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           รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสขุภาพที่ ๙ 
ครัง้ที ่ 2/ปงบประมาณ  ๒๕62 วนัที่ 26 ธนัวาคม ๒๕61 

ณ หองประชุมโรงพยาบาลบรุรีัมย โรงพยาบาลบรุีรมัย อาํเภอเมือง จังหวัดบุรรีัมย 
 

ผูเขาประชมุ  
1. นายณรงค  สายวงศ  ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประธาน 

2. นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก     

3. นางจุฑารัตน  มากคงแกว ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

4. นายวชิระ  บถพิบูลย  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

5. นายวิทิต  สฤษฎีชัยกุล  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย 

6. นายชาญชัย  บุญอยู  (แทน)นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

7. นายสินชัย  ตันติรัตนานนท (แทน)นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

8. นายชุติเดช  ตาบ-องครักษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

9. นายประเสริฐ  ชัยวิรัตนะ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ 

10. นายสมชัย  อัศวสุดสาคร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย 

11. นายประวีณ  ตัณฑประภา ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร 

12. นายบรรจง  กิติรัตนตระการ ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 9 

13. นางนาตยา  ทฤษฎคิุณ  ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ ๙ 

14. นางลลิตยา  กองคํา  ผูอํานวยการสป.สช.เขต 9 นครราชสีมา 

15. นางกาญจนา  ยังขาว  (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ 

16. นางกมลรัตน  เกตุบรรลุ  (แทน)ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 9 

17. นายศราวุธ  สุขมาก  (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙ 

18. นางกุศลิน กัณหา  (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครนิทร 

19. นางผกาทิพย  สิงหคํา  (แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 

20. นายมณเฑียร  เพ็งสมบัติ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากชองนานา จ.นครราชสีมา 

21. นายจิรศักดิ์  วิจักขณาลัญฉ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

22. นายวัชรพงษ  ชอบสุข  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย 

23. นางสาวสิรินันท  คงสัตยกุล (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร 

24. นางสาวตองตา  ชนยุทธ ผูอํานวยการโรงพยาบาลดานขุนทด  จ.นครราชสีมา 

25. นายเมธี  มวลไธสง ผูอํานวยการโรงพยาบาลศีขรภูม ิ จ.สุรินทร 

26. นางทิพยวรรณ  ไชยศล (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลคูเมือง  จ.บุรีรัมย 

27. นายณรงค  เสือบุญ  สาธารณสุขอําเภอเมืองนครราชสีมา 

28. นายชวมัย  สืบนุการณ  รองผูอํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร 

29. นางพรอนันต  กิตติมั่นคง  สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นายสุผล  ตติยนันทพร  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
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๒. นางศิริรัตน  รัศมีโสรัจ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

๓. นายสันติ  ทวยมีฤทธิ ์  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

๔. นางสาวรุจิวรรณ  สอนสมภาร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

๕. นายอัครเดช  วงษกีรติกุล  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

๖. นายสุรัตน  สงวิรุฬห  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

๗. นายธงชัย  เขมรัตนตระกูล โรงพยาบาลปากชองนานา จ.นครราชสีมา 

๘. นายดุสิต  ขําชัยภูม ิ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

๙. นายประมวล  เหลาสมบัติทวี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

๑๐. นายพิเชษฐ  พืดขุนทด  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย 

๑๑. นายประเสริฐ  เก็มประโคน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย 

๑๒. นายรักเกียรติ  ประสงคดี  โรงพยาบาลบุรีรัมย 

๑๓. นางสาวชุติมา  ดีสวัสดิ ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย 

๑๔. นายนพดล  พิษณุวงศ  โรงพยาบาลนางรอง  จ.บุรีรัมย 

๑๕. นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

๑๖. นายทอง  บุญยศ   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

๑๗. นายสมภพ  สารวนางกูร  โรงพยาบาลสุรินทร 

๑๘. นายสุริยา  เพราะแม  โรงพยาบาลสุรินทร 

๑๙. นางพูลสุข  สวัสดี  กองตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

๒๐. นางรัตติยา  ฤทธิ์รงค  กองตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

๒๑. นางสาวอารีนันท  แชจอหอ กองตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

๒๒. นางสาวจีรวรรณ  ชงจังหรีด ศูนยอนามัยที่ 9  

๒๓. นายกฤษฎา  กุลกระจาง  สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

๒๔. นายอภิชาติ  อยูสําราญ  สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

๒๕. นางสาวณัฐนรี  ทางธรรม  สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

๒๖. นางศุภางคเพ็ญ  เภาดวง  สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

