
๑ 
 

           รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๙ 
ครั้งที่  1/ปีงบประมาณ  ๒๕62  วันที่  22 พฤศจิกายน  ๒๕61 

ณ  ห้องประชุมช้างเผือก  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ผู้เข้าประชุม  
1. นายณรงค์  สายวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประธาน 
2. นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์     
3. นางจุฑารัตน์  มากคงแก้ว ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
4. นายนรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
5. นายภูวเดช  สุระโคตร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
6. นายวชิระ  บถพิบูลย์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
7. นายภุชงค์  ไชยชิน  (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
8. นายชุติเดช  ตาบ-องครักษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
9. นายประเสริฐ  ชัยวิรัตนะ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ 
10. นายสมชัย  อัศวสุดสาคร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
11. นายประวีณ  ตัณฑประภา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ 
12. นายบรรจง  กิติรัตน์ตระการ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 
13. นายวีรพล  กิตติพิบูลย์  ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 9 
14. นางนาตยา  ทฤษฎีคุณ  ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙ 
15. นายสมมารถ  ชัยวงษ์  ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙ 
16. นางสุภาพรรณ  กิตติวิศิษฎ์ (แทน)ผู้อ านวยการสป.สช.เขต 9 นครราชสีมา 
17. นางชุลีพร  จิระพงษา  (แทน)ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ 
18. นายมงคล  ศิริเทพทวี  (แทน)ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
19. นางศุภสรา  สิงห์ค า  (แทน)ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 
20. นายมณเฑียร  เพ็งสมบัติ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา 
21. นายจิรศักดิ์  วิจักขณาลัญฉ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
22. นายวัชรพงษ์  ชอบสุข  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย ์
23. นายประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร์ 
24. นายสุภาพ  ส าราญวงษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
25. นายณรงค์  เสือบุญ  สาธารณสุขอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
26. นายศิวเทพ  วรรณทอง  สาธารณสุขอ าเภอบัวเชด จ.สุรินทร์ 
27. นางปราณี  ประไพวัชรพันธ์ รต.สต.นาราก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
28. นายชวมัย  สืบนุการณ์  รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ 
29. นางพรอนันต์  กิตติม่ันคง  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 

 
 



๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสุผล  ตติยนันทพร  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
๒. นายสันติ  ทวยมีฤทธิ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
๓. นายสุรัตน์  ส่งวิรุฬห์  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
๔. นายทวีชัย  วิษณุโยธิน  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
๕. นายสาธิต  บัวคล้าย  โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 
๖. นายประมวล  เหล่าสมบัติทวี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
๗. นางนันทพร  อ่อนชัย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
๘. นายณรงค์ศักดิ์  บ ารุงถิ่น  โรงพยาบาลชัยภูมิ 
๙. นายสินชัย  ตันติรัตนานนท์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
๑๐. นายทอง  บุญยศ   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
๑๑. นายรักเกียรติ  ประสงค์ดี  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
๑๒. นางพูลสุข  สวัสดี  กองตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
๑๓. นางกมลรัตน์  เกตุบรรลุ  ศูนย์อนามัยที่ 9  
๑๔. น.ส.รุ่งลาวัณย์  เมินไธสง  (แทน)ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
๑๕. นางนิตยา  โชตินอก  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
๑๖. นายอัครเดช  วงษ์กีรติกุล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
๑๗. นายมังกร  อังสนันท์  โรงพยาบาลมหาราชนครราชนครราชสีมา 
๑๘. นางวิจิตรา  พวงเกาะ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
๑๙. นางสาวิตรี  แข็งขัน  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
๒๐. นายเกษมศักดิ์  ชุมศรี  โรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา 
๒๑. นางนภัค  นิธิวชิรธร  ศูนย์อนามัยที่ 9 
๒๒. นายกฤษฎา  กุลกระจ่าง  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๓. น.ส.ณัฐนรี  ทางธรรม  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๔. นางศุภางค์เพ็ญ  เภาด้วง  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๕. น.ส.สุดารัตน์  นพขุนทด  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๖. น.ส.ธัญลักษณ์  รักกลาง  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๗. น.ส.อมรเทพ  ธงสันเทียะ  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๘. นางสุธัญญา  พรหมเอี่ยม  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๙. นางระพีเพ็ญ  วิชัยศึก  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๓๐. นางสาวนิธิภรณ์  โสดาศร ี ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๓๑. นายจักรินทร์  วันผักแว่น  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๓๒. น.ส.ปิยฉัตร  มูลสาร  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๓๓. นายจักรกฤษณ์  มงคลสวัสดิ์ ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 

 



๓ 
 

๓๔. น.ส.พนิดา  โชติชัย  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๓๕. นายธนพงษ์  กูละพัฒน์  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 

 

ผู้ไม่เข้าประชุม  เนื่องจากติดราชการ  
1. นางสุชาดา  นิ้มวัฒนากุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ 
2. นางต้องตา  ชนยุทธ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด 
3. นายเมธี  มวลไธสง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศีขรภูมิ 
4. นายบุญมา  คงโพธิ์น้อย รพ.สต.บ้านหัน จ.ชัยภูมิ 
5. นายชัชพล  นับถือดี สสอ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 

เริ่มประชุมเวลา ๑3.00 น.  นายณรงค์  สายวงศ์   ผู้ตรวจราชการกระทรวง    ประธาน 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้ตรวจเยี่ยม
พ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการเปิดอาคารและเยี่ยมชมผลการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (ริมละลม) อ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  
เขตสุขภาพที่ 9 และผลการด าเนินงาน รพ.สต.ติดดาว อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับการชื่นชมจาก
ท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการและการด าเนินงานด้านคลินิกหมอครอบครัว 

1.2 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เ พ่ือดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 9  
จัดส่งข้อมูลให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันศุกร์ที่   
23 พฤศจิกายน 2561 

1.3 มาตรการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยให้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นต้นแบบ  
ในการด าเนินการซึ่งนายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
จะเดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานเรื่องดังกล่าวในช่วงเดือนธันวาคม 2561 

1.4 นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะเดินทางมาติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน Special Medical Clinical (SMC) ในเดือนธันวาคม 2561  

1.5 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มี
การรายงานผลการด าเนินการโดยเขตสุขภาพที่ 9 มีความเสี่ยงทางด้านการเงินการคลังน้อยที่สุดอยู่อันดับที่ 5 
ของเขตสุขภาพท้ังหมด 12 เขต 

1.6 การบูรณาการการด าเนินงานระหว่างเขตสุขภาพที่ 7 และเขตสุขภาพที่ 9 (1 ระบบ สองนครา) 
เช่น การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ 2562 
การตรวจราชการของตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 และการแต่งตั้งคณะท างาน
ขับเคลื่อนและบูรณาการตามภารกิจส าคัญกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Chief 
Integrated Program Officer : CIPO) เขตสุขภาพท่ี 9 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 



๔ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/ปีงบประมาณ ๒๕๖2 
         วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมและหากมีการแก้ไขให้รีบแจ้งฝ่ายเลขาฯ ต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ น าเสนอโดยนางจุฑารัตน์ มากคงแก้ว ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 
  ภาพรวมงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เขตสุขภาพท่ี 9 จ านวน 2 แผนงาน (วงเงิน 856.6224 ล้านบาท แบ่งเป็นงบพ้ืนฐาน 815.8224 ล้านบาท 
งบบูรณาการ 40.800 ล้านบาท) สัดส่วนงบลงทุนรายใหม่ แบ่งเป็น งบครุภัณฑ์ ร้อยละ 32.25 (276.221 
ล้านบาท 475 หน่วย) กอ่สร้างปีเดียว ร้อยละ 45.28 (387.869 ล้านบาท 52 หน่วย) และกอ่สร้างผูกพันใหม่ 
ร้อยละ 22.48 (192.537 ล้านบาท 3 หน่วย) โดยงบผูกพันเดิม 467.0903 ล้านบาท รวมงบลงทุน 
ปี 2562 และงบผูกพันเดิม ทั้งหมด 1,323.7127 ล้านบาท  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ แผนพัฒนาโรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน น าเสนอโดย นพ.สุผล ตติยนันทพร สสจ.นครราชสีมา 
   สรุปความก้าวหน้าแผนการพัฒนาโรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน (ปากช่องนานา) โดยเมื่อวันที่  
15 พฤศจิกายน 2561 นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ได้ออกตรวจเยี่ยม
และมอบนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลมงกุฎคีรีวัน ดังนี้ (1) การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาโรงพยาบาล
มกุฎคีรีวันให้ชัดเจน (2) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาลมกุฎคีรีวันในระดับกระทรวงฯ เพ่ือการ
ติดตาม ก ากับอย่างใกล้ชิด (3) ให้แต่งตั้งคณะท างานในการพัฒนาโรงพยาลมกุฎคีรีวัน เขตสุขภาพท่ี 9 เพ่ือให้
เกิดรูปธรรมและความต่อเนื่องในการพัฒนา (4) ให้ก าหนดแผนลงทุนด้านครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ที่เร่งด่วน 
ให้ชัดเจน และ (5) ให้มีการก ากับ ติดตาม ผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง งบประมาณแผนการพัฒนาระยะ
เร่งด่วน รวมทั้งสิ้น 88,453,700 บาท  
   การเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ OPD และ ER 24 ชั่วโมง ในวันที่1 ธันวาคม 2561 
ดังนี้ (1) ออกแบบระบบบริการ การเตรียมทีมบุคลากร เครื่องมือแพทย์ที่จ าเป็นให้พร้อมบริการ ณ 1 ธันวาคม 2561 
เป็นต้นไป (2) ปรับปรุง/พัฒนา พ้ืนที่บริเวณภายนอก-ภายใน ได้แก่ ปรับภูมิทัศน์ ทาสีอาคารภายนอก-ภายใน 
ปรับปรุงถนน ตัดแต่งต้นไม้ จัดท าป้ายพิธีเปิด ติดตั้งระบบไฟฟ้า แอร์ การขัดพ้ืนผิวตัวอาคาร ปรับปรุงห้องต่างๆ /
ห้องน้ า ฯลฯ โดยใช้งบประมาณของโรงพยาบาลปากช่องนานาไปก่อน และ (3) ก าหนดพิธีการเปิดให้บริการ 
24 ชั่วโมง วันที่ 1 ธันวาคม 2561 

ประธาน ให้ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและขอให้เป็นความร่วมมือของผู้บริหารทุกท่าน
ในเขตสุขภาพท่ี 9  
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
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 4.2  การจัดงานประชุมเชิงวิชาการด้านโรคหัวใจ Cardiac Network Forum 11th Smart 
Health for Smart Heart น ำเสนอโดย นพ.รักเกียรติ ประสงค์ดี โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
  โครงการประชุมวิชาการหัวใจมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์ 
ได้เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย/ผลงานวิชาการและงาน Best practice ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันทุกภาคส่วน กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขจ านวน 1,000 คน แหล่งงบประมาณ เงินสนับสนุนจากส านักบริหารการสาธารณสุข (สป.) 
1,000,000 บาท ค่าลงทะเบียน 2,500,000 บาท และเงินบ ารุงโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 59,500 บาท โดยมี
ก าหนดการประชุมวันที่ 15-18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเทพนครและโรงพยาบาลอัลวาเรซ จังหวัด
บุรีรัมย์ 
  ปัญหาอุปสรรค : มีจ านวนผู้ลงทะเบียน 77 คน (ถึงวันที่ 20 พ.ย. 61) โรงพยาบาล
บุรีรัมย์ 15 คน หน่วยงานอ่ืน 62 คน และจ านวนผู้ส่งผลงานวิชาการ VDO 3 เรื่อง Oral 6 เรื่อง และ 
Poster 1 เรื่อง 
  แนวทางแก้ไข : ประชาสัมพันธ์เพ่ิมในเขตสุขภาพที่ 9 ก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม
ของแต่ละหน่วยงาน เช่น รพ.บุรีรัมย์ 200 คน สสจ.บุรีรัมย์ 100 คน และโรงพยาบาลและสสจ.ในเขตฯ 
จังหวัดละ 100 คน 
 มติที่ประชุม เห็นชอบและขอให้เป็นความร่วมมือทั้งเขตสุขภาพ 
 

 4.3 (ร่าง) แผนพัฒนางานเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 โดย นพ.ชวมัย สืบนุการณ์  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 

  (ร่าง) แผนพัฒนางานเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 โดยโครงการ/แผนงานที่แต่ละ Chief เสนอ
จะมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ (1) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) (2) แก้ไข
ปัญหาเขตสุขภาพที่ 9 (3) งานที่จ าเป็นต้องท าในภาพรวมเขตสุขภาพที่ 9 และ (4) การประชุมคณะกรรมการต่างๆ 
ใช้งบประมาณจากส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 ซึ่งก่อนการใช้เกณฑ์ดังกล่าวพิจารณาแต่ละ Chief มีการเสนอ
โครงการทั้งหมดจ านวน 66 โครงการ วงเงินงบประมาณ 8,437,060 บาท และหลังจากพิจารณาแล้วเหลือ
โครงการทั้งหมดจ านวน 47 โครงการ วงเงินงบประมาณ 5 ,045 ,220 บาท และประเด็นที่ยังขาด 
ในแผนพัฒนางานเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ ร้อยละของอ าเภอที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอที่มีคุณภาพ อัตราส่วนการตายมารดา ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ร้อยละของผู้ใช้
และผู้เสพที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบัด  
3 เดือน ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ (AMR) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบ
จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละของ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 
 ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. การด าเนินการตามตัวชี้วัดเรื่องอัตราส่วนมารดาตายให้ใช้งบประมาณจากส่วนอ่ืนสนับสนุน
การด าเนินการ 

2. การด าเนินการเรื่องอ าเภอที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอที่มีคุณภาพ (พชอ.)  
มีงบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนในการด าเนินการ 

3. (ร่าง) แผนพัฒนางานเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 วงเงินงบประมาณ 5,045,220 
บาท จะขอให้คณะกรรมการเขตสุขภาพพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้เขตสุขภาพที่ 9 เพ่ือด าเนินการ
ตามแผนดังกล่าว  
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ประธาน   ให้มีการเพ่ิมโครงการเกี่ยวกับ Digital Information ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตาม(ร่าง) แผนพัฒนางานเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 
 

 4.4 Focal Point งานส าคัญในเขตสุขภาพที่  9 ปีงบประมาณ 2562 โดย นพ.ชวมัย  
สืบนุการณ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 
  4.4.1 ประธานในแต่ละ Chief  

