
แผนสขุภาพจงัหวดัอา่งทอง 
ปีงบประมาณ 2562

กลุม่งานควบคมุโรคตดิตอ่
สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัอา่งทอง

: ความสาํเร็จการรกัษาวณัโรค  
รายใหมแ่ละกลบัเป็นซํา้



อัตราอุบัติการณ วัณโรค จังหวัดอางทอง ป  2553- 2561
เปาหมายป 2561 อัตรา 125.5 ตอแสนประชากร

สถานการณ

อัตราความสําเร็จรักษาวัณโรคปอดรายใหม
เปาหมาย ≥ รอยละ 85 

ผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหมข่ ึน้ทะเบยีน ไตรมาส  1/2561  จํานวน 42 ราย
รกัษาสําเร็จ 36 ราย (85.7%) ตาย 3 ราย(7.1%)     กาํลงัรกัษา 3 ราย(7.1%)



สถานบริการท่ี

ข้ึนทะเบียน
วัณโรคปอดรายใหม ผลการรักษา

AFB + AFB - รวม รักษาสําเร็จ

กําลังรักษา

เสียชีวิต กําลังรักษา

รพ.อางทอง 6 7 13 11 - 2

รพ.ไชโย 0 0 0 0 - -

รพ.ปาโมก 5 1 6 6 - -

รพ.โพธิ์ทอง 4 2 6 6 - -

รพ.แสวงหา 2 1 3 3 - -

รพ.วิเศษชัยชาญ 7 5 12 8 3 1

รพ.สามโก 0 2 2 2 - -

   รวม จ.อางทอง 24 18 42 36 3 3

จํานวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหมขึ้นทะเบียน  ไตรมาส 1/2561 จังหวัดอางทอง

 จําแนกตามสถานที่ขึ้นทะเบียน

Presenter
Presentation Notes
ผู้ป่วยเสียชีวิต รพ.วิเศษชัยชาญ1.รายแรก หญิงอายุ 61 ปี ประวัติ DM  HT  และ HIV กินยาต่อเนื่องวันที่ 3 พ.ย. 60 เป็นลมมา รพ. ส่งต่อ รพ.อ่างทอง เสียชีวิตด้วยหัวใจขาดเลือดกินยาวัณโรคได้ 10 วัน2.รายที่ 2  เพศชาย อายุ 43 ปี ติดเชื้อ HIV แล้วตรวจพบเป็นวัณโรค ยังไม่ได้ยาต้านไวรัส เริ่มรักษาวัณโรค 18 ต.ค. 60 กินยาได้ 7 สัปดาห์3.รายที่ 3  เพศชาย อายุ 55 ปี ประวัติ DM HT  ได้ยาวัณโรคประมาณ 2 เดือน เสียชีวิตที่ รพ.อ่างทอง ด้วยอาการ ไอ เหนื่อยหอบ



สถานการณ

ผลการคนหาผูปวยวัณโรคในกลุมเสี่ยง
เปาหมาย รอยละ 100 

เป้าหมาย ผลงาน รอ้ยละ

18495 15858 85.74

กลุม่เสีย่ง คดักรอง เป็นวณั
โรค

ผูส้มัผสัผูป่้วย 209 0

HIV 983 5(0.5%)

DM 7789 2(0.02%)

เรอืนจํา 1698 0

แรงงานตา่ง
ดา้ว 2754 5(0.2%)

สงูอาย ุ 
(COPD) 695 1(0.1%)

บคุลากร สธ. 1730 0



ปญหา สาเหตุ

1.ผูปวยวัณโรคเสียชีวิตกอน

รักษาสําเร็จ เกินเกณฑ

1.1 มีโรคประจําตัวไดแก DM,HIV  เสียชีวิตจากภาวะแทรก

ชอนของโรคเดิม

1.2 การติดตามเฝาระวังในการดูแลรักษาผูปวย  

     บางแหงขาดประสิทธิภาพ

1.3 บุคลากรแตละระดับขาดความรูในการประเมินอาการ

ผูปวย

2. ผลการคัดกรองกลุมเสี่ยง

วัณโรคตํ่ากวาเปาหมายที่

กําหนด ( รอยละ 90 รอบ 9

เดือน)

2.1 ผูปวยบางกลุมเชน DM,HIV ไมมารพ.ตามนัด

2.2 หองเอกซเรยมีขอจํากัดในการใหบริการ

2.3 กลุมเปาหมายไมยอมมาตรวจเนื่องจากมีอาการปกติ

2.4 ระบบการนํากลุมเปาหมายมาตรวจตองใช

      บุคลากรหลายภาคสวน

 2.5 บุคลากรที่รับผิดชอบงานคัดกรองมีภาระงานหลายอยาง 

และการคียขอมูลผลการคัดกรองในโปรแกรมตองใชเวลามาก

สภาพปญหา



แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง : ความสําเร็จการรักษาวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้า

1.ลดอัตราอุบัติการณวัณโรค  2. อัตราความสําเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหมเปาประสงค

ตัวช้ีวัด
1.ลดอตัราอุบัติการณวัณโรค  ( 113/แสน ปชก.  )

2.อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม  ( ≥ รอยละ 85)

 

1.เพ่ิมการคัดกรองเชิงรุกอยางมีสวนรวมมาตรการ 2.สงเสริมการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคตามมาตรฐาน

กลยุทธ 1.เรงรัดการคนหาผูติดเช้ือวัณโรคและผูปวยใน

กลุมเสี่ยงเปาหมายอยางมีสวนรวม

2.เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารเขาถึงประชาชน

กลุมเสี่ยง

3.พัฒนาคุณภาพในการดูแลรักษาโรควัณโรค

 โดยสหวิชาชีพ

1.1 จัดทํา

แนวทางการ

คนหาผูติด

เช้ือวัณโรค

และผูปวยใน

กลุมเส่ียง 

ดวย 4S 

1.2วิเคราะห

ขอมูล

สรุปผลการ

ดําเนนิงาน 

และคืน

ขอมูลใหกับ

พ้ืนที

3.1 สงเสริมให

ผูปวยวัณโรคทุก

ราย ใหไดรับการ

รักษา ตาม

มาตรฐานและมี

คุณภาพ ใช 

มาตรการ 

2-2-2

3.2 ติดตามและ

กํากับการกินยา

ในผูปวยวัณโรค

ทุกรายใหไดกิน

ยาครบตาม

เกณฑ

 

3.3ติดเย่ียม

ผูปวยโดย 

สหวิชาชีพ 

รวมกับ

ชุมชน

กิจกรรมหลัก

ท่ีดําเนินงาน

ในป 2562

3.4ประเมิน

มาตรฐาน 

TB คลินิก

2.1จัดทาํ

ช่องทาง

การส่ือสาร 

ในการ

ติดตามและ

กระตุ้น

เตือน



small success  ป  2562

ตัวชี้วัดผลลัพธ เปาหมาย 

3 เดือน

เปาหมาย 

6 เดือน

เปาหมาย 

9 เดือน

เปาหมาย 

12 เดือน

อัตรา

ความสําเร็จ

ของการรักษา

วัณโรครายใหม

และกลับเปนซํ้า 

≥รอยละ 85

1.มีรายงานการ

วิเคราะหสถานการณ 

รายอําเภอ

1.คัดกรองกลุม

เสี่ยงวัณโรค ได 

รอยละ 60

1.คัดกรองกลุมเสี่ยง

วัณโรค ได รอยละ 

90

1.อัตราความสําเร็จ

ของการรักษาวัณ

โรครายใหมทุก

ประเภท 

≥รอยละ 85

2.ทุกอําเภอสํารวจกลุม

เสี่ยงจัดสรรจํานวน

ตาม รพ./ รพ.สต.

2.ผูปวยวัณโรค 

ขาดยา 

≤รอยละ 1

2.ผูปวยวัณโรค 

ขาดยา ≤รอยละ 2

1.คัดกรองกลุมเสี่ยง

วัณโรค ได 

รอยละ 100

3.คัดกรองกลุมเสี่ยง

วัณโรค ได รอยละ 30

3.ผูปวยวัณโรค

เสียชีวิต

≤รอยละ 3

3.ผูปวยวัณโรค

เสียชีวิต

≤รอยละ 5



กลยุทธท่ี 1 เรงรัด

การคนหาผูติดเช้ือ

วัณโรคและผูปวยใน

กลุมเสี่ยงเปาหมาย

อยางมีสวนรวม  

สสจ.

1.จัดทําแนวทางการคนหา

ผูติดเชื้อวัณโรคและผูปวย

ในกลุมเสี่ยงดวย 4S 

2.นิเทศติดตามงานวัณโรค 

ที่ สสอ./รพ.

3.สรุปผลการดําเนินงาน

ทุก 3 เดือนและคืนขอมูล

ใหกับพ้ืนที

สสอ

1.ชี้แจงขั้นตอนการ

ดําเนิน งานแกพ้ืนที่

2.นิเทศติดตามการ

ดําเนินงาน รพ.สต

3.วิเคราะหขอมูลรวมกันกับ

รพ. และ รพ.สต. ,คืนขอมูล

รพท / รพช

1.สํารวจกลุมเสี่ยง จัดสรร

2.คัดกรองกลุมเสี่ยงเชิงรุก

3.ใหความรูกับผูนําชุมชุม

,อสม.

4.วิเคราะหขอมูลรวมกัน

กับสสอ. และคืนขอมูล

รพ.สต.

1.คัดกรองกลุมเสี่ยงเชิงรุก

2.ใหความรูกับผูนําชุมชุม ,อสม.

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ



กลยุทธท่ี 2 เพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

สื่อสารเขาถึง

ประชาชนกลุมเสี่ยง 

สสจ.

1. กําหนดชองทางการ

สื่อสารใหมากขึน้เชน   

Line group, วางระบบงาน

และติดตามอยางตอเนื่อง, 

กระตุนเตือน

รพท / รพช

1.จัดทําชองทางการสื่อสาร

ใหมากขึ้นเชน

Line group, 

วางระบบงานและติดตาม

อยางตอเนื่อง, 

กระตุนเตือน

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ



กลยุทธท่ี 3 

สงเสริมการดูแล

รักษาผูปวยวัณ

โรคตามมาตรฐาน

สสจ.

1.ประเมินคุณภาพคลินิก

วัณโรค

2.สุมติดตามการกินยา

3.ประเมินผลงาน

ทุก 3 เดือนและคืนขอมูล

สสอ

1.รับและสงตอขอมูลผูปวย

วัณโรคในพ้ืนที่ ให รพ.สต.

2. เยี่ยมผูปวยรวมกับ

สหวิชาชีพ

3.วิเคราะหขอมูลรวมกันกับ

รพ. และ รพ.สต. ,คืนขอมูล

รพท / รพช

1.รักษา มาตรการ 2-2-2

2.ทําแผนผังการทํางาน, 

แนวทางการดูแลผูปวย

3. จัดระบบการให

คําปรึกษา

4. เยี่ยมผูปวย สหวิชาชีพ

รพ.สต.

1.เตรียมผูกํากับการกินยา 

2.เยี่ยมผูปวยรวมกับ อสม. 

หรือผูนําชุมชน, สหวิชาชีพ

3.ติดตามใหผูสัมผัสวัณโรค

ทุกรายมารับการตรวจที่

โรงพยาบาล

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

อปท.

1.เยี่ยมผูปวยรวมกับ 

ทีมสหวิชาชีพ



แผนสขุภาพจงัหวดัอา่งทอง 
ปีงบประมาณ 2562

กลุม่งานควบคมุโรคตดิตอ่
สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัอา่งทอง

: การพฒันาระบบการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉนิและภยัสขุภาพ





ลําดับ ดําเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผล

1 ผูบัญชาการและรองผูบัญชาการ

เหตุการณฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตามโครงสรางศูนย

ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) ระดับจังหวัด ไดรับการ

อบรมหลักสูตร ICS สําหรับผูบริหาร

1.นายแพทยวรงค รุงเรือง 

      นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอางทอง

2.นายแพทยทวีโชค โรจนอารัมภกุล

นายแพทยเชี่ยวชาญ(ดานเวชกรรมปองกัน) 

ผานการฝกอบรม ICS สําหรับผูบริหาร(จํานวน ๙ ชั่วโมง จัดโดยกรมควบคุมโรค)

2 จัดทีมปฏิบัติการระดับจังหวัดในสวน

ภารกิจปฏิบัติการ (Operation

Section) เพ่ือปฏิบัติการในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุข

คําสั่ง ท่ี 85 /2561 แตงตั้งคณะกรรมการตามระบบบัญชาเหตุการณภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อางทอง

3 จัดทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT)

ระดับจังหวัดเพ่ือเฝาระวัง ตรวจจับ

และประเมินสถานการณการเกิดโรค

และภัยสุขภาพ (ภาวะปกติมีชื่อ

ผูปฏิบัติงานตระหนักรูสถานการณ

อยางนอยจังหวัดละ 3 คน และ ภาวะฉุกเฉินจังหวัดละ 

4 คน)

1.ในชวงปกติ และภาวะฉุกเฉิน มีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานทีมละ 4 คน รวมเปน 8 คน ผาน

การอบรม 5 คน

4 วิเคราะหระดับความเสี่ยงสําคัญของ

โรคและภัยสุขภาพระดับจังหวัด

โรคและภัยสุขภาพระดับจังหวัดอางทอง ไดแก 1.การบาดเจ็บจากจราจรทางถนน 2.

อุทกภัย 3.ไขหวัดใหญ 4.ไขเลือกออก 5.โรคติดเชื้อซิการ

5 ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)

ระดับจังหวัด มีการซอมแผน หรือมี

การยกระดับเปดปฏิบัติการภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพ้ืนท่ี

ซอมแผน กรณีอุทกภัย วันท่ี 21 มิถุนายน 2561 รวมกับ ปภ.











สถานการณ



ปญหา สาเหตุ

1. ขาดแพทยผูเชี่ยวชาญดาน

ระบาดวิทยาภาคสนามประจาศนูย

ระดับจังหวัด

1.1 แพทยไมสมัครเขาอบรมหลักสูตร FEMT

2.การปฏิบัติงานตามระบบ ICS ยัง

ขาดประสิทธิภาพ

2.1เจาหนาที่มีความเขาใจในหลักการ ICS ไมมาก

พอ

3. ศูนยปฏิบัติการฯไมมีเทคโลย ี  

ที่แสดงพิกัด และภาพที่สามารถ

สื่อสารระหวางศูนยและจากพ้ืนที่ 

ได

3.1 ขาดเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพ

3.2 เจาหนาที่ขาดองคความรูในการนําเทคโนโลยี  

ไปใช

สภาพปญหา



แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง : การพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

เตรียมความพรอมใหสามารถตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพไดทันทวงทีเปาประสงค

ตัวช้ีวัด
จังหวัดและอําเภอมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู

สถานการณ (SAT) ทีสามารถปฏิบัติงานไดจริง 

1.การเตรียมความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขมาตรการ

กลยุทธ 1.เพ่ิมประสิทธิภาพความพรอมระบบบัญชาการเหตุการณระดับจังหวัด

2. สนับสนุนการจดัเตรียมความพรอมระบบบัญชาการเหตุการณระดับอําเภอ

1.เตรียมความพรอมศูนย

ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุข  ตาม

เกณฑ  5 ข้ันตอน ใน

ระดับจังหวัดและอําเภอ

2.อบรมบุคลากรตาม

โครงสราง ICS ท้ังระดบั

จังหวัดและอําเภอ

จังหวัด/อําเภอ

กิจกรรมหลัก ท่ี

ดําเนินงานใน

ป  2562

3.ประเมินการจัดเตรียม

ความพรอมศูนย

ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุข ระดับ

อําเภอ ตามเกณฑ 5 

ข้ันตอน



small success  ป  2562

ตัวชี้วัดผลลัพธ เปาหมาย 

3 เดือน

เปาหมาย 

6 เดือน

เปาหมาย 

9 เดือน

เปาหมาย 

12 เดือน

หนวยงาน

สาธารณสุขทุก

ระดับ มีความ

พรอมตอบโต

ภาวะฉุกเฉิน

ดาน

สาธารณสุข

1.สสจ./และเครือขาย

อําเภอทุกอําเภอมีการ

ทบทวนแผนตอบโต

ภาวะฉุกเฉินดาน

สาธารณสุข ตาม

ความเสี่ยง

1.ทีมตระหนักรู

สถานการณ

อําเภอ มีการ

จัดทํารายงาน

สถานการณ

เสนอผูบรหิาร

1.สสจ.มีการ

ซอมแผนตอบโต

ภาวะฉุกเฉินดาน

สาธารณสุข

1.สสจ.มีศูนยปฏิบตัิการ

ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ

ทีมตระหนักรู 

สถานการณ (SAT) ที่

สามารถปฏิบัติงานไดจริง

2.ทีมตระหนักรู

สถานการณจังหวัด   

มีการจัดทํารายงาน

สถานการณเสนอ

ผูบริหาร

2.เครือขาย

อําเภอมีการซอม

แผนตอบโต

ภาวะฉุกเฉินดาน

สาธารณสุข

2.เครือขายอําเภอมีศูนย

ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

(EOC) และทีมตระหนักรู 

สถานการณ (SAT) ที่

สามารถปฏิบัติงานไดจริง 

อยางนอย 2 อําเภอ



กลยุทธท่ี 1 เพ่ิม

ประสิทธิภาพความ

พรอมระบบ

บัญชาการเหตุการณ

ระดับจังหวัด

สสจ.

1.ดําเนินการเตรียมความ

พรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุข 5 ขั้นตอน

2.อบรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรระบบบัญชาการ

เหตุการณ และศูนยปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉิน 

ทั้งระดับจังหวัดและอําเภอ

3.พัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะ

ฉุกเฉิน (EOC) จังหวัด ใหมี

ความพรอม ไดตามเกณฑ

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ

สสอ/ รพท / รพช

1.เตรียมจัดบุคลากรตาม

โครงสราง ICS

2. เขารับอบรมพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรระบบ

บัญชาการเหตุการณ และ

ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

ระดับอําเภอ



กลยุทธท่ี  2 

สนับสนุนการ

จัดเตรียมความ

พรอมระบบ

บัญชาการเหตุการณ

ระดับอําเภอ

สสจ.

1.ประเมินการจัดเตรียม

ความพรอมระบบ

บัญชาการเหตุการณระดับ

อําเภอ 5 ขั้นตอน

สสอ/ รพท / รพช

1. ทบทวนโครงสรางICS

รองรับEOC และจัดทีมSAT 

ระดับอําเภอ

2.จัดเตรียมสถานที่ และ

อุปกรณ ศูนย EOC

3.SAT ระดับอําเภอ

รายงานสถานการณตอเนื่อง

4.ซอมแผนตามระบบ

บัญชาการเหตุการณ

5.จัดทําแผน IAP ให

ครอบคลุมความเสี่ยง

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ
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