
วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนดิรนุแรงมาก  
(Extensively drug resistant Tuberculosis :XDR-TB)  



สถานการณ ์
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สคร 1 สคร 2 สคร 3 สคร 4 สคร 5 สคร 6 สคร 7 สคร 8 สคร 9 สคร 10 สคร 11 สคร 12 สปคม 

ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

จาํนวนการขึน้ทะเบยีน MDR-TB ปี 57 – 60 จาํแนกรายเขต 

ปี 2557 2558 2559 2560 

คา่ประมาณการ* 1,000 1,100 4,500 4,700 

ขึน้ทะเบยีน** 353 477 581 484 
ทีม่า  *WHO. Global Tuberculosis Report 2014-2017 / 
         **ศนูยข์อ้มลูวณัโรค (TBCM Data Center) www.tbcmthailand.org Nov 22 2017 



จํานวนการขึน้ทะเบยีนรักษาผูปวย MDR/XDR-TB  ปงบประมาณ 2558 – 2561 (ไตรมาสที ่1/61)  

จังหวัด 2558 2559 2560 2561 

MDR-TB MDR-TB MDR-TB XDR-TB MDR-TB XDR-TB 

ตรัง 5 7 5 0 1 0 

พัทลงุ 6 4 2 0 1 0 

สตูล 3 2 2 1 0 0 

สงขลา 9 8 11 0 8 1 

ยะลา 3 1 2 0 0 0 

ปตตานี 4 4 2 0 1 0 

นราธวิาส 3 5 2 0 0 0 

เขต 33 31 26 1 11 1 

หมายเหตุ:   จ.พัทลงุ รอผลตรวจวนิจิฉยั XDR-TB 1 ราย (ขึ้นทะเบยีน ผูปวยวณัโรคปอดรายใหม )  



ระบบการดแูลรักษา XDR-TB ในปัจจบุนั 
คณะผูเ้ชีย่วชาญการดแูลรกัษาวณัโรคดือ้ยา ระดบัประเทศ                   

(National Clinical DR Expert Committee) 

สํานกัวณัโรค 

รพศ/รพท 

รพ.ทีม่ผีูป่้วย XDR  
หรอื difficult to treat MDR/preXDR 

รพ.สต.ทีม่ผีูป่้วย XDR 

สง่ขอ้มลูผูป่้วยตามแบบฟอรม์ 

สง่ขอ้มลูผูป่้วยทางอเีมล 

สง่ปรกึษา 

อนุมัตยิา 

ทมีสหวชิาชพีนํายาไปใหร้พ. 

ใหคํ้าปรกึษา 

• Line group ผูป่้วยแตล่ะราย 
• ทมีสหวชิาชพีของรพ.ดแูลผูป่้วยตอ่เนือ่ง 
• รพ./รพ.สต. ทํา DOT เขม้ขน้ 
• เครอืขา่ยสนับสนุนผูป่้วยและครอบครัว 
• สง่ขอ้มลูใหสํ้านักวณัโรคทกุเดอืน 

กํากบัตดิตามผลการรกัษาและ aDSM 



ระบบการดแูลรักษา XDR-TB ระดบัเขต 
คณะผูเ้ชีย่วชาญการดแูลรกัษาวณัโรคดือ้ยา ระดบัประเทศ (National Clinical DR 

Expert Committee) 

สํานกัวณัโรค 

คณะผูเ้ชีย่วชาญฯ ระดบัเขต                           
Regional XDR-TB Center 

รพ.ทีม่ผีูป่้วย XDR  
หรอื difficult to treat MDR/preXDR 

รพ.สต.ทีม่ผีูป่้วย XDR 

แจง้ผชช.ระดบัประเทศ 

สง่ปรกึษา 
อนุมัตยิา 

• ทมีสหวชิาชพีของรพ.ดแูลผูป่้วยตอ่เนือ่ง 
• รพ./รพ.สต. ทํา DOT เขม้ขน้ 
• เครอืขา่ยสนับสนุนผูป่้วยและครอบครัว 
• สง่ขอ้มลูใหส้คร./สปคม.-> สํานักวณัโรคทกุเดอืน 

กํากบัตดิตามผลการรักษา
และ aDSM 

สคร. สปคม. 

