
สถานการณ�และการดําเนินงานวัณโรค

ในระดับจังหวัด จังหวัดตากในระดับจังหวัด จังหวัดตาก



จํานวนผู�ป
วยวัณโรคทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนจังหวัดตาก
ป งบประมาณ 2555-2561

ป งบประมาณ ไทย ต(างชาติ เรือนจํา รวม

2555 292 295 8 595
2556 340 311 4 655
2557 364 338 18 7202557 364 338 18 720
2558 400 316 21 737
2559 400 254 24 678
2560 458 293 33 784
2561 292 186 9 487

ข�อมูล ณ วันที่ 13 มิ.ย. 2561



TB Detection rate ผู�ป
วยวัณโรครายใหม(และกลับเปBนซ้ํา
ขึ้นทะเบียนรักษา ป งบประมาณ 2561 (ณ วันที่ 13 มิ.ย. 2561)

อําเภอ เปHาหมาย 172 ต(อแสน ผลการดําเนนิงาน ร�อยละ

เมืองตาก 175 116 66.28

บ�านตาก 78 16 20.51

สามเงา 55 5 9.09

วังเจ�า 57 13 22.81วังเจ�า 57 13 22.81

แม(สอด 258 198 76.74

แม(ระมาด 97 12 12.37

ท(าสองยาง 139 32 23.02

พบพระ 135 53 39.26

อุ�มผาง 70 42 60.00

รวม 1,064 487 45.77



กลุ(มเปHาหมายกลุ(มเปHาหมาย จํานวนเปHาหมายจํานวนเปHาหมาย จํานวนที่คัดกรองจํานวนที่คัดกรอง ร�อยละร�อยละ พบ พบ TBTB
ผู�สัมผัส 1,772 1,575 88.88 3
HIV 2,011 494 24.56 6
เรือนจํา 2,150 1,658 77.12 3
บุคลากร 4,341 3,142 72.38 2

ผลการคัดกรองวัณโรคในกลุ(มเสี่ยง จังหวัดตาก
ณ วันที่ 13 มิ.ย. 2561 ข�อมูลจาก TBCM Online

บุคลากร
สาธารณสุข

4,341 3,142 72.38 2

ผู�ป
วย DM 8,479 2,481 29.26 3
ผู�สูงอายุมโีรคร(วม 2,408 2,285 94.89 8
อื่นๆ  3,423 18

รวม 21,161 15,361 72.59 43
แรงงานข�ามชาติ 32,922 20,335 61.77 22



ติดตามการลงผลการคัดกรอง
(ข�อมูลจาก TBCM online ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2561)อําเภอเมือง

กลุ(มเสี่ยง เปHา ลงผลคัดกรอง ร�อยละ TB

ผู�สัมผัสวัณโรค/ผู�สัมผัส
วัณโรคร(วมบ�าน

344 101 29.36 4 (3.96)

ผู�ป
วย B24 711 326 45.85 4 (1.27)

โรคเบาหวาน 2,123 525 24.73

บุคลากรสาธารณสุข 923 884 95.77 1 (0.11)

ผู�สูงอายุ 205 847 413.17

ผู�ต�องขังในเรือนจํา 1,150 1,249 10.86 3 (0.24)

รวม 5,456 3,900 71.49 12 (0.31)
ประชากรข�ามชาติ 245 3 (1.22)

ติดสารเสพติด / สุรา 146

อื่นๆ 1,398 8 (0.57)



ติดตามการลงผลการคัดกรอง
(ข�อมูลจาก TBCM online ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2561)อําเภอบ�านตาก

กลุ(มเสี่ยง เปHา ลงผลคัดกรอง ร�อยละ TB

ผู�สัมผัสวัณโรค/ผู�สัมผัส
วัณโรคร(วมบ�าน

78 97 124.36

ผู�ป
วย B24 156 81 51.92 1 (1.23)

โรคเบาหวาน 1,075 921 85.67 2 (0.22)

บุคลากรสาธารณสุข 268 253 94.40

ผู�สูงอายุ 223 225 100.89 1 (0.44)

