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ประเด็น PA...การควบคุมป้องกันวัณโรค
แผนงาน................................................................ โครงการ..ควบคุมป้องกันวัณโรค

วัตถุประสงค์1...เพิ่มอัตราผลสาเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่
2…ลดอัตราการเสียชีวิตระหว่างการรักษาวัณโรค
ตัวชี้วัด อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย > ร้อยละ 85)
ค่าเป้าหมายปี 62> ร้อยละ 85
สถานการณ์/ข้อมูลพื้นฐานสถานการณ์การรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ในปี 2559 – 2562 มีผลสาเร็จของการรักษา ร้อยละ 82.8 84.2 85และ 85(ยังอยู่ระหว่างการรักษาร้อยละ
4) ตามลาดับ และมีอัตราการเสียชีวิตระหว่างการรักษา ร้อยละ 8.9 8.7 7.8 และ 7.6 ตามลาดับ ส่งผลให้อัตราความสาเร็จของการรักษาวัณโรคของประเทศไทยต่ากว่าเป้าหมาย เนื่องจาก
ปัจจัยสาคัญ 3 ประการ คือ (1) ผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิตระหว่างการรักษาสูง (2) การขาดนัดรับยาอย่างต่อเนื่อง และ (3) ไม่มีการติดตามประเมินผลการรักษา การพัฒนานวัตกรรมและ
มาตรฐานระบบการตรวจวินิจฉัย ป้องกัน ดูแลรักษาของสถานบริการสาธารณสุข และการนาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคเข้าถึงระบบบริการการรักษาที่ได้มาตรฐาน จะทาให้เกิดผล
สาเร็จของการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค และยังเป็นการควบคุมโรค โดยตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค และป้องกันเชื้อวัณโรคดื้อยา
มาตรการ
มาตรการที่ 1
ลดการเสียชีวิต

งบดาเนินการมาตรการที่ 2
ลดการขาดยา

แนวทาง/กิจกรรมหลัก

ส่วนกลาง

เขต

จังหวัด

ระยะเวลา

งบประมาณ

เร่งรัดตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มประชากรหลักและผูม้ ีอาการสงสัยวัณ
√
โรค ด้วยการเอ็กเรย์ปอดและวินจิ ฉัยที่รวดเร็ว(Molecular test) พร้อมขึ้นทะเบียน
รักษาทุกราย
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการตรวจวินจิ ฉัยทางห้องปฏิบัติการทางด้านวัณโรค
√
โดยเฉพาะวัณโรคดื้อยา
ส่งตรวจทดสอบความไวต่อยาทุกรายเพื่อค้นหา RR/MDR-TB
√

√

√

ตค.62-กย.63

งบดาเนินการของ
หน่วยงาน/สปสช.

√

√

ตค.62-กย.63

√

√

ตค.62-กย.63

เข้มงวดดูแลกลุ่มเสี่ยงในระยะเข้มข้นเช่น สูงอายุ โรคร่วม ขาดสารอาหาร โดยการเยี่ยม √
บ้าน รับไว้เป็นผู้ป่วยใน สนับสนุนอาหารเสริม
เฝ้าระวัง ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโรคร่วม สูงอายุ
√
โดยเฉพาะระยะเข้มข้น
ใช้กลไก case management team กากับติดตามการรักษา

√

√

ตค.62-กย.63

√

√

ตค.62-กย.63

√

ตค.62-กย.63

ดูแลรักษาโดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และมีพี่เลี้ยง (DOT)

√

ตค.62-กย.63

สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนและ อสม .

√

ตค.62-กย.63

√

ตค.62-กย.63

งบดาเนินการของ
หน่วยงาน/สปสช.
งบดาเนินการของ
หน่วยงาน/สปสช.
งบดาเนินการของ
หน่วยงาน
งบดาเนินการของ
หน่วยงาน
งบดาเนินการของ
หน่วยงาน
งบดาเนินการของ
หน่วยงาน
งบดาเนินการของ
หน่วยงาน
งบดาเนินการของ
หน่วยงาน

ใช้กลไกพชพ.และกลไกในระดับพืน้ ที่ในการดูแลและติดตามการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เครือข่ายหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

√

√

การช่วยเหลือทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ
กากับ ติดตาม และประเมินผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค (Monitoring and evaluation) √
มาตรการที่ 3
พัฒนาคุณภาพและระบบการ ใช้ระบบข้อมูลที่มีคณุ ภาพ
กากับติดตามดูแลรักษา
พัฒนาคุณภาพและประเมินมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในสถานพยาบาล
√
.

Small
success

ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการสุขภาพและคุณภาพของสถานพยาบาล

√

พัฒนาเครือข่าย ระบบข้อมูลในการส่งต่อผูป้ ่วยวัณโรคเพื่อการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

√

ใช้กลไกของ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในการกากับการขึ้นทะเบียนและติดตามการ
รักษา
ไตรมาส 1 (3 เดือน)
ไตรมาส 2 (6 เดือน)
1) Situationanalysis: วิเคราะห์
1) ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วย
4)
สถานการณ์
ขนาดและความ
วัณโรครายใหม่และกลับเป็น >ร้อยละ
รุนแรงของปัญหา
กลุ่มเสี่ยง/
82.5
กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่เป้าหมาย
2) อัตราการเสียชีวิต <ร้อยละ 5
5)
ช่องว่างและปัญหาอุปสรรค
3) อัตราการขาดยาและโอนออกของ
6)
2) Planning จัดทาแผนงานเพื่อลด
ผู้ป่วยวัณโรคเท่ากับ 0
การเสียชีวิต การขาดยา และ
พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตาม
ผลการรักษา

√

หน่วยงานหลัก

กองวัณโรค

ผู้ประสานงาน แพทย์หญิงผลิน กมลวัฒน์ผอ. กองวัณโรค
เบอร์ติดต่อ092 5045547

√

√

ตค.62-กย.63

√

ตค.62-กย.63

√

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
ร้อยละความครอบคลุมการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็น
>ร้อยละ 82.5
อัตราการเสียชีวิต <ร้อยละ 5
อัตราการขาดยาและโอนออกของ
ผู้ป่วยวัณโรคเท่ากับ 0

งบดาเนินการของ
หน่วยงาน
งบดาเนินการของ
หน่วยงาน

งบดาเนินการ
ของหน่วยงาน
ตค.62-กย.63

งบดาเนินการของ
หน่วยงาน
งบดาเนินการของ
หน่วยงาน
ตค.62-กย.63
งบดาเนินการของ
หน่วยงาน
ตค.62-กย.63
งบดาเนินการของ
หน่วยงาน
ไตรมาส 4 (12 เดือน)
1) อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณ
โรคปอดรายใหม่
>ร้อยละ 85 และ
2) ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้า>ร้อยละ 82.5

หน่วยงานร่วม กรมการแพทย์/ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ /กรมสนับสนุนฯ/ สคร.เขต /สสจ./
สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง
ผู้ประสานงาน นายบุญเชิด กลัดพ่วง เบอร์ติดต่อ 089 680 1650
นายอรรถกร จันทร์มาทอง เบอร์ติดต่อ09 6982 4196

