
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที ่ 8. การพัฒนาตามโครงการเฉลิมกระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 
โครงการที่ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 51. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  
ค านิยาม 1.ความส าเร็จการรักษา หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคท่ีมีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ  

 1.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดท่ีมีผลตรวจพบเช้ือวัณโรคทาง
ห้องปฏิบัติการยืนยันเมื่อเริ่มกาครรักษา และต่อมาตรวจไม่พบเช้ือวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ
อย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนส้ินสุดการรักษาและในเดือนสุดท้ายของการรักษา 
 1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคท่ีรักษาครบ
ก าหนดโดยไม่มีหลักฐานท่ีแสดงว่าการรักษาล้มเหลว ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวไม่มีเอกสารท่ีแสดงผล
การตรวจเสมหะในเดือนสุดท้ายของการรักษา ท้ังนี้มีผลตรวจเสมหะอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อน
ส้ินสุดการรักษา  เป็นลบรวมทั้งผู้ป่วยท่ีไม่ได้ตรวจหรือไม่มีผลตรวจ 
2. ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยท่ีไม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อนและผู้ป่วยท่ี
รักษาวัณโรคน้อยกว่า 1 เดือน และไม่เคยขึ้นทะเบียนในแผนงานวัณโรคแห่งชาติแบ่งเป็น 2 
กลุ่ม คือ 

2.1 ผู้ป่วยท่ีมีผลตรวจยืนยันพบเช้ือ (Bacteriologically confirmed: B+) หมายถึง 
ผู้ป่วยท่ีมีผลตรวจเสมหะเป็นบวก อาจจะเป็นการตรวจด้วยวิธี Smear microscopy หรือ 
culture หรือวิธี Molecular หรือ วิธีการอื่นๆท่ีองค์การอนามัยโลกรับรอง  

2.2 ผู้ป่วยท่ีวินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: B - ) หมายถึง 
ผู้ป่วยท่ีมีผลตรวจเสมหะ เป็นลบ แต่ท าการวินิจฉัยด้วยวิธีการตรวจเอ็กซเรย์รังสีทรวงอก 
หรือมีลักษณะทางคลินิกเข้าได้กับวัณโรค 
3. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ท่ีเป็นผู้ป่วยไทย ผู้ป่วยไม่ใช่ไทย และผู้ป่วย
ในเรือนจ า ท่ีรักษาในโรงพยาบาลรัฐท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85  
วัตถุประสงค์ เพื่อเร่งรัดการดูแลรักษาผู้ติดเช้ือวัณโรคและผู้ป่วยตามมาตรฐานให้หายและกินยาครบ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (ผู้ป่วยไทย ผู้ป่วยไม่ใช่ไทย และผู้ป่วยใน

เรือนจ า ท่ีรักษาในโรงพยาบาลรัฐท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) ท่ีขึ้นทะเบียน 
ในไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ 2561(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลผู้ป่วย ผ่านระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายบุคคล  และส่งให้ส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรค เพื่อส่งต่อให้กลุ่มเฝ้าระวังและพัฒนาข้อมูล  ส านักวัณโรค รวบรวม เพื่อเป็น
ข้อมูลอ้างอิงท่ีใช้รายงานให้กระทรวงสาธารณสุข 

แหล่งข้อมูล ระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายบุคคล 



รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ท่ีขึ้นทะเบียน ในไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ 
2561 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษา
ครบ (Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษาไม่เกินวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 
เพื่อน าผลการรักษา (Outcome) ไปรายงานผลลัพธ์ในส้ินเดือนกันยายน 2561 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ท่ีขึ้นทะเบียน ในไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ 
2561 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4  

หมายเหตุ :  
- ครบรอบรายงานผลการรักษาไม่เกินวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 เพื่อน าผลการรักษา    
(Outcome)  
  ไปรายงานผลลัพธ์ในส้ินเดือนกันยายน 2561 
- ติดตามตามผลการด าเนินงานตามมาตรการทุกไตรมาส 

เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2561 - 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 85  

วิธีการประเมินผล       ใช้อัตราความส าเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ท่ีขึ้นทะเบียน ในไตรมาสท่ี 1 
ของปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) แยกเป็นระดับจังหวัด และเขต
สุขภาพ 
แนวทางการประเมินผล 
1. ระดับส านักวัณโรค 
    ประเมินจากอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ท่ีขึ้นทะเบียน  
ในไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ 2561(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) ในภาพรวมของ
ประเทศ 
2 ระดับส านักงานป้องกันควบคุมโรค 
   ประเมินจากอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ท่ีขึ้นทะเบียน  
ในไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ 2561(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) ในระดับพื้นท่ี 
3 ระดับจังหวัด 
   ประเมินจากอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ท่ีขึ้นทะเบียน  
ในไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ 2561(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) ในภาพของ
หน่วยงาน/หน่วยบริการภายในจังหวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนตามอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ท่ี
ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) 



 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

<81 82 83 84 >85  
เอกสารสนับสนุน  1.แนวทางการด าเนินงานวัณโรคแห่งชาติ 

2.ระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายบุคคล 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 

Baseline 
data 

หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 

Cohort 
1/59 

Cohort 
2/59 

Cohort 
3/59 

อัตรา
ความส าเร็จ
การรักษา 

วัณโรคปอด
รายใหม่ 

ร้อยละ 79.5 80.3 78.2 76.7 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /ผู้
ประสานงานตัวชี้วัด 

1. แพทย์หญิงผลิน  กมลวัทน์             ผู้อ านวยการส านักวัณโรค 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน: 02-2129187  โทรศัพท์มือถือ : 084-6056710 
    โทรสาร : 02-2125935   E-mail : phalin1@hotmail.com 
2. นายสุขสันต์  จิตติมณี              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
พิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน: 02-2129187  โทรศัพท์มือถือ : 086-9005645 
    โทรสาร : 02-2125935   E-mail : ssthaitb@yahoo.com 
3. นายอรรถกร  จันทร์มาทอง             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน:  02-2122279 ต่อ 1211 โทรศัพท์มือถือ : 096-9824196 
    โทรสาร : 02-2125935   E-mail : auttagorn@gmail.com 
4. นางสาววิลาวรรณ  สมทรง             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน: 02-2122279  โทรศัพท์มือถือ : 
    โทรสาร : 02-2125935   E-mail : swillwan@yahoo.com 
ส านักวัณโรค กรมควบคุมโรค 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักวัณโรค กรมควบคุมโรค 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางสาววิลาวรรณ  สมทรง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน: 02-2122279  โทรศัพท์มือถือ : 
    โทรสาร : 02-2125935   E-mail : swillwan@yahoo.com 



กรมควบคุมโรค 
 