๒๗. นางสาวธัญลักษณ  รักกลาง สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

๒๘. นายอมรเทพ  ธงสันเทียะ  สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

๒๙. นางสาวสุพรรษา  เข็มทอง สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

๓๐. นางสาวนิธิภรณ  โสดาศร ี สํานักงานเขตสุขภาพที ่๙ 

๓๑. นายจักรินทร  วันผักแวน  สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

๓๒. นางสาวปยฉัตร  มูลสาร  สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

๓๓. นางสาวพนิดา  โชติชัย  สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

๓๔. นางสาวสาลีนี  ภักดี  สํานักงานเขตสุขภาพที่  

ผูไมเขาประชุม  เนือ่งจากตดิราชการ  
1. นางสุชาดา  นิ้มวัฒนากุล ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร 
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2. นายสุภาพ  สําราญวงษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลภูเขียว  จ.ชัยภูมิ 

3. นายชัชพล  นับถือดี สสอ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร 

4. นายศวิเทพ  วรรณทอง สาธารณสุขอําเภอบัวเชด  จ.สุรินทร 

5. นายปณฐวิชญ  มุงสมัครศรีกุล สาธารณสุขอําเภอภูเขียว  จ.ชัยภูม ิ

6. นางปราณี  ประไพวัชรพันธ รต.สต.นาราก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

เริ่มประชมุเวลา ๐๙.๓0 น.  นายณรงค  สายวงศ   ผูตรวจราชการกระทรวง    ประธาน 
  พิธีลงนามบันทึกขอตกลงคํารับรองการปฏิบัติงาน (Performance Agreement: PA) ประจําป
งบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร ระหวางผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพ
ที่ 9 สาธารณสุขนิเทศก เขตสุขภาพที่ 9 และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย/
โรงพยาบาลท่ัวไป ในเขตสุขภาพที่ 9 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ 

๑.๑ เนื่องในชวงหยุดเทศกาลขึ้นปใหม ขอใหทุกจังหวัดดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไข
ปญหาอุบัติเหตุจราจรอยางเครงครัด และการเตรียมความพรอมของสถานพยาบาลดวย 

1.2 การบริหารจัดการงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 9 ดําเนินการไดอยูในลําดับตน ขอใหเรงดําเนินการ
รายการที่เหลืออยูใหทันในเวลาที่กําหนด 

1.3 การเรงรัดเบิกจายงบดําเนินงาน เขตสุขภาพที่ 9 ดําเนินการไดต่ํากวาเปาหมาย ขอใหผูบริหาร
เรงรัดติดตามโดยเฉพาะการเบิกจายงบ พตส. และหากดําเนินการไดต่ํากวาเปาหมายในไตรมาส 2 จะถูกดึง
งบประมาณกลับสวนกลาง 

1.4 นโยบายการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหนวยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (Special  Medical Clinic) มอบ พ.ญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล  สาธารณสุขนิเทศก  
เปนประธาน 

1.5 นวัตกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในเขตสุขภาพ (Initiative Management 
Model) ของเขตสุขภาพที่ 9 ตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement) เรื่องลด
แออัด ไรรอยตอ ทั่วนครชัยบุรินทร (Seamless Reduce Overcrowding RH9) เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนใน
ภาพเขตจึงไดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและขอใหรายงานผลการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ
เขตสุขภาพที่ 9 ทุกครั้ง 

1.6 โครงการ “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ” ป 2562  โดยกําหนดเปาหมายในเดือนธันวาคม 2561 
มีวัดตนแบบ 1 วัด 1 รพ./รพ.สต.จํานวน 50 วัด ดําเนินกิจกรรม การตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ จัดทํา
ฐานขอมูล รวมพัฒนาชุมชนคุณธรรมดวยพลังบวร (บาน วัด โรงเรียน) ท้ังนี้ขอใหทุกจังหวัดรายงานขอมูลที่
กองตรวจราชการ สป. และมอบศูนยอนามัยที่ 9  ติดตามขอมูล รายงานใหผูบริหารทราบตอไป 

1.๗ การจัดทําแผนงบบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขตสุขภาพที่ 7 8 9 และ10) ไดรับ
จัดสรรงบประมาณ 200 ลานบาท ซึ่งจะตองทําแผนแกไขปญหาสาธารณสุขในระดับภาค เชน โรคพยาธิใบไมตับ 

1.๘ มาตรการความปลอดภัยรถพยาบาล  กระทรวงสาธารณสุข  ขอใหทุกโรงพยาบาลถือปฏิบัติโดย
เครงครัด ดังนี้ จํากัดความเร็วของรถพยาบาล ไมเกิน 80 กม./ชม. หรือไมเกินกวากฎหมายกําหนดในบาง
พ้ืนที่ พนักงานขับรถพยาบาลตองผานการฝกอบรม  รถพยาบาลติดตั้งอุปกรณ GPS และกลองวงจรปด หาม
รถพยาบาลฝาสัญญาณไฟแดงทุกกรณี และหากตองทําหัตถการระหวางสงตอผูปวยขอใหจอดรถพยาบาลในท่ี
เหมาะสมปลอดภัยกอนจึงใหเจาหนาท่ีทําหัตถการได กรณีเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาลขอใหรายงานผูบริหารโดย
ดวนที่สุด 
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 ประธาน  มอบ สสจ.นครราชสีมา และ รพ.มหาราชนครราชสีมา เปน Focal point การจัดอบรม
พนักงานขับรถพยาบาล  
  มติที่ประชุม   รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/ปงบประมาณ ๒๕๖2 
         วนัที่ ๒๒ พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุมชางเผือก  
 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว 
 3.1 การเบิกจายงบประมาณ  โดย นางจุฑารัตน  มากคงแกว  ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ( เอกสารแจกในที่ประชุม) 
  3.1.1 งบลงทุนคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  
   งบลงทุนป 2562 ไดรับจัดสรรงบพ้ืนฐาน 1,282,912,700 บาท งบบูรณาการ 
40,800,๐๐๐ บาท ผลการดําเนินงาน ครุภัณฑ 475 รายการ ลงนามแลว 395 รายการ รอยละ 83.16 
กอสรางปเดียว 52 รายการ ไดผูรับจาง 42 รายการ ลงนามแลว 13 รายการ รอยละ 25 สิ่งกอสรางผูกพัน 3 
รายการ รอลงนาม 1 รายการ (อาคารผูปวยนอก อุบัติเหตุ 4 ชั้น โรงพยาบาลนางรอง) ผลการเบิกจายงบ
ลงทุน ป 2562 รวม PO รอยละ 52.79 ไมรวม PO รอยละ 7.27 (เปาหมายไมนอยกวารอยละ 72)   
  มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.1.2 ผลการเบิกจายงบดําเนินงาน (300) ปงบประมาณ 2562 
          เปาหมายการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม ไตรมาสที่ 1 ไมนอยกวารอยละ 33 ณ 
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ขอมูลจากระบบ GFMIS เบิกจายงบดําเนินงาน (ไมรวมงบลงทุนและงบบุคลากร) 
เขตสุขภาพที่ 9 เบิกจายไดรอยละ 22.08 หนวยเบิกจายที่ไดตามเปาหมายไดแก รพ.มหาราชนครราชสีมา 
รพ.สุรินทร รพ.ชัยภมูิ รพ.ภูเขียว รพ. นางรอง สสอ.บัวใหญ จ.นครราชสมีา และสสอ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
  ประธาน  ขอใหเรงรัดการเบิกจายใหไดตามเปาหมาย 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.2 ความกาวหนาแผนพัฒนาโรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน (ปากชองนานา)  โดย นพ.สุผล  ตติยนันทพร 
สสจ.นครราชสีมา (เอกสารแจกในที่ประชุม)  
  โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน (ปากชองนานา) เปดใหบริการ 24 ชม. ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 
และในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ไดมีการประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาโรงพยาบาลรวมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 
ไดขอสรุปดังนี ้
  1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ จะเปนผูสนับสนุนงบประมาณ (ใชงบบริจาค) ในการพัฒนา รพ. 
เพ่ือดูแลประชาชน (ปรับปรุงสิ่งกอสราง จัดหาครุภัณฑ) จํานวน 12,672,000 บาท  โดยการดําเนินงาน
จัดซื้อจัดจาง จะมีคณะกรรมการรวมระหวาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ  สสจ.นครราชสีมา และ รพ.ปากชองนานา 
   2. การปรับปรุงหอง Excellence Rescue EMS จะดําเนินการหลังจากระบบ General 
Hospital plus เรียบรอย 
  3. การเปดบริการผูปวยใน ใหมีความพรอมดานกําลังคนกอน ชวงนี้ใหจัดระบบสงตอใหมี
ประสิทธิภาพ 
  4. สวน Intensive เพ่ิมเติมแกเจาหนาที่จํานวน 3,651,400 บาท ใหเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณตอไป   
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  5. การพัฒนาโรงพยาบาลเปนระดับ F3 จะตองมีกรอบอัตรากําลัง ขอจัดตั้งสถานบริการ
และมีรหัสสถานบริการ ขอใหทําเรื่องผานผูตรวจราชการกระทรวง 
 ประธาน การพัฒนาโรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน (ปากชองนานา) เปนนโยบายของเขตสุขภาพที่ 9  
ไดมีคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน     
(ปากชองนานา) แลว ขอใหรายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 9 ทุกครั้ง โดยเฉพาะ
ประเด็นการพัฒนาสูระดับ F3 Plus 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
 3.3 รายงานการดําเนินการลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 9        
โดย นพ.สุรัตน สงวิรุฬห  รองผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา (เอกสารแจกในที่ประชุม)  
  การดําเนินการลดแออัดในโรงพยาบาลศนูย/โรงพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 9  เปนตัวชี้วัด PA 
ของเขตสุขภาพที่ 9 ดานนวัตกรรมการบริหารจัดการ มีวัตถุประสงค เพื่อลดความแออัด ไรรอยตอ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการ มุงประชาชนเปนศูนยกลาง   
  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตรดังนี้ สรางความเขมแข็งระบบสุขภาพปฐมภูมิ พัฒนา
ประสิทธิภาพการใหบริการ พัฒนาศักยภาพสถานบริการ และพัฒนาระบบสนับสนุน โดยเขตสุขภาพที่ 9 มี
แผน Resource sharing hospital & Buddy hospital และมีมาตรการแนวทางลดความแออัดโดยการ
พัฒนาสถานบริการทุกระดับ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.4 รายงานความกาวหนาการจัดงานประชุมเชิงวิชาการตานโรคหัวใจ Cardiac Network Forum 
11 th Smart Health for Smart Heart โดย นพ.รักเกียรติ ประสงคดี รพ.บุรีรัมย (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
  กําหนดการจัดประชุมวันที่ 16 -18 มกราคม 2562 หองประชุมโรงแรมอัลวาเรซ อ.เมือง จ.
บุรีรัมย เปาหมายผูเขาประชุม แพทย/พยาบาล จํานวน 600 คน ขณะนี้มีผูลงทะเบียนประมาณ 300 คน   
ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานแจงเจาหนาที่ผูสนใจเขาประชุม 
  ประธาน ขอใหคณะกรรมการจัดงานเสนอความกาวหนาการดําเนินงานแตละคณะ             
การประชาสัมพันธขอใหสงโปสเตอรประชาสัมพันธงานใหแกผูบริหารทุกทานและประชาสัมพันธใหหนวยงาน
ภายนอกเขตแจงผูสนใจเขารวมประชุม  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ Special Medical Clinic (SMC) โดย นพ.รักเกียรติ ประสงคดี รพ.บุรีรัมย  
(เอกสารแจกในที่ประชุม) 
 โรงพยาบาลบุรีรัมยเปดใหบริการนอกเวลาราชการคลินิกทันตกรรม กายภาพบําบัด GP 
Urgency และคลินิกเฉพาะทางนอกเวลา จากการถอดบทเรียนพบวาขอดี ลดความแออัด เพ่ิมการเขาถึง
บริการ เพ่ิมรายไดใหแกบุคลากร และธํารงรักษาบุคลากร สวนจุดออน ยังขาดการควบคุมกํากับ การประเมิน
ตนทุน และการบริการ GP มากกวาการใหบริการเฉพาะทาง ดังนั้นในการดําเนินการเปดคลินิกพิเศษเฉพาะ
ทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลบุรีรัมยจึงไดมีแผนดานการตลาด กําลังคน การเงิน และการควบคุมกํากับ 
รวมทั้งไดแตงตั้งคณะกรรมการ มีแผนทําประชาพิจารณ และจะเปดใหบริการในเดือนเมษายน 2562 
 ทั้งนี้เพื่อเปนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน Special  Medical Clinic (SMC) รวมกันในเขตและ
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันจึงเห็นควรใหเปนนโยบายในระดับเขต 
 ประธาน การดําเนินงาน Special Medical Clinic (SMC) ใหถือเปนนโยบายที่สําคัญ           
ในปงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลระดับ A และ S ใหเปดดําเนินการในปนี้ สวนโรงพยาบาลระดับ M1 
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แลวแตบริบทความเหมาะสม แตเปนนโยบายเปดใหบริการในปงบประมาณ 2563 การดําเนินงานระดับเขต
ใหทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ มอบ พญ.อัจฉรา  นิธอิภิญญาสกุล  สาธารณสุขนิเทศก เปนประธาน 
คณะกรรมการประกอบดวย รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพศ./รพท. และ รพ.ระดับ M1 และมอบ     
นางจุฑารัตน  มากคงแกว ผูชวยผูตรวจราชการ เปนกรรมการและเลขานุการ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 ๔.๒ Sport Medicine โดย นพ.รักเกียรติ ประสงคดี รพ.บุรีรัมย (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
 โรงพยาบาลบุรีรัมย  เปดการใหบริการคลินิกเวชศาสตรการกีฬา ตั้งแตปงบประมาณ 2560 
ทั้งนี้เปนการเปดใหบริการเพ่ือสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  เปน Sport city ซึ่งในการพัฒนา
เพ่ือมุงสูการเปนเมือง เปนเขตท่ีมี Sport center ในระดับเขตจะตองมีแผนการพัฒนารวมกันและตองอาศัย
ความรวมมือกับเครือขายในระดับเขต 

ประธาน จ.บุรีรัมย มีการพัฒนาสูการเปน Sport city ในดานสาธารณสุข รพ.บุรีรัมย ควรจะ
เปน รพ. Sport medicine ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศตอไป ดังนั้นขอใหจัดทําแผนการ
พัฒนาที่ชัดเจนทั้งเรื่องการรักษา การสงตอ โดยเฉพาะแผนกําลังคนดานแพทยเฉพาะทาง อนุสาขา นัก
กายภาพ วิชาชีพที่เก่ียวของอ่ืนๆ สวนเครือขายในเขตนอกจาก รพศ. รพท. ขอใหศูนยอนามัยที่ 9 มารวมดวย 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบ นพ.สสจ.บุรีรัมย และ ผอ.รพ.บุรีรัมย  ดําเนินการเสนอ
แผนการพัฒนาตอไป 
 4.3 ขอตกลงความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน และการจัดวิชาการดานทันตแพทยศาสตรระหวาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับเขตสุขภาพที่ 9 โดย ทพญ.ศิริรัตน  รัสมีโสรัจ  สสจ.นครราชสีมา (เอกสาร
แจกในที่ประชุม) 
 จากบันทึกขอตกลงความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการดานทันต
แพทยศาสตรระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร   
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 โดยท้ังสองฝายไดตกลงรวมมือกันในการจัดการเรียนการสอน  โดยใชทรัพยากร
สนับสนุนชวยเหลือซึ่งกันและกัน  และพัฒนาอาจารยทันตบุคลากรในแหลงฝก   รวมถึงมหาวิทยาลัยจะ
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการฝกปฏิบัติงานชั้นคลีนิกในแหลงฝก  รวมทั้งงบดําเนินการดาน
ทรัพยากรในการฝกนักศึกษา  คาตอบแทนพิเศษในการจัดการเรียนการสอน 
 ประเด็นการขอหารือในที่ประชุม  เรื่องงบประมาณที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสนับสนุน
ใหแกแหลงฝกจะมีแนวทางในการใชอยางไร 
  - นพ.ชุติเดช  ตาบ-องครักษ ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา การเบิกจายรพ.มหาราช
นครราชสมีา เบิกจายในรูปแบบคณะกรรมการ และมีแนวทางขอกําหนดการเบิกจาย 
 ประธาน มอบ นพ.ชุติเดช  ตาบ-องครักษ ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา และทพญ.ศิริรัตน     
รัศมีโสรัจ  สสจ.นครราชสีมา สรุปแนวทางการใชงบประมาณสนับสนุนเปนเอกสารใหชัดเจนโดยปรึกษาฝาย
กฎหมายดวย และนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที ่9 ในครั้งตอไป 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 4.4 สถานการณการเงินการคลัง   ผลการดําเนินงานของ CFO และการคัดเลือกผลงานเดนดานการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการเงินการคลัง (Brigth  Spot) ของเขตสุขภาพที่ 9  ประจําปงบประมาณ 
2562 โดย น.พ.พิเชษฐ  พืดขุนทด  สสจ.บุรีรัมย (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
  แนวทางการคัดเลือกผลงานเดนดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานการเงินการคลัง (Bright 
Spot)  เขตสุขภาพที่ 9  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหเกิดการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังของ
หนวยบริการ และเพ่ือคัดเลือกคัดเลือกหนวยบริการที่มีผลงานเดนดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการดาน
การเงินการคลัง(Bright Spot) ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 9 โดยใหจังหวัดดําเนินการคัดเลือกหนวยบริการที่มี
ผลงานเดนดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานการเงินการคลัง(Bright Spot) ระดับจังหวัด ไมเกิน 5 
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แหง/จังหวัด รวมทั้งเขต  20 แหง ดําเนินการคัดเลือกรอบที่ 1 คัดเลือกใหเหลือ 10 แหง ( 10 แหงแรกมี
สิทธิ์ไดรับรางวัล) รอบที่ 2 คัดเลือกหนวยบริการจาก 10 แหง ใหเหลือ 3 แหง เพ่ือลงพ้ืนที่จริง ประกาศผล
การคัดเลือกและมอบโล และใบประกาศเกียรติคุณ ในเวทีประชุมระดับเขต  โดยสนับสนุนเงินรางวัลจากเงิน 
UC ระดับเขตที่กันไว ดังนี ้

รางวลั จาํนวน (รางวลั) เงนิรางวลั 
ชนะเลิศ 1 3,000,000.-บาท  (สามลานบาทถวน) 

รองชนะเลิศอันดับ 1 1 2,000,000.-บาท  (สองลานบาทถวน) 
รองชนะเลิศอันดับ 2 1 1,000,000.-บาท  (หนึ่งลานบาทถวน) 
รองชนะเลิศอันดับ 3 7 500,000.-บาท  (หาแสนบาทถวน) 

รวมทั้งสิ้น 10 9,500,000.-บาท  (เกาลานหาแสนบาทถวน) 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ อนุมัติเงนิรางวัล 9.5 ลานบาท ซึ่งเปนเงิน UC ที่กันไว
ในระดับเขต (จาก 39 ลาน) และในวันประกาศผลรางวัล ใหจัดงาน Financial Forum RS9 Show ในระดับ
เขต เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเงินการคลัง 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ  
 ๕.1  การดําเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนและบูรณาการตามภารกิจสําคัญระดับเขต (Chief 
Integrated Program officer : CIPO) เขตสุขภาพที่ 9  โดย นพ.ชวมัย  สืบนุการณ โรงพยาบาลสุรินทร 
 ตามทีผู่ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี 9 ไดมอบหมายใหรองผูอํานวยการฝาย
การแพทย รพศ./รพท. และนายแพทยเชี่ยวชาญ สสจ. เปนคณะกรรมการ มีบทบาทหนาที่ดังนี้ 
  1. รวบรวมและวิเคราะหขอมูล  เพ่ือใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย 
  2. จัดระบบติดตามประเมินผลและหาแนวทางแกไขเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการเขตสุขภาพ
ที่ 9 ใหความเห็นชอบ พิจารณาสั่งการ  
  3. รายงานผล (small success) ทุก 3 6 9 และ12 เดือน เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ
เขตสุขภาพที่ 9 และจัดทํารายงานเสนอสวนกลาง 
  4. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 
 ขอเสนอจากคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9  ขอใหคณะกรรมการ CIPO ทํารายงานทุกเดือน 
สวนประเด็นสําคัญจะตองเรงรัดขอใหนําเขารายงานในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 
 มติที่ประชุม  รับทราบ  
 ๕.2  การดําเนินงานบริหารเขตสุขภาพที่ ๙ ของแตละ Chief 
  5.2.1 Chief Human Resource Officer โดย นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร ผอ.รพ.บุรีรัมย 
ประธาน CHRO เขตสุขภาพที่ 9   
  สรุปการประชุมคณะทํางานจัดทําแนวทาง หลักเกณฑ การจัดสรรโควตา และการลาศึกษา
ฝกอบรมแพทยเชี่ยวชาญเฉพาะทางครั้งที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ปญหาการดําเนินงานรับสมัครท่ีผานมา 
มีผูสมัครนอยกวาโควตาไดรับจัดสรร ไดรับโควตาแตไมมีท่ีศึกษา การล็อคระบบโปรแกรมการเขาสมัครของ
แพทยสภา ซึ่งแนวทางการจัดทําโควตาแพทยประจําบานในปการศึกษา 2563 ยึดตามแนวทาง Service 
plan ของเขตสุขภาพและจังหวัด 
  การจัดสรรพื้นที่ใชทุนแพทยประจําบานปการศึกษา 2559 ตนสังกัดเขตสุขภาพที่ 9  
หลังจากจบการศึกษา ซึ่งจะมีแพทยจบการศึกษา 22 คน รายละเอียดโรงพยาบาลท่ีแพทยที่รับตนสังกัดเขต
สุขภาพที่ 9 จะตองไปปฏิบัติงานหลังจบการศึกษา ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม ทั้งนี้ทางสํานักงานเขต
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สุขภาพที่ 9 จะทําหนังสือแจงกองบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือดําเนินการตัดตําแหนงไปยังโรงพยาบาลที่
ปฏิบัติงานหลังจากจบการศึกษา และทําหนังสือแจง สสจ. รพศ. และรพท. เพ่ือทราบตอไป 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  5.2.2 Chief Information Officer โดย น.พ.ดุสิต  ขําชัยภูมิ  สสจ.ชัยภูมิ  รองประธาน 
CIO เขตสุขภาพที่ 9 
  สรุปผลการดําเนินงาน Healthcare Accreditation Information Technology : HAIT 
เขตสุขภาพที่ 9 มีโรงพยาบาลนํารอง 10 โรงพยาบาล ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน 2561 –  กันยายน 2562  
