๑
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายทศพล ดิษฐ์ศิริ ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง
ประธานคณะกรรมการ
๒. นายดารงค์ นันยบุตร
สาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง
รองประธานคณะกรรมการ
๓. นายเจริญ ษมาจิตสวยงาม หัวหน้า นคม.๑๐.๑.๓/.๔
กรรมการ
๔. นายบารุง เสือจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ รพ.แม่สะเรียง
กรรมการ
๕. นางสาวอัญชลี ชมภู
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.แม่สะเรียง
กรรมการ
๖. นายจรัล มุ่งดี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร สสอ.แม่สะเรียง
กรรมการ
๗. นายบุญส่ง เขตต์มาส
ผู้อานวยการ รพ.สต.สบหาร
กรรมการ
๘. นางบุญยิ่ง พรรณโรจน์
ผู้อานวยการ รพ.สต.แม่เหาะ
กรรมการ
๙. นายจักรพงษ์ ศรีเมือง
ผู้อานวยการ รพ.สต.แม่ลิดป่าแก่
กรรมการ
๑๐. นางนะญาห์ น้อยสกุล
ผู้อานวยการ รพ.สต.นาดิบ
กรรมการ
๑๑. นางณีรนุช ตานะเศรษฐ์
ผู้อานวยการ รพ.สต.ทุ่งแล้ง
กรรมการ
๑๒. นายนิติกร จารัส
ผู้อานวยการ รพ.สต.ห้วยสิงห์
กรรมการ
๑๓. นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวงค์ษาผู้อานวยการ รพ.สต.โพซอ(แทน)
กรรมการ
๑๔. นางเสาวณีย์ ปวงแก้ว
ผู้อานวยการ รพ.สต.ป่าแป๋
กรรมการ
๑๕. นายพลชัย
ผู้อานวยการ รพ.สต.ช่างหม้อ(แทน)
กรรมการ
๑๖. นายอดิศักดิ์ มโนวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นายชัยเดช สุขเกษม
หัวหน้างานป้องกันโรค ฯ รพ.แม่สะเรียง กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
๑๘. นายโสรัจจ์ ปวงคาคง
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการฯ สสอ.แม่สะเรียง กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายจักรพงศ์ คงศรีเจริญ
๒. นางบริสุทธิ์ วิรัชศิลป์
๓. นางสาวจันทนา ส่วนสวัสดิ์
๔. นางสาวญานี เพิ่มสุข
๕. นางถนิมนันท์ ปันล้อม
๖. นางจินดา ธารบุญ
๗. นายจาเนียร เกิดมงคล
๘. นางสาวพิมผกา ตาบุญ

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม รพ.แม่สะเรียง
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รพ.แม่สะเรียง
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.แม่สะเรียง
หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.แม่สะเรียง
หัวหน้างานหอผู้คลอด รพ.แม่สะเรียง
ผู้อานวยการ รพ.สต.แม่ต๊อบ
ผู้อานวยการ รพ.สต.สล่าเชียงตอง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.แม่สะเรียง

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

๒
๙. นายสมศักดิ์ ทรายเงิน
๑๐. นายรุ่งโรจน์ เป็งรักษา

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.แม่สะเรียง
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ

ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีนายทศพล ดิษฐ์ศิริ ประธานกรรมการเป็นประธานในการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ แจ้งกาหนดการวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแม่สะเรียง วันที่ ๑๙ พ.ค.๒๕๕๙ โดยมี นพ.รัฐ
วุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขต ๑ เป็นประธาน เวลา ๐๙.๐๙ น.
๑.๒ แจ้งเรื่องข้อสั่งการจาก กวป.สสจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ ๓ พ.ค.๒๕๕๙
๑) การประเมินผลการดาเนินงานกลางปี ใช้ข้อมูลจาก HDC เน้นให้ความสาคัญกับการลงข้อมูล
๒) การเงินการคลัง เน้นการจัดเก็บรายได้ การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน และการจัดการงบลงทุน
๓) กระบวนการทางานในพืนที่ เน้นใช้กระบวนการ DHS
๔) การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้ คปสอ.ทุกแห่งเข้มงวดตามมาตรการและ สสจ.จะออก
สุ่มสารวจข้อมูลในพืนที่ช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.๒๕๕๙
๕) โครงการ TO BE NUMBER ONE ขอความร่วมมือให้ทุกอาเภอขยายกิจกรรม
๖) การดาเนินงานของ คปสอ. ให้ทุก คปสอสรุปผลการดาเนินงานรอบ ๖ เดือนและจัดทาปฏิทินการ
ทางานครึ่งปีหลังส่ง สสจ.แม่ฮ่องสอน
๑.๓ สสจ.แม่ฮ่องสอนเร่งรัดการจัดบริการในรูปโซนสามอาเภอสายใต้ให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการบริหาร
จัดการทรัพยากรคน
๑.๔ การจัดการไข้เลือดออกให้ดาเนินการตามมาตรการ ได้แก่
๑) ขยายพืนการดาเนินงานตามยโยบาย 5ส 3กเพิ่มเติมจากในที่ตังของสานักงาน
๒) รณรงคขัดไขและกาจัดลูกนายุงลายโดยเฉพาะที่ตังสานักงาน โรงพยาบาล โรงเรียนและโรงเรือน
๓) มีการอบรมแนวทางการดาเนินการตรวจรักษาผูปวยโรคไขเลือดออกใหแกแพทยประจาการที่
บรรจุใหม
๔) มีการทา TT แกผูปวยที่มีไขทุกราย ในชวงฤดูฝนนีเปนตนไป
๕) จัดเตรียมความพรอมในการสารอง IV-Fluid เพื่อรักษาผูปวยในภาวะวิกฤต
๑.๕ การจัดทาแผนงบลงทุน ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่สสจ.แม่ฮ่องสอน เน้นการจัดสรรทรัพยากรเพื่อเพิ่ม
บริการของโรงพยาบาลแม่สะเรียงจาก ๙๐ เตียงเป็น ๑๒๐ เตียง การขยายเตียง ICU จาก ๖ เตียงเป็น ๑๔ เตียง
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

๓
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครังที่ ครังที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
และแก้ไข หน้า ๕ ข้อ ๔.๑.๑ แก้ไข ย้ายเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.แม่ต๊อบไปช่วย รพ.สต.ห้วยสิงห์ เป็น ไปช่วย รพ.สต.
โพซอ
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
๓.๑ รายงานสถานการณ์การเงินของเครือข่ายฯ โดย นายบารุง เสือจันทร์
รายงานสถานการณ์การเงิน(บัญชี) ณ วันที่ 30 เมษายน 2559
เงินบารุงคงเหลือ
เงิน UC คงเหลือ
เงินประกันสังคมคงเหลือ
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว
เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ

6,243,636.93
15,314,602.16
1,944,245.30
258,580.50
35,001.09
รวม

หัก งบลงทุน

7,522,020.24
รอส่งมอบ
ขอเปลี่ยนแปลง
รายการ
ระหว่างจัดซือจัดจ้าง
งบเหลือจากการจัดซือ

7,285,700.00
236,320.24
คงเหลือ

หนีค้างชาระ ณ 30 เมษายน 2559
เบียเหมาจ่ายค้างจ่าย ก.พ.-เม.ย. 2559
สรุปเงินคงเหลือ

มติที่ประชุม : รับทราบ

23,796,065.98

@ 1,200,000 ต่อเดือน

16,274,045.74
26,533,868.24
3,600,000.00
- 13,859,822.50

๔
๓.๒ หน้า ๔ ข้อ ๓.๓ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอาเภอแม่สะเรียง โดยนายชัยเดช สุขเกษม
แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๙ เดือนมกราคม – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ยืนยันยอด
ผู้ป่วยจานวน ๗๓ ราย อัตราป่วย ๗๔.๖๕ ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ตาบลบ้านกาศพบผู้ป่วยสูงที่สุด ๓๑
ราย รองลงมาตาบลแม่สะเรียง ๒๐ ราย โดยในปี ๒๕๕๙ ตังเป้าหมายผู้ป่วยไม่เกิน ๒๘๓ ราย และทางโรงพยาบาล
แม่สะเรียงได้จัดอบรมโรไข้เลือดออกแก่เจ้าหน้าที่ ๒ รุ่น ๆ ๑ วัน ในวันที่ ๑๓ และ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง
ประชุมสาละวิน
ประธาน : ให้ดาเนินการตามแนวทางที่ สสจ.แม่ฮ่องสอนแจ้งมา
มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ หน้า ๔ ข้อ ๓.๗ การรับสมัครแพทย์แผนไทยปฏิบัติงาน รพ.สต.น้าดิบ กาหนดสอบคัดเลือกที่
โรงพยาบาลแม่สะเรียง วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๔.๑ สาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง
๔.๑.๑ มูลนิธิ Smiles on wings จากรัฐแมรีแลน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดตังขึนเพื่อส่งเสริม
สุขภาพขันพืนฐานแก่ประชาชน โดยมี ทันตแพทย์อุษา บุญนาค เป็นประธานมูลนิธิ ได้จัดส่งนักเรียนทุนในโครงการ
เรียนสาธารณสุขศาสตร์ จบจากมหาวิทยาลัยราชฎัษเชียงรายนางสาวชลิตา ศรีอมรมาลี มาช่วยปฏิบัติที่ รพ.สต.โพซอ
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ สสจ.แม่ฮ่องสอนจะมีการตรวจสอบภายในของอาเภอแม่สะเรียง ในวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม
๒๕๕๙ รพ.สต.เป้าหมายได้แก่ รพ.สต.แม่ต๊อบ และรพ.สต.ทุ่งแล้ง โรงพยาบาลแม่สะเรียง สสอ.แม่สะเรียง ให้
เตรียมข้อมูล ทะเบียนคุมยาและเวชภัณฑ์ แผนการจัดซือ ใบเบิก แผนการใช้งบประมาณ คาสั่งแต่งตังการ
ปฎิบัติงานการเงินและพัสดุ
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ ดร.มณฑา เก่งการพาณิช โครงการสสส.จะมาประชุมโครงการงดสูบบุหรี่ที่ สสอ.แม่สะเรียง
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ เรื่องแจ้งจากนคม.
๔.๒.๑ นคม.ที่ ๑๐.๑.๓ ผู้ปว่ ยมาลาเรีย ตังแต่ ตุลาคม – เมษายน ๒๕๕๙ จานวน ๕๒ ราย
เปรียบเทียบปี ๒๕๕๘ ลดลง ๕๑%
๔.๒.๒ นคม.ที่ ๑๐.๑.๔ ผู้ป่วยมาลาเรีย ตังแต่ตุลาคม – เมษายน ๒๕๕๙ จานวน ๔๙ ราย
เปรียบเทียบปี ๒๕๕๘ ลดลง ๔๔%

