
สรุปรายงานการประชุม ประจ าเดือน 
ครั้งที่  ๓  / ๒๕๖๑ 

วันที่  ๑๒  ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านวังกุ่ม 
…………………………………………………………………………………… 

ผู้มาร่วมประชุม 
    ๑.     นายประดิษฐ์    สาลียงพวย           สาธารณสุขอ าเภอบางแพ      ประธาน 
    ๒.  นายชัยพร          จันทร นวก.สาธารณสุขช านาญการ  
 ๓. นางเฉลา รุ่งเรือง     ผอ.รพ.สต .ดอนใหญ่ 
    ๔.     นางจรรยา        บวัพ่ึง       ผอ.รพ.สต.โพหัก 
    ๕.  นางวัลธนา แก้วป่อง     ผอ.รพ.สต.วังเย็น                                
    ๖.     นางพิกุลเกตุ   สวนแก้ว     ผอ.รพ.สต บ้านหนองม่วง 
    ๗.     นายมานิตย์             อยู่เย็น                ผอ.รพ.สต.บ้านวังกุ่ม 
    ๘. นายประชา             สุขสวสัดิ์              ผอ.รพ.สต หัวโพ 
    ๙.    นายสกนธ์ เปาทุ้ย                ผอ.รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ 
    ๑๐.   นางอมรรัตน์ เอมอาจ              ผอ.รพ.สต.วัดแก้ว 
    ๑๑. นางสาวพัชรา รงค์ทอง              รก.ผอ.รพ.สต.ดอนคา    
          

          เริ่มประชุมเวลา      ๑๓.๕๐ น 
ระเบียบวาระท่ี ๑    ๑.  ประธานแจ้งให้ทราบ   
ประธาน    ๑.๑   แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 
                ก่อนประชุม แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โดยร้องการสรรเสริญพระบารมี  ประกาศเจตนารมณ์  
และ แสดงท่าสัญญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต 
        ๑.๒ การจ้างลูกจ้างรายคาบ  รายวัน  รายเดือน  
             การจ้างลูกจ้าง  รายเดือน ต้องท าเรื่องขอเลขไปที่ สสจ .เพ่ือน าเข้าท่ีประชุม คปสจ.อนุมัติ 
         ๑. ๓ การท าแผนความต้องการวัสดุ ( ส านักงาน  งานบ้านงานครัว  คอมพิวเตอร์ ) ต้องท าแผนเสนอ สสอ.อนุมัติ
แผนก่อนจึงจะท าจัดซื้อจัดจ้างได้ แบบฟอร์มเหมือนกับแผนยาและเวชภัณฑ์  เวลาท าอนุมัติต้องแยกแต่ละประเภท  
ส านักงาน  งานบ้านงานครัว  คอมพิวเตอร์  ท าอนุมัติคนละชุด     วัสดุสิ้นเปลืองท าปีละครั้ง  โดยยึดประกาศ  มาตรการ
ประหยัดวัสดุส านักงาน  ของ สสจ.ราชบุรี  
         ๑.๔ ขอความร่วมมือบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการทุกแห่ง ในหัวข้อ  
                                  - การติดตามความก้าวหน้างบลงทุน 
                                  - การบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ 
                                  - การพัฒนาระบบหน่วยบริการ 
                            เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงาน  



