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รายงานการประชุม
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอําเภอสบเมย (คปสอ.สบเมย)
ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 5 สิงหาคม 2559
ณ หองประชุมมังกร โรงพยาบาลสบเมย อ.สบเมย จ.แมฮองสอน
ผูมาประชุม
1. นายจักรี
2. นายทองคํา
3. วาที่ ร.ต.อัสชล
4. นายเจษฎา
5. นายอาทิตย
6. นางเอี่ยม
7. นายวีระเดช
8. นายไสว
9. นายทนง
10. นายกําธร
11. นายภูวดล
12. น.ส.บุณฑริกา
13. นายกฤต
14. นางวาสนา

คมสาคร
แปงมูล
บุญมาดํา
ทองนพคุณ
จิรพงศธรกุล
เศรษฐสุวรกุล
กุหลาบพนา
จีนาคํา
งอกงาม
อภิวงค
พัสกาลปกษ
ชัยบุตร
วงศนอย
วงศมิตร

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย
ประธาน
รกท.สาธารณสุขอําเภอสบเมย
รองประธาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กรรมการ
หัวหนากลุมการพยาบาล
กรรมการ
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
กรรมการ
หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย
กรรมการ
ผอ.รพ.สต.บานสบเมย
กรรมการ
ผอ.รพ.สต.เลโคะ
กรรมการ
ผอ.รพ.สต.บานอุมโละ
กรรมการ
ผอ.รพ.สต.บานผาผา
กรรมการ
ผอ.รพ.สต.บานกองกอย
กรรมการ
ผอ.รพ.สต.กองแปเหนือ
กรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เลขานุการ
หน.กลุมงานการจัดการ รพ.สบเมย ผูชว ยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายอรรจน
สุขเสริฐ
วาที่ ร.ต.ทวีพันธ วิศวกลกาล
นางจรัสศรี
วิศวกลกาล
นายธวัชชัย
จันตาล
นางณิชานันท บุญมาดํา
นายอรรควัชร รัตนวงค
นายนพดล
ริยะสาร
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หัวหนากลุมงานทันตกรรม
หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
หัวหนากลุมงานเวชศาสตรฯ
หัวหนาหนวย นคม.ที่ 1.1.1
ผอ.รพ.สต.บานหวยมวง
ผอ.รพ.สต.แมสามแลบ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ลาพักผอน
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ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.

นางรัตนา
น.ส.รัชนู
น.ส.ณิชนันทน
นายเจริญพร

มีมิตรภาพ
คลอยพวงทอง
กันชนะ
ปนหยา

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
รพ.สบเมย
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สบเมย
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.บานหวยมวง
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.แมสามแลบ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. โดยนายจักรี คมสาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย เปนประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
ประธานที่ประชุม : แจงเพื่อทราบดังนี้
เรื่ อ งแจ ง จากการประชุ ม คณะกรรมการวางแผนและประเมิ น ผล ครั้ ง ที่ 7/2559 ในวั น ที่
28 กรกฎาคม 2559
1. นโยบายของ ทา นปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ฯ คือ ทา นต องการที่จ ะยื น ยั น กับ ทาง เจ า หน า ที่
สาธารณสุข มีดังนี้
1.1 ขอให เ จ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข สื่ อ สารทํ า ความเข า ใจกั บ อสม.และประชาชนในเรื่ อ งของ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา โดยยืนยันวา จะไมมีการยกเลิกระบบบัตรทอง ทั้งนี้ ทางนโยบายถือวาเปนสิทธิ
ของประชาชนคนไทยที่จะไดรับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
1.2 กระทรวงเพิ่มงบประมาณสนับสนุนโครงการ Long Term Care ในสวนของโครงการดูแลระยะ
ยาว สําหรับผูสูงอายุทางรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจาก 600 ลานบาท เปน 900 ลานบาท
1.3 ภาครัฐตั้งเปาภายในป 2560 จะมีคลินิกดูแลสุขภาพประจําครอบครัวครบ 1 ลานครอบครัว
และมุงสูเปาหมายทุกพื้นที่ทั่วประเทศในป 2570 ตั้งเปามีคลินิกหมอครอบครัว 2,200 แหง ในป 2570
ดวยการทํางานรวมกันในทุกระดับ ทุกมิติ ดวยแพทยเฉพาะทางดานเวชศาสตรครอบครัว รวมกวา 6,500 ทีม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพประชาชนใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เรื่องนี้ทางรัฐบาล ใหความสําคัญและ
ไดเขียนไวในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดวย ก็คือเปนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ซึ่งคาดหวังไววาคนไทยจะมีหมอ
ประจําครอบครัวทุกครอบครัว
1.4 ทานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯขอบคุณ ทางมูลนิธิหมออนามัย สมาคมหมออนามัย ชมรม
สาธารณสุขแหงประเทศไทย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขชุมชม เจาหนาที่ รพ.สต.ทุกทานที่ไดรวมกับทาง อสม.
ขับเคลื่อน “โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไทองคราชัน” ซึ่งเปนโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ป ทานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดขอบคุณทุกฝายที่ให
ความรวมมือขับเคลื่อนเปนอยางดี
1.5 สําหรับขอเสนอแนะทั้งหมดของ ชมรม ผอ.รพ.สต.(แหงประเทศไทย) ที่จะใหทางกระทรวงได
ดําเนินการในเรื่อง โครงสรางของรพ.สต.นั้ น มีการแบงเปน 3 สวนคือ งานบริหาร งานบริการและงาน
วิชาการในสวนอัตรากําลังคาตอบแทนเหมาจายงบประมาณ งบดําเนินงานขั้นต่ํา หรือวาวิเคราะหของทาง
กระทรวงสาธารณสุขไดรับไปดําเนินการทั้งหมด ซึ่งจะมีหนังสือแจงมาภายหลัง
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1.6 ในสวนของการดําเนินงาน รพ.สต.ก็จะเนนเรื่องของครอบครัว โดยมีการสนับสนุนแพทยให
เรียนรูแพทยมากขึ้น ในสวนของกรอบโครงสรางของ รพ.สต.ก็แสดงเปน 3 กลุม คือ ทีมสงเสริม รักษาและ
สนับสนุนในสวนของอัตรากําลัง แลวในสวนของการกําหนดตําแหนงเปนชํานาญการพิเศษใหกับ รพ.สต.มีการ
พิจารณาตามปริมาณงานคลินิกหมอครอบครัว(PCC) และในสวนของงบ Fix cost ไดมีการกําหนดตามระดับ
ใหญกลางเล็กซึ่งจะมีหนังสือแจงเขามาวาใหมีการจายในอัตราที่ไมนอยกวาที่กําหนดใหทั้งประเทศ
1.7 ทานปลัดเนนย้ําใหมี เจาหนาที่ รพ.สต.ทุกแหง สง ตัวแทน เขารวมประชุม กวป.สสจ. หรือรวม
ประชุมทางระบบ Video Conference ของ สสจ. มาเจอกันอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
1.8 ตองการเห็นความสําเร็จของ Small Success ในระดับตางๆ ที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดทํา
ขอตกลงกับผูบริหารในแตละระดับ
1.9 เรื่อง การลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เชิญชวนขาราชการและผูมีสิทธิ์ ออกไปใช
สิทธิ์ลงประชามติใหไดจํานวนมากที่สุด
มติที่ประชุม ; - ที่ประชุมรับทราบ –
2. เรื่อง Ambulance Safety เพิ่มความปลอดภัยของรถสงตอผูปวย เชน กลองติดรถพรอม GPS ให
ตรวจสภาพรถพยาบาลฉุกเฉินและมีการบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ การตรวจสอบความเสี่ยงเรื่องการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล กอน/ขณะขับรถของพนักงานขับรถโรงพยาบาล เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ขอให
มีการเปาวัดระดับแอลกอฮอลในเลือดกอนขับรถทุกครั้ง
มติที่ประชุม ; - ที่ประชุมรับทราบ –
3. เรื่อง การควบคุมปองกันและแกไขปญหาไขเลือดออก เนนการลงพื้นที่เปาหมาย เชน โรงเรียน ให
เนนการขอความรวมมือจากชุมชนในการควบคุมปองกันโรค และใหมีการติดตามการดําเนินงานในพื้นที่วามี
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง ให Admit ผูปวยทุกราย ซึ่งในป 58 ประเทศไทยทั้งปตั้งแต มกราคมถึงธันวาคม
ประเทศไทยมีคนไข ไขเลือดออกอยู 102,000 ราย เสียชีวิต 102 ราย และในป 59 ตั้งแตมกราคมจนถึง
ปจ จุ บั น ประเทศไทยมีผู ป ว ยไขเ ลือดเสี ย ชี วิ ต 19 ราย ในภาคเหนื อยังไมมีคนเปน ไขเ ลื อดออกเสี ย ชี วิ ต
แตกอนที่จะประชุม กวป. เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 จังหวัดแมฮองสอนมีผูปวยไขเลือดออกเสียชีวิต
1 ราย ที่อําเภอขุนยวม ก็เปนเรื่องที่นาเศราใจมาก ถามีคนไข หนึ่งพันคนแลวเสียชีวิตก็ยังอยูในคาเฉลี่ยของ
ประเทศ แตขณะนี้จังหวัดแมฮองสอนมีผูปวย 395 ราย เสียชีวิต 1 ราย และเปนรายแรกของภาคเหนือ ถือ
วามีความรุนแรงมากที่สุด จึงมีการประชุมครั้งใหญซึ่งจะไดนําเสนอตอไปวา ในที่ประชุมในวันนั้นมีมติอยางไร
บาง ทั้งนี้ ป ญหาที่ได นํ าเสนอทางจั งหวั ด ก็คือ ความรว มมือในการกําจั ด แหล งเพาะพัน ธ ยุ งยั งมีป ญหาอยู
โดยเฉพาะปญหาที่มากที่สุดคือ ในสวนราชการ บานพักของขาราชการ พนักงานราชการ ไมคอยใหความ
รวมมือในการกําจัดแหลงเพาะพันธยุง และใน 2 สัปดาหที่ผานมาก็คือสัปดาหที่ 26 ถึง 28 กลุมที่มีปญหาใน
สวนของไขเลือดออกมากที่สุดก็คือ กลุมอายุ 10 ถึง 14 ป กลุมอายุชวงนี้จะเปนชวงที่ติดไขเลือดออกมาก ก็
คือเด็กนักเรียนเริ่มปวย ทางผูวาราชการมีนโยบายวาในโรงเรียน นําโลชั่นทากันยุงไปทาใหกับนักเรียนกอน
เขาแถวแปดโมงเชาและพักเที่ยง ใหไปเอาโลชั่นทากันยุงที่ สสอ. แตถา สสอ.ยังไมมีโลชั่นทากันยุง ทานสั่งวา
ใหทางอําเภอจัดซื้อเบื้องตนกอน ซึ่งในสวนนี้ทาง อบจ.ก็มีการจัดสรรมาในเดือนสิงหาคมนี้ และชวงเชาใหภาร
โรงหรือวาครูไปพนสเปรยในหองนักเรียนเพื่อจะฆายุงตัวแกกอนที่นักเรียนจะเขาเรียน ทางผูวาก็ไดออกคําสั่ง
ให ผอ.โรงเรียน ดําเนินการ และใหถายรูปสงใหผูวาดูดวย
มติที่ประชุม ; - ที่ประชุมรับทราบ –
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4. ในเดือน กันยายนนี้ จะเปนชวงของการประเมินผล ปดงบประมาณป 2559 ครั้งนี้ทางจังหวัดก็จะ
มีการสุมสํารวจ จะมีการจัดเวทีประเมินผลทบทวน และจัดทําแผนยุทธศาสตร กลยุทธหลักในภาพรวม ใหไป
เปดเว็บไซตของ สสจ.แมฮองสอน ที่เปนตัวชี้วัดของทุกอําเภอ ทานนายแพทย สสจ. แจงวา ขอใหทุกอําเภอ
ตรวจสอบใหต รง เพราะในป จจุ บัน ทางพื้น ที่ก็ยืน ยั นมาว าผลการคัด กรอง 95 เปอร เซ็นต แตทั้งนี้ ขอมูล
ออกมาอยูที่ 70 เปอรเซ็นต ขอใหชวยกันตรวจสอบดูวาผิดพลาดตรงไหน โดยใหแตละอําเภอวิเคราะหมาวา
เปนเพราะอะไร ทําไมลงขอมูล แตไปโชวที่จังหวัดขอมูลถึงต่ํา และใหสรุปบทเรียนที่ผานมา วาปญหาของเรา
คืออะไร เพราะทุกอยางจะตองเปนตามแผน
ซึ่งปนี้ในเดือนตุลาคม ทางจังหวัด จะมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรของจังหวัดแมฮองสอน ป 60
เดือนพฤศจิกายน มีคําสั่ง ใหเวลาแตละอําเภอไปแตกแผนของแตละอําเภอโดนใหไปทําแผนปฏิบัติ
การ แลวเขียนโครงการสงใหจังหวัดภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ และจังหวัดจะอนุมัติใหในสัปดาหที่สอง
ของเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
ดังนั้น เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง สัปดาหแรกของเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เปนชวงเวลาของอําเภอ
สบเมย จะจัดทําแผนหลังจากที่เดือนตุลาคมไปทําแผนที่จังหวัดเพื่อที่จะไดเอาไปทําตอในโครงการเพราะฉะนั้น
ในช วงเดือนสิงหาคมและกันยายนนี้ก็ฝ ากทําผลงานและส งผลงานพรอมสรุป ผล สรุ ปเร็วก็จะไดมีเวลาไป
ทบทวนผลงานที่ยังไมสําเร็จในอําเภอ
มติที่ประชุม ; - ที่ประชุมรับทราบ –
5. กลุมบริหารงาน สสจ.มส.ฯ แจงวาในสวนของงบดําเนินการ จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ทั้ง
จังหวัดดําเนินการไป 78 เปอรเซ็นต งบลงทุนได 26 เปอรเซ็นต ทั้งนี้การกอสรางของ รพ.สต.แมกองแปเหนือ
นั้นมีปญหาในสวนของการทําสัญญาที่ลาชา ขณะนี้ไดทําสัญญาและดําเนินการกอสรางงวดที่หนึ่ง ทางหัวหนา
คนงานไดรายงานในที่ประชุมรับทราบ สวนสถานการณการเงิน ขณะนี้ โรงพยาบาลแมสะเรียงอยูในวิกฤต
ระดับ 7 ตอกันสามเดือน และที่ไลตามมาก็คืออําเภอสบเมย ตอนนี้วิกฤตอยูในระดับ 5 จังหวัดใหดูวาเหตุใด
อําเภอสบเมย ถึงมีสถานการณการเงินเขาสูวิกฤตระดับ 5 ไดอยางไร และแจงวาสองเดือนสุดทายนี้ไมควรกอ
หนี้เพิ่ม เพราะตองบริหารตัวเองใหไดจนถึงสิ้นป เพื่อรองบประมาณใหมทจี่ ะมา
มติที่ประชุม ; - ที่ประชุมรับทราบ –
6. ทานรองฯ พญ.วลัยรัตน ไชยฟู ไดแจงถึงการตรวจโรงพยาบาลในดานการเงินการคลัง ประเด็นทีม
CFO จังหวัดไดมีขอสั่งการ 4 ขอ ที่ตองดําเนินการเรงดวน ดังนี้
6.1 ใหโรงพยาบาลลงไปดูเรื่องระบบศูนยการจัดเก็บรายได/ระบบการจัดซื้อจัดจางพัสดุ ยังไม
Flow Chart โครงสราง บทบาทหนาที่และผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ประเด็นที่ตองดําเนินการ ใหจัดทํา Flow
Chart ทั้งหมด และ จังหวัดไดจัดทํา Flow ศูนยการจัดเก็บรายได และระบบพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง,คลัง,
เจาหนี้ ใหแลวเสร็จภายใน 30 สิงหาคม 2559
6.2 Substock คลังยาและเวชภัณฑ Lab บางแหงมี Stock คอนขางมาก บางรายการไมตรง
และขาดการตรวจเช็คยืนยันแบบ Stock card ประเด็นที่ตองดําเนินการตอ มีระบบตรวจเช็ค ยืนยันแบบ
Stock card และ ทบทวนอัตราการใชเฉลี่ย ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 สิงหาคม 2559
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6.3 ทะเบียนคุมรายการครุภัณฑไมเปนปจจุบัน ใหจัดทําทะเบียนคุมรายตัว รายการครุภัณฑให
เปนปจจุบัน ดําเนินการใหเสร็จภายใน 15 สิงหาคม 2559
6.4 การแจงคุมและรับรูเจาหนี้ /ตามจายเจาหนี้บางแหงลาชา และไมเปนปจจุบัน ใหแจงหนี้ไม
เกิน 1 Wks. และจัดเตรียมเอกสารให พรอมที่จะเบิกจายใหแลวเสร็จภายใน 1 เดื อน จ ายหนี้ แบบ Firstin/First-out ดําเนินการทุกเดือน ตามจายภายใน 15 สิงหาคม 2559
มติที่ประชุม ; - ที่ประชุมรับทราบ –
7.หนี้ ร ะหว า งโรงพยาบาลนั้ น จนถึ ง เดื อ นมิ ถุน ายนขอให โ รงพยาบาลต า งๆจ า ยภายในวั น ที่ 15
สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่มีปญหามีที่สุดคือสบเมย ไมยอมจายหนี้ คือถาสบเมยยอมจายหนี้โดยเฉพาะแมสะเรียง เงิน
เราก็จะไมพอ ซึ่งตอนนี้สบเมยเราวิกฤตระดับ 5 ถาจายใหแมสะเรียงตามที่จังหวัดสั่ง สบเมยก็คงขึ้นมาที่วิกฤต
ระดับ 7 ไดประชุมกรรมการบริหารฯ ถาตองจายใหแมสะเรียงสบเมยวิกฤตขึ้นในระดับ 7 จริง เปนที่แปลกใจ
เพราะวาสบเมยไมเคยวิกฤตเลย แลวอยูๆก็ขึ้นมาวิกฤตในระดับ 5 แลวตองเอาเงินจายใหแมสะเรียง จังหวัดจึง
ใหทางสบเมยไปทบทวนดูวาเกิดปญหาอะไร ฝากทางทีมคุณวาสนาฯ และทีมการเงิน ชวยวิเคราะหสมุดบัญชี
อีกรอบ จังหวัดไดสั่งการมาวาใหสบเมยจายหนี้ใหกับแมสะเรียงดวย เพราะวาแมสะเรียงวิกฤตระดับ 7 ถามี
ปญหาอะไรทางจังหวัดจะลงมาดูแลให ตอนนี้เราตองทําบัญชีใหเปนปจจุบัน
มติที่ประชุม ; - ที่ประชุมรับทราบ –
8. การสํารวจสภาวะสุขภาพของประชาชน ในสวนของการประเมินผลลัพธของงานในปลายป ก็จะ
ดําเนินตามวิธีวิจัยเปนการสุมตัวอยาง ซึ่งการสุมในครั้งนี้ก็จะแบงเปนพื้นที่เปาหมายเปน 3 เขต ก็คือเขต
เทศบาล 1 หมูบาน เขตของพื้นราบ 3 หมูบาน และ เขตพื้นที่สูง 4 หมูบาน ซึ่งรวมแลวแตละอําเภอก็จะมี
หมูบานเปาหมาย จะทําการเก็บขอมูล อยู 8 หมูบาน ตออําเภอ ซึ่งในสวนนี้ทางจังหวัดไดกําหนดมาแลว วามี
ที่ไหนบางซึ่งเปนพื้นที่มีปญหา และกลุมเปาหมายในครั้งนี้มีอยู 7 กลุม คือ
กลุมที่ 1 กลุมหญิงตั้งครรภรายใหม การดูแลครรภ สุขภาพ
กลุมที่ 2 เด็กอายุ 30-๓๖ เดือน เรื่องของวัคซีน เรื่องโภชนาการเด็ก
กลุมที่ 3 กลุมเด็กวัยเรียน คือ สุขภาพเด็กนักเรียนในโรงเรียน
กลุมที่ 4 กลุมวัยรุน กลุมที่มีอายุมากกวา 15 ป
กลุมที่ 5 กลุมวัยทํางาน ที่มีอายุมากกวา 35 ป
กลุมที่ 6 กลุมผูสูงอายุและผูพิการ
กลุมที่ 7 สถานประกอบการรานชํา ดูเรื่องของยา อาหาร เครื่องสําอาง เครื่องดื่ม บุหรี่
ในสวนนี้ไดเชิญทางอําเภอมารับทราบเพื่อจัดเก็บขอมูล ในระหวางวันที่ 8-20 สิงหาคม 2559
นี้ จังหวัดสนับสนุนงบประมาณการลงในพื้นที่ หลังจากเก็บขอมูลเสร็จจะมีทีมจังหวัดแมฮองสอนมาวิเคราะห
ขอมูล ซึ่งขอมูลเหลานี้จะนํามาทําแผนยุทธศาสตรป 2560-2565 ของจังหวัดตอไป
มติที่ประชุม ; - ที่ประชุมรับทราบ –
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9. เรื่องไขเลือดออก เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 มีการประชุมไขเลือดออก เนื่องจากมีผูเสียชีวิต
1 ราย มีการสรุปมติ 5 ขอ ดังนี้
1 ทางจังหวัดจะทําหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดเพื่อลงนาม แจงใหหนวยงานองคกรปกครองสวน
สวนทองถิ่นใหความรวมมืออยางจริงจัง โดยใหนายอําเภอเปนหัวหนาทีมในการลงพื้นที่ มีการทําประชาคม
และขอให มีความชั ด เจนในเรื่ องของการคืน ข อมูล ให กับ ชุ มชน การกํ าหนดบทบาทให กับ ชุ มชนที่จ ะต อ ง
กําหนดการควบคุมโรค อาจตองมีมาตรการแบบใหรางวัล การลงโทษ และดําเนินการตามประชาคม และจะมี
หนังสือแจงใหกับทางอําเภอ ฉีดพนสารเคมี ที่ผานมามีปญหาการฉีดพนสารเคมี ที่ยังขาดองคความรู การพน
สารเคมี ซึ่งการพนฯ ยังไมมีประสิทธิภาพอาจขอความรวมมือจากทีมงานของหนวยควบคุมโรคนําโดยแมลงที่
อยูในพื้นที่ หากยังไมไดผลอาจตองใชมาตรการในขอ ๒.คือ
2.ใหใชอํานาจของผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอนตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค ซึ่งจะเนนที่อําเภอปาย
ตําบลเวียงใตและพื้นที่บางสวนของอําเภอแมสะเรียง
3.หนังสือสั่งการของทานผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอนโดยใหผูบริหารสถานศึกษา พื้นที่เปาหมาย
คือ กลุมโรงเรียนที่มผี ูปวยไขเลือดออก จะใชมาตรการ ทายา เชา-บาย พนสเปรยในหองเรียน
4.ใชคําสั่งของผูวาฯ ในการใชมาตรการ พ.ร.บ.ควบคุมโรค เพื่อแจงกับสมาคมผูใหบริการดานที่พัก
และสถานที่รับนักทองเที่ยวคางคืน ใหความรวมมืออยางจริงจัง
5. แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป กระทรวงสาธารณสุข (ตุลาคม 2559 – พ.ศ. 2579)
Vision = เปนองคหลักดานสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี เปนองคกรหลักดาน
สุขภาพใหประชาชนมีสุขภาพดี
Mission = พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอยางมีสวนรวมและยั่งยืน
เปาหมาย = “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
ดวยการสรางคานิยมบุคลากร 4 ดาน core values (MOPH) ดังนี้
1. Mastery คือบุคลากรตอง มีภาวะผูนํา เปนนายของตัวเอง ที่ตองเอาชนะโลภ โกธร หลง ใหได
2. Originality สรางสรรคสิ่งใหมๆ ดวยการกําหนดนโยบายที่เปนประโยชนตอประชาชน
3. People centered approach เอาประชาชนเปนศูนยกลาง
4. Humility บุคลากรตองออนนอมถอมตน เพราะทํางานเพื่อประชาชน ชักชวนและกระตุนใหคน
ดูแลสุขภาพตนเอง
ซึ่งคานิยมที่สรางไวนี้ จะเปนของบุคลากรสาธารณสุข ไมวาจะเปลี่ยนรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวง
สาธารณสุข คานิยมนี้ก็จะยังอยูคูกับบุคลากร
มติที่ประชุม ; - ที่ประชุมรับทราบ –
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10. โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไทองคราชัน มูลนิธิหมออนามัย ที่เปนตนเรื่อง โดย
การมีสวนรวมของชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย สมาคมหมออนามัยและสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
4 องคกรหลัก ของโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไทองคราชัน โดยมีระยะในการทํางาน 3 ป
ไดรับสนับสนุนงบประมาณจาก สสส จังหวัดแมฮองสอนไดรับนโยบายจะมี นางสาวพิมล เกิดมงคล นายจักร
พงษ ศรีเมือง และนางอุมาภรณ มาละวิชัย จังหวัดแมฮองสอนจะขับเคลื่อนในวันที 9 สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด แมฮองสอน และขอเชิญผูรับ ผิดชอบงานบุหรี่ ผูรับผิ ดชอบภาคประชาชน
ผู รั บ ผิ ด ชอบงาน อ.ส.ม.ไปจั ด กิ จ กรรม เริ่ มจั ด กิจ กรรมโครงการฯ ในวั น ที่ 9 สิ งหาคม 2559 ณ สสจ.
แมฮองสอน หลังจากนั้นจะมีการชี้แจงรายละเอียดของการดําเนินงานของจังหวัดแมฮองสอน และชวงบาย มี
การลงนาม TOR ทําขอตกลงในโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไทองคราชัน จะมีงบประมาณใน
การสนับสนุน อําเภอสบเมยไดรับสนับสนุน 11,550 บาท (สบเมยมี 58 หมูบานๆละ 199 บาท)
มติที่ประชุม ; - ที่ประชุมรับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม คป.สอ.ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
ณ หองประชุมสบเมยรวมใจ โรงพยาบาลสบเมย
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยใหมีการแกไขเอกสารดังนี้
แกไขเอกสาร หนา ๑ จาก ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เปน ครั้งที่ 6/2559 วันที่
11 กรกฎาคม 2559
มติที่ประชุม ; - รับรองรายงานการประชุมดังกลาว -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุม คป.สอ.ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 13 มิถุนายน 2559
3.1 นางวาสนา วงศมิตร
หัวหนากลุมงานการจัดการทั่วไป
3.1.1 เรื่ องสืบ เนื่อง การจั ดซื้อรถสนับ สนุ น รพ.สต. (อางถึงเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่
8/2559 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559) ไดสั่งซื้อรถยนตกระบะบรรทุกยี่หอโตโยตา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ สีน้ําเงิน จํานวน 2 คัน
ราคา 1,900,000 กวาบาท กับบริษัท โตโยตานครพิงค เชียงใหม จํากัด และไดดําเนินการตรวจรับเรียบรอย
แลว โดยคณะกรรมการตรวจรับ คือ 1.นายอรรจน สุขประเสริฐ 2.นายทองคํา แปงมูล 3.นายไสว จีนาคํา 4.
นายทนง งอกงาม และ 5.นายคําหลา สุขสมบูรณ เพื่อจัดซื้อให รพ.สต. ในอําเภอสบเมย 2 แหง ตามบันทึก
การประชุม คปสอ.ครั้งที่ 6/2559 เดิมที่เคยแจงวาเปนของ รพ.สต.อุมโละ และ รพ.สต.เลโคะ ขอใหที่ประชุม
พิจารณาทบทวนและมีมติ วารถ 2 คันนี้ จะมอบให รพ.สต.ใดบาง ถาวันนี้มีมติออกมาวามอบที่ไหนก็สามารถ
มารับกุญแจพรอมรถยนตไดเลย เตรียมไวใหเรียบรอย
มติที่ประชุม ; - ใหดําเนินการตามการแจ งของสาธารณสุขอําเภอสบเมยวา สํานักงานสาธารณสุขจังหวั ด
แมฮองสอนไดสั่งการมอบรถใหทั้งสองคันใหกับ รพ.สต.บานอุมโละ 1 คัน และ รพ.สต.บานเลโคะ 1 คัน สวน
เรื่องหนังสือจัดซื้อจัดจางทางจังหวัดสงมาที่โรงพยาบาลเพื่อใหโรงพยาบาลจัดซื้อจัดซื้อจัดจาง และขณะนี้ได

เครื อข่ายบริ การสุขภาพสบเมย (คปสอ.สบเมย)
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ดําเนินการจัดซื้อและตรวจรับเรียบรอยแลว ขอให รพ.สต.ดังกลาว ดําเนินการรับรถยนต และใหนํารถยนตคัน
เกาพรอมเอกสาร มาสงมอบให สสอ.สบเมย เพื่อประชุมพิจารณามอบให รพ.สต.ที่มีความตองการ ตอไป 3.2 นายทองคํา แปงมูล
สาธารณสุขอําเภอสบเมย
3.2.1 เรื่องสืบเนื่อง (หนา 4 ขอ 3.1) เรื่องเครื่องวัดความดันของเด็ก ขณะนี้ไดจัดซื้อหรือ
ยัง หรือดําเนินการถึงขั้นตอนไหนแลว
มติที่ประชุม ; - ยังไมไดจัดซื้อเนื่องจาก ไมมีการแจงใหฝายจัดซื้อทราบ ทางผูจัดซื้อฯไดแจงวา หากมีมติในที่
ประชุม ใหจัดซื้อวัสดุการแพทย ขอใหแจงฝายหรือผูรับผิดชอบการจัดซื้อทราบดวย เพราะฝายจัดซื้อไมทราบ
ขอมูล ไมมีเรื่องแจงถึงฝายแตอยางใด ตอไปใหทําแผนการจัดซื้อใหฝายจัดซื้อ ตองมีหลักฐาน เวลามาประเมิน
จะได มีห ลั กฐาน ต อไปถาต องการอะไรขอให เ ขีย นใบเสนอความต องการ ทั้งนี้ ขอคุณเจษฎา ทองนพคุ ณ
หัวหนากลุมการพยาบาล ประสานงานกับฝายจัดซื้อดวย เพราะยอดผูปวยไขเลือดออกมีมากขึ้น รพ.สต. 8
แหง มีความจําเปนตองใช
3.2.2 เรื่องสืบเนื่อง (หนา 4 ขอ 3.2) เรื่องพยาบาลจบใหม ประชุมครั้งที่ผานมา แจงให
หัวหนาฝายการพยาบาล โดยนางจรัสศรี วิศวกลกาล รับเรื่องไวแทน ใหดําเนินการจัดตารางการฝกปฏิบัติงาน
ของพยาบาลบรรจุใหม ที่มารายงานตัว เมื่อเดือน เมษายน 2559
มติที่ประชุม ; - ใหพยาบาลบรรจุใหม ฝกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสบเมย โดยเนนฝกที่ ER และ หองคลอด ถึง
สิ้นเดือนสิงหาคม 2559 นี้ สวนเดือนกันยายน 2559 ฝกปฏิบัติงานที่ รพ.สต.บานกองกอย และเดือน
สุดทาย เดือนตุลาคม ใหแยกยายไปฝกปฏิบัติงานสถานที่จริง ที่พยาบาลบรรจุใหมไดสังกัด

