รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอปาย ครั้งที่ 3 / 2559
วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเอื้องโมกข์ โรงพยาบาลปาย
ผู้เข้าประชุม
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง คปสอ.

หมายเหตุ

1

นายวัฒนชัย วิเศษสมิต

2

นายเฉลิมชัย จารุมณี

3

นายพิทยา หล้าวงค์

กรรมการ

โรงพยาบาลปาย

4

นายอนุพงศ์ บุญยัง

กรรมการ

โรงพยาบาลปาย

5

นายอุตกฤษฏ์ ตานันท์

กรรมการ

โรงพยาบาลปาย

6

นางสาวสุทาทิพย์ จ่าก่าซื้อ

กรรมการ

โรงพยาบาลปาย

7

นางพีรัญชน์ คาสม

กรรมการ

โรงพยาบาลปาย

8

นายอัครพันธุ์ บุญตันกัน

กรรมการ

โรงพยาบาลปาย

9

นางจันทร์ทิพย์ มีชัย

กรรมการ

สานักงานสาธารณสุขอาเภอปาย

10 นางขวัญใจ ยะกันมูล

กรรมการ

รพ.สต.เวียงเหนือ

11 นายสุรพล ยะกันมูล

กรรมการ

รพ.สต.แม่ของ

12 นางศศิเลขา สมณะ

กรรมการ

รพ.สต.ม่วงสร้อย

13 นางราศรี แก้วบุตร

กรรมการ

รพ.สต. แม่ฮี้

14 นายวินัย พันอ้วน

กรรมการ

รพ.สต. ทุ่งโป่ง

15 นายอินทรจักร์ ดวงสุริยะ

กรรมการ

รพ.สต. แพมบก

16 นายสุพร วงศ์ทวีหิรัญกร

กรรมการ

รพ.สต. เมืองน้อย

17 นางสาวกัญพิชชา ปัญญาวรชัย

กรรมการ

รพ.สต. ห้วยหมี

18 นายโสรัจ พรหมวังศรี

กรรมการ

รพ.สต. แม่ปิง

19 นายเพ็ชร บุญหล้า

กรรมการ

นคม.

แทน นายวิโรจน์ หอมนาน

20 นางสาวปิยนารถ ยะมะโน

เลขานุการ

โรงพยาบาลปาย

แทน นางสาวกรรณิกา พิมาร

ผู้ไม่เข้าประชุม
ที่

ชื่อ-สกุล

ประธานกรรมการ

หน่วยงาน
โรงพยาบาลปาย

รองประธานกรรมการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอปาย

ตาแหน่งคปสอ.

หน่วยงาน

แทน นายบดินทร์ ฉ่ามณี
แทน นางสาววันเพ็ญ รินทร์แก้ว

แทน นายวีรพล โหล่เจ

หมายเหตุ

1

นายดิถี เหลืองธนโภค

กรรมการ

โรงพยาบาลปาย

ติดราชการ

2

นายบดินทร์ ฉ่ามณี

กรรมการ

รพ.สต.ม่วงสร้อย

ติดราชการ

3

นางสาววันเพ็ญ รินทร์แก้ว

กรรมการ

รพ.สต. ทุ่งโป่ง

ติดราชการ

4

นายนิรันดร์ ศรีมูล

กรรมการ

รพ.สต. เมืองแปง

ติดราชการ

5

นางฐิติวรดา อัครภานุวัฒน์

กรรมการ

รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติ ฯ โป่งสา

ติดราชการ

2

ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งคปสอ.

หน่วยงาน

หมายเหตุ

6

นายวีรพล โหล่เจ

กรรมการ

รพ.สต. ห้วยหมี

ติดราชการ

7

นายวิโรจน์ หอมนาน

กรรมการ

นคม.

