
  
 
 

World TB day 2018 
WANTED : LEADERS FOR A TB-FREE WORLD (You can make history. End TB) 

คุณคือผู้น ำ แห่งกำรยุติวัณโรค เพื่อเมืองไทยปลอดวัณโรค 

.............................................................................. 
แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรมการรณรงคว์นัวณัโรคสากล ประจ าปี 2561 
 

วัณโรคเป็นโรคติดต่อส ำคัญที่ยังเป็นปัญหำสำธำรณสุขไทย เป็น 1 ใน 14 ประเทศที่ปัญหำ   วัณ
โรคสูงที่สุดในโลกใน 3 กลุ่ม คือมีผู้ป่วยวัณโรคสูง มีผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีสูง และมีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยำ
หลำยขนำนสูง เป็นสำเหตุส ำคัญของกำรป่วยกว่ำ 120,000 รำยต่อปี และกำรตำยกว่ำ 12,000 รำยต่อปี ที่
ส ำคัญยังก่อให้เกิดเป็นวัณโรคดื้อยำหลำยขนำนที่คำดว่ำอำจมีมำกถึง 4,500 รำยในประเทศไทย แต่ปัจจุบันกำร
รำยงำนจ ำนวนผู้ป่วยนั้นมีประมำณร้อยละ 62.9 จำกท่ีคำดกำรณ์เท่ำนั้น กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุขได้
ตระหนักถึงปัญหำนี้มำโดยตลอด จึงได้ด ำเนินงำนควบคุมวัณโรคโดยต้องอำศัยเครือข่ำยกำรประสำนควำมร่วมมือ
ของหน่วยงำน และสถำนบริกำรสำธำรณสุขทุกระดับทั้งภำครัฐและเอกชนในกำรมีส่วนร่วมในกำรควบคุมวัณโรค 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนวัณโรค ได้แก่ กำรค้นหำ กำรรักษำ กำรส่งต่อ กำรรำยงำนข้อมูลผู้ป่วย รวมถึงกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ควำมรู้วัณโรคสู่ประชำชน เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือในกำรควบคุมวัณโรคเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และได้มำตรฐำนกำรด ำเนินงำนวัณโรคแห่งชำติ และเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล กำรด ำเนินงำนวัณโรคนอกจำก
จะเร่งรัดให้หน่วยบริกำรสำธำรณสุขมีบริกำรที่เป็นมำตรฐำนแล้ว ยังมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรส่งเสริมกำรให้
ควำมรู้แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน เพ่ือให้ประชำชนในชุมชนมีควำมรู้และตระหนักถึงกำรป้องกัน กำรรักษำ 
และสร้ำงเสริมสุขภำพที่ยั่งยืนของตนเอง ครอบครัวตลอดจนในชุมชนให้ปลอดภัยจำกวัณโรค  

วันที่ 24 มีนำคม ค.ศ. 1882 ดร.โรเบิร์ต คอช (Dr. Robert Koch) ประกำศกำรค้นพบสำเหตุ
โรควัณโรคคือเชื้อแบคทีเรีย Tubercle bacillus เป็นครั้งแรก ซึ่งขณะนั้นวัณโรคแพร่กระจำยทั่วยุโรปและอเมริกำ
และเป็นสำเหตุกำรเสียชีวิต 1 ใน 7 ของประชำกร กำรค้นพบของเขำจึงช่วยเบิกทำงกำรวิเครำะห์คิดค้นวิธีรักษำ
วัณโรค ต่อมำในปี ค.ศ.1982 ในโอกำสครบรอบ 100 ปีกำรประกำศของเขำ สหพันธ์องค์กรต่อต้ำนวัณโรคและ
โรคปอดนำนำชำติ  ( IUATLD: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease) เสนอให้
ก ำหนด 24 มีนำคม ของทุกปีเป็น วันวัณโรคโลก (World TB Day) อย่ำงเป็นทำงกำร เพ่ือย้ ำเตือนให้ประชำกร
ทั่วโลกตระหนักว่ำวัณโรคยังคงระบำดทั่วโลก เป็นสำเหตุกำรเสียชีวิตกว่ำ 1.7 ล้ำนคนต่อปี และร่วมกันต่อด้ำนวัณ
โรค องค์กำรอนำมัยโลกร่วมกับ IUATLD และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันรณรงค์ให้ทั่วโลกเห็นควำมส ำคัญและ
รณรงค์ป้องกันร่วมกันต่อด้ำนวัณโรค   

 

วันวัณโรคสำกลปี พ.ศ. 2561 นี้ ทำง Stop TB Partnership และองค์กรต่ำงๆระดับนำนำชำติ 
ได้ใช้ Theme เพ่ือเป็นข้อควำมสื่อไปถึงทุกภำคส่วนร่วมกันรณรงค์ ไปในทิศทำงเดียวกัน คือ WANTED : 
LEADERS FOR A TB-FREE WORLD (You can make history. End TB) โดย Theme ภำษำไทย คือ 
“คุณคือผู้น ำ แห่งกำรยุติวัณโรค เพื่อเมืองไทยปลอดวัณโรค” โดยมีควำมหมำยว่ำ “เรำต้องกำรเห็นกำรเกิดของ



ผู้น ำในกำรยุติปัญหำวัณโรค ทุกๆคน ทุกๆภำคส่วนร่วมมือกัน สร้ำงผู้น ำ สร้ำงควำมเข้มแข็ง เกิดผู้น ำที่เข้มแข็งใน
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนวัณโรคแห่งชำติ” และมี Key message “ค้นให้พบ จบด้วยหำย” ส ำหรับภำคี
เครือข่ำยกำรควบคุมป้องกันโรคทุกระดับทั้งภำครัฐและเอกชน ต้องค้นหำผู้ป่วยที่ยังไม่เข้ำสู่ระบบ และรักษำผู้ป่วย
ให้หำยขำด และเพ่ือเป็นกำรย้ ำถึงแผนปฏิบัตกำรระดับชำติด้ำนกำรต่อต้ำนวัณโรค ยกระดับเป้ำหมำยไปสู่กำรยุติ
กำรระบำดของวัณโรค ให้อัตรำป่วยรำยใหม่ลดเหลือน้อยกว่ำ 10 ต่อแสน ใน 20 ปีข้ำงหน้ำ  (พ.ศ.2579) และ 
Key message “วัณโรค รู้เร็ว รักษำหำย ไม่แพร่กระจำย” ส ำหรับกำรรณรงค์ให้ประชำชนทั้งประเทศ เกิดกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมำะสมในกำรควบคุมป้องกันวัณโรค นับเป็นควำมท้ำทำยในกำรผลักดันยุทธศำสตร์วัณ
โรคให้เข้มข้นและมีประสิทธิผล และเพ่ือส่งเสริม สร้ำงกระแสให้ประชำชนเกิดกำรรับรู้ ตื่นตัว ตระหนักและมี
ควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพเพ่ือป้องกันวัณโรค ตลอดจนสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำน
ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหำวัณโรค อันจะน ำไปสู่จุดมุ่งหมำยอันสูงสุด (Vision) คือ TB-Free Thailand For 
TB-Free World “เมืองไทยปลอดวัณโรค เพ่ือโลกปลอดวัณโรค” ต่อไป 
 
ประเด็นกำรรณรงค์ 

Theme 
WANTED : LEADERS FOR A TB-FREE WORLD (You can make history. End TB) 

คุณคือผู้น ำ แห่งกำรยุติวัณโรค เพื่อเมืองไทยปลอดวัณโรค 
Key message 

1.“ค้นให้พบ จบด้วยหำย” คือกำรเร่งรัดกำรค้นหำผู้ป่วยวัณโรค โดยเพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรวินิจฉัย
แก่ประชำกรกลุ่มเสี่ยงต่ำงๆ ได้แก่   

 1. กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค โดยต้องเอกซเรย์ทรวงอกผู้สัมผัสใกล้ชิดรำยใหม่ทุกรำย 
และคัดกรองอำกำรที่สงสัยเข้ำได้กับวัณโรคเพ่ือเอกซเรย์ทรวงอกเพ่ิมเติม ในผู้สัมผัสใกล้ชิดรำยเก่ำ ปีละ 1 ครั้ง
เป็นเวลำ 2 ปี 

