รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2554
วันที่ 21 มกราคม 2554 ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
************************************
รายชื่อคณะกรรมการผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แพทยหญิงอารีย ตันบรรจง นายแพทยสาธารณสุขจ.พะเยา ประธานอนุกรรมการ
นพ.เทพนฤมิตร เมธนาวิน
ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
นายวิศิษฏ สุปรียาพร ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
นายศักดิ์ชัย ไซสวัสดิ์
ผูทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
นายไพรัช วงคจุมปู
สาธารณสุขอําเภอ
อนุกรรมการ
นางสุนีย ปญญาวงค หัวหนาสถานีอนามัย
อนุกรรมการ
นางอนงค ถาวร แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป อนุกรรมการ
8. นายทรงธิศักดิ์ ทิพยคํา นายกองคการบริหารสวนตําบล อนุกรรมการ
9. นางสิริดา นากิจ แทน นายกเทศมนตรี อนุกรรมการ
10.นายสุรัตน ชมเชย แทน องคกรผูบริโภค อนุกรรมการ
11.รอ.หญิงวิลาวัณย วัลลังกา แทนผูอํานวยการ รพ.รัฐนอกสังกัดฯ อนุกรรมการ
12. ทพญ.รุงระวี โชติเจริญรัตน ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข อนุกรรมการ
13. นางสาวพรรณี วโรภาษ หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
อนุกรรมการและเลขาฯ
14. นายสุรินทร ใจมั่น
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผูชวยเลขาฯ
รายชื่อคณะกรรมการที่ไมเขารวมประชุมเนื่องจากติดราชการ
1. นายไพรัตน ตันบรรจง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา อนุกรรมการ
2. นายจันทร อิธิสาร อาสาสมัครสารณสุขประจําหมูบาน
อนุกรรมการ
3. นายสําเนียง ชางสากล ผูแทนองคกรผูบริโภค
อนุกรรมการ
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. นายอนันต สระสม นักวิเคราะหนโยบายและแผน สสจ.พะเยา
2. นางปภากร สุภามณี เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สสจ.พะเยา
3. นางอนงค วรรณสอน เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สสจ.พะเยา
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานในที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุม ตามวาระดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมเพื่อทราบ
(ไมมี)
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
แกไขหนาที่ 9 จาก เพื่อแสนอ แกไขเปน เพื่อเสนอ
มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2554
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ผลการพิจารณาตามมาตรา 41 กรณีเด็กเสียชีวิตดวยไขเลือดออก
คุณพรรณี : กรณีเด็กเสียชีวิตดวยไขเลือดออก ไดมีการฌาปนกิจศพเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ที่ผานมา ซึ่งกอน
หนาที่กรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรไดเชิญนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยาไปชี้แจง ซักถามที่ไปที่มา และการ
ดําเนินงานที่ผานมาหลังจากที่ไดรับขอมูลทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ไดทําการสอบสวน คนหา การเกิดโรคใน
พื้นที่ซึ่งพบวาในชวงเวลาดังกลาว (ภายใน 15 วัน ยอนหลัง) ไมพบผูปวยเปนไขเลือดออกในหมูบานของผูเสียชีวิต และ
คณะกรรมการมาตรา 41 ไดทําการพิจารณาในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 และความเห็นวาเนื่องจากผูปวยมีอาการ
เจ็บปวยพรอมกัน 2 โรค ซึ่งอาการที่ปรากฏอาจทําใหแพทยทําการวินิจฉัยเปนอีกโรคหนึ่ง และคณะกรรมการไดสรุปผล
