
วาระการประชุมประจ าเดือนครั้งที่ 1๒ / ๒๕๖๑ 
ณ. ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังเย็น 
วันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายประดิษฐ์   สาลียงพวย        สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
2. นายชัยพร       จันทร        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.บางแพ      
3. นางอมรรัตน์    เอมอาจ    ผอ.รพ.สต.วัดแก้ว 
4. นางเฉลา        รุ่งเรือง              ผอ.รพ.สต.ดอนใหญ่ 
5. นายสกนธ์       เปาทุ้ย              ผอ.รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ 
6. นายประชา      สุขสวัสดิ ์          ผอ.รพ.สต.หัวโพ 
7. นางจรรยา       บัวพ่ึง              ผอ.รพ.สต.โพหัก 
8. นายมานิตย์      อยู่เย็น             ผอ.รพ.สต.บ้านวังกุ่ม    
9. นางสาวพัชรา    รงค์ทอง           แทนผอ.รพ.สต.ดอนคา     
10. นางพิกุลเกตุ     สวนแก้ว            ผอ.รพ.สต.บ้านหนองม่วง 
11. นางวัลธนา       แก้วป่อง            ผอ.รพ.สต.วังเย็น 
 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

        ๑.นายประวิทย์   เอมอาจ            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บางแพ  ติดราชการ 
 

ก่อนวาระการประชุม  
 สาธารณสุขอ าเภอบางแพ น าข้าราชการ ผอ.รพ.สต. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการการทุจริตคอรัปชั่น 
 
ระเบียบวาระท่ี 1ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
เรื่องจากอ าเภอบางแพ 

- ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
o นายกิจจา  เสาวรส ต าแหน่งปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการพิเศษ) ย้ายมาจากที่ท าการปกครอง

อ าเภอด าเนินสะดวก  ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2561 
o นายคมสัน  วงศ์แหลมมัจฉา ต าแหน่งปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) ย้ายมาจาก อ าเภอพยุหะ

คีร ีจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 
- วันที่ 7-10 ธันวาคม 2561  งาน สืบสานประเพณี  ของดีบางแพ บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอบางแพ  

อ าเภอบางแพออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานหน่วยปฐมพยาบาล โดยมี สสอ.บางแพ เป็นผู้รับผิดชอบดูแล   
จึงออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานหน่วยปฐมพยาบาล ตามหนังสือท่ีแจ้งไปแล้ว จ านวน ๒ ชดุทั้งช่วงกลางวัน
และช่วงกลางคืน เนื่องจากช่วงกลางวันมีการแข่งขันกีฬาเปตอง จึงจัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลด้วย ตามที่
ทางอ าเภอก าหนดไว้จะมีทีมเปตองมาสมัครแข่งขันประมาณ ๖๐ -๘๐ ทีม เมื่อก าหนดเปิดรับสมัครมีทีมมา
สมัคร ๑๘ ทีม ดังนั้นในช่วงเช้าในวันที่ไม่มีการแข่งขันกีฬาเปตองหน่วยปฐมพยาบาลไม่ต้องมาปฎิบัติหน้าที่  
ช่วงเย็นเริ่มตั้งแต่ ๕ โมงเย็นถึง  ๔ทุ่ม   ผังการจัดงาน 
 

- โครงการ Bike อุ่นไอรัก  วันที่ 9 ธันวาคม 2561 บริเวณท่ีจอดรถยนต์ของอ าเภอบางแพเป็นที่บริเวณรอบ
อาคารยิมเนเซียมข้างโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  แผนผังการปั่นจักรยาน 
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-  
- ขอขอบคุณท่ีมาบริจาคโลหิต  ครั้งนี้มีผู้มาบริจาคโลหิตจ านวน ๙๖ ราย 
- วันที่ ๕ ธันวาคม มีพิธีท าบุญตักบาตรหน้าที่ว่าการอ าเภอบางแพ  และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ  

ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลบางแพ ถือว่าเป็นวันส าคัญ  
ขอให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนเห็นความส าคัญและมาร่วมพิธีทุกคน  เน้นกจิกรรมท าพิธี 

- ขอแสดงความยินดี กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพหัก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
วังกุ่มที่ ผ่านการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ที่เหลืออีก ๒ รพ.สต. คณะกรรมการระดับอ าเภอจะลงประเมิน 
วิเคราะห์ หาส่วนขาด เพื่อเตรียมพัฒนา  ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม   

การประชุมประจ าเดือนครั้งที่ 12 ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านวังกุ่ม 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
            -มีหนังสือด่วน จากจังหวัดราชบุรี รบ 0032 /ว 28966 ลว. 26 พฤศจิกายน 2561   ถึงนายอ าเภอบางแพ 
และสาธารณสุขอ าเภอบางแพ เรื่องการจัดท าค ารับรองผลการปฏิบัติงาน   ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้
จัดท าบัญชีเลื่อนเงินเดือน             
                         สาธารณสุขอ าเภอบางแพ  ท าค ารับรองกับนายอ าเภอบางแพ 
                        ผอ.รพ.สต. ท าค ารับรองกับ สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
                        เจ้าหน้าที่ ภายในรพ.สต  ท าค ารับรองกับ ผอ.รพ.สต. 
    ผลการปฎิบัติงาน ยึดตาม PA  ของจังหวัด และ OKRs ในไตรมาสแรกของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  (ทาง
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพจะพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับอ าเภอ ส่งให้ภายหลัง) ก าหนดส่งค ารับรอง
ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑   

นิเทศงานเดือนมกราคม 2562 (7,8,17,18,21) เป็นการนิเทศงานการตรวจสอบภายใน 
   1.1 หนองม่วง หัวโพ   วันที ่ 21 มกราคม 2562 
                               1.2 วังเย็น วัดแก้ว   วันที่   8 มกราคม 2562 
   1.3 ดอนใหญ่ บ้านดอนใหญ่      วันที่  17 มกราคม 2562 
   1.4 วังกุ่ม    วันที่    7 มกราคม 2562 
                               1.5 ดอนคา โพหัก   วันที่  18 มกราคม 2562 
มติที่ประชุม    รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
           4.1.สถานการณ์ไข้เลือดออก     บันทึกผู้ป่วย DHF ลง Google Maps 
       จังหวัดราชบุรีมีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม (รง.506) จ านวน 1,512 ราย อัตราป่วย 178.67 ต่อประชากร
แสน คน อัตราป่วยสะสมเป็นอันดับ 17 ของประเทศ มีรายงานผู้เสียชีวิต1 ราย พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน ก.ค. จ านวน 
231 ราย แนวโน้มผู้ป่วยลดลงเล็กน้อยติดต่อกัน 3 เดือน เดือน พ.ย. มีรายงานผู้ป่วย 86 ราย 
       ผู้ป่วยไข้เลือดออกรายอ าเภอ พบว่าอ าเภอที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด ได้แก่ บางแพ, บ้านคา, สวนผึ้ง (556.20, 
235.22 , 231.62 ) ตามล าดับ  
                        บันทึกผู้ป่วย DHF ลง Google Maps   ขอให้ทุกหน่วยบริการบันทึกผู้ป่วย เพื่อตรวจสอบพื้นที่การ
ระบาดของโรค ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมีแผนงานที่จะพ่นหมอกควันในพ้ืนที่ที่มีการระบาด  จากการตรวจสอบ
แล้วพบว่ายังมีหลายรพ.สต.ที่ยังไม่ได้บันทึก   บันทึกไม่ครอบคลุม  บันทึกผิดช่อง ผิดตาราง 
มติที่ประชุม      รับทราบ 
  4.2. สรุป OKRs ไตรมาส 1-62 (29พ.ย.61) NCD 
           -  ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองและเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง เป้าหมาย ≥90 %  
ไตรมาส 1 บางแพ ผลงาน ๕๕.๑๙ สูงเป็นอันดับ ๑ ของจังหวัด 

- ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองและเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน  เป้าหมาย ≥90 %ไตรมาส 1  
บางแพ ผลงาน ๕๑.๗๘ สูงเป็นอันดับ ๑ ของจังหวัด 

- ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ 
และหลอดเลือด (CVD Risk) เขตสุขภาพท่ี 5  จังหวัดราชบุรี  ปีงบประมาณ 2562  ผลงานของบางแพ 
๔๑.๐๗ 

- ผลการด าเนินงานคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกรายอ าเภอ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562 
ผลงานของบางแพ  ๑๗.๙๙ 

- ผลการด าเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แยกรายอ าเภอ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562 
- ผลงานของบางแพ  ๓๔.๔๖ 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

  4.3.ผลการประกวด อสม.ปี 2562 
           -   อ าเภอบางแพ  ชนะระดับจังหวัด ๒ สาขา คือ  
                สาขาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม   คือ นายส ารวย บัวผึ้ง  รพ.สต.บ้านดอนใหญ่  
                สาขา อสม. 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย คือ นางจงรัก นาคเอ่ียม  รพ.สต.วังเย็น 
                        ๒ สาขานี ้ประกวดแค่ระดับจังหวัด ปีนี้ยังไม่มีระดับเขต  

 มติที่ประชุม    รับทราบ   
  4.4.แผนนิเทศงาน คปสอ.จากทีม สสจ.รบ. 
           บางแพ  รับการนิเทศงาน วันที่ ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลาบ่าย   รูปแบบการนิเทศ 
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          ผอ.รพ.สต.วังเย็น :   ตัวชี้วัดการนิเทศงาน ปีนี้ ทางสสจ.ราชบุรียึด PA  กระทรวง และ OKRs ของ นพ.สสจ.
ราชบุรี  ระหว่างการนิเทศ PA  จังหวัด พบกับ PA อ าเภอ   นพ.สสจ จะลงเยี่ยม สสอ หรือ  รพ.สต  เพื่อตรวจเยี่ยม  
ข้อมูลที่ จนท.ทุกคน ควรจะต้องทราบ   ๑ วิสัยทัศน์ ของ สสจ.และของหน่วยงานตนเอง 
                                                ๒. อัตลักษณ์ ของ  สสจ 
                                                ๓. PA สสจ.  จ านวน ๑๒ ตัว 
                                                ๔. OKRs  จ านวน ๕ ตัว 
                                                ๕.ป้ายชื่อ นพ.สสจ เป็นปัจจุบัน 

มติที่ประชุม    รับทราบ   
  4.5.กลุ่มงานประกัน น าเสนอสถานการณ์การเงินการคลัง 
สถานการณ์การเงิน  คปสอ.บางแพ วิกฤตระดับ ๓  รพ.สต.ที่มีงบประมาณเหลือน้อย คือบ้านดอนใหญ่ 
ผอ.รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ :  ตัวเลขที่แสดงเป็นตัวเลขที่ ก่อนจะโอนเงินจากCUP 
มติที่ประชุม    รับทราบ   
  4.6 สรุปผลงานตามกลุ่มวัย 
ตามเอกสารแนบ  
  4.7 อบรม อสม.เชี่ยวชาญ ด้านการกดจุดเลิกบุหรี่ ภายในเดือนธันวาคม 2561 
ประธาน :   OKRs  เรื่องการอบรม อสม เชี่ยวชาญ บางแพ จะอบรม อสม .เชี่ยวชาญดา้นการกดจุดเลิกสูบบุหรี่ วันที่ 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังเย็น กลุ่มเป้าหมาย เชิญ อสม. 
รพ.สต.ละ ๓-๕ คน เข้ารับการอบรม 
มติที่ประชุม    รับทราบ   
  4.8 รพ.บางแพท าโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 17 ธันวาคม 2561 วัดบ้านกุ่ม  
                           และ15 มกราคม 2562  วัดดอนพรม 
                    ๔.๙ มีหนังสือด่วนจากจังหวัด ขอเชิญผู้ประกอบร้านอาหารในพื้นที่ อบรม วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ 
ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน จาก 
                    โรงพยาบาลบางแพ                                 ๑๐     คน 
                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวโพ            ๕     คน 
           โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวัดแก้ว        ๑๐     คน 
                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนคา          ๓     คน 
                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพหัก            ๕     คน 
                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังเย็น           ๗      คน 
                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนใหญ่          ๑     คน 
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                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนใหญ่         ๑    คน 
                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองม่วง   ๓    คน 
                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านวังกุ่ม        ๕    คน 
                                รวม   ๕๐  คน 
               มอบคุณชัยพร   จันทร   ท าหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 
มติที่ประชุม    รับทราบ   
 
ผู้รับผิดชอบงาน สสอ. 

๑.นายชัยพร จันทร 
        ๑.๑   งบประมาณจาก สสจ.ราชบุรี ยังไม่ได้แจ้งจัดสรรมาให้  
                        ๑.๒ เร่งรดัการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ สาธารณสุข ๑๐๐ ปี  
                            - กิจกรรมไข้เลือดออก  ขอให้ส่งหลักฐาน เพ่ือวางฎีกาเบิก   
                            - กิจกรรม รวมพลัง ออกก าลังกาย  จ านวน ๒๗ วัน โครงการจะเสร็จสิ้นวันที่ ๒๐ ธันวาคม  
ให้ส่งหลักฐานเบิก ตามจ านวนวันที่จัดกิจกรรมไปแล้ว   ที่เหลือ ทาง สสอ.จะท าเรื่องยืมเงินให ้
ก าหนดส่งหลักฐานทั้งหมดภายใน วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น 
คนน าเต้น ใบส าคัญรับเงินตามจ านวนวันที่เต้น  ส าเนาบัตรประชาชนใช้ใบเดียว 
  2.นางวัลธนา แก้วป่อง  (ช่วยปฏิบัติราชการ สสอ.) 

    - เชิญเข้าร่วมอบรมและคัดกรองเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖ 
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ นณ หอประชุมเทศบาลเมืองโพธาราม  รายละเอียดดังนี้ 

    -  อสม. และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจพบความผิดปกติที่เต้านม เข้าร่วม รพ.สต.ละ ๕ คน 
    - เจ้าหน้าที่ร่วมปฎิบัติงาน พร้อมเครื่องวัดความดันโลหิต จ านวน ๒ คน คือ 
               นางประกายมาศ   กิติก าจาย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านหนองม่วง 
               นางวราพร          กรับทอง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ดอนใหญ่ 
รายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสืออีกครั้ง 

มติที่ประชุม    รับทราบ   
  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

- กีฬาสาธารณสุข ทางกลุ่มสาธารณสุขอ าเภอขอให้จัดต่อ    นพ.สสจ.รบ.เสนอให้
โรงพยาบาลทุกแห่งเข้าร่วมกิจกรรมในนาม คปสอ. 

- ท าบุญส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ  วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒  
มติที่ประชุม        รับทราบ 
 รพ.สต.วังเย็น             ไม่มี 

รพ.สต.บ้านหนองม่วง   ไม่มี 
 รพ.สต.วัดแก้ว            ไม่มี 
 รพ.สต.ดอนคา           ไม่มี 
 รพ.สต.บ้านดอนใหญ่   ไม่มี 
 รพ.สต.ดอนใหญ่         ไม่มี 
 รพ.สต.โพหัก             ไม่มี 



 รพ.สต.บ้านวังกุ่ม        ไม่มี 
 รพ.สต.หัวโพ             ไม่มี 

  
 
 ปิดประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น 
 

           ผู้จดบันทึกการประชุม                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
     นางวัลธนา     แก้วป่อง                                             นายประดิษฐ์ สาลียงพวย  
               ผอ.รพ.สต.วังเย็น                                                  สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 

 


