

ลาดับ
๑.
2.
3.
4.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒2.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
26.

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ 3 / ๒๕๕9
วันที่ 1 มีนาคม ๒๕๕9
ณ ห้องประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีสังวาลย์
------------------------------------------คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีจานวนทั้งสิ้น ๔4 คน
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าประชุม จานวนทั้งสิ้น ๓1 คน
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตาแหน่งใน คปสอ.
นายสุรพล วนาภรณ์
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน รองประธาน
นางสาวราศรี คันธีสาร
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
นายกาพล จิตซื่อ
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ
รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
นายดวงดี ชมภู
หัวหน้าฝุายแผนงานและ
รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
สารสนเทศ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.ศรีสังวาลย์
นายอุทัย ชาวสวน
กรรมการ
นางสาววรัญญพร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
จันทร์โสภา
หัวหน้าหอผู้ปุวยสูต-ิ นรีเวชกรรม รพ.ศรีสังวาลย์
นางเสาวนิตย์ วงษ์ดี
กรรมการ
หัวหน้าฝุายพัสดุและซ่อมบารุง
นายชาญชัย จายส่วย
รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
นายสัมพันธ์ สัมพันธสิทธิ์ หัวหน้างานบริหาร
สสอ.เมือง
กรรมการ
นางสาวนิตยา สอาดจิตต์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.เมือง
กรรมการ
นางสาวจ๋ามคา ภมรกุล นักวิชาการการเงินและบัญชี
สสอ.เมือง
กรรมการ
นายสมเกียรติ ฉ่ามณี
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.หมอกจาแปุ
กรรมการ
แทนนางอัญชลี กีฬาแปง
นายสมศักดิ์ คงแดง
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.รักไทย
กรรมการ
นายพิสิษฐ์ ฉางข้าวชัย
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.สต.นาปุาแปก
กรรมการ
นายสังเขต คามาสาร
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.ห้วยผา
กรรมการ
นายจันทร์ นันทิวิริยะชัย ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.น้ากัด
กรรมการ
นายอานาจ บุปผาเพชร ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.นาปลาจาด
กรรมการ
นางยุพิน ขัติครุฑ
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.ปางหมู
กรรมการ
นายชัยยุทธ ชัยบุตร
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.ห้วยหมากลาง กรรมการ
นายสวัสดิ์ ขยันดี
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.ปุาลาน
กรรมการ
นางสีดา วงศ์ลา
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.กุงไม้สัก
กรรมการ
นายศรีมูล จันทร์แค้น
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.ในสอย
กรรมการ
นางยุพิณ ผ่องตัน
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.ผาบ่อง
กรรมการ
นายสมชัย พานทอง
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.หนองขาวกลาง กรรมการ
นายเชิดศักดิ์ เพียรวิชา
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.ไม้ฮุง
กรรมการ
นายทศพล สมยศ แทน ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.ห้วยโปุง
กรรมการ
นายอดิศร ปันเซ
๑

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
27. นายปิติภักดิ์ กษิกฤษ
หัวหน้า นคม.ที่ 1.1.8
แทนนายพชร ยวงสุวรรณ
28. นางสาวจินตนา โพธิ์ทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
29. นางจารุณี กาลังเก่ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

สถานที่ปฏิบัติงาน
นคม.ที่ ๑.๑.8

ตาแหน่งใน คปสอ.
กรรมการ

รพ.ศรีสังวาลย์
รพ.ศรีสังวาลย์

30. นายทวีบุญ คาแหง

สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้างานวิชาการ


ผู้ไม่เข้าประชุม จานวน 14 คน ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
๑.
นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก
ผู้อานวยการ รพ.ศรีสังวาลย์
๒.
นายชีวา มั่งมี
รองผู้อานวยการฝุายการแพทย์

3.
๔.

น.ส.ชวนชื่น ดุษฏีประเสิฐ
นางสาวศิริพร เดชะ

สถานที่ปฏิบัติงาน
รพ.ศรีสังวาลย์
รพ.ศรีสังวาลย์

รพ.ศรีสังวาลย์
รพ.ศรีสังวาลย์

๕.
๖.
7.
8.

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
หัวหน้างานจ่ายยาผู้ปุวยนอกและ
ผู้ปุวยใน
นางสาวสริยาภรณ์ จันทร์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
นางสาวศุภนิจ ธรรมวงศ์
หัวหน้างานผู้ปุวยนอก
นายทรงศักดิ์ กุณฑลกิติเดช หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
นางสาวชัยศรี กล้าณรงค์
หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

9.
10.
11.

นางสุชาดา สีแดง
นางสาวสิรินันท์ เรือนคา
นายสุดสาคร สิทธิเวช

รพ.ศรีสังวาลย์
รพ.ศรีสังวาลย์
รพ.ศรีสังวาลย์

หัวหน้าฝุายการเงินและบัญชี
หัวหน้าคลินิกพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้าฝุาย
สวัสดิการสังคม
หัวหน้าหอผู้ปุวยอายุรกรรมชาย
ผู้อานวยการ รพ.สต.
หัวหน้า นคม.ที่ ๑.๑.๗

รพ.ศรีสังวาลย์
รพ.ศรีสังวาลย์
รพ.ศรีสังวาลย์
รพ.ศรีสังวาลย์

สาเหตุ
ไปประชุมที่เขต 1
ประชุม
คณะกรรมการ
HRD รพ.ศรี
สังวาลย์
ตรวจรักษาผู้ปุวย
ให้บริการผู้ปุวย
ให้บริการผู้ปุวย
ให้บริการผู้ปุวย
ติดราชการ
ไปประชุมที่
อ.สบเมย
ติดราชการ
ติดราชการ
ไปประชุม จ.
เชียงใหม่
ให้บริการผู้ปุวย
ติดราชการ
ติดราชการ

12. นางสาวอ้อย เกิดมงคล
รพ.ศรีสังวาลย์
13. นายธีรศักดิ์ วงศ์ศักดิ์ศรี
รพ.สต.ห้วยปูลิง
14. นายสมชาติ บุญคามา
นคม.ที่ ๑.๑.๗
 ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 1 คน ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
๑.
นางสาวชวนชม วงศ์ไชย
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.ศรีสังวาลย์
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. แจ้งเรื่องจากที่ประธาน คปสอ.เมืองแม่ฮ่องสอนเข้าประชุมที่เขต 1 และ นพ.ชีวา มั่งมี รองประธาน
คปสอ.เมืองแม่ฮ่องสอนคนที่ 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ HRM และ HRD รพ.ศรีสังวาลย์ จึงได้
มอบหมายให้นายสุรพล วนาภรณ์ รองประธาน คปสอ.เมืองแม่ฮ่องสอนคนที่ 2 เป็นประธานการประชุมในวันนี้
แทน
๒

2. CUP อ.เมืองแม่ฮ่องสอนได้ รับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่1/2559 จากนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2559 มีข้อเสนอแนะดังนี้
1) การดาเนินงาน ขอให้ CUP ช่วยดูแลภูมิทัศน์ของรพ.สต.ด้วย การดูแลรอบๆ อาคาร ขอพื้นที่ช่วย
ปรับภูมิทัศน์ ส่วนการวางแผนอื่นๆ ได้แก่ สิ่งก่อสร้าง, ถนน, รั้ว ขอให้วัดขนาดทาแผนงบลงทุน หากงบไม่มาก
เกินไปขอให้ขอใช้งบค่าเสื่อม ให้มีการปรับรายละเอียดภายใน CUP ขอให้พื้นที่ทาแผนผังของสถานที่รวมถึง
สิ่งก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติมนอกจากเรื่องบ้านพัก, รถ, อาคาร, งบลงทุนอื่นๆ เช่น ครุภัณฑ์ ส่งให้ สสอ.เมือง
แม่ฮ่องสอน
2) การจัดเก็บเวชภัณฑ์ยา ขอฝาก CUP ดูแลการจัดเก็บยาของรพ.สต.ว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่ นพ.
สสจ.เป็นห่วงเรื่องแดดส่องคลังยา จะทาให้เวชภัณฑ์ยาเสื่อมเร็ว โดยภาพรวมให้เก็บยาในคลังยาได้ 2-3 เดือน
3) การจัดทาแผนโซนในระดับตาบล จากการลงไปติดตาม ขาดเจ้าหน้าที่หลัก เช่น พยาบาลวิชาชีพ
หรือเจ้ าหน้าที่ผู้ห ญิงทางานในเรื่องของของการดูแลผู้ปุว ย NCD, การฝากครรภ์, การดูแลหลังคลอดทาให้ได้
คุณภาพไม่ดี ขอฝากเจ้าหน้าที่โซนจัดทีมช่วยกันแก้ปัญหาในเรื่องนี้ ปัญหาเรื่องคนทางาน นพ.สสจ.มส.ทราบแล้ว
เป็นการขาดตามพื้นที่
4) การดาเนินการ Care Giver ขอช่วยดาเนินการดังนี้ 1)แจ้งรายชื่อทีม FCT 2) ทาทาเนียบผู้สูงอายุ
ติดบ้านและติดเตียง และ 3) การส่งรายงาน
5) งานการเงินและบัญชี มอบให้ สสอ.ดูแลเรื่องการรายงาน ส่วนการบริหารงบประมาณขอให้ CUP
ดูแล
3. เรื่ องแจ้ ง จากที่ ป ระชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมิน ผลจั ง หวั ด แม่ ฮ่อ งสอน เมื่ อวั น ที่ 11
กุมภาพันธ์ 2559 จังหวัดแม่ฮ่องสอนกาหนดให้ผู้ขับขี่สวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย โดยขอความร่วมมือ
จากรพ.ศรีสังวาลย์, รพ.สต. และสสอ.ทุกแห่งทาเป็นตัวอย่าง มีปูายเชิญชวนให้ ประชาชนตระหนัก หากผู้ขับขี่ไม่
สวมหมวกนิรภัยหรือไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ให้นารถเข้าในบริเวณหน่วยงาน
4. โรคไข้ซิก้า ปลัดกระทรวงและนพ.สสจ.มส.เป็นห่วงในเรื่องนี้ โรคนี้เกิดที่ประเทศยูกันดากลับมาระบาด
ใหม่อีก จึงมีการตื่นตัวรณรงค์ เช่น ประเทศบราซิลที่จะแข่งโอลิม ปิก เอากองกาลังทหารกวาดล้าง ทา 3 ก ได้แก่
เก็บขยะและทาความสะอาดในบ้าน, กาจัดขยะและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และเก็บน้า/ดูแลน้าในภาชนะ เช่น โอ่ง
พาหะโรคนี้เกิดจากยุงลาย ระยะฟักตัวมากกว่าโรคไข้เลือดออก 2-3 วัน ส่วนอาการคล้ายกับโรคไข้เลือดออก
5. สสจ.มส.ให้ส่งแผนปฏิบัติการรายตาบลภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ขอแจ้ง รพ.สต.ทุกแห่งไป
ดาเนินการเร่งรัดพัฒนา และจัดทาแผนแผนปฏิบัติการระดับตาบลส่งมาให้ สสอ.เมืองโดยเร็วที่สุด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- เอกสารรายงานการประชุม คปสอ.เมือง ครั้งที่ 2 / ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 18 มกราคม ๒๕๕9
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารรายงานการประชุม จานวน 30 หน้า
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและสรุปความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ (หัวหน้าฝุายพัสดุ)
1) โคมไฟส่องทาแผลและโคมไฟตรวจภายในของ รพ.สต.
- ครุ ภั ณ ฑ์ ข องรพ.สต.ที่ ยั ง ค้ า งอยู่ ที่ ฝุ า ยพั ส ดุ รพ.ศรี สั ง วาลย์ เป็ น งบจั ด สรร (สั ญ ญาเลขที่
14/2556) งบค่าเสื่อม 20 % ของหน่วยบริการ ปี 2555 โดยวิธีสอบราคา ดังนี้
๓

รายการครุภัณฑ์
1. โคมไฟส่องทาแผล

หน่วยเบิก (รพ.
สต.)
1. ปางหมู
2. ห้วยผา
1. น้ากัด
2. ห้วยปูลิง

สถานะการเบิก

ไม่ต้องการเพราะมีแล้ว ข้อมูลเมื่อ 22 ม.ค.59 ทางไลน์
CMU ยืม ซึ่ง ห้วยผาต้องการใช้อยู่
2. โคมไฟส่องตรวจ
ไม่ต้องการ เอาให้ รพ.สต.หมอกจาแปุ
ภายใน
รับของไปแล้วข้อมูลเมื่อ 21 ม.ค.59 และได้เอาโคมไฟส่อง
ตรวจภายในไปแลกเอาโคมไฟส่องทาแผลจาก รพ.สต.นาปลา
จาด
3. กุงไม้สัก
รับของไปแล้วข้อมูลเมื่อ 21 ม.ค.59
คุณราศรี หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล : โคมไฟส่องทาแผลยังมีอยู่หรือไม่
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ : ไม่มีแล้ว
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : จะไปตรวจสอบว่ามีของอยู่ในห้องพัสดุของ รพ.สต.หรือไม่ ถ้ายังมีอยู่ จะเอามาคืน รพ.ศรี
สังวาลย์ ถ้า รพ.สต.ไม่ใช้ให้เอามาคืน จะได้หมุนเวียนไปใช้ที่อื่นก่อน โดยทาแผนให้ รพ.สต.ยืมไป
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ : หลอดไฟโคมไฟชารุด จาไม่ได้ว่าของ รพ.สต.ไหน หากชารุ ด ให้ส่งซ่อมที่งานซ่อมบารุง รพ.ศรี
สังวาลย์ ให้มาคีย์ในระบบที่งานซ่อมบารุงได้เลย หากมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจะขออนุมัติผู้บริหาร รพ.ให้
คุณสมศักดิ์ ผอ.รพ.สต.รักไทย : หลอดเครื่องฉายสไลด์ ภาพออกแค่ครึ่งเดียว จะนามาซ่อมได้หรือไม่
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ : ให้ลองเอามาคีย์ในระบบให้ช่างดูให้
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติดังนี้
1. CMU ทาหนังสือขอสนับสนุนโคมไฟส่องทาแผลไปที่ รพ.สต.ปางหมู
2. รพ.สต.ห้วยผาให้มารับโคมไฟส่องทาแผลได้ที่ฝุายพัสดุที่ รพ.ศรีสังวาลย์
3. รพ.สต.หมอกจาแปุทาหนังสือขอสนับสนุนโคมไฟส่องตรวจภายในไปที่รพ.สต.น้ากัด
4. รพ.สต.ห้วยปูลิงทาหนังสือขอแลกโคมไฟกับรพ.สต.นาปลาจาด
5. กรณีของชารุดให้รพ.สต.ส่งซ่อมได้ที่รพ.ศรีสังวาลย์อาจทาเป็นหนังสือ หรือ มาคีย์ในระบบงาน
ซ่อมบารุงที่ รพ.ศรีสังวาลย์ หากมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจะขออนุมัติผู้บริหาร รพ.ให้
2) การก่อสร้างอาคาร รพ.สต. 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ไม้ฮุง และรพ.สต.หนองขาวกลาง
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ รพ.ศรีสังวาลย์ : แจ้งว่าฝุายพัสดุ รพ.ศรีสังวาลย์ไม่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการในเรื่องนี้
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : ได้ประกาศขายแบบรายการไปแล้วและการยื่นซองเรียบร้อยแล้ว การก่อสร้าง รพ.สต.ทั้ง
2 แห่ง อยู่ระหว่างขอเงินเพิ่มเติมจากเขตราคาขั้นต่าต่อแห่ง 3 ล้านบาทขึ้นไป แต่ได้รับงบมา 2.9 ล้านกว่าบาท
จังหวัดได้ทาหนังสือ หากได้รับเงินสนับสนุนจากเขตแล้ว จะเรียกบริษัทมาทาสัญญา รอเขตตอบกลับ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 รายงานสถานการณ์การเงินการคลังของสถานบริการ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
1) ระดับโรงพยาบาล สรุปสถานการณ์เงิน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้

๔

รายการ
เงินสดและธนาคาร
หัก เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ผูกพัน
รวมเจ้าหนี้
เงินสดและธนาคงเหลือ
หัก เงิน ฉ.8 และ ฉ.9
เงินคงเหลือ ติดลบ
งบลงทุน
เงินคงเหลือสุทธิ ติดลบ
รายการเงินสดและธนาคาร ดังนี้
รายการ
ยอดยกมา
เงินสด
0.00
เงินฝากคลัง-หน่วย
143,500.00
เบิกจ่าย
เงินฝากธนาคาร-ใน
2,172.71
งบประมาณ(508-600718-6)
เงินฝากธนาคาร-นอก
11,975,141.2
งบประมาณ ออมทรัพย์
9
เงินบารุง(508-106439-4)
เงินฝากธนาคาร-นอก
42,278,767.2
งบประมาณ ออมทรัพย์
0
เงิน
UC(016232251945
)
เงินฝากธนาคาร-นอก
242,468.57
งบประมาณ ออมทรัพย์
เงิน ปกส. 60 % (5081-34780-9)
เงินฝากธนาคาร-นอก
307,491.90
งบประมาณ ออมทรัพย์
เงิน ปกส. 5 % (508-134971-2)

จานวนเงิน บาท
52,969,158.88
46,559,848.80
8,623,658.17
19,719,970.69
74,903,477.66
21,934,318.78
17,456,498.15
-39,390,816.93
5,874,888.58
-45,265,705.51
เพิ่ม
1,896,275.35
0.00

ลด
1,896,275.35
0.00

คงเหลือ
0.00
143,500.00

0.00

2,172.71

0.00

10,522,024.7
4

2,679,838.81

19,817,327.2
2

1,783,644.25

13,771,719.1
4

30,290,692.3
1

0.00

0.00

242,468.57

0.00

0.00

307,491.90

๕

รายการ
เงินฝากธนาคาร-นอก
งบประมาณ ออมทรัพย์
เงิน กองทุนแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฏหมาย (5086-44464-2)
เงินฝากธนาคาร-นอก
งบประมาณ ออมทรัพย์
เงินอุดหนุนบุคคลที่มี
ปัญหาสถานะและสิทธิ
(508-0-18503-1)
เงินฝากธนาคาร-นอก
งบประมาณ ออมทรัพย์
เงินทุนสินาทโยธารักษ์
(508-1-07312-1)
เงินฝากธนาคาร-นอก
งบประมาณ ออมทรัพย์
เงินกองทุนสงเคราะห์
ผู้ปุวยอนาถาในพระ
ราชูปถัมภ์(508-120896-5)
เงินฝากธนาคาร-นอก
งบประมาณ ออมทรัพย์
คลินิกโรคจากการ
ทางานรพ.ศว.(508-022702-8)
เงินฝากธนาคาร-นอก
งบประมาณ ออมทรัพย์
เงินอุดหนุนพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
(508-0-31745-0)
เงินฝากธนาคาร-นอก
งบประมาณ ออมทรัพย์
โครงการผ่าตัดเฉลิม
พระเกียรติ (508-148410-5)

ยอดยกมา
665,213.57

เพิ่ม
0.00

0.00

คงเหลือ
665,213.57

1,579,518.86

0.00

576,451.97

1,003,066.89

266,828.20

0.00

0.00

266,828.20

34,781.22

0.00

0.00

34,781.22

74,150.15

0.00

12,000.00

62,150.15

135,616.61

0.00

0.00

135,616.61

22.24

0.00

0.00

22.24

๖

ลด

รายการ
ยอดยกมา
เพิ่ม
ลด
คงเหลือ
เงินฝากธนาคาร-นอก
0.00
0.00
0.00
0.00
งบประมาณ ออมทรัพย์
เงิน UNDO รพ.ศว.
(508-6-03757-3)
รวม
57,705,672.52 14,201,944.34 18,938,457.98 52,969,158.88
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : ผู้อานวยการ รพ.ศรีสังวาลย์ แจ้งเรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนระเบียบฉบับที่ 8 ขณะนี้
ให้ระงับการจ่ายเงินไปก่อน แต่ให้ รพ.สต.ทุกแห่งส่งเอกสารการเบิกจ่ายมาที่รพ.ศรีสังวาลย์ทุกเดือน ส่วน งบ PP
ไปหารือช่วงท้ายการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติคือ ให้ รพ.สต.ทุกแห่งส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนระเบียบฉบับที่ 8 มาที่
รพ.ศรีสังวาลย์ทุกเดือน
1.2) ระดับ รพ.สต. (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
- สถานะการเงินของ รพ.สต. ในภาพรวมอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีเงินคงเหลือหลังจากหักหนี้
ทั้งหมด ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 จานวน 1,351,292.42.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสอง
ร้อยเก้าสิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์) สามารถจาแนกเป็นราย รพ.สต.ได้ ดังนี้
ลาดับ
ที่

สถานบริการ

ยอดยกมา
จากเดือน
ธ.ค. 57

รายรับ รายจ่าย

คงเหลือ

1

รพ.สต.บ้านหมอกจาแปุ

246,448.20

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รพ.สต.นาปุาแปก
รพ.สต.บ้านรักไทย
รพ.สต.บ้านห้วยผา
รพ.สต.บ้านนาปลาจาด
รพ.สต.บ้านน้ากัด
รพ.สต.บ้านปางหมู
รพ.สต.บ้านกุงไม้สัก
รพ.สต.บ้านในสอย
รพ.สต.บ้านปุาลาน
รพ.สต.บ้านห้วยโปุง
รพ.สต.บ้านไม้ฮุง
รพ.สต.บ้านห้วยหมากลาง
รพ.สต.ผาบ่อง
รพ.สต.หนองขาวกลาง

40,197.50
86,992.31
69,716.76
70,925.00
38,991.87
88,306.71
97,878.19
7,521.37
21,503.43
30,779.29
240,890.40
28,798.93
194,301.94
62,914.78
๗

เจ้าหนี้/
ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย

เงิน
คงเหลือ
หลังจาก
ชาระหนี้

ลาดับ
ที่
16

สถานบริการ
รพ.สต.บ้านห้วยปูลิง
รวม

ยอดยกมา
จากเดือน
ธ.ค. 57
0.00

รายรับ รายจ่าย

0.00

0.00

เงิน
คงเหลือ
หลังจาก
ชาระหนี้

เจ้าหนี้/
ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย

คงเหลือ
25,125.74
1,351,292.42

คุณจ๋ามคา สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : สถานะการเงินของ รพ.สต. ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 ได้รับข้อมูลไม่
ครบ อยู่ในระหว่างการปรับปรุงบัญชี ซึ่งบัญชีของ สสอ.ยังเพี้ยนอยู่ โดยเฉพาะข้อมูลเจ้าหนี้ และรับจ่ ายเช่น รพ.
สต.น้ากัดได้แก้ไขข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ยอดเงินนี้ยังไม่รวม งบ QOF ปีงบประมาณ 2558
ที่ รพ.สต.ได้รับการสนับสนุนแห่งละ 50,000.00 บาท แต่รวมงบ Fix cost งวดที่ 2/2559 ส่วน รพ.สต.ไม้ฮุง
เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : ขอสอบถาม รพ.สต.หมอกจาแปุ เงินคงเหลือ 2 แสนกว่าบาท ตามยอดนี้จริงหรือไม่
คุณสมเกียรติ รพ.สต.หมอกจาแป่ : ยังไม่ได้จ่ายค่าซ่อมแซม ประมาณ 1 แสนกว่าบาท
คุณเชิดศักดิ์ รพ.สต.ไม้ฮุง : เงินคงเหลือจริงประมาณ 1 หมื่นกว่าบาท เป็นงบปรับปรุงสถานีอนามัย จานวน 1
แสนบาท ไม่ได้รับเงินแล้ว เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารใหม่
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : ส่วนเงินของรพ.สต.ผาบ่อง รวมเงินของสสช.ห้วยเดื่อ
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติคือ เงินคงเหลือของรพ.สต.หมอกจาแปุคงค้างจ่ายค่าซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.ได้แก่
ห้องทันตกรรม, กันสาดและระเบียง ประมาณ 1 แสนกว่าบาท และ รพ.สต.ไม้ฮุงหักเงินค่าปรับปรุงรพ.สต.จานวน
1 แสนบาทออก
1.3) รายงานข้อมูลคงคลังยาของ รพ.สต. ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 (จากรายงานบัญชีประจาเดือน)
รวมจานวน 532,312.24 บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยสิบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์)
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สถานบริการ
รพ.สต.บ้านหมอกจาแปุ
รพ.สต.นาปุาแปก
รพ.สต.บ้านรักไทย
รพ.สต.บ้านห้วยผา
รพ.สต.บ้านนาปลาจาด
รพ.สต.บ้านน้ากัด
รพ.สต.บ้านปางหมู
รพ.สต.บ้านกุงไม้สัก
รพ.สต.บ้านในสอย
รพ.สต.บ้านปุาลาน

ยา
14,958.08
25,308.08
37,833.86
22,186.46
16,987.45
5,482.70
65,451.00
9,749.38
10,774.28
24,509.96
๘

เวชภัณฑ์มิใช่ยา
8,283.13
825.23
0.00
12,307.10
0.00
908.40
0.00
8,646.25
0.00
0.00

วัสดุการแพทย์
14,455.99
3,450.17
3,000.00
0.00
1,040.00
291.00
2,000.00
0.00
5,252.00
5,244.34

ยอดรวมทั้งสิ้น
37,697.20
29,583.48
40,833.86
34,493.56
18,027.45
6,682.10
67,451.00
18,395.63
16,026.28
29,754.30

ลาดับ
ที่
11
12
13
14
15
16

สถานบริการ
รพ.สต.บ้านห้วยโปุง
รพ.สต.บ้านไม้ฮุง
รพ.สต.บ้านห้วยหมากลาง
รพ.สต.ผาบ่อง
รพ.สต.หนองขาวกลาง
รพ.สต.บ้านห้วยปูลิง

ยา

เวชภัณฑ์มิใช่ยา

วัสดุการแพทย์

44,923.58
3,583.59
13,408.32
27,921.18
55,498.50

12,957.84
3,906.43
80.00
0.00
2,414.00

0.00
1,666.26
18,779.17
0.00
1,393.00

25,594.13

14,626.52

6,614.86

ยอดรวมทั้งสิ้น
57,881.42
9,156.28
32,267.49
27,921.18
59,305.50
46,835.51

404,170.55
64,954.90
63,186.79 532,312.24
รวม
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : รพ.สต.ปางหมู, หนองขาวกลาง, ห้วยโปุง, ห้วยปูลิง และรักไทยมียอดคงคลังยามาก
กรณียาผู้ปุวยโรคเรื้อรัง รพ.สต.ได้นายอดเงินมารวมอยู่ในนี้หรือไม่ ถ้าไม่รวมถือว่าถูกต้อง ยาผู้ปุวย NCD ของรพ.
สต.ยอดเงินจะรวมอยู่ที่รพ.ศรีสังวาลย์ ถ้าหาก รพ.สต.นายอดเงินมารวมด้ วยจะทาให้มูลค่าคงคลังของ รพ.สต.สูง
ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งไปตรวจสอบข้อมูลใหม่ โดยเฉพาะ รพ.สต.ที่มียอดคงคลังสูงมากๆ
คุณ สมชัย รพ.สต.หนองขาวกลาง : เพิ่งได้รับยาที่เบิกในงวดที่ 2/2559 เนื่องจากไม่ได้เบิกยาในงวดที่
1/2559 ทาให้ข้อมูลคงคลังยาสูง
คุณจ๋ามคา สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : ฝาก รพ.สต.ลงบัญชีมูลค่ายาให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วย เนื่องจากข้อมูล
การใช้ยาเท่ากันทุกเดือนเช่น เดือนนี้ จานวน 1,500.00 บาท เดือนหน้า จานวน 1,500.00 บาท
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติ ดังนี้
1. ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลคงคลังยาใหม่ โดยไม่รวมยาผู้ปุวย NCD
2. ขอให้ รพ.สต.ลงบัญชีมูลค่ายาให้ถูกต้องและครบถ้วน
1.4) การจัดทาชุดข้อมูลข่าวสารสนเทศของอาเภอขึ้นเว็บไซด์ของอาเภอ
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : เสนอจ้างทาดีหรือไม่
คุณดวงดี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ : เมื่อหลายปีก่อน สสจ.ได้กาหนดข้อมูลพื้นฐาน และตัวชี้วัด เคย
ทาอยู่แต่ไม่ค่อยสมบรูณ์ และคนไม่นิยมเข้าเว็บไซด์ รพ.ศรีสังวาลย์ เพราะช้าและไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ศูนย์
คอมพิวเตอร์เขียนได้ แต่ไม่มีเวลา จ้างเขียนไม่แพง ของบเงินบารุงได้ server ไม่แรง server พอหาได้ จะรับไปคุย
กับศูนย์คอมพิวเตอร์ว่าจะทาอย่างไร ข้อมูลจะเป็นภาพรวม CUP หรือแยกสสอ. จะทาข้อมูล 43 แฟูม โดยเอา
ข้อมูลมาเป็นภาพ CUP เป็นฐานข้อมูลของอาเภอเมือง เพื่อค้นข้อมูลทารายงานในรูปแบบที่ต้องการได้ ได้คุยกับ
คุณสวัสดิ์ ขอข้อมูล 43 แฟูม ของ รพ.สต.มาดู จะทาเว็บไซด์ข้อมูลทั่วไปและเว็บไซด์ข้อมูล 43 แฟูม อยู่ใน
ระหว่างดาเนินการ ซึ่งยุ่งยาก จึงยังไม่เสร็จ ในปี 2559 จะพยายามทาให้สาเร็จ
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : ข้อมูล 43 แฟูม ในส่วนสสอ. Back Up ส่ง รพ.ศรีสังวาลย์ได้ จะให้เจ้าหน้าที่เอาข้อมูล
มาให้ รพ.ศรีสังวาลย์ เรื่องนี้ตั้งแต่สมัย นพ.อดุง ศรีรัตนบัลล์ เวลาทีมนิเทศงานมาจะได้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน จะรีบ
เอาข้อมูลมาให้คุณดวงดีทุกเดือน ส่วนปัญหาติดขัดเรื่องงบของให้เสนอผู้อานวยการ รพ.ศรีสังวาลย์ พิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5) การสรุป ข้อมูล ผลงานตามตัว ชี้วัดกระทรวง เขต จังหวัดและอาเภอ ปีงบประมาณ 2559 ส่งให้
เลขานุการทางอีเมล์ทุกเดือน เดือนมกราคม 2559 ได้รับเฉพาะข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก (เอกสาร 1)

