
รายงานการประชุมประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 
วันที่ 4  พฤศจิกายน 2563 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ  
............................................... 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายประดิษฐ์ สาลียงพวย สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
2. นางพิกุลเกตุ สวนแก้ว  ผอ.รพ.สต.บ้านหนองม่วง 
3. นายประชา   สุขสวัสดิ์ ผอ.รพ.สต.หัวโพ 
4. นายสกนธ์ เปาทุ้ย  ผอ.รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ 
5. นางจรรยา บัวพ่ึง  ผอ.รพ.สต.โพหัก 
6. นายมานิตย์ อยู่เย็น  ผอ.รพ.สต.บ้านวังกุ่ม    
7. นายกิตติศักดิ์ ทรงพัฒนาศิลป์ ผอ.รพ.สต.ดอนคา      
8. นางวัลธนา แก้วป่อง  ผอ.รพ.สต.วังเย็น 
9. นางอมรรัตน์ เอมอาจ  ผอ.รพ.สต.วัดแก้ว 
10. นางพิกุลเกตุ สวนแก้ว  ผอ.รพ.สต.บ้านหนองม่วง 
11. จ่าเอกพิศาล  พ่ึงผัน  รก.ผอ.รพ.สต.ดอนใหญ่ 
12. นายประวิทย์ เอมอาจ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.บางแพ 
13. นายชัยพร  จันทร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.บางแพ   
14. นางสาวธันย์ชนก  มณีค า  พนักงานธุรการ  สสอ.บางแพ 

     เริ่มประชุม  เวลา   13.40 น. 
ก่อนวาระการประชุม 

สวดมนต์ก่อนประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 -ขอแสดงความยินดีกับ คนดีศรีพยาบาล นางสาวพัชรา รงค์ทอง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 

รพ.สต.ดอนคา 
-time line แผนบรรจุราชการ covid-19 คณะกรรมการมีสาธารณสุขอ าเภอ 4คน  
รายชื่อทั้งจังหวัด 102 คน อ าเภอบางแพ 1 คน ได้แก่ นายวิศรุต เพ็ชรทอน รพ.สต.โพหัก 

เรื่องแจ้ง จากอ าเภอบางแพ 
-นายสุรพล พรชัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฏร์อุปถัมภ์” ย้ายมาจาก
โรงเรียนวัดอ้อเขียว อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 
-นางสาวพิรุณพร ไข่ทองแก้ว ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการส านักงานเกษตร            
อ าเภอบางแพ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563  
-การสมัคร นายก อบจ. วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 (สมัคร สจ.) 
-โครงการคนละครึ่ง ประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าสมัคร  
 ธ.กรุงไทยจะมาตั้งบูทรับสมัคร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม          
มติที่ประชุม .......รับรองการประชุมครั้งท่ีแล้ว วันที่ 7 ตุลาคม 2563 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
.......................................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 4.1 สถานการณ์ไข้เลือดออก 
  -ทั้งประเทศ มีผู้ป่วย 64,964 ราย อัตราป่วย 97.82 ต่อแสนประชากร./เสียชีวิต 46 ราย 
  -จังหวัดราชบุรี มีผู้ป่วย 896 ราย อัตรา 105.71 ต่อแสนประชากร มีแนวโน้มลดลง 
  -อัตราป่วยสะสม อันดับ 25 ของประเทศ 
  -ผู้ป่วยสะสมน้อยกว่าช่วงเดียวกันปี 62 (760 ราย) 
  -ผู้ป่วย ร้อยละ 42.80 เป็นนักเรียน 
  มาตรการควบคุมการระบาด เดือนพฤศจิกายน 2563 
  อ าเภอที่เข้าเกณฑ์เปิด EOC ระดับอ าเภอ ได้แก่ บ้านโป่ง,บ้านคา 
  อ าเภอที่จ านวนผู้ป่วยมากกว่าค่ามัธยฐาน 4 wk ได้แก่ วัดเพลง 
 4.2 Covid-19 ในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 
  ผู้ป่วยรายใหม่ 12 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,775 คน หายป่วยแล้ว 3,585 คน เสียชีวิต 59 คน 
  สถานการณ์ Covid-19 จังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 
  ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 539 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน 8 ราย รักษาหาย 7 ราย  
  เสียชีวิต 1 ราย (จากอุบัติเหตุมีภาวะเลือดออกไต้เยื่อหุ้มสมองและติดเชื้อในกระแสเลือด) 
  ให้เฝ้าระวังแรงงานต่างด้าว พม่า แรงงานที่ไป-กลับๆ  
 4.3 ตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุขของจังหวัด และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ ปี 2564 
 4.4 แผนปฏิบัติการ รพ.สต.ก าหนดส่งให้ สสอ.อนุมัติภายใน 31 ตุลาคม 2563 (สสจ.รบ.เป็นผู้ก าหนด) 

4.5 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวขัตติย
ราชนารี จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึก แก่กรรมการ อนุกรรมการ และ
อาสาสมัคร พอ.สว. ประจ าจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 
ต าบลคลองตาคต อ าเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 ภารกิจที่ สสอ.บางแพได้รับมอบหมายคือ การคัดกรอง ชั่งน้ าหนัก วัดความดันโลหิต วัดไข้ พร้อม    
อุปกรณ์ (เครื่องช่างน้ าหนัก/เครื่องวัดความดัน/ปลอดวัด)  ขอเจ้าหน้าที่ จ านวน 5 คน 
4.6 เชิญชวนบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอบางแพ 
4.7 ประกวด อสม. ระดับภาค วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563  
4.8 สรุปข้อตรวจพบจากตรวจสอบภายในประจ าปี 2563 (ของจังหวัดราชบุรี ) 

 ในประเด็นที่เก่ียวข้อง พัสดุยืมแล้วไม่ลงบัญชี , รับพัสดุแล้วได้ลงเลข 
ผู้รับผิดชอบงาน สสอ. 

1.นายประวิทย์ เอมอาจ 
         -งานอนามัยโรงเรียน ขอให้ส่งภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 
 -ปค.4 ก าหนดส่งก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  
 -covid-19 แนวทางการปฏิบัติส าหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ เฝ้าระวัง 14 วันต่อ 
 2.นายชัยพร จันทร 
          -รายงานจัดซื้อคอม สเป็ก 
 -การข้ึนทะเบียนปี 64 สปสช. 
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3.นางวัลธนา แก้วป่อง (ช่วยปฏิบัติราชการ สสอ.) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
4.นางสาวสุธนา สว่างศิลป์ 
................................................................................................................................................ ................... 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ...................................................................................................................................................................  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 เรื่องแจ้ง   
 -TO BE  NUMBER ONE  
 เมื่อวันที่ 25 กย 63 นายไพรัช มโนสารโสภณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และคณะ ร่วม 
         ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ชมรม TO BE  NUMBER ONE จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 40 คน ณ ชมรมทูบี 

นัมเบอร์วันชุมชนวัดแก้ว อ.บางแพ ศึกษาดูงานในเรื่องของการด าเนินงานในการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดในชุมชน และวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 
อาชีวศึกษา  

 -สรุปสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดราชบุรี 
 ในปีงบประมาณ 2563 สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่  

1 ตุลาคม 2562 –30 กันยายน 2563 มีผู้บาดเจ็บจ านวน 15,338 ราย ผู้เสียชีวิตจ านวน 230  
ราย คิดเป็นอัตรา 27.13 ต่อแสนประชากร เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 159 ราย (ร้อยละ 69.13) เสียชีวิต 
ในห้องฉุกเฉิน จ านวน 38 ราย (ร้อยละ 7.82) เสียชีวิตแผนกผู้ป่วยใน จ านวน 33 รายร้อยละ 14.34 

ตารางแสดงจ านวนผู้บาดเจ็ดและเสียชีวิตจากการบาดเจ็บบนท้องถนน จ.ราชบุรี (1ตค63 - 30กย63) 
อ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

จ านวน
ผู้บาดเจ็บ 

จ านวน
ผู้เสียชีวิต 

อัตราต่อแสน
ประชากร 

ที่เกิดเหตุ ER Ward 

เมืองราชบุรี 4,155 51 25.37 34 12 5 
บ้านโป่ง 2,093 45 26.30 30 13 2 
โพธาราม 2,991 46 33.92 32 5 9 
ด าเนินสะดวก 1,520 21 22.72 13 2 6 
บางแพ 725 9 20.74 8 1 0 
ปากท่อ 1,324 20 29.94 17 2 1 
จอมบึง 1,216 19 29.83 15 2 2 
วัดเพลง 307 6 49.24 5 0 1 
สวนผึ้ง 840 8 22.01 4 0 4 
บ้านคา 167 5 20.81 1 1 3 

 
 -การจัดบริการคลินิกกัญชา ทางการแพทย์ 
 ตัวชี้วัด จ านวนหนว่ยบริการที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการครอบคลุม  

รพ.สังกัด ก.สธ และสถานพยาบาลภาคเอกชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
แผนเปิดบริการ 6 แห่ง คือ 
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1. รพ.ด าเนินสะดวก วันพุธ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 9.00-12.00 น. 
2. รพ.วัดเพลง 23 พฤศจิกายน 2563 แผนปัจจุบันทุกวันพุธ เวลา 8.30 -12.00น./แผนไทยทุกวัน 
3. รพ.ปากท่อ ทุกวันพุธ เวลา 8.30 -16.30 น. 
4. รพ.บางแพ แผนไทย วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น. 
5. รพ.สวนผึ้ง 2 พฤศจิกายน 2563 แผนไทย ทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี เวลา 8.30 -12.00 น. 
6. รพร.จอมบึง มกราคม 2564 ยังไม่ระบุวันเวลาให้บริการ 

 -แผนผังสถานที่รับเสด็จ ฯ (พอ.สว ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี) 

 สสอ.       - 
 รพ.สต.วังเย็น   -  

รพ.สต.บ้านหนองม่วง  - 
 รพ.สต.วัดแก้ว                - 
 รพ.สต.ดอนคา   งบประมาณค่ายา จากรพ.บางแพ 
 รพ.สต.บ้านดอนใหญ่           - 
 รพ.สต.ดอนใหญ่   - 
 รพ.สต.โพหัก   - 
 รพ.สต.บ้านวังกุ่ม   ติดตามเรื่องคลินิกนอกเวลา ทันตกรรม 
 รพ.สต.หัวโพ            - 
 
ปิดประชุม เวลา 16.10 น. 
 
 

   ผู้จดบันทึกการประชุม                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
     น.ส.ธันย์ชนก มณีค า                                                 นายประดิษฐ์ สาลียงพวย  
             พนักงานธุรการ                                                      สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
 
 
 
 
 
 
 