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 นายจักรี คมสาคร

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย

4.1.1 เรื่องการดําเนินงานโครงการ 28 โครงการ ของ CUP อยากทราบความคืบหนาของ
ทุกโครงการ วาขณะนี้ไดดําเนินการกี่เปอรเซ็นตแลว ตามที่ทานนายแพทย สสจ.แมฮองสอน ไดสั่งการมาในที่
ประชุมใหเรงรัดโครงการใหแลวเสร็จทันเวลา คือ เดือนสิงหาคม-กันยายน 2559 ใหไปทํากิจกรรมทบทวน
ผลงาน ซึ่งเหลือเวลาอีก 1 เดือนเทานั้น ตองสรุปผลงานในเดือนกันยายนนี้ ขอมูลที่ไดจังหวัดจะนําไปวิเคราะห
เพื่อดูวาอําเภอสบเมย มีปญหาตรงไหนตองแกไข จุดออน จุดแข็ง ทั้งนี้ขอหารือ นัดวันประชุมสรุปโครงการ
เพื่อสรุปรายงานความคืบหนาการดําเนินงานโครงการตางๆ และอยากทราบรหัสที่สามารถเขาถึงขอมูลได
มติที่ประชุม ; - นัดประชุมวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุม สสอ.สบเมย สวนรหัสที่สามารถ
ตรวจสอบขอมูลคือ 11207 เขาไปที่เว็ปไซตของ สสจ.แมฮองสอน จะมีระบบควบคุมโครงการ พอเขาไปจะ
ใหกรอกรหัส ก็ใสรหัส 11207 นี้ไดเลย ดําเนินการตามขั้นตอน ตรวจเช็คขอมูลเสร็จเรียบรอยไปบันทึกขอมูล
ก็จะเปนสีเขียว
4.1.2 เรื่องโรคไขเลือดออก การควบคุมโรคมีปญหาอะไรหรือไม ในที่ประชุม กวป.สสจ.
แมฮองสอน ใหตรวจสอบปญหาคนพนที่ไมไดรับการอบรมมาหรือไม พนถูกวิธีหรือไม เพราะยาไมสามารถผสม
ในเครื่องไดตองมาผสมขางนอก ซึ่งจะมีเทคนิคในการผสมยา และเวลาที่เหมาะสมในการพน ไมใชตามใจผูพน
เครื อข่ายบริ การสุขภาพสบเมย (คปสอ.สบเมย)
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เพราะจะทําใหถึงแกชีวิตได สวนยากันยุงไดกระจายไปในโรงเรียน มีอําเภออื่นๆที่ไดสงรูปภาพทาง Line ยาทา
กันยุงลงไปถึงนักเรียนแลว ขอใหอําเภอสบเมยดําเนินการและถายรูป สงใหแพทยใหญทราบดวย
มติที่ประชุม ; - ที่ประชุมรับทราบ 4.2 นางวาสนา วงศมิตร

หัวหนากลุมงานการจัดการทั่วไป

4.2.1 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ทานรองผูวาราชการจังหวัดขอประชุมเรื่องกรมวังผูใหญ
ฯ ที่จะมาเยี่ยมโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 และใน วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ไป
โรงเรียนลองแพวิทยา ตามกําหนดการถาเปลี่ยนแปลงอยางไรจะแจงใหทราบอีกที สวนของสาธารณสุข เปน
การจัดนิทรรศการของโรงเรียน สวนใหญก็จะเปนกิจกรรมของโรงเรียน กําหนดการที่เขามาใหทางโรงเรียน
จัดการกําหนดการที่ชัดเจนกวานี้ แจกแจงวาใครมีหนาที่อะไร แลวนําเขาที่ประชุมอีกครั้ง เพราะที่เสนอมายัง
ไมคอยชัดเจน และทานแจงมาวาวันที่ 27-29 มกราคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อาจจะเสด็จมา
ที่เดิมเพราะวาปที่แลวไมไดลงมาปนี้ก็คาดวาจะลงมาที่เดิมก็จะแจงใหทางเราทราบไว
มติที่ประชุม ; - ควรจะเตรียมทีมไวใหพรอม เพราะจะตองออกไปใหบริการแนนอน –
4.2.2 จากที่ประชุมในเรื่องของแนวทางการปรับปรุงคุณภาพบัญชี มีเยอะมากขอให ทุก รพ.
สต. เขาไปดูในเรื่องของ แนวทางการตรวจสอบภายใน การบัญชี การพัสดุ รวมทั้งระบบควบคุมภายใน ทั้งหมด
มีอยู 4 หัวขอ ทั้งนี้สงขอมูลไปแลว ถาอยากใหทางโรงพยาบาลชวยเหลือ แจงเขามาพรอมกับเอกสาร และ
ชวยกันดูแล
มติที่ประชุม ; - ที่ประชุมรับทราบ 4.2.3 เรื่องเงินอุดหนุนสถานะสิทธิ์ของเรา ณ ปจจุบันมีอยู 1,768,000 บาท สําหรับเงิน
UC ที่ใชจายทุกวัน เหลืออยูประมาณ 520,000 กวาบาท คาดวาจะไมถึงกันยายนนี้ แตสําหรับเงินตรงนี้กัน
ไวใหกับไตรมาสเรียบรอยแลว และขอให สงขอมูลเขามาตอนนั้นก็มี อุมโละ และเลโคะที่ยังไมไดสงขอมูลมา
เพราะวากันวงเงินใหแลว รพ.สต อื่นๆ ดําเนินการเบิกจายใหเรียบรอยแลวสามารถติดตอไดที่การเงิน สวน
คาใชจายอื่นๆในกรณีเรงดวนเชนคาน้ําคาไฟตองมาดูในเรื่องของ คณะกรรมการวาคาใชจายสวนไหนที่จําเปน
ที่ตองใชจายจริงๆ เชนกรณี 1,900,000 บาทที่ซื้อรถยนตมาทําใหวงเงินลดลงมามาก ซึ่งมีผลทําใหอยูวิกฤต
ระดับ 7 แตละไตรมาสจะมีปญหานิดหนอยเพราะทางโรงพยาบาลก็แจงมาวาบางครั้งสงไมพรอมกัน บางครั้ง
ทางฝายบริหารก็ไมไดจัดซื้อให ตองรอใหครบถึงจะจายได ซึ่งตอไปก็ไดจัดรูปแบบกันใหมวา ไมใหเกิดความ
ลาชา จะบริหารอยางไร ใหแลวเสร็จทันทวงที
มติที่ประชุม ; - ขอใหทุก รพ.สต.รวบรวมนํามาสงในครั้งเดียว กอนไตรมาส 1 เดือน เพราะไดกําหนดจํานวน
เงินแตละไตรมาสไวแลว ใหสงมากอนลวงหนาเพราะวาถารอใหถึงกึ่งกลางผานไปสองเดือน เงินใน รพ.สต.
อาจจะช็อตได ในสวนของไตรมาสสุดทายนี้ ขอให รพ.สต.ทุกแหง รวบรวมทั้งหมดแลวสงใหคุณวาสนา วงศ
มิตร เพื่อจะไดพิจารณาเสนอใหทานประธานไดรวดเร็ว
4.2.4 สถานการณก ารเงิ น ในส ว นของ รพ.สต.ตั้ ง แต ต น ป ถึง วั น ที่ 2 สิ งหาคม 2559
660,843.73 บาท คือรายการที่จายให รพ.สต.
มติที่ประชุม ; - ที่ประชุมรับทราบ –
4.2.5 ขณะนี้โครงการและแผนงานตางๆ เรงลงพื้นที่ ทั้งของ โรงพยาบาล และ รพ.สต.
เครื อข่ายบริ การสุขภาพสบเมย (คปสอ.สบเมย)
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พบปญหา เกี่ยวกับเรื่องการไปทํางาน เชน งานจิตเวช งานทีต่ องลงพื้นที่ ซึ่งตองลงไปชวยกันนําเสนอ ปญหา
คือว ากอนที่จ ะลงไปขอใหมีเ วลาแจงลว งหนาเพราะวาบางทีกลุ มเปาหมายไมอยูอยางเชน วั นรุ งขึ้นจะไป
ปฏิ บั ติ ก าร ซึ่ง ยากต อ การที่จ ะไปประสานงานและเวลาลงพื้น ที่ บ างครั้ ง ออกไปแล ว ว าจะลงไปที่ นั่ น ที่นี่
เจาหนาที่ไปแลว คนไขไมสะดวกหรือไมไดนัดไวกอน จึงขอใหทกุ ฝายทําโครงการลวงหนา จะไดเปนแนวทางที่
ชัดเจน จะไดจัดเวลาไปทํางานพรอมกันได
มติที่ประชุม ; - สรุปขอตกลงวาทุกงานในโรงพยาบาลถาฝายไหนจะลงพื้นที่ขอใหแจง รพ.สต. ใหทราบกอน
ออกพื้นที่เปนรายเดือน ทุกงาน รวมถึงงานอนามัยโรงเรียน ใหสงทุกๆ 1 เดือน
4.3 นายอาทิตย จิรพงศธรกุล

หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม

4.3.1 เรื่ องแจ งเพื่อทราบและพิจ ารณาจากกลุ มงานเภสั ช กรรม สสจ.แมฮองสอน จะจั ด เวที
นําเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ประจําป 2559 ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 ณ หอง
ประชุมอาคาร สว. โรงพยาบาลศรีสังวาลย มีกําหนดปดรับผลงานวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ซึ่งผลงานของ
คปสอ.สบเมย ที่จะเขารวมงานมีดังนี้
1. การนําเสนอดวยวาจา
- R2R ระดับโรงพยาบาล / ประสิทธภาพของระบบการดูแลผูปวยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังแบบองครวมหอผูปวยใน โรงพยาบาลสบเมย นําเสนอโดย งานหอผูปวยใน
- R2R ระดับ รพ.สต. / รูปแบบการดูแลรักษาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงโดยทีมสห
วิชาชีพ นําเสนอโดย รพ.สต.กองกอย
- นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ ระดับ โรงพยาบาล / โปรแกรม OPD LOG นําเสนอโดย
กลุมงานประกันสุขภาพ
- นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ระดับ รพ.สต. / หมุนปุบ เจอปบ นําเสนอโดย รพ.สต.กอง
แปเหนือ
2. การนําเสนอดวยโปสเตอร
โปสเตอรระดับโรงพยาบาล
1.การพัฒนาระบบการบันทึกเวชระเบียนหองคลอด นําเสนอโดย งานหองคลอด
2.ยาสํารองแตละจุด มีคาอยามองขาม นําเสนอโดย กลุมงานเภสัชกรรม
3.การพัฒ นาระบบการคัดแยกผูป ว ยโดยใช เ กณฑ Emergency Severity Index
รวมกับการใชปายสีคัดแยกผูปวย นําเสนอโดย งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
4.การลดความคลาดเคลื่อนกอนการจายยาที่เกิดจากยาชื่อพองมองคลาย นําเสนอ
โดย กลุมงานเภสัชกรรม
5.การพัฒนาระบบเครือขายผูดูแลผูปวยซึมเศราในชุมชน นําเสนอโดย กลุมงานเวช
ปฏิบัติครอบครัว
6.อุปกรณแปลงภาพถายรังสีดิจิตอลราคาประหยัด นําเสนอโดย กลุมงานทันตกรรม
โปสเตอรระดับ รพ.สต.
1.แผนที่ชี้ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ นําเสนอโดย รพ.สต.หวยมวง
2.Set ปาออน นําเสนอโดย รพ.สต.ผาผา
3.สื่อทันตสุขศึกษา 2 ภาษา นําเสนอโดย รพ.สต.แมสามแลบ
เครื อข่ายบริ การสุขภาพสบเมย (คปสอ.สบเมย)
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4.กราฟชีวิต พิชิต BR นําเสนอโดย รพ.สต.เลโคะ
5.การใช ค วามเหมาะสมของผู ที่มี บ ทบาทในการดู แลช อ งปากของบุ ต รและการ
ทํางานเชิงรุกกับการมารับบริการในระหวางเกิดโรคในชองปาก นําเสนอโดย รพ.สต.เลโคะ
3. บอร ด นิ ท รรศการ หั ว ข อ “การป อ งกั น และควบคุม โรคไขเ ลื อ ดออก” ระดั บ คปสอ.
นําเสนอโดย กลุมงานเวชปฏิบัติฯ โรงพยาบาลสบเมย
4. ภาพถาย หัวขอ “คนสําราญ งานสําเร็จ” โดยคุณเล็ก วงศงาม และทีมงาน
มติที่ประชุม ; - ที่ประชุมรับทราบ –
4.4 นายเจษฎา ทองนพคุณ
หัวหนากลุมการพยาบาล
4.4.1 เรื่อง งาน ICS กําหนดการประชุม ชวงนี้มีความเสี่ยงในเรื่องน้ําปาไหลหลาก จะมี
การซองแผน ในวันศุกร ที่ 19 สิงหาคม 2559 นี้
4.4.2 วันที่ 12-13 กันยายน 2559 เครือขายสํานักพยาบาล จัดประชุมเรื่องของระบบ
ความเสี่ยงในวิชาชีพฯ
4.4.3 ระบบส งต อ ผู ป ว ย Refer ขอนั ด ประชุ ม ในวั น ที่ 11 สิ ง หาคม 2559 ขอให ทาง
รพ.สต.เขารวมประชุม
4.4.4 เรื่องการวางแผนการคลอดฉุกเฉิน ฝาก ทุก รพ.สต.ประสานผูรับผิดชอบ ตรวจสอบ
และสรุปเปนรายเดือนหมูบานใดมีผูปวยที่จะคลอด และคลอดวันไหน แตละเดือนมีกี่เคส มีภาวะเสี่ยงหรือไม
อยางไร ขอใหสรุปอยางละเอียด
4.4.5 เรื่องการตรวจสอบสัญญาณวิทยุของเครือขาย การสื่อสารของระบบ เปนปกติหรือไม
หากเกิดเหตุฉุกเฉิน จะไดประสานงานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ขอใหเช็ควาสัญญาณปกติหรือไมและใหแต
ละทีม่ ีการประสานงานตอบรับขณะเช็คดวย
มติที่ประชุม ; - ที่ประชุมรับทราบ –
4.5 นายไสว จีนาคํา
ผอ.รพ.สต.เลโคะ
4.5.1 ทางการไฟฟาแจงวา จะไดใชๆไฟฟาในชวงเดือนธันวาคมนี้ ทาง รพ.สต. ขอสนับสนุน
ชางโรงพยาบาลสบเมย ชวยประเมิน วัสดุไฟฟา ให รพ.สต.เลโคะ ดวย
4.5.2 การเดินทางชวงหนาฝนเปนอันตรายตอเจาหนาที่และประชาชน จะมีตนไมใหญลม
เกิดอุบัติเหตุบอย ขอเสนอเลื่อยยนต เพื่อเปนเครื่องมือประจํารถเวลาเดินทางที่ ระยะทางไกลๆ เวลาเกิดเหตุ
จะไดแกไขสถานการณได
มติที่ประชุม ; - ที่ประชุมรับทราบ –
4.6 นายวีระเดช กุหลาบพนา

ผอ.รพ.สต.บานสบเมย

4.6.1 หองประชุม รพ.สต.บานสบเมย ยังไมมีโตะและเกาอี้ จึงขอสนับสนุน ซึ่งราคา มีหลาย
เกรด จะขอความเห็นชอบในที่ประชุมวาจะใหจัดซื้อในเกรดไหน ราคาเทาไหร โดยจะทําหนังสือเสนอพรอมใบ
เสนอราคา

เครื อข่ายบริ การสุขภาพสบเมย (คปสอ.สบเมย)
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มติที่ประชุม ; - ทําหนังสือเสนอเขามาที่ รพ. พรอมรายละเอียด เพื่อพิจารณา วาทั้งหมดตองใชงบประมาณ
เทาไหรอยางไร 4.6.2 เรื่องซอมรถยนต ของ รพ.สต.บานสบเมย
มติที่ประชุม ; - ฝากทางหัวหนาบริหาร ชวยตรวจเช็ควาดําเนินการถึงขั้นตอนไหนแลว และแจงใหทราบอีก
ครั้ง 4.7 นายทนง งอกงาม

ผอ.รพ.สต.บานอุมโละ

4.7.1 เรื่องการซอมแซมบานพัก ไดดําเนินการไปเรียบรอย และไดแจงทําหนังสือมาที่ รพ.
แลว ขณะนี้ไมทราบวาอยูในขั้นตอนไหน
มติที่ประชุม ; - ไดแจงทางไลน วาแบบแปลนผิดแบบเล็กนอย ติดตอพัสดุเรื่องการซอมแซมบานพัก ไดเลย
4.7.2 เรื่อง รถคันเกา จะดําเนินการอยางไร สวนรถใหมสามารถนําวิทยุรถเกามาใสได
หรือไม อยางไร และโครงเหล็กขางหลัง มีความจําเปนตองใชโดยเฉพาะในหนาฝน จะขอในที่ประชุมพิจารณา
ดวย
มติที่ประชุม ; - รถเกา ขอใหนํามาคืนที่ สสอ.สบเมย พรอมเอกสาร เพื่อประชุมพิจารณาให รพ.สต.ที่เสนอ
ความตองการ และจะแจงให คปสอ.ทราบ สวนสิ่งตอเติมรถคันใหม เชนวิทยุ โครงหลังคา ให รพ.สต.อุมโละ
และ รพ.สต.เลโคะ ทําหนังสือ พรอมใบเสนอราคา ในวงเงินไมเกิน 30,000 บาท เสนอมายัง รพ.สบเมย –
4.8 นายภูวดล พัสกาลปกษ
ผอ.รพ.สต.บานกองกอย
4.8.1 ขอสนับสนุนไฟฉุกเฉินติดผนัง ในสวนของหอง ER จํานวน 1 ชุด เนื่องจาก รพ.สต.
บานกองกอย ไฟฟาดับบอย
มติที่ประชุม ; - ที่ประชุมรับทราบ –
4.9 น.ส.ณิชนันทน กันชนะ
รพ.สต.บานหวยมวง
4.9.1 ขอขอคุณทาง CUP ที่สนับสนุนงบประมาณ จนไดรับรางวัล รพ.สต.ดีเดน
มติที่ประชุม ; - ที่ประชุมรับทราบ –
4.10 นายกฤต วงศนอย
ผูชวยสาธารณสุขฝายวิชาการ
4.9.1 ทานรอง ปถม นวลคํา จะมาประชุม เรื่องการสํารวจสภาวะสุขภาพของประชาชน ใน
วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ สสอ.สบเมย โดยแบงเปน 5 ทีม
มติที่ประชุม ; - ที่ประชุมรับทราบ –
4.11 วาที่ ร.ต.อัสชล บุญมาดํา
ผูชวยสาธารณสุขฝายบริหาร
4.11.1 เรื่ องไขเ ลื อดออก ผู ป ว ยของระดั บ ประเทศจะมี 20,037 ราย ผู ป ว ยเสี ย ชี วิ ต
ระดับประเทศมี 20 ราย ในสวนของจังหวัดแมฮองสอนมี 359 ราย กําลังปวยมี 137 ราย พิจารณาในสวน
เครื อข่ายบริ การสุขภาพสบเมย (คปสอ.สบเมย)
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ของอําเภอแมสะเรียง อําเภอสบเมย สถานการณนี้ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 อําเภอสบเมยมีผูปวยทั้งหมด
11 รายในพื้นที่ 5ราย นอกพื้นที่6รายกระจายอยูทั้งหมด 8 หมูบานเปน 12 เปอรเซ็นตตอหมูบานทั้งหมด
หมูบาทั้งหมดมี 58 หมูบานผูปวย 10 รายในเดือนกรกฎาคม สําหรับผูปวยสวนใหญในกลุมของอายุ29-39ป
การดําเนินงานไดสรุปจากการที่ประชุมเปนคราวๆคือ พนสเปรยหมอกควัน การกําจัดแหลงเพาะพันธและ
ลูกน้ํายุงลายในพื้นที่เกิดโรครวมถึงพื้นที่เสี่ยง และสวนของพื้นที่ไมเกิดโรคและใหสํารวจสัปดาหละ 2 ครั้ง รวม
สุมสํารวจในหมูบานที่เกิดโรค ที่เสี่ยงทุกๆสัปดาหจะมีการรายงานประจําเดือนสงใหจังหวัด
มติที่ประชุม ; - ที่ประชุมรับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 นายทองคํา แปงมูล
สาธารณสุขอําเภอสบเมย
5.1.1 แจงเรื่อง 70 วันอันตราย นายอําเภอเปนประธาน ผอ.รพ. เปนรองประธาน และ
สสอ.เปนเลขา ฯ
5.1.2 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ขอเชิญเจาหนาที่ รพ.สต. รวมงานวันแมแหงชาติ ณ
โรงเรียนสบเมยวิทยา ภาคเชา ใสชุดปกติขาว ภาคค่ําใสเสื้อสีฟา และภาคเขาในสวนของสาธารณสุขจะมีการ
จัดนิทรรศการ และเปดโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไทองคราชัน ทานนายอําเภอเห็นชอบ และ
ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดโครงการฯ ขอใหมารวมงานพรอมเพรียงกัน เวลา 8.00 นาฬิกา
5.2 นายกฤต วงศนอย
ผูชวยสาธารณสุขฝายวิชาการ
5.2.1 ขอแจงรายละเอียดการแตงกาย ในสวนราชการของ สสจ.แมฮองสอน
วันจันทร ชุดขาราชการสีกากี
วันอังคาร ชุดกระเหรี่ยง/ละหวา
วันพุธ ชุดไทยใหญ
วันพฤหัส ชุดสุภาพ (เสื้อสีสม To Be Number One)
วันศุกร ชุดไทย (ผาพื้นเมือง ผาฝาย/ผาไหม)
เลิกประชุม 17.00 น.
ลงชื่อ................................................................ผูบันทึกการประชุม
( นายกฤต วงศนอย )
ลงชื่อ................................................................ผูตรวจรายงานการประชุม
( นายทองคํา แปงมูล )

เครื อข่ายบริ การสุขภาพสบเมย (คปสอ.สบเมย)

