
136 
 

รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 

ตรวจราชการวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

 
ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาประเด็นนโยบายส าคัญ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ : KPI 3 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
(เกณฑ์เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85) 
 
1.สถานการณ์  

สถานการณ์วัณโรคจังหวัดล าพูนพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท(M+,M-,EP,R) ตั้งแต่ปี 2556 ถึง      
ปี 2560 จ านวน 378, 374, 350, 372 และ 352 ราย ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 93.41, 92.28, 86.32, 91.54 
และ 85.71  ต่อแสนประชากรตามล าดับ   

ในปี 2561 มีรายงานผู้ป่วยวัณโรคข้ึนทะเบียนทั้งหมดจ านวน 66 ราย จ าแนกเป็นผู้ป่วยว ัณโรคปอดรายใหม่
เสมหะพบเชื้อ (New Pulmonary Tuberculosis smear positive) มากที่สุด จ านวน 26 ราย    คิดเป็นร้อยละ 39.39 
ผู้ป่วยว ัณโรคปอดรายใหม่เสมหะไม่พบเช ื้อ  จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.88 ผู้ป่วยว ัณโรครายใหม่นอก
ปอด  จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 1 3 . 6 4 ผู้ป่วยกลับเป็นซ้ า จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.55 ผู้ป่วยอ่ืนๆ 
(Other) จ านวน 2 ราย  คิดเป็นร้อยละ 3.03  ผู้ป่วย Ti จ านวน 1 ราย  คิดเป็นร้อยละ 1 . 5 2 และมีผู้ป่วยว ัณ
โรคที่ติดเชื้อ HIV จ านวน 2 ราย  คิดเป็นร้อยละ 3.03  ของผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมด จ านวน  66 ราย จ าแนกเพศ
เป็นเพศชาย 47 ราย (72.21)  เพศหญิง 19 ราย (28.79 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 
จ านวน 28 ราย (42.43) รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  50 - 59 ปี จ านวน 16 ราย (24.24) และกลุ่มอายุ 20 - 29 ปี จ านวน 
12 ราย (18.18)  อ าเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอลี้ อ าเภอแม่ทา จ านวน 25, 8,      
7 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.88, 12.12, 10.61 ตามล าดับ 

รูปที่  1  อัตราป่วยต่อแสนประชากรวัณโรครายใหม่ทุกประเภท  จังหวัดล าพูน ปี 2556 - 2560 
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ผู้ปว่ยวัณโรครายใหม่ทกุประเภท (M+,M-, EP, R)



รูปที่  2 อัตราป่วยต่อแสนประชากรวัณโรครายใหม่ทุกประเภท  จ าแนกรายอ าเภอ ปี 2556 – 2560 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟแสดงที่ 2 พบว่า ปี 2556, 2559 พบอัตราป่วยสูงสุด ที่อ าเภอเมือง พบอัตราป่วย 125.1 และ 
123.3 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ ส่วนปี 2557, 2558, 2559 พบอัตราป่วยสูงสุดที่ อ าเภอบ้านธิ  พบ 114.9  155  
และ 124.8 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ และตามที่องค์การอนามัยโลก WHO ก าหนด อัตราป่วยใน
ปีงบประมาณ 2560 จะต้องมีอัตราป่วย 171 ต่อแสนประชากร ดังนั้น จะต้องมีการด าเนินงานการค้นหาเชิงรุกใน
พ้ืนที่ของแต่ละอ าเภอมากขึ้น 

การประเมินระบบการบันทึกและรายงานผู้ป่วยวัณโรคในระดับพื้นที่ 
 จังหวัดล าพูนได้ด าเนินงานระบบการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคในระดับพ้ืนที่โดยใช้โปรแกรม TBCM 
online ในโรงพยาบาลจ านวน 10 แห่ง และเรือนจ าจังหวัดล าพูน จ านวน 1 แห่ง (รพท.จ านวน 1 แห่ง/รพช. 7 
แห่ง/รพ.เอกชน 2 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 100  
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2. ผลการด าเนินงาน 

2.1 การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงปีงบประมาณ 2560 

ตารางที่ 1 เป้าหมายการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท(M+,M-,EP,R) แยกรายอ าเภอ 

อ าเภอ 
ประชากร 

(57) 