ติดราชการ

8

นางสาวกรรณิกา พิมาร

เลขานุการ

โรงพยาบาลปาย

ลาพักผ่อน

9

นางศรีสะอาด งามเมืองปัก

ผู้ช่วยเลขานุการ

สานักงานสาธารณสุขอาเภอปาย

ลากิจ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมรับการนิเทศจากจังหวัด วันที่ 7-8 มี.ค.2559
2. ผู้ตรวจราชการจะเข้าตรวจเยี่ยม รพ.ปาย ในเดือน มิ.ย.2559
3. นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเข้าตรวจเยี่ยมรพ.ปาย วันศุกร์ 18 มี.ค.2559 เวลา 15.30น.
มติที่ประชุม รับทราบ
4. สรุปการนิเทศงาน
4.1 เรื่องแม่และเด็ก ยังขาดการเชื่อมโยงระหว่างรพ.สู่ตาบล ขาดแนวทางการทางานที่ชัดเจน ซึ่งได้มีการประชุมผ่าน MCH
Board แล้ว ให้แจ้งพื้นที่ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการดังนี้
- Set คลอด ที่จะแจกให้รพ.สต. จะพิจารณาจากการจัดทาแผนและจานวนหญิงตั้งครรภ์ในแต่ละพื้นที่
- เครื่องชั่งน้าหนักของรพ.สต. มอบคุณอุตกฤษฏ์ ตรวจสอบข้อมูล รพ.สต.ทุกแห่ง
- การแก้ไขปัญหาเด็กน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ มอบรพ.สต.ทุกแห่งคิดเมนูอาหาร แห่งละ 2 รายการ และนาเสนอในวันประชุม
MCH Board เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป มอบคุณพีรัญชน์ เป็นผู้ประสานงาน
- เรื่องการพัฒนาทักษะบุคลากรในรพ.สต.ต้องการเพิ่มเติมเรื่องอะไรให้แจ้งใน MCH Board
4.2 เรื่องงาน NCD
- การคัดกรอง DM/HT จากรายงานมือเทียบกับรายงาน 43 แฟ้ม ข้อมูลยังไม่เท่ากัน มอบผู้รับผิดชอบงาน ของรพ.และรพ.
สต.ทุกแห่ง ตรวจสอบข้อมูลของตนเอง และปัญหาของแต่พื้นที่ โดยคัดกรองให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3/2559
- การส่ง Case DM/HT จากรพ.ให้รพ.สต.ดูแล จะพิจารณาจาก Case ที่สามารถ control ได้แล้ว ทั้งนี้จะแจ้งแนวทางใน
การดาเนินงานอีกครั้ง เมื่อได้มติจากการประชุม PCT รพ.ปาย เน้นการทา Mapping ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง stroke ,MI
4.3 เรื่องอุบัติเหตุ ให้ทา Mapping จุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุด เพื่อเฝ้าระวังต่อไป
4.4 การควบคุมโรค
- สาหรับผู้ป่วยที่มีไข้ ให้ Tourniguet test ทุกราย ทั้งรพ.และรพ.สต.
- การสารวจลูกน้ายุงลาย ยังไม่พบพื้นที่เสี่ยง เน้น HI CI เท่ากับ ศูนย์
- หากพบผู้ป่วยไข้เลือดออก ให้แยกข้อมูล ระหว่างคนไทย ต่างด้าว ต่างชาติ ด้วย
4.5 เรื่อง FCT จะมีการทางานร่วมกับ กศน. ในการทา Care Manager และ Care Giver ให้เสร็จภายในเดือน มี.ค.2559
4.6 การบริหารเวชภัณฑ์ยา มอบเภสัชจัดทาแผนสาหรับดูแลรพ.สต.ในพื้นที่ และให้รพ.สต.ทุกแห่งเก็บข้อมูลการใช้ยา การคุมคลัง
ยา รวมทั้งอัตราการใช้ยาต่อผู้รับบริการ มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลหรือไม่ (การใช้ยาปฏิชีวนะ) เพื่อนาข้อมูลมา
ประกอบการจัดทาแผนต่อไป โดยเฉพาะสอน.รพ.สต.โป่งสาและรพ.สต.เมืองแปง ให้ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการ
ด้วย เนื่องจากข้อมูลจากโปรแกรมมีน้อยมาก
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4.7 เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ดาเนินการสารวจร้านอาหารเพิ่มมากขึ้น การเก็บตัวอย่างส่งตรวจและการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง
หรือกลุ่มที่ตรวจเจอ ให้วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผล
4.8 เรื่องอัตรากาลังคน เนื่องจากกาลังคนที่อยู่ในสสอ.ปายมีน้อย อาจจะต้องเกลี่ยจากรพ.สต.มาให้สสอ.ปายบ้าง
มติที่ประชุม รับทราบและมอบสสอ.ปาย ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและเสนอเพื่อพิจารณาต่อไป
5. โรงพยาบาลปายจะมีการประกวด “คนดีศรีโฮงยา” หากสสอ.หรือรพ.สต.มีความสนใจ สามารถเข้าร่วมได้
6. การอบรมเกษตรกร จัดขึ้นประมาณเดือน เม.ย.2559 มอบรพ.สต.เข้าร่วมตามกาหนดการด้วย
7. เรื่องรายงานสถานการณ์หมอกควัน มอบคุณกรรณิกา ติดตามการรายงานขึ้นเวปด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559
ไม่มแี ก้ไข
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้ง 2/2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 คุณอุตกฤษฏ์ ตานันท์ สืบเนื่องวาระที่ 3 หน้า 3 เรื่อง สถานการณ์การเงินการคลังรพ.ปาย ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
รายการ
(บาท)
รายการ
(บาท)
รายการ
(บาท)
2,434,730.13 เงินยืม
เงินบารุง
หนี้ค้างชาระ
เงินอุดหนุน
65,149.19 UC
52,320.00
ค่ายา
6,110,310.51
ต่างด้าว
271,273.73 บารุง
149,612.00
ค่าเวชภัณฑ์+วัสดุวิทย์+ทันตกรรม
2,322,065.51
เงินประกันสังคม
398,479.05
รวม 201,932.00
ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ทั่วไป
745,929.50
เงิน UC
9,477,983.79
ค่าใช้สอย
342,344.50
งบโครงการรอตัดบัญชี 1,292,588.60
ตามจ่าย
219,637.00
งบลงทุน(งบค่าเสื่อม) 3,338,206.91
อื่น ๆ
0.00
รวม 17,278,411.40
ค่าโครงการรอดาเนินการ
1,292,588.60
3,338,206.91
งบลงทุน
รวม 14,371,082.53
3,109,260.87
ยอดคงเหลือ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.1 สถานการณ์การเงินของรพ.สต. ปีงบประมาณ 2558 ณ. มกราคม 2559
รายการ
รวมมีเงิน
รวมหนี้สิ้น
ยอดเงินคงเหลือ

