๑
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายวรัญญู จานงประสาทพร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง
ประธานคณะกรรมการ
๒. นายดารงค์ นันยบุตร
สาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง
รองประธานคณะกรรมการ
๓. นายมานิตย์ จินะการ
หน.นคม.ที่ ๑.๑.๓ แม่สะเรียง (แทน)
กรรมการ
๔. นายบารุง เสือจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ รพ.แม่สะเรียง
กรรมการ
๕. นางบริสุทธิ์ วิรัชศิลป์
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รพ.แม่สะเรียง
กรรมการ
๖. นายจักรพงศ์ คงศรีเจริญ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม รพ.แม่สะเรียง
กรรมการ
๗. นางสาวอัญชลี ชมภู
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.แม่สะเรียง
กรรมการ
๘. นายรุ่งโรจน์ เป็งรักษา
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ กรรมการ
๙. นางสาวจันทนา ส่วนสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.แม่สะเรียง กรรมการ
๑๐. นางถนิมนันท์ ปันล้อม
หัวหน้างานหอผู้คลอด รพ.แม่สะเรียง
กรรมการ
๑๑. นางสาวญานี เพิ่มสุข
หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัตเิ หตุฉุกเฉิน รพ.แม่สะเรียง กรรมการ
๑๒. นายจรัล มุ่งดี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร สสอ.แม่สะเรียง
กรรมการ
๑๓. นายบุญส่ง เขตต์มาส
ผู้อานวยการ รพ.สต.สบหาร
กรรมการ
๑๔. นางบุญยิ่ง พรรณโรจน์
ผู้อานวยการ รพ.สต.แม่เหาะ
กรรมการ
๑๕. นางณีรนุช ตานะเศรษฐ์
ผู้อานวยการ รพ.สต.ทุ่งแล้ง
กรรมการ
๑๖. นายสวัสดิ์ ถิ่นวนา
ผู้อานวยการ รพ.สต.แม่ลดิ ป่าแก่ (แทน)
กรรมการ
๑๗. นางนะญาห์ น้อยสกุล
ผู้อานวยการ รพ.สต.นาดิบ
กรรมการ
๑๘. นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวงษา
ผู้อานวยการ รพ.สต.โพซอ (แทน)
กรรมการ
๑๙. นายจาเนียร เกิดมงคล
ผู้อานวยการ รพ.สต.สล่าเชียงตอง
กรรมการ
๒๐. นางเสาวณีย์ ปวงแก้ว
ผู้อานวยการ รพ.สต.ป่าแป๋
กรรมการ
๒๑. นางสาวพิมผกา ตาบุญ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.แม่สะเรียง กรรมการ
๒๒. นายมนูญ ไพรพนาพันธ์
ผู้อานวยการ รพ.สต.ช่างหม้อ
กรรมการ
๒๓. นายสมศักดิ์ ทรายเงิน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.แม่สะเรียง กรรมการ
๒๔. นายโสรัจจ์ ปวงคาคง
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการฯ สสอ.แม่สะเรียง
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
๒๕. นายชัยเดช สุขเกษม
หัวหน้างานป้องกันโรค ฯ รพ.แม่สะเรียง
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายเจริญ ษมาจิตสวยงาม
๒. นายอดิศักดิ์ มโนวงศ์
๓. นายนิติกร จารัส
๔. นางริกา พรรษาเลิศ

หัวหน้าหน่วยควบคุมติดต่อนาโดยแมลงที่ ๑.๑.๓ และ ๑.๑.๔ ติดราชการ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
ไปราชการ
ผู้อานวยการ รพ.สต.ห้วยสิงห์
ติดราชการ
ผู้อานวยการ รพ.สต.โพซอ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมีนายวรัญญู จานงประสาทพร ประธานกรรมการเป็นประธานในการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ แจ้งเรื่อง นโยบายกระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะทางานขับเคลื่อนปฏิรูปสาธารณสุข 8 คณะ รองรับปฏิรูปประเทศไทย
จัดทาและวางแผน 18 เดือน ก่อนนาไปปฏิบตั ิให้เกิดผลตามนโยบายใน 5 ปี ตั้งแต่ปี 61-65 ยึดแนวทาง 4+4 คือ ขับเคลื่อน 4 ด้าน
บริการทั่วถึง ครอบคลุม ส่งเสริมสุขภาพ สร้างหลักประกันสุขภาพ พร้อมลดเหลื่อมล้า พัฒนาระบบแพทย์แผนไทยและเป็นศูนย์กลาง

