๑
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายทศพล ดิษฐ์ศิริ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง
ประธานคณะกรรมการ
๒. นายดารงค์ นันยบุตร
สาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง
รองประธานคณะกรรมการ
๓. นายมานิตย์ จินะการ
หัวหน้า นคม.๑๐.๑.๓ แม่สะเรียง(แทน)
กรรมการ
๔. นายศรีทน กันจะมูล
หัวหน้า นคม.๑๐.๑.๔ บ้านกาศ(แทน)
กรรมการ
๕. นายบารุง เสือจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ รพ.แม่สะเรียง
กรรมการ
๖. นางสาวลลภัส ปัญญาฟอง หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.แม่สะเรียง(แทน) กรรมการ
๗. นายจักรพงศ์ คงศรีเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม รพ.แม่สะเรียง
กรรมการ
๘. นายรุ่งโรจน์ เป็งรักษา
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ
กรรมการ
๙. นางสาวจันทนา ส่วนสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.แม่สะเรียง กรรมการ
๑๐. นายจรัล มุ่งดี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร สสอ.แม่สะเรียง
กรรมการ
๑๑. นายมนูญ ไพรพนาพันธ์ ผู้อานวยการ รพ.สต.ช่างหม้อ
กรรมการ
๑๒. นายบุญส่ง เขตต์มาส
ผู้อานวยการ รพ.สต.สบหาร
กรรมการ
๑๓. นายวีรพันธ์ กังวาลไพร
ผู้อานวยการ รพ.สต.แม่ต๊อบ(แทน)
กรรมการ
๑๔. นางณีรนุช ตานะเศรษฐ์
ผู้อานวยการ รพ.สต.ทุ่งแล้ง
กรรมการ
๑๕. นางบุญยิ่ง พรรณโรจน์
ผู้อานวยการ รพ.สต.แม่เหาะ
กรรมการ
๑๖. นางสาวปาณิสรา ปันศิริ
ผู้อานวยการ รพ.สต.แม่ลิดป่าแก่(แทน)
กรรมการ
๑๗. นายนิติกร จารัส
ผู้อานวยการ รพ.สต.ห้วยสิงห์
กรรมการ
๑๘. นายพิชญดล เผือกผาคา ผู้อานวยการ รพ.สต.โพซอ
กรรมการ
๑๙. นายจาเนียร เกิดมงคล
ผู้อานวยการ รพ.สต.สล่าเชียงตอง
กรรมการ
๒๐. นายพนม แดนชมไพรวัลย์ ผู้อานวยการ รพ.สต.ป่าแป๋(แทน)
กรรมการ
๒๑. นายสมศักดิ์ ทรายเงิน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.แม่สะเรียง กรรมการ
๒๒. นางสาวพิมผกา ตาบุญ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.แม่สะเรียง กรรมการ
๒๓. นางสาวญานี เพิ่มสุข
หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.แม่สะเรียง กรรมการ
๒๔. นายอดิศักดิ์ มโนวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ กรรมการและเลขานุการ
๒๕. นายชัยเดช สุขเกษม
หัวหน้างานป้องกันโรค ฯ รพ.แม่สะเรียง กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
๒๖. นายโสรัจจ์ ปวงคาคง
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการฯ สสอ.แม่สะเรียง กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

๒
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางบริสุทธิ์ วิรัชศิลป์
๒. นางถนิมนันท์ ปันล้อม
๓. นางนะญาห์ น้อยสกุล
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.นางเยาวเรศ เสือจันทร์

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รพ.แม่สะเรียง
หัวหน้างานหอผู้คลอด รพ.แม่สะเรียง
ผู้อานวยการ รพ.สต.นาดิบ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

