รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2558
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมรามเกียรติ์ ชัน้ 7 อาคารอิศรสุนทร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม
**********************
ผู้มาประชุม
โตพันธานนท์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประธาน
1. นพ.ธีรพล
สาธารณสุขนิเทศก์
2. ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง
เจนสุทธิเวชกุล ผู้อานวยการสานักงานเขตสุขภาพที่ 5
3. นพ.พิภพ
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4. มล.เพ็ญประไพ หอยทอง
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
ธีระภิญโญ
5. นพ.วิรัช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
นิธิพงศ์
6. นพ.วีรพล
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
เด่นดวงใจ
7. นายรุ่งเรือง
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
จาปาเงิน
8. พญ.สมพิศ
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
จันทร์งาม
9. นพ.ชัช
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
จรัสโอฬาร
10. นพ.อิทธิพล
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
สมานมิตร
11. นายฉัตรชัย
ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลราชบุรี
12. นพ.ทรงพล
ตปนียากร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง
13. นพ.ดุลวิทย์
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลโพธาราม
ธีรานันตชัย
14. นพ.พงษ์พจน์
ตันสุวรรณนนท์ แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลดาเนินสะดวก
15. นพ.วิเชียร
ปิ่นสุวรรณ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
16. นพ.ชัชรินทร์
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
ตั้งศรีสกุล
17. นพ.ศราวุฒิ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนครปฐม
จึงสมาน
18. นพ.สมฤกษ์
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
อินทราสุขพร
19. นพ.กิตติ
คงเอี่ยมตระกูล ผู้อานวยการโรงพยาบาลมะการักษ์
20. นพ.ธีระชัย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
รัตนศรีทอง
21. นพ.สาธิต
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ศิริโยธิพันธุ์
22. นพ.ทรงฉัตร
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลหัวหิน
จันทร์ตระกูล
23. นพ.นิรันดร์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
ศิริมัย
24. นพ.สุทธิพงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
วนิชสุวรรณ
25. นพ.โมลี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ลีโทชวลิต
26. นพ.โชคชัย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19
จรัสโอฬาร
27. นพ.อิทธิพล
บุญมาก
หัวหน้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
28. นายศักดิ์ชาย
สสอ.สองพี่น้อง สสจ.สุพรรณบุรี
ถิ่นประชา
หัวหน้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
29. นางอัจฉรา
สสอ.เมือง สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
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อาคาอิศรสุนทร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
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ผู้ไม่ได้มาประชุม (ติดราชการ)
วิษณุโยธิน
ผู้อานวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
1. นพ.ทวีศิลป์
บุญประเสริฐ
ผู้อานวยการโณงพยาบาลบ้านแพ้ว
2. นพ.สุรพงษ์
ทิมขา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่ายาง
3. นพ.สาธิต
เตชาชัยนิรันดร์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพราชบุรี
4. นพ.สันติ
5. ผู้อานวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
บุตรแสงดี
สาธารณสุขอาเภอเมืองกาญจนบุรี
6. นายสมศักดิ์
เปาทุย
สาธารณสุขอาเภอเมืองสมุทรสาคร
7. นายมานะ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นพ.สุพจน์
2. นพ.สามารถ
3. นพ.ธิติ
4. นพ.วัชระ
5. นพ.จิตตรัตน์
6. นางพิชญ์สินี
7. นางวิลัยวัณย์
8. นายธวัชชัย
9. นางน้องนุช
10. นายฉัตรชัย
11. นางประภา
12. นางบุษราคัม
13. นางพรรณี
14. นส.วารุณี
15. นส.วลัยพร
16. นางกัญญา
17. นส.รสสุคนธ์
18. นส.อัจจิมา
19. นายกิตติพร
20. นายสมหมาย
21. นส.มัลลิกา
22. นส.ณหทัย
23. นายวิทยา
24. นางนฤมล
25. นางฉันทนา
26. นางกมลลักษณ์
27. นส.รุ่งนภา
28. นางกิ่งดาว

