โครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและไข้
มาลาเรีย ปีงบประมาณ ๒๕๖2
ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอจุน
-------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
นายประสงค์ หาลือ สาธารณสุขอาเภอจุน
2.
นายภานุมาศ พรหมเผ่า
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอจุน ฝ่ายบริหาร
3. นายจักราวุฒิ สิริศิรสวัสดิ์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอจุน ฝ่ายสนับสนุนบริการ
4. นายสุรศักดิ์ สันกว๊าน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
5. นางสุทธิรา พรหมเผ่า ผอ.รพ.สต.ลอ
6. นางระเบียบ จันธิมา ผอ.รพ.สต.บ้านสักลอ
7. น.ส.สุภาวดี อินทะรังษี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.จุน
8. นางสุธรรม พุฒิรัตน์ ผอ.รพ.สต.พระธาตุขิงแกง
9. นางดลฤดี กรรมสิทธิ์ ผอ.รพ.สต.ทุ่งรวงทอง
10. นายสมบูรณ์ กรรมสิทธิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รพ.สต.ทุ่งรวงทอง
11. นายสมพงษ์ เงินชุ่ม ผอ.รพ.สต.ห้วยยางขาม
12. นางจาปี กาศสนุก ผอ.รพ.สต.หงส์หิน
13. น.ส.รัตนา คายัง รก.ผอ.รพ.สต.บ้านร่องย้าง
14. น.ส.พรประภา ผัดดอก นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านศรีมาลัย
เริม่ ประชุมเวลา 0๘.30 น โดยนายประสงค์ หาลือ สาธารณสุขอาเภอจุน ประธานที่ประชุม ดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ
1.2 หลักการเหตุผลและวัตถุประสงค์ของโครงการและความเชื่อมโยงโครงการอื่นๆ
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับพื้นที่โดยใช้ “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ด้วยการทางานอย่างมีส่วนร่วม ของรัฐ ประชาสังคม และเอกชน ตามแนวทางประชารัฐ
1.3 คาสั่งอาเภอจุน ที่ 221 /2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อาเภอ (พชอ.) อาเภอจุนและบทบาทหน้าที่
1.4 แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอ (พชอ.) อาเภอจุน
ประจาปีงบประมาณ 2561
1.5 กรอบ-แนวทางของการดาเนินงาน พชอ. อาเภอ
วาระที่ 2 รับ
รองการประชุมครั้งที่แล้ว
(ไม่มี)
วาระที3่ เรื่องสืบเนื่อง
จากการประชุมครั้งที่แล้ว
(ไม่มี)

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 นาเสนอข้อมูลพื้นฐานอาเภอจุน โดย นาง
สาวเนตรนภา ขัติยศ ปลัดอาเภอจุน
ประชากร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประสบปัญหา สินค้าการเกษตรราคาถูก ประชาชนรายได้น้อย
4.2
นาเสนอข้อมูลด้านสุขภาพ อาเภอจุน โดย นางประกายมาศ ดอกหอม พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ โรงพยาบาลจุน
สรุปปัญหา
1 สาเหตุการป่วยผู้ป่วยนอก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคกระเพาะอาหาร
โรคปอดบวม ไข้หวัด
2 สาเหตุการป่วย ผู้ป่วยใน โรคถุงลมโป่งพอง โรคอุจจาระร่วง โรคปอดบวม โรคกระเพาะ
อาหารและ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
3 สาเหตุการตาย ติดเชื้อในกระแสโลหิต ปอดบวม มะเร็ง ความดันโลหิตสูง ถุงลมโป่งพอง
หัวใจล้มเหลว ไตวาย
4 ปัญหาอุบัติเหตุจราจร สาเหตุการเสียชีวิต ส่วนใหญ่จากการดื่มสุรา และ จากกอุบัติเหตุ
จักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย ปี 2557 จานวน 16 ราย ปี 2558 จานวน 7 ราย ปี 2559 จานวน
10 ราย ปี 2561 จานวน 7 ราย
5 การจัดการขยะ มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ในปี 2560-2561 มีขยะที่เพิ่มมากขึ้น
ได้แก่ ขยะติดเชื้อ เนื่องจากมีผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงมากขึ้น ได้มีการจัดระบบกาจัดขยะ จาก บ้าน สู่ รพสต สู่ รพ
โดยการมีส่วนร่วม ของท้องถิ่นมากขึ้น
4.3 นาเสนอข้อมูล โรคไม่ติดต่อ เบาหวาน ความดัน ผู้สูงอายุ โดยนางแสงเทียน นันทะวงศ์
1 จานวน ผู้ป่วยเบาหวาน 2255 ราย ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จานวน 5966 ราย ผลจาก
การคัดกรอง ความเสี่ยง คัดกรองมาก โอกาสพบกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น ผู้ป่วยรายใหม่มากขึ้น มีโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เริ่มจากการงดเหล้า ในชุมชน ลดหวาน มันเค็ม ส่งเสริมการออกกาลังกาย
2 จานวนผู้สูงอายุ เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบัน ร้อยละ 18 เกิดภาระ พึ่งพิง มีภาระโรค ต้องมีคนดูแล
ปัจจุบันมีโครงการ ดุแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยมีการดูแลร่วมกันระหว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และงบประมาณจาก ท้องถิ่น
มีศูนย์ฮอมฮักครบ 7 ตาบล มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในศูนย์ ให้บริการ โดยมี ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้บริการ วันจันทร์ถึง
วันเสาร์
4.4 นาเสนอข้อมูล โรคติดต่อ ไข้เลือดออก วัณโรค ท้องในวัยรุ่น โดย นายจักราวุฒิ สิริศิรสวัสดิ์
1 โรคไข้เลือดออก อาเภอจุนยังไม่มีระบาด แต่รอบๆ ได้แก่ เชียงคา ปง ดอกคาใต้ มีระบาด
2 โรคมือเท้าปาก ให้ความรู้แก่ศูนย์เด็กทุกแห่ง
3 โรควัณโรค เน้นการค้นหา ให้เร็ว รักษาให้ครบ ตายเป็นศูนย์
4 ท้องในวัยรุ่น ปัญหาส่วนใหญ่มาจากครอบครัว ยาเสพติด ความอยากลอง

