
รายงานการประชุมประจ าเดือน มกราคม 2563 
วันท่ี 3 มกราคม 2563 

ณ ห้องประชุม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ (ชั้นล่าง) 
.................................... 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายประดิษฐ ์ สาลียงพวย สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
2. นางเฉลา รุ่งเรือง  ผอ.รพ.สต.ดอนใหญ ่
3. นางประกายมาศ กิติก าจาย พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  รพ.สต.หัวโพ 
4. นายสกนธ์ เปาทุ้ย  ผอ.รพ.สต.บ้านดอนใหญ ่
5. นางจรรยา บัวพึ่ง  ผอ.รพ.สต.โพหัก 
6. นายมานิตย์ อยู่เย็น  ผอ.รพ.สต.บ้านวังกุม่    
7. นายกิตติศักดิ์ ทรงพฒันาศิลป ์ ผอ.รพ.สต.ดอนคา      
8. นางวัลธนา แก้วป่อง  ผอ.รพ.สต.วังเย็น 
9. นางอมรรัตน์ เอมอาจ  ผอ.รพ.สต.วัดแก้ว 
10. นางพิกุลเกต ุ สวนแก้ว  ผอ.รพ.สต.บ้านหนองม่วง 
11. นายประวิทย ์ เอมอาจ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บางแพ 
12. นางสาวธันย์ชนก  มณีค า  พนักงานธุรการ  สสอ.บางแพ 

     เริ่มประชุม  เวลา   13.30 น. 
ก่อนวาระการประชุม 

สวดมนต์ก่อนประชุม 
มอบเกียรตบิัตร ITA ให้แก่นายประวิทย์ เอมอาจ 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
  แนวทางงบค่าเสื่อม เปลี่ยนจากเบกิรพ.เป็นโอนลงรพ.สต. รพ.สต.ท าจัดซื้อจัดจ้างตามปกติ ถ้าเงินเหลือ 
คืน คปสอ. 
  แนวทางเบิก ฉ11 งวดที่ 1 ได้ 4 เดือน ต้นปีงบประมาณ เบิกได้ 100%  

                        ช่วงท้ายปี สสจ.ราชบรุีจะขอเงินส่วนกลางเข้า รพ.บางแพ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม          
.......................................................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ที่แล้ว 
 รพ.สต.ทุกแหง่ทบทวนแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวง เขตสุขภาพ สสจ.รบ 
คปสอ.และปญัหาในพื้นที่จัดส่ง สสอ.บางแพ วันที่ 6 มกราคม 2563 
 รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสตกิหหูิ้ว (พชอ.บางแพ) รณรงค์กิจกรรมดังนี ้
 -อ าเภอบางแพ จัดประชุมและแจกป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงหิ้ว (ด าเนินการแล้ว) 

-รพ.สต.จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตัง้ บริเวณที่เหมาะสมจ านวน 2-3 ป้าย เช่น ตลาดสด ตลาด
นัดในหมู่บ้าน รณรงค์ประชาสมัพันธ์วันประชุมประจ าเดอืน อสม. รณรงค์งานคุ้มครองผู้บิโภคตามโครงการหรือ
โดย อสม. 
 -ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมูบ่้าน 
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ระเบียบวาระที่  4 เรื่องทีเ่สนอให้ทีป่ระชุมทราบ 
4.1 สถานการณ์การเงินการคลงัของหน่วยบริการ เดือนพฤศจิกายน 2562  

ความเสียหายทางด้านการเงินการคลัง  
หน่วยงาน ปี 2562 ปี 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 ต.ค. พ.ย. 
รพ.บางแพ 3 2 3 2 0 0 

  ค่าความเสียหายทางด้านการเงินการคลงั ปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2562 
รพ. CR>1.5 CR>1.0 Cash>0.8 NWC NI เงินบ ารงุคงเหลือ Risk 
บางแพ         1.93 1.80 1.40 19,590,792.86 14,979,393.03 8,331,975.94 0 
 
        4.2 แนวทางการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 1.ประเด็นการตรวจราชการปี2563 
 1) Agend base : ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล ผูบ้รหิารระดบัสงู (2 ประเด็น) 

1.1 โครงการพระราชด าริ (ราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดีด้วยหัวใจ) : รพ.ราชบุรี และ นครปฐม 
1.2 กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกจิ 
เช่น คลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนปจัจบุัน และแพทย์แผนไทย 

 2) Function base : ระบบงานของหน่วยบริการ (2 ประเด็น) 
2.1 สุขภาพกลุ่มวัย เช่น สุขภาพแม่และเด็ก, ผู้สงูอายุคุณภาพ ฯลฯ 
2.2 ลดแออัด ลดรอคอย เช่น ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (PCC), ER คุณภาพ, Smart Hospital  

 3) Area base  : ปัญหาส าคัญของพื้นที่   
•STEMI : ลดอัตราตาย 
• CA : ลด Radiotherapy waiting time 

 4.3 สรปุระเบียบการรับรองหมอพื้นบ้าน 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.2562 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้บงัคับใช้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี ้ 
            “หมอพื้นบ้าน” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีความรูค้วามสามารถในการสง่เสริมและดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในท้องถ่ินด้วยภูมิปญัญาการแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชนที่สบืทอดกันมานานไม่น้อยกว่า 
10 ปี เป็นที่นิยมยกย่องจากชุมชน ซึ่งได้รบัหนงัสอืรบัรองตามระเบียบนี้ 
           “หนังสือรบัรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองการเป็นหมอพื้นบ้าน 
           “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัด หรือคณะกรรมการหมอพื้นบ้าน
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี 
 4.4  สถานการณ์ไข้เลือดออก 
         จังหวัดราชบรุีมรีายงานผูป้่วยไข้เลือดออกสะสม (รง.506) จ านวน 1,933 ราย อัตราป่วย 228.10  
ต่อประชากรแสนคน อันดับที่ 20 ของประเทศ มรีายงานผู้เสียชีวิต 5 ราย ที่ ต าบลดอนกรวย 2 ราย , ต าบล    
ท่านัด 1 ราย อ าเภอด าเนินสะดวก ต าบลวังเย็น 1 ราย อ าเภอบางแพ, ต าบลสวนผึ้ง 1 ราย อ าเภอสวนผึ้ง  
         เดือน ธ.ค. มีรายงานผู้ป่วย 37 ราย พบว่าจ านวนยังน้อยมากกว่าค่าเป้าหมายรายเดอืน ปี 62 (94 ราย) 
น้อยกว่าค่ามัธยฐาน (110 ราย) และช่วงเดือนเดียวกันของ ปี 61 (173 ราย) 
         ในรอบ 12 เดือน มีจ านวนผูป้่วยมากกว่าค่าเป้าหมายรายเดือนสะสม ปี 61 (เป้าหมาย 974 ราย) 
มากกว่าค่ามัธยฐาน ทุกเดือนยกเว้นธันวาคม และมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 61 มีผูป้่วย 1,796 ราย    
(>137 ราย) 



 4.5 ผลการด าเนินงาน TB 
ผลการด าเนินงานวัณโรค 1 ตุลาคม 2562 – 23 ธันวาคม 2562 
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาสที่ 1/2563 จังหวัดราชบุร ี

ร.พ. ผู้ป่วยขึ้นทะเบียน ก าลังรักษา รักษาหาย/ครบ ล้มเหลว เสียชีวิต ขาดยา โอนออก เปลี่ยนวินิจฉัย 
บางแพ 4 4 0 0 0 0 0 0 

ผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง (1 ตุลาคม 2562 – 23 ธันวาคม 2562) 
คปสอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ พบ TB Verbal 
บางแพ 2,226 462 20.75 00 1,134 

 
4.4 สรปุสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัตเิหตทุางถนน จังหวัดราชบุรี 

            ในปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายลดอัตราการเสยีชีวิตจากการบาดเจบ็ทางถนน ไม่เกิน 16 ต่อแสน
ประชากรสถิติการบาดเจบ็และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 
พฤศจิกายน 2562 มีผู้บาดเจบ็จ านวน 1,023 ราย ผู้เสียชีวิตจ านวน 47 ราย คิดเป็นอัตรา 5.54 ต่อแสน
ประชากร ตายในที่เกิดเหตุ 36 ราย (ร้อยละ76.59 ) ตายในห้องฉุกเฉิน จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 17.02)    
ตายแผนกผูป้่วยใน จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 6.38)  

เพศชายจ านวน 32 ราย (ร้อยละ68.08) เพศหญงิ จ านวน 15 ราย (รอ้ยละ 31.91)  
กลุ่มอายุที่มีอัตราการ เสียชีวิตมากทีสุ่ด 3 อันดับได้แก่ อายุระหว่าง 45-54 ปี จ านวน 10 ราย       

(ร้อยละ 21.27) อายุระหว่าง 25-34 ปี จ านวน 8 ราย (รอ้ยละ 17.02) อายุ 55-64 ปี 4 ราย  
(ร้อยละ8.51)  

    ตารางแสดงจ านวนผู้บาดเจบ็และเสียชีวิตจากการบาดเจบ็ทางถนน จงัหวัดราชบรุี 
     ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562 

อ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 
จ านวน

ผู้บาดเจ็บ 
จ านวน

ผู้เสียชีวิต 
อัตราต่อแสน

ประชากร 
ที่เกิดเหต ุ ER Ward 

บางแพ 48 4 9.01 3 1  
 

4.6 สรปุผลการด าเนินงานยาเสพติด 
ผลการด าเนินงานการบ าบัดยาเสพติด จงัหวัดราชบุรี ปงีบประมาณ 2563 

          ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2562 (1 ต.ค. 62 – 30 พ.ย.62) 
           ผลงานการบ าบัดรกัษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จากรายงาน บสต. มผีู้เข้ารบัการบ าบัดรักษา 506 ราย 
ในระบบสมัครใจ 13 ราย (2.70%เมื่อเทียบกับเป้าหมาย) ในระบบบังคับบ าบัด 493 ราย (34.77%เมื่อเทียบ
กับเป้าหมาย) เป็นผู้เสพ 444 ราย (87.74%) ผู้ติด 60 ราย (11.86%) ผู้ใช้ 2 ราย(0.39%) 
โดยอ าเภอบ้านโป่ง มผีู้เข้ารบัการบ าบัดมากทีสุ่ด 335 ราย,เมืองราชบรุี 89 ราย ,โพธาราม 19 ราย,         
บางแพ 12 ราย,สวนผึ้ง 11 ราย,บ้านคา 10 ราย,ปากทอ่ 9 ราย,วัดเพลง 9 ราย ,ด าเนินสะดวก 1 ราย, 
           ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพผู้ใช้แรงงาน 372 ราย(73.52%) รองลงมาคือ รับจ้าง 49 ราย (9.68%) 
การค้าขาย 26 ราย (5.14%) ,ว่างงาน 26 ราย (5.14%),เกษตรกรรม 16 ราย(3.16%) 
           สารเสพติดที่ใช้มากที่สุดคือ ยาบ้า 489 ราย ,ไอซ์ 10 ราย ,กัญชา 7 ราย  
อ าเภอ รวมผลงาน ระบบสมัครใจ/เป้าหมาย ส่งต่อจากบงัคับบ าบัด/เป้าหมาย 

เป้าหมาย จ านวน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 
บางแพ 120 12 10.00 40 0 0.00 80 12 15.00 



 
แผนการอบรมพฒันาศักยภาพ อสม. งบเขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 13-15 มกราคม 2563 รพ.สต.วังเย็น 
(ค่าอาหาร 50 บาท x 3 มื้อ , ค่าอาหารว่าง 15 บาท x 6 มื้อ) 
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
วันที่ 13 มกราคม 2563  
-พิธีเปิด นายอ าเภอเป็นประธาน 
-วิชา อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค) 3 ชม วิทยากรได้แก่ นายชัยพร , นายกิตติศักดิ์ 
-วิชา การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมไม่ใหเ้กิดโรคในพื้นที่ 3 ชม วิทยากร นายประวิทย,์ นายสิงหา , จอ.พิศาล 
วันที่ 14 มกราคม 2563 
-วิชา การส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปญัหาสุขภาพที่ส าคัญ3 ชมวิทยากรนางมาลี ,นางจิราภรณ์ ,นางประกายมาศ 
-ทีมสันทนาการ  ได้แก่ นางพิกุลเกต,ุนางทรงศรี  
-วิชา ภูมิปัญญาไทย สมุนไพร และการใช้กัญชาทางการแพทย์ วิทยากร นางสาวสรัญญา,นางสาวพิมพ์นภา 
วันที่ 15 มกราคม 2563 
-วิชาเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ โทรเวชกรรม และแอปพลเิคช่ันด้านสุขภาพ  
วิทยากร นายประชา,นายมานิต 
 
ผู้รับผิดชอบงาน สสอ. 

1.นายประวิทย์ เอมอาจ 
            1.ศูนย์อนามัยจะประสานอนามัยเจรญิพันธ์ วันที่ 20 มกราคม 2563  
  2.ขอเชิญผูร้ับผิดชอบ วัยเรียนวัยรุ่น ประชุม วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่สสอ 
           2.นางวัลธนา แก้วป่อง (ช่วยปฏิบัติราชการ สสอ.) 
  1. ต าบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน เป้าหมายปี 2563 เพิม่ขึ้นอีก 1 ต าบล ปี 2560 ต าบล            
บางแพ ปี 2561 ต าบลวังเย็น  ปี 2563 ต าบลดอนคา (ศูนย์อนามัยที่ 5 จะลงเยี่ยม) เพิ่มอีก 1 ต าบล คือ 
ต าบลดอนใหญ่  
  2. สุ่มตรวจคุณภาพเกลือบรโิภคเสริมไอโอดีนในครัวเรอืน ด้วยชุด I-KIT หน่วยบรกิารละ 30 
ตัวอย่าง คัดเลือกชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน เพื่อเข้าประเมิน อ าเภอละ 2-3 แห่ง ซึ่งเกณฑ์การประเมินศูนย์อนามัย
ที่ 5 จะส่งให้ภายหลัง = หัวโพ , วังกุ่ม 
  3. วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ขอเชิญประชุมผู้รบัผิดชอบงาน LTC ในพื้นที่
ต าบลเข้าร่วมโครงการ (รพ.สต.วังเย็น, หนองม่วง, ดอนคา, โพหัก และวังกุ่ม) ประชุมเตรียมรบัการนเิทศงาน
กองทุน LTC ณ ห้องประชุมสสอ.บางแพ พร้อมให้น า care plan และแฟ้ม LTC มาด้วย 
  4. ติดตามรายงานผลการด าเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเรง็
เต้านมและรายช่ือคนที่จะสง่เข้าตรวจ Mammogram ขอรายช่ือวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563  
  5. จังหวัดเคลื่อนที่ พอสว วันที่ 20 มีนาคม 2563 บ้านดอนใหญ่ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณา 
 ร าวงการกุศล รพ.บ้านคา  เก็บเงิน รพ.สต.200 บาท  งานจัดวันที่ 6 มกราคม 2563 
 กีฬาสาธารณสุข ทั้ง10แห่ง และ สสจ  สสอ.บางแพ รวมกบั สสอ.บ้านโป่ง นักกีฬา ช 8 ญ 8  

สนับสนุนการกีฬาแห่งละ 1,000 บาท 

 

 

 



 

ระเบียบวาระที่ 6  เรือ่งอื่น ๆ   

 สสอ.       ท าบุญ สสอ วันที่ 9 มกราคม 2563  

 รพ.สต.วังเย็น   - 
รพ.สต.บ้านหนองม่วง  ติดตามเงินค่าชุดที่สรุาษฎร ์

 รพ.สต.วัดแก้ว                ลาคลอดลูกจ้างรายวัน รพ.สต.จ่ายค่าแรง45 วันโดยไม่ต้องท างาน 
 รพ.สต.ดอนคา   - 
 รพ.สต.บ้านดอนใหญ ่           - 
 รพ.สต.ดอนใหญ ่  6 มกราคม 2563 ท าบญุ รพ.สต. 
 รพ.สต.โพหัก   - 
 รพ.สต.บ้านวังกุม่   - 
 รพ.สต.หัวโพ            - 
 
ปิดประชุม เวลา 16.20 น. 

 
        

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


