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รายงานการประชุมติดตามประเมินผลงานสาธารณสุข ประจําป พ.ศ. 2561 

ประจําเดือน สิงหาคม ครั้งท่ี 9 / 2561 วันท่ี 4 กันยายน 2561 เวลา 09.30 –  12.00 น. 
ณ หองประชุม 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ผูมาประชุม  

1. นายแพทยวัฒนา โรจนวิจิตรกุล  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
2. นางธนสรณ ศรีใชประวัติ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.นนทบุรี 
3. นายแพทย  ดิเรก ดีศิริ   รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.พระนั่งเกลา 

4. นายแพทยประเสริฐ ประกายรุงทอง  หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพ.พระนั่งเกลา 

5. นางลินดา  สันตวาจา   รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล รพ.พระนั่งเกลา  
6. นางจินตนา เจริญศุข   รองผูอํานวยการฝายบริหาร รพ.พระนั่งเกลา  
7. นางวราภรณ มีทับทิม   แทนหัวหนาศูนยประกันสุขภาพ รพ.พระนั่งเกลา 

8. เภสัชกรหญิงวรรณวิไล ณ ระนอง  ผูรับผิดชอบ RDU รพ.พระนั่งเกลา  
9. เภสัชกรวิวัติ สุขลิ้ม    หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

10. ทันตแพทยหญิงกุลภัทร แตมสําเภาเลิศ หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
11. นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล   หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

12. นางวัลภา พรหมชัย   แทนหัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 

13. นางสุนันทา นันทนมาโนชญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ   
14. นางบรรจง หนูแกว    หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

15. นางสาวภาลดี ยิ้มแยม   แทนหัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

16. นางสิรภัทร พงศปยะไพบูลย  หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
17. นางสาวจุฑามาศ รังศาสตร   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
18. นางสุธาทิพ แยมฟก     แทนหัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ 

19.  เภสัชกรหญิงอรนุช  รัตนศึกษา  หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
20. นายวิชัย  รัตนกรีฑากุล   หัวหนากลุมงานนิติการ 

21. นายบุญเลิศ ดวงแข    แทนหัวหนากลุมงานยาเสพติด 

22. นายชาญวิทย จันทศรี   หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป รพ.บางบัวทอง  
23.  นางกิตติยา สาริสุต   หัวหนากลุมงานการพยาบาล รพ.บางบัวทอง 
24. นางสุกัญญา ตะเคียนทอง   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางบัวทอง 
25. นางสาวสุปราณี เสง่ียมลักษณ  หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางบัวทอง 

26. นายเฉลียว คําเอ่ียม   หัวหนากลุมงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม รพ.บางบัวทอง 

27. เภสัชกรหญิงสมสมัย เวชสุทธานนท  ผูรับผิดชอบ RDU รพ.บางบัวทอง 

28.  นางจินตนา อักษรสารสิทธิ์    หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป รพ.ปากเกร็ด 

29. นางพรสวรรค ศรีคําไทย   หัวหนากลุมงานการพยาบาล รพ.ปากเกร็ด  
30. นางสาวพรรณี มานิตย   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.ปากเกร็ด 
31. นางพันธกานต   ประสิทธิเม   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.ปากเกร็ด 

32. เภสัชกรนพดล สหสุนทรวุฒ ิ  ผูรับผิดชอบ RDU รพ.ปากเกร็ด 

33. นางสาวอญวดี ศิริโยธา   หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.บางกรวย 

34. นางสกุล  ทองเปลว   หัวหนากลุมการพยาบาลโรงพยาบาลบางกรวย 
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35. นางสาวอรพรรณ  เหงนาเลน  หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางกรวย 

36. ทันตแพทยหญิงมยุรี ธนะทิพานนท  หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางกรวย 

