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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล และพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัดจังหวัดนนทบุรี 
ประจําเดือน พฤศจิกายน  ครั้งท่ี 12 / 2561 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 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. นางธนสรณ ศรีใชประวัติ   รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบรุี (รอง 3)   
5. เภสัชกรวิวัติ สุขลิ้ม    รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบรุี (รอง 4) 
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. นายสรายุทธ นามเมือง   แทนผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุร ี

14. นางสายฝน ตันตระโยธิน   แทนผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยฯ 

15. นายกีรติ คุณวโรตม   แทนผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครนนทบุร ี

16.  นายสุรเดช ชัยประภา   แทนผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ เทศบาลนครปากเกร็ด 

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

22. นายสําเริง ปานปน    สาธารณสุขอําเภอปากเกร็ด 

23. ทันตแพทยหญิงกุลภัทร แตมสําเภาเลิศ หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
24. นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล   หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

25. นางอรอนงค วัฒนากูล   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 

26. นางสุนันทา นันทนมาโนชญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ   
27. นางบรรจง หนูแกว    หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

28. นางสาวภาลดี ยิ้มแยม   แทนหัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

29. นางสาวจุฑามาศ รังศาสตร   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
30. นางสาวสุธาทิพย แยมฟก   หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ 

31.  เภสัชกรหญิงอรนุช  รัตนศึกษา  หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
32.  นางสาวพัชราภรณ เมฆรารัตน  แทนหัวหนากลุมงานนิติการ 

33.  นางนภา พวงรอด    แทนหัวหนากลุมงานยาเสพติด 
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ผูไมมาประชุม(เนื่องจากติดราชการ) 

  1. รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (รอง 2) 
 2. ผูอํานวยการสถาบันบําราศนราดูร 
 3. ผูอํานวยการสถาบันโรคทรวงอก 
 4. ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา 
 5. ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางบัวทอง 

 6. ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางกรวย 

 7. ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 
 
ผูรวมประชุม  

1. แพทยหญิงภัทร  สิทธิการิยกุล  ผูชวยผอ.ฝายสิทธิประโยชน ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุฯ 

2. นางพรนฤมล เทียนทอง   สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครนนทบุร ี

3. นางสาวพัชรา เกิดแสง   กลุมงานควบคุมโรคติดตอ  

4. นางนันทวัน นารัตน   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

5. นายสุทธิพงศ  หัสดิเสวี   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 
ผูสังเกตการณ   

1. นายสมเกียรติ บุญทาวงศ   กลุมงานบริหารท่ัวไป 

๒. นางสาวณัฎฐชุดา ถ่ินมหาสวัสดิ์  กลุมงานบริหารท่ัวไป 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
 
กอนวาระ  - ประธานมอบประกาศเกียรติคุณใหกับหนวยงานท่ีผานเกณฑ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส  
 ในการดําเนินงานของหนวยงาน ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ไดแก โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 
โรงพยาบาลปากเกร็ด โรงพยาบาลบางใหญ โรงพยาบาลบางกรวย โรงพยาบาลไทรนอย โรงพยาบาลบางบัวทอง 
โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางใหญ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางบัวทอง สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอบางกรวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอไทรนอย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากเกร็ด สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเมือง และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
      - ประธานนํารายไดจากการจําหนายเสื้อหมอชวนวิ่ง หลังหักคาใชจายมอบใหกับ โรงพยาบาลไทรนอย
จํานวน 200,000 บาท  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
1. ขอใหทุกหนวยงานใหความสําคัญกับการดําเนินงานใหผานเกณฑ ITA   
2. ขอขอบคุณทุกภาคสวนท่ีรวมทํากิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่งจนสําเร็จไปไดดวยดี 
3. วันท่ี 9 ธันวาคม 2561 มีงาน Bike อุนไอรัก ใหผูเก่ียวของ ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายในการดูแล
ประชาชนท่ีมารวมปนจักรยานใหดีท่ีสุด โดยวันท่ี 2 ธันวาคม 2561 จะมีการซอมใหญ  
มติท่ีประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมเดือนตุลาคม 2561 ครั้งท่ี 11 /2561 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
 ไมมี     
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ    
นายแพทยสฤษดิเ์ดช เจริญไชย รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 1) 

1. นําเสนอประเด็นจุดเนน PA และ การตรวจราชการป 2562 ท่ีมีความแตกตางจากปท่ีผานมา ขอใหทุกโรงพยาบาล 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รพ.สต. ทําความเขาใจกับเกณฑตัวชี้วัดท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
2. ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 4 เลือกตัวชี้วัด การพัฒนาบริการทุติยภูมิ เขตสุขภาพท่ี 4 กรณีศึกษา 
จังหวัดนนทบุรี เปนตัวชี้วัด PA : Initiative Management Model ของเขตสุขภาพท่ี 4  
3. เรื่องเลาดีดี 
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
นางธนสรณ ศรีใชประวัติ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 3) 

1. การดําเนินงาน ITA ในป 2561 จังหวัดนนทบุรีผานการประเมินทุกหนวยงาน สวนในป 2562 ขอใหผูบริหาร 
ทุกหนวยงานใหความสําคัญ และขอใหทุกหนวยงานสงเอกสาร EB 1 – EB 4 ภายในวันท่ี 14 ธันวาคม 2561  
2. พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ใหหนวยงานของรัฐ จัดใหมีการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และ
การบริหารจัดการความเสี่ยงฯ (ทุกกลุมงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด / โรงพยาบาลพระนั่งเกลา / โรงพยาบาล
ชุมชน / สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ / รพ.สต.) นําสงผูวาราชการจังหวัด ภายใน 90 วัน นับแตสิ้นปงบประมาณ 
(ภายใน 28 ธันวาคม 2561) โดยกลุมงานบริหารท่ัวไป จะจัดอบรมใหกับผูเก่ียวของ 
3. วันท่ี 3 ธันวาคม 2561 ผูตรวจราชการกระทรวงขอเชิญผูอํานวยการโรงพยาบาลบางใหญ โรงพยาบาลบางกรวย 
รวมประชุมติดตามงบลงทุน 
ประธาน  ทุกโรงพยาบาลควรใหหัวหนาบริหาร รายงานความกาวหนาเรื่องสําคัญในท่ีประชุมของโรงพยาบาลทุกเดือน  
วันท่ี 3 ธันวาคมให ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางบัวทองและผูอํานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง 2 เขารวมประชุมดวย 
มติท่ีประชุม : รับทราบ    
เภสัชกรวิวัติ สุขล้ิม รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 4)  
1. ใหทุกหนวยงานปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวง เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติตาม พรบ.ประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ.2542  
2. ใหผูท่ีมีใบประกอบวิชาชีพ ระมัดระวังการกระทําละเมิด พรบ.วิชาชีพอ่ืน เพราะจะผิดท้ังอาญาและวินัย 
มติท่ีประชุม : รับทราบ     
นางสิรภัทร พงศปยะไพบูลย รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 5)  

ใหทุกหนวยงานสงแผนตามประกาศนโยบายการดูแลกํากับองคการท่ีดี ภายในวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 
มติท่ีประชุม : รับทราบ     
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางใหญ 
1. โรงพยาบาลบางใหญเปดใหบริการแผนกผูปวยใน (WARD 3) ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 เรียบรอยแลว ขยาย
บริการเปน 90 เตียง แตอัตรากําลังยังเปนกรอบ 30 เตียงอยู ขอสอบถามวาตองทําเรื่องขยายกรอบไปท่ีหนวยงานใด 
2. โรงพยาบาลบางใหญ เปดใหบริการผาตัดนอกเวลาในวันจันทรและวันพุธ  
ประธาน มอบกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ประสานกระทรวงสาธารณสุข ในการทําหนังสือขยายกรอบของ
โรงพยาบาลบางใหญ เสนอหนวยงานใด กรณีเปดหองผาตัด  ใหโรงพยาบาลบางใหญทําหนังสือถึงสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพ่ือแจงเวียนใหทุกโรงพยาบาลรับทราบ และหาโอกาสเชิญแพทยโรงพยาบาลพระนั่งเกลาไปเยี่ยมดูงานชวยเหลือ
โรงพยาบาลบางใหญ และในทางกลับกันใหแพทยโรงพยาบาลชุมชนไปเยี่ยมดูงานท่ีโรงพยาบาลพระนั่งเกลา เพ่ือความ
เขาใจซ่ึงกันและกัน มอบหมายรอง 1  รับผิดชอบ     
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
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ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง 

ตามท่ีโรงพยาบาลบางบัวทองแจงวาจะเปดใหบริการหอง ICU แตจากการปรึกษาหารือผูเก่ียวของ  
มีความเห็นวา ตองชะลอการเปด ICU ไปกอน เนื่องจากมีอายุรแพทยเหลือเพียง 1 ทาน จึงไดเปดเปน Sub ICU  
เรียบรอยแลวจํานวน 6 เตียง โดยมีแผนจะเปดถึง 8 เตียง 
ประธาน มอบกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ติดตามการขยายเตียงของท้ังโรงพยาบาลบางใหญและโรงพยาบาล
บางบัวทอง  และขอใหโรงพยาบาลท่ีจะเปด ICU พิจารณาผลไดผลเสียความคุมคาใหดีกอนจะเปดใหบริการ    
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
ผูอํานวยการโรงพยาบาลไทรนอย 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีรวมสนับสนุนกิจกรรมหมอชวนวิ่ง  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร  

1. กิจกรรมจิตอาสา จะมีรายงาน 3 แบบ 1) รายงานทุกวัน 2) รายงานทุกสัปดาห สงเขตทุกวันพุธ 3) รายงานทุกเดือน 
สงผูวาราชการจังหวัดทุกวันท่ี 20 ของเดือน โดยขอใหพ้ืนท่ีสงรายงานแบบท่ี 1 และ 2 สวนรายงานแบบท่ี 3 กลุมงาน
พัฒนายุทธศาสตรฯ จะดําเนินการให หากหนวยงานใดไมมีการจัดกิจกรรมใหสง Zero Report  
2. โครงการบูรณาการหนวยแพทยเคลื่อนท่ีเพ่ือดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ ในรัชการท่ี 9 และสมเด็จพระจา 
อยูหัวและเปนของขวัญปใหมใหกับประชาชน มี 6 กิจกรรม ( การแพทยข้ันพ้ืนฐาน ตรวจตา ทันตกรรม คัดกรอง
สุขภาพจิต ฝกอาชีพ และกิจกรรมตามบริบท ) ออกหนวย 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 11 - 24 ธันวาคม 2561  
ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 7 - 20 มกราคม 2562 โดยขอใหบันทึกผลการดําเนินงานและสงขอมูลใหกลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรฯดวย 
3. แจงกําหนดการตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวงรอบท่ี 1 ป 2562 วันท่ี 21 – 25 มกราคม 2562  
ประธาน  ขอใหผูบริหารใหความสําคัญกับการสงรายงานเรื่องจิตอาสาและเรื่องหนวยแพทยเคลื่อนท่ี  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
งานระบาดวิทยา กลุมงานควบคุมโรคติดตอ  
รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนนทบุรี ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 
กิจกรรมการสงบัตรรายงานผูปวย 

ระหวางวันท่ี 1 พฤศจกิายน 2561 ถึงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีไดรับ
บัตรรายงานผูปวยท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) จากสถานบริการเครือขายการเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยา
ท้ังในจังหวัดและตางจังหวัด จํานวน 1,756 ฉบับ สงทันเวลา 1,484 ฉบับ คิดเปนรอยละ 84.51 
สถานการณการเฝาระวังทางระบาดวิทยา  

สถานการณโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยา ระหวางวันท่ี 1 – 27 พฤศจิกายน  2561 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรี ไดรับรายงานโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาจากสถานบริการเครือขายการเฝาระวังโรคทางระบาด
วิทยาท้ังในจังหวัดและตางจังหวัด จํานวน 16 โรค ผูปวยท้ังหมด 1,550 ราย โรคท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคน 
สูงสุด ไดแก  โรคอุจจาระรวง อัตราปวยเทากับ 58.56  รองลงมา คือ ไขไมทราบสาเหตุ และไขเลือดออก อัตราปวย
เทากับ 16.31 และ 15.81 
สถานการณโรคไขเลือดออก 

จากรายงานของสํานักระบาดวิทยา ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561(สัปดาหท่ี 
46) สถานการณโรคไขเลือดออกของประเทศ มีผูปวย 76,936 ราย คิดเปนอัตราปวยตอประชากรแสนคน เทากับ 
117.59  เสียชีวิต 103 ราย อัตราปวยตาย รอยละ 0.13  เครือขายบริการท่ี 4 พบผูปวยสะสม จํานวน 7,547 ราย 
คิดเปนอัตราปวย 142.33  ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 23 ราย คิดเปน อัตราปวยตาย รอยละ 0.30  นนทบุรี  
ปวยเปนอันดับท่ี 14 ของประเทศ เปนอันดับท่ี 2 ของเครือขายบริการ ท่ี 4 (176.68 ตอประชากรแสนคน)  รองจาก
นครนายก ซ่ึงปวยเปนอันดับท่ี 3 ของประเทศ 
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จากรายงาน รง.506 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  นับตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 27 
พฤศจิกายน 2561 (สัปดาหท่ี 46)  จังหวัดนนทบุรีมีผูปวยสะสม จํานวน 2,177 ราย คิดเปนอัตราปวย 182.12   
ตอประชากรแสนคน มีรายงานผูเสียชีวิต 7 ราย คิดเปนอัตราปวยตาย รอยละ 0.32  อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากร
แสนคนสูงสุด คือ อําเภอไทรนอย อัตราปวยเทากับ 276.27 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ อําเภอบางบัวทอง 
(247.62 ตอประชากรแสนคน) อําเภอเมือง (190.32 ตอประชากรแสนคน  สําหรับผูปวยเสียชีวิต  พบวามีในพ้ืนท่ี 3 
อําเภอ  คือ อําเภอบางบัวทอง  อําเภอบางใหญ  และอําเภอไทรนอย ซ่ึงมีจํานวนตาย เทากับ 4, 2 และ 1 ราย คิดเปน
อัตราตายตอประชากรแสนคน เทากับ 1.44, 1.51  และ 1.60   อัตราปวยตาย รอยละ  0.92, 0.61 และ 0.58 
ตามลําดับ ในชวง 4 สัปดาห (วันท่ี 28 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2561)  จังหวัดนนทบุรี มีจํานวน
ผูปวยเพ่ิมข้ึนจํานวน 229 ราย อําเภอท่ีมีจํานวนผูปวยเพ่ิมสูงตามลําดับ คือ อําเภอเมือง(89 ราย) อําเภอบางบัวทอง 
(46 ราย) อําเภอปากเกร็ด (35 ราย)  อําเภอบางใหญ (32 ราย) อําเภอไทรนอย และอําเภอบางกรวย (13 ราย) 
สัปดาหท่ี 45 พบผูปวยเสียชีวิต 1 ราย ท่ีตําบลไทรใหญ อําเภอไทรนอย อําเภอท่ีพบผูปวยทุกตําบล ไดแกอําเภอเมือง 
และ อําเภอบางใหญ ระดับตําบล  นนทบุรีมีจํานวนตําบลท้ังหมด 52 ตําบล  มีรายงานพบผูปวยไขเลือดออก รวม 43 
ตําบล คิดเปน รอยละ 82.69 แบงพ้ืนท่ีตามการเฝาระวังเปนพ้ืนท่ีตําบลสีแดง รอยละ 40.38 รองลงมาคือตําบล 
สีเหลือง ตําบลสีเขียว และตําบลสีขาว รอยละ 25.00, 17.31 และ 17.31 ตามลําดับ  

พิจารณาตามการแบงพ้ืนท่ีการเฝาระวังระดับอําเภอ พบวา พบมีอําเภอสีแดง จํานวน  3 อําเภอ คือ อําเภอ
เมือง บางบัวทอง และบางใหญ อําเภอสีเหลือง จํานวน  3 อําเภอ คืออําเภอบางกรวย ไทรนอย อําเภอปากเกร็ด  
พิจารณาจํานวนผูปวยดวยโรคไขเลือดออก รายอําเภอ จําแนกรายเดือน พบวา อําเภอท่ีมีจํานวนผูปวยเพ่ิมสูงกวาเดือนท่ี
ผานมา ไดแก อําเภอปากเกร็ด (13 ราย) อําเภอเมือง (13 ราย) อําเภอไทรนอย (1 ราย) 
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย ปนี้ฝนตกเปนระยะๆ ประกอบกับพ้ืนท่ีมีสภาพสิ่งแวดลอมไมดี ทําใหมีการระบาด
ตอเนื่อง ขอฝากทุกอําเภอพยายามควบคุมโรคใหเขมขน เพ่ือใหไมเกิดการระบาดในปถัดไป 
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

 1. นําเสนอแผนเตรียมความพรอมการจัดกิจกรรม Bike อุนไอรัก ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2561 และวันซอมใหญ 
วันท่ี 2 ธันวาคม 2561  

2. นําเสนอสถานการณวัณโรค 
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย ขอใหชี้แจงแพทยท่ีรักษาผูปวยวัณโรคแลวไมยอมปด case เม่ือครบ 6 เดือน โดยเห็น
วาผลฟลมยังไมหาย ใหเขาใจเกณฑการรักษาตาม guideline และขอใหพ้ืนท่ีติดตามผูปวยเพ่ือไมใหขาดยาขาดนัด  
สิ่งท่ีจะดําเนินการเพ่ิมเติมในปนี้คือการแตงตั้ง management team เพ่ือชวยกันดูแลผูปวยวัณโรค รวมถึงการสราง
ชองทางเพ่ือชวยใหผูปวยท่ีไปรับการรักษาท่ีสถาบันโรคทรวงอก เพ่ือชวยกันติดตามผูปวยใหไดรับยาอยางตอเนื่อง และ
ขอใหผูอํานวยการทุกโรงพยาบาลพิจารณาการปรับอัตรากําลังของผูทํางานวัณโรค 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ผูแทนกลุมงานประกันสุขภาพ 

แจงการปรับปรุงประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี มีการแกไขนิยาม ปรับบทบาท
คณะกรรมการ ขอใหทุกหนวยงานศึกษาทําความเขาใจ โดยจังหวัดนนทบุรีจะมีการจัดประชุมชี้แจงในวันท่ี 19 ธันวาคม 
2561  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 

การเตรียมความพรอม การดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต
แนวคิด “ขับรถดีมีน้ําใจ  รักษาวินัยจราจร” โดยจะมีพิธีเปดศูนยปฏิบัติการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  

กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบมาตรการดานการชวยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ  
1. จัดเตรียมความพรอมของโรงพยาบาล แพทย พยาบาล และหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน ระบบการติดตอสื่อ 

การสั่งการประสานงาน และแบงมอบพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินในเครือขายและ
ดําเนินการชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุทางถนน 

2. จัดเตรียมความพรอมของหนวยกูชีพ และกูภัย ท้ังดานบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ การสั่งการ ระบบการ
ติดตอสื่อสาร และดําเนินการชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุทางถนน 

3. ประสานงานและรวมกับองคการปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดเตรียมความพรอมของระบบ
การชวยเหลือและเยียวยาผูประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุของ     แตละพ้ืนท่ี เชนกําหนดใหมีทีมกูชีพกูภัยฉุกเฉิน
ระดับทองถ่ิน อําเภอ และบูรณาการการทํางานรวมกันอยางเหมาะสม 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

   ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   

นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย  
กรณีผูปวยไปเขารับการรักษา แมวาผูปวยจะแจงกับทางโรงพยาบาลวาจะขอรับผิดชอบคาใชจายเอง  

หากเขาเกณฑ UCEP จะตองปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด    

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

นางธนสรณ ศรีใชประวัติ  
ขอใหทุกหนวยงานประดับธงชาติ ธงเฉลิมพระเกียรติ ตลอดเดือนธันวาคม ตามความเหมาะสม  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

นางธนสรณ ศรีใชประวัติ  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอยืมกระเปาพยาบาลเพ่ือใชในงาน Bike อุนไอรัก ของกรุงเทพฯ  ในวันท่ี 

9 ธันวาคม 2561  

ประธาน ใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหงสํารวจกระเปาพยาบาล และพิจารณาจัดสรรใหการสนับสนุนตามความ
เหมาะสม และไมกระทบกับการจัดกิจกรรมของจังหวัดนนทบุรี 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ปดการประชุม  เวลา 16.00 น. 

           
 (นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี)        (นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
ผูจดรายงานการประชุม       ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 


