
๑ 

 

           รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๙ 
ครั้งที่  ๗/ปีงบประมาณ  ๒๕6๑  วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕61 

ณ ห้องประชุมช้างเผือก  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ผู้เข้าประชุม  
1. นายไพศาล ดั่นคุ๎ม  ผู๎ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประธาน 
2. นายยุทธนา  พูนพานิช  สาธารณสุขนิเทศก์     
3. นางจุฑารัตน์  มากคงแก๎ว  ผู๎ชํวยผู๎ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
4. นายวชิระ  บถพิบูลย์  (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
5. นายภูวเดช  สุระโคตร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
6. นายภาสกร  ไชยเศรษฐ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
7. นายอนันต์  กนกศิลป์  (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
8. นายสมชัย  อัศวสุดสาคร  ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
9. นางทิวาวรรณ  ปิยกุลมาลา ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ 
10. นายจรัญ  ทองทับ  ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
11. นายประวีณ  ตัณฑประภา ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ 
12. นางกาญจนา  ยังขาว  (แทน)ผู๎อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ 
13. นายบรรจง  กิติรัตน์ตระการ ผู๎อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 
14. นางสุวรรณี  เรืองเดช  ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
15. ทพญ.กันทิมา  เหมพรหมราช (แทน)ผู๎อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 9 
16. นายสมมารถ  ชัยวงษ์  ผู๎อ านวยการส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙ 
17. นายมณเฑียร  เพ็งสมบัติ  ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลปากชํองนานา จ.นครราชสีมา 
18. นายจิรศักดิ์  วิจักขณาลัญฉ์ ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 
19. นายวัชรพงษ์  ชอบสุข  ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลนางรอง  จ.บุรีรัมย์ 
20. นายประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลปราสาท  จ.สุรินทร์ 
21. นายสุภาพ  ส าราญวงศ์  ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
22. น.ส.ต๎องตา  ชนยุทธ  (แทน)ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลบัวใหญํ จ.นครราชสีมา 
23. นางปราณี ประไพวัชรพันธ์ ผอ.รพ.สต.นาราก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
24. นางพรอนันต์  กิตติม่ันคง  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสุรสิทธิ์  จิตรพิทักษ์เลิศ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
๒. นายสุรัตน์  สํงวิรุฬห์  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
๓. นายทวีชัย  วิษณุโยธิน  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
๔. นายธนณัท  สุเมธเชิงปรัชญา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 



๒ 

 

๕. นายธงชัย  เขมรัตน์ตระกูล โรงพยาบาลปากชํองนานา จ.นครราชสีมา 
๖. นายประมวล  เหลําสมบัติทวี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
๗. นายณรงค์ศักดิ์  บ ารุงถิ่น  โรงพยาบาลชัยภูมิ 
๘. นายทอง บุญยศ   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
๙. นายชวมัย  สืบนุการณ์  โรงพยาบาลสุรินทร์ 
๑๐. นางสาวรวิวรรณ  เติมศิริกุล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๑. นางณัฐญา  นิยมทอง   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๒. นางสาวนาตยานี  เซียงหนู ศูนย์อนามัยที่ ๙ 
๑๓. นายธนบดี  ฉายาพันธุ์  โรงพยาบาลชัยภูมิ 
๑๔. นายกฤษฎา  กุลกระจําง  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๕. น.ส.ณัฐนรี  ทางธรรม  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๖. นางสาววีรพร  ฉ่ าตะคุ  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๗. น.ส.สุดารัตน์  นพขุนทด  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๘. นายอมรเทพ  ธงสันเทียะ  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๙. นางสาวนิธิภรณ์  โสดาศร ี ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๐. น.ส.พนิดา  โชติชัย  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๑. น.ส.สุพรรษา  เข็มทอง  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๒. นายธนพงษ์  กูละพัฒน์  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๓. นายจักรินทร์  วันผักแวํน  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๔. นายจักรกฤษณ์  มงคลสวัสดิ์ ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๕. น.ส.พรทิพย์  จันทโชติ  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 

ผู้ไม่เข้าประชุม  เนื่องจากติดราชการ  
๑. นางลลิตยา  กองค า  ผู๎อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติเขต 9 
๒. นางนาตยา  ทฤษฎิคุณ  ผู๎อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙ 
๓. นายกิตติ  โลํสุวรรณรักษ์  ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
๔. นายณรงค์  เสือบุญ  สาธารณสุขอ าเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
๕. นายปัณฐวิชญ์  มุํงสมัครศรีกุล สาธารณสุขอ าเภอภูเขียว จ.ชยัภูมิ 
๖. นายวิชัย  ประตังทะสา  สาธารณสุขอ าเภอละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 
๗. นายศิวเทพ  วรรณทอง  สาธารณสุขอ าเภอบัวเชด จ.สุรินทร์ 
๘. นายศุกรี  รัตน์ประโคน  ผอ.รพ.สต.ดอนอะราง อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ 
๙. นายบุญมา  คงโพธิ์น๎อย  ผอ.รพ.สต.บ๎านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 
๑๐. นายชัชพล  นับถือดี  สสอ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 

 



๓ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓0 น.  นายไพศาล  ดั่นคุ้ม   ผู้ตรวจราชการกระทรวง    ประธาน 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 แจ๎งก าหนดการจัดงานตําง ๆ ในเขตสุขภาพที่ ๙ มีดังนี ้

- วันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๑ การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  
โดยนายแพทย์เสรี ตู๎จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข ณ จังหวัดชัยภูมิ 

- วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ 
นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร) ลงพ้ืนที่ตรวจราชการในการประชุม ครม.  นอกสถานที่อยํางเป็นทางการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลําง ๑ (นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์) ณ โรงพยาบาลล าปรายมาศ 
อ าเภอล าปรายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

-วันที่ 7-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ครม.สัญจร ณ จ.บุรีรัมย์ 
-วันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สป.สัญจร จ.บุรีรัมย์ 

 ประธาน ขอให๎ทุกหนํวยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่เกี่ยวข๎องรํวมเป็นเจ๎าภาพ และขอเชิญ
ผู๎บริหารทุกทํานเข๎ารํวมงานด๎วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
1.2 โรคพิษสุนัขบ๎า 
 เนื่องจากได๎มีการตรวจราชการบูรณาการรํวมกับส านักนายกรัฐมนตรี ปี ๒๕๖๑ พบผู๎เสียชีวิต

จากโรคพิษสุนัขบ๎าทั้งประเทศ จ านวน ๗ ราย ซึ่งอยูํในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๙ จ านวน ๓ ราย (จ.สุรินทร์  
จ.นครราชสีมา และ จ.บุรีรัมย์) โดยปัญหาทีพ่บในเขตสุขภาพที่ 9 คือ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎าในคนเริ่มมี
การขาดแคลนในบางพ้ืนที่ และการกระจายของวัคซีนไมํครอบคลุม จึงขอให๎พิจารณาพ้ืนที่เป็นล าดับแรก 
ซึ่งต๎องให๎เพียงพอและให๎เจ๎าหน๎า รพ.สต. มีการรณรงค์เชิญชวนให๎ประชาชนกลุํมเสี่ยงมารับวัคซีนให๎ครบ 
ตามจ านวน 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/ปีงบประมาณ ๒๕๖1 
   วันที่ ๑๙ มี.ค. 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบุรีรัมย์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย ์

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม และหากมีการแก๎ไขให๎รีบแจ๎งส านักงานเขตโดยดํวน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 3.1 การเบิกจํายงบประมาณ 
  3.1.1 ผลการด าเนินงานงบลงทุน ปี 2561 เขตสุขภาพที่ 9 โดย นางจุฑารัตน์ มากคงแก๎ว 
ผู๎ชํวยผู๎ตรวจราชการกระทรวง 
   ภาพรวมวงเงินงบลงทุน เขตสุขภาพที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน 
๑,๘๓๒.๕๔๒๒ ล๎านบาท โดยเป็นคําครุภัณฑ์ ๑,๒๘๗.๖๖๑๑ ล๎านบาท (๓๑ หนํวย) หรือร๎อยละ ๗๐.๒๗
เฉพาะรายการใหมํ จ านวน ๕๕๔.๘๔๗๑ ล๎านบาท แบํงเป็นคําครุภัณฑ์ จ านวน ๓๐๒.๓๔๓ ล๎านบาท กํอสร๎าง
ผูกพันปีเดียว ๖๒.๓๒๘๔ ล๎านบาท และกํอสร๎างผูกพันใหมํ ๑๘๐.๒๐๙๗ ล๎านบาท 
   มาตรการการเบิกจํายงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือ สงป.  
ดํวนที่สุด นร 0702/ว103 ลว. 8 ก.ย. 2560 ข๎อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน. 2561 เขตสุขภาพที่ 9 มีการ
เบิกจํายรวม PO ร๎อยละ ๙๗.๐๗ การเบิกจํายไมํรวม PO ร๎อยละ ๓๔.๖๕ ด าเนินการได๎ตามเป้าหมาย ได๎แกํ  
รพ.ปากชํองนานา จ.นครราชสีมา รพ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ รพ.บุรีรัมย์ สสจ.สุรินทร์ และ รพ.สุรินทร์ 



