รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ 7 / ๒๕๕9
วันที่ 16 กันยายน ๒๕๕9
ณ ห้องประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีสังวาลย์
------------------------------------------ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีจานวนทั้งสิ้น ๔3 คน
 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าประชุม จานวนทั้งสิ้น 31 คน
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตาแหน่งใน คปสอ.
๑. นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก
ผู้อานวยการ รพ.ศรีสังวาลย์ รพ.ศรีสังวาลย์
ประธาน
2. น.ส.ชวนชื่น
หัวหน้ากลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
รพ.ศรีสังวาลย์
รองประธาน
ดุษฏีประเสริฐ
3. นางสาวราศรี คันธีสาร
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
4. นายกาพล จิตซื่อ
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ
รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
๕. นายดวงดี ชมภู
หัวหน้าฝุายแผนงานและ
รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
สารสนเทศ
๖. นางสาวศิริพร เดชะ
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
หัวหน้างานจ่ายยาผู้ปุวยนอก
และผู้ปุวยใน
๗. นางสาวศุภนิจ ธรรมวงศ์ หัวหน้างานผู้ปุวยนอก
รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
๘. นางสาววรัญญพร
หัวหน้าหอผู้ปุวยหนัก
รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
จันทร์โสภา
๙. นางเสาวนิตย์ พงศ์นิรัญ หัวหน้าหอผู้ปุวยสูต-ิ นรีเวชกรรม รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
๑๐. นางเอื้องไพร คานสุวรรณ หัวหน้างานอุบัติเหตุและ
รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
แทน นางสาวชัยศรี
ฉุกเฉิน
กล้าณรงค์
๑๑. นางพรชนก เฉลิมพันธ์
หัวหน้าฝุายการเงินและบัญชี รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
บุญชัย แทน นางสุชาดา
สีแดง
หัวหน้าฝุายพัสดุและซ่อมบารุง
๑๒. นายชาญชัย จายส่วย
รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
๑๓. นายสัมพันธ์ สัมพันธสิทธิ์ หัวหน้างานบริหาร
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
๑๔. นางสาวนิตยา สอาดจิตต์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
๑๕. นางสาวจ๋ามคา ภมรกุล นักวิชาการการเงินและบัญชี
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
๑๖. นางอัญชลี กีฬาแปง
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.หมอกจาแปุ
กรรมการ
๑๗. นายสมศักดิ์ คงแดง
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.รักไทย
กรรมการ
๑๘. นายไพรสน โชติสถิตถาวร ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.นาปุาแปก
กรรมการ
แทน นายพิสิษฐ์
ฉางข้าวชัย
๑๙. นายอานาจ บุปผาเพชร ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.นาปลาจาด
กรรมการ
๑

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
20. นางศรีเวียง สุทธิจินดา
แทน นางยุพิน ขัติครุฑ
๒1. นายจันทร์ นันทิวิริยะชัย
๒2. นายบุญนพ ปฺุกละ
23. นายศรีมูล จันทร์แค้น
24. นางยุพิณ ผ่องตัน
25. นายสุพรรณ พานทอง
แทน นายสมชัย พานทอง
26. นายธีรศักดิ์ วงศ์ศักดิ์ศรี
27. นายชัยยุทธ ชัยบุตร
28. นายสวัสดิ์ ขยันดี
29. นายเชิดศักดิ์ เพียรวิชา
30. นายปิติภักดิ์ กษิกฤษ
แทน นายพชร
ยวงสุวรรณ
31. นางสาวจินตนา โพธิ์ทิพย์

ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

สถานที่ปฏิบัติงาน
รพ.สต.ปางหมู

ตาแหน่งใน คปสอ.
กรรมการ

ผู้อานวยการ รพ.สต.
ผู้อานวยการ รพ.สต.
ผู้อานวยการ รพ.สต.
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ
ผู้อานวยการ รพ.สต.

รพ.สต.น้ากัด
รพ.สต.ห้วยผา
รพ.สต.ในสอย
รพ.สต.ผาบ่อง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รพ.สต.หนองขาวกลาง

กรรมการ

ผู้อานวยการ รพ.สต.
ผู้อานวยการ รพ.สต.
ผู้อานวยการ รพ.สต.
ผู้อานวยการ รพ.สต.
หัวหน้า นคม.ที่ 1.1.8

รพ.สต.ห้วยปูลิง
รพ.สต.ห้วยหมากลาง
รพ.สต.ปุาลาน
รพ.สต.ไม้ฮุง
นคม.ที่ ๑.๑.8

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ศรีสังวาลย์

กรรมการและ
เลขานุการ


ผู้ไม่เข้าประชุม จานวน ๑2 คน ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
1.
นายชีวา มั่งมี
รองผู้อานวยการฝุายการแพทย์
๒.
นายสุรพล วนาภรณ์
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน
3.
นายณัฐพนธ์ สมสวาท
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
4.
นางจารุณี กาลังเก่ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
5.
นายอุทัย ชาวสวน
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
6.
นายทรงศักดิ์ กุณฑลกิติเดช หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
7.
นางสาวอ้อย เกิดมงคล
หัวหน้าหอผู้ปุวยอายุรกรรมชาย
8.
นางสาวสิรินันท์ เรือนคา
หัวหน้าคลินิกพิเศษ
9.
นายทวีบุญ คาแหง
หัวหน้างานวิชาการ
10. นายสังเขต คามาสาร
ผู้อานวยการ รพ.สต.
11. นายอดิศร ปันเซ
นักวิชาการสาธารณสุข
12. นายสมชาติ บุญคามา
เจ้าหน้าที่ นคม.๑.๑.๗
 ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 2 คน ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
๑.
นางสาวมัลลิกา จีนาคา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
2.
นางสาวอารีรัตน์ คงตัน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
๒

สถานที่ปฏิบัติงาน
รพ.ศรีสังวาลย์
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน
รพ.ศรีสังวาลย์
รพ.ศรีสังวาลย์
รพ.ศรีสังวาลย์
รพ.ศรีสังวาลย์
รพ.ศรีสังวาลย์
รพ.ศรีสังวาลย์
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน
รพ.สต.กุงไม้สัก
รพ.สต.ห้วยโปุง
นคม.๑.๑.๗
สถานที่ปฏิบัติงาน
รพ.ศรีสังวาลย์
รพ.ศรีสังวาลย์

สาเหตุ
ตรวจรักษาผู้ปุวย
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข จะจัดประชุมสัญจรที่ จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีกาหนดการ
ดังนี้
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
สถานที่
18 ก.ย.59
คณะสานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รวม 74 คน
เดินทางโดยเครื่องบิน ถึง จ.แม่ฮ่องสอน
19 ก.ย.59
การประชุมสานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
โรงแรมธาราแม่ฮ่องสอน
09.00 น. - 12.00 น.
13.00 น. – 15.00 น. ตรวจเยี่ยมพื้นที่เรื่อง ระบบบริการ Service Plan
ห้องประชุม ส.ว.
รพ.ศรีสังวาลย์
รพ.ศรีสังวาลย์
15.00 น. -18.00 น. เยี่ยมชมเมืองแม่ฮ่องสอนโดยรถรางสานักงานเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน
18.00 น. – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น
โกลเด้นท์ปาย
20 ก.ย.59
ติดตามการควบคุมการดาเนินงานปูองกันโรคไข้ซิก้าและโรค
รพ.สต.หมอกจาแปุ
09.00 น. – 11.00 น. ไข้เลือดออก
11.00 น.
คณะสานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเดินทางกลับ
ขอเชิญกรรมการ คปสอ.เมืองแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุม ในช่วงบ่ายวันที่ 19 ก.ย.59, ร่วมงาน
เลี้ยงต้อนรับและการติดตามการควบคุมการดาเนินงานปูองกันโรคไข้ซิก้าและโรคไข้เลือดออกของคณะตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเช้าวันที่ 20 ก.ย.59 และขอให้รพ.ศรีสังวาลย์เตรียมการต้อนรับคณะ
ตรวจราชการฯ และยานพาหนะให้พร้อม
2. การบริหารงบ UC ขาลง ปี 2560 ได้ใช้หลักคานวณแบบ step laddle คือ CUP พื้นที่ไกลและ
ขนาดเล็ก จะได้ค่าหัวมากกว่า และใช้ค่า K Factor สาหรับจัดสรรงบผู้ปุวยใน (IP) ซึ่งรพ.เล็ก หรือรพ.ที่อยู่
ไกล จะได้แต้มต่อมากกว่า รพ.ขนาดใหญ่ แต่ รพ.ศรีสังวาย์เมื่อคานวณออกมาแล้ว พบว่า ได้รับงบน้อยลง ใน
ปี 2560 จะได้รับงบร้อยละ 88 ของปี 2559 ยังไม่ทราบว่าเงินจะโอนมาเต็มร้อย 100 หรือไม่ งบที่จะ
ได้รับ 1 ก้อน คือ งบค่าระเบียบฉบับที่ 8 ซึ่งรพ.สต.จะได้รับเงินก้อนนี้เต็มจานวน ส่วนเงินระเบียบฉบับที่ 8
และ 9 ของ รพ.ศรีสังวาลย์ จะได้รับงบ 3 เดือน งบส่วนที่เหลือให้ใช้เงินบารุง รพ.จ่าย รอปรับเกลี่ยเงินก่อน
ถึงจะทราบว่าจะได้รับงบจานวนกี่เดือน และยังไม่แจ้งว่าจะโอนเงินในลักษณะไหน หรือเดือนไหน หรือโอน
มาเป็นก้อนครั้งเดียว จะโอนงบให้ รพ.สต.ไปบริหารจัดการเอง เพราะถ้างบมากองอยู่ที่ CUP จะทาให้
สถานการณ์การเงินของรพ.ศรีสังวาลย์ ดี แต่ถ้าโอนงบนี้ให้ รพ.สต.หมด จะไม่เอางบส่วนนี้มาคานวณ เป็น
ข้อเสนออยู่ รอเงินโอนมาก่อนแล้วค่อยพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง
สถานการณ์การเงิน ปี 2560 จะแย่กว่าปี 2559 เพราะ งบ OP และ PP มีการโอนล่วงหน้า ส่วน
งบ IP ไม่มีการโอนล่วงหน้า ต้องเอาผลงานไปแลกเงิน ดังนั้นต้องรีบสรุป chart ให้เร็วแล้วส่งเคลม มีการตัด
งบเป็น 4 ไตรมาส และกันเงินไว้ 1 ไตรมาสสุดท้ายของปี อาจเหลือ 1 RW เท่ากับ 2 – 3 พันบาท ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป จะเกิดการแข่งขันการส่งผลงานเบิกจ่าย IP อย่างมหาศาล ซึ่งหวังว่าจะได้
เงิน บางโครงการของสิทธิ UC เขตได้กาหนดโควตาในการรักษาไว้ เช่น Blinding Cataract จะผ่าตัดได้กี่ตา
หรือเปลี่ยนข้อเข้าได้กี่ข้อ ในปี 2559 ถ้า ทามากได้เงินมาก ไม่ได้ยกเว้น ส่วนสิทธิอื่น เช่น ข้าราชการ,
ประกันสังคม ได้รับงบตามปกติ ผลกระทบภาพ CUP มีแน่นอน CUP จนลงร้อยละ 20 คิดในแง่ดี หาก
จานวนผู้ปุวยเท่ากับปัจจุบันจะได้รับเงินเท่ากับปี 2559 เพราะจะเป็นผู้ปุวยในมาก งบร้อยละ 88 คานวณ
จากค่าเฉลี่ยของผู้ปุ วยปี 2558 – 2559 ซึ่งปี 2558 มีผู้ปุว ยในน้อย ถ้าดูแลผู้ปุวยได้มากจะได้รับงบ
๓

