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โครงการ PPA สปสช.เขต1 ที่ได้รับการพิจารณาฯ (2 โครงการ)

1. โครงการด าเนินงานป้องกันและควบคุมวัณโรคในกลุม่เสี่ยง ผู้สูงอายุไม่มีโรคร่วม และ BMI <18.5 
ในเขตพื้นที่จังหวัดในเขต 1

 กลุ่มเป้าหมายของจังหวัดล าพนู  คือ ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคร่วม & BMI<18.5 จ านวน  750 ราย 
งบประมาณที่ได้รับ 82,500 บาท (750 X 110)

จังหวัด รพ./อ าเภอ ผู้สูงอายุ BMI ≤ 18.5 ไม่มีโรคร่วม ค่าตรวจคัดกรอง (บาท)

ล าพูน =750 ราย
(82,500บาท)

ล าพูน 242 26,620
แม่ทา 122 13,420
บ้านโฮ่ง 60 6,600
ลี้ 76 8,360
ทุ่งหัวช้าง 84 9,240
ป่าซาง 67 7,370
บ้านธิ 33 3,630
เวียงหนองล่อง 66 7,260

ดังนั้น : กลุ่มเป้าหมายประชากร

เสี่ยงอื่นๆ ที่เหลือ ต้องขอความร่วมมือ
จากทางพื้นที่ ระดับ CUP หรือ กองทุน 
UC ต าบล พิจารณางบประมาณ
สนับสนุนการตรวจคัดกรอง CXR ใน
กลุ่มเป้าหมายที่เหลือด้วย 
ซึ่งทาง สปสช.จ่ายเป็นค่าบริการตาม

ผลงานบริการ (โดยพิจารณาจากข้อมูล
ที่บันทึกในระบบ NTIP)



โครงการ PPA สปสช.เขต1 ที่ได้รับการพิจารณาฯ (2 โครงการ)

2. โครงการด าเนินงานป้องกันและควบคุมวัณโรคในเรอืนจ า ในเขตพื้นที่จังหวัดในเขต 1

 กลุ่มเป้าหมายของจังหวัดล าพนู คือ ผู้ต้องขังคนไทย สิทธิ์ Non UC  จ านวน  122  ราย 
งบประมาณที่ได้รับ 13,420 บาท (122 X 110)

ดังนั้น : กลุ่มเป้าหมายในผู้ต้องขังที่เหลือ ต้องขอความร่วมมือ จากทาง รพ.ล าพูน พิจารณางบประมาณ
สนับสนุนการตรวจคัดกรอง CXR ในกลุ่มเป้าหมายที่เหลือ

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เหลือสิทธิ์ UC  ทาง สปสช.จ่ายเป็นค่าบริการตามผลงานบริการ เช่นกัน





ร่างแนวทางการด าเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรควัณโรค จังหวัดล าพูน 

ประจ าปี 2564

*รอข้อสรุปจากมติที่ประชุมคณะท างานวัณโรค วันที่ 9 ตุลาคม 2563 



O : การรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ส าเร็จ >90%

• Kr1 : คัดกรอง/ขึ้นทะเบียนรักษากลุ่มเสี่ยงส าคัญ เสี่ยงป่วยสูง/เสียชีวิตสูง
(สีแดง) ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ครบ 100% ในไตรมาสที่ 1/2564

• Kr2 : คัดกรอง/ขึ้นทะเบียนรักษากลุ่มเสี่ยงป่วยปานกลาง(สีเหลือง) ทั้งเชิง
รุกและเชิงรับ ครบ 100% ในไตรมาสที่ 2/2564

• Kr3 : ส่งตรวจ Gene Xpert ในกลุ่มเสี่ยงเสมหะลบทุกราย & ผู้ป่วย B-
ทันทีที่พบข้ึนทะเบียน เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการค้นพบและ
ปรับเปลี่ยนการวินิจฉัยรักษา RR/MDR-TB 

ติดตามประเมินผล ทุกเดือน

OKRs – TB 2564 จังหวัดล าพูน

รพท./รพช. สสอ./รพ.สต.

