
 

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาระบบสุขภาพระดับอ าเภอบางแพ ( DHS ) 
ครั้งที่  ๒   / ๒๕๖๐ 

วันที่     ๒๑   มิถุนายน       ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชุมกลิ่นประทุมชั้น ๒ ที่ว่าการอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 

…………………………………………………………………………………… 
รายชื่อผู้มาร่วมประชุม 
    ๑.      นายอรรถพันธุ์         สงวนเสริมศรี          นายอ าเภอบางแพ               ประธาน 
    ๒.      นายประดิษฐ์ สาลียงพวย สาธารณสุขอ าเภอบางแพ   
 ๓. นายเกียรติศักดิ์ นิธิเศรษฐทรัพย์ แทนผอ.รพ.บางแพ  
 ๔. พ.ต.ท ธนากร สุวรรณศรี ผกก.สภ.บางแพ  
 ๕. พ.ต.ท สุริยา รอดทุกข์ สว.อก.สภ.โพหัก  
 ๖. ร.อ.พิทักษ์ ฤทธิ์เดช                นายทหารฝ่ายการข่าว  กองพันทหารช่างที่ ๕๒ 
 ๗. นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอ าเภอบางแพ  
 ๘. นายสมจิตต์ กุ้ยอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่  
 ๙. นายสายชล บัวแตง ก านันต าบลดอนใหญ่  
 ๑๐. นายสมภพ แย้มสกุลณา ปลัดอบต.วัดแก้ว  
 ๑๑. นางธาริณี อยู่เย็น หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลรพ.บางแพ  
 ๑๒. นายหยุด ทองงาม นักจัดการทั่วไป  รพ.บางแพ  
 ๑๓. นางสาวสุภาพร โชติศิริคุณวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางแพ   
 ๑๔. นางสาวณัฐพร นุยา ปลัด อบต.หัวโพ 
 ๑๕. นายอุดม สุขเกิด หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๑๖. นางอุดมลักษณ์ วันหนู แทนท้องถิ่นอ าเภอบางแพ 
 ๑๗. นายอุรุพงษ์ ยังภู่ ก านันต าบลบางแพ 
 ๑๘. นางเนาวรัตน์ ยังภู่ ประธาน อสม.ต าบลบางแพ 
 ๑๙. นางเฉลา รุ่งเรือง ผอ.รพ.สต .ดอนใหญ่ 
 ๒๐. นางจรรยา บัวพ่ึง ผอ.รพ.สต.โพหัก 
 ๒๑. นางพิกุลเกตุ สวนแก้ว ผอ.รพ.สต.บ้านหนองม่วง 
 ๒๒. นายสกนธ์ เปาทุ้ย   ผอ.รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ 
 ๒๓. นางอมรรัตน์ เอมอาจ ผอ.รพ.สต.วัดแก้ว 
 ๒๔. นายอนุวัฒน์ ปานดารา ผอ.รพ.สต.ดอนคา 
 ๒๕. นายประชา สุขสวัสดิ์ ผอ.รพ.สต.หัวโพ 
 ๒๖. นางวัลธนา แก้วป่อง ผอ.รพ.สต.วังเย็น 
 ๒๗. จ.อ.พิศาล พ่ึงผัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 



 

 ๒๘. นายคณินท์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลบางแพ 
 ๒๙. นางนิตยา บุตรโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.บางแพ  
 ๓๐. นายกิตติศักดิ์ ทรงพัฒนาศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     สสอ.บางแพ 
 ๓๑. นายประวิทย์ เอมอาจ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     สสอ.บางแพ 
 ๓๒. นางเตือนตา ฉายชูญาติ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     สสอ.บางแพ 
 ๓๓. นายประวิทย์ เอมอาจ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     สสอ.บางแพ  
 ๓๔. นายชัยพร จันทร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     สสอ.บางแพ      
 ๓๕. นางสาวอรชร โวทว ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.บางแพ 
 ๓๖. นางสาวเอมอร โพธิ์ประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.บางแพ  
    ๓๗. พ.อ.อ.สมมาตร บุญโยประการ ตัวแทนภาคประชาชน 
 ๓๘. นางสาวสุมารัตน์ พงษ์อภัย ครู รร.อนุบาลบางแพ 
 ๓๙. นางอรทัย สุขชู แทนก านันต าบลวังเย็น 
 ๔๐. นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผอ.รร.บางแพปฐมพิทยา    
         
