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สาระสําคัญของการดําเนินงานเสนอตอทีมนิเทศงาน กรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1
หนวยงานรับนิเทศ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
กลุมที่ 2 กลุมยอยที่ 1 โครงการตามแนวพระราชดําริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ
และการดําเนินงานลดโรคและภัยสุขภาพ ป 2561 ที่เปนปญหาในพื้นที่
วันที่ 26 เมษายน 2561
ณ หองประชุม 2 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
--------------------2. การควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนฯ [เฉพาะสคร. 1 / 2 /5-12 และสปคม.]
2.๑ สถานการณรายจังหวัด
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี รับผิดชอบสถานศึกษาและชุมชนที่ตั้งโดยรอบในพื้นที่
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
จํานวน ๒๙ แหงในพื้นที่ราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ ไดดําเนินการไปแลวทั้งหมด 6 แหง และยัง
ไมไดดําเนินการอีก 23 แหง
2.๒ เปาหมายการดําเนินงานฯ ของสคร.ในปงบประมาณ ๒๕๖๑
นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนตามโครงการพระราชดําริฯ
2.๓ มาตรการ/นวัตกรรมที่นํามาใช
๑. นิเทศ ติดตาม ประสานงาน การดําเนินงานสนับสนุน ประเมินผลการตรวจ และสุมสอบสวนเด็กและ
คนในครอบครัว
๒. จัดสรางโรงเรียนตนแบบที่ใชกระบวนการมีสวนรวมในชุมชนเพื่อปองกันโรคพยาธิในเด็ก
๓. จัดกิจกรรมรณรงคหนอนพยาธิรวมกับภาคีเครือขาย
2.๔ ผลการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใชดําเนินงาน
1. นิเทศ ติดตาม ประสานงาน การดําเนินงานสนับสนุน ประเมินผลการตรวจ และสุมสอบสวนเด็กและ
คนในครอบครัว ทั้งหมด 29 แหง ตรวจไปแลว 6 แหง ที่จังหวัดเพชรบุรี 3 แหง และประจวบคีรีขันธ 3 แหง อีก
23 แหง อยูระหวางดําเนินการ
1.1 จั งหวั ดเพชรบุ รี มี นั กเรีย นที่ไดรับ การตรวจหาหนอนพยาธิจํานวน 529 คน พบวา มี
นักเรียนที่ตรวจพบหนอนพยาธิ จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 8.51 ของนักเรียนที่ไดรับการตรวจทั้งหมด
1.2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีนักเรียนที่ไดรับการตรวจหาหนอนพยาธิจํานวน 265 คน พบวา
มีนักเรียนที่ตรวจพบหนอนพยาธิ จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 ของนักเรียนที่ไดรับการตรวจทั้งหมด
2. งบประมาณโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามพระราชดําริฯ ใชงบประมาณจํานวน 270,080.บาท
2.๕ ปญหา อุปสรรค และแนวทางที่หนวยงานดําเนินการเพื่อแกไขปญหา
ปญหาอุปสรรค
๑.นักเรียนมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารแบบสุกๆ
ดิบๆ และไมถูกสุขลักษณะ
๒.ครูโรงเรียน ตชด. มีจํานวนนอย ทํางานหลายหนาที่
3.กลุมเปาหมายอยูในพื้นที่ทุรกันดาร
4.เวชภัณฑยาที่ไดรับเมื่อตรวจเจอหนอนพยาธิทาง

แนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา
๑.จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการเฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ โดยการมีสวนรวมของนักเรียนและถายทอด
ไปสูชุมชน
๒.จัดทําคูมือการเรียนการสอนเรื่องการควบคุมปองกันโรคหนอนพยาธิ
สําหรับครูอนามัยโรงเรียน เพื่อสอนสอดแทรกในรายวิชาสุขศึกษาหรือ
วิชาอื่นๆ ตามเหมาะสม
3.สรางภาคีเครือขายทั้งกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน โรงเรียน
ตชด. สสจ. สสอ. รพ.สต. ใหความสําคัญในการดําเนินงานปองกัน
ควบคุมโรคหนอนพยาธิในพื้นที่
4.ขอความอนุเคราะหเวชภัณฑยาโรคหนอนพยาธิของโรงพยาบาลใน
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2
ปญหาอุปสรรค
โรงเรียนมีเวชภัณฑยาไมเพียงพอใหกับนักเรียนและ
ผูปกครองของนักเรียนที่ตรวจพบหนอนพยาธิ

พื้นที่

แนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา

3. โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
3.1 สถานการณรายจังหวัด
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 เปนจังหวัดเสี่ยงคือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและจังหวัดกาญจนบุรี
รูปที่ 1 แสดงการจัดระดับพื้นที่เสี่ยง จําแนกตามรายจังหวัด

สถานการณโรคพิษสุนัขบาในคน
จํานวนผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา (1 มกราคม 2552 - ปจจุบัน)
12
19
26
17
23

วัน เดือน ป
ตุลาคม 2552
ตุลาคม 2552
พฤศจิกายน 2552
มกราคม 2553
มีนาคม 2553

สถานที่
ตําบลปาไก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี
ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ตําบลปากแพรก อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

สถานการณโรคพิษสุขัขบาในสัตว
รูปที่ 2 แสดงจํานวนหัวสัตวที่ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบา จําแนกตามป พ.ศ.และจังหวัด
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3
รูปที่ 3 แสดงผลการตรวจหัวสัตวหาเชื้อพิษสุนัขบาจําแนกตามป พ.ศ.และรายจังหวัด

3.2 เปาหมายการดําเนินงานฯ ของ สคร. ในปงบประมาณ 2561
ไมมีผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา
3.3 มาตรการ/นวัตกรรมที่นํามาใช
3.3.1 สรางและพัฒนาภาคีเครือขายดานสุขภาพใหมีความรูและทักษะและมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการงานปองกันควบคุมโรค
3.2.2 สนับสนุนการพัฒนาองคความรูใหกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
3.4 ผลการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใชดําเนินงาน
1. ประชุ มเชิ ง ปฏิ บั ติการพัฒ นาศักยภาพภาคี เครือข ายในการดํ าเนิ น งานเฝ าระวัง ปอ งกั น
ควบคุ มโรคพิษสุนั ขบ าเพื่อให ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบาภายในป 2563 กลุมเปาหมายคือหนว ย
บริการสาธารณสุขในพื้นที่ 8 จังหวัดครอบคลุม 67 อําเภอในพื้นที่รวม 80 คนงบประมาณ 134,600บาท
2. ประสานติดตามการรายงานการรับวัคซีนในกลุมผูสัมผัสสัตวที่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบา ใหรับ
วัคซีนครบตามกําหนดและรายงานอื่นๆที่เกี่ยวของกับโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยฯ
3. รวมกับเครือขายสาธารณสุข อปท.ปศุสัตว รณรงค สื่อสารความเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยง งบประมาณ

130,000บาท

3.5 ปญหา อุปสรรค และแนวทางที่หนวยงานดําเนินการเพื่อแกไขปญหา

ปญหา อุปสรรค
1. โปรแกรมเฝาระวังผูสัมผัสโรคพิษสุนัขบา (ร.36) ไมเปนมิตรกับ
ผูใชงาน
• การกรอกขอมูล
1) ไมเชื่อมตอกับฐานขอมูลเดิมของรพ. ทําใหตองกรอก
รายละเอียดผูปว ยใหม
2) ไมรองรับขอมูลผูสัมผัสที่ไมมีเลขบัตรประชาชน
3) ไมสามารถขามขอมูลที่ไมครบ
• การแปลผลขอมูล : ซับซอน เขาใจยาก ไมเชื่อมกับฐานขอมูล
การเฝาระวังในสัตว
• การสงออกขอมูล : ไมสามารถพิมพใบนัด หรือเชื่อมโยงกับ
SMSเพื่อติดตามผูสัมผัส
•
•

