
รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๙ 
ครั้งที่ 5/ ปีงบประมาณ ๒๕63 วันที ่10 มีนาคม 2563 

ณ ห้องประชุมช้างเผือก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายพงศ์เกษม  ไข่มุกด์   ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน 
2. นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล  สาธารณสุขนิเทศก์ 
3. นายนรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
4. นายวชิระ บถพิบูลย์   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
5. นายพิเชษฐ  พืดขุนทด   (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
6. นายภูวเดช  สุระโคตร   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
7.  นายชุติเดช  ตาบ-องครักษ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
8. นายประเสริฐ  ชัยวิรัตนะ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ 
9. นายภูวดล  กิตติวัฒนาสาร   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. นายอดุลย์  ขม้ินเขียว    ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 
17. นางสาวพรฤดี  นิธิรัตน์   ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 
18. นางจุฑามณี  ดุษฎีประเสริฐ  (แทน)ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจติเวชนครราชสีมาราชนครินทร ์
19. นางภัทรานิษฐ์  ทองตันไตรย์  (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙ 
20. นางสาวชื่นฤดี  คลังกระโทก  (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 
21. นางสาวคะนึงนิจ  เยื่อใย   (แทน)ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ 
22. นางสุจิตรา  สุมนนอก    (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 9 
23. นางศรีอุบล  อินทร์แป้น   (แทน)ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ 
24. นายธวัชชัย  มากมน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
25. นายจเด็จ  ดียิ่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
26. นายโอภาส  วิเศษ  (แทน)สาธารณสุขอ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
27. นายวิกร  วัฒนะดิฐ   ผู้อ านวยการรพ.สต.ราษฎร์พัฒนา จังหวัดนครราชสีมา 
28. นางปริยากร  ชาลีพรหม   ผู้อ านวยการรพ.สต.ละหาน จังหวัดชัยภูมิ 
29. นายดุสิต ข าชัยภูมิ   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 

 



๒ 
 
 

30. นางพรอนันต์  กิตติม่ันคง   ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
31. นางสาวสุดารัตน์  นพขุนทด  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 9 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายชาญชัย  บุญอยู่   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
๒. นายสุผล  ตติยนันทพร   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
๓. นายสันติ  ทวยมีฤทธิ์   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
๔. นายอัครเดช  วงศ์กีรติกุล   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
๕. นายสุรัตน์  ส่งวิรุฬห์   โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
๖. นายธนณัท  สุเมธเชิงปรัชญา  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
๗. นายประเสริฐ  เก็มประโคน   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
๘. นายรักเกียรติ  ประสงค์ดี   โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
๙. นายทอง  บุญยศ    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
๑๐. นายกฤษฎา  กุลกระจ่าง   ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๑. นายอภิชาติ  อยู่ส าราญ    ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๒. นางสาวณัฐนรี  ทางธรรม   ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๓. นางสาวสุณิตา  เหวนอก   ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๔. นายอมรเทพ  ธงสันเทียะ   ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๕. นายจักรกฤษณ์  มงคลสวัสดิ์  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๖. นางสาวสุพรรษา เข็มทอง   ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๗. นางสาวนิธิภรณ์ โสดาศร ี   ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๘. นางสาลินี  โพธิ์สอน   ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
๑๙. นางสาววนิดา  พิมพ์เพียง   ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙  
๒๐. นางสาวปฐมาภรณ์  สุทธิคีรีสุข  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 

ผู้ไม่เข้าประชุม  เนื่องจากติดราชการ  
1. นางจุฑารัตน์  มากคงแก้ว   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
2. นางลลิตา  กองค า              ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9  
3. นางนภา  ศิริวัฒนากุล   ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 9 
4. นายสุริยา  ค้าสบาย   สาธารณสุขอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
5. นายนิมิต  จรัสสุริยกุล   สาธารณสุขอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
6. นายสนั่น  คะรัมย์    สาธารณอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
7. นางวัลยา  ยางงาม    ผู้อ านวยการรพ.สต.ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  
8. นายเอกราช  บุญอาจ   ผู้อ านวยการรพ.สต.เมืองแก จังหวัดบุรีรัมย์ 
 



๓ 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  นายแพทย์พงศ์เกษม  ไข่มุกด์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
1. วันนี้เมื่อเวลา 09.00 น. ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส โคโรนา

สายพันธุ์ 2019 ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป และศูนย์วิชาการ  
ในเขตสุขภาพที่ 9 เพ่ือติดตามสถานการณ์ และมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมในการรับมือจากเชื้อไวรัส  
โคโรนาสายพันธุ์ 2019 

2. วันนี้เวลา 15.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ความพร้อม
ของสถาบันบ าราศนราดูร ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19 ) และเยี่ยมให้ก าลังใจ
เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรมควบคุมโรค  พร้อมทั้งจะมีการประชุมผ่าน 
VDO Conference กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ขอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์  
เชื้ อ ไวรั ส โคโรนาสายพันธุ์  2019  ประเทศไทยได้ ปรับลดล าดับจากล าดับที่  2  เป็นล าดับที่  30  
(ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563) ซึ่งประเทศในแถบละติจูด เช่น อิตาลี เยอรมนี ฝรั่งเศส เป็นต้น ขยับขึ้นมาอยู่ใน
ล าดับต้นๆ ส าหรับกรณีของแรงงานที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ (แรงงานผิดกฎหมาย) จะได้รับ  
การนิรโทษกรรมภายใน 30 มิถุนายน 2563 โดยทางประเทศเกาหลีใต้จะปล่อยให้เดินทางกลับประเทศของ
ตนเองในช่วงนี้ก่อนเนื่องจากโรงงานมีการปิดเป็นจ านวนมาก 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/ ปีงบประมาณ ๒๕63 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมและหากมีข้อแก้ไขให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

