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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล และพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัดจังหวัดนนทบุรี 
ประจําเดือน กันยายน  ครั้งท่ี 10 / 2561 วันท่ี 28 กันยายน 2561 เวลา 13.00 –  16.00 น. 

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

1. นายแพทยวัฒนา โรจนวิจิตรกุล  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
2. นายแพทยประสิทธิ์ มานะเจริญ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกลา 
3. นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญชัย  รองนายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดนนทบรุี 
4. นางอัมพร วารินทร    รองนายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดนนทบรุ ี

5. นางธนสรณ ศรีใชประวัติ   รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบรุี   
6. เภสัชกรวิวัติ สุขลิ้ม    รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบรุี 
7. นางสิรภัทร พงศปยะไพบูลย  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบรุี 
8. นายแพทยวชิัย รัตนภัณฑพานิชย  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางกรวย 

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

14. นางระวิวรรณ เติมวาณิช   แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา 

15. นางสาววรัญญา อรุโณทยานันท   แทนผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยฯ 

16. นายกีรติ คุณวโรตม   แทนผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครนนทบุร ี

17.  นางจตุพร วิเชียรโชติ   แทนผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ เทศบาลนครปากเกร็ด 

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

23. นายประพัฒน ประคอง   สาธารณสุขอําเภอปากเกร็ด 

24. ทันตแพทยหญิงปติพร พรพุทธานนท แทนหัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
25. นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล   หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

26. นางอรอนงค วัฒนากูล   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 

27. นางสุนันทา นันทนมาโนชญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ   
28. นางบรรจง หนูแกว    หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

29. นายประเสริฐ เล็กสรรเสริญ   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

30. นางสาวจุฑามาศ รังศาสตร   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
31. นางสาวสุธาทิพย แยมฟก   หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ 

32.  เภสัชกรหญิงอรนุช  รัตนศึกษา  หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
33.  นายวิชัย รัตนกรีฑากุล   หัวหนากลุมงานนิติการ 

34.  นางสาวนุชษญากร คณาภรณทิพย  แทนหัวหนากลุมงานยาเสพติด 
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ผูไมมาประชุม(เนื่องจากติดราชการ) 

1. ผูอํานวยการสถาบันโรคทรวงอก 

2. ผูอํานวยการสถาบันบําราศนราดูร 

๓. ผูอํานวยการผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี 
4. ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางบัวทอง 

5. ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางกรวย 

6. ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 

 
ผูรวมประชุม  

1. นายแพทยธนะ ศรีหะวรรณ  ศูนยการแพทยปญญาฯ 

2. นายแพทยเกรียงไกร โพธานันท  ประธานองคกรแพทย รพ.พระนั่งเกลา 

3. นางพรนฤมล เทียนทอง   สํานักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครนนทบุร ี

4. นายสําเริง ปานปน   ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเมืองนนทบุร ี

5. นางกนกพร สายสุวรรณนที  กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

6. นางสาวพัชรา เกิดแสง   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

7. นายสุทธิพงศ  หัสดิเสวี   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 
ผูสังเกตการณ   

1. นายสมเกียรติ บุญทาวงศ   กลุมงานบริหารท่ัวไป 

๒. นางสาวณัฎฐชุดา ถ่ินมหาสวัสดิ์  กลุมงานบริหารท่ัวไป 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
 
กอนวาระประชุม  

- ประธานมอบมอบเกียรติบัตรรับรองสถานท่ีประกอบอาหารผูปวยในโรงพยาบาล 
 ระดับดีมาก ไดแก 1) โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 2) โรงพยาบาลปากเกร็ด 3) โรงพยาบาลบางใหญ 
 ระดับดี      ไดแก 1) โรงพยาบาลไทรนอย 2) โรงพยาบาลบางบัวทอง 3) โรงพยาบาลบางกรวย  
- ผูท่ีจะเกษียณอายุในปงบประมาณนี้ (นายประพัฒน ประคอง) กลาวแสดงความรูสึกตอท่ีประชุม  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
1. ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทานใหมชื่อ นายแพทยสุขุม กาญจนพิมาย ทานขอใหพ้ืนท่ีไมตองเขามาแสดงความยินดีท่ี
กระทรวง แตขอใหจัดทํากิจกรรมจิตอาสา และสงภาพถายแทน มอบหมายนางสิรภัทร พงศปยะไพบูลย (รอง 5) 
รับผิดชอบสงภาพถายดังกลาว 
2. ขอใหนําขอผิดพลาดจากการใหบริการ ท่ีตกเปนขาว มาเปนบทเรียนและหามาตรการปองกัน ไมใหเกิดข้ึนซํ้ารอย 
ขอใหเจาหนาท่ีใชความระมัดระวังใหมากท่ีสุด และใหทุกโรงพยาบาลติดตั้งกลองวงจรปดท่ีหองฉุกเฉินใหเห็นชัดเจน  
3. ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ขอใหทุกหนวยบริการ งดการใชถุงพลาสติกใสยาใหกับผูปวย และหามจําหนายถุงผา 
4. หากมีหนวยงานอ่ืน มาขอจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ี เชน จัดกิจกรรมจิตอาสา ตองขออนุญาตนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
กอน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม หากเปนเรื่องการฝกอบรม วิจัย ศึกษาดูงาน มอบหมายให นางอัมพร วารินทร  
(รอง 2) ดูแล 
5. ใหขาราชการทุกคน หลีกเลี่ยงการลาไปตางประเทศในชวงวันหยุดสําคัญ 
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6. วันท่ี 28 ตุลาคม 2561 เชิญชวนรวมโครงการ แสงนําใจไทยท้ังชาติ เดิน วิ่ง ปองกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ  
ครั้งท่ี 4 ณ บริเวณอุทยานมกุฏรมยสราญ 
7. การขอลาออก เปนอํานาจผูวาราชการจังหวัด จะตองเสนอตามลําดับข้ัน ตามระยะเวลาท่ีกําหนด จะเก็บเรื่องไวไมได 
หากมีความเห็นไมสมควรอนุญาต ใหทําความเห็นแนบไปพรอมใบลาออก   

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมเดือนสิงหาคม 2561 ครั้งท่ี 9 /2561 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
 ไมมี     

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ    
นางธนสรณ ศรีใชประวัติ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 3) 

1. โครงการสาธารณสุข 100 ป สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือใหขยายเวลาเบิกจายถึงวันท่ี  
28 ธันวาคม 2561 ขอให สาธารณสุขอําเภอทุกแหง ทําหนังสือขอขยายเวลาโครงการ สงใหนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดลงนาม และปรับแผนปฏิบัติการใหม ทุกกิจกรรมดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ตาม พรบ.จัดซ้ือจัดจางป 2560 ใน
สวนของท่ีพักขยะ ขอใหหาผูรับจางรอไวกอน เม่ือไดรับโอนงบประมาณ จะไดสามารถลงนามในสัญญาไดทันที 
2. การตรวจรับพัสดุประจําป ขอใหสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลชุมชนทุกแหงสงรายงานใหกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภายในวันท่ี 5 ตุลาคม 2561  เพ่ือรวบรวมสง สตง.ภายใน 10 ตุลาคม 2561 
มติท่ีประชุม : รับทราบ    
เภสัชกรวิวัติ สุขล้ิม รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 4)  
1. การเชิญผูวาราชการจังหวัดเปนประธานในการเปดประชุมหรือจัดกิจกรรมตางๆ ขอใหเตรียมความพรอมเรื่องลําดับ
ข้ันตอนและการถายรูปใหดี เปนระเบียบเรียบรอยและกระชับเวลา   
2. ผูวาราชการจังหวัดจะกํากับเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณป 2562 อยางเขมงวด เนื่องจากในปท่ีผานมา 
จังหวัดนนทบุรี มีผลการใชจายงบประมาณเปนลําดับสุดทายของประเทศ 
3. ขอใหทุกสวนราชการ ประสานสํานักงานจังหวัด เพ่ือขอใชระบบ VDO Conference ของมหาดไทย ท่ีมีอยูทุกอําเภอ 
ในการประชุมหรือสื่อสาร ระหวางพ้ืนท่ี แทนการเดินทางมาประชุม เพ่ือลดปญหาจราจร 
4. แจงปรับการจราจร เวลา 6.00 – 7.30 น. ถนนรัตนาธิเบศรและถนนงามวงศวาน จะใหรถวิ่งเขา กทม.ได 4 ชอง
จราจร และขอใหติดตามรายการวิทยุ จส.100 จังหวัดนนทบุรี เพ่ือรับฟงขาวสารจราจรของจังหวัด 
5. ใหทุกสวนราชการคัดแยกขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะ 
6. สํานักงานอัยการจังหวัดฝายคดีแพง เปดทําการแลว ท่ีสํานักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2  
7. กรมปศุสัตวแจงวามีเชื้ออหิวาตแอฟริกาในสุกร ระบาดท่ีประเทศจีน  
8. ผูวาราชการจังหวัด มอบหมายใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อบรมเรื่องการตรวจตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ 
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

9. ผูวาราชการจังหวัด มอบหมายใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หาแนวทางแกไขปญหาเรื่องรองเรียน กิจการ
ประกอบการดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพ่ึงพิง ขอใหโรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง สงขอมูลสถาน
ประกอบการกิจการดูแลผูสูงอายุฯ ภายในวันท่ี 14 ตุลาคม 2561  
10. หนังสือสวนราชการท่ีสั่งการถึงนายอําเภอ หากหัวหนาสวนราชการ(ตัวจริง) ไมอยู ใหเสนอมาศาลากลางเพ่ือลงนาม 
ประธาน  มอบหมายใหเภสัชกรวิวัติ สุขลิ้ม (รอง 4) ดําเนินการเรื่องกิจการดูแลผูสูงอายุ และมอบหมายใหหัวหนากลุม
งานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ เตรียมจัดอบรมเรื่องการตรวจตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ  

มติท่ีประชุม : รับทราบ     
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ประธานองคกรแพทย โรงพยาบาลพระนั่งเกลา  

 นําเสนอความกาวหนาโครงการหมอชวนวิ่ง  
ประธาน  มอบหมายใหประธานองคกรแพทย โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จัดตั้งคณะทํางานโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัด
นนทบุรี โดยเชิญแพทยสภามารวมเปนคณะทํางาน เพ่ือหาแนวทางดําเนินงาน และนําเสนอตอท่ีประชุมครั้งถัดไป  

มติท่ีประชุม : รับทราบ   
ผูอํานวยการโรงพยาบาลไทรนอย 

 ขอบคุณทุกคนท่ีมีสวนชวยใหงานวิ่งการกุศล เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2561 ท่ี วัดไทรใหญ เปนไปดวยความ
เรียบรอย 

มติท่ีประชุม : รับทราบ   
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางใหญ 
1. จะเปดใหบริการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกในวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 
2. จะเปดแผนกผูปวยใน (WARD 3) ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561  
3. จะเปดใหบริการในสาขาศัลยกรรม  ออรโธปดิกส  สูติ-นรเีวช ในวนัจันทรและวันพุธ  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง 

 โรงพยาบาลบางบัวทอง ไดข้ึนทะเบียนเปนโรงพยาบาลท่ีรับคัดกรอง CA Colon เพ่ือแบงเบาภาระของ
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา ตองการปรึกษาเรื่องคาใชจาย OPD Case ท่ีเคยตกลงไววาจะจาย Case ละ 700 แตการตรวจ 
LAB กอนสองกลอง มีคาใชจายมากกวา 1,000 บาท จึงตองการขอใหโรงพยาบาลพระนั่งเกลาชวยเหลือ  

ประธาน  การสองกลองมี 2 สวน ในสวนท่ีเปนโครงการ FIT TEST ของสปสช. ตองเบิกตามท่ี สปสช.กําหนด แตในสวน
ท่ีนอกโครงการ มอบหมายใหโรงพยาบาลบางบัวทอง นําขอมูลคาใชจายเขาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เรื่องระบบสงตอและการเรียกเก็บ 
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
งานระบาดวิทยา 
กิจกรรมการสงบัตรรายงานผูปวย 

ตั้งแตวันท่ี 1 – 26 กันยายน  2561  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีบัตรรายงานผูปวยท่ีตองเฝาระวัง
ทางระบาดวิทยา (รง.506) จากสถานบริการเครือขายการเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยาท้ังในจังหวัดและตางจังหวัด 
จํานวน 2,489 ฉบับ สงทันเวลา 2,218 ฉบับ คิดเปนรอยละ 89.11 
สถานการณการเฝาระวังทางระบาดวิทยา  

ตั้งแตวันท่ี 1 – 26 กันยายน  2561 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ไดรับรายงานโรคท่ีตองเฝาระวัง
ทางระบาดวิทยาจากสถานบริการเครือขายการเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยาท้ังในจังหวัดและตางจังหวัด จํานวน 12 
โรค ผูปวยท้ังหมด 2,231 ราย โรคท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคน สูงสุด ไดแก  โรคอุจจาระรวง อัตราปวยเทากับ 
93.61 รองลงมา คือ ไขไมทราบสาเหตุ, ไขหวัดใหญ, อาหารเปนพิษ และไขเลือดออก อัตราปวยเทากับ 20.83, 
18.40, 17.07  และ 10.96  ตามลําดับ 
สถานการณโรคไขเลือดออก 

จากรายงานของสํานักระบาดวิทยา ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 25 กันยายน 2561 สถานการณ
โรคไขเลือดออกของประเทศ มีผูปวย 59,104 ราย คิดเปนอัตราปวยตอประชากรแสนคน เทากับ 89.47  เสียชีวิต 
74 ราย  คิดเปนอัตราตายตอปะชากรแสนคน เทากับ 89.47 อัตราปวยตาย รอยละ 0.13  เครือขายบริการท่ี 4 พบ
ผูปวยสะสม จํานวน 5,707 ราย คิดเปนอัตราปวย 107.63  ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 18 ราย คิดเปนอัตราตาย 
0.34 ตอประชากรแสนคน อัตราปวยตาย รอยละ 0.32  นนทบุรี ปวยเปนอันดับท่ี 14 ของประเทศ เปนอันดับท่ี 2 
ของเครือขายบริการ ท่ี 4 (138.43 ตอประชากรแสนคน)  เสียชีวิต 6 ราย อัตราปวยตาย รอยละ 0.32  รองจาก
นครนายก ซ่ึงปวยเปนอันดับท่ี 4 ของประเทศ 
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จากรายงาน รง.506 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี   นับตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 
26 กันยายน 2561 (สัปดาหท่ี 37)  จังหวัดนนทบุรีมีผูปวยสะสม จํานวน 1,772 ราย คิดเปนอัตราปวย 148.24  
ตอประชากรแสนคน มีรายงานผูเสียชีวิต 6 ราย คิดเปนอัตราปวยตาย รอยละ 0.34  อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากร
แสนคนสูงสุด คือ อําเภอไทรนอย อัตราปวยเทากับ 233.15 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ อําเภอบางบัวทอง 
อําเภอเมือง อําเภอปากเกร็ด อําเภอบางใหญ และอําเภอบางกรวย อัตราปวยเทากับ 215.81, 147.57, 
121.22,111.27 และ 58.77 ตามลําดับ  สําหรับสําหรับผูปวยเสียชีวิต  พบวามีในพ้ืนท่ี 2 อําเภอ  คือ อําเภอ 
บางบัวทอง และอําเภอบางใหญ ซ่ึงมีจํานวนตาย เทากับ 4 และ 2 ราย คิดเปนอัตราตายตอประชากรแสนคน เทากับ 
1.44 และ 1.51  อัตราปวยตาย รอยละ 1.59 และ 0.75 ตามลําดับ 

พิจารณาจํานวนผูปวยในชวง 4 สัปดาหท่ีผานมา (วันท่ี 26 สิงหาคม – 22 กันยายน 2561)  จังหวัด
นนทบุรี มีจํานวนผูปวยเพ่ิมข้ึนจํานวน 201 ราย อําเภอท่ีมีจํานวนผูปวยเพ่ิมสูงตามลําดับ คือ อําเภอ, เมือง บางบัวทอง 
ปากเกร็ด บางใหญ ไทรนอย และบางกรวย  จํานวน 57, 54 29, 27,27,  และ 7 รายตามลําดับ ระดับตําบล  
นนทบุรีมีจํานวนตําบลท้ังหมด 52 ตําบล  ระหวางวันท่ี วันท่ี 26 สิงหาคม – 22 กันยายน 2561 มีรายงานพบผูปวย
ไขเลือดออก รวม 46 ตําบล คิดเปนรอยละ 88.46 พบเปนตําบลสีแดง 21 ตําบล รอยละ 40.38 ตําบล สีเหลือง  
สีเขียว และสีขาว รอยละ 17.31, 30.77 และ 11.54 ตามลําดับ  ในจํานวนนี้ พบวาอําเภอบางบัวทอง มีตําบลท่ีเปน
สีแดง คือผูปวยตอเนื่อง อยางนอย 3 ใน 4 สัปดาห รอยละ 100   
ประธาน อําเภอไทรนอยมีผูปวยเพ่ิมสูงข้ึนมาก ขอใหผูอํานวยการโรงพยาบาลไทรนอยและสาธารณสุขอําเภอไทรนอย 
วิเคราะหหาสาเหตุและหาแนวทางควบคุมโรคไขเลือดออกใหได  

มติท่ีประชุม : รับทราบ  
หัวหนากลุมงานควบคุมโรค  

นําเสนอภาพถาย สภาพบานของผูปวยไขเลือดออก  โรงเรียน วัด ตอท่ีประชุม ขอใหทุกพ้ืนท่ีหาแนวทางจัดการ
สิ่งแวดลอมไมใหเปนแหลงเพาะพันธยุงลาย   

ประธาน ขอใหเจาหนาท่ีทุกคน ดูแลสิ่งแวดลอมของบานตนเองใหดี เพ่ือเปนตัวอยางท่ีดีกับประชาชน 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินชวยเหลือเบื้องตนแกผูใหบริการสาธารณสุขท่ีไดรับความเสียหาย
จากการใหบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 29 มีนาคม 2561 โดยมีหลักเกณฑการยื่นขอรับ
เงินชวยเหลือ ตามท่ีระเบียบกําหนด ไดแก 1) ทํารายงานแจงเหตุผูบังคับบัญชาตามลําดับ 2) ยื่นคําขอภายใน 1 ป 3) 
เปนผูใหบริการสาธารณสุข ตามระเบียบ 4) เปนความเสียหายท่ีเกิดจาก การติดเชื้อ อุบัติเหตุ ถูกทําราย หรือจากการสง
ตอผูปวย 5) เปนการใหบริการสาธารณสุข ตามท่ีกําหนด สํานักงานปลัดกระทรวง ไดแจงเวียนแนวทางเบื้องตน ระหวาง
ท่ีคูมือยังดําเนินการไมแลวเสร็จ โดยมีสาระสําคัญ ไดแก 1) กรณีเกิดความเสียหายจากผูปวย UC ยื่นตอ สปสช. กรณี 
Non UC ยืนตอปลัดกระทรวง 2) ปลัดมอบอํานาจใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด รับแจงเหตุ 3) การยื่นคํารองขอรับ
เงินชวยเหลือ ให สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สงผานเขตสุขภาพ กอนสงใหสํานักงานปลัดกระทรวง 4) สามารถยื่นคํา
รองเปนเอกสารสงไปรษณียลงทะเบียน หรือ Scan เอกสาร สงเมลได 5) อาจมีการเชิญผูเก่ียวของมาใหขอมูลเม่ือมีการ
ประชุมพิจารณา     

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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หัวหนากลุมงานนิติการ  
การจางเหมาบริการ เชน การรักษาความปลอดภัย การจางทําความสะอาด จะตองมีการตรวจทุกวัน หากพบผู

รับจางกระทําผิดสัญญา จะตองรีบรายงานถึงผูมีอํานาจลงนามในสัญญา (ผูวาจาง) ทันที เพ่ือแจงสงวนสิทธิ์ในการเรียก
คาปรับและบอกเลิกสัญญา มิใชรอจนมีการสงงานตอนสิ้นเดือน แลวกรรมการตรวจการจางมาประชุมเสร็จ คอยทําแจง 
เพราะลาชา ผูรับจางอาจตอสู ไมยอมชําระคาปรับ เชน วันท่ี 5 พนักงานทําความสะอาดบริษัท ไมมาทํางาน 1 คน 
จะตองรีบรายงาน ผูมีอํานาจในวันรุงข้ึน เพ่ือรีบแจงบริษัทผูรับจางเปนหนังสือในทันที ท้ังนี้ผูรับผิดชอบอาจโทรศัพทแจง
ไปกอนได แตตองรีบแจงเปนหนังสือทันที ไมเชนนั้นบริษัทจะตอสูวา เขาไมไดรับแจง จึงไมรูวามีคนขาด จึงไดสงคนมา 
เปนความผิดของผูวาจางท่ีไมแจงเอง 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

5.1 แผนเงินคาบริการทางการแพทยท่ีเบิกจายใหลักษณะงบลงทุน(คาเสื่อม) ระดับจังหวัด มีงบประมาณ 2562 จังหวัด
นนทบุรี โดย กลุมงานประกันสุขภาพ 

 ไดนําเสนอรายการแผนเงินคาบริการทางการแพทยท่ีเบิกจายใหลักษณะงบลงทุน(คาเสื่อม) ระดับจังหวัด  
ปงบประมาณ 2562 จังหวัดนนทบุรี ใหท่ีประชุมพิจารณา  จํานวน 24 รายการ เปนเงินท้ังสิ้น 11,675,251.39 
บาท ประกอบไปดวยแผนฯ  

1. แผนเงินคาบริการทางการแพทยท่ีเบิกจายใหลักษณะงบลงทุน(คาเสื่อม) ระดับจังหวัด  ของ โรงพยาบาลชุมชน 
จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 10,135,251.39 บาท  

2.  แผนเงินคาบริการทางการแพทยท่ีเบิกจายใหลักษณะงบลงทุน(คาเสื่อม) ระดับจังหวัด  ของ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จํานวน 22 รายการ เปนเงิน 1,540,000.00  บาท  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ  

มติท่ีประชุม : เห็นชอบตามรายการท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   
 ไมมี 
 
ปดการประชุม  เวลา 16.00 น. 
 

           
 (นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี)        (นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
ผูจดรายงานการประชุม       ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 
 


