
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๙ 
ครั้งที่  4/ ปีงบประมาณ  ๒๕62 วันที่  25  กุมภาพันธ์  ๒๕62 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลชัยภูมิ  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ผู้เข้าประชุม  
  1. นายณรงค์  สายวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข          ประธาน 
  ๒. นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล  สาธารณสุขนิเทศก์ 
  ๓. นายวชิระ  บถพิบูลย์   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 ๔. นายวิทิต  สฤษฎีชัยกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
 5. นายสินชัย  ตันติรัตนานนท์  (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
 6. นายวิชาญ  คิดเห็น (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
  7. นายสุรสิทธิ์  จิตรพิทักษ์เลิศ  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
  8. นายประเสริฐ  ชัยวริัตนะ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ 
  9. นายสมชัย  อัศวสุดสาคร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
  10. นายประวีณ  ตัณฑประภา  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ 
  ๑1. นายมณเฑียร  เพ็งสมบัติ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา 
  ๑2. นายวัชรพงษ์  ชอบสุข  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนางรอง จงัหวัดบุรีรัมย์ 
  13.  นายประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
 14. นายสุภาพ  ส าราญวงษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดชัยภูมิ 
 15. นายสาธิต  บวัคล้าย  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 
  ๑6. นายกิตติ์พงศ์  สัญชาตวิรุฬห์  ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 
  ๑7. นายบรรจง  กิติรัตน์ตระการ   ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 
  ๑8. นายกิตต์กวี  โพธิ์โน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์  

19. นางลลิตยา กองค า  ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 
  ๒0. นายสมมารถ  ชัยวงษ์  ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙ 
 ๒1. นางสาวพรฤดี  นิธิรัตน์   ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 
 22. นางสาววีณา  มงคลพร  (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 9 
 23. นางภัทรานิษฐ์  ทองตันไตรย์   (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙ 
 ๒4. นางศรีอุบล  อินทร์แป้น (แทน) ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ 
 ๒5. นางจุไรรัตน์  เสนาจันทร์   (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
 ๒6. นางทิพยวรรณ  ไชยศล (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ๒7. นายเอกชัย  ช านาญกลาง   (แทน) สาธารณสุขอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
  ๒8. นายบุญมา  คงโพธิ์น้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหัน จังหวัดชัยภูมิ 
  29. นายดุสิต  ข าชัยภูม ิ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 30. นายชวมัย  สืบนุการณ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 ๓1. นางพรอนันต์  กิตติม่ันคง   ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
 
 



๒ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสุวรรณี  สมปราชญ์     ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
2. นายอัครเดช  วงษ์กีรติกุล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
3. นางวรางคณาง  ลิ้มสุวรรณเกษม  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
4. นางนงเยาว์  สุวานิช  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
5. นายสมิทธิ  ลักษณะเลขา    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
6. นางเขมจิรา  อนุเรือง    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
7. นางวิจิตรา  พวงเกาะ   โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
8. นายเกษมศักดิ์  ชุมศรี   โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา 
9. นายประมวล  เหล่าสมบัติทวี  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
10. นางจุไรวรรณ  ศรีศักดิ์ษา   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
11. นายสัมพันธ์  พรประไพ    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
12. นางธิดารัตน์  สุรัติเมธาพันธุ์   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
13. นายณรงค์ศักดิ์  บ ารุงถิ่น  โรงพยาบาลชัยภูมิ 
14. นางสาวโสภาพร  ขุนอินทร์    โรงพยาบาลชัยภูมิ 
15. นางอนุสรา  สุทธิเชื้อ    โรงพยาบาลชัยภูมิ 
16. นายธนบดี  ฉายาพันธุ์   โรงพยาบาลชัยภูมิ 
17. นางสาวสุนิสา  แฟงเวียง   โรงพยาบาลชัยภูมิ 
18. นายพิเชษฐ  พืดขุนทด   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
๑9. นายประเสริฐ  เก็มประโคน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
20. นางวิไลพร  คลีกร      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
21. นายวุฒิภาพ  วรชัยเศรษฐ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
22. นางสาววาสนา  ทวีสินชยั   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
23. นางจารุวรรณ  เย็นเสมอ   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
๒4. นางบุปผาชาติ  ทีงาม    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
๒5. นางมโหธร  พลสมหวัง    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
๒6. นายสมภพ  สารวนางกูร   โรงพยาบาลสุรินทร์ 
27. นางสาวนภาพร  แรงจบ    โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
๒8. นางพูลสุข  สวัสดี     ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
29. นางสาวอารีนันต์  แชจอหอ     ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๓0. นายกฤษฎา  กุลกระจ่าง  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๓1. นายอภิชาติ  อยู่ส าราญ  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๓2. นางสาวณัฐนรี  ทางธรรม  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๓3. นางสาวนิธภิรณ์  โสดาศรี  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๓4. นายจักรินทร์  วันผักแวน่  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๓5. นายณภัทร  สุวรรณอ าภา   ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๓6. นางสาวพนิดา  โชติชัย  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
37. นายธนพงศ์  กูละพัฒน์  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 



