
๑ 
 

           รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๙ 
ครั้งที่  ๙/ปีงบประมาณ  ๒๕6๑  วันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕61 

ณ  ห้องประชุมช้างเผือก  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ผู้เข้าประชุม  
1. นายไพศาล  ดั่นคุ้ม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประธาน 
2. นายยุทธนา  พูนพานิช  สาธารณสุขนิเทศก์     
3. นายสุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
4. นายภูวเดช  สุระโคตร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
5. นายภาสกร  ไชยเศรษฐ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
6. นายวิทิต  สฤษฎีชัยกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
7. นายสมชัย  อัศวสุดสาคร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
8. นางทิวาวรรณ  ปิยกุลมาลา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ 
9. นายจรัญ  ทองทับ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
10. นายประวีณ  ตัณฑประภา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ 
11. นายชวมัย  สืบนุการณ์  รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ 
12. นายกิตติ์พงศ ์ สัญชาติวิรุฬห์ ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ 
13. นายบรรจง  กิติรัตน์ตระการ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 
14. นางสุวรรณี  เรืองเดช  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
15. นายสมมารถ  ชัยวงษ์  ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙ 
16. นางนาตยา  ทฤษฎีคุณ  ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙ 
17. นายวีรพล  กิตติพิบูลย์  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ 
18. นายตรารัศมิ์  นาคดิลก  (แทน)ผู้อ านวยการสปสช.เขต ๙ นครราชสีมา 
19. นางปัทมา  แคนยุกต์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 
20. นางสุชาดา  นิ้มวัฒนากุล  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ 
21. นายธงชัย  เขมรัตน์ตระกูล (แทน)ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา 
22. นายจิรศักดิ์  วิจักขณาลัญฉ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 
23. นายวัชรพงษ์  ชอบสุข  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย ์
24. นายประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร์ 
25. นายสุภาพ  ส าราญวงษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
26. นางต้องตา  ชนยุทธ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 
27. นายศิวเทพ  วรรรทอง  สาธารณสุขอ าเภอบัวเชด จ.สุรินทร์ 
28. นางพรอนันต์  กิตติม่ันคง  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 

 
 



๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางศุภิสรา  สุวรรณชาติ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 
๒. นายสุรัตน์  ส่งวิรุฬห์  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
๓. นายธนณัท  สุเมทเชิงปรัชญา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
๔. นายดุสิต  ข าชัยภูมิ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
๕. นายสินชัย  ตันติรัตนานนท์ โรงบพยาบาลรัตนบุรี จ.สุรินทร์ 
๖. นายอนันต์  กนกศิลป์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
๗. น.ส.มณทิชา  เจนพานิชทรัพย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
๘. นายอัครพิชญ์  หลอดทอง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
๙. นางณัฐยา  นิยมทอง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๐. นายพงศธร  โตสังวาล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
๑๑. นางนัฐจุติ  มหาหงส์  โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 
๑๒. นายสุริยา  เพราะแม  โรงพยาบาลสุรินทร์ 
๑๓. นายสุธรรม  เทศร าพรรณ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๑๔. นายสกานต์  บุนนาค  กรมการแพทย์ 
๑๕. นายอภิรัตน์  โสก าปัง  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 
๑๖. นายอภิชาต  อยู่ส าราญ  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๗. น.ส.วีรพร  ฉ่ าตะคุ  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๘. น.ส.สุดารัตน์  นพขุนทด  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๙. น.ส.อมรเทพ  ธงสันเทียะ  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๐. นางระพีเพ็ญ  วิชัยศึก  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๑. นางกุสุมาลย์  ตระกูลดนัย  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๒. นางสาวนิธิภรณ์  โสดาศร ี ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๓. นายจักรินทร์  วันผักแว่น  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๔. น.ส.ปิยฉัตร  มูลสาร  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๕. นายจักรกฤษณ์  มงคลสวัสดิ์ ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๖. น.ส.พนิดา  โชติชัย  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๗. นางทัศนีย์  โชตินิกร  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๘. น.ส.พรทิพย์  จันทโชติ  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๙. นายธนพงษ์  กูละพัฒน์  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๓๐. น.ส.รุ่งทิพย์  รุ่งสว่าง  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๓๑. นางสุธัญญา  พรหมเอี่ยม  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๓๒. น.ส.ธัญลักษณ์  รักกลาง  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๓๓. นางศุภางค์เพ็ญ  เภาด้วง  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 



