
วาระการประชุมประจ าเดือนครั้งที่ 5 
ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ............................ 

วันที.่.......เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.2561 
ก่อนวาระการประชุม  
 สวดมนต์ ............................................................................................................................. .............................. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ได้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ” National Operation 
Center for Ending TB : NOC-TB เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  
 1.1 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ>= 85 แต่จังหวัดราชบุรี ก าหนดอัตรา
ความส าเร็จการรักษารายใหม่ ร้อยละ 90  
 1.2 การข้ึนท าเบียนรักษาวัณโรครายใหม่ทุกประเภทและกลีบซ้ า (All form) ไตรมาสมที่ 1/2561 
โรงพยาบาล B+ B- EP รวม 

New Release New Release New Release 
บางแพ 3 0 0 0 0 0 3 

 1.3 ผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่โดยการ X-ray ปี 2560 เป้มหมาย ร้อยละ 80 ต่ ากว่าเป้าหมาย 3 อ าเภอ 
1.จอมบึง 64.07 %   2.บ้านคา  71.22 %      3. บางแพ  77.10 
อ าเภอ เป้าหมาย (ราย) ผลการด าเนินงาน  (CXR) อัตราร้อยละ พบเป็น TB ราย 

บางแพ 2,493 1,922 77.10 3 
 จ านวน 3 รายเป็นผู้ป่วยพื้นที่ใดต้องติดตามการกินยาตามโปรแกรมเพ่ือให้เกิด Success Less 
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ใช้โปรแกรม TBCM online และข้ึนทะเบียนรักษาจากส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ทุกระดับ รวมถึง รพ.สต. สสจ.รบ.จะมีการจัดอบรม  
 

2.จากการประชุมเรื่องการขับเคลื่อน พชอ.ระดับจังหวัดกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
    นายชนาวธุ จันทร เมื่อวันอังคารที่ 16 ม.ค.61 ได้สรุปประเด็นในการขับเคลื่อนดังนี้ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของจังหวัดราชบุรีมุ่งเน้น 3 เรื่องใหญ่ๆคือต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพดี สัญจรปลอดภัย อยู่ใน
พ้ืนที่ที่มีสุขภาวะที่ดี 
จึงก าหนดประเด็นคุณภาพให้แต่ละอ าเภอพัฒนา ดังนี้ 

1. ประเด็นที่ทุกอ าเภอต้องท า คือ 1.สัญจรปลอดภัย (ลดการเกิดอุบัติเหตุ)   2.การจัดการขยะ 
     (ลดขยะในครัวเรือน ชุมชน) 

   2. แต่ละอ าเภอเลือกประเด็นตามบริบทของพ้ืนที่โดยเลือกท า 2 ใน 3 ประเด็นดังต่อไปนี้  
1.ออกก าลังกาย  
2.ผู้สูงอายุ  
3.อาหารปลอดภัย                                                 

 3. การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สสจ.รบ.ให้ส่งประเมินตนเองภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 
 4.ให้จัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการรอบที่ 1/2561 (1 เมษายน 2561)  
  - หัวหน้าสถานีอนามัยท าค ารับรองกับสาธารณสุขอ าเภอ ตามตัวชี้วัดโหลที่หน้าเวป สสอ. 
                       เว้นตัวเลขผลงาน ของ หน.สอ.ให้ส่งสสอ.ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561   
  - ผู้ใต้บังคับบัญชาท ากับผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น (เจ้าหน้าที่ท ากับ ผอ.รพ.สต.) ของ 
                       เจ้าหน้าที่ให้ส่งเมื่อพิจารณาสรุปผลการปฏิบัติราชการแล้วและ หน.สอ.ประเมินเบื้องต้น 
 5.โรงไฟฟ้าราชบุรีแจ้งว่า ได้จัดท าโครงการเยี่ยมโรงไฟฟ้าให้กับ อสม.อ าเภอบางแพ จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน  
            (ยกเว้นต าบลวัดแก้ว) 

ประชุมกุมภาพันธ์2561/update_feb/TB_feb.pdf


  - รุ่นที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม 2561 จ านวน 50 คน มีรถ รับ-ส่ง มีอาหารกลางวันเลี้ยงที่โรงไฟฟ้า  
                       เริ่มเวลา 08.30 – 13.00 น. ใส่เสื้อ อสม.ได้แก่  รพ.สต......................................................... 
                       จุดรับ(จุดหลัก).............................................................................................................................  
  - รุ่นที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2561 จ านวน 50 คน มีรถ รับ-ส่ง มีอาหารกลางวันเลี้ยงที่โรงไฟฟ้า  
                       เริ่มเวลา 08.30 – 13.00 น. ใส่เสื้อ อสม.ได้แก่ รพ.สต.......................................................... 

  จุดรับ(จุดหลัก).............................................................................................................................  
 6. สรุปตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 

7. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
 8.ผลงานตามกลุ่มวัย   
 9.ติดตามการด าเนินงานงบค่าเสื่อมปี 2561  (ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ของกรมบัญชีกลาง มกราคม 2561) 
 10.สถานการเงินแยกหน่วยบริการของ คปสอ.บางแพ 
 11.ติดตามผลงานตามนโยบายการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ จังหวัดราชบุรี  
 12.สรุปผลการประกวด อสม.ดีเด่นระดับภาค วันที่ 23 กพ.61 คณะกรรมการระดับประเทศลงพ้ืนที่ ณ วัดท านบ 
  จัดหน้าที่ความรับผิดชอบ    ต้อนรับคณะกรรมการ ฯ  
  โพหัก     จิราภรณ์    วิศรุต 

วังกุ่ม       มาลี   +  น้อง 
หัวโพ       ประชา  ภณิตา   บุปผา 
บ้านดอนใหญ่     ดวงกมล   จิราวรรณ 
หนองม่วง   ประกายมาศ 
ดอนคา.  กิตติศักดิ์+ 
วังเย็น    วัลธนา  สุจินดา  พีรวิชญ์ 
ล าน้ า    พิศาล  ศิริรัตน์ 
สสอ.  ประวิทย์  ชัยพร 
 รพ.สต.วัดแก้ว ช่วยวางแผนงาน เพื่อจัดคนลลงตามงานที่มี  
สสอ.เดินตามประธานกรรมการ เพ่ือให้ข้อมูล...................................................................................... ... 
แผนกต้อนรับ............................................................. .............................................................................. 
จุดนิทรรศการ................................................................................................................. ......................... 
อ่ืน  ๆ  .............................................................................................................................................. ...... 

 13.สรุปพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และคณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรม 
 14.สรุปสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดราชบุรี 
 15.จดหมายข่าว TO BE NUMBER ONE 
 11.ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน   
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน วันที่     เดือนมกราคม 2561 ห้องประชุม รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  การน าเสนอการแผนสาธารณสุขระดับต าบลในที่ประชุม พชอ. ตามที่จับฉลากไว้  
(รอนัดวันประชุมกับนายอ าเภอ) ภาคบังคับได้แก่ การป้องกันอุบัติเหตุจราจร  LTC  อ่ืน ๆ ให้ต าบลคัดเลือก..... 
แนวทางคัดเลือกให้ดูทุกเรื่องที่เก่ียวกับประชาชน เน้นคุณภาพชีวิต สุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ ความยากจน 
  - ต ำบลบำงแพ 
                     - ต ำบลวังเย็น 

ประชุมกุมภาพันธ์2561/update_feb/end_cover.pdf
ประชุมกุมภาพันธ์2561/update_feb/end_cover.pdf
ประชุมกุมภาพันธ์2561/update_feb/dhf_feb.pdf
ประชุมกุมภาพันธ์2561/update_feb/dhf_feb.pdf
ประชุมกุมภาพันธ์2561/update_feb/age_group.pdf
ประชุมกุมภาพันธ์2561/update_feb/00000272.pdf
ประชุมกุมภาพันธ์2561/update_feb/00000272.pdf
ประชุมกุมภาพันธ์2561/update_feb/money_Feb61.jpg
ประชุมกุมภาพันธ์2561/update_feb/rti_feb.pdf
ประชุมกุมภาพันธ์2561/update_feb/to_be_number_one.pdf
ประชุมกุมภาพันธ์2561/update_feb/Jan_2561.pdf
ประชุมกุมภาพันธ์2561/update_feb/Jan_2561.pdf


                     - ต ำบลดอนคำ 
                     - ต ำบลดอนใหญ่ 
                     - ต ำบลวัดแก้ว 
                     - ต ำบลโพหัก 
                     - ต ำบลหัวโพ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
          ผู้รับผิดชอบงาน 
 1.นายประวิทย์ เอมอาจ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.นายชัยพร จันทร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 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 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 


