๑
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายวรัญญู จานงประสาทพร ผูอานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง ประธานคณะกรรมการ
๒. นายดารงค์ นันยบุตร สาธารณสุขอาเภอแมสะเรียง รองประธานคณะกรรมการ
๓. นายบารุง เสือจันทร์ หัวหนากลุมงานการจัดการ รพ.แมสะเรียง กรรมการ
๔. นางบริสุทธิ์ วิรัชศิลป หัวหนากลุมการพยาบาล รพ.แมสะเรียง กรรมการ
๕. นางสาวอัญชลี ชมภู หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมฯ รพ.แมสะเรียง กรรมการ
๖. นางสาวจันทนา สวนสวัสดิ์ หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย์ รพ.แมสะเรียง กรรมการ
๗. นางถนิมนันท์ ปันลอม หัวหนางานหอผูคลอด รพ.แมสะเรียง กรรมการ
๘. นายจรัล มุงดี หัวหนากลุมงานบริหาร สสอ.แมสะเรียง กรรมการ
๙. นายบุญสง เขตต์มาส ผูอานวยการ รพ.สต.สบหาร กรรมการ
๑๐. นางจินดา ธารบุญ ผูอานวยการ รพ.สต.แมต฿อบ
กรรมการ
๑๑. นางบุญยิ่ง พรรณโรจน์ ผูอานวยการ รพ.สต.แมเหาะ กรรมการ
๑๒. นายพงค์กฤษณ์ ปวงคาคง ผูอานวยการ รพ.สต.ทุงแลง(แทน) กรรมการ
๑๓. นายสวัสดิ์ ถิ่นวนา ผูอานวยการ รพ.สต.แมลิดปุาแก (แทน) กรรมการ
๑๔. วาที่ ร.ต.อติภพ ขวัญคา ผูอานวยการ รพ.สต.น้าดิบ(แทน) กรรมการ
๑๕. นายนิติกร จารัส ผูอานวยการ รพ.สต.หวยสิงห์ กรรมการ
๑๖. นางริกา บูชาพุทธโชติ ผูอานวยการ รพ.สต.โพซอ กรรมการ
๑๗. นายจาเนียร เกิดมงคล ผูอานวยการ รพ.สต.สลาเชียงตอง กรรมการ
๑๘. นางเสาวณีย์ ปวงแกว ผูอานวยการ รพ.สต.ปุาแป กรรมการ
๑๙. นางสาวพิมผกา ตาบุญ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.แมสะเรียง กรรมการ
๒๐. นายมนูญ ไพรพนาพันธ์ ผูอานวยการ รพ.สต.ชางหมอ กรรมการ
๒๑. นายสมศักดิ์ ทรายเงิน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.แมสะเรียง กรรมการ
๒๒. นายอดิศักดิ์ มโนวงศ์ หัวหนากลุมงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ กรรมการและเลขานุการ
๒๓. นายโสรัจจ์ ปวงคาคง หัวหนากลุมงานวิชาการฯ สสอ.แมสะเรียง กรรมการและผูชวยเลขาฯ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. หัวหนาหนวยควบคุมติดตอนาโดยแมลงที่ ๑.๑.๓ และ ๑.๑.๔ ติดราชการ
๒. นายจักรพงศ์ คงศรีเจริญ หัวหนากลุมงานทันตกรรม รพ.แมสะเรียง ติดราชการ
๓. นายรุงโรจน์ เป็งรักษา หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ ติดราชการ

๒
๔. นางสาวญานี เพิ่มสุข หัวหนาหอผูปุวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.แมสะเรียง ติดราชการ
๕. นายชัยเดช สุขเกษม หัวหนางานปูองกันโรค ฯ รพ.แมสะเรียง ลาพักผอน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมีนายวรัญญู จานงประสาทพร ประธานกรรมการเป็นประธานในการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ แจ้งเรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงาน เขตบริการสุขภาพที่ ๑ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ผู้ตรวจราชการ นพ.รัฐวุฒิ สุขมี (CEO)
สาธารณสุขนิเทศ นพ.ธารงค์ สมบุญตนนท์
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ นายผดุชชัย เคียนทอง
ผู้อานวยการสานักเขต นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล(COO)
คณะกรรมการบริหารสารสนเทศ(CIO) นพ.ขจร วินัยพานิช นพ.สสจ.พะเยา
คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน
คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล(CHRO) นพ.สุรินทร์ สุมนาพันธ์ นพ.สสจ.เชียงราย
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(CSO) นพ.ธารงค์ หาญวงค์ ผอ.รพ.นครพิงค์
โดยแบ่งเขตเป็น ล้านนา ๑ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูนและแม่ฮ่องสอน ประชากร ๒,๓๐๔,๖๗๑ คน
ล้านนา ๒ประกอบด้วย จังหวัดลาปาง แพร่และน่าน ประชากร ๑,๖๙๒,๐๙๑ คน
ล้านนา ๓ ประกอบด้วย จังหวัด เชียงรายและพะเยา ประชากร ๑,๖๘๘,๕๔๓ คน
กาหนดเป้าประสงค์แผนงานโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. งานอนามัยแม่และเด็กได้มาตรฐาน(ยุทธ ๑ )
๒.ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (ยุทธ ๑)
๓.อัตราป่วยอัตราตายด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังลดลง(ยุทธ ๒)
๔.อัตราการเข้าถึงบริการโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น (ยุทธ ๒)
๕.การเตรียมการป้องกัน ควบคุมและความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัย โรคระบาด โรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้า : ภัยพิบัต(ิ ยุทธ ๒)โรคไข้เลือดออก,TB,ไข้หวัดใหญ่(ยุทธ ๑)
๖.อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย(ยุทธ ๑)
๗.สถานบริการสาธารณสุขและชุมชนมีการจัดการขยะติดเชื้อที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน(ยุทธ ๑)
๘.ระบบส่งต่อไร้รอยต่อ (ยุทธ ๒)
๙.สถานบริการผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน(ยุทธ ๒)
๑๐.อัตราการฆ่าตัวตายลดลง(ยุทธ ๒)
๑.๒
การจัดระบบบริการสาธารณสุขโซนใต้ หลังการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาลแม่สะ
เรียงแล้วเสร็จ จะจัดบริการผู้ป่วยในที่ ๑๖๐ เตียงใน ๓ อาเภอ ได้แก่ รพ.แม่ลาน้อย ๒๐ เตียง รพ.แม่สะเรียง ๑๒๐
เตียง รพ.สบเมย ๒๐ เตียง
๑.๓
นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีกาหนดการตรวจเยี่ยม สสจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๕๙ และร่วมงานทอดผ้าป่าโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
๑.๔ สสจ.แม่ฮ่องสอน กาหนดตรวจราชการ คปสอ.แม่สะเรียง วันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ รายละเอียด
ดังนี้

๓
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เดินทางจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนถึงอาเภอแม่สะเรียง
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นิเทศงาน รพ.สต.สบหาร เสร็จแล้วเดินทางไป รพ.สต.
