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รายงานการประชุมติดตามประเมินผลงานสาธารณสุข ประจําป พ.ศ. 2561 

ประจําเดือนพฤษภาคม ครั้งท่ี 6 / 2561 วันท่ี 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 –  12.00 น. 
ณ หองประชุม 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

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

1. นายแพทยวัฒนา โรจนวิจิตรกุล  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
2. นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย  ปฏิบัติหนาท่ีนายแพทยเชี่ยวชาญ ดานเวชกรรมปองกัน 
3. นางธนสรณ ศรีใชประวัติ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.นนทบุรี 
4. นายแพทยประเสริฐ ประกายรงทอง  หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม รพ.พระนั่งเกลา 

5. นางพรรณราย  ขําพิมพ    แทนรองผูอํานวยการฝายการพยาบาล รพ.พระนั่งเกลา  
6. นางจินตนา เจริญศุข   รองผูอํานวยการฝายบริการ รพ.พระนั่งเกลา 

7. นายแพทยอรรถพล วันดี   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.พระนั่งเกลา 

8. เภสัชกรหญิงวรรณวิไล ณ ระนอง  ผูรับผิดชอบ RDU โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 
9. เภสัชกรวิวัติสุขลิ้ม    หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

10. ทันตแพทยหญิงกุลภัทร แตมสําเภาเลิศ หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
11. นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล   หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

12. นางชยานันท อยตา   หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป  
13. นางอรอนงค วัฒนากูล   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 
14. นางสุนันทา นันทนมาโนชญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ   
15. นางอรนภา วีระชุนย   แทนหัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

16. นางสาวภาลดี ยิ้มแยม   แทนหัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

17. นางสิรภัทร พงศปยะไพบูลย  หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
18. นางกนกพร สายสุวรรณนที   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
19. นางทิพวิมล ชนะสงคราม     แทนหัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ 

20.  เภสัชกรหญิงอรนุช  รัตนศึกษา  หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
21. นายวิชัย  รัตนกรีฑากุล   หัวหนากลุมงานนิติการ 

22. นานสรวิชญ เชิญผึ้ง   หัวหนากลุมงานยาเสพติด 

23. นางสุดเอ้ือม โชติอ่ิมอุดม   แทนหัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป รพ.บางบัวทอง  
24.  นางกิตติยา สาริสุต   หัวหนากลุมงานการพยาบาล รพ.บางบัวทอง 
25. นางสาวอรทัย กิตตินุกูลกิจ   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางบัวทอง 
26. นางสาวสุปราณี เสง่ียมลักษณ  หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางบัวทอง 

27. นายเฉลียว คําเอ่ียม   หัวหนากลุมงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม รพ.บางบัวทอง 

28. เภสัชกรหญิงสมสมัย เวชสุทธานนท  ผูรับผิดชอบ RDU รพ.บางบัวทอง 

29.  นางจินตนา อักษรสารสิทธิ์    หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป รพ.ปากเกร็ด 

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

33. เภสัชกรนพดล สหสุนทรวุฒ ิ  ผูรับผิดชอบ RDU รพ.ปากเกร็ด 

34. นางสาวอญวดี ศิริโยธา   หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.บางกรวย 
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35. นางสกุล  ทองเปลว   หัวหนากลุมการพยาบาลโรงพยาบาลบางกรวย 
36. นางสาวจินตนา ไวกยี   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางกรวย 

37. ทันตแพทยหญิงมยุรี ธนะทิพานนท  หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางกรวย 