๙

คุณเสาวนิตย์ หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ -นรีเวชกรรม : ทะเบียน High Risk Pregnancy ที่คุณชัยยุทธ รพ.สต.ห้วย
หมากลาง เสนอมานั้น ได้เสนอให้สูติ -นรีแพทย์ดูแล้ว จะทาเป็นไฟล์ Excel การดูข้อมูลเรื่องเสี่ยงของแพทย์กั บ
รพ.สต.จะต่างกัน แพทย์จะดูข้อมูลของหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด ขอให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บันทึกข้อมูลตามไฟล์ที่ส่งให้
ส่งให้คุณเสาวนิตย์ ทุกเดือน เพื่อรวบรวมส่งให้แพทย์พิจารณาต่อไป หากมี risk จะประสานงานไปที่ รพ.สต. จะ
แจกไฟล์ให้แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในวันที่อบรมงานแม่และเด็กในวันที่ 3 มีนาคม 2559
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : มีข้อมูลเพื่อเฝูาระวังและปูองกันแม่ตายและลูกตาย
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติตามที่คุณเสาวนิตย์ เสนอ
1.6) การจัดทาแนวทางปฏิบัติการเจาะ CBC และ Reticulocyte Count (RC) ในเด็กทั้ง CUP และการจัด
ประชุมผู้รับชอบงานของ CUP อ.เมืองแม่ฮ่องสอน สรุปความก้าวหน้าในการดาเนินงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานเวชกรรมสังคมได้ประสานงานกับพญ.ทรรวรีก์ พิลัยเลิศ ขณะนี้รอแพทย์พิจารณาในการให้
Health Education ขั้นตอนสุดท้าย (จาก flow คัดกรองโลหิตจาง ป.1 CUP อ.เมืองแม่ฮ่องสอน) จะให้ Health
Education แบบกลุ่ม หรือ one by one กับผู้ปกครอง
2. การจัดประชุมผู้รับผิดชอบ CUP อ.แม่ฮ่องสอน กาลังวางแผนการจัดประชุม ได้รวบรวมรายชื่อ
ผู้รับผิดชอบแต่ละรพ.สต. แล้ว และกาลังดาเนินการจัดทา Group line งานอนามัยรร. CUP อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ : การส่ง CBC และ RC ให้ใช้แบบฟอร์ม CBC แต่ต้องถามศูนย์คอมพิวเตอร์
ได้รับรายงานผล Lab RC หรือไม่ ขอฝาก รพ.สต.ดูให้ด้วย
คุณสมศักดิ์ ผอ.รพ.สต.รักไทย : สอบถามค่า e-GFR
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ : จะรายงานผล Cr และ e-GFR ซึ่งได้มอบหมายให้คุณประศาสตร์ ดาเนินการ
ให้ แต่จะสอบถามให้อีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
1.7) รายงานการผ่ าตัดผู้ปุ วยปากแหว่ง เพดานโหว่ (Operation Smile) ในระหว่างวันที่ 9 – 12
กุมภาพันธ์ 2559
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : ผู้ปุวยได้รับการผ่าตัดทั้งจังหวัด จานวน 85 คน อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จานวน 27
คน ได้สอบถามผู้อานวยการ รพ.ศรีสังวาลย์ เกี่ ยวกับสาเหตุของปากแหว่ง เพดานโหว่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
รับประทานยา ferrous Sulfate ของหญิงตั้งครรภ์ และการขาดโปรตีนในขณะตั้งครรภ์ ไม่ใช่จากกรรมพันธุ์ตามที่
เข้าใจกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.8) จัดทาแนวทางการเก็บและส่งตัวอย่าง Lab ANC CUP อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
คุณเสาวนิตย์ หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ -นรีเวชกรรม : NCD มีแนวทางส่ง Lab แต่ ANC มีข้อมูล HIV คงไม่สามารถ
ส่งแบบ lab NCD ได้ รพ.สต.ใดส่งตรวจให้ รพ.สต.นั้นตามผล lab เอง และบันทึกผล Lab ลงในสมุดสีชมพู กรณี
ANC แล้วไม่กลับไปอีกจะไม่มีผล Lab เมื่อมาคลอดจะตามผล Lab แต่ไม่มีผล Lab เจ้าหน้าที่ lab บางคนไม่
สามารถเข้าถึงสมุดรายงานผล HIV ได้ จึงต้องเจาะใหม่ ซึ่งเจ็บและสิ้นเปลือง จึงขอความร่วมมือจากคุณอุทัยจะทา
อย่างไรให้เจ้าหน้าที่ lab ที่อยู่เวรนอกเวลาเข้าถึงสมุดรายงานผล HIV ได้ เพราะการให้ลูกกินนมแม่ต้องภายใน 30
นาที
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ : ได้เขียนไว้เหมือน Lab NCD มีชื่อ-สุกล, Vital signs, น้าหนัก, ส่วนสูง, ตรวจ
Lab อะไรบ้าง รพ.สต.ส่งข้อมูลเป็นชี่อ ไม่ใช่รหัส ไม่แน่ใจว่าจะตามผล Lab อย่างไร จะเป็นระบบชื่อหรือระบบ
รหัส บางครั้งไม่ได้มาตามในเวลา เอาสมุดผล Lab HIV มาไว้ได้อยู่ แต่ต้องเก็บว้ในที่ลึ กลับซับซ้อน ไม่ให้ใครเข้าถึง
ได้ง่ายยกเว้นเจ้าหน้าที่ Lab การตามผล Lab ต้องใช้ระบบเดียวกันตาม แนวทางมีแล้ว เช่น เจาะ lab ตัวนี้ใส่
Tube ไหน แต่ขาดเรื่องการตามผล Lab เพราะเวรนอกเวลามีเจ้าหน้าที่ Lab 1 คน แต่ต้องตรวจทุกประเภท
๑๐

คุณเสาวนิตย์ หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม : การตามผล Lab HIV ให้ตามๆ soundex code ที่กาหนดแล้ว
ส่งให้ที่ห้อง Lab แต่ถ้าไม่มีผล Lab ห้องคลอดจะตามเอง เช่น เป็น case ของ รพ.สต.ไหน, ตรวจเมื่อไหร่ ขอให้
ระบุวัน เดือน ปีที่เจาะ
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : เนื่องจากเป็น Lab ที่ปกปิด การฝากครรภ์ครั้งแรกขอให้ รพ.สต.ส่งมาเจาะเลือดที่รพ.ศรี
สังวาลย์ได้หรือไม่
คุณเสาวนิตย์ หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ -นรีเวชกรรม : การฝากครรภ์ครั้งแรกต้องมีการให้คาปรึกษาก่อนเจาะเลือด
รพ.สต.ส่วนใหญ่ทาได้ถูกต้อง เมื่ออายุครรภ์ได้ 20 สัปดาห์ ขึ้นไป ขอให้ส่งมาพบแพทย์ เพื่อหาความเสี่ยงเบื้องต้น
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ : จะไม่รายงานผล Lab ทางคอมพิวเตอร์ จะรายงานเป็นกระดาษอย่างเดียว
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : ขอให้ รพ.สต.เข้าใจตามนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติดังนี้
1. การรายงานผล Lab ANC รายงานในรูปแบบของเอกสารเท่านั้น โดย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ต้องมา
ติดตามผล Lab เอง และบันทึกไว้ในสมุดสีชมพูของหญิงตั้งครรภ์
2. การส่งตรวจ HIV ขอให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. กาหนดรหัสการส่งตรวจตามการจัดทารหัสผู้ปุวยโรค
เอดส์ในการบันทึกในแบบ รง.506/1 ฉบับปรับปรุงใหม่ ตุลาคม 2556 (เอกสาร 2)
3. หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จะแจ้งเจ้าหน้าที่ Lab ให้เอาสมุดผล Lab HIV ไว้ในที่
ปลอดภัยกรณีนอกเวลาราชการ และผู้ที่จะเข้าถึงผล Lab HIV ได้ คือ เจ้าหน้าที่ Lab ทีอ่ ยู่เวรเท่านั้น
4. ประสานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้รายงานเฉพาะผล Lab NCD เท่านั้น ไม่ต้องรายงาน
ค่าปกติ เนื่องจากเปลืองหมึกและกระดาษ
1.9) การทบทวนหาสาเหตุ กรณีต้นทุนยาผู้ปุวยนอกของรพ.ศรีสังวาลย์สูงในปี 2558 ยังไม่ได้รับรายงาน
จากกลุ่มงานเภสัชกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
1.10) การประชุมคณะกรรมการ PTC ระดับ รพ.สต. ยังไม่ได้รับแจ้งจากกลุ่มงานเภสัชกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
1.11) การจัดทา DHS-PCA PCU Profile ของส่งรพ.สต.ทุกแห่ง ให้รพ.ศรีสังวาลย์ภายในวันที่ 31 มกราคม
2559
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : ขอมอบหมายให้คุณนิตยา ประสานกับ รพ.สต.
เลขานุการ : จะให้มีการจัดประชุมชี้แจงในการจัดทาเอกสารหรือไม่ ซึ่งมีเอกสารแนวทางการเขียน DHS-PCA
PCU Profile ของรพ.สต.อยู่
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : ไม่จัดประชุมแล้ว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาในการทางาน ขอให้จัดทาแนวทางแล้วส่ง
ให้ รพ.สต.
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติตามที่สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอนเสนอ
1.12) แผนการให้บริการพื้นที่ตาบลห้วยปูลิง แนวทางการจัดบริการด้านการรักษาพยาบาล และส่งเสริม
สุขภาพปูองกันโรคที่รพ.สต.ห้วยปูลิง และรพ.สต.หนองขาวกลาง ปีงบประมาณ 2559 ยังไม่ได้วางแผนเฉพาะ
พื้นที่ แต่ขอแจ้งกาหนดการออกให้บริการเชิงรุกที่ รพ.สต. ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้

๑๑

วัน เดือน ปี
รพ.สต.
หมายเหตุ
ทีมปฏิบัติงาน
๒๔ ก.พ. ๕๙
ห้วยหมากลาง
1. แพทย์
2. พยาบาลวิชาชีพ
๒ มี.ค. ๕9
รักไทย
3. จพง.สาธารณสุขชุมชน
๘ – ๙ มี.ค. ๕๙ ห้วยปูลิง
พักค้างคืน
4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๑๖ มี.ค. ๕๙
ห้วยผา
5. พนักงานขับรถยนต์
๒๓ มี.ค. ๕๙
หมอกจาแปุ
๓๐ มี.ค. ๕๙
ห้วยโปุง
๒๐ เม.ย. ๕๙
ผาบ่อง
๒๗ เม.ย. ๕๙
กุงไม้สัก
๓ – ๔ พ.ค. ๕๙ สสช.ห้วยตอง
พักค้างคืน
หมายเหตุ สสช. ห้วยตอง วันที่ ๓ – ๔ พ.ค. ๕๙ อาจไม่ได้ไป เนื่องจากรอแพทย์ชุดใหม่ ส่วน รพ.สต หนองขาว
กลางได้ ออกให้บริการเชิงรุกวันที่ 17 ก.พ.๕๙ โดยไม่ค้างคืน เนื่องจาก รพ.สต. กาลังดาเนินการก่อสร้างใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ
1.13) การอบรมทีมแกนนาด้านวิชาการของจัง หวัดและอาเภอ ปี 2559 เมื่อวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์
2559 มีเจ้าหน้าที่ของ CUP อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เข้ารับการอบรม จานวน คน ได้แก่ รพ.ศรีสังวาลย์ จานวน 7
คน (คุณดวงดี, คุณชัยศรี, คุรศรีทุม, คุณจารุณี, คุณจินตนา โพธิ์ทิพย์, คุณเสาวณีและคุณคมกริช) และ สสอ.เมือง
แม่ฮ่องสอน จานวน 2 คน (คุณสัมพันธ์ และคุณทวีบุญ) มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลของอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อ
ทราบสถานการณ์ปัญหาและเตรียมจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของอาเภอและจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ
1.14) ผลการส่งข้อมูล 43 แฟูม เดือนมกราคม 2559
1. ผลการส่งข้อมูล 43 แฟูมของรพ.ศรีสังวาลย์ (หัวหน้าฝุายแผนงานและสารสนเทศ) : ไม่ได้แจ้ง
2. ผลการส่งข้อมูล 43 แฟูมของ รพ.สต. (สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน) : ไม่ได้แจ้ง
3. การดึงข้อมูล 43 แฟูมของอ.เมืองแม่ฮ่องสอนมาวิเคราะห์ดู ตามชุดข้อมูลที่จะรายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ปีงบประมาณ 2559 จานวน 4 ชุดข้อมูล
1. งานอนามัยแม่และเด็ก จานวน 5 ตัวชี้วัด
- การตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปี
- เด็กแรกเกิด – ต่ากว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
- หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
- หญิงคลอดที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์
- ทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
2. งาน NCD จานวน 6 ตัวชี้วัด
- ประชากรอายุ 35 – 59 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
- ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
- ประชากรอายุ 35 – 59 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
- ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
- ผู้ปุวยรายใหม่โรคเบาหวาน
- ผู้ปุวยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูง
3. งานคัดกรองมะเร็ง จานวน 2 ตัวชี้วัด
- การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ปี
๑๒

- การคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ปี
4. งาน EPI จานวน 4 ตัวชี้วัด
- เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีน ตามเกณฑ์
- เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีน ตามเกณฑ์
- เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีน ตามเกณฑ์
- เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีน ตามเกณฑ์
เลขานุการ : ควรทาข้อมูล 4 ชุดข้อมูลนี้ในภาพรวมอาเภอ ขึ้นเว็บไซด์ของ รพ.ศรีสังวาลย์
มติที่ประชุม รับทราบ
1.15) จัดทาทะเบียน High Risk Pregnancy และวางแผนการดูแลในขณะตั้งครรภ์จนถึงวางแผนการ
คลอด เลือกวิธีการคลอดที่เหมาะสม และจะคลอดที่ไหน) ของหน่วยบริการเป็นไฟล์ excel ส่งให้สสจ.มส. ได้
หารือในระเบียบวาระที่ 3 ข้อที่ 1.5
มติที่ประชุม รับทราบ
1.16) สถานการณ์ทันตสุขภาพในเด็กของอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นอย่างไร ยังไม่ได้รับรายงานจาก
กลุ่มงานทันตกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
1.17) สถานการณ์ Teenage Pregnancy ของอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นอย่ างไร มีข้อมูลผลงานตาม
ตัวชี้วัดแล้ว แต่ยังไม่มีข้อมูลกรณีเป็นชนเผ่า หรือกรณีที่ผิดพลาด พลั้งเผลอ เช่น นักเรียน
คุณเสาวนิตย์ หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม : รพ.ศรีสังวาลย์มีข้อมูล Teenage Pregnancy ของชนเผ่าและ
นักเรียนซึ่งเป็ นข้อมูลเชิงรับ จึงได้ทาการปูองกั นการตั้งครรภ์ซ้า โดยให้คาปรึกษาก่อนให้คุมกาเนิดชนิดยาฝั ง
คุมกาเนิด นักเรียนที่คลอดแล้วจะกลับไปเรียนหนังสือจะใช้ยาฝังคุมกาเนิด เด็กที่เรียนจบ ม.3 หรือ ม.6 แล้วไม่
เรียนต่อจะไม่ใช้ยาฝังคุมกาเนิด บางทีเด็กอยากใช้ยาฝังคุมกาเนิดอยู่ แต่มีอิทธิพลของพ่อ แม่ ไม่อยากให้ใช้ยาฝัง
คุมกาเนิ ด เช่น ชนเผ่ าม้งมีมาก ส่วนชนเผ่ากะเหรี่ยงมีประปราย จึงต้องเข้าถึงพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ให้ ทราบถึง
ความสาคัญของการตั้งครรภ์ซ้า ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติ อัตราการใช้ยาฝังคุมกาเนิดจึงน้อยมาก กรณีเป็นสิทธิ
รอพิสูจน์สถานะและสิทธิ UC คีย์ขอ้ มูลเบิกเงินจาก สปสช. ต้องปรับแผนให้ครอบคลุมไปถึงพ่อ แม่ ผู้ปกครอง
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : แก้ยากเพราะเป็นชนเผ่า แต่งงานแล้วไม่อยากให้มีลูกถี่ ขัดกับประเพณี ถ้าเป็นนักเรียน
ทาได้
มติที่ประชุม รับทราบ
1.18) สถานการณ์ CKD ของอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเป็น อย่างไร : ยังไม่ได้รับรายงานข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.19) การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ของอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ปี 2559
คุณเสาวนิตย์ หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม : จะจัดอบรมฟื้นฟูศักยภาพเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง การ
ดูแลครรภ์เสี่ ยง, ช่วยคลอดฉุกเฉิน และประเมินพัฒนาการเด็กในวันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ โรงพยาบาลศรี
สังวาลย์ หลังจากฟื้นฟูศักยภาพเจ้าหน้าที่แล้ว มีแผนลงไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในพื้นที่ด้านทักษะ, การเตรียม
เครื่องมือ อุปกรณ์ ตามกาหนดการดังนี้

๑๓

วัน เดือน ปี
10 มี.ค.59

รพ.สต.
นาปลาจาดและน้ากัด

หมายเหตุ
เลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องเข้ารับการ
อบรมการให้คาปรึกษาด้านเอดส์

23 มี.ค.59 ไม้ฮุงและสสช.ห้วยเดื่อ
24 มี.ค.59 รักไทย
ส่วน รพ.สต.ในพื้นที่สูง วางแผนเยี่ยมเดือน เม.ย. – พ.ค.59
คุณราศรี หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล : ยังไม่ได้ทาแผนพัฒนาศักยภาพโดยตรง แต่ทาตาม Service Plan น่าจะทา
ตามความเสี่ยงของอาเภอ เพราะยังไม่เคยสอบถามตาม Training Need ของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. การพัฒนา
ศักยภาพด้านอนามัยแม่และเด็ก, อายุรกรรม, จิตเวช จัดอบรมแล้ว
เลขานุการ : เสนอฝึกทักษะด้าน Emergency โดยให้หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนมาฝึกที่รพ.ศรีสังวาลย์
คุณราศรี หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล : สิ่งที่ไม่ตอบโจทย์ ให้กาหนดอบรม 1 วัน เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การ
เจรจาไกล่เกลี่ยลงไปถึง รพ.สต. สอบถามเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เคยอบรมหลักสูตรนี้หรือไม่
เลขานุการ : เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ เนื่องจากสปสช.จัดอบรมให้เฉพาะรพศ., รพท. และ
รพช.
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : อยากให้เจ้าหน้าที่เวียนกันมาฝึกปฏิบัติเรื่องทาแผล, ฉีดยา, เย็บแผล จะมีค่าใช้จ่าย
หรือไม่
คุณราศรี หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล : ทาเป็นโครงการได้คุยกับคุณทวีบุญไว้แล้ว
คุณสวัสดิ์ ผอ.รพ.สต.ป่าลาน : เทคนิคการเย็บแผล รพ.สต.บางแห่งที่มีพยาบาลวิชาชีพทาได้ชานาญอยู่แล้ว
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : ตามที่ผู้อานวยการ รพ.ศรีสังวาลย์กาหนดไว้ อยากให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เข้ามาฝึก
ทักษะ ไม่ใช่แค่เย็บแผล แค่ยกตัวอย่าง
เลขานุการ : พยาบาลเวชปฏิบัติที่เรียนมานานแล้ว ควรได้รับการฟื้นฟู
คุณราศรี หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล : เริ่มที่สอบถาม Training Need เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ก่อน
คุณวรัญญพร หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤติ : PCT Med จะจัดอบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้แก่เจ้าหน้าที่
รพ.สต.โดยเฉพาะรพ.สต.ที่ติดถนนสายหลัก ประมาณเดือนพฤษภาคม 2559 ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่จะสะดวกช่วง
ไหน
คุณเสาวนิตย์ หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม : PCT กุมารเวชกรรมจะจัดอบรม NCPR ในเดือนกรกฎาคม
2558
มติที่ประชุม รับทราบ
1.20) คุณดวงดี ให้สิทธิ์เจ้าหน้าที่ OPD ในเรื่องคีย์รหัสโรค ICD 10 ในโปรแกรม Hos-XP ในการตรวจ
Yearly lab ผู้ปุวย NCD ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
1.21) การจัดทาคาสั่งคณะกรรมการ DHS ระดับอาเภอและตาบลใหม่ (ปี 2559) เนื่องจากเปลี่ยน
นายอาเภอใหม่ คุณนิตยา สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาคาสั่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
1.22) การติดตามนิเทศงานข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ รพ.สต. เดือนมกราคม 2559 ทีมของคุณสวัสดิ์
คุณสวัสดิ์ ผอ.รพ.สต.ป่าลาน : การนิเทศงานดูเรื่อง ข้อมูลข่าวสาร ความพร้อมวัสดุอุปกรณ์และคน, ข้อมูล
บริการ EPI และการบันทึกเวชระเบียน สรุปได้ดังนี้
๑๔

1. ความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ มีความพร้อมเรื่องอินเตอร์เนต 18 แห่ง ความเร็วอินเตอร์เนต 10 mbs เกินครึ่งหนึ่ง
ของสถานบริการ พบปัญหาในสถานบริการบนพื้นที่สูง ความเร็วอินเตอร์เนต 52 kb. จานวน 3 แห่ง ได้แก่ รพ.
สต.หนองขาวกลาง, รพ.สต.ห้วยปูลิง และ รพ.สต.ห้วยหมากลาง
2. ความสมบรูณ์ข้อมูล EPI มีหลายแห่งที่ลงรหัสการให้วัคซีนไม่ถูกต้อง เช่น MMR การดาเนินการ MMR2 ทา
แล้ว แต่ไม่ได้ดาเนินการทาทะเบียนกลุ่มเปูาหมาย, ทา Query กลุ่มเปูาหมาย วางแผนบริการ รหัสที่ไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไปแสดงที่จังหวัด มีหลายแห่งที่ลงข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้คาแนะนาและปรับปรุงให้
3. การบันทึกข้อมูลเวชระเบียนไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้มีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนส่งขึ้นเว็บไซด์ ได้แนะนา
แล้ว
4. การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง CUP ได้คุยกับคุณดวงดี แล้ว ผู้ปุวย NCD ที่ผ่านมา มีผู้รับบริการเขต รพ.สต. ซึ่ง
รพ.ศรีสังวาลย์ได้ส่งกลับไปรักษาต่อที่ รพ.สต. ขาดข้อมูลประสานงานกัน ขอ NCD Board ส่งข้อมูลให้ รพ.สต.

ส่วนการลงข้อมูลให้ครบถ้วน ผลพบว่า ลงข้อมูลทะเบียนได้ครบถ้วน ถูกต้องมากขึน้ การลงข้อมูล EPI ของ
รพ.สต.ที่มีพื้นทีช่ ายขอบ, คนย้ายไปย้ายมา ได้เอาข้อมูล 43 แฟูมของทัง้ อาเภอส่งให้คุณดวงดี จูนข้อมูลให้
เพื่อเอาข้อมูลมาลงให้ครบถ้วนและถูกต้อง
ขอแลกเปลี่ยนในการประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับ การย้ายคน การเปลี่ยนพื้นที่ ทาให้ตรวจสอบความ
ครอบคลุมไม่ได้ เช่น คนได้ย้ายออกจากพื้นทีไ่ ปแล้ว แต่ไม่ได้ยา้ ยคนออกจากพืน้ ทีร่ ับผิดชอบของตนเอง
ขอให้ส่งต่อข้อมูลการย้ายคน ให้สถานบริการที่มีคนย้ายเข้าไปอยู่ด้วย จะทาให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและ
ถูกต้องมากขึน้
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : ระบบ IT
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งบค่าเสื่อมจัดซื้อได้ คุณชาญชัย หัวหน้าฝุายพัสดุ รพ.ศรีสังวาลย์ แจ้งว่าได้แล้ว
อยู่ระหว่างทาราคากลาง และ Spec
2. การลงข้อมูล ลงไม่ถูกต้อง, ลงไม่เป็น จังหวัดจะจัดอบรมการบันทึกข้อมูล 43 แฟูมของ รพ.สต.ทุกแห่ง
ให้ส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้ามาอบรมรวม ผอ.รพ.สต.ด้วย ขอให้มกี ารตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งออก เมื่อข้อมูลมาถึง
อาเภอ สสอ.นาส่งข้อมูลให้ รพ.ศรีสังวาลย์ทุกเดือน
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.๑ เรื่องจากรองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ : ไม่ได้เข้าประชุม
4.2 เรื่องจากสสอ.เมือง :
1) วันที่ 1 – 30 เมษายน 2559 จังหวัดแม่ฮ่องสอนกาหนดมาตรการการงดเผาทุกชนิด ฝุายปกครองมี
มาตรการตรวจเช็ค Hot Spot ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่งงดการเผา ถ้าเผาแล้วมี Hot Spot
เกิดขึ้นใน รพ.สต.และในบ้านเจ้าหน้าที่จะมีความผิดทางกฎหมายได้แก่ ปรับ, จับติดคุก ประกาศใช้มาตรการทั่ว
จังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
4.3 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภารกิจปฐมภูมิ : ไม่ได้เข้าประชุม
4.4 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล :
1) กลุ่มการพยาบาลยังไม่ได้ไปเยี่ยม รพ.สต. จะออกนิเทศงานกับทีม MCH หรือกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ไปดู
ในเรื่องการขับเคลื่อนการดูแลผู้ปุวย
๑๕

