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รายงานการประชุมติดตามประเมินผลงานสาธารณสุข ประจําป พ.ศ. 2562 

ประจําเดือน กุมภาพันธ 2562 ครั้งท่ี 2 / 2562 วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 เวลา 09.30 –  12.00 น. 
ณ หองประชุม 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ผูมาประชุม  

1. นายแพทยวัฒนา โรจนวิจิตรกุล  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
2. นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 1) 
3. นางอัมพร วารินทร    รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 2) 
4. นางธนสรณ ศรีใชประวัติ   รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 3) 
5. นางสิรภัทร พงศปยะไพบูลย   รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 5) 
6. นายแพทยสกุล สุขพรหม   รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.พระนั่งเกลา 
7. แพทยหญิงแสงเดือน แสงสระศรี  แทนหัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม รพ.พระนั่งเกลา  
8. นางพรรณราย ขําพิมพ   รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล รพ.พระนั่งเกลา  
9. นางจิตติมา นาครินทร   แทนหัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.พระนั่งเกลา 

10. เภสัชกรหญิงเกวลี ขําพิมพ   แทนหัวหนากลุมงานเภสัชกรรม รพ.พระนั่งเกลา  
11. ทันตแพทยหญิงกุลภัทร แตมสําเภาเลิศ หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
12. นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล   หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

13. เภสัชกรหญิงอรุณศรี ทิพสมบัติ  แทนหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ 

14. นางสุดาวรรณ ลิ่มอักขรา   แทนหัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 

15. นางสุนันทา นันทนมาโนชญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ   
16. นางสาวพัชรา เกิดแสง   แทนหัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

17. ดร.ประเสริฐ  เล็กสรรเสริญ   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

18. นางสาวจุฑามาศ รังศาสตร   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
19. นางสาวสุธาทิพย  แยมฟก     หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ 

20.  เภสัชกรหญิงอรนุช รัตนศึกษา  หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
21.  นายสรวิชญ เชิญผึ้ง   หัวหนากลุมงานยาเสพติด 

22.  นายิวชัย รัตนกรีฑากุล   หัวหนากลุมงานนิติการ 

23.  นายชาญวิทย จันทศรี   หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป รพ.บางบัวทอง  
24.  นางกิตติยา สาริสุต   หัวหนากลุมงานการพยาบาล รพ.บางบัวทอง 
25.  นางสาวอรทัย กิตตินุกูลกิจ   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางบัวทอง 
26.  นางสาวสุปราณี เสง่ียมลักษณ  หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางบัวทอง 

27.  เภสัชกรหญิงสมสมัย เวชสุทธานนท  หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม รพ.บางบัวทอง 

28.  นางจินตนา อักษรสารสิทธิ์    หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป รพ.ปากเกร็ด 

29.  นางพรสวรรค ศรีคําไทย   หัวหนากลุมงานการพยาบาล รพ.ปากเกร็ด  
30.  นางสาวพรรณี มานิตย   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.ปากเกร็ด 
31.  นางพันธกานต ประสิทธิเม   หัวหนาศูนยประกันสุขภาพ รพ.ปากเกร็ด 
32.  เภสัชกรนภดล สหสุนทรวุฒ ิ  หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม รพ.ปากเกร็ด 
33.  นางสาวอญวดี ศิริโยธา   หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.บางกรวย 

34.  นางสกุล  ทองเปลว   หัวหนากลุมการพยาบาลโรงพยาบาลบางกรวย 

35.  นางนงนวล  จิรเศรษฐสริิ   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางกรวย 
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36.  ทันตแพทยหญิงมยุรี ธนะทิพานนท  หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางกรวย 

