
 
แบบฟอรม 1 ใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ  
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ประจําป พ.ศ. 2556 

 
 

 
ประเภท  รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ  
                รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ  

  รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ  
  รางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ 
  รางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียม  

 รางวัลการบริการอยางย่ังยืน  
 

ช่ือผลงาน : การสรางเครือขายการเฝาระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) ในพ้ืนท่ี 
                เครือขายบริการท่ี 9 
ช่ือสวนราชการ : กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข  
 
 

 

หนวยงานที่รับผิดชอบผลงาน : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.5) 
 

ช่ือผูประสานงาน : แพทยหญิงผลิน กมลวัทน ตําแหนง : นายแพทยเช่ียวชาญ 

สํานัก/กอง : กลุมงานวัณโรค สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา 

เบอรโทรศัพท : 0 4424 2963 
เบอรโทรสาร : 0  4421 8018 

เบอรโทรศัพทมือถือ : 08 9811 3105 e-Mail : phalin1@hotmail.com 

  
ช่ือผูประสานงาน : นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ ตําแหนง : นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

สํานัก/กอง : กลุมพัฒนาองคกร สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา 

เบอรโทรศัพท : 0 4421 2900 ตอ 128 
เบอรโทรสาร :  0 4421 8018 

เบอรโทรศัพทมือถือ : 08 4104 9419 e-Mail : bonyapong@yahoo.com 

  

 
 

 



 

หนา 2 

 

หลกัเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ  แบบฟอรม 

แบบฟอรม 2 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ  

1. อธิบายปญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมกอนท่ีจะริเริ่มการปรับปรุง  
วณัโรค (Tuberculosis) เปนโรคติดเชื้อท่ีถือวาเปนปญหาสาธารณสุขของประเทศไทย โดยองคการอนามัยโลก

จัดใหเปนภาวะฉุกเฉินสากลตั้งแตป พ.ศ. 2533 ซ่ึงประเทศไทยเปนหนึ่งใน 22 ประเทศท่ีมีอัตราปวยวัณโรคสูง 
โดยในป พ.ศ. 2555 พบผูปวยรายใหม (New case) 63,909 ราย มีอัตราปวย 128 ตอแสนประชากร มีอัตรา
ความสําเร็จของการรักษาวัณโรค  (Success Rate) รอยละ  85 (เปาหมายไมนอยกวารอยละ 87) (1) และ
จากการสํารวจเฝาระวังดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) ในกลุมผูปวยเสมหะบวกรายใหม 3 ครั้ง พบอัตราการดื้อยา
วัณโรคหลายขนานรอยละ 2.02 (พ.ศ. 2540) รอยละ 1.06 (พ.ศ. 2544) และรอยละ 1.65 (พ.ศ. 2549) 
ตามลําดับ 

 

(2) 

วัณโรคดื้อยาหลายขนาน (Multi drugs resistant 1tuberculosis: MDR-TB) คือ การดื้อยารักษาวัณโรค
อยางนอย 2 ขนาน โดยดื้อตอยา Isoniazid และ Rifampicin ซ่ึงอาจมีการดื้อยาชนิดอ่ืนๆ รวมดวยหรือไมก็ได 
การดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) จัดเปนการดื้อยาท่ีรุนแรง เนื่องจากยาท้ัง 2 ชนิดดังกลาวมีความสําคัญในการ
รกัษาวณัโรค  สาเหตุเกิดจากการท่ีผูปวยกินยาวัณโรคไมครบตามท่ีกําหนดหรือผูปวยไดรับเชื้อวัณโรคดื้อยา
มาจากผูท่ีมีเชื้อวัณโรคดื้อยา จากผลการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย สุรินทร) ป พ.ศ. 2550-2554 พบผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) จํานวน 47 ราย โดยมี
อัตราการดื้อยาวัณโรคหลายขนานในกลุมผูปวยใหมรอยละ 6 และในกลุมผูปวยเการอยละ 37.5 ซ่ึงสงผลให
การดําเนินงานควบคุมวัณโรคมีความยุงยากมากข้ึน  ใชเวลาในการรักษานานข้ึนจากปกติ  6 เดือน เปน 18-24 
เดือน และมีคาใชจายในการรักษามากข้ึนจากปกติ  2,500 บาท เปน 80,000-100,000 บาท แตผลการรักษา
หายเพียงรอยละ 60 และผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) ในประเทศไทยรอยละ 5 จะเปนวัณโรคดื้อ
ยาชนิดรุนแรง ( Extensively drug resistant TB: XDR-TB) ซ่ึงมีคาใชจายในการรักษาสูงกวาวัณโรคดื้อยา
หลายขนานประมาณ 10 เทา แตมีผลการรักษาหายรอยละ 30 (3) 
กราฟท่ี 1

 

 จํานวนผูปวยวัณโรค ( TB) และวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 
ปงบประมาณ 2550 - 2554 

 

(1) World Health Organization. Global Tuberculosis report 2012. 2013. Available at: http://www.who.int/tb/publications/ 
global_report/en/index.html. Accessed: May 16, 2013. 

(2) อติภา กมลวัทน. สถานการณวัณโรคดื้อยาในสถานบริการเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 13 ตั้งแตป พ.ศ. 2546-2550. วารสารวณัโรค 
โรคทรวงอกและเวชบําบัดวิกฤต, 2551; 29(3): 199-206. 

(3) สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. 3

แหลงที่มา: 164.115.5.58/forecast/files/report_2012/report_2012_11_no02.pdf . คนเมื่อ: 18 พฤษภาคม 2556. 
 การพยากรณวัณโรคดื้อยาหลายขนาน โดยใชวิธี Risk analysis ของประเทศไทย พ.ศ. 2556. 2556. 

1

10

100

1000

10000

จํา
น

วน
 ( ร

าย
)

TB 4173 2700 3107 3004 2885

MDR-TB 1 6 8 14 18

2550 2551 2552 2553 2554



 

หนา 3 

 

หลกัเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ  แบบฟอรม 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.5) มีบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบในการ
ปองกัน ควบคุมโรค  และภัยสุขภาพในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 รับผิดชอบ 4 จังหวัดคือ นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมยและสุรินทร มีเปาหมายการควบคุมวัณโรคแหงชาติ ( National Tuberculosis Programme : NTP) 
คือ “คนใหพบ จบดวยหาย  ตายนอยกวา 5 ขาดยาเปน 0” (Zero & Five to Minimize MDR-TB) ซ่ึง
ปจจัยท่ีสําคัญคือ การมีขอมูลท่ีใชสนับสนุนการดําเนินงาน ในปจจุบันยังไมมีฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนานท่ีชัดเจน ซ่ึงมีขอมูลบางพ้ืนท่ีท่ีมีการสํารวจเทานั้น และ ขอมูลจากระบบรายงานปกติ ( Paper based) 
มีความยุงยากซับซอน พบ1ปญหาการจัดเก็บขอมูลไมครบถวน (Under-reporting) ไมครอบคลุมขอมูลท่ีจําเปน 1

 

ในการพยากรณโรค เฝาระวัง และติดตามผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนานในพ้ืนท่ี รวมท้ังเกิดภาระงานของ
ผูรับผิดชอบงานวัณโรคในการรายงานขอมูลหลายระบบ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามผูปวยวัณโรคดื้อยา
หลายขนานในพ้ืนท่ี กลุมงานวัณโรคและกลุมพัฒนาองคกร  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัด
นครราชสีมา รวมกับผูรับผิดชอบงานวัณโรคของโรงพยาบาลท่ีเปน MDR-TB Center ท้ังหมด 8 แหง ท่ีผานการรับรอง
ตามเกณฑของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ไดรวมกันดําเนินการสรางเครือขายการเฝาระวัง
วัณโรคดื้อยาหลายขนานในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 และนาํโปรแกรมอูฉะ ( UCHA) มาใชในการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลายขนานอิเล็กทรอนิกส โดยนําขอมูลวัณโรคดื้อยาหลายขนานไปใชในการพยากรณโรค 
เฝาระวัง และติดตามผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนานในพ้ืนท่ี ตามเปาหมายการดําเนินงานคือ คนใหพบ จบดวยหาย 
ตายนอยกวา 5 ขาดยาเปน 0 ซ่ึงจะทําใหผูปวยไดสิทธิการรักษาตามท่ีข้ึนทะเบียนในระบบฐานขอมูล ไดรับยา
ครบถวน ลดคาใชจาย ไมเปนวัณโรคดื้อยาชนิดท่ีรุนแรงข้ึน รวมท้ังประชาชนและกลุมเสี่ยงจะไดรับความรูเรื่อง
วัณโรคท่ีถูกตอง ไดรับการคัดกรองวัณโรค มีสวนรวมในการคนหา ดูแล รักษา กํากับการกินยาผูปวยวัณโรค
ในชมุชนจนหายขาด สงผลใหทุกชุมชนปลอดวัณโรคอยางยั่งยืน 

2.  อธิบายแนวทางแกปญหาและประโยชนท่ีสําคัญท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ 
กลุมงานวัณโรคและกลุมพัฒนาองคกร  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา รวมกับ

ผูรับผิดชอบงานวัณโรคของโรงพยาบาลท่ีเปน  MDR-TB Center ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 ไดรวมกันสราง
เครือขายการเฝาระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนาน และนําโปรแกรมอูฉะมาใชในการจัดทําระบบฐานขอมูลวัณโรค
ดื้อยาหลายขนานอิเล็กทรอนิกส   ซ่ึงโปรแกรมอูฉะริเริ่มข้ึนโดยนายแพทยทวีทอง กออนันตกูล เคยดํารงตําแหนง
นายแพทยระดับทรงคุณวุฒิ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย เปนระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถ
นําเขาและเรียกดูขอมูลไดงาย ทุกมุมมอง แบบ Real-time ผานระบบอินเทอรเน็ต และเผยแพรใหผูรับผิดชอบ
งานวัณโรคของโรงพยาบาลท่ีเปน  MDR-TB Center ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 ท้ัง 8 แหง เปนผูนําขอมูล
เขาระบบ  โดยผูใชขอมูลจากระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลายขนานอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย สํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลท่ีเปน  MDR-TB 
Center ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 เพ่ือนําไปใชในการพยากรณโรค จัดระบบเฝาระวัง ติดตามผลการคนหา
ตามแนวทางการดําเนินงานวัณโรคแหงชาติ พัฒนาระบบการคนหา กํากับและติดตามผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
ในพ้ืนท่ี ตามเปาหมายการดําเนินงานคือ “คนใหพบ จบดวยหาย  ตายนอยกวา  5 ขาดยาเปน 0” ซ่ึงจะทําให
ผูปวยไดสิทธิการรักษาตามท่ีข้ึนทะเบียนในระบบฐานขอมูล ไดรับยาครบถวน ไมเปนวัณโรคดื้อยาชนิดรุนแรง 
(XDR-TB) ลดคาใชจายและระยะเวลาในการรักษา 
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หลกัเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ  แบบฟอรม 

 ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
  1. มีเครือขายการเฝาระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ( MDR-TB) ของโรงพยาบาลท่ีเปน  MDR-TB 
Center ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 จํานวน 8 แหง 
  2. มีระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลายขนานอิเล็กทรอนิกส ท่ีมีขอมูลผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
รายบุคคลครอบคลุมในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 และสงเสริมการใชประโยชนจากฐานขอมูล 
  3 . ลดข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินงาน โดยการนําเขาขอมูลผูปวยผานระบบฐานขอมูลวัณโรค
ดื้อยาหลายขนานอิเล็กทรอนิกส เดิมใชระยะเวลา 2 ชั่วโมง เหลือ 10 นาที (รอยละ 91.67) 
  4 ผูรับผิดชอบงานวัณโรคของโรงพยาบาลท่ีเปน MDR-TB Center ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 จํานวน 
8 แหง มีความพึงพอใจตอการสรางเครือขายการเฝาระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนาน  รอยละ 95 และไมพบ
ความไมพึงพอใจ เนื่องจากไมมีความซับซอนและสะดวกตอการใชงาน  
  ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
  1. มีการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานเฝาระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ( MDR-TB) ของหนวยงาน
เครือขายในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ รวมท้ังใชแผนการดําเนินการและ
แนวทางการดําเนินงานท่ีเนนการบริการ (Service Mind)  
  2. ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญและมีสวนรวมในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
และการใหบริการอยางตอเนื่อง รวมท้ังมี 
  3. ผูรับผิดชอบงานวัณโรคของโรงพยาบาลท่ีเปน MDR-TB Center ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 มีการ
ดําเนินงานเฝาระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนาน โดยใชขอมูลจากระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
อิเล็กทรอนิกสมาใชในการบริการ ทําใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานและเกิดคุณคามากข้ึน สามารถ
คนพบผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนานไดรวดเร็ว มีการกํากับการกินยาอยางตอเนื่อง ทําใหรักษาไดหายขาดและ
ลดการตาย จะทําใหผูปวยไมเปนวัณโรคดื้อยาชนิดรุนแรง  (XDR-TB) ซ่ึงมีคาใชจายในการรักษาสูงกวาวัณโรค
ดื้อยาหลายขนานประมาณ 10 เทา  
 
3.  กลยุทธท่ีนํามาใชใหโครงการประสบผลสําเร็จ 
 วัตถุประสงคหลัก  
 1. เพ่ือสรางเครือขายการเฝาระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9  
 2.เ พ่ือดําเนินงานตามเปาหมายการควบคุมวัณโรคแหงชาติคือ “คนใหพบ จบดวยหาย ตายนอยกวา 5 
ขาดยาเปน 0” 
 กลยุทธท่ีนํามาใช 
 1.การสรางเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินงาน โดยการจัดระบบบริหารราชการใหเอ้ือตอการ
ทํางานรวมกันเปนเครือขาย มีการกําหนดโครงสรางการดําเนินงานวัณโรค ผูบริหารใหการสนับสนุนและมีสวน
รวมในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน มีการมอบอํานาจในการดําเนินงานใหกับผูรับผิดชอบงานวัณ
โรค เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน สรางเครือขายการมีสวนรวมในการวางแผน กําหนดเปาหมาย 
ความตองการ แนวทางการดําเนินงาน มีการดําเนินงานและประเมินผลรวมกับผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย/
หนวยงานเครือขายในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9  
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 2. การจัดการความรูและสารสนเทศ  โดยการรวบรวมขอมูลวัณโรคดื้อยาหลายขนาน การแลกเปลี่ยน
เรียนรูการดําเนินงานดานการเฝาระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนาน การจัดทําระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนานอิเล็กทรอนิกส และเผยแพรสงเสริมใหผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย/หนวยงานเครือขายมีการนําขอมูล
ไปใชในการเฝาระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนาน รวมท้ังมีการประเมินผลและทบทวนปรับปรุงการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 
 3. การควบคุมคุณภาพ (PDCA) (Deming Cycle) ประกอบดวย 1) Plan การวางแผน 2) Do การ
ปฏิบัติตามแผน 3) Check ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และ 4) Act การปรับปรุงแกไข โดยมีการควบคุม
คุณภาพการดําเนินงานเปนวงจรอยางตอเนื่องทุกป 
 
4. ระบุผูนําเสนอแนวทางการแกปญหา ผูดําเนินการ และผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการ  

กลุมงานวัณโรคและกลุมพัฒนาองคกร สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา เปนผู
คิดคนและริเริ่มกําหนดแนวทางการเฝาระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ( MDR-TB) โดยผูมีสวนไดสวนเสียรวมใน
การจัดการ ไดแก 
 1. ผูบริหาร เปนผูสนับสนุนการนําแนวทางการเฝาระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) ไปใชและ
กําหนดเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
 2. ผูรับผิดชอบงานวัณโรคของโรงพยาบาลท่ีเปน MDR-TB Center ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 ได
รวมวางแผน กําหนดความตองการ กําหนดแนวทางการเฝาระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ( MDR-TB) ใชงาน
ระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลายขนานอิเล็กทรอนิกส และประเมินผลการดําเนินงาน  
 
5. ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ 
 1.มีระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลายขนานอิเล็กทรอนิกส ท่ีมีขอมูลครอบคลุมทุกจังหวัดในพ้ืนท่ี
เครือขายบริการท่ี 9 และมีการเผยแพรสงเสริมใหมีการนําเขาขอมูลและใชงานระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนานรายบุคคล ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลท่ีเปน MDR-TB Center ในพ้ืนท่ี 
 2.เครือขายการเฝาระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 นําขอมูลไป
ใชในการพยากรณโรค เฝาระวัง คนหาและกํากับติดตามผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนานในพ้ืนท่ี 
 3.ผูปวยไดสิทธิการรักษาตามท่ีข้ึนทะเบียนในระบบฐานขอมูล ไดรับการรักษารวดเร็ว ไดรับยา
ครบถวน รักษาหายขาด ไมเปนวัณโรคดื้อยาชนิดท่ีรุนแรงข้ึน และลดการตาย 
 4.ประชาชนและกลุมเสี่ยงจะไดรับความรูเรื่องวัณโรคท่ีถูกตอง ไดรับการคัดกรองวัณโรค มีสวนรวมใน
การคนหา ดูแล รักษา กํากับการกินยาผูปวยวัณโรคในชุมชนจนหายขาด 
 5.ประเทศไทยจะพนจากการเปนประเทศท่ีมีอัตราปวยเปนวัณโรคสูง จากการประเมินขององคการ
อนามัยโลก 
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6. อธิบายข้ันตอนสําคัญในการพัฒนาโครงการและการนําไปปฏิบัติคืออะไร 
6.1 ลําดับข้ันตอนในการพัฒนา  

