
 

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาระบบสุขภาพระดับอ าเภอบางแพ ( DHS ) 
ครั้งที่  ๓   / ๒๕๖๐ 

วันที่     ๒๓  สิงหาคม        ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชุมกลิ่นประทุมชั้น ๒ ที่ว่าการอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 

…………………………………………………………………………………… 
รายชื่อผู้มาร่วมประชุม 
    ๑.      นายอรรถพันธุ์         สงวนเสริมศรี          นายอ าเภอบางแพ               ประธาน 
    ๒.      นายประดิษฐ์ สาลียงพวย สาธารณสุขอ าเภอบางแพ   
 ๓. นายภูวนาท             มนตรีสา                เภสัชกรช านาญการพิเศษ รพ.บางแพ  
 ๔. พ.อ.อ.สมมาตร บุญโยประการ ตัวแทนภาคประชาชน 
 ๕.     นายบุญส่ง              พิชญพิธาน  ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอบางแพ 
 ๖. นางสาวอรชร โวทว ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.บางแพ 
    ๗.     นายคณินท์              ศรีสวัสดิ์                หวัหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลบางแพ   
    ๘. นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอ าเภอบางแพ 
 ๙. นางนิตยา บุตรโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.บางแพ 
 ๑๐. นางวัลธนา แก้วป่อง ผอ.รพ.สต.วังเย็น 
 ๑๑. นางนิตยา บุตรโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.บางแพ  
 ๑๒. นายชัยพร จันทร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     สสอ.บางแพ      
    ๑๓.   นายปราโมทย์          อุ่นเกษม                ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านอ าเภอบางแพ 
  
เริ่มประชุมเวลา      ๑๓.๕๐ น 
วาระท่ี ๑     เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

๑. กรอบแนวคิดการด าเนินงาน DHB  
ประธาน :         แนวคิดการด าเนินงาน  ระบบสุขภาพอ าเภอ District  Health  System  : DHS เป็นการ
ท างานร่วมกันของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการจัดการกับปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของอ าเภอ  มีการพัฒนา
ทีมงาน  บริหารแบ่งปันทรัพยากร  ค้นหาปัญหา  การเรียนรู้ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน  ท างานแบบภาคีเครือข่าย แก้ไข
ปัญหาร่วมกัน หรือแบบประชารัฐ 

           District  Health  Board : DHB   

            คณะกรรมการด าเนินงานระดับอ าเภอ   คณะกรรมการโดยต าแหน่งคือนายอ าเภอบางแพ เป็น
ประธาน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเป็นรองประธาน  สาธารณสุขอ าเภอเป็นกรรมการและเลขานุการ  และ
คณะกรรมการประกอบด้วยภาครัฐ. ภาคท้องถิ่น. ประชาสังคม. เอกชน ทุกภาคส่วน ร่วมเป็นกรรมการ  

           คณะกรรมการด าเนินงาน ระดับต าบล  ประกอบด้วย ปลัดอ าเภอประจ าต าบลเป็นประธาน    
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เป็นกรรมการและ เลขานุการ  คณะกรรมการประกอบด้วยทุก
ภาคส่วน 



 

           ที่มาของ คณะกรรมการ DHB เป็นข้อตกลงระหว่าง ๔ หน่วยงานหลักได้แก่  กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงสาธารณสุข   ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สปสช ) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ ( สสส ) 

           วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ บูรณาการร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
สุขภาพของประชาชน  

๒. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ( District Health Board : DHB) 
๓. เพ่ือพัฒนารูปแบบบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอ าเภอ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
๔. เพ่ือให้มีการจัดการด้านทรัพยากร ด้านบุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ  องค์ความรู้ และ

งบประมาณร่วมกัน 
จังหวัดราชบุรี ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ าเภอ ค าสั่งที่ ๓๐๒๑ / ๒๕๖๐  ลง
วันที่  ๘ สิงหาคม  ๒๕๖๐  โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีอ านาจหน้าที่   ดังนี้   

                อ านาจหน้าที่ 

๑. พิจารณาเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ แผนการ
ปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตประจ าปี รวมถึงงบประมาณในการด าเนินงาน 

๒. พิจารณาเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตทุกไตร
มาส รับทราบและเห็นชอบการจัดหาและน าทรัพยากรต่างๆ จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
ภายในอ าเภอมาใช้ร่วมกัน รวมถึงการด าเนินนวัตกรรมในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อพัฒนา
สุขภาพและคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนภายในอ าเภอ 

๓. ด าเนินงานและติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของแนวทางปฏิบัติและกิจกรรมต่างๆทางด้าน 
สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอ าเภอ 

๔. สนับสนุนให้มีกลไกการประกันคุณภาพ โดยมีการติดตามทั้งภายในและภายนอกเก่ียวกับ
สินทรัพย์สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ ทรัพยากรทั้งการเงินและบุคลากรในระดับอ าเภอ 

๕. สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ท้องถิ่นและชุมชน ในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๖. สนับสนุนและส่งเสริมกลไกต่างๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพและ 
  คุณภาพชีวิตของประชาชนภายในอ าเภออย่างยั่งยืน ตั้งแต่กระบวมการในการวางแผน การน า   
 แผนไปปฏิบัติรวมทั้งการติดตามและการประเมินผล 

๗. สนับสนุนให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดการให้บริการ
สุขภาพในพ้ืนที่ของชุมชน ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรม มี
หลักประกันสุขภาพอย่างถ้วน  หน้า โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

๘. รับฟังข้อร้องเรียน ค าอุทธรณ์ ค าร้องทุกข์ จากประชาชนและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการบริการ
สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในอ าเภอ 

๙. แต่งตั้งคณะท างานต่างๆ ของอ าเภอ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรด้านสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ
อ่ืนๆ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ท้องถิ่นและชุมชน ตามความเหมาะสม เพ่ือท าหน้าที่



 

รับผิดชอบการจัดการระบบสุขภาพอ าเภอและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนการ
ด าเนินงานพัฒนา สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

        ๑๐.   ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
         อ าเภอที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานไปแล้ว เมื่อ ปี ๒๕๕๙ ของจังหวัดราชบุรี คือ อ าเภอสวนผึ้ง   

อ าเภอที่ด าเนินการแล้วอย่างเป็นรูปธรรม คืออ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  ดังตัวอย่าง น าเสนอ VTR 
รายการคนค้นคน ๙เมืองที่พ่อสร้าง ย่างที่ลูกตาม – คนแก่งคอยไม่ทิ้งกันช่วงที่ ๑ – ๔ ( ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ) 

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 

    เน้นการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
วาระท่ี ๔        เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ  
สสอ.บางแพ  :     การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานระดับต าบล  ประกอบด้วย   
                    ประธาน              ปลัดอ าเภอประจ าต าบล  
                     รองประธาน         ปลัด เทศบาล / ปลดัอบต 
                     กรรมกร              ผู้ใหญ่บ้าน  ก านัน    ผู้ทรงคุณวุฒิ  จนท.รพ.สต.     ผอ.โรงเรียน 
                     กรรมการและเลขานุการ     ผอ.รพ.สต. 
           บทบาทหน้าที่    
                    ๑.  วิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ 

๒. จัดท าแผนระดับต าบล 
๓. จัดหางบประมาณในการแก้ไขปัญหา  

คุณอรชร       ในระดับต าบล เมื่อวิเคราะห์ปัญหาแล้ว ขอให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เป็นเฉพาะเรื่องและ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ จากรพ.บางแพ เป็นที่ปรึกษา    งานโรคเรื่อรังมีงบประมาณอยู่แล้ว ๔๐,๐๐๐ บาท โอนผ่าน
รพ.บางแพ    คณะกรรมการระดับต าบล ประชุมวิเคราะห์ปัญหาก่อน แล้วน ามาเสนอปัญหาในที่ประชุม
คณะกรรมการระดับอ าเภอ  เพ่ือเลือกเรื่องที่เป็นปัญหาและจะด าเนินการร่วมกัน ๒ เรื่อง 
มติที่ประชุม     รับทราบ  
   
 
วาระท่ี ๕        วาระอ่ืนๆ 
สสอ. บางแพ   :  จัดท าระบบเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ อ าเภอบางแพ  และฐานข้อมูลผู้ยากล าบาก  กลุ่ม
เปราะบาง 



 

คุณสมมาตร    :   ในการประชุมคณะกรรมการ ควรมีเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุม             
หมวดทางหลวง    :  ในสังคมจะลดอุบัติเหตุได้อย่างไร  ให้สังเกตสัญญาณจราจร  สายด่วนกรมทางหลวง 
๑๕๘๖  แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ภารกิจของหมวดทางหลวง   
คุณสมมาตร   :   โค้งบางแพ มีเศษวัสดุตกบนถนน เวลารถจักรยานยนต์ขับผ่าน อันตราย เกิดอุบัติหตุบ่อย  
หมวดทางหลวง     แจ้งที่หมวดทางหลวงได้เลย   ในเวลาราชการ 
สสอ.บางแพ    :    จุดเสี่ยงของวัดแก้ว  ใช้วิธีแก้ปัญหาโดยท าลูกระนาด  ชะลอความเร็ว ถ้ามีไฟแสงสว่างด้วย
จะลดการเกิดอุบัติเหตุ ได้ 
คุณภูวนาท     :   การติดไฟ เหลือง   แดง บริเวณ คันทรีโซน  เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ ของหน่วยงานใด 
หมวดทางหลวง  :  เป็นวาระเร่งด่วน แจ้งไปที่แขวงทางหลวง แต่จะช้า ต้องรองบประมาณ ถ้าเบื้องต้นควรมี
การท าป้าย   
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
  ปิดประชุมเวลา               ๑๖.๒๐  น 
                   
       ( นางวัลธนา   แก้วป่อง  )                                         (  นายประดิษฐ์  สาลียงพวย ) 
         ผอ.รพ.สต.วังเย็น                                                    สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
      ผูส้รุปรายงานการประชุม                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


