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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล และพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัดจังหวัดนนทบุรี 
ประจําเดือน ตุลาคม  ครั้งท่ี 11 / 2561 วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 –  16.00 น. 

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

1. นายแพทยวัฒนา โรจนวิจิตรกุล  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
2. นายแพทยประสิทธิ์ มานะเจริญ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกลา 
3. นางธนสรณ ศรีใชประวัติ   รองนายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดนนทบรุี   
4. เภสัชกรวิวัติ สุขลิ้ม    รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบรุี 
5. นางสิรภัทร พงศปยะไพบูลย  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบรุี 
6. นายแพทยวชิัย รัตนภัณฑพานิชย  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางกรวย 

7. นายแพทยชูศักดิ์ วรงคชยกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางใหญ 
8. นายชาญวิทย จันทศรี   แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง 
9. นายแพทยอนุกูล เอกกุล   ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากเกร็ด 
10. แพทยหญิงมาลี สิริสุนทรานนท  ผูอํานวยการโรงพยาบาลไทรนอย 
11. นายแพทยกวิตม ซ่ือม่ัน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง ๒ 

12. นางสาวปนาฬี เบาทอง   แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา 

13. นางสมจิตร ทองแยม   แทนผูอํานวยการสถาบันบําราศนราดูร 

14. นางสุกัญญา สบายสุข   แทนผูอํานวยการสถาบันโรคทรวงอก  

15. นายสรายุทธ นามเมือง   แทนผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุร ี

16. นายกีรติ คุณวโรตม   แทนผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครนนทบุร ี

17.  นางจตุพร วิเชียรโชติ   แทนผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ เทศบาลนครปากเกร็ด 

18. นายเจริญชัย เปรมจันทรวงษ  สาธารณสุขอําเภอเมืองนนทบุรี 
19. นายสันติ โพธิ์ทอง    สาธารณสุขอําเภอบางกรวย 
20. นายจิระเดช ทองเรือง   แทนสาธารณสุขอําเภอบางใหญ 
21. นายเสนห เกิดนาค    สาธารณสุขอําเภอบางบัวทอง 
22. นายบุญสง แกวจรัส   สาธารณสุขอําเภอไทรนอย 

23. นายสําเริง ปานปน    สาธารณสุขอําเภอปากเกร็ด 

24. ทันตแพทยหญิงกุลภัทร แตมสําเภาเลิศ หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
25. นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล   หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

26. นางอรอนงค วัฒนากูล   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 

27. นางสุนันทา นันทนมาโนชญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ   
28. นางพยุงพร พลายใย   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

29. นางสาวภาลดี ยิ้มแยม   แทนหัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

30. นางสาวจุฑามาศ รังศาสตร   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
31. นางสาวสุธาทิพย แยมฟก   หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ 

32.  เภสัชกรหญิงอรนุช  รัตนศึกษา  หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
33.  นายวิชัย รัตนกรีฑากุล   หัวหนากลุมงานนิติการ 

34.  นายสรวิชญ เชิญผึ้ง   หัวหนากลุมงานยาเสพติด 
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ผูไมมาประชุม(เนื่องจากติดราชการ) 

  1. รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (รอง 1) 
 2. รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (รอง 2) 
 3. ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางบัวทอง 

 4. ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางกรวย 

 5. ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 

 
ผูรวมประชุม  

1. นายแพทยเกรียงไกร โพธานันท  ประธานองคกรแพทย รพ.พระนั่งเกลา 

2. นางสาวสรญา ตุมทอง   สถาบันโรคทรวงอก 

3. นางสาวพัชรา เกิดแสง   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

4. นายสุทธิพงศ  หัสดิเสวี   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 
ผูสังเกตการณ   

1. นายสมเกียรติ บุญทาวงศ   กลุมงานบริหารท่ัวไป 

๒. นางสาวณัฎฐชุดา ถ่ินมหาสวัสดิ์  กลุมงานบริหารท่ัวไป 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
1. ขอเชิญรวมงานสมโภช 250 ปตามรอยกองเรือยกพลข้ึนบกสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู
อยุธยา  โดยจะยอนรอยเสนทางเดินทัพเรือของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจากจังหวัดจันทบุรี ระยอง ชลบุรี 
สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา  ท้ังนี้ ขบวนเรือดังกลาวจะถึงจังหวัดนนทบุรีในวันท่ี 4 
พฤศจกิายน 2561 
2. ใหขาราชการทุกคน ท่ีรวมงานพระราชพิธี แตงกายใหถูกตองตามท่ีกําหนด และระมัดระวัง กิริยา ใหเหมาะสม 
3. มีแนวโนมท่ี สตง.จะลงตรวจ จังหวัดนนทบุรีในปนี้  ใหทุกหนวยงานเตรียมความพรอม เอกสารทางการเงิน  
ใหถูกตองและเปนปจจุบัน  
มติท่ีประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมเดือนตุลาคม 2561 ครั้งท่ี 10 /2561 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
 ไมมี     

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ    
นางธนสรณ ศรีใชประวัติ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 3) 

1. ผูตรวจราชการกระทรวงจะติดตามงบลงทุนป 2562 อยางใกลชิด ใหทุกจังหวัดรายงานผลทุกวันพุธ จังหวัดนนทบุรี
ไดรับจัดสรรงบลงทุนป 2562 จํานวน 87 ลานบาท กลุมงานบริหารท่ัวไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีจะ
ติดตามผลการดําเนินงานทุกสัปดาห ในสวนของบกอสราง เข่ือนของโรงพยาบาลบางบัวทอง และ รพ.สต.วัดลาดปลาดุก 
รอ e-bidding รอบ 2 , บานพักทุกแหงรอทําสัญญา , ครุภัณฑคอมพิวเตอร อยูระหวางทํารายงานขอซ้ือขอจาง , 
ครุภัณฑ PCC อยูระหวางการเผยแพรประกาศ , ในสวนของโรงพยาบาลพระนั่งเกลา วงเงินสูงกวา 500,000 บาท  
อยูระหวางรอลงนามในสัญญา วงเงินต่ํากวา 500,000 บาท อยูระหวางการสงมอบของ , ในสวนของโรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลบางใหญและไทรนอย อยูระหวางขออนุมัติใชราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอใหเรงรัด
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ดําเนินการ , โรงพยาบาลบางบัวทองและปากเกร็ด อยูระหวางรายงานผลและขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจาง , โรงพยาบาล 
บางกรวยอยูระหวางจัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง , โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 พิจารณาผลประกวดราคา วันท่ี 31 ตุลาคม 
2561 , ขอใหทุกโรงพยาบาลบริหารจัดการการเรงรัดงบลงทุนตางๆใหทันตามกําหนด   
2. ใหทุกโรงพยาบาลท่ีไดรับงบกองสลาก รายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาม
แบบฟอรมและระยะเวลาท่ีกําหนด  
3. PCC รอบ 2 ป 2561 ไดโอนไปยังโรงพยาบาลแมขายเรียบรอยแลว จังหวัดนนทบุรีมี 29 ทีม ไดรับจัดสรร 
ทีมละ 96,385 บาท รวมเปนเงิน 2,795,165 บาท ใหดําเนินการเบิกจายตามกรอบท่ีกําหนดและยึดระเบียบเงิน
บํารุง ในป 2562 ขอใหทุกอําเภอเปด PCC เพ่ิมอีก 1 แหง  
4. ใหทุกหนวยงานเรงรัดดําเนินการและรายงานผลตามขอทักทวงของทีมตรวจสอบภายในจังหวัด  
5. ใหโรงพยาบาลพระนั่งเกลา โรงพยาบาลบางบัวทอง โรงพยาบาลบางใหญ โรงพยาบาลไทรนอย สงรายงาน FAI  
ใหครบถวนภายในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561   
6. การปฏิบัติตามคําสั่งคสช.ในเรื่องการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน งดการเรียกสําเนาบัตรประชาชน และให 
ปกหมุดหนวยงาน ขอใหโรงพยาบาลบางใหญ เรงรัดการปกหมุดพิกัด  
7. ไดจัดสรรงบดําเนินงาน 100,000 บาท ใหกับทุกสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเรียบรอยแลว สามารถเบิกจายได 
ประธาน  ใหสาธารณสุขอําเภอตรวจสอบความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีใชในการกอสรางบานพักและเข่ือนให
ชัดเจน , ใหผูอํานวยการโรงพยาบาลทุกแหงควบคุมกํากับติดตามงบลงทุนทุกสัปดาห , เรื่อง PCC จะมี สํานักพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิ ดูแลเรื่อง PCC พชอ รพ.สต.ติดดาว รัฐมนตรีและปลัดกระทรวง อาจจะลงเยี่ยม รพ.สต.โดยไมแจง
ลวงหนา รพ.สต.ติดดาวจะมีการแบงระดับเปน 3 ดาว 5 ดาว เรื่อง PCC จะเปนบทบาทหลักของโรงพยาบาลในการ
ดําเนินงาน , ใหทุกหนวยงานใหความสําคัญกับการดําเนินงานใหผาน ITA ปท่ีผานมาจังหวัดนนทบุรีไดคะแนน ITA เปน
ลําดับสุดทายของประเทศ   
มติท่ีประชุม : รับทราบ    
เภสัชกรวิวัติ สุขล้ิม รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 4)  

