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รายงานการประชุมสานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ครั้งที่ 1 / ๒๕62
วันที่ 22 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุม ชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
**********************************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

น.พ.บุญชัย
นางวันทาย
น.พ.สมยศ
น.พ.ปานเนตร
น.พ.สุเทพ
นางปวีณ์นภา
น.พ.ณรงค์
น.พ.ทวีศิลป์

9. นายชนวีร์
10. น.พ.เจษฎา
11. น.พ.ไชยนันท์
12. น.พ.สมยศ
13. น.ส.ชัญญ์ญาณ์
14. นางนุต
15. น.พ.สวัสดิ์
16. น.พ.อุดม
17. น.พ.สมเกียรติ
18. น.ส.ปนิตา
19. น.ส.อังคณา
20. นางศิริเพ็ญ
21. นางภารณี
22. นางจุฑารัตน์
23. นางสุนันทา
24. นางภัชชา
25. นางกฤติกา
26. น.พ.ธีรชัย
27. น.ส.นภาพร
28. ดร.อัมพร
29. นายภาคภูมิ

ธีระกาญจน์
ไวฉลาด
ศรีจารนัย
ปางพุฒิพงศ์
เพชรมาก
ตั้งทวีรัศม์
สายวงศ์
วิษณุโยธิน
กรีมละ
ฉายคุณรัฐ
ทยาวิวัฒน์
ศรีจารนัย
ชูมาศ
ชูวา
อภิวัจนีวงศ์
ภู่วโรดม
ขานุรักษ์
ธีรสฤษกุล
จรรยากุลวงศ์
ตลับนาค
วสุเสเถียร
มากคงแก้ว
กาญจนพงศ์
บุณยเลขา
อิงคสุวรรณ
ยงชัยตระกูล
ศักดิ์ศิริชัยศิลป์
จันทวิบูลย์
องค์สุริยานนท์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประธาน
แทน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 1
แทน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 4
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 5
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 6
แทน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 7
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 9
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
แทน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 10
แทน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 11
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 12
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 2
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 4
แทน สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 5 และ 13
แทน สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 6
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 11
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 12
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4
แทน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12
แทน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12
แทน อธิบดีกรมการแพทย์
ผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
แทน อธิบดีกรมอนามัย
ผู้อานวยการสานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ กรมอนามัย
30. น.ส.ดาริกา...
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30. น.ส.ดาริกา
31. น.พ.นคร
32. น.ส.อนุสรา
33. นายชาติชาย
34. น.ส.คริสติน่า
35. นางมยุรี
36. น.ส.ดารณี
37. น.ส.กัลลิดา
38. น.ส.นวลภรณ์
39. นางลักษณา
40. น.ส.ปิยะมาศ
41. นางวัชราพร
42. นายวิวัฒน์
43. นางคนึงนิจ
44. นายพีระพล
45. นางวันทาย
46. น.ส.ฐปณภร
47. นางอมรรัตน์
48. นางพัฒฑิกรณ์
49. นางวาสนา
50. นางปาริฉัตร
51. นางดุษฎี
52. นางกองมณี
53. น.ส.ศิญาภัสร์
54. นางแสงจันทร์
55. นายถาวร
56. นายสยาม
57. นายภัทร
58. น.ส.พิมพ์ลดา
59. นายปิยวิทย์
60. นายกรวิษณุ
61. น.พ.วิเชียร
62. นางชนิตา
63. นางชลชื่น
64. น.ส.อินทิรา

มุสิกุล
เปรมศรี
จันทรวงสา
สุวรรณนิตย์
ลี้สุรพลานนท์
เอี่ยมเจริญ
คัมภีระ
แสงปรีชา
เฉยรอด
ว่องประทานพร
แพงลาศ
เห็นใจชน
ชอบดี
แท่นมณี
กล้าหาญ
ไวฉลาด
เจริญวงศ์
ลิ้มจิตสมบูรณ์
ทองคา
โชติชะวารานนท์
ตันติยวรงค์
ทองศิริ
สุรวงษ์สิน
จารัสอธิวัฒน์
ชาติประสิทธิ์
โฮมแพน
อติญาณ์พิพัฒน์
แก่นยะกูล
เลขนอก
ตันติสาครเขต
สุวรรณศรี
เทียนจารุวัฒนา
เกียรติพัฒนกุล
แสนใจกล้า
คาไทย

แทน อธิบดีกรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
แทน อธิบดีกรมสุขภาพจิต
แทน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แทน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
แทน ผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
แทน ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
รองผู้อานวยการกองตรวจราชการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
แทน หัวหน้ากลุ่มประเมินผล
หัวหน้ากลุ่มรับเรื่องร้องเรียน
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ
รก.หัวหน้ากลุ่มทรัพยากรบุคคล
แทน หัวหน้างานตรวจราชการแบบบูรณาการ
แทน หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6
แทน หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8
แทน หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 13
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานด้านคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการกองตรวจราชการ
เลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการอื่น
1. น.พ.ภาณุมาศ
2. น.พ.ชาญวิทย์

ญาณเวทย์สกุล
ทระเทพ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 2
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 8
3. น.พ.ไพศาล...
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3. น.พ.ไพศาล
4. พ.ญ.อัจฉรา
5. น.ส.พินทุสร
6. นางสิริพรรณ
7. นายถาวร
8. นายสุรัติ
9. นายอติชาต

ธัญญาวินิชกุล
นิธิอภิญญาสกุล
เหมพิสุทธิ์
โชติกมาศ
สกุลพาณิชย์
ฉัตรไชยาฤกษ์
หงษ์ทอง

สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 1
สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 9
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4

1. นางดารณี
2. น.ส.มนทิรา

นนทสวัสดิ์ศรี
โชตะสมบูรณ์

3. นางพชรวรรณ
4. นางจิราภรณ์
5. นางอุบลวรรณ
6. นางวิภา
7. นางนัฐษกมล
8. นายสุภาพ
9. นางจีรนันท์
10. น.ส.สุภาพร
11. นางสุภาวดี
12. น.ส.ลภัสสรดา
13. น.ส.ธนิกานต์
14. นายณัฏฐ์ชยันต์
15. น.ส.นิภาพร
16. นางวรรทนี
17. นายชัชพิมุข
18. น.ส.สุภาภรณ์
19. น.ส.ธัญชนก
20. น.ส.สุนาริสา

หนูฤทธิ์
อุ่นเสียม
การสมเจตน์
วงค์เมฆ
ฟ้าบรรเจิด
เก้าซ้วน
ชาญสตบุตร
เฉยทิม
เจติยานนท์
โอสถานนท์
ส้อมโสภณ
บุญล้วน
เข่งดี
พัดมา
ชิณวงศ์
ไทยแท้
เหลืองทองอร่าม
งามทวี

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ กบรส.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักจัดการทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานพิมพ์ดีด ส.3
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธาน กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2...
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12/2561
เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การพยากรณ์แนวโน้มและสถานการณ์โรคที่สาคัญ
นพ.นคร เปรมศรี ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค นาเสนอโดยสรุป ดังนี้
1. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ.2562
จานวนผู้ป่วย ณ สัปดาห์ที่ 1 ของแต่ละปี
ปี พ.ศ.

2562

2561

2560

2559

2558 2557

ป่วย (ราย)

715

279

90

621

717

651

ตาย (ราย)

0+3

1

0

0

0

1

อัตราป่วยต่อแสน

1.08

0.42

0.14

0.95

1.10

1.00

อัตราป่วยตาย(%)

0.42

0.36

0.00

0.00

0.00

0.15

- ตั้งแต่ 1-15 มกราคม 2562 มีผู้ป่วยสะสม 715 ราย ซึ่งมีจานวนผู้ป่วยใกล้เคียงกับ
ปี 2558
- ผลพยากรณ์คาดว่าปี 2562 จะมีผู้ป่วย 94,000 - 95,000 ซึ่งสูงกว่าค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ปี โดยในช่วงฤดูฝนอาจพบผู้ป่วยมากถึง 10,000 รายต่อเดือน
- แนวโน้มจ านวนผู้ป่ว ย เมื่อพิจารณาต่อเนื่องจากปี 2561 ลดลงในทุกภาคยกเว้น
ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร
- การกระจายของผู้ป่วยใน 4 สัปดาห์ 2 ช่วง พบว่าความหนาแน่นของผู้ ป่วยลดลง
ในช่วงสี่สัปดาห์ล่าสุด เมื่อเทียบกับสี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยยังหนาแน่นอยู่ ในกรุงเทพ ปริมณฑล
และจังหวัดใหญ่ทางภาคใต้
- ประเมินความเสี่ยง คาดว่าปี 2562 จะมีการระบาดต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา หากไม่มี
การดาเนินงานป้องกันการระบาดแต่เนิ่นๆ อาจทาให้มีแนวโน้มคล้ายการระบาดในปี 2558 กลุ่มเสี่ยงต่อการป่วย
โรคไข้เลือดออกยังคงอยู่ในกลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี) และวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (15-24 ปี) กลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
เป็นวัยผู้ใหญ่ (อายุ 35 ปีขึ้นไป) โดยเฉพาะในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีโรคประจาตัวเรื้อรัง
- สิ่งที่ได้ดาเนินการ สานักโรคติดต่อนาโดยแมลงร่วมกับ สคร.1 – 12 และสถาบัน
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองได้จัดทารายงานพยากรณ์โรคและประเมินพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกปี 2562 และได้
เผยแพร่ผลการพยากรณ์ไปยังหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังและวางแผนการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก จัดทาแผนการรณรงค์จิตอาสาทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปี 2562 ตลอดทั้งปี
ข้อเสนอแนะสาหรับผู้บริหาร
1. ให้ทุกจังหวัดมีการติดตามสถานการณ์และประเมินพื้นที่เสี่ยงในระดับตาบล หมู่บ้าน
2. ให้ทุกจังหวัด...
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2. ให้ทุกจังหวัดมีการจัด Dead case conference ทุกราย เพื่อลดข้อผิดพลาดในการ
ดูแลผู้ป่วย
3. เร่งรัดการสารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในทุกจังหวัดใน 6ร. และสถานที่
ราชการ โดยเน้นในโรงเรียน วัด และชุมชน
4. ให้ทุกจังหวัดมีการสื่อสารคลินิก ร้านยา ถึงอาการที่ต้องสงสัยไข้เลือดออก ห้ามฉีดยา
ห้ามจ่าย NSAIDs
2. รายงานสถานการณ์หมอกควัน (PM2.5) (ข้อมูลระหว่างวันที่ 14 – 20 มกราคม 2562)
สถานการณ์และคุณภาพอากาศแยกรายภูมิภาค
- กรุงเทพฯ และปริมณฑล สถานการณ์ของวันที่ 20 มกราคม 2562 พบว่า คุณภาพ
อากาศในหลายพื้นที่อยู่ในระดับคุณภาพปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยตรวจพบฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน 2.5 ไมครอน ค่าระหว่าง 44 - 88 µg/m3 เกินมาตรฐาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้แก่ เขตบางขุนเทียน เขตบาง
กะปิ เขตปทุมวัน เขตธนบุรี เขตวังทองหลาง และเขตดินแดง ในพื้นที่ปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
- ภาคกลางและตะวันตก สถานการณ์ของวันที่ 20 มกราคม 2562 พบว่า คุณภาพ
อากาศอยู่ในระดับคุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ตรวจพบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ค่า
ระหว่าง 50 – 69 µg/m3 เกินมาตรฐาน ในพื้นที่ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และตาบลหน้าพระ
ลาน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
- ภาคตะวันออก สถานการณ์ของวันที่ 20 มกราคม 2562 พบว่า คุณภาพอากาศอยู่
ในระดับคุณภาพดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ตรวจพบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ค่าระหว่าง 33 57 µg/m3 เกินมาตรฐาน ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อาเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี และอาเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
- ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ สถานการณ์ของวันที่ 20 มกราคม
2562 พบว่า คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึงคุณภาพปานกลาง โดย ไม่มีจังหวัดที่พบค่าฝุ่นละออง
เกินมาตรฐาน
การเฝ้าระวังโรค สถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ จากมลพิษอากาศฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) กาหนดโรคที่เฝ้าระวังเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ด้านสุขภาพจากมลพิษอากาศ 3 กลุ่มโรคหลัก
ดังนี้
- หอบหืด (Asthma)
- โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
- โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Acute Coronary Disease; ACS)
การเฝ้าระวังข่าวสารจากโซเชียลมีเดีย
- จากระบบเฝ้าระวัง Social media monitoring วันที่ 15-20 มกราคม 2562 เวลา
17.00 น. จานวนการกล่าวถึงคาสาคัญ เช่น PM2.5 N95 มลพิษในอากาศ หมอกควัน ทั้งหมด 70,814 ครั้ง
- ข้อกังวลที่ใช้...
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- ข้อกังวลที่ใช้ประกอบในการสื่อสารความเสี่ยง ได้แก่ การใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
มาตรฐาน N95 ในเด็ก วิธีใช้งาน และวัสดุที่สามารถทดแทนหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองมาตรฐาน N95 ได้ รวมถึง
ผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเกินมาตรฐาน (PM2.5) ต่อสุขภาพ
การสื่อสารความเสี่ยง
- การรับรู้สถานการณ์ความรุนแรงของฝุ่นละอองขนาดเล็ก หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง
- ผลกระทบต่อสุขภาพ ให้ประชาชนตระหนักถึง อาการของโรคระบบทางเดินหายใจ
กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก อาการที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง และวิธีป้องกันค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐาน โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ทางเดินหายใจ, หลอดเลือดหัวใจ)
- หน้ากากป้องกัน ฝุ่นละอองมาตรฐาน N95 วิธีการใช้งานที่ถูกต้ อง การใช้หน้ากาก
อนามัยแบบอื่น/วัสดุอื่นทดแทนสามารถทาได้
- ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ไม่ควรออกกาลังกายกลางแจ้ง
มาตรการที่กรมควบคุมโรคดาเนินการ
- ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกฉิน กรณี PM2.5 กรมควบคุมโรค 5 กลุ่มภารกิจ
ได้แก่ SAT, STAG, Liaison, Logistic และ Risk Comm. โดยมี นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรม
ควบคุมโรค เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
- VDO Conference ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น. ร่วมกับ
สปคม. สคร.4 สคร.5 สคร.6 สานักระบาดวิทยา และสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
3. สถานการณ์การเฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลัน (Acute Flaccid
Paralysis: AFP)
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของงานกวาดล้างโปลิโอ
- การรายงานผู้ป่วย AFP ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย คือมากกว่า 2 ต่อประชากรแสนคนใน
เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ใน 43 จังหวัด โดยไม่มีการรายงานเลยใน 13 จังหวัด
- ความครอบคลุมได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ของเด็กอายุครบ 1ปี ที่ได้รับวัคซีน
OPV IPV จากฐานข้อมูล HDC ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด (90%)
- การเก็บอุจจาระอย่างถูกต้องเหมาะสมต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด (80%) พบว่า ผู้ป่วย
ได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ ขาดการประสานงานและการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยทาให้ไม่มีการติดตามเก็บ
อุจจาระ ในบางกรณีพยาธิสภาพผู้ป่ว ยไม่เอื้ออานวยทาให้ไม่สามารถเก็บอุจจาระได้ เช่น ผู้ป่วยมีอาการหนัก
จาเป็นต้องรอ/ผู้ป่วยอาการดีขึ้นก่อน จึงดาเนินการเก็บอุจจาระได้ และบางกรณีผู้ปกครองไม่ยินยอมให้มีการเก็บ
อุจจาระ หากแพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยไม่ใช่โรคโปลิโอ จึงไม่สั่งเก็บอุจจาระ
- การติดตามอาการผู้ป่วยเมื่อครบ 60 วัน หลังจากมีอาการ AFP ต่ากว่าเกณฑ์ที่
กาหนด (80%) พบว่าไม่มีการส่งรายงานแบบติดตามผู้ป่วยเมื่อครบ 60 วัน บางกรณีไม่สามารถติดตามผู้ป่วยได้
เนื่องจากย้ายที่อยู่
มาตรการการเฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลัน
- เน้นย้าการรายงานผู้ป่วย AFP ในระดับจังหวัด ให้มากกว่า 2 ต่อประชากรแสนคนใน
เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี โดยไม่คานึงคาวินิจฉัยของแพทย์
- เพิ่มความครอบคลุม...
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- เพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน 3 ครั้ง (OPV3) ในเด็กอายุครบ 1 ปี ใน
ระบบปกติตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขให้ได้มากกว่า 90 ในระดับตาบล
- มีการติดตามผู้ป่วยเมื่อครบ 60 วัน ทุกราย หลังจากมีอาการ AFP เพื่อตรวจดูว่า
ผู้ป่วยยังมีอาการอัมพาตหลงเหลืออยู่หรือไม่ ให้ได้มากกว่าร้อยละ 80
- ในผู้ป่วย AFP ทุกรายต้องมีการเก็บอุจจาระเพื่อตรวจสอบว่ามีเชื้อโปลิโอหรือไม่ โดย
เก็บอุจจาระ 2 ครั้ง ภายใน 14 วันหลังมีอาการอัมพาต ตัวอย่างที่ 2 ห่างจากตัวอย่างแรก 24-48 ชั่วโมง ให้ได้
มากกว่าร้อยละ 80
- หน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ สานักระบาดวิทยา สคร. และสสจ. ควรมีการนิเทศ
ติดตามงานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ที่รับผิดชอบเพื่อทาการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมโดยการทา active search และเพื่อ
ทราบสถานการณ์และปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานเฝ้าระวัง AFP โดยควรเริ่มจากพื้นที่ที่มีการรายงานต่า
หรือไม่มีการรายงานเลย
- ควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการเฝ้าระวัง AFP ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและ
ตระหนักถึงความสาคัญและแนวทางการเฝ้าระวั ง และที่สาคัญควรมีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจระบบ
การเฝ้าระวังและรายงานผู้ป่วย AFP ให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับทราบ โดยเน้นการทา
ความเข้าใจที่ถูกต้องของแพทย์ ทั้งแพทย์ที่จ บใหม่ แพทย์ทั่วไป หรือ กุมารแพทย์ ในการรายงานผู้ป่วย AFP
เนื่องจากแพทย์จะเป็นผู้ที่พบผู้ป่วย และตรวจจับกลุ่มอาการ AFP ได้เป็นด่านแรก
มติที่ประชุม

1) รับทราบ
2) มอบสานักระบาดดาเนินการ
- โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ขอให้ กรมควบคุมโรคสนับสนุนวัคซีนให้เพียงพอ
- ขอให้เร่งรัดปิด gab coverage vaccine หัด

3.2 การบริหารจัดการงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2562 และการเตรียมการปี 2563
นางมยุรี เอี่ยมเจริญ ผู้แทนกองบริหารการสาธารณสุข นาเสนอโดยสรุป ดังนี้
1. งบลงทุนค่าสิ่งก่อสร้างผูกพัน ปี 2561 (รายเขต) ที่ยังไม่ลงนามสัญญา ณ วันที่ 17 มกราคม
2562 ก่อสร้างผูกพัน 53 หน่วย ลงนามแล้ว 50 หน่วย ได้ผู้รับจ้างลงนาม (รอลงนาม) 2 หน่วย ไม่ได้ผู้รับจ้าง 1
หน่วย ดังนี้
1.1 เขต 1 อาคารผู้ป่วยใน รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ขั้นตอนปัจจุบัน จ.เชียงราย
ส่งหนังสือขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมมายัง กบรส.เมื่อ 18 ต.ค. 61 ปัจจุบัน สงป.เห็นชอบวงเงิน 145.2 ลบ. เมื่อ
21 พ.ย. 61 แต่ให้ขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมกับ ครม. คาดว่าจะลงนามสัญญา ก.พ. 62
1.2 อาคารแฟลตแพทย์ 40 ยู นิต รพ.กระบี่ ไม่ มีผู้ เสนอราคา อยู่ ระหว่า งจัง หวั ด
ดาเนินการแจ้ง ผวจ.
1.3 อาคารเรียนและหอนอน วพบ.ราชบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนออนุมัติสั่งจ้าง คาด
ว่าจะลงนามสัญญาภายใน ม.ค. 62
2. ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บท เนื้อหาตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีประเด็นสาคัญ ดังนี้
2.1 เป้าหมายการใช้...
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2.1 เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 20 ไตร
มาสที่ 2 ร้อยละ 45 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 65 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100
2.2 มาตรการด้านการงบประมาณ โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วมีความ
สอดคล้ อ งกั บ แผนแม่บ ท (1) ขอให้ เ ร่ งรั ด ดาเนิ น การให้ เ ป็น ไปตามแผนการปฏิบั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณต่อไป (2) สงป. จะจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ส่วนที่เหลือภายใน ธ.ค. 61 (3) รายการผูกพัน
ให้ส่วนราชการที่ได้รับผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เร่งรัดเสนอผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ สงป. พิจารณาความเหมาะสม
ของราคาเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้เร่งดาเนินการก่อหนี้ผูกพันต่อไป กรณีที่ยังไม่ ทราบผลการจัดซื้อจัดจ้างให้
ส่วนราชการส่งรายละเอียดประกอบให้ สงป. พิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้วหากไม่เกินวงเงินที่สานักงบประมาณให้ความเห็นชอบ ให้แจ้ง สงป. ทราบ
และดาเนินการทาสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อไปได้
3. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2562 ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
- ผลการเบิกจ่ ายงบลงทุ นปี 2562 ผลการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง PO 32.28%
เบิกจ่ายสะสม 11.68 % ผลการใช้จ่ายงบลงทุน 43.96%
4. ผลการดาเนินงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ วันที่ 10 มกราคม 2562
- ครุภัณฑ์ 7,591 หน่วย ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 9.3% ได้ผู้รับจ้าง 13.7% ลงนามแล้ว 77%
- ก่อสร้างปีเดียว 928 หน่วย ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 24.9% ได้ผู้รับจ้าง 28.9% ลงนาม
แล้ว 44.9% คืนงบประมาณ 1.3%
- ก่อสร้างผูกพัน 32 หน่วย ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 68.8% ได้ผู้รับจ้าง 28.1% ลงนามแล้ว 3.1%
5. ผลการดาเนินงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (รายเขต) ณ วันที่ 17 มกราคม 2562
- ลงนามสัญญาครบทุกรายการ
- ลงนามแล้ว
5,845 หน่วย (77 %)
- ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) 1,039 หน่วย (13.69%)
- ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง
707 หน่วย (9.31%)
6. ผลการดาเนินงาน งบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้างปีเดียว (รายเขต) ณ วันที่ 17 มกราคม 2562
- ลงนามสัญญาครบทุกรายการ
- ลงนามแล้ว
417 หน่วย (44.9 %)
- ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) 268 หน่วย (28.9%)
- ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง
231 หน่วย (24.9%)
- คืนงบประมาณ
12 หน่วย (1.3%)
7. ผลการดาเนินงาน งบลงทุน ค่าสิ่งก่อผูกพัน (รายเขต) ณ วันที่ 17 มกราคม 2562
- ก่อสร้างผูกพัน
32 หน่วย
- ได้ผู้รับจ้างแล้ว
9 หน่วย
- ลงนามแล้ว
1 หน่วย
ทั้งนี้สามารถดูผลการดาเนินงาน รายเขตโดยละเอียด ตามเอกสารดาวน์โหลดดังนี้ :
https://goo.gl/PcZ7bJ
8. กบรส.ขอความ...
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8. กบรส. ขอความร่วมมือจังหวัด ที่ได้รับรายการบ้านพักงบกลางปี 2562 รับ BOQ ที่ กบรส.
ส่วนรายการใดใช้แบบเอกชน ขอให้เร่งดาเนินการส่งให้ กบรส.เพื่อส่งสานักงบประมาณต่อไป
มติที่ประชุม

1) รับทราบ
2) ขอให้ทุกเขตช่วยตรวจสอบความถูกต้อง และความพร้อมการดาเนินงานของรายการ
งบลงทุนปี 63 หากพบข้อผิดพลาด ขอให้แจ้ง กบรส. รายการใดที่ยังไม่พร้อมขอให้ตัดออก
3) มอบ กบรส. ดังนี้
- งบลงทุน ค่าครุ ภัณฑ์สิ่ งก่อ สร้าง ขอให้ กบรส.รวบรวมข้อมูล เชิงคุณภาพรายงาน
ผตร./สธน. เพื่อการติดตามผลการดาเนินงาน
- การรายงานผลการดาเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณ ขอให้ กบรส. พิจารณา
นาเสนอกราฟหรือแผนภูมิ แยกรายเขตในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และเหมาะสมกับค่าสถิติ
- งบลงทุนปี 2562 รายการที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว กบรส.ควรดาเนินการได้ทันทีไม่ต้องรอ
เขตส่งเข้ามาอีก
3.3 โครงการส่งเสริ มสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสาหรั บเด็กและเยาวชนปีงบประมาณ 2562 ตาม
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อานวยการสานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย นาเสนอข้อมูลโดยสรุป
ดังนี้
1. ความก้าวหน้าการดาเนินงาน (ในโรงเรียน: ต้นแบบนวัตกรรมการจัดการน้าฝน)
ส ารวจข้ อ มู ล สถานการณ์ ก ารจั ด การคุ ณ ภาพน้ าบริ โ ภค ในโรงเรี ย น ตชด. จ.
นครศรีธรรมราช และ จ.กระบี่ ในพื้นที่โรงเรียน ตชด. 5 แห่ง ได้แก่
- ศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง จ.นครศรีธรรมราช
- ศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี จ.นครศรีธรรมราช
- โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย จ.นครศรีธรรมราช
- โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง จ.นครศรีธรรมราช
- ศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ จ.กระบี่
ได้ดาเนินการ เก็บข้อมูลการจัดการคุณภาพน้าบริโภคในพื้นที่ เสนอแนวทาง คาแนะนา
การจัดการคุณภาพน้าบริโภคกับครู และผู้ดูแลระบบน้าของโรงเรียน จัดกระบวนการฝึกอบรม และสาธิตการใช้ชุด
ตรวจคุณภาพน้าแบบง่าย (อ11) และการดูแลรักษาเครื่องกรองน้า การล้างภาชนะเก็บน้า ให้กับครู นักเรียน และ
แกนนาชุมชน
2. การดาเนิน งานรั บเสด็จฯ ที่ผ่ านมาร่ว มกับ ครูใหญ่โ รงเรียน/สสจ./สสอ./รพ.สต.ในพื้นที่
เตรียมการและรับเสด็จ ดังนี้
- 13-14 ธ.ค. 61 ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- 17-19 ธ.ค. 61 ที่ จังหวัดตาก
- 20 ธ.ค. 61 ที่ จังหวัดสระแก้ว
- 22 ม.ค. 62 ที่ รร.ตชด. ไลอ้อนมหาจักร 9 จ.เชียงใหม่
แผนกาหนดการเสด็จฯ เยี่ยมโครงการ กพด. ดังนี้
- 28 ม.ค. 62 ร.ร.ตชด.ตะโกปิดทอง จ.ราชบุรี / อุทยานธรรมชาติวิทยา
- 29 ม.ค. 62...
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- 29 ม.ค. 62 ร.ร.ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา จ.สุรินทร์ / ร.ร.ตชด.ศ.ดร.เนวิล สคริม
ซอว์ จ.อุบลราชธานี / ศกร.ตชด.บ้านป่าหญ้าคา จ.อุบลราชธานี
- 6-8 ก.พ. 62 จ.อุทัยธานี ชัยนาท
- 11-15 ก.พ. 62 จ.เชียงราย พะเยา / ร.ร.ตชด.อาชีวศึกษาเชียงรายพะเยา/ ร.ร.
ตชด.สมถวิลจินตมัย / ร.ร.ตชด.บารุง 41 / ศกร.ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก
- 17 – 20 ก.พ. 62 จ.สกลนคร บึงกาฬ นครพนม / ร.ร.ตชด.บ้านหาดทรายเพ /
ศกร.ตชด.บ้านห้วยปากม่วง / ร.ร.ตชด.บ้านหนองตะไก้ / ร.ร.ตชด.บ้านนาแวง / ร.ร.ตชด.บ้านห้วยเป้า / ร.ร.
ตชด.บ้านหนองแคน /ร.ร.ท่านผู้หญิงจันทิมา
- 4-6 มี.ค. 62 จ.ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ / ร.ร.กันทรลักษณ์ธรรมวิทย์ จ.ศรีสะเกษ / ร.ร.วัด
สระกาแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ
- 13-16 พ.ค. 62 จ.น่าน โครงการรักษ์ป่าน่าน / ศกร.ตชด.บ้านห้วยปุ้ม จ.น่าน / วัด
พระธาตุแช่แห้ง ประชุมวิชาการพระพุทธศาสนา / ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ จ.พะเยา
การเตรียมการรับเสด็จ
- ร่วมกับ สสจ./สสอ./รพ.สต. เก็บตัวอย่างน้าบริโภคจาก รร.ตชด.ส่งตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้า สารวจข้อมูลการใช้น้าอุปโภคบริโภค และให้คาแนะนาในการแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพน้า
บริโภค
- ประสานครูใหญ่ รร.ตชด.เตรียมข้อมูลด้านการจัดการน้าบริโภคเพื่อถวายรายงาน
3. การดาเนินการต่อเนื่อง
กรมอนามัย ร่วมกับศูนย์อนามัย/สสจ./สสอ./รพ.สต.ในพื้นที่ เฝ้าระวัง และปรับปรุง
คุณภาพน้าบริโภคใน รร.ตชด. ดังนี้
- ม.ค. 62 จ.เชียงใหม่ ราชบุรี สุรินทร์ อุบลราชธานี
- ก.พ. 62 จ.ชัยนาท เชียงราย พะเยา สกลนคร บึงกาฬ นครพนม เลย ศรีสะเกษ
- มี.ค. 62 จ.บุรีรัมย์
- พ.ค. 62 จ.น่าน พะเยา
4. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
4.1 จังหวัด
- เก็บตัวอย่างน้าตรวจเฝ้าระวัง สารวจสถานการณ์คุณภาพน้าบริโภค และให้คาแนะนา
โรงเรียน
- ส่งเสริมให้ สสอ./รพ.สต. แกนนาชุมชน ประชาชน ครู นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การเฝ้าระวัง และการจัดการคุณภาพน้าบริโภคในชุมชนและโรงเรียนได้ด้วยตัวเอง
- ให้ ก ารสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และต่ อ ยอดการจั ด การน้ าฝนเป็ น แหล่ ง น้ าบริ โ ภค ใน
โรงเรียน ตชด. และชุมชน
4.2 เขตสุขภาพ
- กาหนดนโยบาย โครงการส าคัญและเร่งด่ ว นระดั บจังหวัดที่ต้ องมีการดาเนินการ
ร่วมกันในทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กนักเรียน และ
ประชาชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารตามโครงการพระราชดาริ
- กากับ ติดตามผลการดาเนินงานในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
เป็นรูปธรรม
มติที่ประชุม 1) รับทราบ
2) ขอให้ทุกเขต...
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2) ขอให้ทุกเขตสื่อสารให้ จังหวัดที่มี รร.ตชด. และ รร.สังกัดอื่นๆ ที่ สมเด็จพระเทพฯ
มีแผนกาหนดการเสด็จฯ เยี่ยมโครงการ กพด. ให้เร่งรัดการเตรียมความพร้อมข้อมูลในการถวายรายงานด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะคุณภาพน้า และรายงานให้ ผตร./สธน. ทราบด้วย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ยีนแพ้ยา
น.พ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นาเสนอโดยสรุป ดังนี้
1. กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดให้บริการ เพื่อป้องกันภาวะแพ้ยา
รุนแรงทางผิวหนังในผู้ป่วยชาวไทย และถือเป็นการยกระดับมาตรฐานบริการสาธารณสุขของประเทศ จากเดิมที่ทา
ได้เพียงตามดูแลรักษาเมื่อเกิดภาวะผื่นแพ้ยารุนแรง เปลี่ยนแปลงไปสู่การป้องกันการเกิดผื่นแพ้ยารุนแรงด้วยได้
ด้วยวิทยาการสมัยใหม่ สปสช. ได้มอบให้โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) ประเมิน
ความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการตรวจนี้ ผลการศึกษาพบว่าการให้บริการตรวจคัดกรองยีน HLA-B*1502 ก่อน
ให้ยาคาร์บามาซีปีน มีประสิทธิผลทาให้จานวนผู้ป่วยที่เกิดผื่นแพ้ยากลุ่ มสตีเวนส์ จอห์นสัน ซินโดรม ลดลงได้ถึง
ร้อยละ 88 ลดโอกาสความพิการและเสียชีวิต และมีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่คัดกรอง ที่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายจากการรักษาผู้ป่วยแพ้ยาและการสั่งจ่ายยากันชักรายการอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะสตีเวนส์ จอห์นสัน ซิน
โดรม
สาหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจยีน HLA ในผู้ป่วยโรคลมชักอยู่ที่ 1,000 บาท/ราย โดยปี 2561
คาดการณ์จานวนผู้ป่วยโรคลมชักที่รักษาด้วยยาคาร์บามาซีปีน และต้องรับการตรวจยีน HLA เพื่อลดความเสี่ยง
จากภาวะสตีเวนส์ จอห์นสัน ซินโดรม มีจานวน 10,000 ราย รวมเป็นงบประมาณ 10 ล้านบาท คาดว่ามูลค่า
ประหยัดค่าใช้จ่ายจากค่ารักษาเป็นจานวน 256.18 ล้านบาท
หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารตรวจยี น แพ้ ย า ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ 14 แห่ ง ทั่ ว ประเทศ
(เชียงใหม่/เชียงราย/พิษณุโลก/นครสวรรค์/สมุทรสงคราม/ชลบุรี/ขอนแก่น/อุดรธานี/นครราชสีมา/อุบลราชธานี/
สุราษฎร์ธานี/ตรัง/สงขลา/ภูเก็ต) ค่าบริการฟรีตามสิทธิประโยชน์ของบุคคล และให้บริการในหน่วยงานกระทรวง
สาธารณสุข สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 2 พิษณุโลก ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 12 สงขลา และในโรงเรียนแพทย์ รพ.รามาธิบดี รพ.
จุฬาลงกรณ์ และ รพ.ศิริราช
2. สิทธิเบิกค่าตรวจยีนแพ้ยา
- ผู้ป่วยที่มีสิทธิเบิกค่าตรวจ ได้แก่ ข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง) บัตรทอง (สปสช) ที่เป็น
ผู้ป่วยโรคลมชัก
- ผู้ ป่ ว ยที ไ ม่ มี สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า ตรวจ บั ต รทองที่เ ป็ น ผู้ ป่ ว ยด้ ว ยโรคอื่ น ที่ ไม่ ใ ช่ โ รคลมชั ก
ประกันสังคม
3. ความก้าวหน้าการดาเนินงานตรวจยีนแพ้ยา Carbazepine 1-18 มกราคม 2562
เขตสุขภาพที่
ศวก ที่
จังหวัด
จานวนเป้าหมาย จานวนตรวจ
(ราย)
(ราย)
1
1
เชียงใหม่
1/1
เชียงราย
800
1
2
2
พิษณุโลก
800
2
3
3
นครสวรรค์
800
1
เขตสุขภาพที่...
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เขตสุขภาพที่

ศวก ที่

4
5
6
7
8
9
10
11

4/เขต13
5
6
7
8
9
10
11
11/1
12
12/1
รวม

12

มติที่ประชุม

จังหวัด
สระบุรี
สมุทรสงคราม
ชลบุรี
ขอนแก่น
อุดรธานี
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
สุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต
สงขลา
ตรัง

จานวนเป้าหมาย
(ราย)
1200
800
800
800
800
800
800
800

จานวนตรวจ
(ราย)
2
0
0
1
0
0
0
0

800

0

10,000
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1) รับทราบ
2) การดาเนินงานการตรวจยีนแพ้ยา Carbazepine ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ควรเร่งรัด

การส่งตรวจ
3) ในกรณี ที่ ผู้ ป่ ว ยต้ อ งใช้ ย า CBZ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะดาเนินการตรวจให้

สามารถเบิ ก ได้ ต ามสิ ท ธิ์ ถ้ า เบิ ก ไม่ ไ ด้

4.2 รายงานความก้าวหน้างบสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการของกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพ
น.พ.ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ นาเสนอโดยสรุป ดังนี้
1. สรุปการดาเนินงานโครงการสนับสนุนบริการและวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพ
ระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพ
1.1 อยู่ระหว่างตรวจสอบงบประมาณและขออนุมัติ 9 เขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่
2 ,3 ,4 ,5 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 จานวนทั้งสิ้น 44 โครงการ จานวนเงินทั้งหมด 8,947,088 บาทคิดเป็นร้อย
ละ 75
1.2 รอโครงการ 3 เขตสุ ข ภาพ ได้ แ ก่ เขตสุ ข ภาพที่ 1 ,6 ,7 จ านวนทั้ ง สิ้ น 10
โครงการ จานวนเงินทั้งหมด 3,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25
2. ขั้นตอนการอนุมัติโครงการ
2.1 เขตสุขภาพส่งโครงการมายัง สานักนิเทศระบบการแพทย์
2.2 สานักนิเทศระบบการแพทย์ นาส่ง สานักยุทธศาสตร์การแพทย์
2.3 สานักยุทธศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบความถูกต้องนาส่งกองคลัง
2.4 กองคลังตรวจสอบส่งกลับ สานักยุทธศาสตร์การแพทย์ เสนอ อธิบดีกรมการแพทย์
2.5 แจ้งสานักยุทธศาสตร์การแพทย์และสานักนิเทศระบบการแพทย์ดาเนินการ
2.6 แจ้งกองคลัง โอนเงินงบประมาณไปยัง DMS Regional Offices
2.7 แจ้ง สนง.เขต ของ สป. อนุมัติและสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
ทั้งนี้ทุกขั้นตอนใช้ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 10 – 15 วัน
3. ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณที่โอนไปให้ DMS Regional Offices
3.1 ผอ.รพ.ที่เป็น...
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3.1 ผอ.รพ.ที่เป็นที่ตั้งของ DMS Regional Offices มีอานาจอนุมัติและเบิกจ่าย
งบประมาณดาเนินการตามโครงการฯ
3.2 ผู้ ขออนุ มั ติด าเนิ นงานตามโครงการฯ และยื มเงิน คือ ผอ./รองผอ./นวก.สธ./
เจ้าหน้าที่การเงินประจา DMS Regional Offices
3.3 ผอ./รองผอ./นวก.สธ./เจ้าหน้าที่การเงินประจา DMS Regional Offices เข้าร่วม
บริหารจัดการและร่วมกิจกรรมตามแผนงานโครงการฯ ขอให้ส่งเรื่องเบิกก่อนใช้เงินโครงการอย่างน้อย 2 สัปดาห์
3.4 ผอ./รองผอ./นวก.สธ./เจ้าหน้าที่การเงินประจา DMS Regional Offices ส่ง
รายละเอียดค่าใช้จ่ายการใช้งบประมาณโครงการตามระเบียบราชการ รวมทั้งสรุปผลการดาเนินงานส่งกรมการ
แพทย์หลังเสร็จสิ้นโครงการ
4. รายละเอียดโครงการรายเขตสุขภาพ ตามเอกสารดาวน์โหลดดังนี้ https://goo.gl/NnQJnR
มติที่ประชุม

1) รับทราบ
2) โครงการที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น อยู่ ร ะหว่ า งรอผู้ ต รวจลงนาม และปรั บ แก้ ไ ข
งบประมาณโครงการ 3 เขตสุขภาพ จานวน 10 โครงการ คิดเป็น 25 % ขอให้ทุกเขตเร่งรัดการดาเนินการ
4.3 การจัดทาฐานข้อมูลและขับเคลื่อนดาเนินงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์
น.พ.วิเชียร เทียนจารุวัฒนา ผู้อานวยการกองตรวจราชการ นาเสนอโดยสรุป ดังนี้
1. การขับเคลื่อน ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2560 กาหนด
เป้าหมาย วัดต้นแบบ 1 วัด : 1 รพ. หรือ รพ.สต. เป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ระยะสั้น 2 เดือน : ส.ค. – ก.ย. 61 ภาคอีสาน 20 วัด (1 วัด/จังหวัด) จาก
การติดตามผลการดาเนินการพบว่ายังไม่บรรลุเป้าหมาย
ระยะที่ 2 ระยะสั้น 5 เดือน : ธ.ค. 61 ทั่วประเทศ (ภาคอีสาน ภาคเหนือ) 50 วัด
ทั้งนี้ กตร. ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ธ.ค.61 โดยมีหนังสือ ขอให้ดาเนินการส่งไป
ยังพื้นที่ภาคอีสาน และภาคเหนือ สามารถดาเนินการได้เลย ในขณะนี้ผลการดาเนินการยังไม่เต็ม 100%
ระยะที่ 3 ปี 2562 : ม.ค. – ธ.ค. 62 ขยายผลทุกจังหวัด 5,000 วัด
2. เป้าหมายกิจกรรมในการ ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์/วัด
1) อบรมพระคิลานุปัฏฐาก (อสว.) โดยมีกรมอนามัยเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
2) วัดส่ งเสริมสุ ขภาพ มีโครงสร้างพื้นฐานการดูแลสุ ขภาพพระสงฆ์ เน้นสร้างเสริม
สุขภาพพระสงฆ์และสร้างอนามัยสิ่งแวดล้อมของวัดที่เอื้อต่อสุขภาพ เช่น มีกุฏิสงฆ์อาพาธ การดูแลพระสงฆ์ที่อยู่
ภาวะติดเตียง โดยมี สป. และ กรมอนามัย ดาเนินการร่วมกัน
3) ตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ในวัดทุกรูป สป.และกรมอนามัย ดาเนินการร่วมกัน
4) จัดทาฐานข้อมูลพระสงฆ์ พระทาบัตรประจาตัวประชาชน ดาเนินการโดยสานักงาน
พุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ อปท.
5) วัดร่วมพัฒนาชุมชนคุณธรรม ตามโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
(บ้าน วัด โรงเรียน) ดาเนินการโดยกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา
เป้าหมายการดาเนิน...

14
เป้าหมายการดาเนินการ คือ การจับคู่วัด 1 วัด : 1 รพ. (รพศ./รพท./รพช./รพสต.)
ต้องดาเนินการให้ครบทั้ง 5 กิจกรรม
3. ระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health Information System) กองตรวจ
ราชการได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์และขับเคลื่อนฐานข้อมูลให้ครอบคลุม ประกอบ
ไปด้วย Standard Codes, Standard data set, Single Data center และ Standard report โดยแบ่งระดับ
ของข้อมูลออกเป็น พระ สามเณร วัด รพ./รพ.สต. ข้อมูลแต่ละระดับประกอบไปด้วย
1) พระ สามเณร เลข 13 หลัก ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลสุขภาพ
2) วัด ที่ตั้ง ประเภท รหัสวัด จานวนพระ สามเณร กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่เป็นโรค
สิ่งแวดล้อม พระศิลานุปัฏฐาน โยมอุปัฏฐาน และผู้ปรุงอาหาร
3) รพ./รพสต. ที่ตั้ง ประเภท รหั ส รพ. วัดที่ดูแล ทีมตรวจคัดกรอง ทีมดูแลพระ/
สามเณร กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง: Care Plan กลุ่มที่เป็นโรค: Care Plan คู่มือดูแลสุขภาพเบื้องต้น พัฒนาวัดส่งเสริม
สุขภาพ
4. การขับเคลื่อนการดาเนินการ
1) การขับเคลื่อนระดับประเทศ ประกอบไปด้วย ฝ่ายปกครองสงฆ์(มหาเถระสมาคม)
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์
2) การขับเคลื่อนระดับจังหวัด ในการบริหาร จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญ
สุขภาพพระสงฆ์ระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย เจ้าคณะจังหวัด และ นพ.สสจ. (สป. มีหนังสื อขอให้ สสจ.
ดาเนินการแล้ว)
3) การขับเคลื่อนระดับพื้นที่ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่สาคัญคือ วัด(เจ้าคณะ
ตาบล) ชุมชน และ รพ.
ในระดับตาบล จัดให้มีชุดความรู้สุขภาพ แจกเพื่อเป็นความรู้ให้แก่ ร้านค้า และ แม่บ้าน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาหารของพระสงฆ์
ใน รพ. ขอให้มีทีมแพทย์ประจาวัด ดาเนินการ ตรวจคัด กรองสุขภาพ (Helathy, Risk,
Disease + Care Plan) ให้ความรู้ด้านสุขภาพ และจัดสภาพแวดล้อม (สุขา ขยะ สุนัข แมว แหล่งลูกน้า) และสิทธิ
รักษาพยาบาล ตามเลขประจาตัว 13 หลัก
5. ผลการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ปี 2561 (เป้าหมาย 50 วัด/รพ.)
จากการดาเนินการในเขตสุขภาพที่ 1, 7, 8 ,9, 10 ดาเนินการได้ 53 วัด โดยมี
พระสงฆ์และสามเณรที่ได้รับการตรวจสุขภาพครบทุกรูป 810 รูป ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม 125 รูป แบ่งออก
ตามกิจกรรมได้ดังนี้
1) อบรมพระคิลานุปัฏฐาก (อสว.) ครบ 53 วัด
2) วัดส่งเสริมสุขภาพ ครบ 53 วัด
3) ตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ครบ 53 วัด
4) จัดทาฐานข้อมูลพระสงฆ์ พระทาบัตรประจาตัวประชาชน ดาเนินการได้ 48 วัด
5) วัดร่วมพัฒนาชุมชนคุณธรรม (บวร) ดาเนินการได้ 42 วัด)
ในกิจกรรมที่ดาเนินการไม่ครบทั้ง 53 วัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาลังดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง
6. เป้าหมายการ...
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6. เป้าหมายการดาเนินงาน ปี 2562 – 2563
รพ.ทุกระดับจับคู่ 1 วัด 1 รพ. (รพศ./รพท./รพช./รพสต.) กาหนดเป้าหมายปี 2562
จานวน 5,000 วัด ขยายผลทุกจังหวัด โดยแบ่งเป้าหมายออกเป็น 5 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1
เป้าหมาย 1,500 วัด ภายใน 29 มี.ค. 62
ระยะที่ 2
เป้าหมาย 1,500 วัด ภายใน 28 มิ.ย. 62
ระยะที่ 3
เป้าหมาย 1,000 วัด ภายใน 30 ก.ย. 62
ระยะที่ 4
เป้าหมาย 1,000 วัด ภายใน 30 ธ.ค. 62
ระยะที่ 5
ครบ 10,760 วัด
ภายใน 30 ธ.ค. 63
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเรื่องงบกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่ได้รับการจัดสรร ดังนี้
1. บ้านพัก 521 แห่ง ฝาก ผตร./สธน.แจ้งพื้นที่ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.
2562 บ้านพักที่เป็นงบปีเดียวให้หาผู้รับจ้างให้ทันภายในไตรมาส 2
2. งบพัฒนา รพ.สต.ในส่วนที่ดาเนินการจัดบริการ รพ.สต.ขนาดใหญ่ (L size) ขาลง ได้แก่ งบ
ครุ ภัณฑ์ เครื่องวัดความดัน AGV ทั้งขาขึ้นและขาลงสามารถเหลื่อมเวลาและเกลี่ ยในจังหวัดได้ ขอให้ เร่ง
ดาเนินการภายใน มี.ค. 2562
3. เร่งรัดดูแลระบบ Primary Care ตาม พรบ.สุขภาพปฐมภูมิ
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 กาหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 (ช่วงบ่าย)
เลิกประชุมเวลา 13.00 น.

นางสาวอินทิรา คาไทย
สรุปรายงานการประชุม
นางชลชื่น
แสนใจกล้า
สรุปรายงานการประชุม
นางชนิตา
เกียรติพัฒนกุล ตรวจรายงานการประชุม