3.1  การบริหารจัดการงบลงทุน ปี 2562-2564 น าเสนอโดย นพ.ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
  การติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2562 (รายการงบลงทุนที่ยังไม่ลงนามในสัญญา ณ วันที่  
4 มีนาคม 2563) จังหวัดชัยภูมิ (1) เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลคอนสาร วงเงิน 3.55 ล้านบาท 
(2) เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลเทพสถิต วงเงิน 3.55 ล้านบาท วันที่ 4 มีนาคม 2563  
เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิลงนามในประกาศผู้ชนะ และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 
17 มีนาคม 2563 
 ภาพรวมงบประมาณงบลงทุน ปี 2563 เขตสุขภาพที่ 9 รวมวงเงินทั้งสิ้น 788.74 ล้านบาท (รายการใหม่ 
470.58 ล้านบาท) งบพ้ืนฐาน วงเงิน 743.21 ล้านบาท ครุภัณฑ์ วงเงิน 159.5313 ล้านบาท ก่อสร้างปีเดียว 
วงเงิน 170.7032 ล้านบาท ก่อสร้างผูกพันใหม่ วงเงิน 94.8158 ล้านบาท ก่อสร้างผูกพันเดิม วงเงิน 
318.1637 ล้านบาท งบบูรณาการ วงเงิน 45.53 ล้านบาท กิจกรรม คัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค
พยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ าดี วงเงิน 10.531 ล้านบาท กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการให้บริการและการดู แล
สุขภาพผู้สูงอายุ วงเงิน 34.970 ล้านบาท 

 รายการก่อสร้างที่เข้าเงื่อนไขต้องจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จ านวน 7 รายการ วงเงิน 
142.6029 ล้านบาท ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 2 รายการ (1) อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น  (156 เตียง) 



๔ 
 
 

โรงพยาบาลปักธงชัย วงเงิน 29.64 ล้านบาท (2) อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น โรงพยาบาลด่านขุนทด วงเงิน 20.98 
ล้านบาท จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 1 รายการ แฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิม
พระเกียรติ วงเงิน 11.89 ล้านบาท และจังหวัดสุรินทร์ จ านวน 4 รายการ (1) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง  
(พร้อมลิฟท์) โรงพยาบาลโนนนารายณ์ วงเงิน 21.98 ล้านบาท (2) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 
โรงพยาบาลส าโรงทาบ วงเงิน 21.98 ล้านบาท (3) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) โรงพยาบาลศรีณรงค์ วงเงิน 
21.98 บาท *ทั้ง 3 รายการ อยู่ระหว่างเสนอรองผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม ผู้จัดท ารายงาน EIA มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี* (4) อาคารพักอาจารย์แพทย์ 96 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น โรงพยาบาลสุรินทร์ วงเงิน 
14.12 ล้านบาท *อยู่ระหว่างเสนอรองผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม วงเงิน 1.35735 ล้านบาท ผู้จัดท ารายงาน 
EIA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* 

 ติดตามการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2563 (จะลงนามสัญญาได้เมื่อได้รับการโอนจัดสรร
งบประมาณจาก สป.สธ. แล้วเท่านั้น) 

ประเภท รายละเอียด 
ครุภัณฑ์ (254) 1) E-bidding (225) พ้ืนฐาน (64) บูรณาการ (161) 

-จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จัดท ารายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและประกวด
ราคา เผยแพร่ประกาศและประกวดราคา (31 รายการ) (114 รายการ) 

-ก าหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียด ผู้เสนอราคาผ่านระบบ e-GP (9 รายการ) (7 รายการ) 
-คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา (16 รายการ) (12 รายการ) 
-เว้นระยะเวลาการอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา (8 รายการ) (29 รายการ) 

2) วิธีเฉพาะเจาะจง (29) พ้ืนฐาน (7) บูรณาการ (22)  
 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เสนอลงนามสัญญา (6 รายการ) 
 -จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (1 รายการ) (22 รายการ) 

ก่อสร้างปีเดียว (64) E-bidding (64) พื้นฐาน (64) 
-จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR แต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดซื้อตัดจ้าง จัดท ารายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและประกวดราคา เผยแพร่
ประกาศและประกวดราคา (48 รายการ) 

-ก าหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม (10 รายการ)  
  -เว้นระยะเวลาการอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา (6 รายการ) 

ก่อสร้างผูกพัน (6) E-bidding (6) พื้นฐาน (6) 
 -จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (4 รายการ) 
 -แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR (1 รายการ) 
 -จัดท ารายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและประกวดราคา (1 รายการ) 

  ประธาน การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจงจะมีความเสี่ยงต่อผู้ด าเนินงานหรือไม่ ดังนั้นขอให้
ด าเนินการในกรณีท่ีจ าเป็นเท่านั้น 
 สาธารณสุขนิเทศก์ 1. ขอให้ทุกหน่วยงานที่ต้องจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตรวจสอบราคา
ค่าจ้างของบริษัทท่ีปรึกษาด้วย 

2. เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าลังจะจัดสรร
มายังหน่วยงานในภูมิภาค ขอให้ สสจ./รพศ./รพท. เตรียมความพร้อมด้านเอกสารให้เรียบร้อยโดยเฉพาะ 
ในรายการที่มฐีานเข็มเจาะ และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
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 ที่ประชุม 1. ขอให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 ช่วยตรวจสอบราคากลางในการว่าจ้างบริษัทที่
ปรึกษาในการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 
3.2 สถานการณ์ Covid 19 ทั่วโลก/ประเทศ/เขตสุขภาพ น าเสนอเอกสาร 
 รายงานสรุปการประชุมติดตามสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์  ๒๐๑๙ 

(กรณีผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ) ในวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคารผู้ป่วยนอกและอ านวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

 3.2.1 สถานการณ์ :การติดตามผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศ ตอนนี้ติดตามได้มากกว่าร้อยละ ๙๐ 
และต้องคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน ๒ เดือนข้างหน้าตามความเป็นจริง การเตรียมความพร้อมความรู้ของ
บุคลากรทางการแพทย์ ความร่วมมือกันของศูนย์วิชาการในการให้ความรู้ประชาชน ไม่ให้เกิดความหวาดกลัวและ 
ตื่นตระหนก การบริหารจัดการทรัพยากรที่จ าเป็น ๑๘ รายการ โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย ให้เน้นการใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพ ให้แต่ละพ้ืนที่รายงาน Stork ที่เหลืออยู่ เพ่ือรายงานส่วนกลาง ถ้าขาดแคลนจะได้มีการช่วยเหลือกัน 
โดยมี Focal Point ส าคัญ คือ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙/ส านักงานสาธารณสุขทั้ง ๔ จังหวัด/โรงพยาบาล
ศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

