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รายงานการประชุมติดตามประเมินผลงานสาธารณสุข ประจําป พ.ศ. ๒๕61 
ประจําเดือนกุมภาพันธ ครั้งท่ี 3 / ๒๕61 วันท่ี 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 –  12.00 น. 

ณ หองประชุม 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ผูมาประชุม  
1. นายแพทยวัฒนา โรจนวิจิตรกุล  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
2. นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย  ปฏิบัติหนาท่ีนายแพทยเชี่ยวชาญ ดานเวชกรรมปองกัน 
3. นางอัมพร  วารินทร   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.นนทบุรี 
4. นายแพทยประเสริฐ ประกายรุง  แทนหัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม รพ.พระนั่งเกลา 
5. นางลินดา สันตวาจา   รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล รพ.พระนั่งเกลา  
6. นางจินตนา เจริญศุข   รักษาการรองผูอํานวยการฝายบริหาร รพ.พระนั่งเกลา 
7. นางจิตติมา  นาครินทร   แทนหัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.พระนั่งเกลา 
8. เภสัชกรหญิงวรรณวิไล ณ ระนอง  ผูรับผิดชอบ RDU โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 
9. นางสาวจิตตอง เบญจธรรมรักษ  ศูนยสุขภาพชุมชน ของศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
10. นางเรณู คําชุม    แทนหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
11. ทันตแพทยหญิงกุลภัทร แตมสําเภาเลิศ หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
12. นางวิไลพรรณ  ศรีตระกูล   หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
13. นางชยานันท  อุยตา   หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป  
14. นางอรอนงค วัฒนากูล   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 
15. นางสุนันทา นันทนมาโนชญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ   
16. นางบรรจง หนูแกว    หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
17. นายประเสริฐ เล็กสรรเสริญ   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
18. นางสิรภัทร พงศปยะไพบูลย  หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
19. นางกนกพร สายสุวรรณนที   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
20. นางสาวสุธาทิพย แยมฟก     หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ 
21.  เภสัชกรหญิงอรนุช  รัตนศึกษา  หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
22. นายวิชัย  รัตนกรีฑากุล   หัวหนากลุมงานนิติการ 
23. นางสุดเอ้ือม โชติอ่ิมอุดม   แทนหัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป รพ.บางบัวทอง  
24.  นางกิตติยา สาริสุต   หัวหนากลุมงานการพยาบาล รพ.บางบัวทอง 
25. นางสาวอรทัย กิตตินุกูลกิจ   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางบัวทอง 
26. นางสาวสุปราณี เสง่ียมลักษณ  หัวหนาศูนยประกันสุขภาพ รพ.บางบัวทอง 
27.  เภสัชกรหญิงสมสมัย เวชสุทธานนท  ผูรับผิดชอบ RDU โรงพยาบาลบางบัวทอง 
28. นางจินตนา  อักษรสารสิทธ   หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป รพ.ปากเกร็ด 
29. นางพรสวรรค ศรีคําไทย   แทนหัวหนากลุมงานการพยาบาล รพ.ปากเกร็ด  
30. นางสาวพรรณี มานิตย   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.ปากเกร็ด 
31. นางสาวณิชชาภัทร โคตะสาด  แทนหัวหนาศูนยประกันสุขภาพ รพ.ปากเกร็ด 
32. เภสัชกรนภดล สหสุนทรวฒุ ิ  ผูรับผิดชอบ RDU โรงพยาบาลปากเกร็ด 
33. นางจันทรจิรัฐร เสือทอง   แทนหัวหนากลุมการพยาบาลโรงพยาบาลบางกรวย 
34. นางสาววันดี เชิดช ู    แทนหัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางกรวย 
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35. ทันตแพทยหญิงมยุรี ธนะทิพานนท  หัวหนาศูนยประกันสุขภาพ รพ.บางกรวย 
36. เภสัชกรรชต จิรชัยธร   ผูรับผิดชอบ RDU รพ.บางกรวย 
37. นายสรวิศ งามพินิจ    หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป รพ.บางใหญ 
38. นางสาวปรารถนา เชื้อสําราญรัตน  แทนหัวหนากลุมการพยาบาล รพ.บางใหญ 
39. นางสุทิน  เอมเสม    หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางใหญ 
40. นางนงลักษณ ทรัพยสําเริง   แทนหัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางใหญ 
41. นางสาวศิริณิช ภูศิริ    แทนผูรับผิดชอบ RDU โรงพยาบาลบางใหญ 
42. นางสาววัฒนา  ออนเจริญ   หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป รพ.ไทรนอย 
43. นางสาวกรุณรัตน วายโสกา   หัวหนากลุมการพยาบาล รพ.ไทรนอย 
44. นางละเอียด แกวจรัส   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.ไทรนอย 
45. นายชรารินทร มุยจีน   หัวหนาศูนยประกันสุขภาพ รพ.ไทรนอย 
46. เภสัชกรสิทธิพร สุทธิทวีสุข   ผูรับผิดชอบ RDU โรงพยาบาลไทรนอย 
47. นางสาวสมพร หุนเลิศ   หัวหนากลุมงานการพยาบาล รพ.บางบัวทอง 2 
48. นางสาวเสาวณี ปตะปลันธน   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางบัวทอง 2 
49. นางสาวจิรัชยา  ทองจันทร   หัวหนาศูนยประกันสุขภาพ รพ.บางบัวทอง 2 
50. เภสัชกรอรวรรณ ตูทอง   ผูรับผิดชอบ RDU โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 
51. นายนพรุจ  ปนทอง    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางบัวทอง 
52. นายเกศชัย  บุญธรรม   ผอ.รพ.สต.หมู5 บางบัวทอง 