2) ข้อมูลข่าวสารของพยาบาลวิชาชีพ ตอนนี้ได้เบอร์โทรศัพท์ คุณกัญญา ขยันดี พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ปุา
ลานมาแล้ว คงจะได้ติดต่อกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มอานวยการ :
1. พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีข้อสั่งการให้ CUP รพ.ศรีสังวาลย์
ดาเนินการจัดทา Letter of Intent : LOI ข้อกาหนด stock ยา และพัสดุ ซึ่งจังหวัดให้ส่งแผนไป stockไม่เกิน 2
สัปดาห์ ส่วนสถานบริการที่อยู่ใกล้ หรือไกลค่อยมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ขอให้กาหนดไปก่อน รพ.ศรีสังวาลย์ให้แต่
ละหน่วยคงคลังขั้นต่า ดาเนินการทั้งรพ.ศรีสังวาลย์ และ รพ.สต. สสจ.กาหนดให้ทาอะไรใน LOI รพ.ศรีสังวาลย์ทา
แผนไปแล้วที่จะไปตรวจสอบ stock ของหน่วยงานย่อย กาหนดไม่เกิน 1 สัปดาห์ อยากให้ รพ.สต.มากาหนดว่า
จะคงคลังเป็น ระยะเวลาเท่าไหร่ เช่น 2 หรือ 3 สัปดาห์ ต้องกาหนดเป็นคงคลังขั้นต่าว่าแต่ละแห่งจะ stock
เท่าไหร่ผลงานขั้นแรกต้องดาเนินการ ดังนี้ 1) ขอส่วนเกินให้ส่งคืนรพ.ศรีสังวาลย์ จะทราบว่าได้ประหยัดวัสดุได้
เท่าไหร่ 2) จ่ายตามอัตราการใช้ ทาอย่างไรเมื่อหยิบใช้วัสดุไป ยกตัวอย่าง หน่วยงานสูติกรรม รพ.ศรีสังวาลย์
ใช้ระบบ Lan เขียนไว้ในไฟล์ ฝุายพัสดุเตรียมมาใส่คืนให้เต็มตามคงคลังขั้ นต่า รพ.สต.อาจทาในไฟล์ exel คงคลัง
ขั้นต่า 2 หรือ 3 สัปดาห์ ซึ่งแผน LOI ได้ส่งไปแล้วและกาหนดระยะเวลาเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอน 1) กาหนด
ระยะเวลา และ 2) กาหนดคงคลังขั้นต่าว่าใช้จานวนเท่าไหร่ จะประสานกันอย่างไร จะเริ่มดาเนินการอย่างไร
ประสานไปที่ใคร ส่งรายการไปที่ไฟล์เบิกของ รพ.สต.ทราบแล้วหรือยัง ส่งรายการตัวนี้ไปที่ รพ.สต. พญ.วลัยรัตน์
ไชยฟู ได้สั่งการ ได้เงินกลับมาคืนกี่บาทและของกี่ชิ้น รพ.สต.ใช้ไปจะทราบได้อย่างไร เพื่อให้ฝุายพัสดุเติมของคืน
ให้ ประโยชน์คือ ข้อมูลคงคลังที่รายงานประจาเดือนจะเท่าเดิม เช่น จานวน 30,000.00 บาท หรือต่ากว่า ก็เติม
เต็มของให้ประมาณนี้
คุณสวัสดิ์ ผอ.รพ.สต.ป่าลาน : ขณะนี้การเบิกวัสดุและยา 2-3 เดือนต่อครั้งพบปัญหาอยู่ การทาให้เกิดประโยชน์
สูงสุด อยากให้กลุ่มงานเภสัชกรรมและฝุายพัสดุมาร่วมด้วย
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ : ฝุายพัสดุมาแล้ว ส่วนเรื่องยาจะประสานให้เพราะซับซ้อนกว่า เช่น มียาหมดอายุ ขั้นต่า
จะเหลือคงคลังไว้เท่าไหร่ พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟูกาหนดให้ รพ.สต.ที่อยู่ใกล้ stock ของเท่ากับ 2 สัปดาห์, รพ.สต.ที่
อยู่ไกล 3 สัปดาห์ แต่สามารถต่อรองได้ เพราะต้องลงมาเบิก จะตามเรื่องที่คุณสัมพันธ์ รองสาธารณสุขอาเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน จะไม่มีการส่งใบเบิกของ
คุณสวัสดิ์ ผอ.รพ.สต.ป่าลาน : รายการของมีเป็นจานวนมาก ขอให้แคบลงมาหน่อย
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ : ขอ รพ.สต.ตัดรายการวัสดุให้ รพ.ศรีสังวาลย์เลย แล้วมาประชุมกัน
คุณพิสิษฐ์ ผอ.รพ.สต.นาป่าแปก : กระดาษเอ 4 เบิกไม่ได้
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ : ตกลงจะให้เบิกได้หรือไม่ นัดประชุมรอบนี้ให้เจ้าหน้าที่พัสดุพบกับเจ้าหน้าที่รพ.สต.เลย
เอามายุติในการประชุมครั้งนี้ ให้ รพ.ศรีสังวาลย์นัด ขอคุณราศรี ประสานกับเภสัชกร
คุณสมศักดิ์ ผอ.รพ.สต.รักไทย : ขอกาหนดประชุมหลังสัปดาห์ที่ 3 พัสดุไ ม่ห่วง แต่ห่วงเรื่องยา มีเรื่องที่ต้อง
สะสางมาก เช่น ราคายาที่เบิกมาไม่ได้ทันทีทันทีเมื่อมารับยา หรือไม่ได้รับยาตามรายการที่เบิก
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ : ขอฝากเลขานุการ นัดประชุมหลังวันที่ 20 มีนาคม 2559 ขอให้ประสานที่คุณสัมพันธ์
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน ขอให้ รพ.สต.กาหนด stock ขั้นต่าวัสดุของฝุายพัสดุก่อน
คุ ณ สมศั ก ดิ์ ผอ.รพ.สต.รั ก ไทย : ขอให้ คุ ย เรื่ อ งยาพร้ อ มกั น จะได้ เ สร็ จ สิ้ น โดยเฉพาะอยากหารื อ เรื่ อ งยา
Emergency และราคายาที่มาเบิกยา โดยภาคเช้าคุยเรื่องพัสดุ ส่วนภาคบ่ายคุยเรื่องยา
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ : รับประสานกับเภสัชกรให้ โดยจะนาเรื่องนี้เรียน นพ.ชีวา มั่งมี กาหนดรายการยา เพื่อ
ไปกาหนดการเบิกยาขั้นต่า
คุณชัยยุทธ ผอ.รพ.สต.ห้วยหมากลาง : ขอฝุายพัสดุกาหนดรายการพัสดุมาให้เลย ว่าเบิกอะไรได้บ้าง
๑๖

มติที่ประชุม รับทราบและมีมติดังนี้
1. ฝุายพัสดุกาหนดรายการพัสดุของรพ.สต.
2. กาหนดจัดประชุมการกาหนด stock ขั้นต่าของวัสดุและยา หลังสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม
2559
3. หัวหน้ากลุ่มอานวยการรับประสานกับเภสัชกร และนพ.ชีวา มั่งมี ให้
4.6 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาตร์ : ไม่มีเรื่องเสนอ
4.7 เรื่องจากหัวหน้า นคม.ที่ ๑.๑.๗ ผาบ่อง และนคม.ที่ ๑.๑.๘ ปางหมู
๑) แจ้งสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในพื้นที่รับผิดชอบของ นคม.ที่ ๑.๑.๗
- เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ไม่พบผู้ปุวยทั้งอาเภอ
๒) กิจกรรมการควบคุมปูองกันโรคไข้เลือดออก
- ได้สุมสารวจลูกน้ายุงลายในบ้านเรือน, วัด, รร. และรพ. สรุปผลการสารวจ ดังนี้
พื้นที่ต.จองคา
จานวน ค่า HI ค่า CI
บ้านเรือน
40 หลัง 0.00
วัด
11 แห่ง
0.21
รพ.ศรีสังวาลย์ 1 แห่ง
0.00
รร.
0.00
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 เรื่องจากหัวหน้าฝ่ายการเงินโรงพยาบาล
1) แจ้งอัตราค่าห้องและค่าอาหารผู้ปุวยพิเศษ ตามประกาศ รพ.ศรีสังวาลย์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 (เอกสาร 3)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 เรื่องจากหัวหน้าฝ่ายพัสดุโรงพยาบาล
๑) แจ้งกาหนดการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์โดยสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ ของ รพ.
สต.ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งนาเครื่องมือตามรายการที่กาหนดมาสอบเทียบได้ที่ชั้น 4
อาคาร ส.ว รพ.ศรีสังวาลย์ รายการเครื่องมือของ รพ.สต. มีดังนี้ เครื่องวัดความดันโลหิต(Blood Pressure),
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์ (Digital Blood Pressure), เครื่องฟังหัวใจเด็ก (Doptone), เครื่องชั่ง
น้าหนักผู้ใหญ่ (Weighting Machine : Adult), เครื่องชั่งน้าหนักทั่วไป (Weighting Machine : General) และ
เครื่องชั่งน้าหนักเด็ก (Weighting Machine : NEO) ส่วนเทอร์โมมิเตอร์ที่วัดอุณหภูมิในคลังยาและตู้เย็น ไม่อยู่ใน
รายการสอบเทียบในครั้งนี้ (เอกสาร 4)
2) รายงานมูลค่าการเบิกจ่ายวัสดุการแพทย์, วัสดุงานบ้าน, วัสดุสานักงาน และ วัสดุวิทยาศาสตร์ ของ รพ.
สต. อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ ๒๕๕9 เดือนต.ค.58-ก.พ.59 จานวน 242,162.86 บาท (สองแสนสี่
หมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทหกสิบแปดสตางค์) ดังนี้
เดือนที่เบิก
จานวนมูลค่าที่เบิก บาท
การแพทย์
งานบ้าน
สานักงาน
วิทยาศาสตร์
รวม
ต.ค.58
36,264.15 2,901.70 2,640.00
8,767.80
50,573.65
พ.ย.58
52,737.23
68.00
525.00
9,003.24
62,333.47
ธ.ค.58
29,453.67
0.00
520.00
20,178.68
50,152.35
๑๗

เดือนที่เบิก

จานวนมูลค่าที่เบิก บาท
การแพทย์
งานบ้าน
สานักงาน
วิทยาศาสตร์
รวม
ม.ค.59
19,591.30 3,465.60
515.00
17,288.76
40,860.66
ก.พ.59
19,939.17 1,460.00
365.00
16,478.58
38,242.73
รวม
157,985.52 7,895.30
4,565
71,717.04 242,162.86
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ต้งั โต๊ะ จานวน 11 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จานวน 5 เครื่อง ไม่ทราบ
รวมทั้งหมดจานวน 16 เครื่ อง ไม่ทราบว่าจะจัดสรรให้ รพ.สต.ใด ขณะนี้ อยู่ระหว่างกาหนดราคากลางและ
คุณลักษณะเฉพาะซึ่งมีแล้ว รอจัดสรรตามกรอบ ว 299 ระยะเวลาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 จัดซื้ อโดยวิธี
ตกลงราคา
คุณสวัสดิ์ ผอ.รพ.สต.ป่าลาน : ได้ครบทั้ง รพ.สต. 16 แห่ง ถ้าเป็นรพ.สต.บนพื้นที่สูงจะได้รับ Notebook ส่วน
รพ.สต.พื้นราบได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.10 เรื่องจากหัวหน้างานผู้ป่วยนอก : ไม่ได้เข้าประชุม
4.11 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก :
- ได้ประสานกับคุณปทุมพร กวีวัฒน์ งานคุณภาพ สสจ.มส. จะมีการจัดประชุมงานชันสูตรสาธารณสุข
ระดับ รพท., รพช. และรพ.สต.ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 ขอให้เชิญเจ้าหน้าที่ สสอ.เมืองไปร่วมวางแผนด้วย เป็น
งานคุณภาพ PCA ส่วนหนึ่งของ รพ.สต. ที่จะทาให้คุณภาพ PCA ได้มาตรฐาน บางปีผู้ตรวจราชการมาดูมาตรฐาน
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มติที่ประชุม รับทราบ
4.๑2 เรื่องจากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
1) รายงานมูล ค่าการเบิกจ่ายยาของ รพ.สต. อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ของ รพ.สต. อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ปีงบประมาณ ๒๕๕9 งวด 1-2 เดือน ต.ค.58-ก.พ.59 จานวน 356,993.19 บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพัน
เก้าร้อยเก้าสิบสามบาทสิบเก้าสตางค์) (เอกสาร 5 )
มติที่ประชุม รับทราบ
4.๑3 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๑4 เรื่องจากหัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน :
- การกาหนดมาตรการจุดเสี่ยงในพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย เช่น การปูพื้นสีแดง, การติดสัญญาณไฟจราจร,
ติดตัวสั่นสะเทือน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.๑5 เรื่องจากหัวหน้าคลินิกพิเศษ : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๑6 เรื่องจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม :
1) รายงานการเฝูาระวังโรคจากรายงาน ๕๐๖ เดือนมกราคม ๒๕๕9
1.1) ความทันเวลาของการส่งรายงาน 506 อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม
2559 โดยมีเปูาหมายส่งทันเวลา ≥ ร้อยละ 80 ดังนี้

๑๘

รายการ
จานวน
1. บัตรรายงาน 506 ทั้งหมด ฉบับ
224
2. ส่งทันเวลา
ฉบับ
189
3. ร้อยละส่งทันเวลา
84.38
4. ส่งไม่ทันเวลา
ฉบับ
35
5. ร้อยละส่งไม่ทันเวลา
15.63
หมายเหตุ รพ.สต.ที่ไม่มีรายงาน 506 ได้แก่ รพ.สต.กุงไม้สัก, รพ.สต.นาปลาจาด, รพ.สต.น้ากัด, รพ.สต.ไม้ฮุง,
รพ.สต.รักไทย, รพ.สต.หนองขาวกลาง, รพ.สต.ห้วยปูลิง และรพ.สต.ห้วยผา
1.2) สรุปความครอบคลุมของการรายงานระบบเฝูาระวังผู้ปุวย (สัปดาห์ที่ 1 – 5 พ.ศ.2559) อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน มีเปูาหมาย ≥ ร้อยละ 80 พบว่าผ่านเกณฑ์ 11 แห่งจากหน่วยบริการทั้งหมด 17 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 64.70
1.3) อันดับอัตราปุวยด้วยโรคในระบบเฝูาระวัง_รายงานทั้งหมด อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่
1 มกราคม –
31 ตุลาคม 2558 ดังนี้
อันดับ โรค
ป่วย อัตราป่วย ตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย ประชากร
1 Acute Diarrhea
133 246.44 0
0.00
0.00
53,967
2 Pneumonia
30
55.58
0
0.00
0.00
53,967
3 Pyrexia
30
55.58
0
0.00
0.00
53,967
4 H. Conjunctivitis
13
24.08
0
0.00
0.00
53,967
5 DHF Total (26,27,66) 5
9.26
0
0.00
0.00
53,967
รายละเอียดตาม (เอกสาร 6)
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : สอบถามกรณีผู้ปุวยในพื้นที่รพ.สต.มาตรวจที่รพ.ศรีสังวาลย์ หน่ว ยบริการใดเป็น
ผู้รายงาน 506 หรือรายงาน 507 กรณีเปลี่ยนการวินิจฉัยโรค
เลขานุการ : รพ.ศรีสังวาลย์เป็นผู้รายงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
2) รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ตั้งวันที่ 1 มกราคม 2559 – 1 มีนาคม
2559 พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก จานวน 6 ราย อัตราปุวย 11.10 ต่อแสนประชากร ได้แก่ ต.จองคา จานวน
5 ราย และ ต.ปางหมู 1 ราย ในเดือน ก.พ.59 พบผู้ปุวย จานวน 2 ราย รายแรกเริ่มปุวยวันที่ 19 ก.พ.59 และ
วันพบผู้ปุวยวันที่ 20 ก.พ.59 วินิจฉัยว่าเป็น DF และรายสุดท้ายเริ่มปุวยวันที่ 20 ก.พ.59 และวันพบผู้ปุวยวันที่
22 ก.พ.59 วินิจฉัยว่าเป็น DF ทีอ่ ยู่ บ้านพักสนามบิน ชุมชนตะวันออก ต.จองคา ทั้ง 2 ราย (เอกสาร 7)
๓) ความก้าวหน้าการดาเนินงาน FCT (หมอครอบครัว) อ.เมือง แม่ฮ่องสอน
๓.๑) จัดทาคาสั่งคณะทางานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๓.๒) ผู้รับผิดชอบงานได้ส่งคู่มือการจัดกลุ่มผู้ปุวยให้ พญ.ชวนชื่นตรวจสอบความตรงของเนื้อหา เพื่อ
ความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
๓.๓) สื่อสารผ่านผู้รับผิดชอบงานในระดับ สสอ.เมือง เพื่อให้ทุก รพสต.ดาเนินการคัดกรอง ADL ให้
แล้วเสร็จอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุภายในไตรมาสแรก และให้แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ภายในไตรมาสที่
สองของปีงบประมาณ
๓.๔) ดาเนินการปรับแบบส่งต่อระหว่างสถานบริการให้สามารถใช้เป็นฟอร์มเดียวกันทั้งจังหวัด
๓.๕) จัดประชุมคณะทางานฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม ๒๕๕๙
๑๙

