
                                                                                                      

 

ข่าวประชาสมัพนัธ์ 
 

สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผลทุนสนับสนุน                 
โครงการเพื่อพัฒนานวัตกรรมส าหรับการดูแลและควบคุมวณัโรค (TB Grant 2018) 

มุ่งสร้างแรงพลังขยายผลในชุมชนเพื่อหยุดยัง้วณัโรคตามนโยบาย WHO 
 

วณัโรค ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559 องค์การอนามยัโลก (WHO) ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือยุติวณัโรค โดยมีเป้าหมายลดอุบัติการณ์วณัโรค ให้ต ่ากว่า 10 ต่อแสนประชากรโลกภายในปี
พ.ศ. 2578 กระทรวงสาธารณสุข โดยส านักวณัโรค กรมควบคุมโรค ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์วณัโรคระดบัชาติ พ.ศ. 
2560 – 2564 เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงานในการลดอบุตัิการณ์วณัโรคไปสู่เป้าหมายยุติวณัโรค องค์การอนามยัโลกได้
จดัให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ ท่ีมีปัญหาวณัโรคสูง ได้แก่ 1) มีจ านวนและอตัราป่วยวณัโรคสูง 2) มีจ านวน
และอตัราวณัโรคท่ีติดเชือ้เอชไอวีสงู และ 3) มีจ านวนและอตัราป่วยวณัโรคดือ้ยาหลายขนานสงู 

 
ส าหรับสถานการณ์วณัโรคในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 องค์การอนามยัโลกคาดการณ์ว่าจะมีอุบัติการณ์

ผู้ ป่วยวณัโรคในประเทศไทยท่ีอตัรา 156 ต่อแสนประชากร ซึ่งสามารถประมาณการได้ว่าจะมีผู้ ป่วยรายใหม่และกลบั
เป็นซ า้ จ านวน 108,000 รายต่อปี โดยมีผู้ ป่วยวณัโรคท่ีติดเชือ้เอชไอวีร่วมด้วยประมาณ 11,000 ราย และมีผู้ ป่วยวณั
โรคดือ้ยา 3,900 คนต่อปี นอกจากนีย้ังมีผู้ ป่วยท่ีไม่ได้รับการขึน้ทะเบียนรักษา และรายงานมายังส านักวณัโรคสูงถึง 
46,000 ราย ซึง่อาจจะเกิดจาดผู้ ป่วยยงัไมไ่ด้รับการวินิจฉยั และรักษาหรือได้รับการวินิจฉยั และรักษาแล้วท่ีโรงพยาบาล
เอกชน หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแต่ไม่ได้รายงานมาท่ีส านักวัณโรค กรมควบคุมโรค เมื่อพิจารณาถึงอัตรา
ความส าเร็จของการรักษาก็ยงัไมถ่งึเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในยทุธศาสตร์ ซึง่ก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 90 แตป่ระเทศไทยมีอตัรา
ความส าเร็จการรักษาประมาณร้อยละ 80-85 เท่านัน้  
 

ศ. เกียรติคุณ นพ. อรรถ นานา นายกกรรมการบริหาร สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า “สมาคมปราบวณัโรคแห่งประเทศไทยฯ ก่อตัง้ขึน้เมื่อ พ.ศ. 2478 ได้ด าเนินการสนับสนุน 
และร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันรักษา ควบคุม และก าจัดวณัโรคมาอย่างต่อเน่ือง และปีท่ีผ่านมา 
สมาคมปราบวณัโรคแห่งประเทศไทยฯ ได้ริเร่ิม “โครงการรณรงค์ประเทศไทยปลอดวัณโรค” หรือ End TB Thailand 
โดยมทุีนสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนานวัตกรรมส าหรับการดูแลและควบคุมวัณโรค ปี 2561 (TB Grant 2018)  
ให้แก่โรงพยาบาลทัง้ภาครัฐ และเอกชน ศนูย์บริการสาธารณสขุ ประชาสงัคม และอื่นๆ ทัง้นี เ้พ่ือกระตุ้นให้โรงพยาบาล
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องตื่นตัวและคิดหานวัตกรรมเพ่ือการควบคุมวัณโรคท่ีมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ ทัง้นีไ้ด้รับการสนบัสนนุจาก บริษัท ซาโนฟ่ี-อเวนตีส (ประเทศไทย) จ ากดั” 

