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รายงานการประชุมติดตามประเมินผลงานสาธารณสุข ประจําป พ.ศ. 2561 

ประจําเดือน กรกฎาคม ครั้งท่ี 8 / 2561 วันท่ี 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 –  12.00 น. 
ณ หองประชุม 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

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

1. นายแพทยวัฒนา โรจนวิจิตรกุล  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
2. นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย  ปฏิบัติหนาท่ีนายแพทยเชี่ยวชาญ ดานเวชกรรมปองกัน 

3. นางอัมพร วารินทร    นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ดานสงเสริมพัฒนา 

4. นางธนสรณ ศรีใชประวัติ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.นนทบุรี 
5. นายแพทย  ดิเรก ดีศิริ   รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.พระนั่งเกลา 

6. นายแพทยประเสริฐ ประกายรุงทอง  หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพ.พระนั่งเกลา 

7. นางลินดา  สันตวาจา   รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล รพ.พระนั่งเกลา  
8. นางจิตติมา  นาครินทร   แทนหัวหนาศูนยประกันสุขภาพ รพ.พระนั่งเกลา 

9. เภสัชกรวิวัติ สุขลิ้ม    หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

10. ทันตแพทยหญิงกุลภัทร แตมสําเภาเลิศ หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
11. นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล   หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

12. นางอรอนงค วัฒนากูล   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 

13. นางสุนันทา นันทนมาโนชญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ   
14. นางอรนภา วีระชุนย   แทนหัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

15. นายประเสรฐิ เล็กสรรเสริญ   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

16. นางสิรภัทร พงศปยะไพบูลย  หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
17. นางกนกพร สายสุวรรณนที   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
18. นางสุธาทิพ แยมฟก     แทนหัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ 

19.  เภสัชกรหญิงอรนุช  รัตนศึกษา  หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
20. นายวิชัย  รัตนกรีฑากุล   หัวหนากลุมงานนิติการ 

21. นานสรวิชญ เชิญผึ้ง   หัวหนากลุมงานยาเสพติด 

22. นางสุดเอ้ือม โชติอ่ิมอุดม   แทนหัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป รพ.บางบัวทอง  
23.  นางกิตติยา สาริสุต   หัวหนากลุมงานการพยาบาล รพ.บางบัวทอง 
24. นางสาวอรทัย กิตตินุกูลกิจ   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. นางสาวจินตนา ไวกยี   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางกรวย 

36. ทันตแพทยหญิงมยุรี ธนะทิพานนท  หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางกรวย 

37. เภสัชกรรชต จิรชัยธร   ผูรับผิดชอบ RDU รพ.บางกรวย 

38. นางอัญชลี เย็นสบาย   หัวหนากลุมการพยาบาล รพ.บางใหญ 
39. นางสุทิน  เอมเสม    หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางใหญ 
40. นายกฤชคุณ สีดอน    หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางใหญ 
41. เภสัชกรหญิงศุภวรรณ กฤษณะทรัพย ผูรับผิดชอบ RDU รพ.บางใหญ 
42. นายพรอมพงศ  เทพมนถี   แทนหัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.ไทรนอย 

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

46. เภสัชกรสิทธิพร สุทธิทวีสุข   ผูรับผิดชอบ RDU โรงพยาบาลไทรนอย 

47. นางจันทรา รักษศรี    หัวหนากลุมงานบรหิารท่ัวไป รพ.บางบัวทอง 2 

48. นางสาวสมพร หุนเลิศ   หัวหนากลุมงานการพยาบาล รพ.บางบัวทอง 2 
49. นายศิลา ประเสริฐสุข   แทนหัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางบัวทอง 2 

50. นางสาวจิรัชยา ทองจันทร   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางบัวทอง 2 

51. เภสัชกรหญิงสริตา นิลแสง   ผูรับผิดชอบ RDU รพ.บางบัวทอง 2 

52. นายนพรุจ  ปนทอง    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางบัวทอง 

53. นางสาวนุศรา ศรีอองซอ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางบัวทอง 

