
สรุปการประชุม  คณะกรรมการ NCD   อําเภอมวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี 
ครั้งท่ี 1/2565  

วันท่ี 29 ธันวาคม 2564  เวลา 13.40 น.   ณ หองประชุมอินทนิล 
………………………………………………………. 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.40 น. 
    ผูเขารวมประชุม  
 1.พญ.ศิรดา ภูริวัฒนพงศ  ประธานคณะกรรมการ NCDs อําเภอมวกเหล็ก 
 2.นางวิไลพร พงศเพ่ิม   พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ กรรมการ 
 3.นางพูลสวัสดิ์ จันทพัฒน  พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ กรรมการ 
 4.นายวิฑูรย ชัยธีราศักดิ์  เภสัชกร ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 5.นางวิภาวด ี พงษชื่น   พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ กรรมการ 
 6.นางสาวดุษฎี กฤษฎี   พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ กรรมการ 
 7.นางอมรรัตน เทียนทอง  พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ กรรมการ 
 8.นางสาวโกสุม ทาส ี   พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ กรรมการ 
 9.นางพรนิภา อินผูก   พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ กรรมการ 
 10.นางสาววิภาวดี ปฏิเวธ   ทันตแพทย ปฏิบัติการ  กรรมการ 
 11.นายอภิชัย อินทรเกด  นักเทคนิคการแพทย ปฏิบัติการ กรรมการ 
 12.นางสาวชญานี  ภัททิยากุล  นักกายภาพบําบัด ปฏิบัติการ กรรมการ 
 13.นายชวิษฐ จูวัตร   พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ กรรมการ 
 14.นางสาวสุปราณี  ฟูทิพย  นักโภชนาการ ปฏิบัติการ  กรรมการ 
 15.นางสาวศิริวรรณ อินทรพรม  นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ กรรมการ 
 16.นางสาววิมาลา  ฟูทิพย  พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ กรรมการ 
 17.นางจินดา  พงศพาณิชย  พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ กรรมการ 
 18.นางชุติมา ขันซาย   พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ กรรมการ 
 19.นางอัญชลี   จินพล   พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ กรรมการ 
 20.นางนวพรรณ  ทองจํารูญ  ประธาน อสม. ต.มิตรภาพ  

21.นางสุจิตรา  วงษเสนห   ประธาน อสม.หมู 1  ตําบลมิตรภาพ 
22..นางสิริพร  ดิบแดง    ประธาน อสม.หมู 9  ตําบลมวกเหล็ก 
23. นายสุวรรณ ไชยณรงค  อสม. หมู 4  ตําบลมิตรภาพ 
24.นางจันทรทิพย  นาคคํา  ผูปวยเบาหวาน ม.5  ต.มวกเหล็ก 
25.นายประยูร   มาลี   ประชาชน ม.3 ต.มวกเหล็ก 
26.นางสาวรัชราตรี  มาลี   ประชาชน ม.6  ต.มวกเหล็ก 
27.นางสาวสวัสดิ์  บุญรวม  ประชาชน ม.1  ต.มวกเหล็ก 
28.นายวิเชียร   ไชยณรงค  ประชาชน ม.6  ต.มิตรภาพ 
29.นายสมพงค   ณะวงศ   ประชาชน ม.1  ต.หนองยางเสือ 
30.นายนอย   เปรื้องจันทึก  ประชาชน ม.2  ต.ลําพญากลาง 
31.นายธรรมศักดิ์   ออนเงิน  ประชาชน ม.13 ต.ลําพญากลาง 

 32.นางสาวนุสรา  วงบุตรดี  พยาบาลวิชาชีพ   ผูชวยเลขานุการ 
 33.นางสาววรัชยากร จักรอินทร  พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ เลขานุการ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ   
  ประธานทบทวนคําสั่งงาน NCD คปสอ.มวกเหล็ก ดังคําสั่งเดิมในป 2564 เพ่ิมเติมรายนามตกหลนคือ
หัวหนางานฝายบริหารงานท่ัวไป แกไขใหเปนปจจุบันแลว                                                          

1.1 การดําเนินงาน NCD ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป 2565   
        - ติดตาม งานสุขภาพตามกลุมวัย การคัดกรอง DM /HT 

1.2 การดําเนินงาน Service plan               
       - มีหลายสาขาใน NCD สาขาไตและมะเร็งมีแยกออกไป โดยมีตัวชี้วัดผลงานเฉพาะ ติดตามงาน
ตามมาตรฐานของ NCD  CLINIC  PLUS  ท้ังกลุมเสี่ยง  กลุมปวย และฟนฟูกลุมปวยท่ีมีภาวะแทรกซอน  
                                                                 
 ระเบียบวารท่ี 2 เรื่องรับรองและติดตามการประชุม                                                                     

ไมมี   การประชุมครั้งนี้เปนการประชุมครั้งท่ี1/2565  จึงไมมีเรื่องติดตาม     
                  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 
3.1 กํากับติดตาม โครงการในแผนยุทธศาสตร   
      ปงบประมาณ 2565 มีโครงการท่ีอยูในแผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาลมวกเหล็ก คือโครงการพนภัย

เบาหวาน ลดเสี่ยง เลี่ยงภาวะแทรกซอน ในเขตอําเภอมวกเหล็ก ป 2565  ใชงบประมาณรวมท้ังสิ้น 10.000 บาท 
รพสต.หินลับ สอบถามเรื่องกลุมปวยท่ีมีคาHbA1c≥7 ยังไมไดทําและถามโอกาสของกลุมเบาหวานในรพสต.หินลับ
จะไดเขารวมหรือไม  ประธานแจงวารพสต.แตละแหงสามารถดําเนินการเองไดเลยทางรพ. สนับสนุนเรื่องการสง
ตรวจแลปและอัตรากําลังบุคลากร เม่ือการติดตามเคส  โครงการนี้เปนการปฏิบัตินํารองใน รพสต.ขนาดใหญกอน 

3.2 ผลการดําเนินงานตามตวัช้ีวัด NCD clinic plus ในไตรมาสท่ี 1  
               ผลการดําเนินงานแตละตัวชี้วัดของรพสต/รพ ท่ียังไมผานมีการพัฒนากลยุทธเพ่ือใหถึงเปาประสงค
โดยผลงานท่ีสามารถผานเกณฑท่ีกําหนดไดดีข้ึน จากท่ีไมผานคือการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนทางเทาและตา
ในผูปวยเบาหวาน  ทีมรพสต.มิตรภาพและรพสต.อ่ืนๆ ขอบคุณทีมรพ. ท่ีไดอํานวยความสะดวกและชองทางในการ
ดําเนินงานคัดกรองตาและเทาใหบรรลุตามตัวชี้วัด รวมถึงการขอมูลผูปวยอ่ืนๆ  

3.3 ฐานขอมูลผูปวย NCD 
      - ทบทวนการลงวินิจฉัยชื่อโรคท่ีเปนไปตามแนวทางรวมถึง โรครวมของ HT  DM  CKD   
     - ฐานขอมูลผูปวย NCD  ณ วันท่ี 11 ตุลาคม 2565 ดังนี้ 

DM จํานวน 2.118 ราย โดยเขตรับผิดชอบรพจํานวน 413 ราย 
HT จํานวน 4.775 ราย โดยเขตรับผิดชอบรพ.จํานวน 794 ราย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 
  4.1 แนวทางการดําเนินงาน NCD   

- ผูชวยเลขา NCD และนักวิชาการสารสนเทศไดนําเสนอตัวชี้วัดเรียงแตละตัวชี้วัด 
 4.2 เรื่องการเบิก-จายวัสดุประจําเดือน การเบิกยาและวัสดุทางการแพทย     

งานพัสดุ รพ.ไดแจงแนวทางการปฏิบัติการเบิกจายพัสดุ/วัสดุ/ครุภัณฑ ตามเดิมดังเอกสารท่ีแนบ 
และแจงเรื่องผูท่ีลงนามเบิกจายของรพสต.คือผอ.รพสตเทานั้นแตผูรับพัสดุ เจาหนาท่ีทานใดก็ไดหากรพ.สตไหน
เม่ือเขียนเบิกมาแลวไมสามารถมารับในวันเวลาดังกลาวใหแจงงานพัสดุไดเลย ทางรพ.ยินดีอํานวยความสะดวกให   
หากติดขัดอุปสรรคใดๆ แจงมาท่ีคุณกนกกาญจนไดเลย 
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4.3 แนวทางการสงกลับผูปวย NCD จากโรงพยาบาลไป รพ.สต.     
การสงกลับรับยาท่ีรพสต.เพ่ือใหการทํางานท่ีสะดวกและปองกันการขาดนัดขาดยาของผูปวยทางรพ.ได

ปรับปรุงชองทางในการแจงเตือนเม่ือสงผูปวยรับยาตอเนื่องท่ีรพสต.ดังนี้  
  4.1.1 เอกสารและผลเลือดท่ีตรวจใหกับผูปวยเพ่ือแจงและยืนยันตัวตนท่ีรพ.สต ภายใน7วัน   จํานวน1ชุด     
  4.1.2 เอกสารและผลเลือด NURSE CASE MANEGER ถายรูปสงไลน NCD อําเภอในวันท่ีมีคลินิกของรพ
จํานวน 1 ชุด 

 4.1.3 .เอกสารประวัติยาสงใหเภสัชกรเพ่ือเตรียมการเวชภัณฑยาลงสูรพสต จํานวน 1 ชุด 
ในวันท่ีมีคลินิกพิเศษของรพสต 
  4.1.4. เอกสารและผลเลือด NURSE  CASE MANEGER ทําใบสงไวในชองเอกสารของแตละ รพสต.ท่ีสสอ.
จํานวน 1 ชุด 
    หากมีปญหาใดๆ เรื่องขอมูลและเอกสารผูปวยสูญหาย ติดตอประสานงานทางชองทางไลน NCD หรือโทร
มาประสานกับทาง NURSE  CASE MANEGER  หรือประสานหัวหนาOPDเลยในวันท่ีมีคลินิกของรพสต โดย
มุงเนนรวดเร็วราบรื่นเพ่ือลดภาระคาใชจายกับผูปวยและญาติเม่ือตองเดินทางกลับมารับเอกสารท่ีรพ                                                                                  
  4.4 แนวทางการเจาะ Lab      

การสงกลับตัวอยางแลปท่ีเจาะแลวกลับมายังรพ.ใหสงภายใน12.00น.โดยใชยานพาหนะของรพ.ท่ีรับสง 
เจาหนาท่ีออกปฏบิัติงานท่ีรพสต.เม่ือมีคลินิกพิเศษ  แลงกลับไปรับเจาหนาท่ีกลับรพ.อีกรอบเพ่ือปองการผลแลปท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงไดหากสงลาชาและเก็บในเวลายาวนาน                                                                                         

4.5 แนวทางการจัดการฐานขอมูล การตัดเสียชีวิต วินิจฉัยไมถูกตอง     
แตละรพสตใหตรวจสอบรายนามผูปวยท่ีเสียชีวิตแลวไมตัดออกไมไดกลับมายังงานสารสนเทศเพ่ือประสานกับทาง
งานฐานขอมูลของสสจ. 

 4.6 การจัดสรรงบประมาณ NCD ไปยัง รพ.สต. 
       ประธานแจงเรื่องงบประมาณของ NCD ท่ีไดรับการจัดสรรจาก สปสช. ท่ีผานมาไดพิจารณาจัดสรรลงสู  
รพสต. แบงออกเปนสองสวนคือ 

- จัดสรรจํานวนผูปวยท่ีข้ึนทะเบียน  
- จัดสรรจากคุณภาพการดูแลผูปวยตามตัวชี้วัด          

        ในท่ีประชุมมีการเสนอแนวทางเพ่ือจัดสรรเขาเงินบํารุงของแตละ รพสต.เพ่ือการพัฒนางาน NCD และเปน
ขวัญกําลังใจของบุคลากร ท่ีทํางานโดยไดขอสรุปเปนจัดสรรใหรพสต.รอยละ30 ประธานไดเสนอเพ่ิมอีกรอยละ5  
มติท่ีประชุม เห็นดวย คือ จัดสรรงบNCD ปงบประมาณ2565 และรวมงบประมาณป 2565 ใหรพสตรอยละ35  
ประธานมอบหมายให 

1. หัวหนากลุมการพยาบาล                         คุณชมภูนุช  เศรษฐผล  
2. หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป                     คุณกนกกาญจน   ฤทธิ์เลิศ   
3. ผูชวยเลขานุการงานNCDสสอ.                  คุณวิภาวดี  พงษชื่น 
4. หัวหนางานศูนยประกันและสารสนเทศ         คุณกาจนา  พุทธรักษา   

ดําเนินการกําหนดขอสรุปและเกณฑการจัดสรรใหแตละรพสต.ตามคาผลงาน/คาภาระงาน/ขนาดของรพสต.ตอไป 
 

ปดประชุมเวลา 16.30 น. 
     นางสาวนุสรา วงบุตรดี  พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ ผูจดบันทึกการประชุม   

     นางสาววรชัยากร  จักรอินทร  พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 