37.  เภสัชกรรชต จิรชัยธร   หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม รพ.ปากเกร็ด 
38.  นายสรวิศ งามพินิจ   หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.บางใหญ 
39.  นางสาวปรารถนา เชื้อสําราญรัตน  รก.หัวหนากลุมการพยาบาล รพ.บางใหญ 
40.  นางสุทิน  เอมเสม    หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางใหญ 
41.  นายกฤชคุณ สีดอน   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางใหญ 
42.  เภสัชกรหญิงศุภวรรณ กฤษณะทรัพย หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมรพ.บางใหญ 
43.  นางสาววัฒนา ออนเจริญ                       หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.ไทรนอย 

44.  นางละเอียด แกวจรัส   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.ไทรนอย 
45.  นางชรารินทร มุยจีน   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.ไทรนอย 

46.  เภสัชกรสทิธิพร สุทธิทวีสุข   แทนหัวหนากลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลไทรนอย 

47.  นางจันทรา รักษศรี   หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.บางบัวทอง 2 

48.  นางสาวสมพร หุนเลิศ   หัวหนากลุมงานการพยาบาล รพ.บางบัวทอง 2 

49.  นางสาวเสาวณี ปตะปลันธน  หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัว รพ.บางบัวทอง 2 

50.  นางสาวจริัชยา ทองจันทร   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางบัวทอง 2 

51.  เภสัชกรหญิงสริตา นิลแสง   หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม รพ.บางบัวทอง 2 

52.  นายนพรุจ ปนทอง    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางบัวทอง 

53.  นายเกศชัย บุญธรรม   ผอ.รพ.สต.หมู 5 บางบัวทอง 

54.  นางสาวเพชรรัตน  สุวรรณรนิทร  ผอ.รพ.สต.คลองตาคลาย 

55.  นางสาวดารา จอยใบ    ผอ.รพ.สต. หมู 12 บางบัวทอง 

56.  นางสาวนวิยา ไสยรัตน   แทนผอ.รพ.สต.วัดบางไผ 
57.  นายพรศักดิ์ พันธวิทย   ผอ.รพ.สต.หมู 11 บางรักใหญ 
58.  นางสาวพิชญา เหลืองพานิช  แทนผอ.รพ.สต.หมู 3 บางคูรัด 
59.  นางสาวบุษรา ปุแง   ผอ.รพ.สต.วัดเต็มรัก 

60.  นางอภัสรา ลาตีฟ    ผอ.รพ.สต.สุเหราแดง 
61.  นายละเอิบ อ่ิมมาก   ผอ.รพ.สต.สุเหราเขียว 
62.  นางเยาวภา ศรีบุรินทร   ผอ.รพ.สต. วัดลําโพ 

63.  นายภิรมย  ทรัพยนุช   ผอ.รพ.สต.หมู 7 ลําโพ 

64.  นางสาวอณัญญา โมเมา   แทนผอ.รพ.สต.โรงกระโจม 
65.  นางสาวรภัสลดา  จันทรวิรจุ  ผอ.รพ.สต.บานบางแพรก 
66.  นางอําพันธ เนียมเทศ   ผอ.รพ.สต.วัดลาดปลาดุก 
67.  นายวิทยา ชางสัก    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ปากเกร็ด 

68.  นางสาวเสาวลักษณ วิจรณปติ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ปากเกร็ด 

69.  นายไพโรจน  ธาระวาส   ผอ.รพ.สต.ประเสริฐอิสลาม  
70.  นางนิตยา เชื้อผูดี    ผอ.รพ.สต.บางตลาด 
71.  นางสาวขวัญทิพย  เฮงไป   ผอ.รพ.สต.บานใหม 
72.  นางนภาพร  วัฒนะไพบูลยสุข  ผอ.รพ.สต.บางพูด 

73.  นางสายฝน  ชมภูนุช   ผอ.รพ.สต.บางตะไนย 
74.  นายจักรกฤษณ จันทนวัฒน   ผอ.รพ.สต.คลองพระอุดม 

75.  นางปราณี  เรี่ยวแรง   ผอ.รพ.สต.วัดบางบัวทอง 
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76.  นางบุษบา อภัยพิม   ผอ.รพ.สต.วัดเชิงเลน 
77.  นางพรรณนิภา เกิดนอย    รักษาการผอ.รพ.สต.ทาอิฐ 

78.  นายสนั่น ผันโพธิ ์    ผอ.รพ.สต.วัดศาลากุล (หมูท่ี 3 ตําบลเกาะเกร็ด) 
79.  นางสาวมาลินี ชมชื่น   ผอ.รพ.สต.เกาะเกร็ด 
80.  นายชรินทร ศึกษากิจ   ผอ.รพ.สต.ออมเกร็ด 
81.  นายทวีสุข  เหลาทวีคุณ   ผอ.รพ.สต.คลองขอย 

82.  นางสิริอร ผันโพธิ์    รก.ผอ.รพ.สต.วัดศรีเขต (หมูท่ี 10 ตําบลคลองขอย) 
83.  นางทองอา เพ็งแจม   ผอ.รพ.สต. บางพลับ 
84.  นายเคลื่อน คงสม    เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สสอ.บางกรวย 

85.  นางสาวพัชรีน เพ็ชรไพฑูรย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางกรวย 
86.  นางลัดดาวัลย ธเนศอนุกุล   ผอ.รพ.สต.บางกรวย 

87.  นางสาวสุนันทา พูลกิจวัฒนา  ผอ.รพ.สต.บางไกรใน  
88.  นางวิภาภรณ เกิดนาค    ผอ.รพ.สต.บางสีทอง 

89.  นางสายสมร แสงสวาง   แทนผอ.รพ.สต.บางขนุน 
90.  นางสาวนิตยา ปจดี   แทนผอ.รพ.สต.พระยาอนุบาลดิตถกรรม 
91.  นางรุงทิพย นันทสุนทร   ผอ.รพ.สต.วัดบางขุนกอง 
92.  นางเอมอร ศรีอําไพ   ผอ.รพ.สต.วัดหูชาง 
93.  นางสาวจรวยพร อินทรจันทร  ผอ.รพ.สต.บางคูเวียง 
94.  นายชิน ขวัญเมือง    รก.ผอ.รพ.สต.มหาสวัสดิ์ 
95.  นายเสนห  คลายบัว   ผอ.รพ.สต.ปลายบาง 
96.  นายพีระพนต บุญศรีสด   ผอ.รพ.สต.วัดสุนทรธรรมมิการาม 

97.  นายอนุรุทธ โกศัยศาสตร   ผอ.รพ.สต.ศาลากลาง 

98.  นายจีระเดช ทองเรือง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางใหญ  
99.  นางมริศลา ตัญญวงษ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางใหญ  
100.  นางพรทิพย  รกัแจง   ผอ.รพ.สต.บางใหญ 
101. นางสาวอมาวสี พลับจุย   ผอ.รพ.สต.บานคลองโยง 

102. นายโฆสิต สุนทรหาว   ผอ.รพ.สต.บานหนองกางเขน 
103. นายอนุรกัษ ผิวผอง   ผอ.รพ.สต.บางแมนาง 
104. นายสายัณห  กลั่นเกษร   ผอ.รพ.สต.บางเลน 
105. นางอุไรวรรณ กิตินาม   ผอ.รพ.สต.เสาธงหิน 

106. นางสุภัทรา ครามสมอ   ผอ.รพ.สต.วิหารประชา 
107. นางนันทวัน  กันเจริญ   ผอ.รพ.สต.บานใหม 
108. นางนันทกาญจน  พูนพิพัฒน  ผอ.รพ.สต.บานดอนตะลุมพุก 

109. นางอวัตถา เหลืองอุดมชัย   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สสอ.ไทรนอย  
110. นายปญญาวุธ คงดั่น   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ไทรนอย 

111. นายวัชรพล พุฒิแกว   ผอ.รพ.สต.วัดราษฎรนิยม 
112. นางชมษร อมลวรรณ   ผอ.รพ.สต.คลองลากคอน 

