
 

 

 

ที่ สธ ๐๒๓๔/3106                                                           ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 9 ถนนจอมพล   
                                                                                   อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 300๐๐ 

                                           18     ธันวำคม  2561   

เร่ือง  ขอเชิญประชุม 

เรียน  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศูนย์/ทั่วไป ทุกแห่งในเขตสุขภำพที่ 9 
  

สิ่งที่ส่งมำด้วย   1. รำยชื่อคณะกรรมกำรขับเคลื่อนและบูรณำกำรตำมภำรกิจส ำคัญระดับเขต (Chief Integrated 
  Program Officer: CIPO) เขตสุขภำพที่ 9 
    2. รำยชื่อคณะกรรมกำรเขตสุขภำพที่ ๙ 
    3. ระเบียบวำระกำรประชุม 
  

 ด้วย ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 9 มีก ำหนดกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนและบูรณำกำร
ตำมภำรกิจส ำคัญระดับเขต เขตสุขภำพที่  9 (Chief Integrated Program Officer: CIPO) และประชุม
คณะกรรมกำรเขตสุขภำพที่  ๙ คร้ังที่  2/ปีงบประมำณ 2562 ในวันที่  25 - 26 ธันวำคม ๒๕๖1  
ณ ห้องประชุมโรงพยำบำลบุรีรัมย์ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๙ อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น 
 

   ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 9 จึงขอเรียนเชิญท่ำน ประธำนคณะกรรมกำรขับเคลื่อนฯ  
(สิ่งที่ส่งมำด้วย 1) และคณะกรรมกำรเขตสุขภำพที่ 9 (สิ่งที่ส่งมำด้วย 2) เข้ำร่วมประชุมในวัน เวลำ และสถำนที่
ดังกล่ำว (สิ่งที่ส่งมำด้วย 3) หำกหน่วยงำนของท่ำนประสงค์จะน ำเร่ืองบรรจุเพ่ิมเติมเข้ำวำระกำรประชุม โปรดแจ้ง
รำยละเอียดมำที่ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ ๙ ภำยในวันที่ 20 ธันวำคม ๒๕๖1 ทำงโทรสำรหมำยเลข ๐๔๔ ๒๔๕ ๑๘๘ 
หรือทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ cio.r9office@gmail.com ทั้งนี้ ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมำรำชกำร  
(ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำท่ีพัก และค่ำพำหนะ) ขอให้เบิกจ่ำยจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
 

                  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ  
 

            ขอแสดงความนับถือ 
                                                                 
   

       (นำยนรินทร์รัชต์  พิชญคำมินทร์) 
                                                         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 9 
                                                   
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙   
โทร/โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ ๕๑๘๘ 
 
  

mailto:cio.r9office@gmail.com


 

รายช่ือคณะกรรมการขับเคลื่อนและบูรณาการตามภารกิจส าคัญระดับเขต  
(Chief Integrated Program Officer: CIPO) เขตสุขภาพที่ 9 

 

๑. ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 9 
๒. สำธำรณสุขนิเทศก์ เขตสุขภำพที่ 9 
๓. ผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 9 
๔. นำยชวมัย  สืบนุกำรณ์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ รพ.สุรินทร์ 
๕. นำยสุผล  ตติยนันทพร นำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นครรำชสีมำ 

 ประธำน Primary Care  
6. นำงสำวศิรินันท์  คงสัตยกุล รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ รพ.ปรำสำท จ.สุรินทร์ 
  กรรมกำร Primary Care 
7. นำยทอง  บุญยศ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ สสจ.สุรินทร์ 
  ประธำน กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan : RDU & AMR) 
8. นำยพิเชษฐ  พืดขุนทด นำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) สสจ.บุรีรัมย์ 
  ประธำน กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan : TB) 
9. นำยดุสิต  ข ำชัยภูม ิ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ชัยภูมิ 
  ประธำน กำรพัฒนำระบบ (Digital Transformation) อย่ำงน้อยเขตสุขภำพละ 1 จังหวัด 
10. นำยรักเกียรติ  ประสงค์ดี รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ รพ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 
  ประธำน ระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ (HRH Transformation) 
11. นำยชวมัย  สืบนุกำรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
  ประธำน กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (MCH) 
12. นำยธงชัย  เขมรัตน์ตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ รพ.ปำกช่องนำนำ จ.นครรำชสีมำ 
  ประธำน กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Hospital) 
13. นำยนภดล  พิษณุวงศ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ รพ.นำงรอง จ.บุรีรัมย์ 
  ประธำน กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan : ยำเสพติด) 
14 นำยปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์ หัวหน้ำกลุ่มงำนอำยุรกรรม รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
  ประธำน กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan : Stroke) 
15. นำงสำวภำวิน ี วงศ์ประสิทธิ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ รพ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 
  ประธำน กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan : Sepsis) 
16. นำยสุรสิทธิ์  จิตรพิทักษ์เลิศ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ รพ.มหำรำชนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 
  ประธำน กำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบกำรส่งต่อ (Trauma) 
17. นำยชำญชัย  บุญอยู่ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นครรำชสีมำ 
  ประธำน กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ (PMQA) 
18. นำยยุทธนำ  วรรณโพธิ์กลำง นำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) สสจ.สุรินทร์ 
  ประธำน กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ (HA ชั้น 3) 
19. นำยสุรสิทธิ์  จิตรพิทักษ์เลิศ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ รพ.มหำรำชนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 
  ประธำน กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร (ลดควำมแออัด) 
20. นำยสุรัตน์  ส่งวิรุฬห ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ รพ.มหำรำชนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 
  ประธำนร่วม กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร (ลดควำมแออัด) 
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21. นำยสำธิต  บวัคล้ำย รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ รพ.เทพรัตน์นครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 
  ประธำนร่วม กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร (ลดควำมแออัด) 
22. นำยณรงค์ศักดิ์  บ ำรุงถิ่น รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแทพย์ รพ.ชัยภูมิ จ.ชยัภูมิ 
  ประธำน กำรป้องกัน ควบคุมโรค และลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ (โรงพยำบำล 
  อำหำรปลอดภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

