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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล และพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัดจังหวัดนนทบุรี 
ประจําเดือน กุมภาพันธ  ครั้งท่ี 2 / 2562 วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 เวลา 13.00 –  16.00 น. 

ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ผูมาประชุม  

1. นายแพทยวัฒนา โรจนวิจิตรกุล  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
2. นายแพทยประสิทธิ์ มานะเจริญ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกลา 
3. นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย  รองนายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดนนทบรุี (รอง 1)   
4. นางอัมพร วารินทร    รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบรุี (รอง 2) 
5. นางธนสรณ ศรีใชประวัติ   รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบรุี (รอง 3)   
6. นางสิรภัทร พงศปยะไพบูลย  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบรุี (รอง 5)   
7. นายแพทยวชิัย รัตนภัณฑพานิชย  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางกรวย 

8. นายแพทยชูศักดิ์ วรงคชยกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางใหญ 
9. นายแพทยประพุทธ ลีลาพฤทธิ์  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง 
10. นายแพทยอนุกูล เอกกุล   ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากเกร็ด 
11. แพทยหญิงมาลี สิริสุนทรานนท  ผูอํานวยการโรงพยาบาลไทรนอย 
12. นายแพทยกวิตม ซ่ือม่ัน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง ๒ 

13. นางนารีรัตน รุจิรพิพัฒน   แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา 

14. นางสมจิตร ทองแยม    แทนผูอํานวยการสถาบันบําราศนราดูร 

15. นายสรายุทธ นามเมือง   แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบรุ ี

16. นายสมชาติ สนุสุข    แทนผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยฯ 

17. นางนุจรีย ตั้งตอบลาภ   แทนผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ เทศบาลนครปากเกร็ด 

18. นายเจริญชัย เปรมจันทรวงษ  สาธารณสุขอําเภอเมืองนนทบุรี 
19. นายสันติ โพธิ์ทอง    สาธารณสุขอําเภอบางกรวย 
20. นายสมคิด อานปรางค   สาธารณสุขอําเภอบางใหญ 
21. นายเสนห เกิดนาค    สาธารณสุขอําเภอบางบัวทอง 
22. นายบุญสง แกวจรัส   สาธารณสุขอําเภอไทรนอย 

23. นายสําเริง ปานปน    สาธารณสุขอําเภอปากเกร็ด 

24. ทันตแพทยหญิงกุลภัทร แตมสําเภาเลิศ หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
25. เภสัชกรหญิงอรุณศรี ทิพสมบัติ  แทนหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ 
26. นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล   หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

27. นางสุดาวรรณ ลิ่มอักขรา   แทนหัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 

28. นางสุนันทา นันทนมาโนชญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ   
29. นางสาวพัชรา เกิดแสง   แทนหัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

30. ดร.ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

31. นางสาวจุฑามาศ รังศาสตร   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
32. นางสาวสุธาทิพย แยมฟก   หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ 

33.  เภสัชกรหญิงอรนุช รัตนศึกษา  หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
34.  นางสาวนุชษญากร คณาภรณทิพย  แทนหัวหนากลุมงานยาเสพติด 

35.  นายวิชัย รัตนกรีฑากุล   หัวหนากลุมงานนิติการ 
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ผูไมมาประชุม(เนื่องจากติดราชการ) 
 1. ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางบัวทอง 

 2. ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางกรวย 

 3. ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 
 4. ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครนนทบุรี 
 5. ผูอํานวยการสถาบันโรคทรวงอก 
 
ผูรวมประชุม  

1. นางวรพีร แสงผล   เลขาฯ สาขาโรคหัวใจ  
2. นางสาวปรารถนา ขําพูล   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ รพ.ศรีธัญญา 
3. นายสุทธิพงศ  หัสดิเสวี    กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

4. นายจีรพงษ  เมฆชัยภักดิ์   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 
ผูสังเกตการณ   

1. นายสมเกียรติ บุญทาวงศ   กลุมงานบริหารท่ัวไป 
 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
1. วันท่ี 12 เมษายน และ วันท่ี 6 พฤษภาคม 2562 รัฐบาลประกาศใหเปนวันหยุดพิเศษ ขอใหแจงประชาชนเรื่องการ
รับบริการ 

2. ขอใหตรวจสอบโรงแรมท่ีใชจัดประชุม และโรงแรมท่ีใชพักคางคืนเวลาไปราชการตางจังหวัด วามีการตอใบอนุญาต
ถูกตอง หากไมมีการตอใบอนุญาตอยางถูกตองจะตองคืนเงินราชการ 
3. ขอใหทุก รพ.สต. / โรงพยาบาล ติดตามดูแลผูปวยจิตเวช และรายงานผลตามระยะเวลาท่ีกําหนด กลุมเปาหมายท่ี
จังหวัดนนทบุรีจะตองดูแลมี 421 ราย แตหากพบผูปวยจิตเวช นอกกลุมเปาหมาย ขอใหดูแล และรายงานจังหวัดดวย  
4. วันท่ี 24 มีนาคม 2562 เปนวันเลือกตั้ง ขอใหขาราชการ สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยการไป
เลือกตั้ง หากทานใดจะลาไปตางประเทศใน วันท่ี 24 มีนาคม 2562 ตองแนบหลักฐานการไปเลือกตั้งลวงหนามาดวย 
มติท่ีประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมเดือนมกราคม 2562 ครั้งท่ี 1 /2562 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
 ไมมี     

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ    
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 1) 
1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพบริการ ตามโครงการพัฒนาบริการทุติยภูมิ เขตสุขภาพท่ี 4 กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
ประชากรตอเตียงตามเกณฑควรจะเปน 2 เตียงตอพันประชากร จังหวัดนนทบุรีประชากร 1.2 ลานคน คิดเปน 0.7 
เตียงตอพันประชากร ถารวมประชากรแฝงจะมีประชากร 2.2 ลานคน จะเหลือเพียง 0.4 เตียงตอพันประชากร ,  
ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย small success ในไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 , มีการเยี่ยมเสริมพลังระหวาง
โรงพยาบาลศูนยกับโรงพยาบาลชุมชน โดยโรงพยาบาลพระนั่งเกลาไปเยี่ยมท่ี โรงพยาบาลบางกรวย โรงพยาบาล 
บางใหญ โรงพยาบาลบางบัวทอง โรงพยาบาลปากเกร็ด และ โรงพยาบาลชุมชนไปเยี่ยมโรงพยาบาลพระนั่งเกลา ,  
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การจัดการระบบสงตอ เปาหมายลดการสงเขาโรงพยาบาลพระนั่งเกลา ลดความแออัด เพ่ิมการสงกลับ , แนวทางการ
แกไขปญหาป 2562 ไดแก พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมจํานวนเตียงของโรงพยาบาลชุมชน  พัฒนาระบบและศูนยรับสงตอ
ภายในจังหวัดนนทบุรี  พัฒนาระบบการจดัการกลุมโรค High Risk 5 อันดับแรก  คุณภาพ ER โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
(การลดความแออัดในER) , กลุมโรคสําคัญและแนวทางแกไข 1) Stroke แนวทางคือ Stroke Fast Track และ Siriraj 
Mobile Stroke Unit 2) Severe Sepsis แนวทางคือ Sepsis Fast Track และ โรงพยาบาลบางบัวทอง โรงพยาบาล
บางใหญ สํารอง ET Tube 3) Severe Head Injury แนวทางคือ พัฒนา กําหนดเกณฑ Trauma Fast Track  
4) Appendicitis แนวทางคือกําหนด Node ผาตัด Uncomplicated Appendicitis โรงพยาบาลบางใหญวันจันทร,พุธ 
โรงพยาบาลบางบัวทอง วันจันทร - พฤหัสบดี  5) STEMI แนวทางคือ STEMI Fast Track ท่ี โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
และสถาบันโรคทรวงอก มีสํารองเอกชนท่ี โรงพยาบาลยันฮี  กรณีฉุกเฉินวิกฤติถึงแกชีวิตทุกกลุมโรคไดแก โรงพยาบาล 
ปยะเวท โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด , การ Refer Back ผลการดําเนินงานท่ีผานมา มีการสงกลับนอยกวา 30 รายตอ
เดือน สาเหตุจาก ทีมไมพรอม เตียงเต็ม แพทยเวรไมรับ สิ่งท่ีขอสนับสนุนไดแก นโยบาย Refer Back เม่ือมีการสงกลับ 
ใหรับไวใหไดมากท่ีสุด  โรงพยาบาลพระนั่งเกลาจะชวยพัฒนาศักยภาพทีมงานของโรงพยาบาลชุมชน (ET Tube / 
Palliative)   การสงกลับ รับกลับ ใน 3 กลุมโรค Sub Acute (Stroke , Brian Traumatic , Spinal Cord 
Dysfunction) สปสช.จาย On Top ใหโรงพยาบาลสงกลับ 1,000 บาทตอราย และ ใหโรงพยาบาลรับกลับ 2,000 
บาทตอราย  
2. ตัวชี้วัดท่ีผูตรวจราชการใหความสนใจติดตามกํากับเปนพิเศษ เนื่องจากเขต 4 มีผลงาน HDC ต่ําท่ีสุดเม่ือเทียบกับเขต
อ่ืน ใน 9 ตัวชี้วัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจึงมีการติดตามกํากับอยางใกลชิด หลายตัวชี้วัดมีผลงานดีข้ึน แตยังเปน
ลําดับสุดทายของประเทศ ขอใหทุกอําเภอเรงรัดการดําเนินงาน  
3. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ทุกกลุมงาน จะนําขอมูลตัวชี้วัด มาจัด rate แบงเปน 5
สี ไดแก สีแดง (แกไขเรงดวน) , สีสม (แกไข) , สีเหลือง (มาตรฐาน) , สีเขียว (ดีมาก) , สีน้ําเงิน (ตนแบบ) ลงรายละเอียด
ถึงระดับ รพ.สต. เพ่ือใหเห็นเปาหมายท่ีชัดเจน จังหวัดจะเนนติดตามเปนพิเศษในกลุมสีแดงและสีสม  
ประธาน  ขอใหผูอํานวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอําเภอติดตามกํากับ และ ใหการสนับสนุนผูปฏิบัติงาน   
มติท่ีประชุม : รับทราบ    
นางธนสรณ ศรีใชประวัติ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 3) 
1. ขอใหเรงรัดการเบิกจายงบลงทุนป 2562 ภายในเดือนมีนาคม 
2. ขอใหสาธารณสุขอําเภอทุกแหง เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ โครงการสาธารณสุข 100 ป ใหแลวเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม 2562 หากเบิกจายไมหมดตองมีเหตุผลชี้แจง 
3. ใหทุกหนวยบริการ เบิกจายคาตอบแทนตาม ฉ.11 ภายในวันท่ี 10 มีนาคม 2562 และขอใหตรวจสอบเอกสารให
ถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด 
4. ใหทุกหนวยงานท่ีไดคําแนะนําจากทีมตรวจสอบภายในจังหวัด ตองปฏิบัติตามคําแนะนํา ภายใน 30 วัน และ 
สงรายงานผลใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (อําเภอปากเกร็ดทีมยังไมไดลงตรวจสอบ) 
มติท่ีประชุม : รับทราบ    
ผูอํานวยการโรงพยาบาลไทรนอย  วันท่ี 28 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2562 ทีมประเมิน HA เขา Re-Accredit 
โรงพยาบาลไทรนอยครั้งท่ี 3   
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง  นําเสนอผลการดําเนินงาน HA ของโรงพยาบาลบางบัวทอง  มีเปาหมายจะขอรับ
การประเมินข้ัน 3 ในเดือนมีนาคม และขอรับการประเมิน HA ในเดือนกรกฎาคม  
ประธาน  ขอใหผูอํานวยการเสริมกําลังใจและสนับสนุนผูปฏิบัติงาน 
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
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การพัฒนาคุณภาพบริการ Service Plan สาขาโรคหัวใจ โดย นางวรีพร แสงผล ผูแทนสาขา 
  อัตราการตายของโรคหลอดเลือดหัวใจ เกณฑไมเกิน 26 ตอแสนประชากร จังหวัดนนทบุรีมีผลงานในป 
2561 เทากับ 34.4 ตอแสนประชากร (มีผลงานดีเปนลําดับท่ี 3 ของเขต 4) , อัตราการตาย Acute STEMI เกณฑ 
นอยกวารอยละ 10 ผลงาน รอยละ 18.7 , จากการวิเคราะหพบวากลุมอายุ 31 – 60 ป และ มากกวา 80 ป มีอัตรา
การตายสูงกวากลุมอ่ีน , ทุกโรงพยาบาลสามารถใหยาละลายลิ่มเลือดในผูปวย STEMI ได  (โรงพยาบาลท่ียังไมมีผูปวย
ตองใหยาละลายลิ่มเลือดไดแก บางบัวทอง ปากเกร็ด ไทรนอย บางบัวทอง 2) , อัตราการเปดหลอดเลือดในผูปวย 
STEMI รอยละ 82.7 (พระนั่งเกลา 60.4  รพ.อ่ืน 22.3) , สาเหตุของปญหาไดแก  การเขาถึงบริการท่ีลาชาของผูปวย 
ข้ันตอนการรับสงตอลาชา  ใชเวลาในการหาโรงพยาบาลเพ่ือสงตอนาน  การตัดสินใจใหยาละลายลิ่มเลือดลาชา  อัตรา
การหมุนเวียนเตียงรองรับไมเพียงพอ  ตองใชเตียงรวมกับ Sepsis , รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดไดพาทีมลงตรวจ
เยี่ยมทุกโรงพยาบาล เพ่ือรับทราบปญหาและมีแนวทางแกไขดังนี้ การใช guide line ACS และใชแนวทางการสงตอโดย
สามารถตัดสินใจในการรักษาได  โรงพยาบาลชุมชนสามารถสงผูปวยท่ีให SK ทุกรายมายังโรงพยาบาลพระนั่งเกลาได
ทันที  โรงพยาบาลชุมชนชวยเตรียมผูปวยเพ่ือรอการสวนหัวใจ  Refer back ผูปวยท่ีมีอาการคงท่ีหรือระหวางรอเตียง
โรงพยาบาลอ่ืน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชวยประสานกับโรงพยาบาลเอกชนท่ีมี MOU และสถาบันโรคทรวงอก เพ่ือ
รับผูปวยท่ีมีภาวะแทรกซอนและให SK  กอนสงกลับมาดูแลตอท่ีโรงพยาบาลพระนั่งเกลา หลังทําหัตถการ 24 ชั่วโมง  
และ audit เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชน , ชี้แจงข้ันตอนการสงตอผูปวย STEMI ในและนอกเวลาราชการ , ชี้แจง
แนวทางพิจารณาการใหยาละลายลิ่มเลือด หรือ สง PPCI 
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย  โรงพยาบาลชุมชนจะเตรียมความพรอมของผูปวยกอนสงไปท่ีโรงพยาบาลพระนั่งเกลา 
และรับผูปวยกลับหลังฉีดสี เพ่ือรอเตียงสงตอท่ีอ่ืน  โรงพยาบาลเอกชนท่ีมี MOU สํารองเตียงสําหรับ STEMI ไดแก 
โรงพยาบาลยันฮี โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด  โรงพยาบาลปยะเวท ขอใหทุกโรงพยาบาล สื่อสารทําความเขาใจกับผู
ปฏิบัติ ใหใชแผนผังและปฏิบัติตามท่ีไดตกลงไว   
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
ความคืบหนาการดําเนินงาน พชอ. 
นางสิรภัทร พงศปยะไพบูลย รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 5)  

การนําเสนอความคืบหนาการดําเนินงาน พชอ. จะมีการนําเสนอทุกเดือน ตามแผนคือ อําเภอบางกรวยนําเสนอ
เดือนมกราคม , อําเภอไทรนอยนําเสนอเดือนกุมภาพันธ , อําเภอบางบัวทองนําเสนอเดือนมีนาคม , อําเภอบางใหญ
นําเสนอเดือนเมษายน , อําเภอปากเกร็ดนําเสนอเดือนพฤษภาคม , อําเภอเมืองนําเสนอเดือนมิถุนายน และขอให
สาธารณสุขอําเภอทุกแหง ประสานนายอําเภอ เพ่ือเตรียมความพรอมของนายอําเภอในการนําเสนอความกาวหนา พชอ. 
ในท่ีประชุม กรมการจังหวัดทุกเดือน และสงรายงานผลความคืบหนาพรอมภาพกิจกรรมใหกลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ 
ทุกวันท่ี 15 ของเดือน    
นายบุญสง แกวจรัส สาธารณสุขอําเภอไทรนอย นําเสนอผลการดําเนินงาน พชอ.ไทรนอย 

  อําเภอไทรนอย มีการแตงตั้งคณะกรรมการ พชอ.ตั้งแตป 2561 มีการประชุมคณะกรรมการ กําหนดประเด็น
การพัฒนา พชอ. 2 เรื่องไดแก  การดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  
 การดูแลสุขภาพผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพึง วัตถุประสงคเพ่ือใหมีกองทุนระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิง (LTC) ทุกตําบล การดําเนินงาน มีการประชุมชีแจงการดําเนินงานกับผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ทุกแหงในอําเภอไทรนอย ในป 2560 มีกองทุน LTC 3 แหง (ตําบลไทรนอย,ตําบลขุนศรี,เทศบาลไทรนอย)  ในป 
2561 มีเพ่ิม 1 แหง (ตําบลราษฏรนิยม)   

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม แนวทางการดําเนินงาน ใหทุกสวนราชการและทุกทองถ่ินมีการคัดแยกขยะโดยหลัก 
3 R มีการประชุมคณะอนุกรรมการ กําหนดแนวทางการดําเนินงาน มีการคัดแยกขยะ ทําน้ําหมักชีวภาพ จําหนายขยะ 
recycle การติดตั้งถังดักไขมันทุก รพ.สต. และนําน้ํากลับมารดตนไม  
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ประธาน  พชอ.เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ มิใชดานสาธารณสุขเพียงอยางเดียว ควรใหหนวยงานอ่ืนรับเปน
เจาภาพหลัก , ขอความรวมมือใหทุกหนวยงานนําขยะเปยกมาใสถังหมัก ในท่ีทํางานหรือท่ีบาน หากดําเนินการแลวขอให
ถายรูปสงมาดวย เพ่ือรายงานผูวาราชการจังหวัด  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร  

แนวทางการขอขยายกรอบโรงพยาบาล ขอใหทุกโรงพยาบาลทบทวนคําขอยกระดับป 2562  ตรวจสอบยืนยัน 
และสงกลับกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ ภายในวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เพ่ือบันทึกลงในโปรแกรม 4.0i ระหวางวันท่ี 
11 – 22 มีนาคม 2562  
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย ขอใหยึดจํานวนเตียงตามกรอบปจจุบันเปนฐาน สวนผลงานใหนับเตียงท่ีมีการใชงาน
จริง  
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง 2 ขอปรับจาก F3 เปน F2 ไดหรือไม  
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร ขอปรับระดับได โดยตองสงขอมูลตามท่ีกําหนด  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
ผูแทนกลุมงานควบคุมโรคติดตอ  
1. รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนนทบุรี ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 
สถานการณการเฝาระวังทางระบาดวิทยา  

สถานการณโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยา ระหวางวันท่ี 1 – 26 กุมภาพันธ 2562  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นนทบุรี ไดรับรายงานโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาท้ังหมด 1,488 ราย โรคท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคน สูงสุด 
ไดแก  โรคอุจจาระรวง อัตราปวยเทากับ  49.76  รองลงมา คือ ไขหวัดใหญ ไขไมทราบสาเหตุ  และอาหารเปนพิษ อัตรา
ปวยเทากับ  22.96, 12.9, 9.04 และ 9.04 ตามลําดับ 

สถานการณโรคไขหวัดใหญ 
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  ไดรับ

รายงานผูปวยโรคไขหวัดใหญ จํานวนท้ังสิ้น 545 ราย  คิดเปนอัตราปวย 43.60 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงาน
ผูปวยเสียชีวิต ซ่ึงพบวาสูงกวาจํานวนคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง (พ.ศ.2557-2561) ในชวงเวลาเดียวกัน 3.3 เทา 

อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคืออําเภอปากเกร็ด อัตราปวยเทากับ 85.11 ตอประชากรแสน
คน รองลงมาคือ อําเภอ บางบัวทอง, อําเภอเมือง, อําเภอบางใหญ, อําเภอบางกรวย และอําเภอ ไทรนอย อัตราปวย
เทากับ  50.05, 32.92, 22.7, 22.21 และ 10.51 ตามลําดับ   

สถานการณโรคไขเลือดออก 
จากรายงานสรุปสถานการณ ป 2562 รายสัปดาห (สัปดาหท่ี 7-2562)  ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง

วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2562  ประเทศไทยมีผูปวยสะสม 7,350 ราย คิดเปนอัตราปวย 11.23 ตอประชากรแสนคน 
เสียชีวิต 7 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.01 ตอประชากรแสนคน 

สําหรับเครือขายบริการท่ี 4 พบผูปวยสะสม จํานวน  716  ราย คิดเปนอัตราปวย 13.50 ตอประชากรแสนคน 
เสียชีวิต จํานวน 1 ราย  คิดเปนอัตราตาย 0.14 ตอประชากรแสนคน  อัตราปวยตาย รอยละ 0.02  นนทบุรี ปวยเปน
อันดับท่ี 29 ของประเทศ เปนอันดับท่ี 4 ของเครือขายบริการ ท่ี 4 

นับตั้งแต วันท่ี  1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2562  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
ไดรับรายงานผูปวยโรคไขเลือดออกจํานวนท้ังสิ้น 172 ราย คิดเปนอัตราปวย 13.76  ตอประชากรแสนคน ไมมี
รายงานผูเสียชีวิตพิจารณาแนวโนมการเกิดโรคไขเลือดออก จังหวัดนนทบุรี ป 2562 เดือนกุมภาพันธ มีจํานวนผูปวย
มากกวามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง (พ.ศ. 2557-2561) และชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา  แตมีจํานวนลดลงจากเดือน
ท่ีผานมา จํานวน 66 ราย 
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การกระจายการเกิดโรคตามกลุมอายุ สวนใหญพบในกลุมอายุ 15-24 ป อัตราปวยตอประชากรแสนคน 
เทากับ 33.66  รองลงมาคือ กลุมอายุ 10 - 14 ป และอายุ 5 - 9 ป อัตราปวย เทากับ 31.93 และ 24.99 
ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับอาชีพ ท่ีพบวา อาชีพท่ีมีจํานวนผูปวยสูงสุดคือนักเรียน รอยละ 41.28  รองลงมาคืออาชีพ
รับจาง และในปกครอง รอยละ 35.47 และ 6.98 ตามลําดับ  อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด คือ 
อําเภอบางใหญ อัตราปวยเทากับ 16.69 ตอประชากรแสนคน  รองลงมาคืออําเภอบางบัวทอง, อําเภอเมือง, อําเภอ
ปากเกร็ด, อําเภอไทรนอย และอําเภอบางกรวย อัตราปวยเทากับ  15.48, 14.84, 13.59, 9.01 และ 6.66  
ตามลําดับ   

พิจารณาตามเกณฑการเฝาระวัง  นนทบุรี มีอําเภอสีแดง จํานวน  2 อําเภอ คืออําเภอเมือง และบางบัวทอง 
อําเภอสีเขียว จํานวน 4 อําเภอ คือ อําเภอบางกรวย อําเภอบางใหญ อําเภอไทรนอย และอําเภอปากเกร็ด 

ขอใหทุกอําเภอสงรายงานคา HI ตามกําหนด   
2. ขอมูลผูปวยวัณโรครายใหมป 2562 ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 22 กุมภาพันธ 2562 พบผูปวย 387 ราย  
สงขอมูลใหพ้ืนท่ีติดตาม ไดรับรายงานกลับ 111 ราย (ไมรายงานกลับ 276 ราย) มีผูสัมผัสรวมบานจํานวน 266 ราย 
ไดรับการคัดกรอง 125 ราย ได CXR 87 ราย พบวาปวยเปนวัณโรค 4 ราย ขอใหทุกอําเภอเรงรัดการติดตามและ
รายงานกลับ (อําเภอท่ีมีการรายงานกลับมากท่ีสุดไดแกอําเภอบางกรวย) 
3. รายงานผลงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค โดยวัคซีนท่ีติดตามในเด็กอายุ 1 ป ไดแก OPV 3 ความครอบคลุมไดรอยละ 
83.18 / MMR 1 ความครอบคลุมไดรอยละ 78.96 และในเด็กอายุ 3 ปไดแก MMR 2 ความครอบคลุมไดรอยละ 
74.01 ขอใหหนวยบริการท่ีมีความครอบคลุมต่ํา เรงรัดตรวจสอบ การดําเนินการและบันทึกขอมูล ใหถูกตอง  
ประธาน ขอใหผูอํานวยการและสาธารณสุขอําเภอ สอบถามขอมูลกับผูรับผิดชอบ และหาแนวทางแกไข สนับสนุน
ผูปฏิบัติงาน    

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   

  ไมมี 

 
 

ปดการประชุม  เวลา 16.00 น. 
               

           
 (นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี)        (นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
ผูจดรายงานการประชุม       ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 


