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รายงานการประชุมติดตามประเมินผลงานสาธารณสุข ประจําป พ.ศ. 2561 

ประจําเดือน ธันวาคม 2561 ครั้งท่ี 13 / 2561 วันท่ี 26 ธันวาคม 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. นายแพทยดิเรก ดีศิริ   รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.พระนั่งเกลา  
6. นางพรรณราย อําพันธ   รก.รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล รพ.พระนั่งเกลา  
7. นางจินตนา เจริญศุข   รองผูอํานวยการฝายบริหาร รพ.พระนั่งเกลา 

8. นายแพทยอรรถพล วันดี   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.พระนั่งเกลา 

9. เภสัชกรหญิงวรรณวิไล ณ ระนอง  ผูรับผิดชอบ RDU รพ.พระนั่งเกลา  
10. ทันตแพทยหญิงกุลภัทร แตมสําเภาเลิศ หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
11. นายไชยาภรณ  ใจอู   แทนหัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

12. นางจันทรทิมา เจริญทรัพย   แทนหัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 

13. นางสุนันทา นันทนมาโนชญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ   
14. นางบรรจง หนูแกว    หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

15. ดร.ประเสริฐ  เล็กสรรเสริญ   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

16. นางสาวจุฑามาศ รังศาสตร   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
17. นางสาวสุธาทิพย  แยมฟก     หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ 

18.  เภสัชกรหญิงปยวรรณ ม่ันคง  แทนหัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
19. นายสรวิชญ เชิญผึ้ง    หัวหนากลุมงานยาเสพติด 

20. นางสาวสุธิดา เหลาประดิษฐ   แทนหัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

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

25. เภสัชกรหญิงสมสมัย เวชสุทธานนท  ผูรับผิดชอบ RDU รพ.บางบัวทอง 

26. นางจินตนา อักษรสารสิทธิ์    หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป รพ.ปากเกร็ด 

27. นางพรสวรรค ศรีคําไทย   หัวหนากลุมงานการพยาบาล รพ.ปากเกร็ด  
28. นางสาวพรรณี มานิตย   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.ปากเกร็ด 
29. นางสาวณิชชาภัทร โคตะสาด  แทนหัวหนาศูนยประกันสุขภาพ รพ.ปากเกร็ด 
30. เภสัชกรนพดล สหสุนทรวุฒ ิ  ผูรับผิดชอบ RDU รพ.ปากเกร็ด 

31. นางสาวอญวดี ศิริโยธา   หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.บางกรวย 

32. นางสกุล  ทองเปลว   หัวหนากลุมการพยาบาลโรงพยาบาลบางกรวย 

33. นางนงนวล  จิรเศรษฐสริิ   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางกรวย 

34. ทันตแพทยหญิงมยุรี ธนะทิพานนท  หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางกรวย 

35. เภสัชกรรชต จิรชัยธร   ผูรับผิดชอบ RDU รพ.บางกรวย 
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36. นายสรวิศ งามพินิจ    หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.บางใหญ 
37. นางสาวปรารถนา เชื้อสําราญรัตน  รก.หัวหนากลุมการพยาบาล รพ.บางใหญ 
38. นางสุทิน  เอมเสม    หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางใหญ 
39. นายกฤชคุณ สีดอน    หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางใหญ 
40. เภสัชกรหญิงศุภวรรณ กฤษณะทรัพย ผูรับผิดชอบ RDU รพ.บางใหญ 
41. นายพรอมพงศ  เทพมนถี                       แทนหัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.ไทรนอย 

42. นางสาวกรุณรัตน วายโสกา   หัวหนากลุมการพยาบาล รพ.ไทรนอย 
43. นางสาวพรรชนัชานน  บุญไตรอุดมศรี แทนหัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.ไทรนอย 
44. นางสาวชญานิษฐ นรเหรียญ   แทนหัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.ไทรนอย 

45. เภสัชกรหญิงประภาวดี สุขสวัสดิ์  แทนผูรับผิดชอบ RDU โรงพยาบาลไทรนอย 

46. นางจันทรา รักษศรี    หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.บางบัวทอง 2 

47. นางสาวสมพร หุนเลิศ   หัวหนากลุมงานการพยาบาล รพ.บางบัวทอง 2 

48. นางสาวเสาวณี ปตะปลันธน   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัว รพ.บางบัวทอง 2 

49. นางสาวจิรัชยา ทองจันทร   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางบัวทอง 2 

50. เภสัชกรหญิงสริตา นิลแสง   ผูรับผิดชอบ RDU รพ.บางบัวทอง 2 

51. นายนพรุจ ปนทอง    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางบัวทอง 

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

53. นางสาวเพชรรัตน  สุวรรณรินทร  ผอ.รพ.สต.คลองตาคลาย 

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

55. นางสาวนวิยา ไสยรัตน   แทนผอ.รพ.สต.วัดบางไผ 
56. นายพรศักดิ์ พันธวิทย   ผอ.รพ.สต.หมู 11 บางรักใหญ 
57. นางจันทนา มงคล     ผอ.รพ.สต.หมู3 บางคูรัด 
58. นางสาวบุษรา ปุแง    ผอ.รพ.สต.วัดเต็มรัก 

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

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

63. นางจันทนา แจมจํารัส   ผอ.รพ.สต.โรงกระโจม 
64. นางสาวรภัสลดา  จันทรวิรจุ   ผอ.รพ.สต.บานบางแพรก 
65. นางอําพันธ เนียมเทศ   ผอ.รพ.สต.วัดลาดปลาดุก 
66. นายวิทยา ชางสัก    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ปากเกร็ด 

67. นางสาวเสาวลักษณ วิจรณปติ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ปากเกร็ด 

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

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

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

77. นายสนั่น ผันโพธิ ์    ผอ.รพ.สต.วัดศาลากุล (หมูท่ี3 ตําบลเกาะเกร็ด) 
78. นางสาวมาลินี ชมชื่น   ผอ.รพ.สต.เกาะเกร็ด 
79. นายชรินทร ศึกษากิจ   ผอ.รพ.สต.ออมเกร็ด 
80. นายทวีสุข  เหลาทวีคุณ   ผอ.รพ.สต.คลองขอย 

81. นางสิริอร ผันโพธิ์    รก.ผอ.รพ.สต.วัดศรีเขต (หมูท่ี10 ตําบลคลองขอย) 
82. นางทองอา เพ็งแจม   ผอ.รพ.สต. บางพลับ 
83. นายเคลื่อน คงสม    เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สสอ.บางกรวย 

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

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

88. นายชิน ขวัญเมือง    ผอ.รพ.สต.บางขนุน 
89. นายเอกสิทธิ์ ศรีชัวชม   ผอ.รพ.สต.พระยาอนบุาลดิตถกรรม 
90. นางรุงทิพย นันทสุนทร   ผอ.รพ.สต.วัดบางขุนกอง 
91. นางเอมอร ศรีอําไพ    ผอ.รพ.สต.วัดหูชาง 
92. นางสาวจรวยพร อินทรจันทร  ผอ.รพ.สต.บางคูเวียง 
93. นางวัลลีย ชูนิ่ม    รก.ผอ.รพ.สต.มหาสวัสดิ์ 
94. นายเสนห  คลายบัว   ผอ.รพ.สต.ปลายบาง 
95. นายพีระพนต บุญศรีสด   ผอ.รพ.สต.วัดสุนทรธรรมมิการาม 

96. นายอนุรุทธ โกศัยศาสตร   ผอ.รพ.สต.ศาลากลาง 

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

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

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

108. นางอวัตถา เหลืองอุดมชัย   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สสอ.ไทรนอย 

109. นายปญญาวุธ คงดั่น   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ไทรนอย 

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

112. นายนิธิพงศ  ทรัพยแกว   ผอ.รพ.สต.ตลาดวัดมะเกลือ 

113. นางสาวสุรีรัตน ถมทรัพย   แทนผอ.รพ.สต.วัดเพรางาย 

114. นายชาญ  บัวเผื่อน   ผอ.รพ.สต.ปากคลองหมอมแชม 

115. นางแดงนอย  พวงรัก   ผอ.รพ.สต.วัดปลายคลองขุนศรี 
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116. นายกิตติศักดิ์  จรัสทอง   ผอ.รพ.สต.วัดยอดพระพิมล 

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

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

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

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

126. นายประสพโชค สุวรรณปราโมทย  ผอ.รพ.สต.ทาทราย 

127. นายประสิทธิ์ ธิติภมรรัตน   ผอ.รพ.สต.ทานสัมฤทธิ์ 
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. หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกลา  
๒. หัวหนากลุมงานนิติการ 

 
ผูรวมประชุม  

๑. นางจิตติมา  นาครินทร   กลุมงานประกันสุขภาพ รพ.พระนั่งเกลา  
2. นางสาวปราณี  แสงนาค   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองนนทบุรี  
3. นางกนกพร สายสุวรรณนที   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

