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 แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรมการรณรงค์วันวัณโรคสากล ประจ าปี 2562 

 

วัณโรคเป็นโรคติดต่อส ำคัญท่ียังเป็นปัญหำสำธำรณสุขไทยและเป็น 1 ใน 14 ประเทศท่ีมีผู้ป่วย 
วัณโรคสูง มีผู้ป่วยวัณโรคท่ีติดเช้ือเอชไอวีสูง และมีผู้ป่วยวัณโรคด้ือยำหลำยขนำนสูง ประมำณกำรว่ำจะมีผู้ป่วย
วัณโรครำยใหม่ 108,000 รำยต่อปี และกำรตำยกว่ำ 12,000 รำยต่อปี ท่ีส ำคัญยังก่อให้เกิดเป็นวัณโรคด้ือยำ
หลำยขนำนท่ีคำดว่ำอำจมีมำกถึง 3,900 รำยในประเทศไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุขได้ตระหนักถึง
ปัญหำนี้มำโดยตลอด จึงได้ด ำเนินงำนควบคุมวัณโรคตำมแผนปฏิบัติกำรระดับชำติด้ำนกำรต่อต้ำนวัณโรค พ.ศ.
2560-2564 แต่กำรด ำเนินงำนให้ประสบควำมส ำเร็จนั้น ต้องอำศัยเครือข่ำยกำรประสำนควำมร่วมมือของ
หน่วยงำน และสถำนบริกำรสำธำรณสุขทุกระดับท้ังภำครัฐและเอกชนในกำรมีส่วนร่วมในกำรควบคุมวัณโรค ได้แก่ 
กำรค้นหำ กำรรักษำ กำรส่งต่อ กำรรำยงำนข้อมูลผู้ป่วย รวมถึงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้วัณโรคสู่
ประชำชน ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ก่อให้เกิดควำมร่วมมือในกำรควบคุมวัณโรคของ
ทุกภำคส่วนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำนกำรด ำเนินงำน วัณโรคแห่งชำติ และเป็นท่ียอมรับในระดับ
สำกล  

วันท่ี 24 มีนำคม ค.ศ. 1882 ดร.โรเบิร์ต คอช (Dr. Robert Koch) ประกำศกำรค้นพบสำเหตุโรค
วัณโรคคือเช้ือแบคทีเรีย Tubercle bacillus เป็นครั้งแรก ซึ่งขณะนั้นวัณโรคแพร่กระจำยท่ัวยุโรปและอเมริกำ 
กำรค้นพบของเขำจึงช่วยเบิกทำงกำรวิเครำะห์คิดค้นวิธีรักษำวัณโรค ต่อมำในปี ค.ศ.1982 ในโอกำสครบรอบ 
100 ปีกำรประกำศของเขำ สหพันธ์องค์กรต่อต้ำนวัณโรคและโรคปอดนำนำชำติ ( IUATLD: International 
Union Against Tuberculosis and Lung Disease) เสนอให้ก ำหนด 24 มีนำคม ของทุกปีเป็น วันวัณโรคโลก 
(World TB Day) อย่ำงเป็นทำงกำร เพื่อย้ ำเตือนให้ประชำกรท่ัวโลกตระหนักว่ำวัณโรคยังคงระบำดท่ัวโลก เป็น
สำเหตุกำรเสียชีวิตกว่ำ 1.7 ล้ำนคนต่อปี และร่วมกันต่อด้ำนวัณโรค องค์กำรอนำมัยโลกร่วมกับ IUATLD และ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ช่วยกันรณรงค์ให้ท่ัวโลกเห็นควำมส ำคัญและรณรงค์ป้องกันร่วมกันต่อด้ำนวัณโรค   

วันวัณโรคสำกลปี พ.ศ. 2562 นี้ ทำง Stop TB Partnership และองค์กรต่ำงๆระดับนำนำชำติ 
ได้ใช้ Theme เพื่อเป็นข้อควำมส่ือไปถึงทุกภำคส่วนร่วมกันรณรงค์ไปในทิศทำงเดียวกัน คือ IT’S TIME to... 
ส ำหรับประเทศไทยได้ใช้ Theme หลัก คือ IT’S TIME TO ZERO TB ภำษำไทย คือ “ถึงเวลำ ยุติปัญหำวัณโรค” 
โดยมีควำมหมำยว่ำ “ถึงเวลำท่ีทุกภำคส่วนต้องลงมือท ำโครงกำรหรือกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อยุติปัญหำวัณโรคของ
ประเทศ” และมี Key message “ IT’S TIME…to Find, Treat, Cure TB” “ถึงเวลำ ต้องค้นหำ รักษำ 
วัณโรคให้หำย” ส ำหรับรณรงค์ให้ภำคีเครือข่ำยกำรควบคุมป้องกันโรคทุกระดับท้ังภำครัฐและเอกชน โดยถึงเวลำ