113. นายนิธิพงศ  ทรัพยแกว   ผอ.รพ.สต.ตลาดวัดมะเกลือ 

114. นางอํานวย ถมทรัพย   ผอ.รพ.สต.วัดเพรางาย 

115. นายชาญ  บัวเผื่อน   ผอ.รพ.สต.ปากคลองหมอมแชม 
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116. นางแดงนอย  พวงรัก   ผอ.รพ.สต.วัดปลายคลองขุนศรี 
117. นายกิตติศักดิ์  จรัสทอง   ผอ.รพ.สต.วัดยอดพระพิมล 

118. นายพรชัย  พุมมะละ   ผอ.รพ.สต.บานคลองสิบศอก 
119. นายยุทธนา  ตันตะโยธิน   ผอ.รพ.สต.วัดคลองขวาง 
120. นายประสพ ศรีอินทรสุทธิ์   ผอ.รพ.สต.วัดคลองเจา 

121. นายเติมศักดิ์ สวยสวัสด์ิ   แทนผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
122. นายไพโรจน ชมชู   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เมือง 

123. นางเพียงตา ชูศิริโรจน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เมือง 
124. นางสาวมยุรี พวงศรี    ผอ.รพ.สต.ตลาดขวัญ 

125. นางเพ็ชรประดับ ประดับมุข  ผอ.รพ.สต.บางเขน หมู 7 

126. นางจันทรทิพย เมืองประดิษฐ  แทนผอ.รพ.สต.ทาทราย 

127. นางสาวรัตนา  ทองแสง   แทนผอ.รพ.สต.ทานสัมฤทธิ ์
128. นางนเรศร ธรรมศิริ   ผอ.รพ.สต.วัดโชติการาม 
129. นางปภาชุดา อ๊ึงภากรณ   ผอ.รพ.สต.บางไผ 
130. นายอนุชา นิลกําแหง   ผอ.รพ.สต.บางศรีเมือง 
131. นางอวยพร กฤษฎาธีระ   ผอ.รพ.สต.บานวัดแคใน 

132. นางจิตประณต ไทยประดิษฐ  ผอ.รพ.สต.บางกราง 
133. นายสนั่น แตงบัว    รก.ผอ.รพ.สต.บานวัดแดง 

134. นายธวัช ผึ่งแชม    ผอ.รพ.สต.บานวัดไทรมาเหนือ 
135. นางบุญสง วิหคเหิร   ผอ.รพ.สต.บานบางรักนอยหมู 3 

136. นางสุรีรัตน  จุลประสิทธิพงษ  ผอ.รพ.สต.บางรักนอย หมู 5 

137. นายอมร  มุงดี    ผอ.รพ.สต.บางประดู 
138. นายวัฒนชัย โกศิยะกุล    ผอ.รพ.สต.ไขแสงกําเนิดมี 

 

ผูไมมาประชุม(เนื่องจากติดราชการ) 

1. รองผูอํานวยการฝายบริหาร โรงพยาบาลพระนั่งเกลา  
 

ผูรวมประชุม  
๑. นางสาวศศนันท วาสิณ    ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
2. เภสัชกรหญิงทิพยรดา ทิพยธราสกุล  กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ 
3. นางนริศา กุลสราวุธ    กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

4. นางกนกพร สายสุวรรณนที   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
5. นายไชยาภรณ ใจอู    กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
6. นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
7. นายจีรพงษ  เมฆชัยภักดิ์   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 

ผูสังเกตการณ   
1. นายสมเกียรติ บุญทาวงศ   กลุมงานบริหารท่ัวไป 
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 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 เตียง
ตอพันประชากร 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 ,  
การจัดการระบบสงตอ เปาหมายลดการสงเขาโรงพยาบาลพระนั่งเกลา ลดความแออัด เพ่ิมการสงกลับ , แนวทางการ
แกไขปญหาป 2562 ไดแก พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมจํานวนเตียงของโรงพยาบาลชุมชน  พัฒนาระบบและศูนยรับสงตอ
ภายในจังหวัดนนทบุรี  พัฒนาระบบการจัดการกลุมโรค 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 โรงพยาบาลบาง
ใหญ 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 โรงพยาบาลพระนั่งเกลาและ
สถาบันโรคทรวงอก มีสํารองเอกชนท่ี โรงพยาบาลยันฮี  กรณีฉุกเฉินวิกฤติถึงแกชีวิตทุกกลุมโรคไดแก โรงพยาบาล 
ปยะเวท โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด , การ Refer Back ผลการดําเนินงานท่ีผานมา มีการสงกลับนอยกวา 30 รายตอ
เดือน สาเหตุจาก ทีมไมพรอม เตียงเต็ม แพทยเวรไมรับ สิ่งท่ีขอสนับสนุนไดแก นโยบาย Refer Back เม่ือมีการสงกลับ ให
รับไวใหไดมากท่ีสุด  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  
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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   
 กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ งาน RDU และงานอนามัยแมและเด็ก นําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนฯ 
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย ปญหาท่ีเก่ียวของกับระบบขอมูลจะมีการประชุมเพ่ือหาแนวทางแกปญหาการบันทึก
และตรวจสอบขอมูล   
4. รพ.สต.วัดยอดพระพิมล อําเภอไทรนอย นําเสนอ “เรื่องเลาดีดี ของ รพ.สต. จากการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว”   
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย ขอใหทบทวนการดูแลแบบองครวม    
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. ใหทุก รพ.สต. เรงรัดการคนหาเปาหมายเขารวมโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน  
มติท่ีประชุม : รับทราบ    
นางสิรภัทร พงศปยะไพบูลย รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 5)  
1.ขอเชิญทีมประเมิน รพ.สต.ติดดาวของอําเภอ รวมประชุมเพ่ือทําความเขาใจการประเมิน ในวันท่ี 14 มีนาคม 2562 
และขอใหนําผลการประเมินตนเองของรพ.สต.ติดดาว เพ่ือนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู   
2.การนําเสนอความคืบหนาการดําเนินงาน พชอ. จะมีการนําเสนอทุกเดือน ตามแผนคือ อําเภอบางกรวยนําเสนอเดือน
มกราคม , อําเภอไทรนอยนําเสนอเดือนกุมภาพันธ , อําเภอบางบัวทองนําเสนอเดือนมีนาคม , อําเภอบางใหญนําเสนอเดือน
เมษายน , อําเภอปากเกร็ดนําเสนอเดือนพฤษภาคม , อําเภอเมืองนําเสนอเดือนมิถุนายน และขอใหสาธารณสุขอําเภอทุก
แหง ประสานนายอําเภอ เพ่ือเตรียมความพรอมของนายอําเภอในการนําเสนอความกาวหนา พชอ. ในท่ีประชุม กรมการ
จังหวัดทุกเดือน และสงรายงานผลความคืบหนาพรอมภาพกิจกรรมใหกลุมงานพัฒนาคุณภาพฯทุกวันท่ี 15 ของเดือน    
มติท่ีประชุม : รับทราบ     
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร  
1.แนวทางการขอขยายกรอบโรงพยาบาล ขอใหทุกโรงพยาบาลทบทวนคําขอยกระดับป 2562 และปรับขอมูลจํานวน
เตียงใหถูกตองตามท่ี กบรส.กําหนด  
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย ขอใหยึดจํานวนเตียงตามกรอบปจจุบันเปนฐาน สวนผลงานใหนับเตียงท่ีมีการใชงานจริง 
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร  
2.การจัดทําคําขอการจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพของหนวยบริการสุขภาพปงบประมาณ 2562 ผานโปรแกรมระบบ
รายงานประเมินศักยภาพกบรส. 4.0i กบรส.ขอใหทุกโรงพยาบาลทบทวนศักยภาพ หากมีความประสงคจะขอปรับระดับ 
หรือขยายเตียง ใหดําเนินการจัดคําขอตามแบบฟอรมใหม ขอใหทุกโรงพยาบาลสงแบบคําขอ โดยตองใหผูอํานวยการ
ตรวจสอบและยืนยันขอมูล สงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ภายในวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เพ่ือบันทึกคําขอเขา
โปรแกรม ระหวางวันท่ี 11 – 22 มีนาคม 2562  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
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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 ปยอนหลงั (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 

