
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมวัณโรค 

ของสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่ 1 / 2550 

วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2550   เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมผูบริหาร ช้ัน 19   โรงพยาบาลกลาง  สํานักการแพทย   

…………………………………………………. 
 

ผูมาประชุม 
 

 1.  นายไกรจักร  แกวนิล  รองผูอํานวยการสํานกัการแพทย  ประธาน 

2.  นายสุกิจ  หาญพานิชกิจการผูชวยผูอํานวยการวทิยาลัยแพทยศาสตร กรรมการ 

      กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 

3.   นายชวูิทย  ประดิษฐบาทกุา รองผูอํานวยการโรงพยาบาลกลาง กรรมการ 

 4.   นายสุรินทร  กูเจริญประสิทธิ์ รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  กรรมการ 

เจริญกรุงประชารักษ  

5.   นายพิพัฒน  เกรียงวัฒนศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาล   กรรมการ 

หลวงพอทวีศกัดิ์  ชุตนิฺธโร อุทิศ 

 6.   นายประพาศน รัชตะสัมฤทธิ ์ ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองจอก กรรมการ 

 7.   นายสมชาย  จึงมีโชค  ผูอํานวยการโรงพยาบาลลาดกระบัง กรรมการ 

      กรุงเทพมหานคร 

         8.  นางสาวสมจิตต พุมไทร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน กรรมการ 

   9.  นายวชิัย อุทัยวรวิทย นายแพทย 6  โรงพยาบาลกลาง  กรรมการ 

 10.  นายกิตติพงษ อัศวลิขิตเพชร แทนหัวหนากลุมงานอายุรกรรม  กรรมการ 

      โรงพยาบาลตากสิน 

 11.  นางพชัรา  ธนธีรพงษ หัวหนากลุมงานอายุรกรรม  กรรมการ 

      โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 

    12.  นายสุขสันต  กิตติศุภกร ผูอํานวยการกองวิชาการ   กรรมการและ 

            เลขานุการ 

          13.  นางปาริชาต ิ  กัลยาณมิตร หัวหนาฝายแผนงาน  กองวชิาการ กรรมการและ 

           ผูชวยเลขานุการ 

 
          - 2 - / 14. นางสาวปยรัตน… 



 2 

 
                14.   นางสาวปยรัตน  พรรณรังษ ี นักวชิาการสาธารณสุข 6 ว กองวิชาการ กรรมการและ 

ผูชวยเลขานกุาร 

          15.    นางสาวพรพิไล  ตันติลีปกร นักวิชาการสาธารณสุข  5   กองวิชาการ  กรรมการและ 

ผูชวยเลขานกุาร 
 

ผูไมมาประชมุ  (เนื่องจากติดราชการ) 
 1.  นางกติติยา  ศรีเลิศฟา รองผูอํานวยการโรงพยาบาลตากสนิ 

 2.  นายพชิญา  นาควชัระ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

   3. นายยิ่งศกัดิ์ ศุภนิตยานนท นายแพทย 7 วช  

วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
 

                  

ผูเขารวมประชุม  
  

 1.  นางเอื้องฟา  จินดาทรัพย นักวชิาการควบคุมโรค 7 ว     ฝายวัณโรค    

แทนผูอํานวยการกองควบคมุโรค  สํานักอนามยั 

 2.  นางบุณฑริกา อินจําปา พยาบาลวชิาชีพ 7 วช   กองควบคุมโรค  สํานักอนามัย 

 3. นางสาวเลศิลักษณ ลีลาเรืองแสง  นายแพทย 7 วช   โรงพยาบาลกลาง 

4. นางสาวจรรยา เจนประเสริฐ นายแพทย 7 วช โรงพยาบาลหลวงพอทวศีักดิ์  ชุตินธฺโร อุทิศ 

5. นางสาวอภริดี  จันทรพิมานสขุ พยาบาลวชิาชีพ  7 วช  

วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 

 6. นางวัชรี  สุวรรณ  พยาบาลวชิาชีพ 7 วช  โรงพยาบาลกลาง 

7. นางพรภาภิอร ศรีชู  พยาบาลวชิาชีพ 7 วช  โรงพยาบาลตากสิน  

8. นางสาวจุรี  ชูยศ  พยาบาลวชิาชีพ  7 วช    โรงพยาบาลราชพิพัฒน 

9. นางสาวนิตยา   สุทธิลักษณ พยาบาลวชิาชีพ  6 ว  โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารักษ 

 10. นายวิชิต  ศักดี  เจาหนาที่ควบคุมโรค 6  

     โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ  ชุตินธฺโร อุทิศ 

 11. นางสุภาภรณ  เปรมฤทธิ ์ เจาหนาที่ควบคุมโรค 6  โรงพยาบาลหนองจอก 

           12. นายวิชิต  ศักดี  เจาหนาที่ควบคุมโรค 6  

       โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ  ชุตินธฺโร อุทิศ  

           13. นายวีระพนธ  มูลหมืน่  นายแพทย     โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
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 14.  นางสาวสายชล ชุมชูใจ  พยาบาลวชิชพี 4  โรงพยาบาลหนองจอก 

 15.  นางปทุมพร  อารุณ  พยาบาลวชิชพี 4  โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 

16.  นางสาววรมนวรรณ เลิศสัจจวรากลุ เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 3   โรงพยาบาลสิรินธร 

17.  นายนิมิต  พลอยประดับ ผูประสานงานวัณโรค   โรงพยาบาลตากสนิ 

18.  นางสาวสุวรรณา เชื้อคงคํา เจาหนาที่บนัทึกขอมูล  โรงพยาบาลลาดกระบังกรงุเทพมหานคร 
       

     

 

เริ่มประชุม  เวลา  09.10  น. 
 

          

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธาน    ขอบคุณโรงพยาบาลกลางที่อํานวยความสะดวกดานสถานที่และการรับรอง 

รอง ผอ.สนพ. คณะกรรมการฯที่มาประชุมในวนันี ้

(นายไกรจกัรฯ)  ขอบผูแทนจากกองควบคุมโรค  สํานักอนามัยที่ใหความกรุณามาใหขอเสนอแนะ

แนวทางในการพัฒนางานวณัโรคของสํานกัการแพทย 

  กลาวตอนรับคณะกรรมการฯและแสดงความยินดทีี่ไดมีการมาจัดประชุม 

 DOTS  MEETING   เพื่อเยี่ยมชมการดําเนนิงานดานวัณโรคของโรงพยาบาลกลาง 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ               
 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

เลขานุการฯ  เสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ 

แทน ผอ.กว.  เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพการควบคุมวัณโรคของสํานกัการแพทย   กรุงเทพมหานคร 

(นางปาริชาตฯิ)  คร้ังที่ 1/2549  วนัอังคาร ที ่4  กรกฎาคม 2550  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 

ฝายแพทยศาสตรศึกษา ชัน้ 6 อาคารเพชรรัตน  วทิยาลยัแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร 

และวชิรพยาบาล  ดังเอกสารที่แนบ 
   
 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 เรื่องผลการดําเนินงานดานวัณโรค ( DOTS) ของสํานกัการแพทย 
3.1.1 โรงพยาบาลกลาง 

กรรมการ  นําเสนอผลการรักษาผูปวยวณัโรคของโรงพยาบาลกลาง Cohort ที่ 1/49 -   

นพ.6 รพก. Cohort ที่ 4/49  ดังนี้  

(นายวิชัยฯ)  Cohort ที่ 1/49  Success = 67%    

Cohort ที่ 2/49  Cure rate = 55%  Complete rate = 18%   Success = 73%    

Cohort ที่ 3/49  Cure rate = 69%  Complete rate = 7.5%  Success = 77%    

Cohort ที่ 4/49  Cure rate = 75%  Complete rate = 10%   Success = 85%  

Cohort ที่ 1/50  Conversion  rate = 88%   

ความคืบหนาในการปฏิบัติงานทั่วไป ไดแก 

1. จัดใหมี DOTS  CORNER  ภายนอกอาคาร และมกีารสอนสุขศึกษาใหกับ 

   ผูปวยรายใหม 

    2. จัดนิทรรศการวันวัณโรคโลก  (24  มีนาคม ของทกุป) 

    3. จัดสัปดาหตอตานวัณโรค (3 – 9 มีนาคม ของทกุป) 

    4. จัดระบบการนัดพบแพทยใหตรงกับวนัทีแ่พทยออกตรวจ 

    5. ตรวจเสมหะ และ X – ray ครบทุกขั้นตอนของการรักษา 

    6. อยูในระหวางการจัดทาํหองเก็บเสมหะ 

 7. มีการคนหาผูปวยรายใหม(New  case) โดยการประสานงานกับหอง Labแลว  

สวนปญหา/อุปสรรคดานผูปวย  พบวา  ผูปวยสวนใหญเปนวยัแรงงานมทีี่อยู 

 ไมแนนอน   ตดิตามไมได  แจงหมายเลขโทรศัพทไมถูกตอง  บางรายยายไปรักษาทีอ่ื่น 

โดยไมแจงใหทราบ    

หน.กง.อายุรกรรม  ไดเคยมีการประสานไปยงัตกึผูปวยในอื่นๆ  กรณีมีผูปวยที่มีผลเสมหะเปนบวก      

(นางกันทิมาฯ) ใหแตละตึกสงผูปวยมานัดที่ DOTS   CORNER       แตพบวาเมื่อผูปวยเหลานัน้ D/C  

ก็มักจะกลับบานเลย   และเหตุผลที่ตองสงผูปวยมานัดที ่DOTS   CORNER เพราะม ี

คลินิกวัณโรคเพียงสัปดาหละ 1  วัน (วนัจนัทร)    

ประธาน    กลาวแสดงความยนิดีกับโรงพยาบาลกลางที่มีความพยายามในการดําเนนิการ 

รผอ.สนพ.  ดานวัณโรค  จนมีผลงานเปนทีน่าพอใจ และขอใหโรงพยาบาลจัดจาง TB Coordinator 

(นายไกรจกัรฯ)  ตามที่ไดมีมตใิหดําเนินการไปแลว 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและใหโรงพยาบาลกลางจัดจาง TB Coordinator 
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     3.1.2 วิทยาลยัแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
ผูแทน วพบ.   นําเสนอรายงานผลการรักษาวัณโรคของวทิยาลยัแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร 

(นางอภิรดีฯ)  และวชิรพยาบาล  ดงันี ้

Cohort ที่ 1/49  Cure rate = 70.96%  Complete rate = 3.23% Success = 80.65%    

Cohort ที่ 2/49  Cure rate = 89.66%  Complete rate = 0 %     Success = 89.66%    

Cohort ที่ 3/49  Cure rate = 90.47%  Complete rate = 0%      Success = 90.47%  

Cohort ที่ 4/49  Cure rate = 88%       Complete rate =  4%     Success =  92%    

    สวนปญหา/อุปสรรคที่พบ  พบวายังขาดตําแหนงผูประสานงานวัณโรคเนื่องจาก 

แตเดิมเคยจางผูประสานงานวัณโรค  แตลาออก     จากนัน้จึงมีตําแหนงเจาหนาทีบ่ันทกึ 

ขอมูลมาแทน    ซึ่งทํางานดานวัณโรคไดไมเต็มที ่     ประกอบกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น  

ทําใหไมสามารถติดตามผูปวยที่ขาดการรกัษาใหมารับการรักษาไดอยางตอเนื่อง  ดังนัน้   

เพื่อใหการบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จงึขอเสนอแนะใหม ีTB Coordinator ที่เปน 

พยาบาลวชิาชีพมารับผิดชอบเฉพาะคลนิิกวัณโรค  1  คน 

 จากนั้นไดนาํเสนอตัวอยางโครงการการดแูลรักษาผูปวยวัณโรคในเขตเมืองอยางม ี

ประสิทธิภาพ  เพื่อของบประมาณสนับสนุนจากกองทนุโลก (Global Found) โดยประมาณ 

การงบประมาณที่ขอเปนเงินจํานวน 524,880 บาท 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมเหน็ชอบใหโรงพยาบาลทั้ง 4 แหง (วพบ. รพก.  รพต.  รพจ.) 
   สงผูแทนเขารวมประชุมกบักระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาการของบประมาณ 

สนับสนุนจากกองทุนโลก (Global Found) ตอไป     

                 

    3.1.3  โรงพยาบาลตากสิน 
แทน รผอ.รพต.   รายงานผลการรักษาผูปวยวณัโรคของโรงพยาบาลตากสินในป  2548 และ 2549 

(นางพรพาภิอรฯ) ดังนี้       

   ป 2548 :   Cure rate = 52.94%  Complete rate = 15.29%    

   ป 2549 :   Cure rate = 81.64%  Complete rate = 2.04%       

    รายงานผลการดําเนินงานคลินิกวัณโรคในปงบประมาณ 2549 ดังนี้ 

    1.  โครงการเจาะเลือดหาเชือ้HIVในผูปวยรายใหมทุกราย  เร่ิมต้ังแตเดือน ต.ค. 49 

    2.  โครงการพฒันาความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการควบคุมวัณโรค 

เขตเมือง 
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 3.  โครงการสปัดาหตอตานวัณโรค  วันที่ 24 – 30 มีนาคม 2550 

 4.  จัดระบบแนวทางการปองกันและควบคุมโรคในผูปวยที่สงสยัวาเปนวัณโรค 

 5.  ประชุมรวมกับศูนยบริการสาธารณสุขในฝงธนบุรีเกีย่วกับการดูแลผูปวย 

วัณโรครวมกนั 

 6.  มีการประสานเวียนแจงไปยังทกุหนวยงานภายในโรงพยาบาลใหสงผูปวยวัณโรค 

มาขึ้นทะเบยีนที่คลนิิกวัณโรค 

ปญหา/อุปสรรค ที่พบไดแก 

- ปญหาดานผูปวย ไดแก การติดตามผูปวยไมได เนื่องจากแจงที่อยูไมชัดเจน 

   เปนกลุมแรงงานเคลื่อนยาย  หรือยายไปรกัษาที่อ่ืนโดยไมแจงใหทราบ 

    - ปญหาดานโรงพยาบาล  สถานที่คับแคบและไมเหมาะสม    เนื่องจากจุดให 

บริการเปนพื้นที่ทางเดนิ 
 

ประธาน    ในภาพรวม โรงพยาบาลตากสินที่มีความพยายามในการบริหารจัดการระบบงาน 

รผอ.สนพ.  ดานวัณโรคไดดีข้ึนมาก   จนสามารถรับข้ึนทะเบียนผูปวยไดเกือบทั้งหมด   

(นายไกรจกัรฯ)   
     

มติที่ประชุม  รับทราบ และให รพต.ดําเนินการพัฒนาระบบงานดานวณัโรคตอไป 
 
 

3.1.4 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 
หน.กง.อายุรกรรม  นําเสนอผลการดําเนินงานดานวัณโรค (DOTS) ของ รพจ. ซึ่งสรุปไดดังนี ้

(นางพัชราฯ)    ปงบประมาณ 2549    เมื่อส้ินสุดการรักษา    

Cohort ที่ 1/49  Cure rate = 50%       Complete rate = 12.50%  Success = 62.50%    

Cohort ที่ 2/49  Cure rate = 40.90%  Complete rate = 36.30%  Success = 77.20%    

Cohort ที่ 3/49  Cure rate = 30.70%  Complete rate = 42.30%  Success = 73%  

Cohort ที่ 4/49  Cure rate = 38.80%  Complete rate = 44.40%  Success = 83.20%  

 รายงานผลการปฏิบัติงาน ดงันี ้

 1. จัดบริการ TB  Clinic  เปนระบบ Fast track โดยบริการแบบ One Stop Service 

 2. จัด DOTS  CORNER / Daily  Package (แตใหยาทกุ 1  สัปดาห) โดยทุกครั้ง 

ที่มารับยาจะใหรับประทานยาตอหนาในคร้ังแรก 
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 3. มีระบบการติดตามผูปวยผาน Operator ของโรงพยาบาล เพื่อใหสามารถ 

ติดตอเขาหมายเลขโทรศัพทมือถือของผูปวยได  

ปญหา/อุปสรรค ที่พบไดแก  ความไมครอบคลุมในการขึน้ทะเบียนผูปวยวัณโรค 

   กรณีผูปวยใน (IPD) 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ และ มอบให รผอ. รพจ.(นายสุรินทรฯฺ) ดําเนินการปรับปรุง 
เรื่องการขึ้นทะเบียนผูปวยวัณโรค กรณีผูปวยใน (IPD) ตอไป 

 
 

3.1.5 โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ ์ ชติุนฺธโร อุทศิ 
แทนผอ. รพท.   นําเสนอรายงานผลการดําเนินการ   ดังนี ้

หน.กง.อนามยัชุมชน ป 2548 :   Cure rate = 85.10%  Complete rate = 0%   Success = 85.10%   

(นางจรรยาฯ)  ป 2549 :   Cure rate = 100%     Complete rate = 0%   Success = 100%      

สวนปงบประมาณ 2550   Cohort ที่ 1/50 มีผลการรักษาหาย (Cure rate)  = 100%   

รายงานความคืบหนาในการดําเนนิการ ดังนี ้

1.  มีอายุรแพทยมาแทนตําแหนงเดิมแลว และกรณีที่แพทยตองไปประชุม 

จะมีแพทยอ่ืนไปตรวจแทน   

 2.  อยูในระหวางการจัดใหมีสถานที่ตรวจแยกโรคที่ตึกผูปวยนอก(ดานนอก) 

สําหรับตรวจผูปวยวัณโรคและผูปวยเอดส  (ระยะเวลาดําเนนิการภายใน 1 เดือน) 

 3.  มีการนัดใหผูปวยมารับยาอาทิตยละ 1  คร้ัง 
  

ประธาน    ขอฝากให รพท. ไปจัดระบบการสงตรวจเสมหะ (Sputum collection)ใหดีข้ึน 

(นายไกรจกัรฯ)   
 

มติที่ประชุม   รับทราบ และให รพท.ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 

 

3.1.6 โรงพยาบาลหนองจอก 
แทนผอ. รพน   รายงานผลการรักษาวัณโรคในรอบCOHORTที่ 2/2549  ดังนี ้

(นางสาวสายชลฯ)  -  ผูปวยวัณโรคใหมเสมหะบวกทัง้หมด 11 ราย    รักษาหาย 9 ราย   

คิดเปน Cure  Rate รอยละ 81.81    

    รายงานผลการรักษาวัณโรคในรอบCOHORTที่ 1/2550  ดังนี ้

-  ผูปวยวัณโรคใหมเสมหะบวกทัง้หมด 13 ราย  เมื่อส้ินสุดการรักษาในระยะเขมขน 

มีผลเสมหะเปนลบ (Conversion  Rate) คิดเปน รอยละ 84.61    
       - 8 - / ปญหา/อุปสรรค……. 
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 ปญหา/อุปสรรคที่พบ ดงันี ้

 1. ปจจุบันแพทยผูรับผิดชอบลาศึกษาตอ 

 2. สถานที่จัดใหบริการไมเปนสัดสวน  ขณะนี้ใชพืน้ที่บริเวณชั้น 2  ตองจัดโตะ 

และตอเครื่องคอมพิวเตอรทกุครั้งที่มีคลนิกิ 

 3. คลินิกวัณโรคไมมีเครื่องคอมพิวเตอรประจําหนวย 

 4. รองรับบริการผูปวยวัณโรคไมเต็มที่  เนือ่งจากไมมียาฟรี (มียาฟรีเฉพาะผูปวย 

ที่มีบัตรประกนัสุขภาพ 30  บาท)  

 5. ผูปวยรายทีต่องสงตอกลุมงานอนามยัชุมชนเพื่อติดตามเยี่ยมบาน  ไมกลับมา

รักษาตอ   ขาดยา และไมสนใจคําแนะนาํจากบุคลากร 

    
มติที่ประชุม   รับทราบและดําเนินการในสวนที่เกีย่วของตอไป         

 
3.1.7 โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร  

แทน ผอ.รพล   รายงานผลการรักษาวัณโรคในรอบCOHORTที่ 1/2549 พบวา 

(นายวีระพนธฯ)  มีอัตราการรักษาหาย (Cure Rate) คิดเปนรอยละ 100 

   สวน COHORTที่ 1/2550  มีผลการการรักษาในระยะเขมขน (Conversion) 

  คิดเปนรอยละ 100 

   รายงานผลการดําเนินงาน ดงันี ้

   1. กลุมงานอนามยัชุมชนไดจัดทํา Mapping เพื่อการเยี่ยมบานในผูปวยวัณโรค 

  ที่อยูในพืน้ทีท่กุราย 

   2. อยูในระหวางการปรับปรุงตึกสําหรับจัดตั้งคลินิกวัณโรค  ซึ่งคาดวานาจะ 

  แลวเสร็จภายในระยะเวลา 1  เดือน 

ปญหา/อุปสรรคที่พบ  ไดแก  

1.  ขาดบุคลากรที่มีความรู ความชาํนาญเฉพาะทาง 

2.  ดานผูปวย   ไดแก การแจงที่อยูและหมายเลขโทรศัพทติดตอไมชดัเจน ทําให

เยี่ยมบานไมได  ประกอบกบัผูปวยสวนใหญมักจะมีปญหาเรื่องคารักษา  คาเดินทาง และ

บางสวนก็ไมตระหนกัถึงความสําคัญในการมารักษาอยางตอเนื่อง 
 

     

มติที่ประชุม   รับทราบและดําเนินการในสวนที่เกีย่วของตอไป 
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3.1.8 โรงพยาบาลราชพิพฒัน 
แทน ผอ. รพร.   นําเสนอรายงานผลการรักษาในป 2549 ดังนี ้ 

(นางวัชรีฯ)  Cohort ที่ 1/49  Cure rate = 91.60%  Complete rate = 0%         Success = 91.60%    

Cohort ที่ 2/49  Cure rate = 78.50%  Complete rate = 7.10%    Success = 85.60%    

Cohort ที่ 3/49  Cure rate = 72.20%  Complete rate = 18.75%  Success = 90.95% 

    รายงานผลการรักษา COHORT 1/2550 พบวา  เมื่อส้ินสุดระยะเขมขน 

มีผลเสมหะเปนลบ (Conversion Rate) คิดเปน รอยละ 90 

รายงานผลการรักษา COHORT 2/2550 พบวา  เมื่อส้ินสุดระยะเขมขน 

มีผลเสมหะเปนลบ (Conversion Rate) คิดเปน รอยละ 71.14 

 ปญหา/อุปสรรคที่พบ ไดแก 

 1.  ดานระบบการใหบริการ  ยังไมมีระบบการลงขอมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 2.  ดานผูปวย พบวาไมสามารถมารับยาตามนัดได เนื่องจากงานประจาํ 

ประกอบกับบางสวนไมมีบัตรประชาชน   ขาดการติดตอ และยายที่อยูบอย 

 เสนอแนะแนวทางในการแกปญหา ดังนี ้

 1.  ควรจัดใหมีโปรแกรมการบันทึกขอมูลลงคอมพวิเตอรเขากับระบบของ รพ. 

 2.  ใหผูปวยโทรแจงหรือมารับยากอนนัดไดเปนกรณีพิเศษ 

3.  ชี้แจงผลเสยีของการไมมบีัตรประชาชนกับผูปวยและประสานงานกบัหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ  เพื่อดําเนินการจัดทําบัตรตอไป 

4.  ใหคําปรึกษากับผูปวยรายใหม  เพื่อใหตระหนักถงึการมารับยาอยางตอเนื่อง 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

    

3.1.9  โรงพยาบาลสิรนิธร 
แทน ผอ.รพส.   นําเสนอรายงานผลการรักษาในป 2549 ดังนี ้

(นส.วรมนวรรณฯ) Cohort ที่ 4/49  Cure rate = 87.50%  Complete rate = 71.43%  Success = 80% 

    รายงานผลการรักษา COHORT 1/2550   พบวา  เมื่อส้ินสุดระยะเขมขน 

มีผลเสมหะเปนลบ (Conversion Rate) คิดเปน รอยละ 93.75    

ปญหา/อุปสรรคที่พบ  ไดแก  

1. ดานบุคลากร  มกีารเปลีย่นบุคลากรแพทยผูรับผิดชอบทุกป 

2. ดานสถานที่ ที่ใชเปนคลินิกวัณโรคไดรับการปรับปรุงเปนทีเ่รียบรอย   
       

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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  3.2  รางการบริหารจัดการโรควณัโรคแบบครบวงจรในระบบ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ปงบประมาณ 2550 
ผูแทนผอ.กคร.สนอ  เมื่อวันที ่21 พฤษภาคม 2550     สํานักอนามัยไดจัดประชุมเร่ืองการบริหาร 

ฝายวัณโรค กคร. จัดการโรควัณโรคแบบครบวงจรในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ       ณ โรงแรม 

(นางเอื้องฟาฯ)  เอส ดี อเวนิว  กรุงเทพฯ โดยเชิญวทิยากรจากสํานักงานหลักประกนัสขุภาพแหงชาติ    

 องคการเภสัชกรรมและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสํานักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ

จะเริ่มดําเนินการประมาณกลางเดือนมิถนุายน 2550 เปนตนไป     รายละเอยีดดัง

เอกสารแนบทายรายงานการประชุม 

ประธาน    ขอขอบคุณคณะกรรมการฯที่มีความมุงมัน่ในการพัฒนาระบบงานดานวัณโรค 

รผอ.สนพ.  ของสํานกัการแพทยใหมีแนวทางปฏิบัติทีม่ีประสิทธิภาพมากขึ้น   และขอบคุณ รพก.   

(นายไกรจกัรฯ)  ที่อํานวยความสะดวกดานสถานที่และการรับรอง 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา   12.45  น. 
 

 

 

 

        ( นางสาวปยรัตน    พรรณรังษี ) 

                   กรรมการและผูชวยเลขานุการฯ  

                                                        ผูบันทกึรายงานการประชุม 
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