รวม 1,800 1,577 87.61 4 (0.25)
ประชากรข�ามชาติ

ผู�ต�องขังในเรือนจํา

ติดสารเสพติด / สุรา 161 2 (1.24)

อื่นๆ 34



ติดตามการลงผลการคัดกรอง
(ข�อมูลจาก TBCM online ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2561)อําเภอสามเงา

กลุ(มเสี่ยง เปHา ลงผลคัดกรอง ร�อยละ TB

ผู�สัมผัสวัณโรค/ผู�สัมผัส
วัณโรคร(วมบ�าน

49 7 14.28 -

ผู�ป
วย B24 100

โรคเบาหวาน 467

บุคลากรสาธารณสุข 262บุคลากรสาธารณสุข 262

ผู�สูงอายุ 222

รวม 1,100 7 0.64 -
ประชากรข�ามชาติ

ผู�ต�องขังในเรือนจํา

อื่นๆ



ติดตามการลงผลการคัดกรอง
(ข�อมูลจาก TBCM online ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2561)อําเภอแม(ระมาด

กลุ(มเสี่ยง เปHา ลงผลคัดกรอง ร�อยละ TB

ผู�สัมผัสวัณโรค/ผู�สัมผัส
วัณโรคร(วมบ�าน

128 13 10.16 -

ผู�ป
วย B24 115

โรคเบาหวาน 770

บุคลากรสาธารณสุข 431

ผู�สูงอายุ 276

รวม 1,720 13 0.76 -
ประชากรข�ามชาติ

ผู�ต�องขังในเรือนจํา

อื่นๆ



ติดตามการลงผลการคัดกรอง
(ข�อมูลจาก TBCM online ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2561)อําเภอท(าสองยาง

กลุ(มเสี่ยง เปHา ลงผลคัดกรอง ร�อยละ TB

ผู�สัมผัสวัณโรค/ผู�สัมผัส
วัณโรคร(วมบ�าน

120 412 343.33 -

ผู�ป
วย B24 27

โรคเบาหวาน 294 204 69.39 -

บุคลากรสาธารณสุข 392 58 14.79 -

ผู�สูงอายุ 215 458 213.02 -

รวม 1,043 1,132 108.53 -
ประชากรข�ามชาติ

ผู�ต�องขังในเรือนจํา

อื่นๆ 235 -



ติดตามการลงผลการคัดกรอง
(ข�อมูลจาก TBCM online ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2561)อําเภอแม(สอด

กลุ(มเสี่ยง เปHา ลงผลคัดกรอง ร�อยละ TB

ผู�สัมผัสวัณโรค/ผู�สัมผัส
วัณโรคร(วมบ�าน

500 302 60.40 2 (0.66)

ผู�ป
วย B24 750 2 0.27 2 (100.00)

โรคเบาหวาน 2,590 407 15.71 2 (0.49)

บุคลากรสาธารณสุข 1,282 1,101 85.88 1 (0.09)

ผู�สูงอายุ 718 791 110.17 7 (0.88)

ผู�ต�องขังในเรือนจํา 1,000 696 69.60 -

รวม 6,840 3,299 48.23 14 (0.42)

ประชากรข�ามชาติ 19 8 (42.10)

อื่นๆ 655 12 (1.83)



ติดตามการลงผลการคัดกรอง
(ข�อมูลจาก TBCM online ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2561)อําเภอพบพระ

กลุ(มเสี่ยง เปHา ลงผลคัดกรอง ร�อยละ TB

ผู�สัมผัสวัณโรค/ผู�สัมผัส
วัณโรคร(วมบ�าน

101 113 111.88 -

ผู�ป
วย B24 117 107 91.45 -

โรคเบาหวาน 586 588 100.34 -

บุคลากรสาธารณสุข 319 316 99.06 -

ผู�สูงอายุ 301 271 90.03 1 (0.37)