53. นางสาวเพชรรัตน  สุวรรณรินทร  ผอ.รพ.สต.คลองตาคลาย 
54. นางสาวดารา จอยใบ    ผอ.รพ.สต. หมู12 บางบัวทอง 
55. นางสาวพวิยา ไสยรัตน   แทน ผอ.รพ.สต.บางไผ 
56. นายพรศักดิ์ พันธวิทย   ผอ.รพ.สต.หมู 11 บางรักใหญ 
57. นางจันทนา มงคล     ผอ.รพ.สต.หมู3 บางคูรัด 
58. นางสาวบุษรา  ปุแง    ผอ.รพ.สต.วัดเต็มรัก 
59. นางอภัสรา ลาตีฟ    ผอ.รพ.สต.สุเหราแดง 
60. นายละเอิบ อ่ิมมาก    ผอ.รพ.สต.สุเหราเขียว 
61. นางเยาวภา ศรีบุรินทร   รก.ผอ.รพ.สต. วัดลําโพ 
62. นายภิรมย ทรัพยนุช   ผอ.รพ.สต.หมู7 ลําโพ 
63. นางจันทนา  แจมจํารัส   ผอ.รพ.สต.โรงกระโจม 
64. นางนารีรัตน  จันทรวิรุจ   ผอ.รพ.สต.บานบางแพรก 
65. นางอําพันธ เนียมเทศ   ผอ.รพ.สต.วัดลาดปลาดุก 
66. นายวิทยา ชางสัก    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ปากเกร็ด 
67. นางสาวนุชรี เข็มมะลัง   นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ปากเกร็ด 
68. นายไพโรจน  ธาระวาส   ผอ.รพ.สต.ประเสริฐอิสลาม  
69. นางสาวอุษา  แยมศรี   แทนผอ.รพ.สต.บางตลาด 
70. นางสาวขวัญทิพย  เฮงไป   ผอ.รพ.สต.บานใหม 
71. นางนภาพร  วัฒนะไพบูลยสุข  ผอ.รพ.สต.บางพูด 
72. นางสายฝน  ชมภูนุช   ผอ.รพ.สต.บางตะไนย 
73. นายจักรกฤษณ จันทนวัฒน   ผอ.รพ.สต.คลองพระอุดม 
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74. นางปราณี  เรี่ยวแรง   ผอ.รพ.สต.วัดบางบัวทอง 
75. นางบุษบา อภัยพิม    แทนผอ.รพ.สต.วัดเชิงเลน (หมู 8 ตําบลทาอิฐ) 
76. นางพรรณนิภา เกิดนอย    ผอ.รพ.สต.ทาอิฐ 
77. นายสนั่น ผันโพธิ ์    ผอ.รพ.สต.วัดศาลากุล (หมูท่ี3 ตําบลเกาะเกร็ด) 
78. นางสาวมาลินี ชมชื่น   ผอ.รพ.สต.เกาะเกร็ด 
79. นายชรินทร ศึกษากิจ   ผอ.รพ.สต.ออมเกร็ด 
80. นายทวีสุข  เหลาทวีคุณ   ผอ.รพ.สต.คลองขอย 
81. นางสิริอร ผันโพธิ์    รก.ผอ.รพ.สต.วัดศรีเขต (หมูท่ี10 ตําบลคลองขอย) 
82. นางทองอา เพ็งแจม   ผอ.รพ.สต. บางพลับ 
83. นางลัดดาวัลย ธเนศอนุกุล   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางกรวย 
84. นางเคลื่อน คงสม    เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สสอ.บางกรวย 
85. นายสุรศักดิ์ เนียมปาน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางกรวย 
86. นางเอมอร ศรีอําไพ    ผอ.รพ.สต.บางกรวย 
87. นางสาวสุนันทา พูลกิจวัฒนา  ผอ.รพ.สต.วัดบางไกรใน 
88. นางยุภา ถาวรสาร     แทนผอ.รพ.สต.บางสีทอง 
89. นายมนตชัย เรืองวรรณ   ผอ.รพ.สต.บางขนุน 
90. นายเอกสิทธิ์ ศรีชัวชม    ผอ.รพ.สต.พระยาอนบุาลดิตถกรรม(เสน โกศะโยดม)ฯ 
91. นางรุงทิพย นันทสุนทร   ผอ.รพ.สต.บางขุนกอง 
92. นางสาวพัชรีน เพ็ชรไพฑูรย   ผอ.รพ.สต. วัดหูชาง 
93. นางสาวจรวยพร  อินทรจนัทร  ผอ.รพ.สต.บางคูเวียง 
94. นายชิน ขวัญเมือง    ผอ.รพ.สต.มหาสวัสดิ์ 
95. นายเสนห  คลายบัว   ผอ.รพ.สต.ปลายบาง 
96. นายพีระพนต  บุญศรีสด   ผอ.รพ.สต.วัดสุนทรธรรมมิการาม 
97. นายอนุรุทธ โกศัยศาสตร   ผอ.รพ.สต.ศาลากลาง 
98. นางมริศลา ตัญญวงษ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางใหญ  
99.  นางพรทิพย  รักแจง   ผอ.รพ.สต.บางใหญ 
100. นางสาวอมาวสี พลับจุย   ผอ.รพ.สต.บานคลองโยง 
101. นายโฆสิต  สุนทรหาว   ผอ.รพ.สต.บานหนองกางเขน 
102. นายอนุรักษ  ผิวผอง   ผอ.รพ.สต.บางแมนาง 
103. นายสายัณห  กลั่นเกษร   ผอ.รพ.สต.บางเลน 
104. นางอุไรวรรณ  กิตินาม   ผอ.รพ.สต.เสาธงหิน 
105. นางสุภัทรา ครามสมอ   ผอ.รพ.สต.วิหารประชา 
106. นางนันทวัน  กันเจริญ   ผอ.รพ.สต.บานใหม 
107. นางนันทกาญจน  พูนพิพัฒน  ผอ.รพ.สต.บานดอนตะลุมพุก 
108. นางอวัตถา เหลืองอุดมชัย   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สสอ.ไทรนอย 
109. นายปญญาวุธ คงดั่น   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ไทรนอย 
110. นางสาวศิริพร ไกรยสินธ    แทนผอ.รพ.สต.วัดราษฎรนิยม 
111. นางชมษร อมลวรรณ   ผอ.รพ.สต.คลองลากคอน 
112. นายนิธิพงศ  ทรัพยแกว   ผอ.รพ.สต.ตลาดวัดมะเกลือ 
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113. นางสาวศรันญา ไทรโรจนรุง  แทนผอ.รพ.สต.วัดเพรางาย 
114. นายชาญ  บัวเผื่อน   ผอ.รพ.สต.ปากคลองหมอมแชม 
115. นางแดงนอย  พวงรัก   ผอ.รพ.สต.วัดปลายคลองขุนศรี 
116. นายกิตติศักดิ์ จรัสทอง   ผอ.รพ.สต.วัดยอดพระพิมล 
117. นายพรชัย  พุมมะละ   ผอ.รพ.สต.บานคลองสิบศอก 
118. นายยุทธนา  ตันตะโยธิน   ผอ.รพ.สต.วัดคลองขวาง 
119. นายประสพ  ศรีอินทรสุทธิ์  ผอ.รพ.สต.วัดคลองเจา 
120. นายประสาร  ชางกระทัด   ผอ.รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
121. นายสําเริง ปานปน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เมือง 
122. นางมยุรี พวงศรี     ผอ.รพ.สต.ตลาดขวัญ 
123. นางสาวอนุรัตน  เชาวเลิศ   แทน ผอ.รพ.บางเขน หมู 7 
124. นายประสพโชค สุวรรณปราโมทย  ผอ.รพ.สต.ทาทราย 
125. นางสาวรัตนา ทองแสง   แทน ผอ.รพ.สต.ทานสัมฤทธิ์ 
126. นางนเรศร ธรรมศิริ   ผอ.รพ.สต.วัดโชติการาม 
127. นางปภาชุดา อ๊ึงภากรณ   ผอ.รพ.สต.บางไผ 
128. นายอนุชา  นิลกําแหง   ผอ.รพ.สต.บางศรีเมือง 
129. นางอวยพร กฤษฎาธีระ   ผอ.รพ.สต.บานวัดแคใน 
130. นางจิตประณต ไทยประดิษฐ  ผอ.รพ.สต.บางกราง 
131. นายธวัช ผึ่งแชม    ผอ.รพ.สต.บานวัดไทรมาเหนือ 
132. นางบุญสง วิหคเหิร   ผอ.รพ.สต.บางรักนอยหมู 5 
133. นางสุรีรัตน  จุลประสิทธิพงษ  ผอ.รพ.สต.บางรักนอยหมู 5 
134. นายอมร  มุงดี    ผอ.รพ.สต.บางประดู 
135. นายวัฒนชัย โกศิยะกุล    ผอ.รพ.สต.ไขแสงกําเนิดมี 

 
ผูไมมาประชุม(เนื่องจากติดราชการ) 

1. หัวหนากลุมงานยาเสพติด 
2. หัวหนาฝายสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม รพ.บางบัวทอง 
3. หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป รพ.บางกรวย 
4. ผอ.รพ.สต.บานวัดแดง อําเภอเมือง 

 
ผูรวมประชุม  

1. นางสุดาวรรณ ลิ่มอักขรา   กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 
2. นางสาวพัชรา เกิดแสง   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
3. นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 
ผูสังเกตการณ   

1. นางสาวณัฏฐชุดา ถ่ินมหาสวัสดิ์  กลุมงานบริหารท่ัวไป 
2. นายสมเกียรติ บุญทาวงศ   กลุมงานบริหารท่ัวไป 
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   

1. ใหทุกหนวยงานดูแลความสะอาดใหดี ท้ังหองน้ําและสถานท่ี 
2. ใหทุกหนวยงานตรวจคัดกรองวัณโรคเจาหนาท่ีทุกราย มอบกลุมงานควบคุมโรคติดตอรับผิดชอบ  
3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข VDO Conference เรื่อง PCC ขอใหทําความเขาใจหลักการ PCC  

ใหดี PCC ไมใช Extended OPD แมขายตองสนับสนุนทรัพยากรใหลูกขาย 
4. ใหทุกโรงพยาบาลและทุก รพ.สต. จัดหาเครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท เพ่ือใชยืนยันผลกอนใหการ

รักษา  
มติท่ีประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมเดือนมกราคม 2561 ครั้งท่ี 2 /๒๕61 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
 ไมมี     

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ    
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย ปฏิบัติหนาท่ี นายแพทยเช่ียวชาญ ดานเวชกรรมปองกัน  

1. สรุปสาระสําคัญ สป.สัญจร ครั้งท่ี 2/2561 พิษณุโลก วันอังคารท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 

a. PA สําคัญท่ีตองติดตาม : PCC, ER คุณภาพ, RDU ข้ัน 2, TB, HR Retention rate (ใหมี exit 
interview) และ PMQA (มีความเชื่อมโยงของ สสจ.และ สสอ.) 

b. ระเบียบเงินบํารุงฉบับใหม : สสจ./สสอ.เปนหนวยบริการ(ไมใชหนวยบริการตามท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด) , เพ่ิมชองทางรายรับอ่ืนๆ เขาเงินบํารุง , ไมจํากัดวัตถุประสงคการใชเงินบํารุง , ยังมี
แนวทางรายละเอียดท่ีตองประกาศเพ่ิมเติม 

c. (ราง) ระเบียบการจายเงิน ชวยเหลือเบื้องตนแกผูใหบริการสาธารณสุขท่ีไดรับ ความเสียหายการ
ใหบริการสาธารณสุข พ.ศ...  หลักเกณฑ : เกิดจากบริการสาธารณสุข และ ตองไมจงใจ หรือ 
ประมาทเลินเลออยางรายแรง , อัตราการจายเงิน เหมือน ม.41 สปสช. แต ใชไดทุกสิทธิ , 
งบประมาณ จาก เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนท่ัวไป) , คาดวาจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายใน 
มีนาคม 2561  

d. โครงการไทยนิยมยั่งยืน  บูรณาการรวมกันกับ พชอ. โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะทําหนังสือถึง 
ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ขณะนี้ ระเบียบ พชอ. อยูระหวางรอ นายกรัฐมนตรี ลงนาม) 
ประเด็นสําคัญของกระทรวงสาธารณสุขไดแก อสม. 4.0 (เชื่อมกับ Health Literacy) , มหัศจรรย 
1,000 วัน , ติดตามผูปวยยาเสพติด , ผูมีรายไดนอยฝกอาชีพ อบรมหลักสูตรนวดไทย  
ผูชวยพยาบาล  โดยใชงบดําเนินงานของหนวยงาน ( function )  

e. การบริหารจัดการการตรวจข้ึนทะเบียนแรงงานตางดาว : ทุกพ้ืนท่ียังดําเนินการได นอยกวา
เปาหมายมาก , เรงรัดติดตามนายจาง และ แรงงานตางดาว ใหรีบมาดําเนินการข้ึนทะเบียน
โดยเร็ว / ประชาสัมพันธใหนายจาง และ แรงงาน ทราบวา จะไมมีการขยายเวลา / เพ่ิมจํานวน
ศูนย OSS รองรับ ,ใหทุกจังหวัด สรุปรวบรวมขอมูล และรายงานสถานการณของแตละจังหวัด  
ทุกวันศุกรเวลา 16.00 น. จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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2. ประเด็นสําคัญจาก นิเทศ คปสอ.ม.นนทบุรี ครั้งท่ี 1/2561   

a. ปญหาสาธารณสุข ของพ้ืนท่ีไมไดถูกขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม  

b. ไมไดนํา เปาหมาย (อายุสุขภาพดีเฉลี่ย 70 ป และอายุขัยเฉลี่ยแรกเกิด 85 ป) ตามยุทธศาสตร
ของกระทรวงสาธารณสุข มาวิเคราะหสาเหตุตามบริบท และขับเคลื่อนใหชัดเจน 

c. ระดับปฐมภูมิ เนนรักษาฟนฟู/เชิงรับ มากกวา สงเสริมปองกัน/เชิงรุก 

d. ขาดการทบทวนวิเคราะหผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง (PDCA) 

e. จังหวัด ติดตามกํากับการดําเนินงานในระดับ อําเภอ ไมตอเนื่อง 

f. การเตรียมขอมูลเพ่ือรับการตรวจราชการ ขอใหกลุมงานพัฒนายุทธศาสตร จัดทําตัวอยางใหกับ
พ้ืนท่ี เพ่ือใหจัดทําขอมูลเพ่ือเตรียมความพรอมรับการตรวจราชการ 

3. ผลการดําเนินงานสําคัญ   

a. TB : อัตราความสําเร็จในการรักษาวัณโรค Cohort 1/60 (ข้ึนทะเบียนรักษา ตุลาคม – ธันวาคม 
2559) ภาพรวมจังหวัดผลงานรอยละ 77 ( รพ.สังกัด สป.สธ.รอยละ 74 , นอกสังกัด รอยละ 
78 ) , การรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ท่ีข้ึนทะเบียน ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561 
จํานวน 408 ราย มีผูเสียชีวิตแลว 6 ราย , ปญหาอุปสรรค 1) ประชากรกลุมปวยสวนใหญ มีการ
เคลื่อนยายท่ีอยู/เปลี่ยนเบอรโทรศัพทติดตอ ทําใหขาดยา รักษาไมตอเนื่อง 2) การขาดยาในกลุม
ผูปวยท่ีเขาถึงยาก 3) ผูสัมผัสรวมบาน มีสิทธิ์การรักษาหลากหลาย สงผลใหการติดตามเขารับ การ
ตรวจ X-Ray ดําเนินการไดไมครอบคลุม , แนวทางแกไข 1) เพ่ิมขอมูลติดตอ ท่ีอยูตามบัตร, ท่ีอยู
ปจจุบัน/ เบอรโทรศัพท (ผูปวยและญาติ)  2) เพ่ิมการกํากับติดตาม โดย สสจ. คัดแยกขอมูลผูปวย
ตามท่ี ให สสอ./รพสต. เพ่ือติดตามเยี่ยมบาน กํากับการกินยา เฝาระวังอาการขางเคียง และ 
ติดตามผูสัมผัสรวมบานใหเขารับการตรวจคัดกรอง  3) พัฒนารูปแบบการกํากับการกินยาเชิงรุกใน
ผูปวยท่ีเขาถึงยาก/มีแนวโนมขาดยาเชน Mobile DOT รพ.ปากเกร็ด 2 ราย, สถาบันโรคทรวงอก 
4 ราย 4) ทบทวนการดูแลรักษา TB เพ่ือเฝาระวัง/ลดอัตราการเสียชีวิต ประชุม Dead Case 
Conference ผูปวยวัณโรคเม่ือ 9 กุมภาพันธ 2561 ฝากเรื่องการเก็บเสมหะใหไดคุณภาพ  
4) ทบทวนการใชขอมูล TBCM Online (19 ธันวาคม 2560)  , ผลการดําเนินงานเรงรัดการ
คนหาผูติดเช้ือวัณโรคในกลุมเส่ียง 7 กลุม (ผูสัมผัสรวมบาน,ผูปวยHIV,แรงงานขามชาติ,ผูตองขัง,
ผูปวยเบาหวาน HbA1C > 7,ผูสูงอายุท่ีเปนCOPD,บุคลากรสาธารณสุข) ภาพรวมดําเนินการ 
คัดกรองไดรอยละ 15.79 แตการบันทึกผลงานใน TBCM Online ยังดําเนินการไดนอย  

b. Dengue : มีผูปวยเสียชีวิต 1 ราย จังหวัดเปด EOC ไขเลือดออกเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561 
โดยมี เปาหมายหลักในการดําเนินการเพ่ือ 1) เนนการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอแหลงเพาะพันธ
ยุงลาย การกําจัดลูกน้ํายุงลาย และ การกําจัดตัวแกยุงลายท่ีถูกตองเหมาะสม รวมกับภาคี
เครือขายผู เ ก่ียวของ 2) การรายงานโรคท่ีครบถวน และทันเวลา เ พ่ือการควบคุมโรค   
3) ไขเลือดออกตองไมใหเกิด 2nd generation มาตรการระดับจังหวัด 1) ใชกลไก คณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดตอระดับจังหวัด ในการแกไขปญหา 2) คืนขอมูลสถานการณโรคติดตอสําคัญ ให
อําเภอและทองถ่ิน เปนรายเดือน 3) ทบทวนเกณฑการรายงานเพ่ือเฝาระวังโรคไขเลือดออก  
4) ทบทวนแนวทางการควบคุมโรคไขเลือดออก เนน เรื่องการกําจัดลูกน้ําและขัดไขยุงลาย ในบาน
ผูปวย และ การพนยาฝอยละออง มาตรการ 0 - 3 - 7  5) ประสานแนวทางการคนหาท่ีอยูผูปวย 
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ท่ีถูกตองกับผูเก่ียวของ มาตรการระดับอําเภอ 1) เปด War room หรือ EOC อําเภอ ทุกอําเภอ 
โดย นายอําเภอเปนประธาน เนน การจัดการสิ่งแวดลอม รวมกับกิจกรรม จิตอาสา ทําความดีดวย
หัวใจ และ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ท่ีมีนายอําเภอเปนประธาน 2) ทบทวนแนวทางการควบคุมโรค
ใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด รวมกับภาคีเครือขาย โดยเฉพาะการพนยุง พนเฉพาะเม่ือเกิดโรค
เทานั้น 3) ทบทวนการวินิจฉัย ไขเลือดออก ใหถูกตอง ตามมาตรฐาน 4) รพ. เนนย้ําเรื่องการ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลผูปวย ชื่อ ท่ีอยู เบอรโทรติดตอ จุดสังเกตสําคัญของบาน และ 
เเจง ผูปวยถึงมาตรการท่ีจะมีผูลงดําเนินการในพ้ืนท่ี ท้ังการไปสํารวจบานและการโทรติดตาม ท่ีจะ
เกิดข้ึน  “หากไมพบบาน ใหรีบแจง กลุมงานควบคุมโรคติดตอ สสจ.โดยเร็ว”  5) การควบคุมโรค
เบื้องตนใหเนน เจาของบานมีการพนดวยสเปรยกระปองดวยตนเอง หากไมมี ใหใชของหนวยงานท่ี
เตรียมไว 6) หนวยบริการจะตองมี HI, CI = 0 

c. RDU :  1) รอยละการใชยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อท่ีระบบการหายใจชวงบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลันในผูปวยนอก (รพ.สต./รพ.) ภาพรวมผลงาน รพ.สต.ดีข้ึน ผานเกณฑ , รพ.ผลงานแยลง 
ไมผานเกณฑ  2) รอยละการใชยาปฏิชีวนะในโรคอุจาระรวงเฉียบพลันในผูปวยนอก (รพ.สต./รพ.) 
ภาพรวม รพ.สต./รพ. ผลงานดีข้ึน แตยังไมผานเกณฑ  

4. สรุปผลการประชมุ VDO Conference รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหมอครอบครวั เม่ือวันท่ี 
28 กุมภาพันธ 2561 

a. นโยบายหมอครอบครัว เปนนโยบายของรัฐบาล (ไมใชเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข) ถูกระบุอยูใน
รัฐธรรมนูญป 2560  

b. กระทรวงสาธารณสุขเริ่มดําเนินการตั้งแตป 2559 แตยังมีการดําเนินการท่ีไมตรงกับหลักการ 
และบางพ้ืนท่ีดําเนินการไมได  

c. PCC ไมใช Extended OPD  

d. ยกเลิกเปาหมาย PA และทบทวนใหม เปาหมาย 10 ป ใหแบง phase แรก 5 ป ( 60 – 64 )  
ทําแผนตามศักยภาพการผลิต เนนเขตเมือง เขตท่ีเขาถึงบริการปฐมภูมิยาก เนนคุณภาพมากกวา
ปริมาณ PCC phase แรกเปนตนแบบได 

e. การเปนคลินิกหมอครอบครัวตองประกอบดวย 

i. เกณฑข้ันต่ําของทีมหมอครอบครัวประกอบดวย แพทย 1 คน / พยาบาลวิชาชีพ 2 คน / 
นักวิชาการสาธารณสุขหรือเจาพนักงานสาธารณสุข 2 คน (เปน functional)     

ii. ทีมหมอครอบครัว มาจากแมขาย และมารวมทํางานกับทีม รพ.สต. 

iii. บทบาททีมหมอครอบครัวคือ เปนตัวกลางในการเชื่อมโยงการทํางานระหวางชุมชนกับ
โรงพยาบาล ตั้งแตการรอบรูดานสุขภาพ ( Health Literacy ) สงเสริม ปองกัน รักษา 
ฟนฟู สงตอ ติดตามดูแลตอเนื่องท่ีบาน  

f. จะมีการตั้งทีม audit เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของจุดท่ีตั้ง PCC  
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ประธาน  เรื่องคลินิกหมอครอบครัว หากพ้ืนท่ีใดยังไมพรอม ควรนําแนวคิดเวชศาสตรครอบครัวดําเนินการ แมจะไมมี
แพทย  , การลดความแออัดของโรงพยาบาลไมใช นําผูปวยยายไปไวท่ี รพ.สต. แตเปนการดูแลใหมีประชาชนปวยนอยลง 
ลดความรุนแรงและอาการแทรกซอนของผูปวย  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
นางอัมพร วารินทร นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ(ดานสงเสริมพัฒนา)   

เรื่องจากกรมการจังหวัด 

1. ขอใหเครงครัดในนโยบาย Good Governance  

2. ขอใหทุกหนวยงานทําความเขาใจ e-payment  

3. ขอใหทุกหนวยทีใหบริการประชาชนยึดหลัก สะดวก สะอาด สบาย ปลอดภัย  

4. จะมีการขับเคลื่อนเรื่องการกําจัดขยะ สงเสริมการแยกขยะ การใชภาชนะยอยสลายได  

ประธาน  ผูวาราชการจังหวัดขอใหหนวยบริการของกระทรวงสาธารณสุขเปนตนแบบดานความสะอาด ขอให รพ.สต. 
ทุกแหงดําเนินการ 
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกลา  

1. เรื่องวัณโรค มีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง (มีแพทยเปน TB 1 คน) 
2. จะประสานแพทย เรื่องการลดการใชยาตามเกณฑ RDU ใหไดดีข้ึน มีโครงการศึกษารวมกับราชวิทยาลัย

อายุรแพทย เรื่องการใชยาฟาทะลายโจรแทนยาปฏิชีวนะ  
3. โรงพยาบาลพระนั่งเกลา ไดดําเนินการดูแล PCC อยางตอเนื่อง 

มติท่ีประชุม : รับทราบ   
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

แจงกําหนดตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวง ประจําป 2561 รอบท่ี 1 จังหวัดนนทบุรีรับตรวจราชการ
ระหวางวันท่ี 26 – 29 มีนาคม 2561 โดยจะมีการเยี่ยมเสริมพลังปฐมภูมิในวันท่ี 5 มีนาคม 2561  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   

รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนนทบุรี  ประจําเดือน กุมภาพันธ 2561 
กิจกรรมการสงบัตรรายงานผูปวย 

ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีไดรับ
รายงานท้ังหมด จํานวน 2,539 ฉบับ  สงทันเวลา 2,157 ฉบับ คิดเปนรอยละ 84.95 ไมทันเวลา จํานวน 382 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 15.50 
สถานการณการเฝาระวังทางระบาดวิทยา  

ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ไดรับ
รายงานโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา จํานวน  17  โรค ผูปวยท้ังหมด  2,054  ราย   โรคท่ีมีอัตราปวยตอ
ประชากรแสนคน สูงสุดไดแกโรคอุจจาระรวง อัตราปวยตอประชากรแสนคนเทากับ 101.89 รองลงมา คือ โรคอาหาร
เปนพิษ  และไขไมทราบสาเหตุ อัตราปวยเทากับ 22.09 และ 9.87 ตามลําดับ สําหรับไขเลือดออก มีอัตราปวยสูงเปน
อันดับท่ี 9 ดวยอัตราปวยตอประชากรแสนคน เทากับ 2.84 เสียชีวิต 1 ราย คิดเปนอัตราปวยตาย รอยละ 2.94 
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สถานการณโรคอุจจาระรวง และอาหารเปนพิษ 
นับตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี  28 กุมภาพันธ 2561  โรคอุจจาระรวงและอาหารเปนพิษของ

จังหวัดนนทบุรีเปนโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาสูงเปนอันดับ 1 และ 2  โดยพบวาจํานวนผูปวยสูงกวาคามัธยฐาน 
5 ปยอนหลังในชวงเวลาเดียวกัน ประมาณ 1.5 เทา ซ่ึงมีแนวโนมลดลงจากเดือนท่ีผานมา ลักษณะการกระจายของ
ผูปวย คลายกันคือ กลุมผูปวยท่ีพบสวนใหญอยูในกลุมอายุ 0-4 ป และ 5-9 ป อาชีพนักเรียนและรับจาง พ้ืนท่ีท่ีพบ
ผูปวยสูงคือ อําเภอไทรนอย และปากเกร็ด 
สถานการณโรคไขเลือดออก 

จากรายงานของสํานักระบาดวิทยา ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2561 มีผูปวย
ไขเลือดออกท้ังประเทศ จํานวน 3,072 ราย จาก 73 จังหวัด คิดเปนอัตราปวย 4.70 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 4 
ราย คิดเปนอัตราปวยตาย รอยละ 0.26  สําหรับเครือขายบริการท่ี 4 พบผูปวย จํานวน 173 ราย คิดเปนอัตราปวย 
32.089 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 4 ราย (ปทุมธานี 2 ราย , พระนครศรีอยุธยา 1 ราย และนนทบุรี 1 ราย) คิด
เปนอัตราตายตอประชากรแสนคน เทากับ 0.08 จังหวัดท่ีไมมีรายงานผูปวยคือ จังหวัดสิงหบุรี  นนทบุรีมีอัตราปวยตอ
ประชากรแสนคน เทากับ 6.40 สูงเปนอันดับท่ี 19 ของประเทศ และอันดับท่ี 1 ของเครือขายบริการท่ี 4  

จากรายงาน รง.506 นับตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561  นนทบุรีมีผูปวยสะสม 
45 89 ราย คิดเปนอัตราปวย  7.45  ตอประชากรแสนคน มีรายงานผูเสียชีวิต 1  ราย อัตราตายตอประชากรแสนคน 
เทากับ 0.08 อัตราผูปวยตายเทากับรอยละ 1.12  และมีจํานวนใกลเคียงกับมัธยฐาน 5 ปยอนหลังในชวงเวลาเดียวกัน  
พบเปนผูปวย DF รอยละ 48.31 DHF รอยละ 47.19  และ DSS รอยละ 4.50  

อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคืออําเภอเมือง อัตราปวยเทากับ 9.93  ตอประชากรแสนคน 
รองลงมาคืออําเภอบางบัวทอง อัตราปวยเทากับ 8.71 มีผูปวยเสียชีวิต 1 ราย คิดเปนอัตราปวยตาย รอยละ 4.35 
และอําเภอบางกรวย  อัตราปวยเทากับ 7.94 ตามลําดับ หมูบานท่ีมีผูปวยตอเนื่องในชวง 4 สัปดาห (สัปดาหท่ี 4-7) 
คือ หมู 1 ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง, หมู 1 ตําบลทาทราย และ หมู 3 ตําบลบางศรีเมือง อําเภอเมือง
นนทบุรี 
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
หัวหนากลุมงานควบคุมโรค  

1. รายงานผลการสํารวจคา HI CI ของสถานบริการ โรงเรียน วัด ผานเกณฑ     
2. ขอใหทุกพ้ืนท่ีควบคุมโรคไขเลือดออก โดยการพน ULV ตามเกณฑ 0 3 7 และตรวจสอบคุณภาพของ

น้ํายาพน และขอใหรีบดําเนินการเม่ือไดรับรายงาน สวน โรค ZIKA ขอใหเนนการปองกันยุงกัดในหญิง
ตั้งครรภ 

3. การทบทวนเวชระเบียนผูปวยโรคไขเลือดออกตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 8 กุมภาพันธ 2561 จํานวน 56 
ราย พบผิดพลาด 10 ราย (วินิจฉัยผิดพลาด 8 ราย , บันทึกขอมูลผิดพลาด 2 ราย) ขอใหสงแกไข 507 

4. ขอใหเรงรัดตรวจคัดกรองวัณโรคในบุคลากรสาธารณสุข และบันทึกขอมูลใน TB Online  

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป  
1. ทุกสสอ./โรงพยาบาล วางฏีกาเบิกคาตอบแทนฉบับท่ี 11 เรียบรอยแลว  
2. ผลการดําเนินงานงบลงทุนปงบประมาณ 2561 ( งบสป.) ครุภัณฑการแพทย e-bidding ไดหมดแลว ใน

สวนรถกระบะ 8 คัน รอ e-bidding ครั้งท่ี 2 ขอใหโรงพยาบาลเรงรัดการเบิกจายในหมวดครุภัณฑใหแลว
เสร็จภายในไตรมาสท่ี 2  
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3. การเบิกจายเงินคาพัสดุหรือคาจางเหมา ขอใหยึดตามระเบียบโดยเครงครัด 
4. การตรวจราชการ ในประเด็นการเงินการคลัง จะลงเก็บขอมูลท่ี สสจ. โรงพยาบาลพระนั่งเกลา และ 

โรงพยาบาลปากเกร็ด 
5. วันท่ี 6 มีนาคม 2561 จะมีการประชุมคณะกรรมการ ITA  
6. วันท่ี 8 มีนาคม 2561 สสจ.จะจัดอบรมการควบคุมภายใน และจะไปศึกษาดูงานท่ีจังหวัดพิษณุโลกใน

ระหวางวันท่ี 12 – 13 มีนาคม 2561  
7. จังหวัดแจงวา หากมีกลุมประชาชนในพ้ืนท่ีเดินทางไปยื่นเสนอขอรองเรียนท่ีทําเนียบรัฐบาล ใหสวนราชการ

ท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี สงผูแทนท่ีมีอํานาจตัดสินใจ เขาไปรวมชี้แจงท่ีทําเนียบ และรายงานผลใหจังหวัดทราบ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ  
ติดตามผลการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง CVD risk ไตรมาสท่ี 1 จังหวัดนนทบุรี ในเดือนนี้มี

ผลการดําเนินงานเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 27.14  สวนใหญดําเนินการไดมากแตการบันทึกขอมูลยังมีนอยอยู ขอใหเรงรัด
การบันทึกขอมูล   
ประธาน ใหกลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ แจงขอมูลใหพ้ืนท่ีรับทราบ เพ่ือตรวจสอบกอนนําเสนอในท่ีประชุม     
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
หัวหนากลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอมฯ  

1. ขอใหทุกหนวยงานดูแลรักษาสถานท่ีและหองน้ําใหสะอาด และพรอมรับการตรวจเยี่ยมจากผูบริหาร
ตลอดเวลา  

2. ขอใหสถานพยาบาลทุกแหง เขาสูระบบการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของจังหวัดนนทบุรี  
ประธาน การไมกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อตามมาตรฐานจะมีความผิดตามกฎหมาย การขนยายขยะติดเชื้อตองใชรถ
ควบคุมอุณหภูมิและมีเปนระบบปดเพ่ือปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค       
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ  

1. เรื่องสิทธิประโยชนของแมและเด็ก ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องประเภท
และขอบเขตของบริการสาธารณสุข ( ฉบับท่ี 10 ) พ.ศ.2559 หญิงตั้งครรภตองไดรับยาเม็ดเสริมธาตุ
เหล็ก กรดโฟลิก ไอโอดิน กินทุกวันตลอดอายุการตั้งครรภ จนถึงหลังคลอดอายุ 6 เดือน สวนเด็กท่ีมี
น้ําหนักตัวแรกคลอดนอยกวา 2,500 กรัม ( Low Birth Weigh ) เม่ืออายุ 2 เดือน ตองไดรับยาน้ําเสริม
ธาตุเหล็ก 12.5 มิลลิกรัมทุกวันต้ังแตอายุ 2 - 5 เดือน , อายุ 6 เดือน – 2 ป ไดรับ 12.5 มิลลิกรัมตอ
สัปดาห , อายุ 2 – 5 ป ไดรับ 25 มิลลิกรัม/สัปดาห โดยแมขายตองจัดหายาเสริมธาตุเหล็ก สนับสนุน
ใหกับรพ.สต. เพ่ือใหนโยบายเรื่องมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชวีิตประสบผลสําเร็จ  

2. โครงการคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและไสตรง ในประชากรอายุ 50 – 70 ป โดยใช FIT Test ใหประชาชน
เก็บตัวอยาง และ รพ.สต.นําสงโรงพยาบาล ภายใน 3 วันหลังเก็บตัวอยาง โรงพยาบาลแจงผลกลับไปยัง 
รพ.สต. หากผลบวก ใหสงตัวไปท่ีโรงพยาบาลแมขาย เพ่ือจะนําผูท่ีมีผลบวกมาสองกลอง โดยโรงพยาบาลท่ี
สามารถสองกลองไดมี 3 แหงไดแก โรงพยาบาลพระนั่งกลา โรงพยาบาลปากเกร็ด และศูนยการแพทย
ปญญาฯ ชลประทาน และบันทึกผลการดําเนินงาน โดยสปสช.จะสนับสนุนงบประมาณคาชุดตรวจไปท่ี 
โรงพยาบาลพระนั่งเกลาชุดละ 30 บาท เพ่ือจัดสรรใหกับ CUP ตางๆ และสนับสนุนคาสองกลองรายละ 
2,500 บาทไปยังโรงพยาบาลท่ีสองกลอง  

 

 



11 
 

 

ประธาน ผูปวยมะเร็งลําไสมีจํานวนมาก การตรวจพบมะเร็งลําไสใหญและไสตรงในระยะแรก รักษาใหหายขาดได  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
ผูแทนกลุมงานคุมครองผูบริโภค 

1. ขอใหทุกโรงพยาบาลสงขอมูลโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยภายในวันนี้  
2. ขอให สสอ. สนับสนุนการดําเนินงานของ ตลาดประชารัฐ ในประเด็นอนามัยสิ่งแวดลอมและอาหาร

ปลอดภัย  
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

กลุมบริหารบุคลของ สป. ไดนํารองจัดคนลงกรอบโครงสรางใหม  และใหทุกจังหวัดเตรียมจัดคนลงกรอบ
โครงสราง การเขียนแสดงความจํานงตองเขียนดวยตนเอง โดยจะชี้แจงรายละเอียดวิธีดําเนินการกับผูชวยสาธารณสุข
อําเภอทุกแหงหลังจากจบประชุม  

ประธาน ผูบริหารตองใชดุลยพินิจในการจัดคนลงกรอบ โดยจะพิจารณาจากความจํานงและความเหมาะสม 
มติท่ีประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา   

 ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   
นางสายใจ คงทน หนวยจัดการ สสส.จังหวัดนนทบุรี 

 ขอเชิญรวมสงโครงการใน 8 ประเด็นไดแก 1) ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล 2) การจัดการขยะในครัวเรือน
และชุมชน 3) การบริโภคผัก ผลไม ในโรงเรียนประถมศึกษา 4) การผลิตและบริโภคผักปลอดสารพิษในครัวเรือน   
5) การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน 6) การจัดการจุดเสี่ยงเพ่ือปองกันอุบัติเหตุในชุมชน 7) ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ 
8) สงเสริมกิจกรรมทางกาย ดวยศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยมีงบสนับสนุนในโครงการท่ี 1 – 7 จํานวน 63,000 บาท 
และโครงการท่ี 8 จํานวน 43,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการ 10 เดือน หากสนใจติดตอไดท่ี fan page หนวยจัดการ
รวมนนทบุรี  หมดเขต 25 มีนาคม 2561  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 
ปดการประชุม  เวลา ๑2.๐0 น. 
 
 

                    
 (นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี)        (นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
ผูจดรายงานการประชุม       ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 
 
 


