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รายงานการประชุมติดตามประเมินผลงานสาธารณสุข ประจำาปี พ.ศ. 2561
ประจำาเดือน มิถุนายน ครั้งท่ี 7 / 2561 วันท่ี 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 –  12.00 น.

ณ ห้องประชุม 3 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้มาประชุม
1. นายแพทยว์ัฒนา โรจนวจิิตรกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
2. นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ ดา้นเวชกรรมป้องกัน
3. นางธนสรณ์ ศรีใช้ประวัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการพิเศษ สสจ.นนทบุรี
4. นายแพทย ์ดิเรก ดีศริิ รองผู้อำานวยการฝา่ยการแพทย์ รพ.พระน่ังเกล้า
5. นายลอยชาย บุญปลื้ม แทนหัวหน้าฝ่ายเวชกรรมสังคม รพ.พระน่ังเกล้า
6. นางลินดา  สันตวาจา รองผู้อำานวยการฝา่ยการพยาบาล รพ.พระน่ังเกล้า 
7. นางจินตนา เจริญศุข รองผู้อำานวยการฝา่ยบริการ รพ.พระน่ังเกล้า
8. นนางจิตติมา  นาครินทร์ แทนหัวหน้าศูนย์ประกันสุขภาพ รพ.พระน่ังเกล้า
9. เภสัชกรหญิงวรรณวิไล ณ ระนอง ผู้รับผิดชอบ RDU โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า
10. เภสัชกรวิวตัิ สุขลิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
11. ทันตแพทย์หญิงกุลภัทร แต้มสำาเภาเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
12. นางวิไลพรรณ ศรตีระกูล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
13. นางอรอนงค์ วัฒนากูล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อฯ
14. นางสุนันทา นันทน์มาโนชญ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
15. นางบรรจง หนูแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคตดิต่อ
16. นายประเสริฐ เล็กสรรเสริญ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
17. นางสริภัทร พงศ์ปิยะไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
18. นางกนกพร สายสุวรรณนที หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรพัยากรบุคคล  
19. นางสธุาทพิ์ แย้มฟัก   แทนหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
20. เภสัชกรหญิงอรนุช  รตันศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก
21.นายวชิัย  รัตนกรีฑากุล หัวหน้ากลุ่มงานนิตกิาร
22.นานสรวิชญ์ เชิญผึ้ง หัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติด
23.นางสุดเอื้อม โชติอิ่มอดุม แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป รพ.บางบัวทอง 
24. นางกิตติยา สาริสตุ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล รพ.บางบัวทอง
25.นางสาวอรทัย กติตินุกูลกจิ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครวัและชุมชน รพ.บางบัวทอง
26.นางสาวสุปราณี เสงี่ยมลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.บางบัวทอง
27.นายเฉลียว คำาเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม รพ.บางบัวทอง
28.เภสัชกรหญิงสมสมัย เวชสุทธานนท์ ผู้รับผิดชอบ RDU รพ.บางบัวทอง
29. นางจินตนา อักษรสารสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป รพ.ปากเกรด็
30.นางพรสวรรค์ ศรคีำาไทย หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล รพ.ปากเกรด็ 
31.นางสาวพรรณี มานิตย์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครวัและชุมชน รพ.ปากเกร็ด
32.นางพันธกานต์   ประสิทธิเม หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.ปากเกร็ด
33.เภสัชกรนพดล สหสุนทรวุฒิ ผู้รับผิดชอบ RDU รพ.ปากเกร็ด
34.นางสาวอญวดี ศริิโยธา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.บางกรวย
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35.นางสกุล  ทองเปลว หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลบางกรวย
36.นางสาวจินตนา ไวกยี หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครวัและชุมชน รพ.บางกรวย
37.ทันตแพทย์หญิงมยรุี ธนะทพิานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.บางกรวย
38.เภสัชกรรชต จิรชัยธร ผู้รับผิดชอบ RDU รพ.บางกรวย
39.นางสาวปรารถนา เชื้อสำาราญรตัน์ แทนหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รพ.บางใหญ่
40.นางสุทิน  เอมเสม หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครวัและชุมชน รพ.บางใหญ่
41.นางนงลักษณ์ ทรพัย์สำาเริง แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.บางใหญ่
42.เภสัชกรหญิงศิริณชิ ภู่ศริิ แทนผู้รับผิดชอบ RDU รพ.บางใหญ่
43.นางสาววัฒนา  อ่อนเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.ไทรน้อย
44.นางสาวกรุณรตัน์ วายโสกา หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รพ.ไทรน้อย
45.นางละเอียด แกว้จรัส หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครวัและชุมชน รพ.ไทรน้อย
46.นางชรารินทร์ มุ้ยจีน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.ไทรน้อย
47.เภสัชกรสิทธิพร สุทธิทวีสุข ผู้รับผิดชอบ RDU โรงพยาบาลไทรน้อย
48.นางจันทรา รักษ์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.บางบัวทอง 2
49.นางสาวสมพร หุ่นเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล รพ.บางบัวทอง 2
50.นางสาวเสาวณี ปิตะปิลันธน์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางบัวทอง 2
51.นางสาวจริัชยา ทองจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.บางบัวทอง 2
52.เภสัชกรหญิงสรติา นิลแสง แทนผู้รับผิดชอบ RDU รพ.บางบัวทอง 2
53.นายนพรุจ  ป่ินทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ สสอ.บางบัวทอง
54.นายเกศชัย  บุญธรรม ผอ.รพ.สต.หมู่5 บางบัวทอง
55.นางสาวเพชรรัตน์ สุวรรณรินทร์ ผอ.รพ.สต.คลองตาคลา้ย
56.นางสาวดารา จ้อยใบ ผอ.รพ.สต. หมู่12 บางบัวทอง
57.นางสาวพวิยา ไสยรัตน์ ผอ.รพ.สต.วัดบางไผ่
58.นายพรศักดิ์ พันธวิทย์ ผอ.รพ.สต.หมู่ 11 บางรักใหญ่
59.นางจันทนา มงคล ผอ.รพ.สต.หมู่3 บางครูัด
60.นางสุมาลทิพย์ แสนราช แทนผอ.รพ.สต.วดัเต็มรัก
61.นางอภัสรา ลาตฟีี ผอ.รพ.สต.สุเหร่าแดง
62.นายละเอิบ อิ่มมาก ผอ.รพ.สต.สุเหร่าเขียว
63.นางเยาวภา ศรีบุรินทร์ ผอ.รพ.สต. วดัลำาโพ
64.นายภิรมย์ ทรัพย์นุช ผอ.รพ.สต.หมู่ 7 ลำาโพ
65.นางจันทนา  แจ่มจำารัส ผอ.รพ.สต.โรงกระโจม
66.นางนารีรตัน์  จันทรวริุจ ผอ.รพ.สต.บ้านบางแพรก
67.นางอำาพันธ์ เนียมเทศ ผอ.รพ.สต.วัดลาดปลาดุก
68.นายวทิยา ช่างสัก นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ สสอ.ปากเกรด็
69.นางสาวสมรรัตน์ มั่นคง นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ สสอ.ปากเกรด็
70.นายไพโรจน์  ธาระวาส ผอ.รพ.สต.ประเสริฐอิสลาม 
71.นางนิตยา เชื้อผู้ดี ผอ.รพ.สต.บางตลาด
72.นางสาวขวัญทิพย์  เฮงไป๋ ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่
73.นางนภาพร  วัฒนะไพบูลย์สุข ผอ.รพ.สต.บางพูด
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74.นางสายฝน  ชมภูนุช ผอ.รพ.สต.บางตะไนย์
75.นายจักรกฤษณ์ จันทน์วัฒน์ ผอ.รพ.สต.คลองพระอดุม
76.นางปราณี  เรี่ยวแรง ผอ.รพ.สต.วัดบางบัวทอง
77.นางบุษบา อภัยพิม ผอ.รพ.สต.วัดเชิงเลน (หมู่ 8 ตำาบลท่าอิฐ)
78.นางพรรณ์นิภา เกิดน้อย รักษาการผอ.รพ.สต.ท่าอิฐ
79.นายสน่ัน ผันโพธิ์ ผอ.รพ.สต.วัดศาลากุล (หมู่ที่3 ตำาบลเกาะเกรด็)
80.นางสาวมาลินี ชมชื่น ผอ.รพ.สต.เกาะเกร็ด
81.นายชรินทร์ ศึกษากจิ ผอ.รพ.สต.อ้อมเกร็ด
82.นายทวีสุข  เหล่าทวีคุณ ผอ.รพ.สต.คลองข่อย
83.นางสิรอิร ผันโพธิ์ รก.ผอ.รพ.สต.วดัศรีเขต (หมู่ที่10 ตำาบลคลองข่อย)
84.นางทองอา เพ็งแจ่ม ผอ.รพ.สต. บางพลับ
85.นางลัดดาวัลย์ ธเนศอนุกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ สสอ.บางกรวย
86.นางเคลื่อน คงสม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำานาญงาน สสอ.บางกรวย
87.นางเอมอร ศรีอำาไพ ผอ.รพ.สต.บางกรวย
88.นางสาวสุนันทา พูลกิจวัฒนา ผอ.รพ.สต.บางไกรใน 
89.นางวิภาภรณ์  เกิดนาค  ผอ.รพ.สต.บางสีทอง
90.นายมนต์ชัย เรืองวรรณ ผอ.รพ.สต.บางขนุน
91.นายเอกสิทธิ์ ศรชีัวชม ผอ.รพ.สต.พระยาอนุบาลดิตถกรรม(เสน โกศะโยดม)ฯ
92.นางรุ่งทิพย์ นันทสุนทร ผอ.รพ.สต.บางขุนกอง
93.นางสาวพัชรีน เพ็ชรไพฑูรย์ ผอ.รพ.สต. วดัหูช้าง
94.นางสาวจรวยพร  อินทรจ์ันทร์ ผอ.รพ.สต.บางคูเวียง
95.นายชิน ขวัญเมือง ผอ.รพ.สต.มหาสวัสดิ์
96.นายเสน่ห์  คล้ายบัว ผอ.รพ.สต.ปลายบาง
97.นายพรีะพนต์  บุญศรีสด ผอ.รพ.สต.วัดสุนทรธรรมมิการาม
98.นายอนุรทุธ โกศัยศาสตร์ ผอ.รพ.สต.ศาลากลาง
99.นายจริะเดช ทองเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ สสอ.บางใหญ่ 
100. นางพรทพิย์  รักแจ้ง ผอ.รพ.สต.บางใหญ่
101. นางสาวอมาวสี พลับจุ้ย ผอ.รพ.สต.บ้านคลองโยง
102. นายโฆสิต  สุนทรห้าว ผอ.รพ.สต.บ้านหนองกางเขน
103. นายอนุรกัษ์ ผิวผ่อง ผอ.รพ.สต.บางแม่นาง
104. นายสายัณห์  กลั่นเกษร ผอ.รพ.สต.บางเลน
105. นางอุไรวรรณ กิตินาม ผอ.รพ.สต.เสาธงหิน
106. นางสุภัทรา คร้ามสมอ ผอ.รพ.สต.วิหารประชา
107. นางนันทวัน  กันเจริญ ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่
108. นางนันทกาญจน์  พูนพพิัฒน์ ผอ.รพ.สต.บ้านดอนตะลุมพุก
109. นางอวตัถา เหลืองอุดมชัย พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ สสอ.ไทรน้อย
110. นายปัญญาวธุ คงดั่น นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ สสอ.ไทรน้อย
111. นายวชัรพล พุฒิแกว้ ผอ.รพ.สต.วัดราษฎร์นิยม
112. นางชมษร อมลวรรณ ผอ.รพ.สต.คลองลากค้อน
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113. นายนิธพิงศ์  ทรพัย์แก้ว ผอ.รพ.สต.ตลาดวัดมะเกลือ
114. นางอำานวย ถมทรพัย์ ผอ.รพ.สต.วัดเพรางาย
115. นายชาญ  บัวเผื่อน ผอ.รพ.สต.ปากคลองหม่อมแช่ม
116. นางแดงน้อย  พว่งรัก ผอ.รพ.สต.วัดปลายคลองขุนศรี
117. นายกติติศักดิ์  จรัสทอง ผอ.รพ.สต.วัดยอดพระพิมล
118. นายพรชัย  พุมมะละ ผอ.รพ.สต.บ้านคลองสิบศอก
119. นายยุทธนา  ตันตะโยธิน ผอ.รพ.สต.วัดคลองขวาง
120. นายประสพ ศรีอินทร์สุทธิ์ ผอ.รพ.สต.วัดคลองเจ้า
121. นายประสาร  ช้างกระทัด ผอ.รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
122. นายสำาเริง ปานป่ิน นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ สสอ.เมือง
123. นางเพียงตา ชูศริิโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ สสอ.เมือง
124. นายอัฏฎางศ์ ดาวเจริญ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำานาญงาน สสอ.เมือง
125. นางมยุรี พวงศรี ผอ.รพ.สต.ตลาดขวัญ
126. นางธนารีย์ อินทสวัสดิ์ แทนผอ.รพ.สต.บางเขน หมู่ 7
127. นายประสพโชค สวุรรณปราโมทย์ ผอ.รพ.สต.ทา่ทราย
128. นายประสิทธิ์ ธติิภมรรัตน์ ผอ.รพ.สต.ทานสัมฤทธิ์
129. นางนเรศร์ ธรรมศริิ ผอ.รพ.สต.วัดโชติการาม
130. นางปภาชุดา อึ๊งภากรณ์ ผอ.รพ.สต.บางไผ่
131. นางอวยพร กฤษฎาธรีะ ผอ.รพ.สต.บ้านวดัแคใน
132. นางจติประณต ไทยประดิษฐ์ ผอ.รพ.สต.บางกร่าง
133. นายไพโรจน์  ชมชู ผอ.รพ.สต.บ้านวดัแดง
134. นายธวัช ผึ่งแช่ม ผอ.รพ.สต.บ้านวดัไทรมา้เหนือ
135. นางบุญส่ง วิหคเหิร ผอ.รพ.สต.บ้านบางรกัน้อยหมู่ 3
136. นางสุรรีัตน์  จุลประสิทธิพงษ์ ผอ.รพ.สต.บางรักน้อย หมู่ 5
137. นายอมร  มุ่งดี ผอ.รพ.สต.บางประดู่
138. นายวัฒนชัย โกศิยะกุล ผอ.รพ.สต.ไขแสงกำาเนิดมี

ผู้ไม่มาประชุม(เน่ืองจากติดราชการ)
1. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลบางใหญ่
2. ผอ.รพ.สต.บางศรีเมือง อ.เมือง

ผู้ร่วมประชุม 
๑. นางธัญญรตัน์ ประมวลวงษ์ธรี ศูนย์สุขภาพชุมชน ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
2. นางเรณู คำาชุม กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
3. นางจันทร์ทิมา เจริญทรพัย์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อ
4. นางศรัญญา ปานป่ิน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
5. นายธีรยทุธ จิรเดชวิโรจน์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
6. นางสาวพัชรา เกิดแสง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
7. นายสทุธพิงศ์ หัสดิเสวี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
8. นางสาวภัทราพร แจ่มจิรารกัษ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
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ผู้สังเกตการณ์  
1. นางสาวณัฏฐ์ชดุา ถ่ินมหาสวัสดิ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2. นายสมเกียรติ บุญทาวงศ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

ก่อนวาระประชุม ประธานแสดงความยินดีกับหัวหน้าพยาบาลทีด่ำารงตำาแหน่งสูงข้ึน ได้แก่
 1) นางกติติยา สาริสุต ตำาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำานาญการพิเศษ โรงพยาบาลบางบัวทอง

2) นางสกุล ทองเปลว ตำาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำานาญการพิเศษ โรงพยาบาลบางกรวย
3) นางสาวสมพร หุ่นเลิศ ตำาแหน่ง พยาบาลวชิาชพีชำานาญการพิเศษ โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 

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    
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ  
นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย ปฏิบัติหน้าท่ี นายแพทย์เช่ียวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 

1. 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.ที่ไม่มวีัดในเขตรับผิดชอบ หากมีมัสยิด ขอให้ดำาเนินการที่มัสยดิ (ปรับรูปแบบให้เหมาะสม
กับหลักศาสนา) หากไม่มี ขอให้ดำาเนินการในวดัของพื้นที่ใกล้เคียง โดยกิจกรรมที่จะต้องดำาเนินการคอืการให้สุขศึกษา 
(พระและประชาชน) ส่งเสริมสุขภาพ (อาหารและการออกกำาลังกาย) ควบคุมป้องกันโรค (ควันธูปและสัตว์นำาโรค) มอบ
หมายกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อฯ รับผิดชอบการส่งรายงานให้ส่วนกลาง 3) จติอาสา เป็นพระราโชบายของในหลวง
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รัชกาลที่ 10 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลประเทศ โดยให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการดำาเนินงานเข้าส่วน
กลาง ได้มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปรับผิดชอบในการรายงาน มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ
บริการรับผิดชอบประสานงานภาพรวม 4) การคดักรองเด็กปฐมวัย 5 ช่วงอายุ รณรงค์ ระหวา่ง วันที่ 9 – 13
กรกฎาคม 2561 หลังจากรณรงคค์ัดกรองตามปกติ 5) ไข้เลือดออก ปีนี้มีการระบาดสูง ทั้งประเทศเสียชีวติแล้ว 38
ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มโีรคร่วมและมีการวิินิจฉัยผิดพลาด ( WBC ไม่จำาเป็นต้องตำ่า )   ขอให้ทุกโรงพยาบาลปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ที่จังหวดัส่งให้แล้ว ให้ทุกอำาเภอเปิด EOC (เน้นอำาเภอเมือง บางบัวทอง ปากเกรด็)

2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีิตระดับอำาเภอ : ให้ผู้ช่วยสาธารณสุขอำาเภอทุกแห่ง นำาเสนอประเด็น พชอ.
ในที่ประชุม
นายแพทยส์ฤษดิ์เดช เจร ิญไชย จากการร ับฟ ังการนำาเสนอพบว ่า หลายอำาเภอมีความเข้าใจใน concept 
ยังไม่ตรงประเด็น ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม ขาดภาพการบูรณาการ ขาดการประเมินผลลัพธ์ บางอำาเภอมีตวัชี้วัดเยอะเกิน
ไป
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    
รองผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า 

1. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจดัตั้งศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ (นักทอ่งเที่ยว) ที่จดุประชาสัมพันธ์ บริเวณ
หน้าโรงพยาบาล

2. วันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจะออกหน่วย ณ บริเวณที่พกัเขตพระราชฐาน
โดยจะมกีิจกรรมทำาบุญตักบาตร รับบริจาคโลหิต และวันที่ 17 กรกฎาคม จะมจีิตอาสาขุดลอกคลองบางตลาด
ประธาน  ขอฝากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเรื่อง ER คุณภาพ การดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการรกัษาไดท้ันท่วงที จะช่วยลดผู้
ป่วยติดเตียง (ขอให้ทุกโรงพยาบาล หาแนวทางการบริหารจัดการไม่ให้เกิดกรณีจะ refer แตร่ถพยาบาลขอไปเติมนำ้ามัน
ก่อน หรอื พยาบาลยังไม่รับผู้ป่วยขอส่งเวรก่อน ) 
มติท่ีประชุม : รับทราบ
รองผู้อำานวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า 

1. วันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2561 กลุ่มงาน IC โรงพยาบาลพระนั่งเกลา้จัดประชุมวิชาการ ขอเชิญ พยาบาล
โรงพยาบาลชุมชนทกุแห่งแจ้งเข้าร่วมประชุมในไลน์ QA  สวนพยาบาลใน รพ.สต. ขอให้แจ้งผ่านแม่ข่าย

2. วันที่ 22 สค.61 เวลา 22.00 น. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ขอเชิญร่วมบริจาคในรายการรับบรจิาคทาง
ช่อง 5 
มติท่ีประชุม : รับทราบ
รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า 

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าทีว่ ัดสังฆทาน เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับ โรงพยาบาล
พระน่ังเกลา้ 
มติท่ีประชุม : รับทราบ
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ผอ.รพ.สต.ไขแสง กำาเนิดมี  
ขอสอบถาม กรณีมีคนมาเปิดให้บริการนวดแผนไทยในวดั และมีการเรียกเก็บค่าบริการ โดยแจ้งวา่วัฒนธรรมให้

มาเผยแพร่ 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  มี พรบ. 2 ฉบับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พรบ.สถานพยาบาล และ พรบ.การประกอบโรค
ศิลปะ (วิชาชพีแพทย์แผนไทย)  หากมีการให้บริการและมีการเรียกเก็บค่าบริการ จะผดิตาม พรบ.สถานพยาบาล 
ส่วนผู้ที่ให้บริการมีใบอนุญาตหรือไม่ ถ้าไม่มี จะผิดตาม พรบ.การประกอบโรคศิลปะ 
ประธาน ผู้ที่มใีบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ จะเข้ามาประกอบวิชาชีพโรคศิลปะในจังหวัดนนทบุรตี้องขออนุญาต
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สถานที่ที่ใช้ประกอบวิชาชพีโรคศิลปะถือว่าใช้สถานที่นั้นเป็นสถานพยาบาล ต้องขอ
อนุญาตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดั กรณีมีผู้มาเปิดให้บริการแพทย์แผนไทยในพื้นที่ เช่น วัด ขอให้ประสานงานกับ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อตรวจสอบ 
มติท่ีประชุม : รับทราบ
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนนทบุรี  ประจำาเดือน มถิุนายน 2561
กิจกรรมการส่งบัตรรายงานผู้ป่วย

ระหว่างวันที่ 1 มถิุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 มถิุนายน 2561  สำานักงานสาธารณสุขจังหวดันนทบุรีได้รับ
บัตรรายงานผู้ป่วยทีต่้องเฝ้าระวังทางระบาดวทิยา (รง.506) จากสถานบริการเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา
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  
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หัวหน้ากลุม่งานควบคุมโรคติดต่อ 
1. นำาเสนอผลการสุ่มประเมินค่า CI ใน รพ.สต. วดั โรงเรียน ของทีมสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. ในระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ขอให้ทุกหน่วยงานจัดรณรงคก์ำาจดัแหล่งเพาะพันธ์ลูกนำ้ายุงลาย

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

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอื่นๆ  
ไม่มี

ปิดการประชุม  เวลา 12.00 น.
    

   
(นายสทุธพิงศ์ หัสดิเสวี)    (นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตร์สาธารณสุข
ผู้จดรายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม   


