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รายงานการประชุมโครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC)
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอจุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลพระธาตุขิงแกง ตาบลพระธาตุขิงแกง อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
-------------------------------รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายประสงค์ หาลือ สาธารณสุขอําเภอจุน
2.นายจักราวุฒิ สิริศิรสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ
.จุน
3. นางแสงเทียน นันทะวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.จุน
4 นายเชษฐา กาศสนุก
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลจุน
5. นายชาญวิทย์ ยศพล
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านศรีมาลัย
6. นางดลฤดี กรรมสิทธิ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุ่งรวงทอง
7. นายสมพงษ์ เงินชุ่ม
8.นายสมบูรณ์ กรรมสิทธิ์

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลห้วยยางขาม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต. ทุ่งรวงทอง

9. นางระเบียบ จันธิมา ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านสักลอ
10. นายกําพล บุญมา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ
.จุน
11. นางจําปี กาศสนุก ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหงส์หิน
12. นางสุธรรม พุฒิรัตน์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพระธาตุขิงแกง
13. นางสุทธิรา พรหมเผ่า
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลลอ
14 นางลําดวน ไทยกรรณ์
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
15. นายแพทย์สุกิจ
ทิพทิพากร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุน
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น . นายประสงค์ หาลือ สาธารณสุขอําเภอจุน
ประธาน ที่ประชุมนําคณะ
เจ้าหน้าที่ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ และประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ก่อนวาระประชุม: มอบเกียรติบัตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลห้วยยางขาม องค์กรต้นแบบริเริ่ม
ขับเคลื่อนสู่องค์กร รอบรู้ด้านสุขภาพ ในการประชุมวิชาการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ ในระหว่างวันที่ 2326 กันยายน 2561 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 -การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กําหนดคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทํา” แบ่งเป็น 3 ระดับ
ระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม องค์กรที่แสดงเจตนารมณ์จะพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมโดยมี
การกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรม มีแผนการดําเนินการพัฒนาองค์กรคุณธรรม มีการจัด
กลไกผู้รับผิดชอบ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งผลการดําเนินงานอาจเกิดขึ้นบางส่วน แต่ผล
การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมอาจยังไม่เห็นผลชัดเจน
ระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม องค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ที่ได้
มาตรฐานขององค์กรส่งเสริมคุณธรรม และมีการจัดระบบภายในองค์กรที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กร
คุณธรรม และมีการบริหารจัดการให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิงพฤติกรรมของคนในองค์กรและส่งผลกระทบการทําดีเพิ่มขึ้น
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ระดับที่ 3 องค์กรต้นแบบคุณธรรม องค์กรคุณธรรมที่ดําเนินการประสบความสําเร็จทั้งใน
กระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุข
องค์กรมีคุณภาพ และคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับองค์กร ต่าง ๆ ได้
ภายใต้แนวคิด คุณธรรมประจําชาติ
พอเพียง หมายถึง ความพอเพียงในการดําเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมีผลใช้ความรู้ในการ
ตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณพอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่
ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
วินัย หมายถึง การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้
ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณและเคารพต่อกฎหมาย
สุจริต หมายถึง ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษา ความจริงความถูกต้อง
ความเป็นธรรมทั้งปวง นอกจากตนเองจะเป็นคนซื่อตรงแล้ว ต้องกล้าปฏิเสธการกระทําที่ไม่ซื่อตรง
ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะทําให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย
จิตอาสา หมายถึง การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทําอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มิใช่
หน้าที่ของตนด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นของสังคม ของประเทศชาติโดย
มิได้หวังผลตอบแทน ทําความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคม และทําอย่างสม่ําเสมอจน
เป็นนิสัย
และ วาระจังหวัดพะเยา 11 ข้อ
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.2.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการ 100 ปี หมออนามัยห่วงใยสุขภาพประชาชนสร้างชุมชนปลอด
ขยะร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ และแผนการออกเยี่ยม
ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานของพื้นที่ สสอ.,รพ.สต.)
การรายงานกิจกรรมโครงการที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี
โครงการที่ 2 รวมพลังสร้างสุขภาพดี .ตามแบบฟอร์มส่งให้ สสจ. ตลอดทั้งโครงการรายงาน 3
ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2561
ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 3 วันที่ 1 ธันวาคม 2561
2. การรายงานกิจกรรมโครงการที่ 3 การจัดสร้างที่พักขยะติดเชื้อ
ให้รายงานทุกวันพุธ ตามแบบฟอร์มรายงาน
3. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นสุด ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
แผนการติดตาม รพสต สสอ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น
โดยนําเสนอภาพรวม สสอ จุน และ รพสต 1 แห่ง คือ รพสต ทุ่งรวงทอง
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.2.3 kick off กิจกรรมหมอนามัยและ อสม.ชวนคนไทยออกกาลังกายพร้อมกัน เดิน วิ่ง ปั่น เต้น
ขยับกาย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00-08.00 น. หรือ เวลาตามความเหมาะสม
ขอความร่วมมือทุกอาเภอ ดังนี้
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1.จัดกิจกรรมการออกกําลังกายพร้อมกันในวันที่ 26 พย. 61 ระหว่างเวลา 06.00 – 08.00 น.
เช่น เดิน วิ่ง ปั่น เต้น ฯลฯ
2.จัดส่งรายงานจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 26 พย. 61 ให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ภายใน
วันที่ 30 พย.61
3.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจะส่งหนังสือและแบบรายงานให้
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.2.4 โครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดพะเยาวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ อําเภอแม่ใจ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ หน้าลานพ่อขุนงําเมือง เวลา 13.30 น
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 จากหน้าลานพ่อขุนงําเมืองถึง อําเภองาว
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 จากอําเภองาว ถึงจังหวัดแพร่ ทีมวิ่ง รพ จุน ละและ สสอ รวม 20
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.2.5 ความก้าวหน้าการดาเนินงานวัณโรค ปีงบประมาณ 2562
ความครอบคลุมการคัดกรอง
ความครอบคลุมการรักษา
ผลสําเร็จการรักษา
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.2.6 สรุปเหตุการณ์สาคัญ(SAT) ประจาปีงบประมาณ 2561
1 Streptococcus suis อันดับ 1 ของประเทศ
2 Hand Foot Mouth disease (มือเท้าปาก) อันดับ 2 ของประเทศ
3 Influenza (ไข้หวัดใหญ่) อันดับ 4 ของประเทศ
4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อันดับ 70 ของประเทศ
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.2.7 การจัดสรรงบ สป.สช.ตามผลงานบริการแพทย์แผนไทย ปี 2561

