
           รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๙ 
ครั้งที่ 3/ปีงบประมาณ ๒๕62 วันที่ 18 มกราคม ๒๕62 

ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลสุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
 

ผู้เข้าประชุม  
  1. นายณรงค์  สายวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข          ประธาน 
  ๒. นางจุฑารัตน์  มากคงแก้ว  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
 ๓. นายวิทิต  สฤษฎีชัยกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
  ๔. นายภูวเดช  สุระโคตร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
 ๕. นายสุผล  ตติยนันทพร (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
  ๖. นางสาวลักษมี ออสวัสดิ์    (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
  ๗. นายชุติเดช  ตาบ-องครักษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
  ๘. นายประเสริฐ  ชัยวริัตนะ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ 
  ๙. นายสมชัย  อัศวสุดสาคร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
  1๐. นายประวีณ  ตัณฑประภา  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ 
  1๑. นายวัชรพงษ์  ชอบสุข  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
  1๒. นายประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
  1๓. นายกิตต์กวี  โพธิ์โน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
  1๔. นายสมมารถ  ชัยวงษ์  ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙ 
  1๕. นางนาตยา  ทฤษฎีคุณ  ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙ 
  1๖. นางสาวพรฤดี  นิธิรัตน์   ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 
 1๗. นางศรีอุบล อินทร์แป้น (แทน) ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ 
  1๘. นางสาวชุลีพร  จิระพงษา  (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ 
  ๑๙. นางกมลรัตน์  เกตุบรรลุ   (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 9  
  2๐. นายวรศักดิ์  อินทร์ชัย     (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 
  2๑. นางสาวต้องตา  ชนยุทธ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด 
  2๒. นายณรงค์  เสือบุญ  สาธารณสุขอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
  2๓. นายชวมัย  สืบนุการณ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 2๔. นางพรอนันต์  กิตติม่ันคง   ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางศิริรัตน์  รัศมีโสรัจ   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
2. นายสมภพ  สารวนางกูร   โรงพยาบาลสุรินทร์ 
3. นายปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์   โรงพยาบาลสุรินทร์ 
4. นายพิเชษฐ  พืดขุนทด   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
5. นายทอง  บุญยศ    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
6. นายสุรสิทธิ์  จิตรพิทักษ์เลิศ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
7. นายณรงค์ศักดิ์  บ ารุงถิ่น  โรงพยาบาลชัยภูมิ 
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8. นางสาวชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์  โรงพยาบาลสุรินทร์ 
9. นางพรทิพย์ ศุกรเวทย์ศิริ    โรงพยาบาลสุรินทร์ 
10. นางฐาปนิต อมรชินธนา   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
11. นายประเสริฐ  เก็มประโคน   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
12. นายอัครเดช  วงษ์กีรติกุล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
13. นางวิจิตรา  พวงเกาะ   โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
14. นางสมพร  โล่สุวรรณรักษ์   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
15. นางพลับพลึง  กกรัมย์   โรงพยาบาลสุรินทร์ 
16. นางสาวปิตยา ศิริมนตรี   โรงพยาบาลสุรินทร์ 
17. นางสาวสวารา  บุตรดี   โรงพยาบาลสุรินทร์ 
18. นางสาวนัทดี  ริ้วทอง   โรงพยาบาลสุรินทร์ 
19. นางนุจรี  ปะอินทร์   โรงพยาบาลสุรินทร์ 
20. นางสาวกัลยกร  เลิศงาม   โรงพยาบาลสุรินทร์ 
21. นายธนบดี ฉายาพันธุ์   โรงพยาบาลชัยภูมิ 
22. นายกฤษฎา  กุลกระจ่าง  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
23. นางสาวณัฐนรี  ทางธรรม  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
24. นางศุภางค์เพ็ญ  เภาด้วง  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
25. นายอมรเทพ  ธงสันเทียะ  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
26. นางสุธัญญา  พรหมเอี่ยม  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
27. นางสาวนิธภิรณ์  โสดาศรี  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
28. นายอธิวัฒน์  แสนโคตร   ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
29. นางสาวพนิดา  โชติชัย  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
30. นายธนพงษ์  กูละพัฒน์  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
31. นางสาวสุพรรษา  เข็มทอง    ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

