
1

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล และพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัดจังหวัดนนทบุรี
ประจำาเดือนเมษายน  ครั้งท่ี 5 / ๒๕ 61 วันท่ี 30 เมษายน 2561 เวลา 13.00 –  16.00 น.

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

ผู้มาประชุม
1. นายแพทย์วัฒนา โรจนวิจติรกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
2. นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลพระน่ังเกล้า
3. นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญดา้นเวชกรรมป้องกัน
4. นางธนสรณ์ ศรีใช้ประวัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการพิเศษ สสจ.นนทบุรี
5. นายแพทยว์ิชัย รัตนภัณฑพ์านิชย์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบางกรวย
6. นายแพทย์ชศูักดิ์ วรงค์ชยกุล ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบางใหญ่
7. นายแพทย์ประพุทธ ลีลาพฤทธิ์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง
8. นายแพทย์อนุกูล เอกกุล ผู้อำานวยการโรงพยาบาลปากเกร็ด
9. แพทย์หญิงมาลี สริิสุนทรานนท์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลไทรน้อย
10. นายแพทยก์วิตม์ ซ่ือมั่น ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง ๒
11.นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด แทนผู้อำานวยการสถาบันบำาราศนราดรู
12.นางสคุนธ์ทิพย์ รับสันเทียะ แทนผู้อำานวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา
13. นางลัดดาวัลย์ ไวยสรุะสิงห์ ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
14. นางสายฝน ตันตะโยธิน แทนผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯกาญจนาภิเษก
15.นายกีรติ คุณวโรตน์ แทนผู้อำานวยการสำานักสาธารณสุขฯ เทศบาลนครนนทบุรี
16.นางจตพุร วิเชียรโชติ แทนผู้อำานวยการกองสาธารณสุขฯ เทศบาลนครปากเกร็ด
17. นายเจริญชัย เปรมจันทร์วงษ์ สาธารณสุขอำาเภอเมืองนนทบุรี
18. นายสันติ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำาเภอบางกรวย
19. นายสมคิด อ่อนปรางค์ สาธารณสุขอำาเภอบางใหญ่
20. นายเสน่ห์ เกดินาค สาธารณสุขอำาเภอบางบัวทอง
21. นายบุญส่ง แก้วจรัส สาธารณสุขอำาเภอไทรน้อย
22. นายวทิยา ช่างสัก แทนสาธารณสุขอำาเภอปากเกร็ด
23. เภสัชกรหญิงอรุณศรี ทิพย์สมบัติ แทนหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
24. ทันตแพทย์หญิงกุลภทัร แต้มสำาเภาเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
25. นายไชยาภรณ์ ใจอู่ แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
26. นางชยานันท์ อุ้ยตา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
27. นางอรอนงค์ วัฒนากูล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไมต่ิดต่อฯ
28. นางสุนันทา นันทน์มาโนชญ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
29. นางบรรจง หนูแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
30. นางสาวภาลดี ย้ิมแย้ม แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
31. นางสาวธนัตถ์นันท์ โตประมาณ แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
32. นางกนกพร สายสวุรรณนที หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
33. นางทพิวิมล ชนะสงคราม แทนหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
34. เภสัชกรหญิงอรนุช  รัตนศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
35. นายวิชัย รตันกรฑีากุล หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
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ผู้ไม่มาประชุม(เน่ืองจากติดราชการ)
1. ผู้อำานวยการสถาบันโรคทรวงอก
2. ผู้อำานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง
3. ผู้อำานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย
4. ผู้อำานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ผู้รว่มประชุม 
1. นายแพทย์นิธิภัทร์ กตัญญกุล ประธานสาขาโรคหัวใจ รพ.พระน่ังเกล้า
2. นางนันทวัน นารัตน์ กลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตร์สาธารณสุข
3. นางสาวพัชรา เกิดแสง กลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตร์สาธารณสุข
4. นายสทุธพิงศ์  หัสดิเสวี กลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้สังเกตการณ์  
1. นางสาวณัฏฐช์ุดา ถ่ินมหาสวัสดิ์ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป
2. นายสมเกียรติ บุญทาวงศ์ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป
3. นางสวุรรณา ห่านสิงห์ กลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตร์สาธารณสุข
4. นางสาวภัทราพร แจ่มจิรารกัษ์ กลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตร์สาธารณสุข

เริม่ประชุม เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1. ขอให้ผู้บริหารกำาชับข้าราชการทกุคนปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผน วินัย อย่างเคร่งครัด การแต่งกายและ

การวางตวัขอให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับงานพระราชพธิี การถวายพานพุ่ม ขอให้ขึ้นไปวาง
พานพุ่มเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการและผู้ถือพานพุ่ม เพื่อให้กระชับเวลา 

2. ผู้ว่าราชการจังหวดันนทบุรี มีนโยบายให้จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดสะอาด ให้มีการคดัแยกขยะต้นทาง 
ทีพ่ักอาศัยในพื้นทีร่าชการต้องสะอาด  

3. จะนดัประชุม การจัดสรรนักเรียนทุน ขอให้ผู้อำานวยการโรงพยาบาลทุกแห่งเข้าร่วมประชุมตามเวลา หาก
มาไม่ได้ ขอให้ส่งผู้แทนที่สามารถตัดสินใจได้มารว่มประชุม 

4. กระทรวงแจ้งให้ระงับการเคลื่อนไหวของทุกตำาแหน่งที่จะกระทบกับโครงสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม
2561 เป็นต้นไป ยกเว้นมีความจำาเป็นเร่งด่วน และขอให้คำานึงถึงความเหมาะสมในการเปลี่ยนจากจ้าง
เหมาบริการมาเป็นลูกจ้างรายเดือน  

5. จากการประชุมตรวจสอบภายในที่ผา่นมา พบว่ายังมีหลายประเด็นยังไม่ชัดเจน จึงขอให้หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารทั่วไปมาชี้แจงทำาความเข้าใจให้ตรงกัน 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเดือนมีนาคม 2561 ครั้งที่ 4 /2561
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรือ่งสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แล้ว

 ไม่มี    
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ 
การพัฒนาคุณภาพบริการ Service Plan สาขาโรคหัวใจ โดย นายแพทย์นิธิภัทร์ กตัญญกุล ประธานสาขา

 ปัญหาอุปสรรค STEMI (หลอดเลือดหัวใจตัน) พบว่ามีการวินิจฉัยโรคผิดพลาด คาดเคลื่อน ในการวินิจฉัย
STEMI 13 cases จากทั้งหมด 67 cases หากตดั cases ที่ว ิิน ิจฉ ัยผ ิดพลาด จะเหลือเพ ียง 54 cases ซึ่งจะมี
ผลงานการเปิดเส้นผ่านเกณฑ์ , การรักษา STEMI จะมีการเปิดเส้น 2 แบบ คือ การทำา Primary PCI และการให้ยา
ละลายลิ่มเลือด แต่การทำา Primary PCI  รพ.พระนั่งเกล้าไม่สามารถดำาเนินการได้ 24 ชัว่โมง เนื่องจากมีบุคลากร
ไม ่เพ ียงพอ ป ัจจ ุบ ันม ีแพทย ์โรคห ัวใจ 4 คน ก ำาล ังจะไปศ ึกษาต ่อ 1 คน  และอ ีกแบบคือการให้ยาละลาย
ลิ่มเลือด Fibrinolytic ซ่ึงต้องให้โดยเรว็ (ภายใน 20 นาที) แผนกโรคหัวใจไดท้ำาความตกลงกับโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
ว่าจะรับ refer ทันทีที่โรงพยาบาลชุมชนให้ยาละลายลิ่มเลือด เพื่อลดความกังวลของโรงพยาบาลชุมชน แต่ยังตดิปัญหา
ภายในของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในการรับดูแลต่อ ซึ่งต้องทำาความเข้าใจต่อไป  , การให้ยาละลายลิ่มเลือดใน STEMI
น้อยกวา่ 30 นาที ไม่ผ่านเกณฑ์ เน่ืองจากชว่งนอกเวลา การตดิต่อโรงพยาบาลเพื่อส่งต่อ ใช้เวลานาน เมื่อส่งต่อไม่ได้จึง
จะกลับมาให้ยาละลายลิ่มเลือด , การให้ยาละลายลิ่มเลือดจะมีบางรายไม่ได้ผล ต้องส่งต่อเพื่อเปิดเส้นเลือด แต่การส่งต่อ
มีปัญหา บางโรงพยาบาลเตียงเต็ม หากให้เปิดเส้นเลือด และส่งกลับมานอนเตียงของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
โรงพยาบาลน้ันจะได้ค่า DRGs น้อย คิดเป็นแบบผู้ป่วยนอกแทนผู้ป่วยใน หากเป็นโรงพยาบาลเอกชน case หนักหรือให้
ยาละลายลิ่มเลือดแล้วจะไม่รับ   ,  NSTEMI (หลอดเลือดหัวใจตีบ) มีปริมาณเยอะ โรงพยาบาลชุมชนสามารถดูแลได้
ปัญหาคือขาดแนวทางที่ชดัเจนในการคัดเลือกเคส ที่มีความจำาเป็นเร่งด่วนในการไดร้ ับการสวนหัวใจ (coronary
angiogram) ผู้ป่วยจำานวนหนึ่งไม่ได้รับยาที่มกีารศึกษาที่ช่วยลดอัตราการเสียชวีิต แนวทางแก้ไข การทำา Cardio สัญจร
เพื่อเยี่ยม นิเทศให้ความรู้ ปีละ 2 ครั้ง  การทบทวนเวชระเบียน (AUDIT STEMI  Chart) ทุกโรงพยาบาล จดัโครงการ
Alert Warning sign แก่ประชาชน ปีละ 1 ครั้ง ต่อเน่ือง  ทุกโรงพยาบาล จัดโครงการอบรมให้ความรู้ แก่ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงตามบริบท  Encourage Fibrinolytic drug stratergy  in STEMI  Review  dead case in STEMI and NSTEMI
จดัทำาแนวทางการคดัเลือก NSTEMI for early coronary angiogram  drug index:  จดัทำาดัชนีการไดร้ับการที่มีผลลด
อตัราการเสียชีวิตใน ผป. AMI เช่น ยา ACEi or ARB ใน EF<40% รูปแบบ นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
Guideline STEMI  และ NSTEMI ใหม่  โดยใช้แนวเดียวกันทั้งจังหวัด โดย STEMI guidline :มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลด้าน
เวลาบริการและ แผนการรักษา  โดย NSTEMI guidline : มุ่งเน้นการคดักรอง , ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อจัดลำาดับการ
รักษาแบบ invasive  , Heart failure clinic (สหสาขา) ในโรงพยาบาลชุมชน , จากข้อมูลพบวา่โรงพยาบาลบางใหญ่
วินิจฉัยโรคหัวใจไดจ้ำานวนมาก ควรจะพัฒนาให้มีศักยภาพในการดูแลโรคหัวใจได้มากขึ้น หากโรงพยาบาลชุมชนฉีดยา
ละลายลิ่มเลือดแล้ว ขอให้เก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจ และส่งต่อได้ทันที หามีปัญหาให้ประสานที่ศูนย์ส่งต่อของ
โรงพยาบาลพระน่ังเกลา้
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบางใหญ่ หาก ICU เปิดดำาเนินการได้ น่าจะสามารถดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจได้มากข้ึน
ประธาน  ขอให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ นำาข้อมูล โรงพยาบาลเอกชน ที่ประสงคจ์ะเข้าร่วมโครงการ ให้โรงพยาบาล
พระน่ังเกล้า พิจารณา และทำาความตกลงเพื่อรับ Cases ทุกราย 
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
นายแพทยส์ฤษดิ์เดช เจริญไชย ปฏิบัติหน้าท่ี นายแพทย์เช่ียวชาญ ดา้นเวชกรรมป้องกัน 
1. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ : คลินิกหมอครอบครวั หลังจากทีร่ ัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขลงเยี่ยม
คลินิกหมอครอบครวัทั่วประเทศ พบวา่ส่วนใหญ่ยังเข้าใจคลาดเคลื่อน ผูต้รวจราชการกระทรวงเขต 4 ได้มอบหมายให้
จังหวัดนนทบุรี นำารูปแบบของ PCC ไผ่ศรีเมือง มาเป็นต้นแบบของเขต แนวคิดคลินิกหมอครอบครัวของจังหวัดนนทบุรี
ประกอบด ว้ ย  3 ส ่วน ได ้แก ่ 1)  ร ูปแบบการด ูแล  โดย ใช ้ Family Medicine , Health Literacy , Self
Management เน้นให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองได้ โดยมทีีมพี่เลี้ยงในระยะแรก 2) ประเด็น เขตเลือก NCDs
เนื่องจากมีขนาดของปัญหามาก เน้น HbA1C > 7% , CKD stage 3 -  5 , High Risk CVD , Admit 3) พื้นที่
เป้าหมาย ดูแลผู้ป่วยเป็นครอบครวั เป้าหมาย 50 ครอบครวั การดูแลเชื่อมโยงกับ พชอ. เป้าหมายคือลดจำานวนผู้ป่วย
OPD และ Admit  รูปแบบระบบบรกิารปฐมภูมิ ด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว : PCC คือ ต้องมพีื้นที่รับผิดชอบ
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มีข้อมูลกลุ่มวัย ข้อมูลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง  มีการประเมินแบบ holistic มีเป้าหมาย 3 ระดับได้แก่ บุคคล ครอบครัว
ชุมชน และมี 3 กระบวนการได้แก่ ดูแลตามมาตรฐาน  ติดตามต่อเนื่อง ดูแลโดยแพทย์และทีม  จำาแนกได้เป็น 9 กลุ่ม
โดยใช้เครือข่าย อสค. CG แพทย์และทีม (ขั้นตำ่า แพทย์ 1 พยาบาล 2 นักวิชาการ 2 ) ให้การดูแลที่แตกตา่งกันใน
แต่ละกลุ่ม  โดยโรงพยาบาลเป็นพี่เลี้ยง สนับสนุนบุคลากรตามความเหมาะสม และจัดระบบ Green channel 
ในการรับส่งต่อจาก PCC 
2. วิเคราะห์สถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นทีร่ะบาดสูง ได้เชิญประชุมผู้เกี่ยวข้องจากพื้นที่ที่มกีารระบาดสูงในจังหวัด
นนทบุรี ได้นำาข้อมูลมาแบ่งประเภทการเกิดโรคแบบ Endemic (โรคประจำาถิ่น) หรือ Epidemic (การระบาด) สรุป
พ้ืนที่ระบาดสูง 17 พื้นที่ เป็น Epidemic 9 พื้นที่  และมี Good Practice ที่ รพ.สต.ทา่ทราย ในเรื่องการจัดทำา Spot
Google Map และโรงพยาบาลพระนั่งเกลา้ เมื่อพบผู้ป่วยจะแนะนำาการดูแลป้องกันโรคเบื้องต้นกับผู้ป่วย  ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 1) การรายงานโรค ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ ควรจัดประชุมชี้แจง จัดัทำาแนวทาง ปรับปรุง
แบบฟอร์มบันทึก พิจารณาการใช้โปรแกรม 2) การควบคุมโรค กำาจดัแหล่งเพาะพันธ์ุแต่ไม่ได้ขัดภาชนะเพื่อกำาจัดไข่ยุง
ลาย การพ่นละอองฝอยไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ถูกวิธี สารเคมีหมดอายุ  ควรจัดอบรมฟื้นฟู้ความรูท้ักษะการพ่นฝอยละออง
ให้กับ เจ้าหน้าที่ อปท. 3) การป้องกันโรค การกำาจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ ควรบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมกับนโยบาย
ของผู้วา่ราชการจังหวดันนทบุรีเรือ่งเมืองสะอาด ไทยนิยมยั่งยืนและพชอ. รวมทั้งสำารวจค่า HI CI ตามจริง 
3. สถานการณ์และการควบคุมวัณโรค มี 2 ประเด็นได้แก่ 1)ค้นหาใหพ้บจำานวนมากและเรว็ เป้าหมาย 2,115 ราย
ค้นพบได้ 834 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.43 ซึ่งถือวา่น้อย (อำาเภอที่ค้นพบได้น้อยได้แก่ บางกรวย , บางบัวทอง ,
ไทรน้อย )  การคดักรองใน 7 กลุ่มเสี่ยงยังดำาเนินการได้น้อย 2)รักษาให้หาย ใน cohort 1/2561 ขึ้นทะเบียน 312
ราย นำามาประเมิน 307 ราย รักษาหายแล้ว 21 ราย เสียชีวิต 10 ราย อยู่ในระหว่างรักษา 254 ราย 
4. ผลการดำาเนินงาน RDU รอบ 6 เดือน ขณะน้ีผ่านข้ัน 1 แล้ว แต่ข้ัน 2 ยังไม่ผา่น มีแผนในการลดการใช้ NSAIDs ใน
CKD ลดการใช้ Gliben ในผู้สูงอายุ ลดยาในหญิงหลังคลอด ลดการใช้ ATB ในแผลสด,DR,URI  
5. สถานการณ์การเงินการคลัง ไม่มรีะดับ 7 มีเพียงระดับ 4 ที่ โรงพยาบาลไทรน้อย และระดับ 3 ที่ โรงพยาบาล
พระน่ังเกล้าและโรงพยาบาลบางบัวทอง 2 โดยทกุโรงพยาบาลมีแผน Planfin เกินดุล ยกเว้น โรงพยาบาลบางบัวทอง 2
ประเด็นสำาคัญได้แก่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า : ควรลดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลง (ยา และ เวชภัณฑ์มิใช่ยา มูลคา่คงคลัง
สูง) โรงพยาบาลไทรน้อย : ควรปรับลดการสนับสนุน รพ.สต.ตามสถานการณ์การเงิน ให้ โรงพยาบาลอยูร่อด ทำาความ
ตกลงกับ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเรื่องการตามจา่ย OP Refer  โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 : ปชก. 4 หมื่น แต่ UC 
ร้อยละ 25 Fix cost น้อย / คา่เสื่อมราคา 5.56 ล้านบาท 
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
นางธนสรณ์ ศรีใช้ประวัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการพิเศษ 
 การบริหารจัดการงบประมาณ PCC ปี 2560 ขึ้นทะเบียน 15 ทีม ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2560 มา 2.3
ล้านบาท โดยได้โอนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลแม่ข่ายแล้ว  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 560,000 บาท ( ของ
โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า 3 ทีม ของเทศบาลนครนนทบุรี 1 ทีม 70,000 บาท ) , โรงพยาบาลบางกรวย 70,000 บาท
, โรงพยาบาลบางใหญ่ 630,000 บาท , โรงพยาบาลบางบัวทอง 630,000 บาท , โรงพยาบาลปากเกร็ด 210,000
บาท , ศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ 210,000 บาท , โรงพยาบาลไทรน้อยไม่ได้ขึ้นทะเบียนปี 2560  งบประมาณนี้ใช้ตาม
ระเบียบเงินบำารุง  ใช้เพื่อจัดบริการเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการเพิ่มมากขึ้น มีคณุภาพมากขึ้น โดยต้องผ่าน
ความเห็นขอบของที่ประชุม คปสอ . นอกจากน้ีจังหวดันนทบุรีไดร้ับจัดสรรงบประมาณสำาหรับซ้ือครุภัณฑใ์น PCC วงเงิน
29 ล้านบาท  ขณะนี้ผู้วา่ราชการจังหวัดนนทบุรีได้ลงนามในสัญญาแล้ว คาดวา่เดือนพฤษภาคม จะดำาเนินการส่งของ
แล้วเสรจ็ สว่นปี 2561 มี PCC ขึ้นทะเบียน 13 ทีม ได้เสนอของบประมาณแล้ว อยูร่ะหว่างรอรับจัดสรรงบประมาณ
ขอให้ PCC เขียนโครงการขอใช้งบประมาณจากแม่ข่าย 
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง งบประมาณที่ไดร้ับ สามารถนำามาบูรณาการเพื่อใช้ใน 3 ทีมได้หรือไม่ 
นายแพทยส์ฤษดิ์เดช เจริญไชย สามารถนำามาใช้รว่มกันได้  ขอชี้แจงเพิ่มเติมงบประมาณที่ได้รับเป็นของงวดแรก ซ่ึงมี
เกณฑใ์นการจัดสรรแตกต่างกันเป็น 2 rate แต่งวดสองจะนำา PCC ที่ผา่นเกณฑ์ทั้งหมด มาเฉลี่ยงบประมาณให้เท่ากัน 
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ประธาน ขอให้เร่งรัดการใช้งบประมาณและปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ 
สาธารณสุขอำาเภอเมืองนนทบรี กรณีที่นำาเงินบำารุงไปใช้ในการดำาเนินการแล้ว จะสามารถนำางบประมาณน้ีไปใช้คืนได้
หรือไม่  
นายแพทยส์ฤษดิ์เดช เจริญไชย ไม่สามารถนำาไปใช้คืนเงินบำารุงได้  ต้องใช้เพื่อการดำาเนินการที่เป็นโครงการขอใหม่ 
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลพระน่ังเกล้า 

1. ขอขอบคุณโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งที่ช่วยดูแลผู้ป่วย ในช่วงที่โรงพยาบาลพระน่ังเกล้าประเมิน HA
2. ขอขอบคุณสถาบันบำาราศนราดรู ที่ช่วยรับซักผ้าให้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพราะบริษัทที่ทำาสัญญา

เครื่องเสียจึงไม่ได้ดำาเนินการให้  
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
ผู้อำานวยการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสตูรการเป็นข้าราชการทีด่ี ให้กับกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ของจังหวัด
ปทุมธานีและนนทบุรี เป้าหมาย 130 – 150 คน ในวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2561  
ประธาน  ขอให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประสานกับวิทยาลัยพยาบาลฯ นำาข้าราชการที่ไดร้ับการบรรจุแต่ยังไม่
ผา่นการอบรม ให้ไดร้ับการอบรมดว้ย 
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนนทบุรี  ประจำาเดือน เมษายน 2561
กิจกรรมการส่งบตัรรายงานผู้ป่วย

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2561 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้รับบัตรรายงาน
ผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) จากสถานบริการเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาทั้งในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด จำานวน 1,604 ฉบับ ส่งทันเวลา 1,310 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91.67 ไมท่ันเวลา จำานวน 294 ฉบับ  ร้อยละ
18.33
สถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ระหว่างวนัที่ 1 –29 เมษายน 2561  สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นนทบุรี ได้รับรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจากสถานบริการเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาทั้งใน
จังหวัดและต่างจังหวัด จำานวน  15  โรค ผู้ป่วยทั้งหมด  1,409  ราย  โรคที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน สูงสุดได้แกโ่รค
อุจจาระร่วง อัตราป่วยเท่ากับ 64.33  รองลงมา คือ โรคอาหารเป็นพิษ ไข้เลือดออก ไข้ไมท่ราบสาเหตุ และตาแดง  อัตราป่วย
เท่ากับ 15.56, 8.78, 6.19 และ 6.02  ตามลำาดับ  โรคที่จำานวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2556-2560)
ซ่ึงทางระบาดวิทยาให้สังเกตว่ามีการระบาดในพื้นที่ ช่วงเดือนเมษายน คือโรค อาหารเป็นพิษ และไข้เลือดออก
สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ

ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2561  ถึงวันที่  25 เมษายน 2561 สำานักงานสาธารณสุขจังหวดันนทบุรี  ได้รับ
รายงานผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษจำานวนทั้งสิ้น   1143 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย 95.62  ต่อประชากรแสนคน ไม่มี
รายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน มกราคมจำานวนผู้ป่วย เท่ากับ 474 ราย  จำานวนผู้ป่วยเดือนนี้ 
( เมษายน ) น้อยกว่าเดือนที่แล้ว (มีนาคม)จำานวน 52 ราย ซ่ึงใกล้เคียงกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังช่วงเวลาเดียวกัน 
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

จากรายงานของสำานักระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2561 19  ของ
ประเทศ เป็นอันดับที่ 1 ของเครือข่ายบริการ ท่ี 4 (193 ราย /16.05 ต่อประชากรแสนคน)

  จากรายงาน รง.506 ของสำานักงานสาธารณสุขจังหวดันับต้ังแต่วันท่ี  1 มกราคม 2561  ถึงวันที่ 29 เมษายน
2561  สำานักงานสาธารณสขุจงัหวัดนนทบุร ีไดร้บัรายงานผูป่้วยโรคไข้เลอืดออกจำานวนท้ังส้ิน ท้ังสิน้  255 ราย  คิดเป็น
อตัราป่วย   21.33  ต่อประชากรแสนคน มรีายงานผู้เสียชีวิต 1  ราย   อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 0.08
อตัราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ  0.39 และมีจำานวนสูงกว่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน  5  เท่า
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อำาเภอที่มีอัตราป่วยสูงกว่า 10 ต่อประชากรแสนคน มี 4 อำาเภอ คืออำาเภอเมือง อำาเภอบางบัวทอง  อำาเภอ
ไทรน้อย  และอำาเภอปากเกร็ด ดว้ยอตัราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 28.69, 24.61, 23.95  และ 21.17
ตามลำาดับ  สำาหรับอำาเภอบางบัวทอง มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนของอำาเภอ เท่ากับ
0.38  และอัตราป่วยตาย ร้อยละ 1.54

พิจารณาจำานวนผู้ป ่วยเท ียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย ้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่าท ุกอ ำาเภอ ยกเว ้นอ ำาเภอ
บางกรวย มีจำานวนสูงกว่ามัธยฐานในช่วงเวลาเดียวกัน และมแีนวโน้มสูงเพิ่มขึ้น 
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
 1. ขอให้ทุกโรงพยาบาลเร่งรัดการบันทึกข้อมูลการคัดกรองใน TB Online ของทุกกลุ่ม ขอให้โรงพยาบาล
พระน่ังเกล้าเร่งรัดการบันทึกข้อมูลการคัดกรองแรงงานต่างด้าว
 2. การรณรงค์ลดการบาดเจ็บทางถนน ช่วงสงกรานต์ 11 – 17 เมษายน 2561 มีผู้บาดเจ็บ 252 ราย 
มีผู้เสียชีวติ 8 ราย ( เสียชีวติ ณ จุดเกิดเหตุ 5 ราย ) ยานพาหนะที่ประสบเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

1. ประเด็นหารือจากการตรวจสอบภายใน
       1.1 การจา่ยชำาระหนี้กรณที ี่ไม ่ถ ึง 5,000 บาทต่อรายการ สามารถจ่ายชำาระหนี้เป ็นเง ินสดได้

    หร ือไม ่ การจ ่ายช ำาระหน ี้กรณ ีท ี่ไม ่ถ ึง 5,000 บาทต ่อรายการ ให ้ช ำาระเป ็นเช ็ค เพ ื่อ  
               สามารถตรวจสอบได้ ยกเว้นกรณีจา่ยค่าสาธารณูปโภค คา่นำ้ามันเชื้อเพลิง ชำาระเป็น เงินสด โดย 

      การสำารองจ่ายก่อนได้ และรีบทำาบันทึกเบิกจา่ยให้ถูกต้อง และทำาเช็คจา่ยคืนผู้ที่สำารองจา่ย  
1.2 การเก็บรักษาเงินรายได้ไวโ้ดยไม่นำาฝากธนาคาร โดยให้เหตุผลว่ามวีงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

           การเก็บรักษาเงินรายได้ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) โดยไม่นำาฝากธนาคาร ต้องเก็บไว้ในตู้นิรภัย
      (ห้ามเก็บไว้กับตวั) และต้องมีการลงชื่อการรับส่งเงินทุกครั้ง และขอให้ยึดตามระเบียบ 

 2. ความกา้วหน้างบลงทุนปี 2561  หาผู้ขายได้ครบทุกรายการแล้ว ขอให้โรงพยาบาลชุมชนทีท่ำาสัญญาแลว้
               เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
 3. ผลการเบิกจ่ายงบดำาเนินงาน งบของกลุ่มงานยาเสพติดมีปัญหาในการส่งเรื่องกลับไปให้โรงพยาบาลบันทึก 
              PO ให้เรียบร้อยก่อน  ในสว่นของสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย (สสอ.เมือง และ
               สสอ.บางกรวย เบิกได้ตามเป้าหมาย) 
มติท่ีประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อพจิารณา

ไม่มี
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอื่นๆ  
ประธาน 

ขอให้สาธารณสุขอำาเภอทุกแห่งทำาเรื่องการบริหารงานบุคคลผ่านนายอำาเภอก่อน แล้วจึงเสนอมาที่สำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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ปิดการประชุม  เวลา ๑ 6.๐ 0 น.
          

       
(นายสุทธิพงศ์ หัสดิเสวี)    (นายไชยาภรณ์  ใจอู่)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ    นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการพิเศษ
ผู้จดรายงานการประชุม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

  ผูต้รวจรายงานการประชุม