รายช่ือคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 
 

๑. ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 9 
๒. สำธำรณสุขนิเทศก์ เขตสุขภำพที่ 9 
๓. ผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 9 
๔. นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 
๕. นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
๖. นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
๗. นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
๘. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 
๙. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชัยภูมิ 
๑๐. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบุรีรัมย์ 
๑๑. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสุรินทร์ 
๑๒. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปำกช่องนำนำ จ.นครรำชสีมำ 
๑๓. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเทพรัตน์นครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 
๑๔. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนำงรอง จ.บุรีรัมย์ 
๑๕. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปรำสำท จ.สุรินทร์ 
๑๖. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ 
๑๗. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ ๙ 
๑๘. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์สุขภำพจิตที่ ๙ 
๑๙. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อนำมัยที่ ๙ 
๒๐. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต ๙ 
๒๑. ผู้อ ำนวยกำรสป.สช. เขต ๙ นครรำชสีมำ 
๒๒. ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีนครรำชสีมำ 
๒๓. ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีสุรินทร์ 
๒๔. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำ 
๒๕. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ 
๒๖. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
๒๗. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
๒๘. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศีรขรภูมิ  จ.สุรินทร์ 
๒๙. นำยณรงค์ เสือบุญ     สสอ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 
๓๐. นำยศิวเทพ วรรณทอง   สสอ.บัวเชด จ.สรุินทร์ 
๓๑. นำงปรำณี ประไพวัชรพันธ์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  

     รพ.สต.นำรำก อ.ครบุรี จ.นครรำชสีมำ 
๓๒. นำยบุญมำ คงโพธิ์น้อย   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ  

     รพ.สต.บ้ำนหัน จ.ชัยภูมิ 
๓๓. นำยชำญชัย บุญอยู่   ผชช.ว.สสจ.นครรำชสีมำ 
๓๔. นำยสุผล ตติยนันทพร   ผชช.ว.สสจ.นครรำชสีมำ 
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๓๕. นำยสันติ ทวยมีฤทธิ์   หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์ 
๓๖. นำยสุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ  รองผอ.รพ.มหำรำชนครรำชสีมำ 
๓๗. นำยสุรัตน์ ส่งวิรุฬห์   รองผอ.รพ.มหำรำชนครรำชสีมำ 
๓๘. นำยทวีชัย วิษณุโยธิน   ผช.ผอ.รพ.มหำรำชนครรำชสมีำ 
๓๙. นำยธนนัท สุเมธเชิงปรัชญำ  ผช.ผอ.รพ.มหำรำชนครรำชสมีำ 
๔๐. นำยธงชัย เขมรัตน์ตระกูล   รองผอ.รพ.ปำกช่องนำนำ 
๔๑. นำยสำธิต บัวคล้ำย   รองผอ.รพ.เทพรัตน์นครรำชสีมำ 
๔๒. นำยดุสิต ข ำชัยภูมิ  ผชช.ว.สสจ.ชัยภูมิ 
๔๓. นำยประมวล เหล่ำสมบัติทวี  หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์ สสจ.ชัยภูมิ 
๔๔. น.ส.นันทพร อ่อนชัย   หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร สสจ.บุรีรัมย์ 
๔๕. นำยณรงศักดิ์ บ ำรุงถิ่น   รองผอ.รพ.ชัยภูมิ 
๔๖. นำยสินชัย ตันติรัตนำนนท์  นำยแพทย์เชี่ยวชำญ สสจ.สุรนิทร์ 
๔๗. นำยทอง บุญยศ     เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ สสจ.สุรินทร์ 
๔๘. นำยชวมัย สืบนุกำรณ์  รองผอ.รพ.สุรินทร์ 
๔๙. นำยปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์  รองผอ.กลุ่มภำรกิจด้ำนบริกำรทุติยภูมิและตติยภูมิ 
๕๐. นำยพิเชษฐ พืดขุนทด  ผชช.ว.สสจ.บุรีรัมย์ 
๕๑. นำยรักเกียรติ ประสงค์ดี  รองผอ.ฝ่ำยกำรแพทย์ รพ.บุรีรัมย์ 
๕๒. นำงกมลรัตน์ เกตุบรรลุ  รองผอ.ศูนย์อนำมัยที่ 9 
๕๓. นำงกำญจนำ ยังขำว  รองผอ.สคร.9 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและบูรณาการตามภารกิจส าคัญระดับเขต เขตสุขภาพที่ 9 

