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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล และพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัดจังหวัดนนทบุรี 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  ครั้งที่ 3 / ๒๕61 วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 –  16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม  
1. นายแพทย์วัฒนา โรจนวิจิตรกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
2. นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
3. นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย  ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
4. นางอัมพร  วารินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
5. นางธนสรณ์ ศรีใช้ประวัติ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ สสจ.นนทบุรี 
6. นายแพทย์วิชัย รัตนภัณฑ์พานิชย์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางกรวย 
7. นายแพทย์ชูศักดิ์ วรงค์ชยกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางใหญ่ 
8. นายแพทย์ประพุทธ ลีลาพฤทธิ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง 
9. นายแพทย์อนุกูล เอกกุล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากเกร็ด 
10. แพทย์หญิงมาลี สิริสุนทรานนท์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลไทรน้อย 
11. นายแพทย์กวิตม์ ซื่อมั่น   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง ๒ 
12. นายแพทย์กฤษฏา หาญบรรเจิด  แทนผู้อ านวยการสถาบันบ าราศราดูร 
13. นายสรายุทธ นามเมือง    แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 
14.  นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์   แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 

       กาญจนาภิเษก 
15. นางจตุพร วิเชียรโชติ   แทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

      เทศบาลนครปากเกร็ด 
16. นายเจริญชัย เปรมจันทร์วงษ์  สาธารณสุขอ าเภอเมืองนนทบุรี 
17. นายสันติ โพธิ์ทอง    สาธารณสุขอ าเภอบางกรวย 
18. นายสมคิด อ่อนปรางค์   สาธารณสุขอ าเภอบางใหญ่ 
19. นายเสน่ห์ เกิดนาค    สาธารณสุขอ าเภอบางบัวทอง 
20. นายบุญส่ง แก้วจรัส   สาธารณสุขอ าเภอไทรน้อย 
21. นายประพัฒน์ ประคอง   สาธารณสุขอ าเภอปากเกร็ด 
22. เภสัชกรวิวัติ สุขลิ้ม    หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
23. ทันตแพทย์หญิงกุลภัทร แต้มส าเภาเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
24. นางวิไลพรรณ  ศรีตระกูล   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
25. นางชยานันท์ อุ้ยตา   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
26. นางอรอนงค์ วัฒนากูล   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
27. นางสุนันทา นันทน์มาโนชญ์   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   
28. นางบรรจง หนูแก้ว    หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
29. นางสาวภาลดี ยิ้มแย้ม   แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
30. นางสิรภัทร  พงศ์ปิยะไพบูลย์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
31. นางกนกพร สายสุวรรณนที   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
32. นางสาวสุธาทิพย์ แย้มฟัก   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
33.  เภสัชกรหญิงอรนุช  รัตนศึกษา  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
34.  นางสาวมนัญชยา มีแก้ว   แทนหัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
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ผู้ไม่มาประชุม(เนื่องจากติดราชการ) 
1. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา 
2. ผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก 
3. ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี 
4. ผู้อ านวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง 
5. ผู้อ านวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย 
6. ผู้อ านวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 

 
ผู้ร่วมประชุม  

1. แพทย์หญิงศศิธร พินิจผล   ประธานสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รพ.พระนั่งเกล้า 
2.  นางสาวพัชรา เกิดแสง   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
3. นายสุทธิพงศ์  หัสดิเสวี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

 
ผู้สังเกตการณ์   

1. นางสาวณัฏฐ์ชุดา ถิ่นมหาสวัสดิ์  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
2. นายสมเกียรติ บุญทาวงศ์   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.  
 
ก่อนวาระประชุม   ที่ประชุมแสดงความยินดีกับนายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
ในโอกาสรับรางวัลแพทย์ดีเด่น สาขาบริหารของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ปี 2560 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

1. ให้ทุกหน่วยงานดูแลความสะอาดให้ดี ทั้งห้องน้ าและสถานที่ 
2. ให้ทุกโรงพยาบาลและทุก รพ.สต. จัดหาเครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท เพ่ือใช้ยืนยันผลก่อนให้การ

รักษา  
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข VDO Conference เรื่อง PCC ขอให้ท าความเข้าใจหลักการ PCC  

ให้ดี PCC ไม่ใช่ Extended OPD แม่ข่ายต้องสนับสนุนทรัพยากรให้ลูกข่าย 
มติที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเดือนมกราคม 2561 ครั้งที่ 2 /๒๕61 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ไม่มี     

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ   
การพัฒนาคุณภาพบริการ Service Plan สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดย แพทย์หญิงศศิธร พินิจผล 
 สถานการณ์ของจังหวัดนนทบุรี มีอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเพ่ิมขึ้นทุกปี มีอัตรา 
CKD ในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพ่ิมขึ้น แต่ผลงานคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงน้อยลง 
และผลงานผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้น้อยลง ตัวชี้วัดปี 2561 1) ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
ได้รับการคัดกรองมากกว่าร้อยละ 90 2)ร้อยละของผู้ป่วยที่ HbA1C น้อยกว่า 7 ในผู้ป่วยเบาหวานมากกว่าร้อยละ 40  
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ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงร้อยละ 50 3) การคัดกรอง CVD Risk ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง มากกว่าร้อยละ 
80 4) อัตราป่วยโรคเบาหวานจากกลุ่มเสี่ยง ไม่เกินร้อยละ 2.4  5) NCD plus รพศ.ผ่านการประเมินในระดับดี 
มากกว่าร้อยละ 80 , รพช.ผ่านการประเมินในระดับดีมาก มากกว่าร้อยละ 80  แนวทางด าเนินการ มีภาคีเครือข่าย 
การใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มปกติมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดโรค กลุ่ มเสี่ยงมีความรู้ในการดูแล
ตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มป่วยมีคลินิกที่มีมาตรฐานในการรักษาดูแล แผนงานปี 2561 3 เดือนแรกเน้น 
คัดกรองเพ่ือหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย ปัญหาคือการวัดความดันโลหิตด้วยเครื่องดิจิตอลครั้งเดียว อาจมีผลคลาดเคลื่อน  
จึงมีแนวทางให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ท า Home BP เพ่ือวัดความดันที่บ้าน 4 เวลา โดยต้องมีการบริหารจัดการ
ในการจัดหาเครื่องให้ผู้ป่วย และพัฒนาการบันทึกข้อมูลเพ่ือหาค่า Ten Year Risk ประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ 
โรคไตในอนาคต การเก็บข้อมูลผลงานของ CUP เมือง ท าได้ไม่ครบถ้วนเนื่องจากข้อมูลบางส่วนอยู่กับเทศบาลและ
ภาคเอกชน  
นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย  จากการนิเทศงานพบว่าพ้ืนที่ไม่ทราบเรื่องการเร่งรัดคัดกรองในไตรมาสแรกให้ได้มาก
ที่สุด  กระทรวงมีนโยบายให้ตรวจ HBA1C ทุกราย ขอให้ Service Plan ท าแนวทางที่ชัดเจนว่าผู้ป่วยแบบใด ควรให้
สถานบริการระดับใดดูแล    
ประธาน  ขอให้ Service Plan ช่วยวางแผนในการด าเนินงานให้กับพ้ืนที่ เพ่ือลด work load แต่ให้ได้ผลงานชัดเจน 
และขอให้ค านึงถึงการดูแลผู้ป่วยให้ดีมากกว่าค านึงถึงการท างานให้ผ่านตัวชี้วัดอย่างเดียว  
มติที่ประชุม : รับทราบ   
นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน  

1. สรุปสาระส าคัญ สป.สัญจร ครั้งที่ 2/2561 พิษณุโลก วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 

a. PA ส าคัญที่ต้องติดตาม : PCC, ER คุณภาพ, RDU ขั้น 2, TB, HR Retention rate (ให้มี exit 
interview) และ PMQA (มีความเชื่อมโยงของ สสจ.และ สสอ.) 