๒
การแพทย์ ปฏิรูป 4 ด้าน ระบบบริการ ป้องกันโรค การเงินการคลัง และบริหารจัดการทั้งโครงสร้าง กาลังคน คุ้มครองผู้บริโภค โดยจะ
นาข้อสรุปที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ เสนอต่อที่ประชุมคณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขครั้งที่ 2/2559
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อไป สาหรับเนื้อหาหรือประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
ประเด็นการปฏิรูป 4 ประเด็น คือ
1. ระบบบริการ เน้นบูรณาการระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ศูนย์ความเป็นเลิศ และระบบ
การส่งต่อ
2. งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพิ่มสัดส่วนงบประมาณด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เน้นการสร้าง
เสริมสุขภาพในชุมชน แยกระบบบริหารจัดการให้ชัดเจน
3. ระบบการเงินการคลัง เน้นความยั่งยืนของระบบ
4. ระบบบริหารจัดการ ปรับโครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุขและระบบอื่นๆ เช่น กาลังคน
เทคโนโลยี ระบบคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น
สาหรับประเด็นการขับเคลื่อน 4 ประเด็น ประกอบด้วย
1. การให้บริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุม ตามแผนพัฒนาระบบบริการ 12 สาขา
2. การสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย
3. การสร้างระบบหลักประกันสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้าในระบบ
4. การพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยและการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ พัฒนาและผลิตยาจากสมุนไพรไทย
พัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในหน่วยบริการระดับต่างๆ และพัฒนาระบบรองรับการเป็นศูนย์กลาง
ด้านการแพทย์
๑.๒ การตรวจราชการและการนิเทศงาน เขตบริการสุขภาพที่ ๑

กระทรวงสาธารณสุขกาหนดให้ผู้ตรวจราชการ เป็น CEO ของเขตสุขภาพ ทาหน้าที่ในการบริหารแล้วยังได้
ทาหน้าที่ Regulator อีกด้วย จากการประชุมชี้แจงโดยสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีผู้บริหารทุกระดับ หัวหน้ากลุม่
งานพัฒนายุทธศาสตร์ ผู้แทนจาก รพช. และ สสอ. เข้าร่วมรับฟังนโยบายดังกล่าว ได้มีการกาหนดให้มีการแบ่งคณะในการ
ตรวจราชการ ทั้งหมด 5 คณะ ดังนี้
คณะ 1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค
คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการ
คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
คณะ 4 การพัฒนาระบบสนับสนุนงานด้านสุขภาพ
คณะ 5 ตรวจบูรณาการ
ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการ นายแพทย์รัฐวุฒิ สุขมี ได้กาชับ คือ เน้นการดาเนินงานด้วยความรวดเร็ว ทุกงานต้องสามารถ
วิเคราะห์ให้ได้ว่าสิ่งใดเป็นยุทธศาสตร์ สิ่งใดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญในการดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข
สาหรับการเตรียมการรับและนาเสนอการแก่คณะตรวจราชการ ทางคณะผูต้ รวจได้เน้นย้าให้แนวทางการนาเสนอผล
การดาเนินงานขอให้เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกระดับ และพยายามย่อให้ได้ประเด็น
การเลือกพื้นที่ตรวจราชการในพืน้ ที่เครือข่ายบริการสุขภาพแม่สะเรียงมีมติเลือก รพ.สต.สบหาร ในการตรวจ
ราชการครั้งนี้
๑.๓ สรุปจากการประชุมผ่านระบบเว็ปคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการดูแลระยะยาว (Long term
care) เบื้องต้นมีการสั่งการให้พื้นที่ทุกแห่งดาเนินการ ดังต่อไปนี้
- จัดทา Family Folder
- กาหนดเป้าหมาย ๕ กลุม่ วัย พร้อมทั้งระบุผรู้ ับผิดชอบให้ชัดเจน
- บูรณาการร่วมกับ ตาบลจัดการสุขภาพ
- ดาเนินการสารวจข้อมูลผูส้ ูงอายุ
- ดาเนินการอบรม Care giver ตาบลละ ๑๐ คน ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- จัดให้มี Case manager ทุกแห่ง