๕
ประธาน : ข้อให้ นคม.วิเคราะห์สาเหตุที่ไข้มาลาเรียลดลงด้วยเพราะเหตุอะไรบ้าง
๔.๒.๑.๑ การจะประเมินทดสอบความชานาญ รพ.สต.ในในเรื่องการตรวจ Hct, Urine
test Pregnancy , urine albumin , urine Sugar ขอให้เก็บตัวอย่างส่งภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๒ นายชัยเดช สุขเกษม นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๔.๒.๒.๑ วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ เปลี่ยนมาเป็นชนิดฉีด IPV ตังแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๘
และมีการประเมินผลความครอบคลุมจาก สสจ.แม่ฮ่องสอนทุกเดือน ผลงานอาเภอแม่สะเรียงยังต่ากว่าเป้าหมาย ขอให้
เจ้าหน้าที่เร่งรัดการฉีดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ เรื่องแจ้งสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง
๔.๓.๑ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สสอ.แม่สะเรียง
๔.๓.๑.๑ การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตรงกับวันอาทิตย์
จะต้องปรึกษากับทางอาเภอแม่สะเรียงในวันจัดงานจริงอีกครัง
๔.๓.๑.๒ แผนยาเสพติด กาหนดการจัดค่ายติดตามการบาบัดผู้ติดยาเสพติดบ้านห้วยมะโป่
ตาบลเสาหินต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
๔.๓.๑.๓ การดาเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพให้เจ้าหน้าที่ประเมินและลงข้อมูลในเวบไซต์
ภายใน ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๔.๓.๑.๔ แจ้งรพ.สต.รายงานการสารวจเครื่องวัดความดันโลหิตของอสม.ให้สสจ.แม่ฮ่องสอน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๕.๑ นายโสรัจจ์ ปวงคาคง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สสอ.แม่สะเรียง
๕.๑.๑ สสจ.แม่ฮ่องสอน ให้ คปสอ.เสนอรายชื่อ คนดีศรีสาธารณสุข ประเภทข้าราชการ ๑ คน และ
ลูกจ้าง ๑ คน
มติที่ประชุม : เสนอ นางถนิมนันท์ ปันล้อม พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ปฏิบัติงานหัวหน้าหอผู้ป่วยคลอด
โรงพยาบาลแม่สะเรียง
๕.๒ นางสาวอัญชลี ชมภู. หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลแม่สะเรียง
๕.๒.๑ ปัจจุบันเภสัชกร โรงพยาบาลแม่สะเรียง มีจานวน ๗ คน โดยลดลง ๑ คน ลาศึกษาต่อ
ดังนันจะกระทบต่อการจัดเภสัชกรไปปฏิบัติงานที่ รพ.สต. ในกรณีที่ไม่สามารถจัดเภสัชกรไปปฏิบัติงานได้ เสนอให้
พยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.จ่ายยาแทนเภสัชกร
มติที่ประชุม : เห็นชอบ

๖

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การจัดเก็บวัคซีน OPV กาหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีการสุ่มตรวจจาก สคร.
เชียงใหม่ ยังพบวัคซีน OPV ในรพ.สต.สบหารและแม่ต๊อบ
๖.๒ งาน คบส.แม่สะเรียง จัดประชุม ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ สสอ.แม่สะเรียง ให้ รพ.สต.นาข้อมูลร้านชาใน
พืนที่เข้าร่วมประชุมด้วย
๖.๓ แจ้งการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะเริ่มดาเนินการในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ผู้บันทึกการประชุม
(นายอดิศักดิ์ มโนวงศ์)
กรรมการและเลขานุการ คปสอ.แม่สะเรียง

