

ลาดับ
๑.
2.
3.
4.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒1.
๒2.

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ 5 / ๒๕๕9
วันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕9
ณ ห้องประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีสังวาลย์
------------------------------------------คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีจานวนทั้งสิ้น ๔4 คน
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าประชุม จานวนทั้งสิ้น 25 คน
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตาแหน่งใน คปสอ.
นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก
ผู้อานวยการ รพ.ศรีสังวาลย์ รพ.ศรีสังวาลย์
ประธาน
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
นางสาวดนยา กระจ่าง
นายแพทย์ชานาญการ
รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
วิทยา แทนนางสาว
วรัญญพร จันทร์โสภา
นางสาวศิริพร เดชะ
หัวหน้างานจ่ายยาผู้ปุวยนอก รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
และผู้ปุวยใน
นายณัฐพนธ์ สมสวาท
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
แทน นางสาวสริยาภรณ์
จันทร์ศรี
นางสาวศุภนิจ ธรรมวงศ์ หัวหน้างานผู้ปุวยนอก
รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
หัวหน้าหอผู้ปุวยสูต-ิ นรีเวชกรรม
นางเสาวนิตย์ วงษ์ดี
กรรมการ
นางสาวอ้อย เกิดมงคล
หัวหน้าหอผู้ปุวยอายุรกรรม
กรรมการ
ชาย
หัวหน้าฝุายพัสดุและซ่อมบารุง
นายชาญชัย จายส่วย
กรรมการ
นางสุชาดา สีแดง
นักวิชาการการเงินและบัญชี รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
นายสัมพันธ์ สัมพันธสิทธิ์ หัวหน้างานบริหาร
สสอ.เมือง
กรรมการ
นายสมศักดิ์ คงแดง
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.รักไทย
กรรมการ
นางศรีเวียง สุทธิจินดา
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.ปางหมู
กรรมการ
แทน นางยุพิน ขัติครุฑ
นายสมเกียรติ ฉ่ามณี
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.หมอกจาแปุ
กรรมการ
แทนนางอัญชลี กีฬาแปง
นายพิสิษฐ์ ฉางข้าวชัย
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.สต.นาปุาแปก
กรรมการ
นายสังเขต คามาสาร
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.กุงไม้สัก
กรรมการ
นายบุญนพ ปฺุกละ
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.ห้วยผา
กรรมการ
นายจันทร์ นันทิวิริยะชัย ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.น้ากัด
กรรมการ
นายชัยยุทธ ชัยบุตร
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.ห้วยหมากลาง กรรมการ
๑

23.
24.
25.
26.
27.

นายสวัสดิ์ ขยันดี
นายศรีมูล จันทร์แค้น
นายอดิศร ปันเซ
นายสมชัย พานทอง
นายเนรมิต ลืนคา แทน
นายสมชาติ บุญคามา
28. นายกาพล ประดิษฐ์พันธุ์
แทนนายพชร ยวงสุวรรณ
29. นางสาวจินตนา โพธิ์ทิพย์

ผู้อานวยการ รพ.สต.
ผู้อานวยการ รพ.สต.
ผู้อานวยการ รพ.สต.
ผู้อานวยการ รพ.สต.
เจ้าหน้าที่ นคม.๑๐.๑.๗

รพ.สต.ปุาลาน
รพ.สต.ในสอย
รพ.สต.ห้วยโปุง
รพ.สต.หนองขาวกลาง
นคม.๑๐.๑.๗

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หัวหน้า นคม.ที่ 1.1.8

นคม.ที่ ๑.๑.8

กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ศรีสังวาลย์

30. นางจารุณี กาลังเก่ง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ศรีสังวาลย์

กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ


ผู้ไม่เข้าประชุม จานวน ๑๙ คน ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
1.
นายชีวา มั่งมี
รองผู้อานวยการฝุายการแพทย์
๒.
นายอุทัย ชาวสวน
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
3.
น.ส.ชวนชื่น ดุษฏีประเสิฐ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
4.
นายทรงศักดิ์ กุณฑลกิติเดช หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
5.
นางสาวชัยศรี กล้าณรงค์
หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
6.
นางสาวสิรินันท์ เรือนคา
หัวหน้าคลินิกพิเศษ
7.
นายสุดสาคร สิทธิเวช
ผู้ช่วยหัวหน้าฝุาย
สวัสดิการสังคม
8.
นายทวีบุญ คาแหง
หัวหน้างานวิชาการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
9.
นางสาวนิตยา สอาดจิตต์
นักวิชาการการเงินและบัญชี
10. นางสาวจ๋ามคา ภมรกุล
11. นายอานาจ บุปผาเพชร
ผู้อานวยการ รพ.สต.
12. นางยุพิณ ผ่องตัน
ผู้อานวยการ รพ.สต.
13. นายธีรศักดิ์ วงศ์ศักดิ์ศรี
ผู้อานวยการ รพ.สต.
14. นายเชิดศักดิ์ เพียรวิชา
ผู้อานวยการ รพ.สต.
 ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 3 คน ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
๑.
นางสาวนาฏสุดา ตันวัฒนกุล นักวิชาการชานาญการ
2.
นางสาวชวนชม วงศ์ไชย
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
3.
นางสาวมัลลิกา จีนาคา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

๒

สถานที่ปฏิบัติงาน
รพ.ศรีสังวาลย์
รพ.ศรีสังวาลย์
รพ.ศรีสังวาลย์
รพ.ศรีสังวาลย์
รพ.ศรีสังวาลย์
รพ.ศรีสังวาลย์
รพ.ศรีสังวาลย์

สาเหตุ
ตรวจรักษาผู้ปุวย
ติดราชการ
ตรวจรักษาผู้ปุวย
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

รพ.สต.นาปลาจาด
รพ.สต.ผาบ่อง
รพ.สต.ห้วยปูลิง
รพ.สต.ไม้ฮุง
สถานที่ปฏิบัติงาน
รพ.ศรีสังวาลย์
รพ.ศรีสังวาลย์
รพ.ศรีสังวาลย์

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. รั ฐ บาลมอบหมายให้ แ ต่ ล ะกระทรวงท าแผนระยะเวลา 20 ปี เป็ น ครั้ ง แรกที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข โดยท่ า น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขและปลัดกระทรวง ได้ทิศทางการทางานที่ชัดเขนขึ้น จึงได้ จัดทาแผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง ในระยะเวลา 5 ปีก่อน มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ค่านิยมและยุทธศาสตร์ของกระทรวง ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision) : “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี”
พันธกิจ (Mission) : “พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน”
เป้าหมาย (Intention) : “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
ค่านิยม (Core Values) :
Mastery
: มีวินัย ใฝุเรียนรู้ ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทางานคิด พูดอย่างมี
สติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม
รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่าเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)
Originality
: ผู้สร้างทางสดใส สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
People Centered Approach : จัดวางไว้กลางใจ ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทางาน
Humility
: น้อมให้ ได้ถ่อมตน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้
แพ้ รู้ชนะ เปิดรับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธี
สร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์หลัก (Startegy)
1. สุขภาพดี : Prevention & Promotion Excellence
2. บริการดี : Service Excellence
3. คนดี
: People Excellence
4. บริหารดี : Governance Excellence
- ทิศทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์หลัก 4 ประเด็น ได้แก่
1) Prevention & Promotion Excellence เรื่อง DHS อยากเห็นการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ มากขึ้น เช่น ท้องถิ่น, ภาค
ประชารัฐ ฯลฯ ทาอย่างไรให้เกิด Self Care ชาวบ้านดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่ง ถ้ามารับบริการที่ รพ.มากจะรับไม่ไหว
2) Service Excellence ปัจจุบัน Service Plan มี 13 สาขา สาขาที่ 13 คื อ Transplant เพิ่งเริ่มต้น แต่ผลักดันมานาน
เพราะไม่มีความพร้อม เครือข่าย รพ.ศรีสังวาลย์ต้องให้ความสนในในเรื่องนี้มากขึ้น บทบาท รพ.คือ หา Donor เราทา LTC และ
End of life ขอเชิญชวนให้ประชาชนบริจาคอวัยวะ ประเทศไทยมีอวัยวะน้อยมาก ไม่พอใช้ เช่น Kidney Transplant แต่รพ.
ไม่ได้ทาโดยตรง แต่ไปช่วยในเรื่องการชักชวน และสร้างความพร้อมในการส่งศพไปยังสถาบันเก็บอวัยวะ ซึ่งมีกระบวนการ เช่น
on เครื่องไปถึงรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ในอนาคตจะช่วยคนได้อีกมาก ส่วนเรื่อง Medical Hub มีผลกระทบทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ เนื่องจากสูญเสียแพทย์ไปอยู่กับรพ.เอกชน แพทย์จบใหม่ของรพ.ศรีสังวาลย์ปีนี้ลาออกไป 2 คนแล้ว
3) People Excellence สร้างคน, ความก้าวหน้าของคน, อัตรากาลัง มีคณะทางานร่วมกับ กพ. ไปได้ดี แนวโน้มจะมีพยาบาล
วิชาชีพได้บรรจุอีก 1 อัตรา ซึ่งผู้แทนกระทรวงและ กพ.เห็นด้วย รอเสนอเข้าครม., ความก้าวหน้าสายวิชาชีพขณะนี้ยังไม่ชัด ยัง
ลงรายละเอียดไม่ได้ จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายใน 1 – 2 ปีข้างหน้า ซึ่งเห็นความก้าวหน้าของกระทรวงที่ได้ผลักดัน
มติที่ประชุม รับทราบ

๓

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- เอกสารรายงานการประชุม คปสอ.เมือง ครั้งที่ 4 / ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 8 เมษายน ๒๕๕9 รายละเอียดตาม
ไฟล์เอกสารรายงานการประชุม จานวน 23 หน้า
1. จากหน้า 9 ระเบียบวาระที่ 3 หัวหน้าฝุายแผนงานและสารสนเทศ ขอแก้ไขรายงานครั้งที่ของการฝาก
ครรภ์ ไม่ได้ดูจาก Diagnosis ICD 10 ของแฟูม Diagnosis_OPD เพราะ Z34.0 หมายถึง การดูแลการตั้งครรภ์ปกติ ครรภ์
แรก (Supervision of normal first pregnancy) การดูฝากครรภ์ครั้งที่เท่าไหร่ต้องดูที่ ANC ช่วงที่ (ANC No) ของแฟูม ANC
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ รพ.ศรีสังวาลย์ต้องไม่บันทึกเป็นครั้งที่ 1 ถ้าอายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ ถ้าไม่ใช่ไม่ต้องบันทึกลงไปในโปรแกรม
ประธาน : แจ้งว่าในเรื่องข้อมูล ขอให้ทีมงานไปพูดคุยกันต่อ จะบันทีกฝากครรภ์ครั้งแรกที่ไหน ขอให้ไปดูกันอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและสรุปความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ (หัวหน้าฝุายพัสดุ)
1) การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ รพ.สต. ปี 2559
- การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้รับจัดสรรเครื่องประมวลผลแบบ 1 จานวน 15 เครื่อง วงเงินจัดสรร จานวน
343,500.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) จัดซื้อในวงเงิน 329,000.00 บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน เหลือเงิน 14,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ส่วนการจัดซื้อ Notebook วงเงิน 105,000.00 บาท
(หนึ่งแสนพ้าพันบาทถ้วน) ทาสัญญาจัดซื้อในวงเงิน 95,950.00 บาท (เก้าหมื่นพ้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงิน
9,050.00 บาท (เก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) การจัดซื้อ 2 รายการนี้รอผู้อานวยการรพ.ศรีสังวาลย์ ลงนามในเอกสาร จะส่งมอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่ รพ.สต.ได้ ภายใน 1 เดือน
2) การจัดซื้อเครื่องปั่น HCT จานวน 1 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว ค้างคณะกรรมการตรวจรับของ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 รายงานสถานการณ์การเงินการคลังของสถานบริการ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
1) ระดับโรงพยาบาล (หัวหน้าฝุายการเงินและบัญชี)
1.1) ระดับภาวะวิกฤติทางการเงินของ รพ. ณ สิ้นปี ก.ย. 56 – 58 และปีงบประมาณ 2559 (เม.ย.59)
ก.ย.56 ก.ย.57 ก.ย.58 ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59
7
3
1
3
3
5
2
3
3
4
1.2) สภาพคล่องทางการเงิน การคลังของ รพ. ณ เดือนเมษายน 2559
Current Ratio Quick Ratio Cash Ratio
NWC
NI
เงินสดคงเหลือหลังจากหักหนี้สิน
≥ 1.5
≥ 1.0
≥ 0.8
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท
1.18
0.92
0.64
21.02
-13.23
-14.33

