ที่ สธ 0230/ว 412

สํานักงานเขตสุขภาพที่ 5
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
22 มีนาคม ๒๕61

เรื่อง แจงสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2561
เรียน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแหงในเขตสุขภาพที่ 5
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบ านแพ ว (องคก ารมหาชน) ผูอํานวยการสถาบั น กัล ยาณ ร าชนคริน ทร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ จังหวัดราชบุรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลทายาง ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จ พระสัง ฆราช องคที่ 19 ผูอํานวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารัก ษ (วัดไรขิง )
สาธารณสุขอําเภอเมืองกาญจนบุรี สาธารณสุขอําเภอเมืองสมุทรสาคร หัวหนาสถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติฯ จังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหนาสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สิ่งที่สิ่งมาดวย สรุปมติที่ประชุมฯ
จํานวน ๑ ฉบับ
ตามที่สาํ นักงานเขตสุขภาพที่ 5 ไดจัดการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 การประชุม
คณะกรรมการเขตสุ ขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 21 กุม ภาพั นธ 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น.
ณ หองประชุมสารวจี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี แลวนั้น
ในการนี้ สํานักงานเขตสุขภาพที 5 ขอแจงสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5
ครั้งที่ ๒/2561 รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ งมาดวย เพือ่ ดําเนินการในสวนทีเ่ กีย่ วของตอไป และหากมีประเด็น"
แก ไขสามารถแจง กลับ ไปยังสํานัก งานเขตสุขภาพท่ี 5 ทาง E-mail : region5rb@hotmail.com หรือ ทาง
โทรสาร 0 3232 3015 ภายในวั น ที่ 23 มี น าคม 2561 และสามารถดาวน โ หลดสิ่ งที่ ส ง มาด วยได ที่
http://region5.moph.go.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะเปนพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ
(นายนรินทรรัชต พิชญคามินทร)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 5

กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
โทร. ๐ ๓232 3014
โทรสาร ๐ ๓232 3015
ผูประสานงาน นายชวลิต พวงทอง 06 2591 3716

สรุปมติที่ประชุม
การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2561
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น.
ณ หองประชุมสารวจี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9
โรงพยาบาลโพธาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
วาระ
เรื่อง
ที่
1 ประธานแจงใหทราบ
1.1) การลงตรวจเยี่ยม
ของนายกรัฐมนตรี
1.2) การตรวจสุขภาพและ
ขึ้นทะเบียนรายงานตาง
ดาว
1.3) การลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยมความสะอาด
เรียบรอยของโรงพยาบาล
ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ของเขตสุขภาพที่ 5

มติที่ประชุม
๑) รับทราบ
2) มอบหมายใหผูบริหาร ติดตามดูแล รพ.สต. ในพื้นที่
เรื่องประเด็นการสื่อสาร ในสวนรพ.สต.ติดดาว ซึ่งไมไดเนน
เรื่องโครงสราง
3) มอบหมายใหผูบริหาร เรงรัด กํากับ ติดตามการตรวจ
สุขภาพและขึ้นทะเบียนรายงานตางดาว
4) มอบหมายใหผูบริหารเตรียมรับการตรวจเยี่ยม

การมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ
- นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด
- ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลศูนย/
โรงพยาบาลทั่วไป

2

รับรองรายงานการประชุม 1) รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
คณะกรรมการเขต
สุขภาพที่ 5 ครั้งที่
1/2561 วันอังคารที่
23 มกราคม 2561
เวลา 13.30–17.00 น.
ณ หองประชุมรามเกียรติ์
ชั้น 7 อาคารอดิศรสุนทร
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลา
อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม
3 เรื่องสืบเนือ่ ง
3.1 สรุปความกาวหนา ๑) รับทราบความกาวหนาการบริหารงบลงทุนของหนวยงานใน
การบริหารงบลงทุนของ
เขตสุขภาพที่ 5 ป 2561
หนวยงานในเขตสุขภาพที่ 2) มอบหมายผูบริหารเรงรัด กํากับติดตาม รายการที่ยังไมไดลง

- นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด
- ผูอํานวยการ

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2561 วันพุ ธที่ 21 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ หองประชุมสารวจี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
หนา 1

วาระ
ที่

การมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ
นามสัญญา ทั้งครุภัณฑและสิ่งกอสราง ขอใหสรุปขั้นตอนการ โรงพยาบาลศูนย/
5 ป 2561
ดําเนินงานวาสามารถลงนามสัญญาไดทันภายในวันที่ 31 มีนาคม โรงพยาบาลทั่วไป
2561 หรือไม และใหทําหนังสือแจงมายังเขตสุขภาพที่ 5 โดย
ดวน หากรายการใดไมสามารถลงนามไดทันภายใน 31 มีนาคม
2561 ขอใหทําหนังสือแจงยืนยันขอคืนงบประมาณ ทั้งครุภัณฑ
และสิ่งกอสรางปเดียว
- ผูชวยผูตรวจราชการ
3.2 สรุปการเบิกจาย
๑) รับทราบการเบิกจายงบประมาณของหนวยงาน
- นายแพทยสาธารณสุข
งบประมาณของ
เขตสุขภาพที่ 5 ปงบประมาณ 2561
หนวยงานในเขตสุขภาพที่ 2) มอบหมายผูบริหารเรงรัดการเบิกจายงบดําเนินงานใน จังหวัดประจวบคีรขี ันธ
- ผูอํานวยการ
ไตรมาสที่ 2 ใหไดตามเปาหมายที่กาํ หนด
5 ปงบประมาณ 2561
โรงพยาบาลเจาพระยา
3) มอบหมายใหผูชวยผูตรวจราชการประสานติดตาม
ยมราช
การบริหารจัดการงบประมาณของ PM คณะตางๆ
- ผูอํานวยการ
ที่ไดรับการจัดสรรเงินแลวใหดําเนินการตามแผน
โรงพยาบาลนครปฐม
4) ให PM ที่ยังไมไดสงโครงการ ใหเรงดําเนินการสง
โครงการมาที่เขต ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ
- ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลราชบุรี
- CHRO เขต
3.3 สรุปความกาวหนา 1) รับทราบความกาวหนาการใชจายงบพัฒนาบุคลากรตาม
Service Plan ปงบประมาณ 2560
(พญ.ดารารัตน รัตนรักษ)
การใชจายงบพัฒนา
2) มอบหมายให CHRO เขต 5 ประสานวิทยาลัย
บุคลากรตาม Service
สาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อจัดทําราง
Plan ปงบประมาณ
หลักสูตรการจัดอบรม Personal digital health
2560
3.4 สรุปสถานการณและ 1) รับทราบสรุปสถานการณและการแกปญ
 หาอัตราตาย - CSO เขต
การแกปญหาอัตราตาย
ของ Stemi และ Refer out
(นพ.วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ)
ของ Stemi และ Refer 2) มอบหมายให CSO เขต สรุปFlow การ refer out และ
out
ทําหนังสือแนวทางปฏิบัติรวมกันทัง้ เขต
เรื่อง

มติที่ประชุม

3.5 แนวทางการ
1) เห็นชอบแนวทางการดําเนินงานการบริหารคาบริการ - ผูชวยผูตรวจราชการ ฯ
ดําเนินงานการบริหาร
ทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุนภายใต - สปสช.เขต
คาบริการทางการแพทยที่
ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เบิกจายในลักษณะงบ
2) มอบหมายให ผูชว ยผูต รวจราชการฯ สรุปผลงานเรือ่ ง
ลงทุนภายใตระบบ
คาเสื่อมเสนอผูตรวจราชการทุก 6 เดือน
หลักประกันสุขภาพ
3) มอบหมายให สปสช. นําเสนอผลการดําเนินงานงบ
แหงชาติ
คาเสื่อมในการประชุมคณะกรรมการเขต 3 เดือน/ครั้ง

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2561 วันพุ ธที่ 21 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ หองประชุมสารวจี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
หนา 2

