
๑ 
 

           รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๙ 
ครั้งที่  ๘/ปีงบประมาณ  ๒๕6๑  วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕61 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบุรีรัมย์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น  ๙  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ผู้เข้าประชุม  
1. นายไพศาล ดั่นคุ้ม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประธาน 
2. นายยุทธนา  พูนพานิช  สาธารณสุขนิเทศก์     
3. นางจุฑารัตน์  มากคงแก้ว  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
4. นายชาญชัย  บุญอยู่  (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
5. นายภูวเดช  สุระโคตร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
6. นายภาสกร  ไชยเศรษฐ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
7. นายวิทิต  สฤษฎีชัยกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
8. นายสมชัย  อัศวสุดสาคร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
9. นางทิวาวรรณ  ปิยกุลมาลา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ 
10. นายจรัญ  ทองทับ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
11. นายประวีณ  ตัณฑประภา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ 
12. นายธีรวัฒน์  วลัยเสถียร  ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ 
13. นายบรรจง  กิติรัตน์ตระการ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 
14. นางสุวรรณี  เรืองเดช  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
15. นายสมมารถ  ชัยวงษ์  ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙ 
16. นางภัทรนิษฐ์  ทองตันไตรย์ (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙ 
17. นายมณเฑียร  เพ็งสมบัติ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา 
18. นายจิรศักดิ์  วิจักขณาลัญฉ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 
19. นายวัชรพงษ์  ชอบสุข  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนางรอง  จ.บุรีรัมย์ 
20. นายประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปราสาท  จ.สุรินทร์ 
21. นายชาญชัย  บุญอยู่  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 
22. นายศิวเทพ  วรรรทอง  สาธารณสุขอ าเภอบัวเชด จ.สุรินทร์ 
23. นายศุกรี  รัตน์ประโคน  รพ.สต.ดอนอะราง อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ 
24. นายชัชพล  นับถือดี  สสอ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 
25. นางพรอนันต์  กิตติม่ันคง  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายธงชัย  เขมรัตน์ตระกูล โรงพยาบาลปากช่องนานา 
๒. นายชวมัย  สืบนุการณ์  โรงพยาบาลสุรินทร์ 
๓. นายอนันต์  กนกศิลป์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 



๒ 
 

๔. นายรักเกียรติ  ประสงค์ดี  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
๕. นายอภิชาต  อยู่ส าราญ  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๖. น.ส.ณัฐนรี  ทางธรรม  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๗. น.ส.สุดารัตน์  นพขุนทด  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๘. นางสาวนิธิภรณ์  โสดาศร ี ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๙. นายณภัทร  สุววรณอ าภา  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๐. นายอธิวัฒน์  แสนโคตร  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๑. นายจักรินทร์  วันผักแว่น  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๒. น.ส.ปิยฉัตร  มูลสาร  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๓. น.ส.พนิดา  โชติชัย  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๔. น.ส.สุพรรษา  เข็มทอง  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๕. นางทัศนีย์ โชตินิกร  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๖. นายธนพงษ์  กูละพัฒน์  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 

ผู้ไม่เข้าประชุม  เนื่องจากติดราชการ  
๑. น.ส.วีณา  มงคลพร  ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 9 
๒. นางลลิตา  กองค า  ผู้อ านวยการ สปสช.เขต ๙ นครราชสีมา 
๓. นายสุภาพ  ส าราญวงษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
๔. นายกิตติ  โล่สุวรรณรักษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
๕. นายเมธี มวลไธสง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศีขรภูมิ จ.สุรินทร ฺ
๖. นายณรงค์  เสือบุญ  สาธารณสุขอ าเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
๗. นายปัณฐวิชญ์  มุ่งสมัครศรีกุล สาธารณสุขอ าเภอภูเขียว จ.ชยัภูมิ 
๘. นายวิชัย  ประตังทะสา  สาธารณสุขอ าเภอละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 
๙. นางปราณี  ประไพวัชรพันธ์ รพ.สต.นาราก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
๑๐. นายบุญมา  คงโพธิ์น้อย  ผอ.รพ.สต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐0 น.  นายไพศาล  ดั่นคุ้ม   ผู้ตรวจราชการกระทรวง    ประธาน 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมมือกันจัดงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  

