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สรุปประเด็นการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 4/2560
วันที่ ๒6 พฤษภาคม 2560 เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.3๐ น.
ณ ห้องประชุม พญายอ ชั้น 5 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็น
1.การมอบเกียรติบัตร
R2R และ นวัตกรรม ดีเด่น

2. มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ
รถพยาบาล

3. การพิจารณาจัดสรรพื้นที่แพทย์
ผู้รับสัญญาชดใช้ทุน สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4. การจัดสรรตาแหน่งบรรจุ
ข้าราชการสายวิชาชีพ
5. การจัดสรรโควตาการฝึกอบรม
วิสัญญีพยาบาล
6. การเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นนักวิชาการสาธารณสุข
ดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
“รางวัลชัยนาทนเรนทร”
7. ขออนุมัติตาแหน่งว่าง และ
ขยายกรอบอัตรากาลัง
8. ขออนุมัติขยายกรอบตาแหน่ง
พกส.
9. การเฝ้าระวังสถานการณ์การเงิน
การคลังของหน่วยบริการ
10. การปรับแผนการเงิน Planfin
ปี 2560

รายละเอียด

การ
มอบหมาย
1. ประเภทงานวิจัย /R2R ระดับเขต ได้แก่ เรื่องเสริมพลังภาคีเครือข่ายด้วยกลไกธรรมนูญสุขภาพ ทรัพย์ฯ
เพื่อการสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืน
ผู้วิจัย : นางพนิดา มิ่งสมร นวก.สธ. ชานาญการ รพ.สต. บ้านต้นนา ฉะเชิงเทรา
2. ประเภทนวัตกรรม ระดับเขต ได้แก่ เรื่องการประเมินแผลไฟไหม้โดยใช้โปรแกรมคานวนพื้นที่
แผลไฟไหม้แบบ 3 มิติ โรงพยาบาลชลบุรี
ผู้วิจัย : นพ.ธนะสิทธิ์ ก้างกอน หัวหน้าหน่วยแผลไหม้ รพ.ชลบุรี และ นพ.ชุติเดช ตาบ_องครักษ์
ผอ.รพ.ชลบุรี
หมายเหตุ : ทุกจังหวัดในเขตฯ ส่งผลงานเข้าประกวด ยกเว้น จังหวัดตราดที่ไม่ได้ส่งผลงาน
เข้าประกวดในครั้งนี้
1. ข้อสั่งการ: รถพยาบาลทุกคัน ต้องทาประกันภัยชั้น 1/ ติด GPS /ติดกล้อง (หน้า-หลัง) /
CD
ไม่วิ่งผ่าไฟแดง/กรณีเกิดเหตุ ต้องสอบสวนละรายงายเขตทุกราย
2. ปัญหาที่ผ่านมา พบว่า มีกล้องแต่ไม่เสียบปลั๊กกล้อง/วิ่งผ่าไฟแดง
3. ขอให้ทุกจังหวัดสารวจรถพยาบาล และอายุการใช้งานของรถพยาบาล >>ส่งเขต ด่วน
จังหวัดตราด ได้รับจัดสรร แพทย์ใช้ทุน ปี 1 จานวน 15 คน
ทรัพย์ฯ

ผลการพิจารณา เมื่อ 27 เม.ย. 2560 จังหวัดตราดได้รับจัดสรรให้บรรจุข้าราชการสายวิชาชีพ
คือ จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ตาแหน่ง จพ.เวชสถิติ 1 ตาแหน่ง จพ.ทันตะ 1 ตาแหน่ง และ
จพ.สธ.ปฏิบัติการ (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) 2 ตาแหน่ง
จังหวัดตราด ได้รับจัดสรรโควตาการฝึกอบรมวิสัญญีพยบาล ปี 2560จานวน 1 คน คือ
นางสาวเยาวลักษณ์ ทิพย์อักษร ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ทรัพย์ฯ

รางวัลนักวิชาการสาธารณสุขดีเด่น 5 ประเภทรางวัล (บริหาร/บริการ/วิชาการ/ผู้นาชุมชน/
ประชาชน) ขอให้ทุกจังหวัด เสนอรายชื่อบุคลากร เพื่อเสนอขอรับรางวัลชัยนาทนเรนทร
ส่งเขตฯ ภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 2560

