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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล และพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัดจังหวัดนนทบุรี
ประจำาเดือนมีนาคม  ครั้งท่ี 4 / ๒๕ 61 วันท่ี 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 –  16.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้มาประชุม
1. นายแพทยว์ัฒนา โรจนวจิิตรกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
2. นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลพระน่ังเกล้า
3. นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
4. นางอัมพร  วารินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดา้นส่งเสริมพัฒนา)
5. นางธนสรณ์ ศรใีช้ประวัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการพิเศษ สสจ.นนทบุรี
6. นายแพทย์วิชัย รตันภัณฑ์พานิชย์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบางกรวย
7. ทันตแพทย์หญิงแพร จิตตินันทน์ แทนผู้อำานวยการโรงพยาบาลบางใหญ่
8. นายแพทย์ประพุทธ ลีลาพฤทธิ์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง
9. นายแพทย์อนุกูล เอกกุล ผู้อำานวยการโรงพยาบาลปากเกรด็
10.แพทย์หญิงมาลี สิริสุนทรานนท์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลไทรน้อย
11. นายแพทย์กวติม์ ซ่ือมั่น ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง ๒
12. นายสรายทุธ นามเมือง แทนผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
13. นางสายฝน ตันตะโยธิน แทนผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยฯ์กาญจนาภิเษก
14.นางสาวปิติสุข จิตตสุทธวิงศ์ แทนผู้อำานวยการสำานักสาธารณสุขฯ เทศบาลนครนนทบุรี
15.นางจตุพร วิเชียรโชติ แทนผู้อำานวยการกองสาธารณสุขฯ เทศบาลนครปากเกรด็
16. นายเจริญชัย เปรมจันทร์วงษ์ สาธารณสุขอำาเภอเมืองนนทบุรี
17. นายสันติ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำาเภอบางกรวย
18. นายสมคิด ออ่นปรางค์ สาธารณสุขอำาเภอบางใหญ่
19. นายเสน่ห์ เกิดนาค สาธารณสุขอำาเภอบางบัวทอง
20. นายบุญส่ง แกว้จรัส สาธารณสุขอำาเภอไทรน้อย
21. นายประพัฒน์ ประคอง สาธารณสุขอำาเภอปากเกร็ด
22. เภสัชกรวิวตัิ สุขลิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
23. ทันตแพทย์หญิงกุลภัทร แต้มสำาเภาเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
24. นายไชยาภรณ์ ใจอู่ แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
25. นายมนตรี มังคลาด แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
26. นางอรอนงค์ วัฒนากูล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อฯ
27. นางสุนันทา นันทน์มาโนชญ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
28. นางอรนภา วรีะชุนย์ แทนหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
29. นางกินรี วิบุลละเคาว์พนธ์ แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
30. นางสริภัทร  พงศ์ปิยะไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
31. นางกนกพร สายสุวรรณนที หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรพัยากรบุคคล  
32. นางสาวสธุาทพิย์ แย้มฟกั หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
33. เภสัชกรหญิงอรนุช  รตันศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก
34. นางสาวพัชราภรณ์ เมฆรารตัน์ แทนหัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
35.นายสรวิชญ์ เชิญผึ้ง หัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติด
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ผู้ไม่มาประชุม(เน่ืองจากติดราชการ)
1. ผู้อำานวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา
2. ผู้อำานวยการสถาบันโรคทรวงอก
3. ผู้อำานวยการสถาบันบำาราศนราดูร
4. ผู้อำานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง
5. ผู้อำานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย
6. ผู้อำานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ผู้ร่วมประชุม 
1. นายแพทยธ์นะ ศรีหะวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายสิทธิประโยชน์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ
2. แพทย์หญิงจันทิรา แกว้สัมฤทธิ์ ประธานสาขาอุบัติเหตุ รพ.พระน่ังเกล้า
3. นางสาววัฒนา อ่อนเจริญ โรงพยาบาลไทรน้อย
4. นางสาวพัชรา เกิดแสง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
5. นายสุทธิพงศ์  หัสดิเสวี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้สังเกตการณ์  
1. นางสาวณัฏฐ์ชดุา ถ่ินมหาสวัสดิ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2. นายสมเกียรติ บุญทาวงศ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
3. นางสุวรรณา ห่านสิงห์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1. ขอให้ทุกรพ./รพ.สต. หาวธิีติดป้ายแสดงแหล่งกำาเนิดและผู้จัดเก็บขยะติดเชื้อ หากเกดิกรณีมกีารกำาจัดขยะ

ตดิเชื้อไม่ถูกต้องจะได้สืบหาผู้เกี่ยวข้องได้
2. กรณีมีผู้ป่วยในพื้นที่ ท่ีอาจจะทำาให้เกิดกระแสในโซเชียล ขอให้พื้นที่เข้าไปดูแล ผู้ป่วยยากไร้ และควรมี

บันทึกหลักฐานการเข้าไปดูแลผู้ป่วยเก็บไว้ หากผู้ป่วยยากไร้ไม่มีคา่เดินทางไปโรงพยาบาล ขอให้ประสานที่
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ เพื่อแจ้ง อบจ.จัดสรรคา่ใชจ้่ายในการเดินทางให้ต่อไป หากมีข่าวในพื้นที่ขอให้
รีบแจ้งรายละเอียดให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทราบ

3. ผู้วา่ราชการจังหวดันนทบุรี มีนโยบายให้จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดสะอาด ให้มีการคดัแยกขยะต้นทาง 
ที่พกัอาศัยในพื้นที่ราชการตอ้งสะอาด ห้องนำ้าได้มาตรฐาน HAS เป็นต้นแบบให้กับประชาชน 

4.  โรงแรมที่ใชจ้ัดประชุมต้องเป็นโรงแรมที่ได้รับอนุญาตและผ่านมาตรฐาน โดยขอให้ตรวจสอบกับ
ปลัดจังหวัด หากไม่ผา่นมาตรฐานขอความร่วมมอืงดใชจ้ัดประชุม

5. การถ่ายรูปในงานพิธีตา่งๆ ให้คำานึงถึงความเหมาะสม และให้แต่งกายถูกตอ้งตามงานพธิีน้ันๆ เช่น การสวม
หมวก และไม่คุกเข่าเวลาเข้าพบผู้บริหาร ให้ใช้น่ังย่อแทน (การคกุเข่าใช้กับเชื้อพระวงศ์เทา่น้ัน)

6. ให้ทุกส่วนราชการกำาชับดูแลเวรยามช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เข้มงวด พนักงานขับรถพยาบาล ห้ามดื่มสุรา
ก่อน/ขณะปฏิบัติงาน 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 3 /๒๕ 61

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แล้ว
 ไม่มี    

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ  
การพัฒนาคุณภาพบริการ Service Plan สาขาอุบัติเหตุ โดย แพทย์หญิงจันทิรา แก้วสัมฤทธ์ิ

SERVICE PLAN TRAUMA&EMERGENCY จะประสบความสำาเร็จต้องประกอบด้วย มี EMS ที่ดี ดูแลผู้ป่วย
ณ จดุเกิดเหตุได้ทันทว่งที มีการส่งต่อปลอดภัย มี ER คุณภาพ มีการบริหารจดัการ PHEM ที่ดี ปัญหาอุปสรรค 
1) ความเข้าใจของประชาชนในการเรียก 1669 ประชาชนส่วนใหญ่จะเข้าใจวา่ทุกครั้งที่โทร 1669 ต้องมรีถมารับทุก
ครั้ง จึงต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธใ์นเวทีการประชุมของผู้บริหารระดับจังหวัดเมื่อวานนี้ 
2) พื้นที่บางสว่นของอำาเภอปากเกร็ดและอำาเภอไทรน้อยยังไม่มี EMR (FR) ของ อปท ทำาให้ต้องใช้หน่วย EMS จาก
อำาเภออื่นไปรับผู้ป่วย ทำาให้เสียเวลา ซ่ึงได้มีการเชิญชวนให้ อปท.เข้าร่วม โดย โรงพยาบาลพระน่ังเกล้าจะเป็นพี่เลี้ยงให้
รวมถึง FR หลายแห่งยังไม่เข้าระบบ FR มีเพียงใหต้รวจมาตรฐานของรถ 3) ALS ของ รพช.ทำางานหลายหน้าที่ เช่น
ดูแลผู้ป่วยที่ ER ด้วย โดยมีแผนในการแยกพยาบาล EMS ออกจาก ER  4) Safety ambulance ปัจจุบันรถพยาบาลที่
ใช้เป็นแบบรถตู้ดัดแปลง ซ่ึงไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมีโอกาสเสียชีวิตสูง  รถพยาบาลรุ่นใหม่จะ
มีความปลอดภัยสูง ราคาตวัรถ(ไมร่วมอุปกรณ์) ประมาณ 3 ล้านบาท ซึ่งในประเทศไทยมีที่โรงพยาบาลขอนแก่น 
5) ผู้ป่วยที่ ER มีความแออัด บางส่วนรอ admit รอทำาหัตถการ รอ consult แพทย์ มีแผนจะปรึกษากับแผนกอายุร
กรรมและการเพิ่มบุคลากร 6) Safety personnel ใน ER มีแผนจะออกเยี่ยม รพช.เพื่อชว่ยแนะนำาในการดูแลความ
ปลอดภัยให้กับบุคลากร 7) Fast track trauma มีแผนจะดำาเนินการ่วมกับแผนกศัลยกรรม เน่ืองจากจังหวัดนนทบุรียังมี
อัตราตายของผู้ป่วย PS Score < 0.75 สูง และมีแผนจัดทำา Trauma Guide Line 8) มีแผนการพัฒนาบุคลากร ER
อย่างต่อเนื่อง ขอให้ผู้อำานวยการโรงพยาบาลทุกแห่งให้การสนับสนุน รวมถึงการพัฒนาเครอืข่าย FR เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และสามารถควบคุมกำากับได้ 9) ขาดแคลน EP  ENP พนักงานขับรถ  ในสว่นของ EP เกณฑ์ตามประชากรทั้งจังหวดัควร
จะมี 30 คน แต่ปัจจุบันมี 3 คน 10) ระบบ IT มีปัญหาภายในของโรงพยาบาลพระน่ังเกล้าในการดูข้อมูลต่างๆ  
ประธาน  ขอให้ กลุ่มงานควบคุมโรคติดตอ่ รวบรวมข้อมูล อปท.ที่ยังไม่ได้ดำาเนินการจดัให้มี FR เพื่อทำาหนังสือเสนอ
ผู้วา่ราชการจังหวดันนทบุรี แจ้งเวียน อปท.ที่เกี่ยวข้อง และให้รวบรวมข้อมูล FR ที่ไม่เข้าระบบ รวมถึงตรวจสอบ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำาเนินการแก้ไขต่อไป  
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย ปฏิบัติหน้าท่ี นายแพทย์เช่ียวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 

ขอให้ทุกโรงพยาบาลเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้ทุก สสอ.เร่งรดัการจัดประชุม พชอ.และเบิกจ่าย
งบประมาณ 10,000 บาท และเร่งรดัการเบิกจ่ายงบ LTC  
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
หัวหน้ากลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

1. ตั้งแตว่ันที่ 1 มีนาคม 2561 กรมการขนส่งทางบก ขอให้ใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ตามที่แพทย์สภา
รับรอง สำาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตหรือต่ออายุใบขับขี่ รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งไปแล้ว ขอให้ทุก
โรงพยาบาลใช้แบบฟอร์มตามทีก่ำาหนด

2. การโฆษณาสถานพยาบาลต้องขออนุญาต 
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
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ผู้อำานวยการโรงพยาบาลพระน่ังเกล้า 
วันที่ 3 เมษายน 2561 ปลัดกระทรวงฯเป็นประธานเปิดการอบรม CPR ที่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 

ขอเชิญผู้อำานวยการและสาธารณสุขอำาเภอทุกแห่งร่วมงาน
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
ผู้แทนศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

1. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จะขออนุญาต รับผู้ที่คัดกรองมะเร็งลำาไส้ ที่มีผล ft test
เป็นบวก ต้องทำา Colono Scope เฉพาะสิทธิ์ UC ของ ศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ เนื่องจาก ศัลยแพทย์
มีภาระในการสอนนักศกึษาแพทยด์้วย   