๓ 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม  เนื่องจากติดราชการ  
๑. นางจุฑารัตน์  มากคงแก้ว  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
๒. นายกิตติ  โล่สุวรรณรักษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
๓. นายเมธี  มวลไธสง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 
๔. นายณรงค์  เสือบุญ  สาธารณสุขอ าเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
๕. นายวิชัย  ประตังทะสา  สาธารณสุขอ าเภอละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 
๖. นางปราณี  ประไพวัชรพันธ์ รพ.สต.นาราก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
๗. นายบุญมา  คงโพธิ์น้อย  ผอ.รพ.สต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 
๘. นายศุกรี  รัตน์ประโคน  รพ.สต.ดอนอะราง อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ 
๙. นายชัชพล  นับถือดี  สสอ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.30 น.  นายไพศาล  ดั่นคุ้ม   ผู้ตรวจราชการกระทรวง    ประธาน 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
๑.๑ ขอแสดงความยินดีกับท่ านผู้บริหารคนใหม่ ใน เขตสุขภาพที่  ๙  ได้แก่  นพ.กิตติ์พงศ์  

สัญชาติวิรุฬห์ ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๙ และนพ.วีรพล กิตติพิบูลย์ รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ 

๑.๒ สถานการณ์ไข้เลือดออกเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่มีการระบาดมากที่สุด จึงขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกัน
จัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการลูกน้ ายุงลาย การจัดการแหล่งพาหะไข้มาเลเรีย ฯลฯ ทั้งในระดับต าบล 
และอ าเภอ 
 ๑.๓ การส่งผลงานเด่นของเขตสุขภาพที่ ๙ จ านวน ๕ เรื่อง โดยให้จัดท าเป็นสกู๊ปหรือสปอร์ต  
๑ หน้ากระดาษ A4 ได้แก่ 
  (๑) มหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วันแรกของชีวิต มอบจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหน่วยงานหลัก 
  (๒) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการด้วยการขับเคลื่อนนโยบาย “๓ ด่าน
ประสานใจ ทุกครอบครัวปลอดภัย มอบจังหวัดสุรินทร์เป็นหน่วยงานหลัก 
  (๓) การด าเนินงานปลูกถ่ายอวัยวะ (Organ transplantation) มอบโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมาเป็นหน่วยงานหลัก 
  (๔) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคีเพ่ือโปรแกรมอนามัยเจริญพันธุ์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จับคู่การท างานระหว่างสถานศึกษากับสถานบริการสุขภาพ “ ๔๐๐ โรงเรียน ๔๐๐ 
โรงพยาบาล” มอบจังหวัดนครราชสีมาเป็นหน่วยงานหลัก 
  (๕) การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง (Continuum of Care : COC) มอบโรงพยาบาลสุรินทร์เป็น
หน่วยงานหลัก 
 ๑.๔ ค่าตอบแทน ฉ๑๑ และ ฉ๑๒ เงินงบประมาณจ านวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท ได้รับการอนุมัติแล้ว
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ส าหรับกลุ่มผู้เรียกร้อง
ให้หน่วยงานด าเนินการและส่งรายงานผ่านจังหวัดมายังผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๙ เพ่ือน าเรียน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/ปีงบประมาณ ๒๕๖1 
         วันที่ ๑๐ พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบุรีรัมย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ชั้น ๙ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ น าเสนอโดยเอกสาร 
  3.1.1  ผลการด าเนินงานงบลงทุน ปี 2561 เขตสุขภาพท่ี 9 น าเสนอโดยเอกสาร 
   รายงานสถานการณ์ ใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยรับงบประมาณ งบลงทุน  
เขตสุขภาพที่  ๙ ข้อมูล ณ วันที่  ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ งบประมาณทั้งสิ้น ๑ ,๖๘๘ ,๙๙๐ ,๒๘๒ บาท  
การเบิกจ่ายไม่รวม PO ร้อยละ ๔๙.๕๒ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๔๗.๔๖ การเบิกจ่ายรวม PO ร้อยละ ๙๖.๙๗ 
งบคงเหลือร้อยละ ๓.๐๓ 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน (ไม่รวมงบลงทุน และงบบุคลากร) เขตสุขภาพที่ 9 
น าเสนอโดย นพ.ภูวเดช สุระโคตร นพ.สสจ.สุรินทร์ (ประธาน CFO เขตสุขภาพท่ี 9) 
    ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เขตสุขภาพที่ 9 มีการเบิกจ่าย 
งบด าเนินงาน (ไม่รวมค่าตอบแทน) ร้อยละ ๕๕.๘๐ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (พตส./ฉ.11 และ ฉ.12)  
ร้อยละ ๖๔.๐๑ รวมเบิกจ่ายงบด าเนินงานไปแล้วร้อยละ ๖๑.๘๐ (เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ไตรมาสที่ 1  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 ไตรมาสที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ไตรมาสที่ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 77 และไตรมาสที่ 4 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.33) 
    ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 