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ประเด็นปัญหาหลัก/เร่งด่วน ของอาเภอจุนที่ต้องแก้ไข/พัฒนา และการจัดทาแผนงาน
โครงการ การนาเสนอประเด็นปัญหา อาเภอจุนที่ ต้องการแก้ไข โดยมีการระดมความคิด เสนอประเด็นปัญหา
โดยประธาน เสนอ แนวคิด เรื่อง ด่วน เรื่องสาคัญที่ต้องแก้ไข โดยมีผู้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
นายวุฒิชัย ศรีวุฒิ ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว : จากการประชุมวันนี้คณะกรรมการทราบแต่ปัญหาด้าน
สาธารณสุขด้านเดียว ควรนาประเด็นปัญหาด้านอื่นมาร่วมพิจารณาด้วย เพื่อมาเชื่อมกับปัญหา สู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของอาเภอจุน
นายสุบิน โพธิสาร ตัวแทนกลุ่มเลี้ยงสัตว์ : เสนอเรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องอาชีพ เรื่องรายได้ของประชาชน ควรเน้น
การส่งเสริมอาชีพ เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช สมุนไพร มีอาชีพ มีรายได้ เน้นเศรษฐกิจพอเพียง การหาตลาดรองรับ
นางสาวอัญชลี ปัญญากวาว เกษตรอาเภอจุน : เสนอ แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเกษตร
1 ควรมีการส่งเสริมการเกษตร พอพียง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2 ปัญหา การเกษตร การเกษตรที่เปลี่ยนไป ราคาสินค้า ที่ถูกลง ก่อนปัญหา ทางเศรษฐกิจ หนี้สิน เพิ่มมากขึ้น
จะหาทางแก้ไขอย่างไร
รตอ. สมผัด วงศ์ชัย ผู้ประกอบการที่พัก/รีสอร์ท : เสนอแนะ ปัญหา ครอบครัว เนื่องจากปัจจุบันจะพบปัญหาวัยรุ่น
ที่อาศัยกับ ปู่ ย่า ตายาย และปัญหาการหย่าร้าง ในครอบครัว การไม่เข้าใจกัน ระหว่างวัยรุ่น กับผู้สูงอายุ
นายวุฒิชัย ศรีวุฒิ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว : เสนอแนะปัญหาผู้สูงอายุ จาก สถานการณ์ปัจจุบัน ที่จานวนผู้สูงอายุ
เพิ่มมากขึ้นและเกิดปัญหาต่อเนื่องด้านสุขภาพระยะยาว ทั้งการเจ็บป่วย การขาดการดูแล ถูกทอดทิ้ง
นายภุชงค์ มหาวงศ์นันท์ ตัวแทนเทศบาลตาบลห้วยข้าวก่า : เสนอ เรื่องสิ่งแวดล้อม ควรมีการแก่ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมในอาเภอจุน ให้เหมาะกับ การเกษตร และขยายสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะอาเภอจุนมีแหล่งท่องเที่ยว
ได้แก่ ข่วงนกยูง ที่ควรส่งเสริมต่อ การสนับสนุนการเล่นดนตรี สะล้อ ซอ ซึง ของชมรมผู้สูงอายุ
นางบุญมี รู้เพียร หมอชาวบ้าน : เสนอแนะ เคยร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยพะเยา ในการสอน นักศึกษา ให้ ห่างไกล
ยาเสพติด ส่งเสริมการฝึกสมาธิ การฝีมือ สอนเรื่องสมุนไพรป้าบุญมี เข้าวัด ฟังธรรม
นายเต้า พุทธวงศ์ ประธาน อสม อาเภอจุน : เสนอแนะเรื่องสุขภาพ ควรมีการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน อย่างทั่วถึง
ประชาชนต้องดูแลสุขภาpพตนเอง ไม่พึ่ง แต่ ให้ อสม ดูแล อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ยกตัวอย่าง การทาลายลูกน้า
ยุงลาย ที่ให้ อสม จัดการ ในบ้านตนเอง
นางทับทิม เทวารักษ์พิทักษ์ ผู้ประกอบการตลาดสด : เสนอแนะ ปัญหาที่ ควรเร่งดาเนินการ เด็ก วัยรุ่น ยาเสพติด และ
ผู้สูงอายุ
นางอาพร นพกวด ตัวแทนผู้ดูแลผู้สูงอายุ CG : เสนอแนะ จากการดูแลผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่สิทธิเบิกได้ ผู้สูงอายุ
ปัจจุบัน มีโครงการ ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ร่วมกับท้องถิ่น (เน้นสุขภาพ)
นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุน : อาเภอจุน มีการใช้สมุนไพร โดยเฉพาะของป้าบุญมี ที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน เน้นการทาด้วยมือ ควรมีการส่งเสริม ให้มีการใช้สมุนไพร เพื่อ เพิ่มความต้องการใช้วัตถุดิบในชุมชน

จากข้อมูลที่นาเสนอและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ สรุปประเด็นปัญหา ได้ดังนี้
1. ผู้สูงอายุ : ปัญหา โรคเรื้อรัง รายได้ ขาดคนดูแล ผู้สูงอายุ ปัจจุบัน มีโครงการ ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ร่วมกับ
ท้องถิ่น (เน้นสุขภาพ)
2.ครอบครัว วัยรุ่น : ถูกทอดทิ้งไว้กับตายาย ครอบครัวแตกแยก ท้องก่อนวัย ยาเสพติด สุรา บุหรี่
3. เศรษฐกิจ : อาชีพ รายได้น้อย ปัญหาการเกษตร ราคาพืชผลการเกษตร (ควรส่งเสริมสินค้าในชุมชน น้าดื่ม)
4. สิงแวดล้อม ธรรมชาติ : เผาป่า สารเคมีทางเกษตร ขยะ
แนวคิด สุขภาพมาก่อน สู่ เศรษฐกิจ อาชีพ
นายประสงค์ หาลือ สาธารณสุขอาเภอจุน เสนอ แนวคิด การดาเนินงาน ภายใต้นโยบาย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต อาเภอ (พชอ.) สิ่งแวดล้อมดี มีเงินใช้ ได้ผลผลิต ชีวิตปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนปัญญา
5.2 แนวทางการดาเนินการ
คณะทางาน ตาม นโยบาย 6 ข้อ ได้แก่

นายเทวา ปัญญาบุญ นายอาเภอจุน ประธานกรรมการ เสนอ ให้มี

1 สิ่งแวดล้อมดี มอบหมายให้ นายสุริยา งานดี ปลัดอาเภอ หัวกลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธาน
2. มีเงินใช้ มอบหมายให้ นางทิพวรรณ แก้วทอง พัฒนาเป็นประธาน และ ตัวแทนตลาดสด หมอชาวบ้าน เป็นทีม
ทางาน
3. ได้ผลผลิต มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี ปัญญากวาว เกษตรอาเภอจุน เป็นประธาน
4. ชีวิตปลอดภัย มอบหมายให้ สถานีตารวจภูธรจุน เป็นประธาน และร่วมกับชมรมกานันผู้ใหญ่บ้าน อสม อาเภอ
5. อนามัยสมบูรณ์ มอบหมายให้ นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุน เป็นประธานคระทางาน
6. เพิ่มพูนปัญญา มอบหมายให้ นายทินกร อินทะนาม ผู้ อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 เป็นประธาน
ภารกิจต้องทา ให้ ประธานแต่ละคระทางาน ไปคัดเลือกคระทางาน และ ร่างแผนการดาเนินงาน ตามนโยบาย
5.3 การแต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษ/คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานเฉพาะด้าน
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน การดาเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอาเภอ (พชอ.) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงมีคาสั่ง เพิ่มเติม ดังนี้
5.3.1 การแต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษ ตามคาสั่งที่ 001/2561 ดังนี้
1 พระครูนิปุณพัฒนกิจ รองเจ้าคณะอาเภอจุน
2 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
3 หัวหน้าส่วนราชการอาเภอจุน
4 ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
5 ประธานกลุ่มฮักเมืองจุน
5.3.2 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ตามคาสั่งที่ 002/2561 ดังนี้
1 นางประกายมาส ดอกหอม
ประธานอนุกรรมการ

2 นางสาวเนตรนภา ขัติยศ
อนุกรรมการ
3 นายจักราวุฒิ สิริศริ สวัสดิ์
อนุกรรมการ
4 นางแสงเทียน นันทะวงศ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
5.4 การบูรณาการกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ
การดาเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ
.) คณะกรรมการทุกคน เป็น
ตัวแทนของคนในอาเภอ การทางานไม่สามารถทางานตามลาพังได้ ต้องมีการบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่นในอาเภอ จึง
จะประสบความสาเร็จได้เป้าหมายที่วางไว้
วาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
นางแสงเทียน นันทะวงศ์
ผู้บันทึกการประชุม
นายประสงค์ หาลือ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