3.6) ข้อมูลการประเมิน ADL ผู้สูงอายุ ปี 2559 (ไตรมาสแรก ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.58) (เอกสาร
8)
พื้นที่

ประเภท 1 ติดสังคม
(สีเขียว)
(คน/ร้อยละ)

ประเภท 2 ติด
บ้าน
(สีเหลือง)
(คน / ร้อยละ)
10 / 1.11
271 / 4.90
281 / 4.37

ประเภท 3 ติดเตียง รวมประเภท 2 + 3
(สีแดง)
(คน / ร้อยละ)
(คน / ร้อยละ)

ตาบลจองคา
887 / 98.12
7 / 0.77
17 / 1.88
สสอ.เมือง
5,221 / 94.57
29 / 0.53
300 / 5.43
รวม 6,425 คน
6,108 / 95.07
36 / 0.56
317 / 7.93
มติที่ประชุม รับทราบ
4) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดประชุมผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง การขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) สู่ตาบลจัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัยแบบบูรณาการ เมื่อ
วันที่ 19 มกราคม 2559 และมีข้อสั่งการเร่งรัดให้ พื้นที่เปูาหมายดาเนินการ ซึ่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอนมี พื้นที่
เปู า หมายจ านวน 2 ต าบล ได้ แ ก่ ต.จองค า และ ต.ผาบ่ อ ง โดย สปสช.สนั บ สนุ น งบประมาณให้ จ านวน
100,000.00 บาท และได้โอนเงินให้ รพ.เรียบร้อยแล้ว งบประมาณใช้ในการดาเนินการค้นหาผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพึงและจะจัดอบรม Care Giver สัดส่วนจานวน 1 คน ต่อผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 10 คน ในวันที่ 3-4
มีนาคม 2559 และให้จัดทา Care Plan รายบุคคล เพื่อเสนอขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตาบล
ระดับพื้นทีต่ ่อไป การอบรม Care Manager กลุ่มเปูาหมาย คือ พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งกระทรวงเป็นผู้จัดอบรมให้ใน
ระดับเขต สสจ.มส.ให้รายงานผลการดาเนินงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
ข้อมูลการดาเนินโครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในพื้นที่ตาบล Long Term Care ของ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2559
ตาบล
การดาเนินงาน LTC การแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ คน จานวน Care Manager คน
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3
1. จองคา
ผ่าน
887
10
7
0
2. ผาบ่อง
ไม่ผ่าน
853
20
14
0
รวม
1,740 30
21
0
พื้นที่เป้าหมายและผู้รับผิดชอบงานระดับตาบลและอาเภอ ปี 2559
โรงพยาบาล
อปท.
ผู้รับผิดชอบงานหลัก
Care Manager พื้นที่เป้าหมาย
อาเภอ
(ตาบล)
ศรีสังวาลย์
ทม.แม่ฮ่องสอน นางประภา ทองวัฒนา
นางประภา ทองวัฒนา
รพ.สต.ผาบ่อง อบต.ผาบ่อง
นางจันทนา เพียรวิชา
นางจันทนา เพียรวิชา
มติที่ประชุม รับทราบ
5) วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2559 งานเอดส์ รพ.ศรีสังวาลย์จะจัดอบรมการให้คาปรึกษาก่อนและหลัง
เจาะเลือดตรวจ HIV, การให้ยาต้านไวรัสโดยไม่ระบุ CD 4 แก่พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่รพ.สต. งบประมาณ
150 บาท/ราย จานวน 40 ราย
คุณสมศักดิ์ ผอ.รพ.สต.รักไทย : สอบถามเรื่อง วันที่ 9 มีนาคม 2559 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมจะออกให้บริการ
เจาะเลือดตรวจ HIV ที่บ้านรักไทย จะให้ รพ.สต.เตรียมกลุ่มเปูาหมายๆ จะยินยอมเจาะเลือดหรือไม่
๒๐

คุณจารุณี : กลุ่มเปูาหมายคือ ผู้ให้บริการร้านอาหารกลางคืน ปี 2558 คุณวิวัฒน์ ชอบดี สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ได้ประสานว่ามีผู้ให้บริการร้านอาหารกลางคืนที่บ้านรักไทย ใช่กลุ่มเสี่ยงหรือไม่ จะคุยกับกลุ่มเปูาหมายก่อน ให้
ข้อมูล ถ้าไม่ยินยอมเจาะเลือดก็ไม่เป็นไร
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : ที่บ้านรักไทย ไม่ใช่ร้านอาหารแบบนั้น เวลา 20.00 น. ปิดร้านแล้ว
คุณจารุณี : มีบางส่วนไปทางานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย, ประเทศสิงคโปร์ ถือว่าเป็น
กลุ่มเสี่ยง ในเมืองเอาร้านที่เปิดกลางคืน หากพื้นที่อื่นมีกลุ่มเสี่ยงมาเจาะเลือดได้ ถามว่าเสี่ยงหรือไม่ ถ้ามี
เพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยที่ไม่ใช่คู่
คุณสมศักดิ์ ผอ.รพ.สต.รักไทย : กลุ่มเปูาหมายนี้เมื่อเสร็จจากตรุษจีนแล้วจะไม่กลับมาอีก
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติคือ ยกเลิกการให้บริการเจาะเลือดที่บ้านรักไทย
4.๑7 เรื่องจากฝ่ายสวัสดิการสังคม : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๑8 เรื่องจากงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ รพ.ศรีสังวาลย์ : ไม่ได้เข้าประชุม
4.19 เรื่องจาก PCT อายุรกรรม / NCD Board :
- วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้จัดประชุม จุดเน้นการดูแลผู้ปุวยทางอายุรกรรมได้แก่ โรค MI, Stroke,
CKD, HT และ DM กลุ่มเปูาหมายที่เข้าอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.ศรีสังวาลย์, รพ.สต.และอสม. PCT
อายุรกรรม ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกสถานบริการที่เข้าอบรม โดยมอบ magnet ติดตู้เย็นและปฏิทิน จานวน 100
ชุด แจกให้ แก่ รพ.สต.ทุกแห่ง โดยให้ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอนแบ่งให้ ขอหารือกาหนดวันอบรม Basic Life
Support ให้แก่เจ้าหน้าที่รพ.สต. จานวน 1 วัน 2 รุ่น จะทาโครงการอบรมและประสานกับวิทยากร คือ อายุร
แพทย์ ระยะเวลาอบรมประมาณเดือนมิถุนายน 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
4.20 เรื่องจาก PCT สูติกรรม / MCH Board :
1) PCT สูติกรรมจะจัดอบรมงานอนามัยแม่และเด็กแก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในวันที่ 23 มีนาคม 2559
โดยเฉพาะพื้นที่สูงที่มีความเสี่ยง เช่น ห้วยหมากลาง, ห้วยปูลิง พบว่า มีหญิงตั้งครรภ์หลังๆ G3 ขึ้นไป ไม่อยากมา
คลอดที่ รพ. เสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอด รพ.ศรีสังวาลย์มีนโยบายฟื้นฟูผดุงครรภ์โบราณ ขอให้ รพ.สต.สารวจ
ว่ามีผดุงครรภ์โบราณจานวนเท่าไหร่, เคยได้รับการฟื้นฟูมานานเท่าไหร่ มีแผนฟื้นฟู เสริมวิชาการให้ผดุงครรภ์
โบราณมีทักษะในการทาคลอด อยู่ระหว่างสารวจจานวนผดุงครรภ์โบราณ การปูองกันการตกเลือดหลังคลอด คือ
การช่วยคลอดฉุกเฉิน, เครื่องมือทาคลอดต้องพร้อมควรมีเครื่องมือจาเป็นเช่น ลูกสูบยาง, สายยางรัด cord,
กรรไกรตัด cord หรือใบมีดชายธงและเจ้าหน้าที่มีทักษะในการทาคลอด เจ็บท้องมาไม่รู้ว่าจะคลอดเมื่อไหร่ ได้คุย
กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.แล้วเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ส่วนวันที่ 3 มีนาคม 2559 จะทราบจานวนผดุ งครรภ์
โบราณ
เลขานุการ : เคยจัดซื้อเครื่องมือทาคลอดโดยทาเป็น set ไว้ ให้แก่ รพ.สต.บนพื้นที่สูง เช่น รพ.สต.หนองขาวกลาง
, ห้วยปูลิง, ห้วยหมากลาง รวมถึงหมู่บ้านบนพื้นที่สูงที่อยู่ไกลจาก รพ.สต.
คุณเสาวนิตย์ หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม : เครื่องมืออาจชารุดไปบ้างแล้ว
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : ขอฝาก รพ.สต.ไปตรวจสอบเครื่องมือ
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติ ดังนี้
1. ให้รพ.สต.แจ้งจานวนและรายชื่อผดุงครรภ์โบราณในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่คุณเสาวนิตย์ วงษ์ดี
และเข้ารับการอบรมทุกแห่งในวันที่ 3 มีนาคม 2559
2. ให้รพ.สต. ตรวจสอบ และจัดเตรียมเครื่องมือทาคลอดไว้ให้พร้อมใช้
4.๒1 เรื่องจาก PCT กุมารเวชกรรม : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๒2 เรื่องจากหัวหน้างานบริหาร สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน : ไม่มีเรื่องเสนอ
๒๑

4.๒3 เรื่องจากหัวหน้างานวิชาการและสนับสนุนบริการ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : ไม่มีเรื่องเสนอ
4.๒4 เรื่องจากเจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน : ไม่มีเรื่องเสนอ
4.๒5 เรื่องจากผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง : ไม่มีเรื่องเสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา และดาเนินการต่อไป
 เรื่องแจ้งและพิจารณาจากการตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรณีปกติรอบที่ 1 ปี 2559
ในวันที่ 2-4 ก.พ.59 สรุปได้ดังนี้
เพื่อติดตามงานนโยบายที่สาคัญของกระทรวงสาธารณสุข ในรอบที่ 1 จะเน้นเรื่องการบริหารจัดการ การนาแผน
สู่การปฏิบัติ พร้อมรับฟังปัญหาอุ ปสรรค และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการทางาน โดยติดตามใน 4
คณะ/เรื่องสาคัญ ดังนี้
1. การพัฒนากลุ่มวัยและระบบปูองกันควบคุมโรค
2. การพัฒนาระบบบริการ
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
4. การพัฒนาระบบสนับสนุนด้านสุขภาพ
จากการนาเสนอผลงานของจังหวัดและลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ คปสอ.ขุนยวม, คปสอ.แม่ลาน้อย,คปสอ.แม่สะเรียง,
คปสอ.สบเมย, รพ.สต.แม่ส ามแลบ และ รพ.สต.โพซอ พบว่า มีการดาเนินงานที่สอดคล้ องนโยบาย มีความ
เชื่อมโยงบริการ และสาธารณสุขในแต่ละระดับที่ชัดเจน มีการดาเนินงานที่ครอบคลุมพื้นที่ แต่มีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมจากแบบรายงาน ตก.1 ดังนี้
1. ในการดูแลมารดาและการคลอด เน้นเรื่องการตกเลื อดหลังคลอด อย่าให้มีเสี ยชีวิต ให้ดาเนินการตาม
มาตรการและแนวทางที่เขตกาหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงเรื่อง BA ด้วย
2. จากข้อมูล HT, DM ในการควบคุมโรคให้อยู่ในระดับปกติยังทาได้น้อย ขอให้เน้ นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ
อยากให้ทีม DHS ดาเนินการในเรื่องนี้ด้วย
3. Success Rate TB น่าจะทาได้เพิ่มขึ้นอีก ฝากดูเรื่อง DOT Treatment อย่างจริงจัง และติดตามส่งต่อ
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ให้แยกข้อมูลคนไทยและคนต่างด้าวออกจากกันเพื่อให้มีการติดตามได้ต่อเนื่อง
4. เรื่องการติดตามพัฒนาการเด็ก BA, LBW และเด็กในกลุ่มเสี่ยง ให้ส่งข้อมูลให้ทีม FCT ช่วยกันติดตามให้ได้
ต่อเนื่อง
5. จากข้อมูลระบาดวิทยาของไข้เลือดออกมีแนวโน้มสูงขึ้น ให้อาเภอที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ทบทวน
มาตรการดาเนินการอย่างเข้มข้น และให้มีการติด ตามเรื่องนี้ในการประชุมของผู้บริหารระดับจังหวัด ผลักดันให้มี
การออกมาตรการท้องถิ่น
6. เรื่อง KPI ในด้านการพัฒนาระบบบริการ พบว่า มีหลายสาขาอาจไม่เหมาะสมกับบริบทของจ.แม่ฮ่องสอน
การพัฒนางานอาจมีความแตกต่างกันกับที่ส่วนกลางกาหนด ด้วยปั จจัยหลายๆ อย่างแต่ต้องอธิบายให้ได้ว่าจะจัด
อย่างไร Monitor กันอย่างไร ซึ่งเขตและแต่ละ Tract ของเขตก็ต้องรับรู้ รับทราบด้วย ทั้งนี้ เบื้องต้นให้ทีมนคร
พิงค์ในฐานะแม่ข่ายจะต้องลงมาร่วมปรึกษาหารือกับทีมแม่ฮ่องสอน
7. ฝากให้ดาเนินการในเรื่อง Cancer Registry
8. เรื่องการบริหารการเงิน การคลัง เน้นหลักการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย โดยเฉพาะเรื่อง Non-Productivity
ลดลง บ้างเท่าที่ทาได้ นอกนั้นให้เน้นประสิทธิภาพ
9. เรื่องคุ้มครองผู้บริโภคด้วยการโฆษณาเกินจริงหรือผิดกฎหมายนั้น ในเบื้องต้นขอให้งานคุ้มครองผู้บริโภคระดับ
อาเภอเฝูาระวังอย่างน้อยอาเภอละคลื่น แล้วบันทึกความผิดที่พบ รายงานเพื่อเป็นการปูองปราม
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10. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานเทศบาลนั้น เรามีหน้าที่ในการพัฒนา อปท.ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ขยะ โดยผ่าน
กลไก อสธจ. ในครั้งต่อไปขอให้เชิญผู้แทนของกรมอนามัยมาร่วมประชุมเพื่อร่วมให้ข้อมูล
11. การฝากครรภ์บนพื้นที่สูง ทุรกันดารได้มอบหมายให้ศูนย์อนามัยจัดทาแนวทาง รอให้ผ่าน MCHB ระดับเขต
พิจารณาและ Approve ก่อน จึงจะแจ้งให้ดาเนินการได้
12. การจัดซื้อยาร่วมนั้น ให้รวมข้อมูลที่มีการจัดซื้อที่ใช้ราคาอ้างอิงของเขตด้วย
มติที่ประชุม รับทราบแต่ยังไม่ได้มีมติมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ไปดาเนินการตามข้อเสนอแนะ

