ส่งผลต่อตัวชีว้ ัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2. โครงการควบคุมโรคติดต่อ
Leading Indicator
จังหวัด
15. อัตราความสําเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ํา (PA ปลัด 60,
ตรวจราชการ 60)
คํานิยาม
1. ความสําเร็จการรักษา หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคที่มีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ
1.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มีผลตรวจพบเชื้อวัณโรค
ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารยื น ยั น เมื่ อ เริ่ ม การรั ก ษา และต่ อ มาตรวจไม่ พ บเชื้ อ วั ณ โรคทาง
ห้องปฏิบัติการอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษาและในเดือนสุดท้ายของการรักษา
1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคที่รักษาครบ
กําหนดโดยไม่มี หลั ก ฐานที่แ สดงว่ า การรั ก ษาล้ม เหลว ซึ่งผู้ป่วยดังกล่า วไม่มีเ อกสารที่
แสดงผลการตรวจเสมหะในเดือนสุดท้ายของการรักษา ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอย่างน้อย
หนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษา เป็นลบรวมทั้งผู้ป่วยที่ไม่ได้ตรวจหรือไม่มีผลตรวจ
2. ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่ไม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อนและผู้ป่วยที่รักษา
วัณโรคน้อยกว่า 1 เดือน และไม่เคยขึ้นทะเบียนในแผนงานวัณโรคแห่งชาติ แบ่งเป็น 3
กลุ่ม คือ
2.1 ผู้ ป่ ว ยที่ มี ผ ลตรวจยื น ยั น พบเชื้ อ (Bacteriologically confirmed : B+)
หมายถึ ง ผู้ ป่ ว ยที่ มี ผ ลตรวจเสมหะเป็ น บวก อาจจะเป็ น การตรวจด้ ว ยวิ ธี Smear
microscopy หรือ culture หรือวิธี Molecular หรือ วิธีการอื่นๆที่องค์การอนามัยโลก
รับรอง
2.2 ผู้ป่วยที่วินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed : B - ) หมายถึง
ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเสมหะ เป็นลบ แต่ทําการวินิจฉัยด้วยวิธีการตรวจเอ็กซเรย์รังสีทรวงอก
หรือมีลักษณะทางคลินิกเข้าได้กับวัณโรค
2.3.วัณโรคนอกปอด (EP) หมายถึง การที่มีพยาธิสภาพของวัณโรคที่อวัยวะอื่นๆที่
ไม่ใช่เนื้อปอด
3. ผู้ป่วยวัณโรคกลับเป็นซ้ํา (Relapse) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดหรือวัณโรคนอกปอด
ที่การป่ วยครั้ งล่ าสุด มี ผ ลการรักษาหายหรื อรักษาครบ แต่กลับมาป่วยเป็นวัณโรคอี ก
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
3.1.ผู้ ป่ ว ยที่ มี ผ ลตรวจยื น ยั น พบเชื้ อ (Bacteriologically confirmed : B+)
หมายถึ ง ผู้ ป่ ว ยที่ มี ผ ลตรวจเสมหะเป็ น บวก อาจจะเป็ น การตรวจด้ ว ยวิ ธี Smear
microscopy หรื อ culture หรื อ วิ ธี Molecular หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ๆที่ อ งค์ ก ารอนามั ย โลก
รับรอง
3.2.ผู้ ป่ ว ยที่มี ผ ลตรวจยื น ยัน ไม่พ บเชื้ อ (Clinically diagnosed : B - ) หมายถึง
ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเสมหะ เป็นลบ หรือไม่มีผลตรวจ แต่ทําการวินิจฉัยด้วยวิธีการตรวจ
เอ็กซเรย์รังสีทรวงอก หรือมีลักษณะทางคลินิกเข้าได้กับวัณโรค
3.3.วัณโรคนอกปอด (EP) หมายถึง การที่มีพยาธิสภาพของวัณโรคที่อวัยวะอื่นๆที่
ไม่ใช่เนื้อปอด
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4.กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้าํ ของผู้ป่วยวัณโรคทุกกลุม่
5.ผู้ป่วยวัณโรคทุกกลุ่ม หมายถึง ผู้ป่วยไทย ผู้ป่วยไม่ใช่ไทย และผู้ป่วยในเรือนจํา ที่รักษา
ในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)
เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 85

ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 85

วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เงื่อนไขการคํานวณ

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 85

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 85

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 85

เพื่อประเมินผลการรักษาผู้ปว่ ยวัณโรค
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ํา ของผู้ป่วยวัณโรคทุกกลุม่ ทีข่ นึ้
ทะเบียนรักษาใน Cohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2559)
การจัดเก็บข้อมูลเลือก 1 วิธี จากแนวทางดังนี้
1.แบบฟอร์ม TB08 ที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วยทีข่ ึ้นทะเบียนและครบรอบรายงานในหนึ่งไตรมาส
ที่ประเมินได้ ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รายบุคคล หรือ โปรแกรมบริหารจัดการ
ผู้ป่วยวัณโรค (Tuberculosis Case Management :TBCM 2010) หรือโปรแกรม
TBCM online และส่งให้สํานักงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อส่งต่อให้กลุ่มเฝ้าระวังและ
พัฒนาข้อมูล สํานักวัณโรค รวบรวม เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ใช้รายงานให้กระทรวง
สาธารณสุข
2.แบบฟอร์ม TB08 ที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วยทีข่ ึ้นทะเบียนและครบรอบรายงานในหนึ่งไตรมาส
ที่ประเมินได้ และส่งให้สํานักงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อส่งต่อให้กลุ่มเฝ้าระวังและ
พัฒนาข้อมูล สํานักวัณโรค รวบรวม เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ใช้รายงานให้กระทรวง
สาธารณสุข
 แบบฟอร์ม TB08 หรือ
 ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รายบุคคล หรือ
 โปรแกรมบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค (TBCM 2010) หรือ
 โปรแกรม TBCM online
A = จํานวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ํา ของผู้ป่วยวัณโรคทุกกลุ่ม ทีข่ ึ้นทะเบียน
รักษาใน Cohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2560 โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวม
กับรักษาครบ (Completed)
B = จํานวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ํา ของผู้ป่วยวัณโรคทุกกลุ่ม ทีข่ ึ้นทะเบียน
รักษา ใน Cohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2560
(A/B) x 100
ไตรมาสที่ 2 หรือ ไตรมาส 3
 กลุ่มเป้าหมายและช่วงระยะเวลาที่นํามาประเมิน คือ ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับ
เป็นซ้ํา ของผู้ป่วยวัณโรคทุกกลุ่ม ทีข่ ึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ
2560 (ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2559) และครบรอบรายงานผลการรักษาไม่เกินวันที่ 31
สิงหาคม 2560
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 เนื่องจากผู้ป่วยวัณโรคกลับเป็นซ้ํา (Relapse) ของผู้ป่วยวัณโรคทุกกลุ่ม ที่ขึ้นทะเบียน
รักษาใน Cohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2559) จะมี
ระยะเวลาการรักษามากกว่าช่วงระยะที่จะสรุปผลการรักษา(Outcome) ในเดือน
สิงหาคม 2560 ในปีนี้จึงยกเว้นไม่นําผู้ป่วยวัณโรคกลับเป็นซ้ํา (Relapse) มารวม
ประเมินผลการรักษา(Outcome) โดยให้คดิ เฉพาะผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ เท่านั้น
 กรณีที่แพทย์มกี ารเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัย หรือ พบว่าเป็น Rifampicin resistant
Tuberculosis (RR-TB), Multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB) หรือ
Extensively drug resistant tuberculosis (XDR-TB) ก่อนสิ้นเดือนที่ 5 จะไม่ถูก
นํามานับรวมอยู่ในตัวหาร “B” เพื่อคิดคํานวณอัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรค
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 - 2564 :
รอบ 3 เดือน
ร้อยละ 85
วิธีการประเมินผล :

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 85

รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 85

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 85

เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้อัตราความสําเร็จในการรักษาแยกเป็นระดับจังหวัด และเขตสุขภาพ
ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนตามอัตราความสําเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้ํา ที่ขึ้นทะเบียนและครบรอบรายงานในหนึ่งไตรมาสที่ประเมินได้
1 คะแนน
<81

2 คะแนน
82

3 คะแนน
83

4 คะแนน
84

5 คะแนน
>85

เอกสารสนับสนุน :

1.แนวทางการดําเนินงานวัณโรคแห่งชาติ
2.แบบฟอร์ม TB08
3.ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รายบุคคล หรือ โปรแกรมบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค
(Tuberculosis Case Management :TBCM 2010) หรือโปรแกรม TBCM online
4.ระบบแจ้งกลับผลการดําเนินงานวัณโรค (www.tbthailand.org/data )

