๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง
-----------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายดารงค์ นันยบุตร
๒. นายสมชาย วิเศษนที
๓. นายบารุง เสือจันทร์
๔. นางบริสุทธิ์ วิรชั ศิลป์
๕. นายจักรพงศ์ คงศรีเจริญ
๖. นางสาวอัญชลี ชมภู
๗. นายรุ่งโรจน์ เป็งรักษา
๘. นางสาวจันทนา ส่วนสวัสดิ์
๙. นางสาวปุญญิศา พรหมมา
๑๐. นางสาวญานี เพิ่มสุข
๑๑. นายพิสัย อภิบาลวนา
๑๒. นางณีรนุช ตานะเศรษฐ์
๑๓. นายสวัสดิ์ ถิ่นวนา
๑๔. นายจักรพงษ์ ศรีเมือง
๑๕. นางนะญาห์ น้อยสกุล
๑๖. นายพิชญดล เผือกพาคา
๑๗. นายจาเนียร เกิดมงคล
๑๘. นายพนม แดนชมไพรวัลย์
๑๙. นายมนูญ ไพรพนาพันธุ์
๒๐. นายนิติกร จารัส
๒๑. นางสาวพิมผกา ตาบุญ
๒๒. นายอดิศักดิ์ มโนวงศ์
๒๓. นายโสรัจจ์ ปวงคาคง
๒๔. นายชัยเดช สุขเกษม

สาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง
แทน ประธานคณะกรรมการ
หัวหน้า นคม.ที่ ๑.๑.๓ ห้วยสิงห์ (แทน)
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ รพ.แม่สะเรียง
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รพ.แม่สะเรียง
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม รพ.แม่สะเรียง
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.แม่สะเรียง
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ รพ.แม่สะเรียง กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.แม่สะเรียง
กรรมการ
หัวหน้างานการพยาบาลผู้คลอด รพ.แม่สะเรียง (แทน)
กรรมการ
หัวหน้างานการพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและนิติเวช รพ.แม่สะเรียง กรรมการ
ผู้อานวยการ รพ.สต.แม่ต๊อบเหนือ (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการ รพ.สต.ทุง่ แล้ง
กรรมการ
ผู้อานวยการ รพ.สต.แม่ลิดป่าแก่
กรรมการ
ผู้อานวยการ รพ.สต.แม่เหาะ
กรรมการ
ผู้อานวยการ รพ.สต.นาดิบ
กรรมการ
ผู้อานวยการ รพ.สต.โพซอ
กรรมการ
ผู้อานวยการ รพ.สต.สล่าเชียงตอง
กรรมการ
ผู้อานวยการ รพ.สต.ป่าแป๋ (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการ รพ.สต.ช่างหม้อ
กรรมการ
ผู้อานวยการ รพ.สต.ห้วยสิงห์
กรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.แม่สะเรียง
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ รพ.แม่สะเรียง กรรมการและเลขาฯ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการฯ สสอ.แม่สะเรียง
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
หัวหน้างานป้องกันโรคฯ รพ.แม่สะเรียง
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายทศพล ดิษฐ์ศิริ
๒. นายเจริญ ษมาจิตสวยงาม
๓. นายจรัล มุง่ ดี
๔. นายสมศักดิ์ ทรายเงิน

ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง
นคม.ที่ ๑.๑.๓, ๑.๑.๔
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร สสอ.แม่สะเรียง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.แม่สะเรียง

ไปราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีนายดารงค์ นันยบุตร รองประธานกรรมการเป็นประธานในการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑. งานรัฐพิธีอาเภอแม่สะเรียง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมี
พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ภาคเช้าพิธีถวายพระพรชัยมงคล เวลา ๐๘.๓๐ น การแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว หรือสีกากี
แขนคอพับแขนยาว หรือชุดหน่วยงาน หรือชุดสุภาพ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอแม่สะเรียง ตอนเย็น เวลา ๑๘.๐๐ น. ถวาย
พานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัย แต่งกายชุดไทย พืนเมือง ชนเผ่า หรือชุดสุภาพ โดยในปีนีได้พระราชทานคาขวัญวันแม่
ดังนี
“สอนให้ลูกทังหลายเดินสายกลาง ทาทุกอย่างพอดี มีเหตุผล
ประกอบด้วยคุณธรรมนาทางตน ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง”
๒. แจ้งผลการลงประชามติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ผู้มีสิทธิ์
๑๖๓,๐๙๖ คน
- มาใช้สิทธ์
๑๒๑,๒๘๒ คน
คิดเป็น ๗๔.๓๖%
- บัตรเสีย
๕,๑๐๕ บัตร
คิดเป็น ๔.๒๑%
- ประเด็นที่ ๑ ร่างรัฐธรรมนูญ
เห็นชอบ
๕๗.๒๕%
ไม่เห็นชอบ ๓๑.๙๖%
- ประเด็นที่ ๒ คาถามเพิ่มเติม
เห็นชอบ
๔๙.๒๒%
ไม่เห็นชอบ ๓๓.๗๖%
- ผู้มาใช้สทิ ธิ์มากทีส่ ุด คือ
อาเภอสบเมย มาใช้สิทธิ์
๗๙.๐๘%
อาเภอปาย และปางมะผ้า เท่ากัน
๗๗.๑๘%
- ผู้มาใช้สทิ ธิ์น้อยทีส่ ุด คือ
อาเภอแม่ลาน้อย มาใช้สทิ ธิ์
๖๘.๙๖%
อาเภอแม่สะเรียง
๖๙.๘๑%
อาเภอขุนยวม
๗๔.๑๑%
- ขณะที่บัตรเสีย มากทีส่ ุด คือ อาเภอสบเมย ๕.๓๖%, แม่สะเรียง ๔.๘๗%, แม่ลาน้อย ๔.๔๒%, ขุนยวม ๓.๘๖%,
เมืองแม่ฮ่องสอน ๓.๗๐%, ปาย ๓.๕๓% และน้อยทีส่ ุด อ.ปางมะผ้า ๓.๓๒%
๓. ข้าราชการมารายงานตัวปฏิบัติราชการใหม่ในอาเภอแม่สะเรียง
๓.๑. พัฒนาการอาเภอแม่สะเรียง นายสุรนาถ ขุนศรี
๓.๒. ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง นายวัฒนา เลิศธนธร
๓.๓. ผู้กากับการ สถานีตารวจภูธรแม่สะเรียง พตอ.วินัย เกตุพันธุ์ โทร ๐๘ ๑๖๓๙ ๘๓๕๕
มีข้อแนะนาจาก ผกก.สภ.แม่สะเรียง ดังนี
๓.๓.๑ เรื่องการชุมชนถ้าเกิดขึนใน พืนที่ของทางราชการ ให้แจ้ง เจ้าหน้าที่ตารวจทราบ
ด้วยเพื่อเข้าพืนที่เฝ้าระวังการก่อเหตุ เช่นการแอบแฝงทางการเมือง หรือ อื่นๆ
๓.๓.๒ เรื่องการกวดขันวินัยจราจร โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัย

๓

๔. การย้าย สับเปลี่ยน ในอาเภอของหน่วยงาน สธ. ข้าราชการลาออก อาจจะต้องมีการปรับเกลี่ย
อัตรากาลังใหม่ ให้เหมาะสมกันบริบทของแต่ละสถานบริการในอาเภอ เนื่องจากการโยกย้ายข้าราชการเป็นอานาจของผู้ว่า
ราชการจังหวัด การโยกย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นอานาจผู้ว่าจ้าง ทังนีบางกรณีเพือ่ ความเหมาะสมในบางสถาน
บริการอาจจะให้ไปช่วยราชการก่อนระหว่างรอคาสั่งอย่างเป็นทางการ
๕. มติที่ประชุม กวป.แม่ฮ่องสอน

๔

๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมครังที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยให้แก้ไขข้อความใน
รายงานการประชุมครังที่ ๕/๒๕๕๙ ดังนี
๑. แก้ไขชื่อหน่วยงาน นคม.๑๐.๑.๓ และ ๔ เปลี่ยนเป็น ๑.๑.๓ และ ๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนือ่ งจากการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
๓.๑ หน้า ๕ ข้อ ๔.๓.๒.๑ การจัดงาน To be number one ปี ๒๕๕๙ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ จะมีทีมตัวแทนของอาเภอแม่สะเรียงจากโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว
ด้วย สาหรับงบประมาณสนับสนุนให้โรงเรียนแล้ว

๖

๓.๒ หน้า ๕ ข้อ ๔.๓.๒.๒ การบันทึกข้อมูลตาบลจัดการสุขภาพในระบบออนไลน์ ขอเร่งรัดให้ตาบลที่ยังคง
ค้างรีบดาเนินการ เนื่องจากเว็ปลงข้อมูลใกล้จะปิดแล้ว สาหรับผลการประเมินที่ดาเนินการไป สรุปประเมินได้ดังนี
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ตาบล
แม่สะเรียง
บ้านกาศ
ป่าแป๋
แม่ยวม
แม่เหาะ
แม่คง
เสาหิน

ผลการประเมิน
ดี
ไม่ผ่านเกณฑ์
ดี
ดีเยี่ยม
ไม่ผ่านเกณฑ์
พัฒนา
ไม่ผ่านเกณฑ์

๓.๓ หน้า ๗ ข้อที่ ๕.๕.๑ แจ้งกาหนดการจัดงานมหกรรมสุขภาพอาเภอแม่สะเรียง ในวันที่ ๘-๙ กันยายน
๒๕๕๙ ณ ที่ว่าการอาเภอแม่สะเรียง ในส่วนการดาเนินงานจัดกิจกรรมได้ประสานไปบางส่วนแล้ว
๓.๔ หน้า ๖ ข้อ ๔.๔.๓ เรื่องการจัดการ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยของ รพ.สต.นาดิบ
ผอ.รพ.สต.ทุ่งแล้ง
การบริการของ จนท.แพทย์แผนไทย ที่ รพ.สต.ทุ่งแล้งจะไปให้บริการวันจันทร์ และขอหารือว่า
หากวันที่ไม่มีเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยไปบริการ ทาง จนท.รพ.สต.ท่านอืน่ ๆ จะให้บริการได้หรือไม่
หน.กลุ่มงานการจัดการ
แจ้งให้ ผอ.รพ.สต.ทุ่งแล้ง ไปปรึกษา หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย ในเรื่องของแนวทางการ
ดาเนินงานการถูกต้องตามระเบียบ
ผอ.รพ.สต.น้าดิบ
แจ้งว่าการขึนทะเบียนของสถานบริการจะขึนได้แห่งเดียวคือที่ รพ.สต.นาดิบ สาหรับที่ รพ.สต.ทุ่ง
แล้ง หรือห้วยสิงห์ จะให้บริการได้ แต่การบันทึกข้อมูลจะต้องบันทึกในนามของ รพ.สต.นาดิบเท่านัน
๓.๕ หน้า ๖ ข้อ ๔.๔.๑.๑ เรื่องครุภัณฑ์ของ รพ.สต. ต่างๆ ในปีนีได้ดาเนินการจัดซือตามแผน และจัดสรร
ให้ รพ.สต.ทุกแห่งแล้ว และขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งเตรียมจัดทาแผนเพื่อนาเสนอในปี ๒๕๖๐ ต่อไป
๓.๖ หน้า ๖ ข้อ ๔.๔.๑.๓ การลงข้อมูลในโปรแกรม Thai refer ซึ่งตอนนีได้มีการขยายการดาเนินการไป
ในระดับ รพ.สต. ทุกแห่งแล้ว ซึง่ ขอให้ทุก รพ.สต. ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพิจารณาดาเนินการด้วย
ประธาน ให้ข้อคิดเห็นเรื่องโปรแกรม Thai refer ว่า โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมใหม่ และเท่าที่รู้ข้อมูล
เห็นว่าโปรแกรมดังกล่าวใช้ทรัพยากรค่อนข้างสูง ซึ่งจะขอให้มีการปรับปรุงระบบให้เสถียรก่อนที่จะดาเนินการต่อไป
๓.๗ หน้า ๖ ข้อ ๔.๓.๓.๒ เรื่องการดาเนินการโครงการหนอนพยาธิ เรื่องการเบิกยารักษาหนอนพยาธิ
(Albendazole) ในโครงการหนอนพยาธิ ยังไม่มีการเบิกยา หากผู้รับผิดชอบโครงการดาเนินการแล้ว ขอให้เบิกยามาได้ที่กลุ่ม
งานเภสัชกรรม
ประธาน แจ้งว่าจะทาหนังสือจาก สสอ.ไปขอรับการสนับสนุน ทังนีอาจจะขอพิจารณาสนับสนุนในกลุ่มอื่น
ที่ตรวจไม่พบด้วย

๗

๓.๘ หน้า ๖ ข้อ ๔.๔.๑.๔ การจัดการพยาบาลวิชาชีพที่จบมาใหม่และจะต้องไปอยู่ รพ.สต. จะต้องมีการ
ฝึกปฏิบัติถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ สาหรับพยาบาล รพ.สต.แม่เหาะ จะให้ไปปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
ประธาน จะพิจารณาดาเนินการตามความต้องการหรือความจาเป็นของพืนที่ โดยอาจจะให้ไปปฏิบัติงาน
ช่วยราชการก่อนที่ระหว่างที่รอคาสั่งอย่างเป็นทางการจากจังหวัด
๓.๙ หน้า ๘ ข้อ ๕.๓.๑ ผอ.รพ.สต.ทุ่งแล้ง สอบถามเรื่องการแผนปฏิบัติการ พอ.สว. ปี ๒๕๖๐ ครังที่ ๑
จะมีแผนออกดาเนินการเมื่อไหร่
หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ แจ้งว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนอาจจะมีการเสด็จมาปฏิบัติพระกรณียกิจของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทังนีแผนการปฏิบัติงานของ พอ.สว. อาจจะมีการปรับแผนการดาเนินการให้สอดคล้องกัน
๓.๑๐ รายงานสถานการณ์การเงินของเครือข่ายบริการสุขภาพแม่สะเรียง
สรุปรายงานสถานการณ์การเงินในเครือข่ายบริการสุขภาพแม่สะเรียง ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
รายงานสถานการณ์การเงิน(บัญชี) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
เงิ นบำรุ งคงเหลือ
เงิ น UC คงเหลือ
เงิ นประกันสังคมคงเหลือ
เงิ นกองทุนแรงงำนต่ำงด้ำว
เงิ นอุดหนุ นบุคคลทีม่ ปี ัญหำสถำนะสิ ทธิ

1,572,734.94
3,458,202.77
200,235.35
377,401.86
5,592,630.23
11,201,205.15
297,366.24

รวม
หัก งบลงทุน
รอส่งมอบ
ขอเปลี่ยนแปลงรำยกำร
ระหว่ำงจัดซื้อจัดจ้ำง
งบเหลือจำกกำรจัดซื้อ
หนี้ คำ้ งชำระ ณ 31 ก.ค. 2559
เบี้ยเหมำจ่ำยค้ำงจ่ำย เม.ย. - ก.ค. 2559
สรุปเงินคงเหลื อ

297,366.24
คงเหลื อ

10,903,838.91

@ 1,200,000 ต่อเดือน
-

31,441,143.85
4,800,000.00
25,337,304.94

ทังนีเพื่อให้การบริหารจัดการตามสถานการณ์การเงินการคลังไม่ให้มีผลกระทบต่อสถานบริการในเครือข่าย
อาจจะพิจารณายืมเงินจาก รพ.ศูนย์ลาปาง จานวน ๑๐ ล้านบาท เพื่อมาบริหารจัดการในส่วนที่จาเป็นไปก่อน ทังนีหากได้รับ
จัดสรรเงินมาในงวดแรก จะต้องดาเนินการใช้เงินยืมคืนให้แก่ รพ.ศูนย์ลาปางทันที
มติที่ประชุม : รับทราบ

