สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 12/2561
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 500 ที่นั่ง ชัน้ 9 อาคารบริการทางการแพทย์ 9 ชั้น
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วาระ
เรื่อง
ที่
1 ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 รถพยาบาล
(Ambulance)
1.๒ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
หน่วยบริการเพื่อลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2562
1.3 การแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
1.4 โครงการแก้มลิง
โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบ
ครบวงจร
1.5 การดาเนินงานโครงการ
คลินิกลอยน้าในจังหวัดที่อยู่
ติดชายทะเล
1.6 การประชุม Tele
triage ร่วมกับกองทุนดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1.7 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
2 รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5
ครั้งที่ 11/๒๕61 ในวันจันทร์
ที่ 26พฤศจิกายน 2561 เวลา
13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมจตุ ภั ทร อาคารผู้ป่วย
นอกและอ านวยการ ชั้ น 4
โรงพยาบาลนครปฐม อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม

มติทปี่ ระชุม

การมอบหมายผู้รับผิดชอบ

๑) รับทราบ
2) มอบหมายให้ โรงพยาบาลทุกแห่งสารวจความพร้อมของรถ
Ambulance
3) มอบหมายให้ ทุกจังหวัดรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2562 และเตรียมรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
4) มอบหมายให้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
สมุทรสงคราม วางแผนการดาเนินงานต่อเนื่องกับโครงการคลินิกลอยน้า
โครงการคลินิกลอยน้าศรีสวัสดิ์โมเดล 1 ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 6 และ
11 เพื่อสร้างความปลอดภัยในการท่องเที่ยวชายทะเล (Safety Beach)
5) มอบหมายให้ คณะทางาน CIO เขตสุขภาพที่ 5 หารือร่วมกับกองทุน
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องการนาร่องโครงการ Tele Triage
6) มอบหมายให้ คณะทางาน CIO เขตสุขภาพที่ 5 เตรียมความพร้อม
ก่อนการลงพื้นทีต่ รวจเยี่ยมโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยของนายแพทย์
ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7) มอบหมายให้ ผู้บริหารเตรียมความพร้อมในเรื่อง Spec ครุภัณฑ์
ที่ดิน และแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง
8) มอบหมายให้ ผู้บริหาร กากับ ติดตาม การดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน
ทุกขั้นตอน

- ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ
- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด
- ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป
- ประธานคณะทางานระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศ
เขตสุขภาพที่ 5 (CIO)

1) รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

-

สรุปมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 500 ที่นั่ง ชั้น 9 อาคารบริการทางการแพทย์ 9 ชั้น โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง อาเภอสามพราน)
จังหวัดนครปฐม

วาระ
เรื่อง
มติทปี่ ระชุม
ที่
3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 โครงสร้างเขตสุขภาพที่ 5 1) รับทราบโครงสร้างบริการเขตสุขภาพที่ 5
3.2 สรุปความก้าวหน้าการ
บริหารงบลงทุนของ
หน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 5
ปี 2562
3.3 แผนงานโครงการ
สนับสนุน Service Plan
ระหว่างกรมการแพทย์กับเขต
สุขภาพที่ 5

การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
-

1) รับทราบสรุปความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุนของหน่วยงานในเขต - สานักงานเขตสุขภาพที่ 5
สุขภาพที่ 5 ปี 2562
2) มอบหมายให้ ส านั กงานเขตสุ ขภาพที่ 5 ก ากั บติ ดตามหน่ วยงานที่
ดาเนินการล่าช้า และแจ้งรายละเอียดรายการที่ล่าช้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการดาเนินการ
1) รับทราบแผนงานโครงการสนับสนุน Service Plan ระหว่างกรมการแพทย์ กับเขตสุขภาพที่ 5

3.4 การจัดสรรโควตา
1) รับทราบผลการจัดสรรโควตานักเรียนทุนหลักสูตรต่าง ๆ ปีการศึกษา - คณะกรรมการพั ฒนาระบบ
นักเรียนทุนหลักสูตรต่าง ๆ 2562
บริ หารจั ดการก าลั งคนด้ าน
ปีการศึกษา 2562
2) มอบหมายให้ คณะทางาน CHRO เขตสุขภาพที่ 5 หาเวทีจัดประชุมระดมความ สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 (CHRO)
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางกรอบอัตรากาลัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม
ได้แก่ คณะขับเคลื่อนนโยบายและจัดการระบบงานด้านต่างๆ เขตสุขภาพที่ 5 และ
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสาธารณสุขเขต
สุขภาพที่ 5 ปี 2562
4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การพิจารณาจัดสรร
โควตานักเรียนทุน
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตตามแนวทาง
โครงการพยาบาลแก้มลิง
เขตสุขภาพที่ 5

4.2 การกันเงินงบ
ดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายเขตสุขภาพที่ 5

1) รับทราบการพิจารณาจัดสรรโควตานักเรียนทุน หลักสูตรพยาบาล - คณะกรรมการพั ฒนาระบบ
ศาสตรบัณฑิตตามแนวทางโครงการพยาบาลแก้มลิง เขตสุขภาพที่ 5
บริ หารจั ดการก าลั งคนด้ าน
2) มอบหมายให้ คณะทางาน CHRO เขตสุขภาพที่ 5 หารือร่วมกับทีมฝ่าย สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 (CHRO)
กฎหมาย ศึกษาแนวทางการดาเนินการ รวมถึงแบบสัญญาชดใช้ทุน
และประสานหารือร่วมกับกองทุนของโรงพยาบาลในเรื่องการให้กู้ยืม
ต่างๆ เพื่อให้ข้อเสนอ แนวทาง รวมทั้งหารือร่วมกับสมาคม โรงพยาบาล
เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดสรรโควตานักเรียนทุนในรอบ
ปีการศึกษา 2562
1) เห็นชอบให้กันงบดาเนินงาน ร้อยละ 5 จากจังหวัด เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบาย และการดาเนินงานของ PM เขตสุขภาพที่ 5

- สานักงานเขตสุขภาพที่ 5

สรุปมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 500 ที่นั่ง ชั้น 9 อาคารบริการทางการแพทย์ 9 ชั้น โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง อาเภอสามพราน)
จังหวัดนครปฐม

วาระ
เรื่อง
ที่
5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 แนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เขต
สุขภาพที่ 5
5.2 การประชาสัมพันธ์
โครงการคลินิกลอยน้าศรี
สวัสดิ์โมเดล 1 และ
โปรแกรม Register Online
จิตอาสา

มติทปี่ ระชุม

การมอบหมายผู้รับผิดชอบ

๑) รับทราบแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 5
2) มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 5 หารือ
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการฯ
๑) รับทราบการประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกลอยน้าศรีสวัสดิ์โมเดล 1
และโปรแกรม Register Online จิตอาสา

- คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล เขตสุขภาพ ที่ 5

5.3 การเรียกเก็บค่าบริการ ๑) รับทราบการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ กรณีผู้ป่วยนอกส่งต่อ
ทางการแพทย์ กรณีผู้ป่วย ภายในจังหวัด
นอกส่งต่อภายในจังหวัด
2) มอบหมายให้ ผู้บริหารทาความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติ กรณีการเรียกเก็บ
ค่าบริการทางการแพทย์ กรณีผู้ป่วยนอกส่งต่อภายในจังหวัด เก็บตาม
ค่าใช้จ่ายจริงไม่เกิน จานวน 700 บาท และเบิกเพิ่มเติมกรณีตรวจพิเศษ
เพื่อการวินิจฉัย จานวน 171 รายการ จากกองทุน สปสช.นอกเหนือจาก
จานวน 171 รายการ ทาความตกลงภายในจังหวัด
5.4 เรื่องของศูนย์วิชาการ
ในเขตสุขภาพที่ 5
1) สถานการณ์โรคติดต่อที่
สาคัญในเขตสุขภาพที่ 5
และการติดตามความ
ครอบคลุมการได้รับวัคซีน
6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 การประชุมวิชาการเขต
สุขภาพที่ 5 ประจาปี 2562
6.2 Neo Q ระบบคิวของ
โรงพยาบาลมะการักษ์
6.3 ประชุมกลุ่มย่อย คณะ
ขับเคลื่อนนโยบายและ
จัดการระบบงานด้านต่าง ๆ
ของเขตสุขภาพที่ 5
(Inspector General
Delivery Unit :IGDU)

-

- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด ทุกแห่ง
- ผู้อานวยการ โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป

๑) รับทราบสถานการณ์โรคติดต่อที่สาคัญในเขตสุขภาพที่ 5 และการ
ติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีน

-

1) รับทราบการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจาปี 2562
2) มอบหมายให้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
วิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจาปี 2562
1) รับทราบ Neo Q ระบบคิวของโรงพยาบาลมะการักษ์

- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1) รับทราบการประชุมกลุ่มย่อย คณะขับเคลื่อนนโยบายและจัดการระบบงาน
ด้านต่าง ๆ ของเขตสุขภาพที่ 5 (Inspector General Delivery Unit : IGDU)
2) มอบหมายให้ ประธานคณะขับเคลื่อนนโยบายและจัดการระบบงาน
ด้านต่าง ๆ ของเขตสุขภาพที่ 5 (Inspector General Delivery Unit : IGDU)
ประสานกับผู้รับผิดชอบ และรายงานผลการดาเนินงานในกลุ่มไลน์ผู้บริหาร
และกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็น

- คณะขับเคลื่อนนโยบาย
และจัดการระบบงานด้าน
ต่าง ๆ ของเขตสุขภาพที่ 5
(Inspector General
Delivery Unit : IGDU)

-

สรุปมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 500 ที่นั่ง ชั้น 9 อาคารบริการทางการแพทย์ 9 ชั้น โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง อาเภอสามพราน)
จังหวัดนครปฐม

วาระ
ที่

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

การมอบหมายผู้รับผิดชอบ

6.4 เสนอรายชื่อประธาน 1) เห็นชอบให้นายแพทย์สันทิต บุณยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด - นายแพทย์สาธารณสุข
เครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต สมุทรสงคราม เป็นประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขตสุขภาพที่ 5
จังหวัดสมุทรสงคราม
สุขภาพที่ 5
(นายแพทย์สันทิต บุณยะส่ง)
6.5 หน่วยงานที่มีการกากับ 1) รับทราบหน่วยงานที่มีการกากับดูแลองค์กรที่ดีประจาปีงบประมาณ ดูแลองค์กรที่ดีประจาปี
พ.ศ. 2561
งบประมาณ พ.ศ. 2561
นางสาวมณฑิรา อรรคทิมากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้สรุปมติการประชุม

นางพรรณี วัฒนอุไร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม 1

นางสาววรัญญา ขอเสงี่ยม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้สรุปมติการประชุม

นางจารุภา จานงศักดิ์
ผู้ช่วยผูต้ รวจราชการกระทรวงฯ
ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม 2

นางสาวพรลภัส ประยูรหงษ์
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้สรุปมติการประชุม

สรุปมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 500 ที่นั่ง ชั้น 9 อาคารบริการทางการแพทย์ 9 ชั้น โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง อาเภอสามพราน)
จังหวัดนครปฐม

