รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอปาย ครั้งที่ 5 / 2559
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเอื้องโมกข์ โรงพยาบาลปาย
ผู้เข้าประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
1 นายวัฒนชัย วิเศษสมิต
2 นางขนิษฐา คาบุญ
3 นายอุตกฤษฏ์ ตานันท์
4 นางพีรัญชน์ คาสม
5 นายอัครพันธุ์ บุญตันกัน
6 นางจันทร์ทิพย์ มีชัย
7 นางขวัญใจ ยะกันมูล
8 นายสุรพล ยะกันมูล
9 นายบดินทร์ ฉ่ามณี
10 นางราศรี แก้วบุตร
11 นางสาววันเพ็ญ รินทร์แก้ว
12 นายอินทรจักร์ ดวงสุริยะ
13 นายนิรันดร์ ศรีมูล
14 นางฐิติวรดา อัครภานุวัฒน์
15 นายสุพร วงศ์ทวีหิรัญกร
16 นายวีรพล โหล่เจ
17 นายโสรัจ พรหมวังศรี
18 นายเพ็ชร บุญหล้า
19 นางสาวกรรณิกา พิมาร
20 นางศรีสะอาด งามเมืองปัก

ตาแหน่ง คปสอ.
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
1 นายเฉลิมชัย จารุมณี
2 นายอนุพงศ์ บุญยัง
3 นางสาวสุทาทิพย์ จ่าก่าซื้อ
4 นายดิถี เหลืองธนโภค
5 นายวิโรจน์ หอมนาน

ตาแหน่งคปสอ.
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
1

นางจาปูน พรหมวังศรี

หน่วยงาน
หมายเหตุ
โรงพยาบาลปาย
โรงพยาบาลปาย
แทน นายอนุพงศ์ บุญยัง
โรงพยาบาลปาย
โรงพยาบาลปาย
โรงพยาบาลปาย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอปาย
รพ.สต.เวียงเหนือ
รพ.สต.แม่ของ
รพ.สต.ม่วงสร้อย
รพ.สต. แม่ฮี้
รพ.สต. ทุ่งโป่ง
รพ.สต. แพมบก
รพ.สต. เมืองแปง
สอน. เฉลิมพระเกียรติ ฯ โป่งสา
รพ.สต. เมืองน้อย
รพ.สต. ห้วยหมี
รพ.สต. แม่ปิง
นคม.
แทน นายวิโรจน์ หอมนาน
โรงพยาบาลปาย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอปาย
หน่วยงาน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอปาย
โรงพยาบาลปาย
โรงพยาบาลปาย
โรงพยาบาลปาย
นคม.

ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

หน่วยงาน
โรงพยาบาลปาย

หมายเหตุ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
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เริ่มประชุมเวลา 13.50 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.นโยบายนพ.สสจ.มส. โครงการปลูกต้นไม้ 10,000 ต้น ในสถานที่ราชการเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
2.แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ด้านสาธารณสุข (ปี2559-2579) สามารถดาวน์โหลดได้จากเวปสสจ.มส.
3.เตรียมรับนิเทศจากผู้ตรวจราชการจะเข้าตรวจเยี่ยม ในวันที่ 22-24 เดือน มิ.ย.2559 สาหรับรพ.ปาย ให้เตรียมสรุปผลงานถึง
ไตรมาส 2 ปีงบ 2559 และให้เตรียมข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย.2559 นัดประชุมทีมหลังจากประชุมคปสอ.เสร็จ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.เรื่องไข้เลือดออก ของ ต.เวียงเหนือ,ต.เวียงใต้ ควรมีการทาประชาคม (แจ้งวันที่จะทาให้ประธานทราบด้วย) สาหรับการส่งข้อมูล
ให้จังหวัด ให้ส่งทั้ง DF และ R/O DF ทุกราย เพิ่มการติดป้ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชน และ
สาหรับคนไข้ที่มีการตรวจlab ครั้งแรก ให้ติดตามการตรวจซ้าครั้งที่ 2 ทุกราย
มติที่ประชุม รับทราบมอบคุณจันทร์ทิพย์ดาเนินการเรื่องติดป้ายประชาสัมพันธ์ไข้เลือดออก และการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
ชุมชน(สปอตวิทยุ ป้องกันโรคไข้เลือดออก) ทั้งนี้ให้มีการสรุปไข้เลือดออกทุกวันศุกร์ ณ สสอ.ปาย
5.เรื่องการจัดสรรเงินให้แก่รพ.สต.แบบ Fixed Cost ให้รพ.สต.ทุกแห่งจัดทาเอกสาร งวดที่ 3 ส่งให้รพ.ด้วย เพื่อดาเนินการจัดสรร
เงินให้ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559
ไม่มแี ก้ไข
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้ง 4/2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 คุณอุตกฤษฏ์ ตานันท์ สืบเนื่องวาระที่ 3 หน้า 2 เรื่อง สถานการณ์การเงินการคลังรพ.ปาย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
รายการ
(บาท)
รายการ
(บาท)
รายการ
(บาท)
1,561,267.11 เงินยืม
เงินบารุง
หนี้ค้างชาระ
เงินอุดหนุน
34,971.19 UC
275,100.00
ค่ายา
6,550,299.12
ต่างด้าว
803,907.43 บารุง
211,580.00
ค่าเวชภัณฑ์+วัสดุวิทย์+ทันตกรรม
3,433,496.57
เงินประกันสังคม
482,047.91
รวม 486,680.00
ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ทั่วไป
1,367,611.60
เงิน UC
4,233,024.61
ค่าใช้สอย
295,023.99
งบโครงการรอตัดบัญชี 5,555,962.60
ตามจ่าย
669,778.00
งบลงทุน(งบค่าเสื่อม) 1,089,600.00
อื่น ๆ
0.00
รวม 13,760,780.85
ค่าโครงการรอดาเนินการ
5,525,962.60
1,089,600.00
งบลงทุน
รวม 18,931,771.88
ยอดคงเหลือ -4,684,311.03
มติที่ประชุม รับทราบและสาหรับเงินโครงการที่รอตัดออกจากบัญชี ที่ยังค้างอยู่ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการให้เสร็จ

3

3.2 คุณจันทร์ทิพย์ มีชัย
3.2.1 สืบเนื่องวาระที่ 3 หน้า 3 เรื่อง งานคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ ปี 2559
แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด 95 ราย ยืนยันเข้ารับการผ่าตัดจริง 67 ราย ผ่าตัดแล้ว 43 ราย ไม่ได้ผ่า 24 ราย ไปผ่าที่เชียงใหม่ 1 ราย
ไม่ต้องการผ่า 1 ราย และรอผ่าที่รพ.ปาย 22 ราย (ตามเอกสารแนบท้าย 1)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.2 สืบเนื่องวาระที่ 3 หน้า 4 เรื่อง งาน NCD
ผู้ป่วย HT/DM ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต สรุปการประเมินชะลอความเสื่อมของไต ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2559
(ตามเอกสารแนบท้าย 2)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.3 สืบเนื่องวาระที่ 4 หน้า 7 เรื่อง สรุปแผนงานโครงการ เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปาย ปีงบประมาณ 2559
ได้ดาเนินการเสร็จสิ้น อีก 2 โครงการ คือ โครงการอบรมอสม. ปี2559,โครงการประกวดอสม.ดีเด่น ปี2559 ดังนั้นโครงการได้
ดาเนินการเสร็จสิ้น 9 โครงการ ซึ่งรอดาเนินการ(และกาลังดาเนินการ) 10 โครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 คุณพีรัญชน์ คาสม
3.3.1 สืบเนื่องวาระที่ 3 หน้า 4 เรื่อง Clean Food Good Taste Plus การตรวจคุณภาพน้าดื่มและน้าแข็ง ตาบลละ 20 ตัวอย่าง
โดยใช้ชุดทดสอบ SI-2 ทางรพ.สต.ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นหรือยังและมีปัญหาหรือเปล่า
มติที่ประชุม รับทราบ รพ.สต.ได้เร่งดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เหลือเฉพาะสอน.รพ.สต.โป่งสา 1 แห่ง กาลังดาเนินการ
3.3.2 สืบเนื่องวาระที่ 4 หน้า 5 เรื่อง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2559
สาหรับกลุ่มเป้าหมายในเขตรพ.สต. ให้มารับบริการที่รพ.ปาย ตามวันเวลาที่กาหนด ระหว่างวันที่ 9-30 มิ.ย.2559 สาหรับรพ.สต.
โป่งสา ,รพ.สต.เมืองน้อย ,รพ.สต.เมืองแปง จะออกให้บริการในพื้นที่ พร้อมกับวันที่ทีมแพทย์ออกตรวจ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 คุณขนิษฐา คาบุญ
สืบเนื่องวาระที่ 4 หน้า 7 เรื่อง การจัดอบรมนักสุขภาพฟันดี เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก ขอความร่วมมือรพ.สต.ทุก
แห่งที่มีทันตาภิบาล(ปฏิบัติงานประจาหรือหมุนเวียน) ได้แก่ โป่งสา ,เวียงเหนือ ,เมืองแปง ,ทุ่งโป่ง ,ม่วงสร้อย ให้ส่งจนท.ที่เป็น
ลูกจ้างประจาหรืออสม.หรือพสช. แห่งละ 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่13-15 มิ.ย.2559 ณ สสจ.แม่ฮ่องสอน
มติที่ประชุม รับทราบมอบคุณจันทร์ทิพย์ ประสานผู้เข้าร่วมอบรมและแจ้งให้ทางรพ.ทราบด้วย
3.5 คุณสุพร วงศ์ทวีหิรัญกร
สืบเนื่องวาระที่ 5 หน้า 8 เรื่อง การพิจารณาจัดสรรตาแหน่ง พยาบาลให้แก่รพ.สต.เมืองร้อย 1 ตาแหน่ง ในปีงบ 2559
มติที่ประชุม รับทราบสาหรับพยาบาลใหม่ให้ฝึกปฏิบัติงานในรพ.ปาย ประมาณ 2-3 เดือน ก่อนพิจารณาจัดสรรให้แก่รพ.สต.
ต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งของคณะกรรมการฯ
4.1 คุณจันทร์ทิพย์ มีชัย
4.1.1 สรุปผลการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า อาเภอปาย ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2559
(ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม สสจ.แม่ฮ่องสอน)
สถานบริการ
จานวนผู้ป่วยซึมเศร้าจากคาด
ผูป้ ่วยซึมเศร้าเข้าถึง
ประมาณความชุก (คน)
บริการ (คน)
รพ.ปาย
43
23
รพ.สต.เวียงเหนือ
21
4
รพ.สต.เมืองน้อย
22
0
รพ.สต.แม่ของ
21
0
รพ.สต.ม่วงสร้อย
41
40
รพ.สต.แม่ฮี้
18
1
รพ.สต.แม่ปิง
18
6
รพ.สต.ทุ่งโป่ง
29
8
รพ.สต.แพมบก
20
12
รพ.สต.เมืองแปง
23
2
รพ.สต.ห้วยหมี
15
15
สอน.โป่งสา
48
13
รวม
319
124
เป้าหมาย ร้อยละ 31
มติที่ประชุม รับทราบ

ร้อยละ
53.49
19.05
0.00
0.00
97.56
5.56
33.33
27.59
60.00
8.70
100.00
27.08
38.87

4.1.2 แนวทางการนาเสนอทีมนิเทศเขตตรวจราชการ รอบที2่
1.ไข้เลือดออก
-วิเคราะห์ปัจจัยการกระจายของโรค
-การสนับสนุนสารเคมี ห้ามบอกว่าไม่ได้รับการสนับสนุน
-กิจกรรมทาอะไรบ้าง ผลการควบคุมโรคเป็นอย่างไร อบรมกลุ่มไหนบ้าง ผู้ป่วยมีเท่าไร ทา tourniquet test ทุกรายหรือไม่
2.แม่และเด็ก
-คัดกรองกลุ่มเสี่ยง แต่ละกลุ่มมีเท่าไร เสี่ยงอะไรบ้าง -ระบบการดูแลความเสี่ยง (Flow chart ของระดับอาเภอ)
พื้นที่เสี่ยง คัดกรองแยกสีแล้ว วางระบบการดูแลความเสี่ยงเชื่อมโยงจากชุมชนถึง รพ.ให้คลอดปลอดภัยอย่างไร
พื้นที่ปกติ ให้บริการ ANC แยกสีในการดูแล ดูโรคประจาตัวด้วย วางแผนดูแลอย่างไร
****พื้นที่เสี่ยง หมายถึง พื้นที่ตั้ง สสช.และพื้นที่ที่ สสช.ดูแลทั้งหมด อ.ปาย รวมพื้นที่บ้านหมากพริก, แม่อีล้อ, ห้วยเดื่อ,
น้าปลามุง, ในของ, ดอยผักกูด, หัวปาย
3. HA ทาอะไรไปบ้าง
4.ระบบเฝ้าระวังภัยทางธรรมชาติ น้าท่วม/ดินโคลนถล่ม
5.อุบัติเหตุ -เกิดจากอะไร มีระบบดูแลส่งต่ออย่างไร
6.การเงิน CFO /งานประกัน
-รับจากแหล่งไหนบ้าง ใช้พอหรือไม่
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7.ห้องคลอดคุณภาพ ให้ใช้หลักการดูแลของ นายแพทย์สุทิตย์ ที่นาเสนอเวทีประชุมวิชาการเขตที่ลาปาง
แนวทางการจัดทาเอกสาร แยกเป็นคณะ
คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและการควบคุมโรค
1.1กลุ่มวัยแม่และเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทางาน สูงอายุ
1.2ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
1.3ระบบควบคุมป้องกันโรควัณโรค
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบสุขภาพตาม Service Plan 12 สาขา
-สาขาหัวใจ
-สาขาปฐมภูมิและสุขภาพองค์รวม
-สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน
-สาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
-สาขาตา
-สาขาไต
-สาขาสุขภาพช่องปาก
-สาขาสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด
-สาขาโรคไม่ติดต่อ
คณะที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
-การบริหารการเงินการคลัง
-การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
-การพัฒนาบุคลากร
-ธรรมาภิบาล
คณะที่ 4 การพัฒนาระบบสนับสนุนงานด้านสุขภาพ
-ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
คณะที่ 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
-การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ -การดาเนินงานระบบสุขภาพอาเภอ(DHS)
-ตาบลจัดการสุขภาพ/หมู่บ้านจัดการสุขภาพ/ LTC บูรณาการ -ผลงานเด่น/นวัตกรรม
การเตรียมการ
-รพ.สต.ทุกแห่ง จะส่งบล็อคข้อมูลรวบรวมผลการปฏิบัติงาน ให้เก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
-งานที่เน้น แม่และเด็ก **ประเด็นวางแผนการคลอดที่ปลอดภัย
ไข้เลือดออก **ค่า HI/CI
NCD
****คัดแยกกลุ่มตามปิงปองจราจรชีวิตเจ็ดสี / การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงคุณภาพ
DHS/LTC บูรณาการ/หมู่บ้าน ตาบลจัดการสุขภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 คุณอัครพันธุ์ บุญตันกัน
4.3.1 โครงการของขวัญ ๒๕๕๙ โครงการมอบแขนขาเทียมให้คนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดาเนินการส่ง
รายงานให้จังหวัดเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.2 แบบรายงานกลุ่มผู้พิการตามตัวชี้วัด คนพิการเข้าถึงระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรพ.และรพ.สต. (เชิงรุกและเชิงรับ) ให้
รพ.สต.ทุกแห่ง เก็บข้อมูลการให้บริการของตนเอง ตามแบบฟอร์ม โดยให้ส่งทุกสิ้นเดือน เพื่อรวบรวมส่งจังหวัดต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบมอบคุณอัครพันธุ์ รวบรวมของรพ.ปาย ส่งให้คุณจันทร์ทิพย์ รวบรวมข้อมูลระดับอาเภอส่งให้จังหวัด
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4.4 คุณขวัญใจ ยะกันมูล
4.4.1 ขอสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห้องประชุมและห้องเก็บยา ของรพ.สต.เวียงเหนือ
มติที่ประชุม รับทราบมอบคุณอุตกฤษฏ์ ดาเนินการตรวจสอบสถานที่เพื่อประเมินราคา
4.4.2 เรื่องการขอจัดทาผ้าป่า ของรพ.สต.จะต้องขออนุมัติผ่านใครและดาเนินการอย่างไร
มติที่ประชุม รับทราบจัดทาผ้าป่า ต้องขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
4.5 คุณจาปูน พรหมวังศรี
4.5.1 เรื่อง การดูแลผู้ป่วยจิตเวชของอ.ปาย
- โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ของอ.ปาย จานวน 4 ราย ได้รับงบประมาณสนับสนุน รายละ 5,000 บาท ทั้งหมด 20,000 บาท
เบื้องต้นได้ทาโครงการขออนุมัติแล้ว และได้รับสนับสนุนงบ 50 % เป็นเงิน 10,000 บาท ทั้งนี้มีผู้ป่วยอยู่ในเขตรับผิดชอบของรพ.
สต.ม่วงสร้อย 2 ราย, รพ.สต.ทุ่งโป่ง 1 ราย และรพ.ปาย 1 ราย และขอให้จนท.ที่รับผิดชอบร่วมกิจกรรมตามโครงการครั้งนี้ด้วย
และจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง
- โครงการเสริมสร้างทักษะในการดูแลผู้ป่วยสาหรับญาติและแกนนา เพื่อลดการกลับเป็นซ้าของผู้ป่วย
มติที่ประชุม รับทราบและมอบให้เจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้อง ทั้งรพ.สต.ม่วงสร้อย รพ.สต.ทุ่งโป่ง และรพ.ปาย ดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 คุณอุตกฤษฏ์ ตานันท์
เรื่อง ขอใช้เงินเหลือจ่ายงบค่าเสื่อมในส่วนบริหารจัดการระดับหน่วยบริการ ๘๐ % ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ และเงินเหลือ
จ่ายงบค่าเสื่อมฯ ระดับหน่วยบริการ ๙๐ % ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เนื่องจากมีเงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จานวน ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเหลือจ่ายจาก
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จานวน ๖๗,๓๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินเหลือจ่ายทั้งสิ้น ๖๘,๘๐๐ บาท
(หกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขออนุมัตินาเงินดังกล่าวไปจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติ เงินเหลือจ่ายทั้งสิ้น ๖๘,๘๐๐ บาท จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ดังต่อไปนี้คือ
๑.เครื่องปั่นหาเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ราคา ๒๗,๕๐๐ บาท จานวน ๑ เครื่อง สาหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเวียง
เหนือ
๒.เครื่องวัดและติดตามเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรแบบพกพา ราคา ๓๘,๐๐๐ บาท จานวน ๑ เครื่อง
สาหรับโรงพยาบาลปาย
๓. หูฟังการเต้นของหัวใจ ราคา ๓,๓๐๐ บาท จานวน ๑ อัน สาหรับโรงพยาบาลปาย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๘๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
5.2 คุณวีรพล โหล่เจ
เรื่อง การเตรียมรับนิเทศจากผู้ตรวจราชการฯ ในวันที่ 23 มิ.ย.2559 ของรพ.สต.ห้วยหมี ดังนี้
- ขอสนับสนุนงบประมาณสาหรับเตรียมรับนิเทศจากผู้ตรวจราชการฯ ในวันที่ 23 มิ.ย.2559
- เรื่องการใช้วิทยุในการสื่อสาร ขอสนับสนุน แบตเตอร์รี่ 1 ก้อน ขนาด 12 V.
- เรื่องการขอสนับสนุนน้ามันเชื้อเพลิง
- ขอยืมรถยนต์ของรพ.ปายจานวน 1 คัน
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มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติ มอบคุณจันทร์ทิพย์สรุปรายละเอียดทั้งหมดแจ้งประธานอีกครั้ง
5.3 คุณนิรันดร์ ศรีมูล
เรื่อง การประกวดรพ.สต.ดีเด่น ประจาปี 2559 ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มจานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติ จ่ายเป็นค่าอาหาร จานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้รพ.สต.เมืองแปงส่งหลักฐานใน
การเบิกจ่ายด้วย
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
-ไม่มีมติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 16.10 น.
นางสาวกรรณิกา พิมาร จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม
นางจันทร์ทิพย์ มีชัย ตรวจ/ทาน
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เอกสารแนบท้าย
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ตามเอกสารแนบท้าย 1
1.งานคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ ปี 2559
แพทย์
ยืนยันเข้ารับ
สถานบริการ
วินิจฉัยให้
ผ่าตัด(คน)

การผ่าตัด
(คน)

ผ่าตัด
แล้ว
(คน)

ไม่ได้ผ่า
(คน)

เหตุผลที่ไม่ได้ผ่า
เหตุผลอื่น

รอผ่าที่
รพ.ปาย
3

รพ.ปาย
30
22
18
4
ไปผ่า ชม.1คน
รพ.สต.เวียงเหนือ
13
5
5
รพ.สต.มืองน้อย
3
3
3
3
รพ.สต.แม่ของ
5
4
4
4
รพ.สต.ม่วงสร้อย
6
5
3
2
ไม่อยากผ่า 1
1
สสช.ผีลู
4
4
4
4
รพ.สต.แม่ฮี้
8
6
6
รพ.สต.แม่ปิง
2
2
2
รพ.สต.ทุ่งโป่ง
5
4
3
1
1
รพ.สต.แพมบก
1
1
1
1
รพ.สต.เมืองแปง
11
4
4
4
รพ.สต.ห้วยหมี
1
1
1
1
สอน.โป่งสา
6
6
6
รวม
95
67
43
24
2
22
ผู้รับผิดชอบงาน ของ สสอ.ปาย นางจันทร์ทิพย์ มีชัย นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้ประสานงาน ของ CUP ปาย นางสาวณัฐพร จันโลหิต พยาบาลวิชาชีพ
หมายเหตุ -ที่ผ่าตัดแล้วหมายถึงผ่าที่ รพ.ศรีสังวาลย์ ตามคิวที่ตกลงกันไว้
-โป่งสา ผ่าที่ รพ.นครพิงค์ เนื่องจากมีความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ
-รอผ่าที่ รพ.ปาย คือ โครงการผ่าตัดของมูลนิธิสมเด็จพระเทพฯสาหรับบุคคลในพื้นที่ห่างไกล
กาหนดผ่าตัดตาต้อกระจกเดือน พฤศจิกายน 2559
2.งานคัดกรอง NCD
-ผลการคัดกรอง ตัดรายงาน ณ วันที่ สิ้นเดือนเมษายน 2559
-ยังไม่มีรายงานผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
-จากการติดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก อปท. ตอนนี้ที่อนุมัติแล้วมี อบต.เมืองแปง, อบต.แม่นาเติง
เทศบาลตาบลปาย ที่เหลือยังไม่ได้แจ้งให้เบิกจ่ายงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
งาน
ณัฐพร
อุมาพร
สุพร
ทรงศักดิ์
อาภา
วรภพ
ราตรี
จันทร์ศรี
มัณฑนา
ธณินวัฒน์
นันทพร
วีรพล
ฐิติมา
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ตามเอกสารแนบท้าย 2
สรุปการประเมินชะลอความเสื่อมของไต ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2559
ผู้ป่วย HT/DMที่ไม่มี
ตรวจ Microalbumine
พบมีภาวะแทรกซ้อนทางไต
สถานบริการ
ภาวะแทรกซ้อนทางไต (คน)
(CKD)
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
รพ.ปาย
671
257
38.30
136
52.92
รพ.สต.เวียงเหนือ
242
132
54.55
77
58.33
รพ.สต.เมืองน้อย
80
37
46.25
12
32.43
รพ.สต.แม่ของ
244
64
26.23
35
54.69
รพ.สต.ม่วงสร้อย
329
152
46.20
79
51.97
รพ.สต.แม่ฮี้
241
138
57.26
72
52.17
รพ.สต.แม่ปิง
175
88
50.29
55
62.50
รพ.สต.ทุ่งโป่ง
310
155
50.00
81
52.26
รพ.สต.แพมบก
149
68
45.64
43
63.24
รพ.สต.เมืองแปง
273
43
15.75
22
51.16
รพ.สต.ห้วยหมี
61
10
16.39
7
70.00
สอน.โป่งสา
155
90
58.06
65
72.22
รวม
2,930
1,234
42.12
684
55.43
แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม สสจ.แม่ฮ่องสอน
สรุปผลการบริการตรวจผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต เพื่อเฝ้าระวังชะลอความเสื่อมของไต
อาเภอปาย ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2559 (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม สสจ.แม่ฮ่องสอน)
ประเภทของการรับบริการ
จานวน(คน)
ร้อยละ
1.ผู้ป่วยCKD ที่มารับบริการใน รพ.ปายและได้รับการวัดความดันโลหิต
253
-ค่า B.P.<140/90 mm.Hg.
237
93.68
2.ผู้ป่วยCKD ที่มารับบริการใน รพ.ปาย
270
-ได้รับ ACEi/ARB
15
5.56
3.ผู้ป่วยCKD ที่ตรวจ creatinine และมีผล eGFR>=2
135
-ตรวจ creatinine และมีผล eGFR>=2และมีค่าเฉลี่ยเปลี่ยนแปลง<4
86
63.70
4.ผู้ป่วยCKD ที่ตรวจ Hb
270
- Hb >10gm/dl
0
0.0
5.ผู้ป่วยCKD มี เบาหวานร่วม
83
-ตรวจ HbA1C และค่าผลตรวจ เท่ากับ 6.5-7.5%
45
15.25
6.ผู้ป่วยCKD ที่มารับบริการใน รพ.ปาย
164
-ได้รับยากลุ่ม Statin
81
49.39
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ประเภทของการรับบริการ
7.ผู้ป่วยCKD ที่มารับบริการใน รพ.ปาย
-ได้ตรวจ serum Kและผล <5.5 mEq/L
8.ผู้ป่วยCKD ที่มารับบริการใน รพ.ปาย
-ได้ตรวจ HCO3และมีค่า > 22 mEq/L
9.ผู้ป่วยCKD ที่มารับบริการใน รพ.ปาย
-ได้ตรวจ Urine protein
10.ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน(STEMI)
-ได้รับยาละลายลิ่มเลือด
11.ผู้ป่วยที่บาดเจ็บต่อสมองทั้งหมด
-เสียชีวิต

จานวน(คน)
165
165
165
0
270
0
5
3
32
0

ร้อยละ
100.00
0.00
0.00
60.00
0.00