  4. นางนันทวัน นารัตน    กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
5. นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 

ผูสังเกตการณ   
1. นายสมเกียรติ บุญทาวงศ   กลุมงานบริหารท่ัวไป 

๒. นางสาวณัฎฐชุดา ถ่ินมหาสวัสดิ์  กลุมงานบริหารท่ัวไป 
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
1. ในชวงเทศกาลปใหม ขอใหทุกหนวยงาน ควบคุมกํากับเวรยาม และกําชับเรื่องการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลอยางเครงครัด รวมถึงการกระทําท่ีไมเหมาะสมในสถานท่ีราชการ 
2. ขอขอบคุณทุกหนวยงานท่ีมีบุคลากรสมัครเปนจิตอาสาไปชวยงานอุนไอรักสายน้ําแหงรัตนโกสินทร 
3. ขอขอบคุณทุกคปสอ.ท่ีจัดหนวยแพทยเคลื่อนท่ีเพ่ือดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ ในรัชการท่ี 9 และสมเด็จพระจา 
อยูหัวและเปนของขวัญปใหมใหกับประชาชน ออกหนวยครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 11 - 24 ธันวาคม 2561 ซ่ึงเสร็จสิ้น
แลว ไดมีการรายงานครบถวนตามระยะเวลาท่ีกําหนด  และขอขอบคุณทีมงานของโรงพยาบาลบางบัวทองและสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอบางบัวทองท่ีจัดกิจกรรมหนวยแพทยเคลื่อนท่ีฯเต็มรูปแบบ  
4. ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทยดิเรก ดีศิริ รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลพระนั่งเกลา ไดรับคัดเลือก 
ใหไปศึกษาหลักสูตร นบส. เปนระยะเวลา 3 – 4 เดือน 
มติท่ีประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมเดือนพฤศจิกายน 2561 ครั้งท่ี 12 /2561 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
 ไมมี     

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ    
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 1) 

1. เขตจะมีการติดตามขอมูล HDC ทุกเดือน และมีนโยบายใหทุกจังหวัดติดตามทุกเดือนเชนกัน โดยมีตัวชี้วัดสําคัญไดแก 
1) ฝากครรภกอน 12 สัปดาห 2) ฝากครรรภ 5 ครั้งตามเกณฑ 3) คัดกรองพัฒนาการสงสัยลาชา 4) ความครอบคลุม
วัคซีน JE MMR 2 5) คัดกรองมะเร็งเตานม 6) คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 7) การคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต   
8) คัดกรองโรคไต  จากการนิเทศงานพบวาปญหาคือเปาหมายใน HDC กับ เปาหมายใน สปสช.ไมสัมพันธกัน  
ขอมูลท่ีบันทึกไปไมปรากฏในรายงาน อยูระหวางใหงาน IT ตรวจสอบ ไดมอบหมายใหศูนยขอมูลฯ แบงหนาท่ีกันเปนท่ี
ปรึกษาของแตละอําเภอ  และมอบหมายใหกลุมงานสงเสริมสุขภาพ กลุมงานควบคุมโรคติดตอ และกลุมงานควบคุมโรค
ไมติดตอ รวมกับศูนยขอมูลฯ ในการกํากับติดตามขอมูลและสุมสํารวจในพ้ืนท่ี เพ่ือหาสาเหตุและหาแนวทางแกไข    
2. Application PCC (เปนการทํางานบน web base) จะเปนโปรแกรมประมวลผลขอมูลในพ้ืนท่ีในรับผิดชอบเพ่ือชวย
ใหการทํางานของ PCC มีความสะดวกข้ึน ขอใหผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุกแหง และหัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติของ
โรงพยาบาลชุมชน ทบทวนพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหชัดเจน เพ่ือใหการประมวลผลขอมูลของ App PCC มีความถูกตอง ขณะนี ้
App PCC อยูระหวางการทดลองใชในทุกเขต ของเขต 4 ทดลองใชท่ีจังหวัดสระบุรี  
3. ผอ.รพ.สต.บางตลาด อําเภอปากเกร็ด นําเสนอ “เรื่องเลาดีดี ของ รพ.สต. จากการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว”   
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย  ขอใหศูนยขอมูลฯ นําคลิปของ รพ.สต.บางตลาด เผยแพรในสื่อ Social Network  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
นางธนสรณ ศรีใชประวัติ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 3) 
1. การดําเนินงาน ITA ในป 2561 จังหวัดนนทบุรีผานการประเมินทุกหนวยงาน สวนในป 2562 ขอใหผูบริหาร 
ทุกหนวยงานใหความสําคัญ และขอใหทุกหนวยงานท่ียังไมสงเอกสาร EB 1 – EB 4 เรงรัดการสงเอกสาร เพ่ือตรวจสอบ
และรวบรวมสงใหกับผูตรวจราชการกระทรวงภายในวันท่ี 3 มกราคม 2562  
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2. ขอใหทุกโรงพยาบาลชุมชน สงเบิกคาสาธารณูปโภค ท่ีคางจาย เพ่ือสง สป. 10 มกราคม 2562 และขอใหสงใหทัน
ตามกําหนดทุกไตรมาส 
3. ขอใหทุก สสอ. เรงรัดการเบิกจายงบประมาณในโครงการสาธารณสุข 100 ป ภายในวันท่ี 28 ธันวาคม 2562 
4. กระบวนการจัดซ้ือจัดจางตาม พรบ.จัดซ้ือจัดจางป 2560 ขอใหโรงพยาบาล เรงรัด ตามกําหนดตองไดผูจัดจาง
ภายในเดือนธันวาคม 2561   
5. การอยูเวรปฏิบัติราชการในชวงเทศกาลสามารถเบิกคาอยูเวรได 2 เทา  
มติท่ีประชุม : รับทราบ    
เภสัชกรวิวัติ สุขล้ิม รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 4)  
1. ขอให รพ.สต.ดูแลสิ่งแวดลอมใหดี โดยเฉพาะ รพ.สต.ท่ีอยูใกลสถานท่ีทองเท่ียวหรือสถานท่ีสําคัญ   
2. ขอให รพ.สต. ตรวจสอบขอมูล RDU ใหถูกตอง 
มติท่ีประชุม : รับทราบ     
รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลพระนั่งเกลา  

กระบวนการพัสดุของจังหวัดนนทบุรี เม่ือโรงพยาบาลพระนั่งเกลา เสนอหนังสือมายังสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด เม่ือตรวจสอบพบผิดพลาด ตองสงกลับไปแกไข ทําใหเสียเวลา ขอเสนอใหหาแนวทางสงรางมาใหตรวจสอบกอน  
เภสัชกรวิวัติ สุขล้ิม  ฝากเรื่องการจัดซ้ือยาจัดซ้ือเวชภัณฑ ท่ีมีการแกไข ขอใหโรงพยาบาลรีบกลับมารับเรื่องคืนไปแกไข 
เพ่ือไมใหลาชา   
นางธนสรณ ศรีใชประวัติ  ท่ีแกไขสวนใหญเปนเรื่องเก่ียวกับขอกฎหมาย จึงตองชวยกันท้ัง 2 ดาน ในสวนของ
โรงพยาบาลควรพัฒนาองคความรู และในสวนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชวยลดข้ันตอนการตรวจสอบใหเร็วข้ึน    
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย  ขอใหกลุมงานบริหารท่ัวไป รวมกับศูนยขอมูลฯ พิจารณาหาแนวทาง และใหบรรจุเปน
วาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งถัดไป  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเมืองนนทบุรี  

สอบถามการดําเนินการตาม ฉ.11   
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย  ขอใหรอหนังสือสั่งการอยางเปนทางการกอน จึงจะมีการประชุมพิจารณาแนวทางใน
การดําเนินการ 
มติท่ีประชุม : รับทราบ     
ผูแทนหัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร  

1. กิจกรรมจิตอาสา จะมีรายงาน 3 แบบ 1) รายงานทุกวันในชวงรณรงค มี 2 ชวง ชวงท่ี 1 วันท่ี 12 – 23 ตุลาคม 
2561 ชวงท่ี 2 วันท่ี 17 – 23 ธันวาคม 2561 เรียบรอยแลว  2) รายงาน One Page และ ตามแบบฟอรม  
ทุกสัปดาห สงเขตทุกวันพุธ ใหพ้ืนท่ีรายงานจังหวัดผานกลุมไลนจิตอาสา สสจ.นนท 3) รายงานทุกเดือน สงผูวาราชการ
จังหวัดทุกวันท่ี 20 ของเดือน พ้ืนท่ีไมตองสงรายงาน จังหวัดจะประมวลผลรายงานเอง   
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  
เรียบรอยแลว ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 7 - 20 มกราคม 2562 ขอใหบันทึกผลการดําเนินงานในระบบและสงขอมูลให
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข   
3. แจงกําหนดการตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวงรอบท่ี 1 ป 2562 วันท่ี 21 – 25 มกราคม 2562   
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4. งบลงทุนป 2564 ใหหนวยงานดําเนินการจัดทําคําขอระหวางเดือน มกราคม – เมษายน 2562 เตรียมเอกสาร
ประกอบคําขอใหครบ หากไมครบจะไมบรรจุเขาแผน การคืนรายการท่ีไมสมบูรณ จะแจงเปนลายลักษณอักษรอีกครั้ง 
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย  ขอใหโรงพยาบาลบางใหญ เตรียมความพรอมในการรับการตรวจเยี่ยม คปสอ. ของทีม
ตรวจราชการ และขอใหผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุกแหง รวมรับฟงสรุปผลการตรวจราชการ วันท่ี 25 มกราคม 2562 
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ  

1. รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนนทบุรี ประจําเดือนธันวาคม 2561 

สถานการณการเฝาระวังทางระบาดวิทยา  
สถานการณโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยา ระหวางวันท่ี 1 – 24 ธันวาคม  2561 สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนนทบุรี ไดรับรายงานโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาจากสถานบริการเครือขายการเฝาระวังโรคทางระบาด
วิทยาท้ังในจังหวัดและตางจังหวัด จํานวน 18 โรค ผูปวยท้ังหมด 1,098 ราย โรคท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคน 
สูงสุด ไดแก  โรคอุจจาระรวง อัตราปวยเทากับ  50.19  รองลงมา คือ อาหารเปนพิษ และ ไขเลือดออก อัตราปวย
เทากับ  9.03 และ 8.37ตามลําดับ 
รายงานสถานการณโรคหัด   

ตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี  24 ธันวาคม  2561  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  ไดรับ
รายงานผูปวยโรคหัด จํานวนท้ังสิ้น 30 ราย คิดเปนอัตราปวย 2.51  ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต 
ในจํานวนนี้มีการสงเพ่ือยืนยันการเกิดโรคหัด จํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 70.00 (เปาหมายรอยละ 80.00) 

สถานการณโรคไขเลือดออก 
 จากรายงานของสํานักระบาดวิทยา วันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 17  ธันวาคม 2561  มีผูปวยสะสม 

81,489 ราย คิดเปนอัตราปวย 124.55 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 107 ราย คิดเปนอัตราปวยตาย รอยละ 
0.13 เครือขายบริการท่ี 4 พบผูปวยสะสม จํานวน 8,004 ราย คิดเปนอัตราปวย 150.95 ตอประชากรแสนคน 
เสียชีวิต 25 ราย คิดเปน อัตราปวยตาย รอยละ  0.31  นนทบุรีปวยเปนอันดับท่ี 14 ของประเทศ เปนอันดับท่ี 2 ของ
เครือขายบริการ ท่ี 4 (184.48 ตอประชากรแสนคน)  รองจากนครนายก ซ่ึงปวยเปนอันดับท่ี 4 ของประเทศ 

จากรายงาน รง.506 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  นับตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี  
24 ธันวาคม 2561  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ไดรับรายงานผูปวยโรคไขเลือดออกจํานวนท้ังสิ้น 2,320 
ราย คิดเปน อัตราปวย 194.08  ตอประชากรแสนคน มีรายงานผูเสียชีวิต 7ราย อัตราตายตอประชากรแสนคน 
เทากับ 0.59 อัตราผูปวยตายเทากับรอยละ 0.30   อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด คือ อําเภอไทรนอย 
อัตราปวยเทากับ  285.85 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ อําเภอบางบัวทอง อําเภอเมือง อําเภอบางใหญ อําเภอ
ปากเกร็ด และอําเภอบางกรวย อัตราปวยเทากับ 257.08, 209.91, 156.50, 150.70  และ 79.42  ตามลําดับ  
สําหรับสําหรับผูปวยเสียชีวิต  พบวามีในพ้ืนท่ี 3 อําเภอ  คือ อําเภอบางบัวทอง  อําเภอบางใหญ  และอําเภอไทรนอย 
ซ่ึงมีจํานวนตาย เทากับ 4, 2 และ 1 ราย คิดเปนอัตราตายตอประชากรแสนคน เทากับ 1.44, 1.51  และ 1.60   
อัตราปวยตาย รอยละ  0.92, 0.61 และ 0.58 ตามลําดับ 

