
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมวัณโรค 

ของสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่ 2 / 2550 

วันจันทร ที ่ 16 กรกฎาคม 2550    เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมเจริญวทิย1   ช้ัน 6   โรงพยาบาลตากสิน   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.   นางสาวจุรี  ชูยศ  แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลราชพพิัฒน กรรมการ 

9.     นายพิชญา  นาควชัระ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร  กรรมการ 

  10.   นายยิ่งศักดิ์ ศุภนิตยานนท นายแพทย 7 วช    กรรมการ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร 

และวชิรพยาบาล 

  11.  นายวิชยั อุทัยวรวิทย นายแพทย 6  โรงพยาบาลกลาง  กรรมการ 

  12.  นายวิวฒัน  ตรีรัตนธีรพงษ หัวหนากลุมงานอายุรกรรม  กรรมการ 

      โรงพยาบาลตากสิน 

  13.  นายขจร  อินทรบหุร่ัน นายแพทย  6     กรรมการ 

      โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 
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      14. นายสขุสันต  กิตติศุภกร ผูอํานวยการกองวิชาการ   กรรมการและ 

            เลขานุการ 

            15.  นางปาริชาติ กัลยาณมิตร หัวหนาฝายแผนงาน  กองวชิาการ กรรมการและ 

           ผูชวยเลขานุการ 
                16.   นางสาวปยรัตน  พรรณรังษ ี นักวชิาการสาธารณสุข 6 ว กองวิชาการ กรรมการและ 

ผูชวยเลขานกุาร 

           17.   นางสาวพรพิไล  ตันติลีปกร นักวิชาการสาธารณสุข  5   กองวิชาการ  กรรมการและ 

ผูชวยเลขานกุาร 
 

ผูไมมาประชมุ  (เนื่องจากติดราชการ) 
 

 1.  นางกติติยา  ศรีเลิศฟา รองผูอํานวยการโรงพยาบาลตากสนิ 
 

                  

ผูเขารวมประชุม  
 

 1. นางวันทนยี  วัฒนะ  ผูอํานวยการกองควบคุมโรค   สํานักอนามยั  

 2. นางเอื้องฟา  จินดาทรัพย นักวชิาการควบคุมโรค 7 ว     ฝายวัณโรค    

แทนผูอํานวยการกองควบคมุโรค  สํานักอนามยั 

 3. นางบุณฑริกา  อินจําปา พยาบาลวชิาชีพ 7 วช   กองควบคุมโรค  สํานักอนามัย 

 4. นางสมพร  คุมแควน หัวหนาฝายพฒันาบุคคล  กองวิชาการ  

 5. นางพรภาภิอร ศรีชู  พยาบาลวชิาชีพ 7 วช  โรงพยาบาลตากสิน 

 6. นายอุกฤษฏ  อุเทนสุต นายแพทย  6  โรงพยาบาลหนองจอก  

7. นางสาวนิตยา   สุทธิลักษณ พยาบาลวชิาชีพ  6 ว  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 

             8. นายวิชิต  ศักดี  เจาหนาที่ควบคุมโรค 6  

       โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ  ชุตินธฺโร อุทิศ  

             9. นางฉววีรรณ  สรรพมงค นักวชิาการสาธารณสุข 5  กองวิชาการ 

     10. นางสาววรางคณา ตันติพรสินชยั นายแพทย 4  โรงพยาบาลกลาง 

  11. นางสาวสายชล ชุมชูใจ  พยาบาลวชิชพี 4  โรงพยาบาลหนองจอก 

     12. นางปทมุพร  อารุณ  พยาบาลวชิชพี 4  โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
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    13. นางสาววรมนวรรณ เลิศสัจจวรากลุ เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 3   โรงพยาบาลสิรินธร 

    14. นายนมิิต  พลอยประดับ ผูประสานงานวัณโรค     โรงพยาบาลตากสิน 
       

     

เริ่มประชุม  เวลา  09.10  น. 
 

          

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธาน    1. ขอบคุณโรงพยาบาลตากสินที่อํานวยความสะดวกดานสถานที่และการรับรอง 

รอง ผอ.สนพ. คณะกรรมการฯที่มาประชุมในวนันี ้

(นายไกรจกัรฯ)  2. ขอบคุณผูอํานวยการกองควบคุมโรค สํานักอนามัย(พ.ญ.วันทนีย  วัฒนะ)และ 

ผูแทนจากฝายวัณโรค  กองควบคุมโรค  สํานักอนามัยทีใ่หความกรุณามาใหขอเสนอแนะ

แนวทางในการพัฒนางานวณัโรคของสํานกัการแพทย 

  3. กลาวตอนรบัคณะกรรมการฯและแสดงความยนิดีที่ไดมีการมาจัดประชุม 

 DOTS  MEETING          เพือ่เยี่ยมชมการดําเนนิงานดานวัณโรคของโรงพยาบาล 

ในสังกัด สํานักการแพทย 

 4. แจงที่มาของการเชิญประชุมในครั้งนี้  สืบเนื่องจากผูบริหารสํานักการแพทย

และผูอํานวยการโรงพยาบาล ทั้ง 9 แหง ไดประชุมรวมกันและมมีติเลือกการดําเนนิงาน 

ดานวัณโรคเปนเรื่องการจัดการความรู (Knowledge   Management) หรือ K.M. เพื่อ 

เสนอเปนตัวชีว้ัดหนึง่ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาํป 2550ตามที่ สนง.กก. 

ไดประสานมาเมื่อเดือน มิถนุายน2550 จึงไดเชิญประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานตอไป 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ               
 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

เลขานุการฯ  เสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ 

ผอ.กว.   เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพการควบคุมวัณโรคของสํานกัการแพทย    กรุงเทพมหานคร 

(นายสุขสนัตฯ)  คร้ังที1่/2550 วันองัคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2550 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมชัน้19 

โรงพยาบาลกลาง  ดังเอกสารที่แนบ 
   
 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 ผลการดําเนินงานดานวัณโรคของโรงพยาบาล ทั้ง 9 แหง 
    3.1.1 วิทยาลยัแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
กรรมการ   นําเสนอรายงานผลการรักษาวัณโรคของวทิยาลยัแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร 

(นายยิ่งศักดิ์ฯ)  และวชิรพยาบาล  Cohort ที ่1 / 50  มีจาํนวนผูปวยที่นาํมาประเมนิ  24  ราย  ดังนี ้

Cure rate = 75%( 18  ราย)  Complete rate =  8.33% ( 2ราย )   

คิดเปนผลสําเร็จในการรักษา หรือ  Success   = 83.33% (20  ราย)    
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.1.2 โรงพยาบาลกลาง 
กรรมการ  นําเสนอรายงานผลการรักษาผูปวยวัณโรคของโรงพยาบาลกลาง Cohort ที่ 1/50   

(นายวิชัยฯ) มีจํานวนผูปวยทีน่ํามาประเมิน  14  ราย ดังนี้  

Cure rate = 86% ( 12  ราย)         Complete rate =  - ไมม-ี   

คิดเปนผลสําเร็จในการรักษา หรือ  Success    = 86 (18  ราย)    
 

ความคืบหนาในการปฏิบัติงานทั่วไป ไดแก 

1. ดําเนินการจางผูประสานงานวัณโรคเพิม่เติมอีก 1  คน เปนที่เรียบรอย 

    2. ดําเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเก็บบันทกึขอมูลผูปวยแลว 
  

มติที่ประชุม   รับทราบ     
                   

    3.1.3  โรงพยาบาลตากสิน 
แทน รผอ.รพต.   นําเสนอรายงานผลการรักษาผูปวยวัณโรคของโรงพยาบาลตากสนิ  Cohort ที่ 1/50   

(นางพรพาภิอรฯ) มีจํานวนผูปวยทีน่ํามาประเมิน 14  ราย  ดังนี้       

    Cure rate = 64.29%  ( 9 ราย )   Complete rate =  - ไมมี -    

       คิดเปนผลสําเร็จในการรักษา หรือ  Success    = 64.29 % ( 9 ราย )   

 ปญหา/อุปสรรค ที่พบไดแก 

- ปญหาดานผูปวย ไดแก การติดตามผูปวยไมได เนื่องจากแจงที่อยูไมชัดเจน 

   เปนกลุมแรงงานเคลื่อนยาย  หรือยายไปรกัษาที่อ่ืนโดยไมแจงใหทราบ 

    - ปญหาดานโรงพยาบาล  สถานที่คับแคบและไมเหมาะสม    เนื่องจากจุดให 

บริการเปนพื้นที่ทางเดนิ 
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 - ปญหาการขึน้ทะเบียนผูปวยวัณโรคยงัไมครอบคลุม    ทัง้ที่ไดมีการประสาน 

เวียนแจงไปยงัทุกหนวยงานภายในโรงพยาบาลในการสงผูปวยวัณโรคมาขึ้นทะเบยีนที ่

คลินิกวัณโรคแลว 
 

ประธาน    ในภาพรวม โรงพยาบาลตากสินที่มีความพยายามในการบริหารจัดการระบบงาน 

รผอ.สนพ.  ดานวัณโรคไดดีข้ึนมาก   จนสามารถรับข้ึนทะเบียนผูปวยไดเกือบทั้งหมด  แตทัง้นี้ขอให 

(นายไกรจกัรฯ)  พยายามหาแนวทางการขึ้นทะเบียนผูปวยใหไดครบตอไป   
     

มติที่ประชุม  รับทราบ และให รพต.ดําเนินการพัฒนาระบบงานดานวณัโรคตอไป 
 
 

3.1.4 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 
แทน หน.กง.อายุรกรรม  นําเสนอรายงานผลการรักษาผูปวยวัณโรคของ รพ.เจริญกรุงฯ  Cohort ที ่1/50  

(นส.นิตยาฯ)  มีจํานวนผูปวยทีน่ํามาประเมิน 28  ราย  ดังนี้       

    Cure rate = 42.31%  ( 11 ราย )  Complete rate =  30.77 % ( 8 ราย )   

       คิดเปนผลสําเร็จในการรักษา หรือ  Success    = 73.08 % ( 19 ราย )   
 

 รายงานผลการปฏิบัติงาน ดงันี ้

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

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

ที่มารับยาจะใหรับประทานยาตอหนาในคร้ังแรก 
 

ปญหา/อุปสรรค ที่พบไดแก  

1. ผูปวยบางรายขาดนัด   และมาสามารถติดตามได เนือ่งจากไมไดแจงที่อยูและ 

หมายเลขโทรศัพทตามความเปนจริง     ทั้งนี้ ไดประสานศูนยบริการสาธารณสุขแลว แต 

ก็ไมสามารถติดตามได    จึงไดพยายามหาแนวทางแกปญหาโดยการจัดทําแผนทีท่ีอ่ยู 

ของผูปวยใหชดัเจน และมกีาร Up date ทีอ่ยูพรอมหมายเลขโทรศัพททุกครั้งที่ผูปวยมา 

ตรวจเช็ครางกาย  

 2. ความไมครอบคลุมในการขึ้นทะเบยีนผูปวยวัณโรค กรณีผูปวยใน (IPD) 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ และ มอบให รพ.เจริญกรุงฯ ดําเนินการพัฒนาระบบงาน 
ดานวณัโรคตอไป 
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3.1.5 โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ ์ ชติุนฺธโร อุทิศ 
ผอ. รพท.   นําเสนอรายงานผลการรักษาผูปวยวัณโรคของ รพ.หลวงพอทวีศักดิ์ฯCohort ที่ 1/50  