อัตรา 5.81 บาท ต่อหัวประชากร
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.2.8 การประชุมวิชาการประจาปีของสมาคมสาธารณสุขจังหวัดพะเยาประจาปี 2561

4

สมาคมสาธารณสุขพะเยา จะจัดอบรมฟื้นฟูความรู้ เพื่อสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ให้กับสมาชิกสมาคมสาธารณสุขพะเยา และผู้สนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ใน
วันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. สถานที่ ในอําเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และบรรยายโดยคณาจารย์ จาก มหาวิทยาลัยพะเยา และเลือก
นายกสมาคมสาธารณสุขพะเยา แจ้งรายชื่อเป็น รพสต มาที่ สสอ จุน
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 /๒๕๖2
……………………………………………………………………………………………………………………..
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมประจาเดือน ครั้งที่ 1 /๒๕๖2
3.1 แนวทางการดําเนินงานโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน
สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายประจําปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
โครงการ

กิจกรรมเป้าหมาย

ผลลัพธ์

๑. เยี่ยมบ้านเชิงรุก/รณรงค์
สิ่งแวดล้อม ศาสนสถาน/โรงเรียน

- มาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค
- ไข้เลือดออกฯ ขยะ ๓R ดูแลสุขภาพ
- แฟ้มสุขภาพครอบครัว

