
รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๙ 
ครั้งที ่6/ ปีงบประมาณ ๒๕62 วันที ่22 พฤษภาคม ๒๕62 

ณ ห้องประชุมช้างเผือก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
2. นายณรงค์  สายวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประธาน 
3. นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์     
4. นางจุฑารัตน์  มากคงแก้ว ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
5. นายชาญชัย  บุญอยู่  (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
6. นายภูวเดช  สุระโคตร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
7. นายดุสิต  ข าชัยภูมิ  (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
8. นายวิทิต  สฤษฎีชัยกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
9. นายสุรสิทธิ์  จิตพิทักษ์เลิศ  (แทน)ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
10. นายประเสริฐ  ชัยวิรัตนะ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ 
11. นายสมชัย  อัสวสุดสาคร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
12. นายประวีณ  ตัณฑประภา  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ 
13. นายมณเฑียร  เพ็งสมบัติ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา 
14. นายจิรศักดิ์  วิจักขณาลัญฉ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา  
15. นายวัชรพงษ์  ชอบสุข  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
16. นายประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
17. นายสุภาพ  ส าราญวงษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ
18. นายกิตติ์พงศ์  สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ 
19. นายกิตต์กวี  โพธิ์ใน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
20. นายสมมารถ  ชัยวงษ์  ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙ 
21. นายวรศักดิ์  อินทร์ชัย  (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 
22. นายพนัส ศรีไชยบาดาล  (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙ 
23. นางพรพิศ  หนองขุ่นสาร  (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9  
24. นางสาวพรฤดี  นิธิรัตน์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 
25. นางสุชาดา  นิ้มวัฒนากุล  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ 
26. นายกิตติ  โล่สุวรรณรักษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคูเมือง 
27. นายชวมัย  สืบนุการณ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
28. นางพรอนันต์  กิตติม่ันคง  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 

 
 



๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางศรีอุบล  อินทร์แป้น  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ 
๒. นางกาญจนา  ยังขาว  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 
๓. นายวิชาญ  คิดเห็น   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
๔. นายสันติ  ทวยมีฤทธิ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
๕. นายอัครเดช  วงศ์กีรติกุล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
๖. นางนันทพัทธ์  ธีระวัฒนานนท์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
๗. นางจิตชนก  กิจวิรัตน์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
๘. นายพิเชษฐ  พืดขุนทด  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
๙. นางศุภาพร  โนนชนะ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๐. นายสราวุธ  จ าปาพันธ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๑. นายสินชัย  ตันติรัตนานนท์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
๑๒. นายธีรพง  ด่านกระโทก  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
๑๓. นายธนณัท  สุเมธเชิงปรัชญา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
๑๔. นางนวลพิศ  อินทรเทพ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
๑๕. นางวิจิตรา  พวงเกาะ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
๑๖. นายธนบดี  ฉายาพัฒษ์  โรงพยาบาลชัยภูมิ 
๑๗. นายณัฐวุฒิ  มหาหงส์  โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 
๑๘. นายธงชัย  เขมรัตน์ตระกูล โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา 
๑๙. นายเกษมศักดิ์  ชุมศรี  โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา 
๒๐. นายกฤษฎา  กุลกระจ่าง  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๑. นางสาวสุณิตา  เหวนอก  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๒. นางสาวสุดารัตน์  นพขุนทด ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๓. นางสาวธัญลักษณ์  รักกลาง ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๔. นางสุธัญญา  พรหมเอี่ยม  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๕. นางระพีเพ็ญ  วิชัยศึก  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๖. นางสาวนิธิภรณ์  โสดาศร ี ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๗. นายจักรินทร์  วันผักแว่น  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๘. นายจักรกฤษณ์  มงคลสวัสดิ์ ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๒๙. นางสาวพนิดา  โชติชัย  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๓๐. นางสาวสุพรรษา  เข็มทอง ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๓๑. นางสาวพรทิพย์  จันทโชติ  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๓๒. นางสาวสาลินี  ภักดี  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๓๓. นางสาววนิดา  พิมพ์เพียง  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 



๓ 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม  เนื่องจากติดราชการ  
1. นายวีรพล  กิตติพิบูลย์  ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 9 
2. นางต้องตา  ชนยุทธ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด 
3. นายเมธี  มวลไธสง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศีขรภูมิ 
4. นายณรงค์  เสือบุญ สาธารณสุขอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
5. นายศิวเทพ  วรรณทอง สาธารณสุขอ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
6. นางปราณี  ประไพวัชรพันธ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาราก จังหวัดนครราชสีมา 
7. นายบุญมา  คงโพธิ์น้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหัน จังหวัดชัยภูมิ 
8. นายชัชพล  นับถือดี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.๐0 น.   นายแพทย์ณรงค์  สายวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง   ประธาน 

 นายแพทย์ณรงค์  สายวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 กล่าวต้อนรับ
นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์
ก ากับดูแลด าเนินงานเขตสุขภาพที่  7 , 8, 9, 10 และกรุงเทพมหานคร ที่ ให้ เกียรติมาตรวจเยี่ ยม 
การด าเนินงานในเขตสุขภาพที่ 9 และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 6 ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
 นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายการขับเคลื่อน 
“Service Delivery Transformation” 

 การด าเนินงาน Service Delivery Transformation มีกรอบแนวคิดจาก SDGs รัฐธรรมนูญ นโยบาย
รัฐบาล แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ฯลฯ 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตราที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรา 47 มาตรา 48 
มาตรา 55 และ มาตรา 258 ช(5) ให้มีระบบการเเพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชน
ในสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ การปฏิรูปด้านสาธารณสุข 4 ด้าน 10 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ด้านสาธารณสุข มีเป้าหมายให้คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ย 82 ปี ภายในปี 2579  การด าเนินการตามกรอบ  
4 Excellence อย่างต่อเนื่อง และ PA ของกระทรวงสาธารณสุขเน้นการด าเนินงานด้าน PP&P และ Service 
รวมทั้งการแก้ปัญหาระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Health Care) ด้วยการสร้างการท างานที่เกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงกันระหว่าง รพ.สต.ติดดาว พชอ. และ PCC(คลินิกหมอครอบครัว) 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 เขตสุขภาพน าร่องได้แก่ เขต 2 เขต 6 เขต 9 และ เขต 12  โดยจะมีผู้บริหารมาประจ า 

ในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพ และให้เขตสุขภาพที่ 9 เตรียมความพร้อมในการเป็นเขตสุขภาพ
น าร่อง ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การก าหนดต าแหน่งว่าง การถ่ายโอนภารกิจ ฯลฯ 

1.2 การเบิกจ่ายงบลงทุน  งบด าเนินงานขอให้เร่งด าเนินการเบิกจ่ายให้ทันก าหนดเวลา 
1.3 สรุปการด าเนินงาน 7 วัน อันตราย เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562  พบว่าจ านวนอุบัติเหตุลดลง 

ผู้เสียชีวิตลดลง ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยายนต์ และมีข้อสังเกตว่า จ านวนอุบัติเหตุจากการ
ดื่มแล้วขับลดลงแต่มีอัตราการเสียชีวิตเพ่ิมข้ึน  



๔ 
 

1.4 Cyber security ด้านสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็น Main Regulator 
และสถานพยาบาลเป็นหน่วย Operator โดยต้องท าแผนการรับมือตามมาตรฐาน Cobit และ ISO 27001 
และให้ สสจ./รพ. ประสานศูนย์เทคโนฯ เพ่ือให้ค าแนะน าในการดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ในเครื่องมือ
ทางการแพทย ์

1.5 ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในการพัฒนาโรงพยาบาลมกุฏคีรีวันในภาพรวมมี
ความก้าวหน้าในการพัฒนาเป็นศูนย์จัดบริการผู้สูงอายุครบวงจรและศูนย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ ซึ่งจะมีการ
ปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลมกุฏคีรีวันโดยการทอดผ้าป่าสามัคคี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/ ปีงบประมาณ ๒๕62 วันที ่1 เมษายน 2562 
 มติที่ประชุม รับรองหากมีข้อแก้ไขให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ   
 3.1.1 งบลงทุนประจ าปีงบประมาณ 2562 น าเสนอโดย นางจุฑารัตน์  มากคงแก้ว  
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 9 
  ภาพรวมงบประมาณลงทุน ปี 2562 เขตสุขภาพที่ 9 ครุภัณฑ์ 475 หน่วย วงเงิน 
281.4728 ล้านบาท (ร้อยละ 21.18) ก่อสร้างปีเดียว 52 หน่วย วงเงิน 387.8632 ล้านบาท (ร้อยละ 
29.19) ก่อสร้างผูกพันใหม่ 3 หน่วย วงเงิน 192.5374 ล้านบาท (ร้อยละ 14.49) ก่อสร้างผูกพันเดิม 10 หน่วย 
วงเงิน 467.0903 ล้านบาท (ร้อยละ 35.15) วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,328.9637 ล้านบาท 

  ภาพรวมผลการด าเนินงานงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9 
ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ครุภัณฑ์ 475 หน่วย ลงนามแล้ว 473 หน่วย และได้ผู้รับจ้างแต่ยังไม่ลงนาม 
2 หน่วย (รพ.คอนสาร และรพ.เทพสถิต) ก่อสร้างปีเดียว 52 หน่วย ลงนามแล้ว 49 หน่วย และได้ผู้รับจ้าง 
แต่ยังไม่ลงนาม 3 หน่วย (รพ.บัวใหญ่ สสอ.สีคิ้ว และรพ.บุรีรัมย์) ก่อสร้างผูกพัน 3 หน่วย ลงนามแล้ว  
1 หน่วย และได้ผู้รับจ้างแต่ยังไม่ลงนาม 2 หน่วย (รพ.ปราสาท และรพ.บุรีรัมย์) 

  รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยรับงบประมาณ งบลงทุน  
เขตสุขภาพที่ ๙ ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 การเบิกจ่ายไม่รวม PO ร้อยละ 29.26 การเบิกจ่าย
รวม PO ร้อยละ 73.78 โดยกรมบัญชีกลางก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2562 ไตรมาส 3  
ร้อยละ 65 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.1.2  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด า เนินงาน (ไม่รวมงบลงทุน และงบบุคลากร)  
เขตสุขภาพท่ี 9 โดย นพ.ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 งบด าเนินงานไม่รวมงบลงทุน
และงบบุคลากรร้อยละ 66.92 ในส่วนของงบด าเนินงาน (ไม่รวมค่าตอบแทน) ได้ร้อยละ 51.54 ค่าตอบแทน 
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 70.93  

ประธาน ขอให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่าย 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.2 รายงานการด าเนินการลดแออัดโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 9 น าเสนอโดย 
นพ.สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ปีงบประมาณ 2562 อัตราการครองเตียง
โรงพยาบาลศูนย์ ลดลงร้อยละ 5 จากปี 2561 และโรงพยาบาลศูนย์ มีสัดส่วนผู้ป่วยในที่มี Adj.RW<1 ลดลง
จากปี 2561 ≥ ร้อยละ 5  
  Buddy hospital มีดังนี้  

1. จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 1) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กับ โรงพยาบาลเทพรัตน์
น ค ร ร าชสี ม า  ด า เ นิ น ก า รด้ า น  IMC: Stroke Appendectomy Herniorrhaphy และ  Orthopedics  
2) โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา กับ โรงพยาบาลขามทะเลสอ ด าเนินการด้าน IMC: Stroke และ 
Recovery patients 3) โรงพยาบาลโชคชัย กับ โรงพยาบาลครบุรี ด าเนินการด้าน Ortho ศัลยกรรม ทันตกรรม 
และตา 4) โรงพยาบาลพิมาย กับ โรงพยาบาลบัวใหญ่ ด าเนินการด้าน ENT 

2. จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ 1) โรงพยาบาลจัตุรัส กับ โรงพยาบาลเนินสง่า 2) โรงพยาบาลสามสหาย 
(โรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์ โรงพยาบาลเทพสถิต โรงพยาบาลซับใหญ่) ด าเนินการด้านระบบบริการพ้ืนฐาน
พ้ืนที่รอยต่อ 3) โรงพยาบาลสามสหาย (โรงพยาบาลภูเขียว โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ โรงพยาบาลหนองบัว
แดง) ด าเนินการด้าน Ortho และ IMC 

3. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ 1) โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กับ โรงพยาบาลบ้านด่าน ด าเนินการด้านรับ 
Refer Back Case IMC และ Maintain ระบบ Supply 2) โรงพยาบาลบุรีรัมย์  กับ โรงพยาบาลสตึก 
ด าเนินการด้าน Cataract 3) โรงพยาบาลนางรอง กับ โรงพยาบาลละหานทราย ด าเนินการด้าน OPD Ortho 
และ EP 4) โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กับ โรงพยาบาลห้วยราช ด าเนินการด้าน Cataract 

4.  จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ โรงพยาบาลท่าตูม กับ โรงพยาบาลรัตนบุรี  ด าเนินการด้าน 
Hemodialysis CT Scan เวชศาสตร์ฟื้นฟู Lab จักษุ สูติกรรม และกุมาร 

Model นวัตกรรมบริการ  
1. ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากับ

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา พบว่าจ านวนผ่าตัดไส้ติ่งของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาลดลงร้อยละ 
4-12 ต่อปี อัตรา Ruptured appendicitis ปี 2558-2561 ลดลงร้อยละ 55.5 และโรงพยาบาลเทพรัตน์
นครราชสีมา มีรายได้จากการผ่าตัดไส้ติ่ง เพ่ิมขึ้นในปี 2558-2561 12.70 17.40 21.80 และ 26.04  
ล้านบาทตามล าดับ จ านวนผ่าตัดคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาลดลงร้อยละ 1-5 ต่อปี  

2. ความร่วมมือลดแออัด ลดเวลารอคอย Cataract โรงพยาบาลบุรีรัมย์ร่วมมือกับโรงพยาบาล
ห้วยราช จัดตั้งศูนย์ผ่าตัดต้อกระจก และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ร่วมมือกับโรงพยาบาลสตึก จัดตั้ง Node ผ่าตัด
ต้อกระจก 

เขตเมืองเปิดด าเนินการ PCC อย่างครอบคลุม ร้อยละ 100 ผลการด าเนินงานเขตสุขภาพที่ 9 
เป้าหมายรวมเขต 106 แห่ง เปิดด าเนินการสะสม 44 แห่ง 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.3 การเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์  น าเสนอโดย 
นพ.พิเชษฐ์ พืดขุนทด นายแพทย์เชี่ยวชาญ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์   
  ความก้าวหน้าการด าเนินงานการประชุมวิชาการ The 1st International Conference on 
Health RH9 “Sports Science and Exercise Toward Healthy City” ก าหนดจัดวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562
สถานที่  สนาม Chang International Circuit กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสาธารณสุข นักวิจัย นักศึกษา 
ประชาชน ผู้สนใจ ชาวไทยและชาวต่างชาติ 1,000 – 1,500 คน มีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ การน าเสนอผลงานวิจัย 7 Sub-Theme แต่งตั้งคณะกรรมการ 18 คณะตามค าสั่ง
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 553/2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร 3 คณะ คณะกรรมการวิชาการ  
3 คณะ และคณะกรรมการสนับสนุนการด าเนินงาน 12 คณะ 
  ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 

1. การก าหนดโควตา ส่งผลงานวิชาการของแต่ละจังหวัด ทั้ง Oral Presentation and Poster 
Presentation ให้คณะกรรมการพิจารณาก่อน 

2. ประเด็นการจัดนิทรรศการ ระดับเขต และระดับจังหวัด 4 จังหวัด 
3. การก าหนดโควตาผู้ลงทะเบียน ของทั้ง 4 จังหวัด  

 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอชื่นชมการก าหนดรูปแบบของการประชุมวิชาการนานาชาติฯ 
เนื่องจากเป็นรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิม และน าเรื่องการออกก าลังกายซึ่งเป็นจุดแข็งของเขตมาใช้ในการ
ประชุม ทั้งนี้ขอให้เชิญภาคส่วนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกก าลังกายเข้าร่วมด้วย 
 มติที่ประชุม 1. เห็นชอบการก าหนดโควตาผู้เข้าร่วมประชุมและการส่งผลงานวิชาการของแต่ละ
จังหวัดทั้ง Oral Presentation and Poster Presentation  
   2. การจัดนิทรรศการ ระดับเขต และระดับจังหวัด 4 จังหวัด โดยจัดเป็นกีฬา
พ้ืนบ้าน ใช้ชื่องานนิทรรศการ “นวัตกรรมพ้ืนบ้าน” ซึ่งแต่ละจังหวัดจะจัดนิทรรศการในหัวข้อที่แตกต่างกัน 
และให้ศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ 
   3. การลงทะเบียน ให้รวมคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ การลงทะเบียน
ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบของการกระทรวงการคลังด้วย 
 

 3.4 รายงานความก้าวหน้าโครงการคัดเลือกผลงานเด่นด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง (Bright Spot) เขตสุขภาพท่ี 9 ประจ าปี 2562 น าเสนอโดย นพ.ภูวเดช สุระโคตร นพ.สสจ.
สุรินทร์ ประธาน CFO 
 ผลการด าเนินงานได้ด าเนินการคัดเลือกรอบที่ 1 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสีมาธานี 
จังหวัดนครราชสีมา มีหน่วยบริการเข้าร่วมส่งผลงาน จ านวน 19 ผลงานจากทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 และมี
ผู้เข้าร่วมฟังการน าเสนอทั้งสิ้น 130 คน ล าดับที่ 1 – 5 ได้แก่ รพ.บัวใหญ่ รพ.ภักดีชุมพล รพ.คอนสวรรค์ รพ.ห้วยราช 
และ รพ.รัตนบุรี ล าดับที่ 6 – 10 ได้แก่ รพ.วังน้ าเขียว รพ.คอนสาร รพ.บ้านกรวด รพ.สนม รพ.สังขะ และล าดับที่ 
11 – 19 ได้แก่ รพ.บัวลาย รพ.พระทองค า รพ.ห้วยแถลง รพ.ภูเขียว รพ.บ าเหน็จณรงค์ รพ.นาโพธิ์   
รพ.โนนดินแดง และรพ.พนมดงรัก โดยหน่วยงานที่ได้ล าดับที่ 1 – 5 คณะกรรมการจะลงพ้ืนที่ประเมินการ
ด าเนินการผลงานเด่นด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังในช่วงวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2562 
และจะมีการตัดสินรอบที่ 3 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา ของที่ระลึก
แก่ผู้ร่วมลงคะแนนผลงาน Bright Spot ขวัญใจมหาชน (Popular Vote) ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ Smart Phone 
จ านวน 1 รางวัล แบตเตอรี่ส ารองไฟ (Power bank) จ านวน 10 รางวัล เสื้อโปโล จ านวน 10 รางวัล และ Gift 
Voucher Buffer อาหารกลางวัน ห้องอาหารในเรือน โรงแรมสีมาธานี จ านวน 10 รางวัล 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
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3.5 ความก้าวหน้าการให้บริการตรวจยีนแพ้ยา Carbamazepine น าเสนอโดยเอกสาร 
ผลการตรวจยีนแพ้ยา Carbamazepine (CNZ) เขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 

