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รายงานการประชุมติดตามประเมินผลงานสาธารณสุข ประจําป พ.ศ. 2561 

ประจําเดือน ตุลาคม 2561 ครั้งท่ี 11 / 2561 วันท่ี 1 พฤศจิกายน 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. นางพรรณราย อําพันธ   รก.รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล รพ.พระนั่งเกลา  
9. นางจินตนา เจริญศุข   รองผูอํานวยการฝายบริหาร รพ.พระนั่งเกลา  
10. นางจิตติมา นาครินทร   แทนหัวหนาศูนยประกันสุขภาพ รพ.พระนั่งเกลา 

11. เภสัชกรหญิงวรรณวิไล ณ ระนอง  ผูรับผิดชอบ RDU รพ.พระนั่งเกลา  
12. ทันตแพทยหญิงกุลภัทร แตมสําเภาเลิศ หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
13. นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล   หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

14. นางอรอนงค วัฒนากูล   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 

15. นางสุนันทา นันทนมาโนชญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ   
16. นางพยุงพร พลายใย   แทนหัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

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. นายเฉลียว คําเอ่ียม   หัวหนากลุมงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม รพ.บางบัวทอง 

28. เภสัชกรหญิงสมสมัย เวชสุทธานนท  ผูรับผิดชอบ RDU รพ.บางบัวทอง 

29. นางจินตนา อักษรสารสิทธิ์    หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป รพ.ปากเกร็ด 

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

33. เภสัชกรนพดล สหสุนทรวุฒ ิ  ผูรับผิดชอบ RDU รพ.ปากเกร็ด 

34. นางสาวอญวดี ศิริโยธา   หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.บางกรวย 
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35. นางสกุล  ทองเปลว   หัวหนากลุมการพยาบาลโรงพยาบาลบางกรวย 

36. นางสาวจินตนา ไวกยี   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางกรวย 

37. ทันตแพทยหญิงมยุรี ธนะทิพานนท  หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางกรวย 

38. เภสัชกรรชต จิรชัยธร   ผูรับผิดชอบ RDU รพ.บางกรวย 

39. นายสรวิศ งามพินิจ    หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.บางใหญ 
40. นางสาวปรารถนา เชื้อสําราญรัตน  รก.หัวหนากลุมการพยาบาล รพ.บางใหญ 
41. นางสุทิน  เอมเสม    หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางใหญ 
42. นายกฤชคุณ สีดอน    หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางใหญ 
43. เภสัชกรหญิงศุภวรรณ กฤษณะทรัพย ผูรับผิดชอบ RDU รพ.บางใหญ 
44. นางสาววัฒนา ออนเจริญ   หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.ไทรนอย 

45. นางสาวกรุณรัตน วายโสกา   หัวหนากลุมการพยาบาล รพ.ไทรนอย 
46. นางละเอียด แกวจรัส   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.ไทรนอย 
47. นางชรารินทร มุยจีน   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.ไทรนอย 

48. เภสัชกรหญิงประภาวดี สุขสวัสดิ์  แทนผูรับผิดชอบ RDU โรงพยาบาลไทรนอย 

49. นางจันทรา รักษศรี    หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.บางบัวทอง 2 

50. นางสาวสมพร หุนเลิศ   หัวหนากลุมงานการพยาบาล รพ.บางบัวทอง 2 

51. นางสาวเสาวณี ปตะปลันธน   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัว รพ.บางบัวทอง 2 

52. นางสาวจิรัชยา ทองจันทร   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางบัวทอง 2 

53. เภสัชกรหญิงสริตา นิลแสง   ผูรับผิดชอบ RDU โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 

54. นางสาวนุศรา ศรีอองซอ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางบัวทอง 

