
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอ าเภอ  
(District Health Board : DHB) 

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น  2 ที่ว่าการอ าเภอบางแพ    
วันอังคารที่ 13 มีนาคม  2561 

…………………………………………………………………………………… 
รายชื่อผู้มาร่วมประชุม 
    ๑.      นายกิจจา               เสาวรส          ปลัดอ าเภอบางแพ               ประธาน 
    ๒.      นายภูวนาท มนตรีสา หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม รพ.บางแพ 
 ๓. นายธนกร               มิตรดี                        หมวดทางหลวงบางแพ 
 ๔. นายเชียง                เดชธน ู                      ผอ.กลุ่มอ านวยการ สพป.รบ.๒ ราชบุร ี
 ๕. นางสาวนฤปัตน์        นิ่มเขียว                     ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.บางแพ 
 ๖. นางนิตยา บุตรโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.บางแพ 
 ๗. นางเฉลา รุ่งเรือง ผอ.รพ.สต .ดอนใหญ่ 
 ๘. นางจรรยา บัวพ่ึง ผอ.รพ.สต.โพหัก      
 ๙. นางสาวอรชร โวทว ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.บางแพ 
 ๑๐. นายประวิทย์           เอมอาจ                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บางแพ 
    ๑๑. นางพิกุลเกตุ สวนแก้ว ผอ.รพ.สต.บ้านหนองม่วง 
 ๑๒. นายคณินท์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลบางแพ 
 ๑๓. นางวัลธนา แก้วป่อง ผอ.รพ.สต. วังเย็น    
 ๑๔. นายชัยพร               จันทร                       นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บางแพ 
 ๑๕. นายมานิตย์             อยู่เย็น                      ผอ.รพ.สต.วังกุ่ม 
 ๑๖. นายประชา             สุขสวสัดิ์  ผอ.รพ.สต.หัวโพ 
 ๑๗. นางสาวนนทวรรณ โพธิ์บาทะ                   นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  สพอ.บางแพ 
 ๑๘. นายกิตติศักดิ์ ทรงพัฒนาศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ดอนคา 
 ๑๙. นางภัทราวดี            ใหม่นุน่                     พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.สต.วัดแก้ว 
    20.   นายสิงหา                อวิคุณประเสริฐ           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
 ๒๐.   นายประดิษฐ์ สาลียงพวย สาธารณสุขอ าเภอบางแพ   กรรมการและเลขาฯ 
  
เริ่มประชุมเวลา      ๑๓. ๓๐ น 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 คณะกรรมการระบบสุขภาพระดับอ าเภอ District Health System : DHS  เป็นการท างานร่วมกัน
ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของอ าเภอ จะเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ มีชื่อย่อว่า  พชอ. ได้มีการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
สาระส าคัญของร่างระเบียบ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 
มีนาคม  
2561 



ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาระบบสุขภาพระดับอ าเภอบางแพ ครั้งที่  4/๒๕๖๐   
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐  ห้องประชุมกลิ่นประทุมชั้น ๒ ที่ว่าการอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 
มติที่ประชุม     รับรอง  ไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 

จะจัดการอบรมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล  วันพุธที่ 21  เดือนมีนาคม พ.ศ.
2561  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอบางแพ  กลุ่มเป้าหมายคือตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับต าบล (ตามค าสั่งอ าเภอบางแพ) 

-ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน   
-ประธาน อสม.รพ.สต. + เลขานุการ  
-ตัวแทนผู้รับบริการ คัดเลือกโดย รพ.สต.และ รพ.บางแพ   

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

จากการประชุมเรื่องการขับเคลื่อน พชอ.ระดับจังหวัดกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
           นายชยาวุธ  จันทร เมื่อวันอังคารที่ 16 ม.ค.61 ได้สรุปประเด็นในการขับเคลื่อนดังนี้ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของจังหวัดราชบุรีมุ่งเน้น 3 เรื่องใหญ่ๆคือต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพดี สัญจร
ปลอดภัย  อยู่ในพื้นที่ที่มีสุขภาวะที่ดี จึงก าหนดประเด็นคุณภาพให้แต่ละอ าเภอพัฒนา ดังนี้ 

1. ประเด็นที่ทุกอ าเภอต้องท า คือ  
1.1 สัญจรปลอดภัย (ลดการเกิดอุบัติเหตุ)    1.2 การจัดการขยะ (ลดขยะในครัวเรือน ชุมชน) 

      2. แต่ละอ าเภอเลือกประเด็นตามบริบทของพ้ืนที่โดยเลือกท า 2 ใน 3 ประเด็นดังต่อไปนี้  
2.1 ออกก าลังกาย  
2.2 ผู้สูงอายุ  
2.3 อาหารปลอดภัย                                                 

     3.อ าเภอบางแพก าหนดเรื่องที่ต้องด าเนินการคือ การควบคุมโรคไข้เลือดออก และการป้องกันโรคไม่ติดต่อ 

การน าเสนอการแผนสาธารณสุขระดับต าบลในที่ประชุม พชอ. ภาคบังคับได้แก่ ลดอุบัติเหตุจราจร  
การจัดการขยะ (ลดขยะในครัวเรือน ชุมชน)   อ่ืน ๆ ให้ต าบลคัดเลือกปัญหา   แนวทางคัดเลือก ทุกเรื่องที่
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตประชาชน สุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ ความยากจน           
นส.อรชร   :    เสนอเลือกประเด็น  ผู้สูงอายุ   และอาหารปลอดภัยเนื่องจากอาหารปลอดภัย  เป็นปัจจัย 
                   ส่งเสริมการเกิดโรคไม่ติดต่อ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
นางวัลธนา   :    เสนอเลือกประเด็น  ผู้สูงอายุ  และอาหารปลอดภัย  
นายกิตติศักดิ์  :   เสนอเลือกประเด็น  ผู้สูงอายุ และอาหารปลอดภัย  



นายประชา    :   เสนอประเด็น  ผู้สูงอายุ และอาหารปลอดภัย 
นางภัทราวดี   :  เสนอเลือกประเด็น  ผู้สูงอายุ  และอาหารปลอดภัย  
สสอ.บางแพ      สรุปประเด็น ที่เลือก ต้องท า  ๖ ประเด็น คือ  1.1 สัญจรปลอดภัย (ลดการเกิดอุบัติเหตุ)     
                    1.2 การจัดการขยะ (ลดขยะในครัวเรือน ชุมชน)  ๑.๓ ผู้สูงอายุ   ๑.๔ อาหารปลอดภัย ๑.๕   
                    การควบคุมโรคไข้เลือดออก    และ๑.๖   การป้องกันโรคไม่ติดต่อ 
  
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
สสอ.บางแพ      ให้คณะกรรมการแต่ละต าบล น าเสนอ ผลการด าเนินงาน ขับเคลื่อน พชต. ตามล าดับการ
น าเสนอ  
   ต าบลบางแพ 
นส.อชร       เนื่องจาก ต าบลบางแพ เป็นที่ตั้งของ รพ.บางแพ  มีหลายฝ่าย  ขอน าเสนอในการประชุมครั้ง
ต่อไป  
                     ต าบลดอนคา 
น าเสนอโดย นายกิตติศักดิ์   ทรงพัฒนาศิลป์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ น าเสนอเรื่อง การดูแล
ผู้สูงอายุ  LTC ต าบลดอนคา  มี ผู้สูงอายุ 730 คน ติดสังคม 694 คน ติดบ้าน 27 คน ติดเตียง 7 คน 
 แนวทางการด าเนินงาน  ต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และ

การดูแลระยะยาว (Long Term Care)ในชุมชน โดย มีการด าเนินงานตามองค์ประกอบ  7 ข้อ ดังนี้ 
 มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ

ระยะยาว 
 มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
 มีผู้จัดการการดูผู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care giver) หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 
 มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care)จากสถานบริการสู่ชุมชน

โดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหวิชาชีพ 
 มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับต าบล 
 มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียงโดยท้องถิ่น  ชุมชน มีส่วนร่วมและมีแผนการดูแล

ผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) 
 มีคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชนหรือคณะกรรมการกองทุน 

 
                      ต าบลวังเย็น 
 น าเสนอโดยนางวัลธนา   แก้วป่อง  ผอ.รพ.สต.วังเย็น  เรื่องการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ltc 
ต าบลวังเย็น การขับเคลื่อนงาน  ต าบลวังเย็น 
    ๑. ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล วังเย็นตามค าสั่งที่ได้รับการแต่งตั้ง  จากจังหวัด
ราชบุรี  ค้นหาปัญหา  ปัญหาในพ้ืนที่วังเย็น LTC    ไข้เลือดออก  อุบัติเหตุการจราจร   น้ าท่วม ขัง 
ปัญหา  ผู้สูงอายุ  แบ่งตามผลการคัดกรอง    ติดสังคม  ขับเคลื่อนโดย โรงเรียนผู้สูงอายุ  ติดบ้าน และติดเตียง 
ดูแล โดย cg และทีมหมอครอบครัว  จัดท าแผนเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ให้ความช่วยเหลือจ านวนที่ 
เยี่ยม  9 ราย  ปัญหาที่พบ-การล้างไต สิทธิประกันสังคม 2 ราย  -ต้องการบัตรคนพิการ  -ไม่มีบัตรประชาชน  
-หนี้สิน /ยากไร้   -ยังไม่มีบัตรสมาร์ทการ์ด 



ผลลัพธ์ที่ได ้  ผลการเยี่ยม  
            จ านวนผู้ป่วยที่ดูแล……………9…………ราย 
       ได้รับการเยี่ยมเสริมก าลังคนป่วยและผู้ดูแล จ านวน  2 ราย    
      แก้ไขปัญหา  จ านวน              5 ราย  
 ส่งต่อ  หน่วยงานอื่นมาเยี่ยมดูแล……………๔…………ราย 
                   
                ต าบลดอนใหญ่ 
น าเสนอโดย นางเฉลา   รุ่งเรือง ผอ.รพ.สต.ดอนใหญ่ เรื่องการก าจัดขยะ 
ต าบลดอนใหญ่ เป็นต าบลที่ไม่มีที่ทิ้งขยะ   การก าจัดขยะ ประชาชนใช้วิธีเผา ก่อให้เกิดควัน และมลพิษ  ทาง
อบต.ดอนใหญ่ ร่วมกับ รพ.สต.ดอนใหญ่ และ รพ.สต.บ้านดอนใหญ่เล็งเห็นความส าคัญของการก าจัดขยะ จึง
จัดท าโครงการขึ้น โดยการ ให้สุขศึกษา ความรู้เรื่องการก าจัดขยะ   รณรงค์คัดแยกขยะ    ขยะอันตราย ทาง 
อบต.จัดหากล่องแจกทุกหลังคาเรือน  ส าหรับทิ้งขยะอันตราย เมื่อกล่องเต็ม น ามาส่งคืนให้ อบต หรือ ทิ้งใน
ภาชนะท่ี อบต จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อทาง อบต จะได้น าไปก าจัด    ขยะรีไซเคิล   ขาย    
                       
                ต าบลหัวโพ 
 น าเสนอโดย นายประชา   สุขสวัสดิ์  ผอ.รพ.สต.หัวโพ  เรื่อง     
          ๑ . โครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต งานสาธารณสุขในพ้ืนที่   เรื่องผู้สูงอายุ  การจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุ เน้น  ไม่ล้ม  ไม่ลืม  ไม่ซึมเศร้า  กินข้าว อร่อย  มีการจัดกิจกรรม ทุกสัปดาห์    
          ๒. สัญจรปลอดภัย  เน้นจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุ  และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  
          ๓. งานไข้เลือดออก  จาก อัตราป่วยที่สูงในแต่ละปี  ต าบลหัวโพ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ด าเนินงานโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน กระบวนการ IVM ผลลัพธ์การด าเนินงาน ในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออก  
          
                ต าบลวัดแก้ว 
น าเสนอโดย นางภัทราวดี    ใหม่นุ่น  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   น าเสนอเรื่อง 
            ๑.  การดูแล ผู้สูงอายุ   ขับเคลื่อนโดย โรงเรียนผู้สูงอายุ  เน้น  ไม่ล้ม  ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า   ผลลัพธ์ 
ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง  สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี ปีนี้ จะเป็นรุ่นที่ ๒    ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ขับเคลื่อน
โดย การดูแลระยะยาว  การเยี่ยมบ้านคุณภาพ   
           ๒.  เรื่องอุบัติเหตุ   น าเสนอจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง    
           ๓.  ขยะ   การเผาขยะ  มีการจัดแยกขยะ เพื่อลดการเผาขยะ โดยเฉพาะลดการเผาพลาสติก โฟม  
ในต าบลมีร้านรับซื้อขยะ 
          ๔. งานไข้เลือดออก  เน้นการรณรงค์ทั้งเชิงรุก ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง  
                   
 
 
 
 
 



                            ต าบลโพหัก 
 น าเสนอโดย นางจรรยา   บัวพ่ึง  ผอ.รพ.สต.โพหัก เรื่อง อุบัติเหตุ 

๑. การป้องกันอุบัติเหตุจราจรสถิติคดีอุบัติเหตุจราจร        
ปี  2560      จ านวน    66       คดี 

                                                                             ป ี2560                     ปี 2561 
     เหตุเกิดบริเวณ  แยกหมู่ 5            2  คดี                        0    คดี 

เหตุเกิดบริเวณแยกเข้าวัดตาลเรียง                     7  คดี                        1    คดี 
แนวทางแก้ไข   

แยกเข้าวัดตาลเรียง     ควรมีไฟจราจร  3   สี 
                เเยกหมู่ 5     ควรจัดให้มีไฟกระพริบ   (เคยมีแต่ตอนนี้หายไปแล้ว) 
 
  ๒.  LTC    (ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข  ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง) 
                                                 รพ.สต.โพหัก                   รพ.สต.บ้านวังกุ่ม 

          ผู้ป่วยติดเตียง                    8                              19 
          ผู้ดูแล ( cg )                      3                                1 

ปัญหา   ผู้ดูแลยังไม่เพียงพอ     สัดส่วน   1: 10 
         วิธีแก้ไข 

          จัดอบรมเพ่ิม  ในวันที่  19  มีค - 30  มีค. 61  จ านวน   แห่งละ 3   คน 
  ๓.  ไข้เลือดออก 
                                              โพหัก                             วังกุ่ม 
    ปี 2560                               1  ราย                               14   ราย 
    ปี 2561                               4   ราย                                0   ราย 
        จ านวนผู้ป่วย ป ี 2561 
                     หมู่  1   จ านวน    3  ราย   เกิดในบ้านเดียวกัน  2 ราย 
                     หมู่ 2    จ านวน    1  ราย   
มาตรการ :  ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างเข้มข้น    
                ปลูกสมุนไพร 
                ให้สุขศึกษา    
                ท าทุกเดือน 
                ขอความร่วมมือ 
มติที่ประชุม          รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

  6.1. ชี้แจงเรื่องค่าตอบแทนการประชุม โดยเลขาฯ 

  จากการประชุม ครั้งที่ผ่าน มามีการแจ้งว่า จะมีค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมการ
ทุก และมีการขอให้ทุกคนเซ็น ชื่อในใบส าคัญรับเงิน แล้วนั้น แต่เนื่องจาก ระเบียบส านักนายกฯ ยังไม่
ประกาศใช้ท าให้ไม่สามารถเบิกงบประมาณได้ จึงขอคืนหลักฐานให้คณะกรรมการทุกคน 



มติที่ประชุม     คณะกรรมการ รับทราบ  รับหลักฐานคืน 

  6.2  การแต่งตั้งทีมเลขา ฯ 
นางสาวอรชร      ขอสอบถามเรื่องการแต่งตั้งทีมเลขา  
สสอ.บางแพ       ต้องมีการทบทวน คณะกรรมการใหม่เนื่องจากในระเบียบส านักนายกเรื่อง พชอ.มีการ
ก าหนด 
                     สัดสว่นคณะกรรมการแต่ละภาคส่วนชัดเจน  คณะกรรมการทั้งหมด ไม่เกิน ๒๑ คน 
  6.3  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานแต่ละประเด็น 
นางวัลธนา     เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯแต่ละประเด็นที่ต้องขับเคลื่อน  โดยค าสั่งนายอ าเภอลง
นาม   
                  หลังจากคณะอนุกรรมการฯประชุมขับเคลื่อนงานแล้ว ให้เลขา มาน าเสนอความก้าวหน้าของ
งานแต่ละ 
                  ประเด็นในที่ประชุม 
มติที่ประชุม     เห็นชอบในหลักการ  มอบทีมเลขาฯ พิจารณา คณะอนุกรรมการฯแต่ละประเด็น 
 
              ปิดประชุมเวลา               ๑๕.๓๐ น 
     
 
       ( นางวัลธนา   แก้วป่อง  )                                         (  นายประดิษฐ์  สาลียงพวย ) 
         ผอ.รพ.สต.วังเย็น                                                    สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
      ผูส้รุปรายงานการประชุม                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอ าเภอ  
(District Health Board : DHB) 

ณ ห้องประชุมชั้น  2 ที่ว่าการอ าเภอบางแพ 
วันอังคารที่ 13 มีนาคม  2561 

   

 

 

    

 

              