 ใบอนุญาตท่ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีออกให ท่ีจะหมดอายุในวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สามารถ 
มาขอตออายุไดตั้งแตวันท่ี 5 พฤศจกิายน – 28 ธันวาคม 2561  
มติท่ีประชุม : รับทราบ     
ประธานองคกรแพทย โรงพยาบาลพระนั่งเกลา  

 นํา เสนอความก าวหน า โครงการหมอชวนวิ่ ง  มี ท้ั งหมด 19 สาย (19 คฑา)  9  สายภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมารวมท่ีโรงพยาบาลชลประทาน และ สายภาคใต ภาคตะวันตก  จะมีรวมท่ีหาง Makro  
นครนนท และท้ังหมดจะมารวมกันท่ี โรงพยาบาลศรีธัญญา แลววิ่งเขากระทรวงสาธารณสุข โดยจะมีการประชุมอีกครั้ง
ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 สิ่งท่ีจังหวัดนนทบุรีตองดําเนินการคือการดูแลอํานวยความสะดวกดานการจราจร 
รถพยาบาล รถสุขา และการจําหนายเสื้อ ตัวละ 200 บาท (100 บาทเขาแพทยสภา และอีก 100 บาท 
เขาโรงพยาบาลไทรนอย)  

ประธาน  ขอใหทุกคนชวยประชาสัมพันธการจําหนายเสื้อ ซ้ือไดท่ีกลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ  

มติท่ีประชุม : รับทราบ   
ผูแทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี  
1.ขอเชิญรวมวิ่งการกุศลในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05.30 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข 
2.วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 4 จะออกฝกการรักษาพยาบาลเบื้องตนท่ีโรงพยาบาลชุมชน   
ขอความอนุเคราะหแพทยเวรท่ี ER ชวยสอนนักศึกษาดวย โดยนักศึกษารุนนี้จะจบการศึกษาและเริ่มปฏิบัติงานวันท่ี 1 
มิถุนายน 2562  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
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ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางใหญ 
1. โรงพยาบาลบางใหญเปดใหบริการแผนกผูปวยใน (WARD 3) ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 เรียบรอยแลว ขยาย
บริการเปน 90 เตียง แตอัตรากําลังยังเปนกรอบ 30 เตียงอยู  
2. เดือนนี้มีแพทย GP ลาออก 2 ทาน ขอขอบคุณทุกโรงพยาบาลชุมชนท่ีสงแพทย GP มาชวยอยูเวรนอกเวลา   
3. นักศึกษาพยาบาลท่ีรับทุน (ปละ 30,000 บาท) ของโรงพยาบาลบางใหญ แลวลาออก มีปญหาไดรับการแจงจาก
วิทยาลัยพยาบาลฯลาชา ทําใหการติดตามเพ่ือดําเนินการกับนักเรียนทุนท่ีผิดสัญญาลาชา  
หัวหนากลุมงานนิติการ  ในกรณีนักเรียนลาออกระหวางการศึกษา ประเด็นท่ีเปนปญหาสวนใหญคือไมมีเอกสารยืนยัน
การเขาเรียนและการออกจากสถานศึกษา ในสวนของโรงพยาบาลเจาของทุน เม่ือทราบวานักเรียนทุนลาออก (ท้ังใน
ระหวางศึกษาอยูหรือจบปฏิบัติงานแลวแตยังปฏิบัติงานไมครบสัญญา) ใหรีบทําหนังสือถึงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พรอมหนังสือสัญญา แมจะมีอายุความ 5 ป แตในข้ันตอนการดําเนินงาน ในการตรวจสอบเอกสารจะใชเวลานาน 
บางครั้งไมสามารถดําเนินการไดทัน เม่ือคดีขาดอายุความ ผูท่ีเก่ียวของตองรับผิดแทน   
ผูแทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี ในสวนของนักเรียนท่ีลาออกระหวางการศึกษา สวนใหญเกิดจาก 
2 สาเหตุคือ เรียนไมไหว และ ตั้งครรภระหวางเรียน สามารถพักการเรียนแลวลาไปคลอดบุตรกอนได เม่ือครบกําหนด
สามารถกลับมาศึกษาตอได สวนในกรณีท่ีนักเรียนทุนจบไปปฏิบัติงานแลวลาออกกอนครบกําหนดสัญญาใชทุน สวนใหญ
เกิดจากสาเหตุ ภาระงานมาก ขาดขวัญกําลังใจในเรื่องท่ีพัก คาตอบแทน ความกาวหนา   
ประธาน  ขอใหโรงพยาบาลชุมชนสงหลักฐานใหครบถวน มีทีมเจรจากับผูรับทุนใหชดใชทุน  และวิทยาลัยพยาบาลฯ
ควรสอนเรื่อง Save Sex และรีบแจงโรงพยาบาลเจาของทุนทันทีท่ีนักเรียนทุนลาออก  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร  