๔ 

 

   การเบิกจํายงบลงทุนรายจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข๎อมูล ณ วันที่  
๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ โดยภาพรวมเขต ๙ การเบิกจํายรวม PO ร๎อยละ ๙๖.๙๔ และการเบิกจํายไมํรวม PO 
ร๎อยละ ๓๘.๘๖  
  ประธาน ขอให๎ทุกหนํวยงานเรํงด าเนินการเบิกจํายงบปี ๒๕๖๒ 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.1.2 ผลการเบิกจํายงบประมาณ งบด าเนินงาน (ไมํรวมงบลงทุน และงบบุคลากร) เขตสุขภาพที่ 9 
โดย นายภูวเดช สุระโคตร นพ.สสจ.สุรินทร์ (ประธาน CFO เขตสุขภาพท่ี 9) 
   ข๎อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๘ เมษายน 2561 เขตสุขภาพที่ 9 มีการเบิกจําย 
งบด าเนินงาน (ไมํรวมคําตอบแทน) ร๎อยละ ๗๒.๔๒ การเบิกจํายคําตอบแทน (พตส./ฉ.11 และ ฉ.12)  
ร๎อยละ ๙๘.๔๕ รวมเบิกจํายงบด าเนินงานไปแล๎วร๎อยละ ๘๙.๘๑ (เป้าหมายการเบิกจํายภาพรวม ไตรมาสที่ 1  
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 33 ไตรมาสที่ 2 ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 55 ไตรมาสที่ 3 ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 77 และไตรมาสที่ 4 
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 98.33) 
  ประธาน ขอให๎หนํวยงานที่มีการเบิกจํายงบด าเนินงานต่ า โดยเฉพาะส านักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
ให๎ตรวจสอบตัวเลขการเบิกจํายด๎วย ทั้งนี้การเบิกจํายให๎ตรวจสอบของวิทยาลัยพยาบาลและให๎เพ่ิมชื่อ 
ในรายชื่อคณะกรรมการฯ 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๓.๒ การเตรียมความพร๎อมการจัดประชุม สป.สัญจร ครั้งที่ 3/2561 โดย นพ.อนันต์ กนกศิลป์ สสจ.บุรีรัมย์ 
 ความก๎าวหน๎าการเตรียมความพร๎อมการจัดประชุม สป.สัญจร ครั้งที่ 3/2561 ณ ห๎องประชุม 
RAJABHAT COMPLEX ชั้น ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระหวํางวันที่ 17 – 18 พ.ค. 2561 สามารถ
ลงทะเบียนแจ๎งความจ านงเข๎ารํวมประชุมผํานเว็บไซต์ สสจ. บุรีรัมย์  www.bro.moph.go.th ข๎อมูล 
การลงทะเบียนและส ารองห๎องพัก ณ วันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๑ โดยมีผู๎ลงทะเบียน จ านวน ๓๘๒ คน วันที่  
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑ ผู๎บริหารและผู๎เข๎ารํวมประชุมเดินทางสูํจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๑ ชํวงเช๎า
ลงทะเบียน/ชี้แจงแนวทางการศึกษาดูงาน ณ ห๎องประชุม Chang Arena จากนั้นเดินทางไปศึกษาดูงาน 4 แหํง 
ได๎แกํ ๑) เปิด PCC รพ.สต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง ๒) SPORT MEDICINE ณ รพ.บุรีรัมย์ ๓) มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน 
ณ มูลนิธิชัยพัฒนา อ.ล าปรายมาศ และ ๔) Continuum of care : COC จ.สุรินทร์ สรุปผลการศึกษา 
ดูงาน รับประทานอาหารกลางวัน ณ พ้ืนที่ศึกษาดูงาน การแตํงกายส าหรับผู๎บริ หาร/ผู๎เข๎ารํวมประชุม  
เสื้อฟอร์มฟ้า และทีมต๎อนรับ เสื้อ TO BE NUMBER ONE สีส๎ม สํวนชํวงบํายชี้แจงการจัดสรรงบประมาณ/
การสาธิต/กิจกรรมสร๎างเสริมสุขภาพและทัศนศึกษา (การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ งวด ๒ LINE Official 
Account และระบบการจัดคิว OPD มอบนโยบายการด าเนินงาน แขํงขันฟุตบอล ณ สนามซ๎อม Chang 
Arena ทัศนศึกษาสายวัด (ปฏิบัติธรรม) ทัศนศึกษาสายธรรมชาติ และทัศนศึกษาสายกีฬา) สํวนชํวงค่ า  
งานเลี้ยงรับประทานอาหารเย็น ณ ห๎อง Convention Hall โรงแรมอัลวาเรซ Theme: Sport Day@Enjoy2Senses of 
Buriram วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชํวงเวลา ๐๕.๐๐-๐๗.๐๐ น. กิจกรรมเดิน-วิ่ง ให๎สนุก เพ่ือคน
สาธารณสุขหุํนดี ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทยนครชัยบุรินทร์ ณ สนาม Chang Arena International Circuit 
เวลา ๐๘.๒๐-๑๒.๐๐ น. การประชุม สป.สัญจร ครั้งที่ 3/2561 ณ ห๎องประชุม RAJABHAT COMPLEX ชั้น ๖ 
ในสํวนของที่พัก/โรงแรม จังหวัดบุรีรัมย์ติดตํอไว๎ 8 แหํง ส าหรับผู๎บริหารระดับสูง 2 แหํง ผู๎เข๎ารํวมประชุม 5 
แหํง และพนักงานขับรถ 1 แหํง ขอความอนุเคราะห์รถบัส และรถตู๎ ส าหรับบริการรับ -สํง ผู๎เข๎ารํวมประชุม 
จ านวน ๗๙ คัน พร๎อมพนักงานขับรถ ดังนี้   

