รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๙
วันที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕๕9
ณ ห้องประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีสังวาลย์
------------------------------------------ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีจานวนทั้งสิ้น ๔3 คน
 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าประชุม จานวนทั้งสิ้น ๒๙ คน
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตาแหน่งใน คปสอ.
๑. นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก
ผู้อานวยการ รพ.ศรีสังวาลย์ รพ.ศรีสังวาลย์
ประธาน
๒. นายชีวา มั่งมี
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ศรีสังวาลย์
รองประธาน
๓. นายสุรพล วนาภรณ์
สาธารณสุขอาเภอเมือง
สสอ.เมือง
รองประธาน
4. นายกาพล จิตซื่อ
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ
รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
๕. นายดวงดี ชมภู
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
สารสนเทศ
๖. นางสาวศิริพร เดชะ
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
หัวหน้างานจ่ายยาผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยใน
๗. นางสาววัจนา ตายน แทน นักวิชาการทันตสาธารณสุข รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
นายณัฐพล สมสวาท
แทนหัวหน้ากลุ่มงาน
ทันตกรรม
๘. นางสุชาดา สีแดง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รพ.ศรีสังวาลย์
กรรมการ
๙. นายชาญชัย จายส่วย
๑๐. นางสาวชัยศรี
กล้าณรงค์
๑๑. นางสาวจ๋ามคา ภมรกุล
๑๒. นางอัญชลี กีฬาแปง
๑๓. นายสมศักดิ์ คงแดง
๑๔. นายพิสิษฐ์
ฉางข้าวชัย
๑๕. นายสังเขต คามาสาร
๑๖. นายจันทร์ นันทิวิริยะชัย
๑๗. นายอานาจ บุปผาเพชร
๑๘. นางยุพิน ขัติครุฑ
๑๙. นายศรีมูล จันทร์แค้น
๒๐. นางยุพิณ ผ่องตัน
๒๑. นายสุพรรณ พานทอง
๒๒. นายธีรศักดิ์ วงศ์ศักดิ์ศรี
๒๓. นายชัยยุทธ ชัยบุตร

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและซ่อมบารุง

หัวหน้างานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน
นักวิชาการการเงินและบัญชี

ผู้อานวยการ รพ.สต.
ผู้อานวยการ รพ.สต.
ผู้อานวยการ รพ.สต.
ผู้อานวยการ รพ.สต.
ผู้อานวยการ รพ.สต.
ผู้อานวยการ รพ.สต.
ผู้อานวยการ รพ.สต.
ผู้อานวยการ รพ.สต.
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ
ผู้อานวยการ รพ.สต.
ผู้อานวยการ รพ.สต.
ผู้อานวยการ รพ.สต.
๑

รพ.ศรีสังวาลย์
รพ.ศรีสังวาลย์

กรรมการ
กรรมการ

สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน
รพ.สต.หมอกจาแป่
รพ.สต.รักไทย
รพ.สต.นาป่าแปก

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รพ.สต.กุงไม้สัก
รพ.สต.น้ากัด
รพ.สต.นาปลาจาด
รพ.สต.ปางหมู
รพ.สต.ในสอย
รพ.สต.ผาบ่อง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รพ.สต.หนองขาวกลาง
รพ.สต.ห้วยปูลิง
รพ.สต.ห้วยหมากลาง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
๒๔. นายเชิดศักดิ์ เพียรวิชา
๒๕. นางประคอง ปาระมี
แทนนายอดิศร ปันเซ
2๖. นายสวัสดิ์ ขยันดี
๒๗. นายสมชาติ บุญคามา
๒๘. นางจารุณี กาลังเก่ง
๒๙. นายทวีบุญ คาแหง

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ รพ.สต.
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

สถานที่ปฏิบัติงาน
รพ.สต.ไม้ฮุง
รพ.สต.ห้วยโป่ง

ตาแหน่งใน คปสอ.
กรรมการ
กรรมการ

ผู้อานวยการ รพ.สต.
เจ้าหน้าที่ นคม.๑.๑.๗
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พิเศษ
หัวหน้างานวิชาการ

รพ.สต.ป่าลาน
นคม.๑.๑.๗
รพ.ศรีสังวาลย์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ


๑.

สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน

ผู้ไม่เข้าประชุม จานวน ๑๔ คน ดังนี้
น.ส.ชวนชื่น
หัวหน้ากลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
รพ.ศรีสังวาลย์
ตรวจรักษาผู้ป่วย
ดุษฏีประเสริฐ
๒ นางสาวราศรี คันธีสาร
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
รพ.ศรีสังวาลย์
ติดราชการ
๓. นายทรงศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ศรีสังวาลย์
ติดราชการ
กุณฑลกิติเดช
๔. นายอุทัย ชาวสวน
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิค
รพ.ศรีสังวาลย์
ติดราชการ
การแพทย์
๕. นางสาวศุภนิจ ธรรมวงศ์ หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
รพ.ศรีสังวาลย์
ติดภารกิจ
๖. นางสาวสิรินันท์ เรือนคา หัวหน้าคลินิกพิเศษ
รพ.ศรีสังวาลย์
ติดราชการ
๗. นางเสาวนิตย์ พงศ์นิรัญ หัวหน้าหอผู้ป่วยสูต-ิ นรีเวชกรรม รพ.ศรีสังวาลย์
ติดราชการ
๘. นางสาวอ้อย เกิดมงคล
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรม รพ.ศรีสังวาลย์
ติดราชการ
ชาย
๙. นางสาววรัญญพร
หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก
รพ.ศรีสังวาลย์
ติดราชการ
จันทร์โสภา
๑๐. นายสัมพันธ์ สัมพันธสิทธิ์ หัวหน้างานบริหาร
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน ติดราชการ
๑๑. นางสาวนิตยา สอาดจิตต์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน ติดราชการ
๑๒. นายบุญนพ ปุ๊กละ
ผู้อานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.ห้วยผา
ติดราชการ
๑๓. นายพชร
หัวหน้า นคม.ที่ 1.1.8
นคม.ที่ ๑.๑.8
ติดราชการ
ยวงสุวรรณ
๑๔. นางสาวจินตนา โพธิ์ทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.ศรีสังวาลย์
ติดภารกิจ
 ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 2 คน ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
๑.
นางสาวมัลลิกา จีนาคา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.ศรีสังวาลย์
2.
นางสาวนาฏสุดา ตันวัฒนกุล นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รพ.ศรีสังวาลย์
พิเศษ

๒

เริ่มประชุมเวลา....๑๓.๔๐... น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. ขอปรับครั้งของการประชุม ตามระเบียบงานสารบรรณ ครั้งที่ของการประชุมให้นับตามปี พ.ศ. ดังนั้น การประชุม
ครั้งนี้จึงเป็นการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
๒. โรงพยาบาลได้รับโอนเงินค่าตอบแทน ฉ.๑๑ และ ฉ. ๑๒ แล้ว โดยเป็นยอดเงินของ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอนจานวน
๔๒,๘๐๐.00 บาท (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) และของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จานวน ๑,๓๑๑,๑๓๖.00 บาท (หนึ่งล้าน
สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากเป็นเงินงบประมาณ จึงยังไม่สามารถ
เบิกจ่ายให้แก่บุคลากรได้ ต้องรอระเบียบการอนุมัติจ่ายจากกระทรวงสาธารณสุขก่อน สาหรับหน่วยงานที่ส่งเบิกเงิน ฉ.๘, และ
เงิน ฉ.๙ ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ มานั้น ไม่สามารถเบิกจ่ายให้ได้ เนื่องจากระเบียบกาหนดให้ใช้ได้ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๙ เท่านั้น
๓. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์กระทรวง เขต สู่การปฏิบัติของเขตสุขภาพที่ 1 ระดับกระทรวงมีจานวน 16 แผนงาน
, 48 โครงการและ 96 ตัวชี้วัด ในระดับเขต มีจานวน 43 ตัวชี้วัด, ตัวชี้วัดคารับรอง 29 ตัว และ 10 เป้าหมายเขตสุขภาพ
(เอกสาร 1)
๔. รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560 จาก
การประชุม VDO Conference ของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 มีประเด็นสาคัญดังนี้
๔.1 การดาเนินการตามคาสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 37/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจาเป็ น
ต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข และค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (เอกสาร 2)
๔.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และ
รายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นๆ พ.ศ.
2559 (เอกสาร 3)
๔.3 แนวทางปฏิบัติ แนวทางการใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน
การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นๆ พ.ศ.2559 (เอกสาร 4)
มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้
๑) หน่วยบริการ และหน่วยงานที่มีสิทธิ์รับค่าใช้จ่ายจาก สปสช.มี ๗ หน่วยงาน (เอกสารแนบ ๓ สไลด์ที่ ๔)
2) การใช้จ่ายเงิน ใช้ได้ ๕ หมวด (เอกสารแนบ ๓ สไลด์ที่ ๕) โดยในหมวดการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกัน
โรค นั้น ให้ระมัดระวังการจัดทาโครงการที่มีคาว่า “ควบคุมโรค” จะไม่สามารถใช้งบประมาณนี้ได้
3) งบ P&P จะถูกโอนเข้าเงินบารุงของหน่วยบริการ ขอให้หน่วยบริการออกหลักฐานการรับเงิน และจัดทา
ทะเบียนคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามหมวดโดยยึดระเบียบเงินบารุง ทั้งนี้ อนุโลมให้ใช้งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรที่ป ฏิบั ติงานที่เกี่ย วข้องกับ โครงการนั้ นได้ในสั ดส่ วนที่เหมาะสม เน้นการใช้งบประมาณในการจัดบริการเป็นหลั ก
มากกว่าการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4) ค่าใช้จ่าย มี 5 หมวด ได้แก่ หมวด 1 การสร้างเสริมและป้องกันโรค, หมวด 2 การบริการบาบัดทดแทนไต
, หมวด 3 ค่าใช้จ่ายประจาของหน่วยบริการ, หมวด 4 ชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ และ หมวด 5 เงินช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากกการให้บริการสาธารณสุขเฉพาะสิทธิ์ UC
5) เงิน PP ให้เอาเข้าเงินบารุง, ออกหลักฐานการรับเงินเป็นใบเสร็จรับเงินส่งให้ สปสช., จัดทาทะเบียนคุมเงิน,
ใช้จ่ายตามระเบียบเงินบารุง, เพิ่มเรื่องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยงบที่ได้มาต้องให้บริการเป็นหลัก อบรมส่วน
น้อย และเกี่ยวกับกิจกรรม PP เท่านั้น, สามารถขยายเวลาทางานและเบิกจ่ายงบได้ไม่เกิน 2 ปี, ทางานตามวัตถุประสงค์, หากมี
งบเหลืออยู่ให้โอนเข้าเงินบารุง และหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขให้เขียนโครงการ ส่วนหน่วยงานเอกชนทาเป็นสัญญา
6) การบาบัดทดแทนไต สามารถจ่ายให้ผู้ สนับสนุนการจัดบริการของหน่วยบริการได้ เช่น พนักงานช่วยเหลือ
ผู้ป่วย, คนเข็นเปล เป็นต้น
๓

7) ค่าใช้จ่ายประจาของหน่วยบริการ เป็นเงินในลักษณะเหมาจ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข (Prepaid) และจ่าย
ตามผลงานบริการ (Pastpaid) ให้นาเงินเข้าบัญชีเงินบารุงโดยออกหลักฐานการรับเงินเป็นใบเสร็จรับเงินส่งให้ สปสช., ให้ใช้จ่าย
ตามระเบียบเงินบารุง สามารถใช้จ่ายเงินได้ ตามรายการ ดังนี้ 1) เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าจ้างเอกชนดาเนินงาน ค่าตอบแทน 2)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 4) ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูก
สร้าง ครุภัณฑ์ หรือวัสดุ แต่ไม่ให้ซื้อครุภัณฑ์ใหม่ หรือสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ 5) ค่าสาธารณูปโภค 6) ค่าวัสดุ เงินเข้าเงินบารุง
และ 7) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นนอกจาก 1 – 6 ให้เป็นไปตามที่ รมว.กระทรวงสารณสุขจะได้ประกาศกาหนดเพิ่มเติม เงินนี้ใช้
จ่ายตามระเบียบเงินบารุง และระยะเวลาการใช้เงินไม่เกิน 2 ปี
8) ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสีย หายจากการให้บริการสาธารณสุขของ
หน่วยบริการเฉพาะผู้ป่วยสิทธิ์ UC เท่านั้น โดยให้ยื่นคาร้องภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย โดยในกรณีที่ยื่นที่
หน่วยบริการให้หน่วยบริการนั้น ให้ส่งคาร้องไปที่ สปสช.สาขาเขตพื้นที่โดยเร็ว เงินที่ได้จาก สปสช.ให้เข้าบัญชีเงิ นรับฝากของ
หน่วยบริการ ไม่เอาเข้าเงินบารุง อัตราการจ่ายตามเอกสาร 3 หากไม่มารับเงินภายใน 1 ปี ให้ส่งเงินคืนกองทุนสปสช.แห่งชาติ
ประธาน : ตอนนี้เงิน UC ใช้ได้กว้างขวางขึ้น เมื่อก่อน รพ.แยกบัญชีเงินบารุง และเงิน UC ออกจากกัน ตอนนี้จะทาอย่างไร
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ : ตัดเหมือนเดิม
ประธาน : มอบหมายให้ฝ่ายการเงินทาทะเบียนคุมแยกเป็น 5 หมวด รพ.สต.ต้องแยกหมวดเหมือนกันหรือไม่ เพราะมีกรอบการ
ดาเนินงานเพียง 2 ปี ดังนั้น เวลาทาโครงการแล้วมีเงินเหลือ เมื่อปิดโครงการให้เอาเข้าเงินบารุงใช้ในกิจกรรมอื่นได้ แต่ถ้า
โครงการไม่เสร็จให้คืนไปให้ สปสช. ไม่ใช่คืน CUP หากไม่เสร็จต้องทาเรื่องขอต่อเวลา แต่ต้องภายในระยะเวลา 2 ปี เฉพาะงบ
PPA ส่วนงบ PPB และ งบ QOF เป็นค่าใช้จ่ายหมวด 1 หมวดที่เกี่ยวข้องกับ รพ.สต. ได้แก่ หมวด 1 PP, หมวด 3 เงิน Fix
cost และหมวด 4 ค่าเสื่อม ดังนั้น รพ.ศรีสังวาลย์โอนเงินให้ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอนได้เลย ตามประเภทหน่วยบริการ
ผอ.รพ.สต.ผาบ่อง : สอบถามกรณี รพ.สต.นาเงินเข้าบัญชีเงินบารุง และทาทะเบียนคุม ต้องทาแบบ รพ.ศรีสังวาลย์หรือไม่
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ : รับเงินมาเป็นหมวดๆ ให้ทาทะเบียนคุมตามหมวดนั้นๆ เงินเหลือโอนเข้าเงินบารุง หากมีเงินเหลือจ่าย
เข้าบัญชีเงินบารุง ส่วนหมวด 5 ค่าชดเชยเจ้าหน้าที่กรณีได้รับความเสียหายจากการให้บริการ เงินเข้าบัญชีเงินรับฝาก
ประธาน : รพ.ศรีสังวาลย์เป็นผู้คุมงบอยู่แล้ว แต่ขึ้นกับระดับของการคุมงบ เช่น ของบางอย่าง รพ.ศรีสังวาลย์ซื้อ รพ.คุมเอง แต่
หากโอนให้ รพ.สต.ๆ คุมงบเอง
ผอ.รพ.สต.หมอกจาแป่ : ต้องทาทะเบียนอีก เพราะตอนนี้ รพ.สต.ทาบัญชีเงินบารุง, เงิน UC แต่เงินบารุงเป็นเงินที่ รพ.สต.หา
เองจากการเก็บค่ารักษาพยาบาล ที่สงสัยคือ หาก รพ.ศรีสังวาลย์โอนเงินให้ รพ.สต.จะเอาเงินเข้าบัญชีใด
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ : คุมตามระดับโครงการ
ผอ.รพ.สต.นาป่าแปก : ถ้ารพ.สต.ของบ 10,000.00 บาท แต่ใช้เกินที่ได้รับจัดสรรจะได้หรือไม่
ประธาน : เกินไม่เป็นไร
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : กรณีมีเงินเหลือไม่มีสิทธิ์ใช้เอง ต้องนาเงินมารวมเป็นภาพ CUP และขออนุมัติใช้เงินใน คปสอ.
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- เอกสารรายงานการประชุม คปสอ.เมือง ครั้งที่ 7 / ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 16 กันยายน ๒๕๕9 รายละเอียด
ตามไฟล์เอกสารรายงานการประชุม จานวน 20 หน้า
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.๑ รายงานสถานการณ์การเงินการคลังของสถานบริการ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
1) ระดับโรงพยาบาล (หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี)
๔

