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รายงานการประชุมติดตามประเมินผลงานสาธารณสุข ประจําป พ.ศ. 2561 

ประจําเดือน พฤศจิกายน 2561 ครั้งท่ี 12 / 2561 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 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. เภสัชกรวิวัติ สุขลิ้ม    รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 4) 
6. นางสิรภัทร พงศปยะไพบูลย   รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 5) 
7. นายแพทยประเสริฐ ประกายรุงทอง  หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพ.พระนั่งเกลา 

8. นางพรรณราย อําพันธ   รก.รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล รพ.พระนั่งเกลา  
9. นางวราภรณ สีทับทิม   แทนหัวหนาศูนยประกันสุขภาพ รพ.พระนั่งเกลา 

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

13. นางวัลภา พรหมชัย   แทนหัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 

14. นางสุนันทา นันทนมาโนชญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ   
15. นางบรรจง หนูแกว    หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

16. นางสาวภาลดี ยิ้มแยม   แทนหัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

17. นางสาวจุฑามาศ รังศาสตร   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
18. นายดิเรก ดิษฐผล      แทนหัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ 

19.  เภสัชกรหญิงอรนุช  รัตนศึกษา  หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
20. นางสาวพัชราภรณ เมฆรารัตน  แทนหัวหนากลุมงานนิติการ 

21. นายสรวิชญ เชิญผึ้ง    หัวหนากลุมงานยาเสพติด 

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

26. เภสัชกรหญิงสมสมัย เวชสุทธานนท  ผูรับผิดชอบ RDU รพ.บางบัวทอง 

27. นางจินตนา อักษรสารสิทธิ์    หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป รพ.ปากเกร็ด 

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

31. เภสัชกรนพดล สหสุนทรวุฒ ิ  ผูรับผิดชอบ RDU รพ.ปากเกร็ด 

32. นางสาวอญวดี ศิริโยธา   หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.บางกรวย 

33. นางสกุล  ทองเปลว   หัวหนากลุมการพยาบาลโรงพยาบาลบางกรวย 

34. นางสาวจินตนา ไวกยี   แทนหัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางกรวย 

35. ทันตแพทยหญิงมยุรี ธนะทิพานนท  หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางกรวย 

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

43. นางสาวกรุณรัตน วายโสกา   หัวหนากลุมการพยาบาล รพ.ไทรนอย 
44. นายสรรชัย สุวราณรักษ   แทนหัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.ไทรนอย 
45. นายรังสรรค โพธิ์หอม   แทนหัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.ไทรนอย 

46. เภสัชกรอาทร ศุภพัฒนศิริ   ผูรับผิดชอบ RDU โรงพยาบาลไทรนอย 

47. นางจันทรา รักษศรี    หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.บางบัวทอง 2 

48. นางสาวสมพร หุนเลิศ   หัวหนากลุมงานการพยาบาล รพ.บางบัวทอง 2 

49. นางสาวเสาวณี ปตะปลันธน   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัว รพ.บางบัวทอง 2 

50. นางสาวจิรัชยา ทองจันทร   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 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. นางเจริญ ประพฤติชอบ   แทนผอ.รพ.สต.หมู 7 ลําโพ 

63. นางจันทนา แจมจํารัส   ผอ.รพ.สต.โรงกระโจม 
64. นางนารีรัตน  จันทรวิรุจ   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 
76. นางพรรณนิภา เกิดนอย    รักษาการผอ.รพ.สต.ทาอิฐ 

77. นายสนั่น ผันโพธิ ์    ผอ.รพ.สต.วัดศาลากุล (หมูท่ี3 ตําบลเกาะเกร็ด) 
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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. นางสายสมร แสงสวาง   แทนผอ.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. นางวัลลีย ชูนิ่ม    รก.ผอ.รพ.สต.มหาสวัสดิ์ 
93. นายเสนห  คลายบัว   ผอ.รพ.สต.ปลายบาง 
94. นายพีระพนต บุญศรีสด   ผอ.รพ.สต.วัดสุนทรธรรมมิการาม 

95. นางสีไพร โกศัยศาสตร   แทนผอ.รพ.สต.ศาลากลาง 

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

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

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

107. นางอวัตถา เหลืองอุดมชัย   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สสอ.ไทรนอย 

108. นายปญญาวุธ คงดั่น   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ไทรนอย 

