สรุปมติที่ประชุม
การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2561
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมรามเกียรติ์ ชั้น 7 อาคารอดิศรสุนทร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
วาระ
เรื่อง
มติทปี่ ระชุม
ที่
1 ประธานแจ้งให้ทราบ
- ไม่มี 2 รับรองรายงานการประชุม 1) รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
คณะกรรมการเขต
สุขภาพที่ 5 ครั้งที่
12/2560 วันที่ 2627 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประชุมแผน สิริ
เวชพันธ์ ชั้น 3 อาคาร
อานวยการ โรงพยาบาล
พหลพลพยุหเสนา
อาเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี
3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปความก้าวหน้า ๑) รับทราบความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุนของหน่วยงานใน
การบริหารงบลงทุนของ
เขตสุขภาพที่ 5
หน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 2) มอบหมายผู้บริหารเร่งรัด กากับติดตาม รายการที่ยัง
5
ดาเนินการไม่เรียบร้อย ทุกสัปดาห์ ให้ทันตามระยะเวลาที่
กาหนด
3.2 สรุปการเบิกจ่าย
๑) รับทราบการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561
ในเขตสุขภาพที่ 5
2) มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกากับติดตามงบ
ปีงบประมาณ 2561
ดาเนินงานของจังหวัดกาญจนบุรี
3) มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์
ติดตามการเบิกจ่ายงบดาเนินงานให้เรียบร้อย
4) มอบหมายให้ผู้บริหารเร่งรัดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน
ให้ทันในไตรมาสที่ 2

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
-

- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด
- ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป
- ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด
- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี
- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดราชบุรี
- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดนครปฐม
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3.3 สรุปความก้าวหน้า
การใช้จ่ายงบพัฒนา
บุคลากรตาม Service
Plan ปีงบประมาณ
2560
4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 สรุปผลการ
ดาเนินงาน PA รอบ 3
เดือนแรก ปีงบประมาณ
2561 เขตสุขภาพที่ 5

มติทปี่ ระชุม

1) รับทราบความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบพัฒนาบุคลากรตาม
Service Plan ปีงบประมาณ 2560
2) มอบหมายให้ CHRO พิจารณาการใช้งบประมาณ
สาหรับการจัดอบรม Personal digital health

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสาคร
- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- CHRO เขต
(พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์)

1) รับทราบสรุปผลการดาเนินงาน PA รอบ 3
- นพ.รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ
เดือนแรก ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 5
2) มอบหมายให้นายแพทย์รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ ในการ
นาเสนอผลงาน PA ครัง้ ต่อไป ขอให้วิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงาน PA และนาเสนอประเด็นที่จะให้ที่ประชุม
พิจารณาให้ชัดเจน
๔.๒ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 1) เห็นชอบตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุขทางทะเลเขต - นายแพทย์สาธารณสุข
สาธารณสุขทางทะเลเขต
สุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561
จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์
สุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2) มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีร-ี
2561
ขันธ์ปรับแผนปฏิบัติการ โดยให้ปรับระยะเวลา
ดาเนินการเป็นช่วงเดือน มีนาคม 2561 และเสนอ
โครงการมาที่เขตภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อขอ
สนับสนุนงบประมาณจากเขต
5 เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ การประชุมเชิง
1) รับทราบตามแนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ - นายแพทย์สาธารณสุข
ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
ขับเคลื่อนโครงการผ่าตัดวันเดียวกลับ(One Day
จังหวัดทุกจังหวัด
โครงการผ่าตัดวันเดียว
Surgery)
- ผู้อานวยการ
กลับ (One Day Surgery ) 2) มอบหมายผู้บริหารเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ Kick off โรงพยาบาลศูนย์/
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
5.2 รายงานความก้าวหน้า ๑) รับทราบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
- CIO เขต
ของการดาเนินงาน
2) มอบหมายให้ CIO สรุปความก้าวหน้าการดาเนินงาน (นพ.ชุมพล เดชะอาไพ)
(1) Thai Care Cloud
ของโรงพยาบาลทุกแห่ง
(Thai COC) เขตสุขภาพที่ 5
(2) Application
“RDU รู้เรื่องยา”
(3) โปรแกรม R8-560
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5.3 ผลการดาเนินงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน เขต
สุขภาพที่ 5 ปี 2560
5.4 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
เวชศาสตร์ครอบครัว เขต
สุขภาพที่ 5
5.5 รายงานความคืบหน้า
ของ CSO และการ
ดาเนินการเรื่อง
Excellence