55. นายเกศชัย บุญธรรม   ผอ.รพ.สต.หมู5 บางบัวทอง 

56. นางสาวเพชรรัตน  สุวรรณรินทร  ผอ.รพ.สต.คลองตาคลาย 

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

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

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

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

66. นางจันทนา แจมจํารัส   ผอ.รพ.สต.โรงกระโจม 
67. นางนารีรัตน  จันทรวิรุจ   ผอ.รพ.สต.บานบางแพรก 
68. นางอําพันธ เนียมเทศ   ผอ.รพ.สต.วัดลาดปลาดุก 
69. นายวิทยา ชางสัก    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. นายเอกสิทธิ์ ศรีชัวชม   ผอ.รพ.สต.พระยาอนบุาลดิตถกรรม 
94. นางรุงทิพย นันทสุนทร   ผอ.รพ.สต.วัดบางขุนกอง 
95. นางเอมอร ศรีอําไพ    ผอ.รพ.สต. วัดหูชาง 
96. นางวัลลีย ชูนิ่ม    รก.ผอ.รพ.สต.มหาสวัสดิ์ 
97. นายเสนห  คลายบัว   ผอ.รพ.สต.ปลายบาง 
98. นางสาวนิภาพรรณ วีรงคเสนีย  แทนผอ.รพ.สต.วัดสุนทรธรรมมิการาม 

99. นายอนุรุทธ โกศัยศาสตร   ผอ.รพ.สต.ศาลากลาง 

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

104. นายชินเงิน  พิริภัณพ   แทนผอ.รพ.สต.บานหนองกางเขน 
105. นายอนุรักษ ผิวผอง   ผอ.รพ.สต.บางแมนาง 
106. นายสายัณห  กลั่นเกษร   ผอ.รพ.สต.บางเลน 
107. นางอุไรวรรณ กิตินาม   ผอ.รพ.สต.เสาธงหิน 

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

111. นางอวัตถา เหลืองอุดมชัย   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สสอ.ไทรนอย 

112. นายปญญาวุธ คงดั่น   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ไทรนอย 
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113. นายวัชรพล พุฒิแกว   ผอ.รพ.สต.วัดราษฎรนิยม 
114. นางชมษร อมลวรรณ   ผอ.รพ.สต.คลองลากคอน 

115. นายนิธิพงศ  ทรัพยแกว   ผอ.รพ.สต.ตลาดวัดมะเกลือ 

116. นางสาวสุรีรัตน ถมทรัพย   ผอ.รพ.สต.วัดเพรางาย 

117. นายชาญ  บัวเผื่อน   ผอ.รพ.สต.ปากคลองหมอมแชม 

118. นางแดงนอย  พวงรัก   ผอ.รพ.สต.วัดปลายคลองขุนศรี 
119. นายกิตติศักดิ์  จรัสทอง   ผอ.รพ.สต.วัดยอดพระพิมล 

120. นายพรชัย  พุมมะละ   ผอ.รพ.สต.บานคลองสิบศอก 
121. นายยุทธนา  ตันตะโยธิน   ผอ.รพ.สต.วัดคลองขวาง 
122. นายประสพ ศรีอินทรสุทธิ์   ผอ.รพ.สต.วัดคลองเจา 

123. นายเติมศักดิ์ สวยสวัสด์ิ   แทนผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
124. นางเพียงตา ชูศิริโรจน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เมือง 
125. นายสรุศักดิ์ เนียมปาน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เมือง 
126. นางมยุรี พวงศรี     ผอ.รพ.สต.ตลาดขวัญ 

127. นางสาวภาราดา แสนเมืองมา  แทนผอ.รพ.สต.บางเขน หมู 7 

128. นายประสพโชค สุวรรณปราโมทย  ผอ.รพ.สต.ทาทราย 

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

134. นางจิตประณต ไทยประดิษฐ  ผอ.รพ.สต.บางกราง 
135. นายไพโรจน ชมชู   ผอ.รพ.สต.บานวัดแดง 

136. นายธวัช ผึ่งแชม    ผอ.รพ.สต.บานวัดไทรมาเหนือ 
137. นางบุญสง วิหคเหิร   ผอ.รพ.สต.บานบางรักนอยหมู 3 

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

139. นายอมร  มุงดี    ผอ.รพ.สต.บางประดู 
140. นายวัฒนชัย โกศิยะกุล    ผอ.รพ.สต.ไขแสงกําเนิดมี 

 