 1.นายแพทยทวีทอง กออนันตกูล ผูริเริ่มโปรแกรมอูฉะ (UCHA) สํานักวัณโรค กลุมงานวัณโรคและ
กลุมพัฒนาองคกร สคร.5 รวมประชุมวางแผนการจัดทําระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลายขนาน  
 2.กลุมงานวัณโรคและกลุมพัฒนาองคกร  สคร.5 ประชุมวางแผนการจัดทําระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อ
ยาหลายขนานโดยใชโปรแกรมอูฉะ 
 3.กลุมพัฒนาองคกร  สคร.5 จัดทําตนแบบระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลายขนาน และแจงใหกลุม
งานวณัโรค สคร.5 ทดลองใชงาน 
 4.กลุมงานวัณโรคและกลุมพัฒนาองคกร  สคร.5 ประชุมพิจารณาโครงสรางฐานขอมูลวัณโรคดื้อยา
หลายขนาน (Data Structure)  
 5.กลุมพัฒนาองคกร สคร.5 จัดทําระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ตามโครงสรางฐานขอมูล
ท่ีกําหนด และติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) สคร.5 
 6.กลุมงานวัณโรค  สคร.5 กําหนดรหัสผาน  และจัดทําคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยา
หลายขนาน 
 7.ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม  MDR-TB เพ่ือแนะนําการใชงานระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนาน ใหกับผูรับผิดชอบงานวัณโรคของโรงพยาบาลท่ีเปน  MDR-TB Center ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 
จํานวน 8 แหง และพิจารณาทวนโครงสรางระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 
 8.กลุมพัฒนาองคกร  สคร.5 ปรับปรุงโครงสรางระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ตามมติการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม MDR-TB 
 9.ผูรับผิดชอบงานวัณโรคของโรงพยาบาลท่ีเปน MDR-TB Center ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 บันทึก
ขอมูลผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนานรายบุคคลท้ังหมด เฉพาะมีผลยืนยัน ขอมูลยอนหลังตั้งแตป 2552 โดย
กลุมงานวณัโรค สคร.5 ตรวจสอบขอมูลเดือนละ 1 ครั้ง และประเมินผลการดําเนินงานทุกป   

 
6.2 ลําดับข้ันตอนในการปฏิบัติ 

การสรางเครือขายการเฝาระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ( MDR-TB) ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 
โดยใชวงจรการควบคุมคุณภาพ (PDCA) ดวยวิธีดําเนินการดังนี้ 

(1) การวางแผน (Plan) กลุมงานวัณโรคและกลุมพัฒนาองคกร  สคร.5 รวมกันวางแผนการเฝาระวัง
วัณโรคดื้อยาหลายขนาน ( MDR-TB) ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 เนื่องจากขอมูลจากระบบรายงานปกติมี
ความยุงยากซับซอน พบ 1ปญหาการจัดเก็บขอมูลไมครบถวนไมครอบคลุมขอมูลท่ีจําเปน 1

(2) 

ในการพยากรณโรค 
เฝาระวังและติดตามผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนานในพ้ืนท่ี จึงไดกําหนดแนวทางในการสรางเครือขายการเฝา
ระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ประกอบดวย ผูรับผิดชอบงานวัณโรคของโรงพยาบาลท่ีเปน  MDR-TB Center 
ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 จํานวน 8 แหง และจัดทําระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลายขนานอิเล็กทรอนิกส
โดยใชโปรแกรมอูฉะ ( UCHA) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนานในพ้ืนท่ีตาม
เปาหมาย “คนใหพบ จบดวยหาย ตายนอยกวา 5 ขาดยาเปน 0” 

การปฏิบัติตามแผน (Do) กลุมงานวัณโรคและกลุมพัฒนาองคกร  สคร.5 รวมกับผูรับผิดชอบงาน
วัณโรคของโรงพยาบาลท่ีเปน MDR-TB Center ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 ไดสรางเครือขายการเฝาระวังวัณ
โรคดื้อยาหลายขนาน และกําหนดความตองการรวมกันในจัดทําระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
อิเล็กทรอนิกสโดยใชโปรแกรมอูฉะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนานในพ้ืนท่ี 
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โดยพิจารณาโครงสรางระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลายขนาน จํานวน 38 ตัวแปร ประกอบดวย ขอมูลท่ัวไป
ของผูปวย ผลการตรวจ และการติดตามผูปวยโดยผูรับผิดชอบงานวัณโรคของโรงพยาบาลท่ีเปน MDR-TB Center  
 

