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           รายงานการประชมุคณะกรรมการเขตสขุภาพที ่๙ 
ครั้งที่  4/ปงบประมาณ ๒๕6๑ วนัที ่ 17 มกราคม  ๒๕61 

ณ หองประชมุโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา อ.เมือง จ.นครราชสมีา 
 

ผูเขาประชุม 
1. นายไพศาล  ดั่นคุม  ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประธาน 

2. นายยุทธนา  พูนพานชิ  สาธารณสุขนิเทศก 

3. นางจุฑารัตน  มากคงแกว  ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

4. นางสุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสมีา 

5. นายภาสกร  ไชยเศรษฐ  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

6. นายวิทิต  สฤษฎีชัยกุล  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย 

7. นายภูวเดช  สุระโคตร  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

8. นายสมชัย  อัศวสุดสาคร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

9. นายจรัญ  ทองทับ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุรีรมัย 

10. นางทิวาวรรณ  ปยกุลมาลา ผูอํานวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ 

11. นายประวีณ  ตัณฑประภา ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร 

12. นายจิรศักดิ์  วิจักขณาลัญฉ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา 

13. นายมณเฑียร  เพ็งสมบัต ิ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากชองนานา จ.นครราชสีมา 

14. นายประมวล  ไทยงามศิลป ผูอํานวยการโรงพยาบาลปราสาท  จ.สุรนิทร 

15. นายวชัรพงษ  ชอบสุข  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนางรอง  จ.บุรีรัมย 

16. นายธีรวัฒน  วลัยเสถียร  ผูอํานวยการสาํนักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ 

17. นางสาววีณา  มงคลพร  รักษาการผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 9 

18. นายสมมารถ  ชัยวงษ  ผูอํานวยการสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙ 

19. นายวรศักดิ์  อินทรชัย  (แทน)ผูอํานวยการศนูยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 9 

20. นางกังสดาล  จิรอุไรพงศ  (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร 

21. นายตรารัศมิ์  นาคดลิก  (แทน)ผูอํานวยการสาํนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต ๙ 

22. นายบุญมา  คงโพธิ์นอย  ผอ.รพ.สต.บานหัน  อ.เกษตรสมบูรณ  จ.ชัยภูมิ 

23. นางปราณี  ประไพวัชรพันธ ผอ.รพ.สต.นาราก อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา 

24. นางพรอนันต  กิตติมั่นคง  สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

ผูเขารวมประชมุ 
๑. นายวชิระ  บถพิบูลย  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

๒. นายอัครเดช  วงษกีรติกุล  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

๓. น.ส.รุจิวรรณ  สอนสมภาร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
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๔. นางเสาวลักษณ  ธีระบุญชัยกลุ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

๕. นายสุรัตน  สงวิรุฬห  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

๖. นายธนณัท  สุเมธเชิงปรชัญา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

๗. นายดุสิต  ขาํชัยภูมิ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

๘. นางจุฑาทพิย  พฤฒิจิระวงศ โรงพยาบาลชัยภูมิ 

๙. นายพิเชษฐ  พืดขุนทด  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย 

๑๐. นายนิเดช กฤตสิน  โรงพยาบาลบุรรัีมย 

๑๑. นายนพดล  พษิณุวงษ  โรงพยาบาลนางรอง  จ.บุรีรัมย 

๑๒. นายทอง  บุญยศ   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

๑๓. นางฐาปนิต  อมรชินธนา  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

๑๔. นางสุธาดา  ศิริกิจจารักษ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

๑๕. นายเกรียงชัย  เอกา  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

๑๖. นายชวมัย  สืบนุการณ  โรงพยาบาลสุรินทร 

๑๗. นายกฤษฎา  กุลกระจาง  สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

๑๘. นายอภิชาติ  อยูสําราญ  สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

๑๙. น.ส.ณัฐนรี  ทางธรรม  สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

๒๐. น.ส.วีรพร  ฉ่ําตะคุ  สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

๒๑. นางมนัสศรา  อัจฉริยะเมธากุล สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

๒๒. นางระพีเพ็ญ  วิชัยศึก  สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

๒๓. น.ส.กุสุมาลย  พุทธกลาง  สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

๒๔. น.ส.พนิดา  โชติชัย  สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

๒๕. น.ส.สุพรรษา  เข็มทอง  สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

๒๖. น.ส.นิธิภรณ  โสดาศร ี  สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

