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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล และพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัดจังหวัดนนทบุรี 
ประจําเดือน สิงหาคม  ครั้งท่ี 9 / 2561 วันท่ี 30 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 –  16.00 น. 

ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ผูมาประชุม  

1. นายแพทยวัฒนา โรจนวิจิตรกุล  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
2. นายแพทยประสิทธิ์ มานะเจริญ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกลา 
3. นางอัมพร วารินทร    นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ดานสงเสริมพัฒนา 

4. นางธนสรณ ศรีใชประวัติ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   
5. ทันตแพทยววิัฒน  ธาราสมบัติ  แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลบางกรวย 

6. นายแพทยชูศักดิ์ วรงคชยกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางใหญ 
7. นายแพทยประพุทธ ลีลาพฤทธิ์  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง 
8. นายแพทยอนุกูล เอกกุล   ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากเกร็ด 
9. แพทยหญิงมาลี สิริสุนทรานนท  ผูอํานวยการโรงพยาบาลไทรนอย 
10. นายแพทยกวิตม ซ่ือม่ัน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง ๒ 

11.  นายศรายุทธ นามเมือง    แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุร ี

12. นายกีรติ คุณวโรตม   แทนผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครนนทบุร ี

13.  นางจตุพร วิเชียรโชติ   แทนผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ เทศบาลนครปากเกร็ด 

14. นายเจริญชัย เปรมจันทรวงษ  สาธารณสุขอําเภอเมืองนนทบุรี 
15. นายสันติ โพธิ์ทอง    สาธารณสุขอําเภอบางกรวย 
16. นายสมคิด ออนปรางค   สาธารณสุขอําเภอบางใหญ 
17. นายเสนห เกิดนาค    สาธารณสุขอําเภอบางบัวทอง 
18. นายบุญสง แกวจรัส   สาธารณสุขอําเภอไทรนอย 

19. นายประพัฒน ประคอง   สาธารณสุขอําเภอปากเกร็ด 

20. เภสัชกรวิวัติ สุขลิ้ม    หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

21. ทันตแพทยหญิงกุลภัทร แตมสําเภาเลิศ หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
22. นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล   หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

23. นางอรอนงค วัฒนากูล   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 

24. นางสุนันทา นันทนมาโนชญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ   
25. นางบรรจง หนูแกว    หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

26. นางสาวภาลดี ยิ้มแยม   แทนหัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

27. นางสิรภัทร พงศปยะไพบูลย  หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

28. นางสาวจุฑามาศ รังศาสตร   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
29. นางสาวสุธาทิพย แยมฟก   หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ 

30.  เภสัชกรหญิงอรนุช  รัตนศึกษา  หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
31.  นางสาวมนัญชยา มีแกว   แทนหัวหนากลุมงานนิติการ 
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ผูไมมาประชุม(เนื่องจากติดราชการ) 

1. ผูอํานวยการสถาบันโรคทรวงอก 

2. ผูอํานวยการสถาบันบําราศนราดูร 

๓. ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา 

๔. ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขฯ 

๕. ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางบัวทอง 

๖. ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางกรวย 

๗. ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 

 
ผูรวมประชุม  

1. แพทยหญิงภัทร สิทธิการิยกุล  ผูชวยผอ.ฝายสิทธิประโยชน ศูนยการแพทยปญญาฯ 

2. แพทยหญิงสุนทราภรณ ฐิตสมานนท ประธานสาขาตา รพ.พระนั่งเกลา 

3. นางสาวสุพัตรา บุญเสริม   เลขาสาขาตา รพ.พระนั่งเกลา 

4. นายแพทยเกรียงไกร โพธานันท  ประธานองคกรแพทย รพ.พระนั่งเกลา 

5. นางกนกพร สายสุวรรณนที  กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

6. นางสุวัชรา เจตนเสน   กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

7. นางสาวภัสกร อ่ิมสมบูรณ  กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

8. นางสาวพัชรา เกิดแสง   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

9. นายสุทธิพงศ  หัสดิเสวี   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 
ผูสังเกตการณ   

1. นายสมเกียรติ บุญทาวงศ   กลุมงานบริหารท่ัวไป 

๒. นายนิมิต รัตนรงคําภรณ   สถาบันสิรินธรฯ 

 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
 
กอนวาระประชุม  

- ประธานมอบมอบประกาศเกียรติคุณ โรงพยาบาลมาตรฐาน Green & Clean Hospital ระดับดีมากไดแก โรงพยาบาล
ศรีธัญญา สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพแหงชาติ    

