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รายงานการประชุมสานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ครั้งที่ 12 / ๒๕61
วันที่ 18 ธันวาคม 2561
ณ ห้องประชุม สานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ อาคาร 5 ชั้น 8 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
**********************************
ผู้มาประชุม
1. น.พ.บุญชัย
2. นางโกสุม
3. น.พ.ภานุมาศ
4. น.พ.ปานเนตร
5. น.พ.สุเทพ
6. นางปวีณ์นภา
7. น.พ.ณรงค์
8. น.พ.พิทักษ์พล
9. น.ส.นภาพร
10. น.พ.ไชยนันท์
11. น.พ.สวัสดิ์
12. น.พ.สมยศ
13. น.ส.ชัญญ์ญาณ์
14. นางรัตติยา
15. น.พ.อุดม
16. นางวิภา
17. นางนัษฐกมล
18. น.ส.ปนิตา
19. น.ส.อังคณา
20. นางจารุภา
21. นางสิริพรรณ
22. นางจุฑารัตน์
23. นางสุนันทา
24. น.ส.คริสติน่า
25. น.พ.สมฤกษ์
26. น.ส.ปาริฉัตร
27. นางดลธวรรณ
28. น.พ.เอกชัย
29. ดร.อัมพร
30. นายภาคภูมิ

ธีระกาญจน์
สาลี
ญาณเวทย์สกุล
ปางพุฒิพงศ์
เพชรมาก
ตั้งทวีรัศม์
สายวงศ์
บุณยมาลิก
บุตรจันทร์
ทยาวิวัฒน์
อภิวัจนีวงศ์
ศรีจารนัย
ชูมาศ
ฤทธิรงค์
ภู่วโรดม
วงค์เมฆ
ฟูาบรรเจิด
ธีรสฤษกุล
จรรยากุลวงศ์
จานงศักดิ์
โชติกมาศ
มากคงแก้ว
กาญจนพงศ์
ลี้สุรพลานนท์
จึงสมาน
จอมกัน
อุนนะนัทน์
เพียรศรีวัชรา
จันทวิบูลย์
องค์สุริยานนท์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประธาน
แทน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 1
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 2
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 5
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 6
แทน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 7
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 9
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 11
แทน สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 2
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 3
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 4
แทน สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 5 และ 13
แทน สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 9
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 11
แทน สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 12
แทน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12
แทน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แทน อธิบดีกรมสุขภาพจิต
แทน อธิบดีกรมอนามัย
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ผู้อานวยการสานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ กรมอนามัย
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31. น.ส.พรเพชร
32. น.ส.ดาริกา
33. น.พ.นคร
34. น.ส.ปาริฉัตร
35. นายสมศักดิ์
36. นายฆณายุทธ
37. นางดลนภัส
38. ร.อ.น.พ.อัจฉริยะ
39. นายพิเชษฐ์
40. นางสุนีย์
41. นางวัชราพร
42. นางลักษณา
43. นายวิวัฒน์
44. นางคนึงนิด
45. นางโกสุม
46. น.ส.ฐปณภร
47. นายอติชาต
48. นางอมรรัตน์
49. นางพัฒฑิกรณ์
50. น.ส.ลภัสรดา
51. นางปาริฉัตร
52. นางดุษฎี
53. นางกองมณี
54. นางศิริเพ็ญ
55. น.ส.ศิญาภัสร์
56. น.ส.ศิรประภา
57. นายถาวร
58. นายชิตชนินทร์
59. นายสยาม
60. นายภัทร
61. น.ส.พิมพ์ลดา
62. นายปิยวิทย์
63. นายกรวิษณุ
64. น.พ.วิเชียร
65. น.ส.นวลภรณ์
66. นางชนิตา
67. น.ส.อินทิรา

ศักดิ์ศิริชัยศิลป์
มุสิกุล
เปรมศรี
จอมกัน
กรีชัย
ศรีงามเมือง
สุทธิวงศ์
แพงมา
หนองช้าง
สว่างศรี
เห็นใจชน
ว่องประทานพร
ชอบดี
แท่นมณี
สาลี
เจริญวงศ์
หงษ์ทอง
ลิ้มจิตสมบูรณ์
ทองคา
สระดอกบัว
ตันติยวรงค์
ทองศิริ
สุรวงษ์สิน
ตลับนาค
จารัสอธิวัฒน์
กุลเกษ
โฮมแพน
นิยมไทย
อติญาณ์พิพัฒน์
แก่นยะกูล
เลขนอก
ตันติสาครเขต
สุวรรณศรี
เทียนจารุวัฒนา
เฉยรอด
เกียรติพัฒนกุล
คาไทย

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ กรมอนามัย
แทน อธิบดีกรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
แทน อธิบดีกรมสุขภาพจิต
แทน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แทน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แทน ผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ผู้อานวยการสานักประสานการแพทย์ฉุกเฉิน
หัวหน้ากลุ่มประเมินผล
หัวหน้ากลุ่มรับเรื่องร้องเรียน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
รก.หัวหน้ากลุ่มอานวยการ
รก.หัวหน้ากลุ่มทรัพยากรบุคคล
แทน หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8
แทน หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12
แทน หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 13
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานด้านคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการกองตรวจราชการ
เลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการอื่น
1. น.พ.สุระ
2. น.พ.ชาญวิทย์
3. น.พ.ธงชัย
4. น.พ.เจษฎา
5. น.พ.อภิชาติ
6. น.พ.สวัสดิ์
7. น.พ.ทวีศิลป์
8. นางภารณี
9. นายถาวร
10. นายสุรัติ

วิเศษศักดิ์
ทระเทพ
กีรติหัตถยากร
ฉายคุณรัฐ
รอดสม
อภิวัจนีวงศ์
วิษณุโยธิน
วสุเสถียร
สกุลพาณิชย์
ฉัตรไชยาฤกษ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 4
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 8
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 10
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 12
สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 6
สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 8
สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 10
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2

แสนใจกล้า
การสมเจตน์
หนูฤทธิ์
สาสุธรรม
เฉยทิม
จุลหิรัญ
เจติยานนท์
ชิณวงศ์
นิลวัตร
กรีมละ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักจัดการทั่วไปชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอนามัย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางชลชื่น
2. นางอุบลวรรณ
3. นางพชรวรรณ
4. น.ส.กิดากานต์
5. น.ส.สุภาพร
6. น.ส.ศิริลักษณ์
7. นางสุภาวดี
8. นายชัชพิมุข
9. นางอรธนัท
10. นายชนวีร์

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธาน กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 11/2561
เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การพยากรณ์แนวโน้มและสถานการณ์โรคที่สาคัญ
นพ.นคร เปรมศรี ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค นาเสนอโดยสรุป ดังนี้
1. สถานการณ์และการระบาดของโรคหัด
- ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2561 ได้รับรายงานผู้ปุวยโรคหัดเสียชีวิต รวม
7 ราย (3 ราย น้าหนักต่ากว่าเกณฑ์) จากจังหวัดปัตตานี 5 ราย สงขลาและนราธิวาส แห่งละ 1 ราย เป็นเด็ก
อายุ 7 เดือนถึง 6 ปี ทุกรายไม่เคยได้รับวัคซีน MMR หลังได้รับการรักษา อาการไม่ดีขึ้น เสียชีวิต ระหว่างวันที่ 3
– 27 พฤศจิกายน 2561 โดยมีปอดบวมแทรกทุกราย
การระบาดของโรคหัดอย่างเป็นกลุ่มก้อน 3 เหตุการณ์ พบผู้ปุวยรวม 50 ราย จาก
1. จังหวัดนครนายกในกลุ่มเด็กนักเรียนที่ไปฝึกงานที่โรงเรียนนายร้อน จปร. ระหว่างวันที่ 22
ต.ค-14 พ.ย. 61 รวม 23 ราย อัตราปุวยร้อยละ 23.71
2. จังหวัดตาก 13 ราย (เป็นแรงงานต่างชาติชาวพม่า) เริ่มปุวยวันที่ 30 พ.ย.– 1 ธ.ค.61
3. จังหวัดอุบลราชธานี 14 ราย ระหว่างวันที่ 18-27 พฤศจิกายน 2561 เป็นพนักงานใน
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง อายุ 22-47 ปี
- สถานการณ์โรคหัด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 9 ธันวาคม 2561 จานวนผู้ปุวยยืนยันทาง
ห้องปฏิบัติการ 2,809 ราย 46% (จาก 6,139 ราย) และ 1,662 ราย 27% ผู้ปุวยที่มีความเชื่อมโยงทาง
ระบาดวิทยาและได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการ
- 4,256 ราย (95%) เป็นชาวไทย, 151 ราย (3%) เป็นชาวเมียนมาร์ , 64 ราย (2%)
ประเทศอื่นๆ
- อายุระหว่าง 9 วัน – 52 ปี (ค่ามัธยฐาน 8 ปี)
- กลุ่มอายุ : 1 – 4 ปี (30%), 20 – 29 ปี (17%), <1 ปี (16%), 5 – 9 ปี (13%), 30 –
39 ปี (8%), 10 – 14 ปี (8%), 15 – 19 ปี (6%) และ มากกว่า 40 ปี (2%)
2. สถานการณ์การระบาดของโรคหัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 มกราคม – 9 ธันวาคม 2561
- การระบาดของโรคหัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ
สงขลา จานวนผู้ปุวยสงสัย 3,457 ราย เสียชีวิต 22 ราย (ร้อยละ 0.64) ผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 1,744
ราย (ร้อยละ 51) ผู้ปุวยที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา 1,332 ราย (ร้อยละ 39)
- ผู้ปุวยยืนยันมีอายุระหว่าง 8 วัน – 59 ปี
- ผู้ปุวยส่วนใหญ่อายุ ต่ากว่า 5 ปี ร้อยละ 41
- ในกลุ่มเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ไม่เคยได้รับวัคซีน หรือไม่แน่ใจว่าเคยได้รับวัคซีนมาก่อน ร้อยละ
50
- พบผู้ปุวยมากที่สุดในอาเภอยะหา จังหวัดยะลา ร้อยละ 13
- ผู้ปุวยเสียชีวิตรวม 22 ราย ยะลา (10 ราย) ปัตตานี (10ราย) สงขลา (1 ราย) นราธิวาส (1
ราย) อายุระหว่าง 7 เดือนถึง 14 ปี , อายุต่ากว่า 9 เดือน 2 ราย, อายุระหว่าง 9 เดือน–14 ปี 19 ราย, ไม่เคย
ได้รับวัคซีนหัด มี 3 รายได้รับวัคซีน MMR 1 รายได้รับวัคซีน MR, ผู้ปุวย 1 ราย มีโรคประจาตัวเป็นหอบหืด
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มีภาวะขาดสารอาหารอย่างน้อย 2 ราย เป็น Leukemia 1 ราย ภาวะแทรกซ้อนคือปอดอักเสบทุกราย , สัปดาห์
ที่ 47 มีผู้เสียชีวิต 1 ราย จาก อ.จะแนะ จ. นราธิวาส
สรุปสถานการณ์โรคหัด
- การรายงานการระบาดของโรคหัดมีแนวโน้มลดลง ในจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีผู้เสียชีวิตใน
จังหวัดปัตตานี (10 ราย) ยะลา (10 ราย) สงขลา (1 ราย) และ นราธิวาส (1 ราย)
- การรายงานการระบาดของโรคหัดเขตพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก 2 เหตุการณ์
- ผู้ปุวยเด็กต่างด้าว ในโรงเรียน มีการรายงานผู้ปุวยสงสัยหัด 13 ราย ได้รับการยืนยัน
ทางห้องปฏิบัติการ 6 ราย เริ่มปุวย วันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2561
- ผู้ปุวยเด็กต่างด้าว ในศูนย์เด็กเล็ก จ.เมียวดี ประเทศพม่า 2 ราย เข้ามารับการรักษา
ในโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก เริ่มปุวย วันที่ 4 ธันวาคม 2561 (อยู่ระหว่างรอผลทางห้องปฏิบัติการ
- ในจังหวัดเพชรบุรีมีการกระจายของโรคหัดในพื้นที่ 4 อาเภอ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – 29
พฤศจิกายน 2561 มีผู้ปุวยยืนยันหัด 41 ราย จากจานวนผู้ปุวยสงสัยหัด 57 ราย (ร้อยละ 72) พบการระบาด
เป็นกลุ่มก้อนใน หมู่บ้าน โรงเรียน เรือนจา ผู้ปุวยรายสุดท้ายเริ่มปุวย 29 พฤศจิกายน 2561
- การระบาดใหญ่พบในที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจานวนมาก เช่น เรือนจา ค่ายทหาร สถานศึกษา
โรงงาน
ข้อเสนอแนะการดาเนินงานโรคหัด
- การเฝูาระวังโรค
- เพิ่ ม ความเข้ ม แข็ ง ในการเฝู า ระวั ง ผู้ ปุ ว ยไข้ อ อกผื่ น หรื อ สงสั ย หั ด ในหน่ ว ยงาน
สาธารณสุข และสถานพยาบาลทุกแห่ง โดยทาการสอบสวนโรคและรายงานผ่านระบบ Measles Database
Online (www.eradicationthai.com) ภายใน 48 ชั่วโมงหลังได้รับรายงานผู้ปุวยสงสัย
- เจ้าหน้าที่ควรติดตามสถานการณ์การระบาดในพื้นที่ หากมีการระบาดควรต้องเฝูา
ระวังอย่างน้อย 6 สัปดาห์ภายหลังการพบผู้ปุวยรายสุดท้าย
- ให้มีการรายงานผู้ปุวยไข้ออกผื่น หรือผู้ปุวยสงสัยโรคหัดทุกราย ไม่ว่าจะเก็บตัวอย่าง
ส่งตรวจหรือไม่ก็ตาม
- การดูแลผู้ปุวยเพื่อลดความรุนแรงและปูองกันการระบาดในโรงพยาบาล
- เน้นการดูแลและแยกผู้ปุวยหัดในโรงพยาบาล โดยดาเนินการเช่นเดียวกับการคัดกรอง
และแยกผู้ปุวยโรคทางเดินหายใจ
- มีการทบทวนแนวทางการให้ความรู้กับแพทย์ และผู้ดูแลคนไข้ เรื่องการให้วิตามินเอ
แก่ผู้ปุวยสงสัยหัดเพื่อหวังผลการรักษาให้ลดอาการรุนแรงและการตายด้วยหัด
3. สถานการณ์โรคคอตีบ
- ผู้ปุวยสงสัยโรคคอตีบ 8 ราย กระจายใน 6 จังหวัด ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม
2561 สานักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ปุวยสงสัยโรคคอตีบ รวม 8 ราย จากจังหวัดยะลา 2 ราย สงขลา 2 ราย
และจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัตตานี กทม. และยโสธร จังหวัดละ 1 ราย อายุ 1-66 ปี (ไม่ทราบอายุและเพศ 1
ราย) มัธยฐาน 5 ปี เป็นชาย 2 ราย หญิง 5 ราย ในจานวนนี้ เสียชีวิต 2 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 3 ราย ทีม
ปฏิบัติการสอบสวนโรคได้ติดตามผู้สัมผัสร่วมบ้านและผู้สัมผัสในชุมชนแล้ว ไม่พบผู้ปุวยเพิ่มเติม
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- สัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ปุวยสงสัยคอตีบรายงานทั้งสิ้น 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย จังหวัดปัตตานี
ยโสธร และ สงขลา จังหวัดละ 1 ราย อายุ 2, 5 และ 66 ปี ได้รับวัคซีนคอตีบ เมื่อตอนอายุ 2 เดือน 1 ราย ไม่
ทราบประวัติการได้รับวัคซีน 2 ราย อยู่ระหว่างการรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการสอบสวน
สรุปโรคคอตีบ
- ข้อมูล ปี 2561 (จนถึงวันที่ 11 ธ.ค. 61) อัตราปุว ยมีแนวโน้มสู งขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ 4
จังหวัดชายแดนใต้
- จานวนผู้ปุวยจากระบบรายงาน 506 ต่ากว่าจานวนผู้ปุวยในฐานข้อมูลเฝูาระวังเหตุการณ์ เน้น
ย้าพื้นที่ให้รายงานผู้ปุวยสงสัยคอตีบเข้าสู่ระบบรายงาน 506 โดยให้มีการรายงานตั้งแต่แพทย์สงสัยโดยไม่รอผล
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการควบคุมและปูองกันโรค และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างทันท่วงที
- มีการรายงานผู้ปุวยในทุกวัย แต่กลุ่มอายุที่มีการรายงานผู้ปุวยมาก ได้แก่ กลุ่มเด็กต่ากว่า 5 ปี,
เด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีน, ได้รับวัคซีนไม่ครบ, ได้รับไม่เพียงพอ (น้อยกว่า 3 เข็ม หรือ ไม่ได้รับการกระตุ้น) ผู้ใหญ่ใน
กลุ่มที่เกิดในช่วงต้นของ EPI ซึ่งอาจไม่ได้รับวัคซีน หรือภูมิคุ้มกันลดต่าลง
- ในกลุ่มผู้ปุวยยืนยันและผู้เสียชีวิต พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ปุวยไม่มีประวัติได้รับวัคซีน
ข้อเสนอแนะการดาเนินงานโรคคอตีบ
- เพิ่มความครอบคลุมของวัคซีน เร่งให้ วัคซีนในกลุ่ มเด็กให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทุกพื้นที่ (>
90%) ให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักกับผู้ปกครอง ถึงความสาคัญของการได้รับวัคซีนของบุตรหลาน ให้วัคซีน
ปูองกันโรคคอตีบในผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ยังไม่มีประวัติได้รับวัคซีนมาก่อน และเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซี นให้ได้ครบตาม
เกณฑ์
- ฟื้นฟูความรู้เรื่องการวินิจฉัยและรักษาโรคคอตีบแก่แพทย์และพยาบาลในพื้นที่ เพื่อตรวจจับ
การระบาด ตั้งแต่ระยะแรกที่มีการแพร่เชื้อในพื้นที่ เพื่อลดการระบาดในวงกว้างและการเสียชีวิต
- เน้นความสาคัญของการสอบสวนโรคที่ปูองกันได้ด้วยวัคซีน ด้ วยการสอบถามประวัติการได้รับ
วัคซีน และทาการค้นหาผู้ที่อาจเป็นแหล่งโรคและผู้สัมผัสใกล้ชิด เพื่อทาการเพาะเชื้อจากคอ และให้ยาปฏิชีวนะ
ในผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ปุวยทุกราย แม้จะไม่มีอาการ โดยไม่ต้องรอผลการเพาะเชื้อจากคอ
- เนื่องจากพบผู้ปุวยได้ทุกกลุ่มอายุ อาจพิจารณาทาการศึกษา seroprevalence survey เพื่อ
ทราบขนาดปัญหาของ immunity gap ในกลุ่มประชากร
4. ไข้ปวดข้อยุงลาย Chikugunya
- สถานการณ์ ตั้งแต่วัน ที่ 1 ม.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 61 พบผู้ ปุวย 2,143 ราย จาก 13
จังหวัด อัตราปุวย 3.26 ต่อแสนประชากร ไม่พบผู้เสียชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.59 พบมากใน
กลุ่มอายุ 25-34 ปี ร้อยละ 20.53 รองลงมา คือ 15-24 ปี (17.83) และ 35-44 ปี (17.41) เป็นสัญชาติ
ไทยร้อยละ 99.2 ส่วนใหญ่อาชีพ รับจ้าง ร้อยละ 37.3 นักเรียน (28.2) และงานบ้าน (11.5)
- จังหวัดที่มีอัตราปุวยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก
1) จ.สงขลา ปุวย 1,432 ราย
อัตราปุวยต่อแสนประชากร 100.35
2) จ.สตูล
ปุวย 226 ราย
อัตราปุวยต่อแสนประชากร 70.40
3) จ.นราธิวาส ปุวย 257 ราย
อัตราปุวยต่อแสนประชากร 32.46
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4) จ.ภูเก็ต
ปุวย 73 ราย
อัตราปุวยต่อแสนประชากร 18.55
5) จ.ปัตตานี ปุวย 80 ราย
อัตราปุวยต่อแสนประชากร 11.37
- ข้ อ มู ล จากโปรแกรมตรวจสอบข่ า วการระบาด ระหว่ า งวั น ที่ 5 -11 ธั น วาคม 2561 มี
เหตุการณ์โรคชิคุนกุนยาที่ได้รับแจ้ง 2 เหตุการณ์ จากจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร

- การประเมินความเสี่ยง
1) สถานการณ์โรคชิคุนกุนยา ยังคงระบาดในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะอาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2) มาตรการเฝู า ระวังโรค ด าเนิน การเชิงรุกในการจัดการสิ่ งแวดล้ อม กาจั ดแหล่ ง
เพาะพันธุ์ยุงในชุมชน ที่อยู่อาศัย และโรงเรียน
มติที่ประชุม 1) รับทราบ
2) มอบสานักระบาดดาเนินการ
- สรุปประเด็นวิเคราะห์สถานการณ์โรคที่สาคัญให้ผู้ตรวจราชการ/สาธารณสุขนิเทศก์ได้
รับทราบเพื่อช่วยผลักดันงานในพื้นที่ต่อไป
- ทบทวนระบบบริหารจัดการวัคซีนให้ครอบคลุมรวมทั้งการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง
3.2 การบริหารจัดการงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561 และการเตรียมการปี 2562
นางดลนภัส สุทธิวงศ์ ผู้แทนกองบริหารการสาธารณสุข นาเสนอโดยสรุป ดังนี้
1. งบลงทุนค่าสิ่งก่อสร้างผูกพัน ปี 2561 (รายเขต) ที่ยังไม่ลงนามสัญญา ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561
ก่อสร้างผูกพัน 53 หน่วย ลงนามแล้ว 50 หน่วย ได้ผู้รับจ้างลงนาม (รอลงนาม) 2 หน่วย ไม่ได้ผู้รับจ้าง 1 หน่วย
ดังนี้
1) เขต 1 อาคารผู้ปุวยใน รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ขั้ นตอนปัจจุบัน จ.เชียงราย ส่งหนังสือ
ขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมมายัง กบรส.เมื่อ 18 ต.ค. 61 ปัจจุบัน สงป.เห็นชอบวงเงิน 145.2 ลบ. เมื่อ 21 พ.ย.