การพิจารณาวาเปนเหตุสุดวิสัย จึงสมควรใหความชวยเหลือเบื้องตน ตามเกณฑที่กําหนดเปนเงิน 200,000 บาท (กรณี
เสียชิวิตดวยเหตุสุดวิสัย)
คุณวิศิษฏ : จากการตรวจสอบของคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งมีการพิจารณา 3 รอบ จากการพิจารณาตามประวัติ
ในเวชระเบียนของผูปวยมีความเห็นวาแพทยไดใหการรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ, กอนที่จะเขารับการรักษาญาติไดซื้อ
ยากจากรานขายยาใหเด็กรับประทานซึ่งอาจทําใหอาการของโรคที่ปรากฏไมชัดเจน และมีการเชิญตัวแทนฝายญาติของ
ผูเสียชีวิตมาใหขอมูลเพิ่มเติม 2 ครั้ง ปรากฏวาไมสามารถมาใหขอมูลไดเนื่องจากติดธุระ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงสรุปในเบื้องตนวาแพทยผูรักษาเปนแพทยผูเชี่ยวชาญ ไดใหการรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพและสาเหตุการ
เสียชีวิตอาจเนื่องจากสาเหตุอื่น ซึ่งญาติตองการฟองรองสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใหความคุมครองใน
ความผิดทางละเมิด ซึ่งหากแพทยไมมีความผิด กระทรวงสาธารณสุขอาจจะตองรับผิดชอบโดยใชเงินของโรงพยาบาล
จายใหแกญาติ (ขณะนี้อยูระหวางการตรวจสอบของกระทรวงฯ)
นอกจากนี้ยังใหความเห็นเพิ่มเติมวากรณีมีปญหาการฟองรองที่รุนแรง หนวยบริการแกไขเองไมไดควรใหมี
คนกลางเขารวมไกลเกลี่ย หรือตรวจสอบขอเท็จจริง รวมทั้งใหความชวยเหลือดวยความรวดเร็วและเปนธรรม จะ
สามารถยุติปญหาไดดีกวา
มติที่ประชุม : รับทราบ
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3.2 ผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น ปงบประมาณ 2553
คุณพรรณี : นําเสนอผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นจังหวัดพะเยา สรุปสาระสําคัญดังนี้
- ขอมูล ณ ปจจุบันจังหวัดพะเยามีองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวม 71 แหง มีเพียง 2 แหงที่ไมไดเขารวม
กองทุนฯ คือ อบต.มาง อําเภอเชียงมวน และ อบต.ผาชางนอย อําเภอปง
- กิจกรรมการดําเนินงานการสรางความรูความเขาใจที่ไดทําไปแลวในปงบประมาณ 2553 จํานวน
6 กิจกรรมไดแกการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนเกา จํานวน 43 กองทุน, การอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุนใหม จํานวน 10 กองทุน, การอบรมการจัดทําแผนแกคณะกรรมการกองทุนใหม จํานวน 10
กองทุน, การสรางความรูความเขาใจแนวทางการดําเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพแกอปท.ที่ยังไมเขารวมกองทุน
จํานวน 18 กองทุน, การสรางกลไกการกํากับ ติดตามและประเมินผล การดําเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ตําบล และการสนับสนุนวิทยากรแกพื้นที่ในการจัดทําแผนสุขภาพพื้นที่โดยใช SRM เปนเครื่องมือในการดําเนินการ
จํานวน 7 แหง
- ลักษณะของกิจกรรมที่จะของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนไดแก
1. กิจกรรมการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพ
2. กิจกรรมสนับสนุนงบประมารแกหนวยบริการ
3. กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทองถิ่น
4. กิจกรรมการบริหารกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- กลุมเปาหมายของการใชงบประมาณประกอบดวยกลุมแมและเด็ก, กลุมแรกเกิดถึง 6 ป, กลุมเด็กโต 6 ป
ถึงต่ํากวา 25 ป, กลุมผูใหญอายุ 25 ปขึ้นไปและกลุมผูพิการ/ทุพพลภาพ
- ผลการประเมินกองทุนสุขภาพตําบลปงบประมาณ 2553
อําเภอ