๒๗. นายณภัทร  สุวรรณอําภา  สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

๒๘. นายอธิวัฒน  แสนโคตร  สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

๒๙. น.ส.ปยฉัตร  มูลสาร  สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

๓๐. นายจักรกฤษณ  มงคลสวัสด์ิ สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

๓๑. นายธนพงศ  กูละพัฒน  สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙  

ผูไมเขาประชุม  เนือ่งจากตดิราชการ  
๑. นายชาญชัย  บุญอยู  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบัวใหญ  จ.นครราชสีมา 

๒. นางนาตยา  ทฤษฎิคุณ  ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ ๙ 

๓. นายสุภาพ  สาํราญวงษ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลภูเขียว  จ.ชัยภูมิ 

๔. นายกิตติ  โลสวุรรณรักษ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลคูเมือง  จ.บุรีรัมย 
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๕. นายเมธี  มวลไธสง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลศีขรภูมิ  จ.สุรินทร 

๖. นายณรงค  เสือบุญ  สาธารณสุขอําเภอเมอืงนครราชสีมา จ.นครราชสีมา   

๗. นายวชิัย  ประตังทะสา  สาธารณสุขอําเภอละหานทราย จ.บุรีรัมย 

๘. นายศิวเทพ  วรรณทอง  สาธารณสุขอําเภอบัวเชด  จ.สุรินทร 

๙. นายปณฐวิชญ  มุงสมัครศรีกุล สาธารณสุขอําเภอภูเขียว  จ.ชัยภูมิ  

๑๐. นายชัชพล  นับถือดี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ชุมพลบุร ีจ.สุรินทร 

๑๑. นายศุกรี  รัตนประโคน  ผอ.รพ.สต.ดอนอะราง อ.หนองก่ี  จ.บุรีรมัย 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.16 น.  นายแพทย ไพศาล  ดั่นคุม   ผูตรวจราชการกระทรวง   ประธาน 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ 
 1.1 100 ปการสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 –  พ.ศ. 2561) เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ป แหง
การพัฒนา 
 100 ปการสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 - 2561) เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปแหงการ
พัฒนาการดําเนินงานจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดป ตั้งแตเดือนม.ค. –  27 พ.ย. 2561 การดําเนินการใน
สวนภูมิภาค กิจกรรมสรางจิตสํานึกเก่ียวกับประวัติศาสตรและความภาคภูมิใจ กิจกรรมพัฒนาและรณรงค 
100 ป การสาธารณสุขไทยเพื่อเกิดประโยชนแกประชาชน กิจกรรมการประชาสัมพันธเพื่อใหสาธารณชนเกิด
ความภาคภูมิใจและรวมยินดีกับความสําเร็จที่ผานมา  
 ในการน้ีขอใหทุกหนวยงานสงปฏิทินกิจกรรมการดําเนินงานใหสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 9 
รวบรวมเพื่อสงสํานักวิชาการสาธารณสุข 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
1.2 ความปลอดภัยในการดําเนินงานของเจาหนาที่ในรพ.สต. 
 ในป 2558 –  2560 ทั้งประเทศมีเหตุการณเกิดขึ้นทั้งสิ้น 395 ครั้ง เขตสุขภาพที่ 9 จํานวน 

8 ครั้ง (ในเวลาราชการ 4 ครั้ง นอกเวลาราชการ 4 ครั้ง) 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) Hard Side กริ่งสัญญาณฉุกเฉิน กลองวงจรปด ไฟฟาสองสวาง รั้ว ตั้งตูตรวจเหตุการณ ปอม

ยามชุมชนในบรเิวณใกลเคยีง และการติดตั้งปายประชาสัมพันธขั้นตอนการรับบริการ 
 2) Soft Side การข้ึนเวรนอกเวลาราชการ การขึ้นเวรคูรวมกับเจาหนาที่จิตอาสา หรือ อสม. 