ถึง 11 พฤษภาคม 2562 มีจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 26 ตัวอย่าง ผลบวก 3 ตัวอย่าง 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การพิจารณาจัดสรรเลขต าแหน่งการจ้างงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและลูกจ้าง
ชั่วคราว (รายเดือน) เขตสุขภาพท่ี 9 จ านวน 709 อัตรา และการพิจารณายุบเลิกต าแหน่งทดแทนเกษียณอายุ
ราชการ ปี 2561 จ านวน 12 อัตรา น าเสนอโดย นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร ผอ.รพ.บุรีรัมย์ ประธาน CHRO 
 การพิจารณาจัดสรรเลขต าแหน่งการจ้างงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและลูกจ้าง
ชั่วคราว (รายเดือน) สืบเนื่องจากหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุดที่ สธ 0208.04/ว133  
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แจ้งเกี่ยวกับการด าเนินการจ้างงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  
และลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) และให้ส านักงานเขตสุขภาพจัดสรรกรอบการจ้างงานส าหรับการจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว (รายเดือน) และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีทดแทนต าแหน่งว่างตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 
เป็นต้นไป สามารถด าเนินการได้โดยให้หน่วยงานด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด เขตสุขภาพได้ด าเนินการ
จัดท าร่างการพิจารณาจัดสรรเลขต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมี
จ านวน 709 อัตรา จ านวน 3 สูตร ได้แก่ สูตรที่ 1 (คิดตามสัดส่วนรายวัน) สูตรที่ 2 (คิดตามผลต่างจ านวนมี
จริงกับกรอบอัตราก าลัง) และสูตรที่ 3 (การจ้างลูกจ้างรายวัน+จัดสรรตามส่วนต่างกรอบ) 
 การพิจารณายุบเลิกต าแหน่งทดแทนเกษียณอายุราชการ ปี 2561 มีแนวทางการด าเนินการ
ของส่วนราชการโดยให้ อ.ก.พ. กระทรวง บริหารจัดการอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุโดยแทนด้วยรูปแบบ
การจ้างงานอ่ืนตามแนวทางที่ คปร.ก าหนด โดยสายสนับสนุน ต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้ทดแทนอัตราว่าง
จากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืนอย่างน้อยร้อยละ 10 ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ให้ทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืนทั้งหมดร้อยละ 100 
สายงานหลัก ต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้พิจารณาทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ
ด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน ต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ
ด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืนอย่างน้อยร้อยละ 10 ข้อมูลสรุปจ านวนเกษียณ เขตสุขภาพที่ 9 สายงานหลัก 
(วิชาการ+ทั่วไป) 120 คน สายงานสนับสนุน (วิชาการ+ทั่วไป) 16 คน 
 ร่างบัญชีรายละเอียดการพิจารณายุบเลิกต าแหน่งจากการเกษียณอายุราชการ ปี 2561  
เขตสุขภาพท่ี 9 สายงานหลัก (ประเภทวิชาการ+ทั่วไป) และสายงานสนับสนุน (ประเภทวิชาการ) ยุบ 3 อัตรา 
สายงานสนับสนุน (ประเภททั่วไป) ยุบร้อยละ 100 จ านวน 8 อัตรา รวมยุบเกษียณทั้งหมด 11 อัตรา 

ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
1. เลือกสูตรในการค านวณการจัดสรรเลขต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) และพนักงานกระทรวง

สาธารณสุข ซึ่งมีจ านวน 709 อัตรา จ านวน 3 สูตร ได้แก่ สูตรที่ 1 (คิดตามสัดส่วนรายวัน) สูตรที่ 2 (คิดตามผลต่าง
จ านวนมีจริงกับกรอบอัตราก าลัง) และสูตรที่ 3 (การจ้างลูกจ้างรายวัน+จัดสรรตามส่วนต่างกรอบ) 

2. การพิจารณายุบเลิกต าแหน่งจากการเกษียณอายุราชการ ปี 2561 เขตสุขภาพที่ 9 สายงานหลัก 
(ประเภทวิชาการ+ทั่วไป) และสายงานสนับสนุน (ประเภทวิชาการ) 

 



๘ 
 

 มติที่ประชุม  1. การพิจารณาจัดสรรเลขต าแหน่งการจ้างงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เขตสุขภาพที่ 9 ให้ทุกหน่วยงานใช้สูตรในการค านวณสูตรที่ 3  
และตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานตนเองให้ถูกต้อง โดยส่งข้อมูลให้เขตภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
เพ่ือเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นชอบต่อไป 

2. การพิจารณายุบเลิกต าแหน่งทดแทนเกษียณอายุราชการ ปี  2561  
ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

 

4.2 การจัดระบบบริการสุขภาพและก าลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 (Blueprint of Health 
Delivery and Human Resource) น าเสนอโดย นางพรอนันต์ กิตติมั่นคง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 

ขอให้ทุกหน่วยงานทบทวนข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนระบบบริการสุขภาพและก าลังคนด้าน
สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 (Blueprint of Health Delivery and Human Resource) ดังนี้  

1. จ านวนเตียง (1) เตียงตามกรอบ (2) เตียงตาม Active bed (3) เตียงทั้งหมดของโรงพยาบาล
ที่สอดคล้องกับการขยายบริการตาม Service plan ของจังหวัด (ก าลังมีการก่อสร้างตึกผู้ป่วยในหรือสร้างเพ่ือ
ทดแทนอาคารผู้ป่วยในเดิม) โดยให้ระบุปีที่ก่อสร้างเสร็จ ทั้งนี้ต้องภายในปี 2567 (4) จ านวนเตียง 
ICU,NICU,SNB,RCU (5) จ านวนห้องผ่าตัด (แยกห้องผ่าตัดใหญ่และห้องผ่าตัดเล็ก) ให้ระบุว่าเปิดใช้จริงกี่ห้อง) 
 2.พ้ืนที่ชายแดนให้คิดเฉพาะงาน primary care ที่เก่ียวข้องกับโรคระบาด/โรคอุบัติใหม่ (รพ.สต.
ชายแดน ,รพช./รพท.,รพศ ของ 2 จังหวัด)  

3. ทบทวนแผน PCC ในเขตเมืองและนอกเขตเมือง ถึงปี 2570 (ระบุต าแหน่ง PCC ในแผนที่
และ GAP ก าลังคน (นครราชสีมา 250 ทีม, ชัยภูมิ 86 ทีม, บุรีรัมย์ 155 ทีม, สุรินทร์ 132 ทีม)  

4. จ านวนเตียง Intermediate care ที่เปิดใช้จริงก่ีเตียง  
5. ทบทวน Buddy hospital  
6. ส ารวจก าลังคนของเขต 9 ทั้งหมด จากฐาน HROPS โดยเขตจะดึงข้อมูล ภายในวันที่  

15 มิถุนายน 2562 (ทุกจังหวัดต้องอัพเดทข้อมูลก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2562 )  
ประธาน  ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและส่งให้ส านักงานเขตต่อไป 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

4.3 เกณฑ์รายงานเหตุฉุกเฉินที่ต้องรายงานผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 9 ทันที (Region9 Director 
Critical Information Requirements : R9 DCIRs) น าเสนอโดย นพ.กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผอ.สคร.9 
นครราชสีมา 

1. โรคติดต่อและเหตุการณ์การระบาดที่เกิดในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9  
1.1 ทางเดินหายใจ : ผู้ป่วยสงสัย/สัมผัส/ผู้เสียชีวิต กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลัน

รุนแรงที่เข้าข่าย (Probable) SARs, MERS, Avian influenza, Pandemic influenza ที่เป็นตัวใหม่หรือ  
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจอุบัติใหม่อ่ืนๆ  

1.2 อาหารและน้ า : ผู้ป่วยสงสัยโบทูลึซึมทุกกรณี (อาหารเป็นพิษจากโบทูลึซึม โบทูลึซึม 
ที่บาดแผล โบทูลึซึมในทารก และโรคล าไส้เป็นพิษโบทูลึซึมในผู้ใหญ่ 



๙ 
 

1.3 สัตว์สู่คน : ผู้ป่วยยืนยันโรคพิษสุนัขบ้าทุกราย ผู้ป่วยเข้าข่าย (probable) โรคอุบัติใหม่-
อุบัติซ้ า ที่เกิดจากสัตว์สู่คน เช่น Anthrax, Nipah, Plague สัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติสงสัยไข้หวัดนก 

1.4 ป้องกันได้ด้วยวัคซีน : ไข้ทรพิษ โปลิโอจาก wild type คอตีบเสียชีวิต 
1.5 น าโดยแมลง : การระบาดของโรคชิคุณกุนยาในอ าเภอท่ีไม่เคยพบผู้ป่วยมาก่อน 
1.6 วัณโรค ผู้ป่วย Pre-XDR, XDR-TB ทุกคน 

2. โรคไม่ติดต่อ ภัยสุขภาพและภัยความมั่นคงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 
2.1 สารเคมีและรังสีและภัยความมั่นคง 
2.2 อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ สาธารณภัย และอ่ืนๆ 

ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
1. พิจารณาเกณฑ์ DCIRs 
2. สคร.9 จัดท าหนังสือเสนอผู้ตรวจลงนาม และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติ 

ประธาน เห็นชอบเกณฑ์ DCIRs ตามท่ีเสนอ ขอให้ปรับผังบัญชาการให้เข้าใจง่าย 
มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้ท าหนังสือแจ้งหน่วยงานต่อไป 
 

4.4 ร่างค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เขตสุขภาพที่ 9 น าเสนอโดย นพ.กิตติ์พงศ์  
สัญชาตวิรุฬห์ ผอ.สคร.9 นครราชสีมา 

 (ร่าง) ค าสั่งคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุขส าหรับ 
ทุกโรคและภัยสุขภาพ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) 
ระดับเขตสุขภาพที่ 9 

 ข้อเสนอพิจารณา 
1. ผู้ตรวจราชการพิจารณาค าสั่งคณะกรรมการ EOC เขต 
2. เห็นชอบให้ สคร.9 จัดท าหนังสือเสนอผู้ตรวจลงนาม และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานรับทราบ

และปฏิบัติ 
ประธาน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ต้องชัดเจน และครอบคลุม กระตุ้นการท างาน

ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในแต่ละระดับ และให้จัดการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (The Table Top Exercise) 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ   

5.1  รายงานผลการด าเนินงานบริหารเขตสุขภาพท่ี 9 ของ Chief 
5.1.1 คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) น าเสนอโดยเอกสาร  
สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 9 ผลการประเมินวิกฤตระดับ 7  

ไตรมาส 2/2562 เขตสุขภาพท่ี 9 ระดับ 0 ร้อยละ 93.26 (83 แห่ง) ระดับ 1 ร้อยละ 4.5 (4 แห่ง) ระดับ 
2 ร้อยละ 2.24 (2 แห่ง)  

เกณฑ์การจัดสรรเงินระดับเขต ปีงบประมาณ 2562 (39 ล้านบาท) ดังนี้  1) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับหน่วยบริการภายในเขตสุขภาพที่ 9 (โครงการคัดเลือกผลงานเด่นด้านการเงินการคลัง  



๑๐ 
 

(Bright Spot) เขตสุขภาพที่ 9) จ านวน 10 ล้านบาท 2) การจัดสรรให้หน่วยบริการเพ่ือมิให้มีวิกฤตทาง
การเงินระดับ 4 ขึ้นไป จ านวน 29 ล้านบาท 

การปรับแผนทางการเงินครึ่งปีหลัง Planfin 2562 เขตสุขภาพที่ 9 โดยแบบที่ 1 มี 40 แห่ง 
แบบที่ 2 มี 15 แห่ง แบบที่ 3 มี 23 แห่ง แบบที่ 4 มี 3 แห่ง แบบที่ 5 มี 1 แห่ง แบบที่ 6 มี 4 แห่ง แบบที่ 
7 มี 3 แห่ง 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

  5.2 เรื่องจากศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพท่ี 9 
       5.2.1 สถานการณ์โรคท่ีส าคัญในเขตสุขภาพท่ี 9 น าเสนอโดยเอกสาร 
 สถานการณ์โรคระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 14 พฤษภาคม 2562   
 1. โรคไข้เลือดออกอัตราป่วย 37.63 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย เปรียบเทียบ 
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น การประเมินพ้ืนที่เสี่ยงสูงมีถึง 9 อ าเภอ (สีแดง) พบรายงาน
ผู้ป่วยปี 2562 สูงกว่าปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกัน (ก่อนฤดูกาลระบาด) 5.24 เท่า มีโอกาสที่จะเกิดการ
ระบาดใหญ่ในช่วงฤดูกาลระบาด (ฤดูฝน) Serotype ที่ระบาดในเขตนครชัยบุรินทร์ ปี 2562 พบว่าส่วนใหญ่
ยังเป็น DENV-4 คล้ายกับ 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่พบ DENV-2 เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้มีความเสี่ยงต่อการระบาดและ
ความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น จากการมีการติดเชื้อครั้งที่ 2 ต่าง type กัน ทั้งนี้ ได้มีข้อสั่งการ ดังนี้ 1) เพ่ิมความ
เข้มแข็งให้กับทีม SAT ทุกจังหวัด 2) การเปิด EOC 3) Big cleaning day 4) Early diagnosis and early 
treatment 5) Health literacy (Risk communication) 6) M&E 
 2. โรคไข้หวัดใหญ่ เขตสุขภาพที่ 9 อัตราป่วย 242.46 ต่อแสนประชากร สูงกว่าประเทศ จังหวัด
นครราชสีมา มีอัตราป่วย 446.61 และเสียชีวิต 3 ราย อัตราป่วยตาย 0.02 ซึ่งในเขตสุขภาพที่ 9 จังหวัด
นครราชสีมา อัตราป่วยสูงกว่าระดับประเทศ และผู้ป่วยปี 2562 มากกว่าค่ามัธยฐาน มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
และหากเปรียบเทียบในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับปี 2561 ทุกจังหวัดมีอัตราป่วยที่เพ่ิมขึ้น พบในกลุ่มเด็ก 
มากที่สุด อายุ 5-9 ปี เสียชีวิต 3 ราย ดังนี้ 1) เพศหญิง อายุ 39 ปี ผลตรวจ rapid test Influenza type A 
positive มีโรคประจ าตัวไทรอยด์ 2) เพศหญิง อายุ 25 ปี ผลตรวจ rapid test Influenza type A positive 
มีโรคประจ าตัว DM TH ภาวะอ้วน และ 3) เพศหญิง อายุ 68 ปี ผลตรวจ rapid test Influenza type A 
positive มีโรคประจ าตัว DM TH CKD ข้อเสนอแนะ ควรเฝ้าระวังในกลุ่มผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยที่มีอาการ ILI   
ต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วย Rapid test ให้ยาต้านไวรัส สอบสวนโรคทุกราย ค้นหาผู้ป่วยในพ้ืนที่  
และท า Dead Case Conference ผู้ป่วยเสียชีวิตทุกราย เพ่ือหาสาเหตุการเสียชีวิต 
 3. โรคพิษสุนัขบ้า เขตสุขภาพที่ 9 มีผู้ เสียชีวิต 1 ราย (จังหวัดสุรินทร์) โดยพบหัวสัตว์บวก  
26 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นสุนัขร้อยละ 72 โค ร้อยละ 12 กระบือ ร้อยละ 8 และแมว ร้อยละ 4 ข้อเสนอแนะ 
เร่งด าเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เน้นสอบสวนโรคหากพบสัตว์หัวบวก ติดตามผู้สัมผัส 
มารับวัคซีนทุกราย และติดตามการฉีดวัคซีนผู้สัมผัสให้ครบ โรงพยาบาลทบทวนแนวทางการตรวจวินิจฉัยและ
การดูแลผู้ป่ วยสงสัยตามหลัก IC เน้นการสื่ อสารความเสี่ ยงและประชาสัมพันธ์ ให้ครบทุกด้ าน  
มอบประกันสังคมและพิจารณาหลักเกณฑ์การฉีดวัคซีนข้ามพ้ืนที่ 
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       5.3. ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ไตรมาส 2/2562 เขตสุขภาพที่ 9 
น าเสนอโดยเอกสาร 
  การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ไตรมาส 2/2562 เขตสุขภาพที่ 9 
จ านวน 22 ตัวชี้วัด ผ่าน 16 ตัวชี้วัด ร้อยละ 72.73 ไม่ผ่าน 6 ตัวชี้วัด ร้อยละ 27.27 (พัฒนาการเด็กตามวัย 



๑๑ 
 

PCC TB ยาเสพติด(3M Remission) HA และ Smart Hospital) และจัดกลุ่มผลการด าเนินงานฯ เป็น 3 กลุ่ม 
ดังนี้ 1) Excellence (Finance Green&Clean พชอ. มารดาตาย APP PCC และ Stoke) 2) Good (AMR 
พัฒนาการเด็กตามเกณฑ์ Sepsis การบริหารก าลังคน Smart Hospital Happy Organization ยาเสพติด 
PCC Trauma รพ.สต.ติดดาว นวัตกรรม TB RDU PMQA) และ 3) Opportunity for Improvement (HA) 
ทั้งนี้ การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการเพ่ือลดความแออัดในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 9 “ลดแออัด  
ไร้รอยต่อ ทั่วนครชัยบุรินทร์” มี 4 ยุทธศาสตร์ ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
11,090 คน เป็นต้นแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพ ร้อยละ 100 อสม. 125,724 คน เป็นต้นแบบความรอบรู้
ด้านสุขภาพ 110,891 คน ร้อยละ 88 2. Resource Sharing (รพ. 2 พ่ีน้อง รพ. 3 สหาย-สิงห์เหนือ, 
เสือใต้) จัตุรัส-เนินสง่า, บ าเหน็จณรงค์-เทพสถิต-ซับใหญ่ และ ภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์-หนองบัวแดง, รพ.ท่าตูม- 
รพ.รัตนบุรี, รพ.บุรีรัมย์-รพ.บ้านด่าน Buddy Hospital รพ.นางรอง-รพ.ละหานทราย, รพ.ละหานทราย- 
รพ.โนนดินแดง, รพ.บุรีรัมย์-รพ.สตึก 3. มีระบบ IMC ภาพเขต จังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพ รพ.ทุกแห่งจัด IMC 
bed อย่างน้อย 2 เตียง เขตสุขภาพใช้ CPG เดี่ยวกัน 4. IMC & LTC Team สุรินทร์จัดตั้งกองทุน Home 
ventilator จากเงินบริจาค งบประมาณ 4 ล้านบาท 5. ทุกจังหวัดจัดระบบ Car pool ambulance  
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ                

6.1 ประธานแจ้ง  
 ขอให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานก ากับ ติดตาม การด าเนินการใช้ต าแหน่งว่างของเขตสุขภาพที่ 9 

จ านวน 3,240 ต าแหน่ง (ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562) ให้แล้วเสร็จโดยด่วน 
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ปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
           นางสาวสุดารัตน์  นพขุนทด      สรุปรายงานการประชุม 
     
        
                                      

  


