
วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก

(Extensively drug-resistant TB: XDR-TB)
รูเร็ว รีบรักษา ยุติปญหาวัณโรค

อาการที่ตองตรวจหาวัณโรคทันที 

ไอติดตอกันเกิน 2 สัปดาห 

ไอมีเสมหะปนเลือด 

อาจมีอาการอื่นรวมดวย เชน ไอแหง ๆ ไขต่ำ 
น้ำหนักลด มีเหงื่อออกผิดปกติตอนกลางคืน

คาคาดประมาณ

จากองคการอนามัยโลก*

อุบัติการณวัณโรค 

ผูปวยวัณโรคดื้อยา

(MDR/RR-TB) 

ผูปวยวัณโรคเสียชีวิต

ผูปวยวัณโรค 105,000 รายตอป

11,000 ราย

150
ตอแสนประชากร/

2,500 ราย

ผลตรวจยืนยัน

10,000 ราย

ผูปวยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV

RIP

*ที่มา : Global Tuberculosis 

 Report 2020, WHO

รายงานองคการอนามัยโลก พ.ศ. 2563 (WHO, Global TB 
report 2020) คาดประมาณทางระบาดวิทยาวา ประเทศไทย
มีผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำประมาณ 105,000 ราย 
หรือคิดเปน 150 ตอประชากรแสนคน  ผูปวยวัณโรคที่สัมพันธ
กับการติดเชื้อเอชไอวี (TB/HIV) จำนวน 10,000 ราย ผูปวย
วัณโรคเสียชีวิตสูงถึง 11,000 ราย  มีจำนวนผูปวยวัณโรคดื้อยา 
(MDR/RR-TB) 2,500 ราย ซ่ึงคาดประมาณวาจะพบผูปวยวัณโรคด้ือยา 
(MDR/RR-TB) คิดเปนรอยละ 1.7 ในผูปวยวัณโรครายใหม
และรอยละ 10 ในผูปวยที่มีประวัติการรักษาวัณโรคมากอน

ประเทศไทยเปน 1 ใน 14 ประเทศท่ีองคการอนามัยโลกจัดเปน

กลุมประเทศท่ีมีภาระวัณโรคสูง (high burden countries) ไดแก 
มีภาระโรควัณโรค (TB) วัณโรคท่ีสัมพันธกับการติดเช้ือเอชไอวี (TB/HIV) 
และวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) สูง

กลุมเส่ียง ไดแก ผูสัมผัสผูปวยวัณโรคปอด ผูสูงอายุท่ีอายุมากกวา 65 ป 
ที่สูบบุหรี่หรือมีโรครวม เชน COPD DM ผูตองขังในเรือนจำ/สถานพินิจ 
ผูติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ผูปวยเบาหวาน (HbA1C>7) ผูใชสารเสพติด
หรือติดสุราเรื้อรัง แรงงานขามชาติและแรงงานเคลื่อนยาย ผูอาศัยในที่
คับแคบแออัด ชุมชนแออัด  เปนตน

วัณโรค คือ โรคติดตอท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย 
Mycobacterium tuberculosis เกิดไดใน
ทุกอวัยวะของรางกาย สวนใหญมักเกิดที่ปอด 
(รอยละ 80) ซึ ่งสามารถแพรเชื ้อไดง าย 
ติดตอจากคนสูคนผานทางอากาศ (airborne 
transmission)  

ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม 2564



จากฐานขอมูลโปรแกรมตรวจสอบขาวการระบาดของกรมควบคุมโรค และรายงาน

สอบสวนโรคเบื้องตน ระหวางป พ.ศ. 2561–2562 มีการรายงานเหตุการณพบผูปวย

วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมากจำนวน 55 เหตุการณ ทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค 

กรมควบคุมโรค ลงสอบสวนจำนวน 25 เหตุการณ 

None

1 outbreak

2 outbreak

> 2 outbreak

การสอบสวน

วัณโรคดื้อยาหลายขนาน

ชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB)

ผูปวยมักมีประวัติความเจ็บปวยยาวนาน มีรายละเอียด

ทั้งในดานคลินิกและดานระบาดวิทยา รวมถึงมีการรักษา

และสงตอในสถานพยาบาลหลายแหง อีกทั ้งยังตอง

เกี่ยวของกับหลายภาคสวน ทั้งครอบครัว เพ�อนรวมงาน 

นายจาง ผูใหการดูแลรักษา ฯลฯ 

ไมใหเกิดการตีตราทางสังคม และการต�นตระหนักในชุมชน

ผูสอบสวนโรคตองสวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล (Personal 

protective equipment) ที่เหมาะสม การลงพื้นที่บานหรือที่ทำงาน

ของผูปวยเพ�อคนหาผูปวยเพ่ิมเติม ตองกระทำดวยความระมัดระวัง

ในขณะเดียวกันก็ตองพยายามคนหาใหมีความครอบคลุมสูงสุด 

เตรียมความพรอมในการลงสอบสวนโรค ทั้งในดานทีมงาน วัสดุอุปกรณ และองคความรูเกี่ยวกับ

ตัวโรคและการดูแลรักษา รวมถึงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตรและการส�อสาร

ความเสี่ยง จะชวยใหการสอบสวนเปนไปไดอยางราบร�น 

3. เชื้อกอโรค (Agent) 

 ไดแก การไดรับเชื้อดื้อยา 

2. สิ่งแวดลอม (Environment) 

 ประกอบดวย ในสวนของที่พักอาศัยของผูปวย ไดแก 

 สถานที่คับแคบหรือทึบ (enclosed spaces) มีการไหลเวียน

 ของอากาศนอย ขาดการถายเทอากาศที่เหมาะสม สถานที่

 มีคนอยูอยางแออัด และในสวนระบบบริการของผูใหบริการ

 สาธารณสุข ไดแก ความลาชาในการวินิจฉัย การรักษา

 โดยไมมีการแยกผูปวยออกจากผูอ�น คุณภาพของยารักษา

 วัณโรคใหการรักษาดวยสูตรหรือขนาดยาที่ ไมเหมาะสม

สังเคราะหองคความรูจากจากการสอบสวนโรค ใหความสำคัญกับการระบุปจจัยที่สัมพันธ

กับการปวยเปนวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก เพ�อใหการปองกันควบคุมโรคสามารถทำได

อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

3 ปจจัย ที่สัมพันธกับการปวยเปนวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก** 

**ขอมูลจากการสอบสวนโรค 

  โดยกองระบาดวิทยา

งานที่ทาทาย

1. ผูปวย (Host)

 การมีโรคประจำตัว การขาดความรู การขาดแรงจูงใจ

 ในการรักษา การมีผลขางเคียงจากยารักษาวัณโรค 

 การขาดรายได และการตีตราทางสังคม (stigmatization)



สถานการณ

การรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก มีความยุงยากและคาใชจายสูงกวาการรักษาวัณโรค

ท่ียังไวตอยา (DS-TB) หลายเทา และมีผลสำเร็จของการรักษานอยกวา มีโอกาสการแพรกระจายของโรค

ในวงกวาง สามารถแพรเชื้อใหผูอ�นไดโดยการไอ จาม หรืออาการอ�น ๆ ซึ่งทำใหเกิดละอองฝอย

ท่ีมีเช้ือวัณโรคลอยอยูในอากาศ เม�อผูสัมผัสใกลชิดสูดหายใจเอาละอองฝอยท่ีมีเช้ือวัณโรคเขาไปในปอด 

ทำใหเกิดการติดเชื้อและปวยเปนวัณโรคได ผูสัมผัสกับผูปวย XDR-TB จะติดเชื้อและปวยเปน XDR-TB 

ไดทั้ง ๆ ที่ยังไมเคยไดรับยาวัณโรคมากอน (Primary XDR-TB)

เปนโรคติดตออันตรายลำดับที่ 13 ภายใตพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เม�อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2561 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

มีการตรวจพบผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) และไดรับแจงตั้งแตวันที่ 

8 กุมภาพันธ 2561 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564 รวมจำนวน 69 ราย โดยมีผูปวย XDR-TB 

เสียชีวิต จำนวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 20.3

วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก

หมายถึง เชื้อ MDR-TB ที่ดื้อตอยารักษาวัณโรคทั้งในกลุม Fluoroquinolones 

และกลุม Second line injectable drugs พรอมกัน

(Extensively drug-resistant tuberculosis, XDR-TB)

เชื้อวัณโรคดื้อยา เกิดได 2 วิธี คือ

1) ติดเชื้อวัณโรคดื้อยา

2) ไดรับการรักษาวัณโรคที่ ไมสม่ำเสมอ ไมครบถวน หรือไมไดมาตรฐาน 

 ทำใหเกิดการคัดเลือกสายพันธุเชื้อดื้อยา

สถานการณวัณโรคดื้อยาหลายขนาน

ชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB)

รายงานการเฝาระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนาน

ชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB)
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อพงยีพเหในอผกัพ

 นาบมวรสัผมัสูผ นปเงบแ ครโสัผมัสูผาหนค
นาบมวรชใมไ่ีทดิชลกใสัผมัสูผะลแ

คนหาผูสัมผัสเสี่ยงสูงใหเร็วท่ีสุด ถามอาการทุกราย
ลาบายพงรโี่ทะหมสเจวรตรากบัรหใิตกปดิผรากาอีมกาห

าลวเนัทดไาษกัรรากบบะรูสาขเดไะจยัสงสกาห
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ครโณัวอ้ืชเยาจะรกรพแราก

ดอปครโณัวยวปูผสัผมัส่ีทนชาชะรป
ะลแพาภขุสจวรตรากบัราขเรวค

ลาบายพงรโ ณ กองวรทีสงัรพาภยาถ

ประชาชน ายอ้ืดครโณัวะลแครโณัวยวปูผ

ทเยาถศากาอหในางำท่ีทนาถสะลแนาบดัจ
งึถงอสดดแงสแ กวดะสดไ

บักงอขวย่ีกเะจาวยัสงสาน่ีทรากาอีมกาห
ดลกันหำ้นอืรห ขไ งัรอ้ืรเอไ นชเ ครโณัวนปเราก
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ดินชกุทดไนชยโะรปีม่ีทราหาอนาทะรปบัร
 มไลผะลแกัผ ขไ มน าลปอ้ืนเ วตัสอ้ืนเะาพฉเยดโ

อพงยีพเหในอผกัพ

 มาจอืรหอไกาห าลวเดอลตยัมานอกากานหมวส
ีทนัทง้ิทวลแานหด็ชเษาดะรกยวดกูมจะลแกาปดปหใ

 งาขบอรูยอ่ีทนคูสอ้ืชเยาจะรกรพแรากนักงอป
นางำทดุยหะลแนยีรเดุยห ่ีทน้ืพดักำจรากยวด

ตามคําแนะนําของแพทย

ขุสณราธาส่ีทานหาจเ ลาบายพนาถสนใรกาลคุบ
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