สายดวน 1669 และการจัดระบบ รปภ. 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

  
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/ปงบประมาณ ๒๕๖1 
   วันที่ 17 ม.ค. 2561 ณ หองประชุมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 แกไขรายงานการประชุมครั้งท่ี 2 /ปงบประมาณ 2561 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา ขอ 
4.2 การพิจารณาสนับสนุนการใชผลติภัณฑและบริการนวัตกรรมไทยดานการแพทย ใหปรับแกไขมติที่ประชุม 
โดยแกไขเปน เห็นชอบโดยใหดําเนินการตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีและระเบียบที่เก่ียวของ 

 มติที่ประชุม ใหแกไขและรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชมุคร้ังที่แล ว 
- ไมม ี     - 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.1 การจัดงานมหัศจรรย 1,000 วันแรกแหงชีวิต โดย นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล  นพ.สสจ.บุรีรัมย 
 รางกําหนดการจัดมหกรรมมหัศจรรย 1,000 วันแรกแหงชีวิต เดก็อัจฉริยะแสนดี เขตสุขภาพที่ 9 
ปงบประมาณ 2561 วันท่ี 13 –  14 มี.ค. 2561 ณ MCC HALL THE MALL นครราชสีมา โดยมีกลุมเปาหมาย    
คือ หญิงฝากครรภ คลินิก WCC ในพื้นท่ีเทศบาลนครราชสีมา และประชาชนท่ัวไป ภายในงานจะมีการจัดบูท
วิชาการ และบูทบริการ โดยศูนยอนามัย รวมกับศูนยวิชาการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 การประกวดพัฒนาการ 
โดยใหแตละจังหวัดคัดเลือกตัวแทนเขารวมจังหวัดละ 2 คู (แม-ลูก) ท้ังนี้ขอใชงบประมาณจากสํานักงานเขต
สุขภาพที ่9 จํานวน 350,000 บาท 
 ขอเสนอจากที่ประชุม 
  1. ควรมีการการสื่อสารนโยบาย และการทําโครงการมหัศจรรย 1,000 วันแรกแหงชีวิตให
ครอบคลุมทุกตําบลในเขตสุขภาพที่ 9 
 ประธาน ขอใหผูเก่ียวของของศนูยอนามัยรวบรวมขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับการจายยาโปรเจสเตอโรน
เพื่อประกอบการพิจารณาในลําดับตอไป 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 ๔.3 การดําเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดย พญ.ทิวาวรรณ  ปยกุลมาลา  ผอ.รพ.ชัยภูมิ 
       หลักการในการดําเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เพื่อใหโรงพยาบาลเปนฐานสงเสริมการ
ดําเนินงานเรื่องอาหารปลอดภัย ปลอดสาร (อินทรีย) โดยการใชสารตามที่กําหนดและถูกสุขลักษณะ/
สุขาภิบาล ใหความสําคัญกับวัตถุดิบทองถิ่นหรือพื้นเมือง เนนสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาและใหความรู
แกบุคลากร ผูเก่ียวของใหตระหนักถึงความสําคัญของการเลือกซื้ออาหาร ผัก ผลไมที่สะอาดปลอดภัย และใช
กระบวนการตามแนวทางประชารัฐ ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับพื้นที่รวมกับทุกภาคสวน 
 สรุปประเด็นที่โรงพยาบาลตองดําเนินการ  
 1) กําหนดนโยบายการดําเนินงาน รพ.อาหารปลอดภัย 
 2) แตงตั้งคณะกรรมการ จัดทําแผนระยะสั้น/ระยะยาว และบูรณาการรวมกับภาคสวนอื่น 
 3) ประกาศ สื่อสารนโยบาย ดําเนินการตามแผนงาน 
 4) กําหนดเมนูอาหารลวงหนา 2 เดือน 
 5) จัดระบบจัดซื้อจัดจาง 
 6) มีการตรวจสอบคุณภาพ ตรวจรับวัตถุดิบหากพบสารปนเปอนใหปรบั 
 7) มีการตรวจสอบคุณภาพประจําปจาก สสจ./อย. 
 8) มีการตรวจสถานที่ประกอบอาหารพ้ืนที่ในการจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย 
     ขอเสนอจากที่ประชุม 
    1. การจัดซือ้จัดจาง ราคาวัตถุดิบจะสูงกวาทองตลาดจะตองมีการปรกึษากับสตง. 
                       2. เพื่อใหมีวัตถุดิบตลอดป จะตองประสานหนวยงานตนน้ํา (เกษตรจังหวัด)  
     3. ควรมีการติดตอประสานกับ Green Market ของแตละอําเภอเรื่องการจัดสรรวัตถุดิบ 
     4. การขยายพื้นที่ดําเดินการไปยังรพช. และรพ.สต. เพื่อเชื่อมโยงนโยบาย 
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     5. ควรจัดเวทีประชุมอาหารปลอดภัย หรือมีการไปศึกษาดูงานเก่ียวกับการดําเนินงาน
อาหารปลอดภัย 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 4.4 การเตรียมการรับการตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ จ.บุรีรัมย โดย นพ.วิทิต 
สฤษฎีชัยกุล  นพ.สสจ.บุรีรัมย 
  กรอบการนําเสนอประกอบดวย ผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล การเตรียมความพรอม
ดานการแพทยและสาธารณสุขจังหวัดบุรรีัมยสู Moto GP และ Sport City การเปด Sport Clinic และ Burn 
Unit ในรพ.บุรีรัมย 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอใหเปนความรวมมือทัง้เขตสุขภาพ  
 4.5 การดําเนินงานของคณะขับเคลื่อนงานขับเคลื่อนงานตามนโยบายท่ีสําคัญระดับเขต เขตสุขภาพ
ที่ 9  
 4.5.1 โครงการพัฒนาศกัยภาพผูบริหารการแพทยและสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร 
ปงบประมาณ 2561 โดย นพ.ชวมัย  สืบนุการณ  รพ.สุรินทร 
 เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเขาอบรมใหเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพรอมและทักษะใน
การบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากรดานการแพทยและสาธารณสุขท่ีเหมาะสม โดยดําเนินการตั้งแต เม.ย. 
- มิ.ย. 2561 กลุมเปาหมาย รองผูบริหาร หรือหัวหนากลุมงานในสสจ. รพศ./รพท. และศูนยวิชาการในเขต
สุขภาพที่ 9 รวมทั้งสิ้น 30 คน  
 ขอเสนอจากท่ีประชมุ 
 1) การจัดหลักสูตรขอใหปรับหัวขอใหเหมาะสม ซึ่งผูเขาอบรมจะเปนผูบริหารรุนใหมใน
อนาคต 
 2) ควรเชญิวทิยากรที่มีประสบการณท้ังจากหนวยงานราชการและเอกชน 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 4.5.2 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ของผูตรวจราชการกระทรวงฯ 
–  สาธารณสุขนิเทศก ไตรมาส 1 เขตสุขภาพที่ 9 โดย นพ.วชิระ บถพิบูลย  สสจ.นครราชสีมา 
 ผลการดําเนินงานพบวาสวนใหญดําเนินการไดตามเปาหมาย มีเพียงบางตัวชี้วัดที่ตอง
วิเคราะหขอมูล พรอมทั้งกําหนดมาตรการแนวทางแกไข เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 4.6 (ราง)คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานควบคุมผลิตภัณฑยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล โดย นพ.ธีรวัฒน  วลัยเสถียร  ผอ.สคร.ที่ 9 
 เพื่อใหมีกลไกการขับเคลื่อน และดําเนินงานควบคุมผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
ระดับพื้นที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมตามแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ. 2558 –  
2562 และยุทธศาสตรนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ พ.ศ. 2560 –  2563 และสงเสริม
ความรวมมือระหวางภาคีเครอืขายเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ภายในเขตสุขภาพที่ 9 จึงขอเสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและ
คณะทํางานควบคุมผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
 ประธาน เนื่องจากในรางคําสั่งท่ีเสนอเปนงานที่เก่ียวของกับหนวยงานอ่ืนๆนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งผูตรวจราชการกระทรวงไมมีอํานาจลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดังกลาว ในการนี้ขอให
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ผูเก่ียวของในการดําเนินงานปรกึษาหารอืรายละเอียดรวมกับกลุมกฎหมายกอน เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการ
ดําเนินงาน 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ 
 5.๑ ผลการดาํเนินงานงบลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขตสุขภาพที่ 9 โดย นางจุฑารัตน  มากคงแกว 
ผช.ผตร.เขตสุขภาพที่ 9  
 ผลการดําเนินงานงบลงทุนคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอมูล ณ วันท่ี 15 ม.ค. 2561 วงเงินที่ไดรับจัดสรร เฉพาะรายการใหม 554.84 ลานบาท แบงเปนครุภัณฑ 
312.3 ลานบาท ลงนามสัญญารอยละ 99.42 ไดผูรับจางรอยละ 0.38 ยังไมไดผูรับจางรอยละ 0.19 
กอสรางผูกพันใหม 180.2 ลานบาท ยังไมไดผูรับจางทุกแหง และกอสรางผูกพันปเดียว 62.3 ลานบาท     
ลงนามสัญญารอยละ 95.24 ไดผูรบัจางรอยละ 4.76       
                    มติที่ประชุม รับทราบ  
 ๕.2 รายงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับ Service plan ดวยงบเงินอุดหนุน เขตสุขภาพที่ 9 
โดย พญ.จุฑาทิพย  พฤฒิจิระวงศ รพ.ชัยภูมิ 
 ในป 2561 ไดรับจัดสรรงบประมาณ 2 ลานบาท รอเบิกจายเดือน ม.ค. 2561 จํานวน 
1,228,100 บาท สวนงบประมาณป 2560 รอดําเนินการ 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) จํานวน 1,740,000 บาท อบรม 1 มี.ค. –  3 ส.ค. 2561  
 แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดวยงบอ่ืนๆ (งบเงินอุดหนุนจากสปค.) จํานวน 1 หลักสูตร  
คือ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติครอบครัว (ตอยอดจาก NP) จัดอบรมท่ีวพบ.สุรินทร    
ในเดือนมี.ค. 2561 ขอใหเรงรดัการเบกิจายงบอุดหนุน ซึง่หากลงทะเบียนแลวสามารถเบิกจายได 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.3 รายงานการบริหารตําแหนงวางที่ไดรับอนุมัติ เขตสุขภาพที่ 9 โดย พญ.จุฑาทิพย  พฤฒิจิระวงศ 
รพ.ชัยภูมิ 
  การดําเนินการบริหารตําแหนงวางที่ไดรับอนุมัติ เขตสุขภาพที่ 9 มีตําแหนงวางทั้งหมด 279 
ตําแหนง อนุมัติใหใช (รอบท่ี 1) จํานวน 155 ตําแหนง อนุมัติใหใช (รอบท่ี 2) จํานวน 124 ตําแหนง และ
อนุมัติซ้ํา สงคืน ฯลฯ จํานวน 9 ตําแหนง 
  มติที่ประชุม รับทราบ  
 ๕.4 การสํารวจขอมูลจิตอาสา : เราทําความดีดวยหัวใจ สนับสนุนงานดานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 
นครชัยบุรินทร โดย นพ.สุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร  นพ.สสจ.นครราชสีมา 
       ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ไดแจงให สสจ.ทุกแหงสํารวจและรวบรวมขอมูลจิตอาสาในพื้นที่ 
เขตสุขภาพที่ 9 มีจิตอาสาท้ังหมด 136,414 คน ผานการอบรม 94,415 คน คิดเปนรอยละ 69.22 
 ประธาน ขอใหสํารวจขอมูลโดยเนนจิตอาสาดานการแพทยและสาธารณสุขท่ีขึ้นทะเบียนแลว 
และไดรบัการอบรม 
   มติที่ประชุม รับทราบ  
 ๕.5 สถานการณโรคติดตอที่สําคัญในเขตสุขภาพที่ 9 โดย นพ.ธีรวัฒน  วลัยเสถียร  ผอ.สคร.ที่ 9 
 โรคไขหวัดใหญ (ระหวางวันที่ 1 ม.ค. –  6 ม.ค. 2561 สัปดาหที่ 53) เขตสุขภาพท่ี 9        
พบผูปวย 24,395 ราย อัตราปวย 362.41 ตอประชากรแสนคน มีผูเสียชีวิต 39 ราย อัตราปวยตายรอยละ 
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0.16 โดยในปนี้พบการระบาดตั้งแตตนป ปจจุบันมีแนวโนมผูปวยเพิ่มข้ึน สวน ผูปวย ILI ทุกจังหวัดในเขต
สุขภาพที่ 9 มีสัดสวนผูปวยเพิ่มสูงข้ึน สวนใหญมากกวารอยละ 5 
  ขอเสนอแนะ 
  1) งานระบาดวิทยาตรวจสอบคุณภาพการรายงาน ILI ใหครบถวน และวิเคราะหความเสี่ยง 
หากพบวาเกินคามาตรฐานถือวาเสี่ยงสูง ควรเฝาระวังอยางตอเนื่อง 
  2) ขอความรวมมือสถานศึกษาในการเฝาระวัง แจงขาวผูมีอาการสงสัยหรือปวยเปนไขหวัด
หลายคนในพื้นที่ เพื่อความรวดเร็วในการสอบสวนโรค 
  3) เฝาระวัง ติดตามสถานการณ เรื่องไขหวัดนก ควบคูกับไขหวัดใหญอยางเครงครัด พรอม
กับแจงอสม. เฝาระวังเหตุการณผิดปกติ หากพบสัตวปกปวยตายเปนกลุมกอน ใหแจงเจาหนาที่ปศุสัตวและ
เจาหนาท่ีสาธารณสุข 
 โรคมือ เทา ปาก (ระหวางวันท่ี 1 ม.ค. –  6 ม.ค. 2561 สัปดาหที่ 53) เขตสุขภาพท่ี 9        
พบผูปวย 7,420 ราย อัตราปวย 110.24 ตอประชากรแสนคน ไมมีผูเสียชีวิต แนวโนมผูปวยสูงขึ้น แตยังไม
เกินคามัธยฐานยอนหลัง 5 ป 
  ขอเสนอแนะ 
  1) ชวงฤดูหนาวและชวงฤดูฝน หนวยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีควรเฝาระวังอยางใกลชิด 
  2) การประชาสัมพันธ สื่อสารความเสี่ยง ใหกับผูปกครอง ผูดูแล เพราะพบผูปวยมากสุด   
ในกลุมวัยเด็กเล็ก สวนสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนยเด็กเล็ก โรงเรียน ไมควรใหเด็กปวยเขาเรียนจนกวาจะหาย    
เปนปกติ และดูแลอนามัยสิ่งแวดลอมใหดี 
  3) เนนย้ําการเฝาระวังเหตุการณ (event base) เสริมจากระบบเฝาระวังปกติ เพื่อใหรูเร็ว
และควบคุมโรคไดเร็ว 
 โรคไขเลือดออก (ระหวางวันท่ี 1 ม.ค. –  6 ม.ค. 2561 สัปดาหที่ 53) เขตสุขภาพที่ 9        
พบผูปวย 3,904 ราย อัตราปวย 58.00 ตอประชากรแสนคน มีผูเสียชีวิต 2 ราย อัตราปวยตายรอยละ 
0.05 แนวโนมผูปวยลดลง 
  ขอเสนอแนะ 
  1) การปองกันเนนมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค อยางตอเนื่อง ระดับตําบลใชมาตรการ 3 3 1      
ในการควบคุมโรค 
  2) เนนมาตรการเขมขนในกลุมเด็กวัยเรียน โรงเรียน 
 โรคอุจจาระรวงจากไวรัสโรตา ในป 2560 ทั้งประเทศมีรายงานผูปวยจากโรคอุจจาระรวง
ประมาณ 1 ลานคน จากการสุมตรวจพบวามีผูปวยเพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะในกลุมผูใหญ และพบมากในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เขตสุขภาพท่ี 9 มีรายงานผูปวยจากโรคอุจจาระรวงประมาณปละ 1 แสนคน 
กรมควบคุมโรค จะมกีารเฝาระวังและสอบสวนโรคเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนตอไป     
  ขอเสนอจากที่ประชุม 
  ขอใหมีการระบุมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคไขหวัดใหญ เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
   มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 



๘ 
 

 ๕.6 การดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลปใหม 2561 
โดย นพ.ธีรวัฒน  วลัยเสถียร  ผอ.สคร.ที่ 9 
  สถิติอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ชวงเทศกาลปใหม 2561 รายงานวันที่ 28 ธ.ค. 2560 –  3 ม.ค. 
2561 (ยอดสะสม 7 วัน) ขอมูลทั้งประเทศพบวาการบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลงจากปท่ีแลว แตในเขต
สุขภาพที่ 9 พบวาการบาดเจ็บเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.39 และเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรอยละ 21.95 
  การดําเนินงาน 3 ดานประสานใจทุกครอบครัวปลอดภัย ทุกเทศกาล เขตสุขภาพที่ 9 พบวา    
มีการเย่ียมเสริมพลังโดยผูบริหาร และมีการติดตามการดําเนินงาน 3 ดานประสานใจผาน App.ดานครอบครัว 
และ Group Line ดานครอบครัว 
   ขอเสนอจากที่ประชมุ 
   ควรมีการดําเนินการตอในชวงเทศกาลสงกรานต และมีทีมเยี่ยมเสริมพลังในชวงเดือน มี.ค. 
2561  
  ประธาน 
   ขอใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 3 ดานประสานใจ และแผนงานที่จะดําเนินการตอ 
ทั้งนี้มอบสาธารณสุขนิเทศกเสนอแบบรายงานกําหนด Definition ใหชัดเจน สวนการบริหารจัดการใหสสจ.
ดําเนินการ จากการนําเสนอขอมูลมอบให สคร.9 สังเคราะห วิเคราะหขอมูลภาพรวมเขตสุขภาพและสรุป
ขอมลูเพื่อเสนอกระทรวงตอไปภายในเดือน ก.พ. 2561 
  มติที่ประชุม รับทราบ  
 ๕.7 แนวทางขับเคลื่อนการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล และการจัดการการดื้อยาตานจุลชีพ เขต
สุขภาพที่ 9 ปงบประมาณ 2561 โดย ภก.ทอง  บุญยศ  สสจ.สุรินทร 
  ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยมุงเนนใหมีการใชยา
อยางสมเหตุผล และการปองกันและควบคุมเชื้อดื้อยาตานจุลชีพในสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อใหการนํานโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ เขตสุขภาพที่ ๙ จึงกําหนด
มาตรการในการบริหารจัดการและการดําเนินงานท่ีสําคัญสําหรับหนวยงานทุกระดับในสังกัด ประกอบดวย
การจัดทํากลไกการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน การใชยาสมุนไพรเพื่อทดแทนการใชยาแผนปจจุบัน 
การปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ (AMR) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในพื้นที่ 
รวมทั้งการมีระบบขอมูลสนับสนุนการใชยาอยางสมเหตุผล เชน HDC RDU-2016 RDU-R9 นอกจากนี้รพ.
ทุกแหงยังดาํเนินการใหมีโปรแกรม Pop up warning หรือ Pop up lock เพื่อเปาหมายการดําเนินงาน RDU 
ขั้นที่ 1 ไมนอยกวารอยละ 80 ขั้นท่ี 2 ไมนอยกวารอยละ 20 จํานวนอําเภอท่ีรพ.สต.ผานเกณฑใช ATB     
ใน RI&AD มากกวารอยละ ๔๐ จํานวนอําเภอที่รพ.สต.ผานเกณฑใช ATB ใน RI&AD มากกวารอยละ ๖๐ 
โรงพยาบาลที่ตองมีระบบการจัดการเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ (AMR) อยางบูรณาการ จํานวน 9 แหง 
   ประธาน 
   ขอให ทีมผู เ ก่ียวของพิจารณารายละเอียดของเนื้อหา เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการ
ดําเนินงานสามารถดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันได 
  มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 



๙ 
 

 ๕.8 รายงานผลการดําเนินงาน Service Plan สาขา RDU โดย นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.
สุรินทร 
  ผลการดําเนินการขับเคลื่อน RDU เขตสุขภาพที่ 9 ไตรมาสที่ 1 ป 2561 พบวา RDU ขั้นที่ 1 
ดําเนินการไดรอยละ 64.04 ขั้นที่ 2 ดําเนินการไดรอยละ 2.25 สวนการสงตอผูปวย AMR ระหวางรพ.และ
การจัดการศพติดเชื้อ อยูระหวางดําเนินการประเมินในไตรมาสที่ 3 
  สรุปผลการจัดงานกาวไปอีกกาว RDU 9 เม่ือวันท่ี 10-12 ม.ค. 2561 ณ หองประชุมสระ
โบราณ รพ.สุรนิทร พรอมกับการเปดตัว RDU-R9 โดยมีจุดเนนเพิ่มเติมไดแก การบูรณาการ Service Plan & 
RDU การใชสมุนไพรทดแทน First line การสงตอผูปวย AMR และ การจัดการศพติดเชื้อ AMR 
   ประธาน 
   ขอใหผูเก่ียวของหา Key success ในการดําเนินงาน นอกจากนี้ขอใหนพ.ประวีณ ตัณฑประภา 
และภก.ทอง บุญยศ หาขอมูลภาพรวมทุกเขตสุขภาพมานําเสนอเนื่องจากขณะนี้ทราบเฉพาะขอมูลของเขต
สุขภาพที่ 9 
  มติที่ประชุม รับทราบ  
 ๕.9 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร CPPO เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร ไตรมาสที่ 
1 (ต.ค. –  ธ.ค. 2561) โดย นพ.วิทิต  สฤษฎีชัยกุล  นพ.สสจ.บุรีรัมย 
  จากการดําเนนิงานภาพรวมทั้ง 15 ตัวชี้วัดที่รบัผิดชอบ พบวาตัวชี้วัดที่ยังเปนปญหาและโอกาส
พัฒนามีจํานวน 8 ตัวชี้วัด แบงเปน 
  5.8.1 ตัวชี้วัดที่ไมมีขอมูล (N/A) 4 ตัว 
   1) เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100: OFI เรงรัดการพัฒนาความรูการดูแล
สุขภาพหญิงต้ังครรภและครอบครัว และขับเคลื่อนนโยบายโภชนาการ 1,000 วันแรก 
   2) รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายมีความรอบรูดานสุขภาพ: OFI ควรกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานใหชัดเจนระดับเขตเพื่อขับเคลื่อนเปนแนวทางเดียวกัน 
   3) รอยละของสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนที่ผานเกณฑ Friendly service: OFI 
เรงรัดการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพพื้นที่ชายแดนโดยใช DHB และ one health 
และความรวมมือชายแดนระหวางประเทศ  
   4)  รอยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑที่กําหนด: OFI 
อยูระหวางดําเนินการและรายงานผลในไตมาสท่ี 3 
  5.8.2 ตัวชี้วัดที่ไมผาน 4 ตัว 
   1) อัตราประชากรกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดัน
โลหิตท่ีบาน (>=10%): OFI อยูระหวางดําเนินการรายงานผลงานไตรมาส 2 
   2) อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม (>=85%): OFI ยังไมครบคอรส    
การรักษา 
   3) รอยละของตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและ
มะเร็งทอน้ําดี (>=80%): OFI 1.ประสานแพทยทั่วไปเขารับการอบรม ณ คณะแพทยฯ มข. 2.เสนอให อปท.
มีระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกตอง 
   4) รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ Green & Clean 
Hospital (พื้นฐาน 90%): OFI เรงรัดการยกระดับมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดลอม และพัฒนาพื้นท่ีชุมชน 
 



๑๐ 
 

   ขอเสนอจากที่ประชมุ 
   ตัวชี้วัดวัณโรคควรประเมินในคนที่รักษาครบ 6 เดือนแลว 
  มติที่ประชุม รับทราบ  
 ๕.10 เรื่องจากผูแทนผอ.รพช., สสอ. และผอ.รพ.สต. โดย นางปราณี  ประไพวัชรพันธ ผอ.รพ.สต.นาราก 
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
  จากการหารือรวมกันของผูแทนรพ.สต.ทั้ง 4 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 มีทั้งสิ้น 8 ประเด็นดังนี้ 
1) ขอใหมีการกระจายกลุมเปาหมายการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหาร เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่หางไกล 
2) การจางพนักงานขับรถ ของรพ.สต.  3) มาตรการดําเนินการปองกัน เยียวยากรณีเกิดอัคคีภัยในบานพัก
เจาหนาที่ รพ.สต.  4) การทําประกันภัยรถยนตรพ.สต. มีหรือไม  5) ขอมูลเงินเดือนของเจาหนาที่ ควรปรับ
ใหเปนปจจุบัน  6) ขอใหมีการจัดสรรงบประมาณตางๆ ใหชัดเจน  7) การเปลี่ยนระบบไฟฟา ที่มีอายุการใช
งานเปนเวลานาน เพื่อปองกันอัคคีภัย  8) การสํารวจบานพักเจาหนาที่ท่ีมีอายุการใชงานมากกวา 20 ป และ
สํารวจความเพียงพอของบานพักเจาหนาที่ในรพ.สต. 
   ประธาน 
   1) การจางพนักงานขับรถยนตของรพ.สต. ขอใหรวบรวมขอมูลความจําเปนในการจาง      
2) บานพักขาราชการในรพ.สต.สวนใหญไมมีการทําประกันภัยให หากเกิดเหตุการณใดๆการเยียวยาให
พิจารณาตามความเหมาะสม 3) การทําประกันภัยรถยนตรพ.สต. ตองผานมติคณะกรรมการระดับประเทศ  
  มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

- ไมมี –  

 

 

            ปดประชุมเวลา 1๒.30 น.
  

       นางพรอนันต กิตติมั่นคง        สรุปรายงานการประชุม 
       น.ส.พนิดา  โชติชัย 


