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รายงานการประชุมติดตามประเมินผลงานสาธารณสุข ประจำาปี พ.ศ. ๒๕ 61
ประจำาเดือนมีนาคม ครั้งท่ี 4 / ๒๕ 61 วันท่ี 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 –  12.00 น.

ณ ห้องประชุม 3 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้มาประชุม
1. นายแพทยว์ัฒนา โรจนวจิิตรกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
2. นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ ดา้นเวชกรรมป้องกัน
3. นางอัมพร  วารินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.นนทบุรี
4. นางธนสรณ์ ศรีใช้ประวัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการพิเศษ สสจ.นนทบุรี
5. นายแพทย์ประเสริฐ ประกายรุ้ง แทนหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พระน่ังเกล้า
6. นางลินดา สันตวาจา รองผู้อำานวยการฝา่ยการพยาบาล รพ.พระน่ังเกล้า 
7. นางจติติมา  นาครินทร์ แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.พระน่ังเกล้า
8. เภสัชกรหญิงวรรณวิไล ณ ระนอง ผู้รับผิดชอบ RDU โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า
9. นางเรณู คำาชุม แทนหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
10. ทันตแพทย์หญิงกุลภัทร แต้มสำาเภาเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
11. นายไชยาภรณ์ ใจอู่ แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
12. นายมนตรี มังคลาด แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
13. นางอรอนงค์ วัฒนากูล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อฯ
14. นางสุนันทา นันทน์มาโนชญ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
15. นางอรนภา วรีะชุนย์ แทนหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
16. นางกินรี วิบุละเคาว์พันธ์ แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
17. นางสริภัทร พงศ์ปิยะไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
18. นางกนกพร สายสุวรรณนที หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรพัยากรบุคคล  
19. นางสาวสธุาทพิย์ แย้มฟกั   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
20. เภสัชกรหญิงอรนุช  รตันศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก
21.นายวชิัย  รัตนกรีฑากุล หัวหน้ากลุ่มงานนิตกิาร
22.นางสุดเอื้อม โชติอิ่มอดุม แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป รพ.บางบัวทอง 
23. นางกิตติยา สาริสตุ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล รพ.บางบัวทอง
24.นางสาวอรทัย กติตินุกูลกจิ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครวัและชุมชน รพ.บางบัวทอง
25.นางปนัดดา  บุตรศรีคุ้ย แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.บางบัวทอง
26.นายเฉลียว คำาเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม รพ.บางบัวทอง
27. เภสัชกรหญิงสมสมัย เวชสุทธานนท์ ผู้รับผิดชอบ RDU โรงพยาบาลบางบัวทอง
28.นายฉัตรชัย หัสคุณ แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป รพ.ปากเกร็ด
29.นางพรสวรรค์ ศรคีำาไทย หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล รพ.ปากเกรด็ 
30.นางสาวพรรณี มานิตย์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครวัและชุมชน รพ.ปากเกร็ด
31.นางสาวณิชชาภัทร โคตะสาด แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.ปากเกรด็
32.เภสัชกรอรทัย ปิยะสุนทร แทนผู้รับผิดชอบ RDU โรงพยาบาลปากเกร็ด
33.นางสาวอญวดี ศริิโยธา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกรวย
34.นางสกุล  ทองเปลว หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลบางกรวย
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35.นางสาวจินตนา ไวกยี หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครวัและชุมชน รพ.บางกรวย
36.ทันตแพทย์หญิงมยรุี ธนะทพิานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.บางกรวย
37.นางอัญชลี เย็นสบาย หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รพ.บางใหญ่
38.นางสุทิน  เอมเสม หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครวัและชุมชน รพ.บางใหญ่
39.นางนงลักษณ์ ทรพัย์สำาเริง แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.บางใหญ่
40.เภสัชกรหญิงศุภวรรณ กฤษณะทรพัย์ ผู้รับผิดชอบ RDU โรงพยาบาลบางใหญ่
41.นางสาววัฒนา  อ่อนเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.ไทรน้อย
42.นางสาวกรุณรตัน์ วายโสกา หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รพ.ไทรน้อย
43.นางละเอียด แกว้จรัส หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครวัและชุมชน รพ.ไทรน้อย
44.นายรังสรรค์ โพธิ์หอม แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.ไทรน้อย
45.นางสาวสมพร หุ่นเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล รพ.บางบัวทอง 2
46.นางสาวเสาวณี ปิตะปิลันธน์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางบัวทอง 2
47.นางสาวขวัญมนัส กุฎพีันธ์ แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.บางบัวทอง 2
48.เภสัชกรอรวรรณ ตู้ทอง ผู้รับผิดชอบ RDU โรงพยาบาลบางบัวทอง 2
49.นายนพรุจ  ป่ินทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ สสอ.บางบัวทอง
50.นายเกศชัย  บุญธรรม ผอ.รพ.สต.หมู่5 บางบัวทอง
51.นางสาวธันยวรี์ ทาตะรัตน์ แทนผอ.รพ.สต.คลองตาคล้าย
52.นางสาวดารา จ้อยใบ ผอ.รพ.สต. หมู่12 บางบัวทอง
53.นางสาวพวิยา ไสยรัตน์ แทน ผอ.รพ.สต.บางไผ่
54.นายพรศักดิ์ พันธวิทย์ ผอ.รพ.สต.หมู่ 11 บางรักใหญ่
55.นางจันทนา มงคล ผอ.รพ.สต.หมู่3 บางครูัด
56.นางสาวบุษรา  ปุ๊แง ผอ.รพ.สต.วัดเต็มรกั
57.นางอภัสรา ลาตฟีี ผอ.รพ.สต.สุเหร่าแดง
58.นายละเอิบ อิ่มมาก ผอ.รพ.สต.สุเหร่าเขียว
59.นางสาวระพีพร แน่นอุดร แทนผอ.รพ.สต. วัดลำาโพ
60.นางเจริญ ประพฤติชอบ แทนผอ.รพ.สต.หมู่ 7 ลำาโพ
61.นางจันทนา  แจ่มจำารัส ผอ.รพ.สต.โรงกระโจม
62.นางนารีรตัน์  จันทรวริุจ ผอ.รพ.สต.บ้านบางแพรก
63.นางอำาพันธ์ เนียมเทศ ผอ.รพ.สต.วัดลาดปลาดุก
64.นายวทิยา ช่างสัก นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ สสอ.ปากเกรด็
65.นางสาวนุชรี เข็มมะลัง นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ปากเกรด็
66.นายไพโรจน์  ธาระวาส ผอ.รพ.สต.ประเสริฐอิสลาม 
67.นางนิตยา เชื้อผู้ดี ผอ.รพ.สต.บางตลาด
68.นางสาวขวัญทิพย์  เฮงไป๋ ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่
69.นางนภาพร  วัฒนะไพบูลย์สุข ผอ.รพ.สต.บางพูด
70.นางสายฝน  ชมภูนุช ผอ.รพ.สต.บางตะไนย์
71.นายจักรกฤษณ์ จันทน์วัฒน์ ผอ.รพ.สต.คลองพระอดุม
72.นางปราณี  เรี่ยวแรง ผอ.รพ.สต.วัดบางบัวทอง
73.นางบุษบา อภัยพิม แทนผอ.รพ.สต.วดัเชิงเลน (หมู่ 8 ตำาบลทา่อิฐ)
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74.นางพรรณ์นิภา เกิดน้อย ผอ.รพ.สต.ทา่อิฐ
75.นายสน่ัน ผันโพธิ์ ผอ.รพ.สต.วัดศาลากุล (หมู่ที่3 ตำาบลเกาะเกรด็)
76.นางสาวมาลินี ชมชื่น ผอ.รพ.สต.เกาะเกร็ด
77.นางสาวสุมิตรา ยานำ้าทอง แทนผอ.รพ.สต.อ้อมเกรด็
78.นายทวีสุข  เหล่าทวีคุณ ผอ.รพ.สต.คลองข่อย
79.นางสิรอิร ผันโพธิ์ รก.ผอ.รพ.สต.วดัศรีเขต (หมู่ที่10 ตำาบลคลองข่อย)
80.นางทองอา เพ็งแจ่ม ผอ.รพ.สต. บางพลับ
81.นางลัดดาวัลย์ ธเนศอนุกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ สสอ.บางกรวย
82.นางเคลื่อน คงสม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำานาญงาน สสอ.บางกรวย
83.นายสุรศักดิ์ เนียมปาน นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ สสอ.บางกรวย
84.นางรชัดาพร กลิ่นพูล แทนผอ.รพ.สต.บางกรวย
85.นางสาวสุนันทา พูลกิจวัฒนา ผอ.รพ.สต.วัดบางไกรใน
86.นางวิภาภรณ์  เกิดนาค  ผอ.รพ.สต.บางสีทอง
87.นายมนต์ชัย เรืองวรรณ ผอ.รพ.สต.บางขนุน
88.นางสาวนิตยา ปิจดี แทนผอ.รพ.สต.พระยาอนุบาลดติถกรรม(เสน โกศะโยดม)ฯ
89.นางรุ่งทิพย์ นันทสุนทร ผอ.รพ.สต.บางขุนกอง
90.นางสาวพัชรีน เพ็ชรไพฑูรย์ ผอ.รพ.สต. วดัหูช้าง
91.นางสาวจรวยพร  อินทรจ์ันทร์ ผอ.รพ.สต.บางคูเวียง
92.นายชิน ขวัญเมือง ผอ.รพ.สต.มหาสวัสดิ์
93.นายเสน่ห์  คล้ายบัว ผอ.รพ.สต.ปลายบาง
94.นายพรีะพนต์  บุญศรีสด ผอ.รพ.สต.วัดสุนทรธรรมมิการาม
95.นายอนุรทุธ โกศัยศาสตร์ ผอ.รพ.สต.ศาลากลาง
96.นายจริะเดช ทองเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ สสอ.บางใหญ่ 
97.นางมรศิลา ตัญญวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ สสอ.บางใหญ่ 
98. นางพรทิพย์  รกัแจ้ง ผอ.รพ.สต.บางใหญ่
99.นางสาวอมาวสี พลับจุ้ย ผอ.รพ.สต.บ้านคลองโยง
100. นายโฆสิต  สุนทรห้าว ผอ.รพ.สต.บ้านหนองกางเขน
101. นางสาวอาทติยา ลาภานันตรตัน์ แทนผอ.รพ.สต.บางแม่นาง
102. นายสายัณห์  กลั่นเกษร ผอ.รพ.สต.บางเลน
103. นางอุไรวรรณ  กติินาม ผอ.รพ.สต.เสาธงหิน
104. นางสุภัทรา คร้ามสมอ ผอ.รพ.สต.วิหารประชา
105. นางนันทวัน  กันเจริญ ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่
106. นางนันทกาญจน์  พูนพพิัฒน์ ผอ.รพ.สต.บ้านดอนตะลุมพุก
107. นางอวตัถา เหลืองอุดมชัย พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ สสอ.ไทรน้อย
108. นายวชัรพล พุฒิแกว้ ผอ.รพ.สต.วัดราษฎร์นิยม
109. นางชมษร อมลวรรณ ผอ.รพ.สต.คลองลากค้อน
110. นายนิธพิงศ์  ทรพัย์แก้ว ผอ.รพ.สต.ตลาดวัดมะเกลือ
111. นางสาวศรันญา ไทรโรจน์รุ่ง แทนผอ.รพ.สต.วดัเพรางาย
112. นายชาญ  บัวเผื่อน ผอ.รพ.สต.ปากคลองหม่อมแช่ม



4

113. นางแดงน้อย  พว่งรัก ผอ.รพ.สต.วัดปลายคลองขุนศรี
114. นายกติติศักดิ์ จรัสทอง ผอ.รพ.สต.วัดยอดพระพิมล
115. นายพรชัย  พุมมะละ ผอ.รพ.สต.บ้านคลองสิบศอก
116. นายยุทธนา  ตันตะโยธิน ผอ.รพ.สต.วัดคลองขวาง
117. นางสาวปริศนา บุญเฉย แทนผอ.รพ.สต.วดัคลองเจ้า
118. นายประสาร  ช้างกระทัด ผอ.รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
119. นายสำาเริง ปานป่ิน นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ สสอ.เมือง
120. นางเพียงตา ชูศริิโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ สสอ.เมือง
121. นายอัฏฎางศ์ ดาวเจริญ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำานาญงาน สสอ.เมือง
122. นางมยุรี พวงศรี ผอ.รพ.สต.ตลาดขวัญ
123. นางสาวมัณฑนา กาญจนะ แทน ผอ.รพ.บางเขน หมู่ 7
124. นางจันทร์ทิพย์  เมืองประดิษฐ์ แทนผอ.รพ.สต.ท่าทราย
125. นางสาวรตันา ทองแสง แทน ผอ.รพ.สต.ทานสัมฤทธิ์
126. นางนเรศร์ ธรรมศริิ ผอ.รพ.สต.วัดโชติการาม
127. นางปภาชุดา อึ๊งภากรณ์ ผอ.รพ.สต.บางไผ่
128. นายอนุชา  นิลกำาแหง ผอ.รพ.สต.บางศรีเมือง
129. นางอวยพร กฤษฎาธรีะ ผอ.รพ.สต.บ้านวดัแคใน
130. นางจติประณต ไทยประดิษฐ์ ผอ.รพ.สต.บางกร่าง
131. นายไพโรจน์ ชมชู ผอ.รพ.สต.บ้านวดัแดง
132. นายธวัช ผึ่งแช่ม ผอ.รพ.สต.บ้านวดัไทรมา้เหนือ
133. นางบุญส่ง วิหคเหิร ผอ.รพ.สต.บางรักน้อยหมู่ 3
134. นายอมร  มุ่งดี ผอ.รพ.สต.บางประดู่
135. นายวัฒนชัย โกศิยะกุล ผอ.รพ.สต.ไขแสงกำาเนิดมี

ผู้ไม่มาประชุม(เน่ืองจากติดราชการ)
1. หัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติด
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
3. ผู้รับผิดชอบงาน RDU รพ.บางกรวย
4. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.บางใหญ่
5. ผู้รับผิดชอบงาน RDU รพ.ไทรน้อย
6. ผอ.รพ.สต.บางรักน้อยหมู่ 5 อำาเภอเมือง

ผู้ร่วมประชุม 
1. นางสาวพัชรา เกิดแสง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2. นายสุทธิพงศ์ หัสดิเสวี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
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ผู้สังเกตการณ์  
1. นางสาวณัฏฐ์ชดุา ถ่ินมหาสวัสดิ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2. นายสมเกียรติ บุญทาวงศ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
3. นางสุวรรณา ห่านสิงห์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
4. นางสาวภัทราพร แจ่มจริารักษ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

เริ่มประชุม เวลา 09.30 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. โรงแรมที่ใช้จดัประชุมต้องเป็นโรงแรมที่ไดร้ับอนุญาตและผ่านมาตรฐาน โดยขอให้ตรวจสอบกับ
ปลัดจังหวัด หากไม่ผา่นมาตรฐานขอความร่วมมอืงดใชจ้ัดประชุม

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

6. ให้ทุกส่วนราชการกำาชับดูแลเวรยามช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เข้มงวด พนักงานขับรถพยาบาล ห้ามดื่มสุรา
ก่อน/ขณะปฏิบัติงาน 

7. วันที่ 4 เมษายน 2561 มูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรตฯิ เข้าเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรตฯิ 
(มะสงค์)

8. จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วมงานวัฒนธรรม 2 ฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฏาบดินทรว์ันที่ 30 มีนาคม – 2 
เมษายน 2561