เมืองแปง
47,991.37
40,888.55
7,102.82

ประจาเดือน มกราคม 2559
โป่งสา
แม่ฮี้
แม่ปิง
เมืองน้อย
188,466.98
245,189.20
41,127.97 134,349.01
164,780.52
64,928.82
26,180.68 51,706.00
23,686.46
180,260.38
14,947.29 82,643.01

ทุ่งโป่ง
54,827.22
28,468.86
26,358.36
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รายการ
รวมมีเงิน
รวมหนี้สิ้น
ยอดเงินคงเหลือ

แพมบก
58,087.96
33,637.47
24,450.49

ประจาเดือน มกราคม 2559
เวียงเหนือ
ม่วงสร้อย
49,712.06
39,481.59
45,724.07
49,712.06
-6,242.48

แม่ของ
ห้วยหมี
20,292.04 14,955.96
24,615.00 28,400.00
-4,322.96 -13,444.04

ประธาน : สาหรับการจัดสรรงบให้แก่รพ.สต.ในไตรมาสที่ 2 ได้ จัดสรรเงินเป็น Fixed Cost ให้แก่รพ.สต.ทุกแห่ง เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 คุณสุทาทิพย์ จ่าก่าซื้อ สืบเนื่องวาระที่ 3 หน้า 4 เรื่อง งานอุบัติเหตุ
สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุ เดือน กุมภาพันธ์ 2559
ผู้บาดเจ็บ รพ.ปาย เดือน กุมภาพันธ์ 2559
ประเภท
บาดเจ็บที่
ผู้บาดเจ็บ
ร้อยละ Refer ร้อยละ
ร้อยละ Admit ร้อยละ เสียชีวิต ร้อยละ
ศีรษะ
ไทย
42
19.81
4
9.52
2
4.76
2
4.76
0 0.00
ต่างชาติ
170
80.19
4
2.35
6
3.53
2
1.18
0 0.00
รวม
212
100
8
3.77
8
3.77
4
1.89
0 0.00
จุดที่เกิดอุบัติบ่อย ได้แก่ ในเมือง 65 ครั้ง /ในชนบท 82 ครั้ง /ทางหลวง 32 ครั้ง สาหรับการทา Mapping สถานที่เกิดเหตุบ่อย
จะขอรายงานเป็นรายไตรมาส
มอบรพ.สต.ทุกแห่ง เฝ้าระวังอุบัติเหตุทางน้า (การเสียชีวิตจากการจมน้า) ในเขตพื้นที่ของตนเองด้วย เช่น อ่างเก็บน้าแพมบก,
น้าตกแพมบก เป็นต้น
มติที่ประชุม รับทราบและเน้นเรื่องการสวมใส่หมวกกันน็อค ทั้งรพ./สสอ./รพ.สต. ซึ่งทางรพ.ปาย ได้มีนโยบาย ให้สวมหมวก
นิรภัย 100 % หากเจ้าหน้าที่ท่านใดไม่ปฏิบัติตาม ปรับคนละ 50 บาท/ครั้ง เพื่อสมทบทุนการจัดทารั้วสถูปของรพ.ปาย เริ่มตั้งแต่
เดือน เมษายน 2559 เป็นต้นไป
3.3 คุณจันทร์ทิพย์ มีชัย
3.3.1 สืบเนื่องวาระที่ 3 หน้า 4 เรื่อง งานคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ ปี 2559
งานคัดกรองตาต้อกระจก อยู่ระหว่างสรุปผลการดาเนินงานสิ้นเดือน มีนาคม 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.2 สืบเนื่องวาระที่ 3 หน้า 4 เรื่อง งาน NCD งานคัดกรอง ปี 2559
การคัดกรอง DM/HT จากรายงานมือเทียบกับรายงาน 43 แฟ้ม ข้อมูลยังไม่เท่ากัน มอบผู้รับผิดชอบงาน ของรพ.และรพ.สต.ทุก
แห่ง ตรวจสอบข้อมูลของตนเอง และปัญหาของแต่พื้นที่ โดยคัดกรองให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3/2559 สาหรับการส่ง Case
DM/HT จากรพ.ให้รพ.สต.ดูแล จะพิจารณาจาก Case ที่สามารถ control ได้แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.3.3 การดาเนินงานหมอครอบครัว
ปรับคณะกรรมการพัฒนางานหมอครอบครัว ให้สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน ดังนี้
(1) การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานหมอครอบครัวอาเภอปาย แบ่งเป็น 2 ชุด
(1.1) คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานหมอครอบครัวและผู้สูงอายุในรพ.ปาสสอ.ปายและ
รพ.สต.เป็นตัวหลัก เพิ่มเภสัชกร, ผอ.กศน.ปาย, รองนายก อบต.เวียงใต้ และสสอ.ปายและ รพ.สต.เป็นหลัก เพิ่มเภสัชกร,
ผอ.กศน.ปาย, รองนายก อบต.เวียงใต้ และพม.อาเภอปาย กาหนดประชุมทุก ๒ เดือน
(1.2) คณะกรรมการศูนย์ดูแลต่อเนื่อง(COC)อาเภอปาย ประกอบด้วย ทีมสหสาขาใน รพ.ปาย เพิ่มคุณแหลมทอง,คุณบรรจงจิต,
คุณนวพร, คุณชลนที, ผู้รับผิดชอบงานใน สสอ.ปาย, คุณจันทร์ศรี รพ.สต.แม่ปิง และเลขานุการ NCD Board/MCH Board
กาหนดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง
(2) การจัดอบรม Care manager/ Care giver
อบรม Care manager ของระดับอาเภอ รพ.ปาย คุณณัฐพร ตัวแทน รพ.สต. คุณจันทร์ศรี เขตยังไม่ได้กาหนดระยะเวลา
หลักสูตร 2 สัปดาห์
