รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอปาย ครั้งที่ 6 / 2559
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเอื้องโมกข์ โรงพยาบาลปาย
ผู้เข้าประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
1 นายวัฒนชัย วิเศษสมิต
2 นายอุตกฤษฏ์ ตานันท์
3 นางสาวสุทาทิพย์ จ่าก่าซื้อ
4 นางพีรัญชน์ คาสม
5 นายดิถี เหลืองธนโภค
6 นางจันทร์ทิพย์ มีชัย
7 นานายสุทัศน์ วงศ์สุวรรณ
8 นายสุรพล ยะกันมูล
9 นางศศิเลขา สมณะ
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 นายวิโรจน์ หอมนาน
19 นางสาวกรรณิกา พิมาร
20 นางศรีสะอาด งามเมืองปัก
ผู้ไม่เข้าประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
1 นายเฉลิมชัย จารุมณี
2 นายอนุพงศ์ บุญยัง
3 นายอัครพันธุ์ บุญตันกัน
4 นางขวัญใจ ยะกันมูล
5 นายบดินทร์ ฉ่ามณี
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
1 นางชโลธร แสงโชติ

ตาแหน่ง คปสอ.
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ตาแหน่งคปสอ.
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน่วยงาน
หมายเหตุ
โรงพยาบาลปาย
โรงพยาบาลปาย
โรงพยาบาลปาย
โรงพยาบาลปาย
โรงพยาบาลปาย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอปาย
รพ.สต.เวียงเหนือ
แทน นางขวัญใจ ยะกันมูล
รพ.สต.แม่ของ
รพ.สต.ม่วงสร้อย
แทน นายบดินทร์ ฉ่ามณี
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.
โรงพยาบาลปาย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอปาย
หน่วยงาน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอปาย
โรงพยาบาลปาย
โรงพยาบาลปาย
รพ.สต.เวียงเหนือ
รพ.สต.ม่วงสร้อย

ตาแหน่ง
หน่วยงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชานาญงาน รพ.สต.แม่ของ

หมายเหตุ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
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เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. ขอบคุณคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เข้าร่วมการรับนิเทศฯ ที่ผ่านมา
2. สาหรับ รพ.สต.ห้วยหมี นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน จะเข้าตรวจเยี่ยม และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
3. รพ.สต.แพมบก และรพ.สต.ห้วยหมี ให้เตรียมแผนรับปัญหาน้าท่วมและดินโคลนถล่ม ทั้งเรื่องการทารั้วและที่กั้น เสนอประธาน
ด้วย
4. การสรุปผลจากการนิเทศ ควรมีการดาเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
- การเตรียมและเฝ้าระวัง การดาเนินงาน เรื่องอาหารปลอดภัย
- การดูแลผู้ป่วย กลุ่ม NCD การดูแลตามกลุ่ม (ปกติ ,เสี่ยง) ฯลฯ
- การดูแลเด็กตามกลุ่มวัย (พัฒนาการตามกลุ่มวัย)
- งาน ANC หญิงตั้งครรภ์ (การตายของมารดา) ปรับการทางานตาม แผนการดูแล (Care Plan) สาหรับหญิงตั้งครรภ์ ให้
นาเสนอใน MCH Board / การประเมิน 2Q ของหญิงตั้งครรภ์
- การติดตาม Case และการส่งต่อ
- การตั้งครรภ์ในวัยเรียน (การตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่น)
- เรื่องอุบัติเหตุ ระบบการส่งต่อ การปรับปรุงแนวทาง, จุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย
- ไข้เลือดออก เน้นพื้นที่ เวียงเหนือ, เวียงใต้ ที่ยังเป็นปัญหาหลัก ให้สรุปผลการดาเนินงานอีกครั้ง
- การเชื่องโยง DHS และชุมชน ของทุกกลุ่มวัย
5. วันที่ 7 สิงหาคม 2559 การลงประชามติ การรับร่างรัฐธรรมนูญฯ เชิญชวนทุกท่านไปออกเสียงประชามติโดยพร้อมเพียงกัน
6. ทีมนิเทศจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะลงตรวจเยี่ยม อ.ปาย ไตรมาสที่ 4 ในพื้นที่ รพ.สต.ห้วยหมี
7. เรื่องเห็ดพิษ ให้ระมัดระวัง และแจ้งเตือนประชาชนด้วย
8. ข้อมูล 43 แฟ้ม ให้รพ.และรพ.สต.ทุกแห่ง ปรับปรุงข้อมูล family folder ให้เสร็จภายใน 31 ส.ค.2559 มอบพี่เลี้ยงระดับ
อาเภอช่วยตรวจสอบด้วย
9. เรื่อง สรุปผลงานประจาปี เพื่อเตรียมทาแผนในปีงบประมาณ 2560 ให้เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในเดือนสิงหาคม 2559
10. การตรวจสุขภาพประจาปี ให้เริ่มในเดือน ตุลาคม 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559
ไม่มแี ก้ไข
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้ง 5/2559
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 คุณอุตกฤษฏ์ ตานันท์ สืบเนื่องวาระที่ 3 หน้า 2 เรื่อง สถานการณ์การเงินการคลังรพ.ปาย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
รายการ
(บาท)
รายการ
(บาท)
รายการ
(บาท)
1,383,093.47 เงินยืม
เงินบารุง
หนี้ค้างชาระ
เงินอุดหนุน
3,913,729.82 UC
224,600.00
ค่ายา
4,231,362.29
ต่างด้าว
856,547.43 บารุง
233,300.00
ค่าเวชภัณฑ์+วัสดุวิทย์+ทันตกรรม
2,673,750.38
เงินประกันสังคม
530,470.91
รวม 457,900.00
ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ทั่วไป
3,669,936.00
เงิน UC
4,453,363.77
ค่าใช้สอย
590,903.67
งบโครงการรอตัดบัญชี 3,181,087.60
ตามจ่าย
1,128,939.00
งบลงทุน(งบค่าเสื่อม)
462,600.00
อื่น ๆ
0.00
รวม 14,780,893.00
ค่าโครงการรอดาเนินการ
3,181,087.60
462,600.00
งบลงทุน
รวม 15,938,578.94
-699,785.94
ยอดคงเหลือ
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน : การจัดสรรเงิน แบบ Fixed Cost ให้รพ.สต.งวดที่ 4 จะดาเนินการจัดสรรให้ภายในสิ้นเดือน ก.ค.2559 มอบให้
รพ.สต.ทุกแห่งจัดทาเอกสาร ส่งให้รพ.ด้วย
ประธาน : สาหรับงบโครงการรอตัดบัญชี ให้ผู้รับผิดชอบงานดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง มอบคุณอุตกฤษฏ์ คุณจันทร์ทิพย์
และคุณกรรณิกาติดตามด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย 1)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.1 สถานการณ์การเงินของรพ.สต. ปีงบประมาณ 2558 ณ. มิถุนายน 2559
รายการ
รวมมีเงิน
รวมหนี้สิ้น
ยอดเงินคงเหลือ
รายการ
รวมมีเงิน
รวมหนี้สิ้น
ยอดเงินคงเหลือ
มติที่ประชุม รับทราบ

เมืองแปง
164,296.82
26,390.40
137,906.42

ประจาเดือน มิถุนายน 2559
โป่งสา
แม่ฮี้
แม่ปิง
เมืองน้อย
103,398.55
252,143.51 126,602.05 164,129.42
69,034.66
76,950.00
23,164.37 69,660.00
34,363.89
175,193.51 103,437.68 94,469.42

ประจาเดือน มิถุนายน 2559
แพมบก
เวียงเหนือ
ม่วงสร้อย
แม่ของ
ห้วยหมี
166,234.50 164,918.53
175,876.68 105,755.14 102,283.33
31,207.75
27,682.24
83,651.92
22,730.00 28,260.00
135,026.75 137,236.29
92,224.76
83,025.14 74,023.33

ทุ่งโป่ง
39,934.88
24,789.27
15,145.61
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3.2 คุณจันทร์ทิพย์ มีชัย
3.2.1 สืบเนื่องวาระที่ 1 หน้า 2 เรื่อง ไข้เลือดออก
คาสั่งแต่งตั้งกรรมการไข้เลือดออก ดังนี้
1) คาสั่งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอปาย
2) คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานยุทธศาสตร์ร่วมมือร่วมใจกวาดล้างยุงลาย แหล่งเกิดโรคอาเภอปาย ประกอบด้วย ทีมสคร./ทีมนคม.
แม่ฮ่องสอน/ทีมนคม.ปางมะผ้า
- วันที่ 11 ส.ค.59 ประชุมทีมคณะทางานและเจ้าหนาที่ที่เกี่ยวข้อง
- วันที่ 12-14 ส.ค.59 กิจกรรมร่วมมือร่วมใจกวาดล้างยุงลาย แหล่งเกิดโรคอาเภอปาย
- วันที่ 15 ส.ค.59 สรุปผลการดาเนินงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.2 สืบเนื่องวาระที่ 3 หน้า 3 เรื่อง งาน NCD
- งาน NCD อยู่ช่วงประเมินพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่ต้อง Control
- การประเมิน CKD ของรพ.สต.ทุกแห่ง และส่งผลให้ศูนย์ COC ด้วย
- งานหมอครอบครัว ได้นา 5 กลุ่มวัย เข้าร่วมกับศูนย์ COC แล้ว
- งาน MCH Board คัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ยง และส่งให้ศูนย์ COC เพื่อวางแผนดูแลต่อ
- กลุ่มปฐมวัย และการคัดกรอง สาหรับกลุ่มเป้าหมายจริงอาจไม่ต้องกับ ฐานHDC ให้ใช้เป้าหมายที่มีอยู่จริงในพื้นที่
- กลุ่มวัยเรียน กาลังดาเนินการอบรมผู้นานักเรียน
มติที่ประชุม รับทราบมอบรพ.และรพ.สต.ทุกแห่ง เร่งดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.2.3 สืบเนื่องวาระที่ 4 หน้า 5 เรื่อง รายงานของขวัญปีใหม่ 2559 จะต้องเก็บข้อมูลอยู่หรือไม่ และต้องดาเนินการอย่างไร
มติที่ประชุม รับทราบและให้รายงานตามปกติ หากไม่ต้องรายงานแล้ว ให้เก็บข้อมูลไว้ด้วย
3.3 คุณสุทาทิพย์ จ่าก่าซือ้
สืบเนื่องวาระที่ 3 หน้า 3 เรื่อง การพิจารณาจัดสรรตาแหน่ง พยาบาลให้แก่รพ.สต.เมืองร้อย 1 ตาแหน่ง ในปีงบ 2559 สาหรับ
พยาบาลใหม่ให้ฝึกปฏิบัติงานในรพ.ปาย ประมาณ 2-3 เดือน ก่อนพิจารณาจัดสรรให้แก่รพ.สต.นั้น ขอปรับระยะเวลาการฝึกเป็น
6 เดือน เนื่องจากจะต้องฝึกให้ครบทุกแผนก ของรพ.ปาย
มติที่ประชุม รับทราบและให้พยาบาลฝึกปฏิบัติงานในรพ.ปาย ให้ครบ 6 เดือน ก่อนพิจารณาจัดสรรให้แก่รพ.สต.ต่อไป
3.4 ประธาน
สืบเนื่องวาระที่ 5 หน้า 6 เรื่อง งบค่าเสื่อม ประจาปีงบประมาณ 2560
ให้รพ.สต.ทุกแห่ง จัดเตรียมแผนงบค่าเสื่อมของตนเองไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่อง งบค่าเสื่อม ประจาปีงบประมาณ 2560
ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและมอบให้รพ.สต.ทุกแห่งดาเนินการ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งของคณะกรรมการฯ
4.1 คุณสุทาทิพย์ จ่าก่าซื้อ
เรื่อง รายงานอุบัติเหตุ รพ.ปาย เดือน มิถุนายน 2559
ผู้บาดเจ็บ รพ.ปาย เดือน มิถุนายน 2559
ประเภท
บาดเจ็บที่
ผู้บาดเจ็บ ร้อยละ Refer ร้อยละ
ร้อยละ Admit ร้อยละ
ศีรษะ
ไทย
24 15.58
3 12.50
9 37.50
1 4.17
ต่างชาติ
130 84.42
1 0.77
18 13.85
2 1.54
รวม
154
100
4 2.60
27 17.53
3 1.95

สวมหมวก
ร้อยละ
กันน๊อค
12.00 50.00
109.00 83.85
121.00 78.57

ณ เดือน มิถุนายน 2559 เสียชีวิต 2 ราย ยอดสะสมปีงบ 2559 เสียชีวิตทั้งหมด 7 ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 คุณฐิติวรดา อัครภานุวัฒน์
4.2.1 รายงานมูลค่ายา ทางเภสัชกรของรพ.เคยจัดทาให้แก่รพ.สต.นั้น จะทาให้เหมือนเดิมหรือไม่
มติที่ประชุม รับทราบและมอบรพ.สต.ทุกแห่งจัดทารายงานมูลค่ายาเอง
4.2.2 เรื่องการก่อสร้างบ้านพักของรพ.สต.โป่งสา ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบและแจ้งคณะกรรมการ เพื่อดาเนินการตรวจรับบ้านพักของรพ.สต.โป่งสา และรพ.สต.เมืองน้อย ให้เสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
4.3 คุณอินทรจักร์ ดวงสุริยะ
4.3.1 เรื่อง วิทยุของรพ.สต.แพมบก จากการตรวจสอบของช่าง(สสจ.มส.) พบว่าวิทยุสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่จะต้องเปลี่ยน
เสาและสายของวิทยุ ขอทาง CUP ช่วยพิจารณาเรื่องงบที่ต้องใช้
มติที่ประชุม รับทราบและให้เพิ่มในงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2560
4.3.2 เรื่องการเบิกวัคซีน ของรพ.สต. จะขอเบิกเพิ่ม กรณีสูญเสียได้หรือไม่
มติที่ประชุม รับทราบและให้ดาเนินการดังนี้ (1) สาหรับวัคซีนปกติที่เบิกประจา สามารถเบิกเพิ่มได้ตามความเหมาะสม และให้
แจ้งจานวนการเบิกที่คุณประภาส (2) สาหรับวัคซีน IPV เป็นวัคซีนที่ขาดแคลน จะต้องเบิกตามจานวนเป้าหมาย และต้องเปิด
กรณีที่มีเด็ก 5 คนขึ้นไป เพื่อลดการสูญเสีย
4.3.3 เรื่องการขอหนังสือรับรองการตาย
การออกหนังสือรับรองการตาย ในเขตพื้นที่ของ รพ.สต. กรณีที่ผอ.รพ.สต.ไม่อยู่ ให้มาติดต่อขอที่รพ.ได้หรือไม่
มติที่ประชุม รับทราบและให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ในเขตเทศบาล ให้ขอหนังสือรับรองการตาย ได้ที่รพ.ปาย
(2) ในเขตรพ.สต. (ทุกแห่ง) ให้ขอหนังสือรับรองการตาย ได้ที่รพ.สต.ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของตนเอง หากผอ.รพ.สต.ไม่อยู่ ให้
รักษาการ (ดาเนินการแทน) หากมีปัญหาให้ประสานทางรพ.ปาย (ประสานแพทย์โดยตรง)

