
การด าเนินงานพัฒนาการป้องกันควบคุมโรคร่วมกับจังหวัด ปีงบประมาณ 2560 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 

แผนงานควบคุมวัณโรค 
---------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลรำชธำนี ด ำเนินงำนพัฒนำกำรป้องกันควบคุมวัณโรคร่วมกับ
จังหวัดอ ำนำจเจริญ ประกอบด้วยขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

1.จัดท าระบบข้อมูลเฝ้าระวังโรคตามแนวปฏิบัติ 5 มิติ 
 จังหวัดอ ำนำจเจริญจัดท ำระบบข้อมูลเฝ้ำระวังวัณโรคตำมแนวปฏิบัติ 5 มิติ ประกอบด้วย Determinant  
จำกผลส ำรวจระบบเฝ้ำระวัง (ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค) และแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ พบปัจจัยก ำหนดกำรเกิดโรค เช่น 
ผู้สูงอำยุ แรงงำนข้ำมชำติ ผู้ต้องขัง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเบำหวำน เป็นต้น Risk behaviors พบว่ำ สำเหตุที่ท ำให้
วัณโรคกลับมำเป็นปัญหำในพ้ืนที่สืบเนื่องมำจำกกำรติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในประชำกรกลุ่มต่ำง ๆ กำรเพ่ิมจ ำนวนของ
ผู้สูงอำยุ กำรเพ่ิมขึ้นของควำมเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ประกอบกับพฤติกรรมกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อโรคใน
ระบบทำงเดินหำยใจในกำรปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะขณะไอหรือจำม เช่น ปิดปำก ปิดจมูก หรือใช้ผ้ำปิดจมูก ยัง
ปฏิบัติได้น้อย Morbidity/mortality จังหวัดอ ำนำจเจริญมีผลส ำเร็จกำรรักษำวัณโรครำยใหม่และกลับเป็นซ้ ำในปี 
2556 – 2558 เท่ำกับร้อยละ 87.2, 85.6, 88.1 และ 86.9 ตำมล ำดับ อัตรำกำรเสียชีวิตในปี 2558 ร้อยละ 7 Event 
based ยังพบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยำ ปี 2555 – 2559 จ ำนวน 3, 1, 6, 2 และ 5 รำยตำมล ำดับ Program response มี
แผนกำรด ำเนินงำนควบคุมวัณโรคในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ด้ำนกำรพัฒนำรูปแบบเครือข่ำย
กำรส่งต่อรักษำระดับอ ำเภอ กำรค้นหำผู้ป่วยรำยใหม่ในพ้ืนที่ ด้ำนกำรรักษำให้หำยขำดโดยรักษำผู้ป่วยวัณโรคทุกชนิด 
ทุกรำยด้วยระบบ DOTSรำยละเอียดผลกำรวิเครำะห์ 5 มิติงำนป้องกันควบคุมวัณโรค ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อ ำนำจเจริญ ดังเอกสำรแนบหมำยเลข 1 
 

2.ถ่ายทอดมาตรการการควบคุมโรคให้กับจังหวัด 
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลรำชธำนีถ่ำยทอดมำตรกำรกำรควบคุมโรคให้กับจังหวัดใน

พ้ืนที่รับผิดชอบผ่ำนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนงำนโครงกำรระดับจังหวัดตำมมำตรกำร RRTTR เพ่ือ
เร่งรัดยุติปัญหำเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ โรคเรื้อน ในพ้ืนที่รับผิดชอบส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 
10 จังหวัดอุบลรำชธำนีประจ ำปี 2560 โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่ สสจ. รพศ. รพท. รพช. และ 
NGO รวม 240 คน ด ำเนินกำรในวันที่ 7 ธันวำคม 2560 ณ จังหวัดมุกดำหำร วันที่ 9 ธันวำคม 2560 ณ จังหวัด
อุบลรำชธำนี วันที่ 14 ธันวำคม 2560 ณ จังหวัดยโสธร วันที่ 29 ธันวำคม 2560 ณ จังหวัดศรีสะเกษ และวันที่ 11 
มกรำคม 2560 ณ จังหวัดอ ำนำจเจริญ วัตถุประสงค์เพ่ือถ่ำยทอดนโยบำย ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย กำรด ำเนินงำนโรค
เอดส์ โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ วัณโรค โรคเรื้อนประจ ำปี 2560 ให้ระดับจังหวัด อ ำเภอ และเพ่ือให้เกิดแผน
ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคเอดส์ โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ วัณโรค โรคเรื้อน ร่วมกันระหว่ำง
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลรำชธำนี และจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบโดยจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์
และก ำหนดเป้ำหมำยกิจกรรมงำนป้องกันควบคุมวัณโรคในพื้นที่เสนอผู้บริหำร (เอกสำรแนบหมำยเลข 2) และสรุปผล
กำรประชุมประสำนแผนงำนป้องกันควบคุมโรคแจ้งเวียนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดทุกแห่ง  ดังเอกสำรแนบ
หมำยเลข 3 



 

3. มีแผนปฏิบัติการควบคุมโรคของจังหวัด 
แผนปฏิบัติกำรของจังหวัดอ ำนำจเจริญในกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมวัณโรค ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

ประกอบด้วยโครงกำรบูรณำกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำโรคเอดส์ และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์จังหวัดอ ำนำจเจริญ 
โดยมีกิจกรรมจัดอบรมบูรณำกำรพัฒนำควำมรู้และฟ้ืนฟูหลักสูตรควำมรู้และกำรดูแลผู้ป่วยวัณโรคและโรคเอดส์ให้กับ
บุคลำกรใน รพ.สต. เป้ำหมำยจ ำนวน 100 คน งบประมำณ 39,000 บำท กิจกรรมบูรณำกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน
วัณโรค โรคเอดส์ โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และกำรลงข้อมูลวัคซีนรำยอ ำเภอ กลุ่มเป้ำหมำยได้แก่ เจ้ำหน้ำที่/เภสัชกร
ในโรงพยำบำล ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ รพ.สต. ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 100 คน งบประมำณ 
27,400 บำท กิจกรรมเวทีสรุปผลกำรด ำเนินงำนบูรณำกำรวัณโรค โรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 
งบประมำณ 28,600 บำท กิจกรรมกำรประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนโปรแกรมบริหำรจัดกำรวัณโรค 
(TBCM)งบประมำณ 6,400 บำท กิจกรรมสุ่มติดตำมกำรดูแลผู้ป่วยวัณโรครำยเดือน เดือนละ 7 วัน เพ่ือติดตำมกำร
ดูแลก ำกับกำรกินยำโดยเจ้ำหน้ำที่และรำยงำนกลับคืนทุกเดือน กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือวำงแผนกำรรักษำและ
ติดตำมผู้ป่วยวัณโรคดื้อยำรำยกรณี งบประมำณ 8,850 บำท กิจกรรมพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร
เพ่ือขับเคลื่อนงำนป้องกันควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ งบประมำณ 3,750 บำท 
ผู้รับผิดชอบโครงกำรคืองำนควบคุมโรค ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ
หมำยเลข 4 
 