1. เงินโอนเข้าระบบ GFMIS วันที่ 19 มิถุนายน 2561 และวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
2. จังหวัดนครราชสีมา มี Cup Sprit จ านวน 2 แห่ง คือ 

2.1 Cup ศรีษะละเลิง อ.เมือง 
2.2 Cup อ.เมือง 
ซึ่งโอนงบไปที่ รพ.มหาราช อยู่ระหว่างด าเนินการโอนกลับและจัดสรรในภาพรวมของ

จังหวัดต่อไป 
3. คาดว่าจะเบิกจ่าย ฉ11 ฉ12 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561 

  ประธาน  การเบิกจ่าย ฉ11 ฉ12 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๒๐ -๒๕ กรกฎาคม 2561  
เงินค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุข ให้ด าเนินการประมาณค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือว่าต้องมีการใช้
งบประมาณเท่าไร และให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง  
รายงานมายังเขตสุขภาพที่ ๙ เพ่ือเสนอผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๙ ลงนาม ส าหรับกรณีร้องเรียนเรื่อง ฉ๑๑ 
ของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ขอให้ด าเนินการชี้แจงท าความเข้าใจทั้งผู้ร้องเรียน 
และรายงานจังหวัดให้ทราบด้วย 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ แผนยกระดับศักยภาพหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 9 น าเสนอโดย นพ.ดุสิต ข าชัยภูมิ  
ผอ.รพ.จตุรัส 
   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือที่ สธ ๐๒๐๗.๐๗/๑๓๑๙๘ ลงวันที่  
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่องแนวทางการจัดท าแผนค าขอการจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของหน่วย
บริการสุขภาพ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒) และส านักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีค าสั่งส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ ๑๘๘๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า 
แผนค าขอการจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยงานบริการสุขภาพ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เขตสุขภาพที่ ๙ ซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕61 ณ ห้องประชุมส านักงาน
เขตสุขภาพที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือพิจารณาแผนค าขอฯ ทั้ง ๔ จังหวัด ตามกรอบแนวทางการจัดท า
แผนค าขอฯ ที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้ส านักงานเขตพิจารณา ดังนี้  

(๑) การปรับระดับศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพ : ระดับ F1-F3 และ M2 พิจารณาจาก 
๘๐ คะแนนขึ้นไป ระดับ M1 S A พิจารณาจาก ๘๕ คะแนนขึ้นไป และคะแนนรวม ๗๐-๘๐ คะแนน  
ให้หาเหตุผลประกอบ เพ่ือเสนอเป็นรายกรณี หากคะแนนน้อยกว่า ๗๐ คะแนน ไม่ต้องส่งมายังส านักงาน
ปลัดกระทรวง 

(๒) การขอขยายเตียง : การขอขยายเตียง ควรมี Active Bed ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เตียงที่จะขอขยาย เป็นเวลา ๒-๓ ปี Active Bed สูงกว่าเตียงกรอบเดิม และสามารถลดขนาดเตียงได้เช่นกัน
เพ่ือความอยู่รอด 

ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดท าแผนค าขอการจัดตั้งฯ สรุปดังนี้ 
1. การปรับระดับศักยภาพหน่วยบริการ 

- ปี ๒๕๖๑ จังหวัดนครราชสีมา ๓ แห่ง (รพ.พิมาย รพ.โนนสูง รพ.โนนไทย) ชัยภูมิ ๑ แห่ง  
(รพ.จตุรัส) บุรีรัมย์ ๑ แห่ง (รพ.แคนดง) และสุรินทร์ ๑ แห่ง (รพ.ท่าตูม) 

- ปี ๒๕๖๒ จังหวัดชัยภูมิ ๑ แห่ง (รพ.ซับใหญ่) บุรีรัมย์ ๒ แห่ง (รพ.บ้านด่าน ศสช.บ้าน
โคกหัวช้าง) สุรินทร์ ๓ แห่ง (รพ.โนนนารายณ์ รพ.เขวาสินรินทร์ สสช.คะนา) 

- ปี ๒๕๖๓ จังหวัดชัยภูมิ ๑ แห่ง (รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ) 
- ปี ๒๕๖๔ จังหวัดชัยภูมิ ๑ แห่ง (รพ.ชัยภูมิ) 
- ปี ๒๕๖๕ จังหวัดนครราชสีมา ๔ แห่ง (รพ.ปากช่องนานา รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 

รพ.บัวใหญ่ รพ.ปักธงชัย ) บุรีรัมย์ ๖ แห่ง (รพ.ละหานทราย รพ.คูเมือง รพ.บ้านกรวด รพ.กระสัง รพ.หนองกี่ 
สสช.สายตรี ๑๖) 

๒. การขอขยายเตียง 
 - ปี ๒๕๖๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ๒ แห่ง (รพ.บุรีรัมย์ รพ.นางรอง) ชัยภูมิ ๗ แห่ง (รพ.แก้งคร้อ 

รพ.หนองบัวแดง รพ.คอนสาร รพ.บ้านเขว้า รพ.บ้านแท่น รพ.คอนสวรรค์ รพ.เกษตรสมบูรณ์) 
 - ปี ๒๕๖๒ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓ แห่ง (รพ.นางรอง รพ.ประโคนชัย รพ.บ้านด่าน) 
 - ปี ๒๕๖๓ จังหวัดบุรีรัมย์ ๒ แห่ง (รพ.นางรอง รพ.ล าปรายมาศ) สุรินทร์ ๒ แห่ง 

(รพ.สังขะ รพ.ศรีณรงค์) 
 - ปี ๒๕๖๔ จังหวัดชัยภูมิ ๑ แห่ง (รพ.หนองบัวระเหว) บุรีรัมย์ ๑ แห่ง (รพ.นางรอง) 

สุรินทร์ ๑ แห่ง (รพ.ปราสาท) 
 - ปี ๒๕๖๕ จังหวัดนครราชสีมา ๑๔ แห่ง (รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.ปากช่องนานา 

รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา รพ.พิมาย รพ.บัวใหญ่ รพ.ด่านขุนทด รพ.ครบุรี รพ.โชคชัย รพ.โนนสูง รพ.วังน้ าเขียว 
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รพ.โนนไทย รพ.ปักธงชัย รพ.จักราช รพ.สีคิ้ว) บุรีรัมย์ ๗ แห่ง (รพ.นางรอง รพ.สตึก รพ.หนองหงส์ รพ.กระสัง 
รพ.บ้านกรวด รพ.หนองก่ี รพ.พุทไธสง) สุรินทร์ ๒ แห่ง (รพ.ปราสาท รพ.ส าโรงทาบ) 

๓. การขอจัดตั้งหน่วยบริการ (รพ.สต. สสช. ศสม.) 
 - ปี ๒๕๖๑ จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง (รพ.สต.โนนพุทรา) 
 - ปี ๒๕๖๓ จังหวัดชัยภูมิ ๓ แห่ง (รพ.สต.นาคานหัก รพ.สต.ฝายพญานาค รพ.สต. 

บ้านวังตลาดสมบูรณ์) 
 - ปี ๒๕๖๕ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓ แห่ง (รพ.สต.บ้านหนองเชือก รพ.สต.บ้านโคกสุพรรณ  

รพ.สต.หนองปล่อง) 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 
๑. หน่วยบริการสุขภาพที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินแล้วให้ส่งให้ส านักงานปลัดฯ ให้ครบ 

ทุกหน่วยงานที่เสนอ และในกรณีท่ีหน่วยบริการสุขภาพมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินให้หาเหตุผลประกอบการเสนอ 
๒. ให้ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ทบทวนเรื่องโรงพยาบาลแม่ข่าย 
ประธาน ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลการเสนอแผนค าขอฯ อีกครั้ง  แล้วยืนยันกลับมายัง

ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

 4.2  การจัดงานประชุมเชิงวิชาการด้านโรคหัวใจ Cardiac Network Forum 11th Smart 
Health for Smart Heart น ำเสนอโดย นพ.บัญชำ สุขอนันต์ชัย นำยแพทย์เชี่ยวชำญ หัวหน้ำศูนย์โรคหัวใจ 
รพ.มหำรำชนครรำชสีมำ 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โดยส ำนักบริหำรสำธำรณสุขได้ด ำเนินกำร  
กำรประชุม Cardiac Network Forum มำแล้ว ๑๐ ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นมำ โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๑ 
มีเขตสุขภำพที่ ๙ และโรงพยำบำลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้ำภำพร่วมจัดงำน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (๑) 
เพ่ือเป็นเวทีให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ เผยแพร่องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัย/ผลงำนวิชำกำรและผลงำน  
ที่เป็น Best practice (๒) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ร่วมกัน (๓) เพ่ือส่งเสริมกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน และกำรดูแลประชำชน และ (๔) เพ่ือสร้ำงกัลยำณมิตรเครือข่ำยกำรท ำงำน
ร่วมกันทุกภำคส่วน และกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข จ ำนวน ๑,๐๐๐ คน 
จำกหน่วยงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดทุกแห่ง โรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป/โรงพยำบำลชุมชน/
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ทุกแห่ง และศูนย์โรคหัวใจ/หน่วยงำนโรคหัวใจทุกแห่งทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข สถำนที่จัดประชุม โรงแรมเทพนครและโรงแรมอัลวำเรช จังหวัดบุรีรัมย์ ชื่องำน ประชุม
วิชำกำรเครือข่ำยโรคหัวใจ Cardiac Network Forum 11 :Sport Health for Smart Heart 2019 Theme งำน:
ปรำสำทสองยุค มำสคอร์ต : Cute Volcano ระยะเวลาด าเนินการ วันที่  15-18 มกราคม 2562 
งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร (๑) เงินบ ำรุงโรงพยำบำลบุรีรัมย์ (๒) เงินสนับสนุนจำกส ำนักบริหำร 
กำรสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และ (๓) เงินสนับสนุนจำกผู้เข้ำร่วมประชุมลงทะเบียน 
๒,๕๐๐ บำท/คน ผลที่คำดว่ำจะได้รับ (๑) แพทย์ พยำบำล และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้
และรับกำรพัฒนำควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำรและเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ที่ทันสมัย (๒) สำมำรถน ำไปเป็น
ประสบกำรณ์ตรงถ่ำยทอดแก่บุคลำกรที่เกี่ยวข้องเป็นกำรต่อยอดให้เห็นควำมก้ำวหน้ำ และ (๓) น ำควำมรู้ไป
ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ 
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 ข้อเสนอจากที่ประชุม 
เนื่องจากการจัดงานดังกล่าวเขตสุขภาพที่ ๙ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ดังนั้น

ผลงานส่วนใหญ่ที่น าเสนอควรเป็นผลงานของเขตสุขภาพท่ี ๙  
ประธาน    ให้มีการตั้ งคณะกรรมการย่อยระดับเขตสุขภาพเพ่ือให้มีการประสานงาน 

การด าเนินการภายในเขตสุขภาพท่ี ๙ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบและขอให้เป็นความร่วมมือทั้งเขตสุขภาพ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ  
 ๕.1  สถำนกำรณ์กำรเงินกำรคลังเขตสุขภำพที่ ๙/PA น ำเสนอโดย นพ.ภูวเดช สุระโคตร  
นพ.สสจ.สุรินทร์ (ประธาน CFO เขตสุขภาพท่ี 9) 
  สถำนกำรณ์วิกฤติทำงกำรเงินระดับ ๗ (Riskscoring) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๑ ของ
เขตสุขภำพที่ ๙ ไตรมำสที่ ๑/๒๕๖๑ ระดับ ๓ รพ.คอนสำร จ.ชัยภูมิ ระดับ ๔ รพ.สนม และรพ.รัตนบุรี 
จ.สุรินทร์ ไตรมำส ๒/๒๕๖๑ ระดับ ๓ รพ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ และไตรมำส ๓/๒๕๖๑ ณ เดือน พ.ค. ๒๕๖๑ 
ระดับ ๔ รพ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ รพ.สนม จ.สุรินทร์ ระดับ ๕ รพ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ และระดับ ๖ รพ.บ ำเหน็จณรงค ์ 
จ.ชัยภูมิ ข้อเสนอแนะ มอบให้คณะกรรมกำร CFO ระดับจังหวัดเฝ้ำระวังและช่วยเหลือหน่วยบริกำรในจังหวัด
ที่มีสถำนกำรณ์วิกฤติทำงกำรเงินตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป โดยให้พิจำรณำควำมช่วยเหลือในระดับจังหวัดและ
รำยงำนผลให้ คณะกรรมกำร CFO ระดับเขตทรำบต่อไป 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๕.2  ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้รับผิดชอบงำนแรงงำนต่ำงด้ำวในกำร
จัดบริกำรที่เป็นมิตร เขตสุขภำพท่ี ๙ น ำเสนอโดยเอกสำร 
  โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้รับผิดชอบงำนแรงงำนต่ำงด้ำวในกำรจัดบริกำรที่เป็นมิตร  
เขตสุขภำพท่ี ๙ ได้ด ำเนินงำนดังนี้ 

๑. กิจกรรม ได้แก่ (๑) กำรบรรยำยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์ 
และกำรช่วยเหลือเหยื่อจำกกำรค้ำมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว โดยจัดหำงำนจังหวัดสระแก้วและพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว (๒) ศึกษำดูงำนกำรด ำเนินงำนจัดกำรระบบบริกำรที่เป็นมิตรแก่แรงงำน
ต่ำงด้ำวของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง คือ ศูนย์แรกรับเข้ำท ำงำนและสิ้นสุดกำรจ้ำงจังหวัดสระแก้ว ตรวจคนเข้ำเมือง
จังหวัดสระแก้ว ด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศจังหวัดสระแก้ว และโรงพยำบำลวัฒนำนคร จังหวัด
สระแก้ว และ (๓) เข้ำกลุ่มถอดบทเรียนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรศึกษำดูงำน 

๒. ผลลัพธ์กำรประชุม (๑) เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/
อุปสรรค กำรจัดบริกำรที่เป็นมิตร เขตสุขภำพที่ ๙ (๒) เกิดโอกำสพัฒนำศักยภำพองค์กร ในเรื่องของกำร
จัดเก็บรำยได้ให้กับหน่วยบริกำรกำรจัดระบบบริกำร กฎหมำย ที่มำพร้อมกลุ่มแรงงำนต่ำงด้ ำว (๓)  
เกิดแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรจัดบริกำรส ำหรับแรงงำนต่ำงด้ำวที่เป็นมิตรที่ประสำนเชื่อมโยง สอดคล้องกับ
นโยบำยระดับชำติ และเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน และ (๔) เกิดเครือข่ำยของ
คนท ำงำนในกำรจัดบริกำรที่เป็นมิตร เขตสุขภำพท่ี ๙ 



๘ 
 

๓. อุปสรรค/ข้อจ ำกัด/ข้อขัดข้อง ที่พบในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน (๑) ด้วยสถำนที่ในกำร
จัดประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษำดูงำน อยู่ไกลจำกเขตสุขภำพที่ ๙ อำจท ำให้เป็นอุปสรรคในกำร
เดินทำงไปเข้ำร่วมประชุม แนวทำงแก้ไข ขอสนับสนุนรถจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเดินทำงไปเข้ำร่วม
ประชุม (๒) เนื่องด้วยงบประมำณที่ ได้รับจัดสรรในกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรครั้งนี้มีจ ำนวนจ ำกัด  
จึงไม่สำมำรถจัดพำหนะให้ผู้เข้ำร่วมประชุมไปศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ได้ แนวทำงแก้ไข ประสำนหน่วยงำน  
ที่เกี่ยวข้อง ขอสนับสนุนพำหนะในกำรเดินทำง และ (๓) เนื่องจำกผู้เข้ำร่วมประชุมตอบรับกำรเข้ำร่วมจ ำนวน
น้อย คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของกลุ่มป ้ำหมำยทั้งหมด และจำกกำรสอบถำม พบว่ำติดภำรกิจทำงรำชกำร  
พร้อมทั้งไม่ได้ส่งผู้แทนเข้ำร่วมประชุม แนวทำงแก้ไข ก่อนถึงวันประชุม ๑ สัปดำห์ ผู้จัดควรสรุปจ ำนวนผู้ตอบรับ 
เข้ำร่วมประชุม เพ่ือให้ทรำบจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมในกรณีที่กลุ่มเป้ำหมำยไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้  
ผู้จัดจะได้มอบโควต้ำให้กับผู้รับผิดชอบแรงงำนต่ำงด้ำวจำกหน่วยงำนนอกกลุ่มเป้ำหมำยที่สนใจเข้ำร่วมประชุมแทน 

๔. รูปแบบกำรพัฒนำในปีต่อไป (๑) ปรับกระบวนกำรเรียนรู้  เพ่ิ มกำรประชุม 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนกำรท ำงำน (๒) เพ่ิมกลุ่มเป้ำหมำย คนท ำงำนที่เกี่ยวข้องมำกขึ้น เช่น 
ต ำรวจในพ้ืนที่ อัยกำร NGO (๓) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุข ในแรงงำนต่ำงด้ำว
และเหยื่อค้ำมนุษย์ (๔) จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนเครือข่ำยประชำคมอำเซียนด้ำนสำธำรณสุข เขตสุขภำพท่ี ๙  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๕.3 โครงกำรกำรใช้ประโยชน์เพ่ือสังคมจำกพ้ืนที่ปั๊ม NGV เพ่ือสังคม น ำเสนอโดย นพ.สกำนต์ 
บุนนำค กรมกำรแพทย ์
  โครงกำรดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย์
ให้กับประชำชนที่มีรำยได้น้อย ทั้งกลุ่มลูกค้ำ NGV ชุมชนใกล้เคียง รวมถึงผู้ขับขี่ที่สัญจรผ่ำนสถำนี เพ่ือสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมในพ้ืนที่สถำนีบริกำร NGV และด ำเนินธุรกิจในรูปแบบ Social Enterprise ไม่มุ่งเน้นก ำไรสูงสุด  
แต่สำมำรถช่วยเหลือสังคมได้อย่ำงยั่งยืน  
  แนวทำงกำรด ำเนินกำรและประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน (๑) ปตท.ลงทุนก่อสร้ำง
อำคำรภำยในสถำนีบริกำรเนื้อที่ ใช้สอย ๑๐๐ ตำรำงเมตร ใช้งบประมำณก่อสร้ำง ๒ ล้ำนบำท (๒) 
โรงพยำบำลลงทุนอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ระบบบริหำรจัดกำรเละทีมงำนในให้กำรบริกำร (แพทย์ พยำบำล 
นักเทคนิคกำรแพทย์) 
  ข้อมูลสถำนีบริกำร NGV ปตท. : ปตท.มีสถำนีบริกำร NGV Standalone ๑๕๑ แห่งทั่ว
ประเทศ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๑ แห่ง (๘ จังหวัด) พ้ืนที่ด ำเนินโครงกำรฯ ในสถำนี
ประมำณ ๕๐-๒๐๐ ตร.เมตร/ชั้น  

ประธาน  เนื่องจากสถำนีบริกำร NGV ที่อยู่ในบริเวณเขตสุขภาพที่ ๙ อยู่ห่างจากบริเวณชุมชน
และไกลจากตัวเมืองจึงไม่เหมาะสมกับการจัดตั้งหน่วยบริการทางการแพทย์ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



๙ 
 

 ๕.4  สรุปสถำนกำรณ์โรคท ี ่ส ำคัญในเขตสุขภำพที่ ๙ น ำเสนอโดย นพ.กิตติ์พงศ์ สัญชำตวิรุฬห์ 
ผอ.สคร.๙ 
  สถานการณ์โรคที่ส าคัญในเขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑-  
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ได้แก่ ไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า 
  สถานการณ์ไขเลือดออก ปี ๒๕๖๑ ประเทศไทย มีจ านวนผู้ป่วย ทั้งหมด ๒๒,๕๓๙ ราย
อัตราป่วยต่อแสน ๓๔.๒๔ ตาย ๔๑ ราย อัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๑๓ เขตสุขภาพที่ ๙ มีผู้ป่วยไข้เลือดออก 
1,665 ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๒๔.๗๔ ต่อประชากรแสนคน และมีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ๑ ราย อัตราตาย 
๐.๐๑ ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตาย ร้อยละ ๐.๐๖ กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากท่ีสุดในกลุ่มวัยเด็ก คือ 
กลุ่มอายุ ๑๐-๑๔ ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๕-๙ ปี และ ๐-๔ ปี อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน 
ร้อยละ ๖๓.๗๒ รองลงมา ในผู้ปกครอง ร้อยละ ๑๔.๑๗ และอาชีพรับจ้าง ร้อยละ ๑๐.๑๕ 
  สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ประเทศไทย ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ปี ๒๕๕๙ ตาย ๑๔ ราย  
ปี ๒๕๖๐ ตาย  ๑๑ ราย ปี ๒๕๖๑ ตาย ๑๑ ราย (สุรินทร์ สงขลา ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
พัทลุง หนองคาย ยโสธร ระยอง และกาฬสินธุ์) จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า เขตสุขภาพที่ ๙  
ปี ๒๕๕๑-๒๕๖๑ ปี ๒๕๕๑ จ านวน ๑ ราย (สุรินทร์) ปี ๒๕๖๐ จ านวน ๒ ราย (บุรีรัมย์ และสุรินทร์) 
ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๓ ราย (บุรีรัมย์ สุรินทร์ และนครราชสีมา)   
      มาตรการ ในคน:อสม.ท าทุกวัน ดังนี้ (๑) เคาะประตู เฝ้าระวัง แจ้งข่าว รพสต. ถ้าพบ
ผู้ถูกสัตว์ กัด ข่วน ให้เข้ารับการฉัดวัคซีนร้อยละ ๑๐๐ (๒) สื่อสารประชาสัมพันธ์วงกว้างกับประชาชน 
อย่างต่อเนื่อง (๓) พ้ืนที่พบผู้ป่วยสงสัย ผู้ป่วยยืนยัน และสัตว์ติดเชื้อด าเนินการตามมาตรการ ๑๒๓ ทันท ี
             มาตรการ ในสัตว์: ทุกวัน อสม. ประชาชน อาสาปศุสัตว์ เฝ้าระวังสัตว์ ป่วยตาย
ผิดปกติ แจ้ง รพสต. หรือปศุสัตว์อ าเภอทันที 
   การสนับสนุนบริหารจัดการอิมมูโนโกลบูลินและวัคซีน (Post exposure) ภาพรวม
เขตสุขภาพที่ ๙ ได้แก่ PCEC จ านวน ๘๓๘ โดส VERORAB จ านวน ๑๐,๑๐๓ โดส Abhayrab จ านวน ๒๔๐ โดส 
SPEEDA จ านวน ๗,๙๙๕ โดส ERIG จ านวน ๘,๓๗๒ โดส HRIG จ านวน ๑,๕๕๒ 
   มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 MOPH Connect และ Line Application น าเสนอโดย นพ.ดุสิต ข าชัยภูมิ ผอ.รพ.จตุรัส 
  MOPH Connect เป็น Application ส าหรับค้นหาสถานพยาบาล (ค้นหาสถานพยาบาลในรัศมี 
๕๐ กิโลเมตร คลินิก ร้านขายยา จากชื่อ (ระบบของ กสธ.)) ตรวจสอบสิทธิการรักษา (สิทธิ UC ขรก. 
ประกันสังคม) ฉุกเฉิน ๑๖๖๙ (โทรหา ๑๖๖๙ เรียกรถพยาบาลพร้อมส่งพิกัด) บริการจองคิว (เชื่อมต่อมายัง 
Queue Server ของสถานพยาบาล) และบริการอ่ืน ๆ (ประเมินความพึงพอใจ E-donation รพศ./รพท.  
และรพ.ที่สนใจ บริจาคดวงตา อวัยวะ) ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ ๑๕ ก.ค.-๑ ส.ค. ๒๕๖๑ ทดสอบระบบ  
เดือนก.ค.-ต.ค. ๒๕๖๑  
  โดยเขตสุขภาพที่ ๙ ได้เริ่มพัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบที่โรงพยาบาลจัตุรัส และมีแผนที่จะขยายต่อไป
ยังโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 9 โดยจะท าควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน (๑) พัฒนำ
ระบบ Queue Online ร่วมกับ สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (๒) ระบบสื่อสำรสนเทศ Online ร่วมกับสำขำ
เทคโนโลยีมัลติมีเดียร์ 
 
 



๑๐ 
 

   ข้อเสนอที่ประชุม 
   ควรมีกำรออกแบบกำรน ำข้อมูลออกของระบบคิวให้ชัดเจน มีกำรก ำหนดนิยำมศัพท์ โดยกำร
ออกแบบควรใช้ผู้ที่มีควำมช ำนำญในกำรออกแบบ  
   ประธาน  ขอให้มีการศึกษาจากหน่วยงานที่มีการใช้ระบบดังกล่าวแล้วประสบความส าเร็จ
เพ่ือน ามาปรับใช้กับเขตสุขภาพที่ ๙ 
  มติที่ประชุม รับทราบ  
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