การดาเนินงานตามต ั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

Template
ขนตอนที
ั้
่
1.ระบบปฏิบ ัติการ
(10 คะแนน)

2. EOC
(20 คะแนน)

3. การข ับเคลือ
่ น/
ระบบปฏิบ ัติการ
(20 คะแนน)

4. ผลงาน
(40 คะแนน)

5. ผลงานเด่น
(10 คะแนน)

EOC
รายละเอียดการดาเนินงาน
-ปร ับปรุงโครงสร้างระบบ ICS รองร ับ EOC
- ปร ับปรุงทีมตระหน ักรูส
้ ถานการณ์ (SAT) ระด ับอาเภอ
-จ ัดเตรียมสถานที/
่ อุปกรณ์ตามความเหมาะสมเพือ
่ รองร ับการเปิ ดศูนย์ EOC
-จ ัดทีมปฏิบ ัติการระด ับอาเภอ (Operation Section)
- มีทม
ี ตระหน ักรูส
้ ถานการณ์ (SAT)ทีส
่ ามารถปฏิบ ัติได้จริง
-มีแผนงานโครงการ EOC&SAT
ี่ งในพืน
้ ที่
-วิเคราะห์ และจ ัดลาด ับโรคและสาธารณภ ัยทีเ่ สย
(Risk Assessment)
- จ ัดระบบตระหน ักรูส
้ ถานการณ์ (SAT)ระด ับอาเภอ
- จ ัดทา Spot Report
ี่ งในพืน
้ ที่ อย่างน้อย 1 แผน
- จ ัดทาแผนตอบโต้ฯ สาธารณภ ัยทีเ่ สย

้ มแผน EOC &ICS ระด ับอาเภอ อย่างน้อย 2 ครงั้
- การซอ
- เปิ ดศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกฉินฯ ระด ับอาเภอ อย่างน้อย 2 ครง/ปี
ั้
- จ ัดทา Action Plan และดาเนินการตอบโต้ฯ อย่างน้อย 2 ครง/ปี
ั้
- มีนวตกรรม Excellence EOC ระด ับอาเภออาเภอ/วิจ ัย หรือสรุปผลงาน/
ถอดบทเรียน

หล ักเกณฑ์การเปิ ด EOC
ระด ับอาเภอ
1. กรณีเกิดโรคระบาดตามนิยาม (พรบ.โรคติดต่อ,2558)
- โรคติดต่ออ ันตราย 12 โรค
- โรคติดต่อทีต
่ อ
้ งเฝ้าระว ัง (เกิดการระบาด) 57 โรค
่ อุทกภ ัย สารเคมีรว่ ั ไหล ฯลฯ
2. สาธารณภ ัยทีร่ น
ุ แรง หรือต่อเนือ
่ ง เชน
ิ ธิผล หรือระดม
3. ปัญหาหรือเหตุการณ์ทส
ี่ าค ัญเร่งด่วน ทีต
่ อ
้ งการประสท
ทร ัพยากรในการแก้ไข ซงึ่ ระบบปกติไม่สามารถตอบสนองได้ท ันการณ์
้ ยูใ่ นดุลพินจ
ทงนี
ั้ อ
ิ ของ IC

ระด ับจ ังหว ัด
่ ผลกระทบรุนแรง
โรคระบาด สาธารณภ ัย หรือเหตุการณ์สาค ัญทีส
่ ง
้ ไป หรือระด ับของเหตุรน
ตงแต่
ั้
2 อาเภอขึน
ุ แรงเกิดขีดความสามารถของ
ระด ับอาเภอ หรือ IC พิจารณาแล้วจาเป็นต้องเปิ ด EOC
ร ับสถานการณ์

ปัญหาในภาพรวมทีพ
่ บ
1. ปี ทีผ
่ า
่ นมาย ังไม่มโี รคระบาดหรือสาธารณภ ัยทีร่ น
ุ แรง
ั
ย ังไม่มบ
ี ททดสอบทีช
่ ดเจน
2. การเปิ ด EOC ย ังคงรูปแบบการประชุมตามแบบปกติ
ั
ย ังไม่กาหนดบทบาทตามกล่อง ICS ทีช
่ ดเจน

แนวการพ ัฒนา ปี 2562
1. Workshop Mini-MERT ระด ับจ ังหว ัด
้ มแผนระบบ ICS ตามบทบาทหน้าที่
เน้นซอ
้ มแผน EOC ระด ับอาเภอทุกแห่ง
2. ซอ
3. เปิ ด EOC ตามนิยาม
4. อบรม หน่วยปฏิบ ัติการควบคุมโรคระด ับอาเภอ
(CDCU) สาหร ับผูบ
้ ริหาร
5. แต่งตงค
ั้ าสง่ ั CDCU ระด ับอาเภอ

การเปิ ด EOC ระด ับอาเภอ ปี 2562

อาเภอโคกสูง เปิ ดศูนย์ปฏิบ ัติการฉุกเฉิน
(EOC) กรณี Rabies (13 พ.ย.61)

สรุปผลการดาเนินงานวัณโรค

จังหวัดสระแก้ว
8

การขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรค จังหวัดสระแก้ว จาแนกตามอาเภอ ปี 2561 - 2562
ปี 2561
อาเภอ

ปี 2562
Estimated

Register

247

% Treatment
Coverage
129.9

173

40

% Treatment
Coverage
23.1

153

90

59.0

140

22

15.7

วัฒนานคร

140

58

41.3

128

4

3.1

ตาพระยา

98

154

157.8

89

12

13.5

วังน้าเย็น

109

60

54.9

99

6

6.0

คลองหาด

66

35

53.3

60

4

6.7

เขาฉกรรจ์

97

53

54.5

88

5

5.7

โคกสูง

46

23

49.6

42

4

9.4

วังสมบูรณ์

62

30

48.3

56

0

0

962

750

78.0

877

97

11.1

Estimated

Register

เมืองสระแก้ว

190

อรัญประเทศ

Total

หมายเหตุ
1.คาดประมาณจานวนผู้ป่วยวัณโรค ปี 2561 (172/แสน ปชก.)
2.คาดประมาณจานวนผู้ป่วยวัณโรค ปี 2562 (156/แสน ปชก.)

ที่มา : TBCM Thailand ; 19 พ.ย.61

ผลสาเร็จการรักษาวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้า (ALL FORM) จังหวัดสระแก้ว
จาแนกตามอาเภอ ปี 2561
ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 60)

ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค. 61)

ที่มา : TBCM Thailand ; 19 พ.ย.61

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ไตรมาส 1/61
1. ปัญหาการเสียชีวิตสูงในผู้ป่วยวัณโรค จานวน 16 ราย (พบในผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม และผู้ติดเชื้อเอชไอวี)
2. ผู้ป่วยรักษาล้มเหลว จานวน 2 ราย เนื่องจากผลข้างเคียงจากการกินยา ทาให้กินยาไม่สม่าเสมอ/ผู้ป่วย
มีอาการดีขึ้นแล้วหยุดกินยาเอง
3. ผู้ป่วยขาดยา จานวน 1 ราย ผู้ป่วยประสงค์จะไปรับการรักษาที่อื่น แต่ผู้ป่วยไม่ไปรักษาตามนัด ติดตาม
ไม่ได้
4. โอนออก จานวน 2 ราย เป็นชาวกัมพูชา หนีกลับประเทศ ติดตามไม่ได้
5. ปัญหาระบบการส่งต่อข้อมูลการติดตามผู้ป่วยในระดับพื้นที่
6. การให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่ผู้ป่วยวัณโรค
7. ควรมีการสร้างขวัญและกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ
ไตรมาส 2/61
1. พบผู้ป่วยวัณโรคกาลังรักษาสูง จานวน 55 ราย ในไตรมาส 2 เนื่องจากขยายการรักษา และผู้รับผิดชอบ
งานบางแห่งอยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม
2. พบผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิตสูง จานวน 21 ราย ส่วนใหญ่เสียชีวิตระหว่างการรักษา เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม

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.
5. กากับ ติดตาม และประมวลผล การบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม TBCM Online