เท่ากับ ปี 2559 ส่ ว นเงิ น ร้ อยละ 12 ที่ห ายไป อาจจะได้รับ งบกลั บคื นมา งบร้อยละ 88 ได้ ร วมเงิ น
ช่วยเหลือแล้ว ต่อไปไม่มีเงิน CFและเงินผู้ตรวจราชการทีช่ ่วยเหลือมาแล้ว
ปี 2560 ขอให้รีบทาแผน การลดเงิน ลดทั้งจังหวัด การคิดตามสูตรคานวณ เขต 2 และเขต 12
ได้รับเงินเพิ่ม ส่วนงบ จ.แม่ฮ่องสอนลดลงประมาณร้อยละ 5 – 6 รวมรพช.ด้วย ต้องมา stick แผนงาน PP
เพราะเงินลด ให้ผู้รับผิดชอบงานเสนอแผนให้ นพ.สสจ.มส. อนุมัติ ซึ่ง สสจ.มีแผนบริหารเงินที่ลดลง ครุภัณฑ์
รพ.ศรีสังวาลย์ชารุดประมาณ 50 กว่ารายการ ทุก รพ.ในจ.แม่ฮ่องสอนมีการจัดสรรเงินเข้ากองกลางของ
จังหวัด ร้อยละ 10 ต่อ รพ. เพื่อนาเงินมาแก้ปัญหา เช่น รพ.ศรีสังวาลย์มีแผนกใหม่ คือ ENT อาจต้องซื้อ
เครื่องมือเพิ่ม
จ.แม่ฮ่องสอนได้รับงบ 20 กว่าล้ านบาท สาหรับใช้ นามาจัดการเครื่องมือและพัฒ นาคน จังหวัดได้เชิญ
อาจารย์ สิทธิพงษ์ มาคุยงาน CFO เรื่อง การบริ ห าร รพ.ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ ทุก CUP ในจ.
แม่ฮ่องสอนและให้ไปทาการบ้าน
3. การจัดสรรงบ Fix Cost ให้แก่ รพ.สต. ปี 2560 CUP คงต้องหารือกับ รพ.สต.ก่อนว่า อยากให้
CUP จัดสรรแบบใหม่หรือแบบเก่า ซึ่งแบบใหม่จะเอาค่าใช้จ่ายประจาไปรวมไว้ในก้อนเดียวกันหมด เช่น
ค่าจ้าง, ค่าซ่อมรถ ฯลฯ รพ.สต.ต้องรับผิดชอบจัดการเอง ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย อยากให้ รพ.สต.ทุกแห่งไป
พูดคุยกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วเสนอให้ CUP ทราบ เนื่องจากเดือนตุลาคม 2559 จะต้องทาแผนแล้ว ถ้างบ
มาแล้วจะโอนให้ รพ.สต.ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- เอกสารรายงานการประชุม คปสอ.เมือง ครั้งที่ 6 / ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
๒๕๕9 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารรายงานการประชุม จานวน 17 หน้า
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.๑ รายงานสถานการณ์การเงินการคลังของสถานบริการ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
1) ระดับโรงพยาบาล
1.1) ระดับภาวะวิกฤติทางการเงินของ รพ.ศรีสังวาลย์ ณ สิ้นปี ก.ย. 56 – 58 และปีงบประมาณ
2559 (ก.ค.59) ณ วันที่ 21 ส.ค.59
ก.ย. ก.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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1.2) สภาพคล่องทางการเงิน การคลังของ รพ. ณ เดือนกรกฎาคม 2559 ณ วันที่ 21 ส.ค. 59 เวลา
09.00 น.
Current
Quick
Cash
I/E Ratio
Risk
เงินสดคงเหลือหลังจากหักหนี้สิน
Ratio
Ratio
Ratio
≥1
Scoring
(ล้านบาท
≥ 1.5
≥ 1.0
≥ 0.8
7 ระดับ
1.22
1.06
0.71
3
-6,946,101.14
๔

2) ระดับ รพ.สต. (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
2.1) สถานะการเงินของ รพ.สต. ในภาพรวมอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีเงินคงเหลือหลังจากหักหนี้ทั้งหมด
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 จานวนเงิน 999,290.37 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้า
สิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) (เอกสาร 1)
3.2 รายงานข้อมูลคงคลังยาของ รพ.สต. ณ วันที่ 3๑ สิงหาคม2559 จานวนเงิน 357,208.29
บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) จากรายงานบัญชีประจาเดือน (เอกสาร 1)
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ : ใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2559 แล้ว ขอให้ รพ.สต.รายงานยอดคงคลัง วัสดุ ณ สิ้น
เดือนกันยายน 2559 เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลคงคลังยกยอดไปต้นปีงบประมาณ 2560 ขอฝากคุณจ๋ามคา
รายงานข้อมูลให้ฝุายพัสดุ รพ. ทราบ ซึ่งข้อมูลนี้จะนาไปรวมกับข้อมูลคงคลังของหน่วยงานใน รพ.ศรีสังวาลย์
เป็นข้อมูลคงคลังตั้งต้น และต่อไปขอให้คุณจ๋ามคา รายงานข้อมูลคงคลังเข้ามาที่ฝุายพัสดุ รพ.ศรีสังวาลย์ทุก
เดือน
ผอ.รพ.สต.หมอกจาแป่ : ได้ทาแบบฟอร์มการใช้วัสดุย้อนหลัง 3 ปี ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง กรอกข้อมูลเพื่อ
ประมาณการใช้วัสดุในปี 2560 ส่งให้ รพ.ศรีสังวาลย์ แต่ไม่มีวัสดุบางรายการในแบบฟอร์มจะให้ทาอย่างไร
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ : ให้พิมพ์รายการวัสดุที่ไม่มีเพิ่มเติมในแบบฟอร์ม แล้วแจ้งหัวหน้าฝุายพัสดุ รพ.ศรี
สังวาลย์ ทราบ
ผอ.รพ.สต.น้ากัด : รพ.สต.ได้รับโอนเงินจากกองทุนสุขภาพตาบลในพื้นที่ ทาให้ยอดเงินบารุงคงเหลือสูงขึ้น
ผอ.รพ.สต.หมอกจาแป่ : เงินจากกองทุนสุขภาพตาบลที่ รพ.สต.ได้รับโอนจะเข้าบัญชีเงินบารุง รพ.สต.ก็จริง
แต่มีกาหนดระยะเวลาในการทางานไว้ชัดเจนว่าจะทาวันที่เท่าไหร่ และกองทุนจะโอนเงินให้ รพ.สต.ล่วงหน้า
ก่อน 1 สัปดาห์ ซึ่งต้องเบิกออกไปจากบัญชี ดังนั้นเงินส่วนนี้จะไม่ค้างอยู่ในบัญชีแล้ว
คุณจ๋ามคา นักวิชาการการเงินและบัญชี สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : จากการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย
เงินกองทุนสุขภาพตาบล พบว่า เจ้าหน้าที่รพ.สต.ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอยู่ เช่น ไม่ใช้เงิน
ตามระเบียบเงินบารุง กรณีจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องทาตามระเบียบพัสดุ หรือการยื มเงินสามารถยื มได้เฉพาะ
ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวิทยากร
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติมอบหมายให้คุณจ๋ามคา ส่ง รายงานข้อมูลคงคลัง วัสดุ และข้อมูลคงคลังยา
และเวชภัณฑ์ของ รพ.สต. ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และในปีงบประมาณ 2560 ให้ รายงานข้อมูลคง
คลังวัสดุทุกสิ้นเดือนให้ฝุายพัสดุ รพ.ศรีสังวาลย์ รวมถึงพิมพ์รายการวัสดุที่ไม่มีเพิ่มเติมในแบบฟอร์ม แจ้ง
หัวหน้าฝุายพัสดุ รพ.ศรีสังวาลย์ทราบต่อไป
3.2 การกั น เงิ น งบประมาณโครงการที่ ใ ช้ ง บสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและปู อ งกั น โรค (งบ PP)
ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้เลขานุการแจ้งกันเงินโครงการที่ใช้งบ PP ให้แก่ฝุาย
การเงินและบัญชี รพ.ศรีสังวาลย์ นั้น เลขานุการได้ทาหนังสือขอแจ้งกันงบ PP ให้แก่ฝุายการเงินและบัญชี
รพ.ศรีสังวาลย์แล้ว ตามหนังสือที่ มส 0032.205/272 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 มีงบ PP ของ
โครงการที่ยังค้างเบิกจ่ายเป็นจานวนเงิน 1,052,349.00 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสองพันสามร้อยสี่ สิบเก้า
บาทถ้วน)
เลขานุการ : ขอหารือเรื่อง การขยายเวลาและการกันเงินโครงการ ปี 2559 ออกไปจนถึงปี 2560
ประธาน : งบ PP ที่เป็นโครงการทั้งหมด อยากให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 30 ก.ย.59 หากต้องการขอขยายเวลาและกันเงินโครงการออกไปถึงปี 2560 ขอให้รวบรวมทุก
โครงการเสนอไปยัง นพ.สสจ.มส. ครั้งเดียว เนื่องจากจังหวัดควบคุม กากับงานของอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
อยู่ ต่อไปงบ PP ไม่มีกาหนดเวลาในการใช้ เมื่อ รพ.ได้ รับโอนงบเข้ามาแล้วเข้าเป็นเงินบารุง รพ. สามารถใช้
๕