๘

๓.๑๑ หน้า ๔ ข้อ ๓.๒ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอาเภอแม่สะเรียง โดยนายชัยเดช สุขเกษม
แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๙ เดือนมกราคม – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ พบผู้ปว่ ย ๒๒๔ ราย
อัตราป่วย ๔๓๔.๔๔ ต่อแสนประชากร ยังไม่มีผปู้ ่วยเสียชีวิต จาแนกผู้ปว่ ยรายตาบล ดังนี
ตาบล

จานวนผู้ป่วย

จานวนผู้ป่วยเสียชีวิต

แม่สะเรียง
บ้านกาศ
แม่ยวม
แม่เหาะ
แม่คง
ป่าแป๋
เสาหิน
รวม

72
112
7
8
19
5
1
224

-

สาธารณสุขอาเภอ : ให้ดาเนินการมาตรการกวาดล้างยุงลายให้สิน ดังนี
(1) ขอนัดหมายประชุมทีมงาน ๑๓.๐๐ น. ที่ ห้องประชุม สสอ.แม่สะเรียง ทั้งนี้ให้นัดผู้ใหญ่บ้านมาร่วม
ด้วย พร้อมกับแผนที่ของหมู่บ้านเป้าหมาย
(2) ขอให้มีการหารือแผนการดาเนินการครั้งต่อไปด้วย
(3) ณ ขณะนี้ทาง สสจ.มส. สนับสนุนงบประมาณการดาเนินการเบื้องต้นมาให้อาเภอแม่สะเรียง จานวน
๓๐,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๑๕ หน้า ๔ ข้อ ๓.๓ รายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญผ่านระบบข้อมูล ๔๓ แฟ้ม โดย หัวหน้ากลุ่ม
งานประกันสุขภาพ ฯ (นายรุ่งโรจน์ เป็งรักษา) พบว่าการประมวลข้อมูลที่ได้สง่ ออกมาจาก Health Data Center (HDC) มี
หลาย ๆ แฟ้ม มีความครอบคลุมตามเกณฑ์ แต่ก็ยังมีบางแฟ้มข้อมูลผลงานยังอยู่ค่อนข้างต่า เมื่อเทียบกับตัวชีวัดของ
กระทรวงที่มีอยู่ในโปรแกรม ซึ่งทางหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ แจ้งแนวทางการดาเนินตามนี
๓.๑๕.๑ การแต่งตังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับทุกแฟ้มงาน
๓.๑๕.๒ การแต่งตังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ (Service plan) เพื่อให้มีความชัดเจน
ในข้อมูลต่างๆ
๓.๑๕.๓ การปรับปรุงแฟ้ม Person ในของ รพ.แม่สะเรียง กาลังมีการปรับปรุง และจะดาเนินการ
ให้เสร็จภายใน ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
๓.๑๕.๔ การใช้ข้อมูลที่มีอยู่ไปประกอบการวางแผนการดาเนินการให้พิจารณาความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลด้วย เนื่องจากปัจจุบนั ข้อมูลดังกล่าวยังไม่สามารถประมวลผลได้สมบูรณ์แบบทังหมด

๙

ข้ อมูลการดาเนินตามโครงสร้ างมาตรฐานข้ อมูลด้ านการแพทย์ และสุ ขภาพ 50 แฟ้ ม

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

โรงพยาบาลแม่ สะเรียง ทีม่ า Health Data Center จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ปี งบประมาณ
แฟ้ม
รายละเอียด
2558
จานวน
Accident
ข้อมูลอุบตั เิ หตุ
2,680
ANC
การตรวจครรภ์
4,652
Chronic
ข้อมูลโรคเรื้ อรัง
4,962
Chronic FU
การติดตามผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง
7,595
Death
ข้อมูลการเสี ยชี วติ
37
Disability
ข้อมูลผูพ้ ิการ
12
EPI
ข้อมูลบริ การวัคซีน
4,751
FP
ข้อมูลวางแผนครอบครัว
1,454
Labor
ข้อมูลการคลอด
820
NCD Screen
คัดกรองเบาหวานความดันโลหิ ต
2,778
Newborn
ข้อมูลทารก
596
Newborncare
ข้อมุลการดูแลเด็กหลังคลอด
1,090
Nutrition
ข้อมูลโภชนาการ
4,130
Postnatal
ข้อมูลการดูแลแม่หลังคลอด
1,021
Prenatal
ข้อมูลประวัตกิ ารตั้งครรภ์
1,709
Rehabilitation
ข้อมูลการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
1,228
Surveillance
ข้อมูลระบาดวิทยา
4,770
Woman
ข้อมูลหญิงวัยเจริ ญพันธุ์
9,873
Person
ข้อมูลประชากรในเขต
103,684
Address
ข้อมูลทีอ่ ยูผ่ มู ้ ารับบริ การ
162,599
Admission
ข้อมูลรับผูป้ ่ วยไว้รักษา
7,451
Appointment
ข้อมูลการนัด
49,504
Card
ข้อมูลสิ ทธิ์
81,874
Charge_IPD
ค่าใช้จา่ ยผูป้ ่ วยใน
182,234
Charge_OPD
ค่าใช้จา่ ยผูป้ ่ วยนอก
583,337
Community_Activity ข้อมูลกิจกรรมชุ มชน
Community_Service การให้บริ การในชุ มชน
Dental
ข้อมูลบริ การทันตกรรม
279
Diagnosis_IPD
ข้อมูลการวินิจฉัยผูป้ ่ วยใน
11,938
Diagnosis_OPD
ข้อมูลการวินิจฉัยผูป้ ่ วยนอก
180,183

ปี งบประมาณ
2559 (กค.59)
จานวน
2,384
3,864
54,707
6,943
48
46
3,823
876
696
2,653
56
835
2,773
797
21,401
5,608
3,235
101,507
107,476
163,885
5,629
41,054
84,710
144,192
453,099
0
47
354
9,568
148,613

๑๐
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Drug_IPD
Drug_OPD
Drugallergy
Functional
Home
ICF
LabFU
Procedure_IPD
Procedure_OPD
Provider
Service
Special PP
Village

การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน
การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก
ข้อมูลการแพ้ยา
การตรวจประเมินความบกพร่ อง
ข้อมูลหลังคาเรื อน
การประเมินภาวะสุขภาพ
การตรวจLab
หัตถการผูป้ ่ วยใน
หัตถการผูป้ ่ วยนอก
ข้อมูลเจ้าหน้าทีผ่ ใู ้ ห้บริ การ
ข้อมูลการรับบริ การ
ส่งเสริ มสุขภาพกลุม่ พิเศษ
ข้อมูลหมูบ่ า้ น

78,180
263,211
68
0
9,558
0
70,314
3,051
62,532
109
129,245
0
11

51,154
203,213
15
303
9,979
20
56,364
2,389
48,853
162
96,648
62
11

มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๔.๑ นายดารงค์ นันยบุตร สาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง
๔.๑.๑ เรื่องเงินค่าป่วยการ อสม. ได้ดาเนินการไปหมดแล้ว ขณะนียังคงค้างอยู่ ๕ ราย ที่มีปญ
ั หา
การโอน ซึ่งทาง สสจ.ได้โอนมาเข้าบัญชี สสอ.แล้ว ซึ่งเงินดังกล่าวได้รับการโดนมาถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
๔.๑.๒ การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่ รพ.ศรีสังวาลย์ ในระหว่าง
วันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
๔.๑.๓ การจัดตังศูนย์คัดกรองระดับชุมชน เรื่อง ผูป้ ่วยไข้เลือดออก
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ หน่วยควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง
นคม.ที่ ๑.๑.๓ ห้วยสิงห์
ไม่มี
นคม.ที่ ๑.๑.๔ สบหาร
ไม่มี
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ เรื่องแจ้งจากหัวหน้ากลุม่ งาน/หัวหน้างาน โรงพยาบาลแม่สะเรียง
๔.๓.๑ หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ
๔.๓.๑.๑ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ๒๐ ปี ให้แต่ละแห่งใช้แนวทางการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง มาปรับใช้ในการจัดทาแผนของสถานบริการ

๑๑

๔.๓.๑.๒ สปสช.แจ้งให้จัดทาแผนงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๐ โดยให้ดาเนินการจัดส่งภายใน
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ และจะมีการปรับเปลีย่ นเงื่อนไขบางประการ โดยจะมีการนัดจัดทาแผนดังกล่าว ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
๔.๓.๑.๓ การเลือกตังตัวแทนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ขอเชิญ พกส. ทุกท่านลงสมัครและใช้สิทธิเลือกตังในครังนีด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๒ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
๔.๓.๒.๑ มีเจ้าหน้าที่ใหม่ ชื่อ นส.อรอนงค์ ไกรเกริกเกียรติ จพ.สธ. (เวชกิจฉุกเฉิน)
๔.๓.๒.๒ มีพยาบาลที่จบมาใหม่ จานวน ๑ คน ยังสอบใบประกาศวิชาชีพไม่ผ่าน
๔.๓.๒.๓ การอบรมพยาบาลเฉพาะทางของโรงพยาบาลแม่สะเรียง
- สาขา Palliative คือ นางหยาดรุ้ง บุณฑี
- สาขา Case manager HT, DM คือ นางอรชร ณ น่าน
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๓ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
๔.๓.๓.๑ การลงข้อมูลบริการทันตกรรม ที่ไหนไม่มีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จะให้
รพ.สต. ลงข้อมูล และใช้ชื่อของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็น Provider
๔.๓.๓.๒ เทคนิคการลงข้อมูลในเบืองต้นทาง รพ.จะดาเนินการลงข้อมูลให้ และให้ทาง
รพ.สต.เรียนรู้ควบคู่ไปด้วย เพื่อที่จะได้ดาเนินการสืบเนื่องต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๔ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
๔.๓.๔.๑ แจ้งการดาเนินการรายงานผลการดาเนินการแผนงานโครงการต่าง ๆ ของ
คปสอ. และขอให้เจ้าของโครงการสรุปผลการดาเนินการและแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อจะได้ลงข้อมูลรายงานให้ สสจ.มส. ต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๕ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
๔.๓.๕.๑ การให้ยาแคลเซียมคาร์บอเนต ในหญิงตังครรภ์ ขอให้ใช้ในกลุ่มหญิงตังครรภ์
๒๐ สัปดาห์ ขึนไป และยังมีสถานบริการบางแห่งยังไม่ได้แจ้งเป้าหมายมา ขอให้แจ้งให้ทางกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ทราบด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๖ หัวหน้าบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
๔.๓.๖.๑ จะมีการเยี่ยมประเมินอาเภออนามัยเจริญพันธุ์ ของคุณกรรมการระดับเขต
ขอเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการเยี่ยมในครังนีด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ

๑๒

๔.๔ เรื่องแจ้งจากหัวหน้ากลุม่ งาน/หัวหน้างาน สสอ.แม่สะเรียง
ไม่มี
๔.๕ เรื่องแจ้งจาก ผู้อานวยการ รพ.สต.
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๕.๕.๑ รพ.สต.สล่าเชียงตอง
๕.๕.๑.๑ ผอ.รพ.สต.สล่าเชียงตอง ขอรับการสนับสนุนค่าซ่อมรถยนต์ที่ได้ดาเนินการจัด
ซ่อมไปแล้ว แต่ใช้งบประมาณค่อนข้างมาก
ประธาน จะพิจารณาดาเนินการให้ โดยให้มาหารือแนวทางกับหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
สสอ.แม่สะเรียง
มติที่ประชุม : รับทราบ
๕.๕.๑.๑ ผอ.รพ.สต.ป่าแป๋ ขอรับการสนับสนุนค่าซ่อมรถยนต์ (ยางรถยนต์ ๔ เส้น) ซึ่ง
ได้ครบกาหนดเปลี่ยนแล้ว แต่ใช้งบประมาณค่อนข้างมาก
ประธาน จะพิจารณาดาเนินการให้ โดยให้มาหารือแนวทางกับหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
สสอ.แม่สะเรียง
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๕๐ น.
ผู้บันทึกการประชุม
(นายชัยเดช สุขเกษม)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คปสอ.แม่สะเรียง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายอดิศักดิ์ มโนวงศ์)
กรรมการและเลขานุการ คปสอ.แม่สะเรียง

