สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ ๙/2561
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 20.30 น.
ณ โรงแรมพีลูส อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
วาระ
เรื่อง
มติทปี่ ระชุม
ที่
1 ประธานแจ้งให้ทราบ
๑) รับทราบ
ประธานแจ้งให้ทราบ
2) มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ ประสาน PM ทุกคณะ สรุปผล
1.1 สรุปผลการ
การดาเนินงาน เพื่อจัดทาเป็นเอกสาร File Electronic และ
ดาเนินงานเขตสุขภาพที่ 5
นาเสนอขึ้นเว็ปไซต์เขตสุขภาพที่5
ประจาปีงบประมาณ
3) มอบหมายให้เจ้าของผลงาน Best practice 3 แห่ง ได้แก่
2561
CVD risk , PCC, Smart Hospital จัดทาคลิปวิดีโอผลการดาเนิน
1.๒ Best practice เขต
งาน Best practice 2 – 3 นาที นาเสนอผ่านช่องทาง Youtube
สุขภาพที่ 5
เพื่อรวบรวมเป็นผลงานของกระทรวงสาธารณสุข
1.3 PA ปีงบประมาณ
4) มอบหมายให้ทีมงานโรงพยาบาลราชบุรี วิเคราะห์ปัญหาในการ
2562
ดาเนินงาน smart hospital ปี 2561 เพื่อวางแผน action plan
ต่อไป
2 รับรองรายงานการประชุม 1) รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
คณะกรรมการเขตสุขภาพ
ที่ 5 ครั้งที่ 8/๒๕61
ในวันพฤหัสบดีที่ 30
สิงหาคม 2561 เวลา
13.00 – 16.30 น. ณ
ห้องประชุมเขาวัง โรงแรม
ดุสิตธานี หัวหิน อาเภอ
ชะอา จังหวัดเพชรบุรี
3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปความก้าวหน้าการ ๑) รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุนของหน่วยงานใน
บริหารงบลงทุนของ
เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2561
หน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 5 2) มอบหมายให้ PM งบลงทุน สรุปความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุน เพื่อ
ปี 2561
นาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
3.2 สรุปการเบิกจ่าย
๑) รับทราบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561
ในเขตสุขภาพที่ 5
2) มอบหมายผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ เร่งรัด กากับติดตามการ
ปีงบประมาณ 2561
เบิกจ่ายให้ทันเป้าหมาย และเวลาที่กาหนด
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การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
- PM ทุกคณะ
- ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ราชบุรี

-

- PM งบลงทุน
(ผู้อานวยการโรงพยาบาล
พหลพลพยุหเสนา)
- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด
-ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ

วาระ
ที่

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

การมอบหมายผู้รับผิดชอบ

3) มอบหมายให้ทุกจังหวัด ยืนยันการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวด
ได้ทันเวลาในปีงบประมาณ 2561
3.3 โครงการหมอชวนวิ่ง

4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ค่าบริการทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน ปี 2562
ระดับเขต (ร้อยละ 10)

4.2 การปรับเกลี่ยงบ UC
(CF 150 ล้าน) รายเขต

4.3 คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขต
สุขภาพที่ 5(PM) นาเสนอ
1) Success Story ผลการ
ดาเนินงานปีงบประมาณ 2561
๒) แผนการดาเนินงาน
ในปี 2562 จานวน
3 เรื่อง ได้แก่
1. TB
2. ODS

1) รับทราบการนาเสนอข้อมูลโครงการหมอชวนวิ่ง
2) มอบหมายให้ผู้บริหาร และบุคลากรสาธารณสุข ทุกแห่งเข้าร่วม
วิ่งในโครงการหมอชวนวิ่งในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน และให้ทีมที่ดูแลความ
ปลอดภัยแต่ละพื้นที่ วางแผนการดูแลความปลอดภัยของประชาชน
และบุคลากรที่เข้าร่วมวิ่ง
3) นัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมหมอชวนวิ่งสายวิ่ง
ภาคตะวันตก เขตสุขภาพที่ 5 ซึ่งมี นายแพทย์โสภณ เมฆธน เป็น
ประธาน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
ชัยนาทนเรนทร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด
- ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป

1) รับทราบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี
2562 ระดับเขต (ร้อยละ 10)
2) มอบหมายให้จังหวัดสุพรรณบุรี เร่งรัด กากับ ติดตามการส่งแผน
คาของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ปีงบประมาณ 2562 (ในส่วน ๑๐%) ให้เขตสุขภาพที่ 5
3) มอบหมายให้ทุกจังหวัด บันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ใน
โปรแกรม สปสช.เขต 5 ราชบุรี ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2561

- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสุพรรณบุรี
- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด

- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดราชบุรี
- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี
- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี
๑) รับทราบ
- PM TB
2) มอบหมายให้ PM TB วิเคราะห์ปัญหา และจัดทา Action plan (นายแพทย์สาธารณสุข
ในปี 2562 เพื่อวางระบบเชื่อมโยงไม่ให้มีปัญหาในกลุ่มต่างด้าว
จังหวัดสมุทรสงคราม)
3) มอบหมายให้ CSO วางแผนพัฒนาระบบบริการ One day
- CSO เขต
surgery เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการมากขึ้น
(ผู้อานวยการโรงพยาบาล
4) มอบหมายให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช , โรงพยาบาล
นครปฐม)
นครปฐม และโรงพยาบาลดาเนินสะดวก เตรียมข้อมูลการผ่าตัดแบบ - ผู้อานวยการโรงพยาบาล
One day surgery เพื่อประกอบการตรวจเยี่ยมประเมินหน่วยบริการ เจ้าพระยายมราช
ในวันที่ 25 – 27 กันยายน 2561
- ผู้อานวยการโรงพยาบาล
5) มอบหมายให้ CSO วางแผนพัฒนาการบริการร่วมกันระหว่าง นครปฐม
๑) เห็นชอบการปรับเกลี่ยงบ UC (CF 150 ล้าน) รายเขต
2) มอบหมายให้จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี วางแผน
วิเคราะห์ GAP
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วาระ
ที่

เรื่อง
3. ยาเสพติด

5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 นาเสนอสรุปผลการ
ดาเนินงานภาพรวมเขต
สุขภาพที่ 5 ปี 2561
(1) ผลการดาเนินงาน
ด้านการพัฒนาระบบ
บริการ
(2) ผลการดาเนินงาน
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
(3) ผลการดาเนินงาน
ด้านการพัฒนาระบบข้อมูล
และสารสนเทศ
(4) ผลการดาเนินงาน
ด้านการบริหารการเงินการ
คลัง

มติทปี่ ระชุม

การมอบหมายผู้รับผิดชอบ

สาขาจิตเวช และสาขายาเสพติด เพื่อบาบัดผู้ป่วย โดยเลือกพื้นที่
ต้นแบบที่มีความพร้อม อาเภอละ 1 แห่ง ซึ่งรายละเอียดจะมีการ
พัฒนาในปี 2562
๑) รับทราบ
2) มอบหมายให้ CSO ติดตามการตรวจเยี่ยมประเมินหน่วยบริการ
ในวันที่ 25 – 27 กันยายน 2561 และเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
ตึก และเครื่องมือที่สร้างไว้ แต่ไม่ได้ใช้งาน
3) มอบหมายให้ CIO วางแผนการดาเนินงาน Smart Hospital
ร่วมกันกับกระทรวงอื่นๆ ในปี 2562
4) มอบหมายให้ CFO วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลการเพิ่มรายได้
ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 5
5) มอบหมายให้คณะทางานการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
วัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุทันตกรรม วางแผนการบริหารงานใน
ประเด็น service design และ governance management
เพื่อบริหารร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ดาเนินสะดวก

5.2 เรื่องของศูนย์วิชาการ 1) รับทราบ
ในเขตสุขภาพที่ 5
2) มอบหมายให้ทุกจังหวัด ควบคุมลูกน้ายุงลาย เนื่องจาก ค่าHI
- สถานการณ์โรคติดต่อ
ในชุมชนสูง โดยใช้มาตรการที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน และ
ที่สาคัญในเขตสุขภาพที่ 5
ประชาสัมพันธ์เรื่องสมุนไพรกันยุง

5.3 เรื่องของ สปสช.เขต 5 1) รับทราบสรุปผลการดาเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2560 – 2561
- สรุปผลการดาเนินงานงบ
ค่าเสื่อม ปี 2560 – 2561
นายชวลิต พวงทอง
นางจารุภา จานงศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยผูต้ รวจราชการฯ
ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม
ผู้สรุปมติการประชุม
นางสาววรัญญา ขอเสงี่ยม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้สรุปมติการประชุม
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- CSO เขต
(ผู้อานวยการโรงพยาบาล
นครปฐม)
- CFO เขต
(ผู้อานวยการโรงพยาบาล
สมุทรสาคร)
- CIO เขต
(ผู้อานวยการโรงพยาบาล
พระจอมเกล้า จังหวัด
เพชรบุรี)
- ประธานคณะทางานการ
จัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์
และวัสดุทันตกรรม
(ผู้อานวยการโรงพยาบาล
โพธาราม)
- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด

-

