
ประเด็น / งาน : วัณโรค
ตัวชี้วัด (KPI) : 1.ลดอตัราตายด้วยวณัโรคร้อยละ 5

2.อตัราความส าเร็จการรักษาวณัโรคทุกประเภทร้อยละ 90
3.อตัราการรักษาตามมาตรฐานร้อยละ 90
4 .การคัดกรองกลุ่มเส่ียงร้อยละ 90 5.อตัราการขาดยา เป็นศูนย์  

สถานการณ์ / ข้อมูลพ้ืนฐาน
สถานการณว์ณัโรคปี2562 การตน้หาผูป่้วยวณัโรคโดยการคดักรองกลุ่มเสี่ยงรอ้ยละ 88.22

ผลส าเรจ็การรกัษารอ้ยละ 86.67 อตัราตาย 6 รายรอ้ยละ14.62 อตัราการขาดยา 1 รายรอ้ยละ2.4 

ในกลุ่มเส่ียงให้มีคุณภาพ เน้นกระบวนการรักษาผู้ป่วยวณัโรคทุกประเภทให้กนิยาให้ครบและหายขาด ลดการขาดยาและเสียชีวติ และการดุแลติดตามท่ีบ้านอยา่งต่อเนื่อง

ประเด็นปัญหา  
 1. เร่ิมคัดกรองช้า คัดกรองไม่เป็นไปตามแผน

 2. มาตรการรักษาในกลุ่มเส่ียงเสียชีวติ ท าไม่ครบทุกขั้นตอน

จ านวน
แหล่ง
งบ

 โครงการคัดกรองและบรหิารจดัการโรควัณโรค
1.การพัฒนาระบบการวบคุมป้องกันวัณโรค
1.1ทบทวนคณะท างานวณัโรคระดับอ าเภอ คปสอ.แม่เมาะ พย.62 TB.Board
      มีผู้รับผิดชอบงานวณัโรค ภคพร
      ระดับ รพ.(  HTC )
 1.2มีผู้รับผิดชอบงานวณัโรค ผู้ช่วย สสอ.
         ระดับ รพ.(  DTC )
1.3 แต่งต้ังฃคณะกรรมการวณัโรคระดับอ าเภอแม่เมาะ คปสอ.แม่เมาะ พย.62 ผู้ช่วย สสอ.
1.4 มีการน าเสนอผลงานวณัโรค TB.Board
ทุกเดือนในที่ประชุมคปสอ
1.5  ประฃุมชี้แจงแนวทางการ TB.Board พย.62 TB.Board
ด าเนินงานวณัโรคในที่ประชุมคปสอ
การคัดกรองกลุ่มเส่ียงการดูแลรักษา
และการติดตามเยีย่มบ้านอยา่งต่อเนื่อง
ตามมาตรฐาน และแนวทางการใช้ โปรแกรม tb CM
1.6 ติดตาม NOC-TB ในการประชุมPCT  ทุกเดือน คปสอ.แม่เมาะ พย. TB.Board
1.7 น าผลการประชุมNOC-TB เข้าที่ประชุมคปสอ
 เพื่อประสานและแนวทางแกไ้ขในพื้นที่
1.8 พัฒนาการเข้าถึงการตรวจวนิิจฉัย โดยการเร่งรัดตรวจคัดกรองค้นหาวณัโรค กลุ่มเส่ียง 7 กลุ่ม คปสอ.แม่เมาะ จ านวน ตค-ธค262 คปสอ.
1.9 ก าหนดกลุ่มเส่ียง รหัส และนิยามกลุ่มเส่ียง  กลุ่มเส่ียง
   แนวทางและระยะเวลาการคัดกรอง  (เร่ิมคัดกรอง 1ตค62) ที่ได้คัดกรอง

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยทุธศาสตรส์าธารณสุข จงัหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2563
คปสอ.แม่เมาะ      จงัหวัดล าปาง
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1.10 จัดท าคู่มือแนวทางการคัดกรองพร้อมการขี้แจงรพสตทุกแห่ง/ทีมNCD/OPD คปสอ.แม่เมาะ คู่มือแนวทาง 1 ตค 2562 คปสอ.
      /X-ray ห้องบัตร / IT /IPD /PCU การคัดกรอง
1.11 วางแผนการคัดกรองวณัโรคในกลุ่มเส่ียง 7 กลุ่ม โดยก าหนดดังนี้ 2697 คน
1.12จัดท า โครงการควบคุมป้องกนัวณัโรค คปสอ.ม่เมาะ (mobile CXR) 1000 คน อ าเภอแม่เมาะ 54,000   UC 26-27 ค.ต.62 ภคพร/ผู้ช่วย
เป้าหมายตาม รพ.สต. วนัที่ 26 - 27 ตุลาคม 2562
รพ.สต. บ้านท่าสี 210 คน
รพ.สต.บ้านใหม่รัตน์โกสินทร์ 270 คน
รพ.สต.บ้านกอรวก 150 คน

