
รายงานการประชุมเครือขายบริการสุขภาพหนองมะโมง
คร้ังที่ 2/2561

วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61
ณ  หองประชุมโรงพยาบาลหนองมะโมง

...................................................................
รายชื่อผูมาประชุม

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง สถานท่ีปฏิบัติงาน หมาย
เหตุ

1 นายแพทยมนตรี  หนองคาย ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมะโมง โรงพยาบาลหนองมะโมง
2 นายประสาร    ครคง สาธารณสุขอําเภอหนองมะโมง สสอ.หนองมะโมง
3 นายสยาม   ทองเปรม หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลหนองมะโมง
4 นายสมเกียรติ  อุทัยวงษ หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติฯ โรงพยาบาลหนองมะโมง
5 นางสาวสิรินทร  นาถอนันต หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาลหนองมะโมง
6 นางสุพัตรา  สุวรรณศิริ หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทยฯ โรงพยาบาลหนองมะโมง
7 นางสุวรรณา   อินทรเล็ก ผอ.รพ.สต.หนองมะโมง รพ.สต.หนองมะโมง
8 นางอรวรรณ  รติพพงศธร ผอ.รพ.สต.กุดจอก รพ.สต.กุดจอก
9 นายอนุวัฒ   จุยแกว ผอ.รพ.สต.วังตะเคียน รพ.สต.วังตะเคียน

๑0 นางมยุรี  สิงหเปย ผอ.รพ.สต.สะพานหิน รพ.สต.สะพานหิน
11 นายเฉลิม   ทองบุญ ผอ.รพ.สต.บานหนองตะขบ รพ.สต.บานหนองตะขบ
12 นางรัชนก ไกรรักษ ผอ.รพ.สต.บานนน้ําพุ รพ.สต.บานน้ําพุ
13 นางราตรี   สุพรมมา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.บานวังตะเคียน
14 น.ส.ณัฐกานต  พิพัฒนเสาวภาค นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.หนองมะโมง
15 นางสาวกีรติกานต  บุญเมือง เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สสอ.หนองมะโมง
16 นายศักรินทร  บุษบงค นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.หนองมะโมง
17 นางสาวโฉมนภา  ฉวีวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.หนองมะโมง

รายชื่อผูไมมาประชุม
- นางบุณฑริกา  วรรณกรึง ตําแหนง หัวหนากลุมงานพยาบาล ติดราชการ
- นางสาวณัฐชยา  อารีไทย ตําแหนง หัวหนากลุมงานทันตกรรม ติดราชการ

รายชื่อผูเขารวมประชุม
- นางสาวพิมพชนา  รัฐวีสิทธิ์ ตําแหนง  นักรังสีการแพทยปฏิบัติการ
- นายสมภพ   รมโพธิ์ขวัญ ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

/2/เริ่มประชุม...
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.44 น.

เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวนายแพทยมนตรี  หนองคาย ประธาน
เครือขายบริการสุขภาพหนองมะโมง ประธานในท่ีประชุมไดกลาว
เปดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
นายแพทยมนตรี  หนองคาย - วันท่ี 27 มิถุนายน 2561 บรรยายสรุปการตรวจราชการ
ประธานเครือขายบริการสุขภาพฯ ท่ีโรงพยาบาลชัยนาท

- วันท่ี 25 มิถุนายน 561 ทีมนิเทศจะลงเก็บขอมูลพ้ืนท่ีรับการ
ตรวจราชการ
- วันท่ี 26 มิถุนายน 2561 ผูตรวจราชการลงนิเทศงาน
- งบลงทุนท่ีทําการกอสราง ตองมีหนังสือขออนุญาตใชกอสรางไป
ท่ีราชพัสดุ
- สาธารณสุขนิเทศหามจางลูกจางทุกกรณี ยกเวนแพทยกับเภสัชท่ี
สามารถจางได
- เดือน ตุลาคม 2561 หมอไปรักษาการ ผอ.รพ.วัดสิงห จะขอ
อนุญาตรวม CUP และจะบริหารจัดการในดานการบริหาร
- อนาคตระบบบัญชีโรงพยาบาลเขา GS ซึ่งการเบิกจายโยการคีย
และไปเบิกท่ีคลังจังหวัด
- เดือน สิงหาคม 2561 จัดทําแผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ
2562