4. การนิเทศ หรือ Coaching หรือ KM หรือ Workshop หรือสัมมนา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เป็นการ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของจังหวัด 

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลรำชธำนีสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของจังหวัด 
โดยจัดโครงกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่วัณโรคใหม่ ปีงบประมำณ 2560 ให้กับบุคลำกรที่รับผิดชอบงำนควบคุมวัณโรคใหม่ 5 
จังหวัด จ ำนวน 40 คน ในวันที่ 21 – 23 ธันวำคม 2559 (เอกสำรแนบหมำยเลข 5) กำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำน
ป้องกันควบคุมวัณโรคในกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ ปีงบประมำณ 2560 รอบที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 22 – 24 กุมภำพันธ์ 
2560 และรอบที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 7 – 9 มิถุนำยน 2560 และร่วมกิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องวัณโรคดื้อยำ
หลำยขนำนชนิดรุนแรงมำก XDR-TB และกำรรำยงำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ยำ ซึ่งจัดกำรประชุมโดยส ำนักวัณโรค 
กรมควบคุมโรค ในวันที่ 19 มกรำคม 2560 ณ โรงพยำบำลอ ำนำจเจริญ จังหวัดอ ำนำจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เพ่ิมศักยภำพกำรรักษำ XDR-TB จำกกำรใช้สูตรยำใหม่ เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ยำใหม่ และวำงแผนกำร
ดูแลต่อเนื่อง 
 

5. ประเมินผลการด าเนินงานของจังหวัด 
 กำรประเมินผลกระบวนกำรด ำเนินงำนควบคุมวัณโรคของจังหวัดอ ำนำจเจริญ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
หมำยเลข 7 ส่วนผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข กรณีปกติ สรุปได้ดังนี้ 
(เอกสำรแนบหมำยเลข 6) 

  1) อัตรำควำมส ำเร็จกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรครำยใหม่และกลับเป็นซ้ ำ  เท่ำกับร้อยละ 90.80 (ค่ำ
เป้ำหมำยตัวชี้วัด ร้อยละ 85) มีกิจกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรดูแลรักษำ และกำรรักษำผู้ป่วยเป็นไปตำมมำตรฐำน



 

แนวทำงวัณโรคแห่งชำติ โดยในไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม – ธันวำคม 2559) มีผู้ป่วยวัณโรครำยใหม่ และกลับเป็นซ้ ำ ขึ้น
ทะเบียนจ ำนวน 65 รำย รักษำส ำเร็จ 59 รำย ขำดยำ 1 รำย และเสียชีวิต 4 รำย จะเห็นได้ว่ำแม้อัตรำควำมส ำเร็จ
กำรรักษำจะสูง แต่ยังมีอัตรำกำรเสียชีวิตในกลุ่มผู้สูงอำยุสูง 
   2) กำรเร่งรัดกำรค้นหำผู้ติดเชื้อวัณโรค และผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงเป้ำหมำย ครอบคลุมร้อยละ 72.57 
(60,883/ 83,891) โดยตั้งแต่ 1 ตุลำคม - 31 มีนำคม 2560 พบผู้ป่วย 160 คน คิดเป็นอัตรำกำรค้นพบร้อยละ 25 ซึ่ง
เป็นกำรค้นหำได้ต่ ำกว่ำประมำณกำร เพ่ิมข้ึน 30 รำยเมื่อเทียบกับปี 2559 
   3) โรงพยำบำลรัฐทั้ง 7 แห่ง (100%) ใช้โปรแกรม TBCM ในกำรดูแลผู้ป่วยและบริหำรจัดกำรข้อมูล 

  4) ในปี 2559 โรงพยำบำลรัฐ 6/7 แห่ง ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนโรงพยำบำลคุณภำพด้ำนกำร
รักษำวัณโรค (QTB) ซึ่งในไตรมำสที่ 3 ของปี 2560 จะด ำเนินกำรประเมินโรงพยำบำลอ ำนำจเจริญ เป็นแห่งสุดท้ำย 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงประเมินตนเองและพัฒนำคุณภำพบริกำร 

  5) เรือนจ ำจังหวัดอ ำนำจเจริญ อยู่ระหว่ำงกำรประเมินตนเองและคุณภำพกำรบริกำร ซึ่งจะ
ด ำเนินกำรประเมินในไตรมำสที่ 3 ของปี 2560  

 
-------------------------------------------------- 

 



 
 

แบบรายงานผลการวิเคราะห์ 5 มิติ งานป้องกันควบคุมวัณโรค   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
…………………………………………………….. 

Determinants 
 วัณโรค (Tuberculosis หรือ TB) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis เกิดได้ทุก

อวัยวะของร่างกาย ส่วนใหญ่มักเกิดท่ีปอด ร้อยละ 80 ซึ่งสาสมารถแพร่เชื้อได้ วัณโรคนอกปอดเป็นผลมาจาก

การแพร่กระจายของการติดเชื้อไปยังอวัยวะอ่ืนๆ ได้แก่ เยื่อหุ้มปอด ต่อมน้้าเหลือง กระดูกสันหลัง ข้อต่อ ช่อง

ท้อง เป็นต้น 

องค์การอนามัยโลกคาดประมาณอัตราป่วยวัณโรครายใหม่ในประเทศไทยโดยใช้ผลการส้ารวจ    

ความชุกวัณโรค พบว่า ในปี 2557 มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ 120,000 ราย หรือคิดเป็น 170ต่อ

ประชากรแสนคน (WHO, Global TB Report 2015) ปัจจัยก้าหนดการเกิดโรค (determinants) มีหลาย

ประการ ซึ่งพบจากผลส้ารวจ ระบบเฝ้าระวัง (ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค) และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ เช่น ผู้ป่วย

เบาหวาน ผู้สูงอายุ ผู้ต้องขัง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น  จากระบบรายงานผลการด้าเนินงาน

วัณโรคปีงบประมาณ 2557 มีผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนรักษา 67 ,789 ราย คิดเป็นอัตราการตรวจพบ 

(Detection rate) ร้อยละ 59 ในขณะที่ผลส้าเร็จการรักษายังต่้าเพียงร้อยละ 81 ซึ่งต่้ากว่าเป้าหมายที่จะ

น้าไปสู่การลดโรควัณโรค (ร้อยละ 90) นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มแรงงานข้ามชาติเพ่ิมขึ้น โดย