รวม 1,424 1,395 97.96 1 (0.07)
ประชากรข�ามชาติ 40 -

ผู�ต�องขังในเรือนจํา

อื่นๆ 4 -



ติดตามการลงผลการคัดกรอง
(ข�อมูลจาก TBCM online ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2561)อําเภออุ�มผาง

กลุ(มเสี่ยง เปHา ลงผลคัดกรอง ร�อยละ TB

ผู�สัมผัสวัณโรค/ผู�สัมผัส
วัณโรคร(วมบ�าน

288 106 36.81 1 (0.94)

ผู�ป
วย B24 35 36 102.86 1 (2.78)

โรคเบาหวาน 207 188 90.82 -

บุคลากรสาธารณสุข 347 305 87.90 -

ผู�สูงอายุ 151 54 35.76 -

รวม 1,028 689 67.02 2 (0.29)
ประชากรข�ามชาติ

ผู�ต�องขังในเรือนจํา

อื่นๆ 1 -



ติดตามการลงผลการคัดกรอง
(ข�อมูลจาก TBCM online ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2561)อําเภอวังเจ�า

กลุ(มเสี่ยง เปHา ลงผลคัดกรอง ร�อยละ TB

ผู�สัมผัสวัณโรค/ผู�สัมผัส
วัณโรคร(วมบ�าน

164 626 381.71 -

ผู�ป
วย B24 -

โรคเบาหวาน 367 226 61.58 -

บุคลากรสาธารณสุข 117 305 260.68 -

ผู�สูงอายุ 97 671 691.75 1 (0.15)

รวม 745 1,828 245.37 1 (0.05)
ประชากรข�ามชาติ

ผู�ต�องขังในเรือนจํา

อื่นๆ 310 -



ผลการรักษาผู�ป
วยวัณโรคคนไทยจังหวัดตาก 
ป งบประมาณ 2555-2560

ป  2560 เฉพาะผู�ป
วยที่ขึน้ทะเบียน 1-2 / 2560 



74.84

81.45

77.12

0.9

1.94

4.03

0.85

7.1

4.03

4.24

16.13

10.89

16.1

0.81

1.69

2558

2559

2560

ผลการรักษาผู�ป
วยวัณโรคคนต(างชาติจังหวัดตาก 
ป งบประมาณ 2555-2560

81.02

71.1

77.54

3.39

4.87

0.9

5.08

4.55

3.89

10.51

18.83

17.66

0.65

2555

2556

2557

Success Failure Died Default Not evaluated

ป  2560 เฉพาะผู�ป
วยที่ขึน้ทะเบียน 1-2 / 2560 



ความก�าวหน�าการรักษาผู�ป
วยวัณโรคปอดรายใหม( ไตรมาส 1, 2 / 2561
(ข�อมูลจาก TBCM online ณ วันที่ 13 มิ.ย. 2561)

อําเภอ ขึ้น
ทะเบียน

นํามา
ประเมิน

สําเร็จ ตาย ขาดยา ล�ม
เหลว

โอนออก กําลังรักษา เปลี่ยน 
Dx / MDR  
ก(อน ด.5

เมือง 50 49 3(6.12) 11(22.45) 6(12.24) 29(59.19) 1 / -
บ�านตาก 12 12 3(25.00) 1(8.33) 8(66.67)
สามเงา 4 4 1(25.00) 3(75.00)
วังเจ�า 7 7 1(14.28) 2(28.57) 4(57.15)วังเจ�า 7 7 1(14.28) 2(28.57) 4(57.15)
ท(าสองยาง 18 18 2(11.11) 1(5.55) 1(5.55) 14(77.79)
แม(ระมาด 10 9 4(44.45) 2(22.22) 3(33.33) 1 / -
แม(สอด 118 116 2(1.72) 114(98.28) 2 / -
พบพระ 33 32 2(6.26) 3(9.37) 3(9.37) 24(75.00) 1 / -
อุ�มผาง 26 26 2(7.69) 2(7.69) 22(84.62)
รวมจังหวัด 278 273 18(6.59) 19(6.96) 2(0.73) 13(4.77) 221(80.95) 5 / -



จํานวนผู�ป
วยวัณโรคทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนจังหวัดตาก
จําแนกตามประเภทผู�ป
วย ป งบประมาณ 2555-2560



จํานวนผู�ป
วยวัณโรค MDR จังหวัดตาก ป  2550 - 2561



ผลการสอบสวนโรค
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ผู�ป
วย (Index case)
• ชายไทย อายุ 56 ป  มีประวัติเคยรักษาความดันโลหิตสูง แต(ป]จจุบันไม(ได�

รักษา 
• ผู�ป
วยไปทํางานที่โรงงานที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปBนโรงงานผลิต

สายไฟ ตั้งแต(อายุ 23 ป  และอยู(ที่สมุทรปราการมาตลอด โดยให�ประวัติ
ว(า ในโรงงานถูกแบ(งสถานที่ทํางานเปBนอาคาร 2 หลัง ผู�ป
วยประจําอยู(
หลังหนึ่งซึ่งมีเพื่อนร(วมงานมากกว(า 10 คน (ไม(ทราบจํานวนที่แน(นอน) 
ว(า ในโรงงานถูกแบ(งสถานที่ทํางานเปBนอาคาร 2 หลัง ผู�ป
วยประจําอยู(
หลังหนึ่งซึ่งมีเพื่อนร(วมงานมากกว(า 10 คน (ไม(ทราบจํานวนที่แน(นอน) 

• ผู�ป
วยมักรับประทานอาหารและดื่มสุรากับเพื่อนที่มาจากอาคารทํางาน
หลังเดียวกัน 4-5 คนประจํา ที่ร�านขายอาหารหน�าโรงงาน ซึ่งหนึ่งในกลุ(ม
เพื่อน มีอาการไอเรื้อรัง บางครั้งมไีอเปBนเลือด แต(ไม(ได�ทําการรักษา และ
ไม(ได�ไปพบแพทย̀ 

• ผู�ป
วยพักอยู(ในบ�านพักของนายจ�างร(วมกับเพื่อนร(วมงาน 

20



ผู�ป
วย (Index case)
•  ช�วงเดือน เม.ย.-พ.ค. 2560 มีอาการไอเสมหะปนเลือด ไข  น้ําหนักลด 

ตรวจพบ AFB 3+, CXR patchy infiltration both lungs ได รับการวินิจฉัย
เปBนวัณโรคปอด เมื่อ 8 พ.ค. 2560 ที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด
สมุทรปราการ ได รับยา

• INH(100) 3x1ohs 

• Rifampicin(450)1x1ohs• Rifampicin(450)1x1ohs

• Ethambutol(400)2x1ohs

• B6 1x1 opc

• Bromhexine 1x3 opc

• NaCl 1x3 opc (มีภาวะ hyponatremia ร�วมด วย )

• มีนัดติดตามอาการวันที่ 23 พ.ค. 2560 แต�ผู ปYวยไม�ได ไปตามนัด 

• ผู ปYวยทานยาไม�สม่ําเสมอ อาการไม�ดีขึ้น นายจ างโทรแจ งญาติว�าผู ปYวย
เปBนวัณโรคไม�ให ความร�วมมือในการรักษาจึงให ญาติมารับกลับบ าน 



ผู�ป
วย (Index case)

• หลานสาว และหลานเขย เดินทางไปรับผู ปYวยที่บ านพักในโรงงาน โดยรถยนต^
ส�วนบุคคล ตลอดการเดินทางทั้งหลานสาว หลานเขยและผู ปYวยสวมหน ากาก
อนามัยตลอดเวลา โดยหลานสาวและหลานเขยนั่งด านหน า และผู ปYวยนั่ง
ด านหลัง ไม�เป_ดเครื่องปรับอากาศ แต�เป_ดกระจกรถ ตลอดการเดินทาง

• หลังจากผู ปYวยกลับมาที่บ านได เข ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม�ระมาด ได รับ• หลังจากผู ปYวยกลับมาที่บ านได เข ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม�ระมาด ได รับ
การรักษาเปBนผู ปYวยใน อยู�ในห องแยก ตั้งแต�วันที่ 22 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2560 
ได รับยาเปBน

• INH(100) 3x1ohs 

• Rifampicin(450)1x1ohs

• Pyrazinamide(500) 2.5 x1 ohs 

• Ethambutol(400)2x1ohs

• NAC 1x3 opc
• B6(100) 1x1 opc
• GG 1x3 opc
• ยาแก ไอมะขามปfอม 



ผู�ป
วย (Index case)
• หลังจากกลับมาถึงบ านที่อําเภอแม�ระมาด ญาติได มีการจัดแบ�ง

สัดส�วนของบ านอย�างชัดเจน ผู ปYวยอาศัยอยู�ในห องชั้นล�างของบ าน 
ส�วนสมาชิกคนอื่นๆ อาศัยอยู�ชั้นบนของบ าน ห องของผู ปYวยมีการ
ระบายอากาศดี มีกระโถนเก็บเสมหะและกําจัดด วยการเผา ทานยา
สม่ําเสมอ มีญาติคอยดูแลเรื่องการทานยาและพาไปพบแพทย̂ตามสม่ําเสมอ มีญาติคอยดูแลเรื่องการทานยาและพาไปพบแพทย̂ตาม
นัด

• 10 ต.ค. 2560 ตรวจพบว�าเปBน MDR-TB จึง refer ผู ปYวยมารับการ
รักษาที ่โรงพยาบาลแม�สอด admit 3 วันที่ห องแยก (negative 
pressure) จากนั้น กลับมาทานยาต�อที่บ าน ผู ปYวยฉีดยาทกุวันโดย
เจ าหน าที ่รพ.สต.บ านสันปYาไร�



ผู�ป
วย (Index case)

• ผู ปYวยมาติดตามการรักษาที่โรงพยาบาลแม�สอดทุกเดือน จนกระทั่ง
เดือน เม.ย. 2561 ผล C/S negative ที่โรงพยาบาลแม�สอด

• 7-9 พ.ค. 2561 admit ที่โรงพยาบาลแม�ระมาดด วยเรือ่ง gastritis ที่
ตึกผู ปYวยชาย ในพื้นที่แยก โดยอยู�ติดกับผู ปYวยติดเตียง 1 ราย และตึกผู ปYวยชาย ในพื้นที่แยก โดยอยู�ติดกับผู ปYวยติดเตียง 1 ราย และ
ตรงข ามกับผู ปYวย pneumonia 1 ราย และ COPD 1 ราย เจ าหน าที่
ดูแลผู ปYวยสวมหน ากากอนามัย

• 12 มิ.ย. 2561 ผลตรวจ sputum ด�วยวิธีการ MJ, LJ ที่เก็บเมื่อ 
ม.ค. 2561 พบเปBน XDR-TB



ประกาศ XDR-TB เปBนโรคติดต(ออันตราย

กรมควบคุมโรค



ผู�ป
ว
ย

แก�วดานิ่ม

อสม. รพ.สต.อสม.

นิตย̀สาม

รพ.สต. รพ.สต.

ผู�สัมผัสผู�ป
วย XDR-TB
Health care workers 

Household contact

เจ�าหน�าที่ 
ที่ปฏิบัติงานกับ
ผู�ป
วยขณะที่
ผู�ป
วย admit

26

ผู�ป
วยน�อยอนุสรณ̀เจ

ต(ายจรูญ ป]mน เนตรนิลโซ

น องเขย น องสาวเหลน(10ปr)

หลานสาวหลานเขย เพื่อนดื่มสุรา พี่ชาย เพื่อนบ าน เพื่อนบ าน

Close contact



Household 
contact

Close 
contact

Health 
care 

workers

ผู�สัมผัสทุกคน ทําทะเบียน + ติดตามอาการจนครบ 2 ป 

เจ าหน าที่ 
ที่ปฏิบัติงานกับ
ผู ปYวยขณะที่
ผู ปYวย admit

3 คน 6 
คน

5 คน

Sputum gene X-pert ครั้งแรก
CXR ในครั้งแรก และ ทุก 3 เดือน (expert opinion)