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

55. นางสาวเพชรรัตน สุวรรณรินทร  ผอ.รพ.สต.คลองตาคลาย 

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

57. นายโตษณาการ เทศแท   แทนผอ.รพ.สต.วัดบางไผ 
58. นายพรศักดิ์ พันธวิทย   ผอ.รพ.สต.หมู 11 บางรักใหญ 
59. นางจันทนา มงคล     ผอ.รพ.สต.หมู3 บางคูรัด 
60. นางสุมาลทิพย แสนราช   แทนผอ.รพ.สต.วัดเต็มรัก 

61. นางอภัสรา ลาตีฟ    ผอ.รพ.สต.สุเหราแดง 
62. นายละเอิบ อ่ิมมาก    ผอ.รพ.สต.สุเหราเขียว 
63. นางเยาวภา ศรีบุรินทร   ผอ.รพ.สต. วัดลําโพ 

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

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

69. นางสาวสมรรัตน ม่ันคง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ปากเกร็ด 

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

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

79. นายสนั่น ผันโพธิ ์    ผอ.รพ.สต.วัดศาลากุล (หมูท่ี3 ตําบลเกาะเกร็ด) 
80. นางสาวมาลินี ชมชื่น   ผอ.รพ.สต.เกาะเกร็ด 
81. นายทวีสุข  เหลาทวีคุณ   ผอ.รพ.สต.คลองขอย 

82. นางสิริอร ผันโพธิ์    รก.ผอ.รพ.สต.วัดศรีเขต (หมูท่ี10 ตําบลคลองขอย) 
83. นางทองอา เพ็งแจม   ผอ.รพ.สต. บางพลับ 
84. นางลัดดาวัลย ธเนศอนุกุล   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางกรวย 
85. นางเคลื่อน คงสม    เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สสอ.บางกรวย 

86. นางเอมอร ศรีอําไพ    ผอ.รพ.สต.บางกรวย 

87. นางสาวสุนันทา พูลกิจวัฒนา  ผอ.รพ.สต.บางไกรใน  
88. นางวิภาภรณ  เกิดนาค    ผอ.รพ.สต.บางสีทอง 

89. นายมนตชัย เรืองวรรณ   ผอ.รพ.สต.บางขนุน 
90. นายเอกสิทธิ์ ศรีชัวชม   ผอ.รพ.สต.พระยาอนุบาลดิตถกรรม(เสน โกศะโยดม)ฯ 

91. นางรุงทิพย นันทสุนทร   ผอ.รพ.สต.บางขุนกอง 
92. นางสาวพัชรีน เพ็ชรไพฑูรย   ผอ.รพ.สต. วัดหูชาง 
93. นางสาวจรวยพร  อินทรจันทร  ผอ.รพ.สต.บางคูเวียง 
94. นายชิน ขวัญเมือง    ผอ.รพ.สต.มหาสวัสดิ์ 
95. นายเสนห  คลายบัว   ผอ.รพ.สต.ปลายบาง 
96. นายพีระพนต  บุญศรีสด   ผอ.รพ.สต.วัดสุนทรธรรมมิการาม 

97. นายอนุรุทธ โกศัยศาสตร   ผอ.รพ.สต.ศาลากลาง 

98. นายจิระเดช ทองเรือง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางใหญ  
99. นางมริศลา ตัญญวงษ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางใหญ  
100. นางพรทิพย  รักแจง   ผอ.รพ.สต.บางใหญ 
101. นางสาวอมาวสี พลับจุย   ผอ.รพ.สต.บานคลองโยง 

102. นายโฆสิต  สุนทรหาว   ผอ.รพ.สต.บานหนองกางเขน 
103. นายอนุรักษ ผิวผอง   ผอ.รพ.สต.บางแมนาง 

104. นายสายัณห  กลั่นเกษร   ผอ.รพ.สต.บางเลน 
105. นางอุไรวรรณ กิตินาม   ผอ.รพ.สต.เสาธงหิน 

106. นางสุภัทรา ครามสมอ   ผอ.รพ.สต.วิหารประชา 
107. นางนันทวัน  กันเจริญ   ผอ.รพ.สต.บานใหม 
108. นางนันทกาญจน  พูนพิพัฒน  ผอ.รพ.สต.บานดอนตะลุมพุก 