จํานวนกองทุน

เกรด
A+

A

B

C

กองทุนเกรด A+

อ.เมือง

14

-

8

5

1

อ.ภูกามยาว :

อ.ดอกคําใต

9

-

5

3

1

อบต.ดงเจน

อ.ภูซาง

5

-

5

-

-

อ.ภูกามยาว

4

1

1

2

-

อ.เชียงคํา :

อ.จุน

5

3

2

-

อบต.ทุงผาสุข

อ.แมใจ

3

-

2

1

-

ทต.ฝายกวาง

อ.ปง

3

-

2

-

1

ทต.เชียงคํา

อ.เชียงมวน
อ.เชียงคํา

2
8

5

1
3

1
-

-

อบต.เชียงบาน
อบต.อางทอง

53

6

30

14

3

รวม

[3/7]

- แผนการดําเนินงานการพัฒนากองทุนฯ ปงบประมาณ 2554 ไดแกการอบรมคณะกรรมการกองทุนใหม,
การอบรมเจาหนาที่ผูใชโปรแกรมกองทุน, การอบรมคณะกรรมการกองทุนใหมเกี่ยวกับแนวทางการใช SRM ในการวาง
แผนการจัดทําแผนการดําเนินงานกองทุนฯ, อบรมคณะกรรมการกองทุนเกา, การพัฒนาศักยภาพกรรมการประเมินผล
กองทุนและสรุปบทเรียนคณะกรรมการประเมินผลกองทุน การประเมินผลกองทุน
คุณไพรัช : ปงบประมาณ 2553 เปนปแรกที่มีการประเมินกองทุนฯซึ่งเกณฑการประเมินอาจจะไมชัดเจน เนื่องจาก
ความเขาใจของผูประเมินที่แตกตางกัน ผลการประเมินที่ไดใชเพื่อใหกองทุนทราบจุดออน จุดแข็งของตนเองและใน
การใชเงินของกองทุนจะมีระเบียบการใชเงินและตรวจสอบโดยสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
คุณศักดิ์ชัย : เสนอใหมีการใชคาคะแนนมาตรฐาน (คา C-score) เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการประเมินกองทุนฯ
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 นโยบายกระทรวงสาธารณสุขปงบประมาณ 2554
ประธาน : ตามที่ไดมีการกําหนดนโยบายทางสาธารณสุข 10 ขอ ที่ผานมาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได
ดําเนินการชี้แจงแกพื้นที่โดยแบงเปนทีมชี้แจง ซึ่งประกอบดวยหัวหนาฝาย หัวหนางาน นักวิชาการ จากสํานักงาน
สาธารณสุข ลงพื้นที่ชี้แจงรายตําบล ซึ่งทําใหไดเกิดแผนงานสุขภาพระดับตําบลที่สอดคลองตอนโยบายและปญหาระดับ
พื้นที่ ในชวงเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ที่ผานมา และจะมีการลงพื้นที่อีกรอบเพื่อประเมินผลอีกครั้งหนึ่ง
คุณพรรณี : ชี้แจงนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 10 ขอซึ่งประกอบดวย
1. โครงการสนองน้ําพระราชหฤทัยในหลวง ทรงหวงใยสุขภาพประชาชน ฯ เนนใหทุกหนวยงาน บริการ
ตรวจสุขภาพเชิงรุกโดยบูรณาการทั้งงานรักษา สงเสริมสุขภาพ ควบคุมปองกันโรค ในทุกพื้นที่อยางตอเนื่อง
2. นโยบายเพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ตามประกาศเกลือไอโอดีน
3. นโยบายคุมครองผูบริโภค : บังคับใชกฎหมาย และการรณรงคใหความรูดานคุมครองผูบริโภค
4. นโยบายรักษาฟรี 48 ลานคน ผานบัตรประชาชนใบเดียว (ใชบัตรประชาชนแทนบัตรทอง)
5. โครงการโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม (3 ดี) กลุม โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป
6. นโยบายควบคุมโรคติดตอที่สําคัญ ไดแก ไขเลือดออก, ไขหวัดใหญ
7. โครงการรากฟนเทียมพระราชทานฯ
8. โครงการสุขภาพจิต (การปองกันการทํารายตนเอง)
9.โครงการ อสม.เชิงรุก
10. โครงการยกระดับสถานีอนามัยเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
ประธาน : ขณะนี้มีนโยบายเพิ่มเติมอีกหลายขอ เชน การสรางโรงพยาบาลชุมชนในอําเภอใหม, นโยบายสวมสะอาดที่
เนนในปมน้ํามัน รานอาหาร, นโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ซึ่งสํานักงานสาธารณสุข จะ
เนนนโยบาย 10 ขอนี้กอน โดยใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานดานสุขภาพมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.2 การปรับเกลี่ยการจัดสรรงบประมาณตามผลงานจริง ปงบประมาณ 2553
คุณพรรณี : สํานักงานหลักประกันสุขภาพ แจงผลการปรับเกลี่ยการจัดสรรงบประมาณผูปวยในปงบประมาณ 2553
ซึ่งจัดสรรจริงตามผลงานที่ปรากฏและตามเกณฑการจัดสรร ซึ่งจังหวัดพะเยาไดรับการจัดสรรเพิ่มจํานวน
20,641,612.36 บาท หนวยบริการที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมไดแก โรงพยาบาลพะเยา, โรงพยาบาลจุน และ
โรงพยาบาลแมใจ สวนโรงพยาบาลอื่นๆ ซึ่งผลงานจริงนอยกวางบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจะไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม ทั้งนี้ไดกําหนดใหมีการปรับเกลี่ยระดับจังหวัด ซึ่งสสจ.พะเยา ไมไดมีการปรับเกลี่ย (จัดสรรตาม
ผลงานจริง)
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การรับรองแผนงานดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
คุณพรรณี : ชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ( P&P Area Based : PPA54) ใน
ปงบประมาณ 2554 สํานักงานหลักประกันสุขภาพไดจัดสรรงบบริหารกองทุน P&P จํานวน 181.10 บาท ตอหัว
ประชากร (64.379 ลานคน) เพื่อดําเนินงานบริการและสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค โดยมีวัตถุประสงคใหประชาชน
คนไทยทุกสิทธิในพื้นที่ สามารถเขาถึงบริการสุขภาพและปองกันโรคไดอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน โดยเปนการ
จัดบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับบุคคลและครอบครัว มุงเนนใหมีการกระจายงบประมาณลงสูพื้นที่
อยางเปนธรรม สงเสริมสนับสนุนใหหนวยบริการมีแรงจูงใจที่เหมาะสมในการใหบริการ โดยการจายเงินตามผลงานและ
ความครอบคลุมของการใหบริการ เพื่อใหเกิดการบริการไดอยางแทจริงและผลักดันใหมีการสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคตามชุดสิทธิประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแบงกันจัดสรรเปน 3 สวนดังนี้
1. จัดสรรระดับประเทศ 14.52 บาท ตอหัวประชากร
2. จัดสรรสําหรับบริการที่มีความตองการใชบริการที่เดนชัด 108.17 บาท ( Itemized 9 รายการ 28.69 บาทและ
Capitation 79.48 บาท ตามหัวประชากร)
3. งบบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับพื้นที่ 58.41 บาท ซึ่งแบงเปน 2 สวนคือการจัดสรรใหกองทุน
อปท. 40 บาท/หัวประชากร, จัดสรรใหจังหวัด เครือขายบริการและระดับเขต 18.41 บาท/หัวประชากร และ
สวนที่เหลือ (ประมาณ 4 บาท)
งบประมาณที่จัดสรรใหจังหวัดและเครือขายบริการและระดับเขต 18.41 บาท
ซึ่งจังหวัดพะเยาไดรับจัดสรร
จํานวน 7,970,598 บาท สปสช.เขต 1 เชียงใหม กําหนดกรอบการดําเนินงาน ดังนี้
1. แกไขปญหาสุขภาพในพื้นที่ เพื่อบรรลุตามตัวชี้วัดหรือนโยบาย
2. จัดบริการเชิงรุกเพื่อเพิ่มการเขาถึง
3. การกํากับ ติดตาม และประเมินผล
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สสจ.พะเยา ไดกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรภายในจังหวัดดังนี้
1. จัดสรรใหหนวยบริการปฐมภูมิที่ไมไดเขารวมกองทุนสุขภาพ (40 บาท/หัวประชากร) 2 จํานวน 331,520 บาท
2. จัดสรรในระดับจังหวัดเพื่อใหงาน/กลุมงานตางๆ จัดทําแผนงาน/โครงการ ภายใตกรอบ แนวทาง และสิ่ง
สนับสนุนการดําเนินงานดานสุขภาพระดับจังหวัด 5,296,920 บาท
3. จัดสรรใหอําเภอโดยการบริหารจัดการของเครือขาย (CUP) และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จัดสรรตามหนวย
บริการที่รับผิดชอบ ภายใตกรอบการดําเนินงานจํานวน 2,342,158 บาท
มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนงานดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
5.2 การรับรองการบริหารงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2554
คุณพรรณี : ชี้แจงการบริหารงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 2554
งบคาเสื่อม หมายถึงเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติที่ใชในการจัดหาเพื่อการทดแทน หรือซอมบํารุงครุภัณฑ
สิ่งกอสรางที่เสื่อมสภาพหรือถดถอยหรือเสียหายจนไมสามารถใชงานไดดังเดิม จากการใหบริการสาธารณสุขแกผูมีสิทธิ
ในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งเกณฑการจัดสรรแบงเปน 4 ระดับคือ
1. ระดับประเทศ จัดสรรใหหนวยบริการในสังกัดจํานวน รอยละ 10
2. ระดับเขต ดําเนินการจัดสรรใหหนวยบริการในสังกัดจํานวน รอยละ 30
3. ระดับจังหวัด ดําเนินการจัดสรรใหหนวยบริการในสังกัดจํานวน รอยละ 20
4. ระดับหนวยบริการ ดําเนินการจัดสรรใหหนวยบริการในสังกัดจํานวน รอยละ 40
ในทางปฏิบัติ เขตตรวจราชการเขต 16 (เชียงราย พะเยา แพร นาน) ใหอํานาจแกจังหวัดเปนผูพิจารณาอนุมัติ
งบคาเสื่อม (รอยละ 30) ซึ่งผลการพิจารณาเปนดังนี้
เครือขาย
บริการ
1. พะเยา
2. เชียงคํา
3. จุน
4. เชียงมวน
5. ดอกคําใต
6. ปง
7. แมใจ
รวม

