มาตรการในการดาเนินงานตามต ัวชวี้ ัด PA
และต ัวชวี้ ัดตรวจราชการ ปี งบประมาณ 2562

EOC & TB

ศูนย์ปฏิบ ัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ทีส
่ ามารถปฏิบ ัติงานได้จริง
ผลการดาเนินงานปี 61
1. จ ังหว ัดฯ เปิ ด EOC 5 ครงั้
- ถวายดอกไม้จ ันทน์ฯ, ปี ใหม่,
สงกรานต์, TB, DHF
- Table top Exercise เขต SEZ
กรณีสารเคมีรว่ ั ไหล 1 ครงั้
2. อาเภอเปิ ด NOC-TB
้ มแผนฯ ทุกแห่ง
และซอ

มาตรการ ปี 62
•
•
•
•
•
•
•

ั
เพิม
่ ศกยภาพที
ม SAT เตือนภ ัยโรคและสาธารณภ ัย
ั
ICS – Excellence (เพิม
่ ศกยภาพระด
ับอาเภอ)
Standard- EOC (บุคลากร/ระบบ/อุปกรณ์)
แผนสาธารณภ ัย/Incident Action Plan
พ ัฒนาทีมปฏิบ ัติการ (Operation Section)
เปิ ด EOC จ ังหว ัด/อาเภอ
บูรณาการงาน Emergency (EMS, PHER, RTI)

เป้าหมายทงปี
ั้ (62)
▪ร้อยละ 100 ของอาเภอมีศน
ู ย์ EOC และ SAT ทีส
่ ามารถปฏิบ ัติงานได้จริง
▪มีนว ัตกรรม Excellence EOC วิจ ัย หรือถอดบทเรียน ฯลฯ
Small Success 1
1. ปร ับปรุงระบบ/
โครงสร้าง ICS/SAT
2. Update ทะเบียน
ทร ัพยากร
3. จ ัดระบบเฝ้าระว ัง/
เตือนภ ัยโรคระบาด
และสาธารณภ ัย
4. แผนสาธารณภ ัย

Small Success 2

Small Success 3

Small Success 4

1.จ ัดเตรียมห้อง/
อุปกรณ์ศน
ู ย์ EOC
2. พ ัฒนาบุคลากร
(mini-MERT)
3. เตรียมทีมปฏิบ ัติการ
(Operation Section)

ี่ ง
1. ประเมินความเสย
(Risk Assessment )
้ มแผน ICS ของ
2. ซอ
CUP อย่างน้อย 2 ครงั้
3. เปิ ดศูนย์ EOC ระด ับ
อาเภออย่างน้อย 2 ครงปี
ั้
4. จ ัดทา Incident Action
Plan

1. 100% ของอาเภอมีศน
ู ย์
EOC และทีม SATที่
ปฏิบ ัติงานได้จริงผ่านเกณฑ์
้ ไป)
(คะแนน 85 คะแนนขึน
2. มีนว ัตกรรม Excellence
EOC วิจ ัย สรุป/ถอดบทเรียน

Flow Chart การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จ ังหว ัดสระแก้ว
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การข ับเคลือ
่ น EOC ระด ับอาเภอ
เน้นการเปิ ด EOC/OC ระด ับอาเภอ, จ ังหว ัด กรณีโรคระบาด สาธารณภ ัยตามนิยาม
ิ ธิภาพ หรือต้องระดมทร ัพยากร
หรือปัญหา นโยบายทีต
่ อ
้ งการประสท
่ Rabies, TB, RTI, DHF
เชน
1. พ ัฒนา
ั
ศกยภาพ
ICS/
miniMERT

3. นิเทศ
ติดตาม
ประเมินผ่าน
ศปสอ.
ติดดาว

2. บูรณาการงานฉุกเฉิน
-ECS คุณภาพ
-EMS/RTI/EOC/จมนา้

4. สน ับสนุน
งบประมาณ

้ มแผน ICS
ซอ
20,000 บ./ CUP

แนวทาง/มาตรการการดาเนินงานวัณโรค จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2562
1. มาตรการค้นให้พบ
1.1 พื้นที่จัดทาแผนการดาเนินงานวัณโรค
1.2 เร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย (ACF) ปีงบประมาณ 2562 ได้แก่
1.2.1 ผู้สัมผัสวัณโรค ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน หรือผู้สัมผัสวัณโรคดื้อยา
1.2.2 ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
1.2.3 ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับน้าตาล HbA1c มากกว่าหรือเท่ากับ 7
1.2.4 ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
1.2.5 บุคลากรสาธารณสุข
1.2.6 ผู้ต้องขังในเรือนจา
1.2.7 ประชากรข้ามชาติ
1.3 จัดมหกรรมค้นหาผู้ป่วยวัณโรค โดยประสานรถ X-ray ของบริษัทเอกชน ในการดาเนินงานในพื้นที่ เริ่มตั้งแต่ เดือน
ธันวาคม 2561 ถึง มกราคม 2562
2. มาตรการจบด้วยหาย
2.1 ดูแลให้ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายที่ค้นพบได้รับการขึ้นทะเบียนรักษา
2.2 ผู้ป่วยที่มีประวัติเคยป่วยเป็นวัณโรคต้องได้รับการทดสอบความไวต่อยา
2.3 ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรคทั้งในระยะเข้มข้น (2 เดือน) และระยะต่อเนื่อง (6 เดือน)
2.4 เข้มข้นการกากับการกินยา
2.5 ติดตามข้อมูล เพื่อบริการดูแลรักษา เฝ้าระวัง และกากับติดตามประเมินผล
2.6 มีระบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคที่มีปัญหา

แนวทางการดาเนินงานวัณโรค ปี งบประมาณ 2562
3. มาตรการตายน้อยกว่า 5
3.1 วินิจฉัยการติดเชื้อ HIV ในผู้ป่วยวัณโรคทุกรายและให้ยาต้าน HIV
3.2 ส่งตรวจเพาะเชื้อและส่งทดสอบความไวต่อยาทุกราย เพื่อค้นหา MDR-TB
3.3 รักษาผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาทุกรายด้วยสูตรยาที่มีประสิทธิภาพ
3.4 ดูแลรักษาโรคร่วมและอาการข้างเคียงจากการใช้ยา
3.5 การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคด้วยสหสาขาวิชาชีพ
4. มาตรการขาดยาเป็น 0
4.1 ดูแลรักษาโดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง วิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้ป่วย และดูแลรักษาตามความเหมาะสม
4.2 ดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายในพื้นที่ และให้การช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

แผนงานการขับเคลื่อนงานวัณโรค ปี งบประมาณ 2562
1. ประชุมชี้แจงนโยบายและติดตามผลการดาเนินงานควบคุมโรคระดับอาเภอ
2. ประชุม DOT Meeting เครือข่าย ทุกไตรมาส
3. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการยุติปัญหาวัณโรค (NOC-TB) ทุกเดือน
4. สรุปสถานการณ์วัณโรคเสนอในที่ประชุมหัวกลุ่มงาน และการประชุม คปสจ.

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1. ปัญหาการขาดยา และเสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรค (พบในผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม และผู้ติดเชื้อเอชไอวี)
2. ปัญหาระบบการส่งต่อข้อมูลการติดตามผู้ป่วยในระดับพื้นที่
3. การให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่ผู้ป่วยวัณโรค
4. ควรมีการสร้างขวัญและกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ

