การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2561
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น.
ณ หองประชุมสารวจี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ผูมาประชุม
1. ดร.นพ.พิศิษฐ ศรีประเสริฐ
กรรภิรมย
2. นพ.กิตติ
3. นพ.นรินทรรชั ต พิชญคามินทร

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

นางจารุภา
นพ.ชัยพร
นพ.พนัส
นพ.เพชรฤกษ
นพ.สุรินทร
นพ.รัฐพล
นายกิติพงษ
นางลาวัณย
นพ.ทรงพล
นพ.ธีระชัย
นพ.เกรียงศักดิ์
นพ.วิเชียร
นพ.ศราวุฒิ
นพ.พิสุทธิ์
นพ.วีรศักดิ์
นพ.สมเจตน
นพ.มานัส
นพ.ชุมพล
นพ.ศุภชัย
พญ.ดารารัตน
นพ.วัชระ
นพ.โมลี
นพ.โชคชัย
นพ.พรเทพ
นพ.จิรพจน
นพ.จตุภูมิ

จํานงศักดิ์
สุชาติสุนทร
โสภณพงษ
แทนสวัสดิ์
สืบซึ้ง
เวชสรณสุธี
ทองเหลือ
มอญใต
ชวาลตันพิพัทธ
คงเอี่ยมตระกูล
คําอิ่ม
ตันสุวรรณนนท
ตั้งศรีสกุล
ภูพวง
ครองลาภเจริญ
เหลาลือเกียรติ
รัตนโชคธรณี
เดชะอําไพ
ศุภพฤกษสกุล
รัตนรักษ
จันทรเจริญกิจ
วนิชสุวรรณ
ลีโทชวลิต
พงศทวิกร
วงษสัจจาธิติ
นีละศรี

ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประธาน
สาธารณสุขนิเทศก
ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 5
และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรขี ันธ
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลราชบุรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานโปง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธาราม
แทน ผูอ าํ นวยการโรงพยาบาลดําเนินสะดวก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเจาพระยายมราช
แทน ผูอาํ นวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
แทน ผูอาํ นวยการโรงพยาบาลมะการักษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลประจวบคีรขี ันธ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลหัวหิน
แทน ผูอาํ นวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกระทุมแบน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคที่ 19
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทายาง จังหวัดเพชรบุรี
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ผูไมไดมาประชุม (ติดราชการ)
จักรพันธุ ณ อยุธยา ผูอํานวยการสถาบันกัลยาณราชนครินทร
1. นพ.ศรุตพันธ
อิสีประดิฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)
2. พญ.สายจินต
3. ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพราชบุรี
4. สาธารณสุขอําเภอเมืองกาญจนบุรี
สาธารณสุขอําเภอเมืองสมุทรสาคร
เปาทุย
5. นายมานะ
บุญมาก
หัวหนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
6. นายศักดิ์ชาย
นวมินทราชินี สาธารณสุขอําเภอสองพี่นอง
ถิ่นประชา
หัวหนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
7. นางอัจฉรา
นวมินทราชินี สาธารณสุขอําเภอเมืองประจวบคีรขี ันธ
ผูเขารวมประชุม
1. นายอุทัย
2. ภญ.ศิรวิ รรณ
3. นพ.สุเมธ
4. ดร.ปริทศั น
5. นายวรเดช
6. นส.รานี
7. พญ.สมพิศ
8. นางปราวไล
9. นพ.ชัช
10. พญ.ปาจรีย
11. นพ.ธิติ
12. นพ.กิตติ
13. นพ.ณรงค
14. นพ.สมชัย
15. พญ.กมลรัตน
16. นส.รัตนา
17. นส.นุชนารถ
18. นายพิสุทธิ์
19. นางนิศาชล
20. นางประนอม
21. นส.รสสุคนธ
22. ดร.เพ็ชรนอย
23. นางยุพิณ
24. นางสุทิน
25. นางพัชรินทร
26. นส.วลัยพร
27. นายสุภัทร

หมั่นเทียนติพันธ
ชัยสมบูรณพันธ
องควรรณดี
เจริญชาง
ชางแกว
ครองระวะ
จําปาเงิน
เหลาชัย
จันทรงาม
อารียรบ
แสวงธรรม
อินทราสุขพร
เห็นประเสริฐแท
โขคพัฒนาพงศ
ทองปลั่ง
หุนภู
กลับบานเกาะ
คงขํา
ศรีหริ่ง
จิตตทนงศักดิ์
บํารุงพันธ
ศรีผุดผอง
ภาตะนันท
ตั้งเอี่ยมสกุล
มณีพงศ
สิงหจุย
กตัญูฑิตา

รองผูอํานวยการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 5 ราชบุรี
ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๕ จังหวัดสมุทรสงคราม
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จงสุพรรณบุรี
แทน ผูอาํ นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
แทน ผูอาํ นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
ผูอํานวยการโรงพยาบาลอูทอง
หัวหนากลุมงาน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 5 ราชบุรี
นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) สสจ.นครปฐม
รก.นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) สสจ.ราชบุรี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลนครปฐม
รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลราชบุรี
นายแพทยชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชบุรี
นายแพทย โรงพยาบาลนครปฐม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ รพ.สมุทรสาคร
รองผูอํานวยการฝายบริหาร โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ สสจ.ราชบุรี
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ สสจ.ราชบุรี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สสจ.ราชบุรี
เจาพนักงานสถิติ ชํานาญงาน สสจ.ราชบุรี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สสจ.สุพรรณบุรี
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ สสจ.สุพรรณบุรี
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ สสจ.สุพรรณบุรี
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ สสจ.สุพรรณบุรี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สสจ.สุพรรณบุรี
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ สสจ.นครปฐม
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

นายธวัชชัย
นายฉัตรชัย
นส.มัณฑนี
นางศิริพร
นางนองนุช
นางพรรณี
นายคํารณ
นส.ฉออน
นายไชยวัฒน
นางศุภา
นส.มัลลิกา
นายนพพร
นายคณิต
พ.จ.อ.จักรพงษ
นายสมหมาย
นางเพ็ญพิมล
นส.วรรณา
นส.ไพรินทร
นายวรพงษ
นางอมรรัตน
นายบรรเจิด
นส.ดวงพร
นส.ธัญชนก
นางพรรณี
นส.จิดาภา
นส.วรัญญา
นส.ทิวาพร
นส.สุภัทรา
นายณัฐวุฒิ
นส.วิชุดา
นส.ดวงพร
นส.สุรรี ัตน
นส.มณฑิรา
นายชวลิต
นายปกรณ
นส.พรลภัส

นาคศรีสังข
สมานมิตร
ฉายชูวงษ
เจริญพิบลู ย
ฉัตรศรีทองกุล
วัตราเศรษฐ
ศรีวงศษา
แกวสุขแท
ไชยกิตติโสภณ
เพ็งเลา
ไอยราพัฒนา
วารี
เปรื่องปราช
หงษทอง
สงวนศักดิ์
พัชรเวโรจน
สุขเกษม
มนตรี
ปฐมโรจนฤทธิ์
ลิ้มจิตสมบูรณ
ทิงเหม
เขียวขํา
เหลืองทองอราม
วัฒนอุไร
ดิลกธรรมวุธ
ขอเสงี่ยม
ลาภอุดมเลิศ
เฉลิมเกียรติ
พุมพฤกษ
เมฆกกตาล
เอี่ยมสําอางค
ศรีสขุ
อรรคทิมากูล
พวงทอง
ประดิษฐาน
ประยูรหงษ

นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ สสจ.นครปฐม
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สสจ.เพชรบุรี
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ สสจ.เพชรบุรี
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ สสจ.กาญจนบุรี
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ สสจ.กาญจนบุรี
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ สสจ.สมุทรสงคราม
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ สสจ.สมุทรสงคราม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สสจ.สมุทรสาคร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลโพธาราม
พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ โรงพยาบาลโพธาราม
นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลโพธาราม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลมะการักษ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน โรงพยาบาลสุทรสาคร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคที่ 19
นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17
เจาพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17
นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนครปฐม
หัวหนากลุมตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ ๕ กองตรวจราชการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กองตรวจราชการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิ าร กองตรวจราชการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองตรวจราชการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตสุขภาพที่ 5
เจาพนักงานสถิติ ชํานาญงาน สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๕
นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเขตสุขภาพที่ 5
นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพที่ 5
นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพที่ 5
นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเขตสุขภาพที่ 5
นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานเขตสุขภาพที่ 5
นักวิชาการและบัญชี สํานักงานเขตสุขภาพที่ 5
นักวิชาการและบัญชี สํานักงานเขตสุขภาพที่ 5
นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเขตสุขภาพที่ 5
นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานเขตสุขภาพที่ 5
นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักงานเขตสุขภาพที่ 5
นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานเขตสุขภาพที่ 5
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ดร.นพ.พิศิษฐ ศรีประเสริฐ ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ประธานการประชุม
กลาวเปดการประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ
1.1 การลงเยี่ยมพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
แจ งการลงตรวจเยี่ ย มพื้ น ที่ ข องนายกรั ฐ มนตรี โดยไม แ จ งล ว งหน า และรั ฐมนตรี ว า การกระทรวง
สาธารณสุขในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่จังหวัดสมุทรสาคร
สรุปประเด็นสําคัญที่ รมว.สธ.ลงพื้นที่เยี่ยมแบบไมแจงลวงหนา
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลหัวหิน หอง ER มีการแบงโซนใหผูปวยสีเขียวตรวจบริเวณดานนอก พื้นที่ดูสะอาดดี หนาหอง
X-ray มีผูปวยจํานวนมาก มีความแออัด ตองปรับการบริหารจัดการ จัดคิว ในสวนบุคลากรที่ลาออกไปอยูเอกชน
ไมมีตําแหนงรับบรรจุ จะรับปญหาขาดนักรังสีเทคนิคไปเพื่อหาแนวทางแกไขกับราชวิทยาลัยตอไป และใหทุกแหง
วางแผน Training need ในระยะ 5 - 10 ป OPD มีผูปวยวันละ 2,000 ราย 340 เตียงตองปรับระบบแบบไมมี
บัตร ใชอิเล็กทรอนิกสในเดือนมีนาคมนี้ และขอใหเชื่อมโยงใหถึง PCC แพทยออกตรวจประมาณ 09.00 น. ควร
จัดเวรสลับกันออกตรวจ ตั้งแต 08.00 น. คลินิกเวชศาสตรครอบครัว ไมมี FM. จึงใหเนนคุณภาพและทําตาม
หลักเวชศาสตรครอบครัว เปนนโยบายแตอยาเรงรัดจัดตั้ง เพราะมีเวลาดําเนินงานจนถึงป 2569 แผนก CCU มี
5 หอง เปนหองพิเศษ มีการ monitors ที่เคานเตอรพยาบาล ใหบริการทุกสิทธิ์จึงใหทบทวนถึงเรื่อง Unit cost
ปญหาการเงินระดับ 2 ปที่แลว และเปนระดับ 4 ตอนสิ้นป ใหทบทวนมาตรการสรางโอกาสจากนักทองเที่ยวที่มี
มากขึ้น รพ.หัวหินมี 4 สาขา จุด 4 เหมือนแบบเอกชน ถามีจุดที่สรางรายไดขอใหดําเนินการ เชน MRI. แพทย
แผนไทย ใหวิเคราะหคาใชจายและรายรับ สําหรับการมี รพ.เอกชน มาเปดแสดงวามีโอกาสเพิ่มรายได ในสวน
PCC ใหประเมิน Value base health care ลงทุนนอย ลดรายจาย หรือใหอะไรกับประชาชน และใหดําเนินการ
Bright spot คลินิกพิเศษนอกเวลาสามารถดําเนินการไดหลาย Model รวมถึงการดําเนินงานเรื่องอาหารปลอดภัย
เพราะมีแหลงทองเที่ยว ใหเปนตนแบบสําหรับขยายตอ และใหเนนชวยตนเองหารายรับเพิ่มขึน้ ดูแลบุคลากรใหอยู
ได สิ่งใดที่ดีใหดําเนินการทันทีไมตองรอสั่งการ มอบหมายใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธกํากับ
ติดตามการดําเนินงานของโรงพยาบาลหัวหิน และในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 จะมี VDO Conference
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม รับฝกงานจากมหาวิทยาลัยภาคเอกชน
พบวา มีความรู ฝกงานดีกวามหาวิทยาลัยรัฐบาล รพ.สต.ทํางานกับชาวบานโดยใชแนวคิด "เดินเขา รพ.เหมือนเดิน
เขาบานตัวเอง. เขามาที่เราก็เหมือนบานเขา ชวยหยิบ ชวยจับ”ปญ หา บุคลากร ยายออกทําใหบุคลากรลดลง
เรื่อยๆ ดานรพ.สต.ติดดาว. พบวาใชงบประมาณปรับโครงสราง ซึ่งควรเนนกิจกรรมที่ทํากับชาวบานโดยเสนอให
เนน สะอาดตามสภาพ บริการดี รักษาดี สงเสริมสุขภาพดี แมขายสงเสริมงานดี มี LTC./Care manager/Care
giver มี care plan ของบ 94,000 บาท จาก อบต.เพื่อดูคนไข 3 คนตอ CG ใหคนละ 600 บาท ดูแล 3 คน
หรือมากกวา 3 คน ตามที่มอบหมายไมไดจายให 1,500 บาท ดูแล 5-10 คน ตามมติที่ประชุม เพราะกลัว สตง.
เรียกเงินคืน และมีชมรม เชน ชมรมรานอาหาร ครัวคุณจา ชมรมผูสูงอายุ ทํางานเขมแข็งมากการประชุมมีแตแจง
เรื่องใหรับฟงอยางเดียว และใหนําไปปฏิบัติ ไมมีโอกาสแสดงความเห็น PCC ยังดําเนินการไมไดเพราะบุคลากร
นอย แพทยตองอยูหลายแหง บางชุมชนคนนอย อาจจะไมจําเปนตองมี กระทรวงฯ ควรตอบรับตามความเปนจริง
ประเด็นอื่นๆ รพ.อัมพวา (30 เตียง) มีแพทย 4 คน ผอ. อบรม ระยะสั้น หมอครอบครัว มีแพทยใชทุน
ชวย 3 คน ป หนาจะไปเรียนเปนกุมารแพทยและแพทยเวชศาสตรครอบครัวอยางละ 1 คน รพ.อัมพวา กําลั ง
กอสรางอาคารหองพิเศษ เพราะมีขาราชการเบิกจายไดและผูสูงอายุจํานวนมากขอใหเตรียมคน อุปกรณใหพรอม
และกําลังปรับเปน less paper ปญหา intermediate care โรงพยาบาลจังหวัด และ โรงพยาบาลชุมชน มีความ
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เขาใจเรื่องงานไมตรงกัน สงคนไขที่ไมมีญาติมาโรงพยาบาลชุมชนทําใหไมมีรายไดเพิ่มขึ้น และการพัฒนาศักยภาพ
ของโรงพยาบาลชุมชนเพื่อรองรับผูปวยที่สงมาไดยังทําไมได ผูปฏิบัติสวนใหญ คิดวา PCC. ไมมีความจําเปน ไมมี
แพทยลงไปทํางานและยังทําใหงานที่โรงพยาบาลชุมชนเสียไปดวย มอบหมายใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป ติดตามดูแล รพ.สต.ในพื้นที่เรื่องประเด็นการสื่อสาร เฉพาะ ประเด็นรพ.สต.
ติดดาว ซึ่งไมไดเนนเรื่องโครงสราง ประเด็นคาตอบแทนของ LTC และคาตอบแทน ฉ.11
1.2 การขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว
การขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวของกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการลาชา ในเขตสุขภาพที่ 5 มีประเด็น
เรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว จํานวนแรงงานตางดาวประมาณ 300,000 กวาราย จึงตองดําเนินการ
จัดการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวไมใหมีปญหา และยังมีประเด็นการรองเรียนเรื่องการเรียกเก็บเงินกอน แตไมได
มีการตรวจสุขภาพและเก็บเงินทั้งป การทําประกันสุขภาพ 3 เดือนรายละ 500 บาท เปนชวงที่ประกันสังคมยังไม
จาย และคาตรวจสุขภาพรายละ 500 บาท ดังนั้นฝายจัดหางานตองประสานงานรพ.ใหนําคนมาตรวจสุขภาพให
เสร็จทันเวลา ภายใน 31 มีนาคม 2561 ซึ่งจะหมดเวลาในการตรวจสุขภาพ และดําเนินการขึ้นทะเบียนแรงงาน
ตางดาวซึ่งขยายเวลาถึง 30 มิถุนายน 2561 จะตองดําเนินการใหเรียบรอย ทุกระดับตองบริหารจัดการใหเสร็จ
และภายใน 2 สัปดาห รัฐมนตรีใหรายงานแนวทางการดําเนินงานการตรวจสุขภาพแรงงานตางดาวเปนรายจังหวัด
ถ า ดํ า เนิ นการไม ทั น ให ร ว มมื อกั บ เอกชน และในวั นที่ 5 มี นาคม 2561 ได ม อบผู ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เขตสุ ขภาพที่ 5 รวมต อนรับ การลงพื้ นที่ ตรวจราชการในการประชุม ครม.นอกสถานที่ อยา งเป น
ทางการ ภาคกลางตอนบน ของ รวม.สธ.ที่จังหวัดสมุทรสาคร ในประเด็นการตรวจสุขภาพแรงงานตางดาว
1.3 สาธารณสุขนิเทศกแจงเรื่องการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความสะอาดเรียบรอยของโรงพยาบาลในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ของเขตสุขภาพที่ 5
มีนโยบายใหโรงพยาบาลทุกแหงมีความสะอาด และเปนระเบียบ ซึ่งเขตสุขภาพที่ 5 ไดมีการลงตรวจ
เยี่ยมหนวยบริการทุกแหง โดยสาธารณสุขนิเทศก ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงฯ ประเด็นหลักในการตรวจ คือ
จุดบริการประชาชน OPD หองน้ํา หอง ER ตึก IPD และบานพัก รวมถึงดานการเงินการคลัง การของบประมาณ
ป 2563
มติที่ประชุม :
๑) รับทราบ
2) มอบหมายใหผูบริหาร ติดตามดูแล รพ.สต.ในพื้นที่เรื่อง ประเด็นการสื่อสาร ในสวน รพ.สต.ติด
ดาว ซึ่งไมไดเนนเรื่องโครงสราง
3) มอบหมายใหผูบริหาร เรงรัด กํากับ ติดตามการตรวจสุขภาพและขึ้นทะเบียนรายงานตางดาว
๔) มอบหมายใหผูบริหารเตรียมรับการตรวจเยี่ยม
วาระที่ 2 เรื่ อ งรั บรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการเขตสุ ข ภาพที่ 5 ครั้ งที่ 1/2561 วั นอั งคารที่ 23
มกราคม ๒๕๖1 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ หองประชุมรามเกียรติ์ ชั้น 7 อาคารอิศรสุนทร โรงพยาบาล
สมเด็จพระพุทธเลิศหลา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามอาคาร
นางจารุภา จํานงศักดิ์ ผูชวยผูตรวจราชการฯ : รายงานการประชุมฯ
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไมมีการแกไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปความกาวหนาการบริหารงบลงทุนของหนวยงานในเขตสุขภาพที่ 5 ปงบประมาณ 2561
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นายไชยวัฒน ไชยกิตติโสภณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
: สรุปความกาวหนาการบริหารงบลงทุนของหนวยงานในเขตสุขภาพที่ 5 ปงบประมาณ 2561 ขอมูล ณ วันที่ 16
กุมภาพันธ 2560 มีรายละเอียดในการดําเนินงาน ดังนี้
1. งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางในภาพรวมเขต มีความกาวหนาในการดําเนินงาน ดังนี้
(1) สิ่งกอสราง ผูกพัน จํานวน 4 รายการ ไดผูรับจาง จํานวน 3 รายการ ไมไดผูรับจาง จํานวน 1
รายการ ทุกรายการยังไมลงนามสัญญา
(2) สิ่งกอสราง ปเดียว จํานวน 17 รายการ ไดผูรับจาง จํานวน 16 รายการ ไมไดผูรับจาง จํานวน
1 รายการ ลงนามสัญญา จํานวน 16 รายการ
(3) ครุ ภั ณฑ จํ านวน 793 รายการ ได ผู รับจ าง จํานวน 89 รายการ ไม ได ผูรั บจ าง จํ านวน 6
รายการ ลงนามสัญญา จํานวน 698 รายการ
2. งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางรายจังหวัด มีความกาวหนาในการดําเนินงาน ดังนี้
(1) สิ่ งก อสร าง ผู กพั น จํ านวน 4 รายการ จั งหวั ดราชบุ รี สุ พรรณบุ รี ประจวบคี รี ขั นธ และ
สมุทรสงคราม ยังไมมีการลงนามสัญญาทุกรายการ
(2) สิ่งกอสราง ปเดียว จํานวน 17 รายการ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ลงนามเรียบรอยแลวทุกรายการ สวนจังหวัดสุพรรณบุรี ยังไมลงนามสัญญา รอยละ 100
(3) ครุภัณฑ จํานวน 793 รายการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ กาญจนบุรี เพชรบุรี และสมุทรสงคราม
ลงนามเรียบรอยแลวทุกรายการ จังหวัดราชบุรีลงนามสัญญา รอยละ 72 ยังไมลงนามสัญญา รอยละ 28 จังหวัด
สุพรรณบุรีลงนามสัญญา รอยละ 56 ยังไมลงนามสัญญา รอยละ 44 จังหวัดนครปฐมลงนามสัญญา รอยละ 92 ยัง
ไมไดลงนาม รอยละ 8 จังหวัดสมุทรสาครลงนามสัญญา รอยละ 77 ยังไมลงนามสัญญา รอยละ 23
3. สรุปปญหา งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
กรณีที่ 1 ราคากลางเกินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จํานวน 4 รายการ คือ
(1) ระบบบําบัดน้ําเสีย โรงพยาบาลสามพราน ดําเนินการสงกองแบบยืนยันแบบระบบบําบัดน้ําเสีย
ที่กําหนด และดําเนินการจัดซื้อจัดจางเรียบรอยแลว
(2) อาคารพักพยาบาล 100 หอง โรงพยาบาลเจาพระยายมราช ดําเนินการขอความเห็นชอบราคา
กลางจากสํานักงบประมาณ สํานักงบประมาณเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยวิธี E-bidding ขั้นตอนที่ 9.1 รายงานผลการพิจารณาเสนอราคา
(3) ระบบบําบัดน้ําเสีย โรงพยาบาลอูทอง ดําเนินการปรับแบบ ลดอาคารที่พัก ใหราคากลางไมเกิน
วงเงินที่กําหนดมากกวาร อยละ 5 ขอความเห็ นชอบจากสํ านั กงบประมาณ สงป.อนุมั ติใหเปลี่ยนชื่ อรายการและ
แบบแปลนแลว รอหนังสือจากกระทรวงแจงจังหวัดเพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
(4) อาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ดําเนินการขอความเห็นชอบราคากลางจาก
สํ านั กงบประมาณ และดํ าเนิ นการจั ดซื้ อจั ดจ างด วยวิ ธี E-bidding ขั้ นตอนที่ 9.2 ขอความเห็ นชอบจากสํ านั ก
งบประมาณ ของบเพิ่มเติม 1,858,500 บาท (4.28%)
กรณีที่ 2 รายการครุภัณฑ และสิ่งกอสราง (ปเดียว) ที่ยังไมไดลงนาม แยกรายละเอียดรายจังหวัด ดังนี้
(1) จังหวัดราชบุรี
- ครุภัณฑการแพทย โรงพยาบาลราชบุรี จํานวน 53 รายการ ดําเนินงานดวยวิธี E-bedding
ถึงขั้นตอนที่ 10 อยูระหวางเสนอขออนุมัติสั่งจาง คาดวาลงนามสัญญาภายในวันที่ 19-23 กุมภาพันธ 2561
(2) จังหวัดสุพรรณบุรี
- ครุภัณฑการแพทย โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จํานวน 40 รายการ ยังไมมีผูเสนอราคา
จํานวน 4 รายการ ไดแก กลองสองตรวจลําไสใหญแบบพื้นฐานพรอมชุดควบคุมสัญญาณภาพ ชุดอุปกรณเครื่องมือ
รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุ ขภาพที่ ๕ ครั้งที่ 2/๒๕๖1 วันพุธที่ 21 กุ มภาพันธ 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห องประชุมสารวจี อาคารเฉลิมพระเกี ยรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม อํ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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ดึงรั้งสําหรับผ าตั ดสมองแบบครบชุด ตูผสมยาเคมีบําบัด และกลองสองตรวจผาตัดทางเดิ นปสสาวะและกระเพาะ
ปสสาวะ ดําเนินการดวยวิธี E-bidding ขั้นตอนที่ 10 อยูระหวางเสนอขออนุมัติสั่งจาง คาดวาลงนามสัญญาภายใน
วันที่ 26-28 กุมภาพันธ 2561
- สิ่งกอสราง ปเดียว ระบบบําบัดน้ําเสีย โรงพยาบาลอูทอง จํานวน 1 รายการ ดําเนินงานดวย
วิธี E-bidding ถึงขั้นตอนที่ 0 สํานักงบประมาณอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อรายการและแบบแปลนแลว ขณะนี้รอหนังสือจาก
การกระทรวงฯ แจงใหจังหวัดเพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (เริ่มตั้งแต ทําราคากลางใหม)
(3) จังหวัดนครปฐม
- ครุภั ณฑ การแพทย โรงพยาบาลนครปฐม จํ านวน 30 รายการ ยังไมมีผู เสนอราคา จํานวน
1 รายการ และSpec ไมผาน จํานวน 1 รายการ ไดแก รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
2,400 ซี ซี และเครื่ อ งตรวจวั ด คลื่ น ไฟฟ าสมอง (EEG) ดํ า เนิ น การด ว ยวิ ธี E-bidding ถึ ง ขั้ น ตอนที่ 9
อยูระหวางรายงานผลการพิจารณาเสนอราคา คาดวาลงนามสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2561 ครุภัณฑการแพทย
สํานั กงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จํานวน 31 รายการ ยังไม มี ผูเสนอราคา จํ านวน 3 รายการ และอุทธรณ
จํานวน 2 รายการ ไดแก เครื่องวัดความดั นโลหิ ตแบบสอดแขนชนิดอั ตโนมัติ เครื่องดึงคอและหลั งอัตโนมัติพรอม
เตียงปรับระดับได อยูระหวางดําเนินการดวยวิธี E-bidding ขั้นตอนที่ 5 เผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคา
ระหวางวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ 2561 คาดวาลงนามสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2561
(4) จังหวัดสมุทรสาคร
- ครุภัณฑ เครื่องเอกซเรยระนาบเดี่ยว โรงพยาบาลสมุทรสาคร จํานวน 1 รายการ ดําเนินการ
ดวยวิธี E-bidding ถึงขั้นตอนที่ 12 เวนระยะเวลาอุทธรณ 7 วัน ระหวางวันที่ 12 - 20 กุมภาพันธ 2561 คาดวา
จะเสร็จภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ครุภัณฑทางการแพทย จํานวน 30 รายการ ดําเนินการดวยวิธี E-bidding
ถึงขั้นตอนที่ 12 จํานวน 29 รายการ อีก 1 รายการยังไมมีผูเสนอราคา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน อยูระหวาง
รายงานผลและจะดําเนินการจัดทําแผนใหมครั้งที่ 2
กรณีที่ 3 รายการสิ่งกอสราง (ผูกพัน) ที่ยังไมไดลงนาม จํานวน 4 รายการ ดังนี้
(1) อาคารอํานวยการผูปวยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เปนอาคาร คสล. 11 ชั้น โรงพยาบาลราชบุรี
จํานวน 1 รายการ ดําเนินการดวยวิธี E-bidding ขั้นตอนที่ 8 ขอความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ
(2) อาคารพักพยาบาล 100 หอง โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จํานวน 1 รายการ ดําเนินการ
ดวยวิ ธี E-bidding ขั้นตอนที่ 9.1 สํ านั กงบประมาณเห็ นชอบรูปแบบและความเหมาะสมของราคาแล วเมื่ อวั นที่
18 มกราคม 2561 รายงานผลการพิจารณาเสนอราคา
(3) อาคารพักเจาหนาที่ 7 ชั้น 96 หอง เปนอาคาร คสล. 7 ชั้น โรงพยาบาลบางสะพาน จํานวน
1 รายการ ดําเนินการดวยวิธี E-bidding ขั้นตอนที่ 9.2 สํานักงบประมาณเห็นชอบรูปแบบและความเหมาะสมของ
ราคาแลว รอหนังสือจากการกระทรวงฯ แจงใหจังหวัดดําเนินการทําสัญญา
(4) อาคารสํ านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ดสมุ ทรสงคราม จํ านวน 1 รายการ ดํ าเนิ นการด วยวิ ธี
E-bidding ขั้นตอนที่ 9.2 รอความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ ของบประมาณเพิ่มเติม 1,858,500 บาท
มติที่ประชุม :
๑) รับทราบความกาวหนาการบริหารงบลงทุนของหนวยงานในเขตสุขภาพที่ 5 ป 2561
2) มอบหมายผูบริหารเรงรัด กํากับติดตาม รายการที่ยังไมไดลงนามสัญญา ทั้งครุภัณฑและสิ่งกอสราง
ขอใหสรุปขั้นตอนการดําเนินงานวาสามารถลงนามสัญญาไดทันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 หรือไม และใหทํา
หนังสือแจงมายังเขตฯโดยดวน หากรายการใดไมสามารถลงนามไดทันภายใน 31 มีนาคม 2561 ขอใหทําหนังสือ
แจงยืนยันขอคืนงบประมาณ ทั้งครุภัณฑ และสิ่งกอสรางปเดียว
3.2 สรุปการเบิกจายงบประมาณของหนวยงานในเขตสุขภาพที่ 5 ปงบประมาณ 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุ ขภาพที่ ๕ ครั้งที่ 2/๒๕๖1 วันพุธที่ 21 กุ มภาพันธ 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห องประชุมสารวจี อาคารเฉลิมพระเกี ยรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม อํ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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นางจารุ ภ า จํ านงศั กดิ์ ผู ช วยผู ตรวจราชการฯ : สรุ ป การเบิ กจ ายงบประมาณของหน วยงานใน
เขตสุขภาพที่ 5 ปงบประมาณ 2561 ขอมูลจากระบบโปรแกรมของ กบรส. ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2561
การเบิ กจายงบประมาณของหนวยงานในภาพรวมเขต PO + เบิกจาย รอยละ 86.68 เบิกจายจริ ง
รอยละ 83.44 มีรายละเอียด ดังนี้
๑. งบดํ าเนิ นงานในภาพรวมเขต PO + เบิ กจ าย ร อยละ 70.50 เบิ กจ ายจริ ง ร อยละ 69.74
เปาหมายการเบิกจายไตรมาสที่ 2 รอยละ 55 ซึ่งแบงการเบิกจายออกเปน 3 กลุม ดังนี้
(๑) กลุ ม สํ านั กงานสาธารณสุ ข จั งหวั ด จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี เบิ กจ ายมากที่ สุ ด ร อยละ 83.44
รองลงมา จั งหวั ดเพชรบุ รี เบิ กจ าย ร อยละ 72.45 และจั งหวั ดกาญจนบุ รี ร อยละ 71.15 ตามลํ าดั บ ส วนจั งหวั ด
สมุทรสาครเบิกจายนอยที่สุด รอยละ 39.03
(๒) กลุมโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป มีโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป จํานวน 15 แหง
เบิกจายผานเกณฑครบทุกแหง
(๓) กลุ มวิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยสาธารณสุข วิทยาลั ยพยาบาลพระจอมเกล า เพชรบุ รี
เบิกจายมากที่สุดรอยละ 92.33 และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเบิกจายนอยที่สุดรอยละ 29.15
๒. งบลงทุนในภาพรวมเขต PO + เบิกจาย รอยละ 76.47 เบิกจายจริง รอยละ 20.85 เปาหมาย
การเบิกจายไตรมาสที่ 2 รอยละ 43.11 ซึ่งแบงการเบิกจายออกเปน 3 กลุม ดังนี้
(๑) กลุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดราชบุรี เบิกจายมากที่สุด รอยละ 65.21 รองลงมา
จังหวัดกาญจนบุรี เบิกจาย รอยละ 28.83 สวน นครปฐม และสมุทรสาคร ยังไมมีการเบิกจาย
(๒) กลุมโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ เบิกจายมากที่สุดรอยละ
95.85 โรงพยาบาลสมุทรสาคร ยังไมมีการเบิกจาย
(๓) กลุมวิ ทยาลัยพยาบาล และวิ ทยาลั ยสาธารณสุข วิทยาลั ยพยาบาลพระจอมเกลา เพชรบุ รี
เบิ กจ ายมากที่ สุ ดรอยละ 100 รองลงมา วิ ทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี จั กรีรั ช เบิ กจ ายร อยละ 68.72 ส วน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ยังไมมีการเบิกจาย
สรุปการบริหารจัดการงบประมาณประจําป 2561 ของเขตสุขภาพที่ 5
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบดํ าเนิ นงานพื้ นฐาน งวดที่ 1) สํานักงาน
เขตสุขภาพที่ 5 ราชบุรี แบงออกเปนสองสวน คือ
1. งบบริหารจัดการของเขต สุขภาพที่ 5 จํานวน 2,500,000 บาท แบงออกเปน 2 สวน คือ
๑) งบบริ ห ารจั ดการระดั บ เขต หน วยเบิ กจ า ย รพ.ราชบุ รี จํ านวน 816,470 บาท เบิ กจ า ย
303,753.51 บาท คงเหลือ 512,716 บาท
๒) งบที่ จั ดสรรให PM ใช ในการขับ เคลื่ อนการดํ าเนิ นงาน จํ านวน 1,๙83,530 บาท คงเหลื อ
135,500 บาท ดังนี้
(1) โอนครั้งที่ ๑ (สธ 0206.03/126 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561)
- เจาพระยายมราช จํานวน 300,000 บาท
(2) โอนครั้งที่ ๒ รวม 650,300 บาท (สธ 0206.03/ว47 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561)
- รพ.พหลพลพยุหเสนา จํานวน 350,600 บาท
- รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา จํานวน 48,100 บาท
- รพ.ราชบุรี จํานวน 51,600 บาท
- รพ.นครปฐม จํานวน 100,000 บาท และ
- รพ.หัวหิน จํานวน 100,000 บาท
(3) โอนครั้งที่ 3 รวม 597,730 (สธ 0206.03/ว47 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561)
รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุ ขภาพที่ ๕ ครั้งที่ 2/๒๕๖1 วันพุธที่ 21 กุ มภาพันธ 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห องประชุมสารวจี อาคารเฉลิมพระเกี ยรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม อํ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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- รพ.โพธาราม จํานวน 100,000 บาท
- สสจ.สุพรรณบุรี จํานวน 114,400 บาท และ
- รพ.พหลพลพยุหเสนา จํานวน 383,330 บาท
2. เงินกัน 10 % จาก 8 จังหวัด จํานวน 2,171,345 บาท หน วยเบิ กจาย สสจ.ราชบุรี แจงโอน
ทุกหนวยงานเรียบรอยแลว คงเหลือ 285 บาท
การติ ดตาม PM ที่ ยั งไม ได ส งโครงการ ให เร งดํ าเนิ นการส งโครงการมาที่ เขต ได แก โรงพยาบาล
เจาพระยายมราช สาขาสตรีและเด็ก โรงพยาบาลนครปฐม สาขา CSO ,Palliative care สสจ.ประจวบคีรีขันธสาขา
สาธารณสุขทางทะเล โรงพยาบาลราชบุรสี าขาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ ใหเรงดําเนินการสงโครงการมาที่เขตภายในสิ้น
เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑ เพื่อเสนอผูตรวจราชการฯ ลงนามอนุมัติโครงการ และจัดสรรเงินโอนใหหนวยงานดังกลาว
และขอใหผูบริหารเรงรัดการเบิกจายงบดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 ใหไดตามเปาหมายที่กําหนด และไดรับแจงจากกอง
ตรวจราชการจะมีงบเพิ่มเติม จํานวน 2,000,000 บาท
มติที่ประชุม :
๑) รับทราบการเบิกจายงบประมาณของหนวยงานเขตสุขภาพที่ 5 ปงบประมาณ 2561
๒) มอบหมายผูบริหารเรงรัดการเบิกจายงบดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 ใหไดตามเปาหมายที่กําหนด
๓) มอบหมายใหผูชวยผูตรวจราชการประสานติดตามการบริหารจัดการงบประมาณของ PM คณะตางๆ
ที่ไดรับการจัดสรรเงินแลวใหดําเนินการตามแผน
๔) ให PM ที่ยังไมไดสงโครงการ ใหเรงดําเนินการสงโครงการมาที่เขต ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ 2561
3.3 สรุปความกาวหนาการใชจายงบพัฒนาบุคลากรตาม Service Plan ปงบประมาณ 2560
แพทยหญิงดารารัตน รัตนรักษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลหัวหิน : สรุปความกาวหนาการใชจาย
งบพัฒนาบุคลากรตาม Service Plan ปงบประมาณ 2560
ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 5 (งบอุดหนุน) ดําเนินการได รอยละ 73 ขอมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2561
1. แยกรายจังหวัด : จังหวัดสมุทรสาครเบิกจาย รอยละ 100 รองลงมาจังหวัดสมุทรสงคราม
เบิกจายรอยละ 96 และจังหวัดนครปฐมเบิกจายนอยที่สุด รอยละ 44
2. แยกรายสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมมีการเบิกจายมากที่สุด
รอยละ 96 รองลงมาคือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีเบิกจายรอยละ 86 สวนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงครามยังไมมีการเบิกจาย
3. แยกรายโรงพยาบาล : รพ.เจ า พระยายมราช รพ.หั ว หิ น รพ.สมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล า
รพ.สมุทรสาคร และรพ.กระทุมแบน เบิกจาย รอยละ 100.สวนรพ.นครปฐม เบิกจายนอยที่สุด รอยละ 25
งบอุดหนุนป ๒๕๖๐ คงเหลือ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ จํานวน 1,313,550 บาท
- อยูระหวางรอเบิกจาย จํานวน 482,900 บาท
- เปลี่ยนหลักสูตร (สอบไดแลว/วพบ.จัดใหเขต) จํานวน 363,450 บาท
- อยูระหวางรอสถาบันเปดอบรม/ยังไมไดสอบ จํานวน 375,000 บาท (มีความเปนไปไดที่จะไม
ทันภายในเดือนมีนาคม 2561)
- ไม มี แผนใช เงิน (เงินเหลื อจ าย+ยังไมได ดําเนิ นการ) จํ านวน 92,200 บาท ซึ่งควรนํา มาใช
สนับสนุนการอบรมบุคลากรในหลักสูตรที่มีความพรอมแลวภายในเดือนมีนาคม 2561 คือ เวชศาสตรครอบครัว
(วพบ.จักรีรัช) คาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท
มติที่ประชุม :
1) รับทราบความกาวหนาการใชจา ยงบพัฒนาบุคลากรตาม Service Plan ปงบประมาณ 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุ ขภาพที่ ๕ ครั้งที่ 2/๒๕๖1 วันพุธที่ 21 กุ มภาพันธ 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห องประชุมสารวจี อาคารเฉลิมพระเกี ยรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม อํ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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2) มอบหมายให CHRO เขต 5 ประสานวิทยาลั ยสาธารณสุขสิริ นธร จังหวั ดสุ พรรณบุ รี เพื่ อจัดทํ าราง
หลักสูตรการจัดอบรม Personal digital health
3.4 สรุปสถานการณและการแกปญหาอัตราตายของ Stemi และ Refer out
พญ.กมลรัตน ทองปลั่ง นายแพทยชํานาญการ โรงพยาบาลนครปฐม : นําเสนอสรุปสถานการณ
และการแกปญหาอัตราตายของ Stemi และ Refer out
อัตราการเสียชีวิตผูปวย Stemi ในป 2561 อัตราการเสียชีวิตเกิน รอยละ 10 สูงสุดอยูที่จังหวัด
เพชรบุ รี อันดั บ 2 จั งหวัดกาญจนบุ รี และอั นดั บ 3 จังหวั ดสุ พรรณบุ รี ภาพรวมเขตอยู ที่ร อยละ 43.5 ในป
2560 รพ.ระดั บ M2 ขึ้ นไปสามารถให SK ได 100% และ Center ที่ ส ามารถทํ า Cardiac Cath lab คื อ
รพ.นครปฐม รพ.หั ว หิ น และรพ.ราชบุ รี ในป 2560 สามารถทํา ได จํา นวน 3,600 ราย และ Open Heart
สามารถทําได 2 แหง คือ รพ.ราชบุรี และรพ.นครปฐม สวน รพ.หัวหินมีแผนจะเปดในชวงเดือนมิถุนายน 2561
ใน 3 เดือนแรก รพ.นครปฐม สามารถทําได รอยละ 70 รองลงมาเปน รพ.ราชบุรี ซึ่งในป 2560 ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 5
ทําไดจํานวน 500 ราย
ระบบ Refer Out ตั้งแตมิถุนายน 2560 – มกราคม 2561 ผูปวย Open Heart จํานวน 201
ราย อับดับ 1 รพ.ศิริราช จํานวน 74 ราย สวนรพ.เอกชน อันดับ 1 รพ.วิชัยเวช จํานวน 36 ราย และจํานวน
ผูปวย Cardiac Cath lab โดยรวมสงออกประมาณ 1,000 ราย อันดับ 1 รพ.ศิริราช จํานวน ประมาณ 200
ราย สวน รพ.เอกชน อันดับ 1 รพ.วิชัยเวช จํานวน ประมาณ 400 ราย
แนวทางการแกปญหาภายในเขต คือ
1. การเลือกใชยาที่ดีที่สุด ในปจจุบันใช TNK สามารถเปดหลอดเลือดได รอยละ 75 ซึ่งไดเขามาอยู
ในสิ ท ธิ บั ญ ชี ย าหลั ก ของ สปสช.โดยเลื อ กให สํ า หรั บ รพ.ที่ อ ยู ห า งไกล รวมถึ ง ดู แ ลในส ว นของเพชรบุ รี
ประจวบคีรีขันธ และกาญจนบุรี
2. พยายามเปด Cath Lab ใหไดทั้ง 7 วัน โดยใชทรัพยากรรวมกัน เชน รพ.สนามจันทรซึ่งมีแพทย
ประจําในชวงวันหยุด และใหรพ.ราชบุรีเปดวันเพิ่ม ในวันจันทร และวันพุธ
3. การทํ า Advance Cardiac Cath Lab ส ว นใหญ Case ที่ Refer Out เป น Case ที่ มี ค วาม
ซับซอน และตองมีความเชี่ยวชาญในการผาตัด
4. Congenital Heart Disease รพ.นครปฐม ยั งต อ งรอกุ ม ารแพทย ที่ เป น Cardiologist ส ว น
รพ.ราชบุ รี มี จํ า นวนแพทย Cardiologist แล ว จํ า นวน 1 คน และที ม CVT จะต องมี ค วามเชี่ ยวชาญในเรื่อ ง
Congenital Heart Disease
มติที่ประชุม :
1) รับทราบสรุปสถานการณและการแกปญหาอัตราตายของ Stemi และ Refer out
2) มอบหมายให CSO เขต สรุปFlow การ refer out และทําหนังสือแนวทางปฏิบัติรวมกันทั้งเขต
3.5 แนวทางการดําเนินงานการบริหารคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุนภายใต
ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
นางจารุภา จํานงศักดิ์ ผูชวยผูตรวจราชการฯ : นําเสนอแนวทางการดําเนินงานการบริหารคาบริการ
ทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุนภายใตระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีขั้นตอนการดําเนินการ
จัดทําแผนจัดซื้อจัดจางงบคาเสื่อมตามแนวทางที่ สปสช.กําหนดในแตละระดับ ดังนี้
(1) ระดั บ หน ว ยบริ การ (70%) ให ผ า นมติ ที่ ป ระชุ ม คปสอ. ส งไปยั ง สปสช.เขต เสนอ อปสข.
พิจารณาอนุมัติ
(2) ระดับจังหวัด (20%) ใหผานมติที่ประชุม กวป. สงไปยัง สปสช.เขต เสนอ อปสข.พิจารณาอนุมัติ
รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุ ขภาพที่ ๕ ครั้งที่ 2/๒๕๖1 วันพุธที่ 21 กุ มภาพันธ 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห องประชุมสารวจี อาคารเฉลิมพระเกี ยรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม อํ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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(3) ระดั บเขต (10%) ให ผ านมติ ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการเขต ส งไปยั ง สปสช.เขต เสนอ อปสข.
พิจารณาอนุมัติ
ขอเสนอการพิ จ ารณาแนวทางการจัดทํ าแผนจัดซื้ อจั ดจ างหรือกรณี การขอเปลี่ยนแปลงรายการ
งบคาเสื่อม ในเขตสุขภาพที่ 5 สืบเนื่องจากปญหา ในป 2560 มีหนวยบริการบางแหง ไมไดจัดทําแผน หรือจัดทํา
แผนงบคาเสื่อมลาชาจนกระทั่งสิ้นสุดเวลาตามกําหนด 2 ป ขอใหที่ประชุม อปสข.พิจารณาขยายวัน ซึ่งที่ประชุม
อปสข.ไมมีอํานาจอนุมัติ ตองสงเรื่องเขาที่ประชุม สปสช.กลางเพื่ อพิจารณา รวมทั้งการกํากับติดตามในระดั บ
จังหวัด ตองทราบการทําแผนงบคาเสื่อมของหนวยบริการในพื้นที่ ดังนั้นจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาดังนี้ ระดับ
หนวยบริการ (๗๐%) ที่ผานมติ คปสอ. แลวตองเสนอที่ประชุม กวป.พิจารณาเห็นชอบกอนที่จะเสนอไปที่ สปสช.
เขต และนําเขาที่ประชุม อปสข.เพื่อพิจารณาอนุมัติ เชนเดียวกับระดับจังหวัด (๒๐%) ตองนําแผนเขาที่ประชุม
กวป. พิจารณาเห็นชอบแผน สวนระดับเขต (10%) เสนอเขาคณะกรรมการเขต เพื่อพิจารณาสงมาให สปสช.เขต
เพื่อเสนอในที่ประชุม อปสข.พิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม :
1) เห็ นชอบแนวทางการดําเนินงานการบริหารคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุ น
ภายใตระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
2) มอบหมายให ผูช วยผูตรวจราชการฯ สรุปผลงานเรื่องงบคาเสื่อมเสนอผูตรวจราชการทุก 6 เดือน
3) มอบหมายให สปสช. นําเสนอผลการดําเนินงานงบคาเสื่อมในการประชุมคณะกรรมการเขต 3 เดือน/ครั้ง
3.6 การสนับสนุนงบประมาณจาก สพฉ.เพื่อพัฒนาสาธารณสุขทางทะเล เขตสุขภาพที่ 5
นายแพทย สุริ นทร สืบ ซึ้ง นายแพทย สาธารณสุข จังหวัดประจวบคี รีขันธ : นํ าเสนอการสนับสนุ น
งบประมาณจาก สพฉ.เพื่อพัฒนาสาธารณสุขทางทะเล เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 5 นําเสนอโครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินในระดับพื้ นที่ เขตสุขภาพที่ ๕
โดยมีกิจกรรมฝกอบรม หลักสูตรการกูชีพฉุกเฉินทางน้ําและทางทะเล ไดรับการสนับสนุนวิทยากรจาก รพ.ฐานทัพเรือสงขลา
และกองทัพเรือภาค ๒ วัตถุประสงค เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ทางทะเลเขาถึงบริการสุขภาพ และไดรับการดูแลชวยชีวิต ใน
ภาวะวิกฤตฉุ กเฉิน ลดการเจ็บปวยจากโรคทางทะเล กลุมเปาหมาย คือ มู ลนิธิ เจาหนาที่ห องฉุกเฉิน จํานวน ๖๐ คน และ
พื้นที่เปาหมาย คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี วงเงินที่ขอสนับสนุน จํานวน ๓๙๐,๐๐๐ บาท
ผลการพิจารณา สพฉ.อนุ มั ติเสนอให ปรับปรุงแผน โดยให เพิ่ มกลุมเป าหมาย จากเดิมจํานวน 60 คน เป น
80 คน และให ครอบคลุ ม 4 จั งหวั ด คื อ : ประจวบคี รี ขั นธ เพชรบุ รี สมุ ทรสงคราม สมุ ทรสาคร โดย สพฉ.สนั บสนุ น
งบประมาณจํ านวน 500,000 บาท หลั กสู ตรสู ตรที่ ใช อบรม M.A.L.S. (Maritime and Aquatic Life Support) ให ขึ้ น
ทะเบียน “ชุดปฏิบัติการทางน้ํา” หลังผานการอบรม เพื่อใหสามารถเบิกคาชดเชยปฏิบัติการได
เงื่อนไขการบริหารเงิน กรณีที่ไมสามารถดําเนินการไดภายในกําหนด
๑. ตองคืนงบประมาณใหทาง สพฉ. หรือ สงหนังสือชี้แจงมายัง สพฉ.
๒. สพฉ. จะไมพิจารณาสนับสนุนงบประมาณใหในปถัดไป
มติที่ประชุม :
1) รับทราบการสนับสนุนงบประมาณจาก สพฉ.เพื่อพัฒนาสาธารณสุขทางทะเล เขตสุขภาพที่ 5
2) มอบหมายใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรงรัดการเสนอโครงการมาที่เขต
ภายในเดือนกุมภาพันธ 2561 เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากเขตและสพฉ.
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แผนการสนับสนุนการตรวจหองปฏิบัติการของรพ.สต.ติดดาว
รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุ ขภาพที่ ๕ ครั้งที่ 2/๒๕๖1 วันพุธที่ 21 กุ มภาพันธ 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห องประชุมสารวจี อาคารเฉลิมพระเกี ยรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม อํ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

หนา 11

นางศิ ริ ว รรณ ชั ยสมบู ร ณ พั นธ ผู อํ านวยการศู นย วิ ท ยาศาสตร การแพทย ที่ 5 สมุ ท รสงคราม :
นําเสนอแผนการสนับสนุนการตรวจหองปฏิบตั ิการของรพ.สต.ติดดาว
การประกันคุณภาพการทดสอบดาน LAB หรือ EQA เปนหนึ่ งในเกณฑ รพ.สต.ติดดาว ที่ผานมา ไดประสาน
ใหCup และรพ.สต. สมัครเขารวมการตรวจประเมิน จากการตรวจนิเทศพบวาภาครัฐที่เปดใหบริการไดปดการรับสมัครแลว
และภาคเอกชนมี คาใช จายสูง ศู นย วิทยาศาสตรการแพทย จึงได จัดทําโครงการ EQA เพื่อใหรพ.สต. ได สมั ครเข ารวมการ
ทดสอบ กลุมเปาหมายหนวยบริการปฐมภูมิ ในเขตสุขภาพที่ 5 ที่ ยังไมไดสมัคร EQA เปนการประกันคุณภาพ การทดสอบ
ด าน LAB หรื อ EQA รายการที่ เป ดให บริ การครบ 5 รายการ จํ านวน 1 รอบ อั ตราค าบํ ารุ ง : 500 บาท โดยการ
ประชาสัมพันธหนังสือราชการแจงเวียน และ Website ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 5 สมุทรสงคราม และการลงทะเบียน
สสอ. หรือ รพ.แมขาย เปนผูลงทะเบียนสมัคร และโอนเงินคาอัตราคาบํารุงในการใหบริการตามจํานวนหนวยปฐมภูมิที่สมัคร
แผนการดําเนินงาน
1. เริ่มประชาสัมพันธ และขออนุมัติโครงการ ประมาณเดือน กุมภาพันธ – มีนาคม 2561
2. เตรียมตัวอยาง และสงตัวอยางไปยัง สสจ. หรือ CUP ประมาณเดือน พฤษภาคม 2561
3. หนวยปฐมภูมิทดสอบตัวอยางและรายงานผลกลับทาง Web และ email ประมาณเดือน มิถุนายน 2561
4. สงรายงานผลเบื้องตน ทางไปรษณียและ email ประมาณเดือน กรกฎาคม 2561
5. สงรายงานผลรายหนวย และสรุปรายงานผลภาพรวม ประมาณเดือน สิงหาคม 2561
มติที่ประชุม :
1) รับทราบแผนการสนับสนุนการตรวจหองปฏิบัติการของ รพ.สต.ติดดาว ในเขตสุขภาพที่ 5
2) มอบหมายใหศูนยวิทยาศาสตรการแพทยฯ ติดตามการประเมินคุณภาพมาตรฐาน EQA ใน รพ.สต.แตละแหง
3) มอบหมายให PM รพ.สต.ติดดาว จัดทําแนวทาง หรือ คูมือในการปฏิบัติรวมกันในภาพเขต
4) สนับสนุนหนวยปฐมภูมิดานการประกันคุณภาพการทดสอบ EQA เพื่อใหผานเกณฑรพ.สต.ติดดาว
๔.๒ ขอความเห็นชอบการลงทุนครุภัณฑสิ่งกอสรางที่เกินกวา 100,000 บาท จากเงินบํารุง
แพทยห ญิ งสมพิ ศ จําปาเงิน ผูอํา นวยการโรงพยาบาลอูท อง : ขอความเห็ นชอบโครงการติ ดตั้ ง
ระบบอัดและจายอากาศทางการแพทยชนิดทอ
โรงพยาบาลอูทองไดจัดทําโครงการติดตั้งระบบอัดและจายอากาศทางการแพทยชนิดทอ จํานวน
15 จุด ราคา 265,000 บาท เพื่อรองรับการ Refer Back
บริบทของโรงพยาบาลอูทอง เปนโรงพยาบาลชุมชน ระดับ M2 ขนาด 150 เตียง รพ.สต. 22 แหง
จํานวนประชากรทั้งหมด 121,990 คน (ชาย 59,356 คน หญิง 62,634 คน ผูสูงอายุ รอยละ 21.42) ขอมูล
ปญหาสุขภาพ COPD Pneumonia in Adult และ Sepsis จากป 2559 มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเปนกลุมโรคที่เปน
ปจจัยหลักของการเกิดภาวะวิกฤติทางเดินหายใจ โดยเฉพาะ Pneumonia in Adult ที่ตองใชเครื่องชวยหายใจ
รอยละ 73.84 และมีป ญ หาดา นการใช Respirator ไมเพี ยงพอ เดิ มมี การยื มจากโรงพยาบาลภายในจังหวั ด
ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ
1. ประชาชนในพื้นที่สามารถเขาถึงบริการในระยะวิกฤติไดอยางรวดเร็ว
2. สร า งความเชื่ อ มั่ น และศรั ท ธาของประชาชนในพื้ นที่ ต อศั กยภาพของโรงพยาบาลในการ
ตอบสนองความตองการไดอยางปลอดภัย
3. การสงมอบบริการที่มีคุณภาพสูประชาชน
มติที่ประชุม : 1) เห็นชอบการลงทุนครุภัณฑสิ่งกอสรางที่เกินกวา 100,000 บาท จากเงินบํารุง
2) มอบหมายผู บริ หารในการขอใช เงิ นบํ ารุ ง กรณี เกิ นกว า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต องนํ าเข าที่ ประชุ ม
คณะกรรมการเขตฯ พิจารณาเห็นชอบและเสนอผูตรวจราชการฯ ลงนาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุ ขภาพที่ ๕ ครั้งที่ 2/๒๕๖1 วันพุธที่ 21 กุ มภาพันธ 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห องประชุมสารวจี อาคารเฉลิมพระเกี ยรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม อํ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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4.3 (ราง) กรอบแนวทางการจัดงานสาธารณสุข 100 ป เขตสุขภาพที่ 5
นายแพทย นริ นทรรัช ต พิ ชญคามินทร นายแพทยสาธารณสุ ขจั งหวัดราชบุ รี : นํ าเสนอ (ราง)
กรอบแนวทางการจัดงานสาธารณสุข 100 ป เขตสุขภาพที่ 5
ชื่องาน “ตามรอย ๑๐๐ ป สาธารณสุข ไทย นครราชสุกาญน เพชรสมุท รคี รีขันธ ” วั นที่ จัดงาน
ระหวางวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561 หรือ 21-25 พฤษภาคม 2561 สถานที่จัดงาน จวนผูวาราชการจังหวัด
ราชบุรี (จวนเการิมน้ํา) หรืออาคารสโมสรเสือปา ศูนยอนามัยที่ ๕ ราชบุรี
กิจกรรมภายในงาน มีการจัดบูธและแสดงนิทรรศการตางๆ ของแตละจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ ๕
และจัดแสดงนวัตกรรมดานการสาธารณสุข สวน Concept ของงาน คือ คุณูปการของพระราชวงศจักรีที่มีตอ
การแพทยและสาธารณสุข การยอนรอยวิวัฒนาการสาธารณสุข ๑๐๐ ป ในเขตสุขภาพที่ ๕ และสาธารณสุขเขต 5
ยุค Thailand 4.0
ยกตัวอยางขอมูลของจังหวัดราชบุรี
รพ.โพธาราม : เปนโรงพยาบาลอําเภอโรงพยาบาลแรกของจังหวัดราชบุรี เปดใหบริการเมื่อวันที่ ๔
พ.ค. ๒๔๙๕
ศูนยอนามัยที่ ๕ ราชบุรี : เปดใหบริการเมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จเปดศูนยฯ เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๑๒
รพ.สต.สวนผึ้ง : เปนสํานักงานผดุงครรภและสถานีแพทยอาสาทางอากาศในสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีแหงแรกของจังหวัดราชบุรี
รพร.จอมบึ ง : สมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว มหาวชิ ราลงกรณบดิ ท รเทพยวรางกู ร (เมื่ อครั้ งดํ ารงพระ
อิสริยยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) เสด็จเปดโรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๒๑
สอน.คูบัว : สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดราชบุรีทําพิธเี ปดอยางเปนทางการ เมื่อวันที่
๑๕ ต.ค. ๒๕๓๖
เพิ่ ม เติ ม จาก สคร.5 การดํ า เนิ นการกํ าจั ดโรคคุ ดทะราด ป พ.ศ.2493 ส ว นรายละเอี ยดอื่ น ๆ
สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดจากแพทยพื้นบาน แพทยแผนไทย
มติที่ประชุม :
1) รับทราบ (ราง) กรอบแนวทางการจัดงานสาธารณสุข 100 ป เขตสุขภาพที่ 5
2) มอบหมายให ค ณะกรรมการจั ดงานสาธารณสุ ข 100 ป เขตสุ ข ภาพที่ 5 พิ จ ารณาสถานที่
รายละเอียด และระยะเวลาในการจัดงานใหเหมาะสม
3) มอบหมายผูบริหารทุกจังหวัด จัดสงขอมูลเพื่อรวมกิจกรรมงานสาธารณสุข 100 ป ไปที่จังหวัด
ราชบุรี
4.4 ความกาวหนาการดําเนินงาน Smart Hospital รพศ./รพท. ในเขตสุขภาพที่ 5
โรงพยาบาลพลหลพลพยุหเสนา : นําเสนอความกาวหนาการดําเนินงาน Smart Hospital ของ
โรงพยาบาลพลหลพลพยุหเสนามีเปาหมายเพื่อลดความแออัด และเพิ่มความพึ่งพอใจของผูใชบริการ สถานการณ
อัตราการครองเตี ยงของโรงพยาบาลประมาณร อยละ 85 และระยะเวลารอคอย OPD ประมาณ 4 ชั่ ว โมง
ความพึ ง พอใจประมาณร อ ยละ 70 – 80 เขตสุ ข ภาพที่ 5 ได Implement เรื่ อ ง Smart hospital เป น
4 ประเด็ น คื อ Smart Appointment Smart Service Smart delivery และ Smart Intermediate Care
และได มี รพ.นํารอง จํานวน 8 แหง ไดแก โรงพยาบาลพลหลพลพยุห เสนา นําเสนอเรื่อง Paper less จํานวน
ผูปวยเพิ่มขึ้นทุกวัน เวชระเบียนยากตอการคนหา และการลงขอมูลไมครบ ไดมีการศึกษาดูงานที่หนองบัวลําภู
และ เชียงคํา เปนรพ.ระดับ M1 ที่ดําเนินการสําเร็จและหารือกับทีมเพื่อ Apply เริ่มจากการ Scan เวชระเบียน
โดยกําหนดวันและตั้ งทีม เพื่ อขึ้ นระบบและแกป ญ หา ตั้งแตเริ่มดํ าเนินการจนเสร็จในระยะเวลา 2 เดือน และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุ ขภาพที่ ๕ ครั้งที่ 2/๒๕๖1 วันพุธที่ 21 กุ มภาพันธ 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห องประชุมสารวจี อาคารเฉลิมพระเกี ยรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม อํ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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เปลี่ ย นระบบใน OPD ให ร ะยะเวลาน อ ยลง ซึ่ งผู ป ว ยจะถื อกระดาษเพี ยง 1 ใบ โดยมี ที ม จากเชี ยงคํ า และ
หนองบัวลําภูมาชวยในการจัดระบบ ประโยชนที่ไดรับ คือ ลดความแออัด และระยะรอยคอยลดลงรอยละ 20
เวลาลดลงประมาณ 30 นาที ลดเจาหนาที่หองบัตรไดรอยละ 50 และลดการใชใบ Lab ประมาณรอยละ 30
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จากการวิเคราะหเรื่องการรอคอย รอยละ 90 เปนการรอตรวจ และอีก
รอยละ 10 เปนการตรวจ และรอรับยา ซึ่งแพทยนัดเวลา 08.00 น. ทุกราย และไดคิดการนัดเปนชั่วโมง ยังมี
ป ญ หาเรื่องแพทย เพราะมี ผู ป ว ยหนั กเต็ ม Ward ทํ า ให ออกตรวจช า ซึ่งจะดํ า เนิ นการเขี ยนระบบของ Smart
Phone ที่ทําใหผูปวยทราบวาจะไดตรวจเวลาใด จะไมตองนั่งรอตรวจทําใหลดความแออัด
โรงพยาบาลราชบุ รี ได ดํ า เนิ นการ 4 เรื่ อ ง Smart Appointment Smart Service Smart
Delivery และ Smart Intermediate Care และมี ก ารดํ า เนิ น การเรื่ อ งโปรแกรม Hygge ใช ไ ด เฉพาะกั บ
ระบบปฏิบัติการ Android โดยเริ่มที่เวชระเบียน และมีตู Kiosk ซึ่งเตรียมระบบและทดลองในรพ.แลว
โรงพยาบาลบ า นแพ ว (องค การมหาชน) เรื่ อง Paper less ได ดําเนิ นการมาแล ว 17 ป จะ
นํ า เสนอเรื่ อ ง Smart Service คื อ Health Register ผู ป ว ยที่ มี บั ต รนั ดทํ า การ Scan ชื่ อผู ป ว ยจะถู กเช็ ค สิ ท ธิ
อัตโนมัติ เชน มาแผนกตา เมื่อ Scan เสร็จ ผูปวยสามารถเขาไปรอเรียกคิวที่แผนกตาไดเลย ใชเวลาประมาณ 3
นาที สวน Smart Appointment Online ไดดําเนินการดานระบบเสร็จแลว สามารถเริ่มใชไดในเดือนมีนาคม โดย
เริ่มตนที่แผนกจักษุ
มติที่ประชุม :

1) รับทราบความกาวหนาการดําเนินงาน Smart Hospital รพศ./รพท. ในเขตสุขภาพที่ 5
2) มอบหมายให ผูอํานวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และผูอํานวยการโรงพยาบาลนครปฐม
รับผิดชอบเปน PM เรื่อง Smart Hospital
3) ใหหนวยบริการทุกแห งในเขตสุขภาพที่ ๕ ดํ าเนิ นการปรับปรุงห องน้ํ าทั้งแผนกผูป วยนอกและ
ผูปวยใน และขอใหถือเปนวาระสําคัญของเขตสุขภาพที่ 5
4) มอบหมาย PM สิ่งแวดล อม (นายแพทยสาธารณสุ ขจังหวั ดสมุ ทรสงสาคร) ลงไปดูในพื้ นที่ เพื่ อ
พิจารณาใหการสนับสนุนปรับปรุงหองน้ําใหสอดรับกับนโยบาย Smart Hospital
5) มอบหมายให CIO เขตสุขภาพที่ ๕ เตรียมระบบขอมูล รองรับ Smart Hospital
๖) มอบหมายใหโรงพยาบาลทุกแหงแตงตั้งคณะกรรมการ Smart Hospital
7) มอบหมายใหรพศ./รพท.ดําเนินการเรื่อง Paper Less ใหสําเร็จภายใน 3 – 6 เดือน
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ การสงขอมูลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (Cockpit)
นายแพทยชุมพล เดชะอํ าไพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล า เพชรบุรี : นําเสนอการส ง
ขอมูลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (Cockpit)
จากการประชุมคณะทํางานติดตาม กํากับ ตรวจสอบคุณภาพขอมูล การตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข (Cockpit) ประจําปงบประมาณ 2561 ไดเห็นชอบใหมกี ารตัดขอมูล (Freeze) ในระบบคลังขอมูล
ดานการแพทยและสุขภาพ (HDC) รวมทั้งขอมูลจากแหลงอื่นๆทั้ง 35 ตัวชี้วดั (ขอมูล ณ วันที่สุดทายของเดือน
ทุกวันที่ 10 ของเดือน เพื่อใหคณะทํางาน Cockpit ระดับกระทรวง ไดรวมกันวิเคราะห และสงให CIO ระดับเขต
สุขภาพ ตรวจสอบความถูกตอง แลวแจงกองตรวจราชการ ภายในวันที่ 15 ของเดือน เพื่อเปนขอมูลรายงานใน
ระบบ Cockpit ระดับกระทรวงสาธารณสุข
มติที่ประชุม : รับทราบแนวทางการสงขอมูลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (Cockpit)
รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุ ขภาพที่ ๕ ครั้งที่ 2/๒๕๖1 วันพุธที่ 21 กุ มภาพันธ 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห องประชุมสารวจี อาคารเฉลิมพระเกี ยรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม อํ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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5.2 การสรรหาและคัดเลือกนักสาธารณสุขดีเดน รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจําป 2561
แพทยหญิงดารารัตน รัตนรักษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลหัวหิน : นําเสนอการสรรหาและคัดเลือกนัก
สาธารณสุขดีเดน รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจําป 2561
การสรรหาและคั ดเลื อกนั กการสาธารณสุ ข ดี เด น รางวั ล ชั ยนาทนเรนทร ประจาป 2561 ซึ่ ง
ประเภทรางวัลมี ๕ ประเภท คือ
๑) นักการสาธารณสุขดีเดน ประเภทบริหาร
๒) นักการสาธารณสุขดีเดน ประเภทบริการ
๓) นักการสาธารณสุขดีเดน ประเภทวิชาการ
๔) นักการสาธารณสุขดีเดน ประเภทผูนําชุมชน
๕) นักการสาธารณสุขดีเดน ประเภทประชาชน
โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหงเสนอชื่อการคัดเลือกสงเขต ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2561
เพื่อใหเขตคัดเลือกเสนอสถาบันบรมราชชนก
ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเดน รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจาป 2561
ขั้นตอนที่ 1 ประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการรับสมัครและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเดนรางวัล
“ชัยนาทนเรนทร” ผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต เดือนกุมภาพันธ 2561 และสงหนังสือไปยังองคกรภาครัฐ เอกชน ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 2 การเสนอชื่อ โดยแบงเปน 3 ประเภท คือ
1) การเสนอชื่ อโดยคณะกรรมการฝ ายวิช าการ และคั ดเลือกระดั บ ชาติ ให ส งรายชื่ อไปยั งฝ า ย
เลขานุการคณะกรรมการรางวัลชัยนาทนเรนทร (สถาบันพระบรมราชชนก) ภายในเดือนเมษายน 2561
2) การเสนอโดยเขตสุขภาพที่ 5 (12 เขตสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร 5 สาขา)
2.1) หนวยงานตางๆ เสนอชื่อไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2.2) คณะกรรมการระดับจังหวัดแตงตั้งโดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดคัดกรองและเสนอชื่อ
สาขาละ 1 คน / 1 จังหวัด
2.3) คณะกรรมการคัดเลือกระดับเขตแตงตั้งโดยผูตรวจราชการเขตสุขภาพคัดกรองและเสนอ
ชื่อสาขาละ 1 คน / 1 เขต ภายในเดือนมีนาคม และสงรายชื่อไปยังฝายเลขานุการคณะกรรมการรางวัลชัยนาท
นเรนทร (สถาบันพระบรมราชชนก) ภายในเดือนเมษายน 2561
3) การเสนอชื่อโดยองคกรนิติบุคคล มหาวิทยาลัย สมาคมมูลนิธิ สภาวิชาชีพ ใหสงรายชื่อไปยังฝาย
เลขานุการคณะกรรมการรางวัลชัยนาทนเรนทร (สถาบันพระบรมราชชนก) ภายในเดือนเมษายน 2561
การคัดเลือกผูบริหารสาธารณสุข ดีเดน ประจําป 2560 เขารับโลประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
1) ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน เขตละ 1 ทาน
2) สาธารณสุขอําเภอ เขตละ 1 ทาน
3) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหรือหัวหนาสถานีอนามัยเขตละ 1 ทาน
โดยมีขั้นตอนการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการของชมรม (ชมรมผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและ
ชมรมสาธารณสุข) ของแตละเขตดําเนินการสรรหาตัวแทนผูบ ริหารสาธารณสุขดีเดนประจําเขตทั้ง 3 กลุมตําแหนง
ขั้นตอนที่ 2 ผูตรวจราชการประจํ าเขต รวมกั บคณะกรรมการชมรม พิ จารณาคั ดเลือกผูบ ริหาร
สาธารณสุข
ขั้นตอนที่ 3 ผูตรวจราชการสาธารณสุข ประจําเขต นําเสนอชื่อผูบริหารสาธารณสุขดีเดนประจําเขต
ตามโควตาที่กําหนด ใหสมาคมนักบริหารสาธารณสุข ภายวันที่ 1 มีนาคม 2561
มติที่ประชุม : รับทราบแนวทางการสรรหาและคัดเลือกนักสาธารณสุขดีเดน รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจําป 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุ ขภาพที่ ๕ ครั้งที่ 2/๒๕๖1 วันพุธที่ 21 กุ มภาพันธ 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห องประชุมสารวจี อาคารเฉลิมพระเกี ยรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม อํ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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5.3 การนําขอมูลเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลชุมชนเขาระบบ GFMIS
นพ.โมลี วนิ ช สุ ว รรณ ผู อํ า นวยการโรงพยาบาลสมุ ท รสาคร : นํ า เสนอการนํ า ข อ มู ล เงิ น นอก
งบประมาณโรงพยาบาลชุมชนเขาระบบ GFMIS
หลักการเขาสูระบบ GFMIS ของหนวยบริการ
1) หนวยเบิกจาย โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป (เบิกจายเงินโดยตรงจากคลังจังหวัด) ใหเขา
GFMIS ดวย บช. 01
2) หนวยบริการอื่นๆ โรงพยาบาลชุมชน ถือเปนศูนยตนทุนใหเขา GFMIS ดวย บช.11
ผลการบันทึกขอมู ลรอบที่ 1 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลศูนย จํ านวน 4 แห ง
โรงพยาบาลทั่ วไป จํ านวน 11 แห งบั นทึ กรายการแล ว และศู นยตนทุ น (โรงพยาบาลชุ มชน) ที่ เบิ กจ า ยผ า น
สํา นั กงานสาธารณสุ ข จั งหวั ดในเขตสุ ข ภาพที่ 5 จํา นวน 3 จังหวั ดนํ า รอง คื อ สํ า นั กงานสาธารณสุ ข จังหวั ด
นครปฐม จํ านวน 8 แหง ยั งไมมี การบั นทึ กรายการข อมู ล ในระบบ GFMIS สว นสํ านั กงานสาธารณสุข จังหวั ด
เพชรบุรี จํานวน 7 แหง และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 2 แหง บันทึกรายการขอมูลใน
ระบบ GFMIS แลว
มติที่ประชุม : รับทราบแนวทางการนําขอมูลเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลชุมชนเขาระบบ GFMIS
5.4 สรุปผลการนําเรื่องงบลงทุน/การเงินการคลัง/Service Plan เขาวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหนวยบริการสุขภาพ ประจําเดือน ธันวาคม 2560–มกราคม 2561นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
สํานั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขไดมี หนั งสือแจงสํ านั กงานสาธารณสุข จังหวัด และสํ านักงานเขต
สุ ข ภาพทุ กแห ง ให มี การนํ า วาระการประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ห ารหน ว ยบริก ารสุ ข ภาพทุ กแห ง ได แ ก
โรงพยาบาลศู นย โรงพยาบาลทั่ ว ไป โรงพยาบาลชุ ม ชน และโรงพยาบาลสงเสริม สุ ข ภาพตํ าบล เพื่ อติ ดตาม
ความกาวหนา ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค ในหัวขอ 1) การติดตามความกาวหนางบลงทุน 2) การ
บริหารการเงินการคลัง 3) Service Plan
ประเด็นสําคัญ
ขอใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดแจงหนวยบริการสุขภาพทุกแห ง สงรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารหน ว ยบริ การสุ ข ภาพ ให สํ านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ด และสรุ ป ภาพรวมจั งหวั ดส งให
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 5 ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน
จํานวนหนวยบริการสุขภาพ แบงเปนรายจังหวัด
1. จังหวัดนครปฐม 17 แหง ไดแก สสจ. 1 แหง, รพศ. 1 แหง, รพช. 8 แหง, สสอ. 7 แหง
2. จังหวัดราชบุรี 22 แหง ไดแก สสจ. 1 แหง, รพศ. 1 แหง, รพท. 3 แหง, รพช. 7 แหง, สสอ. 10 แหง
3. จังหวัดกาญจนบุรี 29 แหง ไดแก สสจ. 1 แหง, รพท. 2 แหง, รพช. 13 แหง, สสอ. 13 แหง
4. จังหวัดสุพรรณบุรี 21 แหง ไดแก สสจ. 1, แหง รพศ. 1 แหง, รพท. 1 แหง, รพช. 8 แหง, สสอ. 10 แหง
5. จังหวัดสมุทรสาคร 6 แหง ไดแก สสจ. 1 แหง, รพศ. 1 แหง, รพท. 1 แหง, สสอ. 3 แหง
6. จังหวัดสมุทรสงคราม 7 แหง ไดแก สสจ. 1 แหง, รพท. 1 แหง, รพช. 2 แหง, สสอ. 3 แหง
7. จังหวัดเพชรบุรี 17 แหง ไดแก สสจ. 1 แหง, รพท. 1 แหง, รพช. 7 แหง, สสอ. 8 แหง
8. จังหวัดประจวบคีรีขันธ 17 แหง ไดแก สสจ. 1 แหง, รพท. 2 แหง, รพช. 6 แหง, สสอ. 8 แหง
สรุปการติดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหนวยบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5
1. จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนธันวาคม 2560 - เดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 100
2. จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนธันวาคม 2560 - เดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 100
รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุ ขภาพที่ ๕ ครั้งที่ 2/๒๕๖1 วันพุธที่ 21 กุ มภาพันธ 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห องประชุมสารวจี อาคารเฉลิมพระเกี ยรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม อํ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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3. จังหวัดสมุทรสาคร เดือนธันวาคม 2560 รอยละ 33.33 เดือนมกราคม 2561 รอยละ 83.33 เดือน
กุมภาพันธ 2561 รอยละ 100
4. จังหวัดเพชรบุรี เดือนธันวาคม 2560 รอยละ 47.06 เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ
94.12
5. จั งหวั ดราชบุ รี เดื อนธั นวาคม 2560 รอยละ 31.82 เดือนมกราคม 2561 ร อยละ 13.64 เดื อน
กุมภาพันธ 2561 รอยละ 31.82
6. จังหวัดประจวบคีรีขันธ เดือนธันวาคม 2560 รอยละ 11.76 เดือนมกราคม 2561 รอยละ 35.29
เดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ17.65
7. จังหวัดกาญจนบุรี เดือนธันวาคม 2560 รอยละ 20.69 เดือนมกราคม 2561 รอยละ 13.79 เดือน
กุมภาพันธ 2561 รอยละ 17.24
8. จังหวัดนครปฐม เดือนธันวาคม 2560 รอยละ 58.82 เดือนมกราคม 2561 รอยละ 35.29 เดือน
กุมภาพันธ 2561 รอยละ 5.88
มติที่ประชุม : รับทราบสรุปผลการนําเรื่องการเงินการคลัง/งบลงทุน/Service Plan เขาวาระประชุม
5.5 เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายและแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
นายแพทยส าโรจน มะรุม ดี นายแพทยส าธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุ รี : นํ าเสนอเรงรั ดการเบิ ก
จายเงินงบประมาณรายจายและแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปรายละเอียดการดําเนินการเบิกจายงบประมาณ ขอมูลการเบิกจายงบประมาณ ในระบบ GFMIS
และการดําเนินการบาบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยยาเสพติด จากระบบรายงายขอมูลบําบัดรักษาและฟนฟูผูติด
ยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 5 งบประมาณ 12,748,000 บาท ขอมูล ณ วันที่ 31
มกราคม 2561 เบิกจาย 2,762,645 คิดเปนรอยละ 21.67 และจากการแจงของแตละจังหวัดขอมูล ณ วันที่
21 กุมภาพันธ 2561 เบิกจายไป 5,089,111 บาท คิดเปนรอยละ 39.92 คาดวาจะเบิกจายเสร็จสิ้น ภายใน
เดือน มีนาคม 2561
ผลการดําเนินงานการบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยยาเสพติด ขอมูล ณ 31 มกราคม 2561
ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 5 แบงเปน 2 ประเภท คือ
1) แบบสมัครใจ เปาหมาย จํานวน 2,960 ราย ผลการบําบัด 241 ราย คิดเปนรอยละ 8.14
2) แบบบังคับบําบัด เปาหมายจํานวน 2,894 ราย ผลการบําบัด 1,163 ราย คิดเปนรอยละ 40.19
สรุปรายละเอียดการดําเนินการเบิกจายงบประมาณ
จังหวัดสมุทรสาคร : มีกิจกรรมโครงการตามงบประมาณ ที่กําหนดเรียบรอยแลว รอดําเนินการและ
จัดการเบิกจายตามรอบที่จะถึง นาจะเสร็จสิ้นเดือนมีนาคม 2561
จังหวัดสมุทรสงคราม : อยูระหวางสงหลักฐานเบิกจาย เหลือที่ยังไมไดใชอีก 50,000 บาท
จังหวัดเพชรบุรี : ใชไปประมาณรอยละ 50 แตเปนการยืมเงินไปใช กําลังดําเนินการเบิกคืน
จั งหวั ดประจวบคี รี ขั น ธ : งบประมาณมาปลายป 2560 ต นมกราคม 61 จั ด เตรี ยมขออนุ มั ติ
โครงการ คาดวานาจะใชงบเบิกจายไดครบตามกําหนด
จังหวัดราชบุรี : สวนกลางชี้แจงเดือนธันวาคม กวาจะไดใชงบเบิกจาย เริ่มเบิกประมาณมกราคม
2561 กําลังเบิกจายงบประมาณสิ้นเดือน มีนาคมคาดวาเบิกจายไมนอยกวารอยละ 85
จังหวัดสุพรรณบุรี :ใชงบไปแลวรอยละ 97.22
จังหวัดกาญจนบุรี : ใชประมาณรอยละ 81.50 % กําลังดําเนินการเบิกจาย
จั งหวั ดนครปฐม : กํ า ลั งดํ า เนิ นการเบิ กจ า ยร อยละ 20 รอบแรกรอเจ า หน า ที่ บั น ทึ กส งข อมู ล
จะเบิกจายเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุ ขภาพที่ ๕ ครั้งที่ 2/๒๕๖1 วันพุธที่ 21 กุ มภาพันธ 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห องประชุมสารวจี อาคารเฉลิมพระเกี ยรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม อํ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
การกําหนดเปาหมายเปนในลักษณะการประมาณการหรือคาดการณวาจะเกิดหรือจะมีในเชิงสถิติที่
นาเชื่อถือได แตในการดําเนินการคนหาตองอาศัยความรวมมือจากหลายหนวยงาน/ภาคีเครือขาย นโยบายของ
ผูบริห ารทุกระดับ /ทุกหนวยงานรวมถึงงบประมาณ หากขาดสวนใดสวนหนึ่งไปอาจสงผลทํา ให เป าหมายการ
ดําเนินงานไมบรรลุผลที่ตั้งไว เปาหมายสมัครใจมากเกินไป (ทุกจังหวัด) แนวทางแกไขในการกําหนดเปาหมายควร
สอดคลองกับขอมูลจริงในพื้นที่
ระบบการบํ า บั ด แบบสมั ค รใจยั งมี ผู เข า บํ า บั ด น อยส ว นมากเป นแบบบั งคั บ บํ า บั ดส งผลทํ า ให
ประสิทธิภาพการบําบัดไมดีเทาที่ควร แนวทางแกไขหนวยงานที่เกี่ยวของตองเขามาดําเนินการแกไขรวมกันอยาง
จริงจัง ในจังหวัดสมุทรสงคราม
ผูรับการบําบัดสวนใหญเปนประชากรแฝง ตางดาว บําบัดยากมีขอจํากัดดานการสื่อสาร ในจังหวัด
สมุทรสาคร ขอเสนอแนะควรมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการ
ฝายคนหา คือ ตํารวจกับมหาดไทย ยึดเปาหมายเปนหลักในการปฏิบตั ิงาน ทําใหมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานดานการบําบัดของสาธารณสุข เนื่องจากเปาหมายจริงในพื้นที่ กับเปาหมายที่กําหนดไมสอดคลองกัน
ทําใหขอมูลบางสวนยังไมสมบูรณ จึงขึ้นในระบบ บสตนอย ในจังหวัดเพชรบุรี
ระบบการบําบัดผูปวยยาเสพติด
1) จั งหวั ดไมมี ส ถานพยาบาลที่ รองรั บ ผู ปว ยยาเสพติ ดที่ มีอาการติ ดรุนแรง ต องส งไปยั งจั งหวั ด
ใกลเคียง คือสถาบันกัลยาราชนครินทรหรือโรงพยาบาลธัญญารักษ ทําใหมีปญหาเรื่องการเดินทาง คาใชจายใน
การบําบัดรักษา ซึ่งเปนภาระของครอบครัว
2) การนําเยาวชนเขารับการบําบัด ผูปกครองบางสวนไมยอมรับเกรงวาจะมีตราบาปติดตัว
3) ผูบริหารสถานศึกษาบางแหงไมเปดเผยขอมูลที่เปนจริง ทําใหเยาวชนในสถานศึกษาที่เปนกลุม
ผูใช/ผูเสพ ไมไดเขารับการบําบัด
การติดตามผูผานการบําบัด
1) ผูผานการบําบัดบางราย ยายที่อยู หรือยายไปทํางานนอกพื้นที่สงผลใหการติดตามภายหลังการ
บําบัดรักษามีปญหาในบางครั้ง
2) ระบบเครือขายการติดตามผูปวยยาเสพติดในชุมชน ยังไมเปนรูปธรรมชัดเจน โดยเฉพาะความ
ปลอดภัยของเจาหนาที่
มติที่ประชุม : รับทราบเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายและแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
5.6 เรื่องของศูนยวิชาการ ในเขตสุขภาพที่ 5
นายสุ เมธ องค ว รรณดี ผู อํ า นวยการสํ า นั กงานป องกั น ควบคุ ม โรคเขต 5 ราชบุ รี : นํ า เสนอ
สถานการณโรคติดตอที่สําคัญในเขตสุขภาพที่ 5
สถานการณ โรคไขเลือดออก ประจําสัปดาหที่ 5 ขอมูล ณ วันที่ 13 กุม ภาพันธ 2561 มีผูปว ย
จํานวน 2,216 อัตราปวยตอแสนประชากร 3.37 เสียชีวิตแลว 7 ราย อัตราตายรอยละ 0.32 อยูในเขตภาค
กลาง 6 คน มีเขต 5 จํานวน 2 คน ในจังหวัดเฝาระวัง คือ นครปฐม และสมุทรสาคร
สถานการณ โรคหัดมี อัตราเพิ่ มสู งขึ้ น ในช วง 2 ป ที่ ผ านมา ในเขต 5 มีการกระจายมากที่สุ ดใน
จังหวัดสมุทรสาครเนื่องจากมีประชากรตางดาวมีจํานวนมาก ปจจัยสําคัญที่สงผลใหเกิดการระบาดคาดวามาจาก
การไมไดรับวัคซีนปองกันโรคเนื่องจากผูปวยมากกวารอยละ 80 ไมมีประวัติไดรับวัคซีนหรือไมแนใจเรื่องประวัติ
วัคซีน การควบคุมและปองกันโรคทุกจังหวัดควรทบทวนขอมูลความครอบคลุมของวัคซีน หากความครอบคลุมของ
วัคซีนต่ํากวาเกณฑควรเรงดําเนินการใหวัคซีนในกลุมเปาหมาย การเฝาระวังโรคควรเนนใหบุคลากรทางการแพทย
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และสาธารณสุขที่เกี่ยวของทราบเรือ่ งโครงการกําจัดหัดและการเฝาระวังโรคหัดการลงขอมูลในฐานขอมูลโครงการ
กําจัดหัดและเก็บตัวอยางเลือดสงตรวจในผูปวยไขออกผื่นหรือแพทยสงสัยหัดทุกราย
สถานการณโรคพิษสุนัขบาในคนและในสัตวพบมากขึน้ ป 2559 พบมีผูเสียชีวิต 14 ราย ป 2560
จํานวน 11 ราย และป 2561 จํานวน 1 ราย รอยละ 91 ของผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุ นัขบาไม ไดเขารับ PEP
หรื อไดรั บ ไม ค รบ พื้ นที่ ซ้ําซากในภาคกลาง และกระจายตัวไปทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อเพิ่ มขึ้ นแต ไม พบโรคใน
ภาคเหนือและภาคใต
มติที่ประชุม : รับทราบสถานการณโรคที่ตองเฝาระวังในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 5
5.7 เรื่องของ สปสช. เขต 5 ราชบุรี
นายแพทยรัฐพล เตรียมวิชานนท ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 5 ราชบุรี
: นําเสนอสรุปผลการดําเนินงานงบคาเสื่อมป 2560 -2561
สรุปภาพรวมของการดําเนินการงบคาบริการทางการแพทยฯ ปงบประมาณ 2560
ไดแก
จังหวัดราชบุรี ยังมีงบประมาณที่ยังไมดําเนินการทั้งสิ้น 868,521.87 บาทประกอบดวย ๒ CUP คือ
รพ.บานโปง และบางแพ รวมจํานวน 700,000 บาท สวน รพ.โพธาราม ไมไดบันทึกแผนสวนของ รพ.สต.
จั งหวั ด กาญจนบุ รี จํ า นวน 105,300 บาท : รพ.พหลพลพยุ ห เสนา เนื่ อ งจากรอการอนุ มั ติ
เปลี่ยนแปลงรายการ
จังหวัดนครปฐม : รพ.สามพราน บันทึกรพ.สต.ไมครบ
จังหวัดสมุทรสาคร : รพ.กระทุมแบน ไมบันทึกของ รพ.สต.
มติที่ประชุม :
1) รับทราบผลการดําเนินงานงบคาเสื่อมป 2560 – 2561
2) มอบหมายนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ติดตามงบประมาณที่ยังไม
ดําเนินการจัดหาป 2560
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 หลักสูตรการฝกอบรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
นายวรเดช ช างแก ว พยาบาลวิ ชาชี พชํ านาญการพิ เศษ วิ ท ยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุ รี :
แจงหลักสูตรการฝกอบรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ดังนี้
1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ไดเริ่มเปดการอบรมระยะสั้นการพยาบาลผูปวยมะเร็ง
ที่ไ ดรั บ ยาเคมี บํ าบั ด (หลั กสู ตร 10 วัน) ตั้ งแต วันที่ 5 มี นาคม 2561 กลุ ม เป าหมาย 30 คน ภาคทฤษฏี ที่
รพ.ราชบุรี ภาคปฏิบัติที่ รพ.ราชบุรี และ รพ.บานแพว
2. ประชาสั มพั นธ การอบรมฟ นฟู เวชปฏิ บั ติทั่ ว ไป เป ดรับ สมั ค รแล ว เริ่ ม อบรมวันที่ 21 – 25
พฤษภาคม 2561 คาลงทะเบียน 4,000 บาท
3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รวมกับ การศึกษานอกโรงเรียน เปดอบรมหลักสูตรผูดูแล
ผูสูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ประชาสัมพันธแตละจังหวัดที่สนใจ สง อสม.หรือผูที่มีประสบการณการดูแลผูสูงอายุ
เขารับการอบรม ฟรีคาลงทะเบียน รับจํานวนจํากัด เริ่มอบรมวันที่ 2 – 8 เมษายน 2561 และ 23 – 30 เมษายน 2561
4. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับกลุมเปาหมาย
บุค ลากรสุข ภาพสายวิช าชีพ เขตสุ ขภาพที่ 5 ซึ่ งจัดอบรม วันพุธ – ศุ กร เวลา 08.30 – 16.30 น. รวม 60
ชั่วโมง โดยใหทางจังหวัดสงรายชื่อผูเขารับการอบรม ในวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2561 และ 4 - 6, 11 – 13
รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุ ขภาพที่ ๕ ครั้งที่ 2/๒๕๖1 วันพุธที่ 21 กุ มภาพันธ 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห องประชุมสารวจี อาคารเฉลิมพระเกี ยรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม อํ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

หนา 19

กรกฎาคม 2561 พิจารณาสงรายชื่อผูเขารับอบรมทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล จังหวัดละ 3 คน สวนจังหวัด
ราชบุรี 4 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน
มติที่ประชุม : รับทราบ
- การจัดอบรมระยะสั้นการพยาบาลผูปวยมะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัด หลักสูตร 10 วัน
- การจัดอบรมฟนฟูวิชาการสําหรับพยาบาลเฉพาะทางสาขา เวชปฏิบัติ
- การจัดอบรมผูดูแลผูสูงอายุ Caregiver
- จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับกลุมเปาหมายบุคลากรสุขภาพสายวิชาชีพ เขตสุขภาพที่ 5
เลิกประชุม เวลา 18.00 น.
นายชวลิต พวงทอง
นักจัดการงานทั่วไป
ผูสรุปมติการประชุม

นางพรรณี วัฒนอุไร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
ผูตรวจสรุปมติการประชุม 1

นางสาววรัญญา ขอเสงี่ยม
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูสรุปมติการประชุม

นางจารุภา จํานงศักดิ์
ผูชวยผูตรวจราชการฯ
ผูตรวจสรุปมติการประชุม 2
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