37. เภสัชกรรชต จิรชัยธร   ผูรับผิดชอบ RDU รพ.บางกรวย 

38. นายสรวิศ งามพินิจ    หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.บางใหญ 
39. นางสาวปรารถนา เชื้อสําราญรัตน  แทนหัวหนากลุมการพยาบาล รพ.บางใหญ 
40. นางสุทิน  เอมเสม    หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางใหญ 
41. นายกฤชคุณ สีดอน    หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางใหญ 
42. เภสัชกรหญิงศุภวรรณ กฤษณะทรัพย ผูรับผิดชอบ RDU รพ.บางใหญ 
43. นางสาววัฒนา ออนเจริญ   หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.ไทรนอย 

44. นางสาวกรุณรัตน วายโสกา   หัวหนากลุมการพยาบาล รพ.ไทรนอย 
45. นางละเอียด แกวจรัส   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.ไทรนอย 
46. นางชรารินทร มุยจีน   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.ไทรนอย 

47. เภสัชกรอาทร ศุภพัฒนศิริ   ผูรับผิดชอบ RDU โรงพยาบาลไทรนอย 

48. นายนพรุจ  ปนทอง    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางบัวทอง 

49. นางสาวนุศรา ศรีอองซอ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางบัวทอง 

50. นายเกศชัย  บุญธรรม   ผอ.รพ.สต.หมู5 บางบัวทอง 

51. นางสาวธันยวีร ทาตะรัตน   แทนผอ.รพ.สต.คลองตาคลาย 

52. นางสาวดารา จอยใบ    ผอ.รพ.สต. หมู12 บางบัวทอง 

53. นางสาวพวิยา ไสยรัตน   ผอ.รพ.สต.วัดบางไผ 
54. นายพรศักดิ์ พันธวิทย   ผอ.รพ.สต.หมู 11 บางรักใหญ 
55. นางจันทนา มงคล     ผอ.รพ.สต.หมู3 บางคูรัด 
56. นางสาวบุษรา ปุแง    ผอ.รพ.สต.วัดเต็มรัก 

57. นางอภัสรา ลาตีฟ    ผอ.รพ.สต.สุเหราแดง 
58. นายละเอิบ อ่ิมมาก    ผอ.รพ.สต.สุเหราเขียว 
59. นางเยาวภา ศรีบุรินทร   ผอ.รพ.สต. วัดลําโพ 

60. นายภิรมย ทรัพยนุช   ผอ.รพ.สต.หมู 7 ลําโพ 

61. นางสาวนีรมล อยูในธรรม   แทนผอ.รพ.สต.โรงกระโจม 
62. นางนารีรัตน  จันทรวิรุจ   ผอ.รพ.สต.บานบางแพรก 
63. นางสาวสุนิดา พานเข็ม   แทนผอ.รพ.สต.วัดลาดปลาดุก 
64. นายวิทยา ชางสัก    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ปากเกร็ด 

65. นางสาวสมรรัตน ม่ันคง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ปากเกร็ด 

66. นางสาวเสาวลักษณ วิจารณปติ  เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สสอ.ปากเกร็ด 

67. นายไพโรจน  ธาระวาส   ผอ.รพ.สต.ประเสริฐอิสลาม  
68. นางนิตยา เชื้อผูดี    ผอ.รพ.สต.บางตลาด 
69. นางสาวขวัญทิพย  เฮงไป   ผอ.รพ.สต.บานใหม 
70. นางนภาพร  วัฒนะไพบูลยสุข  ผอ.รพ.สต.บางพูด 

71. นางสายฝน  ชมภูนุช   ผอ.รพ.สต.บางตะไนย 
72. นายจักรกฤษณ จันทนวัฒน   ผอ.รพ.สต.คลองพระอุดม 

73. นางปราณี  เรี่ยวแรง   ผอ.รพ.สต.วัดบางบัวทอง 
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74. นางพรรณนิภา เกิดนอย    รักษาการผอ.รพ.สต.ทาอิฐ 

75. นายสนั่น ผันโพธิ ์    ผอ.รพ.สต.วัดศาลากุล (หมูท่ี3 ตําบลเกาะเกร็ด) 
76. นางสาวมาลินี ชมชื่น   ผอ.รพ.สต.เกาะเกร็ด 
77. นายชรินทร ศึกษากิจ   ผอ.รพ.สต.ออมเกร็ด 
78. นายทวีสุข  เหลาทวีคุณ   ผอ.รพ.สต.คลองขอย 

79. นางสิริอร ผันโพธิ์    รก.ผอ.รพ.สต.วัดศรีเขต (หมูท่ี10 ตําบลคลองขอย) 
80. นางทองอา เพ็งแจม   ผอ.รพ.สต. บางพลับ 
81. นางสาวพัชรีน เพ็ชรไพฑูรย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางกรวย 
82. นายเคลื่อน คงสม    แทนผอ.รพ.สต.บางคูเวียง 

83. นางลัดดาวัลย ธเนศอนุกุล   ผอ.รพ.สต.บางกรวย 

84. นางสาวสุนันทา พูลกิจวัฒนา  ผอ.รพ.สต.บางไกรใน  
85. นายหฤษฏชนก สินหิรัญ    แทนผอ.รพ.สต.บางสีทอง 

86. นายชิน ขวัญเมือง    ผอ.รพ.สต.บางขนุน 
87. นายเอกสิทธิ์ ศรีชัวชม   ผอ.รพ.สต.พระยาอนุบาลดิตถกรรม(เสน โกศะโยดม)ฯ 

88. นางเอมอร ศรีอําไพ    ผอ.รพ.สต. วัดหูชาง 
89. นางวัลลีย ชูนิ่ม    แทนผอ.รพ.สต.มหาสวัสดิ์ 
90. นายเสนห  คลายบัว   ผอ.รพ.สต.ปลายบาง 
91. นางสาวนิภาพรรณ วิรงคเสนีย  แทนผอ.รพ.สต.วัดสุนทรธรรมมิการาม 

92. นายอนุรุทธ โกศัยศาสตร   ผอ.รพ.สต.ศาลากลาง 

93. นางมริศลา ตัญญวงษ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางใหญ  
94. นางพรทิพย  รักแจง   ผอ.รพ.สต.บางใหญ 
95. นางสาวอมาวสี พลับจุย   ผอ.รพ.สต.บานคลองโยง 

96. นายโฆสิต  สุนทรหาว   ผอ.รพ.สต.บานหนองกางเขน 
97. นายอนุรักษ ผิวผอง    ผอ.รพ.สต.บางแมนาง 

98. นายสายัณห  กลั่นเกษร   ผอ.รพ.สต.บางเลน 
99. นางอุไรวรรณ กิตินาม   ผอ.รพ.สต.เสาธงหิน 

100. นางสุภัทรา ครามสมอ   ผอ.รพ.สต.วิหารประชา 
101. นางนันทวัน  กันเจริญ   ผอ.รพ.สต.บานใหม 
102. นางนันทกาญจน  พูนพิพัฒน  ผอ.รพ.สต.บานดอนตะลุมพุก 

103. นางอวัตถา เหลืองอุดมชัย   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สสอ.ไทรนอย 

104. นายวัชรพล พุฒิแกว   ผอ.รพ.สต.วัดราษฎรนิยม 
105. นางชมษร อมลวรรณ   ผอ.รพ.สต.คลองลากคอน 

106. นายนิธิพงศ  ทรัพยแกว   ผอ.รพ.สต.ตลาดวัดมะเกลือ 

107. นางสาวสุรีรัตน ถมทรัพย   แทนผอ.รพ.สต.วัดเพรางาย 

108. นายชาญ  บัวเผื่อน   ผอ.รพ.สต.ปากคลองหมอมแชม 

109. นางแดงนอย  พวงรัก   ผอ.รพ.สต.วัดปลายคลองขุนศรี 
110. นายกิตติศักดิ์  จรัสทอง   ผอ.รพ.สต.วัดยอดพระพิมล 

111. นายพรชัย  พุมมะละ   ผอ.รพ.สต.บานคลองสิบศอก 
112. นายยุทธนา  ตันตะโยธิน   ผอ.รพ.สต.วัดคลองขวาง 
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113. นายประสพ ศรีอินทรสุทธิ์   ผอ.รพ.สต.วัดคลองเจา 

114. นายประสาร ชางกระทัด   ผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
115. นายสําเริง ปานปน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เมือง 
116. นางเพียงตา ชูศิริโรจน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เมือง 
117. นายอัฏฎางศ ดาวเจริญ   เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สสอ.เมือง 
118. นางมยุรี พวงศรี     ผอ.รพ.สต.ตลาดขวัญ 

119. นางเพ็ชรประดับ ประดับมุข  ผอ.รพ.สต.บางเขน หมู 7 

120. นางสาวอรวรรณ เรืองวรรณ  แทนผอ.รพ.สต.ทาทราย 

121. นางสาวเกตุทิพย ปูมะรัตน  แทนผอ.รพ.สต.ทานสัมฤทธิ์ 
122. นางนเรศร ธรรมศิริ   ผอ.รพ.สต.วัดโชติการาม 
123. นางปภาชุดา อ๊ึงภากรณ   ผอ.รพ.สต.บางไผ 
124. นางอวยพร กฤษฎาธีระ   ผอ.รพ.สต.บานวัดแคใน 

125. นางจิตประณต ไทยประดิษฐ  ผอ.รพ.สต.บางกราง 
126. นายสนั่น แตงบัว    แทนผอ.รพ.สต.บานวัดแดง 

127. นายธวัช ผึ่งแชม    ผอ.รพ.สต.บานวัดไทรมาเหนือ 
128. นางสาวมัลลิกา จันศร   แทนผอ.รพ.สต.บานบางรักนอยหมู 3 

129. นางสุรีรัตน  จุลประสิทธิพงษ  ผอ.รพ.สต.บางรักนอย หมู 5 

130. นายอมร  มุงดี    ผอ.รพ.สต.บางประดู 
131. นายวัฒนชัย โกศิยะกุล    ผอ.รพ.สต.ไขแสงกําเนิดมี 

 

ผูไมมาประชุม(เนื่องจากติดราชการ) 

1. ผอ.รพ.สต.บางขนุน อําเภอบางกรวย 
2. ผอ.รพ.สต.วัดเชิงเลน อําเภอปากเกร็ด 
3. หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 
4. หัวหนากลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 
5. หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัตคิรอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 
6. หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 
7. ผูรับผิดชอบ RDU โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 
 

ผูรวมประชุม  
๑. นางสาวจิตติยา เบญจธรรมรักษ  ศูนยสุขภาพชุมชน ของศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน  
2. นางกนกพร สายสุวรรณนที   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
3. นางทิพวิมล ชนะสงคราม   กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ  
4. นายธีรยุทธ จิรเดชวิโรจน   กลุมงานบริหารท่ัวไป 

5. นางสาวพัชรา เกิดแสง   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

6. นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 

ผูสังเกตการณ   
1. นายสมเกียรติ บุญทาวงศ   กลุมงานบริหารท่ัวไป 

2. นายจีรพงษ เมฆชัยภักดิ์   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.  
 

กอนวาระประชุม  
1) ประธานมอบโลหประกาศเกียรติคุณ รพ.สต.มาตรฐาน Green & Clean 

a. ระดับดีเยี่ยม ไดแก สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ วัดมะสงค อ.ไทรนอย และ รพ.สต.เสาธงหิน  
อ.บางใหญ 

b. ระดับดี ไดแก รพ.สต.บานบางประดู อ.เมือง และ รพ.สต.พระยาอนุบาลดิตถกรรม อ.บางกรวย 

c. ระดับชมเชย ไดแก รพ.สต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด และ รพ.สต.วัดบางไผ อ.บางบัวทอง 

2) ประธานมอบรางวัลโรงพยาบาลท่ีมีการนําเสนอผลงานการสนับสนุนการเปนเมืองศูนยกลางบริการสุขภาพใน 
อาเชียนดีเดน จังหวัดนนทบุรี ใหแก โรงพยาบาลบางบัวทอง  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
1. จังหวัดนนทบุรีเปนจังหวัดสะอาด ปลอดขยะและน้ําเสีย ปายรณรงคตางๆ ท่ีติดไวท่ีสวนราชการ เม่ือหมดระยะเวลา
แลว ขอใหปลดออก และ ใหทุกหนวยงาน ปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหสะอาด (ต้ังแตเดือนตุลาคม  นพ.สสจ.และรองฯ  
จะลงตรวจเยี่ยม โรงพยาบาล/รพ.สต.) และขอใหทุกแหงงดลางภาชนะในอางลางมือ ควรมีอางลางภาชนะตางหากโดย
ติดตั้งท่ีดักไขมันดวย  
2. แพทยสภาครบรอบ 50 ป จะจัดวิ่ง 4 ภาค โครงการหมอชวนวิ่ง ในเดือนพฤศจิกายน มีเสื้อตัวละ 200 บาท 
มอบหมายให โรงพยาบาลพระนั่งเกลา รายงานความกาวหนาในท่ีประชุมครั้งถัดไป 
3. เทศบาลนครนนทบุรี มีงบกองทุนสุขภาพ สปสช. คงเหลือประมาณ 60 ลานบาท จึงขอเชิญชวนหนวยงาน หรือ
ผูสนใจ จัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพ เสนอของบกองทุนได มอบหมายกลุมงานประกันสุขภาพ ตรวจสอบหลักเกณฑวา
หนวยงานใด เขาเง่ือนไขบาง    
4. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคําสั่งแตงตั้งขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา พนักงานกระทรวง 
และลูกจางชั่วคราว ตามโครงสรางกฎกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 มีผลตั้งแตวันท่ี 14 มิถุนายน 2560 
ใหเจาหนาท่ีทุกคน ตรวจสอบและดูตําแหนงของตนเอง ตามโครงสรางใหม  ในการจัดพิมพหนังสือราชการตอไป 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมเดือนกรกฎาคม 2561 ครั้งท่ี 8 /2561 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

 ไมมี     
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ   
นางธนสรณ ศรีใชประวัติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
1. ใหทุกหนวยงาน ยกเลิกการเรียกเอกสารสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานจากผูมาติดตอราชการ โดยมี
แนวทางดําเนินการ 3 แนวทาง ไดแก 1) เชื่อมโยงขอมูลกับฐานขอมูลทะเบียนราษฏรของกระทรวงมหาดไทย  
2) การใชโปรแกรมสําหรับอานบัตรประจําตัวประชาชน smart card  3)  สแกนหรือถายเอกสารเอง (หามเรียกเก็บจาก
ผูมารับบริการ)   นอกจากนี้ยังใหทุกสวนราชการ ปกหมุด พิกัดสถานท่ีราชการใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561 
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  
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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  ขอใหผูชวยสาธารณสุขอําเภอชวยติดตามกํากับงานท่ีเปนนโยบายสําคัญ  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ  

1.ขอใหรพ.สต.ท่ีมีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตั้งอยู แจงใหผูประกอบการมาขออนุญาตตามกฎหมายท่ี สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ขอให โรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง รวบรวมคําขอพรอมรูปถายขนาด 1 นิ้ว 
เพ่ือจัดทําบัตรพนักงานเจาหนาท่ี ตาม พรบ.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ สงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. เจาหนาท่ีสาธารณสุข สามารถดําเนินการรักษาและจายยาใน รพ.สต.ได ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข แตหาก
ดําเนินการในสถานท่ีเอกชน ตองปฏิบัติตาม พรบ.วิชาชีพท่ีกําหนด 

มติท่ีประชุม : รับทราบ     
รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล โรงพยาบาลพระนั่งเกลา  

โรงพยาบาลพระนั่งเกลาจะ Reaccredit HA ในวันพรุงนี้  
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

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 
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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 การพนหมอกควันใหดําเนินการ
ตามแนวทางท่ีกําหนด เพ่ือประสิทธิภาพในการควบคุมโรค ใหทุกรพ.สต.เฝาระวังในหมูบานท่ียังไมมีผูปวยไขเลือดออก 

