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รายงานการประชุ มคณะอนุกรรมการบริหารสาธารณสุ ขจังหวัดสุ รินทร์
ปี งบประมาณ 2560
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ ห้ องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสุ รินทร์
------------------------------ผู้มาประชุ ม
1. นายสมคิด
2. นายชวมัย
3. นพ.วราวุธ
4. นพ.สิ นชัย

สุ ริยเลิศ
สื บนุการณ์
ชื่นตา
ตันติรัตนานนท์

5. นายศุภรัฐ

พูนกล้า

6. นายสุ รศักดิ์

เหมาะทอง

7. พ.ต.ท.จิตวรรณ
8. นางสุ นนั ทา

จิตรวรรณ
พันขุนคีรี

9. นางสาววิไลลักษณ์
10. พญ.ชูหงส์
11. นายประมวล
12. นายปัญญา
13. นายยุทธนา
14. นายสาธิรัตนันธ์
15. นายจเด็ด
16. นาย นพดล
17. นายตะวัน
18. นายประทีป
19. นายศตวรรษ
20. นายอภิสรรค์

ขุปสู งเนิน
มหรรทัศนพงศ์
ไทยงามศิลป์
มานุจา
วรรณโพธิ์กลาง
เพชรดี
ดียงิ่
ศิริทิพย์
พลสระคู
ตลับทอง
สิ นประสิ ทธิ์กลุ
บุญประดับ

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสุ รินทร์
รองผอ.โรงพยาบาลสุ รินทร์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี ปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ตาแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่ งเสริ มพัฒนา)
รักษาการในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
พิเศษ(ด้านบริ การทางวิชาการ)
แทนผอ.โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
แทนหน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 9.3
สุ รินทร์ และแทนผอ.สานักงานควบคุมโรคที่ 9 นครราชสี มา
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 สุ รินทร์
หน.กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุ รินทร์
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลปราสาท
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจอมพระ
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลท่าตูม
แทนผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสนม
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลชุมพลบุรี
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลลาดวน
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสาโรงทาบ
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลบัวเชด
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลกาบเชิง
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา
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21. นพ.มงคล
22. นายวุฒิชยั
23. นางสาวสายฝน
25. นายสุ รพิน
26. นายสมหวัง
27. นางนพรัตน์
28. นายประเสริ ฐ
29. ว่าที่ ร.ต.โอภาส
30. นายกฤตเมธ
31. นายสมศักดิ์
32. นายสมเกียรติ
33. นายสังวาลย์
34. นายศิวเทพ
35. นางสมโบว์
36. นายเริ งฤทธิ์
37. นายจรู ญ
38. นายชัชวาลย์
39. นายธานี
40. นายวงศ์สิทธิ์
41. นายวิเชียร
42. ภก.ทอง
43. นางสุ ภาณี
44.นางดวงกมล

เกียรติกวินพงศ์
แป้นทอง
สุ ขเป้ง
แววบุตร
อิฐรัตน์
ตรงศูนย์
ยิง่ สุ ข
วิเศษ
สุ ทธิหาญ
เผ่าสอน
ศรี สรสิ ทธิ์
บุญโต
วรรณทอง
ฉัตรดารง
รัมพณี นิล
ดวงพร
ประภาสัย
นามม่วง
ริ มงาม
แท่งทอง
บุญยศ
พรหมทอง
จันทร์ฤกษ์

45. นางขนิษฐา
46. นางขอขวัญ
47. นางโสภิต
48. นายเมฆิน
49. นางสุ ธาดา
50. นายธนะสิ ทธิ์
51. นางวรางคณา

ภาควรรธนะ
ธนเอกพงษ์
ชาลี
ปุงปอพาน
ศิริกิจจารักษ์
ขาวงาม
ธุวงั ควัฒน์

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเขวาสิ นริ นทร์
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศรี ณรงค์
แทนผูอ้ านวยการโรงพยาบาลโนนนารายณ์
แทนสาธารณสุ ขอาเภอเมืองสุ รินทร์
สาธารณสุ ขอาเภอท่าตูม
สาธารณสุ ขอาเภอสนม
สาธารณสุ ขอาเภอรัตนบุรี
สาธารณสุ ขอาเภอลาดวน
สาธารณสุ ขอาเภอชุมพลบุรี
สาธารณสุ ขอาเภอสาโรงทาบ
สาธารณสุ ขอาเภอสังขะ
สาธารณสุ ขอาเภอศีขรภูมิ
สาธารณสุ ขอาเภอบัวเชด
สาธารณสุ ขอาเภอปราสาท
สาธารณสุ ขอาเภอกาบเชิง
สาธารณสุ ขอาเภอจอมพระ
สาธารณสุ ขอาเภอเขวาสิ นริ นทร์
สาธารณสุ ขอาเภอศรี ณรงค์
สาธารณสุ ขอาเภอพนมดงรัก
แทนสาธารณสุ ขอาเภอโนนนารายณ์
หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุ ข
หัวหน้ากลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุ ขภาพจิตและ
งานยาเสพติด
แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุ ข
หัวหน้ากลุ่มงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุ ขภาพ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรู ปแบบบริ การ
หัวหน้ากลุ่มงานบริ หารทรัพยากรบุคคล
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52. นายสายันต์
แสวงสุ ข
53. นางสุ ทธสิ นี
เกียรติคุณรัตน์
54. นางสารวม
วิชิโต
55. นางสาวมีนา
มีทรัพย์
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นางศิริรัตน์
โสตศิริ
2. นางกุลนาถ
อยูท่ องอ่อน
3. นางจุฑาทิพ
ต่อยอด
4. นายนราธิป
เพิ่มผล
5. นางธนวัฒน์
ไตรรัตน์
6. นางสาวฟ้าใหม่
ห่อทรัพย์
7. นายฉลองชัย
ทุนดี
8. นางศศิภา
ชูตารัตนตระกูล
9. นางมัจฉา
มิ่งพฤกษ์
10. นางสาวปิ ยมาศ
เลิศอนันต์สิทธิ์
11. นางสาววันวิษา
สุ ขนิตย์
12. นางอัมรา
ขอชัย
13. นายกันตภณ
สิ นโพธิ์
14. ว่าที่ รต.หญิงพิสุทธิกานต์ สุ่ มมาตย์
15. นางสาวภูณิชยากาญจน์ ยอดเยีย่ ม
ผู้ไม่ มาประชุ ม
1. ดร.วารี วรรณ
ศิริวานิชย์
2. นายเมธี
มวลไธสง

แทนหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่ งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร
แทนหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุ ข
หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หัวหน้างานยาเสพติด
หัวหน้างานรักษาพยาบาลเฉพาะกิจและจิตอาสา
หัวหน้างานเลขานุการและอานวยการ
ผูแ้ ทน รพ.สต.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อายุรแพทย์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุ ข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
พนักงานบริ การเอกสารทัว่ ไป
ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ ติดราชการ
ผอ.โรงพยาบาลศีขรภูมิ ติดราชการ
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ระเบียบวาระพิเศษ
1.กลุ่มงานส่ งเสริมสุ ขภาพ
มอบรางวัลการแข่งขันกี ฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอลหญิงพรี เมียร์ ลีกสาธารณสุ ขจังหวัดสุ รินทร์
และกี ฬาปาเป้ า ประเภทที ม ชาย ตามโครงการส่ งเสริ มการออกาลังกายและเล่น กี ฬ าเพื่อสุ ขภาพจังหวัด
สุ รินทร์ ประจาปี 2560 ดังนี้
ประเภทกีฬาปาเป้าชาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสี สม้ (ORANG POWER FC)
ประเภทกีฬาวอลเล่ยบ์ อลหญิง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสี ฟ้า (ปราสาทเชิงพนม)
สนับสนุนถ้วยรางวัล โดย ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสุ รินทร์
ประเภทกีฬาฟุตบอลชาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสี ขาว (White Zone United)
สนับสนุนถ้วยรางวัล โดย นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดสุ รินทร์
2.ศูนย์ ควบคุมโรคติดต่ อนาโดยแมลงที่ 9.3 สุ รินทร์
การมอบเกียรติบตั ร “ ตาบลต้นแบบการจัดการพาหะนาโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ” ตาบลที่
ผ่านเกณฑ์ 2 แห่ง คือ
- ตาบลตากูก และตาบลเขวาสิ นริ นทร์
ดังนั้นเพื่อเป็ นการสร้างขวัญกาลังใจและยกย่องเป็ นตาบลต้นแบบ ทางควบคุมโรคไข้เลือดออก
จังหวัดสุ รินทร์ ขอมอบเกียรติบตั รให้หน่วยงานดังต่อไปนี้
หน่วยงานสนับสนุนการดาเนินงานการจัดการพาหะนาโรคแบบผสมผสาน
- สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอเขวาสิ นริ นทร์
หน่วยงานที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินตาบลต้นแบบการจัดการพาหะนาโรคไข้เลือดออกผสมผสาน
- โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลตากูก
- โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเขวาสิ นริ นทร์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 จดหมายผนึกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข
- การเยี่ยมโรงพยาบาลชุ มชนจังหวัดสุ รินทร์
1. รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ไปเยี่ยมโรงพยาบาลชุมชนและท่านพบว่าโรงพยาบาล
อาจจะเก่าไปตามกาลเวลา แต่จะหางบประมาณมาซ่อมแซม
2. โรงพยาบาลทรุ ดโทรด โรงพยาบาลเก่ าได้แต่สกปรกไม่ ได้ ต้องเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย ฝากถึ ง
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทัว่ ไป ดูแลความเรี ยบร้อย
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม วันที่ 4 กันยายน 2560
กลุ่ ม งานพัฒ นายุท ธศาสตร์ ส าธารณสุ ข ได้น ารายงานการประชุ ม ลงใน internet เว็บ ไซต์ข อง
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด สุ ริ น ทร์ ชื่ อ www.surinpho.com ขอให้ ห น่ ว ยงานดู ไ ด้ที่ เว็บ ไซต์ ห ากมี
หน่วยงานใดจะขอปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้แจ้งกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุ ข หากไม่มีการ
แก้ไขถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและรับรองรายงานการประชุ ม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องสื บเนื่องจากการประชุ มครั้งทีแ่ ล้ว
-ไม่ มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบและพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 นายแพทย์ เชี่ยวชาญ(ด้ านเวชกรรมป้ องกัน)
-ไม่ มี
ระเบียบวาระที่ 4.2 นายแพทย์ เชี่ยวชาญ(ด้ านเวชกรรมป้ องกัน)
1. ที่เสี่ ยงภัย ผ่านเกณฑ์ เกณฑ์ที่จะซ้ าซ้อน
เกณฑ์การใช้พิจารณาการทาถนนคอนกรี ตถาวร เกณฑ์ 50 คะแนน
2. การลงตรวจเยี่ยมของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข โดยไม่บอกล่วงหน้า เบื้องต้นคาดว่าจะ
จังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน รวมถึงโรงพยาบาลต่างๆ ได้
3. ถวาย พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 มีการประสานความร่ วมมือของจังหวัด อาเภอแต่ละอาเภอ หน่วย
ปฐมพยาบาล
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.3 นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ(ด้ านส่ งเสริมสุ ขภาพ)
1.แนะนาหัวหน้าส่ วนราชการ/นายอาเภอ ทียา้ ยไปดารงตาแหน่งใหม่ ที่ยา้ ยมารับตาแหน่งใหม่
และเกษียณอายุราชการ
- หัวหน้ าส่ วนราชการที่ย้ายไปดารงตาแหน่ งทีอ่ ื่น
1. นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุ รินทร์ ย้ายไปดารงตาแหน่ง รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
แพร่
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2. นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุ รินทร์ ย้ายไปดารงตาแหน่ง รองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด
3. นางสาวดวงพร บุญครบ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุ รินทร์ ย้ายไปดารงตาแหน่ง รองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดพัทลุง
-หัวหน้ าส่ วนราชการทีเ่ กษียณอายุราชการ
1. พ.ต.อ.สนธยา แจงเจริ ญ
ผกก.ตชด.21 สุ รินทร์
2. นางกรกมล เพชรล้อมทอง
วัฒนธรรมจังหวัดสุ รินทร์
3. นายแพทย์สมคิด สุ ริยเลิศ
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสุ รินทร์
4. นายสุ รพิน เถาว์ทิพย์
ผูบ้ ญั ชาการเรื อนจากลางสุ รินทร์
5. นายสุ รพงษ์ สายยศ
ผูอ้ านวยการศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัดสุ รินทร์
6. นายธนาบูลย์ สุ ขปัญญา
ผูอ้ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ขาวสุ รินทร์
7. นายประชิด เสาวรารักษ์
หัวหน้าที่ทาการไปรษณี ยจ์ งหวัดสุ รินทร์
8. นายวิรัช อุดมเวช
ผูจ้ ดั การการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัดสุ รินทร์
9. นายวิโรจน์ อักษรดี
นายอาเภอสังขะ
10. นายเมตต์ แสงจันทร์
นายอาเภอท่าตูม
11. นายวรวุฒิ ลิ้มศิริ
นายอาเภอลาดวน
12. นายชูศกั ดิ์ ลักษณ์ชนะวงศ์
นายอาเภอพนมดงรัก
-หัวหน้ าส่ วนราชการที่ย้ายมารับตาแหน่ งใหม่ (เดินทางมาปฏิบตั ิหน้ าที่วันที่ 1 ตุลาคม 2560)
1. นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุ รนทร์ ย้ายมาจาก รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
สระแก้ว
2. นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรกษ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งจาก ผูต้ รวจ
ราชการกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
3. ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทศั น์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุ รินทร์ ได้รับการแต่งตั้งจาก ปลัด
จังหวัดนครราชสี มา กรมการปกครอง
2.กาหนดการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จะเสด็จทรงปฏิบตั ิพระกรณี ยกิจใน
พื้นที่จงั หวัดสุรินทร์ เป็ นการส่ วนพระองค์ ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2560 โดยประทับแรม ณ เรื อนรับรอง
อ่างเก็บน้าห้วยเสนง โครงการชลประทานสุ รินทร์ อาเภอเมืองสุ รินทร์ จังหวัดสุ รินทร์
โดยรายละเอียดจะแจ้งผูเ้ กี่ยวข้องทราบ
3.โครงการสภากาแฟ ประจาเดือนตุลาคม 2560
จังหวัดสุ รินทร์ ได้กาหนดดาเนินโครงการ “สภากาแฟ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วม
ระหว่างส่ วนราชการ หน่ วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ
และประโยชน์สุขของประชาชนโดยจัดให้มีการพบปะระดมความคิดจากทุกภาคส่ วนในรู ปแบบการประชุม
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อย่างไม่เป็ นทางการ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน สาหรับโครงการ “สภากาแฟ” ในเดือนตุลาคม 2560 การกาหนด
จัดในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 – 09.00 น. ณ จวนผูว้ ่าราชการจังหวัดสุ รินทร์ อาเภอเมือง
สุ รินทร์ จังหวัดสุ รินทร์
4.โครงการจังหวัดสุ รินทร์สร้างสุ ขสร้างรอยยิม้ จัดวันในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ องค์การบริ หารส่ วนตาบล
ยาง หมู่ที่ 1 ตาบลยาง อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุ รินทร์ สถานที่ออกหน่วยบริ การ ณ องค์การบริ หารส่ วนตาบล
ยาง
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.4 นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ(ด้ านบริการทางวิชาการ)
-ไม่ มี
ระเบียบวาระที่ 4.5 โรงพยาบาลสุ รินทร์ /หัวหน้ ากลุ่มงานเวชกรรมสั งคม โรงพยาบาลสุ รินทร์
1.การเยี่ยมบ้าน Thai COC รายงานการดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่ องที่บา้ นจังหวัดสุ รินทร์ ข้อมูลการดาเนิ นงานเยี่ยม
บ้านจากโปรแกรม Thai COC มีอตั ราความครอบคลุมการเยีย่ ม ร้อยละ 92.37
2.สปสช.จะจัดสรรงบQOF การเยี่ยมบ้าน 4 กลุ่มโรคเดิ ม คือ ผูส้ ู งอายุ stroke CAPD COPD ขอให้ทุก
หน่วยบริ การทุกแห่งเยีย่ มบ้านผูส้ ู งอายุ stroke CAPD COPD เฉพาะระดับ 2 และระดับ 3 จานวนรายละ 2
ครั้ง ยกเว้นผูป้ ่ วยรายเก่า เยี่ยม 1 ครั้ง ก่ อน วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่ งจะมีการประมวลผลข้อมูลผ่าน
โปรแกรม Thai COC
3. แนวทางการรับส่ งต่อผูป้ ่ วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) จังหวัดสุ รินทร์
กระบวนการส่ งต่อผูป้ ่ วย STEMI เพื่อทา PCI จังหวัดสุ รินทร์ ปั จจุบนั ผูป้ ่ วยที่ส่งต่อจาก รพช. เข้า
รพ.สุ ริ น ทร์ . ทุ ก รายจะถู ก ส่ ง ท า PCI ที่ ร พ.มหาราช หรื อ รพ.บุ รี รั ม ย์ กรณี ที่ ที ม แพทย์แ ละพยาบาล
โรงพยาบาลสุ รินทร์ ตามไปทา PCI ได้ในวันอังคารและพฤหัสบดี
ข้ อค้ นพบจากการให้ บริการ
 รพ.สุ รินทร์ ยังไม่สามารถเบิกค่าชดเชยการทา PCI ผูป้ ่ วยสิ ทธิ UC ได้ แม้ว่าจะมีแผนให้บริ การ UC
ในเดือนตุลาคม 2560
 “ภายใต้ความร่ วมมือ BSCD” ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี รพ.สุ รินทร์ ยกทีมไปทา PCI ที่ รพ.บุรีรัมย์
และยังคงต้องมีการใช้ทรัพยากรร่ วมกันต่อเนื่อง
 เพื่อให้การบริ การมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น รถ Refer จากรพ.ชุมชน ควรส่ งผูป้ ่ วยไป รพ.บุรีรัมย์ได้ทนั ที
กรณี ผปู ้ ่ วยมีขอ้ บ่งชี้ตอ้ งเปิ ดหลอดเลือดหัวใจเร่ งด่วน
ปัญหาทีพ่ บ
ปัจจุบนั ยังไม่มีระเบียบรองรับการให้บริ การส่ งต่อคนไข้จากโรงพยาบาลชุมชน ออกนอกเขตจังหวัด
ข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบการให้ บริการ
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รพ.ชุมชน ทุกแห่ งควรวางระบบบริ หารรถ Refer เพื่อเตรี ยมให้บริ การผูป้ ่ วย STEMI กรณี ที่จาเป็ น
เร่ งด่วนต้องส่ งต่อไปยังโรงพยาบาลบุรีรัมย์เพื่อลดระยะเวลารอการเปิ ดหลอดเลือดแก่ผปู ้ ่ วย ลดการ
สู ญเสี ย และเพิ่มประสิ ทธิภาพการดูแลผูป้ ่ วย
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์
-ไม่ มี
ระเบียบวาระที่ 4.7 สานักงานควบคุมโรคที่ 5 นครราชสี มา
-ไม่ มี
ระเบียบวาระที่ 4.8 ศูนย์ ควบคุมโรคติดต่ อนาโดยแมลงที่ 5.3 สุ รินทร์
-ไม่ มี
ระเบียบวาระที่ 4.9 โรงพยาบาลค่ ายวีรวัฒน์ โยธิน
-ไม่ มี
ระเบียบวาระที่ 4.10 สถานีกาชาดที่ 1 สุ รินทร์
-ไม่ มี
ระเบียบวาระที่ 4.11 ผู้อานวยการโรงพยาบาลทั่วไป
ผอก.รพ.ปราสาท การรับ refer จาก โรงพยาบาลข้างเคียง ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลนางรอง ตามจ่ายจริ ง
ไม่ เกิ น 700 บาท โรงพยาบาลเทพรั ต น์ โรงพยาบาลปากช่ อ ง 400 บาท เป็ นข้อ มู ล ณ ปั จ จุ บ ัน เริ่ ม
งบประมาณใหม่ ควรมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรหรื อตามจ่ายจริ งไม่เกินเท่าไรขึ้นอยูก่ บั ที่ประชุม
ผอก.รพ.ลาดวน ส านัก งานสาธารณสุ ขจังหวัดสุ ริน ทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุ ริน ทร์ ควรมี การประชุ ม
คณะกรรมการในการพิจารณาหลักเกณฑ์
หัวหน้ ากลุ่มงานประกันสุ ขภาพ จะนาเสนอข้อมูลให้ผบู ้ ริ หารทราบอีกครั้ง
ผอก.รพ.ปราสาท นัดประชุมพิจารณาปลายเดือนตุลาคม
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.12 ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุ มชน
ผอก.รพ.ชุ มพลบุรี การออกควบคุมโรคพื้นที่ประชาชนมาลงทะเบียนที่อาเภอชุมพลบุรี อาเภอพุทไธสง ,
อาเภอพยัคภูมิพิสัย พื้นที่ใกล้เคียงข้ามจังหวัดมาขึ้นทะเบียน - ลงทะเบียน เราจะทาอย่างไง (ท้องถิ่นเป็ นคน
ควบคุมพื้นที่น้ นั )
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ ในพื้นที่จงั หวัดสุ รินทร์เราดูแล ส่ วนคนนอกพื้นที่ถา้ เกิดโรคให้พ้นื ที่น้ นั ดูแล
ผอก.รพ.บัวเชด
1.การจัดทางบลงทุนพิจารณาปี งบ 62 เสร็ จแล้ว รพ.บัวเชด ถูกตัดงบทั้งหมด อยากทราบว่า งบ 700 ล้าน
จังหวัดสุ รินทร์ ได้งบ 124 ล้าน (เงินอยูก่ องกลางหรื อไว้ส่วนอื่น)
2.การพัฒนาหน่ วยบริ การที่ไม่ต่ ากว่า 5 ปี ที่ผ่านมา งบลงทุนจะไปสนับสนุ น ที่Node ที่ผ่านมาให้มองดู
Nodeที่เกี่ยวข้องบ้าง ยกตัวอย่าง อาเภอบัวเชด เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าหม้อแปลง ใช้งบค่าเสื่ อมปี 2561ซื้ อเอง
การพัฒนาการจัดสรรให้เติมเต็มก่อนค่อยดูที่Node
คุณขนิษฐา งบค่าเสื่ อมกับงบลงทุนจะมาพร้อมกัน ในการพิจารณาได้มีการจัดประชุมในการพิจารณางบ
ลงทุนก่อนส่ งเขต
ผอก.รพ.ชุ มพลบุรี งบค่าเสื่ อมไม่เคยถึงโรงพยาบาลขนาดเล็กฝากผูบ้ ริ หารในการพิจารณาในการจัดสรรงบ
ลงทุน
ผอก.รพ.ปราสาท ปี งบประมาณ 2561 ควรให้ประชุ มงบลงทุน งบค่าเสื่ อมล่วงหน้า เดื อน กรกฎาคม –
สิ งหาคม ควรประมาณการล่วงหน้าไว้ก่อนที่งบจะมา
รพ.สต.ยาง ขอนาเสนองบลงทุน หน่วยบริ การ หน่วยบริ หาร และหน่วยปฐมภูมิ ขอให้พิจารณาหน่วย
ปฐมภูมิดว้ ย เพื่อจะได้พฒั นาหน่วยงานให้ดีข้ ึน
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ ทุกข้อเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.13 สาธารณสุ ขอาเภอ
-ไม่ มี
ระเบียบวาระที่ 4.14 กลุ่มงาน/งาน สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสุ รินทร์
ระเบียบวาระที่ 4.14.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่ อ
1.สถานการณ์ เฝ้ าระวังทางระบาดวิ ท ยา ตั้งแต่ ว นั ที่ 1 มกราคม 2560 – 25 กัน ยายน 2560 ส านัก งาน
สาธารณสุ ขจังหวัดสุ รินทร์ ได้รับรายงานผูป้ ่ วยเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จานวน 34,709 ราย โดยโรคที่มี
อัตราป่ วยสู งสุ ด 10 อันดับแรก ตามเอกสารหมายเลข 5
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1.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสุ รินทร์ นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 25 กันยายน
2560 สสจ.สุ รินทร์ ได้รับรายงานผูป้ ่ วยโรคไข้เลือดออก จานวนทั้งสิ้ น 821 ราย คิดเป็ นอัตราป่ วย 58.85 ต่อ
ประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผูป้ ่ วยเสี ยชีวิต
1.2 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่จงั หวัดสุ รินทร์ นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 25 กันยายน
2560 สสจ.สุ รินทร์ ได้รับรายงานผูป้ ่ วยโรคไข้ใหญ่ จานวนทั้งสิ้ น 1,241 ราย คิดเป็ นอัตราป่ วย 88.96 ต่อ
ประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผูป้ ่ วยเสี ยชีวิต
1.3 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก จังหวัดสุ รินทร์ นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 25 กันยายน
2560 สสจ.สุ รินทร์ ได้รับรายงานผูป้ ่ วยโรคมือ เท้า ปาก จานวนทั้งสิ้ น 1,3161 ราย คิดเป็ นอัตราป่ วย 94.34
ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผูป้ ่ วยเสี ยชีวิต
อาเภอที่น่าเป็ นต่อเนื่อง คือ อาเภอปราสาท อาเภอชุมพลบุรี
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.14.2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.)
ขออนุมตั ิจา้ งลูกจ้างชัว่ คราวเงินบารุ ง (กรณี จา้ งทดแทน)
1. โรงพยาบาลศีขรภูมิ นักวิชาการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา จ้างทดแทนตาแหน่งเดิมที่ลาออก
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและอนุมตั ิจา้ ง
2. โรงพยาบาลศรี ณรงค์ แพทย์แผนไทย
จานวน 1 อัตรา จ้างทดแทนตาแหน่งเดิมที่ลาออก
โรงพยาบาลศรี ณรงค์ พนักงานประจาห้องยา จานวน 1 อัตรา จ้างทดแทนตาแหน่งเดิมที่ลาออก
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและอนุมตั ิจา้ ง
ระเบียบวาระที่ 4.14.3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่ อ สุ ขภาพจิตและยาเสพติด (คส.)
1.การเตรี ยมความพร้อมด้านการแพทย์และพยาบาลในพิธีถวายดอกไม้จนั ทน์ 26 ตุลาคม 2560 การจัดงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตริ
ตามที่จงั หวัดสุ รินทร์ และอาเภอเมืองสุ รินทร์ ได้กาหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จนั ทน์ ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพิธีถวายดอกไม้จนั ทน์ได้
กาหนดจัด ณ บริ เวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุ รินทร์ และพิธีเผาดอกไม้จนั ทน์ ได้กาหนดจัด ณ วัด
ศาลาลอยพระอารามหลวง อาเภอเมืองสุ รินทร์ จังหวัดได้จดั ทาร่ างกาหนดการ ตามแนวทางที่ได้รับแจ้งจาก
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
เวลา 06.00 น. - เจ้าหน้าที่ประจาซุม้ ถวายดอกไม้จนั ทน์พร้อมที่ซุม้ ถวายดอกไม้จนั ทน์
เวลา 09.00 น. - เริ่ มพิธีถวายดอกไม้จนั ทน์ (ขั้นตอนรายละเอียดก่อนเริ่ มพิธีฯ กระทรวงมหาดไทยจะแจ้ง
ให้ทราบอีกครั้ง)
เวลา 16.30 น. - หยุดให้ประชาชนถวายดอกไม้จนั ทน์
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การแต่งกาย