- ลดเสี่ยง ลดโรค
- สุขภาพและสิ่งแวดล้อมดี
- ข้อมูล/E-Family Folder

๒. ส่งเสริมออกกําลังกาย

- ออกกําลังกาย ๓ วัน/สัปดาห์
- รณรงค์ทั่วประเทศ

- ชมรมเข้มแข็งต่อเนื่อง
- รณรงค์สร้างกระแส

๓. สร้างที่พักขยะติดเชื้อ

- รพ.สต.มีมาตรฐานจัดการขยะ

- รพ.สต.มีมาตรฐานคุณภาพเพิ่มขึ้น ลดการแพร่กระจายเชื้อ

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดีงบประมาณ
18,200 บาท/ รพสต
• ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
– กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก (เอกสารแจก)
– กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
– สํารวจข้อมูล Family Folder
– กิจกรรม 1 วัด 1 รพ.สต. ดําเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก และส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์
– การสํารวจข้อมูล Community Folder เพื่อนําเสนอข้อมูลใน พชอ.
– กรณีการเบิกค่าน้ํามันควรระบุ รถของราชการ
2โครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี 5,400 บาท / รพสต ทุกแห่ง
•
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
– การส่งเสริมการออกกําลังกาย โดยชุมชนมีส่วนร่วม
• สนับสนุนค่าวิทยากร นําออกกําลังกาย จํานวน 6 สัปดาห์ๆละ3 วัน
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•
•
•
•

KICK OFF วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 สิ้นสุดเดือน พฤศจิกายน
สมาชิกในชมรมออกกําลังกาย ชมรมละอย่างน้อย 50 คน
และดําเนินการเป็นตัวอย่างในพื้นที่ ของรพ.สต.
สามารถดาวน์โหลดคลิบ วีดีโอการออกกําลังกาย ใน เวบไซต์ กรมอนามัย
กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
http://dopah.anamai.moph.go.th/?page_id=1418
งบดําเนินงาน รายการค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี และโครงการรวมพลัง
สร้างชุมชนสุขภาพดี อนุมัติและเริ่มดําเนินการตั้งแต่ วันที่ ๘ ต.ค.ให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย.
๒๕๖๑ (รวม ๗ สัปดาห์)
การรายงานผลการดําเนินงาน ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน (โครงการ ๑
และ ๒) ส่ง สสอ. และ สสจ. รวม ๓ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑ สสจ.ส่ง วันที่ ๓๑ ต.ค.๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ สสจ.ส่ง วันที่ ๑๙ พ.ย.๒๕๖๑
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ สสจ.ส่ง วันที่ ๓ ธ.ค.๒๕๖๑
พร้อมเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๘ ธ.ค.๒๕๖๑
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ เรื่องเพื่อทราบ / พิจารณา กลุ่มงานบริหาร
4.1.1 คําสั่งแก้ไขการมอบอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตามคําสั่งจังหวัดพะเยาที่ 4736 /
2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 (เอกสารหมายเลข ๑ สาระสําคัญ แก้ไขการมอบอํานาจให้รองผู้ว่า
ราชการจาก
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร เป็น นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร (ย้ายมาแทน)
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.1.2 การยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
ตามประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้าน
เป็นการรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) สาระสําคัญ - กรณีจําเป็นต้องใช้ให้
หน่วยงานเป็นผู้จัดทําเอกสารขึ้นเอง ห้ามเรียกเก็บจากผู้มารับบริการ- กรณีมอบอํานาจให้บุคคลอื่น
ดําเนินการแทน ให้ใช้สําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.1.3 แนวทางการประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index : HPI)
ประจํางบประมาณ ๒๕๖๒
กําหนดระยะเวลาการประเมินสุขภาวะองค์กร HPI ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย. ๖๑ – 31 ม.ค. 62
- ดาวน์โหลดคู่มือการประเมินสุขภาวะองค์กร จากเวปไซด์กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน เมนู People
Excellence เมนูย่อย Happy MOPH
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จะคืนผลการประเมินให้กับ Admin หน่วยงานทาง e-mail ภายหลัง
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.1.4 แนวทางการประเมินความสุขของบุคลการกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer)
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ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
มติที่ประชุม: รับทราบ
๔.1.๕ แจ้งการเปิดตรวจหน่วยงานของส่วนราชการส่วนภูมิภาคและหน่วยงานราชการส่วน
ท้องถิน่ จังหวัดพะเยา ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
มติที่ประชุม: รับทราบ
๔.1.๖ ประกาศวาระจังหวัดพะเยา เรื่อง จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐประจําจังหวัดพะเยา จํานวน 11 ข้อ
1.จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2.ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
4.ยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม
5.มีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้
6.แยกเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าที่
7.ละเว้นการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่
8.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
9.ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
10.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
11.เป็นแบบอย่างที่ดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม
มติที่ประชุม: รับทราบ
๔.1.๗ สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย (สอท.) เชิญชวนสั่งจองปฏิทินสาธารณสุข พ.ศ.2562
มติที่ประชุม: รับทราบ
๔.1.๘ แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หมู่ที่ ๑๐ บ้านผาแดง ตําบลศรีถ้อย
อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
- วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยเอี๋ยน ตําบลผาช้างน้อย อําเภอปง
จังหวัดพะเยา
- วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หมู่ที่ ๗ บ้านสันติสุข ตําบลขุนควร อําเภอปง
จังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม: รับทราบ
๔.๑.๙ โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกับวัดบุญเกิด อําเภอดอกคําใต้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพใน
การทอดกฐินสามัคคี ประจําปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
มติที่ประชุม: รับทราบ
๔.๒ เรื่องเพื่อทราบ / พิจารณา กลุ่มงานวิชาการ
4.2.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา
ร่วมกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดประชุมพัฒนารูปแบบการดําเนินงานศูนย์ฮอมฮักชุมชน
จังหวัดพะเยา ในยุคไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มเป้าหมาย ตําบลละ 7 คน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ผู้เข้าร่วมประชุม CM ทุก รพสต
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มติที่ประชุม: รับทราบ
4.2.2 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของมอบแก่ประชาชน
ผู้ประสบภัยหนาว ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น ณ หอประชุม 50 ปี อําเภอจุน จํานวน
750 คน ขอความร่วมมือ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการแก่ประชาชนผู้มารับสิ่งของละประชาชนทั่วไป
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.2.3 ขอเชิญร่วมพิธีวาน โครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดพะเยา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
เวลา16.30 น ณ อนุสาวรีย์ลานพ่อขุนงําเมือง จังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.2.4 ขอเชิญประชุมคณะทํางาน งานวิ่ง Wianglor 10 k วิ่งเพื่อคน นก ป่า ฝ่ายสถานที่ ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ ฝ่าย จัดหารายได้ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลจุน
มติที่ประชุม: รับทราบ
๔.๓ ฝ่ายสนับสนุนบริการ
1.โรคไข้เลือดออก -ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงช่วงฤดูหนาว
2.วัณโรค
2.1การกํากับติดตามผู้ป่วยวัณโรคอําเภอจุน
2.2 แผนพัฒนางานควบคุมป้องกันวัณโรคอําเภอจุน ปี 2562 /โครงการ ปี 2562
2.3 เป้าหมายการคัดกรองวัณโรคเชิงรุก ปี 2562 (เอกสารแจกเป้าหมายและนิยาม)
3. งานสุขภาพภาคประชาชน
1. ประชุมเตรียมการอบรม อสม.ใหม่ ทดแทน ปีงบประมาณ 2562 วันที่26 พฤศจิกายน 2561
(อบรม อสม.ใหม่ วันที่ 19-21 ธันวาคม 2561ณ หอประชุมอําเภอจุน หลังเก่า)
- รายชื่อ อสม.ใหม่(ทดแทนคนที่ลาออก หรือ เสียชีวิต)
- รายชื่อ อสม.สํารอง
2. ผ้าป่าคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอจุนและชมรม อสม. วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม 2561
3. สรุปผลการประชุมประธานชมรม อสม.ระดับอําเภอและตําบล วันที่ 18 ตุลาคม 2561
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 Wianglor 10 Kวันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2561 – จุดบริการน้ําดื่ม 5 จุด ขอ อสม.รพ.สต.จุน
จํานวน 50 คน รวมพลที่ รพ.จุน เวลา05.30 น. การแต่งกายเสื้อยืด อสม.
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.2 การประชุมวิสามัญประจําปีสมาคมสาธารณสุขพะเยา วันอังคาร ที2่ 7 พฤศจิกายน 2561
เวลา 08.30-16.00 น. ณ สํานักงานสหกรณ์การเกษตรอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม: รับทราบ
นางแสงเทียน นันทะวงศ์ บันทึกรายงานการประชุม
นายภานุมาศ พรหมเผ่า ตรวจสอบรายงานการประชุม

