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รายงานการประชุมติดตามประเมินผลงานสาธารณสุข ประจําป พ.ศ. 2561 

ประจําเดือน มกราคม 2562 ครั้งท่ี 1 / 2562 วันท่ี 4 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. เภสัชกรวิวัติ สุขลิ้ม    รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 4) 
6. นางสิรภัทร พงศปยะไพบูลย   รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 5) 
7. นางสาวเปมิกา  คชายุทธเดช  แทนรองผูอํานวยการฝายการพยาบาล รพ.พระนั่งเกลา  
8. นางจิตติมา นาครินทร   แทนหัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.พระนั่งเกลา 

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

12. นางอรอนงค วัฒนากูล   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 

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.  นางสาวมนัญชยา มีแกว   แทนหัวหนากลุมงานนิติการ 

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.  นางสาวอญวดี ศิริโยธา   หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.บางกรวย 

31.  นางสกุล  ทองเปลว   หัวหนากลุมการพยาบาลโรงพยาบาลบางกรวย 

32.  นางนงนวล  จิรเศรษฐสริิ   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางกรวย 

33.  ทันตแพทยหญิงมยรุี ธนะทิพานนท  หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางกรวย 

34.  นายสรวิศ งามพินิจ   หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.บางใหญ 
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35.  นางสาวปรารถนา เชื้อสําราญรัตน  รก.หัวหนากลุมการพยาบาล รพ.บางใหญ 
36.  นางสุทิน  เอมเสม    หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บางใหญ 
37.  นายกฤชคุณ สีดอน   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางใหญ 
38.  เภสัชกรหญิงศุภวรรณ กฤษณะทรัพย ผูรับผิดชอบ RDU รพ.บางใหญ 
39.  นางสาววัฒนา ออนเจริญ                       หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.ไทรนอย 

40.  นางละเอียด แกวจรัส   หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.ไทรนอย 
41.  นางชรารินทร มุยจีน   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.ไทรนอย 

42.  เภสัชกรอาทร ศุภพัฒนศิริ   ผูรับผิดชอบ RDU โรงพยาบาลไทรนอย 

43.  นางจันทรา รักษศรี   หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.บางบัวทอง 2 

44.  นางสาวสมพร หุนเลิศ   หัวหนากลุมงานการพยาบาล รพ.บางบัวทอง 2 

45.  นายศิลา ประเสริฐสุข   แทนหัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัว รพ.บางบัวทอง 2 

46.  นางสาวจริัชยา ทองจันทร   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.บางบัวทอง 2 

47.  เภสัชกรหญิงสริตา นิลแสง   ผูรับผิดชอบ RDU รพ.บางบัวทอง 2 

48.  นายนพรุจ ปนทอง    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางบัวทอง 

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

50.  นางสาวเพชรรัตน  สุวรรณรนิทร  ผอ.รพ.สต.คลองตาคลาย 

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

52.  นางสาวนวิยา ไสยรัตน   แทนผอ.รพ.สต.วัดบางไผ 
53.  นายพรศักดิ์ พันธวิทย   ผอ.รพ.สต.หมู 11 บางรักใหญ 
54.  นางจันทนา มงคล    ผอ.รพ.สต.หมู3 บางคูรัด 
55.  นางสาวบุษรา ปุแง   ผอ.รพ.สต.วัดเต็มรัก 

56.  นางอภัสรา ลาตีฟ    ผอ.รพ.สต.สุเหราแดง 
57.  นายละเอิบ อ่ิมมาก   ผอ.รพ.สต.สุเหราเขียว 
58.  นางเยาวภา ศรีบุรินทร   ผอ.รพ.สต. วัดลําโพ 

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

60.  นางสาวอณัญญา โมเมา   แทนผอ.รพ.สต.โรงกระโจม 
61.  นางสาวรภัสลดา  จันทรวิรจุ  ผอ.รพ.สต.บานบางแพรก 
62.  นางอําพันธ เนียมเทศ   ผอ.รพ.สต.วัดลาดปลาดุก 
63.  นายวิทยา ชางสัก    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ปากเกร็ด 

64.  นางสาวเสาวลักษณ วิจรณปติ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ปากเกร็ด 

65.  นายไพโรจน  ธาระวาส   ผอ.รพ.สต.ประเสริฐอิสลาม  
66.  นางนิตยา เชื้อผูดี    ผอ.รพ.สต.บางตลาด 
67.  นางสาวขวัญทิพย  เฮงไป   ผอ.รพ.สต.บานใหม 
68.  นางนภาพร  วัฒนะไพบูลยสุข  ผอ.รพ.สต.บางพูด 

69.  นางสายฝน  ชมภูนุช   ผอ.รพ.สต.บางตะไนย 
70.  นายจักรกฤษณ จันทนวัฒน   ผอ.รพ.สต.คลองพระอุดม 

71.  นางปราณี  เรี่ยวแรง   ผอ.รพ.สต.วัดบางบัวทอง 
72.  นางบุษบา อภัยพิม   ผอ.รพ.สต.วัดเชิงเลน 
73.  นางพรรณนิภา เกิดนอย    รักษาการผอ.รพ.สต.ทาอิฐ 
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74.  นายสนั่น ผันโพธิ ์    ผอ.รพ.สต.วัดศาลากุล (หมูท่ี 3 ตําบลเกาะเกร็ด) 
75.  นางสาวมาลินี ชมชื่น   ผอ.รพ.สต.เกาะเกร็ด 
76.  นายชรินทร ศึกษากิจ   ผอ.รพ.สต.ออมเกร็ด 
77.  นายทวีสุข  เหลาทวีคุณ   ผอ.รพ.สต.คลองขอย 

78.  นางสิริอร ผันโพธิ์    รก.ผอ.รพ.สต.วัดศรีเขต (หมูท่ี 10 ตําบลคลองขอย) 
79.  นางทองอา เพ็งแจม   ผอ.รพ.สต. บางพลับ 
80.  นายเคลื่อน คงสม    เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สสอ.บางกรวย 

81.  นางสาวพัชรีน เพ็ชรไพฑูรย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางกรวย 
82.  นางลัดดาวัลย ธเนศอนุกุล   ผอ.รพ.สต.บางกรวย 

83.  นางสาวสุนันทา พูลกิจวัฒนา  ผอ.รพ.สต.บางไกรใน  
84.  นางวิภาภรณ เกิดนาค    ผอ.รพ.สต.บางสีทอง 

85.  นายมนตชัย เรืองวรรณ   ผอ.รพ.สต.บางขนุน 
86.  นายเอกสิทธิ์ ศรีชัวชม   ผอ.รพ.สต.พระยาอนบุาลดิตถกรรม 
87.  นางรุงทิพย นันทสุนทร   ผอ.รพ.สต.วัดบางขุนกอง 
88.  นางเอมอร ศรีอําไพ   ผอ.รพ.สต.วัดหูชาง 
89.  นางสาวจรวยพร อินทรจันทร  ผอ.รพ.สต.บางคูเวียง 
90.  นายชิน ขวัญเมือง    รก.ผอ.รพ.สต.มหาสวัสดิ์ 
91.  นายเสนห  คลายบัว   ผอ.รพ.สต.ปลายบาง 
92.  นายพีระพนต บุญศรีสด   ผอ.รพ.สต.วัดสุนทรธรรมมิการาม 

93.  นายอนุรุทธ โกศัยศาสตร   ผอ.รพ.สต.ศาลากลาง 

94.  นายจีระเดช ทองเรือง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางใหญ  
95.  นางมริศลา ตัญญวงษ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางใหญ  
96.  นางพรทิพย  รกัแจง   ผอ.รพ.สต.บางใหญ 
97. นางสาวอมาวสี พลับจุย   ผอ.รพ.สต.บานคลองโยง 

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

102. นางสุภัทรา ครามสมอ   ผอ.รพ.สต.วิหารประชา 
103. นางนันทวัน  กันเจริญ   ผอ.รพ.สต.บานใหม 
104. นางนันทกาญจน  พูนพิพัฒน  ผอ.รพ.สต.บานดอนตะลุมพุก 

105. นายปญญาวุธ คงดั่น   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ไทรนอย 

106. นายวัชรพล พุฒิแกว   ผอ.รพ.สต.วัดราษฎรนิยม 
107. นางชมษร อมลวรรณ   ผอ.รพ.สต.คลองลากคอน 

108. นายนิธิพงศ  ทรัพยแกว   ผอ.รพ.สต.ตลาดวัดมะเกลือ 

109. นางอํานวย ถมทรัพย   ผอ.รพ.สต.วัดเพรางาย 

110. นายชาญ  บัวเผื่อน   ผอ.รพ.สต.ปากคลองหมอมแชม 

111. นางแดงนอย  พวงรัก   ผอ.รพ.สต.วัดปลายคลองขุนศรี 
112. นายกิตติศักดิ์  จรัสทอง   ผอ.รพ.สต.วัดยอดพระพิมล 
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113. นายพรชัย  พุมมะละ   ผอ.รพ.สต.บานคลองสิบศอก 
114. นายยุทธนา  ตันตะโยธิน   ผอ.รพ.สต.วัดคลองขวาง 
115. นายประสพ ศรีอินทรสุทธิ์   ผอ.รพ.สต.วัดคลองเจา 

116. นายเติมศักดิ์ สวยสวัสด์ิ   แทนผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
117. นายไพโรจน ชมชู   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เมือง 

118. นางเพียงตา ชูศิริโรจน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เมือง 
119. นางสาวมยุรี พวงศรี    ผอ.รพ.สต.ตลาดขวัญ 

120. นางสาวภาราดา แสงเมืองมา  แทนผอ.รพ.สต.บางเขน หมู 7 

121. นายประสพโชค สุวรรณปราโมทย  ผอ.รพ.สต.ทาทราย 

122. นางสาวเกตุทิพย ปูมะรัตน  แทนผอ.รพ.สต.ทานสัมฤทธิ ์
123. นางนเรศร ธรรมศิริ   ผอ.รพ.สต.วัดโชติการาม 
124. นางปภาชุดา อ๊ึงภากรณ   ผอ.รพ.สต.บางไผ 
125. นายอนุชา นิลกําแหง   ผอ.รพ.สต.บางศรีเมือง 
126. นางอวยพร กฤษฎาธีระ   ผอ.รพ.สต.บานวัดแคใน 

127. นางจิตประณต ไทยประดิษฐ  ผอ.รพ.สต.บางกราง 
128. นายสนั่น แตงบัว    รก.ผอ.รพ.สต.บานวัดแดง 

129. นายธวัช ผึ่งแชม    ผอ.รพ.สต.บานวัดไทรมาเหนือ 
130. นางบุญสง วิหคเหิร   ผอ.รพ.สต.บานบางรักนอยหมู 3 

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

132. นายอมร  มุงดี    ผอ.รพ.สต.บางประดู 
133. นายวัฒนชัย โกศิยะกุล    ผอ.รพ.สต.ไขแสงกําเนิดมี 

 

ผูไมมาประชุม(เนื่องจากติดราชการ) 

1. รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลพระนั่งเกลา  
2. หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกลา  
3. รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล โรงพยาบาลพระนั่งเกลา  
4. หัวหนากลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลไทรนอย 

5. หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปากเกร็ด 

6. หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลบางกรวย 

 
ผูรวมประชุม  

๑. นางนริศา กุลสราวุธ    กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
2. นางศรัญญา ปานปน    กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

3. นางกนกพร สายสุวรรณนที   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
4. นางนันทวัน นารัตน    กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
5. นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 

ผูสังเกตการณ   
1. นายสมเกียรติ บุญทาวงศ   กลุมงานบริหารท่ัวไป 
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.  
 

กอนวาระ  - แสดงความยินดีกับ นางสิรภัทร พงศปยะไพบูลย ไดรับคําสั่งเลื่อนระดับเปน นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ ดานบริการทางวิชาการ  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
1. วันท่ี 24 มีนาคม 2562 เปนวันเลือกตั้ง ผูวาราชการจังหวัดขอใหขาราชการวางตัวเปนกลาง และหลีกเลี่ยงการจัด
กิจกรรมท่ีมีมวลชนจํานวนมาก และระมัดระวังการใชสื่อออนไลน 
2. วันจันทรท่ี 6 พฤษภาคม 2562 รัฐบาลประกาศใหเปนวันหยุดพิเศษ ขอใหแจงประชาชนเรื่องการรับบริการ 
3. ขอใหติดตามขอมูลขาวสารเรื่อง PM 2.5 และพิจารณาใหดีวาขอมูลมีความถูกตองจึงจะเผยแพรตอ 
4. ขอใหติดตามความคืบหนา การตออายุราชการ อยางมีสติ ยังตองผานอีกหลายข้ันตอนกอนจะเริ่มใช 
5. ขอใหติดตามความคืบหนา การถายโอนภารกิจ อยางมีสติ ขอใหรอความชัดเจนจากกระทรวงสาธารณสุข  
มติท่ีประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมเดือนธันวาคม 2561 ครั้งท่ี 13 /2561 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
การลดปญหาความลาชาจากขอผิดพลาดในการเสนอหนังสือ โดย กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา รองผูอํานวยการฝายการแพทยโรงพยาบาล 
พระนั่งเกลา ไดเสนอปญหาความลาชาจากขอผิดพลาดในการเสนอหนังสือ ท่ีตองเสนอเอกสารไปมา จึงตองการให
จังหวัดชวยสนับสนุนการสงหนังสือผานระบบอิเล็คทรอนิคเพ่ือตรวจสอบใหถูกตอง เม่ือเสนอหนังสือจะไดไมเสียเวลา จึง
ไดมอบหมายใหกลุมงานบริหารท่ัวไปและกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  
นายไชยาภรณ ใจอู  นําเสนอผังการสงหนังสือผานทางระบบอิเล็คทรอนิค ซ่ึงมีหลายรูปแบบ ข้ึนอยูกับขอตกลงของผูสง
และผูรับวาจะเลือกใชแบบใด  
ประธาน  มอบหมายรอง 1 แจงผังการสงหนังสือไปยังทุกหนวยงาน ฝากหัวหนาบริหาร สาธารณสุขอําเภอ หรือ  
ผอ.รพ.สต. ใหนําขอผิดพลาดท่ีเคยไดรับการแกไขมาเปนบทเรียน เพ่ือไมใหผิดซํ้าแบบเดิม และเพ่ิมความใสใจในการ
ตรวจสอบหนังสือ ในสวนของหนังสือท่ีเก่ียวกับกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคล จะสงผานทางโปรแกรมไลนกลุม หนังสือท่ี
สงทางไลน นับเปนหนังสือราชการ ใหถือปฏิบัติตามขอสั่งการไดทันที ไมตองรอหนังสือตัวจริง ขอใหมีการลงวันท่ีกํากับ
การรับสงหนังสือเพ่ือจะไดทราบวาความลาชาเกิดปญหาท่ีจุดใด  เรื่องการทําหนังสืออาจจะมีขอผิดพลาดขอใหชวยเหลือ
กัน เม่ือสงหนังสือแลวใหสอบถามความคืบหนาเปนระยะ เพ่ือชวยกันติดตามกํากับ     
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ    
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 1) 
1. สรปุผลการตรวจราชการรอบ 1 มีประเด็นในเรื่องของขอมูลใน HDC ต่ํากวาความเปนจริง  
2. ตัวชี้วัดท่ีผูตรวจราชการใหความสนใจติดตามกํากับเปนพิเศษ เนื่องจากเขต 4 มีผลงาน HDC ต่ําท่ีสุดเม่ือเทียบกับเขต
อ่ืน ใน 9 ตัวชี้วัด ( 1.รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกกอนหรือเทากับ 12 สัปดาห  2.รอยละหญิง
ตั้งครรภท่ีไดรับการดูแลกอนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑคุณภาพ  3.ผลการดําเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุม
อายุ special PP พบพัฒนาการสงสัยลาชา  4.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 3 ปท่ีไดรับวัคซีน MMR2 รายไตรมาส  
5.อัตราการคัดกรองมะเร็งเตานมในสตรีอายุ 30 – 70 ป  6.อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 
ป  7.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปท่ีไดรับวัคซีน MMR1  8.รอยละของประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไปท่ีไดรับการ
คัดกรองเบาหวาน  9.รอยละของผูปวย DM และ/หรือ HT ท่ีไดรับการคนหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง)  
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจึงมีการติดตามกํากับอยางใกลชิด หลายตัวชี้วัดมีผลงานตํ่าสุดในประเทศ ไดใหกลุมงาน
สงเสริมสุขภาพ กลุมงานควบคุมโรคติดตอ กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ รวมกับศูนยขอมูลขาวสารฯ ลงตรวจสอบใน
พ้ืนท่ี พบประเด็นปญหานาจะเกิดจากความผิดพลาดในการใส type area และปญหาความไมครอบคลุมของผลงาน 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดมีการเชื่อมโยงขอมูลตางหนวยบริการ โดยสงกลับขอมูลใหพ้ืนท่ีตรวจสอบ 
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 และกลุมงานท่ี
เก่ียวของตองลงไปชวยพ้ืนท่ี จะเริ่มคืนขอมูลใหกับพ้ืนท่ีในเดือนมีนาคม 2562  
หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทย นําเสนอผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ป 2562 จาก HDC ซ่ึงมีการแกไขคําสั่งดึง
ขอมูลใหมเม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 แตยังมีการทักทวงหัตถการบางรหัส ผลงานนนทบุรีรอยละ 20.70 ผานเกณฑ 
ระดับอําเภอผานทุกอําเภอยกเวนอําเภอเมืองนนทบุรี ขอใหหนวยบริการท่ีผลงานต่ํากวารอยละ 10 เรงจายยาสมุนไพร
เพ่ืมข้ึนดวย 
ผอ.รพ.สต.หมู 5 บางบัวทอง  ตองการใหศูนยขอมูลขาวสารฯ Update ขอมูลประชากรใหพ้ืนท่ี 
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ จากการลงตรวจสอบขอมูลพบวา รพ.สต.หลายแหง ใหบริการแลว บันทึกขอมูล 
ไมทัน เนื่องจากมีภาระงานมาก ขอเสนอใหมีการขอทํางานนอกเวลาราชการ เพ่ือใหมีเวลาบันทึกขอมูลมากข้ึน 
ประธาน  มีขอสังเกตวาจังหวัดนนทบุรี มีโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกจํานวนมาก ขอมูลของผูรับบริการในสวนนี้จะ
ขาดหายไป ทําใหอัตราความครอบคลุมของจังหวัดนนทบุรีต่ํากวาความเปนจริง หากเปนไปได ควรใชวิธีสํารวจอัตรา
ความครอบคลุมแทนการรายงานขอมูล  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
นางธนสรณ ศรีใชประวัติ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 3) 
1. โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน จังหวัดนนทบุรี ป 2560 – 2562 เปาหมาย 24,351 คน 
(คํานวณจาก อสม. 1 คน ตอเปาหมาย 3 หลังคาเรือน) ขอใหทุกคปสอ. เรงรัดการคนหาเปาหมาย    
2. กลุมตรวจสอบภายใน สป. ทําโปรแกรมใหหนวยบริการบันทึกคาสาธารณูปโภค ท้ังในสวนของโรงพยาบาล สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และ รพ.สต. โดยทุกสิ้นไตรมาสตองสงรายงานใหกับ สป. 
3. กรมบัญชีกลางแจงใหชะลอการเบิกจายตรงสําหรับ PCC สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
4. ทีมตรวจสอบภายในของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ไดลงตรวจสอบอําเภอบางใหญ บางกรวย บางบัวทอง 
เรียบรอยแลว สวนอําเภอท่ีเหลือจะดําเนินการตอในเดือนนี้ จากการลงตรวจพบวายังมี รพ.สต.บางแหง ยังไมได
ดําเนินการตามคําแนะนําของทีมตรวจสอบภายในครั้งท่ีผานมา ขอใหสาธารณสุขอําเภอชวยติดตามกํากับ  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
เภสัชกรวิวัติ สุขล้ิม รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 4)  
1. อย.จัดทําโปสเตอร RDU 5 รูปแบบ สงไปท่ีทุกโรงพยาบาล กับ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ขอใหกระจายใหกับ  
รพ.สต.ดวย  
2. การใหความรูเรื่อง RDU ในรายการ RDU รูเรื่องยา ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ของสมาคมชอสะอาด ขอขอบคุณ 
ทุกโรงพยาบาลท่ีใหเภสัชกรมาบันทึกรายการ ในปตอไป จะใหสหวิชาชีพ เชน แพทย ทันตแพทย พยาบาล มาบันทึก
รายการ 
3. เชิญชวนทุกคนรวมเปนสมาชิกไลน smart consumer 
4. ขอใหทุกรพ.สต.ดูแลสิ่งแวดลอมสถานท่ีใหดี  
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย  ฝากทุกกลุมงาน หาประเด็นความรู มาปรึกษากับ รอง 4 ในการให Health Literacy 
กับประชาชน 
มติท่ีประชุม : รับทราบ      
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นางสิรภัทร พงศปยะไพบูลย รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 5)  
ผูวาราชการจังหวัด มอบปกครองจังหวัด ใหมีการขยายผลและดําเนินกิจกรรม โครงการอบรมจิตอาสา จังหวัด

นนทบุรี จํานวน 10,000 คน ปกครองจังหวัดมอบใหสวนราชการตางๆ รับเปนเจาภาพดําเนินการ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับเปนเจาภาพ 1,000 คน จะจัดอบรมเรื่องพระมหากษัตริยกับประเทศไทย เปนเบาเปน
แมพิมพ โดยวิทยากรจิตอาสา 904 กําหนดวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2562 เวลา 13.00 - 15.30 ณ หองประชุมชั้น 5 
เทศบาลนครนนทบุรี  แบงกลุมเปาหมายเปนขาราชการและเจาหนาท่ี 100 คน และ อสม. 900 คน การแตงกายตามท่ี
กําหนด ขอใหทุกอําเภอสงรายชื่อ ภายในวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2562  
มติท่ีประชุม : รับทราบ     
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร  

1. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมรณรงคจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอมกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย 
โดยใหทุกโรงพยาบาล/รพ.สต. จัดกิจกรรมพรอมกัน ในชวงเวลาท่ีรณรงคเดือนละครั้งตามท่ีกําหนด ตลอดป 2562  
กิจกรรมจิตอาสา จะมีรายงาน 3 แบบ 1) รายงานในชวงรณรงค หลังดําเนินการ 1 วัน รายงาน One Page ในไลน 
จิตอาสา 2) รายงาน One Page และ ตามแบบฟอรม ทุกสัปดาห สงเขตทุกวันพุธ ใหพ้ืนท่ีรายงานจังหวัดผานกลุมไลน
จิตอาสา สสจ.นนท 3) รายงานทุกเดือน สงผูวาราชการจังหวัดทุกวันท่ี 20 ของเดือน พ้ืนท่ีไมตองสงรายงาน จังหวัดจะ
ประมวลผลรายงานเอง   
2. งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ รพ.สต. ระยะเรงดวน  
ป2562 วัตถุประสงค เพ่ือลดความแออัด เพ่ิมการเขาถึงบริการ พัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาล รองรับการเติบโต
ของ รพ.สต.ขนาดใหญ ซ่ึงจังหวัดนนทบุรีมี 33 แหง รวมวงเงิน 18,235,000 บาท โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติแลว  
อยูระหวางดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ และชวงนี้เปนชวงท่ีพ้ืนท่ีทําแผนของบลงทุนป 
2564 ขอใหตรวจสอบรายการใหดี อยาใหมีรายการท่ีขอซํ้ากัน  
นางธนสรณ ศรีใชประวัติ ครุภัณฑท่ีไดรับจัดสรรมี 3 ประเภท ไดแก ยูนิตทันตกรรม 2 รายการ คอมพิวเตอร 33 
รายการ และครุภัณฑอีก 8 รายการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผูดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑในภาพรวม เพ่ือสะดวก
ในการบริหารจัดการ  
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย  ครุภัณฑของหนวยบริการ ท่ีใดมีเกินความจําเปน ควรให หนวยบริการท่ียังไมมี
เพียงพอยืมใช ฝากผูชวยสาธารณสุขอําเภอชวยบริหารจัดการ  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ  

1. รายงานผลงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค โดยวัคซีนท่ีติดตามในเด็กอายุ 1 ป ไดแก OPV 3 / MMR 1 และในเด็กอายุ 3 
ปไดแก MMR 2 จากการลงติดตามในพ้ืนท่ี พบวามีการบันทึกผิดพลาด ไดแนะนําใหแกไขใหถูกตอง ทําใหมีผลงานดีข้ึน 
2. รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนนทบุรี ประจําเดือนมกราคม 2562 
สถานการณการเฝาระวังทางระบาดวิทยา  

สถานการณโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยา ระหวางวันท่ี 1 - 31 มกราคม 2562  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นนทบุรี ไดรับรายงานโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา จํานวน 16 โรค ผูปวยท้ังหมด 1,961 ราย โรคท่ีมีอัตราปวยตอ
ประชากรแสนคน สูงสุด ไดแก  โรคอุจจาระรวง อัตราปวยเทากับ  78.64  รองลงมา คือ ไขหวัดใหญ ไขไมทราบสาเหตุ  
และปอดบวม อัตราปวยเทากับ  17.68, 16.00, 13.68 และ 11.12 ตามลําดับ  
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สถานการณโรคไขหวัดใหญ 
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  ไดรับ

รายงานผูปวยโรคไขหวัดใหญ จํานวนท้ังสิ้น 221 ราย  คิดเปนอัตราปวย 17.68 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวย
เสียชีวิต ซ่ึงพบวาสูงกวาจํานวนคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง (พ.ศ.2557-2561) และ ชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 

ผูปวยรอยละ 53.18 พบวาเปนนักเรียน อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคืออําเภอปากเกร็ด 
อัตราปวยเทากับ 39.96  ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ อําเภอ บางบัวทอง, อําเภอ เมือง, อําเภอ บางใหญ,  
อําเภอ ไทรนอย และ อําเภอ บางกรวย, อัตราปวยเทากับ  20.16 ,  12.14 ,  7.34 ,  6.01 และ 3.7  ตามลําดับ   

สถานการณโรคไขเลือดออก 

จากรายงานของสํานักระบาด สถานการณโรคไขเลือดออกประเทศไทย  วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 28 
มกราคม 2562  มีผูปวยสะสม 2,834 ราย คิดเปนอัตราปวย 4.33 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 2 ราย  

สําหรับเครือขายบริการท่ี 4 พบผูปวยสะสม จํานวน  254  ราย คิดเปนอัตราปวย 4.79 ตอประชากรแสนคน 
ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต  นนทบุรี ปวยเปนอันดับท่ี 18 ของประเทศ เปนอันดับท่ี 2 ของเครือขายบริการ ท่ี 4 (อัตรา
ปวย/อัตราตายตอประชากรแสนคน รองจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงสูงเปนอันดับท่ี 7 ของประเทศ 

นับตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2562  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ไดรับ
รายงานผูปวยโรคไขเลือดออกจํานวนท้ังสิ้น 99 ราย คิดเปนอัตราปวย 7.92  ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงาน
ผูเสียชีวิต เดือนมกราคม มีจํานวนปวยมากกวาชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา  แตมีแนวโนมลดลง โดยพบวามีจํานวน
ลดลงจากเดือนท่ีผานมา จํานวน 58 ราย 

พิจารณาตามเกณฑการเฝาระวัง  มีอําเภอสีเหลือง 2 อําเภอ คืออําเภอเมือง และบางใหญ ท้ังนี้พบวารอยละ
ของตําบลท่ีพบผูปวยสูง คืออําเภอบางใหญ และปากเกร็ด รอยละ 83.33 รองลงมา คือบางบัวทอง รอยละ 75.00 

จํานวนผูปวยดวยโรคไขเลือดออกรายอําเภอ จําแนกรายเดือน เปรียบเทียบขอมูลป 2562 กับคามัธยฐาน 5 
ป ยอนหลังและป 2561  พบวาอําเภอท่ีมีจํานวนผูปวยสูงกวาชวงเวลาดังกลาว ประกอบดวย เมือง บางใหญ ไทรนอย 
และปากเกร็ด 

ขอใหทุกอําเภอแจงแผนการสุมสํารวจลูกน้ํายุงลายใหกลุมงานควบคุมโรคติดตอ เพ่ือรายงานเขต 
3. การควบคุมปองกันวัณโรค success rate เกณฑรอยละ 85 ในไตรมาสแรก ผลงานไดรอยละ 82 จํานวนผูปวย 
วัณโรครายใหม 323 ราย ท่ีสงขอมูลใหพ้ืนท่ีติดตาม ไดรับขอมูลกลับเพียง 61 ราย ขอใหทุกอําเภอเรงรัดการคนหา
ผูปวยวัณโรค และเม่ือพบผูปวยใหเรงรัดการคัดกรองผูสัมผัสรวมบานใหไดครอบคลุมทุกคน 
นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย ขอใหติดตามเฝาระวังไขหวัดใหญในพ้ืนท่ีประชากรหนาแนน เชน โรงเรียน ศูนยเด็ก 
เรือนจํา และปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนด ในเรื่องไขเลือดออก ขอใหกลุมงานควบคุมโรคติดตอ ติดตามใกลชิด หากมี
จํานวนผูปวยเพ่ิมสูงข้ึนในเดือนถัดไป อาจจะพิจารณาเปด EOC  ในเรื่องวัณโรค มีรายละเอียดมาก อาจจะตองพิจารณา
นัดมาประชุมตางหาก เพ่ือหาแนวทางดําเนินการท่ีเหมาะสม 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ  

1. สรุปการบาดเจ็บและเสียชีวิต ชวงเทศกาลปใหม 2562วันท่ี 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 จังหวัด
นนทบุรี มีอุบัติเหตุ 43 ครั้ง (มีสัดสวนสูงสุดใน วันท่ีสองของการเดินทาง/ชวงเวลา 0.00 – 04.00 น./ถนนทางหลวง/ 
ยานพาหนะจักรยานยนต) มีผูบาดเจ็บ 360 ราย admit 38 ราย (มีสัดสวนสูงสุดใน กลุมอายุ 21 – 30 ป/ 
ขับรถเร็วเกินกําหนด,พฤติกรรมข่ีจักรยานยนตไมสวมหมวกนิรภัย/พฤติกรรมขับรถไมคาดเข็มขัดนิรภัย) เสียชีวิต 7 ราย 
(เมือง 4 , ปากเกร็ด 2 , บางบัวทอง 1) เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 1 ราย เสียชีวิตท่ีโรงพยาบาล 6 ราย  
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(รพ.พระนั่งเกลา 2 , รพ.ชลประทาน 1 , รพ.เอกชน 3) มีสัดสวนสูงสุดใน กลุมอายุ  21 – 30 ป และ 31 – 40 ป / 
ขับรถเร็วเกินกําหนด , ดื่มแอลกอฮอล 

2. การตรวจวัดคาแอลกอฮอลในกระแสเลือดสามารถเบิกคาใชจายได (ท้ังท่ีมีคูกรณีและไมมีคูกรณี) 

นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย ขอใหทุกโรงพยาบาลทบทวน PS Score ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ท่ี โรงพยาบาลในชวง
เทศกาลปใหม 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

การบริหารการจัดสรรงบตามเกณฑคุณภาพบริการปฐมภูมิ ป 2562 งบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ 
ป 2562 (20 บาท/ประชากร มาจาก งบ PP9 บาท/ประชากรท้ังหมด งบ OP 9 บาท และงบบริการจายตามคุณภาพ
ผลงานบริการ 2 บาท/ประชากรสิทธิ์ UC)  

สวนกลางกําหนด 6 ตัวชี้วัด (1 : รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ป ไดรับการคัดกรองเบาหวาน โดยการ
ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด 2 : รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74ป ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง 3 : รอย
ละของหญิงมีครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห  4 : รอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ป ภายใน 5  ป  5 : รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอก 5.1 รอย
ละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอกโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) 5.2 รอยละการใชยา
ปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection)  6  : การลดลงของ
อัตราการรับไวรักษาในโรงพยาบาลดวยกลุมโรคท่ีควรรักษาแบบผูปวยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive 
Condition) ในโรคลมชัก (Epilepsy) ปอดอุดก้ันเรื้อรัง (COPD) หืด (Asthma) เบาหวาน (Diabetes Mellitus) และ 
ความดันโลหิตสูง (Hypertension))  

เขตกําหนด 5 ตัวชี้วัด (1 : อัตราการคลอดมีชีพและการตั้งครรภซํ้าในหญิงอายุ 15-19 ป 2 : อัตราผูสูงอายุท่ี
มีภาวะพ่ึงพิงท่ีไดรับการดูแลจาก care giver ท่ีผานการอบรม 3 : รอยละของผูปวย DM HT ท่ีไดรับการคนหาและคัด
กรองโรคไตเรื้อรัง 4 : อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกท่ีลดลง 5 : รอยละของเด็ก 0-5ป (9,18,30และ42เดือน) ไดรับ
การตรวจคัดกรองพัฒนาการ)  

จะมีคณะกรรมการพิจารณา เปาหมาย(คา base line เขต) , คาน้ําหนัก , เกณฑใหคะแนน , สัดสวนงบประมาณ 
หาก CUP ใดทําผลงานไดต่ํากวาคา base line เขต จะไมไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในตัวชี้วัดนั้น   

สัดสวนงบประมาณการจัดสรร และกําหนดเพดานสูงสุดของวงเงิน 1) จัดสรรตามสัดสวนผลงานรวมและจํานวน
ประชากรของหนวยบริการ รอยละ 90 ของงบประมาณ 2) จัดสรรตามสัดสวนผลงาน รอยละ 10 3) จัดสรรแบบมี
เพดานสูงสุดไมเกิน 3 เทา  จากวงเงินรวม 20 บาท/ประชากรสิทธิ์ UC ท่ีรับผิดชอบ  

สิ้นสุดวันท่ีสงขอมูลการรับบริการ 31 มีนาคม 2562 สิ้นสุดวันประมวลผลขอมูล 30 เมษายน 2562 
ตรวจสอบขอมูลภายใน กรกฎาคม 2562 และจดัสรรงบประมาณในเดือนสิงหาคม 2562  

นางอัมพร วารินทร การคัดกรองพัฒนาการเด็ก ท่ีเขตตั้งคา baseline ไวท่ี 75 นั้นสูงเกินไป สําหรับจังหวัดนนทบุรีท่ีมี
ประชากรจํานวนมาก หากยืนยันตามนี้ ตัวชี้วัดนี้จังหวัดนนทบุรีจะไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ ขอฝากผูเก่ียวของ 
นําปญหานี้แจง สปสช.เขต เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

   ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   

ไมมี 

 

ปดการประชุม  เวลา 12.00 น. 
 

           
 (นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี)        (นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
ผูจดรายงานการประชุม       ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 
 