งบต่อไปได้เรื่อยๆ ซึ่งเป็นการสมทบเงินก้อนนี้ไปเรื่อยๆ ดังนั้น หากจะทางานต่อในปี 2560 ขอให้เขียน
โครงการใหม่เสนอ นพ.สสจ.อนุมัติปีต่อปี
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติตามที่ประธานเสนอ
3.3) กาหนดเวลาการประกันคุณภาพเครื่องเจาะน้าตาลปลายนิ้วของรพ.สต.
เลขานุการ : แจ้งว่า กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จะสนับสนุนน้ายาสาหรับตรวจประกันคุณภาพให้ รพ.สต.และ
สสช. 1 ชุดต่อแห่ง โดยบริษัทได้สนับสนุน น้ายาสาหรับตรวจให้ ขอให้สถานบริการทุกแห่งตรวจประกัน
คุณภาพเครื่องเจาะน้าตาลปลายนิ้วของสถานบริการ 1 ครั้งต่อเดือน แล้วแจ้งผลทางอีเมล์ให้แก่คุณอุทัย ซึ่ง
คุณอุทัยจะเป็นผู้ตรวจสอบให้อีกครั้งหนึ่งและแจ้งผลกลับว่าเครื่องเจาะน้าตาลปลายนิ้วได้มาตรฐานหรือไม่
ประธาน : สอบถาม ปี 2560 เครื่องเจาะน้าตาลปลายนิ้ว ซื้อร่วมหรือไม่ ถ้าเปลี่ยนบริษัทอาจจะไม่ได้น้ายา
ตรวจประกันคุณภาพ ขอให้ยึดตามแนวทางการประกันคุณภาพเครื่องเจาะน้าตาลปลายนิ้ว ของ รพ.สต.ที่
เลขานุการเสนอ
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติตามที่เลขานุการเสนอ
3.4) ผลการส่งข้อมูล 43 แฟูม เดือนกรกฎาคม 2559
1. ผลการส่งข้อมูล 43 แฟูมของรพ.ศรีสังวาลย์ (หัวหน้าฝุายแผนงานและสารสนเทศ)
- รพ.ศรีสังวาลย์ได้ส่งข้อมูล 43 แฟูมของ รพ.ได้ทันเวลาตามที่ สสจ.กาหนด แต่พบปัญหา
คือ คุณภาพของข้อมูล ไม่สมบรูณ์ ครบถ้ว นตามที่กาหนด ข้อมูล ผลงานตัวชี้วัดไม่มี หรือมีน้อยมาก เช่น
ข้อมูล EPI ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูล ไม่ทราบว่าใครจะเป็นผู้บันทึกข้อมูล เด็กแรกเกิดต้องมี ID ของ
พ่อหรือแม่ที่ใช้ในการบันทึก งานเวชระเบียนไม่เห็น ID จะบันทึกอย่างไร ปัญหาเป็นกระบวนการภายในของ
รพ. ส่วนข้อมูล PP ที่ให้บริการขาดการวินิจฉัยโรค ซึ่งข้อมูลผ่านร้อยละ 90 แต่ยังไม่น่าพอใจ
ประธาน : ข้อมูลที่แหว่งไป ทีมมีแผนจะประชุมกันหรือไม่
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ : เสนอให้ผู้รับผิดชอบประสานงานกันในการบันทึกข้อมูลในแต่ละแฟูม โดยการทา
แผนพัฒนา
ประธาน : สอบถามว่า การดาเนินการแฟูม Person ไปถึงไหนแล้ว
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ : อยู่ระหว่างการสารวจข้อมูลพื้นฐาน
ประธาน : ความสาคัญอยู่ที่แฟูม Person ปัญหาที่พบ คือ ที่อยู่ไม่เป็นจริง Type Area 3 จริง หรือ 3
ปลอม อยากให้เคลียร์ข้อมูลกันให้ดี ขอเน้นให้ทาตรงนี้ก่อน ส่วนปี 2560 มาทาเรื่องความสมบรูณ์ เพราะ
ประเทศใช้ข้อมูลนี้ Monitor งานเรา เช่น ผลงานการให้วัคซีน BCG ต่า ในความเป็นจริงเด็กคลอดที่รพ.จะ
ได้รับวัคซีนนี้ทุกราย อาจจะอยู่ที่การบันทึกข้อมูล แต่วัคซีน MMR สาคัญ เพราะโรคหัดระบาดทุกปี แล้วจะ
ทาอย่างไรต่อไป เชื่อข้อมูล HDC ของประเทศต่า หากผลงานการได้รับวัคซีนต่า จะไปเกี่ยวข้องกับการ
ประมูลวัคซีน, Strain ของวัคซีน ซึ่งจะไม่เปลี่ยนแปลง
ผู้อานวยการ รพ.สต.หมอกจาแป่ : รพ.สต.ได้ไปตรวจสอบข้อมูลแฟูม Person แล้ว แต่ติดขัดอยู่ที่ รพ.ศรี
สังวาลย์ยังไม่เปลี่ยน Type Area เช่น รพ.สต.ลงเป็น Type 1 แล้ว รพ.ศรีสังวาลย์มาลงเป็น Type 1 อีก
ทาให้ข้อมูลซ้าซ้อน กลายเป็น 2 คน อยากให้ รพ.ศรีสังวาลย์เคลียร์ข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ย.59
เพราะจะมีผลในการกาหนดเปูาหมายในปี 2560
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ : หากได้ข้อมูลจาก รพ.สต.แล้ว สามารถเปลี่ยนได้เลย แต่ขอให้ไปตก
ลงกับเวชกรรมสังคมก่อนว่าเป็น Tyre อะไร เช่น หากอยู่หมอกจาแปุหมด รพ.ศรีสังวาลย์จะเปลี่ยนเป็น
Type 4 ทั้งหมด
ประธาน : ความหมายที่หัวหน้าฝุายแผนงานและสารสนเทศ แจ้งคือ อยากให้แจ้งข้อมูลมาให้ชัด เจน รพ.
ศรีสังวาลย์พร้อมที่จะเปลี่ยน อย่างไรก็ตามเป็นประชากรที่อยู่ใน CUP อยากทราบว่าอยู่จริงที่ไหน
๖

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ : ตามที่ รพ.สต.ได้ส่งข้อมูลให้ทางอีเมล์ ได้เปลี่ยนข้อมูล Type Area
ไปบ้างแล้วโดยใช้คาสั่ง SQL แต่ยังไม่ได้ update Modify ข้อมูล จะทาให้ใหม่
ผอ.รพ.สต.ป่าลาน : ช่วงนี้อยู่ในช่วงพัฒนาปรับปรุง ซึ่งพบว่าข้อมูลดีขึ้นมากแล้ว ปัญหาอยู่ที่แฟูมงานบริการ
ในพื้นที่ห่างไกล คือ ตาบลห้วยปูลิง เด็กไปรับวัคซีนที่อื่น แต่ไม่ได้นามาบันทึกข้อมูล
ประธาน : ประเด็นนี้ ประธานมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทาได้ดี แต่เราจะช่วยกันแก้ไขข้อมูลให้ตรงกันได้
อย่างไร เนื่องจากดูภาพอาเภอ เช่น ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเท่าไหร่
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติ คือ
1. มอบหมายให้ รพ.สต.ส่งข้อมูลแฟูม Person ให้แก่ รพ.ศรีสังวาลย์ เพื่อทาการปรับปรุง
ข้อมูล
2. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่อง แฟูม Person ของ รพ.ศรีสังวาลย์มาคุยกันแล้วปรับแฟูม
Person ของรพ.ศรีสังวาลย์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.ย.59
3. จัดทาแผนพัฒนาการบันทึกข้อมูล PP ของรพ.ศรีสังวาลย์ ให้สมบรูณ์ ครบถ้วน โดยกาหนด
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการบันทึกข้อมูลแต่และแฟูม
3.5) การคีย์ข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของแต่ละโครงการปี 2559 ของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนในเว็บ
ไซด์ สสจ.มส. ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน ๒๕๕๙ (เอกสาร 2 )
หน่วยงาน
จานวน โครงการ ร้อยละ
งบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ ร้อยละ
โครงการ ดาเนินการ สาเร็จ รวมทั้งสิ้น บาท
ไป
บาท
เสร็จแล้ว
รพ.ศรีสังวาลย์
14
2
14.29 1,449,791.00 635,173.80 43.81
สสอ.เมือง มส.
4
2
50.00 841,020.00 409,380.00 48.68
รวม
18
4
22.22 2,298,611.00 1,044,553.80 45.44
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.๑ เรื่องจากรองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ : ไม่ได้เข้าประชุม
4.2 เรื่องจากสสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : ไม่มีเรื่องเสนอ
4.3 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภารกิจปฐมภูมิ : ไม่มีเรื่องเสนอ
4.4 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล :
1) งานคุณภาพและการพัฒนาคนจะดาเนินการในภาพ CUP ในปี 2560
2) การทาผลงานวิชาการของพยาบาลวิชาชีพ ระดับ 7 เดิม ตอนนี้ใช้ระบบล้านนา คือ ต้องส่งเอกสาร
ไปอ่านที่เขต 1 โดย จ.เชียงใหม่และจ.ลาพูน เป็นผู้อ่านของ จ.แม่ฮ่องสอน
3) พยาบาลวิชาชีพที่จะไปปฏิบัติราชการที่ รพ.สต. จานวน 3 คน จะไปปฏิบัติราชการที่รพ.สต.วันที่ 1
ต.ค.59 ได้แก่ รพ.สต.ห้วยผา, รพ.สต.รักไทย และ รพ.สต.ห้วยหมากลาง ส่วนอีก 1 คน จะไปปฏิบัติราชการ
ในวั น ที่ 1 พ.ย.59 ที่ ร พ.สต.น้ ากั ด เนื่ อ งจากอยู่ ร ะหว่ า งลาคลอดยั ง ไม่ ไ ด้ เ ตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นออก
ปฏิบัติงาน
ประธาน : แผนพัฒนาคนของ CUP ปี 2560 อยากให้มาทาด้วยกัน ขอเริ่มในส่วนของพยาบาลวิชาชีพไป
ก่อน นพ.สสจ.มส.ได้กัน เงิน ไว้ร้ อยละ 10 สาหรับพัฒ นาคน สามารถเสนอของบได้ เน้นที่หลั กสู ตรที่มี
ค่าใช้จ่ายสูงๆ เช่น การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง ถ้าให้ รพ.ไปพัฒนา รพ.จะไม่ยอมพัฒนาเจ้าหน้าที่ อาจทา
๗

