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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2566 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 

ลำดับ ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

1 อัตราความสำเร็จ
การรักษาผู้ป่วยวัณ
โรคปอดรายใหม่   
1.1 อัตรา
ความสำเร็จการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรค
ปอดรายใหม่ 
1.2 อัตราความ
ครอบคลุมการขึ้น
ทะเบียนของผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้ำ 

งานเอดส์ 
วัณโรค 
และ
โรคติดต่อ
ทาง
เพศสัมพันธ์ 

 
 
 
≥ ร้อยละ 
88 
 
 
≥ ร้อยละ  
90 

  / นางเกษณี    
ไชยเพชร 

 
 
 
2 
 
 
 
6 

2 ร้อยละของผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีรายใหม่ได้รับ
การรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัสอย่างต่อเนื่อง 

งานเอดส์ 
วัณโรค 
และ
โรคติดต่อ
ทาง
เพศสัมพันธ์ 

≥ ร้อยละ 95  /  นางณัฐชญา 
รามจันทร์ 

10 

3 ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน
ศูนย์บริการชุมชน 
(Drop In Center : 
DIC) 

งานเอดส์ 
วัณโรค 
และ
โรคติดต่อ
ทาง
เพศสัมพันธ์ 

ระดับ 5  /  นางณัฐชญา 
รามจันทร์ 

13 
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ปีงบประมาณ 2566 
งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

รหัสตัวช้ีวัด 1501.1 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

1. อัตราสําเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งานเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( √ ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

(   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(√ ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence 

แผนที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 2.โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ  โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( √ ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด 1 ความสําเร็จการรักษา หมายถึง ผูปวยวัณโรคท่ีมีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ      

      1.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผูปวยวัณโรคปอดที่มีผลตรวจพบเชื้อวัณโรค 
ทางหองปฏิบัติการยืนยันเมื่อเริ่มการรักษา และตอมาตรวจไมพบเชื้อวัณโรคทาง หอง
ปฏิบัติการอยางนอยหนึ่งครั้ง กอนสิ้นสุดการรักษาและในเดือนสุดทายของการรักษา  
      1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผูปวยวัณโรคที ่รักษาครบ 
กําหนดโดยไมมีหลักฐานที่แสดงวาการรักษาลมเหลว ซึ่งผู้ปวยดังกลาวไมมีเอกสารที่ 
แสดงผลการตรวจเสมหะในเดือนสุดทายของการรักษา ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอยางนอย
หนึ่งครั้งกอนสิ้นสุดการรักษาเปนลบ รวมทั้งผูปวยที่ไมไดตรวจหรือไมมีผลตรวจ  
2 ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม หมายถึง ผูปวยที่ไมเคยรักษาวัณโรคมากอนและผูปวยที่
รักษาวัณโรคนอยกวา 1 เดือน โดยไมเคยข้ึนทะเบียนในแผนงานวัณโรคแหงชาติ        แบ
งเปน 2 กลมุ คือ  
       2.1ผูป่วยที่มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ (Bacteriologically confirmed: B+) หมายถึง  
ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเสมหะเปนบวก อาจจะเปนการตรวจดวยวิธี Smear microscopy 
หรือ culture หรือวิธี Molecular หรือ วิธีการอ่ืนๆที่องคการอนามัยโลกรับรอง   
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       2.2 ผูปวยที่วินิจฉัยดวยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: B - ) หมายถึง       
ผูปวยที่มีผลตรวจเสมหะเปนลบหรือไม่มีผลตรวจ  แตทําการวินิจฉัยดวยวิธีการตรวจ
เอ็กซเรยรังสีทรวงอก หรือผลการตรวขชิ้นเนื้อผิดปกติเข้ากับวัณโรค ร่วมกับมีลักษณะ
ทางคลินิกเขาได้กับวัณโรค และแพทย์ตัดสินใจรักษาด้วยสูตรยาวัณโรค 
 
 
3 กลมุเปาหมาย  
      3.1.การประเมินอัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม  คือ          ผู
ปวยวัณโรคปอดรายใหมที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ 2566 (เดือน 
ตุลาคม – ธันวาคม 2565) ที่เปนผูปวยไทย ไม่ใช่คนไทยและผู้ปวยในเรือนจํา ที่รักษาใน
โรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไมรวมโรงพยาบาลเอกชน 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

88 88 88 88 88 

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้ผูมีอาการสงสัย ผู้ที่น่าจะเป็นวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรค เขาถึงระบบบริการ
สุขภาพ การตรวจวินิจฉัยวัณโรคอย่างรวดเร็ว ลดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค ไดรับการ
ดูแลรักษาท่ีได้มาตรฐานและรักษาหายรักษาครบ  

2..เพ่ือผู้ป่วยวัณโรค เข้าถึงระบบการรักษาตามแนวทางการควบคุมวัณโรค 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผูปวยวัณโรคปอดรายใหมที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ 2566         

(1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565)  ที่เปนผูปวยไทย ไม่ใช่คนไทยและผูปวยในเรือนจํา ที่
รักษาใน โรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไมรวมโรงพยาบาล
เอกชน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  บันทึกขอมูลผูปวยวัณโรค ผานโปรแกรมบริหารจัดการขอมูลวัณโรคแห่งชาติ ( NTIP : 
National Tuberculosis information Program)  

แหล่งข้อมูล โปรแกรมบริหารจ ัดการข อมูลว ัณโรคแห่งชาติ ( NTIP : National Tuberculosis 
information Program) 

1 สูตรคำนวณตัวชี้วัด อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1  
ของปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) คำนวณจาก 

สูตรคำนวณ   =   (A/B) x 100 
รายการข้อมูล 1 A =  จํานวนผปูวยวัณโรคปอดรายใหม ที่ข้ึนทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของ ปงบประมาณ 

2566 (1 ตุลาคม –31 ธันวาคม 2565) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษา
ครบ (Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษาวันที่ 30 กันยายน 2566 
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รายการข้อมูล 2 B =  จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 
2566 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565)  

ระยะเวลาประเมินผล ▪  ระยะเวลาประเมินผลในไตรมาสที่ 4  
▪ ครบรอบรายงานและประเมินผล วันที่ 30 กันยายน 2566  

▪ ติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ ทุกไตรมาส 

เงื่อนไขการคำนวณ 1. การประเมินผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค ไม่นับรวม  
  1.1 ผู ้ป่วยวัณโรคกลับเป็นซ้ำ (Relapse) ที ่เป็นผู ้ป่วยที ่มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ 

(Bacteriologically confirmed: B+) ผู้ป่วยที่วินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically 

diagnosed: B -) และผู้ป่วยวัณโรคนอกปอดทั้งรายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ที่ขึ้นทะเบียน

รักษาในไตรมาส ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม- 31ธันวาคม 2565)  

      1.2 กรณีท่ีแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัย หรือ พบว่าเป็น Rifampicin resistant 
Tuberculosis(RR-TB),Multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB) หรือ 
Extensively drug resistant tuberculosis (XDR-TB) ก่อนสิ้นเดือนที่ 5 จะไม่ถูกนำมา
นับรวมอยู่ในตัวหาร “B” เพ่ือคิดคำนวณอัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ปอดรายใหม่ 

เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.วิเคราะห์สถานการณ์ ขนาดและ
ปัญหา ความรุนแรงของปัญหาและ
ปัญหาอุปสรรค 
2.จัดทำแผนงานเพ่ือลดการ
เสียชีวิต การขาดยาและติดตาม
ผลการรักษา 

-ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ   
-อัตราการเสียชีวิต และอัตราการขาดยา 
รวมกัน  
≤ ร้อยละ 10 

 

-อัตราความสำเร็จการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด
รายใหม่ ≥ ร้อยละ  88 
 

วิธีการประเมินผล  ใช้อัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 
ของปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) แยกเป็นระดับอำเภอ 

เอกสารสนับสนุน 1.แนวทางการดำเนินงานวัณโรคประเทศไทย พ.ศ.2564      
2.โปรแกรมบริหารจัดการขอมูลวัณโรคแห่งชาติ (NTIP : National Tuberculosis 
information Program)  