๓
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครังที่ ครังที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยให้แก้ไขข้อความใน
รายงานการประชุม ครังที่ ๑๐/๒๕๕๘ ดังนี
๑. แก้ไขหน้า ๑ เพิ่มเติมรายชื่อผูเ้ ข้าประชุม คือ นางบุญยิ่ง พรรณโรจน์ ผอ.รพ.สต.แม่เหาะ และ ให้ตัดออกจากรายชื่อผู้ไม่
มาประชุม
๒. แก้ไข หน้า ๑ และ ๕ แก้ไข นคม. ๑๐.๑.๓ และ ๑๐.๑.๔ เป็น นคม. ๑.๑.๓ และ ๑.๑.๔
๓. แก้ไข หน้า ๖ ข้อ ๔.๕.๑ หัวหน้ากลุ่มงานบริการ เป็น หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
๔. แก้ไขหน้า ๙ บรรทัดที่ ๔ นางสาววัลลี เป็น นางสาววรรณลี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓.๑ หน้า ๒ ข้อ ๑.๒ การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารรี
การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารรีในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙
๑. การจัดทีมหน่วยแพทย์พระราชทานมีการแบ่งเป็น ๒ ทีม
- ทีมหน่วยแพทย์บ้านจอปร่าคี มีจานวนทังหมด ๒๑ คน ประกอบด้วยทีมงานจากโรงพยาบาลแม่ลาน้อย ๑๑ คน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง ๖ คน โรงพยาบาลแม่สะเรียง ๔ คน เดินทางไปวันที่ ๒๔ มกราคม
๒๕๕๙ ให้บริการในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ และถวายรายงานในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ โดยสมเด็จ
พระเทพฯ จะเสวยพระกระยาหารที่บ้านจอปร่าคี การเดินทางกลับจะเดินทางกลับทางบ้านจอท่า
- ทีมหน่วยแพทย์บ้านโกแปร่ มีจานวนทังหมด ๓๒ คน ประกอบด้วยทีมงานจากโรงพยาบาลแม่สะเรียง ๑๖ คน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง ๑๖ คน เดินทางในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ และให้บริการในวันที่ ๒๖
มกราคม ๒๕๕๙ พร้อมถวายรายงาน หากมีเวลาทันจะเดินทางกลับทางบ้านจอท่ากลับพร้อมกับทีมหน่วยแพทย์
บ้านจอปร่าคี
๒. ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ให้จัดเตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อมถวายรายงานในกลุ่มผู้ป่วยเก่า
๓. ผู้ป่วยใหม่จะตรวจเช็คข้อมูลในวันตรวจ ซึ่งเบืองต้นมีข้อมูลผู้ป่วยอยูแ่ ล้ว ๑ ราย เป็นผู้ป่วยอุบตั ิเหตุ อยู่ระหว่างการ
ฟื้นฟู (บ้านอยู่ใกล้จอปร่าคี) และที่บ้านโกแปร่ พบผู้ป่วยนาหนักลดผิดปกติจานวน ๑ ราย
๔. การเตรียมการความพร้อมห้องปฐมพยาบาล ที่บ้านโกแปร่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สาหรับที่บ้านจอปร่าคีกาลังเร่ง
ดาเนินการ ซึ่งน่าจะเสร็จในเร็วๆ นี
๕. การเตรียมการเรื่องข้อมูลที่จะนาถวายรายงานงาน ณ เวลานีได้ข้อมูลครอบคลุมเกือบทังหมดแล้ว
๖. การเตรียมการความพร้อมด้านล่างที่ตัวอาเภอแม่สะเรียง ได้มีการประสานให้ทมี โรงพยาบาลขุนยวมมาเตรียมความ
พร้อมที่ค่ายเทพสิงห์
๗. การฉายพระรูปร่วมกับทีมหน่วยแพทย์ จะนาเรียนและประสานกับกองงานส่วนหน้า สานักงานพระราชวังอีกครัง
๘. สาหรับผู้ที่จะไปปฏิบตั ิงานให้แจ้งยืนยันรายชื่อให้ชัดเจนและแน่นอน เพื่อที่จะได้แจ้งจังหวัดทราบต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ รายงานสถานการณ์การเงินของเครือข่ายฯ
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๓ หน้า ๓ ข้อ ๓.๒ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอาเภอแม่สะเรียง โดยนายชัยเดช สุขเกษม
แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๘ เดือนมกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ยืนยันยอดผู้ป่วยจานวน ๓๑๙
ราย อัตราป่วย ๖๒๖.๒๓ ต่อแสนประชากร ไม่มผี ู้ป่วยเสียชีวิต
มติที่ประชุม : รับทราบ