เรื่องแจ้งและพิจารณาจากการตรวจราชการและนิเทศงานอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนของทีมจังหวัด เมื่อ
วันที่ 11 ก.พ.59 ภาพรวม และแยกตามงานสรุปได้ดังนี้
ข้อชื่นชม
1. การทางานระบบโซน สามารถช่วยเหลือและเติมเต็มส่วนขาดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ขาด
แคลนได้ เช่น การทางานด้านแม่และเด็ก การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การดูแลผู้ปุวยต่อเนื่อง
โดยทีม FCT มีระบบแนวทางที่ชัดเจน ทาให้ผู้ปุวยมีอาการดีขึ้นตามลาดับ
2. การทางานเชิงรุกของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เช่น การออกให้บริการตรวจรักษา โดยทีมแพทย์
พยาบาลของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ที่ รพ.สต.เดือนละ 1 ครั้งต่อแห่ง และการออกให้บริการด้าน
ทันตกรรมในโรงเรียน
3. การให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับ รพ.สต.สาหรับเป็นค่าบริหารจัดการ และนางบประมาณที่
ได้รับจัดสรร งบ PPD ไว้ให้ สสอ.สาหรับการดาเนินงานด้านส่งเสริมปูองกันในพื้นที่
ประเด็นด้านบริหารที่ต้องพัฒนา
1. การถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ลงสู่ระดับตาบล
2. การจัดทาแผนปฏิบัติการระดับเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอาเภอ ระดับ รพ.สต. ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และปัญหาของพื้นที่
3. การติดตาม ควบคุมกากับการทางาน ของรพ.สต. ให้เป็นทีมของ CUP เพื่อจะได้ติดตามด้านวิชาการ
ยกเว้น การติดตามงานแม่และเด็ก มีการติดตามควบคุมกากับการเป็นการเฉพาะ แต่ให้เพิ่มเรื่อง
Cold chain
4. ระบบข้อมูลรพ.สต. ให้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ และผู้บันทึกข้อมูล
5. การพัฒนาบุคลากร
5.1 คปสอ. เตรียมความพร้อมการส่งบุคลากรไปอบรมภายนอก
5.2 จัดอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอแก่ รพ.สต.
5.3 จัดกิจกรรมเติมไฟในการทางานให้บุคลากร
6. การบริหารจัดการ ด้านคน เงิน ของ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่
7. การจัดการด้านพื้นที่ใช้สอยของอาคารสานักงาน ของ รพ.สต. แบบ อาคาร 2 ชั้น ที่มีพื้นที่ใช้สอย
150 ตารางเมตร
ด้านบริการที่มีโอกาสพัฒนา
1. การดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัยควรมีการวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญถึงปัจจัยเสี่ยงของ
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆเพื่อหาแนวทางการดูแลเป็นรายบุคคล โดยเน้นการทางานในเชิงรุก เชื่อมโยงกลไก DHS
2. ขยายการให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ภายใต้การจัดการทีม FCT
3. ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชน เช่น แกนนากลุ่ม
ต่างๆ
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4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยคู่มือ
DSPM
5. ควรเพิ่มการถอดบทเรียน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
ด้านประสิทธิภาพการเงินการคลัง
1. จัดทาแผนประมาณการรายรับ-รายจ่าย Planfin ให้สมบูรณ์
2. จัดตั้งศูนย์การจัดเก็บรายได้ทุกสิทธิ
3. ทาการทบทวนข้อมูลและวิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ Quick Method
4. การประเมิน FAI ขอให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์

รพ.สต.กุงไม้สัก
บริบทของพื้นที่
รพ.สต.กุงไม้สัก รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน 2,054 หลังคาเรือน ประชากร 5,604 คน ชาย 2,795 คน
หญิง 2,809 คน มีบุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 4 คน พนักงานทาความสะอาด 1 คน หมู่บ้านที่รับผิดชอบ
ส่ ว นมากเป็ น เขตเมื อ ง พบปั ญ หาการย้ า ยเข้ า ย้ า ยออกของประชากรในหมู่ บ้ า น ด้ า นการรั บ บริ ก ารการ
รักษาพยาบาล ประชากรแถบชานเมืองจะรับบริการที่ รพ.ศรีสังวาลย์
ข้อชื่นชม
1. มีเครื อข่ าย อสม.ที่ เข้ มแข็ ง ทางานเชิง รุกในพื้ นที่ไ ด้ดี ทั้ง ในด้ านการคัดกรอง การให้ ค วามรู้แ ก่
ประชาชน การดูแลผู้ปุวยติดบ้าน ติดเตียง
2. ระบบการเงิน การบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน งบการเงินส่งทันเวลา
ประเด็นด้านบริหารที่ต้องพัฒนา
1. การจัดทาแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และปัญหาของพื้นที่
2. การจัดการพื้นที่ใช้สอยของอาคารสานั กงาน ความสะอาดเรียบร้อยบริเวณรอบอาคาร ความสะอาด
บริเวณปูายชื่อ รพ.สต.
3. พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ส่งออกข้อมูล
4. จัดทาแผนการก่อสร้างรั้วทั้ง 4 ด้าน
ประเด็นด้านบริการที่มีโอกาสพัฒนา
1. มีเปูาหมายของการดาเนินงานของทุกกลุ่มอายุชัดเจน
2. มีการติดตามผลการให้บริการของกลุ่มเปูาหมายแล้วนามาบันทึกข้อมูลในระบบ
รพ.สต.น้ากัด
บริบทของพื้นที่
รพ.สต.น้ากัด รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน 403 หลังคาเรือน 506 ครอบครัว ประชาการ 5,604 คน มี
บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2 คน พนักงานบันทึกข้อมูล 1 คน พนักงานทาความสะอาด 1 คน ประชากร
ส่วนมากไม่ทางานต่างจังหวัด
ข้อชื่นชม
1. ภาคีเครือข่าย อสม. ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ ทางานเชิงรุกในพื้นที่ ทั้งในด้านการคัดกรอง การให้
ความรู้แก่ประชาชน การดูแลผู้ปุวยติดบ้าน ติดเตียง
ประเด็นด้านบริหารที่ต้องพัฒนา
1. การจัดทาแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และปัญหาของพื้นที่
2. การจัดการพื้นที่ใช้สอยของอาคารสานักงาน ความสะอาดเรียบร้อยบริเวณรอบอาคาร
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3. คลังยาและเวชภัณฑ์ ควรอยู่ในที่ที่ไม่อับชื้น และควรแยกจากคลังเก็บพัสดุอื่นๆ
4. พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ส่งออกข้อมูล
ประเด็นด้านบริการที่มีโอกาสพัฒนา
1. มีเปูาหมายของการดาเนินงานของทุกกลุ่มอายุชัดเจน
2. มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการทุกประเภท
3. เนื่องจาก รพ.สต.ตั้งอยู่บนเส้นทางถนนหลวง ให้เตรียมพร้อมด้านการรองรับอุบัติเหตุทางรถ
ส่วนการนิเทศงานตามงานรายประเด็นนั้น (เอกสาร 9)
 รายงานผลการดาเนินงานของขวัญปีใหม่ 2559 จานวน 5 เรื่อง เดือนธันวาคม 2558 – มกราคม 2559
ผลการดาเนินงานสะสม
รายงานทุกวันที่ 15
ลาดับ
โครงการ
(ตัดยอดข้อมูลวันที่ 10) ของเดือน
เป้าหมาย ผลงาน
ร้อยละ
ลาดับ โครงการกวาดล้างโปลิโอ
1.1 เด็กอายุ 4 เดือน ได้รับการฉีดวัคซีน
56
49
87.50
1 Inactivated Polio Vaccine (IPV) (ร้อยละ 80)
2

3

โครงการ Long Term Care (LTC)
2.1 ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป/กลุ่มติดบ้าน
ติดเตียงได้รับการดูแลสุขภาพ (ร้อยละ 100)
-ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล (กลุ่มติด
เตียง)
(ADLระหว่าง 0-4 คะแนน) (คน)
-ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล (กลุ่มติด
บ้าน)
(ADLระหว่าง 5-11 คะแนน) (คน)
2.2 มอบชุดของขวัญ ยาสามัญประจาบ้าน และ
แว่นตา (คน)
โครงการมอบแขนขาเทียมให้แก่ผู้พิการ
3.1 จัดหาและซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการ
-ผู้พิการทางแขน (คน)
-ผู้พิการทางขา (คน)
3.2 พัฒนาทักษะบุคลากรจดทะเบียนและผู้ดูแลผู้
พิการ (คน)
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58

15

25.86

378

127

33.60

5

5

100.00

ลาดับ

ผลการดาเนินงานสะสม
รายงานทุกวันที่ 15
(ตัดยอดข้อมูลวันที่ 10) ของเดือน

โครงการ

เป้าหมาย ผลงาน
4

ร้อยละ

โครงการดูแลสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร
4.1 จัดทาระบบการดูแล และหอผู้ป่วยพระสงฆ์
อาพาธ
4.2 ตรวจคัดกรองสุขภาพ และจัดทา Temple
Folder
-พระสงฆ์ได้รับการคัดกรองสุขภาพ (รูป)
228
31
13.60
-สามเณรได้รับการคัดกรองสุขภาพ (รูป)
191
4
2.09
-จานวนวัดที่จัดทา Temple Folder
52
52
100.00
5 โครงการเด็กไทยสายตาดี
5.1 ตรวจวัดสายตานักเรียน ป.1 (คน)
559
559
100.00
5.2 มอบแว่นสายตากรณีสายตาผิดปกติ (คน)
มติที่ประชุม รับทราบ
3. การติ ด ตามการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณกองทุน สร้า งเสริม สุ ขภาพและปู อ งกั นโรค ตามที่ ส านั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดสรรงบให้เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนปี 2558 ดังนี้
1.1 แผนงานการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรค กรณีสนับสนุนการดาเนินงานแม่และเด็กของ
หน่วยบริการ ปี 2558 จากงบบัญชี 6 ปี 2557 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมได้ทาหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายงบและ
แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามหนังสือที่ มส 0032.205/178 ลงวันที่ 24
พฤษภาคม 2558 ดังนี้
ลาดับที่
ประเภทงบ
จานวนเงิน บาท
หน่วยงาน
สถานะการเบิกจ่าย
รับผิดชอบ
งบ
1. งบประมาณ ANC (ค่าตรวจทาง
179,037.00 1. กลุ่มงานเทคนิค
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ส า ห รั บ ห ญิ ง
การแพทย์
ตั้งครรภ์)
2. ฝุายพัสดุ
2. งบประมาณ PAP Smear
92,684.00
3. งบประมาณ TSH
93,515.00
4. งบติ ด ตามงานแม่ แ ละเด็ ก ระดั บ
30,000.00 สสอ.เมือง มส.
ยังไม่ได้เบิกจ่าย
รพ.สต.
ทาปี 2559
รวม
395,236.00
- งบประมาณข้อที่ 1-3 มอบหมายให้ฝุายการเงินและบัญชี รพ.ศรีสังวาลย์ ดาเนินการตัดจ่ายงบประมาณดังกล่าว
หมายเหตุ งบซ้าซ้อนกับที่ สปสช.จ่ายในงบเหมาจ่ายรายหัว OP ปี 2558 ให้แก่ CUP แล้วจึงไม่สามารถ
ดาเนินการได้ๆ แจ้งคุณวรวรรณ สสจ.มส.ทราบแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบและงบข้อ 1 – 3 ยังไม่มคี วามก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ ในงบข้อที่ 1- 4
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1.2 โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและทีมหมอครอบครัว (งบ PPD) ปี 2558 กลุ่มงานเวชกรรม
สังคมได้ทาหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายงบและแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตาม
หนังสือที่ มส 0032.205/358 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ดังนี้
ลาดับที่
ประเภทงบ
จานวนเงิน บาท
หน่วยงาน
สถานะการเบิกจ่าย
รับผิดชอบ
งบ
1. ค่ า จั ด ท า ค ลิ ป ห ม อ
3,000.00 สสอ.เมือง มส.
เสร็จสิ้นแล้ว
ครอบครัว
2. งบประมาณจังหวัดและ
27,000.00 จินตนา โพธิ์ทิพย์
เสร็จสิ้นแล้ว
เขต เยี่ ย มส ารวจ DHSรพ.ศรีสังวาลย์
(คงเหลือ 460.00
PCA
บาท ซึ่งเบิกไม่ได้
แล้ว)
3. งบหมอครอบครั ว (งบ
8,000.00 คุ ณ ป ร ะ ภ า ท อ ง 1. จัดทาแผนปฏิบัติ
PPD)
(สปสช.โอนงวดที่ 1 : 80 วัฒนา
การแล้ว
% = 6,400.00 บาท เมื่อ รพ.ศรีสังวาลย์
2 . จั ด ป ร ะ ชุ ม
วันที่ 29 ก.ย.58)
คณะกรรมการศู น ย์
COC CUP อ.เมือง
แม่ฮ่องสอน จานวน
1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22
มกราคม 2559
3. เบิ ก จ่ า ยงบแล้ ว
จ านวน 975.00
บาท
งบคงเหลื อ จ านวน
5,425.00 บาท
รวม
38,000.00
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคสาหรับพื้นที่ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ (งบ PPA ระดับ
พื้นที่) ปี 2558 กลุ่ มงานเวชกรรมสังคมได้ทาหนังสือ ขออนุมัติเบิกจ่ายงบและแจ้งหน่ว ยงานที่รับผิดชอบให้
ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามหนังสือที่ มส 0032.205/354 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ดังนี้
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ลาดับที่

ประเภทงบ

1.

งบค่าตรวจ TSH ในทารกแรกเกิด

2.

