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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล และพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัดจังหวัดนนทบุรี 
ประจําเดือน กรกฎาคม  ครั้งท่ี 8 / 2561 วันท่ี 7 สิงหาคม 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. นางอัมพร วารินทร    นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ดานสงเสริมพัฒนา 

5. นางธนสรณ ศรีใชประวัติ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   
6. นายแพทยวิชัย รัตนภัณฑพานิชย  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางกรวย 

7. นายแพทยชูศักดิ์ วรงคชยกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางใหญ 
8. นายแพทยประพุทธ ลีลาพฤทธิ์  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง 
9. นายแพทยอนุกูล เอกกุล   ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากเกร็ด 
10. แพทยหญิงมาลี สิริสุนทรานนท  ผูอํานวยการโรงพยาบาลไทรนอย 
11. นางสาวสมพร หุนเลิศ   แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง ๒ 

12.  นางระวิวรรณ เติมวาณิช   แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา 

13.  นางสมจิตร ทองแยม   แทนผูอํานวยการสถาบันบําราศนราดูร 

14. นายศรายุทธ นามเมือง    แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี 
15. นายกีรติ คุณวโรตม   แทนผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครนนทบุรี 
16.  นางจตุพร วิเชียรโชติ   แทนผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ เทศบาลนครปากเกร็ด 

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

22. นายประพัฒน ประคอง   สาธารณสุขอําเภอปากเกร็ด 

23. เภสัชกรวิวัติ สุขลิ้ม    หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

24. ทันตแพทยหญิงกุลภัทร แตมสําเภาเลิศ หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
25. นายไชยาภรณ ใจอู    แทนหัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

26. นางอรอนงค วัฒนากูล   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 

27. นางสุนันทา นันทนมาโนชญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ   
28. นางบรรจง หนูแกว    หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

29. นายประเสรฐิ เล็กสรรเสริญ   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

30. นางสิรภัทร พงศปยะไพบูลย  หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

31. นางกนกพร สายสุวรรณนที   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
32. นางสาวสุธาทิพย แยมฟก   หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ 

33.  เภสัชกรหญิงอรนุช  รัตนศึกษา  หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
34.  นายวิชัย รัตนกรีฑากุล   หัวหนากลุมงานนิติการ 

35.  นายสรวิชญ เชิญผึ้ง   หัวหนากลุมงานยาเสพติด 
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ผูไมมาประชุม(เนื่องจากติดราชการ) 

1. ผูอํานวยการสถาบันโรคทรวงอก 

2. ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขฯ 

3. ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางบัวทอง 

4. ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางกรวย 

5. ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 

 
ผูรวมประชุม  

1. แพทยหญิงภัทร สิทธิการิยกุล  ผูชวยผอ.ฝายสิทธิประโยชน ศูนยการแพทยปญญาฯ 

2. แพทยหญิงชอทิพย นาสวาสดิ์  ประธานสาขาทารกแรกเกิด รพ.พระนั่งเกลา 

3. นางรัตนา ปญญานุวัฒน   เลขาสาขาทารกแรกเกิด รพ.พระนั่งเกลา 

4. นางอรนภา วีระชุนย   กลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

5. นางสาวพัชรา เกิดแสง   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

6. นายสุทธิพงศ  หัสดิเสวี   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 
ผูสังเกตการณ   

1. นายสมเกียรติ บุญทาวงศ   กลุมงานบริหารท่ัวไป 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
 
กอนวาระประชุม  

- ประธานมอบภาพเพ่ือเปนท่ีระลึกใหกับผูท่ีจะเกษียณอายุราชการในปนี ้
- ประธานมอบโล รางวัล NCD Clinic Plus Awards ระดับเขต ป 2561 ( ประเภทโรงพยาบาลขนาดกลาง ) แก  
โรงพยาบาลบางกรวย 

   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
1. ขอใหเจาหนาท่ีทุกคนสมัครจิตอาสา ทําความดีดวยหัวใจ ในสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 10 

2. เม่ือมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาในพ้ืนท่ีขอใหแจงนายอําเภอ/ผูวาราชการจังหวัดดวย เพ่ือชวยดูแลในการจัดพิธีให 
สมพระเกียรต ิ

