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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล และพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัดจังหวัดนนทบุรี
ประจำาเดือน มิถุนายน  ครั้งท่ี 7 / 2561 วันท่ี 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 –  16.00 น.

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

ผู้มาประชุม
1. นายแพทยว์ัฒนา โรจนวจิิตรกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
2. นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลพระน่ังเกล้า
3. นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
4. นางธนสรณ์ ศรใีช้ประวัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการพิเศษ สสจ.นนทบุรี
5. นายแพทย์วิชัย รตันภัณฑ์พานิชย์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบางกรวย
6. นายแพทย์ชูศักดิ์ วรงค์ชยกุล ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบางใหญ่
7. นายแพทย์ประพุทธ ลีลาพฤทธิ์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง
8. นายแพทย์อนุกูล เอกกุล ผู้อำานวยการโรงพยาบาลปากเกรด็
9. แพทย์หญิงมาลี สิริสุนทรานนท์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลไทรน้อย
10. นายแพทย์กวติม์ ซ่ือมั่น ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง ๒
11. นางระววิรรณ เติมวาณิช แทนผู้อำานวยการโรงพยาบาลศรธีัญญา
12. นางสมจิตร ทองแย้ม แทนผู้อำานวยการสถาบันบำาราศนราดูร
13. นายวินัย สยอวรรณ ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ
14. นางจตพุร วิเชียรโชติ แทนผู้อำานวยการกองสาธารณสุขฯ เทศบาลนครปากเกรด็
15. นายเจริญชัย เปรมจันทร์วงษ์ สาธารณสุขอำาเภอเมืองนนทบุรี
16. นายสันติ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำาเภอบางกรวย
17. นายสมคิด ออ่นปรางค์ สาธารณสุขอำาเภอบางใหญ่
18. นายเสน่ห์ เกิดนาค สาธารณสุขอำาเภอบางบัวทอง
19. นายบุญส่ง แกว้จรัส สาธารณสุขอำาเภอไทรน้อย
20. นายประพัฒน์ ประคอง สาธารณสุขอำาเภอปากเกร็ด
21. เภสัชกรวิวตัิ สุขลิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
22. ทันตแพทย์หญิงกุลภัทร แต้มสำาเภาเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
23. นางวิไลพรรณ ศรตีระกูล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
24. นางอรอนงค์ วัฒนากูล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อฯ
25. นางสุนันทา นันทน์มาโนชญ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
26. นางบรรจง หนูแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคตดิต่อ
27. นายประเสริฐ เล็กสรรเสริญ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
28. นางสริภัทร พงศ์ปิยะไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
29. นางกนกพร สายสุวรรณนที หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรพัยากรบุคคล  
30. นางสาวสธุาทพิย์ แย้มฟกั หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
31. เภสัชกรหญิงอรนุช  รตันศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก
32. นายวิชัย รัตนกรีฑากุล หัวหน้ากลุ่มงานนิตกิาร
33. นายสรวิชญ์ เชิญผึ้ง หัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติด
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ผู้ไม่มาประชุม(เน่ืองจากติดราชการ)
1. ผู้อำานวยการสถาบันโรคทรวงอก
2. ผู้อำานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง
3. ผู้อำานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย
4. ผู้อำานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ผู้ร่วมประชุม 
1. นายแพทย์อำารุง เลียวรักษ์โอฬาร ประธานสาขาโรคหลอดเลือดสมอง รพ.พระน่ังเกล้า
2. แพทย์หญิงภัทร์ สิทธิการิยกุล ผู้ช่วยผอ.ฝา่ยสิทธิประโยชน์ ศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ
3. นางสาวพัชรา เกิดแสง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
4. นายสทุธพิงศ์  หัสดิเสวี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
5. นางสาวภัทราพร แจ่มจิรารกัษ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้สังเกตการณ์  
1. นางสาวณัฏฐ์ชดุา ถ่ินมหาสวัสดิ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2. นายสมเกียรติ บุญทาวงศ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1. สำานักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทุกคน ใส่เสื้อเหลืองในเดือนเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และขอให้ทุกส่วนราชการประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ จัดสมดุลงนามถวาย
พระพร โดยจดัให้สมพระเกียรติ 