1.1) รายงานสถานะการการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
รายการ
สินทรัพย์หมุนเวียน

ยอดยกมา

เพิ่ม

ลด

คงเหลือ

เงินสด+ธนาคาร

55,609,294.11 39,712,279.40 21,206,725.02 71,098,935.83

ลูกหนี้ Non UC

15,096,308.26

6,622,247.64

2,631,788.24 19,086,767.66

วัสดุคงคลัง

รอข้อมูล

รวมสินทรัพย์
หมุนเวียน
เจ้าหนี้

70,705,602.37 46,334,527.04 23,838,513.26 90,185,703.49

เจ้าหนี้ค่าสินค้า

53,443,013.38

8,000,765.30

เจ้าหนี้ค่าวัสดุ
ดาเนินการ
เจ้าหนี้ค่าใช้สอย

5,501,725.51

1,791,135.90

296,568.37

6,996,293.04

5,537,755.59

816,856.00

1,991,298.90

5,659,180.93

609,666.92

671,018.20

607,248.61

673,436.51

เจ้าหนี้ค่าสาธารณูปโภค
เจ้าหนี้ค่าตอบแทนค้าง
จ่าย
รวมหนี้สนิ

1,710,870.60 59,732,908.08

7,359,950.28
65,092,161.40 11,279,775.40

4,605,986.48 80,421,768.84

หนี้สินผูกพัน

17,943,778.04

เงินสด+ธนาคารคงเหลือสุทธิ

- 8,179,843.39

Quick Ratio = 1.12, Cash Ratio = 0.88 ส่วน Current Ratio ยังคานวณไม่ได้
ประธาน : ขณะนี้เงินติดลบ 8 ล้านบาท จะไม่มีเงินเข้าอีก 4 เดือน เงินจะเข้าอีกครั้ง ในเดือน ม.ค.2560 ตอนนี้มีแต่เงินอื่นที่
เข้ามาแต่ไม่ใช่เงิน UC ขอให้ระวังเรื่องการใช้เงิน , เงิน Fix Cost งวด 1 ปี 2560 โอนให้ รพ.สต.แล้ว รพ.ถูกบังคับให้จ่ายหนี้
การค้า โดยให้เคลียร์หนี้ ปี 2558 ให้หมด ซึ่งผู้อานวยการ รพ.ถูกคาดโทษไว้ เพราะจะทาให้บัญชีไม่มีประสิทธิภาพ ถ้าตั้งหนี้
ค้างเป็นเวลายาวนาน ขอฝากเร่งเคลียร์หนี้ ปี 2558 ให้หมด ซึ่งกระทรวงจะควบคุมกากับ รพ., ดัชนีภาวะวิกฤติทางการเงิน
ของ รพ.ศรีสังวาย์อยู่ในระดับ 6 จะต้องไม่เป็นระดับ 7, ภายใน 4 เดือน ต้องจ่ายหนี้การค้าออกไปครึ่งหนึ่ง , วันที่ 31 ม.ค.60
รพ.เหลือเงิน 10 ล้านบาท แต่มีหนี้การค้าประมาณ 60 – 70 ล้านบาท, ขอให้ประสิทธิภาพการเรียกเก็บหนี้ รพ.ดี ถึงจะเป็น
ระดับ 7 กระทรวงก็จะช่วยเหลืออยู่ ส่วนเงินต่างด้าว กระทรวงจะเก็บไว้เป็นเงินสารองช่วยหน่วยบริการ จะไม่โอนให้ รพ.หมด
เหมือนเดิม
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2) ระดับภาวะวิกฤติทางการเงินของ รพ. ณ สิ้นปี ก.ย. 56 – 59 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
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. ก.ย.
56
57 58 58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59
7
3 1 3 3
5
2
3 3
4
4 1 3 5 4
มติที่ประชุม รับทราบ
๕

1.3) สภาพคล่องทางการเงิน การคลังของ รพ. ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
Current Ratio Quick Ratio Cash Ratio I/E Ratio Risk Scoring เงินสดคงเหลือหลังจากหักหนี้สิน
≥ 1.5
≥ 1.0
≥ 0.8
≥1
7 ระดับ
(ล้านบาท)
1.19
0.99
0.63
15.89
4
-8.91
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4) ระดับ รพ.สต. (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
- สถานะการเงินของ รพ.สต. ในภาพรวมอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 มีเงินคงเหลือ
หลังจากหักหนี้ทั้งหมด เป็นจานวนเงิน 719,893.82 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสิบสอง
สตางค์) สามารถจาแนกเป็นราย รพ.สต.ได้ ดังนี้
ลาดับที่
สถานบริการ
เงินคงเหลือ
เจ้าหนี้/ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินคงเหลือหลังจากชาระหนี้
1

34,943.46

52,973.67

-18,030.21

2

รพ.สต.บ้านหมอกจา
แป่
รพ.สต.นาป่าแปก

37,105.33

19,680.00

17,425.33

3

รพ.สต.บ้านรักไทย

186,393.72

17,978.25

168,415.47

4

รพ.สต.บ้านห้วยผา

188,198.08

21,611.45

166,586.63

5

30,847.11

29,595.60

1,251.51

6

รพ.สต.บ้านนาปลา
จาด
รพ.สต.บ้านน้ากัด

42,678.99

21,000.00

21,678.99

7

รพ.สต.บ้านปางหมู

39,057.01

18,400.00

20,657.01

8

รพ.สต.บ้านกุงไม้สัก

59,962.68

18,000.00

41,962.68

9

รพ.สต.บ้านในสอย

3,150.00

21,500.00

-18,350.00

10

รพ.สต.บ้านป่าลาน

17,455.67

31,864.23

-14,408.56

11

รพ.สต.บ้านห้วยโป่ง

19,719.08

28,441.58

-8,722.50

12

รพ.สต.บ้านไม้ฮุง

223,921.06

9,000.00

214,921.06

13

รพ.สต.บ้านห้วยหมา
กลาง
รพ.สต.ผาบ่อง

27,723.13

72,240.00

-44,516.87

107,003.34

35,118.44

71,884.90

14
15
16

รพ.สต.หนองขาว
กลาง
รพ.สต.บ้านห้วยปูลิง
รวม

60,605.03

60,605.03

69,633.35

31,100.00

38,533.35

1,148,397.04

428,503.22

719,893.82

- รพ.สต.ห้วยผามีเงินมาก เนื่องจากเป็นเงินของกองทุนสุขภาพตาบลที่โอนให้, รพ.สต.รักไทยได้จ่ายเงินค่าศาลาแล้ว ซึ่ง
เป็นเงิน สปสช. หนี้ส่วนใหญ่ของ รพ.สต. คือ ค่าตอบแทนนอกเวลา และค่าจ้าง
ประธาน : มีเงิน Fix Cost ที่เป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาและค่าตอบแทน
๖

สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : รพ.สต.หนองขาวกลางและ รพ.สต.ไม้ฮุงให้ตัดเงินค่าปูกระเบื้อง
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5) รายงานข้อมูลคงคลังยาของ รพ.สต.ภาพรวมอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นข้อมูลจากรายงานบัญชีประจาเดือน ณ วันที่
31 ตุลาคม 2559 เป็นจานวนเงิน 458,439.51 บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
สามารถจาแนกเป็นราย รพ.สต.ได้ ดังนี้
ลาดับที่
สถานบริการ
ยา
เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ ยอดรวมทั้งสิ้น
1