ผูไมมาประชุม(เนื่องจากติดราชการ) 

๑. รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 1) 
 
ผูรวมประชุม  

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

3. นางกนกพร สายสวุรรณนที   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
4. นางอรนภา วีระชุนย    กลุมงานควบคุมโรคติดตอ  
5. นางเรณู คําชุม    กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
6. นางนันทวัน นารัตน    กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
7. นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
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ผูสังเกตการณ   
1. นายสมเกียรติ บุญทาวงศ   กลุมงานบริหารท่ัวไป 

 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.  
  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
1. ขอเชิญรวมงานสมโภช 250 ปตามรอยกองเรือยกพลข้ึนบกสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จากจันทบุร ี
สูอยุธยา  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  

4. วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2561 จะมีโครงการหมอชวนวิ่ง ขอเชิญชวนซ ื้อเสื้อ ไดที่กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ  
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
ดําเนินการ , โรงพยาบาลบางบัวทองและปากเกร็ด อยูระหวางรายงานผลและขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจาง , โรงพยาบาล 
บางกรวยอยูระหวางจัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง , โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 พิจารณาผลประกวดราคา วันท่ี 31 ตุลาคม 
2561 , ขอใหทุกโรงพยาบาลบริหารจัดการการเรงรัดงบลงทุนตางๆใหทันตามกําหนด   
2. งบ 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  
3. ใหทุกโรงพยาบาลชําระหนึ้คาสาธารณูปโภคตามเวลาท่ี สป.กําหนด  
4. ใหทุกหนวยงานเรงรัดดําเนินการและรายงานผลตามขอทักทวงของทีมตรวจสอบภายในจังหวัด สงสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภายในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561  ( หนวยงานท่ีสงรายงานแลวไดแก โรงพยาบาลปากเกร็ด , 
โรงพยาบาลบางกรวย , โรงพยาบาลบางบัวทอง , สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสงครบทุกแหง ) 
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5. ใหโรงพยาบาลพระนั่งเกลา โรงพยาบาลบางบัวทอง โรงพยาบาลบางใหญ โรงพยาบาลไทรนอย สงรายงาน FAI  
ใหครบถวนภายในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561   
6. การปฏิบัติตามคําสั่งคสช.ในเรื่องการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน งดการเรียกสําเนาบัตรประชาชน และให 
ปกหมุดหนวยงาน ขอใหโรงพยาบาลบางใหญ เรงรัดการปกหมุดพิกัด  
ประธาน  ใหทุกโรงพยาบาลควบคุมกํากับงบลงทุนใหดี จะใชเปนตัวชี้วัดการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของหัวหนาบริหาร, 
ใหสาธารณสุขอําเภอตรวจสอบความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีใชในการกอสรางใหชัดเจน , งบคาเสื่อมใหแตละ
หนวยงานพิจารณารายการเดียวกันใหราคาอยูในกรอบเดียวกัน  
มติท่ีประชุม : รับทราบ    
เภสัชกรวิวัติ สุขล้ิม รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 4)  
1. ใบอนุญาตท่ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีออกให ท่ีจะหมดอายุในวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สามารถ 
มาขอตออายุไดตั้งแตวันท่ี 5 พฤศจกิายน – 28 ธันวาคม 2561  
2. เรื่องสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ ยังไมมีกฎหมายเฉพาะ อยูระหวางออกกฎหมาย ผูวาราชการจังหวัดให
ความสําคัญ ตองการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดูแล โดยใช พรบ.สาธารณสุขไปกอน จากขอมูลทุกอําเภอ มีท้ังหมด 
22 แหง ยังขาดขอมูลของอําเภอบางบัวทอง ขอใหสงขอมูลดวย   
มติท่ีประชุม : รับทราบ     
หัวหนากลุมการพยาบาลโรงพยาบาลบางใหญ 
1. ขอประชาสัมพันธงาน 250 ป พระเจาตากสิน ของอําเภอบางใหญ จัดท่ีวัดเสาธงหิน รวมกับงานนนทรี โดยจะมีการ
จําลองการยกพลข้ึนบกท่ีวัดเสาธงหินในวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2561  
2. โรงพยาบาลบางใหญเปดใหบริการแผนกผูปวยใน (WARD 3) ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 เรียบรอยแลว ขยาย
บริการเปน 90 เตียง แตอัตรากําลังยังเปนกรอบ 30 เตียงอยู  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
หัวหนากลุมการพยาบาลโรงพยาบาลบางบัวทอง 

1. อาคาร 144 เตียง อยูระหวางดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ตองรอเวลาดําเนินการเรื่องติดตั้งลิฟทคาดวาจะใชเวลา
ประมาณ 6 เดือน   
2. วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 จะเปด ICU 6 – 9 เตียง  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร  

1. เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู จึงขอใหทุก อําเภอ นําเสนอเรื่องเลา รพ.สต.ดีๆ จาการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว โดยจะ
จับสลากเลือก 1 แหงเพ่ือนําเสนอ (เวลาไมเกิน 10 นาที) 
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. กิจกรรมจิตอาสา ขอใหทุกคปสอ.สงรายงานและภาพกิจกรรมใหจังหวัด ทุกวันท่ี 25 ของเดือน  
4. 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 
5. ใหทุกโรงพยาบาลท่ีไดรับงบกองสลาก รายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาม
แบบฟอรมและระยะเวลาท่ีกําหนด  
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ประธาน  หากท่ีใดมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการสาธารณสุข 100 ป ใหรีบแจงสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด และมอบหมายกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุขติดตามรายงานใหไดตามกําหนด , ขอใหทุกกลุมงาน
ติดตามรายงานตามขอสั่งการของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหากท่ีใดไมสงรายงาน ใหทําหนังสือเสนอนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดเพ่ือทวงรายงาน , งบกองสลาก ใหโรงพยาบาลบางใหญสงสําเนารายงานงวดแรก (ท่ีสงตรงไปท่ีกอง
สลาก) ใหกับกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข เพ่ือรวบรวมและทําหนังสือสงเปนภาพรวมไปท่ีกองสลากอีกครั้ง  
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 

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   
ตอประชากรแสนคน 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   
ในภาพรวม พบวาอําเภอสีเขียวมี 2 อําเภอ ไดแก บางกรวย ไทรนอย อําเภอสีเหลือ ไดแก ปากเกร็ด อําเภอสีแดง ไดแก
เมือง บางใหญ บางบัวทอง  
ประธาน อําเภอไทรนอยมีผูปวยเพ่ิมสูงข้ึนมาก ขอใหโรงพยาบาลไทรนอยและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอไทรนอย 
วิเคราะหหาสาเหตุและหาแนวทางควบคุมโรคไขเลือดออกใหได ขอใหโรงพยาบาลไทรนอย review chart วามีการ
วินิจฉัยผิดพลาดหรือไม และควรนําภาพถายของบานผูปวย นําเสนอในทีประชุมกํานัน ผูใหญบาน   
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
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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  

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 

ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   

ประธาน  
กลุมเปาหมายหลักท่ีตองเขาประชุมประจําเดือน หากติดราชการไมสามารถมาประชุมได ตองสงผูแทนเขารวม

ประชุม เพ่ือไปถายทอดขอสั่งการจากการประชุม เพ่ือดําเนินการไดทันที 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

นําเสนอผลการประเมินสุขภาพของผูเขาประชุมประจําเดือน ผลการชั่งน้ําหนักวัดสวนสูงของเจาหนาท่ี 104 
คน จากท้ังหมด 124 คน พบวา ผอม รอยละ 4 BMI ปกติ รอยละ 25  อวนระดับ 1 รอยละ 17  อวนระดับ 2  
รอยละ 40 และอวนระดับ 3 รอยละ 14 
ประธาน คิดเปนรายบุคคล คิดน้ําหนักครั้งหนาเทียบกับครั้งนี้ หากเกินมีคาปรับ  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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ปดการประชุม  เวลา 16.00 น. 

           
 (นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี)        (นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
ผูจดรายงานการประชุม       ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 
 