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
1. ขอใหเจาหนาท่ีทุกคนสมัครจิตอาสา ทําความดีดวยหัวใจ ในสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 10 

2. จังหวัดนนทบุรีเปนจังหวัดสะอาด ปลอดขยะและน้ําเสีย ปายรณรงคตางๆ ท่ีติดไวท่ีสวนราชการ เม่ือหมดระยะเวลา
แลว ขอใหปลดออก 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมเดือนกรกฎาคม 2561 ครั้งท่ี 8 /2561 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
 ไมมี     
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ    
การพัฒนาคุณภาพบริการ Service Plan สาขาตา โดย แพทยหญิงสุนทราภรณ ฐิตสมานนท ประธานสาขา 

 สาขาตา ดําเนินการประเด็นหลัก 4 เรื่องไดแก 1) โรคตอกระจก อัตราการคัดกรองสายตาผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป 
เกณฑรอยละ 75 ผลงานนนทบุรี 45.68 อําเภอไทรนอยสูงสุด 90.83 , ผูปวย BC ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน 
เกณฑรอยละ 85 ผลงานนนทบุรี 94.54 , มีระยะเวลารอคอยเฉลี่ย 22.26 วัน , LV ผาใน 90 วัน รอยละ 91.93 ,
โรงพยาบาลท่ีมีผลการดําเนินการผาตัดตอกระจก ไดแก โรงพยาบาลพระนั่งเกลา โรงพยาบาลบางกรวย โรงพยาบาล 
บางบัวทอง ศูนยการแพทยปญญาฯ ชลประทาน  2) โรคตอกระจก โรคเบาหวานข้ึนจอประสาทตา อัตราการคัดกรอง 
DR เกณฑรอยละ 60 ผลงานนนทบุรี 31.59 ซ่ึงไดผลงานนอยกวาปท่ีผานมา เนื่องจาก ติดขัดเรื่องงบประมาณ ทําให
การออกหนวยลาชา คาดวาในปงบประมาณถัดไป ผลงานนาจะดีข้ึน เนื่องจากมีโรงพยาบาลหลายแหงไดรับเครื่อง 
Fundus Camera ไปแลว และมีการอบรมการแปลผลภาพถายจอประสาทตา เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 , ผูปวย 
High Risk DR ท่ีไดรับการรับการรักษาภายใน 30 วัน เกณฑรอยละ 100 ผลงานนนทบุรี 100 3) โครงการเด็กไทย
สายตาดี อัตราการวัดสายตาในเด็ก ป.1 ปการศึกษา 2561 ท่ีลงขอมูลในโปรแกรม VISION 2020 ไดผลงานรอยละ 
40 ขอให รพ.สต.ประสานใหคุณครู คัดกรองเด็กเพ่ิมข้ึน เม่ือพบผิดปกติ ใหสงตอมาท่ีโรงพยาบาลพระนั่งเกลา , ปนี้ไมมี
ความชัดเจนในการไดรับแวนตา ในสวนของจังหวัดนนทบุรีจะเขียนผลการวัดสายตา เพ่ือใหผูปกครองพาเด็กไปตัดแวน 
สวนผูปกครองท่ีฐานะไมดี อาจตองรอรับบริจาค  4) การพัฒนาศูนยเชี่ยวชาญทางจักษุ โรงพยาบาลพระนั่งเกลาเปน
ศูนยโรคจอประสาทตาของเขตสุขภาพท่ี 4 บริการในเขตจังหวัดนนทบุรี และรับสงตอกรณี การฉีดยาเขาน้ําวุนลูกตา  
(IVT) จากปทุมธานี (โรงพยาบาลพระนั่งเกลามีจักษุแพทยจอประสาทตา 1 คน หองผาตัด 1 หอง ผาตัด 1 วัน/สัปดาห) 
ตนเดือนกันยายนโรงพยาบาลพระนั่งเกลาจะไดรับบริจาค ชุดอุปกรณสายนําแสงเลเซอรชนิดสวมศีรษะ (LIO) เพ่ือรักษา 
ROP ในทารกแรกเกิด , โรงพยาบาลพระนั่งเกลาเปนศูนยปลูกถายกระจกตาของเขตสุขภาพท่ี 4 (เขต 4 มีศูนยฯท่ี 
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา โรงพยาบาลสระบุรี ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ องครักษ ศูนยการแพทยปญญาฯ 
ชลประทาน) ดําเนินงานรวมกับสาขารับบริจาคและปลูกถายอวัยวะ โดยดําเนินการท้ังโครงการดวงตาสดใส เทิดไท 84 
พรรษา มหาราชินี และ โครงการพาผูปวยรอปลูกถายกระจกตากลับบาน  เขต 4 ดําเนินการได 73 ตา ของจังหวัด
นนทบุรี (โรงพยาบาลพระนั่งเกลาและศูนยการแพทยปญญาฯ ) ดําเนินการได 35 ตา กอนมีโครงการผูปวยตองรอ 4 ป 
หลังมีโครงการผูปวยใชเวลารอคอยเพียง 2 ป 4 เดือน (เร็วสุด 7 เดือน) หลังผาตัดพบวาสายตาดีข้ึน โดยสามารถ
มองเห็นดีข้ึนมากกวา 3 แถว รอยละ 76.47 , แนวทางการพัฒนาบริการ 1) สงเสริมให รพ.สต./โรงพยาบาลชุมชน 
ทุกแหง มีและใช snellen box และ Fundus Camera ไดเต็มศักยภาพ 2) ประเมินผลหลังอบรมเจาหนาท่ีของ
โรงพยาบาลชุมชนท่ีเก่ียวของในการแปลผลภาพถายจอประสาทตาไดเอง 3) รวมออกหนวยเชิงรุกสถานบริการท่ียังไมมี
เครื่อง Fundus Camera ภายในจังหวัด 4) ขอความรวมมือกับครูและภาคสวนท่ีเก่ียวของในการเรงคัดกรองเด็ก
นักเรียน 5) ขอความรวมมือทุกสถานบริการลงชอมูลใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง ท้ังในสวนของ VISION2020 
และ HDC 6) ขอความรวมมือคนหาผูปวยในโครงการพาผูปวยกลับบาน , ขอฝากให รพ.สต.ตรวจสอบ snellen box  
ใหไดตามมาตรฐาน   
ประธาน  มอบกลุมงานบริหารท่ัวไป ตรวจสอบและแกไขใหถูกตอง ขอขอบคุณประธานสาขาท่ีนําเสนอผลการ
ดําเนินงาน  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
นางธนสรณ ศรีใชประวัติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
1. ใหทุกหนวยงาน ยกเลิกการเรียกเอกสารสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานจากผูมาติดตอราชการ โดยมี
แนวทางดําเนินการ 3 แนวทาง ไดแก 1) เชื่อมโยงขอมูลกับฐานขอมูลทะเบียนราษฏรของกระทรวงมหาดไทย  
2) การใชโปรแกรมสําหรับอานบัตรประจาํตัวประชาชน smart card  3)  สแกนหรือถายเอกสารเอง (หามเรียกเก็บจาก
ผูมารับบริการ)   นอกจากนี้ยังใหทุกสวนราชการ ปกหมุด พิกัดสถานท่ีราชการใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561 
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2. งบลงทุนป 2562 จังหวัดนนทบุรีไดรับจัดสรรประมาณ 87 ลานบาท กอสราง 5 รายการ ประมาณ 7 ลานบาท 
ครุภัณฑของโรงพยาบาลพระนั่งเกลาประมาณ 43 ลานบาท , โรงพยาบาลชุมชนประมาณ 28 ลานบาท , รพ.สต.(PCC) 
ประมาณ 7 ลานบาท , ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประมาณ 5 แสนบาท ในสวนท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดําเนินการให
พ้ืนท่ี ไดแก บานพัก รพ.สต. 3 หลัง , เข่ือนก้ันน้ําพรอมรั้ว 2 แหง , ครุภัณฑคอมพิวเตอร 4 รายการ , ครุภัณฑ PCC 
12 รายการ  และในสวนของโรงพยาบาลพระนั่งเกลา โรงพยาบาลชุมชน ท้ังหมดอยูระหวางประชุมคณะกรรมการจัดทํา
รูปแบบรายการและราคากลาง คาดวาจะดําเนินการไดทันในเดือนตุลาคม 2561  
3. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ผลการตรวจประเมิน 14 แหง 
ผาน 7 แหง ไมผาน 7 แหง ขอใหทุกแหงท่ียังไมสงเอกสาร เรงรัดการดําเนินการ  
4. โครงการสาธารณสุข 100 ป หมออนามัยหวงใยประชาชน สรางชุมชนปลอดขยะ รวมขจัดภัยไขเลือดออก ใหดําเนิน
กิจกรรม 1) รณรงคสิ่งแวดลอมปองกันโรคไขเลือดออก 4 ครั้ง และการเยี่ยมบาน 2) การมีสวนรวมในการออกกําลังกาย 
งบประมาณกิจกรรมท่ี 1 และ 2 รวมกัน  23,620 บาทตอ รพ.สต. 3) จัดสรางท่ีพักขยะติดเชื้อ งบ 35,000 บาท ตอ
แหง จังหวัดนนทบุรีไดรับจัดสรร  12 แหง (บางใหญ 4 , บางกรวย 8) เบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในกันยายน 2561   
ประธาน  ขอใหผูบริหารควบคุมกํากับการดําเนินงานงบลงทุนใหทันตามกําหนดเวลา , ขอใหผูบริหารใหความสําคัญกับ
การดําเนินการ ITA มอบหมายใหกลุมงานบริหารท่ัวไปทําความเขาใจกับพ้ืนท่ีใหชัดเจน , การสรางท่ีพักขยะติดเชื้อให
เสนอผูมีอํานาจตามปกติ    
มติท่ีประชุม : รับทราบ    
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ  

ขอใหรพ.สต.ท่ีมีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตั้งอยู แจงใหผูประกอบการมาขออนุญาตตามกฎหมายท่ี 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอให โรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง รวบรวมคําขอพรอมรูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว เพ่ือจัดทําบัตรพนักงานเจาหนาท่ี ตาม พรบ.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ สงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

มติท่ีประชุม : รับทราบ     
ผูแทนศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน  

 ศูนยการแพทยปญญาฯชลประทาน เชิญชวนรวมทอดผาปาสามัคคี หารายไดจัดซ้ืออุปกรณการแพทย ในวันท่ี 
4 กันยายน 2561 ณ วัดชลประทานฯ   
ประธาน  ขอใหจัดทําหนังสือสงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือชวยประชาสัมพันธ 
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
ผูแทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุร ี

 ประชาสัมพันธ เชิญชวน เดินวิ่งการกุศล ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณรอบกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือหารายไดจัดซ้ืออุปกรณการเรียนของนักศึกษาและจัดซ้ืออุปกรณทางการแพทยใหกับ โรงพยาบาลศรีธัญญา  
ประธาน  ขอใหจัดทําหนังสือสงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือชวยประชาสัมพันธ 
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
ผูแทนเทศบาลนครนนทบุรี 
1. เทศบาลนครนนทบุรี เชิญชวนให รพ.สต. หนวยงาน องคกร ประชาชน ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จัดทําโครงการ
สงเสริมสุขภาพ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครนนทบรุี (งบสปสช.เหลือประมาณ 60 ลานบาท)   
2. เทศบาลนครนนทบุรีเริ่มเปดใหบริการหนวยไตเทียม 4 unit ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2561  
ประธาน  ขอใหกลุมงานประกันสุขภาพ ตรวจสอบหลักเกณฑ วาหนวยงานใดเขาเง่ือนไขบาง 

มติท่ีประชุม : รับทราบ   
ผูอํานวยการโรงพยาบาลไทรนอย 

 ขอประชาสัมพันธ เชิญชวนรวมวิ่งการกุศล ในวันท่ี 23 กันยายน 2561 ท่ี วัดไทรใหญ  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
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รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนนทบุรี  ประจําเดือน สิงหาคม 2561 

กิจกรรมการสงบัตรรายงานผูปวย 
ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม -27 สิงหาคม 2561  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีบัตรรายงานผูปวยท่ีตอง

เฝาระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) จากสถานบริการเครือขายการเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยาท้ังในจังหวัดและ
ตางจังหวัด จํานวน 2,307 ฉบับ สงทันเวลา 1,892 ฉบับ คิดเปนรอยละ 78.73 
สถานการณการเฝาระวังทางระบาดวิทยา  

ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม - 27 สิงหาคม 2561  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ไดรับรายงานโรคท่ีตอง
เฝาระวังทางระบาดวิทยาจากสถานบริการเครือขายการเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยาท้ังในจังหวัดและตางจังหวัด 
จํานวน 17 โรค ผูปวยท้ังหมด 1,776 ราย โรคท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคน สูงสุด ไดแก  โรคอุจจาระรวง อัตรา
ปวยเทากับ 70.35  รองลงมา คือ ไขเลือดออก อาหารเปนพิษ ไขไมทราบสาเหตุ และปอดบวม อัตราปวยเทากับ 
21.16, 13.30, 12.97 และ 11.46  ตามลําดับ  
สถานการณโรคไขเลือดออก 

จากรายงานของสํานักระบาดวิทยา ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 28 สิงหาคม 2561  เครือขาย
บริการท่ี 4 พบผูปวยสะสม จํานวน 4,744 ราย คิดเปนอัตราปวย 90.12 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 18 ราย  
คิดเปนอัตราตาย 0.34 ตอประชากรแสนคน อัตราปวยตาย รอยละ 0.38 นนทบุรี ปวยเปนอันดับท่ี 10 ของประเทศ 
เปนอันดับท่ี 1 ของเครือขายบริการ ท่ี 4 (129.94 ตอประชากรแสนคน)  เสียชีวิต 6 ราย อัตราปวยตาย รอยละ 
0.38 

จากรายงาน รง.506 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี   นับตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 
25 สิงหาคม 2561 (สัปดาหท่ี 33)  จังหวัดนนทบุรีมีผูปวยสะสม จํานวน 1,5862 ราย คิดเปนอัตราปวย 130.67 
ตอประชากรแสนคน มีรายงานผูเสียชีวิต 6 ราย คิดเปนอัตราปวยตาย รอยละ 0.38 

อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด คือ อําเภอบางบัวทอง อัตราปวยเทากับ 202.94 ตอประชากร
แสนคน รองลงมาคือ อําเภอไทรนอย และอําเภอเมือง อัตราปวยเทากับ 182.05 และ 129.37 ตามลําดับ  สําหรับ
ผูปวยเสียชีวิต  พบวามีในพ้ืนท่ี 2 อําเภอ  คือ อําเภอบางบัวทอง และอําเภอบางใหญ ซ่ึงมีจํานวนตาย เทากับ 4 และ 2 
ราย คิดเปนอัตราตายตอประชากรแสนคน เทากับ 1.44 และ 1.51  อัตราปวยตาย รอยละ 1.59 และ 0.75 

พิจารณาจํานวนผูปวยในชวง 4 สัปดาหท่ีผานมา (วันท่ี 29 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2561)  จังหวัดนนทบุรี 
มีจํานวนผูปวยเพ่ิมข้ึนจํานวน 339 ราย อําเภอท่ีมีจํานวนผูปวยเพ่ิมสูงสุด คือ อําเภอบางบัวทอง แบงตามระดับการ 
เฝาระวัง จังหวัดนนทบุรีพบอําเภอสีเหลือง 1 อําเภอ คืออําเภอบางกรวย ท่ีเหลือเปนอําเภอสีแดง คือพบผูปวยทุกตําบล 

ระดับตําบล  มีรายงานพบผูปวยไขเลือดออก รวม 49 ตําบล คิดเปนรอยละ 94.23 พบเปนตําบลสีแดง 28 
ตําบล รอยละ 53.85  ตําบลสีเหลือง สีเขียว และสีขาว รอยละ 19.23, 19.23 และ 7.69 ตามลําดับ ในจํานวนนี้ 
พบวาอําเภอบางบัวทอง มีตําบลท่ีเปนสีแดง คือผูปวยตอเนื่อง อยางนอย 3 ใน 4 สัปดาห รอยละ 100  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ  

1. ปจจัยท่ีทําใหผูปวยไขเลือดออกเสียชีวิตไดแก มีโรคประจําตัว ชื้อยารับประทานเอง มาโรงพยาบาลชา วินิจฉัย
ผิดพลาด การรักษาลาชา บานผูปวยมีคา HI CI สูงทุกท่ี ในโรงเรียนและในวัดมีคา CI สูง  
2. ขอใหทุกอําเภอเรงรัดการติดตามผูปวยวัณโรค  รายงานผลการคัดกรองกลุมเสี่ยงวัณโรคท่ีพบเปนวัณโรค กลุมผูสัมผัส 
คัดกรอง 1,166 พบรอยละ 13 , กลุมบุคลากร คัดกรอง 3,330 พบรอยละ 2 , กลุม B24 คัดกรอง 1,924 พบ 
รอยละ 27 , กลุม COPD/ผูสูงอายุ/โรคปอด คัดกรอง 1,578 พบรอยละ 12 , กลุมผูปวยเบาหวานคัดกรอง 2,811 
พบรอยละ 15 , กลุมผูตองขัง คัดกรอง 4,379 พบรอยละ 15 , กลุมแรงงานขามชาติ คัดกรอง 3,112 พบรอยละ 7 , 
กลุมโรคอ่ืนๆ คัดกรอง 2,233 พบรอยละ 11   
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ประธาน ไดมีการเสนอไปท่ีกรมควบคุมโรคแลว เพ่ือใหพิจารณาตัดกลุมท่ีมีอัตราการพบผูปวยนอย แตเปนภาระงานใน
การคัดกรองและการบันทึกจํานวนมาก  

มติท่ีประชุม : รับทราบ  
นางสุวัชรา เจตนเสน กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคําสั่งแตงต้ังขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน
กระทรวง และลูกจางชั่วคราว ตามโครงสรางกฎกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 มีผลตั้งแตวันท่ี 14 มิถุนายน 2560 
ใหเจาหนาท่ีทุกคน ตรวจสอบและดูตําแหนงของตนเอง ตามโครงสรางใหม  ในการจัดพิมพหนังสือราชการตอไป   

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

1.ใหทุกหนวยบริการท่ีมี อสม.ในสังกัด ดําเนินการปดบัญชี โครงการสงเสริมสนับสนุน อสม.เชิงรุกและใหรีบดําเนินการ
จายคาปวยการใหถึงเดือน มิถุนายน 2561 และสงสําเนาใบโอนเงินและสําเนาหนาสมุดธนาคาร สงให สํานักงาน
สาธารณสขุจังหวัดนนทบุรี ภายใน 14 กันยายน 2561 

2.ขอแจงกําหนดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรูของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วันท่ี 24 – 26 กันยายน 
2561 จังหวัดเพชรบุร ี

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทย 

กรมการแพทยแผนไทย แจงวาใน ป 2562 ปรับ KPI รอยละผูรับบริการ จะไมนับรวมการสงเสริมสุขภาพ  
นับเฉพาะผูมารักษา เปาหมายรอยละ 18.5  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   

6.1 โครงการหมอชวนว่ิง 50 ป แพทยสภา โดย นายแพทยเกรียงไกร โพธานันท ประธานองคกรแพทย 
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 

 ในวาระท่ีแพทยสภา ครบรอบ 50 ป และ กระทรวงสาธารณสุข ครบรอบ 100 ป แพทยสภาจึงจัดทําโครงการ
หมอชวนวิ่ง จะมีการแบงสายวิ่ง 15 สาย แตละสายจะมีคฑา ซ่ึงจะสงตอกันไปทุกๆระยะทาง 35 กิโลเมตร มืดท่ีจังหวัด
ใด จังหวัดนั้นจัดงานเลี้ยง โดยรูปแบบการจัดงาน คาใชจาย การหารายได ใหเปนสิทธิ์ของผูจัดงาน  เปาหมายเพ่ือใหชวน
คนมารวมวิ่งเพ่ือออกกําลังกาย สายแรกไกลสุดจะเริ่มวิ่งในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 และสายอ่ืนจะเริ่มทยอยตามกัน
มา โดยจะท้ัง 15 สายจะมาบรรจบกันท่ีกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงตรง
กับวันครบรอบวันกอต้ังกระทรวงสาธารณสุข สําหรับในสวนของจังหวัดนนทบุรี รอความชัดเจนจากแพทยสภา ในการ
กําหนดหนาท่ีใหกับจังหวัดนนทบุรี แลวจึงมาแบงหนาท่ีกันในแตละหนวยงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอีกครั้ง  

ประธาน มอบหมายใหโรงพยาบาลพระนั่งเกลา มานําเสนอความกาวหนา และรูปแบบการดําเนินงานในท่ีประชุมครั้ง
ตอไป  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 
 
 



7 
 

ปดการประชุม  เวลา 16.00 น. 
 

           
 (นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี)        (นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
ผูจดรายงานการประชุม       ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 
 