38. เภสัชกรรชต จิรชัยธร   ผูรับผิดชอบ RDU รพ.บางกรวย 

39. นายนิยมศรีตรัง  อภิรัตนพันธ  แทนหัวหนากลมงานบริหารท่ัวไป รพ.บางใหญ 
40. นางอัญชลี เย็นสบาย   หัวหนากลุมการพยาบาล รพ.บางใหญ 
41. นางสุทิน  เอมเสม    หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางใหญ 
42. นางนงลักษณ ทรัพยสําเริง   แทนหัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางใหญ 
43. เภสัชกรหญิงศุภวรรณ กฤษณะทรัพย ผูรับผิดชอบ RDU รพ.บางใหญ 
44. นางสาววัฒนา  ออนเจริญ   หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.ไทรนอย 
45. นางสาวกรุณรัตน วายโสกา   หัวหนากลุมการพยาบาล รพ.ไทรนอย 
46. นางละเอียด แกวจรัส   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.ไทรนอย 
47. นางชรารินทร มุยจีน   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.ไทรนอย 

48. นางสาวประภาวดี สุขสวัสดิ์   แทนผูรับผิดชอบ RDU รพ.ไทรนอย 

49. นางจันทรา รักษศรี    หัวหนากลมงานบริหารท่ัวไป รพ.บางบัวทอง 2 

50. นางสาวสมพร หุนเลิศ   หัวหนากลุมงานการพยาบาล รพ.บางบัวทอง 2 
51. นางสาวเสาวณี ปตะปลันธน   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางบัวทอง 2 
52. นางสาวจิรัชยา ทองจันทร   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางบัวทอง 2 

53. เภสัชกรหญิงสริตา นิลแสง   แทนผูรับผิดชอบ RDU รพ.บางบัวทอง 2 

54. นายนพรุจ  ปนทอง    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางบัวทอง 

55. นางสาวนุศรา ศรีอองซอ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางบัวทอง 

56. นายเกศชัย  บุญธรรม   ผอ.รพ.สต.หมู5 บางบัวทอง 
57. นางสาวเพชรรัตน สุวรรณรินทร  ผอ.รพ.สต.คลองตาคลาย 

58. นางสาวดารา จอยใบ    ผอ.รพ.สต. หมู12 บางบัวทอง 
59. นายพรศักดิ์ พันธวิทย   ผอ.รพ.สต.หมู 11 บางรักใหญ 
60. นางจันทนา มงคล     ผอ.รพ.สต.หมู3 บางคูรัด 
61. นางสาวบุษรา  ปุแง    ผอ.รพ.สต.วัดเต็มรัก 
62. นางอภัสรา ลาตีฟ    ผอ.รพ.สต.สุเหราแดง 
63. นายละเอิบ อ่ิมมาก    ผอ.รพ.สต.สุเหราเขียว 
64. นางเยาวภา ศรีบุรินทร   ผอ.รพ.สต. วัดลําโพ 

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

66. นางจันทนา  แจมจํารัส   ผอ.รพ.สต.โรงกระโจม 
67. นางนารีรัตน  จันทรวิรุจ   ผอ.รพ.สต.บานบางแพรก 
68. นางอําพันธ เนียมเทศ   ผอ.รพ.สต.วัดลาดปลาดุก 
69. นายวิทยา ชางสัก    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ปากเกร็ด 
70. นางสาวสมรรัตน ม่ันคง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ปากเกร็ด 

71. นายไพโรจน  ธาระวาส   ผอ.รพ.สต.ประเสริฐอิสลาม  
72. นางนิตยา เชื้อผูดี    ผอ.รพ.สต.บางตลาด 
73. นางสาวขวัญทิพย  เฮงไป   ผอ.รพ.สต.บานใหม 
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74. นางนภาพร  วัฒนะไพบูลยสุข  ผอ.รพ.สต.บางพูด 
75. นางสายฝน  ชมภูนุช   ผอ.รพ.สต.บางตะไนย 
76. นายจักรกฤษณ จันทนวัฒน   ผอ.รพ.สต.คลองพระอุดม 

77. นางปราณี  เรี่ยวแรง   ผอ.รพ.สต.วัดบางบัวทอง 
78. นางบุษบา อภัยพิม    ผอ.รพ.สต.วัดเชิงเลน (หมู 8 ตําบลทาอิฐ) 
79. นางพรรณนิภา เกิดนอย    รักษาการผอ.รพ.สต.ทาอิฐ 

80. นายสนั่น ผันโพธิ ์    ผอ.รพ.สต.วัดศาลากุล (หมูท่ี3 ตําบลเกาะเกร็ด) 
81. นางสาวมาลินี ชมชื่น   ผอ.รพ.สต.เกาะเกร็ด 
82. นายชรินทร ศึกษากิจ   ผอ.รพ.สต.ออมเกร็ด 

83. นายทวีสุข  เหลาทวีคุณ   ผอ.รพ.สต.คลองขอย 
84. นางสิริอร ผันโพธิ ์    รก.ผอ.รพ.สต.วัดศรีเขต (หมูท่ี10 ตําบลคลองขอย) 
85. นางทองอา เพ็งแจม   ผอ.รพ.สต. บางพลับ 
86. นางลัดดาวัลย ธเนศอนุกุล   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางกรวย 
87. นางเคลื่อน คงสม    เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สสอ.บางกรวย 

88. นายวิโรจน แสงบญุ    เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สสอ.บางกรวย  
89. นางเอมพร ศรีอําไพ   ผอ.รพ.สต.บางกรวย 

90. นางสาวสุนันทา พูลกิจวัฒนา  ผอ.รพ.สต.บางไกรใน  
91. นางวิภาภรณ  เกิดนาค    ผอ.รพ.สต.บางสีทอง 

92. นายมนตชัย เรืองวรรณ   ผอ.รพ.สต.บางขนุน 
93. นายเอกสิทธิ์ ศรีชัวชม   ผอ.รพ.สต.พระยาอนุบาลดิตถกรรม(เสน โกศะโยดม)ฯ 

94. นางรุงทิพย นันทสุนทร   ผอ.รพ.สต.บางขุนกอง 
95. นางสาวพัชรีน เพ็ชรไพฑูรย   ผอ.รพ.สต. วัดหูชาง 
96. นางสาวจรวยพร  อินทรจนัทร  ผอ.รพ.สต.บางคูเวียง 
97. นายชิน ขวัญเมือง    ผอ.รพ.สต.มหาสวัสดิ์ 
98. นายเสนห  คลายบัว   ผอ.รพ.สต.ปลายบาง 
99. นายพีระพนต  บุญศรีสด   ผอ.รพ.สต.วัดสุนทรธรรมมิการาม 
100. นายจิระเดช ทองเรือง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางใหญ  
101. นางมริศลา ตัญญวงษ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางใหญ  
102. นางพรทิพย  รักแจง   ผอ.รพ.สต.บางใหญ 
103. นางสาวอมาวสี พลับจย   ผอ.รพ.สต.บานคลองโยง 

104. นายโฆสิต  สุนทรหาว   ผอ.รพ.สต.บานหนองกางเขน 
105. นายอนุรักษ ผิวผอง   ผอ.รพ.สต.บางแมนาง 

106. นายสายัณห  กลั่นเกษร   ผอ.รพ.สต.บางเลน 
107. นางอุไรวรรณ กิตินาม   ผอ.รพ.สต.เสาธงหิน 

108. นางสุภัทรา ครามสมอ   ผอ.รพ.สต.วิหารประชา 
109. นางนันทวัน  กันเจริญ   ผอ.รพ.สต.บานใหม 
110. นางนันทกาญจน  พูนพิพัฒน  ผอ.รพ.สต.บานดอนตะลุมพุก 

111. นางอวัตถา เหลืองอุดมชัย   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สสอ.ไทรนอย 

112. นายปญญาวุธ คงดั่น   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ไทรนอย 
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113. นายวัชรพล พุฒิแกว   ผอ.รพ.สต.วัดราษฎรนิยม 
114. นางชมษร อมลวรรณ   ผอ.รพ.สต.คลองลากคอน 
115. นายนิธิพงศ  ทรัพยแกว   ผอ.รพ.สต.ตลาดวัดมะเกลือ 

116. นางสาวสุรีรัตน ถมทรัพย   แทนผอ.รพ.สต.วัดเพรางาย 

117. นายชาญ  บัวเผื่อน   ผอ.รพ.สต.ปากคลองหมอมแชม 

118. นางแดงนอย  พวงรัก   ผอ.รพ.สต.วัดปลายคลองขุนศรี 
119. นายกิตติศักดิ์  จรัสทอง   ผอ.รพ.สต.วัดยอดพระพิมล 

120. นายพรชัย  พุมมะละ   ผอ.รพ.สต.บานคลองสิบศอก 
121. นายยุทธนา  ตันตะโยธิน   ผอ.รพ.สต.วัดคลองขวาง 
122. นายประสพ ศรีอินทรสุทธิ์   ผอ.รพ.สต.วัดคลองเจา 

123. นายประสาร  ชางกระทัด   ผอ.รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
124. นายสําเริง ปานปน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เมือง 
125. นางเพียงตา ชูศิริโรจน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เมือง 
126. นายอัฏฎางศ ดาวเจริญ   เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สสอ.เมือง 
127. นางมยุรี พวงศรี     ผอ.รพ.สต.ตลาดขวัญ 

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

129. นายประสพโชค สวุรรณปราโมทย  ผอ.รพ.สต.ทาทราย 

130. นางสาวเกตุทิพย ปูมะรัตน  แทนผอ.รพ.สต.ทานสัมฤทธิ์ 
131. นางนเรศร ธรรมศิริ   ผอ.รพ.สต.วัดโชติการาม 
132. นางปภาชุดา อ๊ึงภากรณ   ผอ.รพ.สต.บางไผ 
133. นายอนุชา  นิลกําแหง   ผอ.รพ.สต.บางศรีเมือง 
134. นางอวยพร กฤษฎาธีระ   ผอ.รพ.สต.บานวัดแคใน 
135. นางจิตประณต ไทยประดิษฐ  ผอ.รพ.สต.บางกราง 
136. นายไพโรจน  ชมชู   ผอ.รพ.สต.บานวัดแดง 

137. นายธวัช ผึ่งแชม    ผอ.รพ.สต.บานวัดไทรมาเหนือ 
138. นางบุญสง วิหคเหิร   ผอ.รพ.สต.บานบางรักนอยหมู 3 

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

140. นายอมร  มุงดี    ผอ.รพ.สต.บางประดู 
141. นายวัฒนชัย โกศิยะกุล    ผอ.รพ.สต.ไขแสงกําเนิดมี 

 
ผูไมมาประชุม(เนื่องจากติดราชการ) 

1. ผอ.รพ.สต.บางไผ อําเภอบางบัวทอง 

2. ผอ.รพ.สต.ศาลากลาง อําเภอบางกรวย   
 
ผูรวมประชุม  

๑. นางสาวจิตติยา เบญจธรรมรักษ  ศูนยสุขภาพชุมชน ของศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน  
2. นางเรณู คําชุม    กลุมงานคมครองผูบริโภคฯ 

3. นางวัลภา พรหมชัย    กลมงานควบคุมโรคไมติดตอ 

4. นางศรัญญา ปานปน    กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
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5. นายธีรยุทธ จิรเดชวิโรจน   กลมงานบริหารท่ัวไป 

6. นางสาวพัชรา เกิดแสง   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

7.นายสุทธิพงศ หัสดิเสว ี   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 
ผูสังเกตการณ   

1. นางสาวณัฏฐชุดา ถ่ินมหาสวัสดิ์  กลุมงานบริหารท่ัวไป 
2. นายสมเกียรติ บุญทาวงศ   กลุมงานบริหารท่ัวไป 

 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.  
 
กอนวาระประชุม ประธานมอบโลหเชิดชูเกียรติโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ีมีผลงานและนวัตกรรมดีเดน 
“โครงการ 3 ลาน 3 ป เลกิสูบบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชัน” ประเภทโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดีเดนชนะเลิศ
ระดับเขต ป 2561 ใหกับ รพ.สต. หมู 3 บางคูรัด อําเภอบางบัวทอง  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   

1. ขอใหทุกหนวยงานดําเนินงานตามนโยบายเรื่องความสะอาด 11 ขอ ของผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี  
2. ตามท่ีกระทรวงการคลังมีหนังสือสั่งการลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 เรื่องการจางลูกจางชั่วคราว กับ พกส. ป
2561 ขออยาตื่นตระหนก ผบริหารกระทรวงสาธารณสุขไดเจรจากับกระทรวงการคลัง และแจงชะลอการบังคับใช
ออกไปกอน 

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

5. การถายโอนภารกิจใหทองถ่ิน หลักเกณฑเหมือนเดิม แตใหไปทบทวนวิธีการและการใหการชวยเหลือดาน 
งบประมาณ และขอใหทุกคนรับฟงขอมูลขาวสารโดยใชสติ อยาตื่นตระหนก 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมเดือนเมษายน 2561 ครั้งท่ี 5 /2561 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

 ไมมี       
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ   
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย ปฏิบัติหนาท่ี นายแพทยเช่ียวชาญ ดานเวชกรรมปองกัน  
1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ : จากการประชุม สป.สัญจร เม่ือเดือนผานมา ปลัดกระทรวง
ขอใหเรงรัดการจัดประชุม พชอ.  ของนนทบุรีไดมีการบูรณาการรวมกับ ไทยนิยมย่ังยืน ขอใหสาธารณสุขอําเภอ
ปรึกษาประเด็นขับเคล่ือนกับนายอําเภอ กอนการประชุม พชอ. โดยใหมีประเด็นท่ีเกี่ยวกับสวนราชการอ่ืนเปนหลัก 
และใหประชาชนมีสวนรวมมากข้ึน  
2. แนวทางการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว : ไดจัดทํารางแนวทางการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวของเขต 4 โดยมี  
1) กรอบแนวคิด 2) รูปแบบ 3) SIPOC 4) บทบาทหนาท่ีบุคลากร 5) ตัวช้ีวัดเพ่ือจัดสรรงบประมาณ (โอนเงินให 
CUP) 
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นางธนสรณ ศรีใชประวัติ รพ.สต.ท่ียังไมไดถูกกําหนดเปน PCC ขอใหดําเนินการในรูปแบบ PCC ไปพรอมกัน แมจะไม
ครบองคประกอบ ถือเปนการเตรียมความพรอม  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
นางธนสรณ ศรีใชประวัติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
  ขอใหโรงพยาบาลทุกแหง กํากับการคัดกรองภาวะแทรกซอน Secondary Prevention ในผูปวย DM/HT ซ่ึงมี
ผลกับการไดรับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนผูปวยโรคเรื้อรัง 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 
  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 
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ใหบูรณาการรวมกับฝายปกครอง ทหาร ตํารวจ ในการออกตรวจ  บุคลากรสาธารณสุขท่ี review สินคาอาหารเสริม/
เครื่องสําอางค จะผิดวินัยและผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปญหาอุปสรรคคือ การขออนุญาตสถานท่ีผลิต ขอตรงผาน
โปรแกรม ไปท่ีสวนกลาง ทําใหพ้ืนท่ีไมทราบสถานท่ีตั้ง แนวทางการแกไข ขอใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและ 
โรงพยาบาลชวยตรวจสอบในพ้ืนท่ี 

ประธาน  การจดัอบรมในโรงแรม ใหขอใบอนุญาตโรงแรมมาแนบประกอบการเบิกจายดวย  ุ 
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
หัวหนากลมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกลา  
1. แจงท่ีประชุมวา นายแพทยดิเรก ดีศิริ นายแพทยชํานาญการพิเศษ ไดรับแตงตั้งเปน รองผูอํานวยการ 
ฝายการแพทย ทานท่ี 2 ของโรงพยาบาลพระนั่งเกลา 

2. โรงพยาบาลพระนั่งเกลามีแผนใหบริการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ ท่ี รพ.สต. ตามแผนท่ีกําหนด 

มติท่ีประชุม : รับทราบ   
หัวหนากลมงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลพระนั่งเกลา  
1. เนื่องจากหองผาตัดของโรงพยาบาลพระนั่งเกลา มีคิวผาตัดจํานวนมาก ขอความรวมมือจากโรงพยาบาลชุมชน  
ใหรักษาผูปวยท่ีอาการไมเรงดวนท่ีโรงพยาบาลชุมชน ผูปวยจะไดไมเสียเวลารอคอย  
2. โรงพยาบาลพระนั่งเกลามีปญหาทางการเงิน ขอความรวมมือใหโรงพยาบาลชุมชนเรงรัดการชําระหนี้ใหกับ 
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา  
ประธาน  ใหโรงพยาบาลพระนั่งเกลา นําเรื่องเขาวาระประชุม กวป. 
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
หัวหนากลมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  
 คณะกรรมการบริหาร กองสลากกินแบงรัฐบาล อนุมัติหลักการ สนับสนุนงบประมาณใหโรงพยาบาล อยูระหวาง
รอออกเช็คใหโรงพยาบาล  
ประธาน  ใหกลมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ นําเรื่องเขาวาระประชุม กวป. 
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
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 
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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  

ขอฝากใหเฝาระวังโรคซิกาคูกับไขเลือดออก ในเขตพ้ืนท่ีของอําเภอปากเกร็ดและอําเภอเมือง 

นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดจัดอบรม อปท.เรื่องการพนหมอกควันท่ีถูกตองเม่ือ
เดือนท่ีผานมา  ขอใหสาธารณสุขอําเภอทุกแหงนําเสนอขอมูลไขเลือดออกในท่ีประชุมอําเภอ ควรนําเรื่องขยะท่ีเปน
นโยบายของผูวาราชการจังหวัดมาบูรณาการกับไขเลือดออก  ผเสียชีวิตดวยโรคไขเลือดออกของประเทศปนี้สวนใหญ
เปนผูสูงอายุ ขอใหเฝาระวังผูสูงอายุท่ีมีอาการไข ใหคํานึงถึงไขเลือดออก  

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 

 ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเมืองและผูชวยสาธารณสุขอําเภอบางบัวทอง เลาถึงการดําเนินงานควบคุมโรค
ไขเลือดออกและ TB ของอําเภอ  

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 ขอใหกลมงานควบคุมโรคติดตอ จัดทําขอมูล TB ท่ีชัดเจน แยกรายเดือน นําเสนอครั้งตอไป 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  
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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   
หัวหนากลมงานคมครองผูบริโภคฯ  

การจําหนายกระดาษ ขวดน้ํา ไมใชแลว ซ่ึงเปนของใชในราชการหรือจําหนายในสถานท่ีราชการ  
คลังจังหวัดนนทบุรี แจงวา ตองนํารายไดสงเปนรายไดแผนดิน  

มติท่ีประชุม : รับทราบ  
หัวหนากลมงานบริหารท่ัวไป  

นางชยานันท อยตา หัวหนากลมงานบริหารท่ัวไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ลาติดตามคูสมรส  
เพ่ือไปปฏิบัติราชการ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย มีระยะเวลา 2 ป ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2563  

มติท่ีประชุม : รับทราบ  
 
ปดการประชุม  เวลา 12.00 น.    

      

           
 (นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี)        (นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 ผูจดรายงานการประชุม       ผูตรวจรายงานการประชมุ     

   

 
 

 


