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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล และพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัดจังหวัดนนทบุรี 
ประจําเดือน มกราคม  ครั้งท่ี 1 / 2562 วันท่ี 4 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. เภสัชกรวิวัติ สุขลิ้ม    รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบรุี (รอง 4) 
7. นางสิรภัทร พงศปยะไพบูลย  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบรุี (รอง 5)   
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. นางนารีรัตน รุจิรพิพัฒน   แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา 

15. นายสรายุทธ นามเมือง   แทนผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุร ี

16. นายวินัย สยอวรรณ   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยฯ 

17. นางสาวณัฏฐากร ฉายากุล   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. นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล   หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

26. นางอรอนงค วัฒนากูล   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 

27. นางสุนันทา นันทนมาโนชญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ   
28. นางบรรจง หนูแกว    หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

29. ดร.ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

30. นางสาวจุฑามาศ รังศาสตร   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
31. นางวัลภา พรหมชัย   แทนหัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ 

32.  เภสัชกรหญิงอรนุช รัตนศึกษา  หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
33.  นายสรวิชญ เชิญผึ้ง   หัวหนากลุมงานยาเสพติด 

34.  นางสาวมนัญชยา มีแกว   แทนหัวหนากลุมงานนิติการ 
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ผูไมมาประชุม(เนื่องจากติดราชการ) 

 1. ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางบัวทอง 

 2. ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางกรวย 

 3. ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 
 4. ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบางนครนนทบุรี 
 5. ผูอํานวยการสถาบันบําราศนราดูร 
 6. ผูอํานวยการสถาบันโรคทรวงอก 
 
ผูรวมประชุม  

1. นางศรัญญา บุญโญ   เลขาฯ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง  

2. นางสาวปรารถนา ขําพูล   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ รพ.ศรีธัญญา 
3. นางนันทวัน นารัตน   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

4. นายสุทธิพงศ  หัสดิเสวี   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 
ผูสังเกตการณ   

1. นายสมเกียรติ บุญทาวงศ   กลุมงานบริหารท่ัวไป 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
 
กอนวาระ  - แสดงความยินดีกับ นางสิรภัทร พงศปยะไพบูลย ไดรับคําสั่งเลื่อนระดับเปน นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ ดานบริการทางวิชาการ  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
1. วันท่ี 24 มีนาคม 2562 เปนวันเลือกตั้ง ผูวาราชการจังหวัดขอใหขาราชการวางตัวเปนกลาง และหลีกเลี่ยงการจัด
กิจกรรมท่ีมีมวลชนจํานวนมาก และระมัดระวังการใชสื่อออนไลน 
2. วันจันทรท่ี 6 พฤษภาคม 2562 รัฐบาลประกาศใหเปนวันหยุดพิเศษ ขอใหแจงประชาชนเรื่องการรับบริการ 
3. ขอใหติดตามขอมูลขาวสารเรื่อง PM 2.5 และพิจารณาใหดีวาขอมูลมีความถูกตองจึงจะเผยแพรตอ 
4. ขอใหติดตามความคืบหนา การตออายุราชการ อยางมีสติ ยังตองผานอีกหลายข้ันตอนกอนจะเริ่มใช 
5. ขอใหติดตามความคืบหนา การถายโอนภารกิจ อยางมีสติ ขอใหรอความชัดเจนจากกระทรวงสาธารณสุข  
มติท่ีประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมเดือนธันวาคม 2561 ครั้งท่ี 13 /2561 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
 ไมมี     

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ    
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 1) 

1. สรปุผลการตรวจราชการรอบ 1 มีประเด็นในเรื่องของขอมูลใน HDC ต่ํากวาความเปนจริง  
2. ตัวชี้วัดท่ีผูตรวจราชการใหความสนใจติดตามกํากับเปนพิเศษ เนื่องจากเขต 4 มีผลงาน HDC ต่ําท่ีสุดเม่ือเทียบกับเขต
อ่ืน ใน 9 ตัวชี้วัด ( 1.รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกกอนหรือเทากับ 12 สัปดาห  2.รอยละหญิง
ตั้งครรภท่ีไดรับการดูแลกอนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑคุณภาพ  3.ผลการดําเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุม
อายุ special PP พบพัฒนาการสงสัยลาชา  4.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 3 ปท่ีไดรับวัคซีน MMR2 รายไตรมาส  
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5.อัตราการคัดกรองมะเร็งเตานมในสตรีอายุ 30 – 70 ป  6.อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 
ป  7.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปท่ีไดรับวัคซีน MMR1  8.รอยละของประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไปท่ีไดรับการ
คัดกรองเบาหวาน  9.รอยละของผูปวย DM และ/หรือ HT ท่ีไดรับการคนหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง)  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจึงมีการติดตามกํากับอยางใกลชิด หลายตัวชี้วัดมีผลงานต่ําสุดในประเทศ ไดใหกลุมงาน
สงเสริมสุขภาพ กลุมงานควบคุมโรคติดตอ กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ รวมกับศูนยขอมูลขาวสารฯ ลงตรวจสอบใน
พ้ืนท่ี พบประเด็นปญหานาจะเกิดจากความผิดพลาดในการใส type area และปญหาความไมครอบคลุมของผลงาน 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดมีการเชื่อมโยงขอมูลตางหนวยบริการ โดยสงกลับขอมูลใหพ้ืนท่ีตรวจสอบ 
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 และกลุมงานท่ี
เก่ียวของตองลงไปชวยพ้ืนท่ี จะเริ่มคืนขอมูลใหกับพ้ืนท่ีในเดือนมีนาคม 2562  
ประธาน  ขอใหผูอํานวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอําเภอ ใหการสนับสนุนผูปฏิบัติงาน และติดตามกํากับ และ
ขอใหทุกกลุมงานติดตามและใหการสนับสนุนชวยพ้ืนท่ีแกปญหา หากติดขัดใหปรึกษา รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
ท่ีดูแลกลุมงานนั้น หากยังติดขัด ใหปรึกษานายแพทยสาธารณสุขจังหวัด   
มติท่ีประชุม : รับทราบ    
นางธนสรณ ศรีใชประวัติ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 3) 

1. โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน จังหวัดนนทบุรี ป 2560 – 2562 เปาหมาย 24,351 คน 
(คํานวณจาก อสม. 1 คน ตอเปาหมาย 3 หลังคาเรือน) ขอใหทุกคปสอ. เรงรัดการคนหาเปาหมาย    
2. กลุมตรวจสอบภายใน สป. ทําโปรแกรมใหหนวยบริการบันทึกคาสาธารณูปโภค ท้ังในสวนของโรงพยาบาล สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และ รพ.สต. โดยทุกสิ้นไตรมาสตองสงรายงานใหกับ สป. 
3. กรมบัญชีกลางแจงใหชะลอการเบิกจายตรงสําหรับ PCC สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
4. ทีมตรวจสอบภายในของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ไดลงตรวจสอบอําเภอบางใหญ บางกรวย บางบัวทอง 
เรียบรอยแลว สวนอําเภอท่ีเหลือจะดําเนินการตอในเดือนนี้ จากการลงตรวจพบวายังมี รพ.สต.บางแหง ยังไมได
ดําเนินการตามคําแนะนําของทีมตรวจสอบภายในครั้งท่ีผานมา ขอใหสาธารณสุขอําเภอชวยติดตามกํากับ  
ประธาน  คําแนะนําของทีมตรวจสอบภายใน ท่ีนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลงนามสงใหพ้ืนท่ี ถือเปนขอสั่งการ หาก 
ไมปฏิบัติตามจะตองตั้งกรรมการสอบ ตั้งแตผูบริหารจนถึงผูปฏิบัติ   
มติท่ีประชุม : รับทราบ    
เภสัชกรวิวัติ สุขล้ิม รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 4)  
1. อย.จัดทําโปสเตอร RDU 5 รูปแบบ สงไปท่ีทุกโรงพยาบาล กับ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ขอใหกระจายใหกับ  
รพ.สต.ดวย  
2. การใหความรูเรื่อง RDU ในรายการ RDU รูเรื่องยา ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ของสมาคมชอสะอาด ขอขอบคุณ 
ทุกโรงพยาบาลท่ีใหเภสัชกรมาบันทึกรายการ ในปตอไป จะใหสหวิชาชีพ เชน แพทย ทันตแพทย พยาบาล มาบันทึก
รายการ 
ประธาน  มอบทุกกลุมงาน หาประเด็นความรู มาปรึกษากับ รอง 4 ในการให Health Literacy กับประชาชน 
มติท่ีประชุม : รับทราบ     
นางสิรภัทร พงศปยะไพบูลย รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 5)  

ผูวาราชการจังหวัด มอบปกครองจังหวัด ใหมีการขยายผลและดําเนินกิจกรรม โครงการอบรมจิตอาสา จังหวัด
นนทบุรี จํานวน 10,000 คน ปกครองจังหวัดมอบใหสวนราชการตางๆ รับเปนเจาภาพดําเนินการ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับเปนเจาภาพ 1,000 คน จะจัดอบรมเรื่องพระมหากษัตริยกับประเทศไทย เปนเบาเปน
แมพิมพ โดยวิทยากรจิตอาสา 904 กําหนดวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2562 เวลา 13.00 - 15.30 ณ หองประชุมชั้น 5 
เทศบาลนครนนทบุรี  แบงกลุมเปาหมายเปนขาราชการและเจาหนาท่ี 100 คน และ อสม. 900 คน การแตงกาย 
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ตามท่ีกําหนด ขอใหทุกอําเภอสงรายชื่อ ภายในวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2562  
มติท่ีประชุม : รับทราบ     
สาธารณสุขอําเภอเมืองนนทบุรี  ขอขอบคุณนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรมมหกรรม
สุขภาพ เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562  ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี 
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
การพัฒนาคุณภาพบริการ Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง โดย นางศรัญญา บุญโญ ผูแทนสาขา 

  จังหวัดนนทบุรีเริ่มดําเนินงานสาขาโรคหลอดเลือดสมองในป 2555 โดยเริ่มจากมี Stroke Corner 5 เตียง  
วางระบบ Stroke fast track ในโรงพยาบาลพระนั่งเกลา เริ่มให rt-PA ในเวลาราชการ ป 2557 สามารถให rt-PA ได
ตลอด 24 ชั่วโมง ขยายเตียง Stroke corner เปน 8 เตียงและพัฒนาเปน Stroke unit (8 เตียง) รับไดเพียง Ischemic 
stroke วางระบบ Stroke fast track ในโรงพยาบาลจังหวัดนนทบุรี มี care map / standing order กรอบในการ
พัฒนาป 2562  Pre-Hospital (การใหความรู Warning sign Stroke (FAST),การสรางเครือขาย,ระบบสงตอ
,ประชาสัมพันธ 1669) In-Hospital (ชองทางดวน Stroke FAST track,Nurse case manager,CPG/Standing 
order /Care map,การคัดกรองดูแลกลุมเสี่ยงการทํา Alert card ในผูปวยกลุมเสี่ยง) Post-Hospital (Home Health 
Care,การ Refer back,การดูแลตอเนื่องและฟนฟูสภาพ)  ตัวชี้วัดสาขาโรคหลอดเลือดสมอง ผลงานไตรมาส 1 ตัวชี้วัด
หลัก รอยละของอัตราตายผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke I60 – I69) นอยกวารอยละ 7 ผลงานไดรอยละ 12.86 
มีอัตราตายสูงเปนลําดับท่ี 4 ของเขตสุขภาพท่ี 4 ซ่ึงทุกจังหวัดไมผานเกณฑ ตัวชี้วัดรอง  1) รอยละอัตราตายของผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) เปาหมายนอยกวารอยละ 25 ผลงานไดรอยละ 31.58  2) รอยละอัตราตายของ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63) เปาหมายนอยกวารอยละ 5 ผลงานไดรอยละ 6.75  3) รอยละของผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ท่ีมีอาการไมเกิน 4.5 ชั่วโมงไดรับการรักษาดวยยาละลายลิ่ม
เลือดทางหลอดเลือดดําภายใน 60 นาที (door to needle time) เปาหมาย มากกวารอยละ 50 ผลงานไดรอยละ 
5.88  4) รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ท่ีมีอาการไมเกิน 72 ชั่วโมง ไดรับการรักษาใน Stroke Unit 
เปาหมายมากกวารอยละ 40 ผลงานไดรอยละ 24.51  5) รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60 – I62) ไดรับ
การผาตัดสมองภายใน 90 นาที (door to operation room time) เปาหมายมากกวารอยละ 60 ผลงานไดรอยละ 0  
จุดแข็งมี Contact  Siriraj Stroke Moblie Unit ป 2561 (กรกฎาคม) : อําเภอบางใหญ บางบัวทอง และบางกรวย 
เขารวมโครงการนํารอง ผลงานป 2561 มีจํานวน 22 ราย และผลงานป 2562 ไตรมาส 1 มี 1 ราย กิจกรรมท่ี
ดําเนินการ มีการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง รพช./รพ.สต. ในเครือขายจังหวัดนนทบุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู รับฟงปญหานํามา
ปรับปรุงพัฒนา มีการประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมองจังหวัดนนทบุรี มีกิจกรรมวันโรค
หลอดเลือดสมองโลก “แสงนําใจ ไทยท้ังชาติ เดิน วิ่ง ปน ปองกันอัมพาต ครั้งท่ี 4 เฉลิมพระเกียรติ” วันอาทิตยท่ี 28 
ตุลาคม 2561 จังหวัดนนทบุรี ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 1) การเขาถึงบริการมาตรฐานลาชา แนะนําใหความรู 
warning sign stroke (FAST) พัฒนาระบบสงตอ/เครือขาย 2) ความรูในการดูแลผูปวย ICH แนะนําทํา Care map 
ICH 3) ผูปวย Hemorrhage ยังไมไดรับการรักษาใน Stroke Unit แนะนําพัฒนา Stroke Unit เพ่ือดูแลผูปวย 
Hemorrhage ท่ีเหมาะสม พอเพียง แผนการพัฒนาตอเนื่องและการขยายงานในอนาคต 1) การลด Door to needle 
time 2) การขอสถานท่ีในการจัดตั้งศูนยเชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมอง(ขยายเปน 18 เตียง) 3) การพัฒนา Stroke 
unit ใหผานเกณฑการประเมินคุณภาพ Standard Stroke Center Certify (SSCC)   ระดับ 5 ดาว ภายในป 2563 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางใหญ  ปญหาท่ีพบผูปวย onset to door เกินเวลา 3 ชั่วโมง ควรเพ่ิมการพัฒนาการนําสง
ใหทันเวลา และสรางความตระหนักใหกับประชาชนในการรูอาการ  
ประธาน  ขอใหโรงพยาบาลพระนั่งเกลา เตรียมความพรอมรองรับผูปวย ในกรณีท่ี Siriraj Stroke Moblie Unit สิ้นสุด
โครงการ  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
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ความคืบหนาการดําเนินงาน พชอ. 
นางสิรภัทร พงศปยะไพบูลย รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 5)  

เพ่ือเปนการติดตามความคืบหนา การดําเนินงาน พชอ. จะใหทุกคปสอ.นําเสนอผลการดําเนินงานในท่ีประชุม 
กวป. โดยเริ่มจาก คปสอ.บางกรวย ซ่ึงไดรับรางวัลการประกวด พชอ.ระดับเขต เปนอันดับท่ี 4 เรื่องการจัดการขยะ    
นายสันติ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอําเภอบางกรวย นําเสนอผลการดําเนินงาน พชอ.บางกรวย 

  อําเภอบางกรวยไดมี คําสั่งอําเภอบางกรวย ท่ี 76 / 2561 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพ้ืนท่ีอําเภอบางกรวย ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2561 โดยมีนายอําเภอบางกรวยเปนประธาน ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลบางกรวยเปนรองประธาน สาธารณสุขอําเภอบางกรวยเปนเลขานุการ และมีคณะกรรมการจาก 
ภาคสวนตางๆ รวม 21 คน ไดมีการประชุมฯไปแลว 6 ครั้ง และมีการทําเวทีประชาคม มากกวา 20 ครั้งเพ่ือพิจารณา
ปญหา ตางๆ โดยมีปญหาท่ีสําคัญคือ การจัดการขยะ และ การดูแลผูสูงอายุ  

การจัดการขยะ จากการตรวจสอบสภาพบานของผูปวยไขเลือดออก ในพ้ืนท่ีอําเภอบางกรวย พบวารอบบาน
ผูปวยมีสภาพสิ่งแวดลอมท่ีไมถูกสุขลักษณะ เปนแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย ทําใหเอ้ือตอการเกิดการระบาดของโรค
ไขเลือดออก อําเภอบางกรวยมีปริมาณขยะมาก ประมาณ 35,000 ตัน/เดือน มีคาใชจายประมาณ 4 ลานบาท 
ประกอบกับผูวาราชการจังหวัดนนทบุรีมีนโยบายเรื่องจังหวัดสะอาด จึงไดมีการทํา MOU รวมกับทองถ่ิน จัดทําแผน
ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการจัดการขยะ โดยมี วิสัยทัศนคือภายในป พ.ศ.๒๕๖๔ ประชาชนและชุมชนใน
อําเภอบางกรวยมีการจัดการขยะต้ังแตตนทางไดอยางถูกสุขลักษณะ และมีการผลักดันแผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาว ไปสู
ขอบัญญัติทองถ่ิน และมีการอบรมความรูประชาชนในการคัดแยกขยะ จัดตั้งธนาคารขยะ ใหประชาชนนําขยะมาสงท่ี
ธนาคาร ใน 2 เดือนแรก สามารถคัดแยกขยะได 12 ตัน จําหนวยไดประมาณ 26,000 บาท และมีระบบรับจัดการขยะ
ชิ้นใหญ หลังจากนั้นทองถ่ินไปรับซ้ือท่ีบานประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวก มีการนําขยะไปทําน้ําหมักชีวภาพใชใน
ชุมชน  ผลท่ีไดรับ 1) การมีสวนรวมของภาคีฯ แกไขปญหาขยะในชุมชน 2) ประชาชนการมีสวนรวมในการแกไขปญหา 
3) ความต่ืนตัวในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 4) สามารถลดปริมาณขยะลงได 12,740.40 กิโลกรัม หรือประมาณ 
รอยละ  2.65 5) สถานการณโรคไขเลือดออกดีข้ึน  ปญหาอุปสรรค 1) ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการคัด
แยกขยะท่ีถูกตอง 2) ประชาชนยังไมตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม/ขยะท่ีใกลตัว 3) มีการลักลอบท้ิงขยะลงคูคลอง  
4) ประชาชนยังเขามามีสวนรวมในการคัดแยกขยะนอย 5) การประชาสัมพันธยังไมครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี 

การดูแลผูสูงอายุ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยมี วิสัยทัศนคือภายในป พ.ศ.
๒๕๖๔ ผูสูงอายุและผูพิการในอําเภอบางกรวยสามารถเขาถึงบริการภาครัฐโดยไดรับการดูแลข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดีข้ึน อําเภอบางกรวยมีผูสูงอายุติดเตียง 110 คน นายอําเภอบางกรวย ออกเยี่ยมผูสูงอายุทุกเดือน โดย
ใชเงินกองทุนไฟฟา ปจจุบันอําเภอบางกรวยมีศูนยดูแลผูสูงอายุ Day Care 2 แหง ตั้งเปาหมายวาในป 2562 จะมีเพ่ิม
อีก 4 แหง  
ประธาน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการให ผูวาราชการทุกจังหวัด นําวาระ พชอ.เขาท่ีประชุม กรมการจังหวัดทุกเดือน 
มอบหมายใหรอง 5 ทําสรุปผลงาน พชอ. เสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทุกเดือนเพ่ือนําเสนอภาพรวมความคืบหนา
ตอท่ีประชุมกรมการจังหวัด และใหสาธารณสุขอําเภอประสานนายอําเภอนําเสนอรวมดวย  

มติท่ีประชุม : รับทราบ   
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร  

1. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมรณรงคจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอมกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย 
โดยใหทุกโรงพยาบาล/รพ.สต. จัดกิจกรรมพรอมกัน ในชวงเวลาท่ีรณรงคเดือนละครั้งตามท่ีกําหนด ตลอดป 2562  
กิจกรรมจิตอาสา จะมีรายงาน 3 แบบ 1) รายงานในชวงรณรงค หลังดําเนินการ 1 วัน รายงาน One Page ในไลน 
จิตอาสา 2) รายงาน One Page และ ตามแบบฟอรม ทุกสัปดาห สงเขตทุกวันพุธ ใหพ้ืนท่ีรายงานจังหวัดผานกลุมไลน
จิตอาสา สสจ.นนท 3) รายงานทุกเดือน สงผูวาราชการจังหวัดทุกวันท่ี 20 ของเดือน พ้ืนท่ีไมตองสงรายงาน จังหวัดจะ
ประมวลผลรายงานเอง   
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2. งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ รพ.สต. ระยะเรงดวน  
ป2562 วัตถุประสงค เพ่ือลดความแออัด เพ่ิมการเขาถึงบริการ พัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาล รองรับการเติบโต
ของ รพ.สต.ขนาดใหญ ซ่ึงจังหวัดนนทบุรีมี 33 แหง รวมวงเงิน 18,235,000 บาท โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติแลว  
อยูระหวางดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ และชวงนี้เปนชวงท่ีพ้ืนท่ีทําแผนของบลงทุนป 
2564 ขอใหตรวจสอบรายการใหดี อยาใหมีรายการท่ีขอซํ้ากัน  
ประธาน  ขอใหทุกโรงพยาบาล/รพ.สต.ดําเนินกิจกรรมจิตอาสาในชวงเวลาท่ีกําหนด และสงรายงานใหทันตามกําหนด 
มอบหมายกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯติดตามรายงานใหครบถวน   
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ  

1. รายงานผลงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค โดยวัคซีนท่ีติดตามในเด็กอายุ 1 ป ไดแก OPV 3 / MMR 1 และในเด็กอายุ 3 
ปไดแก MMR 2 จากการลงติดตามในพ้ืนท่ี พบวามีการบันทึกผิดพลาด ไดแนะนําใหแกไขใหถูกตอง ทําใหมีผลงานดีข้ึน 
2. รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนนทบุรี ประจําเดือนมกราคม 2562 
สถานการณการเฝาระวังทางระบาดวิทยา  

สถานการณโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยา ระหวางวันท่ี 1 - 31 มกราคม 2562  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นนทบุรี ไดรับรายงานโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา จํานวน 16 โรค ผูปวยท้ังหมด 1,961 ราย โรคท่ีมีอัตราปวยตอ
ประชากรแสนคน สูงสุด ไดแก  โรคอุจจาระรวง อัตราปวยเทากับ  78.64  รองลงมา คือ ไขหวัดใหญ ไขไมทราบสาเหตุ  
และปอดบวม อัตราปวยเทากับ  17.68, 16.00, 13.68 และ 11.12 ตามลําดับ  

สถานการณโรคไขหวัดใหญ 
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  ไดรับ

รายงานผูปวยโรคไขหวัดใหญ จํานวนท้ังสิ้น 221 ราย  คิดเปนอัตราปวย 17.68 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวย
เสียชีวิต ซ่ึงพบวาสูงกวาจํานวนคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง (พ.ศ.2557-2561) และ ชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 

ผูปวยรอยละ 53.18 พบวาเปนนักเรียน อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคืออําเภอปากเกร็ด 
อัตราปวยเทากับ 39.96  ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ อําเภอ บางบัวทอง, อําเภอ เมือง, อําเภอ บางใหญ,  
อําเภอ ไทรนอย และ อําเภอ บางกรวย, อัตราปวยเทากับ  20.16 ,  12.14 ,  7.34 ,  6.01 และ 3.7  ตามลําดับ   

สถานการณโรคไขเลือดออก 

จากรายงานของสํานักระบาด สถานการณโรคไขเลือดออกประเทศไทย  วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 28 
มกราคม 2562  มีผูปวยสะสม 2,834 ราย คิดเปนอัตราปวย 4.33 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 2 ราย  

สําหรับเครือขายบริการท่ี 4 พบผูปวยสะสม จํานวน  254  ราย คิดเปนอัตราปวย 4.79 ตอประชากรแสนคน 
ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต  นนทบุรี ปวยเปนอันดับท่ี 18 ของประเทศ เปนอันดับท่ี 2 ของเครือขายบริการ ท่ี 4 (อัตรา
ปวย/อัตราตายตอประชากรแสนคน รองจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงสูงเปนอันดับท่ี 7 ของประเทศ 

นับตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2562  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ไดรับ
รายงานผูปวยโรคไขเลือดออกจํานวนท้ังสิ้น 99 ราย คิดเปนอัตราปวย 7.92  ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงาน
ผูเสียชีวิต เดือนมกราคม มีจํานวนปวยมากกวาชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา  แตมีแนวโนมลดลง โดยพบวามีจํานวน
ลดลงจากเดือนท่ีผานมา จํานวน 58 ราย 

พิจารณาตามเกณฑการเฝาระวัง  มีอําเภอสีเหลือง 2 อําเภอ คืออําเภอเมือง และบางใหญ ท้ังนี้พบวารอยละ
ของตําบลท่ีพบผูปวยสูง คืออําเภอบางใหญ และปากเกร็ด รอยละ 83.33 รองลงมา คือบางบัวทอง รอยละ 75.00 

จํานวนผูปวยดวยโรคไขเลือดออกรายอําเภอ จําแนกรายเดือน เปรียบเทียบขอมูลป 2562 กับคามัธยฐาน 5 
ป ยอนหลังและป 2561  พบวาอําเภอท่ีมีจํานวนผูปวยสูงกวาชวงเวลาดังกลาว ประกอบดวย เมือง บางใหญ ไทรนอย 
และปากเกร็ด 

ขอใหทุกอําเภอแจงแผนการสุมสํารวจลูกน้ํายุงลายใหกลุมงานควบคุมโรคติดตอ เพ่ือรายงานเขต 
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3. การควบคุมปองกันวัณโรค success rate เกณฑรอยละ 85 ในไตรมาสแรก ผลงานไดรอยละ 82 จํานวนผูปวย 
วัณโรครายใหม 323 ราย ท่ีสงขอมูลใหพ้ืนท่ีติดตาม ไดรับขอมูลกลับเพียง 61 ราย ขอใหทุกอําเภอเรงรัดการคนหา
ผูปวยวัณโรค และเม่ือพบผูปวยใหเรงรัดการคัดกรองผูสัมผัสรวมบานใหไดครอบคลุมทุกคน 
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย แนะนําใหบูรณาการงานจิตอาสากับการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลายใหเปนพ้ืนท่ี
เดียวกัน  
ประธาน ขอใหโรงพยาบาลแจงขอมูลเพ่ือการควบคุมโรคไขเลือดออกขอใหดําเนินการเร็ว แตการรายงาน 506 ขอให 
รอการยืนยันและตรวจสอบจากแพทยท่ีไดรับมอบหมายของแตละ โรงพยาบาลกอนสงรายงาน ขอใหสาธารณสุขอําเภอ 
ทุกแหงเรงรัดการควบคุมโรคใหไดตั้งแตตนป  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ  

1. สรุปการบาดเจ็บและเสียชีวิต ชวงเทศกาลปใหม 2562วันท่ี 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 จังหวัด
นนทบุรี มีอุบัติเหตุ 43 ครั้ง (มีสัดสวนสูงสุดใน วันท่ีสองของการเดินทาง/ชวงเวลา 0.00 – 04.00 น./ถนนทางหลวง/ 
ยานพาหนะจักรยานยนต) มีผูบาดเจ็บ 360 ราย admit 38 ราย (มีสัดสวนสูงสุดใน กลุมอายุ 21 – 30 ป/ 
ขับรถเร็วเกินกําหนด,พฤติกรรมข่ีจักรยานยนตไมสวมหมวกนิรภัย/พฤติกรรมขับรถไมคาดเข็มขัดนิรภัย) เสียชีวิต 7 ราย 
(เมือง 4 , ปากเกร็ด 2 , บางบัวทอง 1) เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 1 ราย เสียชีวิตท่ีโรงพยาบาล 6 ราย (รพ.พระนั่งเกลา 
2 , รพ.ชลประทาน 1 , รพ.เอกชน 3) มีสัดสวนสูงสุดใน กลุมอายุ  21 – 30 ป และ 31 – 40 ป / ขับรถเร็วเกิน
กําหนด , ด่ืมแอลกอฮอล 

2. การตรวจวัดคาแอลกอฮอลในกระแสเลือดสามารถเบิกคาใชจายได (ท้ังท่ีมีคูกรณีและไมมีคูกรณี) 

นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย ขอใหทุกโรงพยาบาลทบทวน PS Score ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ท่ี โรงพยาบาลในชวง
เทศกาลปใหม 

ประธาน ขอใหผูอํานวยการทุกโรงพยาบาลชี้แจงกับเจาหนาท่ีหองฉุกเฉินใหชัดเจนเรื่องการตรวจแอลกอฮอลล 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

การบริหารการจัดสรรงบตามเกณฑคุณภาพบริการปฐมภูมิ ป 2562 งบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ 
ป 2562 (20 บาท/ประชากร มาจาก งบ PP9 บาท/ประชากรท้ังหมด งบ OP 9 บาท และงบบริการจายตามคุณภาพ
ผลงานบริการ 2 บาท/ประชากรสิทธิ์ UC)  

สวนกลางกําหนด 6 ตัวชี้วัด (1 : รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ป ไดรับการคัดกรองเบาหวาน โดยการ
ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด 2 : รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74ป ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง 3 : รอย
ละของหญิงมีครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห  4 : รอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ป ภายใน 5  ป  5 : รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอก 5.1 รอย
ละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอกโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) 5.2 รอยละการใชยา
ปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection)  6  : การลดลงของ
อัตราการรับไวรักษาในโรงพยาบาลดวยกลุมโรคท่ีควรรักษาแบบผูปวยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive 
Condition) ในโรคลมชัก (Epilepsy) ปอดอุดก้ันเรื้อรัง (COPD) หืด (Asthma) เบาหวาน (Diabetes Mellitus) และ 
ความดันโลหิตสูง (Hypertension))  
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เขตกําหนด 5 ตัวชี้วัด (1 : อัตราการคลอดมีชีพและการตั้งครรภซํ้าในหญิงอายุ 15-19 ป 2 : อัตราผูสูงอายุท่ี
มีภาวะพ่ึงพิงท่ีไดรับการดูแลจาก care giver ท่ีผานการอบรม 3 : รอยละของผูปวย DM HT ท่ีไดรับการคนหาและคัด
กรองโรคไตเรื้อรัง 4 : อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกท่ีลดลง 5 : รอยละของเด็ก 0-5ป (9,18,30และ42เดือน) ไดรับ
การตรวจคัดกรองพัฒนาการ)  

จะมีคณะกรรมการพิจารณา เปาหมาย(คา base line เขต) , คาน้ําหนัก , เกณฑใหคะแนน , สัดสวนงบประมาณ 
หาก CUP ใดทําผลงานไดต่ํากวาคา base line เขต จะไมไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในตัวชี้วัดนั้น   

สัดสวนงบประมาณการจัดสรร และกําหนดเพดานสูงสุดของวงเงิน 1) จัดสรรตามสัดสวนผลงานรวมและจํานวน
ประชากรของหนวยบริการ รอยละ 90 ของงบประมาณ 2) จัดสรรตามสัดสวนผลงาน รอยละ 10 3) จัดสรรแบบมี
เพดานสูงสุดไมเกิน 3 เทา  จากวงเงินรวม 20 บาท/ประชากรสิทธิ์ UC ท่ีรับผิดชอบ  

สิ้นสุดวันท่ีสงขอมูลการรับบริการ 31 มีนาคม 2562 สิ้นสุดวันประมวลผลขอมูล 30 เมษายน 2562 
ตรวจสอบขอมูลภายใน กรกฎาคม 2562 และจดัสรรงบประมาณในเดือนสิงหาคม 2562  

ประธาน ขอใหผูอํานวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอําเภอ ติดตามกํากับการดําเนินงานใหมีผลงานตามเกณฑ  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

หัวหนากลุมงานยาเสพติด 
ขอความกรุณาทุกโรงพยาบาลจัดจางบุคลากร(จางเหมาบริการ) เพ่ือสนับสนุนงานยาเสพติด  

ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง จากหนังสือท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแจงในเรื่องการจางบุคลากร ไดระบุให
จางนักจิตวิทยา ไดดําเนินการจัดหาแลว แตไมมีผูมาสมัคร   

ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางใหญ ยังไมทราบความชัดเจนของการสนับสนุน ดานบุคลากรจิตเวช และดานงบประมาณ 
ในการคัดกรองและบําบัด   

ประธาน มอบหมายใหรอง 1 รอง 3 และตัวแทนเจาหนาท่ีงานยาเสพติดของโรงพยาบาลชุมชน รวมกันพิจารณาหา
แนวทางในการดําเนินงานท่ีเหมาะสม   

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

พิจารณาการตั้งกลุมงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน โดย กลุมงานยาเสพติด 

 อกพ.กระทรวงสาธารณสุข ไดอนุมัติใหโรงพยาบาลชุมชน จัดต้ังกลุมงานจิตเวชและยาเสพติด ข้ันตอนคือทุก
โรงพยาบาลตองสงแบบประเมินตนเองไปมายังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ผานการรับรองจากท่ีประชุม กวป. หลังจาก
นั้นจึงนําเรื่องเสนอเขต และสง อกพ.กระทรวงฯตามลําดับ เพ่ือพิจารณาใหจัดตั้งกลุมงานจิตเวชและยาเสพติดใน
โรงพยาบาลชุมชนตอไป ซ่ึงโรงพยาบาลชุมชนทุกแหงไดสงแบบประเมินตนเองเรียบรอยแลว จากการพิจารณาพบวามี
คุณสมบัติตามเกณฑ 5 แหง ยกเวนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2   

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมเห็นชอบให เสนอเขตสุขภาพท่ี 4 ขอจัดตั้งกลุมงานจิตเวชและยาเสพติดของโรงพยาบาล
ชุมชนท่ีผานเกณฑจํานวน 5 แหง (ยกเวนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2)    

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   

  ไมมี 
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ปดการประชุม  เวลา 16.00 น. 
               

           
 (นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี)        (นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
ผูจดรายงานการประชุม       ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 