ผลกระทบ/การแกไขปญหา

โรงพยาบาล/ สสจ.
• เกิดการผลักภาระผูรับผิดชอบการลงขอมูลในโปรแกรม ร. 36
(งาน ER กับงานเวชปฏิบัติ)
• ผูรับผิดชอบตองลงขอมูลโปรแกรม ร.36 นอกเวลาราชการ
ขาดความครบถวนเปนปจจุบัน
• รพ.ไมสามารถใชประโยชนจากโปรแกรม ร.36 ไดเต็มที่
เนื่องจากนําขอมูลผูสัมผัสมากรอกยอนหลัง
สํานักงานปองกันควบคุมโรค/ กรมควบคุมโรค
• สคร. ไมสามารถผลักดันการใชงานโปรแกรม ร.36 ในพื้นที่ได
อยางเต็มรูปแบบ ทําใหขอมูลในโปรแกรม ร.36 ไมครบถวน
ถูกตองเปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถนําไปใชประโยชนในการ
อางอิงไดทั้งหมด
การอนุมัติผูใชงานใหมและสถานบริการตองผานการอนุมัติจาก การแกไขปญหา
Admin. ซึ่งมีแคคนเดียว
• สคร.5 ราชบุรี สรุปประเด็นการติดตามผูใชงาน ร.36 จาก
การพัฒนาผูใชงานโปรแกรม ร.36 ใหม : ไมมีแนวที่ชัดเจน
พื้นที่เสนอ กลุมโรคติดตอระหวางสัตวฯ (อางอิง สธ0454/
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4
ปญหา อุปสรรค
2. แบบรายงานการเฝาระวังจํานวนมากและซ้ําซอน
• Rabies 1,2,3 : รายงานผูสัมผัสเปนประจําทุกวันที่ 15 ของ
เดือน
• แบบรายงานผูสัมผัสพื้นทีห่ ัวสัตวบวก (SAT EOC Rabies) :
คลายกับ Rabies 1
• แบบรายงาน อสม.เคาะประตูบา น :ไมมีแบบฟอรมที่ชัดเจนใช
แบบฟอรม Rabies 1
3. การถายทอดการดําเนินงาน/ การติดตามประเมินผลไมไดสะทอนการมี
สวนรวมจากพื้นที่
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอทุกอําเภอ ตองมีแผน
ปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา (จังหวัดเสี่ยง) : ปญหาคุณภาพทุกชีวิตใน
พื้นที่เลือกจากปญหาที่มีความสําคัญกับการดํารงชีวิต เศรษฐกิจ มากกวา
ปญหาสุขภาพ

ผลกระทบ/การแกไขปญหา
5396 ลว 29 ธ.ค.59)
• 23 ก.พ.2561 นายแพทยพราน ไพรสุวรรณ รอง
ผูอํานวยการ สคร.5 ราชบุรี ปรึกษาประเด็นปญหาการใชงาน
โปรแกรม ร.36 กับหัวหนากลุมโรคติดตอสัตวสูคน กรม
ควบคุมโรค
ขอเสนอแนะ
กลุมโรคติดตอสัตวฯ กรมควบคุมโรค พัฒนาศักยภาพบุคลากรเปน
Admin เพื่อชวยแกไขปญหา ติดตามการดําเนินงานการใชงานโปรแกรม
ร.36 อยางสม่ําเสมอ และพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมร.36 ใหเกิดประโยชน
และเหมาะสมกับผูใชงานใน รพ.

4. โครงการเรงรัดคัดกรองวัณโรคในประชากรเสี่ยง
4.1 สถานการณรายจังหวัด
สถานการณวัณโรคในพื้นที่สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ประกอบดวยจังหวัด
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ จํานวน 8
จังหวัด ในปงบประมาณ 2558-2561 (1-2/61) ผูปวยวัณโรครายใหม (M+, M-, Not done,EP,relapse) ที่
เปนคนไทย ตางชาติ และเรือนจํา ขึ้นทะเบียนรักษาภาพรวมจํานวน 4,874 5,643 6,091 และ2,884 ราย
ดังแผนภูมิมิที่ 1
แผนภูมิที่ 1 จํานวนผูปวยวัณโรครายใหมที่ขึ้นทะเบียนรักษา ป 2558-2561(1-2/61)
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อัตราการรักษาสําเร็จของผูปวยวัณโรคปอดรายใหมทุกประเภท (New + Relapse) ป 2558-2560
(1-2/60) รอยละ 83.83,82.96,80.43 ดังแผนภูมิที่

4

5
แผนภูมิที่ 2 อัตราความสําเร็จของผูปวยวัณโรคปอดรายใหมทุกประเภท(New+Relapse) ป 2558-2560(1-2/60)
2558
100

2559

2560 (1-2/60)

86.2288.64
85.45 84.54 83.6684.91
83.54
86.3282.93 8281.8 80.9386.4486.9
81.87 79.5780.87 83.83 82.96
81.285.21 80.54
80.43
76.47
75.46
77.93
70.6

80
60
40
20
0
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การคัดกรองวัณโรคในกลุมเสี่ยงตางๆ ปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60- มี.ค. 61) ภาพรวมเขตคัดกรองไดรอย
ละ 55.70 พบผูปวยวัณโรครอยละ 0.16 ดังแผนภูมิที่ 3
แผนภูมิที่ 3 การคัดกรองวัณโรคในกลุมเสี่ยงแยกรายจังหวัด ตั้งแต ต.ค. 60–มี.ค. 61
100
80

คัดกรอง
71.7

85.6

พบปวย

67.0

60

58.6

52.3
37.2

34.1

40

47.2

20
0

0.17

0.08

0.12

0.51

0.61

0.01

0.08

0.09

55.7

0.16

ผู ป วยที่ เคยรั กษาวั ณโรคมาก อนได รั บการทดสอบความไวต อยา (DST) ป 2558-2560 ร อยละ
8.81,35.09,40.08
ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย ซึ่งขอมูลในป 2558-2559 เปนขอมูลจาก TBCM offline สงเขา
TBCM online อาจทําใหตัวแปรสงเขาไมสมบูรณและคลาดเคลื่อน แตในป 2560 เปนการเริ่มบันทึกขอมูลผูปวย
ใน TBCM online เมื่อดึงขอมูลจาก https://tbcmthailand.net (รายงานวัณโรค) ณ 20 เม.ย. 61 พบวาผูปวยที่เคย
รักษาวัณโรคมากอนไดรับการทดสอบความไวตอยาเพียงรอยละ 40.08% ทั้งๆที่ สคร. 5 ราชบุรีมีนโยบายการ
สงตรวจ DST ในผูปวยใหม และรักษาช้ํา ดังนั้นเพื่อเปนการวางแผนการแกไขปญหาในพื้นที่อยางถูกตอง ทาง
ผูรับผิดชอบโปรแกรมควรปลอยขอมูลการสงตรวจ (Colum request) ในรายงานรายบุคคล เพื่อที่จะไดตรวจสอบ
ขอมูลการสงตรวจหาชองวางในการดําเนินงานตอไป ดังแผนภูมิที่ 4

5

6
แผนภูมิที่ 4 รอยละ ผูปวยที่เคยรักษาวัณโรคมากอนไดรับการทดสอบความไวตอยา ป 2558-2560
100

2558

2559

2560

80
60
40
20
0

54.05

52.46
41.82
19.44

39.34
22.83
22.03
6.25

สุพรรณบุรี

22.67
12.82

กาญจนบุรี

49.33
44.83
31.25

22.225
11.76
0

ราชบุรี

นครปฐม

10.53
0

สมุทรสาคร

42.31
31.58

0

สมุทรสงคราม

41.03
36.59

4.55

เพชรบุรี

ประจวบฯ

40.08
35.09
8.81
รวมเขต
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4.2 เปาหมายการดําเนินงานฯของ สคร. ในปงบประมาณ 256
1. อัตราความสําเร็จการรักษาวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํารอยละ 85 (TB Treatment Success)
4.3 มาตรการ/นวัตกรรมที่นํามาใช
1. มาตรกาการดําเนินงานควบคุมวัณโรคป 2561 ดังนี้
1.1 การคนหาผูปวยวัณโรครายใหม
1.2 การดูแลรักษาวัณโรคใหหายและกินยาครบ
1.3 พัฒนาระบบและเครือขายการดําเนินงานวัณโรค
2. ตัวชี้วัดที่สําคัญในการดําเนินงาน
1. ความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํารอยละ 82.5 (TB
Treatment Coverage)
2. อัตราความสําเร็จการรักษาวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํารอยละ 85 (TB Treatment
Success)
3. ประชากรกลุมเสี่ยงไดรับการคัดกรองเชิงรุก รอยละ90
(กลุมเสี่ยงประกอบดวย 1.ผูสัมผัส 2. HIV 3.DM (รายใหม หรือ ที่มีระดับHb A1c มากกวา
หรือเทากับ 7.0) 4.เรือนจํา 5.แรงงานขามชาติ 6.ผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไปทีมีโรครวม ไดแก COPD , Lung
Disease 7.บุคลากรทางการแพทย)
4. ผูปวยที่มีประวัติการรักษาวัณโรคมากอนมีผลตรวจทดสอบความไวตอยาวัณโรครอยละ60
4.4 ผลการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใชดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานกิจกรรมสําคัญ ตามแผนปฏิบัติการ และ งบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน
มาตรการ

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/
พื้นที่เปาหมาย

1. การคนหา
2. การรักษา
3. พัฒนา

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคคลากร
สาธารณสุขในการบริหาร
จัดการระบบขอมูลวัณโรค

รพ.รัฐ สธ./
นอกสธ./ เอกชน
(8 หนวยงาน)

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ

1. จัดประชุมเชิงฯพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
ระดับจังหวัด รพท /รพศ /รพช
2. พื้นที่ 8 จังหวัด จํานวน 8 ครั้ง ผูเขารวมประชุม
จํานวน 170 คน
3. เพื่อทบทวนแนวทางการดําเนินงานวัณโรค : NTP

106,500

6
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มาตรการ
ระบบการ
เครือขาย

กิจกรรม
รายบุคคล (TBCM
online

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขในการบริหาร
จัดการ MDR-TB และ
การปองกันวัณโรคของ
ผูตองขังในเรือนจําที่ติด
เชื้อ HIV และเด็กที่สัมผัส
รวมบานผูปวยวัณโรค
ปอด
3. ประเมินและ
พัฒนาการดูแลรักษา
ผูปวยวัณโรคใน รพ. และ
เรือนจําใหไดตาม
มาตรฐาน
4. ติดตามความกาวหนา
และวางแผนการแกไข
ปญหา MDR TB เขตภาค
กลาง

กลุมเปาหมาย/
พื้นที่เปาหมาย

สสจ. และ รพศ./
รพท.
(TB
คลินิก เภสัช Lab
IC :
8จ./100ราย)

รพศ./รพท. =17
หนวยงาน (รพช.
12 และเรือนจํา
5)
สคร.5 ( 9 ราย )

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ

update ,การสนับสนุนตรวจวินจิ ฉัยวัณโรค
หองปฏิบัติการของ สคร. ,ฝกปฏิบัติการวิเคราะห
ระบบขอมูลวัณโรครายบุคคล (TBCM online) และ
การนําไปใชประโยชน ,แนวทางการดําเนินงานวัณโรค
ป 2561 และ PA TB ป 2561
1. จัดประชุมเชิงฯพัมนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขที่ 200,900
รับผิดชอบงานวัณโรคระดับจังหวัด และ
ทีมสหวิชาชีพ (TB clinic, Lab ,เภสัชกร ,IC) ของ
รพศ./รพท.
2. พื้นที่ 8 จังหวัด จํานวน 1 ครั้ง ผูเขารวมประชุม
จํานวน 92 คน
3. เพื่อใหการดูแลรักษาผูปว ยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
แนวทางการใหยาปองกันวัณโรค การสงตรวจวินิจฉัยดวย
วิธีอณูชีววิทยา การปองกันการแพรกระจายเชื้อในรพ.
และการสอบสวนวัณโรค
อยูระหวางการดําเนินการประเมินฯ รพ. และ เรือนจํา

96,160

1. ติดตามการดําเนินงานวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ใน
จังหวัดกายจนบุรี และ สมุทรสาคร (Tri 2)

20,740

4.5 ปญหา อุปสรรค และแนวทางที่หนวยงานดําเนินการเพื่อแกไขปญหา
ปญหา อุปสรรค
1.ผูปวยเสียชีวิตภายใน 2 เดือนระหวาง
การรักษาวัณโรค สวนมากเปนผูสูงอายุและ
มีโรครวม

2. รพ.บางแหงบันทึกขอมูลไมถูกตอง
ขอเสนอแนะตอสวนกลาง

แนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา
1.ประสานจังหวัดเรงรัดการคัดกรองวัณโรคในกลุมเสี่ยงและสงตรวจทางอณูชีววิทยา
โดยเฉพาะกลุมสูงอายุ เบาหวาน ตางชาติ ที่ดําเนินการไดนอย
2. พิจารณาผูปว ยนอนโรงพยาบาล ในกลุมที่มีโอกาสเสียชีวิตสูงเชน มีโรครวม,
อายุ>60ป,ผูที่มีปญหาภาวะ ทุพโภชนาการ
3. เมื่อสงตัวผูปวยกลับสูชุมชน ควรมีการกํากับการกินยา (DOT) แบบ 2-2-2
2 : สงตอขอมูลผูปวยใหถึง รพ.สต. ภายใน 2 วัน
2 : ดูแลผูปวยอยางใกลชิด ภายใน 2 สัปดาห
2 : กํากับติดตามการรักษาแบบเขมขน ภายใน 2 เดือน
4. ใหการดูแลผูปว ยวัณโรคดวยทีมสหวิชาชีพแบบองครวม ทั้งสภาพรางกาย จิตใจ
สังคม รวมถึงภาวะโภชนาการของผูปวยทุกราย
5. อําเภอที่มอี ัตราตายสูงและการโอนผูป วยไปรักษาโรงพยาบาล.อื่น เรงรัดการ
ดําเนินงานภายใตกลไก NOC-TB อําเภอ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานที่เปนระบบ
1.ติดตามกํากับการบันทึกขอมูลวัณโรค (TBCM online) ใหถูกตอง ครบถวนและเปน
ปจจุบัน ในการประชุมตางๆ หรือ การตรวจราชการ หรือ ทางLine หรือทางโทรศัพท
1. กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม ควรกําหนดเปนนโยบายขอบังคับใหผูตองขังทุก
รายตองไดรับการตรวจสุขภาพ (ถายภาพรังสีทรวงอก) กอนเขาสูเรือนจํา
2. การสื่อสารความเสี่ยงวัณโรคในภาพกวางอยางเขมขน และตอเนื่อง เชน โทรทัศน
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5. การเฝาระวังปองกันควบคุมและกําจัดโรคไขมาลาเรียในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
๕.๑ สถานการณรายจังหวัด
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี รับผิดชอบสถานศึกษาและชุมชนที่ตั้งโดยรอบในพื้นที่
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
จํานวน ๒๙ แหงในพื้นที่ราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ
๕.๒ เปาหมายการดําเนินงานฯ ของสคร.ในปงบประมาณ ๒๕๖๑
๑ . อัตราปวยดวยโรคไขมาลาเรียตอพันประชากร (ผูปวยรายใหม) APIเปาหมายตามพื้นที่เปรียบเทียบผล
กับปที่ผานมา
๒. ระดับความรูและทัศนคติเรื่องการปองกันควบคุมและเฝาระวังโรคไขมาลาเรียรอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมายมีระดับความรูและทัศนคติที่ดี(ไดคะแนน 80 % ขึ้นไป)
๓. พฤติกรรมการปองกันโรคไขมาลาเรียรอยละ 80 ของกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมที่ดีในการปองกันโรคไข
มาลาเรีย(ไดคะแนน 80 % ขึ้นไป)
๔. การมีสวนรวมในการปองกันควบคุมและเฝาระวังโรคไขมาลาเรียรอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย
เขารวมกิจกรรม
๕.๓ มาตรการ/นวัตกรรมที่นํามาใช
๑. วางแผนกิจกรรมเฝาระวังปองกันโรคและควบคุมในสถานศึกษาและชุมชน
๒. สํารวจขอมูลพื้นฐานในกลุมนักเรียนครูและประชาชนในชุมชน
๓.เฝาระวังโรคไขมาลาเรียในสถานศึกษาและชุมชน
๔.สรางเสริมความรูความเขาใจและการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคไขมาลาเรีย
๕. สงเสริมและสนับสนุนพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยุงกัด
๕.๔ ผลการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใชดําเนินงาน
การเฝาระวังโรคไขมาลาเรียของพื้นที่โครงการฯของสํานัดงานปองกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี มี
ความครอบคลุม มีการจัดมาลาเรียคลินิกเคลื่อนที่ใหบริการในสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่แพรเชื้อมาลาเรียสูงการ
ใหบริการตรวจรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขเชนมาลาเรียคลินิกมาลาเรียคลินิกชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ นอกจากนี้ยังเนนสงเสริมการปองกันตนเองโดยมาตรการตางๆเชนการใชมุงชุบสารเคมีการทายากันยุง
รวมทั้งการไดรับสนับสนุนจากสํานักโรคติดตอนําโดยแมลงในการสรางเครือขายโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนใน
ดานการสอนใหนักเรียนมีความรูเรื่องโรคไขมาลาเรียและการปองกัน
๑. ภาพรวมสถานการณโรคในสถานศึกษา
สถานการณโรคไขมาลาเรีย ในสถานศึกษาพื้นที่ สํานักงานปองกัน ควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ตั้งแต
เดือน ตุลาคม 2560 ถึง กุมภาพันธ 2561มีการตรวจเลือดหาเชื้อมาลาเรียในกลุมนักเรียนรายใหมจํานวน
4,231 ราย ไมมีรายงานการพบเชื้อ แยกรายจังหวัดที่รับผิดชอบ
๑.จังหวัดราชบุรี รับผิดชอบ 2 แหง จํานวน นักเรียน
391 ราย
๒.จังหวัดกาญจนบุรี รับผิดชอบ 15 แหง จํานวน นักเรียน 2,022 ราย
๓ .จังหวัดเพชรบุรี รับผิดชอบ 3 แหงจํานวน นักเรียน
456 ราย
๔.จังหวัดประจวบคีรีขันธ รับผิดชอบ 9 แหง จํานวน นักเรียน 1,191 ราย
2.กิจกรรมการปองกันควบคุมโรคไขมาลาเรีย
ประชากรเปาหมายในสถานศึกษาและรอบๆสถานศึกษาไดรับความคุมครองจากมาตรการปองกันยุงนํา
โรคไขมาลาเรียโดยแจกยาทากันยุง20ชุดการควบคุมยุงพาหะโดยการพนสารเคมีมีฤทธิ์ตกคางที่ฝาบานจํานวน
8

9
450 หลังรวมทั้งการสรางเสริมศักยภาพใหมีความรูเรื่องโรคไขมาลาเรียและการปองกันจํานวน4,231รายการจัด
กิจกรรมรณรงคสรางความตระหนักแกประชาชน 3,860 ราย
งบประมาณในการเฝาระวังปองกันควบคุมและกําจัดโรคไขมาลาเรียในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ใชงบบูรณาการกับโครงการเรงรัดกําจัดโรคไขมาลาเรีย
๕.๕ ปญหา อุปสรรค และแนวทางที่หนวยงานดําเนินการเพื่อแกไขปญหา
ปญหา อุปสรรค
๑.การเขาถึงพื้นที่สถานศึกษาและรอบๆสถานศึกษา ในการปฏิบัติงาน
ปองกันควบคุมโรคไขมาลาเรีย เชน ฤดูน้ําหลากจะเขาไปไมได

แนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา
๑.ประสานพื้นที่ในการดําเนินการในชวงที่สามารถเขาปฏิบัติงานได
และหากมีเหตุเรงดวน เชนมีเด็กปวยสงสัยวาปวยเปนโรคไขมาลาเรียให
แจง เจาหนาที่ดวน
๒.การปฏิบัติไมไดตามแนวทางการดําเนินงานตามแนวทางการ
๒.ศึกษาแนวทางการดําเนินงานในแตละป ในการวางแผนการ
ดําเนินงานการเฝาระวังปองกันควบคุมและกําจัดโรคไขมาลาเรียในพื้นที่ ดําเนินงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแนวทางดําเนินการการเฝา
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ
ระวังปองกันควบคุมและกําจัดโรคไขมาลาเรียในพื้นที่โครงการพัฒนา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

6. การดําเนินงานลดโรคและภัยสุขภาพ ป 2561 ที่เปนปญหาสําคัญในพื้นที่ของแตละสคร.
[นอกเหนือจากขอ 1-5 และประเด็นในกลุมยอยที่ 2]
6.1 สถานการณโรครายจังหวัด (ระบุโรค.......................................)
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
6.2 เปาหมายการดําเนินงานฯ ของ สคร. ในปงบประมาณ 2561
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
6.3 มาตรการ/นวัตกรรมที่นํามาใช
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
6.4 ผลการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใชดําเนินงาน
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
6.5 ปญหา อุปสรรค และแนวทางที่หนวยงานดําเนินการเพื่อแกไขปญหา
ปญหา อุปสรรค

แนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา

7. ประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบาย หรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor)

7.2 ความเห็นของทีมนิเทศงาน กลุมที่ 2 กลุมยอย 1
ขอเสนอแนะของทีมนิเทศงาน
สิ่งที่ทีมนิเทศงาน รับไป
ที่ใหตอหนวยรับนิเทศงาน
ประสานหรือดําเนินการตอ

7.1 ขอมูลจากหนวยงานรับนิเทศ
ประเด็นสําคัญ/เรื่อง ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุตามนโยบาย
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8.ขอเสนอแนะของทีมนิเทศงานกรมควบคุมโรคตอหนวยงานในสังกัดกรมฯ/ตอผูบริหารกรมควบคุมโรค(ถามี)
ขอเสนอแนะ
ประเด็นขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.ขอเสนอแนะตอหนวยงานใน
สังกัดกรมฯ
หมายเหตุ : 1. หนวยงานรับนิเทศ กรอกขอมูล ขอ 1- ขอ 7 (7.1) สงยังกองแผนงาน Planning_2005@hotmail.com กอน
วันนิเทศงาน อยางนอย 5 วันทําการ
2. ผูรับผิดชอบทีมบริหารนิเทศ กองแผนงาน สงขอมูลใหทมี ผูนเิ ทศงาน ทุกทาน กอนวันนิเทศงาน อยางนอย 3 วันทําการ
3. ทีมนิเทศงาน กรมควบคุมโรค กลุมที่ 2 กลุม ยอยที่ 1 กรอกขอมูล ขอ 7 (7.2) - ขอ 8 เพื่อนําเสนอในการ
ประชุม ซึ่งหัวหนาทีมนิเทศเปนประธาน เวลา 13.00-14.30 น. (ตามกําหนดการที่แนบ)
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