รพ.สต.บ้านหมอกจาแป่

21,259.11

5,104.08

6,992.21

33,355.40

2

รพ.สต.นาป่าแปก

15,633.08

2,190.23

1,382.08

19,205.39

3

รพ.สต.บ้านรักไทย

26,302.86

0.00

4,000.00

30,302.86

4

รพ.สต.บ้านห้วยผา

14,013.84

11,119.51

0.00

25,133.35

5

รพ.สต.บ้านนาปลาจาด

5,122.10

0.00

3,161.34

8,283.44

6

รพ.สต.บ้านน้ากัด

6,887.14

908.80

886.52

8,682.46

7

รพ.สต.บ้านปางหมู

24,600.00

0.00

400.00

25,000.00

8

รพ.สต.บ้านกุงไม้สัก

18,802.72

5,302.57

0.00

24,105.29

9

รพ.สต.บ้านในสอย

23,207.50

0.00

1,589.40

24,796.90

10

รพ.สต.บ้านป่าลาน

17,039.09

0.00

9,167.55

26,206.64

11

รพ.สต.บ้านห้วยโป่ง

33,714.05

14,903.62

0.00

48,617.67

12

รพ.สต.บ้านไม้ฮุง

40,244.19

9,728.03

5,540.87

55,513.09

13

รพ.สต.บ้านห้วยหมากลาง

26,208.63

0.00

13,575.99

39,784.62

14

รพ.สต.ผาบ่อง

44,521.38

0.00

0.00

44,521.38

15

รพ.สต.หนองขาวกลาง

10,891.83

10,538.21

0.00

21,430.04

16

รพ.สต.บ้านห้วยปูลิง

17,573.08

3,260.12

2,667.78

23,500.98

346,020.60

63,055.17

รวม

49,363.74 458,439.51

ประธาน : กรณีที่รายงานคงคลังเป็นศูนย์ หมายความว่าไม่มีรายการยาคงเหลือเลยหรือไม่ ขอให้ รพ.สต.ไปตรวจสอบว่า วัสดุ
การแพทย์, เวชภัณฑ์มิใช่ยาเหลือจริงเป็นจานวนเท่าไหร่ ให้นิยามให้ดีแล้วตรวจสอบและลงบัญชีให้ถูกต้อง
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติตามที่ประธานเสนอ
1.6) สสจ.มส. แจ้งว่า รพ.สต. ในเขต อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จานวน 16 แห่ง ไม่ได้ส่งข้อมูลบัญชีขึ้นเว็บไซด์ ตั้งแต่เดือน
เม.ย. 59 – ก.ย.59
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รพ.ศรีสังวาลย์ : รายงานความเสี่ยงทางบัญชีของ รพ.ศรีสังวาลย์ และ รพ.สต. ขอเสนอให้ ทีม
ตรวจสอบภายในไปตรวจสอบ รพ.สต.ด้วย
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : กระทรวง block ไม่ให้ส่ง เพราะ G2 ส่งไม่ทันวันที่ 20 ทาเสร็จแล้ว
ส่งออก แต่ขึ้นเว็บไซด์ไม่ได้ทั้ง 16 แห่ง
ประธาน : ให้ทาหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้ง นพ.สสจ.มส.ทราบ
๗

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : กระทรวงจะปลดล๊อคให้ในวันที่ 18 พ.ย.59
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 รพ.ศรีสังวาลย์ ได้ขอขยายระยะเวลาดาเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคโดยใช้งบประมาณ P&P
และ งบ สปสช. ประจาปี ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นโครงการในส่วนของรพ.ศรีสังวาลย์ จานวน ๙ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จานวน
576,409.50 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าบาทห้าสิบสตางค์) (เอกสาร 5) ส่วนโครงการงบ PP ปี 2559 ในส่วนที่
สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอนคุมงบแยกรายโครงการ คงเหลือ 7 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จานวน 339,168.00 บาท (สามแสน
สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)
ประธาน : ขอให้คุมงบแบบนี้ ทุกโครงการให้ปิดโครงการหมด ไม่ต้องมาทาคุมใหม่
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ : งบ PPA เกณฑ์ใช้งบได้เป็นเวลา 2 ปี
ประธาน : เงินโครงการ PP ให้ปิดโครงการ และสรุปงานตามโครงการว่าผลงานได้เท่าไหร่ / เป็นอย่างไร และใช้เงินไปเป็น
จานวนเท่าใด ส่วนโครงการปี 2559 ที่จะขยายระยะเวลาดาเนินการออกไปนั้น ให้เวลาถึงวันที่ 15 ธ.ค.59 เท่านั้น ส่วน
โครงการที่เหลือให้ปิดโครงการให้หมด ทั้งนี้ หากมีโครงการใดที่ต้องดาเนินโครงการต่อเนื่องให้เขียนโครงการเสนอใหม่
ทีป่ ระชุมได้พิจารณาโครงการที่ขอขยายระยะเวลาดาเนินการออกไป จานวน 8 โครงการ ดังนี้
1. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขและอาหารปลอดภัย จานวนเงิน 107,900.00 บาท ซึ่งเบิกจ่ายจากสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนั้น มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการตรวจสอบกับทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ว่าเป็นเงิน PPA หรือ
เงิน PPB
2. โครงการ STI ให้ทาโครงการใหม่
3. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อ.เมืองแม่ฮ่องสอน : คงค้างกิจกรรมการอบรมแพทย์และพยาบาล ให้เขียนโครงการ
ใหม่
4. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ต.จองคา จานวนเงิน 156,700.00 บาท ได้ดาเนินกิจกรรมแล้วเสร็จแต่ค้าง
เบิกจ่าย กาหนดให้ส่งเบิกเงินให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธ.ค.59 ส่วนงบที่เหลือจะปิดงบ
5. โครงการทันตกรรม ให้ทาโครงการใหม่
6. โครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้กลุ่มงานทันตกรรมตรวจสอบใหม่
7. โครงการสามเณร ฟันดีมีสุข ให้กลุ่มงานทันตกรรมตรวจสอบใหม่
8. โครงการเชิงรุก : กิจกรรมหน่วยแพทย์ออกหน่วยที่รพ.สต. ให้เบิกเงินในส่วนที่ได้ออกปฏิบัติงานไปแล้วและทาโครงการใหม่
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ : ตามหมวดเงิน สปสช. ให้ใช้ในงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ห้ามใช้ควบคุม โรค สตง.
ตรวจสอบ ให้ใช้ป้องกันเป็นหลัก
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติคือ ให้ทุกโครงการที่ได้ขยายระยะเวลาดาเนินการออกไป เบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายใน
วันที่ 15 ธันวาคม 2559
3.3) กาหนดเวลาการประกันคุณภาพเครื่องเจาะน้าตาลปลายนิ้วของรพ.สต.
ประธาน : ขณะนี้ได้เปลี่ยนเครื่องเจาะน้าตาลปลายนิ้วใหม่แล้ว
ผอ.รพ.สต.รักไทย : ยังมี Strip ของเครื่องเจาะน้าตาลปลายนิ้วเก่าคงเหลือในสต๊อกอยู่ ขอให้ รพ.สต.เบิกของเก่าไปใช้ก่อน ถ้า
หมดแล้ว ค่อยเบิกของใหม่ไปใช้
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ : ขอให้ติดต่อกับคุณเทวารัตน์ ฝ่ายพัสดุ
ประธาน : ให้ใช้ Test ตรงกับเครื่อง อย่าปนกัน เพื่อไม่ให้สับสน
มติที่ประชุม รับทราบและมติตามที่ประธานเสนอ
3.4) ผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนตุลาคม 2559
1. ผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้มของรพ.ศรีสังวาลย์

๘

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ : ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสจ.มส., ได้อบรมการใช้โปรแกรม
Hos-XP เมื่อปลายเดือนต.ค.59 ต้องดูผลในเดือน พ.ย.59 ยังเห็นข้อมูล error, ข้อมูลไม่ครบ, แฟ้มไม่ถูกต้อง ส่วน HDC ไม่มี
Surver
ประธาน : ให้พัฒนาต่อ อาจเชื่อมต่อ Surver ให้ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน
3.5) การคีย์ข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการปี
2559 ของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดแม่ฮ่องสอนในเว็บไซด์ สสจ.มส. ข้อมูล ณ วันที่ 13
กันยายน ๒๕๕๙ (เอกสาร 6)
หน่วยงาน
จานวน โครงการดาเนินการ ร้อยละ
งบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ ร้อยละ
โครงการ
เสร็จแล้ว
สาเร็จ รวมทั้งสิ้น บาท
ไป
บาท
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
- สสจ.มส.ได้ปิดหน้าเว็บไซด์ที่คีย์โครงการของปี 2559 ไปแล้ว จึงไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้
ประธาน : ให้รายงานความก้าวหน้าด้วย โครงการที่ได้รับการอนุมัติมาได้ทาไปได้แค่ไหนแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติตามที่ประธานเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.๑ เรื่องจากรองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ : ไม่มีเรื่องแจ้ง
4.2 เรื่องจากสสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน :
1) การเตรี ย มการรั บ เสด็ จ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ในวั น ที่ 28 – 29 พ.ย.59 มี
หมายกาหนดการดังนี้
วัน เดือน ปี / เวลา
หมายกาหนดการ
28 พ.ย.59
09.30 น.
- ทรงเสด็จขึ้นเครื่องบิน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน, หัวหน้าส่วนราชการ, ตารวจและทหารเข้าเฝ้ารับเสด็จที่
สนามบิน จ.แม่ฮ่องสอน
- ทรงเสด็จขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปบ้านแม่เหลอ อ.แม่สะเรียง
- ทรงเยี่ยม รร.ตชด.บ้านแม่เหลอ
- ทรงเสด็จไปบ้านวาทูและบ้านห้วยมะโอ อ.แม่สะเรียง
15.50 น.
- ทรงเสด็จขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปบ้านปางตอง อ.ขุนยวม
16.30 น.
- นายอาเภอขุนยวม, หัวหน้าส่วนราชการ, ตารวจและทหารเข้าเฝ้ารับเสด็จที่บ้านปางตอง
17.00 น.
- ทรงเสด็จไปศาลพระนเรศวรมหาราช โดยประทับรถยนต์พระที่นั่งไปสักการะสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช, ทรงเยี่ยมโครงการพระราชดาริ, พระราชทานของให้แก่ผู้แทนเกษตรกร จานวน 7 ราย,
การนาผู้ป่วยและชุดของเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงเข้าเฝ้ารับเสด็จ
29 พ.ย.59
06.00 น.
- คณะเจ้าหน้าที่ รพ.ศรีสังวาลย์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และจะหยุดให้บริการในช่วงทรง
เสด็จ

๙

วัน เดือน ปี / เวลา
07.30 น.

หมายกาหนดการ
- ทรงเสด็จไปทรงงานที่ รร.ร่มเกล้าปางตอง, ทรงเยี่ยมห้องสมุด, อาคารทรงงาน และแพทย์นา
ผู้ป่วยในพระอุปถัมภ์เข้าเฝ้ารับเสด็จ
09.55 น .
- ทรงเสด็จขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ไปบ้านดอยแสง
- การเข้าถึงพื้นที่บ.ดอยแสง ปิดเส้นทางก่อนเวลา 08.00 น.
- ทรงเสด็ จ ไป รร.ตชด. บ้ านดอยแสง, ทรงปลู กต้ นมะขาม, ทรงเสด็จไปทรงงานที่ห้ อ งปฐม
พยาบาล สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอนเข้าเฝ้ารับเสด็จ, ทรงเสด็จไปทรงงานที่ห้องสหกรณ์, ห้องการเรียน
การสอน, แปลงสาธิตการเกษตร, โรงครัว เส้นทางที่เสด็จจะผ่านจุดน้าดื่มไอโอดีนให้เจ้าหน้าที่รพ.
สต.ในสอยยืนเฝ้าจุดนี้ มีจุด I-kit สาหรับตรวจสอบ, กลับมาที่อาคารเดิม, ทรงเสด็จไปศูนย์เด็กเล็ก
อบต., หน่วยแพทย์พระราชทาน ทรงเยี่ยมประชาชน, ทรงเสด็จไปยังจุดฉายพระรูป 2 จุด จุดที่ 1
คือ จุดนักเรียนและครู ตชด. จุดที่ 2 คือ จุดหน่วยรักษาพยาบาล มีผู้ร่วมถ่ายพระรูปน้อยกว่า 30
คน และทรงเสด็จไปบ้านห้วยปงเลา
การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้
1. หน่วยงานสาธารณสุขเตรียมหน่วยรักษาพยาบาลที่จะให้บริการในวันที่ 28 พ.ย.59
2. จัดหน่วยปฐมพยาบาลในวันที่ 28 พ.ย.59 จานวน 4 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 หน่วยปฐมพยาบาลประจาการ เวลา 07.00 น. – 10.00 น.
ชุดที่ 2 หน่วยปฐมพยาบาลประจาจุดปางตอง ขึ้นก่อนเวลา 12.00 น.
ชุดที่ 3 หน่วยปฐมพยาบาลตามขบวนเสด็จจากลานเฮลิคอปเตอร์ บ้านในสอย และส่งเสด็จ
ชุดที่ 4 หน่วยปฐมพยาบาลอยู่ในกองอานวยการร่วม
ชุดที่ 5 หน่วยแพทย์พระราชทาน ผู้รับผิดชอบได้แก่ กลุ่มการพยาบาล, กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และกลุ่มงานทันตกรรม
ชุดที่ 6 แพทย์นาผู้ป่วยเข้าเฝ้ารับเสด็จ
ชุดที่ 7 ชุดเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง
วันที่ 29 พ.ย.59
คณะเจ้าหน้าที่ รพ.ศรีสังวาลย์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ขึ้นเวลา 06.00 น. ให้บริการเวลา 07.30 น. และจะหยุด
ให้บริการช่วงทีท่ รงเสด็จ มีแพทย์ 2 – 3 คน และผู้ป่วยในพระอุปถัมภ์ มีผู้ป่วยที่จะขอเป็นผู้ป่วยในพระอุปถัมภ์ จานวน 2 ราย
อยู่บ้านหัวฮะ ซึ่งผู้ป่วยในพระอุปถัมภ์ รพ.เสนอไปได้ แต่จะรับหรือไม่รับอยู่ที่กองราชเลขาพิจารณา ดังนั้น ต้องคัดเลือกผู้ป่วย
จริงๆ ถ้าเป็นรายเดิมที่ได้รับโอกาสแล้วไม่ต้องมาเสนอ
3. ขบวนตามเสด็จต้องไปสมทบกับหน่วยแพทย์พระราชทาน ดังนั้นต้องเตรียมแพทย์ จานวน 2 – 4 คน
4. ขอให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ที่ขึ้นไปรับเสด็จ ไปช่วยกันที่หน่วยแพทย์พระราชทาน โดยช่วงแรกให้ขึ้นไปช่วยกันที่หน่วยแพทย์
พระราชทานก่อน แต่ในขณะที่ทรงงานให้เจ้าหน้าที่อยู่ดูแลประชาชน เกรงว่าจะมีคนเป็นลม และให้เอากระเป๋าปฐมพยาบาลไป
ด้วย
5. กลุ่มขบวนรถตามเสด็จนั้น ขอให้ รพ.สต.ดูแลกลุ่มรายทางนี้ด้วย
6. การถ่ายรูป ห้ามเซลฟี่ กล้องถายรูปที่อนุญาต ให้ ตชด.หน่วยเดียวเท่านั้น
7. การแต่งกาย พยาบาลอนุญาตให้ใส่กางเกงได้ ส่วนทีมอื่นให้ใส่กระโปรงเป็นฟอร์มปฏิบัติงาน
8. หน่วยควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง จะตั้งจุดบริการรักษามาลาเรีย และจะเตรียมรายงานให้ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอนเป็นผู้
ถวายรายงาน
9. ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม ผู้ถวายรายงานมี 2 คน คือ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอนและแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย
10. ยืมรถ จานวน 3 คัน
11. เครื่องวัดอุณหภูมิกาย ขอยืมที่ สคร.และเอาที่ วสค. 1 เครื่อง
12. นคม.จะทาการพ่นเคมีควบคุมแมลงก่อนเสด็จ 2 รอบ
๑๐

13. การเตรียมยาป้องกันตัวขุ้นกัดในช่วงรับเสด็จ นคม.จะมารับยาจากกลุ่มงานเภสัชกรรมเอง
14. ทีมที่ขึ้นไปปฏิบัติงานที่บ้านดอยแสง ขอให้มาเบิกปลอกหมอน และผ้าปูเตียง ไปไว้ที่ รร.บ้านดอยแสง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภารกิจปฐมภูมิ : ไม่ได้เข้าประชุม
4.4 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล :
1) การเปิดตึกศัลยกรรมหญิง ตอนนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง เตรียมการ จะเปิดได้ประมาณเดือน ม.ค.60 ประธานแจ้งว่า หาก
อัตรากาลังพยาบาลวิชาชีพขาด ขอให้พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.มาสมัครขึ้นเวรได้
2) การออกหน่วยปฐมพยาบาลที่วัดพราตุดอยกองมู กาหนดการถึงเดือน ม.ค.60
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มอานวยการ :
1) คาสั่งคสช. และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อมีคาสั่งและประกาศออกมาแล้ว ถือว่าเป็นจุดเน้นของกระทรวงและ
ทีมตรวจสอบ ดังนั้นขอให้ปฏิบัติตาม คาสั่งคสช. และประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพราะแบ่งระดับเป็นสีขาว
สามารถทาได้, สีเทาให้ถามก่อน และสีดา อย่าทา
2) เรื่องการควบคุมงบประมาณ ให้เคลียร์งบให้เสร็จภายในเดือน ธ.ค.59 ก่อนที่จะใช้งบใหม่ ส่วนงบทีค่ ร่อมระหว่าง CUP
ขอให้วางระบบการคุมงบประมาณ และการให้รหัสงบทั้ง 2 ส่วน เพื่อง่ายต่อการรายงานผล
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาตร์ : ไม่มีเรื่องแจ้ง
4.7 เรื่องจากหัวหน้า นคม.ที่ ๑.๑.๗ ผาบ่อง
๑) แจ้งสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในพื้นที่รับผิดชอบของ นคม.ที่ ๑.๑.๗ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.59 – 31 ต.ค.59 อ.เมือง
แม่ฮ่องสอนมีผู้ป่วยมาลาเรีย จานวน 27 ราย ลดลงจากปี 2558 จานวน 10 ราย ลดลงร้อยละ 80 ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะลดลง
แต่พบ outbreak ของไข้มาลาเรีย ที่ ม.13 ต.ห้วยโป่ง ได้ดาเนินการควบคุมโรคแล้ว
๒) กิจกรรมการควบคุมป้องกันโรคมาลาเรียของ นคม.ที่ ๑.๑.๗ ในเดือน ธ.ค.59 มีการชุบมุ้งรอบ 1 ปี 2560 ในเดือน
ธ.ค.59
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 เรื่องจากหัวหน้า นคม.ที่ ๑.๑.๘ ปางหมู : อยู่ในข้อ 4.7
4.9 เรื่องจากหัวหน้าฝ่ายการเงินโรงพยาบาล : ไม่มีเรื่องแจ้ง
4.10 เรื่องจากหัวหน้าฝ่ายพัสดุโรงพยาบาล
1) รายงานมูลค่าการเบิกจ่ายวัสดุการแพทย์, วัสดุงานบ้าน, วัสดุสานักงาน และ วัสดุวิทยาศาสตร์ ของ รพ.สต. อ.เมือง
แม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ ๒๕๕9 (เอกสาร 7)
ปีงบประมาณ
จานวนมูลค่าที่เบิก บาท
การแพทย์
งานบ้าน
สานักงาน
วิทยาศาสตร์
รวม
2559
315,370.72 16,841.30 145,012.24
7,061.00
484,285.26
2560(ต.ค.59)
12,445.24
6,826.33 11,085.60
229.00
30,586.17
มติที่ประชุม รับทราบ
4.11 เรื่องจากหัวหน้างานผู้ป่วยนอก : ไม่ได้เข้าประชุม
4.12 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๑3 เรื่องจากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
1) รายงานมูลค่าการเบิกจ่ายยาของ รพ.สต. อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ของ รพ.สต. อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2558 ๒๕๕9 (เอกสาร 8)
๑๑

ปีงบประมาณ
จานวนเงิน บาท
2558
1,527,082.08
2559
1,332,967.51
ลดลงจากปีก่อน บาท
194,114.057
ร้อยละที่ลดลงจากปีก่อน
12.71
- ขอความร่วมมือจาก รพ.สต.ทุกแห่ง ใช้ใบเบิกของทางโรงพยาบาลด้วย เพื่อจะได้จัดยาได้เร็วขึ้น (เอกสาร 9) ขณะนี้
รพ.สต.ใช้ใบเบิกยาของรพ.ศรีสังวาลย์ จานวน 14 แห่ง ยังค้างอีก 2 แห่ง ประธานขอให้กลุ่มงานเภสัชกรรมทาหนังสือเวียนแจ้ง
รพ.สต. เรื่อง การใช้ใบเบิกยาของรพ.ศรีสังวาลย์
- งานคลังยา การเบิกอัลกอฮอล์ 95 % มีการควบคุม เพราะสรรพสามิตตรวจสอบ ขอให้ทาบันทึกข้อความเสนอมาเป็น
รอบๆ จึงไม่มีในรายการเบิก
- OPD พบ Risk ยาตีกัน (Drug Interaction) คือ ยา warfarin กับยา NSAID มีการจ่ายยาแก้ปวดจาก รพ.สต. ขอให้
ช่วยกันระวัง เพราะมีผู้ป่วยได้ ยา Diclofinac และยา warfarin ซึ่งไม่สามารถใช้ยาในกลุ่ม NSAID ได้ ส่วนยาปฏิชีวนะที่ตีกับ
ยา warfarin คือ ยา Bactrim ห้ามใช้ ให้เฝ้าระวัง เพราะเสี่ยงสูงมาก ประธานขอให้กลุ่มงานเภสัชกรรมทาหนังสือเวียนแจ้ง
รพ.สต. เรื่อง การป้องกันยาตีกัน (Drug Interaction)
- การประชุมทบทวนยาและกรอบยาในรพ.สต. ประธานให้นัดประชุมเลย ขอให้ ภญ.ศิริพร ปรึกษากับ สสจ.ด้วย และ
นัดแพทย์ทากรอบยา รพ.สต.เบื้องต้นก่อน แล้วส่งให้ สสจ.พิจารณาต่อ
- ขอตัดการเบิก Chloramphenical eye drop ให้เบิกซานาริน eye drop แทน ซึ่งยา Chloramphenical eye
drop จะหมดอายุในเดือน พ.ย.59 ขอให้ช่วยดูด้วย
- แบบเบิกยา มีรายการยาสมุนไพรแยกออกไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.๑4 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม : ไม่มีเรื่องแจ้ง
4.๑5 เรื่องจากหัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน : ไม่มีเรื่องแจ้ง
4.๑6 เรื่องจากหัวหน้าคลินิกพิเศษ : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๑7 เรื่องจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม :
๑) รายงานการเฝ้าระวังโรคจากรายงาน ๕๐๖ เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๕9
1.1) ความทันเวลาของการส่งรายงาน 506 อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน
2559 โดยมีเป้าหมายส่งทันเวลา ≥ 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) สรุปความครอบคลุมของการรายงานระบบเฝ้ าระวังผู้ป่วย (สัปดาห์ที่ 1 – 35 พ.ศ.2559) ถึงวันที่ 3 ก.ย.59
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน มีเป้าหมาย ≥ ร้อยละ 80 พบว่าผ่านเกณฑ์ 12 แห่งจากหน่วยบริการทั้งหมด 17 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 40.59
รพ.สต.ที่ตกเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 6 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.น้ากัด, รพ.สต.หนองขาวกลาง, รพ.สต.ห้วยปูลิง, รพ.สต.รัก
ไทย, รพ.สต.ห้วยผา และรพ.สต.ห้วยหมากลาง
๑๒

รพ.ศรีสังวาลย์ รายงานโรค 506 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ มีรายงาน 506 สัปดาห์ละไม่ต่ากว่า 30 ราย แต่สั ปดาห์ที่
10 มีเพียง 18 ราย
1.3) อันดับอัตราป่วยด้วยโรคในระบบเฝ้าระวัง รายงานทั้งหมด อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม –
30 กันยายน 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 10)
2) รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ตั้งวันที่ 1 มกราคม 2559 – 4 พฤศจิกายน 2559 พบ
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จานวน 149 ราย อัตราป่วย 275.58 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยในตาบล 3 ลาดับแรก ได้แก่ อันดับ
1 ต.ปางหมู จานวน 66 ราย อัตราป่วย 433.98 รองลงมาคือ ต.จองคา จานวน 40 ราย อัตราป่วย 611.43 และ
ต.ผาบ่อง 25 ราย อัตราป่วย 258.75 ในเดือน พ.ย.59 พบผู้ป่วย จานวน 5 ราย ได้แก่ ต.ผาบ่อง 4 ราย และ ต.หมอกจาแป่
1 ราย (เอกสาร ๑1) และแจ้งรายชื่อหมู่บ้านที่เกิดโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 41 – 45)
(เอกสาร 12)
มติที่ประชุม รับทราบ
3) รายงานการสอบสวนอาหารเป็นพิษ (เอกสาร 13)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.๑8 เรื่องจากฝ่ายสวัสดิการสังคม : ไม่ได้เข้าประชุม
4.19 เรื่องจากศูนย์รายได้
- สืบเนื่องจากผู้รับบริการทันตกรรมรายหนึ่ง สิทธิข้าราชการบานาญ ไปรับบริการทันตกรรมที่ รพ.สต.ปางหมู ได้โพสต์
ข้อความใน Facebook มีใจความว่า
“คนแม่ฮ่องสอนมักปรับ ทุกข์กัน เรื่อง ต้องไปรักษาพยาบาลที่เชียงใหม่ เพื่อนคนหนึ่งรักแม่ฮ่องสอนเป็นชีวิตจิตใจ
สุดท้ายเธอก็เลือกไปซื้อคอนโดอยู่ที่เชียงใหม่ ทั้งๆ ที่ชวนเรามา แล้วเธอก้อทิ้งฉันไป เพียงแค่ ต้องหาหมอฟันบ่อย ฟันไม่ดี
วันนี้ไปอุดฟัน 3 ซี่ ขูดหินปูนด้วยที่ รพ.สต.ปางหมู ออกบ้านบ่ายโมงสิบห้า บ่ายสองครึ่งก็กลับถึงบ้านแล้ว ตกใจที่ไม่เสีย
ตังค์ด้วย บริการฟรี...สุดยอด เพิ่งรู้ ว่ามีบริการดีๆ อย่างนี้อยู่ใกล้ ชุมชนนี่เอง ที่ มส.มีทันตแพทย์ 4 รพ.สต.คือ ปางหมู ผาบ่อง
ห้วยผา และห้วยปูลิง เปิดบริการมาเกือบสองปีแล้ว เครื่องมื อใหม่เอี่ยม สะอาด คุณหมอน่ารักมาก ชื่อจริงไม่ได้ถาม รู้จักแต่ชื่อ
เล่น หมอเต่า ระหว่างทาฟันน้องเขาเปิดเพลงคลอไปด้วย ใจเย็น ละเอียดมาก.... ขอบคุณบริการที่ให้กับประชาชน ...ยอดเยี่ยม
อยากบอกเพื่อนๆ ว่า เดี๋ยวนี้ รพ.สต.เขาพัฒนาแล้วเด้อ เชียร์ค่ะ”
ข้อสังเกต
1. การตรวจสอบสิทธิผู้รับบริการ รพ.สต.ได้ทาหรือไม่
2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ได้เรียกเก็บเงินจากผู้รับบริการ ซึ่งแตกต่างกับรพ.ศรีสังวาลย์
ประธาน : ขอฝาก รพ.สต.ดูสิทธิ์จ่ายตรงของผู้ป่วยด้วย เพราะเบิกได้อยู่แล้ว ให้ รพ.สต.ออกใบเสร็จรับเงินแล้วเอาเงินเข้าเงิน
บารุง รพ.สต.
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติตามที่ประธานเสนอ
4.20 เรื่องจากงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ รพ.ศรีสังวาลย์ : ไม่ได้เข้าประชุม
4.21 เรื่องจาก PCT อายุรกรรม / NCD Board :
๑๓

คุณมัลลิกา จีนาคา กลุ่มการพยาบาล : กรณีผู้ป่วยเสี่ยงสูงที่รับยาที่ รพ.สต. พบ HBA1C เท่ากับ 10 ขอให้ทา Yearly Lab 1
ครั้งต่อปี, จะจัดอบรมจุดเน้นอายุรกรรม และ ฝาก CD เผยแพร่
ผอ.รพ.สต.รักไทย : ถาดนับยาที่ รพ.สต.ต้องมีจานวน 2 ถาด ที่ผ่านมาขอเบิกไม่ได้ เพราะเป็นส่วนขาดในการประกวด รพ.สต.
จะให้ รพ.สต.ทาอย่างไร
ภญ.ศิริพร หัวหน้างานจ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน : แก้ไขปัญหาโดยตัดยาที่แพ้ให้ใช้เป็นแบบแผง ส่วนที่ต้องมีถาดยา
เพราะต้องแยกกลุ่มยาที่แพ้ เช่น ยาเพนนิซิลินวี
ประธาน : เลิกซื้อยาเพนนิซิลินวี ให้ใช้ยาอะม๊อกซีแทน จะได้ไม่ต้องใช้ถาดนับยา
คุณสมศักดิ์ ผอ.รพ.สต.รักไทย : รพ.สต.ยังไม่มีที่วัดความชื้น และที่วัดอุณหภูมิในคลังยา
ประธาน : ปัญหาเรื่องความชื้นต้องตรวจเช็คทุกวัน ถ้ามีความชื้นสูงต้องหาวิธีแก้ไข ต้องมีเครื่องปรับอากาศในคลังยา ขอให้ รพ.
สต.ทาเบิกมา
คุณสมศักดิ์ ผอ.รพ.สต.รักไทย : ฝ่ายพัสดุมี Stirp ตรวจ DTX เดิม เหลืออยู่ 4,800 set (96 กล่อง X 50 ชิ้น) สาหรับเครื่อง
เจาะน้าตาลปลายนิ้วแบบเก่า รพ.สต.สามารถเบิกได้เลย ถ้าไม่มีแล้ว ต้องใช้เครื่องเจาะน้าตาลปลายนิ้วแบบใหม่และ set เครื่อง
ใหม่
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติคือ ให้ รพ.สต.เบิกที่วัดความชื้น และที่วัดอุณหภูมิสาหรับคลังยามาที่ฝ่ายพัสดุ รพ.ศรีสังวาลย์
4.22 เรื่องจาก PCT สูติกรรม / MCH Board :
- คุณเสาวนิตย์ พงษ์นิรัญ Case Manager MCH CUP อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ขอความร่วมมือจาก รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งข้อมูล
หญิงตั้งครรภ์ทุกรายในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อประเมินครรภ์เสี่ยง และทา Care Plan หญิงตั้งครรภ์ ในช่วงที่ สสจ.มส.ยังไม่ได้จัด
อบรมโปรแกรมการบันทึกข้อมูล (ขุนยวมโมเดล) ขอให้ส่งข้อมูล หญิงตั้งครรภ์ไปที่คุณนิตยา สะอาดจิตต์ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน
และคุณนิตยา ส่งต่อข้อมูลให้คุณเสาวนิตย์ ต่อไป เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา รพ.สต.ส่งเพียง 2 แห่งเท่านั้น คือ รพ.สต.นาป่าแปก
และ รพ.สต.ห้วยหมากลาง
มติที่ประชุม รับทราบ
5.23 เรื่องจาก PCT ตา หู คอ จมูก : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๒4 เรื่องจาก PCT กุมารเวชกรรม : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๒5 เรื่องจากหัวหน้างานบริหาร สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๒6 เรื่องจากหัวหน้างานวิชาการและสนับสนุนบริการ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน : ไม่มีเรื่องแจ้ง
4.๒7 เรื่องจากเจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน : ไม่ได้เข้าประชุม
4.๒8 เรื่องจากผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง : ไม่มีเรื่องแจ้ง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1. กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ได้ ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ Fix Cost งวด 1 (เดือนตุลาคม 2559 – ธันวาคม
2559) ปี ง บประมาณ 2560 ให้ แ ก่ ร พ.สต.และสสช. เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2559 เป็ น จ านวน
๑,๑๖๐,๐๖๒.๕๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) ฝ่ายการเงินและบัญชีเขียนเช็คจ่ายให้ รพ.สต.
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 (เอกสาร 14)
มติที่ประชุม รับทราบ
2. งบ P&P basic Services ปี 2560 : ประเด็นเปลี่ยนแปลง คือ
2.1 ย้ายค่าบริการจ่ายตามคุณภาพผลงานบริการของงบ P&P basic Services ไปรวมบริหารกับ “บริการ OP จ่าย
ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ” เป็นส่วนที่ 9 การจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ
2.2 แยกงบ PPA ออกจาก PPB
2.3 บริหารจัดการเป็นภาพรวมของประเทศ โดยให้จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิด้วยอัตราตามปัจจัย
๑๔

