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สสจ.แม่ฮ่องสอน
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สสจ.แม่ฮ่องสอน
สสจ.แม่ฮ่องสอน

เปิดประชุมเวลา 09.15 น. โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. การดาเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้ซิการ์ และ โรคไข้เลือดออก
ประเด็นตามนโยบายสาคัญจากการประชุมผ่านทางระบบ VDO Conference เรื่อง การแพร่ระบาดของ
โรคไข้ซิการ์ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสชื่อเดียวกับโรคคือ ไวรัส ซิการ์ (Zika virus) ติดต่อจากการถูกยุงกัด การระบาด
ของเชื้อตัวนี้อยู่ในแถบ แอฟริกา, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก และอเมริกา การติดเชื้อนี้ใน
ระหว่างการตั้งครรภ์อาจจะทาให้ เกิ ดผลเสี ยต่ อทารกได้ ได้แก่ เกิดการแท้ง หรือทารกมีศีรษะเล็ ก กว่ า ปกติ
ในเมืองไทยก็พบเหตุการณ์นี้ด้วย ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเมืองไทย ที่เป็นเชื้อไวรัส
เหมื อ นกั น ดั ง นั้ น ทางกระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง ให้ ค วามส าคั ญ ในการด าเนิ น การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขในเรื่องนี้
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอให้ดาเนินการตามมาตรการเร่งด่ วน คือ ดาเนินการป้องกันและ
กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป โดยใช้กลไก DHS และการประสานกับภาคี
เครือข่าย ภาคประชาสังคม ในส่วนของการจัดทารายงาน ให้ดาเนินการสารวจค่าดัชนีลูกน้ายุงลายเป็นรายสัปดาห์
อย่างสม่าเสมอ โดยให้ อสม.ดาเนิน การและมีการสุ่มสารวจความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตามพื้นที่กลุ่ม
เสี่ยงที่ได้มีการกาหนดไว้แล้ว สาหรับการตรวจวินิจ ฉัยโรค ในโรงพยาบาล ศรีสังวาลย์ และโรงพยาบาลชุมชนทุก
แห่ง ขอให้มีการทบทวนอาการและอาการทางคลินิกเพื่อการวินิจแยกโรค โดยเฉพาะอาการไข้สูง มากกว่ า 3 วัน
และมีผื่นร่วมด้วย
2. เชิญชวนสวมใส่หมวกกันน็อคเพื่อส่งเสริมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดนโยบายรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ร่วมใจสวมใส่หมวกกันน็อคเพื่อส่งเสริม
การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ นั้น เพื่อให้เจ้าหน้าและบุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นแบบอย่างที่ดี ในระดับจังหวัด
ขอให้กลุ่มงานควบคุมโรคเป็ นผู้ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็น Presenter ส่วนในระดับ
อ าเภอให้ ส าธารณสุ ข อ าเภอทุ ก แห่ ง เป็ น Presenter ในเขตพื้ น ที่ ข องหน่ ว ยงานด้ า นสาธารณสุ ข ให้ ขึ้ น ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่สวมใส่หมวกกันน็อค
3. สถานการณ์การเงินการคลังและการจัดสรรเงิน
ตามมติคณะกรรมการระดับชาติ (คณะกรรมการ 7X7) ได้มีมติที่จะให้มีการจัดสรรงบประมาณ ในส่วน
ของเงิ น 1% ของเงิ น เดื อ นที่ กั น ไว้ ที่ ส่ ว นกลาง จ านวนเงิ น 625 ล้ า นบาท ได้ จั ด สรรให้ แ ต่ ล ะเขต
งวดแรกร้อยละ 60 ซึ่งเขตสุขภาพที่ 1 ได้รับการจัดสรร เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 55.59 ล้านบาท โดยจะได้จัดสรร
ตามสถานการณ์การเงินการคลัง และสภาพส่วนขาดของแต่ละ CUP โดยคณะกรรมการระดับเขต (คณะกรรมการ
5+5) ที่กาลังจะประชุมต่อไป ในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ดาเนินการพัฒนาในระบบคุณภาพของบัญชี และ
การบริหารประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เช่น การตรวจสอบประสิทธิภาพของการจัด
ตารางเวรกับบุคลากรที่มีอยู่ให้เหมาะสม และการขอใช้เงินจากโครงการต่างๆ ว่า ณ ปัจจุบันสถานการณ์การเงิน
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพียงพอหรือไม่ ซึ่งต้องปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงิน ณ ปัจจุบัน และ
