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โครงการอบรม อสม.ในการคัดกรองวัณโรค 
และการบริหารยาแบบมีพี่เลี้ยง (DOTs) อบต. เจริญศิลป์  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายโสภิต  ยอดสะอึ  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
 

หลักการและเหตุผล 
           ประเทศไทยติดอันดับในกลุ่ม ๑๔ ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง ทั้งวัณโรค (TB) วัณโรคที่มีการติดเชื้อ
เอชไอวีร่วมด้วย (TB/HIV) และ วัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) โดยปีพ.ศ.๒๕๕๙ องค์การอนามัยโลกได้  
ก าหนดยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค มีเป้าหมายลดอุบัติการณ์วัณโรคให้ต่ ากว่า ๑๐ ต่อแสนประชากรโลกภายใน ปี 
พ.ศ. ๒๕๗๘ โดยประเทศไทยได้ก าหนดแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
มีเป้าประสงค์เพ่ือลดอุบัติการณ์วัณโรคให้เหลือ ๘๘ ต่อประชากรแสนคน เมื่อสิ้นปี ๒๕๖๔ โดยมุ่งเน้น         
“ค้นให้พบ จบด้วยหาย” พัฒนาระบบและเครือข่าย นโยบายมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม”แนวทางการควบคุม
วัณโรคประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนงานวัณโรคให้ได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาวัณโรคสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการตรวจ
วินิจฉัย การรักษา และการป้องกันตามเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลกตั้งไว้ 
 

           จะเห็นได้ว่าวัณโรค เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญทั้งระดับประเทศระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ  
ส าหรับอ าเภอเจริญศิลป์ ในปี ๒๕๕๙ มีผู้ป่วยวัณโรคจ านวน ๑๓ ราย ,ปี ๒๕๖๐ ๓๑ ราย ,ปี ๒๕๖๑ มีผู้ป่วย 
วัณโรครายใหม่ จ านวน ๒๐ ราย เป็นผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ เสมหะพบเชื้อ ๑๑ ราย เป็นผู้ป่วยวัณโรคปอด
เสมหะไม่พบเชื้อ ๙ ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่กระจายอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มที่มีโรคร่วม และกลุ่มวัยแรงงาน      
(อายุ ระหว่าง ๒๕-๔๔ ปี) ดังนั้นการขาดยาจึงเป็นสาเหตุส าคัญของการเสียชีวิตและต้องด าเนินการแก้ไขโดย
เร่งด่วน  โดยเฉพาะ ผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง  ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค  ซึ่งต้องอาศัยการค้นหาคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ และ อสม. ในพื้นที่เป็นอันมาก 
 

           ดังนั้น โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จึงได้ร่วมกับองการบริหารส่วนต าบลเจริญศิลป์จัดท าโครงการพัฒนา
ศักยภาพ  อสม. โครงการอบรม อสม.ในการคัดกรองวัณโรคและการบริหารยาแบบมี พ่ี เลี้ยง (DOTs)             
อบต.เจริญศิลป์  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือด าเนินการควบคุมวัณโรคแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การค้นหาผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยงสูงให้ได้รับการคัดกรอง  วินิจฉัยและการรักษาวัณโรคตามแนวทางวัณโรคแห่งชาติ  ร่วมกับการควบคุม
ก ากับการกินยาแบบมีพ่ีเลี้ยงที่มีคุณภาพ รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องวัณโรคแก่ชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ในเขต อบต.เจริญศิลป์มีความรู้และความ    

เข้าใจในเรื่องการคัดกรองวัณโรคและมีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคท่ีรักษาตัวที่บ้าน      
๒. เพ่ือให้ประชาชนใน อบต.เจริญศิลป์ ได้รับการคัดกรองวัณโรคและค้นหาผู้ป่วยราย 

ใหมใ่ห้ได้รับการข้ึนทะเบียนการรักษาอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง   
๓. เพ่ือให้ผู้ป่วยวัณโรค ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพโดยเน้นการควบคุมก ากับการรักษาแบบมี 

พ่ีเลี้ยง (DOTs) โดยอาสาสมัครสาธารณสุข 
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กลุ่มเป้าหมาย 
          ๑. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ใน อบต.เจริญศิลป์ 9 หมู่บ้านๆละ 10 คน รวม 90 คน 
 

พื้นที่ด าเนินการ  
          3 หมู่บ้านในเขตเทศบาลเจริญศิลป์ 

 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
๑.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือชี้แจงแผนและจัดท าโครงการ 
๒. เชื่อมประสานข้อมูลระหว่างหน่วยบริการ 
๓. จัดโครงการอบรม อสม.ในการคัดกรองวัณ โรคและการบริหารยาแบบมี พ่ี เลี้ ยง (DOTs)                  

อบต.เจริญศิลป์  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อสม. 9 หมู่บ้านๆละ 10 คน รวม 90 คน 
๔. ด าเนินการคดักรองวัณโรคและดูแลผู้ป่วยทุกหมู่บ้านในเขต อบต.เจริญศิลป์ 
๕. สรุปผลโครงการ 

 

แผนก ากับการด าเนินงาน 
รายการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
ขั้นเตรียมการ 

  

๑. ประชุมชี้แจงคณะท างาน พฤษภาคม  ๒๕6๑ นายโสภิต  ยอดสะอึ 
๒. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ 

พฤษภาคม  ๒๕6๑ นายโสภิต  ยอดสะอึ 

๓.ประชาสัมพันธ์โครงการ มิถุนายน ๒๕6๒ คณะท างาน 
ขั้นด าเนินการ   

๑. จัดโครงการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ อสม.  กรกฎาคม  256๒ คณะท างาน 
    ๒. ด าเนินการคัดกรองตามกลุ่มเป้าหมาย  สิงหาคม –  ตุลาคม  256๒ อสม. 
   
   
ขั้นประเมินผล/ติดตาม   
๑. นิเทศติดตามงาน/รวบรวมรายงาน ตุลาคม 256๒ คณะท างาน 
ขั้นสรุปผลโครงการ   
๑.จัดท ารายงานผลการคัดกรอง ตุลาคม 256๒ นายโสภิต  ยอดสะอึ 
๒. สรุปผลการด าเนินงานการคัดกรอง กตุลาคม 256๒ นายโสภิต  ยอดสะอึ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
          มิถุนายน  ๒๕62  –  สิงหาคม  2562   
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งบประมาณ  
    จากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดดังนี้ 
    - ค่าอาหารกลางวัน อสม. คนละ ๕๐ บาท x ๑ มื้อ x 9๐ คน                เป็นเงิน  4,๕๐๐ บาท 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อสม. คนละ ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x 9๐ คน       เป็นเงิน  4,๕๐๐ บาท 
    - ค่าเอกสารแบบคัดกรองวัณโรคและเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน           เป็นเงิน  1,4๐๐ บาท 
    - ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน 2 คน คนละ ๒ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท    เป็นเงิน  2,4๐๐ บาท       

      - ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ  
        ขนาดกว้าง ๑.๒ ม.×ยาว ๒.๕ ม.รวม ๓ ตารางเมตรๆละ ๑๐๐ บาท                 เป็นเงิน    ๓๐๐ บาท 
                                  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  13,1๐๐  บาท (สองหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้โดยเบิกจ่ายตามอัตรา หลักเกณฑ์  ข้อก าหนดและระเบียบของ
กระทรวงการคลังโดยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และการประชุม  และการเบิกค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการภายในประเทศ 
  

การประเมินผล 
         ๑. ประเมินความครอบคลุมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม 90 คน 
      ๒. กลุม่เป้าหมายได้รับการคัดกรองวัณโรค  ร้อยละ ๙๐  
      ๓. ผู้ป่วยวัณโรคมีพ่ีเลี้ยงในการกินยา โดย อสม. ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๑. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในเขต อบต.เจริญศิลป์มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องวัณโรค 
การคัดกรองวัณโรคและมีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นวัณโรค ที่รักษาตัวที่บ้าน 
      ๒. ประชาชนในเขต อบต.เจริญศิลป์ได้รับการตรวจการคัดกรองวัณโรคและค้นหาผู้ป่วยให้ได้รับการ
รักษาอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง 
      ๓. ผู้ป่วยวัณโรค เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพโดยเน้นการควบคุมก ากับการรักษาแบบมีพ่ีเลี้ยง (DOTs) 
โดยอาสาสมัครสาธารณสุข 
 

ผู้เขียนโครงการ 
 
                                                           (นายโสภติ  ยอดสะอึ) 
                  นักวชิาการสาธารณสุข 
 
ผู้เสนอโครงการ                       
  

       (นายวิทยา  นาคา ) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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ผู้เห็นชอบโครงการ    
 
  

           (นายสัจพงษ์  โชคคติวัฒน์) 
นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

 
                                                        
ผู้อนุมัติโครงการ           
                      
 
                                                                 (นายทักษิณ  มายูร) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจริญศิลป์ 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