ค่าจั ดซื้อยาเม็ดเสริ มไอโอดีน แก่
หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

3.

ค่ า จั ด ซื้ อ ชุ ด ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น
พัฒนาการเด็กให้แก่ รพ./รพ.สต.
ในเครือข่ายอ.เมือง มส.

4.

ค่าบริหารจัดการและค่าใช้สอยใน
การตรวจคัดกรองและผ่าตัดรักษา
ตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ
1. ค่าตรวจคัดกรองของทีมแพทย์
อาเภอละ 10,000 บาท ยกเว้น
รพ.ศรีสังวาลย์จัดสรรเพิ่มเติมอีก
19,440 บาท
2. ค่าตรวจ lab เพื่อวินิจฉัยราย
ละ 700 บาท จ านวน 35 ราย
เป็นเงิน 24,500.00 บาท

รวม

จานวนเงิน บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
86,800.00 1. กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์
2. ฝุายพัสดุ
98,750.00 1. กลุ่ ม งานเภสั ช
กรรม
2. ฝุายพัสดุ

สถานะการเบิกจ่าย
งบ
ตามหมายเหตุงบข้อ
1.1

ดาเนินการจัดซื้อ
เรียบร้อยแล้ว
จานวน
3,950 ขวดๆ ละ
25 บาท จานวน
118,500 เม็ด จ่าย
ให้กลุ่มเปูาหมาย
จานวน 792 คน
56,000.00 1. คุ ณ ฉั ต รา มู ล จัดซื้อแล้วรอผู้
ฟอง
จาหน่ายส่งของให้
กลุ่มงาน วสค. รพ.ศรีสังวาลย์
2. คุณศรีทุม คาดา
ห อ ผู้ ปุ ว ย เ ด็ ก
อ่อน
3. ฝุายพัสดุ
53,940.00 คุณเสาวลักษณ์
ได้เบิกจ่ายเฉพาะค่า
ตานะเศรษฐ์
ตรวจคั ด กรองแล้ ว
แผนกจักษุ
จ า น ว น
29,440.00บาท
ค้างค่า lab
24,500.00 บาท
(ขอหารือจะเบิก
อย่างไร เพราะ
รวมอยู่ใน Adj.RW
แล้ว)
ผลการด าเนิ น งาน
พ.ย.-ธ.ค.58 ดังนี้
1. ตัดกรองผู้สูงอายุ
ต.จองคา 154 ราย
2 . ผ่ า ตั ด ต า ต้ อ
กระจกในผู้ สู ง อายุ
64 ราย
295,490.00
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หัวหน้ากลุ่มอานวยการ : การเบิกจ่ายงบประมาณ มีความคาบเกี่ยวระหว่างฝุายการเงิน, ฝุายแผนงานสารสนเทศ
รพ.ศรีสังวาลย์ และฝุายการเงิน สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน ขอให้เจ้าหน้าที่ฝุายการเงินรพ.ศรีสังวาลย์และฝุายการเงิน
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอนมาพูดคุยกัน เพื่อวางระบบคุมงบประมาณ เช่น การกาหนดรหัสงบประมาณ เมื่อมีการ
เบิกจ่ายงบให้บ่งชี้รหัสของงบคุมให้ตรงกันทั้ง 2 แห่ง ช่วงแรกการจัดสรรงบประมาณกับการจ่ายงบต้องตรงกัน
ให้ ถือไว้คนละ 1 ชุด เพื่อข้อมูล จะได้ตรงกัน การจ่ายเงินเป็นเรื่องของแผน ขอดาเนินการให้ เสร็จสิ้ นไม่เกิน
กลางเดือนเมษายน 2559 จะนัดคุณจ๋ามคา นักวิชาการการเงินและบัญชี สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอนมาคุยกัน ขณะนี้
สสจ.และเขตต้องการข้อมูลงบที่รพ.ศรีสังวาลย์สนับสนุน รพ.สต.เป็นจานวนเท่าไหร่ จะได้ตัดงบชัดเจนขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติตามทีห่ ัวหน้ากลุ่มอานวยการเสนอ ส่วนงบข้อ 1 ค่าตรวจ TSH ในทารกแรกเกิด
จานวน 86,800.00 บาท และงบข้อ 4 ข้อ 2 ย่อย ค่าตรวจ Lab จานวน 24,500.00 บาท ยังไม่มี
ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ
1.4 งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคสาหรับพื้นที่ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ (งบ PPA ระดับ
พื้นที่) ปี 2558 (โครงการติดตาม กากับ และประเมินผลการดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) จานวนเงิน 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) สปสช.โอนเงิน
80 เปอร์เซนต์ จานวนเงิน 32,000.00 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์เมื่อ
วันที่ 29 กันยายน 2558 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมได้ทาหนังสือแจ้ง สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน ให้ดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามหนังสือที่ มส 0032.201/2257 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558
สสอเมืองแม่ฮ่องสอนได้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จานวน 11,640.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
หกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตั้งเบิกแล้วยังไม่ได้รับเงิน จานวน 7,800.00 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมอยู่
ในยอดเงินจานวน 11,640.00 บาท แล้ว สรุปงบคงเหลือ จานวน 20,360.00 บาท (สองหมื่นสามร้อยหกสิบ
บาทถ้วน)
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 งบประมาณในข้อ 1.3 และ ข้อ 1.4 สสจ.มส.ได้ขอความร่วมมือจาก CUP อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ส่ง
แผนปฏิบั ติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรค (P&PA) และ(P&PD) ปี
2558 ให้จังหวัดภายในวันที่ 30 ธ.ค.58 ซึ่งได้ส่งแผนเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร 10) และขอความร่วมมือจาก
ผู้รับผิดชอบทุกท่านส่งรายงานผลความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนงานดังกล่าวทุกวันที่ 15 ของเดือน เริ่ม
เดือนม.ค.59 ถึงวันที่ 15 มี.ค.59 ให้แก่เลขานุการด้วย เพื่อส่งให้จังหวัดต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและมีความก้าวหน้าในการดาเนินงานและเบิกจ่ายงบไปแล้วอยู่ในระเบียบวาระที่ 6 ข้อ 3
ข้อย่อย 1.1 – 1.4
2. การติดตามการเบิ กจ่ ายงบประมาณทุกประเภทของเครือข่ายบริการสุ ขภาพ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ปีงบประมาณ 2558 ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (เอกสาร 11) :
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ลาดับ
ที่

ประเภทงบ
(1)

1.

Fix Cost

2.

งบกลาง
(พัฒนา
วิชาการ
บุคลากร/
ซ่อมรถฯ)
โครงการออก
บริการเชิงรุ ก
ฯ
โครงการ
ไข้เลือดออก
ปี 2557
และ 2558
โครงการ
DHS

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

โครงการ
พัฒนางาน
MCH
งบ
ค่าตอบแทน
ฉบับ 8
งบสื่อสารฯ
งบปฐมภูมิ
(หมอ
ครอบครัว-รถ
จยย.)
งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์
ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง
สาหรับหน่วย
บริการ

จานวนเงินที่
เบิกจ่ายแล้ว
อยูร่ ะหว่าง
จานวนเงิน
แหล่งงบ
ได้รับจัดสรร
บาท
ดาเนินการ คงเหลือ บาท
/
บาท (2)
(3)
บาท (4)
(5)
หมายเหตุ
4,000,000.00 4,000,000.00
0.00
0.00 รพ.ศรี
สังวาลย์
1,000,000.00 958,262.00
0.00 41,738.00 รพ.ศรี
สังวาลย์

421,200.00

240,516.00

378,000.00

188,970.00

155,350.00

78,620.00

0.00

55,040.00

50,090.00

0.00

974,400.00

954,400.00

0.00

195,132.31
104,000.00

195,132.31
104,000.00

0.00
0.00

0.00
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0.00 180,684.00 รพ.ศรี
สังวาลย์/
งบ PP
0.00 189,050.00 รพ.ศรี
สังวาลย์ /
งบ PP
76,730.00 รพ.ศรี
สังวาลย์/
เงินบารุง
รพ.
4,950.00 รพ.ศรี
สังวาลย์/
งบ PP
20,000.00 รพ.ศรี
สังวาลย์
0.00 จังหวัด
0.00 จังหวัด

จังหวัด

รวม
7,283,122.31 6,769,990.31
0.00
503,132.00
ร้อยละการเบิกจ่าย/
92.95
7.05
คงเหลือ
หมายเหตุ โครงการที่ใช้งบ PPB ปี 2558 จานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการลาดับที่ 3, 4 และ 6 จานวนเงิน
854,240.00 บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติ ดังนี้
1. งบโครงการ DHS เป็นงบเงินบารุงรพ.ศรีสังวาลย์ จากมติที่ประชุม คปสอ.ครั้งที่ 2/2559 เมื่อ
วันที่ 18 มกราคม 2559 หากงบยังเหลืออยู่ ไม่ให้ใช้ต่อในปีงบประมาณ 2559
2. งบโครงการไข้เลือดออก ปี 2557 และ 2558 หากงบยังเหลืออยู่ ให้ปรับแผนใหม่นาไปจัดซื้อ
น้ายาชุบมุ้ง จานวน 189,050.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหทื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) โดยมอบหมายให้คุณทวีบุญ
ประสานกับคุณนาฏสุดา เตรียมการจัดซื้อ ซึ่งคุณทวีบุญแจ้งว่าได้ประสานกับคุณนาฏสุดา เรียบร้อยแล้ว
ผู้อานวยการ รพ.ศรีสังวาลย์จะให้พ่นใน รพ.ศรีสังวาลย์ด้วย งบที่เหลือทั้งหมด ยกยอดไปใช้จ่ายในปี 2559 ต้อง
เขียนโครงการใหม่ในปี 2559
3. การจัดสรรงบ QOF ปีงบประมาณ 2558 ให้แก่ รพ.ศรีสังวาลย์ และรพ.สต.ในเขตอาเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน จานวนเงิน 1,683,155.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)
ตามตัวชี้วัดคุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2558 (OP/PP) จานวน 21 ตัวชี้วัด ฝุายการเงินและบัญชีได้
จั ด สรรได้ จั ด สรรงบให้ แ ก่ รพ.ศรี สั ง วาลย์ จ านวน 683,155.00 บาท, สสอ.เมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน จ านวน
200,000.00 บาท และจัดสรรให้ รพ.สต.แห่งละ 50,000.00 บาท จานวน 16 แห่ง รวมเป็นเงิน ของ รพ.สต.
800,000.00 บาท เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
2. ขอความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบโครงการคีย์ข้อมูล รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการ
และการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการในเว็บไซด์ สสจ.มส. ทุกครั้งที่ได้ดาเนินการไป เพื่อแสดงสถานะ
ของแต่ละโครงการๆ จานวน 17 โครงการ แหล่งงบประมาณ งบ PP/เงินบารุง รพ.ศรีสังวาลย์/งบกลาง สสอ.
เมือง/งบสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 2,109,986.00 บาท เบิกจ่ายงบ จานวน 206,035.00
บาท (ร้อยละ 9.76) งบคงเหลือ 1,903,951.00 บาท (ร้อยละ 90.24) (เอกสาร 12)
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : สสจ.มส.มีการติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ, โครงการ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติคือ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการคีย์ข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการในเว็บไซด์ สสจ.มส. ทุกครั้งที่ได้
ดาเนินการไปแล้ว
7. การติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงาน งานสาคัญ 5 ประเด็นหลักของอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ปี
2559 ดังนี้
7.1 งานอนามัยแม่และเด็ก
7.2 งาน NCD
7.3 งานอาหารปลอดภัย
7.4 งานไข้เลือดออก
7.5 งานจิตเวช
มติที่ประชุม รับทราบ
๓๑

10. รพ.ศรีสังวาลย์ได้รับจัดสรรงบกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันจากสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติในปี 2559
วันที่ Batch งวด/ กองทุน กองทุนย่อยเฉพาะ
รหัสแจ้ง
จานวนเงิน
หักหนี้ค้าง
โอน
NO.
เลขที่
ย่อย
ด้าน
จัดสรรเงินให้
เบิกจ่าย
คู่สัญญา
20 ต.ค. 0016 จัดสรร PP
บริการ PP สาหรับ 59010301 705,929.00
0.00
58
59 งวด
บริการพื้นฐาน
1
(P&P Basic
Service)
30 ธ.ค. 0337 ขั้นต่า
PP
บริการ PP สาหรับ 59010301 2,424,139.19
0.00
57
59_2
บริการพื้นฐาน
ชุด2
(P&P Basic
Service)
รวม
3,130,068.19
0.00
(สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกสิบแปดบาทสิบเก้าสตางค์)
เลขานุการ : เสนอให้ผู้รับผิดชอบมาพูดคุยกันว่า งบ PP ปี 2559 จะใช้งบเป็นจานวนเท่าใดในแต่ละรายการโดย
ตัดงบให้ชัดเจน เช่น งบค่า Lab PP, งบค่ายา PP, งบทาโครงการ PP เป็นต้น
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติตามที่เลขานุการเสนอ ให้หารือกันในที่ประชุม คปสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน ครั้งที่
4/2559
13. กาหนดจั ด ประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานองค์ก รคุ ณธรรมเครื อข่ า ยบริ ก ารสุ ข ภาพ อ.เมื อ ง
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 ในเดือนมี.ค.59 แต่ยังกาหนดวันประชุมยังไม่ได้ ประชุม ณ ห้องประชุมกรรมการบริหาร
รพ.ศรีสังวาลย์
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
1. หัวหน้ากลุ่มอานวยการเชิญคุณสมศักดิ์ รพ.สต.รักไทย เข้ากลุ่มไลน์พัสดุ ขอฝากคุณสมศักดิ์ ช่วยเชิญ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.อื่น เข้ากลุ่มไลน์นี้ด้วย
2. วันที่ 18 มีนาคม 2559 มีการทาพิธีเปิดตึกใหม่แน่นอน ประธานในพิธีอาจเป็นรองปลัดกระทรวง
หรือผู้ตรวจราชการ เนื่องจากปลัดกระทรวงติดภารกิจ ขอให้รพ.สต.ทาต้นผ้าปุามาร่วมขบวนแห่ด้วยกันในเวลา
08.00 น. หั ว หน้ า กลุ่ ม อ านวยการแจ้ ง หากก าหนดการชั ด เจน รพ.ศรี สั ง วาลย์ จ ะแจ้ ง ในไลน์ สสอ.เมื อ ง
แม่ฮ่องสอน
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 16.43 น.
(ลงชื่อ)

จินตนา โพธิ์ทิพย์
(นางสาวจินตนา โพธิ์ทิพย์)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สุรพล วนาภรณ์
(นายสุรพล วนาภรณ์)
สาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
๓๒

