
ความก้าวหน้าการขบัเคล่ือน

ตวัช้ีวดั มาตรการ เป้าหมาย การดาํเนินงาน
Performance Agreement : PA 2561

อตัราความสาํเรจ็การรกัษาผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย > ร้อยละ 85)

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานท่ี 4 การพฒันาตามโครงการพระราชดาํริและพืน้ท่ีเฉพาะ

สาํนักวณัโรค
7 พฤศจิกายน 2560

edit Nov 6 2017



ยุทธศาสตรท่ี 1 ลดตาย ยุทธศาสตรท่ี 2 ลดการขาดยา ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบการสงตอ

และติดตามผลการรักษาทุกราย

Situati

on/

Baseli

ne

Key 

Activit

y

1. การเรงคนหา ลดความลาชาในการวินิจฉัยและรักษา

2. พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคอยางตอเนื่อง 

(Continue quality improvement : CQI) 

1.ดู แลรั กษาโดยผู ป วยเป นศูนย กลาง (Patient 

Centered Care)

2. ดูแลผูปวยรวมกับทีมสหวิชาชีพ เครือขายในพ้ืนท่ี 

และใหการชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจและสังคม

1. พัฒนาระบบขอมูลผูปวยวัณโรครายบุคคลเพ่ือ

กํากับ ติดตาม และประเมินผลการรักษา

2. สรางเครือขายหรือศูนยกลางประสานการสงตอ

และติดตามผล (Referral center)   

Small 

Succ

ess

Strateg

y

KPI No.
Target / อตัราความสาํเรจ็การรกัษาผู้ป่วยวณัโรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย > ร้อยละ 85)

แผนงาน : การพฒันาตามโครงการพระราชดาํริและพื้นท่ีเฉพาะ 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ร. 10 (การดแูล ควบคมุ ป้องกนัวณัโรค)

Situation : ความสาํเรจ็ของการดแูลรกัษาผูป่้วยวณัโรคสะทอ้นคุณภาพของระบบบรกิาร

สาธารณสุข และควบคุมวณัโรคโดย ตดัวงจรการแพรก่ระจายเชือ้วณัโรค และป้องกนัเชือ้

วณัโรคดือ้ยา ปัจจบุนัอตัราความสาํเรจ็ของการรกัษาวณัโรคของประเทศไทยตํ่า เพยีงรอ้ย

ละ 80 ซึง่ไมส่งูพอทีจ่ะลดปัญหาวณัโรคทีเ่ป้าหมายรอ้ยละ 90 เน่ืองจากปัจจยัสําคญั 3

ประการ คอื (1) ผูป่้วยวณัโรคเสยีชวีติระหว่างการรกัษาสงู (2) การขาดนดัรบัยาอย่าง

ต่อเน่ือง และ (3) ไมม่กีารตดิตามประเมนิผลการรกัษา

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์

สถานการณ์ ขนาดปัญหากลุ่มเสีย่ง/

พื้นที่กลุ่มเป้าหมายและช่องว่างการ

ดําเนินงานพร้อมกําหนดมาตรการ

แนวทางแกไ้ข ปรบัปรงุ พฒันา

ร าย ง านผลกํ ากับแล ะติด ต ามกา ร

ดําเนินงานตามมาตรการที่กําหนด เพื่อ

ลกการตาย การขาดยาและพฒันาระบบ

การส่งต่อของพืน้ทีเ่ป้าหมาย

รายงานผลการกํ ากับและติดตามการ

ดําเนินงานตามมาตรการที่กําหนด เพื่อลด

การตาย  การขาดยาและพัฒนาระบบ

การส่งต่อของพืน้ทีเ่ป้าหมาย

อัตราความสําเร็จการรกัษาผู้ป่วยวัณ

โรคปอดรายใหม ่ ≥ รอ้ยละ 85 

** พ้ืนที่เปาหมาย : ระดับจังหวัดวิเคราะหรายอําเภอ / ระดับเขตสุขภาพ/สคร.วิเคราะหรายจังหวัด   และ ระดับประเทศวิเคราะหรายเขตสุขภาพ/สคร. 

ร้อยละผลสาํเรจ็การรกัษาผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหม่
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พฒันาการส่งต่อ

และติดตาม

ลดเสียชีวิต

ลดขาดยา

มาตรการ

มาตรการและกิจกรรมสาํคญั PA 2561

1.เร่งค้นหาและคดักรองในกลุ่มประชากร เส่ียงสงู

2.คดักรองด้วย X-ray และ ตรวจวินิจฉัยด้วย 

Molecular test

ใช้กลไกคณะกรรมการพฒันาสขุภาพชีวิต

ระดบัอาํเภอติดตาม

ใช้เทคโนโลยีและระบบข้อมลู

อิเลก็ทรอนิกสร์ายบคุคล 

เพ่ือติดตามและประเมินผลการรกัษาทกุราย

กิจกรรมสาํคญั
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edit Nov 6 2017

ความก้าวหน้าการขบัเคล่ือน PA 2561PA-TB 

2561

การส่ือสารและช้ีแจง การเสนอข้อสัง่การการเตรียมความพร้อม

ชีแ้จงมาตรการและ

วธิกีารขบัเคลื่อน PA

แก่ผูบ้รหิารกระทรวงฯ

ประชุมชีแ้จงแนวทาง

ตรวจราชการและกาํกบั

ตดิตาม คณะฯ 2

จดัทาํขอ้มลูพืน้ฐานและ

การรายงานตดิตามผล 

แยกรายเขต/จงัหวดั

ชีแ้จงมาตรการและทาํ

แผนงาน/วธิกีาร

ขบัเคลื่อน PA ใหแ้ก่

สคร.และหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

วเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน

และการรายงานตดิตาม

ผล แยกรายเขต/จงัหวดั

จดัทาํขอ้สัง่การ 

มาตรการและวธิกีาร

ขบัเคลื่อน PA ใหบ้รรลุ

เป้าหมาย 

เตรยีมประชุม VDO 

Conference  ขอ้สัง่การ

กบั สสจ. โดยมรีองปลดั

กระทรวงฯเป็นประธาน
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สรปุประเดน็ข้อสัง่การ
มาตรการและแนวทางการดาํเนินงานเพ่ือการบรรลุผลสาํเรจ็

1. สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัทุกแหง่ ตัง้“ศนูยป์ฏิบติัการยติุวณัโรคแห่งชาติ 

(National Operation Center for TB : NOC-TB” 

2. วางระบบการดแูลรกัษา กาํกบัติดตาม โดยเชื่อมโยงระบบขอ้มลูอเิลคทรอนิกส์

ผูป่้วยวณัโรครายบุคคล (TBCM) ใหเ้ป็นปัจจุบนั ใชก้ลไกคณะกรรมการพฒันา

คณุภาพชีวิตและระบบสขุภาพอาํเภอ  (พชอ.) ในการสนบัสนุนการดาํเนินงาน

ของทุกภาคสว่นในพืน้ที่

3. รายงานข้อมลูผูป่้วยวณัโรคในพืน้ท่ีท่ีรบัผิดชอบ ผา่นระบบ VDO Conference 

ตามชว่งระยะเวลาทีก่าํหนด ซึง่มปีลดักระทรวงสาธารณสขุ/รองปลดักระทรวง

สาธารณสขุ เป็นประธาน

4. วางระบบการส่งต่อ กาํกบัติดตามข้อมลูและผูป่้วยท่ีมีการส่งต่อรกัษาในพืน้ท่ี



edit Nov 6 2017

สรปุประเดน็ข้อสัง่การ
มาตรการและแนวทางการดาํเนินงานเพ่ือการบรรลุผลสาํเรจ็

โรงพยาบาลศนูย/์โรงพยาบาลทัว่ไป/โรงพยาบาลชมุชน

1. แต่งตัง้ทมีสหวชิาชพีเพือ่ดแูลรกัษารว่มกบัเครอืขา่ยในพืน้ที ่โดยผูป่้วยเป็น

ศนูยก์ลาง(Patient Centered Care) และสนบัสนุนการรกัษา ดว้ยการกระบวนการ

กนิยาแบบมพีีเ่ลีย้ง  

2. จดัใหม้ผีูจ้ดัการผูป่้วยแต่ละราย (Case manager) 

3. รกัษาผูป่้วยวณัโรคและวณัโรคดือ้ยาทุกรายดว้ยสตูรยาทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึการ

ดแูลรกัษาโรครว่มและอาการขา้งเคยีงจากการใชย้า

4. สง่ตรวจทดสอบความไวต่อยาแนวที ่1 (First line drug) และแนวที ่2 (Second line 

drug) ในผูป่้วยวณัโรคกลุม่เสีย่งดือ้ยาทุกราย



ตวัช้ีวดัการด าเนินงาน

เขตสุขภาพที9่



ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ปีงบประมาณ 2561

 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

ค านิยาม : 1) ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (B+และB -) หมายถึง ผู้ป่วยท่ีไมเ่คย

รักษาวัณโรคมาก่อน, รักษาวัณโรคน้อยกว่า 1 เดือน และ ไมเ่คยขึ้น
ทะเบียนในแผนงานวัณโรคแห่งชาติ

2) ความส าเร็จการรักษา หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคท่ีมีผลการรักษาหาย

รวมกับรักษาครบ



ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ปีงบประมาณ 2560 และ 2561



จ านวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษา รอบ 1/60 (ต.ค.-ธ.ค.59) 
น ามาประเมิน Conversion Rate (พค.2560) และ Success rate (ส.ค.2560)

จังหวัด จ ำนวนผู้ป่วย 

รอบ 1/60

Conversion Rate
ประเมิน ณ 31 พค.60

Success rate 
ประเมิน ณ 31 สค.60

นครรำชสีมำ 681 81% 71.22

ชัยภูมิ 386 86% 77.98

บุรีรัมย์ 448 84% 70.76

สุรินทร์ 459 86% 78.87

ภำพรวมเขต 1,974 84% 74.71

PA -TB
2560ช่ือตัวชี้วัด : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวณัโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า 



จ ำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษำ รอบ 1/61 (ต.ค.-ธ.ค.60) 
น ำมำประเมิน Conversion Rate (พค.2561) และ Success rate (ส.ค.2561)

จังหวัด จ ำนวนผู้ป่วย 

รอบ 1/61
* จ ำนวนผู้ป่วยท่ีขึ้นทะเบียน ตค 60

Conversion Rate

ประเมิน ณ พ.ค.2561 

Success rate

ประเมิน ณ ส.ค.2561

นครรำชสีมำ 93 0 0

ชัยภูมิ 65 0 0

บุรีรัมย์ 43 0 0

สุรินทร์ 82 0 0

ภำพรวมเขต 283 0 0

PA -TB
2561ชื่อตัวชี้วัด : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวณัโรคปอดรายใหม่

หมายเหตุ : * ข้อมูล จ านวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียน ในเดือน ตค 60 ประเภทผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ตามนิยามของตวัช้ีวัด



จ ำนวนผู้ป่วยท่ีข้ึนทะเบียนรักษำใน เดือนตุลำคม  รอบ 1/61 (ต.ค.-ธ.ค.60) แยกรำยโรงพยำบำล จ . นครรำชสีมำ

ที่มา : จ านวนผู้ป่วยที่ข้ึนทะเบียนรักษา 1-31 ตุลาคม 60 www.tbcmthailand.net   ณ วันที่ 7 พ.ย.60



จ ำนวนผู้ป่วยท่ีข้ึนทะเบียนรักษำใน เดือนตุลำคม  รอบ 1/61 (ต.ค.-ธ.ค.60) แยกรำยโรงพยำบำล จ . บุรีรัมย์

ที่มา : จ านวนผู้ป่วยที่ข้ึนทะเบียนรักษา 1-31 ตุลาคม 60 www.tbcmthailand.net   ณ วันที่ 7 พ.ย.60



จ ำนวนผู้ป่วยท่ีข้ึนทะเบียนรักษำใน เดือนตุลำคม  รอบ 1/61 (ต.ค.-ธ.ค.60) แยกรำยโรงพยำบำล จ . ชัยภูมิ

ที่มา : จ านวนผู้ป่วยที่ข้ึนทะเบียนรักษา เดือน ตุลาคม 60 www.tbcmthailand.net   ณ วันที่ 7 พ.ย.60



จ ำนวนผู้ป่วยท่ีข้ึนทะเบียนรักษำใน เดือนตุลำคม  รอบ 1/61 (ต.ค.-ธ.ค.60) แยกรำยโรงพยำบำล จ . สุรินทร์

ที่มา : จ านวนผู้ป่วยที่ข้ึนทะเบียนรักษา 1-31 ตุลาคม 60 www.tbcmthailand.net   ณ วันที่ 7 พ.ย.60



Together 

we will

END TB

Thank you.
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