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40.2 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงโด้รับการฌัดกรองวัณโรฌดว้ยวิธีการเอกซเรยต์าม

เกณฑ์ มีผลเอกซเรยผ์ิดปกติ และผลตรวจAFB เป็นลบ โด้รับการตรวจวินิจฉัย  

Gene Xpert (ร้อยละ 70) 803017 
ค านิยาม 1 ความส าเร็จการรักษา หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคที่มีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ  

1.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มีผลตรวจพบเช้ือวัณโรคทางห้องปฏิบัติการยืนยันเมื่อ
เริ่มการรักษา และต่อมาตรวจไม่พบเช้ือวัณโรคทางห้องปฏิบัติการอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษาและใน
เดือนสุดท้ายของการรักษา 

1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคที่รักษาครบก าหนดโดยไม่มีหลักฐานที่
แสดงว่าการรักษาล้มเหลว ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวไม่มีเอกสารที่แสดงผลการตรวจเสมหะในเดือนสุดท้ายของการรักษา 
ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษา เป็นลบรวมทั้งผู้ป่วยท่ีไม่ได้ตรวจหรือไม่มีผลตรวจ 
2 ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่ไม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อนและผู้ป่วยที่รักษาวัณโรคน้อยกว่า 1 
เดือน โดยไม่เคยขึ้นทะเบียนในแผนงานวัณโรคแห่งชาติ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

2.1 ผู้ป่วยที่มีผลตรวจยืนยันพบเช้ือ (Bacteriologically confirmed: B+) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีผลตรวจ
เสมหะเป็นบวก อาจจะเป็นการตรวจด้วยวิธี Smear microscopy หรือ culture หรือวิธี Molecular หรือ วิธีการ
อื่นๆที่องค์การอนามัยโลกรับรอง  

2.2 ผู้ป่วยท่ีวินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: B - ) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเสมหะ 
เป็นลบ แต่ท าการวินิจฉัยด้วยวิธีการตรวจเอ็กซเรย์รังสีทรวงอก หรือมีลักษณะทางคลินิกเข้าได้กับวัณโรค 
3 กลุ่มเป้าหมาย  
      3.1.การประเมินอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ คือ ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้น
ทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) ที่เป็นผู้ป่วยไทยและผู้ป่วยใน
เรือนจ า ท่ีรักษาในโรงพยาบาลรัฐท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่รวมโรงพยาบาลเอกชน 
      3.2.การประเมินร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (TB Treatment 
Coverage) คือ ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562–30 
กันยายน 2563) ที่เป็นผู้ป่วยไทยและผู้ป่วยในเรือนจ า ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน 
4 ระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค หมายถึง โปรแกรมบริหารจัดการข้อมลูรายป่วยวัณโรคระดับชาติ (โปรแกรม NTIP 
online) หรือ ระบบการจดัเก็บข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคผ่านระบบออนไลน์ หรือ ระบบรายงานผู้ป่วยท่ีทางกรมควบคุม
โรคก าหนด 

เกณฑ์เป้าหมาย : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวณัโรคปอดรายใหม่ 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 

85 85 85 
 

วัตถุประสงค ์ 1.เพื่อให้ผู้ติดเชื้อวณัโรคและผู้ป่วยวัณโรคเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในด้านการตรวจวินิจฉัย ป้องกัน ดูแลรักษาท่ี
ได้มาตรฐานและรักษาหายรักษาครบ 
2..เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพในการตรวจวินิจฉัย ป้องกัน ดูแลรักษาผูต้ิดเชื้อวณัโรคและผู้ป่วยวณั
โรคของสถานบริการสาธารณสุข 

ประชากร ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนของปีงบประมาณ 2563 ที่เป็นผู้ป่วยไทย และผู้ป่วยในเรือนจ า ที่รักษาใน

http://www.amno.moph.go.th/dashboard2020/report.php?id=803017
http://www.amno.moph.go.th/dashboard2020/report.php?id=803017
http://www.amno.moph.go.th/dashboard2020/report.php?id=803017
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กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาล 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู บันทึกข้อมูลผู้ป่วยวณัโรค ผ่านโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลรายป่วยวัณโรคระดับชาติ (โปรแกรม NTIP online) 

หรือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคผ่านระบบออนไลน์ หรือ ระบบรายงานผู้ป่วยท่ีทางกรมควบคุมโรค
ก าหนด  

แหล่งข้อมลู โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลรายป่วยวัณโรคระดับชาติ (NTIP online) หรือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค
ผ่านระบบออนไลน์ หรือ ระบบรายงานผู้ป่วยที่ทางกรมควบคุมโรคก าหนด 

การประเมินผล ประเมินผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือนแรก 
2.สูตรค านวณ
ตัวชี้วัด 

กลุ่มเสี่ยงวัณโรคที่ได้รับการคัดกรองในรายที่มีผลเอกซเรย์ผิดปกติ หรืออาการเข้าได้ให้เก็บเสมหะตื่นนอนตอนเช้า
ส่งตรวจ หากผลตรวจAFB เป็นลบ 3 ครั้ง ให้ส่งตรวจวินิจฉัย Gene Xpert 

สูตรค านวณ   =   (A/B) x 100 
2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 คะแนน 

70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 -89 ≥90 
 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองวัณโรคด้วยวิธีการเอกซเรย์ตามเกณฑ์ มีผลเอกซเรย์ผิดปกติ 
และผลตรวจAFB เป็นลบ ได้รับการตรวจวินิจฉัย Gene Xpert 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยงในฐานข้อมูล NTIP online มีผลเอกซเรย์ผิดปกติ และผลตรวจAFB เป็นลบ 
เกณฑ์การประเมิน :  ปี 2563  รอบ 6 เดือน โดยน าคะแนนที่ได้ทุกข้อมารวมกนัเทียบกับคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

65 – 69 คะแนน 70 – 74 คะแนน 75 - 79 คะแนน 80 – 84 คะแนน ≥85 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน :  ปี 2563  รอบ 12 เดือน โดยน าคะแนนที่ได้ทุกข้อมารวมกนัเทียบกับคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

65 – 69 คะแนน 70 – 74 คะแนน 75 - 79 คะแนน 80 – 84 คะแนน ≥85 คะแนน 

เอกสารสนับสนุน  1.แนวทางการด าเนินงานวัณโรคแห่งชาติ      
2.ระบบข้อมูลผู้ป่วยวณัโรครายบคุคล 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

 
Baseline data หน่วย

วัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
อัตราความส าเร็จการรักษาวัณโรคปอด

รายใหม*่* 
ร้อยละ 82.4 89.2 87.5 

 
หมายเหตุ  ** อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม ่ท่ีขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของแต่ละ
ปีงบประมาณ 2563 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ /ผู้
ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์ประภาส   วีระพล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรญิ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน 045 523 250 ต่อ 201  โทรศัพท์มือถือ  081-763 2543 
2. นายแพทย์ปฐมพงษ์  ปรุโปร่ง   ต าแหน่งนายแพทย์เช่ียวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน 045 523 250 ต่อ 201  โทรศัพท์มือถือ  081-548 7650 

ผู้รับผิดชอบการ 1. นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 
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รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
 

   โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@hotmail.com 
2. นางสาวอุไรวรรณ  กุมภิโร   นกัวิชาการสาธารณสุข 
   โทรศัพท์ 086-8787037       E-mail : uraiwankum234@gmail.com 

 


