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บทที่

1

ความเป็นมา

ประเทศไทยติดอันดับในกลุ่ม 14 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูงทั้งวัณโรค (TB)
วั ณ โรคที่ มี ก ารติ ด เชื้ อ เอชไอวี ร ่ ว มด้ ว ย (TB/HIV) และวั ณ โรคดื้ อ ยาหลายขนาน ก
(Multidrug-resistant tuberculosis, MDR-TB) องค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO)                
คาดประมาณว่า ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีจ�ำนวนผู้ป่วย MDR/RR-TB 4,700 ราย
หรือคิดเป็น 6.8 ต่อประชากรแสนคน โดยพบ RR/MDR-TB ร้อยละ 2.2 ในผูป้ ว่ ยวัณโรครายใหม่
และร้อยละ 24 ในผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาวัณโรคมาก่อน ประมาณร้อยละ 5-10 ของ
MDR-TB เป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมากข (Extensively drug-resistant
tuberculosis, XDR-TB)1
การรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน มีความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายสูงกว่าการรักษา
วัณโรคทีย่ งั ไวต่อยา (DS-TB) หลายเท่า และมีผลส�ำเร็จของการรักษาน้อยกว่า เมือ่ เปรียบเทียบ
ทั้งในเรื่องของผลส�ำเร็จของการรักษา และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น พบว่า 1) การรักษา   
DS-TB ใช้ระยะเวลา 6 เดือน ค่ายารวม 4 ชนิดประมาณ 2,000 – 4,000 บาท              
รักษาส�ำเร็จได้เกือบทุกราย 2) การรักษา MDR-TB ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 20 เดือน          
โดยจะต้องฉีดยาทุกวันอย่างน้อย 6 เดือน ค่ายารวม 5 ชนิดประมาณ 2 แสนบาท         
รักษาส�ำเร็จได้ประมาณร้อยละ 75 และ 3) ส่วนการรักษา XDR-TB ต้องใช้ระยะเวลา
วัณโรคดือ้ ยาหลายขนาน (Multidrug-resistant tuberculosis, MDR-TB) หมายถึง วัณโรคทีด่ อื้ ยาอย่างน้อย
2 ขนาน คือ isoniazid และ rifampicin ร่วมกัน และอาจดื้อยาขนานอื่นๆ ร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้
ข
  วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (Extensively drug-resistant tuberculosis, XDR-TB) หมายถึง
MDR-TB ทีด่ อื้ ยารักษาวัณโรคในกลุม่ fluoroquinolones และ second-line injectable ด้วย ส่วนวัณโรค
ดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง (pre Extensively drug-resistant tuberculosis, preXDR-TB) หมายถึง
MDR-TB ทีด่ อื้ ยารักษาวัณโรคในกลุม่ fluoroquinolones หรือ second line injectable อย่างใดอย่างหนึง่
ก

1

อย่างน้อย 20 เดือน โดยจะต้องฉีดยาทุกวันอย่างน้อย 8 เดือน ค่ายารวม 5 ชนิดประมาณ
1.2 ล้านบาท รักษาส�ำเร็จได้เพียงประมาณร้อยละ 50
สาเหตุที่ท�ำให้เกิดเชื้อวัณโรคดื้อยา เกิดได้ 2 วิธี คือ 1) ติดเชื้อวัณโรคดื้อยา                    
2) ได้รบั การรักษาวัณโรคทีไ่ ม่สม�ำ่ เสมอ ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้มาตรฐาน ท�ำให้เกิดการคัดเลือก
สายพันธุ์เชื้อดื้อยา การพบวัณโรคดื้อยาในผู้ป่วยที่ไม่เคยรับการรักษามาก่อน สะท้อนถึง
การแพร่กระจายของเชือ้ ดือ้ ยาในชุมชน แสดงว่า ในชุมชนมีผปู้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยาทีไ่ ม่ได้รบั
การวินิจฉัย ไม่ได้รับการรักษา หรือ ได้รับการรักษาที่ไม่ดีพอ ส่วนการพบวัณโรคดื้อยา
ในผู้ป่วยที่เคยรับการรักษามาก่อน สะท้อนถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการดื้อยา 3 ด้าน คือ           
1) ด้านผู้ป่วย (ความไม่ยอมรับการรักษาของผู้ป่วย หรือการตอบสนองการรักษา            
ของผูป้ ว่ ย) 2) ด้านคุณภาพของผูใ้ ห้การรักษา (การรักษาทีไ่ ม่เหมาะสม) หรือ มาตรฐานของ
ระบบบริหารจัดการยา (คุณภาพยาและระบบบริหารจัดการยาไม่ดี) 3) ด้านการรักษา
วัณโรคที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ได้มาตรฐานหลายๆ ครั้ง ท�ำให้เกิดการคัดเลือกสายพันธุ์
วัณโรคดื้อยาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจถึงกับดื้อยาทุกขนานได้2
ผูป้ ว่ ยวัณโรคทีย่ งั ไม่ได้รบั การวินจิ ฉัย ได้รบั การรักษาทีไ่ ม่เหมาะสม กินหรือฉีดยา
ไม่สม�่ำเสมอ หรือขาดการรักษาก่อนครบก�ำหนด สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ โดยการไอ
จาม หรืออาการอืน่ ๆ ซึง่ ท�ำให้เกิดละอองฝอยทีม่ เี ชือ้ วัณโรคลอยอยูใ่ นอากาศ เมือ่ ผูส้ มั ผัส
ใกล้ชดิ สูดหายใจเอาละอองฝอยทีม่ เี ชือ้ วัณโรคเข้าไปในปอด ท�ำให้เกิดการติดเชือ้ และป่วย
เป็นวัณโรคได้ ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย XDR-TB จะติดเชื้อและป่วยเป็น XDR-TB ได้ทั้งๆ
ที่ยังไม่เคยได้รับยาวัณโรคมาก่อน
แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2560 – 2564 ได้ก�ำหนด
ให้มกี ารส่งเสริมการใช้กฎหมาย หรือพระราชบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานควบคุม
วัณโรคอย่างเหมาะสม3 ซึ่งกฎหมายที่ส�ำคัญคือพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 25584
โดยมาตรา 31 ก�ำหนดให้บุคคลฯ ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่           
ในกรณีมีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด เกิดขึ้น และเพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มาตรา 34 (1) เจ้าพนักงานควบคุมโรค
ติดต่อในพื้นที่มีอ�ำนาจให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือ    
โรคระบาด หรือผู้ที่เป็นผู้สัมผัสโรคหรือเป็นพาหะ มารับการตรวจหรือรักษา หรือรับการ
ชันสูตรทางการแพทย์ และเพือ่ ความปลอดภัย อาจด�ำเนินการโดยการแยกกัก กักกัน หรือ
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คุมไว้สงั เกต ณ สถานทีซ่ งึ่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก�ำหนด จนกว่าจะได้รบั การตรวจ
และการชันสูตรทางการแพทย์ว่า พ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัยฯ
โดยก�ำหนดโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามมาตรา 31 ไว้ในมาตรา 50
และก�ำหนดโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
มาตรา 34 (1) ไว้ในมาตรา 51
เมื่อปี พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศชื่อและอาการส�ำคัญของโรค
ติดต่ออันตราย 12 โรค ชื่อและอาการของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 57 โรค ซึ่งวัณโรค
เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ล�ำดับที่ 485 ทั้งนี้ โดยพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 จะสามารถเพิ่มความครอบคลุมของการ
รายงานผู้ป่วยวัณโรคได้ แต่ยังไม่สามารถใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้ป่วยวัณโรค              
ทีป่ ฏิเสธหรือไม่ยอมรับการรักษา โดยเฉพาะผูป้ ว่ ย XDR-TB ตลอดจนยังไม่สามารถด�ำเนินการ
ตรวจคัดกรองผู้สัมผัสใกล้ชิดได้อย่างครบถ้วนและทันเวลา เนื่องจาก XDR-TB ยังไม่อยู่
ในรายชื่อโรคติดต่ออันตราย6 ในขณะที่ตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่ที่เป็น XDR-TB ต่อเนื่อง
แสดงถึงการแพร่กระจายของเชื้อ XDR-TB ในชุมชน
เพื่ อ หยุ ด ยั้ ง อุ บั ติ ก ารณ์ แ ละสถานการณ์ ก ารแพร่ ก ระจายเชื้ อ ของ XDR-TB               
ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 กระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้ XDR-TB เป็นโรคติดต่อ
อันตราย7 ผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจึงได้รว่ มกัน
จัดท�ำแนวทางปฏิบัติป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ภายใต้      
พระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพือ่ ให้หน่วยงานและบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องได้นำ� ไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
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บทที่
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นิยามที่เกี่ยวข้อง

การด�ำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเล่มนี้ มีนิยามที่เกี่ยวข้อง คือ
2.1 ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก8
ผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) หมายถึง ผูป้ ว่ ยวัณโรค
ทีม่ กี ารดือ้ ยา 4 ขนานร่วมกัน ได้แก่ ไอโซไนอะซิด (Isoniazid) ไรแฟมพิซนิ (Rifampicin)
กลุ่มยาฟลูออโรควิโนโลน (Fluoroquinolones) ตัวใดตัวหนึ่ง และกลุ่มยาแนวที่สองที่
เป็นยาชนิดฉีด (Second - line injectable drugs) ตัวใดตัวหนึ่ง
2.2 ผู้มีเหตุอันควรสงสัยเป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก
ผู้มีเหตุอันควรสงสัย XDR-TB หมายถึง
1) ผู้ป่วย MDR-TB หรือ pre XDR-TB ต่อไปนี้
• ปฏิเสธการรักษา หรือไม่ยินยอมให้มีผู้ก�ำกับการกินยา
• มีความเสี่ยงสูงต่อการขาดการรักษา เช่น โรคจิตเวช/ คนเร่ร่อน/ ติดสุรา
เรื้อรัง/ สารเสพติด เป็นต้น
• ไม่ปฏิบัติตามแผนการรักษา เช่น กินหรือฉีดยาไม่สม�่ำเสมอ
2) ผู้ป่วยวัณโรคที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย XDR-TB ได้แก่ ผู้ป่วยวัณโรคหรือ
MDR-TB ที่สัมผัสกับผู้ป่วย XDR-TB ที่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ จ�ำแนกได้ดังนี้
• ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน (household contact) หมายถึง บุคคลที่อาศัย
อยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วย ถ้านอนห้องเดียวกัน (household intimate)              
มีโอกาสรับและติดเชื้อสูงกว่าผู้ที่อาศัยในบ้านเดียวกัน แต่นอนแยกห้อง
(household regular)
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• ผู้สัมผัสใกล้ชิด (close contact) หมายถึง บุคคลที่ไม่ใช่ผู้อาศัยร่วมบ้าน
แต่อยู่ร่วมกันในพื้นที่เฉพาะ เช่น ท�ำงานที่เดียวกัน เดินทางร่วมกัน           
ร่วมชั้นเรียนเดียวกัน ในช่วงเวลานาน โดยใช้เกณฑ์ระยะเวลาเฉลี่ยวันละ
8 ชั่วโมง หรือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อเดือน
• ผู้สัมผัสที่เป็นเด็กอายุต�่ำกว่า 5 ปี ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง
• ผู้สัมผัสที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ  ทัณฑสถาน หรือสถานพินิจ ที่มีประวัติ
สัมผัสผู้ป่วย XDR-TB ที่อยู่เรือนนอนเดียวกัน
2.3 นิยามศัพท์ตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทีน่ ำ� มาใช้ในแนวทางปฏิบตั เิ ล่มนี้
1) การแยกผู้มีเหตุอันควรสงสัย XDR-TB เพื่อวินิจฉัย (แยกกักหรือกักกัน)
หมายถึง การแยกผูม้ เี หตุอนั ควรสงสัย XDR-TB ระหว่างรอผลตรวจทดสอบความไวต่อยา
แนวที่สอง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น
2) การแยกผู้ป่วยเพื่อรักษา (แยกกักหรือกักกัน) หมายถึง การแยกตัวผู้ป่วยที่มี
ผลยืนยันทางห้องปฏิบตั กิ าร ว่าเป็น XDR-TB ไว้ในสถานทีท่ กี่ ำ� หนดไว้เพือ่ การดูแลรักษา
ตามมาตรฐานอย่างใกล้ชิดโดยทีมสหวิชาชีพ เพื่อป้องกันและตัดวงจรการแพร่กระจาย
เชื้อสู่ผู้อื่น
3) การติดตามดูแลรักษาอย่างต่อเนือ่ ง (คุมไว้สงั เกต) หมายถึง การควบคุมดูแล
ผูป้ ว่ ยให้รบั ประทานยาอย่างต่อเนือ่ ง งดหรือจ�ำกัดการเดินทางออกนอกพืน้ ที่ ในกรณีทมี่ ี
ความจ�ำเป็นต้องเดินทางต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และผู้ป่วย
ต้ อ งแสดงตั ว ต่ อ เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ประจ� ำ พื้ น ที่ น้ั น เพื่ อ รั บ การตรวจ                  
ในทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น
4) การเฝ้าระวัง หมายถึง การสังเกต การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล
ตลอดจนการรายงาน และการติ ด ตามผลของการแพร่ ข องโรคอย่ า งต่ อ เนื่ อ งด้ ว ย
กระบวนการที่เป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค
5) การสอบสวนโรค หมายถึง กระบวนการเพื่อหาสาเหตุ แหล่งที่เกิดและแหล่ง
แพร่ของโรคเพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค
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6) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หมายถึง ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้แก่
• เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยต�ำแหน่ง ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ ง แต่งตัง้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 25589
• เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยคุณสมบัติ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ ง แต่งตัง้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256010
2.4 สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมาย
1) สถานที่แยกผู้มีเหตุอันควรสงสัย XDR-TB เพื่อวินิจฉัย หมายถึง ห้องแยกที่
สามารถควบคุมการแพร่กระจายเชือ้ ได้ในโรงพยาบาล ซึง่ จะเป็นสถานทีท่ แี่ ยกตัวผูม้ เี หตุ
อันควรสงสัย XDR-TB ไว้จนกว่าจะได้รับการยืนยันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ           
โดยอาจเป็นโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย สถาบัน โรงพยาบาลเอกชน หรือ หน่วยบริการสาธารณสุขอืน่ ๆ ทีม่ คี วามพร้อม
		
ส�ำหรับเรือนจ�ำ ทัณฑสถาน หรือสถานพินจิ สถานทีแ่ ยกผูม้ เี หตุอนั ควรสงสัย
XDR-TB หมายถึง ห้องแยกโรคของเรือนจ�ำ หรือสถานทีท่ เี่ รือนจ�ำ ทัณฑสถานหรือสถาน
พินิจ ที่ก�ำหนดไว้
2) สถานทีแ่ ยกผูป้ ว่ ยเพือ่ รักษา (Regional XDR-TB Hub) หมายถึง โรงพยาบาล
ซึง่ เขตสุขภาพคัดเลือกไว้ เพือ่ รับดูแลรักษาผูป้ ว่ ย XDR-TB ไว้ในโรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาล
ที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ด้านสถานที่ ด้านการบริหารจัดการ และมีการจัดการ
สถานที่ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค (Guidelines
for Prevention and Control of tuberculosis transmission) ซึง่ อาจเป็น โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หรือ โรงพยาบาลเอกชน ที่มีห้องแยกที่เป็น          
ห้อง negative pressure หรือห้องแยกโรคติดเชือ้ ทีพ่ ร้อมใช้งาน หรือห้องแยกทีส่ ามารถ
ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อได้ และมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรืออายุรแพทย์ หรือ
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แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ หรือแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านโรคติดเชือ้ และ
ทีมสหวิชาชีพ ร่วมกันดูแลรักษาผู้ป่วย XDR-TB อย่างใกล้ชิดตามมาตรฐาน โดยมี                
ผู้เชี่ยวชาญการดูแลรักษาวัณโรคดื้อยา ระดับเขตและ/หรือระดับประเทศ เป็นที่ปรึกษา
• กรุงเทพมหานคร ให้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและการบริหารจัดการของส�ำนัก
อนามัย/ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เขตสุขภาพและหน่วยงาน         
ที่เกี่ยวข้อง
• นอกพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ให้เขตสุขภาพที่ 1 – 12 ก�ำหนด โดยอาจมีเขตละ
1 แห่ง หรือมากกว่าก็ได้ ขึน้ อยูก่ บั การบริหารจัดการและการสนับสนุนของ
เขตสุขภาพนั้นๆ
• กรณีเรือนจ�ำ ทัณฑสถาน สถานทีแ่ ยกผูป้ ว่ ยเพือ่ รักษา หมายถึง ทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑ์
3) สถานทีด่ แู ลรักษาอย่างต่อเนือ่ ง หมายถึง ทีพ่ กั อาศัย บ้านผูป้ ว่ ย หรือสถานที่
ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก�ำหนดขึ้น เพื่อติดตามดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่
ไม่ได้อยูใ่ น regional XDR-TB Hub โดยต้องมีการจัดการสถานทีต่ ามแนวทางการป้องกัน
และควบคุมการแพร่กระจายเชือ้ วัณโรคของกรมควบคุมโรค มีทมี สหวิชาชีพของ regional
XDR-TB Hub ร่วมกับโรงพยาบาลและเครือข่ายในพื้นที่ก�ำกับติดตามดูแลรักษาผู้ป่วย
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จนครบก�ำหนดการรักษา
4) ศูนย์การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยาหลายขนานชนิดรุนแรงมากระดับเขต
(regional XDR-TB Center) หมายถึง โรงพยาบาลที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการดูแลรักษา
วัณโรคดื้อยาและสหวิชาชีพ โดยเขตสุขภาพคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาในการดูแลรักษา     
ผู้ป่วย XDR-TB ในสถานที่แยกผู้ป่วยเพื่อรักษา (regional XDR-TB Hub) และการดูแล
รักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยโรงพยาบาลและเครือข่ายในพื้นที่
5) โรงพยาบาลและเครือข่ายในพื้นที่ หมายถึง โรงพยาบาล โรงพยาบาล-              
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) หรือศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ซึ่งใกล้ชิดกับผู้ป่วย
มีแพทย์และทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ของ รพ.สต. หรือ ศบส.           
ร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ไม่ได้อยู่ใน regional XDR-TB Hub โดย
ประสานงานและความร่วมมือกับแพทย์และทีมสหวิชาชีพของ regional XDR-TB Hub
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ในการติดตามการรักษา ติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา บริหารจัดการเรือ่ งการ
เดินทางและก�ำหนดนัดของ regional XDR-TB Hub การสนับสนุนและความช่วยเหลือ
ผู้ป่วยและครอบครัว และอื่นๆ
2.5 คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาวัณโรคดื้อยา (DR-TB clinical experts)
2.5.1 คณะผูเ้ ชีย่ วชาญฯ ระดับประเทศ (National DR-TB clinical experts
หรือ National DR-TB consultants) หมายถึง คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษา
วั ณ โรคดื้ อ ยาระดั บ ประเทศซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค� ำ ปรึ ก ษาส� ำ นั ก วั ณ โรค กรมควบคุ ม โรค              
ในการพิจารณาและก�ำหนดแนวทางการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยา ของประเทศ เป็นพีเ่ ลีย้ ง
ให้กบั คณะผูเ้ ชีย่ วชาญระดับเขต เป็นทีป่ รึกษาหรือร่วมเป็นทีป่ รึกษาการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย
วั ณ โรคดื้ อ ยาของ regional XDR-TB hub หรื อ โรงพยาบาลในพื้ น ที่ สนั บ สนุ น                
การพัฒนาการบริหารจัดการดูแลรักษาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ให้เกิดการประสาน
งานการส่งต่อผูป้ ว่ ยระหว่างโรงพยาบาลและเครือข่ายในพืน้ ที่ การติดตามและจัดการเชิงรุก
ด้านความปลอดภัยของการใช้ยา (active TB drug safety monitoring and management,
aDSM) และการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวม
2.5.2 คณะผู้เชี่ยวชาญฯ ระดับเขต (Regional DR-TB clinical experts
หรือ Regional DR-TB consultants) หมายถึง คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษา
วัณโรคดื้อยา ระดับเขตสุขภาพซึ่งมีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษา แพทย์และทีมสหวิชาชีพของ        
โรงพยาบาลที่เป็น regional XDR-TB hub และโรงพยาบาลในพื้นที่ ในการดูแลรักษา       
ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาตามมาตรฐาน สนับสนุนการบริหารจัดการดูแลรักษาโดยมีผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง ให้เกิดการประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลและเครือข่าย          
ในพืน้ ที่ การติดตามและจัดการเชิงรุกด้านความปลอดภัยของการใช้ยา และการสนับสนุน
ช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวม
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บทที่

3

มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ในการป้องกัน ควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก

พระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้กำ� หนดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย (เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา) ซึ่งการด�ำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายในการป้องกัน ควบคุม
วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก มีดังนี้
3.1 การเฝ้าระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก
3.1.1) ในกรณีทขี่ อ้ มูลจากการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค หรือการแจ้งหรือรายงาน
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการพาดพิงถึงตัวบุคคลทั้งที่ระบุตัวได้      
หรือไม่สามารถระบุตวั ได้ จะต้องเก็บเป็นความลับและประมวลผลโดยไม่เปิดเผยชือ่ ทัง้ นี้
การประมวลผลดังกล่าวจะต้องเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ในการป้องกันและควบคุมโรค
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจเปิดเผยข้อมูลบางส่วนทีเ่ กีย่ วกับการรักษา การป้องกัน
การควบคุมโรคติดต่ออันตราย หรือการเกิดโรคระบาด ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน โดยได้รบั ค�ำยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข
ที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด [มาตรา 10]
3.1.2) กรณีพบผู้มีเหตุอันควรสงสัยหรือผู้ป่วย XDR-TB เกิดขึ้น ให้บุคคล                 
ที่เกี่ยวข้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ [มาตรา 31] โดยการแจ้งให้ปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้ง ในกรณีที่มีโรคติดต่อ
อันตราย โรคติดต่อทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึน้ พ.ศ. 256011, 12 ซึง่ ให้บคุ คลดังต่อไปนี้
แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
(1) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ท�ำการรักษาพยาบาล          
ในกรณีที่พบผู้มีเหตุอันควรสงสัยหรือผู้ป่วย XDR-TB เกิดขึ้นในบ้าน
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(2) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบผู้มีเหตุอันควรสงสัยหรือ     
ผู้ป่วย XDR-TB เกิดขึ้นในสถานพยาบาล
(3) ผู้ท�ำการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร ในกรณี
ที่ได้มีการชันสูตรทางการแพทย์ตรวจพบว่ามีหรืออาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของ XDR-TB
(4) เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด ในกรณีที่
พบผู้มีเหตุอันควรสงสัยหรือผู้ป่วย XDR-TB เกิดขึ้นในสถานที่นั้น
การแจ้งตาม (1) หรือ (4) ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึง่ เป็นข้าราชการ
สังกัดกรมควบคุมโรคในราชการบริหารส่วนกลางหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ          
ในพืน้ ทีภ่ ายใน 3 ชัว่ โมง นับแต่พบผูท้ เี่ ป็นหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็น XDR-TB เว้นแต่
กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจแจ้งภายใน 3 ชั่วโมงได้ ให้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดังกล่าวทันทีที่สามารถกระท�ำได้
การแจ้งตาม (2) หรือ (3) ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึง่ เป็นข้าราชการ
สังกัดกรมควบคุมโรคในส่วนกลางหรือหน่วยงานส่วนกลางทีอ่ ยูใ่ นระดับพืน้ ทีภ่ ายใน 3 ชัว่ โมง
นับแต่พบผู้มีเหตุอันควรสงสัยหรือผู้ป่วย XDR-TB เว้นแต่กรณีที่มีไม่อาจแจ้งภายใน            
3 ชั่วโมงได้ ให้รีบแจ้งทันทีที่สามารถท�ำได้
ในกรณีที่เป็นการแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ      
เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ได้รับแจ้งแล้ว ให้แจ้งโดยวิธีการทางโทรศัพท์               
ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสังกัดกรมควบคุมโรคในส่วนกลางหรือหน่วยงานส่วนกลางที่
อยูใ่ นระดับพืน้ ที่ (ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค หรือสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)
ภายใน 1 ชั่วโมง เว้นแต่กรณีที่ไม่อาจแจ้งโดยวิธีการทางโทรศัพท์ได้ ให้ด�ำเนินการตาม
วิธีการหนึ่งวิธีการใดที่ก�ำหนดไว้ตามสมควร
วิธีการแจ้งให้ด�ำเนินการตามวิธีการหนึ่งวิธีการใด ดังต่อไปนี้
(1) แจ้งโดยตรงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
(2) แจ้งทางโทรศัพท์
(3) แจ้งทางโทรสาร
(4) แจ้งเป็นหนังสือ
(5) แจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(6) วิธีการอื่นใดที่อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศก�ำหนดเพิ่มเติม
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(ศึกษาเพิม่ เติมได้ที่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารแจ้ง
ในกรณีทมี่ โี รคติดต่ออันตราย โรคติดต่อทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึน้ พ.ศ. 2560)
ผูไ้ ม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารแจ้งตามมาตรา 31 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
2 หมื่นบาท [มาตรา 50]
เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้งแล้ว ให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี และรายงานข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบ  
โดยเร็ว [มาตรา 32]
3.1.3) กรณีทมี่ เี หตุอนั ควรสงสัยว่ามีการระบาดของวัณโรคดือ้ ยาหลายขนานชนิด
รุนแรงมาก เกิดขึน้ ในต่างประเทศ ให้กรมควบคุมโรคประสานงานไปยังองค์การอนามัยโลก
เพื่อขอข้อมูลดังกล่าว [มาตรา 33]
3.2 การป้องกันและควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก
1) เมือ่ พบผูม้ เี หตุอนั ควรสงสัยหรือผูป้ ว่ ย XDR-TB ในเขตพืน้ ทีใ่ ด ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั้นมีอ�ำนาจด�ำเนินการเอง หรือออกค�ำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใด
ด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้ [มาตรา 34]
• ให้ผมู้ เี หตุอนั ควรสงสัยหรือผูป้ ว่ ย XDR-TB มารับการตรวจหรือรักษา และ
เพือ่ ความปลอดภัยอาจด�ำเนินการโดยการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สงั เกต
ณ สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก�ำหนดไว้ จนกว่าจะได้รับ      
การตรวจและการชันสูตรทางการแพทย์วา่ พ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิน้ สุด
เหตุอนั ควรสงสัย [มาตรา 34 (1)] ทัง้ นี้ การแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สงั เกต
ควรพิจารณาด�ำเนินการตามความเหมาะสม มีการจัดการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย
อย่างบูรณาการโดยเน้นผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง (Integrated, patient-centred
cares) รวมถึงการช่วยเหลือดูแลสุขภาพจิตและด้านเศรษฐกิจสังคม ไม่ให้
ผูป้ ว่ ยถูกตีตราหรือเลือกปฏิบตั จิ ากสังคม สามารถใช้ชวี ติ ตามปกติได้มากทีส่ ดุ
• ให้เจ้าของบ้าน ผูค้ รอบครอง หรือผูพ้ กั อาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือ
พาหนะที่มีผู้ป่วย XDR-TB แก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ
เพือ่ การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ [มาตรา 34 (4)] ห้ามผูใ้ ด
กระท�ำการหรือด�ำเนินการใดๆ ซึง่ อาจก่อให้เกิดสภาวะทีไ่ ม่ถกู สุขลักษณะ
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ซึง่ อาจเป็นเหตุให้เชือ้ XDR-TB แพร่ออกไปสูผ่ อู้ นื่ ได้ [มาตรา 34 (6)] รวมถึง
การห้ า มผู ้ ใ ดเข้ า หรื อ ออกจากที่ เ อกเทศ เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจาก              
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ [มาตรา 34 (7)]
• การค้นหาผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถ
เข้าไปในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะ ทีม่ หี รือสงสัยว่ามีผปู้ ว่ ย XDR-TB
เพือ่ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมมิให้มกี ารแพร่กระจายเชือ้ [มาตรา 34 (8)]
• ด�ำเนินการสอบสวนโรค หากพบว่ามีผู้ป่วยหรือการระบาดของ XDR-TB
ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี และรายงาน
ข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว
2) ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อหรือ   
การระบาดของ XDR-TB ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด หรือผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร มีอำ� นาจในพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของตน สัง่ ให้ผมู้ เี หตุอนั ควรสงสัยหรือ
ผู้ป่วย XDR-TB หยุดการประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว [มาตรา 35(2)] สั่งห้ามผู้มีเหตุ
อันควรสงสัยหรือผูป้ ว่ ย XDR-TB เข้าไปในสถานทีช่ มุ นุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือ
สถานที่อื่นใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ [มาตรา 35(3)]
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติอต่อ ตามมาตรา
34 (1) (6) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท [มาตรา 51]
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติอต่อ ตามมาตรา
34 (7) (8) หรือผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรือผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 35 ต้อง
ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ [มาตรา 52]
3) การป้องกันและควบคุมโรค ในบริเวณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ไม่ว่า
จะเป็นสนามบิน ท่าเรือ และพื้นที่ชายแดน ในกรณีที่พบว่าผู้เดินทางเป็นหรือมีเหตุ          
อันควรสงสัยว่าเป็น XDR-TB ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ�ำด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ มีอำ� นาจสัง่ ให้บคุ คลดังกล่าวถูกแยกกัก กักกัน คุมไว้สงั เกต [มาตรา 42]
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บทที่

4

แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยหรือผู้มีเหตุอันควร
สงสัยว่าเป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก

4.1 แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาล หน่ ว ยงานที่ มี ห ้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวั ณ โรค หน่ ว ยงานควบคุ ม โรค           
หน่วยปฏิบตั กิ ารควบคุมโรคติดต่อ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ควรเตรียมความพร้อมโดยการ
พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประสานหาแหล่งงบประมาณ
สนับสนุนการด�ำเนินงานในพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบ จัดให้มอี ปุ กรณ์เครือ่ งมือทางห้องปฏิบตั กิ าร
อย่างเพียงพอ และมีการบริหารจัดการหรือซ้อมแผนปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ สามารถตอบโต้
เหตุการณ์ทจี่ ะเกิดขึน้ ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสมและปลอดภัย เพือ่ รองรับกรณีทพี่ บผูม้ เี หตุ
อันควรสงสัยหรือผู้ป่วยเป็น XDR-TB โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั้น             
มีอ�ำนาจด�ำเนินการเอง หรือออกค�ำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
4.1.1 กรณีพบผู้มีเหตุอันควรสงสัยเป็น XDR-TB
			ผู้มีเหตุอันควรสงสัยเป็น XDR-TB ได้แก่ ผู้ป่วยวัณโรคที่สัมผัสผู้ป่วย
XDR-TB หรือ ผู้ป่วย MDR-TB หรือ pre XDR-TB ที่มีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
• ปฏิเสธการรักษา หรือไม่ยินยอมให้มีผู้ก�ำกับการกินยา
• มีความเสีย่ งสูงต่อการขาดการรักษา เช่น โรคจิตเวช/คนเร่รอ่ น/ติดสุรา
เรื้อรัง/ใช้สารเสพติด เป็นต้น
• ไม่ปฏิบัติตามแผนการรักษา เช่น กินหรือฉีดยาไม่สม�่ำเสมอ
			กรณีพบผู้มีเหตุอันควรสงสัยเป็น XDR-TB ให้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1) แยกผูท้ มี่ เี หตุอนั ควรสงสัยเป็น XDR-TB เพือ่ รอผลวินจิ ฉัยในสถานทีท่ ี่
โรงพยาบาลก�ำหนดไว้ ซึ่งอาจจะเป็นห้องแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่พร้อมใช้งาน
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หรือห้องแยกที่สามารถควบคุมการแพร่กระจายเชื้อได้ ตามแนวทางการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค
2) ส่งเสมหะหรือสิ่งส่งตรวจที่เหมาะสมเพื่อทดสอบความไวต่อยาแนวที่
สองทุกราย โดยใช้วิธีการทดสอบความไวต่อยาแนวที่สองตามวิธีที่องค์การอนามัยโลก
รับรอง เช่น line probe assay ซึ่งสามารถส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการของส�ำนักวัณโรค
(สวร.) ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)
หรื อ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ส ามารถด� ำ เนิ น การตรวจทดสอบความไวต่ อ ยาแนวที่ ส องได้          
ตามภาคผนวก ง. ทั้งนี้ระยะเวลาในการเก็บสิ่งส่งตรวจ การส่งไปยังห้องปฏิบัติการและ
การรายงานผลการตรวจ ขึน้ อยูก่ บั การบริหารจัดการ ข้อจ�ำกัดและบริบทของแต่ละโรงพยาบาล
3) หากผลตรวจไม่ใช่ XDR-TB แต่เป็น DS-TB, MDR-TB หรือ preXDR-TB
ให้ ดู แ ลรั ก ษาตามมาตรฐาน เน้ น ผู ้ ป ่ ว ยเป็ น ศู น ย์ ก ลางโดยแพทย์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญและ                
ทีมสหวิชาชีพ ญาติสนับสนุนการดูแลอย่างใกล้ชิดและผู้ป่วยต้องให้ความร่วมมือในการ
รักษา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดื้อยาเพิ่มจนอาจเป็น XDR-TB ได้
4.1.2 กรณีพบผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น XDR-TB
กรณีพบผู้ป่วยเป็น XDR-TB ให้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1) ให้ห้องปฏิบัติการที่ท�ำการตรวจทดสอบความไวต่อยาแนวที่สอง       
(อาจเป็นห้องปฏิบัติการของส�ำนักวัณโรค (สวร.) ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.)               
โรงพยาบาล หรือห้องปฏิบัติการของหน่วยงานอื่นๆ) รายงานผู้บังคับบัญชา และให้แจ้ง
ผลการตรวจฯ ไปยังเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึง่ เป็นข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรค
ในราชการบริหารส่วนกลาง และทีมตระหนักรูส้ ถานการณ์ (situation awareness team,
SAT) กรมควบคุมโรค/สวร./สคร./สปคม. ภายใน 3 ชั่วโมง และสอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย          
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560 รวมทั้งแจ้งห้องปฏิบัติการ
ของโรงพยาบาลที่ส่งสิ่งส่งตรวจเพื่อทดสอบความไวต่อยาแนวที่สอง
• กรณีห้องปฏิบัติการของส�ำนักวัณโรค ตรวจพบ XDR-TB ให้รายงาน  
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวัณโรค แจ้ง SAT ของส�ำนักวัณโรค แจ้งผูร้ บั ผิดชอบ
งานวั ณ โรคดื้ อ ยาระดั บ ประเทศ และแจ้ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของ                   
โรงพยาบาลที่ส่งตรวจ (แผนภูมิที่ 1)
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• กรณีหอ้ งปฏิบตั กิ ารในกรุงเทพมหานคร (ยกเว้นส�ำนักวัณโรค) ตรวจพบ
XDR-TB ให้รายงานผู้บังคับบัญชา แจ้งผู้อ�ำนวยการสถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง แจ้ง SAT สปคม. (หรือ SAT กรมควบคุมโรค)
และแจ้งห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลที่ส่งตรวจ (แผนภูมิที่ 2)
• กรณีหอ้ งปฏิบตั กิ ารของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 ตรวจพบ
XDR-TB ให้ ร ายงานผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค            
แจ้ง SAT สคร. แจ้งผู้รับผิดชอบงานวัณโรคดื้อยาระดับเขต แจ้งห้อง
ปฏิบัติการของส�ำนักวัณโรค และแจ้งห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล
ที่ส่งตรวจ (แผนภูมิที่ 3)
• กรณีห้องปฏิบัติการนอกกรุงเทพมหานคร (ยกเว้น สคร.) ตรวจพบ
XDR-TB ให้รายงานผู้บังคับบัญชา แจ้งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรค แจ้งทีม SAT สคร. และแจ้งห้องปฏิบตั กิ ารของโรงพยาบาล
ที่ส่งตรวจ (แผนภูมิที่ 4)
2) เมื่อ SAT ได้รับแจ้งแล้ว ให้แจ้งต่อ SAT กรมควบคุมโรค และ SAT         
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ แจ้งทีมปฏิบตั กิ ารสอบสวนควบคุมโรค (joint investigation team, JIT)
• กรณี SAT กรมควบคุ ม โรคได้ รั บ แจ้ ง ให้ ร ายงานผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา             
แจ้ง SAT ของ สสจ. สคร./ สปคม./ กทม. เขตสุขภาพ (ถ้ามี) และแจ้ง SAT
ส�ำนักวัณโรค พร้อมทั้งแจ้งทีม JIT ของส่วนกลาง เพื่อพิจารณาลง   
พื้นที่สอบสวนโรค ภายใน 24 ชั่วโมง
• กรณี SAT ของส�ำนักวัณโรคได้รับแจ้ง ให้รายงานผู้บังคับบัญชา           
แจ้ง SAT ของกรมควบคุมโรค สคร./ สปคม. ที่พบผู้ป่วย
• กรณี SAT ของ สคร.หรือ สปคม. ได้รับแจ้ง ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
แจ้ง SAT ของกรมควบคุมโรค สสจ./ กทม. เขตสุขภาพ (ถ้ามี) และ
แจ้ง SAT ส�ำนักวัณโรค พร้อมทัง้ แจ้งทีม JIT ของ สคร./ สปคม./ กทม.
เพื่อพิจารณาลงพื้นที่ร่วมสอบสวนโรค
3) เมื่อ SAT ของจังหวัดได้รับแจ้ง ให้รายงานผู้บังคับบัญชา แจ้งทีม
สอบสวนโรคของจังหวัดและหน่วยปฏิบตั กิ ารควบคุมโรคติดต่อในพืน้ ที่ (communicable
disease control unit, CDCU) เพื่อสอบสวนโรคภายใน 12 ชั่วโมง (รายละเอียดตาม
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หัวข้อ 4.6) และให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เพื่อและควบคุม
สถานการณ์วัณโรคดื้อยาในจังหวัด
4) เมื่อห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลได้รับทราบผลตรวจเป็น XDR-TB
และให้แจ้งคลินิกวัณโรคหรือหน่วยงานที่ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคของโรงพยาบาล และ
กลุ่มงานเวชกรรมสังคมหรือกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย โดยเร็วที่สุด
5) เมื่ อ คลิ นิ ก วั ณ โรคหรื อ หน่ ว ยงานที่ ดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคของ               
โรงพยาบาลได้รับแจ้ง ให้เตรียมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วย เตรียมข้อมูลส�ำหรับ
ขอรับสนับสนุนยา XDR-TB และแจ้งแพทย์ โดยเร็วที่สุด
6) เมื่อกลุ่มงานเวชกรรมสังคมหรือกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายได้รับแจ้ง
ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชา เตรียมจัดประชุมทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล เพือ่ การบริหาร
จัดการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย และประสานการส่งต่อไปยังสถานทีแ่ ยกผูป้ ว่ ยเพือ่ รักษา (regional
XDR-TB hub)
7) ให้กลุม่ งานเวชกรรมสังคมหรือกลุม่ งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ของ regional
XDR-TB hub รายงานผูบ้ งั คับบัญชา เตรียมจัดประชุมทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลเพือ่
เตรียมการรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล ประสานการขอรับสนับสนุนยา XDR-TB (โดยใช้
แบบฟอร์มที่ปรับปรุงล่าสุดจากเว็บไซด์ของส�ำนักวัณโรค) และประสานผู้เชี่ยวชาญฯ
ระดับเขต/ประเทศ ตลอดจนรับผิดชอบประชุมติดตามการบริหารจัดการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย
ระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล และประสานกับหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาล
8) ให้ทมี สหวิชาชีพของโรงพยาบาลทีพ่ บผูป้ ว่ ย และ/หรือของโรงพยาบาล
ที่เป็น regional XDR-TB hub ชี้แจงท�ำความเข้าใจต่อผู้ป่วยและญาติ เกี่ยวกับแผนการ
ดูแลรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก การปฏิบัติตัวใน regional XDR-TB
hub และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9) ระหว่างการรักษาใน regional XDR-TB hub ให้ทีมสหวิชาชีพของ
regional XDR-TB hub และทีมสหวิชาชีพของ regional XDR-TB center ร่วมกันดูแล
รักษาผูป้ ว่ ยตามมาตรฐาน โดยมีผปู้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง มีผเู้ ชีย่ วชาญระดับเขต/ประเทศเป็น
ที่ปรึกษา ร่วมกันประเมินและประสานความช่วยเหลือด้านต่างๆ ให้ผู้ป่วยและครอบครัว
ให้สขุ ศึกษาและค�ำปรึกษาแก่ผปู้ ว่ ยและญาติเพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ มีความตระหนัก
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รับผิดชอบและมีวนิ ยั ในการฉีด/กินยาอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ การรักษาให้หาย สามารถปฏิบตั ติ น
ให้ถกู ต้องเหมาะสมทัง้ ขณะรับการรักษาใน regional XDR-TB hub และเมือ่ กลับไปรักษา
ต่อที่บ้านหรือที่พักอาศัย
					ผู้ป่วยควรรับการรักษาใน regional XDR-TB hub จนกว่าผลการ
ตรวจเสมหะด้วยกล้องจุลทรรศน์ เป็นลบติดต่อกันอย่างน้อย 2 ครัง้ ห่างกันอย่างน้อย 7 วัน
(แผนภูมทิ ี่ 5 แผนภูมทิ ี่ 6 และหัวข้อที่ 4.3.2 ระยะเวลาการแยกผูป้ ว่ ยเพือ่ ดูแลรักษาอย่าง
ใกล้ชิดโดยทีมสหวิชาชีพ)
10) ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด และส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข อ� ำ เภอ              
ที่เกี่ยวข้อง ประชุมทีมสหวิชาชีพของ regional XDR-TB hub ทีมสหวิชาชีพของ                
โรงพยาบาลและเครือข่ายในพืน้ ที่ เพือ่ เตรียมความพร้อมของการดูแลรักษาอย่างต่อเนือ่ ง
หลังผู้ป่วยออกจาก regional XDR-TB hub การบริหารจัดการเพื่อการป้องกันการแพร่
กระจายเชือ้ ในโรงพยาบาลและในชุมชน และการบริหารจัดการเพือ่ เฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมวัณโรคดื้อยาในกลุ่มผู้สัมผัส เช่น คัดเลือกผู้จัดการเพื่อดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะ     
(case manager) ทัง้ ที่ regional XDR-TB hub โรงพยาบาลในพืน้ ทีแ่ ละโรงพยาบาลส่งเสริม   
สุขภาพต�ำบล เพือ่ ร่วมกันให้คำ� แนะน�ำผูป้ ว่ ยและญาติเรือ่ งการปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันการแพร่
กระจายเชื้อ ให้ค�ำแนะน�ำหรือประสานความช่วยเหลือในการจัดที่อยู่อาศัยหรือบ้านของ
ผู้ป่วยตามแนวทางควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ก�ำหนดพื้นที่และเส้นทางเฉพาะ
เมือ่ ผูป้ ว่ ยเข้ารับบริการในโรงพยาบาลเพือ่ ลดการแพร่กระจายเชือ้ ในโรงพยาบาล ประสาน
สถานที่ท�ำงานหรือสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดูแลรักษา         
ผู้ป่วยและการติดตามตรวจผู้สัมผัส ติดตามก�ำกับการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างสม�่ำเสมอ      
จนครบก�ำหนดการรักษา
ผู้ป่วยควรงดการเดินทางออกนอกบ้าน/ที่พักอาศัย จนกว่าผลการ
เพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรคเป็นลบ ติดต่อกัน 2 ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย 30 วัน และควรจ�ำกัด
การเดินทางออกนอกบ้าน/ที่พักอาศัย จนกว่าครบก�ำหนดการรักษา กรณีตรวจพบ             
ผลเสมหะกลับเป็นบวก ทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลในพืน้ ทีค่ วรแจ้งผูป้ ว่ ยให้เข้ารับการ
รักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็น regional XDR-TB hub (แผนภูมิที่ 5 แผนภูมิที่ 6
และหัวข้อที่ 4.3.3 ระยะเวลาการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง)
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11) ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร บริหาร
จัดการให้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอ�ำนาจ
หน้าที่ด�ำเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ จัดท�ำแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
XDR-TB ในพืน้ ที่ พิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) เพือ่ ติดตามสถานการณ์
ในพื้นที่ และรายงานสถานการณ์ XDR-TB ในพื้นที่ต่อกรมควบคุมโรค
12) กรมควบคุมโรค ส�ำนักวัณโรค ส�ำนักระบาดวิทยา ส�ำนักโรคติดต่อ
ทั่ ว ไป ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 1-12 สถาบั น ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคเขตเมื อ ง                
ศูนย์กฎหมาย และหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ก�ำหนดนโยบาย วางระบบและแนวทางปฏิบตั ิ
ติดตามสถานการณ์ในพืน้ ทีอ่ ย่างเข้มข้น สนับสนุนการด�ำเนินงานให้กบั พืน้ ที่ และรายงาน
สถานการณ์ XDR-TB ต่อคณะกรรมการด้านวิชาการและคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
13) หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนด�ำเนินงานตาม
อ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนดเพื่อประโยชน์ต่อการป้องกัน ควบคุม XDR-TB (รายละเอียดเพิ่ม
เติมตามบทที่ 5 บทบาทของหน่วยงานด้านสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถปรับบทบาทการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ และสภาพปัญหาอุปสรรคของผู้ป่วย โดยค�ำนึงถึงเป้าหมายส�ำคัญ คือ
ความส�ำเร็จของการรักษา และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น

20

แผนภูมิที่ 1
ขั้นตอนการแจ้งกรณีพบผู้ป่วย XDR-TB โดยห้องปฏิบัติการส�ำนักวัณโรค
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แผนภูมิที่ 2
ขั้นตอนการแจ้งกรณีพบผู้ป่วย XDR-TB โดยห้องปฏิบัติการที่อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร (ยกเว้น ส�ำนักวัณโรค)
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แผนภูมิที่ 3
ขั้นตอนการแจ้งกรณีพบผู้ป่วย XDR-TB โดยห้องปฏิบัติการ
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12
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แผนภูมิที่ 4
ขั้นตอนการแจ้งกรณีพบผู้ป่วย XDR-TB โดยห้องปฏิบัติการ
นอกกรุงเทพมหานคร (ยกเว้น ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค)
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แผนภูมิที่ 5
แนวปฏิบัติในการแยกผู้ป่วยเพื่อวินิจฉัยและรักษา
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4.2 สถานที่แยกผู้ป่วยเพื่อวินิจฉัย ดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด และดูแลรักษาต่อเนื่อง
4.2.1 สถานที่แยกผู้มีเหตุอันควรสงสัย XDR-TB เพื่อวินิจฉัย
เมื่อพบผู้มีเหตุอันควรสงสัยเป็น XDR-TB ต้องส่งเสมหะหรือสิ่งส่งตรวจ      
ที่เหมาะสม เพื่อทดสอบความไวต่อยาแนวที่สองทุกราย ในขณะที่รอผลตรวจให้แยก
ผู้ป่วยไว้ในสถานที่ที่โรงพยาบาลก�ำหนดไว้ ซึ่งอาจจะเป็นห้องแยกโรคติดเชื้อ หรือ
ห้องพิเศษ หรือเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม โดยด�ำเนินการตามหลักการป้องกันและควบคุม
การแพร่กระจายเชื้อวัณโรค
กรณีสถานบริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้พิจารณาส่งต่อ     
ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครก�ำหนด
กรณีโรงพยาบาลเอกชน ถ้าไม่มีสถานที่แยกตัวผู้ป่วยให้พิจารณาส่งต่อไป
ยังเครือข่ายที่มีพื้นที่รองรับการแยกผู้ป่วย หรือส่งต่อโรงพยาบาลภาครัฐ
กรณีเรือนจ�ำ ทัณฑสถานหรือสถานพินจิ คือห้องแยกโรคของเรือนจ�ำ หรือ
สถานที่ที่เรือนจ�ำ ทัณฑสถานหรือสถานพินิจ ก�ำหนดไว้
4.2.2 สถานที่ แ ยกผู ้ ป ่ ว ยเพื่ อ ดู แ ลรั ก ษาอย่ า งใกล้ ชิ ด โดยที ม สหวิ ช าชี พ
(Regional XDR-TB Hub)
เป็นโรงพยาบาลที่เขตสุขภาพหรือกรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือก          
โรงพยาบาลที่มีความพร้อมด้านสถานที่ ด้านบุคลากรและด้านการบริหารจัดการ ไว้เป็น
สถานทีแ่ ยกผูป้ ว่ ย XDR-TB ของเขตสุขภาพ เพือ่ ดูแลรักษาอย่างใกล้ชดิ โดยทีมสหวิชาชีพ
ซึ่งอาจเป็น โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย สถาบัน หรือโรงพยาบาลเอกชน ที่มีห้องแยกผู้ป่วยเพื่อรักษาควรเป็นห้อง
negative pressure หรือห้องแยกโรคติดเชื้อที่พร้อมใช้งาน หรือห้องแยกที่สามารถ
ควบคุมการแพร่กระจายเชือ้ ได้ มีแพทย์เวชปฏิบตั คิ รอบครัว หรืออายุรแพทย์ หรือแพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านโรคติดเชือ้ หรือแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ พร้อมทีม
สหวิชาชีพร่วมดูแลรักษา
ระหว่างทีผ่ ปู้ ว่ ยรับการรักษาในโรงพยาบาลทีเ่ ป็น regional XDR-TB hub
เป็นโอกาสให้ทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลที่เป็น regional XDR-TB hub สร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อสามารถประเมินสภาพด้านต่างๆ ของผู้ป่วย
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และครอบครัว ประสานความสนับสนุนช่วยเหลือจากแหล่งต่างๆ ให้สุขศึกษาและ               
ค�ำปรึกษาแก่ผปู้ ว่ ยและญาติเพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ มีความความตระหนัก รับผิดชอบ
และมีวินัยในการฉีดและกินยาอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อการรักษาให้หาย สามารถปฏิบัติตน
ให้ถกู ต้องเหมาะสมทัง้ ขณะรับการรักษาใน regional XDR-TB hub และเมือ่ กลับไปรักษา
ต่อที่บ้านหรือที่พักอาศัย และเตรียมความพร้อมของทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลและ
เครือข่ายในพื้นที่ ส�ำหรับการดูแลรักษาต่อเนื่องหลังออกจาก regional XDR-TB hub
เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยบางรายอาจจ�ำเป็นต้องอยูใ่ นโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน
ทีมสหวิชาชีพควรพิจารณาให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมพลัง ส่งเสริมก�ำลังใจและความร่วมมือ
สนับสนุนสิ่งอ�ำนวยความสะดวกตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
ทั้งนี้ เขตสุขภาพสามารถเลือกหรือปรับรูปแบบ regional XDR-TB hub
ตามบริบทของพืน้ ทีแ่ ละอาจมีแห่งเดียวหรือหลายแห่ง ขึน้ อยูก่ บั ความพร้อมในการบริหาร
จัดการของเขตสุขภาพ หรือกรุงเทพมหานคร โดยทีมสหวิชาชีพของ regional XDR-TB
hub และทีมสหวิชาชีพของ regional XDR-TB center ต้องร่วมกันดูแลรักษาผู้ป่วย    
แบบองค์รวมและเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (integrated, patient-centered cares)
จนกว่าจะพ้นระยะแพร่เชื้อ
กรณีกรุงเทพมหานคร สถานที่แยกผู้ป่วยเพื่อดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด        
โดยทีมสหวิชาชีพ (Regional XDR-TB Hub) อาจพิจารณาให้มใี นทุกโรงพยาบาล หรือเลือก
บางโรงพยาบาล อาจก�ำหนดไว้ในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร ขึน้ อยูก่ บั ข้อตกลงและ
การบริหารจัดการของส�ำนักการแพทย์และส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
กรณีโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สถาบัน หรือสถาน
พยาบาลที่ ไ ม่ ไ ด้ สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ กรุ ง เทพมหานคร                    
ให้พจิ ารณาโรงพยาบาลตามสิทธิห์ รือประกันสุขภาพของผูป้ ว่ ยเป็นสถานทีแ่ ยกผูป้ ว่ ยเพือ่
ดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด
4.2.3 สถานที่ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อผู้ป่วย XDR-TB พ้นจากระยะแพร่เชื้อและทีมสหวิชาชีพพิจารณาแล้ว
ให้ออกจาก regional XDR-TB hub รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก ทีมสหวิชาชีพของ        
โรงพยาบาลในพื้นที่ร่วมกับทีมสหวิชาชีพของ regional XDR-TB hub และ regional
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XDR-TB center ร่วมกันดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมและเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
(integrated, patient-centered cares) ต่อเนือ่ งจนครบก�ำหนดการรักษา เช่น คัดเลือก
ผู้จัดการเพื่อดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะ (case manager) ทั้งที่ regional XDR-TB hub            
โรงพยาบาลในพื้นที่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล เพื่อร่วมกันให้ค�ำแนะน�ำหรือ
ประสานความช่วยเหลือเพื่อจัดการที่พักอาศัยหรือบ้านของผู้ป่วยให้เป็นไปตามแนวทาง
การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชือ้ วัณโรค ประเมินความเสีย่ งต่อการขาดยาและ
ประสานความช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจสังคมและจิตใจ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถ
ใช้ชีวิตได้ตามปกติได้มากที่สุด ไม่ถูกตีตราหรือเลือกปฏิบัติจากครอบครัวและสังคม
ติดตามก�ำกับการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างสม�่ำเสมอจนครบก�ำหนดการรักษา กรณีผู้ป่วย
จ�ำเป็นต้องเดินทางไปรับบริการตรวจรักษาทีโ่ รงพยาบาล ควรประสานวันเวลาทีเ่ หมาะสม
ด�ำเนินการตามพื้นที่และเส้นทางเฉพาะที่ก�ำหนด เพื่อลดการรอคอยที่แผนกต่างๆ และ
ลดการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล
กรณีพบว่า ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ณ ที่พักอาศัย
หรื อ ที่ บ ้ า นของผู ้ ป ่ ว ย เสมหะเปลี่ ย นจากลบกลั บ เป็ น บวก ให้ ที ม สหวิ ช าชี พ ของ                   
โรงพยาบาลในพืน้ ทีแ่ จ้งผูป้ ว่ ยและประสาน regional XDR-TB hub เพือ่ ส่งตัวกลับไปรับ
การรักษาที่ regional XDR-TB hub จนกว่าจะพ้นระยะแพร่เชื้อ
4.3 ระยะเวลาการแยกผู้ป่วยเพื่อวินิจฉัย ดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด และดูแลรักษา
อย่างต่อเนื่อง
4.3.1 ระยะเวลาการแยกผู้ป่วยเพื่อวินิจฉัย
เมือ่ พบผูม้ เี หตุอนั ควรสงสัยเป็น XDR-TB ให้โรงพยาบาลในพืน้ ทีร่ บี ด�ำเนินการ
เก็บเสมหะทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ส่งตรวจทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารทีม่ ศี กั ยภาพในการทดสอบความไวต่อยา
แนวที่สอง ซึ่งอาจเป็นห้องปฏิบัติการของส�ำนักวัณโรค ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค       
โรงพยาบาล สถาบันหรือห้องปฏิบัติการของหน่วยงานอื่นๆ ทันที
การทดสอบความไวต่อยาแนวที่สองตามวิธีที่องค์การอนามัยโลกรับรอง
เช่น Line probe assay ส�ำหรับทดสอบความไวต่อยาแนวที่สอง (SL-LPA) ใช้ระยะเวลา
ในการตรวจและรายงานผลภายใน 5-7 วั น แต่ ท้ั ง นี้ ร ะยะเวลาในเก็ บ สิ่ ง ส่ ง ตรวจ              
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การส่งไปยังห้องปฏิบัติการ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ ข้อจ�ำกัดและบริบทของแต่ละ                 
โรงพยาบาลด้วย รวมระยะเวลาแยกเพื่อวินิจฉัยอย่างน้อย 5 – 7 วัน
4.3.2 ระยะเวลาการแยกผูป้ ว่ ยเพือ่ ดูแลรักษาอย่างใกล้ชดิ โดยทีมสหวิชาชีพ
ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ การรั ก ษา XDR-TB ที่ regional XDR-TB hub                                   
โดยทีมสหวิชาชีพของ regional XDR-TB Hub ร่วมกับทีมสหวิชาชีพของ regional         
XDR-TB center จนกว่าจะพ้นระยะแพร่เชื้อ ซึ่งพิจารณาจากผล AFB smear เป็นลบ
อย่างน้อย 2 ครัง้ ติดต่อกัน โดยห่างกันอย่างน้อย 7 วัน รวมระยะเวลารักษาที่ regional
XDR-TB hub อย่างน้อย 30 วัน
ทั้ ง นี้ คณะผู ้ เ ชี่ ย วชาญการดู แ ลรั ก ษาวั ณ โรคดื้ อ ยาระดั บ ประเทศ                   
ให้ค�ำแนะน�ำว่า ทีมสหวิชาชีพควรร่วมกันประเมินผู้ป่วยก่อนพิจารณาให้ออกจาก              
โรงพยาบาลไปดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องที่บ้านหรือที่พักอาศัย ว่าผู้ป่วยได้รับยาที่มี
ประสิทธิภาพ (effective regimen) อย่างสม�่ำเสมออย่างน้อย 2 สัปดาห์ อาการ               
ทางคลินกิ ดีขนึ้ (เช่น ไข้ลดลง ไอน้อยลง รับประทานอาหารได้มากขึน้ ) ไม่มอี าการไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้ยา มีทมี สหวิชาชีพดูแลต่อเนือ่ ง และมัน่ ใจได้วา่ หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตนเพื่อแยกตัวเองหรือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น ผู้ป่วย     
และญาติให้ความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ทีมสหวิชาชีพ     
มีความพร้อมให้ในการดูแลอย่างต่อเนือ่ ง สามารถบริหารจัดการเจ้าหน้าทีฉ่ ดี ยาและผูก้ ำ� กับ
การกินยาได้อย่างต่อเนื่อง
4.3.3 ระยะเวลาการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
หลังจากทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั การพิจารณาโดยทีมสหวิชาชีพของ regional XDR-TB
hub ให้ อ อกจาก regional XDR-TB hub และรั บ การรั ก ษาแบบผู ้ ป ่ ว ยนอกได้                  
ทีมสหวิชาชีพของ regional XDR-TB hub และโรงพยาบาลและเครือข่ายในพืน้ ทีร่ ว่ มกันดูแล
รักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ณ ที่พักอาศัยหรือที่บ้านของผู้ป่วย จนครบก�ำหนดการรักษา
แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
			การดูแลรักษาอย่างต่อเนือ่ งช่วงที่ 1 จนกว่ามีผลการเพาะเลีย้ งเชือ้ กลับ
เป็นลบ ซึ่งหมายถึง มีผลการเพาะเลี้ยงเชื้อเป็นลบ (sputum culture conversion)       
2 ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย 30 วัน ให้งดเดินทางออกนอกบ้านหรือที่พักอาศัย ยกเว้นกรณี
ที่ต้องติดตามการรักษาที่โรงพยาบาล
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กรณีมคี วามจ�ำเป็นเดินทางออกนอกสถานทีพ่ กั อาศัย ให้ทมี สหวิชาชีพของ
โรงพยาบาลและเครือข่ายในพืน้ ทีพ่ จิ ารณาเป็นรายบุคคล โดยค�ำนึงถึงโอกาสทีจ่ ะแพร่เชือ้
ให้ผู้อื่น และต้องให้ข้อแนะน�ำเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อก่อนเดินทาง          
ทุ ก ครั้ ง เช่ น ใส่ ห น้ า กากอนามั ย งดเว้ น การเดิ น ทางโดยรถโดยสารสาธารณะ                    
หรือมีมาตรการทีส่ นับสนุน เช่น มีรถรับส่งเฉพาะเพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ ให้ผอู้ นื่
ก�ำหนดพื้นที่และเส้นทางด่วนพิเศษส�ำหรับผู้ป่วย เป็นต้น ระยะเวลาการดูแลรักษาต่อ
เนื่องช่วงที่ 1 อย่างน้อย 3 เดือน
		
การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องช่วงที่ 2 หลังผลการเพาะเลี้ยงเชื้อเป็นลบ
จนครบก�ำหนดการรักษา ซึง่ หมายถึง การดูแลต่อเนือ่ งตามมาตรฐานจนครบก�ำหนดการ
รักษา (ระยะเวลาการรักษาทั้งหมดอย่างน้อย 20 เดือน) โดยจ�ำกัดการเดินทาง ยกเว้น
กรณีที่ต้องติดตามการรักษาที่โรงพยาบาล
กรณีมคี วามจ�ำเป็นต้องเดินทางออกนอกทีพ่ กั อาศัย ให้ผปู้ ว่ ยแจ้งทีมสหวิชาชีพ
ของโรงพยาบาลและเครือข่ายในพื้นที่เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ประเมินความเสี่ยง
ต่อการแพร่กระจายเชื้อและการขาดยา ให้ค�ำแนะน�ำ บริหารจัดการและประสานเพื่อให้
ได้รับการรักษาต่อเนื่อง
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แผนภูมิที่ 6
ระยะเวลาการแยกเพื่อรอการวินิจฉัย แยกเพื่อดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด
และดูแลรักษาต่อเนื่องจนครบก�ำหนดการรักษา
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4.4 แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนานชนิดรุนแรงมากในพื้นที่เรือนจ�ำ
4.4.1 กรณีผู้ต้องขังที่มีเหตุอันควรสงสัยเป็น XDR-TB ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้ป่วย
MDR-TB และ pre XDR-TB ทุกราย
1) ผูม้ เี หตุอนั ควรสงสัยเป็น XDR-TB ต้องส่งเสมหะหรือสิง่ ส่งตรวจทีเ่ หมาะสม
เพือ่ ทดสอบความไวต่อยาแนวทีส่ อง ทุกราย โดยใช้วธิ กี ารทดสอบความไวต่อยาแนวทีส่ อง
ทีอ่ งค์การอนามัยโลกรับรอง เช่น line probe assay ซึง่ สามารถส่งตรวจทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร
ของส�ำนักวัณโรค ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และ
ห้องปฏิบตั กิ ารทีส่ ามารถด�ำเนินการตรวจทดสอบความไวต่อยาแนวทีส่ องได้ ตามเอกสาร
ภาคผนวก ง. ในขณะที่รอผลตรวจให้แยกผู้ป่วยไว้ในห้องแยกโรคหรือสถานที่ที่เรือนจ�ำ     
ทีก่ ำ� หนดไว้ โดยด�ำเนินการตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชือ้ วัณโรค
2) หากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าไม่ใช่ XDR-TB แต่เป็น DS-TB,
MDR-TB/ pre XDR-TB ให้ดูแลรักษาตามมาตรฐาน และผู้ป่วยต้องให้ความร่วมมือ           
ในการรักษา เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยดื้อยาเพิ่ม จนอาจเป็น XDR-TB ได้
4.4.2 กรณีผู้ต้องขังที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น XDR-TB
1) ห้องปฏิบัติการที่ท�ำการทดสอบความไวต่อยาแนวที่สอง แจ้งผล           
การตรวจฯ ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรค
ติดต่อในราชการบริหารส่วนกลาง ผ่านทีมตระหนักรูส้ ถานการณ์ (situation awareness
team, SAT) ภายใน 3 ชั่วโมง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธกี ารแจ้งในกรณีทมี่ โี รคติดต่ออันตราย โรคติดต่อทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึน้
พ.ศ. 2560 และแจ้งห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลที่ส่งตรวจทดสอบความไวต่อยา
แนวที่สอง (แนวปฏิบัติเดียวกับหัวข้อ 4.1.2)
2) เมื่อทีม SAT ได้รับแจ้ง ให้รายงานผู้บังคับบัญชา แจ้ง SAT ที่เกี่ยวข้อง
และแจ้งทีมสอบสวนโรค และหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อด�ำเนินการ
สอบสวนโรคต่อไป

32

3) เมือ่ ห้องปฏิบตั กิ ารของโรงพยาบาลฯ ได้รบั แจ้ง ให้แจ้งเจ้าหน้าทีค่ ลินกิ
วัณโรคของโรงพยาบาลฯ
4) เมื่อเจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรคของโรงพยาบาลฯ ได้รับแจ้ง ให้รายงาน       
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล แจ้งพยาบาลเรือนจ�ำหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และแจ้ง
ผู้ประสานงานวัณโรคระดับอ�ำเภอและผู้ประสานงานวัณโรคระดับจังหวัด
5) เมื่ อ พยาบาลเรื อ นจ� ำ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายได้ รั บ แจ้ ง              
ให้รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่ออ�ำนวยการและสนับสนุนการส่งตัวผู้ป่วยไปรับการรักษา       
ที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ การสอบสวนโรค และการติดตามตรวจผู้สัมผัสโรค
ทุก 6 เดือนอย่างน้อย 2 ปี
6) ระหว่างการรักษา เป็นโอกาสส�ำหรับทีมสหวิชาชีพของทัณฑสถาน       
โรงพยาบาลราชทัณฑ์ ในการให้สุขศึกษาและค�ำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้
ความเข้าใจ ความตระหนัก มีวนิ ยั ในการฉีดยาและกินยาอย่างสม�ำ่ เสมอ สามารถปฏิบตั ติ น
ให้ถกู ต้องเหมาะสม ทัง้ ระหว่างรับการรักษาทีท่ ณ
ั ฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เมือ่ กลับ
ไปยังเรือนจ�ำเดิม ย้ายเรือนจ�ำ และเมื่อพ้นโทษ
7) กรณีผปู้ ว่ ยพ้นโทษในระหว่างการรักษา ให้ทมี สหวิชาชีพของทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑ์ประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อประสานและบริหารจัดการดูแล
รักษาผู้ป่วยต่อจนครบก�ำหนด
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แผนภูมิที่ 7
แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วย XDR-TB ในพื้นที่เรือนจ�ำ
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4.5 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคดื้อยาชนิดรุนแรงมาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ดูแลรักษาผู้ป่วย และที่พักอาศัยของผู้ป่วย           
ควรมีการบริหารจัดการตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชือ้ วัณโรค
(Guidelines for Prevention and Control of tuberculosis transmission) ดังนี้
4.5.1 แนวทางการป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายเชื้ อ วั ณ โรคดื้ อ ยาในสถาน
พยาบาล13
			1) มาตรการด้านการบริหารจัดการ (Administrative measure)
เป็นกิจกรรมทีม่ คี วามส�ำคัญทีส่ ดุ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการสูดหายใจเอาเชือ้ วัณโรค
ที่อยู่ในอากาศที่ออกมาพร้อมกับฝอยละอองเสมหะ ของผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยว่าป่วย
• โรงพยาบาลทีแ่ ยกผูท้ มี่ เี หตุอนั ควรสงสัยเพือ่ รอผลวินจิ ฉัย จัดสถานที่
ซึ่งอาจจะเป็นหอผู้ป่วยที่แยกจากหอผู้ป่วยอื่น หรือ เป็นพื้นที่          
ทีเ่ หมาะสมและมีระบบการบริหารจัดการตามแนวทางการป้องกัน
และควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค
• โรงพยาบาลที่เป็น reginal XDR-TB hub จัดให้มีห้องแยกผู้ป่วย
เป็นห้อง negative pressure หรือห้องแยกโรคติดเชื้อ หรือห้อง
แยกที่สามารถควบคุมการแพร่กระจายเชื้อได้ มีแพทย์เวชปฏิบัติ
ครอบครัว หรืออายุรแพทย์ หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ
หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ พร้อมทีม      
สหวิชาชีพร่วมดูแลรักษา
• ก�ำหนดให้บุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการป้องกัน
วัณโรค และผู้ที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบหมุนเวียน
อากาศ ท�ำหน้าทีใ่ นการวางแผน พัฒนาแนวทางการป้องกันการติดเชือ้
วัณโรคในสถานพยาบาล ควบคุมดูแลให้มีการด�ำเนินการและ
ประเมินประสิทธิภาพของแผนงานป้องกันวัณโรคในสถานพยาบาล
• ก�ำหนดจุดคัดกรองผูม้ อี าการทางระบบทางเดินหายใจ เพือ่ แยกให้
รับบริการ ณ จุดบริการและตามเส้นทางที่ก�ำหนด
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• พัฒนาระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้มีความรวดเร็วและ
แม่นย�ำ รวมทั้งระบบการรายงานผลการตรวจที่ฉับไว
• ให้การวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยวัณโรคอย่างเหมาะสมและแยก
ผู้ป่วยโดยเร็วที่สุด
• จัดท�ำแนวทางปฏิบตั ใิ นการท�ำลายเชือ้ และการท�ำให้ปราศจากเชือ้
ของอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ป่วย
• ให้ ค วามรู ้ แ ละฝึ ก อบรมบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ ควบคุ ม ป้ อ งกั น                   
การแพร่กระจายเชื้อ
• จัดสถานที่เก็บเสมหะผู้ป่วยหรือผู้มีอาการสงสัย ให้เป็นที่โปร่ง          
มีอากาศถ่ายเทดี มีแสงแดดส่องถึง มีหลังคาเพือ่ กันฝน และควรติดตัง้
อ่างล้างมือในบริเวณเก็บเสมหะด้วย
			2) มาตรการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental control)
โดยการลดปริมาณเชือ้ ทีม่ อี ยูใ่ นอากาศ เน้นให้มกี ารไหลเวียนทีด่ ขี องอากาศภายในพืน้ ทีร่ อตรวจ
ห้องตรวจ หอผู้ป่วยหรือภายในหน่วยงาน
• จัดสิ่งแวดล้อมให้อากาศถ่ายเทเพียงพอในบริเวณที่มีผู้ป่วยสงสัย
รอตรวจ โดยให้อากาศถ่ายเทออกสู่ภายนอกอาคาร
			3) มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (Personal protection) เป็นการ
ด�ำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อวัณโรคของบุคลากรในหน่วยงานที่ให้การ
ตรวจวินจิ ฉัยหรือรักษาผูท้ สี่ งสัยว่าป่วยเป็นวัณโรคดือ้ ยา บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยงาน
ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่สามารถกรองอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า     
1 ไมครอน เช่น N95, N99 เป็นต้น
4.5.2 แนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคดื้อยาในชุมชนและใน
ครอบครัว
หลักส�ำคัญคือต้องค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชนให้พบโดยเร็ว โดยเฉพาะ
กลุ่มที่มีความเสี่ยง เพื่อน�ำไปสู่การรักษาที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีท         ี่
จะตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคดื้อยาได้โดยเร็ว โดยมาตรการที่พึงปฏิบัติ คือ
			1) มาตรการด้านการบริหารจัดการ (Administrative measure)
• ในระยะเวลาทีด่ แู ลรักษาอย่างต่อเนือ่ ง ช่วงที่ 1 ก่อนมีผลการเพาะเลีย้ ง
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เชือ้ กลับเป็นลบ ให้งดเดินทางออกนอกพืน้ ที่ ช่วงที่ 2 หลังมีผลการ
เพาะเลี้ยงเชื้อกลับเป็นลบ ให้จ�ำกัดการเดินทาง จนครบก�ำหนด
การรักษา กรณีมีความจ�ำเป็น ให้ทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล
และเครือข่ายในพื้นที่พิจารณาเป็นรายบุคคล โดยค�ำนึงถึงโอกาส
ทีจ่ ะแพร่เชือ้ ให้ผอู้ นื่ และต้องให้ขอ้ แนะน�ำเกีย่ วกับการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อก่อนเดินทางทุกครั้ง
• ควรแยกห้องนอนจนกว่าผลเสมหะเป็นลบ
• หลีกเลีย่ งการคลุกคลีใกล้ชดิ กับบุคคลในครอบครัว หรือใช้ผา้ ปิดปาก
ปิดจมูกเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทุกครั้งที่มีอาการไอ จาม
• ทิ้งกระดาษทิชชูที่ใช้เช็ดน�้ำมูกน�้ำลายและเสมหะ ในถังขยะที่มี         
ถุงรองรับและมีฝาปิด
• บ้วนเสมหะในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด ท�ำลายเสมหะโดยการเผา
หรือบ้วนเสมหะในโถส้วมแล้วชักโครกทิ้ง
• ซักผ้าเช็ดหน้าด้วยผงซักฟอกและผึ่งแดดให้แห้ง
• ไม่คลุกคลีใกล้ชดิ กับเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 5 ปี ผูส้ งู อายุ
หรือคนที่มีโรคประจ�ำตัวหรือภาวะเสี่ยงต่อวัณโรค
• ผู้ป่วยต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ออกก�ำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ งดสูบบุหรี่ งดดืม่ สุรา    
งดยาเสพติด
• ให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่ผสู้ มั ผัสและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ให้กำ� ลังใจในการ
รักษา ไม่แสดงความรังเกียจต่อผู้ป่วย เพื่อลดการตีตรา (stigma)
และเลือกปฏิบัติ (discrimination)
			2) มาตรการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental control)
• จัดทีอ่ ยูอ่ าศัย สิง่ แวดล้อมภายในบ้าน เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศ
ภายในบ้านถ่ายเทได้สะดวก ให้มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงแดด
ส่องทั่วถึง รักษาบ้านเรือนให้สะอาด
• ควรอยู่ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงแดดส่องถึง
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			3) มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (Personal protection)
• เวลาไอหรือจาม ให้ใช้กระดาษทิชชูหรือผ้าเช็ดหน้าปิดปากและจมูก
ทุกครั้งและล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ
4.5.3 มาตรการการลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายและติดเชื้อวัณโรค
ในพื้นที่เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
			1) มาตรการด้านการบริหารจัดการ (Administrative measure)
เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
• การค้นหาผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว
• แยกผู้ป่วย แยกห้อง/พื้นที่
• การวินิจฉัยโรคโดยเร็ว
• ให้การรักษาตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
• บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ควรได้รับ         
การอบรมให้ความรู้และข้อมูลที่ส�ำคัญเกี่ยวกับวัณโรค
• ควรมีการแยกผูท้ มี่ เี หตุอนั ควรสงสัย ต้องแยกจากผูป้ ว่ ยวัณโรคอืน่ ๆ
ด้วยการอยูห่ อ้ งแยกจนกว่าผลเสมหะจะเป็นลบ โดยสภาพห้องแยก
ควรมีลักษณะเพดานสูง การระบายอากาศที่ดี
• ผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยวัณโรคควรได้รับการวินิจฉัยโดยเร็ว
			2) มาตรการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental control)
• จัดสถานที่ ให้เหมาะสมกับการระบายอากาศด้วยวิธธี รรมชาติ และ
ให้แสงแดดส่องถึง
• ถ้ามีการระบายอากาศไม่ดี ควรพิจารณาใช้วิธีการท�ำลายเชื้อ           
ในอากาศโดยอาศัยมาตรการควบคุมด้านวิศวกรรม
			3) มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (Personal protection) เช่น เดียวกับ
การด�ำเนินการในสถานพยาบาล
• บุคลากรใช้หน้ากาก particulate respirator เช่น N95 เมื่อดูแล
ผู้ป่วยในห้องแยกที่มีการระบายอากาศไม่ดีเพียงพอ
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• ผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อ แนะน�ำให้ใช้หน้ากากอนามัยชนิด        
ครั้งเดียวทิ้ง ไม่ควรเป็นหน้ากากแบบผ้า
• ควรมีสบู่หรือเจลล้างมือส�ำหรับฆ่าเชื้อโรค
หมายเหตุ ศึกษาเพิม่ เติมในแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชือ้ วัณโรค
(Guidelines for Prevention and Control of tuberculosis transmission)
4.6 การสอบสวนวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก14
เมือ่ พบผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ให้ดำ� เนินการสอบสวนโรค
ทุกราย โดยทีมร่วมสอบสวนโรค (Joint investigation team, JIT) ของจังหวัดและ      
เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยปฏิบตั กิ ารควบคุมโรคติดต่อในพืน้ ที่ (CDCU) เริม่ ด�ำเนินการสอบสวนโรค
เบือ้ งต้นภายใน 12 ชัว่ โมง ทีม JIT ระดับเขตร่วมสอบสวน และทีม JIT ของกรมควบคุมโรค
ลงพื้นที่เพื่อร่วมและสาธิตการสอบสวนโรคภายใน 24 ชั่วโมง
การด�ำเนินการสอบสวนโรคให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
สอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ และตามแนวทางปฏิบัติที่กรมควบคุมโรคประกาศก�ำหนด
การสอบสวนวัณโรคดือ้ ยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก แต่ละราย มีแนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี้
1) ทบทวนรายละเอียดของผู้ป่วยแต่ละราย (Case review)
2) ค้นหาและตรวจผูส้ มั ผัสโรค (Contact investigation) และค้นหาผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็น
แหล่งแพร่เชื้อ (Source case investigation)
4.6.1 การทบทวนรายละเอียดของผู้ป่วย (Case review)
มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ เพื่อ (1) ทบทวนข้อมูลของผู้ป่วยแต่ละราย          
จากบันทึกของโรงพยาบาล เพือ่ ยืนยันการวินจิ ฉัย การรักษาและผลการรักษา (2) ประเมิน
ความเสี่ยงและโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อ (3) ค้นหาและควบคุมปัจจัยทางสังคมและ
สิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ เสริมการแพร่กระจายเชือ้ และ(4) ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม
และจิตใจ ของผู้ป่วยและครอบครัว
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			การทบทวนข้อมูลของผู้ป่วย
• ทบทวนข้อมูลของผูป้ ว่ ยแต่ละราย จากบันทึกและฐานข้อมูลต่างๆ
ของโรงพยาบาล เช่น เวชระเบียนของผู้ป่วย ทะเบียนชันสูตร
วัณโรค ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาที่ได้รับ
การรักษาด้วยยาแนวที่สอง ฐานข้อมูลภาพเอกซเรย์หรือการถ่าย
ภาพทางการแพทย์ ฐานข้อมูล ICD10 ฐานข้อมูลการสั่งจ่ายยา    
ฐานข้อมูล TBCM กรณีผปู้ ว่ ยรับตรวจการรักษาหลายแห่ง ควรประสาน
ขอข้อมูลให้ได้มากที่สุด
• ยืนยันการวินิจฉัย XDR-TB โดยตรวจสอบข้อมูลการส่งทดสอบ
ความไวต่อยา ทั้งโดยวิธี genotypic และ phenotypic DST           
ทั้งแนวที่หนึ่งและแนวที่สอง
• ทบทวนข้อมูลการรักษาและผลการรักษาของผูป้ ว่ ยตัง้ แต่การรักษา
ครั้งแรก จนถึงปัจจุบัน เพื่อสรุปเบื้องต้นว่า ผู้ป่วยเป็น XDR-TB  
ในรายใหม่ หรือ ในรายที่เคยรับการรักษาวัณโรคมาก่อน
				การสัมภาษณ์ผู้ป่วย
• ควรเลือกเวลาและสถานที่ที่ผู้ป่วยสะดวก มีความเป็นส่วนตัว     
ก่อนการสัมภาษณ์ ผูส้ มั ภาษณ์ควรแนะน�ำตัว เริม่ พูดคุยเรือ่ งทัว่ ๆ ไปที่   
ผู้ป่วยสามารถพูดเล่าได้ง่ายๆ เช่น อาการก่อนการวินิจฉัย อาการ
หลังได้รบั การรักษา การเดินทางไปโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริม  
สุขภาพต�ำบล ให้ค�ำรับรองเรื่องการรักษาข้อมูลเป็นความลับ และ
ใช้ขอ้ มูลเพือ่ ประโยชน์ในการดูแลรักษา ป้องกันควบคุมโรคเท่านัน้
• ประเมินความรู้ ความเชื่อ การรับรู้เรื่องวัณโรค และการยอมรับ
การรักษาวัณโรคทีไ่ ด้รบั ความสามารถในการประเมินอาการตนเอง
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน
การแพร่ ก ระจายเชื้ อ เช่ น การใส่ ห น้ า กากอนามั ย ที่ ถู ก วิ ธ           ี
ความสม�ำ่ เสมอในการกินยาหรือฉีดยา การเยีย่ มบ้านของเจ้าหน้าที่
ความยอมรับการก�ำกับการกินยา ความพึงพอใจต่อบริการของ                 
โรงพยาบาล หรือการเยี่ยมบ้าน หรือการก�ำกับการกินยา
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• สัมภาษณ์วิถีชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว อาชีพรายได้และภาระ
หนีส้ นิ ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจของผูป้ ว่ ย
และครอบครัว จากการเจ็บป่วยหรือจากการตีตรา เลือกปฏิบัติ
เช่น การสูญเสียรายได้หรือการขาดรายได้ ถูกไล่ออกจากงาน          
ถูกพักงานโดยไม่ได้รบั เงินเดือน ถูกให้ออกจากการเรียนหรือการสอบ
ความวิตกกังวล การเปิดเผยตัวหรือปกปิดความลับ ต่อครอบครัว
เพือ่ นเรียนหรือเพือ่ นร่วมงาน ครูหรือหัวหน้าหรือนายจ้าง เพือ่ นบ้าน
หรือชุมชน
			การพิจารณาคัดเลือกผูป้ ว่ ย (index case) เพือ่ ท�ำการค้นหาและตรวจ
ผู้สัมผัส (contact investigation) และค้นหาผู้ป่วยที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อ (source
case investigation)
• กรณีพบผู้ป่วยวัณโรคปอด หรือหลอดลม หรือกล่องเสียง ที่มีผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันเป็น XDR-TB ให้ท�ำ  contact
investigation ทุกราย ไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่ก็ตาม
• กรณีพบ XDR-TB ในผู้ป่วยรายใหม่หรือกลับเป็นซ�้ำ  หรือผู้ป่วย
XDR-TB เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ให้ค้นหา source case ด้วย
4.6.2 การค้นหาและตรวจผู้สัมผัสโรค (Contact Investigation) และการ
ค้นหาผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นแหล่งแพร่เชือ้ (Source case Investigation) ของผูป้ ว่ ย XDR-TB
มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ (1) เพื่อค้นหาผู้สัมผัสโรค จัดท�ำทะเบียนและ
ติดตามตรวจผู้สัมผัสโรค (2) เพื่อค้นหาผู้ป่วยในผู้สัมผัสโรค และ (3) เพื่อค้นหาผู้ป่วยที่
เป็นแหล่งแพร่เชื้อ (source case)
			1) ผูส้ มั ผัสวัณโรค (contacts of TB case) หมายถึง บุคคลทีส่ มั ผัสกับ
ผู้ป่วยวัณโรคที่เป็น index case ในช่วงตั้งแต่ 3 เดือนก่อน index case มีอาการหรือ
ก่อนการวินิจฉัยของ index case (เลือกระยะเวลาที่ยาวนานกว่า) จนถึง index case
พ้นระยะแพร่เชื้อ ผู้สัมผัสโรค แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
• ผู้สัมผัสร่วมบ้าน (Household contact) หมายถึง บุคคลที่อาศัย
อยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยก่อน (index case)           
โดยเฉพาะผูส้ มั ผัสทีน่ อนร่วมห้องกับผูป้ ว่ ย (household intimate)
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มีโอกาสรับและติดเชือ้ สูงมากกว่าผูท้ อี่ าศัยในบ้านเดียวกันแต่นอน
แยกห้อง (household regular) (ญาติพนี่ อ้ งทีอ่ าศัยอยูค่ นละบ้าน
แต่ไปมาหาสูก่ บั ผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ นเป็นครัง้ คราว โดยไม่ได้อยูพ่ กั กับผูป้ ว่ ย
จะไม่นับเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน)
• ผู้สัมผัสใกล้ชิด (Close contact) สามารถแบ่งเป็นประเภทได้         
ดังต่อไปนี้
(1) ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ไม่ใช่ผู้สัมผัสร่วมบ้าน แต่มีกิจกรรมอยู่ร่วมห้อง
เดียวกันกับผู้ป่วย เช่น นักเรียนที่เรียนร่วมห้องเดียวกับผู้ป่วย เด็กเล็กที่อยู่เรือนเดียวกับ
พี่เลี้ยงที่ป่วยเป็นวัณโรค ผู้ต้องขังที่อยู่ร่วมห้องนอนเดียวกับผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจ�ำ 
เป็นต้น
(2) ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่สามารถก�ำหนดระยะเวลาที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยได้     
ให้พจิ ารณาผูท้ อี่ ยูร่ ว่ มกับผูป้ ว่ ยโดยเฉพาะในสถานทีท่ ใี่ ช้เครือ่ งปรับอากาศ หรือสถานทีป่ ดิ อับ
ขาดการระบายอากาศ โดยใช้เกณฑ์ระยะเวลาเฉลีย่ มากกว่า 8 ชัว่ โมงต่อวันหรือมากกว่า
120 ชั่วโมงต่อเดือน
• ผู้สัมผัสในกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น ให้พิจารณาว่าเป็น         
ผู้สัมผัสวัณโรคโดยใช้เงื่อนไขเรื่อง ระยะเวลาและระยะห่างจาก      
ผู้ป่วยมาพิจารณาร่วมกัน ทั้งนี้ พิจารณาตามข้อเท็จจริงของแต่ละ
กรณีและสถานที่ เช่น กรณีผู้สัมผัสที่เป็นเด็กอายุต�่ำกว่า 5 ขวบ    
ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี หรือ ผูท้ มี่ ภี มู คิ มุ้ กันถูกกดหรือบกพร่อง มีโอกาสสูง
ทีจ่ ะติดเชือ้ และป่วยเป็นวัณโรค ควรได้รบั การตรวจคัดกรองทุกราย
แม้จะอยู่ร่วมกับผู้ป่วย ไม่นานถึง 8 ชั่วโมงต่อวันหรือ 120 ชั่วโมง
ต่อเดือน
				การสัมภาษณ์ผู้ป่วย เพื่อ
• รวบรวมรายชื่อและข้อมูลของผู้สัมผัสร่วมบ้านและผู้สัมผัสใกล้ชิด
ในช่วง 3 เดือนก่อนมีอาการ หรือก่อนการวินิจฉัย XDR-TB เช่น
หอพักโรงเรียน สถานที่ท�ำงาน หรือสถานที่ท�ำกิจกรรมต่างๆ        
โดยเฉพาะสถานทีท่ ใี่ ช้เครือ่ งปรับอากาศ สถานทีป่ ดิ อับ ขาดการระบาย
อากาศ เช่ น สถานที่ ก วดวิ ช า สถานที่ เ ข้ า ค่ า ย ห้ อ งดนตรี                
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ห้องคาราโอเกะ ร้านเกมส์ วงเหล้า หรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการ        
แพร่ระบาด เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พักพิง สถานสงเคราะห์
สถานพินิจ เรือนจ�ำ 
• กรณีพบ XDR-TB ในผู้ป่วยรายใหม่หรือกลับเป็นซ�้ำ  ให้สัมภาษณ์
ผูป้ ว่ ยด้วยว่า เคยสัมผัสผูป้ ว่ ยวัณโรคหรือไม่ ในช่วง 2 ปีกอ่ นผูป้ ว่ ย
มีอาการป่วยหรือก่อนการวินจิ ฉัยครัง้ นี้ เพือ่ ค้นหาผูป้ ว่ ยทีอ่ าจเป็น
แหล่งแพร่เชื้อ (probable source case)
ในบางกรณี อาจสัมภาษณ์ผู้อื่นที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งควร
กระท�ำเท่าที่จ�ำเป็นด้วยความระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ของผู้ป่วยนอกเหนือจาก
ที่ผู้ป่วยได้เปิดเผยไปแล้ว
			2) แนวปฏิบัติในการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
ในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วย XDR-TB
ก่ อ นการค้ น หาผู ้ สั ม ผั ส ตามรายชื่ อ ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ผู ้ ป ่ ว ย            
ควรประเมินบริบทของครอบครัวผู้ป่วย สถานศึกษาหรือที่ท�ำงาน ชุมชน และด�ำเนินการ
ด้วยความรอบคอบ รักษาข้อมูลของผูป้ ว่ ยเป็นความลับให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะสามารถปฏิบตั ิ
การสอบสวนและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ป้องกันผลกระทบต่อผูป้ ว่ ยและ
ครอบครัว สถานศึกษาหรือทีท่ ำ� งานของผูป้ ว่ ย และเพือ่ ป้องกันการละเมิดพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254015 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุม้ ครอง
และจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 256116 และพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 256117
กรณีที่การค้นหาผู้สัมผัสในบางสถานที่หรือบางพื้นที่ อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อผูป้ ว่ ยและครอบครัว ควรมี การสือ่ สาร เพือ่ ให้สมาชิกในครอบครัว เพือ่ นเรียน/
เพื่อนร่วมงาน ครู ผู้ปกครอง/ผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง เพื่อนบ้าน หรือสมาชิกในสถานที่/
พืน้ ที/่ ชุมชนนัน้ ๆ มีความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเรือ่ งวัณโรคและวัณโรคดือ้ ยา เข้าใจขัน้ ตอน
และประโยชน์ของการติดตามตรวจผู้สัมผัส ใช้เทคนิคที่ช่วยลดการเพ่งเล็งตีตรา เช่น         
เยีย่ มบ้านอืน่ ๆ ด้วย จัดตรวจสุขภาพในโรงเรียน/โรงงาน ระมัดระวังค�ำพูดทีใ่ ช้ หลีกเลีย่ ง
เครื่องแต่งกายหรือพาหนะที่อาจท�ำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือตื่นตระหนก ในบางกรณี
ควรพิจารณาขอความสนับสนุนจากผู้น�ำศาสนาหรือผู้น�ำชุมชนในการสื่อสารกับชุมชน
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การคัดกรองผู้สัมผัส ควรเริ่มด�ำเนินการภายใน 7 วันท�ำการ หลังจาก
ยืนยันการวินิจฉัย XDR-TB การลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมสถานที่ที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ ศึกษา/ท�ำงาน
ท�ำกิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้สามารถค้นหาผู้สัมผัสได้ครบถ้วนมากขึ้น
• ผูส้ มั ผัสวัณโรคทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ทกุ ราย แนะน�ำให้คดั กรองด้วยถ่ายภาพ
รังสีทรวงอกและซักถามอาการ ถ้าผิดปกติเข้าได้กับวัณโรคหรือ        
มีอาการน่าสงสัยวัณโรค ให้ส่งเสมหะตรวจหาวัณโรค
• ผูส้ มั ผัสวัณโรคทีเ่ ป็นเด็กทุกราย แนะน�ำให้คดั กรองด้วยการซักประวัติ
ตรวจร่างกายและถ่ายภาพรังสีทรวงอก 2 ท่า (ด้านตรงและด้านข้าง)
หากมีอาการน่าสงสัยวัณโรค หรือภาพรังสีทรวงอกผิดปกติ ให้สง่ เสมหะ
และ/หรือน�ำ้ จากกระเพาะอาหาร (gastric aspirate) ตรวจหาวัณโรค
• การตรวจเสมหะหรือสิ่งส่งตรวจอื่นๆ ควรส่งตรวจ molecular
testing เช่น Xpert MTB/RIF ตามความเหมาะสม เนื่องจาก        
จะช่วยยืนยันการวินิจฉัยวัณโรคและช่วยคัดกรองวัณโรคดื้อยา        
หลายขนาน ได้อย่างรวดเร็ว
• หากผลการคัดกรองและการตรวจต่างๆ เป็นปกติ ผู้สัมผัสควร         
ได้รับการตรวจคัดกรองด้วยถ่ายภาพรังสีทรวงอก และ/หรือการ
คัดกรองด้วยอาการทุก 6 เดือน เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี (ไม่มีข้อ
แนะน�ำให้รักษาการติดเชื้อระยะแฝง)
• ผู้สัมผัสที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรค ไม่ว่าจะมีผลยืนยัน           
ทางห้องปฏิบัติการหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่ก็ตาม        
ต้องท�ำการสอบสวนหาผู้สัมผัสโรคของผู้ป่วยรายนั้นต่อไป
• ผูส้ มั ผัสทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นวัณโรค ทีม่ ี index case เป็นผูป้ ว่ ย
วัณโรคดือ้ ยา ควรส่งเสมหะหรือสิง่ ส่งตรวจอืน่ ๆ ตรวจทดสอบความไว
ต่อยาทั้ง genotypic และ phenotypic test DST ทุกราย
• ผู้สัมผัสผู้ป่วย index case ที่ HIV positive ควรพิจารณาให้ค�ำ
ปรึกษาผู้สัมผัสเพื่อตรวจ HIV ด้วย
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				การจัดท�ำทะเบียนผู้สัมผัส เพื่อใช้ในการบันทึกผลการคัดกรองและ
ตรวจผูส้ มั ผัสร่วมบ้าน และผูส้ มั ผัสใกล้ชดิ และใช้ในการติดตามผูส้ มั ผัสให้ได้รบั การตรวจ
ตามก�ำหนด
(ศึกษาเพิม่ เติมจากแนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ.2561
และแนวทางการสอบสวนและควบคุมวัณโรค)
4.7 การดูแลสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านจิตใจ สังคมและเศรษฐกิจของผู้ป่วยและ
ครอบครัว18
นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาและ/หรือจิตแพทย์ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ดูแลผูป้ ว่ ย
และครอบครัว ทางด้านจิตใจ สังคมและเศรษฐกิจระหว่างการรักษา ดังนี้
4.7.1 การดูแลระหว่างการรักษา มี 3 ระยะ
			1) ก่อนส่งต่อไปรับการรักษาที่ regional XDR-TB hub
• สัมภาษณ์ สอบถามข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้ป่วย เช่น
อาชีพ รายได้ การศึกษา งานอดิเรก สถานะสมรส ภาระหนี้สิน
สัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยกับสมาชิกในครอบครัว/ที่ท�ำงาน
• ประเมินสภาวะทางอารมณ์ จิตใจ สภาพปัญหาและความจ�ำเป็น
ของผู้ป่วยและครอบครัว
• ให้การปรึกษาเพื่อเสริมพลังอ�ำนาจ (empowerment) แก่ผู้ป่วย
และครอบครัว
• ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับเหตุผล ความจ�ำเป็นและประโยชน์ ของการเข้ารับ
การรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็น regional XDR-TB hub
ระยะเวลาการรักษา การชดเชยหรือการสนับสนุนช่วยเหลือผูป้ ว่ ย
ระหว่างรักษา
• ด� ำ เนิ น การประสานเพื่ อ ขอรั บ ความสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ                       
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจให้กับผู้ป่วยและครอบครัว
• วางแผน ท�ำข้อตกลง ร่วมกับผูป้ ว่ ยและครอบครัว เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
สามารถทราบถึงปัญหาหรือความกังวลของผู้ป่วย และผู้ป่วยเกิด
การยอมรับและมีเป้าหมายในกระบวนการรักษาร่วมกัน
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• ร่วมกับทีมสุขภาพด�ำเนินการประสานกับนายจ้าง/ผูป้ ระกอบการ/
ฝ่ายบุคคลของหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดของผู้ป่วยเพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความจ�ำเป็นในการแยกผู้ป่วยเพื่อรักษา       
ในโรงพยาบาล และร่วมวางแผนขอความอนุเคราะห์รบั ผูป้ ว่ ยกลับ
เข้าท�ำงาน ตลอดจนแนะน�ำการสื่อสารเพื่อลดการตีตราและ/หรือ
ผลกระทบทางจิตใจทีอ่ าจเกิดขึน้ หลังจากทีผ่ ปู้ ว่ ยรักษาหายจากโรค
			2) ระหว่างการรักษาใน regional XDR-TB hub
• ประเมินสภาวะทางอารมณ์ จิตใจ สภาพปัญหาและความจ�ำเป็น
ของผู้ป่วยและครอบครัว ให้การปรึกษาเพื่อเสริมพลังอ�ำนาจ
• ประชุมทีมสหวิชาชีพในรายทีม่ ปี ญั หาซับซ้อน เพือ่ รับฟังความคิดเห็น
และหาแนวทางการช่วยเหลือทีเ่ หมาะสมกับสภาพปัญหาของผูป้ ว่ ย
• ด�ำเนินการประสานหน่วยงานและแหล่งทุนต่างๆ เพื่อขอรับความ
สนับสนุนช่วยเหลือทางด้านสังคม เศรษฐกิจให้กับผู้ป่วยและ
ครอบครัว
• ร่วมกับทีมสุขภาพในการจัดกิจกรรม/งานอดิเรก ตามความสนใจ
และความถนัดของผู้ป่วยภายใต้บริบทของโรงพยาบาลตลอดจน
จัดหาเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่ผู้ป่วยมีความศรัทธาเพื่อผู้ป่วย   
จะได้รสู้ กึ ผ่อนคลาย ลดภาวะความเครียดทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงทีผ่ ปู้ ว่ ยต้อง
แยกรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
• ร่วมกับทีมสุขภาพในการวางแผนการเตรียมส่งผู้ป่วยกลับคืนสู่
ครอบครัวและชุมชน เช่น ให้การปรึกษาทางด้านอารมณ์ จิตใจ   
เพือ่ เตรียมความพร้อมให้กบั ผูป้ ว่ ย การให้การปรึกษากับครอบครัว
เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลให้ผู้ป่วยจนหาย
การค้นหาข้อมูลการประกอบอาชีพ/ ฝึกอาชีพตามความสนใจและ
ความถนัดของผู้ป่วย เป็นต้น
• มีกระบวนการเตรียมความพร้อมให้กบั สมาชิกครอบครัว ผูน้ ำ� ชุมชน
สมาชิกในชุมชน เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติทดี่ ที ถี่ กู ต้อง
เกี่ยวกับวัณโรคให้แก่สมาชิกชุมชน เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติ/
และลดการรังเกียจหรือการตีตราทางสังคมต่อผูป้ ว่ ยและครอบครัว
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ให้ค�ำแนะน�ำจัดสภาพที่อยู่อาศัยไม่ให้แพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น      
เมื่อผู้ป่วยกลับบ้านเข้าสู่ระยะการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
			3) ระหว่างดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องที่บ้าน/ที่พักอาศัย
• เมือ่ ผูป้ ว่ ยมารับยาตามนัดทุกครัง้ ประเมินสภาวะทางอารมณ์ จิตใจ
ของผูป้ ว่ ย สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ให้คำ� ปรึกษาแบบเสริมพลัง
และประสานความช่วยเหลือด้านต่างๆ
• เยีย่ มบ้านผูป้ ว่ ยเพือ่ สร้างความเข้าใจกับสมาชิกในครอบครัวของผูป้ ว่ ย
• ค้นหาข้อมูลการประกอบอาชีพ/ ฝึกอาชีพตามความสนใจและ
ความถนัดของผู้ป่วย
• ร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการลงชุมชนอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ สร้างความรู้
ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัณโรคให้แก่สมาชิก
ชุมชน เพือ่ ป้องกันการเลือกปฏิบตั /ิ และลดการรังเกียจหรือการตีตรา
ทางสังคมต่อผู้ป่วยและครอบครัว
• ร่วมประชุมหารือ/เป็นที่ปรึกษาให้กับแกนน�ำชุมชนในรายที่มี
ปัญหาซับซ้อน เพือ่ รับฟังความคิดเห็นและหาแนวทางการช่วยเหลือ
เพื่อให้ผู้ป่วยอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติและชุมชนมีส่วนร่วม        
ในการดูแลผู้ป่วย
• ด�ำเนินการประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพือ่ ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือ
ตามสภาพปั ญ หาให้ กั บ ผู ้ ป ่ ว ยและครอบครั ว ตามแนวทาง            
การช่วยเหลือทางด้านสังคมเศรษฐกิจส�ำหรับผู้ป่วยวัณโรค
• ร่วมกับทีมสุขภาพด�ำเนินการประสานกับนายจ้าง/ผูป้ ระกอบการ/
ฝ่ายบุคคลของหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดของผู้ป่วยเพื่อวางแผนขอ
ความอนุเคราะห์รับผู้ป่วยกลับเข้าท�ำงานตลอดจนแนะน�ำการ
สือ่ สารเพือ่ ลดการตีตราและ/หรือผลกระทบทางจิตใจทีอ่ าจเกิดขึน้
หลังจากที่ผู้ป่วยรักษาหายจากโรค
4.7.2 การช่วยเหลือสนับสนุนด้านจิตใจ
นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ ร่วมกับสหวิชาชีพ ประเมินสภาพจิตใจของผูป้ ว่ ย
และครอบครัว การให้การปรึกษาแบบเสริมพลังอ�ำนาจ โดยท�ำหน้าที่เป็นผู้รับฟังปัญหา
ของผูป้ ว่ ยและครอบครัว เพือ่ ลดความเครียด ความกังวล หลังจากรับรูก้ ารวินจิ ฉัยว่าเป็น
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โรคติดต่ออันตราย เพราะการรับฟังปัญหาด้วยความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจผู้ป่วย ไม่ต�ำหนิ
ผู้ป่วย เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ ความวิตกทางใจแก่ผู้ป่วยได้อย่างดี ทั้งนี       ้
ทีมสหวิชาชีพทีดแู ลผูป้ ว่ ยควรให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นจริงเกีย่ วกับความจ�ำเป็นในการแยกผูป้ ว่ ยเพือ่
รักษาในโรงพยาบาล แผนการรักษาโรค ช่วงระยะเวลาที่ผู้ป่วยจะต้องถูกแยกรักษาตัว      
ในโรงพยาบาล การหาแหล่งสนับสนุนช่วยเหลือทางสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนแนวทาง
การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการรักษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
นอกจากนี้ นักจิตวิทยา และ/หรือจิตแพทย์ ร่วมกับสหวิชาชีพส่งเสริม     
การปรับตัวปรับใจระหว่างอยู่ในห้องแยก การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
และยอมรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
คุณลักษณะที่ดีของการเป็นผู้ให้การบริการคือ
1. มีทา่ ทีเป็นมิตร มีบคุ ลิกทีอ่ อ่ นโยน มีภาวะความเป็นผูใ้ หญ่ทางอารมณ์
สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีเมื่ออยู่ในภาวะกดดัน
2. ซือ่ สัตย์ จริงใจ เต็มใจทีจ่ ะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กบั ผูป้ ว่ ยและครอบครัว
3. เป็นผู้ฟังอย่างตั้งใจ ฟังอย่างเห็นอกเห็นใจ ฟังอย่างลึกซึ้ง
4. เข้าใจบุคคลอื่นและเข้าใจพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล
ยอมรับเหตุและผล
5. น�้ำเสียงไม่แข็งกระด้าง ใจเย็น
6. มีทัศนคติที่ดี มีความคิดเชิงบวกต่อการดูแลผู้ป่วย เป็นต้น
(ศึกษาเพิม่ เติมได้ทคี่ มู่ อื การให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดือ้ ยา
ส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข)19
4.7.3 การช่วยเหลือทางด้านสังคม
ทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร      
จัดกิจกรรมภายใต้บริบทของหน่วยงาน/ชุมชน เพือ่ ลดการตีตรา (stigma) และเลือกปฏิบตั ิ
(discrimination) ดังนี้
• สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์/ ทัศนคติของการใช้หน้ากากอนามัย     
แก่ประชาชนทัว่ ไป ว่าเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ ของ
โรคติดต่อทางเดินหายใจทุกโรค และเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มีจิตส�ำนึก
รับผิดชอบต่อสังคม ควรได้รับการยกย่องนับถือ
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• สร้างวัฒนธรรม/ จิตส�ำนึกร่วมกันของการใส่หน้ากากอนามัย ว่าเป็น
ความรับผิดชอบต่อสังคม (เริ่มต้นที่บ้าน โรงเรียน)
• ร่วมผลักดันให้เกิดมาตรฐานการให้บริการ ก�ำหนดให้ผู้ท่ีท�ำงาน           
ให้บริการประชาชนต้องรับผิดชอบสังคมด้วยการใส่หน้ากากอนามัยเมือ่
มีอาการไอ ก�ำหนดให้มกี ารแจกหน้ากากอนามัยแก่ผมู้ อี าการทางระบบ
ทางเดินหายใจระหว่างเดินทางในเครื่องบิน รถโดยสารหรือพาหนะ
ปรับอากาศ
• ส่งเสริมให้เกิดชุมชน/โรงเรียนต้นแบบในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ
ทางเดินหายใจทุกโรคและให้รางวัลแก่ชมุ ชน/โรงเรียนต้นแบบในฐานะ
ที่มีส่วนร่วมในการท�ำให้ชุมชนของตนปลอดโรคติดต่อทางเดินหายใจ
• ประสานกับแกนน�ำชุมชนทุกระดับเพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
เกี่ยวกับวัณโรคให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ท�ำกิจกรรมกลุ่มอบรมเพื่อ
สร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วยวัณโรค)
• ประสานกับนายจ้าง/ผูป้ ระกอบการ/ฝ่ายบุคคลของหน่วยงานทีเ่ ป็นต้น
สังกัดของผูป้ ว่ ยเพือ่ สร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับวัณโรค ความส�ำคัญ
ของการตรวจเอกซเรย์ปอดประจ�ำปี การอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยวัณโรค
อย่างเข้าใจ เห็นอกเห็นใจหลังจากที่ผู้ป่วยรักษาหายจากโรค
• ให้รางวัลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าแก่จิตใจแก่ผู้ป่วยที่รักษาหายจากโรค      
ในฐานะที่ เ ป็ น ผู ้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ต่ อ การป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคต่ อ          
หน่วยงาน/สังคม
4.7.4 การดูแลทางด้านเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจของผูป้ ว่ ยและครอบครัวเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความส�ำเร็จ
ของการเข้าสูก่ ารรักษาและความยอมรับการรักษาของผูป้ ว่ ย การสนับสนุนช่วยเหลือทาง
ด้านเศรษฐกิจจะช่วยลดความกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ
เข้าสูก่ ระบวนการรักษา โดยเฉพาะการรับการรักษาในโรงพยาบาลทีเ่ ป็น regional XDR-TB
hub และการงด/จ�ำกัดการเดินทางในช่วงการรักษาต่อเนื่องที่บ้าน
แม้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 48 ก�ำหนดให้ทาง
ราชการชดเชยความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ให้แก่บคุ คลหรือทรัพย์สนิ ของบุคคลใด จากการเฝ้าระวัง
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การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนด         
ในกฎกระทรวง เรื่อง “การจ่ายค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหาย จากการเฝ้าระวัง       
การป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อ” เช่น ค่าขาดประโยชน์ท�ำมาหาได้ในระหว่างที      ่
ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ ส�ำหรับผู้ป่วยบางราย โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้
ประจ� ำ และเป็ น ผู ้ มี ภ าระดู แ ลครอบครั ว ค่ า ทดแทนอาจไม่ เ พี ย งพอ จึ ง จ� ำ เป็ น ที่                   
นักสังคมสงเคราะห์และทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลที่เป็น regional XDR-TB hub    
โรงพยาบาลและเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมกันพิจารณา วางแผนและประสานการขอรับ          
การสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจแก่ผู้ป่วยและครอบครัวจากหน่วยงาน มูลนิธิ
กองทุน องค์กรการกุศล หรือแหล่งทุนต่างๆ ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจแก่ผู้ป่วยวัณโรค
และครอบครัว มีดังนี้
1) หน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด (พมจ.)
ทุกจังหวัด ศูนย์คมุ้ ครองคนไร้ทพี่ งึ่ ทุกจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(อปท.) ส�ำนักงานเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
2) หน่วยงานองค์กรการกุศลและองค์กรอิสระ เช่น กาชาดจังหวัด มูลนิธิ
อนุเคราะห์ผปู้ ว่ ยวัณโรค มูลนิธฮิ วั่ เคีย้ วปอเต็กเซีย่ งตึง้ แห่งประเทศไทย
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และองค์กรการกุศลต่างๆ            
ในพื้นที่ เป็นต้น
หน่วยงานต่างๆ มีระเบียบและหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการช่วยเหลือทาง
ด้านเศรษฐกิจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว แตกต่างกัน เช่น
• ระเบี ย บกรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร ว่ า ด้ ว ยการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2552 โดยสงเคราะห์ผู้ป่วย
ที่ มี ร ายได้ น ้ อ ย จ� ำ นวนไม่ เ กิ น 3000 บาท/ครั้ ง /ครอบครั ว                             
(ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปีงบประมาณ)
• ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วย
การจ่ายเงินอุดหนุนเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบปัญหาทางสังคมกรณีฉกุ เฉิน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จ�ำนวนไม่เกิน 2000 บาท/ครั้ง/ครอบครัว        
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(ในกรณีให้ความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของเกิน 2,000 บาท/ครั้ง/
ครอบครัว ให้อยู่ในดุลพินิจของปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วย
ที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560
• ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดสวัสดิการและการ
สงเคราะห์ พ.ศ.2557
4.8 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกับการด�ำเนินงานควบคุมวัณโรคดือ้ ยาหลายขนาน
ชนิดรุนแรงมาก
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558 เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา [มาตรา 47] ซึ่งการด�ำเนินงาน
ควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอ�ำนาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
• รับแจ้งจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อพบผู้ป่วย XDR-TB [มาตรา 31]
• แจ้งข้อมูลหรือหลักฐานว่ามี ผู้ป่วย XDR-TB ต่อคณะกรรมการควบคุมโรค
ติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี และรายงานให้กรมควบคุมโรค
ทราบโดยเร็ว [มาตรา 32]
• ด�ำเนินการเองหรือออกค�ำสั่งเป็นหนังสือ
o ให้ผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น XDR-TB มารับการตรวจ [มาตรา 34 (1)]
o ให้ผสู้ มั ผัสผูป้ ว่ ย XDR-TB มารับการตรวจคัดกรอง กรณีตรวจครัง้ แรกปกติ
ให้มารับการติดตามตรวจทุก 6 เดือนอย่างน้อย 2 ปี [มาตรา 34 (1)]
o ให้ผู้ป่วย XDR-TB เข้ารับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดโดยทีมสหวิชาชีพ          
ที่ regional XDR-TB hub จนกว่าผลการตรวจเสมหะ AFB เป็นลบ อย่างน้อย
2 ครั้งห่างกันอย่างน้อย 7 วัน หลังจากออกจาก regional XDR-TB hub
ให้ ผู ้ ป ่ ว ยรั บ การรั ก ษาต่ อ เนื่ อ งที่ บ ้ า น โดยงดการเดิ น ทางจนกว่ า                         
ผลการเพาะเชื้อเป็นลบ อย่างน้อย 2 ครั้งห่างกันอย่างน้อย 30 วัน และ
จ�ำกัดการเดินทางจนกว่าจะครบก�ำหนดการรักษา [มาตรา 34 (1)]
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o ให้เจ้าของ ผูค้ รอบครอง หรือผูพ้ กั อาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานทีท่ มี่ ี XDR-TB
เกิดขึ้น ก�ำจัดความติดโรคหรือท�ำลายสิ่งใดๆ ที่มีเชื้อ XDR-TB หรือแก้ไข
ปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ [มาตรา 34 (4)] เพื่อการป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อ XDR-TB
o ห้ามผู้ใดกระท�ำการหรือด�ำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ XDR-TB แพร่ออกไป [มาตรา 34 (6)]
o ห้ามผูใ้ ดเข้าไปหรือออกจากทีเ่ อกเทศ เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ [มาตรา 34 (7)]
o เข้าไปในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะทีม่ หี รือสงสัยว่ามีผปู้ ว่ ย XDR-TB
เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรค [มาตรา 34 (8)]
• ในกรณีที่พบว่าผู้เดินทางเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น XDR-TB
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ�ำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ มีอ�ำนาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวถูกแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต
[มาตรา 42]
• มีอ�ำนาจ มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค�ำหรือแจ้งข้อเท็จจริง
หรือท�ำค�ำชีแ้ จงเป็นหนังสือหรือให้สง่ เอกสารหรือหลักฐานใด เพือ่ ตรวจ
สอบหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา [มาตรา 45 (1)]
• มีอำ� นาจ เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานทีใ่ ดๆ เพือ่ ตรวจสอบหรือ
ควบคุ ม ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558                 
[มาตรา 45 (2)]
ดังนั้น กรณีผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตาม แม้ว่าทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลที่เป็น          
regional XDR-TB hub หรือ โรงพยาบาลในพืน้ ที่ จะอธิบายหรือสนับสนุนช่วยเหลือด้าน
ต่างๆ อย่างเต็มที่แล้ว เช่น ไม่ยินยอมเข้ารับการรักษาใน regional XDR-TB hub               
ไม่ยนิ ยอมอยูร่ บั การรักษาใน regional XDR-TB hub ตามก�ำหนด ไม่ปฏิบตั ติ ามแผนการรักษา
เดินทางไปในทีส่ าธารณะหรือไม่หยุดประกอบอาชีพทีส่ ามารถแพร่เชือ้ สูค่ นจ�ำนวนมากได้
หรือในกรณีผสู้ มั ผัสผูป้ ว่ ย XDR-TB ไม่ยนิ ยอมมารับการตรวจคัดกรอง ผูม้ เี หตุอนั ควรสงสัย
XDR-TB ไม่ยินยอมมารับการแยกเพื่อตรวจ SL-LPA ทีมสหวิชาชีพอาจพิจารณา              
แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ�ำด่านควบคุม
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โรคติดต่อระหว่างประเทศ เพื่อด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ได้ ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเป็นหนังสือ แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ และหลังการแจ้ง         
ค�ำสั่งแล้ว เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอ�ำนาจเข้าด�ำเนินการป้องกันหรือควบคุมโรค
เพือ่ ให้ไปตามค�ำสัง่ ของตนได้ตามสมควรแก่กรณี ทัง้ นี้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อชอบ
ทีจ่ ะขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจทีม่ เี ขตอ�ำนาจเหนือท้องทีน่ นั้ ไปร่วมด�ำเนินการ
ป้องกันหรือควบคุมโรค หรือเพือ่ มิให้เกิดการกระท�ำทีฝ่ า่ ฝืนมาตรา 34 (ศึกษารายละเอียด
ได้จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด�ำเนิน
การหรือออกค�ำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560)
การแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ อาจพิจารณาแจ้งนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอ�ำเภอ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์บริการสาธารณสุข
สังกัดส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�ำเภอ หรือผู้อื่นที่เป็น       
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยต�ำแหน่ง (ศึกษารายละเอียดได้จากประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ ง แต่งตัง้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558)
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บทที่

5

บทบาทของหน่วยงานด้านสาธารณสุข
และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานด้านสาธารณสุขในแต่ละจังหวัด ควรมีการเตรียมพร้อมรองรับกรณี      
พบผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ตลอดจน
ร่วมกันก�ำหนดแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมวัณโรคดือ้ ยาหลายขนาน
ชนิดรุนแรงมาก ในพื้นที่ ซึ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการค้นหาเชิงรุกทั้งวัณโรคทั่วไปและวัณโรคดื้อยา ให้ผู้ป่วย
วัณโรคและวัณโรคดือ้ ยาได้รบั การวินจิ ฉัยในระยะเริม่ แรก ได้รบั การดูแลรักษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานของประเทศและสากล มีการก�ำกับติดตามการรักษาและการสนับสนุน   
ช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวมโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริม
พฤติกรรมและมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาลและในชุมชน         
ซึง่ เป็นการป้องกันทีด่ ที สี่ ดุ ไม่ให้เกิดผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก อีกต่อไป
หน่วยงานด้านสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่าย มีบทบาท ดังนี้
5.1 เขตสุขภาพ
1. เตรียมความพร้อมรับผู้ป่วย XDR-TB
• ประเมินข้อมูลสถานการณ์วัณโรคและวัณโรคดื้อยาในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อม
บุคลากรและหน่วยงานในพื้นที่
• คัดเลือกโรงพยาบาลเป็น regional XDR-TB Hub ส�ำหรับดูแลรักษาผูป้ ว่ ย XDR-TB
อย่างใกล้ชิดโดยทีมสหวิชาชีพ
• คัดเลือกโรงพยาบาลเป็น regional XDR-TB Center เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับ        
regional XDR-TB hub
• คัดเลือกคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาวัณโรคดื้อยาระดับเขต
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2. ปฏิบัติการเมื่อพบผู้ป่วย XDR-TB
• สนั บ สนุ น ติ ด ตามก� ำ กั บ ประเมิ น ผลปฏิ บั ติ ก ารของโรงพยาบาล ส� ำ นั ก งาน
สาธารณสุข และหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
• ประสานความร่วมมือ/สนับสนุนช่วยเหลือ จากหน่วยงานภาคีเครือข่าย
3. ปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม XDR-TB
• ประกาศนโยบาย แนวทางการด�ำเนินงานเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม XDR-TB
ในเขต
• สนับสนุนงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงสถานที่/ โครงสร้าง               
ที่เกี่ยวข้อง
• ติดตามก�ำกับ ประเมินผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
• ประสานนโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12/สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
1. เตรียมความพร้อมรับผู้ป่วย XDR-TB
• วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์วัณโรคและวัณโรคดื้อยาในพื้นที่ เสนอผู้บริหารระดับ
เขตสุขภาพ และจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรและหน่วยงานในพื้นที่
• สนับสนุนด้านวิชาการแก่เขตสุขภาพ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงาน
สาธารณสุขอ�ำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ศูนย์บริการ
สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• เตรียมความพร้อมส�ำหรับการร่วมสอบสวนโรค
• เตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ การถ่ายและ/หรืออ่านผลภาพรังสีทรวงอก
• เตรียมความพร้อมการสื่อสารสาธารณะที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
2. ปฏิบัติการเมื่อพบผู้ป่วย XDR-TB
• สนับสนุนด้านวิชาการ เรื่องการสอบสวนโรค การป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อ       
ในโรงพยาบาล การขอรับยา XDR-TB การดูแลรักษาแบบองค์รวมโดยทีมสหวิชาชีพ
การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลและเครือข่ายในพื้นที่ การสื่อสารสาธารณะ
• พิจารณาร่วมสอบสวนโรค
• สนับสนุนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• สนับสนุนหรือประสานการถ่ายและ/หรืออ่านผลภาพรังสีทรวงอก
• จัดประชุมถอดบทเรียน ระดับเขต

56

3. ปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม XDR-TB
• พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของงานชันสูตรวัณโรค และวัณโรคดือ้ ยาอย่างต่อเนือ่ ง
• สนับสนุนด้านวิชาการ จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดจาก Best
practices ต่างๆ
• นิเทศ ติดตามประเมินผลและคุณภาพการด�ำเนินงานวัณโรคในพืน้ ที่ อย่างสม�ำ่ เสมอ
• วิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องกัน ควบคุมวัณโรค ในพื้นที่
• ประสานนโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทุกสังกัด
ทั้งภาครัฐและเอกชน
1. เตรียมความพร้อมรับผู้ป่วย XDR-TB
• วิเคราะห์ ประเมินผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาในความรับผิดชอบ
• เตรียมความพร้อมทีมสหวิชาชีพเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย
• เตรียมความพร้อมสถานทีแ่ ยกผูม้ เี หตุอนั ควรสงสัยเป็น XDR-TB เพือ่ รอการวินจิ ฉัย
• (กรณีเป็น regional XDR-TB hub) เตรียมความพร้อมสถานที่แยกผู้ป่วยเพื่อดูแล
รักษาผู้ป่วย XDR-TB อย่างใกล้ชิด โดยทีมสหวิชาชีพ
• ร่วมกันก�ำหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านภายในและระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เส้นทาง
การรับบริการของผูป้ ว่ ยและการเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ย ระบบนัดและระบบติดตามผูป้ ว่ ย
2. ปฏิบัติการเมื่อพบผู้ป่วย XDR-TB
• (ทีม SRRT) ร่วมสอบสวนโรค ติดตามตรวจผู้สัมผัส
• (กรณีเป็น regional XDR-TB hub) ส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มเพื่อขอรับยา XDR-TB
จากส�ำนักวัณโรค ดูแลรักษาผูป้ ว่ ย XDR-TB แบบองค์รวมโดยทีมสหวิชาชีพ ประเมิน
สภาพ/ ผลกระทบด้านจิตใจ เศรษฐกิจและสังคมของผูป้ ว่ ยและครอบครัว ประสาน
ความสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว เฝ้าระวังเชิงรุกและบริหารจัดการ
ด้ า นความปลอดภั ย ของการใช้ ย า รายงานความก้ า วหน้ า ของการดู แ ลรั ก ษา                
ให้ผู้เชี่ยวชาญฯ และส�ำนักวัณโรค
• (กรณีเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่) ร่วมดูแลรักษาผู้ป่วย XDR-TB หลังผู้ป่วยออกจาก
regional XDR-TB hub อย่างต่อเนื่องจนครบก�ำหนดการรักษา
• ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อติดตามผลการดูแลรักษาผู้ป่วย และการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ
• ประสานการด�ำเนินงานกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
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3. ปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม XDR-TB
• ค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาในระยะเริ่มแรก
• ค้นหาวัณโรคดื้อยาในกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
• ดูแลรักษาผูป้ ว่ ยวัณโรคและวัณโรคดือ้ ยา ตามมาตรฐาน โดยเน้นผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง
และมุ่งความส�ำเร็จของการรักษาเป็นเป้าหมาย
• ประสานการด�ำเนินงานกับส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ส�ำนักอนามัย ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค         
เขตสุขภาพ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
• รายงานส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอและจังหวัด ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
กรณีพบกลุ่มผู้ป่วย หรือสงสัยการระบาดของวัณโรคในพื้นที่
5.4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล/ ศูนย์บริการสาธารณสุข
1. เตรียมความพร้อมรับผู้ป่วย XDR-TB
• วิเคราะห์ ประเมินผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาในพื้นที่
• พัฒนาศักยภาพบุคลากร เตรียมพร้อมสถานที่ส�ำหรับดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง      
หลังจากออกจาก regional XDR-TB hub
• ร่วมประเมินและเตรียมความพร้อมชุมชน
2. ปฏิบัติการเมื่อพบผู้ป่วย XDR-TB
• ร่วมสอบสวนโรค ติดตามตรวจผู้สัมผัส
• ร่วมประเมินสภาพ/ผลกระทบด้านจิตใจ เศรษฐกิจและสังคมของผู้ป่วยและ
ครอบครัว ประสานความสนับสนุนช่วยเหลือ ผู้ป่วยและครอบครัว
• ร่วมประเมินปฏิกริ ยิ าของชุมชน ประสานผูน้ ำ� ชุมชน/ หน่วยงาน/องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อแก้ไขสถานการณ์
3. ปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม XDR-TB
• ร่วมค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาล
• ร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม ก�ำกับการกินยาผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่ เยี่ยมบ้าน
เพื่อสนับสนุนความยอมรับการรักษา
• ติดตาม แนะน�ำ ส่งต่อผู้สัมผัสให้ได้รับการตรวจตามก�ำหนด
• รายงานส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอและจังหวัด ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
กรณีพบกลุ่มผู้ป่วย หรือสงสัยการระบาดของวัณโรคในพื้นที่
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5.5 ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ
1. เตรียมความพร้อมรับผู้ป่วย XDR-TB
• วิเคราะห์ ประเมินผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาในอ�ำเภอ
• พัฒนาศักยภาพบุคลากร
• ประเมินและเตรียมความพร้อมชุมชน
2. ปฏิบัติการเมื่อพบผู้ป่วย XDR-TB
• ร่วมสอบสวนโรค ติดตามตรวจผู้สัมผัส
• ร่วมด�ำเนินงานกับทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลที่เป็น regional XDR-TB hub     
โรงพยาบาลและรพ.สต. ในพื้นที่
• ร่วมประเมินสภาพ/ผลกระทบด้านจิตใจ เศรษฐกิจและสังคมของผู้ป่วยและ
ครอบครัว ประสานความสนับสนุนช่วยเหลือ ผู้ป่วยและครอบครัว
• ร่วมประเมินปฏิกิริยาของชุมชน ประสานผู้น�ำชุมชน/หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขสถานการณ์
3. ปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม XDR-TB
• ติดตามก�ำกับ ประเมินผลการด�ำเนินงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยาในอ�ำเภอ
• ประสานงานการส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยระหว่ า งโรงพยาบาล และรพ.สต./ศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุข
• ประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
5.6 ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
1. เตรียมความพร้อมรับผู้ป่วย XDR-TB
• วิเคราะห์ ประเมินผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาในจังหวัด
• พัฒนาศักยภาพบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• เตรียมความพร้อมสถานที่ ห้องแยกของโรงพยาบาล
• ก�ำหนดพื้นที่ส�ำหรับ regional XDR-TB hub แต่ละแห่ง
2. ปฏิบัติการเมื่อพบผู้ป่วย XDR-TB
• พิจารณาเปิด EOC
• จัดประชุมเพือ่ เตรียมการสอบสวนโรค และการส่งต่อผูป้ ว่ ยไปยัง regional XDR-TB hub
• สอบสวนโรค ติดตามตรวจผู้สัมผัส
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• จัดประชุมทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลทีเ่ ป็น regional XDR-TB hub โรงพยาบาล
และรพ.สต. ในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับการดูแลต่อเนื่องหลังจากผู้ป่วย
ออกจาก regional XDR-TB hub
• น�ำเสนอ รายงานความก้าวหน้า พิจารณาความจ�ำเป็น ในการบังคับใช้กฎหมาย      
ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
3. ปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม XDR-TB
• ติ ด ตามก� ำ กั บ ประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานวั ณ โรคและวั ณ โรคดื้ อ ยาในจั ง หวั ด           
อย่างสม�่ำเสมอ
• ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานเพื่อยุติวัณโรคของจังหวัด (NOC-TB)
• ประสานนโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.7 ส�ำนักอนามัย/ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
1. เตรียมความพร้อมรับผู้ป่วย XDR-TB
• วิเคราะห์ ประเมินผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาในพื้นที่
• พัฒนาศักยภาพบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• คัดเลือกโรงพยาบาลเป็น regional XDR-TB Hub ส�ำหรับดูแลรักษาผูป้ ว่ ย XDR-TB
อย่างใกล้ชดิ โดยทีมสหวิชาชีพ ก�ำหนดพืน้ ทีส่ ำ� หรับ regional XDR-TB hub แต่ละแห่ง
• คัดเลือกโรงพยาบาลเป็น regional XDR-TB Center เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับ     
regional XDR-TB hub
• คัดเลือกคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาวัณโรคดื้อยา ส�ำหรับแต่ละพื้นที่
• เตรียมความพร้อมสถานที่ ห้องแยกของโรงพยาบาล
2. ปฏิบัติการเมื่อพบผู้ป่วย XDR-TB
• พิจารณาเปิด EOC
• จัดประชุมเพือ่ เตรียมการสอบสวนโรค และการส่งต่อผูป้ ว่ ยไปยัง regional XDR-TB hub
• สอบสวนโรค ติดตามตรวจผู้สัมผัส
• จัดประชุมทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลทีเ่ ป็น regional XDR-TB hub โรงพยาบาล
และศบส. ในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับการดูแลต่อเนื่องหลังจากผู้ป่วย
ออกจาก regional XDR-TB hub
• น�ำเสนอ รายงานความก้าวหน้า พิจารณาความจ�ำเป็นในการบังคับใช้กฎหมาย       
ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
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3. ปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม XDR-TB
• สนับสนุนด้านวิชาการให้กับพื้นที่
• ติ ด ตามก� ำ กั บ ประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานวั ณ โรคและวั ณ โรคดื้ อ ยาในจั ง หวั ด           
อย่างสม�่ำเสมอ
• ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานเพื่อยุติวัณโรคของกรุงเทพมหานคร (NOC-TB)
• ประสานนโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.8 กรมควบคุมโรค
1. เตรียมความพร้อมรับผู้ป่วย XDR-TB
• ก�ำหนดนโยบาย วางระบบ แนวทางปฏิบัติ
• เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พระราชบัญญัติและ    
อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• พัฒนาศักยภาพ อัตราก�ำลังบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การชันสูตรวัณโรคและวัณโรค
ดื้อยา การสอบสวนวัณโรค การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลและ
ชุมชน การสื่อสารสาธารณะ
• บริหารจัดการยาส�ำหรับรักษา XDR-TB ให้มีต่อเนื่อง
• ประสานนโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วข้อง และหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย
2. ปฏิบัติการเมื่อพบผู้ป่วย XDR-TB
• พิจารณาลงพื้นที่สอบสวนโรค
• สนับสนุนปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รายงานต่อคณะกรรมการด้านวิชาการและ        
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
3. ปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม XDR-TB
• ประสานนโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วข้อง และหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย
• ศึกษาค้นคว้าวิจยั องค์ความรู้ พัฒนานวัตกรรมทีส่ นับสนุน การป้องกันควบคุมวัณโรค
ดื้อยา ที่สอดคล้องกับบริบทประเทศไทย
• พัฒนาคู่มือ แนวทาง หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมวัณโรค
และวัณโรคดื้อยา
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• คัดเลือกคณะผู้เชี่ยวชาญการดูแลรักษาวัณโรคดื้อยา ระดับประเทศ เพื่อพิจารณา
อนุมตั ยิ า XDR-TB และเป็นทีป่ รึกษาส�ำหรับการดูแลรักษาวัณโรคดือ้ ยาในพืน้ ทีร่ ว่ มกับ
คณะผู้เชี่ยวชาญการดูแลวัณโรคดื้อยา ระดับเขต
5.9 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• ศึกษาค้นคว้าวิจยั องค์ความรู้ พัฒนานวัตกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการชันสูตรวัณโรคและ
วัณโรคดื้อยา ที่สอดคล้องกับบริบทประเทศไทย
• สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางห้องปฏิบัติการวัณโรค
• สนับสนุนการตรวจในภารกิจสอบสวนวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
5.10 กรมการแพทย์
•
•
•
•
•

พัฒนาแนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค ในประเทศไทย
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์
พัฒนาเครือข่ายแพทย์ที่ปรึกษา
ติดตาม ประเมินคุณภาพการวินิจฉัยและการดูแลรักษาวัณโรคในประเทศไทย
ศึกษาค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ พัฒนานวตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยและดูแล
รักษาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา ที่สอดคล้องกับบริบทประเทศไทย

5.11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
• ส่งเสริมการพัฒนาโรงพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้มีมาตรฐาน
ด้านการวินิจฉัยและดูแลรักษาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
• ส่งเสริมการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
5.12 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลลัพธ์การด�ำเนินงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
• ติดตาม ประเมินผล ก�ำกับดูแล การด�ำเนินงานวัณโรคและวัณโรคดือ้ ยาอย่างเข้มข้น
ต่อเนื่อง
• จัดบริการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพส�ำหรับการ
ดูแลรักษาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
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• ประเมิ น และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบการป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายเชื้ อ                     
ในโรงพยาบาล รวมถึงห้องแยกโรคติดเชื้อของโรงพยาบาลให้มีความพร้อมใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.13 ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของการวินิจฉัยและดูแลรักษาวัณโรคและวัณโรค
ดื้อยา
• ก�ำกับดูแลหน่วยบริการและเครือข่ายบริการในการให้บริการสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วข้อง
กับวัณโรคและวัณโรคดื้อยา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
• ประสานนโยบายความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา และการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
5.14 กระทรวงมหาดไทย
1. สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ในฐานะประธานคณะกรรมการ             
โรคติดต่อจังหวัด การปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ�ำเภอในฐานะเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ โดยต�ำแหน่ง และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
2. ประกาศนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด เช่น ส�ำนักงานจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ กรมพัฒนาชุมชน ประสานและร่วมมืออย่างใกล้ชดิ กับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ
ที่ด�ำเนินการป้องกัน ควบคุม XDR-TB
5.15 กระทรวงแรงงาน
1. ประกาศนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ส�ำนักงานประกันสังคม ส�ำนักงานแรงงานจังหวัด ประสานและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับส่วน
ราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่ด�ำเนินการป้องกัน ควบคุม XDR-TB
2. พัฒนาระบบคุ้มครองแรงงาน และกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เพื่อสนับสนุนการแยก        
ผู้ป่วย XDR-TB เพื่อรักษาอย่างใกล้ชิดโดยทีมสหวิชาชีพของ regional XDR-TB hub และการ
ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจนครบก�ำหนดการรักษา
3. พัฒนาระบบคุม้ ครองความปลอดภัยในการท�ำงาน อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมในการ
ท�ำงาน ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพือ่ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมวัณโรคและวัณโรคดือ้ ยา
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4. สนับสนุนปฏิบตั กิ ารสอบสวนวัณโรคและวัณโรคดือ้ ยาในโรงงานหรือสถานประกอบการ
5. สนับสนุนระบบการตรวจสุขภาพแรงงานก่อนเข้าท�ำงานและประจ�ำปี
5.16 กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
1. เตรียมความพร้อมรับผู้ป่วย XDR-TB
• ประเมินข้อมูลสถานการณ์วัณโรคและวัณโรคดื้อยาในเรือนจ�ำทั้งประเทศ
• พัฒนาศักยภาพบุคลากร
• เตรียมสถานที่ส�ำหรับแยกผู้ป่วย XDR-TB ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
• เตรียมระบบส่งตัวผู้ป่วย XDR-TB ไปรับการรักษา ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์
2. ปฏิบัติการเมื่อพบผู้ป่วย XDR-TB
• สนับสนุนการส่งตัวผู้ป่วย XDR-TB ไปรับการรักษา ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์
• สนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วย XDR-TB ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์        
โดยมีคณะผูเ้ ชีย่ วชาญการดูแลรักษาวัณโรคดือ้ ยาระดับประเทศ/ระดับเขตเป็นทีป่ รึกษา
• กรณีพน้ โทษก่อนรักษาครบก�ำหนด ประสานโรงพยาบาล ในพืน้ ทีเ่ พือ่ การดูแลรักษา
ต่อเนื่อง
3. ปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม XDR-TB
• สนับสนุนการคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังแรกรับ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น
• สนั บ สนุ น ค้ น หาวั ณ โรคผู ้ ต ้ อ งขั ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การดู แ ลรั ก ษาในระยะเริ่ ม แรก              
และสนับสนุนการค้นหาวัณโรคดือ้ ยาในกลุม่ เสีย่ ง เพือ่ ให้ได้รบั การรักษาทีเ่ หมาะสม
• สนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา ตามมาตรฐาน
• กรณีย้ายหรือพ้นโทษก่อนรักษาครบก�ำหนด ประสานเรือนจ�ำและโรงพยาบาล         
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการรักษาต่อเนื่อง
• ประสานการด�ำเนินงานวัณโรคกับหน่วยงานด้านสุขภาพ และภาคีเครือข่าย              
ที่เกี่ยวข้อง
5.17 กระทรวงศึกษาธิการ
1. ประกาศนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด ประสานและร่วมมืออย่างใกล้ชดิ กับส่วนราชการ
และหน่วยงานต่างๆ ที่ด�ำเนินการป้องกัน ควบคุม XDR-TB
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2. สนับสนุนปฏิบัติการสอบสวนวัณโรคและวัณโรคดื้อยาในโรงเรียนหรือสถานศึกษา
3. สนับสนุนระบบการตรวจสุขภาพครู อาจารย์และบุคลากร ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ก่อนเข้าท�ำงานและประจ�ำปี
4. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษาเพื่อความรู้ความเข้าใจเรื่องวัณโรคที่ถูกต้อง
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันวัณโรคและวัณโรคดื้อยา ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ       
ต่อผู้ป่วยวัณโรค
5.18 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1. ประกาศนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด เช่น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถานครอบครัว กรมกิจการผูส้ งู อายุ ประสานและร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่ด�ำเนินการป้องกัน ควบคุม XDR-TB
2. สนับสนุนช่วยเหลือผูป้ ว่ ย XDR-TB และครอบครัว ให้สามารถปฏิบตั ติ ามแผนการรักษา
อย่างต่อเนื่องจนครบก�ำหนด
3. สนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วย XDR-TB และครอบครัว กรณีได้รับผลกระทบจากการ           
ถูกตีตราและเลือกปฏิบัติ
4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบสวัสดิการที่เหมาะสม กรณีเจ็บป่วยและขาดรายได้
5.19 กระทรวงคมนาคม
1. ประกาศนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด ประสานและร่วมมืออย่างใกล้ชดิ กับส่วนราชการ
และหน่วยงานต่างๆ ที่ด�ำเนินการป้องกัน ควบคุม XDR-TB
2. สนับสนุนการงด/จ�ำกัดการเดินทางของผูป้ ว่ ย XDR-TB ทีอ่ าจท�ำให้เกิดการแพร่กระจาย
เชื้อสู่ผู้อื่นได้
3. สนับสนุนพฤติกรรมป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ ในยานพาหนะ เช่น การแจกหรือแนะน�ำ
ให้ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
5.20 กรมประชาสัมพันธ์ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
1. ประกาศนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด ประสานและร่วมมือ อย่างใกล้ชดิ กับส่วนราชการ
และหน่วยงานต่างๆ ที่ด�ำเนินการป้องกัน ควบคุม XDR-TB
2. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพือ่ ส่งเสริมความเข้าใจอันดี และการปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมต่อ
ผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
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5.21 กระทรวงการคลัง
1. ประกาศนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด ประสานและร่วมมืออย่างใกล้ชดิ กับส่วนราชการ
และหน่วยงานต่างๆ ที่ด�ำเนินการป้องกัน ควบคุม XDR-TB
2. สนับสนุนงบประมาณ และอ�ำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการ
สนับสนุนการด�ำเนินงานป้องกัน ควบคุม XDR-TB
5.22 กรุงเทพมหานคร
1. ประกาศนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด ประสานและร่วมมืออย่างใกล้ชดิ กับส่วนราชการ
และหน่วยงานต่างๆ ที่ด�ำเนินการป้องกัน ควบคุม XDR-TB
2. สนับสนุนช่วยเหลือผูป้ ว่ ย XDR-TB และครอบครัว ให้สามารถปฏิบตั ติ ามแผนการรักษา
อย่างต่อเนื่องจนครบก�ำหนด
5.23 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สมาคม มูลนิธิ กองทุน หน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน
1. ประสานและร่วมมืออย่างใกล้ชดิ กับหน่วยงานต่างๆ ทีด่ ำ� เนินการป้องกัน ควบคุม XDR-TB
2. สนับสนุนช่วยเหลือผูป้ ว่ ย XDR-TB และครอบครัว ให้สามารถปฏิบตั ติ ามแผนการรักษา
อย่างต่อเนื่องจนครบก�ำหนด
3. สนับสนุนพฤติกรรมสุขภาพ ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถปรับบทบาทการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ โดยค�ำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นส�ำคัญ เพื่อการป้องกันและ
ควบคุม XDR-TB ในพื้นที่ต่อไป
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ภาคผนวก ก
บทบาทหน้าที่และองค์ประกอบของหน่วยงาน
1. สถานที่ แ ยกผู ้ ป ่ ว ย XDR-TB เพื่ อ ดู แ ลรั ก ษาอย่ า งใกล้ ชิ ด โดยที ม สหวิ ช าชี พ
(Regional XDR-TB Hub)
ควรเป็นระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย สถาบัน หรือโรงพยาบาลที่มีคุณลักษณะส�ำคัญ ดังนี้
บทบาทหน้าที่ • รับผู้ป่วย XDR-TB ไว้เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย
XDR-TB ในพื้นที่ที่เขตสุขภาพก�ำหนดจนกว่าจะพ้นระยะติดต่อ โดยมี
คณะผูเ้ ชีย่ วชาญการดูแลรักษาวัณโรคดือ้ ยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก
ระดับเขต/ระดับประเทศเป็นที่ปรึกษา
• ส่งข้อมูลผู้ป่วย (ประวัติและผลการรักษาวัณโรค ผลการตรวจทาง        
ห้องปฏิบตั กิ าร ภาพเอกซเรย์ทเี่ กีย่ วข้อง) ตามแบบฟอร์มของส�ำนักวัณโรค
เพือ่ ขอรับสนับสนุนยา XDR-TB จากส�ำนักวัณโรค (หลังจากมีการแต่งตัง้
คณะผูเ้ ชีย่ วชาญการดูแลวัณโรคดือ้ ยา ระดับเขต สามารถขอสนับสนุน
ยาจาก คณะคณะผู้เชี่ยวชาญการดูแลวัณโรคดื้อยา ระดับเขต)
• ดูแลรักษาผูป้ ว่ ย XDR-TB ตามมาตรฐานโดยทีมสหวิชาชีพ (ซึง่ ประกอบ
ด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา           
นักโภชนากร ผูด้ แู ลด้านการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ เป็นต้น) ติดตาม
ก�ำกับการใช้ยา ติดตามตรวจระหว่างการรักษา ติดตามและจัดการ     
เชิงรุกด้านความปลอดภัยของการใช้ยา (aDSM) ประเมินผลการรักษา
พิจารณาการให้ออกจากโรงพยาบาล ตลอดจนให้สุขศึกษา ให้ค�ำ
ปรึกษา และสนับสนุนช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
• จัดกิจกรรมสันทนาการ ส่งเสริมแรงจูงใจ สร้างพลังอ�ำนาจ พัฒนา
คุณภาพชีวิต ให้ผู้ป่วยระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล
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• เตรียมความพร้อมทีมโรงพยาบาลและเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อร่วมดูแล
รักษาผูป้ ว่ ย XDR-TB หลังจากพ้นระยะติดต่อ จนครบก�ำหนดการรักษา
• ร่วมดูแลรักษาผูป้ ว่ ย XDR-TB กับทีมโรงพยาบาลและเครือข่ายในพืน้ ที่
หลังจากพ้นระยะติดต่อ จนครบก�ำหนดการรักษา
• ส่งข้อมูลความก้าวหน้าในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย XDR-TB ให้สำ� นักวัณโรค
ทุกเดือน ตามแบบฟอร์มของส�ำนักวัณโรค
• เป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในเรื่องสถานที่ (ห้องแยกความดันลบ
หรือห้องแยกโรคติดเชื้อ หรือห้องแยกที่สามารถควบคุมการแพร่
กระจายเชือ้ ได้ ทีพ่ ร้อมใช้งาน) บุคลากร และการบริหารจัดการ มีระบบ
ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อที่ดี
• มีอายุรแพทย์/แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ/แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ    
ด้านโรคระบบทางเดินหายใจ/แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และทีม       
สหวิชาชีพส�ำหรับการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย XDR-TB และอาการไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้ยา ตามมาตรฐาน ภายใต้การให้ค�ำปรึกษาของ regional
XDR-TB center และ/หรือผู้เชี่ยวชาญการดูแลรักษาวัณโรคดื้อยา
ระดับประเทศ
• ทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลมีความพร้อมและเจตคติทดี่ ตี อ่ การดูแล
รักษาผู้ป่วย
• มีการท�ำงานแบบสหวิชาชีพ ในรูปแบบคณะท�ำงานหรือคณะกรรมการ
ของโรงพยาบาลร่ ว มกั น พั ฒ นาการด� ำ เนิ น งานอย่ า งสม�่ ำ เสมอ            
และต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาคลินิกวัณโรคที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) มีระบบและการบริหารจัดการป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อในโรงพยาบาล เป็นต้น
• ห้องปฏิบัติการสามารถเพาะเชื้อวัณโรคได้ หรือมีหน่วยงานเครือข่าย
ในการส่งเพาะเชื้อได้อย่างเป็นระบบ
• มีความพร้อมในการตรวจ/ส่งตรวจทีจ่ ำ� เป็นระหว่างการรักษา XDR-TB
• มีเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วย XDR-TB หลังจ�ำหน่ายออกจาก          
โรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล/กรุงเทพมหานคร

• มีการด�ำเนินงานเชื่อมโยงกับเครือข่ายนอกโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐ
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยให้
ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจนครบก�ำหนด
• ได้รบั ความเห็นชอบของผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลและได้รบั การคัดเลือก
จากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพ ให้เป็น regional
XDR-TB hub ของเขตสุขภาพนั้นๆ
ทีมสหวิชาชีพ 1) แพทย์
บทบาทหน้าที่
• เป็นหัวหน้าทีมสหวิชาชีพในการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา   
หลายขนานชนิดรุนแรงมาก
• ให้การวินิจฉัยที่รวดเร็วถูกต้องตามมาตรฐาน
• อธิบายแผนการรักษาให้กับผู้ป่วย ญาติและทีมสหวิชาชีพ
• ให้การรักษาด้วยขนาดยาและสูตรยาที่ถูกต้องเหมาะสม
• ส่งตรวจต่างๆ ก่อนเริม่ รักษา และระหว่างการรักษา ตามมาตรฐาน
• ติดตามประเมินผลการรักษา และแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เช่น อาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารักษาวัณโรค
• ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฯ กรณีการดูแลรักษามีความยุ่งยาก ซับซ้อน
2) เภสัชกร
• บริหารจัดการให้มียารักษา XDR-TB ที่มีคุณภาพและเพียงพอ
• ศึกษาและให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับยารักษา XDR-TB ต่อแพทย์และทีมสหวิชาชีพ
• จัดยารายมื้อ (unit dose) หรือจัดยาตัวอย่างรายมื้อ
• อธิบายผูป้ ว่ ยและญาติเรือ่ งการใช้ยา วิธรี บั ประทานยา วิธเี ก็บรักษายา
อันตรกิรยิ าระหว่างยาหรืออาหาร อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา
ที่อาจจะเกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยา
• เฝ้าระวัง ประเมินสาเหตุของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
และรายงานแพทย์เพื่อพิจารณาสั่งการรักษาที่เหมาะสม
• บันทึกและรายงานการติดตามและจัดการเชิงรุกด้านความปลอดภัย
ของการใช้ยา (aDSM) ต่อส�ำนักวัณโรค
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3) เจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรค (พยาบาลหรือนักวิชาการสาธารณสุข)
• ขึ้นทะเบียนรักษา บันทึกข้อมูลการวินิจฉัยและรักษา และจัดท�ำ
รายงานหรือบันทึกข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กรม
ควบคุมโรคก�ำหนด
• ให้คำ� ปรึกษาและให้สขุ ศึกษาแก่ผปู้ ว่ ยและญาติเกีย่ วกับความรูเ้ รือ่ ง
วัณโรค และการปฏิบัติตัวระหว่างการรักษา
• ส่งต่อหรือให้ค�ำปรึกษาผู้ป่วย เพื่อตรวจการติดเชื้อ HIV
• ติดตามผลการตรวจต่างๆ ระหว่างการรักษา และรายงานแพทย์
เช่น การตรวจเสมหะ ทั้งด้วยกล้องจุลทรรศน์ การเพาะเชื้อ และ
การตรวจอื่นๆ ตามแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
4) นักจิตวิทยา
• ประเมินสภาพจิตใจ อารมณ์และพฤติกรรมของผู้ป่วย
• ช่วยเหลือ แนะน�ำวิธีการปรับตัว ปรับวิธีคิด ให้ค�ำปรึกษา บ�ำบัด
หรือส่งต่อให้จิตแพทย์ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถ
พัฒนาพฤติกรรม ฟืน้ ฟูสภาพจิตใจและให้ความร่วมมือในการรักษา
ต่อเนื่องจนครบก�ำหนดการรักษา
5) นักสังคมสงเคราะห์
• ประเมินผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อวินิจฉัยปัญหาทางเศรษฐกิจ
สังคม อารมณ์และจิตใจ ที่เป็นอุปสรรคต่อการรับการรักษา และ
การปฏิบัติตามแผนการรักษา
• ให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว กรณีมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ
สังคม อารมณ์และจิตใจ โดยเฉพาะในกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยมีพฤติกรรมขาดยา
ให้การปรึกษาแบบเสริมพลัง เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดพลังใจ มีแรงจูงใจ
ให้ความร่วมมือในการรับประทานยาอย่างต่อเนือ่ งและมาตรวจตามนัด
• ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ป่วยและครอบครัว ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม โดยประสานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด ศูนย์คมุ้ ครองคนไร้ทพี่ งึ่ มูลนิธอิ นุเคราะห์ผปู้ ว่ ยวัณโรค เป็นต้น
• ร่วมทีมสหวิชาชีพในการเยีย่ มบ้านผูป้ ว่ ย เพือ่ ติดตามประเมินสภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและประสานความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
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6) โภชนากร
• ประเมินภาวะทางโภชนาการของผู้ป่วย จัดหรือแนะน�ำอาหารให้
สอดคล้องกับแผนการดูแลรักษาผู้ป่วย
• ให้ความรู้ แนะน�ำด้านโภชนาการ แก่ผู้ป่วยและญาติ
7) พยาบาลด้านการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (infection control
nurse, ICN)
• จั ด สถานที่ ส� ำ หรั บ แยกผู ้ ป ่ ว ยเพื่ อ รั ก ษาในโรงพยาบาล                           
ตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล
• ให้คำ� ปรึกษาแก่ทมี สหวิชาชีพในการป้องกันการแพร่เชือ้ จากผูป้ ว่ ย
และการป้องกันส่วนบุคคล
• ร่วมทีมสหวิชาชีพในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและให้ค�ำแนะน�ำใน         
การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในบ้านและชุมชน
• เฝ้าระวังการติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคของบุคลากรสาธารณสุข
ของโรงพยาบาลนั้น ๆ
• ประเมินมาตรฐานการควบคุมการแพร่กระจายของโรงพยาบาล
อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานอย่างสม�่ำเสมอ
• ให้ข้อมูลและข้อเสนอกับผู้บริหารโรงพยาบาลเพื่อจัดสถานที่และ
ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค เพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากร
ในโรงพยาบาล
• จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับวัณโรคดื้อยาแก่บุคลากรใน       
โรงพยาบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8) นักระบาดวิทยา/เวชศาสตร์ครอบครัว
• สอบสวนวัณโรคเพื่อค้นหาสาเหตุหรือปัจจัยของการติดเชื้อและ   
การป่วยเป็นวัณโรคดือ้ ยา ด้วยการรวบรวมข้อมูลด้านระบาดวิทยา
สิ่งแวดล้อม การชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ ประวัติการรักษาและ
ประวัติการสัมผัสผู้ป่วยวัณโรค
• รวบรวมรายชื่อผู้สัมผัสร่วมบ้านและผู้สัมผัสใกล้ชิด
• ติดตามตรวจคัดกรองผูส้ มั ผัสร่วมบ้านและผูส้ มั ผัสใกล้ชดิ ด้วยการ
ถ่ายภาพรังสีทรวงอกและสัมภาษณ์อาการ เพือ่ ค้นหาผูป้ ว่ ยเพิม่ เติม
ผู ้ ป ่ ว ยที่ อ าจเป็ น แหล่ ง แพร่ เ ชื้ อ เพื่ อ ให้ ท ราบขนาด ขอบเขต               
และลักษณะของปัญหา
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• จัดท�ำทะเบียนผู้สัมผัสโรค ติดตามตรวจตามมาตรฐาน
• วิเคราะห์ สรุปสถานการณ์เพื่อเสนอวิธีแก้ไขปัญหาและแนวทาง
การควบคุมโรค
9) ผูจ้ ดั การส�ำหรับผูป้ ว่ ยรายบุคคล (case manager) (อาจเป็นเจ้าหน้าที่
คลินิกวัณโรค หรือเจ้าหน้าที่เวชปฏิบัติครอบครัว หรือเจ้าหน้าที่
เวชกรรมสังคม หรือนักสังคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย)
• เป็นผูเ้ ชือ่ มประสานการให้บริการทางการแพทย์ ทางจิตใจและทาง
สังคม ให้กับผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตาม
แผนการรักษาได้อย่างต่อเนื่องจนครบก�ำหนดการรักษา
• ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับ
บริการต่อเนือ่ งอย่างมีประสิทธิภาพ หลังออกจากโรงพยาบาลและ
ตลอดการรักษา
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2. ศูนย์การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมากระดับเขต
(Regional XDR-TB Center)
ควรเป็นระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย        
หรือสถาบัน ที่มีคุณลักษณะส�ำคัญ ดังนี้
บทบาทหน้าที่ • เป็นทีป่ รึกษาการดูแลรักษา XDR-TB ให้กบั ทีมสหวิชาชีพของ regional
XDR-TB hub
• ร่วมพิจารณาอนุมติยา XDR-TB ระดับเขต
องค์ประกอบ • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
หน่วยงาน
หลายขนาน (MDR-TB) เป็นพื้นฐาน ซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ
หรือมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
ชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) และพร้อมเป็นที่ปรึกษา (Consultant)      
ให้กับ regional XDR-TB hub และเครือข่ายในเขตสุขภาพ
• ร่วมประชุมกับคณะผู้เชี่ยวชาญการดูแลรักษาวัณโรคดื้อยา ระดับ
ประเทศ/นานาชาติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• ที ม สหวิ ช าชี พ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย แพทย์ พยาบาล เภสั ช กร                                
นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักโภชนากร ผู้ดูแลด้านการป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อ (IC) เป็นต้น
• ได้รบั ความเห็นชอบของผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลและได้รบั การคัดเลือก
จากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพ

ทั้ ง นี้ สถานพยาบาลทุ ก แห่ ง ควรก� ำ หนดบทบาทหน้ า ที่ ข องที ม สหวิ ช าชี พ               
ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างเหมาะสม เพื่อการดูแลผู้ป่วยให้ได้ตามมาตรฐาน
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ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มการแจ้งโดยห้องปฏิบัติการ และการขอรับสนับสนุนยา XDR-TB
1. แบบฟอร์มการแจ้ง XDR-TB ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ข้อมูลผู้แจ้ง
ชือ่ -นามสกุล __________________________ หมายเลขโทรศัพท์ _______________
สถานทีท่ ไี่ ด้มกี ารชันสูตร ____________________________________________
ข้อมูลผู้ป่วย
ชือ่ -นามสกุล ____________________________ อายุ _____ เดือน/ปี เพศ _______
สัญชาติ ________ ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั /สถานทีท่ พี่ กั รักษาตัวอยู่ ____________________
การวินิจฉัยโรคขั้นต้นเป็น XDR-TB
ผลการชันสูตร
วันที่เก็บเสมหะหรือสิ่งส่งตรวจอื่นๆ ...............................
[  ] Xpert MTB/RIF พบ MTB detected, ดื้อยา H
วันที่เก็บเสมหะหรือสิ่งส่งตรวจอื่นๆ ...............................
[  ] RT-PCR พบ MTB detected, ดื้อยา H และ R
วันที่เก็บเสมหะหรือสิ่งส่งตรวจอื่นๆ ...............................
[  ] FL-LPA พบ MTB detected, ดื้อยา H และ R
วันที่เก็บเสมหะหรือสิ่งส่งตรวจอื่นๆ ...............................
[  ] SL-LPA พบ MTBC, ดื้อยา Fluoroquinolone และ AG/CP
วันที่เก็บเสมหะหรือสิ่งส่งตรวจอื่นๆ ...............................
[  ] conventional FL-DST ดื้อต่อยา (  ) H (  ) R (  ) S (  ) E (  ) Z
วันที่เก็บเสมหะหรือสิ่งส่งตรวจอื่นๆ ...............................
[  ] conventional SL-DST ดื้อต่อยา (  ) Km (  ) Am (  ) Cm (  ) Ofx (  ) Lfx
(  ) Mfx (  ) Eto (  ) Cs (  ) PAS (  ) ……….
ข้อมูลผู้ส่งตรวจ
ชื่อ-นามสกุล ______________________หมายเลขโทรศัพท์ ________________
สถานที่ท�ำงานของผู้ส่งวัตถุตัวอย่าง ____________________________________
วันที่แจ้ง ______________ เวลา ______________
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฉบับล่าสุดได้ที่เว็บไซต์สำ�นักวัณโรค
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2. ค�ำแนะน�ำการขอรับสนับสนุนยา XDR-TB Regimen ด้วยระบบ fast track กรณีทผ่ี ปู้ ว่ ย
Admit ในโรงพยาบาล
ตามมติที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาวัณโรคดื้อยา ระดับประเทศ  เสนอให้มี
fast track ส�ำหรับการขอรับสนับสนุนยา XDRและได้รับการรักษาอย่างรีบด่วน  โดยมีเกณฑ์
3 ข้อดังนี้
1. ผู้ป่วยวัณโรคมีผล culture เป็น M. tuberculosis complex หรือ molecular
test เป็น MTB detected
2. มี clinical failure และ มีผล LPA หรือ conventional DST เป็น XDR-TB ส�ำหรับ
Primary XDR-TB ให้   repeat  FL-LPA และ SL-LPA ยกเว้นเป็น high risk
group (ไม่ต้อง repeat LPA)
3. ผู้ป่วยได้รับการ admit ในโรงพยาบาล
ขั้นตอนการขอรับและสนับสนุนยารักษา XDR-TB ด้วยระบบ fast track
1. บันทึกขอสนับสนุนยาโดยพิมพ์ในแบบฟอร์ม  One page XDR request form
ให้ครบทุกข้อ
2. ส่งส�ำนักวัณโรคทาง email : sonjit33@gmail.com,
Laddawan126@hotmail.com จะได้รับการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ
ภายใน 48 ชม.
3. ส�ำนักวัณโรคโดย ภกญ.พิริยา เหรียญไตรรัตน์
(Tel. 089 698 7607, 02-211 2224 ต่อ 1121)
จะจัดการส่งยาให้โรงพยาบาลภายใน 48 ชม.หลังได้รับอนุมัติยา
4. หลังจากได้รับยาแล้ว  ขอให้ทางโรงพยาบาล ส่งข้อมูลตาม full form
ให้ส�ำนักวัณโรคด้วย
(ส�ำนักวัณโรค 116 ถนนสุดประเสริฐ บางโคล่ บางคอแหลม กทม. 10120)
เพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่ต่อไป  

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฉบับล่าสุดได้ที่เว็บไซต์สำ�นักวัณโรค
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(1) หน่วยงานที่ให้การรักษาผู้ป่วย XDR-TB (Responsible health facilities)
ชื่อโรงพยาบาลที่เป็น XDR center (Hospital for consultation):
ชื่อโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้เป็นผู้ป่วยใน (Hospital for admission):
(2) ข้อมูลผู้ป่วย (Patient information)
ชื่อ -นามสกุล (Name-Surname) : .......................... อายุ (age) ................. ปี น�้ำหนัก (weight) ..........……… กก.
เพศ (sex) [ ] ชาย (male) [ ] หญิง (female) สัญชาติ [ ] ไทย (Thai) [ ] ไม่ใช่ไทย ( Non Thai) ระบุ ...................
โรคร่วม [ ] HIV [ ] DM [ ] ตับ (liver disease) .................... [ ] ไต (renal disease) ..................... [ ] อื่นๆ
ประวัตกิ ารรักษาวัณโรค (previous TB Rx) [ ] ไม่เคยรักษา (no) [ ] เคยรักษามาก่อน (yes) ระบุสตู ร เวลาตามล�ำดับ
วันที่ ........................ ถึงวันที่ .......................... [ ] …. HRZE/…. HR
วันที่ ........................ ถึงวันที่ .......................... [ ] …. SHRZE/…. HRZE/…. HRE
วันที่ ........................ ถึงวันที่ .......................... [ ] …. Km Lfx Eto Cs PAS/ …. Lfx Eto Cs PAS
วันที่ ........................ ถึงวันที่ .......................... [ ] ระบุ................................................................................................
วันที่ ........................ ถึงวันที่ .......................... [ ] ระบุ................................................................................................
วันที่ ........................ ถึงวันที่ .......................... [ ] ระบุ................................................................................................
วันที่ ........................ ถึงวันที่ .......................... [ ] ระบุ................................................................................................
ผลเสมหะ (AFB, culture) ช่วง 6 เดือนล่าสุด .........................................................................................................
ผลการทดสอบความไวของยาต้านวัณโรค (Drug susceptibility test)
วันที่เก็บเสมหะ

อวัยวะที่เป็นวัณโรค
ประเภทของ XDR-TB

ยาที่มีผล resistant

ยาที่มีผล
susceptible

วิธีการตรวจ (method)

หน่วยตรวจ (Lab)

[ ] ปอด (Pulmonary TB) [ ] นอกปอด (Extrapulmonary TB) ระบุ...............
[ ] new [ ] relapse [ ] TAF [ ] TALF [ ] TI [ ] other

ขอรับสนับสนุนยาดังนี้
[ ] XDR regimen ประกอบด้วย Capreomycin, Moxifloxacin, Linezolid, Clofazimine, Bedaquiline
[ ] บางตัว คือ [ ] Capreomycin [ ] Moxifloxacin [ ] Linezolid [ ] Clofazimine [ ] Bedaquiline
[ ] Delamanid
แพทย์ผู้รักษาชื่อ.................................................. มือถือ.................................. e-mail………..............…………………..
เภสัชกร ชื่อ......................................................... มือถือ.................................. e-mail……………………............…….…
เจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรค ชื่อ ................................ มือถือ................................... e-mail………............…………….………
วันที่ส่งข้อมูล ..................................................