เบกิยา 

ใหคํ้าปรกึษา 



 
 
 

ประกาศ โรคตดิตอ่
อนัตราย (ฉบบัที ่2) 

XDR-TB 

 
 
 
 

แนวทางการดาํเนนิงาน 
ป้องกนัควบคมุวณัโรคดือ้ยา 
หลายขนานชนดิรนุแรงมาก  

 
ภายใตพ้ระราชบญัญตั ิ
โรคตดิตอ่ พ.ศ.2558 

 



วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนดิรุนแรงมาก  
(Extensively drug resistant Tuberculosis :XDR-TB)    



 
 

ขอ้เสนอเพือ่พจิารณา จดัต ัง้ Regional XDR-TB HUB   
เพือ่รองรบัการรกัษาผูป่้วย XDR-TB ของแตล่ะเขตสขุภาพ 

  
 โรงพยาบาลศนูย/์ โรงพยาบาลท ัว่ไป  (1 แหง่ หรอืทกุจงัหวดั) 

• ขอ้ด ีคอื สถานทีม่คีวามพรอ้ม มแีพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 
• ขอ้เสยี คอื ผูป่้วยเดนิทางไกล  อาจเป็นแหลง่แพรเ่ชือ้กรณีจดัการสถานทีไ่มด่ ี 

โรงพยาบาลชุมชน 
• ขอ้ด ีคอื  ผูป่้วยเดนิทางใกล ้
• ขอ้เสยี คอื ขาดความชํานาญของผูเ้ชีย่วชาญ 

Mix model รว่มกนัระหวา่ง โรงพยาบาลศนูย/์ โรงพยาบาลท ัว่ไป/ โรงพยาบาล
ชุมชน 

Centralize 1 แหง่  
• ขอ้ด ีคอื มคีวามพรอ้มทกุดา้น เชน่ ทมีแพทยท์ีด่แูล การบรหิารจดัการ 
• ขอ้เสยี คอื  ผูป่้วยเดนิทางไกล คา่ใชจ้า่ยสงู 



นิยามสถานที ่
1) สถานที่แยกกกั/กกักนัผูมเีหตอุนัควรสงสยั XDR-TB หมายถึง โรงพยาบาลที่ผูมีเหตุอันควรสงสัยเขามารับการตรวจวินิจฉัย ไดแก โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลเอกชน หรือหนวยบริการสาธารณสุขอ่ืนๆ ซึ่งจะเปนสถานที่ที่แยกกักผูมีเหตุอันควรสงสัย 
XDR-TB จนกวาจะไดรับการยืนยันผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ  

• สถานที่แยกกักผูมีเหตุอันควรสงสัย XDR-TB สําหรับผูตองโทษในสถานพินิจหรือเรือนจํา หมายถึง  หองแยกโรคของเรือนจําที่กําหนดไว 
 

2) สถานที่แยกกกั/กกักนัผูปวย XDR-TB เพื่อรักษาประจําเขตสขุภาพ (Regional XDR-TB  Hub) หมายถึง โรงพยาบาลที่ดูแลรักษาผูปวยวัณโรค
ด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ซึ่งเปนโรงพยาบาลที่มีความพรอมทั้งดานบุคลากร สถานที่และการบริหารจัดการ อาจเปนโรงพยาบาลทั่วไป 
หรือโรงพยาบาลศูนย ที่มีหองแยกกักเปนหอง Negative pressure และมีอายุรแพทยเปนผูดูแลรักษา ซึ่งเขตสุขภาพคัดเลือกเปนสถานที่รองรับ
การแยกกัก/กักกันผูปวย XDR-TB ประจําเขตสุขภาพ โดยอาจมีเขตละ 1 แหง หรือมากกวาก็ได ขึ้นอยูกับการบริหารจัดการ และการสนับสนุนของ
เขตสุขภาพ นั้นๆ 

 

3) ศูนยความเปนเลศิดานการดแูลรักษาผูปวยวณัโรคดือ้ยาหลายขนานชนดิรุนแรงมาก (Regional XDR-TB Center) หมายถึง โรงพยาบาลที่ให
การตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา และใหคําปรึกษาในการกํากับติดตามผูปวย XDR-TB โดย มีแพทยผูเชี่ยวชาญ ทีมสหวิชาชีพ  มีหองปฏิบัติการที่มี
ความพรอม  มีระบบการบริหารจัดการทางดานทรัพยากร สถานท่ี บุคลากร เวชภัณฑและงบประมาณเพ่ือรองรับการดูแลรักษาผูปวย XDR-TB 
เปนศูนยกลางการฝกอบรมทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ รวมถึงเปนที่ปรึกษา กํากับติดตามการดูแลรักษาผูปวย XDR-TB ในสถานที่
แยกกักที่เขตสุขภาพกําหนด  

 



แนวทาง: สถานที่แยกกัก/กักกัน และคุมไว้สังเกต 

• แยกกัก/กักกันที่โรงพยาบาล ที่รับการตรวจวินิจฉัย/รักษา (ระยะเลาข้ึนกับบริบทการตรวจ) 
• สงทดสอบความไวตอยาแนวที่สอง ระยะเวลาแยกกัก/กักกันระหวางรอผลทดสอบความไวตอยาแนวที่สอง อยางนอย 5-7 

วัน 
• ไมใช XDR-TB (TB, MDR-TB, pre XDR-TB) รักษาตามมาตรฐาน ปองกันไมใหด้ือยาเพิ่ม 

ผูมีเหตุอันควรสงสยั 

 XDR-TB  

•แยกกัก/กักกันที่ regional XDR-TB hub ระยะเวลาแยกกัก/กักกันที่ regional XDR-TB hub อยางนอย 30 วัน 
•คุมไวสงัเกตชวงที ่1 คุมไวสังเกต ณ ที่พักอาศัยหรือที่บานของผูปวยจนกวาการเพาะเลีย้งเช้ือกลับเปนลบ อยางนอย 2 ครั้ง 
หางกันอยางนอย 30 และ ใหงดเดินทางออกนอกบานหรือที่พักอาศัย ยกเวนกรณีที่ตองติดตามการรักษาที่โรงพยาบาล 
กรณีมีความจําเปนเดินทางออกนอกสถานทีพ่ักอาศัย เดินทางใหอยูภายใตการควบคุมของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ มี
รถรับสงเฉพาะเพื่อปองกันการแพรกระจายเช้ือใหผูอืน่ และงดเวนการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ เปนตน ระยะเวลา
คุมไวสงัเกตในชวงที ่1 อยางนอย 3 เดือน   

•   ชวงที่ 2 คุมไวสงัเกตชวงที ่2 หลังผลการเพาะเลีย้งเชือ้เปนลบ ใหคุมไวสังเกตจนครบกําหนดการรกัษา  
เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ เพื่อพิจารณากอนทกุครั้ง ล้มเหลว และจํากดัการเดินทาง ยกเว้นกรณีท่ีต้องติดตามการรักษาท่ี

โรงพยาบาล  

•กรณีผูปวยที่อยูขณะคุมไวสังเกตที่บาน (ชวงที่ 2 ) หากพบวาเสมหะเปลี่ยนจากลบกลับเปนบวกในระหวางการรักษา ใหสงตัว
กลับ regional XDR-TB hub 
 

ผูปวย XDR-TB 



  ณ ท่ีพักอาศัย/ท่ีบาน 

(ชวงท่ี 1 อยางนอย 3 เดือน) 

(ชวงท่ี 2 จนครบการรักษา) 

โรงพยาบาล 

(5-7 วัน) 

Regional  

XDR-TB hub  

(อยางนอย 30 วัน) 

แยกกัก/กักกัน เพ่ือรอ

ผลการทดสอบความ

ไวตอยา (SL-LPA) 

แยกกัก/กักกัน จนกวา 

AFB ลบ 2 ครั้ง หาง

กันอยางนอย 7 วัน 

คุมไวสังเกต  

ชวงท่ี 1 งดการเดินทางจนกวา 

culture ลบ 2 ครั้ง 

ชวงท่ี 2 จํากัดการเดินทางจน

ครบกําหนดการรักษา 

ผลเปน 

XDR-TB 

แผนภมูิที ่3 แสดงระยะเวลาการแยกกกัและคมุไวสงัเกต 



การพิจารณาสถานที่แยกกัก : ผูปวยวณัโรคดื้อยาหลายขนานชนดิรุนแรงมาก  
(Extensively drug resistant Tuberculosis :XDR-TB) 

ตามมติที่ประชุมสํานักตรวจราชการเมื่อวันที่ 13 ก.พ. ขอใหกําหนดการจัดต้ัง XDR TB hub ที่มี
ความ พรอมดานหองแยก แหงเดียวหรือหลายแหงก็ไดแลวแตเขตพิจารณาตามบริบท ของพ้ืนที่ 
รวมทั้งการมอบหมาย Focal point (ใหตอบกลับภายใน 1 เดือน)  



ผลการพจิารณาเขต สุขภาพที่ 12 สงขลา  

Regional XDR-
TB Center 

Regional XDR-
TB Hub 
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