b. ระเบียบเงินบ ารุงฉบับใหม่ : สสจ./สสอ.เป็นหน่วยบริการ(ไม่ใช่หน่วยบริการตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด) , เพ่ิมช่องทางรายรับอ่ืนๆ เข้าเงินบ ารุง , ไม่จ ากัดวัตถุประสงค์การใช้เงินบ ารุง , ยังมี
แนวทางรายละเอียดที่ต้องประกาศเพ่ิมเติม 

c. (ร่าง) ระเบียบการจ่ายเงิน ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับ ความเสียหายการ
ให้บริการสาธารณสุข พ.ศ...  หลักเกณฑ์ : เกิดจากบริการสาธารณสุข และ ต้องไม่จงใจ หรือ 
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง , อัตราการจ่ายเงิน เหมือน ม.41 สปสช. แต่ ใช้ได้ทุกสิทธิ  , 
งบประมาณ จาก เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป) , คาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายใน 
มีนาคม 2561  

d. โครงการไทยนิยมยั่งยืน  บูรณาการร่วมกันกับ พชอ. โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะท าหนังสือถึง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ขณะนี้ ระเบียบ พชอ. อยู่ระหว่างรอ นายกรัฐมนตรี ลงนาม) 
ประเด็นส าคัญของกระทรวงสาธารณสุขได้แก่ อสม. 4.0 (เชื่อมกับ Health Literacy) , มหัศจรรย์ 
1,000 วัน , ติดตามผู้ป่วยยาเสพติด , ผู้มีรายได้น้อยฝึกอาชีพ อบรมหลักสูตรนวดไทย  
ผู้ช่วยพยาบาล  โดยใช้งบด าเนินงานของหน่วยงาน ( function )  

e. การบริหารจัดการการตรวจขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว : ทุกพ้ืนที่ยังด าเนินการได้ น้อยกว่า
เป้าหมายมาก , เร่งรัดติดตามนายจ้าง และ แรงงานต่างด้าว ให้รีบมาด าเนินการขึ้นทะเบียน
โดยเร็ว / ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง และ แรงงาน ทราบว่า จะไม่มีการขยายเวลา / เพ่ิมจ านวน
ศูนย์ OSS รองรับ ,ให้ทุกจังหวัด สรุปรวบรวมข้อมูล และรายงานสถานการณ์ของแต่ละจังหวัด  
ทุกวันศุกร์เวลา 16.00 น. จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
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2. ประเด็นส าคัญจาก นิเทศ คปสอ.ม.นนทบุรี ครั้งที่ 1/2561   

a. ปัญหาสาธารณสุข ของพ้ืนที่ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม  

b. ไม่ได้น า เป้าหมาย (อายุสุขภาพดีเฉลี่ย 70 ปี และอายุขัยเฉลี่ยแรกเกิด 85 ปี) ตามยุทธศาสตร์
ของกระทรวงสาธารณสุข มาวิเคราะห์สาเหตุตามบริบท และขับเคลื่อนให้ชัดเจน 

c. ระดับปฐมภูมิ เน้นรักษาฟ้ืนฟู/เชิงรับ มากกว่า ส่งเสริมป้องกัน/เชิงรุก 

d. ขาดการทบทวนวิเคราะห์ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง (PDCA) 

e. จังหวัด ติดตามก ากับการด าเนินงานในระดับ อ าเภอ ไม่ต่อเนื่อง 

f. การเตรียมข้อมูลเพ่ือรับการตรวจราชการ ขอให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จัดท าตัวอย่างให้กับ
พ้ืนที่ เพ่ือให้จัดท าข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ 

3. ผลการด าเนินงานส าคัญ   

a. TB : อัตราความส าเร็จในการรักษาวัณโรค Cohort 1/60 (ขึ้นทะเบียนรักษา ตุลาคม – ธันวาคม 
2559) ภาพรวมจังหวัดผลงานร้อยละ 77 ( รพ.สังกัด สป.สธ.ร้อยละ 74 , นอกสังกัด ร้อยละ 
78 ) , การรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561 
จ านวน 408 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย , ปัญหาอุปสรรค 1) ประชากรกลุ่มป่วยส่วนใหญ่ มีการ
เคลื่อนย้ายที่อยู่/เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ท าให้ขาดยา รักษาไม่ต่อเนื่อง  2) การขาดยาในกลุ่ม
ผู้ป่วยที่เข้าถึงยาก 3) ผู้สัมผัสร่วมบ้าน มีสิทธิ์การรักษาหลากหลาย ส่งผลให้การติดตามเข้ารับ การ
ตรวจ X-Ray ด าเนินการได้ไม่ครอบคลุม , แนวทางแก้ไข 1) เพ่ิมข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ตามบัตร, ที่อยู่
ปัจจุบัน/ เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ป่วยและญาติ)  2) เพ่ิมการก ากับติดตาม โดย สสจ. คัดแยกข้อมูลผู้ป่วย
ตามที่ ให้ สสอ./รพสต. เพ่ือติดตามเยี่ยมบ้าน ก ากับการกินยา เฝ้าระวังอาการข้างเคียง และ 
ติดตามผู้สัมผัสร่วมบ้านให้เข้ารับการตรวจคัดกรอง  3) พัฒนารูปแบบการก ากับการกินยาเชิงรุกใน
ผู้ป่วยที่เข้าถึงยาก/มีแนวโน้มขาดยาเช่น Mobile DOT รพ.ปากเกร็ด 2 ราย, สถาบันโรคทรวงอก 
4 ราย 4) ทบทวนการดูแลรักษา TB เพ่ือเฝ้าระวัง/ลดอัตราการเสียชีวิต ประชุม Dead Case 
Conference ผู้ป่วยวัณโรคเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ฝากเรื่องการเก็บเสมหะให้ได้คุณภาพ  
4) ทบทวนการใช้ข้อมูล TBCM Online (19 ธันวาคม 2560)  , ผลการด าเนินงานเร่งรัดการ
ค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม (ผู้สัมผัสร่วมบ้าน,ผู้ป่วยHIV,แรงงานข้ามชาติ,ผู้ต้องขัง,
ผู้ป่วยเบาหวาน HbA1C > 7,ผู้สูงอายุที่เป็นCOPD,บุคลากรสาธารณสุข) ภาพรวมด าเนินการ 
คัดกรองได้ร้อยละ 15.79 แต่การบันทึกผลงานใน TBCM Online ยังด าเนินการได้น้อย  

b. Dengue : มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย จังหวัดเปิด EOC ไข้เลือดออกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
โดยมี เป้าหมายหลักในการด าเนินการเพ่ือ 1) เน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อแหล่งเพาะพันธ์
ยุงลาย การก าจัดลูกน้ ายุงลาย และ การก าจัดตัวแก่ยุงลายที่ถูกต้องเหมาะสม ร่วมกับภาคี
เครือข่ายผู้ เกี่ยวข้อง  2) การรายงานโรคที่ครบถ้วน และทันเวลา เ พ่ือการควบคุมโรค   
3) ไข้เลือดออกต้องไม่ให้เกิด 2nd generation มาตรการระดับจังหวัด 1) ใช้กลไก คณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด ในการแก้ไขปัญหา 2) คืนข้อมูลสถานการณ์โรคติดต่อส าคัญ ให้
อ าเภอและท้องถิ่น เป็นรายเดือน 3) ทบทวนเกณฑ์การรายงานเพ่ือเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก  
4) ทบทวนแนวทางการควบคุมโรคไข้เลือดออก เน้น เรื่องการก าจัดลูกน้ าและขัดไข่ยุงลาย ในบ้าน
ผู้ป่วย และ การพ่นยาฝอยละออง มาตรการ 0 - 3 - 7  5) ประสานแนวทางการค้นหาที่อยู่ผู้ป่วย
ที่ถูกต้องกับผู้เกี่ยวข้อง มาตรการระดับอ าเภอ 1) เปิด War room หรือ EOC อ าเภอ ทุกอ าเภอ  
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โดย นายอ าเภอเป็นประธาน เน้น การจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกิจกรรม จิตอาสา ท าความดีด้วย
หัวใจ และ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่มีนายอ าเภอเป็นประธาน 2) ทบทวนแนวทางการควบคุมโรค
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะการพ่นยุง พ่นเฉพาะเมื่อเกิดโรค
เท่านั้น 3) ทบทวนการวินิจฉัย ไข้เลือดออก ให้ถูกต้อง ตามมาตรฐาน 4) รพ. เน้นย้ าเรื่องการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ป่วย ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ จุดสังเกตส าคัญของบ้าน และ 
เเจ้ง ผู้ป่วยถึงมาตรการที่จะมีผู้ลงด าเนินการในพ้ืนที่ ทั้งการไปส ารวจบ้านและการโทรติดตาม ที่จะ
เกิดข้ึน  “หากไม่พบบ้าน ให้รีบแจ้ง กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.โดยเร็ว”  5) การควบคุมโรค
เบื้องต้นให้เน้น เจ้าของบ้านมีการพ่นด้วยสเปรย์กระป๋องด้วยตนเอง หากไม่มี ให้ใช้ของหน่วยงานที่
เตรียมไว้ 6) หน่วยบริการจะต้องมี HI, CI = 0 

c. RDU :  1) ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลันในผู้ป่วยนอก (รพ.สต./รพ.) ภาพรวมผลงาน รพ.สต.ดีขึ้น ผ่านเกณฑ์ , รพ.ผลงานแย่ลง 
ไม่ผ่านเกณฑ์  2) ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก (รพ.สต./รพ.) 
ภาพรวม รพ.สต./รพ. ผลงานดีขึ้น แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์  

4. สรุปผลการประชุม VDO Conference รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหมอครอบครัว เมื่อวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2561 

a. นโยบายหมอครอบครัว เป็นนโยบายของรัฐบาล (ไม่ใช่เฉพาะกระทรวงสาธารณสุข) ถูกระบุอยู่ใน
รัฐธรรมนูญปี 2560  

b. กระทรวงสาธารณสุขเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2559 แต่ยังมีการด าเนินการที่ไม่ตรงกับหลักการ 
และบางพ้ืนที่ด าเนินการไม่ได้  

c. PCC ไม่ใช่ Extended OPD  

d. ยกเลิกเป้าหมาย PA และทบทวนใหม่ เป้าหมาย 10 ปี ให้แบ่ง phase แรก 5 ปี ( 60 – 64 )  
ท าแผนตามศักยภาพการผลิต เน้นเขตเมือง เขตที่เข้าถึงบริการปฐมภูมิยาก เน้นคุณภาพมากกว่า
ปริมาณ PCC phase แรกเป็นต้นแบบได ้

e. การเป็นคลินิกหมอครอบครัวต้องประกอบด้วย 

i. เกณฑ์ข้ันต่ าของทีมหมอครอบครัวประกอบด้วย แพทย์ 1 คน / พยาบาลวิชาชีพ 2 คน / 
นักวิชาการสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 คน (เป็น functional)     

ii. ทีมหมอครอบครัว มาจากแม่ข่าย และมาร่วมท างานกับทีม รพ.สต. 

iii. บทบาททีมหมอครอบครัวคือ เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงการท างานระหว่างชุมชนกับ
โรงพยาบาล ตั้งแต่การรอบรู้ด้านสุขภาพ ( Health Literacy ) ส่งเสริม ป้องกัน รักษา 
ฟ้ืนฟู ส่งต่อ ติดตามดูแลต่อเนื่องที่บ้าน  

f. จะมีการตั้งทีม audit เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของจุดที่ตั้ง PCC  

ประธาน  เรื่องคลินิกหมอครอบครัว หากพ้ืนที่ใดยังไม่พร้อม ควรน าแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัวด าเนินการ แม้จะไม่มี
แพทย์  , การลดความแออัดของโรงพยาบาลไม่ใช่ น าผู้ป่วยย้ายไปไว้ที่ รพ.สต. แต่เป็นการดูแลให้มีประชาชนป่วยน้อยลง 
ลดความรุนแรงและอาการแทรกซ้อนของผู้ป่วย  
มติที่ประชุม : รับทราบ   
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นางอัมพร วารินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
เรื่องจากกรมการจังหวัด 

1. ขอให้เคร่งครัดในนโยบาย Good Governance  

2. ขอให้ทุกหน่วยงานท าความเข้าใจ e-payment  

3. ขอให้ทุกหน่วยทีให้บริการประชาชนยึดหลัก สะดวก สะอาด สบาย ปลอดภัย  

4. จะมีการขับเคลื่อนเรื่องการก าจัดขยะ ส่งเสริมการแยกขยะ การใช้ภาชนะย่อยสลายได้  

มติที่ประชุม : รับทราบ   
ผู้แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนนทบุรี  

1. จังหวัดนนทบุรีได้รับโควตานักศึกษาพยาบาลปี 2561 จ านวน 105 คน (คัดจากพ้ืนที่ 15 , รับตรง 25 
, admission 65 ) รอบ admission เปิดรับสมัคร 5 – 27 เมษายน 2561  รายละเอียดหลักสูตรต่างๆ
สามารถดูได้ที่ website ของสถาบันพระบรมราชชนก  

2. ขอขอบคุณทุกโรงพยาบาลทุกแห่งที่ได้ให้การดูแลนักศึกษาปี 4 ที่ไปฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะส าเร็จการศึกษาในอีก 
2 เดือน  

มติที่ประชุม : รับทราบ   

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
1. แจ้งก าหนดตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวง ประจ าปี 2561 รอบที่ 1 จังหวัดนนทบุรีรับตรวจ

ราชการระหว่างวันที่ 26 – 29 มีนาคม 2561 โดยจะมีการเยี่ยมเสริมพลังปฐมภูมิในวันที่ 5 มีนาคม 
2561  

2. ขอเชิญผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางกรวย ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
บางใหญ่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง และคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลบางกรวย 2 ประชุม
วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. และดูงานสถานที่จริง เพ่ือวางแผนพัฒนารูปแบบบริการ 

มติที่ประชุม : รับทราบ   

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนนทบุรี  ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
กิจกรรมการส่งบัตรรายงานผู้ป่วย 

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้รับ
รายงานทั้งหมด จ านวน 2,539 ฉบับ  ส่งทันเวลา 2,157 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 84.95 ไม่ทันเวลา จ านวน 382 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 15.50 
สถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้รับ
รายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จ านวน  17  โรค ผู้ป่วยทั้งหมด  2,054  ราย   โรคที่มีอัตราป่วยต่อ
ประชากรแสนคน สูงสุดได้แก่โรคอุจจาระร่วง อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 101.89 รองลงมา คือ โรคอาหาร
เป็นพิษ  และไข้ไม่ทราบสาเหตุ อัตราป่วยเท่ากับ 22.09 และ 9.87 ตามล าดับ ส าหรับไข้เลือดออก มีอัตราป่วยสูงเป็น
อันดับที่ 9 ด้วยอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 2.84 เสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 2.94 
สถานการณ์โรคอุจจาระร่วง และอาหารเป็นพิษ 

นับตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2561 ถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561  โรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษของ
จังหวัดนนทบุรีเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสูงเป็นอันดับ 1 และ 2  โดยพบว่าจ านวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 
5 ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน ประมาณ 1.5 เท่า ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ลักษณะการกระจายของ
ผู้ป่วย คล้ายกันคือ กลุ่มผู้ป่วยที่พบส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 0-4 ปี และ 5-9 ปี อาชีพนักเรียนและรับจ้าง พ้ืนที่ที่พบ
ผู้ป่วยสูงคือ อ าเภอไทรน้อย และปากเกร็ด 
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สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
จากรายงานของส านักระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้ป่วย

ไข้เลือดออกท้ังประเทศ จ านวน 3,072 ราย จาก 73 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 4.70 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 4 
ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.26  ส าหรับเครือข่ายบริการที่ 4 พบผู้ป่วย จ านวน 173 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
32.089 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 4 ราย (ปทุมธานี 2 ราย , พระนครศรีอยุธยา 1 ราย และนนทบุรี 1 ราย) คิด
เป็นอัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 0.08 จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยคือ จังหวัดสิงห์บุรี  นนทบุรีมีอัตราป่วยต่อ
ประชากรแสนคน เท่ากับ 6.40 สูงเป็นอันดับที่ 19 ของประเทศ และอันดับที่ 1 ของเครือข่ายบริการที่ 4  

จากรายงาน รง.506 นับตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  นนทบุรีมีผู้ป่วยสะสม 
45 89 ราย คิดเป็นอัตราป่วย  7.45  ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1  ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคน 
เท่ากับ 0.08 อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ 1.12  และมีจ านวนใกล้เคียงกับมัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน  
พบเป็นผู้ป่วย DF ร้อยละ 48.31 DHF ร้อยละ 47.19  และ DSS ร้อยละ 4.50  

อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออ าเภอเมือง อัตราป่วยเท่ากับ 9.93  ต่อประชากรแสนคน 
รองลงมาคืออ าเภอบางบัวทอง อัตราป่วยเท่ากับ 8.71 มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 4.35 
และอ าเภอบางกรวย  อัตราป่วยเท่ากับ 7.94 ตามล าดับ หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยต่อเนื่องในช่วง 4 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 4-7) 
คือ หมู่ 1 ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง, หมู่ 1 ต าบลท่าทราย และ หมู่ 3 ต าบลบางศรีเมือง อ าเภอเมือง
นนทบุรี 
มติที่ประชุม : รับทราบ   
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค  