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

111. นายนิธิพงศ  ทรัพยแกว   ผอ.รพ.สต.ตลาดวัดมะเกลือ 

112. นางสาวสุรีรัตน ถมทรัพย   แทนผอ.รพ.สต.วัดเพรางาย 

113. นายชาญ  บัวเผื่อน   ผอ.รพ.สต.ปากคลองหมอมแชม 

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

116. นายพรชัย  พุมมะละ   ผอ.รพ.สต.บานคลองสิบศอก 
117. นายยุทธนา  ตันตะโยธิน   ผอ.รพ.สต.วัดคลองขวาง 
118. นายประสพ ศรีอินทรสุทธิ์   ผอ.รพ.สต.วัดคลองเจา 
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119. นายเติมศักดิ์ สวยสวัสด์ิ   แทนผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
120. นางเพียงตา ชูศิริโรจน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เมือง 
121. นายสรุศักดิ์ เนียมปาน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เมือง 
122. นางสาวศิริรัตน ขวัญยืน    แทนผอ.รพ.สต.ตลาดขวัญ 

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

124. นายประสพโชค สุวรรณปราโมทย  ผอ.รพ.สต.ทาทราย 

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

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

132. นายธวัช ผึ่งแชม    ผอ.รพ.สต.บานวัดไทรมาเหนือ 
133. นางบุญสง วิหคเหิร   ผอ.รพ.สต.บานบางรักนอยหมู 3 

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

135. นางสาวตราจิตร ชัยสงคราม  แทนผอ.รพ.สต.บางประดู 
136. นายวัฒนชัย โกศิยะกุล    ผอ.รพ.สต.ไขแสงกําเนิดมี 

 

ผูไมมาประชุม(เนื่องจากติดราชการ) 

 ไมมี 
 
ผูรวมประชุม  

๑. นางกนกพร สายสุวรรณนที   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
  2.  นางสาวพัชรา เกิดแสง   กลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

3. นางนันทวัน นารัตน    กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
4. นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 

ผูสังเกตการณ   
1. นายสมเกียรติ บุญทาวงศ   กลุมงานบริหารท่ัวไป 

๒. นางสาวณัฎฐชุดา ถ่ินมหาสวัสดิ์  กลุมงานบริหารท่ัวไป 

 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.  
  

กอนวาระ –  ประธานมอบเกียรติบัตรคลินิกหมอครอบครัวพ้ืนท่ีตนแบบ รวมในการเสนอผลงาน รางวัลเลิศรัฐ 
สาขาบริการภาครัฐ ประจําป 2561 ใหแกทีม รพ.สต.บางไผ อําเภอเมืองนนทบุรี   
             - ประธานมอบประกาศเกียรติคุณใหกับหนวยงานท่ีผานเกณฑ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส  
 ในการดําเนินงานของหนวยงาน ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ไดแก โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 
โรงพยาบาลปากเกร็ด โรงพยาบาลบางใหญ โรงพยาบาลบางกรวย โรงพยาบาลไทรนอย โรงพยาบาลบางบัวทอง 
โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางใหญ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางบัวทอง  



5 
 

 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางกรวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอไทรนอย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากเกร็ด 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
      - ประธานมอบดอกไมแสดงความยินดีกับผูท่ีไดเลื่อนตําแหนง   

       1. นางพรสวรรค ศรีคําไทย ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดานการพยาบาล กลุมงานการพยาบาล 
โรงพยาบาลปากเกร็ด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาพยาบาล (พยาบาล
วิชาชีพชํานาญการพิเศษ) กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลปากเกร็ด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
                  2. นางสาวพรรณี มานิตย ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดานการพยาบาล กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลปากเกร็ด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพยาบาล
วิชาชีพชํานาญการพิเศษ ดานการพยาบาล กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลปากเกร็ด สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  
                  3. นางสุทิน เอมเสน ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดานการพยาบาล กลุมงานบริการดานปฐมภูมิ
และองครวม โรงพยาบาลบางใหญ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการพิเศษ ดานการพยาบาล กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลบางใหญ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  
                 4. นางจันทนา มงคล ตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล(นักวิชาการสาธารณสุข-
ชํานาญการ) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางคูรัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ) โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบางคูรัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
1. วันท่ี 9 ธันวาคม 2561 มีงาน Bike อุนไอรัก ใหผูเก่ียวของ ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายในการดูแล
ประชาชนท่ีมารวมปนจักรยานใหดีท่ีสุด โดยวันท่ี 2 ธันวาคม 2561 จะมีการซอมใหญ 
2. ขอขอบคุณทุกภาคสวนท่ีรวมทํากิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่งจนสําเร็จไปไดดวยดี 
มติท่ีประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมเดือนตุลาคม 2561 ครั้งท่ี 11 /2561 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
 ไมมี     