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

Baseline
หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
อัตรา
ร้อยละ
81.4
80.4
ยังไม่ครบ
ความสําเร็จ
กําหนดการ
การรักษา
ประเมินและ
วัณโรค
รายงาน
สํานักวัณโรค กรมควบคุมโรค
1. แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์
ผู้อํานวยการสํานักวัณโรค
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-2129187
โทรศัพท์มือถือ : 084 6056710
โทรสาร : 02-2125935
E-mail : phalin1@hotmail.com

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
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หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทําข้อมูล

2. นายสุขสันต์ จิตติมณี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-2129187
โทรศัพท์มือถือ : 086-9005645
โทรสาร : 02-2125935
E-mail : ssthaitb@yahoo.com
3. นายอรรถกร จันทร์มาทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-2122279 ต่อ 1211 โทรศัพท์มือถือ : 089 7990963
โทรสาร : 02-2125935
E-mail : auttagorn@gmail.com
4. นางสาววิลาวรรณ สมทรง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-2122279
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-2125935
E-mail : wilwan@yahoo.com
แนวทางการประเมินผล
1 ระดับสํานักวัณโรค
ประเมินจากอัตราความสําเร็จการรักษาผู้ปว่ ยวัณโรครายใหม่ ของผู้ป่วยวัณโรค
ทุกกลุ่ม ที่ขนึ้ ทะเบียนรักษาใน Cohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่ตุลาคมธันวาคม 2559) ในภาพรวมของประเทศ
2 ระดับสํานักงานป้องกันควบคุมโรค
ประเมินจากอัตราความสําเร็จการรักษาผู้ปว่ ยวัณโรครายใหม่ ของผู้ป่วยวัณโรค
ทุกกลุ่ม ที่ขนึ้ ทะเบียนรักษาใน Cohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่ตุลาคมธันวาคม 2559) ในระดับพื้นที่
3 ระดับจังหวัด
ประเมินจากอัตราความสําเร็จการรักษาผู้ปว่ ยวัณโรครายใหม่ ของผู้ป่วยวัณโรค
ทุกกลุ่ม ที่ขนึ้ ทะเบียนรักษาใน Cohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่ตุลาคมธันวาคม 2559) ในภาพของหน่วยงาน/หน่วยบริการภายในจังหวัด

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

1. นางสาววิลาวรรณ สมทรง
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-2122279
โทรสาร : 02-2125935
กรมควบคุมโรค

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail : wilwan@yahoo.com

Template ตัวชี้วดั 15. อัตราความสําเร็จการรักษาผู้ปว่ ยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ํา

ตารางข้อมูลพืน้ ฐานอัตราความสําเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ํา ที่เป็นคนไทย
ไทย และเรือนจํา 3 ปี ย้อนหลังที่ถูกรายงานการค้นพบ ปี 2558
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สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรค
ประเทศ
1 เชียงใหม่
2 พิษณุโลก
3 นครสวรรค์
4 สระบุรี
5 ราชบุรี
6 ชลบุรี
7 ขอนแก่น
8 อุดรธานี
9 นครราชสีมา
10 อุบลราชธานี
11 นครศรีธรรมราช
12 สงขลา
13 สปคม.

ข้อมูลพืน้ ฐานอัตราความสําเร็จการรักษา
3 ปี ย้อนหลัง
2556
2557
2558 ค่าเฉลี่ย*
81.4
81.4
80.4
81.1
69.4
72.7
69.0
70.3
80.3
76.6
77.8
78.2
83.0
79.3
83.0
81.7
82.0
79.8
79.9
80.5
83.2
83.6
83.0
83.3
82.6
82.4
80.9
81.9
85.2
83.5
80.3
82.9
87.3
86.0
83.0
85.4
89.2
88.3
86.4
88.0
88.3
87.1
85.2
86.7
76.8
76.6
77.3
76.9
81.5
82.7
82.9
82.4
74.9
77.7
73.8
76.2

ค่าเป้าหมาย
(%)
2560
>85
>72
>83
>85
>82
>86
>83
>85
>86
>85
>87
>78
>84
>74

หมายเหตุ ข้อมูลพื้นฐานอัตราความสําเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ํา ที่เป็นคนไทย
ไทย และเรือนจํา 3 ปี ย้อนหลัง ซึ่งแยกรายจังหวัดตรวจสอบได้จาก www.tbthailand.org/data
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