ในปี 2557 มีรายงานผู้ป่วยวัณโรคในแรงงานข้ามชาติสูงถึง 3,091 ราย ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่บ่อยเป็นปัจจัย

เสี่ยงทางพฤติกรรมที่มีผลต่อการควบคุมวัณโรค  ส้าหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานหรือผู้ป่วยที่มีเชื้อวัณ

โรคดื้อต่อยาหลักอย่างน้อย 2 ชนิด คือ ไอโสไนอาสิดและไรแฟมพิซิน (Multi-Drug Resistant-TB : MDR-TB) 

จ้านวนคาดประมาณ 2,200 ราย (มาจากผู้ป่วยใหม่ 1,100 ราย และมาจากผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาวัณโรค

มาก่อน 1,100 ราย) ซึ่งคาดประมาณจากข้อมูลการเฝ้าระวังการดื้อยา ครั้งที่ 4 ของประเทศไทย ในปี 2555 

(วัณโรคดื้อยาหลายขนานในผู้ป่วยใหม่พบร้อยละ 2.03 และผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษาพบร้อยละ 18.88) แต่

จากรายงานพบว่าได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพียง 200 ราย สะท้อนให้เห็นถึงการรายงานผู้ป่วยที่ต่้ากว่าความ

เป็นจริง รวมทั้งผู้ป่วยที่สงสัยไม่ได้รับการส่งตรวจทดสอบความไวต่อยาทางห้องปฏิบัติการชันสูตร 
 

Risk behaviors 

 ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรค  วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่ส้าคัญและยังเป็นปัญหา

สาธารณสุข เป็นสาเหตุของการป่วยและการตายในหลายๆประเทศ รวมทั้งประเทศไทย และจังหวัด

เอกสารแนบหมายเลข 1 



 
 

อ้านาจเจริญ ซึ่งจากการวิเคราะห์ สาเหตุที่ท้าให้วัณโรคกลับมาเป็นปัญหาในพ้ืนที่สืบเนื่องมาจากการติดเชื้อ

ไวรัสเอซไอวีในประชากรกลุ่มต่างๆ  การเพ่ิมจ้านวนของผู้สูงอายุ ซึ่งต้องยอมรับว่าประเทศไทยรวมทั้งจังหวัด

อ้านาจเจริญเองเริ่มจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  การเพ่ิมข้ึนของความเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน โรคไต กลุ่ม

ประชากรเหล่านี้ภูมิคุ้มกันร่างกายต่้าลงเมื่อได้รับเชื้อวัณโรคเข้าไปในระบบทางเดินหายใจส่งผลท้าให้ป่วยเป็น

โรคได้ง่ายกว่าคนปกติสูงถึง 3 เท่า ประกอบกับพฤติกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในระบบทางเดิน

หายใจ เวลาไอจามปิดปากปิดจมูกทุกครั้ง หรือการใช้ผ้าปิดปาก Mask ยังปฏิบัติได้น้อย ส่งผลให้เกิดการ

แพร่กระจายเชื้อวัณโรคจากคนป่วยสู่คนปกติได้สูง  จากการส้ารวจในประชาชนที่เคยสัมผัสวัณโรคมา พบว่า

ร้อยละ 30 มีการติดเชื้อวัณโรคแล้ว  และในประชากรกลุ่มที่ติดเชื้อแล้ว จะป่วยเป็นวัณโรคได้ ร้อยละ 10 

ในช่วงเวลา 4 ปีทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวมาแล้ว และในกลุ่มที่ป่วยเป็นวัณโรคแล้วได้รับการรักษาถ้า

รับประทานยาไม่สม่้าเสมอ จะส่งผลท้าให้เป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนานตามมา  
 

Morbidity/mortality  

 จังหวัดอ้านาจเจริญ จากระบบการรายงานโรควัณโรค ปี 2555 - 2559 พบว่าอัตราการค้นพบผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่เสมหะแพร่เชื้อ (คิด 170 ต่อแสนประชากร) เท่ากับ  48, 41, 45, 39, 43 และมีผลส้าเร็จการ
รักษาวัณโรครายใหม่จังหวัดอ้านาจเจริญในช่วงปี 2556 - 2558 พบว่ามีอัตราการรักษาส้าเร็จในผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่และกลับเป็นซ้้า เท่ากับร้อยละ 87.2, 85.6, 88.1, 86.9 ตามล้าดับ อัตราการเสียชีวิต ในปี 2558  
ร้อยละ 7 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจังหวัดอ้านาจเจริญจะด้าเนินงานควบคุมวัณโรคภายใต้การรักษาแบบมีพ่ีเลี้ยง  
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลัก และมีผลความส้าเร็จของการรักษาค่อนข้างสูง (ส่วนใหญ่สูงกว่าร้อยละ 85) แต่ก็ยังพบ
ข้อบ่งชี้อันตรายของวัณโรค คือยังพบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ผู้ป่วยรักษาล้มเหลว ผู้ป่วยกลับมาเป็นซ้้า ผู้ป่วยขาด
ยา ผู้ป่วยเสียชีวิต สาเหตุอาจเกิดจากความเข้มแข็งของการรักษาแบบมีพ่ีเลี้ยง ระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุข  
การแพ้ยาของผู้ป่วย การปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ฯลฯ 
 

Event-based  

ส้าหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (MDR-TB)  
ในปี 2555 พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (MDR-TB) 3 ราย (อ้าเภอเมือง 2 ราย อ้าเภอหัวตะพาน 1 ราย)  
ปี 2556 พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 1 ราย (อ้าเภอเมือง) คิดเป็น 0.97  
ปี 2557 พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 6 ราย (อ้าเภอเมือง 1 ราย อ้าเภอปทุมราชวงศา 2 ราย อ้าเภอ      

หัวตะพาน 1 ราย อ้าเภอลืออ้านาจ 2 ราย) คิดเป็น 1.92  
ปี 2558 พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 2 ราย (อ้าเภอเสนางคนิคมและอ้าเภอหัวตะพาน) คิดเป็น 0.80 และ 
ปี 2559 พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 5 ราย (อ้าเภอชานุมาน 2 ราย อ้าเภอลืออ้านาจ 2 ราย อ้าเภอพนา 

1 ราย) และพบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาชนิดรุนแรง (XDR-TB) 1 ราย ที่อ้าเภอลืออ้านาจ 
 



 
 

Program response 

จากสถานการณ์ และปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จังหวัดอ้านาจเจริญมีแผนการด้าเนินงานควบคุมวัณโรค 
เพ่ือลดปัญหาในพื้นที่ดังนี้   
ด้านการบริหารจัดการ 
  1. ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ มีงบประมาณในการด้าเนินงานแก้ไขปัญหาวัณโรค โรค
เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จ้านวน 181,100 บาท 
 2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ TB ระบุรายชื่อเฉพาะ (MR. TB &TB  coordinator)  สาธารณสุขอ้าเภอ (MR. 
TB & DTC)  โรงพยาบาล (MR. TB & TB clinic & HTC)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (MR. TB )  
 3. ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค (QTB) ในปี 2560 โดยส้านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานีและส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญร่วมออกประเมิน
โรงพยาบาลอ้านาจเจริญ 
 4. ประเมินมาตรฐานการป้องกันและดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจ้า ในปี 2560 โดยส้านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานีและส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญร่วมออกประเมินเรือนจ้าจังหวัด
อ้านาจเจริญ 
 
ด้านการพัฒนาบุคลากร 

1. จัดประชุม/ชี้แจงการเตรียมการด้าเนินงานให้เจ้าหน้าที่ในระดับอ้าเภอ ต้าบล  
2. จัดอบรมฟ้ืนฟูให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพ่ือพัฒนาทักษะในการป้องกันควบคุมวัณโรค (สามารถคัด

กรองผู้มีอาการสงสัย การดูแลการกินยา DOTS การให้สุขศึกษาประชาชน การป้องกันการแพร่เชื้อในชุมชน) 
 3. ประชุมเพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการด้าเนินงานโปรแกรมบริหารจัดการวัณโรค (TBCM)  
 4. ออกนิเทศ ติดตามการด้าเนินงานวัณโรครายอ้าเภอ และสุ่มเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพ่ือดูระบบการดูแล
ผู้ป่วยแบบมีพ่ีเลี้ยง 
 5. ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวางแผน การดูแล รักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยารายกรณี เพ่ือน้าสู่การรักษาส้าเร็จ 
 
ด้านการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการส่งต่อ รักษาระดับอ าเภอ 
 จังหวัดจัดท้าหรือปรับปรุง Flow Chart DOTs By Heart Amnatcharoen ระบบเครือข่ายที่ชัดเจน
เพ่ือให้ทุกอ้าเภอติดเป็นแนวทางในสถานบริการสาธารณสุขทุกหน่วย  เริ่มตั้งแต่การคัดกรองผู้ป่วยในชุมชน  
กลุ่มเสี่ยง  การส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการสงสัย การเก็บตัวอย่างเสมหะส่งตรวจ  การวินิจฉัย  การขึ้นทะเบียน  
การท้า VCT การเจาะหาAnti-HIV การท้า Drug Monitoring  การส่งผู้ป่วยรับการรักษาในเขตพ้ืนที่ (PCU) 
รับผิดชอบ การคัดเลือกพ่ีเลี้ยง (จะต้องเตรียมผู้ป่วยทุกรายเพ่ือตกลงร่วมรักษาด้วยความเต็มใจ DOTS By 
Heart  Amnatcharoen ในแบบ Heart1 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลเท่านั้น) สถานที่ก้ากับการกินยา  
การติดตามผลการรักษา การคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้าน 
 



 
 

การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่ (Active Case Finding) 
1.ผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเอดส์   

- ตรวจหาวัณโรคผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่ยังขึ้นทะเบียนโดยส่งตรวจเสมหะ AFB  จ้านวน 3 
ครั้ง และ X-RAY ปอด ทุกรายปีละ 1 ครั้ง ในช่วงสัปดาห์รณรงค์พิเศษค้นหาผู้ป่วย (20 – 31 มีนาคม; 24 
มีนาคมวัณโรคโลก) โดยใช้แบบคัดกรอง PHA 1 และสรุปรายงานในแบบ PHA 2 ให้ส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอ้านาจเจริญ 

- ตรวจคัดกรองหาวัณโรคผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่มารับบริการหรือเข้ากลุ่ม ในแต่ละครั้ งที่มา
รับบริการในคลินิกทุกราย กรณีที่มีอาการหรือประวัติสงสัยวัณโรค ส่งตรวจเสมหะ AFB จ้านวน 3 ครั้ง และ 
X-RAY ปอด โดยใช้แบบคัดกรอง PHA 1 และสรุปรายงานในแบบ PHA 2 ให้ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ้านาจเจริญ 
 2. ตรวจ คัดกรอง ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 

 จากผู้ป่วยเสมหะบวกทุกราย ให้ตรวจเสมหะ 3 ตัวอย่าง เอกซเรย์ผู้สัมผัสร่วมบ้านทุกราย
โดยตรวจภายใน 14 วันหลังจากส่งผู้ป่วยเพื่อรักษาในหน่วยบริการใกล้บ้านโดยใช้แบบคัดกรอง CFM 01 และ
สรุปรายงานในแบบ CFM 02 ให้ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ 
 3.ตรวจ คัดกรอง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

- ตรวจหาวัณโรคผู้ป่วยเบาหวานที่ยังขึ้นทะเบียนกรณีที่มีอาการหรือประวัติสงสัยวัณโรค ส่ง
ตรวจเสมหะ AFB  จ้านวน 3 ครั้ง และ X-RAY ปอด ทุกรายปีละ 1 ครั้ง โดยรณรงค์ (20 – 31 มีนาคม; 24 
มีนาคมวัณโรคโลก) โดยใช้แบบคัดกรอง CFCD 01 และสรุปรายงานในแบบ CFCD 02 ให้ส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทราบหลังด้าเนินการเสร็จ 1 สัปดาห์ของการรณรงค์แต่ละครั้ง 
 4. ตรวจ คัดกรอง ผู้ต้องขังในเรือนจ า  
  ตรวจ คัดกรอง ผู้ต้องขังในเรือนจ้าทุกปี โดยใช้แบบสัมภาษณ์รายบุคล หากมีอาการเข้าได้กับ
วัณโรคให้ส่งตรวจเอกซเรย์ ตรวจเสมหะผู้ต้องขังที่มีอาการสงสัย ปีงบประมาณ 2560 จะด้าเนินการคัดกรอง
ช่วงเดือนมีนาคม 2560 
 
ด้านการรักษาใหห้ายขาด โดยรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกชนิด ทุกรายด้วยระบบ DOTS 
 1. ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายต้องมีผู้ป้อนยาต่อหน้าเป็นบุคลากรสาธารณสุขหรืออาสาสมัคร
สาธารณสุขทุกราย หากเป็นบุคคลอ่ืนหรือไม่สามารถท้า DOTS ได้ ให้ชี้แจงเหตุผลเป็นรายๆ ไป (อย่างน้อย
เอายาให้ผู้ป่วยกิน 126 ซอง หรือร้อยละ 70 ของการรักษา และในระยะเข้มข้น 2 เดือนแรกต้องมากกว่า 48 
วัน+ไม่ให้ผู้ป่วยกินยาโดย จนท.ต้องไม่เกิน 7 วันติดต่อกัน)  
 2. ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายที่ขึ้นทะเบียน จะต้องท้าสมุดประจ้าตัวและผู้ป่วยทุกรายที่กินยากับ
บุคลากรสาธารณสุขอย่างน้อยกิน 126 ซอง หรือร้อยละ 70 ของการรักษา  
 3. ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญจะออกสุ่มเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรคทุกเดือนๆ เพ่ือติดตาม
การดูแลผู้ป่วยด้วยระบบ DOTs 



