
 

สรุปรายงานการประชุม ประจ าเดือน 
ครั้งที่ 4 / ๒๕๖๑ 

วันที่ 11 มกราคม ๒๕๖1 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนใหญ่ 

………………………………………………………………..………………………… 
ผู้มาร่วมประชุม 
๑.    นายประดิษฐ์    สาลียงพวย       สาธารณสุขอาเภอบางแพ         ประธาน 
๒.    นายชัยพร        จันทร             นวก.สาธารณสุขชานาญการ 
๓.    นางเฉลา         รุ่งเรือง            ผอ.รพ.สต .ดอนใหญ่ 
๔.    นางจรรยา       บวัพ่ึง              ผอ.รพ.สต.โพหัก 
๕.    นางวัลธนา      แก้วป่อง           ผอ.รพ.สต.วังเย็น 
๖.    นางพิกุลเกตุ    สวนแก้ว           ผอ.รพ.สต บ้านหนองม่วง 
๗.    นายมานิตย์     อยู่เย็น             ผอ.รพ.สต.บ้านวังกุ่ม 
๘.    นายประชา     สุขสวัสดิ์           ผอ.รพ.สต หัวโพ 
๙.    นายสกนธ์      เปาทุ้ย              ผอ.รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ 
๑๐.  นางอมรรัตน์   เอมอาจ            ผอ.รพ.สต.วัดแก้ว 
๑๑.  นางสาวพัชรา  รงค์ทอง           รก.ผอ.รพ.สต.ดอนคา 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๕๐ น 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๑ ๑. ประธานแจ้งให้ทราบ  
ประธาน ๑.๑ สวดมนต์  
           1.2 การป้องกันเด็กจมน ้า ที่ผ่านเกณฑ์แล้ว ต.ดอนใหญ่ ต. โพหัก  
                 ต.วัดแก้ว จะด้าเนินการในปี 2561 
           1.3 สถานการณ์ไข้เลือดออก 
                 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดราชบุรี มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม จ านวน     
                 ๕๐๒ ราย อัตราป่วย ๕๗.๘๔ ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยสะสมเป็นอันดับ ๔๔  
                 ของประเทศ จ าแนก ผู้ป่วยไข้เลือดออกรายอ าเภอ พบว่าอ าเภอที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด 
                 ได้แก่ บ้านคา, จอมบึง, บางแพ, (๓๑๒.๒๒, ๑๐๖.๔๔, ๘๙.๔๐) ตามล าดับ อ าเภอที่มีผู้ป่วย 
                 สะสมสูงกว่าค่าเป้าหมาย ได้แก่ บ้านคา เสียชีวิต ๒ ราย 1.อ้าเภอสวนผึ ง มีผู้ป่วยโรค  
                 ไข้เลือดออก 28 ราย อัตราป่วย 54.29 ต่อประชากรแสนคน มีผู้ป่วย 1 ราย เป็น 
                 เดก็ผู้หญิงอายุ 7 ปี เสียชีวิตวันที่ 26 พ.ย. 60 2.อ้าเภอโพธาราม ผู้ป่วยเป็นหญิงอายุ  
                 35 ปี เสียชวีิตวันที่ 7 ธ.ค.60 
           1.4 ขอข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร ที่มีผู้ป่วยมารับบริการ แต่ละพื นที่ แต่ละเดือน ให้    
                  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ และดูที่เกิดเหตุสถานที่เป็นอย่างไร ป้าย  
                  แสงสว่าง ทาง  โค้ง รถที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถอะไร จุดเกิดเหตุตรงไหน  



                  เริ่มเดือนมกราคม 2561 
 
           1.5 ปี 2561 จะจัดตั งโรงเรียนผู้สูงอายุ 3 แห่ง 
                 ต้าบลหวัโพ 19 ก.พ. - 6 มี.ค. 
                 ต้าบลโพหัก 20ก.พ. – 7 มี.ค. 
                 รพ.บางแพ    21 ก.พ. – 8 มี.ค. 
                 เสร็จภายในวันที่ 10 มีนาคม 2561 
           1.6 แผนตรวจสอบภายในรอบ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 
                 7 ก.พ. 61   รพ.สต.วังเย็น, รพ.สต.บ้านหนองม่วง 
                 8 ก.พ. 61   รพ.สต.โพหัก, รพ.สต.บ้านวังกุ่ม 
                 9 ก.พ. 61    รพ.สต.ดอนใหญ่, รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ 
                 20 ก.พ. 61  รพ.สต.ดอนคา 
                 27 ก.พ. 61 รพ.สต.วัดแก้ว, รพ.สต.หัวโพ 
          1.7 การจัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยงบประมาณทุกงบ หรือเงินนอกงบประมาณ ให้ขอ 
                คณะกรรมการพิจารณาระดับจังหวัดประชุมประมาณ 2-3 เดือน/ครั ง และใช้ราคากลางและ 
                เกณฑ์คุณลักษณะพื นฐานคอมพิวเตอร์ปี 2560 ดาวโหลดแบบค้าขอและคุณลักษณะ  
                หน้าเวปไซด์ สสอ. เมนูประชาสัมพันธ์ 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน ครั้งที่ 3 / ๒๕๖๑ วันที่ 12 ธันวาคม ๒๕๖๐  
             มติที่ประชุม รับรองไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั งที่แล้ว 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ ผู้รับผิดชอบงาน 

นายชัยพร : -     โครงการส่งเสริมคุณภาพเด็กและชุมชน เนื่องในงานวันเด็ก ขอรายงาน ภาพถ่าย  
- อสม รับสมัครสมาชิกสวัสดิการฌาปนกิจ ก้าหนด 1 ธ.ค.60 – 15 ม.ค.61  
- 16 มค 61 สสจ.ชี แจ้งแนวทางด้าเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล และการขับเคลื่อนงาน 

NCD ชั น6 สสจ. ราชบุรี  
- อบรมหลักสูตรการท้าวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุขระยะ2รุ่น4                    

ค่าใช้จ่ายลงทะเบียน 1,800บาท เบิกได้ที่ต้นสังกัด 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
วาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ 
 
รพ.สต. หนองม่วง                 :  ไม่มี  
รพ.สต. วังเย็น                        ไม่มี  



รพ.สต. ดอนใหญ่                     ไม่มี  
รพ.สต. วัดแก้ว                       ไม่มี  
รพ.สต. บ้านดอนใหญ่               ไม่มี  
รพ.สต. ดอนคา                       ไม่มี  
รพ.สต. วังกุ่ม                         ไม่มี  
รพ.สต. หัวโพ                         14 กุมภาพันธ์ เปิด Pcc  
รพ.สต. โพหัก                         ไม่มี 
 

ปิดประชุมเวลา 16.10 น. 
 

ผู้จดบันทึกการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
น.ส.ธันยช์นก  มณีค้า      นายประดิษฐ์  สาลียงพวย 
(เจ้าพนักงานธุรการ)                                                           สาธารณสุขอ้าเภอบางแพ 