วาระ
ที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

3.6 การสนับสนุน
1) รับทราบการสนับสนุนงบประมาณจาก สพฉ.เพื่อ
งบประมาณจาก สพฉ.
พัฒนาสาธารณสุขทางทะเล เขตสุขภาพที่ 5
เพื่อพัฒนาสาธารณสุข 2) มอบหมายใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
ทางทะเล เขตสุขภาพที่ 5 ประจวบคีรีขันธ เรงรัดการเสนอโครงการมาที่เขตภายใน
เดือนกุมภาพันธ 2561 เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจาก
เขตและสพฉ.
4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แผนการสนับสนุน 1) รับทราบแผนการสนับสนุนการตรวจหองปฏิบัติการ
ของ รพ.สต.ติดดาว ในเขตสุขภาพที่ 5
การตรวจหองปฏิบัติการ
ของ รพ.สต.ติดดาว ในเขต 2) มอบหมายใหศูนยวิทยาศาสตรการแพทยฯ ติดตามการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐาน EQA ใน รพ.สต.แตละแหง
สุขภาพที่ 5
3) มอบหมายให PM รพ.สต.ติดดาว จัดทําแนวทาง หรือ
คูมือในการปฏิบัติรวมกันในภาพเขต
4) สนั บสนุ นหน วยปฐมภู มิ ด านการประกั นคุ ณภาพการ
ทดสอบ EQA เพื่อใหผานเกณฑรพ.สต.ติดดาว
๔.๒ ขอความเห็นชอบการ 1) เห็นชอบการลงทุนครุภัณฑสิ่งกอสรางทีเ่ กินกวา
ลงทุนครุภัณฑสิ่งกอสราง
100,000 บาท จากเงินบํารุง
2) มอบหมายผูบ ริหารในการขอใชเงินบํารุง กรณีเกินกวา
ที่เกินกวา 100,000
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตองนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการเขตฯ
บาท จากเงินบํารุง
พิจารณาเห็นชอบและผูตรวจราชการฯ ลงนาม
1) รับทราบ (ราง) กรอบแนวทางการจัดงาน
4.3 (ราง) กรอบ
แนวทางการจัดงาน
สาธารณสุข 100 ป เขตสุขภาพที่ 5
สาธารณสุข 100 ป
2) มอบหมายใหคณะกรรมการจัดงานสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 5
100 ป เขตสุขภาพที่ 5 พิจารณาสถานที่
รายละเอียด และระยะเวลาในการจัดงานให
เหมาะสม
3) มอบหมายผูบริหารทุกจังหวัด จัดสงขอมูลเพื่อรวม
กิจกรรมงานสาธารณสุข 100 ป ไปที่จังหวัดราชบุรี
4.4 ความกาวหนาการ 1) รับทราบความกาวหนาการดําเนินงาน Smart
ดําเนินงาน Smart
Hospital รพศ./รพท. ในเขตสุขภาพที่ 5
Hospital รพศ./รพท. 2) มอบหมายให ผูอํานวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
และผูอํานวยการโรงพยาบาลนครปฐม รับผิดชอบเปน
ในเขตสุขภาพที่ 5
PM เรื่อง Smart Hospital
3) ใหหนวยบริการทุกแหงในเขตสุขภาพที่ ๕ ดําเนินการ
ปรับปรุงหองน้ําทั้งแผนกผูปวยนอกและผูปวยใน และ

การมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ
- นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรขี ันธ

- ผูอาํ นวยการศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยที่ 5
สมุทรสงคราม
- PM รพ.สต.ติดดาว

- ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลอูทอง

- นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี

- ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลศูนย/
โรงพยาบาลทั่วไป
ทุกแหงในเขตสุขภาพที่
5 และผูอาํ นวยการ
โรงพยาบาลบานแพว
(องคการมหาชน)

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2561 วันพุ ธที่ 21 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ หองประชุมสารวจี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
หนา 3

วาระ
ที่

เรื่อง

5 เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ การสงขอมูลการ
ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข (Cockpit)

มติที่ประชุม
ขอใหถือเปนวาระสําคัญของเขตสุขภาพที่ 5
4) มอบหมาย PM สิ่งแวดลอม (นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสงสาคร) ลงไปดูในพื้นที่เพื่อพิจารณาให
การสนับสนุนปรับปรุงหองน้ําใหสอดรับกับนโยบาย
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
๑) รับทราบแนวทางการสงขอมูลการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข (Cockpit)

การมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ
- นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสาคร

- CIO เขต
(นพ.ชุมพล เดชะอําไพ)

๑) รับทราบแนวทางการสรรหาและคัดเลือกนัก
5.2 การสรรหาและ
สาธารณสุขดีเดน รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจําป
คัดเลือกนักสาธารณสุข
2561
ดีเดน รางวัลชัยนาท
นเรนทร ประจําป 2561

- CHRO เขต
(พญ.ดารารัตน รัตนรักษ)

5.3 การนําขอมูลเงิน
นอกงบประมาณ
โรงพยาบาลชุมชนเขา
ระบบ GFMIS
5.4 สรุปผลการนําเรื่อง
การเงินการคลัง/งบลงทุน/
Service Plan เขาวาระ
ประชุม
5.5 เรงรัดการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายและ
แผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561
5.6 เรื่องของศูนยวิชาการ

- CFO เขต
(นพ.โมลี วนิชสุวรรณ)

๑) รับทราบแนวทางการนําขอมูลเงินนอกงบประมาณ
โรงพยาบาลชุมชนเขาระบบ GFMIS

๑) รับทราบสรุปผลการนําเรื่องการเงินการคลัง/งบลงทุน/ - ผูชวยผูตรวจราชการ
Service Plan เขาวาระประชุม
๑) รับทราบเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
และแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561

- นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดสุพรรณบุรี

๑) รับทราบสถานการณโรคที่ตองเฝาระวังในพื้นที่ เขต

- ผูอํานวยการสํานักงาน
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มติที่ประชุม

ในเขตสุขภาพที่ 5
สุขภาพที่ 5
- สถานการณโรคติดตอที่
สําคัญใน เขตสุขภาพที่ 5
5.7 เรื่องของ สปสช.เขต5 1) รับทราบผลการดําเนินงานงบคาเสื่อมป 2560 – 2561
2) มอบหมายนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
(1) สรุปผลการ
ติดตามงบประมาณที่ยงั ไมดําเนินการจัดหาป 2560
ดําเนินงานงบคาเสื่อม ป
2560 – 2561
6.4 การจัดอบรมระยะสั้น 1) รับทราบ
การพยาบาลผูปว ยมะเร็งที่
- การจัดอบรมระยะสั้นการพยาบาลผูปว ยมะเร็งทีไ่ ดรับยา
ไดรับยาเคมีบาํ บัด 10 วัน
เคมีบาํ บัด 10 วัน
- การจัดอบรมฟนฟูวชิ าการ
- การจัดอบรมฟนฟูวิชาการสําหรับพยาบาลเฉพาะทาง
สําหรับพยาบาลเฉพาะทาง
สาขา เวชปฏิบัติ
สาขาเวชปฏิบัติ
- การจัดอบรมผูดูแลผูสูงอายุ Caregiver
- การจัดอบรมผูดแู ลผูส ูงอายุ - จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกบั กลุม เปาหมาย
Caregiver
บุคลากรสุขภาพสายวิชาชีพ เขตสุขภาพที่ 5

การมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ
ปองกันควบคุมโรคที่ 5
ราชบุรี
- ผูอํานวยการสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เขต 5 ราชบุรี
- นายวรเดช ชางแกว
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุรี

นายชวลิต พวงทอง
นักจัดการงานทั่วไป
ผูสรุปมติการประชุม

นางพรรณี วัฒนอุไร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
ผูตรวจสรุปมติการประชุม 1

นางสาววรัญญา ขอเสงีย่ ม
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูสรุปมติการประชุม

นางจารุภา จํานงศักดิ์
ผูชวยผูต รวจราชการฯ
ผูตรวจสรุปมติการประชุม 2
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