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1

ประเทศไทยได้ดำเนินงานตามแนวทางกลยุทธ์ DOTS ตัแ้ ต่ปี พ.ศ. 2539 ในพืน้ ทีน่ ำร่อง และได้ขยายจนครอบคลุม
พืน้ ทีใ่ นปี พ.ศ. 2544 ซึง่ ได้มกี ารใช้แบบบันทึกและรายงานทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ประเทศ จนถึงปัจจุบนั และต่อมาในปี
พ.ศ. 2548-2549 มีการกำหนดนโยบายการผสมผสานวัณโรคและโรคเอดส์ สำนักวัณโรคและเครือข่ายได้ปรับปรุงแบบบันทึก
ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค และจัดทำแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานผสมผสานวัณโรคและเอดส์ (TB/HIV 01) มีการจัดเก็บ
ข้อมูลในสถานบริการสาธารณสุขที่ดำเนินการตามแนวทางการควบคุมวัณโรคแห่งชาติ และสำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค  
รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลของทัง้ ประเทศ พ.ศ. 2544 แต่ขอ้ มูลกิจกรรมการผสมผสานวัณโรคและเอดส์สามารถรวบรวม
ทัว่ ประเทศได้ตง้ั แต่ปี พ.ศ. 2549 ข้อมูลต่างๆ ทีร่ วบรวมได้ สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน
ระดับประเทศ เพื่อการวางแผนแนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคในอนาคตต่อไป สำนักวัณโรคจึงได้จัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานประจำปี เพือ่ เป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้ มูลของหน่วยงานระดับเขต และจังหวัด เพือ่ เป็นการส่งข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ให้แก่พื้นที่ที่ส่งรายงานเข้ามาสู่ส่วนกลาง และเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ในแต่ละพื้นที่   
รายงานผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรคของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2551 ฉบับนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหา
รายละเอียดของสิ่งต่อไปนี้
• วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวัณโรค (Method)
• ระบาดวิทยาวัณโรคและความก้าวหน้าของการดำเนินงานควบคุมวัณโรคของโลก (Global TB epidemiology  
and progress)
• การคาดประมาณสถานการณ์ ตัวชีว้ ดั และเป้าหมายการดำนินงานวัณโรคของประทศไทย (Estimate burden  
Indicators and targets of TB control in Thailand)
• ผลการดำเนินงาน (Results)
		  ข้อมูลการค้นหารายป่วย (TB case finding) ของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551
		  ข้อมูลผลการรักษาวัณโรคเมือ่ สิน้ สุดระยะเข้มข้น  (Sputum conversion) ของผูป้ ว่ ยวัณโรคทีข่ นึ้ ทะเบียน
ในปีงบประมาณ 2551
		  ข้อมูลผลการรักษา (treatment outcome) ของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551
		  ข้อมูลการดำเนิงานผสมผสานวัณโรคและเอดส์ (TB/HIV Collaborative activities) ของผู้ป่วยวัณโรคที่
ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551
• สรุปประเด็นสำคัญ (Conclusion)
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1. ข้อมูลของผู้ป่วยไทยและไม่ใช่ไทยในหน่วยบริการสาธารณสุขใน 75 จังหวัด

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง และโรงพยาบาลรัฐนอกสังกัด และโรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง
ที่ดำเนินงานตามแผนงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ จัดทำทะเบียนวัณโรค (TB register : TB03) 1 ฉบับ โดยรวมผู้ป่วยทั้ง
คนไทยและไมใช่ไทย (คำจำกัดความในภาคผนวก 1 ) โดยโรงพยาบาลบางแห่งใช้สมุดทะเบียนวัณโรค และบางแห่งใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ ในการจัดทำทะเบียนผู้ป่วย และสรุปข้อมูลในทะเบียนวัณโรคเป็นรายงานไตรมาส (Quarterly reports)
4 รายงาน ได้แก่ 1) รายงานการค้นหารายป่วยที่ขึ้นทะเบียน 0-3 เดือนที่ผ่านมา (report of case finding : TB 07)
2) รายงานผลการรักษาเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้นของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียน 6-9 เดือนที่ผ่านมา (report of outcome at the
end of intensive phase : TB07/1) 3) รายงานผลการรักษาของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียน 12-15 เดือนที่ผ่านมา (report
of treatment outcome : TB08) 4) รายงานการดำเนินงานผสมผสานวัณโรคและโรคเอดส์ (report of TB/HIV
collaborative activities : TB/HIV 01) ทุกๆ 3 เดือน โดยแต่ละรายงานจะแยกกลุม่ ผูป้ ว่ ยไทย และผูป้ ว่ ยไม่ใช่ไทย ในกรณี
ที่ไม่มีผู้ป่วยไม่ใช่ไทยให้รายงานด้วยแต่ระบุจำนวนเป็น 0 (ศูนย์) : Zero reports ดังนั้น ตามหลักการที่กำหนด แต่ละ
โรงพยาบาลจะจัดส่งรายงาน 8 ฉบับ คือ รายงานของผู้ป่วยไทย 4 ฉบับ และรายงานของผู้ป่วยไม่ใช่ไทยอีก 4 ฉบับ และ
จัดส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ ภายใน 2 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดไตรมาสนั้นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมรายงานของโรงพยาบาลต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดส่งรายงาน
ของโรงพยาบาลทั้งหมดให้แก่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตที่รับผิดชอบภายใน 4 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดไตรมาส (รวม 2  
สัปดาห์ ที่ส่งจากโรงพยาบาล)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตรวบรวมรายงานของโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดทีร่ บั ผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้อง  
และจัดส่งรายงานของโรงพยาบาลทั้งหมดให้แก่สำนักวัณโรคภายใน 6 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดไตรมาส (รวม 4 สัปดาห์ ที่ส่ง
จากโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด )
สำนักวัณโรคตรวจสอบข้อมูลในรายงาน ลงในและบันทึกข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลเป็นราย
โรงพยาบาล (ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยแต่ละราย) โดยฐานข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของสำนักวัณโรค สามารถ
บริหารจัดการข้อมูลวัณโรคในลักษณะต่างๆ เช่น ตรวจสอบรายชือ่ โรงพยาบาลทีไ่ ม่สง่ รายงาน (missing report) การจัดทำ
รายงานแยกตามพื้นที่จังหวัด หรือ เขต แยกผู้ป่วยไทยและไม่ใช่ไทย แยกตามไตรมาส ปีงบประมาณ การจัดอันดับผล
การดำเนินงาน เป็นต้น    
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2. ข้อมูลของผู้ป่วยในหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลของผูป้ ว่ ยวัณโรคทีร่ บั บริการศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหหานคร และนอกสังกัด
บางแห่งทีต่ ง้ั อยูใ่ นเขตกรุงเทพและดำเนินงานตามแผนงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ จัดทำทะเบียนวัณโรคและจัดทำรายงาน
ไตรมาส 4 รายงาน (8 ฉบับ แยกผู้ป่วยคนไทยและไม่ใช่ไทย) เป็นระบบ เช่นเดียวกันดังกล่าวข้างต้นใน 75 จังหวัด    
ศูนย์บริการสาธารณสุขแม่ขา่ ย 19 ศูนย์ และโรงพยาบาลนอกสังกัด กรุงเทพมหานคร จัดทำรายงานและส่งให้แก่  
สำนักอนามัย ส่วนโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 แห่ง จัดทำและส่งรายงาน ผ่าน สำนักการแพทย์ เพือ่ การตรวจสอบ
เบื้องต้น และเพื่อใช้ประเมินและวิเคราะห์ผลงานของโรงพยาบาลในสังกัด ก่อนส่งให้แก่สำนักอนามัย  
สำนักอนามัย จะตรวจสอบข้อมูลในรายงานและจัดส่งรายงานให้แก่ สำนักวัณโรค แยกข้อมูลของสำนักอนามัย  
สำนักการแพทย์ และ โรงพยาบาลต่างๆนอกสังกัด เพื่อรวบรวมเป็นภาพรวมของประเทศต่อไป

3. ข้อมูลผู้ป่วยในเรือนจำ

ประเทศไทยมีเรือนจำทัว่ ประเทศ 141 แห่ง เรือนจำ 11 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหน่วยบริการ
ผูป้ ว่ ยวัณโรคในเรือนจำ ส่วนเรือนจำในต่างจังหวัดอืน่ ๆ จะได้รบั การตรวจวินจิ ฉัยและรักษาโดยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในพื่นที่เดียวกัน    
เรือนจำทุกแห่งจัดทำทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค ในขณะที่โรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยในเรือนจำก็จะมีสมุดทะเบียนเพื่อ
กำกับติดตามการรักษาด้วยเช่นกัน ดังนัง้ ในต่างจังหวัด 75 จังหวัด เรือนจำจะจัดทำรายงาน 4 รายงานและส่งให้กบั สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โดยตรวจสอบความถูกต้องกับโรงพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาก่อนแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รวบรวมส่งตามขัน้ ตอนปกติตอ่ ไป ในขณะเดียวกันก็จดั ส่งสำเนาให้แก่กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ ส่วนเรือนจำ
ที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร จะส่งรายงานกองบริการทางการแพทย์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและส่งให้แก่สำนักวัณโรค
ภายใน 6 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดไตรมาส

ข้อจำกัดของการจัดทำรายงาน

•

รายงานวัณโรคทีส่ ำนักวัณโรคได้รบั ไม่รวมถึงโรงพยาบาลขนาดใหญ่สงั กัดกระทรวงสาธารณสุขทีต่ ง้ั อยูใ่ นเขต
กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธาณสุข โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง
• รายงานแยกผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ใช่ไทย สำนักวัณโรคได้รบั เพียง 21 จังหวัด ทัง้ ๆ ทีอ่ าจมีผปู้ ว่ ยไม่ใช่ไทย ซึง่ ให้การวินจิ ฉัย
และรักษาแต่ไม่ขึ้นทะเบียนในแผนงานวัณโรคของประเทศ  
• บางจังหวัด รวบรวมรายงานเป็นภาพรวมของจังหวัด (ไม่แยกรายโรงพยาบาล)ทำให้ตรวจสอบไม่ได้วา่ ส่วนใด
ไม่ครบถ้วน ยกตัวอย่างเช่น จำนวนผูป้ ว่ ยทีน่ ำมาประเมินในรายงาน TB08 มากกว่า จำนวนผูป้ ว่ ยทีข่ น้ึ ทะเบียนในช่วงเวลาเดียว
ในรายงาน TB 07 ทีเ่ คยรายงานมาก่อนแล้ว ทำให้มขี อ้ จำกัดในการแปลผลข้อมูลทีเ่ ป็นมาตรฐาน  
• สำหรับข้อมูลผู้ป่วยในเรือนจำ ที่จังหวัดส่งรายงาน ผ่านสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต ไปยังสำนักวัณโรค  
มีจำนวนน้อยกว่า ข้อมูลรายงานทีส่ ง่ ให้กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ ดังนัน้ ข้อมูลทีน่ ำเสนอในรายงานเล่มนีจ้ งึ
ใช้ฐานข้อมูลของกองบริการทางการแพทย์  
• ข้อมูลรายงานการดำเนินงานผสมผสานงานวัณโรคและโรคเอดส์ จะได้รับจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธาณสุขใน 75 จังหวัด และเฉพาะที่เป็นผู้ป่วยไทย   
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สถานการณ์วัณโรคของโลก1

องค์การอนามัยโลกรายงานว่า ในปี ค.ศ. 2008 คาดว่ามีอุบัติการณ์ (estimate incidence) 9.4 ล้านคน (มีค่า
ระหว่าง 8.9-9.9 ล้านคน) คิดเป็นอัตรา 139/100,000 ประชากร จำนวนผูป้ ว่ ยอยูใ่ นทวีปเอเชียมากทีส่ ดุ ถึง 55% รองลงมา
คือทวีปแอฟริกา มีผปู้ ว่ ย 30%, 80% ของผูป้ ว่ ยวัณโรคทัว่ โลกอยูใ่ น 22 ประเทศ ซึง่ ถือว่าเป็นประเทศทีม่ ภี าระวัณโรคสูง  
และต้องให้ความสำคัญในการเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค ประเทศที่มีผู้ป่วยมากที่สุดในโลก 3 อันดับแรก ได้แก่  
อินเดีย (1.98 ล้านคน) จีน (1.3 ล้านคน) และแอฟริกาใต้ (0.48 ล้านคน)  
ในจำนวนผู้ป่วย 9.4 ล้านคนนี้ คาดว่า เป็นผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วยประมาณ 1.4 ล้านคน (15%)   
(คาดประมาณระหว่าง 1.2-1.6 ล้านคน คิดเป็น 13-16%) อยู่ในทวีปแอฟริกา 78%  
ความชุกวัณโรค (TB prevalence) คาดว่ามีจำนวน 11.1 ล้านคน (มีคา่ ระหว่าง 9.6–13.3 ล้านคน) คิดเป็นอัตรา   
164/100,000 ประชากร  
นอกจากนี้คาดว่า ผู้ป่วยเสียชีวิต 1.3 ล้านคนในปี ค.ศ. 2008 (มีค่าระหว่าง 1.1–1.7 ล้านคน) คิดเป็นอัตรา   
20/100,000 ประชากร ในจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต คาดว่าเป็นผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย ประมาณ 0.5 ล้านคน
ในปี ค.ศ. 2007 น่าจะมีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR/XDR-TB) ประมาณ 0.5 ล้านคน และองค์การ
อนามัยโลกได้จัดกลุ่มประเทศที่มีปัญหาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 27 ประเทศ ซึ่งมีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 85%
ของผู้ป่วยทั่วโลก ประเทศที่มีผู้ป่วยดื้อยาหลายขนานมากที่สุดในโลก 3 อันดับแรก ได้แก่ อินเดีย (131,000 คน) จีน
(112,000 คน) และรัสเซีย (43,000 คน) และในปี ค.ศ. 2009 มีการรายงานผู้ป่วย XDR-TB ใน 57 ประเทศ

ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จของการดำเนินงานควบคุมวัณโรคของโลก2

ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้ดำเนินงานควบคุมวัณโรคด้วยยุทธศาสตร์หยุดยั้งวัณโรค (The Stop TB Strategy)  
มีเป้าหมายสำคัญ เพือ่ มุง่ ไปสูเ่ ป้าหมายแห่งการพัฒนาสหัสวรรษ (Millennium Development Goal : MDG) ในปี พ.ศ. 2558
(ค.ศ. 2015) ซึง่ มีเป้าหมายหลัก เพือ่ ลดอัตราความชุก อัตราอุบตั กิ ารณ์ และอัตราตายลงครึง่ หนึง่ เมือ่ เทียบกับสถานการณ์
เมื่อปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990)โดยกำหนดตัวชี้วัดดังต่อไปนี้
• อัตราการค้นหารายป่วยเสมหะพบเชื้อ (detection rate) ทั่วโลก 84% ภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)  
• อัตราความสำเร็จของการรักษาผูป้ ว่ ยเสมหะพบเชือ้ (treatment success) 87% ภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
• อัตราการตรวจเลือดเอชไอวีของผู้ป่วยวัณโรค (HIV testing) 85% ภายในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)  
• อัตราการได้รบั ยา co-trimoxazole ของผูป้ ว่ ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี (Co-trimoxazloe Prventive Therapy
: CPT ) 95% ภายในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)
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•

ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ (Anti-retroviral Therapy : ART) ภายในปี พ.ศ.  
2553 (ค.ศ. 2010)  
• อัตราการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 80% ภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)  

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน2

1. การค้นหารายป่วย (Case notification)
องค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. 2009 รายงานว่า ในปี ค.ศ. 2008 ได้รับรายงานข้อมูลจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก  
ว่าค้นพบผูป้ ว่ ยใหม่และกลับเป็นซ้ำทัง้ สิน้ 5.7 ล้านคน เป็นผูป้ ว่ ยใหม่เสมหะพบเชือ้ 2.7 ล้านคน ผูป้ ว่ ยใหม่เสมหะไม่พบเชือ้    
2.0 ล้านคน และเป็นผู้ป่วยวัณโรคนอกปอด 0.8 ล้านคน คิดเป็นอัตราการค้นหารายป่วย ของผู้ป่วยใหม่เสมหะพบเชื้อ   
62% (มีค่าระหว่าง 56-68%) และอัตราการค้นหารายป่วยของผู้ป่วยใหม่ทุกประเภท 61% (มีค่าระหว่าง 55-67%)   
2. ผลของการรักษา (Treatment outcome)
ผูป้ ว่ ยทีข่ น้ึ ทะเบียนรักษาในปี ค.ศ. 2007 มีผลสำเร็จของการรักษาผูป้ ว่ ยใหม่เสมหะพบเชือ้ (treatment success)   
86% ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สามารถบรรลุเป้าหมาย 85% ที่กำหนดไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991
3. การผสมผสานงานวัณโรคและเอดส์
ปี ค.ศ.  2008  ผูป้ ว่ ยวัณโรค 1.4  ล้านคน ได้รบั การตรวจเลือดเอชไอวี คิดเป็น 22% ของผูป้ ว่ ยวัณโรคทีค่ น้ พบ    
ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยา co-trimoxazole 71% (ประมาณ 2.2 แสนคน) และได้รับยาต้านไวรัส 31%
(หรือประมาณ 1 แสนคน) ซึง่ เป้าหมายตัง้ ไว้ถงึ 3 แสนคน ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีได้รบั การคัดกรองวัณโรคเพิม่ ขึน้ จาก 6 แสนคน
ในปี ค.ศ. 2007 เป็น 1.4 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2008 และผู้ติดเชื้อฯ ได้รับยาป้องกันวัณโรคด้วยยา isoniazid (IPT) 30,000
คนในปี ค.ศ. 2007 เป็น 50,000 คน ในปี ค.ศ. 2008 จะเห็นได้ว่า มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานพอสมควร แต่ยัง
ต้องการการเร่งรัดอย่างรวดเร็ว    
4. วัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR/XDR-TB)
ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ประมาณ 30,000 คนที่ได้รายงานว่าได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษา ในปี ค.ศ.
2008 คิดเป็น 11% ของจำนวนผู้ป่วยที่คาดประมาณเท่านั้น ซึ่งมีผลสำเร็จการรักษาตั้งแต่ 30-80% (รายงานผู้ป่วยจาก  
6 ประเทศ)
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สถานการณ์วัณโรคของประเทศไทย

จากเอกสารรายงานขององค์การอนามัยโลก เขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี ค.ศ. 20103 ได้คาดประมาณ
ข้อมูลางระบาดวิทยาวัณโรคดังนี้ ใน ปี ค.ศ. 2008 คาดว่า ประเทศไทยมีอัตราความชุกวัณโรค (TB prevalence)  
163/100,000 ประชากร อุบัติการณ์วัณโรค (TB incidence) 92,319 คน (คิดเป็นอัตรา 137/100,000 ประชากร) เป็น
ผู้ป่วยใหม่เสมหะพบเชื้อ 44,475 คน (คิดเป็นอัตรา 66/100,000 ประชากร) อัตราการเสียชีวิต 19/100,000 ประชากร     
ผู้ป่วยวัณโรคมีการติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย 17% (WHO report, 20091) และผู้ป่วยรายใหม่มีวัณโรคดื้อยาหลายขนาน  
1.7% ผู้ป่วยเคยรักษามาก่อน 34.5% โดยคาดว่ามีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานทั้งสิ้น 2,774 ราย (WHO report,
20091)

ตัวชี้วัดและเป้าหมายการดำนินงาน

ตัวชี้วัดและเป้าหมายการดำนินงานควบคุมวัณโรคของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2551 มีดังต่อไปนี้
1. อัตราการค้นหารายป่วยเสมหะพบเชื้อ (detection rate) 70%
2. อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อ (treatment success) 85%  
3. อัตราการตรวจเลือดเอชไอวีของผู้ป่วยวัณโรค (HIV testing) > 85%    
4. ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ (Anti-retroviral Therapy : ART) > 60%
5. อัตราการคัดกรองอาการวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ตรวจพบใหม่ > 95%
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5.1 รายงานการขึน้ ทะเบียนรักษาวัณโรค (TB Case Findings) ของผูป้ ว่ ยวัณโรคทีข่ น้ึ ทะเบียนในปีงบประมาณ 2551

การรายงานจากหน่วยบริการสาธารณสุขหรือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้มีการแยกรายงานผู้ป่วยไทย  
ผู้ป่วยไมใช่ไทย และผู้ป่วยในเรือนจำ    
5.1.1 ผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท (all types of TB cases)
ผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทที่เป็นคนไทยและผู้ป่วยในเรือนจำ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรายงานเข้าสู่ระบบของ
แผนงานวัณโรคแห่งชาติ (NTP) 63,403 ราย ในปีงบประมาณ 2551 คิดเป็น 69% (หมายเหตุ ใช้คา่ คาดประมาณ 92,319
ราย) ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยและขึ้นทะเบียนรักษาตามแนวทางของแผนงานวัณโรคแห่งชาติ เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาอย่างชัดเจน ด้วยนโยบายที่เข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข สัดส่วนของผู้ป่วยแต่ละ
ประเภทยังคงเหมือนเดิม ได้แก่ ผู้ป่วยใหม่เสมหะพบเชื้อ 51% ผู้ป่วยเสมหะไม่พบเชื้อ 32% ผู้ป่วยกลับเป็นซ้ำ 3% และ
ผู้ป่วยวัณโรคนอกปอด 14%      
ผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทในเรือนจำ มีจำนวนทั้งสิ้น 2,939 ราย ในปีงบประมาณ 2551 ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาอย่างชัดเจน เช่นเดียวกัน เนื่องจากมีการค้นหาเชิงรุกทั้งในผู้ต้องขังรับใหม่และผู้ต้องขังเก่า   
ในเรือนจำทั่วประเทศ สัดส่วนของผู้ป่วยแต่ละประเภท ได้แก่ ผู้ป่วยใหม่เสมหะพบเชื้อ 56% ผู้ป่วยเสมหะไม่พบเชื้อ 25%  
ผู้ป่วยกลับเป็นซ้ำ 9% และผู้ป่วยวัณโรคนอกปอด 10% มีสัดส่วนของผู้ป่วยวัณโรคเสมหะไม่พบเชื้อมากขึ้น เมื่อเทียบกับ
ในอดีตทีผ่ า่ นมา และทำให้สดั ส่วนของผูป้ ว่ ยประเภทอืน่ ๆ ลดลง ซึง่ โดยปกติในอดีต ผูป้ ว่ ยในเรือนจำส่วนใหญ่มากกว่า 60%  
เป็นผูป้ ว่ ยเสมหะพบเชือ้ เนือ่ งจากนโยบายด้านความปลอดภัยของเรือนจำ ทีม่ ขี อ้ จำกัดในการนำผูต้ อ้ งขังออกไปรับการตรวจ
เอกซเรย์ปอดที่โรงพยาบาลภายนอกเรือนจำ แต่ในปีงบประมาณ 2551 มีนโยบายที่เข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุขที่มี
การเน้นค้นหาเชิงรุกในผูต้ อ้ งขัง ทำให้มอี อกมาตรวจเอกซเรย์แก่ผตู้ อ้ งขังทีม่ อี าการสงสัยวัณโรคโดยการใช้รถเอ็กซเรย์เคลือ่ นที่
เข้าไปให้บริการภายในเรือนจำ สำหรับผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ใช่คนไทย มีการรายงานจาก 21 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,413 ราย  
มีมากในจังหวัดสมุทรสาคร 297 ราย กาญจนบุรี 282 ราย ตาก 206 ราย และ เชียงราย 204 ราย ดังตารางที่ 2
5.1.2 ผู้ป่วยรายใหม่เสมหะพบเชื้อ (New- smear positive TB cases)
ผู้ป่วยรายใหม่เสมหะพบเชื้อ  ที่เป็นคนไทยและผู้ป่วยในเรือนจำ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรายงานเข้าสู่ระบบ
ของแผนงานวัณโรคแห่งชาติ (NTP) 32,253 ราย ในปีงบประมาณ  2551  คิดเป็น 73% (หมายเหตุ ใช้ค่าคาดประมาณ  
44,475 ราย) ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยและขึ้นทะเบียนรักษาตามแนวทางของแผนงานวัณโรคแห่งชาติ
เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปีงบประมาณทีผ่ า่ นมาอย่างชัดเจนเช่นกัน และทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการค้นหารายป่วย เกิน  
70% สำหรับข้อมูลรายจังหวัดมีรายละเอียดในตารางที่ 1
ในเรือนจำทัว่ ประเทศ มีผปู้ ว่ ยรายใหม่เสมหะพบเชือ้ จำนวนทัง้ สิน้ 1,632 ราย ซึง่ มีจำนวนเพิม่ ขึน้ มากเมือ่ เทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาอย่างชัดเจน
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ผูป้ ว่ ยวัณโรคทีไ่ ม่ใช่คนไทย มีผปู้ ว่ ยรายใหม่เสมหะพบเชือ้ จำนวนทัง้ สิน้ 737 ราย คิดเป็นสัดส่วน 52% รายละเอียด
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 รายงานการขึน้ ทะเบียนผูป้ ว่ ยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ปีงบประมาณ 2551 (Report of new and relapse
of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด   

9
ตารางที่ 1 รายงานการขึน้ ทะเบียนผูป้ ว่ ยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ปีงบประมาณ 2551 (Report of new and relapse
of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)   
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ตารางที่ 1 รายงานการขึน้ ทะเบียนผูป้ ว่ ยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ปีงบประมาณ 2551 (Report of new and relapse
of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)   
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ตารางที่ 1 รายงานการขึน้ ทะเบียนผูป้ ว่ ยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ปีงบประมาณ 2551 (Report of new and relapse
of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)   
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ตารางที่ 2 รายงานการขึน้ ทะเบียนผูป้ ว่ ยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำของผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ใช่ไทย ปีงบประมาณ 2551 (Report
of new and relapse of non-Thai cases registered in 2008) จำแนกตามรายจังหวัดใน 21 จังหวัด
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5.2 รายงานผลเสมหะเปลีย่ นจากบวกเป็นลบเมือ่ สิน้ สุดระยะเข้มข้น (Sputum smear conversion) ของผูป้ ว่ ยวัณโรค
ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551

5.2.1 ผู้ป่วยรายใหม่เสมหะพบเชื้อ (New- smear positive TB cases)
ในปีงบประมาณ 2551 อัตราผลเสมหะเปลีย่ นจากบวกเป็นลบเมือ่ สิน้ สุดระยะเข้มข้น (sputum smear conversion)
ของผู้ ป่ ว ยรายใหม่เสมหะพบเชื้อในภาพรวมของประเทศ เป็น 82% สาเหตุสำคัญ ได้แก่ ผู้ป่วยเสียชีวิต 5%  
การไม่ได้ตรวจหรือไม่มีผลเสมหะ 5% ผลเสมหะยังคงเป็นบวก 4% ส่วนที่เหลือ ขาดการรักษา 2% และโอนออก 1%
และอีก 1% ไม่ได้นำมาประเมิน อาจเนื่องจาก ไม่มีขอ้ มูลในรายงานผลการรักษาวัณโรคเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น (TB 07/1)
ไม่ได้รับรายงานจากบางหน่วยงาน (รายงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์)   

5.2.2 ผู้ป่วยวัณโรคที่รักษาซ้ำ (Retreatment TB cases)
กลุม่ ผูป้ ว่ ยกลับเป็นซ้ำ (Relapse cases) อัตราผลเสมหะเปลีย่ นจากบวกเป็นลบเมือ่ สิน้ สุดระยะเข้มข้น (sputum
smear conversion) ในปีงบประมาณ 2551 คิดเป็น 72% ผลเสมหะยังคงเป็นบวก 5% ไม่มผี ลเสมหะ 5% ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ   
6% ปัญหาสำคัญคือ อัตราส่วนของผู้ป่วยที่ไม่ได้นำมาประเมินมากถึง 9% เนื่องจากขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
จากพื้นที่ ซึ่งทำให้ไม่สามารถนำไปประเมินผล และวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงได้    
กลุม่ ผูป้ ว่ ยรักษาซ้ำภายหลังล้มเหลว (Treatment after failure : TAF) มีอตั ราผลเสมหะเปลีย่ นจากบวกเป็นลบ
เมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น เป็น 74% ผลเสมหะยังคง เป็นบวก 12% ไม่มีผลตรวจเสมหะ 6% ตาย 4% ขาดการรักษา 2%    
และโอนออก 2%  
สำหรับกลุม่ ผูป้ ว่ ยรักษาซ้ำภายหลังขาดยา (Treatment after default : TAD) จำนวนผูป้ ว่ ยทีร่ ายงานในรายงาน
ผลการรักษาวัณโรคเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น (TB 07/1) ของทั้งประเทศมีมากกว่าผู้ป่วยที่รายงานในรายงานการขึ้นทะเบียน
รักษา (TB 07) แสดงว่าผู้ป่วยบางส่วนไม่ได้ปรากฏอยู่ในรายงานการค้นหา ดังนั้น ถ้าคิดอัตราส่วนจากจำนวนผู้ป่วยที่นำ
มาประเมิน จะพบว่าอัตราผลเสมหะเปลี่ยนจากบวกเป็นลบเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น เป็น 70% ผลเสมหะยังคง เป็นบวก  
7% ไม่มีผลตรวจเสมหะ 10% ตาย 6% ขาดการรักษา 5% และ โอนออก 1% อย่างไรก็ตาม อาจไม่สามารถวิเคราะห์
แนวโน้มของผลการดำเนินงานกับปีที่ผ่านมาหรือเปรียบเทียบกับผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ ได้ รายละเอียดของผู้ป่วยในจังหวัดต่างๆ  
อยู่ในตารางที่ 3
ผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ มีจำนวนผู้ป่วยที่รายงานในรายงานผลการรักษาวัณโรคเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น มากกว่า
ผูป้ ว่ ยทีร่ ายงานในรายงานการขึน้ ทะเบียนรักษา ของผูป้ ว่ ยทุกประเภทเล็กน้อย ดังนัน้ ถ้าคิดคำนวณจากจำนวนผูป้ ว่ ยทีน่ ำมา
ประเมินจากรายงาน TB 07/1 จะพบว่าอัตราผลเสมหะเปลีย่ นจากบวกเป็นลบเมือ่ สิน้ สุดระยะเข้มข้นของผูป้ ว่ ยใหม่เสมหะ
พบเชื้อ เป็น 72% ผลเสมหะยังคง เป็นบวก 17% ไม่มีผลตรวจเสมหะ 1% ตาย 3% ขาดการรักษา 1% และโอนออก
5% เป็นที่น่าสังเกตว่า เสมหะยังคงเป็นบวกสูงมากถึง 17% ในขณะที่อัตราการขาดการรักษาต่ำมากเพียง 1% และระบบ
การดูแลกำกับการกินยาแบบมีพี่เลี้ยงก็เป็นที่ยอมรับว่าเข้มงวดได้ดี ด้วยระบบการทำงานในเรือนจำ ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่า  
เชื้อวัณโรคในผู้ป่วยเรือนจำอาจมีเชื้อดื้อยาก่อนการรักษาในอัตราที่สูงก็ได้ ซึ่งต้องวิเคราะห์ร่วมกับผลการรักษาในระยะ
ต่อเนื่องต่อไป สำหรับผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ ดูรายละเอียดในตารางที่ 3
สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ใช่คนไทย สำนักวัณโรค ไม่ได้รับรายงานรายงานผลการรักษาวัณโรคเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น
(TB 07/1) ของผู้ป่วยประเภทต่างๆ ทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2551 จะพบว่าอัตราผลเสมหะเปลี่ยนจากบวกเป็นลบเมื่อ
สิ้นสุดระยะเข้มข้น ของผู้ป่วยใหม่เสมหะพบเชื้อ เป็น 72% ผลเสมหะยังคง เป็นบวก 4% ไม่มีผลตรวจเสมหะ 2%     
ตาย 3% ขาดการรักษา 7% และโอนออก 3% และปัญหาส่วนใหญ่ คือ 10% ไม่ได้นำมาประเมิน เนื่องจากข้อมูลไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ รายละเอียดในตารางที่ 4
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ตารางที่ 3 รายงานผลการรักษาวัณโรคเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้นของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of
outcome at the end of intensive phase treatment of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนก
ตามรายเขตและจังหวัด
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ตารางที่ 3 รายงานผลการรักษาวัณโรคเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้นของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of
outcome at the end of intensive phase treatment of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนก
ตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)
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ตารางที่ 3 รายงานผลการรักษาวัณโรคเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้นของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of
outcome at the end of intensive phase treatment of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนก
ตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)
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ตารางที่ 3 รายงานผลการรักษาวัณโรคเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้นของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of
outcome at the end of intensive phase treatment of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนก
ตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)
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ตารางที่ 3 รายงานผลการรักษาวัณโรคเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้นของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of
outcome at the end of intensive phase treatment of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนก
ตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)

19
ตารางที่ 3 รายงานผลการรักษาวัณโรคเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้นของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of
outcome at the end of intensive phase treatment of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนก
ตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)

20
ตารางที่ 3 รายงานผลการรักษาวัณโรคเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้นของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of
outcome at the end of intensive phase treatment of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนก
ตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)

21
ตารางที่ 3 รายงานผลการรักษาวัณโรคเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้นของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of
outcome at the end of intensive phase treatment of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนก
ตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)

22
ตารางที่ 3 รายงานผลการรักษาวัณโรคเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้นของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of
outcome at the end of intensive phase treatment of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนก
ตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)

23
ตารางที่ 3 รายงานผลการรักษาวัณโรคเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้นของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of
outcome at the end of intensive phase treatment of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนก
ตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)

24
ตารางที่ 3 รายงานผลการรักษาวัณโรคเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้นของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of
outcome at the end of intensive phase treatment of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนก
ตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)

25
ตารางที่ 3 รายงานผลการรักษาวัณโรคเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้นของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of
outcome at the end of intensive phase treatment of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนก
ตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)

26
ตารางที่ 3 รายงานผลการรักษาวัณโรคเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้นของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of
outcome at the end of intensive phase treatment of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนก
ตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)

27
ตารางที่ 3 รายงานผลการรักษาวัณโรคเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้นของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of
outcome at the end of intensive phase treatment of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนก
ตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)

28
ตารางที่ 3 รายงานผลการรักษาวัณโรคเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้นของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of
outcome at the end of intensive phase treatment of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนก
ตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)

29
ตารางที่ 4 รายงานผลการรักษาวัณโรคเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้นของผู้ป่วยที่ไม่ใช่ไทยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551
(Re port of outcome at the end of intensive phase treatment of non-Thai cases registered in
2008) จำแนกตามรายจังหวัดใน 21 จังหวัด

30
ตารางที่ 4 รายงานผลการรักษาวัณโรคเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้นของผู้ป่วยที่ไม่ใช่ไทยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551
(Re port of outcome at the end of intensive phase treatment of non-Thai cases registered in
2008) จำแนกตามรายจังหวัดใน 21 จังหวัด (ต่อ)

31
ตารางที่ 4 รายงานผลการรักษาวัณโรคเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้นของผู้ป่วยที่ไม่ใช่ไทยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551
(Re port of outcome at the end of intensive phase treatment of non-Thai cases registered in
2008) จำแนกตามรายจังหวัดใน 21 จังหวัด (ต่อ)

32
ตารางที่ 4 รายงานผลการรักษาวัณโรคเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้นของผู้ป่วยที่ไม่ใช่ไทยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551
(Re port of outcome at the end of intensive phase treatment of non-Thai cases registered in
2008) จำแนกตามรายจังหวัดใน 21 จังหวัด (ต่อ)
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5.3 รายงานผลการรักษาวัณโรค (Treatment outcome) ของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551

สำนักวัณโรคได้รบั รายงานจากหน่วยบริการสาธารณสุขหรือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แยกกลุม่ ผูป้ ว่ ยไทย  
ผูป้ ว่ ยไมใช่ไทย และผูป้ ว่ ยในเรือนจำ นอกจากนี้ ยังแยกประเภทกลุม่ ผูป้ ว่ ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีรว่ มด้วย กลุม่ ผูป้ ว่ ยวัณโรค
ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี และกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ได้เจาะเลือดเอชไอวี  
5.3.1 ผู้ป่วยรายใหม่เสมหะพบเชื้อ (New- smear positive TB cases)  
ในปีงบประมาณ 2551 อัตราความสำเร็จของการรักษา (Treatment success) ของผูป้ ว่ ยรายใหม่เสมหะพบเชือ้
ในภาพรวมของประเทศ เป็น 83% โดย อัตราการรักษาหาย (cure rate) 76% และอ้ตราการรักษาครบกำหนด
(completion rate) 7% อัตราตาย 8% ขาดการรักษา 4% ล้มเหลว 2% โอนออกและไม่ทราบผล 2% รวมทั้งไม่ได้นำมา
ประเมิน 1% สาเหตุสำคัญ ยังคงอยูเ่ หมือนเดิมคือ อัตราตายทีส่ งู มากและคงที่ ในขณะทีอ่ ตั ราการขาดการรักษาลดลงเรือ่ ยๆ
ปีละประมาณ 1% (ในปีงบประมาณ 2549 และ 2550 มีอ้ตราการขาดการรักษา 6% และ 5% ตามลำดับ) รายละเอียด
ของจังหวัดต่างๆ อยู่ในตารางที่ 5
อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาตามราย สคร.เขต พบว่า มี 3 เขต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สคร. เขต 5,
6, และ 7 มีอัตราความสำเร็จมากกว่า 85%
ผูป้ ว่ ยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชือ้ ในเรือนจำ มีอตั ราความสำเร็จของการรักษา เป็น 74% โดย อัคราการรักษาหาย
(cure rate) 69% และอ้ตราการรักษาครบกำหนด (completion rate) 5% อัตราตาย 8% ขาดการรักษา 1% ล้มเหลว  
3% โอนออกและไม่ทราบผล 14% รวมทัง้ ไม่ได้นำมาประเมิน 1% ปัญหาสำคัญของเรือนจำ ยังคงเป็นเรือ่ งของ การโอนออก
ซึ่งส่วนใหญ่พ้นโทษก่อนรักษาครบกำหนด และอัตราตายสูง   
ผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ใช่คนไทย มีอัตราความสำเร็จของการรักษา เป็น 61% โดย อัคราการรักษาหาย (cure rate)  
55% และอ้ตราการรักษาครบกำหนด (completion rate) 6% อัตราตาย 4% ขาดการรักษา 14% ล้มเหลว 2%   
โอนออกและไม่ทราบผล 4% รวมทัง้ ไม่ได้นำมาประเมิน 15% เนือ่ งจากข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ รายละเอียดในตารางที่ 6
ส่วนผู้ป่วยใหม่เสมหะพบเชื้อที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย 78 ราย ซึ่งรายงานจาก 11 จังหวัด มีผลความสำเร็จของการรักษา  
55% โดยมีอต้ ราตายสูง 19% ใกล้เคียงกันกับผูป้ ว่ ยคนไทย และขาดยาสูงเช่นกัน คือ 13% ดังรายละเอียดในตารางที่ 6
ถ้าแยกกลุ่มผู้ป่วยตามผลการตรวจเลือดเอชไอวี พบว่า ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย
ขึ้นทะเบียนรักษา 3,729 ราย นำมาประเมิน 3,661 ราย มีอัตราความสำเร็จของการรักษาคิดเป็น 61% โดยมี อัตรา
ตายสูงมากถึง 21% (รายละเอียดดังตารางที่ 7) แสดงให้เห็นว่า การติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วยของผู้ป่วยวัณโรค เป็นปัจจัย
ทีส่ ำคัญทีม่ ผี ลกระทบต่ออัตราการตายของผูป้ ว่ ยทัง้ หมด ซึง่ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 85% และเป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ผูป้ ว่ ย
วัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี ในภาคเหนือ (เขต 8, 9, 10) และภาคใต้ (เขต 11, 12) มีอตั ราตายทีส่ งู กว่าค่าเฉลีย่ ของประเทศ    
รายละเอียดในตารางที่ 7
ผู้ป่วยในเรือนจำรายใหม่าเสมหะพบเชื้อที่ติดเชื้อเอชไอวี มีอัตราความสำเร็จของการรักษา 50% ตายสูงมากถึง  
30% ล้มเหลว 6% และโอนออก 15%   
สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ใช่ไทยในตารางที่ 8 พบว่ามีอัตราความสำเร็จของการรักษา 59% ตาย 19% ขาดการรักษา  
13% ล้มเหลว 1% และโอนออก 5%
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5.3.2 ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะไม่พบเชื้อ (New smear negative Tb cases)
ในปีงบประมาณ 2551 อัตราความสำเร็จของการรักษา (Treatment success) ของผู้ป่วยรายใหม่เสมหะไม่พบ
เชื้อในภาพรวมของประเทศเป็น 76% อัตราตาย 9% ขาดการรักษา 6% ล้มเหลว 1% โอนออกและไม่ทราบผล 3%  
รวมทั้งไม่ได้นำมาประเมิน 6%
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะไม่พบเชื้อในเรือนจำ มีอัตราความสำเร็จของการรักษา เป็น 78% อัตราตาย 8%    
ขาดการรักษา 1% ล้มเหลว 3% โอนออกและไม่ทราบผล 10%
ผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ใช่คนไทย มีอัตราความสำเร็จของการรักษาเป็น 70% อัตราตาย 3% ขาดการรักษา 14%  
ล้มเหลว 1% โอนออกและไม่ทราบผล 3% ไม่ได้นำมาประเมิน 9%  
5.3.3 ผู้ป่วยวัณโรคที่รักษาซ้ำ (Retreatment TB cases)
ในปีงบประมาณ 2551 อัตราความสำเร็จของการรักษา (Treatment success) ของผูป้ ว่ ยกลับเป็นซ้ำ (Relapse
cases) ในภาพรวมของประเทศ เป็น 67% โดย อัคราการรักษาหาย (cure rate) 56% และอ้ตราการรักษาครบกำหนด
(completion rate) 11% อัตราตาย 10% ขาดการรักษา 4% ล้มเหลว 3% โอนออกและไม่ทราบผล 6% รวมทั้ง
ไม่ได้นำมาประเมิน 10% ปัญหาสำคัญคือ ผู้ป่วย 10% ไม่ได้นำมาประเมิน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูลในรายงาน และอัตรา
ตายสูงมากถึง 10% และโอนออก 6%
ผู้ป่วยกลับเป็นซ้ำ ในเรือนจำมีอัตราความสำเร็จของการรักษาเป็น 59% โดยอัคราการรักษาหาย (cure rate)  
47% และอ้ตราการรักษาครบกำหนด (completion rate) 12% อัตราตาย 14% ขาดการรักษา 0% ล้มเหลว 5%   
โอนออกและไม่ทราบผล 21% รวมทั้งไม่ได้นำมาประเมิน 1%  
สำหรับผู้ป่วยรักษาซ้ำภายหลังล้มเหลว อัตราความสำเร็จของการรักษา (Treatment success) ในภาพรวม
ของประเทศเป็น 66% โดยอัคราการรักษาหาย (cure rate) 57% และอ้ตราการรักษาครบกำหนด (completion rate)  
10% อัตรตาย 7% ขาดการรักษา 8% ล้มเหลว 10% โอนออกและไม่ทราบผล 7% และไม่ได้นำมาประเมิน 3%  
สำหรับผู้ป่วยรักษาซ้ำภายหลังขาดยา อัตราความสำเร็จของการรักษา (Treatment success) ในภาพรวม
ของประเทศเป็น 65% โดย อัคราการรักษาหาย (cure rate) 48% และอ้ตราการรักษาครบกำหนด (completion rate)  
17% อัตราตาย 8% ขาดการรักษา 13% ล้มเหลว 3% โอนออกและไม่ทราบผล 3% และไม่ได้นำมาประเมิน 8%  
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ตารางที่ 5 รายงานผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of treatment outcome
of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด  

36
ตารางที่ 5 รายงานผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of treatment outcome
of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)  

37
ตารางที่ 5 รายงานผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of treatment outcome
of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)  

38
ตารางที่ 5 รายงานผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of treatment outcome
of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)  
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ตารางที่ 5 รายงานผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of treatment outcome
of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)  

40
ตารางที่ 5 รายงานผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of treatment outcome
of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)  

41
ตารางที่ 5 รายงานผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of treatment outcome
of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)  

42
ตารางที่ 5 รายงานผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of treatment outcome
of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)  

43
ตารางที่ 5 รายงานผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of treatment outcome
of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)  

44
ตารางที่ 5 รายงานผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of treatment outcome
of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)  

45
ตารางที่ 5 รายงานผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of treatment outcome
of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)  
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ตารางที่ 5 รายงานผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of treatment outcome
of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)  
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ตารางที่ 5 รายงานผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of treatment outcome
of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)  
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ตารางที่ 5 รายงานผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of treatment outcome
of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)  
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ตารางที่ 5 รายงานผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of treatment outcome
of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)  
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ตารางที่ 5 รายงานผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of treatment outcome
of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)  
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ตารางที่ 5 รายงานผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of treatment outcome
of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)  

52
ตารางที่ 5 รายงานผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of treatment outcome
of tuberculosis cases registered in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)  

53
ตารางที่ 6 รายงานผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ใช่ไทยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of treatment
outcome of non-Thai cases registered in 2008) จำแนกตามจังหวัด 21 จังหวัด   

54
ตารางที่ 6 รายงานผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ใช่ไทยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of treatment
outcome of non-Thai cases registered in 2008) จำแนกตามจังหวัด 21 จังหวัด (ต่อ)

55
ตารางที่ 6 รายงานผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ใช่ไทยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of treatment
outcome of non-Thai cases registered in 2008) จำแนกตามจังหวัด 21 จังหวัด (ต่อ)
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ตารางที่ 6 รายงานผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ใช่ไทยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of treatment
outcome of non-Thai cases registered in 2008) จำแนกตามจังหวัด 21 จังหวัด (ต่อ)
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ตารางที่ 6 รายงานผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ใช่ไทยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551 (Report of treatment
outcome of non-Thai cases registered in 2008) จำแนกตามจังหวัด 21 จังหวัด (ต่อ)

ตารางที่ 7 รายงานผลการรักษาวัณโรคของผู้ป่วยใหม่เสมหะพบเชื้อที่ติดเชื้อเชไอวีร่วมด้วยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ
2551 (Report of treatment outcome of new smear positive tuberculosis with HIV-infected
cases registered in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด  

58
ตารางที่ 7 รายงานผลการรักษาวัณโรคของผู้ป่วยใหม่เสมหะพบเชื้อที่ติดเชื้อเชไอวีร่วมด้วยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ
2551 (Report of treatment outcome of new smear positive tuberculosis with HIV-infected
cases registered in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)
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ตารางที่ 7 รายงานผลการรักษาวัณโรคของผู้ป่วยใหม่เสมหะพบเชื้อที่ติดเชื้อเชไอวีร่วมด้วยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ
2551 (Report of treatment outcome of new smear positive tuberculosis with HIV-infected
cases registered in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)
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ตารางที่ 7 รายงานผลการรักษาวัณโรคของผู้ป่วยใหม่เสมหะพบเชื้อที่ติดเชื้อเชไอวีร่วมด้วยที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ
2551 (Report of treatment outcome of new smear positive tuberculosis with HIV-infected
cases registered in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)

ตารางที่ 8 รายงานผลการรักษาวัณโรคของผู้ป่วยใหม่เสมหะพบเชื้อที่ติดเชื้อเชไอวีร่วมด้วย ที่ไม่ใช่ไทยที่ขึ้นทะเบียนใน
ปีงบประมาณ 2551 (Report of treatment outcome of new smear positive tuberculosis with HIV
infected non-Thai cases registered in 2008) จำแนกตามจังหวัด 11 จังหวัด  

61
5.4 รายงานการดำเนินงานผสมผสานวัณโรคและโรคเอดส์ (Collaborative TB/HIV activities) ของผู้ป่วยวัณโรค
ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2551

สำนักวัณโรคได้รับรายงานการดำเนินงานผสมผสานวัณโรคและโรคเอดส์ (TB/HIV01) เฉพาะส่วนที่เป็นคนไทย
เท่านั้น ส่วนผู้ป่วยที่ไม่ใช่คนไทย และเรือนจำ ไม่ได้รับรายงาน

5.4.1 ข้อมูลด้านผู้ป่วยวัณโรค (รวบรวมจากรายงาน TB/HIV 01 ส่วนที่ 1) ตามตารางที่ 9
		 • การให้การปรึกษาและสมัครใจตรวจเลือดเอชไอวี ในปีงบประมาณ 2551 มีผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียน
56,823 ราย ได้รบั การปรึกษาเรือ่ งโรคเอดส์ และสมัครใจตรวจเลือด (HIV testing and counseling) 45,000 ราย คิดเป็น   
79% (หมายเหตุ : รวมผูป้ ว่ ยทีเ่ คยตรวจเลือดและทราบผลมาก่อนการวินจิ ฉัยวัณโรค) ซึง่ มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
จากปีที่ผ่านมา ชัดเจน แม้ว่าจะยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย 85% อย่างไรก็ตาม สคร. เขตที่มีอัตราการตรวจสูงเกิน
เป้าหมายมี 2 เขต ได้แก่ เขต 9 (92%) และเขต 6 (86%) และมีถงึ 30 จังหวัดทีส่ ามารถบรรลุเป้าหมาย และจากจำนวน
ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจเลือด และมีผลเอชไอวีเป็นบวก 8.216 ราย คิดเป็น 18% (หมายเหตุ : รวมผู้ป่วยที่เคยตรวจเลือด
และทราบผลบวกมาก่อนการวินิจฉัยวัณโรค) ซึ่งในทางกลับกัน อัตราการตรวจพบเป็นบวกลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากอัตราการ
ตรวจมากขึน้ จะเห็นว่าใกล้เคียงกับค่าคาดประมาณ 17% เมือ่ อัตราการตรวจเกือบถึง 80% ซึง่ จะสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
ทางระบาดวิทยา ในประเด็นความชุกของการติดเชื้อเอชำอวีในผู้ป่วยวัณโรคได้
		 การเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์ และยาป้องกันการติดเชือ้ ฉวยโอกาสอืน่ พบว่า ผูป้ ว่ ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี  
มีการตรวจหาระดับ CD4 ก่อนเข้าถึงยาต้านไวรัส 5,746 ราย (70%) และ 4,445 ราย มีระดับ CD4 < 25 cell/cu.mm.  
ซึง่ เข้าเกณฑ์การได้รบั ยาต้านไวรัส แต่ปรากฏว่ามีผปู้ ว่ ยเพียง 3,166 ราย (39%) เท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั ยาต้านฯ ขณะรักษาวัณโรค  
ซึง่ อาจแป็นไปได้วา่ ส่วนหนึง่ อาจให้ยาต้านฯ ล่าช้า โดยแพทย์ชะลอ การให้ยาต้านฯ ออกไปก่อนจนกว่าจะได้รบั การรักษาวัณโรค
จนครบกำหนดก่อน ซึง่ จะไม่รวมอยูใ่ นรายงาน TB/HIV 01 อย่างไรก็ตามแนวโน้มการได้รบั ยาต้านฯ เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากปีทผี่ า่ นมา
แต่ยังต้องเร่งรัด ให้มากและเร็วขึ้น เพราะยังห่างจากเป้าหมาย 60%    
• สำหรับการได้รบั ยา co-trimoxazole ในผูป้ ว่ ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี นัน้ แม้วา่ จะไมใช่ตวั ชีว้ ดั หลักก็ตาม   
แต่เนือ่ งจากการศึกษา (reference) พบว่า มากกว่า 1 ใน 3 ของผูป้ ว่ ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีทตี่ าย  มีสาเหตุการตายจากโรคเอดส์   
ซึง่ อาจเกิดจากโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสอืน่ ดังนัน้ การป้องกันด้วยยา co-trimoxazole ก็จะสามารถลดอัตราตายได้ จากรายงาน
TB/HIV 01 พบว่าผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยา co-trimoxazole 69%  
5.4.2 ข้อมูลด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวี (รวบรวมจากรายงาน TB/HIV 01 ส่วนที่ 2)
ข้อมูลส่วนนีไ้ ด้รบั จากหน่วยงานทีม่ ที ะเบียนผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ผูป้ ว่ ยเอดส์ ในระบบการดำเนินงานตามนโยบายการ
ผสมผสานวัณโรคและโรคเอดส์
จากข้อมูลในตารางที่ 10 ในปีงบประมาณ 2551 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ที่ตรวจพบใหม่ 27,157 ราย
(ไม่รวมผูป้ ว่ ยเอดส์ทตี่ รวจเลือดภายหลังการวินจิ ฉัยและรักษาวัณโรคก่อน) 25,352 ราย (93%) ได้รบั การให้ความรูแ้ ละคัดกรอง
อาการและอาการแสดงสงสัยวัณโรค ด้วย 5 คำถาม 17,210 ราย (63%) มีอาการสงสัยวัณโรคและได้ส่งตรวจทางห้อง
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ วินจิ ฉัยวัณโรค และพบว่าเป็นวัณโรค 4,977 ราย (18%) (หมายเหตุ : ไม่รวมผูป้ ว่ ยวัณโรคทีว่ นิ จิ ฉัยวัณโรค
ก่อนการตรวจเลือดเอชไอวี) ซึ่งมีอัตราตรวจพบวัณโรคค่อนข้างสูงมาก  
ส่วนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ทราบผลมาก่อนในปีที่ผ่านๆ มา จะได้การคัดกรองวัณโรคเป็นระยะๆ อย่างๆ สม่ำเสมอ  
บางรายอาจได้รับการคัดกรองด้วยคำถาม ทุก 3-6 เดือน ดังนั้น ในแบบรายงานในแต่ละปีจะเป็นจำนวนครั้ง ไม่สามารถ
รายงานเป็นจำนวนราย ดังนั้น จึงไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ภาพรวมได้ จึงไม่ได้นำมาเสนอในรายงานฉบับนี้  
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ตารางที่ 9 รายงานการดำเนินงานผสมผสานวัณโรคและโรคเอดส์ (ส่วนที่ 1 ผูป้ ว่ ยวัณโรค) ปีงบประมาณ 2551 (Report of
Collaborative TB/HIV activities (part I, tuberculosis cases) in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด  

63
ตารางที่ 9 รายงานการดำเนินงานผสมผสานวัณโรคและโรคเอดส์ (ส่วนที่ 1 ผูป้ ว่ ยวัณโรค) ปีงบประมาณ 2551 (Report of
Collaborative TB/HIV activities (part I, tuberculosis cases) in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)

64
ตารางที่ 9 รายงานการดำเนินงานผสมผสานวัณโรคและโรคเอดส์ (ส่วนที่ 1 ผูป้ ว่ ยวัณโรค) ปีงบประมาณ 2551 (Report of
Collaborative TB/HIV activities (part I, tuberculosis cases) in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด (ต่อ)

65
ตารางที่ 10 รายงานการดำเนินงานผสมผสานวัณโรคและโรคเอดส์ (ส่วนที่ 2 ผู้ติดเชื้อเอชไอวี) ปีงบประมาณ 2551
(Report of Collaborative TB/HIV activities (part II, HIV/AIDS) in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด

66
ตารางที่ 10 รายงานการดำเนินงานผสมผสานวัณโรคและโรคเอดส์ (ส่วนที่ 2 ผู้ติดเชื้อเอชไอวี) ปีงบประมาณ 2551
(Report of Collaborative TB/HIV activities (part II, HIV/AIDS) in 2008) จำแนกตามรายเขตและจังหวัด
(ต่อ)
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1. การรวบรวมข้อมูลรายงาน ได้รับจากหน่วยงานสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร เรือนจำทั่วประเทศ และโรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง  
เท่านัน้ ซึง่ ยังไม่สามารถครอบคลุมสถานบริการสาธรณสุขทีใ่ ห้บริการการตรวจและรักษาผูป้ ว่ ยวัณโรคทัง้ หมดในประเทศไทยได้  
และข้อมูลรายงานบางส่วนยังขาดความสมบูรณ์อยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตาม เราสามารถดูแนวโน้มผลการดำเนินงานควบคุม
วัณโรคของประเทศไทยได้จากรายงานฉบับนี้    
2. องค์การอนามัยโลกคาดประมาณว่า ในปีงบประมาณ 25512 คาดว่ามีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ปีละ 92,319  
ราย (137/100,000 ประชากร) อัตราลดลงแต่จำนวนยังมาก เนื่องจากจำนวนประชากรของประเทศเพิ่มขี้น แต่ผู้ป่วยใหม่
เสมหะพบเชื้อมากขึ้น 44,475 ราย (66/100,000 ประชากร) และอัตราตาย 19/100,000 ประชากร
3. จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ที่ตรวจพบมากขึ้น โดยจำนวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท 63,599 ราย   
และผู้ป่วยรายใหม่เสมหะพบเชื้อ ที่ขึ้นทะเบียนในระบบแผนงานวัณโรคแห่งชาติเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 32,338 ราย คิดเป็น   
73% ซึ่งได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 70% ดังรูปที่ 1, 2 และ 4
สัดส่วนของผูป้ ว่ ยประเภทต่างๆ ค่อนข้างคงที่ ยกเว้นกลุม่ ผูป้ ว่ ยวัณโรคนอกปอดมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย ดังรูปที่ 3
ในกลุ่มผู้ป่วยใหม่เสมหะพบเชื้อ ทั้งชายและหญิง พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุ ดังรูปที่ 5 และ 6
4. อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยรายใหม่เสมหะพบเชื้อ มีแนวโน้มสูง 83% ใกล้จะบรรลุเป้าหมาย
85% (รูปที่ 7) ปัญหาสำคัญยังคงเป็นประเด็นอัตราตายที่ยังสูง 8% แม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงก็ตาม แต่ลดลงน้อยมาก
อัตราการขาดการรักษา 4% และโอนออก 2% (ดังรูปที  
่ 8) ส่วนผลการรักษาในกลุม่ อืน่ ๆ ยังไม่ดนี กั และข้อมูลยังไม่ครบถ้วน   
อาจจะเนื่องจากให้ความสำคัญไม่มาก (เน้นกลุ่มผู้ป่วยใหม่เสมหะพบเชื้อ) ซึ่งต้องเร่งรัดให้ความสำคัญด้วย เนื่องจากอาจมี
ผลกระทบต่อระบาดวิทยาวัณโรคของประเทศไทยในอนาคตได้   
5. การดำเนินงานผสมผสานวัณโรคและโรคเอดส์ ประเทศไทยนับว่ามีความก้าวหน้ามากเมือ่ เทียบกับระดับสากล     
ในปีงบประมาณ 2551 มีอัตราการตรวจเลือดเอชไอวีในผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้นเป็น 79% โดยเพิ่มขึ้นจาก 52% และ 68%
ในปีงบประมาณ 2549 และ 2550 ตามลำดับ ดังรูปที่ 10 อัตราตรวจพบลดลงจาก 27%, 21% เป็น 18% ในปีงบประมาณ
2549, 2550 และ 2551 ตามลำดับ แม้ว่าอัตราการได้รับยาต้านไวรัวในผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชวี จะยังต่ำกว่าเป้าหมาย  
60% โดยเพิ่มขึ้นเป็น 39% จาก 31% และ 33% ในปีงบประมาณ 2549 และ 2550 ตามลำดับ (รูปที่ 11) นอกจากนี้   
อัตราการคัดกรองวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ตรวจพบใหม่ ก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเช่นกัน จาก 82% ในปีงบประมาณ 2549  
และ 2550 (มีค่าเท่ากันทั้ง 2 ปี) เป็น 93% ในปี 2551 ทำให้สามารถรวจพบวัณโรคเพิ่มขึ้นด้วย 18% ดังรูปที่ 12
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6. การควบคุมวัณโรคในกลุ่มเฉพาะ
6.1 วัณโรคในเรือนจำ ในปีงบประมาณ 2551 ด้วยนโยบายการค้นหาเชิงรุกในกลุม่ เสีย่ งสูง ซึง่ ผูต้ อ้ งขังก็เป็น
อีกกลุม่ หนึง่ ทีม่ กี ารค้นหามากขึน้ ทัง้ ด้ยการตรวจเสมหะและเอกซเรย์ดว้ ยบริการเอกซเรย์เคลือ่ นทีเ่ ข้าไปให้บริการในเรือนจำ  
ทำให้สามารถตรวจวินจิ ฉัยและขึน้ ทะเบียนรักษาผูป้ ว่ ยวัณโรคก่ผตู้ อ้ งขังได้มากขึน้ จากปีงบประมาณ 2551 มีผปู้ ว่ ยทุกประเภท  
1,504 ราย เพิม่ ขึน้ ประมาณ 2 เท่า (2,939 ราย) ผลการรักษาก็ยงั ไม่บรรลุเป้าหมาย เนือ่ งจากปัญหาการโอนออกเนือ่ งจาก
พ้นโทษออกจากเรือนจำก่อนรักษาวัณโรคครบกำหนด และรองลงมาคือปัญหาการตายระหว่างการรักษา     
6.2 วัณโรคในผู้ป่วยที่ไม่ไช่ไทย มีรายงานจาก 21 จังหวัด จำนวน 1,420 ราย จังหวัดอื่นๆ ไม่ได้รายงาน  
ดังนั้นจำนวนผู้ป่วยที่ไม่ใช่ไทยที่อยู่ในประเทศอาจจะมีมากกว่านี้ ผลการรักษาก็ยังเป็นปัญหาการขาดการรักษา เนื่องจากมี
การย้ายที่อยู่
รูปที่ 1 ผูป้ ว่ ยวัณโรคทุกประเภทและรายใหม่เสมหะพบเชือ้ ทีข่ น้ึ ทะเบียนรักษาปี 2544-2551 (All types and new smear
positive TB patients registered during 2001-2008)

รูปที่ 2 อัตราผูป้ ว่ ยวัณโรคใหม่เสมหะพบเชือ้ ต่อแสนประชากร ปี 2544-2551 (Case notification rate of new smear
positive TB during 2001-2008)  
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รูปที่ 3 สัดส่วนของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนแต่ละประเภท ปี 2544-2551 (Proportion of TB case notified by
type during 2001-2008 )

รูปที่ 4 อัตราการตรวจพบของผู้ป่วยใหม่เสมหะพบเชื้อ ตั้งแต่ปี 2544-2551 (Case detection rate of new smear
positive TB cases during 2001-2008)

รูปที่ 5 อัตราส่วนของผู้ป่วยใหม่เสมหะพบเชื้อต่อแสนประชากร แยกตามกลุ่มอายุ เพศชาย ที่ขึ้นทะเบียนปี 2544-2551
(Case notification of new smear positive male, by age group  during 2001-2008)
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รูปที่ 6 อัตราส่วนของผูป้ ว่ ยใหม่เสมหะพบเชือ้ ต่อแสนประชากร แยกตามกลุม่ อายุ เพศหญิง ทีข่ นึ้ ทะเบียนปี 2544-2551
( Case notification of new smear positive female, by age group during 2001-2008)

รูปที่ 7 ความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยใหม่เสมหะพบเชื้อที่ขึ้นทะเบียนปี 2544-2551 (Treatment success of new
smear positive TB cases registered during 2001-2008)

รูปที่ 8 ผลการรักษาที่ไม่สำเร็จของผู้ป่วยใหม่เสมหะพบเชื้อทึ่ขึ้นทะเบียนปี 2544-2551 (Unfavorable outcome of
treatment of new smear positive TB cases registered during 2001-2008)
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รูปที่ 9 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเพื่อบรรลุเป้าหมาย ปี 2544-2551 (program performance to achieve the
target during 2001-2008)

รูปที่ 10 อัตราการตรวจเลือดเอชไอวีและผลเป็นบวกของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนปี 2549-2551 (proportion of HIV
testing and positive result among TB cases registered during 2006– 2008)
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รูปที่ 11 อัตราการได้รับยาต้านไวรัสของผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี ปี 2549-2551 (Proportion of HIV infected TB
cases received ART during 2006-2008)

รูปที่ 12 อัตราการคัดกรองวัณโรคในผูต้ เิ ชือ้ เอชไอวีทตี่ รวจพบใหม่ ปี 2549-2551 (Proportion of TB screening among
newly detected HIV persons during 2006-2008)
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ภาคผนวก 1
คำจำกัดความ ของผู้ป่วยวัณโรค

1. ผู้ป่วยใหม่ (New case) หมายถึง ผู้ป่วยที่ไม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อน หรือรักษาวัณโรคไม่เกิน 1 เดือน โดย
ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนในระบบของแผนงานวัณโรคแห่งชาติ
2. ผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อ (Smear positive case) หมายถึง  
		 • ผู้ป่วยที่เสมหะตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์พบเชื้อ อย่างน้อย 2 ตัวอย่าง (อาจไม่มีผลเอกซเรย์ปอด หรือ
ผลเอกซเรย์ปอดปกติ)
		 • ผูป้ ว่ ยทีเ่ สมหะตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์พบเชือ้ อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง และผลเอกซเรย์ปอดผิดปกติ เข้าได้
กับวัณโรคปอด
• ผู้ป่วยที่เสมหะตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์พบเชื้อ อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง และผลเพาะเชื้อเป็นบวก
3. ผูป้ ว่ ยเสมหะพบเชือ้ (Smear negative case) หมายถึง ผูป้ ว่ ยทีเ่ สมหะตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ไม่พบเชือ้
อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง แต่ผลเอกซเรย์ปอดผิดปกติ เข้าได้กับวัณโรค ได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะแล้วไม่ดีขึ้น และแพทย์
ตัดสินใจเริ่มรักษาวัณโรค
4. ผู้ป่วยกลับเป็นซ้ำ (Relapse case) หมายถึง ผู้ป่วยเคยรักษาวัณโรคมาก่อนและหายเป็นปกติแล้วในอดีต  
และกลับมาป่วยเป็นวัณโรคใหม่ ส่งเสมหะตรวจ ด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือเพาะเลี้ยงเชื้อเป็นบวก
5. ผูป้ ว่ ยรักษาซ้ำ (retreatment case)  หมายถึง ผูป้ ว่ ยทีเ่ คยรักษามาก่อน ซึง่ หมายรวมถึง ผูป้ ว่ ยกลับเป็นซ้ำ  
(Relapse)ผู้ป่วยรักษาซ้ำภายหลังล้มเหลว (Treatment after failure) ผู้ป่วยรักษาซ้ำภายหลังขาดการรักษา (Treatment
after default)
6. ผูป้ ว่ ยวัณโรคนอกปอด (Extra-pulmonary TB case) หมายถึง ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นวัณโรคทีอ่ วัยวะอืน่ ๆ นอกปอด  
เช่น ต่อมน้ำเหลือง เยือ่ หุม้ ปอด เยือ่ หุม้ สมอง กระดูกสันหลัง เป็นต้น ถ้าผูป้ ว่ ยเป็นวัณโรคปอดและนอกปอดด้วย จะจัดเป็น
ประเภทวัณโรคปอด
		 ผู้ป่วยไทยและไม่ใช่ไทย
ั ชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ทีม่ หี มายเลขหลักทีห่ นึง่
		 • “ผูป้ ว่ ยไทย” หมายถึง ผูป้ ว่ ยทีม่ สี ญ
คือหมายเลข 1-5 (มีสญ
ั ชาติไทย หมายถึง สถานะตามกฏหมายของบุคคลทีแ่ สดงว่าเป็นคนบังคับของประเทศไทย และได้รบั
การขึ้นทะเบียนเป็นพลเมืองของประเทศไทย
• “ผู้ป่วยไม่ใช่ไทย” หมายถึง ผู้ป่วยที่ไม่มีสัญชาติไทย หรือมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักที่มีหมายเลข
หลักที่หนึ่งคือหมายเลข 6-8 หมายเลข 6 เป็นผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย หรือ เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมายแต่
อยูใ่ นลักษณะชัว่ คราว หมายเลข 7 เป็นบุตรของบุคคลของหมายเลข 6 ทีเ่ กิดในประเทศไทย และหมายเลข 8 เป็นคนต่างด้าว
ที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฏหมาย
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ภาคผนวก 2
คำจำกัดความของตัวชี้วัดต่างๆ
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คำจำกัดความของตัวชี้วัดต่างๆ (ต่อ)
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