6

4.4 คุณชโลธร แสงโชติ
4.4.1 การปรับแฟ้ม PERSON ทั้งรพ.ปายและรพ.สต.ทุกแห่ง ให้เสร็จภายใน 31 ส.ค.2559
มติที่ประชุม รับทราบและมอบให้รพ.ปายและรพ.สต.ทุกแห่ง ดาเนินการให้เสร็จภายใน 31 ส.ค.2559 และเน้นการลงข้อมูลใน
โปรแกรมให้ถูกต้องและครบถ้วน
4.4.2 เรื่อง ฐานข้อมูล HDC ของ CUP ปาย ขอฝากไว้ที่ Server ของปางมะผ้าเนื่องจาก Server ของปายไม่สามารถรองรับได้
มติที่ประชุม รับทราบและจะพิจารณาการจัดซื้อ Server เพิ่มในปีงบประมาณ 2560 สาหรับข้อมูลผู้ป่วยในโปรแกรม
HospitalOS ให้เก็บ Backup ไว้ก่อน เพื่อดูข้อมูลย้อนหลัง ส่วนรพ.สต.ที่ใช้โปรแกรม Hos PCU ให้ใช้งานไปก่อนประมาณ 3 ปี
4.4.3 เรื่องการลงข้อมูลการตาย
สาหรับการลงข้อมูลการตายของรพ.ปายที่มีปัญหาเรื่องการส่งข้อมูล และจะต้องดาเนินการแก้ไข สามารถแก้ไขได้ ซึ่งจะเร่ง
ดาเนินการให้ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบมอบคุณชโลธร แสงโชติ ดาเนินการ
4.5 คุณศรีสะอาด งามเมืองปัก
4.5.1 เรื่อง การจัดสรรพยาบาลเพิ่มให้แก่ รพ.สต.ห้วยหมี 1 ตาแหน่ง จะได้อยู่หรือเปล่า
มติที่ประชุม รับทราบเนื่องจากรพ.ปาย ขาดแคลนพยาบาลเหมือนกัน จึงไม่สามารถจัดสรรให้ได้ และไม่สามารถส่งพยาบาล
หมุนเวียนไปช่วยรพ.สต.ห้วยหมีได้ ดังนั้น ให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ในรพ.สต.ทั้งหมด ให้ส่งพยาบาลหมุนเวียนช่วยกันเองก่อน
4.5.2 เรื่อง การขอยกระดับจากสสช.เป็นรพ.สต. ได้แก่
- สสช.ผีลู ขอใช้งบของ กสทช.ประมาณ 4,000,000 บาท และมีการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าอุทยานแห่งชาติ รอนาเสนอเรื่องให้
จังหวัดทราบ และจะดาเนินการในปี 2559
- สสช.แม่เหลืองหลวง มีการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวน สาหรับระยะเวลาดาเนินการยังไม่ได้กาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5.3 เรื่อง การร่วมงานแห่เทียนพรรษา วันที่ 15 ก.ค.2559 เวลา 13.00 น. พร้อมกันที่โรงเรียนปายวิทยาคาร เพือ่ ถวายให้วัดทุ่ง
โป่ง
มติที่ประชุม รับทราบและมอบเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานแห่เทียนพรรษาตามวันเลาดังกล่าว
4.6 คุณดิถี เหลืองธนะโภค
การเพิ่มรายการยาสมุนไพร ให้ครบ 5 รายการ ในปีงบประมาณ 2560 เนื่องจากปัจจุบัน มี 4 รายการ ทางคณะกรรมการจะเพิ่ม
รายการยาสมุนไพรตัวไหน ระหว่าง ครีมใบบัวบก, เจลว่านหางจระเข้
มติที่ประชุม รับทราบและเพิ่มรายการยาสมุนไพรเพิ่มอีก 1 รายการ คือ เจลว่านหางจระเข้
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 คุณฐิติวรดา อัครภานุวัฒน์
5.1.1 รพ.สต.โป่งสา ขอพิจารณาอนุมัติจ้างตาแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จานวน 1 อัตรา เพื่อช่วยแพทย์แผนไทยในการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของรพ.สต.โป่งสา
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มติที่ประชุม รับทราบและมอบรพ.สต.โป่งสา สรุปแผนการดาเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ภาระงาน เพื่อประกอบการพิจารณาครั้ง
ต่อไป
5.1.2 ขอเพิ่มรายการยาที่จาเป็นต้องใช้ในรพ.สต.โป่งสา กรณีฉุกเฉิน เช่น Salbutamol , Dexamethasone เนื่องจากเป็นพื้นที่
ห่างไกล สามารถเบิกเพิ่มได้หรือไม่
มติที่ประชุม รับทราบและมอบรพ.สต.โป่งสา สรุปรายการยาที่ต้องการขอเพิ่มและเหตุผล เสนอประธาน เพื่อประกอบการ
พิจารณาหลังจากประชุมที่จังหวัดวันที่ 15-16 ก.ค.2559
5.2 คุณวีรพล โหล่เจ
เรื่อง ขอพิจารณาสนับสนุนงบเพื่อรับนิเทศรอบ ที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 ของรพ.สต.ห้วยหมีที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และของบ
สนับสนุนเพื่อรองรับการนิเทศในปีงบประมาณ 2560 ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติงบสนับสนุนงบเพื่อรับนิเทศรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 โดยให้รพ.สต.ห้วยหมีทาหนังสือแจ้ง
รายละเอียดให้รพ.ปาย มอบคุณอุตกฤษฏ์ ดาเนินการ สาหรับปีงบประมาณ 2560 ให้รอการพิจารณาอีกครั้ง
5.3 คุณศรีสะอาด งามเมืองปัก
เรื่อง ขอพิจารณาสนับสนุนงบเพื่อรับนิเทศรอบ ที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 ของรพ.สต.เมืองแปง ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ใช้
งบประมาณทั้งหมด 35,905 บาท จะต้องดาเนินการอย่างไร
มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติงบสนับสนุน โดยให้รพ.สต.เมืองแปง ทาหนังสือแจ้งรายละเอียดให้รพ.ปาย มอบคุณอุตกฤษฏ์
ดาเนินการ
5.4 คุณพีรัญชน์ คาสม
พิจารณาพื้นที่ ออกหน่วย พอ.สว. ในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจะต้องดาเนินการให้เสร็จภายใน เดือน ก.ค.2560
มติที่ประชุม รับทราบและกาหนดพื้นที่ ออกหน่วย พอ.สว. ในปีงบประมาณ 2560 (วันศุกร์-เสาร์) ดังนี้
(1) ขุนสาใน (โป่งสา) มกราคม 2560
(2) บ้านห้วยหมี (ห้วยหมีศรีสวัสดิ์) เมษายน 2560
(3) บ้านหัวปาย ปายสองแง่ (โป่งสา) กรกฎาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
-ไม่มีมติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 15.50 น.
นางสาวกรรณิกา พิมาร จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม
นางจันทร์ทิพย์ มีชัย ตรวจ/ทาน
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เอกสารแนบท้าย
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ตามเอกสารแนบท้าย 1
1
2
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
4.4

รายละเอียดเงินโครงการ มีดังนี้ ณ 1 กรกฎาคม 2559
งบ NCD ปี 57
งบโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับ อาเภอ (DHS) จาก สสจ.มส.
งบโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในการป้องกันและลดโรคไม่ติดต่อ
(เพื่อพัฒนาหมู่บ้านตามกระบวนการหมู่บ้านจัดการสุขภาพระดับอาเภอ)
งบโครงการสนับสนุนการดาเนินงานแม่และเด็ก ปี 58 จาก สสจ.มส.
ANC=223,211.60.PAP=25,434
TSH=83,094
ติดตามงาน รพสต = 0.-

งบที่ได้รับ

งบที่ใช้แล้ว

คงเหลือ

คงเหลือรวม
ผู้รับผิดชอบ
167,783.00 (รอพี่ตะต๋าเคลียร์)
31,900.00 (รอพี่ตะต๋าเคลียร์)
4,760.00
4,760.00
เจริญศักดิ์
395,239.60
329,689.60
223,211.60
223,211.60
?????????
58,934.00 35,550.00 23,384.00
ณัฐพร จันโลหิต
83,094.00
- 83,094.00
ห้องคลอด สรุป ของอาเภอเด็กคลอด
30,000.00 30,000.00
สสอ.ปาย
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ค่าบริการป้องกันความรุนแรงของเบาหวานและความดันโลหิต(NCD)58
5.1 เงิน สสจ.มส.ฝากไว้
839,491.00 600,000.00
5.2 เงินส่วนของ รพ.ปาย
295,033.00
5.2.1 1.งบประชุมคณะกรรมการ NCD Board ระดับอาเภอ
1,500.00

1,500.00

นพ.สืบสกุล และ คุณจันทร์ทิพย์

2.สนับสนุนการตรวจทางห้องฯคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทาง ตา ไต เท้า
ฟัน ฯระดับอาเภอ
225,033.00
5.2.3 3.สนับสนุนทีมการตรวจตาด้วย Fundus ฯ ระดับอาเภอ
30,000.00 19,220.00

225,033.00
10,780.00

งานชันสูตร
คุณปาวีณา,จันทร์ทิพย์,สุทาทิพย์

-

คุณปาวีณา,จันทร์ทิพย์,สุทาทิพย์
นพ.สืบสกุล ,ปาวีณา และ รพ.สต.

5.2.2

4.สนันสุนกระบวนการ NCDs วิถีชุมชนและการปรับพฤติกรรม ระดับ
อาเภอ
5.2.5 5.จัดประชุมเชิงปฎิบัติการค่าย COPD
5.2.4

10,000.00
28,500.00

10,000.00
27,810.00

239,491.00
238,003.00

690.00
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รายละเอียดเงินโครงการ มีดังนี้ ณ 1 กรกฎาคม 2559
6
7
8
9
10
11
12
13

งบที่ได้รับ

งบที่ใช้แล้ว

งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PPA ปี 58 จาก สปสช. เป็น
ค่า TSH
งบสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการด้านทันตกรรม จากองค์การ
เภสัช
งบค่าบริการสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 59 จาก สปสช.
งบกองทุนเอดส์ งวด 1 ปี 59 จาก สปสช.
งบจิตเวช จาก สปสช.
งบ PPA งวด 1 ปี 59จาก สปสช.
เงินที่กันไว้สาหรับ สนับสนุน รพ.สต.งวด 4
งบจ่ายตามผลงาน QOF ปี 59 จาก สปสช.
รวมทั้งหมด

460,000.00 438,000.00
100,000.00
176,100.00
10,000.00
234,535.00
1,240,766.00
348,860.00

คงเหลือ

คงเหลือรวม

ผู้รับผิดชอบ

37,200.00

?????????

22,000.00
100,000.00
176,100.00
10,000.00
234,535.00
1,240,766.00
348,860.00
3,181,087.60

งานทันตกรรม
งานส่งเสริมฯ
งานเอดส์
งานจิตเวช
?????????

