สรุปมติที่ประชุม
การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4/2561
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี(อาคารใหม่)
วาระ
เรื่อง
ที่
1 ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1) ผลการประเมินความ
พึงพอใจผู้รับบริการประเภท
ผู้ป่วยนอก รพศ./รพท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
1.2 การแจ้งปรัชญาในการ
ให้บริการวัคซีนในแผนงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของ
ประเทศ
1 . 3 ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม
พร้ อ มการปฏิ รู ป กระทรวง
สาธารณสุข
2 รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5
ครั้งที่ 3/2561 ในวันพุธที่
26 มีนาคม 2561 เวลา
13.30 – 17.00 น. ณ ห้อง
ประชุมเทพกาญจนา
ตึกสมเด็จย่า (๑) ชั้น ๕
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การ
มหาชน) อาเภอ บ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร
3 เรื่องสืบเนือ่ ง
3.1 สรุปความก้าวหน้าการ
บริหารงบลงทุนของ
หน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 5
ปี 2561

มติที่ประชุม

การมอบหมายผู้รับผิดชอบ

๑) รับทราบตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
2) มอบหมายให้ทุกโรงพยาบาลจัดตัง้ ทีมเพื่อเตรียมความพร้อม
การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข
3) มอบหมายให้ประธาน COO , CSO , CHRO , CFO , CIO หรือ
ตัวแทน เข้าร่วมไปศึกษาดูงานเขตสุขภาพที่ 8

- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด
- ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
-ประธาน COO , CSO ,
CHRO , CFO , CIO หรือ
ตัวแทน

1) รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

๑) รับทราบความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุนของหน่วยงานใน
เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2561
2) ในกรณีผู้รับเหมาดาเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา มอบหมายให้
ผู้บริหารจัดทาหนังสือราชการแจ้งผู้รับเหมา และผู้ว่าราชการ
จังหวัด
3) มอบหมายให้ PM งบลงทุนติดตามการดาเนินงาน หลังลงนามสัญญา
แล้วให้เป็นไปตามงวดงาน งวดเงิน และการเบิกจ่าย รวมทั้งหาแนว

-

- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด
- ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป
- PM งบลงทุน
นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ
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วาระ
ที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

ทางแก้ไขปัญหา
4) มอบหมายให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลทุกแห่งจัดทารายละเอียดการ
เบิกจ่ายงบลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 43
3.2 สรุปการเบิกจ่าย
๑) รับทราบการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561
ในเขตสุขภาพที่ 5
2) มอบหมายให้โรงพยาบาลที่มีการเบิกจ่ายงบอุดหนุนที่ไม่
ปีงบประมาณ 2561
เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 50 ดาเนินการจัดทา
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อตรวจสอบขั้นตอน
ที่ติดขัด
3) มอบหมายให้ผู้บริหารเร่งรัดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆให้
เป็นไปตามเป้าหมาย
4) มอบหมายให้วิทยาลัยพยาบาลจักรีรัช ราชบุรี และวิทยาลัย
พยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรีจัดทารายละเอียดการเบิกจ่าย
งบอุดหนุนที่ไม่ตรงตามเป้าหมาย ถ้าสมเหตุสมผลให้เก็บ
รายละเอียดไว้ แต่ถ้าไม่สมเหตุสมผลให้แก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติม
5) มอบหมายให้ผู้บริหาร กากับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประชุม / อบรม/ สัมมนา
6) มอบหมายให้ทีมสานักงานเขต ศึกษาตัวอย่างของ
กระทรวงในการจัดทาสไลด์นาเสนอข้อมูลในการประชุม
4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 สรุปวิเคราะห์ผลการ 1) รับทราบการสรุปวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน PA รอบ 6 เดือน
ดาเนินงาน PA รอบ 6
ของปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 5
เดือน ของปีงบประมาณ
2) มอบหมายให้คณะทางาน PA สรุปประเด็นปัญหา สาเหตุ และ
2561 เขตสุขภาพที่ 5
วิธีแก้ไขปัญหาการดาเนินงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในภาพรวมเขตเพื่อ
นาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
4.2 สรุปผลตรวจราชการ
และนิเทศงาน กรณีปกติ
รอบที่ 1 ประจาปี 2561
เขตสุขภาพที่ 5
(1) คณะที่ 1 : การ
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
และการจัดการสุขภาพ
(2) คณะที่ 2 : ระบบ
บริการสุขภาพ Service
Plan
(3) คณะที่ 3 : การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

1) เห็นชอบตามการนาเสนอสรุปผลตรวจราชการและนิเทศงาน
กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจาปี 2561 เขตสุขภาพที่ 5
2) มอบหมายให้ผู้บริหาร แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดการตรวจราชการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อเสนอแนะการสรุป
ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจาปี 2561
เขตสุขภาพที่ 5

การมอบหมายผู้รับผิดชอบ

- ผู้ช่วยผูต้ รวจราชการ
- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด
- ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป
-ผู้อานวยการวิทยาลัย
พยาบาลจักรีรัช ราชบุรี
และผู้อานวยการวิทยาลัย
พยาบาลพระจอมเกล้า
เพชรบุรี

- คณะทางาน PA เขต
สุขภาพที่ 5
- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด
- ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป
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วาระ
ที่

เรื่อง

เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
สุขภาพ
4 เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ)
4.3 ขอเปลีย่ นแปลงรายการ
เงินค่าบริการทางการแพทย์
ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบ
ลงทุน (ค่าเสื่อม) สังกัด
สป.สธ. ปีงบประมาณ
2561 จัดสรรระดับเขต
ร้อยละ 10
4.4 การจัดสรรแพทย์ผู้ทา
สัญญาฯ ประจาปี พ.ศ.
2561

มติที่ประชุม

การมอบหมายผู้รับผิดชอบ

๑) เห็นชอบตามการนาเสนอขอเปลีย่ นแปลงรายการเงิน
ค่าบริการทางการแพทย์ทเี่ บิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม)
สังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2561 จัดสรรระดับเขตร้อยละ 10

-

๑) เห็นชอบตามการนาเสนอ และให้ร่วมหารือหลักเกณฑ์การ - รองผู้อานวยการฝ่าย
พิจารณาจัดสรรแพทย์เพิ่มเติมหลังจากเสร็จการประชุม
การแพทย์ โรงพยาบาล
2) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่/ผู้รบั ผิดชอบแต่ละโรงพยาบาลและ ศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 16-17
พฤษภาคม 2561 เพือ่ ให้ข้อมูลในจังหวัดหรือโรงพยาบาล โดย
ให้เป็นแพทย์จานวน ๒ ท่านคือ รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
๑ ท่าน และแพทย์ staff ๑ ท่าน

4.5 ผลการประเมิน ITA
๑) เห็นชอบผลการประเมิน ITA เขตสุขภาพที่ 5 รอบไตรมาส
เขตสุขภาพที่ 5 รอบไตรมาส ที่ 2 ปี 2561
2 ปี 2561
๒) มอบหมายให้ผู้บริหารบันทึกรายงานการประชุม รูปถ่ายในการ
ประชุมเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน และสามารถตรวจสอบได้
5 เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ การเยีย่ มเสริมพลัง
โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่อง
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
5 รอบ 2 เมษายน 2558
ปีงบประมาณ 2561

๑) รับทราบการนาเสนอเยีย่ มเสริมพลังโครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558 ปีงบประมาณ 2561
2) มอบหมายให้ผู้บริหารให้ความสาคัญเรื่องเด็ก premature
เด็กที่มีภาวะซีด และพัฒนาการล่าช้า
3) มอบหมายให้ผู้บริหารในพื้นที่จงั หวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมรับฟัง
การเยี่ยมเสริมพลังฯ

5.2 เรื่องของศูนย์วิชาการ ๑) รับทราบสถานการณ์โรคติดต่อที่สาคัญในเขตสุขภาพที่ 5
ในเขตสุขภาพที่ 5
2) มอบหมายให้ผู้บริหารเฝ้าระวังลูกน้ายุงลายในแต่ละพื้นที่
- สถานการณ์
เนื่องจากเขตสุขภาพที่ 5 เป็นพื้นที่ระบาด
โรคติดต่อที่สาคัญในเขต

- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด
- ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป
- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด
- ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด
- ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลศูนย์/
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เรื่อง
สุขภาพที่ 5
- การบันทึกผลการ
ติดตามพัฒนาการเด็ก
TEDA4I ใน HDC

5.3 เรื่องของ สปสช.เขต
5
- สรุปผลการ
ดาเนินงานงบค่าเสื่อม
ปี 2560 - 2561
6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดสถานที่จดั
ประชุมวิชาการเขตสุขภาพ
ที่ 5 ปี 2561

มติที่ประชุม
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3) มอบหมายให้สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
วิเคราะห์สถานการณ์อุบัตเิ หตุทางถนนให้ชัดเจน เพื่อนาเสนอใน
การประชุมครั้งต่อไป
๑) รับทราบการบันทึกผลการติดตามพัฒนาการเด็ก TEDA4I
ใน HDC
2) มอบหมายให้ผู้บริหาร กากับ ติดตามการบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรม HDC

โรงพยาบาลทั่วไป
- สานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 5 ราชบุรี
- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด
- ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป
๑) รับทราบสรุปผลการดาเนินงานงบค่าเสื่อม
- นายแพทย์สาธารณสุข
ปี 2560 - 2561
จังหวัดทุกจังหวัด
2) มอบหมายให้ผู้บริหาร เร่งรัด กากับติดตามการเบิกจ่ายงบ
- ผู้อานวยการ
ค่าเสื่อมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป
1) สรุ ปการจัดประชุมวิชาการเขตสุ ขภาพที่ 5 ปี 2561 ระหว่าง - นายแพทย์สาธารณสุข
วั นที่ 29 – 31 สิ งหาคม 2561ณ โรงแรม ดุ สิ ตธานี หั วหิ น จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี

6.2 รายงานความก้าวหน้าการ 1) รับทราบรายงานความก้าวหน้าการบริจาคอวัยวะของเขตสุขภาพ
บริจาคอวัยวะของเขตสุขภาพ ที่ 5
ที่ 5
2) มอบหมายให้ผู้บริหารให้ความสาคัญ และสนับสนุนในเรื่องการ
บริจาคอวัยวะของแต่ละโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5
3) มอบหมายให้ PM บริจาคอวัยวะ ทาข้อมูล Ratio เพื่อเปรียบเทียบ
ในภาพเขต
6.3 การขอความเป็นธรรมการ 1) รับทราบการขอความเป็นธรรมการจ่ายค่าตอบแทนฉบับ 11 , 12
จ่ายค่าตอบแทน ฉบับ 11,12 2) มอบหมายให้ผู้บริหารทาความเข้าใจในเรื่องการเบิกจ่าย
งบประมาณค่าตอบแทนภายในพื้นที่

- PM บริจาคอวัยวะ
นพ.สุทธิพงษ์ ศิริมยั
- ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป
- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด
- ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป

นางสาววรัญญา ขอเสงีย่ ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้สรุปมติการประชุม

นางพรรณี วัฒนอุไร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม 1

นายชวลิต พวงทอง
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้สรุปมติการประชุม

นางจารุภา จานงศักดิ์
ผู้ช่วยผูต้ รวจราชการฯ
ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม 2

สรุปมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสารวจี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม
อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
หน้า 4

