
 
 

 
 

แนวทางการควบคุมวัณโรค 
ตามแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2560 – 2564 

 
สถานการณ์โรค  

องค์การอนามัยโลกได้จดักลุม่ประเทศท่ีมีภาระวัณโรคสูง (High Burden Country Lists) เป็น 3 กลุม่ ไดแ้ก่  
1. กลุ่มท่ีมจีํานวนและอัตราป่วยวัณโรคสูง (TB)  
2. กลุ่มท่ีมจีํานวนและอัตราปว่ยวัณโรคท่ีติดเช้ือ เอช ไอ ว ีสูง (TB/HIV) และ  
3. กลุ่มท่ีมจีํานวนและอัตราปว่ยดื้อยาหลายขนานสูง (MDR-TB)  

ซ่ึงประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ ท่ีมีปัญหาวณัโรคสงูท้ัง 3 กลุม่ดังกลา่ว (WHO. Global Tuberculosis Report 2017, 
page 16-17.) โดยปี พ.ศ. 2559 องค์การอนามัยโลกไดก้ําหนดยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (The End TB Strategy) มีเป้าหมาย
ลดอุบัตกิารณ์วณัโรค (Incidence) ให้ต่าํกวา่ 10 ต่อแสนประชากร ภายในปี พ.ศ. 2578 (2035) (WHO. Implementing 
The End TB Strategy : The Essentials, 2015 page 18-19.) 

 ประเทศไทยในฐานะสมาชิกองค์การอนามัยโลก จําเป็นต้องจัดทําแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานวัณโรค เพื่อ
เป็นกรอบการดําเนินงาน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดเ้ห็นชอบและให้เปลี่ยนช่ือเป็น “แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค 
พ.ศ. 2560-2564” เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2560 โดยมีมาตรการหลักในการบรรลุเป้าหมายการลดอุบัติการณ์ของประเทศ
จําเป็นต้อง (1) เร่งรัดการค้นหาและวินิจฉัยในประชากรกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงวัณโรค และรายงานให้มีความครอบคลุม
การรักษา (Treatment Coverage) ร้อยละ 90 ของจํานวนผู้ป่วยท่ีคาดประมาณจากอุบัติการณ์ (2) ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ท่ีตรวจพบทุกราย โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการดูแล (Patient centered care) ให้มีอัตราความสําเร็จการรักษาไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 90  

 จากรายงานขององค์การอนามัยโลก ได้คาดการณ์ทางระบาดวิทยาว่าประเทศไทยมผีูป้ว่ยวณัโรครายใหม่ประมาณ 
108,000 ราย หรือคิดเป็น 156 ต่อประชากรแสนคน (WHO, Global TB report 2018) จากผลการดําเนินงาน พบว่า ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 มีผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนรักษา จํานวน 62,135 ราย ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 70,117 ราย และปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จํานวน 80,160 ราย โดยมีผลสําเร็จการรักษาในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 79 และปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 83 
แม้จะมีแนวโน้มผลการดําเนินงานดีข้ึนตามลําดับแต่ยังต่ํากว่าเป้าหมายท่ีจะนําไปสู่การยุติปัญหาวัณโรค จึงจําเป็นต้อง
เร่งรัดการดําเนินงานและติดตามประเมินความก้าวหน้าของแผนงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงมาตรการ รวมทั้ง
ดําเนินมาตรการเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ  
1.ระดับประเทศ  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายรายปงีบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
1. ร้อยละความครอบคลุมการรกัษาวณัโรคของผู้ปว่ยรายใหม่และกลบั

เป็นซํ้า ท่ีถูกรายงานและได้รับการรกัษา (Treatment Coverage) 
82.5 85 87.5 90 

2. อัตราผลสําเรจ็ของการรักษาผู้ปว่ยวณัโรครายใหม่และกลับเป็นซํ้า   
ทุกประเภทท่ีได้รบัการรักษาด้วยสตูรยา แนวท่ีหน่ึง (Treatment 
Success rate 

85 87 90 90 

 
 
 



 
 

 
 

2.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายระดับเขต จังหวัด และอําเภอ สําหรับปีงบประมาณ 2562 (แสดงในภาคผนวก)  
 แนวทางในการกําหนดค่าเป้าหมายตามตัวช้ีวัดระดับเขต จังหวัด และอําเภอ มีข้อจํากัดและเงื่อนไขพร้อม
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1) ค่าคาดประมาณผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซํ้า อ้างอิงจากรายงานองค์การอนามัยโลก ปี 2018      
(ฉบับร่าง) ท่ีค่าอุบัติการณ์วัณโรคของประเทศไทย 156 ต่อแสนประชากร ซ่ึงเป็นข้อจํากัดสําหรับการนําไป
อ้างอิงระดับเขต จังหวัด และอําเภอ 

2) จํานวนประชากรท่ีนํามาคาดประมาณอาจคาดเคลื่อนได้ในระดับเขต จังหวัด และอําเภอ 
3) ระดับเขต จังหวัด และอําเภอ อาจคาดประมาณจํานวนผู้ป่วยวณัโรคได้เองในทิศทางเดียวกันตามเอกสาร