2. นโยบายระดับชาติ เรื่องการบริหารจดัการขยะ โดยผูว้า่ราชการจังหวัดมีนโยบาย นนทบุรีเป็นจังหวัดสะอาด
และร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงสาธารณสุขม ีนโยบาย ให ้สถานพยาบาลใช ้ถ ุงผ ้าแทนถุงยาพลาสต ิก ขอให้ท ุก
โรงพยาบาล / รพ.สต. งดใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้กับผู้ป่วย (สว่นวิธกีารไม่ไดก้ำาหนด ขอให้พิจารณาตามความเหมาะสม)
ผู้วา่ราชการจังหวดัขอให้ทุกส่วนราชการงดใช้ภาชนะโฟมบรรจอุาหาร และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ใช้ภาชนะใช้ซำ้าเช่น
ปิ่นโต บรรจุอาหาร และใช้ถุงผ้าใส่สิ่งของ เพื่อลดขยะจากถุงพลาสติก ขอให้โรงพยาบาลส่งตัวอย่างใบประชาสัมพันธ์ให้
สำานักงานสาธารณสุขจังหวดัด้วย 

3. แต่งตั้งนางธนสรณ์ ศรีใช้ประวัติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดั ปฏิบัติหน้าที่ หวัหน้ากลุ่มงานบริหาร
ท ัว่ไปอีกต ำาแหน่ง ( มอบหมายให้ห ัวหน้ากลุ่มงานนติ ิการตรวจสอบสัญญาโครงการ และร ับรอง ก ่อนเสนอ
ลงนาม )
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 6 /2561
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แล้ว

 ไม่มี    
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ 
การพัฒนาคุณภาพบริการ Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง โดย นายแพทย์อำารุง เลียวรักษ์โอฬาร ประธาน
สาขา

 สถานการณ์ พบวา่ผู้ป่วย Acute Ischemic Stroke (AIS) สว่นใหญ่อายุเกิน 60 ปี เพศหญิงมากกวา่เพศชาย
4 เท่า วันนอนเฉลี่ย 10 วัน  สาเหตุการเสียชวีิต สว่นใหญ่อาการหนักตั้งแต่แรกรับ อายุเกิน 80 ปี มีโรครว่ม และ
เสียชีวติดว้ยการตดิเชื้อ ผู้ป่วยที่เสียชีวิตเกือบทั้งหมดอยู่เตียงสามัญ ไม่ได้อยู่ใน Stroke Unit ปี 2561 อตัราตายจาก
โรคหลอดเลือดสมองแตกร้อยละ 36 (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 25) และ อตัราตายจากโรค schemia ร้อยละ 11 (เกณฑ์
ไม่เกินร้อยละ 5 ) ระบบการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนดำาเนินการได้เป็นอย่างดี แนวทางการพัฒนา เพิ่ม Stroke
Unit 18 เตียง ในอาคาร 8 ชั้น พยายามให้ผู้ป่วย AIS ไดร้ับการ admit ใน Stroke Unit ภายใน 72 ชั่วโมง , แผนก
ศัลยกรรมและอายรุกรรม ร่วมกันจัดทำา protocol ICH , คณะกรรมการระดับเขต ต้องการให้ดูแล AIS ทีพ่้นระยะ
อันตรายแล้ว ส่งกลับไปรักษาตวัต่อที่โรงพยาบาลชุมชน ในรูปแบบ Stroke Corner  , ทีมของโรงพยาบาลพระน่ังเกล้ามี
แผนจะลงพูดคุยปรกึษาหารือกับโรงพยาบาลชุมชน เพื่อหาแนวทางในการดำาเนินงานที่เหมาะสม  ผู้ป่วยเสียชีวิตส่วน
ใหญ่เป็น Large infarction สาเหตุจากผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลช้าเกินระยะเวลาทีจ่ะให้ rTPA  หรือรุนแรงเกินไป , 
จดัทำาแนวทางการทำา thrombectomy ต้องหาทางประสานกับโรงพยาบาลอื่นที่มีศักยภาพมากกวา่ เช่น โรงพยาบาล
ภูมิพล , จะพัฒนาโรงพยาบาลให้มี Staff 1st call  จัดทำาระบบ bolus ที่ER จัดระบบการขอยาจากห้องยาให้ไวขึ้น ซัก
ซ้อนกระบวนการทำางาน ห้องบัตร เวรเปล X Ray เพื่อให้สามารถได้รับยา rTPA ทันเวลา , หลักการมาตรฐานคือให้
rTPA กอ่น 1 ชัว่โมง ถ้าไม่ดีขึ้นส่งทำา PCA และทำา thrombectomy ไม่เกิน 7 ชั่วโมง แต่บางครั้งแพทยด์ูอาการแล้ว
เห็นว่ารุนแรง จะข้ามข้ันตอนการให้ rTPA เพื่อไปทำา  thrombectomy เลย ปัญหาอุปสรรค ยังไม่มีโรงพยาบาลยอมทำา
MOU รับ refer 
นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย ข้อมูลการเสียชวีิตของ non large infarction ดูสูงกว่าของจังหวดัอื่น  
นายแพทย์อำารงุ เลยีวรกัษ์โอฬาร ข้อมูลที่นำาเสนอเป็นเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลพระน่ังเกล้า ซ่ึงรับ refer ผู้ป่วยที่มี
อาการรุนแรง
นางธนสรณ์ ศรีใช้ประวัติ ขอให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าพิจารณาหาแนวทางดำาเนินการให้ Door to Needle ได้ตาม
เกณฑ์ ในสว่นของการประชาสัมพันธ์ Warning Sign สาขา NCD ได้แจ้งให้ทุก รพ.สต.ช่วยดำาเนินการ คาดวา่จะได้ผลดี
ข้ึนในช่วงเวลาตอ่ไป   
ประธาน  การดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาได้ทันทว่งที จะช่วยลดผู้ป่วยติดเตียง และขอฝากโรงพยาบาลพระน่ังเกล้าเรื่อง
ER คุณภาพ (ขอให้ทุกโรงพยาบาล หาแนวทางการบริหารจัดการไม่ให้เกิดกรณีจะ refer แต่รถพยาบาลขอไปเติมนำ้ามัน
ก่อน หรอื พยาบาลยังไม่รับผู้ป่วยขอส่งเวรก่อน ) 
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย ปฏิบัติหน้าท่ี นายแพทย์เช่ียวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 

1. คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอำาเภอ : ได้ให้ผู้ช่วยสาธารณสุขอำาเภอนำาเสนอประเด็น พชอ.ใน
ที่ประชุมตดิตามประเมินผลงานสาธารณสุข จากการรับฟังการนำาเสนอพบว่า หลายอำาเภอมีความเข้าใจใน concept 
ยังไม่ตรงประเด็น ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม ขาดภาพการบูรณาการ ขาดการประเมินผลลัพธ์ บางอำาเภอมีตัวชีว้ดัเยอะเกิน
ไป 