1.แจงแผนการนําเสนอผลการดําเนินงาน Service Plan และ PA ป 2562 ในท่ีประชุม กวป. 
2.โครงการสาธารณสุข 100 ป หมออนามัยหวงใยประชาชน โครงการสงเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอมและโครงการรวม
พลังสรางสุขภาพ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน สวนโครงการท่ีพักขยะ ตองทําสัญญาใหแลวเสร็จ
ภายใน 31 ตุลาคม ซ่ึงทุกแหงดําเนินการทําสัญญาเสร็จแลวยกเวน รพ.สต.วัดลาดปลาดุก อําเภอบางบัวทอง และ 
ทุกโครงการตองเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 และขอใหทุกอําเภอสงรายงานผลตามท่ีกําหนด 
3.งบ พชอ. ป 2562 ไดรับจัดสรรอําเภอละ 55,000 บาท (เปนงบ สป. 30,000 บาท และงบ สสส. 25,000 บาท) 
ขอใหอําเภอวางแผนการดําเนินงาน โดยแยกกิจกรรมของงบ สป. และ งบ สสส.ใหชัดเจน โดยงบ สป.โอนมาแลว 
10,000 บาท เปนคาสนับสนุนการดําเนินงานคณะกรรมการ พชอ. ใหเบิกจายตามระเบียบฯ ราชการ สวนงบ สสส. 
จะมีกรอบการดําเนินงานตางหาก ซ่ึงจะแจงใหทราบภายหลัง 
ประธาน  หากท่ีใดมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการสาธารณสุข 100 ป ใหรีบแจงสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด และมอบหมายกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุขติดตามรายงานใหไดตามกําหนด หากท่ีใดไมสงรายงาน ให
ทําหนังสือเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือทวงรายงาน 
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร  

สถานการณการเฝาระวังทางระบาดวิทยา  
ตั้งแตวันท่ี 1 – 29 ตุลาคม  2561 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ไดรับรายงานโรคท่ีตองเฝาระวังทาง

ระบาดวิทยาจากสถานบริการเครือขายการเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยาท้ังในจังหวัดและตางจังหวัด โรคท่ีมีอัตราปวย
ตอประชากรแสนคน สูงสุด ไดแก  โรคอุจจาระรวง อัตราปวยเทากับ 71.052 รองลงมา คือ ไขไมทราบสาเหตุ, อาหาร
เปนพิษ, ไขหวัดใหญ และไขเลือดออก อัตราปวยเทากับ 14.47, 11.96, 11.54  และ 10.21  ตามลําดับ 
สถานการณโรคไขเลือดออก 
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จากรายงานของสํานักระบาดวิทยา ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 24 ตุลาคม 2561 สถานการณโรค
ไขเลือดออกของประเทศ มีผูปวย 67,968 ราย คิดเปนอัตราปวยตอประชากรแสนคน เทากับ 102.89  เสียชีวิต 86 
ราย  คิดเปนอัตราปวยตาย รอยละ 0.13  เครือขายบริการท่ี 4 พบผูปวยสะสม จํานวน 6,398 ราย คิดเปนอัตราปวย 
120.66  ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 19 ราย คิดเปนอัตราปวยตาย รอยละ 0.36  นนทบุรี ปวยเปนอันดับท่ี 16 
ของประเทศ เปนอันดับท่ี 2 ของเครือขายบริการ ท่ี 4 (152.27 ตอประชากรแสนคน)  เสียชีวิต 6 ราย อัตราปวยตาย 
รอยละ 0.32  รองจากนครนายก ซ่ึงปวยเปนอันดับท่ี 4 ของประเทศ 