3. การแตงกายชุดเครื่องแบบชุดปกติขาว การติดเครื่องหมาย และการถวายความเคารพ ตองดําเนินการ 
ใหถูกตองตามระเบียบ (สุภาพสตรีรวบผมใหเรียบรอย งดใสเครื่องประดับ) 
4. ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ขอใหงดการใชถุงพลาสติกใสยา ใหใชวัสดุอ่ืนแทน เชน ถุงผา ถุงกระดาษ หรืออ่ืนๆ 
แลวแตความเหมาะสม หามจําหนายถุงผาในหนวยงาน (เปนผลประโยชนทับซอน) อาจใชการบริจาค หรือ 
ใหผูพิการมาจําหนาย 

5. ใหทุกหนวยงาน ดูแลความสะอาดของอาคารรวมถึงบานพัก เพ่ือลดแหลงเพาะพันธุยุงลาย จะมีการสํารวจอีกครั้งใน
ปลายเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายนหากยังพบวาไมสะอาด มีแหลงเพาะพันธุยุงลาย จะมีการลงโทษทางวินัย 

6. จังหวัดนนทบุรีเปนจังหวัดสะอาด ขอใหทุกสวนราชการจัดทําบอดักไขมัน และประชาสัมพันธใหทุกครัวเรือนมีใช 
กอนจะท้ิงลงแหลงน้ําสาธารณะ  มอบหมายใหหัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม ตรวจสอบการดําเนินงานของพ้ืนท่ี 
และจัดเตรียมการนําเสนอ ในท่ีประชุมกรมการจังหวัด 
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7. ใหทุกอําเภอจัดสงรูปถาย สําหรับใชจัดทําบัตรประจําตัว เพ่ือใหผูมาติดตอราชการทราบวาเปนเจาหนาท่ี 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมเดือนมิถุนายน 2561 ครั้งท่ี 7 /2561 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
 ไมมี     

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ   
การพัฒนาคุณภาพบริการ Service Plan สาขาทารกแรกเกิด โดย แพทยหญิงชอทิพย นาสวาสดิ์ ประธานสาขา 