2. สรุปประเด็นจากการประชุม VDO Conference เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561  1) ประชุมวิชาการ 100
ปี กระทรวงสาธารณสุข ขอให้เร่งรดัการลงทะเบียนและจ่ายค่าสมัครก่อน 16 กรกฎาคม 2561  2) นโยบาย 1 วัด 1
โรงพยาบาล 1 รพ.สต. ทกุจังหวดัในเขต 4 ยังไม่มีรายงานในระบบ ผู้ตรวจราชการจึงสั่งการให้ส่งข้อมูล ขณะนี้ได้ข้อมูล
ครบแล้ว ในสว่นของ รพ.สต.ที่ไม่มีวัดในเขตรับผิดชอบ หากมีมัสยดิ ขอให้ดำาเนินการที่มัสยิด(ปรับรูปแบบให้เหมาะสม
กับหลักศาสนา) หากไม่มี ขอให้ดำาเนินการในวดัของพื้นที่ใกล้เคียง โดยกจิกรรมที่จะต้องดำาเนินการคอืการให้สุขศึกษา
(พระและประชาชน) ส่งเสริมสุขภาพ (อาหารและการออกกำาลังกาย) ควบคุมป้องกันโรค (ควันธูปและสัตว์นำาโรค) มอบ
หมายกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ รับผิดชอบการส่งรายงานให้สว่นกลาง 3) จติอาสา เป็นพระราโชบายของในหลวง
รัชกาลที่ 10 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลประเทศ โดยให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการดำาเนินงานเข้าส่วน



4

กลาง ได้มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปรับผิดชอบในการรายงาน  มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ
บริการรับผิดชอบประสานงานภาพรวม 4) การคัดกรองเด็กปฐมวัย 5 ชว่งอายุ รณรงค์ ระหว่าง วันที่ 9 – 13
กรกฎาคม 2561 หลังจากรณรงคค์ัดกรองตามปกติ 5) ไข้เลือดออก ปีนี้มีการระบาดสูง ทั้งประเทศเสียชีวติแล้ว 38
ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มโีรคร่วมและมีการวิินิจฉัยผิดพลาด ( WBC ไม่จำาเป็นต้องตำ่า ) ขอให้ทุกโรงพยาบาลปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ที่จังหวดัส่งให้แล้ว ให้ทุกอำาเภอเปิด EOC (เน้นอำาเภอเมือง บางบัวทอง ปากเกรด็) 
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
1. ให้สาธารณสุขอำาเภอและโรงพยาบาลช่วยตรวจสอบสถานประกอบการเครื่องสำาอาง 
2. ขอให้ทุกโรงพยาบาลทำาฉลากยา QR Code   
3. ขอเชิญรับฟังการออกอากาศเรื่อง “RDU รู้เรื่องยา” ที่คลื่นวิทยุ 93.75 / 94.25 / 97.25 / 107.50 MHz 
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.30 – 19.00 น. เริ่มวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 
มติท่ีประชุม : รับทราบ    
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลไทรน้อย วันที่ 23 กันยายน 2561 โรงพยาบาลไทรน้อยจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเพื่อ
สุขภาพ 
ประธาน  ขอให้เตรียมความพร้อมเครื่อง AED และระวังเรื่องสุนัขกัด
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
ผู้อ ำานวยการโรงพยาบาลบางใหญ่  เมื่อส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จะถูกส่งกลับมาเพื่อทำา Special
Investigate ที่โรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงทำาให้ผู้ป่วยเสียเวลา
ประธาน  ให้ทั้งโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชน นำาข้อมูลมาปรกึษากับรอง 1 
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
หัวหน้ากลุม่งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  

1. รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณของกลุ่มงาน ขอให้กลุ่มงานที่ยังเบิกจ่ายไม่ถึงเกณฑ์ เร่งรัดการเบิกจ่าย
2. พรบ.ข้อมูลสุขภาพบุคคล ได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้ว จะมีผลบังคับ 1 ตุลาคม 2561 ขอให้เตรียม

ความพร้อม ศึกษา ทำาความเข้าใจ
3. แจ้งกำาหนดตรวจราชการรอบ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561

