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รายงานการประชุ มคณะอนุกรรมการบริ หารสาธารณสุ ขจังหวัดสุ รินทร์
ปี งบประมาณ 2560
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ ห้ องประชุ มขุนภักดีสุขกิจ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสุ รินทร์
------------------------------ผู้มาประชุ ม
1. นายสมคิด
2. นายชวมัย
3. นางชูหงส์
4. นายศุภรัฐ

สุ ริยเลิศ
สื บนุการณ์
มหรรทัศนพงศ์
พูนกล้า

5. นายสุ รศักดิ์

เหมาะทอง

6. พันเอกสุ วฒั นชัย
7. ดร.วารี วรรณ
8. นายบัณฑิต
9. นายสุ ริยนั ต์

เต็งศิริกุล
ศิริวานิชย์
วรรณประพันธ์
บุติมาลย์

10. นางสาววิไลลักษณ์
11. นายประมวล
12. นายปัญญา
13. นายยุทธนา
14. นายโสภณ
15. พญ.จุฑารัตน์
16. นางสาวนพวรรณ
17. นาย นพดล
18. นายตะวัน
19. นายประทีป
20. นายศตวรรษ
21. นายอภิสรรค์

ขุปสู งเนิน
ไทยงามศิลป์
มานุจา
วรรณโพธิ์ กลาง
มุธุสิทธิ์
คงเกตุ
หวังสุ ดดี
ศิริทิพย์
พลสระคู
ตลับทอง
สิ นประสิ ทธิ์ กุล
บุญประดับ

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสุ รินทร์
รองผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสุ รินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.สุ รินทร์
รักษาการในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่ งเสริ มพัฒนา)
รักษาการในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
พิเศษ(ด้านบริ การทางวิชาการ)
ผอ.โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิ น
ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์
ผอ.สานักงานควบคุมโรคที่ 9 นครราชสี มา
หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 9.3
สุ รินทร์ และแทนผอ.สานักงานควบคุมโรคที่ 9 นครราชสี มา
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 สุ รินทร์
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลปราสาท
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจอมพระ
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลท่าตูม
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสนม
แทนผูอ้ านวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี
แทนผูอ้ านวยการโรงพยาบาลชุมพลบุรี
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลลาดวน
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสาโรงทาบ
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลบัวเชด
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลกาบเชิง
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา
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22. นพ.มงคล
23. นายวุฒิชยั
24. นายอรรถพล
25. นางสาวฟ้าใหม่
26. นายสมชาย
27. นายสมหวัง
28. นายวิศลั ย์
29. นายประเสริ ฐ
30. ว่าที่ ร.ต.โอภาส
31. นายกฤตเมธ
32. นายสมศักดิ์
33. นายสมเกียรติ
34. นายสังวาลย์
35. นายศิวเทพ
36. นางสมโบว์
37. นายศิโรดม
38. นายจรู ญ
39. นายชัชวาลย์
40. นายกองวิทย์
41. นายวงศ์สิทธิ์
42. นายวิเชียร
43. ภก.ทอง
44. นางสุ ภาณี
45. นางฐาปนิต
46. นางขอขวัญ
47. นางโสภิต
48. นายมนต์ชยั
49. นางสุ ธาดา
50. นายสมชาย
51. นางวรางคณา
52. นายสิ ทธิชยั

เกียรติกวินพงศ์
แป้นทอง
ภูอาษา
ห่อทรัพย์
รักไทย
อิฐรัตน์
ดีได้ดี
ยิง่ สุ ข
วิเศษ
สุ ทธิหาญ
เผ่าสอน
ศรี สรสิ ทธิ์
บุญโต
วรรณทอง
ฉัตรดารง
ดาบทอง
ดวงพร
ประภาสัย
แสนมัน่
ริ มงาม
แท่งทอง
บุญยศ
พรหมทอง
อมรชินธนา
ธนเอกพงษ์
ชาลี
พิชิตถาวรพงศ์
ศิริกิจจารักษ์
วงษ์พิริยะไพฑูรย์
ธุวงั ควัฒน์
สารพัฒน์

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเขวาสิ นริ นทร์
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศรี ณรงค์
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลโนนนารายณ์
โรงพยาบาลปราสาท
สาธารณสุ ขอาเภอเมืองสุ รินทร์
สาธารณสุ ขอาเภอท่าตูม
แทนสาธารณสุ 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
แทนสาธารณสุ ขอาเภอศรี ณรงค์
สาธารณสุ ขอาเภอพนมดงรัก
แทนสาธารณสุ ขอาเภอโนนนารายณ์
หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุ ข
หัวหน้ากลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข
หัวหน้ากลุ่มงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุ ขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรู ปแบบบริ การ
หัวหน้ากลุ่มงานบริ หารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่ งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
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53. นางสุ ทธสิ นี
เกียรติคุณรัตน์
54. นางสารวจ
วิชิโต
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นางจุฑาทิพ
ต่อยอด
2. นายนราธิป
เพิ่มผล
3. นางวัลยา
ยางงาม
4. นางสาวฟ้าใหม่
ห่อทรัพย์
5. นายยุทธชัย
นพพิบูลย์
6. นางขนิษฐา
ภาควรรธนะ
7. นางสาววลัยพร
เรื อนเพชร
8. นายเมฆิน
ปุงปอพาน
9. นายธนะสิ ทธิ์
ขาวงาม
10. นายรัชมงคล
พุม่ คุม้
