

ลาดับ
๑.
2.
3.
4.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒1.
๒2.
23.
24.

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ 6 / ๒๕๕9
วันที่ 15 กรกฎาคม ๒๕๕9
ณ ห้องประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีสังวาลย์
------------------------------------------คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีจานวนทั้งสิ้น ๔4 คน
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าประชุม จานวนทั้งสิ้น 27 คน
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตาแหน่งใน คปสอ.
นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก
ผู้อานวยการ รพ.ศรีสังวาลย์ รพ.ศรีสังวาลย์
ประธาน
นายสุรพล วนาภรณ์
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน รองประธาน
นายดวงดี ชมภู
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
สารสนเทศ
นายอัยการ เรือนคา แทน เภสัชกรงานจ่ายยาผู้ป่วยใน รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
นางสาวศิริพร เดชะ
นางสาวศุภนิจ ธรรมวงศ์ หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
นางสาววรัญญพร
หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก
รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
จันทร์โสภา
นางเสาวนิตย์ พงศ์นิรัญ หัวหน้าหอผู้ป่วยสูต-ิ นรีเวชกรรม รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
นางสุชาดา สีแดง
นักวิชาการการเงินและบัญชี รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและซ่อมบารุง
นายชาญชัย จายส่วย
รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
นางสาวนิตยา สอาดจิตต์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
นางสาวจ๋ามคา ภมรกุล นักวิชาการการเงินและบัญชี
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
นางอัญชลี กีฬาแปง
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.หมอกจาแป่
กรรมการ
นายสมศักดิ์ คงแดง
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.รักไทย
กรรมการ
นายพิสิษฐ์ ฉางข้าวชัย
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.นาป่าแปก
กรรมการ
นายสังเขต คามาสาร
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.กุงไม้สัก
กรรมการ
นางศรีเวียง สุทธิจินดา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.สต.ปางหมู
กรรมการ
แทน นางยุพิน ขัติครุฑ
นายจันทร์ นันทิวิริยะชัย ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.น้ากัด
กรรมการ
นายศรีมูล จันทร์แค้น
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.ในสอย
กรรมการ
นายพงศกร วงศ์สาราญ นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.ผาบ่อง
กรรมการ
แทนนางยุพิณ ผ่องตัน
ชานาญการ
นายสมชัย พานทอง
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.หนองขาวกลาง กรรมการ
นายธีรศักดิ์ วงศ์ศักดิ์ศรี ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.ห้วยปูลิง
กรรมการ
นายชัยยุทธ ชัยบุตร
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.ห้วยหมากลาง กรรมการ
นายสวัสดิ์ ขยันดี
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.ป่าลาน
กรรมการ
นายทศพล สมยศ แทน นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.ห้วยโป่ง
กรรมการ
นายอดิศร ปันเซ
๑

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
25. นางสาวจินตนา โพธิ์ทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

สถานที่ปฏิบัติงาน
รพ.ศรีสังวาลย์

26. นางจารุณี กาลังเก่ง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ศรีสังวาลย์

27. นายทวีบุญ คาแหง

หัวหน้างานวิชาการ

สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน

ตาแหน่งใน คปสอ.
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ


ผู้ไม่เข้าประชุม จานวน ๑7 คน ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
สาเหตุ
1.
นายชีวา มั่งมี
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ศรีสังวาลย์
ตรวจรักษาผู้ป่วย
๒.
น.ส.ชวนชื่น ดุษฏีประเสิฐ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ศรีสังวาลย์
ตรวจรักษาผู้ป่วย
3.
นายณัฐพนธ์ สมสวาท
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
รพ.ศรีสังวาลย์
ติดราชการ
4.
นางสาวราศรี คันธีสาร
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
รพ.ศรีสังวาลย์
ติดราชการ
5.
นายกาพล จิตซื่อ
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ
รพ.ศรีสังวาลย์
ติดราชการ
6.
นายอุทัย ชาวสวน
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.ศรีสังวาลย์
ติดราชการ
7.
นายทรงศักดิ์ กุณฑลกิติเดช หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
รพ.ศรีสังวาลย์
ติดราชการ
8.
นางสาวชัยศรี กล้าณรงค์
หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
รพ.ศรีสังวาลย์
ติดราชการ
9.
นางสาวอ้อย เกิดมงคล
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย รพ.ศรีสังวาลย์
ติดราชการ
10. นางสาวสิรินันท์ เรือนคา
หัวหน้าคลินิกพิเศษ
รพ.ศรีสังวาลย์
ติดราชการ
11. นายสุดสาคร สิทธิเวช
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย
รพ.ศรีสังวาลย์
ติดราชการ
สวัสดิการสังคม
12. นายสัมพันธ์ สัมพันธสิทธิ์
หัวหน้างานบริหาร
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน ติดราชการ
13. นายบุญนพ ปุ๊กละ
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.ห้วยผา
ติดราชการ
14. นายสมชาติ บุญคามา
เจ้าหน้าที่ นคม.๑๐.๑.๗
นคม.๑๐.๑.๗
ติดราชการ
1๕. นายพชร ยวงสุวรรณ
หัวหน้า นคม.ที่ 1.1.8
นคม.ที่ ๑.๑.8
ติดราชการ
1๖. นายอานาจ บุปผาเพชร
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.นาปลาจาด
ติดราชการ
17. นายเชิดศักดิ์ เพียรวิชา
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.ไม้ฮุง
ติดราชการ
 ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 4 คน ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
๑.
นางสาวปิยดา นามโคตร
นายแพทย์ชานาญการ
รพ.ศรีสังวาลย์
2.
นางประภา ทองวัฒนา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.ศรีสังวาลย์
3.
นางสาวจงจิต ศักดิ์บุญ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.ศรีสังวาลย์
4.
นางสาวมัลลิกา จีนาคา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.ศรีสังวาลย์
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. แจ้งเรื่อง ประเทศไทย ๔.๐ ซึง่ ประเทศไทยมียุคของการพัฒนาเป็นยุคๆ เริ่มตั้งแต่ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม
จนถึงยุคการส่งออก ตอนนี้เราเป็นประเทศ Middle Class Income คือ ประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง ทั่วโลก
ได้แบ่งประเทศใหม่ คือ Low Class Income, Middle Class Income และ High Class Income คือ รายได้ต่อหัว
ประชากรสูง ได้แก่ ประเทศที่รวยๆ ถ้าอนาคตเราไม่ทาอะไรก็จะจมอยู่แบบนี้ คือ ดีกว่าประเทศลาว เขมร พม่า หน่อย
๒