๓ 

 

38. นางสาวสุพรรษา  เข็มทอง    ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
39. นายจักรกฤษณ์  มงคลสวัสดิ์    ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๔0. นางสาวสาลินี  ภักดี   ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม  เนื่องจากติดราชการ  
๑.นางจุฑารัตน์  มากคงแก้ว   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง 
2.นางสาวต้องตา  ชนยุทธ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
๓. นายศิวเทพ  วรรณทอง  สาธารณสุขอ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
๔. นางปราณี  ประไพวัชรพันธ์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาราก จังหวัดนครราชสีมา 
๕. นายชัชพล  นับถือดี  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

เริ่มประชุมเวลา 09.๐0 น.  นายแพทยณ์รงค์  สายวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง   ประธาน 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 งบลงทุน  งบด าเนินงาน  ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันก าหนด   โดยเฉพาะงบลงทุนปีเดียว   6 
รายการ และงบผูกพัน 2 รายการ  ซึ่งยังไม่ได้ผู้รับจ้าง  
 1.2 Smart  hospital  เขตสุขภาพท่ี 9 มีระบบ PCC  Link เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่
จะขยายในพื้นที่น าร่องทุกเขต   ขอให้ผู้บริหารให้ความส าคัญโดยเฉพาะในเขตสุขภาพท่ี 9 จะเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 1.3 ความร่วมมือเรื่อง R2R  เป็นการสร้างนวตกรรมจากงานประจ า  ขอให้ศูนย์วิชาการให้การ
สนับสนุนการท าท าวิจัยด้วย 
 1.4 การให้ข่าวเรื่องกัญชา  มอบหมายให้เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้ให้
ข่าวเท่านั้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/ ปีงบประมาณ ๒๕62  
                              วันที่ 18 มกราคม 2562 
 มติที่ประชุม รับรอง  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ   
      3.1.1 งบลงทุนประจ าปีงบประมาณ 2562  โดย นายชวมัย  สืบนุการณ์   รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 
 ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562  ครุภัณฑ์ 475 หน่วย ได้ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว 470 
หน่วย (98.95%) ก่อสร้างปีเดียว 52 หน่วย ได้ผู้รับจ้าง 47 หน่วย (90.38%) ลงนามสัญญา 41 หน่วย 
(78.85%) ก่อสร้างผูกพัน 3  หน่วย ได้ผู้รับจ้างและลงนามสัญญาแล้ว 1 หน่วย (33.33%) ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 
2 หน่วย  ที่พักอาศัยและปรับปรุงซ่อมแซม งบกลางปี 2561  ได้บ้านพัก 19 หน่วย  ซ่อมแซม 3 หน่วย 
 ประธาน  รายการครุภัณฑ์ท่ียังไม่ได้ผู้รับจ้าง เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ของ รพ.คอนสาร  รพ.เทพสถิต  รพ.
นางรอง และรายการเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ รพ.ปราสาท  ให้เร่งด าเนินการให้ทันในก าหนด  รายการ
ก่อสร้างปีเดียว 5 หน่วยยังไม่ได้ผู้รับจ้าง ให้เร่งให้ทันในก าหนดและขอให้ชี้แจงเหตุผล   ส่วนรายการก่อสร้าง
ผูกพัน 2 รายการ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 9 ชั้น รพ.บุรีรัมย์ และอาคารอุบัติเหตุ 4 ชั้น รพ.
ปราสาท ขอให้ท าสรุปบันทึกแจ้งเหตุผลความจ าเป็นที่ยังไม่ได้ผู้รับจ้างและให้ก าหนด time frame ด้วย 



