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สรุปรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
มีปัญหาสุราเรื้อรังโดยการมีส่วนชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมของ
๗ ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.
“”””””””””””””””””””””””””
ความเป็ นมา

มีผู้ป่วยชายไทย อายุ 37 ปี วินิจฉัยวัณโรคกลับเป็นซ้้า วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เสมหะ 1+ เริ่มรักษาสูตร 1
ผลเพาะเชื้อเสมหะพบว่า มีดื้อยา INH , Rifampicine ควรได้รับการรักษาที่ รพ.มหาสารคาม พบอุปสรรคปัญหา ผู้ป่วย
ดื่มสุราแบบติดและไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา รักษาไม่ต่อเนื่อง หยุดการรักษากลางครัน มีการกลับไปดื่มซ้าและมี
ภาวะทางอารมณ์ไม่คงที่หงุดหงิดง่าย หากไม่ได้รับการรักษาหายขาดอาจจะท้าให้เกิดการแพร่กระจายเชือ สู่ครอบครัว
และชุมชน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑ ขั้นเตรียมการ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้จัด และทีมงานด้าเนินงานเวทีประชาคม เข้าใจถึงสภาพปัญหา ของหมู่บ้าน ต้าบล ชุมชน
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน เพื่อน้าไปสู่การจัดเวทีประชาคม
ระดับหมู่บ้าน ต้าบล โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๑.๑ ศึกษาข้อมูลชุมชน บ้านกระยอม หมู่ที่ 17 ผู้ใหญ่บ้านชื่อสุพจน์ จันดี มีประชากร 655 คน ในด้านเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท้าไร่ท้านาและรับจ้าง มีรายได้ปานกลาง มีวัดประจ้าหมู่บ้านเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์กันช่วยเหลือพึ่งพากัน โดยมีวัฒนธรรมพื้นถิ่นเป็นสื่อกลาง
ของคนในชุมชน
๑.๒ การกาหนดทีมดาเนินงาน
๑.๒.๑ ทีมดาเนินงาน เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานคลินิกพิเศษประชุมหารือร่วมกับนักบริหารงานสาธารณสุข กอง
สาธารณสุข ต.หนองแสง ถึงปัญหา ก้าหนดเวทีประชาคม โดยการมีส่วนร่วมผู้น้าชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วม
ก้าหนดจ้านวนของทีมด้าเนินงาน ดังนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ้าเภอวาปีปทุม
กลุ่มงานเวชปฏิบัติ องค์กรแพทย์ เจ้าหน้าที่งานบ้าบัดสุรา เจ้าหน้าที่งานวัณโรค อาสาสมัครประจ้าหมู่บ้าน
สถานที่ ศาลาวัด วัดบ้านกระยอม ต.หนองแสง
กาหนดการ ๗ ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.
๑.๒.๒ ผู้ด้าเนินการในการจัดเวที ประกอบด้วย
1. แพทย์หญิงเบญจพร อินทกรอุดม ท้าหน้าที่หลักในการด้าเนินการตามประเด็นที่ได้เตรียมมาและปรับตามสถานการณ์
2. แพทย์อัฐภิญญา ทับพินเสน ท้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องวัณโรค