 2. กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ ำ โดยเอกซเรย์ทรวงอกผู้ต้องขังรำยใหม่ทุกรำยภำยใน 1 เดือน และ
คัดกรองอำกำรเพ่ือที่จะเอกซเรย์ทรวงอกเพ่ิมเติมส ำหรับผู้ต้องขังรำยเก่ำทุกรำย ทุก 6 เดือน 

 3. กลุ่มบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข โดยเอกซเรย์ทรวงอกบุคลำกรทำงกำรแพทย์
และสำธำรณสุขทุกรำยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 4. กลุ่มผู้ติดเชื้อเอส ไอ วี โดยเอกซเรย์ทรวงอกผู้ติดเชื้อเอชไอวีรำยใหม่ทุกรำย และคัดกรอง
อำกำรผู้ติดเชื้อเอสไอวีรำยเก่ำทุกครั้งที่มำตำมนัด หำกมีอำกำรสงสัยที่เข้ำได้กับวัณโรคให้เอกซเรย์ทรวงอกทุกรำย  

 5. กลุ่มผู้สูงอำยุ โดยต้องเอกซเรย์ทรวงอกอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้กับผู้สูงอำยุที่มีอำยุตั้งแต่ 
65 ปีขึ้นไปที่มีโรคอ่ืนร่วมด้วย เช่น โรคหลอดลมอุดก้ันเรื้อรัง โรคเบำหวำน เป็นต้น  

 6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเบำหวำน โดยต้องเอกซเรย์ทรวงอกอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้กับผู้ป่วย
โรคเบำหวำนที่ไม่สำมำรถควบคุมค่ำน้ ำตำลในกระแสเลือดได้ (ค่า HbA1C≥ 7 และ FBS≥ 140) 

 7. กลุ่มแรงงำนต่ำงด้ำว โดยต้องเอกซเรย์ทรวงอกอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้กับแรงงำนต่ำงด้ำว
ที่ข้ึนทะเบียนแรงงำนทุกรำย  

และกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรคทุกรำยให้หำยขำด โดยใช้เทคนิก กำรดูแลรักษำผู้ป่วยเป็นศูนย์กลำง Patient 
Centered Care และ DOT และส่งเสริมให้ประชำชนมีพฤติกรรมที่ประเมินต้นเองสำมำรถคัดกรองวัณโรค
เบื้องต้นได้ ตลอดจนประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเก่ียวกับกำรรักษำ กำรป้องกันวัณโรค ลดกำรรังเกียจตี
ตรำ ในผู้ป่วยวัณโรค 

 2. “รู้เร็ว รักษำหำย ไม่แพร่กระจำย” เป็น Key message ส ำหรับประชำชน โดยอยำกให้ประชำชน 
รีบตรวจหำวัณโรคให้เร็วที่สุด เมื่อมีอำกำรที่เข้ำได้กับวัณโรค เพ่ือไม่เป็นกำร Delay Treatment และต้องกำรให้
ทรำบว่ำวัณโรคสำมำรถรักษำให้หำยได้ ตลอดจนถ้ำสำมำรถรู้ว่ำป่วยเป็นวัณโรคได้เร็ว และท ำกำรรักษำได้เร็ว ก็
สำมำรถลดกำรแพร่กระจำยเชื้อไปสู่คนอ่ืนได้เร็ว ลดกำรป่วยเป็นวัณโรคของคนอ่ืนๆต่อไป 



 

 
 
กลุ่มเป้ำหมำย 
 กลุ่มเป้ำหมำยหลัก 

ประชำกรกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค ผู้ต้องขังในเรือนจ ำ บุคลำกรสำธำรณสุข 
(Health care workers/community care workers) ผู้สูงอำยุ พนักงำนขับรถโดยสำรสำธำรณะ กลุ่มผู้ป่วยโรค
ร่วมต่ำงๆ (HIV,DM,COPD,Silicosisฯลฯ) กลุ่มชำติพันธุ์ตำมเขตชำยแดน แรงงำนต่ำงด้ำว ผู้อำศัยในชุมชนแออัด 
ผู้ป่วยวัณโรค เป็นต้น 
 กลุ่มเป้ำหมำยรอง 
  ประชำชนทั่วไป  
 