   - COO : นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์  ผอ.สนง.เขต9 
   - CFO : นพ.ภูวเดช สุระโคตร  นพ.สสจ.สุรินทร์ 
   - CSO : นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ ์ ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา 
   - CHRO : นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร  ผอ.รพ.บุรีรัมย์ 
   - CPPO : นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล  นพ.สสจ.บุรีรัมย์ 
   - CIO : นพ.ดุสิต ข าชัยภูมิ  นพ.เชี่ยวชาญ สสจ.ชัยภูมิ 
   - CPO : ภก.ทอง บุญยศ  ภก.เชี่ยวชาญ สสจ.สุรินทร์ 
  4.4.2 ประธาน Service Plan แต่ละสาขา 
   - Primary care : นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา 
   - ทันตกรรม : ทญ.ศิริรัตน์ รัศมีโสรัจ  สสจ.นครราชสีมา 
   - RDU : นพ.ปวีณ ตัณฑประภา  ผอ.รพ.สุรินทร์ 
   - สูติกรรม : นพ.ปวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ 
   - กุมารแพทย์ : นพ.ปวีณ ตัณฑประภา  ผอ.รพ.สุรินทร์ 
   - Stroke : นพ.ปวีณ ตัณฑประภา  ผอ.รพ.สุรินทร์ 
   - ไต : นพ.ปวีณ ตัณฑประภา  ผอ.รพ.สุรินทร์ 
   - ตา : นพ.ปวีณ ตัณฑประภา  ผอ.รพ.สุรินทร์ 
   - ศัลยกรรม : นพ.ปวีณ ตัณฑประภา  ผอ.รพ.สุรินทร์ 
   - Palliative care Intermediate care และ Long term care (COC) : นพ.ปวีณ  

ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ 
   - อุบัติเหตุฉุกเฉิน : นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ ์ ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา 
   - มะเร็ง : นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ ์ ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา 
   - STEMI : นพ.ชุติเดช  ตาบ-องครักษ ์ ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา 
   - ทารกแรกเกิด : นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ ์ ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา 
   - ปลูกถ่ายอวัยวะ : นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ ์ ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา 
   - COPD : นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ ์ ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา 
   - อายุรกรรม : นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร  ผอ.รพ.บุรีรัมย์ 
   - Ortho : นพ.ประเสริฐ ชัยวิรัตนะ  ผอ.รพ.ชัยภูมิ 
   - ยาเสพติด : นพ.วิทิต สฤษฎิชัยกุล  นพ.สสจ.บุรีรัมย์ 
   - ผู้พิการ : นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์  ผอ.รพ.ปราสาท 
   - NCD : นพ.ดุสิต ข าชัยภูมิ  สสจ.ชัยภูมิ  
  4.4.3 CIPO 
 - Primary Care : พชอ.  PCC รพ.สต .ติดดาว  (PP&P/Service /Governance)  

:นพ.สุผล ตติยนันทพร สสจ.นครราชสีมา 
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 - RDU (Service) : นพ.สมภพ สารวนางกูร  รพ.สุรินทร์. 
 - TB (Service) : นพ.พิเชษฐ์ พืชขุนทด  สสจ.บุรีรัมย ์
 - Digital Transformation (Governance) : นพ.ดุสิต ข าชัยภูมิ  สสจ.ชัยภูมิ 

 - HRH Transformation (People) : นพ.รักเกียรติ ประสงค์ด ี รพ.บุรีรัมย์ 
 - MCH (PP&P) : นพ.ชวมัย สืบนุการณ์   รพ.สุรินทร์ 
   - GREEN & CLEAN Hospital (PP&P) : นพ.ธงชัย เขมรัตน์ตระกูล รพ.ปากช่อง 
 - ยาเสพติด (Service ) : นพ.นพดล พิษณุวงศ ์ รพ.นางรอง 

 - Fast Track : Stroke (Service ) นพ.ปกรณ ์ตุงคเสรีรักษ์  รพ.สุรินทร์  
 - Fast Track : Sepsis (Service ) : นพ.รักเกียรติ ประสงค์ดี  รพ.บุรีรัมย์ 
 - Fast Track : Trauma (Service ) : นพ.สุรสิทธิ์ จิตพิทักษ์เลิศ  รพ.มหาราช

นครราชสีมา 
 - Finance (Governance) : นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์  สสจ.สุรินทร ์
 - Quality Organization : PMQA (Governance) : นพ.ชาญชัย บุญอยู่ สสจ.นครราชสมีา 

   - Quality Organization : HA (Governance ) : นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง สสจ.สุรินทร ์
   - นวตกรรมการบริหารจัดการ (ลดความแออัด) (Governance) : นพ.สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ 
รพ.มหาราชนครราชสีมา และ นพ.สำธิต บัวคล้ำย รพ.เทพรัตน์ 
   - รพ.อำหำรปลอดภัย (PP&P) : นพ.ณรงค์ศักดิ ์บ ำรุงถิ่น รพ.ชัยภูม ิ
 ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. เพ่ิม Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช ประธานคือ พญ.สุวรรณี เรืองเดช ผอ.รพ. 
จิตเวชนครรำชสีมำรำชนครินทร์ 

