
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive summary) 
รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2561 

คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 

คณะที่ 2  เรื่อง การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ 
ตัวชี้วัด     : อัตราความสําเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่. 
เป้าหมาย  : มากกว่าหรือเทา่กับร้อยละ 85   
ผลลัพธ์  : ผลสําเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  

 อัตราความสําเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ (TB Treatment Success) ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ในภาพของประเทศและพ้ืนที่ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสําคัญสภาพปัญหาของพื้นที่  
วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ

ของโลกที่มีภาระวัณโรค วัณโรคที่สัมพันธ์กับการติดเช้ือเอชไอวี และวัณโรคด้ือยาหลายขนานสูง จากการคาดประมาณของ
องค์การอนามัยโลก ปี 2559 ประเทศไทยมีอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับมาเป็นซ้ํา 119,000 ราย ผู้ป่วยวัณ
โรคที่สัมพันธ์กับการติดเช้ือเอชไอวี 10,000 ราย และผู้ป่วยวัณโรคด้ือยาหลายขนาน 4,700 ราย   สํานักวัณโรค รายงาน
ผลการดําเนินงานวัณโรคของประเทศไทยปี 2559 พบว่า มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรค (ผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซ้ํา) 
70,114 ราย ผู้ป่วยวัณโรคที่สัมพันธ์กับการติดเช้ือเอชไอวี 6,794 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11 ของผู้ที่ได้รับการตรวจเชื้อเอช
ไอวี วัณโรคด้ือยาหลายขนาน 955 ราย และวัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก 13 ราย โดยมีผลสําเร็จการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทร้อยละ 80.5 ดังแผนภูมิที่ 1 และ 2 
 

แผนภูมิที ่1 จํานวนคาดประมาณเทียบกับจํานวนการรายงานผู้ป่วยวัณโรครายใหมแ่ละกลับเป็นซ้ําของประเทศไทย

ค่าคาดประมาณผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซ้ํา            จํานวนที่ค้นพบและถูกรายงาน 
ที่มา:  World Health organization (global tuberculosis report) 
  



แผนภูมิที ่2 ผลการรักษาวัณโรครายใหมแ่ละกลับเป็นซ้ําในประเทศไทยปีงบประมาณ 2545 - 2559 

ที่มา:  สํานักวัณโรค กรมควบคุมโรค  
จากรายงานผลการดําเนินงานวัณโรคของประเทศไทยปี 2559 จําแนกตามเขตสุขภาพ พบว่า มี 2  

เขตสุขภาพที่มีผลสําเร็จการรักษามากกว่าร้อยละ 85 คือ เขตสุขภาพที่  10 อุบลราชธานีและเขตสุขภาพที่ 9 
นครราชสีมา มีผลสําเร็จการรักษา สูงถึง ร้อยละ 86.62 และ ร้อยละ 85.30 ตามลําดับ  จากการวิเคราะห์ผลการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคของแต่ละเขต มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการที่ผลสําเร็จการรักษาวัณโรค 3 ปัจจัย คือ 1.) อัตราการเสียชีวิต   
2.) อัตราการขาดยา 3.) อัตราโอนออก โดยพบว่า  อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคสูง คือ  เขตสุขภาพที่  1 เชียงใหม่ 
อัตราขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคสูง คือ เขตสุขภาพที่  13 กรุงเทพมหานคร และอัตราโอนออกของผู้ป่วยวัณโรค คือ  
เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 5.30   
ความก้าวหนา้และสรุปผลการดําเนินงาน (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันควบคุมวัณโรคในระดับพ้ืนที่ทั้งที่เป็นหน่วย
บริการ โรงพยาบาล  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตสุขภาพ สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรค ซึ่งกระบวนการของการดําเนินงานในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)  ทุกหน่วยงานได้มีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา ช่องว่างของการดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมา เพ่ือนํามาสู่การกําหนดมาตรการที่จะ
ขับเคล่ือนผลสําเร็จของการรักษาวัณโรค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยในการกํากับติดตามประเมินความก้าวหน้า
และผลการดําเนินงานของมาตรการที่ได้มีการกําหนดขึ้นในการตรวจราชการรอบ ที่ 2  ของหน่วยงานในระดับจังหวัด  
ระดับเขตสุขภาพและระดับประเทศ  