๔

1.3) สรุปสถานการณ์การเงินโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 ดังนี้
รายการ
จานวนเงิน บาท
1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
80,819,329.47
2. วัสดคงคลัง
29,866,912.65
3. ลูกหนี้ Non UC
16,533,874.13
4. ลูกหนี้ UC
19,294,673.91
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
146,514,790.16
หัก เจ้าหนี้การค้า
76,367,400.61
เจ้าหนี้อื่น
39,325,294.98
เจ้าหนี้ผูกพัน
24,079,868.65
งบลงทุน
7,202,645.38
เงิน ฉ.8 และฉ.9 ค้างจ่ายในธนาคาร
17,456,498.17
รวมเจ้าหนี้
164,431,707.79
เงินติดลบ
(17,916,917.63)
หมายเหตุ งบ Stateless จานวน 23 ล้านกว่าบาท ยังไม่ได้รับโอน
1.4 การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภทของเครือข่ายบริการสุขภาพ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ
2559 ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ตรวจสอบข้อมูลจากระบบกากับแผนงาน โครงการจากเว็บไซด์สสจ.มส. และ
ข้อมูลของคุณจ๋ามคา สสอ.เมือง มส. และฝุายการเงินและบัญชี รพ.ศรีสังวาลย์ ณ เดือน เม.ย.59 :
ลาดับ
ประเภทงบ
จานวนเงินที่ เบิกจ่ายแล้ว บาท
อยู่ระหว่าง
จานวนเงิน
แหล่งงบ /
ที่
(1)
ได้รับจัดสรร
(3)
ดาเนินการ บาท คงเหลือ บาท
หมายเหตุ
บาท (2)
(4)
(5)
1. Fix Cost
4,080,000
4,080,000
0.00
0.00 รพ.ศรี
สังวาลย์ /
งบ UC
2. งบกลาง สสอ.
800,000
437,203
0.00
362,797 รพ.ศรี
(พัฒนาวิชาการ
สังวาลย์/งบ
บุคลากร/ซ่อมรถฯ)
UC
3. โครงการออก
427,200
29,140
0.00
398,060 รพ.ศรี
บริการเชิงรุกฯ
สังวาลย์/งบ
PP
4. โครงการ
280,000
8,640
0.00
271,360 รพ.ศรี
ไข้เลือดออก
สังวาลย์ /งบ
PP
5. โครงการแม่และ
97,040
62,780
0.00
34,260 รพ.ศรี
เด็ก
สังวาลย์ /งบ
PP

๕

ลาดับ
ที่

ประเภทงบ
(1)

6.

โครงการเยี่ยมเสริม
พลัง DHS-PCA
รพ.สต.

จานวนเงินที่ เบิกจ่ายแล้ว บาท
อยู่ระหว่าง
ได้รับจัดสรร
(3)
ดาเนินการ บาท
บาท (2)
(4)
28,280
0.00
0.00

7.

จานวนเงิน
แหล่งงบ /
คงเหลือ บาท
หมายเหตุ
(5)
28,280 เงินบารุง รพ.
ศว. เบิกจ่าย
ครั้งที่ 1 สิ้น
เดือน พ.ค.
59
0.00

งบ QOF รพ.สต.ปี
800,000
800,000
0.00
2558
8. งบ QOF สสอ.ปี
200,000
0.00
0.00
200,000
2558 (ประชุม
ข้อมูลข่าวสาร)
9. งบ PP ปี 2558
32,000
32,000
0.00
0.00 สปสช.เขต 1
(นิเทศ PP สสอ.)
โอนก่อน 80
Total 40,000
%
10. โครงการทีมหมอ
30,000
7,025
0.00
22,975
ครอบครัว
11. โครงการ
70,000
0.00
0.00
70,000
พัฒนาการ
ดาเนินงานอาเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็ง
แบบยั่งยืน
12. งบค่าตอบแทน
940,800
388,400
0.00
552,400 เงิน
ฉบับ 8 (รพ.สต.)
งบประมาณ
13. ค่ า ยา รพ.สต. ถึ ง 356,993.19
356,993.19
0.00
0.00 เงิน UC
ก.พ.59
14. ค่าวัสดุ รพ.สต. ถึง
331,660.36
331,660.36
0.00
0.00 เงิน UC
เม.ย.59
15. ค่าของ Sterile
รพ.สต.
รวม
8,473,973.55 6,533,841.55
0.00
1,940,132
ร้อยละการเบิกจ่าย/คงเหลือ
77.10
22.90
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2) ระดับ รพ.สต. (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
- สถานะการเงินของ รพ.สต. ในภาพรวมอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีเงินคงเหลือหลังจากหักหนี้ทั้งหมด ข้อมูล ณ
วันที่ 30 เมษายน 2559 จานวนเงิน 1,875,701.00 บาท สามารถจาแนกเป็นราย รพ.สต.ได้ ดังนี้
๖

ลาดับ
ที่

สถานบริการ

ยอดยกมา
จากเดือน
ต.ค. 57

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

เจ้าหนี้/
ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย

เงินคงเหลือ
หลังจากชาระ
หนี้

1

รพ.สต.บ้านหมอกจาแป่ 63,982.25

494,603.39

370,579.60

188,006.04

41,180.00 146,826.04

2

รพ.สต.นาป่าแปก

32,601.42

325,561.88

218,143.83

140,019.47

34,450.22 105,569.25

3

รพ.สต.บ้านรักไทย

56,263.17

364,267.45

293,462.46

127,068.16

24,830.56 102,237.60

4

รพ.สต.บ้านห้วยผา

50,293.66

274,141.12

138,293.88

186,140.90

11,800.00 174,340.90

5

รพ.สต.บ้านนาปลาจาด 34,013.28

214,630.00

172,110.76

76,532.52

18,403.06

6

รพ.สต.บ้านนากัด

71,284.02

156,250.00

207,132.15

20,401.87

33,646.00 - 13,244.13

7

รพ.สต.บ้านปางหมู

17,485.62

295,893.13

221,427.46

91,951.29

33,200.00

8

รพ.สต.บ้านกุงไม้สัก 45,611.00

177,449.00

136,262.50

86,797.50

24,869.77

61,927.73

9

รพ.สต.บ้านในสอย

6,641.13

266,276.24

172,058.53

100,858.84

1,916.21

98,942.63

10

รพ.สต.บ้านป่าลาน

32,001.99

287,680.00

202,353.86

117,328.13

19,852.57

97,475.56

11

รพ.สต.บ้านห้วยโป่ง 19,295.86

317,450.00

184,231.75

152,514.11

22,500.00 130,014.11

12

รพ.สต.บ้านไม้ฮุง

201,245.67 167,319.20

65,625.00

302,939.87

50,269.20 252,670.67

13

รพ.สต.บ้านห้วยหมา
กลาง

5,594.27

296,450.00

205,121.64

96,922.63

25,400.00

14

รพ.สต.ผาบ่อง

232,348.11 520,786.00

374,908.64

378,225.47

61,300.00 316,925.47

15

รพ.สต.หนองขาวกลาง

30,735.70

260,732.52

142,878.18

148,590.04

16

รพ.สต.บ้านห้วยปูลิง

61,317.22

235,586.50

207,221.97

89,681.75

รวม

58,129.46
58,751.29

71,522.63

-

148,590.04

24,660.00

65,021.75

960,714.37 4,655,076.43 3,311,812.21 2,303,978.59 428,277.59 1,875,701.00

1.3) รายงานข้อมูลคงคลังยาของ รพ.สต. ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 จานวนเงิน 436,613.30 บาท (จากรายงาน
บัญชีประจาเดือน)

๗

ลาดับ
ที่

สถานบริการ

เวชภัณฑ์มิใช่
ยา
9,973.30
7,446.55
ยา

วัสดุ
การแพทย์
13,482.07

ยอดรวมทั้ง
สิน้
30,901.92

1

รพ.สต.บ้านหมอกจาแป่

2

รพ.สต.นาป่าแปก

19,830.63

823.23

2,195.42

22,849.28

3

รพ.สต.บ้านรักไทย

41,205.00

0.00

6,000.00

47,205.00

4

รพ.สต.บ้านห้วยผา

14,013.84

11,119.51

0.00

25,133.35

5

รพ.สต.บ้านนาปลาจาด

5,770.22

0.00

0.00

5,770.22

6

รพ.สต.บ้านนากัด

4,320.00

550.00

500.00

5,370.00

7

รพ.สต.บ้านปางหมู

50,486.00

0.00

1,175.00

51,661.00

8

รพ.สต.บ้านกุงไม้สัก

4,840.67

6,293.71

0.00

11,134.38

9

รพ.สต.บ้านในสอย

16,569.30

0.00

2,500.00

19,069.30

10

รพ.สต.บ้านป่าลาน

14,594.34

0.00

11,271.65

25,865.99

11

รพ.สต.บ้านห้วยโป่ง

44,838.42

11,709.97

0.00

56,548.39

12

รพ.สต.บ้านไม้ฮุง

13

รพ.สต.บ้านห้วยหมากลาง

14,041.00

80.00

9,269.00

23,390.00

14

รพ.สต.ผาบ่อง
รพ.สต.หนองขาวกลาง

0.00
2,959.00

0.00
843.00

15,000.17

15

15,000.17
36,087.44

16

รพ.สต.บ้านห้วยปูลิง

47,250.02

8,966.38

608.46

56,824.86

0.00

39,889.44

338,820.35
49,948.35
47,844.60 436,613.30
รวม
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3) ความก้าวหน้าการจัดทาชุดข้อมูลข่าวสารสนเทศของอาเภอขึ้นเว็บไซด์ของอาเภอ
คุณดวงดี : แจ้งว่ายังไม่ได้ดาเนินการ
ประธาน : สอบถาม เอาข้อมูลจาก โปรแกรม HDC ขึ้นเว็บไซด์จะดีหรือไม่
คุณดวงดี : เป็นข้อมูลจาก 43 แฟูมของอาเภอกับรพ.ศรีสังวาลย์ที่ส่งให้สสจ.มส.ๆ ได้ upload ข้อมูล 43 แฟูม เข้าโปรแกรม
ทุกเดือน เป็นการดึงอัตโนมัติเข้าโปรแกรมรายงาน ต้องไปหาโปรแกรมและ Surver
ประธาน : ทา link จาก สสจ.ได้หรือไม่
คุณสวัสดิ์ : เป็นข้อมูลตัวเดียวกัน ใช้ข้อมูลจากจังหวัดอยู่
คุณดวงดี : อยากมีโปรแกรมเป็นของอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเอง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4) การสรุปข้อมูลผลงานตามตัวชี้วัดกระทรวง เขต จังหวัดและอาเภอ ปีงบประมาณ 2559 ให้ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล
ผลงานตามตัวชี้วัดไปที่ศูนย์คุณภาพ รพ.ศรีสังวาลย์
๘