 
ส าหรับ “ทุนสนับสนุนโครงการเพ่ือพัฒนานวตักรรมส าหรับการดูแลและควบคุมวณัโรค ปี 2561” (TB Grant 

2018) สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยฯ ได้ด าเนินงานร่วมกับกรรมการท่ีปรึกษาโครงการรณรงค์ประเทศไทย
ปลอดวณัโรคและผู้ เช่ียวชาญท่ีมีบทบาทส าคญัทางการควบคมุและดแูลวณัโรคในประเทศไทย เป็นผู้ตดัสินและคดัเลือก
ทีมผู้ ชนะได้รับทุนสนับสนุนรวม 3 ทีม ซึ่งในปีนีผ้ลการพิจารณา และตัดสิน คือ อันดับที่  1) โครงการ “การพัฒนา
ระบบไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรค” โดยโรงพยาบาลสิรินธร ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และ



                                                                                                      

 

อนัดบัท่ี 2 ร่วมกนั 2 ทีม ได้แก่ โครงการ “รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจายเชือ้” โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราช 
องค์ ท่ี  17 จังหวัดสุพรรณบุ รี  และโครงการ “เพิ่ มประสิทธิภาพระบบการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร” โดยกองควบคมุโรคเอดส์ วณัโรค และโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ ส านกัอนามยั กทม.  
 

นพ. วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รองผู้อ านวยการส านักอนามยั กรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงสถานการณ์วณัโรคใน
กรุงเทพมหานครและความท้าทาย ซึง่มีหลายประเดน็ คาดการณ์วา่มีผู้ ป่วยวณัโรครายใหม ่และกลบัเป็นซ า้ในกรุงเทพฯ 
ประมาณ 12,886 รายตอ่ปี ซึง่ในปัจจบุนัมีผู้ ป่วยขึน้ทะเบียนรักษาแล้ว 12,035 ราย ยงัคงมีผู้ ป่วยวณัโรคอีกไมถ่งึ 1,000 
ราย ท่ีอาจจะยงัไมไ่ด้รับการวินิจฉัย และรักษา และแพร่เชือ้ในสงัคม หรือได้รับการวินิจฉัยแล้วแต่ยงัไม่ได้รายงานมายงั
กรุงเทพมหานคร นอกจากนีค้นท่ีอพยพเข้ามาท างานกรุงเทพฯ มีแนวโน้มสงูขึน้ทุกปี ซึง่อาจจะเป็นแรงงานต่างจงัหวดั 
หรือแรงงานข้ามชาติก็ได้ ข้อมลูเก่ียวกบัการรักษาวณัโรคในแรงงานข้ามชาติในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครพบว่ามีแนวโน้ม
สงูขึน้ โดยในปี พ.ศ.2560 มีแรงงานข้ามชาติท่ีขึน้ทะเบียนรักษาวณัโรคในระบบ 853 ราย และเพ่ิมเป็น 1,123 ราย ในปี 
พ.ศ. 2561 แต่จากการคาดการณ์ทางระบาดวิทยาเช่ือว่าจะมีแรงงานข้ามชาติท่ีป่วยเป็นวณัโรคในกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 2,300 รายต่อปี  ดังนัน้  จึงเป็นความท้าทายอย่างมากของหน่วยงานท่ีท างานด้านสาธารณสุขใน
กรุงเทพมหานคร จะได้ช่วยกนัค้นหา และรักษาแรงงานข้ามชาติท่ีป่วยด้วยวณัโรคโดยเร็ว เป็นการตดัวงจรการแพร่เชือ้
ท าให้สงัคมไทยปลอดจากวณัโรคได้มากขึน้   

 
ปัญหาส าคญัของการด าเนินงานควบคุมวณัโรคในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร คือ ความแออดัของประชากร การ

คมนาคมท่ียงัไมส่ะดวก การใช้ชีวิตท่ีเร่งรีบ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และสงัคม ตลอดจนสขุอนามยัของกลุม่เปราะบาง 
เช่น คนจรจดั นอกจากนีค้วามแออดัของผู้ ป่วยในโรงพยาบาลภาครัฐ ท าให้ไม่สามารถจดับริการท่ีตอบโจทย์ของผู้ ป่วย
วณัโรคท่ีมาใช้บริการได้อย่างดีมาก ไม่สามารถท าให้ผู้ ป่วยวณัโรคทุกรายมีการกินยาภายใต้ระบบพ่ีเลีย้ง ซึง่เป็นระบบ
เดียวท่ีสามารถยืนยนัได้วา่ผู้ ป่วยกินยาครบถ้วนและถกูต้อง อนัจะสง่ผลให้อตัราการรักษาส าเร็จสงูเกือบร้อยละ 100 แต่
ในวนันีอ้ตัราการรักษาส าเร็จในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครโดยเฉลี่ยยงัไม่ถงึร้อยละ 80 การที่มีอตัราการรักษาส าเร็จยงัไม่สงู
มากท าให้มีผู้ ป่วยวณัโรคส่วนหนึง่กลายเป็นผู้ ป่วยวณัโรดือ้ยาหลายขนาน หรือรุนแรง หรือรุนแรงมาก ซึง่ท าให้การรักษา
ซบัซ้อนเพ่ิมขึน้อีกต้องสิน้เปลืองงบประมาณเพ่ิมขึน้อีกหลายเท่า เพ่ือจดัการกบัปัญหานี ้

 
ส าหรับโรงพยาบาลสิรินธร ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ผู้ ได้รับทุนสนับสนุนผู้ ชนะอนัดบั 1 TB Grant 

2018 โดย พญ.ชุลีกร โสอดุร อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลสิรินธร กล่าวว่า โครงการ “การพัฒนา
ระบบไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรค” โรงพยาบาลสิรินธรได้น าระบบไลน์เข้ามาใช้ในการท างานร่วม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารระหวา่งแพทย์ ทีมพยาบาล ผู้ ป่วย และคนใกล้ชิดผู้ ป่วย สามารถติดต่อสอบถามข้อ
สงสยัเร่ืองอาการของโรคหรือผลข้างเคียงจากยา ให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เพ่ือให้เข้าถึงการรักษาได้ดีย่ิงขึน้   โดย
ใช้ LINE ID: LINE TB Clinic Sirindhorn Hospital ซึ่งเป็นการด าเนินงานคลินิกวณัโรคแบบ One Stop Service โดยมี
การประเมินและติดตามผลในปี 2561 มีผู้ ป่วยจ านวน 246 ราย เป็นผู้ ป่วยวณัโรคท่ีใช้ระบบไลน์ร้อยละ 69 และผู้ ป่วย
วณัโรคท่ีไม่ใช้ระบบไลน์ร้อยละ 31 ผลปรากฏว่าในกลุ่มท่ีใช้ระบบไลน์  มีประสิทธิผลในการรักษาส าเร็จสูงถึงร้อยละ 
94.1 สว่นในกลุม่ท่ีไมใ่ช้ระบบไลน์ ได้ประสิทธิผลในการรักษาส าเร็จเพียงร้อยละ 76.7 โรงพยาบาลฯ ได้เห็นถงึประโยชน์
ของการพฒันาระบบไลน์ในการใช้เพ่ือดูแล รักษาผู้ ป่วยวณัโรค จึงได้พฒันาต่อยอด โดยใช้เพ่ือการแจ้งเตือนการกินยา



                                                                                                      

 

วณัโรคอตัโนมตัิ รวมถึงแจ้งเตือนวนันดัพบแพทย์ลว่งหน้าก่อนวนันดัหมาย ท าให้ผู้ ป่วยทานยาตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ ไมข่าด
ยาและไมข่าดนดั ผู้ ป่วยและครอบครัวพงึพอใจและมัน่ใจในการรักษาท่ีมีระบบไลน์เข้ามาร่วมกบัการรักษาแบบทัว่ไป 

  
ในขณะท่ี โรงพยาบาลสมเดจ็พระสงัฆราช องค์ท่ี 17 จงัหวดัสพุรรณบรีุ ผู้ ได้รับทนุสนบัสนนุส าหรับผู้ชนะอนัดบั 

2 ได้เล่าถึงโครงการ “รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจายเชือ้” ว่าเมื่อ 2-3 ปีท่ีผ่านมา โรงพยาบาลประสบปัญหาใน
หลายๆ ด้าน เช่น การค้นหา รวมถงึการรักษายงัไม่ครอบคลมุ และยงัมีสถานการณ์ของผู้ ป่วยโรคเอดส์ท่ีเพ่ิมขึน้ด้วย โรง
พยาบาลฯ จงึเห็นความส าคญัในการพฒันาการคดักรองค้นหาผู้ ป่วยวณัโรค ด้วยการเอ็กซเรย์ทรวงอกโดยใช้รถเอ็กซเรย์
เคลื่อนท่ีลงไปในชุมชน ในอ าเภอสองพ่ีน้อง เมื่อปี 2561 ท าให้ค้นหาและตรวจพบผู้ ป่วยวณัโรคเพ่ิมขึน้ โดยในปี 2560 
พบผู้ ป่วย จ านวน 111 ราย และเพ่ิมขึน้เป็น 125 รายในปี 2561 และยงัมีอตัราความส าเร็จจากการรักษาสงูขึน้เป็นร้อย
ละ 92.44 จากเดิมอยู่ ท่ี ร้อยละ 85.15 โดยท่ีมีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 2.52 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ตัวชีว้ัดของกระทรวง
สาธารณสุขท่ีก าหนดอัตราเสียชีวิตควรต ่ากว่าร้อยละ 5 โรงพยาบาลฯ มีการจัดตัง้คณะท างาน TB ในการดูแลเฝ้า
ติดตามผลผู้ ป่วยทุกขัน้ตอน โดยได้น า “สองพ่ีน้องโมเดล” เข้ามาปรับใช้ในชุมชน รวมถึงต าบลต่างๆ ในจังหวัด
สพุรรณบรีุ กวา่ 100 แห่ง เพ่ือช่วยค้นหาและลดการแพร่กระจายเชือ้วณัโรคในชมุชน ลดอตัราการตาย ลดอตัราการขาด
ยาได้ และเพ่ิมอตัราความส าเร็จ 

 
ปิดท้ายด้วยโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร” ของ

กลุ่มงานวณัโรคกองควบคมุโรคเอดส์ วณัโรคและโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ ส านักอนามยั ท่ีสามารถคว้าทุนสนับสนุน
ส าหรับผู้ชนะอนัดบั 2 (ร่วม) ได้มีการจดัตัง้ศนูย์กลางการสง่ตอ่ (TB Referral Center) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการส่ง
ต่อและโอนออกจากสถานพยาบาลหนึ่งไปยงัอีกแห่งหนึ่ง ทัง้ในพืน้ท่ีและนอกพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ท าหน้าท่ีประสาน
ระหว่างสถานพยาบาลต้นทาง ท าการส่งต่อ/โอนออกผู้ ป่วย ให้ถึงสถานพยาบาลปลายทาง เพ่ือให้ผู้ ป่วยวณัโรคได้ รับ
การรักษาวัณโรคได้อย่างต่อเน่ือง ลดอัตราการขาดยาระหว่างการรักษา   ลดอัตราการโอนออกโดยไม่ทราบ
ผลการรักษา  ซึ่งจะส่งผลให้ผลการรักษาวณัโรคของภาพรวมกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึน้   รวมทัง้เป็นการป้องกนัการเกิด
วณัโรคดือ้ยาหลายขนาน  อีกทัง้เป็นการลดภาระงานของผู้ประสานงานวณัโรคของสถานพยาบาลต่างๆท่ีใช้ในการ
ประสานงาน ซึง่ผลงานท่ีผ่านมาผู้ ป่วยวณัโรคไปถงึสถานพยาบาลปลายทางได้ร้อยละ 92.21 สถานพยาบาลที่ประสงค์
จะสง่ตอ่/โอนออกผู้ ป่วยสามารถประสานได้ท่ี Call Center โทร. 02-860-8208 

 
โครงการรณรงค์ประเทศไทยปลอดวณัโรค หรือ End TB Thailand จะคงด าเนินการต่อไป เพ่ือเป็นการกระตุ้น

และสนบัสนุนบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบตัิงานในโรงพาบาลภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรประชาสงัคมท่ีท างาน
เก่ียวกับวณัโรคให้มีการคิดค้นนวตักรรม เพ่ือป้องกันและรักษาวณัโรคซึ่งอาจจะเป็นเคร่ืองมือ น า้ยาทดสอบการป่วย 
ตลอดจนระบบบริการ ทัง้นี ้การสนับสนุนนีต้ัง้อยู่บนหลกัการ หรือแนวทางว่าเมื่อคิด ฝัน ท่ีจะท าอะไรใหม่ๆ เก่ียวกับ  
วณัโรค ต้องได้ท า  

----------------------------------------------------- 

กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ กรุณาตดิต่อ  
คณุกนุธิรา ณฐัวฒันานนทน์ (ยุ้ย)  
ท่ีปรึกษาประชาสมัพนัธ์  
Tel: 094 154-5698  E-mail: khuntira4pr@gmail.com   