109. นายปญญาวุธ คงดั่น   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ไทรนอย 

110. นายวัชรพล พุฒิแกว   ผอ.รพ.สต.วัดราษฎรนิยม 
111. นางชมษร อมลวรรณ   ผอ.รพ.สต.คลองลากคอน 

112. นายนิธิพงศ  ทรัพยแกว   ผอ.รพ.สต.ตลาดวัดมะเกลือ 
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113. นางอํานวย ถมทรัพย   ผอ.รพ.สต.วัดเพรางาย 

114. นายชาญ  บัวเผื่อน   ผอ.รพ.สต.ปากคลองหมอมแชม 

115. นางแดงนอย  พวงรัก   ผอ.รพ.สต.วัดปลายคลองขุนศรี 
116. นายกิตติศักดิ์  จรัสทอง   ผอ.รพ.สต.วัดยอดพระพิมล 

117. นายพรชัย  พุมมะละ   ผอ.รพ.สต.บานคลองสิบศอก 
118. นายยุทธนา  ตันตะโยธิน   ผอ.รพ.สต.วัดคลองขวาง 
119. นายประสพ ศรีอินทรสุทธิ์   ผอ.รพ.สต.วัดคลองเจา 

120. นางวันเพ็ญ สอนศิลป   แทนผอ.รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
121. นายสําเริง ปานปน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เมือง 
122. นางเพียงตา ชูศิริโรจน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เมือง 
123. นายอัฏฎางศ ดาวเจริญ   เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สสอ.เมือง 
124. นางมยุรี พวงศรี     ผอ.รพ.สต.ตลาดขวัญ 

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

126. นายประสพโชค สุวรรณปราโมทย  ผอ.รพ.สต.ทาทราย 

127. นางรัตนา ทองแสง   แทนผอ.รพ.สต.ทานสัมฤทธิ์ 
128. นางนเรศร ธรรมศิริ   ผอ.รพ.สต.วัดโชติการาม 
129. นางปภาชุดา อ๊ึงภากรณ   ผอ.รพ.สต.บางไผ 
130. นางอวยพร กฤษฎาธีระ   ผอ.รพ.สต.บานวัดแคใน 

131. นางจิตประณต ไทยประดิษฐ  ผอ.รพ.สต.บางกราง 
132. นายไพโรจน  ชมชู   ผอ.รพ.สต.บานวัดแดง 

133. นายธวัช ผึ่งแชม    ผอ.รพ.สต.บานวัดไทรมาเหนือ 
134. นางบุญสง วิหคเหิร   ผอ.รพ.สต.บานบางรักนอยหมู 3 

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

136. นายอมร  มุงดี    ผอ.รพ.สต.บางประดู 
137. นายวัฒนชัย โกศิยะกุล    ผอ.รพ.สต.ไขแสงกําเนิดมี 

 
ผูไมมาประชุม(เนื่องจากติดราชการ) 

1.  ผอ.รพ.สต.ออมเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 

 
ผูรวมประชุม  

๑. นางธัญญรัตน ประมวลวงษธีร  ศูนยสุขภาพชุมชน ของศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน  
2. นางสาวปรารถนา เชื้อสําราญรัตน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.บางใหญ 
3. นางธนารีย อินทสวัสดิ์   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.บางเขน หมู 7 

4. นายธีรยุทธ จิรเดชวิโรจน   กลุมงานบริหารท่ัวไป 

5. นางสาวพัชรา เกิดแสง   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

6. นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
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ผูสังเกตการณ   
1. นางรําพึง เรียงเรียบ    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.บางบัวทอง 

2. นางชุมสิน กะการดี    เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.บางบัวทอง 

3. นางอุไรวรรณ วงษจงรัต   นักการแพทยรังสีเทคนิค รพ.บางบัวทอง 

4. นายประทีป ขันธสุข    กลุมงานบริหารท่ัวไป 

5. นายสมเกียรติ บุญทาวงศ   กลุมงานบริหารท่ัวไป 

6. นางสาวภัทราพร แจมจิรารักษ   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.  
 