๔ 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
      3.1.2 งบด าเนินงาน (300) ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดย นพ. สินชัย  ตันติรัตนานนท์  
สสจ.สุรินทร์ 
 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 งบด าเนินงานไม่รวมค่าตอบแทนเบิกจ่าย 38.80 %  
ค่าตอบแทนเบิกจ่าย 89.03 % รวมเบิกจ่าย 75.27 % (เป้าหมายไตรมาส 2 ไม่น้อยกว่า 54 %) 
 ประธาน  ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบ ฉ.11 และ ฉ.12   มอบ นพ.ชวมัย  สืบนุการณ์   
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 9  จัดท าสรุปวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน    
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.2 รายงานการด าเนินการลดแออัดโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพท่ี 9   
โดย นพ.สุรสิทธิ์  จิตรพิทักษ์เลิศ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 เป้าหมาย  ลดแออัด  ไร้รอยต่อ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง   
 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตร์ 16 ยุทธวิธี    ได้ด าเนินการตาม Small success 3 เดือน  
ดังนี้  แต่งตั้งคณะท างาน CIPO ทั้งในระดับเขต  จังหวัด และโรงพยาบาลมี Model  buddy hospital ในเขต
สุขภาพ  และก าหนดแผน Resource  sharing 
 พญ.อัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล  สาธารณสุขนิเทศก์  ให้ความเห็นขอให้เพ่ิมเรื่อง Intervention   
ของแต่ละจังหวัด เพ่ือลดแออัดของโรงพยาบาล 
 ประธาน  จากรายงานมีความก้าวหน้า แต่ขอให้เชื่อมต่อเป็นภาพของเขตสุขภาพที่ 9 และในการ
น าเสนอครั้งต่อไปมอบให้ รอง ผอ.รพศ. ทั้ง 4 จังหวัด  น าเสนอ Intervention 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.3 รายงานการด าเนินงานโรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน (ปากช่องนานา) 
       3.3.1 ด้านบริหารการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูงและระยะส่งต่อ โดย นพ.สุรสิทธิ์  จิตรพิทักษ์เลิศ   
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 ด้านบริหารการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูงและระยะส่งต่อ  ได้เสนอครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน จ านวน 16 รายการ 7.2 ล้านบาท  และรถ ICU mobile ambulance 2 คัน 22 ล้านบาท อยู่ใน
ขั้นตอนการจัดซื้อโดยมูลนิธิราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่ให้ถวายงานการแพทย์ฉุกเฉินเป็นทีมแพทย์ใน จ.นครราชสีมา  จ านวน  22 
คน  ผ่านการอบรมหลักสูตรการล าเลียงผู้ป่วยทางอากาศ 11 คน  ปัจจุบันทีม Support A (รพ.มหาราช
นครราชสีมา) ถวายงานการแพทย์ฉุกเฉิน  ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 22 คน  ซึ่งต้องการแพทย์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 30 คน เพ่ือหมุนเวียนถวายงาน  จึงจ าเป็นต้องขอสนับสนุนบุคลากรภายในเขต   
       3.3.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน โดย นพ.วิชาญ  คิดเห็น ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 ข้อมูลการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2562 เริ่มเปิด 24 ชม.  เฉลี่ย 50 คน/วัน ส่งต่อ 33 ราย 
ขณะนี้ยังไม่พร้อมเปิดบริการผู้ป่วยใน  มีแผนจะเปิดในเดือน มิย. 2562 ซึ่งจะได้รับจัดสรรพยาบาลวิชาชีพ
จบใหม่มา 4  คน จะเปิดให้บริการ 5 เตียง  การปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ได้ท าแบบ BOQ 7 รายการ 5.5 ล้าน
บาท ครุภัณฑ์จัดเรียงล าดับความส าคัญ 15 ราย 7.2 ล้านบาท เสนอราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  อยู่ระหว่างการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 ประธาน  การพัฒนา รพ.มกุฎคีรีวัน (ปากช่องนานา) เป็นนโยบายส าคัญของเขตสุขภาพที่ 9 ดังนั้น
ขอให้ด าเนินการดังนี้ 
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1. ให้ทั้ง 3 จังหวัดให้การสนับสนุนแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน มาเพ่ือหมุนเวียนในทีม Support A  
ถวายงานการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกับ รพ.มหาราชนครราชสีมา   

2. รพ.มกุฎคีรีวัน (ปากช่องนานา) จะเป็น รพ.ที่ท า model  pre aging  ขอให้ศูนย์วิชาการให้การ
สนับสนุนด้วย 

3. หากมีการเปิดให้บริการผู้ป่วยใน  เดือน มิ.ย. 2562 ต้องขอความร่วมมือสนับสนุนบุคลากร
ภายในเขตมาหมุนเวียน  ขอให้จัดท าแผนขอสนับสนุนและพิจารณางบค่าตอบแทนด้วย 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพท่ี 9 นครชัยบุรินทร์  โดย นพ.วิทิต  
สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์   
 เสนอเพ่ือพิจารณาในประเด็นดังนี้  ชื่อการประชุมวิชาการ  THEME  SUB-THEME (เพ่ือก าหนด
ประเด็นน าเสนอห้องย่อย) ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย  สถานที่  รูปแบบการจัดงาน  การลงทะเบียน และ
ก าหนดการส าคัญ 
 คณะกรรมการได้ให้ความเห็นดังนี้ 
 1. ชื่อการประชุมวิชาการ  The 1st  International  Conference on health  RH9  
 2. THEME  Sport  science & Fitness  toward health city      

3. SUB-THEME  เช่น  Nutrition for health   
4. ระยะเวลา  วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562 
5. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรสาธารณสุข  และผู้สนใจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
6. สถานที่  Chang  international  Circuit  และ Chang  Arena 
7. รูปแบบการจัดงาน  การลงทะเบียน ก าหนดการส าคัญ  มอบให้คณะกรรมการจัดประชุมเสนอ 
8. งบประมาณ  จากการลงทะเบียน ขอให้ท าหนังสือหารือกระทรวงการคลังว่าสามารถเบิก