เป้าหมาย 171 

/แสนปชก. 
จ านวนการค้นหา ผลงาน 

ราย (A) 80%ของเป้าหมาย จ านวน B(ราย) ร้อยละ 

เมือง 145,433 249 199 126 50.60 

แม่ทา 39,324 67 54 20 29.85 

บ้านโฮ่ง 40,925 70 56 31 44.29 

ลี้ 69,623 119 95 36 30.25 

ทุ่งหัวช้าง 20,116 34 27 3 8.82 

ป่าซาง 55,824 95 76 43 45.26 

บ้านธิ 17,600 30 24 28 93.33 

เวียงหนองล่อง 17,739 30 24 14 46.67 

เรือนจ า/ศิริ
เวช/หรภิูญชัย - - - 11/9/25 - 

รวม 406,384 694 555 346 49.86 

หมายเหตุ: ผลงาน(ร้อยละ) = B คูณ 100 หาร A 
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2.2 อัตราผลส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภทปี 2559 (ตุลาคม 58 – กันยายน 59)  

ตารางที่ 2 อัตราผลส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท จังหวัดล าพูน แยกรายโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล 

จ านวนที่
ขึ้น 

Success rate Failure Died Defaulted ไม่น ามาประเมิน 

ทะเบียน
ทั้งหมด 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 

รพ.ล าพูน 168 137 81.55 1 0.60 17 10.12 9 5.36 4 2.38 

รพ.แม่ทา 20 16 80.00 0 0.00 4 20.00 0 0.00 0 0.00 

รพ.บ้านโฮ่ง 25 22 88.00 0 0.00 2 08.00 0 0.00 1 4.00 

รพ.ลี ้ 26 23 88.46 0 0.00 3 11.54 0 0.00 0 0.00 

รพ.ทุ่งหัวช้าง 13 12 92.31 0 0.00 1 7.69 0 0.00 0 0.00 

รพ.ป่าซาง 49 38 74.51 0 0.00 9 18.37 0 0.00 2 2.04 

รพ.บ้านธิ 18 16 88.89 0 0.00 2 11.11 0 0.00 0 0.00 

เวียงหนองฯ 12 9 75.00 0 0.00 3 25.00 0 0.00 0 0.00 

เรือนจ า 5 3 60.00 0 0.00 2 40.00 0 0.00 0 0.00 

รวมท้ังหมด 336 276 82.14 1 0.03 43 12.80 9 2.68 7 2.08 

2.3 ผลส าเร็จของการรักษา (Success Rate) ในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท  

 ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภทที่น ามาขึ้นทะเบียนรักษาทั้งหมด จ านวน 336 ราย  ไม่น ามา
ประเมิน จ านวน 7 ราย พบผู้ป่วยมีผลส าเร็จของการรักษา จ านวน 276 รายคิดเป็นอัตราความส าเร็จของการ
รักษาหาย (Success rate) คิดเป็นร้อยละ 82.14  รักษาล้มเหลว จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.03 มีผู้ป่วย
เสียชีวิต จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.80 ผู้ป่วยขาดยาเกิน 2 เดือน จ านวน  9  ราย คิดเป็นร้อยละ 2.68 และ
พบโรงพยาบาลที่มีอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคผ่านเกณฑ์  (ร้อยละ 85) จ านวน 4 แห่ง คือ โรงพยาบาล
ทุ่งหัวช้าง (ร้อยละ 92.31)  บ้านธิ (ร้อยละ 88.89)  ลี้ (ร้อยละ 88.46)  บ้านโฮ่ง (ร้อยละ 88.00) ตามล าดับ 

สถานการณ์วัณโรคจังหวัดล าพูนพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท(M+,M-,EP,R) ตั้งแต่  ปี 2558 
ถึงปี 2560 จ านวน 350, 372 และ 352 ราย ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 86.32, 91.54 และ 85.71  ต่อแสน
ประชากรตามล าดับ และผลส าเร็จของการรักษา ปี 2557 -2559  พบว่า ร้อยละ 83.75   85.67, 83.82 และ ปี 
2560 cohort 1   ร้อยละ 81.70 พบว่า ปัจจัยที่ท าให้ผลการส าเร็จไม่ส าเร็จ    ตามตัวชี้วัดกรมควบคุมโรคคือร้อย
ละ 85 คือ ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการรักษามากกว่า ร้อยละ 10 โดยมีผู้ป่วยเสียชีวิตปี 2557-2559 เท่ากับ ร้อยละ 
11.20 10.06 และ 12.65 เมื่อพิจารณาลักษณะของผู้ป่วยที่เสียชีวิตในปี 2559 จ าแนกตามกลุ่มอายุ จ านวน 43 
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ราย พบว่า กลุ่มอายุ มากกว่า 60 ปี เสียชีวิตมากที่สุด ร้อยละ 86.05  (ผู้สูงอายุมีโรคร่วมจ านวน 17 รายคิดเป็น
ร้อยละ 39.54)  เมื่อพิจารณาตามระยะเวลาที่เริ่มรักษา จนเสียชีวิต พบว่า ร้อยละ 62.79  ผู้ป่วยเสียชีวิตในระยะเข้มข้น 

  มาตรการและวิเคราะห์ช่องว่าง ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานมาตรการการลดโรควัณโรค            
ในปี 2560 ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของแต่ละจังหวัด 

1) การค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภทต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด  
- (การคัดกรองเข้าสู่ระบบการวินิจฉัย ขึ้นทะเบียนรักษา ล่าช้า)  
- 2.อัตราการตายระหว่างการรักษาสูง 

2) (การรักษาระยะเข้มข้น และการท า DOT ยังไม่เป็นมาตรฐาน)  
   
  มาตรการ แนวทาง แผนงาน และกิจกรรมส าคัญ ที่จะตอบสนองต่อการป้องกัน ควบคุมและลดปัญหา
การเสียชีวิต การขาดยา พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผลการรักษาวัณโรคในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ โดยจังหวัด
ล าพูน มีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และมาตรการตามแนวทางของส านักวัณโรค และได้มีการวิเคราะห์ปัญหา
ของจังหวัดและวางแผนในการแก้ไขปัญหา ภายใต้ GAP ของพ้ืนที่ และความครอบคลุม  3 มาตรการหลัก คือ ลด
การเสียชีวิต  ลดการขาดยา  และ พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกราย  โดยก าหนด
มาตรการการด าเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค เพ่ือการยุติปัญหาวัณโรค ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ลดการเสียชีวิต 
: ไตรมาส 1 วิเคราะห์สถานการณ์ ขนาดและความรุนแรงของปัญหาจัดท าแผนเพ่ือลดอัตราการเสียชีวิต 

การขาดยา และพัฒนาระบบ ส่งต่อและติดตามผลการรักษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ลดการขาดยา  
: ไตรมาส 2 และ 3 ก ากับ ติดตามการด าเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคตามแผนเพื่อลดการเสียชีวิตการ

ขาดยาและพัฒนาระบบการส่งต่อของพ้ืนที่เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผลการรักษาทุกราย  
: ไตรมาส 4 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
ผลการด าเนินงาน 
 3.1.รายงานความก้าวหน้าและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และกิจกรรมส าคัญ      ที่จะ
ตอบสนองต่อการป้องกัน ควบคุมและลดปัญหาการเสียชีวิต การขาดยา พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตาม
ผลการรักษาวัณโรคในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ โดยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์วัณโรคของแต่ละพ้ืนที่ และความ
ครอบคลุม 3 มาตรการหลัก (มาตรการที่ 1 ลดการเสียชีวิต มาตรการที่ 2 ลดการขาดยา และ มาตรการที่ 3 
พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกราย) 
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มาตรการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/ 

พื้นที่เป้าหมาย 
มาตรการที่ 1  
ลดการเสียชีวิต 

 

-เร่งรัดการค้นหาเชิงรุก 
1.การพัฒนาคุณภาพการคัดกรองด้วยวาจาให้มี
คุณภาพมากขึ้นโดย  
-ชี้แจงอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองเชิงรุก
(อสม./พยาบาลในOPDทั่วไป/เจ้าหน้าที่ รพ.สต.  
) เพ่ือการคัดกรองเชิงรุกบางกลุ่มประชากร 
(ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทั่วไป) อย่างมีคุณภาพ 
2.การคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพยาบาล
ผู้รับผิดชอบในกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ผู้รับบริการใน
คลินิก OPD คลินิกอดบุหรี่ สุรา คลินิกไตเรื้อรัง
คลินิกยาต้านไวรัส  ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง 
 3.การคัดกรองด้วย X –ray ( 100 %) ในกลุ่ม
ประชากรที่ก าหนดตามแผนยุติวัณโรค 
2.Admit  หรือมีระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย 2 
สัปดาห์แรก  
3.การจัดระบบแพทย์ที่ปรึกษา ระดับจังหวัด 

-กลุ่มประชากรที่ก าหนดตามแผน
ยุติวัณโรค ได้แก่ 
ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ HbA1c 
มากกว่าหรือเท่ากับ 7 นักโทษใน