กอนวาระประชุม  
1) ประธานมอบภาพเพ่ือเปนท่ีระลึกใหกับผูท่ีจะเกษียณอายุราชการในปนี้ 
2) ประธานมอบชอดอกไม แสดงความยินดีกับ นางนงนวล จิรเศรษฐสิริ ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
(ดานการพยาบาล ) กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลบางกรวย ท่ีไดเลื่อนระดับใหดํารงตําแหนง 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

3) ประธานมอบรางวัลตําบลจัดการสุขภาพและนวตกรรมสุขภาพดีเดนระดับจังหวัด 

- รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดไดแก ตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ 
- รางวัลชมเชย ไดแก 
 ตําบลคลองพระอุดม อําเภอปากเกร็ด 

 ตําบลวัดยอดพระพิมล อําเภอไทรนอย  
 ตําบลบางไผ อําเภอเมืองนนทบุรี  
 ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย  
 ตําบลโรงกระโจม อําเภอบางบัวทอง 

 
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 - กันยายนหากยังพบวาไมสะอาด มีแหลงเพาะพันธุยุงลาย จะมีการลงโทษทางวินัย 

6. ใหทุกอําเภอจัดสงรูปถาย สําหรับใชจัดทําบัตรประจําตัว เพ่ือใหผูมาติดตอราชการทราบวาเปนเจาหนาท่ี 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมเดือนมิถุนายน 2561 ครั้งท่ี 7 /2561 

 



6 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

 ไมมี     
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ   
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย ปฏิบัติหนาท่ี นายแพทยเช่ียวชาญ ดานเวชกรรมปองกัน  
1. ขอแสดงความชื่นชมทีมท่ีไดรับรางวัลจากงานประชุม มหกรรมวิชาการเขต 4 “นครจตุบุรศีรีปทุมทอง” เม่ือวันท่ี 2 – 

    3 สิงหาคม 2561 ดังนี ้
   1.1 เรื่องเลาเราพลัง ชนะเลิศ เขตสุขภาพท่ี 4  ไดแก ผลงาน “ความพรองท่ีหายไป” การดูแลเด็กพรองพัฒนาการ 

      ของ นางธนารีย อินทสวัสดิ์ รพ.สต.บางเขน หมู 7 อําเภอเมืองนนทบุรี   
   1.2 Poster Presentation Service Plan ไดแก 
- ผลงาน นวัตกรรมรูทัน รูไว ไกลมะเร็ง ของ สาขามะเร็ง โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 

- ผลงาน โครงการพาผูปวยกลับบาน ของ สาขาตา โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 

- ผลงาน รูปแบบการดูแลเด็กท่ีมีความพรองทางพัฒนาการแบบมีสวนรวม (โชคดีโมเดล) ของ รพ.สต.บางเขน หมู 7 

  อําเภอเมืองนนทบุรี 
- ผลงาน รูปแบบการดูแลผูปวยในชุมชนดวยหัวใจของทีมหมอครอบครัว (บางไผโมเดล) ของ รพ.สต.บางไผ 
   อําเภอเมืองนนทบุรี 
   1.3 บูธนิทรรศการ ไดแก นวตกรรมบูรณาการการดูแลผูสูงอายุในชุมชน ( กางเกงผาออมซักได , นํายาถูพ้ืนตะไคร 
ไลยุง , นําสมุนไพรชื่นปาก น้ํายาบวนปากสําหรับผูสูงอายุติดเตียง )  ของ รพ.สต.โรงกระโจม และ โรงพยาบาล 
บางบัวทอง 2 

2. นโยบายการขับเคลื่อนงานเขต ของ ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 4 (นายแพทยสุระ วิเศษศักดิ์) 
    2.1 เขต 4 มีบริบทท่ีหลากหลาย ระบบสุขภาพท่ีขับเคลื่อนโดยโรงพยาบาลอยางเดียว จะไมสามารถแกปญหาระยะ
ยาวได ตองใชงบประมาณจํานวนมาก ควรขับเคลื่อนระบบสุขภาพโดยใชปฐมภูมิเปนหลัก จึงตองมีการดําเนินการใหเปน 
รูปธรรมมากข้ึน  Health Literacy และ Self Care ตองมีการดําเนินการท่ีเปนรูปธรรม  ในสวนของทุติยภูมิ จังหวัด
นนทบุรีและปทุมธานี ตองเพ่ิมศักยภาพมากข้ึน เตียงตอประชากรยังไมเพียงพอ ในสวนของตติยภูมิ โรงพยาบาล 
พระนั่งเกลา ตองเพ่ิมศักยภาพในแตละสาขาท่ีสําคัญ 

    2.2 ผลสรุปตรวจราชการ เขต 4 มีปญหา 2 กลุมวัยไดแก กลุมแมและเด็ก ( ปญหาการคัดกรองพัฒนาการลาชา )  
กลุมผูสูงอายุ ( ปญหา NCD ) โดยศูนยอนามัยและ สคร.เขต จะรวมกันหาแนวทาง เพ่ือชวยให รพ.สต. ทํางานไดมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ลดภาระงานท่ีไมจําเปน 

3. ประเด็นท่ีผูตรวจราชการ ตองการใหเรงรัดดําเนินการในปงบประมาณ 2562 ซ่ึงจะตั้งคณะทํางานดูแลแตละเรื่อง 

    3.1 Digital Health  มี 4 เรื่อง 1) คิวออนไลน  2) QR Code ระบบยา เพ่ือลดการใหคําแนะนํา 3) Mobile 
Health  4 ) Paperless  
   3.2 Green & Clean เรื่อง หองน้ํา ขยะ ลดถุงพลาสติก อาหารปลอดภัย ปลูกตนไมยืนตน ( รวงผึ้ง และ การบูร )  
   3.3 ประหยัดพลังงาน เรื่อง Solar cell  ลดใชเครื่องใชไฟฟา 

4. งบลงทุนป 2562 ท่ีผานมากระทรวงสาธารณสุขไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวนมาก แตเบิกจายชา ทําใหการ 
กระตุนเศรษฐกิจไมเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลท่ีตั้งไว ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหภายในเดือนกันยายน 
2561 ตองมีการลงนามในสัญญา สวนงบขามปตองลงนามภายในเดือนธันวาคม 2561 กระทรวงการคลังมีหนังสือให
จัดซ้ือจัดจางไดทันที โดยใหระบุวาจะจัดซ้ือจัดจางเม่ือไดรับงบประมาณ โดยจะเชิญผูเก่ียวของ ประชุมรายละเอียดวันท่ี 
9 สิงหาคม 2561 อีกครั้ง 
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5. พรบ.วินัยการเงินการคลัง ท่ีกําลังจะผานสภา สาระสําคัญ ระบุวางบบุคลากรตองไดรับจัดสรรอยางเพียงพอ เงินบํารุง
จะมีการทบทวนวาจะตองนําฝากคลังเทาไหร ระบบบัญชีจะปรับใหเหมือนกันทุกหนวยงานท้ังประเทศ จะมีการกําหนด
คุณสมบัตินักบัญชี และรปูแบบการตรวจสอบการเงินประจําป กรมบัญชีกลางจะกําหนดรูปแบบการตรวจสอบภายใน 
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงถาไมดําเนินการจะมีโทษทางปกครอง  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
นางอัมพร วารินทร นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา)  
 การทําวิจัย เพ่ือการขอลงผลงานวิจัยในวารสารทุกฉบับ หรือนําเสนอผลงานในเวทีวิชาการ ตองผาน
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัย ซ่ึงในจังหวัดนนทบุรีมีคณะกรรมการหลายทานท่ีพรอมใหคําแนะนํา ( เภสัชกรวิวัติ  
สุขลิ้ม , ทันตแพทยหญิงกุลภัทร แตมสําเภาเลิศ ,  นายประเสริฐ เล็กสรรเสริญ , นางสาวสุธาทิพย แยมฟก ) หากมีใคร
ตองการทําวิจัย สามารถสอบถามหรือปรึกษาไดทุกทาน 