3. นายกฤษณ์ โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ท้าหน้าที่ให้หลักการณ์ในการแก้ปัญหาและเสริมพลัง
4. นายกิตติศักดิ์ สุตะโท เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ้าเภอวาปีปทุม ชี้แจงเรื่องการระบาดและการควบคุมโรค
5. นางนวพร วานิชชัง ผู้สร้างบรรยากาศท้าหน้าที่ช่วยและเก็บตกจากผู้กระตุ้นหลักของทีมหลงลืมหรือพลาด รวมทั้งเป็น
ผู้สร้างบรรยากาศให้ตื่นตัวไม่น่าเบื่อ
6. นางกัญจิรา ฝอยทอง ผู้สังเกตการณ์ ท้าหน้าที่สังเกตพฤติกรรมของผู้ร่วมเวที ให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขสถานการณ์
และสร้างบรรยากาศ
7. นักบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข ต.หนองแสง ให้ข้อมูลการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค
8. นางสาวศิวพร สุทธิเภท ท้าหน้าที่จดบันทึกการถอดบทเรียน
9. เจ้าหน้าที่หน่วยงานเวชปฏิบัติ ผู้อ้านวยความสะดวก เตรียมชุมชน ท้าหน้าที่ในด้านการบริหารอุปกรณ์ ที่ผู้เข้าร่วมเวที
ต้องการตามขั้นตอนของเทคนิคที่ใช้
๑.๓ วัตถุประสงค์
๑. ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อการควบคุมป้องกันโรคและลดการตีตรา
๒. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในชุมชนรับทราบปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา มอบหมายบทบาทหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลที่มีคุณภาพส่งผลต่อการรักษาหายขาด
๑.๔ การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายประชาชนบ้านกระยอม ต.หนองแสง จ้านวน ๘๖ คน ผู้ที่เข้าร่วมเวทีควรประกอบด้วย
กรรมการหมู่บ้าน ผู้อาวุโส ผู้น้าท้องถิ่น ประชาชนในหมู่บ้าน
๑.๕ ระยะเวลาในการจัดเวทีประชาคม 3 ชั่วโมง
๑.๖ ประเด็นเนื้อหาในการจัดเวทีประชาคมที่ส้าคัญๆคือ
(๑) การค้นหาความคาดหวังของชุมชนในการแก้ไขปัญหา
(๒) การเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน
(๓) การก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน
(๔) การวางแผนและการด้าเนินงานแก้ไจปัญหาร่วมกัน
(๕) การแบ่งงานเพื่อการปฏิบัติ
๓. ขั้นดาเนินการ
กิจกรรม
วิธีการ/เทคนิค
หมายเหตุ
๑. สร้างความคุ้นเคย
- การพูดคุยสร้างความเป็นกันเอง
แนะน้าตัวผู้เข้าร่วม
ประชุม
2. แจ้งวัตถุประสงค์และ
๑.ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อการควบคุมป้องกันโรคและลด
ข้อตกลงร่วมกันในการประชุม การตีตรา
๒.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในชุมชนรับทราบปัญหาและร่วมหา
แนวทางแก้ไขปัญหา มอบหมายบทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
การดูแลที่มีคุณภาพส่งผลต่อการรักษาหายขาด

กิจกรรม
๓.รายงานสถานการณ์ปัญหาชุมชน
4.การให้การศึกษาชุมชน

๕. ค้นหาความปัญหาร่วมกัน

๖. ค้นหาความหวังและโอกาส

๗.ค้นหาสิ่งดีในชุมชน
๘.ร่วมกันวางแผน

วิธีการ/เทคนิค
หมายเหตุ
คุณนวพร วานิชชัง แจ้งในที่ประชุมเรื่องมีผู้ป่วยวัณโรค
ดื้อยาหลายขนานรายใหม่ มีปัญหาซับซ้อน คือผู้ป่วย
ติดสุราเรื้อรังไม่ยอมรับการรักษา
-นายกิตติศักดิ์ สุตะโท กล่าวสถานการณ์วัณโรค อ้าเภอ
วาปีปทุม และโรควัณโรค การติดต่อ การรักษา
- แพทย์เบญจพร อินทกรอุดมให้ความรู้ในเรื่องโรคติด
สุรา
- แพทย์อัฐภิญญา ทับพินเสน ท้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่อง
วัณโรค
- คุณกัญจิรา ฝอยทอง ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อวัณโรค
- ใช้ระดมสมองร่วมการจัดล้าดับความส้าคัญของ
ปัญหาโดยให้ความส้าคัญเรื่อง
๑. รักษาโรคสุราเรื้อรัง
๒.รักษาวัณโรคหลังจากบ้าบัดผู้ป่วยเลิกสุราแล้ว
โดยในชุมชนมีร้านค้าที่จ้าหน่ายสุรา 3 ร้าน ร้านนอก
หมู่บ้าน 2 ร้าน
ด้าเนินรายการโดยคุณกฤษณ์ โพธิ์ศรี
-นายกฤษณ์ โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ช่วยสรุปให้ผู้เข้าร่วมรวมทั้งบิดามารดา
เห็นพ้องกันว่าผู้ป่วยไม่สามารถเลิกสุราได้ เจ้าหน้าที่ได้
ให้ข้อมูลเรื่องการบ้าบัดสุราโดยผู้ป่วยต้องอยู่
สถานพยาบาลโดยแพทย์ดูแลใกล้ชิด ชาวบ้านต้อง
ร่วมมือร่วมใจกันในการดูแลผู้ป่วย
-ชาวบ้านมีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาวัณโรค
ร่วมกัน
-ผู้เข้าร่วมเวทีร่วมกันก้าหนดแผนการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน
๑)น้าผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลเพื่อเลิกสุรา อย่างน้อย 3
วัน
๒)กรณีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลต้องมีผู้ดูแลผู้ป่วยตลอด
24 ชั่วโมง โดยผู้ใหญ่บ้านจัดเวรจิตอาสาเฝ้าผู้ป่วย 24
ชั่วโมง
- เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานพัฒนาชุมชน อบต.หนองแสง
ให้การด้าเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์กับครอบครัว
ผู้ป่วยวัณโรค

-ผู้ด้าเนินการต้อง
กระตุ้นเพื่อให้เกิด
โอกาสดีๆในการ
แก้ปัญหา

๓.ขั้นการประเมินและติดตามผล
จุดเด่น
1. ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมีสหวิชาชีพในการร่วมเวทีประชาคม ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
สาธารณสุขอ้าเภอวาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองแสง องค์กรแพทย์โรงพยาบาลวาปีปทุม กลุ่มงานเวช
ปฏิบัติ
2. มีการให้ความรู้ในส่วนวัณโรค , โรคสุราเรื้อรัง , การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยทีมสหวิชาชีพ ข้อบกพร่อง
ไม่ได้ก้าหนดบทบาทหน้าที่ล่วงหน้า
สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขส้าหรับการจัดเวทีครั้งต่อไป
๑. การด้าเนินรายการอย่างกระชับ
๒. มีการเตรียมเนื้อหา และก้าหนดบทบาทหน้าที่สมาชิกอย่างชัดเจนล่วงหน้า
การประเมินผล
1. ผู้ป่วยรับการบ้าบัดสุราอย่างน้อย 3 วัน
2. ร้านค้าชุมชนมีมาตรการไม่จ้าหน่ายสุราให้ผู้ป่วย

ภาพการดาเนินงานการจัดทาประชาคมหมูบ่ ้าน

นางนวพร วานิชชัง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ผู้สรุปรายงาน

การทาประชาคมหมู่บ้าน
การแก้ไขปัญหาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
มีปัญหาสุราเรื้อรัง
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย

ความเป็ นมา
ผู้ป่วยชายไทย อายุ 37 ปี วินิจฉัยวัณโรคกลับเป็นซ้า วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เสมหะ 1+ เริ่มรักษา
สูตร 1 ผลเพาะเชื้อเสมหะพบว่า มีดื้อยา INH , Rifampicine ควรได้รับการรักษาที่ รพ.มหาสารคาม พบอุปสรรคปัญหา
ผู้ป่วยดื่มสุราแบบติดและไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา รักษาไม่ต่อเนื่อง หยุดการรักษากลางครัน มีการกลับไปดื่มซ้าและ
มีภาวะทางอารมณ์ไม่คงที่หงุดหงิดง่าย หากไม่ได้รับการรักษาหายขาดอาจจะท้าให้เกิดการแพร่กระจายเชือ สู่ครอบครัว
และชุมชน

ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑ ขั้นเตรียมการ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้จัด และทีมงานดาเนินงานเวทีประชาคม เข้าใจถึงสภาพปัญหา ของหมู่บ้าน ตาบล ชุมชน
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน เพื่อนาไปสู่การจัดเวทีประชาคม
ระดับหมู่บ้าน ตาบล โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๑.๑ ศึกษาข้อมูลชุมชน บ้านกระยอม หมู่ที่ 17 ผู้ใหญ่บ้านชื่อสุพจน์ จันดี มีประชากร 655 คน ในด้านเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทาไร่ทานาและรับจ้าง มีรายได้ปานกลาง มีวัดประจาหมู่บ้านเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์กันช่วยเหลือพึ่งพากัน โดยมีวัฒนธรรมพื้นถิ่นเป็นสื่อกลาง
ของคนในชุมชน

๑.๒ การกาหนดทีมดาเนินงาน
๑.๒.๑ ทีมดาเนินงาน เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานคลินิกพิเศษประชุมหารือร่วมกับนักบริหารงานสาธารณสุข กอง
สาธารณสุข ต.หนองแสง ถึงปัญหา กาหนดเวทีประชาคม โดยการมีส่วนร่วมผู้นาชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วม
กาหนดจานวนของทีมดาเนินงาน ดังนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม
กลุ่มงานเวชปฏิบัติ องค์กรแพทย์ เจ้าหน้าที่งานบาบัดสุรา เจ้าหน้าที่งานวัณโรค อาสาสมัครประจาหมู่บ้าน
สถานที่ ศาลาวัด วัดบ้านกระยอม ต.หนองแสง
กาหนดการ ๗ ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.
๑.๒.๒ ผู้ดาเนินการในการจัดเวที ประกอบด้วย
1. แพทย์หญิงเบญจพร อินทกรอุดม ทาหน้าที่หลักในการดาเนินการตามประเด็นที่ได้เตรียมมาและปรับตามสถานการณ์
2. แพทย์อัฐภิญญา ทับพินเสน ทาหน้าที่ให้ความรู้เรื่องวัณโรค
3. นายกฤษณ์ โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ทาหน้าที่ให้หลักการณ์ในการแก้ปัญหาและเสริมพลัง
4. นายกิตติศักดิ์ สุตะโท เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม ชี้แจงเรื่องการระบาดและการควบคุมโรค
5. นางนวพร วานิชชัง ผู้สร้างบรรยากาศทาหน้าที่ช่วยและเก็บตกจากผู้กระตุ้นหลักของทีมหลงลืมหรือพลาด รวมทั้งเป็น
ผู้สร้างบรรยากาศให้ตื่นตัวไม่น่าเบื่อ
6. นางกัญจิรา ฝอยทอง ผู้สังเกตการณ์ ทาหน้าที่สังเกตพฤติกรรมของผู้ร่วมเวที ให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขสถานการณ์
และสร้างบรรยากาศ
7. นักบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข ต.หนองแสง ให้ข้อมูลการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค
8. นางสาวศิวพร สุทธิเภท ทาหน้าที่จดบันทึกการถอดบทเรียน
9. เจ้าหน้าที่หน่วยงานเวชปฏิบัติ ผู้อานวยความสะดวก เตรียมชุมชน ทาหน้าที่ในด้านการบริหารอุปกรณ์ ที่ผู้เข้าร่วมเวที
ต้องการตามขั้นตอนของเทคนิคที่ใช้
๑.๓ วัตถุประสงค์
๑. ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อการควบคุมป้องกันโรคและลดการตีตรา
๒. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในชุมชนรับทราบปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา มอบหมายบทบาทหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลที่มีคุณภาพส่งผลต่อการรักษาหายขาด
๑.๔ การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายประชาชนบ้านกระยอม ต.หนองแสง จานวน ๘๖ คน ผู้ที่เข้าร่วมเวทีควรประกอบด้วย
กรรมการหมู่บ้าน ผู้อาวุโส ผู้นาท้องถิ่น ประชาชนในหมู่บ้าน
๑.๕ ระยะเวลาในการจัดเวทีประชาคม 3 ชั่วโมง
๑.๖ ประเด็นเนื้อหาในการจัดเวทีประชาคมที่สาคัญๆคือ
(๑) การค้นหาความคาดหวังของชุมชนในการแก้ไขปัญหา
(๒) การเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน
(๓) การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน

(๔) การวางแผนและการดาเนินงานแก้ไจปัญหาร่วมกัน
(๕) การแบ่งงานเพื่อการปฏิบัติ
๓. ขั้นดาเนินการ
กิจกรรม
๑. สร้างความคุ้นเคย
แนะนาตัวผู้เข้าร่วม
ประชุม
2. แจ้งวัตถุประสงค์และข้อตกลง
ร่วมกันในการประชุม

วิธีการ/เทคนิค
- การพูดคุยสร้างความเป็นกันเอง

กิจกรรม
๓.รายงานสถานการณ์ปัญหาชุมชน

วิธีการ/เทคนิค
หมายเหตุ
คุณนวพร วานิชชัง แจ้งในที่ประชุมเรื่องมีผู้ป่วยวัณโรค
ดื้อยาหลายขนานรายใหม่ มีปัญหาซับซ้อน คือผู้ป่วย
ติดสุราเรื้อรังไม่ยอมรับการรักษา
-นายกิตติศักดิ์ สุตะโท กล่าวสถานการณ์วัณโรค อาเภอ
วาปีปทุม และโรควัณโรค การติดต่อ การรักษา
- แพทย์เบญจพร อินทกรอุดมให้ความรู้ในเรื่องโรคติด
สุรา
- แพทย์อัฐภิญญา ทับพินเสน ทาหน้าที่ให้ความรู้เรื่อง
วัณโรค
- คุณกัญจิรา ฝอยทอง ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อวัณโรค
- ใช้ระดมสมองร่วมการจัดลาดับความสาคัญของ
ปัญหาโดยให้ความสาคัญเรื่อง
๑. รักษาโรคสุราเรื้อรัง
๒.รักษาวัณโรคหลังจากบาบัดผู้ป่วยเลิกสุราแล้ว
โดยในชุมชนมีร้านค้าที่จาหน่ายสุรา 3 ร้าน ร้านนอก
หมู่บ้าน 2 ร้าน
ดาเนินรายการโดยคุณกฤษณ์ โพธิ์ศรี
-นายกฤษณ์ โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด

4.การให้การศึกษาชุมชน

๕. ค้นหาความปัญหาร่วมกัน

๖. ค้นหาความหวังและโอกาส

หมายเหตุ

๑.ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อการควบคุมป้องกันโรค
และลดการตีตรา
๒.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในชุมชนรับทราบปัญหาและ
ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา มอบหมายบทบาทหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลที่มีคุณภาพส่งผลต่อการรักษา
หายขาด

มหาสารคาม ช่วยสรุปให้ผู้เข้าร่วมรวมทั้งบิดามารดา
เห็นพ้องกันว่าผู้ป่วยไม่สามารถเลิกสุราได้ เจ้าหน้าที่ได้
ให้ข้อมูลเรื่องการบาบัดสุราโดยผู้ป่วยต้องอยู่
สถานพยาบาลโดยแพทย์ดูแลใกล้ชิด ชาวบ้านต้อง
ร่วมมือร่วมใจกันในการดูแลผู้ป่วย
กิจกรรม
๗.ค้นหาสิ่งดีในชุมชน

วิธีการ/เทคนิค
-ชาวบ้านมีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาวัณโรค
ร่วมกัน

หมายเหตุ

๘.ร่วมกันวางแผน

-ผู้เข้าร่วมเวทีร่วมกันกาหนดแผนการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน
๑)นาผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลเพื่อเลิกสุรา อย่างน้อย 3
วัน
๒)กรณีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลต้องมีผู้ดูแลผู้ป่วยตลอด
24 ชั่วโมง โดยผู้ใหญ่บ้านจัดเวรจิตอาสาเฝ้าผู้ป่วย 24
ชั่วโมง
- เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานพัฒนาชุมชน อบต.หนองแสง
ให้การดาเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์กับครอบครัว
ผู้ป่วยวัณโรค

-ผู้ดาเนินการต้อง
กระตุ้นเพื่อให้เกิด
โอกาสดีๆในการ
แก้ปัญหา

๓.ขั้นการประเมินและติดตามผล
จุดเด่น
1. ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมีสหวิชาชีพในการร่วมเวทีประชาคม ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
สาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง องค์กรแพทย์โรงพยาบาลวาปีปทุม กลุ่มงานเวช
ปฏิบัติ
2. มีการให้ความรู้ในส่วนวัณโรค , โรคสุราเรื้อรัง , การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยทีมสหวิชาชีพ ข้อบกพร่อง
ไม่ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ล่วงหน้า
สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขสาหรับการจัดเวทีครั้งต่อไป
๑. การดาเนินรายการอย่างกระชับ
๒. มีการเตรียมเนื้อหา และกาหนดบทบาทหน้าที่สมาชิกอย่างชัดเจนล่วงหน้า
การประเมินผล
1. ผู้ป่วยรับการบาบัดสุราอย่างน้อย 3 วัน
2. ร้านค้าชุมชนมีมาตรการไม่จาหน่ายสุราให้ผู้ป่วย

ภาพการดาเนินงานการจัดทาประชาคมหมูบ่ ้าน

การติดตามและประเมินผล
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 อสม.และมารดานาผู้ป่วยมา admit เพื่อเลิกสุรา
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เยี่ยมผู้ป่วยที่ ward ครั้งที่ 1 ผู้ป่วยอยู่ในห้องแยก บอกว่าอยากกลับบ้าน
จึงอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจ ว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนจากการเลิกสุรา

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ผู้ป่วยเดินทางไปรักษาที่ รพ.มหาสารคาม เป็นวันแรกและนายากลับมา
รพ.วาปีปทุม ดูแลต่อเนื่อง

หลังรักษาวัณโรค มีอาการวิงเวียน ทานข้าวได้น้อย ยังไม่เพลีย เจ้าหน้าทีด่ ูแลควบคูก่ บั การบาบัดสุรา
เจ้าหน้าที่ให้การดูแลดังนี้
1. ประสานเรื่องเงินสงเคราะห์ค่าเดินทางผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
2. ดูแลคัดกรองผูส้ ัมผัสร่วมบ้าน 6 ราย พบบิดาติดเชื้อวัณโรค 1 ราย หลาน 1 รายได้ทานยาป้องกันวัณโรคที่ รพ.
มหาสารคาม
3. ดูแลบริหารยาฉีดและยารับประทานโดยจัดเป็นแฟ้มยา
4. ดูแลบาบัดสุราและเสริมพลัง
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลวาปีปทุม
ตามประกาศโรงพยาบาลวาปีปทุม
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561
สาหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลวาปีปทุม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในโรงพยาบาลวาปีปทุม
ชื่อหน่วยงาน

โรงพยาบาลวาปีปทุม

วัน/เดือน/ปี

3 กุมภาพันธ์ 2563

หัวข้อ

ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการดาเนินงานการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
กลุ่มงานงานบริหารทั่วไป : สรุปผลการดาเนินงานการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
Link ภายนอก

....................................

หมายเหตุ
................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
ผจญ สีทะนารัตน์
(นายผจญ สีทะนารัตน์)
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
วันที่ 10 มิถุนายน 2563

ผู้อนุมัติรับรอง
ประพันธ์ สุนทรปกาสิต
(นายประพันธ์ สุนทรปกาสิต)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลวาปีปทุม
วันที่ 10 มิถุนายน 2563.

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
ไตรภูมิ ศรีแก้ว
(นายไตรภูมิ ศรีแก้ว)
ตาแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์
วันที่ 10 มิถุนายน 2563