มติทปี่ ระชุม

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ

๑) รับทราบผลการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน เขต
สุขภาพที่ 5 ปี 2560
๑) รับทราบการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัว
เขตสุขภาพที่ 5

1) รับทราบความคืบหน้าของ CSO และการดาเนินการ
เรื่อง Excellence
2) มอบหมายให้ CSO สรุปสถานการณ์และการ
แก้ปัญหา อัตราตายของ Stemi และ Refer out
นาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
3) มอบหมายให้ CSO รายงานความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานศูนย์ Excellence center
4) มอบหมายให้ CHROประสาน CSO ในเรื่องบุคลากร
Serviceplan
5.6 เรื่องของศูนย์วิชาการ 1) รับทราบสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ เขต
ในเขตสุขภาพที่ 5
สุขภาพที่ 5
- สรุปวิเคราะห์สถานการณ์
ที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ เขต
สุขภาพที่ 5
5.7 เรื่องของ สปสช.เขต5 1) รับทราบผลการดาเนินงานงบค่าเสื่อมปี 2560 –
(1) สรุปผลการ
2561 และการสร้างความร่วมมือการพัฒนาระบบ
ดาเนินงานงบค่าเสื่อม ปี
บริการสุขภาพสาหรับผู้ต้องขัง เขตสุขภาพที่ 5
2560 – 2561
2) มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้ตรวจสรุปและนาเสนอแนวทาง
(2) การสร้างความ
การปฏิบัติ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายการของงบ
ร่วมมือการพัฒนาระบบ
ค่าเสื่อมในการประชุมครั้งต่อไป
บริการสุขภาพสาหรับ
3) มอบหมายผู้บริหารจังหวัดราชบุรี และจังหวัด
ผู้ต้องขัง เขตสุขภาพที่ 5
กาญจนบุรี ติดตาม เร่งรัดการดาเนินการ
งบค่าบริการทางการแพทย์ งบค่าเสื่อมของหน่วย
บริการ

- CSO เขต
(นพ.วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ)
- CHRO เขต
(พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์)

- ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดราชบุรี
- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

6 เรื่องอื่นๆ
6.1 CHRO
1) รับทราบแนวทางการดาเนินงาน
(1)แผนการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานHappy MOPH
(2)เกณฑ์การพิจารณาการ
ย้ายแพทย์ ทันตแพทย์และ
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มติทปี่ ระชุม

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ

เภสัชกร ปี 2561
(3)แนวทางการจัดสรร
แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัช
กร ปี 2561
(4)หลักเกณฑ์การจัดสรร
แพทย์ประจาบ้านโควต้าเขต
ปี 2558 ,2559
(5)การจัดบูท/นิทรรศการ
และการปฐมนิเทศแพทย์
ทันตแพทย์ และเภสัชกร
6.2 ขอความอนุเคราะห์
1) รับทราบ
ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมการ 2) มอบหมายให้เขตทาหนังสือขอความอนุเคราะห์แจ้ง
ปฏิรูประบบสาธารณสุข ใน
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทั้ง 15 แห่ง
วันที่ 18 – 19 มกราคม
ระดับ A จานวน 21,000 บาท
2561 จังหวัดสมุทรสงคราม
ระดับ S จานวน 18,000 บาท
ระดับ M1 จานวน 16,000 บาท
6.3 Happy money
1) รับทราบ
2) มอบหมายให้ CHRO และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการหารือแนว
ทางการปฏิบัติของกระทรวงให้ชัดเจน
6.4 จัดอบรมพัฒนาบุคลากร 1) รับทราบการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตร
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร

- สานักงานเขตสุขภาพที่ 5

- ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
- CHRO เขต
(พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์)

นางสาววรัญญา ขอเสงี่ยม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้สรุปมติการประชุม

นางพรรณี วัฒนอุไร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม 1

นายชวลิต พวงทอง
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้สรุปมติการประชุม

นางจารุภา จานงศักดิ์
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ
ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม 2
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