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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย (คปสอ.สบเมย) 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันอังคาร ที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. 256๔ 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายทองค า        แปงมูล  สาธารณสุขอ าเภอสบเมย          ประธานกรรมการ 
2. นายอรรจน์         สุขเสริฐ  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม  กรรมการ 
3. นายเจษฎา ทองนพคุณ  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล            กรรมการ 
4. นายอาทิตย์        จิรพงศธรกุล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  กรรมการ 
5. นางเอ่ียม สุวรรณสังข ์  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  กรรมการ 
6. นางจรัสศรี  วิศวกลกาล  หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ กรรมการ 
7. นางสายสุนีย์  กุลศิร ิ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
8. นางศุภาพิชญ์  ตาค า  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
9. ว่าที่ ร.ต.อัสชล   บุญมาด า              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
10. นายไสว จีนาค า  ผอ.รพ.สต.บ้านเลโค๊ะ   กรรมการ 
11. นายอัครวัชร์ รัตนวงค ์  ผอ.รพ.สต.แม่สามแลบ   กรรมการ 
12. นายก าธร อภิวงค ์  ผอ.รพ.สต.บ้านผาผ่า   กรรมการ 
13. นายทนง งอกงาม  ผอ.รพ.สต.บ้านอุมโล๊ะ   กรรมการ 
14. นางณิชานันท ์ บุญมาด า  ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยม่วง                      กรรมการ 
15. นายวีระเดช   กุหลาบพนา  ผอ.รพ.สต.บ้านสบเมย   กรรมการ 
16. นายภูวดล         พัสกาลปักษ์          ผอ.รพ.สต.บ้านกองก๋อย   กรรมการ 
17. นายเจริญพร  ปินทยา   ผอ.รพ.สต.กองแปเหนือ   กรรมการ 
18. นางวาสนา วงศ์มิตร  หน.กลุ่มงานการจัดการ รพ.สบเมย  กรรมการและเลขานุการ 
19. นายกฤต วงศ์น้อย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการและผช.เลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ 
๑. นายจักรี คมสาคร    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย (ติดราชการ)   
๒. นายติยา ไพรสูงส่ง    แทน หัวหน้าหน่วยนคม. ที่ ๑๐.๑.๑ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายประเทือง สุพาพรณ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ผู้เข้าร่วมประชุม 
๒. นางสาวธีรกุล ทองประดิษฐ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ผู้เข้าร่วมประชุม 
๓. นางสาวพรรณปพร ก้อนมณี    นักวิชาการสาธารณสุข   ผู้ช่วยบันทึก  

 
            
เปิดประชุมเวลา 10.๐๐ น. โดยมี สาธารณสุขอ าเภอสบเมย เป็นประธานในที่ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
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วาระก่อนการประชุม 
๑. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สสอ.สบเมย นางสาวธีรกุล ทองประดิษฐ์  
มติที่ประชุม : รับทราบ  

เรื่องแจ้งจากที่ว่าการอ าเภอสบเมย 
๑. การด าเนินมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid -19) ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดตาม

สถานการณ ์Covid -19 ใน Line ศูนย์ประสานงานโควิด เพ่ือแจ้งข่าวให้แก่ชาวบ้าน 
๒. การปฏิบัติงานคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid -19) ณ  จุดตรวจถาวรบ้านแม่สวด  

เริ่มด าเนินการแบบเข้มข้น ตั้งแต่วันที 4 มกราคม ที่ผ่านมา ยกระดับเป็นจุดตรวจที่ส าคัญที่สุดของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่  3 มกราคม ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาเยี่ยมจุดตรวจถาวรบ้านแม่
สวด ซึ่งมามอบหมายงานที่ส าคัญที่จะต้องคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid -19) มีข้อปฏิบัติดังนี้ 
๑. ติดตั้ง Wifi และติดตั้ง QR Code “สวัสดีแม่ฮ่องสอน” เพ่ือให้ผู้เดินทางได้ลงทะเบียนข้อมูลผู้เดิน