กลุมพัฒนาองคกร  สคร.5 สรางระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลายขนานอิเล็กทรอนิกส โดยใช
โปรแกรมอูฉะ (UCHA) เปนแมแบบ ซ่ึงใชภาษา PHP และฐานขอมูล MySQL เพ่ือใหสามารถใชงานขอมูลได
ผานระบบอินเทอรเน็ตแบบ Real time จัดเก็บขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) สคร.5 เขาใชงาน
ท่ีเว็บไซตสคร .5 www.dpck5.com หรือ http://dpc5.ddc.moph.go.th หัวขอ “UCHA” มีการจัดทําคูมือ
การใชงานและเผยแพร แนะนําการการใชงานระบบ ฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลายขนานในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการโปรแกรม MDR-TB ของเครือขายการเฝาระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) 
 

ภาพท่ี 1 การตรวจสอบสิทธิ์ผูใชงาน ภาพท่ี 2

 

 ระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลายขนานอิเล็กทรอนิกส 

 
 
ภาพท่ี 3

      

 การประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม MDR-TB วันท่ี 19 สงิหาคม 2554 

 
(3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) เครือขายการเฝาระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 

(MDR-TB) ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 รวมประชุมเพ่ือติดตามการดําเนินงานตามแผน ซ่ึงมีระบบฐานขอมูล
วัณโรคดื้อยาหลายขนานอิเล็กทรอนิกสท่ีมีคุณภาพมาตรฐานการจัดเก็บขอมูลโรคตามตัวแปรของระบบเฝา
ระวังโรคและกําหนดจากความตองการของผูใชงาน โดยเปนระบบฐานขอมูลระดับเขตแหงแรก มีการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลโดยกลุมงานวัณโรค สคร .5 มีการเผยแพรและใชงาน ขอมูล ผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตท่ีสามารถเขาถึงไดสะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา ตามสิทธิ์การใชงานของผูใชแตละบุคคล จึงมีความ
ปลอดภัยในการใชงานในระดับหนึ่ง โดยมีหนังสือการขอใชงานระบบเฉพาะผูรับผิดชอบงานวัณโรคของ
โรงพยาบาลท่ีเปน  MDR-TB Center ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 มีบัญชีรายชื่อผูใชงาน มีการกําหนดระดับ
สิทธิ์การใชงาน มีระบบ Firewall ปองกันการบุกรุกจากภายนอก มีโปรแกรมปองกันไวรัสและมีคูมือข้ันตอน
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การใชงานระบบ มีการตรวจสอบตัวตนผูใชงานและการใชขอมูลจากระบบจัดเก็บขอมูลการใชงาน (Logbook) 
มีการสํารองขอมูลทุกครั้งท่ีขอมูลเปลี่ยนแปลง มีอุปกรณสํารองขอมูล External Hard disk และมีการทดสอบ
การกูคืนระบบจากความเสียหายไดภายใน 12 ชั่วโมง ซ่ึงกลุมพัฒนาองคกร สคร.5 เปนผูรับผิดชอบ 

เครือขายการเฝาระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ( MDR-TB) ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 มีการนํา
ขอมูลจากระบบฐานขอมูลมาใชในการดําเนินงาน ซ่ึงเริ่มใชงานตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2554  มีการใชงานในป 
พ.ศ. 2554 จํานวน 1,634 ครัง้ และในป พ.ศ. 2555 จํานวน 2,277 ครั้ง (ขอมูลการเขาใชงานจากระบบ
จัดเก็บขอมูลการใชงาน ณ วันท่ี 30 เมษายน 2556) 
 
ตารางท่ี 1

 

 ขอมูลผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 ป พ.ศ. 2550 – 
ปจจุบัน (ขอมูลจากระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลายขนานอิเล็กทรอนิกส ณ วันท่ี 30 เมษายน 2556) 

โรงพยาบาล 
MDR-TB Center 
ในพ้ืนท่ีเครือขาย

บริการท่ี 9 

ผูปวย 
ท่ีข้ึนทะเบียน

ท้ังหมด 

ประเภทท่ีข้ึนทะเบียน 
0 

ไมระบุ
ประเภท 

1 
New 

 

2 
Relapse 

3 
After 

Default 

4 
After  

failure of 
first 

treatment 

5 
After 

failure of 
re-

treatment 

6 
Transfer 

in 

7 
Other 

โรงพยาบาล 1 29 3 6 6 3 8 1  2 
โรงพยาบาล 2 1     1    
โรงพยาบาล 3 0         
โรงพยาบาล 4 0         
โรงพยาบาล 5 0         
โรงพยาบาล 6 31  8  5 6 12   
โรงพยาบาล 7 10      5 2 3 
โรงพยาบาล 8 0         
พ้ืนท่ีเครือขาย

บริการท่ี 9 
71 3 14 6 8 15 18 2 5 

 
ตารางท่ี 2

 

 ขอมูลผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 (ขอมูลจากระบบ
ฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลายขนานอิเล็กทรอนิกส ณ วันท่ี 30 เมษายน 2556) 

โรงพยาบาล 
MDR-TB Center 
ในพ้ืนท่ีเครือขาย

บริการท่ี 9 

ผูปวย 
ท่ีข้ึนทะเบียน

ท้ังหมด 

ปงบประมาณ 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

โรงพยาบาล 1 29 1 2 1 4 8 8 5 
โรงพยาบาล 2 1      1  
โรงพยาบาล 3 0        
โรงพยาบาล 4 0        
โรงพยาบาล 5 0        
โรงพยาบาล 6 31  5 2 7 9 6  



 

หนา 9 

 

หลกัเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ  แบบฟอรม 

โรงพยาบาล 7 10  1 5 3   1 
โรงพยาบาล 8 0        
พ้ืนท่ีเครือขาย

บริการท่ี 9 
71 1 8 8 14 17 15 6 

ตารางท่ี 3

 

 ขอมูลผลการดําเนินงานเฝาระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ( MDR-TB) ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 
ตามเปาหมาย “คนใหพบ จบดวยหาย ตายนอยกวา 5 ขาดยาเปน 0” (ขอมูลจากระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยา
หลายขนานอิเล็กทรอนิกส ณ วันท่ี 30 เมษายน 2556) 

โรงพยาบาล 
MDR-TB Center 
ในพ้ืนท่ีเครือขาย 

บริการท่ี 9 

ผูปวย 
ท่ีข้ึนทะเบียน 

ท้ังหมด 

ผลการรกัษา 
หาย 

(Cure) 
รักษาครบ 

(Complete) 
ตาย 

(Died) 
ลมเหลว 
(Failed) 

ขาดยามากกวา 2 
เดือนติดตอกัน  
(Defaulted) 

ประเมินผลไมได
(4)

(Not evaluated) 

  

โรงพยาบาล 1 29 4 2    21 
โรงพยาบาล 2 1 1      
โรงพยาบาล 3 0       
โรงพยาบาล 4 0       
โรงพยาบาล 5 0       
โรงพยาบาล 6 31 7  3   18 
โรงพยาบาล 7 10 3     7 
โรงพยาบาล 8 0       
พ้ืนท่ีเครือขาย

บริการท่ี 9 
71 15 2 3 0 0 46 

(4) ประเมินผลไมได (Not evaluated) หมายถึง ไมทราบผลการรักษา ไดแก โอนออก อยูระหวางการรักษา หรือผูปวยที่ผลการรักษาประเมินไมได  

 
(4) การปรับปรุงแกไข (Act)

 

 กลุมงานวัณโรค  สคร. 5 มีการติดตามทบทวนการดําเนินงานและ
ประเมินผลเครือขายการเฝาระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ( MDR-TB) ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 เสนอ
ผูบริหารของหนวยงาน นําผลการประเมินไปจัดทําแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน ลด
ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป รวมท้ังมีการประเมินผลความพึงพอใจของเครือขาย 
และมีระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานผานชองทางตางๆ ไดแก เว็บไซตหนวยงาน ตูรับฟงความคิดเห็น 
โทรศัพท โทรสาร และอีเมล เพ่ือรับฟงความตองการ ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน/การ
ใหบริการ และความไมพึงพอใจของเครือขาย/ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย  และมีการขยายระบบฐานขอมูล
วัณโรคดื้อยาหลายขนานอิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรมอูฉะไปยังเครือขายบริการตางๆ และอาจนําไปสูนโยบาย
ของประเทศ 

7. ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไข 
 1. การเปลี่ยนผูรับผิดชอบงานวัณโรคของโรงพยาบาลบางแหง ทําใหขาดความตอเนื่องในการบันทึก
ขอมูลผูปวยในระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลายขนานอิเล็กทรอนิกส  
 แนวทางแกไข  กลุมงานวณัโรค สคร.5 จะจัดอบรมการใชงาน ระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนานอิเล็กทรอนิกส ใหกับผูรับผิดชอบงานวัณโรคของโรงพยาบาลท่ีเปน  MDR-TB Center ในพ้ืนท่ีเครือขาย
บริการท่ี 9 ท้ังหมดจํานวน 8 แหง ในเดือนมิถุนายน 2556 
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 2. มีระบบขอมูลท่ีหลากหลายและมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน ทําใหเกิดภาระงานของผูรับผิดชอบในการนํา
ขอมูลเพ่ิมมากข้ึน  

แนวทางแกไข  สรางเครือขายการดําเนินงาน เพ่ือวางแผน กําหนดความตองการ แนวทางการ
ดําเนินงานและการใชขอมูลรวมกัน รวมท้ังกําหนดเปนนโยบายของประเทศและลดระบบรายงานท่ีซํ้าซอน 

 
8. ทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินการ 
 
 ไดรับงบประมาณจาก สคร.5 ในการจัดประชุมวางแผนการดําเนินงาน กําหนดความตองการ และ
เผยแพรการใชงาน ระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลายขนานอิเล็กทรอนิกส ใหกับผูรับผิดชอบงานวัณโรคของ
โรงพยาบาลท่ีเปน  MDR-TB Center ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 สงิหาคม 2554 ครั้งท่ี 2 
ในเดือนมิถุนายน 2556 

ดานการเงิน  

 
 ระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลายขนานอิเล็กทรอนิกสใชโปรแกรมอูฉะ ( UCHA) ซ่ึงเปน
โปรแกรมแบบ Open source ท่ีถูกกฎหมาย ไมใชงบประมาณในการจัดทําระบบ ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย สคร.5 เพ่ือสนับสนุนขอมูลในการดําเนินงาน 

ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 กลุมพัฒนาองคกร สคร .5 รับผิดชอบจัดทําระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
อิเล็กทรอนิกส ตรวจสอบดูแลระบบฐานขอมูล และกลุมงานวัณโรค สคร .5 วางแผนการดําเนินงาน สราง
เครือขายการดําเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพขอมูล ติดตามการดําเนินงานและประเมินผล  

ดานทรัพยากรบุคคล  

 
9. การสรางความย่ังยืนและการขยายผลไปยังหนวยงานอ่ืน ๆ 

การสรางเครือขายการเฝาระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ( MDR-TB) ในเขตพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9  
เปนการทํางานอยางผสมผสานของหนวยงานภาครัฐและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดดําเนินการอยางตอเนื่องตั้งแตป 
พ.ศ. 2554 จนถึงปจจุบัน การดําเนินงานในรูปแบบเครือขายโดยใชระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงปจจุบันเกิดเปนเครือขายการดําเนินงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประชุม Facebook 
และการศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูของหนวยงานในกรมควบคุมโรค รวมท้ังมีการขยายผลสรางเครือขาย
ในพ้ืนท่ี สคร.1 กรงุเทพฯ และ สคร.4 ราชบุรี ใหมีการใชงานระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาหลายขนานนี้ดวย 
 
ภาพท่ี 4

    

 การประชุมการปองกันควบคุมโรคดวยโปรแกรมอูฉะ (UCHA) วันท่ี 10-11 กันยายน 2555 

 
ภาพท่ี 5 สคร.1 กรุงเทพฯ ศึกษาดูงานโปรแกรมอูฉะ (UCHA) MDR-TB วันท่ี 25-26 ธันวาคม 2555 
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ภาพท่ี 6

    

 สคร.4 ราชบุรี ศึกษาดูงาน PMQA และโปรแกรมอูฉะ (UCHA) วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2556 

 
10. บทเรียนท่ีไดรับ คืออะไร 
 1.ผูบริหาร สคร .5 นครราชสีมา สคร .1 กรุงเทพฯ สคร .4 ราชบุรี และเครือขายโรงพยาบาลท่ีเปน  
MDR-TB Center ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 โดยเปนผูสนับสนุน และมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการทํางานอยางตอเนื่อง โดยใชฐานขอมูลและการจัดการความรูจากขอมูลท่ีมีอยู 
 2.กลุมงานวณัโรค สคร .5 และผูมีสวนไดสวนเสียคือ โรงพยาบาลในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 มีความ
ตองการในการใชระบบฐานขอมูลในการเฝาระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ( MDR-TB) รวมกันท้ังพ้ืนท่ี  จึงเกิด
ความรวมมือเครือขายการดําเนินงานรวมกัน  
 3.การนําโปรแกรมอูฉะ  (UCHA) มาใชในการดําเนินงาน  ซ่ึงเปนระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีใช
โปรแกรมแบบ Open source ไมสิ้นเปลืองงบประมาณ สามารถนําเขาและเรียกดูขอมูลไดงาย ทุกมุมมอง 
แบบ Real-time ผานระบบอินเทอรเน็ต โดยสามารถนําไปครอบฐานขอมูลท่ีมีอยูเดิมไดทุกงานและประยุกตใช
ไดกับทุกฐานขอมูล  
 4.มีการนําไปเผยแพรในการควบคุมวัณโรคระดับชาติ  (National Tuberculosis Programme: NTP) 
และระดบัโลก (World Health Organization: WHO) 
 
 
 