๑. รถตู ๎๒๖ คัน จากจังหวัดนครราชสีมา 
๒. รถตู๎ ๑๐ คัน จากจังหวัดสุรินทร์ 



๕ 

 

๓. รถตู๎ ๑๕ คัน จากจังหวัดชัยภูมิ 
๔. รถตู๎ ๒๖ คัน จากจังหวัดบุรีรัมย์ 

ส าหรับการแสดงโดยการแสดงชุดที่ ๑ โดยจังหวัดบุรีรัมย์ “เมืองปราสาท ๒ ยุค” ขบวนเสด็จพระนางภูปตินทร
ลักษมีเทวี และการแสดงชุดที่ ๒ โดย รพ.มหาราชนครราชสีมา อยูํระหวํางการแจ๎งชื่อการแสดง 
 ข๎อเสนอจากที่ประชุม 

1. การศึกษาดูงานถ๎าทราบจ านวนผู๎ เข๎ารํวมที่แนํนอนให๎จัดรถให๎พอดีกับผู๎ เข๎ารํวม  
หรือยืดหยุํนตามสถานการณ ์

2. ปรับเวลาการกลําวเปิดงานในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จากเวลา ๐๘.๓๐ น. เป็น ๐๙.๐๐ น. 
และขอให๎มี LOGO ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทยด๎วย 

3. ชํวงเวลาในการแจกเสื้อควรมีการควบคุมเวลาให๎ดี 
 มติที่ประชุม เห็นชอบและขอให๎เป็นความรํวมมือทั้งเขตสุขภาพ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ ครม.สัญจร : ประเด็นมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน โดย นพ.ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศน์ 
 โครงการดังกลําวเกิดขึ้นจาก เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีระดับ IQ ต่ ากวํา ๑๐๐ และ
หลักการของโครงการคือ พันธุกรรม อาหารและโภชนาการ และสภาพแวดล๎อม ซึ่งปัจจัยเหลํานี้จะต๎องเป็นบวก  
 ๑. วัตถุประสงค์ของโครงการมี ดังนี้ 

 ๑.๑ เพ่ือตระหนักและสํงเสริมให๎ครอบครัว ชุมชนและสังคมตระหนักถึงความส าคัญของการ
ดูแลและเอาใจใสํตํอสุขภาพของสาตรีตั้งครรภ์และเด็กอายุ ๐-๒ ปี รวมทั้งการสร๎างความผู๎พันระหวํางเด็ก 
ครอบครัว และชุมชน 

 ๑.๒ เพ่ือสร๎างความรํวมมือจากภาคีเครือขํายและองค์กรตําง ๆ ในการพัฒนาสุขภาพขอสตรี
ต้ังครรภ์และเด็กอายุ ๐-๒ ปี รวมทั้งการรํวมกันแก๎ไขปัญหาและหาทางออกให๎กับครอบครัว 

 ๑.๓ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและเพ่ิมการเข๎าถึงบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานตามชุดสิทธิ์
ประโยชน์ที่พึงได๎รับในกลุํมสตรีตั้งครรภ์และเด็กอายุ ๐-๒ ปี  
 ๒. เป้าหมาย : เด็กไทย แข็งแรง เกํง ดีมีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ 
 ๓. กิจกรรมการดูแลสตรีและเด็ก ๐-๒ ปี โครงการมหัศจรรย์ 1,๐๐๐ วันแรกแหํงชีวิต ดังนี้ 

 ๓.๑ กิจกรรมทางสุขภาพหมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องโดยตรงกับการดูแลสุขภาพของสตรี
ตั้งแตํระยะกํอนการตั้งครรภ์จนถึงคลอดและเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ ๒ ปีบริบูรณ์ 

 ๓.๒ กิจกรรมทางสังคม หมายถึง กิจกรรมที่เสริมเติมเต็มสํวนขาดและสร๎างความเข๎มแข็ง
ให๎กับหญิงตั้งครรภ์ เด็กและครอบครัว ได๎แกํ กิจกรรมด๎านขนบธรรมเนียมประเพณีกิจกรรมที่สร๎างความรัก
ความอบอุํนให๎เด็ก การเยี่ยมบ๎านเพ่ือแก๎ไขปัญหาของหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว ฯลฯ   
   ๔. โครงสร๎างการขับเคลื่อน ได๎แกํ ระดับจังหวัด (คณะอนุกรรมการสํงเสริมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจังหวัดแตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัว (CFT จังหวัด)) ระดับอ าเภอ (คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) แตํงตั้ง คณะกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัวอ าเภอ (CFT อ าเภอ) และต าบล 
และระดับต าบล คณะกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัวอ าเภอ (CFT ต าบล) แตํงตั้งทีมพัฒนาเด็กและครอบครัว 
(CFT หมูํบ๎าน) 



๖ 

 

   ๕. สิ่งที่จะด าเนินการในปี ๒๕๖๑ ได๎แกํ ๑) ขยายพ้ืนที่ด าเนินการ ทุกอ าเภอ ทุกต าบล ตั้งแตํ
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๒) จัดอบรม “มหัศจรรย์ ๔ ขั้นตอน (การสร้างจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ 
การสร้างแรงบันดาลใจอัจฉริยะแสนดี การน าความรู้และเครื่องมือไปใช้ในชีวิตจริง และการสร้างแรงบันดาลใจ) 
๓) จัดตั้งกองทุนมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน เขตนครชัยบุรินทร์ และ ๔) ดูแลตํอเนื่องให๎ครบ ๕ ปี “โครงการหนู
น๎อยอัจฉริยะและแสนดี” (Good IQ & Great EQ) 
  ประธานที่ประชุม ให๎เลือกจุดเดํนของโครงการที่ด าเนินการในเขตสุขภาพที่ ๙ และมีการจัดระบบ
อยํางไรที่แตกตํางจากการด าเนินเนินการในระดับประเทศ เชํน การกรอกข๎อมูล การด าเนินการในอนาคต ฯลฯ 
และให๎น าเสนอเฉพาะข๎อมูลที่แตกตํางจากภาพรวมของประเทศ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 4.๒ กิจกรรมด าเนินงานเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๕๖๑)  
โดย นพ.วชิระ บถพิบูลย์ สสจ.นครราชสีมา 
  ๑. กิจกรรมของ รพ.มหาราชนครราชสีมา มีดังนี้ 
   -วันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ประชุมวิชาการครบรอบ ๑๐๙ ปี โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา 
   -วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ วันมมหิดล 
   -วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ วันสถาปนาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
  ๒. กิจกรรมของ รพ.ปากชํองนานา จ.นครราชสีมา มีดังนี้ 
   -กันยายน ๒๕๖๑ มหกรรมสํงเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองปากชํอง “มหัศจรรย์ ๑๐๐ ปี 
สาธารณสุขไทย” และ กิจกรรมเปิดป้ายอาคาร ๑๐๐ ปี สาธารณสุขไทย 
  ๓. กิจกรรมของ สสจ.ชัยภูมิ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ “รํวมเปิดป้ายอาคาร ๑๐๐ ปี พร๎อมกับ
กระทรวงสาธารณสุข 
  ๔. กิจกรรมของ สสจ.บุรีรัมย์ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ “ประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
  ๕. กิจกรรมของ รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ “เปิดอาคาร (๙ ชั้น) ๑๐๐ ปี  
การสาธารณสุขไทย 
  ประธานที่ประชุม การจัดกิจกรรมเดํนในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ของเขตสุขภาพที่ ๙ จะมีการ
จัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๙ และเปิดอาคาร (๙ ชั้น) ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย 
โรงพยาบาลสุรินทร์ จึงขอให๎ทุกหนํวยงานให๎ความรํวมมือในการจัดกิจกรรมดังกลําวด๎วย 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 ๔.๓ โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดย นพ.ณรงค์ศักดิ์ บ ารุงถิ่น รองผอ.รพ.ชัยภูมิ 
  ก าหนดการการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
ณ ห๎องประชุมพญาแล ๑ อาคารผู๎ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น ๔ โรงพยาบาลชัยภูมิ โดยนายแพทย์เสรี 
ตู๎จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งชํวงเช๎าการเยี่ยมชมเครือขํายการปลูก
ผักปลอดภัย ที่สํงผลผลิตเข๎าสูํโรงพยาบาลที่รํวมโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยที่บ๎านโนนอดน๎อย  
 ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และรับฟังการน าเสนอความก๎าวหน๎าการด าเนินงานโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย ชํวงบํายเยี่ยมชมบูธนิทรรศการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยภาพรวมเขตสุขภาพที่ ๙ และบูธนิทรรศ
การโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยภาพรวมจังหวัด ของทั้ง ๔ จังหวัด ส าหรับเนื้อหาการจัดบูธนิทรรศการจังหวัดละ 
๑ บูธ เป็นภาพรวมของจังหวัดบูรณาการ ผลการด าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน รํวมกับภาคีเครือขํายภาคการเกษตรจังหวัด ปศุสัตว์ ประมงจังหวัด 
พาณิชจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และบริษัทประชารัฐจังหวัดและองค์กรบริหารสํวนจังหวัด 



๗ 

 

  ประธานที่ประชุม เน๎นย้ าให๎หนํวยงานเจ๎าภาพชี้แจงนโยบายการด าเนินโครงการดังกลําวให๎กับ
กับเกษตรจังหวัด ปศุสัตว์ ประมงจังหวัด พาณิชจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และบริษัทประชารัฐจังหวัด  
และองค์กรบริหารสํวนจังหวัด ให๎มีความเข๎าใจตรงกัน และในปี ๒๕๖๑ ต๎องเริ่มด าเนินการใน รพช. เพิ่มด๎วย 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๔.๔ การจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๑ (คําตอบแทน และ ฉ๑๑ ๑๒) โดย นพ.ภูวเดช สุระโคตร  
นพ.สสจ.สุรินทร์ 

  งบประมาณที่ได๎รับการจัดสรรคําตอบแทน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขตสุขภาพที่  ๙  
รวมทั้งสิ้น 1๘๔,๘๓๐,๕๕๖.๘๙ ล๎านบาท โดยจังหวัดนครราชสีมา 70,289,660.73 ล๎านบาท จังหวัด
ชัยภูมิ 30,700,796.18 ล๎านบาท จังหวัดบุรีรัมย์ 47,127,297.09 ล๎านบาท และจังหวัดสุรินทร์ 
36,712,802.89 ล๎านบาท  

  การจัดสรรคําตอบแทนฯ (ฉ.๑๑ ฉ.๑๒) เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งวดที่ ๑  
รวมทั้งสิ้น 92,415,278.4๖ ล๎านบาท โดยเบิกจํายแล๎วจ านวน 90,524,266 ล๎านบาท หรือร๎อยละ 
97.84 และงวดที่ ๒ ผลการจัดสรร รวมทั้งสิ้น 92,415,278.44 ล๎านบาท 

 ประธานที่ประชุม  
๑. ให๎ทุกหนํวยงานท าความเข๎าใจการจํายเงินคําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานให๎กับหนํวย

บริการในสังกัด ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ดํวนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๒.๔/ว๑๐๖๑ ลว ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๙ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจํายเงินคําตอบแทน แนบท๎ายข๎อบังคับกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วย
การจํายเงินคําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานให๎กับหนํวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามข๎อ ๒ (๑๑.๔) และหนังสือกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ สธ ๐๒๐๒.๓.๑/๑๑๐๗ ลว ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและซักซ๎อมความเข๎าใจ
แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ 

๒. ให๎ทุกหนํวยงานเรํวด าเนินการตรวจสอบการเบิกจํายให๎ทันเวลา และหากมีประเด็นควรจะ
เรํงแก๎ไขทันที ทั้งนี้ ขอให๎ทุกจังหวัดตรวจสอบและรายงานให๎ผู๎ตรวจฯ ทราบ ไปที่ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๔.๕ จัดสรรแพทย์ประจ าบ๎าน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต๎นสังกัดเขตสุขภาพที่ ๙ โดย พญ.ทิวาวรรณ  
ปิยกุลมาลา (ประธาน CHRO) 
  ขอมติการจัดสรรแพทย์สาขากุมารเวชศาสตร์และสาขาอายุรศาสตร์ทุนโควต๎าเขต โดยสาขา
กุมารเวชศาสตร์ ต๎องปฏิบัติงานหลังส าเร็จการศึกษา จ.นครราชสีมา และสาขาอายุรศาสตร์ต๎องปฏิบัติงาน 
หลังส าเร็จการศึกษา จ.บุรีรัมย์) 
  ประธานที่ประชุม มอบหมายให๎ นพ.วชิระ บถพิบูลย์ สสจ.นครราชสีมา พิจารณาจัดสรรแพทย์
สาขากุมารเวชศาสตร์ และนพ.นพ.อนันต์ กนกศิลป์ สสจ.บุรีรัมย์ พิจารณาจัดสรรแพทย์สาขาอายุรแพทย์ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๔.๖ เสนอวิดิทัศน์ผลงานเขตสุขภาพที่ ๙ ส าหรับการประชุม สป.สัญจร โดย นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ 
รองผอ.รพ.สุรินทร์ 
  ประธานที่ประชุม มอบหมายให๎คณะท างานจัดท าวิดิทัศน์ปรับแก๎ไขตามเสนอ 
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  ข้อเสนอประชุม 
๑. หัวข๎อในแตํละเรื่องควรเพิ่มข๎อมูลผลการด าเนินการ 
๒. วัตถุประสงค์ของการน าเสนอต๎องมีความชัดเจนวําเป็นการแนะน าเขตสุขภาพหรือเป็นการ

สรุปนิเทศงานของผู๎ตรวจราชการ 
๓. รูปภาพในการน าเสนอควรเป็นปัจจุบัน และกราฟฟิคที่น าเสนอในแตํละประเด็นควรมีความ

นําสนใจหรือดึงดูดผู๎ฟังได๎ 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ  
 ๕.1 สถานการณ์โรคติดตํอที่ส าคัญในเขตสุขภาพที่  9 โดย นายธีรวัฒน์  วลัยเสถียร   
ผอ.ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 
 โรคไข๎เลือดออก (ระหวํางวันที่ 1 ม.ค. – ๑๔ เม.ย. 2561 สัปดาห์ที่ ๑๔) ทั้งประเทศพบผู๎ป่วย 
๗,๐๘๒ ราย อัตราป่วย ๑๐.๗๖ ตํอประชากรแสนคน มีผู๎ป่วยเสียชีวิต ๑๑ ราย เขตสุขภาพที่ 9 พบผู๎ป่วย  
๑๔๙ ราย อัตราป่วย ๒.๒๑ ตํอประชากรแสนคน ยังไมํมีผู๎ป่วยเสียชีวิต โดยปี ๒๕๖๑ เขตสุขภาพที่ ๙ คาดวํา
จะมีรายงานผู๎ป่วยโรคไข๎เลือดออกประมาณ ๑,๕๕๑ ราย น๎อยกวําปี ๒๕๖๐ ซึ่งในเดือนเมษายนจะเริ่มมี
แนวโน๎มผู๎ป่วยเพิ่มสูงขึ้น 
  ข๎อเสนอแนะ 
  1) เฝ้าระวังผู๎ป่วยโดยเฉพาะเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กและกลุํมนักเรียน ถ๎าพบผู๎ป่วยจะต๎อง
สอบสวนโรคเฉพาะรายทุกราย และด าเนินการควบคุมโรคตามมาตรการ ๐ ๓ ๗ 
  2) ควบคุมคําดัชนีลูกน้ ายุงลายไมํให๎เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด (HI≤๑๐, CI =๐) 
  3) ประชาสัมพันธ์มาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค และ ๕ป ๑ข ในการควบคุมโรคไข๎เลือดออก 
  ๔) สร๎างความเข๎าใจและความตระหนักในการควบคุม ป้องกันโรคไข๎เลือดออก “บ๎านตนเอง 
ครอบครัวตนเอง คนในครอบครัวต๎องเป็นผู๎ดูแลกันเองเป็นอันดับแรก” หรือที่เรียกวํา “บ๎านใครบ๎านมัน” 
  ๕) เตรียมความพร๎อมอุปกรณ์ให๎การควบคุมโรคให๎พร๎อมใช๎ เชํน เครื่องพํน สเปรย์กระป๋อง 
  ๖) สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล เตรียมความพร๎อมของบุคลากรด๎านการแพทย์ใน
การดูแลรักษาผู๎ป่วย เชํน แพทย์จบใหมํ การฟ้ืนฟูแนวทางรักษาให๎บุคลากรเกํา 
 โรคพิษสุนัขบ๎า ปี 2561 สถานการณ์ท้ังประเทศ มีการสํงตรวจ ๕,๐๑๒ ตัวอยําง พบเชื้อ ๘๐๔ 
ตัวอยําง คิดเป็นร๎อยละ ๑๖.๐๔ ซึ่งมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 และปีนี้มีผู๎เสียชีวิตจ านวน ๗ ราย  
(จ.สุรินทร์ จ.สงขลา จ.ตรัง จ. ประจวบคีรีขันธ์ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ และ จ.พัทลุง จังหวัดละ 1 ราย) 
ข๎อมูล ณ วันที่ ๒๓ เม.ย. 2561 จากส านักระบาดวิทยา และสถานการณ์ของเขตสุขภาพที่ ๙ มีผู๎เสียชีวิตจ านวน 
๓ ราย ซึ่งระยะฟักตัวสั้นที่สุด ๔๕ วัน (ประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง) ระยะฟักตัวยาวที่สุด ๒๖๔ วัน (ประมาณ  
๘ เดือน) ระยะฟักตัวเฉลี่ย ๑๕๘ วัน (ประมาณ ๕ เดือน) ผู๎เสียชีวิตทุกรายรับเชื้อจากสุนัขร๎อยละ ๑๐๐  
จากการกัด ขํวน และเลีย 
  ข๎อเสนอแนะ  
  1) ติดตามผู๎สัมผัสมารับวัคซีนอยํางตํอเนื่อง 
  2) ถ๎าจังหวัดขาดวัคซีน ให๎จัดซื้อโดยตรงเพราะอยูํในงบ สป.ส. สนับสนุนอยูํแล๎ว 
  3) ให๎จังหวัด key ข๎อมูลวัคซีนลงใน web EOC ของ สธฉ. เพ่ือปลัดฯ จะได๎ทราบและ
ตัดสินใจบริหารจัดการได๎ 



๙ 

 

 โรค S.suis สถานการณ์โรค (ระหวํางวันที่ ๑ ม.ค. – ๕ เม.ย. ๒๕๖๑) ทั้งประเทศพบผู๎ป่วย ๕๔ 
ราย อัตราป่วย ๐.๐๘ ตํอประชากรแสนคน มีผู๎ป่วยเสียชีวิต ๓ ราย เขตสุขภาพที่ ๙ พบผู๎ป่วย ๑๐ ราย อัตราป่วย 
๐.๑๕ ตํอประชากรแสนคน มีผู๎ป่วยเสียชีวิต ๑ ราย 
  ข๎อเสนอ 

๑) สื่อสารความเสี่ยง ประชาสัมพันธ์ ให๎ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไมํกินเนื้อหมูดิบ 
หรือสุก ๆ ดิบ ๆ 

๒) สื่อสารความเสี่ยงให๎ผู๎สัมผัสสุกรมีการป้องกัน สวมใสํเสื้อกางเกงปกปิดมิดชิด เพ่ือป้องกัน
การกระเด็นจากของเสียจากซากสุกรที่ช าแหละกระเด็น 

๓) ประชุมฟ้ืนฟูวิชาการส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ 
  มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 -ไมํมี- 
 
 
            ปิดประชุมเวลา 1๒.30 น. 

       นางพรอนันต์ กิตติม่ันคง        สรุปรายงานการประชุม 
       น.ส.สุดารัตน์ นพขุนทด 


