
แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง 
รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  

การพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ  า : วัณโรคปอด 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

วัณโรคปอด 
 

2. หัวข้อ 
          1.อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ ≥ 88 (รอบ 1/64 : ตค. – ธ.ค.2563)  
          2. ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ  า ร้อยละ ≥ 85 

 
3.สถานการณ์ 
 สถานการณ์วัณโรคในจังหวัดสุพรรณบุรี  มีจ านวนผู้ป่วยวัณโรครายงานการค้นพบจากฐานข้อมูล
TBCM  ในปี2560 ขึ นทะเบียนรักษาวัณโรค814 ราย เป็นการค้นพบร้อยละ 71.59 ของผู้ป่วยที่คาดว่าจะมี
(1,137ราย)            ปี2561 ขึ นทะเบียนรักษาวัณโรค  824 ราย เป็นการค้นพบร้อยละ  72.98 ของผู้ป่วยที่
คาดว่าจะมี(1,129ราย) 
ปี2562 ขึ นทะเบียนรักษาวัณโรค 816 เป็นการค้นพบร้อยละ 61.4 ของผู้ป่วยที่คาดว่าจะมี(1,329ราย)            
ค่าเป้าหมายผู้ป่วยที่คาดว่าจะมี ของWHO คือ 156/ประชากรแสนคนค้นพบไม่น้อยกว่าร้อยละ 82.5 
 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
1.ประเด็นหลัก/หัวข้อส าคัญของการนิเทศ : วัณโรค 

 ตัวชี วัด : อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ≥ 88(รอบ 1/64 : ตค. – ธ.ค.63)  
 

  2.สถานการณ ์  
 สถานการณ์วัณโรคในเขตพื นที่อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  ในปีงบประมาณ 2563 จากฐานข้อมูลTBCM        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563ในเขตอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี มีผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซ  าที่ขึ นทะเบียนรักษา     
จ านวน  223   ราย เป็นการค้นพบร้อยละ 86.77 ของผู้ป่วยที่คาดว่าจะมี 257 ราย ค่าเป้าหมายผู้ป่วยที่คาด
ว่าจะมีของWHO คือ 153 /แสนประชากร ค้นพบไม่น้อยกว่าร้อยละ82.5 
 

ตารางที่1 จ านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ขึ นทะเบียน(PA)ในเขตอ าเภอเมืองปีงบประมาณ 2563 
 

รายการ ผลงาน ร้อยละ 

ผู้ป่วยที่ขึ นทะเบียนทั งหมด 49 - 
รักษาหาย/รักษาครบ 43 87.76 

ก าลังรักษา - - 
ขาดยา 1 2.04 
เปลี่ยนวินิจฉัย 2 4.08 
เสียชีวิต 3 6.12 
รวม 49 100 



    ตารางที่ 2 ไตรมาสที่ 1 จ านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ขึ นทะเบียนในเขตอ าเภอเมืองปีงบประมาณ 2564 
     (1ตค.-31ธค.63) 
 

รายการ ผลงาน ร้อยละ 

ผู้ป่วยที่ขึ นทะเบียนทั งหมด 60 - 
รักษาหาย/รักษาครบ - - 
ก าลังรักษา 44 73.33 
ขาดยา 1 1.67 
ย้ายไปรับยาที่อ่ืน 12 20 
เปลี่ยนวินิจฉัย 1 1.67 
เสียชีวิต 2 3.33 
รวม 60 100 

      

     ที่มา : ที่มา NTIP วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
หมายเหตุ 1. ผู้ป่วยเสียชีวิต จ านวน 2 ราย มีสาเหตุการเสียชีวิตได้แก่1. ไม่ทราบสาเหตุ 2.เสียชีวิตจากวัณโรค  
             2. ผู้ป่วยโอนออก 12 ราย เป็นผู้ป่วยโอนออกไปต่างจังหวัด 1 รายได้แก่ รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์       
       ผู้ป่วยอีก 10  รายเป็นการโอนออกระหว่างโรงพยาบาลในจังหวัด 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการเร่งรัดผลส าเร็จของตัวชี วัด PA (Quick win) 
 จากมาตรการเร่งรัดผลส าเร็จของตัวชี วัด PA (Quick win) รายละเอียดดังตารางที่ 3 พบว่า  

1. ร้อยละของผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรคท่ีขึ นทะเบียนรักษาปีงบประมาณ 2563 ได้รับการคัด 
กรองด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกของจังหวัดสุพรรณบุรีคิดเป็น 34.06 ซึ่งในส่วนที่ยังไม่ได้รับการ x-ray นั น 
ส่วนใหญ่รอโครงการคัดกรองวัณโรคด้วยรถ x-ray เคลื่อนที่โดยขอรับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุน
สุขภาพต าบล คาดว่าจะด าเนินการประมาณไตรมาส 2 - 3  
 2. ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคที่มีผลตรวจยืนยัน (Bacteriologically confirmed) ที่มีประวัติการรักษา
มาก่อนมีผลทดสอบความไวต่อยารักษาวัณโรค (DST) โดยวิธีตรวจอณูชีววิทยาหรือวิธีเดิม (Conventional 
phenotypic method) ของคปสอ.เมืองคิดเป็น 71.29 รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 3 ร้อยละผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ นทะเบียนรักษาในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
ได้รับการคัดกรองด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก 
 

อ าเภอ 
ผู้สัมผัสวัณโรค 

(ราย) 
ผล x-ray 

ยังไม่ x-ray ร้อยละ 
ปกติ ผิดปกติ 

เมืองสุพรรณบุรี 138 47 3 91 34.06 
 

ที่มา ข้อมูล NTIP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 



ตารางที่ 4 จ านวนผู้ป่วยวัณโรคผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษาวัณโรคมาก่อนได้รับการทดสอบความไวต่อยา     
วัณโรค (DST) ของจังหวัดสุพรรณบุรีปี พ.ศ. 2564 
 

อ าเภอ 
2564 

ขึ นทะเบียน ส่งตรวจ DST มีผล DST ร้อยละ 

เมืองสุพรรณบุรี 101 89 72 71.29 
 

ที่มา ข้อมูล NTIP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
ทั งนี ได้มีการก าหนดประชากรกลุ่มเสี่ยงในการด าเนินการค้นหาคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค โดยเน้น

คุณภาพการคัดกรอง กล่าวคือประชากรกลุ่มเสี่ยงต้องด าเนินการคัดกรองด้วยวิธี X-ray ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 
65 ปีขึ นไปที่มีโรคร่วม (COPD, ไต, DM) กลุ่มผู้ป่วยติดเชื อ HIV, กลุ่มผู้ป่วย DM uncontrolled AIC≥7 หรือ 
FBS≥140, กลุ่มผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน, กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ า, แรงงานต่างชาติ กลุ่มบุคลากรสาธารณสุข  เป็น
ต้น รวมทั งสิ นเป็นจ านวน 3,848 ราย โดยของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพต าบลเพ่ือด าเนินการ X-
ray ปอดในกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม กลุ่มผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน และกลุ่มผู้ป่วย DM uncontrolled ส่วนใน
กลุ่มอ่ืนๆที่เหลือ ได้แก่กลุ่มแรงงานต่างด้าว กลุ่มบุคลากรสาธารณสุข และกลุ่มผู้ป่วย HIV ด าเนินการ X-Ray 
ที่โรงพยาบาลในพื นที่ ในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ าด าเนินการคัดกรองโดย โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
รายละเอียดดังตารางที่ 5 

 
ตารางที ่5 จ านวนเป้าหมายประชากรกลุ่มเสี่ยงในการค้นหาคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคปี 2564 
 

กลุ่มเสี่ยง เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1. ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน 138 47 34.6 
2. HIV 1,665 199 11.95 
3. Uncontrolled DM A1C > 7 หรือ FBS>140ทุกกลุ่มอายุ 1,475 394 26.71 
4. ผู้ต้องขังในเรือนจ า 3,160 ก าลังด าเนินการ 0 
5. แรงงานข้ามชาติ 1,575 ก าลังด าเนินการ 0 
6. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ นไปที่มีโรคเรื อรังร่วมด้วย (ไต COPD DM) 2,235 768 34.36 
7. บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 1,864 ก าลังด าเนินการ 0 

