
 

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอ าเภอบางแพ และ 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับต าบล 

ครั้งที่  ๔   / ๒๕๖๐ 
วันที่     ๒๕   กันยายน        ๒๕๖๐ 

ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 
…………………………………………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาร่วมประชุม 
    ๑.      นายกิจจา               เสาวรส ปลัดอ าเภอ บางแพ               ประธาน 
    ๒.      นายประดิษฐ์ สาลียงพวย สาธารณสุขอ าเภอบางแพ   
 ๓. พ.ต.ท ปราโมทย์ คล้อยทอง สวป.สภ.โพหัก 
 ๔. ร.ต.ท ไพรัตน์ หนูชาวนา รอง สต.จราจร.สภ.บางแพ  
 ๕. นายประวิทย์ เอมอาจ                 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     สสอ.บางแพ 
    ๖.      นางเตือนตา            ฉายชูญาติ              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     สสอ.บางแพ 
 ๗. นายชัยพร จันทร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     สสอ.บางแพ      
 ๘. นางวัลธนา แก้วป่อง ผอ.รพ.สต.วังเย็น 
 ๙. นางสาวอรชร โวทว ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.บางแพ 
    ๑๐. นางสาวบุปผา โพธ์เรือน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางแพ 
 ๑๑. นางพจนารถ อุ่นมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางแพ 
 ๑๒. นางเศรษฐศิริ ทรัพย์แตง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางแพ 
 ๑๓. นางดวงกมล จันทร                   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการรพ.สต.บ้านดอนใหญ่ 
 ๑๔. นายคณินท์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลบางแพ 
 ๑๕. นางศรีรัตน์ กลิ่นทอง ปลัดเทศบาลต าบลบางแพ     
 ๑๖. นายประชา สุขสวัสดิ์ ผอ.รพ.สต.หัวโพ 
 ๑๗. นางสาวภณิตา อินมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.หัวโพ 
 ๑๘. นายมานิตย์ อยู่เย็น ผอ.รพ.สต.บ้านวังกุ่ม 
 ๑๙. นางจรรยา บัวพ่ึง ผอ.รพ.สต.โพหัก 
 ๒๐. นางอมรรัตน์ เอมอาจ ผอ.รพ.สต.วัดแก้ว 
 ๒๑. นางสาวพัชรา รงค์ทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ดอนคา 
 ๒๒. นางพิกุลเกตุ สวนแก้ว ผอ.รพ.สต.บ้านหนองม่วง 
 ๒๓. นางเฉลา รุ่งเรือง ผอ.รพ.สต.ดอนใหญ่ 
 ๒๔. นางสาวณัฐนันท์ มณีค า จนท.อบต.ดอนคา 
 ๒๕. นายปรีดา เกษมสุข ผอ.กองสวัสดิการ อบต.ดอนคา 
 ๒๖. นางกรรณิการ์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต.ดอนใหญ่ 



 

 ๒๗. นางภัทรวดี ใหม่นุ่น พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.วัดแก้ว 
 ๒๘. นางสาวณัฐพร นุยา ปลัด อบต.หัวโพ 
 
เริ่มประชุมเวลา      ๑๓.๔๕ น 
วาระท่ี ๑     เรื่องประธานแจ้งให้ทราบค าสั่งDHB อ าเภอบางแพ แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
คณะกรรมการมีวาระ ๒ ปี จ านวน ๒๑ คน มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีรองรับ ( อยู่ระหว่างรอระเบียบ
ประกาศใช้) ทางอ าเภอ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอ าเภอ และคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับต าบล  
สสอ.บางแพ :  พ้ืนที่น าร่องด าเนินการ ปี ๒๕๕๙  มีอ าเภอสวนผึ้ง ปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วยอ าเภอบางแพ 
อ าเภอสวนผึ้ง  อ าเภอโพธาราม  และในปี ๒๕๖๑  ด าเนินการครบทุกอ าเภอ  
คณะกรรมการฯระดับต าบล เมื่อประชุมรับทราบนโยบายการด าเนินงานแล้ว ให้ไปขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่โดย 

- จัดเวที ประชาคม ค้นหา วิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่ 
- ท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหา 
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก งบ PP จาก รพ.บางแพ งบกองทุนท้องถิ่น(ต าบล)   
- เสนอแผนงาน/โครงการ ต่อคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ  
- แผนสุขภาพ ของ รพ.สต.ทุกแผนต้องมาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอรับทราบ 

คุณอรชร   :  ที่มาของ DHS คือการท างานระบบสุขภาพ บทบาทหน้าที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน  
            คุณภาพชีวิต  :   ความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย  สิ่งแวดล้อมดี  การท างานทุกคนต้องช่วยกัน มีส่วนร่วม 
            PCC            :   เน้นการดูแล ตนเองได้ มีหมอเวชศาสตร์เขตร้อน เป็น แพทย์ดูแลแบบองค์รวม  
            FCT            :   หมอครอบครัว หมอประจ าครอบครัว ใครก็ได้ที่สามารถดูแลสุขภาพได้ 
            DHML         :   ปัญหาสุขภาพของอ าเภอทั้งหมด การรับฟังความคิดเห็น น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
                                 ซึ่งกันและกัน 
สสอ.บางแพ  :  PCC เปิดด าเนินการที่ โพหัก  วังกุ่ม มีแพทย์ไปให้บริการ 
                   ปี ๒๕๖๑  เปดิที่ วัดแก้ว  หัวโพ   ดอนคา 
                   ปี ๒๕๖๒  เปดิที่วังเย็น   บ้านหนองม่วง  ต าบลดอนใหญ่ และบ้านดอนใหญ่ 
                   ปี ๒๕๖๓  เปดิที่ ต าบลบางแพ  
คุณอรชร     : การเตรียมความพร้อมในการเปิด PCC  ท าประชาคมสอบถามประชาชนในพ้ืนที่ รูสึกอย่างไร   
                 ดูศักยภาพของต าบลในการแก้ปัญหา 
มติที่ประชุม     รับทราบ    
 
วาระท่ี ๒         เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐  
                                        มติที่ประชุมรับรอง ไม่มีแก้ไข 
วาระท่ี ๓          เรื่องสืบเนื่อง     ไม่มี 
วาระท่ี ๔        เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ โดยผู้รับผิดชอบงาน 



 

คุณบุปผา   ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ อ าเภอบางแพ น าเสนอ NCD  Clinic  Plus เป็นตัวชี้วัด ที่ต้อง 
               ด าเนินการ  “ ลดเสี่ยง  ลดโรค ”  น าร่องที่ ล าน้ า  โพหัก  วังกุ่ม  ด าเนินการ ให้ประชาชนมีการ 
               เข้าถึงการให้บริการคลีนิคโรคไม่ติดต่อ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต  
   การด าเนินงาน   
       1 ) ค าสั่งคณะกรรมการ ด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD Board) 
       ๒ ) การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic plus 
       ๓ ) ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus 15 ตัวชี้วัด 
                        ๒. การจัดท าแผนแก้ไขปัญหา   LTC  การดูแลผู้สูงอายุ 
 
คุณเศรษฐศิริ  :      ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ LTC อ าเภอบางแพ  น าเสนอผลการด าเนินงาน Care  giver     
                 ทุกต าบลมีการจัดอบรมแล้ว  จ านวน ๓๐-๔๐ คน เพียงพอในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง  ต าบลที่น า 
                 ร่องและผ่านเกณฑ์แล้ว คือต าบลวังเย็น  ต าบลบางแพ  
คุณพจนารถ :  ผู้รับผิดชอบงาน งานไข้เลือดออก  อ าเภอบางแพ    
                  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ าเภอบางแพ มีอัตราป่วยเป็นล าดับที่ ๒ ของจังหวัดราชบุรี   
                  ปัจจุบัน ๓๐ ราย มากที่สุดผู้ป่วยไปรักษา รพ.ที่ต าบลโพหัก เขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านวังกุ่ม  
                  ๑๓ ราย ยังไม่พบผู้เสียชีวิต ปัญหาจากการลงพื้นที่ควบคุมพบว่าเกิดจาก ผู้ป่วยไปรักษาท่ี รพ. 
                  บ้านแพ้ววินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วแจ้งผู้ป่วยมาพ้ืนที่ช้า ท าให้การควบคุมโรคช้ามีการ 
                  ระบาด 
ผอ.รพ.สต.บ้านวังกุ่ม  :        เคสที่พบเป็นคนนอกพ้ืนที่  มาเช่าบ้านอยู่   ไม่รู้จัก เวลาเกิดเคสไข้เลือดออก   
                  จนท.และ อสม เข้าไปควบคุมโรค ไม่ให้ความร่วมมือ ห้องเช่าปิด  
ต ารวจสภ.ต โพหัก   :        ถ้าเกิดกรณีอย่างนี้ ให้ประสานงานมา ทางต ารวจจะลงไปช่วย 
สสอ.บางแพ   :   งานอุบัติเหตุ    จากที่ประชุม  คปสจ.ราชบุรี  เกิดอุบัติเหตุ   ๕ ราย มีผู้เสียชีวิต ๔ ราย ให ้
                   พ้ืนที่ไปวิเคราะห์ว่า ทั้ง๔ ราย เสียชีวิตที่ใดบ้าง ที่เกิดเหตุ ระหว่างน าส่ง หรือ ที่ รพ.  
                   สถานที่เกิดเหตุเป็นอย่างไร ข้อมูลนี้ทางต ารวจมีอยู่แล้ว  มอบคุณวัลธนา ประสานขอข้อมูล 
                   จาก ต ารวจ  
ต ารวจ สภ.บางแพ :   สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่พบ  ไม่สวมหมวกกันน็อค   ขับรถเร็วกว่ากฎหมายก าหนด  
                  ขอความร่วมมือ คณะกรรมการฯ เน้นสวมหมวกกันน็อค เวลาต ารวจจับท าผิดกฎหมายไม่สวม 
                  หมวกกันน็อค   ขับรถเร็ว  ห้ามมาขอ เพื่อให้มีการปฎิบัติตามกฎหมาย  
คุณเตือนตา  :  รถจักรยายยนต์ส่งเสียงดังมาก  รถแว้น  โดยเฉพาะทางแยกบางแพ  
มติที่ประชุม     รับทราบ  
วาระท่ี ๕        วาระอ่ืนๆ 
คุณประวิทย์  :           การเก็บตัวอย่างน้ าส่งตรวจ เก็บน้ าดื่มท่ีก๊อก รพ.สต. ขั้นตอนวิธีเก็บ 

- ส่งเช้าวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ก่อน ๙ โมงเช้า 
- เก็บ ๔ ส่วน ๕ ของแกลลอน ก่อนเก็บล้างมือให้สะอาด ๗ ขั้นตอน  

- ท าความสะอาดหัวก๊อกน้ า ด้วยแอลกอฮอล์ ล้างแกลลอน ๒ ครั้ง ใส่น้ า ๘๐%ปิดฝา 
- ขวดกลมท าเหมือนแกลลอน 
- ขวดเหล็ก เวลาเปิดฝาให้คว่ าลง ใส่น้ าเสร็จแล้ว ห่อให้เหมือนเดิม แช่ในน้ าแข็งมาด้วย 



 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
  ปิดประชุมเวลา               ๑๖.๒๐  น 
 
                   
       ( นางวัลธนา   แก้วป่อง  )                                         (  นายประดิษฐ์  สาลียงพวย ) 
         ผอ.รพ.สต.วังเย็น                                                    สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
      ผูส้รุปรายงานการประชุม                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