เลขานุการ : แจ้งว่าข้อมูลที่ศูนย์คุณภาพทีม่ ีอยู่เป็นข้อมูล Hospital Base และเป็นข้อมูลเฉพาะคนไทยเท่านั้น
ประธาน : สรุปงานที่ สสอ.เมือง มส. สามารถดึงข้อมูลมาสรุปงานต่อยอดได้หรือไม่ ให้ทาสรุปเป็นรูปเล่ม ขอให้ข้อมูลพร้อมก่อน
ภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนผู้ตรวจราชการมารอบ 2
คุณจารุณี : มีข้อมูลเกือบหมดแล้ว ได้ส่งข้อมูลให้เลขานุการแล้ว ข้อมูลบางอย่างไม่ได้นาเสนอในวันนั้น
ประธาน : คุณวรพันธ์ สสจ.มส. ได้แนะนาทาเป็น ไฟล์ Excell แล้วให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลมาให้ สามารถกรองข้อมูลได้เลย
สสอ.เมือง มส. : สรุปข้อมูลแยกรายตาบลแล้วรวมในภาพ CUP
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติมอบหมายให้คุณจารุณี และเจ้าหน้าที่สสอ.เมืองมส. จัดทาข้อมูลเสนอการตรวจราชการรอบที่
2 โดยเก็บข้อมูลถึงวันที่ 30 เมษายน 2559
3.5) กาหนดการประชุมคณะกรรมการ PTC ระดับ รพ.สต. ยังไม่ได้กาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6) การจัดทา DHS-PCA PCU Profile ขอรพ.สต.ทุกแห่ง ส่งให้รพ.ศรีสังวาลย์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559
และการเยี่ยมสารวจ DHS-PCA รพ.สต. ปีงบประมาณ 2559 เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 – วันที่ 22 มิถุนายน
2559 (เอกสาร 1) และเกณฑ์ QOF ปี 2559 (เอกสาร 2)
 สรุปผลการเยี่ยมระบบสาคัญของ รพ.สต. จานวน 9 แห่ง ในเดือนพฤษภาคม 2559 ดังนี้
1. ระบบยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยภญ.ศิริพร เดชะ
1.1 รพ.สต.พื้นราบบางแห่ง stock ยามากกว่า 2 เดือน, พบยาและเวชภัณฑ์หมดอายุและใกล้หมดอายุ
1.2 ไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความชื้นในคลังยาและตู้เย็น ได้จัดซื้อ 2 แห่ง ใน รพ.สต.ที่จะประกวด ได้แก่ รพ.สต.
ผาบ่องและรพ.สต.รักไทย โดยใช้งบที่ได้รับจัดสรร ราคาเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความชื้นรวมในเครื่องเดียวกัน ประมาณ
300 กว่าบาทต่อเครื่อง ปี 2559 กองวิศวกรรมไม่ยอมสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิให้ รพ.ศรีสังวาลย์ 2 ปี แล้ว รพ.ศรีสังวาลย์
แก้ไขปัญหาโดยซื้อเครื่องตรวจสอบโดยตั้งไว้ข้างนอกตู้เย็นมี Probe ใส่ไว้ในตู้เย็น หากอุณหภูมิ น้อยกว่า 2 องศาเซลเซียส หรือ
เกิน 8 องศาเซลเซียส จะส่งเสียงเตือน เจ้าหน้าที่จะได้ไปดูตู้เย็น
ประธาน : อย่าไป stock ยานาน จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องคลังว่าชื้นหรือร้อนหรือไม่ ให้เลือกสถานที่ ที่เก็บดีพอสมควร ถ้า stock
ยานาน เราควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ ไม่มีใครเฝูา อย่าให้ stock เกิน 2 เดือน นพ.สสจ.ให้ stock 2 สัปดาห์เท่านั้น ไม่อยากให้เอา
ยาไปเก็บไว้ ยาจะเสีย และยาจะได้หมุนเวียน ขอ stock 1 เดือน ยาอยู่ที่รพ.สต.ไม่ติดแอร์อยู่ได้นาน 6 เดือน 1 ปี เสี่ยงยาเสีย
ส่วนมาตรฐานตามที่กาหนด จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร หากติดแล้วแก้ปัญหาอุณหภูมิไม่ได้ ไม่มีประโยชน์ ที่จริงต้องติดแอร์ให้คลัง
ยา แต่ต้องดูเป็นที่ๆ ไป ที่ไกลๆ ความชื้นไม่ได้ ไม่มีไฟฟูา ขอให้หมุนคลังบ่อยๆ ส่วนยาที่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 องศา
เซลเซียลขอให้ รพ.สต.เข้มงวด
ภญ.ศิริพร : เครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความชื้นจะได้หลังวันที่ 10 มิ.ย.59, เครื่องวัดอุณหภูมิรวมภาษี ราคาเครื่องละ
ประมาณ 1 พันบาท เป็น Probe ใส่ไว้ในตู้เย็น
ประธาน : แนะนาให้ซื้อแบบเดียวกันกับของกลุ่มงานเภสัชกรรม เครื่องละ 1 หมื่นกว่าบาท
ภญ.ศิริพร : ต้องปรึกษากับกองวิศวกรรมว่าจะสอบเทียบได้หรือไม่
ผอ.รพ.สต.รักไทย : ได้ปรึกษากับภญ.ศิริพร ตู้เย็นเก็บวัคซีน กับตู้เย็นเก็บยาควรจะแยกกันคนละตู้ แต่ รพ.สต.มีตู้เย็น 1 เครื่อง
ประธาน : ซื้อได้ ที่ผ่านมาเงินลงทุนมีมาก แต่ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ ให้ทาให้ได้มาตรฐาน
ผอ.รพ.สต.รักไทย : รพ.สต.บางแห่งมีตู้เย็นประตูเดียว
ประธาน : ขอให้ไป list มาทั้งหมด ประธานกับ สสอ.เมือง มส.จะได้มาวางแผนว่า จะเอาเงินที่ไหนซื้อ ปีหนึ่งได้งบลงทุน 90 %
หากมีเงินเหลือสามารถตัดมาซื้อได้
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติตามที่ประธานเสนอ
1.3 การเบิกจ่ายยา NCD พบอุบัติการณ์ว่า รพ.สต.มาเบิกยาให้แก่ผู้ปุวยที่เสียชีวิตไปแล้ว 4 – 5 ปี มีการเบิกยาไป รพ.สต.
เรื่อยๆ และมีผู้ปุวยบางรายมารับยาที่ รพ.ศรีสังวาลย์และ รพ.สต. ได้ประสานกับ NCD Board ขอ Update รายชื่อผู้ปุวยว่าราย
๙

ไหนจะมารับรพ.ศรีสังวาลย์หรือรายไหนจะรับที่ รพ.สต. มาตรฐานต้องตรวจสอบยาเป็นรายบุคคล ขอให้ รพ.สต.เอายามาคืนที่
รพ.ศรีสังวาลย์ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติตามที่ประธานและเภสัชกรเสนอ
1.4 รพ.สต.ไม่มีซองยาสีชา เนื่องจากมียาบางรายการที่จาเป็นต้องใส่ในซองยากันแสง เช่น ยาวิตามิน จะให้เบิกจากห้องจ่าย
ยานอกหรือเบิกที่ฝุายพัสดุ ถ้าสะดวกให้เบิกจากฝุายพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ : แจ้งว่าซื้อมาแล้ว เอาของให้ห้องจ่ายยานอกทั้งหมด
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติให้ รพ.สต.เบิกซองยาสีชาที่ห้องจ่ายยานอก
1.5 การเบิกจ่ายยา NCD มีทั้งผู้ปุวยสิทธิข้าราชการ และสิทธิจ่ายตรง
ประธาน : เรื่องนี้ Serious ขอให้มาทบทวน CUP สูญเสียรายได้ไปมาก สิทธิข้าราชการ รพ.สต.สามารถออกใบเสร็จรับเงิน
และเอาไปเบิกที่ต้นสังกัดได้หรือไม่
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รพ.ศรีสังวาลย์ : เบิกได้
ประธาน : เสียดายเงิน ยาแพง ถ้าผู้ปุวยยอมจ่ายเงิน ให้เอาเงินเข้า รพ.สต. ถ้าไม่ยอมจ่ายเงินให้ผู้ปุวยสิทธิจ่ายตรงทั้งหมดมา
ตรวจที่รพ.ศรีสังวาลย์ เพราะ รพ.สต.ทาจ่ายตรงไม่ได้
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ รพ.ศรีสังวาลย์ : ข้อมูลสับสน เอาข้อมูลมา ห้องยาเปิด visit ใส่สิทธิอะไร ถ้าสิทธิข้าราชการผู้ปุวยนอก
เรียกเก็บเงิน ค่าบริการจะต่างจากสิทธิที่เอาไปเบิก ส่วนสิทธิจ่ายตรง รพ.ศรีสังวาลย์จะส่งข้อมูลไปเบิกเงิน กรมบัญชีกลางจะมา
สุ่มตรวจว่ารักษาจริงหรือไม่ ที่เวชระเบียนได้บันทึกไว้หรือไม่ เมื่อไปดูเวชระเบียนแล้วไม่มี จะถูกเรียกเงินคืน เป็นประสบการณ์
ของ รพ.ศรีสังวาลย์ใน 4- 5 ปี ที่ผ่านมา
ประธาน : เปิด visit เป็นสิทธิจ่ายตรงรพ.ศรีสังวาลย์ทาเคลมไป
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ รพ.ศรีสังวาลย์ : ขึ้นอยู่กับว่ามีสิทธิจ่ายตรงหรือไม่ กรมบัญชีกลางตรวจสอบไปที่ผู้ปุวยว่า ได้รับยาจาก
รพ.ศรีสังวาลย์จริงหรือไม่
ประธาน : มีผู้ปุวยมากหรือไม่ที่ไปรับยาที่รพ.สต. ขอความร่วมมือจากผู้ปุวมาทาสิทธิจ่ายตรงที่ รพ.ศรีสังวาลย์ๆ จะได้เคลมไป
รพ.สต.เบิกยาให้ ให้ผู้ปุวยเข้าใจว่า รพ.สต.มารับยาแทนเขา ไม่ใช่มาบอกว่าไม่ได้รับยาและช่วยค่าใช้จ่ายของรพ. กรณีคนต่าง
ด้าวต้องเรียกเก็บเงิน หากไปรับยาที่ รพ.สต. ท่านต้องช่วยกัน
ผอ.รพ.สต.ห้วยหมากลาง : ขอรพ.ศรีสังวาลย์ส่งข้อมูลสิทธิผู้ปุวยให้ รพ.สต.
ประธาน : ผู้ปุวยมีหลายสิทธิ เช่น สิทธิรอพิสูจน์สถานะ, สิทธิแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เรียบเก็บ เงิน
ไม่ได้
พญ.ดนยา : อยากให้ รพ.สต.ส่งกลับข้อมูลสิทธิผู้ปุวยว่า ผู้ปุวย NCD ของ รพ.สต.มีสิทธิอะไรจานวนเท่าไหร่ เช่น สิทธิ
ข้าราชการให้มาทาจ่ายตรงที่รพ.ศรีสังวาลย์
ภญ.ศิริพร : ขอบคุณ รพ.สต.ที่ส่งยาคงคลังกลับคืนให้ รพ.ศรีสังวาลย์เป็นจานวนมาก ส่วนเรื่องที่เบิกยากลับคืนไม่ได้จะประสาน
ให้ ยาถูกนามาเวียนใช้ที่ OPD และ IPD
ผอ.รพ.สต.ห้วยหมากลาง : นพ.สสจ.มส.ให้เบิกวัคซีน IPV ถึงแม้ว่าจะมีเด็กไม่ครบตามจานวนของวัคซีน ในแต่ละขวด แต่เภสัช
กร รพ.ศรีสังวาลย์ไม่ให้เบิก
เลขานุการ : แจ้งว่ามีเด็ก 1 คน ที่รพ.สต.หนองขาวกลางรับผิดชอบอยู่ อายุครบที่จะได้วัคซีนแล้ว แต่ไม่ได้รับวัคซีน IPV เลื่อน
ไปเป็นเวลา 4 เดือนแล้ว
ภญ.ศิริพร : สสจ.มส.กาหนดให้ รพ.ศรีสังวาลย์เบิกได้ไม่เกิน 20 ขวดต่อเดือน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 การดาเนินการระบบแพ้ยาเป็นระบบเดียวกันทั้ง CUP
1.4 การทบทวนบัญชียา รพ.สต. ใหม่ รวมทั้งยาฉุกเฉินทั่วไปและด้านสูติกรรม
1.5 การประชุม PTC ยาระดับ รพ.สต.
๑๐

2. ระบบ lab
2.1 พบวัสดุ อุปกรณ์หมดอายุและใกล้หมดอายุ
พญ.ดนยา : สอบถามวัสดุ lab หมดอายุและใกล้หมดอายุ รพ.ได้ set ระบบหรือยัง
เลขานุการ : การไปเยี่ยมสารวจ รพ.สต.เดือนนี้ เจ้าหน้าที่ lab ไม่ได้ไปด้วย เนื่องจากต้องทาประกันคุณภาพของ Lab ให้ผ่าน
เกณฑ์ LA เลขานุการได้ดูในเรื่องนี้ให้ ในเบื้องต้นได้นา วัสดุ lab หมดอายุและใกล้หมดอายุมาให้คุณอุทัย หัวหน้าห้อง Lab ก่อน
แต่ยังไม่ได้ set ระบบ คงต้องให้ทีมผู้รับผิดชอบมาคุยกันต่อไป
2.2 ไม่ได้ประกันคุณภาพภายใน เช่น เครื่องเจาะน้าตาลปลายนิ้ว ขอให้ รพ.สต.นามาตรวจสอบคุ ณภาพที่ห้องคุณประ
ศาสตร์ทุกเดือน
ประธาน : จาไม่ได้ว่าเครื่องเจาะน้าตาลปลายนิ้วต้อง calibrate ทุกเดือนหรือไม่ รพ.สต.ใช้อย่างไร ถ้านานๆ ใช้ครั้งหนึ่งไม่ต้อง
calibrate ทุกเดือน การ calibrate จะให้ นพ.ชีวา ดูให้ว่าต้องทาทุกเดือนและมาทาที่รพ.ศรีสังวาลย์ หรือไม่ ขอคุยกับเจ้าหน้าที่
lab ก่อน เพราะเป็น Quality Control แล้วจะแจ้งให้ รพ.สต.ทราบต่อไป
2.3 ไม่ได้ประกันคุณภาพภายนอก
3. ทีมเยี่ยมสารวจจังหวัดจะเยี่ยม CUP อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 การพัฒนาระบบสุขภาพอาเภอ
DHS-PCA โดยยึดหลักการแก้ปัญหาจากพื้นที่เป็นหลัก พิจารณาทั้งประเด็น System และ Issue Approach โดยทุกอาเภอต้อง
มี 3 ODOP งานนโยบาย ได้แก่ 1) อุบัติเหตุ 2) LTC และ 3) CKD และประเด็นปัญหาพื้นที่ของอาเภอ จานวน 3 เรื่อง
งานที่เชื่อมกับ ODOP ได้ คือ งานที่เป็นปัญหาสาคัญ เช่น งาน ANC, EPI ฯลฯ อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเลือกประเด็นปัญหา
พื้นที่ของอาเภอ จานวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ไข้เลือดออก 2) NCD และ 3) MCH เลขานุการได้ประสานงานกับผู้รับผิดชอบงาน
ให้เขียน CUP Profile ประเด็นละ 2 – 3 หน้ากระดาษเอ 4 สสจ.มส.ให้ส่ง CUP Profile ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
ขอความร่วมมือจากผู้รับชอบงานที่ได้ประสานไปแล้ว ช่วยจัดทาให้ รายละเอียดตามการเขียน Profile (เอกสาร 3) ส่ว น
กาหนดการเยี่ยมสารวจโดยทีมจังหวัด (เอกสาร 4)
คุณจารุณี : ตามที่ได้ไปเยี่ยมสารวจ รพ.สต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยมีนพ.จรัส สิงห์แก้ว เป็นหัวหน้าทีม พบว่า Profile
ของรพ.สต.ศรีถ้อย ชัด, UCCARE การดูแลภาพรวมของ CUP ชัดเจน ส่วนของ CUP ดูแล รพ.สต.อย่างไร เช่น การสนับสนุนงบ
Fix Cost, งบ QOF ฯลฯ, ใครเข้ามามีส่วนร่วมในการทางานเช่น อปท. ส่วน Essential Care เป็นประเด็นปัญหาในพื้นที่
นาเสนอเรื่องเล่าของแต่ละที่ รพ.สต.ศรีถ้อยเสนอประเด็น NCD
มติที่ประชุม รับทราบและเลขานุการจะส่ง Profile ของรพ.สต.ศรีถ้อย ให้ผู้อานวยการ รพ.สต.ทุกแห่ง
3.7) ผลการส่งข้อมูล 43 แฟูม เดือนเมษายน 2559
1. ผลการส่งข้อมูล 43 แฟูมของรพ.ศรีสังวาลย์ (หัวหน้าฝุายแผนงานและสารสนเทศ)
- การส่งข้อมูล จะส่งไป 2 ที่ ได้แก่ สสจ.มส. และสปสช. เป็นข้อมูล OP และ PP ส่งภายในวันที่ 25 ของทุก
เดือน คุณภาพแฟูม Service ซึ่งเป็นการให้บริการ OP สปสช.สรุปข้อมูลออกมาให้ดูในปี 2558 คุณภาพข้อมูลอยู่ที่ร้อยละ 70
ทาให้ไปดึง curve ของอาเภอเมือง มส. และจังหวัดให้ต่าลง สาเหตุที่แฟูม Service ไม่สมบรูณ์ เนื่องจากไม่มีการวินิจฉัยโรค
ICD 10 ส่วนแฟูม PP บันทึกข้อมูลน้อยไป และบาง record ข้อมูลไม่ครบถ้วน ทาให้มีข้อมูลน้อย
2. ผลการส่งข้อมูล 43 แฟูมของรพ.สต. (คุณสวัสดิ์ ผอ.รพ.สต.ปุาลาน)
- เดือนเมษายน 2559 รพ.สต.ส่งครบ มีปัญหาบางกิจกรรม เช่น แฟูม PP ไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะ งาน EPI
ทีมงานอาเภอได้ไปติดตามและให้ความช่วยเหลืออยู่ เช่น รพ.สต.ห้วยปูลิง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.8) การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ของอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ปี 2559 และการประชุมคณะกรรมการ HRM
และ HRD ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและรพ.ศรีสังวาลย์ เลขานุการได้ประสานงานกับคุณสัมพันธ์ สสอ.
เมืองและคุณมัลลิกา รพ.ศรีสังวาลย์แล้ว กาหนดจัดประชุมคณะกรรมการทั้ง 2 ด้านต่อไป
๑๑

ประธาน : มีการพูดถึงการทาคลอดโดย พสช. อยากเร่งให้ดาเนินการ ทีมได้คุยกันบ้างหรือยัง อยากให้เอาใครบ้างมาซ้อมเรื่อง
อะไรที่เป็น routine แต่นานๆ ทาครั้งหนึ่งเอามาทบทวนวิชา มีใครบ้าง, ทบทวนเรื่องอะไร เน้น 2 เรื่อง คือ 1) ทาคลอด
กลุ่มเปูาหมายคือ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และผดุงครรภ์โบราณ และ 2) การเย็บแผล/การดูแลแผล อยากให้มาฝึก เช่น พยาบาล
วิชาชีพทั้งหมดมาเวียนกันฝึกที่รพ.ศรีสังวาลย์ ได้สัมผัส Normal Labour 1 ครั้ง/ปี ฝึก 1 สัปดาห์, การเย็บแผลและบริการ ER
ทั้งหมด เจอเรื่อง Emergency เจ้าหน้าที่ต้องเก่งกว่าชาวบ้าน ขอให้ทีม HRD request ว่ามีใครบ้าง, กลุ่มเปูาหมายที่จะมาฝึก
เป็นใคร ขอให้ประสานกับคุณราศรี จัดตารางการฝึก
คุณเสาวนิตย์ : นาเสนอการนิเทศงานอนามัยแม่และเด็กในรพ.สต.ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้ชายและอยู่บนพื้นที่สูงใน รพ.สต. จานวน 8
แห่ง เน้นอบรมแล้วให้เจ้าหน้าที่ทาได้ค้างพยาบาลวิชาชีพยังไม่ได้อบรม ส่วนผดุงครรภ์โบราณและอสม. ที่มีประสบการณ์การ
ทาคลอดให้มาฝึกปฏิบัติกับหุ่น
ประธาน : พวกเราคิดยังไง ไม่เชื่อเรื่องการอบรม อยากให้มาทาจริง
สสอ.เมือง มส. : เป็นแนวคิดที่ดี เหมือนนาเสนอผลงานที่ผ่านมา ขึ้นอยู่กับความมั่นใจของเจ้าหน้าที่มากกว่า ขอให้เจ้าหน้าที่
รพ.สต.เวียนกันมาฝึกที่ รพ.ศรีสังวาลย์ โดยเฉพาะ case Emergency เช่น การส่งต่อมีเสียงสะท้อนจากผู้รับบริการ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล : รพ.สต.ไหนพร้อมให้แจ้งมาได้เลย จะให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่พยาบาลวิชาชีพฝึกปฏิบัติที่ ER/LR ในปี
2560 จะให้พยาบาลวิชาชีพมาฝึกปฏิบัติ โดยมี requirement จะเอาแค่ไหนในแต่ละปี
พญ.ดนยา : เมื่อพบ case Emergency ไม่ทราบว่า รพ.สต.ช่วยอะไรได้บ้าง ขอให้แจ้งผู้ปุวยว่า เมื่อมีเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อไปที่นี่
ให้มาหา รพ.สต.ได้ รพ.สต.ต้องการให้ รพ.ศรีสังวาลย์ Emergency course อะไรบ้าง/การ management เบื้องต้นให้แจ้งมาที่
พญ.ดนยา เช่น Septic shock ส่วนที่จะมาฝึกปฏิบัติให้แจ้งคุณราศรี
ประธาน : ให้ไปคุยกับน้องเจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือผอก. ว่าอยากมาเรียนรู้หรือฝึกปฏิบัติเรื่องอะไรบ้าง มา train เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจ มาฟื้นฟูเรื่องอะไร/ฝึกเรื่องอะไร จะได้มีกิจกรรม HR ของ CUP ให้เห็นของจริง รพ.ศรีสังวาลย์กว่าจะตั้ง Stroke Unit ได้
อบรม 2-3 ปี ไม่เกิด พญ.ดนยา พาทีมงานไปดูที่ รพ.ประสาท กลับมาทาได้
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติให้ รพ.สต.แจ้งกลุ่มเปูาหมายที่จะเข้ารับการฝึกปฏิบัติเรื่องการทาคลอด, Emergency, การเย็บ
แผล และการทาแผล โดยแจ้งไปที่คุณราศี จะได้จัด ตารางให้ ส่วนการ management เบื้องต้นให้แจ้งมาที่ พญ.ดนยา เช่น
Septic shock
3.9) การจัดทาคาสั่งคณะกรรมการ DHS ระดับอาเภอและตาบลใหม่ (ปี 2559) เนื่องจากเปลี่ยนนายอาเภอใหม่ ขอ
ฝากสสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน แจ้งคุณนิตยา ช่วยดาเนินการให้ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.10) การจัดทา Stock พัสดุและยาของหน่วยบริการ CUP อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ปี 2559 รพ.สต. ได้ส่งคืนเวชภัณฑ์ยา,
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์คืน รพ.ศรีสังวาลย์ ดังนี้
รพ.สต.
เวชภัณฑ์ยา /เวชภัณฑ์มิใช่ยา
วัสดุการแพทย์
รวมจานวน ว.ด.ป.ที่ส่งคืน
จานวน รายการ จานวนเงิน บาท จานวน รายการ จานวนเงิน บาท เงิน บาท
ห้วยหมากลาง
35
21,064.05
22
5,235.14 26,299.19 26 เม.ย.59
ประธาน : ขอชื่นชม รพ.สต.ห้วยหมากลางที่ส่งยาและวัสดุการแพทย์คืน กรณียาหมดอายุจะได้เอาไปทาลาย ส่วนยาใกล้
หมดอายุให้รพ.สต.เอาเปลี่ยนหรือแลก ขณะนี้กาลังเคลียร์สต๊อกทั้งในหอผู้ปุวยและหน่วยงานในรพ.ศรีสังวาลย์
คุณชัยยุทธ ผอ.รพ.สต.ห้วยหมากลาง : การส่งยาคืน คลังยาไม่ทราบเรื่อง และไปเบิกกลับคืน ไม่มียาสนับสนุนให้ รพ.สต.
ประธาน : อยากให้เอามาคืนก่อน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.11) จัดสรรงบ Fix Cost งวด ๓ – ๔ ปี ๒๕๕๙ ให้ รพ.สต. เป็นจานวนเงิน 2,030,000.00 บาท (สองล้านสาม
หมื่นบาทถ้วน) โดยจ่ายเป็นเช็คให้แก่ รพ.สต.เมื่อวันที่ 24 เมษายน ๒๕๕๙ (เอกสาร 5 )
มติที่ประชุม รับทราบ
๑๒

3.12) การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) สู่ตาบลจัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัยแบบบูรณาการ CUP อ.เมือง
แม่ฮ่องสอน ได้ดาเนินการ ดังนี้
1) CUP ได้จัดอบรม Care Giver จานวน 32 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้
- รุ่นที่ 1 วันที่ 28 – 29 เมษายน 2559 ใช้งบ PP ปี 2558 ที่สสจ.จัดสรรให้
- รุ่นที่ 2 วันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใช้งบเงินบารุง รพ.ศรีสังวาลย์ ปี 2559
2) พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 เรื่อง งบ
LTC จานวน 1 แสนบาท CUP ยังไม่ต้องทาอะไร หากเขียนเป็นงบ สปสช.ในโครงการให้ไปเปลี่ยนเป็นเงินบารุง ยังไม่มีใครรู้ว่า
จะต้องใช้เงินนี้อย่างไร วัตถุประสงค์ของเงินนี้ คือ เอาไปจ้าง Care Giver จานวน 5,000 บาทต่อปีต่อคน ส่วนจะจ้างอย่างไรยัง
ไม่มีข้อสรุป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.13) การคีย์ข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ
ปี 2559 ของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนในเว็บไซด์ สสจ.มส. ข้อมูล ณ วันที่ 24
พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เอกสาร 6 )
หน่วยงาน
จานวน โครงการดาเนิน การ ร้อยละ ง บ ป ร ะ ม า ณ งบประมาณที่ ร้อยละ
โครงการ เสร็จแล้ว
รวมทั้งสิ้น บาท ใช้ไป
บาท
รพ.ศรีสังวาลย์
13
0
0.00 1,267,966.00 362,526.80 28.51
สสอ.เมือง มส.
4
0
0.00 841,020.00 206,395.00 24.54
รวม
17
0
0.00 2,108,986.00 568,921.80 26.98
มติที่ประชุม รับทราบ
3.14) การแก้ไขปัญหาแฟูม Home และ แฟูม Person ปี 2559 ของตาบลจองคา กลุ่มงานเวชกรรมสังคมได้จัดทา
โครงการจ้างคนสารวจข้อมูล Home และ Person โดยใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินตามยุทธศาสตร์บูรณาการ
อาเซียน จะดาเนินการในเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.๑ เรื่องจากรองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ : ไม่ได้เข้าประชุม
4.2 เรื่องจากสสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน :
1) การรับเจ้าหน้าที่ทดแทน CUP ได้รับสนุนพยาบาลวิชาชีพ จานวน 14 คน และ นักวิชาการสาธารณสุข จานวน 4 คน
จัดสรรนักวิชาการสาธารณสุขให้ รพ.สต.ห้วยปูลิง จานวน 1 คน จะให้พยาบาลวิชาชีพไปอยู่ที่พื้นที่ที่มีปัญหาความขาดแคลน
เกรงว่า จะลาออก ที่มี ปั ญ หาอีก 2 แห่ ง คือ รพ.สต.หนองขาวกลางและรพ.สต.ห้ ว ย หมากลาง นพ.สสจ.มส.มีเ งื่อ นไขคื อ
ปฏิบัติงานในพื้นที่มานานประมาณ 2 ปี หรืออยู่ มาแล้วก่อนหน้า แต่ถ้าไม่มีใครไป จะบังคับหรือจับฉลาก รพ.สต.ที่ยังมีปัญหา
ขาดแคลนอัตรากาลังอีก 2 แห่ง คือ รพ.สต.ห้วยผา และ รพ.สต.รักไทย มีคนอยากไปอยู่ สรุปได้เจ้าหน้าที่ จานวน 5 แห่ง
ประธาน : เสริม นวก.ทันตกรรม อยู่ที่กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ศรีสังวาลย์ , นวก.ทันตกรรมเหมือนทันตาภิบาล เรียน 4 ปี , เจ้า
พนักงานเภสัชกรรมอยู่กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ศรีสังวาลย์, มีนวก.สาธารณสุข 4 คน และพยาบาลวิชาชีพ 14 คน อยู่รพ.ศรี
สังวาลย์ 9 คน และ รพ.สต. 5 คน นวก.และพยาบาลวิชาชีพเกินกรอบมาไขว้กัน คานวณตาม FTE สิ่งที่เราต้องถามคือ การแลก
บุคลากรกันระหว่างรพ.ศรีสังวาลย์ และรพ.สต. FTE นวก.สาธารณสุขของ รพ.สต.เกิน ส่วน FTE พยาบาลวิชาชีพ รพ.ศรี
สังวาลย์เกิน จึงเอา นวก.สาธารณสุข 1 คนไปแลกกับ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ห้วยปูลิง น่าจะสาเร็จมากกว่า นวก.สาธารณสุข
3 คน อยู่ฝุายแผนงานและสารสนเทศ รพ.ศรีสังวาลย์ 2 คน และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม 1 คน ปัญหาเดิม สสอ.อยากได้ นวก.
๑๓

สาธารณสุขแต่ไม่ได้ เพราะ FTE เกิน นพ.สสจ.มส. comment ไม่ให้พยาบาลจบใหม่ไปอยู่ รพ.สต. ขอให้พยาบาลรุ่นพี่ไปอยู่รพ.
สต.แทน
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล : ยังไม่ได้ประกาศว่า พยาบาลรพ.ศรีสังวาลย์ที่สนใจจะไปอยู่ รพ.สต. กลุ่มการพยาบาลนัดประชุม
วันที่ 1 มิ.ย.59 สรุปเหลือพยาบาลวิชาชีพ 9 คน ที่จะอยู่รพ.ศรีสังวาลย์
ประธาน : ได้พยาบาลวิชาชีพ มา 14 คน มีเงื่อนไขไปอยู่ รพ.สต. 5 คน นพ.สสจ.แจ้งว่า หากไกลมากไม่ให้ไปอยู่ กลัวขวัญเสีย
ยกเว้นยินยอม ขอให้พี่ไปอยู่รพ.สต. ให้รีบรับสมัคร ถ้าพี่ไม่ไปขอพี่เก่าเวียนได้หรือไม่ ต้องมาคุยกันใหม่ว่าเวียนที่ไหนบ้าง
choice ที่ 3 ไม่ได้/ไม่มีจริงๆ จัดน้องไปอยู่ วันที่ 1 มิ.ย.59 น้องมารายงานตัว ขอนัดประชุมประกอบด้วย ผอก.รพ.ศรีสังวาลย์,
สสอ.เมือง, คุณราศรี, คุณจารุณี, คุณดวงดี, ผอ.รพ.สต. พยาบาลวิชาชีพ 14 คน เป็นของ CUP อ.เมือง มส.ทั้งหมด เท่าเทียม
กัน มีวิธีใดให้ใครไปอยู่ที่ไหน นพ.สสจ.มส. คือ พี่ใหญ่ไปอยู่ก่อน อยากให้เป็นแบบสมัครใจ ไม่ใช่มาจับฉลากกันเลย
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล : พยาบาลวิชาชีพเวียนกันออกไปยังไง
ประธาน : พยาบาลที่ไปรพ.สต.ห้วยผา, รักไทย, ห้วยหมากลาง, หนองขาวกลาง และห้วยปูลิง จบแล้ว แต่จะเวียนกันยังไง
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล : จะจูงใจให้น้องทราบถึงจุดดีของรพ.ศรีสังวาลย์และรพ.สต.
ประธาน : ไม่ใช่ว่าเด็กไม่ไปอยู่ Solution ยังไง ถ้าน้องมีความสุขไปยิ่งดี แต่ถ้าไม่มีความสุข มีข้อเสนอ/สิ่งจูงใจให้เด็กอยากไป
รวมทั้งเรื่องการโยกย้ายสลับสับเปลี่ยนให้คุยกับพี่เก่า วันที่ 1 มิ.ย.59 ค่อยมาคุยกันตอนเช้า
พญ.ดนยา : ไม่ต่างอะไรกันกับการเชิญชวนแพทย์ Intern มาอยู่ รพ.ศรีสังวาลย์ บอกข้อดี/ข้อด้อย, รายได้ให้ทราบ อาจพา
น้องไปปฐมนิเทศไปดู รพ.สต.ต่างๆ
ประธาน : สรุปวันที่ 1 มิ.ย.59 เวลา 13.00 น. ทีมมาคุยกันก่อน ถึงตอนนั้นจะทราบแล้วว่ามีพี่เก่าสมัครหรือไม่, เหลือเท่าไหร่
คุณจารุณี : นวก.ของรพ.ศรีสังวาลย์แลกกับพยาบาลวิชาชีพของรพ.สต.ห้วยปูลิง พยาบาลวิชาชีพของกลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ต้องไปดูแล รพ.สต.ห้วยปูลิงอีกหรือไม่
ประธาน : พยาบาลวิชาชีพของกลุ่มงานเวชกรรมสังคมต้องไปดูแลรพ.สต.ห้วยปูลิงอยู่
พญ.ดนยา : แพทย์ Intern 1 จะไปวน รพช. 2 เดือน อยู่รพ.ศรีสังวาลย์ 10 เดือน เอาเกณฑ์นี้มาใช้กับพยาบาลวิชาชีพได้
ประธาน : น่าสนใจ เอาทั้งพยาบาลเก่าและใหม่ไปวน
สสอ.เมือง มส. : เบื้องต้น นวก.สาธารณสุข 4 คน ถามก่อนว่าชอบอะไร อยู่งานแผนฯ 2 คน, ชอบชุมชนอยู่กับเวชกรรมสังคม
และชอบลุยอยู่ห้วยปูลิง 1 คน
ประธาน : เคยสอบถามตอนเรียนๆ ทฤษฎีไม่คุ้นกับชุมชน
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติคือ จัดประชุมทีม HRD อ.เมืองแม่อ่องสอนในวันที่ 1 มิ.ย.59 เวลา 13.00 น.
2) วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 นาเสนอผลงานรอบครึ่งปีแรก 2559 และมีการประกวดเรื่องเล่า ขอคุณจารุณี
รับรางวัลชนะเลิศการนาเสนอผลงานครึ่งปีแรก และคุณประภา รับรางวัลนาเสนอผลงานเรื่องเล่า
มติที่ประชุม รับทราบ
3) วันที่ 5 -11 มิถุนายน 2559 มีการประกวดรพ.สต.ดีเด่นระดับจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามในคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประกวด รพ.สต. อ.เมือง มส. จะประกวดในวันที่ 7 มิ.ย.59 เวลา 09.00 น. ที่ รพ.สต.รักไทย เวลา
14.30 น. ที่ รพ.สต.ผาบ่อง ขอเชิญทีมงานไปให้กาลังใจแก่ รพ.สต.
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภารกิจปฐมภูมิ : ไม่ได้เข้าประชุม
4.4 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล : ไม่มีเรื่องเสนอ
4.5 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มอานวยการ :
- ข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุเดือนต.ค.58 – เม.ย.59 5 อันดับสูงสุด ได้แก่ 1) รพ.สต.ผาบ่อง จานวน 45,231.42 บาท 2)
รพ.สต.ปุ าลาน จานวน 32,800.80 บาท 3) รพ.สต.นาปุาแปก จานวน 30,723.70 บาท 4) รพ.สต.ห้ วยผา จานวน
25,567.75 บาท และ 5) รพ.สต.ห้วยโปุง จานวน 24,988.80 บาท มูลค่าคงคลังรวมทั้งสิ้น จานวน 436,613.30 บาท
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และยอดรวมเบิกทั้งสิ้น 331,660.36 บาท เมื่อดูรายละเอียดคงคลังแล้ว ยังไม่ทราบข้อมูลยกมาต้นปี ข้อมูลมูลค่าเบิกเมื่อ
เทียบกับข้อมูลคงคลังรายรพ.สต. ข้อมูลที่จ่ายจากฝุายพัสดุ รพ.ศรีสังวาลย์เป็นข้อมูลจริง ดูข้อมูลยกมาต้นปีมีเท่าไหร่, ข้อมูลคง
คลังมีเท่าไหร่ และข้อมูลคงเหลือมีเท่าไหร่ รพ.ศรีสังวาลย์ จะตั้งกรรมการตรวจสอบคลัง เพื่อขอวัสดุคืนกลับมา ในเบื้องต้นขอ
แต่ละรพ.สต.ตรวจสอบคลังก่อนว่ามีของคงคลังเท่าไหร่ และคืน รพ.ศรีสังวาลย์เท่าไหร่
ผอ.รพ.สต.ห้วยหมากลาง : รพ.สต.ห้วยหมากลางได้นายาและวัสดุมาคืน รพ.ศรีสังวาลย์หลายรายการ คิดเป็นมูลค่าไม่ได้ ขอให้
รพ.ศรีสังวาลย์กาหนดวันประชุมของคลังยาและฝุายพัสดุ เรื่องจะได้สิ้นสุด เพราะขณะนี้คลังยาไม่ทราบเรื่อง
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ : หน่วยไหนส่งคืนเป็นผลงานของหน่วยนั้น ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบคลั ง, ส่งคืนของ และทา
หนังสือแจ้งส่งคืน
ผอ.รพ.สต.ห้วยหมากลาง : อยากให้กาหนดระยะเวลา
ผอ.รพ.สต.นาป่าแปก : ที่นาเสนอข้อมูลในที่ประชุม ยอมรับได้ว่าใช้มากจริงเช่น ของ sterile, forcep 1 อันมีต้นทุนเบิกถุงอบ
แก๊ส และค่าทา sterile 17 บาทต่อชิ้น ปี 2558 มีข้อมูลส่ง lab จานวน 500 ตัวอย่าง ได้ทางานจริงเพราะดูแลผู้ปุวย NCD
ประธาน : อย่าไป serious เรื่องใช้/ไม่ใช้ เปรียบเทียบกับยอดผู้ปุวยได้ เราไม่ได้ดูตัวเลขว่ามากหรือน้อย แต่ดูตัวเลขระบบบัญชี
ว่า Balance หรือไม่ รับไป, ใช้ไป และคงเหลือซึ่งตัวเลขต้องเท่ากัน เป็นระบบตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ DHS ต้องทา
CUP สามารถนาเสนอให้คนอื่นฟัง สามารถทาเป็นรูปธรรม CUP เริ่มบริหารจัดการ ไม่ใช่มีแค่แผน แต่ไม่มีการทากิจกรรม มีการ
บริหารจัดการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ว่าดูว่าใช้เปลือง แต่ให้ Monitor คลัง
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ : ได้ทาตามที่นโยบาย สสจ.กาหนด และได้ทา MOU กับเขตไว้ มาปรับประสิทธิภาพการเงินการคลัง
ประเด็นคือ สต๊อคเหมาะสม คงคลังกระทบกับยอดที่พัสดุจ่ายแต่ละเดือนไม่สัมพันธ์กัน เป็นการประมาณการ แต่ไม่เห็นเป็น
ข้อมูลออกมา ขอให้ รพ.สต.ตรวจสอบสต๊อค, ทา สต๊อค Card, Monitor ส่งคืน, สต๊อคขั้นต่ามีเท่าไหร่ ส่วนคืนแล้วเบิกไม่ได้ต้อง
นัดมาคุยกันในระดับนโยบาย ปลายทางดูตัวเลขการเงินการคลังในการทา Unit Cost เริ่มจับการบันทึกสต๊อคตั้งแต่ตอนนี้ รับมา
จ่ายไป ส่วนคุณจ๋ามคา และเจ้าหน้าที่บัญชี รพ.ศรีสังวาลย์มาคุยกัน ถ้ายังทาไม่ได้ให้ความสาคัญกับการตรวจสอบพัสดุประจาปี
เริ่มระบบใหม่ให้ได้ คปสอ.เมือง Monitor รับมา จ่ายไป คงคลัง เรื่องการนัดประชุม หัวหน้ากลุ่มอานวยการจะประสานนัดให้
ในเบื้องต้น ขอรพ.สต.ตรวจสอบคลังแล้วส่งคืนถ้าไม่ใช้หรือเกินความจาเป็น สรุปคินมาแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ห้วยหมากลาง
และ รพ.สต.ปุาลาน
ประธาน : หาจุดเริ่มต้น CUP ทา MOU กับผู้ตรวจราชการเขต 1 จะต้องส่งข้อมูล ให้เขตทุกเดือน เริ่มปรับระบบใหม่หน่วยงาน
และหอผู้ปุวยใน รพ.ศรีสังวาลย์ต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดเช่น เภสัชกรไปเดินดูตามหอผู้ปุวยและเก็บยาคืน
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ: หากเคลียร์ไม่ได้จริงๆ นับพัสดุ ณ สิ้นปี เริ่มต้นใหม่ตรงนั้น โดยยกยอดไปวันที่ 1 ต.ค.59
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติ คือ มอบหมายให้ รพ.สต.และ สสช.ทุกแห่งไปตรวจสอบคลังและส่งคืนของและยาภายในสิ้น
เดือนมิ.ย.59 โดยรายงานพร้อมกับรายงานคงคลัง
4.6 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาตร์ : ไม่มีเรื่องเสนอ
4.7 เรื่องจากหัวหน้า นคม.ที่ ๑.๑.๗ ผาบ่อง
๑) แจ้งสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในพื้นที่รับผิดชอบของ นคม.ที่ ๑.๑.๗
1. ในเดือนเม.ย.59 พบผู้ปุวย 2 ราย ที่บ้านปุาลาน ดาเนินการติดตามจนครบ 14 วัน รายที่ 1 ครบวันที่ 10 พ.ค.59
และรายที่ 2 ครบวันที่ 13 พ.ค.59 ผลการตรวจไม่พบเชื้อมาลาเรีย ค้างติดตามอีก 1 ครั้ง ผู้ปุวยติดจากไปนอนกระท่อมแถว
หมู่บ้าน เพราะเตรียมทาสวนปลูกข้าวโพดทั้ง 2 ราย
2. การชุบมุ้ง วางแผนทา 2 เดือน ที่ ต.ห้วยโปุง (ม.2, ม.5, ม.7 และม.8) และต.ผาบ่อง (ม.3, ม.6, ม.8 และม.12)
ผลการชุบมุ้งเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 26 พ.ค.59 ผลงานชุบมุ้ง จานวน 1,854 หลัง ครอบคลุมประชากร 2,796 และบ้าน 869
หลัง ไม่ได้ชุบมุ้ง LL และ IN ที่ชุบน้ายา 3 ปี มีทั้งหมด 1,614 หลัง
ประธาน : สอบถามมีมุ้งเหลืออยู่หรือไม่ จะขอสนับสนุนให้ผู้ปุวยใช้ในหอผู้ปุวย เพราะไม่ไม่มุ้งลวดที่หอผู้ปุวย และผู้ปุวยมีโรค
ไข้เลือดออก
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คุณนิมิตร : หลักการการแจกมุ้งต้องเป็นกลุ่มเปูาหมาย ตช.2 และในบัญชี นคม.10.1.7 มีมุ้งเหลือประมาณ 100 กว่าหลัง แต่
ศตม.มีมุ้งเป็นจานวนมาก
ประธาน : ขอกลุ่มการพยาบาลช่วยรวบรวมยอดที่ต้องการแจ้งผ่าน วสค. เอาน้ายาเคมีที่ใช้พ่นมาชุบมุ้งลวด รพ.ศรีสังวาลย์
เหม็นกลิ่น 3 นาทีแรก หลังจากนั้นไม่มีกลิ่นแล้ว และขอสนับสนุนน้ายาเคมีกับมุ้ง ได้ยอดแล้วแจ้งไปที่ นคม./ศตม. ขอคุณจารุณี
ทาหนังสือขอสนับสนุนให้ด้วย, ฝากเจ้าหน้าที่สนามดูลูกน้ายุงลายให้ด้วย, แจ้งคุณศุภนิจ และ รพ.สต. มาตรการให้ทา
Tourniquet Test ในผู้ปุวยที่มีไข้ทุกราย
พญ.ดนยา : สอบถาม ใครเป็นคนทา Tourniquet Test
คุณศุภนิจ : เจ้าหน้าที่ที่คัดกรองเป็นคนทา Tourniquet Test
พญ.ดนยา : ฝากเรื่องการประเมินผลว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องจะแปรผลไม่ได้ ขอทบทวนการทา Tourniquet Test และ
การแปรผล
เลขานุการ : จากการเยี่ยม รพ.สต. พบปัญหา คือ รพ.สต.บางแห่งไม่มีเครื่องวัดความดันโลหิตแบบบีบมือ และ Cuff เด็กเล็ก,
เด็กโต และผู้ใหญ่
ประธาน : สอบถามงบลงทุน 90 % เหลือเท่าไหร่
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ : เหลือ.....บาท
ผอ.รพ.สต. : ลูกยางเครื่องวัดความดันโลหิตเสื่อม
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ : ได้สต๊อคไว้อยู่ให้ รพ.สต.เบิกมา
ประธาน : ให้แจ้งผ่าน สสอ.เมือง มส. เพื่อขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจัดซื้อ กรณีชารุดให้ส่งซ่อม กรณีไม่มี ให้เบิกมาที่ CUP โดย
ทาหนังสือผ่าน สสอ.เมือง มส.
พญ.ดนยา : นพ.สสจ.มส.มาที่ ER หาเครื่องวัดความดันโลหิตแบบบีบมือไม่พบ ใช้เวลานานมากในการค้นหา
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติคือ ให้ รพ.สต.และสสช.ทุกแห่งสารวจเครื่องวัดความดันโลหิตแบบบีบมือและ Cuff เด็กเล็ก,
เด็กโต และผู้ใหญ่ กรณีชารุดให้ส่งซ่อม กรณีไม่มีให้เบิกมาที่ CUP โดยทาหนังสือผ่าน สสอ.เมือง มส.
4.8 เรื่องจากหัวหน้า นคม.ที่ ๑.๑.๘ ปางหมู
1) แจ้งสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในพื้นที่รับผิดชอบของ นคม.ที่ ๑.๑.๘ : ไม่มีผู้ปุวย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 เรื่องจากหัวหน้าฝ่ายการเงินโรงพยาบาล : เสนอในระเบียบวาระที่ 3
มติที่ประชุม รับทราบ
4.10 เรื่องจากหัวหน้าฝ่ายพัสดุโรงพยาบาล
1) รายงานมูลค่าการเบิกจ่ายวัสดุการแพทย์, วัสดุงานบ้าน, วัสดุสานักงาน และ วัสดุวิทยาศาสตร์ ของ รพ.สต. อ.เมือง
แม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ ๒๕๕9 เดือนต.ค.58 – เม.ย.59 จานวน 331,660.36 บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
หกสิบบาทสามสิบหกสตางค์) (เอกสาร 7)
เดือนที่เบิก
จานวนมูลค่าที่เบิก บาท
การแพทย์
งานบ้าน
สานักงาน
วิทยาศาสตร์
รวม
ต.ค.58-เม.ย.59 207,419.02 112,681.04 8,460.30
3,100.00
331,660.36
2) มูลค่าคงคลังพัสดุกลาง จานวน 1.3 ล้านบาท
มติที่ประชุม รับทราบ
4.11 เรื่องจากหัวหน้างานผู้ป่วยนอก :
- ได้ส่งแผนออกหน่วยที่รพ.สต.ปี 2559 ให้ รพ.สต.แล้ว หากที่ไหนไม่ได้รับ หรือติดขัดเรื่องวันบริการขอให้แจ้งมาได้
เดือนมิ.ย.59 ไม่ได้ไป เนื่องจากแพทย์เปลี่ยนใหม่ ต้องฝึกงานที่รพ.ศรีสังวาลย์ก่อน จะออกปฏิบัติงานได้ในเดือนก.ค.59
มติที่ประชุม รับทราบ
๑๖

4.12 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๑3 เรื่องจากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
1) รายงานมูลค่าการเบิกจ่ายยาของ 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 (สามแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทสิบเก้าสตางค์)
(เอกสาร 8 )
มติที่ประชุม รับทราบ
4.๑4 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม : ไม่มีเรื่องเสนอ
4.๑5 เรื่องจากหัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๑6 เรื่องจากหัวหน้าคลินิกพิเศษ : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๑7 เรื่องจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม :
๑) ) รายงานการเฝูาระวังโรคจากรายงาน ๕๐๖ เดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๕9
1.1) ความทันเวลาของการส่งรายงาน 506 อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน
2559 โดยมีเปูาหมายส่งทันเวลา ≥ ร้อยละ 80 ดังนี้
รายการ
จานวน
1. บัตรรายงาน 506 ทั้งหมด ฉบับ
983
2. ส่งทันเวลา
ฉบับ
701
3. ร้อยละส่งทันเวลา
71.31
4. ส่งไม่ทันเวลา
ฉบับ
282
5. ร้อยละส่งไม่ทันเวลา
28.69
หมายเหตุ รพ.สต.ที่ไม่มีรายงาน 506 ได้แก่ รพ.สต.น้ากัด, รพ.สต.ไม้ฮุง, รพ.สต.ห้วยปูลิง และรพ.สต.ห้วยผา
1.2) สรุปความครอบคลุมของการรายงานระบบเฝูาระวังผู้ปุวย (สัปดาห์ที่ 1 – 17 พ.ศ.2559) อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน มีเปูาหมาย ≥ ร้อยละ 80 พบว่าผ่านเกณฑ์ 9 แห่งจากหน่วยบริการทั้งหมด 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.94
รพ.สต.ที่ตกเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.นาปลาจาด, รพ.สต.น้ากัด, รพ.สต.หนองขาวกลาง, รพ.สต.ห้วยปูลิง,
รพ.สต.ไม้ฮุง, รพ.สต.รักไทย, รพ.สต.ห้วยผา และรพ.สต.ห้วยปูลิง
1.3) อันดับอัตราปุวยด้วยโรคในระบบเฝูาระวัง_รายงานทั้งหมด อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม –
30 เมษายน 2559 ดังนี้
อันดับ โรค
ป่วย อัตราป่วย ตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย ประชากร
1 Diarrhea
532 983.96
0
0.00
0.00
54,067
2 Pneumonia
116 214.54
0
0.00
0.00
54,067
3 Pyrexia
94 173.85
0
0.00
0.00
54,067
4 Food Poisoning
80
147.96
0
0.00
0.00
54,067
5 H.Conjunctivitis
77
142.41
0
0.00
0.00
54,067
รายละเอียดตาม (เอกสาร 9 )
2) รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ตั้งวันที่ 1 มกราคม 2559 – 25 พฤษภาคม 2559 พบ
ผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก จานวน 17 ราย อัตราปุวย 25.89 ต่อแสนประชากร กาลังรักษาอยู่ 3 ราย ได้แก่ ต.ปางหมู จานวน 7
ราย อัตราปุวย 46.03, ต.จองคา จานวน 5 ราย อัตราปุวย 76.43 , ต.ห้วยโปุง 1 ราย อัตราปุวย 14.22 และตาบลห้วยปูลิง
จานวน 1 ราย อัตราปุวย 32.46 ในเดือน พ.ค.59 พบผู้ปุวย จานวน 7 ราย ได้แก่ ต.ปางหมู (บ.ไม้แงะ 1 ราย, บ.ในสอย 1
รายและบ. กิ่วขมิ้น บ้านใหม่ 2 ราย), ต.จองคา (ชุมชนหนองจองคา 1 ราย) และต.ห้วยปูลิง (บ.ห้วยฮี้ 1 ราย) (เอกสาร 10)
๑๗

3) ขอความร่วมมือจาก รพ.สต.ทุกแห่งประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจาปี 2559
(เอกสาร 11) และ (เอกสาร 12)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.๑8 เรื่องจากฝ่ายสวัสดิการสังคม : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๑9 เรื่องจากงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ รพ.ศรีสังวาลย์ : ไม่ได้เข้าประชุม
4.20 เรื่องจาก PCT อายุรกรรม / NCD Board :
1) การอบรม BLS และ ALS ให้แก่เจ้าหน้าที่รพ.ศรีสังวาลย์และรพ.สต. กลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ให้ รพ.สต.แจ้งมาที่
รพ.ศรีสังวาลด้วยว่า จะสะดวกอบรมในช่วงไหน
2) รพ.สต.ได้ส่งต่อผู้ปุวยอายุรกรรมมาที่รพ.ศรีสังวาลย์ บางวันจะไม่มีอายุรแพทย์ออกตรวจ เนื่องจากอายุรแพทยไม่พอ
เช่น ไปราชการ ขอคุณศุภนิจ ช่วยประสานแจ้งรพ.สต.ทราบก่อนล่วงหน้าด้วย
3) การประชุมวางแผนเรื่องเชื้อดื้อยาของจังหวัด ขอวางแนวทางก่อน หากเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ รพ.สต.ทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.21 เรื่องจาก PCT สูติกรรม / MCH Board :
- นาเสนอการนิเทศงานแบบบูรณาการ กิจกรรมคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทาคลอดกับผดุงครรภ์โบราณ
และอสม., การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเรื่องการฝากครรภ์คุณภาพกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และ อสม., สอน และนิเทศงาน
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ซึ่งได้ดาเนินการไปแล้วในเดือนเม.ย.-พ.ค. 59 จานวน 8 รพ.สต.และ สสช. 1 แห่ง ได้แก่ 1) รพ.สต.น้ากัด
2) รพ.สต.ห้วยหมากลาง 3) รพ.สต.ห้วยปูลิง 4) รพ.สต.หนองขาวกลาง 5) รพ.สต.นาปลาจาด 6) รพ.สต.นาปุาแปก 7)รพ.สต.
ไม้ฮุง 8) รพ.สต.รักไทย และ 9) สสช.ห้วยเดื่อ โดยได้ไปช่วยบริการเชิงรุก ANC ที่รพ.สต.น้ากัด จานวน 2 ครั้ง ผลการนิเทศงาน
พบว่า 1) มีสถานที่สะอาด จัดเป็นสัดส่วน ยกเว้น รพ.สต.หนองขาวกลาง อยู่ระหว่าการก่อสร้าง 2) อุปกรณ์การฝากครรภ์ตาม
มาตรฐานมีครบและพร้อมใช้ 3) อุปกรณ์การช่วยคลอดฉุกเฉิน ส่ว นใหญ่ยังไม่ครบ และไม่พร้อมใช้ 4) อุปกรณ์การ ตรวจ
พัฒนาการมีครบ 5) การจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่อมือต่างๆ ยังไม่ถูกต้อง เป็นหมวดหมู่และถูกต้องตามหลัก IC ได้แก่ First In First
Out และ 6) เอกสารทะเบียนฝากครรภ์แยกกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปกติเป็นปัจจุบัน พบเป็นบาง รพ.สต. ส่วนระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีถึงดีมาก กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดาเนินการ 1) ทาทะเบียนครรภ์เสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน 2) จัด set คลอดฉุกเฉินสาหรับ
ผดุงครรภ์โบราณทุกคนในเขตพื้นที่ รพ.สต.ห้วยหมากลาง และอสม.แห่งละ 1 ชุด และ 3) จัด set คลอดฉุกเฉินสาหรับ รพ.สต.
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และพร้อมใช้ ซึ่ ง set คลอดฉุกเฉินของ รพ.สต.กับ สสช.จะต่างกันโดยเฉพาะพื้นที่ห้วยหมากลางเป็น
พื้นที่ที่อยู่ไกลมาก อุปกรณ์บางอย่างได้ใช้งบส่วนตัวซื้อ เพื่อความรวดเร็ว
ประธาน : ให้คุณเสาวนิตย์ เขียนโครงการโดยใช้งบ PP ปี 2559 ไม่ต้องใช้เงินส่วนตัว
ผอ.รพ.สต.ห้วยหมากลาง : MCH Board ได้จัด zoning หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มสีเขียว, กลุ่มสี
เหลือง และกลุ่มสีแดง ซึ่งคุณวรพันธ์ ได้เรียนให้ นพ.สสจ.ทราบแล้ว ประเด็นสาคัญคือ มีแนวทางดูแลอย่างไร เช่น ทา CPG
หรือ Flow Chart
คุณเสาวนิตย์ : จังหวัดแจ้งระดับความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ในแต่ละกลุ่มสี เช่น สีเขียว คือ เสี่ยงน้อย, สีแดง คือ เสี่ยงมาก มี
ภาวะแทรกซ้อน ซึ่งแต่ละกลุ่มมีแนวทางดูแลอย่างไร จะแจกคู่มือให้แก่ รพ.สต.ในการประชุมไข้เลือดออก เดือนมิ.ย.59 ส่วน
การสรุปบทเรียนการทางานจะทาเป็นรูปเล่ม และจะรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดเป็นภาพ CUP นาเสนอในการประชุม คปสอ.เมือง
มส. ครั้งต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.๒2 เรื่องจาก PCT กุมารเวชกรรม : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๒3 เรื่องจากหัวหน้างานบริหาร สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน : ไม่มีเรื่องเสนอ
4.๒4 เรื่องจากหัวหน้างานวิชาการและสนับสนุนบริการ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๒5 เรื่องจากเจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน : ไม่ได้เข้าประชุม
๑๘