ทรัพย์ฯ

ขอให้ทุกจังหวัด ทาเรื่องขอขยายกรอบ FTE จาก 80% เป็น 100% (ใช้กรอบ FTE 18 พ.ค.
2560) เพื่อรองรับพยาบาลจบใหม่ และ แสดงสถานการณ์การเงินด้วย
ตราด : มีลูกจ้างรายเดือน/รายคาบ จานวนมาก ต้องทาให้เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนให้ครบ
ภายใน วันที่ 1 มิ.ย. 2560 เพื่อรองรับการขยายกรอบฯ
เน้นให้ทุกจังหวัด เร่งรัดการดาเนินงาน ดังนี้
1. พัฒนาคุณภาพระบบบัญชี (โดยเฉพาะการตัดหนี้ ของลูกหนี้ที่คาดว่าจะสูญ)
2. ระบบควบคุมภายใน (5มิติ) ที่ผ่านมา พบว่า ประเมินตนเองเกินจริง
Planfin Analysis แยกความเสี่ยงไว้ 8 แบบ ขอให้ผู้บริหารตรวจสอบดูว่า ในรอบที่ 2 นี้
อยู่ที่แบบใด และจะวางแผนพัฒนาอย่างไร

ทรัพย์ฯ

ผลการประเมิน FAI ไตรมาส 2 ปี 2560 พบว่า ภาพรวมเขตฯได้คะแนน 84.06
11. การประเมินประสิทธิภาพ
ตราด /ระยอง ได้คะแนนน้อย ขอให้วิเคราะห์สาเหตุ และแก้ไขให้เหมาะสม
ความสาเร็จการบริหารการเงิน FAI

ทรัพย์ฯ

ทรัพย์ฯ
ประกันฯ/
บริหาร
ประกันฯ/
บริหาร
ประกันฯ/
บริหาร

2
ประเด็น
12. การปรับประสิทธิภาพการ
บริหารการเงินโรงพยาบาล

รายละเอียด
ขอให้จังหวัด ส่งผลงานการแก้ไขปัญหาที่โดดเด่น (bright Spot) จังหวัดละ 1 แห่ง

สุ่มประเมิน 6 จังหวัด ของเขตฯ6 ได้คะแนน ร้อยละ 98.63
13. ความก้าวหน้าการกากับติดตาม ชื่นชมจังหวัดตราด ทาได้ดี มีนโยบายไม่ปฏิเสธการส่งต่อ มีระบบการบริหารจัดการส่งต่อแบบ
Area Focus CSO และ
เบ็ดเสร็จภายในจังหวัด กลไกคณะกรรมการ refer ในจังหวัด
ระบบรับ – ส่งต่อ
มีข้อเสนอแนะ ให้ทุกจังหวัดสรุปข้อมูลปฏิเสธการส่งต่อ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
14. ผลสารวจความครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีน ในประชากรกลุ่มเสี่ยง
ปี 2560

การ
มอบหมาย
ประกัน/
บริหาร
พคร.

CD
ผลการสารวจความครอบคลุมของการรับวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายเสี่ยง ได้แก่ เด็กใน
ชุมชนที่มีแรงงานไทยหรือต่างด้าว ชุมชนแออัด ชุมชนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลการ
คมนาคมไม่สะดวกหรือชายแดน พบว่า ภาพรวมของความครอบคลุมการได้รับวัคซีน
ทุกกลุ่มอายุ ร้อยละ 57.5 เมื่อวิเคราะห์รายจังหวัด สมุทรปราการ มีความครอบคลุม
ของการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์อายุมากที่สุด ร้อยละ 80.0 รองลงมา ได้แก่ ระยอง
ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และ ชลบุรี เท่ากับ 76.7, 70.0,
66.7, 53.3, 46.7,40.0 และ 26.7 ตามลาดับ

นางบุญศรี พันธ์พิรยิ ะ
ผู้สรุปประเด็นการประชุม