           ๑.๕  สรุปผลการประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการของ จังหวัดราชบรุี  
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบบริการ  NCD Clinic Plus ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ปัญหา     คือผู้ป่วยรายใหม่ มีอัตราสูงขึ้น 
 ๒. วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการบริหาร  จัดการเชิงระบบการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่   
    ติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
๒. เพ่ือพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง และการส่งต่อเม่ือเกินศักยภาพ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ          
 ผลลัพธ์ รอ้ยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิต/โรคเบาหวานมารับบริการใน รพ.สต. >60% 
 ผลลัพธ ์เชิงคุณภาพบริการ : การควบคุมโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงได้ดี 
              ๑.๖  สรุปผลงานตามนโยบาย NCD ไตรมาสที่ ๑  
ประชาชน 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองและเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน เป้าหมาย 90 %  ที่ผา่นร้อยละ ๘๐ มี ๔ แห่ง วังเย็น  
หนองม่วง  ดอนคา   โพหัก 
ประชาชน 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองและเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน รพ.สต ผลงาน > 80 % ขึ้นไป บางแพ มี ๔แห่ง  วัง
เย็น  หนองม่วง  ดอนคา   โพหัก 
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี เป้าหมาย 40%  บางแพ  ผลงาน 9.9 
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตที่ควบคุมระดับความดันได้ดี เป้าหมาย 50 %  บางแพ ผลงาน  5.31 
            ๑.๗ การประกวด อสม ดีเด่น  ปีนี้ อ าเภอที่ส่งประกวดครบทุกสาขา ได้แก่ อ าเภอโพธาราม บางแพส่ง ๑๑  
สาขา  ปีหน้าจะขอใช้งบโรงไฟฟ้า ในการอบรมติวเข้ม อสม ที่จะประกวด 
             ๑.๘  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก และการจัดสัปดาห์รณรงค์ ๑๘- ๒๒ ธค ๒๕๖๐  
จังหวัดราชบุรี มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม  จ านวน  ๕๐๒  ราย อัตราป่วย ๕๗.๘๔ ต่อประชากรแสนคน อัตรา
ป่วยสะสมเป็นอันดับ ๔๔ ของประเทศ   จ าแนกผู้ป่วยไข้เลือดออกรายอ าเภอ พบว่าอ าเภอที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด 
ได้แก่ บ้านคา, จอมบึง, บางแพ, (๓๑๒.๒๒, ๑๐๖.๔๔, ๘๙.๔๐) ตามล าดับ อ าเภอที่มีผู้ป่วยสะสมสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ได้แก่ บ้านคา  เสียชีวิต ๒  รายที่โพธาราม  ๑ ราย  ขณะป่วยไปรักษาที่คลินิก และซื้อยามาทานเอง  และที่อ าเภอสวน
ผึ้ง ๑ ราย   บางแพก าหนดสัปดาห์ณรงค์วันที่  ๑๘- ๒๒ ธค ๒๕๖๐ รอหนังสือแจ้งจากนายอ าเภอ  ประสานท้องถิ่นพ่น
หลังใส่ทราย  ๕ –๗ วัน เมื่อเสร็จสิ้นการรณรงค์ รายงานผลให้ทางอ าเภอทราบด้วย 
            ๑.๙  พชอ. ก าหนดประชุม คณะกรรมการ พชอ. ระดับอ าเภอ และระดับต าบลยังไม่ก าหนดวันที่ เริ่มเวลา 
๐๙.๐๐ น  ณ. ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอบางแพ ชั้น ๒ ขอให้ทุกต าบลเตรียม น าเสนอผลการประชาคมและการ
วิเคราะห์ปัญหาของต าบล  จับฉลากเรียงตามล าดับการน าเสนอ ดังนี้ 
                           - ต าบลบางแพ 
                           - ต าบลวังเย็น 
                           - ต าบลดอนคา 
                           - ต าบลดอนใหญ่ 
                           - ต าบลวัดแก้ว 
                           - ต าบลโพหัก 
                           - ต าบลหัวโพ 



     หัวข้อที่น าเสนออย่างน้อย  ๓ ประเด็น  ไข้เลือดออก /  LTC  / อุบัติเหตุและปัญหาตามบริบทพ้ืนที่ น าเสนอ ๑๐
นาที ซักถาม ๑๐ นาที 
           ๑.๑๐   ปี ๒๕๖๑  เปิด PCC เพ่ิมอีก ๑  ทีม คือ วัดแก้ว   หัวโพ ดอนคา   ก าหนดเปิดที่รพ.สต.วัดแก้ววันที่ 
๑๗  มกราคม  ๒๕๖๑  เอกสารสรุปประเด็นส าคัญการลงทะเบียน PCC แจกท่ีประชุมแล้ว 
           ๑.๑๑    การด าเนินงานโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่  
(Mammogram) เฉลิมพระเกียรติฯร่วมกับมูลนิธิกาญจนาบารมี วันที่ ๑๙- ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลต าบลบางแพ กลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมจ านวน ๔๐๐ คน ระยะเวลา ๒ วัน  
 

วันที่ ๑๙ ธันวาคม สตรีที่ตรวจพบความผิดปกติ วันที่ ๒๐ ธันวาคม สตรีที่ตรวจพบความผิดปกติ 
บางแพ ๕๐ คน ๑ บางแพ ๕๐ คน - 
ด าเนิน ๕๐ คน ๒ โพธาราม   ๕๐ คน - 
เมือง ๕๐ คน ๖ สวนผึ้ง ๐ คน ๒ 

บ้านโป่ง ๕๐ คน ๖ วัดเพลง ๓๐ คน ๓ 
  บ้านคา ๐ คน - 

  จอมบึง   ๓๐  คน ๒ 
  ปากท่อ ๔๐ คน - 

รวม ๑๕ ๒๐๐ ๗ 
๑.๑๑.๑ การมอบหมายภารกิจ 
          ขอยืมโต๊ะหน้าขาว ๓๐ ตัว ขอยืม รพ.สต.ละ ๓ ตัว 
มติที่ประชุม   ท าหนังสือขอยืมจาก เทศบาลต าบลโพหัก  กับ อปต.ดอนคา 
๑.๑๒  สสจ.รบ. ประกาศรับย้าย หลายต าแหน่ง รวมถึงต าแหน่ง ผอ.รพ.สต.ดอนคา (เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ระดับ
ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ ๓๕๑๗๑ (รับย้าย/รับโอน) โหลดใบสมัครและข้อมูลบุคคลได้ที่ http://๒๐๓.๑๕๗.๑๔๗.๑ 
/rbpho ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
          ๒ เรื่องจากอ าเภอบางแพ 
   ๒.๑  ข้าราชการย้ายมาใหม่ นางสาวนัทธมนพร   ขุนทรง  ต าแหน่ง รักษาราชการแทนพัฒนาการอ าเภอ 
          บางแพ ย้ายมาจากอ าเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
   ๒.๒  เชิญรับชมและรับฟังรายการ “ นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ”  ด้วยจังหวัดราชบุรี ได้ 
          จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบายส าคัญของรัฐบาล ภารกิจส าคัญ 
          ต่างๆๆของจังหวัดราชบุรี  โดยผลิตและเผยแพร่ผ่านรายการ “นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัด 
          ราชบุรี ” ออกอากาศพร้อมกันทุกเช้าวันพฤหัสเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น ทางสถานีวิทยุกระจาย  
         เสียงแห่งประเทศไทย สวท.AM.1593Khz และสถานีวิทยุชุมชนในเครือข่าย ๑๗ สถานี  และรับชมเทป 
         บันทึกรายการได้ทางสถานีเคเบิ้ลทีวีRCTVทุกวันศุกร์ และKCTVทุกวันเสาร์ เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐น. 
   ๒.๓  แจ้งการหยุดส่งน้ าหลังสิ้นสุดฤดูท านา  ช่วงที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๙ ธันวาคม ช่วงที่ ๒ ตั้งแต่ ๒๒  
           มกราคม ถึง ๔ กุมภาพันธ์  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
                        

http://๒๐๓.๑๕๗.๑๔๗.๑/


วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน ครั้งที่  ๒ / ๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐    
มติที่ประชุม   รับรองไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
                       
วาระท่ี ๔   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ   ผู้รับผิดชอบงาน 
นายชัยพร :    ๑.  สั่งเสื้อ กิจกรรมวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ราคา ๓๐๐ , ๔๐๐ , ๕๐๐ บาท  คุณภาพ 
                       ของ เนื้อผ้าจะต่างกัน สั่งจองภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม  
                   ๒. วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เชิญร่วมเปิดการอบรม  ผู้ประกอบร้านอาหารที่หอประชุมเฉลิม 
                      พระเกียรติ ที่ว่าการอ าเภอบางแพ 
มติที่ประชุม       รับทราบ 
 
วาระท่ี ๕   เรื่อง อ่ืนๆ  
                   ๑. การอบรม อสม.ใหม่  อบรมวันที่ ๑๓-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  อบรมที่ห้องประชุม สสอ.บางแพ และ
กลับไปฝึกปฎิบัติงาน ที่ รพ.สต.ต้นสังกัด  รับใบประกาศวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น 
ที่หอประชุมที่ว่าการอ าเภอบางแพ 
                   ๒. การจัดงานวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐  ที่สวนสน  หัวหิน  แจ้งยอดผู้ที่จะไปร่วมกิจกรรม    ขอ
ของขวัญกลางจาก ผอ.รพ.สต. คนละ ๑ ชิ้น เพ่ือจับฉลาก 
 วาระจากรพ.สต                                       
รพ.สต.  หนองม่วง   :     ไม่มี 
รพ.สต.  วังเย็น             ไม่มี 
รพ.สต.  ล าน้ า             ไม่มี  
รพ.สต.  วัดแก้ว            ไม่มี 
รพ.สต.  บ้านดอนใหญ่    ไม่ม ี
รพ.สต.  ดอนคา           ไม่มี 
รพ.สต.  วังกุ่ม             ไม่มี 
รพ.สต.  หัวโพ             ไม่มี 
รพ.สต.  โพหัก             ไม่มี 
                                               ปิดประชุมเวลา   ๑๖.๐๐  น  
     
 
          นางวัลธนา        แก้วป่อง                              นายประดิษฐ์  สาลียงพวย 
              ผอ.รพ.สต.วังเย็น                                     สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
         ผู้สรุปรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม            