4.๒6 เรื่องจากผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง : ไม่มเี รื่องเสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา และดาเนินการต่อไป
1. แผน ICS โรคไข้เลือดออก อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ปี 2559 ยังไม่ได้ดาเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
2. CUP อ.เมืองแม่ฮ่องสอนได้จัดประชุมนาเสนอผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแรก (ต.ค.58 - มี.ค.59) ในภาพรวมของแต่
ละตาบลและการประกวดผลงานทางวิชาการ ของ CUP อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยใช้งบ
ประชุมนาเสนอผลงานวิชาการ R2R, นวัตกรรม, เรื่องเล่า ตามโครงการสนับสนุนพัฒนาด้านวิชาการ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ จานวน 26,000.00 บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
มติที่ประชุม รับทราบ
 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
(เอกสาร 13)
การติ ด ตามการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณกองทุ น สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรค ตามที่ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอนได้จัดสรรงบให้เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนปี 2558 ดังนี้
1. แผนงานการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรค กรณีสนับสนุนการดาเนินงานแม่และเด็กของหน่วยบริการ ปี
2558 จากงบบัญชี 6 ปี 2557 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมได้ทาหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายงบและแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบให้
ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามหนังสือที่ มส 0032.205/178 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 ดังนี้
ลาดับที่
ประเภทงบ
จานวนเงิน บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สถานะการเบิกจ่ายงบ
1.
งบประมาณ ANC
(ค่ า ตรวจทาง
179,037.00 1. กลุ่มงานเทคนิค
ห้องปฏิบัติการสาหรับหญิงตั้งครรภ์)
การแพทย์
2.
งบประมาณ PAP Smear
92,684.00 2. ฝุายพัสดุ
3.
งบประมาณ TSH
93,515.00
4.
งบติดตามงานแม่และเด็กระดับ รพ.สต.
30,000.00 สสอ.เมือง มส.
ยังไม่ได้เบิกจ่าย
ทาปี 2559
รวม
395,236.00
- งบประมาณข้อที่ 1-3 มอบหมายให้ฝุายการเงินและบัญชี รพ.ศรีสังวาลย์ ดาเนินการตัดจ่ายงบประมาณดังกล่าว
หมายเหตุ งบซ้าซ้อนกับที่ สปสช.จ่ายในงบเหมาจ่ายรายหัว OP ปี 2558 ให้แก่ CUP แล้วจึงไม่สามารถดาเนินการได้
ได้แจ้งคุณวรวรรณ สสจ.มส.ทราบแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติคือ งบ PP ขอให้แต่ละโครงการไปดู หากมี update ขอช่วยแจ้งเลขานุการ ส่วนงบที่ยังไม่ได้
ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณขอให้คุณสุชาดา แจ้งเจ้าหน้าที่การเงินรวบรวมรายละเอียดมาให้ประธาน ถ้าจะมีการจ่ายค่า Lab
ประธานจะได้ช่วยดูให้ว่า Lab ประเภทไหนเป็น lab ANC, TSH หรือ Pap Smear และ การยืมเงินในแต่ละโครงการไปทดรอง
จ่าย ผู้ว่าราชการจั งหวัดมอบอานาจให้ ประธานจ่ายได้ในวงเงิน 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เท่านั้น ให้แต่ล ะ
โครงการวางแผนให้ดี
2. โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและทีมหมอครอบครัว (งบ PPD) ปี 2558 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมได้ทา
หนั ง สื อ ขออนุ มั ติ เ บิ ก จ่ า ยงบและแจ้ ง หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ ด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ตามหนั ง สื อ ที่ มส
0032.205/358 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ดังนี้

๑๙

ลาดับที่
ประเภทงบ
1.
ค่าจัดทาคลิปหมอครอบครัว
2.
งบประมาณจังหวัดและเขต
เยี่ยมสารวจ DHS-PCA

จานวนเงิน บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ
3,000.00 สสอ.เมือง มส.
27,000.00 จินตนา โพธิท์ ิพย์
รพ.ศรีสังวาลย์

สถานะการเบิกจ่ายงบ
เสร็จสิ้นแล้ว
เสร็จสิ้นแล้ว
(คงเหลือ 460.00
บาท ซึ่งเบิกไม่ได้แล้ว)
3.
งบหมอครอบครัว (งบ PPD)
8,000.00 คุณประภา ทองวัฒนา 1. จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ
(สปสช.โอนงวดที่ 1 : 80 % = รพ.ศรีสังวาลย์
การแล้ว
6,400.00 บาท เมื่อวันที่ 29
2 . จั ด ป ร ะ ชุ ม
ก.ย.58)
คณะกรรมการศู น ย์
COC CUP อ.เมือง
แม่ฮ่องสอน จานวน 1
ค รั้ ง เ มื่ อ วั น ที่ 2 2
มกราคม 2559
3. เ บิ ก จ่ าย ง บแล้ ว
จานวน 975.00 บาท
งบคงเหลื อ จ านวน
5,425.00 บาท
รวม
38,000.00
มติที่ประชุม รับทราบ
3. งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคสาหรับพื้นที่ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ (งบ PPA ระดับพื้นที่) ปี 2558
กลุ่มงานเวชกรรมสังคมได้ทาหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายงบและแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตาม
หนังสือที่ มส 0032.205/354 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ดังนี้
ลาดับที่
ประเภทงบ
จานวนเงิน บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สถานะการเบิกจ่ายงบ
1.
งบค่าตรวจ TSH ในทารกแรกเกิด
86,800.00 1. กลุ่มงานเทคนิค
ตามหมายเหตุ ง บข้ อ
การแพทย์
1.1
2. ฝุายพัสดุ
2.
ค่ า จั ด ซื้ อ ยาเม็ ด เสริ ม ไอโอดี น แก่ ห ญิ ง
98,750.00 1. กลุ่มงานเภสัชกรรม ดาเนินการจัดซื้อ
ตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
2. ฝุายพัสดุ
เรียบร้อยแล้ว จานวน
3,950 ขวดๆ ละ 25
บาท จานวน
118,500 เม็ด จ่ายให้
กลุ่มเปูาหมาย จานวน
792 คน และส่งเบิก
เงินแล้ว

๒๐

ลาดับที่
ประเภทงบ
3.
ค่าจัดซื้อชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก
ให้ แก่ รพ./รพ.สต.ในเครือข่ายอ.เมือง
มส.
4.

ค่าบริ ห ารจั ด การและค่าใช้ส อยในการ
ตรวจคั ด กรองและผ่ า ตั ด รั ก ษาตาต้ อ
กระจกในผู้สูงอายุ
1. ค่ า ตรวจคั ด กรองของที ม แพทย์
อาเภอละ 10,000 บาท ยกเว้นรพ.ศรี
สั ง วาลย์ จั ด สรรเพิ่ ม เติ ม อี ก 19,440
บาท
2. ค่าตรวจ lab เพื่อวินิจฉัยรายละ
700 บาท จ านวน 35 ราย เป็ น เงิ น
24,500.00 บาท

รวม

จานวนเงิน บาท หน่วยงานรับผิดชอบ
56,000.00 1. คุณฉัตรา มูลฟอง
กลุ่มงาน วสค.
2. คุณศรีทุม คาดา
หอผู้ปุวยเด็กอ่อน
3. ฝุายพัสดุ
53,940.00 คุณเสาวลักษณ์
ตานะเศรษฐ์
แผนกจักษุ

สถานะการเบิกจ่ายงบ
จัดซื้อ, ตรวจรับและส่ง
ม อ บ ข อ ง ใ ห้ ห น่ ว ย
บริ ก ารแล้ ว ค้ า งฝุ า ย
พัสดุเบิกเงิน
ได้ เ บิ ก จ่ า ยเฉพาะค่ า
ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง แ ล้ ว
จานวน 29,440.00
บาท
ค้างค่า lab
24,500.00 บาท
(ขอหารือจะเบิก
อย่างไร เพราะรวมอยู่
ใน Adj.RW แล้ว)
ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น
พ.ย.-ธ.ค.58 ดังนี้
1. คัดกรองผู้สูงอายุ
ต.จองคา 154 ราย
2. ผ่าตัดตาต้อกระจก
ในผู้สูงอายุ 64 ราย

295,490.00

มติที่ประชุม รับทราบ
4. งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคสาหรับพื้นที่ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ (งบ PPA ระดับพื้นที่) ปี 2558
(โครงการติดตาม กากับ และประเมินผลการดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน) จานวนเงิน 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) สปสช.โอนเงิน 80 เปอร์เซนต์ จานวนเงิน 32,000.00
บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมได้ทา
หนังสือแจ้ง สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน ให้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามหนังสือที่ มส 0032.201/2257 ลงวันที่ 22
ตุลาคม 2558 ซึ่งสสอ.เมืองแม่ฮ่องสอนได้เบิกจ่ายงบประมาณไปหมดแล้ว จานวน 32,000.00 บาท (สามหมื่นสองพันบาท
ถ้วน
มติที่ประชุม รับทราบ
5. งบประมาณในข้อ 1.3 และ ข้อ 1.4 สสจ.มส.ได้ขอความร่วมมือจาก CUP อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ส่งแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรค (P&PA) และ(P&PD) ปี 2558 ให้จังหวัดภายในวันที่ 30
ธ.ค.58 ซึ่งได้ส่งแผนเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร 14) และขอความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบทุกท่านส่งรายงานผลความก้าวหน้าใน
การดาเนินงานตามแผนงานดังกล่าวทุกวันที่ 15 ของเดือน เริ่มเดือนม.ค.59 ถึงวันที่ 15 มี.ค.59 ให้แก่เลขานุการด้วย เพื่อส่ง
ให้จังหวัดต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๒๑

6. พญ. ดนยา ได้ไปประชุมเครือข่าย Stroke มีการเปลี่ยนข้อห้ามในการใช้ยา RTPA ซึ่งตอนหลังไม่ห้ามแล้ว ให้ รพ.
สต.ไปติดต่อรับแผ่นโปสเตอร์, CD, สติ๊กเกอร์ ก่อนที่ ICU ส่วน CD ต้องไลค์แผ่นก่อนที่จะแจกให้ รพ.สต. CD แบ่งเป็น partๆ
ละครึ่งชั่วโมง
ประธาน : บ้านเราโรคหลอดเลือดสมองกับโรคหลอดเลือดหัวใจตายครึ่งหนึ่ง เราต้องไปให้ความรู้แก่ประชาชน ถ้ามีสัญญาณ
อันตรายอะไรที่ต้องรีบมา รพ. เช่น กลุ่มเสี่ยง แนะนาให้ความรู้เวลาเกิดอาการ Onset มาถึง รพ.ศรีสังวาลย์ หากเวลานานแล้ว
ช่วยไม่ได้ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ ไม่รู้ ตั้งแต่เริ่มมีอาการจนถึงการรักษาโดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดเกินเวลาไป ขอให้ศึกษา
สัญญาณอันตราย โดยเฉพาะในลุ่มเสี่ยงที่มารับยา NCD ที่ รพ.สต. ขอ รพ.สต.ช่วยให้สุขศึกษา หากรพ.สต.ยังไม่มี สื่อ ขอให้แจ้ง
มาที่เลขานุการ
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติคือ ให้ รพ.สต.ที่ยังไม่สื่อการสอนเรื่อง Stroke แจ้งได้ที่เลขานุการ
7. การดาเนินงานองค์กรคุณธรรม CUP อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ปี 2559 ของ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน และรพ.สต.ทุกแห่ง
มีวิธีการและขั้นตอนการดาเนงาน ดังนี้
7.1) กาหนดคาขวัญองค์กรคุณธรรมโดยให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเสนอคาขวัญ, ให้คะแนน หรือโหวต เลือกมา 3
ข้อ และจัดทาคานิยามของคาขวัญ
7.2) จัดทาแผนงาน/โครงการ และกาหนดตัวชี้วัด เน้นกิจกรรม/งานความพึงพอใจของผู้รับบริการ, ความผาสุกของ
เจ้าหน้าที่, การประหยัดทรัพยากร, การตรวจสอบภายใน, การควบคุมภายใน, การทุจริตคอรัปชั่น ฯลฯ
7.3) ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
7.4) ติดตาม ควบคุมกากับการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
7.5) สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด
(เอกสาร 15)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ) จินตนา โพธิ์ทิพย์
(นางสาวจินตนา โพธิ์ทิพย์)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) วรเชษฐ เต๋ชะรัก
(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
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