จากรายงาน รง.506 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี   นับตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 
27 ตุลาคม 2561 (สัปดาหท่ี 42)  จังหวัดนนทบุรีมีผูปวยสะสม จํานวน 1,925 ราย คิดเปนอัตราปวย 161.04  ตอ
ประชากรแสนคน มีรายงานผูเสียชีวิต 6 ราย คิดเปนอัตราปวยตาย รอยละ 0.31  อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากร
แสนคนสูงสุด คือ อําเภอไทรนอย อัตราปวยเทากับ 253.91 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ อําเภอบางบัวทอง 
อําเภอเมือง อําเภอบางใหญ อําเภอปากเกร็ด และอําเภอบางกรวย อัตราปวยเทากับ 228.31, 162.19, 132.06, 
127.86 และ 66.71 ตามลําดับ  สําหรับสําหรับผูปวยเสียชีวิต  พบวามีในพ้ืนท่ี 2 อําเภอ  คือ อําเภอ 
บางบัวทอง และอําเภอบางใหญ ซ่ึงมีจํานวนตาย เทากับ 4 และ 2 ราย คิดเปนอัตราตายตอประชากรแสนคน เทากับ 
1.44 และ 1.51   

พิจารณาจํานวนผูปวยในชวง 4 สัปดาหท่ีผานมา (วันท่ี 30 กันยายน – 27 ตุลาคม 2561)  จังหวัดนนทบุรี
มีจํานวนตําบลท้ังหมด 52 ตําบล  มีรายงานพบผูปวยไขเลือดออก รวม 37 ตําบล คิดเปนรอยละ 71.15 พบเปนตําบล
สีแดง 15 ตําบล รอยละ 28.85 ตําบล สีเหลือง สีเขียว และสีขาว รอยละ 5.77, 36.54 และ 28.85 ตามลําดับ  ใน
ภาพรวม พบวาอําเภอสีเขียวมี 2 อําเภอ ไดแก บางกรวย ไทรนอย อําเภอสีเหลือ ไดแก ปากเกร็ด อําเภอสีแดง ไดแก
เมือง บางใหญ บางบัวทอง  
ประธาน อําเภอไทรนอยมีผูปวยเพ่ิมสูงข้ึนมาก ขอใหผูอํานวยการโรงพยาบาลไทรนอยและสาธารณสุขอําเภอไทรนอย 
วิเคราะหหาสาเหตุและหาแนวทางควบคุมโรคไขเลือดออกใหได ขอใหโรงพยาบาลไทรนอย review chart วามีการ
วินิจฉัยผิดพลาดหรือไม และควรนําภาพถายของบานผูปวย นําเสนอในทีประชุมกํานัน ผูใหญบาน   
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
ผูแทนกลุมงานควบคุมโรค  

1.นําเสนอผลการควบคุมโรคไขเลือดออก การสํารวจคา HI CI จากรายงานจิตอาสาปราบยุงลาย พบวา คา CI ของ
โรงพยาบาลบางบัวทองเกินเกณฑ สวนคา HI พบวาอําเภอบางบัวทอง และไทรนอย มีคา HI สูงกวาอําเภออ่ืน 
2.การควบคุมวัณโรค อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรคของจังหวัดนนทบุรี ผลงานรอยละ 79.8 เกณฑรอยละ 85 
ปญหาสวนใหญเกิดจากการขาดยา และการขยายเวลาการรักษา  ปนี้จะใชมาตรการ DOT ใหเขมขน โรงพยาบาล 
พระนั่งเกลายังประสบปญหาคุณภาพขอมูล เนื่องจากบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานวัณโรคมีไมเพียงพอ  จะมีการประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ท่ี โรงพยาบาลพระนั่งเกลา ขอเชิญทุกโรงพยาบาลเขารวมประชุม  
3. วันท่ี 1 ธันวาคม เปนวันเอดสโลก ขอความรวมมือหนวยงาน จัดกิจกรรมวันเอดสโลกตามความเหมาะสม เนนรูเร็ว 
รักษาเร็ว ปองกันได และสามารถขอสนับสนุนถุงยางอนามัยและเจล ไดท่ีกลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
ประธาน ขอใหเจาหนาท่ีทุกคน ท่ีตองใหการดูแลผูปวย ใสหนากากอนามัยขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง ขอใหถือเปนนโยบาย
ของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด และ ขอฝากโรงพยาบาลพระนั่งเกลาพิจารณาเพ่ิมบุคลากรในการปฏิบัติงานคลินิก 
วัณโรค    

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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ผูแทนกลุมงานประกันสุขภาพ 

แจงการอนุมัติแผนเงินคาบริการทางการแพทยท่ีเบิกจายในลักษณะงบลงทุน (คาเสื่อม) ปงบประมาณ 2562 
ระดับจังหวัดและระดับเขต ไดรับอนุมัติจากเขตเรียบรอยแลว งบระดับจังหวัด 24 รายการ เปน รพ.สต. 22 รายการ 
เม่ือไดรับเงินโอนแลวขอใหโรงพยาบาลทุกแหงรีบโอนเงินให รพ.สต.ทันที  งบระดับเขตมี 4 รายการ  สวนงบระดับ
เครือขายโอนครบหมดแลว ขอใหโรงพยาบาลดําเนินการจัดซ ื้อจัดจางได 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

หัวหนากลุมงานนิติการ  

1. การอนุญาตใหเจาหนาท่ีประเภทตางๆ (ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง ลูกจางประจํา ลูกจาง
ชั่วคราว) ลาปวย ลากิจ หรือลาประเภทอ่ืนๆ ใหศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ ท้ังอํานาจหนาท่ีและวิธีปฏิบัติใหถูกตอง  

2. การลากิจ และการลาปวยท่ีไมมีเหตุจําเปน รวมถึงการมาปฏิบัติงานสาย เกินกําหนด จะตองถูกระงับการเลื่อน
เงินเดือน 

3. การขออนุมัติลาประเภทตางๆ ใหนับทุกวัน แตการนับวันลาจริงเพ่ือบันทึก ใหนับเฉพาะวันราชการ 

ประธาน กรณีท่ีสงสัยวาจะเขาเง่ือนไขหรือไม ใหสอบถามท่ีกลุมงานนิติการ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 พิจารณาการจัดกิจกรรมจิตอาสา โดย กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 นําเสนอรางกําหนดความรับผิดชอบการรายงานจิตอาสาในแตละเดือน โดยมีการหมุนเวียนทุกอําเภอ 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมเห็นสมควรใหทุกคปสอ.รายงานจิตอาสาทุกเดือน และมอบหมายใหกลุมงาน 
พัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุขรายงานผลการสงรายงานของ คปสอ.ใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   

ประธาน  
เรื่องจากศูนยหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลศิริราช ไดจัดทําหนวยรักษาอัมพาตเคลื่อนท่ี (Mobile Stroke Unit)

ท่ีไดดําเนินการมาประมาณ 3 เดือนแลว ทําหนังสือเชิญนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รวมประชุมวันท่ี 22 
พฤศจิกายน 2561 ท่ี โรงพยาบาลศิริราช จะขอเชิญผูอํานวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกลาและทีมงาน  ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง  รอง 1  กลุมงานประกันสุขภาพ กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ มอบหมายกลุมงานควบคุม
โรคไมติดตอทําหนังสือเชิญผูเก่ียวของ เพ่ือปรึกษาในประเด็นความครอบคลุมทุกโรงพยาบาลท้ังจังหวัด คาใชจาย  
ความยั่งยืน ปญหาอุปสรรค การรับเฉพาะผูปวยท่ีนําสงดวย FR ผานระบบ 1669  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 
ปดการประชุม  เวลา 16.00 น. 

           
 (นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี)        (นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
ผูจดรายงานการประชุม       ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 
 


