
รายงานการประชุมประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายประดิษฐ์ สาลียงพวย สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
2. นายประวิทย์ เอมอาจ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บางแพ  
3. นางเฉลา รุ่งเรือง  ผอ.รพ.สต.ดอนใหญ่ 
4. นายสกนธ์ เปาทุ้ย  ผอ.รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ 
5. นายประชา สุขสวัสดิ์ ผอ.รพ.สต.หัวโพ 
6. นางจรรยา บัวพ่ึง  ผอ.รพ.สต.โพหัก 
7. นายมานิตย์ อยู่เย็น  ผอ.รพ.สต.บ้านวังกุ่ม    
8. นายกิตติศักดิ์ ทรงพัฒนาศิลป์ รก.ผอ.รพ.สต.ดอนคา     
9. นางประกายมาศ  กิติก าจาย พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  
10. นายสิงหา  อวิคุณประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
11. นางนัยนา  ทรงพัฒนาศิลป์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
12. นางสาวธันย์ชนก  มณีค า  พนักงานธุรการ  สสอ.บางแพ 

     เริ่มประชุม  เวลา   13.30 น. 
ก่อนวาระการประชุม 

สวดมนต์ก่อนประชุม      

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  -ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 

1. วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ประชุมทีมพ่ีเลี้ยง นักศึกษาฝึกงาน ม.คริสเตียน 
รพ.สต.ดอนใหญ่, รพ.สต.วัดแก้ว , รพ.สต.ดอนคา, รพ.สต.วงัเย็น 

2.  ผู้จัดการ ธกส.ย้ายมาใหม่ นายสุรศักดิ์ พุทธไพบูลย์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 
3. วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 บริจาคโลหิตหน้าที่ว่าการอ าเภอบางแพ อสม.หมู่ละ 2 คน ขอรายชื่อ 
4. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จัดสรรพยาบาลวิชาชีพPCC  ให้ 3 รพ.สต. 

รพ.สต.วัดแก้ว, รพ.สต.บ้านวังกุ่ม, รพ.สต.โพหัก 
5. งานเลี้ยงเกษียน นางเตือนตา ฉายชูญาติ ประมาณเดือนสิงหาคม 2562 ที่จังหวัดสุราษฎรธานี 

ประมาณ 40 คน 1 รถบัท 
6. รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 

(1) การก าหนดคุณลักษณะ เอกสารแนบให้ผู้ก าหนดคุณลักษณะลงนามรับรอง 
(2) รายงานขอซื้อ-ขอจ้าง 
(3) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีเกิน5,000 บาท ต้องเข้าระบบ EGP) 
(4) รายงานตรวจรับพัสดุ 
หมายเหตุ -หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจรับพัสดุ 
             -กรณีจัดจ้างต้องติดอากรแสตมป์ทุกครั้ง 

 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนเมษายน 2561  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 
ณ ห้องประชุม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ (ชั้นลา่ง) 
            มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จัดอบรม Smart office 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1 PA_KPI_OKRs 
 

ที่ O OKRs ผลการ
ด าเนินงา

น 
1 Smart Province/ 

Smart Hospital 
-สสจ, รพศ., รพท., สสอ., รพ.สต.ทุกแห่งพัฒนาระบบ Smart office ให้
เชื่อมโยงกันเป็น Smart province  
-รพศ., รพท., รพช. ทุกแห่ง มีบริการระบบจองคิวออนไลน์ มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลผ่าน  HIS Gateway และปรับกระบวนการเพ่ือใช้ใบสั่งยารูปแบบ
อิเลคทรอนิกส์ 

ไม่ผ่าน 

2 Health Check 
Point 

-พัฒนา รพ.สต.ให้เป็นจุดคัดกรองสุขภาพ เป้าหมาย> 20% ของรพ.สต.ทั้งหมด
ในแต่ละอ าเภอประเด็นคัดกรองในกลุ่มเป้าหมายให้ได้ >90% ได้แก่ 
1) ประเมิน BMI 
2) ประเมินไขมันในร่างกาย 
3) คัดกรองDM/ HT/CVD RISK 
4) คัดกรอง CA : เต้านม, ปากมดลูก, ล าไส้ใหญ่ 
5) คัดกรอง ADL ผู้สูงอายุ 

ไม่ผ่าน 

3 DPACub Keto -รพ., รพ.สต.ทุกแห่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง > 90% และในกลุ่มป่วย 
>50% โดยใช้เครื่องมือได้แก่  
1) ปรับพฤติกรรมการกินอาหารให้เป็นแบบ Low Carb หรือ Krtogenic diet  
2) จัดให้มี Fitness Post หรอื สถานที่ส าหรับ Work out 

ผ่าน 

4 EOC 4.0 -คปสอ.ทุกแห่ง มีระบบ EOC on Web ไม่ผ่าน 
5 คัดกรองวัณโรค -รพ.คัดกรองกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด >90%  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 ผ่าน 

 
    4.2 ผลการด าเนินงานวัณโรค 
ผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง (1 ตุลาคม 2561 – 29 เมษายน 2562) 

คปสอ. เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ พบ TB Verbal 
บางแพ 1,086 1,051 96.78 4 7,105 
 
ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาสที่ 1/2562  

ร.พ. ผู้ป่วยขึ้น
ทะเบียน 

ก าลังรักษา รักษาหาย/
ครบ 

ล้มเหลว เสียชีวิต ขาดยา โอนออก เปลี่ยน
วินิจฉัย 

บางแพ 6 4 2 0 0 0 0 0 
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 4.3  สรุปผลการด าเนินงาน การควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ 2562 

ตัวช้ีวัดที่ 1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน เป้าหมาย ไม่เกิน ร้อยละ 2.05 
ประเทศ/เขต/จังหวัด/อ าเภอ B A % 

ประเทศ 1,655,697 20,729 1.25 
เขต 137,469 1,623 1.18 
จังหวัด 17,051 202 1.18 
อ าเภอบางแพ 595 17 2.86 

ตัวช้ีวัดที่ 2. อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน เป้าหมาย 30 % 

ประเทศ/เขต/
จังหวัด/อ าเภอ 

ผู้ป่วยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ Typearea 1, 3 

จ านวนสงสัยป่วย (คน) จ านวนที่ร้อยละ จ านวนพื้นที่ก าหนด         
เป็นเป้าหมาย 

มีผลการวัดความดัน
โลหิตที่บา้น 

ร้อยละ 

ประเทศ 783,753 235,131 288,391 283,166 36.13 

เขต 46,957 14,091 15,719 15,342 32.67 

จังหวัด 5,697 1,713 575 559 9.81 

อ าเภอบางแพ 249 75 1 1 0.4 
 
 4.4 ความก้าวหน้าคลินิก DPACrb Ketogenic 
กระบวนการด าเนินงานตาม HCP & DPACrb ketogenic ที่เกิดขึ้น ในพ้ืนที่  
รพ.สต.บ้านเลือก รพ.สต.บ้านไร่ และรพ.สต เตาปูน ดังนี้  
1. การจัดสถานที่ พร้อมให้บริการ 
-คัดกรอง 
-วิเคราะห์สุขภาพร่างกาย 
2. การให้ความรู้ 
-อาหาร Ketogenic อย่างไร เท่าไรต่อวัน 
-ออกก าลังกายรูปแบบ Fitness 
3. ติดตาม ทุก 2 สัปดาห์ 
ประเมินซ้ า ทบทวนความเข้าใจ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การติดตามจากสมุดบันทึกสุขภาพ และการประเมินวิเคราะห์ร่างกาย ซ้ า และแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 4.5 จดหมายข่าว To Be Number One 
นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
1.ให้ทุกหน่วยงานน าเอาพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักคิดปรับในการด าเนินงานดูแล
เยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติดและให้ผู้บริหารหน่วยงานพบปะเยาวชน หน้าเสาธงให้เยาวชนได้รับรู้และตระหนักถึงพิษ
ภัยยาเสพติด 
2. บูรณาการการท างาน เผยแพร่ความรู้ให้วัยรุ่นและ เยาวชนสร้างกระแสค่านิยมไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดใน
สถานศึกษาร่วมกับโครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชันทุกสถานศึกษาทุกระดับ 
3.เผยแพร่และรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานในการประชุมทุกเดือน 
4.เชิญชวนให้เยาวชน  สมัครเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE มากขึ้นครอบครุมในสถานศึกษา สถาน
ประกอบการและชุมชน 



วิสัยทัศน์ 
สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันราชบุรีมีความรู้คู่คุณธรรม เข้มแข็งทางจิตใจ ใช้ชีวิตพอเพียงหลีกเลี่ยงยาเสพติด 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์เพ่ือปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมถูมิคุ้มกันทางจิตใจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  4.6 สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุ เดือนมีนาคม 2562 

                 สรุปสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดราชบุรี ในปีงบประมาณ 2562  
เป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากร สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 17 เมษายน 2562 มีผู้บากเจ็บจ านวน 4,197 ราย 
ผู้เสียชีวิตจ านวน 122 ราย คิดเป็นอัตรา 14.42 ต่อแสนประชากร ตายในที่เกิดเหตุ 89 ราย (ร้อยละ 72.95 ) 
ตายในห้องฉุกเฉิน 25 ราย (ร้อยละ 20.49) แผนกผู้ป่วยใน จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 6.55) เป็นเพศชาย99 ราย 
(ร้อยละ81.14) เพศหญิง 23 ราย (ร้อยละ 18.85) กลุ่มอายุที่มีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่             
อายุระหว่าง 15-24 ปี จ านวน 22 ราย (ร้อยละ 18.03) อายุระหว่าง อายุ 25-34 ปี 14 ราย 
(ร้อยละ 11.47) และอายุ 45-54 ปี จ านวน 13 ราย (ร้อยละ10.65) รถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด รถจักรยานยนต์ 
จ านวน 97 ราย (ร้อยละ 79.50) สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมใช้รถใช้ถนนที่ไม่ถูกกฎจราจร  ขับรถเร็ว/ประมาท       
จ านวน 106 ราย (ร้อยละ86.88) เกิดจากวิศวกรรมจราจร จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 13.11) ถนนสายหลัก 
จ านวน 70 ราย (ร้อยละ 57.37) ถนนสายรอง 52 ราย (ร้อยละ 81.96) อ าเภอที่มีอัตราการเสียชีวิตมาก 3 อันดับ
ได้แก่ อ าเภอวัดเพลง จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 32.89) รองลงมา อ าเภอบางแพ จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 29.18) 
และบ้านโป่ง จ านวน 32 ราย (ร้อยละ 18.68)  และช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุด ได้แก่ เวลา 24.00-01.00 น.            
จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 9.78) และ เวลา 19.00-20.00 น. จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 5.43) 
 4.7 ผลงานตามกลุ่มวัย 
1. กลุ่มสตรีและเด็ก 0 - 5 ปี 
ตารางที่ 1 ผลงานฝากครรภ์ครั้งแรก ≤ 12 สัปดาห์ และฝากครรภ์ 5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ 
 ปีงบประมาณ 2562 (เกณฑ์ ร้อยละ 60) 

ประเทศ/เขต/
จังหวัด/อ าเภอ 

ANC < 12 สัปดาห์ ANC 5 ครั้ง 
 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ประเทศ 125,090 100,470 80.32 123,892 86,972 70.20 
เขตสุขภาพที่ 5 10,782 8,540 79.21 10,700 7,358 68.77 
จังหวัด 1,762 1,423 80.76 1,761 1,285 72.97 
อ าเภอบางแพ 90 83 92.22 90 78 86.67 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 2 เด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ปีงบประมาณ 2562 
ประเทศ/เขต/
จังหวัด/อ าเภอ 

เป้าหมาย คัดกรองพัฒนาการ พัฒนาการสมวัย 
ครั้งที่ 1 หลังกระตุ้นภายใน 

30 วัน(ครั้งท่ี 2) 
รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน ร้อยละ 
ประเทศ 702,810 638,385 90.83 480,109 75.21 141,206 621,315 97.33 
เขตสุขภาพที่ 5 56,214 50,499 89.83 39,863 78.94 9,397 49,260 97.55 
จงัหวัดราชบุรี 9,339 8,221 88.03 6,229 75.77 1,774 8,003 97.35 
อ าเภอบางแพ 572 503 87.94 335 66.60 162 497 98.81 

 
ตารางที่ 3 เด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี มีภาวะสูงดี สมส่วน ปีงบประมาณ 2562 (เกณฑ์ร้อยละ 57) 

ประเทศ/เขต/จังหวัด/อ าเภอ เด็ก 0-5 ปี มีภาวะสูงดี สมส่วน 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ประเทศ 2,097,096 1,251,119 59.66 
เขตสุขภาพที่ 5 177,266 107,415 60.60 
จังหวัดราชบุรี 29,346 18,869 64.30 
อ าเภอบางแพ 1,753 1,144 65.26 

 
 2. กลุ่มวัยเรียน 
ตารางที่ 4 ภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี ปีงบประมาณ 2562 (เทอม 2 ปีการศึกษา 2561) 

ประเทศ/เขต/
จังหวัด/
อ าเภอ 

จ านวน
นักเรียนท่ีช่ัง
น้ าหนัก/วัด
ส่วนสูง (คน) 

ภาวะโภชนาการ 
สูงดีสมส่วน ร้อยละ ผอม ร้อยละ เริ่มอ้วนและ

อ้วน 
ร้อยละ เตี้ย ร้อยละ 

ประเทศ 4,820,792 3,041,041 63.08 204,641 4.24 614,408 12.74 446,463 9.26 
เขต 495,445 299,817 60.51 21,080 4.25 77,694 15.68 43,508 8.78 
จังหวัด 92,689 58,746 63.38 3,588 9.87 13,823 14.91 7,267 7.84 
อ.บางแพ 3,715 2,563 68.99 111 2.99 378 10.17 500 13.46 

 
3. กลุ่มวัยรุ่น 

ตารางที่ 5 อัตราต่อพันการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ปีงบประมาณ 2562 (เกณฑ์ 38 ต่อพันการคลอดมีชีพ 
ในหญิงอายุ 15-19 ปี) 

ประเทศ/เขต/จังหวัด/
อ าเภอ 

การคลอดมีชีพในอายุ 15- 19 ปี 
จ านวนผู้หญิงอายุ 15-19 ปี 

ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ 
จ านวนการคลอดมีชีพโดย
มารดา อายุ 15-19 ป ี

อัตราต่อพันการคลอดมีชีพ
ในอายุ 15-19 ปี 

ประเทศ 1,616,636 16,931 10.47 
เขตสุขภาพที่ 5 135,726 1,524 11.23 
จังหวัดราชบุรี 21,987 248 11.28 
อ าเภอบางแพ 1,224 13 10.62 

 



   4.กลุ่มวัยท างาน 
ตารางที่ 7 ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 

ประเทศ/เขต/จังหวัด/
อ าเภอ 

จ านวนประชากรวัยท างาน อายุ 30-
44 ปี ที่ชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด 

จ านวนประชากรวันท างาน 
มีดัชนีมวลกายปกติ 

ร้อยละ 

ประเทศ 6,048,921 3,125,578 51.67 
เขตสุขภาพที่ 5 565,652 299,354 52.92 
จังหวัดราชบุรี 96,106 53,261 55.42 
อ าเภอบางแพ 5,864 3,887 66.25 
 

    5.กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
ตารางที่ 8 การคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 

ประเทศ/เขต/
จังหวัด/อ าเภอ 

คัดกรอง DM คัดกรอง HT 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ประเทศ 7,074,269 5,957,747 84.22 5,155,762 4,431,804 85.96 
เขตสุขภาพที่ 5 643,809 543,447 84.41 438,166 3811,319 87.03 
จังหวัดราชบุรี 110,877 101,992 91.99 73,431 68,529 93.32 
อ าเภอบางแพ 6,852 6,580 96.03 4,765 4,583 96.18 

 
 4.8 สรุปผลการด าเนินงานด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
สรุปผลการด าเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2562 
ตารางที่ 1 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์ 
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เป้าหมายร้อยละ 18.5) 
 บางแพ 
โรงพยาบาล 12.35 
รพ.สต. 13.94 
CUP 13.24 
      ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดราชบุรี มีรายงานผู้ป่วยนอกที่มารับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ร้อยละ 17.70 โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย คือ โรงพยาบาลด าเนินสะดวก ร้อยละ 19.22  
โรงพยาบาลวัดเพลง ร้อยละ 30.08 และโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ร้อยละ 21.66 รพ.สต.อ าเภอที่ผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย ได้แก่ ปากท่อ ร้อยละ 44.39 จอมบึง ร้อยละ 40.52 และเจ็ดเสมียน ร้อยละ 38.11 
 4.9 สถานการณ์ไข้เลือดออก  
        สถานการณ์ไข้เลือดออก ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 สถานการณ์ของประเทศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2562 
ผู้ป่วย 16,635 ราย อัตราป่วย 25.43 ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต 20 ราย 5 อันดับแรก ได้แก่ สมุทรสาคร 
(84.10) , นครปฐม (73.61) , ลพบุรี (61.57) , ราชบุรี (58.68) , ตราด (55.05) 
        อันดับเครือข่ายบริการสุขภาพ ที่ 5 สมุทรสาคร 1, นครปฐม 2, ราชบุรี 4, เพชรบุรี 6, ประจวบฯ 37, 
สุพรรณบุรี 38  สมุทรสงคราม 46, กาญจนบุรี 58  
        จงัหวัดราชบุรีมีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม (รง.506) จ านวน 524 ราย อัตราป่วย 61.83 ต่อประชากร
แสนคน อันดับที่ 4 ของประเทศ มีรายงานผู้เสียชีวิต 4 ราย ที่ ต าบลดอนกรวย 2 ราย , ต าบลท่านัด 1 ราย  
อ าเภอด าเนินสะดวก ต าบลวังเย็น อ าเภอ บางแพ 1 ราย 
  



         เดือน เม.ย. มีผู้ป่วย 27 ราย โดยพบว่าจ านวนผู้ป่วยมากกว่าค่าเป้าหมายรายเดือน ปี 62 (25 ราย) แต่ยัง
น้อยกว่าค่ามัธยฐาน (29 ราย) และช่วงเดือนเดียวกันของ ปี 61 (71 ราย) 
         ในรอบ 4 เดือน มีจ านวนผู้ป่วยมากกว่าค่าเป้าหมายรายเดือนสะสม ปี 61 (ม.ค.-เม.ย. เป้าหมาย 176 ราย) 
มากกว่าค่า มัธยฐานทุกเดือน ยกเว้นเดือน เม.ย. และมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 61 (ผู้ป่วย 328 ราย) ถึง  
1. 6 เท่า/ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 196 ราย 
         กลุ่มอายุที่พบมากท่ีสุด เรียงตามล าดับ คือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี อัตราป่วย 295.85 ต่อประชากรแสนคน 
(148 ราย) ,  กลุ่มอายุ 5-9 ปี อัตราป่วย 175.43 ต่อประชากรแสนคน (88 ราย) , กลุ่มอายุ 15-24 ปี อัตราป่วย 
121.51 ต่อประชากรแสนคน (148 ราย) อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียน 295 ราย (ร้อยละ 56.30), รับจ้าง 127 ราย 
(ร้อยละ 24.23), เด็กในปกครอง 18 ราย (ร้อยละ 3.44) อ าเภอที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด ได้แก่ บ้านคา, บางแพ, 
วัดเพลง, (125.56 121.20 , 90.46) ตามล าดับ  จ าแนกผู้ป่วยไข้เลือดออก ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา 
 (wk 11-14) อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ โพธาราม (13.27), สวนผึ้ง (11.08) , บ้านโป่ง (10.51), โดยพบ
พ้ืนที่ระบาดทุกอ าเภอยกเว้น วัดเพลง จ าแนกผู้ป่วยรายต าบล พบว่า ต าบลที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด ได้แก่ ต.บ้านบึง 
(266.05) , ต.บางแพ (248.05) ต.ปากช่อง (216.01) , ต.ยางงาม (206.36) , ต.พิกุลทอง (199.42) โดยมี 
ต าบลทีย่ังไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จ านวน 16 ต าบล (ร้อยละ 15.38) 
   สัปดาห์รณรงค์ไข้เลือดออก 

- ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 18 พฤษภาคม 2562 
- ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 – 15 มิถุนายน 2562 

 ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ก าหนดให้เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 เป็นเดือนที่มีการรณรงค์
พร้อมกันทั้งจังหวัด พร้อมรายงานผลตามแบบรายงานที่ก าหนด 
  
  ผู้รับผดิชอบงาน สสอ. 

1.นายประวิทย์ เอมอาจ 
 1. วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 อบรมพัฒนาเครือข่ายคุณธรรม ณ โรงแรม ณ เวลา 
 2. ปค.4 ปค.5 การจัดท าแบบรายงานควบคุมภายใน เปลี่ยนจาก ปย.1, 2 

    ส่งวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  
3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี แจงจัดท างบลงทุน 2564-2566 เฉพาะครุภัณฑ์  
    ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 12.00 น. 
4. ประเมินตนเองงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ใน รพ.สต. 

           2.นายชัยพร  จันทร 
                    - 
           3.นางวัลธนา แก้วป่อง (ช่วยปฏิบัติราชการ สสอ.) 
  1. พชอ.อ าเภอบางแพ อาจจะปรับลด รอประชุม พชอ.ครั้งหน้า 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ   
 รพ.สต.วังเย็น   - 

รพ.สต.บ้านหนองม่วง  - 
 รพ.สต.วัดแก้ว                - 
 รพ.สต.ดอนคา   - 
 รพ.สต.บ้านดอนใหญ่           - 
 รพ.สต.ดอนใหญ่   - 
 รพ.สต.โพหัก   - 
 รพ.สต.บ้านวังกุ่ม   - 
 รพ.สต.หัวโพ            - 
ปิดประชุม เวลา  

 
        

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



 

 
 
 