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  
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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 

หัวหนากลุมงานนิติการ  
1.เรื่องการลงเวลาการปฏิบัติราชการ ขาราชการ/ลูกจาง/เจาหนาท่ีทุกคน ตองลงเวลาการปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555 กําหนดใหสวนราชการจัดทําบัญชีลงเวลาการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการในสังกัด โดยมีสาระสําคัญตามตัวอยางทายระเบียบ หรือจะใชเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติ
ราชการแทนก็ได หากไมลงเวลาการปฏิบัติราชการจะไมมีหลักฐานแสดงการมาปฏิบัติราชการ ถาไมมีหลักฐานอ่ืนแสดง
วามาปฏิบัติราชการ ใหถือวาขาดราชการ วันท่ีขาดราชการตองงดจายเงินเดือน ตามพระราชกฤษฏีกาการจายเงินเดือน 
เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และงดข้ึนเงินเดือนในรอบนั้น ตาม กฎ ก.พ. วาดวย
การเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. กรณีท่ีมีรายงานมาวาเจาหนาท่ีขาดราชการไปตั้งแตวันท่ี 30 กรกฎาคม 2561 โดยในรายงาน
นั้นทานแจงวาเจาหนาท่ีผูนั้นไดมาลงนามปฏิบัติราชการครั้งสุดทายเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 แลวไมเคยลงนามมา
ปฏิบัติราชการอีก ถาเอกสารมีแคนี้ ตองสรุปวา ผูนี้ไดขาดราชการไปตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 เม่ือขอเท็จจริงเปน
เชนนี้ โดยทานไมแสดงหลักฐานวาตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 ถึง วันท่ี 30 กรกฎาคม 2561 เจาหนาท่ีผูนี้มา
ปฏิบัติราชการหรือไม และไดจายเงินเดือนไปแลว ก็ตองเรียกเงินคืน   ผูบังคับบัญชา หัวหนางานท่ีมีหนาท่ีควบคุม กํากับ 
การปฏิบัติราชการ มีหนาท่ีตองควบคุม ดูแลการลงเวลาปฏิบัติราชการ ตองรับผิดชอบ ถาเจาตัวไมคืนเงิน คนตรวจสอบ
การลงเวลา หัวหนางาน ท่ีไมยอมรายงานตองรวมรับผิดคืนเงิน และอาจเปนความผิดทางวินัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณี
ของโรงพยาบาลทุกแหง ท่ีปกติการควบคุมวันลา และการสรุปบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการเปนหนาท่ีของกลุมงานบริหาร
ท่ัวไป ดังนั้น หัวหนากลุมงานจะปฏิเสธความรับผิดชอบไมได 
2.การมอบอํานาจในการดําเนินการออกหนังสือตอบขอบคุณหรือออกใบอนุโมทนาบัตรใหแกผูบริจาค ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ไดมีคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 74/2562 ลงวันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2562 มอบอํานาจ
ใหหัวหนาหนวยบริการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการดําเนินการออกหนังสือตอบขอบคุณหรือออก
ใบอนุโมทนาบัตรใหแกผูบริจาคทรัพยสินท่ีเปนอสังหาริมทรัพยใหหนวยบริการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข สําหรับบุคคลธรรมดาซ่ึงไมสามารถนําไปขอลดหยอนภาษีได ครั้งหนึ่งไมเกิน หนึ่งลานบาทถวน การมอบ
อํานาจดังกลาว เปนการมอบอํานาจกรณีในการดําเนินการออกหนังสือตอบขอบคุณหรือออกใบอนุโมทนาบัตรใหแก
บุคคลธรรมดาผูบริจาคทรัพยสินท่ีเปนอสังหาริมทรัพยใหหนวยบริการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึง
หนังสือตอบขอบคุณหรือใบอนุโมทนาบัตรดังกลาไมสามารถนําไปขอลดหยอนภาษีได สวนกรณีอ่ืน เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาคของหนวยบริการ พ.ศ. 2561 สําหรับโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล (รพ.สต.) กรณีท่ีเจาหนาท่ีของ รพ.สต. ไปขอรับบริจาคมาโดยไมไดขอความเห็นชอบจาก ผอก.รพ.สต. 
แลวมาขอใหออกหนังสือตอบขอบคุณหรือใบอนุโมทนาบัตร ผอก.รพ.สต.จะอางวาการบริจาคไมถูกตองเพราะไมเคยขอ
อนุญาต ไมเคยรับรู  เลยไมดําเนินการใหไมได  ตองดูขอเท็จจริงดวยวาการไดรับบริจาคมาชอบหรือไม เชน  
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ถาไดเครื่องมือแพทยมา แลวเปนของจําเปนตองใช อยางนี้จะปฏิเสธไมได ของจําเปนและทางราชการใชแลว ตอง
ดําเนินการให สวนเรื่องเจาหนาท่ีไปทําเองโดยพลการ เปนอีกเรื่องหนึ่งทีตองดําเนินการตางหาก แตถาไปขอรถยนตใช
มาแลว 20 ป สภาพตองซอมแซมอยางหนัก ใชไปเปลืองน้ํามัน อยางนี้มิใชเรื่องจําเปน ปฏิเสธได 
3.การแกไขเอกสาร  เอกสารทางราชการหามแกไขโดยพลการ หนังสือหรือเอกสารท่ีเรามีถึงผูบังคับบัญชาและหนวยงาน
ไดลงรับเสนอผูบังคับบัญชาแลวหามแกไขเด็ดขาด เชน ยืนใบลาขออนุญาตลาพักผอน 3 วัน ตั้งวันท่ี 1 ถึง วันท่ี 3 
ผูบังคับบัญชาลงนามอนุญาตแลว ตอมาจะขอลาเพ่ิม วันท่ี 4 – 5 ดวย เลยไปลบแกเปน วันท่ี 1 ถึง วันท่ี 5 อยางนี้ผิด 
เขาขายปลอมเอกสารมีโทษทางอาญา 
4. การจายเงินคาตอบแทนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจายเงินคาตอบแทนแนบทาย ขอบังคับกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2544 (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2559 กําหนดวา ใหมีวันทําการไมนอยกวา 15 วัน ตองเปนผูดํารงตําแหนงหรือไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในตําแหนงตางๆ และตองเปนผูไดรับการอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพหรือ
ผูประกอบโรคศิลปะเฉพาะกรณีท่ีเปนสายงานท่ีตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดังนั้น จึงให ผอก.รพ.สต.ทุกแหง
ตรวจสอบและรับรองดวยวาตรวจสอบแลวถูกตองในเอกสารการเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติดังกลาวทุกครั้ง หากทานไม
ตรวจสอบ แลวตอมาตรวจพบความผิดพลาด ทานจะถูกดําเนินการทางวินัย  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   

หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

นําเสนอผลการประเมินสุขภาพของผูเขาประชุมประจําเดือน ผลการชั่งน้ําหนักวัดสวนสูงของเจาหนาท่ี 104 
คน จากท้ังหมด 124 คน พบวา ในกลุมคนท่ีน้ําหนักมากกวาคาปกติ มีน้ําหนักเพ่ิมข้ึนจํานวน 32 คน 
มติท่ีประชุม : รับทราบ    
ประธาน  

ขอความรวมมือเจาหนาท่ีสาธารณสุขเปนตัวอยางในการจัดงานบวชแบบ  “ไมมีเหลา ไมเอาแตรวง”  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ปดการประชุม  เวลา 12.00 น. 
 

           
 (นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี)        (นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
ผูจดรายงานการประชุม       ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 
 

 

 
 


