ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมปราบวัณโรคแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผลทุนสนับสนุน
โครงการเพื่อพัฒนานวัตกรรมสาหรั บการดูแลและควบคุมวัณโรค (TB Grant 2018)
มุ่งสร้ างแรงพลังขยายผลในชุมชนเพื่อหยุดยัง้ วัณโรคตามนโยบาย WHO
วัณ โรค ยังเป็ นปั ญหาสาธารณสุขที่ สาคัญของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้
กาหนดยุทธศาสตร์ เพื่อยุติวณ
ั โรค โดยมีเป้าหมายลดอุบัติการณ์ วณ
ั โรค ให้ ต่ากว่า 10 ต่อแสนประชากรโลกภายในปี
พ.ศ. 2578 กระทรวงสาธารณสุข โดยสานักวัณโรค กรมควบคุมโรค ได้ จัดทาแผนยุทธศาสตร์ วณ
ั โรคระดับชาติ พ.ศ.
2560 – 2564 เพื่อเป็ นกรอบการดาเนินงานในการลดอุบตั ิการณ์ วณ
ั โรคไปสู่เป้าหมายยุติวณ
ั โรค องค์การอนามัยโลกได้
จัดให้ ประเทศไทยเป็ น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรคสูง ได้ แก่ 1) มีจานวนและอัตราป่ วยวัณโรคสูง 2) มีจานวน
และอัตราวัณโรคที่ติดเชื ้อเอชไอวีสงู และ 3) มีจานวนและอัตราป่ วยวัณโรคดื ้อยาหลายขนานสูง
สาหรั บสถานการณ์ วณ
ั โรคในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ ว่าจะมีอุบัติการณ์
ผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทยที่ อตั รา 156 ต่อแสนประชากร ซึ่งสามารถประมาณการได้ ว่าจะมีผ้ ูป่วยรายใหม่และกลับ
เป็ นซ ้า จานวน 108,000 รายต่อปี โดยมีผ้ ูป่วยวัณโรคที่ติดเชือ้ เอชไอวีร่วมด้ วยประมาณ 11,000 ราย และมีผ้ ูป่วยวัณ
โรคดื ้อยา 3,900 คนต่อปี นอกจากนี ย้ ังมีผ้ ูป่วยที่ ไม่ได้ รับการขึน้ ทะเบี ยนรักษา และรายงานมายังสานักวัณ โรคสูงถึง
46,000 ราย ซึง่ อาจจะเกิดจาดผู้ป่วยยังไม่ได้ รับการวินิจฉัย และรักษาหรื อได้ รับการวินิจฉัย และรักษาแล้ วที่โรงพยาบาล
เอกชน หรื อ โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลัย แต่ ไม่ ได้ รายงานมาที่ ส านัก วัณ โรค กรมควบคุม โรค เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง อัต รา
ความสาเร็ จของการรักษาก็ยงั ไม่ถงึ เป้าหมายที่กาหนดไว้ ในยุทธศาสตร์ ซึง่ กาหนดไว้ ที่ร้อยละ 90 แต่ประเทศไทยมีอตั รา
ความสาเร็ จการรักษาประมาณร้ อยละ 80-85 เท่านัน้
ศ. เกียรติคุณ นพ. อรรถ นานา นายกกรรมการบริหาร สมาคมปราบวัณโรคแห่ งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ เปิ ดเผยว่า “สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยฯ ก่อตังขึ
้ น้ เมื่อ พ.ศ. 2478 ได้ ดาเนินการสนับสนุน
และร่ วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันรั กษา ควบคุม และกาจัดวัณโรคมาอย่างต่อเนื่ อง และปี ที่ ผ่านมา
สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยฯ ได้ ริเริ่ ม “โครงการรณรงค์ ประเทศไทยปลอดวัณโรค” หรื อ End TB Thailand
โดยมีทุนสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนานวัตกรรมสาหรั บการดูแลและควบคุมวัณโรค ปี 2561 (TB Grant 2018)
ให้ แก่โรงพยาบาลทังภาครั
้
ฐ และเอกชน ศูนย์บริ การสาธารณสุข ประชาสังคม และอื่นๆ ทังนี
้ เ้ พื่อกระตุ้นให้ โรงพยาบาล
ภาครั ฐ และภาคเอกชน รวมถึ งหน่ วยงานต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งตื่ น ตัวและคิด หานวัต กรรมเพื่ อการควบคุม วัณ โรคที่ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ได้ รับการสนับสนุนจาก บริ ษัท ซาโนฟี่ -อเวนตีส (ประเทศไทย) จากัด”
สาหรั บ “ทุนสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนานวัตกรรมสาหรับการดูแลและควบคุมวัณโรค ปี 2561” (TB Grant
2018) สมาคมปราบวัณ โรคแห่งประเทศไทยฯ ได้ ดาเนิ นงานร่ วมกับ กรรมการที่ ปรึ กษาโครงการรณรงค์ ประเทศไทย
ปลอดวัณโรคและผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาทสาคัญทางการควบคุมและดูแลวัณโรคในประเทศไทย เป็ นผู้ตดั สินและคัดเลือก
ทีมผู้ชนะได้ รับทุนสนับสนุน รวม 3 ทีม ซึ่งในปี นีผ้ ลการพิจารณา และตัดสิน คือ อันดับที่ 1) โครงการ “การพัฒนา
ระบบไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรั ก ษาวัณโรค” โดยโรงพยาบาลสิรินธร สานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร และ

อันดับที่ 2 ร่ วมกัน 2 ทีม ได้ แก่ โครงการ “รู้ เร็ว รั กษาหาย ไม่ แพร่ กระจายเชือ้ ” โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
องค์ ที่ 17 จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี และโครงการ “เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพระบบการส่ งต่ อผู้ ป่ วยวั ณ โรคในพื ้น ที่
กรุ งเทพมหานคร” โดยกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สานักอนามัย กทม.