MOU กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งอบรมภาคทฤษฎีแล้วกลับมาฝึกปฏิบัติที่รพ.ศรีสังวาลย์ ซึ่ง เป็นเรื่องใหญ่
ของภาพจังหวัด มอบหมายหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลไปพูดคุยกับจังหวัด ในปี 2560 ผู้อานวยการ รพ.สต.ที่
ยังไม่ได้อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น จานวน 2 คน ได้แก่ 1) นายชัยยุทธ ชัยบุตร รพ.สต.ห้วยหมากลาง
และนายธีรศักดิ์ วงศ์ศักดิ์ศรี รพ.สต.ห้วยปูลิง
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติมอบหมายหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลไปประสานงานกับจังหวัด เรื่อง การส่ง
พยาบาลวิชาชีพไปอบรมหลักสูตรเฉพาะทางโดยการทาMOU กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.5 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มอานวยการ :
1) กาหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ PP ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 ขอ
ฝากฝุายการเงิน รพ.ศรีสั งวาลย์ และคุณจ๋ามคา สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน สรุปยอดงบประมาณที่ใช้ไปและ
ยอดเงินคงเหลือ ให้ตรวจสอบกับยอดเงินที่เลขานุการสรุปให้เรียบร้อย เพื่อต้นปีงบประมาณ 2560 จะได้มี
ข้อมูลที่สมบรูณ์และตรงกัน ส่วนบางโครงการที่รอมาเบิกจ่าย ขอให้ฝุายการเงิน รพ.ศรีสังวาลย์ และคุณจ๋ าม
คา สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอนตรวจสอบยอดเงินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อ คปสอ.จะได้ทราบตัวเลขที่สุทธิจริงว่า ยอด
เบิกจ่ายงบและยอดเงินคงเหลือเป็นจานวนเท่าไหร่
2) การย้าย หรือสับเปลี่ยนบุคลากร ขอให้สรุปเป็นมติ คปสอ. แล้วแจ้งฝุายงานการเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่จ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือตาแหน่งอื่นๆ ซึ่งต้องมีคาสั่งให้ไปไปฏิบัติหน้าที่
ทีห่ น่วยงานใด
หัวหน้างานบริหาร สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอนยังไม่เห็นหนังสือเรื่องนี้
ประธาน : พยาบาลวิชาชีพได้ทาหนังสือเสนอขอไปปฏิบัติราชการที่รพ.สต. วั นนี้ขอ คปสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน
มีมติเห็นชอบให้ไปปฏิบัติราชการที่ รพ.สต.
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ : รพ.ศรีสังวาลย์ต้องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทาคาสั่งปฏิบัติราชการ ซึ่งมีผล
ต่อการประเมินบุคคลและสิทธิพึงมีพึงได้ ขอให้เลขานุการสรุปมติเสนอประธาน คปสอ.เมืองแม่ฮ่อ งสอน
เห็นชอบ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล : เป็นข้าราชการใหม่มาจากอาเภอแม่ลาน้อย จานวน 2 คน
ประธาน : ต้องเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อน เมื่อ
เรื่องผ่าน กวป.แล้ว ค่อยเสนอเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติขอให้เลขานุการสรุปมติเสนอประธาน คปสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน เห็นชอบให้
บุคลากรไปปฏิบัติราชการที่ รพ.สต.ได้ และเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
จังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อน เมื่อเรื่องผ่าน กวป.แล้ว ค่อยเสนอเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป รายละเอียด
อยู่ในระเบียบวาระที่ 7 ข้อ 1
4.6 เรื่องจากหัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ :
1) การทาแผนปฏิบัติงานประจาปี 2560 กรณีใช้เงินของ รพ.ศรีสังวาลย์ ได้แจ้งให้หน่วยงานใน รพ.
เขียนกิจกรรมที่จะดาเนินการในปี 2560 เรียบร้อยแล้ว และขอให้ รพ.สต.และสสอ.เมืองแม่ ฮ่องสอนจัดทา
แผนด้วย
ประธาน : การตรวจราชการ ปี 2560 จะเปลี่ยนไป เน้นดูกิจกรรม และดู KPI ที่สาคัญคือ แผนงาน
โครงการที่จะทาสะท้อนปัญหาสุขภาพในพื้นที่ หรือไม่ เช่น โรคไข้เลือดออก จะทาอะไร มาถูกทางหรือไม่,
MCH ยังมีมารดาตาย จะทาอะไร เน้นโครงการ เขียนโครงการไว้ต้นปี ดูรอบ 1 ส่วนปลายปีทากิจกรรมตาม
โครงการที่เขียนไว้หรือไม่ จะมีการ discuss กันกับนักวิชาการ
มติที่ประชุม รับทราบ
๘

4.7 เรื่องจากหัวหน้า นคม.ที่ ๑.๑.๗ ผาบ่อง และหัวหน้า นคม.ที่ ๑.๑.๘ ปางหมู
๑) แจ้งสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในพื้นที่รับผิดชอบของ นคม.ที่ ๑.๑.๗ และนคม.ที่ ๑.๑.๘ ปางหมู ใน
เดือนสิงหาคม 2559 ไม่พบผู้ปุวยมาลาเรีย จานวนผู้ปุวยปี 2559 ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2559
ในเขตรับผิดชอบของ นคม.ที่ 1.1.7 ผาบ่อง พบผู้ปุวยทั้งหมด จานวน 17 ราย ลดลงร้อยละ 70 ส่วนเขต
รับผิดชอบของ นคม.ที่ 1.1.8 ปางหมู พบผู้ปุวยทั้งหมด จานวน 24 ราย ลดลงร้อยละ 76 รวมลดลงร้อย
ละ 72 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน กิจกรรมที่ดาเนินการ คือ การเฝูาระวังโรค เน้นทา
ทากิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออก และสนับสนุนการดาเนินงานของพื้นที่อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 เรื่องจากหัวหน้าฝ่ายการเงินโรงพยาบาล : ไม่มีเรื่องเสนอ
4.9 เรื่องจากหัวหน้าฝ่ายพัสดุโรงพยาบาล
1) รายงานมูลค่าการเบิกจ่ายวัสดุการแพทย์, วัสดุงานบ้าน, วัสดุสานักงาน และ วัสดุวิทยาศาสตร์
ของ รพ.สต. อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ ๒๕๕9 จานวน 466,798.31 บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพัน
เจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) (เอกสาร 3)
เดือนที่เบิก
จานวนมูลค่าที่เบิก บาท
การแพทย์
งานบ้าน
สานักงาน วิทยาศาสตร์
รวม
ต.ค.58 – 13
304,047.17 16,451.30 6,476.00 139,823.84 466,798.31
ก.ย.59
มติที่ประชุม รับทราบ
2) อุบัติการณ์ความเสี่ยงที่พบ คือ ได้รับแจ้งจาก รพ.สต. ว่า พบผงฝุุนสีดาติดอยู่ในซองกระบอกฉีด
ยายี่ห้อ NIPRO ซึ่ง LOT นี้จัดซื้อในปี 2558 หาก รพ.สต.พบอีก ขอให้ส่งกลับคืนที่ฝุายพัสดุทั้ง LOT จะ
ได้เคลมกับบริษัทขอเปลี่ยน
ผอ.รพ.สต.ป่าลาน : พบทั้งกล่อง แต่เอามาให้ฝุายพัสดุชิ้นเดียว เนื่องจากเจ้าหน้าที่เอาไปทาลายแล้ว
ประธาน : สาคัญมาก หากเอาไปฉีดยาติดเชื้อได้ ปลอดภัยที่สุดให้เอามาแลก แต่ไม่ทราบว่าจะทาอย่างไร
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ : LOT นี้ได้รับแจ้งจากหน่วยเบิกใน รพ.ศรีสังวาลย์ ซึ่งฝุายพัสดุได้เปลี่ยนให้
หัวหน้างานควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อใน รพ. : ได้เป็นคณะกรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมของจังหวัด
เคยเจอลักษณะแบบนี้มาก่อน บริษัท NIPRO แจ้งว่าเป็นขี้มดอยู่ที่การจัดเก็บ ของหน่วยงาน ไม่ใช่ความผิด
ของบริษัท แนะนาให้เอามาคืนทั้งกล่อง
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ : เป็นแบบขี้มดจริงๆ
ประธาน : ฝากหัวหน้างานควบคุมและปูองกันโรคติดเชื้อใน รพ. รายงานเข้ากรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วม
ของจังหวัดให้ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติ คือ หากพบอุบัติการณ์ความเสี่ยงแบบนี้อีกให้ รพ.สต.เอามาคืน รพ.ศรี
สังวาลย์ทั้งกล่อง และมอบหมายให้หัวหน้างานควบคุมและปูองกันโรคติดเชื้อใน รพ. รายงานเข้ากรรมการ
จัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมของจังหวัด
4.10 เรื่องจากหัวหน้างานผู้ป่วยนอก : ไม่มีเรื่องเสนอ
4.11 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๑2 เรื่องจากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
1) จากมติที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยด้านยาที่รพ.สต.รักไทย จังหวัดและทีมเน้นระบบ
Cochain โดยให้ สสจ.มส.เป็นผู้จัดหา Log tag ให้ แทนของเก่าที่สูญหายไป ปัจจุบันอาจมีไม่ครบทุก รพ.
สต. ได้ขอสนับสนุนให้ 25 อัน ซึง่ เป็นการควบคุมระบบอุณหภูมิทั้งหมด จะมาเอาวัคซีนต้องเอาใส่ในกระติก
๙