เริ่มประชุมเวลา      ๑๓.๕๐ น 
วาระท่ี ๑     เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

๑. กรอบแนวคิดการด าเนินงาน DHB  
ประธาน          จากการประชุมรับนโยบาย DHB ที่ โรงแรมรามการ์เด้นท์  วันที่ ๒ มิถุนายน  ๒๕๖๐ มอบ 
                   สสอ.บางแพ ชี้แจง 
สสอ.บางแพ     เป็นความร่วมมือของ กระทรวงมหาดไทย   กระทรวงสาธารณสุข  ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพ และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยทั้ง ๔ ฝ่ายตกลงร่วมมือและได้ก าหนดกรอบ
ความร่วมมือ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน ด้วยระบบสุขภาพอ าเภอ ตาม
หลักการ “พ้ืนที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ” ซึ่งต้องการให้ทุกภาคส่วนในพื้นท่ีมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์       
   ๑.  เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพ
ประชาชน 
    ๒.เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ Distric  Health  Board 
    ๓. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพอ าเภอ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
    ๔. เพ่ือให้มีการจัดการทรัพยากร  ด้านบุคลากร  เทคโนโลยี สารสนเทศ องค์ความรู้ และงบประมาณ ร่วมกัน 
         ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอ าเภอ เป็นค าสั่งทางจังหวัดราชบุรี  โดยมีนายอ าเภอเป็นประธาน  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรองประธาน     สาธารณสุขอ าเภอเป็นเลขานุการ  ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 
มติที่ประชุม     รับทราบ    
 
วาระท่ี ๒         เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่๑ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  
                                        มติที่ประชุมรับรอง ไม่มีแก้ไข 



 

วาระท่ี ๓          เรื่องสืบเนื่อง 
สสอ.บางแพ       ปัญหาที่ผ่านมาก าหนดปัญหาที่ร่วมกันแก้ไขในภาพอ าเภอ ๓ ปัญหา  คือ 

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

จากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ แจ้งให้พ้ืนที่น าเสนอจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ 
ต าบลหัวโพ      น าเสนอโดย  นายประชา  สุขสวัสดิ์  ผอ.รพ.สต.หัวโพ 
     ต าบลหัวโพ มีจุดเสี่ยง ๒ จุด  
จุดที่ ๑        แยกวัดหัวโพ  มีรถสัญจรมาก เป็นทางโค้ง อัตราการเกิดอุบัติเหตุ เฉลี่ยเดือนละ ๒ ครั้ง 
สาเหตุ        เป็นถนนสายหลักรถวิ่งผ่านไปมามาก   ไม่มีสัญญาณจราจร. ให้รถวิ่งผ่านไปมาชะลอ เข้าสู่เขต 
                ชุมชน     ประสาน อบต.หัวโพ น ากรวยจราจร(สีส้ม)มาตั้งเตือน 
แนวทางการแก้ไข    ท าป้ายเตือน  
การประเมินผล       ตั้งแต่เดือนพค – มิย  ไม่มีอุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้น 
จุดที่ ๒     โค้งหักศอก เลย รพ.สต.หัวโพ        
สาเหตุ      รถจักรยานยนต์ขับเร็ว 
แนวทางการแก้ไข      ท าป้ายไวนิลเตือนภัย ประสาน อบต.หัวโพ   ชุมชนทาสีสะท้อนแสงที่เสาให้เห็นทางโค้ง  
ต าบลดอนใหญ่ 
               รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ น าเสนอโดยนายสกนธ์  เปาทุ้ย  ผอ.รพ.สต.   
สภาพพ้ืนที่เป็นถนนสายรอง ปีที่ผ่านมา มีรถสิบล้อ รถพ่วง  วิ่งผ่าน หมู่บ้านมาก วันละหลายรอบ 
จุดเสี่ยง    โค้งบริเวณหมู่ ๕ เป็นโค้งหักศอก มีต้นไม้ขึ้นบังวิสัยทัศน์การมองเห็น  ยังไม่มีผู้เสียชีวิต  มีร่องรอย
การชน 
แนวทางการแก้ไข       อบต.ดอนใหญ่ ประสาน เจ้าของบ่อ  ตัดต้นไม้บริเวณโค้ง  อบต.ตัดต้นไม้ด้านข้างถนน 
เจ้าของบ่อตัดต้นไม้บางส่วน  เพื่อไว้กันขโมย    ท าป้ายเตือน 
               รพ.สต.ดอนใหญ่   น าเสนอโดย จ.อ.พิศาล  พ่ึงผัน  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนช านาญงาน 
จุดเสี่ยง มีทัง้หมด ๖ แห่ง    
จุดที่ ๑    โค้งหมู่ ๓  มีลักษณะเป็นทางสี่แยก  ไปดอนพรม ดอนคา  ตาลเตี้ย 
สาเหตุ              ไม่มีป้ายสัญลักษณ์ เตือน   เป็นทางโค้ง 
สสอ.บางแพ       ควรมีสัญลักษณ์ ถนนสายหลัก สายรอง  
นพ.เกียรติศักดิ์   ควรใช้ป้ายสัญลักษณ์ ชี้ทางหลัก ทางรอง ก่อนถึงโค้งก าหนดให้ประชาชนเข้าใจตรงกัน 
นายสมมาตร      ควรเชิญเจ้าหน้าที่แขวงการทางเข้าร่วมประชุม    ก าหนดสายทางหลักทางรอง    ตีเส้นจราจร
แยกให้ชัด   ท าลูกระนาดชะลอความเร็ว  ถนนสายรอง 
จุดที่ ๒          หมู่ที่ ๖  บ้านล าน้ า เส้นทางแยกไปสระกระเทียม จังหวัดนครปฐม  
สาเหตุ           มีลักษณะเป็นสามแยก  มีป้อมต ารวจบังสายตา 
แนวทางการแก้ไข    มีไฟกระพริบเตือนภัย    แก้ไขแล้ว 
จุดที่ ๓   หมู่ ๗ บ้านดอนศาลา 
สาเหตุ    มีลักษณะเป็นโค้งรูปตัวเอส  ขับรถเร็วมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ   มีตลาดนัด รถจอดริมถนน ไม่มีป้ายบอก  
แนวทางการแก้ไข      ท าป้ายสัญลักษณ์ทางโค้ง  แผงกั้นริมคลองป้องกันรถตกคลอง 



 

จุดที่ ๔         บ้านดอนเข้ารีตหมู่ ๘   
สาเหตุ       เป็นทางสามแยกไปจังหวัดนครปฐม รถสิบล้อวิ่งมาก  บ้านริมถนนมีก าแพงบัง 
แนวทางการแก้ไข      ประสานแขวงทางการ 
นพ.เกียรติศักดิ์      เชิญเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร่วมเป็นคณะกรรมการ 
จุดที่ ๕          บ้านล าน้ าหมู่ที่ ๙   
สาเหตุ       รถสิบล้อวิ่งมาก  วิ่งเร็ว  มีป้ายหยุดแล้ว แต่โดนชนป้ายช ารุด   อุบัติเหตุมักเกิดเวลากลางวัน  
แนวทางการแก้ไข      ท าลูกระนาดชะลอความเร็ว  ถนนสายรอง 
ผอ.รพ.สต.ดอนคา     ลูกระนาดชะลอความเร็ว  เวลารถวิ่งเร็ว เสียงดังมาก   แรงสะเทือนรบกวนประชาชนที่ 
                          บ้านริมถนน   ควรมีการใช้กฎหมาย 
ประธาน               มีข้อมูลแจ้งว่าทาง อบต.ดอนคา ขอใช้ข้อบังคับ  
นพ.เกียรติศักดิ์      การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ควรใช้การแก้ไขทางจราจรก่อนแล้วค่อยมาทบทวนอีกครั้งว่าแก้ไข 
                        ได้หรือไม่อย่างไร 
ประธาน               แนวทางการแก้ไขปัญหา  จุดเสี่ยง  คือท าป้ายเตือนภัย   ท าที่ก้ันแผงกัน ไฟกระพริบ    
                         สัญญาณจราจร    วงเวียน  ลูกสะท้อนแสง    
นายก อบต.ดอนใหญ่      ถนนในหมู่บ้านไม่ได้สร้างขึ้นรองรับน้ าหนักรถสิบล้อ  เมื่อรถสิบล้อวิ่งมากๆๆท าให้ 
                        ถนนเสียได้ 
จุดที่ ๖  หมู่ ๗ บ้านดอนศาลา     มีคนเสียชีวิต ๒ ศพ  บริเวณนี้มีไฟกระพริบแล้ว ต้องการป้ายสัญญาณเตือน
ทางแยก    “ขับช้าๆๆ  ”  
ร.อ พิทักษ์   ควรท าพื้นถนนให้เป็นเส้นๆๆ  สะดุดเวลารถขับเร็ว 
ต าบลวัดแก้ว     น าเสนอ นางอมรรัตน์    เอมอาจ  ผอ.รพ.สต.วัดแก้ว   มีจุดเสี่ยง ๒ จุด 
จุดที๑่  สามแยกบ้านดง   เมื่อก่อนไม่มีเครื่องหมาย เตือนภัย  มีรถผ่านไปมาคับคั่ง สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง   แก้ไขแล้ว ปัจจุบันมีลูกกลิ้งสีส้ม   ป้ายสัญญาลักษณ์สีด าติด 
จุดที่ ๒   แยกริมคลองชลประทานบ้านใหม่  ส่วนใหญ่คนที่เกิดอุบัติเหตุมาจากท่ีอ่ืน  ไม่รู้เส้นทาง 
แนวทางการแก้ไข    มีการติดตั้งไฟบริเวณชลประทาน  ไฟกระพริบ  เวลาที่เกิดอุบัติ ช่วงใกล้เย็นใกล้มืดๆๆ 
ร.อ พิทักษ์     ท าวงเวียนจะแก้ไขปัญหาได้ 
นายสมมาตร      วัดแก้วอยู่ใกล้โรงไฟฟ้า  ขอใช้งบโรงไฟฟ้าในการจัดท าวงเวียนได้ 
ต าบลโพหัก     น าเสนอโดย นางจรรยา   บัวพ่ึง  ผอ.รพ.สต.โพหัก   มีจุดเสี่ยงทั้งหมด   ๕ แห่ง 
จุดที่  ๑     แยกโพหักจากหมู่ที่ ๖ ไปหมู่ที่ ๗ หน้าวัดใหญ่โพหัก 
สาเหตุ    รถยนต์กับรถจักรยานยนต์ ขับเร็ว  เทศบาลต าบลโพหัก ติดกล้องวงจรปิด ๒ จุด  อุบัติเหตุส่วนใหญ่
บาดเจ็บเล็กน้อย  ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต 
จุดที่ ๒   จุดหมู่ ๖ แยกไปทางบ้านแพ้ว   
สาเหตุ   เกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่รถยนต์กับรถจักรยานยนต์ มีสาหัส และเสียชีวิต  เนื่องจากมีต้นไม้มากบัง  
วิสัยทัศน์    ต้องการไฟกระพริบ 
จุดที่ ๓     จุดทางแยกไปบ้านตาล  อ าเภอด าเนินสะดวก  
สาเหตุ  เป็นเกาะกลางถนนมาก สับสน  มีไฟเขียว เหลืองระวัง  แต่ยังไม่เปิดใช้งาน  รถเยอะ วิ่งเร็ว  ต้องการ
สัญญาณจราจร ชะลอความเร็ว 
จุดที่ ๔       โค้งหัวบ้านหมู่ที่ ๔   อุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ 
จุดที่ ๕   หอนาฬิกา    ทางแยกไปบ้านแพ้ว  รถในวงเวียนต้องรอให้รอทางตรงวิ่งไปก่อน  รถวิ่งเร็ว  ไม่ค่อยเกิด
อุบัติเหตุ   



 

ตัวแทน สภอ. โพหัก   ข้อมูลตรงกับที่น าเสนอ  กลางคืนมืด  เป็นจุดตัด  ให้สายตรวจไปตรวจ  เปิดไฟเพ่ือให้รถ
ชะลอความเร็ว   จะน าข้อมูลไปน าเรียนผู้ก ากับ 
ต าบลดอนคา   น าเสนอโดย นายอนุวัฒน์  ปานดารา  ผอ.รพ.สต.ดอนคา 
มีจุดเสี่ยง ๔ จุด  คือ  สามแยกดอนสาลี หมู่ที่ ๓   สามแยกรพ.สต  ทางลงหมู่ ๖  และทางไปหมู่ ๗ 
ข้อเสนอแนะ   สาเหตุมาจากพฤติกรรมของคนขับ ดื่มสุรา  ชอบขับรถย้อนศร   ดอนคาให้ความรู้เรื่องพรบ.การ
บังคับใช้กฎหมาย ขอให้ใช้บังคับกับรถที่ใช้ความเร็วเกินก าหนด 
นพ.เกียรติศักดิ์       เห็นด้วยกับการให้ความรู้เรื่องการจราจร เน้นทาสีขาวที่พ้ืนแทนลูกระนาด  เมื่อเกิดเหตุ
แล้วการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  EMS   
ตัวแทนสภ.โพหัก      มีการตั้งจุดตรวจ ด่านจราจร ทางไปบ้านตาลตอ  ดอนสะแก  มีเรื่องร้องเรียนเรื่องรถสิบ
ล้อมาก   แยกตาลเรียงประสานไปแล้ว  แขวงการทางยังไม่มีการส่งมอบให้โพหัก   
เทศบาลบางแพ   น าเสนอโดย  นายคณินท ์  ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลบางแพ 
จุดเสี่ยงของต าบลบางแพ กับต าบลวังเย็น ได้น าเสนอจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาและได้รับการแก้ไขแล้ว มี ๒ 
จุด คือ จุดโค้งหน้าอ าเภอ  กับจุดยูเทินร์หน้าวัดกลางวังเย็น  ประสานกับแขวงทางหลวงปรับเป็นพ้ืนคอนกรีต  
ฝ่ายป้องกันเทศบาลต าบลบางแพท าป้ายเตือนก่อนเข้าทางโค้ง   
ผอ.รพ.สต.วังเย็น   หน้าที่ว่าการอ าเภอ    รถจักรยานยนต์ย้อนศร   ต้นไม้เกาะกลางถนนมาก พุ่มใหญ่บัง
วิสัยทัศน์   ป้ายอยู่ระดับสายตาเกินไปมองไม่เห็นรถท่ีขับสวนมา 
 
 วาระท่ี ๔        เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ  
สสอ.บางแพ        ๑.  District Health Bord (DHB)  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ รปูแบบ
การจดัการระบบสุขภาพระดับพืน้ทีโ่ดยใช้  “พ้ืนทีเ่ป็นฐาน  ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง  ”ด้วยการท างานอย่างมี
ส่วนร่วมของรัฐ ประชาสังคม และเอกชน   ตามแนวทาง “ประชารัฐ”เพ่ือสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่ระบบ
สุขภาพอ าเภอประเด็นการขับเคลื่อน    ผู้สูงอายุ     โรคไม่ติดต่อเบาหวาน ความดันโลหิตสูง    ขยะ 
สิ่งแวดล้อม   อุบัติเหตุ 
อาหารปลอดภัย 
  การด าเนินงาน   
       1 ) ค าสั่งคณะกรรมการ ด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD Board) 
       ๒ ) การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic plus 
       ๓ ) ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus 15 ตัวชี้วัด 
       ๔  ) ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health   Board:DHB) :  
             ผู้ว่าราชการจังหวดัเป็นผู้ลงนามค าสั่ง  
    ชมวีดีทัศน์    “  คนค้นคน   ๙ เมืองที่พ่อสร้าง  ”  “  ก้าวหนึ่งที่พ่อสร้าง  ก้าวย่างที่ลูกตาม ” อ าเภอแก่ง
คอย  จังหวัดสระบุรี 
                        ๒. การจัดท าแผนแก้ไขปัญหา   LTC  การดูแลผู้สูงอายุ 
ปี๒๕๕๙   ด าเนินการ ต าบลบางแพ  ต าบลวังเย็น 
ปี ๒๕๖๐   ด าเนินการต าบลดอนคา 
ปี ๒๕๖๑   ด าเนินทุกพ้ืนที่ 
ประธาน     ขั้นตอนการขับเคลื่อนงาน ประสานที่เหลือ ๔ แห่ง จัดชุดเข้าศึกษาดูงานเทศบาลต าบลบางแพ   
  



 

วาระท่ี ๕        วาระอ่ืนๆ 
นางสาวอรชร           DHML  เป็นการบริหารจัดการ เอาปัญหามาเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ได้รับ
งบประมาณจาก สปสช.มาบริหารจัดการ ๕ อ าเภอ คือ ท่าม่วง กาญจนบุรี   อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  
อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  และอ าเภอบางแพ ( ต าบลโพหัก ) 
หลักสูตรมี ๓ ระยะ  เกิดทัศนคติ   เกิดมุมมอง   เกิดการบริหารจัดการ  เอาปัญหาจาก  DHB มาเรียนรู้ร่วมกัน 
ทุกอ าเภอไปร่วมเรียนรู้ แล้วกลับมาขยายผลในระดับอ าเภอ   
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
  ปิดประชุมเวลา               ๑๖.๒๐  น 
                   
       ( นางวัลธนา   แก้วป่อง  )                                         (  นายประดิษฐ์  สาลียงพวย ) 
         ผอ.รพ.สต.วังเย็น                                                    สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
      ผูส้รุปรายงานการประชุม                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