 

ท่ีต้องค้นหำผู้ป่วยท่ียังไม่เข้ำสู่ระบบ และรักษำผู้ป่วยให้หำยทุกรำย และ Key message “IT’S TIME… to 
know your TB status” “ถึงเวลำตรวจหำวัณโรค - รู้เร็ว รักษำหำย ไม่แพร่กระจำย” ส ำหรับกำรรณรงค์ให้
ประชำชนท้ังประเทศ ให้พึงตะหนักถึงวัณโรคอยู่ตลอดเวลำ ตรวจหำทันทีเมื่อมีอำกำรหรืออย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ส่งเสริม สร้ำงกระแสให้ประชำชนเกิดกำรรับรู้ รับทรำบ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเหมำะสมในกำรควบคุม รักษำ 
และป้องกัน  วัณโรค นับเป็นควำมท้ำทำยในกำรผลักดันแผนปฏิบัติกำรระดับชำติด้ำนกำรต่อต้ำนวัณโรคให้เข้มข้น
เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์คือ ลดอัตรำอุบัติกำรณ์ของวัณโรค เหลือ 88 ต่อ ประชำกรแสนคน ในปีพ.ศ. 
2564  อันจะน ำไปสู่จุดมุ่งหมำยอันสูงสุด (Vision) คือ TB-Free Thailand For TB-Free World “เมืองไทย
ปลอดวัณโรค เพื่อโลกปลอดวัณโรค” ต่อไป 
 
ประเด็นกำรรณรงค ์

Theme IT’S TIME TO ZERO TB 
            “ถึงเวลำ ยุติปัญหำวัณโรค”  
Key message 
1. “IT’S TIME … to Find, Treat, Cure TB” “ถึงเวลำ ต้องค้นหำ รักษำวัณโรคให้หำย” 
เป็น Key message ส ำหรับรณรงค์ให้ภำคีเครือข่ำย มีควำมหมำยว่ำ ถึงเวลำแล้วท่ีต้องเร่งรัดกำรค้นหำ

ผู้ป่วยวัณโรค โดยเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรวินิจฉัยแก่ประชำกรกลุ่มเส่ียงต่ำง ๆ ท่ีส ำคัญ ได้แก่  กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด
ผู้ป่วยวัณโรค ผู้ติดเช้ือเอช ไอ วี ผู้สูงอำยุท่ีมีโรคร่วม ผู้ป่วยโรคเบำหวำน ผู้ต้องขังในเรือนจ ำ แรงงำนต่ำงด้ำว และ
กลุ่มบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข เป็นต้น และกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรคทุกรำยให้หำย โดยใช้เทคนิค กำร
ดูแลรักษำผู้ป่วยเป็นศูนย์กลำง Patient Centered Care และ DOT และส่งเสริมให้ประชำชนมีพฤติกรรมท่ี
ประเมินตนเองสำมำรถคัดกรองวัณโรคเบ้ืองต้นได้ ตลอดจนประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับกำร
รักษำ กำรป้องกันวัณโรค ลดกำรรังเกียจตีตรำและเลือกปฏิบัติ ในผู้ป่วยวัณโรค 

 2. “IT’S TIME … to know your TB status” “ ถึงเวลำตรวจหำวัณ โรค - รู้ เร็ว รักษำหำย        
ไม่แพร่กระจำย” เป็น Key message ท่ีส่งถึงประชำชน โดยให้ประชำชน ต้องพึงตะหนักถึงวัณโรคอยู่ตลอดเวลำ 
ตรวจหำวัณโรคให้เร็วท่ีสุดเมื่อมีอำกำรท่ีเข้ำได้กับวัณโรค เพื่อไม่ให้เกิดควำมล่ำช้ำ (Delay Treatment) ในกำร
รักษำ หรือต้องตรวจหำวัณโรคอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องกำรให้ทรำบว่ำ ถ้ำสำมำรถรู้ว่ำป่วยเป็นวัณโรคได้เร็ว 
และท ำกำรรักษำได้เร็ววัณโรคสำมำรถรักษำให้หำยได้ ท ำให้ลดกำรแพร่กระจำยเช้ือไปสู่คนอื่นได้เร็ว และลดกำร
ป่วยเป็นวัณโรคของคนอื่น ๆ ต่อไป 
 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 กลุ่มเป้ำหมำยหลัก 

ประชำกรกลุ่มเส่ียง ได้แก่  ก ลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค ผู้ต้องขังในเรือนจ ำ (Health care 
workers/community care workers) ผู้สูงอำยุ กลุ่มผู้ป่วยโรคร่วมต่ำง ๆ (HIV,DM,COPD,Silicosisฯลฯ) กลุ่ม
ชำติพันธุ์ตำมเขตชำยแดน แรงงำนต่ำงด้ำว บุคลำกรสำธำรณสุข ผู้อำศัยในชุมชนแออัด พนักงำนขับรถโดยสำร
สำธำรณะ ผู้ป่วยวัณโรค เป็นต้น 
 กลุ่มเป้ำหมำยรอง 
  ประชำชนท่ัวไป  
 

กิจกรรม 
    ส่วนกลำง 

1. สร้ำงกระแสกำรรับรู้ผ่ำนส่ือประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ 
2. ออกแบบและผลิตส่ือต้นแบบ และสนับสนุนภำคีฯ เพื่อจัดกิจกรรมในหน่วยงำน 



 

3. จัดกิจกรรมร่วมกับภำคีฯ เพื่อให้ควำมรู้กับกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ  
4. จัดกิจกรรมรณรงค์วันวัณโรคสำกล  

4.1 จัดกิจกรรมแถลงข่ำว ในวันท่ี 15 มีนำคม 2562 โดยร่วมกับองค์กรภำคีเครือข่ำยหลักในกำร
จัดกิจกรรมในส่วนกลำง ณ ห้องประชุมชัยนำทนเรนทร อำคำร 1 ช้ัน 2 ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข กระทรวงสำธำรณสุข เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสควำมร่วมมือ ค้นหำ รักษำ ป้องกัน เพื่อกำร
ควบคุมป้องกันวัณโรคของทุกภำคส่วน โดยมี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข เป็นประธำน และมี
ผู้แทนจำกองค์กรภำคีเครือข่ำยต่ำงๆ เข้ำร่วม ได้แก่ WHO, ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ, กรม
รำชทัณฑ์, กรุงเทพมหำนคร, กรมควบคุมโรค, สมำคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ภำคส่วน NGO เป็นต้น 

4.2 วันท่ี 17 มีนำคม 2562 ส ำนักวัณโรคร่วมกับมูลนิธิมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยและองค์กร
ภำคีเครือข่ำยหลักจัดกิจกรรม “เดิน วิ่ง กำรกุศล Charity TB Run 2019 Mini Marathon ครั้งท่ี 3”  
ณ กระทรวงสำธำรณสุข โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยประชำชนท่ัวไป 

4.3 วันท่ี 22 มีนำคม 2562 ส ำนักวัณโรคร่วมจัดบูธนิทรรศกำรในงำนประชุมวิชำกำร “วันวัณโรค
โลก (World Tuberculosis Day)” ประจ ำปี 2562 ณ บริเวณโถงช้ัน G อำคำร ภปร. โรงพยำบำล
จุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 

4.4 วันท่ี 29 มีนำคม 2562 ส ำนักวัณโรคร่วมกับส ำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร และองค์กรภำคี
เครือข่ำยหลักจัดกิจกรรมวันวัณโรคสำกล ณ โรงแรมสยำมเคมปินสกี้ กรุงเทพมหำนคร 

 

   ส่วนภูมิภำค 
 จังหวัดท่ีด ำเนินงำนภำยใต้กำรบริหำรของส่วนภูมิภำค ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคทุกเขต ร่วมจั ด
กิจกรรมวันวัณโรคสำกลในระดับเขตและจังหวัด โดยใช้งบประมำณตำมแผนกิจกรรมร่วมกัน ท้ังส ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรค ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด และองค์กรภำคีเครือข่ำยในระดับพื้นท่ี โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ในระดับพื้นท่ีตำมแนวทำงกำรรณรงค์ประจ ำปี 2562  
2. เน้นในกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรกลุ่มเส่ียง ได้แก่ ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค ผู้ต้องขังในเรือนจ ำ 

ผู้สูงอำยุ กลุ่มผู้ป่วยโรคร่วมต่ำง ๆ (HIV,DM, COPD, Silicosis ฯลฯ) บุคลำกรสำธำรณสุข (Health 
care workers/community care workers) กลุ่มชำติพันธุ์ตำมเขตชำยแดน แรงงำน ต่ำงด้ำว  
ผู้อำศัยในชุมชนแออัด ผู้ป่วยวัณโรค เป็นต้น 

3. ถ่ำยทอดแผนกำรรณรงค์และแนวทำงรณรงค์ไปยังพื้นท่ีระดับ จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน และ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจกับ อสม.เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรรณรงค์ โดยร่วมกับเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข
ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบร่วมกับเจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำลท่ีเกี่ยวข้อง  
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