อีกส่วนคือการบริหารจัดการงบค่าเสื่อม โดยมอบหมายให้ นพ.ทศพล ดิษฐ์ศิริ ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย
ดูแลการจัดซื้อด้วยงบค่าเสื่อมในส่วนของรายการข้อมูลเครื่องมือบริการทางการแพทย์ ส่วนรายการอื่นที่ไม่ใช่
เครื่องมือบริการทางการแพทย์ ได้มอบหมายให้ นพ.วัฒนชัย วิเศษสมิต ผู้อานวยการโรงพยาบาลปาย ดูแลและ
บริ ห ารการจั ดซื้อให้ เป็ น ธรรม มีป ระสิ ทธิภ าพ สามารถดาเนิน การให้ แล้ ว เสร็จภายในเดือน มีนาคม 2559
ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องช่วยกันบริหารจัดการให้เป็นไปตามกาหนด ต่อไป
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4. ข้อสัง่ การจากการตรวจราชการ รอบที่ 1/2559
ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2559 ในระหว่าง
วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ที่ผ่านมาแล้วนั้น พบว่าทางผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 1 และคณะฯ ได้ให้
ข้อเสนอแนะในประเด็นสาคัญ เพื่อให้มีการดาเนินการแก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอเน้นย้าให้ดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาที่สาคัญ ดังนี้
1. การดูแลด้านอนามัยแม่และเด็ก เพื่อแก้ไขปัญหาการตายของมารดา และทารก มีดังนี้
1.1 ในการดาเนิ น การในส่ ว นของห้ องคลอดต้อ งมี การดาเนินการตามมาตรฐานห้ อ งคลอด
คุณภาพ ให้มีการประชุมคณะกรรมการ MCH Board ทุกอาเภอ ภายในเดือนนี้ ต้องมีข้อสรุป ในการแก้ไขปัญหา
และให้มีการพัฒนา มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมเป็นผู้ตรวจสอบ และสรุปผลการดาเนินงานของทุกอาเภอ เพื่อ
ป้องกันการตายของมารดา และทารก ซึ่งเมื่อดาเนินการตามขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้ว คาดว่าปัญหาในส่วนของ
มารดาและทารกน่าจะดีขึ้น รวมไปถึงเรื่อง BA ด้วย
1.2 การฝากครรภ์ (ANC) ในแต่ ล ะ CUP ต้ อ งตอบได้ ว่ า หญิ ง ฝากครรภ์ใ นพื้ น ที่ รับ ผิ ดชอบ
มีทั้งหมดจานวนกี่คน จาแนกเป็น Hight Risk / Low Risk จานวนเท่าไร อยู่ในพื้นที่ไหน มีการเตรียมความพร้อม
ส าหรั บ แม่ ตั้ ง ครรภ์ Hight Risk อย่ า งไร และมี ก ารด าเนิ น การอะไรไปบ้ า งแล้ ว ในส่ ว นที่ จ ะขอชื่ น ชม ก็ คื อ
กลยุทธในการดูแลจัดบ้านพักรอคลอดสาหรับบุคคลพื้นที่สูง
2. การติดตามและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก จากการลงไปตรวจนิเทศ ซึ่งพบปัญหาในเรื่อง องค์ความรู้และ
เครื่องมือเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ดังนั้น จึงขอให้ทุกอาเภอให้ความสาคัญของเรื่องนี้ ซึ่งแต่ละพื้นที่ ก็
จะมีวิธีการและกลยุทธที่เหมาะสมกับแต่ละแห่ง
3. กลุ่มวัยรุ่น ส่วนใหญ่จะเป็น ปัญหาเรื่อง Teen Age Pregnancy ทางเขต ก็ได้สะท้ อนคาถามที่ว่า
เรามีจานวนกลุ่มเป้าหมาย ที่จะเข้าไปดูแล Teen Age Pregnancy ในกลุ่มไหน จานวนเท่าไร ซึ่ง หากมีข้อมูล
เพิ่มเติมในส่วนนี้ น่าจะสามารถ focus ปัญหาได้ตรงจุด
4. กลุ่มของผู้ใหญ่ พบปัญหาโรคกลุ่ ม metabolic ในส่วนของ HT DM ประเด็นปัญหาที่พบจะเป็น
ปัญหาซึ่งพบกันอยู่เสมอ คือ ข้อมูลจากการรายงาน และข้อมูลจากระบบ 43 แฟ้ม ที่ไม่ตรงกันกับรายงานที่บันทึก
ในระบบปกติ ในส่วนนี้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ได้ มีการประชุมของทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขอย่างสม่าเสมอ
อยู่แล้วและปัญหาอีกประเด็น ที่พบจากการรายงาน ระบุว่าจากอัตราการคัดกรองโรคกลุ่ม metabolic ยังต่ากว่า
เป้าหมายมาก ดังนั้น จึงอยากจะให้แต่ละอาเภอ เน้นกิจกรรมในส่วนของการรณรงค์ให้มีการคัดกรองเพิ่มขึ้น
และอีกส่วนพบว่าสถานบริการบางแห่ง ติดแผนภูมิแนวทางการคัดกรองโรค HT DM อันเก่าร่วมกับแผนภูมิแนว
ทางการคัดกรองโรค HT DM ชุดใหม่ ซึ่งจะทาให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงขอให้ให้ดาเนินการ
ตามมาตรการที่ใหม่ล่าสุ ดเสมอ ไม่ควรนาแผนภูมิแนวทางการคัดกรองโรค HT DM เก่ามาติดปะปนกัน ส่วน
คุณภาพการรักษาพยาบาลฝากคณะทางาน NCD คลินิก ดูแลต่อไป ซึ่งการเจาะเลือดเพื่อหาค่า Hemoglobin
A1c ได้มอบหมายให้ นพ.สืบสกุล ต๊ะปัญญา รพ.ปาย และกลุ่มงานควบคุมโรค ช่วยหาค่า Standardized และ
จัดทาคู่มือ SOP ในการดาเนินการพร้อมกันทั้งจังหวัดต่อไป
5. กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ LCT ให้ใช้กระบวนการ DHS และมาตรการ ที่วางไว้
6. มาตรฐานของสถานบริการในการพัฒนาคุณภาพโดยการใช้มาตรฐาน HA ในระดับโรงพยาบาลและ
การพัฒนามาตรฐานใน PCU โดยการใช้ มาตรฐาน PCA ก็เป็นสิ่งที่น่าจะนามาปรับใช้ในกระบวนการพัฒนา
คุณภาพของสถานบริการให้มีมาตรฐาน ต่อไป
7. การบริหารจัดการที่ดี ในระดับอาเภอและตาบลก็ต้องมีการวางแผนร่วมกับชุมชน โดยกระบวนการ
DHS ซึ่งอาศัยการมีส่วมร่วมในหลายระดับ
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8. การพัฒนาบุคลากร และธรรมมาภิบาล ซึ่งอยากให้แต่ละอาเภอมีฝ่าย HRD เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากร
ให้ชัดเจน เพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณบุคลากรต่อไป
9. การคุ้มครองผู้บริโภค เน้นการล้างสารเคมีสารปนเปื้อนในผัก การจาหน่ายบุหรี่ สุรา ในร้านชา
ให้กับเยาวชน เน้นมาตรการทางสังคม มากกว่าใช้มาตรการทางด้านกฎหมาย
มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครัง้ ที่ 12/2558 เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2558
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและสรุปความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
3.1.1 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง จากรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการเบิกจ่ายงบดาเนินงาน
ทีไ่ ด้รับจัดสรรมาทั้งหมด เป็นจานวนเงิน 17,371,928.00 บาท ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายไปแล้ว
7,940,157.51 บาท (ร้อยละ 45.71)
3.1.2 ความก้าวหน้าการจัดทางบลงทุน
1) งบลงทุนในรายการที่มีราคาต่ากว่า สองล้านบาท ได้ดาเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดแล้ว
2) งบลงทุนในรายการที่มีราคาสูงกว่า สองล้านบาท ยังค้างการทาประกาศ และการยื่นเอกสาร
ในส่วนของการก่อสร้างบ้านพัก รพ.สต. 5 แห่ง อาคารพักพยาบาล (รพ.สบเมย) 1 แห่ง ในภาพรวมทั้งหมด
เบิกจ่ายไปแล้ว 147,937,499.00 บาท (ร้อยละ 85.90)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) : ในการดาเนินการก่อสร้างบ้านพัก รพ.สต. 5 แห่ง ระหว่างนี้
อยู่ในห้วงของการรอการจัดสรรงบประมาณลงมา ขอให้รอการจัดสรรงบประมาณลงมาให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึ งให้
ดาเนินการก่อสร้างตามสัญญาและระเบียบ ต่อไป กรรมการการตรวจการจ้าง และพ่อบ้านของโรงพยาบาลทุกแห่ง
ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยอีกครั้ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.2 สถานการณ์การเงินการคลัง
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รายงานสถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการของจังหวัด
แม่ฮ่องสอนต่อที่ประชุม ดังนี้
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ผลประเมินระดับภาวะวิกฤติทางการเงินฯ ของโรงพยาบาล
ผลรายงานสภาพคล่องทางการเงินการคลัง ในส่วนของดัชนีชี้วัดทางการเงิน ของโรงพยาบาลทุกแห่ ง
เปรียบเทียบระหว่าง ปีงบประมาณ 2558 ในเดือนธ.ค. 2558 พบโรงพยาบาล ที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
ของโรงพยาบาล มีค่าระดับดัชนี ในระดับ 5 (สูงสุด) ได้แก่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ สามารถดูรายละเอียดได้จาก
ตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 แสดงสภาพคล่องทางการเงินการคลังของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ เดือนธันวาคม 2558
เงินสด
โรงพยาบาล Current Ratio Quick Ratio >
Cash
Risk Scoring
คงเหลือหลังจาก
> 1.5
1.0
Ratio > 0.8
7 ระดับ
หักหนี้สิน
(ล้านบาท)

1. ศรีสังวาลย์
2. ขุนยวม
3. ปาย
4. แม่สะเรียง
5. แม่ลาน้อย
6. สบเมย
7. ปางมะผ้า

1.30
1.35
1.27
1.18
1.85
1.40
1.60

0.95
1.19
1.04
0.98
1.55
1.31
1.40

0.52
0.94
0.78
0.64
1.41
1.26
1.08

ระดับ 5
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 0
ระดับ 1
ระดับ 0

- 27.831
0.830
- 2.311
- 2.350
9.852
11.104
4.297

ตารางที่ 2 แสดงสถานะทางการเงิน Risk Scoring ของโรงพยาบาลทุกแห่ง ประจาปีงบประมาณ 2558
หน่วยงาน
รพ.ศรีสังวาลย์
รพ.ขุนยวม
รพ.ปาย
รพ.แม่สะเรียง
รพ.แม่ลาน้อย
รพ.สบเมย
รพ.ปางมะผ้า

ธค
57
5
3
3
3
1
-

มค.
58
6
6
3
3
2
1
-

กพ
58
7
7
6
7
3
1
1

มีค.
58
2
2
-

เมย
58
1
2
-

พค
58
2
2
1
2
-

มิย.
58
3
3
2
2
1
-

กค.
58
4
3
2
1
1
1

สค.
58
4
6
3
3
3
1
1

กย.
58
1
7
1
3
1
1
6

ตค.
58
3
7
6
6
1
4
5

พย. ธ.ค.
58 58
3
5
3
1
2
2
6
3
6
3
1
-

ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 มีการเปลี่ยนแปลง ของ Risk Scoring ของโรงพยาบาล
ปาย และโรงพยาบาลขุนยวม ทาให้มีสถานะดีขึ้น เนื่องจากการได้รับจัดสรรเงิน Hard Ship เข้ามา จึงทาให้
สถานะทางการเงิน เดือนธันวาคม 2558 โรงพยาบาลทั้งสองแห่ง มีสถานะทางการเงินดีขึ้น ส่วนโรงพยาบาล
ศรีสังวาลย์มีค่า Risk Scoring สูงสุดอยู่ในระดับ 5 ดูรายละเอียดได้จากตารางที่ 2
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบแผนประมาณฯ (Planfin) กับผลการดาเนินงานของปีงบ 2559
(ต.ค. 2558 – พ.ย. 2558) (หน่วยนับ : ล้านบาท)
รพ.

แผนประมาณการ ปีงบ 2559
รายได้

ศรีสังวาลย์
ขุนยวม
ปาย
แม่สะเรียง
แม่ลาน้อย
สบเมย
ปางมะผ้า
รวม

338.15
63.27
103.64
175.96
65.24
69.39
55.77
871.46

ค่าใช้จ่าย
379.6
76.8
112.6
206.1
70.7
79.4
75.5
1,001.0

ประเภท
แผน
ขาดดุล
ขาดดุล
ขาดดุล
ขาดดุล
ขาดดุล
ขาดดุล
ขาดดุล
ขาดดุล

ผลการดาเนินงาน ปีงบ 2559
(ต.ค.58 – ธ.ค. 58) (25 %)
รายได้
ร้อยละ ค่าใช้จ่าย ร้อยละ
รายได้
ค่าใช้จ่าย
แผนทั้งปี
แผนทั้งปี
76.24
22.55
89.28
23.52
25.71
40.64
17.31
22.54
25.40
24.51
25.33
22.49
44.61
25.35
43.56
21.13
24.73
37.91
15.54
21.97
18.66
26.90
15.97
20.10
21.42
38.40
17.08
22.62
236.80 27.17
224.10 22.39

จากประมาณการรายได้ตามแผนประมาณการใน 2559 ภาพรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณการ
รายได้อยู่ที่ 871.4 ล้านบาท ขณะนี้เบิกจ่ายไปแล้ว 224.10 ล้านบาท (ร้อยละ 22.39) ดังตารางที่ 3
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 เรื่องจากนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
4.1.1 ผลการวิเคราะห์ค่า CMI ประจาปี 2559 (ไตรมาส 1) ของโรงพยาบาลทุกแห่ง
จากการรายงานผลการวิเคราะห์ค่า CMI ของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐาน ซึ่งจาแนกตามขนาดของโรงพยาบาลในแต่ละระดับ มีดังนี้
- รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ (S) จะมีค่า CMI มาตรฐาน 1.2
- รพ.ชุมชนแม่ข่าย (M2) จะมีค่า CMI มาตรฐาน 0.8
- รพ.ชุมชนขนาดกลาง (F2) จะมีค่า CMI มาตรฐาน 0.6
จากข้อมูลในตารางที่ 4 พบว่า อัตราค่าดัชนี CMI (Case Mix Index) ของโรงพยาบาลทุกแห่งในแต่ละระดับ มีค่า
ต่ากว่ามาตรฐานเล็กน้อย บ่งบอกถึงประสิทธิภาพ ในการการควบคุมต้นทุนของการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ดังนั้น
จึงอยากให้มีการติดตามการประเมินคุณภาพของข้อมูล CMI ในแต่ละหัวข้อ โดยเฉพาะข้อที่มีค่าต่ากว่ามาตรฐาน
แล้วให้ดูในเรื่องการสรุป Chart ผู้ป่วย และการป้อนข้อมูลเข้าในระบบ (Key In) ให้ทันตามกาหนด
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ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ ค่าดัชนีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยต่อต้นทุนดาเนินการของโรงพยาบาล
ทุกแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานบริการ

จานวนผู้ป่วย

SumAdj.RW

CMI
1.1910

อัตราครอง
เตียง
68.43

วันนอน
เฉลี่ย
4.82

ร้อยละค่า
AdjRW<0.5
36.23

รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ _S
(ศรีสังวาลย์)**
รพ.ชุมชนแม่ข่าย_M2
(แม่สะเรียง)**
รพ.ชุมชนแม่ข่าย_F1
(ปาย)
รพ.ชุมชนขนาด
กลาง_F2 (ขุนยวม)
รพ.ชุมชนขนาด
กลาง_F2 (แม่ลาน้อย)
รพ.ชุมชนขนาด
กลาง_F2 (สบเมย)
รพ.ชุมชนขนาด
กลาง_F2 (ปางมะผ้า)

1,333

1,578.5476

1,385

971.2865

0.7013

84.04

3.57

53.71

962

564.7050

0.5870

63.46

3.72

59.25

889

464.9027

0.5230

95.51

3.16

62.09

786

336.1476

0.4277

75.80

2.84

71.62

423

183.7600

0.4344

43.44

3.06

77.54

575

227.0835

0.4819

81.70

4.07

70.78

4.1.2 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย
ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2558 โดยการตรวจสอบไขว้กัน พบปัญหาและ
อุปสรรค เช่น ได้รับข้อมูลประกอบการบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน ล่าช้า ข้อมูลไม่ตรงกัน โดยเฉพาะรายงานลูกหนี้ค่า
รักษาพยาบาล รายงานเจ้าหนี้ รายงานวัสดุคงคลัง รายงานครุภัณฑ์ ทาให้นักบัญชีไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
ทันตามกาหนดเวลา ส่งผลให้การส่งงบทดลองขึ้นเว็บไซต์ล่าช้า การส่งข้อมูลงบทดลองลูกข่ายไม่ครบทุ กแห่ ง
ดังนั้น จึงได้แจ้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยจะมีการจัดอบรมให้ความรู้ แนะนาการจัดทาเอกสารประกอบการ
ทาบัญชี ให้แก่ รพ.สต. ที่มีปัญหาทั้งหมด ได้แก่ รพ.สต. ในเขตอาเภอเมือง อาเภอแม่ลาน้อย และอาเภอสบเมย
แล้วให้นาเสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป
4.1.3 สรุปสาระสาคัญจากการประชุม Service plan ของเขต
1) เพิ่มสาขาของ Service plan อีกหนึ่งสาขา ได้แก่ สาขาการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ
2) การยกระดับสถานบริการของทุกจังหวัด ในทุกระดับให้จัดทาข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี โดยใช้
รูปแบบการทาเอกสารที่จะแจกให้แก่สถานบริการที่จะยกระดับต่อไป
3) กาหนดการประชุมวิชาการ KM เกี่ยวกับ Service plan ที่จ.เชียงใหม่ ประมาณ ไตรมาสที่สาม
เพือ่ นาเสนอผลการดาเนินงานเกี่ยวกับ Small success และผลงานอื่นๆ
4) แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพิ่มเติมใหม่ 2 ชุด ชุดที่หนึ่งได้แก่คณะกรรมการควบคุม
โรคติดต่อ(CDB) และคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย(ICS) 1 ชุด มีนายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร
เป็นประธาน และชุดที่สอง เป็นคณะกรรมการ PP ซึ่งต้องรอดูคาสั่งที่ออกมาอีกครั้ง โดยมี
ประเด็นสาคัญที่ต้องติดตาม ดังนี้
- วัคซีน IPV 100 %
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-

การตรวจพัฒนาการเด็ก
การควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็ก
Hand, Foot, and Mouth Disease (HFMD)
STD , HIV
CKD คัดกรอง 100 %
รณรงค์การลดอุบัติเหตุ รณรงค์สวมหมวกกันน็อค
DHS , FCT

5) การดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ให้ โดย FCT ดูแลอย่างใกล้ชิดสรุปส่งเขตทุกไตรมาส
6) ทบทวนโครงสร้าง ICS ของจังหวัดแล้วจัดส่งแผนให้กับเขตต่อไป
4.1.4 งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ตามแผน service plan
เขตสุขภาพที่ 1 แจ้งจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ตามแผน service plan ดังนี้
1) อบรมพยาบาลผู้จัดการเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง Case manager NCD 4 เดือน
2) อบรมพยาบาลเฉพาะทาง ทรวงอกและหัวใจ 4 เดือน
3) อบรมนักสุขภาพฟันดี ของเจ้าพนักงานทันตกรรม รายละ 5,000 บาท จานวน 12 คน
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 เรื่องจาก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
การประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.)
ด้วยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กาหนดให้มีการประขุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ในเวลา 13.00 – 16.30 น. โดยจะมีเรื่อ งที่จะนาเสนอต่อที่ประชุม ได้แก่การ
จัดการขยะ อาหารปลอดภัย ภาวะหมอกควัน สถานการณ์ไข้เลือดออกและไข้ซิการ์ การรณรงค์สวมหมวกกันน็อค
นายแพทย์ เ ชี่ ย วชาญ (ด้ า นเวชกรรมป้ อ งกั น ) : เนื่ อ งด้ ว ยขณะนี้ ไ ด้ มี พรบ.ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ปี 2558
เพิ่งออกมาโดยกาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะทางานโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อที่เป็น
โดยตาแหน่ง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อีกส่วนจะเป็นกรรมการที่แต่งตั้งโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัด เช่น ผู้อานวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอาเภอ ผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะได้เสนอ
ให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ได้พิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.3 การนาเสนอประเด็นสาคัญของจังหวัด
4.3.1 การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย)
รายงานผลการประเมินคุณภาพข้อมูลไข้เลือดออกจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2558 ที่ศึกษาจากผลการ
ด าเนิ น งานเฝ้ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาในระดั บ พื้ น ที่ เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการป้ อ งกั น และควบคุ ม
ไข้เลือดออกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีการสุ่มประเมิน ในช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2558 ในผู้ป่วยที่
ได้รับการวินิจฉัยเป็นไข้เลือดออก และผู้ป่วยที่วินิจฉัยไข้ไม่ทราบสาเหตุ ทั้งผู้ป่วยในผู้ป่วยนอก อย่างน้อย จานวน
30 ราย/แห่ง เพื่อศึกษาระบบเฝ้าระวังในแง่ความสาคัญของปัญหา ประสิทธิภาพ ความคุ้มทุน เนื่องจากขนาด
ของปัญหา จานวนผู้ป่วย อัตราการเกิดโรค (incidence) ในปี 2558 นั้น มีข้อค้นพบจากการศึกษา ดังนี้
1) การลงรหัส ICD 10 มีความผิดพลาด ทาให้ข้อมูลผู้ป่วยที่ถูกดึงเข้าสู่ระบบ 506
มีความคลาดเคลื่อน
2) ความถูกต้องของการรายงานไข้เลือดออกจาแนกรายโรงพยาบาล ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
มีค่าตั้งแต่ ร้อยละ 55.94 – 90
3) การได้รับรายงานจานวนผู้ป่วย มีน้อยกว่าจานวนผู้ติดเชื้อจริงและผู้ป่วยในชุมชน
(ปรากฏการณ์ยอดภูเขาน้าแข็งในระบบเฝ้าระวังเชิงรับ)
4) ความครบถ้วน/ความไวของการรายงาน (ภาพรวมจังหวัด) มีค่าร้อยละ 72
5) ความถูกต้องของการรายงาน/ค่าพยากรณ์บวกของระบบเฝ้าระวัง (ภาพรวมจังหวัด)
มีค่าร้อยละ 71.77
สิ่งที่ควรเน้นย้า ให้แต่ละอาเภอนาไปพัฒนา มีดังนี้
1) เกณฑ์ในการวินิจฉัย โรค
2) การรายงานโรค ความทันเวลาของการได้รับแจ้งเมื่อพบผู้ป่วย แบบรายงาน 506 และ
การวินิจฉัยสุดท้าย ในกรณีที่มีการเปลี่ยนวินิจฉัยโรค เพื่อลงรายงาน 507 ต่อไป
3) ความครบถ้วนของการสอบสวนโรค โดยเฉพาะ index case
4) ความพร้อมของทีมควบคุมพาหะนาโรค ระดับอาเภอ
5) ความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค
6) ความครอบคลุมในการควบคุมแหล่งแพร่โรค
7) มีการรายงานการดาเนินงานป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในช่วงที่มีการระบาดทุกอาเภอ
(แบบรายงานเดิม แต่เพิ่มความถี่เป็นรายสัปดาห์
8) เน้นย้าการรายงานค่า HI CI อย่างสม่าเสมอ
9) มาตรการ 5 ส 3 ก (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง
ไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะเศษภาชนะ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เก็บน้าปิดให้
มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่)
10) การทา TT (tourniquet test)
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในระยะก่อนการระบาด จึงขอให้ทุกอาเภอเตรียมความพร้อม ดังนี้
1) หน่วยงานสาธารณสุข เตรียมความพร้อมของคนให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที ได้แก่
ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว การสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ การสอบสวน
ควบคุมโรคเบื้องต้น
2) หน่วยงานสาธารณสุขและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ จัดหาเครื่องมือให้
เพียงพอและ ตรวจสอบประสิทธิภาพให้พร้อมใช้งาน ได้แก่ เครื่องพ่นสารเคมี ทรายทีมีฟอส
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(ควรอ้างอิงผลการตรวจระดับความไวของยุงลายบ้านอิจิปไตย์ ต่อสารกาจัดแมลงพื้นที่ 8
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2558)
3) สื่อสารความเสี่ยงก่อนการระบาด (ปัจจุบัน-พฤษภาคม) เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบ เป็น
ช่วงเข้าสู่ฤดูกาลระบาดของโรคไข้เลือดออก
4) สถานพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่ ทั้งคลินิก โรงพยาบาลรัฐ และเอกชน ควรมีการประชุมหารือ
แนวทางการรายงานเมื่อพบผู้ป่วย/ผู้ป่วยสงสัยเพื่อการรักษาที่รวดเร็ว สอบสวนควบคุมโรค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทาแนวทางส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง/ช็อก เพื่อการดูแล
รักษาผู้ป่วยและป้องกันการเสียชีวิต
ประธาน : ในการเก็บข้อมูล ควรเพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่าง และให้ทบทวนการแต่งตั้ง Mr ไข้เลือดออก ในระดับ
จังหวัดและอาเภอ ควรเป็นผู้ที่มีอานาจในการตัดสินใจในเชิงบริหาร ให้กลุ่มงานควบคุมโรคดาเนินการปรับปรุง
ส่ ว นการควบคุมโรคให้ เน้ น ความไวในการรายงานผลและการควบคุมป้องกันโรคโรคในพื้นเสี่ ยง ซึ่งสามารถ
ดาเนินการได้เลยไม่ต้องรอให้จังหวัดแจ้ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3.2 ผลการดาเนินงาน NCD (ผู้อานวยการโรงพยาบาลสบเมย)
ในการนาเสนอวันนี้ จะนาเสนอใน 2 ประเด็น ได้แก่
1) การติดตามความก้าวหน้าในการขึ้นทะเบียนผู้ป่วย DM/ HT ในแฟ้ม Chronic
2) ผลการดาเนินงานไตรมาสแรก
ความก้าวหน้าในการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานในแฟ้ม Chronic ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งเป็น 2
รอบ รอบที่ 1 มีผู้ป่วยเบาหวาน ขึ้นทะเบียน chronic แล้ว (รวมทุก type) 4,566 ราย สามารถวินิจฉัย Diag
แล้วจาก ipd แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนในแฟ้ม chronic 195 ราย Diag แล้วจาก opd แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนใน
แฟ้ม chronic 3,692 ราย รอบที่ 2 มีผู้ป่วยเบาหวาน ขึ้นทะเบียน chronic แล้ว (รวมทุก type) 5,184 ราย
สามารถวินิจฉัย Diag แล้วจาก ipd แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนในแฟ้ม chronic 13 ราย Diag แล้วจาก opd แต่ยัง
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในแฟ้ม chronic 77 ราย
ความก้ า วหน้ าในการขึ้ น ทะเบี ยนผู้ ป่ ว ยความดั นโลหิ ต สู ง ในแฟ้ ม Chronic ในจั ง หวั ด แม่ ฮ่ องสอน
แบ่งเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 มีผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ขึ้นทะเบียน chronic แล้ว (รวมทุก type) 17,843 ราย
สามารถวินิจฉัย Diag แล้วจาก ipd แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนในแฟ้ม chronic 187 ราย Diag แล้วจาก opd แต่
ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนในแฟ้ม chronic 6,570 ราย รอบที่ 2 มีผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ขึ้นทะเบียน chronic แล้ว
(รวมทุก type) 20,691 ราย สามารถวินิจฉัย Diag แล้วจาก ipd แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนในแฟ้ม chronic 51
ราย Diag แล้วจาก opd แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนในแฟ้ม chronic 1,202 ราย
ผลการคัดกรอง เบาหวาน ความดัน ในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีเป้าหมายและผลงาน ดังนี้
1) การคัดกรอง DM เป้าหมาย 90,110 ราย คัดกรองได้ 21,268 ราย (ร้อยละ 23.60)
2) การคัดกรอง HT เป้าหมาย 76,833 ราย คัดกรองได้ 21,268 ราย (ร้อยละ 27.68)
ผลการคัดกรอง CKD เป้าหมาย 20,432 ราย คัดกรองได้ 12,702 ราย (ร้อยละ 62.17)
การติดตาม CKD CKD stage 4,5 เป้าหมาย 405 ราย จาแนกเป็นกิจกรรม ได้ ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการติดตาม CKD CKD stage 4,5 เป้าหมาย 405 ราย
กิจกรรม
จานวน (ราย)
CAPD
32
HD
18
รอทา RRT
4
advice RRT
27
refer รพ.ศว
14
refer มหาราช
1
ปรับยา
81
รับยามหาราช
5
รับยานครพิงค์
3
รับยาศรีพัฒน์
1
case HHC ติดเตียง
1
ปฏิเสธ RRT
78
Dead
17
เปลี่ยน stage 1
4
เปลี่ยน stage 2
4
เปลี่ยน stage 3
3
ยังติดตามไม่ได้
