
Service  Profile วณัโรค 
1.   บริบท  ( Context ) 

ก. หน้าท่ีและเป้าหมาย 
ใหบ้รกิารดแูลรกัษา ด าเนินงานควบคุมวณัโรค ผูป่้วยวณัโรคทุกประเภทอย่างมคีุณภาพ  ได้
มาตรฐาน ปลอดภยั มคีวามพงึพอใจ 

ข. ขอบเขตการให้บริการ 
1. คลนิิกใหบ้รกิารทุกวนัศุกรท์ี ่2 และ 4ของเดอืน   เวลา  08.30 น. – 16.30 น.   ในเวลา

ราชการ 
2. ใหบ้รกิารดแูลรกัษาผูป่้วยวณัโรคทุกประเภท ตามแนวทางการควบคุมวณัโรคแห่งชาต ิ          

( National Tuberculosis   Programe ) 
3. ใหบ้รกิารตรวจคดักรองผูส้มัผสัรว่มบา้นผูป่้วยวณัโรค 
4. ใหบ้รกิารปรกึษาก่อนและหลงัการตรวจเลอืดหาเชือ้เอชไอว ีแก่ผูป่้วยวณัโรค 
5. ใหค้วามรูแ้ก่ผูป่้วย ญาต ิและผูด้แูลผูป่้วยวณัโรคเกีย่วกบั เรือ่งโรควณัโรค แนวทางการ

รกัษาและระยะเวลาการรกัษา  ภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
6. ใหบ้รกิารส่งต่อขอ้มลูของผูป่้วยวณัโรคเพื่อการตดิตามเยีย่มผูป่้วยวณัโรคแก่เจา้หน้าที่

สาธารณสุขในพืน้ทีร่บัผดิชอบ   
7. ตดิตามเยีย่มบา้นผูป่้วยวณัโรคทีม่ปัีญหาซบัซอ้นและไม่มาตรวจตามนดัทัง้ในและนอก

เวลาราชการ 
8. ควบคุมป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคทัง้ในโรงพยาบาลและชุมชน 

ค. ผูร้บัผลงานและความต้องการท่ีส าคญั 
ฝ่าย/หน่วยงาน 

 
ความต้องการของผูร้บัผลงาน 

แผนกผู้ป่วยนอก ขอ้มลูพืน้ฐานในการวางแผนดแูล รกัษา ป้องกนั 
ควบคุมโรคผูป่้วยทีค่รบถว้นถูกตอ้ง  

ห้องบตัร การเกบ็ เวชระเบยีนผูป่้วยคนืกลบัทนัเวลาทีก่ าหนด 
แพทย ์ การส่งต่อขอ้มลู การประสานแนวทางการดแูลรกัษา

ผูป่้วยวณั โรคตามแผนการรกัษาทีถู่กตอ้ง 
แผนกผู้ป่วยใน ขอ้มลูพืน้ฐานในการวางแผนดแูล ป้องกนัควบคุมโรค

ของผูป่้วยทีค่รบถว้นถูกตอ้ง และต่อเนื่อง 
ฝ่ายเภสชัฯ ขอ้มลูพืน้ฐานในการวางแผนดแูลหรอืใหก้ารให้

ค าปรกึษาและเฝ้าระวงั ADR  ของผูป่้วยทีค่รบถว้น 
ฝ่ายชนัสูตรฯ การเกบ็สิง่ส่งตรวจ/น า specimen  ส่งตรวจทีถู่กตอ้ง  

ทนัเวลา 
ฝ่ายบริหารฯ การประสานแผนปฏบิตังิานล่วงหน้าในพืน้ทีท่ีช่ดัเจน  



งานเวชปฏิบติัครอบครวั 1.ไดร้บัการประสานส่งต่อขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น 
รวดเรว็  ทนัเวลา 
2. มแีนวทางในการดแูลผูป่้วย เช่น การส่งต่อ การคดั
กรองผูส้มัผสั การขาดยา 
3. ตอ้งการความรว่มมอืในการท างานในชุมชน 

 
ลกูค้าภายนอก 

กลุ่มผูร้บับริการ ความต้องการของผูร้บัผลงาน 
ผูป่้วยและผูร้บับริการ 1.ไดร้บัการดแูลรกัษาตามเกณฑม์าตรฐานจนหาย

เป็นปกต ิ
2.ไดร้บับรกิารเกี่ยวกบัการดแูลสุขภาพแบบองค์
รวม 
3.ไดร้บัค าแนะน าเรือ่งโรควณัโรคและวธิปีฏบิตัทิี่
ถูกตอ้ง  
4.ความสะดวก รวดเรว็ พฤตกิรรมบรกิารทีเ่ป็น
มติร เอาใจใส่ดว้ยความจรงิใจ 

ญาติผูป่้วย ไดร้บัค าแนะน าเรือ่งโรควณัโรคและวธิปีฏบิตัทิี่
ถูกตอ้งเพื่อใหส้ามารถน าไปปฏบิตักิบัผูป่้วยและ
ครอบครวั ในการป้องกนั ควบคุมโรค  

สาธารณสขุอ าเภอกนัตงั ตอ้งการขอ้มลูทางระบาดวทิยา ทีเ่ป็นปัจจุบนัและ
ถูกตอ้ง 

ประชาชนทัว่ไป ตอ้งการไดร้บัความปลอดภยัจากการควบคุม 
ป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ 

 
 
 
 
 
 

ง. ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั พบก่อน รกัษาหาย ไมแ่พร่กระจายเชือ้สู่ชุมชน 
1. การดแูลผูป่้วยตามมาตรฐานงานควบคุมวณัโรคแห่งชาต ิ ( National Tuberculosis  

Program ) 
2. การดแูลผูป่้วยต่อเนื่องทัง้ในโรงพยาบาลและทีบ่า้น 
3. การใหบ้รกิารแบบ One Stop Service 



4. มกีารท างานเป็นทมีสหวชิาชพี 
5. การคน้หาผูป่้วยรายใหมเ่ชงิรกุ 

จ. ความท้าทายและความเส่ียงท่ีส าคญั 
 1. อตัราการรกัษาหาย 

2. อตัราการขาดยา 
3. อตัราตาย 
4. พบอตัราการตดิเชือ้ในผูป่้วย HIV สงูขึน้ 
5. พบผูป่้วยดือ้ยาหลายขนาน 

 
  ฉ.    ปริมาณงานและทรพัยากร  ( คน เทคโนโลยี เครื่องมือ ) 

ด้าน ศกัยภาพ ข้อจ ากดั 
คน - มคีวามรูแ้ละทกัษะในการดแูลผูป่้วยตัง้แต่แรกเริม่

จนรกัษาหาย  การป้องกนัควบคุมโรค  การ
ประสานงานและใหค้วามรูอ้งคก์รและหน่วยงาน
ต่างๆ  

- อตัราก าลงั ตอ้งมกีารวางแผน
และบรหิารจดัการอตัราก าลงัใน
การใหบ้รกิารและท างานทดแทน 

เทคโนโลย ี - มโีปรแกรม TBCM .โปรแกรม TB Thailand ,TB 
data HUB ส าหรบัลงขอ้มลู รายงาน 
- มโีปรแกรม Hos xpส าหรบัเกบ็ขอ้มลู ประวตักิาร
รบับรกิาร 

-มหีลายโปรแกรม ตอ้งบนัทกึ
ขอ้มลูซ ้าซอ้น เสยีเวลา 

เครือ่งมอื - มคีลนิิกแยกเป็นสดัส่วน เป็นหอ้ง Negative 
pressure  แยกห่างจากคลนิิกอื่น 
- มหีอ้ง Negative pressure  กรณผีูป่้วย Admit 
- มเีครือ่งมอืในการตรวจสอบชนัสตูรพรอ้มใชง้าน 

-มหีอ้ง Negative pressure  กรณี
ผูป่้วย Admit จ านวน 1หอ้ง 
-LAB บางตวั ส่งตรวจศูนยว์ณัโรค 
เขต 12 ท าใหเ้กดิล่าชา้ในการ
รายงานผล -ประเมนิผลการรกัษา 

 
 
2.  กระบวนการส าคญั ( Key Performance ) 

กระบวนการส าคญั 
( Key  Process ) 

ส่ิงท่ีคาดหวงัจากกระบวนการ 
( Process  Requirement ) 

ตวัช้ีวดัส าคญั 
( Performance Indicator ) 



1. เตรียมความพร้อม 
-    เตรยีมเจา้หน้าที ่
-    เตรยีมสถานที ่
-    เตรยีมอุปกรณ์  
-    เตรยีมเอกสาร 
 

 
- มพียาบาลเพยีงพอในการ
ใหบ้รกิารตรวจรกัษา 

-  มเีครือ่งมอือุปกรณ์พรอ้มใช้ 
- ม ี OPD  Card และเอกสารอื่น 
ๆ พรอ้มใช ้

 
- มพียาบาลใหบ้รกิารตรวจรกัษา
อยูอ่ยา่งน้อย 1 คนในวนัทีม่ ี
คลนิิกวณัโรค 

- มเีอกสารทีใ่ชใ้นการนดัตรวจ
เสมหะ/ ตลบัเสมหะมพียีงพอ 

2. ประเมิน/วางแผน 
- ประเมนิความตอ้งการ 
-  ตกลงบรกิาร 
- วางแผนบรกิาร 
- การมสี่วนรว่มของ
ผูร้บับรกิาร / ญาต ิ/
ครอบครวั 

- ผูป่้วยไดร้บัการประเมนิความ
เสีย่งทางคลนิิกอยา่งถูกตอ้ง
ตัง้แต่แรกรบั 

- ผูป่้วยไดร้บัการดแูลรกัษาตาม
ความเรง่ด่วนของการใหบ้รกิาร 

- มกีารประเมนิรายวนั เช่นการชัง่
น ้าหนกัวดัสญัญาณชพี 

- อุบตักิารณ์ความเสีย่งในคลนิิก 
 
- รอ้ยละผูป่้วยวกิฤตไดร้บัการ

ดแูล 
 

3. การให้บริการ 
    - บรกิารปรกึษา 
    - บรกิารรกัษา 
    - บรกิารดแูลต่อเนื่อง 

-  ผูป่้วยไดร้บับรกิารถูกตอ้ง  ถูก
คน 

-  ผูป่้วยไดร้บัการดแูลรกัษาตาม
มาตรฐาน 

-  ผูป่้วยพงึพอใจ 
- ผูป่้วยใหค้วามรว่มมอืในการ
รกัษา มกีารปฏบิตัติวัไดถู้กตอ้ง 

- รอ้ยละการใหบ้รกิารถูกตอ้ง  ถูก
คน 

- รอ้ยละของผูป่้วยไมไ่ดร้บัการ
รกัษาตามแนวทางปฏบิตั ิ

- รอ้ยละความพงึพอใจของผูป่้วย 
- รอ้ยละ ผูป่้วยไดร้บัการเยีย่ม
บา้นตามเกณฑ ์

4. จ าหน่าย - ผูป่้วยไดร้บัการยตุกิารบรกิาร
อยา่งเหมาะสม 

- มกีารนดัหมายเพื่อรบับรกิาร
ครัง้ต่อไป 

- มกีารส่งต่อใหส้ถานบรกิาร
สาธารณสุขในชุมชนเพื่อดแูล
ต่อเนื่อง 

- รอ้ยละความพงึพอใจของผูป่้วย 
- อตัราผูป่้วยขาดนัด < 3 % 
- ผูป่้วยทีส่่งต่อใหส้ถานบรกิาร
สาธารณสุขในชุมชนเพื่อดแูล
ต่อเนื่อง 100% 



5. การบนัทึกเวชระเบียน 
 

- มกีารบนัทกึประวตั ิ / อาการ
ผูป่้วยไดถู้กตอ้งครอบคลุม 

- มกีารรกัษาสทิธผิูป่้วย  
 

- รอ้ยละของการบนัทกึเวช
ระเบยีน ถูกตอ้ง ครบถว้น 

 
- ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิ
สทิธ ิหรอืเปิดเผยความลบั 

 
3.   ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน   

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2555 2556 2557 2558 2559 
1. ด้านการรกัษา       
1.1 อตัรารกัษาหายขาด
(Cure Rate) 

85% 91.67% 
(33/36) 

91.10% 
(27/29) 

92.31% 
(24/26) 

97.2% 
(34/35) 

100% 
(27/27) 

1.2 อตัราเปลีย่นของเสมหะ
(Conversion Rate) 

85% 92.31% 
(24/26) 

94.73% 
(34/36) 

96% 
(24/25) 

96.8% 
(30/31) 

87.88% 
(29/33) 

1.3 อตัราการขาดยา
(Completion Rate) 

< 3% 2.78% 
 (1/36) 

0 
(0/29) 

3.28% 
 (2/61) 

1.87 
(1/57) 

0 
(0/27) 

1.4 อตัราตาย  < 10% 2.78% 
(1/36) 

0 
(0/29) 

0 
(0/26) 

0 
(0/35) 

0 
(0/27) 

1.5 อตัราการตรวจ anti 
HIV 

100% 90.16% 
(55/61) 

89.71% 
(61/68) 

90.24% 
(37/41) 

92.45% 
(49/53) 

94.74% 
(54/57) 

2. ด้านการค้นหาผู้ป่วย /
ป้องกนัการแพร่กระจาย
เช้ือ 

      