สล่าเชียงตอง
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นิเทศงาน รพ.สต.สล่าเชียงตอง เสร็จแล้วเดินทางกลับแม่
สะเรียง
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. คปสอ.แม่สะเรียงสรุปผลการดาเนินงาน ณ รพ.แม่สะเรียง
เวลา ๑๓.๐๐ น. ทีมนิเทศ สรุปผลการนิเทศงาน ณ สสอ.แม่สะเรียง
๑.๕ ขอบคุณเจาหนาที่ทุกทานที่ไดชวยงานระราชทานเพลิงศพพระครูอนุสรณ์ปัญญาคุณ อดีตเจาอาวาสวัดศรี
บุญเรือง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓.๑ รายงานสถานการณ์การเงินของเครือขายฯ
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ หนา ๔ ขอ ๓.๓
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอาเภอแม่สะเรียง โดยนายสมศักดิ์ ทรายเงิน
แจงสถานการณ์โรคไขเลือดออก ปี ๒๕๕๘ เดือนมกราคม
– ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ยืนยันยอดผูปุวย
จานวน ๒๑ราย อัตราปุวย ๓๙.๒๙ ตอแสนประชากร ไมมีผูปุวยเสียชีวิต
ประธาน : ใหรายงานสถานการณ์การหมอกควันดวย
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๓ หนา ๔ ขอ ๓.๔ รายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญผ่านระบบข้อมูล ๔๓ แฟ้ม
นาเสนอโดย นายสมศักดิ์ ทรายเงิน
จากการตรวจสอบขอมูลบางแฟูมที่เป็นงานนโยบาย เชน แฟูม NCD screen พบอัตราความ
ครอบคลุมในบางสถานบริการต่าไมถึงเกณฑ์เปูาหมาย ไดแก รพ.แมสะเรียง , รพ.สต.ทุงแลง เป็นตน
ประธาน : ขอใหแตละแหงเรงรัดการคัดกรอง และการบันทึกขอมูลดวย
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๔ หนา ๗ ขอ ๕.๑ การจัดหา
Case manager ของ CUP แมสะเรียง ไดครบจานวน ๗ คนตามจานวน
ตาบลแลวและการอบรม Care Giver มีเปูาหมาย ๔๐ คน จัดอบรม ๗๐ ชั่วโมง ณ หองประชุมเทศบาลตาบลแมสะ
เรียง โดยแบงการอบรมออกเป็น ๓ ระยะ ไดแก
-ระยะที่ ๑ วันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๙
จานวน ๑๕ ชั่วโมง
-ระยะที่ ๒ วันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
จานวน ๑๕ ชั่วโมง
-ระยะที่ ๓ ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล รพ.สต.และชุมชน อีก ๔๐ ชั่วโมง

๔
ผูอานวยการ รพ.สต.ปุาแป : บางตาบลมี ๒ สถานบริการ จะสง Case manager เพิ่มใหครบทุกสถานบริการไดหรือไม
มติที่ประชุม : ใหเพิ่มจานวน Case manager ตามจานวน สถานบริการอีกแหงละ ๑ คน รวมจะมีจานวน ๑๒ คน
๓.๕ หนา ๘ ขอ ๕.๖.๑ การคัดกรองเบาหวานในหญิงมีครรภ์เริ่มดาเนินการแลว
๓.๖ หนา ๘ ขอ ๕.๖.๒ การอบรม รพ.สต.เรื่อง
ANC ดาเนินการแลว รพ.สต.ขาด ๔ แหง ไดแก รพ.สต.หวย
สิงห์ รพ.สต.สบหาร รพ.สต.สลาเชียงตองและรพ.สต.โพซอ มี สสช.ขาด ๓ ที่ ไดแก สสช.ทาตาฝั่ง สสช.แมกองคา
และสสช.แมแพะ
๓.๗ หนา ๘ ขอ ๕.๖.๓ การอบรม ผดุงครรภ์โบราณ ๔ โซน ดาเนินการแลวที่ รพ.สต.โพซอ ๘ ราย รพ.สต.
หวยสิงห์บานทาตาฝั่ง ๒ ราย มี ผดบ.บานโกแปร ขอสนับสนุนสวัสดิการการเป็น ผดบ.
ประธาน : การจัดสวัสดิการแก ผดบ.อาจตองประสานงานกับ อบต.เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๘ หนา
๘ ขอ ๕.๘ การจัดการระบบวิทยุสื่อสาร
รพ.สต.ชางหมอ ตั้งเสาใหม
.ใชการได
รพ.สต.ปุาแป ปรับจูนวิทยุใหม ใชการได
รพ.สต.แมเหาะ วิทยุเครื่องเกามากซอมไมได จัดหาทดแทน
รพ.สต.แมลิด วิทยุใชไดดี
รพ.สต.สบหาร ตองซอมเครื่องวิทยุ กาลังดาเนินการ
รพ.สต.แมต฿อบ จัดซื้อใหม
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๙ หนา ๘ ขอ ๕.๙ การจัดการถังดับเพลิง
.ในรพ.สต.
