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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล และพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัดจังหวัดนนทบุรี 
ประจําเดือนพฤษภาคม  ครั้งท่ี 6 / 2561 วันท่ี 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 –  16.00 น. 

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

ผูมาประชุม  
1. นายแพทยวัฒนา โรจนวิจิตรกุล  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
2. นายแพทยประสิทธิ์ มานะเจริญ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกลา 
3. นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย  ปฏิบัติหนาท่ีนายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน 
4. นางธนสรณ ศรีใชประวัติ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.นนทบุรี 
5. นายแพทยวิชัย รัตนภัณฑพานิชย  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางกรวย 

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

11.  แพทยหญิงจอมสุรางค โพธิสัตว  แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา 

12. ดร.ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม   แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุร ี

13.  นายอนนต  ละอองนวล   แทนผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขฯ 

14. นายกีรติ คุณวโรตน   แทนผูอํานวยการสํานักสาธารณสุขฯ เทศบาลนครนนทบุรี 
15. นางจตุพร วิเชียรโชติ   แทนผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ เทศบาลนครปากเกร็ด 

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

21. นายประพัฒน ประคอง   สาธารณสุขอําเภอปากเกร็ด 

22. เภสัชกรวิวัติ สุขลิ้ม   หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

23. ทันตแพทยหญิงกุลภัทร แตมสําเภาเลิศ หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
24. นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล   หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

25. นางชยานันท อยตา   หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป  
26. นางอรอนงค วัฒนากูล   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 

27. นางสุนันทา นันทนมาโนชญ  หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ   
28. นางอรนภา วีระชุนย   แทนหัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

29. นางสาวภาลดี  ยิ้มแยม   แทนหัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

30. นางสิรภัทร พงศปยะไพบูลย  หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

31. นางกนกพร สายสุวรรณนที   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
32. นางทิพวิมล ชนะสงคราม   แทนหัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ 

33.  เภสัชกรหญิงอรนุช  รัตนศึกษา  หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
34.  นายวิชัย รัตนกรีฑากุล   หัวหนากลุมงานนิติการ 
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ผูไมมาประชุม(เนื่องจากติดราชการ) 

1. ผูอํานวยการสถาบันโรคทรวงอก 

2. ผูอํานวยการสถาบันบําราศนราดูร 

3. ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางบัวทอง 

4. ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางกรวย 

5. ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 

6. หัวหนากลุมงานยาเสพติด 

 
ผูรวมประชุม  

1. นายแพทยวิชัย โสพัศสถิตย   ประธานสาขาโรคไต รพ.พระนั่งเกลา 

2. แพทยหญิงภัทร สิทธิการิยกุล  ผูชวยผอ.ฝายสิทธิประโยชน ศูนยการแพทยปญญาฯ 

3. นางนันทวัน นารตัน   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

4. นางสาวพัชรา เกิดแสง   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
5. นายสุทธิพงศ  หัสดิเสวี   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 
ผูสังเกตการณ   

1. นางสาวณัฏฐชุดา ถ่ินมหาสวัสดิ์  กลุมงานบริหารท่ัวไป 

2. นายสมเกียรติ บุญทาวงศ   กลุมงานบริหารท่ัวไป 
 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   

1. การถายโอนภารกิจใหทองถ่ิน หลักเกณฑเหมือนเดิม แตใหไปทบทวนวิธีการและการใหการชวยเหลือดาน 
    งบประมาณ และขอใหทุกคนรับฟงขอมูลขาวสารโดยใชสติ อยาตื่นตระหนก 

2. ตามท่ีกระทรวงการคลังมีหนังสือสั่งการลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 เรื่องการจางลูกจางชั่วคราว  
    กับ พกส.ป 2561 ขออยาตื่นตระหนก ผบริหารกระทรวงสาธารณสุขไดเจรจากับกระทรวงการคลัง และ  
    แจงชะลอการบังคับใชออกไปกอน 

3. กระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือใหระงับการโยกยาย ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 เพ่ือจัดกรอบโครงสราง  
  4. ขอใหทุกโรงพยาบาลตรวจคัดกรองผูปวยเสพสารเสพติด ตลอด 24 ชั่วโมง 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมเดือนเมษายน 2561 ครั้งท่ี 5 /2561 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
 ไมมี     

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ   
การพัฒนาคุณภาพบริการ Service Plan สาขาโรคไต โดย นายแพทยวิชัย โสพัศสถิตย ประธานสาขา 

  สถานการณ การคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผูปวยDM/HT จังหวัดนนทบุรียังดําเนินการไดนอยอยูเม่ือเทียบกับ
จังหวัดในเขต 4 เดิมใหคัดกรองดวยการตรวจปสสาวะหรือเลือด แตปจจุบันตองตรวจท้ัง 2 อยาง  การชะลอความเสีอ
มของไตมีผลงานรอยละ 51.41 (เกณฑรอยละ 66 ) โดยโรงพยาบาลบางบัวทอง 2 และโรงพยาบาลปากเกร็ด  
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ผานเกณฑ  การจําแนกตาม Stage พบวาระยะ 1 - 3 มีจํานวนมาก จึงตองชะลอไมใหเขาสูระยะท่ี 4 ไดดําเนินการ 
Mini CKD Clinic ในรพ.สต. เพ่ือชวยลดผูปวยในโรงพยาบาล ใน 5 ปยอนหลัง พบวาอัตราตายของผูปวย End Stage 
Renal Failure และ Acute Renal Failure ลดลง อัตราตายของผูปวย CAPD คงท่ี อัตราติดเชื้อทางชองทอง CAPD 
ลดลง จังหวัดนนทบุรีมีหนวยไตเทียม 20 หนวย รวม 300 เครื่อง (1 เครื่องใหบริการได 3 รอบ /วัน) ซ่ึงเพียงพอ (ตาม
เกณฑตองมีไมนอยกวา 112 เครื่อง) ไดมีการวางแผนการดูแลในทุกระดับ  Primary ใชทีมหมอครอบครัวดําเนินการ , 
Secondary มี CKD  NCD Clinic และ Palliative , Tertiary มี Hemodialysis การบริจาคอวัยวะดําเนินการไดดี   
ประเด็นพัฒนา บูรณาการ Service Plan 4 สาขา ( ไต / NCD / แผนไทย / RDU ) ในการลดการใช NSAIDs ในผูปวย
โรคเรื้อรัง มีตัวอยางท่ีดําเนินการไดดีท่ีอําเภอไทรนอย ปญหาอุปสรรค โรงพยาบาลบางแหง (บางกรวย , บางบัวทอง , 
บางบัวทอง2) ยังขาด PD Nurse , ผูปวย CAPD ในเวลากลางวัน ไมมีคนดูแลเปลี่ยนน้ํายา ทําแผล ควรมีเจาหนาท่ี รพ.
สต.เขาไปดูแลในรูป NODE , เครื่อง HD เพ่ือรองรับผูปวยฉุกเฉิน ยังไมเพียงพอ  
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย การใหเจาหนาท่ี รพ.สต. เขาไปดูแล เปนเรื่องดีกับผูปวย แตตองคํานึงถึงความพรอม
ของ รพ.สต.ท่ีมีภาระงานมาก  
ประธาน  หลักการ ไมพยายามเพ่ิมงานใหเจาหนาท่ี รพ.สต. ขอใหพิจารณาหาแนวทางอ่ืนเชน out source  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย ปฏิบัติหนาท่ี นายแพทยเช่ียวชาญ ดานเวชกรรมปองกัน  
 1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ : จากการประชุม สป.สัญจร เม่ือเดือนผานมา 
ปลัดกระทรวงขอใหเรงรัดการจัดประชุม พชอ.  ของนนทบุรีไดมีการบูรณาการรวมกับ ไทยนิยมย่ังยืน ขอให
สาธารณสุขอําเภอปรึกษาประเด็นขับเคล่ือนกับนายอําเภอ กอนการประชุม พชอ. โดยใหมีประเด็นท่ีเกี่ยวกับสวน
ราชการอ่ืนเปนหลัก และใหประชาชนมีสวนรวมมากข้ึน  
 2. แนวทางการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว : ไดจัดทํารางแนวทางการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวของเขต 
4 โดยมี 1) กรอบแนวคิด 2) รูปแบบ 3) SIPOC 4) บทบาทหนาท่ีบุคลากร 5) ตัวช้ีวัดเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 
(โอนเงินให CUP) 

ประธาน การจัดสรรงบประมาณของ PCCหลักเกณฑควรมีความชัดเจนวาสวนไหนให รพ.สต. สวนไหนใหแมขาย   
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
นางธนสรณ ศรีใชประวัติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
  ขอใหผูอํานวยการโรงพยาบาลทุกแหง กํากับการคัดกรองภาวะแทรกซอน Secondary Prevention ในผูปวย 
DM/HT ซ่ึงมีผลกับการไดรับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนผูปวยโรคเรื้อรัง และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณใหเพียงพอ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ   
หัวหนากลมงานคมครองผูบริโภคฯ  
 1. เรื่องจากการประชุมกรมการจังหวัด 

 1) นายสาโรจน กาลศิริศิลป ยายมาปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยสํานักพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 2) การจัดอบรมสัมมนา ตองจัดในโรงแรมท่ีไดรับอนุญาต ตาม พรบ.โรงแรม 

 3) คณะกรรมการของสวนราชการตางๆ ท่ีแตงตั้งข้ึน ตามกฏหมาย ตองจัดประชุมเพ่ือแกไขปญหา 
              ความเดือดรอนของประชาชน 

 4) จังหวัดสะอาด ตามนโยบาย 11 ขอ และใหสวนราชการและผูรับบริการ รวมมือกัน 

 5) หนวยงานท่ีจางออแกไนเซอรจัดงาน ตองควบคุมกํากับใหด ี

 6) ปฏิทินงานสําคัญของจังหวัด 

  วันท่ี 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดลอม มีกิจกรรมทําความสะอาด ท่ีวัดศรีประวัติ อําเภอบางกรวย 

  วันท่ี 7 มิถุนายน เปดงานทุเรียนนนท ท่ีหางเซนทรัล เวสเกต 

  วันท่ี 8 มิถุนายน พระองคเจาโสมสวลีฯ จะเสด็จ งานกิติยากร ท่ีกระทรวงพาณิชย 
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  วันท่ี 9 มิถุนายน วันคลายวันสวรรคต รัชกาลท่ี 8 มีพิธีวางพวงมาลา  ท่ีศาลากลาง  
   และงานประมูลทุเรียนนนท  
  วันที 10 มิถุนายน ออกสลากกาชาดจังหวัด ท่ีหางเซนทรัลเวสเกต หนวยงานใดจําหนายสลากไมหมด 

   ขอใหรีบคืน และงานถนนสะอาด ถนนกาญจนาภิเษก 

  วันท่ี 20 มิถุนายน จังหวัดเคลื่อนท่ี วัดหูชาง บางกรวย 

  วันท่ี 26 มิถุนายน วันตอตานยาเสพติด ปลอยแถวกวาดลางยาเสพติด ท่ีศาลากลาง  
2. เรื่องสั่งการจากนายอําพล อังคภากรณกุล รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุร ี

 1) ใหขาราชการใสเสื้อเหลืองตลอดเดือนกรกฏาคม 

 2) ขาราชการท่ีไปตางประเทศในชวงงานเฉลิมพระชนมพรรษา ( 28 กรกฎาคม ) ถือวาไมเหมาะสม 

 3) ขาราชการ หามยุงเก่ียวกับการพนัน 

 4) ใหสวนราชการ จายคาเก็บขยะ (สวนราชการไมไดรับการยกเวน) 
3. เรื่องน้ําตูหยอดเหรียญ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 การผลิตนําดื่ม นําบริโภค  
จากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ เปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ การควบคุมกํากับในเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน  
การขออนุญาต เปนเรื่องของเจาพนักงานทองถ่ิน ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
จัดอบรมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. สถานการณเครื่องสําอางคและอาหารเสริม ผูวาราชการจังหวัดใหความสําคัญ เนื่องจากสงผลกระทบกับประชาชน 
จังหวัดนนทบุรีมีท่ีผลิตอาหารเสริม 42 แหง  สถานท่ีผลิตเครื่องสําอางค 671 แหง ขอมูลในเดือนพฤษภาคม มีการ
ตรวจฉลาก 230 รายการ พบความผิดฉลากอาหารเสริมไมถูกตอง 6 ราย เครื่องสําอางค 27 ราย หลังจากวันท่ี 23 
พฤษภาคม 2561 เครื่องสําอางคตองมี GMP หลังจากไดรับ GMP จะออกตรวจภายใน 3 เดือน ผูวาราชการจังหวัด ให
บูรณาการรวมกับฝายปกครอง ทหาร ตํารวจ ในการออกตรวจ  บุคลากรสาธารณสุขท่ี review สินคาอาหารเสริม/
เครื่องสําอางค จะผิดวินัยและผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปญหาอุปสรรคคือ การขออนุญาตสถานท่ีผลิต ขอตรงผาน
โปรแกรม ไปท่ีสวนกลาง ทําใหพ้ืนท่ีไมทราบสถานท่ีตั้ง แนวทางการแกไข ขอใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและ 
โรงพยาบาลชวยตรวจสอบในพ้ืนท่ี 

ประธาน  การจดัอบรมในโรงแรม ใหขอใบอนุญาตโรงแรมมาแนบประกอบการเบิกจายดวย   ุ
มติท่ีประชุม : รับทราบ     
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกลา  

แจงท่ีประชุมวา นายแพทยดิเรก ดีศิริ นายแพทยชํานาญการพิเศษ ไดรับแตงตั้งเปน รองผูอํานวยการ 
ฝายการแพทย ทานท่ี 2 ของโรงพยาบาลพระนั่งเกลา  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี จัดอบรมหลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดีของจังหวัดปทุมธานีและ
นนทบุรีเรียบรอยแลว    
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางใหญ พยาบาลจบใหมมาปฏิบัติงานแลว แตตองกลับไปติวเพ่ือสอบใบประกอบวิชาชีพ  
ขอเสนอใหวิทยาลัยพยาบาลพิจารณาหาแนวทางจัดติว กอนท่ีจะจบมาปฏิบัติงาน หรือเปลี่ยนเปนวันหยุดราชการ  
เพ่ือความสะดวกของหนวยงานตนสังกัด  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
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รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนนทบุรี  ประจําเดือน พฤษภาคม 2561 
กิจกรรมการสงบัตรรายงานผูปวย 

ระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
ไดรับบัตรรายงานผูปวยท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) จากสถานบริการเครือขายการเฝาระวังโรคทางระบาด
วิทยาท้ังในจังหวัดและตางจังหวัด จํานวน 2,155 ฉบับ สงทันเวลา 1,781 ฉบับ คิดเปนรอยละ 82.65 ไมทันเวลา 
จํานวน 374 ฉบับ คิดเปนรอยละ 17.35 
สถานการณการเฝาระวังทางระบาดวิทยา  

ระหวางวันท่ี 1 -- 31 พฤษภาคม 2561  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ไดรับรายงานโรคท่ีตองเฝา
ระวังทางระบาดวิทยาจากสถานบริการเครือขายการเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยาท้ังในจังหวัดและตางจังหวัด จํานวน  
15  โรค ผูปวยท้ังหมด  1,842  ราย  โรคท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคน สูงสุดไดแกโรคอุจจาระรวง อัตราปวย
เทากับ 83.40  รองลงมา คือ โรคอาหารเปนพิษ ไขเลือดออก ไขไมทราบสาเหตุ และปอดบวม  อัตราปวยเทากับ 
17.65, 14.72, 11.54 และ 7.86 
สถานการณโรคไขเลือดออก 

จากรายงานของสํานักระบาดวิทยา ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 – 30 พฤษภาคม  2561 มีผูปวย
ไขเลือดออกท้ังประเทศ จํานวนb13,164 ราย คิดเปนอัตราปวย 20.00 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 19 ราย คิด
เปนอัตราปวยตาย รอยละ 0.14  นนทบุรีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคน เทากับ 10.29 สูงเปนอันดับท่ี 16 ของ
ประเทศ และอันดับท่ี 1 ของเครือขายบริการท่ี 4  

จากรายงาน รง.506 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี   นับตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี  
31 พฤษภาคม 2561  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ไดรับรายงานผูปวยโรคไขเลือดออกจํานวนท้ังสิ้น ท้ังสิ้น 
452 ราย คิดเปนอัตราปวย 37.81  ตอประชากรแสนคน มีรายงานผูเสียชีวิต 1  ราย อัตราตายตอประชากรแสนคน 
เทากับ 0.08 อัตราผูปวยตายเทากับรอยละ 0.22 และมีจํานวนสูงกวาชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา และคามัธยฐาน 5 
ปยอนหลังในชวงเวลา 3.8 เทา 

อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคืออําเภอ   เมือง อัตราปวยเทากับ 16.55  ตอประชากรแสน
คน รองลงมาคือ   อําเภอ บางบัวทอง,  อําเภอ ปากเกร็ด,  อําเภอ บางกรวย,  อําเภอ ไทรนอย,  อําเภอ บางใหญ, 
อัตราปวยเทากับ  15.14 ,  14.53 ,  6.35 ,  4.79 ,  2.87 ตามลําดับ 

ในระดับตําบลพบวาใน  4 สัปดาห (สัปดาหท่ี 17-20) ตําบลท่ีมีผูปวยตอเนื่อง 4 สัปดาห  ประกอบดวย 
ตําบลตลาดขวัญ บางกระสอ ทาทราย อําเภอเมือง  ตําบลบางพูด เกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด และ ตําบลบางบัวทอง  
ละหาร และบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง  โดยพบวาท้ัง 6 อําเภอ มีตําบลท่ีมีผูปวยตอเนื่อง  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
ผูแทนหัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ  
 1. นําเสนอผลการเปรียบเทียบระหวางคา HI CI ท่ีพ้ืนท่ีรายงานเทียบกับ จํานวนผูปวยในตําบลเดียวกัน  
 2. การติดตามผูปวย TB ในพ้ืนท่ี พบวามีการติดตามมากข้ึน ท่ีไมพบผูปวยสวนใหญเนื่องจาก ขอมูลท่ีอยู 
ไมถูกตอง จากการประเมิน Cohort ตุลาคม – ธันวาคม อยูในระหวางรักษาและsuccess ประมาณ รอยละ 85 ขาดยา 
5 ราย เสียชีวิต 10 ราย  

นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย เรื่องไขเลือดออกจากการนําเสนอคา HI Ci พบวาหลายอําเภอ มีคา HI CI สูง แต
จํานวนผูปวยนอก บางอําเภอ มีคา HI CI ต่ํา แตจํานวนผูปวยสูง อาจเปนเพราะวา อําเภอท่ีพบคา HI CI สูง และทําลาย 
ทําใหลดแหลงเพาะพันธ สวนอําเภอท่ีพบคา HI CI ต่ํา อาจเปนเพราะยังไมพบแหลงเพาะพันธท่ีซอนอยู จึงทําใหมีจํานวน
ผูปวยมาก  เรื่อง TB และไขเลือดออก ยังมีปญหาความถูกตองของการสอบถามท่ีอยูผูปวย ขอฝากโรงพยาบาลท่ี
สอบถามผูปวยใหความสําคัญกับท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพท ถาผูปวย TB ไมไดรับการติดตามและขาดยา จะสงผล 
กระทบ 
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ประธาน ฝากเทศบาลชวยควบคุมโรคไขเลือดออก ชวงนี้มีการระบาดมาก ในเรื่องการคัดกรอง TB ขอใหคัดกรอง 
เจาหนาท่ีใน สสอ.และ รพ.สต.ดวย แมจะไมใชเปาหมายของกระทรวง เนื่องจากมีโอกาสสัมผัสกับผูปวย  

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป  
1. ความกาวหนางบลงทุนป 2561  หาผูขายไดครบทุกรายการแลว ขอใหโรงพยาบาลชุมชนท่ีทําสัญญาแลว 
    เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ถาครบกําหนดสงของแลวบริษัทไมสงของ ใหเรียกคาปรับดวย  

 2. ผลการเบิกจายงบดําเนินงานของทุกกลมงานและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ขอใหเรงรัดการเบิกจาย 

 3. ใหทุกโรงพยาบาลเตรียมความพรอมในการจางเหมาบริการปงบประมาณ 2562 

 4. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีจะดําเนินการจายเงินสวัสดิการขาราชการ เชน คารักษาพยาบาล คาเลา
เรียนบุตร คาเชาบาน เงินยืมราชการ และคาวัสดุท่ีมีมูลคาไมถึง 5,000 บาท ผานระบบ KTB Corporate Online โดย
จะโอนเงินเขาบัญชีเงินเดือนโดยตรง ท้ังนี้ ในปงบประมาณนี้จะดําเนินการเฉพาะสวนของ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ในสวนของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และ โรงพยาบาลชุมชน จะดําเนินการในลําดับถัดไป 

ประธาน ขอใหคณะกรรมการตรวจรับของ ทําหนังสือแจงเตือนกอนครบกําหนด และทําหนังสือสงวนสิทธิ์ทันทีเม่ือครบ
กําหนด 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   
หัวหนากลมงานบริหารท่ัวไป  

นางชยานันท อยตา หัวหนากลมงานบริหารท่ัวไป สสจ. ลาติดตามคูสมรส เพ่ือไปปฏิบัติราชการ ณ สหพันธรัฐ
รัสเซีย มีระยะเวลา 2 ป ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2563  

มติท่ีประชุม : รับทราบ  
 
 
ปดการประชุม  เวลา 16.00 น. 

 

           
 (นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี)        (นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

ผูจดรายงานการประชุม       ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 
 
 