  สถานการณ ผลงานจังหวัดนนทบุรีป 2561ขอมูล 9 เดือน อัตราตายทารกแรกเกิดอายุนอยกวาหรือเทากับ 
28 วันเปาหมายไมเกิน 3.4 ตอ 1,000 การเกิดมีชีพ ผลงาน 3.99  , เตียง NICU เกณฑ 1 : 500 ทารกคลอด 
นนทบุรีควรมี 20 เตียง ปจจุบันมี 10 เตียง ถาขยายสูงสุดจะได 14 เตียงตามพ้ืนท่ี , มีการสงตอภายในเขต 
Intrauterine Transfer System (รพช.มีศักยภาพในการดูแลเองได) ไมเกินรอยละ 10 ผลงานรอยละ 5.71 ,  
โรงพยาบาลระดับ F 1 ข้ึนไปท่ีมีการดําเนินการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดเขียว เกณฑ รอยละ 80 ผลงานได
รอยละ 100  , โรงพยาบาลพระนั่งเกลามี Cooling System เรียบรอยแลว , ขอมูลเชิงคุณภาพ อัตราการเกิด
ภาวะแทรกซอนระหวางสงตอ เรื่องอุณหภูมิ ระดับน้ําตาล ทอชวยหายใจ อยูในเกณฑท้ังหมด , ทารกแรกเกิดน้ําหนัก
นอยกวา 2,500 กรัม เกณฑไมเกินรอยละ 7 ผลงานได 8.73 , อัตราการตายทารกแรกเกิดจําแนกตามน้ําหนัก ไมเกิน
เกณฑ แตในภาพรวมเกินเกณฑ , อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนในทารกน้ําหนักนอยกวา 1,500 กรัม ในเรื่อง NEC  
BPD  IVH  VAP  BA ไมเกินเกณฑ สวน ROP stage 3-5 เกณฑนอยกวารอยละ 8 ผลงาน 9.3 , อัตราการตรวจคัด
กรองทารกท่ีน้ําหนักนอยกวา 1,500 กรับ หรืออายุครรภนอยกวา 32 สัปดาห คัดกรองไดรอยละ 100  , อัตราการ
ตรวจวัดคาออกซิเจนในทารกแรกเกิด ผลงานรอยละ 100 , Early Detect Case ท่ีเปน ductus dependent CHD 
ผลงานรอยละ 100 , มีแนวทางการคัดกรองภาวะหัวใจพิการแตกําเนิดในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพระนั่งเกลามี
แพทยดานโรคหัวใจเด็ก สามารถคัดกรองไดท้ังหมด ถาพบผิดปกติจะสงตอไปท่ีสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 
หรือโรงเรียนแพทย , ป 2558 – 2559 มีจํานวนผูคลอด 3,000 กวารายตอป มีทารกปวย 300 กวารายตอป ไมถึง
รอยละ 10 ตอปแตในป 2560 จํานวนผูคลอดเหมือนเดิม แตมีทารกปวย 2,000 กวาราย มากกวารอยละ 60  
จํานวนเตียง NICU ( 1 : 500 ) และ SicK Newborn ( 1 : 250 ) ของโรงพยาบาลในจัหงวัดนนทบุรี โรงพยาบาลพระ
นั่งเกลามี NICU 10 SN 30 สถาบันบําราศนราดูร NICU 2 SN 15 ศูนยการแพทยปญญาฯ ชลประทาน NICU 8 SN 
12 โรงพยาบาลนนทเวช NICU 2 SN 5 โรงพยาบาลเกษมราษฏร NICU 1 SN 4 โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด SN 4 
จํานวนกุมารแพทย โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 12 คน โรงพยาบาลบางบัวทอง 3 คน โรงพยาบาลบางใหญ 1 คน 
โรงพยาบาลปากเกร็ด 3 คน โรงพยาบาลบางกรวย 2 คน โรงพยาบาลไทรนอย 1 คน ปญหาอุปสรรคขอเสนอแนะ 
สาเหตุการเสียชีวิตท่ีพบมากท่ีสุดคือ sepsis :  พัฒนา IC patient care team , ปฏิบัติตามแนวทาง IC คือการลางมือ
ตามมาตรฐาน , การใหคําปรึกษาทางระบบการสื่อสาร LINE ภายในจังหวัดและในเขต , อบรมใหความรูเรื่อง NRP , 
neonatal transport เพ่ือพัฒนาระบบการรับสงผูปวยกลับเม่ืออาการดีข้ึน , พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการดูแลผูปวยใน
เครือขาย , การเขาถึงบริการ เตียงเต็ม ประเด็นสําคัญท่ียังเปนความเสี่ยง อัตราการเสียชีวิตทารกอายุนอยกวา 28 วัน , 
ทีมไดทบทวนการดูแลรักษาพยาบาลทารกแรกเกิดวิกฤตใหมีประสิทธิภาพ ลดปวย ลดตาย ลดภาวะแทรกซอน , การ
ขยายความสามารถดานการบริการและเครือขาย แนวทางแกไข พัฒนาระบบการดูแลรักษาทารกแรกเกิด , ควบคุม
อุณหภูมิ การดูแลทารกปวยท่ีใสเครื่องชวยหายใจ มาตรฐานการปองกันการติดเชื้อ ระบบสงตออยางเหมาะสมได
มาตรฐาน ลดออกซิเจนใหเร็วและเครื่องชวยหายใจในผูปวยท่ีอาการดีและคงท่ี บุคลากรมีศักยภาพ สามารถดูแลไดอยาง
มีประสิทธิภาพ อบรม Neonatal resuscitation program การติดตอประสานการดูแลการสงตอผูปวย แผนการพัฒนา 
การขยายจํานวนเตียง NICU และเพ่ิมบุคลากร พัฒนาระบบการใหบริการและการดูแลทารกแรกเกิดในชุมชน เชน ทารก
แรกเกิดน้ําหนักนอยมากท่ีไมใสเครื่องชวยหายใจ พัฒนาระบบสงกลับและการดูแลตอเนื่อง การตรวจหาความผิดปกติ 
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ในทารกกลุมเสี่ยง ลดภาวะแทรกซอนในทารกแรกเกิด เชน BPD , ROP  พัฒนาบุคลากร เชน อบรมพยาบาลทารกแรก
เกิดวิกฤตระยะสั้น  การพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง  ลดอัตราตาย ลดภาวะแทรกซอน โดยกําหนด 4 ประเด็นหลัก 1) 
ทารกแรกเกิดกอนกําหนดหรือทารกเกิดท่ีมีน้ําหนักแรกเกิดนอยกวา 2,500 กรับทุกอายุครรภ 2) ทารกแรกเกิดท่ีมี
หัวใจพิการแตกําเนิดหรือทารกมีความพิการแตกําเนิดดานอ่ืนโดยเฉพาะท่ีตองการรักษาดานศัลยกรรม 3) ภาวะพรอง
ออกซิเจนในทารกแรกเกิด มี Cooling System รับดูแลจังหวัดในเขตไดแก นนทบุรี ปทุมธานี นครนายก 
พระนครศรีอยุธยา4) การจัดระบบการรับและสงตอทารกแรกเกิดระหวางสถานบริการใหไดมาตรฐาน  แผนการพัฒนา
ดานบริการ โรงพยาบาลชุมชนเพ่ิมการรับ refer back ในกรณี 1) Neonatal Jaundice ท่ี Case Term MB นอยกวา 
15 มิลลิกรัมเปอรเซนต 2) Sepsis – Hemo c/s ไมพบเชื้อ 72 ชั่วโมง สงกลับเพ่ือฉีดยาตอใหครบ 7 วัน 3) 
Pneumonia รายท่ีไมไดใหออกซิเจน สงกลับ ฉีดยาตอใหครบ 5 – 7 วัน 4) Meningitis – CSF c/s ไมพบเชื้อ 72 
ชั่วโมง สงกลับเพ่ือฉีดยาตอใหครบ 14 วัน 5) case palliative care 6) การคัดกรองโรคหัวใจในทารกแรกเกิด 7) 
ภาวะพรองออกซิเจนในทารกแรกเกิด : fast track NB  เปาหมายของสาขาทารกแรกเกิดคือลดการคลอดกอนกําหนด 
พัฒนาทีมงานและบุคลากร ขยายเตียงเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการ มีระบบการใหคําปรึกษาและสงตอ จัดทํา whole body 
hypothermia  จัดทํา Cleft center จัดทํานมแมในเด็กปวย 

ประธาน  สาเหตุของเด็กน้ําหนักนอยเกิดจากอะไร 

แพทยหญิงชอทิพย นาสวาสดิ์  เกิดจากแมเด็กอายุนอย (Teenage Pregnancy) กับกลุมวัยทํางานท่ีไมไดใสใจ ไมไป 
ANC ตามเกณฑ  สาขาสูติไดตกลงกับสาขาทารกแรกเกิดวาจะทําการคลอดใหกับครรภท่ีอายุครรภ 24 สัปดาห ทําใหมี
เด็กน้ําหนักนอยมากข้ึน  

ประธาน  ขอขอบคุณประธานสาขาท่ีมานําเสนอผลการดําเนินงาน ขอเปนกําลังใจให การแกปญหาระยะยาวตองสราง
ความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองใหกับประชาชน 

มติท่ีประชุม : รับทราบ   
นางอัมพร วารินทร นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา)  

1. ขอแสดงความชื่นชมทีมท่ีไดรับรางวัลจากงานวิชาการเขต 4 

    1.1 เรื่องเลาเราพลัง ชนะเลิศ เขตสุขภาพท่ี 4 ไดแก ผลงาน “ความพรองท่ีหายไป” ของ นางธนารีย อินทสวัสดิ์  
รพ.สต.บางเขน หมู 7 อําเภอเมืองนนทบุรี   
    1.2 Poster Presentation Service Plan 

- ผลงาน นวัตกรรมรูทัน รูไว ไกลมะเร็ง ของ โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 

- ผลงาน โครงการพาผูปวยกลับบานเขตสุขภาพท่ี 4 ของ โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 

- ผลงาน รูปแบบการดูแลเด็กท่ีมีความพรองทางพัฒนาการแบบมีสวนรวม (โชคดีโมเดล) ของ รพ.สต.บางเขน หมู 7 
อําเภอเมืองนนทบุรี 
- ผลงาน รูปแบบการใหบริการ “บางไผ โมเดล” ของ รพ.สต.บางไผ อําเภอเมืองนนทบุรี 
    1.3 บูธนิทรรศการ 

- บูรณาการการดูแลผูสูงอายุ ( ผาออมซักได , น้ํายาถูพ้ืนตะไครไลยุง , น้ําสมุนไพรชื่นปาก น้ํายาบวนปากสําหรับ 
ผูสูงอายุติดเตียง )  ของ โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 และรพ.สต.โรงกระโจม 

2. ขอเชิญทุกทุกโรงพยาบาลของบประมาณจังหวัดนนทบุรี โดยขอใหสงเอกสารภายในวันท่ี 25 สิงหาคม 2561 ท่ี 
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร  
มติท่ีประชุม : รับทราบ    
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ  