ผู้แทนศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ จากการศกึษา พรบ.ข้อมูลสุขภาพบุคคล พบว่าจะมีผลบังคับใช้กับทุกสถาน
พยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน คนมีสิทธิ์ขอดูข้อมูลคือคนไข้หรือคนที่คนไข้มอบอำานาจให้ ซึ่งต้องทำาหนังสือขอดูข้อมูล
ยกเว้นผู้ที่กฏหมายกำาหนดให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้ควบคุมข้อมูลและพิจารณาอนุญาตให้
ดูข้อมูลคือโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลต้องส่งข้อมูลไปเก็บที่กระทรวงสาธารณสุข 
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ จดุประสงค์คือตอ้งการให้เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประชาชนสามารถเข้าดูข้อมูลของตนเอง
ได้ แต่ปัจจุบันยังไปไม่ถึงขึ้นนั้น ขณะนี้ใช้เพื่อการส่งต่อข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเมื่อเกิดการส่งต่อผู้ป่วย จะได้ลดเวลา
การทำาหนังสือขอข้อมูลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต้นทาง เพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยที่ทันทว่งที 
ประธาน ขอให้ทุกโรงพยาบาลและทุกรพ.สต. ศึกษาข้อมูล พรบ.ข้อมูลสุขภาพบุคคล ตามที่มีหนังสือแจ้งไปแล้ว  
มติท่ีประชุม : รับทราบ
หัวหน้ากลุม่งานยาเสพติด  

รายงานผลการใชจ้่ายงบยาเสพตดิของโรงพยาบาล ขอให้ทุกโรงพยาบาลเร่งรัดการเบิกจ่ายและบันทึกข้อมูล
ประธาน มอบหมายให้รอง 1 ติดตามกำากับ  
มติท่ีประชุม : รับทราบ
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนนทบุรี  ประจำาเดือน มถิุนายน 2561
กิจกรรมการส่งบัตรรายงานผู้ป่วย

ระหว่างวันที่ 1 มถิุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 มถิุนายน 2561  สำานักงานสาธารณสุขจังหวดันนทบุรีได้รับ
บัตรรายงานผู้ป่วยทีต่้องเฝ้าระวังทางระบาดวทิยา (รง.506) จากสถานบริการเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา
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ทั้งในจังหวดัและตา่งจังหวัด จำานวน 2,003 ฉบับ ส่งทันเวลา 1,716 ฉบับ คดิเป็นร้อยละ 85.67 แบ่งตามระดับ
สถานพยาบาล พบวา่ โรงพยาบาลศูนย์ ส่งรายงานทันเวลา ร้อยละ 99.46  รองลงมา คือโรงพยาบาลชุมชน และ
รพ.สต. ร้อยละ 98.83 และ 79.71 ตามลำาดับ 
สถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

ระหว่างวันท่ี 1 - 30 มถิุนายน 2561  สำานักงานสาธารณสุขจังหวดันนทบุรี ไดร้ับรายงานโรคทีต่้องเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยาจากสถานบริการต่าง ๆ จำานวน  18  โรค ผู้ป่วยทั้งหมด  1,792 ราย  โรคที่มีอัตราป่วยต่อประชากร
แสนคน สูงสุดได้แก่โรคอุจจาระร่วง อัตราป่วยเท่ากับ 72.03  รองลงมา คือ โรคไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ ไข้ไม่ทราบ
สาเหตุ และปอดบวม  อัตราป่วยเท่ากับ 26.35, 12.55, 9.70  และ 8.28 มีรายงานพบผู้ป่วยไข้เลือดออก เสียชีวิต
1 ราย 
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

นับตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2561 ถึงวันที่  30 มิถุนายน 2561  สำานักงานสาธารณสขุจงัหวัดนนทบุร ีไดร้บั
รายงานผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออกจำานวนทัง้สิน้ ทัง้สิน้ 795 ราย คดิเปน็อตัราปว่ย 66.51  ตอ่ประชากรแสนคน มรีายงาน
ผู้เสียชีวิต 2  ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 0.17 อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.25 

พิจารณาแนวโน้มการเกิดโรค พบว่าปี 2561 นนทบุรีมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มข้ึนโดยตลอด ซ่ึงสูงสุดในรอบ 5
ปี (แผนภูมิที่ 7)   เดือนมิถุนายนพบผู้ป่วยสูงสุด จำานวน 315 ราย มีจำานวนสูงกวา่เดือนที่ผ่านมา (พฤษภาคม) จำานวน
111 ราย 

อำาเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ อำาเภอ บางบัวทอง อัตราป่วยเท่ากับ 95.03  ต่อประชากร
แสนคน รองลงมาคือ อำาเภอเมือง อำาเภอไทรน้อย และอำาเภอปากเกรด็ อตัราป่วยเท่ากับ 79.16, 65.47 และ 59.78
ตามลำาดับ  

ในระดับตำาบลพบว่า มรีายงานพบผู้ป่วย 50 ตำาบล  ตำาบลที่ไม่มีรายงานพบคือ ตำาบลบางสีทอง และ
มหาสวัสดิ์ อำาเภอบางกรวย  ใน  4 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 23-25) พบว่าทั้ง 6 อำาเภอ มีตำาบลที่มีผู้ป่วยต่อเนื่อง โดย
เฉพาะเมือง และบางบัวทอง 
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
หัวหน้ากลุม่งานควบคุมโรคติดต่อ 

1. นำาเสนอผลการสุ่มประเมินค่า CI ใน รพ.สต. วัด โรงเรียน ของทีมสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. ในระหวา่งเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ขอให้ทุกหน่วยงานจดัรณรงค์กำาจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกนำ้ายุงลาย

นายแพทยส์ฤษดิ์เดช เจริญไชย อธิบดีกรมควบคุมโรคได้มีการพดูคุยกับรองนายกรัฐมนตรีและมีการสั่งการไปที่
มหาดไทยในเรื่องการกำาจัดแหล่งเพาะพันธ์ลกูนำ้ายุงลายแล้ว ขอให้ทุกอำาเภอประสานกับนายอำาเภอในการดำาเนินการ ขอ
ให้รณรงค์ให้มีการกำาจัดลูกนำ้ายุงลายทกุสัปดาห์
ประธาน หากมีเวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจะลงสำารวจสิ่งแวดล้อมของ โรงพยาบาลและ รพ.สต.ดว้ยตนเอง 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
หัวหน้ากลุม่งานบริหารท่ัวไป 

1. ความก้าวหน้างบลงทุนปี 2561  ในสว่นที่สำานักงานสาธารณสุขจังหวดัดำาเนินการ รถปิคอัพ 8 คัน อยู่
ระหว่างส่งมอบ คาดวา่จะเรียบร้อยภายใน 13 กรกฏาคม 2561 ครุภัณฑ์ 13 รายการงบ PCC เบิกจ่ายไปแล้ว 7
รายการ อยู่ระหวา่งรอส่งมอบ 6 รายการ คาดว่าจะเรียบร้อยภายใน 4 กรกฎาคม 2561  ครุภัณฑ์การแพทย์
โรงพยาบาลบางบัวทอง 5 รายการ อยูร่ะหว่างรอส่งมอบ คาดวา่จะเรียบร้อยภายในสิ้นเดือนกรกฏาคม 2561 ครุภัณฑ์
การแพทย์โรงพยาบาลบางกรวย 5 รายการ เบิกจ่ายแล้ว 2 รายการ อยู่ระหวา่งรอส่งมอบ 3 รายการ คาดว่าจะ
เรียบร้อยภายในสิ้นเดือนกรกฏาคม 2561 ในส่วนที่โรงพยาบาลดำาเนินการเอง ขอให้เร่งรัดดำาเนินการ

2. ผลการเบิกจ่ายงบดำาเนินงานของทุกสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ (อำาเภอเมืองเบิกจ่ายได้สูงสดุ) ขอให้เร่งรัด
การเบิกจ่าย 
มติท่ีประชุม : รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอื่นๆ  
ไม่มี

ปิดการประชุม  เวลา 16.00 น.

   
(นายสุทธิพงศ์ หัสดิเสวี)    (นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตร์สาธารณสุข
ผู้จดรายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม


