
เร ือ่งที ่๑. สถานการณว์ณัโรคจงัหวดั
ล าพนู 

คน้ใหพ้บ จบดว้ยหาย 
พฒันาระบบและเครอืขา่ย 

นโยบายมุง่ม ัน่ 
สรา้งสรรคน์วตักรรม

วนัที ่ 28 เดอืน มนีาคม  พ.ศ.  2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ หอ้งประชุมดอกป้าน ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัล าพนู



ที่มา : ข้อมูลจากการส ารวจ
ของพ้ืนที่ ณ 20/03/2562

ร้อยละ
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ผลการรายงานผลการคัดกรอง CXR กลุ่มเสี่ยง แยกรายอ าเภอ ปีงบ 2562

เมือง แม่ทา บ้านโฮ่ง ลี้ ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง บ้านธิ เวียงหนองล่อง รวม
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ผลการรายงานผลการคัดกรองอาการ โดย Verbal Screening ตามกลุ่มเส่ียง 

แยกรายอ าเภอ ปีงบ 2562

เมือง แม่ทา บ้านโฮ่ง ลี้ ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง บ้านธิ เวียงหนองล่อง รวม

เร่งรัดการค้นหา คัดกรอง โดย CXR ภายในเดือน มีนาคม 2562 ให้ได้  90% ผลงาน = 56.44 %

การบันทึกผลการคัดกรอง CXR ในฐานระบบข้อมูล 
TBCM Online ให้เป็นปัจจุบัน = 20.06 % จากผล
การด าเนินงานคัดกรอง CXR 
ขอเร่งรัดในการบันทึกข้อมูล
ข้อมูลที่ไม่ต้องบันทึกใน TBCM online แต่ต้องเก็บ
ข้อมูลโดย exell. คือ กลุ่มเป้าหมายในงบ PPA 
(เรือนจ า กับผู้สูงอายุติดบ้าน)



การคัดกรองโดย CXR
และ
การขึ้นทะเบียนรักษาตาม (PA)
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ผลการรายงานผลการคัดกรอง CXR กลุ่มเสี่ยง แยกรายอ าเภอ ปีงบ 2562

เมือง แม่ทา บ้านโฮ่ง ลี้ ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง บ้านธิ เวียงหนองล่อง รวม

➢ 156/ปชก.แสนคน = 633 คน
➢ 82.5% = 526 คน 
➢ ค้นพบ/รักษาแล้ว 21.96% = 139 คน
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ความครอบคลุมการรักษาของ New+Relapse (Treatment 
Coverage)

(ค่าเป้าหมาย 156 ต่อแสนประชากร) 

เมือง แม่ทา บ้านโฮ่ง ลี้ ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง บ้านธิ เวียงหนองล่อง รวม

ในภาพรวม ถ้าคัดกรอง ๑๐๐% จะขึ้นทะเบียนได้ 
ประมาณ ๔๐% ของเป้าหมาย
อ าเภอที่จะคัดกรองและขึ้นทะเบียนได้สูงสุดเมือ
ครบ ๑๐๐% คือ อ าเภอบ้านธิ ๘๑.06%
อ าเภอที่จะคัดกรองและขึ้นทะเบียนได้ต่ าสุด คือ 
อ าเภอ 



ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด PA อัตราความส าเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรค 
เขตสุขภาพที่ 1/2562 แยกรายจังหวัด

ที่มา : TBCM Online  20/03/2562

• อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  (> ร้อยละ 85)
ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามตัวชี้วัด PA 

งานวัณโรค ปี 2562 แยกรายอ าเภอ จังหวัดล าพูนจังหวัดล าพูน อยู่ล าดับที่ 5 ของเขต
อัตราเสียชีวิต ร้อยละ 7.5



วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรค(4 ราย)ตาม PA-2562
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• ใน PA เป็น case ดูแลต่อเนื่องในการเฝ้าระวังเส่ียงต่อการเสียชีวิตทั้ง ๔ ราย แต่มีคะแนนความเสี่ยงที่สูง 
(Risk score ๔ , ๕ กลุ่มละ ๑ ราย, Risk score ๗ )

• ตายในปี ๒๕๖๒ ทั้งหมด ๙ รายมี ๔ รายที่พบเมื่อมีอาการมาก มาถึงหน่วยบริการตรวจพบการติดเชื้อ 
รักษาแล้วเสียชีวิตในการรักษาครั้งนั้น)



ทีม่า : รายงานจากระบบรายงานเฝ้าระวงั ส านกัระบาดวทิยา

จ ำนวนผูป่้วย
ณ 25 ก.พ. 2562

ป่วย (รำย) 99,087

ตำย (รำย) 0.00

อตัรำป่วยตอ่แสน 151.45

อตัรำป่วยตำย(%) 0.00

อนัดบัจังหวดั(ประเทศ)
ทีม่อีตัรำป่วย/แสน ปชก.