 สถานการณ์ของประเทศต่างๆ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ พบผู้ป่วยใน ๑๐๗ ประเทศ ผู้ป่วย
รวม ๑๑๐,๐๔๙ ราย เสียชีวิตรวม ๓,๘๒๘ ราย สถานการณ์ของเขตสุขภาพที่ ๙ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ยังไม่
มีผู้ป่วยยืนยัน ผู้ป่วย PUI ๑๗๒ ราย (ผลตรวจไม่พบเชื้อ ๑๗๑ ราย รอผล ๑ ราย admit ๓๐ ราย จ าหน่าย ๑๔๒ ราย) 
ข้อมูลแรงงานที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ (ระหว่างวันที่ ๒-๕ มีนาคม ๒๕๖๓) 

 
ประมาณการแรงงานที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ ที่เดินทางมายังภูมิล าเนาในเขตสุขภาพที่ ๙ 
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 3.2.2 Stockpiling and Logistic : สถานการณ์ PPE โดยเฉพาะ mask surgical N95 และชุด 
cover all ในปัจจุบัน และคาดการณ์ ในอีก ๒ เดือนข้างหน้า (ให้ใช้ข้อมูล PUI ในที่ผ่านมา) 

 
 จากข้อมูลประมาณการ PUI ผู้ป่วยยืนยัน และจ านวนแรงงานที่กลับจากประเทศเกาหลีใต้ ของ

เขตสุขภาพที่ 9 ซึ่งสามารถการประมาณการการใช้ PPE ดังนี้ 
1.  ประมาณการ mask บุคลากรทางการแพทย์ ใช้ 1 ชิ้น/คน/วัน แรงงานจากประเทศ

เกาหลีใต้ 1 คน ใช้ 1 ชิ้น/คน/วัน เป็นเวลา 14 วัน  และผู้ดูแล local quarantine 1 แห่ง ซึ่งควรจะมีผู้ดูแล
อย่างน้อย 2 คน ตลอด 2 เดือน ใช้ 1ชิ้น/คน/วัน ผู้ป่วยยืนยันที่ต้องใช้หน้ากากอนามัยอย่างน้อยวันละ 1 ชิ้น
ตลอดการ admit ประมาณ 30 วัน  

2. ชุด cover all ใช้ประมาณ 59 ชุดต่อ PUI 1 ราย/3 วัน และใช้ ประมาณ 500 ชุด/
30 วัน ต่อผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย 

3. หน้ากาก N95 ใช้ 3 เท่าของชุด cover all  
4. แอลกอฮอล์เจลขวดใช้วันละ 10 ขวดต่อโรงพยาบาล 
5. จาก ยอด PUI และ ยืนยันที่คาดการณ์ (ผู้ป่วยยืนยัน รวมอยู่ในยอด PUI แล้วเนื่องจากจะ

ยืนยันได้ต้องเป็น PUI ก่อน ) คาดว่ามีผู้ที่ต้องท าการเฝ้าระวังและแจก alcohol gel หลอด ประมาณ 50 หลอดต่อราย 
              ระบบ LAB โดยศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  ๙ จังหวัดนครราชสีมา ส่ ง Lab  

ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ส่ง Lab ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙  
โดยมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และต้องขอ Code จากส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ 
เหมือนเดิม และสามารถน า Code ไปเบิกที่กรมควบคุมโรคได้  
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 สรุปการจดัสรรหน้ากากอนามัย 120,000 ชิ้น (2,400 กล่อง) เขตสุขภาพที่ 9 ณ 10 มีนาคม 2563 
 

จังหวัด จัดสรรหน้ากากอนามัย (กล่อง) 
นครราชสีมา 840 
ชัยภูมิ 380 
บุรีรัมย์  540 
สุรินทร์ 420 
รวม 2,180 
คงเหลือ เขตสุขภาพท่ี 9 220 

 
3.2.3 Risk Communication: รายงานสถานการณ์แรงงานไทยที่ลักลอบไปท างานที่ต่างประเทศกลับไทย  

  แนวทางการให้ข้อมูลของผู้บริหาร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
         - กรณีพบผู้ป่วยรายใหม่ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น

ผู้ให้ข่าวเท่านั้น 
   - การแถลงข่าว ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้แถลงข่าว 
  - กรณีพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวนให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ให้ข่าวเท่านั้น 

 - การเฝ้าระวัง ตรวจสอบข้อเท็จจริงผ่านแอพพลิเคชั่น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
สามารถเสนอข่าวที่เราคิดว่าเท็จ รายงานข้อมูลเข้าไปใน Application นี้ ทางกระทรวงดิจิทัลจะท าการตรวจสอบ
ข่าว แล้วมีการตอบกลับมายังเราว่าสุดท้ายเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม 
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   ๔ ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรค 
   - เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th2viralpneumonia/ ของกรมควบคุมโรค 
   - Twitter/Facebook/Line official/Tik Tok “ไทยรู้ สู้โควิด” 
   - Line official ChatBot 1๔๒๒ “Kor-Ror-OK” 
   - Line official/FB Fanpang รู้กันทันโรค (กดดูรู้โรค) 
 3.2.4 การด าเนินงาน อสม. เคาะประตูบ้าน โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๙ การเตรียม 

ความพร้อมของ อสม. ในการออกเคาะประตูบ้านต้านโควิด-๑๙ มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑) ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคโควิด-1๙ (รู้วิธีการป้องกันโรค/รู้ระบบการดูแลเฝ้าระวัง

