สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 11/2561
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ โรงพยาบาลนครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
วาระ
เรื่อง
มติทปี่ ระชุม
ที่
1 ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 การพัฒนาหลักสูตร ๑) รับทราบ
2) มอบหมายให้ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้าน
การอบรมผู้บริหาร
สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 (CHRO) พัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้บริหาร
ระดับกลาง สาหรับ
ระดับกลาง สาหรับรองแพทย์ เพื่อบริหารจัดการงานในเขตสุขภาพที่ 5
รองแพทย์
1.๒ การจัดทาร่างคาสั่ง 3) มอบหมายให้สานักงานเขตสุขภาพที่ 5 จัดทาร่างคาสั่งมอบหมายให้
ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการงานในเขตสุขภาพที่ 5
บริหารจัดการงานในเขต
4) มอบหมายให้คณะทางานด้านการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 5 (CFO)
สุขภาพที่ 5
วิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลที่ติดวิกฤติระดับ 4 ขึ้นไป เพื่อกาหนด
1.3 การจัดระบบดูแล
วิธีการแก้ ปัญหาให้เกิดความยั่งยืน และวางแผนระบบให้มี
แพทย์ใช้ทุน เขตสุขภาพที่
ประสิทธิภาพ
5
5) มอบหมายให้ คณะทางานด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 5 (CFO)
และคณะทางานระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 (CSO)
วางระบบ เงื่อนไขการนาเงิน CR เพื่อ มาทา IP ระดับเขต และ
ประสานกับ สปสช. เพื่อหารือร่วมกัน
6) มอบหมายให้ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้าน
สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 (CHRO) จัดระบบการดูแลแพทย์ใช้ทุนที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
2

รับรองรายงานการประชุม 1) รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
คณะกรรมการเขตสุขภาพที่
5 ครั้งที่ 10/๒๕61 ในวัน
จันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน
2561 เวลา 13.30 –
17.00 น. ณ
โรงพยาบาล นครปฐม
อาเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม
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การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
- ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ
- พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ประธานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กาลังคนด้านสุขภาพ เขต
สุขภาพที่ 5 (CHRO)
- นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ
ประธานคณะทางานด้าน
การเงินการคลัง
เขตสุขภาพที่ 5 (CFO)
- นพ.รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ
ประธานคณะทางานระบบ
บริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่
5 (CSO)

-

วาระ
เรื่อง
ที่
3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปความก้าวหน้า
การบริหารงบลงทุนของ
หน่วยงานในเขตสุขภาพที่
5 ปี 2562

4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข เขตสุขภาพที่
5 ระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2562 – 2564)
4.2 การประสานความ
ร่วมมือระหว่างกรมการ
แพทย์กับเขตสุขภาพที่ 5
4.3 จัดสรรนักเรียนทุน
หลักสูตรต่าง ๆ ปี
การศึกษา 2562
4.4 แผนสนับสนุนงาน
Service Plan ตามความ
ต้องการของเขตสุขภาพ
ของกรมการแพทย์

มติทปี่ ระชุม

การมอบหมายผู้รับผิดชอบ

1) รับทราบสรุปความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุนของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 5
ปี 2562
2) มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5 นาเสนอข้อมู ล
ความก้ าวหน้ าการด าเนิ นงาน โดยเปรี ยบเที ยบกั บแผนจั ดซื้ อจั ดจ้างในแต่ ละ
ขั้นตอน โดยเฉพาะงบลงทุนประเภทสิ่งก่อสร้าง (ผูกพัน)
3) มอบหมายให้ คณะทางานด้านการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 5 (CFO) จัดเวที
ต่อรองราคา โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธาน
และร่วม Sharing ให้ผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 5 เข้าร่วมรับฟัง
4) มอบหมายให้ทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 เตรียมความพร้อมเรื่อง งบขาขึ้น โดย
ให้มีรายละเอียดแผนการดาเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ Defend ทั้งแผน
บูรณาการและแผนปกติ
5) มอบหมายให้เขตสุขภาพที่ 5 เตรี ยมความพร้ อมจัดท าแนวทางการจั ดท า
งบประมาณปี 2564 (งบปกติ และงบบูรณาการ)

- ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ
- นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ
รองประธานคณะทางาน
ด้านการเงินการคลัง
เขตสุขภาพที่ 5 (CFO)
- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด
- ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ศูนย์ ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งใน
เขตสุขภาพที่ 5

1) รับทราบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ระยะ 3
ปี (พ.ศ.2562 – 2564)
2) มอบหมายให้ PM มะเร็ง จัดทาแผน Service Mapping และ
เส้นทางการส่งต่อของเขตสุขภาพที่ 5
3) มอบหมายให้ จัดลาดั บ ความสาคั ญ การดาเนินงาน โดยให้ยึดจาก
นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข , นโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวง
และปัญหาพื้นที่
1) รับทราบ การประสานความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่ 5

- ประธาน PM มะเร็ง
- คณะทางาน (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 5

1) รับทราบ จัดสรรนักเรียนทุนหลักสูตรต่าง ๆ ปีการศึกษา 2562
2) มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารก าลั งคน เขตสุขภาพที่ 5 จัดท า
รายละเอียดข้ อมู ลและหลักเกณฑ์ การพิ จารณา เพื่อเชิญผู้บริ หารประชุ ม
พิจารณาอีกครั้ง
1) รับทราบ แผนสนับสนุนงาน Service Plan ตามความต้องการของเขต
สุขภาพ ของกรมการแพทย์
2) มอบหมายให้จัดลาดับความสาคัญ เลือก 10 ลาดับแรก โดยใช้หลักเกณฑ์
ดังนี้ 1. โรคที่พบ 2. ความรุนแรงของโรค 3. วิธีการรักษาของโรค 4. Priority
Concerns และกาหนดเป็น Quick Win ในแผนฯ

- คณะกรรมการ CHRO
เขตสุขภาพที่ 5

5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 สรุปสถานการณ์น้าท่วม ๑) รับทราบสรุปสถานการณ์น้าท่วมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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-

- คณะทางานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่
5

-

วาระ
ที่

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

5.2 (ร่าง) กาหนดการตรวจ
1) รับทราบ (ร่าง) กาหนดการตรวจราชการ และนิเทศงาน กรณีปกติ
ราชการ และนิเทศงาน กรณี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2) ขอสนับสนุนทีมตรวจราชการด้าน Service Plan

การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
-

5.3 โครงการคลินิกลอยน้า 1) รับทราบโครงการคลินิกลอยน้า

-

5.4 เร่งรัดการใช้ตาแหน่งว่าง 1) รับทราบเร่งรัดการใช้ตาแหน่งว่างที่ได้รับอนุมัติแล้ว
ที่ได้รับอนุมัติแล้ว
2) มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดาเนินการตาแหน่งว่างที่สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติให้ใช้ตาแหน่ง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่
31 ธันวาคม 2561

- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด
- ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ศูนย์ ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งใน
เขตสุขภาพที่ 5
- สานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 5 ราชบุรี

5.5 เรื่องของศูนย์วิชาการ
ในเขตสุขภาพที่ 5
(1) สถานการณ์โรคติดต่อที่
สาคัญในเขตสุขภาพที่ 5
(2) คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
วัณโรคดื้อยาระดับเขต
6 เรื่องอื่น ๆ

1) รับทราบเรื่องของศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ 5
2) มอบหมายให้สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี จัดทารายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษาเรื่อง TB และทาหนังสือแจ้งไปยังโรงพยาบาลทุก
แห่ง ในเขตสุขภาพที่ 5
-

-

นางสาวมณฑิรา อรรคทิมากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้สรุปมติการประชุม

นางพรรณี วัฒนอุไร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม 1

นางสาววรัญญา ขอเสงี่ยม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้สรุปมติการประชุม

นางจารุภา จานงศักดิ์
ผู้ช่วยผูต้ รวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม 2

นางสาวพรลภัส ประยูรหงษ์
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้สรุปมติการประชุม
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