กรณีมีอาการผิดปกติ สามารถทําการตรวจก(อน
ระยะเวลาที่กําหนดได� 

11 คน



สิ่งที่ดําเนินการไปแล�ว

ด�านการดูแลผู�ป
วย
• รับผู�ป
วยเข�ารักษาในห�อง negative pressure
• ดําเนินการประสานขอยา XDR-TB
• ประชุมโรงพยาบาลแม(สอด โรงพยาบาลแม(ระมาด และ รพ.สต.สันป
าไร( 

เพื่อร(วมกันกําหนดแนวทางในการดูแลผู�ป
วยตลอด ระยะเวลาของการรักษา เพื่อร(วมกันกําหนดแนวทางในการดูแลผู�ป
วยตลอด ระยะเวลาของการรักษา 
รวมถึงการหาแหล(งงบประมาณสนับสนุนเพื่อลดภาระค(าใช�จ(ายของผู�ป
วย
และญาตใินระหว(างการรักษา

• ทําความเข�าใจและขอความร(วมมือจากชุมชน ในการดูแลผู�ป
วยในระยะยาว 
• สสจ.ตาก รพ.แม(สอด รพ.แม(ระมาด รพสต.ประชุมร(วมเพือ่ประเมินความ

พร�อมและสร�างความเข�าใจการดูแลรักษาช(วงที่ 1 และช(วงที่ 2 ของการ
รักษาก(อนผู�ป
วยจําหน(ายออกจาก รพ.แม(สอด



สิ่งที่ดําเนินการไปแล�ว

ด�านการควบคุมและปHองกันโรค
• สัมภาษณ̂ผู ปYวยเพื่อค นหาผู สัมผัสและแหล�งกระจายเชื้อ

• ติดตามผู สัมผัสร�วมบ านและผู สัมผัสใกล ชิด สอบถามประวัติ และนดั
หมายเพื่อทําการตรวจคัดกรองหมายเพื่อทําการตรวจคัดกรอง

• ประเมินสถานการณ̂ผู ปYวยวัณโรคในโรงพยาบาลแม�สอดที่มีโอกาส
เสี่ยงเปBนผู ปYวยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง เพื่อติดตามมา
ตรวจคัดกรอง XDR-TB



แผนการที่จะดําเนินการต(อ

• ทําทะเบียนเพื่อติดตามการตรวจคัดกรองของผู�สัมผัสตลอดระยะเวลา 2 
ป โดย รพ.สต.บ�านสันป
าไร(/ รพ.แม(ระมาด/ สสอ.แม(ระมาด

• ติดตามผลการคัดกรอง CXR, sputum gene-expert ของผู�สัมผัสใกล�ชิด
ตามทะเบียน รพ.สต.บ�านสันป
าไร(/ รพ.แม(ระมาด/ สสอ.แม(ระมาดตามทะเบียน รพ.สต.บ�านสันป
าไร(/ รพ.แม(ระมาด/ สสอ.แม(ระมาด

• จัดทําเอกสารเพื่อแจ�งความจําเปBนในการตรวจติดตามทุก 3 เดือน ตลอด 
2 ป  สําหรับผู�สัมผัสที่ต�องออกนอกพื้นที่ สสจ.ตาก และ สคร.2 (ประสาน
สํานักวัณโรคเปBนผู�ออก?)

• ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อหาผู�ป
วยที่อาจเปBนผู�แพร(เชื้อให� index 
case รวมถึงค�นหาผู�ป
วยวัณโรคเพิ่มเติมในพื้นที่ และคัดกรองกลุ(มเสี่ยงที่
อยู(ในโรงงานเดียวกันกับผู�ป
วย และประเมินสถานการณ`วัณโรคดื้อยาใน
จังหวัดสมุทรปราการ โดย สํานักระบาดวิทยา



นฤมล พัฒนาทวีกุล
พิมทิพย� ดีเมฆ

กลุ�มงานควบคุมโรคติดต�อ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก


