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รายงานการประชุมติดตามประเมินผลงานสาธารณสุข ประจําป พ.ศ. 2561 

ประจําเดือน กันยายน ครั้งท่ี 10 / 2561 วันท่ี 28 กันยายน 2561 เวลา 09.30 –  12.00 น. 
ณ หองประชุม 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

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

1. นายแพทยวัฒนา โรจนวิจิตรกุล  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
2. นางอัมพร วารินทร    รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 2) 
3. นางธนสรณ ศรีใชประวัติ   รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 3) 
4. เภสัชกรวิวัติ สุขลิ้ม    รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 4) 
5. นางสิรภัทร พงศปยะไพบูลย   รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 5) 
6. นายแพทย  ดิเรก ดีศิริ   รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.พระนั่งเกลา 

7. นายแพทยประเสริฐ ประกายรุงทอง  หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพ.พระนั่งเกลา 

8. นางลินดา  สันตวาจา   รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล รพ.พระนั่งเกลา  
9. นางจินตนา เจริญศุข   รองผูอํานวยการฝายบริหาร รพ.พระนั่งเกลา  
10. นางจิตติมา นาครินทร   แทนหัวหนาศูนยประกันสุขภาพ รพ.พระนั่งเกลา 

11. เภสัชกรหญิงวรรณวิไล ณ ระนอง  ผูรับผิดชอบ RDU รพ.พระนั่งเกลา  
12. ทันตแพทยหญิงปติพร พรพุทธานนท แทนหัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
13. นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล   หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

14. นางอรอนงค วัฒนากูล   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 

15. นางสุนันทา นันทนมาโนชญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ   
16. นางบรรจง หนูแกว    หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

17. นายประเสริฐ เล็กสรรเสริญ   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

18. นางสาวจุฑามาศ รังศาสตร   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
19. นางสุธาทิพ แยมฟก     แทนหัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ 

20.  เภสัชกรหญิงอรนุช  รัตนศึกษา  หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
21. นายวิชัย  รัตนกรีฑากุล   หัวหนากลุมงานนิติการ 

22. นางสาวนุชษญากร คณาภรณทิพย  แทนหัวหนากลุมงานยาเสพติด 

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  ผูรับผิดชอบ RDU รพ.บางบัวทอง 

28. นางจินตนา อักษรสารสิทธิ์    หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป รพ.ปากเกร็ด 

29. นางพรสวรรค ศรีคําไทย   หัวหนากลุมงานการพยาบาล รพ.ปากเกร็ด  
30. นางสาวพรรณี มานิตย   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.ปากเกร็ด 
31. นางพันธกานต   ประสิทธิเม   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.ปากเกร็ด 

32. เภสัชกรนพดล สหสุนทรวุฒ ิ  ผูรับผิดชอบ RDU รพ.ปากเกร็ด 

33. นางสาวอญวดี ศิริโยธา   หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.บางกรวย 

34. นางสกุล  ทองเปลว   หัวหนากลุมการพยาบาลโรงพยาบาลบางกรวย 
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35. นางสาวจินตนา ไวกยี   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางกรวย 

36. ทันตแพทยหญิงมยุรี ธนะทิพานนท  หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางกรวย 

37. เภสัชกรรชต จิรชัยธร   ผูรับผิดชอบ RDU รพ.บางกรวย 

38. นายสรวิศ งามพินิจ    หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.บางใหญ 
39. นางอัญชลี เย็นสบาย   หัวหนากลุมการพยาบาล รพ.บางใหญ 
40. นางสุทิน  เอมเสม    หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางใหญ 
41. นายกฤชคุณ สีดอน    หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางใหญ 
42. เภสัชกรหญิงศุภวรรณ กฤษณะทรัพย ผูรับผิดชอบ RDU รพ.บางใหญ 
43. นางสาววัฒนา ออนเจริญ   หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.ไทรนอย 

44. นางสาวกรุณรัตน วายโสกา   หัวหนากลุมการพยาบาล รพ.ไทรนอย 
45. นางละเอียด แกวจรัส   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.ไทรนอย 
46. นายรังสรรค โพธิ์หอม   แทนหัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.ไทรนอย 

47. เภสัชกรอาทร ศุภพัฒนศิริ   ผูรับผิดชอบ RDU โรงพยาบาลไทรนอย 

48. นางจันทรา รักษศรี    หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.บางบัวทอง 2 

49. นางสาวสมพร หุนเลิศ   หัวหนากลุมงานการพยาบาล รพ.บางบัวทอง 2 

50. นางสาวเสาวณี ปตะปลันธน   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัว รพ.บางบัวทอง 2 

51. นางสาวจิรัชยา ทองจันทร   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางบัวทอง 2 

52. เภสัชกรหญิงสลิตา นิลแสง   ผูรับผิดชอบ RDU โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 

53. นายนพรุจ  ปนทอง    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางบัวทอง 

54. นางสุรักษ จิวสุวรรณ   แทนผอ.รพ.สต.หมู5 บางบัวทอง 

55. นางสาวเพชรรัตน  สุวรรณรินทร  ผอ.รพ.สต.คลองตาคลาย 

56. นางสาวดารา จอยใบ    ผอ.รพ.สต. หมู12 บางบัวทอง 

57. นางสาวพวิยา ไสยรัตน   ผอ.รพ.สต.วัดบางไผ 
58. นายพรศักดิ์ พันธวิทย   ผอ.รพ.สต.หมู 11 บางรักใหญ 
59. นางจันทนา มงคล     ผอ.รพ.สต.หมู3 บางคูรัด 
60. นางสาวบุษรา ปุแง    ผอ.รพ.สต.วัดเต็มรัก 

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

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

65. นางจันทนา แจมจํารัส   ผอ.รพ.สต.โรงกระโจม 
66. นางนารีรัตน  จันทรวิรุจ   ผอ.รพ.สต.บานบางแพรก 
67. นางอําพันธ เนียมเทศ   ผอ.รพ.สต.วัดลาดปลาดุก 
68. นายวิทยา ชางสัก    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ปากเกร็ด 

69. นางสาวสมรรัตน ม่ันคง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ปากเกร็ด 

70. นางสาวเสาวลักษณ วิจรณปติ  เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สสอ.ปากเกร็ด 

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

75. นางสายฝน  ชมภูนุช   ผอ.รพ.สต.บางตะไนย 
76. นายจักรกฤษณ จันทนวัฒน   ผอ.รพ.สต.คลองพระอุดม 

77. นางปราณี  เรี่ยวแรง   ผอ.รพ.สต.วัดบางบัวทอง 
78. นางบุษบา อภัยพิม    ผอ.รพ.สต.วัดเชิงเลน 
79. นางพรรณนิภา เกิดนอย    รักษาการผอ.รพ.สต.ทาอิฐ 

80. นายสนั่น ผันโพธิ ์    ผอ.รพ.สต.วัดศาลากุล (หมูท่ี3 ตําบลเกาะเกร็ด) 
81. นางสาวมาลินี ชมชื่น   ผอ.รพ.สต.เกาะเกร็ด 
82. นายชรินทร ศึกษากิจ   ผอ.รพ.สต.ออมเกร็ด 
83. นายทวีสุข  เหลาทวีคุณ   ผอ.รพ.สต.คลองขอย 

84. นางสิริอร ผันโพธิ์    รก.ผอ.รพ.สต.วัดศรีเขต (หมูท่ี10 ตําบลคลองขอย) 
85. นางทองอา เพ็งแจม   ผอ.รพ.สต. บางพลับ 
86. นายเคลื่อน คงสม    เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สสอ.บางกรวย 

87. นางสาวพัชรีน เพ็ชรไพฑูรย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางกรวย 
88. นายมนตชัย เรืองวรรณ   เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สสอ.บางกรวย 
89. นางลัดดาวัลย ธเนศอนุกุล   ผอ.รพ.สต.บางกรวย 

90. นางสาวสุนันทา พูลกิจวัฒนา  ผอ.รพ.สต.บางไกรใน  
91. นางวิภาภรณ เกิดนาค    ผอ.รพ.สต.บางสีทอง 

92. นายชิน ขวัญเมือง    ผอ.รพ.สต.บางขนุน 
93. นางรุงทิพย นันทสุนทร   ผอ.รพ.สต.วัดบางขุนกอง 
94. นางเอมอร ศรีอําไพ    ผอ.รพ.สต. วัดหูชาง 
95. นางวัลลีย ชูนิ่ม    แทนผอ.รพ.สต.มหาสวัสดิ์ 
96. นายเสนห  คลายบัว   ผอ.รพ.สต.ปลายบาง 
97. นายพีระพนต บุญศรีสด   ผอ.รพ.สต.วัดสุนทรธรรมมิการาม 