๔
๓.๔ หน้า ๔ ข้อ ๓.๓ รายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญผ่านระบบข้อมูล ๔๓ แฟ้ม
นาเสนอโดย นายรุ่งโรจน์ เป็งรักษา
รายงานผลการตรวจสอบรายงานจากระบบรายงาน ๔๓ แฟ้ม ของไตรมาสแรกปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พบว่าใน
หลายๆ แฟ้มมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ แต่ยังพบว่ามีบางแฟ้มยังมีผลงานที่ยังต่ากว่าเกณฑ์ สถานบริการควรตรวจสอบเป้าหมายประชากร
ที่อยู่จริงในพืนที่และดาเนินการปรับแก้ไขแฟ้มบุคคลให้มีจานวนตามจริง และมีการบันทึกข้อมูลให้เป็นไปตามเงื่อนไขเวลา อาจจะทาให้
อัตราความครอบคลุมเพิ่มขึน
นาเสนอโดย นายสมศักดิ์ ทรายเงิน
จากการตรวจสอบข้อมูลบางแฟ้มที่เป็นงานนโยบาย เช่น แฟ้ม NCD screen พบอัตราความครอบคลุมในบาง
สถานบริการต่าไม่ถึงเกณฑ์เป้าหมาย จากการวิเคราะห์ข้อมูลอาจมีสาเหตุมาจาก การบันทึกข้อมูลไม่ทันตามกาหนดเวลาอยากให้แต่
ละแห่งเร่งรัดการลงข้อมูล เนื่องจากจะครบกาหนดการประเมินผลงานตามเวลาที่กระทรวงกาหนด
ประธาน : ขอให้แต่ละแห่งพิจารณาดาเนินการตามที่คณะกรรมการนาเสนอ และมอบให้ทีมพี่เลียงข้อมูลระดับอาเภอไปดาเนินการแก้ไข
และชีแจงผู้เกีย่ วข้องต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๕ หน้า ๖ ข้อ ๔.๔.๑.๒ งาน คบส. ปี ๒๕๕๘ การอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ขอเลื่อนการอบรมจาก วันที่ ๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๔.๑ นายดารง นันยบุตร สาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง
๔.๑.๑ การตรวจราชการของเขตบริการสุขภาพที่ ๑ ที่อาเภอแม่สะเรียง
- วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะที่ ๑ เดินทางจาก อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ไปที่อาเภอแม่ลาน้อย แวะ
เยี่ยม รพ.สต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย เสร็จแล้วเดินทางมาพักที่ อ.แม่สะเรียง
- คณะที่ ๒ เดินทาง ไป รพ.ศรีสังวาลย์ ตรวจผลงานตามตัวชีวัด เสร็จแล้วเดินทางมาสมทบกับคณะที่ ๑
ที่ อ.แม่สะเรียง
- วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รับฟังสรุปผลงาน ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ เวลาภาคบ่ายเดินทางตรวจเยีย่ ม
รพ.สต.สบหาร
- วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สรุปผลการตรวจราชการที่ รร.บ้านไม้แดง เสร็จแล้วเดินทางกลับจังหวัด
เชียงใหม่
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ การตรวจนิเทศ คปสอ. โดยทีม สสจ.แม่ฮ่องสอน
- วันที่ ๑ นาเสนอผลงานในภาพ คปสอ.
- วันที่ ๒ ติดตามงานที่ รพ.สต. ๒ แห่ง (พืนที่ปกติ ๑ แห่ง, พืนที่สูง ๑ แห่ง)
- วันที่ ๓ สรุปผลการนิเทศ
นายวรัญญู จานงประสาทพร : เสนอแนะให้มีการนาเสนอกระบวนการดาเนินงาน พร้อมทังปัญหาของการดาเนินงานให้ชัดเจน
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ การติดตามงานจากมติที่ประชุม กวป.สสจ.แม่ฮ่องสอน

๕
- ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวชีวัดให้มีการเร่งรัด ติดตาม ควบคุมกากับ ในงานที่สาคัญดังต่อไปนี
๑. งานอนามัยแม่และเด็ก
๒. งานคัดกรองเบาหวาน ความดัน
๓. งานคัดกรองมะเร็ง
๔. งานสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ นคม.ที่ ๑.๑.๓ แม่สะเรียง
สถานการณ์ไข้มาลาเรีย เดือนที่ผ่านมา พบผู้ป่วยจานวน ๓ ราย ในหมู่บ้านท่าตาฝั่ง ตาบลแม่ยวม และจากการ
ตรวจสอบยืนยันแผ่นสไลด์ ได้มีการตรวจพบเชือไมโครฟิลาเรียเพิ่มเติมด้วย ซึ่งทาง ศตม. ๑.๑ ได้ลงมาสอบสวนร่วมกับทีมในพืนที่
พบว่าเป็นผู้ป่วยต่างชาติเดินทางไปๆ มาๆ ยังไม่แน่ใจว่าติดเชือจากที่ไหน ได้มีการให้ยารักษาผู้ป่วยดังกล่าวแล้ว และไม่มีการตรวจพบ
เชือในผู้สัมผัสเพิม่ เติม
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๔ เรื่องแจ้งจากหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน โรงพยาบาลแม่สะเรียง
ไม่มเี รื่องแจงจาก คณะกรรมการ
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๕ เรื่องแจ้งจากหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน สสอ.แม่สะเรียง
๔.๕.๑ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
๔.๕.๑.๑ แจ้งยอดเงินคงเหลือ ของ รพ.สต.
ยอดเงินสถานบริการสาธารณสุข อาเภอแม่สะเรียง ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
รพ.สต.
นาดิบ
ช่างหม้อ
ทุ่งแล้ง
ป่าแป๋
แม่ต๊อบเหนือ
ห้วยสิงห์
สบหาร
สล่าเชียงตอง
แม่เหาะ
โพซอ
แม่ลิดป่าแก่
มติที่ประชุม : รับทราบ

เงินสด
1,027.00
30.00
6,770.00
2,570.00

1,160.00
1,570.00

เงินบารุง
35,852.62
9,398.90
426.61
2,286.26
26,765.61
33,913.31
15,956.68
671.96
3,972.11
1,751.85
3,828.06

เงิน UC
809.98
9,413.50
785.38
3,922.68
93,858.81
3,183.21
2,677.56
5,996.41
670.87
53,820.37
78,097.97

รวม
36,662.60
18,812.40
1,211.99
6,208.94
120,624.42
37,096.52
18,634.24
6,668.37
4,642.98
55,572.22
81,926.03

รวมหนี้ค้างจ่าย
31,570.00
25,100.00
25,985.00
74,345.00
17,580.00
33,400.00
32,265.00
22,295.00
118,345.00
26,990.00
28,205.00

ไตรมาส1+2
179,500.00
123,500.00
148,500.00
164,700.00
105,900.00
179,900.00
169,900.00
129,800.00
220,900.00
141,500.00
119,900.00

๖
๔.๕.๒ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สสอ.แม่สะเรียง
๔.๕.๒.๑ การส่งผลงานนาเสนอเวที Thailand Research Symposium
๔.๕.๒.๒ การสรุปผลการดาเนินงานบุคลากรระบบบริการสุขภาพปี ๒๕๕๘
๔.๕.๒.๓ การจ่ายค่าป่วยการ อสม. ยังคงมีปัญหาบางรายในกลุ่ม อสม.ทดแทน จานวน ๔๓ ราย จาก
จานวนทังหมด ๑,๐๒๕ ราย ซึ่งจะเร่งดาเนินการให้
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๖ เรื่องแจ้งจาก ผู้อานวยการ รพ.สต.
๔.๖.๑ รพ.สต.นาดิบ
๔.๕.๑.๑ ด้วยตาแหน่งแพทย์แผนไทยของ รพ.สต.ได้ถูกยุบไปแล้ว จะดาเนินการอย่างไร หากจะจัดจ้าง
ใหม่มาทดแทนตาแหน่งเดิม
ประธาน : ขอตรวจสอบความชัดเจนกับทาง สสจ.แม่ฮ่องสอน ก่อน แล้วจะพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๕.๑ ประธาน
๕.๑.๑ การอมรม Care giver และ Case manager ในแต่ละพืนที่ให้ดาเนินการเองโดยพืนที่ โดย Case
manager กาหนดเบืองต้น ตาบลละ ๑ คน สาหรับหลักสูตรการอบรม จะพิจารณาจัดหามาให้
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
๕.๑.๒ ระบบการบริหารจัดการดูแลสุขภาพสายใต้มีหลักการดังนี
- เน้นการเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม
- การพิจารณาพืนที่ที่เหมาะสมในการให้บริการแต่ละแห่ง จะมีกาหนดพืนที่การให้บริการในแต่ละสถาน
บริการทัง ๓ อาเภอ โดยจะมีการปรับให้เหมาะสมมากที่สดุ
- จะมีการประชุมกันในครังต่อไปวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
๕.๒ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ รพ.แม่สะเรียง
๕.๒.๑ นาเสนอการจัดทา Node
๕.๒.๒ การกาหนดกรอบการนาเสนอทีมผู้ตรวจ ขอให้มีการกาหนดกรอบที่ชัดเจน และเป็นแนวทางเดียวกัน
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ผู้เกี่ยวข้องจัดสรุปงานเป็นแบบไฟล์ PowerPointส่งให้งาน ปยศ. ภายใน ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ และรวบรวม
นาเสนอประธานภายใน ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
๕.๓ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สสอ.แม่สะเรียง
๕.๓.๑ การประเมินหมู่บา้ นจัดการสุขภาพที่บ้านทุ่งพร้าว และบ้านทุ่งแพม มีงบประมาณการดาเนินการให้หมู่บ้าน
ละ ๑๐,๐๐๐บาท
๕.๓.๒ การศึกษาดูงานของคณะกรรมการ DHS ที่จังหวัดเชียงใหม่และลาพูน
๕.๓.๓ การประเมิน DHS อาเภอแม่สะเรียง

๗
มติที่ประชุม : เห็นชอบและเสนอให้มีตารางกากับ และผูร้ ับผิดชอบที่ชัดเจน มีตารางและกาหนดการติดตามไว้ในที่ประชุมวาระสืบเนื่อง
๕.๔ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รพ.แม่สะเรียง
๕.๔.๑ การอบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติ ส่งนางอรชร ณ น่าน ไปรับการอบรม
๕.๔.๒ การแต่งตังคณะทางาน R2R มีการทาคาสั่งแล้ว
- การนาเสนอผลงานที่ผ่านมา ได้รับรางวัลจากผลงานหัวข้อ Oral presentation ของ นส.สุดา ชมพนา
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
๕.๖ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ผูค้ ลอด รพ.แม่สะเรียง
๕.๖.๑ การคัดกรองเบาหวานในหญิงมีครรภ์ จะดาเนินการ
๕.๖.๒ การอบรม รพ.สต. เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการ ANC เป็นกลุ่ม และจะมีการทดสอบ Conference ร่วมกับ
สูตแิ พทย์ กาหนดการอบรมให้อ้างอิงตามหนังสือทีแ่ จ้งไป หากมีการเปลีย่ นแปลงจะแจ้งให้ทราบ
๕.๖.๓ การอบรม ผดบ. อสม. แม่และเด็กในแต่ละพืนที่ได้ดาเนินการประสานไปแล้ว
๕.๖.๔ การเบิก Set คลอดฉุกเฉิน จะพิจารณาให้เบิกเป็นไตรมาส และจะเน้นพืนที่ห่างไกล โดยใช้เป้าหมายหญิง
ตังครรภ์เป็นหลัก
๕.๖.๕ จะมีการอบรม พสช.ระหว่างประจาการที่จะจัดดาเนินการโดย สสจ.แม่ฮ่องสอน
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