ใหทุกอําเภอขอรับสิ่งสนับสนุนไดท่ีกลุมงานควบคุมโรค  
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   
นางธนสรณ ศรีใชประวัติ ใหทุกอําเภอนําสถานการณไขเลือดออก แจงในท่ีประชุมระดับอําเภอ  และใหประชาสัมพันธ
ลวงหนากอนทําการพนหมอกควัน  
ประธาน ใหทีมท่ีเก่ียวของกับการดูแลรักษาพยาบาลผูปวย ชวยกันสอบทานการรักษาผูปวยใหมีความถูกตอง เหมาะสม 
โดยเฉพาะผูปวยวิกฤต ิ

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทย 

กรมการแพทยแผนไทย แจงวาใน ป 2562 ปรับ KPI รอยละผูรับบริการ จะไมนับรวมการสงเสริมสุขภาพ  
นับเฉพาะผูมารักษา เปาหมายรอยละ 18.5  

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 
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หัวหนากลุมงานนิติการ  
1. เรื่องการลาของเจาหนาท่ี รพ.สต. การลาเปนสิทธิ การใชดุลยพินิจไมอนุญาต ตองระมัดระวัง หากใชดุลยพินิจไมชอบ 
จะมีความผิดฐานเปนเจาพนักงานใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ ลาปวยไมถึง 30 วันไมตองมีใบรับรองแพทย ลากิจ ถาไมมี
เหตุจําเปนอันทําใหราชการเสียหายตองอนุญาต 
2. การขอยาย/ขอลาออก เปนอํานาจผูวาราชการจังหวัด จะตองเสนอตามลําดับข้ัน ตามระยะเวลาท่ีกําหนด จะเก็บไว
ไมได หากมีความเห็นไมสมควรอนุญาต ก็ทําความเห็นแนบไปพรอมใบขอยาย/ใบลาออก 
3. การอยูเวรรักษาการณ สถานท่ีราชการ / รพ.สต. ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีอยูเวรรักษาการณ และเจาหนาท่ีท่ีอยูเวร 
จะตองอยูท่ีตัวอาคาร รพ.สต. ไมใชท่ีบานพัก หากเกิดเหตุเชน ไฟไหม ลักทรัพย แลวไมไดอยูท่ี รพ.สต. ก็จะถือวาละท้ิง
หนาท่ี ซ่ึงมีโทษหนัก 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข    
1.ใหทุกหนวยงาน ตรวจสอบเอกสารแสดงสิทธิ์ท่ีดิน หากไมมี หรือมีแตไมถูกตอง ใหรีบดําเนินการ แกไขใบแสดงสิทธิ์
ท่ีดิน ใหตรงกับชื่อหนวยบริการปจจุบัน เพ่ือใชเปนเอกสารประกอบการขอรายการสิ่งกอสราง 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการป 2562 – 2565 ขอใหทุกหนวยงานสงรายชื่อกลุมเปาหมายภายในวันท่ี 6 กันยายน 2561 
3. สบรส.แจงงบเหลือจาย ป 2561 ของโรงพยาบาลบางกรวย และ งบ PCC ของ รพ.สต.บางไผ อําเภอเมือง    
มติท่ีประชุม : รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   

6.1 ประธาน 

1.ใหผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุกแหง รับปายชื่อ เพ่ือนําไปแจกจายใหกับเจาหนาท่ี และขอใหคลองปายชื่อ ในขณะ
ปฏิบัติงานทุกคน 

2.ใหปรับตําแหนงการนั่งในท่ีประชุมใหม 

มติท่ีประชุม : รับทราบ    

6.2 ผอ.รพ.สต.บางไผ อําเภอเมือง 

ขอเชิญทุกทาน รวมรับชมรายการเดินหนาประเทศไทย ในวันท่ี 8 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น.  
ตอนคลินิกหมอครอบครัว 

มติท่ีประชุม : รับทราบ    
 

ปดการประชุม  เวลา 12.00 น.    
           

           
 (นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี)        (นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
ผูจดรายงานการประชุม       ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 