(นายพิพฒันฯ)  มีจํานวนผูปวยทีน่ํามาประเมิน 19  ราย  ดังนี้       

    Cure rate =   100 %  ( 8 ราย )        Complete rate =  100 % ( 8 ราย )   

       คิดเปนผลสําเร็จในการรักษา หรือ  Success    = 95 % ( 19 ราย )   
      

รายงานความคืบหนาในการดําเนนิการ ดังนี ้

1.  มีการพฒันาระบบดานการตรวจชันสตูรดีข้ึน   

 2.  อยูในระหวางการจัดใหมีสถานที่ตรวจแยกโรคที่ตึกผูปวยนอก(ดานนอก) 

สําหรับตรวจผูปวยวัณโรคและผูปวยเอดส  (ระยะเวลาดําเนนิการภายใน 1 เดือน) 
  

ทั้งนี้ ที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะวา นาจะมีการคํานวณผลการรักษาหายไมถูกตอง 

   กรณีที่มีจํานวนผูปวยทีน่ํามาประเมนิ 19  ราย   แตหายเพียง  8  ราย นาจะคิดเปนผลการ 

รักษาหาย(Cure rate =   42.10 % )      รักษาครบ  8  ราย  นาจะคิดเปนผลการรักษาครบ 

(Complete  rate =   42.10 % )     และหากนาํมาคิดเปนผลสําเร็จในการรักษา หรือ   

Success   ก็นาจะเทากับ   =   84.21 % ( 16 ราย )    
  

ประธาน    ขอฝากให รพท. ไปปรับปรุงเรื่องการคํานวณผลการรักษาที่ถกูตอง  พรอมทั้งขอให 

ตรวจสอบผลการรักษาที่ถกูตองกอนนําเสนอ    
 

มติที่ประชุม   รับทราบ และให รพท.ดําเนินการปรับปรุงในสวนทีเ่กี่ยวของตอไป 
 

 

3.1.6 โรงพยาบาลหนองจอก 
แทนผอ. รพน   นําเสนอรายงานผลการรักษาผูปวยวัณโรคของ รพ.หนองจอก ในป 2549 ดังนี ้

(นายอกุฤษฯ)  Cure rate =   62 %   Complete rate =  20 % 

คิดเปนผลสําเร็จในการรักษา หรือ  Success    = 82 %    

 สวนรายงานผลการรักษาผูปวยวัณโรค ในป 2550  ยังไมสรุป 

ปญหา/อุปสรรคที่พบ ดงันี ้

 1. ผูปวยไมมารับยาตามกําหนด และไดประสานใหพยาบาลอนามัยชมุชนติดตาม 

 2. ผูปวยและญาติไมเห็นความสาํคัญและอันตรายของโรควัณโรค 

 3. ขาดระบบการติดตามผูปวย 
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 4. ขาดความตอเนื่องดานการรักษา  เนื่องจากแพทยลาศึกษาตอ 

    
มติที่ประชุม   รับทราบและดําเนินการปรับปรุงในสวนที่เกี่ยวของ  พรอมทั้งขอให รพน. 
   ประสานงานกับศูนยบริการสาธารณสขุใกลเคียง(ศบส.43,ศบส.44)เรื่องการสงตอ 
   และการติดตามผูปวยวัณโรคตอไป 

 
3.1.7 โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร  

แทน ผอ.รพล   นําเสนอรายงานผลการรักษาผูปวยวัณโรคของ รพ.ลาดกระบังฯ Cohort ที ่1/50  

(นางสาวปทุมพรฯ) มีผลการการรักษาในระยะเขมขน(Conversion)    คิดเปนรอยละ 100 

   มีผลสําเร็จในการรักษา (Success)    = 87.50 %    

   รายงานผลการดําเนินงาน ดงันี ้

   1. กลุมงานอนามยัชุมชนไดจัดทํา Mapping เพื่อการเยี่ยมบานในผูปวยวัณโรค 

  ที่อยูในพืน้ทีท่กุราย 

   2. อยูในระหวางการปรับปรุงตึกสําหรับจัดตั้งคลินิกวัณโรค  

ปญหา/อุปสรรคที่พบ  ไดแก  

1.  ขาดบุคลากรที่มีความรู ความชาํนาญเฉพาะทาง 

2.  ดานผูปวย   ไดแก การแจงที่อยูและหมายเลขโทรศัพทติดตอไมชดัเจน ทําให

เยี่ยมบานไมได  ประกอบกบัผูปวยสวนใหญมักจะมีปญหาเรื่องคารักษา  คาเดินทาง และ

บางสวนก็ไมตระหนกัถึงความสําคัญในการมารักษาอยางตอเนื่อง 
 

     

มติที่ประชุม   รับทราบและดําเนินการในสวนที่เกีย่วของตอไป 
    
 

3.1.8 โรงพยาบาลราชพพิฒัน 
แทน ผอ. รพร.   นําเสนอรายงานผลการรักษาผูปวยวัณโรคของ รพ.ราชพิพัฒน Cohort ที่ 1/50  

(นางวัชรีฯ)  มีจํานวนผูปวยทีน่ํามาประเมิน 8  ราย  ดงันี ้      

    Cure rate =   62.50 %  ( 5 ราย )       Complete rate =  37.50% ( 3 ราย )   

       คิดเปนผลสําเร็จในการรักษา หรือ  Success    = 100 % ( 8 ราย )    

ทั้งนี้ในป 2550 มีผูปวยที่เปน MDR – TB จํานวน 1  ราย 

 

 
       - 8 - / ปญหา/ อุปสรรค…….. 
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 ปญหา/อุปสรรคที่พบ ไดแก 

 1.  ดานระบบการใหบริการ  ยังไมมีระบบการลงขอมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 2.  ดานผูปวย พบวาไมสามารถมารับยาตามนัดได เนื่องจากงานประจาํ 

ประกอบกับขาดการติดตอ และยายที่อยูบอย 

 เสนอแนะแนวทางในการแกปญหา ดังนี ้

 1.  ควรจัดใหมีโปรแกรมการบันทึกขอมูลลงคอมพวิเตอรเขากับระบบของ รพ. 

2.  ใหคําปรึกษากับผูปวยรายใหม  เพื่อใหตระหนักถงึการมารับยาอยางตอเนื่อง 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

    

3.1.9  โรงพยาบาลสิรนิธร 
แทน ผอ.รพส.   นําเสนอรายงานผลการรักษาผูปวยวัณโรคของ รพ.สิรินธร Cohort ที่ 1/50  

(นส.วรมนวรรณฯ) มีจํานวนผูปวยทีน่ํามาประเมิน 16  ราย  ดังนี้       

    Cure rate =   93.75 %  ( 15 ราย )  Complete rate =  71.44 % ( 5 ราย )   

       คิดเปนผลสําเร็จในการรักษา หรือ  Success  = 86.96 % ( 20 ราย )  
          

ปญหา/อุปสรรคที่พบ  ไดแก  

1. ดานบุคลากร  มกีารเปลีย่นบุคลากรแพทยผูรับผิดชอบทุกป 

2. ดานสถานที่ ที่ใชเปนคลินิกวัณโรคไดรับการปรับปรุงเปนทีเ่รียบรอย   

มีการจัดบอรดนิทรรศการใหความรูเร่ืองวณัโรค  มีการใหสุขศึกษาและแนะนําเรื่องสุขภาพ 

และแผนการรกัษาวัณโรคแกผูปวย 
       

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
    หลังจากนัน้คณะกรรมการฯใหรวมกนัใหขอเสนอแนะ ดังนี ้
    1. .ควรจะมีการทบทวนนยิามความหมายการคํานวณผลการรักษาวณัโรค  

   ใหเปนแนวทางเดียวกัน  โดยตรวจสอบกบัคูมือของ WHO. และนําแจงในการประชุม 

คร้ังตอไป 

    2.  ควรมีการตรวจสอบขอมูลผลการรักษากอนนาํเสนอในที่ประชุมทุกครั้ง   

โดยเฉพาะ หากพบวาผลการรักษาหาย คิดเปน 100 %      ควรตองทบทวนอีกครั้ง   

เนื่องจากการรักษาวัณโรคในเขตเมืองใหหาย 100 % นัน้ ทําไดยากมาก 
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 3. ควรปรับเพิ่มสไลดที่แสดงความคืบหนาผลการดําเนนิงานดานวัณโรคพรอม 

ปญหาและอุปสรรค และผลการประสานงานกับศูนยบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวของ 

 4. .ในการนําเสนอ   ควรจะหาวิธีนาํเสนอคาตัวเลขที่สามารถเปรียบเทียบผลการ

ดําเนนิงานปจจุบันกับผลการดําเนินงานในครั้งกอน      เพื่อบงบอกถึงแนวทางการบริหารจัดการ 

ภายในโรงพยาบาล 

 5.  โรงพยาบาลที่ยังมีปญหาความไมครอบคลุมในการขึ้นทะเบียนผูปวยวัณโรค 

  ภายในโรงพยาบาล    ควรเรงหาวิธีดําเนนิการใหบรรลุเปาหมาย 

    6.  กรณีผูปวยที่อยูตางจังหวดัและมารับการรักษาทีก่รุงเทพฯ ใหสอบถามความ 

สมัครใจในการรักษากอน      หากประสงคกลับไปรักษาตางจงัหวัด  ไมตองนาํมาขึน้ทะเบียนเพื่อ 

ประเมินผลการรักษา  และในกรณีที่มกีารโอนผูปวยออกกอนการรักษาครบ 1  เดือน  ก็ไมตองนาํ 

มาประเมนิผลการรักษา 

  7. กรณีที่มีนโยบายสนับสนนุใหโรงพยาบาลจางผูประสานงานวัณโรคไดนั้น 

หากโรงพยาบาลใดยังไมมกีารจาง   ใหดาํเนนิการได  

  8.  ใหผูอํานวยการโรงพยาบาลทุกแหงใหการสนับสนนุ   กรณีมีบุคลากรสนใจที ่

จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกบัเร่ืองวณัโรค และกรณีที่มีปญหาจากการดําเนนิงาน  ฝากใหดแูลอยางใกลชดิ 

และตองเรงแกปญหาตอไป  

  9. กรณีมีการจัดประชุมวิชาการ ณ ตางประเทศ  ขอมอบใหนายแพทยยิ่งศักดิ์ฯ(วพบ.) 

เปนผูติดตามขาวและแจงใหทราบดวย   เพื่อจะไดจัดสงบุคลากรเขารวมประชุมตอไป 

  10. มอบกองวชิาการประสานกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อขอขอมูลในการเดินทางไป

ศึกษา  ดูงานดานวัณโรค ณ ตางประเทศตอไป 

    11. มอบกองวิชาการ จัดทําโครงการฝกอบรมเชิงปฏบิัติการเพื่อทบทวนการจัดทํา 

รายงานผลการรักษาวัณโรค 

    12. ใหทุกโรงพยาบาลจัดสงรายงานผลการรักษาวัณโรค(Cohort Analysis)ทุก 3 เดือน 

สงไปยังกองควบคุมโรค (ฝายวัณโรค)โดยตรง  และสําเนาสงกองวิชาการ 1  ชุด เพือ่รายงานผูบริหาร 

สํานักการแพทยตอไป   

 
มติที่ประชุม   รับทราบ และเห็นชอบ 
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  3.2  สถานการณการดําเนนิงานดานวณัโรคในกรุงเทพมหานคร 
ผอ.กคร.สนอ.  นําเสนอขอมูลผลการรักษาผูปวยวัณโรคของกรุงเทพมหานคร  ดังนี ้

(นางวนัทนียฯ)  -  ป ค.ศ. 2003 มีผลการรักษาหาย (Cure Rate)   รอยละ 55 

  -  ป ค.ศ. 2004 มีผลการรักษาหาย (Cure Rate)   รอยละ 45.32 

  -  ป ค.ศ. 2005 มีผลการรักษาหาย (Cure Rate)   รอยละ 67.68 

  ซึ่งจะเห็นสงัเกตไดวาผลการรักษาหาย  (Cure Rate)   ยงัไมเปนไปตาม

เปาหมาย คือ รอยละ 85   สวนการคนหาผูปวยรายใหม (Case Finding) ยังไมถึง 

รอยละ 75             เพราะในการประเมนิผลการดําเนินงานดานวัณโรคนั้น  จะใช 

เกณฑมาตรฐานของผลการรักษาหาย (Cure Rate)    และเกณฑการคนหาผูปวย 

รายใหม (Case Finding)มาประเมิน 

 การสรางการจัดการความรู (Knowledge Management) นาจะจะสงผลให

สํานักการแพทยมีผลการรักษาหาย (Cure Rate) ที่ดีข้ึน       

 ทั้งนี้ ขอเสนอแนะแนวทางทีจ่ะทําใหการดําเนนิงานดานวัณโรคประสบ

ความสาํเร็จ ไดแก 

 1. ทกุโรงพยาบาลควรจะมผูีประสานงานวัณโรค (TB  Coordinator)       ซึง่

โรงพยาบาลในสังกัดสาํนกัการแพทยมีผูประสานงานวณัโรค (TB  Coordinator) ครบ 

ทุกโรงพยาบาล   ดงันัน้จงึเปนตนแบบที่ดีใหกับโรงพยาบาลอื่นๆในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ตองมีระบบการรักษา(Treatment) ที่เหมือนกนั 

 3. ตองมีระบบการบันทึกและการจัดทาํรายงานผลการรักษาที่เปนมาตรฐาน 

 สวนกรณ ีTB/HIV  ขอใหเนน 2  เร่ือง ไดแก 

 1. การใหคําปรึกษาเพื่อเจาะเลือดตรวจหาเชื้อไวรัสเอดสดวยความสมัครใจ หรือ 

VCT. ( Involuntary  Counseling  and  Testing ) 

 2. การใชยุทธวิธีกาํกับการรับประทานยาวัณโรคในผูปวย TB/HIV ทุกราย  

( Intensive  DOTS  method  in  all  cases  of  TB/HIV) 

 สวนการดําเนนิงานดานวัณโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาตทิี่เพิง่เริ่ม

ดําเนนิการ   จะมีการเชิญประชุมผูเกีย่วของและจัดอบรมระบบสารสนเทศการบนัทกึ

ขอมูล และการเบิกจายเงนิระหวางโรงพยาบาลและสาํนักงานหลกัประกันสุขภาพ

แหงชาติตอไป   ในระหวางการดําเนนิการนี้  หากโรงพยาบาลใดประสบปญหาตางๆ 

ใหแจงไปยงัฝายวัณโรค กองควบคุมโรค  สํานักอนามัย  เพื่อจะไดประสานไปยงั

สํานักงานหลกัประกันสุขภาพแหงชาติตอไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
                    - 11 - /   ประธาน..... 
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ประธาน    ขอขอบคุณคณะกรรมการฯที่มีความมุงมัน่ในการพัฒนาระบบงานดานวัณโรค 

รผอ. สนพ.  ของสํานกัการแพทยใหมีแนวทางปฏิบัติทีม่ีประสิทธิภาพมากขึ้น   และขอบคุณ    

(นายไกรจกัรฯ)  โรงพยาบาลตากสินที่อํานวยความสะดวกดานสถานทีแ่ละการรับรอง 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา   12.45  น. 
 

 

 

 

        ( นางสาวปยรัตน    พรรณรังษี ) 

           นักวิชาการสาธารณสุข  6 ว 

                   กรรมการและผูชวยเลขานุการฯ  

                                                       ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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