- ข้าราชการทุกระดับเครื่ องแบบเต็มยศประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่ได้รับชั้นสู งสุ ดไว้
ทุกข์
- ลูกจ้าง เครื่ องแบบสี กากี คอพับ
- ประชาชน ชุดสุ ภาพ ไว้ทุกข์
เวลา 22.00 น. - หลังจากที่ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดา
เนินขึ้นบนพระเมรุ มาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ (จริ ง) แล้ว
การแต่งกาย - ข้าราชการทุกระดับ เครื่ องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์
- ลูกจ้าง เครื่ องแบบสี กากี คอพับ
- ประชาชน ชุดสุ ภาพ ไว้ทุกข์
2. กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางการดาเนินการเตรี ยมการจัดพิธฯ ดังนีี้
2.1 การประดับธงชาติ และธงอักษรพระนามาภิไธยย่อ ไม่ให้มีการประดับที่ซุม้ ถวายดอกไม้จนั ทน์โดย
เด็ดขาด โดยให้มีการประดับผ้าดาขาวได้ที่เต็นท์และรถบรรทุกดอกไม้จนั ทน์ที่จะนาไปเผาได้เท่านั้น ห้าม
ตั้งตู ร้ ั บ บริ จาคใดๆทั้งสิ้ น , ห้ามติ ด ป้ ายชื่ อผูบ้ ริ จาคประจาซุ ้ม อาหารเครื่ องดื่ ม ส าหรั บ สิ่ งของที่ จ ะแจก
ประชาชนในมณฑลพิธี(หลังจากถวายดอกไม้จนั ทน์) ให้แจกเฉพาะแผ่นพับพระราชประวัติ/พระราชกรณี ย
กิจฯ เท่านั้น ห้ามแจกอย่างอื่นเช่น ยาดม ฯลฯ โดยเด็ดขาด
2.2 ด้านสถานที่จดั พิธีถวายดอกไม้จนั ทน์ ให้ดูแลเรื่ องความสะอาดเรี ยบร้อยของสถานที่และจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ประจาสถานที่จดั พิธีถวายดอกไม้จนั ทน์ให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อยพร้อมใช้งาน
2.3 ซุม้ ถวายดอกไม้จนั ทน์ให้จงั หวัด/อาเภอประสานงานกับสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ใน
การก่อสร้างซุม้ ถวายดอกไม้จนั ทน์ แบบขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560
พร้อมดู แลรักษาภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช ให้อยู่ใน
สภาพเรี ยบร้อย สมบูรณ์สวยงาม และหลังเสร็ จสิ นพิธีแล้วให้นาไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่เหมาะสม ทั้งนี้
สาหรับดอกไม้จนั ทน์ที่ประชาชนนาไปถวาย ณ พระเมรุ มาศจาลอง และซุม้ ถวายดอกไม้จนั ทน์ ขอให้นาไป
เผาที่เมรุ วดั หรื อฌาปนสถานในพื้นที่ โดยมิให้มีการก่อสร้างเมรุ ลอยหรื อสิ่ งก่อสร้างอื่นๆ เพื่อใช้ในการเผา
ดอกไม้จนั ทน์
2.4 การอานวยความสะดวกประชาชนที่ ม าร่ ว มพิ ธีถวายดอกไม้จนั ทน์ ให้ อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มาร่ วมพิธีถวายดอกไม้จนั ทน์อย่างทัว่ ถึง เช่น การบริ การอาหาร/น้ าดื่ม บริ การด้านการแพทย์
และพยาบาล ห้องสุ ขา ไฟฟ้าและประปา เป็ นต้น และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนที่มาร่ วมพิธีฯ
3. เมื่ อ วัน ที่ 26 ตุ ล าคม 2560 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบเรื่ องเกี่ ย วข้อ งกั บ งานพระบรมศพตามที่
คณะกรรมการฝ่ ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เสนอ ดังนี้
3.1 ให้วนั พฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็ นวันหยุดราชการเพียงวันเดียว ส่ วนวันที่ 13 ตุลาคม
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้เป็ นวันหยุดประจาปี ไปแล้ว
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3.2 ขยายเวลาการไว้ทุ ก ข์ข องข้า ราชการ และเจ้าหน้ า ที ข องรั ฐ ซึ่ งเดิ ม เคยมี ป ระกาศก าหนด
ระยะเวลา 1 ปี โดยขยายจากวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2560 จนไปถึงวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 เป็ นวันเก็บ
พระบรมอัฐิ รวมเวลา 15 วัน
3.3 ให้สถานที่ ราชการ สถานศึกษา สถานที่ ทาการของรั ฐ ทั้งในและต่างประเทศ ลดธงครึ่ งเสา
ตั้งแต่วนั พฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 รวมเวลา 15 วัน
3.4 ให้ขา้ ราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ออกทุกข์ต้ งั แต่วนั เสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เป็ นต้นไป
3.5 ให้เริ่ มเก็บผ้าระบาย ป้ายส่ งเสด็จสู่ สวรรคาลัย ตามสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม
2560
3.6 ให้ขอความร่ วมมือและซักซ้อมทาความเข้าใจสถานบันเทิง และสถานีโทรทัศน์ วิทยุ และสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ งดหรื อลดกิจกรรมบันเทิงในเดือนตุลาคมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
3.7 ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้รับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานถวาย
พระเพลิ งพระบรมศพ ซึ่ งประชาชนทัว่ ไปได้สมัครเข้าร่ วมโครงการแล้วนั้น โดยที่ ยงั มี ขา้ ราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่ วนเข้าใจว่าผูม้ ีคุณสมบัติที่สามารถสมัครจิตอาสาดังกล่าวจากัดเฉพาะประชาชนทัว่ ไป
จึงสมควรให้หัวหน้าส่ วนราชการขอความร่ วมมื อข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของรั ฐ ที่ มิได้รับมอบหมาย
ภารกิจหน้าที่ให้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เข้าร่ วมสมัครจิ ตอาสา
เฉพาะกิจงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาฯ สนามเสื อป่ า หรื อในต่างจังหวัด
ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
ทั้งนี้ สาหรับกรณี การจัดกิจกรรมงานรื่ นเริ งต่าง ๆ ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ขอให้ชะลอไว้ก่อน
ส่ ว นการจัด งานหรื อ กิ จกรรมที่ ไ ด้มี ก ารเตรี ย มการไว้ก่ อ นแล้ว เช่ น งานมงคลสมรส ยังสามารถจัด ได้
ตามปกติ โดยขอให้จดั ในสถานที่ปิด
4. แผนผังการจัดพิธีถวายดอกไม้จนั ทน์ ณ บริ เวณสนามหน้าศาลากลาจังหวัดสุ ริน ทร์ รายละเอียดปรากฏ
ตามภาพที่เสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ และจังหวัดได้มอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปดา
เนิ นการเรี ยบร้อยแล้ว รวมทั้งพิธีเผาดอกไม้จนั ทน์ ณ เมรุ วดั ศาลาลอยพระอารามหลวง ก็มอบหมายภารกิจ
ด้วยแล้ว สาหรั บหน่ วยงานที่ รับผิดชอบในการจัดสถานที่ คือ องค์การบริ ห ารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์ และ
เทศบาลเมืองสุ รินทร์
5. สาหรับรายชื่อวัดหรื อสถานที่ที่เหมาะสมจัดพิธีถวายดอกไม้จนั ทน์และเผาดอกไม้จนั ทน์ ในงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภู มิพลอดุ ลยเดช และการจัดซุ ้มถวาย
ดอกไม้จนั ทน์ ของจังหวัดและอาเภอ
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
รพ.สต.ยาง การคัดกรองท่ อน้ าดี พ ยาธิ ใบไม้ในตับ พื้น ที่ น าร่ องผูร้ ั บผิดชอบชี้ แจงเบื้ องต้น เกี่ ยวกับเงิ น
งบประมาณการดาเนิ นงานค่าบริ หารจัดการการประมวลผลกลุ่มเป้ าหมาย และการบันทึกข้อมูล พื้นที่ยงั
ไม่ได้ค่าดาเนินการ ฝากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการติดตามในการโอนเงินงบประมาณให้พ้นื ที่
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ ฝากเจ้าของงานให้ติดตามการดาเนินงานค่าบริ หารจัดการให้กบั พื้นที่
หัวหน้ าบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสุ รินทร์ ขอบคุณท่านผูอ้ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่ ง
ได้สนับสนุนงานเกษียณมุฑิตาจิตของข้าราชการและลูกจ้าง ทาให้งานสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
ปิ ดประชุมเวลา 17.00 น.
ภูณิชยากาญจน์ ยอดเยีย่ ม ผูพ้ ิมพ์รายงานการประชุม
(นางสาวภูณิชยากาญจน์ ยอดเยีย่ ม)
ขนิษฐา ภาควรรธนะ ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางขนิษฐา ภาควรรธนะ)