ป้องกันโรคของเครือข่ายในชุมชน/ศึกษามาตรการการเฝ้าระวังป้องกันโรคในชุมชน ของ อสม.) 
  ๒) ต้องส ารวจตนเองว่ามีอาการเจ็บป่วยหรือไม่ 

๓) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม ได้แก่ หน้ากากอนามัย ปรอทวัดไข้ แอลกอฮอล์ หรือเจล
แอลกอฮอล์ 

  ๔) เตรียมประสานครัวเรือนในละแวกรับผิดชอบ 
  ผังบทบาท อสม . ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

ในชุมชน (แจ้งข่าวสาร ให้ความรู้ แนะน าประชาชน “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ออกก าลังกาย” 
มีรายละเอียด ดังนี้  

 
ภาพรวมทั้ง ๔ จังหวัด  

 มีการสั่งการผ่านกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ มีการจัดประชุมปรึกษาหารือกับ อสม . ตั้งทีม อสม. 
ในการออกเคาะประตูบ้านต้านโควิด-๑๙  โดยให้ค าแนะน าแก่ประชาชนฉบับเข้าใจง่าย ในการดูแลป้องกันตนเอง
ด้วยวิธี กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย ออกก าลังกาย  การรณรงค์ท ากิจกรรม Big Cleaning 
Week จิตอาสาสู้ไวรัสโคโรนา การจัดท าหน้ากากผ้าใช้เอง การ Mapping พ้ืนที่ เมื่อพบผู้ป่วยที่เข้าข่าย PUI  
ให้ประสานงานกับ รพ.สต. ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ ฝากให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งติดตาม Mapping  
ในพ้ืนที่จังหวัดตัวเอง และอาจใช้ของจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เขตรวบรวมต่อไป 
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  3.2.5 แผนการด าเนนิงานตามสถานการณ์: 
 ๑) ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง ๔ แห่งท าแผนล่วงหน้า ถ้าเข้าสู่การระบาดของโรคเข้า

เฟส ๓ โดย Cohort word ต้องอ้างอิงผลแลบ Positive เท่านั้น โดยไม่จ าเป็นต้องมีโรงพยาบาลชุมชน ให้มี 
ในเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ เช่น โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป รายงานให้ผู้ตรวจราชการก ระทรวง
สาธารณสุข ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 ๒) แผนบุคลากรดูแลผู้ป่วย ๑๔ วัน โดยให้มีการจัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอในเฟส ๒ ที่ใช้
บุคลากรเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๕ ถ้ามีเคส Positive ให้บุคลากรภายในโรงพยาบาลให้งดเคสที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
ทั้งหมดก่อน และให้ท าแผนเฟส ๓ โดยถา้มีคนไข้เพ่ิมขึ้น บุคลากรท างานเพ่ิมจ านวนขึ้น มีแผนให้งดการผ่าตัด/งด
รับ Refer ให้มีโรงพยาบาลส ารองรับแทน 

 3) เสนอให้มีการใช้แบบแผน Mapping ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้นแบบ
ในการเฝ้าระวังโรค โดยการกักตัวครบ ๑๔ วัน โดนขอความร่วมมืออีก ๓ จังหวัดในการด าเนินงานตามเพ่ือเป็น
แนวทางเดียวกัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 3.3 การจัดแพทย์เวร ทีม B โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน น าเสนอโดย นพ.ชาญชัย บุญอยู่ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา 
   การจัดตารางเวรปฏิบัติงาน ER 24 ชั่วโมง (ทีม B) โรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่ (ปากช่องนานา) 
ประจ าเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2563 โดยในตารางเวรปฏิบัติงานประจ าเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 
และกรกฎาคม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จะจัดทีมแพทย์ มาประจ าเดือนๆ ละ 20 ทีม ซึ่งขณะนี้
ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ได้ส่งตารางแพทย์เวรมาแล้ว ยังขาดอีก 2 จังหวัดที่ต้องจัดแพทย์มาลงใน
เวรปฏิบัติงานของในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 แต่ในเดือนกรกฎาคมไม่ต้องจัดแพทย์ลงในตารางเวร
เนื่องจากจะจัดสรรแพทย์จบใหม่มาปฏิบัติงาน จึงขอความร่วมมือจากผู้บริหารช่วยจัดส่งตารางแพทย์เวรให้
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาด้วย  

สาธารณสุขนิเทศก์  ให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 ร่างหนังสือ
เพ่ือให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 9 ลงนามเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือขอจัดสรรแพทย์ Extra 
เพ่ิมจ านวน 2 คน มาประจ าที่โรงพยาบาลปากช่อง (นานา) เพ่ือช่วยดูแลโรงพยาบาลมกุฏคีรีวันแบบเต็มเวลา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ HR Blueprint และแผนการใช้ต าแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 9 น าเสนอโดย นพ.ณรงค์ศักดิ์ บ ารุงถิ่น 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากช่อง (นานา) ประธาน CHRO 
  4.1.1 แผนการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ (HR Blueprint) เขตสุขภาพที่ 9 มีนโยบายคือ ไม่
เพ่ิมจ านวนคนโดย แต่ให้มีการปรับเกลี่ยอัตราก าลังภายใน node/จังหวัด/เขตสุขภาพ โดยคิดจากกรอบอัตราขั้นสูง 
และสอดคล้องกับ Service Blueprint เขตสุขภาพที่ 9 ซึ่งมีประเด็นส าคัญการปรับเกลี่ยกรอบอัตราก าลัง 
รายจังหวัด ดังนี้ 
     -จังหวัดนครราชสีมา: ปรับเกลี่ยกรอบอัตราก าลังสายงานแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชนเพ่ิม
ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตาม Service Plan (Excellence Center) และโรงพยาบาลเทพรัตน์ 
โรงพยาบาลปากช่องนานา ตาม Service Plan (strengthening node) ปรับเกลี่ยกรอบอัตราก าลังสายงาน



๑๐ 
 
 