นพ. วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รองผู้อานวยการสานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร เปิ ดเผยถึงสถานการณ์ วณ
ั โรคใน
กรุ งเทพมหานครและความท้ าทาย ซึง่ มีหลายประเด็น คาดการณ์ วา่ มีผ้ ปู ่ วยวัณโรครายใหม่ และกลับเป็ นซ ้าในกรุ งเทพฯ
ประมาณ 12,886 รายต่อปี ซึง่ ในปั จจุบนั มีผ้ ปู ่ วยขึ ้นทะเบียนรักษาแล้ ว 12,035 ราย ยังคงมีผ้ ปู ่ วยวัณโรคอีกไม่ถงึ 1,000
ราย ที่อาจจะยังไม่ได้ รับการวินิจฉัย และรักษา และแพร่ เชื ้อในสังคม หรื อได้ รับการวินิจฉัยแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ รายงานมายัง
กรุ งเทพมหานคร นอกจากนี ค้ นที่อพยพเข้ ามาทางานกรุ งเทพฯ มีแนวโน้ มสูงขึ ้นทุกปี ซึง่ อาจจะเป็ นแรงงานต่างจังหวัด
หรื อแรงงานข้ ามชาติก็ได้ ข้ อมูลเกี่ยวกับการรักษาวัณโรคในแรงงานข้ ามชาติในพืน้ ที่กรุ งเทพมหานครพบว่ามีแนวโน้ ม
สูงขึ ้น โดยในปี พ.ศ.2560 มีแรงงานข้ ามชาติที่ขึ ้นทะเบียนรักษาวัณโรคในระบบ 853 ราย และเพิ่มเป็ น 1,123 ราย ในปี
พ.ศ. 2561 แต่จากการคาดการณ์ ทางระบาดวิทยาเชื่อว่าจะมีแรงงานข้ ามชาติที่ป่วยเป็ นวัณ โรคในกรุ งเทพมหานคร
ประมาณ 2,300 รายต่ อ ปี ดั ง นั น้ จึ ง เป็ นความท้ าทายอย่ า งมากของหน่ ว ยงานที่ ท างานด้ านสาธารณสุ ข ใน
กรุ งเทพมหานคร จะได้ ช่วยกันค้ นหา และรักษาแรงงานข้ ามชาติที่ป่วยด้ วยวัณโรคโดยเร็ ว เป็ นการตัดวงจรการแพร่ เชื ้อ
ทาให้ สงั คมไทยปลอดจากวัณโรคได้ มากขึ ้น
ปั ญหาสาคัญของการดาเนินงานควบคุมวัณโรคในพืน้ ที่กรุ งเทพมหานคร คือ ความแออัดของประชากร การ
คมนาคมที่ยงั ไม่สะดวก การใช้ ชีวิตที่เร่ งรี บ ปั ญหาทางด้ านเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนสุขอนามัยของกลุม่ เปราะบาง
เช่น คนจรจัด นอกจากนี ้ความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลภาครัฐ ทาให้ ไม่สามารถจัดบริ การที่ตอบโจทย์ของผู้ป่วย
วัณโรคที่มาใช้ บริ การได้ อย่างดีมาก ไม่สามารถทาให้ ผ้ ปู ่ วยวัณโรคทุกรายมีการกินยาภายใต้ ระบบพี่เลี ้ยง ซึง่ เป็ นระบบ
เดียวที่สามารถยืนยันได้ วา่ ผู้ป่วยกินยาครบถ้ วนและถูกต้ อง อันจะส่งผลให้ อตั ราการรักษาสาเร็ จสูงเกือบร้ อยละ 100 แต่
ในวันนี ้อัตราการรักษาสาเร็ จในพื ้นที่กรุ งเทพมหานครโดยเฉลี่ยยังไม่ถงึ ร้ อ ยละ 80 การที่มีอตั ราการรักษาสาเร็ จยังไม่สงู
มากทาให้ มีผ้ ปู ่ วยวัณโรคส่วนหนึง่ กลายเป็ นผู้ป่วยวัณโรดื ้อยาหลายขนาน หรื อรุ นแรง หรื อรุ นแรงมาก ซึง่ ทาให้ การรักษา
ซับซ้ อนเพิ่มขึ ้นอีกต้ องสิ ้นเปลืองงบประมาณเพิ่มขึ ้นอีกหลายเท่า เพื่อจัดการกับปั ญหานี ้