 

ที่มา แบบรายงานการการค้นหาคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคปี 2564 
 
 
 
 
 



4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 
  1. การเสียชีวิต สาเหตุที่ท าให้ผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิตสูงสุดได้แก่ การเสียชีวิตที่บ้านโดยไม่ทราบสาเหตุ 
เสียชีวิตด้วยวัณโรคและการเสียชีวิตจากการมีโรคประจ าตัวร่วมด้วย ในส่วนของกลุ่มอายุที่เสียชีวิตสูงสุดได้แก่
กลุ่มสูงอายุ 65 ปีขึ นไป ดังนั นในการด าเนินงานวัณโรคในปี 2564 จึงเน้นการค้นหาคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคใน
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคร่วมท าการคัดกรองด้วยวิธีการ X-Ray ปอด ซึ่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
สุขภาพต าบลในพื นที ่

 2. การค้นหาและขึ นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ผ่านมายังไม่บรรลุตามเป้าหมาย ท าให้ต้องมีการ 
เร่งรัดค้นหาคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงเพ่ิมมากขึ นด้วยวิธีการ X-ray กล่าวคือเน้นคุณภาพการคัดกรอง โดยจะมีการ 
ติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอทุกเดือน (คปสอ.) เน้นกลุ่มเป้าหมายที่
จะด าเนินการคัดกรองโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2561 - 2563) 
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่พบผู้ป่วยมากที่สุดจากการด าเนินงานปีที่ผ่านมา  
 
5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย 

/ความเสี่ยง 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

อัตราผู้ป่วยเสียชีวิตสูง  เน้นการดูแลก ากับการรักษาโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
จังหวัดมีการติดตามการเยี่ยมบ้านดูการกินยาของผู้ป่วยวัณ
โรคทุกไตรมาสซึ่งนอกจากจะลดอัตราการขาดยาแล้ว หาก
พบผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต (น  าหนักน้อย อาการ
ข้างเคียงจากยา) จะน ามา admit ทันที 

การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่มาขึ นทะเบียนยังต่ า
กว่าเกณฑ์เป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มเสี่ยงที่มา
รับการคัดกรองไม่ได้มีอาการแสดงของโรควัณ
โรค ท าให้ไม่ได้รับการวินิจฉัยเพิ่มเติม 

ด าเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายด้วยการเอกซเรย์
ทรวงอกโดยหน่วยงานเอกซเรย์ของรพ.จะเพ่ิมวันในการ
เอกซเรย์ในวันหยุดราชการ(เสาร์-อาทิตย์)เพ่ือให้การ
ค้นหาวินิจฉัยผู้ป่วยวัณโรคและขึ นทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่
เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมาย 

 

6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
  -จัดตั ง Group Line (คลินิกรักษ์ปอด) ในการประสานงานส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยจาก TB Clinic ไปสู่ สสจ. 
สสอ. รพท. รพช. รพสต. ในการติดตามเยี่ยมบ้าน ท า DOTS ที่มีความสะดวกรวดเร็ว 
 
 
 
 
 



7. ผู้รับผิดชอบ   
 

ชื่อผู้รับผิดชอบงาน ต าแหน่ง/กลุ่มงาน เบอร์โทร e-mail 

1.นางเพ็ญนภา ปรางสร นวก.สส.ช านาญการ/
เวชกรรมสังคม 

089- 
5501729 

Pennapha_iex@hotmail.com 

2.นางสาวจุไรรัตน์ ระวิพงษ์ พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ/ 
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก 

065- 
9844479 

Jrrrwp9@gmail.com 

3.นายอนุวัฒน์ พิพิธ นวก.สส.ช านาญการ/
สสอ.เมือง 

081- 
9811968 

Smung72@gmail.com 

4.นางสาวกัณฐิกา ขันธควร จพง.สส.ช านาญงาน/
เวชกรรมสังคม 

064- 
2694014 

Gantikakhan@gmail.com 

5.นางสาวชลธิชา ศรีโปฎก นวก.สส.ปฏิบัติการ/
เทศบาลเมือง 

062- 
6406333 

nooctc@gmail.com 

            

            

            

            