1. ขอให โรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง รวบรวมคําขอพรอมรูปถายขนาด 1 นิ้ว เพ่ือจัดทําบัตร 
พนักงานเจาหนาท่ี ตาม พรบ.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ สงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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2. ขอขอบคุณสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลท่ีชวยตรวจสอบสถานประกอบการเครื่องสําอาง ภาพรวมตรวจแลว 
รอยละ 36 และขอใหตรวจสอบสถานประกอบการฯท่ีเหลือตามเปาหมาย 

3. ขอใหแจงรายชื่อเพ่ือปรับปรุงคําสั่งคณะกรรมการจัดซ้ือรวมยาและเวชภัณฑท่ีมิใชท้ัง 5 ประเภท ( ยา /  
วัสดุการแพทย / วัสดุทันตกรรม / วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย / วัสดุเอ็กซเรย )  ขอใหสงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ภายในสิ้นเดือนนี ้
มติท่ีประชุม : รับทราบ     
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกลา  

1. ขอเชิญรวมบริจาคในรายการกุศลเฉลิมพระเกียรติ “พระมหาเจษฏาราชเจา” ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 
5 ในวันพุธท่ี 22 สิงหาคม 2561 เวลา 22.30 น. – 00.30 น. รายไดสนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณการแพทยให 
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 

2. ขอเชิญทุกโรงพยาบาลประสานธนาคารเพ่ือจัดทํา QR Code  e-Donationเพ่ือรับบริจาคเขาบัญชีโรงพยาบาล
โดยตรง ผูบริจาคสามารถพิมพหลักฐานไปลดหยอนภาษีได  

มติท่ีประชุม : รับทราบ   
ผูแทนศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน  

 ขอประชาสัมพันธ ศูนยการแพทยปญญาฯ อยูระหวางดําเนินการเปดใหบริการอาคารผูปวยใหม 20 ชั้นโดยจะมี
การเคลื่อนยายผูปวยและอุปกรณตางๆระหวางวันท่ี 25 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 จึงขอความอนุเคราะห 
ทุกโรงพยาบาล ชะลอการสงตอผูปวยและรับผูปวยบางสวนกลับเพ่ือใหผูปวยไดรับการดูแลท่ีปลอดภัย โดยไดแจงหนังสือ
อยางเปนทางการถึงทุกโรงพยาบาลแลว    
ประธาน  ขอใหโรงพยาบาลพระนั่งเกลาและโรงพยาบาลปากเกร็ดชวยดูแลผูปวยดวย 

มติท่ีประชุม : รับทราบ   
ผูแทนเทศบาลนครนนทบุรี 
1. เทศบาลนครนนทบุรีไดรวมกับอสม. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือควบคุมโรคทีมียุงลายเปนพาหะนําโรค ในพ้ืนท่ีตําบลตลาดขวัญ  
บางกระสอ ทาทราย เรียบรอยแลว ตําบลท่ีเหลือจะดําเนินการตอไป 

2. เทศบาลนครนนทบุรีเริ่มเปดใหบริการหนวยไตเทียม 4 unitตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2561  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง 

 ขอประชาสัมพันธ โรงพยาบาลบางบัวทอง ไดทําการปรับปรุงอาคารและหองผาตัด 3 หอง คาดวาจะแลวเสร็จ
พรอมเปดใหบริการภายในเดือนสิงหาคม โรงพยาบาลฯ ยินดีรับผูปวยสองกลอง colono scope , ผูปวยผาตัดตา โดย
จะประสานกับโรงพยาบาลพระนั่งเกลาในการรับสงตอผูปวย  

มติท่ีประชุม : รับทราบ   
ผูแทนหัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข    
 รายงานงบประมาณ พชอ. (10,000) ขอใหสาธารณสุขอําเภอปากเกร็ด บางบัวทอง บางกรวย เรงรัด 
การเบิกจาย และสงเอกสารใหกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2561  
มติท่ีประชุม : รับทราบ    
รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนนทบุรี  ประจําเดือน กรกฎาคม 2561 

กิจกรรมการสงบัตรรายงานผูปวย 
ระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีไดรับ

บัตรรายงานผูปวยท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) จากสถานบริการเครือขายการเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยา
ท้ังในจังหวัดและตางจังหวัด จํานวน 2,341 ฉบับ สงทันเวลา 2,061 ฉบับ คิดเปนรอยละ 88.04  
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สถานการณการเฝาระวังทางระบาดวิทยา  
ระหวางวันท่ี 1 - 31 กรกฎาคม 2561  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ไดรับรายงานโรคท่ีตองเฝา