- วันที่ 28 มีนาคม 2559 อบรม Care manager หลักสูตรเร่งรัดให้กับ รพ.สต.เน้นการทา Care plan
เป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหมอครอบครัว ของ รพ.สต.ทุกแห่ง
เชิญวิทยากรจาก รพ.ขุนยวมและสสจ.แม่ฮ่องสอน
- วันที่ 30-31 มีนาคม 2559 อบรม Care giver เป้าหมาย อสม. 50 คน ประกอบด้วย เขต รพ.ปาย 10 คน (อปท.เป้าหมาย
ปี 2559) รพ.สต.เวียงเหนือ 2 คน, เมืองน้อย 4 คน, แม่ของ 2 คน,ม่วงสร้อย 4 คน, แม่ฮี้ 3 คน, แม่ปิง 3 คน, ทุ่งโป่ง 4 คน, แพม
บก 4 คน, เมืองแปง 5 คน,ห้วยหมี 3 คน, โป่งสา 6 คน
หลักสูตร 70 ชั่วโมง ภาคทฤษฎี 40 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 30 ชั่วโมง แบ่งการอบรม เป็น 3 รอบๆละ 2 วัน เดือนมีนาคม 2559 เป็น
รอบที่ 1
ทีมวิทยากร :จาก รพ.ปาย/สสอ.ปาย/รพ.สต. และกศน.ปาย ร่วมเป็นวิทยากรสันทนาการ
งบประมาณ ประมาณการทั้ง 3 รอบ 70,000 บาท
- กศน.สมทบให้ 25,700 บาท
- ขอใช้งบประมาณในส่วน PPA ของ รพ.ปาย และงบ UC ของ CUP ปาย
ตารางการอบรม : พญ.ชลากร ได้จัดทาไว้แล้ว จะวางแผนเรื่องการฝึกปฏิบัติต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและประสานการทางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.4 ประธาน
สืบเนื่องวาระที่ 5 หน้า 8 เรื่อง รพ.สต.เวียงเหนือ ขอสนับสนุนงบ เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม หลังคา ของรพ.สต.เวียงเหนือ ได้ดาเนิน
หรือไม่ อย่างไร
คุณอุตกฤษฏ์ ตานันท์ : ส่งเอกสารเบิกจ่ายมาแล้ว ประมาณ 5,000 บาท
มติที่ประชุม รับทราบและมอบคุณอุตกฤษฏ์ดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งของคณะกรรมการฯ
4.1 คุณเฉลิมชัย จารุมณี
4.1.1 เรื่อง Clean Food Good Taste Plus ฝากผู้รับผิดชอบงานดูเกณฑ์การประเมินติดตามการดาเนินงานด้วย ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขกาหนดให้เป็นประเด็นในการตรวจราชการประจาปีงบประมาณ 2559 ในเดือน มิ.ย.2559 จะเข้าตรวจติดตามรพ.ปาย
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เป้าหมาย ให้เฝ้าระวังคุณภาพน้าดื่มและน้าแข็ง ในการสารวจตาบลละ 20 ตัวอย่าง โดยใช้ชุดทดสอบ SI-2 ฝากผู้รับผิดชอบงาน
ประสานทางสสจ.มส. หากไม่มีสนับสนุนอาจต้องจัดซื้อเอง
มติที่ประชุม รับทราบและมอบคุณศรีสะอาด ,คุณประภาส ,คุณเจริญศักดิ์ ดาเนินการต่อไป
4.1.2 เรื่อง การจัดงานกีฬา อสม.
- เนื่องจากทางนายก อบต.โป่งสา ขอเปลี่ยนสถานที่จัดงานจากหน้าอบต.โป่งสาย้ายไปในโรงเรียนโป่งสา เนื่องจาก อบต.ขาด
แคลนน้า โดยให้ระมัดระวังในเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย
- การประกาศมอบหมายงานหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ให้ทาเป็นประกาศของคปสอ.ปาย ซึ่งได้แจ้งเบื้องต้นไปแล้ว
มอบคุณเจริญศักดิ์ ติดตามและดาเนินการ
- เรื่องหนังสือเชิญท่านนายอาเภอเป็นประธานในพิธีเปิด ,หัวหน้าส่วนราชการ ,นายกฯ และหนังสือขอสนับสนุนรางวัลแจ๊ค
พอต ให้ดาเนินการด้วย (เงินรางวัลๆละ 500 บาท หรือพัดลม) ทางรพ.สามารถสนับสนุนเงินรางวัลได้
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.3 เรื่อง รายงานไข้เลือดออก
มอบผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบรายงานและยอดผู้ป่วยสะสมด้วย
มติที่ประชุม รับทราบและเน้นผู้ป่วยที่มีไข้ ทา Tourniguet test ทุกราย (ทั้งรพ.และรพ.สต.)
4.2 คุณอินทรจักร์ ดวงสุริยะ
จากการนิเทศติดตามของสสจ.มส. ประจาปี 2559 ทางรพ.สต.แพมบก ได้เสนอปัญหาเรื่องรั้วด้านหลังรพ.สต. เนื่องจากช่วง
ฤดูฝน น้าและโคลนจะไหลเข้ามาภายใน รพ.สต. ซึ่งนพ.สสจ.มส.จะให้งบในการจัดทารั้ว โดยให้ส่งแปลนและประเมินราคา จะต้อง
ดาเนินการอย่างไร
มติที่ประชุม รับทราบและให้ส่งเอกสารทั้งหมด(แบบแปลนและประเมินราคา) ให้รพ.ปาย มอบคุณอุตกฤษฏ์ ดาเนินการ
4.3 คุณจันทร์ทิพย์ มีชัย
4.3.1 เรื่อง การจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจาปี 2559