2.1 ความครอบคลุมของ
การคน้หาผูป่้วย 

70% 55.75% 
(29/52) 

69.23% 
(36/52) 

59.62% 
(41/69) 

76.81% 
(53/69) 

82.61% 
(57/69) 

2. 2 การคดักรองผูส้มัผสั
รว่มบา้น 

80% NA NA NA 83.1% 
(44/53) 

88.75% 
(71/80) 

 
 
 
 
4.  กระบวนการหรือระบบงานเพ่ือบรรลเุพ่ือบรรลเุป้าหมายและมีคณุภาพ 
4.1 ระบบงานท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั 



1. คลนิิกใหบ้รกิารทุกวนัศุกรท์ี ่2 และ4ของเดอืน  บรกิารแบบONE STOP SERVICE 
 2. ใชร้ะบบ Fast Track ในการคดักรองเพื่อใหเ้ขา้ถงึระบบบรกิารอยา่งรวดเรว็ 
 3. จดัคลนิิกวณัโรค เป็นหอ้ง Negative presser ออกห่างจาก คลนิิกผูป่้วยอื่น ๆ  

 4. หลงัจากที่แพทยว์นิิจฉัยโรคแลว้ไดร้บัการ Counseling เจาะ HIV, การรบัประทานยา อาการ
ข้างเคียงและการแพ้ยา , การปฏิบัติตัวและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ,การท าDOTS 
,Empowerment ผูป่้วยเพื่อใหเ้กดิก าลงัใจและมัน่ใจในการรกัษาหาย 
 5.กรณ ีAdmitมกีารเยีย่ม case โดยทมีสหวชิาชพี ใหค้ าแนะน าเรือ่งการรบัประทานยา ,อาการ
ขา้งเคยีงการแพย้า, การท า DOTS,การปฏบิตัติวัอยา่งถูกตอ้ง ป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ 
,Counselling เจาะ Anti HIV ในผูป่้วยวณัโรคทุกราย ประเมนิดแูลสภาวะจติใจ สงัคม ของผูป่้วยวณัโรค
และครอบครวัและมกีารวางแผนจ าหน่ายโดยทมีสหวชิาชพี และประสานcase ไปยงั สสอ./รพ.สต.เพื่อ
ตดิตามเยีย่มและคดักรองผูส้มัผสั 

  6. ประสานcase ไปยงั สสอ./รพ.สต. เพื่อคดัเลอืก อสม./ฝึกอบรมในการท าDOTS/คดักรองผู้
สมัผสั 

7. กรณีเป็นผู้ป่วยต่างชาต ิประสานให้มูลนิธริกัษ์ไทตดิตามผู้สมัผสั/ตดิตามเยีย่ม กรณีเป็นหญิง
ขายบรกิาร ประสานใหส้มาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทยตดิตามผูส้มัผสั/ตดิตามเยีย่ม 

 8.เป็นวทิยากรในการสอน/อบรม เป็นพีเ่ลีย้งผูป่้วย(On the jon training) 
9. ท า DOTS โดยอสม.โดยมเีจา้หน้าที่รพ.สต.เป็นพี่เลี้ยงและติดตามเยี่ยมผู้ป่วย ระยะเข้มข้น

(2เดอืนแรก) สปัดาหล์ะ 1ครัง้ ระยะต่อเนื่อง (4เดอืนหลงั) เดอืนละ 1ครัง้ 
10. การคน้หาผูป่้วยเชงิรุกในชุมชน ในกลุ่มเสีย่ง กลุ่มผูส้มัผสัร่วมบา้น ,  กลุ่มผูป่้วย HIV , กลุ่ม

ผูป่้วยเบาหวาน COPD ผูท้ีม่ภีมูติา้นทานต ่า แรงงานขา้มชาต ิ  
4.2  การพฒันาคณุภาพท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
 1. การคดักรองผูท้ีม่อีาการสงสยัวณัโรคในกลุ่มเสีย่งอย่างครอบคลุม 
2. โครงการพฒันาเครอืขา่ยการดแูลผูป่้วยวณัโรครบัประทานยาต่อหน้า(DOT) โดย อสม. 

 
5. แผนการพฒันาต่อเน่ือง 

1.การคน้หากลุ่มเสีย่งอย่างครอบคลุม 
2.การดแูลผูป่้วยวณัโรคแบบมพีีเ่ลีย้งก ากบัการกนิยา 
3. การส่งต่อขอ้มลูทีถู่กตอ้ง รวดเรว็  

 