2. สาขา Service Plan ควรแบ่งให้โรงพยาบาลบุรีรัมย์หรือโรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมดูแลในสาขาต่างๆ  ด้วย  
3. ควรมีการทบทวนบทบาทของประธาน Chief CSO และการดูแลในแต่สาขา โดยให้มีรอง

ประธาน CSO ที่มาจากละโรงพยาบาลต่างๆ เพ่ือให้ติดตามงานในแต่ละสาขาในภาพรวมของเขตสุขภาพ 
4. ประธาน CIPO ในแต่ละสาขาให้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันของ สสจ. ทุกจังหวัด

ในเขตสุขภาพที่ 9 หรือรองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ ของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ในเขตสุขภาพที่ 9 
ให้มีบทบาทในการด าเนินการในแต่ละสาขา 

5. CIPO สาขา RDU เพ่ิม ภก.ทอง บุญยศ ภก.เชี่ยวชาญ สสจ.สุรินทร์ สาขา Fast Track : 
Sepsis (Service ) เปลี่ยนเป็น พญ.ภาวินี วงศ์ประสิทธิ์ รพ.บุรีรัมย์ 

6. การด าเนินงานของ CIPO เน้นประเด็นตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance 
Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักโดยต้องบูรณาการการ
ท างานกับ Service Plan ในแต่ละสาขา และต้องจัดท าแนวทางการด าเนินงานให้ชัดเจน 

ประธาน    
1. มอบหมายให้ประธาน CSO พิจารณาเสนอประธานและกรรมการ Service Plan ในแต่ละ

สาขา เพื่อให้การด าเนินงานของทั้ง 22 สาขา มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด 
2. มอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ CIPO ในแต่ละสาขา 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
 
 
 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ  
 ๕.1  สรุปสถำนกำรณ์โรคท ี  ส ำคัญในเขตสุขภำพที่ ๙ และกำรติดตำมควำมครอบคลุมกำรได้รับ
วัคซีนในเด็กกลุ มเป้ำหมำย น ำเสนอโดย พญ.ชุลีพร จิระพงษำ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 
  สถานการณ์โรคที่ส าคัญในเขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑-  
14 พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ โรคพิษสุนัขบ้า และไข้เลือดออก 
  สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ จ าแนกตามระดับพ้ืนที่ ปี 2561 (วันที่ 1 มกราคม 2561 –  
14 พฤศจิกายน 2561) ประเทศไทยมีจ านวนผู้ป่วย ทั้งหมด 156 ,280 ราย อัตราป่วยต่อแสน 236.57 
จ านวนผู้เสียชีวิต 30 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.05 เขตสุขภาพที่ 9 จ านวนผู้ป่วย 16,086 ราย อัตราป่วย
ต่อแสน 237.95 จ านวนผู้เสียชีวิต 19 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.028 ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีอัตราป่วย
ไข้หวัดใหญ่มากกว่าระดับประเทศและเขตสุขภาพที่ 9 และกลุ่มเด็กพบอัตราป่วยมากท่ีสุด คือกลุ่มอายุ 0-4 ปี 
รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี และ 10-14 ปี กลุ่มอาชีพที่พบส่วนใหญ่ คือกลุ่มในปกครอง/ไม่ทราบอาชีพ 
(ร้อยละ 31.05) รองลงมาเป็นนักเรียน (ร้อยละ 30.92) ข้อเสนอแนะ (1) เฝ้าระวังในกลุ่มผู้สูงอายุอย่าง
เข้มข้นเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีอัตราป่วยต่ าแต่มีอัตราป่วยตายที่สูง (2) เฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการ ILI โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้สูงอายุถ้าพบผู้ที่มีอาการเข้าได้กับโรคไข้หวัดใหญ่ต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วย Rapid test และให้ยา 
Tamiflu และ (3) เมื่อมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จะต้องด าเนินการสอบสวนโรคเฉพาะรายทุกราย และค้นหาผู้ป่วย
เพ่ิมเติมในพ้ืนที ่
  สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าจ าแนกตามระดับพ้ืนที่  ปี 2561 (วันที่  1 มกราคม –  
20 พฤศจิกายน 2561) ประเทศไทย มีจ านวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด ตาย 17 ราย อัตราตายต่อแสน 0.03  
เขตสุขภาพที่ 9 มีจ านวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด ตาย 4 ราย (นครราชสีมา 1 ราย บุรีรัมย์ 2 รายและสุรินทร์  
1 ราย) อัตราตายต่อแสน 0.06 ข้อเสนอแนะ (1) ควรมีการบังคับใช้กฎหมาย พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ 
การจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 กรมปศุสัตว์ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ประชาชนบริโภคเนื้อโค กระบือ  
ที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าบ่อยครั้งในจังหวัดสุรินทร์ และ (2) เน้นสื่อสารความเสี่ยง ห้ามบริโภคเนื้อสัตว์ที่ตาย
ผิดปกติ ไม่ควรซื้อเนื้อสัตว์ที่ช าแหละเอง ควรซื้อจากแหล่งช าแหละที่ได้มาตรฐาน 
  สถานการณ์ไข้เลือดออก จ าแนกตามระดับพ้ืนที่ ปี ๒๕๖๑ (วันที่ 1 มกราคม 2561 –  
14 พฤศจิกายน 2561) ประเทศไทย มีจ านวนผู้ป่วย ทั้งหมด 73,679 ราย อัตราป่วยต่อแสน 112.61 
ตาย 95 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๑๓ เขตสุขภาพที่ ๙ มีผู้ป่วยไข้เลือดออก 6,947 ราย คิดเป็นอัตรา
ป่วยต่อประชากรแสนคน 103.21 และมีผู้เสียชีวิต 4 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๐6 จังหวัดนครราชสีมา
และจังหวัดสุรินทร์ มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่าระดับประเทศและเขตสุขภาพที่ 9 โดยกลุ่มอายุที่ป่วย
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 10 – 14 ปี ข้อเสนอแนะ (1) ด าเนินกิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือจัดท าแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง (2) พ้ืนที่ระบาดและพ้ืนที่เสี่ยงต้องด าเนินมาตรการ 3-3-1 อย่างจริงจัง อสม.
เคาะประตูบ้าน เพ่ือท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และ (3) สื่อสารความเสี่ยงเน้นกลุ่มเสี่ยงสูงเพ่ือลดการป่วย
และการเสียชีวิต 
  การติดตามข้อมูลความครอบคลุมการได้รับวัคซีน สถานการณ์โรคหัดของเขตสุขภาพที่ 9 
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561- 19 พฤศจิกายน 2561 มีจ านวนผู้ป่วยโรคหัด 10 ราย จาก 4 จังหวัด 
คิกเป็น 1.48 ต่อประชากรล้านคน ไม่มีผู้เสียชีวิต กระจายในทุกจังหวัด ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี 
รองลงมา 25 – 34 ปี และ 0 – 4 ปี สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้รับวัคซีนและไม่ได้ครบตามเกณฑ์ 
(ของประเทศไทย อัตราป่วย 28.6 ต่อประชากรล้านคน มีผู้เสียชีวิตจ านวน 16 ราย) (เป้าหมาย ปี 2562 : 
ผู้ป่วยโรคหัดไม่เกิน 2 ต่อประชากรล้านคน) ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2 ประเทศไทย 
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 MMR2 coverage ประเทศ กับร้อยละ 74.58 เป้าหมายมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 95 เขตสุขภาพที่ 9 มีจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ อยู่ในช่วงที่ต่ ากว่าร้อยละ 80 



๙ 
 

และความครอบคลุมการได้รับวัคซีน OPV3 ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 OPV3 coverage 
ประเทศเท่ากับร้อยละ 80.10 เป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 เขตสุขภาพที่ 9 มีจังหวัดบุรีรัมย์  
อยู่ในช่วงที่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ข้อมูลในภาพเขตสุขภาพที่ 9 ความครอบคลุมวัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กอายุ 9 
เดือน – 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน MMR1 ร้อยละ 64.08 และในเด็กอายุ 2 ปีครึ่ง – 3 ปี ร้อยละ 75.55 การได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคหัดยังต่ ากว่าเป้าหมาย (เป้าหมายมากว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95) ความครอบคลุมวัคซีน
ป้องกันโรคโปลิโอในเด็กอายุครบ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV3 เท่ากับร้อยละ 80.4 ซึ่งการได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคโปลิโอยังต่ ากว่าเป้าหมาย (เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90) 
   ปัญหาที่พบจากการประเมินมาตรฐานวัคซีนและนิเทศติดตาม ได้แก่ หน่วยบริการ
รายงานข้อมูลการให้บริการวัคซีนมายังระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม (HDC_dashboard) แต่ข้อมูลไม่ปรากฏ
หรือข้อมูลไม่ถูกน ามาประมวลผล ส่งผลให้ความครอบคลุมต่ ากว่าผลการให้บริการจริง และไม่สามารถใช้ข้อมูล
ดังกล่าวในการติดตามผลการด าเนินการ และความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในสถานบริการยังไม่ถูกต้องส่งผลให้พบ
ปัญหาในการด าเนินงาน เช่น ไม่มีการ update รหัสวัคซีน ให้ตรงตามที่ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ก าหนด 
ไม่มีการแก้ไขฐานประชากรในพ้ืนที่ให้ถูกต้อง ไม่มีการติดตามประวัติการรับวัคซีนของเด็กกลุ่มเป้าหมาย  
ในพ้ืนที่ ไม่มีการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีน และไม่ได้ส่งข้อมูลที่บันทึกย้อนหลังมายังระบบ HDC 
   มาตรการในการเพ่ิมระดับความครอบคลุมวัคซีนในระบบ HDC ได้แก่ สคร./และสสจ. 
ก ากับติดตามข้อมูลการให้บริการวัคซีนผ่านระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม (HDC dashboard) เร่งรัดให้
สถานพยาบาลทุกแห่งส่งข้อมูลให้ครบถ้วน เปรียบเทียบข้อมูลรายอ าเภอและรายสถานบริการ เพ่ือระบุอ าเภอ
และสถานบริการที่มีความครอบคลุมวัคซีนต่ า และด าเนินการแก้ไข และท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในสถาน
บริการที่ความครอบคลุมต่ าเพ่ือแก้ไขรหัสวัคซีนให้ถูกต้อง แก้ไขฐานประชากรให้ถูกต้อง ติดตามประวัติวัคซีน
ให้ครบถ้วนเพื่อบันทึกในระบบ ส่งข้อมูลที่บันทึกย้อนหลัง 
  มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 ๕.2  แนวทำงกำรบริหำรกรเงินกำรคลัง น ำเสนอโดย นพ.ภูวเดช สุระโคตร นพ.สสจ.สุรินทร์ 
(ประธาน CFO เขตสุขภาพท่ี 9) 
  5.2.1 สถานการณ์ แนวโน้มการเงินและการคลังเขตสุขภาพที่ 9 สถานการณ์วิกฤตทาง
การเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 4/60 วิกฤตการเงินระดับ 6 จ านวน 4 แห่ง ได้แก่  
รพ.บ าเหน็จณรงค์ รพ.คอนสาร รพ.เนินสง่า และรพ.ศีขรภูมิ ไตรมาส 4/61 วิกฤตทางการเงินระดับ 7 
จ านวน 1 แห่ง คือ รพ.บ าเหน็จณรงค์ คิดเป็นร้อยละ 1.12 KPI เขต ไตรมาส 4/61 วิกฤตทางการเงินระดับ 4 
ขึ้นไป จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.74  
  5.2.2 แนวทางการบริหารเงิน Basic payment ปีงบประมาณ 2562 หลักเกณฑ์ปี 2562  
ที่เปลี่ยนแปลง 

- ค่าบริการ OP จ่ายแบบเหมาจ่าย : หลักเกณฑ์เดิม 
- P&P Basic service : เ พ่ิมการจ่ ายค่ าชดเชยตามผลงานบริการ  ( Free 

Schedule) จ านวน 8 รายการ (เป็นรายการเดิมใน PPN รายการใหม่) และปรับสัดส่วน การจ่ายแบบเหมา
จ่าย (ร้อยละ 65 ปรับอัตราจ่ายตามโครงสร้างอายุระดับจังหวัด และร้อยละ 35 จ่ายตามผลงานบริการ 7 
รายการ (จากเดิม 10 รายการ) 

- IP : ยังคงกันเงินไว้บริหารจัดการระดับประเทศ 100 ล้านบาท ค านวณ 
Global budget ตาม Workload ร้อนละ 100 เพ่ิมรายการจ่าย Minimally Invasive Surgery (MIS) ตาม
ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ ปรับวันนอน (Adj.RW) และก าหนดอัตราจ่าย IP ในเขต/ODS/MIS เบื้องต้น 8,050 บาท 

- การปรับลดค่าแรงภาครัฐ : คงเดิม 



๑๐ 
 

(ร่าง) เกณฑ์การจัดสรรเงิน Basic payment หน่วยบริการ สป.สธ. ปี 2562 
ได้แก่ (1) คงหลักการจัดกลุ่มและค่า Step และค่า K เหมือนปี 2561 (2) กันเงินไว้ปรับเกลี่ย จ านวน 7,110 
ล้านบาท(ส าหรับบริหารจัดการระดับประเทศ จ านวน 300 ล้านบาท ส าหรับบริหารจัดการระดับเขต/จังหวัด 
จ านวน 3,000 ล้านบาท และส าหรับการปรับเกลี่ยรายรับของแต่ละหน่วยบริการ จ านวน 3,810 ล้านบาท) 
(3) ให้เขตสุขภาพสามารถปรับค่าคะแนนการจัดสรรค่า K ได้ตามความเหมาะสม (4) มีการประกันรายรับขั้น
ต่ าของหน่วยบริการ และมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายช่วยเหลือ 
   (ร่าง) แนวทางการปรับเกลี่ยรายรับให้หน่วยบริการ สป.สธ. ปี 2562 ได้แก่ (1) 
ประกันขั้นต่ าให้ทุกหน่วยบริการร้อยละ 95 ของยอดประกันปี 2562 (2) หน่วยบริการที่มี POP น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 30,000 คน ให้อย่างน้อยเท่ากับร้อยละ 100 MOE และ (3) จัดสรรเงินเพ่ิม เฉพาะหน่วย
บริการที่จ าเป็นต้องช่วยเหลือ (Outliers) มี 4 กรณี (กรณีที่ 1 รพ.ที่มีรายรับสุทธิหลังจัดสรรติดลบ จ่ายให้เพ่ิม
ร้อยละ 50 MOE กรณีท่ี 2 รพ.ที่มีรายรับหลังจัดสรรทุกเกณฑ์ไม่ถึง 10 ล้านบาท จ่ายเพ่ิมให้ถึง 10 ล้านบาท กรณี
ที่ 3 พ้ืนที่ชายแดนกรณีเฉพาะ จ่ายเพ่ิมให้ร้อยละ 50 MOE และกรณีที่ 4 Risk score 4 – 6 เฉพาะ รพ.ที่
รายรับลดจาก ปี 2561 จ่ายตามส่วนต่างรายรับ ปี 2562 – 2561 Risk score 4 – 6 เฉพาะ รพ. 
ที่รายรับลดจากปี 2561 และผ่านเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพ 
     เกณฑ์การปรับเกลี่ยเงินกันเขต 9 ได้แก่ (1) กันเงินไว้ไม่เกินร้อยละ 15 (39 
ล้านบาท) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และส่วนที่เหลือปรับเกลี่คืนตามจ านวนประชากร UC  
ไม่เกินไตรมาสที่ 3 (2) ส่วนที่เหลือจากเงินกันข้อ (1) (ประมาณ 223.7 ล้านบาท) จัดสรรตามจ านวน
ประชากร UC เพ่ือปรับเกลี่ยภายในจังหวัด (3) แนวทางการปรับค่าถ่วงน้ าหนักค่าบริการผู้ป่วยใน (ค่า K)  
ใช้เกณฑ์ของส่วนหกลาง (4) ไม่มีการกันเงิน Virtual Account เนื่องจากไม่มีปัญหาในหารตามจ่ายค่าบริการ 
(5) ปรับเกลี่ยเงิน PP non UC จัดสรรตามจ านวนประชากรสิทธิอื่นของแต่ละจังหวัด 
    แนวทางการปรับเกลี่ยงบ UC ปี 2562 กับ การจัดท า Planfin ในระดับเขต 
ขั้นตอนที่ 1 : คาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายปี 2562 จากงบเงินปี 2561 ขั้นตอนที่ 2 : พิจารณาความ
พอเพียงจาก Planfin (รายรับและรายจ่ายทุกแห่ง) ขั้นตอนที่ : ปรับเกลี่ย งบค่าตอบแทน งบ PP non UC 
ขั้นตอนที่ 4 : ปรับเกลี่ยงบ FC (ผ่านคณะท างาน อปสข. ท าแผนปรับประสิทธิภาพ รายงานทุกไตรมาส) 
ขั้นตอนที่ 5 : ปรับเกลี่ยค่า K (จะด าเนินการหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้เขตพิจารณาโดยมีหลักเกณฑ์ ขั้นตอนที่ 6 : ปรับ 
Planfin ตามตารางวิเคราะห์ Planfin (Planfin Analysis) ให้เป็นแผนที่ไม่มีความเสี่ยงสูง แบบที่ 8 (High Risk) 
  5.2.3 กลไกการก ากับและเฝ้าระวังด้านการเงินการคลังปี 2562 ได้แก่ (1) ก ากับติดตาม 
Planfin ทุกเดือน และปรับ PLANFIN ครึ่งปี (2) เฝ้าระวัง RISK SCORE ทุกเดือน (หากพบว่ามีวิกฤตระดับ 4 
– 5 ให้ CFO ระดับจังหวัดติดตามเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหา ตามกลไกการบริหารจัดการการเงินการคลังระดับ
จังหวัดแล้วรายงานให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพ่ือเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงส าธารณสุข  
เขตสุขภาพท่ี 9 และหากพบว่ามีวิกฤตระดับ 6 – 7 ให้ CFO ระดับเขตติดตามเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหา ตามกลไก
การบริหารจัดการการเงินการคลังระดับเขตแล้วรายงานให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 
9 ทราบ (3) การประเมินการควบคุมภายในและคุณภาพบัญชีอย่างเข้มข้น (4) วิเคราะห์ UNIT COST  
ทุกเดือน ในการสอบทานข้อมูลต้นทุนหน่วยบริการ (5) ประเมิน FAI ทุกไตรมาส และ (6) เพ่ิมมาตรการปรับ
ประสิทธิภาพเพ่ิมรายได้ คุมรายจ่าย 
 ประธานที่ประชุม ขอขอบคุณผู้บริหารทุกหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ให้ความร่วมมือในการ
บริหารจัดการด้านการเงินการคลังของเขตสุขภาพที่ 9 อยู่ในระดับดีเยี่ยม ส าหรับหน่วยงานไหนที่มีผลงานที่ดี
อยู่แล้วควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
1. ขอให้มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อย

เดือนละครั้งเพ่ือให้รพ.สต.ทุกแห่งน าข้อมูลจากระบบดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
2. การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งต่อไปจะเป็นช่วงกลางเดือนของทุกเดือน  

และขอให้เพ่ิมกิจกรรมยืดเหยียดก่อนการประชุมด้วย 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
            ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

       นางพรอนันต ์กิตติม่ันคง        สรุปรายงานการประชุม 
       น.ส.สุดารัตน์ นพขุนทด 