ถังดับเพลิงเกาของ รพ.สต.ดี ๒ ที่ อีก ๙ แหงกาลังจัดซื้อใหใหม
๓.๑๐ หนา ๖ ขอ ๔.๖.๑ เรื่องจางตาแหนงแพทย์แผนไทย รพ.สต.น้าดิบ จะดาเนินการอยางไร
ประธาน : ตาแหนงแพทย์แผนไทย รพ.สต.น้าดิบ ยังไมไดถูกยุบ กาลังรอ สสจ.ประกาศรับสมัคร ในระหวางนี้สามารถ
รับสมัครใหทางานชั่วคราวไปกอนจนกวา สสจ.จะประกาศ
สสอ.แม่สะเรียง : ให รพ.ดาเนินการรับสมัครไปกอน
มติที่ประชุม : รับทราบ ตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก ๓ คน ไดแก
- นางนะญาห์ นอยสกุล ผอ.รพ.สต.น้าดิบ
- นางเยาวเรศ เสือจันทร์ หัวหนางานแพทย์แผนไทย รพ.แมสะเรียง
- นางสาวพิมผกา ตาบุญ นว.สาธารณสุขชานาญการ สสอ.แมสะเรียง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๔.๑ นายดารง นันยบุตร สาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง

๕
๔.๑.๑ ผูชวยศาสตราจารย์ ดร
. มณฑา เกงการพานิช ไดเขามาดาเนินการโครงการควบคุมการสูบ
บุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ ในจังหวัดแมฮองสอน โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก สสส. ดาเนินการใน ๓
อาเภอ ไดแก อาเภอขุนยวม อาเภอแมลานอยและอาเภอแมสะเรียง
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.
๒ การดาเนินงานปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ นายอาเภอจะประชุม ไขเลือดออก ณ หองประชุมเทศบาล
ตาบลแมสะเรียง เปูาหมายพื้นที่เสี่ยงการเกิดโรคไขเลือดออก จานวน ๒๒ หมูบาน
ตาบลแมสะเรียง หมู ๑ จอมแจง,หมู ๓ บานแพะ,หมู ๔ ทุงพราว,หมู ๕ ไร (หวยปฺุ),หมู ๖
ดงสงัด,
หมู ๗ หนองผักหนาม
ตาบลบานกาศ
ม.๑ ทาขามใต,ม.๓ บานแพะ,หมู ๘ ศรีดอนชัย,ม.๑๑ ปุาหมาก,ม.๑๒ บาน
โปุง , หมู ๑๓ โปุงดอยชาง
ตาบลแมยวม
ม.๑ น้าดิบ,ม.๒ หวยวอก,ม.๔ หวยสิงห์,ม.๕ หวยทราย,ม.๑๒ แพะคะปวง,
ม.๑๓ จอมกิตติ
ตาบลแมคง
ม.๑ ทุงแลง ,ม.๘ แมสะลาบ , ม.๑๐ หนองปุาแขม
ตาบลแมเหาะ ม.๔ แมเหาะ
โดยกาหนดกิจกรรมดังนี้
- การรณรงค์ขัดไขลูกน้ายุงลาย วันที่ ๑๐-๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
- กระบวนการชุมชน โดยผูนาชุมชนมีสวนรวม เนนการควบคุมแหลงเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย โดย
กระตุนใหชาวบานสารวจบานตนเอง อสม.สุมตรวจ เจาหนาที่สาธารณสุขสุมตรวจและ
เจาหนาที่ นคม.สุมตรวจอีกครั้ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ เรื่องแจ้งจากหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน โรงพยาบาลแม่สะเรียง
๔.๒.๑ นางบริสุทธิ์ วิรัชศิลป หัวหนากลุมงานการพยาบาล
สรุปผลการจัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะเจาหนาที่ CUP แมสะเรียง ปี ๒๕๕๙ มีผูเขารวม
กิจกรรมอบรม OD จานวน ๓๖๘ คน คิดเป็นรอยละ ๙๒ ไมเขารวมกิจกรรม ๘๓ คน คิดตนทุนตอคนเทากับ
๓๐๗.๔๖ บาท
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๒ นางสาวจันทนา สวนสวัสดิ์ หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย์
๔.๒.๒.๑ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตบริการสุขภาพที่ ๑ จะประเมินทดสอบความ
ชานาญ รพ.สต.ในในเรื่องการตรวจ Hct, Urine test Pregnancy , urine albumin , urine Suger โดยใหเก็บ
ตัวอยางสงภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙

๖
๔.๒.๒.๑ การติดตามคุณภาพภายในของ Lab ใน รพ.สต.ที่ไดใบประกาศแลวใหธารงสถานะ
ไว และรพ.สต.ที่ตองพัฒนาใหทาตามแนวทางปฏิบัติ
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๓ นางสาวอัญชลี ชมภู หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
๔.๒.๓.๑ คบส.แมสะเรียงไดออกตรวจรานยา ๑๐ แหง พรอมใหคาแนะนา
๔.๒.๓.๒ คลินิกสถานประกอบการ ณ คุณคลินิก เปลี่ยนเป็นใหบริการ SPA
๔.๒.๓.๔ กาหนดการเก็บตัวอยางตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร วันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม
๒๕๕๙
๔.๓ เรื่องแจ้งจากหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน สสอ.แม่สะเรียง
๔.๓.๑ หัวหนากลุมงานบริหาร
๔.๕.๑.๑ แจงยอดเงินคงเหลือ ของ รพ.สต.
ยอดเงินสถานบริการสาธารณสุข อาเภอแมสะเรียง ณ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : รับทราบ

๔.๓.๒ หัวหนากลุมงานวิชาการ สสอ.แมสะเรียง
๔.๓.๒.๑ รพ.แมสะเรียง โดยทีม
R2R จัดเสวนา คุยสบาย ๆ กับคุณชายแทน วันที่
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สวนรุกขชาติ หวยชมภู
๔.๓.๒.๒ ชวงเทศกาลวันสงกรานต์ อสม.จัดกิจกรรม รวมพลังเฝูาระวังอุบัติเหตุทางทองถนน

๗
๔.๓.๒.๓ รายงานกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๕
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๓ นางสาวพิมผกา ตาบุญ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
แจงแผนการประเมิน
PCA-DHS ปี ๒๕๕๙ ดังนี้
- ประชุมชี้แจงเจาหนาที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ รพ.แมสะเรียง
- เยี่ยมสารวจเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทุก รพ.สต.
- สรุปผลการเยี่ยมสารวจ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ รพ.แมสะเรียง
๔.๔ เรื่องแจ้งจาก ผู้อานวยการ รพ.สต.
๔.๔.๑ รพ.สต.ชางหมอ
แจงนามเรียกขานวิทยุ สสช.แมปุน “มส ๒๕๓
” สสช.หวยเดื่อ “มส ๒๕๔”
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๔.๒ รพ.สต.สลาเชียงตอง
สสช.แมแพะติดตั้งวิทยุแลวแตยังใชการไมได ประสานชางแลวจะมาแกไขอีกรอบ
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๔.๓ รพ.สต.แมต฿อบ
๔.๔.๓.๑ รพ.สงผูปุวยมารับยาตอเนื่องที่ รพ.สต.แมต฿อบแตไมมียาในบัญชีของ รพ.สต.ทาให
เจาหนาที่ตองมารับยาใหที่ รพ.แลวนาไปมอบใหผูปุวย
ประธาน : การสงผูปุวยไปรับยาตอที่ รพ.สต.จะมียาใหตามกรอบยาอยูแลว ใหตรวจสอบกับเภสัชกรที่ดูแล รพ.สต.
๔.๔.๓.๒ การรายงานผลตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากสถานบริการที่อานสไลด์คอยขาง
ชาใชเวลาหลายเดือน ขอใหรพ.สอบถามกาหนดการอานผลและรายงานผลใหชัดจน
มติที่ประชุม : รับทราบ มอบกลุมงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯติดตาม
๔.๔.๔ รพ.สต.ปุาแป
ปัจจุบันไดเปิดบริการ สสช.บานฮากไมเหนือ โดยมี อสม.เป็นผูใหบริการประจา สอบถามงบ
คาจางของ สสช.
สสอ.แมสะเรียง : คาจาง พสช.ที่ปฏิบัติงาน สสช.บานฮากไมเหนือเขาแผนปี ๒๕๖๐
มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๕.๑ ประธาน
๕.๑.๑ การพิจารณาปรับแผนการใชงบประมาณของ CUP แมสะเรียงใหเหมาะสมกับสถานการณ์
การเงิน ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙

๘
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
๕.๒ นางบริสุทธิ์ วิรัชศิลป หัวหนากลุมการพยาบาล
๕.๒.๑ เสนอพิจารณาการใชไมกดลิ้นในการตรวจผูปุวย
- แบบเดิมแพคเป็นซอง ๆ ละ ๑ อัน ตนทุน ๘ บาท/อัน
- แบบเสนอใหม ใชแลวทิ้ง ตนทุน ๑ บาท/ชิ้น
มติที่ประชุม : ใหใชแบบแพคหลายชิ้นหรือใชแลวทิ้ง แลวแตความเหมาะสม
๕.๓ นายนิติกร จารัส ผูอานวยการ รพ.สต.หวยสิงห์
๕.๓.๑ จากการประชุมรวมกับหนวยจายกลาง รพ.แมสะเรียง เรื่องการจัดการของ
sterilization ที่
สนับสนุน รพ.สต.นั้น หนวยจายกลางขอให รพ.สต.สงคนมาชวยลางและเตรียมของ sterilization โดยอาจหมุนเวียน
กันมา
มติที่ประชุม : ในขณะนี้รพ.แมสะเรียงกาลังดาเนินการจัดระบบงานโซนใต ๓ อาเภอ การบริหารจัดการหนวยจายกลาง
รวมกันเป็นเปูาหมายหนึ่งในแผนดังกลาว ดังนั้นยังไมพิจารณาให รพ.สต.หมุนเวียนคนมาชวย
๕.๓.๒ พื้นที่ สสช.แมกองคา ปัจจุบันมีไฟฟูาภูมิภาคเขาถึงพื้นที่แลว เสนอของบประมาณการติดตั้ง
ระบบไฟฟูาใน สสช. จานวน ๕,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม : อนุมัติใหใชเงินบารุง รพ.สต.
๕.๔ นายพงค์กฤษณ์ ปวงคาคง ผูแทนผูอานวยการ รพ.สต.ทุงแลง
๕.๔.๑ เสนอของบประมาณในการซอมแซมยานพาหนะที่ใชในการเตรียมงานรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพฯในเดือนมกราคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : อนุมัติใหเบิกจาก รพ.แมสะเรียง
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ หัวหนากลุมการพยาบาล รพ.แมสะเรียง แจงจะมีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔ มาฝึกปฏิบัติงาน ที่รพ.แม
สะเรียง จานวน ๔ คน ๘ วันโดยจะฝึกเฉพาะใน รพ.แมสะเรียง
ปิดประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.
ผู้บันทึกการประชุม
(นายอดิศักดิ์ มโนวงศ์)
กรรมการและเลขานุการ คปสอ.แมสะเรียง