มาด้ ว ย เป็ น การควบคุ ม ระบบ Cochain
ในกระติ ก
สามารถดู ข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง ได้
ประธาน : เป็นการ Monitor ว่าใครเอากระติกไปวางทิ้งไว้ที่ไหนบ้าง สอบถามเรื่องวัคซีน IPV แก้ปัญหาได้
หรือยัง
หัวหน้างานห้องจ่ายยานอก : ยังมีปัญหาอยู่รวมถึงวัคซีนตัวอื่นด้วย เพราะสปสช.นับจานวน case ใส่ stock
ไว้สูง แต่ให้เบิกครั้งละ 10 – 20 ราย
ประธาน : รพ.สต.ทาอย่างไร
ผอ.รพ.สต. : เลื่อนออกไปเรื่อยๆ วัคซีนมาค่อยฉีดให้เด็ก
ประธาน : ขอให้หัวหน้างานห้องจ่ายยานอกช่วยสรุปทาบันทึกถึงนพ.สสจ.ส่งไปที่สปสช.เชต ลักษณะพื้นที่
เราเป็นแบบนี้ ทาให้เด็กไม่ได้รับวัคซีนตามกาหนดอายุ และฝากประสานเรื่องความครอบคลุมของการได้รับ
วัคซีนด้วย
หัวหน้างานห้องจ่ายยานอก : รพ.สต.อ.เมืองแม่ฮ่องสอนมีเป็นจานวนมาก และอยู่ไกล ไม่รู้ว่าจะรวมโซน
อย่างไร
ประธาน : ต้องยอมสูญเสียวัคซีน อ.เมืองแม่ฮ่องสอนไม่มีรายงานวัคซีนที่ paralysis ให้ไปดาว์นโหลด
guildline Zika ซึง่ Zika Criteria ต้อง Investigate ต่อ อาการ คือ มีไข้, แขนขาอ่อนแรง ให้มีระบบรายงาน
ขึ้นมา
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติมอบหมายให้หัวหน้างานห้องจ่ายยานอกสรุปปัญหาการให้วัคซีน IPV เสนอ
นพ.สสจ.
2) ได้จัดทาคู่มือการใช้ยาใน รพ.สต.ที่จะแจกให้แก่ รพ.สต. โดยมีเนื้อหา เช่น มาตรฐานการใช้ยา, การ
จัดเก็บวัคซีน, การจัดเก็บยา, dose การใช้ยาในเด็ก ฯลฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
3) การตรวจสอบสิทธิผู้ปุวยโรคเรื้อรัง จากมติประชุม คปสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2559 ได้
แจกรายชื่อผู้ปุวยที่รับยา NCD ให้แก่ รพ.สต.ไปแล้ว ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียรายได้ของ รพ.ศรีสังวาลย์
ประธาน : รพ.สต.ได้ไปตรวจสอบสิทธิผู้ปุวยให้ รพ.ศรีสังวาลย์หรือยัง จะได้ลดความเสี่ยงการสูญเสียรายได้
ลง
คุณมัลลิกา กลุ่มการพยาบาล : ไปเชื่อมโยงกับ PCT อายุรกรรม ที่เลขานุการได้กาหนดวาระการประชุมไว้
ปัญหาที่พบ คือไม่ได้ตรวจสอบสิทธิก่อนมาเบิกยา, สิทธิไม่ตรง, ไม่มีสิทธิ ทาให้สูญเสียรายได้ หรือมีการเบิก
ยาซ้าซ้อน เบิกทั้งในส่วนของ รพ.สต. และผู้ปุวยมาเบิกที่ รพ.ศรีสังวาลย์
ประธาน : เมื่อ 2 วันก่อน ได้คุยกับ นพ.สสจ.เกิดปัญหาทั้งจังหวัด และทุกจังหวัด ที่อื่นพบปัญหาน้อยกว่า
เรา เพราะแม่ฮ่องสอนมีสิทธิที่หลากหลาย เมื่อดูแลผู้ปุวยแล้ว อย่าให้รั่วไหลมากจนเราไม่ไหว มาตรการหนัก
สุด คือ เอาผู้ปุวยกลุ่มนี้ทั้งหมดกลับมารับยาที่รพ.ศรีสังวาลย์ หรือมีช่องทางอื่น ยา NCD เป็นยาที่มีราคาแพง
เมื่อไปรับยาที่ รพ.สต. ประเด็นคือ เบิกยาซ้าซ้อน, ผู้ปุวยที่มีสิทธิเบิกสามารถเบิกเงินกลับคืน รพ.ได้
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติคือ ประเด็นผู้ปุวยรับยา NCD ให้นาไปหารือในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.19
4.๑3 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๑4 เรื่องจากหัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน : ไม่มีเรื่องเสนอ
4.๑5 เรื่องจากหัวหน้าคลินิกพิเศษ : ไม่มีเรื่องเสนอ
ประธาน : สอบถามว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ลาออกไป 1 คน มีภาระงานมาก มีปัญหาหรือไม่
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล : ได้ปรับกระบวนการบริการ คลินิกพิเศษรับคลินิก WBC วันจันทร์ ส่วนคลินิก
ANC โอนงานให้กลุ่มงานสูติกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
๑๐

4.๑6 เรื่องจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม :
๑) รายงานการเฝูาระวังโรคจากรายงาน ๕๐๖ เดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕๕9
1.1) ความทันเวลาของการส่งรายงาน 506 อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 31 สิงหาคม 2559 โดยมีเปูาหมายส่งทันเวลา ≥ ร้อยละ 80 ดังนี้
รายการ
จานวน
1. บัตรรายงาน 506 ทั้งหมด ฉบับ
2,909
2. ส่งทันเวลา
ฉบับ
2,563
3. ร้อยละส่งทันเวลา
88.11
4. ส่งไม่ทันเวลา
ฉบับ
346
5. ร้อยละส่งไม่ทันเวลา
11.89
หมายเหตุ รพ.สต.ที่ไม่มีรายงาน 506 ได้แก่ รพ.สต.น้ากัด, รพ.สต.ห้วยปูลิง และรพ.สต.ห้วยผา
1.2) สรุปความครอบคลุมของการรายงานระบบเฝูาระวังผู้ปุวย (สัปดาห์ที่ 1 – 35 พ.ศ.2559)
ถึงวันที่ 3 ก.ย.59 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน มีเปูาหมาย ≥ ร้อยละ 80 พบว่าผ่านเกณฑ์ 12 แห่ง
จากหน่วยบริการทั้งหมด 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.59
รพ.สต.ที่ตกเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 6 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 แต่สัปดาห์ที่ 10 มีเพียง 18 ราย
ผอ.รพ.สต.ห้วยหมากลาง : ได้ให้เจ้าหน้าที่ส่งรายงานให้คุณฌานชนม์ ทุกวันศุกร์ ไม่ทราบสาเหตุว่าช้าไป
เพราะอะไร เสนอให้คุณฌานชนม์ นาเสนอสาเหตุให้ รพ.สต.ทราบ เพื่อแก้ไขต่อไป
ประธาน : ขอฝากรองบริหารสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนไปคุยกันอีกทีว่า เป็นเชิงระบบหรือไม่
มติทปี่ ระชุม รับทราบและมีมติตามที่ประธานเสนอ
1.3) อันดับอัตราปุวยด้วยโรคในระบบเฝูาระวัง รายงานทั้งหมด อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม –
31 กรกฎาคม 2559 ดังนี้
อันดับ โรค
ป่วย อัตราป่วย ตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย ประชากร
1 Diarrhea
1,045 1,932.79
0
0.00
0.00 54,067
2 Pyrexia
586 1,083.84
0
0.00
0.00
54,067
3 Pneumonia
276
510.47
0
0.00
0.00
54,067
4 H.Conjunctivitis
163
301.47
0
0.00
0.00
54,067
5 Food Poisoning
146
270.03
0
0.00
0.00
54,067
รายละเอียดตาม (เอกสาร 4 )
2) รายงานสถานการณ์ โ รคไข้ เลื อ ดออก อ.เมือ งแม่ ฮ่อ งสอน ตั้ ง วั น ที่ 1 มกราคม 2559 – 9
กันยายน 2559 พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก จานวน 104 ราย อัตราปุวย 192.35 ต่อแสนประชากร
กาลั งรั กษาอยู่ 4 ราย อัตราปุว ย 3 ลาดับ แรก ได้แก่ ต.จองคา จานวน 33 ราย อัตราปุวย 504.43
รองลงมาคือ ต.ปางหมู จานวน 47 ราย อัตราปุวย 309.05 และ
ต.ผาบ่อง 13 ราย อัตราปุวย 134.55 ในเดือน ก.ย.59 พบผู้ปุวย จานวน 8 ราย ได้แก่ ต.ปางหมู 4 ราย
ต.จองคา 2 ราย, ต.ผาบ่อง 1 ราย และต.ห้วยผา 1 ราย (เอกสาร 5)
มติที่ประชุม รับทราบ
๑๑

3) รายงานผลการให้บริการวัคซีน ดังนี้
3.1) การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2559 (วันที่ 24 พ.ค.59 – 14 ก.ค.59) :
รวม
ผลการให้บริการ (คน)
ผลงาน
หน่วยบริการ
เป้าหมาย
ทั้งหมด
(โด๊ส) กลุ่มเปูาห ร้อยละ นอกกลุ่ม ร้อย รวม
วัคซีน
วัคซีน
มาย
ละ คน
ประชาชน บุคลากร
รพ.ศรี
1,600
248
1,848
1383 72.94 458 24.7 1806
สังวาลย์
8
(เอกสาร 6)
3.2) การให้บริการวัคซีนนักเรียน ป.1 และ ป.6 ทุกโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ ปี 2559
MR
dT
OPV
BCG
ชั้น เปูาหมาย/ ร้อยละที่ เปูาหมาย/ ร้อยละที่ เปูาหมาย/ ร้อยละ เปูาหมาย/ ร้อยละ
ได้รับ คน ได้รับ ได้รับ คน ได้รับ ได้รับ คน ที่ได้รับ ได้รับ คน ที่ได้รับ
ป.1 33 / 29 87.88 20 / 16 80.00 20 / 18 90.00
0/0
0.00
ป.6
239 /
96.65
231
(เอกสาร 7)
3.3) ) การให้บริการวัคซีนในเรือนจาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 6 – 8 กันยายน 2559
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน
วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก
วัคซีน
(MR) (ราย)
(dT) (ราย)
1. ผู้ต้องขังชาย และหญิง
524
524
เป้าหมาย (โด๊ส)

2. เจ้าหน้าที่เรือนจา
รวม

13

13

537

537

หมายหตุ ผู้ต้องขังไม่ได้รับบริการ จานวน 24 ราย เนื่องจากไม่ไข้ 19 ราย และความดันโลหิตสูง จานวน
15 ราย เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลเรือนจา จะติดตามให้วัคซีนในภายหลัง
มติที่ประชุม รับทราบ
4) ขอความร่วมมือจาก รพ.สต.ทุกแห่งประเมิน ADL ผู้ปุวยติดบ้านและติดเตียงในเบื้องต้น ให้แล้ว
เสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน 2559 และส่งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานของ สสอ.เมือง มส. เพื่อใช้ข้อมู ล
ในการวางแผนดูแลผู้ปุวยในปีงบประมาณ 2560 ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
5) รพ.ศรีสังวาลย์จะออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ที่รพ.สต.ในเดือนกันยายน 2559 ดังนี้
วัน เดือน ปี
รพ.สต.
21 ก.ย.59 หนองขาวกลาง
28 ก.ย.59 ผาบ่อง
เลขานุการ : หารือ เรื่อง พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ รพ.สต.ในพื้นที่ต.ห้วยปูลิง จะให้ไปออกหน่วยที่รพ.
หนองขาวกลางเลยหรือไม่
๑๒

ร้อย
ละ
97.
73

ประธาน : ให้ไปปฏิบัติงานร่วมกับทีมแพทย์เลย ส่วนจะให้ช่วยอะไรบ้างให้ไปคุยกันในพื้นที่ และจะเริ่ม
ทางานในพื้นที่เมื่อไหร่
เลขานุการ : เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
ผอ.รพ.สต.ห้วยปูลิง : โซนพื้นที่ห้วยตองมีกลุ่มเปูาหมายที่ต้องดูแลเป็นจานวนมาก
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติให้พยาบาลวิชาชีพไปออกหน่วยที่รพ.สต.หนองขาวกลาง และวางแผนการ
ทางานในพื้นที่ตาบลห้วยปูลิง เริ่มปปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
6) ประธานฝากเวชกรรมสังคม เรื่อง การอบรมอาสาสมัครดูแลครอบครัว (อสค.) ขอให้คัดเลือกคน
ทีด่ ูแลญาติพี่น้องหรือผู้ปุวย LTC จริงๆ ในอนาคตค่อยผันตัวเองมาเป็น อสม.
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติตามที่ประธานเสนอ
4.๑7 เรื่องจากฝ่ายสวัสดิการสังคม :
1) มูลนิธิสร้างรอยยิ้มร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จะผ่าตัดให้แก่ผู้ปุวยปากแหว่ง เพดานโหว่, มือ
ติด, นิ้วเกิน, แผลเป็นจากไฟไหม้ และความพิการบนใบหน้าอื่นๆ เปูาหมาย จานวน 80 ราย โดยจะคัดกรอง
ผู้ปุวยในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ส่วนการผ่าตัดปากแหว่ง เพดานโหว่ในระหว่างวันที่ 20 – 24
กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมูลนิธิจะสนับสนุนค่าดาเนินการให้แก่ รพ.ศรีสังวาลย์ ได้ แก่ ค่าผ่าตัดให้แก่ผู้ปุวย ราย
ละ 8,000.00 บาท, ค่าเดินทางสาหรับผู้ปุวยในโครงการรายละประมาณ 1,200.00 บาท โดยแบ่งจ่าย 2
ครั้ง ครั้งแรกในวันเดินทางมาคัดกรองเพื่อผ่าตัด 600.00 บาท และวันติดตามผล 600.00 บาท และ
กระเปา Smile Bag พร้อมของใช้ที่จาเป็น แก่ผู้ปุวยในโครงการ รพ.ศรีสังวาลย์ขอความร่วมมือจาก รพ.สต.
ทุกแห่งช่วยประชาสัมพันธ์, ขึ้นทะเบียนผู้ปุวยและนาส่งผู้ปุวยมาคัดกรองและผ่าตัดในช่วงเวลาดังกล่าว
ประธาน : ฝากแจ้งคุณธนิตา นักสังคมสงเคราะห์ ให้ประสานกับแพทย์หู คอ จมูก ด้วย ส่วนผู้ปุวยนิ้วเกิน,
แผลไฟไหม้ให้ประสานงานกับศัลยแพทย์ก่อน เพื่อคัดกรองและมีผู้ปุวยเก่าที่มา Follow up ผู้ปุวยปาก
แหว่ง-เพดานโหว่รายใหม่ ได้ขึ้นทะเบียนแล้วหรือยัง ถ้าเป็นเด็กต้องรอน้าหนัก ขอให้รีบประชาสัมพันธ์ให้
อาเภออื่นๆ ทราบและตามผู้ปุวยให้ด้วย ขอฝาก รพ.สต.ตรวจสอบว่ามีผู้ปุวยเป็นใครบ้าง, ประชาสัมพันธ์
วันที่ที่จะคัดกรองและผ่าตัดไว้, ผู้ปุวยที่ไม่ได้รับการตรวจจากแพทย์เลยให้ส่งมา Consult แพทย์ที่รพ.ศรี
สังวาลย์ ถ้าจาเป็นต้องผ่าตัดให้นัดมาวันนั้นอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติตามที่ประธานเสนอ
4.๑8 เรื่องจากงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ รพ.ศรีสังวาลย์ : ไม่มีเรื่องเสนอ
4.19 เรื่องจาก PCT อายุรกรรม / NCD Board :
1) รพ.ศรีสังวาลย์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) ให้แก่
เจ้าหน้าที่ CUP อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2559 จานวน 4 รุ่น ซึง่ รพ.สต.ได้ฝึก
ปฏิบัติกับแพทย์อย่างเข้มข้น และอบรม ALS ให้แก่พยาบาล รพ.สต.ในวันที่ 3 กันยายน 2559 มี Cenario
ด้วย มีผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80
มติที่ประชุม รับทราบ
2) การดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง (HT/DM) ของ CUP อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
คุณมัลลิกา กลุ่มการพยาบาล : จากการประชุมศูนย์รายได้ ของ รพ.ศรีสังวาลย์ และการประชุมของ PCT
อายุรกรรม, PCT สูติกรรม, กลุ่มการพยาบาล และเภสัชกร มีข้อสรุปคือ
2.1 ปัญหาที่พบ คือ ปัญหาเรื่องสิทธิ : ไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ, นาสิทธิผู้ปุวยที่เสียชีวิตแล้วมาเบิกยา 1 ราย
เป็นการรับยาต่อเนื่อง
2.2 แนวทางแก้ไขปัญหา คือ ให้กลุ่มงานสูติกรรมให้บริการฝากครรภ์ที่ตึกสูติ กรรมและขยายวันให้บริการ
ซึ่งพญ.อัจฉรา กับคุณเสาวนิตย์ กาลัง วางแผนกับช่าง รพ. เพื่อปรับสถานที่สาหรับให้บริการ ส่วนวันของ
๑๓

คลินิกพิเศษที่เหลือ จะขยายการให้บริการผู้ปุวย HT/DM ซึ่งนพ.สิทธิพงษ์รับทราบแล้ว ดังนั้นขอให้รพ.สต.
แจ้งผู้ปุวยที่มีสิทธิจ่ายตรง, สิทธิเบิกได้ อปท., สิทธิประกันสังคม, สิทธิชาระเงินเอง และผู้ปุวย Unstable ทุก
ราย มารับยาที่รพ.ศรีสังวาลย์
ประธาน : เรื่องนี้ต้องทา ผู้ปุวยที่อาการไม่ stable ต้องส่งมาพบอายุรแพทย์ที่รพ.ศรีสังวาลย์ สอบถามว่ า
ขณะนี้ผู้ปุวยสิทธิจ่ายตรงรับยาที่ รพ.สต.เป็นจานวนมากหรือไม่
ผอ.รพ.สต. : ไม่มากเท่าไหร่
ประธาน : ขอผอ.รพ.สต.ช่วยแจ้งผู้ปุวยว่า ขอความร่วมมือไปพบแพทย์ที่ รพ.ศรีสังวาลย์ ผู้ปุวยที่อาการไม่
stable ต้องส่งกลับ รพ.ศรีสังวาลย์ ขอฝาก PCT Med ประสานกับหัวหน้าห้องจ่ายยานอก ให้ระบุว่าผู้ปุวย
รายไหนบ้างที่ต้องมาพบแพทย์ที่ รพ.ศรีสังวาลย์ จะไม่จ่ายยาไปที่ รพ.สต.แล้ว ส่วนผู้ปุวย routine ฝาก รพ.
สต.ดาเนินการ ซึ่งได้คุยกับ นพ.สสจ.มส.หลายครั้งแล้ว
หัวหน้าห้องจ่ายยานอก : มีประเด็นจากรพ.สต.หมอกจาแปุขอปรึกษา คือ รพ.สต.เบิกยาไปให้ผู้ปุวย
ล่วงหน้า วันนัดผู้ปุวยมาพบแพทย์ที่ รพ.สต. แพทย์เขียนใบ refer ให้ผู้ปุวยมา รพ. และมีการจ่ายยาไป เกรง
ว่าเบิกยาซ้าซ้อน หากฝากยามากับผู้ปุวยๆ ไม่ยอมคืนยา
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล : ให้เก็บยาไว้ที่ รพ.สต.
ประธาน : ทาตามทีห่ ัวหน้ากลุ่มการพยาบาลเสนอ แล้วให้ผู้ปุวยมา รพ.ศรีสังวาลย์ไม่ต้องจ่ายยาให้ เนื่องจาก
อาจเกิด Stroke หรือ Stemi ได้ ผู้ปุวยอาจรู้สึกว่าไม่เป็นอะไร แต่ Vital Sign ไม่ดี
ผอ.รพ.สต.หมอกจาแป่ : แพทย์ไปตรวจสั่งยาให้ผู้ปุวยไปแล้วๆ ให้ผู้ปุวยมาตรวจที่ รพ.ศรีสังวาลย์ในวันนั้น
เลยใช่หรือไม่
ประธาน : ตอนแพทย์สั่งเป็นเหตุการณ์เมื่อวาน ต้องส่งผู้ปุวยไปรพ.ศรีสังวาลย์เนื่องจากคนละเหตุการณ์กัน
หัวหน้าห้องจ่ายยานอก : ตอนที่ออกหน่วยแพทย์ มีเภสัชกรออกไปด้วย ได้เตรียมยาไปบางส่วน จ่ายยาให้
ผู้ปุวยไปและมีไบ
refer
ผอ.รพ.สต.หมอกจาแป่ : ผู้ปุวยจะมา รพ.อยู่แล้ว แพทย์สั่งยาเพิ่ม และมีใบ refer
ประธาน : ไม่ควรให้ยาแล้ว ไปสื่อสารในองค์กรแพทย์ เภสัชกรเอาข้อมูลผู้ปุวยไปด้วยหรือไม่
หัวหน้าห้องจ่ายยานอก : ก่อนออกไป รพ.สต.นัดผู้ปุวยที่มีปัญหา จึงเตรียมยาจาก รพ.ไปให้ผู้ปุวย หากมี
การปรับเปลี่ยนยาให้ รพ.สต.นัด 30 รายต่อครั้ง
พญ.ชวนชื่น : แจ้งแพทย์ไปเลยว่า ถ้าจะ refer consult อายุรแพทย์ จะไม่สั่งยาที่เพิ่มมา
ประธาน : ให้ยึดแนวทางนี้ก่อน แจ้งแพทย์ว่าจะทากันยังไง ให้สื่อสารแบบนี้ไปก่อน
ผอ.รพ.สต.ป่าลาน : ผู้ปุวยสิทธิจ่ายตรง และสิทธิประกันสังคม พอถึงคิวรับยารอบต่อไปให้มาพบแพทย์ที่รพ.
ศรีสังวาลย์ใช่หรือไม่
พญ.ชวนชื่น : แจ้งเหตุผลว่าอย่างไร
ประธาน : เหตุผลที่ส่งมาคือ เพื่อปรับยา ตอนที่เริ่มให้ยาเมื่อ 2 ปีก่อน ไม่มีอายุรแพทย์ ซึ่งผู้ปุวยบางรายต้อง
off หรือเพิ่มยา
หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติกรรม : ต้องกาหนดว่า รพ.สต.จ่ายยาอะไรได้บ้าง
ประธาน : ขอ PCT อายุรกรรมคุยกันก่อน หลายที่ใช้วิธีนี้ ผู้ปุวยกินยาเท่านี้ไปรับต่อที่ รพ.สต.ได้ มียาบางตัว
ที่เป็นอันตราย เช่น ยากลุ่ม Vasodilator เป็นนโยบายที่ต้องตอบสนองและมีความเสี่ยง
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติ ดังนี้
1.ให้ รพ.สต.ส่งผู้ปุวย NCD มารับยาที่ รพ.ศรีสังวาลย์ เพื่อปรับยาใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2559 ตามรอบการนัดรั บ ยาครั้งต่ อไป ผู้ ปุว ยที่ต้องส่งมาได้แก่ สิ ทธิจ่ายตรง, สิ ทธิเบิกได้ อปท., สิ ทธิ
๑๔

ประกันสังคม, สิทธิชาระเงินเอง และผู้ปุวยที่อาการ Unstable ทุกราย โดยส่งมาตรวจที่แผนกผู้ปุวยนอก
ก่อน แล้วค่อยนัดเข้าคลินิกพิเศษ หรือตรวจที่แผนกผู้ปุวยนอกในครั้งต่อไป
2. กรณีแพทย์ไปออกหน่วยที่ รพ.สต. แล้วเขียนใบ refer ส่งผู้ปุวยมา Consult อายุรแพทย์ที่รพ.ศรี
สังวาลย์ในวันนั้น ไม่ต้องจ่ายยาให้ผู้ปุวย และให้สื่สารในองค์กรแพทย์ เพื่อแจ้งแพทย์ทราบและถือปฏิบัติ
ต่อไป
3. ให้ PCT อายุรกรรม พิจารณากาหนดบัญชียา NCD ที่ รพ.สต.สามารถจ่ายยาให้แก่ผู้ปุวยได้ที่
รพ.สต.
4.20 เรื่องจาก PCT สูติกรรม / MCH Board :
1) MCH Board เขตจะมานิเทศงาน MCH ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน
MCH เข้ารับการนิเทศงานดังกล่าว เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ส.ว อาคาร ส.ว
2) จะมอบ Set คลอดฉุกเฉินให้แก่ผดุงครรภ์โบราณ และอสม.ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้ทา Set ให้
เสร็จแล้ว ลักษณะเป็นกล่องเครื่องมือ มีอุปกรณ์ประกอบด้วย 1. จาน 1 ใบ 2. ผ้าปูคลอด 1 ผืน 3. ก๊อซผืน
ใหญ่ 2 ชิ้น 4. ถ้วยกลาง 1 ใบ ใส่สาลีใหญ่ 5 ก้อน 5. ถ้วยเล็ก 1 ใบ ใส่สาลีเล็ก 2 ก้อน 6. กรรไกร 1 อัน
7. เชือกผูกสายสะดือ 1 ห่อ 8. ถุงมือเบอร์ 6 ½ จานวน 2 คู่ 9. ถุงมือเบอร์ 7 จานวน 2 คู่ 10. ลูกสูบ
ยางแดง 1 คู่ (ขนาดเล็ก 1 และขนาดใหญ่ 1) ขอให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.มารับ ได้ที่ห้องคลอด Set มีอายุ 6
เดือน ใช้เสร็จแล้วให้มาขอทาความสะอาดและ Sterile ที่งานจ่ายกลาง ใช้เวลาประมาณ 2 วัน ไม่มี Set
สารอง
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติให้ติดวัน เดือน ปี ที่หมดอายุไว้ข้างนอกกล่องด้วย
3) แจ้งสถานการณ์หญิงตั้งครรภ์เสี่ยง ตามที่ได้รับข้อมูลจาก รพ.สต. สรุปประมาณการคลอดเดือน
กันยายน 2559 – เมษายน 2560 จะมีหญิงตั้งครรภ์คลอด จานวน 270 คน รายละเอียด (เอกสาร 8) ขอ
ความร่วมมือจาก รพ.สต.ช่วยส่งข้อมูลให้ด้วย เนื่องจากข้อมูลมีน้อย
ประธาน : หญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดมีแผนการคลอดเป็นรายบุคคลหรือไม่ และแจ้งแผนแก่ รพ.สต.หรือยัง
หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติกรรม : ส่วนใหญ่มี Risk ไม่มาก ได้แจ้งข้อมูลสะท้อนกลับไปที่ผู้รับผิดชอบงาน กรณี
หญิงตั้งครรภ์ที่มี Risk ที่ต้องดูแลพิเศษ จะนัด ANC ทีร่ พ.ศรีสังวาลย์
ประธาน : ความหมายคือ มี Guildline, วางแผนดูแลรายบุคคล เช่น วันที่ 24 ก.ย.59 นัดมานอน รพ.
หญิงตั้งครรภ์รายนี้ต้องคลอดใน รพ.
หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติกรรม : case previous C/S หรือท่าก้น จะนัดหญิงตั้งครรภ์มานอน รพ.เลย กรณี
เสี่ยงอื่นๆ จะดูเป็นรายๆ ไป
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติให้ รพ.สต.ส่งข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ให้หัวหน้าหอผู้ปุวยสูติกรรมด้วย
4.21 เรื่องจาก PCT ตา หู คอ จมูก : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๒2 เรื่องจาก PCT กุมารเวชกรรม : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๒3 เรื่องจากหัวหน้างานบริหาร สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน : ไม่มีเรื่องเสนอ
4.๒4 เรื่องจากหัวหน้างานวิชาการและสนับสนุนบริการ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๒5 เรื่องจากเจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน : : ไม่มีเรื่องเสนอ
4.๒6 เรื่องจากผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง :
1. ผอ.รพ.สต.ห้วยหมากลาง ขอขอบคุณ รพ.ศรี สังวาลย์ ที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ไปคัดกรอง Pap
Smear พื้นที่ห้วยหมากลาง ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2559 เปูาหมาย 200 กว่าราย ทาได้ 116
ราย
๑๕

2. ผอ.รพ.สต.หมอกจาแปุ แจ้งเรื่องดังนี้
1.1 ในปี 2560 การคัดกรองงาน NCD ในประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปจะเริ่มดาเนินการในเดือน
ตุลาคม 2559 ซึ่งต้องใช้วัสดุที่เจาะน้าตาลปลายนิ้ว ไม่ทราบว่า ฝุายพัสดุมีวัสดุรองรับการคัดกรองที่จะให้
รพ.สต.เบิกได้หรือไม่
ประธาน : ตอนนี้คุมที่ Lab หรือไม่
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ : ทุกรายการคุมที่ฝุายพัสดุ
ประธาน : ขอยอดเพื่อเตรียมไว้ให้เพียงพอ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ : ขอแผนระดับอาเภอ ทาประมาณการรายเดือน
มติ ที่ประชุม รั บ ทราบและมีม ติให้ รพ.สต.จัดทาแผนระดั บอาเภอ ทาประมาณการรายเดือน และท า
ประมาณการการใช้วัสดุรายเดือนส่งให้ฝุายพัสดุ
1.2 กรณีเบิกวัสดุต่างๆ หรือเวชภัณฑ์มิใช่ยา รพ.สต.ไม่ได้รับวัสดุไป จากการตรวจสอบมีมูลค่าวัสดุ
อยากสอบถามว่า ฝุายพัสดุจะจ่ายของให้หรืออยู่หรือไม่ หรือให้ทาเบิกมาใหม่ ซึ่งเป็นข้อมูลในการทาข้อมู ล
มูลค่าคงคลังของ รพ.สต.
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติให้ รพ.สต.ทาเบิกมาใหม่
1.3 ตามที่ได้รับการอบรมการใช้โปรแกรม Thail Refer ได้ทดลองใช้ดู พบปัญหา คือ ยาก ทาไม่ได้
การคลิกเข้าไปยากมาก, มีรายการที่ต้องบีนทึกเป็นจานวนมาก และอินเตอร์เน็ ตไม่ดี จะมีแนวทางอย่างไรให้
รพ.สต.สามารถใช้งานได้
ประธาน : จะช่วยขยายอินเตอร์เน็ตให้ รพ.สต. ขณะนี้ รพช. ยังใช้โปรแกรมนี้ไม่ได้
พญ.ชวนชื่น : ใช้แล้วยังลาบาก ใช้ยาก เช่น Refer ผู้ปุวยไปเชียงใหม่ คีย์ในโปรแกรม Hos-XP และ Thail
Refer แล้ว ข้อมูลที่บันทึกลงไปไม่ออกมาครบ ทาให้เสียเวลา จึงเขียนมือแทน ขอให้ รพ.สต.เขียนมือไปก่อน
แล้วสะท้อนกลับมาที่คุณชัยศรี ว่าระบบไม่เอื้อ ค่อยๆ เปลี่ยนไป
ประธาน : ช่วยทาเท่าที่ทาได้ แล้วสะท้อนปัญหากลับมา ประเด็นไม่ยอมปรับปรุง Software ให้ง่ายขึ้น
ซับซ้อนลงหลายที่ เช่น โปรแกรม Hos-XP และ Thail Refer ให้ลองใช้ไป
ผอ.รพ.สต.ห้วยหมากลาง : โปรแกรม Thail Refer ใช้ทรัพยากรมาก โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต จากที่ได้
ทดสอบระบบ หลายๆ แห่ง ตามที่ได้ทาในระบบ รพ.สต.ขั้นตอนการใช้บันทึกใน OPD Card แล้วบันทึกใน
โปรแกรมภายหลัง เพื่อให้ รพ.ได้รับข้อมูลที่ทันเวลา รักษาเสร็จมีข้อมูลไว้อยู่
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติให้ รพ.สต. เขียนใบ refer ด้วยมือ ไปก่อน และสะท้อนปัญหาการใช้งาน
โปรแกรม Thail Refer ให้คุณชัยศรี กล้าณรงค์ รับทราบ
 การติ ด ตามการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณกองทุ น สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรค ตามที่ ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดสรรงบให้เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนปี 2558 ดังนี้
1. แผนงานการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรค กรณีสนับสนุนการดาเนินงานแม่และเด็กของ
หน่วยบริการ ปี 2558 จากงบบัญชี 6 ปี 2557 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมได้ทาหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายงบ
และแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามหนังสือที่ มส 0032.205/178 ลง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2558 ดังนี้

๑๖

ลาดับที่

ประเภทงบ

จานวนเงิน บาท

หน่วยงาน
สถานะการ
รับผิดชอบ
เบิกจ่ายงบ
1. งบประมาณ ANC (ค่าตรวจทาง
179,037.00 1. กลุ่มงานเทคนิค
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารส าหรั บ หญิ ง
การแพทย์
ตั้งครรภ์)
2. ฝุายพัสดุ
2. งบประมาณ PAP Smear
92,684.00
3. งบประมาณ TSH
93,515.00
4. งบติดตามงานแม่และเด็กระดับ
30,000.00 สสอ.เมือง มส.
เบิ ก จ่ า ยงบไปแล้ ว
รพ.สต.
19,200 บาท แต่
ไม่ทราบว่าการเงิน
ตัดจ่ายงบอย่างไร
รวม
395,236.00
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติคือ มอบหมายให้เลขานุการ, เจ้าหน้าที่การเงิน รพ.ศรีสังวาลย์นาเอกสารงบ
ก้อนนี้ ไปพบผู้อานวยการ รพ.ศรีสังวาลย์ เพื่อตัดจ่ายงบประมาณ
2. งบบริ การสร้ างเสริ มสุ ขภาพและปูองกันโรคสาหรับพื้นที่ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ (งบ PPA
ระดับพื้นที)่ ปี 2558 (โครงการติดตาม กากับ และประเมินผลการดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและปูองกัน
โรคของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) จานวนเงิน 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
สปสช.โอนเงิน 80 เปอร์เซนต์ จานวนเงิน 32,000.00 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ให้แก่
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมได้ทาหนังสือแจ้ง สสอ.เมือง
แม่ฮ่องสอน ให้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามหนังสือที่ มส 0032.201/2257 ลงวันที่ 22 ตุลาคม
2558
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอนได้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จานวน 32,000.00 บาท (สาม
หมื่นสองพันบาทถ้วน) และยังค้างงบอีกจานวน 8,000.00 บาท (แปดพันบาทถ้วน) จะดาเนินการแล้ว
เสร็จในวันที่ 23 กันยายน 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
3. การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภทของเครือข่ายบริการสุขภาพ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ปีงบประมาณ 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2559 (ข้อมูลของคุณจ๋ามคา ภมรกุล สสอ.เมือง มส.
และฝุายการเงิน รพ.ศรีสังวาลย์) ดังนี้
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ลาดับ
ที่
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.
10.
11.

ประเภทงบ
(1)

จานวนเงินที่ได้รับ
จัดสรร บาท (2)

เบิกจ่ายแล้ว
อยู่ระหว่าง จานวนเงิน
แหล่งงบ /
บาท
ดาเนินการ คงเหลือ บาท
หมายเหตุ
(3)
บาท (4)
(5)
4,200,000.00 4,080,000.00
0.00 120,000.00 รพ.ศรีสังวาลย์ /
งบ UC

Fix Cost
(เอกสารการเงิน
รพ.)
งบกลาง สสอ. 800,000.00.00
(พัฒนาวิชาการ
บุคลากร/ซ่อมรถ
ฯ)
โครงการออก
427,200.00
บริการเชิงรุกฯ
โครงการ
280,000.00
ไข้เลือดออก
โครงการแม่และ
97,040.00
เด็ก
โครงการเยี่ยม
28,280.00
เสริมพลัง DHSPCA รพ.สต.
งบ QOF รพ.สต.
800,000.00
ปี 2558
งบ QOF สสอ.ปี
200,000.00
2558 (ประชุม
ข้อมูลข่าวสาร)
โครงการทีมหมอ
30,000.00
ครอบครัว
งบ PP ปี 2558
32,000.00
(นิเทศ PP สสอ.)
Total 40,000
โครงการ DHS
30,000.00
โครงการ
70,000.00
พัฒนาการ
ดาเนินงาน
อาเภอควบคุม
โรคเข้มแข็งแบบ
ยั่งยืน

773,260.00

0.00 262,767.00 รพ.ศรีสังวาลย์/
งบ UC

185,820.00

63,704.00

0.00 295,790.00 รพ.ศรีสังวาลย์/
งบ PP
0.00 131,262.00 รพ.ศรีสังวาลย์ /
งบ PP
0.00 33,336.00

22,160.00

0.00

800,000.00

0.00

191,482.00

0.00

8,518.00

7,025.00

0.00

22,975.00

32,000.00

0.00

7,025.00
47,025.00

0.00
0.00

148,738.00
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0.00 เงินบารุง รพ.
ศว. เบิกจ่าย
เสร็จสิ้นแล้ว
0.00

0.00 สปสช.เขต 1
โอนก่อน 80 %
22,975
22,975.00

ลาดับ
ที่
12.

ประเภทงบ
(1)

จานวนเงินที่ได้รับ
จัดสรร บาท (2)

เบิกจ่ายแล้ว อยู่ระหว่าง
บาท
ดาเนินการ
(3)
บาท (4)
615,000.00
0.00

จานวนเงิน
แหล่งงบ /
คงเหลือ บาท
หมายเหตุ
(5)
325,800.00 เงิน
งบประมาณ

งบค่าตอบแทน
940,800.00
ฉบับ 8 (รพ.
สต.)
13. งบ สสอ.เมือง
1,000,000.00 961,462.00
0.00
38,538.00
มส.
14. ค่ า ยา รพ.สต.
356,993.19 356,993.19
0.00 356,993.19 เงิน UC
ถึง ก.พ.59
15. ค่าวัสดุ รพ.สต.
466,798.31 466,798.31
0.00 466,798.31 เงิน UC
ถึง 13 ก.ย.59
16. ค่าของ Sterile
265,903.60
0.00
0.00 265,903.60 เงิน UC
รพ.สต.
รวม
10,025,015.10 8,758,792.50
0.00 1,266,222.60
ร้อยละการเบิกจ่าย/
100.00
87.37
0.00
12.63
คงเหลือ
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติคือ มอบหมายให้คุณจ๋ามคา ภมรกุล เจ้าหน้าที่การเงินสสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน
และคุณพรชนก เฉลิมพันธ์บุญชัย เจ้าหน้าที่การเงิน รพ.ศรีสังวาลย์ ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน และ รพ.สต. เพื่อตรวจสอบกับข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณที่เลขานุการได้ทา
ข้อมูลจากเว็บไซด์ระบบกากับ ติดตาม แผนงาน โครงการของสสจ.มส. ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณาดาเนินการ
1. การพิจารณา เรื่อง พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข รพ.ศรีสังวาลย์ไปปฏิบัติราชการ
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลใน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ในปีงบประมาณ 2560 โดยมีพยาบาลวิชาชีพ
และนักวิชาการสาธารณสุข ยื่นเรื่องขอไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ปฏิราชการที่รพ.สต.
วัน เดือน ปี ที่ไป
ปฏิบัติราชการ
1. นางจันทร์สม ศรีเพ็ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รักไทย
1 ตุลาคม 2559
2. นางจันทร์แดง สมภิพงษ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ห้วยผา
1 ตุลาคม 2559
3. นางสาวณัฐพัชร์ วิเวกคีรี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ห้วยหมากลาง
1 ตุลาคม 2559
4. นางสาวมัญชรี นพคุณ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น้ากัด
1 พฤศจิกายน 2559
5. นางสาวปราณี สุขกลางดง นักวิชาการสาธารณสุข
ห้วยปูลิง
1 ตุลาคม 2559
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข รพ.ศรีสังวาลย์ จานวน 5 คน ไป
ปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลใน อ.เมืองแม่ฮ่องสอนตามที่เสนอเรื่องมา
2. สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เสนอขออนุมัติจ้างนายสุพจน์ กัมปนาทโชติกุล
ตาแหน่ง ลูกจ้างบานาญ อายุ 60 ปี ปฏิบัติราชการแทนเจ้าหน้าที่ ที่เกษียณอายุราชการของโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลนาปลาจาด เนื่ องจากยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการแทน ตั้งแต่เดือนตุล าคม
๑๙

2559 – ธันวาคม 2559 ในอัตราเดือนละ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวม 3 เดือน เป็นเงิน
30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
มติที่ประชุม มีมติเห็ นชอบให้ จ้างนายสุพจน์ กัมปนาทโชติกุล ตาแหน่ง ลูกจ้างประจาบานาญ ปฏิบัติ
ราชการแทนเจ้าหน้าที่ ที่เกษียณอายุราชการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพตาบลนาปลาจาด ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559 ได้ และมอบหมายให้คุณจ๋ามคา ภมรกุล ไปดูระเบียบการจ้าง และ
ปรึกษากับสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และนิติกร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกี่ยวกับ
การจ้างนายสุพจน์ กัมปนาทโชติกุล
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 16.30น.

(ลงชื่อ) จินตนา โพธิ์ทิพย์
(นางสาวจินตนา โพธิ์ทิพย์)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) วรเชษฐ เต๋ชะรัก
(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
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(ลงชื่อ)

จินตนา โพธิ์ทิพย์

(ลงชื่อ) วรเชษฐ เต๋ชะรัก

๒๑