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 
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อัตราความสำเร็จใน
การรักษาผู้ป่วยวัณ
โรคปอดรายใหม่ 
(Success rate) 

ร้อยละ 94.19 90.67 90.53 80.00 88.24 

หมายเหตุ อัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนในไตรมาส
ที่ 1 ของแต่ละปีงบประมาณ 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล  นางเกษณี    ไชยเพชร    โทรศัพทท์ี่ทำงาน :   074-613127 ต่อ 309
โทรศัพท์มือถือ :   089-9755512   E-mail : K.chaipet@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

งานเอดส์  วัณโรค  และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน 1.อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม ่

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 ช่วงเปอร์เซ็นต์ = 0.2 คะแนน 
ร้อยละ    ≤70 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 75 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 80 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 85 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ ≥90 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นางเกษณี    ไชยเพชร   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 309 
โทรศัพท์มือถือ :   089-9755512 E-mail :  K.chaipet@gmail.com  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้างาน) 

ชื่อ – สกุล :  นางณัฐชญา   รามจันทร ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 309 
โทรศัพท์มือถือ :  081-9597912 E-mail : natchaya.ak@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :  นางอภญิญา   เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 202 
โทรศัพท์มือถือ :    E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1501.2 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

2. อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งานเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( √  ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

(   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
( √ ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 2.โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( √ ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด 1.ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ  หมายถึง 

อัตราการตรวจพบและขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ใน
ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) เทียบกับ ค่าคาด
ประมาณอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรค (143 ต่อประชากรแสนคน) 
1.1 ผูปวยวัณโรครายใหม (New) หมายถึง ผูปวยที่ไมเคยรักษาวัณโรคมากอนและผูป
วยที่รักษาวัณโรคนอยกวา 1 เดือน ไม่ว่าจะเป็น วัณโรคปอด วัณโรคนอกปอด (B+ 
หรือ B-) 
       1.1.1 ผปูวยที่มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ (Bacteriologically confirmed: B+) 
หมายถึง ผู้ปวยที่มีผลตรวจเสมหะเปนบวก อาจจะเปนการตรวจดวยวิธี Smear 
microscopy หรือ culture หรือวิธี Molecular หรือ วธิีการอ่ืนๆที่องคการอนามัย
โลกรับรอง   
       1.1.2 ผปูวยที่วินิจฉัยดวยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: B - ) 
หมายถึง ผูปวยที่มีผลตรวจเสมหะเปนลบหรือไม่มีผลตรวจ  แตทําการวินิจฉัยดวย
วิธีการตรวจเอ็กซเรยรังสีทรวงอก หรือผลการตรวขชิ้นเนื้อผิดปกติเข้ากับวัณโรค 
ร่วมกับมลีักษณะทางคลินิกเขาได้กับวัณโรค และแพทย์ตัดสินใจรักษาด้วยสูตรยาวัณ
โรค1.2 ผู้ป่วยกลับเป็นซ้ำ (Relapse) หมายถึง ผู้ป่วยที่เคยรักษาและได้รับการ
ประเมินผลว่ารักษาหายหรือรักษาครบ  แต่กลับมาป่วยเป็นวัณโรคซ้ำ ไม่ว่าจะเป็น วัณ
โรคปอด วัณโรคนอกปอด ( B+ หรือ B- )  
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2.ค่าคาดประมาณอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรค (รายใหม่และกลับเป็นซ้ำ) หมายถึง 
อุบัติการณ์วัณโรค (143 ต่อประชากรแสนคน) หรือจำนวนคาดประมาณผู้ป่วยวัณโรค
(103,000 ราย)ในประเทศไทยจากข้อมูลรายงานขององค์การอนามัยโลก
(WHO,Global Tuberculosis Report 2021) 
 
3 กลมุเปาหมาย  
      3.1.การประเมินอัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนผูปวยวัณโรครายใหมและ
กลับเปนซ้ำ (TB Treatment Coverage) คือ ผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำที่
ขึ้นทะเบียนในปงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565–30 กันยายน 2566) ที่เปนผูปวย
ไทย ไม่ใช่คนไทยและผูปวยในเรือนจํา ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

90 90 90 90 90 

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้ผูมีอาการสงสัย ผู้ที่น่าจะเป็นวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรค เขาถึงระบบ
บริการสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยวัณโรคอย่างรวดเร็ว ลดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค ได
รับการดูแลรักษาท่ีได้มาตรฐานและรักษาหายรักษาครบ  

2..เพ่ือผู้ป่วยวัณโรค เข้าถึงระบบการรักษาตามแนวทางการควบคุมวัณโรค 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผูปวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ขึ้นทะเบียน ในปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 

2565 – 30 กันยายน 2566) ที่เปนผูปวยไทย ไม่ใช่คนไทยและผูปวยในเรือนจํา ที่
รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาล
เอกชน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกขอมลูผูปวยวัณโรค ผานโปรแกรมบริหารจัดการขอมูลวัณโรคแห่งชาติ ( NTIP : 
National Tuberculosis information Program) 

แหล่งข้อมูล โปรแกรมบริหารจัดการขอมูลวัณโรคแห่งชาติ ( NTIP : National Tuberculosis 
information Program) 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด อัตราความครอบคลุมการขึ ้นทะเบียนของผู ้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ                   
(TB Treatment Coverage)  ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2566 ( 1 ตุลาคม 2565 
–30 กันยายน 2566) คำนวณจาก 
      สูตรคำนวณ   =   (A/B)  x 100  

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู ้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB Treatment Coverage) ที่
ค้นพบและข้ึนทะเบียนในปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565–30 กันยายน 2566) 
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รายการข้อมูล 2 B = จำนวนคาดประมาณผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ทีข่ึ้นทะเบียนใน 
ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)  
คิดจากอัตรา 143 ต่อประชากรแสนคน 
หมายเหตุ  ข้อมูลประชากรอ้างอิงจากฐานข้อมูล HDC 

ระยะเวลาประเมินผล ▪ ระยะเวลาประเมินผลในไตรมาสที่ 4  
▪ ครบรอบรายงานและประเมินผล วันที่ 30 กันยายน 2566  

▪ ติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ ทุกไตรมาส 

เงื่อนไขการคำนวณ - 
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 22 ร้อยละ 44  ร้อยละ 66 ร้อยละ 90 

วิธีการประเมินผล  ใช้อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ  ใน
ปีงบประมาณ 2566 ( 1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566) แยกเป็นระดับอำเภอ 

เอกสารสนับสนุน 1.แนวทางการดำเนินงานวัณโรคประเทศไทย พ.ศ.2564    
2.โปรแกรมบริหารจัดการขอมูลวัณโรคแห่งชาติ (NTIP : National Tuberculosis 
information Program) 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

อัตราความครอบคลุม
การขึ้นทะเบียนของ
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
และกลับเป็นซ้ำ (TB 
Treatment  
Coverage) 

ร้อยละ 58.57 51.9
6 

64.03 53.73 56.08 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล  นางเกษณี    ไชยเพชร    โทรศัพทท์ี่ทำงาน :   074-613127 ต่อ 309 
โทรศัพท์มือถือ :  089-9755512   E-mail : K.chaipet@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

งานเอดส์   วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

mailto:K.chaipet@gmail.com
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วิธีการให้คะแนน อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ 
 (TB Treatment  Coverage) 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 ช่วงเปอร์เซ็นต์ = 0.1 คะแนน 

ร้อยละ ≤50 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 60 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 70 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 80 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ ≥90 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นางเกษณี    ไชยเพชร   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 309  
โทรศัพท์มือถือ :   089-9755512 E-mail :  K.chaipet@gmail.com  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้างาน) 

ชื่อ – สกุล :  นางณัฐชญา   รามจันทร์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 309 
โทรศัพท์มือถือ :  081-9597912 E-mail : natchaya.ak@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :  นางอภิญญา   เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 202 
โทรศัพท์มือถือ :    E-mail : ...................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1502 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งานเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (  / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

(   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่  
โครงการที่ โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำ 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หมายถึงที่มีผลตรวจ Anit-HIV Positive 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ หมายถึงท่ีมีผลตรวจ Anit-HIV Positive และข้ึนทะเบียน
โปรแกรมฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
(NAP Web Report) ในปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

95 95 95 95 95 

วัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามการเข้าถึงระบบบริการการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ติดเชื้อ           
เอชไอวีรายใหม่ ตามสิทธิประโยชน์และแนวทางการดูแลรักษาในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอ
วี 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนในปีงบประมาณ 2566  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานผลการดำเนินการจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (NAP Web Report) 

แหล่งข้อมูล โปรแกรมบริการข้อมูลสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี (NAP Web Report) 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ที่มีผลตรวจเอชไอวี (Positive) รายใหม่ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้าน

ไวรัส 
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รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ที่มีผลตรวจเอชไอวี (Positive) รายใหม่ 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  จำนวนผู้ที่มีผลตรวจเอชไอวี (Positive) รายใหม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านฯ x 100 

จำนวนผู้ที่มีผลตรวจเอชไอวี (Positive) รายใหม่ 
ระยะเวลาประเมินผล - ระยะเวลาประเมินผลในไตรมาสที่ 4 

- ครบรอบรายงานและประเมินผล วันที่ 30 กันยายน 2566 
- ติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามมาตรการทุกไตรมาส 

เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

รอบ 3 
เดือน 

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 
เดือน 

วิเคราะห์
ข้อมูลและ
สถานการณ์
การติดเชื้อ
เอชไอวีราย
ใหม่ 

ติดตามการดำเนินงาน 
ร้อยละผู้ที่มีผลตรวจ 
Anit-HIV (Positive) 
รายใหม่ได้รับการรักษา

ด้วยยาต้านไวรัส  ≥ 
70 

ติดตามการดำเนินงาน 
ร้อยละผู้ที่มีผลตรวจ 
Anit-HIV (Positive) 
รายใหม่ได้รับการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัส  ≥ 80 

ผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีรายใหม่
ได้รับการ
รักษาด้วยยา
ต้านไวรัส  
ร้อยละ≥95 

 
วิธีการประเมินผล  ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านฯ ( 1 ตุลาคม 2565 – 

30 กันยายน 2566) แยกเป็นระดับอำเภอ 
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลงาน (ร้อยละ) <80 80-84 85-89 90-94 ≥95  

เอกสารสนับสนุน  
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีราย
ใหม่ได้รับการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัส 

ร้อยละ 90.97 92.96 94.37 82.57 93.18 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล นางณัฐชญา รามจันทร์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7461 3127 ต่อ 309 
โทรศัพท์มือถือ :   0 8195 97912   E-mail : natchaya.ak@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
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ร้อยละ       <80 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 80-84 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  85-89 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      90-94 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ ≥95 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ– สกุล :นางณัฐชญา  รามจันทร์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 309 
โทรศัพท์มือถือ :  0 8195 9791 2 E-mail : natchaya.ak@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้างาน) 

ชื่อ– สกุล :นางณัฐชญา  รามจันทร์   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 309 
โทรศัพท์มือถือ :  0 8195 9791 2  E-mail : natchaya.ak@gmail.com  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : น.ส.อภิญญา เพ็ชรศรี   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 202  
โทรศัพท์มือถือ :    E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1503 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์บริการชุมชน (Drop In Center : DIC) 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งานเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (  ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

(   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
( /  ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P 
Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่  
โครงการที่ โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำ 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด ศูนย์บริการชุมชน (Drop In Center) เป็นการจัดบริการเอชไอวี เอดส์ โรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์และวัณโรค  
เกณฑ์เป้าหมาย เพื ่อพัฒนาหน่วยบริการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เข้าถึงและครอบคลุม

ประชากรเป้าหมายประกอบด้วย ๕ กิจกรรม ดังนี้ 
     1. มีการจัดตั้งศูนย์บริการชุมชนในระดับพ้ืนที่ 
     2. ศูนย์บริการชุมชนดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน ๔ ด้าน 
     3. ศูนย์บริการชุมชนมีการจัดบริการตรวจคัดกรองเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ แก่กลุ่มประชากรหลัก ประชากรรอง     
     4.ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน โดยสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง 
     5. ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน โดยกรมควบคุมโรค 

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์หลักในการขยายพ้ืนที่บริการให้ครอบคลุม เข้าถึงกลุ่มประชากรหลัก เพ่ือ
ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการ ได้รับความสะดวกรวดเร็ว เป็นกันเอง 
เบ็ดเสร็จลดขั้นตอน ได้รับทั้งความรู้ อุปกรณ์การป้องกัน เชื่อมโยงระบบการ
ป้องกัน เข้าสู่การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและคัดกรองโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ วัณโรคและส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการรักษา 
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ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรหลัก หมายถึง พนักงานบริการ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ผู้ต้องขัง 
แรงงานข้ามชาติ ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด 
ประชากรรอง  หมายถึง เยาวชน ประชาชนทั่วไป 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล แบบประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน ทั้ง 4 ด้าน 
1.ด้านสถานที่  2. ด้านบริหารจัดการ  3. ด้านระบบริการ 4.ด้านการติดตาม
ประเมินผล 

แหล่งข้อมูล ผลการประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน ตามแบบประเมินมาตรฐานฯ 
รายการข้อมูล 1 กิจกรรมที่อำเภอขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการชุมชนในระดับพ้ืนที่ 
รายการข้อมูล 2  
สูตรคำนวณตัวชี้วัด   
ระยะเวลาประเมินผล - ระยะเวลาประเมินผล ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

- ติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานทุกไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2565 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ศูนย์บริการ
ชุมชนประเมิน
ตนเองตามแบบ
ประเมิน
มาตรฐานฯ 

ติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ดำเนินงาน
ศูนย์บริการชุมชน 

ประเมินติดตาม
มาตรฐาน
ศูนย์บริการชุมชน 
โดย สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง 

ประเมิน
มาตรฐาน
ศูนย์บริการ
ชุมชน โดย  
กรมควบคุม
โรค  

วิธีการประเมินผล  1.สังเกตุสถานที่ สิ่งแวดล้อม ระบบการให้บริการ 
2.ตรวจเอกสารที่เก่ียวข้องในการประเมิน 
3. สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
4. แบบประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน 

เอกสารสนับสนุน คู่มือมาตรฐานศูนย์บริการชุมชนฯ 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

ระดับอำเภอมีการจัดตั้งศูนย์บริการชุมชนอย่างน้อย 1 แห่ง เพื่อรับการประเมิน 
ศูนย์บริการชุมชน ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานโดยกรมควบคุมโรค มีระดับ 4 
ระดับ ดังนี้  

1. ควรปรับปรุง     คะแนน < 50 
2. ระดับเงิน         คะแนน 50 - 69 
3. ระดับทอง        คะแนน 70 – 89 
4. ระดับเพชร       คะแนน  90 – 100 
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ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล นางณัฐชญา รามจันทร์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7461 3127 ต่อ 309 
โทรศัพท์มือถือ :   0 8195 97912   E-mail : natchaya.ak@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 

1 คะแนน   ผลการประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน ≤ 75 คะแนน 
2 คะแนน   ผลการประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน  75 – 79 คะแนน 
3 คะแนน   ผลการประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน 80 – 84 คะแนน 
4 คะแนน   ผลการประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน 85 – 89 คะแนน 

5 คะแนน   ผลการประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน ≥ 90 คะแนน 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ–สกุล :นางณัฐชญา  รามจันทร์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 309 

โทรศัพท์มือถือ :  0 8195 9791 2 E-mail : natchaya.ak@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้างาน) 

ชื่อ–สกุล :นางณัฐชญา  รามจันทร์   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 309 
โทรศัพท์มือถือ :  0 8195 9791 2  E-mail : natchaya.ak@gmail.com  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : น.ส.อภิญญา เพ็ชรศรี   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 202  
โทรศัพท์มือถือ :    E-mail : ..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