1) ร้อยละ 60 ของเงิน P&P basic Services ปรับอัตราตามโครงสร้างอายุของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนในระดั บ
จังหวัด และให้ อัตราเหมาจ่ ายรายหั ว ส าหรั บ บริ การผู้ ป่ว ยนอกทั่ว ไปของแต่บะจังหวัดต่างจากค่าเฉลี่ ยไม่เกินร้อยละ 10
(ค่าเฉลี่ยประเทศ +/- 10 %) โดยการจ่าย
1.1 สาหรับประชากรสิทธิ UC ให้กับหน่วยบริการประจา ตามจานวนผู้ลงทะเบียน
1.2 สาหรับประชากรไทยสิทธิอื่นๆ ให้ระดับเขตปรับเกลี่ยให้หน่วยบริการ/สถานบริการโดยผ่านความ
เห็นชอบจาก อปสข.
2) ร้อยละ 40 ของเงิน P&P basic Services ปรับอัตราตามจานวนผลงานบริการเป็นรายหน่วยบริการ
(เอกสาร 15)
งบ P&P basic Services ปี 2560 ที่รพ.ศรีสังวาลย์ได้รับการโอนเงิน
ลาดับที่ วัน เดือน batch
งวด/เลขที่เบิกจ่าย กองทุนย่อย กองทุนย่อยเฉพาะด้าน
จานวนเงิน บาท
ปี ที่โอน
19
25 ต.ค. 0004
สปสธ.งวด 1 ปี 60 PP
งบบริการสร้างเสริมสุขภาพ 3,015,912.66
59
และป้องกันโรคสาหรับ
บริการพื้นฐาน (P&P basic
Service)
มติที่ประชุม รับทราบ
3. แจ้ ง ผลงานและจั ด สรรงบจ่ า ยตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพและผลงานบริ ก ารปฐมภู มิ ปี 2559 เป็ น จ านวนเงิ น
1,089,309.00 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าบาทถ้วน) ดังนี้
แจ้งผลงานตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2559
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย KPI
QOF_1.1 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝาก
ครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์
QOF_1.2 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝาก
ครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์
QOF_1.3 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30 - 60 ปี
ภายใน 5 ปี
QOF_1.4 ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการตรวจ
ช่องปาก
QOF_1.5 ร้อยละของประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้น
ไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
QOF_1.5 ร้อยละของประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้น
ไป ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง

ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 60
ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 90

๑๕

เป้าหมาย
คน
122

ผลงาน คน

% ผลงาน

80

65.57

104

41

39.42

5,708

2,696

47.23

673

88

13.08

16,708

12,077

72.28

13,416

9,624

71.74

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย KPI

QOF_2.1 สัดส่วนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่หน่วย
ปฐมภูมิ : ต่อหน่วย รพ.

QOF_2.2 อัตราการรับไว้รักษาใน รพ. (Admission
rate) ด้วยโรคหืด สิทธิ UC

เป้าหมาย
คน
ใช้บริการ
ทั้งหมด
26,237

558

ผลงาน คน

% ผลงาน

ใช้บริการที่
PCU
14,501
ใช้บริการที่
รพ.
11,736
27

PCU : รพ.
1.24

4.84

ข้อสังเกตุ
ผลงานตัวชี้วัดของอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอยู่ในเกณฑ์ต่ากว่าเป้าหมายตัวชี้วัด
แจ้งจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2559 งวดที่ 2
ตัวชี้วัด
QOF_1.1 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์
QOF_1.2 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์
QOF_1.3 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30 - 60 ปี
ภายใน 5 ปี
QOF_1.4 ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการตรวจช่องปาก
QOF_1.5 ร้อยละของประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
QOF_1.5 ร้อยละของประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
QOF_2.1 สัดส่วนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่หน่วยปฐมภูมิ : ต่อหน่วย รพ.
QOF_2.2 อัตราการรับไว้รักษาใน รพ. (Admission rate) ด้วยโรคหืด สิทธิ UC
QOF_2.3 อัตราการรับไว้รักษา รพ.ด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น
QOF_2.4 อัตราการรับไว้รักษาใน รพ.ด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดัน
โลหิตสูง
QOF_2.5 อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
QOF_2.6 ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิมีบริการแพทย์แผนไทย เน้นการใช้ยาพื้นฐาน 5 รายการ
QOF_4.1 จานวนให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนสาหรับผู้ป่วย ผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชน
QOF_4.2 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ
วงเงินจัดสรรตามเกณฑ์ระดับเขต
วงเงินจัดสรรตามเกณฑ์จังหวัด
รวมงบจัดสรร งวด 2 - 59

๑๖

จานวนเงิน บาท
86,331.11
20,838.31
76,389.01
39,243.79
44,665.11
31,604.49
22,339.22
34,561.74
26,104.59
42,574.79
22,878.50
14,496.99
17,033.97
112,233.92
591,295.54
498,013.85
1,089,309.00

สปสช.ได้โอนงบ QOF ปีงบประมาณ 2559 ให้ รพ.ศรีสังวาลย์ จานวน 2 งวด ดังนี้
ลาดับที่ วัน เดือน batch
งวด/เลขที่เบิกจ่าย กองทุนย่อย กองทุนย่อยเฉพาะด้าน
จานวนเงิน บาท
ปี ที่โอน
15 5 ก.ย.59 2138
จ่าย QOF งวด2
OP
งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายตม 1,089,309.00
เกณฑ์คุณภาพและผลงาน
บริการ
65
13 พ.ค. 1248
จ่ายตามผลงาน
PP
งบบริการสร้างเสริมสุขภาพ 349,489.00
59
QOF
และป้องกันโรคสาหรับ
บริการพื้นฐาน (P&P basic
Service)
รวม
1,438,798.00
หมายเหตุ งบ QOF ใช้จ่ายตามระเบียบเงินบารุง รพ. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การรั บ เงิน การจ่ายเงิน การรั กษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นต่อการสนับสนุนและส่ งเสริมการ
จัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2559
- ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาจัดสรรงบ QOF ปีงบประมาณ 2559
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติ คือ จะจัดสรรงบ QOF ปีงบประมาณ 2559 ให้ รพ.สต.ภายหลัง
4. แจ้งตัวชี้วัดจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2560
ตัวชี้วัดกลาง
ตัวชี้วัดพื้นที
1. ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นเบาหวาน สปสช.เขต กาหนดเพิ่มเติมตาม Health Need ของพื้นที่ โดย
กลไกการมีส่วนร่วม และเสนอ อปสข.เห็นชอบ จานวนไม่เกิน
2. ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากการคัดกรอง
3. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 5 ตัว (หมออัจกับทีมไปยกร่าง ประชุมต้นเดือน ต.ค.59)
12 สัปดาห์
4. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก
5. ร้อยละการลดลงของอัตราการรับไว้รักษาใน รพ. ด้วยกลุ่ม
โรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก ( ACSC : Ambulatory Care
Sensitive Condition) ในโรคลมชัก( Epilepsy), ปอดอุดกั้น
เรื้อรัง (COPD), หืด(Asthma), เบาหวาน (DM) และความดัน
โลหิตสูง (HT)
6. ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกในสตรี อายุ 30 - 60 ปี ภายใน 5 ปี
ส่วนงบจ่ายตามคุณภาพผลงานบริการปฐมภูมิ ย้ายค่าบริการจ่ายตามคุณภาพผลงานบริการของงบ P&P basic
Services ไปรวมบริหารกับ “บริการ OP จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ” เป็นส่วนที่ 9 การจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ
ผลงานบริการ
มติที่ประชุม รับทราบ
5. หารือการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary care cluster) อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ปี 2560 คือ ศูนย์สุขภาพ
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เอกสาร ๑6) และ (เอกสาร 17)
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติ คือ ให้ดาเนินการเท่าที่จะทาได้ แล้วค่อยพัฒนางานต่อไป
6. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ สสจ.มส. และเขตบริการสุขภาพที่ 1 ของ CUP อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ยังไม่สามารถ
ดาเนินการต่อได้
มติที่ประชุม รับทราบ
๑๗

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา.....1๖.๒๐.....น.
(ลงชื่อ)

จารุณี กาลังเก่ง
(นางจารุณี กาลังเก่ง)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) วรเชษฐ เต๋ชะรัก
(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

๑๘