 รพ.สต.บ้านทาน 70 คน
รพ.สต.บ้านสบป้าด 300 คน
 ในพื้นที่ ต าบลแม่เมาะ มา CXR ที่ รพ.แม่เมาะ โดยต้องครอบลุม
กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ในไตรมาสแรก ปีงบ 2563
1.13 ก าหนดแผนCXRในรพพื้นที่ต าบลอืน่ๆให้ท า CXR กลุ่มเป้าหมายที่เหลือ ทุกพื้นที่ ตค -ธค62 คปสอ.
ในไตรมาสแรก 
 ที่รพแม่เมาะ วนัละ 80 ราย จันทร์-ศุกร์ ตามพื้นท่ี (ปรับตามเป้าหมายที่เหลือ) ทุกพื้นที่ ตค -ธค62 คปสอ.
กรณีผล CXR ผิดปกติ รพ.สต.ติดตามผู้ป่วย -ส่งเสมหะภายใน 3 วนั
1.14 ประสานท้องถิ่นในการรับส่งผู้ป่วยกรณีไม่มาสารถเดินทางไม่ได้ ทุกพื้นที่ ตค -ธค62 คปสอ.
1.15ติดตามผลการCXR ทุกวนั ปรับแผนของการCXR ส่งต่อทางไลน์TB ~แม่เมาะ ทุกพื้นที่ ร้อยละ 90 ตค -ธค62 ภคพร/ผู้ช่วย
1.16 กรณีกลุ่มเส่ียงที่มาตรวจรักษาในรพ ด าเนินการดังนี้
      จัดท าPop up Alert ในระบบHosXP คลินิกNCD /OPD
  -  กลุ่มNCD  ที่เป็นกลุ่มเส่ียงกลุ่มผู้สูงอายทุี่เป็น DM/COPD/CKD ระยะ4,5
  ให้มีการคัดกรองโดยการCXRทุกปี

 -กลุ่มเส่ียงทั่วไปที่มาตรวจรักษาที่รพ  ได้แก ่กลุ่มติดสุรา ,กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ผู้สูงอายทุีB่MI<18.5  สอบถามการได้รับการคัดกรองวณัโรคโดยการCXR ปีละ

 1 คร้ัง  กรณีที่ยงัไม่ด้รับการคัดกรองวณัโรคให้ด าเนินการCXR 

2.สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ จดักิจกรรม/รณรงค์ให้ความรู้เรื่องวัณโรคกับประชาชน
2.1 ประชาสัมพันธก์ารเข้าถึงการรักษาผ่านส่ือ Social /ส่ือวทิยุ/ไวนิล
2.2 การประชาสัมพันธส์ร้างความเข้า ทุกพื้นที่ ต.ค.62-ก.ย.63 คปสอ.
เร่ืองวณัโรคการดูแลรักษา การหายขาด
2.3. การประสานผู้น าชุมชนให้การ ทุกพื้นที่ ต.ค.62-ก.ย.63 คปสอ.
ช่วยเหลือผู้ป่วยวณัโรคกรณีมีปัญหา
การดูแลรักษา
2.4.ประสานงานการท างานการช่วยเหลือ ทุกพื้นที่ ต.ค.62-ก.ย.63 คปสอ.
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ผู้ป่วยและการเยีย่มบ้านร่วมกบัผู้น า
ชุมชนและท้องถิ่น เช่นประสานเร่ือง รถน าส่งผู้ป่วยมารพ เป็นต้น
3. พัฒนาคุณภาพการดูแลรกัษาผู้ป่วยวัณโรค รพแม่เมาะ ลดอตัราการเสีย ต.ค.62-ก.ย.63 ภคพร
3.1ผู้ป่วยที่เส่ียงต่อการเสียชีวติทุกราย  ต้อง Admit   2 สัปดาห์ ชีวติร้อยละ 5 พ.อนัญญา
กรณีไม่สามารถ admit ได้หรือadmitน้อยกวา่ 2 สัปดาห์ ให้เจ้าหน้าท่ีติดตาม เภสัช
ประเมินอาการที่บ้านทุกวนัจนครบ  2สัปดาห์
(กลุ่มเส่ียง: HIV ,Alcoholism ,OLD age ,Malnutrition ,DM and COPD )
3.2 Standing order

 3.3 Low dose Regimen
3.4 Standard Lab (LFT , Cr./ Cr.Cl.,Hct.) ทุกสัปดาห์ ใน 2 เดือนแรกของการรักษา แพทย์
3.5 การconsult แพทยอ์ายรุแพทย ์รพล าปาง --กรณีพบการรักษามีปัญหา แพทย์
ทางไลน์กลุ่มแพทย ์

3.6 ประเมนิ BMI และโภชนาการ ผู้ป่วยวัณโรคทุกราย   ผู้ป่วยวณัโรคมีน ้าหนัก โภชนากร

3.7 ผู้ป่วยวัณโรคที ่admit ได้รับเพิม่โปรตีน โดย   เพิ่มขึ น 0.5 ก.ก / เดือน

    เพิม่ ไข ่3 ฟอง และ นมจดื 1  กล่อง / วัน
  3.5 จดัท้า Individaul careplan  ผู้ป่วยวัณโรคทุกราย
(อาหาร ส่ิงแวดล้อม ประเมนิสุขภาพ) วางแผนการดูแลผู้ป่วย
3.6 จัดท้า Individaul careplan  ผู้ป่วยวณัโรครายใหม่ ทุกราย ส่งต่อให้ ภคพร
รพสต/รพ ในเขตรับผิดชอบของตนเอง ดูแลต่อนเองทางไลน์TBแม่เมาะ ผู้ช่วย
3.7 มีระบบการติดตามผู้ป่วยวณัโรค ที่ผิดนัด ภายใน 1 วนัหลังวนันัด
3.8 ทีมTB Manager สอบสวนการเสียชีวติกรณีผู้ป่วยวณัโรคเสียชีวติ TB Management team
   ภายใน 7 วนัสรุปส่งสสจ ทันทีหลังการสอบสวน
3.9 กรณีเจ้าหน้าที่เยีย่มบ้านติดตามตามDOT พบปัญหาปรึกษามาทางไลน์ COC พ.อนัญญา
tb แม่เมาะ โดย TB clinic ประสานTB Management team เภสัช
แกไ้ขปัญหาผู้ป่วยวณัโรค
3.10 TB clnic สรุปผลการดูแลรักษาผู้ป่วยวณัโรค ทุกเดือน TB Management team
 โดยมีที่มTB Management team  ท้าเป็น ONE Page น้าเสนอท่ีประชุม
คปสอ
3.11TB Morbidity & Mortality Conference ทุก 3 เดือน ต.ค.62-ก.ย.63 ภคพร/ผู้ช่วย
3.12. ระบบเฝ้าระวงั/สอบสวนและการจัดการ ผู้ป่วย MDR TB / XDR-TB ทุกพื้นที่  ความครอบคลุมการ ต.ค.62-ก.ย.63 ภคพร/ผู้ช่วย
        วณัโรคดื อยาทุกราย ( MDR-TB /XDR-TB )  รายใหม่ทุกราย   สอบสวน ผู้ป่วยวณัโรค
        และมีแนวทางปฏิบัติรักษาวณัโรคดื อยา   ดื อยาทุกราย ( MDR-TB 

  /XDR-TB )  รัอยละ 100 
3.13 จัดท าแนวทาง การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน และ การก ากบัการกนิยา( DOT) ทันท่ีท่ีขึ้น
ทะเบียนรักษา คปสอ. ต.ค.62-ก.ย.63 FCT/COC
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ก าหนดแนวทางดังนี้
1. ทบทวนความรู้เร่ืองแนวทางการดูแลผู้ป่วยวณัโรค และแนวทางการเยีย่ม 10คน  ธค 2562 ภคพร
  บ้านผู้ป่วยวณัโรค /การสอบสวนวณัโรคดื อยา ผู้ช่วย
  ตามแนวทาง NTP ( National Tuberculosis Programe)
2. ชื แจงการส่งผู้ป่วยทางไลน์TB แม่เมาะพร้อม CARE Plan ให้มีการก้ากบั
 การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (ส่งข้อมูลเมื่อผู้ป่วยนอนรพทุกราย)
3. กานลงข้อมูลการก้ากบัการกนิยาในTBcmonline
4. สรุปการเยีย่มบ้านและส่งรูปการก ากบัการกนิยาท่ีบ้านทุกคร้ังท่ีเยีย่มผู้ป่วย
 วณัโรค  
5. TB clinic   สรุปการเยีย่มบ้านในที่ประชุมTB Management team TB Management team
1 คร้ัง/เดือน ต.ค.62-ก.ย.63

4 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลงาน 
4.1 ติดตามการด าเนินงานผ่านการประชุมประจ าเดือนเดือน และ คปสอ. ทุกพื้นที่ ต.ค.62-ก.ย.63 TB.Board
4.3 ติดตามการด าเนินงานในพื้นที่ ด้านการคัดกรองและมาตรการรักษา ทุกพื้นที่ ต.ค.62-ก.ย.63 TB.Board
 ผ่านทาง โปรแกรม TBCM และ HDC รายสัปดาห์ ต.ค.62-ก.ย.63 IT/TB Bord
4.4ติดตามการด าเนินงานในพื้นที่ ด้านการคัดกรองและมาตรการรักษา ทุกพื้นที่ ต.ค.62-ก.ย.63 TB.Board
 ผ่านทาง โปรแกรม TBCM และ HDC 

54,000   UCรวม