เรือนจ า แรงงานข้ามชาติ   
ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปที่มีโรคร่วม
ได้แก่ COPD, Lung disease,
บุคลากรทางการแพทย์กลุ่มท่ีมี
โรคร่วม 

มาตรการที่ 2 
ลดการขาดยา 

-การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค เน้นผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง, ใช้ทีมสหวิชาชีพ , ผู้ป่วยแต่ละราย 
ต้องมี case manager ชัดเจน 

-ผู้ป่วยวัณโรค ให้การดูแล
รายบุคคล โดยจนท.สาธารณสุข
ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย TB  
-ก าหนด MR.TB ระดับอ าเภอเป็น 
PM TB 
-เน้นในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการขาดยา 
ได้แก่ ผู้ป่วยไม่มีญาติ ผู้ป่วย
สูงอายุ 

มาตรการที่ 3 
การพัฒนาระบบการส่ง
ต่อและติดตาม
ผลการรักษาผู้ป่วยวัณ
โรคทุกราย 

--พัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายบุคคลเพ่ือ
ก ากับ ติดตาม และติดตามประเมินผลโดยใช้ 
โปรแกรม TBCM  online เป็นเครื่องมือทั้งระดับ
โรงพยาบาล สสอ.ทุกแห่ง และระดับจังหวัด 
-พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผู้ป่วยก ากับ
การกินยา(DOT)ให้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

-ให้แต่ละอ าเภอ ท าแผนที่ปักหมุด
ผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษาในแต่ละ
อ าเภอโดยแสดงตามสีดังนี้ 
 สีเขียว=ผู้ป่วยก าลังรักษา 
สีเหลือง = ผู้ป่วยแพ้ยา ผู้ป่วยขาด
ยา ปัญหาทางด้าน  เศรษฐกิจและ
สังคมฯลฯ 
สีแดง = ผู้ป่วยเสียชีวิต       
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3.แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561 

ล าดับ แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย มาตรการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์

ปฏิบัติการยุติวัณโรค
แห่งชาติส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

นพ.สสจ./นพ.
ผวชว/
สาธารณสุข
อ าเภอและ
ผู้รับผิดชอบงาน
ระดับรพและ
สสอ.ทุกแห่ง/
ตัวแทนรพสต. 

เพ่ือการขับเคลื่อน
และเร่งรัดการ
ด าเนินงานการ
ป้องกัน ควบคุม
และแก้ไขวัณโรค
ภายในจังหวัด  
(ประชุม3ครั้ง/ปี) 

ธันวาคม.2560-
กันยายน 2561 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 
 
 
 
 
 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง DOT Meeting 

จนท.ผู้รับผิดชอบ
งานวัณโรค
ประกอบด้วย 
แพทย์
ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่คลินิก
วัณโรค เภสัชกร 
จนท.งานชัณสูตร 
ผู้ประสานงาน 
วัณโรคระดับ
อ าเภอ (DTC) 
และผู้รับผิดชอบ
งานวัณโรคสสจ.  

พัฒนาความรู้และ
สรุปผลการ
ด าเนินงานระดับ
อ าเภอ/จังหวัด 
(ประชุม2ครั้ง/ปี) 
 
 
 
 
 
 

ธันวาคม.2560-
กันยายน 2561 

กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 
 

3. การอบรมเชิงปฎิบัติการ
เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูล
งานวัณโรคและโรคเอดส์
โดยใช้โปรแกรมบันทึก
ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค (TBCM 
Online) 

จนท.ผู้รับผิดชอบ
งานวัณโรค/จนท.
งานชัณสูตร/
ผู้รับผิดชอบงาน
วัณโรคสสจ. 

พัฒนาระบบการ
จัดเก็บข้อมูล
ผู้ป่วยวัณโรคให้
เป็นระบบ 

30พฤศจิกายน-1
ธันวาคม 2560 

กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 
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ล าดับ แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย มาตรการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4. นิเทศงานระดับจังหวัด สสอ.และรพ.ทุก

แห่งและเรือนจ า
จังหวัดล าพูน 

การติดตาม 
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน
ผสมผสานงานวัณ
โรคในระดับ
อ าเภอ/
โรงพยาบาล 

ธันวาคม.2560-
กันยายน 2561 

กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 
 

 

 
 
ผู้รายงาน นางอัมพาพันธ์ วรรณพงศภัค 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ. 

                                                      วัน/เดือน/ปี 29 มกราคม 2561 
                                             โทรศัพท์ 090-3198978 

                                             Email ampaphan.9@ gmail.com 
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