หนึ่ ง แต่ยังไม่ดีเท่าเกาหลี, สิ งคืโปร์ , ญี่ปุ่ น นายกรัฐ มนตรีของไทยจึงได้กาหนดวิสั ยทัศน์ใหม่ และได้ทาแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ซึ่งทาเสร็จแล้ว จะเริ่มใช้ในปี 2560 ประเทศไทยมีแนวคิดทาแผนในระยะยาว จึงร่าง
แผน 20 ปี ขึ้นมา กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทาแผนส่งรัฐบาลแล้ว โดยใช้คาว่า ประเทศไทย 4.0 เพื่อให้หลุดพ้นจาก
Middle Class Income โดยเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเป็น สร้างและขายเทคโนโลยีและนวตกรรม ไม่ใช่ขายสินค้า ขณะนี้
พบปัญหาแรงงาน เนื่องจากค่าจ้างขั้นต่าสูง รัฐบาลจึงให้แต่ละกระทรวงทาแผนๆ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ทาแผน 20
ปี แบ่งเป็น 4 ระยะๆ ละ 5 ปี ในแต่ละระยะกระทรวงมีเป้าหมายค่อนข้างชัด เจนว่าจะทาอะไร จะเห็นว่าจะทางานอะไร
ในอีก 20 ปี, กระทรวงการคลังได้ทาพร้อมเพย์ขึ้นมา ซึ่งจะให้หน่วยงานรัฐทั้งหมดทาพร้อมเพย์ ประธานกาลังศึกษาเรื่อง
นี้อยู่ ให้ รพ.มีบัตรเครดิต เพื่อลดการใช้เงินธนบัตรลง การผลิตธนบัตรมีต้นทุนสูง ปรับให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
ขณะนี้ มีห นั งสื อเวีย นมาแล้ ว ให้ ห น่ ว ยงานรั ฐ ทาบัตรเครดิต ขอให้ ห น่ว ยงานทุกหน่ว ยเตรียมตัว ให้ พร้อม และศึกษา
รายละเอียดเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขจึงได้วางแผนระยะเวลา ๒๐ ปี กาหนดเป็น ๔ ระยะ ได้แก่
ระยะที่ ๑ การปฏิรูประบบสุขภาพตั้งแต่ต้นจนจบ LTC อยู่ในนี้ เราทา Primary care ได้ดี เช่น จะส่งเรียนอะไร
กระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ประสานงานกัน คือ ไม่มีแผนประเทศ ต่างคนต่างคิ ด ต่างคนต่างทา,
Primary care คือ สิ่งที่ประชาชนจะต้องได้ในระบบสวัสดิการของรัฐ ระบบพื้นฐานของรัฐ คือ รพ.สต.ส่วน Primary
Health Care คือ สาธารณสุขมูลฐาน ปัจจุบันเราทาน้อยมากจนทาให้ประชาชนมาพึ่งพิงระบบ รพ.สต./รพ.มากขึ้น
อยากให้ประชาชนมี Self care คือ ป่วยแล้วสามารถดูแลตนเองได้, มี Sanitation ดี เราต้องทาตรงนี้ให้เข้มแข็งมากขึ้น
จึงต้องกลับมาทบทวนเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่ Primary Health Care ไม่ได้ดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเดียว คงต้อง
ช่วยกันหลายฝ่าย
ระยะที่ ๒ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบ
ระยะที่ ๓ ดาเนินการให้เกิดความยั่งยืน
ระยะที่ ๔ เป็นผู้นาด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็น ๑ ใน ๓ ของเอเชียโดยพัฒนาความเป็นเลิศ ๔ ด้าน คือ การ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค, ระบบบริการเวชศาสตร์ครอบครัว, การพัฒนาคน แก้ปัญหาการขาดแคลน และระบบ
บริหารจัดการ คือ อภิบาลระบบสาธารณสุข สร้างต้นแบบองค์กรคุณธรรม สร้างความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์
จ.แม่ฮ่องสอนต้องการแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัวจานวน 30 คน โดยส่งไปเรียนที่มหาวิทยาลัยพะเยาปีละ 6
คน คัดเลือกจากบุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาไปเรียนได้เช่น เภสัชกร, พยาบาลวิชาชีพ, มีอายุไม่ต่ากว่า 30 ปี และส่ง
เรียนจนจบปริญญาเอก
2. แจ้งเรื่องข้อสั่งการจากการตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรณีปกติ ระดับกระทรวง รอบที่
2 ประจาปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2559 ซึ่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอ
ความร่วมมือจาก CUP อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จัดทาแนวทางหรือมาตรการ เพื่อรองรับการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ /
ข้อสั่งการ ดังนี้
1) สร้างสุขนิสัยที่ดีเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก
2) การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี
3) การพัฒนากลุ่มวัย ดังนี้
3.1 พบข้อมูลมารดาตาย ขอให้ Follow ตาม Regulation อย่างจริงจัง
3.2 มีข้อมูลพัฒนาการเด็กล่าช้าที่ติดตามได้น้อย ขอให้ความสาคัญและมีการติดตามให้ได้ครบ
3.3 เรื่องอุบัติเหตุ ขอให้ดาเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดต่อไป มีการชี้เป้าให้ชัดเจน ทั้งในและ
นอกช่วงเทศกาล
3.4 เรื่องไข้เลือดออก พบข้อมูลระบาดค่อนข้างสูงใน อ.แม่สะเรียง ปาย แม่ลาน้อย ขุนยวม และเมือง
มส. ขอให้เพิ่มจัดให้มี war room และให้มีการรายงานแม้แต่ “0” Report
๓

3.5 เรื่องการพัฒนาระบบบริการ อาจต้องจัดระบบบริการสุขภาพต่างจากที่อื่น โดยพิจารณาข้อมูล
บริการ, ข้อมูลสถานะสุขภาพ มาดูว่าจะจัดบริการอะไร อะไรที่จะดาเนินการเองแล้วพัฒนา และอะไรที่จะส่งต่อ
3.6 เรื่องการพัฒนาด้านปฐมภูมิ (Primary Care) ตั้งแต่ DHS…FCT ซึ่ง End Point จะต้องเอาสุขภาวะ
ประชาชนเป็นที่ตั้งดาเนินการด้วยเครือข่ายนั้น ในระยะเริ่มต้นจะเห็นว่า แต่ละพื้นที่มีความพร้อมไม่เหมือนกัน ซึ่งจังหวัด
ต้องรู้ว่าอาเภอไหนอยู่ Stage ไหน และแต่ละอาเภอจะต้องรู้ว่าตนเองอยู่ในระดับใด เอาปัญหาสุขภาพในพื้นที่มาคุยกัน
แล้วทาตามแนวคิดที่กาหนด
3.7 ด้านบริหารการเงิน การคลัง การเพิ่มประสิทธิภาพการเงิน การคลังนั้น ทุกสถานบริการจะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง ดูจากภาระงานที่มีอยู่แล้วจะเพิ่มประสิทธิภาพอย่างไร อาจไม่ใช่เม็ดเงินที่ได้รับ แต่จะดูว่าประชาชนได้รับ
อะไรมากขึ้นโดยดูที่ Productivity ของแต่ละฝ่ายในหน่วยบริการซึ่งต้องช่วยเหลือกันในทุกระดับ
3.8 ในระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ ซึ่งมี Key Man ในพื้นที่ คือ นพ.สสจ., หัวหน้า
คุ้ม ครองผู้ บ ริ โ ภคฯ การด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ พิ จ ารณาประเด็ น ที่ ส าคั ญ ที่ จะมี impact มากๆ เข้ า ไปผลั ก ดั น ใน
คณะกรรมการระดับจังหวัด
ประธาน : ทุกเรื่องฝากผู้เกี่ยวข้องไปศึกษา ส่วนเรื่องสาคัญที่ผู้ตรวจราชการเป็นห่วง คือ ๑) แม่ตาย ที่ผู้ตรวจราชการเน้น
ย้า คือ ให้ follow ตาม regulation อย่างจริงจัง (ให้ทาตามแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ แล้วให้สมบูรณ์ เช่น ANC ให้ครบ,
วางแผนคลอด, ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ให้ครบถ้วน, ห้องคลอดคุณภาพ ถ้ามีแล้วฝากทาตามนั้น อย่าให้หลุด ไม่ต้องไปมอง
อะไรให้วิลิศมาหรา เพราะแค่ทาตามแนวทางยังทาไม่ได้เลย ฝากให้ทบทวนกันด้วย
๒) ไข้เลือดออก ตอนนี้ทุกแห่งทาอย่างเข้มแข็ง ทาเต็มที่ จะพยายามให้แพทย์ใช้ criteria ในการวินิจฉัยให้มาก
ขึ้น นพ.สสจ.มส.เน้นให้ทาประชาคม ซึ่งได้ดาเนินการแล้วในเขตเมือง
๓) เรื่องการเงิน เน้น LOI (Letter of intent) ได้ไปทา MOU ที่จ.แพร่ มีหลายส่วน ที่เกี่ยวข้องกับ CUP คือ การ
ให้ลดปริมาณคงคลังลง ที่ผ่านมาพบว่า มีหลายรพ.สต. และหน่วยงานคืนของมามากพอสมควร ขอขอบคุณ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- เอกสารรายงานการประชุม คปสอ.เมือง ครั้งที่ 5 / ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕9
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารรายงานการประชุม จานวน 22 หน้า
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและสรุปความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ (หัวหน้าฝ่ายพัสดุ)
1) การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ รพ.สต. ปี 2559 จานวน 16 เครื่อง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ Note
book จานวน 5 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จานวน 15 เครื่อง ได้จัดซื้อและส่งมอบให้ รพ.สต.เรียบร้อยแล้ว เมื่อ
เดือนมิถุนายน 2559
จากหลักเกณฑ์งบค่าเสื่อม ปี 25๕๙ การจัดซื้อต้องระบุว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ไม่ได้ หรือเสื่อมสภาพ
ใช้การไม่ได้ ใน รพ.มีคอมพิวเตอร์ จานวน ๔ เครื่อง ที่ใช้การไม่ได้ แต่คืนพัสดุได้แค่ ๓ เครื่อง ส่วนใน รพ.สต.กาหนดว่า
เป็นการทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ แต่ไม่เห็นเครื่องคอมพิวเตอร์
ประธาน : ฝากให้ รพ.สต.ทาจาหน่ายด้วย เพื่อมิให้ครุภัณฑ์ล้น รพ.สต.
คุณชาญชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุ : ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งให้เหตุผลในการจัดซื้อเครื่องว่า ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ
2) ได้จัดซื้อและส่งมอบเครื่องปั่นฮีมาโตคริท ให้แก่รพ.สต.แล้ว งบจัดสรรจานวน 30,000.00 บาท จัดซื้อ
ในราคา 27,500.00 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
๔

3.2 รายงานสถานการณ์การเงินการคลังของสถานบริการ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
1) ระดับโรงพยาบาล (หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี)
1.1) รายงานสถานะการณ์การเงินโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
บัญชีย่อย
ยอดยกมา
เพิ่ม
ลด
คงเหลือ
เงินสด+ธนาคาร
60,192,117.21 34,808,578.11 21,140,421.97 73,860,273.35
ลูกหนี้ Non UC

21,597,817.95

7,562,115.28

13,928,466.37

15,231,466.86

รวม เงินสด+ลูกหนี้

81,789,935.16 42,370,693.39

สินค้าคงคลัง

31,139,315.82

8,266,313.49

รวมเงินสด+ลูกหนี้+
คงคลัง
รวมเจ้าหนี้การค้า

112,929,250.98

50,637,006.88

73,286,904.64

9,439,587.64

11,282,378.49

71,591,795.79

รวมเจ้าหนี้อื่น

38,995,883.22

8,159,060.94

13,479,982.02

34,134,306.64

รวมหนี้

112,282,787.86 17,598,648.58 24,762,360.51

35,068,888.34 89,091,740.21
51,179.00

39,354,450.31

35,120,067.34 128,446,190.52

สรุปเงินสดกับเจ้าหนี้ ติดลบ

- 31,865,829.08

ถ้ารวมเงินสด+ลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บได้กับเจ้าหนี้ ติดลบ

- 16,634,362.22

105,726,102.43

ถ้ารวมเงินสด+ลูกหนี้+สินค้าคงคลังกับเจ้าหนี้
22,720,088.09
1.2) ระดับภาวะวิกฤติทางการเงินของ รพ. ณ สิ้นปี ก.ย. 56 – 58 และปีงบประมาณ 2559 (พ.ค.59)
ก.ย.56 ก.ย.57 ก.ย. ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.
ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59
58
58
7
3
1
3
3
5
2
3
3
4
1.3) สภาพคล่องทางการเงิน การคลังของ รพ. ณ เดือนพฤษภาคม 2559
Current
Quick Ratio
Cash
I/E Ratio Risk Scoring เงินสดคงเหลือหลังจากหักหนี้สิน
Ratio
≥ 1.0
Ratio
≥1
7 ระดับ
(ล้านบาท
≥ 1.5
≥ 0.8
1.21
0.63
0.60
4
-20.87
ประธาน : โดยสรุปเมื่อหักหนี้แล้วยังติดลบอยู่ 16 ล้านบาท หากขายสินค้าหมด ยังมีเงินอยู่ แต่เอาแน่นอนไม่ได้ สินค้า
คงคลังขายไป ไม่ได้เงิน ไม่ต้องเอามาบวก prepaid ได้ครบหมดแล้ว จะไม่มีเงิน UC เข้ามาแล้ว ยกเว้นเงิน High Cost
และเงินพิเศษ ขอให้ระมัดระวังการใช้จ่ายเงินทุกอย่าง ได้จ่ายเงินให้ รพ.สต.หมดแล้ว เงินที่มีอยู่ต้องใช้จนถึงเดือน ก.ย.
59 รพ.ศรีสังวาลย์ได้งดการประชุม / อบรมทั้งหมด เกรงว่าจะไม่มีเงินจ่ายเงินเดือน, ค่าน้า, ค่าไฟฟ้า, ค่าสินค้า
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4) ระดับ รพ.สต. (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
- สถานะการเงินของ รพ.สต. ในภาพรวมอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีเงินคงเหลือหลังจากหักหนี้ทั้งหมด
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จานวนเงิน...............บาท (เอกสาร 1)
คุณจ๋ามคา นักวิชาการการเงิน สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : รพ.สต.ไม้ฮุงไม่ส่งงบ 6 เดือนแล้ว แต่ว่าสถานะการเงินของทุก
แห่งยังพอมีเงินใช้อยู่
๕

ประธาน : ฝาก รพ.สต.วางแผนการใช้เงินให้ดี เพราะเงิน pre-paid จะได้รับในเดือนตุลาคม 2559 เนื่องจาก รพ.ศรี
สังวาลย์ต้องกันเงินไว้ช่วย รพ.ปางมะผ้า และรพ.แม่สะเรียง สาหรับเรื่องเงินระเบียบฉบับที่ ๘ จ่ายถึงสิ้นปีนี้ ซึ่งได้กันเงิน
ไว้แล้ว ส่วนเรื่องที่ต้องซื้อของอีก ๒ เดือนจะคุยกับการเงิน เภสัชกร และพัสดุต่อไป
1.3) รายงานข้อมูลคงคลังยาของ รพ.สต. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จานวนเงิน..... บาท (จากรายงานบัญชี
ประจาเดือน) (เอกสาร 1)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3) รายงานผลการสารวจเครื่องวัดความดันโลหิตแบบบีบมือ และ CUFF ของ รพ.สต. อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2559 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ได้เสนอต่อผู้อานวยการ รพ.ทราบแล้ว และเห็นชอบให้ รพ.
สต. เบิกวัสดุตามระบบปกติ (เอกสาร 2 )
คุณชาญชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุ : ได้ของมาแล้ว ขอให้ รพ.สต.เบิกที่พัสดุได้เลย และได้แจ้งให้ รพสต.ทราบทางไลน์แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4) รายงานผลการสารวจตู้เย็น ของ รพ.สต. อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2559 กลุ่ม
งานเวชกรรมสังคม ได้เสนอต่อผู้อานวยการ รพ.ทราบแล้ว และเห็นชอบให้ รพ.สต. เสนอความต้องการเข้าแผนงบลงทุน
ปี 2560 เสนอรองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ (เอกสาร 2)
ประธาน : ให้ รพ.สต.ทาแผนครุภัณฑ์มาได้เลย โดยใช้งบลงทุน ปี 25๖๐ รพ.สต. ที่มีตู้เย็นแล้ว ๒-3 เครื่อง จะเบิกไปอีก
ทาไม ถ้าเห็นว่าเป็นรุ่นเก่าไม่ได้มาตรฐานให้ทาเรื่องคืนเพื่อจาหน่าย และให้เหตุผลมาว่าเบิกใหม่ทาไม
คุณสวัสดิ์ ผอ.รพ.สต.ป่าลาน : จากการเยี่ยมสารวจ DHS-PCA รพ.สต. ปี 2559 พบว่า ตู้เย็นชารุดและเป็นตู้เย็น 2
ประตู ทีมเยี่ยมได้แนะนาให้จัดซื้อตู้เย็นใหม่
คุณทวีบุญ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : แจ้งว่าตามมาตรฐานตู้เย็นเก็บวัคซีนควรเป็นตู้เย็น 2 ประตู
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติให้ รพ.สต.จัดซื้อตู้เย็นใหม่ได้พร้อมระบุเหตุผลในการจัดซื้อและจัดลาดับคิวมาด้วย
3.5) กาหนดเวลาการประกันคุณภาพเครื่องเจาะน้าตาลปลายนิ้วของรพ.สต.
เลขานุการ : จะประสานกับคุณอุทัย ให้อีกครั้ง เรื่อง กาหนดเวลาการประกันคุณภาพเครื่องเจาะน้าตาลปลายนิ้ว จากที่
แลปบอกว่าต้องนาเครื่องมาตรวจสอบคุณภาพทุกเดือน เหตุผลที่ให้เอามาตรวจที่ รพ.ศรีสังวาลย์ ไม่ทราบว่าน้ายามีราคา
แพงหรือไม่
ประธาน : สอบถามว่า รพ.สต.ทาอย่างไร
คุณชัยยุทธ ผอ.รพ.สต.ห้วยหมากลาง : แจ้งว่าได้นาเครื่องมาตรวจสอบอยู่
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติมอบหมายให้เลขานุการทาหนังสือเป็นทางการแจ้ง รพ.สต.ต่อไป
3.6) ผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนมิถุนายน 2559
1. ผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้มของรพ.ศรีสังวาลย์ (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ)
2. ผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้มของ รพ.สต. (สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
คุณดวงดี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ : แจ้งว่าได้ส่งข้อมูลทุกเดือน แต่ยังไม่ได้ปรับปรุงอะไร ซึ่งอยู่ที่การบันทึก
ข้อมูล ตามหนังสือของ สสจ.มส.แจ้งว่า ให้สถานบริการกาหนดผู้รับผิดชอบ รพ.ศรีสังวาลย์คงต้องประชุม เพื่อแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบต่อไป
ประธาน : ฝากคุณดวงดี เร่งดาเนินการในเรื่องนี้ เป็นห่วงเรื่องการปรับปรุงแฟ้ม person
คุณดวงดี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ : ได้เคลียร์กับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ให้ปรับปรุงข้อมูลใหม่ ขณะนี้ยัง
ไม่ได้ทา ซึ่งตอนนี้ได้ปรับปรุงข้อมูลและส่งไปก่อนแล้ว ตัดคนที่ไม่ใช่คนไทยออกไป ตอนนี้เหลือประมาณ ๕,๐๐๐ กว่าคน
ต้องรอหลังการสารวจของ วสค.ใหม่ (ตาบลจองคา)
ประธาน : เป็นเรื่องของ CUP ที่ต้องเคลียร์ type area ให้ชัดเจน เพื่อให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด หลังสารวจข้อมูล
แล้ว ขอให้ทีมข้อมูลมาช่วยกันดูรายตาบล ให้เคลียร์กันให้เสร็จสิ้นไปเลย
๖

คุณชัยยุทธ ผอ.รพ.สต.ห้วยหมากลาง : ข้อมูลประชากรในส่วนของ สสอ.เมือง ได้คุยกันในทีมข้อมูลแล้ว โดยได้คัดแยก
ข้อมูลประชากร ให้ทุก รพ.สต.ไปดู type area ของ person ตอนนี้พบว่า ยังไม่ถูกต้อง ข้อมูล type area ของทุก รพ.
สต. พบว่า ข้อมูลผิดที่ ส่วน รพ.ศรีสังวาลย์มี จานวน 975 ราย ต้องปรับ type area เป็นประเภท 4 ทั้งหมด (เอกสาร
3)
คุณดวงดี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ : ข้อมูลอยู่ที่หลายฝ่าย ทาให้ type area ไม่ตรง
ประธาน : เมื่อดูข้อมูลใน HDC ยังพบคลาดเคลือนค่อนข้างมาก
คุณสวัสดิ์ ผอ.รพ.สต.ป่าลาน : พบคลาดเคลื่อนจากเลขบัตรประชาชน
คุณมัลลิกา กลุ่มการพยาบาล : ข้อมูล ๔๓ แฟ้ม ถ้าสามารถเคลียร์ข้อมูลได้จะดี เพราะมีผลเรื่อง FTE ที่ผ่านมาเขาไปใช้
ข้อมูลประชากรของงานประกันสุขภาพ สสจ.มส. ถ้าข้อมูลน้อยจะมีผลต่อการวางแผนอัตรากาลัง และเรื่องงบประมาณ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7) การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ของอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ปี 2559 และการประชุมคณะกรรมการ
HRM และ HRD ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและรพ.ศรีสังวาลย์
ประธาน : ฝากทีม HRD รพ.ศรีสังวาลย์เป็นพี่เลี้ยง ให้วางแผนพัฒนาคน โดยให้ทาไปพร้อมๆ กันในทุกวิชาชีพของ CUP
รวมทั้งเรื่องเรียน
คุณมัลลิกา กลุ่มการพยาบาล : ขอหารือบุคลากรที่จะไปอยู่ รพ.สต. จานวน 4 คน ยืนยันยังเป็นคนเดิม คาดว่า
พยาบาลวิชาชีพที่ไปอบรมข้าราชการใหม่จะกลับมาปฏิบัติงานที่ ward จนถึงเดือนกันยายน 2559 ส่วนพยาบาลวิชาชีพ
ที่จะไปอยู่ รพ.สต.จะให้ เวียนงาน ANC, ER, LR และเวชกรรมสังคม จึงจะส่งไปปฏิบัติงานที่ รพ.สต.ต้นเดือนตุลาคม
2559 และนักวิชาการสาธารณสุขที่จะไปอยู่ รพ.สต.ห้วยปูลิง ได้ฝึกงานอยู่ที่เวชกรรมสังคม จะขอฝึกงานฝากครรภ์ที่รพ.
ศรีสังวาลย์ก่อนจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2559 จะไปปฏิบัติงานที่ รพ.สต.ห้วยปูลิง ต้นเดือนสิงหาคม 2559 สาหรับ
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 25๖๐ จะทาร่วมกันระหว่าง รพ.ศรีสังวาลย์กับ รพ.สต. ขอให้ทาง รพ.สต.เสนอมาว่าต้องการ
อบรมเรื่องอะไรบ้าง
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : จะส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานที่รพ.ศรีสังวาลย์ 1 คน ในเดือน ส.ค.59
คุณมัลลิกา กลุ่มการพยาบาล : จะให้ช่วยงานให้รหัสโรค หรือ Audit Chart
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติตามที่ประธาน และคุณมัลลิกา เสนอ
3.8) การคีย์ข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละ
โครงการปี 2559 ของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนในเว็บไซด์ สสจ.มส. ข้อมูล
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม ๒๕๕๙ (เอกสาร 4)
หน่วยงาน
จานวน
โครงการ
ร้อยละ งบประมาณ
งบประมาณที่ ร้อยละ
โครงการ ดาเนินการเสร็จ สาเร็จ รวมทั้งสิ้น บาท ใช้ไป
บาท
แล้ว
รพ.ศรีสังวาลย์ 13
1
7.69 1,300,891.00 581,510.80 44.70
สสอ.เมือง มส.
4
0
0.00 841,020.00 286,350.00 34.05
รวม
17
1
5.88 2,141,911 867,860.80 40.52
ประธาน : ขอแจ้งก่อนว่า ปีนี้เงิน PP จะได้รับเงินมามาก เพราะผู้ตรวจราชการได้ช่วยมา แต่ สปสช.ไปจัดสรรงบเป็น PP
Basic เงินที่ได้มาเป็นเงินช่วยเหลือที่ต้องเอาไปจ่ายเป็นค่ายา ส่วนเรื่องการใช้เงิน PP เป็นมติของประเทศและเขตว่า จะ
ใช้เงินจากบัญชี UC โดยตรงไม่ได้ การใช้ต้องมีโครงการ หรือมียอดคนไข้ PP มาตัดเข้าเงินบารุง รพ. ขอให้คุณสุชาดา
ประสานกับเลขานุการ ซึ่งต้องกันเงินโครงการไว้ ส่วนเงินที่เกินจากโครงการให้เอาผลงาน PP มาตัดเช่น ค่า lab ANC,
TSH, ยาที่ใช้กับงานส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ
คุณสุชาดา หัวหน้าฝ่ายการเงิน : จะเอาเงินคาไว้ในบัญชี UC
๗

ประธาน : คาเงินไว้ในบัญชี UC ไม่ได้ ขอให้เลขานุการเป็นที่ปรึกษาแก่คุณสุชาดาก่อน ต้องกันเงินที่เขียนโครงการเอาไว้
ทั้งหมดก่อน เพราะมีภาระที่ต้องจ่ายอยู่ ส่วนเรื่องโครงการที่ เลขานุการได้ดาวน์โหลดมา ยังไม่มีการ update ข้อมูลหน้า
เว็บไซด์ จะทาอย่างไรให้มีการ update ข้อมูล และพบว่าเปอร์เซนต์การเบิกยังน้อยอยู่ ขอให้ผู้รับผิดชอบเร่งดาเนินการ
ส่วนเรื่องยืมเงินจะซีเรียส เพราะประธานมีอานาจให้ยืมเงินได้ในวงเงิน ๒๐,๐๐๐.00 บาท เท่านั้น ฝากเจ้าหน้าที่ทุกคนที่
ยืมเงินไปแล้ว ขอช่วยล้างเงินยืมด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.๑ เรื่องจากรองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ : ไม่ได้เข้าประชุม
4.2 เรื่องจากสสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน :
4.3 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภารกิจปฐมภูมิ : ไม่ได้เข้าประชุม
4.4 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล :
- ตามที่คุณมัลลิกาแจ้งแล้ว
4.5 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มอานวยการ : ไม่ได้เข้าประชุม
4.6 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาตร์ : ไม่มี
4.7 เรื่องจากหัวหน้า นคม.ที่ ๑.๑.๗ ผาบ่อง : ไม่ได้เข้าประชุม
4.8 เรื่องจากหัวหน้า นคม.ที่ ๑.๑.๘ ปางหมู : ไม่ได้เข้าประชุม
4.9 เรื่องจากหัวหน้าฝ่ายการเงินโรงพยาบาล
- จะงดให้เจ้าหน้าที่ยืมเงินไปราชการ หรือทางานในเดือนก.ย.59 ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งยืมเงืนถึงเดือน ส.ค.59 เท่านั้น
เนื่องจากจะเคลียร์เงินกันให้เสร็จสิ้นภายในเดือนก.ย.59 ส่วนโครงการที่ผู้อานวยการ รพ.ศรีสังวาลย์ อนุมัติแล้ว ขอให้ไป
ลงทะเบียนที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
ประธาน : ขอให้ทาหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เช่น เวชกรรมสังคม, สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน ในปี 59
อยากปิดงบให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ย.59 ยกเว้นเรื่องเร่งด่วน หรือฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ที่มีโครงการขอให้เร่งดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.- ส.ค.59 เพื่อปิดบัญชีเป็นปีๆ ไป อยากเคลียร์รายงานการเงินให้สมบรูณ์ เป็นที่น่าเชื่อถือ
คุณสุชาดา หัวหน้าฝ่ายการเงิน : วันที่ 1-5 ส.ค.59 CFO เขตจะเข้ามาตรวจประเมิน รพ. ดูหน่วยงานพัสดุ, คลังยา,
การเงิน, ward หรืออาจถึง รพ.สต. ขอให้เตรียมรับ
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติตามที่ประธานเสนอ
4.10 เรื่องจากหัวหน้าฝ่ายพัสดุโรงพยาบาล
1) รายงานมูลค่าการเบิกจ่ายวัสดุการแพทย์, วัสดุงานบ้าน, วัสดุสานักงาน และ วัสดุวิทยาศาสตร์ ของ รพ.สต. อ.
เมืองแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ ๒๕๕9 เดือนมิ.ย.59 จานวน 22,635.23 บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบห้า
บาทยี่สิบสามสตางค์) (เอกสาร 5)
เดือนที่เบิก
จานวนมูลค่าที่เบิก บาท
การแพทย์
งานบ้าน
สานักงาน
วิทยาศาสตร์
รวม
มิ.ย.59
13,557.23 7,690.00
503.00
885.00
22,635.23
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.11 เรื่องจากหัวหน้างานผู้ป่วยนอก :
1) แจ้งตารางบริการคลินิกจิตเวช, คลินิกตา, คลินิก หู คอ จมูก และ คลินิก CKD ดังนี้
วันที่ให้บริการ
คลินิก
วันจันทร์
คลินิกหู คอ จมูก
วันจันทร์บ่าย
คลินิก CKD
วันอังคาร
คลินิกตา
วันพุธ
คลินิกเลิกสุรา
คลินิกหู คอ จมูก
วันพฤหัสบดี
คลินิกจิตเวช
คลินิกตา
วันศุกร์
คลินิกจิตเวช
วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน คลินิกเลิกบุหรี่
2) ตอนนี้มีแพทย์ไปช่วยตรวจที่ CMU ในวันอังคารและพฤหัสบดี แต่ไม่ทุกวัน
ประธาน : ขอมอบหมายให้คุณศุภนิจ ช่วยทาตารางบริการ ส่งให้คุณณยศ ประชาสัมพันธ์, ทาหนังสือแจ้ง รพ.สต.ด้วย
และประสานกับคุณจารุณี เรื่องแพทย์ออกตรวจที่ CMU เป็นห่วงเรื่องสถานที่
คุณจารุณี ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม : ขณะนี้ได้ทาห้องตรวจเสร็จแล้ว โดยเอา parcision ไปกั้น และได้เอา
เครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องทันตกรรมข้างบนมาใช้ก่อน เสนอขอคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
คุณชาญชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุ : เสนอจัดซื้อคราวเดียวกัน รวม 7 เครื่อง โดยใช้เงินบารุง
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติตามที่ประธานเสนอและให้เอาเรื่องจัดซื้อคอมพิวเตอร์มาให้ประธานดูก่อน
3) แพทย์ได้ออกปฏิบัติงานที่ รพ.สต. เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ที่ รพ.สต.ผาบ่อง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.12 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๑3 เรื่องจากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โดย คุณอัยการ เรือนคา เภสัชกร
- ได้ดึงสิทธิ์ผู้ ป่วยที่ refill ยา และการตรวจแลป ไม่แน่ใจเรื่องความถูกต้องของสิ ทธิ์ก่อนการจ่ายยาให้ผู้ป่ว ย
เนื่องจาก รพ.สูญเสียเงินเป็นจานวนมาก ทางเภสัชกรจะส่งรายชื่อผู้ป่วยที่ refill ยาให้ รพ.สต.ทุกแห่งไปตรวจสอบยืนยัน
เรื่องสิทธิ์ผู้ป่วย
ประธาน : อยากให้ รพ.สต.เก็บเงินเพื่อให้มีเงินบารุงเพิ่มขึ้นใน รพ.สต. จึงได้คุยเรื่องนี้ เอาข้อมูลนี้ไปตรวจสอบสิทธิ์ เมื่อ
ผู้ป่วยมาใช้บริการที่ รพ.สต.ให้เก็บเงินด้วยเพราะมีสิทธิ์เบิกอยู่แล้ว เช่น สิทธิ์ข้าราชการ ส่วนคนต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิ์ใดๆ
ให้เก็บเงิน หรือให้ไปขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
คุณดวงดี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ : จะกลายเป็นข้อมูลบริการที่ซ้ากันหรือไม่ เพราะมีการเปิด Visit 2 แห่ง
คือ ที่รพ.ศรีสังวาลย์ และ รพ.สต.
คุณยุทธชัย ผอ.รพ.สต.ห้วยหมากลาง : ขอให้ รพ.ออกใบแจ้งหนี้ รพ.สต.จะไปทวงหนี้ให้
ประธาน : สิ่งที่สูญเสียคือ ข้าราชการมีสิทธิทาบัตรจ่ายตรง แต่มาใช้สิทธิผู้ป่วยนอก ขอให้ รพ.สต.ไปแจ้งให้มาทาบัตรจ่าย
ตรงที่รพ.ศรีสังวาลย์
คุณดวงดี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ : เภสัชกรได้จ่ายยาจริง ส่งข้อมูลไปให้การเงินๆ คิดเงิน เรียกเก็บจาก
กรมบัญชีกลาง ดึงข้อมูลจากการเงินเป็นลูกหนี้ เคลม สกส. ถ้าไม่ส่งข้อมูลมาทาเป็นลูกหนี้จะไม่ออก กรณีผู้ป่วยนอกให้
จ่ายเงินสด ถ้าไม่มีข้อมูลเป็นจ่ายตรง การทาบัตรจ่ายตรงเช่นทาวันที่ 1 จะเริ่มมีสิทธิ์ในวันที่ 18 เพราะเป็นรอบๆ
๙

ประธาน : กระบวนการภายนอกขอความช่วยเหลือให้ข้าราชการมาทาสิทธิ์จ่ายตรง ส่วนกระบวนการภายใน ขอฝาก
เภสัชกรอัยการ ไปคุยกัน เพราะต้องสอบสิทธิ์ใหม่กับกรมบัญชีกลางอีกครั้ง ส่วนสิทธิ 30 บาทต่างจังหวัดจะทาอย่างไร
ขอให้เจ้าของสิทธิ์ย้ายหน่วยบริการ หรือให้ รพ.สต.เก็บเงิน
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : ให้ถ่ายสาเนาบัตรมาให้ รพ.สต. มาทาสิทธิ์จ่ายตรงให้
คุณดวงดี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ : โปรแกรม Hos-XP ได้ตั้งไว้ หากไม่ใช่ลูกหนี้ให้เก็บจากกองทุนโดยตรง
เพราะเป็ น ลู ก หนี้ เ งิ น สด มี ใ บแจ้ ง หนี้ เ ป็ น ลู ก หนี้ เ งิ น สด, ปริ้ น ท์ ใ บแจ้ ง หนี้ ใ ห้ ร พ.สต.ไปเก็ บ เงิ น มาให้ ก ารเงิ น ออก
ใบเสร็จรับเงิน
ประธาน : 2 สิทธิ์นี้ควรได้เงิน เพราะเป็นมูลค่าเป็นจานวนมาก เจ้าของสิทธิ์ต้องทาอะไรซักอย่างเช่น ทาบัตรจ่ายตรง,
ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติคือ ให้ข้าราชการมาทาบัตรจ่ายตรง และคนต่างด้าวไปขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว หากม
ดาเนินการขอให้ รพ.สต.เรียกเก็บเงินนาส่งการเงิน รพ.ศรีสังวาลย์
4.๑4 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๑5 เรื่องจากหัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๑6 เรื่องจากหัวหน้าคลินิกพิเศษ : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๑7 เรื่องจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โดย คุณจารุณี กาลังเก่ง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
1) การบริหารจัดการยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังในอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
- พบปัญหา คือ คนไข้ไม่กินยา, กินไม่ถูกต้อง, ไม่กินตามแพทย์สั่ง ด้วยเหตุผลต่างๆ นานา, พบยาเหลือเป็น
จานวนมาก ได้ยาใหม่ไป ไม่คืนยาเก่า, การเก็บยาฉีดไม่ถูกต้องโดยเฉพาะอินซูลิน, ขาดการรักษาไม่มาตามนัด, แกะยา
ออกจากแผงแล้วเอายามารวมในถุงเดียวกัน บางครั้งซองยา และฉลากยาอยู่คนละที่ละทาง แนวทางแก้ไขปัญหา คือ
1. อธิบายเกี่ยวกับวิธีกินยา /การเก็บยาเม็ด / ยาฉีดให้ตรงตามตาแหน่งที่เก็บ และสาธิต / ย้ายตาแหน่งการ
เก็บยาที่ถูกต้อง
2.การเก็บยากลับมาคืนกลุ่มงานเภสัชกรรม
3.ประสานงานกับกลุ่มงานเภสัชกรรมเกี่ยวกับการติดฉลากการเก็บยา/การนายาเก่ามาคืน / วิธีการรับประทาน
ยา/ การทบทวนเรื่องวิธีการใช้ยา ฯลฯ
4. ทาปฏิทินยาให้ผู้ป่วยกรณีไม่มีผู้ดูแล /อ่านหนังสือไม่ออก
5. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น รพ.สต. / ผู้ปว่ ยนอก / CMU ให้ผู้ป่วยนายาเก่ามาแลกยามาใหม่ตามนัดทุก
ครั้ง
6. จัดประชุมหารือ หาแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
7. ให้ความรู้เรื่องยา NCD แก่ จนท.รพ.สต. ปี 2560 และส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย
เภสัชกรอัยการ : ผู้ป่วยสะสมยาที่บ้าน ควรให้ความรู้ care giver บางบ้านปล่อยให้ผู้ป่วยกินยาเอง ญาติไม่รู้ ขอฝาก
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และ care giver ประจาบ้าน หรือ อสม. ไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยบ่อยๆ และเก็บยามาคืน
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : ถ้าผู้ป่วยมาที่ รพ.สต. ขอให้ผู้ป่วยเอายาเก่ามาด้วย
ประธาน : Person ของอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ที่อายุเกิน 100 ปี ขอให้เอาออกจากทะเบียน ให้ประสานกับคุณอรรถ
สสจ.มส. มีผู้ป่วยที่อายุ 190 ปี ยังรับยา NCD อยู่ ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย
คุณอัญชลี ผอ.รพ.สต.หมอกจาแป่ : ใช้เลขประชาชนคีย์ อายุ 73 ปี กลายเป็นอายุ 100 กว่าปี
ประธาน : คนนี้หรือเปล่าที่มีปัญหา แจ้งเกิดผิดหรือไม่ ขอคุณอัญชลี ถ่ายรูปส่งให้นายอาเภอ
2) สรุปรายงานการสอบสวนโรคในเรือนจาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
2.1) รายชื่อผู้เข้าร่วมการสอบสวนโรค ดังนี้
1. นางเนตรดาว ไทยกระโทก ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
2. นางเยาวลักษณ์ กิจทาทอง
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
๑๐

3. ทีมควบคุมโรคสานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2.2) สรุปผลการสอบสวนโรค จากการตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฎิบัติการในผู้ต้องขังที่มีอาการ
แขนขา อ่อนแรง จานวน ๕๐ คน พบว่า
 ผู้ป่วยมีอาการเข้าได้กับโรคไฮเปอร์ไทรอยด์ จานวน 11 ราย และได้ตรวจเลือดหาฮอร์โมนไม่พบ
ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ
 ผู้ป่วยอาการเข้าได้กับภาวะขาดวิตามินบี 1 จานวน 30 ราย และได้สุ่มตรวจเลือด จานวน 5 ราย
พบภาวะขาดวิตามินบี 1 ทั้ง 5 ราย
สรุป พบภาวะการขาดของวิตามินบี 1 ภายในเรือนจาแม่ฮ่องสอนจริง ได้แนะนาให้ปรับเปลี่ยนเรื่อง ภาวะ
โภชนาการและรับประทานวิตามินบี 1 หรือฉีดรักษาในรายที่มีอาการเบื้องต้น
3) รายงานการเฝ้าระวังโรคจากรายงาน ๕๐๖ เดือนมกราคม – พฤษภาคม ๒๕๕9
3.1) ความทันเวลาของการส่งรายงาน 506 อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30
มิถุนายน 2559 โดยมีเป้าหมายส่งทันเวลา ≥ ร้อยละ 80 ดังนี้
รายการ
จานวน
1. บัตรรายงาน 506 ทั้งหมด ฉบับ
1,760
2. ส่งทันเวลา
ฉบับ
1,378
3. ร้อยละส่งทันเวลา
78.30
4. ส่งไม่ทันเวลา
ฉบับ
382
5. ร้อยละส่งไม่ทันเวลา
21.70
หมายเหตุ รพ.สต.ที่ไม่มีรายงาน 506 ได้แก่ รพ.สต.น้ากัด, รพ.สต.ห้วยปูลิง และรพ.สต.ห้วยผา
3.2) สรุปความครอบคลุมของการรายงานระบบเฝ้าระวังผู้ป่วย (สัปดาห์ที่ 1 – 26 พ.ศ.2559) ถึงวันที่ 2
ก.ค.59 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน มีเป้าหมาย ≥ ร้อยละ 80 พบว่าผ่านเกณฑ์ 11 แห่งจากหน่วยบริการทั้งหมด
17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64.70
รพ.สต.ที่ตกเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.น้ากัด, รพ.สต.หนองขาวกลาง, รพ.สต.ห้วยปูลิง, รพ.
สต.รักไทย, รพ.สต.ห้วยผา และรพ.สต.ห้วยหมากลาง
รพ.ศรีสังวาลย์ รายงานโรค 506 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ มีรายงาน 506 สัปดาห์ละไม่ต่ากว่า 30 ราย
แต่สัดาห์ที่ 10 มีเพียง 18 ราย
3.3) อันดับอัตราป่วยด้วยโรคในระบบเฝ้าระวัง_รายงานทั้งหมด อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 1
มกราคม – 30 มิถุนายน 2559 ดังนี้
อันดับ โรค
ป่วย อัตราป่วย ตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย ประชากร
1 Diarrhea
773 1,429.71
0
0.00
0.00 54,067
2 Pyrexia
209
386.55
0
0.00
0.00
54,067
3 Pneumonia
188
347.71
0
0.00
0.00
54,067
4 H.Conjunctivitis
129
238.59
0
0.00
0.00
54,067
5 Food Poisoning
124
229.34
0
0.00
0.00
54,067
รายละเอียดตาม (เอกสาร 6 )
คุณนิตยา สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : รพ.สต.น้ากัดและห้วยผา ไม่มีรง.๕๐๖ ทีมอาเภอได้ไปติดตามแล้ว พบปัญหา คือ การ
ลงรหัสโรคผิดจึงไม่ขึ้นรายงาน 506 แต่ OPD Card มีการวินิจฉัยโรค 506 อยู่ ซึ่งได้แก้ไขแล้ว กรณีไม่มีรง.506 ขอให้
รพ.สต.แจ้ง Zero Report
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : สอบถาม รพ.สต.ห้วยปูลิงไม่มี รง.506
๑๑

ประธาน : คงเป็นประเด็นเดียวกันกับที่คุณนิตยาเสนอ
4) รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ตั้งวันที่ 1 มกราคม 2559 – 14 กรกฎาคม
2559 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จานวน 19 ราย อัตราป่วย 35.14 ต่อแสนประชากร กาลังรักษาอยู่ 3 ราย อัตรา
ป่วย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ต.ปางหมู จานวน 10 ราย อัตราป่วย 65.75, ต.จองคา จานวน 6 ราย อัตราป่วย 91.72
และ ต.ห้วยปูลิง 1 ราย อัตราป่วย 32.46 ในเดือน ก.ค.59 พบผู้ป่วย จานวน 5 ราย ได้แก่ ต.ผาบ่อง (บ.ห้วยเดื่อ 2
ราย, ต.ปางหมู (บ.ในสอย 1 ราย), ต.จองคา (ชุมชนกาดเก่า 1 ราย) และต.หมอกจาแป่ (บ.ห้ วยโป่งอ่อน 1 ราย)
(เอกสาร 7) รายงานผลการจัดประชุม war room และทาประชาคมในเดือนมิ.ย.-ก.ค.59 ดังนี้
วัน เดือน ปี
การดาเนินการ
20 มิ.ย.59
จัดประชุม war room อ.เมือง มส. ครั้งที่ 2
30 มิ.ย.59
จัดประชุม war room ต.จองคา ครั้งที่ 1
6 ก.ค.59
ทาประชาคมหมู่บ้าน บ.ในสอย
6 ก.ค.59
ทาประชาคมหมู่บ้าน บ.กุงไม้สัก
6 ก.ค.59
ทาประชาคมหมู่บ้าน บ.ห้วยเดื่อ
12 – 15 ก.ค.59 ทาประชาคมในชุมชน ต.จองคา จานวน 6 ชุมชน
คุณจารุณี ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม : แจ้งว่าปัญหาการทาประชาคมในตาบลจองคาที่พบ คือ คนมาน้อย,
ได้รับความร่วมมือจาก สสอ.เมืองมส., รพ.สต. และ นคม. ปัญหา คือ บ้านพักข้าราชการ วันนี้สารวจที่อุตุนิยมวิทยา
สารวจ 6 หลัง พบลูกน้ายุงลายทั้ง 6 หลัง
ประธาน : ให้ทาหนังสือรายงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ท่าน ผวจ.จะสั่งการให้ รวมถึงทาหนังสือเรียน
นายอาเภอด้วย
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติมอบหมายให้กลุ่มงานเวชกรรมสังคมทาหนังสือรายงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอย่าง
ต่อเนื่อง, แจ้งหัวหน้าหน่วยราชการ และสาเนาเรียนนายอาเภอทราบด้วย
5) สรุปผลการเยี่ยมสารวจ DHS-PCA รพ.สต. อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
ระดับ
จานวน แห่ง ร้อยละ
ดีเยี่ยม
9
56.25
ดีเด่น
4
25.00
ดี
2
12.50
ไม่ผ่าน
1
6.25
รวม
16
100.00
ส่วนรายละเอียดของการเยี่ยม DHS-PCA และตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ (QOF) ของรพ.สต. จ ะ น า เ ส น อ ใ น ก า ร
ประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4) ได้ ส่ ง แบบเฝ้ า ระวัง พฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ป รับ แล้ ว เพื่ อขอความร่ ว มมื อจากรพ.สต.ทุก แห่ ง อาเภอเมื อ ง
แม่ฮ่องสอนสารวจในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.
ทุกแห่ง (เอกสาร 8 )
มติที่ประชุม รับทราบ
4.๑8 เรื่องจากฝ่ายสวัสดิการสังคม : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๑9 เรื่องจากงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ รพ.ศรีสังวาลย์ : ไม่ได้เข้าประชุม
4.20 เรื่องจาก PCT อายุรกรรม / NCD Board โดย คุณวรัญญพร จันทร์โสภา หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก
๑๒

- จะจัดอบรม BLS ในวันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ จานวน 4 รุ่น ทาในรูปของ CUP ขอให้เจ้าหน้าที่รพ.สต.แจ้ง
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมให้ รพ.ศรีสังวาลย์ทราบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.21 เรื่องจาก PCT สูติกรรม / MCH Board โดย คุณเสาวนิตย์ หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม
- แจ้งผลการนิเทศงานด้านอนามัยแม่และเด็กใน รพ.สต. ปี 2559 ได้ดาเนินการนิเทศงานครบทุก รพ.สต.แล้ว
จานวน 16 แห่ง ร้อยละ 100 ส่วนสสช. จานวน 1 แห่ง ร้อยละ 50 พบปัญหา คือ
1) การบริหารจัดการเครื่องมือทาคลอดฉุกเฉิน พบว่ามีเครื่องมือครบ แต่ยังไม่ได้จัดทาเป็น Box set ที่สะดวกต่อการใช้
งานทันที
2) การสอนการทาคลอดฉุกเฉิน ได้สอน จนท.รพ.สต.บางแห่ง และอสม.เกือบทุกแห่ง
3) ยาที่จาเป็นในหญิงตั้งครรภ์ ได้แก่ FeSO4, Triferdine, Calcium จะช่วยเรื่อง LBW และ Pre-Eclampsia บางแห่งมี
ไม่ครบ
4) ข้อมูลครรภ์เสี่ยง ขอให้ รพ.สต.ส่งให้ รพ.ศรีสังวาลย์ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน พบว่า รพ.สต.ยังส่งรายงานไม่
ทันเวลา ส่วนรพ.สต.ที่ส่งทันเวลา ได้แก่ รพ.สต.ห้วยหมากลาง, ผาบ่อง และนาป่าแปก ข้อมูลใช้สาหรับวางแผนการ
คลอด, ลด post term และรู้ว่าเสี่ยงอะไร ถ้าเราทราบว่าเสี่ยง ถึงเวลาคลอดไม่มาคลอด เราจะได้ตามได้ ดังนั้น ขอให้ส่ง
ข้อมูลทุกเดือนทันเวลาและครบถ้วนด้วย สาหรับข้อมูลครรภ์เสี่ยง ดังนี้
เดือน
risk 1 risk 2 risk 3 risk 4
รวม
พ.ค.59
46
28
52
0
126
มิ.ย.59
39
10
1
0
50
คุณพิสิษฐ์ ผอ.รพ.สต.นาป่าแปก : สอบถามว่าทาไม G9 ถึงไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
คุณเสาวนิตย์ หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม : เสี่ยงอยู่
ประธาน : Box set จะจัดการอย่างไร
คุณเสาวนิตย์ หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม : ให้ รพ.สต.ซื้อกล่องมาใส่เครื่องมือ จัดไว้เพื่อให้ง่ายต่อการหยิบไปใช้
เพราะรายการของมีครบแล้ว แต่ยังอยู่กระจัดกระจาย
ประธาน : ให้ทาให้เลย และตอน resterile ก็ส่งเป็น set ให้ รพ.สต. เลย จะดีหรือไม่
คุณเสาวนิตย์ หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม : เนื่องจากแต่ละแห่ง ขนาดชาม, ขนาดผ้าไม่เท่ากัน อยากให้ รพ.สต.
ทุกแห่งจัดการเอง
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติคือ ให้ รพ.สต.ทุกแห่งจัดเตรียม Box set เครื่องมือทาคลอดฉุกเฉินให้พร้อมใช้ และส่งทา
sterile ที่รพ.ศรีสังวาลย์
5.22 เรื่องจาก PCT ตา หู คอ จมูก โดย พญ.ปิยดา นามโคตร
1) จากการตรวจราชการและนิเทศงานของเขตสุขภาพที่ 1 รอบที่ 2 เสนอผลการดาเนินงานคัดกรองตาต้อกระจก
ในผู้สูงอายุ พบว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนทาผลงานได้ค่อนข้างน้อย ได้แค่ร้อยละ ๒๐ อาจมีปัญหาเรื่องการลงข้อมูล แต่เมื่อดู
ข้ อ มู ล ของแต่ ล ะต าบลของอ าเภอเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอนก็ พ บว่ า น้ อ ยจริ ง จึ ง ขอให้ ทุ ก รพ.สต.ช่ ว ยกั น ลงข้ อ มู ล ใน
www.vision2020thailand.org โดยให้ login ด้วยรหัสสถานบริการ การคีย์ข้อมูลมี 2 แบบ คือ คีย์ของเจ้าหน้าที่กับ
อสม. ในโปรแกรม อ.เมือง มส. มีข้อมูลผู้สูงอายุ จานวน 13,000 คน ยอดที่คีย์ ได้ร้อยละ 20 เป็นของรพ.ศรีสังวาลย์
(เอกสาร 9 )
ประธาน : สอบถามว่า รพ.สต.ได้ลงข้อมูลในเว็บไซด์หรือไม่ อาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าต้องลงข้อมูลในโปรแกรมด้วย คิด
ว่าเอาจาก HDC
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. : ไม่ทราบมาก่อนว่าต้องคีย์ข้อมูล ตัวแทนอาเภอไปรับเรื่องมา
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : ฝากตามเรื่องนี้
๑๓

คุณประภา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม : ตาบลจองคาได้ลงข้อมูลอยู่ แต่ รพ.สต.ไม่ได้ทา
คุณจงจิต กลุ่มงานจักษุ : คัดกรองเฉพาะในผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป กรณีอสม.คัดกรองให้ดูที่ 3 เมตร แล้วนับนิ้ว แจ้งเห็น
หรือไม่เห็น
คุณสวัสดิ์ ผอ.รพ.สต.ป่าลาน : หาก รพ.สต.คัดกรอง แล้วลงข้อมูลในโปรแกรม J-HCIS สามารถส่งออกข้อมูลได้เลย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.๒3 เรื่องจาก PCT กุมารเวชกรรม : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๒4 เรื่องจากหัวหน้างานบริหาร สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๒5 เรื่องจากหัวหน้างานวิชาการและสนับสนุนบริการ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน :
- ได้ประสานงานกับ รพ.สต. เอาเครื่องพ่นยูแอลวีมาพ่นในเขต ต.จองคา เสร็จสิ้นแล้ว ตอนนี้ได้ล้างและเตรียม
ส่งคืนแล้ว มีชารุด ๒ เครื่อง คือ เครื่องพ่นของ รพ.สต.น้ากัด และ รพ.สต.ปางหมู สายสตาร์ทชารุด ทาง สสจ.มส.จะนัด
ทีมช่างมาดูเครื่องให้ในวันที่ 13-15 ก.ค.59 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ รพ.สต.
มติที่ประชุม รับทราบ
4.๒6 เรื่องจากเจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน : ไม่มี
4.๒7 เรื่องจากผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง : ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา และดาเนินการต่อไป
1. สรุปผลการเยี่ยมสารวจ DHS-PCA อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยทีมเยี่ยม จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.59
(เอกสาร 10)
ประธาน : ประเด็นข้อเสนอแนะของทีมจังหวัด ให้นาไปปรับเป็นแผนพัฒนาในปีต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติตามที่ประธานเสนอ
2. กลุ่มงานสูติกรรม รพ.ศรีสังวาลย์ ได้ยืมเครื่องอุลตราซาวด์จาก รพ.แม่ลาน้อย ไปทาอุลตราซาวด์ที่ รพ.สต.
และ รพช. เนื่องจากตอนนี้มีสูติ-นรีแพทย์ 3 คน โดยได้ทาตารางบริการส่งให้ สสจ.มส.แล้ว
ประธาน : เป็นนวตกรรมที่ดี รพ.ศรีสังวาลย์ได้ออกให้บริการเชิงรุกด้านสูติกรรมเป็นสาขาที่ 3 หลังจากที่แพทย์ศัลยกรรม
กระดูกและจักษุแพทย์ได้ไปออกให้บริการที่ รพช.แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559
(เอกสาร 11)
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
แม่ฮ่องสอนได้จัดสรรงบให้เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนปี 2558 ดังนี้
1. แผนงานการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค กรณีสนับสนุนการดาเนินงานแม่และเด็กของหน่วยบริการ
ปี 2558 จากงบบัญชี 6 ปี 2557 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมได้ทาหนังสือขออนุมั ติเบิกจ่ายงบและแจ้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามหนังสือที่ มส 0032.205/178 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 ดังนี้

๑๔

ลาดับที่

ประเภทงบ

1.
2.

งบประมาณ ANC (ค่า ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการสาหรับหญิงตั้งครรภ์)
งบประมาณ PAP Smear

3.

งบประมาณ TSH

จานวนเงิน บาท
179,037.00
92,684.00
93,515.00

4.

หน่วยงานรับผิดชอบ สถานะการเบิกจ่าย
งบ
1. กลุ่มงานเทคนิค เบิกจ่ายเสร็จสิ้ นแล้ ว
การแพทย์
เมื่อวันที่..............
2. ฝ่ายพัสดุ
เบิกจ่ายเสร็จสิ้ นแล้ ว
เมื่อวันที่.............
เบิกจ่ายเสร็จสิ้ นแล้ ว
เมื่อวันที่.............
สสอ.เมือง มส.
เบิกแล้วจานวน
19,200.00 บาท

งบติดตามงานแม่และเด็กระดับ รพ.
30,000.00
สต.
รวม
395,236.00
เลขานุการ : แจ้งว่า รายการที่ ๑-๓ เป็นเงินของ รพ.ศรีสังวาลย์ จะประสานกับการเงินให้หาเอกสารดูว่าตัดงบแล้วหรือ
ยัง ส่วนรายการที่ ๔ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอนได้เอาไปรวมกับงบปี 25๕๙
คุณนิตยา สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : แจ้งว่าจะมีการนิเทศงานอีก 1 ครั้ง ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559
ประธาน : ฝากคุณสุชาดา ติดตามด้วย และฝากเคลียร์กับเลขานุการด้วยว่า ถ้าเคลียร์ปิดงบไปแล้ว ก็คือปิด แต่ต้อง
เคลียร์กันก่อน
คุณสุชาดา : มีเงินเหลื่อมข้ามปี เจ้าหน้าทีก่ ารเงินได้ตัดยอดไปหมดแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติมอบหมายให้คุณสุชาดา ไปตรวจสอบการเบิกจ่ายงบข้อ 1-3 และประสานงานกับ
เลขานุการด้วย
2. โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและทีมหมอครอบครัว (งบ PPD) ปี 2558 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมได้
ทาหนั งสือขออนุมัติเบิ กจ่ ายงบและแจ้ งหน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบให้ ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามหนังสื อที่ มส
0032.205/358 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ดังนี้
ลาดับที่
ประเภทงบ
จานวนเงิน บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ สถานะการเบิกจ่าย
งบ
1. ค่ า จั ด ท า ค ลิ ป ห ม อ
3,000.00 สสอ.เมือง มส.
เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
ครอบครัว
2. งบประมาณจั ง หวั ด และ
27,000.00 จินตนา โพธิ์ทิพย์
เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
เขต เยี่ ย มส ารวจ DHSรพ.ศรีสังวาลย์
(คงเหลือ 460.00
PCA
บาท ซึ่งเบิกไม่ได้แล้ว)
3. งบหมอครอบครั ว (งบ
8,000.00 คุ ณ ป ร ะ ภ า ท อ ง 1. จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ
PPD)
(สปสช.โอนงวดที่ 1 : 80 % วัฒนา
การแล้ว
= 6,400.00 บาท เมื่อวันที่ รพ.ศรีสังวาลย์
2. จัดประชุม
29 ก.ย.58)
คณะกรรมการศูนย์
COC CUP อ.เมือง
แม่ฮ่องสอน จานวน
2 ครั้ง เมื่อวันที่ 22
มกราคม 2559 และ
t 28-29 เม.ย.59
3. เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
๑๕

แล้ว
รวม
38,000.00
มติที่ประชุม รับทราบ
3. งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสาหรับพื้นที่ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ (งบ PPA ระดับพื้นที่) ปี
2558 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมได้ทาหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายงบและแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามหนังสือที่ มส 0032.205/354 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ดังนี้
ลาดับที่
ประเภทงบ
จานวนเงิน บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สถานะการเบิกจ่าย
งบ
1. งบค่าตรวจ TSH ในทารกแรกเกิด
86,800.00 1. กลุ่มงานเทคนิค เบิ กจ่ ายเสร็ จสิ้ นแล้ ว
การแพทย์
เมื่อวันที่ 5 ก.ค.59
2. ฝ่ายพัสดุ
2. ค่าจัดซื้อยาเม็ดเสริมไอโอดีนแก่หญิง
98,750.00 1. กลุ่ ม งา น เภ สั ช ดาเนินการจัดซื้อ
ตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
กรรม
เรียบร้อยแล้ว จานวน
2. ฝ่ายพัสดุ
3,950 ขวดๆ ละ
25 บาท จานวน
118,500 เม็ด จ่าย
ให้กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 792 คน
และเบิกจ่ายเสร็จสิ้น
แล้วเมื่อวันที่ 5 ก.ค.
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3. ค่าจัดซื้อชุดตรวจประเมินพัฒนาการ
56,000.00 1. คุณฉัตรา มูลฟอง จั ด ซื้ อ , ตรวจรั บ และ
เด็กให้แก่ รพ./รพ.สต.ในเครือข่ายอ.
กลุ่มงาน วสค.
ส่ ง มอบของให้ ห น่ ว ย
เมือง มส.
2. คุณศรีทุม คาดา บ ริ ก า ร แ ล้ ว แ ล ะ
หอผู้ป่วยเด็กอ่อน เบิ กจ่ ายเสร็ จสิ้ นแล้ ว
3. ฝ่ายพัสดุ
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.59
4. ค่ า บริ ห ารจั ด การและค่ า ใช้ ส อยใน
53,940.00 คุณเสาวลักษณ์
เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
การตรวจคัดกรองและผ่าตัดรักษาตา
ตานะเศรษฐ์
1. งบค่าตรวจคัด
ต้อกระจกในผู้สูงอายุ
แผนกจักษุ
กรองแล้ว จานวน
1. ค่าตรวจคัดกรองของทีมแพทย์
29,440.00 บาท
อาเภอละ 10,000 บาท ยกเว้นรพ.
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.58
ศ รี สั ง ว า บ ย์ จั ด ส ร ร เ พิ่ ม เ ติ ม อี ก
2. งบค่า Lab จานวน
19,440 บาท
24,500.00 บาท
2. ค่าตรวจ lab เพื่อวินิจฉัยรายละ
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.59
700 บาท จานวน 35 ราย เป็นเงิน
ผลการดาเนินงาน
24,500.00 บาท
พ.ย.-ธ.ค.58 ดังนี้
1. คัดกรองผู้สูงอายุ
ต.จองคา 154 ราย
2. ผ่าตัดตาต้อกระจก
๑๖

ในผู้สูงอายุ 64 ราย
รวม
295,490.00
มติที่ประชุม รับทราบ
4. งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสาหรับพื้นที่ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ (งบ PPA ระดับพื้นที่) ปี
2558 (โครงการติ ด ตาม กากั บ และประเมิน ผลการด าเนิ น งานสร้า งเสริ ม สุ ขภาพและป้ องกั น โรคของส านัก งาน
สาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) จานวนเงิน 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) สปสช.โอนเงิน 80 เปอร์เซนต์
จานวนเงิน 32,000.00 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์เมื่อวันที่ 29 กันยายน
2558 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมได้ทาหนังสือแจ้ง สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน ให้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามหนังสือที่
มส 0032.201/2257 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอนได้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จานวน 32,000.00 บาท (สามหมื่นสองพันบาท
ถ้วน) และยังค้างงบอีกจานวน 8,000.00 บาท (แปดพันบาทถ้วน) จะดาเนินการในเดือนสิงหาคม 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
5. งบประมาณในข้อ 1.3 และ ข้อ 1.4 สสจ.มส.ได้ขอความร่วมมือจาก CUP อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ส่งแผนปฏิบัติ
การและแผนการใช้จ่ายงบประมาณการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&PA) และ(P&PD) ปี 2558 ให้จังหวัด
ภายในวันที่ 30 ธ.ค.58 ซึ่งได้ส่งแผนเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร 12) และส่งรายงานผลความก้าวหน้าในการดาเนินงานตาม
แผนงานดั ง กล่ า วทุ ก วั น ที่ 15 ของเดื อ น เริ่ ม เดื อ นม.ค.59 ถึ ง วั น ที่ 15 มี . ค.59 ซึ่ ง เลขานุ ก ารได้ ส่ ง รายงานผล
ความก้าวหน้าดังกล่าวให้แก่ สสจ.มส.ทางอีเมล์ 152Plan@gmail.com แล้วเมื่อวันที่ 11 ก.ค.59 (เอกสาร 13 )
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 16.07 น.
(ลงชื่อ) จินตนา โพธิ์ทิพย์
(นางสาวจินตนา โพธิ์ทิพย์)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

วรเชษฐ เต๋ชะรัก
(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

๑๗