61 แต่ให้ขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมกับ ครม. คาดว่าจะลงนามสัญญา ม.ค. 62
2) อาคารแฟลตแพทย์ 40 ยูนิต รพ.กระบี่ ขั้นตอนปัจจุบัน ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศประกวด
ราคาจ้าง เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 61 สิ้นสุด 30 พ.ย. 61 กาหนดเสนอราคา 3 ธ.ค. 61 ไม่มีผู้เสนอราคา อยู่ระหว่าง
จังหวัดดาเนินการแจ้ง ผวจ.
3) อาคารเรียนและหอนอน วพบ.ราชบุรี สงป.เห็นชอบวงเงิน 118.0 ลบ. ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
กลุ่มกฎหมายตรวจสอบเอกสารสั่งจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาภายใน ธ.ค. 61
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2. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2561 และเปูาหมายการเบิกจ่ายปี 2562 ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561
- เปูาหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2562 กรมบัญชีกลางแจ้งเปูาหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้ง
ปีงบประมาณ 2562 ต้องเบิกจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 76
- ผลการเบิกจ่ายงบลงทันปี 2562 เบิกจ่ายรวม PO 40.66% เบิกจ่ายสะสม 8.02 %
3. ผลการดาเนินงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561
- ครุภัณฑ์ 7,591 หน่วย ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 17.7% ได้ผู้รับจ้าง 20.6% ลงนามแล้ว 61.7%
- ก่อสร้างปีเดียว 928 หน่วย ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 42.9% ได้ผู้รับจ้าง 24.9% ลงนามแล้ว
31.7% คืนงบประมาณ 0.5%
- ก่อสร้างผูกพัน 32 หน่วย ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 81.3.% ได้ผู้รับจ้าง 18.8%
4. นโยบายการบริหารงบลงทุน รายการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
1) ห้ามเปลี่ยนแปลงรายการ รูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้าง
2) กรณีไม่สามารถดาเนินการได้ ให้แจ้งคืนงบประมาณพร้อมชี้แจงเหตุผลภายในไตรมาสที่ 1
3) ให้ดาเนินการตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
4) กรณีงบปีเดียว หากมีเงินเหลือจ่าย ให้แจ้งโอนเงินกลับคืนส่วนกลาง ทันทีเมื่อมีการลงนาม
สัญญาแล้ว
5) กรณีงบผูกพันเดิม ขอให้ดาเนินการตามงวดงาน/งวดเงินในสัญญา ตามแผนการดาเนินงานที่
ส่งไปยังสานักงบประมาณ (ง700)
6) สป.สธ. จะติดตามผลการดาเนินงานผ่านโปรแกรมติดตามงบประมาณ ของ กบรส. เท่านั้น
- รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวันพฤหัสของสัปดาห์
- ก่อสร้างผูกพันเดิม สรุปผลความก้าวหน้า ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
5. แนวทางการจัดทาคาขอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ)
1) รายการบ้านพักเจ้าหน้าที่/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักให้พิจารณาขอรับการจัดสรรเป็นลาดับ
ต้นๆ
2) ความปลอดภัย ของหน่ ว ยปฐมภูมิ เช่น รั้ว ของรพ.สต. กล้ องวงจรปิด กริ่งสั ญญาณ ควร
พิจารณาขอรับการจัดสรรให้ครบทุกแห่ง
3) รายการครุ ภั ณฑ์ ที่มี ในบัญ ชีน วัต กรรมไทย ขอให้ พิจ ารณาขอรับ การจั ดสรรโดยใช้บั ญ ชี
นวัตกรรมไทยตามนโยบายรัฐบาล เช่น รายการยูนิตทาฟัน รายการรถพยาบาล
4) รายการบาบัดน้าเสียทั้งสร้างใหม่และปรับปรุงที่ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากทีม
วิศวกรสิ่งแวดล้อมของกองบริหารการสาธารณสุข หรือที่มีความพร้อม
5) รายการตามนโยบาย Retreat Health Service
- ระดับ A ไม่เพิ่มเตียง แต่เพิ่มศักยภาพ : ICU , OR , ER ฯลฯ
- ระดับ M2, M 1 และ S เพิ่มศักยภาพและเพิ่มเตียง
- ระดับ F และ Intermediate care เพิ่มศักยภาพ
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มติที่ประชุม 1) รับทราบ
2) มอบ กบรส. ดังนี้
- งบลงทุนปี 2563 ให้ประสานแต่ละเขตเพื่อดูลาดับความสาคัญ
- การจัดทางบประมาณปี 2563 เอกสารประกอบการพิจารณาทุกรายการ ที่ส่งสานัก
งบประมาณ ขอให้เร่งรัดไม่เกิน 2 สัปดาห์
- งบลงทุนปี 2562 รายการที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว กบรส.ควรดาเนินการได้ทันทีไม่ต้องรอ
เขตส่งเข้ามาอีก
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ตัวชี้วัดอัตราส่วนการตายมารดาไทย
น.พ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อานวยการสานักส่งเสริมสุขภาพ นาเสนอโดยสรุป ดังนี้
สถานการณ์ อัตราส่วนการตายตายแนวโน้มดีขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีค่าเฉลี่ยต่ากว่า ร้อยละ 20 ต่อ
แสน ข้อมูลปี 2560 มารดาตาย 122 รายทั่วประเทศ ข้อมูลปี 2561 มารดาตาย 102 รายทั่วประเทศ
ปี 2560 พบมารดาตายมากกว่า พบว่า 6 เขต ที่มีมารดาตายมากกว่าร้อยละ 20 ต่อแสน ในปี 2561
อัตรามารดาตายลดลง มีเพียงเขต 4 และ เขต 12 ที่มีมารดาตายมากกว่าร้อยละ 20 ต่อแสน จากข้อมูล เขต 1
เป็น best practice ที่ดี เนื่องจากอัตรามารดาตายลดลง ร้อยละ 4 ต่อแสน
สถานการณ์มารดาตาย เดือน ต.ค. 61 มารดาตายทั้งสิ้น 27 ราย เปรียบเทียบข้อมูล 2 ปีย้อนหลัง (ต.ค.
59 จานวน 14 ราย, ต.ค. 60 จานวน 13 ราย) พบว่าสูงกว่าในอดีต และมีข้อสังเกตว่าอัตราการตายมารดา
เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี จากการวิเคราะห์พบว่า สาเหตุการตายของมารดาทั้ง 27 ราย พบว่าสาเหตุ
หลักคือ Indirect cause ร้อยละ 60 (มาลาเรีย, Sepsis, ปอดบวม) ต.ค. 61 พบมารดาฆ่าตัวตาย 1 ราย
(เขต 1, นักศึกษา 20 ปี กระโดดตึกฆ่าตัวตาย) Direct cause ร้อยละ 40
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
1. เขตที่ดาเนินงานประสบความสาเร็จ เกิดจากนโยบายที่ชัดเจน ผู้บริหารให้ความสาคัญ มีเปูาหมาย
ร่วมกัน การมีส่วนร่วมของภาคส่วน ภาคีเครือข่าย
การขับ เคลื่อนปี 62 ควรมีมาตรการที่ชัดเจนในแต่ล ะเขต การถ่ายทอดนโยบายลงสู่ การปฏิบัติต้อง
ครอบคลุม ความเข้มแข็งของ MCH Board ระดับเขต และระดับจังหวัด สามารถลดอัตราตายของมารดาได้อย่าง
ชัดเจน
2. การตั้งเปูา zet zero MMR FROM PPH/PIH
3. Service Plan ควรมีความร่วมมือกันระหว่างสูติแพทย์และอายุรแพทย์ ร่วมมือกันดูแล Indirect
Cause
4. บริการเชิงรุกและการเยี่ยมบ้าน จนท. และ อสม. ควรมีเปูาหมายร่วมกันในการค้นหา High Risk
pregnancy ภายในพื้นที่ ช่วยจัดการ Early ANC ได้ดีมากขึ้น
5. Fast track บางเขตทาได้ดี และสามารถลดสาเหตุมารดาเสียชีวิตได้ และ การใช้ถุงตวงเลือด ซึ่งเป็น
นวัตกรรมของเขต 1 และ เขต 3 ที่ดาเนินงานได้ค่อนข้างดี ถือเป็น Best Practice
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ข้อสังเกต มีบุคลากรทางการแพทย์ประจาห้องคลอด Rotate งานค่อนข้างบ่อย ควรมีมาตรการและ
เงื่อนไขเพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
7. ใช้กลไก พชอ. เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนงานแม่และเด็ก
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 ตัวชี้วัดระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
น.ส.พรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์ ผู้แทนกรมอนามัย นาเสนอโดยสรุป ดังนี้
ปี 2562 ตัวชี้วัด ร้อยละของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term
Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ มีการปรับสูตรการคานวณตัวชี้วัด โดยใช้ จานวนตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ หารด้วย จานวนตาบลทั้งหมดในประเทศไทย ใน
การตรวจราชการเน้นประเด็นสาคัญไปที่ การเปลี่ยนกลุ่มผู้สูงอายุ จากติดเตียงกลายเป็นติดบ้าน และจากติดบ้าน
กลายเป็นติดสังคม พยายามให้พื้นที่นาเรื่องนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุมาปรับใช้เพื่อพัฒนางานผู้สูงอายุต่อไป
มาตรการที่ส่วนกลางกาหนดไว้ กรมอนามัย ร่วมมือกับ สปสช. ในการประเมิน UC Care เพื่อดูผลลัพธ์ว่า
หลังจากการขับเคลื่อนการดาเนิน งานผู้สูงอายุไปแล้ว ผู้สู งอายุมีผ ลการเปลี่ยนพฤติกรรมดีขึ้นหรือไม่ โดยจะ
ประเมินปีละ 2 รอบ มีเปูาหมายคือ รอบที่ 1 ตาบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้ สูงอายุระยะยาว (Long Term
Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 55 รอบที่ 2 ตาบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 มีแนวทางการตรวจติดตามโดยให้ พื้นที่ประเมินตนเองตาม
องค์ประกอบจังหวัดประเมินผลการดาเนินงานระดับพื้นที่และรายงานผลให้ศูนย์อนามัยเขตทุกเดือน จากนั้นศูนย์
อนามัยเขตตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินข้อมูลและรายงานให้ส่วนกลางทุกเดือน
การพัฒนา Care Manager และ Care giver กรมอนามัยได้ดาเนินการพัฒนามาถึงระดับหนึ่ง พบว่า CM
และ CG ที่ได้รับการพัฒนาแล้วบางส่วนมีการย้าย/ลาออก ในปี 62 กาลังผลักดันให้งบประมาณในการพัฒนา CM
และ CG ลงไปอยู่กับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพ CM และ CG ได้อย่างคล่องตัว ส่วนกลางสนับสนุนการพัฒนา
ฟื้นฟู CM และ CG ที่ได้รับการอบรมไปแล้วเพื่อให้มีประสิทธิภาพการดูแลผู้สูงอายุที่ดีในพื้นที่
งบประมาณที่สนับสนุนหลักในปี 62 เน้นพัฒนางานนวัตกรรมการดาเนินการผู้สูงอายุในพื้นที่ และเยี่ยม
เสริมพลังให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และ เน้นการอบรมการพัฒนา Long Term Care
การรายงานข้อมูล โครงการ LTC เป็นการเชื่อมโปรแกรม LTC เข้ากับข้อมูลของ สปสช. เชื่อมฐานข้อมูล
LTC, CM, CG เข้าด้วยกัน จุดเด่นของโปรแกรมรายงานคือพื้นที่ไม่ต้องรายงาน Manual ส่วนกลางไม่ต้องตาม
รายงานจังหวัด CM ในระดับ รพ.สต.จะเป็นผู้บันทึกข้อมูลลงในระบบ และสามารถนาข้อมู ลไปวิเคราะห์และเสนอ
ผู้บริหารได้ทันที โดยมีข้อมูลสาคัญทั้งหมด 6 หัวข้อ คือ 1) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 2) ผู้จัดการการดูแล 3) ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 4) แผนการดูแลผู้สูงอายุ 5) ตาบล LTC ผ่านเกณฑ์ 6) การเปลี่ยนกลุ่มของผู้สูงอายุ
มติที่ประชุม 1) รับทราบ
2) ให้มีการชี้แจงให้พื้นที่ ในการทบทวนวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานผู้สูงอายุ
(ADL,สถานะสุขภาพ ผู้สูงอายุ) ประเมินตนเองตามองค์ประกอบ จังหวัดประเมินผลการดาเนินงานระดับพื้นที่และ
รายงานผลให้ศูนย์อนามัยเขตทุกเดือน โดยศูนย์อนามัยเขตตรวจสอบ วิเคราะห์ประเมินข้อมูลและรายงานให้
ส่วนกลางทุกเดือน
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4.3 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสาหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
ปีงบประมาณ 2562 ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อานวยการสานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย นาเสนอข้อมูลโดยสรุป
ดังนี้
1. พระราชดารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่คณะผู้ปฏิบัติงาน
โครงการตามพระราชดาริ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558 “...
เรื่องสุขภาพอนามัย เริ่มต้นด้วยงานโภชนาการซึ่งไม่ได้เป็นการเอาอาหารไปให้นักเรียนอย่างเดียวแต่ให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการเพาะปลูก ทาการเกษตรด้วยจึงเรียกว่า เกษตรเพื่ออาหารกลางวันจริง ๆ แล้วในส่วนแรกเป็นส่วน
เรื่องของสุขภาพอนามัยเรื่องอาหารนั้น แต่เดิมนักเรียนที่มีความบกพร่องในเรื่องโภชนาการมีอยู่จานวนมากมาถึง
ปัจจุบันเกือบ 40 ปี หรือ 30 กว่าปีนี้ ปรากฏว่า เท่าที่ได้ไปเยี่ยมดูยังมีปัญหาบ้างเพียงเล็กน้อย มีงานด้านสุขภาพ
อื่นๆ เช่น เรื่องสุขาภิบาลอาหารสุขาภิบาลอื่น ๆ ความสะอาดของห้องน้า ห้องส้ว ม ห้องครัว บริเวณโรงเรียน เป็น
ต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแปลงผัก คอกสัตว์ต้องดูแลให้ถูกสุขลักษณะเป็นเรื่องที่ต้องดูแลกันต่อไปอย่างที่เราดูแลแล้ว
เน้นในเรื่องที่เกี่ยวกับอาหาร เช่น โรคพยาธิ ก็ยังมีอยู่บ้างต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องความสะอาด เรื่องล้างมือหรือว่าสิ่ง
ทีท่ าให้รับประทานอาหารไม่ได้ คือ ฟันไม่ดี ทันตสุขภาพต้องเน้นเรื่องการแปรงฟัน เป็นต้น ...”
2. จากข้อมูลการเฝูาระวังคุณภาพน้าบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องจากพระราชดาริ โดยเฉพาะคุณภาพ
น้าในโรงเรี ยนในหลายพื้นที่ที่พบการปนเปื้อนเชื่อแบคทีเรีย และสารเคมีบางชนิด ทาให้ เด็ก และเยาวชนใน
โรงเรียนในพื้นที่ตามโครงการพระราชดาริ ที่ดื่มและใช้น้าเกิดความเสี่ยง และมีโอกาสต่อการเกิดโรคที่เกิดจาก
อาหารและน้าเป็นสื่อ กระทบต่อพัฒนาการและสุขภาพของเด็ก ดังนั้น จึงต้องสร้างกระบวนการ สร้างความ
ตระหนักในเรื่องดังกล่าว โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ และภาคีเครือข่าย รวมทั้งประชาชน ในการส่งเสริมให้มี
การเฝูาระวัง และควบคุมคุณภาพน้าบริโภค รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ดูแลระบบน้าบริโภคของโรงเรียนใน
พื้นที่ดังกล่าว
3. กรอบแนวทางการดาเนินงานส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
(กพด.) เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุล โดยมี
เปูาหมายหลัก คือเสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน และพัฒนา
สถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ โดยใช้กลไกขับเคลื่อน คือ คกก.ร่วมส่วนกลาง ศูนย์ประสานงานร่วมระดับเขต
คกก.จังหวัดบูรณาการ พชอ. และ ชุมชน/ครอบครัว
4. พื้นที่เปูาหมายตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560-2569)
ปีการศึกษา 2561 (51 จังหวัด)
กลุ่มเปูาหมาย จานวน (แห่ง) เด็ก (คน)
ครู (คน)
รร.ตชด.
216
26,750
2,243
รร.สพฐ.ทุรกันดาร
216
54,997
3,947
ศศช. (กศน.)
282
8,034
592
รร.พระปริยัติธรรม
70
7,233
1,000
รร.เอกชนฯอิสลาม
15
13,249
766
รร.อบต./อบจ.
9
1,379
110
ศูนย์ฯ เตาะแตะ
30
813
79
รร.กทม.
25
20,980
1,390
รวมทั้งสิ้น
863
133,435
10,127
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ข้อมูลสถานศึกษาในโครงการ กพด. ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2560
เขตสุขภาพ เขต เขต เขต เขต เขต เขต เขต เขต เขต เขต เขต กทม.
1
2
4
5
6
7
8
9 10 11 12
รร.ตชด.
46 30
27 19
26 9
14 15 27
รร.สพฐ
61 39 35 2
3
3
42 3
4
3
19 2
รร.กศน.
191 91
1
16
รร.พระปริยัติ 60
9
ธรรม
อปท.
6
11
21
1
รร.กทม.
25
รวมทั้งหมด 364 171 35 29 22 3
89 12 27 20 62 27
ปีงบประมาณ 2562 มุ่งเปูาดาเนินการให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด ตชด.
สถานการณ์การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
ในโครงการ กพด.

5. แนวทางการดาเนินงาน
1) ส่วนกลาง กาหนดนโยบาย เปูาหมาย ตัวชี้วัด สนับสนุนคู่มือองค์ความรู้ Template แบบ
ตรวจ สุขาภิบาลโรงอาหาร การจัดการน้าบริโภค
2) ศูนย์อนามัย ประสาน สสจ.ในการวางแผนเฝูาระวังคุณภาพน้าบริโภค และพัฒนาศักยภาพ
ภาคีเครือข่าย (ผู้ตรวจฯ กากับ ติดตามการดาเนินงาน)
3) สสจ.ประสาน สสอ. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเฝูาระวังคุณภาพน้าบริโภค
4) สสอ.ประสาน รพ.สต. ในการเฝูาระวังคุณภาพน้าบริโภค
5) รพ.สต. ร่วมกับครูอนามัย รร.กพด. เก็บตัวอย่างเฝูาระวังคุณภาพน้าบริโภค 20 พารามิเตอร์
และ อ11 และพัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพน้าเบื้องต้น (ได้ตัวอย่างน้า และ ส่งศูนย์ LAB กรมอนามัย จากนั้น
รายงานผลตรวจ) ทั้งนี้กองกากับ รร.ตชด. จัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับปรุงระบบ
6. กลไกการจัดการน้าบริโภคในโรงเรียน ตชด. (ผู้ตรวจราชการฯ กากับ ติดตามการดาเนินงาน)
- เขตสุขภาพ

รวม
213
216
299
69
39
25
861
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1. จัดทาฐานข้อมูลโรงเรียน ตชด.ในเขต
2. สนับสนุนการดาเนินงานของพื้นที่
3. ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
4. ร่วมรับเสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียน ตชด.
- สสจ.
1. รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทาฐานข้อมูลโรงเรียน ตชด. ในจังหวัด
2. สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่ายในจังหวัดสนับสนุนดาเนินงาน
3. ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
4. เตรียมการรับเสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียน ตชด.
- สสอ./รพ.สต.
1. สารวจและตรวจสอบคุณภาพน้าบริโภคในโรงเรียน ตชด.ใน พื้นที่รับผิดชอบ
2. ประสานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาระบบบริการน้าบริโภคในโรงเรียน ตชด.
3. สนับสนุนแกนนานักเรียนเฝูาระวังคุณภาพน้าบริโภคในโรงเรียน ตชด. ด้วย Test Kit
4. เตรียมการรับเสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียน ตชด.
มติที่ประชุม 1) รับทราบ
2) ให้กรมอนามัยส่งแผนกาหนดการเสด็จเยี่ยมตามโครงการฯ พกด. ให้ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงด้วย
3) ควรศึกษาผลการวิจัยน้าบริโภคแต่ละเขต รวมทั้งออกแบบระบบและกลไกให้มีคุณภาพ
อย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
4) ให้นาเสนอความก้าวหน้าการดาเนินการในเดือนถัดไป (มกราคม 2562)
4.4 แนวทางการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน เขตสุขภาพและจังหวัด
นายพิเชษฐ์ หนองช้าง ผู้อานวยการสานักประสานการแพทย์ฉุกเฉิน นาเสนอโดยสรุป ดังนี้
1. แนวทางการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลระดับจังหวัด
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่สาคัญในการพัฒนาพื้นที่
1) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น พ.ศ.2561 และประกาศหลักเกณฑ์ฯ ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ.2561)
2) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ประเภท ระดับ อานาจหน้าที่ ขอบเขตความ
รับผิดชอบ และข้อจากัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ.2561 (อยู่ระหว่างรอประกาศราชกิจจานุเบกษา)
ตามประกาศข้างต้นกาหนดให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทาหน้าที่ ควบคุมกากับ (Regulator)
, อบจ./กทม. ทาหน้าที่ ดาเนินการและบริหารจัดการระบบ (Provider Administrator) , รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป
ทาหน้าที่ การอานวยการทางการแพทย์ (Provider Medical direction) , อบจ. อบต. เทศบาล เมืองพัทยา
องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร รพ.รัฐสังกัดกระทรวงต่างๆ รพ.เอกชน รพ.สต. หน่วยปฏิบัติการสังกัดกรมอุทยาน
ฯ โรงงานอุตสาหกรรม สังกัดองค์กรเอกชน และอื่นๆ ทาหน้าที่ จัดบริการ (Provider EMS)
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2. งานขับเคลื่อนงาน EMS ที่สาคัญในเขตสุขภาพและจังหวัด ปี 2562
- การเข้าถึงของผู้ปุวยวิกฤติด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ภายใน 8 นาที
- การเพิ่ม ALS ให้ครอบคลุมพื้นที่ (ปัจจุบันส่วนมาก ALS ใน รพ.)
- การดาเนินงานและบริหารจัดการระบบ EMS โดย อบจ.และ กทม. (ศูนย์รับแจ้งและจ่ายงานฯ
และบริหารจัดการ Pre-hos)
- การใช้ TEMSA (Thailand Emergency Medical Services Accreditation) ในการประเมิน
มาตรฐานและคุณภาพการปฏิบัติการฉุกเฉินด้วยตนเองเพื่อหาโอกาสพัฒนาตนเอง
- การพัฒนาระบบอานวยการทางการแพทย์ฉุกเฉินระดับเขตสุขภาพ
- การจ่ายตรงค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินให้กับหน่วยปฏิบัติการ
3. การสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตสุขภาพ/จังหวัด ปี 2562
- การสนับสนุนงบกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อสนับสนุนนโยบายงานที่ขับเคลื่อน การแก้ปัญหา
และพัฒนาระดับเขต/ระดับจังหวัด (14 ล้าน) โดยจัดทาโครงการตามกรอบที่กาหนด เสนอพิจารณาให้ตามความ
จาเป็นและเหมาะสม
- การคัดเลือกจังหวัดที่มีการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น
4. งบกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน
- วงเงิน 891.374 ลบ. แบ่งการใช้งบประมาณออกตามประเภท ดังนี้
1) งบชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
2) พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนพื้นที่
2.1) งบสนับสนุน การปฏิบัติการ (ศูนย์ปฏิบัติการอานวยการระดับจังหวัด , ศูนย์
ปฏิบัติการอานวยการระดับเขต, งบสนับสนุนฯ ตามผลงาน)
2.2) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน
2.3) สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
2.4) สนับสนุนการผลักดันนโยบายเพิ่มเติม
- จังหวัดที่มีเงินคงเหลือสูงสุด 10 อันดับแรก
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5. ประเด็นปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณ ทาให้มีเงินคงค้าง
หลายจังหวัดมีเงินคงเหลือจานวนมาก โดยจังหวัดที่มีเงินมากกว่า 2 ล้านบาท จานวน 26 จังหวัด เป็น
เงิน 120.68 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 76 ของเงินทั้งหมด สรุปสาเหตุ ได้แก่ การลงบัญชีไม่ถูกต้อง ได้รับ
งบประมาณแต่ไม่นาไปพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และจัดสรรเงินค่าชดเชยปฏิบัติการล้าช้า
มาตรการเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
- จัดให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
- กรณีที่มีคงเหลือตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางที่กาหนดไว้ให้ส่งคืนเข้ากองทุน
- เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าชดเชยให้หน่วยปฏิบัติการทันทีและต้องให้ทุกหน่วยงานเข้าระบบการจ่าย
ค่าชดเชยตรงภายในปี 2562
- กากับติดตามรายงานสถานะเงินกองทุนของจังหวัดทุก 6 เดือน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การตรวจยีนแพ้ยา
น.พ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นาเสนอโดยสรุป ดังนี้
ความสาคัญของปัญหา ประเทศไทยมีรายงาน SJS/TEN จากยา carbamazepine (CBZ) ปีละ ประมาณ
160 - 180 ราย คนที่มียีน HLA-B*15:02 เสี่ยงต่อการเกิด SJS/TEN จากยา carbamazepine (CBZ)
มากกว่าคนที่ไม่มียีนถึง 55 เท่า จากผลการวิจัย ยีน HLA-B*15:02 มีความจาเพาะกับคนเอเชีย มากกว่าภูมิภาค
อื่นๆ ประเทศต่างๆ แนะนาให้ผู้ปุวยที่มีเชื้อชาติจากประเทศแถบเอเชียตรวจยีน HLA-B*1502 ก่อนเริ่มการรักษา
ด้วย CBZ
HLA-B*1502 อัลลีล เป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญต่อการแพ้ยากันชักที่ชือ คาร์บามาซีปีน HLA-B*1502 เป็น
ลักษณะพันธุกรรมที่พบบ่อยในคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งคนไต้หวัน คนจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และคน
ไทย ในคนไทยพบลักษณะทางพันธุกรรมชนิดนี้ได้ร้อยละ 15 หรือ ประมาณ 1 รายใน 6 ราย ทาให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีรายงานผู้ปุวยที่เกิดผื่นแพ้ยาชนิดมีการหลุดลอกของผิวหนัง ที่ชื่อกลุ่มสตีเวนส์ -จอห์นสัน-ซินโดรม
(SJS) จากยาคาร์บามาซีปีน โดยพบมากในประเทศมาเลเซียและไทยมากที่สุดในโลก สอดคล้องกับข้อมูลศูนย์เฝูา
ระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ได้รับข้อมูลการเฝูาระวังผลไม่พึงประสงค์จากยาใน
ประเทศไทยช่วง 10 ปี ระหว่างปี 2545-2554 โดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับรายงาน
ผู้ปุวย สตีเวนส์ จอห์นสัน ซินโดรม จากการแพ้ยาราว 5,000 ราย ยาที่ใช้มากที่สุด คือ 1) Cotrimoxazole 28
% 2) Allopurinol 17 % 3) Carbamazepine 14 % ทั้งนี้แนวโน้มการพบผู้ปุวยแพ้ยารุนแรงที่เกิดจากการ
ใช้ยาดังกล่าวในประเทศไทยลดลง เนื่องจากแพทย์เลี่ยงไปใช้ยาอื่นเพราะความกลัวคนไข้เกิดการแพ้ยารุนแรง
ทั้งๆที่ยานี้เป็นยาที่มีประสิทธิภาพดีและราคาถูก และผู้ปุวยหลายรายที่จาเป็นต้องได้รับยานี้ โดยไปใช้ยากลุ่มที่มี
ราคาแพง และประสิทธิภาพอาจจะน้อยกว่า การให้บริการเภสัชพันธุศาสตร์เป็นส่วนสาคัญหนี่งในการแพทย์
แม่นยา (Precision Medicine) ที่ใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมของผู้ปุวยมาเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดย
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ได้พัฒนาเทคนิคการตรวจสารพันธุกรรมเสี่ยง HLA-B*1502 เพื่อนามาใช้ตรวจคัดกรองผู้ปุวยก่อนได้รับยา หาก
มีผลการตรวจเป็นบวก พบยีน HLA-B*1502 ผู้ปุวยควรเลี่ยงไปใช้ยาอื่น ประเทศได้หวัน และสิงคโปร์ เปิด
ให้บริการตรวจพันธุกรรมแล้ว ทาให้การแพ้ยาและการเสียชีวิตลดลงได้
กระทรวงสาธารณสุขจึงให้ได้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดให้บริการ เพื่อปูองกัน ภาวะแพ้ยารุนแรงทาง
ผิวหนังในผู้ปุวยชาวไทย และถือเป็นการยกระดับมาตรฐานบริการสาธารณสุขของประเทศ จากเดิมที่ทาได้เพียง
ตามดูแลรักษาเมื่อเกิดภาวะผื่ นแพ้ยารุนแรง เปลี่ยนแปลงไปสู่ การปูองกันการเกิดผื่นแพ้ยารุนแรงด้วยได้ด้ว ย
วิทยาการสมัยใหม่ สปสช. ได้มอบให้โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) ประเมินความ
คุ้มค่าทางการแพทย์ของการตรวจนี้ ผลการศึกษาพบว่าการให้บริการตรวจคัดกรองยีน HLA-B*1502 ก่อนให้ยา
คาร์บามาซีปีน มีประสิทธิผลทาให้จานวนผู้ปุวยที่เกิดผื่นแพ้ยากลุ่มสตีเวนส์ จอห์นสัน ซินโดรม ลดลงได้ถึงร้อยละ
88 ลดโอกาสความพิการและเสียชีวิต และมีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่คัดกรอง ที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
จากการรักษาผู้ปุวยแพ้ยาและการสั่งจ่ายยากันชักรายการอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะสตีเวนส์ จอห์นสัน ซินโดรม
สาหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจยีน HLA ในผู้ปุว ยโรคลมชักอยู่ที่ 1,000 บาท/ราย โดยปี 2561
คาดการณ์จานวนผู้ปุวยโรคลมชักที่รักษาด้วยยาคาร์บามาซีปีน และต้องรับการตรวจยีน HLA เพื่อลดความเสี่ยง
จากภาวะสตีเวนส์ จอห์นสัน ซินโดรม มีจานวน 10,000 ราย รวมเป็นงบประมาณ 10 ล้านบาท คาดว่ามูลค่า
ประหยัดค่าใช้จ่ายจากค่ารักษาเป็นจานวน 256.18 ล้านบาท
สาหรับแนวทางการตรวจยีน HLA ในผู้ปุวยโรคลมชักก่อนเริ่มยาคาร์บามาซีปีน สมาคมโรคลมชักแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิชาการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้ดาเนินการจัดทาแนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาโรคลมชักสาหรับแพทย์ ปี 2559 เรียบร้อยแล้ว
แนะนาให้พิจารณาส่งตรวจคัดกรองยีน HLA-B*1502 ก่อนเริ่มยาคาร์บามาซีปีน และก่อนหน้านี้ สปสช.ได้เตรียม
ความพร้อมดาเนินการ โดยประสานสมาคมโรคลมชักฯ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการตรวจคัดกรองยีน
HLA-B*1502
ในผู้ ปุ ว ยที่ ต้ อ งใช้ ย าคาร์ บ ามาซี ปี น ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องสมาคม และประสาน
ก ร ม วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร แ พ ท ย์ โ ด ย ส ถ า น ที่ ส่ ง ต ร ว จ เ ป็ น ส ถ า บั น ชี ว วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 ศูนย์ เป็นห้องปฏิบัติการการที่ส่งตรวจ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะดาเนินการ 1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า ผู้ปุวยโรคลมชักก่อน
กินยาให้ปรึกษาแพทย์และตรวจเลือดก่อนทุกครั้ง 2) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ทุกแห่งเปิดให้บริการประชาชนตามข้อบ่งชี้ที่แพทย์วินิจฉัย เพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่คนไทยทุกคน จะบริการ
ตรวจฟรีทุกคนในสิทธิต่างๆ 3) เตรียมพร้อมบุคลากรในโรงพยาบาล ระดับมากกว่า 1,000 แห่ง และจัดระบบส่ง
ตรวจเลือดให้พร้อม 4) จัดระบบติดตามผลการให้บริการและการประเมินเพื่อพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น
กระทรวงสาธารณสุข มอบของขวัญปีใหม่ เพื่อคนไทยปี 2562 โดยเปิดให้บริการตรวจยีน เพื่อปูอ งกัน
ภาวะแพ้ยารุนแรงทางผิวหนังในผู้ปุวย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลภายในเดือนมกราคม
2562
มติที่ประชุม รับทราบ
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กาหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอังคารที่ 22 มกราคม 2561
เลิกประชุมเวลา 13.00 น.
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