จังหวัด
(รอยละ 20)
2,645,000.00
2,000,000.00
942,527.00
761,999.34
1,348,000.00
1,029,504.00
620,000.00
9,347,030.34

จัดสรรลงที่จังหวัด
(โดยจัดสรรลงที่ CUP)
เขตตรวจราชการ
(รอยละ 30)
4,121,283.25
3,097,068.02
1,503,714.09
571,717.71
2,103,527.29
1,615,666.20
1,007,568.94
4,020,545.50

หนวยบริการ
(รอยละ 40)
5,495,044.32
4,129,424.03
2,004,952.13
762,290.28
2,804,703.05
2,154,221.60
1,343,425.25
18,694,060.66

รวมงบประมาณ
ที่เครือขายบริการ
ไดรับทั้งป 2554
12,261,327.57
9,226,492.05
4,451,193.22
2,096,007.33
6,256,230.34
4,799,391.80
2,970,994.19
42,061,636.50

มติที่ประชุม : เห็นชอบการบริหารงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 2554 จังหวัดพะเยา
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คิดเปน
รอยละ
ของงบที่
จัดสรร
29.15
21.94
10.59
4.98
14.87
11.41
7.06
100

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 รายงานผลการประชุม
คุณวิศิษฏ : แจงผลการเขารวมประชุมที่ตึกสหประชาชาติ ซึ่งมีการนําเสนอวิสัยทัศนดานสุขภาพ ประเด็นสําคัญคือจะมี
สมัชชาสุขภาพเกิดขึ้น และมีการผลักดันนโยบายสุขภาพหลายๆดานโดยเนนมิติดานการสงเสริมสุขภาพมากขึ้น เชน
การสอนเพศศึกษาเชิงลึกตั้งแตระดับปฐมวัย
คุณศักดิ์ชัย : เสนอวาในการทํางานดานสงเสริมสุขภาพ ควรมีฝายการศึกษา หรือภาคสวนที่เกี่ยวของ เขามามีสวนรวม
แกปญหาดวย ซึ่งถาเปนไปไดเสนอใหจังหวัดพะเยารางหลักสูตรในการสรางจิตสํานึกที่ดีดานสุขภาพเพื่อเปลี่ยนปลุกจิตร
สํานึกในการดูแลสุขภาพใหมากยิ่งขึ้น
ประธาน : อธิบายเรื่องเพศศึกษาวามีความหมายที่แตกตางจากเพศสัมพันธ วัตถุประสงคของเพศศึกษาคือเพื่อใหเกิด
ความเขาใจความแตกตางทางเพศ เนนดานการสรางความสัมพันธที่ดีภายในครอบครัว และไดสงทีมไปอบรมเรื่องการ
เลี้ยงดูบุตร เพื่ออบรมในเรื่องการเปนสามี-ภรรยา, การเลี้ยงดูบุตร
ทพญ.รุง ระวี : จากงานวิจัยพบวาสาเหตุที่เด็กกาวราว หรือเปน Autistics มากขึ้นในปจจุบันเนื่องมารดาที่เครียด ทาน
กาแฟ และในชวงอายุ 0-3 ป เปนชวงที่สมองยังเจริญเติบโตไมเต็มที่ พอแมมีความสําคัญที่สุดในการสงเสริมพัฒนาการ/
ความคิดใหแกเด็ก
คุณทรงธิศักดิ์ : จากการสมัครเขารวมกองทุนสุขภาพมา 7 ป ไดมีการทําโครงการดานการสงเสริมสุขภาพ การสราง
ความเขาใจภายในครอบครัว ซึ่งทําไดคอนขางดี แตเมื่อขาดการติดตามอยางตอเนื่อง หรือกลุมเปาหมายยายออกจาก
พื้นที่เชนนักเรียนที่ตองยายไปศึกษาตอ ก็จะเขาสูสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป ซึ่งทําใหการแกไขทําไดคอนขางยาก
และสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการจัดทําแผนงานโครงการ ทําใหหลายพื้นที่ไมอยากเขารวมกองทุนเนื่องจากมีการตรวจสอบ
อยางเขมงวดจากคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
มติที่ประชุม : ใหมีการขอความรวมมือและแจงมติที่ประชุมในเรื่องดังกลาวไปยังทองถิ่น เพื่อเปนขอมูลประกอบการ
ดําเนินการในเรื่องดังกลาวผานกองทุนสุขภาพระดับทองถิ่น รวมถึงใหคุณไพรัช วงคจุมปู สาธารณสุขอําเภอจุน ซึ่งไดมี
การดําเนินการวิจัยในเรื่องดังกลาวในพื้นที่อําเภอจุน ดําเนินการเปนพื้นที่ตัวอยางในอําเภอจุน
ปดประชุมเวลา 16.45 น.
(ลงชื่อ)

ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุรินทร ใจมั่น)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพรรณี วโรภาษ)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
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