1. รายงานผลการส ารวจค่า HI CI ของสถานบริการ โรงเรียน วัด ผ่านเกณฑ์     
2. ขอให้ทุกพ้ืนที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการพ่น ULV ตามเกณฑ์ 0 3 7 และตรวจสอบคุณภาพของ

น้ ายาพ่น และขอให้รีบด าเนินการเมื่อได้รับรายงาน ส่วน โรค ZIKA ขอให้เน้นการป้องกันยุงกัดในหญิง
ตั้งครรภ์ 

3. การทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 56 
ราย พบผิดพลาด 10 ราย (วินิจฉัยผิดพลาด 8 ราย , บันทึกข้อมูลผิดพลาด 2 ราย) ขอให้ส่งแก้ไข 507  

4. ขอให้เร่งรัดตรวจคัดกรองวัณโรคในบุคลากรสาธารณสุข และบันทึกข้อมูลใน TB Online  
5. มีอุจจาระร่วงระบาดที่โรงเรียนผาสุกมณีจักร ปากเกร็ด จากการลงสอบสวนโรคพบว่าสถานที่หลายแห่งเอ้ือ

ต่อการเกิดโรคเช่น โรงอาหาร ที่ล้างมือ ที่ล้างจาน ห้องน้ า ที่ดื่มน้ า โดยทาง สสอ.ปากเกร็ด และ เทศบาล
นครปากเกร็ด ได้ร่วมท า Big Cleaning และดูแลเรื่องสุขาภิบาลอาหาร  ขอให้ทุกอ าเภอ แจ้ง รพ.สต.เข้าไป
ดูแลโรงเรียนที่รับผิดชอบในเรื่องสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม เน้นประชาสัมพันธ์เรื่องกิ นร้อน  
ช้อนกลาง ล้างมือ 

ประธาน ขอให้ทุกโรงพยาบาลให้ความส าคัญกับการวินิจฉัยไข้เลือดออกที่ถูกต้องตามเกณฑ์ก่อนส่งรายงาน 506 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
1. ขอให้ทุกกลุ่มงานและทุกสสอ. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบด าเนินการ  
2. ผลการด าเนินงานงบลงทุนปีงบประมาณ 2561 ( งบสป.) ครุภัณฑ์การแพทย์ e-bidding ได้หมดแล้ว ใน

ส่วนรถกระบะ 8 คัน รอ e-bidding ครั้งที่ 2 ขอให้โรงพยาบาลเร่งรัดการเบิกจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสที่ 2  

3. จังหวัดแจ้งว่า หากมีกลุ่มประชาชนในพื้นท่ีเดินทางไปยื่นเสนอข้อร้องเรียนที่ท าเนียบรัฐบาล ให้ส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ ส่งผู้แทนที่มีอ านาจตัดสินใจ เข้าไปร่วมชี้แจงทีท าเนียบ และรายงานผลให้จังหวัดทราบ 
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ประธาน เรื่องการร้องเรียนของประชาชน หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขขอให้ สสอ.ไปร่วมชี้แจง หากเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับด้านการรักษาของโรงพยาบาลขอให้ผู้อ านวยการไปร่วมชี้แจง  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมฯ  

ขอให้ทุกหน่วยงานดูแลรักษาสถานที่และห้องน้ าให้สะอาด และพร้อมรับการตรวจเยี่ยมจากผู้บริหารตลอดเวลา  

มติที่ประชุม : รับทราบ  
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  

1. เรื่องสิทธิประโยชน์ของแม่และเด็ก ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภท
และขอบเขตของบริการสาธารณสุข ( ฉบับที่ 10 ) พ.ศ.2559 หญิงตั้งครรภ์ต้องได้รับยาเม็ดเสริมธาตุ
เหล็ก กรดโฟลิก ไอโอดิน กินทุกวันตลอดอายุการตั้งครรภ์ จนถึงหลังคลอดอายุ 6 เดือน ส่วนเด็กที่มี
น้ าหนักตัวแรกคลอดน้อยกว่า 2,500 กรัม ( Low Birth Weigh ) เมื่ออายุ 2 เดือน ต้องได้รับยาน้ าเสริม
ธาตุเหล็ก 12.5 มิลลิกรัมทุกวันตั้งแต่อายุ 2 - 5 เดือน , อายุ 6 เดือน – 2 ปี ได้รับ 12.5 มิลลิกรัมต่อ
สัปดาห์ , อายุ 2 – 5 ปี ได้รับ 25 มิลลิกรัม/สัปดาห์ โดยแม่ข่ายต้องจัดหายาเสริมธาตุเหล็ก สนับสนุน
ให้กับรพ.สต. เพื่อให้นโยบายเรื่องมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตประสบผลส าเร็จ  

2. โครงการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง ในประชากรอายุ 50 – 70 ปี โดยใช้ FIT Test ให้ประชาชน
เก็บตัวอย่าง และ รพ.สต.น าส่งโรงพยาบาล ภายใน 3 วันหลังเก็บตัวอย่าง โรงพยาบาลแจ้งผลกลับไปยัง 
รพ.สต. หากผลบวก ให้ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแม่ข่าย เพื่อจะน าผู้ที่มีผลบวกมาส่องกล้อง โดยโรงพยาบาลที่
สามารถส่องกล้องได้มี 3 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลพระนั่งกล้า โรงพยาบาลปากเกร็ด และศูนย์การแพทย์
ปัญญาฯ ชลประทาน และบันทึกผลการด าเนินงาน โดยสปสช.จะสนับสนุนงบประมาณค่าชุดตรวจไปที่ 
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าชุดละ 30 บาท เพ่ือจัดสรรให้กับ CUP ต่างๆ และสนับสนุนค่าส่องกล้องรายละ 
2,500 บาทไปยังโรงพยาบาลที่ส่องกล้อง 

ประธาน ผู้ป่วยมะเร็งล าไส้มีจ านวนมาก การตรวจพบมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรงในระยะแรก รักษาให้หายขาดได้  
ขอให้กลุ่มงานส่งเสริมสอบถาม สปสช.เรื่องค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในการเก็บตัวอย่างน าส่ง  
มติที่ประชุม : รับทราบ   
หัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติด  

1. ขอให้ทุกโรงพยาบาลเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณยาเสพติด 
2. เรื่องจากที่ประชุมศูนย์ยาเสพติดจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายอ าเภอเมืองนนทบุรี 

แจ้งว่ามีการจับกุมและตรวจเบื้องต้น พบผลบวก จึงส่งไปศูนย์คัดกรองของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
เจ้าหน้าที่แจ้งว่าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจะรับคัดกรองเฉพาะวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีเท่านั้น ซึ่งตาม
ประกาศ ปปส.ปี 2560 ให้ศูนย์คัดกรองด าเนินการในเวลาราชการของทุกวันท าการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นนทบุรีจึงแจ้งให้ส านักงานสาธารณสุขตรวจสอบ จากการลงตรวจสอบของกลุ่มงานยาเสพติดทราบว่าเดิม
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเปิดให้บริการคัดกรองยาเสพติดเพียง 2 วันเนื่องจากวันอ่ืนมีผู้ป่วยจิตเวชที่ต้อง
ดูแลจ านวนมาก แต่ปัจจุบันเปิดคัดกรองทุกวันท าการแล้ว จะได้น าเรียนนายอ าเภอเมืองนนทบุรีและผู้ว่า
ราชการจังหวัดนนทบุรีต่อไป    

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง กรณีที่ตรวจปัสสาวะเพ่ือหาสารเสพติด ขอให้น าผู้ต้องหามาตรวจด้วยตนเอง  
หากน าแต่ปัสสาวะมาตรวจ อาจจะมีผลต่อคดี   
ประธาน เรื่องใดเป็นนโยบายรัฐบาลต้องด าเนินการ หากติดปัญหาต้องหาทางแก้ไข   
มติที่ประชุม : รับทราบ   
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หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มบริหารบุคลของ สป. ได้น าร่องจัดคนลงกรอบโครงสร้างใหม่  และให้ทุกจังหวัดเตรียมจัดคนลงกรอบ
โครงสร้าง การเขียนแสดงความจ านงต้องเขียนด้วยตนเอง โดยได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีด าเนินการกับผู้ช่วยสาธารณสุข
อ าเภอทุกแห่งแล้ว  

ประธาน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการจัดคนลงกรอบ โดยจะพิจารณาจากความจ านงและความเหมาะสม  
มติที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   
ไม่มี  

 
 
ปิดการประชุม  เวลา ๑6.๐0 น. 

            
 

           
 (นายสุทธิพงศ์ หัสดิเสวี)        (นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ผู้จดรายงานการประชุม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 


