รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
ครั้งที่ 3/2559
วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 3
ผู้มาประชุม
1 นายประเสริฐ
2 นายวรเชษฐ
3 นายปฐม
4 นางภัทรา
5 นางอรอนงค์
6 นายวรัญญู
7 นายทศพล
8 นายวัฒนชัย
9 นายจักรี
10 นายศิวะบุตร
11 นายสุพัฒน์
12 นางวิมลรัตน์
13 นายอักษร
14 นายสุรพล
15 นายดารงค์
16 นางศรีสะอาด
17 น.ส.พิมล
18 นายแกล้วกล้า
19 นายกฤต
20 นายอรรถสิทธิ์
21 น.ส.หทัยรัตน์
22 นางวรรณวิมล
23 นายวิรุฬ
24 น.ส.กนกนาท
25 นางลาดวน
26 นายนฤทธิ์ชัย
27 นายสมบัติ
28 นายชัยภัทร
29 นายวิเชียร
30 นายณฐกร
31 นายศุภชัย

กิจสุวรรณรัตน์
เต๋ชะรัก
นวลคา
นวลคา
คาไทย
จานงประสาทพร
ดิษฐ์ศิริ
วิเศษสมิต
คมสาคร
คาสม
ใจงาม
อาพัน
มัลลิกา
วนาภรณ์
นันยบุตร
งามเมืองปัก
เกิดมงคล
ฤทธาเกริกไกล
วงศ์น้อย
แสงจันทร์
ทองเขียว
กิตติดิลกกุล
หน่อแก้ว
พันธุ์เจริญ
วิไลกุล
เมืองงาม
ดุลยรัตน์
โพธิ
สุวรรณามังกร
จันทรรัตน์
ธรรมวงศ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปาย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสบเมย
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลขุนยวม
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
แทน หน.ศตม.ที่ 1.1 แม่ฮ่องสอน
สาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
สาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง
แทน สาธารณสุขอาเภอปาย
สาธารณสุขอาเภอขุนยวม
แทน สาธารณสุขอาเภอแม่ลาน้อย
แทน สาธารณสุขอาเภอสบเมย
สาธารณสุขอาเภอปางมะผ้า
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ
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ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ
1 น.ส.วลัยรัตน์
ไชยฟู
2 นางจันทร์เพ็ญ
ตระกุลผิว
3 นายอดิศร
ปันเซ
4 นายบุญส่ง
เขตต์มาส
5 นายบดินทร์
ฉ่ามณี

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
ผู้อานวยการ รพ.สต.ห้วยโป่ง
ผู้อานวยการ รพ.สต.สบหาร
ผู้อานวยการ รพ.สต.ม่วงสร้อย

ผู้เข้าร่วมประชุม
1 นายบุญสม
2 นายนพพล

นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ

เมืองนาโชค
เทพประสาร

สสอ.ขุนยวม
สสจ.แม่ฮ่องสอน

เปิดประชุมเวลา 09.30 น. โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.แจ้งกิจกรรมสาคัญในวันที่ 1 เมษายน 2559
1.1 กิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมสะอาดและสวยด้วยมือเรารับวันสงกรานต์ ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
1.2 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่น 2 ท่าน ได้แก่
1.2.1 น.ส.วลัยรัตน์ ไชยฟู
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
1.2.2 นางฐิตวิ รดา อัครภานุวัฒน์ หัวหน้า สอน. เฉลิมพระเกียรติฯ โป่งสา อาเภอปาย
2.ชื่นชมการทางานของ CUP สบเมย
จากการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการในพื้นที่ CUP สบเมยพบผลการปฏิบัติงานด้านอนามัยแม่และเด็ก
โดยเฉพาะในส่วนของ รพ.สต.อุมโล๊ะ รพ.สต.ห้วยม่วง สามารถนานโยบายจากจังหวัดไปดาเนินการได้เป็นอย่างดี
ทาให้การรับบริการของแม่และเด็กเป็นไปอย่างปลอดภัย และสามารถนามาเป็นตัวอย่างในการดาเนินการได้เป็น
อย่างดี
3. การจัดทาแผนปฏิบัติการในระดับตาบล
จากการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการและนิเทศงานในระดับอาเภอ พบว่า ในส่วนการถ่ายทอดนโยบาย
จากระดั บ จั ง หวั ด สู่ แ ผนระดั บ อ าเภอสามารถด าเนิ น การได้ เ ป็ น อย่ า งดี ส่ ว นการถ่ า ยทอดแผนจากอ าเภอ
ลงสู่ ใ นระดั บ ต าบลพบว่ า ยั ง มี โ อกาสพั ฒ นาอี ก มากจึ ง ขอให้ ห น่ ว ยงานในระดั บ ต าบลจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร
อย่างง่ายๆ และชัดเจนเพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการทางานต่อไปในช่วง 2 ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ และจะมีการ
ประเมิน ผลกลางปี (รอบ 6 เดือน) ในช่ว งเดือนเมษายน โดยใช้ผ ลงานที่ผ่ านมาจากฐานข้อ มูล ระบบ HDC.
และระบบรายงานที่มีอยู่ทุกระดับแล้วนามาใช้ปรับแผนปฏิบัติการในช่วง 2 ไตรมาสที่เหลือต่อไป
4. การเตรียมความพร้อมเพื่อประชุม CFO. ที่จังหวัดแพร่
ในวันที่ 4-5 เมษายน 2559 สานักงานเขตสุขภาพที่ 1 ได้จัดประชุม CFO. ที่จังหวัดแพร่ เพื่อทบทวน
แนวทางในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเงิน การคลัง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีหน่วยงานที่ต้องเข้าร่วม
ประชุมดังกล่าวได้แก่ โรงพยาบาลทุกแห่งยกเว้นโรงพยาบาลสบเมย ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้เตรียม
ข้อมูลสถานการณ์การเงินการคลังให้พร้อม มีการวิเคราะห์สถานการณ์ประเมินความเป็นไปได้ โดยใช้หลักการ
5W 2H เลื อ กท าในสิ่ ง ที่ ส ามารถท าได้ แ ละเป็ นกิ จ กรรมที่ ส าคั ญ ก่ อ น มี ก ารใช้ ก ระบวนการ M&E. ร่ ว มด้ว ย
กาหนดส่งแผนภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559 และให้พิจารณากลั่นกรองให้ดี ก่อนการลงนามใน Letter Of
Intent (LOI.)
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5. การตรวจราชการและนิเทศงานในครึ่งปีหลัง
ตามแผนการการตรวจราชการและนิเทศงานในระดับอาเภอในครึ่งปีหลัง ขอให้ทุกอาเภอมีการวิเคราะห์
ปั ญหาและการดาเนิ น งานตามบริ บ ทของแต่ล ะพื้ นที่ เพื่อให้ ส ามารถนาไปจั ดทาแผนปฎิ บัติ การและมี ค วาม
สอดคล้ องกับ บริ บ ทของแต่ล ะพื้น ที่นั้ น ๆ ในส่ ว นของการประเมิ นจะมี การสุ่ มตรวจ ช่ว งเดือน พฤษภาคม –
มิถุนายน 2559 และจะมีการนิเทศเฉพาะกิจในเรื่องที่เป็นปัญหาของพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาและ
การบูรณาการในการทางานร่วมกันกับพื้นที่
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2559
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและสรุปความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
3.1.1 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง จากรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการเบิกจ่ายงบดาเนินงาน
ทีไ่ ด้รับจัดสรรมาทั้งหมด เป็นจานวนเงิน 20,075,637.00 บาท ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายไปแล้ว
13,910,485.21 บาท (ร้อยละ 62.29)
3.1.2 ความก้าวหน้าการจัดทางบลงทุน
งบลงทุน ได้รั บ จั ดสรรมาทั้งหมด เป็ น จ านวนเงิน 174,391,600.00 ก่อหนี้ผู กพันและเบิกจ่ายไปแล้ ว
157,166,199.00 บาท (ร้อยละ 90.12) ยังคงค้างการก่อหนี้ PO. อาคารสถานีอนามัย คสล 2 ชั้น รพ.สต. 5
แห่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสับดาห์หน้า และคงค้างการส่งมอบรถพยาบาล (รถตู้) ของโรงพยาบาล 4 แห่ง
(รพ.แม่ลาน้อย รพ.ขุนยวม รพ.แม่สะเรียง รพ.ปาย) ดังนั้น จึงขอเร่งรัดการเบิกจ่ายต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ

3.2 สถานการณ์การเงินการคลัง
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รายงานสถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการของจังหวัด
แม่ฮ่องสอนต่อที่ประชุม ดังนี้
ผลประเมินระดับภาวะวิกฤติทางการเงินฯ ของโรงพยาบาล
ผลรายงานสภาพคล่องทางการเงินการคลัง ในส่วนของดัชนีชี้วัดทางการเงิน ของโรงพยาบาลทุกแห่ ง
ในเดือนมกราคม 2559 พบโรงพยาบาล ที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินของโรงพยาบาล มีค่าระดับดัชนี ใน
ระดับ 3 (สูงสุด) ได้แก่โรงพยาบาลแม่สะเรียง สามารถดูรายละเอียดได้จากตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงสภาพคล่องทางการเงินการคลังของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ เดือนมกราคม 2559
Current Quick Cash
NWC
NI
Risk Scoring
เงินสด
โรงพยาบาล

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

Ratio >
1.5

Ratio > Ratio >
1.0
0.8

1.48
1.22
1.55
1.23
1.95
1.36
1.51

1.20
1.06
1.29
1.00
1.60
1.26
1.25

0.79
0.84
1.04
0.57
1.37
1.19
0.89

(ล้าน
บาท)

(ล้าน
บาท)

7 ระดับ

43.13
3.06
8.12
7.46
11.90
6.42
4.49

7.91
7.16
3.07
3.15
7.10
3.39
1.94

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

2
1
0
3
0
1
0

คงเหลือหลัง
หักหนี้สิน
(ล้านบาท)

0.37
- 0.88
2.50
- 9.39
6.58
9.12
1.54

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบแผนประมาณฯ (Planfin) กับผลการดาเนินงานของปีงบ 2559
(ต.ค. 2558 – ม.ค. 2559) (หน่วยนับ : ล้านบาท)
รพ.

แผนประมาณการ ปีงบ 2559
รายได้

ค่าใช้จ่าย

ประเภท
แผน

ผลการดาเนินงาน ปีงบ 2559
(ต.ค.58 – ม.ค. 59) (33.32 %)
รายได้
ร้อยละ ค่าใช้จ่าย
ร้อยละ
รายได้
ค่าใช้จ่าย
แผนทั้งปี
แผนทั้งปี

ศรีสังวาลย์
ขุนยวม
ปาย
แม่สะเรียง
แม่ลาน้อย
สบเมย
ปางมะผ้า
รวม

338.15
343.38 ขาดดุล 125.11 37.00 107.76
31.38
63.27
70.25 ขาดดุล 30.02 47.44 21.05
29.97
103.64
106.18 ขาดดุล 37.10 35.80 32.32
30.45
175.96
191.07 ขาดดุล 65.99 37.50 58.65
30.69
65.24
66.16 ขาดดุล 29.14 44.69 19.49
29.46
69.39
74.64 ขาดดุล 24.52 35.34 19.61
26.27
55.77
70.19 ขาดดุล 25.33 45.42 22.32
31.80
871.46
921.90 ขาดดุล 337.24 38.70 281.22
30.50
จากประมาณการรายได้ตามแผนประมาณการใน 2559 ภาพรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณการ
รายได้อยู่ที่ 871.4 ล้านบาท ขณะนี้เบิกจ่ายไปแล้ว 281.22 ล้านบาท (ร้อยละ 30.50) ดังตารางที่ 2
มติที่ประชุม : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 เรื่องจากนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค แจ้งเรื่องแทนนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เนื่องจาก
ติดราชการต่อที่ประชุม ในเรื่องแผนปฏิบัติการป้องกันและลดผลกระทบสุขภาพจากหมอกควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี 2559 โดยมีข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้
4.1.1 กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติเป็นประจาต่อเนื่อง
(กรณี ค่า PM10 ไม่เกิน 120 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร)
1) ติดตามค่า PM10 เวลา 09.00 น.และรายงานทุกวัน (กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.มส.)
2) รายงานผู้ป่วยโรคเฝ้าระวัง 4 กลุ่มโรค ทุกวันอังคาร (โรงพยาบาลทุกแห่ง)
3) รายงานกิจกรรมการป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพทุกวันอังคาร (โรงพยาบาลทุกแห่ง)
4) จัดทีม Family Care Team (FCT.) ออกไปดูแลผู้ป่วยหอบหืด COPD (รพ./รพ.สต.ทีม FCT.)
5) ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน ป้องกันตัวเอง (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ)
6) ห้ามหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งเผาขยะ (รพ./สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง)
7) ตรวจสอบรายการเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ สสจ/รพ.
(กลุ่มงานคุ้มครองฯ สสจ./รพ.)
8) จัดหาและสนับสนุน หน้ากากอนามัยแก่ รพ./รพ.สต. (กลุ่มงานคุ้มครองฯ สสจ./รพ.)
9) แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการใน 4 กลุ่ม ได้แก่
เด็ก , ผู้สูงอายุ , หญิงตั้งครรภ์ , ผู้ปว่ ยเรื้อรัง (รพ./รพ.สต.)
4.1.2 กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษ (กรณี ค่า PM10 เกิน 120 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร)
1) เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ (EOC.) (สสจ.มส.)
2) ติดตามการเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติของผู้ป่วย ( > ค่า Mean + 2 SD) และรายงานให้ สสจ.มส.
ทุกวัน ในเวลา 14.00 น. (โรงพยาบาลทุกแห่ง)
3) เตรียมห้องสะอาด ทีไ่ ม่มีฝุ่น ไม่มีรอยรั่ว มีเครื่องปรับอากาศ (โรงพยาบาลทุกแห่ง)
4) จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หรือ FCT. ออกดูแลผู้ป่วย (โรงพยาบาลทุกแห่ง)
5) จัดผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่ม เข้าพักในห้องสะอาด ถ้าค่า PM10 > 350 (โรงพยาบาลทุกแห่ง)
6) สรุปรายงานให้ นพ.สสจ./ผวจ./ผตร.เขต 1 /สธฉ. เวลา 15.00 น.ทุกวัน
(สสจ.มส. ส่วนวางแผน)
7) อื่นๆ ตามที่กระทรวงฯ หรือ นพ.สสจ.มส.สั่งการเพิ่มเติม
ประธาน : เน้นการแจ้งเตือนแก่ประชาชน ให้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติตัว ในช่วงที่
มีภาวะหมอกควัน ให้ตรวจสอบการกระจาย Mask จนถึงระดับตาบล หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับ Mask
อย่างทั่วถึง จัดให้มีการเฝ้าระวัง 4 กลุ่มโรคหลักที่มีภาวะเสี่ยง ในช่วงที่มีมลภาวะจากหมอกควันไฟป่า มีการ
รายงานอย่างเป็นระบบและเทียบเคียงข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์โรคที่มีผลมาจากมลภาวะจากหมอก
ควันไฟป่า
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.2 เรื่องจากเภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
สรุปสาระสาคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เดือนมีนาคม 2559
ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แจ้งให้สาธารณสุขจังหวัดดาเนินการปรับภูมิทัศน์ ของโรงพยาบาลให้มีความ
สวยงาม จัดให้ประชาชนเข้าถึง บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว เช่น มีการจัดทาบัตรคิว เปิดบริการนอกเวลา
คลินิกพิเศษสาหรับผู้ที่สามารถจ่ายค่ารักษาเองได้
ประธาน : ในการให้บริการในช่วงปกติก็ ทาได้ดีอยู่แล้ว แต่เนื่องจากขณะนี้มีการก่อสร้างเพื่อปรับปรุง
อาคารต่างๆ ทาให้ดูแล้วไม่เป็นระเบียบไม่ค่อยสวยงาม ดังนั้น จึงอยากให้มีการตกแต่งจัดเก็บให้เรียบร้อย ปรับปรุง
ตามสภาพและกาลัง ของแต่ละพื้นที่ มีการกาหนดสีอาคารให้มีโทนสีแนวเดียวกัน ไม่เกิน 3-5 สี มอบหมายให้
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารหารือ CUP. ในการกาหนดสี จัดให้มีการทา Green Channal และเปิดคลินิกพิเศษ
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3 การนาเสนอประเด็นสาคัญของจังหวัด
4.3.1 การดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต (ผู้อานวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า)
จากผลรายงานสถานการณ์ ก ารเข้ า ถึ ง บริ ก ารของผู้ ป่ ว ยโรคซึ ม เศร้ า จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน พบว่ า มี
กลุ่มเป้าหมายจากการประมาณการค่าความชุกอัตราป่วยด้วยโรคซึมเศร้าจากฐานข้อมูลประชากร มีค่า 4,010
ราย ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการ จานวน 2,278 ราย (ร้อยละ 56.80) การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิต
มีค่า 1,395 ราย ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการ จานวน 884 ราย (ร้อยละ 63.36) อัตราการฆ่าตัว ตาย
สาเร็จลดลง (ปี 2558 จานวน 46 ราย) ปี 2559 ลดเหลือ 12 ราย (4.82 ต่อแสนประชากร) มีสาเหตุหลัก
มาจากภาวะซึมเศร้าและการติดสุรา
ประธาน : จากการลงสารวจนิเทศติดตามงานในพื้นที่พบว่า แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คาถาม (2Q)
อาจจะใช้ไม่ได้ผลเนื่องจากมีการปิดบังข้อมูลอยู่ จึงอยากจะให้สอบถามจากญาติและคนใกล้ชิดเป็นผู้ให้คาตอบอีก
ช่องทาง หนึ่งฝากให้ทีมงานพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3.2 การควบคุมและกากับติดตามงานด้านการเงินและการคลัง
ประธาน : จากการมอบหมายให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลดูงานแก้ไขติดตามปัญหาสาธารณสุขเฉพาะด้าน
เช่น งานอนามัยแม่และเด็ก งานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก งานป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ยังขาดผู้ที่
จะมาช่วยดูแลและกากับติดตามนโยบายด้านการเงินการคลัง จึงขอมอบหมายให้กับผู้อานวยการโรงพยาบาลปาย
(นายแพทย์วัฒนชัย วิเศษสมิต) เป็นผู้ควบคุมดูแลและกากับงานด้านการเงินการคลัง ต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.4 เรื่องจาก ผู้อานวยการโรงพยาบาลทั่วไป และ ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน
4.4.1 ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง แจ้งว่าเมื่อวันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2559 มีโทรศัพท์จาก
บุคคคลที่ไม่รู้จักได้แอบอ้างว่าเป็นแพทย์ ขอเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จากการสอบถามพูดคุยกับ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อยแล้วก็ทราบว่ามีโทรศัพท์แอบอ้างเข้ามาขอเงินในลักษณะนี้เช่นกัน
ประธาน : ให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายอย่างรัดกุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.4.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลปาย สอบถามแนวทางการปรับอัตราเบิกจ่ายค่า Refer เนื่องจากได้รับ
แจ้งจากนิติกรจังหวัดให้มีการปรับเปลี่ยนตามอัตราที่ได้กาหนด
ประธาน : การเบิกจ่ายในกรณีปกติจะใช้ระเบียบของกระทรวงการคลัง ซึ่งพบว่าไม่สามารถใช้ได้กับการ
ปฏิบัติงานในลักษณะการขึ้นเวรได้ ต้องใช้ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีทั้งอัตราปกติและอัตราพิเศษ เช่น
ในพื้นที่พิเศษที่มีความยากลาบาก โดยกาหนดให้ผู้บริหารมีอานาจในการอนุมัติในวงเงินที่รับผิดชอบ ตามแต่ละ
ระดับที่กาหนดไว้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าโรงพยาบาลปายอาจจะไม่มีการปรับปรุง ระเบียบการเบิกจ่าย
ให้เป็นปัจจุบัน ขอรับเรื่องไว้และให้มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายต่อไป
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง : สอบถามแนวทางในอัตราการเบิกจ่ายของการ Refer ในอนาคต
จะมีแนวทางในการดาเนินการอย่างไรบ้าง
ประธาน : ในระหว่างการตรวจสอบและปรับปรุงระเบียบให้ใช้ระเบียบที่มีอยู่เดิมไปก่อน และเมื่อมี
ระเบียบใหม่ให้มีการเบิกจ่ายชดเชยย้อนหลัง
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.4.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลสบเมย แจ้งว่าในวันที่ 26 มีนาคม 2559 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราวแม่ละอูน จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้อยู่ที่ บ้านเลขที่ 7 คุ้ม 8 ซึ่งเป็นของ นายซอหม้อแซ่ ไม่มีสกุล
เพลิงได้ลุกลามไหม้บ้านเรือนของผู้อพยพฯข้างเคียง ได้รับเสียหายทั้งหลัง จานวน 2 หลัง , สานักงาน IOM ได้รับ
ความเสียหายทั้งหลัง จานวน 1 หลัง , สานักงานชรบ. ประจาพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง
จานวน 1 หลัง และฐานปฏิบัติการ อส.อ.สบเมย ประจาพื้นที่พักพิงฯ จานวน 11 หลัง รวมอาคารบ้านเรือน
ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ จานวน 16 หลัง แต่ไม่มีรายงานการสูญเสียต่อชีวิตของ
ผู้อพยพแต่อย่างใด ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ 36 เจ้าหน้าที่ อส.สบเมย และ ผู้อพยพที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
ได้ช่วยกันร่วมดับไฟและสามารถควบคุมเพลิงมิให้ลุกลามต่อไปได้ ส่วนสาเหตุเบื้องต้น คาดว่า เกิดจากการก่อไฟ
หุงหาอาหาร เนื่องจากก่อด้วยไม้ฟืนแห้งจึงทาให้ไฟติดและลุกเร็ว ประกอบกับหลังคาที่พักเป็นหญ้าคาใบไม้แห้ง
อากาศร้อนและลมแรงมากเศษเปลวไฟอาจปลิวไปถูกหลังคาจึงทาใหเกิดเปลวเพลิงขึ้นได้ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่
จะตรวจสอบหาสาเหตุต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ

~7~

4.5 เรื่องจาก สาธารณสุขอาเภอ
4.5.1 สาธารณสุขอาเภอขุนยวม สอบถามแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่
รพ.สต. ได้รับค่าตอบแทนไม่เท่ากับพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่โรงพยาบาล
ประธาน : ระเบียบที่เกี่ยวข้องขณะนี้อยู่ในระหว่างการนาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การเบิกจ่ายในระหว่างนี้ให้เบิกจ่ายในลักษณะเงินยืมไปก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.5.2 สาธารณสุขอาเภอปางมะผ้า แจ้งกาหนดการประกวด รพ.สต. ประจาปี 2559 โดยชมรม
สาธารณสุขอาเภอ แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 25 – 29 เมษายน 2559 เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมกาลังใจ ในการ
พัฒนา รพ.สต.ต่อไป สาหรับรายละเอียด อยู่ในโครงการซึ่งกาลังส่งเข้ามาจังหวัดเพื่อขออนุมัติ
ประธาน : สอบถามผลการดาเนินงานในห้วงที่ผ่านมาทราบว่ามีการส่งเข้า รพ.สต. เข้าประกวดจนได้รับ
รางวัล ที่ส ามในระดับ ภาคจึ งอยากให้ตั้งธงไว้ในการประกวดระดับประเทศและพร้อมให้ การสนับสนุน ในการ
ดาเนินการชองชมรมสาธารณสุขอาเภอแม่ฮ่องสอน
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.6 เรื่องจากหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 1.1
ผู้แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 1.1 แจ้งว่าในเดือนมีนาคม 2559 พบผู้ป่วยติด
เชื้อไข้มาลาเรียทั้งหมด 6 ราย เป็นคนไทย 1 ราย ต่างชาติถาวร 4 ราย และต่างชาติจร 1 ราย จานวนผู้ป่วย
ติดเชื้อไข้มาลาเรียสะสมเปรียบเทียบในช่วง มกราคม - มีนาคม 2559 เปรียบเทียบปีที่ผ่านมาพบว่าจานวนผู้ป่วย
ติดเชื้อไข้มาลาเรียคนไทยลดลง จานวน 46 ราย คิดเป็น ร้อยละ 75.41 ผู้ป่วยติดเชื้อไข้มาลาเรียต่างชาติถาวร
ลดลง จานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.56 และผู้ป่วยติดเชื้อไข้มาลาเรียต่างชาติจร ลดลง จานวน 8 ราย
คิดเป็นร้อยละ 61.54
ประธาน : ให้กลุ่มงานควบคุมโรคและศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 1.1 ช่วยกันหาปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการลดลงของการติดเชื้อมาลาเรีย (Health Determinants) แล้วนามาประยุกต์ใช้กับการควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.7 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ดังนี้
4.7.1 การทบทวนแผนปฏิบัติการประจาปี 2559 จากการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงานจากระบบควบคุมและกากับโครงการผ่านระบบ Website ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พบว่ายังมีหลายส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนโดยเฉพาะอาเภอสบเมย ซึ่งหากลงได้ครบจะสามารถนามาใช้ในการควบคุม
และกากับงานได้ ในส่วนของการปรับแผนครึ่งปีหลัง จะเริ่มดาเนินการในช่วงปลายเดือน หลัง จากช่วงวันที่ 18
เมษายน 2559 เป็นต้นไป
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4.7.2 ข้อสรุปจากการตรวจราชการนิเทศงาน 3 ZONE จากวาระที่ 1 ได้มีการกล่าวเรื่องนี้ไปแล้ว
ดังนั้น กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์จะส่งเอกสารข้อสรุปจากการตรวจราชการนิเทศงาน 3 ZONE เป็นหนังสือ
ราชการตามไปอีกครั้ง
4.7.3 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดสาคัญกระทรวงสาธารณสุข จากการสารวจตัวชี้วัด 21 ตัวจะมี
การรายงานเป็นห้วงไตรมาส ซึ่งบางส่วนอยู่ในระหว่างรอบของการประเมิน โดยได้กาหนดในการส่งข้อมูลให้
ส่วนกลางภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2559
ประธาน : จากการประชุมในระดับเขตเมื่อวานนี้ พบว่าข้อมูล QOF. ที่ได้จากระบบ HDC. มีค่าน้อยมาก
ซึ่งอาจเกิดจากข้อผิ ดพลาดในการลงระบบข้อมูล พื้นฐาน ดังนั้น จึ งขอให้ ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล ต่อไป
และเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องข้อมูลต่างๆ จะมีการจัดทาชุดรายงานเพิ่มเติม
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา
5.1 การพิจารณางบลงทุนจัดสรรเพิ่มเติม
ประธาน : แจ้งว่าตามที่ได้มีการจัดสรรงบลงทุน (เหลือจ่าย) ให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปี 2559 นั้น
กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดสรรงบลงทุนให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มเติมเข้ามาอีก ดังนั้น จึงขอจัดสรรรถยนต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แก่ สอน.โป่งสา อ.ปาย เพิ่มเติมจากรายการที่ขอไปแล้ว
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ประเพณีรดน้าดาหัว
ประธาน : การรดน้ าด าหั ว ในเทศกาลสงกรานต์ ข องส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน
ให้จัดในวันที่ 29 เมษายน 2559 ช่วงสายๆ ที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่ต้องเตรียมของมาก
ขอเป็นชุดเดียวพอแล้วรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน หลังจากนั้นจะไปรดน้าดาหัวอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข (นพ.วัลลภ ไทยเหนือ) ที่บ้านนาปลาจาด อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายณฐกร จันทรรัตน์)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

(นายวิเชียร สุวรรณามังกร)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
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