
12 ท4
การตดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปึงบประมาณ *>๕๖๔
ซึ่อโครงการ โครงการคัตกรองด้นหาวัณโรคในกลุ่มเสื่ยงในชุมซน โดยเอกซเรย์เคลื่อนที่นละพัฒนาระบบบริการคูแล 

ผู้ป่วยวัณโรค อำ๓อศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ จงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ดอนรืเ1 จัอมูลจัวไปของผู้โพ้ข้อมูล

•.« ชื่อนางบุญญลักษณ์ น้อยแสง 
•.to ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพซ์านาญการ 

ดอนvita ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทชื่ของโครงการ 
to.• วัตบุประสงตํ

บรรอุตามวัดสปุระสงตํชองโครงการ

ไม่บรรสุดามวัตสุประสงตํของโครงการ เพราะ................................
to.to ผลการตำเนินงาน

๑. แต่งส์งคณะกรรมการเร่งรัดควบคุมปัองกันและแก้Iขปัญหาวัณโรค อำ๓อศรีรัตนะ
๒. ประจุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง (ผอ.รพ.สต. /เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานวัณโรค) เพื่อผู้แจงแนวทางการดำเนินงานเร่งรัด
ควบคุมนิองกันและแก้1ขปัญหาวัณโรคระดับอำเภอ
๓. คนหากลุ่มเนิาหมายการคัดกรองในกลุ่มเนิาหมาย ๒,๐00 ราย
๔. กำหนดแผนออกให้ความรู้และตรวจโดยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกเคลื่อนท่ี ( CXR mobile)
๔.๑ กิจกรรมการให้ความรู้เชื่องวัณโรค และการตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกโดยเคช่ืองเอกซเรย์เคลื่อนท่ีในกลุ่ม 
เสี่ยงต่างๆ ดังผู้

- กลุ่มเป๋าหมาย คือ กลุ่มประชากรอายุ ๖๕ ปึผู้นไป และมีโรคเร์อรัง ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวก และ ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคด้ือ 
ยา ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน ผู้สัมผัสใกล้ชิด ทุกราย กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ หรือ ผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับค่า HbAaiC art หรือ 
ระดับนํ้าตาลในเลือด FBS > ๑๔๐ และกลุ่มผู้ป่วย HIV

- กำหนดแผนออกไปอบรมให้ความรู้เชื่องวัณโรค และถ่ายภาพรังสีทรวงอกเคล่ือนที ่( Mobile X-ray)กับทุกกลุ่มเสี่ยงวัณโรค ที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ง ๘ แห่ง

- สรุปผลและรายงานผลการคัดกรองเข้าลุ่ระบบ NTIP เมื่อพบเป็นวัณโรคได้รับการดื้นทะเบียนรักษา ดูแลรักษาจนหาย
๔.๒ ตำเนินนัดหมาย เมื่อพบผลปอดผิดปกติที่สงสัยวัณโรค เพ่ือส่งตรวจ AFB * ๓วัน ล้าผลเป็น negative *๓วัน ส่งตรวจ Gene X 
pert ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ
๔.๓ รายงานผลการคัดกรองเข้าระบบรายงาน TBCM online ( NTIP ) พบเป็นวัณโรคให้ซ้นทะเบียนรักษา ติดตามการกินยา จน 
ส้นสุดการรักษา

สถานบริการ ผลการตรวจเอกซเรย์ปอด ผลการตรวจพบ 
ความผิดปกติอี่นๆ 

(ห้วใจโต)
(ราย)

ผลรวมที่งหมด 
(ราย)

ปกติ
(ราย)

ผิดปกติ
(ราย)

เขตโรงพยาบาล ๑๕๒ ๒๗ ๒ Si
รพ.สต.ศรีแก้ว ๒๓๒ ๓๔ ๔ H
รพ.สต.พิงพวย ๑๙rt ๓๐ ๒ is

รพ.สต.ศรีโนนงาม ๒๑๑ ๓๒ ๑ Pi
รพ.สต.สะทุง ๒๐๘ ๑๙ ๐ ■

รพ.สต.ดูม ๑๙๙ ๓๘ ๑
รพ.สต.เสื่องข้าว ๒๒๕ ๑๓ ๒ si^iSP

รพ.สต.ศรีสุข ๒๖๖ ๒๐ ๒ SB
รพ.สต.โคน ๑๘๔ ๒๐ ๒ ๒©๖

รวม(ราย) ๑,๘rt๔ ๒๓๓ ๑๖ 1
SSi ■1 ■



ด้วร์วัด เป้าหมาย ผลท้เด้รับ เปรียบเป้าหมาย/ ผลvhด้รับ 
(ร้อยละ)

๑.อัตราความสำเร็จของการวักนาวัณใรครายใงงม่ 
Klirreis RatehอบCohort ๑-๒ /๖๓

ร้อยละ ๙๐ ๓๕ ราย
Joiw«L

๒.อัตราการค้นหาผู้ป่วยวัเแใรครายใหมไนกลุ่ม1สี่ยง
ต่างๆ ดังนี้

บุกกลุ่มเป้าหมาย 
ร้อยละ ๙๐

๑,๖๘๓ราย ๑,๖๘๙®,๙๑0 
ร้อยละ ๘๘๑๑

๒.๑ ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะนวก
6ทป็ย้อบหลังคัไ๒๕๖๐ ๒๕๖๓)

ร้อยละ ๑๐๐ ๘๐๓ ราย ๘๐๓/๘๐๓

๒.๒ ผู้สูงอาชุ > ๖๕ป ึที่มึโรคประจำคัว ร้อยละ ๙๐ ๘๕ ราย

๒.๓ ผู้ป่วยเบาหวาน HbA®c>ต(% ร้อยละ ๙๐ ๕๒๐ ราย
ร้อยละ ๘พ.๘ร

๒.๔ ผู้ดีดเขึ๋[อเอชไอวิ/เอดส์ ร้อยละ๑๐๐ ๑๖๕ ราย

๒.๕ บุคลากรสาธารณสุข ร้อยละ๑๐๐ ๑๒๐ราย

-•ข้อมูลการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ในรอบ ^ เดีอน (ข้อมูลลัดกรอ* ระพู่างวันที ่® ต-ค•๖๓ -๓๑ มกร
ผู้ป่วย&บการคัดกรองiนใรค ที่พบความมิดปกติที่ปอด ติดดามดรวอ AFB» ๓ วัน และส่งดรวจ Gene X pert ทีใรงพยาบาลศรีสะ
เกษ อยู่วะหว่างล่งสิ่งส่งตรวจ รอvlงผลตรวจ

งบได้รับการอมูป้ต ิ๑๕๐,๕๐0 บาท เบิกจ่ายจรัง ๑๕๐,๕๐๐ บา,ด คิดเป็นร้อยละ ®๐๐ 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงโอนหมวดรายจ่าย

C=3 มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
จากหมวด - เป็นหมวด........ -.......จำนวนเงิน. ..บาท

๒.๕ ปัญหา /อุปสรรคในการดำเป็นงานใศรงการ
ร

บะ3
๒.๖แนวทางการแลัใข . 1, v v___ „___

- การรณรงค์คันหาผู้ป่วยวัณใรครายใหม่เข้งไก ควรรณรงคไห้ครอนคลุมในทุกกลุ่มเสื่ยง และเน้นการด้นหาและลัดกรองลังเข้งไก

ในชุมขน และในสถานพยาบาลในคลินิกบรัการต่างๆร่วมลัน

... ........
ผู้รายงาน L^ j

(นางบุญญลกษณ ์น้อยแสง) 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาซีพข้านาญการ