143
ประธาน : ให้ตรวจสอบและเร่งขึ้นทะเบียนผู้ป่วยในแฟ้ม chronic ของผู้ป่วยที่ยังคงค้าง สาหรับการส่งข้อมูลผ่าน
ระบบ 43 แฟ้ม พบว่ายังมีความครอบคลุมของผลงานที่ต่าจึงอยากให้ผู้รับผิดชอบข้อมูล 43 แฟ้ม ตรวจสอบและ
แก้ ไ ข ในส่ ว นของคุ ณ ภาพการรั ก ษาโรคเบาหวานพบว่ า ผู้ ป่ ว ยยั ง คงมี ค วามเสี่ ย งต่ อ ภาวะแทรกซ้ อ นจาก
โรคเบาหวาน โดยให้เน้นการชะลอความเสื่อมของไตในระยะแรก เนื่องจากมีต้นทุนในการดาเนินการที่ต่ากว่า ที่
จะไปรักษาในระยะสุดท้าย เช่น การฟอกไต ซึ่งทาให้มีต้นทุนการดาเนินงานที่สูง
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.4 เรื่องจาก ผู้อานวยการโรงพยาบาลทั่วไป และ ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน
4.4.1 ผู้อานวยการโรงพยาบาลทั่วไป (โรงพยาบาลศรีสังวาลย์)
1) โครงการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ ขอขอบคุณทุกอาเภอที่ส่งผู้ป่วยเข้ามาในโครงการ
ผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ ในเบื้องต้นขึ้นทะเบียนผ่าตัดรวมทั้งหมด 89 ราย เข้ารับการผ่าตัด 61 ราย ส่งต่อเพื่อ
รับการผ่าตัดที่จังหวัดเชียงใหม่ 13 ราย
2) กาหนดการเปิดอาคารผู้ป่วยใหม่ มีกาหนดในวันที่ 18 มีนาคม 2559 โดยมีการเรียนเชิญ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยใหม่ในครั้งนี้และจะมีการทอดผ้าร่วมด้วยเริ่มตั้งแต่
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.5 สถานการณ์โรคมาลาเรีย ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 1.1 แม่ฮ่องสอน
ผู้แทนหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 1.1 แม่ฮ่องสอน แจ้งว่าในเดือนมกราคม 2559
พบผู้ป่วยติดเชื้อไข้มาลาเรียทั้งหมด 10 ราย เป็นคนไทย 6 ราย ต่างชาติถาวร 1 ราย และต่างชาติจร 3 ราย
จานวนผู้ป่วยติดเชื้อไข้มาลาเรียสะสมเปรียบเทียบในช่วง มกราคม 2559 เปรียบเทียบปีที่ผ่านมาพบว่าจานวน
ผู้ป่วยติดเชื้อไข้มาลาเรียคนไทยลดลง จานวน 34 ราย คิดเป็น ร้อยละ 85 ผู้ป่วยติดเชื้อไข้มาลาเรียต่างชาติ
ถาวร ลดลง จานวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 90 และผู้ป่วยติดเชื้อไข้มาลาเรียต่างชาติจร ลดลง จานวน 1 ราย
คิดเป็นร้อยละ 25 ดังนั้น จึงมีมาตรการเพื่อดาเนินการ ดังนี้
เดือนมกราคม 2559
มาตรการต่อเชื้อ
การค้นหาผู้ป่วย ผลการค้นหาผู้ป่วยการเจาะโลหิต 5,339 รายเป็นคนไทยจานวน 4,605 ราย
อัตราการตรวจพบเชื้อต่อจานวนฟิล์มโลหิต 100 ฟิล์ม (SPR) เท่ากับ 0.13 ต่างชาติถาวร เจาะโลหิต 523 ราย
อัตราการตรวจพบเชื้อต่อจานวนฟิล์มโลหิต 100 ฟิล์ม (SPR) เท่ากับ 0.19 และต่างชาติจร มีการเจาะโลหิต
จานวน 211 ราย อัตราการตรวจพบเชื้อต่อจานวนฟิล์มโลหิต 100 ฟิล์ม (SPR) เท่ากับ 1.42
มาตรการต่อยุง
- ปล่อยปลากินลูกน้า จานวนแหล่งที่ปล่อย 8 แหล่ง จานวนปลาที่ปล่อย 1,000 ตัว
มาตรการต่อคน
- ให้สุขศึกษาและคาแนะนาในการป้องกันตัวเอง ครอบคลุมประชากร 7,676 ราย
มาตรการเสริม
- จาหน่ายมุ้ง จานวน 36 หลัง
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
1. การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์
2. การประสานงานกับเครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรค
3. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรค
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.6 ข้อแนะนาและข้อสั่งการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติและแบบบูรณาการ ประจาปี
งบประมาณ 2559 (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข มีเรื่องแจ้งว่าจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณี
ปกติและแบบบูรณาการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แจ้งให้ทุก
หน่วยงานผ่านทางระบบหนังสือสารบรรณแล้ว จึงขอเน้นย้าให้นาไปพิจารณาปรับแนวทางการดาเนินงาน และ
ปรับแผนของช่วงไตรมาสที่สองต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.7 การอบรมทีมแกนนาวิชาการ Core team
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) แจ้งว่า ในวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2559 จะมีการ
อบรมทีมแกนนาวิชาการ Core team เพื่อเตรียมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ดังนั้น
จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ในวันประชุม ตามเรื่องที่ได้รับมอบหมายต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา
(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
(ไม่มี)
ปิดการประชุมเวลา 11.45 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายณฐกร จันทรรัตน์)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

(นายวิเชียร สุวรรณามังกร)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
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