  สรุปผลการดําเนินงาน R9 MOU เปนความรวมมือระหวางเขตสุขภาพท่ี 9 และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพ่ือผลิตสื่อสุขภาพรวมกัน และสรางองคความรูใหแกบุคลากรดานIT 
  สรุปผลการดําเนินงาน Digital Transformation แบงเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับท่ี 1 
Smart Tools โรงพยาบาลตองมกีารใชระบบคิวออนไลน มีการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนขอมูลตามมาตรฐาน 
เชน HIS Gateway จึงจะผานเกณฑระดับ 1 สวนระดับที่ 2 Smart Service โรงพยาบาลตองผานเกณฑ
ระดับที่ 1 และมี Smart Service เรื่อง การใชใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส จึงจะผานเกณฑระดับที่ 2 
สวนระดับที่ 3 Smart Outcome โรงพยาบาลตองผานเกณฑระดับที่ 1 และ 2 พรอมมี Success Story 
จาก Smart Outcome อยางนอย 1 เรื่อง จึงจะผานเกณฑ ระดับที่  3 โดยมีแผนการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตั้งแตธันวาคม 2561 –  พฤษภาคม 2562 
  การดําเนินงาน R9Q มีจํานวน 5 ขั้นตอน ไดแก การจองผานระบบH4U หรือระบบนัดที่
โรงพยาบาล, การลงทะเบียนเขาใชบริการ, การรอเขาใชบริการ, การตรวจรักษา และการรับยา  
  แผนการขับเคลื่อน Application PCC ในหนวยบริการปฐมภูมิ ในไตรมาสที่ 1 ทําการ
คัดเลือก PCC นํารอง ไตรมาสที่ 2 PCC นํารองทดสอบการใชงาน Application และนําเสนอผลการทดสอบ 
ไตรมาสท่ี 3 จังหวัดจัดอบรมการใชงาน Application 
 ประธาน ขอใหรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง R9Q และ PCC link .ในการประชุมครั้งตอไป 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.3 โครงการของกรมวิทยาศาสตรการแพทย โดย ภ.ก.บรรจง กิติรัตนตระการ  
ผอ.ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 9 (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
  โครงการสําคัญดานอาหาร ประจําปงบประมาณ 2562 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 9 
ไดแก โครงการตรวจสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคางในผักและผลไม เพ่ือสนับสนุนอาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาล ป 2562 โดยจัดอบรมการใชชุดทดสอบสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 4 กลุม (TM kit) ใหกับ
เจาหนาท่ีโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข โดยเขตสุขภาพท่ี 9 มีจํานวนทั้งสิ้น 89 
โรงพยาบาล จัดอบรมที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 9 นครราชสีมา และสุมเก็บตัวอยางผักและผลไมตรวจ
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 132 ชนิดสาร จํานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 5 ตัวอยาง เปาหมาย 2 โรงพยาบาล 
(โรงพยาบาลชัยภูมิ และโรงพยาบาลสุรินทร) หมายเหตุ สป.เปนผูคดัเลือก 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.4 สรุปสถานการณโรคท่ีสําคัญในเขตสุขภาพที่ 9 (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
  โรคไขหวัดใหญ (ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2561 –  24 ธันวาคม 2561) ระดับประเทศ 
อัตราปวย 263.59 ตอประชากรแสนคน อัตราปวยตาย รอยละ 0.02 เขตสุขภาพที่ 9 อัตราปวย 260.14 
ตอประชากรแสนคน อัตราปวยตาย รอยละ 0.11 จังหวัดนครราชสีมา มีอัตราปวย 383.70 ตอประชากร
แสนคน อัตราปวยตาย รอยละ 0.18 ซึ่งมากกวาระดับประเทศและเขตสุขภาพที่ 9  
 
  โรคไขเลือดออก (ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2561 –  24 ธันวาคม 2561) ระดับประเทศ 
อัตราปวย 124.55 ตอประชากรแสนคน อัตราปวยตาย รอยละ 0.13 เขตสุขภาพที่ 9 อัตราปวย 114.22 



๙ 
 

ตอประชากรแสนคน อัตราปวยตาย รอยละ 0.08 จังหวัดสุรินทรและนครราชสีมา มีอัตราปวยตอประชากร
แสนคนเทากับ 150.11 และ 131.08 ตามลําดับ อัตราปวยตาย รอยละ 0.14 และรอยละ 0.09 
ตามลําดับ ซึ่งมากกวาระดับประเทศและเขตสุขภาพที่ 9 
  โรคพิษสุนัขบา (ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2561 –  24 ธันวาคม 2561) ระดับประเทศมี
ผูเสียชีวิตจํานวน 17 คน อัตราตาย 0.03 ตอประชากรแสนคน เขตสุขภาพท่ี 9 มีผูเสียชีวิตจํานวน 4 คน 
อัตราตาย 0.06 ตอประชากรแสนคน โดยจังหวัดบุรีรัมย มีผูเสียชีวิตจํานวน 2 คน อัตราตาย 0.13         
ตอประชากรแสนคน ซึ่งมากกวาระดับประเทศและเขตสุขภาพที่ 9 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๕.5 การติดตามความครอบคลุมการไดรับวัคซีนในเด็กกลุมเปาหมาย (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
  เพื่อใหสอดคลองกับโครงการกําจัดกวาดลางโรคตามพันธะสัญญานานาชาติ ไดแก การ
กวาดลางโรคโปลิโอตามพันธะสัญญานานาชาติ จะติดตามวัคซีน OPV3 พบวาความครอบคลุมการไดรับวัคซีน
ในเด็กอายุครบ 1 ป ที่ไดรับวัคซีน OPV3 ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 9 รอยละ 80.82 ซึ่งยังต่ํากวาคาเปาหมาย 
(เปาหมายมากกวาหรือเทากับ รอยละ 90) สวนการกําจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ จะติดตามวัคซีน 
MMR1 และ MMR2 พบวา ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนในเด็กอายุ 9 เดือน –  1 ป ที่ไดรับวัคซีน MMR1 
ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 9 รอยละ 73.78 และความครอบคลุมการไดรับวัคซีนในเด็กอายุ 2 ปครึ่ง –  3 ป     
ที่ไดรับวัคซีน MMR2 ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 9 รอยละ 76.92 ซึ่งยังต่ํากวาคาเปาหมาย (เปาหมายมากกวา
หรือเทากับ รอยละ95) ปญหาที่พบจากการประเมินมาตรฐานและนิเทศติดตาม คือ หนวยบริการรายงาน
ขอมูลการใหบริการวัคซีนมายังระบบฐานขอมูล 43 แฟม แตขอมูลไมปรากฏและไมถูกนํามาประมวลผล 
สงผลใหความครอบคลุมต่ํากวาผลการใหบริการจริง จึงไมสามารถใชขอมูลดังกลาวในการติดตามผลดาร
ดําเนินงานได โดยทําการติดตามความครอบคลุมการไดรับวัคซีนในรายไตรมาส 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๕.6 ผลการดําเนินงานโครงการหนวยแพทยเคลื่อนท่ี เพ่ือดูแลประชาชน อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เขตสุขภาพที่ 9 
นครชัยบุรินทร (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
  ตามที่กระทรวงสาธารณสุขรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทําโครงการบูรณาการหนวย
แพทยเคลื่อนที่ฯ เพ่ือดูแลประชาชนใหมีโอกาสเขาถึงบริการสุขภาพในดานตางๆ โดยเฉพาะปญหาสุขภาพที่
สําคัญ อาทิ ปญหาสุขภาพจิต ปญหาทางสายตา ปญหาสุขภาพชองปาก โดยมีขอสั่งการจากสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหแตละอําเภอออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ จํานวน 2 ครั้ง ไดแก 
  ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 11 –  24 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานภาพรวมเขตสุขภาพที่ 
9 ดําเนินการไปแลวทั้งสิ้น 27 อําเภอ คิดเปนรอยละ 30.68 (ขอมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561) 
  ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 7 –  20 มกราคม 2562 (อยูในระหวางดําเนินการ) 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  
 6.1 ประธานแจงการประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๙ ครั้งท่ี 3/2562 ณ จังหวัดสุรินทร 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
            ปดประชุมเวลา 12.00 น. 

       นางสาวพนิดา  โชติชัย       สรุปรายงานการประชุม 
       นางพรอนันต  กิตติมั่นคง 
       นพ.ภูวเดช  สุระโคตร      ผูตรวจรายงานการประชุม 