ผลจากการดําเนินงานตามมาตรการ ของหน่วยงานในระดับเขตสุขภาพและระดับประเทศ (ข้อมูล ณ 
วันที่ 3 กันยายน 2561) พบว่า มีผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของเขตสุขภาพที่ 1-12  จํานวน 11,757 ราย  รักษาสําเร็จ จํานวน 9,386 ราย คิดเป็นร้อยละ 
79.8  อยู่ระหว่างการรักษา จํานวน 808 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.9 ซึ่งมีผู้ป่วยวัณโรคที่เสียชีวิตระหว่างการรักษา
จํานวน 1,018 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.7  และโอนออก จํานวน  204 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.7 เมื่อจําแนกรายเขต
สุขภาพจะเห็นได้ว่า เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ มีอัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17.2 
(159/925)   



แผนภูมิที่ 3 ร้อยละผลสําเรจ็ของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ทีข่ึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 จําแนกรายเขตสขุภาพ 

 
หมายเหตุ 
1.ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 12.30 น.  ที่มา http://www.tbcmthailand.net  
2.ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) ของโรงพยาบาลภาครัฐ ทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (ไม่รวมเอกชน) 

 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) “อัตราความสําเร็จการรักษาผู้ป่วย

วัณโรคปอดรายใหม่”(ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 12.30 น.)  จําแนกรายเขตสุขภาพ  
เขตสุขภาพ รักษาสําเร็จ กําลังรักษา เสียชีวิต ล้มเหลว ขาดยา โอนออก รวม 

จํานวน 
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จํานวน 
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จํานวน 
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จํานวน 
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จํานวน 
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จํานวน 
(ราย) 

ร้อย
ละ 

เขตที่ 1-12 9,386 79.8 808 6.9 1,018 8.7 65 0.6 276 2.3 204 1.7 11,757 
เขตที่ 1 614 66.4 104 11.2 159 17.2 2 0.2 23 2.5 23 2.5 925 
เขตที่ 2 463 74.9 64 10.4 68 11.0 1 0.2 12 1.9 10 1.6 618 
เขตที่ 3 414 79.0 32 6.1 57 10.9 7 1.3 8 1.5 6 1.1 524 
เขตที่ 4 819 76.9 87 8.2 64 6.0 8 0.8 54 5.1 33 3.1 1,065 
เขตที่ 5 827 79.6 93 9.0 68 6.5 3 0.3 15 1.4 33 3.2 1,039 
เขตที่ 6 1,148 85.3 40 3.0 98 7.3 11 0.8 32 2.4 17 1.3 1,346 
เขตที่ 7 974 83.5 74 6.3 93 8.0 3 0.3 16 1.4 6 0.5 1,166 
เขตที่ 8 766 76.5 110 11.0 90 9.0 3 0.3 23 2.3 9 0.9 1,001 
เขตที่ 9 1,034 78.4 105 8.0 106 8.0 8 0.6 34 2.6 32 2.4 1,319 
เขตที่ 10 815 85.5 48 5.0 59 6.2 7 0.7 11 1.2 13 1.4 953 
เขตที่ 11 754 85.8 16 1.8 81 9.2 3 0.3 18 2.0 7 0.8 879 
เขตที่ 12 758 82.2 35 3.8 75 8.1 9 1.0 30 3.3 15 1.6 922 
หมายเหตุ  .ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 12.30 น.  ที่มา http://www.tbcmthailand.net  

 
  



2. ปัจจัยความสําเร็จ (Key Success) 
1.การเร่งคน้หา ลดความล่าช้าในการวินิจฉัยและรักษา และพัฒนาคณุภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 

1) เร่งรัดค้นหาผู้ติดเช้ือวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 7 กลุ่ม และส่งตรวจทางอณูชีววิทยา 
2) เพ่ิมการค้นหาเชิงรุกผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ในสถานพยาบาล 
3) การขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต้กลไกของเขตสุขภาพ  service plan ของเขตสุขภาพและกลไก 

พชอ.ในระดับอําเภอ 
4) สื่อสารให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้านเสี่ยง  หรือตําบลเสี่ยง เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ และออกมา

ตรวจรักษาเร็วขึ้น 
5) ประชุมทบทวนกรณีผู้ป่วยเสียชีวิต (dead case conference) เพ่ือศึกษาบทเรียน วิเคราะห์สาเหตุการ

เสียชีวิต และนําไปสู่การวางแผนเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเสียชีวิตของผู้ป่วย 
6) ประชุมกรณีผู้ป่วยมีความรุนแรง หรือความซับซ้อนในการรักษา (case conference) เพ่ือศึกษา

บทเรียน วิเคราะห์แนวทางการการดูแลและป้องกันการเสียชีวิตของผู้ป่วย 
2.ดูแลรักษาโดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care)  และดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชพี 
เครือข่ายในพืน้ที่ และให้การช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

1) ดูแลแบบมีพ่ีเลี้ยงกํากับการกินยา (DOT) ต้องมีการติดตามจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกสัปดาห์ หากผู้
กํากับการกินยาไม่ใช่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  และมีการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชนโดยผสมผสานสห
วิชาชีพ เพ่ือเสริมกําลังใจ 

2) เน้นการดูแลผู้ ป่ วยเป็นรายบุคคล  (จัดทีมสหวิชาชีพเพ่ือประเมินสภาพผู้ ป่ วยทุกมิ ติ  (Case 
management) ในผู้ป่วยวัณโรคทุกรายcase manager) อย่างเป็นองค์รวม 

3) พิจารณาให้ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลในกลุ่มที่มีโอกาสเสียชีวิตสูงเช่น ผู้ที่มีโรคร่วม, อายุมากกว่า60ปี, ผู้ที่
มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  

4) จัดทีมสหวิชาชีพให้ความรู้ผู้ป่วยและช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ป่วยรับการ
รักษาจนครบ 

3.พัฒนาระบบการสง่ต่อและติดตามผลการรักษาทุกราย 
1) การให้ความสําคัญของผู้บริหาร และเครือข่ายการประสานการปฏิบัติงานจะดับจังหวัดถึงระดับอําเภอ 

ในการขับเคลื่อนงานวัณโรค  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2) ใช้ระบบรายงาน TBCM online ในการกํากับการดําเนินงาน 
3) วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์วัณโรค กําหนดมาตรการฯ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพ้ืนที่ เพ่ือ

นําเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
4) การว ิเคราะห  ์และสะท  ้อนข  ้อม  ูลไปกล  ับ โดยม  ีการตอบโต  ้/แลกเปล ี่ยนก  ันอย  ่างต  ่อเน ื่อง ซ ึ่งเน  ้น 

การทำงานเป็นทีมเดียวกันทั้งในระดับจังหว ัดและอำเภอ 
  



3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
มาตรการ ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงมาตรการ 
ลดการ
เสียชีวิต 

 ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างรักษา
วัณโรค : ส่วนมาก 2 เดือน
แรก ในกลุ่มสูงอายุและมี
โรคร่วม  โรคเรื้อรัง 

 การคัดกรองผู้ป่วยในกลุ่ม
เสี่ยงที่มารักษาที่
โรงพยาบาลมีความล่าช้า 
ทําให้พบวัณโรคเมื่อมี
อาการหนักแลว้ 

 คัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงวัณโรคในโรงพยาบาล วินิจฉัยที่รวดเร็ว
และขึ้นทะเบียนทุกราย  
 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคใน

สถานพยาบาล 
 ติดตามกํากับอย่างต่อเน่ืองด้วยกลไกของเขตสุขภาพ 

คณะกรรมการ service plan ของเขตสุขภาพและ พชอ. 
 -เน้นการประสานและติดตาม ผลการรักษาผู้ป่วยรายบุคคล โดย

การประเมินสภาพผู้ป่วยอย่างน้อยสัปดาห์ละคร้ัง โดยเจ้าหน้าที่
ระดับ รพ.สต. หรือทีม DOTs ในพ้ืนที ่
 - ประชุม Dead case conference เพ่ือพัฒนาแนวทางการดูแล

รักษาทีมสหวิชาชีพ 
 -เร่งรัดการส่งเสมหะตรวจทาง Molecular และการทดสอบความ

ไวของเช้ือต่อยาในกลุ่มเสี่ยง เพ่ือให้สามารถตรวจจับวัณโรคด้ือยา
ได้รวดเร็วขึ้น 
 สร้างและพัฒนาเครือข่าย อปท. /อสม./อสค. ให้ร่วมดําเนินงานคัด

กรอง/ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ รวมถึงร่วมดูแลผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน
ด้วย 

ลดการ
ขาดยา 

 การดูแลรักษาแบบมีพ่ีเลี้ยง 
(DOT) และ PCC ยังไม่
ครอบคลุมทุกราย 

 ผู้ป่วยสูงอายุและโรคร่วมมี
อาการไม่พึงประสงค์มาก 

 ใช้กลไกดูแลรกัษาโดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (PCC)  ดูแลผูป่้วย
แบบมีพ่ีเลี้ยง (DOT) อย่างใกล้ชิด 

 เฝ้าระวัง ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มอีาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
โดยทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายอย่างใหล้ชิด 

 การประสานงานและส่งต่อผู้ป่วย ติดตามการกินยาในระยะ
เข้มข้น (2 เดือน) และมีการเย่ียมบ้านโดย จนท.สธ. สัปดาห์ละ
ครั้ง เมื่อผู้ป่วยออกจากรพ 

 บูรณาการการดูแลผู้ป่วยวัณโรค/การติดตามเย่ียมบ้านโดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กับงาน Home Health Care / Home 
visit และงานเวชปฏิบัติโรคเรื้อรังอ่ืน ๆ 

การกํากับ
ติดตาม
ดูแลรักษา 

 การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน 
TBCM ล่าช้าส่งผลต่อการ
กํากับติดตาม 
 ระบบการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย

เพ่ือรักษาต่อยังขาดความ
ต่อเน่ือง 

 พัฒนาระบบข้อมูล กําหนดหลักเกณฑ์ในการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคใน
ระดับพ้ืนที่ เพ่ือการดูแลรักษาอย่างต่อเน่ือง 
 ใช้ระบบข้อมูล TBCM และหน่วยงานทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูล

เพ่ือกํากับติดตาม 

 



4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 

1) กําหนดให้ผู้ป่วยวัณโรคปอดทุกรายส่งเสมหะเพาะเช้ือและทดสอบความไวต่อยา (Universal 
sputum culture & DST)  โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณดําเนินการอย่างเพียงพอ 

2) ผลักดันเป็นนโยบายให้การถ่ายภาพรังสีทรวงอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นมาตรฐานคุณภาพบริการ
ในกลุ่มเสี่ยง 

3) กําหนดเป็นนโยบายให้กลุ่มเสี่ยงที่คัดกรองวัณโรคส่งตรวจวินิจฉัยวัณโรคด้วยเครื่อง Xpert 
MTB/RIF แทนการตรวจเสมหะด้วยกล้องจลุทรรศน์  โดย สปสช. ชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีสิทธิประกันสุขภาพ 

4) การ เช ื่อ มการท ำงาน ระหว  ่าง โร งพยาบาล เอกชนก  ับภาคร  ัฐ เพ ื่อให  ้เก  ิดระบบการ 
ดำเน ินงานร ่วมก ัน ได ้แก่ การค ้นหาผู ้ส ัมผ ัสร ่วมบ ้าน การกำก ับการก ินยา ( DOT) และ การติดตามการรักษา 

5) กําหนดมาตการดําเนินการกรณีผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยวัณโรคด้ือยาไม่ยอมกินยา และไม่ให้ความ
ร่วมมือการรักษาวัณโรค 

6) กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ควรกําหนดเป็นนโยบายข้อบังคับให้ผู้ต้องขังทุกรายต้องได้รับการ
ตรวจสุขภาพ  (ถ่ายภาพรังสีทรวงอก) ก่อนเข้าสู่เรือนจํา 
5. นวัตกรรมท่ีสามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 

1) Model 3C:   C1: Client ดู แ ล แ บ บ อ งค์ ร ว ม  C2: Care Team โด ย ที ม ส ห วิ ช า ชี พ  C3: 
Community ต่อเน่ืองและชุมชนมีส่วนร่วม และ Model 4S: Survey สํารวจ, Screening คัดกรอง, Searching 
ค้นหากลุ่มป่วย, Summary สรุปผล 

2) 2-2-2: 2 วันแรกข้อมูลถึง รพสต., 2 สัปดาห์แรกมีเจ้าหน้าที่กํากับกินยา, 2 เดือนแรกต่อเน่ืองและ
เข้มข้นและนวัตกรรมกล่อง 3 รัก หยุดวัณโรค “รักษาวัณโรค  รักษาอุณหภูมิ  รักษาสิ่งแวดล้อม” 

3) “Spot Map ในการกํากับการกินยาผู้ปวยวัณโรค หลังโรงพยาบาลพบผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ธารณสุข ลง
เย่ียมบ้านกํากับการกินยา และถ่ายรูปส่งเข้า Line สสจ., ทําการปักหมุดบน Google map 

4) การใช้ Mobile DOT ในการติดตามการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ทําให้มีผลสําเร็จของการรักษาครบตาม
แผนการรักษา 

5) จังหวัดกํากับ ติดตาม ดูแลผู้ป่วยวัณโรคด้ือยาหลายขนาน (XDR) ผ่าน Application lineโดยการใช้ 
Smart phone ในการส่ง Clip การรับประทานยาผ่าน  line application แบบ real time ให้กับเจ้าหน้าที่ รพสต  

6) การปักหมุดพ้ืนที่การดูแลผู้ป่วยโดยการใช้สีในการจัดแบ่งความรุนแรงของผู้ป่วย เพ่ือให้การดูแล
ผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดระดับการรายงาน 

6. ผู้รับผิดชอบ/ผูเ้ขียนรายงานผล 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ Email 

1 นายอรรถกร  จันทร์มาทอง นักวิชาการ
สาธารณสุข
ชํานาญการ

สํานักวัณโรค   
กรมควบคุมโรค 

02 2122279 ต่อ 
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auttagorn@gmail.com

 