ทางเข้ามาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๒. วัดอุณภูมิร่างกายของผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกคน 
๓. นายอ าเภอสบเมยขอเชิญประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคในวันที่ 13 มกราคม ๒๕๖๔ 

๓. การปฏิบัติงานตรวจคัดกรองของทุกต าบล ให้เฝ้าระวัง ให้อสม.ไปติดตาม เมื่อมีบุคคลเข้ามาในพ้ืนที่ 
๔. นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด หน้าบ้านน่ามอง เน้นเรื่องความสะอาดและภูมิทัศน์ ไฟฟ้าต้องติดตั้งให้

แสงสว่างเพียงพอ  
มติที่ประชุม : รับทราบ  

เรื่องแจ้งจากการประชุมกวป.จ.แม่ฮ่องสอน 
ประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ โรงพยาบาลปาย อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๑. Covid - 19 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต เน้น ลดการติดเชื้อ ลดการเสียชีวิต และให้มี

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจน้อยที่สุด  
๒. เมื่อพบผู้ติดเชื้อมากจะต้องสร้างโรงพยาบาลสนาม จังหวัดแม่ฮ่องสอนสร้างโรงพยาบาลสนามไว้ที่สนามกีฬา

กลางบ้านป่าปุ๊ 60 เตียง เมื่อเกิดภาวะวิกฤตจะรับการบริการจากพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาล ส่วนพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจะต้องมาปฏิบัติหน้าที่แทนพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาล ส่วนการเก็บ Case นั้น 
ต้องเก็บศูนย์ละ ๒๐๐ ราย อ.สบเมย มี ๒ ศูนย์ให้เก็บ ๔๐๐ Case เน้นกลุ่มแรงงานต่างด้าว 

๓. ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ติดตั้งโปรแกรม สวัสดีแม่ฮ่องสอน เพ่ือให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สามารถกรอกข้อมูลและบันทึกข้อมูลได้ 

๔. ยกเลิกการทรงงานพอ.สว.ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ อ.แม่ลาน้อย เนื่องจากสถานการณ์ 
Covid – 19 

 
๕. ยกเลิกการเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โรงเรียนล่องแพวิทยาและโรงเรียนบ้านแม่หลุย ทรงพระประชวรเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุทรงพระออกก าลัง
กาย  
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๖. การตรวจราชการรอบปกติของเขตสุขภาพที่ ๑ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอสบเมย 1 – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในวันที่ 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะน าเสนองาน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล  
แม่สะเรียง ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องไปร่วมรับฟังการน าเสนอ ทีมนิเทศฝ่ายต่างๆจะเข้าพ้ืนที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ภาคบ่าย ไปรพ.สต.แม่สามแลบ เยี่ยมรพ.สต.แม่สามแลบ เยี่ยมจุดผ่อนปรนแม่สามแลบ  
รพ.สต.สบเมยเตรียมสถานที่และข้อมูลด้วย 
๒ กุมภาพันธ์ ภาคเช้า จุดชมวิวกลอเซโลและบุญเลอ ศูนย์พักพิงแม่ลามา แวะรพ.สต.เลโค๊ะ  
และมารับประทานอาหารกลางวันที่โรงพยาบาลสบเมย 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
เรื่องแจ้งจากหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ 
๑. งบการด าเนินการสนับสนุนสสอ.ทุกแห่ง  3 เดือน ๕0,000 บาท 
มติที่ประชุม : รับทราบ  

เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๑. กรอบการตรวจราชการ ม.ค.64 – มี.ค.64 

- เน้นตรวจตามประเด็น ๖ ประเด็น 
- ก าหนดข้อมูล HDC  จ.แม่ฮ่องสอน  
- ตรวจราชการของอ าเภอสบเมย ในวันที่ 1 - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๒. การย้ายของข้าราชการ ส่งเอกสารก่อนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
๓. เรื่องประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุข  สังกัดส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อให้ถือปฏิบัติตามรอบการประเมิน ที่ 1  
(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  และรอบการประเมินที่ 2 (1  เมษายน  2564– 30  กันยายน 
2564)  โดยก าหนดน้ าหนักในการประเมิน  ดังนี้ 

ประเภทบุคลากร น้ าหนักผลสัมฤทธิ์งาน(คะแนน) น้ าหนักสมรรถนะ(คะแนน) 
ข้าราชการ 70 30 

ลูกจ้างประจ า 70 30 
พนักงานราชการ 80 20 
พนักงานกระทรวง 80 20 
ลูกจ้างชั่วคราว 80 20 

  (1) กลุ่มข้าราชการ 
  - รอบท่ี 1 วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
  - รอบท่ี 2 วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 

ประเภทข้าราชการ ผลสัมฤทธิ์ของงานคิดสัดส่วนคะแนนร้อยละ 70 และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
คิดสัดส่วนคะแนนร้อยละ 30 ระดับผลการประเมินและคะแนนการประเมิน  
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ดีเด่น  ร้อยละ  90-100 ร้อยละการเลื่อน 3.50-6.00 
ดีมาก  ร้อยละ  80-89.99 ร้อยละการเลื่อน 2.80-3.49 
ดี  ร้อยละ  70-79.99 ร้อยละการเลื่อน 2.00-2.79 
พอใช้  ร้อยละ  60-69.99 ร้อยละการเลื่อน 1.00-1.99 
ต้องปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ  60.00  ร้อยละการเลื่อน     0 

(2) กลุ่มลูกจ้างประจ า 
ดีเด่น  ร้อยละ  90-100 
ยอมรับได้ ร้อยละ  60-89.99 
ต้องปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ  60.00 

(3) กลุ่มพนักงานราชการ 
ดีเด่น  ร้อยละ  95-100 ร้อยละการเลื่อน 3.90-6.00 
ดีมาก  ร้อยละ  85-94.99 ร้อยละการเลื่อน 2.90-3.89 
ดี  ร้อยละ  75-84.99 ร้อยละการเลื่อน 2.80-2.89 
พอใช้  ร้อยละ  65-74.99 ร้อยละการเลื่อน 1.00-2.79 
ต้องปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ  65.00  ร้อยละการเลื่อน    0 

4) กลุ่มพนักงานกระทรวง 
ดีเด่น  ร้อยละ  95-100 ร้อยละการเลื่อน 3.90-6.00 
ดีมาก  ร้อยละ  85-94.99 ร้อยละการเลื่อน 2.90-3.89 
ดี  ร้อยละ  75-84.99 ร้อยละการเลื่อน 2.80-2.89 
พอใช้  ร้อยละ  65-74.99 ร้อยละการเลื่อน 1.00-2.79 
ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ  65.00  ร้อยละการเลื่อน     0 

(5) กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว 
ดีเด่น  ร้อยละ  95-100 ร้อยละการเลื่อน 3.90-6.00 
ดีมาก  ร้อยละ  85-94.99 ร้อยละการเลื่อน 2.90-3.89 
ดี  ร้อยละ  75-84.99 ร้อยละการเลื่อน 2.80-2.89 
พอใช้  ร้อยละ  65-74.99 ร้อยละการเลื่อน 1.00-2.79 
ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ  65.00  ร้อยละการเลื่อน     0 
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การให้ข้าราชการออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพฯ  (รูปที่ 1) 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รูปที่ 2 ) 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
  :  การรับรองรายงานการประชุม คป.สอ.สบเมย  ครั้งที่ ๙/2563  
  วันจันทร์ ที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๓ ณ ห้องประชุมสบเมยรวมใจ โรงพยาบาลสบเมย 
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มติที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุม คป.สอ.สบเมย   ครั้งที่ ๙/2563 
   วันจันทร์ ที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๓ 
                   หากมีการแก้ไขให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขาฯ 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 งบบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 
      ๑. งบการด าเนินงานจะได้รับการสนับสนุนภายในเดือนนี้และจะเน้นเรื่อง Covid – 19  
 ๒. การจ้างงานยังไม่รับเพ่ิมทุกต าแหน่ง 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
 
 
3.2  การบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ 

๑. ผลงาน  IP ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลดลงไปตามสถานการณ์ Covid – 19 
๒. Covid – 19 ลดกระจาย ลดสูญเสีย ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
๓. การส่ง Lab โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ส่งได้ 3 รอบ  รอบท่ี ๑ เวลา ๑๐.๐๐น. รอบท่ี ๒ เวลา 14.00 น. และ

รอบท่ี ๓  เวลา 1๗.00 น. ถ้ามีการส่ง Lab ให้แจ้งโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ไว้ก่อน 
๔. แผนงาน คร. การรักษา Covid – 19 โรงพยาบาลปาย โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลแม่สะเรียงและ

โรงพยาบาลสนาม ซ่ึงต้ังไวท่ี้สนามกีฬากลาง บ้านป่าปุ๊ 
๕. สรุปอุบัติเหตุ การเกิดอุบัติเหตุสูง ในอายุน้อย ให้เน้นในเรื่อง HL 
๖. นโยบาย ๓ หมอ เน้นไปตามนโยบาย 
๗. แนวทางประชาสัมพันธ์ Line : Maehongson Health  

         Facebook : Covid – 19 , ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
3.3  การพัฒนาหน่วยบริการ 

๑. การเตรียมความพร้อมของพสช.  
- เน้นคนในพื้นที่  
- สามารถเรียนที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ 

คุณสมบัติ  
- อายุ 18 ปีบริบูรณ์  
- วุฒิ ม.๖ ขึ้นไป 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
๓.๔ EPI 
ว่าที่ร้อยตรีอัสชล บุญมาด า ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอสบเมย 
    ๑. ผลการรณรงค์วัคซีนโปลิโอในวันที่ 15 ธันวาคม ๒๕๖๓ 
กลุ่มเด็กไทย 0-5 ปี เป้าหมาย 2,339 คน ผลงาน 2,336 คน คิดเป็น 95.6% 
เด็กต่างด้าว รพ.สต.สบเมย รพ.สต.แม่สามแลบ เป้าหมาย ๘๐ คน ผลงาน ๗๕ คน 
ศูนย์อพยพแม่ลามาและหมู่บ้านแนวชายแดน เป้าหมาย 3,538 คน  ผลงาน 3,246 คน คิดเป็น 91.7% 
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ศูนย์อพยพแม่ละอูน เป้าหมาย ๓,๒๖๗ คน ผลงาน 1,540 คน 
๒. มาตรการ Covid-19 

- ให้เจ้าหน้าที่โหลดแอพ “หมอชนะ”ทุกคน  
- ตั้งด่านตรวจตรวจถาวรแม่สวด ให้ผู้เดินทางลงทะเบียนเข้าพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
- อ าเภอสบเมยมีจุดคัดกรองที่แตกต่างจากอ าเภออ่ืน ซึ่งอบต.แต่ละแห่ง ได้ตั้งจุดคัดกรองผู้เดินทางเข้ามา

ในพ้ืนที่ ส าหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีนโยบายการกักตัว   
- บทบาทหน้าทีข่องอบต.  

๑. รับลงทะเบียน วัดไข้ สัมภาษณ์ ลงในแบบฟอร์ม 
๒. กรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าสู่อ าเภอสบเมย 
 

- บทบาทหน้าที่ของรพ.สต. 
๑. รับแจ้ง,ประสานข้อมูลจากอบต. อสม.  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรณีมีผู้ที่มีไข้  
๒. ให้รพ.สต.สอบสวนและรักษาเบื้องต้น แนะน าให้เฝ้าระวังตัวเอง 14 วัน  
๓. ถ้าเป็นไข้แล้วมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส และมาจากพ้ืนที่ควบคุมเข้มข้น ดังนั้นทาง

โรงพยาบาลชุมชนจะลงไปสอบสวนโรคเอง 
บทบาทหน้าที่ของผู้น าชุมชน 
๑. ค้นหาผู้ที่มาจากต่างจังหวัด  และ ณ ตอนนี้ไดย้กเลิก Zero report Covid-19 แล้ว 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
๓.๕ ไข้เลือดออก 
-ไม่มีเรื่องแจ้งในที่ประชุม- 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
๓.๖ TB (วัณโรค) 
ว่าที่ร้อยตรีอัสชล บุญมาด า ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอสบเมย 

 ไตรมาสแรก ต.ค. – ธ.ค. 63  การคัดกรอง TB ในกลุ่ม Active ผู้สัมผัส ผู้ติดเชื้อHIV ผู้ติดสุรา ต่างด้าว 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ป่วยCKD ระดับ 4 และ ๕  

 ภาพรวมอ าเภอสบเมย 431 คน ด าเนินการแล้ว ๓๘๑ คน                
- กลุ่มผู้สัมผัส  รพ.สบเมย เป้าหมาย 108 คน ผลงาน 90 คน คิดเป็น ๘๓ %  รพ.สต.ผาผ่า 90% รพ.

สต.เลโค๊ะ๑๐๐% รพ.สต.ห้วยม่วง ๑๐๐% รพ.สต.แม่สามแลบ ๖๘%  รพ.สต.สบเมย ๗๙%  
- กลุ่มติดสุรา รพ.สต.กองแปเหนือ 100% รพ.สต.กองก๋อย ๐% รพ.สต.ผาผ่า 84% รพ.สต.แม่สามแลบ 

๒๐%   รพ.สต.เลโค๊ะ 58% รพ.สต.สบเมย 50% รพ.สต.หว้ยม่วง 100% รพ.สต.อุมโล๊ะ 25%  
ตัวอย่าง รพ.สต.ห้วยม่วง ใช้เวทีอสม. ประชุมอสม.ทุกเดือนในวันที่ 20 เจ้าหน้าที่จะได้รับไฟล์ทะเบียนจาก
โรงพยาบาลและให้อสม.ไปติดตามคนไข้ตามรายชื่อที่ได้รับมาตรวจที่โรงพยาบาล 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
3.๗ การส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่ทุรกันดาร 

- วันที่ 25 มกราคม 64 ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน รพ.สต.ละ 2 แห่ง พยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุข เข้า
ร่วมประชุมระบบส่งต่อ (EMS) และให้รพ.สต.ทุกแห่งเช็คอุปกรณ์การฉุกเฉินและเช็คสภาพอุปกรณ์ พร้อมให้
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ความรู้ในการส่งต่อผู้ป่วยCovid-19 และให้ผู้รับผิดชอบงานส่ง Checklist พร้อมกับรูปภาพอุปกรณ์มาให้
ทางเจ้าหน้าที่ทางER โรงพยาบาลสบเมย 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
3.8 วิทยุสื่อสาร  

- ในวันพรุ่งนี้ 13 มกราคม 64 เวลา 10.00 น. ทางสสจ.แม่ฮ่องสอนจะเช็ควิทยุสื่อสารของรพ.สต.ทุกแห่งใน
สสอ.    สบเมย 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 
3.9 การด าเนินงานการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในโรค URI และAD (RDU) 
  1. URI รพ.สต.ผาผ่ายังไม่ผ่านเกณฑ์  
      AD รพ.สต.กองแปเหนือ รพ.สต.เลโค๊ะ ผ่านเกณฑ์  
 รพ.สต.แม่สามแลบ รพ.สต.อุมโล๊ะ ยังไม่สามารถติดต่อได้ และจะแก้ไขข้อมลูให้แล้วเสร็จภายในเดือนหน้า 

๒. ทีมงานเภสัชฯโรงพยาบาลสบเมยจะไปช่วยดูรพ.สต.กลุ่มเป้าหมาย 
๓. พบผู้ป่วยแพ้ยา Dicrofinac แล้วมีอาการใจสั่น ซึ่งผู้ป่วยซื้อยามาจากร้านยาแห่งหนึ่ง  
๔. RDU 2564 

RDU ในชุมชน รพ.สต.กองก๋อย     
RDU ในโรงเรียน รพ.สต.เลโค๊ะ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
3.10 ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 
-ไม่มีเรื่องแจ้งในที่ประชุม- 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
เรื่องแจ้งจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย 
นายทองค า แปงมูล สาธารณสุขอ าเภอสบเมย 

 กรอบการตรวจราชการ ม.ค.64 – มี.ค.64 
เน้นตรวจตามประเด็น     - ก าหนดข้อมูล HDC  จ.แม่ฮ่องสอน 1-2 ก.พ.64  
การย้าย ส่งก่อน 12 ก.พ. 64 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
นายชัยพร สงวนจิตร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

๑. การส ารวจแรงงานต่างด้าว แม่สามแลบ 4 คน ไม่ได้ด าเนินกิจการ บ้านคอนผึ้งมีสถานบริการ มีเจล
แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย ม.3 ต.แม่สวด มี 3 คน มีเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย ม.8 ต.
สบเมย ไม่มีลูกจ้างแล้ว 

๒. การจัดท าบัตรอสม.  ให้อสม.ที่ยังไม่ได้ใช้บัญชีธกส.ให้ไปเปิดใช้บัญชีธกส.ด้วย  
ให้อสม.ใหม่ไปรับบัตร Smart card ที่ธกส. ส่วนคนที่เป็นอสม.เก่าแล้วและลาออกแล้วให้น าบัตร Smart 
card ไปคืนที่ธกส. 
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๓. การรับผลประโยชน์การรับเงินของอสม.  
หลักฐานการขอรับบัตร  

 ใบมรณบัตรของผู้ตาย ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านที่เขียนว่าตาย  
 ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับ

ผลประโยชน์  
๔. อสม.ใหม่ 6 คน หม. 3 อล.๑ กป.๒ ให้แต่ละรพ.สต.ท าใบรับรองผ่านการอบรมเพ่ือยืนยันว่าท างานได้ 
๕. การรายงานหมอกควัน ให้ส่งก่อน 12.00 น. ทุกวัน ลงวันที่ตั้งแต่ 30 ธันวาคม 2563  

รพ.สต.ต้องมีห้องปลอดฝุ่น ๑ ห้อง  
มติที่ประชุม : รับทราบ  
 
นายกฤต วงศ์น้อย ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอสบเมย 

๑. การตรวจน้ าในโรงเรียน น้ ามีสารหนู  
๒. การอบรมฟ้ืนฟูพยาบาลเวชฯ ท่านใดท่ีสมัครไว้แล้ว เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 สามารถขอรับ

เงินคืนได้ที่วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี เชียงใหม่ได้ 
๓. สสจ.แม่ฮ่องสอน เรียนเชิญผู้รับผิดชอบงาน ITA เข้าร่วมประชุม ในวันที่21 –2๒ มกราคม ๒๕๖๔  

มติที่ประชุม : รับทราบ  
เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

นายก าธร อภิวงค์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผาผ่า 
-ไม่มีเรื่องแจ้งในที่ประชุม- 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
นางณิชานันท์ บุญมาด า   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยม่วง 

 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวิทยุสื่อสารสสช.แม่หลุย 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
นายไสว จีนาค า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเลโค๊ะ 
-ไม่มีเรื่องแจ้งในที่ประชุม- 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
นายภูวดล พัสกาลปักษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกองก๋อย 
-ไม่มีเรื่องแจ้งในที่ประชุม- 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
นายทนง งอกงาม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุมโล๊ะ 

 อสม.เสียชีวิตได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
นายอัครวัฒน์ รัตนวงศ ์ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่สามแลบ 

๑. บทบาทในมาตรการ Covid-19 การคัดกรองผู้ป่วย สุ่มตัวอย่างตรวจ Covid-19 
๒. การช่วยเหลือมนุษยธรรม เด็กท่ีได้รับการบาดเจ็บ ซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยเหลือเป็นอย่างดี 

มติที่ประชุม : รับทราบ 



                   เอกสารสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย          (หน้า11) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
     

 
คปสอ.สบเมย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันอังคาร ที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. 256๔ 

 

นายเจริญพร ปินทยา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกองแปเหนือ 
 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวิทยุสื่อสาร 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
นายวีระเดช กุหลาบวนา  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสบเมย 

 พยาบาลที่ลาคลอด ตอนนี้กลับมาท างานแล้ว 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลสบเมย 
นายอรรจน์ สุขเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม  

๑. สสจ.แม่ฮ่องสอนจะรับสมัคร พกส.ในต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 ต าแหน่ง ให้ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลสบเมย 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
นายประเทือง สุพาพรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ 

 ใบเสนอราคา My PCU ได้รับมาแล้ว ให้แต่ละรพ.สต.ท าเรื่องขอสนับสนุนโปรแกรม My PCU ในราคา 
4,900 บาท 

 แจ้งแนวทางการย้ายสิทธิ์ UC ในพ้ืนที่เขตรอยต่อ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และ อ.อม
ก่อย จ.เชียงใหม่ 
 KPI 2564 
 
 
 

 
 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
นางจรัสศรี วิศวกลกาล หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ 
-ไม่มีเรื่องแจ้งในที่ประชุม- 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
นางวาสนา วงศ์มิตร หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร รพ.สบเมย 

๑. เอกสารปี 2563 ไม่ต้องส่งมาแล้ว 
๒. การเช็ควิทยุสื่อสาร ในวันที่ 13 มกราคม 2564 
๓. การยืมรถโรงพยาบาล จะเข้มข้นมากขึ้นในการดูแลรถ และให้มีการบันทึกขอใช้รถอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
นายเจษฎา  ทองนพคุณ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล รพ.สบเมย 

๑. NCD ผลการด าเนินงานยังไม่ถึงครึ่งของการลงข้อมูล เป้าหมายต้อง 90% ขึ้นไป  
๒. New normal ลดการแออัดในช่วงนี้ บุคคลที่ควบคุมได้และได้รับยาต่อเนื่องให้ไปรับยาที่รพ.สต.ได้เลย 
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๓. COPD ต้องได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามเป้าหมาย 90% 
๔. จ้างเหมาบริการได้บุคลากรเพ่ิมใหม่ 2 คน   
๕. เตรียมเตียงผู้ป่วยไว้แล้ว ๓ เตียง 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
การตรวจราชการของเขตสุขภาพท่ี 1 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสบเมย 

1. Innovative Healthcare: 
๒. ปัญหาส าคัญในพื้นที่มีดังนี้ 

  ๑. ภาวะเด็กเตี้ย 
  ๒. การหกล้มในผู้สูงอายุ 
  ๓. วัณโรค (TB) 
  ๔. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 
  ๕. โรคไม่ติดต่อ (NCD) 
  6. ฆ่าตัวตาย 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
-ไม่มีเรื่องแจ้งในเรื่องอ่ืนๆ- 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
ปิดประชุมเวลา 1๖.๓0 น.  

 
      ลงชื่อ                   ผู้บันทึกการประชุม 
              ( นายกฤต    วงศ์น้อย ) 
         นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ  
 
     ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      ( นายทองค า  แปงมูล ) 
              สาธารณสุขอ าเภอสบเมย 
 

  