จัดวันที่ 20 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านโป่งสา งบประมาณได้จาก อบจ.แม่ฮ่องสอน 53,300 บาท อสม.สมทบคนละ 100
บาท รวม 53,200 บาท สสอ./รพ.ปาย รพ.สต.ทุกแห่ง สมทบแห่งละ 500 บาท รวม 6,500 บาท รวมงบประมาณที่ใช้ในการจัด
งาน ทั้งสิ้น 113,000 บาท ท่านสาธารณสุขอาเภอปายได้ประชุมคณะกรรมการ อสม.อาเภอปาย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 เพื่อ
มอบหมายหน้าที่และชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว มี อสม.เข้าร่วมงาน 400 คน และเจ้าหน้าที่ 17 คน
ในส่วนที่จะขอสนับสนุนจาก รพ.ปาย คือ คุณภูมรินทร์ ชื่นจิต ช่วยถ่ายภาพกิจกรรมวันจัดงาน คุณเจริญศักดิ์ และทีมงาน เพื่อ
ร่วมจัดกิจกรรม และยานพาหนะในวันที่ 19-20 มีนาคม 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.2 เรื่อง งานอนามัยและเด็ก
- มติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กอาเภอปาย ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2559 ให้ พญ.ชัญญา และ
คณะทางานทีมเล็ก จัดทา Flow Chart การปฏิบัติงานบริการแม่และเด็กในคลินิกของ รพ.ปาย/ รพ.สต. เพื่อให้ง่ายต่อการ
ปฏิบัติงานและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ใช้แนวทางตามเอกสารที่ได้รับแจกในที่ประชุมของ MCH Board จังหวัด ให้แล้วเสร็จภายใน
สัปดาห์ที่ 3 เดือนมี.ค.59
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- ย้าเรื่องการวางแผนการคลอดรายบุคคลทุกสถานบริการ ทา Mapping ให้มีการเคลื่อนไหวของข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การพัฒนา
ทักษะเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ซึง่ CUP ปาย มีโครงการตามแผนฯปี 2559 อยู่แล้ว
- ขยายการอบรมพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็กทุกคน เรื่องการประเมินพัฒนาการเด็กโดยใช้คู่มือ DSPM กาหนดจัดอบรมวันที่ 18 มีนาคม
2559 ภาคเช้า ให้ประเมินตนเองตามแบบประเมินศูนย์เด็กคุณภาพ คุณอรณิชและคุณชลิดา รับผิดชอบ สอนการป้องกันเด็ก
จมน้า คุณบรรจงจิต รับผิดชอบ สอนทฤษฎีการ ประเมินพัฒนาการ คุณสุพาณี รับผิดชอบ ภาคบ่าย ฝึกปฏิบัติการประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยใช้คู่มือ DSPM โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ รพ.ปาย ใช้การแบ่งฐานฝึกปฏิบัติตามช่วงอายุ ผู้รับผิดชอบงาน
ใน รพ.สต.สามารถเข้าร่วมได้
งบประมาณ : ใช้งบที่เหลือจากจัดอบรมการป้องกันการจมน้าในกลุ่ม อสม./แกนนา จานวน 6,000 บาท
- การทา R2R พัฒนางานแม่และเด็กมี 2 เรื่อง
1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีพัฒนาการช้าในเด็กปฐมวัย อาเภอปาย
- กลุ่มเป้าหมาย เป็นเด็กพัฒนาการช้าเดือน ต.ค.58-ก.พ.59 ที่ประเมินโดย WCC ของ รพ.ปายทุกคน
2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทารกแรกเกิดน้าหนักต่ากว่า 2,500 กรัม อาเภอปาย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.3 เรื่องสถานการณ์ไข้เลือดออกอาเภอปายและการดาเนินงานควบคุมป้องกันโรค
- จานวนผู้ป่วย ปี พ.ศ.2559 พบ 5 ราย พบสัปดาห์ ที่ 8 (28 ก.พ.59) 2 ราย อยู่บ้านแสงทองเวียงใต้(ป๊อกกุงเปา)หมู่ 8 ต.เวียงใต้
(R/O DF) เรียนหนังสือโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง หมู่ 1 ต.ทุ่งยาว รายที่2 อยู่บ้านโป่งร้อน หมู่ 2 ต.แม่ฮี้ (DF) ทางานเกสเฮ้าส์ในพื้นที่ตั้ง
หมู่บ้าน สัปดาห์ที่ 9 พบ 3 ราย อยู่บ้านโป่ง หมู่ 1 ต.เวียงเหนือ 1 ราย (DF) ทางานที่ฝ่ายส่งเสริมฯ รพ.ปาย อยู่บ้านเมืองแพร่ หมู่
4 ต.เวียงใต้ 1 ราย(R/O DF) พักอาศัยที่ ไจแอนเกสเฮ้าส์ และอยู่บ้านดอยผีลู หมู่ 9 ต.แม่นาเติง 1 ราย(R/O DF)
- จากจานวนผู้ป่วย 5 ราย มีการทาทูนิเก้ 4 ราย จึงฝากย้าเรื่องการทาทูนิเก้ในผู้ป่วยที่มีไข้ทุกราย
ผลการสารวจดัชนีชี้วัดลูกน้ายุงลายในพื้นที่เกิดโรค
พื้นที่ที่เกิดโรค
บ้านแสงทองเวียงใต้
บ้านโป่งร้อน
บ้านโป่ง
บ้านเมืองแพร่ (jiant เกสเฮ้าส์)
บ้านดอยผีลู

ค่า HI ครั้งที่ 1
7.6 (29 ก.พ.59)
2.11(29 ก.พ.59)
2.77(9 มี.ค.59)
16.67 (11 มี.ค.59) จนท.ใน สสอ.สารวจ
1.60 (9 มี.ค.59) อสม.สารวจ

ค่า HI ครั้งที่ 2
5.0 ( 7 มี.ค.59)
1.8 (11 มี.ค.59)
ครบรอบสารวจ 16 มี.ค.59
0.0 (12 มี.ค.59) จนท.รพ.ปายกับ อสม.สารวจ
3.33 (10 มี.ค.59) จนท.สุ่มสารวจ

ผู้สารวจ
จนท.กับ อสม.
จนท.กับ อสม.
จนท.กับ อสม.

Jiant เกสเฮ้าส์ อยู่ในย่านชุมชน ใกล้โรงเรียนปายวิทยาคาร แหล่งที่พบลูกน้ายุงลาย เป็นถังน้าในห้องน้าที่ไม่ค่อยมีคนใช้
และอ่างเลี้ยงปลา ซึ่งพบลูกน้าจานวนมาก จากการสอบถามผู้ดูแลว่าทาไมไม่ปล่อยปลาหางนกยูง ได้คาตอบว่าเจ้าของรีสอร์ท นา
กระถางดอกไม้จุ่มลงไปแทนการรดน้าและต้นไม้ใช้ยาฆ่าแมลงทาให้ปลาตายหมด แต่หนอนยุงไม่ตาย จึงให้ผู้ดูแลปล่อยน้าในอ่าง
ทิ้งหมดและขัดอ่างทาความสะอาด หลังใส่น้าใหม่ใส่สารกาจัดลูกน้าลงไป ทราบจากผู้ดูแลอีกว่าเจ้าของรีสอร์ท มีอาการไม่สบายมี
ไข้ แต่ไปรักษาตัวที่เชียงใหม่ ในวันที่ลงพื้นที่ยังติดต่อไม่ได้ ฝากให้ผู้ดูแลติดตามผลการวินิจฉัยโรค ได้คาตอบว่าเป็นไข้ธรรมดา
ไม่ใช่ไข้เลือดออก การสารวจลูกน้ายุงลาย ควรเพิ่มความละเอียด
คุณขวัญใจ : ในรพ.สต.ไม่มี Carb สาหรับวัดความดันในเด็ก กรณีพบเด็กมีไข้และต้องทาทูนิเก้
มติที่ประชุม รับทราบและนาเสนอเรื่อง Carb ในวาระพิจารณา
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4.3.4 เรื่องการปรับแผนปฏิบัติการ CUP ปาย ปี 2559 รอบครึ่งปี
ติดตามการดาเนินงานตามแผนฯ จานวนโครงการที่ได้รับอนุมัติตามแผนฯ ทั้งหมด 22 โครงการ ดาเนินการแล้ว 8 โครงการ แต่ยัง
เบิกจ่ายงบประมาณไม่ครบทุกโครงการ ส่วนโครงการที่เหลือ ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดาเนินการ บางโครงการเปลี่ยนแปลง
แหล่งงบประมาณ จะขอปรับแผนฯในช่วง 6 เดือนหลัง
มติที่ประชุม รับทราบมอบให้ทีมเล็กปรับแผนและนาเสนอผู้บริหาร
4.3.5 เรื่อง งานอนามัยโรงเรียน
กาหนดดาเนินการประชุมชี้แจงครูและเจ้าหน้าที่ เดือน มิ.ย.59 ได้มอบให้คุณชลิดา เตรียมเอกสารที่จะใช้ดาเนินการไว้ล่วงหน้า
แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.6 เรื่อง รายงาน EPI ในเด็ก 0-5 ปี
จังหวัดแจ้งให้รวบรวมข้อมูล manual ส่งทุก 3 เดือน(5ม.ค.,5 เม.ย.5ก.ค.59) เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลผ่าน 43 แฟ้ม ขอให้ทุก
สถานบริการส่งตรงเวลาด้วย คุณประภาส ได้แจกแบบฟอร์มให้แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.7 การนิเทศงาน รอบที่ 1/2559 ของ CUP ปาย ขอที่ประชุมร่วมพิจารณาแผนการนิเทศ
มติที่ประชุม รับทราบแบ่งทีมนิเทศเป็น 2 ทีม
ทีมที่ 1 การเงิน, ตรวจสอบภายใน, ยาและเวชภัณฑ์, วัคซีน, งาน คบส., ทันตกรรม, Lab
ประกอบด้วย คุณอุตกฤษฏ์/คุณศรีสะอาด/คุณเกศนีย์/คุณดิถี/ท.พ.อนุพงศ์/คุณกรรณิกา/คุณชญาภา/คุณรุ่งระวี/คุณบรรจงจิต/
คุณตรีชฎาและ นพ.พิทยา
ทีมที่ 2 การนิเทศ ติดตามงาน ประกอบด้วย สสอ.ปาย/ผอ.รพ.ปาย/คุณพิสมัย/คุณมนิดา/คุณปาวีณา/คุณจันทร์ทิพย์คุณอัคร
พันธ์/คุณจาปูน/คุณสุทาทิพย์/คุณประภาส/คุณพีรัญชน์
- แบ่งหัวข้อการนิเทศติดตามงาน ดังนี้
- แผนปฏิบัติการของ รพ.สต. /DHS ผู้นิเทศ สาธารณสุขอาเภอปาย/ผอ.รพ.ปาย
- งานตามกลุ่มวัย
1) แม่และเด็กสุ่มประเมินสมุดฝากครรภ์/หลังคลอด/แผนการคลอดใน รพ.สต. ทะเบียนกลุ่มเป้าหมายประเมินพัฒนาการเด็ก 0-5
ปี ของ รพ.สต./แผนงานโครงการ แก้ปัญหาสุขภาพแม่และเด็กของพื้นที่
ผู้นิเทศ คุณพิสมัย/คุณมนิดา
2)วัยทางาน สุ่มแฟ้มคัดกรอง NCD ทะเบียนบริการผู้ป่วย HT/DMใน รพ.สต. แผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง/ Mapping
กลุ่มเสี่ยง Stoke/MI
ผู้นิเทศ : คุณปาวีณา/คุณจันทร์ทิพย์
3) วัยสูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยจิตเวช ติดตามแผนการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยจิตเวชขาดนัด และการบันทึก
การเยี่ยมของ รพ.สต.หลังให้บริการ สุ่มผู้ป่วย 1 case
ผู้นิเทศ : คุณอัครพันธ์/คุณจาปูน
- งาน IC/ระบบ Refer คุณสุทาทิพย์
- งานควบคุมโรคและอาหารปลอดภัย คุณประภาส/คุณพีรัญชน์
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: รูปแบบการนิเทศ รพ.สต.เตรียมเอกสาร แฟ้มและทะเบียนที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า นาเสนอข้อมูลทั่วไปพอให้ทราบบริบทและ
ปัญหาของพื้นที่อย่างน้อย 3 เรื่อง ใช้เวลา10 นาที
: ผู้นิเทศดูหน้างาน/สุ่มในชุมชน
: ทีมนิเทศสรุปให้กับหน่วยบริการทราบหลังการนิเทศและให้แนวทางพัฒนาในงานที่ยังเป็นปัญหา
แผนการนิเทศติดตามงาน รพ.สต.
รพ.สต.
เมืองน้อย
ห้วยหมี
โป่งสา
เวียงเหนือ
ม่วงสร้อย
แม่ฮี้
แม่ปิง
ทุ่งโป่ง
เมืองแปง
แม่ของ
แพมบก