2. ขอแจ้งวา่วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนของ ศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ มีจำานวนจำากดั 
ประธาน  ตอ้งนำาข้อมูล work load การทำา Colono Scope ของศัลยแพทย์ต่อสัปดาห์ ในศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ 
โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า และโรงพยาบาลปากเกร็ด มาเทียบกับปริมาณผู้ป่วยที่ต้องดำาเนินการทั้งจังหวัด และจัดสรรให้
เหมาะสม  ขอให้เรียนปรึกษาผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ วา่ช่วงนี้ให้ปฏิบัติเหมือนเดิมก่อน ในส่วนของวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน ขอให้ฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่ถูกสัตว์เลี้ยงลูกดว้ยนมกัดหรือข่วน ขอให้ทุก
โรงพยาบาลพิจารณาความเหมาะสมในการฉีดวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนก่อนถูกกัด ขอให้กลุ่มงานควบคุมโรค
ตดิตอ่จัดทำาข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน แยกรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงปัจจุบัน
เพื่อจะทราบมูลค่าของการให้วัคซีน    
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง

โรงพยาบาลบางบัวทอง จะปรับปรุงห้องผ่าตัดเสรจ็ในเดือน เมษายน –พฤษภาคม 2561 ขณะนี้ต้องใช้
ห้องผ่าตดัชั่วคราว ทำาให้บางแผนกไม่สามารถผ่าตัดได้เน่ืองจากมีความเสี่ยง 
ประธาน  ขอให้ โรงพยาบาลบางบัวทองหนังสือเวียนแจ้งทุกโรงพยาบาลเพื่อเวียนองค์กรแพทย์
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนนทบุรี  ประจำาเดือน มีนาคม 2561
กิจกรรมการส่งบัตรรายงานผู้ป่วย

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์2561 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561 สำานักงานสาธารณสุขจังหวดันนทบุรีได้รับ
รายงานทั้งหมด จำานวน 2,072 ฉบับ ส่งทันเวลา 1,807 ฉบับ คดิเป็นร้อยละ 87.21  มี รพ.สต.ที่ส่งรายงาน Zero
report จำานวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.3
สถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2561 สำานักงานสาธารณสุขจังหวดันนทบุรี ไดร้ับรายงาน
โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จำานวน  18  โรค ผู้ป่วยทั้งหมด  1,758  ราย   โรคที่มีอตัราป่วยต่อประชากรแสน
คน สูงสุดได้แก่โรคอุจจาระรว่ง อตัราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 81.56 รองลงมา คือ โรคอาหารเป็นพิษ  และ
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ อตัราป่วยเท่ากับ 16.65 และ 10.79 ตามลำาดับ โรคที่จำานวนผู้ป่วยสูงกว่าคา่มัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
(ปี 2556-2560) ซึ่งทางระบาดวิทยาให้สังเกตวา่มีการระบาดในพื้นที่ ชว่งเดือนมีนาคม คือโรคอุจจาระร่วง อาหาร
เป็นพิษ และมือเท้าปาก
สถานการณ์โรคอุจจาระร่วง และอาหารเป็นพิษ

โรคอุจจาระร่วง และอาหารเป็นพิษ ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเดินอาหารและนำ้า มีอตัราป่วยสูงเป็นอันดับที่ 1 และ
2 มาตลอด  ในปี 2561 มีจำานวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามธัยฐาน 5 ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน ประมาณ 1.4 เท่า ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเด็ก 0-4 ปี และ 5-9 ปี  อาชีพนักเรียนและรับจ้าง พื้นที่ทีพ่บผู้ป่วยสูงคือ อำาเภอไทรน้อย และ
ปากเกรด็
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สถานการณ์โรคมือเท้าปาก
ตั้งแตว่ันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 27 มีนาคม  2561 พบผู้ป่วย จำานวน 135 ราย คิดเป็นอัตราป่วย

11.29 ต่อประชากรแสนคน เดือนมีนาคม พบผู้ป่วยสูงกว่าคา่มัธยฐาน 1.4 เท่า อำาเภอที่มีอตราป่วยต่อประชากรแสน
คนสูงสดุคือ  อำาเภอบางบัวทอง มีอตัราป่วยเท่ากับ 20.82 รองลงมาคือ อำาเภอไทรน้อย และอำาเภอบางใหญ่ มีอตัรา
ป่วย 15.57 และ 11.49  ถึงแม้ว่าจะอยู่ในชว่งปิดเทอม แต่ศูนย์พัฒนาการเด็ก และ Nursery ยังคงเปิดตามปกติ
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

จากรายงานของสำานักระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2561 มีผู้ป่วยไข้เลือด
ออกทั้งประเทศ จำานวน 5,269 ราย จาก 74 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 8.05 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวติ 9 ราย
คดิเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.20  สำาหรับเครือข่ายบริการที่ 4 พบผู้ป่วย จำานวน 300 ราย คดิเป็นอัตราป่วย 5.70
ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 4 ราย (ปทุมธานี 2 ราย , พระนครศรีอยธุยา 1 ราย และนนทบุรี 1 ราย) คิดเป็นอัตรา
ตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 0.08 จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยคือ จังหวัดสิงห์บุรี  นนทบุรีมีอัตราป่วยต่อประชากร
แสนคน เท่ากับ 10.06 สูงเป็นอันดับที่ 21 ของประเทศ และอันดับที่ 1 ของเครือข่ายบริการที่ 4 จากรายงาน
รง.506 ของสำานักงานสาธารณสุขจังหวดันนทบุรี   นับตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2561
นนทบุรีมีผู้ป่วยสะสม 123  ราย คิดเป็นอัตราป่วย  10.29  ต่อประชากรแสนคน มรีายงานผู้เสียชีวิต 1  ราย อัตรา
ตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 0.08 อตัราป่วยตาย ร้อยละ 0.81 มีจำานวนสูงกวา่มัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังในช่วงเวลา
เดียวกัน 1.2 เท่า อำาเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออำาเภอเมือง อัตราป่วยเท่ากับ 14.07 ต่อประชากร
แสนคน รองลงมาค ืออ ำาเภอบางบ ัวทอง อ ัตราป ่วยเท ่าก ับ 12.12 ม ีผ ู้ป ่วยเส ียช ีวติ  1 ราย คดิ เป ็นอ ัตรา
ป่วยตาย ร้อยละ 3.13 และอำาเภอปากเกรด็ อัตราป่วยเท่ากับ 11.21 ตามลำาดับ หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยต่อเนื่องในช่วง
สัปดาห์ที่ 8-11 คือ หมู่ 5 ตำาบลบางรักน้อย อำาเภอเมือง หมู่ 5 ตำาบลละหาร อำาเภอบางบัวทอง และ หมู่ 1 ตำาบล
บางตลาด อำาเภอปากเกร็ด
Generation ท่ี 2 

นับจากว ันทีพ่บผู้ป ่วยรายแรกที่เป ็น index case นับไป 28 วัน หากพบผู้ป ่วยในพื้นท ี่เด ิมจะนับเป็น
Generation ที่ 2 ซึ่งหมายถึงการควบคุมโรคล้มเหลว เนื่องจากควบคุมโรคช้า  ควบคุมโรคไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่มี
การควบคุมโรค ดังนั้นขอให้พื้นทีร่ายงานผลการสอบสวนโรคให้งานระบาด เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและ
หาแนวทางแก้ไข  
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
ผู้แทนกลุ่มงานควบคุมโรค 

1. รายงานผลการสำารวจคา่ HI CI ของสถานบริการ โรงเรียน วดั สว่นใหญ่ผ่านเกณฑ์ ยกเว้นหมู่ 3 ตำาบล
สวนใหญ่ ,  หมู่ 5 และหมู่ 7 บางตลาด     

2. ขอให้เร่งรัดการตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วย COPD ผู้สูงอายุ ในส่วนของผู้ต้องขังรอ
งบจากกองทุนโลก จะดำาเนินการในไตรมาส 3 ขอให้เร่งรดัการบันทึกข้อมูลการคดักรองใน TB Online
สสจ.จะส่งข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการติดตามให้พื้นที่ในวันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ขอให้ สสอ.รายงานผลการ
ตดิตามผู้ป่วยวัณโรคและส่งกลับข้อมูลภายใน 1 สัปดาห์ 

สาธารณสุขอำาเภอปากเกร็ด ผู้ป่วยที่อยูใ่นเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด มีปัญหาในการประสานงาน เน่ืองจากหนังสือ
ที่เรียนผู้บริหาร ไปไม่ถึงผู้ปฏิบัติ ขณะน้ีได้แก้ปัญหาด้วยการทำาสำาเนาให้ผู้ปฏิบัติด้วย 
นางอัมพร วารินทร์ ขอให้กลุ่มงานควบคุมโรค ตรวจสอบข้อมูลว่าพื้นที่ใดมีปัญหาการรายงานผู้ป่วยวัณโรค และนำามา
ปรึกษาหาแนวทางรว่มกัน 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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หัวหน้ากลุม่งานอนามัยสิง่แวดล้อมฯ 
ขอให้ทุกโรงพยาบาลรายงานการทำางานของระบบบำาบัดนำ้าเสีย ตาม พรบ.ส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม

(ยังขาดรายงานของ โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 และสถาบันสิรินธร) และสัปดาห์หน้าจะมีการเก็บตัวอยา่งนำ้าทิ้งจาก 
โรงพยาบาลทกุแห่งเพื่อตรวจสอบการทำางานของระบบบำาบัดนำ้าเสีย
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
ผู้แทนกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

1. ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 สิ้นเดือนมีนาคม 2561 ภาพรวมการเบิกจ่าย
ร้อยละ 66 (เกณฑก์ารเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 55)  13 กลุ่มงาน การเบิกจ่ายสว่นใหญ่ เกินเกณฑ์
และอยู่ระหว่างรอเงินงบประมาณ 2 กลุ่มงาน กลุ่มงานยาเสพตดิ และกลุ่มงานประกันสุขภาพ หน่วยงาน
ระดับอำาเภอ 3 หน่วย ที่การเบิกจ่ายไม่ถึงเกณฑ์ สสอ.บางบัวทอง สสอ.ไทรน้อย และ สสอ.บางใหญ่ 
ให้กำากับติดตามต่อไป

2. ความก้าวหน้าการตรวจสอบภายในคณะกรรมการระดับจังหวัด ได้ดำาเนินการ รอบที่ ระหว่างวันที่ 1
มกราคม 61 – 31 มีนาคม 2561 เรียบร้อยตามแผนและจะดำาเนินการสรุปผลการตรวจสอบภายใน  25
เมษายน 2561 รอบ 2 จะดำาเนินการระหว่าง 1 พฤษภาคม  - 31 กรกฎาคม 2561 และจะรายงานผล
สป. ประมาณ สิงหาคม 2561 

3. ความกา้วหน้าระบบบัญชี GFMIS หน่วยบริการทกุแห่ง ไดจ้ัดทำาบัญชีเกณฑ์คงค้าง และรายงาน สป.
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามนโยบาย สป สธ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 มีนโยบายกระทรวง
การคลัง กรมบัญชีกลาง ให้ทุกแห่งดำาเนินการจัดทำาบัญชีระบบ GFMIS และนำาส่งภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป ซึ่งเริ่มยกยอดในเดือนมีนาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และจะดำาเนินการจดัส่งรายเดือนตั้งแต่
เมษายน 2561 เป็นต้นไป ทุกหน่วยบริการ ให้ทบทวนระบบการจดัทำาบัญชีทั้งเกณฑ์คงค้าง และบัญชี
ระบบ GFMIS ให้ความสำาคัญทุกระบบ เพื่อให้การจัดทำาบัญชีทั้ง 2 ระบบ ให้ทันเวลา นำาส่งภายในวันที่ 15
ของเดือนถัดไป อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

มติท่ีประชุม : รับทราบ
หัวหน้ากลุม่งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ขอให้ทุก สสอ. ตรวจสอบฐานข้อมูล อสม. (ตามละเอียดที่แจ้ง) อสม.ที่ไม่ได้แจ้งเลขบัญชีร ับค่าป่วยการ
อสม.ผ่านระบบ e-payment กรมบัญชีกลาง  ว่าไม่มีตวัตนหรือไม่ประสงค์เปิดบัญชี (พร้อมแนบคำาร้องและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง) ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2561 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา

ไม่มี
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอื่นๆ  
ประธาน 

ขอให้ทุกโรงพยาบาลเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณยาเสพติด
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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หัวหน้ากลุม่งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ขอเชิญบุคลากรทุกทา่น  ร่วมรดนำ้าขอพรผู้บริหาร เน่ืองในเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 

14.30 น. 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ปิดการประชุม  เวลา ๑ 6.๐ 0 น.
          

       
(นายสทุธพิงศ์ หัสดิเสวี)    (นายไชยาภรณ์  ใจอู่)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ    นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการพิเศษ
ผู้จดรายงานการประชุม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม


