
รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๙ 
ครั้งที่ 4/ ปีงบประมาณ ๒๕63 วันที ่20 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องประชุมสายไหม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายพงศ์เกษม  ไข่มุกด์   ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน 
2. นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล  สาธารณสุขนิเทศก์ 
3. นายนรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
4. นางศรัญญา  พันธุ์ทอง   (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
5. นายพิเชษฐ  พืดขุนทด   (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
6. นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง  (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
7.  นายชุติเดช  ตาบ-องครักษ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
8. นางจุฑาทิพย์  พฤฒิจิระวงศ์  (แทน)ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยภูม ิ
9. นายรกัเกียรติ  ประสงค์ดี   (แทน)ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
10. นายชวมัย  สืบนุการณ์   (แทน)ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ 
11. นายณรงค์ศักดิ์  บ ารุงถิ่น   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา 
12. นายจิรศักดิ์  วิจักขณาลัญฉ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา  
13. นายวัชรพงษ์  ชอบสุข   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
14. นายสมภพ  สารวนางกูร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
15. นายสุภาพ  ส าราญวงษ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
16. นายกิตต์กวี  โพธิ์โน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
17. นางนาตยา  ทฤษฎิคุณ   ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙ 
18. นายอดุลย์  ขม้ินเขียว    ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 
19. นายบรรจง  กิติรัตน์ตระการ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 
20. นายมานิต  คงแป้น   (แทน)ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ 
21. นางผกาทิพย์  สิงห์ค า   (แทน)ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 
22. นางสุจิตรา  สุมนนอก    (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 9 
23. นายตรารัศมี  นาคดิลก   (แทน)ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9  
24. นางศรีอุบล  อินทร์แป้น   (แทน)ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ 
25. นายธวัชชัย  มากมน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
26. นายจเด็จ  ดียิ่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
27. นายสุริยา  ค้าสบาย   สาธารณสุขอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
28. นายนิมิต  จรัสสุริยกุล  สาธารณสุขอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
29. นายสมเกียรติ  ศรีสรสิทธิ์  สาธารณสุขอ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
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30. นายวิกร  วัฒนะดิฐ   ผู้อ านวยการรพ.สต.ราษฎร์พัฒนา จังหวัดนครราชสีมา 
31. นางวัลยา  ยางงาม   ผู้อ านวยการรพ.สต.ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  
32. นายสุรสิทธิ์  จิตรพิทักษเลิศ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 
33. นางพรอนันต์  กิตติม่ันคง   ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสุผล  ตตินันทพร    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
๒. นายสันติ  ทวยมีฤทธิ์   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
๓. นางยุภาพร  ราชวงศ์   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
๔. นางนิตยา  โชตินอก   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
๕. นายสุรัตน์  ส่งวิรุฬห์   โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
๖. นายธงชัย  เขมรัตน์ตระกูล   โรงพยาบาลปากช่องนานา 
๗. นายประมวล  เหล่าสมบัติทวี  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
๘. นายนพดล  พิษณุวงศ์   โรงพยาบาลนางรอง 
๙. นางสิรินันท์  คงสัตยกุล   โรงพยาบาลปราสาท 
๑๐. นายอภิรัตน์  โสก าปัง   ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ 
๑๑. นางเบญจมาศ  อุนรัตน์   ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ 
๑๒. นายกฤษฎา  กุลกระจ่าง   ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๓. นายอภิชาติ  อยู่ส าราญ    ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๔. นางสาวณัฐนรี  ทางธรรม   ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๕. นางสาวสุดารัตน์  นพขุนทด  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 9 
๑๖. นายจักรกฤษณ์  มงคลสวัสดิ์  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๗. นางระพีเพ็ญ  วิชัยศึก   ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๘. นางสาลินี  โพธิ์สอน   ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๙. นางสาวปฐมาภรณ์  สุทธิคีรีสุข  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 

ผู้ไม่เข้าประชุม  เนื่องจากติดราชการ  
1. นางจุฑารัตน์  มากคงแก้ว   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
2. นางนภา  ศิริวัฒนากุล   ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 9 
3. นายอนุพงศ์  ชาวคอนไชย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
4. นายสนั่น  คะรัมย์    สาธารณอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
5. นางปริยากร  ชาลีพรหม   ผู้อ านวยการรพ.สต.ละหาน จังหวัดชัยภูมิ 
6. นายเอกราช  บุญอาจ   ผู้อ านวยการรพ.สต.เมืองแก จังหวัดบุรีรัมย์ 
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  นายแพทย์พงศ์เกษม  ไข่มุกด์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
 ประธานมอบ นพ.สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ชี้แจงสรุปเหตุการณ์เหตุกราดยิง
ประชาชน จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 
  (1) ผู้เสียชีวิต จ านวน 30 ราย ชาย 21 ราย หญิง 9 ราย แบ่งเป็นประชาชนทั่วไป 23 ราย ต ารวจ 3 ราย 
ทหาร 4 ราย ภูมิล าเนาจังหวัดนครราชสีมา 20 ราย ต่างจังหวัด 10 ราย  
  (2) ผู้บาดเจ็บจ านวน 69 ราย ชาย 41 ราย หญิง 28 ราย แบ่งเป็นประชาชนทั่วไป 54 ราย ต ารวจ 12 ราย 
และทหาร 3 ราย กลับบ้านแล้ว 48 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 21 ราย (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
14 ราย โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 4 ราย โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 2 ราย และโรงพยาบาลต ารวจ 1 ราย)  
 (3) การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ บริการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ (ตั้งแต่วันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2563) จ านวน 2,603 ราย 
ต้องติดตามต่อเนื่อง จ านวน 398 ราย  
 สรุปการรับบริจาคบัญชี ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเทอร์มินอล 21 โดยจังหวัดนครราชสีมา เลขที่บัญชี 678-
9-97951-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเซฟวัน ยอดบริจาคทั้งสิ้น 89 ,936,633.43 บาท กรณีที่ได้รับ 
การเยียวยา ได้แก่ เสียชีวิต พิการถาวรรุนแรง พิการถาวรปานกลาง บาดเจ็บหนัก บาดเจ็บปานกลาง และบาดเจ็บเล็กน้อย 
 การบัญชาการเหตุการณ์ Terminal 21 Korat : Incident Commander (IC) ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา โดยมีการเตรียมความพร้อม ดังนี้ 

หน่วยงาน ทรัพยากร 
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา  ห้อง OR 2 ห้อง 
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี  ห้อง OR 3 ห้อง 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
 

1) ห้อง OR 7 ห้อง 2) เตียง ICU 27 เตียง 3)เตียงสามัญ 25 เตียง   
4) ศัลยแพทย์ 17 คน 5) อายุรแพทย์ 12 คน 6) พยาบาล 80 คน 
7) เลือด 1,386 Unit 8) เวชภัณฑ์พร้อม (สั่ง fentanyl ด่วน 30,000 amp. กับ อย.) 

ภารกิจ Body Identification และการชันสูตร 
ภารกิจ รายละเอียด 

การชันสูตร ณ ที่เกิดเหตุ ทีมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
ทีมชันสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา/โรงพยาบาลบุรีรัมย์/โรงพยาบาล
สุรินทร์/โรงพยาบาลศรีสะเกษ/โรงพยาบาลระยอง 

การรักษาสภาพศพ ตู้เย็นเก็บศพ 
การเก็บวัตถุพยาน รูปถ่าย/ชิ้นส่วนส่งตรวจตามมาตรฐาน 
One Step Service ฝ่ายบริหารออกเอกสาร/ประสานญาติ /ข้อมูลสถานที่ฌาปนกิจ/

โรงพยาบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การควบคุมก ากับสื่อ ไม่รบกวนเจ้าหน้าที่ ญาติ 
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ภารกิจ รายละเอียด 
การจ าหน่ายศพ ผู้เสียชีวิต ผู้ก่อเหตุ 
การสอบสวน ร่วมกับเจ้าพนักงานต ารวจท้องที่และส่วนกลาง 

 ข้อเสนอเพ่ือการบริหารจัดการ 
 จุดแข็ง : Team& Facility /Network sharing /Direct command/Executive support &Empowerment 
 จุดอ่อน : Information /Visiting team/ Indirect command /Durable article 
 สาธารณสุขนิเทศก์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาต้องพร้อมเปิดห้องฉุกเฉินตลอดเวลา และจัดห้องไว้ส าหรับ
เปิด War Room 1 ห้อง ในกรณีที่มีสถานการณ์การฉุกเฉิน ทั้งในการบริหารจัดการข้อมูลและการประสานงาน 
ในช่วงแรกยังมีปัญหาอยู่ และความร่วมมือของแพทย์สหวิชาชีพยังน้อย 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/ ปีงบประมาณ ๒๕63 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมและหากมีข้อแก้ไขให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ภายใน 7 วัน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

3.1  การบริหารจัดการงบลงทุน ปี 2562-2564 น าเสนอโดย นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตสุขภาพที่ 9  
  การติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2562 (รายการงบลงทุนที่ยังไม่ลงนามในสัญญา ณ วันที่  
13 กุมภาพันธ์ 2563) จังหวัดชัยภูมิ (1) เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลคอนสาร วงเงิน 3.5500 
ล้านบาท (2) เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลเทพสถิต วงเงิน 3.5500 ล้านบาท ก าหนดเสนอราคา
ผ่านระบบ e-GP วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
 การติดรายการก่อสร้างผูกพันเดิม ล่าช้ามากกว่า 3 งวด 

รายการ ปีงบประมาณ 
จ านวนงวดงาน 

ที่ล่าช้า 
เหตุผลที่ล่าช้า 

อาคารอุบัติเหตุ-บ าบัดรักษา 
และห้องประชุม  
รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา  
จ.นครราชสีมา 

2561-2563 4 - มีปัญหาเรื่องฐานราก ผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างฐาน
รากได้ เนื่องจากผลทดสอบดินไม่สามารถเจาะเป็นแบบ
เสาเข็มได้ 
- แก้ไขสัญญาพื้นที่ใช้สอย 
- ก่อสร้างงวดที่ 11 จากจ านวน 16 งวดงาน 

อาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ  
รพ.สตึก จ.บุรีรัมย์  

2562-2564 5 - ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า 
- ลงนามสัญญาวันที่ 28 ธันวาคม 2561  
- ก่อสร้างงวดที่ 4 จากจ านวน 15 งวดงาน  

 จังหวัดบอกเลิกสัญญา (กรณีทิ้งงาน) ปีงบประมาณ 2558 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 
รพ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โดยมีวงเงินลงนามสัญญา 148,599,000 บาท งวดงานทั้งหมด 16 งวด ส่วนที่เหลือ 2 งวด 
บอกเลิกสัญญาเมื่อ 11 พ.ค. 2561 วงเงินที่เหลือจากการทิ้งงาน 28,857,926 บาท ราคาประเมินส่วนที่เหลือ 
76,714,500 บาท ซ่ึงรอรับจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ 
 ภาพรวมงบประมาณร่าง พรบ. ปี 2563 เขตสุขภาพที่ 9 งบพ้ืนฐาน ครุภัณฑ์ 71 หน่วย วงเงิน 
159.5313 ล้านบาท ก่อสร้างปีเดียว 64 หน่วย วงเงิน 170.7032 ล้านบาท ก่อสร้างผูกพันใหม่ 6 หน่วย   
วงเงิน 94.8158 ล้านบาท ก่อสร้างผูกพันเดิม 9 หน่วย วงเงิน 276.8477 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 150 หน่วย 
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วงเงิน 701.8980 บาท งบบูรณาการ ครุภัณฑ์ 184 หน่วย วงเงิน 45.5810 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 45.5810 
ล้านบาท วงเงินรวมทั้งสิ้น 747.4790 ล้านบาท 

 รายการก่อสร้างที่เข้าเงื่อนไขต้องจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จ านวน 7 รายการ วงเงิน 
142.6029 ล้านบาท ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 2 รายการ (1) อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น  (156 เตียง) 
รพ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วงเงิน 29.6427 ล้านบาท (2) อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น รพ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 
วงเงิน 20.9831 ล้านบาท จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 1 รายการ แฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง)  
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จ.ชัยภูมิ วงเงิน 11.8900 ล้านบาท และจังหวัดสุรินทร์ จ านวน 4 รายการ  
(1) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) รพ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ วงเงิน 21.9886 ล้านบาท (2) อาคาร
ผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) รพ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ วงเงิน 21.9886 ล้านบาท (3) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง 
(พร้อมลิฟท์) รพ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์  วงเงิน 21.9886 ล้านบาท (4) อาคารพักอาจารย์แพทย์ 96 ยูนิต  
เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ วงเงิน 14.1213 ล้านบาท 

 แผนค าของบลงทุน ปี 2564 รวมทั้งสิ้น 1 ,669.9367 ล้านบาท แบ่งเป็น งบพ้ืนฐาน วงเงิน 
1,504.9367 ล้านบาท (ก่อสร้างปีเดียว 274 หน่วย วงเงิน 719.1003 ล้านบาท ก่อสร้างผูกพัน 22 หน่วย 
วงเงิน 456.2687 ล้านบาท ครุภัณฑ์ 444 หน่วย วงเงิน 329.5677 ล้านบาท) งบบูรณาการ วงเงิน 165 
ล้านบาท (ครุภัณฑ์ 2 หน่วย วงเงิน 165 ล้านบาท) 

รายการก่อสร้างที่เข้าเงื่อนไขต้องจัดท ารายงาน EIA จ านวน 14 รายการ วงเงิน 344.7706 ล้านบาท 

จังหวัด ประเภท หน่วยงาน 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
นคราชสีมา 1.อาคารพักอาจารย์แพทย์ 96 ยูนิต  

2.อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น      
3.อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น      
4.อาคารพักเจ้าหน้าที่ 88 ยูนิต 
5.อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 
6.อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 

รพ.มหาราชนครราชสีมา 
รพ.โชคชัย 
รพ.สีคิ้ว 
รพ.บัวใหญ่ 
รพ.โชคชัย   
รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 

24.9915 
21.3326 
21.3326 
30.9994 
7.2522 

13.9055 
ชัยภูมิ อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง รพ.ชัยภูมิ   13.9055 
บุรีรัมย์ 1.อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น     

2.อาคารคนไข้พิเศษ 24 เตียง 2 ชั้น 
3.อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น 
4.อาคารพักอาจารย์แพทย์ 8 ชั้น           

รพ.บุรีรัมย์ 
รพ.พุทไธสง   
รพ.กระสัง   
รพ.บุรีรัมย์   

26,5793 
47.2404 
21.3326 
19.4844 

สุรินทร์ 1.อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น    
2.อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น 
3.อาคารบ าบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น     

รพ.ล าดวน   
รพ.เขวาสินรินทร์   
รพ.สุรินทร์   

21.3926 
21.3926 
53.6294 

  
 สาธารณสุขนิเทศก์  

1. งบลงทุนปี 2562 รายการงบลงทุนที่ยังไม่ลงนามในสัญญาของจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 2 รายการ 
(เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 500 กิโลวัตต์) มอบให้หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ก ากับติดตาม 

2. งบลงทุนปี 2563 ขอให้ทุกโรงพยาบาลที่ได้รับงบเตรียมความพร้อมเมื่องบประมาณลงมาแล้วจะได้
ด าเนินการได้ทันที ส าหรับโรงพยาบาลนาโพธิ์มีความกังวลเรื่องท่ีดินเนื่องจากขนาดของที่ดินค่อนข้างจ ากัด 
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3. งบลงทุนปี 2564 รายการก่อสร้างที่เข้าเงื่อนไขต้องจัดท ารายงาน EIA ต้องรีบด าเนินการให้
เรียบร้อยก่อน มอบให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งตรวจสอบ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ด าเนินงาน (ไม่รวมงบลงทุนและงบบุคลากร) น าเสนอโดย นพ.ยุทธนา 
วรรณโพธิ์กลาง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 งบด าเนินงานไม่รวมงบลงทุนและงบ
บุคลากรเบิกจ่ายร้อยละ 66.96 ในส่วนของงบด าเนินงาน (ไม่รวมค่าตอบแทน) ได้ร้อยละ 32.63 ค่าตอบแทน 
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 74.84 หน่วยเบิกจ่ายที่เบิกจ่ายได้น้อยว่าร้อยละ 30 ได้แก่ ส านักงานงานเขตสุขภาพที่ 9  
ร้อยละ 29.09 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ ร้อยละ 23.88 และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา ไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจากได้รับงบปลายเดือนมกราคม ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย 

สาธารณสุขนิเทศก์ การเบิกจ่ายงบประมาณงบด าเนินงานของส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 มอบให้ 
นางพรอนันต์ กิตติม่ันคง เร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.3 ผลการด าเนินงานของโรงพยาบาล Buddy ตามโครงการลดแออัด ไร้รอยต่อ ทั่วนครชัยบุรินทร์ 
 3.3.1 จังหวัดนครราชสีมา น าเสนอโดย นพ.สุผล ตติยนันทพร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
  การด าเนินการได้มีการแบ่งโซน 5 โซน ดังนี้ 

(1) โซน 1 : (1) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากับโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 
ด าเนินการเรื่อง Stroke กับ Neuro ศัลยกรรม และ Neuro Med (2) โรงพยาบาลปากช่องนานากับโรงพยาบาล 
มกุฏคีรีวัน และการพัฒนาโรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน เป็นโรงพยาบาลระดับ F3 

(2) โซน 2 โรงพยาบาลด่านขุนทดกับโรงพยาบาลเทพารักษ์ นอกจากนี้เพ่ิมบริการ MOU กับ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้านสูตินรีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม และกุมาร 

(3) โซน 3 โรงพยาบาลพิมายกับโรงพยาบาลบัวใหญ่ บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ด้านวิสัญญีแพทย์ ICU Stroke Unit รวมทั้งโรงพยาบาลพิมายรับ Refer NICU จากโรงพยาบาลบัวใหญ่ 

(4) โซน 4 โรงพยาบาลบัวใหญ่กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลชัยภูมิ 
ด าเนินการเรื่องตา และโรงพยาบาลประทาย เน้นการด าเนินการเรื่อง Hernia, TR, debride แผล 

(5) โซน 5 โรงพยาบาลโชคชัย รับ Refer ผู้ป่วยด้านสูติกรรมและกุมาร และโรงพยาบาล 
ครบุรี รับ Refer Orthopedic และศัลยกรรม 

(6) Buddy hospital Intermediate Care : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาล
เทพรัตน์นครราชสีมากับโรงพยาบาลขามทะเลสอ และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากับโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 

 3.3.2 จังหวัดชัยภูมิ น าเสนอโดย พญ.ศรัญญา พันธุ์ทอง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
          โดยมีการด าเนินการ Buddy Hospital ดังนี้ 

(1) โรงพยาบาลชัยภูมิกับโรงพยาบาลบ้านเขว้า : IMC Palliative care อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการประสานงานระหว่างโรงพยาบาลในการจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่/อุปกรณ์/บุคลากร 

(2) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ และโรงพยาบาล 
หนองบัวแดง : ใช้บุคลากรร่วมกัน เช่น แพทย์เฉพาะทาง การด าเนินการ สาขาจักษุ ให้บริการในเครือข่ายด้วยการ
ถ่ายภาพจอประสาทตาและผ่าตัดต้อกระจก โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ คัดกรองได้ 12,784 ดวง ผ่าตัด 445 ดวง 
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โรงพยาบาลหนองบัวแดง คัดกรองได้ 11,263 ดวง ผ่าตัดได้ 113 ดวง นอกจากนี้ยังได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์ 
งานเวชกรรมฟ้ืนฟู รถนั่ง รถสามล้อ เครื่องช่วยฟัง และขาเทียม โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติเป็นธนาคารเลือด
ให้โรงพยาบาลในเครือข่าย และใช้ Skin Traction, Transport Incubator ร่วมกัน 

(3) โรงพยาบาลหนองบัวระเหวและโรงพยาบาลซับใหญ่ : ด้านการเงินและงานประกัน
สุขภาพ ด าเนินการให้การเรียนรู้ระบบการเงินและบัญชี 1 ครั้ง เรียนรู้ระบบการเรียกเก็บค่าบริการเขตรอยต่อ 1 ครั้ง 
และการให้ค าปรึกษา การบริหารด้านการเงิน ด้านบุคลากรจัดท าประเมินตาม job description 

(4) โรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์ โรงพยาบาลเทพสถิต และโรงพยาบาลซับใหญ่ : แม่และเด็ก 
การบริหารยา วัสดุการแพทย์ ระบบ Refer การใหบ้ริการพื้นที่รอยต่อ การก าจัดขยะ ด าเนินการระบบส่งต่อ และ
การดูแลแม่และเด็ก ผู้ป่วยสูติ และเด็ก ปี 2563 รับ refer จากโรงพยาบาลเทพสถิต 24 ราย โรงพยาบาลซับใหญ่  
9 ราย การบริหารยา สนับสนุนและแชร์ทรัพยากรวัสดุการแพทย์ 

(5) โรงพยาบาลจัตุรัส และโรงพยาบาลเนินสง่า : แม่และเด็ก การบริหารยา วัสดุการแพทย์ 
ระบบ Supplies ด าเนินการด้านการ Consult case ทางสูติและเด็ก การส่งต่อผู้ป่วย การส่งเครื่องมือทาง
การแพทย์ การให้ยืมเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแทพย์ 

(6) โรงพยาบาลคอนสวรรค์และโรงพยาบาลเนินสง่า : งานการเงิน การจัดการงานทั่วไป 
ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ทางบัญชี/ลูกหนี้ (AAA) โรงพยาบาลคอนสวรรค์ให้ค าแนะน าโรงพยาบาลเนินสง่า
และเป็นพ่ีเลี่ยงเรื่องการบริหารจัดเก็บเงิน 1 ครั้ง และโรงพยาบาลเนินสง่าศึกษาการใช้โปรแกรมการจัดเก็บเงิน  
2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลคอนสวรรค์ 

 3.3.3 จังหวัดบุรีรัมย์ น าเสนอโดย นพ.พิเชษฐ พืดขุนทด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
  (1) Node Cataract โรงพยาบาลบุรีรัมย์กับโรงพยาบาลห้วยราช ผลการด าเนินการไตรมาส 2 

การเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเงินและการลดแออัด โดยจัดกิจกรรมโครงการผ่าตัดต้อกระจก 956 ดวงตา ทั่วล้า
มองเห็น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน  
และลงทะเบียนนัดผู้ป่วยที่ประสงค์รับบริการผ่าตัด ณ โรงพยาบาลห้วยราช จ านวน 40 ราย  

  (2) Node Cataract โรงพยาบาลบุรีรัมย์กับโรงพยาบาลสตึก ผลการด าเนินการไตรมาส 2  
การเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเงินและการลดแออัด โดย ผ่าตัด Blinding Cataract ใน 30 วัน และ Low vision 
cataract ผ่าตัดใน 90 วัน ซึ่ง จ านวน OPD ตา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จากปี 2561-2562 ลดลง ร้อยละ 1.17 

  (3 )  Node IMC โรงพยาบาลบุ รี รั มย์ กั บโรงพยาบาลบ้ านด่ าน  ผลการด า เนิ นงาน  
การเพ่ิมศักยภาพและการลดแออัด โดยเป็นแหล่งศึกษาดูงานระบบการดูแลผู้ป่วย IMC ของจังหวัดบุรีรัมย์  
ซึ่งจ านวนผู้ป่วย IMC ที่รับกลับจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จากปี 2561-2562 เพิ่มข้ึนร้อยละ 287 

  (4)  Node Supply โรงพยาบาลบุรี รัมย์กับโรงพยาบาลบ้านด่าน ผลการด าเนินงาน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเงิน โดยสถานการณ์ทางการเงินดีขึ้นไม่ติดวิกฤตทางการเงิน Rick Score เท่ากับ 0 

  (5) Node Orthopedics โรงพยาบาลนางรองกับโรงพยาบาลประโคนชัย ผลงานเพ่ิม
ศักยภาพ Node ดูแลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ได้เองลดการ Refer และลดแออัดโดยจ านวนการ Refer Case 
orthopedics ลดลง 

  (6) Node Orthopedics โรงพยาบาลบุรีรัมย์กับโรงพยาบาลล าปรายมาศ ผลงานเพ่ิม
ศักยภาพ Node ดูแลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ได้เพ่ิมขึ้น และลดแออัดโดยจ านวนการ Refer Case orthopedics ลดลง 

 
 



๘ 
 
 

 3.3.4 จังหวัดสุรินทร์ น าเสนอโดย นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร ์ 
  การด าเนินการ Buddy Hospital โดยมี Buddy 3 ระดับ ดังนี้ (1) โรงพยาบาลท่าตูมกับ

โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้มีการท า MOU ด้าน IMC ร่วมกัน มีการดูแลคนไข้ IMC โรงพยาบาลท่าตูมโดยแพทย์จาก
โรงพยาบาลสุรินทร์ (2) โรงพยาบาลท่าตูมกับโรงพยาบาลรัตนบุรี ได้มีการสนับสนุนด้านบุคลากร (3) โรงพยาบาล
ท่าตูมกับโรงพยาบาลชุมพลบุรี มีการสร้างบริการให้ประชาชน สร้างความมั่นคงให้เครือข่าย ลดรายจ่ายให้
ประเทศและประชาชนมีสุขภาพดี นอกจากนี้จะมีการสร้างระบบ Buddy hospital สาขาออร์โธปิดิกส ์โรงพยาบาล
ปราสาทและโรงพยาบาลสุรินทร์ โดยมีเป้าหมาย ลดความแออัดของห้องผ่าตัด ในโรงพยาบาลสุรินทร์และเพ่ิม
ประสิทธิภาพของห้องผ่านตัดโรงพยาบาลปราสาท รวมทั้งลดรายจ่ายของคนไข้ ซึ่งแผนงานมีแพทย์ทาง
โรงพยาบาลสุรินทร์ช่วยในการดูและก่อนและหลังผ่าตัด และให้ความร่วมมือในการยืมอุปกรณ์การผ่าตัดไปที่
โรงพยาบาลปราสาท 

สาธารณสุขนิเทศก์ การด าเนินงานโรงพยาบาล Buddy ตามโครงการลดแออัด ไร้รอยต่อ ทั่วนคร 
ชัยบุรินทร์ ของแต่ละจังหวัดมีความหลากหลาย ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการลดแออัดระดับเขตระดมสมอง 
สรุปภาพรวมระดับเขตให้เห็น Output Outcome และ Impact ของโครงการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๔.๑ การจัดแพทย์เวร ทีม B โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน น าเสนอโดย นพ.สุผล ตติยนันทพร ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

  การจัดทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ทีม A) ของจังหวัดนครราชสีมา ณ พระต าหนักทิพย์พิมาน 
ด าเนินการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562 โดยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นผู้ประสานจัด
ตารางเวรให้โรงพยาบาล 6 แห่ง ดังนี้ 1) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2) โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา  
3) โรงพยาบาลปากช่องนานา 4) โรงพยาบาลบัวใหญ่ 5) โรงพยาบาลด่านขุนทด 6) โรงพยาบาลสีคิ้ว และจากการ
ประชุม คปสข. ครั้งที่ 4 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลสุรินทร์ 
และโรงพยาบาลศรีขรภูมิ จัดทีมแพทย์ Emergency Physician พร้อมรถรับส่ง ณ พระต าหนักทิพย์พิมาน และ ปี2563 
เพ่ิมโรงพยาบาลพิมาย และโรงพยาบาลบัวใหญ ่

 การจัดบริการแผนกฉุกเฉินและแผนกผู้ป่วยนอก 24 ชั่วโมง ณ โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน เขาใหญ่ 
(ปากช่องนานา) เริ่มด าเนินการวันที่ 1 ธันวาคม 2561 โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้จัดตาราง
เวรให้โรงพยาบาลชุมชน 20 แห่ง และรวบรวมส่งให้โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน ได้แก่ โรงพยาบาลเทพรัตน์
นครราชสีมา โรงพยาบาลจักราช โรงพยาบาลสีคิ้ว โรงพยาบาลบัวใหญ่ โรงพยาบาลโนนสูง โรงพยาบาลพิมาย 
โรงพยาบาลห้วยแถลง โรงพยาบาลโนนไทย โรงพยาบาลวังน้ าเขียว โรงพยาบาลปากช่องนานา  โรงพยาบาล
ประทาย โรงพยาบาลสูงเนิน โรงพยาบาลโชคชัย โรงพยาบาลชุมพวง โรงพยาบาลครบุรี โรงพยาบาลหนองบุญ
มาก โรงพยาบาลด่านขุนทด โรงพยาบาลเสิงสาง โรงพยาบาลปักธงชัย และโรงพยาบาลคง ซึ่งทีมประกอบด้วย 
แพทย์ 1 คน พยาบาล 1 คน พยาบาล/EMT 1 คน พนักงานขับรถ 1 คน พร้อมรถพยาบาล  

ข้อพิจารณา  
-เดือนกุมภาพันธ์ –มิถุนายน 2563 ขอทีมแพทย์ พยาบาล ทีม B จากโรงพยาบาลชุมชน ดังนี้ จังหวัด

บุรีรัมย์ 5 เวร/เดือน จังหวัดสุรินทร์ 5 เวร/เดือน จังหวัดชัยภูมิ 5 เวร/เดือน 
-เดือนกรกฎาคม 2563 จัดแพทย์ Intern 2 ราย ประจ าโรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน 



๙ 
 
 

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม กรณีขอแพทย์จาก 3 จังหวัด มาหมุนเวียนเสนอว่าให้หาแพทย์ที่ยินดีมาช่วย
ราชการที่โรงพยาบาลมกุฏคีรีวันจ านวน 4 เดือน (มีนาคม-มิถุนายน 2563) ซึ่งหากไม่มีจึงจะขอแพทย์อีก 3 จังหวัด
มาหมุนเวียน 

สาธารณสุขนิเทศก์  มอบหมายให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากช่องนานาหารือกับนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือขอแพทย์ Intern เพ่ิมอีก 2 ราย โดยเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ให้ความเห็นชอบลงนามในหนังสือถึงสถาบันผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนทบ (สบพช.) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ    
5.1 แนวทางการบริหารต าแหน่ง สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข น าเสนอโดย นพ.ธงชัย  

เขมรัตนะกูล โรงพยาบาลปากช่อง (นานา) 
  ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.02/ว218 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 
ให้ยกเลิกหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.02/ว158 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 
ซึ่งเดิมมอบอ านาจให้เขตพิจารณาเฉพาะกลุ่มต าแหน่ง สสอ./ผอ.รพ.สต./ช านาญการพิเศษ/ และต าแหน่ง
สอบแข่งขัน แต่ปัจจุบันมอบอ านาจให้เขตพิจารณาต าแหน่งวิชาชีพขาดแคลนเพ่ิม ยกเว้นต าแหน่งที่ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขสงวนไว้ ร้อยละ 10 โดยการพิจารณาการใช้ต าแหน่งจะต้องอยู่ภายใต้กรอบอัตราก าลัง
ที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด และให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขตสุขภาพเป็นผู้มีอ านาจ
พิจารณาการใช้ต าแหน่งว่างของหน่วยงานต่างๆ ในเขตสุขภาพ ส าหรับระยะแรกส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขจะด าเนินการจัดท าบัญชีต าแหน่งว่างส่งให้เขตสุขภาพตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาจัดท าแผนการบริหาร
ต าแหน่งว่างของเขตสุขภาพและยืนยันข้อมูลส่งกลับไปยังส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
5.2 การเสด็จเยี่ยมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา

เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่เรือนจ ากลางคลองไผ่ และโรงพยาบาลปากช่อง (นานา) 
น าเสนอโดย นพ.ณรงศักดิ์ บ ารุงถิ่น ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากช่อง (นานา) 

 ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้มีก าหนดการเสด็จมาพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการ
ราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์กษัตริย์ ให้กับเรือนจ ากลางคลองไผ่ และเสด็จเยี่ยมโรงพยาบาล 
ปากช่องนานา อ าเภอปากช่อง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของเรือนจ ากลางคลองไผ่  ทั้งนี้ ก าหนดการอย่างเป็น
ทางการจะแจ้งให้ทางผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้บริหารเขตทราบต่อไป 

ที่ประชุม  ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้มีก าหนดการเยี่ยมเรือนจ าในจังหวัดสุรินทร์ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 



๑๐ 
 
 

5.3 รายงานผลการด าเนินงานบริหารเขตสุขภาพท่ี 9 ของ Chief Officer 
 5.3.1 สถานการณ์การเงินการคลังและผลการด าเนินงาน น าเสนอโดย นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
  การพัฒนาระบบบริหารการเงินและการคลัง ระดับเขต (CFO) มาตรการและตัวชี้วัด  

การบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่ 1) การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ 2) พัฒนาการบริหารระบบบัญชี 
3) สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 4) ติดตาม ก ากับ เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ 

     ตัวชี้วัด “ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง” เขตสุขภาพที่ 9 KPI เขต 9 ร้อยละของ
หน่วยบริการที่ประสบวิกฤตทางการเงินตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 6 KPI กระทรวงสาธารณสุขร้อยละ
ของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินตั้งแต่ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 2 กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาล
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ในเขตสุขภาพท่ี 9 (รพศ./ รพท./ รพช.) จ านวน 89 แห่ง 

  สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 วิกฤตการเงิน
ระดับ 2 มีจ านวน 2 แห่ง ได้เก่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ และโรงพยาบาลบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยบริการที่ต้องเฝ้าระวัง โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลบัวใหญ่ 

  ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ 1) ระดับหน่วยบริการ : ตรวจสอบการลงบันทึกบัญชี (การรับรู้
รายได้) สอบทานเจ้าหนี้/วางแผนบริหารการช าระเจ้าหนี้ เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์จัดเก็บรายได้ และรายงานผลการ
ตรวจสอบไปยัง CFO ระดับจังหวัด/ระดับเขตทราบ 2) CFO ระดับจังหวัด/ระดับเขต : ก ากับ ติดตาม เฝ้าระวัง
อย่างใกล้ชิด และรายงานต่อคณะกรรมการเขตสุขภาพเป็นรายเดือน 

  ภารกิจ CFO เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 เฝ้าระวัง คณะกรรมการ CFO ระดับเขต 
ลงพ้ืนที่เฝ้าระวัง ก ากับ ติดตามสถานการณ์ทางการเงินการคลังระดับเขต และได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์งบการเงิน จ านวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าคู่มือพัฒนาระบบการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 9 เมื่อวันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 และใน
เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 มีแผนการตรวจคุณภาพข้อมูลบัญชีโรงพยาบาลชุมชน จ านวน 4 แห่ง และ
ร่วมกับ สปสช.เขต ออกตรวจการเบิกจ่ายเงิน UC 24 แห่ง 

 สาธารณสุขนิเทศก์  ให้ CFO เขต จัดท าข้อมูลด้านการเงินต้องเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีของหน่วย
บริการที่ประสบปัญหาทางการเงิน 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

 5.3.2 ระบบ R9 Cockpit น าเสนอโดย นายอมรเทพ ธงสันเทียะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 

  ระบบ R9 Cockpit จะประกอบด้วยข้อมูลที่มาจาก R9 Refer/HDC/R9 จะรวมเป็น R9 
Datacenter และ Dashboard จะสามารถดูข้อมูลได้ตั้งแต่รายจังหวัดจนถึงข้อมูลรายอ าเภอ นอกจากนี้ 
จะสามารถดูข้อมูลแบบ GIS ซึ่งระบบนี้จะใช้เพ่ือก ากับติดตามตัวชี้วัดตามประเด็นการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2563 

 สาธารณสุขนิเทศก์  การน าเสนอครั้งต่อไปขอให้น าเสนอเป็นเรื่องๆ ไป เช่น มหัศจรรย์ 1000 วัน 
R9 refer เป็นต้น  

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
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5.4 เรื่องจากศูนย์วิชาการ 
 5.2.2 สถานการณ์โรคส าคัญในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 น าเสนอโดยเอกสาร 
          1. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
จ านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก จ านวน 73,424 ราย ประเทศจีน 72,438 ราย 
ประเทศไทย 35 ราย (กลับบ้านแล้ว 17 ราย) ผู้เสียชีวิต ทั่วโลก 1,874 ราย ประเทศจีน 1,869 ราย ประเทศไทย 
ยังไม่มีผู้เสียชีวิต สถานการณ์ในเขตสุขภาพที่ 9 โดยตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม -19 กุมภาพันธ์ 2563 มีจ านวน 
PUI สะสม 34 ราย Confirmed case 0 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ใน 34 ราย เป็นเพศชาย 16 ราย (ร้อยละ 47.06) 
หญิง 18 ราย (ร้อยละ 52.94) อัตราส่วน ญ :ช 1.13:1 อายุต่ าสุด 3 ปี  เป็นไทย 32 ราย (ร้อยละ 94.12)  
ใน 32 ราย มี 1 รายที่เป็น Contact PUI ครอบครัวเดียวกัน คนจีน 2 ราย (ร้อยละ 5.88) เป็น PUI ในจังหวัด
นครราชสีมา 21 ราย บุรีรัมย์ 4 ราย สุรินทร์ 5 ราย ชัยภูมิ 4 ราย เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลรัฐ 24 ราย 
(ร้อยละ 82.35) โรงพยาบาลเอกชนส่งต่อโรงพยาบาลรัฐ 4 ราย (ร้อยละ 11.76) โรงพยาบาลเอกชน 2 ราย 
(ร้อยละ 5.88) ผู้ป่วยในไทย 24 ราย (ร้อยละ 70.59) เริ่มป่วยมาจากจีน 8 ราย (ร้อยละ 23.53) เริ่มป่วยมา
จากเกาหลีใต้ 1 ราย (ร้อยละ 2.94) เริ่มป่วยมาจากมาเลเซีย 1 ราย (ร้อยละ 2.94) ระยะเวลา Admit ยาวที่สุด 
6 วัน สั้นสุด 1 วัน ผล LAB Negative 31 ราย (ร้อยละ 91.18) รอผล 3 ราย (ร้อยละ 8.82) D/C แล้ว  
28 ราย (ร้อยละ 82.35) ยัง Admit 6 ราย (ร้อยละ 17.65) 
   ขอความร่วมมือ 

- ขอให้ทุกจังหวัดด าเนินการตามข้อสั่งการของ EOC COVID-19 กระทรวง และ EOC 

COVID-19 เขตสุขภาพท่ี 9 ในทุกกลุ่มภารกิจ และรายงานให้ Liason เขตทุกวัน 

- การคัดกรองผู้ป่วย PUI ขอให้แจ้งผ่าน SAT สสจ.เพ่ือรับทราบเหตุการณ์ในจังหวัดตนเองก่อน 
และสสจ.ประสาน SAT สคร.9 เพ่ือร่วมกัน verify 

- ขอให้โรงพยาบาลและสสจ.รายงานการติดตามสถานะผู้ป่วย PUI และ High risk contact 
ในระยะเฝ้าระวัง 14 วัน และแจ้ง สคร. เพ่ือรวบรวมในภาพรวมเขตทุกวัน 

- เน้นการเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงคือคนไทยที่กลับจากจีนและ
ประเทศระบาด สถานประกอบการที่สัมผัสกับคนจีน อาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวชาวจีน จัดระบบการ  
คัดกรองกรณีจัดกิจกรรมกลุ่มท่ีมีคนต่างชาติเข้าร่วมงาน 

- เฝ้าระวังกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่กลับจากพ้ืนที่ระบาด ผู้ให้บริการสัมผัสกับผู้ป่วย 
ยืนยัน ผู้ป่วยเข้าข่าย ผู้ป่วย PUI และบุคลากรในสถานพยาบาลที่มีอาการระบบทางเดินหายใจหรือมีปอดอักเสบ 
ให้เข้ารับการคัดกรองและพิจารณาส่งตัวอย่างตรวจ 
  2. สถานการณ์โรคที่ส าคัญในเขตสุขภาพท่ี 9  
    2.1 โรคไข้หวัดใหญ่ เขตสุขภาพที่ 9 (วันที่ 1 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2563) มีจ านวนป่วย 
6,869 ราย อัตราป่วย 101.75 ต่อประชากรแสนคน จ านวนผู้เสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.01 
เขตสุขภาพที่ 9 มีอัตราป่วยมากกว่าระดับประเทศ ซึ่งพบผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปลายปี 2562  
มีแนวโน้มพบพบผู้ป่วยลดลงแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ กลุ่มเด็ก อายุ 
0-4 ปี รองลงมา คืออายุ 5-9 ปี และอายุ 10-14 ปี อาชีพที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อาชีพในผู้ปกครอง รองลงมา 
คือ นักเรียน แต่กลุ่มอายุที่พบผู้เสียชีวิต คือ ผู้สูงอายุ  ข้อเสนอแนะ (1) เฝ้าระวังในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มี
อาการ ILI ในสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่นและพักค้าง เช่น เรือนจ า ค่ายทหาร โรงเรียน การเข้าข่ายพักแรม ควรมี
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การคัดกรองผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ หากพบผู้ปกครองต้องมีการแยกผู้ป่วย โดยให้แยกห้องนอนหรือหยุดเรียน 
หยุดงาน (2) ถ้าพบผู้ที่มีอาการเข้าได้กับโรคไข้หวัดใหญ่ต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วย Rapid test และให้ยา 
Oseltamivir (3) เมื่อมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จะต้องรายงานและสอบสวนโรคเฉพาะรายทุกรายและค้นหาผู้ป่วย
เพ่ิมเติมในพ้ืนที่ (4) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ควรได้รับการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดใหญ่
ป้องกันได้ โดยการปิด ล้าง เลี่ยง หยุด 
   2.2 โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 9 มีจ านวนป่วย 398 ราย อัตราป่วย 5.88 ต่อ
ประชากรแสนคน ซึ่งมีอัตราป่วยมากกว่าระดับประเทศและมีแนวโน้มพบผู้ป่วยลดลง แต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ปี กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ กลุ่มเด็ก อายุ 10-14 ปี รองลงมา คือ อายุ 5-9 ปี และอายุ 
15-24 ปี ข้อเสนอแนะ (1) ด าเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย  
อย่างต่อเนื่อง (2) พื้นที่ระบาดและพ้ืนที่เสี่ยงต้องด าเนินการมาตรการ 3-3-1 และมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค 
อย่างจริงจัง อสม. เคาะประตูบ้าน เพ่ือท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ (3) สสจ.ทุกแห่งกระตุ้นเตือนให้ทุกรพ. ด าเนินการ
ทบทวนระบบการคัดกรอง การวินิจฉัย การดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วยอย่างเข้มข้นตลอกทั้งปี (4) กรณีผู้ป่วย 
โรคไข้เลือดออกเสียชีวิต ให้เก็บตัวอย่างเลือดตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือหาสารพันธุกรรม (Serotype)  
โดยเบิกจ่ายค่าตรวจวิเคราะห์ที่ สคร.9 
  2.3 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ประเทศไทย ปี 2560-2562 ปี 2560 มีผู้เสียชีวิต  
11 ราย ปี 2561 มีผู้เสียชีวิต 18 ราย ปี 2562 มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ในปี 2562 พบผู้เสียชีวิต 3 ราย (สุรินทร์ 
1 ราย นครศรีธรรมราช 1 ราย และบุรีรัมย์ 1 ราย) ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 
8 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่พบผู้เสียชีวิต ส่งตัวอย่างสัตว์ตรวจ 37 ตัวอย่าง พบเชื้อ 5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
13.51 สัตว์ที่พบเชื้อทั้งหมดอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ ข้อเสนอแนะ ลดตายโดยการประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยง
การไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังถูกสุนัขข่วนหรือกัด และรับวัคซีนต่อเนื่องครบชุด และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขติดตามข้อมูลสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากฐานข้อมูล Thai Rabies Net กรมปศุสัตว์ หากพบให้
ค้นหาผู้สัมผัสและติดตามมารับวัคซีนภายใน 48 ชั่วโมง และลดเสี่ยงโดย เน้นมาตรการเชิงรุกให้เจ้าของสัตว์  
สัตว์เศรษฐกิจ อาสาปศุสัตว์ อสม.ผู้น าชุมชน ในการเฝ้าระวังโรคในชุมชน หากพบสัตว์มีอาการผิดปกติให้แจ้ง
หน่วยงานปศุสัตว์และเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสัตว์พาสัตว์ไปฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิศสุนัขบ้า 
 3. สถานการณ์โรคส าคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 ประจ าสัปดาห์ที่ 
6 ปี 2563 (วันที่ 10-17 กุมภาพันธ์ 2563) 
  3.1 โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วย 451 ราย 
อัตราป่วย 6.68 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย 1 : 1.23 พบมากที่สุด 
ในกลุ่มอายุ 10-14 ปี อัตราป่วย 26.86 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี อัตราป่วย 
22.57 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 15 - 24 ปีอัตราป่วย 11.31 ต่อ ประชากรแสนคน เปรียบเทียบ 
จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2563 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (2558 2562) พบว่ามีความผิดปกติของ
การเกิดโรคตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 เนื่องจากจ านวนผู้ป่วยมากกว่า ค่ามัธยฐาน (สัปดาห์ที่ 3 - 5 ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน) 
จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา 10.95 ต่อประชากร แสนคน รองลงมาคือ 
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จังหวัด ชัยภูมิ 6.41 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดสุรินทร์ 3. 65 ต่อประชากรแสนคน และจังหวัดบุรีรัมย์ 2.39 
ต่อประชากรแสนคน เมื่อจ าแนกอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในระดับอ าเภอพบว่า อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูง ที่สุด คือ 
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 34.26 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อ าเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
28.36 ต่อประชากรแสนคน และ อ าเภอประทาย จังหวัด นครราชสีมา 28.27 ต่อประชากรแสนคน 
  3.2 โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วย 6,869 ราย 
อัตราป่วย 101.75 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต1 ราย (นครราชสีมา 1 ราย) อัตราป่วยตายร้อยละ 0. 01 
อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1 : 1.16 พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี อัตราป่วย 384.48 ต่อประชากร
แสนคน รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี อัตราป่วย 343.65 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี 
อัตราป่วย 178.19 ต่อประชากรแสนคน เปรียบเทียบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลัง (2558 - 2562) พบว่าปี 2563 ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 มีความผิดปกติของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่
เนื่องจากจ านวน ผู้ป่วยมากกว่าค่ามัธยฐานมาตั้งแต่ปี 2562 (สัปดาห์ที่ 3 - 5 ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน) สัดส่วน ILI 
มากกว่าร้อยละ 5 ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดชัยภูมิ มีค่าสัดส่วน ILI น้อยกว่าร้อยละ 5 จังหวัดที่มีอัตราป่วย 
โรคไข้หวัดใหญ่สูงสุดคือ จังหวัดนครราชสีมา 162.02  ต่อประชากรแสน คนรองลงมา คือ จังหวัดชัยภูมิ 96.72 
ต่อประชากรแสนคน จังหวัดบุรีรัมย์ 68.72 ต่อประชากร แสนคน และจังหวัดสุรินทร์ 23.91 ต่อประชากรแสนคน 
เมื่อจ าแนกอัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ระดับอ าเภอ พบว่า อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด คือ อ าเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา 537.84 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 358.41 ต่อ
ประชากรแสนคน และอ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 305.53 ต่อประชากรแสนคน 
  3.3 โรคมือเท้าปาก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ป่วย 83 ราย อัตราป่วย 
1.23 ต่อ ประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1 : 1.02 พบมากที่สุดในอายุ 1 ปี  
อัตราป่วย 42.60 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อายุ 3 ปี อัตราป่วย 19.75 ต่อ ประชากรแสนคน และ
อายุ 2 ปีอัตราป่วย 14.03 ต่อประชากรแสนคน เปรียบเทียบจ านวนผู้ป่วยโรค มือเท้าปาก ปี 2563 กับค่ามัธยฐาน 
5 ปีย้อนหลัง (2558 - 2562) ไม่พบความผิดปกติของการเกิดโรคโดยมีจ านวนผู้ป่วยน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลัง (สัปดาห์ที่ 3 - 5 ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน) จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคมือเท้าปากสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา 
1.59 ต่อประชากร แสนคนรองลงมา คือ จังหวัดชัยภูมิ 1.14 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดสุรินทร์ 1.07 ต่อ 
ประชากรแสนคน และจังหวัดบุรีรัมย์ 0.82 ต่อประชากรแสนคน เมื่อจ าแนกอัตราป่วยโรคมือเท้าปากระดับ
อ าเภอ พบว่า อ าเภอที่มีอัตราป่วย สูง ที่สุด คือ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 6.62 ต่อประชากรแสนคน 
รองลงมา คือ อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 4.52 ต่อประชากรแสนคน และอ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
4.13 ต่อประชากรแสนคน 
  3.4 โรคหัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วยโรคหัด 7 ราย อัตรา
ป่วย 0.10 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย 1 : 2.50 พบมากในกลุ่ม
อายุ 5 - 9 ปี อัตราป่วย 0.24 ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุ 10 - 14 ป  ี อัตราป่วย 0.23 ต่อประชากรแสน
คน และกลุ่มอายุ 35 – 44 ปี อัตราป่วย 0.20 ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยปี 2563 เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 
ปีย้อนหลัง (2558 - 2562) พบว่าไม่มีความ ผิดปกติของการเกิดโรคจ านวนผู้ป่วยปี 2563 ใกล้เคียงกับค่ามัธยฐาน  
5 ปีย้อนหลัง (สัปดาห์ ที่ 3 - 5 ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน) จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคหัดสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา 
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0.19 ต่อประชากรแสน คน รองลงมา คือ จังหวัดบุรีรัมย์ 0.13 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งเมื่อจ าแนกอัตราป่วยโรคหัด
ระดับอ าเภอพบว่า อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด คือ อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 2.68 ต่อประชากรแสนคน 
รองลงมา คือ อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 1.32 ต่อประชากรแสนคน และอ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา 1.21  ต่อประชากรแสนคน  
  3.5 โรคปอดบวม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วย 3,587 ราย
อัตราป่วย 53.13 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย 1 : 1.10 พบมากที่สุด  
ในกลุ่มอายุ 65 ปี ขึ้นไป อัตราป่วย 197.29 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี อัตราป่วย 
191.03 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 55 - 64 ปี อัตราป่วย 68.39 ต่อประชากรแสนคน เปรียบเทียบ 
จ านวนผู้ป่วยโรคปอดบวม ปี 2563 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (2558 - 2562) พบว่ามีความผิดปกติของ
การเกิดโรค โดยมีจ านวนผู้ป่วยมากกว่าค่ามัธยฐานใน สัปดาห์ที่ 1 (สัปดาห์ที่ 3 - 5 ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน) จังหวัด
ที่มีอัตราป่วยโรคปอดบวมสูงสุด คือ จังหวัดชัยภูมิ 80.66 ต่อประชากรแสน คนรองลงมา คือ จังหวัดบุรีรัมย์ 
70.29 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดนครราชสีมา 38.34 ต่อประชากรแสนคน  และจังหวัด สุรินทร์ 35.93 ต่อ
ประชากรแสนคน เมื่อจ าแนกอัตราป่วยโรค ปอดบวม ในระดับอ าเภอพบว่า อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด คือ  
อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 297.92 ต่อประชากร แสนคน รองลงมา คือ อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ 145.89 ต่อประชากรแสนคน และอ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 125.72 ต่อประชากรแสนคน 
 สาธารณสุขนิเทศก์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ทุกจังหวัดท าแผนรองรับเมื่อเกิดโรค
ระบาด โดยให้มีการระบุโรงพยาบาลที่เป็น cohort ward (หอผู้ป่วยแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อเดียวกัน) ปริมาณก าลังคน 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ อสม. รณรงค์หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกหลังคาเรือนให้ทราบ  
ทุกโรงพยาบาลชุมชนต้องมีการซ้อมแผนการรับมือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 5.5 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ Medical Hub ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น าเสนอโดยเอกสาร 
  รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพ นานาชาติ 
(Medical Hub) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถปุระสงคเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานดานการพัฒนาประเทศไทย
ใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 
2560 - 2569) ระยะ 10 ป โดยมีองคประกอบในการขับเคลื่อน 4 ดาน ไดแก 1) ศูนยกลางบริการเพ่ือสง 
เสริมสุขภาพ (Wellness Hub)  2) ศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) 3) ศูนยกลางบริการ
วิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) และ 4) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub) ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2559 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ    
 6.1 ผลการด าเนินงานการจัดบริการวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) กรมสุขภาพจิต น าเสนอโดย นพ.กิตต์กวี 
โพธิ์โน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
 รายงานผลการด าเนินงานการจัดบริการวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) กรมสุขภาพจิต เหตุการณ์ 
ความรุนแรง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 

1) การวางแผนการดูแลจิตใจ 3 กลุ่มเป้าหมาย 
-กลุ่ม A (ประมาณการ 410 คน) ได้แก่ ญาติผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ญาติผู้บาดเจ็บ ผู้ที่อยู่ใน 

ที่เกิดเหตุเป็นเวลานาน 
-กลุ่ม B (ประมาณการ 1,800 คน) ได้แก่ ผู้อยู่ในเหตุการณ์ ผู้เห็นเหตุการณ์ 
-กลุ่ม C ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ผู้ได้รับข้อมูลข่าวสารความรุนแรงตามสื่อ ช่องทางต่างๆ ที่อาจ

ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากการได้รับข้อมูลข่าวสาร 
2) เป้าหมายการดูแลจิตใจ โดยได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ประสบเหตุการณ์ที่เข้ารับการ

ประเมินภาวะสุขภาพจิต กลุ่ม A (ประมาณการ 410 คน) เป้าหมาย 328 คน (ร้อยละ 80) ด าเนินการได้ 312 คน 
(ร้อยละ 76.10) กลุ่ม B (ประมาณการ 1,800 คน) เป้าหมาย 480 คน (ร้อยละ 25) ผลการด าเนินการ 1,079 คน 
(ร้อยละ 59.94) กลุ่ม C (ไม่สามารถประมาณการได้) ผลการด าเนินการ 1,318 คน 

3) การจ าแนกผู้ประสบเหตุกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังในระยะวิกฤต เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ เครียดมาก-
มากที่สุด (ประเมิน 9Q, Crisis intervention, Follow Up หลัง 2 สัปดาห์ โดย PISCES-10 จ านวน 10 ราย)  

เครียดปานกลาง (Counseling, คืนข้อมูลให้พื้นที่ติดตาม) และเครียดน้อย (PFA, คืนข้อมูลให้พื้นที่ติดตาม) 
4) แผนการด าเนินงานระยะกลาง (ก.พ.-เม.ย. 63) 
     -จัดตั้งคลินิกหมอใจ ที่ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 
 -อบรมพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฯ แก่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือมีทักษะในการ

ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 
 -การจัดท าแผน MCATT และ ICS ในระดับจังหวัดและระดับเขต 
 -น าระบบรายงานเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตส าหรับผู้ประสบวิกฤต/ภัยพิบัติ (CMC) มาใช้ เพ่ือให้

เครือข่ายสุขภาพจิตในพ้ืนที่ได้ติดตามต่อเนื่อง 
 -ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสังเกตอาการและช่อง

ทางการเข้ารับบริการในสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือปรึกษาผ่าน 1323 อย่างต่อเนื่อง 
 -ให้บริการเชิงรุกประเมินคัดกรอง เยียวยาจิตใจเบื้องต้น และส่งพบจิตแพทย์ในรายที่มีความเครียด

รุนแรง ในผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ อย่างต่อเนื่อง 
 -วางแผนติดตามดูแลต่อเนื่อง ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต เช่น ในรายที่มีความ

เสี่ยงต่อการท าร้ายตนเอง โดยประสานทีมสุขภาพจิตในพื้นที่ เพ่ือเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิต 
 
 



๑๖ 
 
 

 -พัฒนาสมรรถนะทีม MCATT ในการฟื้นฟูสุขภาพจิตผู้ประสบเหตุการณ์วิกฤต ในระยะกลางและ
ระยะยาว รวมทั้งการเยียวยาผู้ให้การช่วยเหลือ (Helper) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
            
 
                                         ............................................. ...............     ผู้จดรายงานการประชุม 
                                           (นางสาวสุดารัตน์  นพขุนทด)       
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
        
 
                                      ..............................................................    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นางพรอนันต์  กิตติม่ันคง) 
                                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 
 
                                   …………………………………………………………   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                              (นายชวมัย  สืบนุการณ์)  
                                     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 