กิจกรรม 
    ส่วนกลำง 

1. สร้ำงกระแสกำรรับรู้ผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ 
2. ออกแบบและผลิตสื่อต้นแบบ และสนับสนุนภำคีฯ เพ่ือจัดกิจกรรมในหน่วยงำน 
3. จัดกิจกรรมร่วมกับภำคีฯ เพ่ือให้ควำมรู้กับกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ  
4. จัดกิจกรรมรณรงค์วันวัณโรคสำกล  

4.1 จัดกิจกรรมแถลงข่ำว ในช่วงวันที่ 19 มีนำคม 2561 โดยร่วมกับองค์กรภำคีเครือข่ำย
หลักในกำรจัดกิจกรรมในส่วนกลำง ณ โรงแรมสยำม เคมปินสกี้ กรุงเทพ เพ่ือกระตุ้นให้
เกิดกระแสควำมร่วมมือ ค้นหำ รักษำ ป้องกัน เพ่ือกำรควบคุมป้องกันวัณโรคของทุกภำค
ส่วน โดยมี  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข เป็นประธำน รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม ร่วมแถลงถึงควำมร่วมมือ และมี
ผู้แทนจำกองค์กรภำคีเครือข่ำยต่ำงๆเข้ำร่วม ได้แก่กรุงเทพมหำนคร,กรมควบคุมโรค, 
กรมกำรแพทย์,กรมรำชทัณฑ์, WHO, สมำคมปรำบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรม
รำชูปถัมภ์, ภำคส่วน NGO เป็นต้น 

4.2 วันที่ 21 มีนำคม 2561 ร่วมกับองค์กรภำคีเครือข่ำยจัดกิจกรรมในส่วนกลำง ใน
โครงกำร "ผู้ขับขี่ปอดสะอำด ปรำศจำกวัณโรค"  ณ ท่ำอำกำสยำนสุวรรณภูมิ  จ.
สมุทรปรำกำร โดยมี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข เป็นประธำน 

4.3 วันที่  23 มีนำคม 2561 ร่วมกับส ำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร และองค์กรภำคี
เครือข่ำยหลักในกำรจัดกิจกรรมในส่วนกลำง ณ สถำนีรถไฟหัวล ำโพง กรุงเทพมหำนคร 
โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยประชำชนทั่วไป 

4.4 วันที่ 11 มีนำคม 2561 ร่วมกับมูลนิธิมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยและองค์กรภำคี
เครือข่ำยหลักจัดกิจกรรม เดินวิ่ งกำรกุศล Charity TB Run 2018 ณ กระทรวง
สาธารณสุข โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยประชำชนทั่วไป 

 

   ส่วนภูมิภำค 
 จังหวัดที่ด ำเนินงำนภำยใต้กำรบริหำรของส่วนภูมิภำค ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคทุกเขต ร่วมจัด
กิจกรรมวันวัณโรคสำกลในระดับเขตและจังหวัด โดยใช้งบประมำณตำมแผนกิจกรรมร่วมกัน ทั้งส ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรค ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด และองค์กรภำคีเครือข่ำยในระดับพ้ืนที่ โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงกำรรณรงค์ประจ ำปี 2561  
2. เน้นในกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ต้องขังในเรือนจ ำ กลุ่มผู้ป่วยโรคร่วมต่ำงๆ 

(HIV,DM, COPD, Silicosis ฯลฯ) ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค บุคลำกรสำธำรณสุข (Health care 



workers/community care workers) ผู้สูงอำยุ กลุ่มชำติพันธุ์ตำมเขตชำยแดน แรงงำนต่ำงด้ำว ผู้
อำศัยในชุมชนแออัด ผู้ป่วยวัณโรค เป็นต้น 

3. ถ่ำยทอดแผนกำรรณรงค์และแนวทำงรณรงค์ไปยังพ้ืนที่ระดับ จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

4. ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับ อสม.เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรรณรงค์ โดยร่วมกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบร่วมกับเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลที่เก่ียวข้อง  
 

***************************************************** 