 
ผู้ไม่เข้าประชุม  เนื่องจากติดราชการ  

1. นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล  สาธารณสุขนิเทศก์ 
2. นายมณเฑียร  เพ็งสมบัติ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา 
3. นายจิรศักดิ์  วิจักขณาลัญฉ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
4. นายสุภาพ  ส าราญวงษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ
5. นางลลิตยา กองค า  ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 
6. นายเมธี  มวลไธสง     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศีขรภูมิ 
7. นายกิตติ  โล่สุวรรณรักษ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคูเมือง 
8. นายศิวเทพ  วรรณทอง  สาธารณสุขอ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
9. นางปราณี  ประไพวัชรพันธ์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาราก จังหวัดนครราชสีมา 
10. นายบุญมา  คงโพธิ์น้อย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหัน จังหวัดชัยภูมิ 
11. นายชัชพล  นับถือดี  สาธารณสุขอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  นายณรงค์  สายวงศ์   ผู้ตรวจราชการกระทรวง    ประธาน 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 9  ด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมาย ดังนั้นขอให้เร่งรัด        
การเบิกจ่าย โดยเฉพาะค่าตอบแทน ฉ.11  ฉ.12 

2. งบลงทุน ขอให้เร่งด าเนินการให้ทันในก าหนด ส่วนงบเหลือจ่ายให้ทุกจังหวัดรวบรวมเสนอ       
ความต้องการ เพ่ือพิจารณาในภาพเขต และขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป 

3. มาตรการความปลอดภัยรถพยาบาล ขอให้ผู้บริหารให้ความส าคัญ เน้นย้ ามาตรการส าคัญ และให้มี
การก ากับดูแลสื่อสารกับพนักงานขับรถรวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ที่ส าคัญ เช่น GPS ติดตั้งกล้อง เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง   
ท าประกันภัย ทั้งนี้เขตสุขภาพที่ 9 ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจัดอบรมพนักงานขับรถ   
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/ปีงบประมาณ ๒๕๖2 
         วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบุรีรัมย์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์                      
จังหวัดบุรีรัมย์   
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 3.1 รายการผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  3.1.1 งบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 โดยนางจุฑารัตน์ มากคงแก้ว ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 9 
  ภาพรวมงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 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) และก่อสร้างผูกพันใหม่ ร้อยละ 22.48 
(192.537 ล้านบาท 3 หน่วย) โดยงบผูกพันเดิม 467.0903 ล้านบาท รวมงบลงทุนปี 2562 และงบผูกพันเดิม 
ทั้งหมด 1,323.7127 ล้านบาท 
  ผลการด าเนินงานงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์จ านวน 475 หน่วย ลงนามแล้ว 
412 หน่วย ได้ผู้รับจ้างแล้ว 8 หน่วย ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 55 หน่วย  ก่อสร้างปีเดียวจ านวน 52 หน่วย ลงนามแล้ว 
14 หน่วย ได้ผู้รับจ้างแล้ว 30หน่วย ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 8 หน่วย  ก่อสร้างผูกพันจ านวน 3 หน่วย ลงนามแล้ว    
1 หน่วย ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 2 หน่วย 
  วงเงินการอนุมัติงบกลาง ปี พ.ศ. 2562 รายการที่พักอาศัย และปรับปรุงซ่อมแซมแบ่งเป็น ที่พัก
อาศัย จ านวน 19 หน่วย วงเงิน 71 ,846,600 บาท และปรับปรุงซ่อมแซม จ านวน 3 หน่วย วงเงิน 
950,000 บาท ให้ผู้รับผิดชอบเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง และจัดซื้อจัดจ้างลงนามภายใน 30 มีนาคม 2562 

 3.1.2 งบด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 โดยนายแพทย์ภูวเดช  สุระโคตร นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  ประธาน CFO 
  เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่า 33% ในเขตสุขภาพที่ 9 เบิกจ่าย       
งบด าเนินงาน (ไม่รวมงบลงทุนและงบบุคลากร) ได้ 27.80 % ซึ่งจังหวัดชัยภูมิได้ตามเป้าหมาย ซึ่งหากแยก 
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ตามหน่วยเบิกจ่ายที่ได้รับค่าตอบแทน ฉ.11 ฉ.12 มีเบิกจ่ายแล้ว 2 หน่วย คือ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา และโรงพยาบาลชัยภูมิ (ข้อมูล GFMIS วันที่ 14 มกราคม 2562)  
  ประธานได้เร่งรัดให้ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉ.11 ฉ.12 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 3.2 รายงานการด าเนินงานโรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน (ปากช่องนานา) 
  3.2.1 ด้านบริหารการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูงและระยะส่งต่อ โดยนายแพทย์ชุติเดช  ตาบ-องครักษ ์
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
  การด าเนินงาน ได้จัดท าแผนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูงและระบบส่งต่อ ซึ่งได้รับ     
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดนครราชสีมา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลศิริราช ทั้งนี้        
ด้านงบประมาณในการด าเนินงานใช้งบโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ส่วนครุภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง ได้เสนอ
ของบจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และรถ ICU Mobile  Ambulance 2 คัน อยู่ระหว่างจัดซื้อโดยราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ ์ด้านสถานที่ อยู่ระหว่างการพิจารณาแบบแปลน 
  ส่วนการเตรียมการ ได้มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ส่งกลับสายแพทย์ทั้งทางภาคพ้ืนดินและ  
ทางอากาศ (ซ้อมใหญ่ 1 ครั้ง และซ้อมย่อย 2 ครั้ง) 
  ปัญหา อุปสรรค อัตราก าลังแพทย์ EP ไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหมุนเวียน อาจจะส่งผลให้
การขาดทักษะ และครุภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงในการเคลื่อนย้ายไม่เพียงพอ  
  3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน (ปากช่องนานา) โดยนายแพทย์สุผล                     
ตติยนันทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
  ด้านศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน (ปากช่องนานา) ผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก 
หลังจากเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ผู้รับบริการมากขึ้น 1 เท่า และขณะนี้มีการเตรียมการปรับปรุงสถานที่   
จัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็น รวมทั้งบุคลากร เพ่ือให้สามารถเปิดให้บริการผู้ป่วยในได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

ประธาน การพัฒนาโรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน (ปากช่องนานา) เป็นนโยบายของเขตสุขภาพที่ 9 
เป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จะต้องเปิดให้บริการผู้ป่วยใน 10 เตียง และมีทิศทางการพัฒนา            
เน้น Service Model ด้านการดูแลผู้สูงอายุและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ขอให้คณะกรรมการทั้ง 2 ชุด     
สรุปรายงานเป็นเอกสาร ทุก 3 เดือน เพ่ือน าเสนอความก้าวหน้าต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
3.3 รายงานการด าเนินการลดความแออัดไร้รอยต่อทั่วนครชัยบุรินทร์  โดยนายแพทย์สุรสิทธิ์        

จิตรพิทักษ์เลิศ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 การด าเนินการลดความแออัดไร้รอยต่อทั่วนครชัยบุรินทร์ เป็น PA ของเขตสุขภาพที่ 9 มีเป้าหมาย
ลดความแออัดไร้รอยต่อ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์                   
16 ยุทธวิธี ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพสถานบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบสนับสนุน 
ทั้งนี ้ยุทธศาสตร์ทุกตัวได้ก าหนดตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 
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1. โรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่ง มีอัตราครองเตียงและสัดส่วนของผู้ป่วยใน ซึ่งมี Adj RW <1 
ลดลง ≥ ร้อยละ 5 จากปี 2561 

2. ทุกพวงบริการในเขตสุขภาพที่ 9 มีระบบบริการ Resource sharing & 1 Node 1 
Service development ครบทุกแห่ง 

3. โรงพยาบาลทุกแห่งในเขต มีระบบคิวนัดออนไลน์ 
4. โรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่ง เปิดบริการ SMC 

  นายแพทย์ชุติเดช  ตาบ-องครักษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เสนอแนะ ดังนี้ 
1. 4 ยุทธศาสตร์  16 ยุทธวิธี  ขอให้  Focus เวลาให้ชัดเจน โดยเฉพาะ                        

การพัฒนาโรงพยาบาล Buddy 
2. ลดความแออัดผู้ป่วยนอก โดยเฉพาะ Chronic Case ต้องใช้ Technology ช่วย ผู้ป่วยใน

พบว่าเป็นผู้ป่วยในเขตเมืองจ านวนมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยศัลยกรรม อายุรกรรม ดังนั้นควรพัฒนาโรงพยาบาลที่ให้
การดูแลผู้ป่วย Intermediate Care ซึ่งในปัจจุบันได้ท าเรื่องลดแออัดแต่พัฒนาในส่วนงานที่ไม่มีปัญหามาก 

ประธาน  ขอให้ก าหนดการพัฒนาแต่ละระยะให้ชัดเจน ว่าต้องการเห็น output อะไร และให้
จังหวัดท าแผนรองรับ โดยเฉพาะการจัดการเชิงกลไกในการส่งกลับผู้ป่วยที่ไม่มาตามระบบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
3.4 ข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอนและการจัดวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ระหว่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับเขตสุขภาพที่ 9 โดยทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์  รัศมีโสรัจ ส านักงานสาธารณสุข    
จังหวัดนครราชสีมา 

ตามที่ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ได้มอบหมายให้นายแพทย์ชุติเดช  ตาบ-องครักษ์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์  รัศมีโสรัจ ส านักงานสาธารณสุข    
จังหวัดนครราชสีมา สรุปแนวทางการใช้งบประมาณการจัดการเรียนการสอน โดยให้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายด้วย 

แนวทางการด าเนินการของโรงพยาบาลแหล่งฝึก ให้ด าเนินการดังนี้ 
  1. ให้เปิดบัญชี “เงินสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี” กรณีนี้เป็นเงินสนับสนุน แต่ไม่มีระเบียบควบคุม ได้หาระเบียบเทียบเคียง    โดยการใช้จ่าย
ต้องไม่เกินระเบียบทางราชการนั้น จึงให้อิงระเบียบศูนย์แพทยศาสตร์ และการเบิกจ่ายให้อยู่ ในดุลยพินิจของ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึก โดยมีหลักเกณฑ์ว่า 60% ใช้เป็นค่าตอบแทนการสอน  40% ใช้เป็นค่า
วัสดุทันตกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพิจารณาและก าหนดหลักเกณฑ์งบด าเนินการ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 การด าเนินงาน Service Plan สาขา RDU และ AMR เขตสุขภาพที่ 9  โดยภก.ทอง  บุญยศ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
  ผลการด าเนินงาน RDU Hospital เขตสุขภาพท่ี 9 
  ขณะนี้ผ่าน RDU ขั้นที่ 1  100%  ขั้นที่ 2  26.97% (พบว่าการใช้ยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาล 
ได้แก่ RI AD FTW APL โดยเฉพาะ URI ซึ่งผ่านเกณฑ์น้อย)  ขั้นที่ 3  3.37%  ทั้งนี้ต้องรักษาความต่อเนื่องของ 
RDU ขั้น 1 และ ขั้น 2 



๖ 
 

  สถานการณ์ AMR และความเสี่ยงต่อการขับเคลื่อนนโยบายไม่ส าเร็จ พบว่า อัตราติดเชื้อดื้อยา        
เขตสุขภาพท่ี 9 ปี พ.ศ. 2559 – 2561 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จึงขอน าเสนอข้อมูลเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  1. ควรก าหนดมาตรการเรื่อง เชื้อดื้อยา ร่วมกันในเขตสุขภาพที่ 9 
  2. เพ่ิมความเข้มข้นและขอความร่วมมือผู้บริหารในการด าเนินการและให้ความส าคัญ 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ มอบหมาย คณะกรรมการ Service Plan สาขา RDU           
และคณะกรรมการ CIPO สาขา RDU ด าเนินการตามเสนอและชี้เป้าหมายให้แต่ละจังหวัดเพื่อ focus       
ที่โรงพยาบาล 
 
 4.2 การด าเนินงานตาม Service Plan สาขา Organ Transplantation & Donor Center          
โดยนพ.ประวีณ  ตัณฑประภา  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ 
  เขตสุขภาพที่ 9 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็น Transplant Center การเจรจาขอรับ
บริจาคอวัยวะส าเร็จ มีแนวโน้มสูงขึ้น การวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาต่อไป พบว่าปัจจัยความส าเร็จจาก 
  1. ผู้บริหารและทีมน าให้ความส าคัญและมีนโยบายชัดเจน 
  2. มีกระบวนการท างาน และแนวทางการด าเนินงานชัดเจน ในกรณีที่มีการประกาศ potential 
donor 
  3. มี Resuscitation team ที่รวดเร็ว 
  4. ศัลยแพทย์ประสาทให้ความร่วมมือในการหา potential donor 
  5. ทีมเจรจาขอรับบริจาคอวัยวะที่มีความช านาญและน่าเชื่อถือ 
 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  1. กระตุ้นให้เกิดทีมเจรจาขอรับบริจาคอวัยวะ Harvest team และ Transplantation team          
ที่มีศักยภาพ 
  2. การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ควรใช้กลไกระดับเขตในการผลักดัน 
ให้เกิด 
 ประธาน พิจารณาดังนี้ 
  1. เขตสุขภาพที่ 9 จะต้องมี Harvest team และ Transplantation team โดยเฉพาะ Harvest 
team ขอให้เร่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและในระยะถัดไป ให้โรงพยาบาลสุรินทร์
ด าเนินการด้วย 
  2. การจ่ายค่าตอบแทน ให้ศึกษาระเบียบการจ่ายเงิน ทั้งนี้มอบ นพ.สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ                    
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกันหาแนวทางระเบียบการจ่ายเงินน าเสนอต่อไป 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อทราบ 
 5.1 โครงการพัฒนาแนวทางตรวจพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี  เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562  
โดย นางกมลรัตน์  เกตุบรรลุ  ศูนย์อนามัยที่ 9 
   
  สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยการใช้ DSPM ในการคัดกรอง ข้อมูลจาก HDC ไตรมาสแรก  
เขตสุขภาพท่ี 9 คัดกรอง 76.95% พบพัฒนาการล่าช้า 21.51%  ได้รับการติดตามภายใน 30 วัน 67.42% 
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หลังจากติดตามกระตุ้น เด็กมีพัฒนาการสมวัย 90.80% ส่วนการคัดกรองภาวะโภชนาการเด็ก 0 – 5 ปี 
ครอบคลุม 73.22% สูงดีสมส่วน 49.29%  จากการวิเคราะห์ปัญหาแนวทางการพัฒนาจะต้องท า แผน     
และสนับสนุนเป็นรายอ าเภอ คืนข้อมูลให้แก่ผู้บริหารเพ่ือชี้เป้าหมายในระดับอ าเภอ เยี่ยมเสริมพลัง Coaching 
อ าเภอ ขับเคลื่อนงานผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัด 
  สถานการณ์กระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วย TEDA4I เขตสุขภาพที่ 9 มีเด็กพัฒนาการล่าช้า 115 คน      
มากระตุ้น 31 คน (26.96%) อยู่ระหว่างติดตาม 55 คน (47.82%) ติดตามไม่ได้ 29 คน (25.22%)     
เด็กกลุ่มมากระตุ้นครบตามเกณฑ์แล้ว 1 ราย พบว่าหลังกระตุ้นมีพัฒนาการสมวัย 
  การพัฒนาระบบติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้า ควรด าเนินการตามมาตรการ ดังนี้ 
  1. พัฒนา Node ให้มีความพร้อมในการกระตุ้นพัฒนาการและรับส่งต่อ รวมถึงดูแลโรงพยาบาล
ลูกข่าย 
  2. พัฒนาระบบการสื่อสารระหว่าง รพ.สต. กับ รพช. รพท. รพศ. ทั้งการส่งต่อและการดูแล
ต่อเนื่อง เพ่ือเชื่อมต่อระบบการด าเนินงานดูแลพัฒนาการเด็กล่าช้า 
  3. เพ่ิมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้ามารับบริการกระตุ้น
พัฒนาการ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 5.2 การย้ายหนุมเวียน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร  โดยนพ.สมชัย  อัศวสุดสาคร ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์  ประธาน CHRO 
  การย้ายหมุนเวียน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 2562 จะพิจารณา 2 รอบ ซึ่งจะมีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาการย้ายรอบที่ 1 วันที่ 25 ก.พ. 62  รอบที่ 2 วันที่ 26 มี.ค. 62 การพิจารณาย้าย  
ข้ามเขต ต้องผ่านผู้ตรวจราชการกระทรวง พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 5.3 โควตาพิเศษ แพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยกรรมและอายุรกรรม  โดยนพ.สมชัย  อัศวสุดสาคร  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์  ประธาน CHRO 
  การพิจารณาจะดูที่กรอบแต่ละสาขา และระดับของโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 9 ได้รับการจัดสรร
สาขาศัลยกรรม 4 ทุน เป็นทุนของ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา โรงพยาบาลปากช่องนานา โรงพยาบาล
นางรอง และโรงพยาบาลปราสาท แห่งละ 1 ทุน 
  สาขาอายุรกรรม 4 ทุน เป็นทุนของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ และโรงพยาบาลนางรอง แห่งละ 1 ทุน  ซึ่งแหล่งฝึกทั้ง 8 ทุน เป็นโรงพยาบาลศูนย์       
ในเขตสุขภาพท่ี 9 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
  
 
 
 



๘ 
 

 5.4 Digital Transformation ประเด็น R9Q และ PCC Link  โดยนายอมรเทพ  ธงสันเทียะ  
ส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 
  ขณะนี้ทีม CIO เขตสุขภาพที่ 9 ได้มีการพัฒนาระบบ R9Q โดยน าร่องที่ โรงพยาบาลจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ และมีแผนในไตรมาสที่ 3 จะขยายไปยังโรงพยาบาลอ่ืนๆ ในเขตสุขภาพที่ 9 ส่วน PCC Link      
ซึ่งเป็นนวัตกรรมของจังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการน าร่องและจะขยายไปยังทุกจังหวัดต่อไป 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 5.5 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า  โดยพญ.ชุลีพร  จิระพงษา รองผู้อ านวยการส านักงานป้องกัน   
ควบคุมโรคท่ี 9 
  วันที่ 1 มกราคม – 27 ธันวาคม 2561 เขตสุขภาพที่ 9 พบผู้เสียชีวิต 4 ราย (บุรีรัมย์ 2 ราย 
นครราชสีมา 1 ราย และสุรินทร์ 1 ราย) ทั้ง 4 ราย ไม่ไปรับวัคซีนป้องกันโรคและสุนัขที่กัดก็ไม่ได้รับวัคซีน 
แสดงว่าประชาชนยังขาดความรู้ในการป้องกันควบคุมโรค การประสานงานระหว่างเครือข่าย เช่น การรับแจ้ง
สัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าล่าช้า ส่งผลให้ส่งสอบสวนโรคไม่ทันเวลา ความเสี่ยงที่จะส่งผลให้การขับเคลื่อน
นโยบายและการด าเนินงานตามตัวชี้วัดไม่ส าเร็จ เนื่องจาก 

 1. จ านวนสุนัขจรจัดมาก ไม่สามารถจับฉีดวัคซีนและท าหมันได้ 
2. ไม่สามารถออกข้อบัญญัติในการเลี้ยงสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากไม่เข้ากับวิถี

ของชุมชน 
ประธาน ขอให้ผู้บริหารให้ความส าคัญ และด าเนินการตามแผนการด าเนินการในปี 2562 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 การจัดงานประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9  มอบให้จังหวัดบุรีรัมย์  เสนอเข้าวาระ  
เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 6.2 เรื่องจากกรมสุขภาพจิต 
  หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ซึ่งกรมสุขภาพจิต        
มีงบประมาณสนับสนุนแก่ผู้เข้ารับการอบรม 
  ประธาน  ขอให้ผู้แทนกรมสุขภาพจิต ก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ว่าควรเป็นพยาบาล หรือ รพ.สต. 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 6.3 การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 สัญจร ครั้งที่ 4/2562 ที่จังหวัดชัยภูมิ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
                ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

       นางพรอนันต ์กิตติม่ันคง        สรุปรายงานการประชุม 
       นพ.ชวมัย  สืบนุการณ์        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