งบประมาณได้หรือไม่    
9. ให้จัดท าค าสั่งคณะกรรมการจัดการประชุม  เพื่อเริ่มเตรียมการและประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้สนใจ 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  ขอให้จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานและรายงานความก้าวหน้าใน
การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ในครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ   
 5.1 การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี          
เป็นประธานเปิดอาคาร 100 ปี สธ. โดย นพ.มณเฑียร  เพ็งสมบัติ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา  
 รายงานความก้าวหน้าสรุปการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี เป็นประธานเปิดอาคาร 100 ปี สธ. ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนผังพื้นที่รับเสด็จ  ล าดับพิธีการ  การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 10 
ชุด  (ร่าง) หมายก าหนดการ  และรายละเอียดนิทรรศการ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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 5.2 ความก้าวหน้าการด าเนินงานพัฒนาการเด็ก โดย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ทุกแห่ง
ในเขตสุขภาพท่ี 9 
 - จ.นครราชสีมา ในไตรมาสที่ 1/2562 (ข้อมูลจาก HDC ณ 21 ก.พ. 2562) ความครอบคลุมการ
คัดกรองพัฒนาการเด็ก ด าเนินการได้ร้อยละ 87.38 พบสงสัยล่าช้าครั้งแรก ร้อยละ 16 .58 ได้รับการ
ติดตามภายใน 30 วัน ร้อยละ 82.78 เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน สงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นด้วย TEDA4I ร้อยละ 32.26 เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 59.10 มีแนวทางพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้ PIRAB Model ในการด าเนินงาน 
 - จ.ชัยภูมิ ในไตรมาสที่ 1/2562 (ข้อมูลจาก HDC ณ 21 ก.พ. 2562) ความครอบคลุมการคัด
กรองพัฒนาการเด็ก ด าเนินการได้ร้อยละ 86.86 พบสงสัยล่าช้าครั้งแรก ร้อยละ 21.71 ได้รับการติดตาม
ภายใน 30 วัน ร้อยละ 69.95 เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน สงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
ด้วย TEDA4I ร้อยละ 78.20 เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 55.14 แนวทางการพัฒนาปี 62 CPM 
จังหวัด ติดตามเยี่ยม Coaching CPM ในอ าเภอที่มีปัญหาด าเนินการไปแล้ว 7 อ าเภอ เน้นการก ากับ ติดตาม
ให้ด าเนินการคัดกรอง และบันทึกข้อมูล ให้ทันภายในแต่ละเดือน และไตรมาส ตามเวลาที่ก าหนด และคืน
ข้อมูลให้อ าเภอ พร้อมทั้งส ารวจเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและให้มีการจัดท าแผนงบประมาณ รวมถึงการสอบ
เทียบเครื่องมอื 
 - จ.บุรีรัมย์ ในไตรมาสที่ 1/2562 (ข้อมูลจาก HDC ณ 21 ก.พ. 2562) ความครอบคลุมการคัด
กรองพัฒนาการเด็ก ด าเนินการได้ร้อยละ 93.63 พบสงสัยล่าช้าครั้งแรก ร้อยละ 27.34 ได้รับการติดตาม
ภายใน 30 วัน ร้อยละ 93.07 เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน สงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
ด้วย TEDA4I ร้อยละ 76.09 เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 51.77 แนวทางการพัฒนาปี 62 จังหวัด
ติดตามข้อมูล คืนข้อมูลให้แก่อ าเภอทุกสัปดาห์ ปรับระบบการติดตามส่งต่อ พร้อมกับสรุปสถานการณ์น าเข้า
วาระการประชุม กวป.จังหวัด และCoaching CPM อ าเภอ 
 - จ.สุรินทร์ ในไตรมาสที่ 1/2562 (ข้อมูลจาก HDC ณ 19 ก.พ. 2562) ความครอบคลุมการคัด
กรองพัฒนาการเด็ก ด าเนินการได้ร้อยละ 93.91 พบสงสัยล่าช้าครั้งแรก ร้อยละ 26.37 ได้รับการติดตาม
ภายใน 30 วัน ร้อยละ 79.69 เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน สงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
ด้วย TEDA4I ร้อยละ 55.41 เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 81.43 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 5.3 โครงการพัฒนาบุคลากร System  manager ระดับอ าเภอ เขตสุขภาพที่ 9 และโครงการพัฒนา
บุคลากร Diabetes educators (Change agent) เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2562 โดย นพ.ดสุิต  ข าชัยภูมิ สสจ.ชัยภูมิ   
ประธาน Service plan สาขา NCD  
 แผนการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2562 จ านวนทั้งสิ้น 3 แผนงาน
โครงการ 
  1. โครงการพัฒนาทีมผู้จัดการระบบโรคเรื้อรังระดับอ าเภอ (System manager) 7 อ าเภอ 
ได้แก่ ปากช่อง ห้วยแถลง สูงเนิน ภักดีชุมพล ชุมพลบุรี หนองกี่ ละหานทราย ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 
2562 ณ รพ.มหาราชนครราชสีมา 
  2. โครงการพัฒนาบุคลากรสุขภาพยุคใหม่ (Change agents) ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพ่ือลดเสี่ยงลดโรค (นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2562 รพ.มหาราช
นครราชสีมา 
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  3. โครงการพัฒนาความรอบรู้ของทีมสหวิชาชีพและแกนน าในการจัดการตนเองเพ่ือลดเสี่ยง 
ลดโรค เขตสุขภาพท่ี 9 วันที่ 1 เมษายน 2562 
 สิ่งที่ด าเนินการไปแล้วการพัฒนาความรอบรู้ ลดอ้วน ลดพุง “คนท างาน NCDs หุ่นสวย สุขภาพดี” 
เพ่ือเป็น Health  Model น าประสบการณ์ที่ลดอ้วน ลดพุง ส าเร็จ ไปจัดการผู้ป่วย NCDs อ้วนลงพุง (65%) 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.4 เรื่องจากศูนย์วิชาการ 
       5.4.1 สถานการณ์โรคที่ส าคัญในเขตสุขภาพที่ 9  โดย นพ.กิตติ์พงศ์  สัญชาตวิรุฬห์ ผอ.สคร.9 
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 เขตสุขภาพที่ 9 มีจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
สะสม 576 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต แต่จ านวนผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 อย่างชัดเจน และ
เกินค่ามัธยฐาน ซึ่งน่าจะเป็นการระบาดต่อเนื่องจากในปี 2561 และปี 2562 ผู้ป่วยแนวโน้มสูงขึ้นในปี 
2562 สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ 

สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya) เขตสุขภาพที่ 9 เคยมีการเกิดโรค
ประปราย ตั้งแต่ปี 2552, 2553,2555 ในบางพ้ืนที่ แต่ไม่มีการระบาดใหญ่และเมื่อเดือนพ.ย. 2561    
พบมีการระบาดในพ้ืนที่อ.ศีขรภูมิ และอ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ จากการสอบสวนสาเหตุพบว่ามีประชาชน
จากกทม. เดินทางมางานทอดกฐิน ในพ้ืนที่อ.ศีขรภูมิ และพบการเกิดโรคต่อเนื่องจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
2562 การเตรียมความพร้อมเขตสุขภาพท่ี 9 ใช้หลักการ Prevent Detect และ Response 

สถานการณ์โรคและการติดตามข้อมูล ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเขตสุขภาพที่ 9 
โรคหัด อยู่ในโครงการพันธสัญญานานาชาติ ประเทศไทยมีเป้าหมายก าจัดหัดให้ได้ภายในปี 2563 มาตรการ
ส าคัญคือ การให้วัคซีนในกลุ่มเป้าหมายให้ได้ตามเกณฑ์ เป้าหมายความครอบคลุมของวัคซีนโรคหัด          
ต้องมากกว่าร้อยละ 95 เขตสุขภาพที่ 9 (ข้อมูลถึงวันที่ 17 ก.พ. 62) มีผู้ป่วยสะสม 11 ราย ใน 3 จังหวัด
ยกเว้นจังหวัดสุรินทร์ และภาพรวมยังไม่พบมีเหตุการณ์การระบาดของโรคหัด  การกวาดล้างโรคโปลิโอตาม
พันธสัญญานานาชาติ โดยการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วย AFP ในกลุ่มเด็กอายุ ต่ ากว่า 15 ปี ยังต้องด าเนินการไป
อย่างต่อเนื่อง โดยให้ค้นหาให้ได้ตามเป้าหมายรายจังหวัดและการให้วัคซีน IVP OPV ในกลุ่มเป้าหมายให้ได้
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 ขึ้นไป ข้อมูลจากระบบ HDC พบว่า ความครอบคลุม OPV3 ภาพรวมเขตเขตสุขภาพที่ 9 
และจังหวัดยังต่ ากว่าเป้าหมาย โรคไอกรน เริ่มพบผู้ป่วยมากขึ้นในช่วงปี 2561-2562 โดยในปี 2561     
พบเสียชีวิต 1 ราย ที่จังหวัดนครราชสีมา (อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ได้รับวัคซีน DTP) ส่วนปี 2562 พบผู้ป่วย 1 
ราย ที่จังหวัดนคราชสีมา (ไม่เสียชีวิต) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
       5.4.2 ความก้าวหน้าการให้บริการตรวจยีนแพ้ยา Carbamazepine  โดย ภก.บรรจง  กิติรัตน์
ตระการ  ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 
  ของขวัญปี ใหม่  2562 กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการให้บ ริการตรวจยีนแพ้ยา 
Carbamazepine ในส่วนความรับผิดชอบ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2562) รายงานความก้าวหน้าการตรวจยีนแพ้ยา Carbamazepine (HLA-B*1502) ระหว่าง
วันที่ 2 มกราคม ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2562 เขต 9 ตรวจจ านวน 2 ตัวอย่าง พบผลบวก จ านวน 1 ตัวอย่าง  
ตัวอย่างรับจากโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี 
แห่งละ 1 ตัวอย่าง  