ระวังทางระบาดวิทยาจากสถานบริการตาง ๆ จํานวน  17  โรค ผูปวยท้ังหมด  2,513 ราย  โรคท่ีมีอัตราปวยตอ
ประชากรแสนคน สูงสุดไดแกโรคอุจจาระรวง อัตราปวยเทากับ 88.17  รองลงมา คือ โรคไขเลือดออก ไขไมทราบ
สาเหตุ อาหารเปนพิษ และมือ เทา ปาก  อัตราปวยเทากับ 33.63, 21.25, 16.40  และ 15.23  ตามลําดับ 

สถานการณโรคมือ เทา ปาก 

นับตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี  31 กรกฎาคม 2561  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ไดรับ
รายงานผูปวยโรคมือ เทา ปากจํานวนท้ังสิ้น 471 ราย คิดเปนอัตราปวย 39.40  ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงาน 
ผูเสียชีวิต เดือนกรกฎาคม พบผูปวยมีจํานวนสูงกวาคามัธยฐาน 1.7 เทา ผูปวยสวนใหญอยูในกลุม ในปกครองและนักเรียน 

สถานการณโรคไขเลือดออก 

จากรายงานของสํานักระบาดวิทยา ตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี  31 กรกฎาคม 2561  เครือขาย
บริการท่ี 4 พบผูปวยสะสม จํานวน 3456 ราย คิดเปนอัตราปวย 65.65 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 11 ราย คิดเปน
อัตราตาย 0.21 ตอประชากรแสนคน อัตราปวยตาย รอยละ 0.32 นนทบุรี ปวยเปนอันดับท่ี 11 ของประเทศ เปนอันดับ
ท่ี 1 ของเครือขายบริการท่ี 4 (99.60 ตอประชากรแสนคน) 

จากรายงาน รง.506 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 31 
กรกฏาคม 2561 จังหวัดนนทบุรีมีผุปวยสะสม จํานวน 1,294 ราย คิดเปนอัตราปวย 108.25 ตอประชากรแสนคน มี
รายงานผูเสียชีวิต 2 ราย ( dengue serotype 1 = 1 ราย, serotype 2 = 1 ราย ) อัตราตายตอประชากรแสนคนเทากับ 
0.17 อัตราผูปวยเทากับรอยละ 0.15 พบผูปวย DF รอยละ 51 DHF รอยละ 47.85 และ DSS รอยละ 1.15 โดยพบวา
ตั้งแตเดือนมีนาคม มีจํานวนผูปวยเพ่ิมสูงข้ึน โดยพบผูปวยสูงสุดเดือนมิถุนายน 2561 เดือนกรกฏาคม พบผูปวย 401 
ราย นอยกวาเดือนท่ีผานมา 11 ราย สูงกวาคามัธยฐาน และชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา จํานวน 297 ราย หรือ 3.8 
เทา 

อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคือ อําเภอ บางบัวทอง อัตราปวยเทากับ 161.29   
ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ อําเภอไทรนอย และอําเภอเมือง อัตราปวยเทากับ 143.72 และ 118.06 
ตามลําดับ   

พิจารณาจํานวนผูปวยในชวง 4 สัปดาหท่ีผานมา (วันท่ี 8 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2561) จังหวัดนนทบุรี  
มีจํานวนผูปวยเพ่ิมข้ึนจํานวน 332 ราย อําเภอท่ีมีจํานวนผูปวยเพ่ิมมาตามลําดับ คือ อําเภอบางบัวทอง, เมือง, ปาก
เกร็ด, ไทรนอย บางใหญและบางกรวย จํานวน 116, 94, 46, 32, 31และ13 ราย ตามลําดับ 

จากการกําหนดนิยามสีเพ่ือดําเนินการตามมาตรการเฝาระวังโรคไขเลือดออก มีเพียงอําเภอบางกรวย ท่ีอยูใน
กลุมสีเหลือง ท่ีเหลืออีก 5 อําเภออยูในกลุมแดง  

มติท่ีประชุม : รับทราบ   
ผูรับผิดชอบงานวัณโรค กลุมงานควบคุมโรคติดตอ  

1.รายงานผลการคัดกรองกลุมเสี่ยงวัณโรค บุคลากร รอยละ 99  , B24 รอยละ 95 , COPD/ผูสูงอายุ/โรคปอด  
รอยละ 91 , ผูสัมผัส รอยละ 71 , ผูปวยเบาหวาน รอยละ 38 , เรือนจํา รอผลตรวจเสมหะ , แรงงานขามชาติ  
รอโรงพยาบาลพระนั่งเกลาบันทึกขอมูลผูมาตรวจสุขภาพท้ังหมด  ขอใหทุกอําเภอเรงรัดการติดตามผูปวย ขณะนี้จังหวัด
นนทบุรีมีผูปวย XDR 1 รายและ pre XDR 1 ราย  
ประธาน ใหกลุมงานควบคุมโรคดูแลผูปวย XDR ตามมาตรฐาน ปองกันการแพรกระจายเชื้อ 
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หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ  

2. จากการประชุม VDO Conference EOC วาตะภัย คาดวาฝนจะตกหนักในชวงวันท่ี 7 – 13 สิงหาคม2561 ขอให
ทุกแหงเฝาระวัง 6 อยาง ( ฝน / น้ํา / สถานการณ / พ้ืนท่ี / ประชาชน / โรค )  
ประธาน มอบหมายใหกลุมงานควบคุมโรคติดตอ สํารวจ รพ.สต.ริมน้ํา ท่ีมีความเสี่ยง เพ่ือแจกรองเทาบูท และขอให 
สาธารณสุขอําเภอทุกแหงแจง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด เม่ือมีสถานการณท่ีผิดปกต ิ

มติท่ีประชุม : รับทราบ  
หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป (นางธนสรณ ศรีใชประวัติ) 

1. ตลอดเดือนสิงหาคม ซ่ึงเปนเดือนพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน 
รัชการท่ี 9 ขอใหทุกสวนราชการประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ โดยจัดใหสมพระเกียรต ิ

2. ขอใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง เรงรัดการเบิกจายงบดําเนินงาน ( 200,000 ) ภายในสิ้นเดือน
สิงหาคม 

3. ขอใหโรงพยาบาลทุกแหง เรงรัดการเบิกจายงบยาเสพติด ภายในวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 ( โรงพยาบาล
บางใหญและ โรงพยาบาลไทรนอยเบิกเรียบรอยแลว ) 

4. ขอใหโรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง เรงรัดเบิกจาย ฉ.11 / ฉ.12 สงเอกสารให 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายใน 10 สิงหาคม2561 

5. งบลงทุนป 2562 ไดบานพัก 3 แหง ( รพ.สต.มะเกลือ/รพ.สต.คลองขวาง/รพ.สต.บางขนุน ) โดยสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจะดําเนินการเรื่องขายทอดตลาดให (สสอ.ไทรนอยและสสอ.บางกรวย เสนอเรื่องมาใหจังหวัดชวย
ดําเนินการ) ขอใหสาธารณสุขอําเภอบางบัวทอง เตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือสรางรั้วของ รพสต.วัดลาดปลาดุก และ โรงพยาบาลบาง
บัวทอง  ใหพรอมดําเนินการ และจะเชิญผูเก่ียวของกับงบลงทุนมาประชุมเพ่ือพูดคุยรายละเอียดและสงแผน ในวันท่ี 9 
สิงหาคม 2561 ในสวนงบลงทุนของ PCC จํานวน 12 รายการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะดําเนินการใหท้ังหมด 

6. ขอใหโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง ดําเนินการตอสัญญา เงินคาตอบแทนพิเศษ ของแพทย ทันตแพทย เภสัชกร 
ท่ีจะหมดอายุในวันท่ี 30 กันยายน 2561  รวบรวมเอกสารสง กลุมงานบริหารท่ัวไป ภายในตนเดือนกันยายน 

7. ทีมตรวจสอบภายในของ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไดลงตรวจสอบภายใน รพ.สต.เกือบครบแลว ขอให 
รพ.สต.ท่ีไดรับขอเสนอแนะจากทีมตรวจสอบภายใน เรงรัดดําเนินการตามขอเสนอแนะดวย และจะมีการสุมตรวจสอบวา
ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะหรือไม 

8. กําหนดสงการตรวจรับพัสดุประจําปในวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 ขอใหทุกหนวยงานเรงรัดดําเนินการ 

นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย ขอใหทุกโรงพยาบาลท่ีไดรับจัดสรรงบกอสรางในป 2562 เตรียมความพรอม ผูตรวจ
ราชการจะนัดคุยในวันท่ี 16 สิงหาคม 2561  
ประธาน งบประมาณขาลงป 2562 ตาม พรบ.งบประมาณป 2562 ระบุวา การจัดซ้ือครุภัณฑ ตองเขียนโครงการดวย 
ในสวนของบานพัก รพ.สต.ท่ีจะขายทอดตลาด ขอใหสาธารณสุขอําเภอท่ีไดรับจัดสรรบานพัก ใหเรงรัดทําบันทึกเสนอ
เรื่องมาท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือขายทอดตลาด  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

1. ไดจัดทําเอกสารแสดงรายการงบคาเสื่อมป 2561  ยังคงคางการเบิกจาย (ไมมีการบันทึกในระบบ) รอยละ 31 
แมวางบคาเสื่อมป 2561 สามารถขยายเวลาไดถึงสิ้นป 2562 แต สปสช.เขต ขอใหเรงรัดการเบิกจาย 

2. ไดจัดทําเอกสารแสดงรายการงบคาเสื่อมป 2562 ซ่ึงใชหลักเกณฑสัดสวน CUP 70 : จังหวัด 20 : เขต 10 ขอให
ทุก CUP เตรียมความพรอมจัดทํารายการ 

ประธาน ขอใหสาธารณสุขอําเภอทุกแหง เรงรัดการเบิกจายงบคาเสื่อมป 2561 ใหกลุมงานประกันสุขภาพทําหนังสือ
เรงรัดถึงทุกแหง ในสวนของครุภัณฑป 2562 ขอใหเตรียมจัดหาสเปค มอบหมายรอง 1 ติดตามกํากับ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ประชาสัมพันธรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จํานวน 29 อัตรา  รับสมัครตั้งแตวันท่ี 9 - 16 สิงหาคม 2561 

2. ประชาสัมพันธรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุพนักงานราชการในตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเมืองนนทบุรี จํานวน 1 อัตรา  รับสมัครตั้งแตวันท่ี 14 - 20 สิงหาคม 2561  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

1.ขอความรวมมือทุกอําเภอ เรงรัดจายคาปวยการอสม.ท่ียังคางจาย เนื่องจากมีหนังสือสั่งการจากกระทรวงจะใหปด
บัญชี ซ่ึงจะมีการแจงข้ันตอนดําเนินการในภายหลัง  ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2561 ขอใหทุกอําเภอโอนคาปวยการ อสม.
เขาบัญชี อสม.โดยตรง  
2.ขอแจงกําหนดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรูของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วันท่ี 24 – 26 กันยายน 
2561 จังหวัดเพชรบุร ี

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   

6.1 ผลการดําเนินงาน FIT TEST โดย นายแพทยจีระศักดิ์ ศรีเจริญ โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 

 สรุปผลการดําเนินงานคัดกรองมะเร็งลําไสใหญโครงการ FIT TEST ประจําปงบประมาณ 2561 ณ วันท่ี 6 
สิงหาคม 2561 จังหวัดนนทบุรีมีประชากรกลุมเปาหมาย ( สิทธิ์ UC อายุ 50 - 70 ป ) 265,221 ราย ไดรับจัดสรร 
FIT 25,170 ราย Colono 503 ราย งบประมาณรวม 2,012,600 บาท ผลงานคัดกรองและบันทึกขอมูลได 7,851 
ราย คิดเปนรอยละ 31  ผลปกติ 7,146 ราย ผลผิดปกติ 705 ราย  ไมตองสองกลอง 525 ราย สองกลอง 180 ราย 
สองแลวผลปกติ 110 ราย ผลผิดปกติ 70 ราย เปน Non Polyp 7 ราย เปน Polyp ( Pre CA ) 60 ราย เปน CA 3 
ราย โครงการจะสิ้นสุดวันท่ี 15 กันยายน 2561  ขอใหผูบริหารทุกอําเภอเรงรัดการคัดกรองใหไดอยางนอยรอยละ 50 
ซ่ึงเปาหมายของเทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด ไมไดมีการดําเนินการ  

ประธาน มอบหมายใหกลุมงานสงเสริมสุขภาพ ทําหนังสือแจงนายกเทศมนตรีท้ัง 2 เทศบาลและสําเนาเรียนผูวาราชการ
จังหวัด และใหทําหนังสือถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอําเภอทุกแหง เรงรัดการทํา FIT TEST  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ปดการประชุม  เวลา 16.00 น. 
 

               
 (นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี)        (นายไชยาภรณ  ใจอู) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ      นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

ผูจดรายงานการประชุม   ปฏิบัติหนาท่ีแทนหัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

  ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 
 