11. นางสาวปิ ยมาศ
เลิศอนันต์สิทธิ์
12. นางสาววันวิษา
สุ ขนิตย์
13. นางสาวเบญจลักษณ์ แสงทอง
14. นางอัมรา
ขอชัย
15. นายกันตภณ
สิ นโพธิ์
ผู้ไม่ มาประชุ ม
1. นพ.วราวุธ
ชื่นตา
2. นพ.สิ นชัย
ตันติรัตนานนท์
3. พันเอกสุ วฒั นชัย
เต็งศิริกุล
4. นพ.ณรงศักดิ์ บุญเฉลียว
5. นางดวงกมล
จันทร์ฤกษ์
6. นางศิริรัตน์
7. นางกุลนาถ
8. นางสาวภวนันท์

โสตศิริ
อยูท่ องอ่อน
เกิดเหมาะ

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร
หัวหน้างานรักษาพยาบาลเฉพาะกิจและจิตอาสา
หัวหน้างานเลขานุการและอานวยการ
ผูแ้ ทน รพ.สต.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้างานพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
นิติกร
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักประชาสัมพันธ์
พนักงานธุรการ
นักวิชาการสาธารณสุ ข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้ องกัน)
ผู ้อ านวยการโรงพยาบาลรั ต นบุ รี ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ใ น
ตาแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้ องกัน)
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิ น ติดราชการ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุ ข ติดราชการ
หัวหน้ากลุ่มงานสุ ขศึกษาและพฤติกรรมสุ ขภาพ
ติดราชการ
หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ติดราชการ
หัวหน้างานยาเสพติด ติดราชการ
หัวหน้างานวิจยั และพัฒนาสุ ขภาพ ติดราชการ
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ระเบียบวาระพิเศษ
1.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุ ข
มอบโล่การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานด้านสาธารณสุ ขในพื้นที่ประจาปี 2560 โดยใช้หลักเกณฑ์
การประเมินตามเกณฑ์ คปสอ.ติดดาว ซึ่ งมีหลักเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย เกณฑ์ DHS เกณฑ์ตาบล
จัดการสุ ข ภาพ เกณฑ์ PA/KPI และเกณฑ์ น วัต กรรม Best Practice R2R ซึ่ งทั้ง ๔ เกณฑ์ ดัง กล่ า ว คิ ด
คะแนนเป็ น ๑๐๐% แล้วนาคะแนนรวมมาจัดระดับคุ ณภาพของผลการประเมิน โดยคะแนนตั้งแต่ร้อยละ
๙๐ ขึ้นไป จะมีผลการประเมินในระดับ ๕ ดาว ที่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน 10 แห่ง ดังนี้
1.คปสอ.ปราสาท
2.คปสอ.ชุมพลบุรี
3.คปสอ.รัตนบุรี
4.คปสอ.สังขะ
5.คปสอ.ลาดวน
6.คปสอ.สาโรงทาบ
7.คปสอ.ท่าตูม
8.คปสอ.กาบเชิง
9.คปสอ.บัวเชด
10.คปสอ.สนม
2.สาธารณสุ ขอาเภอ
ด้วยชมรมสาธารณสุ ขแห่ งประเทศไทย ได้จดั ให้มีการประเมิ นคัดเลื อก สานักงานสาธารณสุ ข
อาเภอดีเด่น และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลดีเด่น เพื่อมอบรางวัลเชิ ดชู เกี ยรติและเป็ นขวัญกาลังใจ
ให้กบั คนปฏิบตั ิงาน โดยมองรางวัลระดับจังหวัด โดยจังหวัดสุ รินทร์ ได้มีการประเมินคัดเลือกสาธารณสุ ข
อาเภอดีเด่น และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลดีเด่น ดังนี้
-สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอดีเด่น ระดับจังหวัด คือ สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอจอมพระ
-โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตาบล ระดับ จังหวัด คื อ โรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพตาบลยาง
อาเภอศีขรภูมิ
3.กลุ่มงานนิติการ
ด้วยคณะกรรมการดาเนิ นการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ส่งเสริ มให้มีการ
คัดเลื อกหน่ วยงานที่ มีผลงานดี เด่ นด้านการพัฒนาคุ ณธรรมจริ ยธรรมจังหวัดละ 1 หน่ วยงาน คัดเลื อกหา
บุคลากรสาธารณสุ ขผูม้ ีคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีในสังกัดเป็ นคนดีศรี สาธารณสุ ข จังหวัดละ
2 คน(กลุ่ มข้าราชการ 1 คน และกลุ่มพนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข/ลู กจ้าง 1 คน) และ
คัดเลื อกเรื่ องเล่ าด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม เพื่ อประกาศเกี ยรติ คุณ เชิ ดชู และยกย่อง ในระดับ จังหวัด สู่ เขต
บริ การสุ ขภาพ และระดับประเทศ ประจาปี 2560 ในการประชุ มสัมมนาพัฒนาผลงานคุณธรรมจริ ยธรรมฯ

5
ครั้งที่ 12 ประเด็น “มีไมตรี ต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุ ขไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ในระหว่างวันที่ 16 - 17
สิ งหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุ งเทพมหานคร นั้น
บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกฯ ได้เสร็ จสิ้ นแล้ว จึงประกาศรายชื่ อหน่ วยงานที่มีผลงานสาธารณสุ ข
ดี เด่นด้านการพัฒนาคุ ณธรรมจริ ยธรรม คัดเลื อกคนดี ศรี สาธารณสุ ข และเรื่ องเล่ าด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม
จังหวัดสุ รินทร์ประจาปี 2560 ดังนี้
1. หน่ วยงานทีม่ ีผลงานสาธารณสุ ขดีเด่ นด้ านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
อันดับที่ 1 โรงพยาบาลสุ รินทร์
รองอันดับ 1โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลนานวน อาเภอสนม จังหวัดสุ รินทร์
รองอันดับ 2 โรงพยาบาลสาโรงทาบ
2. คนดีศรีสาธารณสุ ข (กลุ่มข้ าราชการ)
อันดับที่ 1 นางจรรยา มะลิงาม นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ สานักงานสาธารณสุ ข
อาเภอสนม
รองอันดับ 1 นางประสบ ชานาญ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลศีขรภูมิ
รองอันดับ 2 นางปิ ยะอร รุ่ งธนเกียรติ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ โรงพยาบาลสุ รินทร์
รองอันดับ 3 นางดวงพร อินทรนุช พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ โรงพยาบาลสาโรงทาบ
3. คนดีศรีสาธารณสุ ข (กลุ่มพนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข/ลูกจ้ าง)
อันดับที่ 1 นางกรนิภา สร้อยจิต นักวิชาการสาธารณสุ ข โรงพยาบาลสนม
รองอันดับ 1 นางศุภรัตน์ บุญมี พนักงานช่วยเหลือคนไข้
โรงพยาบาลสาโรงทาบ
รองอันดับ 2นางสาวจรัสศรี สหุนนั แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสาโรงทาบ
4. เรื่ องเล่ าด้ านคุณธรรมจริยธรรม
อันดับที่ 1“คาว่าให้.....ไม่สิ้นสุ ด”
โดย นางอริ สา ถึ กสกุ ล พยาบาลวิชาชี พช านาญการ
โรงพยาบาลสุ รินทร์
รองอันดับ 1“ก้าวเล็ก ๆ ของฉัน”
โดย ภญ.พิ ม ลพร อิ น งาม เภสั ช กรช านาญการ
โรงพยาบาลศีขรภูมิ
รองอันดับ 2 “โรงพยาบาลของฉัน โรงพยาบาลของพ่อ ก้าวต่อไปด้วยกัน” โดย นายจิรพงษ์
สายบุตร พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุ รินทร์
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่ อง แนะนาหัวหน้ าส่ วนราชการ/นายอาเภอ ทีย่ ้ ายมารับตาแหน่ ง/ย้ ายไปดารงตาแหน่ ง
ใหม่
- หัวหน้ าส่ วนราชการทีย่ ้ายมารับตาแหน่ งใหม่
1. นายนที ธรรมพิ ทกั ษ์พงษ์ ผูอ้ านวยการสานักงานทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมจังหวัด
สุ ริ น ทร์ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก เจ้า พนั ก งานป่ าไม้อ าวุ โ สส่ ว นทรั พ ยากรธรรมชาติ ส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
- หัวหน้ าส่ วนราชการทีย่ ้ายไปดารงตาแหน่ งทีอ่ ื่น
1. นางสาวกานต์กมล ชุ มภูทอง แรงงานจังหวัดสุ รินทร์ ย้ ายไปดารงตาแหน่ ง แรงงานจังหวัด
ชุมพร
2. เรื่ องการจัดกิจกรรมสาคัญของจังหวัดสุ รินทร์
2.1 การรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิ ติคุณ จะเสด็จทรงปฏิ บตั ิ พระกรณี ยกิ จในพื้นที่
จังหวัดสุ รินทร์ เป็ นการส่ วนพระองค์ ระหว่างวันที่ 3-8 กันยายน 2560 โดยพระทับแรม ณ เรื อนรับรองอ่าง
เก็บน้ าห้วยเสนงโครงการชลประทานสุ รินทร์ อาเภอเมืองสุ รินทร์ จังหวัดสุ รินทร์ คณะส่ วนล่วงหน้า ได้
เดิ น ทางมาส ารวจพื้ น ที่ และประชุ ม ร่ วมกับ ส่ วนราชการที่ เกี่ ย วข้องแล้ว เมื่ อ วัน ที่ 25 สิ งหาคม 2560 ณ
โครงการซแรย์อทิตยา อ่างเก็บน้ าอาปึ ล ตาบลเทนมีย ์ อาเภอเมืองสุ รินทร์ ในการเสด็จฯในครั้งนี้ เป็ นการ
เตรี ย มความพร้ อ มในการจัด งานมหัศ จรรย์ฟ าร์ ม เกษตรสุ ริน ทร์ ระหว่างวัน ที่ 14-18 กัน ยายน 2560 ณ
ห้างสรรพสิ นค้าเซ็ นทรัลพลาซา เวสต์เกต ตาบลเสาธงหิ น อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในรายละเอียด
จะแจ้งผูเ้ กี่ยวข้องทราบและดาเนินการต่อไป
2.2 การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร
การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จังหวัดสุ รินทร์ และอาเภอ
1. การสร้ างซุ ้มถวายดอกไม้จนั ทน์ของจังหวัดและอาเภอเมือง เดิ มส่ วนกลางกาหนดให้จดั ทาซุ ้ม
ถวายดอกไม้จนั ทน์ขนาดกลาง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั สร้ างพระเมรุ มาศ
จาลอง เพื่อเป็ นสถานที่ถวายดอกไม้จนั ทน์ของประชาชน สาหรับดอกไม้จนั ทน์ให้นาไปเผาที่ในวัดที่มี เมรุ
ตามที่ จงั หวัดกาหนด สาหรับจังหวัดสุ รินทร์ และอาเภอเมื องสุ รินทร์ ก่ อสร้ างพระเมรุ มาศจาลอง บริ เวณ
สนามหน้าสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุ รินทร์ โดย สานักงานโยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดสุ รินทร์ เป็ น
หน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการ และนาดอกไม้จนั ทน์ไปเผา ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
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2. สาหรับอาเภอที่เลือกซุ ้มถวายดอกไม้จนั ทน์ แบบขนาดกลาง สาหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จนั ทน์
ของประชาชน เร่ งดาเนิ นการสร้ างซุ ้มถวายดอกไม้จนั ทน์ดงั กล่ าวให้เป็ นไปตามแบบรายละเอี ยดที่ กรม
โยธาธิการและผังเมืองถอดแบบไว้
3. สาหรับอาเภอที่เลือกซุ ้มถวายดอกไม้จนั ทน์ แบบขนาดเล็ก (แบบตั้งโต๊ะหมู่) สาหรับจัดพิธีถวาย
ดอกไม้จนั ทน์ของประชาชน ให้เร่ งดาเนิ นการตามรู ปแบบที่ กรมศิ ลปากรกาหนด โดยดาเนิ นการให้แล้ว
เสร็ จตามกรอบที่อาเภอกาหนดไว้
4. ส าหรั บ การเตรี ยมการด้ า นอื่ น ๆ เช่ น ด้ า นสถานที่ จ ัด พิ ธี ถ วายดอกไม้ จ ัน ทน์ พิ ธี ถ วาย
ดอกไม้จนั ทน์การประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ การปลูกดอกดาวเรื อง การอานวยความสะดวกประชาชนที่มาร่ วม
พิธีถวายดอกไม้จนั ทน์ การประชาสัมพันธ์ การบันทึกภาพนิ่ งและภาพเคลื่อนไหว และอื่นๆขอให้อาเภอจัด
เตรี ยมการดาเนินการดังกล่าวให้เรี ยบร้อยต่อไป
5. การรับสมัครจิ ตอาสาเฉพาะกิ จงานถวายพระเพลิ งพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่ วนภูมิภาค ในระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560 ณ ที่วา่ การอาเภอทุกอาเภอ (ที่ทา
การปกครองจังหวัดสุ รินทร์ เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบ)
2.3 การจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุ รินทร์ ประจาปี 2560
หัวหน้ าสานักงานจังหวัดสุ รินทร์
ด้วยจังหวัดสุ รินทร์ กาหนดจัดงานมหัศจรรย์ชา้ งสุ รินทร์ ประจาปี 2560 ขึ้น เป็ นปี ที่ 57 ในระหว่าง
วันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2560 รวม 12 วัน ณ สนามกีฬาศรี ณรงค์ โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้
1. งานแสดงช้าง ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามแสดงช้าง
2. งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ อนุสาวรี ย ์ พระยาสุ รินทร์ภกั ดีศรี
ณรงค์จางวาง (วันที่ 16 พ.ย.60 ประกวดอาหารช้าง วันที่ 17 พ.ย. 60 เลี้ยงอาหารช้าง)
3. งานแสดง แสง สี เสี ยง วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560 ณ ปราสาทศีขรภูมิ อาเภอศี ขรภูมิ จังหวัด
สุ รินทร์
2.4 การจัดงานวันรวมน้ าใจหลัง่ ไหลสู่ กาชาดสุ รินทร์ ประจาปี 2560
ตามที่จงั หวัดสุ รินทรกาหนดจัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุ รินทร์ ” ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-18
พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาศรี ณรงค์ อาเภอเมืองสุ รินทร์ จังหวัดสุ รินทร์
2.5 โครงการสภากาแฟ ประจาเดือนกันยายน 2560
จังหวัดสุ รินทร์ ได้กาหนดดาเนิ นโครงการ “สภากาแฟ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วม
ระหว่างส่ วนราชการ หน่ วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการปฏิ บตั ิงาน เพื่อเกิ ดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิ จของรัฐ
และประโยชน์สุ ขของประชาชน โดยจัดให้มี การพบปะ ระดมความคิ ดจากทุ ก ภาคส่ วนในรู ป แบบการ
ประชุ มอย่างไม่เป็ นทางการสัปดาห์ ที่ 2 ของเดื อน สาหรับโครงการ “สภากาแฟ” ในเดื อนกันยายน 2560
กาหนดจัดในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 07.00 – 09.00 น. ณ ห้องรัตนสุ วรรณอัมริ นทร์ โรงแรม
ทองธาริ นทร์ อาเภอเมืองสุ รินทร์ จังหวัดสุ รินทร์
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2.6 ก าหนดการด าเนิ น งานโครงการจังหวัด สุ ริ น ทร์ ส ร้ างสุ ข สร้ างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ า ใจ
ประจาเดือนกันยายน 2560
ด้วยจังหวัดสุ รินทร์ ได้กาหนดการดาเนิ นงานโครงการจังหวัดสุ รินทร์ ส ร้ างสุ ข สร้ างรอยยิ้มและ
โครงการบ้านธารน้ าใจ ประจาเดื อนกันยายน 2560 ในวันที่ 20 กันยายน 2560 องค์การบริ หารส่ วนตาบลบุ
ฤาษี หมู่ที่ 6 ตาบลบุ ฤาษี อาเภอเมืองสุ รินทร์ จังหวัดสุ รินทร์ สถานที่ออกหน่ วยบริ การ ณ องค์การบิรหาร
ส่ วนตาบลบุฤาษี
2.7 โครงการสวดพระอภิธรรมถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปริ มนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประจาปี พุทธศักราช 2560
ในการประชุ ม มหาเถรสมาคมครั้ งที่ 24/2559 เมื่ อวันที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2559 ที่ ป ระชุ ม ได้มี ม ติ ที่
640/2559 ให้วดั ทุ ก วัดประกอบพิ ธี ส วดพระพุ ท ธมนต์ และเจริ ญ จิ ตตภาวนาถวายเป็ นพระราชกุ ศ ลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจาปี พุทธศักราช 2560 ทุกวันที่ 5 ของเดือนตลอดปี
2560 รวม 12 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2560
เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์
ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์
ที่ 5 มีนาคม 2560
เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 4 วันพุธ
ที่ 5 เมษายน 2560
เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 5 วันศุกร์
ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 6 วันจันทร์
ที่ 5 มิถุนายน 2560
เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 7 วันพุธ
ที่ 5 กรกฎาคม 2560
เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 8 วันเสาร์
ที่ 5 สิ งหาคม 2560
เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 9 วันอังคาร
ที่ 5 กันยายน 2560
เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 10 วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2560
เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 11 วันอาทิตย์
ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 12 วันจันทร์
ที่ 5 ธันวาคม 2560
เวลา 16.00 น.
การจัดกิจกรรม
1. ส่ วนกลางก าหนดกิ จกรรมที่ วดั ศาลาลอย พระอารามหลวง ตาบลในเมื อง อาเภอเมื องสุ รินทร์
จังหวัดสุ รินทร์
2. ในส่ วนของอาเภอจัดที่วดั ประจาอาเภอ หรื อวัดทุกวัดในจังหวัดสุ รินทร์
3. กิจกรรมที่จดั ประกอบด้วย การสวดพระพุทธมนต์ การเจริ ญจิตตภาวนา

9
4. การสวดพระอภิธรรมถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทุกวันอังคาร ตามหนังสื อสั่งการของจังหวัดสุ รินทร์ ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 19.00 น. ซึ่ งมี
หน่ วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นเจ้าภาพหลัก ให้รวมกิ จกรรมในวันอังคารที่ 5 กันยายน
2560 เวลา 16.00 น. ณ วัดศาลาลอยพระอารามหลวง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองสุ รินทร์ จังหวัดสุ รินทร์
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
กลุ่ ม งานพัฒ นายุ ท ธศาสตร์ ส าธารณสุ ข ได้น ารายงานการประชุ ม ลงใน internet เว็บ ไซต์ข อง
ส านั ก งานสาธารณสุ ขจัง หวัด สุ ริ นทร์ ชื่ อ www.surinpho.com ขอให้ ห น่ ว ยงานดู ไ ด้ ที่ เว็บ ไซต์ ห ากมี
หน่วยงานใดจะขอปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้แจ้งกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข หากไม่มีการ
แก้ไขถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและรับรองรายงานการประชุ ม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องสื บเนื่องจากการประชุ มครั้งทีแ่ ล้ ว
-ไม่ มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบและพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 คณะกรรมการService plan ระดับจังหวัดสุ รินทร์
-ไม่ มี
ระเบียบวาระที่ 4.2 นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้ านเวชกรรมป้ องกัน)
-ไม่ มี
ระเบียบวาระที่ 4.3 นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ(ด้ านบริการทางวิชาการ)
1.สื บ เนื่ องจากการประชุ มคณะกรรมการศู นย์อานวยการป้ องกันแลปราบปรามยาเสพติ ดจังหวัด
สุ รินทร์ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 29 สิ งหาคม 2560 โดยกากับจังหวัดสุ รินทร์ ฝากถามเรื่ อง กรณี การส่ งตรวจผู ้
ต้องสงสัยเสพติดที่ตารวจจับได้มีการส่ งตรวจที่โรงพยาบาล เพื่อยืนยันการตรวจ จึงนาเรี ยนมาปรึ กษาในที่
ประชุ มในกรณี ที่จบั ยาเสพติดได้ เพื่อมีผลตรวจยืนยันในการส่ งฟ้ องต่อไป และในการตรวจจะมีค่าใช้จ่าย
ยาเสพติ ด ขอความร่ ว มมื อ ให้ ห น่ ว ยบริ ก ารส่ ง ตรวจและรวบรวมเอกสารมาส่ ง เบิ ก ได้ ที่ ส านั ก งาน
สาธารณสุ ขจังหวัดสุ รินทร์
2.การบาบัดผูเ้ สพติดในระบบสมัครใจ ผลการดาเนินงานของจังหวัดสุ รินทร์ อยูท่ ี่ 40%
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ผอก.รพ.ปราสาท ผลการดาเนิ นงานในการตรวจผูเ้ สพยาเสพติ ได้ซักถามเจ้าหน้าที่ผูท้ ี่รับผิดชอบ เรื่ อง
การส่ งตรวจของตารวจมีปัญหาเลยมาขอความร่ วมมือทางสาธารณสุ ข โดยมีหนังสื อเวียนเรี ยนนายแพทย์
สาธารณสุ ข โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ขอความร่ วมมือให้ตรวจ
ปัสสาวะเรื่ องยาเสพติ ในหนังสื อระบุค่าใช้จ่าย 200/ครั้ง และส่ งตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลสุ รินทร์ ครั้งละ
700 บาท หนังสื อฉบับนี้ให้เรี ยกเก็บที่สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด ถามเจ้าหน้าที่แล้วไม่มีความชัดเจนใน
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น เลย และต่ อ ไปโรงพยาบาลชุ ม ชนสามารถตรวจหาสารเสพติ ด ได้เองไม่ ต้อ งส่ ง มาที่
โรงพยาบาลศูนย์กบั โรงพยาบาลทัว่ ไป
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.4 โรงพยาบาลสุ รินทร์ /หัวหน้ ากลุ่มงานเวชกรรมสั งคม โรงพยาบาลสุ รินทร์
1.รายงานการดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่ องที่บา้ นจังหวัดสุ รินทร์ ข้อมูลการดาเนิ นงานเยี่ยมบ้านจากโปรแกรม
Thai COC ระหว่า งวัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2559 – 24 สิ ง หาคม 2560 ตามที่ เขตนครชัย บุ ริน ทร์ ไ ด้ก าหนด
นโยบายให้ มี การส่ งต่ อข้อมู ล เพื่ อการดู แลผูป้ ่ วยต่อเนื่ องที่ บ ้านด้วยโปรแกรมThai COC นั้น มี ผลการ
ดาเนินงานในระดับเขตนครชัยบุรินทร์ จังหวัดสุ รินทร์ มีอตั ราความครอบคลุมการเยีย่ ม ร้อยละ 92.37
2.สปสช.จะจัดสรรงบQOF การเยี่ยมบ้าน 4 กลุ่ ม โรคเดิ ม คื อ ผู ส้ ู งอายุ stroke CAPD COPD
ขอให้ ทุ ก หน่ วยบริ ก ารทุ ก แห่ ง เยี่ย มบ้านผูส้ ู งอายุ stroke CAPD COPD เฉพาะระดับ 2 และระดับ 3
จ านวนรายละ 2 ครั้ ง ยกเว้น ผู ้ป่ วยรายเก่ า เยี่ ย ม 1 ครั้ ง ก่ อ น วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 ซึ่ งจะมี ก าร
ประมวลผลข้อมูลผ่านโปรแกรม THAI COC
3.การติดตามทวงหนี้ ค่ายาเวชภัณฑ์ หน่ วยบริ การที่ยงั ไม่ได้ชาระให้รีบดาเนิ นการชาระหนี้ ให้ทาง
โรงพยาบาลสุ รินทร์
