ วัตุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนในการปฎิบัติงานเพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและประโยชน์ของประชาชน
4.3.3.3.1 วั น ที่ 10 สิ งหาคม 2560 เวลา 07.00-09.00 น. ณหอประชุม จั งหวัด สุ ริน ทร์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และชมรมธนาคารจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ
4.3.3.4 โครงการจั งหวัด สุ ริน ทร์ส ร้างสุ ขสร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้ านธารน้ าใจ วัน ที่ 16
สิงหาคม 2560 ณ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ สถานที่ออกหน่วย
บริการ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์
4.3.3.5 โครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พล อดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จังหวัดละ 89 รูป ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม
2560
4.3.3.6 สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดาเนินการย้ายที่ทาการไปยังที่ทา
การหลั งใหม่ ตั้งแต่วัน ที่ 7 สิ งหาคม 2560 ที่ตั้งเลขที่ 800 หมู่ที่ 12 ตาบลนอกเมือง อาเภอเมืองสุ รินทร์
จังหวัดสุรินทร์
4.3.3.7 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้ง ขอขอบคุณส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และองค์กร
ต่าง ๆ ของจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้ให้ความร่วมมือ “โครงการ 3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทย วิ่ง ปั่น ปันน้าใย
เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค” ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2560
จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 ได้รับเงินดังนี้
จุดอาเภอศีขรภูมิ
จานวน 10,100 บาท
จุดอาเภอสาโรงทาบ
จานวน 10,586 บาท
จุดสวนเฉลิมพระเกียรติ อาเภอเมืองสุรินทร์
จานวน 500,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
520,686 บาท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับบริจาคทั้งสิ้น
จานวน 9,000,000 บาท
สามารถบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 641-3-009595 ชื่อบัญชี “3 สถาบันแพทย์ วิ่งปั่น
ปันน้าใจเพื่อผู้ยากไร้”
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.4 นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4.5 โรงพยาบาลสุรินทร์/หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์
รายงานข้อมู ล การดูแลผู้ ป่ วยต่อเนื่อ งที่ บ้ านจังหวัด สุ รินทร์ ข้ อมูล การด านิ น งานเยี่ยมบ้านจาก
โปรแกรม Thai COC ระกว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-24 กรกฎาคม 2560
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.5)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์

ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4.7 สานักงานควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4.8 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4.9 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4.10 สถานีกาชาดที่ 1 สุรินทร์
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4.11 ผู้อานวยการโรงพยาบาลปราสาท
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4.12 ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน
ประชาสัมพันธ์งานทาบุญครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ จะจัดในวันที่ 1
สิงหาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.13 สาธารณสุขอาเภอ
4.13.1 แจ้งผลการประกวด รพ.สต. และ สสอ. ดีเด่น ระดับภาคดังนี้
4.13.1.1 รพ.สต.เมืองน้อย อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น รพ.สต.ดีเด่น
4.13.1.2 สสอ.บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็น สสอ.ดีเด่น
ในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2560 จะมีการประชุมวิชาการระดับประเทศเพื่อมอบรางวัลให้กับ รพ.สต.
และ สสอ. ดีเด่น ระดับประเทศ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.13.2 แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือ
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของ นางอ้อมวารี สมานใจ อสม. หมู่ที่ 3
ตาบลปราสาททอง อาเภอเขวาสินรินทร์ เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ได้รับความเสียหายทั้งหลังพร้อมทรัพย์สินทั้งหมด
ขณะเกิดเหตุไม่มีคนอยู่บ้าน
วัน ที่ 15 กรกฎาคม 2560 สาธารณสุ ขอาเภอ และตัว แทนของ รพ.สต. นาเงินไปช่วยเหลื อ
จานวน 6,000 บาท หน่วยงานปกครอง, อปท ให้ความช่วยเหลือตามสมควร และขออนุญาติทางสานักงานสา
ธารสุขจังหวัด ได้ทาหนังสือเวียน เพื่อเวียนหนังสือขอรับความช่วยเหลือจากข้าราชการและอสม.ในจังหวัด
สุรินทร์
ประธานแจ้ง จะทาหนังสือเวียนภายในจังหวัด และจังหวัดอื่น ๆ ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.14 กลุ่มงาน/งาน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ระเบียบวาระที่ 4.14.1 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1.14.1.1 สรุปผลการดาเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
(Mammogram)
ดาเนินการระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560 ใน 4 อาเภอได้แก่ อาเภอสาโรงทาบ ,อาเภอ
จอมพระ ,อาเภอลาดวน และอาเภอกาบเชิง ในการตรวจครั้งนี้มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการจานวน 1,726 คน
ได้รับสอนการตรวจมะเร็งเต้านมจานวน 1,184 คน พบปัจจัยเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมจานวน 223 คน
ได้รับการตรวจด้วยเครื่อง Mammogram จานวน 75 คน ตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ จานวน 85 คน พบ
ความผิดปกติ จานวน 17 คน โดยแยกตามอาเภอดังนี้ อาเภอสาโรงทาบพบผิดปกติ 5 คน อาเภอลาดวนพบ
ผิดปกติ 3 คน อาเภอจอมพระพบผิดปกติ 4 คน อาเภอกาบเชิงพบผิดปกติ 5 คน และได้รับเงินบริจาคสาทบ
เข้ามูลนิธิจานวน 199,098 บาท
(รายละเอียดการตามเอกสารหมายเลข 3)
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.14.2 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
4.14.2.1 ติตดามรายชื่อผู้รับผิดชอบ ข้อมูลวิกฤต
(รายละเอียดการตามเอกสารหมายเลข 4.1)
4.14.2.2 สถานการณ์โรคติดต่อที่สาคัญ ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
(รายละเอียดการตามเอกสารหมายเลข 4.2)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.15.3 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพื่อจ้างทดแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.15.4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
4.15.4.1 งานบริหารการเงินการคลัง
4.15.4.1.1 รายงานระดับความเสี่ยงสถานะทางการเงินตามเกณฑ์ 7 ระดับ
4.15.4.1.2 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (PLANFIN) ปีงบประมาณ 2560
(รายละเอียดการตามเอกสารหมายเลข 4.2)
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

