
1

รายงานการประชุมติดตามประเมินผลงานสาธารณสุข ประจำาปี พ.ศ. ๒๕ 61
ประจำาเดือนเมษายน ครั้งท่ี 5 / ๒๕ 61 วันท่ี 30 เมษายน 2561 เวลา 09.30 –  12.00 น.

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

ผู้มาประชุม
1. นายแพทย์วัฒนา โรจนวิจติรกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
2. นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
3. นางอัมพร  วารินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.นนทบุรี
4. นางธนสรณ์ ศรใีช้ประวัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการพิเศษ สสจ.นนทบุรี
5. นายลอยชาย บุญปลื้ม แทนหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พระน่ังเกล้า
6. นางพรรณราย  ขำาพิมพ์ แทนรองผูอ้ำานวยการฝา่ยการพยาบาล รพ.พระน่ังเกล้า 
7. นางจิตติมา  นาครินทร์ แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.พระน่ังเกล้า
8. เภสัชกรหญิงวรรณวิไล ณ ระนอง ผูร้ับผิดชอบ RDU โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า
9. นางเรณู คำาชุม แทนหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
10. ทันตแพทย์หญิงกุลภทัร แต้มสำาเภาเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
11. นายไชยาภรณ์ ใจอู่ แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
12. นางชยานันท์ อุ้ยตา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
13. นางอรอนงค์ วัฒนากูล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไมต่ิดต่อฯ
14. นางสุนันทา นันทน์มาโนชญ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
15. นางบรรจง หนูแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
16. นางสาวภาลดี ยิ้มแย้ม แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
17. นางสิรภทัร พงศ์ปิยะไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคณุภาพและรูปแบบบริการ
18. นางกนกพร สายสวุรรณนที หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
19. นางทพิวิมล ชนะสงคราม   แทนหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
20. เภสัชกรหญิงอรนุช  รัตนศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
21.นายวิชัย  รตันกรฑีากุล หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
22.นางสดุเอื้อม โชติอิ่มอุดม แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป รพ.บางบัวทอง 
23. นางกติติยา สาริสุต หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล รพ.บางบัวทอง
24.นางสาวอรทัย กิตตินุกูลกิจ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางบัวทอง
25.นางสาวสุปราณี เสงี่ยมลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.บางบัวทอง
26.นายเฉลียว คำาเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม รพ.บางบัวทอง
27. นางจินตนา อักษรสารสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป รพ.ปากเกร็ด
28.นางพรสวรรค์ ศรีคำาไทย หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล รพ.ปากเกร็ด 
29.นางสาวพรรณี มานิตย์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.ปากเกรด็
30.นางพันธกานต์   ประสิทธิเม หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.ปากเกรด็
31.เภสัชกรนพดล สหสุนทรวุฒิ ผูร้ับผิดชอบ RDU รพ.ปากเกรด็
32.นางสาวอญวดี ศิริโยธา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทัว่ไป รพ.บางกรวย
33.นางสกุล  ทองเปลว หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลบางกรวย
34.นางสาวจินตนา ไวกยี หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางกรวย
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35.ทันตแพทย์หญิงมยุรี ธนะทิพานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.บางกรวย
36.เภสัชกรรชต จริชัยธร ผูร้ับผิดชอบ RDU รพ.บางกรวย
37.นางอัญชลี เย็นสบาย หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รพ.บางใหญ่
38.นางสทุิน  เอมเสม หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางใหญ่
39.นางนงลกัษณ์ ทรัพย์สำาเริง แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.บางใหญ่
40.เภสัชกรหญิงศุภวรรณ กฤษณะทรัพย์ ผูร้ับผิดชอบ RDU รพ.บางใหญ่
41.นางสาววัฒนา  อ่อนเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทัว่ไป รพ.ไทรน้อย
42.นางสาวกรุณรัตน์ วายโสกา หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รพ.ไทรน้อย
43.นางละเอียด แก้วจรัส หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.ไทรน้อย
44.นางชรารินทร์ มุ้ยจีน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.ไทรน้อย
45.นางสาวประภาวดี สุขสวัสดิ์ แทนผู้รับผิดชอบ RDU รพ.ไทรน้อย
46.นางจันทรา รักษ์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทัว่ไป รพ.บางบัวทอง 2
47.นางสาวสมพร หุ่นเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล รพ.บางบัวทอง 2
48.นางสาวเสาวณี ปิตะปิลันธน์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางบัวทอง 2
49.นางสาวจิรัชยา ทองจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.บางบัวทอง 2
50.เภสัชกรอรวรรณ ตู้ทอง ผูร้ับผิดชอบ RDU รพ.บางบัวทอง 2
51.นายนพรจุ  ป่ินทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ สสอ.บางบัวทอง
52.นายเกศชัย  บุญธรรม ผอ.รพ.สต.หมู่5 บางบัวทอง
53.นางสาวเพชรรตัน์ สวุรรณรินทร์ ผอ.รพ.สต.คลองตาคล้าย
54.นางสาวดารา จ้อยใบ ผอ.รพ.สต. หมู่12 บางบัวทอง
55.นางสาวพวิยา ไสยรัตน์ ผอ.รพ.สต.บางไผ่
56.นายพรศักดิ์ พันธวิทย์ ผอ.รพ.สต.หมู่ 11 บางรักใหญ่
57.นางจันทนา มงคล ผอ.รพ.สต.หมู่3 บางคูรดั
58.นางสาวบุษรา  ปุ๊แง ผอ.รพ.สต.วดัเต็มรัก
59.นางอภัสรา ลาตีฟี ผอ.รพ.สต.สุเหร่าแดง
60.นายละเอิบ อิ่มมาก ผอ.รพ.สต.สุเหร่าเขียว
61.นางเยาวภา ศรีบุรินทร์ ผอ.รพ.สต. วัดลำาโพ
62.นายภริมย์ ทรพัย์นุช ผอ.รพ.สต.หมู่ 7 ลำาโพ
63.นางจันทนา  แจ่มจำารัส ผอ.รพ.สต.โรงกระโจม
64.นางนารรีัตน์  จันทรวิรจุ ผอ.รพ.สต.บ้านบางแพรก
65.นางอำาพันธ์ เนียมเทศ ผอ.รพ.สต.วดัลาดปลาดุก
66.นายวิทยา ช่างสกั นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ สสอ.ปากเกร็ด
67.นางสาวนุชรี เข็มมะลัง นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ปากเกร็ด
68.นายไพโรจน์  ธาระวาส ผอ.รพ.สต.ประเสริฐอิสลาม 
69.นางนิตยา เชื้อผู้ดี ผอ.รพ.สต.บางตลาด
70.นางสาวขวัญทพิย์  เฮงไป๋ ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่
71.นางนภาพร  วัฒนะไพบูลย์สุข ผอ.รพ.สต.บางพดู
72.นางสายฝน  ชมภูนุช ผอ.รพ.สต.บางตะไนย์
73.นายจักรกฤษณ์ จันทน์วัฒน์ ผอ.รพ.สต.คลองพระอุดม
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74.นางปราณี  เรี่ยวแรง ผอ.รพ.สต.วดับางบัวทอง
75.นางบุษบา อภัยพิม ผอ.รพ.สต.วดัเชิงเลน (หมู่ 8 ตำาบลทา่อิฐ)
76.นางพรรณ์นิภา เกิดน้อย รักษาการผอ.รพ.สต.ทา่อิฐ
77.นายสน่ัน ผันโพธิ์ ผอ.รพ.สต.วดัศาลากุล (หมู่ที่3 ตำาบลเกาะเกร็ด)
78.นางสาวมาลินี ชมชื่น ผอ.รพ.สต.เกาะเกร็ด
79.นายชรินทร์ ศึกษากิจ ผอ.รพ.สต.อ้อมเกรด็
80.นายทวีสุข  เหล่าทวีคุณ ผอ.รพ.สต.คลองข่อย
81.นางสริิอร ผันโพธิ์ รก.ผอ.รพ.สต.วัดศรีเขต (หมู่ที่10 ตำาบลคลองข่อย)
82.นางทองอา เพ็งแจ่ม ผอ.รพ.สต. บางพลับ
83.นางลดัดาวัลย์ ธเนศอนุกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ สสอ.บางกรวย
84.นางเคลื่อน คงสม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำานาญงาน สสอ.บางกรวย
85.นายสรุศักดิ์ เนียมปาน นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ สสอ.บางกรวย
86.นางเอมพร ศรีอำาไพ ผอ.รพ.สต.บางกรวย
87.นางสาวสุนันทา พูลกิจวัฒนา ผอ.รพ.สต.วดับางไกรใน
88.นางวิภาภรณ์  เกิดนาค  ผอ.รพ.สต.บางสีทอง
89.นายมนต์ชัย เรืองวรรณ ผอ.รพ.สต.บางขนุน
90.นายเอกสิทธิ์ ศรีชัวชม ผอ.รพ.สต.พระยาอนุบาลดติถกรรม(เสน โกศะโยดม)ฯ
91.นางรุ่งทพิย์ นันทสุนทร ผอ.รพ.สต.บางขุนกอง
92.นางสาวพัชรีน เพ็ชรไพฑรูย์ ผอ.รพ.สต. วัดหูช้าง
93.นางสาวจรวยพร  อินทร์จันทร์ ผอ.รพ.สต.บางคูเวียง
94.นายชิน ขวัญเมือง ผอ.รพ.สต.มหาสวัสดิ์
95.นายเสน่ห์  คลา้ยบัว ผอ.รพ.สต.ปลายบาง
96.นายพีระพนต์  บุญศรีสด ผอ.รพ.สต.วดัสุนทรธรรมมกิาราม
97.นายอนุรุทธ โกศัยศาสตร์ ผอ.รพ.สต.ศาลากลาง
98.นายจิระเดช ทองเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ สสอ.บางใหญ่ 
99.นางมริศลา ตัญญวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ สสอ.บางใหญ่ 
100. นางพรทิพย์  รกัแจ้ง ผอ.รพ.สต.บางใหญ่
101. นางสธุิดา  สมเชื้อ แทนผอ.รพ.สต.บ้านคลองโยง
102. นายโฆสิต  สุนทรห้าว ผอ.รพ.สต.บ้านหนองกางเขน
103. นายอนุรักษ์ ผวิผ่อง ผอ.รพ.สต.บางแม่นาง
104. นายสายัณห์  กลั่นเกษร ผอ.รพ.สต.บางเลน
105. นางสาวกฤติญา ศรีดาธรรม แทนผอ.รพ.สต.เสาธงหิน
106. นางสุภทัรา คร้ามสมอ ผอ.รพ.สต.วิหารประชา
107. นางนันทวัน  กันเจริญ ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่
108. นางนันทกาญจน์  พูนพิพัฒน์ ผอ.รพ.สต.บ้านดอนตะลุมพุก
109. นายปัญญาวุธ คงดั่น นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ สสอ.ไทรน้อย
110. นายวัชรพล พุฒิแก้ว ผอ.รพ.สต.วดัราษฎร์นิยม
111. นางชมษร อมลวรรณ ผอ.รพ.สต.คลองลากค้อน
112. นายนิธิพงศ์  ทรัพย์แกว้ ผอ.รพ.สต.ตลาดวดัมะเกลือ
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113. นางสาวสรุีรตัน์ ถมทรพัย์ แทนผอ.รพ.สต.วัดเพรางาย
114. นายชาญ  บัวเผื่อน ผอ.รพ.สต.ปากคลองหม่อมแช่ม
115. นางแดงน้อย  พ่วงรัก ผอ.รพ.สต.วดัปลายคลองขุนศรี
116. นางระพพีรรณ เหมือนแก แทนผอ.รพ.สต.วัดยอดพระพิมล
117. นายพรชัย  พุมมะละ ผอ.รพ.สต.บ้านคลองสิบศอก
118. นายยทุธนา  ตันตะโยธิน ผอ.รพ.สต.วดัคลองขวาง
119. นายประสพ ศรีอินทร์สทุธิ์ ผอ.รพ.สต.วดัคลองเจ้า
120. นายประสาร  ชา้งกระทัด ผอ.รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
121. นายสำาเริง ปานป่ิน นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ สสอ.เมือง
122. นางเพียงตา ชูศิรโิรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ สสอ.เมือง
123. นายอัฏฎางศ์ ดาวเจริญ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำานาญงาน สสอ.เมือง
124. นางมยรุี พวงศรี ผอ.รพ.สต.ตลาดขวัญ
125. นางจันทร์ทพิย์  เมืองประดิษฐ์ แทนผอ.รพ.สต.ทา่ทราย
126. นางสาวรัตนา ทองแสง แทน ผอ.รพ.สต.ทานสัมฤทธิ์
127. นางนเรศร์ ธรรมศิริ ผอ.รพ.สต.วดัโชติการาม
128. นางปภาชุดา อึ๊งภากรณ์ ผอ.รพ.สต.บางไผ่
129. นายอนุชา  นิลกำาแหง ผอ.รพ.สต.บางศรีเมือง
130. นางอวยพร กฤษฎาธีระ ผอ.รพ.สต.บ้านวัดแคใน
131. นางจิตประณต ไทยประดิษฐ์ ผอ.รพ.สต.บางกรา่ง
132. นายสน่ัน แตงบัว แทนผอ.รพ.สต.บ้านวดัแดง
133. นายธวัช ผึ่งแช่ม ผอ.รพ.สต.บ้านวัดไทรม้าเหนือ
134. นางบุญส่ง วิหคเหิร ผอ.รพ.สต.บ้านบางรักน้อยหมู่ 3
135. นางสรุีรตัน์  จุลประสิทธพิงษ์ ผอ.รพ.สต.บางรักน้อย หมู่ 5
136. นายอมร  มุ่งดี ผอ.รพ.สต.บางประดู่
137. นายวัฒนชัย โกศิยะกุล ผอ.รพ.สต.ไขแสงกำาเนิดมี

ผู้ไม่มาประชุม(เน่ืองจากติดราชการ)
1. หัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติด
2. หัวหน้าฝา่ยบริหารทัว่ไป รพ.บางใหญ่
3. ผูร้ับผิดชอบงาน RDU รพ.บางบัวทอง
4. ผอ.รพ.สต.บางเขนหมู่ 7 อำาเภอเมือง

ผู้รว่มประชุม 
1. นายแพทย์อำารุง  เลียวรักษ์โอฬาร โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า
2. นางนงนุช อุดมสินคา้ โรงพยาบาลบางกรวย
3. นางสดุาวรรณ์ ลิ่มอกัขรา กลุ่มงานควบคุมโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
4. นางสาวพัชรา เกิดแสง กลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตร์สาธารณสุข
5. นายสทุธพิงศ์ หัสดิเสวี กลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตร์สาธารณสุข
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ผู้สังเกตการณ์  
1. นางสาวณัฏฐช์ุดา ถ่ินมหาสวัสดิ์ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป
2. นายสมเกียรติ บุญทาวงศ์ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป
3. นางสวุรรณา ห่านสิงห์ กลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตร์สาธารณสุข

เริม่ประชุม เวลา 09.30 น. 

ก่อนวาระประชุม ประธานแสดงความยินดีกับนางนงนุช อุดมสินคา้ พยาบาลวิชาชพีชำานาญการ โรงพยาบาลบางกรวย
ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำาปี พ.ศ. 2560 และ นายอำารุง เลียวรักษ์โอฬาร นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า ไดร้ับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวดันนทบุรี ประจำาปี พ.ศ. 2560

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
  1. ขอให้ผู้บริหารกำาชับข้าราชการทุกคนปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผน วินัย อย่างเคร่งครัด การแต่งกายและ
      การวางตัวขอให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับงานพระราชพธิี การถวายพานพุ่ม ขอให้ขึ้นไปวาง
      พานพุ่มเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการและผู้ถือพานพุ่ม เพื่อให้กระชับเวลา 
  2. ผู้ว่าราชการจังหวดันนทบุรี มีนโยบายให้จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดสะอาด ให้มกีารคัดแยกขยะต้นทาง 
      ที่พกัอาศัยในพื้นที่ราชการตอ้งสะอาด  
   3. จากการประชุมตรวจสอบภายในที่ผ่านมา พบวา่ยังมีหลายประเด็นยังไม่ชัดเจน จึงขอให้หัวหน้ากลุ่มงาน    
       บริหารทั่วไปมาชี้แจงทำาความเข้าใจให้ตรงกัน 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเดือนมีนาคม 2561 ครั้งที่ 4 /2561
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรือ่งสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แล้ว

 ไม่มี    
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ  
นายแพทยส์ฤษดิ์เดช เจริญไชย ปฏิบัติหน้าท่ี นายแพทย์เช่ียวชาญ ดา้นเวชกรรมป้องกัน 
1. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ : คลินิกหมอครอบครวั หลังจากที่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขลงเยี่ยม
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 
มีข้อมูลกลุ่มวัย ข้อมูลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง  มีการประเมินแบบ holistic มีเป้าหมาย 3 ระดับได้แก่ บุคคล ครอบครัว
ชุมชน และมี 3 กระบวนการได้แก่ ดูแลตามมาตรฐาน  ติดตามต่อเน่ือง ดูแลโดยแพทย์และทีม
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จำาแนกได้เป็น 9 กลุ่ม  โดยใช้เครือข่าย อสค. CG แพทย์และทีม (ขั้นตำ่า แพทย์ 1 พยาบาล 2 นักวิชาการ 2 ) ให้การ
ดูแลที่แตกตา่งกันในแต่ละกลุ่ม  โดยโรงพยาบาลเป็นพี่เลี้ยง สนับสนุนบุคลากรตามความเหมาะสม และจดัระบบ 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
ผอ.รพ.สต.ไขแสง กำาเนิดมี ขอเสนอให้พิจารณานำาระบบสารสนเทศมาใชใ้นการติดตามผู้ป่วย TB เช่นให้ผู้ป่วยแชร์
โลเคชั่นในไลน์ 
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
ผู้แทนรองผู้อำานวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า 

ประชาสัมพันธ์ ว ันที่ 12 พฤษภาคม เป็นวันพยาบาลสากล ทางสภาพยาบาลจังหวัดนนทบุร ีรว่มกัน
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จะจดัประชุมวิชาการในเรื่องการนิเทศและกฏหมาย ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่
โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า ค่าลงทะเบียน 400 บาท 
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนนทบุรี  ประจำาเดือน เมษายน 2561
กิจกรรมการส่งบตัรรายงานผู้ป่วย

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2561 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้รับบัตรรายงานผู้
ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) จากสถานบริการเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาทั้งในจังหวัดและต่าง
จังหวัด จำานวน 1,604 ฉบับ ส่งทันเวลา 1,310 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91.67 ไมท่ันเวลา จำานวน 294 ฉบับ  ร้อยละ 18.33
สถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ระหว่างวันที่ 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
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สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ
ตั้งแต่วนัที่  1 มกราคม 2561  ถึงวันที่  25 เมษายน 2561 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  ได้รับรายงาน

ผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษจำานวนทั้งส้ิน   1143 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย 95.62  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน มกราคมจำานวนผู้ป่วย เท่ากับ 474 ราย  จำานวนผู้ป่วยเดือนนี้ ( เมษายน ) น้อยกว่าเดือนที่แล้ว
(มีนาคม)จำานวน 52 ราย ซ่ึงใกล้เคียงกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังช่วงเวลาเดียวกัน 
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

จากรายงานของสำานักระบาดวิทยา ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2561 19  ของประเทศ เป็น
อันดับที่ 1 ของเครือข่ายบริการ ที่ 4 (193 ราย /16.05 ต่อประชากรแสนคน)

จากรายงาน รง.506 ของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนับต้ังแต่วันที ่ 1 มกราคม 2561  ถึงวันที่ 29 เมษายน 2561
สำานกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรุ ีไดร้บัรายงานผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออกจำานวนทัง้สิน้ ทัง้สิน้  255 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย
21.33  ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1  ราย   อตัราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ    0.08   อัตราผู้ป่วยตาย
เท่ากับร้อยละ  0.39 และมีจำานวนสูงกว่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน  5  เท่า

อำาเภอที่มีอัตราป่วยสูงกว่า 10 ต่อประชากรแสนคน มี 4 อำาเภอ คืออำาเภอเมือง อำาเภอบางบัวทอง  อำาเภอไทรน้อย
และอำาเภอปากเกร็ด ด้วยอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 28.69, 24.61, 23.95  และ 21.17 ตามลำาดับ  สำาหรับ
อำาเภอบางบัวทอง มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนของอำาเภอ เท่ากับ 0.38  และอตัราป่วยตาย
ร้อยละ 1.54

พิจารณาจำานวนผู้ป ่วยเท ียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย ้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่าท ุกอ ำาเภอ ยกเว ้นอ ำาเภอ
บางกรวย มีจำานวนสูงกว่ามัธยฐานในช่วงเวลาเดียวกัน และมแีนวโน้มสูงเพิ่มขึ้น 
นายแพทยส์ฤษดิ์เดช เจริญไชย หากต้องการสิ่งสนับสนุนขอให้ประสานที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
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 
นายแพทยส์ฤษดิ์เดช เจริญไชย หากมีผู้เสียชีวิตที่มีคา่ PS score > 0.75 ต้องมีการทบทวน 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

1. ประเด็นหารือจากการตรวจสอบภายใน
1.1 การจ่ายชำาระหนี้กรณีที่ไม่ถึง 5,000 บาทต่อรายการ สามารถจ่ายชำาระหนี้เป็นเงินสดได้หรอืไม่
     การจา่ยชำาระหนี้กรณทีี่ไม่ถึง 5,000 บาทต่อรายการ ให้ชำาระเป็นเช็ค เพื่อสามารถตรวจสอบได้

               ยกเว้นกรณีจ่ายค่าสาธารณูปโภค คา่นำ้ามันเชื้อเพลิง ชำาระเป็นเงินสดโดยการสำารองจ่ายก่อนได้ 
                และรีบทำาบันทึกเบิกจา่ยให้ถูกต้อง และทำาเช็คจา่ยคืนผู้ที่สำารองจ่าย  

1.2 การเก็บรักษาเงินรายได้ไวโ้ดยไม่นำาฝากธนาคาร โดยให้เหตุผลว่ามวีงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
           การเก็บรักษาเงินรายได้ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) โดยไม่นำาฝากธนาคาร ต้องเก็บไว้ในตู้นิรภัย
                  (ห้ามเก็บไว้กับตัว) และต้องมกีารลงชื่อการรับส่งเงินทุกครั้ง และขอให้ยึดตามระเบียบ 
 2. ความก้าวหน้างบลงทุนปี 2561  หาผู้ขายได้ครบทุกรายการแล้ว ขอให้โรงพยาบาลชุมชนทีท่ำาสัญญาแลว้
               เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
มติท่ีประชุม : รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อพจิารณา
ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอื่นๆ  
นางอมัพร วารินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ

ขอเชิญผู่้รับผิดชอบงาน Long Term Care ประชุมต่อหลังปิดประชุม
มติท่ีประชุม : รับทราบ

ปิดการประชุม  เวลา ๑ 2.๐ 0 น.
          

       
(นายสุทธิพงศ์ หัสดิเสวี)    (นายไชยาภรณ์  ใจอู่)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ             นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการพิเศษ
ผู้จดรายงานการประชุม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

  ผูต้รวจรายงานการประชุม


