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สรุปสาระสาคัญจากการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 2/๒๕61
วันพฤหัสที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเด็น
รายละเอียด
1.เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. ขอขอบคุณ ทุกจังหวัดที่ร่วมกันต้อนรับ รมต. สธ.ที่ระยอง เมื่อวันที่ 5 ก.พ.
2561 ประเด็น ที่ รมต.สธ.เน้นย้้า คือ
1) การพัฒนางานสาธารณสุขรองรับ EEC >>ระยอง / ชลบุรี / ฉะเชิงเทรา
2) การของบประมาณ ในแผนพัฒนา ภาค /กลุ่มจังหวัด / จังหวัด >>เน้นให้ขอ
แต่พอดี เท่าที่จ้าเป็น >> ค้าของบประมาณ ตามมติ ครม.สัญจร ในครั้งนี้
ยังไม่แน่ว่าจะได้งบเท่าไร
3) ห่วงใย ความปลอดภัย ของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. >>เน้นการจัดระบบความ
ปลอดภัย ใน รพ.สต.ทุกแห่ง
2. ก้าหนดการ สป.สัญจร ในวันที่ 26 – 27 ก.พ. 2561 ที่จังหวัดพิษณุโลก
ประเด็นน้าเสนอ ผู้ตรวจราชการ เขตฯ 6 น้าเสนอผลงาน TB (ภาพรวมประเทศ)
สาธารณสุขนิเทศ น้าเสนอ LTC / สสจ. น้าเสนอ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น/
รพ. น้าเสนอ Happy MOPH
3. ก้าหนด จัดประชุม สรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6
วันที่ 25 – 27 เมษายน 2561 ยังไม่ระบุสถานที่
4. เร่งรัดการใช้จ่ายงบลงทุน >>ปลัดตามงบลงทุน ปี 2561 และงบลงทุนที่ค้าง
มาจาก ปี 2560
หมายเหตุ : จังหวัดตราด มีงบลงทุนที่ค้างมาจาก ปี 2560 ดังนี้
งบผูกพันข้ามปี 2 รายการ ดังนี้
1) อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(รพ.คลองใหญ่) 12 งวดงาน >> ส่งงาน
แล้วงวดที่ 8 แล้ว อยู่ระหว่างการด้าเนินการตามงวดงานปกติ
2) อาคารเอ็กซเรย์คลอด ICU และพักผู้ป่วย คสล.6 ชั้น (รพ.ตราด) 21
งวดงาน >> อยู่ระหว่างด้าเนินการ งวดงานที่ 1
งบกันเงินเหลื่อมปี 5 รายการ ดังนี้
1) ก่อสร้างระบบส่งน้้าแบบถังสูงขนาดบรรจุ 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเดิน
ระบบท่อประปา (สสจ.ตราด) >>ล่าช้า /ผู้รับเหมาไม่เข้าด้าเนินการ
2) ปรับปรุงระบบกันรั่วซึมชั้นดาดฟ้าอาคารสกลสังฆปริณายก (รพ.ตราด
>>อยู่ระหว่างทบทวนแบบแปลนกับราคากลาง
3) ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรมชั้นG อาคารสกลมหาสังฆปริณายก (รพ.
ตราด) >>อยู่ระหว่างทบทวนแบบแปลนกับราคากลาง
4) อาคารจอดรถ(รพ.ตราด) >>>อยู่ระหว่างด้าเนินการ งวดงานที่ 1
2.ความก้าวหน้าการดาเนินงานจัดท้าโครงการ อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งร่างโครงการฯให้คณะกรรมการส้านักงานหลักประกัน
ตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันวัณโรค
สุขภาพแห่งชาติพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (งบ PPA) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์
ปีงบประมาณพ.ศ.2561 เขตสุขภาพที่ 6
2561 ซึ่งหากได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่เสนอสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
จันทบุรีซึ่งเป็น Focal point ด้านงานควบคุมโรคของเขตสุขภาพที่ 6
จะด้าเนินการจัดท้าโครงการเสนอและด้าเนินงานตามโครงการต่อไป
3. การขอขยายเตียงโรงพยาบาลบ้านบึงจังหวัด โรงพยาบาลบ้านบึง จ.ชลบุรี ขอขยายเตียงจากเดิม 90 เตียง เป็น 120 เตียง
ชลบุรี
ตามแผนการยกระดับและพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ รองรับ EEC
4. ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2561 จังหวัดตราด สามารถด้าเนินการได้ตามเป้าหมาย
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ประเด็น
รายละเอียด
5.ความก้าวหน้าการดาเนินงาน PA เขตสุขภาพที่ PA 14 ตัวชี้วัด ผลงานในภาพรวมเขตฯ 6 ผ่านเกณฑ์ 8 ตัวชี้วัด คิดเป็น
6 รอบ 3 เดือน
ร้อยละ 57.14 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 4 ตัวชี้วัด และ ผลงานยังไม่ผ่านเกณฑ์ 2
ตัวชี้วัด ได้แก่
1) ผลงาน RDU ขั้นที่ 2 เป้าหมาย ร้อยละ 20 ผลงานร้อยละ 1.37
2) HA>>รพศ./ รพท. เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลงาน ร้อยละ 88.24
>>รพช. เป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลงาน ร้อยละ 77.19
6. การเสนอรายชื่อหน่วยงานที่มีความโดดเด่น
มีหน่วยงานเสนอมา๒แห่งคือโรงพยาบาลบ้านบึงประเภท HRD และโรงพยาบาล
(Bright Spot) ด้านบริหารจัดการกาลังคนและ
ระยองประเภท HRD
องค์กรสร้างสุขในเขตสุขภาพที่ 6
7. หลักเกณฑ์การย้าย 3 สายงานของแพทย์ทันต หลักเกณฑ์การย้าย 3 สายงานแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรเฉพาะการย้ายข้าม
แพทย์เภสัชกร
จังหวัดและย้ายข้ามเขตมีผลการย้ายวันที่๑มิถุนายน 25๖๑โดยจะด้าเนินการย้าย
โดยตัดโอนต้าแหน่งและอัตราเงินเดือนภายหลัง
ก้าหนดการย้ายรอบที๑่ ระหว่างวันที่๑๘มกราคม 25๖๑ถึงวันที่๒๖มกรคม 25
๖๑รับสมัครโดยจังหวัดบันทึกในเวปไซต์หน่วยงานพิจารณาบันทึกในระบบภายใน
วันที่๒กุมภาพันธ์ 2561
ผ่านการพิจารณาระดับเขตภายในวันที่๑๗กุมภาพันธ์ 25๖๑ประกาศผลการ
พิจารณาวันที่๒มีนาคม๒๕๖๑
ก้าหนดการย้ายรอบสุดท้ายระหว่างวันที่๕ -๗มีนาคม 25๖๑สานักงาน
สาธารณสุข, โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปบันทึกในระบบหน่วยงาน
พิจารณาภายในวันที่๑๒มีนาคม 25๖๑ประกาศผลวันที่๓๐มีนาคม 25๖๑
8. รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง
หน่วยบริการมีสถานการณ์การเงินการคลังดังนี้
ณเดือนธันวาคม 2560
1) ระดับปกติจ้านวน 41 แห่ง 2)ระดับ 1 จ้านวน 22 แห่ง 3)ระดับ 2 จ้านวน
5 แห่ง 4) ระดับ 3 จ้านวน 2 แห่ง 5)ระดับ 4 จ้านวน 1 แห่งคือโรงพยาบาลเขา
สุกิมจังหวัดจันทบุรี 6)ระดับ 5 จ้านวน 1 แห่งคือโรงพยาบาลมะขามจังหวัด
จันทบุรี 7) ระดับ 6 จ้านวน 1 แห่งคือโรงพยาบาลมาบตาพุดจังหวัดระยอง 8)
ระดับ 7 ไม่มีระดับ 7 และมีมาตรการของปี 2561 ต้องไม่มีโรงพยาบาลวิกฤต
การเงินระดับ 7
9.รายงานเงินชดเชยผู้ป่วยในจากที่ประชุม
สปสช.เขต 6 ระยองแจ้งว่าหน่วยบริการได้รับเงินชดเชยน้อยลงและมีหน่วย
คณะท้างาน IP ระดับเขตโดย CFO
บริการไม่ได้รับเงินชดเชยหลังหักเงินเดือนและจะลงพื้นที่เพื่อตามรอยแนวทางการ
เรียกเก็บของโรงพยาบาลพุทธโสธรวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
Service > Account > Coding > claim >Rep.>Reimburse>Check
แนวทางแก้ไขและเฝ้าระวัง
- รับฟังแนวทางเดิมของรพ.ในการเรียกเก็บ E- claim
- chart รายเดือนเท่าไหร่
- ยอดผู้ป่วยในยอดข้อมูลส่งออกจากHOSxP
- ยอดบันทึกในEClaim
- ยอดตอบรับการเรียกเก็บ
- การเฝ้าระวังรายเดือน = IP ประมาณการรายเดือน -IP จ่ายจริง
10.รายงานการสอบสวนโรคไข้มาลาเรียจังหวัด ผู้ป่วยชายไทย อายุ 82 ปี เสียชีวิต พบเชื้อ Plasmodium vivax
ฉะเชิงเทรา
นางบุญศรี พันธ์พิริยะ:สรุปการประชุม
13 กุมภาพันธ์ 2561
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