แนวทางการ เพ่ิมจ านวน การตรวจ ยีนส์แพ้ยา carbamazipine ของเขตสุขภาพที่ 9 



๘ 

 

1 ขอความร่วมมือนพ.สสจ ผอ.รพศ/รพท/รพช ทุกแห่งให้รับทราบว่าเขตสุขภาพที่ 9       
ได้โควต้าตรวจฟรจี านวน 800 case ซ่ึงฟรีทุกสิทธิ์ ทั้งสิทธิ์UC ประกันสังคม และเบิกได้จ่ายตรง  

2 เขตสุขภาพเสนอแนวทางดังนี้ให้ IT ทุกรพ.ค้นข้อมูลในรพ.ว่ามีผู้ป่วยที่ได้ยานี้ชื่ออะไร อยู่
ทีใ่ดบ้างแล้ว แจ้งข้อมูลมาที่เขตสุขภาพที่ 9 (คุณพรอนันต์ กิตติมั่นคง) เพ่ือประสานศูนย์วิทย์ฯในล าดับต่อไป 
ผู้ประสานงานศูนย์วิทย์ฯ  นส.บุณยอร ยุทธยงค์ โทร 086-6052814 

มติที่ประชุม รับทราบ 
       5.4.3 โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ดูแลจิตใจผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวโดย นพ. กิตต์กวี  โพธิโ์น  
ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวช ป้องกันการขาดยาและเฝ้าระวังอาการก าเริบซ้ า 
เพ่ือให้การบ าบัดรักษา/ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เมื่อผู้ป่วยจิตเวชมีอาการก าเริบ และเพ่ือสร้างความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่ายสาธารณสุขในการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยจิตเวช   
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการก าเริบซ้ าทั้งประเทศ จ านวน 31,288 คน เขตสุขภาพที่ 9 จ านวน 5,707 คน       
เริ่มด าเนินการ ตั้งแต่ 21 ก.พ.- 20 พ.ค. 2562 แนวคิดของโครงการด าเนินการดูแลโดยสาธารณสุขเป็นแกน
น าให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและปกป้องศักดิ์ศรีของญาติและผู้ป่วย ขณะเดียวกันก็ท าให้สังคมมีความสงบ 
ปลอดภัยในช่วงเวลามหามงคล โดยท างานร่วมกับเครือข่ายส าคัญ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.5 การด าเนินงานบริหารเขตสุขภาพที่ 9 ของ Chief 
      5.5.1 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO) 
 การแก้ไขปัญหาวิชาชีพขาดแคลนตามแผนกรอบอัตราก าลัง ด้วยเงินบ ารุงของกระทรวง

สาธารณสุข ได้แก่ นักรังสีการแพทย์ ซ่ึงได้รับทุนจากโรงพยาบาลต้นสังกัด 100,000 บาท/ ปี แบ่งเป็นค่าเล่า
เรียนจ านวน 40,000 บาท และค่าใช้จ่าย จ านวน 60,000 บาท และการจัดสรรแพทย์ผู้ท าสัญญาของ
กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป โดยไม่เกินโควตาแพทยสภา จัดสรรให้รายเขตสุขภาพ 
แพทย์ CPIRD ODOD จัดสรรในภูมิล าเนา แพทย์ Fammed จัดสรรเป็น Top Up รพ. ที่ได้โควตาจากแพทย
สภาน้อยกว่า 8 โควตา ส่วนโรงพยาบาลชุมชน จัดสรร =< 2 เดือน (ตามเกณฑ์แพทยสภา) จัดตั้ง
คณะกรรมการระดับจังหวัด ในการดูแลคุณภาพการเพ่ิมพูนทักษะและการเรียนรู้ในโรงพยาบาลชุมชน ทั้งนี้ไม่
ควรจัดสรรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะใน รพ. ระดับ F3 

      5.5.2 คณะกรรมการการบริหารการเงินการคลัง (CFO) 
 สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการเขตสุขภาพที่ 9 โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 9 

ไม่มีวิกฤตการเงินระดับ 7 ในไตรมาสที่ 1/2562  
 รายงานความก้าวหน้าโครงการคัดเลือกผลงานเด่นด้านการพัฒนาระบบบริหารการเงิน      

และการคลัง (Bright Spot) เขตสุขภาพท่ี 9 ปีงบประมาณ 2562 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบบริหาร
การเงินการคลังของหน่วยบริการ และคัดเลือกหน่วยบริการที่มีผลงานเด่นด้านการพัฒนาระบบบริหาร จัดการ
ด้านการเงินการคลัง (Bright Spot) ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 9 อันดับที่ 1 เงินรางวัล 3 ล้านบาท มีโรงพยาบาล     
ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 แห่ง ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. – 7 มิ.ย. 2562 

 รายงานความก้าวหน้าโครงการตรวจสอบคุณภาพบัญชีและการใช้จ่ายเงินUCเขตสุขภาพที่ 9 
ปีงบประมาณ 2562 มีก าหนดการตรวจสอบคุณภาพบัญชี จ านวนทั้งสิ้น 4 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 4 จังหวัด 
โดย จังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจสอบที่รพ.คูเมือง ในวันที่ 21-22 มี.ค. 2562 จังหวัดนครราชสีมา ตรวจสอบที่รพ.



๙ 

 

เสิงสาง ในวันที่ 25-26 มี.ค. 2562 จังหวัดสุรินทร์ ตรวจสอบที่รพ.ศีขรภูมิ ในวันที่ 24-26 เม.ย. 2562 
จังหวัดชัยภูมิ ตรวจสอบที่รพ.ภูเขียวฯ ในวันที่ 21-23 พ.ค. 2562 

 โครงการพัฒนาศักยภาพการสร้างหลักประกันสุขภาพส าหรับผู้รับผิดชอบการให้บริการด้าน
สุขภาพแก่แรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์เขตสุขภาพที่ 9 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการสร้างหลักประกันสุขภาพ 
ส าหรับผู้รับผิดชอบการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าว กลุ่มเป้าหมาย 125 คน ประกอบไปด้วย 
ผู้รับผิดชอบงานแรงานต่างด้าว จากสังกัด สธ. (สสจ./รพศ./รพท./รพช.) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงานวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมปัญจดารา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
งบประมาณจ านวน 119,800 บาท 

      5.5.3 คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (CIO) 
  Digital Transformation เขตสุขภาพที่ 9 กลุ่มเป้าหมาย Smart Hospital (รพศ. รพท.ทุก
แห่ง รพช. 50% และรพ.สังกัดกรม 50%) ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 หมายถึงท า Smart tool, smart service 3 
เรื่อง ดังนี้ 1.ระบบคิว 2.ใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ 3.การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรพ.ต่อไป 
 5.๖ การเชื่อมโยงบริการ ลดความแออัด ไร้รอยต่อในหน่วยบริการปฐมภูมิ PCC Link  
โดย นพ.ประวีณ  ตัณฑประภา  ผอ.รพ.สุรินทร์ 
  โปรแกรม PCC Link ท าให้การท างานง่ายขึ้น เห็นข้อมูลสุขภาพของทุกคนในชุมชน สามารถ
ท าการตรวจรักษาและคัดกรองในชุมชนผ่านระบบออนไลน์  รวมทั้งระบุกลุ่มเป้าหมายในการท างานอย่าง
ชัดเจน และสามารถคิด Virtual account เพ่ือดู Valuve base ได้ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยง GPS ระบุพิกัด
บ้านของผู้ป่วย แสดงข้อมูลที่เป็น Real Time และสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนหน้าจอเมื่อก าลังท ากิจกรรม
สุขภาพ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยจาก Smart refer และมีการคืนข้อมูลให้ประชาชน
ผู้รับบริการท าให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลทุกระดับแบบ Real Time 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ                

ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 

              นางพรอนันต์  กิตติมั่นคง     สรุปรายงานการประชุม 
       นส.พนิดา   โชตชิัย 
                                      

  