98. นางสีไพร โกศัยศาสตร   แทนผอ.รพ.สต.ศาลากลาง 

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

103. นายโฆสิต  สุนทรหาว   ผอ.รพ.สต.บานหนองกางเขน 
104. นายอนุรักษ ผิวผอง   ผอ.รพ.สต.บางแมนาง 

105. นายสายัณห  กลั่นเกษร   ผอ.รพ.สต.บางเลน 
106. นางอุไรวรรณ กิตินาม   ผอ.รพ.สต.เสาธงหิน 

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

110. นายปญญาวุธ คงดั่น   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ไทรนอย 

111. นายวัชรพล พุฒิแกว   ผอ.รพ.สต.วัดราษฎรนิยม 
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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 

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. นายสําเริง ปานปน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เมือง 
123. นางเพียงตา ชูศิริโรจน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เมือง 
124. นางมยุรี พวงศรี     ผอ.รพ.สต.ตลาดขวัญ 

125. นางสาวมัณฑนา กาญจนะ  แทนผอ.รพ.สต.บางเขน หมู 7 

126. นายประสพโชค สุวรรณปราโมทย  ผอ.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. นางอวยพร กฤษฎาธีระ   ผอ.รพ.สต.บานวัดแคใน 

131. นางจิตประณต ไทยประดิษฐ  ผอ.รพ.สต.บางกราง 
132. นายไพโรจน ชมชู   ผอ.รพ.สต.บานวัดแดง 

133. นายธวัช ผึ่งแชม    ผอ.รพ.สต.บานวัดไทรมาเหนือ 
134. นางสุรีรัตน จุลประสิทธิพงษ  ผอ.รพ.สต.บานบางรักนอยหมู 3 

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

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

 

ผูไมมาประชุม(เนื่องจากติดราชการ) 

1.  ผอ.รพ.สต.พระยาอนุบาลดิตถกรรม(เสน โกศะโยดม)ฯ 

 
ผูรวมประชุม  

๑. นางพรรณราย อําพันธ   กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 
   2. นางสาวปรารถนา เชื้อสําราญรัตน  กลุมการพยาบาล รพ.บางใหญ 

3. นางกนกพร สายสวุรรณนที   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
4. นางทิพวิมล ชนะสงคราม   กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ  
5. นายธีรยุทธ จิรเดชวิโรจน   กลุมงานบริหารท่ัวไป 

6. นางเต็มดวง สันตินรนนท   กลุมงานควบคุมโรคติดตอ  
7. นางเรณู คําชุม    กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
8. นางสาวพัชรา เกิดแสง   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

9. นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
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ผูสังเกตการณ   
1. นายสมเกียรติ บุญทาวงศ   กลุมงานบริหารท่ัวไป 

2. นางสาวภัทราพร แจมจิรารักษ   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
3. นายจีรพงษ เมฆชัยภักดิ์   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.  
 

กอนวาระประชุม  

- ผูท่ีจะเกษียณอายุในปงบประมาณนี้ (นางลินดา สันตวาจา , นางอัญชลี เย็นสบาย) 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 
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    
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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 และมอบหมายใหหัวหนา 
กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ เตรียมจัดอบรมเรื่องการตรวจตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ  

มติท่ีประชุม : รับทราบ    
รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลพระนั่งเกลา  

ประชาสัมพันธกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดีดวยหัวใจ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกลา จะจัดกิจกรรม 
ตรวจสุขภาพพระ ถวายความรู ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ณ วัดบางไผ  
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนนทบุรี  ประจําเดือน กันยายน  2561 
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 
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สถานการณโรคไขเลือดออก 
จากรายงานของสํานักระบาดวิทยา ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 25 กันยายน 2561 สถานการณ

โรคไขเลือดออกของประเทศ พบผูปวย 59,104 ราย คิดเปนอัตราปวยตอประชากรแสนคน เทากับ 89.47  เสียชีวิต 
74 ราย  คิดเปนอัตราตายตอปะชากรแสนคน เทากับ 89.47 อัตราปวยตาย รอยละ 0.13  เครือขายบริการท่ี 4  
พบผูปวยสะสม จํานวน 5,707 ราย คิดเปนอัตราปวย 107.63  ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 18 ราย คิดเปนอัตรา
ตาย 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   
รองจากนครนายก ซ่ึงปวยเปนอันดับท่ี 4 ของประเทศ 