แจ้ งขอความร่ว มมือ ในการสั่ งซื้อยาสมุ นไพรจากโรงพยาบาลสั งขะและโรงพยาบาลกาบเชิ ง
เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์ได้รับมอบหมายให้ดาเนินโครงการเมืองสมุนไพร โดยเป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกัน
กับ หน่ วยงานอื่น ในลั กษณะต้น ทางจะเป็น กลุ่ มเกษตรกรผู้ ป ลู กสมุ นไพร กลางทางจะเป็ นแหล่ งผลิ ตยา
สมุน ไพรที่ได้มาตรฐาน WHO GMP ซึ่งโรงพยาบาลสังขะผ่ านมาตรฐานแล้ว ส่ว นโรงพยาบาลกาบเชิงจะ
ขอรับการประเมินมาตรฐานภายในต้นปี 2561 ปลายทางจะเป็นการนายาสมุนไพรที่ผลิตได้ไปใช้ในระบบ
บริ ก ารสาธารณสุ ข ทุ ก แห่ ง ซึ่ งที่ ผ่ านมาแหล่ งผลิ ต ทั้ งสองแห่ งผลิ ต ยาได้ ไม่ เพี ย งพอกั บ การสั่ งซื้ อ ท าให้
โรงพยาบาลหลายแห่งสั่งซื้อยาสมุนไพรจากบริษัทเอกชนแทน ในปี 2561 ที่จังหวัดสุรินทร์จะดาเนินโครงการ
เมืองสมุนไพร จึงขอความร่วมมือจากทุกโรงพยาบาลสั่งซื้อยาจากโรงพยาบาลสังขะและโรงพยาบาลกาบเชิง
ด้วย ซึ่งจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยาสมุนไพรในกลางเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อวางแผนการพัฒนาด้าน
ยาสมุนไพรร่วมกัน และสามารถนาส่ งข้อมูลความต้องการด้านวัตถุดิบไปยังหน่วยงานที่ดูแลกลุ่มผู้ปลูกเพื่อวาง
แผนการปลูกสมุนไพรได้ต่อไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จังหวัดมีหนังสือแจ้งหน่วยงานย่อยดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม
2560 เนื่องจาก พรบ.พัสดุ ปี 2560 จะประกาศใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560
จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ได้ จั ด ท าโครงการปลู ก ดอกดาวเรื อ ง และดอกไม้ สี เหลื อ ง เพื่ อ ถวายในวั น
พระราชทานเพลิ งศพพระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุล ยเดช ให้ บานพร้อมกั น ในวันที่ 20-31
ตุลาคม 2560 ทางจังหวัดได้ส่งแนวทางการปลูกให้แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

นางสาวชัชณัฐกานต์ เกตุคาภา ผู้พิมพ์รายงานการประชุม
(นางสาวชัชณัฐกานต์ เกตุคาภา)
ฐาปนิต อมรชินธนา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางฐาปนิต อมรชินธนา)

