ที่ สธ ๐๒30/ว 554

สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 5
อำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี 70๐๐๐
24 เมษำยน 2561

เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนสถำนที่กำรประชุมคณะกรรมกำรเขตสุขภำพที่ ๕ ครั้งที่ 4/๒๕61
เรียน ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 5 สำธำรณสุขนิเทศก์ ผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง
ผู้อำนวยกำรศูนย์อนำมัยที่ 5 รำชบุรี นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำล
ศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไปทุกแห่งในเขตสุขภำพที่ 5 ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน)
ผู้อำนวยกำรสถำบันกัลยำณ์รำชนครินทร์ ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ จังหวัดรำชบุรี
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำยำง ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระสังฆรำช องค์ที่ 19 ผู้อำนวยกำร
โรงพยำบำลเมตตำประชำรักษ์ (วัดไร่ขิง) สำธำรณสุขอำเภอเมืองกำญจนบุรี สำธำรณสุขอำเภอเมือง
สมุทรสำคร หัวหน้ำสถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้ำสถำนีอนำมัย
เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเขตสุขภำพที่ ๕ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒30/ว536 ลงวันที่ 19 เมษำยน ๒๕61
สิ่งที่ส่งมำด้วย ระเบียบวำระกำรประชุมฯ

จำนวน 1 ฉบับ

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง สำนักงำนเขตสุขภำพที่ ๕ ได้เชิญประชุมคณะกรรมกำรเขตสุขภำพที่ ๕
ครั้งที่ 4/๒๕61 ในวัน พุ ธ ที่ 25 เมษำยน 2561 เวลำ 13.30 – 17.00 น. ณ ห้ องประชุมทรำยทอง
อำคำรสยำมมินทร์ 59 ชั้น 4 โรงพยำบำลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นั้น
เนื่ องจำกผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุ ข เขตสุขภำพที่ 5 ติดภำรกิจสำคัญที่จังหวัด
สุพรรณบุ รี จึงมีควำมจำเป็ น ขอเปลี่ยนสถำนที่ กำรประชุมคณะกรรมกำรเขตสุขภำพที่ ๕ ครั้งที่ 4/๒๕61
ในวันพุธที่ 25 เมษำยน 2561 เวลำ 13.30 – 17.00 น. ณ ห้ องประชุมสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
สุพรรณบุรี (อำคำรใหม่) สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
จึงเรียนมำเพื่อโปรดเข้ำร่วมประชุม ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยนรินทร์รัชต์ พิชญคำมินทร์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตสุขภำพที่ 5
กลุม่ อำนวยกำร
โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑๔
โทรสำร ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑๕
เว็บไซต์สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 5 : www.region5.moph.go.th

(สิ่งที่ส่งมาด้วย)
วาระการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4/2561
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี (อาคารใหม่)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอก รพศ./รพท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.2 การแจ้งปรัชญาในการให้บริการวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2561
ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมเทพกาญจนา
ตึกสมเด็จย่า (1) ชั้น 5 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร
โดย นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ ผู้อานวยการสานักงานเขตสุขภาพที่ 5
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุนของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 5 ปี 2561
โดย นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อานวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
3.2 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561
โดย นางจารุภา จานงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 สรุปวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน PA รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 5
โดย นพ.รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
4.2 สรุปผลตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจาปี 2561 เขตสุขภาพที่ 5
(1) คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ
โดย นพ.ธีระ ภิรมย์สวัสดิ์ นายแพทย์ชานาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
(2) คณะที่ 2 : ระบบบริการสุขภาพ Service Plan
โดย ร.อ.นพ.สมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้อานวยการสานักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 5 กรมการแพทย์
(3) คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
โดย นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลดาเนินสะดวก
4.3 ขอเปลี่ยนแปลงรายการ เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม)
สังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2561 จัดสรรระดับเขต ร้อยละ 10
โดย นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
4.4 การจัดสรรแพทย์ผู้ทาสัญญาฯ ประจาปีพ.ศ.2561
โดย พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ประธาน CHRO
4.5 ผลการประเมิน ITA เขตสุขภาพที่ 5 รอบไตรมาส 2 ปี 2561
โดย นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 การเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
2 เมษายน 2558 ปีงบประมาณ 2561
โดย นางจารุภา จานงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
5.2 เรื่องของศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ 5
- สถานการณ์โรคติดต่อที่สาคัญในเขตสุขภาพที่ 5
โดย นพ.สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อานวยการสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
5.3 เรื่องของ สปสช.เขต 5
- สรุปผลการดาเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2560 – 2561
โดย นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์
ผู้อานวยการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