สาหรับโรงพยาบาลสิริ นธร สานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร ผู้ได้ รับทุนสนับสนุน ผู้ชนะอันดับ 1 TB Grant
2018 โดย พญ.ชุลีกร โสอุดร อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลสิรินธร กล่าวว่า โครงการ “การพัฒนา
ระบบไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรั กษาวัณโรค” โรงพยาบาลสิรินธรได้ นาระบบไลน์เข้ ามาใช้ ในการทางานร่ วม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างแพทย์ ทีมพยาบาล ผู้ป่วย และคนใกล้ ชิดผู้ป่วย สามารถติดต่อสอบถามข้ อ
สงสัยเรื่ องอาการของโรคหรื อผลข้ างเคียงจากยา ให้ ความรู้ ความเข้ าใจที่ถูกต้ อง เพื่อให้ เข้ าถึงการรักษาได้ ดียิ่งขึ ้น โดย
ใช้ LINE ID: LINE TB Clinic Sirindhorn Hospital ซึ่งเป็ นการดาเนินงานคลินิกวัณโรคแบบ One Stop Service โดยมี
การประเมินและติดตามผลในปี 2561 มีผ้ ปู ่ วยจานวน 246 ราย เป็ นผู้ป่วยวัณโรคที่ ใช้ ระบบไลน์ ร้อยละ 69 และผู้ป่วย
วัณโรคที่ไม่ใช้ ระบบไลน์ ร้อยละ 31 ผลปรากฏว่าในกลุ่มที่ใช้ ระบบไลน์ มีประสิทธิ ผลในการรั กษาสาเร็ จสูงถึงร้ อยละ
94.1 ส่วนในกลุม่ ที่ไม่ใช้ ระบบไลน์ ได้ ประสิทธิผลในการรักษาสาเร็ จเพียงร้ อยละ 76.7 โรงพยาบาลฯ ได้ เห็นถึงประโยชน์
ของการพัฒนาระบบไลน์ ในการใช้ เพื่อดูแล รักษาผู้ป่วยวัณโรค จึงได้ พฒ
ั นาต่อยอด โดยใช้ เพื่อการแจ้ งเตือนการกินยา

วัณโรคอัตโนมัติ รวมถึงแจ้ งเตือนวันนัดพบแพทย์ลว่ งหน้ าก่อนวันนัดหมาย ทาให้ ผ้ ปู ่ วยทานยาต่อเนื่องสม่าเสมอ ไม่ขาด
ยาและไม่ขาดนัด ผู้ป่วยและครอบครัวพึงพอใจและมัน่ ใจในการรักษาที่มีระบบไลน์เข้ ามาร่ วมกับการรักษาแบบทัว่ ไป
ในขณะที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ได้ รับทุนสนับสนุนสาหรับผู้ชนะอันดับ
2 ได้ เล่าถึงโครงการ “รู้ เร็ ว รั กษาหาย ไม่ แพร่ กระจายเชือ้ ” ว่าเมื่อ 2-3 ปี ที่ผ่านมา โรงพยาบาลประสบปั ญ หาใน
หลายๆ ด้ าน เช่น การค้ นหา รวมถึงการรักษายังไม่ครอบคลุม และยังมีสถานการณ์ ของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เพิ่มขึ ้นด้ วย โรง
พยาบาลฯ จึงเห็นความสาคัญในการพัฒนาการคัดกรองค้ นหาผู้ป่วยวัณโรค ด้ วยการเอ็กซเรย์ทรวงอกโดยใช้ รถเอ็กซเรย์
เคลื่อนที่ลงไปในชุมชน ในอาเภอสองพี่น้อง เมื่อปี 2561 ทาให้ ค้นหาและตรวจพบผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึน้ โดยในปี 2560
พบผู้ป่วย จานวน 111 ราย และเพิ่มขึ ้นเป็ น 125 รายในปี 2561 และยังมีอตั ราความสาเร็ จจากการรักษาสูงขึ ้นเป็ นร้ อย
ละ 92.44 จากเดิ ม อยู่ ที่ ร้อยละ 85.15 โดยที่ มี อัต ราการเสี ย ชี วิต ร้ อยละ 2.52 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ตัว ชี ว้ ัด ของกระทรวง
สาธารณสุข ที่ กาหนดอัตราเสี ยชี วิตควรต่ากว่า ร้ อยละ 5 โรงพยาบาลฯ มีการจัดตัง้ คณะทางาน TB ในการดูแลเฝ้ า
ติ ด ตามผลผู้ ป่ วยทุ ก ขัน้ ตอน โดยได้ น า “สองพี่ น้ องโมเดล” เข้ ามาปรั บ ใช้ ในชุ ม ชน รวมถึงต าบลต่ างๆ ในจังหวัด
สุพรรณบุรี กว่า 100 แห่ง เพื่อช่วยค้ นหาและลดการแพร่ กระจายเชื ้อวัณโรคในชุมชน ลดอัตราการตาย ลดอัตราการขาด
ยาได้ และเพิ่มอัตราความสาเร็ จ
ปิ ดท้ ายด้ วยโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่ งต่ อผู้ป่วยวัณโรคในพืน้ ที่กรุ งเทพมหานคร” ของ
กลุ่มงานวัณโรคกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สานักอนามัย ที่สามารถคว้ าทุนสนับสนุน
สาหรับผู้ชนะอันดับ 2 (ร่ วม) ได้ มีการจัดตังศู
้ นย์กลางการส่งต่อ (TB Referral Center) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการส่ง
ต่อและโอนออกจากสถานพยาบาลหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ทัง้ ในพื ้นที่และนอกพืน้ ที่กรุ งเทพมหานคร ทาหน้ าที่ประสาน
ระหว่างสถานพยาบาลต้ นทาง ทาการส่งต่อ/โอนออกผู้ป่วย ให้ ถึงสถานพยาบาลปลายทาง เพื่อให้ ผ้ ูป่วยวัณโรคได้ รั บ
การรั ก ษาวัณ โรคได้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ลดอั ต ราการขาดยาระหว่ า งการรั ก ษา ลดอัต ราการโอนออกโดยไม่ ท ราบ
ผลการรักษา ซึ่งจะส่งผลให้ ผลการรักษาวัณโรคของภาพรวมกรุ งเทพมหานครเพิ่มขึ ้น รวมทัง้ เป็ นการป้องกันการเกิด
วัณ โรคดือ้ ยาหลายขนาน อีกทัง้ เป็ นการลดภาระงานของผู้ประสานงานวัณ โรคของสถานพยาบาลต่างๆที่ ใช้ ในการ
ประสานงาน ซึง่ ผลงานที่ผ่านมาผู้ป่วยวัณโรคไปถึงสถานพยาบาลปลายทางได้ ร้อยละ 92.21 สถานพยาบาลที่ประสงค์
จะส่งต่อ/โอนออกผู้ป่วยสามารถประสานได้ ที่ Call Center โทร. 02-860-8208
โครงการรณรงค์ประเทศไทยปลอดวัณโรค หรื อ End TB Thailand จะคงดาเนินการต่อไป เพื่อเป็ นการกระตุ้น
และสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบตั ิงานในโรงพาบาลภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนองค์กรประชาสังคมที่ทางาน
เกี่ยวกับวัณโรคให้ มีการคิดค้ นนวัตกรรม เพื่อป้องกันและรั กษาวัณ โรคซึ่งอาจจะเป็ นเครื่ องมือ นา้ ยาทดสอบการป่ วย
ตลอดจนระบบบริ การ ทัง้ นี ้ การสนับสนุนนี ต้ งอยู
ั ้ ่บนหลักการ หรื อแนวทางว่าเมื่อคิด ฝั น ที่จะทาอะไรใหม่ๆ เกี่ยวกับ
วัณโรค ต้ องได้ ทา
----------------------------------------------------กรณีต้องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อ
คุณกุนธิรา ณัฐวัฒนานนทน์ (ยุ้ย)
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
Tel: 094 154-5698 E-mail: khuntira4pr@gmail.com

