
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาระบบสุขภาพระดับอ าเภอบางแพ ( DHS ) 
ครั้งที่  ๑   / ๒๕๖๐ 

วันที่     ๒๔  เมษายน      ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชุมกลิ่นประทุมชั้น ๒ ที่ว่าการอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 

…………………………………………………………………………………… 
รายชื่อผู้มาร่วมประชุม 
    ๑.      นายอรรถพันธุ์         สงวนเสริมศรี          นายอ าเภอบางแพ               ประธาน 
    ๒.      นายประดิษฐ์ สาลียงพวย สาธารณสุขอ าเภอบางแพ  รองประธาน 
 ๓. นายวิฑูรย์ สอนไข่ เทศบาลต าบลโพหัก 
 ๔. นายสิปปกร จันทร์เรือง รองปลัดเทศบาลต าบลโพหัก 
 ๕. นางชญานิน จ าปาทอง ท้องถิ่นอ าเภอบางแพ 
 ๖. นางธาริณี อยู่เย็น หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลรพ.บางแพ 
 ๗. นายภูวนาท มนตรีสา หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม รพ.บางแพ 
 ๘. นางเฉลา รุ่งเรือง ผอ.รพ.สต .ดอนใหญ่     
 ๙. นางเศรษฐศิริ ทรัพย์แตง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 ๑๐. นางจรรยา บัวพ่ึง ผอ.รพ.สต.โพหัก  
 ๑๑. นางพิกุลเกตุ สวนแก้ว ผอ.รพ.สต.บ้านหนองม่วง 
 ๑๒. นายคณินท์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลบางแพ 
 ๑๓. นางนิตยา บุตรโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.บางแพ 
 ๑๔. นายบัณฑิต   ไซรลบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  อบต.หัวโพ 
 ๑๕. นางอัมพร หงษ ์ทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางแพ 
 ๑๖. นายธีรยุทธ    ชาวเกาะ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  อบต.ดอนคา 
 ๑๗. นายสกนธ์ เปาทุ้ย   ผอ.รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ 
 ๑๘. นางดุสิตา คล้ายเชย รองนายก อบต.ดอนใหญ่ 
 ๑๙. นายกิจจา เสาวรส ปลัดอ าเภอ บางแพ 
 ๒๐. นางเนาวรัตน์ ยังภู่ ประธาน อสม.ต าบลบางแพ   
 ๒๑. นางอมรรัตน์ เอมอาจ ผอ.รพ.สต.วัดแก้ว 
 ๒๒. นายสมภพ แย้มสกุลนา ปลัด อบต.วัดแก้ว 
 ๒๓. นายกิตติศักดิ์ ทรงพัฒนาศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     สสอ.บางแพ 
 ๒๔ นางสาวอรชร โวทว ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
 ๒๕. นางวัลธนา แก้วป่อง ผอ.รพ.สต. วังเย็น                                          
    
เริ่มประชุมเวลา      ๑๓.๔๕ น 
วาระท่ี ๑     เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

๑. กรอบแนวคิดการด าเนินงาน DHS  
ประธาน          การด าเนินงาน  มอบรองประธานชี้แจงแนวทางให้คณะกรรมการทราบ 
รองประธาน    แนวคิดการด าเนิน ระบบสุขภาพระดับอ าเภอDHS เป็นการท างานร่วมกันของภาคีเครือข่ายทุก 
                  ภาคส่วน ในการจัดการกับปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของอ าเภอบางแพ มีการพัฒนาทีมงาน  
                  บริหารแบ่งปันทรัพยากร   รพ.สต.โพหักมีแพทย์ออกไปให้บริการเดือนละ ๒ ครั้ง   



                  หลักการคิด จากแนวดิ่งสั่งการลงมา เปลี่ยนมาเป็น แนวราบค้นหาปัญหาในพื้นที่ ท างานแบบ 
                  ภาคีเครือข่าย นิเทศงาน โดยการเรียนรู้ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
ประธาน        จากหลักการดังกล่าวควรเพิ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ญาติพ่ีน้องที่มีส่วนในการดูแลสุขภาพ   คนใน 
                  ชุมชน  เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ 
นส.อรชร       การจัดการปัญหาในพื้นที่ ดูจากบริบท เรียนรู้จากผู้ป่วย ค้นหาศักยภาพ ของชุมชน คนที่ 
                 เกี่ยวข้อง 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

๒. ทบทวนค าสั่งคณะกรรมการ DHS 
รองประธาน   จังหวัดราชบุรีมีค าสั่ง คณะกรรมการ เมื่อปี ๒๕๕๗ ปัจจุบันกรรมการบางรายมีการโยกย้าย  
                  ลาออก  ไม่สามารถท าหน้าที่ได้ จึงขอทบทวนคณะกรรมการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการ 
                  ขับเคลื่อนงาน  เพ่ิมต าแหน่ง   
                  -    ก านันทุกต าบล   
                 -     ภาคส่วนราชการอ่ืน  ปลัดอาวุโส  พัฒนาการอ าเภอ  ท้องถิ่นอ าเภอ 
                 -     ตัวแทนโรงเรียนมัธยม  ๒ โรง 
                 -     ตัวแทนโรงเรียนประถมศึกษา  
                 -     ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางแพ  และ  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรโพหัก 
       -      ผอ.รพ.สต. แต่งตั้งเป็นต าแหน่ง    
ประธาน       เสนอเพ่ิมที่ปรึกษา  เจ้าคณะอ าเภอ  และเจ้าคณะต าบล  
รองประธาน       ต าแหน่งเลขา  เสนอคุณอรชร โวทวี  พยาบาลวิชาชีพ จาก รพ.บางแพ  
                      ผู้ช่วยเลขา   คุณวัลธนา    แก้วป่อง   ผอ.รพ.สต.วังเย็น 
มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

๓. แนวทางการด าเนินงาน ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ ( DHS ) 
รองประธาน       ปัญหาที่ผ่านมาก าหนดปัญหาที่ร่วมกันแก้ไขในภาพอ าเภอ ๓ ปัญหา  คือ 

๑. การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  (  LTC  ) 
๒. อุบัติเหตุ จราจร 
๓. ไข้เลือดออก 

         
๑. การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  (  LTC  ) 

  มีการเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้มีรายได้น้อย   
 
 กิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำร  

สถานบริการ  จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับ  
การเยี่ยม  

ผู้ป่วยในพระบรม 
ราชูปถัมภ์  

ความต้องการ  
การช่วยเหลือ  

ต าบลบางแพ  ๖ ๑ ๑ 
ต าบลหัวโพ  ๔   
ต าบล.วัดแก้ว  ๕ ๑  
ต าบล.ดอนคา  ๗   



ต าบลโพหัก  ๙ ๒ ๒ 
ต าบลวังเย็น  ๙   
ต าบลดอนใหญ่  ๗ ๒ ๒ 

รวม ๔๗ ๑ ๕ 
 
                  มอบข้าวสาร ผ้าห่มกันหนาว มุ้ง น้าดื่ม และอ่ืนๆ ผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยม จ านวน ๔๗ ราย 
ต้องการความช่วยเหลือจ านวน ๕ ราย แบ่งเป็น      
 
              ๑. ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ จ านวน ๑ ราย ต าบลบางแพ  
             ๒. ต้องการความช่วยเหลือด้านอาชีพ ปลูกผัก เพาะเห็ดขาย จ านวน ๔ ราย  
ให้การช่วยเหลือแล้วจ านวน ๑ ราย คือ โดยผู้ใหญ่กิติศักดิ์ ทองขาว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑ ต าบลวัดแก้ว พร้อม
ทีมงาน รพสต.วัดแก้ว ได้เข้าไปดูแลบ้านผู้ป่วยติดเตียงยากจน ในเรื่องการประกอบอาชีพ เนื่องจากมีรายได้ไม่ 
เพียงพอกับรายจ่าย โดยการเพาะเห็ดนางฟ้า ได้รับการสนับสนุนเชื้อจากผู้ใหญ่บ้าน วัสดุในการปลูกโรงเรือน 
เป็น วัสดุเหลือใช้ เป็นโรงเรือนขนาดเล็ก บรรจุเห็ดได้ ๑๐๐ ก้อน  
 
                     ๒  อุบัติเหตุจราจร 
นส. อรชร        สถิติการเกิดอุบัติเหตุ   ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖  ถึงปี ๒๕๕๙       
ปี จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ อาการสาหัส เสียชีวิต 

2556 992 20 13 
2557 892 27 19 
2558 672 30 12 
255+ 893 30 14 

                                                                    ที่มา   จากรายงานห้องฉุกเฉิน รพ.บางแพ 
     จุดเสี่ยง          ๑.  โค้งเทศบาลบางแพ 

  ปัญหาเกิดจาก         ลาดยางเรียบตรง   สลับโค้ง    ผู้ขบัไม่ชินทาง 
       แนวทางการแก้ไข      แถบกันลื่นสีแดง  มีป้ายเตือนทางโค้ง    ตัดต้นไม้ออก    ปิดแถบก้ันถนน 

                        ให้ความรู้ ให้ข้อมูล 
 

๒   แยกคันทรีโซน (8 ธ.ค. 58) 
  ปัญหาเกิดจาก         เปิดเป็นจุดกลับภายหลัง    ลาดยางเรียบตรง     มอเตอร์ไซค์ตัดหน้า   ขับย้อนศร 
  แนวทางการแก้ไข     ใช้ ไฟกระพริบ      ตีเส้นกลับรถ ให้ชัดเจน     ฟุตบาตยกขอบเกาะ     กลางให้สูง 

๓   โค้งตลาดบางแพ 
ปัญหาเกิดจาก     โค้งหักศอก    ความลาดเอียงของถนน 
แนวทางการแก้ไข     ติดไฟเตือน     ติดแถบส้มลูกสีส้ม เวลารถชนรถจะกลิ้งไปตามลูกฟูกไม่เข้าบ้านคน         
                           ลาดกันลื่น 
 รองประธาน       สาธารณสขุให้ความรู้เรื่องกฎจราจร 
มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

   ๓  ปัญหาไข้เลือดออก 



นส.อรชร         ปัญหาไข้เลือดออกท่ีผ่านมา  อสม.อายุมาก  สายตาไม่ค่อยดี  เปลี่ยนมาให้เด็กนักเรียนช่วย 
                    ดูแล 
รองประธาน     ช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม  ฝนยังไม่ตก  ควรมีการจัดรณรงค์พร้อมกันทั้งอ าเภอ  
                    ก่อนโรงเรียนเปิดเทอม  ขอความร่วมมือ รพ.สต.ประสาน อปท.พ่นในห้องเรียน เนื่องจากช่วง 
                    ที่โรงเรียนปดิ ห้องเรียนมืดทึบ  ยุงมาก เวลาเปิดเทอม จะพบว่ามีเด็กป่วยเป็นโรค 
                    ไข้เลือดออก  จึงควรพ่นในห้องเรียนก่อนโรงเรียนเปิด อย่างน้อย ๗ วันเพื่อท าลายยุงตัวแก่   
                    ให้ทุกพ้ืนที่ท าแผนรณรงค์ 
มติที่ประชุม      รับทราบ 
 
วาระท่ี ๒         เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                                        ไม่มี 
 
วาระท่ี ๓          เรื่องสืบเนื่อง 
                                       ไม่มี 
 
    วาระท่ี ๔        เรื่อง  พิจารณา   ติดตาม  
                                      ไม่มี 
    วาระท่ี ๕        วาระอ่ืนๆ 
 นางเศรษฐศิริ      การเข้าร่วมต าบล การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
                       ต าบลการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง   (  LTC )  ปี ๒๕๕๙  บางแพน าร่องท่ีต าบลบางแพ  
                       และต าบลวังเย็น  ปีนี้ขยายทุกต าบล   หมดเขตรับสมัครแล้ว มีที่ สปสช.แจ้งรายชื่อกลับมา 
                       ต าบลเดียวคือ   ต าบลดอนคา   ต าบลอื่นไม่มีการส่งหลักฐาน  รายงานการประชุม  สมุด 
                       บัญชี    
นายคณินท ์         จากที่เทศบาลต าบลบางแพ ได้น าร่อง เมื่อปี ๒๕๕๙ แล้วนั้น ขั้นตอนในการเข้า 
                       ร่วมกับสปสช คือ ต้องส่งใบสมัครเข้าร่วมโรงการ   คัดเลือก คณะกรรมการ   ประชุม 
                       คณะกรรมการ มีรายงานการประชุม   หนังสือแต่งตั้งผู้เปิดบัญชีธนาคาร  รายชื่อ 
                       กลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแล    ส่งหลักฐานทั้งหมดให้ สปสช. ราชบุรี  ทางสปสช.จะโอนเงิน 
                      เข้าบัญช ี
มติที่ประชุม      รับทราบ 
นส.อรชร          การด าเนินงานระบบสุขภาพระดับอ าเภอ สปสช.มีการสนับสนุนการจัดอบรม หลักสูตรการ 
                     บริหารระบบสุขภาพอ าเภอ บางแพเข้าร่วมอบรมตั้งแต่ปี ๒๕๕๙  เชญิทุกภาคส่วนไปร่วม 
                     เรียนรู้  จะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการด าเนินงานปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ –๑๖  
                     มิถุนายน  ส าหรับปี ๒๕๖๐ เปิดการอบรมวันที่ ๓-๕ กรกฏาคม  ๒๕๖๐  กลุ่มเป้าหมาย 
                    จ านวน ๑๐ คน พื้นที่ต าบลโพหัก   เนื้อหาที่อบรมหลักสูตรการจัดการระบบสุขภาพอ าเภอ 
มติที่ประชุม      รับทราบ 
 
                  นัดหมายประชุมครั้งต่อไป   วันที่ ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น  
                  ณ ห้องประชุมกลิ่นประทุมชั้น ๒ ที่ว่าการอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 



  ปิดประชุมเวลา               ๑๔.๓๐ น 
 
         
 
     
       ( นางวัลธนา   แก้วป่อง  )                                         (  นายประดิษฐ์  สาลียงพวย ) 
         ผอ.รพ.สต.วังเย็น                                                    สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
      ผูส้รุปรายงานการประชุม                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