แพทย์แผนไทยปฏิบัติงาน รพ.แม่สะเรียง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมีนายทศพล ดิษฐ์ศิริ ประธานกรรมการเป็นประธานในการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนแจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๓ เป้าหมาย
ภาพรวมร้อยละ ๗๓ โดยเน้นการตรวจรับงบลงทุน สิ่งก่อสร้างให้ถูกต้องตามระเบียบ และให้หน่วยงานที่จัดทา
โครงการยืมเงินงบประมาณเพื่อทดรองจ่ายการดาเนินงาน
๑.๒ อาเภอแม่สะเรียงจัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจาปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดย
โรงพยาบาลแม่สะเรียงถวายเทียนวัดคะปวง และสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียงถวายเทียนวัดทุ่งแพม
๑.๓ แจ้งประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๒/๒๕๕๙ ณ อาเภอปาย เมื่อวันที่ ๒๒-๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๙
๑) การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
- การดูแลสุขภาพมารดา/ทารก มีผลการทางานค่อนข้างดีแต่ยังพบข้อมูลมารดาตาย ขอให้
Follow ตาม Regulationอย่างจริงจัง โดยอาเภอแม่สะเรียงยังมีผลงาน ANCน้อยกว่า ๑๒ wks ต่าและหญิงตังครรภ์
ยังมีภาวะซีดที่ในอัตราที่สูงอยู่
- มีข้อมูลการพัฒนาการเด็กล่าช้าที่ติดตามได้น้อยขอให้ความสาคัญและมีการติดตามให้ได้
ครบด้วย
๒) การดาเนินงาน DHS จะต้องเอาสุขภาวะประชาชนเป็นที่ตังดาเนินการด้วยเครือข่ายนัน
แต่ในระยะเริ่มต้นจะเห็นว่าแต่ละพืนที่มีความพร้อมไม่เหมือนกันแต่ละอาเภอจะต้องรู้ว่าตนเองอยู่ในระดับใดเอาปัญหา
สุขภาพในพืนที่มาคุยกันแล้วทาตามแนวคิดที่กาหนด
๓) การเงินการคลัง การเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังนัน ทุกสถานบริการจะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง ดูจากภาระงานที่มีอยู่แล้วจะเพิ่มประสิทธิภาพอย่างไร อาจไม่ใช่เม็ดเงินที่ได้รับ แต่จะดูว่าประชาชนได้รับ
อะไรมากขึนโดยดูที่ Productivity ของแต่ละฝ่ายในหน่วยบริการซึ่งต้องช่วยเหลือกันทุกระดับ
๑.๔ ให้มีการเร่งรัดดาเนินงานแผนงบประมาณตามไตรมาส
๑.๕ สถานะการเงินโรงพยาบาลแม่สะเรียงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙อยู่ในวิกฤตระดับ ๕
๑.๖ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ประชาสัมพันธ์การให้บริการของแพทย์ หู คอ จมูก ทุกวันจันทร์และพุธ

๓
๑.๗ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน ODOS จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี ๒๕๕๙ จานวน ๒ ทุน รับสมัครตังแต่วันที่
๖-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครังที่ ครังที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๓.๑ รายงานสถานการณ์การเงินของเครือข่ายฯ โดย นายบารุง เสือจันทร์
รายงานสถานการณ์การเงิน(บัญชี) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
เงินบำรุงคงเหลือ
เงิน UC คงเหลือ
เงินประกันสังคมคงเหลือ
เงินกองทุนแรงงำนต่ำงด้ำว
เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหำสถำนะ
สิทธิ

2,972,075.42
3,942,615.71
1,991,336.30
347,380.50
7,393,040.58
16,646,448.51
1,412,320.29

รวม
หัก งบลงทุน
รอส่งมอบ
ขอเปลี่ยนแปลงรำยกำร
ระหว่ำงจัดซื้อจัดจ้ำง
งบเหลือจำกกำรจัดซื้อ

1,170,500.05
241,820.24
คงเหลือ

หนี้ค้ำงชำระ ณ 30 มิ.ย. 2559
เบี้ยเหมำจ่ำยค้ำงจ่ำย เม.ย. - มิ.ย. 2559
สรุปเงินคงเหลือ
มติที่ประชุม : รับทราบ

15,234,128.22
26,909,275.86
3,600,000.00

@ 1,200,000 ต่อเดือน
-

15,275,147.64

๔
๓.๒ หน้า ๔ ข้อ ๓.๒ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอาเภอแม่สะเรียง โดยนายชัยเดช สุขเกษม
แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๙ เดือนมกราคม – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ยืนยันยอดผู้ป่วย
จานวน ๑๔๔ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ตาบลบ้านกาศพบผู้ป่วยสูงที่สุด ๘๘ ราย รองลงมาตาบลแม่สะเรียง ๓๕ ราย
ประธาน : ดูแนวโน้มการพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในพืนที่เกิดโรคยังเพิ่มสูงขึนเรื่อย ๆ ให้กาหนดมาตรการควบคุมโรค
อย่างเข้มข้นตามแนวทางที่ประชุมของอาเภอแม่สะเรียรง
สาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง : จะมีการระดมทรัพยากรเพื่อควบคุมโรคในพืนที่เกิดโรค ๘ หมู่บ้าน ในวันที่ ๑๓
กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยได้วางแผนจากที่ประชุมระดับอาเภอแล้ว
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๓ นาเสนอสถานการณ์ข้อมูลผลการดาเนินงานจากระบบ ๔๓ แฟ้ม ของ CUP แม่สะเรียง โดยนาย
รุ่งโรจน์ เป็งรักษา
จากการนาข้อมูลในระบบ HDC สสจ.แม่ฮ่องสอน มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ ๔๓ แฟ้ม
พบว่า ข้อมูลบางงานมีข้อสังเกตุ เช่น
- งานอนามัยแม่และเด็ก พบอัตราความครอบคลุมการฝากครรภ์คุณภาพยังต่า
- งานคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงผลงานสูงกว่าการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานในบาง สถานบริการ
นายสมศักดิ์ ทรายเงิน : งานอนามัยแม่และเด็กเป็นประเด็นการนาข้อมูลมาลงให้ครบในสถานบริการซึ่งต้องตรวจสอบ
ข้อมูลการรับบริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง และอาจเกี่ยวข้องกับการเขียนสูตรการคานวนของโปรแกรม
ด้วย
งานคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน CUP แม่สะเรียงมีแนวทางการเจาะระดับนาตาลใน
เลือดเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากการคัดกรอง Verbal Screening เท่านันที่ผ่านมาประมาณการที่ ๓๐% ของกลุ่มเป้าหมาย
อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้การบันทึกข้อมูลไม่ครบตามเกณฑ์คิดผลงาน
ประธาน : ให้ตรวจสอบเกณฑ์การบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง และแจ้งผู้บันทึกข้อมูล ทาการตรวจทานก่อนส่งข้อมูลให้
จังหวัดต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๔.๑ สาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง
๔.๑.๑ แจ้งแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดอก จาก สสจ.แม่ฮ่องสอน
-พืนที่สาธารณะมีโอกาสเปนแหลงเพาะพันธุยุงไดสูงกวาพืนที่บริเวณบานที่อยูอาศัย
-การวินิจฉัยโรคไขเลือดออกตองมีมาตรฐาน
-ใหสสอ.เปนผูรับผิดชอบหลักในการออกสอบสวนโรคในพืนที่เน้นการลงพืนทีจ่ ริงๆ
-ใช้นโยบายการสารวจทาลายยุงทุกตารางนิวทุก ๕ วัน
-ให้โรงพยาบาลเตรียมรองรับสถานการณ์กรณีมีDead Case มีการ Monitor และการดูแล
ผู้ปวยในภาวะ Shock

๕
-ใหมีการทบทวน CPG แคไหนถึงจะพอเพียงตอการรักษาโรคได
-มีการบริหารจัดการทรัพยากรในพืนที่อยางพอเพียง
-การทาประชาคม ที่ อ.ปาย เปนตัวอยางในการทางานที่ดี
-ระวังการดือยาของยุงตัวแก่ในกรณีการใช้เคมีพนทาลาย
-จัดทาคาสั่งแตงตังคณะกรรมการระดับจังหวัด ๗๐ วันอันตราย โดยมีนายอาเภอ
เปนประธานและสสอ.เปนเลขานุการ
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ เรื่องแจ้งจากนคม.
๔.๒.๑ นคม.ที่ ๑๐.๑.๓ แม่สะเรียง
พบผู้ป่วยมาลาเรียในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จานวน ๑๓ ราย เพิ่มขึนจากปี ๒๕๕๘ จานวน
๗ ราย โดยพบที่ตาบลแม่ยวม ๑๐ ราย(บ้านท่าตาฝั่ง , บ้านห้วยโผและบ้านแม่กองคา) ตาบลป่าแป๋ ๒ ราย และตาบล
แม่สะเรียง ๑ ราย(บ้านนาคาว)
๔.๒.๒ นคม.ที่ ๑๐.๑.๔ บ้านกาศ
พบผู้ป่วยมาลาเรียในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จานวน ๘ ราย ลดลง ๗๐ %จากปี ๒๕๕๘ โดย
พบในตาบลบ้านกาศ ๑ ราย ตาบลแม่คง ๔ ราย และตาบลเสาหิน ๓ ราย
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ เรื่องแจ้งสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง
๔.๓.๑ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร สสอ.แม่สะเรียง
๔.๓.๑.๑ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เชิญประชาชนคนไทยผู้มีสิทธิเลือกตัง ออกมาใช้สิทธิ
รับร่างรัฐธรรมนูญ ตังแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตังที่มีสิทธิ
๔.๓.๑.๒ ข้อสั่งการจากมติการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง กรมธนารักษ์แจ้งการใช้ที่ดินผิดประเภทของ รพ.สต. ให้ ทาป้ายหรือรัวเพื่อแสดง
แนวเขตตามสิทธิ์การขอใช้พืนที่ และในกรณีที่มีหน่วยงานอื่นขอใช้ร่วมให้ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนัน รพ.สต.ใดที่ได้ย้าย
ที่ทาการ รพ.สต.ไปที่แห่งใหม่ ให้ทาเรื่องขอคืนพืนที่ด้วย
๔.๓.๑.๓ การสารวจครุภัณฑ์ประจาปี ๒๕๕๙ ให้ดาเนินการให้เสร็จภายใน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๒ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สสอ.แม่สะเรียง
๔.๓.๒.๑ การจัดงาน To be number one ปี ๒๕๕๙ ได้ดาเนินการเมื่อวันที่ ๒๒
มิถุนายน ๒๕๕๙ พร้อมกับงานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ที่ว่าการอาเภอแม่สะเรียง ได้มีการประกวดคัดเลือกตัว
แทนที่จะไปแข่งขันระดับจังหวัด วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
๔.๓.๒.๒ แจ้งให้ตาบลแม่คง ตาบลบ้านกาศ และตาบลแม่เหาะ บันทึกข้อมูลการจัดการ
ตาบลสุขภาพในระบบข้อมูลออนไลน์ด้วย ก่อนที่กระทรวงฯจะปิดระบบการบันทึก
มติที่ประชุม : รับทราบ