• Kr4 :  กลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตให้มีการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ /ประเมิน
ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง ตามเกณฑ์ Score Risk Death ร่วมกับการใช้ 
MDR Check และ Hepatitis Check ทุกราย 

• Kr1 : คัดกรอง/ขึ้นทะเบียนรักษากลุ่มเสี่ยงส าคัญ เสี่ยงป่วยสูง/
เสียชีวิตสูง(สีแดง) ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ครบ 100% ในไตรมาส
ที่ 1/2564

• Kr2 : คัดกรอง/ขึ้นทะเบียนรักษากลุ่มเสี่ยงป่วยปานกลาง(สี
เหลือง) ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ครบ 100% ในไตรมาสที่ 2/2564

• Kr3 : กลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้รับการติดตาม ดูแลรักษาท่ี
บ้าน มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง ตามเกณฑ์ 
Score Risk Death ทุกราย 



มาตรการตรวจค้นหา/คัดกรองกลุ่มเส่ียง จังหวัดล าพูน ปีงบ 2564
• กลุ่มประชากรเสี่ยงเดิมที่เหลือ ที่ยังไม่ได้ถูกคัดกรองในปี 2563 ให้น ากลับมาคัดกรองก่อน เป็นอันดับแรก 

เช่นเดียวกับกลุ่มเสี่ยงสูง
• ท าการคัดกรอง/ขึ้นทะเบียนรักษากลุ่มเสี่ยงส าคัญ เสี่ยงป่วยสูง/เสียชีวิตสูง(สีแดง) ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ให้ครบ 

100% ในไตรมาสท่ี 1/2564
• ท าการคัดกรอง/ขึ้นทะเบียนรักษากลุ่มเสี่ยงป่วยปานกลาง(สีเหลือง) ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และกลุ่ม passive ท่ี

เหลือ ให้ครบ 100% ในไตรมาสท่ี 2/2564
• ส่งตรวจ Gene Xpert ในกลุ่มเสี่ยงเสมหะลบทุกราย & ผู้ป่วย B- ทันทีที่พบขึ้นทะเบียน เพ่ือช่วยเสริม

ประสิทธิภาพการค้นพบและปรับเปลี่ยนการวินิจฉัยรักษา RR/MDR-TB 
• ในระดับพื้นที่ต้องจัดท าแผนการออกปฏิบัติการตรวจคัดกรอง CXR แบบเชิงรุก/เชิงรับ , ความยากง่ายของ

กลุ่มเป้าหมาย ,ก าหนดช่วงระยะเวลาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย(ใน/นอก เวลาราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ให้สอดคล้อง ค านึงถึงความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่

• พื้นที่พิจารณาน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(AI) มาเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านผล Chest X-Ray



มาตรการรักษา/ติดตามดูแลรักษา จังหวัดล าพูน ปีงบ 2564

• น า Score Risk Death มาประเมินจัดระดับความเสี่ยง เพื่อใช้ในการติดตามดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ลดการ
เสียชีวิตของผู้ป่วย ตามเกณฑ์ดังน้ี 

- Score <3 ติดตามดูแลทุกสัปดาห์ 
- Score >4 ต้องติดตาม ดูแลอย่างใกลช้ิด /พิจารณา Admit ทุกราย 
- Score >8 พิจารณาส่งรักษาต่อที่ รพ.ล าพูน ทันทีทุกราย

• กลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตให้มีการปรึกษาแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญ /ประเมินความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง ตามเกณฑ์ Score 
Risk Death ร่วมกับการใช้ MDR Check และ Hepatitis Check ทุกราย 

• ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามมาตรการ และติดตามผลความกา้วหน้าการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค ที่มี Score risk 
death >4 หรือเสี่ยงต่อการเสยีชีวิตสูง  และการให้ค าปรึกษา แนะน าจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านระบบ Cloud 
conference ทุกเดือน

• เพิ่มความครอบคลุมของการส่งตรวจทดสอบความไวต่อยา(DST) ในผู้ป่วยวัณโรค มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ ที่มีประวัติ
การรักษามาก่อน เพื่อปรับสูตรยาให้เหมาะสม และตัดวงจรการแพร่โรคได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

• ทุกพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการรักษา/การติดตามดูแลรักษา ลงสู่ระดับ รพ.สต.ทุกแห่ง