วัน เดือน ปี
4 เม.ย.59
5 เม.ย.59
7 เม.ย.59
8 เม.ย.59
8 เม.ย.59
18 เม.ย.59
18 เม.ย.59
19 เม.ย.59
19 เม.ย.59
21 เม.ย.59
21 เม.ย.59

เวลา
10.00-16.00 น.
10.00-16.00 น.
10.00-16.00 น.
09.30-12.00 น.
13.30-16.30 น.
09.30-12.00 น.
13.30-16.30 น.
09.30-12.00 น.
13.30-16.30 น.
09.30-12.00 น.
13.30-16.30 น.

ทีม
1,2
1,2
1,2
เช้าทีม 1 บ่าย ทีม 2
เช้าทีม 2 บ่าย ทีม 1
เช้าทีม 1 บ่าย ทีม 2
เช้าทีม 2 บ่าย ทีม 1
เช้าทีม 1 บ่าย ทีม 2
เช้าทีม 2 บ่าย ทีม 1
เช้าทีม 1 บ่าย ทีม 2
เช้าทีม 2 บ่าย ทีม 1

มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 คุณพีรัญชน์ คาสม
4.4.1 เรื่อง Clean Food Good Taste
- อบต.เวียงใต้ มีร้านอาหารทั้งหมด 69 ร้าน (เขตเทศบาล 59 ร้าน,เขตอบต.10 ร้าน) มีร้านที่เปิดบ้างปิดบ้างเป็นบ้างครั้ง
จานวน 3 ร้าน มีทั้งร้านที่ผ่านและไม่ผ่านการรับรอง ซึ่งข้อมูลที่มีอยู่ปัจจุบันไม่มีได้อัพเดท
- อบต.เวียงเหนือ 3 ร้าน (ผ่านการประเมิน 2 ร้าน/ไม่ผ่าน 1 ร้าน)
- อบต.แม่นาเติง 10 ร้าน (ไม่ผ่านการประเมิน 1 ร้าน)
- อบต.ทุ่งยาว 11 ร้าน (ไม่ผ่านการประเมิน 2 ร้าน)
- อบต.แม่ฮี้ 4 ร้าน (ไม่ผ่านการประเมิน 1 ร้าน)
- อบต.เมืองแปง และอบต.โป่งสา (ยังไม่มีข้อมูล)
มติที่ประชุม รับทราบมอบให้รพ.สต.ทุกแห่ง เก็บข้อมูลในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง ทั้งเรื่องจานวนร้านอาหารทั้งหมด ได้ผ่าน
เกณฑ์ประเมินหรือไม่ และส่งข้อมูลให้คุณพีรัญชน์ เพื่อรวบรวมข้อมูลในภาพ ของ CUP ต่อไป และมอบคุณจันทร์ทิพย์ ติดตาม
การสารวจร้านอาหารในเขตพื้นที่รพ.สต.ประสานคุณพีรัญชน์เรื่องรายละเอียดการเก็บข้อมูล
4.4.2 เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม เรื่องโครงการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปตามมาตรา 18 วันที่ 24 มี.ค. 2559 เป้าหมายอาเภอ
ปาย ได้แก่ อบต.เวียงเหนือ ,อบต.แม่นาเติง ,อบต.แม่ฮี้ ,ตัวแทนชมรมรพ.สต.โซนเหนือ คุณบดินทร์ ฉ่ามณี, สสอ. 1 ท่าน ,รพช. 1
ท่าน ,รพ.สต.ที่อยู่ในเขตอบต. 5 ท่าน เนื่องจากมีงบจากัด ให้เดินทางโดยรถยนต์ 1 คัน
มติที่ประชุม รับทราบและให้พิจารณาเข้าร่วมตามความเหมาะสม
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4.5 คุณอุตกฤษฏ์ ตานันท์
4.5.1 เรื่องตรวจสอบภายในโดยทีมสสจ.มส. จะเข้าตรวจสอบรพ.ปาย ,สสอ.ปาย , รพ.สต.แม่ปิง , รพ.สต.เมืองแปง ในวันที่ 6-10
มิ.ย.2559 จะตรวจสอบการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ให้เตรียมข้อมูลดังนี้
- ด้านยาและเวชภัณฑ์ : ทะเบียนคุมยา-การจ่ายยาเวชภัณฑ์ ,แผนจัดซื้อ ,ใบขอเบิก
- ด้านการเงินและบัญชี : เอกสารประเมินตนเอง , คาสั่งต่าง ๆ ทางการเงิน , บัญชี , แผนการใช้จ่ายเงิน , แผนเงินบารุง
- ด้านพัสดุ : การจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5.2 เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เห็นควรให้ใช้ระเบียบเดียวกันทั้ง CUP
จากการประชุม กบร.ครั้งที่ 6 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 มีดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
- ค่ารถจากขนส่งถึงที่พัก เบิกตามจริงไม่เกิน 100 บาท/คน
- ค่ารถจากขนส่งถึงสนามบิน เบิกตามจริงไม่เกิน 150 บาท/คน (ดูตามระยะทางอีกที)
- ค่าโดยสารจากที่พักถึงสถานที่จัดอบรม (กรณีไม่ได้พักที่เดียวกับที่จัดอบรม) ให้เบิกตามอัตราค่าโดยสารประจาทาง
- ค่าเครื่องบิน ให้เบิกตามจานวนในชั้นราคาประหยัด (ตามสิทธิ)
- กรณีใช้รถส่วนตัว (ถ้าขอรถรพ.ไม่ได้) ให้เบิกกิโลเมตรละ 4 บาท (กรณีประชุม 1 วันเท่านั้น) หากประชุม 2 วันขึ้นไปให้เบิกค่ารถ
โดยสารประจาทางเท่านั้น
- กรณีเดินทางภายในจังหวัด ให้เบิกค่ารถประจาทางตามช่วงที่เดินทางจริง
- กรณีค่ารถเบิกจากหน่วยงานผู้จัด (800 บาท) แต่เดินทางโดยรถของรพ.ให้นาเงินมาเติมน้ามันรถรพ.แทน
- กรณีเดินทางโดยรถประจาทางแต่กลับไม่ทัน สามารถนอนพักได้ และให้นาใบเสร็จมาเบิก
- กรณีประชุมที่มีวาระการประชุม สามารถเบิกเหมาจ่ายได้ - เบิกค่ารถจากบ้านไปขนส่ง (เขตอ.ปาย ,เทศบาล) เบิกได้ 30 บาท
- ค่ารถจากขนส่งแม่ฮ่องสอนไปที่ประชุม เบิกได้ 50 บาท
มติที่ประชุม รับทราบและให้ใช้ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดังกล่าวข้างต้นของ CUP ปาย เหมือนกันทั้ง
อาเภอ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.2559เป็นต้นไป มอบคุณอุตกฤษฏ์ ทาหนังสือแจ้งสสอ.และรพ.สต.ด้วย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 คุณขวัญใจ ยะกันมูล
ในรพ.สต.ไม่มี Carb สาหรับวัดความดันในเด็ก กรณีพบเด็กมีไข้และต้องทาทูนิเก้
มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติงบ CUP เป็นเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ในการจัดซื้อ Carb ให้แก่รพ.สต. ทั้งหมด 11
แห่ง มอบให้คุณอุตกฤษฏ์ ดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ประชุมคปสอ.ครั้งต่อไป วันที่ 22 เม.ย.2559
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 16.30 น.
นางสาวปิยนารถ ยะมะโน จดบันทึกการประชุม
นางสาวกรรณิกา พิมาร พิมพ์รายงานการประชุม
นางจันทร์ทิพย์ มีชัย ตรวจ/ทาน
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