(Chief Integrated Program Officer: CIPO) 
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบุรีรัมย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๙ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  ประธานแจ้งให้ทราบ 
  

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองเสนอพิจารณา 

 2.1 แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรขับเคลื่อนและบูรณำกำรตำม
ภำรกิจส ำคัญระดับเขต เขตสุขภำพท่ี 9 (Chief Integrated Program Officer: CIPO)  

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเพื่อทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3.1 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 
ครั้งที่  2/ปีงบประมาณ  2562   

วันที ่ 26  ธันวาคม  ๒๕๖1  เวลา  09.30  น.  เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลบุรีรัมย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๙ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ระเบียบ
วาระที่ 

เรื่อง ผู้น าเสนอ เอกสาร
หมายเลข 

๑ ประธานแจ้งให้ทราบ ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง  

2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ คร้ังที่ 1 /
ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 

รองผู้อ ำนวยกำรเขตสุขภำพที่ 9  

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.๑ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
      3.1.1 งบลงทุน ปีงบประมำณ 2562 
 
 3.1.2 งบด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562 
 
3.2 ควำมก้ำวหน้ำแผนพัฒนำโรงพยำบำลมกุฎคีรีวัน  
(ปำกช่องนำนำ) 
3.3 รำยงำนกำรด ำเนนิกำรลดควำมแออัดในโรงพยำบำลศูนย์/
โรงพยำบำลทั่วไป เขตสุขภำพที่ 9 
3.4 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรจัดงำนประชุมเชิงวชิำกำรดำ้นโรคหัวใจ 
Cardiac Network Forum 11th Smart Health for Smart Heart 

 
 
นำงจฑุำรัตน์  มำกคงแก้ว  
ผู้ช่วยผูต้รวจรำชกำรฯ 
นพ.ภูวเดช สุระโคตร 
นพ.สสจ.สุรนิทร์ ประธำน CFO 
นพ.สุผล  ตติยนนัทพร  
สสจ.นครรำชสีมำ 
นพ.สุรัตน์  สง่วิรุฬห์ 
รองผอ.รพ.มหำรำชนครรำชสีมำ 
ผู้แทน รพ.บุรีรัมย์ 

 

4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1 Special Medical Clinical (SMC) 
4.2 Sport Medicine 
4.3 ข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรจัด
วิชำกำรด้ำนทันตแพทย์ศำสตร์ระหว่ำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีกับ
เขตสุขภำพที่ 9 

 
รพ.บุรีรัมย ์
รพ.บุรีรัมย ์
ทตญ.ศิริรัตน์ รัศมีโสรัจ 
สสจ.นครรำชสีมำ 

 

5 เรื่องเพื่อทราบ 
๕.๑ สรุปสถำนกำรณโ์รคที่ส ำคญัในเขตสุขภำพที่ ๙ 
๕.๒ กำรติดตำมควำมครอบคลมุกำรได้รับวัคซีนในเด็กกลุ่มเป้ำหมำย 
5.3 กำรด ำเนนิงำนของคณะกรรมกำรขบัเคลื่อนและบูรณำกำรตำมภำรกจิ
ส ำคญัระดบัเขต (Chief Integrated Program Officer: CIPO)  
เขตสุขภำพที่ 9  
5.4 กำรด ำเนนิงำนบริหำรเขตสุขภำพที่ 9 ของแต่ละ Chief 

 
เอกสำร 
เอกสำร 
นพ.ชวมัย สบืนุกำรณ ์
รองผู้อ ำนวยกำรเขตสุขภำพที่ 9 
 
ผู้แทน CSO/CIO/CFO/CHRO/ 
CPPO 

 
 

6 เรื่องอื่นๆ 
 

 
 

 

หมายเหตุ  -ก่อนการประชุมฯ ร้องเพลงเทิดพระบิดา 
-เวลา 10.30 น. กิจกรรม Active Meeting เพื่อยืดเหยียดร่างกาย ผ่อนคลายความเครียด 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3.2 


