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แผนงานการควบคุมวัณโรคแหงชาต ิ
(National  Tuberculosis  Programme : NTP) 

 
กลยุทธในการควบคุมวัณโรค 
  ยุทธวิธีในการควบคุมวณัโรค (Expanded   DOTS  Framework  for  Effective  Tuberculosis  Control) 
เพื่อการควบคมุวัณโรคอยางมีประสิทธิภาพ  ตองใชยุทธวิธี DOTS ซ่ึงมี 5 องคประกอบหลัก 
  1. Sustained Political commitment  

พันธะสัญญาจากหนวยงานทกุระดับตลอดจนพันธมิตรทกุภาคสวนในการเพิ่มบุคลากรและงบประมาณ         
เพื่อทําใหการควบคุมวณัโรคเปนพันธกจิทั่วประเทศ และบูรณาการอยูในระบบสุขภาพแหงชาติอยางยั่งยืน 
  2. Access  to  quality – assured  TB sputum  microscopy   

การคนหารายปวยในผูที่มีอาการนาสงสัยเปนวณัโรค      เนนการตรวจเสมหะดวยกลองจุลทรรศนโดย 
หนวยชันสูตรที่มีระบบประกันคุณภาพ    จําเปนตองใหความใสใจเปนพิเศษ      เพือ่คนหารายปวยในกลุมผูติดเชื้อ HIV 
และกลุมเสี่ยงอื่นๆ เชน ผูตองโทษในเรือนจํา 
  3. Standardized   short – course  to all cases  of TB under  proper  case  management  conditions 
Including   direct   observation   of   treatment      

การรักษาดวยระบบยามาตรฐานระยะสั้น(6 , 8 เดือน) พรอมระบบการดูแลผูปวย (Case  management)   
ที่เหมาะสมทั้งเชิงเทคนิคและสังคม   อาทิ  แนะนําใหใชการรักษาแบบมีพี่เล้ียงเสมอ(Directly  Observed  Treatment  - 
DOT)  เพื่อความมั่นใจในคณุภาพของงานวณัโรค 
  4. Uninterrupted   supply   of   quality – assured drugs       

การสนับสนุนยาวณัโรคที่มีคุณภาพอยางตอเนื่องและไมขาดระยะคือองคประกอบสําคัญในการควบคุม 
วัณโรค และจาํเปนตองมีระบบการบริหารจัดการยาที่เชื่อถือได            ผูปวยควรไดรับยาวณัโรคโดยไมตองเสียคาใชจาย  
เนื่องจากการรักษาใหผูปวยหายเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม 
  5. Recording   and   reporting  system  enabling  outcome  assessment 
  ระบบการบันทึก/ทะเบยีน/รายงานที่เปนมาตรฐาน  เพื่อประเมินผลการรักษาของผูปวยแตละรายและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดานวณัโรคโดยรวม 
 
  กลยุทธการรักษาวณัโรคดวยระบบยาระยะสั้นภายใตการสังเกตโดยตรง   (Directly   Observed  
Treatment  Short  course)  เปนกลยุทธหลักที่องคการอนามัยโลกไดเสนอแนะใหประเทศตางๆทั่วโลกนําไปดําเนินการ 
ควบคุมวณัโรค  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและเพื่อปองกันการดื้อยา    ขณะนี้มีประเทศตางๆนํากลยุทธนี้มาใช
มากกวา 150 ประเทศทั่วโลก   สําหรับประเทศไทยไดนาํกลยุทธนี้มาใชตั้งแตป พ.ศ.2539 และขยายครอบคลุมทุกพื้นที ่
ทั่วประเทศในป พ.ศ.2545     
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  ในปพ.ศ.2548  องคการอนามัยโลก ไดเสนอกลยุทธและการดําเนินการ  ซ่ึงมีกรอบแนวคิดขยายกวาง
ขึ้นและมีเนื้อหาเพิ่มขึ้น  ประกอบดวย 
  1. Pursure  quality  DOTS  expansion  and  enhancement   การยึดหลักกลยุทธ DOTS เปนหลัก    
แตครอบคลุมรายละเอียดมากขึ้นและกวางมากยิ่งขึ้น  องคประกอบ ทั้ง 5  ไดแก 
   - Political   commitment  with  increase  sustained  financing    เนนการใหความสําคัญ โดย
มีการจัดหางบประมาณเพิม่ขึ้นและพอเพียงในการควบคุมวัณโรคใหมปีระสิทธิภาพ 
   - Case  detection  through quality –assured bacteriology        การคนหารายปวยโดยใชการ
ตรวจหาเชื้อในหองปฏิบัติการที่มีระบบประกันคณุภาพ  โดยการตรวจเสมหะดวยกลองจุลทรรศน และการเพาะเชื้อใน
หนวยงานที่สามารถดําเนินการได 
    - Standardized treatment  with  supervision  and  patient  support  ใหการรักษาผูปวยดวย
ระบบยาและการจัดการที่เปนมาตรฐาน  รวมทั้งมีการดแูลและสนับสนุนการรักษา  เพื่อใหผูปวยไดกินยาอยางตอเนื่อง
จนครบกําหนด 
   - Effective  drug  supply  and  management  system          มีการจัดการอยางเปนระบบและ
สนับสนุนยาทีม่ีประสิทธิภาพและเพยีงพอ 
   - Monitoring and evaluation system and impact measurement       มีการกํากับและติดตาม
ประเมินผลอยางเปนระบบและการวิเคราะหเพื่อวดัผลกระทบที่เกดิขึ้น 
  2. Address TB/HIV , MDR-TB  and  other  challenges  การผสมผสานงานวัณโรคและโรคเอดส 
วัณโรคดื้อยาหลายขนาน  และประเดน็ทาทายอื่นๆ 
   -  การบูรณาการงานวัณโรคและโรคเอดส 
   -  การปองกันและควบคุมวณัโรคดื้อยาหลายขนาน 
   -  การควบคุมวัณโรคในผูตองขัง  ผูอพยพ  และกลุมเสี่ยงอื่นๆ 
  3. Contribute  to  health  system  strengthening  การสนับสนุนระบบสุขภาพใหเขมแข็ง ไดแก 
   -  การใหความรวมมือเพื่อผลักดันนโยบายใหเขมแข็ง   การเพิ่มทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ 
เพื่อพัฒนาการใหบริการและปรับปรุงระบบขอมูลขาวสาร 
   -  เชื่อมโยงงานควบคุมวณัโรคเขากับการดูแลผูปวยโรคปอดอื่นๆ 
   -  ปรับงานวณัโรคเขาไปในงานสาธารณสุขพื้นฐานอื่นๆในชุมชน  เชน งานอนามัยแมและเดก็ 
  4. Engage  all  care  providers  การประสานงานกับทกุหนวยงานทีเ่กีย่วของกับการบริการสุขภาพ 
   -  ประสานงานระหวางหนวยงานของภาครัฐดวยกัน และ ระหวางหนวยงานของภาครัฐกับ
เอกชน( Public – public   and  Public – private  Mix : PPM) 
   -  มาตรฐานการดูแลผูปวยวณัโรคระดับสากล (International  Standards  for  TB  care :ISTC) 
จัดทําขึ้นเปนแนวทางปฏิบัตใินการวินิจฉยัและรักษาผูปวยวณัโรค      ซ่ึงสามารถชวยสงเสริมการดูแลสําหรับเจาหนาที่
สาธารณสุขของหนวยงานตางๆได   
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  5. Empower  people   with  TB  and  communities 
   - การกระตุนใหความสําคัญการสื่อสารกับชุมชนและสังคม       เพื่อใหมีความรูและเกิดความ
ตระหนกัและการมีสวนรวมในการควบคุมวัณโรค      โดยเฉพาะในผูยากไร  รวมถึงการขจัดความรงัเกียจของสังคมตอ 
ผูปวย (Advocacy  ,  Communication  and  Social  Mobilization  :  ACSM) 
   - Community  participation  in  TB  Care  ชุมชนมีสวนรวมในการดูแลผูปวย  ไดแก  การให
ความรูแกผูปวยและญาติ  การใหความรูแกชุมชน  การสงเสริมอาสาสมัครในการเปนพี่เล้ียง 
  6. Enable and  promote  research การสงเสริมการวิจัย ไดแกการวจิัยเชิงปฏิบัติการในการดําเนินงาน 
ควบคุมวณัโรค  การศึกษาวจิัยเพื่อหาวิธีการใหมๆในการวินิจฉัยยาหรือระบบยาใหมๆ  และการพัฒนาวัคซีน เปนตน 
 

วัตถุประสงคแผนงานการควบคุมวัณโรคแหงชาติ 
  1. เพื่อรักษาและฟนฟูสุขภาพของผูปวย  เพื่อที่ผูปวยจะไดดําเนินกจิกรรมประจําวันไดและสามารถอยู
รวมกับครอบครัวและชุมชนได 
  2. เพื่อลดการแพรกระจายของเชื้อวัณโรคในชุมชน  ซ่ึงจะมีผลทําใหขนาด  ปญหา และความรุนแรง
ของวัณโรคลดลง จนไมเปนปญหาดานสาธารณสุข  
 

จุดมุงหมายของการดําเนินงานตามแผนงานการควบคุมวัณโรคแหงชาต ิ

  การลดอัตราปวย  อัตราตาย และการแพรเชื้อของวัณโรค  จนกระทั่งไมเปนปญหาทางดานสาธารณสุข 
ของประเทศ 
 

เปาหมายของการดําเนินงาน  

  1. รักษาผูปวยในระยะแพรเชื้อ  โดยใหมีอัตราผลสําเร็จในการรักษา (Success  Rate)  โดยคิดจากอัตรา 
การรักษาหาย (Cure  rate)  และรักษาครบ (Complete  rate)  รวมกันไมนอยกวารอยละ  85 
  2. เพิ่มความครอบคลุมและเรงรัดการคนหาผูปวยระยะแพรเชื้อไมนอยกวารอยละ 70  ของจํานวนผูปวย 
ระยะแพรเชื้อที่คาดวาจะมีอยูในชุมชน 
 

ยุทธศาสตรการดําเนินงานภายใตแผนงานการควบคุมวัณโรคแหงชาต ิ    

  1. เรงรัดใหผูปวยเขาถึงบรกิารการรักษาดวยระบบยาระยะสั้นภายใตกลวิธี DOTSโดยเนนประสทิธิภาพ 
ของการรักษาและปองกันการดื้อยาวณัโรค        ซ่ึงเนนการควบคุมกํากบัการการกินยาโดยมีพี่เล้ียงในผูปวยระยะแพรเชื้อ 
เพื่อลดการแพรกระจายเชื้อวณัโรคในชุมชน 
  2. เรงรัดการคนหาผูปวยวณัโรคในระยะแพรเชื้อ      โดยเนนการสรางกิจกรรมเชิงรุกในกลุมประชากร
ดอยโอกาสและกลุมเสี่ยงพเิศษ  อาทิ   กลุมผูสัมผัสใกลชิด    กลุมผูตองขัง     ชุมชนแออัดเขตเมอืง      ผูติดสารเสพติด   
ผูติดเชื้อ HIV    ประชากรยายถ่ินตามแนวชายแดน 
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  3. ขยายงานตามยุทธศาสตรผสมผสาน HIV/TB  (HIV/TB Collaborative  strategies)   
  4. ระดมความรวมมือจากภาคสวนตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน (Multi  sectors  collaboration) ในการ
พัฒนารูปแบบการดําเนนิงานดานวัณโรค     รวมทั้งสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการควบคุม  ปองกัน และแกไข
ปญหาวณัโรค (Community  participation) 
 

กิจกรรมหลกัภายใตแผนงานการควบคุมวัณโรคแหงชาติ 
  1. รักษาผูปวยทุกคนดวยยาที่มีประสิทธิภาพในชวงระยะเวลาที่เพียงพอ 
  2. วินิจฉยัผูปวยวณัโรคในระยะแพรเชื้อแตเนิ่นๆ  โดยการตรวจเสมหะดวยกลองจุลทรรศน 
   3. จัดตั้งเครือขายของการตรวจดวยกลองจลุทรรศน และมีระบบการควบคุมคุณภาพ 
  4. จัดตั้งหนวยการรักษาในแตละระดับของระบบสาธารณสุข 

5. ใหการสนับสนุนและกาํหนดมาตรฐานการรักษาอยางตอเนื่อง      รวมทั้งการติดตามและควบคุม 
คุณภาพของยา 

6. จัดใหมีระบบบันทึก และรายงานที่เปนมาตรฐานตามแนวทางองคการอนามยัโลก 
7. ติดตาม  วิเคราะหผลของแผนงานฯ  โดยการวิเคราะหผลการรักษาผูปวย    
8. จัดใหมีการนิเทศและฝกอบรมสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุขในทุกระดับอยางตอเนือ่ง และใหมีการ 

ใหความรูและสุขศึกษาที่ถูกตองแกชุมชนอยางตอเนื่อง 
9. ประสานงานภาครัฐและเอกชนที่เกีย่วของในการนําแผนงานวณัโรคแหงชาติไปสูการปฏิบัติ 

 10. มีการศึกษาวิจยัเพื่อพัฒนาแผนงานวัณโรคอยางตอเนือ่ง 
 

ตัวช้ีวัดที่ใชในการประเมินแผนงานการควบคุมวณัโรคแหงชาติ 
  1. ดานการรักษา  โดยมีอัตราผลสําเร็จในการรักษา(Success  rate)  ซ่ึงคิดจากอัตราการรักษาหาย(Cure 
rate) และอัตราการรักษาครบ (Complete  rate)รวมกันไมนอยกวารอยละ 85  
  2. ดานการคนหารายปวยวณัโรค  โดยมีความครอบคลุมของการคนหารายปวยวณัโรคตองไมนอยกวา
รอยละ 70  ของจํานวนผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อที่คาดวาจะมีอยูในชุมชน 

 