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพ่ิมให้กับให้โรงพยาบาล M1, M2 เพ่ือรองรับการเปิด 
ICU/OR และลดความแออัด ปรับเพ่ิมกรอบอัตราก าลังสายงานเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในโรงพยาบาลชุมชน ให้เท่ากับจ านวนที่มีอยู่จริง (นักเรียนทุนจัดสรรให้โรงพยาบาล
ชุมชน) รวม 38 คน 
   -จังหวัดชัยภูมิ: ปรับเกลี่ยกรอบอัตราก าลังสายงานพยาบาลวิชาชีพจาก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.
เมืองชัยภูมิ ให้กับโรงพยาบาลชัยภูมิ 10 ต าแหน่ง ปรับกรอบก าลังอัตราเพ่ิมในสายงานเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
ในโรงพยาบาลชุมชน 15 ต าแหน่ง และปรับกรอบอัตราก าลังเพ่ิมสายงานแพทย์แผนไทย 8 ต าแหน่ง โดยลด
กรอบอัตราก าลังสายงานนักวิชาการสาธารณสุข 
   -จังหวัดบุรีรัมย์: มีการปรับลดกรอบอัตราก าลัง 113 ต าแหน่ง โดยมติ CHRO ไม่ให้ปรับลด
กรอบอัตราก าลังสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ แต่ลดจ านวนผู้ช่วยพยาบาล 86 ต าแหน่ง  
(306 เหลือ 220) ปรับกรอบอัตราก าลังเพ่ิมในสายงานเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขตามจ านวนที่มีจริงและ 
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกจาก 0 เป็น 2 คน ตาม Service Plan 
   -จังหวัดสุรินทร์ ปรับลดกรอบอัตราก าลังจ านวน 475 ต าแหน่ง ลดอัตราก าลังสายงาน
นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข จ านวน 513 ต าแหน่ง (1 ,275 เหลือ 762 ต าแหน่ง)  
ปรับกรอบอัตราก าลังเพิ่มในสายงานเภสัชกร 5 ต าแหน่งและสายงานแพทย์แผนไทย จ านวน 16 ต าแหน่ง 
  4.1.2 แผนการใช้ต าแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 9  จะบริหารจัดการในภาพรวมสายงานวิชาชีพ 12  
สายงาน (แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกายภาพบ าบัด นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ 
นักจิตวิทยาคลินิก นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จพ.ทันตสาธารณสุข จพ.เภสัชกรรม และจพ.เวชสถิติ) ซึ่งมี
ต าแหน่งว่าง รวม 711 ต าแหน่ง สายสนับสนุนงาน back office และต าแหน่งอ่ืน ๆ รวม 736 ต าแหน่ง  
รวมต าแหน่งว่างทั้งสิ้น 1,447 ต าแหน่ง หลักการของการบริหารจัดการในภาพรวม  12 สายงาย โดยไม่เกินร้อยละ 
10 หน่วยงานใช้รับย้าย รับโอน บรรจุกลับ  และไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 บริหารจัดการในภาพรวมเขตเพ่ือคัดเลือกบรรจุ
คัดเลือกผู้ที่ได้จ้างงานไว้แล้วในเขต โดยพิจารณาตามความขาดแคลนและค่ากลางของร้อยละข้าราชการในหน่วยบริการ
แต่ละระดับ ได้แก่ รพศ./รพท. รพช. รพ.สต. หน่วยงานบริหารจัดการ เป็นต าแหน่งอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสายวิชาชีพ 
12 สายงาน และสายสนับสนุนงาน back office รวมทั้งต าแหน่งนอกเลื่อนไหล ให้ส่วนราชการบริหารจัดการใช้ได้ 
โดยเสนอขอใช้ต าแหน่งผ่านคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังคน เขตสุขภาพที่ 9 ให้ความเห็นชอบและเสนอผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง เพ่ืออนุมัติ กรณีที่ขอให้ต าแหน่งในที่เดิม ส่วนกรณีที่มีการเปลี่ยนส่วนราชการจะต้องเสนอ อ.ก.พ.
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกิน 45 วันนับจาก
วันที่ได้รับอนุมัติ นอกเหนือจากนี้คณะกรรมการบริหารอัตราก าลังคน เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ได้พิจารณาใช้ต าแหน่งในภาพรวมของเขต สายวิชาชีพเภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ดังนี้  
   -เภสัชกร มีต าแหน่งว่างรวม 19 ต าแหน่ง พิจารณาจัดสรรให้กับหน่วยงานในเขต จ านวน 18 
ต าแหน่ง เพ่ือบรรจุบุคคลที่หน่วยงานจ้างไว้แล้วทุกประเภทการจ้างงาน 
   -พยาบาลวิชาชีพ ให้ตรวจสอบความครบถ้วน และความถูกต้องของต าแหน่งว่างทั้งหมดอีกครั้ง 
เพ่ือน ามาพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร ภายใต้แนวทางที่ก าหนดคือ 1) เพ่ือบรรจุบุคคลที่หน่วยงานจ้างไว้
ทุกประเภทการจ้างงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของต าแหน่งว่างทั้งหมด 2) เพ่ือรับย้าย รับโอน และบรรจุกลับ ตาม
เหตุผลความจ าเป็น ไม่เกินร้อยละ 10 ของต าแหน่งว่างทั้งหมด 
  ข้อเสนอ เนื่องจากข้อมูลต าแหน่งว่างของแต่ละจังหวัด ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง จึงให้ผู้รับผิดชอบ 
ด้านทรัพยากรบุคคลของแต่ละหน่วยงานทั้ง 4 จังหวัด มาทบทวนและตรวจสอบข้อมูลต าแหน่งว่างกับที่ปรึกษา  
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (นางสาวภาวนา เผือกผาสุก) ที่โรงพยาบาลปากช่องนานา ช่วงวันที่ 16-30 มีนาคม 2563 



๑๑ 
 
 

 ประธาน  1. CHRO เขต ต้องก าหนดตัวชี้วัดในการด าเนินงานบริหารต าแหน่ง (KPI) ให้กับจังหวัดด าเนิน
พร้อมทั้งก ากับติดตามให้ด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด  

2. ในกรณีท่ีมีการรับโอนหรือย้าย ขอให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดด าเนินการตามบริบทความจ าเป็น 
3. กรณีที่มีการยุบต าแหน่งขอให้พิจารณาตามร้อยละของต าแหน่งที่ยุบ ซึ่งจะมีผลต่อจ านวน

บุคลากรที่มีอยู่   
สาธารณสุขนิเทศก์  1. ปัญหาส าคัญเรื่องต าแหน่งว่างของเขตสุขภาพที่ 9 คือเป็นเขตที่มีต าแหน่งว่างจ านวน

มาก จึงขอให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งศึกษาท าความเข้าใจแนวทางการบริหารต าแหน่งว่าง   
              2. ต าแหน่งว่างสามารถบริหารจัดการได้เองภายในจังหวัด ให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 

45 วัน นับจากวันที่ 10 มีนาคม 2563 หลังจากนั้นส่งค าขอใช้มาที่ส านักงานเขตสุขภาพ เพ่ือเสนอคณะ
กรรมการบริหารอัตราก าลัง เขตสุขภาพที่ 9 พิจารณา และเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9 อนุมัติต่อไป 

              3. ขอให้สสจ./รพศ./รพท. ทุกแห่งส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านบุคลากรให้กับ 
นพ.ณรงค์ศักดิ์ บ ารุงถิ่น ประธาน CHRO เขตสุขภาพที่ 9 และก าหนดวันที่จะด าเนินการทบทวนและตรวจสอบ
ข้อมูลต าแหน่งว่างฯ ที่โรงพยาบาลปากช่องนานา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
4.2 แนวทางการสรุปตรวจราชการรอบที่ 1/2563 ณ จังหวัดอุบลราชธานี น าเสนอโดย นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 
 (ร่าง) ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ (รอบที่ 1) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพท่ี 9 ในระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2563 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมี
กิจกรรมการชี้แจงแนวทางการสรุปผลการตรวจราชการฯ แบ่งกลุ่มจัดท าสรุปผลการตรวจราชการฯ และดูงาน  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ศูนย์อนามัยที่ 10 และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนช่องเม็ก 

 (ร่าง) ก าหนดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563  
เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 24-26 มิถุนายน 2563 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10-12 มิถุนายน 2563 
จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 15–17 กรกฎาคม 2563 และสรุปผลการตรวจ
ราชการ สัปดาห์ที่ 1 หรือ 2 ของเดือนสิงหาคม 2563 

ประธาน   1. สถานที่ดูงานให้เลือก 2 แห่ง จาก 3 แห่ง 
2. ก าหนดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563  

ขอให้ปรับเป็นวันอังคาร/พุธ/พฤหัสบดี 
สาธารณสุขนิเทศก์  1. การดูงานในวันที่ 1 เมษายน 2563 ขอให้เพ่ิมประเด็นการปลูกถ่ายอวัยวะ การคัด

กรอง COVID-19 ด่านช่องเม็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหัศจรรย์ 1000 วัน ณ ศูนย์อนามัยที่ 10  
2. ส าหรับงบประมาณในการจัดท าโครงการขอให้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาสนับสนุน 
3. การจัดประชุมในวันที่ สองขอให้จัดแบบ World Cafe แบ่ ง เป็น 4 กลุ่ ม  

1) Agenda base 2) Area base 3) Function base และ 4) ท าอย่างไรให้คนไทยมีสุขภาพดี โดยให้นายแพทย์
เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และรองแพทย์ เป็นประธานประจ ากลุ่ม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 



๑๒ 
 
 

4.2 รายงานความก้าวหน้าประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 เขตสุขภาพที่ 9 และก าหนดวันที่จัดประชุม
วิชาการนานาชาติฯ วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 น าเสนอโดย นพ.ดุสิต ข าชัยภูมิ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

 กรอบแนวคิด : ภาวะวิกฤตด้านสุขภาพที่ส าคัญ มีผลลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้าง  
มีแนวโน้มสูงขึ้นที่เป็นปัญหา เช่น เหตุการณ์อุบัติภัยกราดยิงที่ Terminal นครราชสีมา ภัยจากฝุ่น PM 2.5  
ภัยแล้ง การระบาดของโควิด-19 เป็นต้น และนโยบายของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 9 

 ก าหนดการจัดประชุมฯ วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสาธารณสุข นักวิจัย 
บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจ ประมาณ 1,000 คน สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  

 ผลงานวิชาการงานวิจัย 5 ประเภท ได้แก่ การคุ้มครองผู้บริโภค เภสัชสาธารณสุข สมุนไพรและ
การแพทย์แผนไทย การป้องกันและควบคุมโรค การวิจัยด้านคลินิก ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤตและภัยสาธารณะ โดยมีการแบ่งโควตาผลงานประเภท Oral presentation เป็นโควตาจังหวัด 
(ประเภทละ 2-3 เรื่อง/จังหวัด) โควตาเขต (ประเภทละ 4-5 เรื่อง) เพ่ือให้ทุกจังหวัดมีผลงานได้รับการคัดเลือก
ให้น าเสนอ ประเภท Poster presentation เป็นผลงานที่ส่งเข้าร่วมคัดเลือกที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
แต่ไม่ได้รับคัดเลือกให้น าเสนอ Oral presentation โควตา Poster presentation เข้าร่วมประกวด จังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 32 เรื่อง จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 23 เรื่อง จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 17 เรื่อง และจังหวัด
ชัยภูมิ จ านวน 16 เรื่อง ส าหรับผลงานที่ เข้าเกณฑ์เผยแพร่แต่ไม่ได้ประกวดจะได้รับการเผยแพร่ใน
เอกสารรายงานและเว็บไซด ์

 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ : การด าเนินงานเตรียมการประชุมฯ และงบประมาณส าหรับ 
Training ภาษาอังกฤษผู้ได้รับคัดเลือกตัวแทนจังหวัดๆ ละ 30,000 บาท ยกเว้นจังหวัดนครราชสีมา 40,000 บาท 
รวม 328,380 บาท การด าเนินงานในวันประชุมวิชาการฯ 1,523,800 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหลังการ
ประชุม 147,220 บาท และค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุม (เบิกจากต้นสังกัด) 

 ข้อพิจารณา  1. การก าหนดการประชุมฯ เนื่องจากผลกระทบโควิด-19 
                       2. งบประมาณ 
                       3. เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน 1. ขอให้จัดประชุมฯ แบบนานาชาติเหมือนที่เคยจัดครั้งที่แล้ว ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรขอให้

เชิญชาวต่างชาติมาร่วมด้วย และขอให้เชิญหน่วยงานอ่ืนร่วมด้วย เช่น องค์การเภสัชกรรม (GPO) ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ฯลฯ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับทุกหน่วย 

2. ขอความร่วมมือจากกรมวิชาการต่างๆ ที่อยู่ภายในเขตสุขภาพที่ 9 ช่วยสนับสนุนการจัดประชุม
ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 

3. ส าหรับแนวทางการจัดการงานประชุมขอให้ปรึกษากับนายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 1. วันจัดประชุมขอให้เลื่อนออกไปเป็นช่วง วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 
2.  ทีม Coacher มอบหมายให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมาและ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ด าเนินการ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 
 
 
 
 



๑๓ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ 
5.1 การติดตามแรงงานไทยเข้าท างานเกาหลีหนีการกักกันและสถานที่กักกันในเขตสุขภาพที่ 9  

น าเสนอโดยเอกสาร   
1) รายงานการติดตามแรงงานไทยเข้าท างานเกาหลีผิดกฎหมาย จังหวัดนครราชสีมา 17 คน 

จังหวัดชัยภูมิ 6 จังหวัดบุรีรัมย์ 4 คน จังหวัดสุรินทร์ 7 คน รวม 34 คน 
2) สถานที่รองรับส าหรับสังเกตอาการของผู้ที่เดินทางกลับจากเกาหลี เขตสุขภาพท่ี 9  

จังหวัด สถานที่ จ านวน (เตียง) 
นครราชสีมา กองพัน 1 ร.3  80 

กองพัน สร 22 50 
ชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1  20 

กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 80 
บุรีรัมย์ วัดป่าอัมพวันคณานุสรณ์ 50 
สุรินทร์ ศาลากลางหลังใหม่ 40 

รวม 320 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
5.2 รายงานผลการด าเนินงานบริหารเขตสุขภาพท่ี 9 ของ Chief Officer 
 5.2.1 R9 Cockpit (อนามัยแม่และเด็ก) และการติดตั้ง R9 Refer น าเสนอโดย นพ.ดุสิต ข าชัยภูมิ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
  -R9 Cockpit (อนามัยแม่และเด็ก) ผลการด าเนินงานการรายงานตามตัวชี้วัด ที่ยังขึ้นสีแดง

ได้แก่ อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน น้อยกว่า 17 ร้อยละเด็กอายุ 0 -5 ปีสูงดีสมส่วน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ส่วนสูงเฉลี่ยชายไทยที่อายุ 5 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 113 ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี 
ส่วนสูงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 112 และความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี  
(ไตรมาส 1+2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

  -R9 Cockpit (NCD Cluster) ผลการด าเนินงานการรายงานตามตัวชี้วัด ที่ยังข้ึนสีแดง ได้แก่ 
ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัย
ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลันฯ อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจเฉียบพลั น
ชนิด STEMI ร้อยละของผู้ป่วย KCD ที่มีอัตราลดลงฯ อายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 อายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผู้ป่วย DM HT 
ได้รับการคัดกรอง CVD ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87.5 ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมน้ าตาลได้ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ผู้ป่วยความดันควบคุมความดันได้ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

  -การติดตั้ง R9 Refer จังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 100 (33 แห่ง) จังหวัดบุรีรัมย์ ร้อยละ 
100 (23 แห่ง) จังหวัดสุรินทร์ ร้อยละ 94.12 (16 แห่ง จาก 17 แห่ง) จังหวัดชัยภูมิ ร้อยละ 100 (16 แห่ง)  

 สาธารณสุขนิเทศก์ ข้อมูลอนามัยแม่และเด็ก และ NCD Cluster ให้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 
จังหวัด มาประชุมเพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 



๑๔ 
 
 

 5.2.2 การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 1 
ปีงบประมาณ 2563 น าเสนอโดย นพ.ณรงค์ศักดิ์ บ ารุงถิ่น ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากช่อง (นานา) ประธาน CHRO 

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม : เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. 
ก าหนดหรือเคยด ารงต าแหน่งข้างต้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดการอบรม ไม่เป็นผู้เกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณที่เข้ารับการอบรม และเป็นผู้ที่ส่วนราชการต้นสังกัดคัดเลือกและเสนอชื่อให้เข้ารับการอบรม  

การส่งใบสมัคร : ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าฝึกอบรมส่งใบสมัครผ่านต้นสังกัด และส่งมายังส านักงานเขต
สุขภาพที่ 9 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผู้สมัครในวันที่ 24 มีนาคม 2563 และ
ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้กับวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (วนส.) ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563     โดย
ระยะเวลาการอบรมระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 2563 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.3 เรื่องจากศูนย์วิชาการ 
 5.3.1 สถานการณ์โรคที่ส าคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตสุขภาพที่ 9 ประจ าสัปดาห์ที่ 9  
ปี 2563 (วันที่ 1-7 มีนาคม 2563) 
  1. โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วย 694 ราย 
อัตราป่วย 10.25 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย 1:1.16 พบมากที่สุดใน 
กลุ่มอายุ 10-14 ปี อัตราป่วย 42.98 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือกลุ่มอายุ 5-9 ปี  อัตราป่วย 36.50 
ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 15-24 ปี อัตราป่วย 17.25 ต่อประชากรแสนคน เปรียบเทียบจ านวนผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออกปี 2563 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (2558 -2562) พบว่ามีความผิดปกติของการเกิดโรค
ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 เนื่องจากจ านวนผู้ป่วย มากกว่าค่ามัธยฐาน (สัปดาห์ที่ 7-8 ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน) จังหวัดที่มี
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา 15.95 ต่อ ประชากรแสนคน รองลงมาคือ จังหวัด
ชัยภูมิ 10.80 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดสุรินทร์ 5.58 ต่อประชากรแสนคน และจังหวัดบุรีรัมย์ 4.52 ต่อ
ประชากรแสนคน ตามล าดับ เมื่อจ าแนกอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในระดับอ าเภอพบว่า อ าเภอ ที่มีอัตราป่วยสูง
ที่สุด คือ อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 51.42 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 46.49 ต่อประชากรแสนคนและอ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 35.97 ต่อประชากรแสนคน 
  2. โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วย 8,937 ราย 
อัตราป่วย 132.05 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (นครราชสีมา 2 ราย) อัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 
อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.12 พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 499.74 ต่อประชากรแสน
คน รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี อัตราป่วย 449.79 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 10-14 ปี อัตราป่วย 
244.00 ต่อประชากรแสนคน เปรียบเทียบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (2558 
- 2562) พบว่าปี 2563 ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 มีความผิดปกติของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่เนื่องจาก จ านวนผู้ป่วย
มากกว่าค่ามัธยฐานมาตั้งแต่ปี 2562 (สัปดาห์ที่ 7-8 ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน) สัดส่วน ILI น้อยกว่าร้อยละ 5  
ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัด ชัยภูมิ แต่จังหวัดบุรีรัมย์ มีค่าสัดส่วน ILI มากกว่าร้อยละ 5  
จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงสุดคือ จังหวัดนครราชสีมา 199.04 ต่อประชากร แสนคนรองลงมา คือ 
จังหวัดชัยภูมิ 127.88 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดบุรีรัมย์ 104.65 ต่อ ประชากรแสนคน และจังหวัดสุรินทร์ 
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40.15 ต่อประชากรแสนคน เมื่อจ าแนกอัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ระดับอ าเภอ พบว่า อ าเภอที่มีอัตราป่วย 
สูงที่สุด คือ อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 571.90 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา 409.09 ต่อประชากรแสนคน และอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 364.50 ต่อประชากรแสนคน 
 3) โรคมือเท้าปาก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ป่วย 128 ราย อัตรา
ป่วย 1.89 ต่อประชากร แสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย 1:1.17 พบมากที่สุดในอายุ 1 ปี 
อัตราป่วย 63.16 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อายุ 3 ปี อัตราป่วย 28.96 ต่อประชากรแสนคน และ
อายุ 2 ปี อัตราป่วย 28.06 ต่อประชากรแสนคน เปรียบเทียบจ านวนผู้ป่วยโรคมือเท้าปากปี 2563 กับค่ามัธยฐาน 
5 ปีย้อนหลัง (2558 - 2562) ไม่พบความผิดปกติของการเกิดโรค โดยมีจ านวนผู้ป่วยน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลัง (สัปดาห์ที่ 7-8 ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน) จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคมือเท้าปากสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา 
2.46 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดชัยภูมิ 2.02 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดสุรินทร์ 1.72 ต่อ
ประชากรแสนคน  และจั งหวั ดบุ รี รั ม ย์  1 .01  ต่ อประชากรแสนคน  ตามล า ดั บ  ร ายละ เ อี ย ด  
เมื่อจ าแนกอัตราป่วยโรคมือเท้าปากระดับอ าเภอ พบว่า อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด คือ อ าเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์ 8.26 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 7.00 ต่อประชากรแสนคน 
และอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 6.77 ต่อประชากรแสนคน  
 4) โรคหัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วยโรคหัด 8 ราย อัตราป่วย 
0.12 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย 1 : 1.67 พบมากในกลุ่มอายุ 
15-24 ปี อัตราป่วย 0.29 ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุ 5-9 ปี  อัตราป่วย 0.24 ต่อประชากรแสนคน และ
กลุ่มอายุ 10-14 ปี อัตราป่วย 0.23 ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยปี 2563 เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 
(2558 - 2562) พบว่าไม่มีความผิดปกติของการเกิดโรค โดยมีจ านวนผู้ป่วยน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 
(สัปดาห์ที่ 7-8 ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน) จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคหัดสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา 0.23 ต่อประชา
กรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดบุรีรัมย์ 0.13 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งเมื่อจ าแนกอัตราป่วยโรคหัดระดับอ าเภอ
พบว่า อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด คือ อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 2.68 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ 
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 1.32 ต่อประชากรแสนคน และอ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1.21  
ต่อประชากรแสนคน 
  5) โรคปอดบวม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วย 5,237 ราย อัตรา
ป่วย 77.38 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต อัตราส่ วนเพศหญิงต่อเพศชาย 1 : 1.10 พบมากที่สุด 
ในกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป อัตราป่วย 285.13 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 
277.54 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 55-64 ปี อัตราป่วย 102.99 ต่อประชากรแสนคน เปรียบเทียบ
จ านวนผู้ป่วยโรคปอดบวม ปี 2563 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (2558-2562) พบว่ามีความผิดปกติของการ
เกิดโรค โดยมีจ านวนผู้ป่วยมากกว่าค่ามัธยฐานใน สัปดาห์ที่ 1-6 (สัปดาห์ที่ 7-8 ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน) จังหวัดที่มี
อัตราป่วยโรคปอดบวมสูงสุด คือ จังหวัดชัยภูมิ 111.91 ต่อประชากรแสน คนรองลงมา คือ จังหวั ดบุรีรัมย์ 
106.92 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดสุรินทร์ 56.40 ต่อประชากรแสนคน และจังหวัดนครราชสีมา 55.77 ต่อ
ประชากรแสนคน เมื่อจ าแนกอัตราป่วยโรคปอดบวมในระดับอ าเภอพบว่า  อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด คือ  
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อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 436.43 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ 225.54 ต่อประชากรแสนคน และอ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 172.54 ต่อประชากรแสนคน 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ    
 - 
 
 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
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