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ    
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 1) 

1. นําเสนอประเด็นจุดเนน PA และ การตรวจราชการป 2562 ท่ีมีความแตกตางจากปท่ีผานมา ขอใหทุกโรงพยาบาล 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รพ.สต. ทําความเขาใจกับเกณฑตัวชี้วัดท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
2. นําเสนอแผนยุทธศาสตรสาธารณสุขป 2562 – 2565 จังหวัดนนทบุรี  
3. รพ.สต.มหาสวัสดิ์ นําเสนอ “เรื่องเลาดีดี ของ รพ.สต. จากการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว”   
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
นางอัมพร วารินทร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 2) 

ปนี้จะมีงบประมาณ PPA สนับสนุน 4 เรื่อง 1) Early ANC 2) พัฒนาการเด็ก 3) เด็ก 12 ปฟนดีไมมีผุ  
4) ปองกันภาวะแทรกซอนจากโรค NCDs  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
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นางธนสรณ ศรีใชประวัติ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 3) 

1. การดําเนินงาน ITA ในป 2561 จังหวัดนนทบุรีผานการประเมินทุกหนวยงาน สวนในป 2562 ขอใหผูบริหาร 
ทุกหนวยงานใหความสําคัญ และขอใหทุกหนวยงานสงเอกสาร EB 1 – EB 4 ภายในวันท่ี 14 ธันวาคม 2561  
2. พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ใหหนวยงานของรัฐ จัดใหมีการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และ
การบริหารจัดการความเสี่ยงฯ (ทุกกลุมงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด / โรงพยาบาลพระนั่งเกลา / โรงพยาบาล
ชุมชน / สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ / รพ.สต.) นําสงผูวาราชการจังหวัด ภายใน 90 วัน นับแตสิ้นปงบประมาณ 
(ภายใน 28 ธันวาคม 2561) โดยกลุมงานบริหารท่ัวไป จะจัดอบรมใหกับผูเก่ียวของ 
3. แผนลงตรวจสอบภายในของจังหวัด เดือนธันวาคม ออกเยี่ยมอําเภอบางกรวย  เดือนมกราคม ออกเยี่ยมอําเภอ 
บางใหญ  
มติท่ีประชุม : รับทราบ    
เภสัชกรวิวัติ สุขล้ิม รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 4)  
1. ใหทุกหนวยงานปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวง เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติตาม พรบ.ประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ.2542  
2. ใหผูท่ีมีใบประกอบวิชาชีพ ระมัดระวังการกระทําละเมิด พรบ.วิชาชีพอ่ืน เพราะจะผิดท้ังอาญาและวินัย 
มติท่ีประชุม : รับทราบ     
นางสิรภัทร พงศปยะไพบูลย รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 5)  

สํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ไดจัดทําเกณฑพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ป 2562 ของจังหวัด
นนทบุรีมี รพ.สต.ท่ีได 5 ดาวสะสม 31 แหง ในป 2562 ตองทําเพ่ิมอีก 15 แหง และใหทุกอําเภอแตงตั้งทีมพ่ีเลี้ยง 
โดยจะมีการจัดอบรมใหทีมพ่ีเลี้ยง  
มติท่ีประชุม : รับทราบ     
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร  

1. กิจกรรมจิตอาสา จะมีรายงาน 3 แบบ 1) รายงานทุกวัน 2) รายงานทุกสัปดาห สงเขตทุกวันพุธ 3) รายงานทุกเดือน 
สงผูวาราชการจังหวัดทุกวันท่ี 20 ของเดือน โดยขอใหพ้ืนท่ีสงรายงานแบบท่ี 1 และ 2 สวนรายงานแบบท่ี 3 กลุมงาน
พัฒนายุทธศาสตรฯ จะดําเนินการให หากหนวยงานใดไมมีการจัดกิจกรรมใหสง Zero Report  
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  
ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 7 - 20 มกราคม 2562 โดยขอใหบันทึกผลการดําเนินงานและสงขอมูลใหกลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรฯดวย 
3. ศูนยเทคโนโลยีฯกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดให การจัดหาระบบคอมพิวเตอร ตองมีการลงบันทึกรายการคําขอ
ผานระบบ online และคณะกรรมการ ตองพิจารณาจากขอมูลในระบบ online เทานั้น  
4. แจงกําหนดการตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวงรอบท่ี 1 ป 2562 วันท่ี 21 – 25 มกราคม 2562  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
งานระบาดวิทยา กลุมงานควบคุมโรคติดตอ  
รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนนทบุรี ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 
กิจกรรมการสงบัตรรายงานผูปวย 

ระหวางวันท่ี 1 พฤศจกิายน 2561 ถึงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีไดรับ
บัตรรายงานผูปวยท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) จากสถานบริการเครือขายการเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยา
ท้ังในจังหวัดและตางจังหวัด จํานวน 1,756 ฉบับ สงทันเวลา 1,484 ฉบับ คิดเปนรอยละ 84.51 
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สถานการณการเฝาระวังทางระบาดวิทยา  
สถานการณโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยา ระหวางวันท่ี 1 – 27 พฤศจิกายน  2561 สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนนทบุรี ไดรับรายงานโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาจากสถานบริการเครือขายการเฝาระวังโรคทางระบาด
วิทยาท้ังในจังหวัดและตางจังหวัด จํานวน 16 โรค ผูปวยท้ังหมด 1,550 ราย โรคท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคน 
สูงสุด ไดแก  โรคอุจจาระรวง อัตราปวยเทากับ 58.56  รองลงมา คือ ไขไมทราบสาเหตุ และไขเลือดออก อัตราปวย
เทากับ 16.31 และ 15.81 
สถานการณโรคไขเลือดออก 

จากรายงานของสํานักระบาดวิทยา ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561(สัปดาหท่ี 
46) สถานการณโรคไขเลือดออกของประเทศ มีผูปวย 76,936 ราย คิดเปนอัตราปวยตอประชากรแสนคน เทากับ 
117.59  เสียชีวิต 103 ราย อัตราปวยตาย รอยละ 0.13  เครือขายบริการท่ี 4 พบผูปวยสะสม จํานวน 7,547 ราย 
คิดเปนอัตราปวย 142.33  ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 23 ราย คิดเปน อัตราปวยตาย รอยละ 0.30  นนทบุรี  
ปวยเปนอันดับท่ี 14 ของประเทศ เปนอันดับท่ี 2 ของเครือขายบริการ ท่ี 4 (176.68 ตอประชากรแสนคน)  รองจาก
นครนายก ซ่ึงปวยเปนอันดับท่ี 3 ของประเทศ 

จากรายงาน รง.506 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  นับตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 27 
พฤศจิกายน 2561 (สัปดาหท่ี 46)  จังหวัดนนทบุรีมีผูปวยสะสม จํานวน 2,177 ราย คิดเปนอัตราปวย 182.12   
ตอประชากรแสนคน มีรายงานผูเสียชีวิต 7 ราย คิดเปนอัตราปวยตาย รอยละ 0.32  อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากร
แสนคนสูงสุด คือ อําเภอไทรนอย อัตราปวยเทากับ 276.27 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ อําเภอบางบัวทอง 
(247.62 ตอประชากรแสนคน) อําเภอเมือง (190.32 ตอประชากรแสนคน  สําหรับผูปวยเสียชีวิต  พบวามีในพ้ืนท่ี 3 
อําเภอ  คือ อําเภอบางบัวทอง  อําเภอบางใหญ  และอําเภอไทรนอย ซ่ึงมีจํานวนตาย เทากับ 4, 2 และ 1 ราย คิดเปน
อัตราตายตอประชากรแสนคน เทากับ 1.44, 1.51  และ 1.60   อัตราปวยตาย รอยละ  0.92, 0.61 และ 0.58 
ตามลําดับ ในชวง 4 สัปดาห (วันท่ี 28 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2561)  จังหวัดนนทบุรี มีจํานวน
ผูปวยเพ่ิมข้ึนจํานวน 229 ราย อําเภอท่ีมีจํานวนผูปวยเพ่ิมสูงตามลําดับ คือ อําเภอเมือง(89 ราย) อําเภอบางบัวทอง 
(46 ราย) อําเภอปากเกร็ด (35 ราย)  อําเภอบางใหญ (32 ราย) อําเภอไทรนอย และอําเภอบางกรวย (13 ราย) 
สัปดาหท่ี 45 พบผูปวยเสียชีวิต 1 ราย ท่ีตําบลไทรใหญ อําเภอไทรนอย อําเภอท่ีพบผูปวยทุกตําบล ไดแกอําเภอเมือง 
และ อําเภอบางใหญ ระดับตําบล  นนทบุรีมีจํานวนตําบลท้ังหมด 52 ตําบล  มีรายงานพบผูปวยไขเลือดออก รวม 43 
ตําบล คิดเปน รอยละ 82.69 แบงพ้ืนท่ีตามการเฝาระวังเปนพ้ืนท่ีตําบลสีแดง รอยละ 40.38 รองลงมาคือตําบล 
สีเหลือง ตําบลสีเขียว และตําบลสีขาว รอยละ 25.00, 17.31 และ 17.31 ตามลําดับ  

พิจารณาตามการแบงพ้ืนท่ีการเฝาระวังระดับอําเภอ พบวา พบมีอําเภอสีแดง จํานวน  3 อําเภอ คือ อําเภอ
เมือง บางบัวทอง และบางใหญ อําเภอสีเหลือง จํานวน  3 อําเภอ คืออําเภอบางกรวย ไทรนอย อําเภอปากเกร็ด  
พิจารณาจํานวนผูปวยดวยโรคไขเลือดออก รายอําเภอ จําแนกรายเดือน พบวา อําเภอท่ีมีจํานวนผูปวยเพ่ิมสูงกวาเดือนท่ี
ผานมา ไดแก อําเภอปากเกร็ด (13 ราย) อําเภอเมือง (13 ราย) อําเภอไทรนอย (1 ราย) 
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย ใหผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุกแหงนําเสนอแผนการดําเนินงานควบคุมโรคไขเลือดออก
ตอท่ีประชุม  
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

 1. นําเสนอแผนเตรียมความพรอมการจัดกิจกรรม Bike อุนไอรัก ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2561 และวันซอมใหญ 
วันท่ี 2 ธันวาคม 2561  

2. นําเสนอสถานการณวัณโรค 
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3. กรณีผูปวยไปเขารับการรักษา แมวาผูปวยจะแจงกับทางโรงพยาบาลวาจะขอรับผิดชอบคาใชจายเอง  
หากเขาเกณฑ UCEP จะตองปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด    

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย ขอใหชี้แจงแพทยท่ีรักษาผูปวยวัณโรคแลวไมยอมปด case เม่ือครบ 6 เดือน โดย 
เห็นวาผลฟลมยังไมหาย ใหเขาใจเกณฑการรักษาตาม guideline และขอใหพ้ืนท่ีติดตามผูปวยเพ่ือไมใหขาดยาขาดนัด  
สิ่งท่ีจะดําเนินการเพ่ิมเติมในปนี้คือการแตงตั้ง management team เพ่ือชวยกันดูแลผูปวยวัณโรค รวมถึงการสราง
ชองทางเพ่ือชวยใหผูปวยท่ีไปรับการรักษาท่ีสถาบันโรคทรวงอก เพ่ือชวยกันติดตามผูปวยใหไดรับยาอยางตอเนื่อง และ
ขอใหผูอํานวยการทุกโรงพยาบาลพิจารณาการปรับอัตรากําลังของผูทํางานวัณโรค 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ผูแทนกลุมงานประกันสุขภาพ 

แจงการปรับปรุงประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี มีการแกไขนิยาม ปรับบทบาท
คณะกรรมการ ขอใหทุกหนวยงานศึกษาทําความเขาใจ โดยจังหวัดนนทบุรีจะมีการจัดประชุมชี้แจงในวันท่ี 19 ธันวาคม 
2561  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

   ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   

หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

นําเสนอผลการประเมินสุขภาพของผูเขาประชุมประจําเดือน  
ประธาน การประชุมครั้งถัดไปเปนชวงเทศกาลปใหม ใหเวนการชั่งน้ําหนัก เพ่ือไมใหกังวลเกินไป 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 
ปดการประชุม  เวลา 12.00 น. 

 

           
 (นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี)        (นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
ผูจดรายงานการประชุม       ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 
 