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 3 /๒๕ 61
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แล้ว

 ไม่มี    
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ   
นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย ปฏิบัติหน้าท่ี นายแพทย์เช่ียวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 

1. สรุปประเด็นสำาคัญ จากการตรวจราชการรอบที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
a. ประเด็นเชิงบริบท   : การกำาจดัขยะติดเชื้อ , ห้องนำ้าสะอาด , ขอให้เพิ่มการค้นหาผู้ป่วยสุขภาพจิต

ในพื้นที่ และเพิ่มความระวังในการตรวจสารเสพตดิ (ลดการเผชิญหน้ากับผู้มาตรวจ)  
b. ประเด็นเชิงนโยบาย   : รูปแบบการดำาเนินงานหมอครอบครวั , การเบิกจ่ายงบประมาณ , 

การคัดกรองวัณโรคและบันทึกผล , ER คุณภาพ 
c. ประเด็นเชิงบทบาทหน้าที่   : ปรับรูปแบบการทำางานเขตเมืองใช้เครือข่ายช่วย , การใช้ Social

Media ตดิตามเดก็ตั้งแต่อยู่ในครรภจ์นถึงวัยเรียน , Smart Hospital - paperless , การจดัซื้อ
ยาร่วม(วัสดุการแพทย์) , ลดใชพ้ลังงาน แผนกทีต่้องเปิดบริการ 24 ชั่วโมง ให้ปิดแอร์ 4 ชั่วโมง
แผนกที่ทำางานในเวลาราชการ ให้ปิดแอร์ 3 ชั่วโมง ( ก่อนทำางาน ก่อนเลิกงาน พักเที่ยง )   

d. ประเด็นจาก   KPI   กลุ่มวัย   : ใช้สมุดบันทึกอนามัยแม่และเด็กให้เชื่อมโยงทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มี
การบันทึกข้อมูลสำาคัญชัดเจน , ทบทวนการประเมินพัฒนาการเด็ก , ส่งเสริมป้องกันโรคกลุ่มวัย
ทำางาน , LTC ขอให้ประสาน อปท.ให้เข้าร่วมกองทุนให้ครบ และชี้แจงให้มีความมั่นใจในการเบิก
จ่ายมากข้ึน  

e. ประเด็นจาก   KPI   ควบคุมโรคติดต่อ   : ขอให้โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า ทบทวนการตายของผู้ป่วยที่มี
PS Score > 0.75  , ซ้อมแผน EOC , คดักรอง TB ในกลุ่มบุคลากร ผู้สัมผัส ผู้ต้องขัง ชุมชน
แออัด เร่งรดัการบันทึก TBCM online ในการคัดกรอง TB เจ้าหน้าที่ ผลงานทีต่รวจสุขภาพเมื่อปี
2560 สามารถบันทึกได้ , เพิ่มทีมกู้ชพีใน อ.ปากเกร็ด อ.ไทรน้อย  

f. ประเด็นจาก   KPI   ควบคุมโรคไมต่ิดต่อ   : การเข้าถึงบริการของผู้ป่วย Stroke , Stroke Awareness
, ระบบ consult , คดักรอง CVD Risk / CKD ให้ครอบคลุม ,  STEMI / NSTEMI มี CPG ชัดเจน
, ลดการให้ Antibiotic ในแผลสด

g. ประเด็นจาก   KPI   ระบบสนับสนุน   : การจัดทำาแผนรองรับการพัฒนา Happy Relax , ITA ทำาความ
เข้าใจวิธกีารรวบรวมหลักฐาน , การควบคุมกำากับ Planfin ให้เป็นตามแผน

2. ผลการดำาเนินงานสำาคัญ  
RDU :  1) ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจชว่งบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันใน

ผู้ป่วยนอก (รพ.สต./รพ.) ภาพรวมผลงาน รพ.สต.ดีข้ึน  2) ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจาระรว่งเฉียบพลันในผู้ป่วย
นอก (รพ.สต./รพ.) ภาพรวม รพ.สต./รพ. ผลงานดีข้ึน  ภาพรวมประหยัดงบประมาณได้ประมาณร้อยละ 30 
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
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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 ซ่ึงเป็นโรคติดต่อทางเดินอาหารและนำ้า 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
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  
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นายแพทยส์ฤษดิ์เดช เจริญไชย ควรให้คุณครชู่วยคัดกรองเบื้องต้น เด็กท้องเสีย มือเทา้ปาก และหากพบผิดปกติหรือ
ไม่แน่ใจ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ เพื่อเข้าไปควบคุมโรคตั้งแต่เริ่มต้น ป้องกันการระบาด 
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 

3. ขอให้ทุก สสอ.คัดเลือกจติอาสา ผู้มีสุขภาพแข็งแรงและให้แต่งกายรัดกุม เพื่อเข้ารับการอบรม CPR ในวันที่
3 เมษายน 2561 ที่ โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า เพราะต้องมีการฝึกปฏิบัติ 

นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย หน่วยราชการต้องมีคา่ CI เป็น 0  , ควรพยายามคดักรองวัณโรคผู้สัมผัสร่วมบ้านให้ได้
ครบทุกคน
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
หัวหน้ากลุม่งานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 

ติดตามผลการคดักรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง CVD risk จังหวัดนนทบุรี ในเดือนน้ีมีผลการดำาเนิน
งานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 34  ส่วนใหญ่ดำาเนินการได้มากแต่การบันทึกข้อมูลยังมีน้อยอยู่ ขอให้เร่งรดัการบันทึกข้อมูล 
ขอให้เร่งรัดการตรวจซำ้าใน Pre-HT / Pre-DM  ขอให้ทุกอำาเภอดำาเนินการ Home BP  
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
หัวหน้ากลุม่งานอนามัยสิง่แวดล้อมฯ 

ขอให้ทุกโรงพยาบาลรายงานการทำางานของระบบบำาบัดนำ้าเสีย ตาม พรบ.ส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม
(ยังขาดรายงานของ โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 และสถาบันสิรินธร) และสัปดาห์หน้าจะมีการเก็บตัวอยา่งนำ้าทิ้งจาก 
โรงพยาบาลทกุแห่งเพื่อตรวจสอบการทำางานของระบบบำาบัดนำ้าเสีย
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
หัวหน้ากลุม่งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

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

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเครือข่ายนักกฎหมาย เรื่อง พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผา่น VDO Conference วันที่ 3 เมษายน 2561 เริ่มเวลา 13.30 น. จึงขอเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทุกระดับ
รว่มรับฟังที่ห้องประชุม VDO Conference ชั้น 3 สำานักงานสาธารณสุขจังหวดันนทบุรี
มติท่ีประชุม : รับทราบ
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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 มีนโยบายกระทรวงการ
คลัง กรมบัญชีกลาง ให้ทุกแห่งดำาเนินการจัดทำาบัญชีระบบ GFMIS และนำาส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัด
ไป ซึ่งเริ่มยกยอดในเดือนมีนาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และจะดำาเนินการจัดส่งรายเดือนตั้งแต่เมษายน
2561 เป็นต้นไป ทุกหน่วยบริการ ให้ทบทวนระบบการจดัทำาบัญชีทั้งเกณฑ์คงค้าง และบัญชีระบบ GFMIS
ให้ความสำาคัญทุกระบบ เพื่อให้การจดัทำาบัญชีทั้ง 2 ระบบ ให้ทันเวลา นำาส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัด
ไป อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

มติท่ีประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา  

ไม่มี
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอื่นๆ  
หัวหน้ากลุม่งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ขอเชิญบุคลากรทุกทา่น  ร่วมรดนำ้าขอพรผู้บริหาร เน่ืองในเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 
14.30 น. 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ปิดการประชุม  เวลา ๑ 2.๐ 0 น.     
  

              
(นายสทุธพิงศ์ หัสดิเสวี)    (นายไชยาภรณ์  ใจอู่)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ    นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการพิเศษ
ผู้จดรายงานการประชุม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม