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  
นนทบุ รี มี จํ านวนตําบล ท้ังหมด 52 ตํ าบล  ระหว า งวัน ท่ี  วัน ท่ี  26 สิ งหาคม – 22 กันยายน 2561  
มีรายงานพบผูปวยไขเลือดออก 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 พบวาอําเภอ 
บางบัวทอง มีตําบลท่ีเปนสีแดง คือผูปวยตอเนื่อง อยางนอย 3 ใน 4 สัปดาห รอยละ 100   
ประธาน  ใหผูชวยสาธารณสุขอําเภอไทรนอยรวมกับโรงพยาบาลไทรนอย วิเคราะหขอมูลและหาแนวทางควบคุมโรค
ไขเลือดออก  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ    

1.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินชวยเหลือเบื้องตนแกผูใหบริการสาธารณสุขท่ีไดรับความเสียหายจากการ
ใหบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 29 มีนาคม 2561 โดยมีหลักเกณฑการยื่นขอรับเงิน
ชวยเหลือ ตามท่ีระเบียบกําหนด ไดแก 1) ทํารายงานแจงเหตุผูบังคับบัญชาตามลําดับ 2) ยื่นคําขอภายใน 1 ป  
3) เปนผูใหบริการสาธารณสุข ตามระเบียบ 4) เปนความเสียหายท่ีเกิดจาก การติดเชื้อ อุบัติเหตุ ถูกทําราย หรือจากการ 
สงตอผูปวย 5) เปนการใหบริการสาธารณสุข ตามท่ีกําหนด สํานักงานปลัดกระทรวง ไดแจงเวียนแนวทางเบื้องตน 
ระหวางท่ีคูมือยังดําเนินการไมแลวเสร็จ โดยมีสาระสําคัญ ไดแก 1) กรณีเกิดความเสียหายจากผูปวย UC ยื่นตอ สปสช. 
กรณี Non UC ยืนตอปลัดกระทรวง 2) ปลัดมอบอํานาจใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด รับแจงเหตุ 3) การยื่นคํารอง
ขอรับเงินชวยเหลือ ให สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สงผานเขตสุขภาพ กอนสงใหสํานักงานปลัดกระทรวง 4) สามารถ
ยื่นคํารองเปนเอกสารสงไปรษณียลงทะเบียน หรือ Scan เอกสาร สงเมลได 5) อาจมีการเชิญผูเก่ียวของมาใหขอมูลเม่ือ
มีการประชุมพิจารณา 
 
 
 



8 
 

 

2.งบคาเสื่อมป 2562 มี 3 ระดับไดแก 1) ระดับหนวยบริการ สัดสวนรอยละ 70 2) ระดับจังหวัด สัดสวนรอยละ 20 
3) ระดับเขต สัดสวนรอยละ 10 ท้ัง 3 ระดับตองไดรับการอนุมัติจาก อปสข. ในสวนของระดับหนวยบริการของจังหวัด
นนทบุรี ไดผานการอนุมัติของ อปสข.เรียบรอยแลวต้ังแตวันท่ี 17 กันยายน 2561 ขอใหหนวยบริการวางแผนการ
ดําเนินการ เม่ือไดรับเงินโอนขอใหดําเนินการทันที   

งานประกันสุขภาพ รพ.ปากเกร็ด  สอบถาม กรณีบุคลากร ไดรับความเสียหายกอนท่ีระเบียบจะมีผลบังคับ ตองเนินการ
อยางไร 

หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ หากเกิดเหตุการณกอนท่ีระเบียบจะมีผลบังคับ ใหยื่นแสดงเหตุผล เชน แจงวาเปน
เหตุการณท่ีเกิดกอนมีระเบียบ ทําใหไมไดดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีกําหนด เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณา   
ประธาน  หากมีขอสงสัย ใหสอบถามท่ีกลุมงานประกันสุขภาพของ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 ไดผานการรับรองบันไดข้ันท่ี 1 สูมาตรฐาน HA จาก สรภ. ระยะการรับรอง 1 ป 
หมดอายุ 30 กันยายน 2562    

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

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 

 ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   
ไมมี 
 

ปดการประชุม  เวลา 12.00 น.    
           

           
 (นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี)        (นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
ผูจดรายงานการประชุม       ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 