ในชวง 4 สัปดาห (วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 22 ธันวาคม 2561)  จังหวัดนนทบุรี มีผูปวย
เพ่ิมข้ึน จํานวน 145 ราย อําเภอท่ีพบผูปวยมากสุดคืออําเภอเมือง จํานวน 72 ราย  รองลงมาคืออําเภอบางบัวทอง 
(26 ราย) บางใหญ 20 ราย) ปากเกร็ด (19 ราย) 

อําเภอท่ีพบผูปวยทุกตําบล ไดแกอําเภอเมือง อําเภอบางใหญ และ อําเภอไทรนอย 
ขอสังเกต พบวาตําบลสีแดงในชวง 4 สัปดาหนี้ เปนตําบลท่ีพบผูปวยตอเนื่องมากกวา 4 สัปดาห  
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ระดับตําบล  นนทบุรีมีจํานวนตําบลท้ังหมด 52 ตําบล  มีรายงานพบผูปวยไขเลือดออก รวม 39 ตําบล  
คิดเปน รอยละ 75.00   แบงพ้ืนท่ีตามการเฝาระวังเปนพ้ืนท่ีตําบลสีขาว รอยละ 28.85 รองลงมา คือตําบลสีเขียว 
รอยละ 26.92 สีแดง รอยละ 23.08 และสีเหลือง รอยละ 21.15 ตามลําดับ 
2. นําเสนอ สถานการณวัณโรค ผูปวยท่ีข้ึนทะเบียนในเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 มีอัตราการรักษาสําเร็จรอยละ  
70.75 จากการวิเคราะหขอมูล พบวามีผูปวยขาดยาจํานวนมาก การติดตามยังไมครบถวน และผูสัมผัสรวมบานยังไดรับ
การคัดกรองไมครอบคลุม ขอใหทุกอําเภอเรงรัดการติดตามผูปวย และเรงรัดการใหผูสัมผัสรวมบานไดรับการคัดกรอง  
ในสวนของผูปวยมีปญหาในการรักษาบางราย ท่ีครบกําหนด 6 เดือนแลวแตแพทยยังไมยอมจําหนาย   
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย  จังหวัดจะยังตองเปดศูนย EOC อยู  แมสถานการณไขเลือดออกจะไมรุนแรง แตยังไม
เขาสูภาวะปกติ ใหกลุมงานควบคุมโรคติดตอทําหนังสือแจงสถานการณและแนวทางควบคุมโรคไขเลือดออก สงใหกับ
นายอําเภอทุกแหง ขอใหสาธารณสุขอําเภอ เชิญชวนนายอําเภอทํา Big Cleaning เพ่ือลดปจจัยเสี่ยง ตั้งแตตนป 2562  
, ในเรื่องวัณโรค ขอใหกลุมงานควบคุมโรคติดตอ เรงรัดคําสั่งทีมดูแลวัณโรค และใหติดตามการจําหนายผูปวยวัณโรคท่ี
ครบกําหนด 6 เดือน และขอใหพ้ืนท่ีเรงรัดการติดตามผูสัมผัสรวมบานใหครอบคลุม 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ผูแทนกลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
1.ขอใหทุกหนวยงานประชาสัมพันธใหอสม.ทุกคน ติดตอเปดบัญชี ท่ี ธกส. เพ่ือทําบัตร Smart card อสม.   
(เปดไดทุกสาขาภายในจังหวัดนนทบุรี ไมมีคาใชจายในการเปดบัตรและงดเวนคาธรรมเนียม 5 ป ) และใหนําหนา book 
bank มาให เจาหนาท่ี รพ.สต. ดําเนินการเปลี่ยนเลขบัญชี ภายใน 31 มกราคม 2562 เนื่องจากตอไปจะมีการโอนเงิน
คาปวยการ ผานบัตร Smart card อสม. (คาดวาจะไดรับบัตรภายในเดือนมีนาคม 2562) 
2. คาปวยการอสม. สําหรับเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 ขอใหเจาหนาท่ีทําเรื่องตกเบิกภายในเดือนมกราคม 2562 
ซ่ึงไดมีการประชุมชี้แจงผูรับผิดชอบเรียบรอยแลว 
3. ขอใหทุกหนวยงานประชาสัมพันธ ใหอสม. Download application line อสม. 4.0  

นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย  ขอใหกลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ เตรียมสํารวจการใช app. ของ อสม.  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

   ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   

ไมมี 

 

ปดการประชุม  เวลา 12.00 น. 
 

               
 (นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี)        (นายไชยาภรณ  ใจอู) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ      นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

ผูจดรายงานการประชุม   ปฏิบัติหนาท่ีแทนหัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

  ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 
 