จิระราชวโร
ถิระศักดิ์
แสวงธรรม
จันทร์เจริญกิจ
เตชวุฒิพร
พัทนสุวรรณ
อาชอรรถพันธ์
นาคศรีสังข์
ฉัตรศรีทองกุล
สมานมิตร
ชุ่มกมล
ชุ่มแอ่น
วัตราเศรษฐ
เสี่ยงบุญ
สิงห์จุ้ย
พงษ์สุวรรณ
บารุงพันธ์
ศิริรัตน์
จันทรภาขจี
สงวนศักดิ์
ไอยราพัฒนา
จุลกะรัตน์
ศรีคา
คงสุพรรณ
ปล้องเจริญ
แสนบูราณ
ศรีดอกไม้
เพชรวัตร

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

รองผู้อานวยการสานักงานเขตสุขภาพที่ 5
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
รองผู้อานวยการด้านตติยภูมิระดับสูง โรงพยาบาลนครปฐม
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ สสจ.นครปฐม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ สสจ.นครปฐม
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ สสจ.นครปฐม
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ สสจ.กาญจนบุรี
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการพิเศษ สสจ.เพชรบุรี
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการพิเศษ สสจ.เพชรบุรี
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ สสจ.เพชรบุรี
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ สสจ.สมุทรสงคราม
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการพิเศษ สสจ.สมุทรสาคร
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ สสจ.สุพรรณบุรี
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ สสจ.สุพรรณบุรี
เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน สสจ.ราชบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.กาญจนบุรี
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ สสจ.กาญจนบุรี
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ โรงพยาบาลโพธาราม
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

นางชะบา
นส.หทัยกาญ
นส.สุมลฑา
นส.กันตินันท์
นางอมรรัตน์
นางกนกพร
น.ส.ธัญชนก
นางปธิพรศรี
นส.ดวงพร
นส.วรัญญา
นายชวลิต
น.ส.พรลภัส

ธรรมวิชิต
มีสุข
แตงโต
จั่นวิลัย
ลิ้มจิตสมบูรณ์
จิเจริญ
เหลืองทองอร่าม
ชัยวิรัช
เอี่ยมสาอาง
ขอเสงี่ยม
พวงทอง
ประยูรหงษ์

นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ โรงพยาบาลพุทธมณฑล
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 5 สานักตรวจและประเมินผล
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ สานักตรวจและประเมินผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักตรวจและประเมินผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ สานักงานเขตสุขภาพที่ 5
นักวิชาการเงินและบัญชี สานักงานเขตสุขภาพที่ 5
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานเขตสุขภาพที่ 5
นักจัดการงานทั่วไป สานักงานเขตสุขภาพที่ 5
นักจัดการงานทั่วไป สานักงานเขตสุขภาพที่ 5

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓0 น.
นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม
คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จั งหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรางวัล Asian
Energy Award ในประเภทอาคารใหญ่ภาครัฐ โดยไปร่วมรับรางวัลที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งการที่จะ
ได้รับรางวัลนี้จะต้องได้รับรางวัล Thailand Energy Award ก่อน เป็นการแสดงให้เห็นถึง การที่สามารถประหยัด
พลังงานไฟฟ้าในสถานที่ประกอบการได้ รางวัลนี้มีโรงพยาบาลต้นแบบคือ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาล
หาดใหญ่
1.2 ในการแถลงนโยบายและแนวทางการดาเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (คนใหม่)
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่เซนทรา ศูนย์ราชการนั้น จะเป็นการมอบนโยบายของรัฐมนตรี ฯ กับส่วน
ภูมิภาคถึงการทางานสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2559
1.3 บทบาทหน้าที่ของสานักงานเขตสุขภาพ COO และ รอง COO การปฏิบัติในเรื่องหนังสือราชการ
หนังสือระหว่างจังหวัด/เขตสุขภาพ และผู้ตรวจราชการกระทรวง ขอให้มีทิศทาง ดังนี้
- หนังสือเข้าสานักงานเขตฯ จะมาจาก ๒ ทาง คือ 1) เข้ามาที่สานักงานเขตราชบุรี และ 2) ส่งมาจาก
กระทรวงสาธารณสุข
- กรณี เข้าสานักงานเขตสุข ภาพที่ ราชบุรี ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตเกษี ยนหนังสือได้ในแง่เสนอ
ความเห็น และ/หรือเสนอผู้ตรวจราชกระทรวงเพื่อสั่งการต่อไป
- สาหรับหนังสือราชการขาออก จะออกมาจากผู้ตรวจราชการเป็นหลัก แต่กรณีหนังสือที่ออกจากเขต
สุขภาพนั้น มอบอานาจผู้อานวยการสานักงานเขตให้สามารถออกหนังสือเชิญประชุมที่เป็นการเชิญข้ามจังหวัดได้
1.4 แจ้งเรื่องคาสั่งแต่งตั้ง “คณะทางานกาหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต”

รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ ๘/2558 วันที่ ๑๔ ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 1๒.๓0 น. ณ ห้องประชุมรามเกียรติ์ ชั้น ๗
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ตามคาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๑๐๑๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อให้การใช้จ่าย
เงินกองทุ นหลัก ประกั นสุขภาพแห่งชาติข องหน่ว ยบริก ารสังกั ดกระทรวงสาธารณสุข (5 x 5 : สธ. กั บ สปสช.)
โดยมติที่ ประชุ ม ครั้ งที่ 1 เมื่ อ วั นที่ 29 กั นยายน 2558 ห้ อ งประชุ ม 2 อาคารอ านวยการ โรงพยาบาลราชบุ รี
ได้ขอเพิ่มเติมจาก 5 เป็น 5+ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
จาก สานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๕ ราชบุรี มีรายชื่อคณะกรรมการ ๕ x ๕ เป็น ๕+
1) นายวรชัย อึ้งอภินันท์
ผู้อานวยการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๕ ราชบุรี
2) นายอนุสรณ์ ศิริโชติ
รองผู้อานวยการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๕ ราชบุรี
3) นายอุทัย หมั่นเทียนติพันธ์ ผูช้ ่วยผู้อานวยการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๕ ราชบุรี
4) นายวิเชียร เรียบร้อย
ผู้แทนอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต ๕ ราชบุรี
5) นางตาบทิพย์ คงขา
หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มภารกิจบริหารกองทุน
6) นางปรางวไล เหล่าชัย
หัวหน้างานกลุ่มภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ ผู้ช่วยเลขานุการ
จาก เขตสุขภาพที่ ๕ มีรายชื่อคณะกรรมการ ๕ x ๕ เป็น ๕+
1) นายธีรพล โตพันธานนท์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5
2) นายชัยวัฒน์ จัตตุพร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
3) นายโมลี วนิชสุวรรณ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
4) นายสุรวิทย์ ศักดานุภาพ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย
5) นายสามารถ ถิระศักดิ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลทับสะแก
6) นายประพันธ์ ใยบุญมี
สสอ.สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
นอกจากนี้เขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ได้ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานร่วม
เพิ่มเติมอี ก 2 คณะ ดั งนี้ 1) คณะทางานร่วมวิเคราะห์สถานะสุขภาพ และ 2) คณะทางานร่วมเชื่อมโยงข้อมูล
สุข ภาพ ในเขตสุข ภาพที่ ๕ ตามค าสั่งสานัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2379/2558 ลงวันที่ 5 ตุลาคม
2558
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ ๗/2558 เมื่อวันที่ ๘ กันยายน
2558 เวลา ๐๙.๓0 – ๑๔.๐0 น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารอานวยการ ชั้น ๓ ศูนย์อนามัยที่ ๔
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โดย นพ.พิภพ เจนสุทธิเวชกุล ผู้อานวยการสานักงานเขตสุขภาพที่ 5
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทางานระดับเขต
โดย นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
จากคาสั่ งส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขที่ 23๘๐/2558 ลงวันที่ ๑ ตุล าคม ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบงาน เขตสุขภาพที่ ๕ มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ดังนี้
- คณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ
คุณภาพการพยาบาล และคุณภาพห้องปฏิบัติการ ระดับเขตสุขภาพที่ ๕ ได้มอบหมายให้ นพ.สาธิต รัตนศรีทอง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เป็นประธาน แทน นพ.ณัฐวุฒิ แตงร่ม รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
มติที่ประชุม : รับทราบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ ๘/2558 วันที่ ๑๔ ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 1๒.๓0 น. ณ ห้องประชุมรามเกียรติ์ ชั้น ๗
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3.2 ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก และการแก้ไขปัญหาของจังหวัดเพชรบุรี และราชบุรี และการ
เตรียมการรับ/เฝ้าระวังผู้ที่จะเดินทางกลับจากพิธีฮัจญ์ของจังหวัดเพชรบุรี
โดย นางประภา ชุ่มกมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ สสจ.เพชรบุรี
นายรุ่งเรือง เด่นดวงใจ นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการพิเศษ สสจ.ราชบุรี
ปัญหาของจังหวัดเพชรบุรี
10 อันดับอัตราป่วยระดับประเทศ (1 ม.ค.- 29 ก.ย.58 )
ลาดับ
จังหวัด
อัตราป่วย

1

ระยอง

418.30

2

เพชรบุรี

416.08

3

ราชบุรี

375.99

4

ตราด

325.72

5

อุทัยธานี

321.64

6

จันทบุรี

303.59

7

กระบี่

297.94

8

ตาก

288.57

9

อ่างทอง

283.88

10
แพร่
266.69
จะพบว่า จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี อัตราป่วยสูงเป็นอันดับที่ 2 และ 3 ของประเทศ ผู้รับผิดชอบ
งานได้แจ้งมาตรการการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ทั้งด้านการป้องกัน และการรักษา
ประธานได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องไข้เลือดออกว่า ทาอย่างไรถึงจะสามารถสื่อสารกับคลินิก และส่ง
ต่อคนไข้ให้เร็วขึ้น และบุคลากรมีความรู้ในการวินิจฉัยเบื้องต้น
มติที่ประชุม : รับทราบ
ผลการติดตามผู้เดินทางกลับจากพิธีฮัจญ์
ผู้เดินทางกลับจากพิธีฮัจญ์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 มีจานวนทั้งหมด
11 คน แบ่งเป็นพื้นที่อาเภอชะอา 1 คน บ้านแหลม 10 คน สาหรับการติดตามเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากพิธีฮัจ ญ์
ของจังหวัดเพชรบุรีที่เหลือ 19 คน ขอให้นามารายงานในครั้งต่อไป
3.3 ติด ตามการด าเนิ น การจัด ซื้ อ จัด จ้าง งบลงทุ น ปี งบประมาณ 2559 และงบลงทุ น ปี 2559
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
โดย นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
สิ่งก่อสร้างวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท ที่ใช้วิธีตกลงราคา ฝากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กากับ/ติดตาม หมดเขต ๓๑ ธันวาคม 25๕๘ นี้
วงเงิน 5 แสนแต่ไม่ถึง 2 ล้าน ที่เป็นรายการสิ่งก่อสร้าง ของจังหวัดกาญจนบุรี เพิ่งเริ่มขั้นตอนที่หนึ่ง
ในขณะที่ตอนนี้ตาม timeline ต้องดาเนินการถึง 3.2 คือ ขั้นเปิดซองแล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ ๘/2558 วันที่ ๑๔ ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 1๒.๓0 น. ณ ห้องประชุมรามเกียรติ์ ชั้น ๗
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วงเงิน 2 ล้าน ของจังหวัดเพชรบุรี อยู่ที่โรงพยาบาลท่าแลง ได้ดาเนินการตามเกณฑ์
วงเงิน 2 ล้าน ที่เป็นสิ่งก่อสร้าง ต้องทา e-bidding ของจังหวัดนครปฐมได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อย
มติที่ประชุม : รับทราบ และฝากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่ละจังหวัดติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
กาหนดเวลา
3.๔ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบประจาจังหวัดเป็นผู้ตดิ ตามและรายงานงบลงทุน
(โดย นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข)
เพื่ อ เป็ น การติ ด ตามความก้ า วหน้ า และปั ญ หาของการด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง งบลงทุ น
ปีงบประมาณ 2559 และงบลงทุนปี 2559 ที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงขอให้จังหวัดแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบในการ
รายงานข้อมูลงบลงทุนของจังหวัด ดังนี้
นางประนอม จิตต์ทนงศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.ราชบุรี
- นพ.อิทธิพล จรัสโอฬาร นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้ายเวชกรรมป้องกัน) สสจ.กาญจนบุรี
- นายภูริธัช สุริยาวงษ์ นิติกร สสจ.นครปฐม
- นายนิคม เจริญดี นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ และนางชูศรี แจ้งตระกูล เจ้าพนักงาน
พัสดุชานาญงาน สสจ.สมุทรสงคราม
- น.ส.บุษกร ลิ้มศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
- น.ส.วินนา ชาญวุฒิลือชากุล หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป สสจ.สมุทรสาคร
- น.ส.อนุสรา เทศยิ้ม นักวิชาการพัสดุ สสจ.เพชรบุรี
- ..................................... สสจ.สุพรรณบุรี
มติทปี่ ระชุม : รับทราบ โดยให้มีการติดตามทุกรายการ ทุก รพ./อาเภอและส่งข้อมูลให้ส่วนกลาง (สบรส.) และ
นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ ทุกวันพุธ
3.๕ การบริหารสัญญางบลงทุนที่ทาสัญญาแล้ว (งบก่อนปี 2559)
โดย นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.๖ ข้ อ มู ล การใช้ จ่ า ย - เหลื อ ค้ า ง ของงบค่ า เสื่ อ มที่ เ ขตได้ รั บ จั ด สรร ตั้ ง แต่ ปี 2556 ลงไป
(5 ปี ย้อนหลัง)
โดย นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
ข้อมูลไม่สมบูรณ์ขออนุญาตแจ้งผู้บริหารภายหลัง
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๗ ผลการพิจารณาแพทย์ประจาบ้านรอบที่ 3
โดย นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลดาเนินสะดวก
แจ้งว่า ในรอบที่ 3 นี้เป็นการขอเพิ่ม และกรณีพิเศษ ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ๓ โควตา เนื่องจากเป็น
สาขาขาดแคลน
มติที่ประชุม : รับทราบ
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วาระที่ 4 เพื่อพิจารณา
๔.๑ การแต่งตั้งรองผู้อานวยการสานักงานเขตสุขภาพ คนที่ 2
โดย นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
สืบเนื่องจาก คาสั่งที่ 462/2558 ได้แต่งตั้งผู้อานวยการและรองผู้อานวยการเขตสุขภาพที่ 5
โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558 ดังนี้
COO คือ นพ.พิภพ เจนสุทธิเวชกุล
รอง COO คนที่ 1 คือ นพ.สุพจน์ จิระราชวโร
รอง COO คนที่ 2 คื อ นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัส ดิ์ ซึ่ งปั จ จุ บั น ย้ ายไปเป็ น นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร จึงขอเสนอ นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ เป็นรอง COO คนที่ 2
มติที่ประชุม : อนุมัติ
๔.๒ แจ้งการเตรียมการทาแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 5 และตั้งคณะทางานเพื่อจัดทา (ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์สาหรับใช้ในการประชุมทาแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพ
โดย นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5
แจ้งการเตรียมการทาแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 5 ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 27 – 29
ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมพัดพิง อิงโขง อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2557 วงเงิน 20% และขออนุมัติใช้เงิน
เหลือจ่ายงบบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2558 (วงเงิน 20%)
โดย นพ.ชัช จันทร์งาม นายแพทย์ เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นครปฐม
๑. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วงเงิน ๒๐% จานวนทั้งหมด 521,680 บาท ของโรงพยาบาลนครปฐม
2. ปีงบประมาณ 2558 วงเงิน 20% จานวนทั้งหมด 65,400 บาท ของโรงพยาบาลนครปฐม
55,000 บาท โรงพยาบาลกาแพงแสน 2,000 บาท และโรงพยาบาลสามพราน 8,400 บาท
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วงเงิน ๒๐% จานวนทั้งหมด 521,680 บาท
ลาดับ
๑

สถานพยาบาล
รพ.นครปฐม

เครื่อง

ราคาต่อ
หน่วย (บาท)
120,000

รวมวงเงิน
(บาท)
120,000

งบค่าเสื่อม
(บาท)
120,000

1

เครื่อง

348,000

348,000

348,000

1

เตียง

53,680

53,680
521,680

53,680
521,680

รายการ

จานวน

หน่วย

เครื่ อ งติ ด ตามการท างานของหั ว ใจและ
สัญญาณชีพผู้ป่วย
เครื่ อ งกระตุ ก หั ว ใจด้ ว ยไฟฟ้ า พร้ อ มภาค
ควบคุ ม จั ง หวะการเต้ น ของหั ว ใจ ภาควั ด
ปริม าณความอิ่ ม ตัว ของออกซิเจนในเลือ ด
และภาคบันทึกผลข้อมูล
เตียงไฟฟ้า
รวม

1
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ปีงบประมาณ 2558 วงเงิน 20% จานวนทั้งหมด 65,400 บาท
ลาดับ

สถานพยาบาล

1

รพ.นครปฐม

2

รพ.กาแพงแสน

3

รพ.สามพราน

รายการ

จานวน

เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ และวัด
ปริมาณออกซิเจนในเลือด
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตัวเลข
ไฟฟ้าแบบกระเป๋า
เครื่องวัดความดันโลหิตตั้งโต๊ะแบบ
ปรอท
รวม

หน่วย

ราคาต่อ
หน่วย (บาท)
70,000

รวมวงเงิน
(บาท)
70,000

งบค่าเสื่อม
(บาท)
55,000

15,000
2,000

2

เครื่อง

2,000

4,000

4,000

3

เครื่อง

2,800

8,400

8,400

82,400

65,400

สมทบ

17,000

มติที่ประชุม : อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2557 วงเงิน 20% และขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายงบ
บริการทางการแพทย์เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2558 (วงเงิน 20%)
๔.๔ ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายงบค่าเสื่อม (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2557
โดย ผู้แทนจากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
ปีงบประมาณ 2557 วงเงิน 20% จานวนทั้งหมด 249,957 บาท
ลาดับ
1

สถานพยาบาล
รพ.พหลพล
พยุหเสนา

รายการ

จานวน

หน่วย

46

เครื่อง

Ambu bag

ราคาต่อ
หน่วย (บาท)
5,500

รวมวงเงิน
(บาท)
253,000

รวมเงิน

งบค่าเสื่อม
(บาท)
249,957

3,043

249,957

3,043

สมทบ

มติที่ประชุม : อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายงบค่าเสื่อม (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2557
๔.๕ ขออนุ มั ติ ใ ช้ เ งิ น เหลื อ จ่ า ยงบค่ า เสื่ อ มในระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จั ด สรร
ระดับประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
โดย ผู้แทนจากโรงพยาบาลโพธาราม
ลาดับ
1

สถานพยาบาล
รพ.โพธาราม

รายการ
ชุด Suction regulator
รวม

จานวน

หน่วย

1

ชุด

ราคาต่อ
หน่วย (บาท)
25,000

รวมวงเงิน
(บาท)
25,000

งบค่าเสื่อม
(บาท)
20,000
20,000

มติที่ประชุม : อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรระดับประเทศ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
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สมทบ
5,000
5,000

๔.๖ ขอขยายเวลาฯและขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (งบลงทุน)ปี พ.ศ.2555 งบจังหวัด 20%
โดย นายฉัตรชัย สมานมิตร นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการพิเศษ สสจ.เพชรบุรี
ปีงบประมาณ 2555 วงเงิน 20% จานวนทัง้ หมด 440,603 บาท
ลาดับ

1

สถานพยาบาล
คู่สญ
ั ญา

สถานพยาบาล
ลูกข่าย

รายการ

จานวน

รพ.ชะอา

รพ.สต.ข้าง
ก่อสร้างรั้วคอนกรีต
1
แทงกระจาด
หมายเหตุ : ป้องกันทรัพย์สินทางราชการ และกาหนดพื้นที่
ก่อสร้างปรับปรุงปู
1
กระเบื้องอาคาร
หมายเหตุ : ปรับปรุงสถานบริการรองรับการให้บริการประชาชน
ก่อสร้างอาคาร
1
เอนกประสงค์
หมายเหตุ : เป็นอาคารเอนกประสงค์สาหรับใช้ในกิจกรรมของสถานบริการ
รวม

หน่ว
ย

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวมวงเงิน (บาท)

งบค่าเสื่อม
(บาท)

ขอขยายเวลา
ถึงวันที่

งาน

286,000

286,000

286,000

30 ก.ย. 59

งาน

54,603

54,603

54,603

30 ก.ย. 59

หลัง

100,000

100,000

100,000

30 ก.ย. 59

440,603

440,603

มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๗ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่า
เสื่อม) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2558 จัดสรรระดับประเทศ (รพ.บ้านคา)
โดย นพ.พิภพ เจนสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
รายการเดิม พ.ศ. 2558
เครื่อง

ราคาต่อ
หน่วย (บาท)
110,000

รวมวงเงิน
(บาท)
110,000

งบค่าเสื่อม
(บาท)
110,000

เครื่อง

485,000

485,000

485,000

595,000

595,000

ตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย
1
เครื่อง
508,000
508,000
ชุดด้ามกรอเร็ว น้า 3 รู
3
ชุด
10,000
30,000
ชุดด้ามกรอช้า
3
ชุด
19,000
57,000
รวมเงิน
595,000
เหตุหลประกอบการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากต้องการครุภัณฑ์ 2 รายการมีเพียงพอต่อการให้บริการ ยังขาดครุภัณฑ์ที่ขอเปลี่ยนแปลง

508,000
30,000
57,000
595,000

ลาดับ

สถานพยาบาล

1

รพ.บ้านคา

2

รพ.บ้านคา

รายการ

จานวน

หน่วย

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบ
ประมวลผล
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อม
ภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์
รวมเงิน

1
1

รายการขอเปลี่ยนแปลง
1
รพ.บ้านคา
2
รพ.บ้านคา
3
รพ.บ้านคา

มติที่ประชุ ม : อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2558 จัดสรรระดับประเทศ
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๔.๘ ขออนุ มั ติ ใ ช้ เ งิ น เหลื อ จ่ า ยเงิ น ค่ า บริ ก ารทางการแพทย์ ที่ เ บิ ก จ่ า ยในลั ก ษณะงบลงทุ น
ระดับประเทศ (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โดย ผู้แทนจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
ลาดับ
1
2
3
4

สถานพยาบาล
รพ.สมเด็จ
พระสังฆราช
องค์ที่ 17
รพ.อู่ทอง
รพ.อู่ทอง

รายการ
เครื่องวัดสายตา สั้น ยาว เอียง

เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายได้
เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสอง
ด้าน
รพ.หนองหญ้าไซ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิดไบเฟสิค
พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด
รวมเงิน

เครื่อง

ราคาต่อ
หน่วย (บาท)
500,000

รวมวงเงิน
(บาท)
500,000

งบค่าเสื่อม
(บาท)
450,000

50,000

1
1

เครื่อง
เครื่อง

165,000
165,000

165,000
165,000

150,000
150,000

15,000
15,000

1

เครื่อง

330,000

330,000

300,000

30,000

1,050,000

110,000

จานวน

หน่วย

1

สมทบ

มติ ที่ ป ระชุ ม : อนุ มั ติ ใช้ เงิน เหลื อ จ่ ายเงิ น ค่ าบริ ก ารทางการแพทย์ที่ เบิ ก จ่ ายในลั ก ษณะงบลงทุ น ระดั บ ประเทศ
(งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
๔.๙ ความคื บ หน้ า การเตรี ย มการรั บ การเยี่ ย มตรวจพื้ น ที่ จ ากรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง

สาธารณสุข
โดย นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ยังไม่มีกาหนดการที่แจ้งมาใหม่ ดังนั้นในช่วงนี้ มอบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ได้
เตรียมการทาความสะอาด และต้อนรับที่โรงพยาบาลราชบุ รี
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 แจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โดย นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 การติดตามการแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5
โดย ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศก์
ตามเอกสารและในวาระที่ 3.2 เรื่อง ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก และการแก้ไขปัญหา
ของจังหวัดเพชรบุรี และราชบุรี
ผลการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20 - 50 ปี ในระดับเขต
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ผลการรณรงค์ให้วัคซีน MR แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 2 ปี 6 เดือน – 7 ปี ในระดับเขต

มติที่ประชุม : รับทราบ
6.2 กาหนดการทอดผ้าพระกฐินพระอารามหลวง
โดย นพ.ชัช จันทร์งาม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นครปฐม
ได้แจ้งข่าวกาหนดการ “การทอดกฐินของกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 2558
ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม” จะมีการตั้งองค์กฐินเวลา 08.00 น. ให้ผู้ร่วมงานแต่งชุดราชการ
ชุดปกติขาว
มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑2.45 น.

นางอมรรัตน์ ลิ้มจิตสมบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ ๕
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายสุพจน์ จิระราชวโร
รองผู้อานวยการสานักงานเขตสุขภาพที่ ๕
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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