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์
-ไม่ มี
ระเบียบวาระที่ 4.5 สานักงานควบคุมโรคที่ 5 นครราชสี มา
-ไม่ มี
ระเบียบวาระที่ 4.6 ศูนย์ ควบคุมโรคติดต่ อนาโดยแมลงที่ 5.3 สุ รินทร์
-ไม่ มี
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ระเบียบวาระที่ 4.7 โรงพยาบาลค่ ายวีรวัฒน์ โยธิน
-ไม่ มี
ระเบียบวาระที่ 4.8 สถานีกาชาดที่ 1 สุ รินทร์
-ไม่ มี
ระเบียบวาระที่ 4.9 ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุ มชน
ผอก.รพ.ปราสาท การพัฒนาโรงพยาบาลปราสาทได้เปิ ดหอผูป้ ่ วย โดยแยกชายและหญิ ง แต่ก็รวมสู ติ
ศัลยกรรม ออโธ และเดือนกันยายนจะเปิ ดหอผูป้ ่ วยอายุรกรรมรวม
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
ผอก.รพ.บัวเชด ได้รับการคัดเลือกเป็ นตัวแทนของจังหวัดสุ รินทร์ เรื่ องบัญชีการเงินการคลัง ในวันที่ 25
สิ งหาคม 2560 ได้รับการชื่นชมกับสานักงานเขต 9 ในการดูแลการเงินการคลังดีเยีย่ ม
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
ผอก.รพ.ลาดวน การบรรจุขา้ ราชการพยาบาล ปี 2560 ในการเรี ยกโควต้าของสสจ./รพท./รพศ. ในการ
เรี ยกบรรจุตามปี ที่จบ ตามหน่วยงานที่ปฏิบตั ิงาน หรื อให้เลือกที่ไหนก็ได้ อยากแนวทางการปฏิบตั ิ
หัวหน้ ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ในการเรี ยนบรรจุจะเรี ยกตามปี ที่จบ
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและฝากให้ดูหลักเกณฑ์รายละเอียดในการเรี ยกบรรจุ / แนวทางในการบรรจุ
ผอก.รพ.พนมดงรั ก โรงพยาบาลพนมดงรักได้รับจัดสรรรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2559 จากงบกลาง
มาตรการการกระตุน้ ขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศ โรงพยาบาลได้รับสนับสนุนบ้านพักข้าราชการระดับ
7-8 ตามสัญญาส่ งมอบภายในวันที่ 27 มิ ถุนายน 2560 มติ ของครม. ให้แล้วเสร็ จภายในเดื อน มีนาคม
2560 ทาเรื่ องตรวจรั บปลายเดื อนมิ ถุนายน 2560 ได้รับแจ้งมาว่างบถู กดึ งกลับ จึงให้โรงพยาบาลใช้เงิ น
บารุ งในการก่อสร้าง จึงนาเข้าที่ประชุมเพื่อปรึ กษาหาแนวทางต่อไป
มติที่ประชุ ม รั บทราบและฝากให้รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดทาหนังสื ออุ ธรณ์ไปที่กระทรวง
กองบริ หารกลางสาธารณสุ ข
ระเบียบวาระที่ 4.10 สาธารณสุ ขอาเภอ
1.การรับสมัคร ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
2.ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ซี 8
หัวหน้ ากลุ่มงานบริ หารทรั พยากรบุคคล มีการนัดประชุ มเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ผูบ้ ริ หารติดราชการ
จึงขอเลื่อนการประชุม
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.11 กลุ่มงาน/งาน สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสุ รินทร์
ระเบียบวาระที่ 4.11.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข
1.แนวทางการบริ หารงบค่าบริ การทางการแพทย์ที่ จ่ายในลักษณะงบลงทุ น ปี งบประมาณ 2561
แบ่งเป็ น 3 ระดับ ระดับหน่ วยบริ การ 70% ระดับจังหวัด 20% และระดับเขต 10% การเสนอแผนการ
จัดหาฯเสนอ อปสข.อนุ มตั ิตามหลักการ ภายในเดือนกันยายน 2560 และสปสช.โอนงบประมาณจัดสรร
ภายในเดือนตุลาคม 2560 และหน่วยบริ การดาเนินการก่อหนี้ผกู พันภายในเดือนธันวาคม 2560
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.11.2 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่ อ
1.สถานการณ์เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
1.1 สถานการณ์ โรคไข้ เลือดออกจังหวัดสุ รินทร์ นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิ งหาคม
2560 สสจ.สุ รินทร์ ได้รับรายงานผูป้ ่ วยโรคไข้เลื อดออก รวม (26,27,66) จานวนทั้งสิ้ น 710 ราย คิ ดเป็ น
อัตราป่ วย 50.90 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผูป้ ่ วยเสี ยชีวติ
1.2 สถานการณ์ โรคไข้ หวัดใหญ่ จังหวัดสุ รินทร์ นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิ งหาคม
2560 สสจ.สุ รินทร์ ได้รับรายงานผู ้ป่ วยโรคไข้ใหญ่ จานวนทั้งสิ้ น 581 ราย คิ ดเป็ นอัตราป่ วย 41.65 ต่ อ
ประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผูป้ ่ วยเสี ยชีวติ
1.3 สถานการณ์โรคมือ เท้ า ปาก จังหวัดสุ รินทร์ นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิ งหาคม
2560 สสจ.สุ รินทร์ ได้รับรายงานผูป้ ่ วยโรคมือ เท้า ปาก จานวนทั้งสิ้ น 1,231 ราย คิดเป็ นอัตราป่ วย 88.24
ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผูป้ ่ วยเสี ยชีวติ
2.ผลงานการรณรงค์ วคั ซีนไข้ หวัดใหญ่ (FLU) ปี 2560 แก่ กลุ่มเป้ าหมาย จังหวัดสุ รินทร์
ในปี 2560 จังหวัดสุ รินทร์ ได้รับการสนับสนุ นวัคซี น จานวน 61,653 โตส ได้ดาเนิ นการฉี ดในกลุ่ม
เสี่ ย งแล้ว จ านวน 49,267 ราย คิ ด เป็ นอัต ราความครอบคลุ ม (CR) 79.91% ข้อ มู ล จาก HDC ณ วัน ที่ 25
สิ งหาคม 2560 เวลา 10.32 น.