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว
นายอนุวัฒ  จุยแกว ชี้แจงการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง โดยขณะนี้
ผอ.รพ.สต.วังตะเคียน ถึงข้ันตอนการขอซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ท่ีประชุมรับรอง
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา
นายสมเกียรติ  อุทัยวงษ - TB มี 12 รายรายละเอียดดังนี้
หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติฯ * เสมหะ + จํานวน 4 ราย

* เสมหะ – จํานวน 5 ราย
* TB นอกปอด จํานวน 1 ราย
* กลับมาเปนซ้ํา จํานวน 1 ราย
* เปลี่ยนการวินิจฉัย จํานวน 1 ราย

- โรคพิษสุนัขบา ขอมูล 1 ตุลาคม 2559 – 7 พฤษภาคม
2561 จํานวน 380 คน ผูชาย 194 คน (รอยละ 51.05 )
ผูหญิง 186 คน (รอยละ 48.95)
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- สรุปแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือขายบริการ
สุขภาพอําเภอหนองมะโมง (ตามเอกสารแนบ 1)
- แนวทางการจัดสรร PP/QOF ปงบประมาณ 2561
(ตามเอกสารแนบ 2) และเห็นชอบตัวชี้วัดท่ีใชจัดสรร งบPP
ป 2561 ดังนี้
1.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปท่ีไดรับวัคซีน BCG
,HBV1,DTP-HBV3,โปลิโอ3, MMR1,IPV
2.รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก
3.การคัดกรองเบาหวานในประชากรไทย จําแนกกลุมอายุ
4.อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ป
5.รอยละผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลไดดี
- การจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ
2561 (ตามเอกสารแนบ 3)
- การลงนิเทศ ติดตามงานสาธารณสุขของ CUP หนองมะโมง
หลังจากการตรวจประเมิน รพ.สต.ติดดาวไปแลว หลังจากวันท่ี 3
กรกฎาคม 2561
- การจัดสรรเงินเหลือจาย ป 2561 ยอด 5,500,000 บาท
(จัดสรร Good Boy และ Bad  Boy)
- การข้ึนทะเบียนสิทธิของรพ.สต. ถารพ.สต.ข้ึนไมไดใหมาข้ึนท่ี
โรงพยาบาลหนองมะโมงไดทุกวัน

ท่ีประชุม รับทราบ
นางสาวสิรินทร  นาถอนันต - คลินิกวัคซันผูใหญ
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมฯ * วัคซีนโรคคอตีบ

* วัคซีนบาดทะยัก
ตองฉีดกระตุนทุก 10 ป

- วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญในหญิงตั้งครรภ ท่ีมีอายุครรภ 4
เดือนข้ึนไป จะฉีดท่ีโรงพยาบาล

ท่ีประชุม รับทราบ
นายศักรินทร   บุษบงค - แจงยอดวัคซีนไขหวัดใหญ จํานวน 1,132 คน โดยฉีดวัคซีน
เลขานุการ ในท่ี 28 มิถุนายน 2561

- ไปชวย รพ.สต.วังตะเคียนจัดทําเอกสาร รพ.สต.ติดดาว ในวันท่ี
25 มิถุนายน 2561 และระ.สต.บานนน้ําพุ ในวันท่ี 27
มิถุนายน 2561
- การจัดกิจกรรมวันยาเสพติดโลก ในวันท่ี 26 มิถุนายน 2561

ท่ีประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ
นายประสาร  ครคง - ขอบคุณประธานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมะโมง
สาธารณสุขอําเภอหนองมะโมง ท่ีใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
นายอนุวัฒ  จุยแกว - การจัดคลินิกเกษตรทุกวันจันทร โดยขอความอนุเคราะหแพทย
ผอ.รพ.สต.วังตะเคียน แผนไทยไปประจําท่ีคลีนิกดวย

นายแพทยมนตรี  หนองคาย - แจงใหรพ.สต.วังตะเคียน ทําหนังสือประสานมาท่ีโรงพยาบาล
ประธานเครือขายบริการสุขภาพฯ หนองมะโมงในการขอความอนุเคราะหแพทยแผนไทย

มาท่ีโรงพยาบาลหนองมะโมง ระบุวาจะใหไปวันไหน
มีบทบาทหนาท่ีทําอะไร

เลิกประชุมเวลา ๑5.50 น.

(ลงชื่อ)..... . ผูจดบันทึกการประชุม
(นายศักรินทร   บุษบงค)

เลขานุการ

(ลงชื่อ).... ....... ผูตรวจบันทึกการประชุม
(นายแพทยมนตรี  หนองคาย)

ประธานเครือขายบริการสุขภาพหนองมะโมง