๖
๔.๓.๓ นายสมศักดิ์ ทรายเงิน นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.แม่สะเรียง
๔.๓.๓.๑ แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร mini casemanager NCD ระยะเวลา ๑
สัปดาห์ ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๔.๓.๓.๒ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้รณรงค์การตรวจหนอนพยาธิในเด็กนักเรียน แจ้ง
รพ.สต.ประสานโรงเรียนเก็บอุจจาระนักเรียนส่งตรวจหนอนพยาธิตามแผนที่จัดให้ด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๔ เรื่องแจ้งหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน โรงพยาบาลแม่สะเรียง
๔.๔.๑ นางสาวญานี เพิ่มสุข หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
๔.๔.๑.๑ จากประเมิน รพ.สต.ตามเกณฑ์มาตรฐาน สปสช.ปี ๒๕๕๘ ยังขาดครุภัณฑ์บาง
รายการ ได้ดาเนินการจัดหาให้ครบตามเกณฑ์แล้วใน ปี ๒๕๕๙ ดังนันการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต. ปี ๒๕๕๙
ให้ประเมินผ่านตามเกณฑ์ด้วย
๔.๔.๑.๒ โรงพยาบาลแม่สะเรียง โดยหน่วยจ่ายกลาง ได้จัดระบบบริการสนับสนุนอุปกรณ์
ปราศจากเชือครบทุก รพ.สต. แล้วให้ รพ.สต.ทุกแห่งสามารถเบิกของได้ที่หน่วยจ่ายกลาง
๔.๔.๑.๓ จังหวัดแม่ฮ่องสอนกาหนดศูนย์ส่งต่อ ๒ แห่ง ได้แก่ รพ.ศรีสังวาลย์ และ
รพ.แม่สะเรียง โดยกาหนดให้ทุก รพ.สต.ใช้โปรแกรม Thai refer ในการส่งต่อผู้ป่วย จาก รพ.สต.ทุกรายด้วย
๔.๔.๑.๔ พยาบาลใหม่ที่จะไปปฏิบัติงาน รพ.สต.ปี ๒๕๕๙ โรงพยาบาลกาหนดแผนให้มี
การฝึกทักษะที่ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ๓ เดือนและฝึกทักษะที่ห้องคลอด ๓ เดือน ก่อนไปปฏิบัติงานที่ รพ.สต. สาหรับ
พยาบาลที่จะไปปฏิบัติงาน รพ.สต.แม่เหาะมีกาหนดไปในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๔.๒ นางสาวจันทนา ส่วนสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
แจ้งเรื่องศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต ๑๐ เชียงใหม่ จะทาการเก็บตัวอย่างทดสอบความ
ชานาญทางห้องปฏิบัติการของ รพ.สต.รอบที่ ๒ ขอให้ส่งตัวอย่างทดสอบก่อน ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๔.๓ นางเยาวเรศ เสือจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลแม่สะเรียง ได้คัดเลือก แพทย์แผนไทย ไปปฏิบัติงานที่ รพ.สต.นาดิบ ๑ คน
โดยมีเป้าหมายให้จัดบริการใน ๓ รพ.สต.ได้แก่ รพ.สต.นาดิบ รพ.สต.ทุ่งแล้งและ รพ.สต.ห้วยสิงห์ จึงขอติดตาม
แผนการให้บริการใน รพ.สต.ดังกล่าวด้วย
นายนิติกร จารัส ผู้อานวยการ รพ.สต.ห้วยสิงห์ : แพทย์แผนไทยปฏิบัติงานประจาที่ รพ.สต.นาดิบ และไป
ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.ห้วยสิงห์ทุกวันพุธ แต่ยังไม่ได้หารือกับทังสาม รพ.สต.เรื่องแผนการจัดบริการที่ครอบคลุมทังสาม
รพ.สต.
ประธาน : ให้รีบดาเนินการวางแผนการจัดบริการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ด้วย

๗
๔.๕ เรื่องแจ้งผู้อานวยการ รพ.สต.
๔.๕.๑ นายพิชญดล เผือกผาคา ผู้อานวยการ รพ.สต.โพซอ
รายงานตัวมาปฏิบัติงานในตาแหน่ง ผู้อานวยการ รพ.สต.โพซอ ตังแต่เดือนกรกฎาคม
๒๕๕๙ เป็นต้นมา
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๕.๒ นายบุญส่ง เขตต์มาส ผู้อานวยการ รพ.สต.สบหาร
รพ.สต.สบหารได้รับมอบครุภัณฑ์เครื่องนึ่งปราศจากเชือใหม่ ในปี ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากได้เบิก
อุปกรณ์ปราศจากเชือจากหน่วยจ่ายกลางโรงพยาบาลแม่สะเรียงแล้ว จึงขอมอบเครื่องนึ่งดังกล่าวให้ รพ.สต.สล่าเชียง
ตองนาไปใช้ในพืนที่ต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๕.๓ นายวีรพันธ์ กังวาลไพร ผู้อานวยการ รพ.สต.แม่ต๊อบ(แทน)
แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ม.๗ บ้านแม่ต๊อบเหนือ ได้สงบแล้วโดยพบผู้ป่วยรายสุดท้าย
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีผู้ป่วยรวม ๕๑ ราย แต่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ลูกนายุงลายอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๕.๑ นายโสรัจจ์ ปวงคาคง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สสอ.แม่สะเรียง
๕.๑.๑ เสนอพิจารณาการจัดงานมหกรรมสุขภาพอาเภอแม่สะเรียง ประจาปี ๒๕๕๙
ประธาน : ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ จะมีงานประชุมวิชาการทังระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับกระทรวง เสนอจัด
งานช่วงต้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : กาหนดจัดงานวันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๕๙
๕.๒ นายจรัล มุ่งดี หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร สสอ.แม่สะเรียง
๕.๒.๑ นางสาวอังศุมาลิน ดวงทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ ประจา รพ.สต.แม่เหาะ จะได้บรรจุข้าราชการที่
รพ.สต.ช่างหม้อ จึงเสนอขอให้นางสาวสุมาลี คงความโชคดี พยาบาลวิชาชีพประจา รพ.สต.ช่างหม้อ ให้ย้ายมาประจา
ทดแทนที่ รพ.สต.แม่เหาะ ตังแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อรับมอบงานจากนางสาวอังศุมาลิน ดวงทิพย์ ต่อไป
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
๕.๓ นางสาวพิมผกา ตาบุญ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.แม่สะเรียง
๕.๓.๑ เสนอพิจารณาแผนออกปฏิบัติงาน พอ.สว.ประจาปี ๒๕๕๙ ดังนี
ครังที่ ๑ วันที่ ๒๑-๒๒ ม.ค.๒๕๖๐
บ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม
ครังที่ ๒ วันที่ ๑๓-๑๔ พ.ค.๒๕๖๐
บ้านแม่ละ
ต.ป่าแป๋
ครังที่ ๓ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
บ้านดงหลวง ต.แม่เหาะ

๘
ประธาน : ตาบลแม่คง มีพืนที่โรงเรียน ตชด. ๓ แห่ง ได้แก่ บ้านปอหมื่อ บ้านจอปราคี และบ้านโกแปร่ ซึ่งสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีแผนเสด็จในปี ๒๕๕๙ แต่ได้เลื่อนออกไปเนื่องจากสภาพภูมิอากาศมี
ฝนตกหนัก ดังนันในปี ๒๕๖๐ มีโอกาสที่จะเสด็จอีกครัง ดังนันควรจัดแผน พอ.สว.ในพืนที่ดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม : เห็นชอบจัดแผนดังนี
ครังที่ ๑ ช่วงเดือน พ.ย.-ธค.๒๕๕๙
บ้านปอหมื่อ ต.แม่คง
ครังที่ ๒ วันที่ ๑๓-๑๔ พ.ค.๒๕๖๐
บ้านแม่ละ
ต.ป่าแป๋
ครังที่ ๓ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
บ้านดงหลวง ต.แม่เหาะ
๕.๔ นายบารุง เสือจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ รพ.แม่สะเรียง
๕.๔.๑ โรงพยาบาลแม่สะเรียง ได้จัดซือเครื่องผลิตออกซิเจนด้วยไฟฟ้า จานวน ๑๐ เครื่อง เพื่อให้
ผู้ป่วยที่ต้องการใช้ออกซิเจนที่บ้าน นาไปใช้ที่บ้าน เสนอพิจารณาการจัดสรรให้ รพ.สต.ที่อยู่ห่างไกลที่มีความประสงค์
เอาไว้ประจาที่ รพ.สต.เพื่อบริการผู้ป่วยที่มีความจาเป็น
สาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง : รพ.สต.ที่ห่างไกล จะมีปัญหาเรื่องไฟฟ้า เพราะใช้โซล่าเซลล์ หากจะมอบให้ รพ.สต.
ต้องเอาไว้ประจาที่ รพ.สต.เนื่องจากมีระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ แต่ผู้ป่วยอาจจะไม่สะดวกในการใช้กรณีจาเป็นดังกล่าว
ประธาน : มอบให้ศูนย์ COC รพ.แม่สะเรียง เป็นผู้จัดการระบบการใช้เครื่องผลิตออกซิเจนด้วยไฟฟ้า เนื่องจากผู้ป่วย
ที่มีความจาเป็นดังกล่าวต้องผ่านระบบการจัดการของศูนย์ COC อยู่แล้ว
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ งานอนามัยแม่และเด็กจะจัดอบรมปฏิบัติการฝีกทักษะ พสช.ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
๖.๒ การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยจังหวัด ในปี ๒๕๕๙ อาเภอแม่สะเรียง กาหนด ๒ แห่งได้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพซอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย
๖.๓ การประกวดสุขาน่าใช้ อาเภอแม่สะเรียง ปี ๒๕๕๙ ระดับ รพ.สต.เสนอ รพ.สต.นาดิบ ระดับหน่วยงาน
เสนอ เขตการศึกษาที่ ๒ แม่สะเรียง และ ระดับชุมชน เสนอ รพ.แม่สะเรียง
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
ผู้บันทึกการประชุม
(นายอดิศักดิ์ มโนวงศ์)
กรรมการและเลขานุการ คปสอ.แม่สะเรียง