มติท่ีประชุม : รับทราบ    
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ  

1. ขอให โรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง รวบรวมคําขอพรอมรูปถายขนาด 1 นิ้ว เพ่ือจัดทําบัตร 
พนักงานเจาหนาท่ี ตาม พรบ.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ สงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2. ขอขอบคุณสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลท่ีชวยตรวจสอบสถานประกอบการเครื่องสําอาง ภาพรวมตรวจแลว 
รอยละ 36 และขอใหตรวจสอบสถานประกอบการฯท่ีเหลือตามเปาหมาย 

3. ขอใหแจงรายชื่อเพ่ือปรับปรุงคําสั่งคณะกรรมการจัดซ้ือรวมยาและเวชภัณฑมิใชท้ัง 5 ประเภท ( ยา / วัสดุการแพทย 
/ วัสดุทันตกรรม / วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย / วัสดุเอ็กซเรย )  ขอใหสงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภายในสิ้นเดือนนี ้
4. ขอขอบคุณทุกโรงพยาบาลท่ีใหเภสัชกรมารวมใหความรูในรายการ RDU รูเรื่องยา  
มติท่ีประชุม : รับทราบ     
รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลพระนั่งเกลา  

1. บัตรสุขภาพแรงงานตางดาว จะมีการทบทวนหลักเกณฑใหม เชน ไมขายบัตรสุขภาพใหกับแรงงานตางดาวท่ี
ผิดกฏหมายทุกกรณี หรือ ไมตรงกับขอกําหนดเชนนายจางอยูนอกเขตจังหวัดนนทบุรี  บัตรท่ีขายจะไมมีผลยอนหลัง  
บัตรจะมีผลหลังซ้ือบัตรแลว 1 วัน ถาปวยเขารับการรักษากอนออกบัตรจะใชบัตรไมได  กรณีบัตรตางดาวของ 
โรงพยาบาลชุมชนท่ีขายใหกับแมตางดาว เม่ือคลอดลูก ลูกจะใชสิทธิบัตรรักษาของแมไมได ตองซ้ือบัตรของลูกตางหาก   

2. Smart COC การติดตามเยี่ยมบานตอเนื่อง โรงพยาบาลพระนั่งเกลา ไดนําตนแบบของโรงพยาบาลสุรินทร
มาใช เม่ือ 3 สัปดาหท่ีผานมา พบวาใชไดผลดี ประหยัดแรง ประหยัดเวลา ใชงานสะดวก ขอมูลมีความถูกตองสูง ซ่ึงจะ
ชวยสนับสนุนงานปฐมภูมิไดเปนอยางดี โดยโรงพยาบาลพระนั่งเกลาจะมีการติดตามผลงานการใชโปรแกรมทุกเดือน 

 3. ขอเชิญรวมบริจาคในรายการกุศลเฉลิมพระเกียรติ “พระมหาเจษฏาราชเจา” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน 
กองทัพบก ชอง 5 ในวันพุธท่ี 22 สิงหาคม 2561 เวลา 22.30 น. – 00.30 น. รายไดสนับสนุนโครงการจัดหา
อุปกรณการแพทยใหโรงพยาบาลพระนั่งเกลา 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล โรงพยาบาลพระนั่งเกลา  
สมาคมพยาบาลรวมกับสภาพยาบาล จะจัดวิ่งการกุศล ในวันอาทิตยท่ี 28 ตุลาคม 2561 เวลา 5.30 น.  

ท่ีกระทรวงสาธารณสุข ( เนื่องในวันพยาบาลสากล 21 ตุลาคม 2561 )  คาลงทะเบียน 500 บาท ( คาเสื้อ 300 และ
ทําบุญกับโรงพยาบาลพระนั่งเกลาเพ่ือจัดซ้ือเครื่องมือแพทย 200 )  และจะไดรับเหรียญท่ีระลึกทุกทานท่ีลงทะเบียน  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข    
 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  
สถานการณการเฝาระวังทางระบาดวิทยา  