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฉบับล่าสุดได้ที่เว็บไซต์สำ�นักวัณโรค
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3. ค�ำแนะน�ำการกรอกแบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนยาส�ำหรับรักษา difficult to treat
MDR/Pre XDR-TB และ XDR-TB
แบบตรวจสอบการเข้าเกณฑ์การคัดเลือกผูป้ ว่ ยทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุนยา มีเกณฑ์ทงั้ หมด 7 ข้อ
ให้ท�ำเครื่องหมายถูก (¸) ตามความจริงว่า ใช่หรือไม่ใช่
(ส�ำหรับข้อย่อยที่ 6 มีแผนการดูแลผูป้ ว่ ยเพือ่ ให้ได้รบั การรักษาทีต่ อ่ เนือ่ งจนสิน้ สุดการรักษา
คือให้แสดงแผนการดูแลผู้ป่วย ทั้งระดับ สคร.--> สสจ.--> รพ.--> รพสต. (DOT อย่างไร)
และในแต่ละระดับ
มีผู้รับผิดชอบใครบ้าง ท�ำหน้าที่อะไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน คือผู้ป่วยรักษาหาย
อาจจะเป็นในรูปแบบ flow chart หรือ ค�ำอธิบายก็ได้)
1. แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนยา (Request form) กรุณาพิมพ์ข้อมูลอย่าง
ละเอียด ตัง้ แต่เริม่ รักษาครัง้ แรกจนถึงปัจจุบนั ตามล�ำดับเวลา (save และส่งเป็นไฟล์ word)
2. รวบรวมไฟล์ภาพรังสีทรวงอกทั้งหมด รวมทั้ง imaging อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณา (ถ้ามี) โดยให้ชอื่ ไฟล์หรือภาพมีวนั ทีถ่ า่ ยภาพรังสีทรวงอกด้วย บันทึกไฟล์ลง
ในแผ่น CD
3. รวบรวมและล�ำดับวันที่ของผลการตรวจเสมหะและการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ
ที่ส�ำคัญ กรุณาพิมพ์ผลในแบบฟอร์มฯ และ scan รายงานผลตรวจเสมหะ (เฉพาะ
ผล culture, identification, DST, molecular test) ลงในแผ่น CD ด้วย
4. ส่งเอกสารตามข้อ 1 – 4 และแผ่น CD พร้อมหนังสือราชการ ไปที่
“ส�ำนักวัณโรค 116 ถนนสุดประเสริฐ บางโคล่ บางคอแหลม กทม. 10120”
5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสนจิตร์ พงษ์พานิช โทรศัพท์ 084 1400145 email:
sonjit33@gmail.com หรือ คุณลัดดาวัลย์ ปัญญา โทรศัพท์ 081 8864760 email:
laddawan126@hotmail.com หรือผู้ประสานงานวัณโรคระดับเขต หรือผู้ประสาน
งานวัณโรคระดับจังหวัดของท่าน
6. ถ้าได้รับอนุมัติยา ส�ำนักวัณโรคจะจัดส่งยาให้ สอบถามข้อมูลยาได้ที่
เภสัชกรหญิงพิริยา เหรียญไตรรัตน์
โทรศัพท์ 089 6987607 email: piriya_ji8@hotmail.com
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แบบตรวจสอบการเข้าเกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยที่จะได้รับการสนับสนุนยา
ส�ำหรับรักษา difficult to treat MDR/Pre XDR-TB และ XDR-TB
เกณฑ์
1) มีผลยืนยันวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน
1.1 เป็น XDR-TB
1.2 เป็น difficult to treat MDR
1.3 เป็น Pre XDR-TB แต่มียาที่ยังไวอยู่หรือยาที่ยังไม่เคยใช้ น้อยกว่า 4
รายการ
2) ผูป้ ว่ ยยินดีและสมัครใจรับการรักษาตามสูตรยา จนครบก�ำหนด พร้อมลงชือ่
ในแบบฟอร์มข้อตกลงการรักษาวัณโรคดื้อยา (หลังจากที่อนุมัติยาแล้ว)
3) ผูป้ ว่ ยมีความพร้อมในการรับการรักษาโดยใช้ DOT เข้มข้นตลอดการรักษา
รวมทั้งยินยอมให้มีการเยี่ยมบ้าน
4) ไม่มีข้อบ่งห้ามในการใช้ยา ตามความเห็นของแพทย์ผู้รักษา
5) สามารถจัดหาทีมหรือมีทีมสหวิชาชีพดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ร่วมกับการ
ปรึกษาคณะผู้เชี่ยวชาญฯ
6) มีแผนการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการรักษาที่ต่อเนื่องจนสิ้นสุดการรักษา
7) มีผรู้ บั ผิดชอบและรายงานความก้าวหน้าในการรักษาและการเฝ้าระวังเชิงรุก
ด้านความปลอดภัยทางยาอย่างสม�่ำเสมอต่อคณะผู้เชี่ยวชาญฯ ทุกเดือน
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ค�ำตอบ
ใช่

ไม่ใช่

แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนยา (Request form)
(1) หน่วยงานที่ให้การรักษา (Responsible health facilities)
ชื่อศูนย์ XDR center (Hospital for consultation):
ชื่อโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วย (Hospital for treatment):
ชื่อ รพ.สต.ที่ฉีดยาและท�ำ DOT ให้ผู้ป่วย (Sub-district Heath Promotion Hospital for drug injection and DOT):
(2) ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย (Patient details):
ชื่อ -นามสกุล (Name-Surname) :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
เบอร์โทร :
[ ] OPD case HN: [ ] IPD case AN:
เพศ (gender) [ ] ชาย (male) [ ] หญิง (female)

เลขทีบ่ ตั รประจ�ำตัวประชาชน (ID number) [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ]

วันเดือนปีพ.ศ.ที่เกิด (date of birth) _ _/_ _/_ _

อายุ ณ วันที่เริ่มรักษา (age).............. ปี (year)...............เดือน (month)

สัญชาติ (nationality)

[ ] ไทย (Thai)

[ ] อื่นๆ ระบุ (other specify)..............

ประเภทของการดื้อยา
(classification of drug resistance)

[ ] MDR
[ ] Pre-XDR
[ ] อื่นๆ ระบุ (other specify) ………………..........

[ ] XDR-TB

อวัยวะที่เป็นวัณโรค
(organs with disease)

[ ] วัณโรคปอด (Pulmonary TB)
[ ] วัณโรคนอกปอด (Extra pulmonary TB)
- ระบุต�ำแหน่ง (specify site) .........................................

โปรดระบุ ICD10.........................

HIV status

[ ] negative

น�้ำหนัก (weight) ........ กิโลกรัม (kg)

ความสูง (height) ................ เซนติเมตร (cm)

โปรดระบุ ICD10.........................

[ ] positive

[ ] unknown

ประวิตกิ ารแพ้ยา/อาการไม่พงึ ประสงค์ [ ] ไม่มี (No)
[ ] มี (Yes, specify drug name & ADR) โปรดระบุชอื่ ยาและอาการ
(history of drug allergy/ADR)
..............................................................................................................................................
ตั้งครรภ์ (pregnancy)

[ ] ไม่ใช่ (No)

[ ] ใช่ (Yes) อายุครรภ์ (GA) ............สัปดาห์ (week)

ก�ำลังให้นมบุตร (breastfeeding)

[ ] ไม่ใช่ (No)

[ ] ใช่ (Yes)

ดื่มแอลกอฮอล์
(alcohol drinking)

[ ] ไม่ใช่ (No )
[ ] ดื่ม ≤ 1 เดือน (<1 month) [ ] ดื่ม ..........ครั้งต่อสัปดาห์ (times per week)

สูบบุหรี่ (smoking)

[ ] ไม่สูบ (No)
[ ] สูบจ�ำนวน <10 มวน/วัน (moderate smoker)

ใช้สารเสพติด (drug abuse)

[ ] ไม่ใช่ (No)

โรคประจ�ำตัวในปัจจุบัน
(current underlying diseases)

[ ] ไม่มี ( No )
[ ] มี (Yes) (เลือกได้หลายข้อ choose more than 1 choice)
mเบาหวาน (diabetes mellitus) mความดันโลหิตสูง (hypertension)mหัวใจเต้นผิดจังหวะ (cardiac arrhythmia)
mโลหิตจาง (anemia) mตับอักเสบ/ตับแข็ง (hepatitis/cirrhosis) mไตเสื่อม (renal insufficiency)
mลมชัก (epilepsy) mจิตเวช (psychosis) mธัยรอยด์ผิดปกติ (thyroid dysfunction) mอื่นๆ ระบุ Other...………

[ ] ใช่ (Yes)

[ ] สูบจ�ำนวน >10 มวน/วัน (heavy smoker)
[ ] ไม่ทราบ (Unknown)

(3) ข้อมูลการใช้ยาอื่นๆ หรือยาโรคประจ�ำตัวจนถึงปัจจุบัน ยกเว้นยารักษาวัณโรค (current medications other than anti-TB drugs)
รายชื่อยา
(drug name)

ขนาดยา (มิลลิกรัมต่อวัน)
dose (mg/day)

ความถี่, การให้ยา
(frequency, route)

วันที่เริ่มยา
start date

วันที่หยุดยา
stop date

ยังใช้ต่อเนื่อง
continue using

... ครั้ง/วัน … วัน/สัปดาห์ กิน/IM/IV

_ _ /_ _ /_ _

_ _ /_ _ /_ _

        [    ]  

... ครั้ง/วัน … วัน/สัปดาห์ กิน/IM/IV

_ _ /_ _ /_ _ _

_ _ /_ _ /_ _

        [    ]      

... ครั้ง/วัน … วัน/สัปดาห์ กิน/IM/IV

_ _ /_ _ /_ _

_ _ /_ _ /_ _

        [    ]  

... ครั้ง/วัน … วัน/สัปดาห์ กิน/IM/IV

_ _ /_ _ /_ _

_ _ /_ _ /_ _

        [    ]         

... ครั้ง/วัน … วัน/สัปดาห์ กิน/IM/IV

_ _ /_ _ /_ _

_ _ /_ _ /_ _

        [    ]  
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4) ประวัติการรักษาตั้งแต่เริ่มรักษาวัณโรคครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน (ทุกครั้งที่ผู้ป่วยมารพ. โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนขนาดยาหรือเปลี่ยนยาแม้เพียงตัวเดียว
Medical history since the first treatment until now (every visit particularly when changing of drug dose or item even for only one drug)
วันเดือนปี
(date)
วันที่ส่งตรวจ
เสมหะและวัน
ที่ได้รับผล

ข้อมูลทางคลินิกรวมผลภาพ
รังสีทรวงอก(ระบุว่าดีขึ้น/
เหมือนเดิม/เลวลง) และผล
การตรวจอื่นๆ เช่น ผลเลือด
การ ได้ยิน การมองเห็น ECG
(clinical data + CXR +
other tests + ECG)

น�้ำหนัก
(กก.)
(Body
weight
in kg)

AFB

การเพาะ
เชื้อและ
แยกชนิด
(Culture
&
Identification)

การทดสอบความ
ไวต่อยา ระบุวิธี
และผล
(DST method
& result)

ยาที่ได้รับ
ขนาดยาที่ได้
รับต่อวัน
(drug,
mg/day)
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ความสม�ำ่ เสมอ
ในการฉีด/กิน
ยา การท�ำ
DOT
การขาดยา
(adherence,
DOT)

หมายเหตุ
(note)

แนวทางการดูแลผูป้ ว่ ยต่อเนือ่ ง โดยทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลและภาคีเครือข่าย [Care plan]
กิจกรรม

หน่วยงาน/ต�ำแหน่ง

ระดับเขต
ระดับจังหวัด
ระดับโรงพยาบาล
ตรวจ AFB, เก็บเสมหะส่ง
culture
ตรวจ lab
Chest Xray
ตรวจ EKG
ตรวจการมองเห็น การได้ยิน
แพทย์ผู้ดูแลรักษา
ดูแลเรื่องยาและการเฝ้าระวังเชิง
รุกด้านความปลอดภัยจากการ
ใช้ยา
(active pharmacovigilance)
ประสานงาน ติดตามความก้าว
หน้า (คลินิกวัณโรค/เวชกรรม
สังคม/เวชปฏิบัติครอบครัว)

ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ

หมายเลขมือถือ

อีเมล

สคร. ......................
สสจ........................
รพ..........................
รพ..........................
รพ..........................
รพ..........................
รพ..........................
แพทย์
เภสัชกร

คลินิกวัณโรค
เวชกรรมสังคม
เวชปฏิบัติครอบครัว
พยาบาล IC
โภชนากร
นักสังคมสงเคราะห์
นักจิตวิทยา

การดูแลด้าน IC
การดูแลด้านโภชนาการ
การดูแลด้านสังคมสงเคราะห์
การดูแลด้านจิตใจ
อื่นๆ
สถานที่ที่ฉีดยา
สถานที่ที่ท�ำ DOT ส�ำหรับยากิน
ระดับชุมชนและครอบครัว
สนับสนุน ดูแลต่อเนื่อง
อสม.
ผู้น�ำ/แกนน�ำชุมชน
ญาติ ระบุ................
อื่นๆ ระบุ................
ส่งข้อมูลความก้าวหน้าให้ส�ำนัก
วัณโรคทุกเดือน

จากการทบทวนประวัติการรักษาวัณโรคในอดีต ยาที่น่าจะดื้อแล้ว
…………………………………………………………………………………………………………………………
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รายการยารักษาวัณโรค ใหม่ทจ่ี ะขอการสนับสนุนจากสำ�นักวัณโรค
(ถ้าเลือกข้อ 2-6 สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
® 1. XDR regimen ประกอบด้วยยา  Capreomycin, Moxifloxacin, Linezolid, Clofazimine, Bedaquiline
® 2. Capreomycin
® 3. Moxifloxacin
® 4. Linezolid
® 5. Clofazimine
® 6. Bedaquiline
ชือ่ ผูบ้ นั ทึก.............................................................. ตำ�แหน่ง ......................................................
------------------------------------------------------------------------------

(ส่วนของสำ�นักวัณโรค)
สรุปมติผเู้ ชีย่ วชาญ
[    ]  อนุมตั ิ ยาต่อไปนี้
[    ]  XDR regimen  
[    ] Capreomycin
[    ] Linezolid
[    ] Clofazimine
[    ] Moxifloxacin
[    ] Bedaquiline    
[     ] ไม่อนุมตั   ิ เหตุผล ............................................................................................................
[     ] ขอข้อมูลเพิม่ เติม ...........................................................................................................
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ภาคผนวก ค
อนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำ�คัญของโรคติดต่ออันตราย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๙ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น (13) ของข้ อ 1 แห่ ง ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2559
“(13) วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (Extensively drug - resistant tuberculosis
(XDR - TB)) เป็นวัณโรคที่มีการดื้อยา 4 ขนานร่วมกัน ได้แก่ ไอโซไนอะซิด (Isoniazid) ไรแฟมพิซิน
(Rifampicin) กลุ่มยาฟลูออโรควิโนโลน (Fluoroquinolones) และกลุ่มยาทางเลือกที่สองที่เป็นยาชนิดฉีด
(Second - line injectable drugs) มีอาการไอเรื้อรังหรือไอเป็นเลือด เบื่ออาหาร น้ําหนักลด อ่อนเพลีย
มีไข้ เจ็บหน้าอก หอบเหนื่อย สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการระบบ
การหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

85

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้ง ในกรณีที่มีโรคติดต่อ
อันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๑๖ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย
โรคติดต่อที่ตอ้ งเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น
พ.ศ. 2560
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๗ (๑) และมาตรา ๓๑ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตรายเกิดขึ้นหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดขึ้น และพบผู้ที่เป็นหรือ
มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ดังนี้
(๑) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็น
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายเกิดขึ้นในบ้าน
(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ
อันตรายเกิดขึ้นในสถานพยาบาล
(๓) ผู้ทําการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร ในกรณีที่ได้มีการชันสูตร
ทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่ามีหรืออาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่ออันตราย
(๔) เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายเกิดขึ้นในสถานที่นั้น
การแจ้งตาม (๑) หรือ (๔) ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นข้าราชการสังกัด
กรมควบคุมโรคในราชการบริหารส่วนกลางหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ภายในสามชั่วโมง
นับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือตกอยู่ใน
สถานการณ์ที่ไม่อาจแจ้งภายในสามชั่วโมงได้ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดังกล่าวทันที
ที่สามารถกระทําได้
การแจ้ ง ตาม (๒) หรื อ (๓) ให้ แ จ้ ง ต่ อ เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ซึ่ ง เป็ น ข้ า ราชการ
สังกัดกรมควบคุมโรคในราชการบริหารส่วนกลางภายในสามชั่วโมงนับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือที่ได้มีการชันสูตรทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่ามีหรือ
อาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่ออันตราย แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ เ ป็ น การแจ้ ง ต่ อ เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติด ต่ อ ในพื้ น ที่ เมื่ อ เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม
โรคติดต่อในพื้นที่ได้รับแจ้งแล้ว ให้แจ้งโดยวิธีการทางโทรศัพท์ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็น
ข้า ราชการสั ง กั ด กรมควบคุ ม โรคในราชการบริ ห ารส่ ว นกลางภายในหนึ่ ง ชั่ ว โมงนั บ แต่ ที่ ต นได้ รั บ แจ้ ง
เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจแจ้งโดยวิธีการทางโทรศัพท์ได้ ให้ดําเนินการ
ตามวิธีการหนึ่งวิธีการใดที่กําหนดไว้ในข้อ 6 ตามสมควรแก่กรณี
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ข้อ 2 ในกรณีที่มีโรคระบาดเกิดขึ้ นหรือ มีเหตุ สงสั ยว่าเกิดขึ้น และพบผู้ที่เป็ นหรือ มีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั้น ดังนี้
(๑) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็น
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดเกิดขึ้นในบ้าน
(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด
เกิดขึ้นในสถานพยาบาล
(๓) ผู้ทําการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร ในกรณีที่ได้มีการชันสูตร
ทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่ามีหรืออาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคระบาด
(๔) เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดเกิดขึ้นในสถานที่นั้น
การแจ้งตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ภายใน
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือที่ได้มีการชันสูตรทางการแพทย์
หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่ามีหรืออาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคระบาด แล้วแต่กรณี
การแจ้งตาม (๑) หรือ (๔) ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจแจ้งภายใน
ยี่สิบสี่ชั่วโมงได้ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดังกล่าวทันทีที่สามารถกระทําได้
ข้อ 3 ในกรณีที่มีโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเกิดขึ้นหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดขึ้น และพบผู้ที่เป็น
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อที่ต้อง
เฝ้าระวังในเขตจังหวัด หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสังกัดสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร กรณีที่
พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังในเขตกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ดังนี้
(1) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ
ที่ต้องเฝ้าระวังเกิดขึ้นในสถานพยาบาล
(2) ผู้ทําการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร ในกรณีที่ได้มีการชันสูตร
ทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่ามีหรืออาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
การแจ้งตาม (๑) หรือ (2) ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามวรรคหนึ่งภายใน
เจ็ดวันนับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือที่ได้มีการชันสูตร
ทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่ามีหรืออาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามแบบที่อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศกําหนด
ข้อ 4 กรณีการแจ้งตามข้อ 1 (๒) หรือ (๓) หากผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล หรือผู้ทํา
การชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตรนั้นเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และเป็น
ผู้พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือเป็นผู้ตรวจพบว่ามีหรืออาจมีเชื้ออันเป็น
เหตุ ข องโรคติ ด ต่ อ อั น ตราย ให้ เ จ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ดั ง กล่ า วแจ้ ง โดยวิ ธี ก ารทางโทรศั พ ท์
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ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรคในราชการบริหารส่วนกลาง
ภายในสามชั่วโมงนับแต่ที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือที่ได้มีการชันสูตร
ทางการแพทย์ หรื อ ทางการสัต วแพทย์ต รวจพบว่ามีหรื อ อาจมีเชื้ อ อั นเป็น เหตุ ของโรคติดต่ อ อั น ตราย
เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจแจ้งโดยวิธีการทางโทรศัพท์ได้ ให้ดําเนินการ
ตามวิธีการหนึ่งวิธีการใดที่กําหนดไว้ในข้อ 6 ตามสมควรแก่กรณี
ข้อ 5 กรณีการแจ้งตามข้อ 2 (2) หรือ (3) หากผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล หรือผู้ทํา
การชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตรนั้นเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และเป็น
ผู้พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือเป็นผู้ตรวจพบว่ามีหรืออาจมีเชื้ออันเป็นเหตุ
ของโรคระบาด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดังกล่าวแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็น
ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรคในราชการบริหารส่วนกลาง ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ทพี่ บผู้ที่เป็นหรือ
มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า เป็ น โรคระบาด หรื อ ที่ ไ ด้ มี ก ารชั น สู ต รทางการแพทย์ ห รื อ ทางการสั ต วแพทย์
ตรวจพบว่ามีหรืออาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคระบาด เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือตกอยู่ในสถานการณ์
ที่ไม่อาจแจ้งโดยวิธีการทางโทรศัพ ท์ได้ ให้ดําเนิ นการตามวิธีการหนึ่งวิธีการใดที่กําหนดไว้ในข้อ 6
ตามสมควรแก่กรณี
ข้อ 6 การแจ้ ง ตามข้ อ 1 ข้ อ 2 และข้ อ 3 ให้ ดํ า เนิ น การตามวิ ธี ก ารหนึ่ ง วิ ธี ก ารใด
ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งโดยตรงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
(๒) แจ้งทางโทรศัพท์
(๓) แจ้งทางโทรสาร
(๔) แจ้งเป็นหนังสือ
(๕) แจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(๖) วิธีการอื่นใดที่อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศกําหนดเพิ่มเติม
ข้อ 7 การแจ้งตามข้อ 1 (๑) หรือ (๔) และข้อ 2 (๑) หรือ (๔) เมื่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อได้ รับแจ้งจากบุคคลดังกล่าวแล้ว ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ บันทึ กข้อ มูล ไว้
ตามแบบที่อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศกําหนด
การแจ้งตามข้อ 1 (2) หรือ (3) ข้อ 2 (2) หรือ (3) ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ให้แจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามแบบที่อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศกําหนด
ให้ อ ธิ บ ดี ก รมควบคุ ม โรคจั ด ทํ า และเผยแพร่ คู่ มื อ เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชน
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ 8 การแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อ 6 อย่างน้อย
ให้มีรายละเอียด ดังนี้
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๑๖ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

(๑) กรณีผู้แจ้งเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาล ให้แจ้งชื่อ
และที่อยู่ของตน ความสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อ
ที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด ชื่อ อายุ เพศ สัญชาติ ที่อยู่ปัจจุบันหรือสถานที่ที่ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดพักรักษาตัวอยู่ วันที่เริ่ม
เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด และ
อาการสํ าคัญของผู้ที่เป็น หรือมี เหตุ อันควรสงสัย ว่าเป็นโรคติดต่ ออันตราย โรคติดต่ อ ที่ต้ องเฝ้าระวั ง
หรือโรคระบาด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นแพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาล ให้แจ้งการวินิจฉัยโรคขั้นต้น
ประเภทของผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือ
โรคระบาด และผลการรักษาเพิ่มเติมด้วย
(๒) กรณีผู้แจ้งเป็นผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ให้แจ้งชื่อ ที่อยู่ และสถานที่ทํางานของตน
ชื่อ อายุ เพศ สัญชาติ ที่อยู่ปัจจุบันหรือสถานที่ที่ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย
โรคติ ด ต่ อ ที่ ต้ อ งเฝ้ า ระวั ง หรื อ โรคระบาดพั ก รั ก ษาตั ว อยู่ วั น ที่ เ ริ่ ม เป็ น หรื อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า
เป็นโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด วันแรกรับไว้รักษา การวินิจฉัยโรคขั้นต้น
ประเภทและอาการสําคัญของผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
หรือโรคระบาด และผลการรักษา
(๓) กรณีผู้แจ้งเป็นผู้ทําการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร ให้แจ้งชื่อ
ที่อยู่ และสถานที่ทํางานของตน ชื่อ อายุ เพศ สัญชาติ ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
เป็นโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด ชื่อ ที่อยู่ และสถานที่ทํางานของ
ผู้ส่งวัตถุตัวอย่าง การวินิจฉัยโรคขั้นต้น และผลการชันสูตร
(๔) กรณีผู้แจ้งเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด ให้แจ้งชื่อ ที่อยู่
และสถานที่ทํางานของตน ความสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ อันตราย
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด ชื่อ อายุ เพศ สัญชาติ ที่อยู่ปัจจุบัน และอาการสําคัญของ
ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด
ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง แต่งตัง้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราช
บัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มกราคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
(๔) สาธารณสุขนิเทศก์
(๕) ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรค ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้
(๕.๑) อธิบดีกรมควบคุมโรค
(๕.๒) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
(๕.๓) ผู้อํานวยการสถาบันบําราศนราดูร
(๕.๔) ผู้อํานวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(๕.๕) ผู้อํานวยการสถาบันราชประชาสมาสัย
(๕.๖) ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒
(๕.๗) ผู้อํานวยการสํานักระบาดวิทยา
(๕.๘) ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อทั่วไป
(๕.๙) ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
(๕.๑๐) ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
(๕.๑๑) ผู้อํานวยการสํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
(๕.๑๒) ผู้อํานวยการสํานักวัณโรค
(๕.๑๓) ข้าราชการสังกัดสํานักระบาดวิทยาหรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ
หรือปฏิบัติราชการในสํานักระบาดวิทยา ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้
(๕.๑๓.๑) นายแพทย์ ระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป
(๕.๑๓.๒) นายสัตวแพทย์ ระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป
(๕.๑๓.๓) นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มกราคม ๒๕๖๐

(๖) ข้าราชการสังกัดกรมการแพทย์ ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้
(๖.๑) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
(๖.๒) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี
(๖.๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเลิดสิน
(๖.๔) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสงฆ์
(๖.๕) ผู้อํานวยการสถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ
(๖.๖) ผู้อํานวยการสถาบันพยาธิวิทยา
(๖.๗) ผู้อํานวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
(๖.๘) ผู้อํานวยการสถาบันโรคผิวหนัง
(๖.๙) ผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ข้อ ๒ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอํานาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
(๒) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป
(๔) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชน
(๕) สาธารณสุขอําเภอหรือสาธารณสุขกิ่งอําเภอ
(๖) ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้
(๖.๑) นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๖.๒) นายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๖.๓) นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๖.๔) พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๖.๕) เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป
(๖.๖) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป
ข้อ ๓ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอํานาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒) นายอําเภอ
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มกราคม ๒๕๖๐

ข้อ ๔ ให้ ข้ า ราชการสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานครซึ่ ง ดํา รงตํ า แหน่ ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น เจ้ า พนั ก งาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอํานาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร
(๓) ผู้อํานวยการสํานักการแพทย์
(๔) รองผู้อํานวยการสํานักการแพทย์
(๕) ผู้อํานวยการสํานักอนามัย
(๖) รองผู้อํานวยการสํานักอนามัย
(๗) ผู้อํานวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สังกัดสํานักอนามัย
(๘) หัวหน้ากลุ่มงานระบาดวิทยา กองควบคุมโรคติดต่อ สังกัดสํานักอนามัย
(๙) ผู้อํานวยการศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดสํานักอนามัย
(๑๐) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราช
บัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) เป็นผู้มีประสบการณ์การทํางานด้านระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุม
โรคติดต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
(๒) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
(๓) เป็นผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม (Field Epidemiology Training Program
: FETP)
(๔) เป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การอบรมหลั ก สู ต รระบาดวิ ท ยาภาคสนาม สํ า หรั บ แพทย์ หั ว หน้ า ที ม
และผู้สอบสวนหลัก
(๕) เป็นผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
สําหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก (Field Epidemiology and Management Training : FEMT)
(๖) เป็นผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม
(๗) เป็นผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรอื่นใดที่กรมควบคุมโรคกําหนดหรือที่กรมควบคุมโรครับรอง
ข้อ ๒ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขซึ่งมิใช่ข้ าราชการสังกัดกรมควบคุมโรค
ตามข้อ ๑ ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตน
มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) เป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ ก ารทํ า งานด้ า นระบาดวิ ท ยา การเฝ้ า ระวั ง การป้ อ งกั น
หรือการควบคุมโรคติดต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
(๒) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
(๓) เป็นผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม (Field Epidemiology Training Program
: FETP)
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(๔) เป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การอบรมหลั ก สู ต รระบาดวิ ท ยาภาคสนาม สํ า หรั บ แพทย์ หั ว หน้ า ที ม
และผู้สอบสวนหลัก
(๕) เป็นผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
สําหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก (Field Epidemiology and Management Training : FEMT)
(๖) เป็นผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม
(๗) เป็นผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรอื่นใดที่กรมควบคุมโรคกําหนดหรือที่กรมควบคุมโรครับรอง
ข้อ ๓ หลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามข้อ ๑ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) และข้อ ๒ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ต้องเป็นหลักสูตร
การฝึกอบรมที่กรมควบคุมโรคกําหนดหรือที่กรมควบคุมโรครับรอง โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(๑) หลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมควบคุมโรคกําหนด หมายถึง หลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะที่
กรมควบคุมโรคเป็นผู้จัดการฝึกอบรม
(๒) หลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมควบคุมโรครับรอง หมายถึง หลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมควบคุมโรค
เป็นผู้จัดการฝึกอบรมหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่สถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกําไรและดําเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข
เป็นผู้จัดการฝึกอบรมโดยกรมควบคุมโรคเป็นผู้ให้การรับรอง
กรณี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ องค์ ก รพั ฒ นาเอกชนซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกําไรและดําเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข ประสงค์ที่จะจัดการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่กําหนดไว้ในข้อ ๑ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) และข้อ ๒ (๓) (๔) (๕)
(๖) และ (๗) ให้สถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์
ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกําไรและดําเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข ส่งร่างหลักสูตรการฝึกอบรมมายัง
กรมควบคุมโรคเพื่อพิจารณาและให้การรับรองก่อน จึงจะสามารถจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนั้นได้
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการหรือออกคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
พ.ศ. 2560
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ (๒) และมาตรา ๓๔ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕58 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“คําสั่ง” หมายความว่า คําสั่งตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ข้อ 2 เมื่อเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในเขตพื้นที่ใด
ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคําสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบเพื่อดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรค
ตามคําสั่งของตน คําสั่งต้องทําเป็นหนังสือ โดยหนังสือคําสั่งให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 3 คําสั่งให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป
ข้อ 4 ให้ เ จ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ แจ้ ง คํ า สั่ ง ต่ อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ท ราบ โดยวิ ธี ก าร
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ถ้าได้ส่งไปยังภูมิลําเนาของผู้รับให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้ง
ตั้งแต่ในขณะที่หนังสือคําสั่งไปถึง ทั้งนี้ ในกรณีที่ได้มีการให้ที่อยู่กับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อไว้แล้ว
การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิลําเนาของผู้รับแล้ว
(2) การแจ้งโดยวิธีให้บุคคลนําหนังสือคําสั่งไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนําไปส่งไม่พบผู้รับ
หากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทํางานในสถานที่นั้น หรือหากได้วางหรือปิดหนังสือ
คําสั่งนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้น ต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่มีเขตอํานาจ
เหนือท้องที่นั้น ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ขอให้ไปด้วยเพื่อเป็นพยาน ให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งแล้ว
(3) การแจ้งโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นผู้นําหนังสือคําสั่งไปส่งด้วยตนเอง ถ้าผู้รับ
ไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนําไปส่งไม่พบผู้รับ หากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทํางาน
ในสถานที่นั้น หรือหากได้วางหรือปิดหนังสือคําสั่งนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้น ต่อหน้า
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่มีเขตอํานาจเหนือท้องที่นั้น ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ขอให้
ไปด้วยเพื่อเป็นพยาน ให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งแล้ว
ข้อ 5 กรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน การแจ้งคําสั่งจะใช้วิธีการส่งทางเครื่องโทรสาร หรือวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนในการได้ส่งคําสั่งนั้น และต้องจัดส่งหนังสือคําสั่งตัวจริง
โดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามข้อ 4 ให้แก่ผู้รับในทันทีที่อาจจะกระทําได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งคําสั่ง
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เป็นหนังสือตามวันและเวลาที่ปรากฏในหลักฐานดังกล่าว เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รับหรือได้รับ
ก่อนหรือหลังจากนั้น
ข้อ 6 กรณีมีเหตุอื่นใดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทําให้
การออกคําสั่งไม่เป็นกลาง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อผู้นั้นจะทําการออกคําสั่งในเรื่องนั้นไม่ได้ และ
ต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ ตนขึ้ น ไปชั้ น หนึ่ ง ทราบ ทั้ ง นี้ ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของผู้ นั้ น มี คํ า สั่ ง
โดยไม่ชักช้าว่าผู้นั้นมีอํานาจในการออกคําสั่งในเรื่องนั้นได้หรือไม่
ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัยสาธารณะหรือประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตุที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน
ข้อ 7 ถ้าปรากฏภายหลังว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามหรือการแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ผู้นั้นต้องพ้นจากตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ ให้ถือว่าการพ้นจากตําแหน่งเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอํานาจหน้าที่ของตนตามประกาศนี้
ข้อ 8 ภายหลังได้แจ้งคําสั่งให้บุคคลผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งแล้ว ให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อมีอํานาจในการเข้าดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งของตนได้ตาม
สมควรแก่ ก รณี ถ้ า ผู้ อ ยู่ ใ นบั ง คั บ ของคํ า สั่ ง ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ให้ เ จ้ า พนั ก งานควบคุ ม
โรคติดต่อเข้าดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคด้วยตนเองได้ทันที
การดํ า เนิ น การป้ อ งกั น หรื อ ควบคุ ม โรคตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามแนวปฏิ บั ติ ที่ อ ธิ บ ดี
กรมควบคุมโรคประกาศกําหนด
ข้อ 9 ก่อนเข้าดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคตามข้อ 8 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
อาจมี คํ าเตื อ นเป็ น หนั ง สื อให้ ผู้ อ ยู่ ใ นบัง คั บ ของคํ าสั่ง ต้ อ งกระทํา หรื อ ละเว้ น กระทํ า ตามคํ า สั่ ง ภายใน
ระยะเวลาที่ กํ า หนดตามสมควรแก่ ก รณี และให้ ร ะบุ วิ ธี ก ารที่ เ จ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ จะใช้
ดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคให้ชัดเจน โดยจะส่งไปพร้อมกับคําสั่งด้วยก็ได้ หนังสือคําเตือ น
ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ให้ นํ า ความในข้ อ 4 และข้ อ 5 มาใช้ บั ง คั บ กั บ การแจ้ ง หนั ง สื อ คํ า เตื อ นตามวรรคหนึ่ ง
โดยอนุโลม
ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเข้าดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคตามที่กําหนดไว้
ในคําเตือนตามข้อ 9 โดยต้องทําเท่าที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคําสั่ง และให้กระทบกระเทือน
ผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งน้อยที่สุด
ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอํานาจเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อใช้
ดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคได้ ในกรณีที่ปรากฏว่าวิธีการซึ่งใช้ในการดําเนินการที่กําหนดไว้ในคําเตือน
ตามข้อ 9 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
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เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๗ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งไม่ยินยอมหรือต่อสู้ขัดขวางการดําเนินการ หรือผู้อยู่ในบังคับของคําสั่ง
ไม่ อ ยู่ แ ต่ มี เ หตุ จํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว นหรื อ มี ก รณี ฉุ ก เฉิ น อย่ า งยิ่ ง หรื อ มี เ หตุ ที่ ก่ อ หรื อ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตราย
อย่างร้ายแรงแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอํานาจ
เข้าดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคได้ตามสมควรแก่กรณี โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อชอบ
ที่จะขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่มีเขตอํานาจเหนือท้องที่นั้นไปร่วมดําเนินการด้วยก็ได้
ข้อ 11 กรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนหรือมีกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ต้ อ งเข้ า ดํ า เนิ น การป้ อ งกั น หรื อ ควบคุ ม โรคเพื่ อ มิ ใ ห้ เ กิ ด การกระทํ า ที่ ฝ่ า ฝื น มาตรา ๓๔
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ ง เป็ น การกระทํ า ที่ ก่ อ หรื อ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตราย
อย่างร้ายแรงแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน หรือเป็นการกระทําที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัยสาธารณะหรือประโยชน์สาธารณะ ให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อเข้าดําเนินการโดยไม่ต้องออกคําสั่งตามข้อ 2 หรือมีคําเตือนตามข้อ 9 ก็ได้ โดยเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อชอบที่จะขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่มีเขตอํานาจเหนือท้องที่นั้นไปร่วม
ดําเนินการด้วยก็ได้
การดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกระทํา
โดยเท่าที่จําเป็น พอสมควรแก่กรณี และอยู่ภายในขอบเขตอํานาจหน้าที่ของตน
ข้อ 12 กรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ออกคําสั่งให้ผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งดําเนินการ
กําจัดความติดโรคหรือทําลายสิ่งใดที่มีเชื้อโรคติดต่อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคติดต่อ หรือ
ให้แก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ เมื่อผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งได้ดําเนินการตามคําสั่งของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคําสั่งเป็นหนังสือ
เพื่อยกเลิกคําสั่งตามข้อ 2 และให้แจ้งไปยังผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้น
ได้รับแจ้งเป็นต้นไป
หนังสือคําสั่งเพื่อยกเลิกคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ และให้นํา
ความในข้อ 4 และข้อ 5 มาใช้บังคับกับการแจ้งหนังสือคําสั่งเพื่อยกเลิกคําสั่งตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
ข้อ 13 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. 2560
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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แบบหนังสือ
คำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรดำเนินกำรหรือออกคำสั่ง
ของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560
คำสั่งเลขที่ ……………………………………..

เขียนที่ ....................................................................
วันที่ .......... เดือน ............................... พ.ศ. ....................

อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 34 แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 2 แห่งประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรดำเนินกำรหรือออกคำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
พ.ศ. 2560 ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)…….………………………………..………………..….. ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
สังกัด/หน่วยงำน ……………………………………………………………..………… ได้พบว่ำ  เกิดโรคติดต่ออันตรำย  เกิดโรคระบำด
 สงสัยว่ำเกิดโรคติดต่ออันตรำย  สงสัยว่ำเกิดโรคระบำด ได้แก่ โรค ……………………………………………………..……………….
ณ ...................................................................................................................................................................................................
จึงมีคำสั่งให้ (ชื่อ - นำมสกุล) ................................................................ อำยุ ........ปี สัญชำติ................ เพศ  ชำย  หญิง
เลขบัตรประจำตัวประชำชน/เลขที่หนังสือเดินทำง ................................................... หมำยเลขโทรศัพท์.....................................
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ตั้งอยู่เลขที่.................. หมู่บ้ำน/อำคำร .................................................... ถนน....................................
ตำบล/แขวง................................................อำเภอ/เขต........................................... จังหวัด..........................................................
ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(1)  มำรับกำรตรวจ  มำรับกำรรักษำ  มำรับกำรชันสูตรทำงกำรแพทย์  มำรับกำรสร้ำงเสริมภูมิคมุ้ กันโรค
ภำยในวันที่ .......... เดือน ............................... พ.ศ. ................ เวลำ....................น. ณ ...................................................
(2) เดินทำงมำที่ ............................................................................... เพื่อ  แยกกัก  กักกัน  คุมไว้สังเกต
ตั้งแต่วันที่ ......................... เดือน ........................................................ พ.ศ. .................. เวลำ.....................................น.
ถึงวันที่ ............................. เดือน ......................................................... พ.ศ. .................. เวลำ ....................................น.
(3) นำ (ชื่อ - นำมสกุล) ............................................................. อำยุ ............ปี สัญชำติ ................. เพศ  ชำย  หญิง
เลขบัตรประจำตัวประชำชน/เลขที่หนังสือเดินทำง ...........................................................................................................
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ตั้งอยู่เลขที่ ................ หมู่บ้ำน/อำคำร................................................. ถนน ..............................
ตำบล/แขวง ......................อำเภอ/เขต ........................จังหวัด .......................หมำยเลขโทรศัพท์ ...................................
เพื่อมำ  แยกกัก  กักกัน  คุมไว้สังเกต  รับกำรตรวจ  รับกำรรักษำ  รับกำรชันสูตรทำงกำรแพทย์
 รับกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ตั้งแต่วันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ. .............. เวลำ....................น. ถึงวันที่ .......... เดือน ..............................
พ.ศ. .................... เวลำ ...................น. ณ .......................................................................................................................
(4)  นำสัตว์ประเภท ................................................................................................................................... จำนวน ........................... ตัว
 มำรับกำรตรวจ  มำรับกำรรักษำ  มำรับกำรชันสูตรทำงกำรแพทย์  มำรับกำรป้องกันโรค
ภำยในวันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. .................. เวลำ....................น. ณ .......................................................
(5) ให้นำศพ (นำย/นำง/นำงสำว)…….…………............................  ซำกสัตว์ประเภท ..........................................................
ซึ่งตำยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำตำยด้วยโรค ................................................... ณ ...........................................................
 ไปรับกำรตรวจ  จัดกำรทำงกำรแพทย์  จัดกำรด้วยประกำรอื่นใด ระบุ ..........................................................
ภำยในวันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. .................. เวลำ....................น. ณ .......................................................
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 กำจัดควำมติดโรค/ทำลำย ………….………………………………………………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………….ที่มีหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีเชื้อโรค .................................
 แก้ไขปรับปรุงกำรสุขำภิบำลให้ถูกสุขลักษณะโดยกำร..............................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ภำยในวันที่ ............. เดือน .......................... พ.ศ. .............. เวลำ......................น. จนกว่ำเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
จะมีคำสั่งให้ยกเลิก

(7)

 กำจัดสัตว์/แมลง/ตัวอ่อนของแมลง ประเภท ...............................ที่เป็นสำเหตุของกำรเกิดโรค.....……………………
ภำยในวันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ....................ณ ....................................................................................

(8)

 ห้ำมกระทำกำร/ดำเนินกำร …………………………………………………………………………………………………………………………...
ตั้งแต่วันที่ ......................... เดือน ..................................................... พ.ศ. .................. เวลำ.....................................น.
ถึงวันที่ ............................. เดือน ...................................................... พ.ศ. .................. เวลำ ...................................น.
เนื่องจำกอำจก่อให้เกิดสภำวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอำจเป็นเหตุให้โรค ............................................................. แพร่ออกไป

(9)

 ห้ำมเข้ำไป/ออกจำก …............................…………………………………………………………………………………………………….
ตั้งแต่วันที่ ......................... เดือน ..................................................... พ.ศ. .................. เวลำ.....................................น.
ถึงวันที่ ............................. เดือน ...................................................... พ.ศ. .................. เวลำ ...................................น.

(10)  เข้ำไปใน (บ้ำน/โรงเรือน/สถำนที่ ) ........................................................................................... เลขที่ .........................
ตำบล/แขวง............................................... อำเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ...........................................
ตั้งแต่วันที่ ......................... เดือน ..................................................... พ.ศ. .................. เวลำ.....................................น.
ถึงวันที่ ............................. เดือน ...................................................... พ.ศ. .................. เวลำ ...................................น.
เพื่อเฝ้ำระวัง/ป้องกัน/ควบคุมมิให้มีกำรแพร่ของโรค.......................................................................................................
(11)  เข้ำไปในพำหนะ ประเภท ................................... ยี่ห้อ .............................. รุ่น ............................ สี ....................
หมำยเลขทะเบียน/หมำยเลข ............................................................ ที่มีหรือสงสัยว่ำมีโรค .........................................
ตั้งแต่วันที่ ......................... เดือน ..................................................... พ.ศ. .................. เวลำ.....................................น.
ถึงวันที่ ............................. เดือน ...................................................... พ.ศ. .................. เวลำ ...................................น.
เพื่อเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมมิให้มีกำรแพร่ของโรค................................................................................................
อนึ่ง เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อมีอำนำจที่จะเข้ำดำเนินกำรด้วยตนเองหรือมีคำสั่งให้บุคคลอื่นกระทำกำรแทนได้
หำกท่ำนไม่พอใจคำสั่งหรือเห็นว่ำไม่ได้รับควำมเป็นธรรม ท่ำนมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนี้ต่อเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
ผู้ทำคำสั่งได้ ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทรำบคำสั่งนี้
ลงชื่อ ………………………………………………………….………
(.............................................................................)
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ

ลงชื่อ

……………………………………………………………….….
(……………………………………………………………………)
ผู้รับคำสั่ง

ลงชื่อ ………………………………………………………….………
(.............................................................................)
พยำน (ถ้ำมี)

ลงชื่อ

……………………………………………………………….….
(……………………………………………………………………)
พยำน (ถ้ำมี)

หมำยเหตุ กรณีที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อเห็นว่ำมีคำหรือข้อควำมที่มีผลบังคับเกินกว่ำวัตถุประสงค์ของคำสั่งที่เจ้ำพนักงำน
ควบคุมโรคติดต่อต้องกำรจะบังคับ ให้เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อขีดฆ่ำคำหรือข้อควำมดังกล่ำวพร้อมทั้งลงลำยมือชื่อกำกับไว้
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แบบหนังสือ
คำเตือนให้ดำเนินกำรตำมคำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรดำเนินกำรหรือออกคำสั่ง
ของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560
เขียนที…่ ………………………………………………
วันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ....................
ตำมที่ (นำย/นำง/นำงสำว)……….………………………….…..…….…….เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
สังกัด/หน่วยงำน................................................................. ได้มีคำสั่งเลขที่ .........................................................
ลงวันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. .................... ให้ ……………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่ง ดำเนินกำร .......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............
ภำยในวันที่ ..................... เดือน .......................................... พ.ศ. ....................... เวลำ...................................น.
ถึงวันที่ ..................... เดือน .......................................... พ.ศ. ....................... เวลำ...................................น. นั้น
บัดนี้ ปรำกฏว่ำหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำ ผู้อยู่ในบั งคับ ของคำสั่งฝ่ำฝืนหรือไม่ป ฏิบัติตำม
คำสั่งดังกล่ำว เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อจึงมีคำเตือนให้ ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งดำเนินกำรตำมคำสั่งของ
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อดังกล่ำวภำยใน ……………………..............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มิเช่นนั้น เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อหรือบุคคลที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อมอบหมำยจะเข้ำดำเนินกำรแทน
ด้วยวิธีกำร …………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
.……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
ทั้งนี้ เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อมีอำนำจเปลี่ยนแปลงวิธีกำรดำเนิน ที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
ใช้ดำเนินกำรป้องกันหรือควบคุมโรคได้ ในกรณีที่ปรำกฏว่ำวิธีกำรซึ่งใช้ในกำรดำเนินกำรที่กำหนดไว้ในคำเตือน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ลงชื่อ ………………………………………………………...
(………………………………………………………….)
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
หมายเหตุ กรณีที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อเห็นว่ำมีคำหรือข้อควำมที่มีผลบังคับเกินกว่ำวัตถุประสงค์ของคำสั่งที่เจ้ำพนักงำน
ควบคุมโรคติดต่อต้องกำรจะบังคับ ให้เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อขีดฆ่ำคำหรือข้อควำมดังกล่ำวพร้อมทั้งลงลำยมือชื่อกำกับไว้
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แบบหนังสือ
คำสั่งเพื่อยกเลิกคำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรดำเนินกำรหรือออกคำสั่ง
ของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560

คำสั่งที่.................................

เขียนที่....................................................
วันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ...............

เรื่อง ยกเลิกคำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
เรียน .........................................................
สิ่งที่ส่งมำด้วย สำเนำคำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อให้ดำเนินกำร
ตำมที่ เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ ได้มีคำสั่งที่ .......................ลงวันที่ ........เดือน................
พ.ศ. ................ ตำมสำเนำคำสั่งที่ส่งมำด้วย ให้ท่ำนปฏิบัติ/ดำเนินกำร ..............................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
บัดนี้ ท่ำนได้ดำเนินกำรตำมคำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อเรียบร้อยแล้ว เจ้ำพนักงำน
ควบคุมโรคติดต่อจึงขอยกเลิกคำสั่งที่ ....................... / ........................ ลงวันที่ .................................................
นับแต่ขณะที่ท่ำนได้รับคำสั่งนี้เป็นต้นไป

ขอแสดงควำมนับถือ
...................................................
(.....................................................)
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
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6. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าไปในพาหนะ
อาคารหรือสถานที่ใด ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๒๒ ง

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประกาศกรมควบคุมโรค

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใด
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕60
โดยที่มาตรา 45 (2) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้กําหนดให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อมีอํานาจเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
และพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของอาคารหรือสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ และหากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถดําเนินการต่อไปได้
จนกว่ า จะแล้ ว เสร็ จ โดยมาตรา 45 วรรคสอง ได้ กํ า หนดให้ ก ารดํ า เนิ น การดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมควบคุมโรคกําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕58
อธิบดีกรมควบคุมโรคจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“บันทึกเหตุผลในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่” หมายความว่า หนังสือแสดง
เหตุผลอันชอบธรรมในการเข้าไปตรวจสอบหรือควบคุมพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใด ๆ เพื่อการเฝ้าระวัง
ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
“บันทึกการตรวจสอบหรือควบคุมการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่” หมายความว่า
หนังสือแสดงผลการดําเนินการตรวจสอบหรือควบคุมการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใด ๆ
เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน หรื อควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ อ
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 2 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอํานาจเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใด ๆ
เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมี
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใด ๆ โดยจะต้อง
ดําเนินการในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของอาคารหรือสถานที่นั้น
เว้นแต่มีกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อการดําเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถ
ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๒๒ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

(๒) กรณี มี เ หตุ จํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว นหรื อ มี ก รณี ฉุ ก เฉิ น อย่ า งยิ่ ง หรื อ มี ก ฎหมายอื่ น บั ญ ญั ติ ใ ห้
ดําเนินการได้เป็นพิเศษ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดําเนินการนอกเหนือในเวลาดังกล่าวก็ได้
ข้อ 3 การเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ อ
ตามข้อ 2 ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ก่อนเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแสดง
บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ แสดงนาม ตําแหน่ง และหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมมอบ
บันทึกเหตุผลในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ให้แก่เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้แทน และ
ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้แทนลงลายมือชื่อรับทราบด้วย
(๒) ให้ เ จ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองพาหนะ อาคาร หรื อ สถานที่ หรื อ ผู้ แ ทน เป็ น ผู้ นํ า
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบและควบคุม
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
(๓) ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อถ่ายภาพหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหวไว้เป็นพยานหลักฐาน
ด้วยก็ได้ โดยในภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวให้มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ อาคาร หรือสถานที่
หรือผู้แทนปรากฏอยู่ในภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวด้วย
(4) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวังมิให้ทรัพย์สินในพาหนะ
อาคาร หรือสถานที่นั้น สูญหาย เสียหาย ชํารุด หรือกระจัดกระจายเท่าที่จะทําได้
ข้อ 4 กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ หรือ ผู้แทนไม่อ ยู่
หรืออยู่แต่ไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ หรือในกรณี
ที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนหรือกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือมีเหตุที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
แก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชนให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอํานาจเข้าไปในพาหนะ
อาคาร หรือสถานที่เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด โดยเจ้าพนักงาน
ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ชอบที่ จ ะขอให้ พ นั ก งานฝ่ า ยปกครองหรื อ ตํ า รวจที่ มี เ ขตอํ า นาจเหนื อ ท้ อ งที่ นั้ น ไป
ร่วมดําเนินการด้วยก็ได้
ให้นําความในข้อ 3 (3) และ (4) มาใช้บังคับกับการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใด
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ อาคาร หรือสถานที่
หรือผู้แทนไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่ยินยอมให้เข้าไป โดยอนุโลม
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๒๒ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

ข้อ 5 เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินการ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทําบันทึกการตรวจสอบ
หรือควบคุมการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ และอ่านให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ
อาคาร หรื อ สถานที่ หรื อ ผู้ แ ทนฟั ง และให้ ล งลายมื อ ชื่ อ รั บ ทราบไว้ ด้ ว ย กรณี มี เ หตุ อั น สมควร
หากบุคคลดังกล่าวประสงค์จะขอแก้ไขข้อความในบันทึกการตรวจสอบหรือควบคุมการเข้าไปในพาหนะ
อาคาร หรือสถานที่ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อบันทึกรายละเอียดที่จะขอทําการแก้ไขพร้อมเหตุผล
ไว้ด้วย
กรณี ที่ เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองพาหนะ อาคาร หรื อ สถานที่ หรื อ ผู้ แ ทนไม่ อ ยู่ หรื อ อยู่
แต่ปฏิเสธไม่รับฟังบันทึกการตรวจสอบหรือควบคุมการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ หรือ
ไม่ยอมลงลายมือชื่อให้บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในบันทึกการตรวจสอบหรือควบคุมการเข้าไปในพาหนะ
อาคาร หรือสถานที่ด้วย
ข้อ 6 บันทึกเหตุผลในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ ต้องทําขึ้นให้ปรากฏ
ข้อความแน่ชัดถึงเจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ หรือผู้แทน โดยอย่างน้อย
ให้มีรายการดังต่อไปนี้
(๑) วัน เดือน ปี และเวลาที่จะเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่
(๒) ชื่อและตําแหน่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นผู้ทําบันทึก
(๓) เหตุผลที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ได้รับคําสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ต้องเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่
(๔) ลายมื อ ชื่ อ ของเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ทํ า บั น ทึ ก และเจ้ า ของหรื อ
ผู้ครอบครองพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ หรือผู้แทน
ข้อ 7 บันทึกการตรวจสอบและควบคุมการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ ต้องทําขึ้น
ให้ ป รากฏข้ อ ความแน่ ชั ด ถึ ง เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองพาหนะ อาคาร หรื อ สถานที่ หรื อ ผู้ แ ทน
โดยอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
(๑) วัน เดือน ปี และเวลาที่ได้เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ และเวลาเสร็จสิ้น
ซึ่งการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่นั้น
(๒) ชื่อและตําแหน่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นผู้ทําบันทึก
(๓) ผลการตรวจสอบหรือการดําเนินการซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ที่ได้รับคําสั่ง
จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๒๒ ง

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

(๔) ลายมื อ ชื่ อ ของเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ทํ า บั น ทึ ก และเจ้ า ของหรื อ
ผู้ครอบครองพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ หรือผู้แทน
ข้อ 8 ให้ เจ้ าพนั กงานควบคุ มโรคติ ดต่ อรายงานผลการดํ าเนิ นการต่ อสํานั กงานสาธารณสุ ข
จังหวัด หรือสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ที่ได้เข้าไปดําเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร ต้องรายงานให้
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครทราบ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่ที่ได้รับรายงานจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
เมื่อได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร รายงานให้กรมควบคุมโรคทราบ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
การรายงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒8 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
อธิบดีกรมควบคุมโรค
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แบบบันทึกเหตุผลในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560
วันที่………… เดือน…………..……………… พ.ศ. …………….
เวลา................น.
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 45 (๒) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับ
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..............................................................
ตําแหน่ง................................................ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ประสงค์จะเข้าไปใน
 พาหนะ ประเภท............................................................. หมายเลขทะเบียน..................................................
 อาคาร
 สถานที่อื่นใด (ระบุ) ............................................................................................................
ตั้งอยู่บ้านเลขที่......หมู่ที่..... ซอย............ถนน..................... แขวง/ตําบล................... เขต/อําเภอ.......................
จังหวัด....................................โดยมี นาย/นาง/นางสาว....................................................................อายุ......................ปี
เป็นเจ้าของบ้าน/ผู้ครอบครอง/ผู้แทน
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  -  -  -  - 
เพื่อดําเนินการ....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
โดยมีพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการเข้าไป คือ...................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
เจ้าพนั ก งานควบคุ ม โรคติดต่ อ ได้ แ จ้ งเหตุ ผ ลในการเข้ าไปในพาหนะ อาคาร หรือ สถานที่
ดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ หรือผู้แทนทราบ และได้มอบบันทึกดังกล่าว
ให้ ต รวจสอบแล้ ว ซึ่ งเจ้ าของหรื อ ผู้ ค รอบครองพาหนะ อาคาร หรือ สถานที่ หรื อ ผู้ แ ทนนั้ น  อนุ ญ าต
 ไม่ อ นุ ญ าต ให้ เจ้าพนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อและคณะเข้ า ไปในพาหนะ อาคาร หรือ สถานที่ ดั งกล่าว
ซึ่งเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้แทนได้อ่านบันทึกดูแล้ว และ/หรือได้รับฟังการอ่านแล้ว รับรองว่าถูกต้อง จึงได้
ลงลายมือชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ลงชื่อ..................................................................
(.................................................................)
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ลงชือ่ ...................................................................
(..................................................................)
เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้แทน

ลงชื่อ..................................................................
(.................................................................)
พยาน (ถ้ามี)

ลงชือ่ ...................................................................
(..................................................................)
พยาน (ถ้ามี)
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แบบบันทึกการตรวจสอบหรือควบคุมการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560
วันที่………… เดือน…………..……………… พ.ศ. ………….
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 45 (๒) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับ
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใด
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................... ตําแหน่ง..............................................
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้เข้าไปใน
 พาหนะ ประเภท............................................................ หมายเลขทะเบียน..............................................................
 อาคาร  สถานที่อนื่ ใด (ระบุ) ........................................................................................................................
เวลาทีเ่ ข้าไป....................น. ตั้งอยู่บ้านเลขที่................. หมูท่ ี่............ซอย.....................ถนน..........................................
แขวง/ตําบล........................................................เขต/อําเภอ..................................จังหวัด................................................
โดยมี นาย/นาง/นางสาว......................................................อายุ...........ปี เป็นเจ้าของบ้าน/ผู้ครอบครอง/ผู้แทน
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  -  -  -  - 
เพื่อดําเนินการ....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
โดยมีผลจากการเข้าไปตรวจสอบหรือดําเนินการ ดังนี้ ..............................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ในการนี้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้จัดเก็บตัวอย่างวัตถุ/สิ่งของ/เครื่องใช้ เพื่อใช้ในการสอบสวนโรค
และการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ..............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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-2อนึ่ง ในการเข้าไปดําเนินการในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ในครั้งนี้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
มิได้ทํ าให้ทรัพย์สินที่ มีอยู่ในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ นั้น เสียหาย สูญ หาย ชํารุด หรือกระจัดกระจาย
แต่อย่างใด โดยการดําเนินการดังกล่าวสิ้นสุดในวันที่………… เดือน………………พ.ศ. ……………เวลา.................น.
เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้แทนได้อ่านบันทึกดูแล้ว และ/หรือได้รับฟังการอ่านแล้ว รับรองว่าถูกต้อง จึงได้
ลงลายมือชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ลงชื่อ...................................................เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
(..................................................)
ลงชื่อ...................................................เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้แทน
(...................................................)
ลงชื่อ...................................................พยาน (ถ้ามี)
(..................................................)
ลงชื่อ....................................................พยาน (ถ้ามี)
(..................................................)
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แบบรายงานการเข้าไปดําเนินการในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร
หรือสถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560
วันที่............เดือน………………พ.ศ. ...............
เรียน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ.....................................................(ผ่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/
ผู้อํานวยการสํานักอนามัย)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สํ าเนาบั น ทึ ก เหตุ ผ ลในการเข้ า ไปในพาหนะ อาคาร
หรือสถานที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
2. สํ าเนาบั นทึ กการตรวจสอบหรื อควบคุ มการเข้ าไปในพาหนะ
อาคาร หรือสถานที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

จํ า นวน

ฉบั บ

จํ านวน

ฉบั บ

ตามที่ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ...................................................... ตําแหน่ง..........................................
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้  ดําเนินการ  มีคําสั่งให้ นาย/นาง/นางสาว............................................
ตําแหน่ง............................................................สังกัด....................................................เป็นผู้ดําเนินการ เข้าไปใน
 พาหนะ ประเภท............................................................ หมายเลขทะเบียน......................................................
 อาคาร  สถานที่อื่นใด (ระบุ) .................................................................................................................
ตั้งอยู่บ้านเลขที่............. หมู่ที่.......... ซอย................... ถนน......................... แขวง/ตําบล....................................
เขต/อําเภอ...............................จังหวัด.................................เมื่อวันที่…….เดือน…………….……พ.ศ. ……………….…
เวลา....................... น. ถึง เวลา....................... น. ซึ่งมี นาย/นาง/นางสาว..........................................................
อายุ............... ปี เป็นเจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้แทน
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  -  -  -  - 
เพื่อดําเนินการ.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
โดยมีผลการตรวจสอบ ดังนี้ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ในการนี้ เจ้ าพนั กงานควบคุ มโรคติ ดต่ อได้ จัดเก็บตั วอย่างวัตถุ/สิ่งของ/เครื่องใช้ เพื่ อใช้ ในการสอบสวนโรค
และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ..................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
(............................................)
ลงชื่อ..............................................นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/
(............................................) ผู้อํานวยการสํานักอนามัย
หมายเหตุ เจ้ าพนั ก งานควบคุ ม โรคติ ดต่ อรายงานผลการดํ าเนิ น การต่ อสํ านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ด หรื อสํ านั ก
อนามัย กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่ที่เข้าไปดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด หรือสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ต้องรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครทราบ ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่ที่ได้รับรายงานจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
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วันที่

ชื่อพาหนะ/อาคาร/
สถานที่

ชื่อเจ้าของ/
ผู้ครอบครอง/ผู้แทน

ผลการตรวจสอบ
(ระบุผลการตรวจสอบหรือการเข้าไปดําเนินการ)

ชื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
และคณะที่เข้าไปดําเนินการ

หมายเหตุ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี รายงานการดําเนินการให้กรมควบคุมโรคทราบภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครได้รับรายงานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ ................................................................
(...............................................................)
ตําแหน่ง............................................................
ผู้รายงาน

รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการเข้าไปดําเนินการในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และเอกสารที่เกีย่ วข้องที่แนบมาพร้อมนี้

ลําดับ

แบบรายงานการเข้าไปดําเนินการ
ในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
จังหวัด....................................................

ภาคผนวก ง
รายชื่อหน่วยงานที่ตรวจเชื้อวัณโรคดื้อยา
1. รายชือ่ หน่วยงานทีต่ รวจเชือ้ วัณโรคดือ้ ยาด้วยวิธี Molecular assay (FL-LPA, SL-LPA)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

หน่วยตรวจ
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (ยะลา)
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักวัณโรค
สถาบันบ�ำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี
สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โรงพยาบาลศิริราช

โทรศัพท์
0 5327 6364
0 5521 4615
0 5622 1822
0 3623 9302
0 3231 0761
0 3827 1881-2
0 4322 2818-9
0 4421 2900
0 4525 5934
0 7534 1147
0 7433 6079-81
0 2972 9609
0 2212 2279
0 2951 1171
0 2547 0999
0 2256 4000
0 2419 7000
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2. รายชือ่ หน่วยงานทีต่ รวจเพาะเลีย้ งเชือ้ วัณโรคดือ้ ยา (Culture) ด้วยวิธี Solid หรือ Liquid

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

หน่วยตรวจ
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี
สถาบันบ�ำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี
สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (NIH)
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาล.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
โรงพยาบาลสงขลา
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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โทรศัพท์
0 5327 6364
0 5394 5086
0 5391 0600
0 5521 4615
0 5554 2337
0 5568 2030
0 5622 1822
0 3623 9302
0 3634 3500
0 2951 1171
0 2547 0999
0 2951 0000
0 3231 0761
0 3827 1881-2
0 3893 1000
0 3861 1147
0 3931 9666
0 4322 2818-9
0 4323 2555
0 4334 8888
0 4421 2900
0 4525 5934
0 7534 1147
0 7636 1234
0 7534 0250
0 7433 6079-81
0 7433 8100
0 7427 3100

29
30
31
32
33
34

หน่วยตรวจ
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักวัณโรค
ส�ำนักงานชันสูตรสาธารณสุข ส�ำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โรงพยาบาลศิริราช

โทรศัพท์
0 2972 9609
0 2212 2279
0 2294 2885
0 2763 9300
0 2256 4000
0 2419 7000

3. รายชื่อหน่วยงานที่ตรวจทดสอบความไวต่อเชื้อดื้อยาวัณโรค (SL-DST) ด้วยวิธี Solid
หรือ Liquid
หน่วยตรวจ
1
2
3
4
5

ส�ำนักวัณโรค
สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี
โรงพยาบาล.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โรงพยาบาลศิริราช

โทรศัพท์
0 2212 2279
0 2547 0999
0 4334 8888
0 2256 4000
0 2419 7000
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ภาคผนวก จ
รายนามคณะผู้จัดท�ำ ผู้พิจารณา และผู้ให้ความเห็น
ทีป่ รึกษา
1) นายแพทย์สวุ รรณชัย วัฒนายิง่ เจริญชัย
อธิบดีกรมควบคุมโรค
2) นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
3) แพทย์หญิงศรีประพา เนตรนิยม
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
4) นายแพทย์โสภณ เอีย่ มศิรถิ าวร
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักโรคติดต่อทัว่ ไป
5) นายแพทย์นคร เปรมศรี
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักระบาดวิทยา
6) นางสาวอังคณา บริสทุ ธิ์
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์กฎหมาย
7) คณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558
8) คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558
9) ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
บรรณาธิการ
1) ดร.แพทย์หญิงเพชรวรรณ พึง่ รัศมี
2) แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวัณโรค

คณะผูจ้ ดั ท�ำและเรียบเรียงเนือ้ หา
1) ดร.แพทย์หญิงเพชรวรรณ พึง่ รัศมี
2) แพทย์หญิงผลิน กมลวิทน์
3) นายอรรถกร จันทร์มาทอง
4) นายเอกราช มีแก้ว
5) นางสนจิตร์ พงษ์พานิช
6) นางสาวทัศนีย์ มนุญพาณิชย์
7) นางสาววาสนา ผุยหัวโทน
8) นางสาวศิวรัตน์ นามรัง
9) นางสาวทิพยาภรณ์ ฟองกาวี
10) นางสาวกิตติยาพร ทองแย้ม
11) นางสาวสิรนิ ทิพย์ ตันติรงุ่ รัตนา

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวัณโรค
ส�ำนักวัณโรค
ส�ำนักวัณโรค
ส�ำนักวัณโรค
ส�ำนักวัณโรค
ส�ำนักวัณโรค
ส�ำนักวัณโรค
ส�ำนักวัณโรค
ส�ำนักวัณโรค
ส�ำนักวัณโรค
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ขอขอบคุณผูร้ ว่ มประชุมพิจารณาและให้ขอ้ คิดเห็น
1. การประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลการเสนอชื่อและอาการส�ำคัญของวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิด
รุนแรงมาก เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ.2558 วันที่ 19 กรกฏาคม
2560 ณ ห้องประชุมส�ำนักวัณโรค
1. แพทย์หญิงศรีประพา เนตรนิยม
นายแพทย์ทรงคุณวุฒกิ รมควบคุมโรค
2. ดร.แพทย์หญิงเพชรวรรณ พึง่ รัศมี
นายแพทย์ทรงคุณวุฒกิ รมควบคุมโรค
3. แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวัณโรค
4. นางสนจิตร์ พงษ์พานิช
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ
5. ภญ.พิรยิ า เหรียญไตรรัตน์
เภสัชกรช�ำนาญการพิเศษ
6. นายอรรถกร จันทร์มาทอง
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
7. นางสาวทัศนีย มนุญพาณิชย์
นักสังคมสงเคราะห์ชำ� นาญการพิเศษ
8. จ่าเอกช�ำนาญ ยุงไธสง
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
9. นางนันท์วลัย แฟ้มคลองขอม
เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน
10. นายณรงค์ศกั ดิ์ โพธิท์ อง
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบตั กิ าร
11. นางสาวลัดดาวัลย์ ปัญญา
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
12. นายไพฑูรย์ สุขเกษม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
13. นางสาวอัจฉรี คงศิลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
14. นางสาวณัฐกฤตา บริบรู ณ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร
15. นางสาวศิวรัตน์ นามรัง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร
16. นางสาววิรลั พัชร ใจวังเย็น
นักทรัพยากรบุคคล
17. นายเอกราช มีแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร
2. การประชุมคณะท�ำงานขับเคลือ่ นกลไกและการบังคับใช้กฎหมายเพือ่ การป้องกันควบคุมวัณโรค
เมือ่ วันที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมส�ำนักวัณโรค
1. ดร.แพทย์หญิงเพชรวรรณ พึง่ รัศมี
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
2. แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวัณโรค
3. นายบุญเชิด กลัดพ่วง
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
4. นางสนจิตร์ พงษ์พานิช
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ
5. ภญ.พิรยิ า เหรียญไตรรัตน์
เภสัชกรช�ำนาญการพิเศษ
6. นายอรรถกร จันทร์มาทอง
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
7. นางสาวทัศนีย์ มนุญพาณิชย์
นักสังคมสงเคราะห์ชำ� นาญการพิเศษ
8. นายณรงค์ศกั ดิ์ โพธิท์ อง
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบตั กิ าร
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9. นางสาวณัฐกฤตา บริบรู ณ์
10. นายเอกราช มีแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร

3. การประชุมเพือ่ จัดท�ำแนวทางการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดือ้ ยาหลายขนานชนิดรุนแรง
มากภายใต้พระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ.2558 เมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม
ส�ำนักวัณโรค
1. นายแพทย์ยทุ ธิชยั เกษตรเจริญ
ทีป่ รึกษาส�ำนักวัณโรค
2. แพทย์หญิงศรีประพา เนตรนิยม
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
3. ดร.แพทย์หญิงเพชรวรรณ พึง่ รัศมี
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
4. นายประจักษ์ ศรีประจันทร์
นิตกิ ร ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
5. นายพิเชษฐ์ ถิน่ ทับไทย
นิตกิ ร ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
6. นายอรรถกร จันทร์มาทอง
หัวหน้ากลุม่ พัฒนาองค์กรและจัดการความรู้
7. นางสาวทัศนีย์ มนุญพาณิชย์
นักสังคมสงเคราะห์ชำ� นาญการพิเศษ
8. นางวรรณเพ็ญ จิตต์ววิ ฒ
ั น์
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
9. นายช�ำนาญ ยุงไธสง
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
10. นายณรงค์ศกั ดิ์ โพธิท์ อง
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบตั กิ าร
11. นางวิลาวัลย์ แดงสะอาด
นักรังสีการแพทย์ชำ� นาญการ
12. นางสาวลัดดาวัลย์ ปัญญา
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
13. นางสาวณัฐกฤตา บริบรู ณ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร
14. นางสาววรรณนิสา เทพรงค์ทอง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ าร
15. นางสาววิรลั พัชร ใจวังเย็น
นักทรัพยากรบุคคล
16. นางสาวทิพยาภรณ์ ฟองกาวี
นักวิชาการสาธารณสุข
17. นายเอกราช มีแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร
4. ประชุมขอข้อเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศให้วณ
ั โรคดือ้ ยา
หลายขนานเป็นโรคติดต่ออันตราย เมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมจันทวิมล กรมควบคุมโรค
1. ศาสตราจารย์นายแพทย์กรีฑา ธรรมค�ำภีร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. นายแพทย์เจริญ ชูโชติถาวร
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย์
3. นายแพทย์ศภุ มิตร ชุณห์สทุ ธิวฒ
ั น์
คณะกรรมการด้านวิชาการ
พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
4. ดร.แพทย์หญิงเพชรวรรณ พึง่ รัศมี
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
5. แพทย์หญิงศรีประพา เนตรนิยม
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
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6. นายแพทย์อรรถพล ชีพสัตยากร
7. แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์
8. นางปิน่ นภ นรเศรษฐพันธุ์
9.
10.
11.
12.

นางสาวณัชนธี สถิตไพบูรณ์
นายพิเชษฐ์ ถิน่ ทับไทย
แพทย์หญิงชุลกี ร โสอุดร
นางสาวสมศรี เจริญพิชติ นันท์

13. นางอารมณ์ สุวรรณประดิษฐ์
14. นางกันยา เอกอัศดร
15. นายไกรฤกษ์ สุธรรม
16. นางสาวชลิดา ถนอมวงษ์
17. นางเกษวรินชฎ์ กตสิทธิพบิ ลู ย์
18. นายแพทย์กอ่ พงษ์ ทศพรพงศ์
19. นางจันทิรา สุขะสัฐษ์วณิชกุล
20. นางสาวทิฆมั พร ตระกูลกิตติไพศาล
21. นายเชิดชัย สุนทรคิรเิ วช
22. นายนิเวศน์ เขียววิชยั
23. นายธนศักดิ์ สรรสม
24. นายพัชรวัฒน์ เกียรติพทั ธกุล

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักโรคติดต่อทัว่ ไป
นิตกิ ร ศูนย์กฎหมาย
นิตกิ ร ศูนย์กฎหมาย
นายแพทย์ชำ� นาญการ ส�ำนักการแพทย์ กทม.
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักอนามัย กทม.
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
เขตสุขภาพที่ 5 ราชบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
สคร. 5 ราชุบรี
นักเทคนิกการแพทย์ สคร. 5 ราชุบรี
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
สสจ.กาญจนบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
สสจ.กาญจนบุรี
นายแพทย์เชีย่ วชาญ
โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี
นักสังคมสงเคราะห์ชำ� นาญการ
โรงพยาบาลมะการักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
สสอ.ท่ามะกา
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
สสอ.ท่ามะกา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขช�ำนาญงาน
สสอ.ท่ามะกา
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
สสอ.ท่ามะกา
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

นายบุญเชิด กลัดพ่วง
นางสนจิตร์ พงษ์พานิช
ดร.ภญ.ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล
ดร.วิลาวรรณ สมทรง
นายอรรถกร จันทร์มาทอง
นางสาวทัศนีย์ มนุญพาณิชย์
นางวรรณเพ็ญ จิตต์ววิ ฒ
ั น์
นายณรงค์ศกั ดิ์ โพธิท์ อง
นางสาวภัทรา ทองสุข
นางสาวณัฐกฤตา บริบรู ณ์
นางสาวศิวรัตน์ นามรัง
นางสาววรรณนิศา เทพรงค์ทอง
นางสาววิรลั พัชร ใจวังเย็น
นายเอกราช มีแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ
เภสัชกรช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักสังคมสงเคราะห์ชำ� นาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบตั กิ าร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ าร
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร

5. การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ จัดท�ำแนวทางการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดือ้ ยาหลาย
ขนาน ชนิดรุนแรงมาก ภายใต้พระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ.2558 เมือ่ วันที่ 8-10
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแม่นำ�้ รามาดาพลาซา กรุงเทพมหานคร
1. นายแพทย์สวุ รรณชัย วัฒนายิง่ เจริญชัย
อธิบดีกรมควบคุมโรค
2. แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
3. นายแพทย์เจริญ ชูโชติถาวร
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ /
ที่ปรึกษากรมการแพทย์
4. รศ.ดร.อังคณา ฉายประเสริฐ
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
5. ดร.นายแพทย์สรุ คั เมธ มหาศิรมิ งคล
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์พนั ธุศาสตร์การแพทย์
6. นายแพทย์ยทุ ธิชยั เกษตรเจริญ
ทีป่ รึกษาส�ำนักวัณโรค
7. แพทย์หญิงศรีประพา เนตรนิยม
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
8. ดร.แพทย์หญิงเพชรวรรณ พึง่ รัศมี
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
9. แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวัณโรค
10. นายแพทย์วศิ ษิ ฐ์ เพิม่ ธรรมสิน
นายแพทย์ชำ� นาญการพิเศษ ส�ำนักวัณโรค
11. นางสาวณัฐรี สถิตไพบูลย์
นิตกิ ร ศูนย์กฎหมาย
12. นายพิเชษฐ์ ถิน่ ทับไทย
นิตกิ ร ศูนย์กฎหมาย
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

นางรัชนีกร ค�ำหล้า
นายวรศักดิ์ สุทาชัย
ดร.เจริญศรี แซ่ตงั้
นางสายรุง้ กันทรวรรณ์
นายพงศ์ปณต ตองอ่อน
นายวุฒชิ ยั ปัญญาสิทธิ์
แพทย์หญิงปทุมมาลย์ ศิลาพร
นางสาวศิรวิ รรณ แมนิม่ นวล
นาวสาวนฬพรรษ พุม่ มณี
นายไกรฤกษ์ สุธรรม
นางกันยา เอกอัศดร
นางสาวบุญรักษา วิทยาคม
นางสาวนงเยาว์ มีสทิ ธิ์
นางฐาณิญา แสนสี
นายวิวรรธน์ มุง่ เขตกลาง
นางสาวจาฬุภรณ์ ชุมพล
นายอิทธิเดช ไชยชนะ
นางสาวชัชชฎา ศรีชเู ปีย่ ม
นางสาวปวีณา กมลรักษ์
นางกัลยาณี จันธิมา
นาวสาวปิยะพร มนต์ชาตรี
นาวสาวราตรี ตัง้ รัตนกมลกุล

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

นายเสถียร เชือ้ ลี
นางสาวมนธิรา เงินประมวล
นางผกาวัลย์ แดหวา
นางสุพตั รา เส้งส่ง
นางกมลวรรณ อิม่ ด้วง
นาวสาวฮาลีเมาะห์ เลาะลง
นายนาสโรน เจ๊ะเลาะ
นางสาวนูรไอณี คารี

นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ สคร.1
นักเทคนิกการแพทย์ชำ� นาญการพิเศษ สคร.1
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ สคร. 1
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ สคร. 2
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ สคร.3
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบตั กิ าร สคร. 3
นายแพทย์ชำ� นาญการพิเศษ สคร. 4
นักเทคนิคการแพทย์ชำ� นาญการพิเศษ สคร. 4
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ าร สคร. 4
นักเทคนิกการแพทย์ชำ� นาญการพิเศษ สคร. 5
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ สคร. 5
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ สคร. 6
นักเทคนิกการแพทย์ชำ� นาญการ สคร. 6
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ สคร. 6
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ สคร. 7
นักเทคนิคการแพทย์ชำ� นาญการ สคร. 7
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ สคร. 7
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ สคร. 8
นักเทคนิกการแพทย์ปฏิบตั กิ าร สคร.8
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ สคร. 9
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ สคร. 9
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ช�ำนาญงาน สคร. 9
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ สคร. 10
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบตั กิ าร สคร. 10
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ สคร. 11
นักเทคนิคการแพทย์ชำ� นาญการ สคร. 11
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ สคร. 11
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ สคร. 12
นักเทคนิคการแพทย์ สคร. 12
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช�ำนาญงาน สคร.12
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43.
44.
45.
46.

นางรุจริ า ตระกูลพัว
นางสาวไมลา อิสสระสงคราม
นางสาวภัคพร พานวิจติ รกุล
นายบุญเชิด กลัดพ่วง

47. นายสุขสันต์ จิตติมณี
48. นางสนจิตร์ พงษ์พานิช
49. ดร.ภญ.ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล
50. ดร.วิลาวรรณ สมทรง
51. นางสาวสายใจ สมิทธิการ
52. ภญ.พิรยิ า เหรียญไตรรัตน์
53. นายอรรถกร จันทร์มาทอง
54. นางสาวทัศนีย์ มนุญพาณิชย์
55.
56.
57.
58.
59.
60.

นางวิลาวัลย์ แดงสะอาด
นางสาวลัดดาวัลย์ ปัญญา
นางศิรนิ ภา จิตติมณี
นายจิรวัตน์ วรสิงห์
นายไพทูรย์ สุขเกษม
นางวรรณเพ็ญ จิตต์ววิ ฒ
ั น์

61. จ่าเอกช�ำนาญ ยุงไธสง
62. นางสาวภัทรา ทองสุข
63. นาวสาววรรณนิศา เทพรงค์ทอง
64. นางสายฝน วาดรูป

120

พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ สปคม.
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ สปคม.
นักเทคนิคการแพทย์ สปคม.
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักวัณโรค
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักวัณโรค
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักวัณโรค
เภสัชกรช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักวัณโรค
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
ส�ำนักวัณโรค
นักเทคนิคการแพทย์ชำ� นาญการ
ส�ำนักวัณโรค
เภสัชกรช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักวัณโรค
นักวิชาการาธารณสุขช�ำนาญการ
ส�ำนักวัณโรค
นักสงคมสงเคราะห์ชำ� นาญการพิเศษ
ส�ำนักวัณโรค
นักรังสีการแพทย์ชำ� นาญการ ส�ำนักวัณโรค
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ ส�ำนักวัณโรค
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิชาการสถิตชิ ำ� นาญการ ส�ำนักวัณโรค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส�ำนักวัณโรค
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
ส�ำนักวัณโรค
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ ส�ำนักวัณโรค
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
ส�ำนักวัณโรค
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ าร ส�ำนักวัณโรค
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบตั กิ าร
ส�ำนักวัณโรค

65.
67.
68.
69.
70.
66.

นางสาวทิพประภา อมราสกุลทรัพย์
นางสาวศิวรัตน์ นามรัง
นางสาววิรลั พัชร ใจวังเย็น
นางสาวกิตติยาพร ทองแย้ม
นางสาวทิพยาภรณ์ ฟองกาวี
นายเอกราช มีแก้ว

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบตั กิ าร ส�ำนักวัณโรค
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร ส�ำนักวัณโรค
นักทรัพยากรบุคคล ส�ำนักวัณโรค
นักวิชาการสาธารณสุข ส�ำนักวัณโรค
นักวิชาการสาธารณสุข ส�ำนักวัณโรค
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ส�ำนักวัณโรค

6. การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พิจารณาแนวทางการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดือ้ ยา
หลายขนานชนิดรุนแรงมาก ภายใต้พระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ.2558
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมแม่นำ�้ รามาดาพลาซา กรุงเทพมหานคร
1. นายแพทย์ยทุ ธิชยั เกษตรเจริญ
ทีป่ รึกษาส�ำนักวัณโรค
2. แพทย์หญิงศรีประพา เนตรนิยม
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
3. ดร.แพทย์หญิงเพชรวรรณ พึง่ รัศมี
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
4. แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
5. แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวัณโรค
6. นายบุญเชิด กลัดพ่วง
รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวัณโรค
7. นางสนจิตร์ พงษ์พานิช
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักวัณโรค
8. ดร.ภญ.ธิดาพร  จิรวัฒนะไพศาล
เภสัชกรช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักวัณโรค
9. นางสาวสายใจ สมิทธิการ
นักเทคนิคการแพทย์ชำ� นาญการ
ส�ำนักวัณโรค
10. นายอรรถกร จันทร์มาทอง
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
ส�ำนักวัณโรค
11. นางนภัทร วัชราภรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)
12. แพทย์หญิงอลิศรา ทัตตากร
นายแพทย์เชีย่ วชาญ กองควบคุมโรคเอดส์
วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
13. นางสาวสมศรี เจริญพิชติ นันท์
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
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14. แพทย์หญิงไพลิน ผูพ้ ฒ
ั น์
15. นางสาวสมพิศ ห้วยหงษ์ทอง
16. แพทย์หญิงฉันทพัทธ์ พฤษะวัน
17. นายแพทย์ฐติ สิ นั ต์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
18. นางเสาวคนธ์ ภัทระศิขริน
19. แพทย์หญิงชุลกี ร โสอุดร
20. นางสธัญรัชต์ กนกดีสหี รัต
21. นางสาวปิยมาศ แสงสุข
22. นางสาวสุพรรณิกา พรมหล้า
23. นายแพทย์ชเลวัน ภิญโญโชติวงศ์
24. นางสาวศิรนิ าถ พรมรังกา
25. นางบุษบง ฉิมพิมาย
26. นางสาวนัยนา ค�ำภักดี
27. นางเพ็ญนีย์ เอกพันธ์
28. นางสาวสุธญ
ั ญา ผูพ้ ฒ
ั น์
29. นายจิรวัฒน์ วงสิงห์
30. นางวรรณเพ็ญ จิตต์ววิ ฒ
ั น์

122

นายแพทย์ชำ� นาญการ กองควบคุมโรคติดต่อ
ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ ส�ำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร
นายแพทย์ชำ� นาญการ ส�ำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร
นายแพทย์ชำ� นาญการ ส�ำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ ส�ำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร
นายแพทย์ชำ� นาญการ ส�ำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
โรงพยาบาลตากสิน
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
นายแพทย์ชำ� นาญการ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช�ำนาญการ
ส�ำนักคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
นักวิชาการสิทธิมนุษยชน
ส�ำนักคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ ทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์
นักวิชาการสถิตชิ ำ� นาญการ ส�ำนักวัณโรค
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
ส�ำนักวัณโรค

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

นางสาวภัทรา ทองสุข
นางสาววาสนา ผุยหัวโทน
นางสาวทิพยาภรณ์ ฟองกาวี
นางสาวกิตติยาพร ทองแย้ม
นายภานุวฒ
ั น์ เด็กหลี
นางกันยา บัวแย้ม
นางสาวขวัญใจ เกษพิชยั ณรงค์

38. นางสาวเสาวรี คล้ายสถิตย์
39. นายเอกราช มีแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ ส�ำนักวัณโรค
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร ส�ำนักวัณโรค
นักวิชาการสาธารณสุข ส�ำนักวัณโรค
นักวิชาการสาธารณสุข ส�ำนักวัณโรค
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบตั งิ าน ส�ำนักวัณโรค
นักจัดการงานทัว่ ไป ส�ำนักวัณโรค
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการ
ส�ำนักวัณโรค
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำ� นาญงาน
ส�ำนักวัณโรค
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร ส�ำนักวัณโรค

7. การประชุมเพือ่ พิจารณาแนวทางปฏิบตั ปิ อ้ งกันควบคุมวัณโรคดือ้ ยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก
ภายใต้พระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชม เทพย
สุวรรณ ส�ำนักโรคติดต่อทัว่ ไป
1. แพทย์หญิงศรีประพา เนตรนิยม
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
2. ดร.แพทย์หญิงเพชรวรรณ พึง่ รัศมี
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
3. แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
4. แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวัณโรค
5. นายแพทย์นคร เปรมศรี
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักระบาดวิทยา
6. นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท
นายแพทย์ชำ� นาญการพิเศษ ส�ำนักระบาดวิทยา
7. แพทย์หญิงภันทิลา ทวีวทิ ยการ
นายแพทย์ชำ� นาญการ ส�ำนักระบาดวิทยา
8. นายแพทย์ปรเมนทร์ นิลผาย
นายแพทย์ชำ� นาญการ ส�ำนักโรคติดต่อทัว่ ไป
9. แพทย์หญิงภูรนิ ชุ ศาลากิจ
FETP ปี 1 ส�ำนักระบาดวิทยา
10. นางสาวอรทัย สุวรรณไชยรบ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร
ส�ำนักระบาดวิทยา
11. นางสาวกัณฐิกา ถิน่ ทิพย์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร
ส�ำนักระบาดวิทยา
12. นางสาวพัชนีย์ เพลินพร้อม
นักวิชาการสาธารณสุข ส�ำนักระบาดวิทยา
13. นายจิรวรรธ ประมวลเจริญกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
ส�ำนักโรคติดต่อทัว่ ไป
14. นางอารียา กล่อมกลิน่ สุข
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
ส�ำนักโรคติดต่อทัว่ ไป
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15. นางสาวสุทธินยี ์ มโนสมุทร
16. นายพิเชษฐ์ ถิน่ ทัพไทย
17. นางสนจิตร์ พงษ์พานิช
18. ดร.ภญ.ธิดาพร  จิรวัฒนะไพศาล
19. นางสาวสายใจ สมิทธิการ
20. นางสาวทัศนีย์ มนุญพาณิชย์
21. นางชนัฏตรี ก�ำ๋ ดี
22. นายอรรถกร จันทร์มาทอง
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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นายช�ำนาญ ยุงไธสง
นางสาวลัดดาวัลย์ ปัญญา
นายรณยุทธ์ นรรัตน์
นางสาวภัทรา ทองสุข
นางสาววรรณนิศา เทพรงค์ทอง
นายปรมัติ ศักดิแ์ สน
นางสาวศิวรัตน์ นามรัง
นางสาววาสนา ผุยหัวโทน
นางสาววิดาภา วรรณศรี
นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง
นางสาวทิพยาภรณ์ ฟองกาวี
นางกันยา บัวแย้ม
นายเอกราช มีแก้ว

นิตกิ รปฏิบตั กิ าร ศูนย์กฎหมาย
นิตกิ ร ศูนย์กฎหมาย
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักวัณโรค
เภสัชกรช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักวัณโรค
นักเทคนิคการแพทย์ชำ� นาญการ ส�ำนักวัณโรค
นักสังคมสงเคราะห์ชำ� นาญการพิเศษ
ส�ำนักวัณโรค
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำ� นาญการพิเศษ
ส�ำนักวัณโรค
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
ส�ำนักวัณโรค
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ ส�ำนักวัณโรค
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ ส�ำนักวัณโรค
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบตั กิ าร ส�ำนักวัณโรค
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ ส�ำนักวัณโรค
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ าร ส�ำนักวัณโรค
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร ส�ำนักวัณโรค
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร ส�ำนักวัณโรค
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร ส�ำนักวัณโรค
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร ส�ำนักวัณโรค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส�ำนักวัณโรค
นักวิชาการสาธารณสุข ส�ำนักวัณโรค
เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานติดตามฯ ส�ำนักวัณโรค
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร ส�ำนักวัณโรค
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