1.เชยีงใหม่ 589.93

2.กรงุเทพฯ 503.55

3.ระยอง 347.52

4.นครรำชสมีำ 295.05

5.ล ำพนู 280.35

อนัดบัจังหวดั(เขต 1)
ทีม่อีตัรำป่วย/แสน ปชก.

1.เชยีงใหม่ 577.04

2.ล ำพนู 280.32

3.พะเยำ 248.46

4.ล ำปำง 245.55

5.เชยีงรำย 192.44

6.น่ำน 152.75

7.แพร่ 93.61

8.แมฮ่อ่งสอน 64.15

เรือ่งที ่๒. สถำนกำรณ์โรคไขห้วัดใหญ่



ข้อมูลจาก โปรแกรม รง.506 ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
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สรุปสถานการณ์สัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ จังหวัดล าพูน
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ร้อยละ

สัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่(ILI) ต่อผู้ป่วยนอก รพท./รพช. จ.ล าพูน
สัปดาห์ที่ 10/2562

ที่มา : ข้อมูลจาก ระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาของกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562



• อ ำเภอเมือง เนื่องจำกอัตรำป่วยสูง และ ค่ำ ILI เกินร้อยละ ๕ ควรมีการจัดตั้ง triage (ช่องทางด่วน) 
ส าหรับตรวจผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ กรณีพบการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สาย
พันธ์ใหม่ และพิจารณาจัดสรรก าลังคนและตึกแยกโรค เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการระบาด

• ทุกพื้นที่ ต้องเฝ้าระวังและการค้นหาผู้ป่วย LIL ที่มีลักษณะกลุ่มก้อนจากฐานข้อมูลของหน่วยบริการ ย้อนหลัง 
2-3 สัปดาห์

• เตรียมพร้อมเร่ืองยาและวัคซีน
• วัคซีนในส่วนของ กลุ่มเสี่ยง สนับสนุนโดย สปสช จะจัดส่งอย่างเร็ว หลังสงกรานต์
• วัคซีน ของบุคลากร สนับสนุนโดย กรมควบคุมโรค หนังสือยังไม่แจ้ง ปกติ  จะเป็นช่วง พฤษภาคม 



จังหวัด
รหัส

หน่วย
บริการ

หน่วยบริการ
1.รวมวัคซีนจัดสรร

ส าหรับ
ประชาชนปี61

2.ผลการให้บริการ 7
กลุ่มเป้าหมาย ป6ี1

3.ผลการให้บริการ
ทั้งหมด ป6ี1 รวมจัดสรร ปี 62

(ราย)

ล าพูน 10714 โรงพยาบาลล าพูน (##) (14510002) 8,100 5,287 7,817 8,800
ล าพูน 11140 โรงพยาบาลแม่ทา (##) (14510006) 3,000 2,750 3,445 3,000
ล าพูน 11141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง (##) (14510005) 4,000 1,270 2,091 3,700
ล าพูน 11142 โรงพยาบาลลี้ (##) (14510004) 4,000 2,381 4,432 4,000
ล าพูน 11143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง (##) (14510007) 1,000 17 18 1,000
ล าพูน 11144 โรงพยาบาลป่าซาง (##) (14510003) 3,400 2,704 4,274 3,300
ล าพูน 11145 โรงพยาบาลบ้านธิ (##) (14510009) 1,300 875 1,386 1,300

ล าพูน 14433
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองล าพูน 

(##) (14510055)
927 701 979 950

ล าพูน 14555 & โรงพยาบาลศิริเวช ล าพูน (16510031) 450 1 3 450

ล าพูน 24956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 1,500 985 1,389 1,500
ล าพูน Total 27,677 16,971 25,834 28,000

ยอดจัดสรรวัคซีนเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่ ปี2562 (ส่วนการสนับสนุนจาก สปสช.)

หมายเหตุ : ยอดจัดสรรอ าเภอเมืองรวมกลุ่มเป้าหมายในเรือนจ า 800 ราย



เรือ่งที ่๓. สถำนกำรณโ์รคไขเ้ลอืดออก

ทีม่า : รายงาน 506 ณ สปัดาหท์ ึ่ 10 ( 20 ม.ีค 62)

จ ำนวนผูป่้วย
ณ สปัดำหท์ี ่10/2562

ป่วย (รำย) 11,194

ตำย (รำย) 10

อตัรำป่วยตอ่แสน 17.11

อตัรำป่วยตำย(%) 0.02

อนัดบัจังหวัด(ประเทศ)
ทีม่อีตัรำป่วย/แสน ปชก.

1. นครปฐม 57.03

2. สมทุรสำคร 53.86

3.รำชบรุี 37.90

4.ตรำด 37.47

5.นครศรธีรรมรำช 36.63

76.ล ำพนู 2.22

อนัดบัจังหวัด(เขต 1)
ทีม่อีตัรำป่วย/แสน ปชก.

1.เแมฮ่อ่งสอน 6.49

2. เชยีงรำย 6.07

3. ล ำปำง 4.41

4. เชยีงใหม่ 3.68

5. น่ำน 2.92

6. ล ำพนู 2.22

7. แพร่ 1.78

8. พะเยำ 0.21



สถำนกำรณ์โรคไขเ้ลอืดออก จ.ล ำพนู

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค รง.506 สสจ.ล าพูน ตั้งแต่วันที่ 1มค 2562 – 18 มี.ค 62 พบผู้ป่วย 9 รายอัตรา
ป่วย 2.22  ต่อแสนประชากร ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตกระจายใน 3  อ าเภอ 7 ต าบล 7  หมู่บ้าน 



ยังไม่มีการแพร่ระบาด แต่ในส่วนส านักระบาด ได้มีการคาดการณ์ว่า ในปี ๒๕๖๒ จะมีการจะพบผู้ปว่ย
ไข้เลือดออก ประมาณ ๙๔,๐๐๐ – ๙๕,๐๐๐ ราย โดยเดือน มิ.ย. – ส.ค. จะพบผู้ป่วยเกิน ๑๐,๐๐๐ ราย

• สสจ. ได้แจ้งเตือน ให้ทุกพื้นที่ ด าเนินการเฝ้าระวังและจัด
มาตรการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ก่อนการระบาด

• ประสานให้ ศตม. ส ารวจลูกน้ ายุงลาย ในพื้นที่เสี่ยง และ
ขอคืนข้อมูลให้พื้นที่ด้วย (โดยขอให้ปรับแผนการสุ่มตรวจ
ลงในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดในปี ๒๕๖๑ คือ อ.ลี้ และแม่
ทา)

• ติดตาม แจ้งเตือนให้พื้นที่ที่มีการเกิด generation 2 
ในปี ๒๕๖๑ ด าเนินการป้องกันควบคุมโรคล่วงหน้า ตาม
มาตรการ 



กำรด ำเนนิกำรชว่งกอ่นระบำดของพืน้ที่

อ ำเภอแมท่ำ

ไดร้ว่มกบั โรงพยำบำลสง่เสรมิสขุภำพต ำบลบำ้นป่ำเลำด ำเนนิกำรตำมมำตรกำรเรง่รัด
กำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในหมู่บำ้น/ชุมชนที่มีกำรระบำด 
generation ที ่2 ตำมคูม่อืกำรด ำเนนิงำนป้องกนัควบคมุโรคไขเ้ลอืดออก

 อ ำเภอลี้

- มกีำรท ำประชำคม และสรำ้งขอ้ตกลงรว่มกนัเกีย่วกบักำรป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก

- ประชำสมัพันธใ์หค้วำมรูเ้รือ่งโรคไขเ้ลอืดออก

- ด ำเนนิกำรBig cleaning ทกุเดอืน 

- อสม.ส ำรวจและท ำลำยลกูน ้ำยงุลำยทกุวนัศกุร์

- มกีำรสุม่ส ำรวจลกูน ้ำยงุลำยโดยเจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุ



ฝากผู้บริหารติดตาม ก ากับหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
เกิด Generation 2 ในปี ๒๕๖๑

อ าเภอ จ านวนหมู่บ้าน รายชื่อหมู่บ้าน

แม่ทา 3 ดอยยาว  ป่าเลา   ผาด่าน

บ้านโฮ่ง 1 หนองสะลิง

ลี้ 4 เด่นทรายมูล   ผายอง   ศรีเวียงชัย   หนองปู

ทุ่งหัวช้าง 1 บ้านดง

บ้านธิ 2 ทาตุ้ม  ป่าตาลฮ่องแฮ่

เวียงหนองล่อง 1 ห้วยปันจ้อย

รวม 12