ระหวางวันท่ี 1 - 31 กรกฎาคม 2561  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ไดรับรายงานโรคท่ีตอง 
เฝาระวังทางระบาดวิทยาจากสถานบริการตาง ๆ จํานวน  17  โรค ผูปวยท้ังหมด  2,513 ราย  โรคท่ีมีอัตราปวย 
ตอประชากรแสนคน 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 นับตั้งแตวันท่ี 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,  
ปากเกร็ด, ไทรนอย บางใหญและบางกรวย จํานวน 116, 94, 46, 32, 31และ13 ราย ตามลําดับ 

จากการกําหนดนิยามสีเพ่ือดําเนินการตามมาตรการเฝาระวังโรคไขเลือดออก มีเพียงอําเภอบางกรวย ท่ีอยูใน
กลุมสีเหลือง ท่ีเหลืออีก 5 อําเภออยูในกลุมแดง  
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นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย ขณะนี้มีการเปด EOC และมีการติดตามสถานการณรายวัน พบวาจํานวนผูปวยเริ่ม 
ลดลง เขตมีการแบงพ้ืนท่ีดวยสีแดง เหลือง เขียว ในระดับตําบล และมีมาตรการท่ีกําหนดใหดําเนินการ  ขอใหกําลังใจ 
ทุมเทในการควบคุมโรคอีก 1 เดือน สถานการณจะดีข้ึน  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
ผูแทนหัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ  

 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  
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย ขอใหเนนกลุมผูสัมผัสรวมบาน COPD ใหไดครอบคลุมมากท่ีสุด  ผูตรวจไดมอบ
นโยบายใหกรมควบคุมโรค หาแนวทางลดภาระใหกับพ้ืนท่ี ยกเลิกคัดกรองบางกลุมท่ีมีเปาหมายมาก แตผลท่ีพบนอย  
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 เสนอเรื่องสงใหจังหวัดชวย
ดําเนินการ) ขอใหสาธารณสุขอําเภอบางบัวทอง เตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือสรางรั้วของ รพสต.วัดลาดปลาดุก และ โรงพยาบาล 
บางบัวทอง  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 ปลัดกระทรวงแจงวา จังหวัดใดใชงบประมาณไมหมด ปตอไปจะถูกปรับลดงบประมาณ  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

 ขอความรวมมือทุกอําเภอ เรงรัดจายคาปวยการอสม.ท่ียังคางจาย เนื่องจากมีหนังสือสั่งการจากกระทรวงจะให
ปดบัญชี ซ่ึงจะมีการแจงข้ันตอนดําเนินการในภายหลัง  ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2561 ขอใหทุกอําเภอโอนคาปวยการ  
อสม.เขาบัญชี อสม.โดยตรง  
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 

หัวหนากลุมงานนิติการ  
 การเปดเผยขอมูลผูมารับบริการใน รพ.สต. มีขอควรพิจารณาคือ ขอมูลผูปวยท่ีมีผลกับการรักษาเปดเผยได แต
ตองระวังในสวนท่ีจะไปมีผลกระทบกับบุคคลอ่ืน และไมควรถายสําเนา OPD Card ประวัติผูปวย แตควรทําเปนหนังสือ
รับรองขอมูลการรักษาเทาท่ีจําเปนแทน หากตองการขอมูลไปประกอบคดี ตองมีหนังสือจากพนักงานสอบสวน 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   

6.1 นางธนารีย อินทสวัสดิ์ รพ.สต.บางเขน หมู 7 อําเภอเมืองนนทบุรี นําเสนอผลงาน “ความพรองท่ีหายไป”  
การดูแลเด็กพรองพัฒนาการ ซ่ึงไดรับรางวัลการนําเสนอระดับเขต ตอท่ีประชุม 

ประธาน ขอชื่นชมผูนําเสนอท่ีสามารถนํางานท่ีรับผิดชอบมาบูรณาการกับการดูแลครอบครัวไดอยางลงตัว 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

6.2 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  

นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย ขอใหทุกโรงพยาบาลและ รพ.สต.ชวยเรงรัดการคัดกรอง FIT TEST  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 
ปดการประชุม  เวลา 12.00 น.    

           
 (นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี)        (นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
ผูจดรายงานการประชุม       ผูตรวจรายงานการประชมุ 

    