 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดย่อยงานวัณโรค 
มาตรการที่ 1 เร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 
สถานการณ์และข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายแยกรายอ้าเภอ จังหวัดอ้านาจเจริญ รวมถึง

วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ปัญหาและอุปสรรคของการด้าเนินงานค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 
จังหวัดอ้านาจเจริญ มีแนวทางในการคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยเริ่มจากจุดซักประวัติผู้ป่วยที่มา

รับบริการ โดยเน้นซักถามตามแบบสัมภาษณ์อาการสงสัยวัณโรค ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ผู้สูงอายุ ถ้ากลุ่มเสี่ยง
มีอาการเข้าได้กับวัณโรค จึงกรอกข้อมูลผู้ป่วยลงในแบบสัมภาษณ์อาการสงสัยวัณโรค แนบกับแฟ้มประวัติ
ผู้ป่วยก่อนพบแพทย์ และแจกหน้ากากอนามัยให้สวมใส่ ป้องกันการแพร่เชื้อ หากแพทย์เห็นควรว่าอาการ
สงสัยวัณโรค แพทย์จะส่งผู้ป่วย X ray และเก็บเสมหะส่งตรวจตามขั้นตอน หากพบว่าป่วยวัณโรคก็น้าขึ้น
ทะเบียนรักษาตามแนวทาง Flow chart Amnatcharoen ต่อไปและการออกคัดกรองในชุมชนในช่วงสัปดาห์
วัณโรคสากล (20 – 31 มีนาคม 2560) 

 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลจ้านวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค ตั้งแต่ 1 ตุลาคม –31 ธันวาคม 
2559  แยกรายอ้าเภอ  

อ้าเภอ จ้านวนผูป้่วยDM ได้รับคัดกรองวัณโรค คิดเป็น% ส่ง X Ray ส่ง AFB ป่วยวัณโรค 

เมือง 6,671 อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

0 0 0 0 

ชานุมาน 1,612 279 17.3 29 29 1 
ปทุมราชวงศา 2,406 563 23.4 26 26 1 
พนา 1,851 95 5.23 5 5 0 
เสนางคนิคม 2,428 540 22.2 7 7 2 
หัวตะพาน 2,686 1,423 53.0 10 10 1 
ลืออ้านาจ 2,283 1,461 64.0 6 6 0 
รวม 20,472 4,360 21.3 83 83 5 
  ที่มา ข้อมูลจาก HosXP 
 

 จากตารางจะพบว่าผู้ป่วยเบาหวานได้รับการขึ้นทะเบียนครบทุกอ้าเภอเป็นไปตามเป้าหมายใน Quick 
win 3 เดือนแรก จ้านวน 20,472 ราย  และได้รับการคัดกรองวัณโรค จ้านวน 4,360 ราย คิดเป็นร้อยละ 
21.1 ส่วนอ้าเภอเมืองยังไม่มีการด้าเนินงานคัดกรอง เนื่องจากจะด้าเนินงานคัดกรองเชิงรุกในช่วงสัปดาห์วัณ
โรคสากล (20 – 31 มีนาคม 2560) 

 
 
 



 
 

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลจ้านวนผู้สูงอายุทีไ่ด้รับการคัดกรองวัณโรค ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559  แยก
รายอ้าเภอ  

อ้าเภอ จ้านวนผู้สงูอาย ุ ได้รับคัดกรองวัณโรค คิดเป็น% ส่ง X Ray ส่ง AFB ป่วยวัณโรค 

เมือง 17,048 อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

- - - - 

ชานุมาน 4,790 490 10.2 42 42 2 
ปทุมราชวงศา 5,711 1,281 22.4 53 53 1 
พนา 4,274 280 6.55 11 11 0 
เสนางคนิคม 5,406 846 15.6 15 15 5 
หัวตะพาน 7,671 2,465 32.13 23 23 0 
ลืออ้านาจ 5,310 อยู่ระหว่าง

ด้าเนินการ 
- - - - 

รวม 50,211 5,974 11.9 155 155 8 
 ที่มา ข้อมูลจาก HosXP 
 

  จากตารางจะพบว่าผู้สูงอายุได้รับการขึ้นทะเบียนครบทุกอ้าเภอเป็นไปตามเป้าหมายใน Quick win 3 
เดือนแรก จ้านวน 50,211 ราย  และได้รับการคัดกรองวัณโรค จ้านวน 5,974 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.9 ส่วน
อ้าเภอเมืองยังไม่มีการด้าเนินงานคัดกรอง เนื่องจากจะด้าเนินงานคัดกรองเชิงรุกในช่วงสัปดาห์วัณโรคสากล
(20 – 31 มีนาคม 2560) 
 
ตารางที ่3  แสดงข้อมูลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559  
แยกรายอ้าเภอ  

อ้าเภอ 
จ้านวนผู้ตดิเช้ือ/

ผู้ป่วยเอดส ์
ได้รับคัดกรองวัณโรค คิดเป็น% ส่ง X Ray ส่ง AFB ป่วยวัณโรค 

เมือง 620 9 1.5 9 9 0 
ชานุมาน 79 79 100.0 79 0 0 
ปทุมราชวงศา 70 70 100.0 2 2 0 
พนา 71 71 100.0 1 1 0 
เสนางคนิคม 116 116 100.0 5 5 1 
หัวตะพาน 163 163 100.0 1 1 1 
ลืออ้านาจ 51 51 100.0 0 0 0 
รวม 1,204 593 49.3 97 18 2 

 



 
 

 จากตารางแสดงข้อมูลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค จะพบว่า ภาพรวมจังหวัด
อ้านาจเจริญในการคัดกรองผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ผ่าน 20% ของผลงานไตรมาสแรก ส่วนอ้าเภอเมืองยังไม่มี
การด้าเนินงานคัดกรองในผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์รายเก่า เนื่องจากจะด้าเนินงานคัดกรองเชิงรุกในช่วงเดือน
มีนาคม 2560  

 
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลผู้สัมผัสร่วมบ้านที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559  
แยกรายอ้าเภอ  

อ้าเภอ 
จ้านวนผู้ป่วย

วัณโรคแพร่เช้ือ 
จ้านวนผู้สมัผสั

ร่วมบ้าน 
จ้านวนที่ได้รับ

คัดกรอง 
คิดเป็น % ส่ง X Ray ส่ง AFB ป่วยวัณโรค 

เมือง 9 18 6 33.3 6 0 0 
ชานุมาน 10 33 33 100 8 8 0 
ปทุมราชวงศา 5 14 14 100 0 0 0 
พนา 7 8 6 75.0 0 6 0 
เสนางคนิคม 4 6 6 100 0 6 0 
หัวตะพาน 8 20 14 70.0 1 1 0 
ลืออ้านาจ 3 13 13 100 13 13 0 
รวม 46 112 92 82.2 28 34 0 

ที่มา จากทะเบียนTB03 
 
จากตารางแสดงข้อมูลผู้สัมผัสร่วมบ้านที่ได้รับการคัดกรองวัณโรคจะพบว่ามีผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อ

รายใหม่ จ้านวน 46 คน มีผู้สัมผัสร่วมบ้านจ้านวน 112 คน ผู้สัมผัสร่วมบ้านได้รับคัดกรองวัณโรค จ้านวน 92 
คน คิดเป็นร้อยละ 82.14 ส่งตรวจ X ray จ้านวน 28 คน และส่งตรวจเสมหะ 34 คน ไม่พบว่าป่วยเป็นวัณโรค 

 
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจ้าอ้านาจเจริญที่ได้รับการคัดกรองวัณโรคย้อนหลัง5 ปีแยกรายอ้าเภอ  
 

ป ี จ้านวนผู้ต้องขัง/ราย ได้รับคัดกรอง TB ส่ง X Ray ส่ง AFB ป่วยวัณโรค 
ปี 2555 896 896 896 17 2 
ปี 2556 948 948 948 24 3 
ปี 2557 1,323 1,323 996 22 13 
ปี 2558 1,369 1,369 96 96 1 
ปี 2559 1,098 1,098 40 40 2 
ปี 2560 1,500 รอคัดกรอง เดือน

มีนาคม 
   



 
 

จากตารางแสดงข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจ้าอ้านาจเจริญ มีการด้าเนินงานคัดกรองวัณโรคในเรือนจ้าทุกปี 
ซึ่งในปี 2555 – 2557 ได้คัดกรองเรือนจ้าโดยใช้รถ Mobile X ray คัดกรองผู้ต้องขังทุกราย ในปี 2558 – 2559 
ใช้สัมภาษณ์คัดกรองวัณโรคในเรือนจ้า และ X ray เฉพาะผู้ที่มีอาการสงสัยเข้าได้กับวัณโรค จึงมียอดการ X ray 
ลดลง และในปี 2560 รอแนวทางและงบประมาณที่จะสนับสนุนการคัดกรองจากงบสนับสนุนของเขตตรวจ
ราชการ ซึ่งจะมีการคัดกรองในช่วงเดือนมีนาคม 2560 

 
มาตรการที่ 2 การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยตามมาตรฐานให้หายและกินยาครบ 
 1. สถานการณ์ การประเมินระบบการบันทึกและรายงานผู้ป่วยวัณโรคในระดับพ้ืนที่ ปัญหาอุปสรรค  

จังหวัดอ้านาจเจริญ มีการบันทึกข้อมูลและรายงานผู้ป่วยวัณโรค ด้วยโปรแกรม TB CM 2010 ทุก
อ้าเภอ มีก้าหนดส่งรายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน (มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม) เพ่ือให้ส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ ส่งรายงานให้กับส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ภายในวันที่ 
5 ของเดือน (มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม) 
 

ตารางแสดงการบันทึกและส่งรายงานผู้ป่วยวัณโรคผ่าน โปรแกรม TBCM 2010 ไตรมาสที่ 1/60 
 

อ้าเภอ 
การส่งรายงานผู้ป่วยวัณโรค 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
เมือง 5 มกราคม 2560    
ชานุมาน 10 มกราคม 2560    
ปทุมราชวงศา 8 มกราคม 2560    
พนา 5มกราคม 2560    
เสนางคนิคม 9 มกราคม 2560    
หัวตะพาน 5 มกราคม 2560    
ลืออ้านาจ 11 มกราคม 2560    

 

จากตาราง จะพบว่ายังมีการส่งรายงานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคผ่าน โปรแกรม TBCM 2010 ช้ากว่าที่
ก้าหนด จึงมีการชี้แจงในที่ประชุมวันที่ 11 มกราคม 2560 ขอให้ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลส่งข้อมูลให้ทันตาม
ก้าหนดเวลา 

 
 
 
 
 
 



 
 

2. สถานการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค  
 ตารางแสดงจ้านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท (New M+/New M-/Relapse/EP)  ปี 2555-2559 
แยกรายอ้าเภอ  จังหวัดอ้านาจเจริญ 
 

อ้าเภอ ประชากร 
ค่าเป้าหมาย 
170/แสน 

ปชก. 
ปี2555 ปี2556 ปี2557 ปี2558 ปี2559 

Detection rate 
ปี 2559 (%) 

เมือง 131,248 223 111 94 96 90 130 58 
ชานุมาน 40,897 70 27 26 35 29 26 37 
ปทุมราชวงศา 48,345 82 42 31 42 31 28 34 
พนา 28,172 48 21 26 18 9 15 31 
เสนางคนิคม 40,866 70 34 23 33 26 20 29 
หัวตะพาน 50,033 85 50 44 44 48 32 38 
ลืออ้านาจ 36,838 62 23 21 16 16 22 35 
รวม 376,399 640 308 265 284 249 273 43 
 
 จากตารางแสดงจ้านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท (New M+/New M-/Relapse/EP) ปี 
2555-2559 จังหวัดอ้านาจเจริญยังพบผู้ป่วยวัณโรคต่้ากว่าค่าเป้าหมายที่ควรจะมีในพ้ืนที่ เนื่องจากในช่วงที่มี
การคัดกรองในชุมชน ไม่พบผู้ที่มีอาการสงสัย ผู้ป่วยที่มีในทะเบียนส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ป่วยที่มารับบริการการ
รักษาของโรงพยาบาล ในปี 2560 จังหวัดมีการวางแผนการคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น จะด้าเนินงาน
ในช่วงสัปดาห์วันวัณโรคสากล (20 – 31 มีนาคม 2560) 
 3. อัตราการรักษาส้าเร็จผู้ป่วยวัณโรคแพร่เชื้อรายใหม่ ปี 2554-2558  จังหวัดอ้านาจเจริญ 
 จังหวัดอ้านาจเจริญมีการด้าเนินงานควบคุมวัณโรคภายใต้การรักษาแบบมีพ่ีเลี้ยง ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์
หลัก และมีผลความส้าเร็จของการรักษาค่อนข้างสูง (ส่วนใหญ่สูงกว่าร้อยละ 85) แต่ก็ยังพบข้อบ่งชี้อันตราย
ของวัณโรค ผู้ป่วยขาดยา ผู้ป่วยเสียชีวิต สาเหตุอาจเกิดจากความเข้มแข็งของการรักษาแบบมีพ่ีเลี้ยง ระบบ
เครือข่ายด้านสาธารณสุข การแพ้ยาของผู้ป่วย การปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางแสดงอัตราการรักษาส้าเร็จผู้ป่วยวัณโรคแพร่เชื้อรายใหม่ ปีงบประมาณ 2554-2558  แยกรายอ้าเภอ 
จังหวัดอ้านาจเจริญ 
 

อ้าเภอ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
เมือง 80.9 97.8 97.7 93.9 87.3 
ชานุมาน 80.0 100.0 100.0 91.7 100.0 
ปทุมราชวงศา 93.3 90.0 100.0 87.5 89.5 
พนา 100.0 100.0 87.5 100.0 100.0 
เสนางคนิคม 91.7 91.7 90.0 90.0 86.7 
หัวตะพาน 76.2 92.0 92.8 75.0 83.3 
ลืออ้านาจ 82.3 91.7 85.7 84.6 100.0 
รวม 84.5 90.0 94.3 89.3 89.8 

 ที่มา : ข้อมูลแบบรายงาน TB08 
 

 จากตารางจะพบว่าอัตราการรักษาส้าเร็จผู้ป่วยวัณโรคแพร่เชื้อรายใหม่ ตั้งแต่ปี 2554-2558 ผล
ความส้าเร็จของการรักษาค่อนข้างสูง(ส่วนใหญ่สูงกว่าร้อยละ 85) 
 
ตารางแสดงอัตราการขาดยาระหว่างรักษาผู้ป่วยวัณโรคแพร่เชื้อรายใหม่ ปีงบประมาณ 2554-2558  แยกราย
อ้าเภอ จังหวัดอ้านาจเจริญ 
 

อ้าเภอ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
เมือง 3.2 2.2 0 2.0 3.6 
ชานุมาน 10.0 0 0 0 0 
ปทุมราชวงศา 0 5.0 0 0 0 
พนา 0 0 0 0 0 
เสนางคนิคม 0 0 0 0 0 
หัวตะพาน 0 0 3.6 5.0 0 
ลืออ้านาจ 11.8 8.3 0 0 0 
รวม 3.1 2.1 0.7 1.3 1.4 

 ที่มา : ข้อมูลแบบรายงาน TB08 
 

 จากตารางจะพบว่าอัตราการการขาดยาระหว่างรักษาผู้ป่วยวัณโรคแพร่เชื้อรายใหม่ ตั้งแต่ปี 2554-2558 
น้อยกว่าร้อยละ 3 มีเพียงปี 2554 ที่มีอัตราการขาดยาระหว่างรักษาที่สูงกว่าร้อยละ 3 
 



 
 

ตารางแสดงอัตราการตายระหว่างรักษาผู้ป่วยวัณโรคแพร่เชื้อรายใหม่ ปีงบประมาณ 2554-2558  แยกราย
อ้าเภอ จังหวัดอ้านาจเจริญ 
 

อ้าเภอ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
เมือง 12.7 0 0 2.0 1.8 
ชานุมาน 10.0 0 0 4.2 0 
ปทุมราชวงศา 6.7 5.0 0 6.3 10.5 
พนา 0 0 12.5 0 0 
เสนางคนิคม 8.3 8.3 10.0 10.0 6.7 
หัวตะพาน 23.8 8.0 3.6 15.0 8.3 
ลืออ้านาจ 5.9 0 7.1 7.7 0 
รวม 11.2 2.8 3.5 6.0 5.4 

 ที่มา : ข้อมูลแบบรายงาน TB08 
  

 จากตารางจะพบว่าภาพรวมจังหวัดอ้านาจเจริญ จะมีอัตราการตายระหว่างการรักษาค่อนข้างสูง 
เนื่องจากผู้ป่วยที่มารับการรักษาท่ีเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคร่วม 
 
 ตัวชี้วัด อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้้า ไตรมาส 1/59 แต่ในตรวจ
ราชการจะนับไตรมาส 1/60 แต่เนื่องจากยังอยู่ระหว่างรอการประเมินในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 จึงแสดง
ข้อมูลอัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้้า ไตรมาส 1/59 เพ่ือประเมินการรักษา 
 

ตารางแสดงอัตราการรักษาส้าเร็จผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้้าไตรมาส 1/59  แยกรายอ้าเภอ จังหวัด
อ้านาจเจริญ 
 

อ้าเภอ ขึ้นทะเบียน หาย/ครบ ร้อยละ ขาดยา % เสียชีวิต % โอนออก % 
เมือง 20 19 95.0 5.0 0 0 
ชานุมาน 2 1 50.0 0 50.0 0 
ปทุมราชวงศา 6 4 66.7 16.7 16.7 0 
พนา 2 2 100.0 0 0 0 
เสนางคนิคม 6 6 100.0 0 0 0 
หัวตะพาน 3 3 100.0 0 0 0 
ลืออ้านาจ 9 5 55.6 11.1 22.2 11.1 
รวม 48 40 83.3 6.3 8.3 2.1 
 ที่มา : ข้อมูล TB08 รอบ 1/59 (ต.ค.58-ธ.ค.58) จากโปรแกรม TBCM และแบบรายงาน TB08 
  



 
 

 จากตารางพบว่าภาพรวมจังหวัดอ้านาจเจริญ มีอัตราการรักษาส้าเร็จผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ไตรมาส 
1/59 น้อยกว่าร้อยละ 85 และพบว่ามีการขาดยามากกว่าร้อยละ 3 และเสียชีวิตสูงกว่าร้อยละ 5   

 
4. ผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค (QTB) รวมถึงช่องว่างและ

ปัญหาอุปสรรคของการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 
จังหวัดอ้านาจเจริญ ร่วมกับส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ได้ประเมินมาตรฐาน

โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค (QTB) ในปีงบประมาณ 2559 ทุกแห่ง พบว่าโรงพยาบาลชุมชนใน
จังหวัดอ้านาจเจริญ 6 แห่งผ่านการประเมิน คือ อ้าเภอชานุมาน  อ้าเภอปทุมราชวงศา อ้าเภอเสนางคนิคม 
อ้าเภอพนา อ้าเภอหัวตะพาน และอ้าเภอลืออ้านาจ   

แต่ยังมีโรงพยาบาลอ้านาจเจริญที่ยังไม่ผ่านการประเมิน เนื่องจากการประเมินมาตรฐานการก้ากับการ
กินยาผู้ป่วยด้วยระบบ DOT ต่้ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และการตรวจชันสูตรเสมหะด้วยกล้องจุลทรรศน์ไม่ผ่าน
มาตรฐาน EQA จึงต้องถูกประเมินในปี 2560 จังหวัดอ้านาจเจริญ ซึ่งจังหวัดอ้านาจเจริญก้าหนดแผนออก
ประเมินในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560  โดยจะประสานส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ร่วม
ออกประเมินดังกล่าว 

ในปี 2560 เรือนจ้าที่ต้องได้รับการประเมิน QTBP คือ เรือนจ้าจังหวัดอ้านาจเจริญซึ่งมีพยาบาล
เรือนจ้า 2 คน 
 
โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จก ากับการด าเนินงานคือ  : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้ า (ร้อยละ 85) 
 
เอกสารอ้างอิง 
1. สสจ.อ้านาจเจริญ. เอกสารรับการตรวจราชการสาธารณสุขเขต 10 รอบท่ี 1 วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560.
มปท. (เอกสารอัดส้าเนา) 
2. ส้านักวัณโรค กรมควบคุมโรค. แนวทางการด้าเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ พ.ศ.2556.  กรุงเทพ, โรง
พิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556 
3. กลุ่มพัฒนาวิชาการ สคร.10. โปรแกรม TBCM 2010. 2560 
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แบบรายงานการประเมินผลการด าเนินงานควบคุมวัณโรคของจังหวัดอ านาจเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยน าเข้า(Inputs) 

 

ภาคี / เครือข่าย
(participant) 

กิจกรรม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ผลลัพธ ์

(Outcomes - Impacts) 
   

- อบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
- ประชุมเจ้าหน้าที่เพ่ือติดตาม
การด าเนินงานและประชุมวาง
แผนการรักษา การติดตาม
ผู้ป่วยดื้อยา 
- การติดตาม /ประเมินผล 
- งบประมาณ 114,000 บาท 
 

1. โครงการบูรณาการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
จังหวัดอ านาจเจริญ 
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
1.1 กิจกรรมอบรมบูรณาการพัฒนา

ความรู้และฟื้นฟูหลกัสูตรความรู้
และการดูแลผู้ป่วยวัณโรคและ
โรคเอดส์ให้กับบุคลากรใน  
รพ.สต. 

1.2 กิจกรรมบรูณาการตดิตามการ
ด าเนินงานวัณโรค โรคเอดส์ 
โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์และ
การลงข้อมูลวัคซีนรายอ าเภอ 

1.3 เวทีสรุปผลการด าเนินงาน
บูรณาการวัณโรค โรคเอดส์ 
และโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ 
 

 

1. สสจ.อุบลฯ 
2.สสอ. / รพท. /รพช./ 
รพ.สต  
3. เรือนจ า 
4. สคร.10 อุบลฯ 
 

ผลลัพธ์ของกิจกรรมโครงการ 

1. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคราย
ใหม่ และกลับเป็นซ้ าร้อยละ 85  ผลงาน= ร้อย
ละ 90.80 
2. มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา และ
การรักษาผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานแนวทาง
วัณโรคแห่งชาติ โดยในไตรมาสที่ 1 (ตค.- ธ.ค. 
59) มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าขึ้น
ทะเบียนจ านวน 65 ราย รักษาส าเร็จ 59 ราย 
ขาดยา 1 ราย และเสียชีวิต 4 ราย 
3. การเร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและ
ผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายครอบคลุมร้อยละ 
72.57 โดยต้ังแต่ 1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค.60 พบ
ผู้ป่วย 160 คน คิดเป็นอันตราการค้นพบร้อย
ละ 25 ซึ่งเป็นการค้นหาที่ต่ ากว่าประมาณการ 
 

โครงการ/ กิจกรรม 

(Projects / Activities) 
ผลผลิต 

(Outputs) 
  

1. มีการอบรมเจ้าหน้าที่รพ. 
สสอ. รพ.สต. จ านวน 100 
คน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2560 
2. มีการประชุมติดตามการ
ด าเนินงานวัณโรค ร่วมกบั
เจ้าหน้าที่ รพ. / สสอ. / รพ.
สต. /LAB/ เภสัชกรจ านวน 
100 คน ในวันที่ 13 มิถุนายน 
2560 
3. มีการจัดประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงานบูรณาการวณัโรค 
โรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์รว่มกับ เจ้าหน้าที่ 
รพ. / สสอ. / รพ.สต. /LAB/ 
เภสัชกรจ านวน 100 คน ใน
วันที่ 4-5 กันยายน 2560 

เอกสารแนบหมายเลข 7 



 
 

แบบรายงานการประเมินผลการด าเนินงานควบคุมวัณโรคของจังหวัดอ านาจเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ผู้รายงาน นายเสถียร เชื้อลี 

ปัจจัยน าเข้า(Inputs) 

 

ภาคี / เครือข่าย
(participant) 

กิจกรรม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ผลลัพธ ์

(Outcomes - Impacts) 
   

 1.4 กิจกรรมการประชุมเพื่อแกไ้ข
ปัญหาการด าเนินงานโปรแกรม
บริหารจดัการวณัโรค (TBCM) 

1.5 กิจกรรมออกสุ่มติดตามการดแูล
ผู้ป่วยวัณโรครายเดือน เดือนละ 
7 วัน เพื่อติดตามการดูแลก ากับ
การกินยาโดยเจ้าหน้าท่ี และ
รายงานกลับคืนทุกเดือน 

1.6 กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวาง
แผนการรักษาและติดตามผู้ป่วย
วัณโรคดื้อยารายกรณ ี

1.7 กิจกรรมพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการแบบบรูณาการเพื่อ
ขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรค
เอดส์ วัณโรค และโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

 ผลลัพธ์ของกิจกรรมโครงการ 

4. โรงพยาบาลอ านาจเจริญอยู่ระหว่างการ
ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพด้านการ
รักษาวัณโรค (QTB) 
5. เรือนจ าจังหวัดอ านาจเจริญ อยู่ระหว่างการ
ประเมินตนเองและคุณภาพการบริการ ซึ่งจะ
ด าเนินการในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 

โครงการ/ กิจกรรม 

(Projects / Activities) 
ผลผลิต 

(Outputs) 
  

4. โรงพยาบาลรัฐทั้ง 7 แห่ง
มีการใช้โปรแกรม TBCM 
5. มีข้อมูลรายงานการ
ติดตามการดูแลผู้ป่วยวัณ
โรครายเดือน 
6.เกิดกระบวนการคุณภาพ
ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคโดย
ทีมสหวิชาชีพ 
7.เกิดกระบวนการจัดท า
แผนการด าเนินงานต่อในปี 
2561 โดยยังเน้นหนักการ
ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคให้พบ
มากขึ้นจากกลุ่ม ผู้สัมผัสโรค 
ผู้ต้องขัง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
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