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.11.2 กลุ่มงานส่ งเสริมสุ ขภาพ
1. สรุ ปการรณรงค์คดั กรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย อายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ปี งบประมาณ 2560
วันที่รณรงค์คดั กรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย : 17-21 กรกฏาคม 2560 กลุ่มเป้ าหมาย : เด็กปฐมวัย 4 ช่วงอายุ
9,18,30,42 เดือน
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แนวทางการรณรงค์คดั กรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย
คัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 กลุ่มวัย - ปกติ
ส่ งเสริ มพัฒนาการ
- สงสัยล่าช้า ต้องติดตาม
ติดตามคัดกรองซ้ า ภายใน 30 วัน
- สงสัยล่าช้า ส่ งพบแพทย์
ติดตามผลการรักษา
2. ผลการดาเนิ นการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp ช่วงรณรงค์ เขตบริ การสุ ขภาพที่ 9
จังหวัดสุ รินทร์ ปี งบประมาณ 2560 เป้าหมาย 4,145 ร้อยละ 95.34
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.11.3 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ ติดต่ อสุ ขภาพจิตและยาเสพติด
1.สรุ ปข้ อมูลรถพยาบาลและพนักงานขับรถพยาบาล จังหวัดสุ รินทร์ ปี 2560 รถพยาบาลที่ติด GPS
ร้อยละ 100 หน่วยงานบริ การแห่งที่ยงั ไม่ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด DVR ให้รีบดาเนินการ
2.โครงการประกันภัยอุบัติเหตุผ้ ปู ฏิบัติการในระบบการแพทย์ ฉุกเฉินและเครื อข่ าย สพฉ.ปี ที่ 9
โดย สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่ งชาติ ร่ วมกับ บริษัททิพยประกันภัย จากัด(มหาชน)
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจแก่ผูป้ ฏิ บตั ิการ และสร้ างความอุ่นใจให้ครอบครัวผูป้ ฏิ บตั ิการในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ทุนประกันและความคุ้มครอง
เบี้ยประกัน 120 บาท/คน/ปี ทุนประกันภัย 2000,000 บาท/คน/ปี ให้ความคุ ม้ ครองตลอด 24 ชัว่ โมง
ทัว่ โลก (ไม่ใช่เฉพาะขณะปฏิบตั ิหน้าที่เท่านั้น) สาหรับความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บซึ่ ง
เกิดจากปั จจัยภายนอกร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุและทาให้เกิดผลดังต่อไปนี้
1. การเสี ยชีวติ
2. การสู ญเสี ยอวัยวะ ตามที่ระบุไว้ใน อบ.2
3. ทุพพลภาพถาวร
รายละเอียดสามารถสอบถามที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุ ขภาพจิตและยาเสพติด
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.12.5 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
1.สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอสาโรงทาบ ขอจ้างลูกจ้างชัว่ คราวดังนี้
สอต.กระออม เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล จานวน 1 อัตรา จ้างทดแทนตาแหน่งเดิมที่ลาออก
สอ.บ้านโคกสะอาด เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล จานวน 1 อัตราจ้างทดแทนตาแหน่งเดิมที่ลาออก
สอ.สะโน เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลจานวน 1 อัตราจ้างทดแทนตาแหน่งเดิมที่ลาออก
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและอนุมตั ิจา้ ง
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2.สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอเขวาสิ นริ นทร์ ขอจ้างลูกจ้างชัว่ คราวดังนี้
สอต.ปราสาททอง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข จานวน 1 อัตรา จ้างทดแทนตาแหน่งเดิมที่ลาออก
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล จานวน 1 อัตราจ้างทดแทนตาแหน่งเดิมที่ลาออก
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและอนุมตั ิจา้ ง
3.สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอพนมดงรัก ขอจ้างลูกจ้างชัว่ คราวดังนี้
สอต.ตาเมียง พนักงานธุ รการ จานวน 1 อัตรา จ้างทดแทนตาแหน่งเดิมที่ลาออก
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและอนุมตั ิจา้ ง
4.โรงพยาบาลสนม ขอจ้างตาแหน่งแพทย์แผนไทย จานวน 1 อัตรา จ้างทดแทนตาแหน่งเดิมที่ลาออก
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและอนุมตั ิจา้ ง
5.สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอกาบเชิง ขอจ้างลูกจ้างชัว่ คราวดังนี้
สอ.บ้านปราสาทเบง เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล จานวน 1 อัตรา จ้างทดแทนตาแหน่งเดิมที่ลาออก
สอต.แนงมุด เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล จานวน 1 อัตรา จ้างทดแทนตาแหน่งเดิมที่ลาออก
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและอนุมตั ิจา้ ง
6.สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอโนนนารายณ์ ขอจ้างผูช้ ่วยแพทย์แผนไทย จานวน 1 อัตรา
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและอนุมตั ิจา้ ง
ระเบียบวาระที่ 4.12.6 กลุ่มงานประกันสุ ขภาพ
1.งานบริหารกองทุนฯ
1.เงินกองทุน สปสช.
1.1 การจัด สรรเงิ น งบเหมาจ่ ายรายหั ว (ค่ าบริ ก ารทางการแพทย์) OP / PP / IP รายหน่ วยบริ ก าร
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิ งหาคม 2560) หน่ วยบริ การในสังกัด สป.สธ. ได้รับเงินโอน รับครบ 100% ได้แก่ งบ
OP และ งบ PP สาหรับ งบ IP (ต.ค.59-มิ.ย.60) ไม่รวมงบกลาง
2. งบกลาง เพื่ อชดเชยการจัด บริ ก ารสาธารณสุ ข ของหน่ วยบริ ก ารสั ง กัด กระทรวงสาธารณสุ ข
สาหรับค่าบริ การผูป้ ่ วยใน รวมบริ การสาหรับเด็กเกิด ใหม่ จังหวัดสุ รินทร์
3. สรุ ปยอดเงินงบประมาณสุ ทธิ รายกองทุน โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิ น
2. งานบริหารการเงินการคลัง
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1. วัดระดับ ความเสี่ ยงทางการเงิ นการคลัง 7 ระดับ และ 7Plus จังหวัดสุ รินทร์ มี โรงพยาบาลใน
สั ง กัด ส านัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข รวมทั้ง สิ้ น 17 แห่ ง จ าแนกเป็ น โรงพยาบาลศู น ย์ 1 แห่ ง
โรงพยาบาลทัว่ ไป 1 แห่ ง และโรงพยาบาลชุ ม ชน 15 แห่ ง พบว่า สถานการณ์ ท างการเงิ นการคลัง เดื อน
กรกฎาคม ปี งบประมาณ 2560 หน่ วยบริ การมีระดับความเสี่ ยงระดับ 4 จานวน 2 แห่ ง ได้แก่ โรงพยาบาล
รัตนบุรี และโรงพยาบาลสนม
2. ผลการดาเนินงานแผนทางการเงิน (PLANFIN) ของหน่วยบริ การ
- ผลการดาเนิ นงานแผนทางการเงิน (PLANFIN) ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุ รินทร์ ปี งบประมาณ
2560 ประจาเดือนกรกฎาคม 2560 พบว่า โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ จานวน 10 แห่ ง คิดเป็ นร้ อยละ 58.82 ไม่
ผ่านเกณฑ์ จานวน 7 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 41.18 ได้แก่ รพ.สุ รินทร์ รพ.รัตนบุรี รพ.ศีขรภูมิ รพ.ชุมพลบุรี รพ.
จอมพระ รพ.กาบเชิง และ รพ.โนนนารายณ์
- จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า 1) รพ.สุ รินทร์ ด้านรายได้ Not OK ในรายการ รายได้UC รายได้ค่า
รักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี กลาง รายได้ประกันสังคม รายได้งบลงทุน 2) รพ.รัตนบุรี ด้านค่าใช้จ่าย Not OK
ในรายการ ต้น ทุ น ยา, ค่ า จ้างชั่วคราว/พกส./ค่ า จ้า งเหมาบุ ค ลากรอื่ น ค่ า ตอบแทน 3) รพ.ศี ข รภู มิ ด้าน
ค่าใช้จ่าย Not OK ในรายการ ต้นทุนยา, ต้นทุน เวชภัณฑ์ฯ, ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น 4) รพ.
ชุมพลบุรี ด้านรายได้ Not OK ในรายการ รายได้ UC, รายได้จาก EMS รายได้ค่ารักษา อปท. และ รายได้อื่น
5) รพ.จอมพระ ด้าน ค่าใช้จ่าย Not OK ในรายการ ค่าใช้สอย, ค่าสาธารณู ปโภค, วัสดุ ใช้ไป และค่าใช้จ่าย
อื่น 6) รพ.กาบเชิ ง ด้านรายได้ Not OK ในรายการ รายได้ EMS ราบได้เบิกต้นสังกัด รายได้ค่ารักษา อปท.
รายได้เบิกจ่ายตรงกรมบัญชี กลาง 7) รพ.โนนนารายณ์ ด้านค่าใช้จ่าย Not OK ในรายการ ต้นทุนเวชภัณฑ์ฯ,
เงินเดือนและค่าจ้างประจา, ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น, ค่าใช้สอย, วัดสุ ใช้ไป และ ค่าใช้จ่ายอื่น
3. การประเมินประสิ ทธิภาพการบริ หารการเงินการคลัง (FAI) ของหน่วยบริ การ ไตรมาสที่ 3/2560 สรุ ปผล
การประเมิน FAI ของหน่วยบริ การจังหวัดสุ รินทร์ จานวน 17 แห่ ง ในไตรมาสที่ 3/2560 ผลคะแนนที่ได้คิด
เป็ นร้อยละ 98.59 แยกเป็ นรายกิ จกรรมดังนี้ 1. การพัฒนาระบบควบคุมภายใน หน่ วยบริ การผ่านเกณฑ์ทุก
ระดับ ขั้นทั้ง 5 กิ จกรรม ทั้ง 17 แห่ ง 2. การพัฒนาคุ ณภาพบัญชี หน่ วยบริ การผ่านเกณฑ์ทุกระดับขั้นทั้ง 5
กิจกรรม ทั้ง 17 แห่ ง 3. การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารการเงินการคลัง หน่ วยบริ การผ่านเกณฑ์ทุกระดับ
ขั้นทั้ง 5 กิจกรรม จานวน 16 แห่ ง และ 1แห่ ง ผ่าน 3 กิจกรรม คือ รพ.ศรี ณรงค์ 4. การบริ หารต้นทุนอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ หน่ วยบริ ก ารผ่านเกณฑ์ ทุ ก ระดับ ขั้น ทั้ง 5 กิ จกรรม จานวน 15 แห่ ง และ 2 แห่ ง ผ่า น 4
กิจกรรม คือ รพ.สุ รินทร์ และ รพ.จอมพระ
3. งานบริหารการชดเชยค่ าบริการฯ
จากการประชุ มหัวหน้างานประกันสุ ขภาพและงานการเงิ นการบัญชี จากโรงพยาบาลทุ กแห่ ง เมื่ อ
วันที่ 16 สิ งหาคม 2560 ได้มีประเด็นหารื อเกี่ยวกับอัตราการเรี ยกเก็บระหว่าง CUP ในจังหวัด ที่ให้ถือปฏิบตั ิ
ในปี งบประมาณ 2560 เริ่ มใช้ต้ งั แต่ 1 ตุลาคม 2559 เป็ นต้นไป 1. โรงพยาบาลศูนย์เรี ยกเก็บชดเชยตามระดับ
หน่วยบริ การ - ระดับ M1 ตามค่าใช้จ่ายจริ งไม่เกิน 700.-บาท/ครั้ง - ระดับ M2 ตามค่าใช้จ่ายจริ งไม่เกิน 600.-
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บาท/ครั้ ง - ระดับ F1 ตามค่ า ใช้ จ่ า ยจริ ง ไม่ เกิ น 500.-บาท/ครั้ ง - ระดับ F2 400.-บาท/ครั้ ง - ระดับ F3 /
โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิ น 350.-บาทต่อครั้ง (ภายใน 2 ปี ) 2. โรงพยาบาลทัว่ ไป/ชุมชน และโรงพยาบาล
ค่ายวีรวัฒน์โยธิ น 270.-บาท/ครั้ ง 3. โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล 80.-บาท/ครั้ ง เพื่อเสนอที่ประชุ ม
ผูบ้ ริ หาร โรงพยาบาลปราสาท (M1) ขอปรับอัตราการเรี ยกเก็บระหว่าง CUP ในจังหวัด สาหรับโรงพยาบาล
ระดับ M2 , F1, F2, F3 จากเดิมอัตรา 270 บาทต่อครั้ง
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
ปิ ดประชุมเวลา 17.00 น.
รัชมงคล พุม่ คุม้ ผูพ้ ิมพ์รายงานการประชุม
(นายรัชมงคล พุม่ คุม้ )
ขนิษฐา ภาควรรธนะ ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางขนิษฐา ภาควรรธนะ)