ณ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย  
 ๑.๒ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ในเขตสุขภาพที่ ๙ ทุกท่าน ในการให้ความร่วมมือต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร) ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม
โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต ณ โรงพยาบาลล าปลายมาศ อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 



๓ 
 

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายให้ สสอ. ผอ.สต. 
รพ.ชุมชน น าหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้แก่ ๑. คิดนอกกรอบ ๒. ท าให้เร็ว (ท าให้
ส าเร็จเป็นระยะๆ) ๓. พ่ึงตนเองได้ และ ๔. ท างานให้ได้งาน (ปิดทองหลังพระ) ไปปรับใช้ในการท างาน  
  ประธาน ขอขอบคุณทุกหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่เก่ียวข้องทีร่่วมมือกันเป็นเจ้าภาพ  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/ปีงบประมาณ ๒๕๖1 
   วันที่ ๒๕ เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือก โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม และหากมีการแก้ไขให้รีบแจ้งส านักงานเขตโดยด่วน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
  3.1.1 ผลการด าเนินงานงบลงทุน ปี 2561 เขตสุขภาพที่ 9 โดย นางจุฑารัตน์ มากคงแก้ว 
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง 
   ภาพรวมวงเงินงบลงทุน เขตสุขภาพที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน 
๑,๘๓๒.๕๔๒๒ ล้านบาท โดยเป็นค่าครุภัณฑ์ ๑,๒๘๗.๖๖๑๑ ล้านบาท (๓๑ หน่วย) หรือร้อยละ ๗๐.๒๗
เฉพาะรายการใหม่ จ านวน ๕๕๔.๘๔๗๑ ล้านบาท แบ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ จ านวน ๓๐๒.๓๔๓ ล้านบาท ก่อสร้าง
ผูกพันปีเดียว ๖๒.๓๒๘๔ ล้านบาท และก่อสร้างผูกพันใหม่ ๑๘๐.๒๐๙๗ ล้านบาท 
    มาตรการการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือ สงป.  
ด่วนที่สุด นร 0702/ว103 ลว. 8 ก.ย. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม 2561 เขตสุขภาพที่ 9 มีการ
เบิกจ่ายรวม PO ร้อยละ ๙๖.๙๔ การเบิกจ่ายไม่รวม PO ร้อยละ ๓๙ ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย ได้แก่  
จังหวัดสุรินทร์ 
   มาตรการการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขตสุขภาพที่ 9 มีการ
เบิกจ่ายรวม PO ร้อยละ 96.94 การเบิกจ่ายไม่รวม PO ร้อยละ ๓๙ ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย ได้แก่  
รพ.สุรินทร์ 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน (ไม่รวมงบลงทุน และงบบุคลากร) เขตสุขภาพที่ 9 
โดย นายภูวเดช สุระโคตร นพ.สสจ.สุรินทร์ (ประธาน CFO เขตสุขภาพท่ี 9) 
   ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม 2561 เขตสุขภาพที่ 9 มีการเบิกจ่าย 
งบด าเนินงาน (ไม่รวมค่าตอบแทน) ร้อยละ ๕๘.๐๕ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (พตส./ฉ.11 และ ฉ.12)  
ร้อยละ ๕๓.๓๔ รวมเบิกจ่ายงบด าเนินงานไปแล้วร้อยละ ๕๔.๕๖ (เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ไตรมาสที่ 1  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 ไตรมาสที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ไตรมาสที่ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 77 และไตรมาสที่ 4 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.33) 
  ข้อเสนอที่ประชุม ทิศทางการด าเนินการของกระทรวงสาธารณสุขในการจัดสรรงบด าเนินงาน
เพ่ิมเติมเป็นอย่างไร 



๔ 
 

  ประธาน ขณะนี้ทางกระทรวงฯ ได้มีการจัดสรรงบด าเนินงานมาแล้วแต่ขอให้ในพ้ืนที่ตรวจสอบ
ว่างบดังกล่าวลงมายังหน่วยงานหรือยัง และในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นี้ จะมีการชี้แจงเกี่ยวกับงบต่างๆ 
ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบการเบิกจ่าย 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๓.๒ รายงานผลการตรวจสอบการจ่ายเงินค่าตอบแทน โดย สสจ.ทุกจังหวัด 
  ประธาน ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบจากส่วนกลางซึ่งถ้าโอนเงินลงมายังหน่วยงานแล้ว 
ให้หน่วยงานรีบด าเนินการเบิกจ่าย 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ ประชุมส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสัญจรความก้าวหน้าการจัดงาน ครั้งที่ 3/2561  
โดย นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล นพ.สสจ.บุรีรัมย์ 
 ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดประชุม สป.สัญจร ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 
RAJABHAT COMPLEX ชั้น ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 17 – 18 พ.ค. 2561 สามารถ
ลงทะเบียนแจ้งความจ านงเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์ สสจ. บุรีรัมย์ www.bro.moph.go.th ข้อมูล 
การลงทะเบียนและส ารองห้องพัก ณ วันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๑ โดยมีผู้ลงทะเบียน จ านวน ๕๔๖ คน ได้แก่
การศึกษาดูงาน (๑) เปิด PPC จ านวน ๓๔๑ คน (๒) SPORT MEDICINE จ านวน ๗๙ คน (๓) มหัศจรรย์
๑,๐๐๐ วัน จ านวน ๓๑ คน (๔) COC จ านวน ๒๗ คน (๔) ไม่ร่วมกิจกรรม จ านวน ๖๘ คน และกิจกรรม 
สร้างสุขภาพ/ทัศนศึกษา (๑) ฟุตบอล จ านวน ๓๑๕ คน (๒) สายวัด จ านวน ๔๑ คน (๓) สายธรรมชาติ 
จ านวน ๕๓ คน (๔) สายกีฬา จ านวน ๖๘ คน และ (๕) ไม่ร่วมกิจกรรม จ านวน ๖๙ คน วันที่ ๑๖ พ.ค. 
๒๕๖๑ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๑ ช่วงเช้าลงทะเบียน/
ชี้แจงแนวทางการศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม Chang Arena จากนั้นเดินทางไปศึกษาดูงาน 4 แห่ง ได้แก่ ๑) เปิด 
PCC รพ.สต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง ๒) SPORT MEDICINE ณ รพ.บุรีรัมย์ ๓) มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน ณ มูลนิธิชัย
พัฒนา อ.ล าปรายมาศ และ ๔) Continuum of care : COC จ.สุรินทร์ สรุปผลการศึกษาดูงาน รับประทาน
อาหารกลางวัน ณ พ้ืนที่ศึกษาดูงาน การแต่งกายส าหรับผู้บริหาร/ผู้เข้าร่วมประชุม เสื้อฟอร์มฟ้า และทีม
ต้อนรับ เสื้อ TO BE NUMBER ONE สีส้ม ส่วนช่วงบ่ายชี้แจงการจัดสรรงบประมาณ/การสาธิต/กิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพและทัศนศึกษา (LINE Official Account ระบบการจัดคิว/E-donation การจัดสรรงบประมาณ  
ปี ๒๕๖๑ งวด ๒ แนวทางการประนอมหนี้ส าหรับบุคลากร มอบนโยบายการด าเนินงาน แข่งขันฟุตบอล  
ณ สนามซ้อม Chang Arena ทัศนศึกษาสายวัด (ปฏิบัติธรรม) ทัศนศึกษาสายธรรมชาติ และทัศนศึกษา 
สายกีฬา) ส่วนช่วงค่ า รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง  Convention Hall โรงแรมอัลวาเรซ วันที่  
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ช่วงเวลา ๐๔.๓๐-๐๗.๓๐ น. กิจกรรมเดิน-วิ่ง ให้สนุก เพ่ือคนสาธารณสุขหุ่นดี ๑๐๐ ปี 
การสาธารณสุขไทยนครชัยบุรินทร์ ณ สนาม Chang International Circuit เวลา ๐๘.๔๕-๑๒.๐๐ น.  
การประชุม สป.สัญจร ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม RAJABHAT COMPLEX ชั้น ๖ การแต่งกาย ผู้บริหาร/
ผู้เข้าร่วมประชุม เสื้อฟอร์มสีขาว ทีมต้อนรับ เสื้อฟอร์มสีฟ้า ในส่วนของที่พัก/โรงแรม จังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อไว้ 
ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 2 แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ๗ แห่ง และพนักงานขับรถ 1 แห่ง การจัดรถประชุมสัญจร 
สสจ.บุรีรัมย์ ๘ คัน รพช.บุรีรัมย์ ๑๘ คัน จังหวัดนครราชสีมา ๑๖ คัน จังหวัดชัยภูมิ ๑๐ คัน จังหวัดสุรินทร์ 
๑๐ คัน รวมทั้งหมด ๖๒ คัน 
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 ข้อเสนอจากที่ประชุม 
- การศึกษาดูงานจ านวน ๔ เรื่อง ขอให้ท าสรุปเรื่องละ ๑ หน้ากระดาษ 
- ให้ทุกกรมประสานผู้บริหารของหน่วยงานตนเองเพ่ือให้การดูแล 

ประธานที่ประชุม การจัดงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดขอให้ใช้นโยบายประหยัด  
และเรียบง่าย ให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดงานโดยใช้เป็น QR Code และให้เพ่ิมกิจกรรมการแข่งขัน
แชร์บอลส าหรับผู้บริหารหญิง 
 มติที่ประชุม เห็นชอบและขอให้เป็นความร่วมมือทั้งเขตสุขภาพ 
 ๔.๒ เสนอวิดิทัศน์ผลงานเขตสุขภาพที่ ๙ ส าหรับการประชุม สป.สัญจร โดย นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ 
รองผอ.รพ.สุรินทร์ 
  ข้อเสนอประชุม 

๑. ให้ปรับรูปภาพในการน าเสนอให้เป็นปัจจุบันและขอความร่วมมือผู้บริหารทุกท่านจัดส่ง
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่เป็นปัจจุบันให้กับคณะท างานฯ 

๒. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการน าเสนอให้ถูกต้องอีกครั้ง เพราะยังมีบางจุดที่ข้อมูลผิด เช่น 
PCC RDU เป็นต้น 

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้คณะท างานจัดท าวิดิทัศน์ปรับแก้ไขตามเสนอ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 ๔.๓ การคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง Health Care Worker โดย นพ.สสจ.ทุกจังหวัด 
  ๔.๓.๑ จังหวัดนครราชสีมา  
   ผลการคัดกรองวัณโรค ปี ๒๕๖๐ บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ๑๓,๗๐๙ คน ตรวจคัดกรอง
แบบ CXR ๑๐,๙๑๕ คน ผิดปกติ ๑๔๙ คน ป่วยวัณโรค ๑๘ คน ปี ๒๕๖๑ บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ๑๑,๐๖๙ คน 
ตรวจคัดกรองแบบ CXR ๑๐,๗๓๐ คน ผิดปกติ ๓๑๓ คน ป่วยวัณโรค ๔ คน และก าลังด าเนินการคัดกรอง 
ในพ้ืนที่อ าเภอ ขามทะเลสอ เฉลิมพระเกียรติ โชคชัย ประทาย ล าทะเมนชัย วังน้ าเขียว สูงเนิน หนองบุญมาก 
และห้วยแถลง 
  ประธานที่ประชุม ขอให้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคที่ตรวจพบแล้ว รวมทั้งให้ช่วยรับดูแลและจัดการ
ผู้ป่วยในส่วนที่เหลือด้วย 
  ๔.๓.๒ จังหวัดชัยภูมิ 
   ปี ๒๕๕๘ มีการรายงานจ านวนผู้ป่วยวัณโรค จากฐานข้อมูล TBCM ขึ้นทะเบียน ๑,๑๔๕ ราย 
เป็นการค้นพบร้อยละ ๕๘.๙๕ ของผู้ป่วยที่คาดว่าจะมี ๑,๙๔๒ ราย ปี ๒๕๕๙ ขึ้นทะเบียน ๑,๓๔๗ ราย  
เป็นการค้นพบร้อยละ ๖๘.๗๙ ของผู้ป่วยที่คาดว่าจะมี ๑,๙๕๘ ราย ปี ๒๕๖๐ ขึ้นทะเบียน ๑,๒๕๔ ราย เป็น
การค้นพบร้อยละ ๖๔.๔๐ ของผู้ป่วยที่คาดว่าจะมี ๑,๙๔๗ ราย ผลการรักษาตามแนวทางการควบคุมวัณโรค
แห่งชาติ NTP อัตราส าเร็จ ปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๙๐.๓๒ ปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๗๙.๙๑ ปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๘๔.๓๔ 
อัตราตาย ปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๕.๓๑ ปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๔.๕ ปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๖.๔๙ อัตราการขาดยา  
ปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๒.๒๘ ปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๖.๖๗ ปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๔.๑๙ และใน Cohort 1/60 มีอัตรา
ส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ตาม PA ร้อยละ ๘๘.๖ อัตราตายร้อยละ ๓.๘๙ และอัตราขาดยา
ร้อยละ ๑.๓๙ โดยการด าเนินงานดูแลควบคุม ป้องกันวัณโรค ปี ๒๕๖๑ มีดังนี้ 

๑) เป้าหมาย ได้แก่ (๑) ค้นหาผู้ป่วนวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายให้ครอบคลุม ร้อยละ ๘๐ 
และ (๒) อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕  
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๒) มาตรการ/กลวิธี ได้แก่ (๑) เร่งรัดลดการเสียชีวิต (๒) เร่งรัดลดการขาดยา  
(๓) พัฒนาระบบส่งต่อและก ากับติดตามผลการด าเนินงาน  