ในภาคผนวก หากมีข้อมูลประชากรบ่งช้ีท่ีชัดเจน 
 
พ้ืนเสี่ยง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กลุ่มเสี่ยงเป้าหมายเพื่อการค้นหา คัดกรองเชิงรุก 

 
 

กลุ่มเสี่ยงเป้าหมายเพ่ือการค้นหา คัดกรอง เชิงรุก 
1. ผูส้ัมผสัวณัโรค เช่น ผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้สมัผสัร่วมบ้าน 
2. ผู้ตดิเช้ือ เอช ไอ ว ี 
3.  ผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับนํ้าตาลไมไ่ด ้
4.  ผู้สูงอายุท่ีมีโรครว่ม  
5.  ผู้ต้องขัง  
6.  แรงงานตา่งชาติ      
7.  บุคลากรสาธารณสุข 

 

มาตรการสําคัญสําหรับจังหวัด/อําเภอ ปี 2562  
 1.มาตรการเร่งรัดค้นหา 

1.1 คัดกรองเชิงรกุใน 7 กลุ่มเสี่ยง และตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีอณูชีววิทยา  
1) ผู้สัมผัสวัณโรค เช่น ผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้สัมผัสรว่มบา้น 
2) ผู้ติดเช้ือ เอช ไอ ว ี 
3) ผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับนํ้าตาลไมไ่ด ้

 

ร้อยละผลสําเร็จ 

ของการรักษา ปี 2559 

ร้อยละความครอบคลุม
การรักษา ปี 2560



 
 

 
 

4) ผู้สูงอายุท่ีมีโรคร่วม 
5) ผู้ต้องขัง 
6) แรงงานตา่งชาต ิ 
7) บุคลากรสาธารณสุข 

1.2 ค้นหาผู้ป่วยวณัโรคเชิงรุกในคลนิิกพิเศษท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มเสี่ยงข้างต้นของโรงพยาบาล 
1.3 ค้นหาการติดเช้ือระยะแฝง โดยใช้เทคโนโลยีท่ีรวดเร็วในกลุ่มเสี่ยง 

1) ผู้ติดเช้ือ เอช ไอ ว ี     
2) ผู้สัมผัสรว่มบา้น  
3) บุคลากรสาธารณสุข  

2.มาตรการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ  
2.1 กรมควบคุมโรคสนับสนุนการค้นหาและยารักษาการติดเช้ือระยะแฝง 

1) ผู้ติดเช้ือ เอช ไอ ว ี     
2) ผู้สัมผัสรว่มบา้น  
3) บุคลากรสาธารณสุข  

2.2 สนับสนุนการตรวจวินิจฉัยในกลุม่เสี่ยง 7 กลุ่มข้างต้นด้วยวธิีการอณชีูววิทยา  
2.3 ใช้กลไก พชอ./พชข. ในการดูแลผู้ป่วยวณัโรคและช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2.4 การติดตามประเมินมาตรฐานคุณภาพการป้องกัน ควบคุมและรักษาวัณโรค 

วิธีการวัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน  
ตัวช้ีวดั 1.ร้อยละความครอบคลุมการรักษาวัณโรคของผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซํ้าท่ีถูกรายงาน และได้รบั

การรักษา 
คําจาํกดัความ 1.ผู้ป่วยใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยท่ีไม่เคยรักษามาก่อน หรือได้รับการรักษามาน้อยกว่า 1 เดือน และไม่

เคยข้ึนทะเบียนในแผนงานวัณโรคแห่งชาติมาก่อน ผู้ป่วยวัณโรคในปอดท้ังเสมหะพบเช้ือและ
เสมหะไม่พบเช้ือรวมท้ังผู้ป่วยวัณโรคนอกปอด      

2. ผู้ป่วยกลับเป็นซํ้า หมายถึง ผู้ป่วยท่ีเคยรักษามาก่อนและรักษาหายแล้วหรือรักษาครบแล้ว แต่
กลับมาป่วยเป็นวัณโรคอีกท้ังชนิดเสมหะพบเช้ือและไม่พบเช้ือ  

3. ผู้ป่วยรวมไทย ไม่ใช่ไทย และเรือนจํา  
วัตถุประสงค์ เพื่อมั่นใจว่ามีการตัดวงจรการแพร่เช้ือโดยเร็ว และยังป้องกันการเสียชีวิตระหว่างการรกัษาจากความ

รุนแรงของโรค  
วิธกีารประเมิน ตัวตั้ง คือ จํานวนผู้ป่วยใหม่และกลับเป็นซํ้าท่ีถูกรายงานและได้รับการรักษา 

ตัวหาร คือ จํานวนผู้ป่วยใหม่และกลับเป็นซํ้าท่ีคาดประมาณจากค่าอุบัติการณ์วัณโรคระดับประเทศ  
โดยองค์การอนามัยโลก (156 ต่อแสนประชากร ปี 2560)    

วิธกีารเก็บข้อมลู
และ รายงานผล 
(Results) 

1. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอกกระทรวงสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลเอกชน กรอกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค ผ่านระบบเฝ้าระวังวัณโรคของประเทศ 

2. สํานักวัณโรควิเคราะห์และจัดทํารายงานผลปีละครั้ง 

ค่าเป้าหมาย 2562 2563 2564 2565 2564 
82.5% 85% 87.5% 90% 90% 

 
 



 
 

 
 

ตัวช้ีวดั 2.อัตราผลสําเรจ็ของการรกัษาผู้ปว่ยวณัโรครายใหม่และกลบัเปน็ซํ้าทุกประเภทท่ีไดร้ับการรกัษา
ด้วยสูตรยาแนวทีห่น่ึง   

คําจาํกดัความ ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซํ้าทุกประเภท หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซํ้าทุกคน
ท่ีข้ึนทะเบียน ท้ังคนไทย ไมใ่ช่คนไทย และเรือนจาํ 
ความสําเรจ็การรกัษา หมายถึง ผู้ปว่ยวัณโรคท่ีมีผลการรกัษาหายรวมกับรักษาครบ  
 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดท่ีมีผลตรวจพบเช้ือวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ
ยืนยันเมื่อเริ่มการรักษา และต่อมาตรวจไม่พบเช้ือวัณโรคทางห้องปฏิบัติการอย่างน้อยหน่ึงครั้ง
ก่อนสิ้นสุดการรักษาและในเดือนสุดท้ายของการรักษา 
 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคท่ีรักษาครบกําหนดโดยไม่มี
หลักฐานท่ีแสดงว่าการรักษาล้มเหลว ซ่ึงผู้ป่วยดังกล่าวไม่มีเอกสารท่ีแสดงผลการตรวจเสมหะ
ในเดือนสุดท้ายของการรักษา ท้ังน้ีมีผลตรวจเสมหะอย่างน้อยหน่ึงครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษา 
เป็นลบรวมท้ังผู้ป่วยท่ีไม่ได้ตรวจหรือไม่มีผลตรวจ 

สูตรยาแนวทีห่น่ึง (First line drugs : FLD) ไดแ้ก ่ 
 ไอโซไนอะซิด (Isoniazid : H, INH)  
 ไรแฟมพิซิน (Rifampicin : R, RMP)  
 พัยราซินาไมด ์(Pyrazinamide : Z, PZA)  
 อีแธมบูทอล (Ethambutol : E, EMB)  
 สเตรปโตมัยซิน (Streptomycin : S, Sm)  

วัตถุประสงค์ เพื่อวดัประสิทธภิาพการดแูลรักษาผูป้่วยวัณโรค 

วิธกีารประเมิน ตัวตั้ง คือ จํานวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซํ้าทุกประเภท ท่ีข้ึนทะเบียนรักษาด้วยสูตร  
ยาแนวท่ีหน่ึง และมีผลการรักษาสําเร็จ (รักษาหาย+รักษาครบ) 
ตัวหาร คือ จํานวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซํ้าทุกประเภท ท่ีข้ึนทะเบียนรักษาด้วยสูตรยาแนว
ท่ีหน่ึงในช่วงเวลาเดียวกัน 
   หมายเหตุ : 

1) ผู้ป่วยวัณโรคท่ีข้ึนทะเบียนรักษาด้วยสูตรยาท่ีหน่ึง (First line drugs: FLD) แล้ว
เปลี่ยนการวินิจฉัยไม่ใช่เป็นวัณโรค หรือเป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ไม่นับเป็น
ตัวหาร  

2) รวมผู้ป่วยไทย ไม่ใช่ไทย และเรือนจํา 
วิธกีารเก็บข้อมลู
และ รายงานผล 
(Results) 

1. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอกกระทรวงสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลเอกชน กรอกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค ผ่านระบบเฝ้าระวังวัณโรคของประเทศ 

2. สํานักวัณโรควิเคราะห์และจัดทํารายงานผลปีละครั้ง 

ค่าเป้าหมาย 2562* 2563 2564 2565 2564 
85% 87% 90% 90% 90% 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

สิ่งสนบัสนุนจาก กรมควบคุมโรค 
1. กลไกคณะอนุกรรมการฯ ติดตามแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2560 – 2564 
2. การสนับสนุนทางนโยบายโดยกําหนดเป็นตัวช้ีวัดคํารับรองระดับกระทรวงฯ  
3. การสนับสนุนทางวิชาการตามแนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561 
4. แนวทางการรวบรวมผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดภายใต้แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค 

พ.ศ. 2560 - 2564  
5. งบช่วยเหลือจากกองทุนโลกสําหรับพื้นท่ีความชุกวัณโรคสูง จํานวน 27 จังหวัด 

 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน  
พญ.ผลิน  กมลวัทน์ ผู้อํานวยการสํานักวัณโรค  

สํานักวัณโรค    โทร 02-211-2138    e-mail : phalin1@hotmail.com  

นายสุขสันต์  จิตตมิณี รองผู้อาํนวยการสํานักวัณโรค 
          สํานักวัณโรค     โทร 086-900-5645   e-mail : ssthaitb@gmail.com 

นายจิรวัฒน์  วรสงิห ์หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
 สํานักวัณโรค     โทร 086-553-9560  e-mail : jivbtb@gmail.com 
 