๓) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ (๑) พัฒนาศักยภาพ การคัดกรอง การตรวจ
วินิจฉัยโรค การดูแลรักษาให้มีระบบ consult แบบแบ่งโซน (๒) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานวิเคราะห์
สาเหตุการตาย การขาดยา (๓) จัดตั้งศูนย์ NOC-TB (๔) ใช้โปรแกรม TBCM และพัฒนาระบบส่งต่อ ติดตามผู้ป่วย 
  ประธานที่ประชุม การตรวจคัดกรองบุคลากรทางการแพทย์ด าเนินการไปแล้วเท่าไร และตรวจ
วินิจฉัยไปแล้วเท่าไร มอบส านักป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ และ สสจ.บุรีรัมย์ เป็น Focal Point ด าเนินการ
ตรวจสอบด้วยว่าหลังจากคัดกรองแล้วมีจ านวนเท่าไร 
  ๔.๓.๓ จังหวัดบุรีรัมย์ 
   ผลการด าเนินงานบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ๗,๒๓๗ คน ด าเนินการตรวจคัดกรองแล้ว 
๗,๐๕๖ คน ร้อยละ ๙๗.๕๐ พบผู้ป่วยวัณโรค ๑ คน ซึ่งมีมาตรการด าเนินการควบคุมป้องกันวัณโรค 
ในบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข ดังนี้  
   - ประสานงานจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๙ ทุกจังหวัด เพ่ือเร่งรัดด าเนินการตรวจคัดกรอง
เจ้าหน้าที่ให้ครอบคลุมตามเป้าหมายและเร่งรัดการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน 
   - จังหวัดบุรีรัมย์ได้ก าหนดมาตรการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลทุกแห่ง โดย 
      (๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ : การประเมินความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ 
การอบรมบุคลากร เร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค การจัดสถานที่ในการให้บริการให้เหมาะสม 
      (๒) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดเสี่ยงของโรงพยาบาลและก าหนดแนวทางการ
ควบคุมโรค 
                            (๓) การควบคุมป้องกันระดับบุคคล เน้นการป้องกันการติดเชื้อเฉพาะบุคคล เช่น  
ให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัย และให้บุคลากรที่มีความเสี่ยงสูงใช้หน้ากาก N95 mask การตรวจสุขภาพก่อน
เริ่มท างานและระหว่างท างาน 
  ๔.๓.๔ จังหวัดสุรินทร์ 
   ผลการคัดกรองวัณโรคในบุคลากรสาธารณสุขด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก ปี ๒๕๖๑ 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด ๘,๐๖๒ คน จ านวนบุคลากรที่ได้รับการคัดกรองด้วยการ X-ray ปอด ๗,๔๗๒ คน 
ร้อยละ ๙๒.๖๘ พบผู้ป่วยวัณโรค ๖ คน ร้อยละ ๐.๐๘ โดยอยู่ที่อ าเภอเมืองสุรินทร์ ๕ คน อ าเภอกาบเชิง ๑ คน 
  ประธานที่ประชุม ให้ สสจ.บุรีรัมย์รวบรวมข้อมูลวัณโรคของเขตสุขภาพ 
  ข้อเสนอที่ประชุม ขอให้โรงพยาบาลทั้ง ๘ แห่ง (โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป)
น าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินการ TB Clinic ในการตรวจราชการรอบที่ ๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ  
 ๕.1 สถานการณ์โรคติดต่อที่ส าคัญในเขตสุขภาพที่  9 โดย นายธีรวัฒน์  วลัยเสถียร   
ผอ.ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 
 โรคไข้เลือดออก (ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – ๑๘ เม.ย. 2561 สัปดาห์ที่ ๑๖) ทั้งประเทศพบผู้ป่วย 
๘,๗๒๐ ราย อัตราป่วย ๑๓.๒๕ ต่อประชากรแสนคน มีผู้ป่วยเสียชีวิต ๑๓ ราย เขตสุขภาพที่ 9 พบผู้ป่วย  
๑๘๖ ราย อัตราป่วย ๒.๗๖ ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต โดยอัตราป่วยต่อแสนประชากร 
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โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ ๙ พบว่ามีอัตราป่วยสะสม อันดับ ๑ ได้แก่ อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์ ผู้ป่วย  
๑๐ ราย มีอัตราป่วย ๓๒.๑๑ ต่อประชากรแสนคน 
  ข้อเสนอแนะ 
  1) เฝ้าระวังผู้ป่วยโดยเฉพาะเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กและกลุ่มนักเรียน ถ้าพบผู้ป่วยจะต้อง
สอบสวนโรคเฉพาะรายทุกราย และด าเนินการควบคุมโรคตามมาตรการ ๐ ๓ ๗ 
  2) ควบคุมค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด (HI≤๑๐, CI =๐) 
  3) ประชาสัมพันธ์มาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค และ ๕ป ๑ข ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
  ๔) เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ให้การควบคุมโรคให้พร้อมใช้ เช่น เครื่องพ่น สเปรย์กระป๋อง 
  ๖) สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล เตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านการแพทย์  
ในการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น แพทย์จบใหม่ การฟ้ืนฟูแนวทางรักษาให้บุคลากรเก่า 
 โรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 สถานการณ์ท้ังประเทศ มีการส่งตรวจ ๕,๔๘๕ ตัวอย่าง พบเชื้อ ๘๙๒ 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๔ ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 และปีนี้มีผู้เสียชีวิตจ านวน ๘ราย  
(จ.สุรินทร์ จ.สงขลา จ.ตรัง จ. ประจวบคีรีขันธ์ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ และ จ.พัทลุง และ จ.หนองคาย) 
ข้อมูล ณ วันที่ ๘ พ.ค. 2561 จากส านักระบาดวิทยา และสถานการณ์ของเขตสุขภาพที่ ๙ มีผู้เสียชีวิตจ านวน  
๓ ราย ซึ่งระยะฟักตัวสั้นที่สุด ๔๕ วัน (ประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง) ระยะฟักตัวยาวที่สุด ๒๖๔ วัน (ประมาณ  
๘ เดือน) ระยะฟักตัวเฉลี่ย ๑๕๘ วัน (ประมาณ ๕ เดือน) ผู้เสียชีวิตทุกรายรับเชื้อจากสุนัขร้อยละ ๑๐๐  
จากการกัด ข่วน และเลีย 
  มติที่ประชุม EOC ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่องวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน  
  1) ให้ สสจ.ทุกแห่ง บริหารจัดการให้มีการคีย์ข้อมูล วัคซีนป้องกันโรคพาสุนัขบ้าลงใน Web 
EOC ของ สธฉ httt://eoc.moph.go.th ภายในวันอังคารของทุกสัปดาห์เพ่ือให้ผู้บริหารทราบข้อมูลในวันพุธ
โดยให้ สคร.๙ ออกหนังสือ ตามสรุปมติที่ประชุมแจ้งจังหวัดทราบต่อไป เพ่ือให้ข้อมูล update ทุกสัปดาห์ 
  2) การยืมวัคซีน ระหว่างสถานพยาบาลในระดับจังหวัดให้อยู่ในอ านาจของ สสจ. ในกรณี
การยืมข้ามจังหวัดจะเป็นอ านาจของผู้ตรวจราชหาร 
  3) กรมควบคุมโรคจะเป็นฝ่ายยุทธศาสตร์ ในการวางแผนแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูล
แหล่งผลิตและผู้จ าหน่าย ร่วมกับ อย. เพื่อให้เกิดแนวทางในการจัดซื้อและจัดส่งวัคซีนในภาพรวมของประเทศ 
  ๔) สคร.แต่ละเขต จะท าหน้าที่เป็นทีมยุทธศาสตร์ในการวิเคราะห์ สถานการณ์วัคซีนในแต่ละ
พ้ืนที่ เพ่ือจัดท าแผนการจัดการ การกระจายและการจัดหาวัคซีนท าเสนอผู้ตรวจราชการฯ กรมควบคุมโรค
และ EOC Rabies ในแต่ละสัปดาห์ 
  ๕) การฉีด Pre exposure มีแนวทางขอสนับสนุนจาก อบจ. ซึ่ง จ.นครราชสีมาก าลัง
ด าเนินการ จังหวัดอ่ืนๆ อาจขอสนับสนุนในกรณีเดียวกันได้ 
   ประธานที่ประชุม 

๑. เนื่องจากปีนี้ฤดูฝนมาเร็วขึ้นและการระบาดของโรคในเขตสุขภาพที่ ๙ มีแนวโน้ม 
สูงขึ้น ขอให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือโรคไข้เลือดออก สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และให้สาธารณสุข
อ าเภอช่วยด าเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วย 

๒. ขอให้มีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออก โดยให้มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์
ให้กับโรงเรียนตั้งแต่ก่อนเปิดเทอม วัด มัสยิด ให้มีความตื่นตัว รวมทั้งการฉีดวัคซีนในคนที่เคยเป็นไข้เลือดออกแล้ว 



๘ 
 

๓. ขอให้ทุกหน่วยงานการตรวจสอบการกระจายวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ติดตามการฉีดวัคซีน
(ทั้งสาธารณสุขอ าเภอและรพ.สต.) วัคซีนในคนต้องเพียงพอ มีการกระจายที่เหมาะสม และมีการรายงานให้
ทราบต่อไป 
  มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
            ปิดประชุมเวลา 1๒.30 น. 

       นางพรอนันต ์กิตติม่ันคง        สรุปรายงานการประชุม 
       น.ส.สุดารัตน์ นพขุนทด 


