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ตวชวดวณโรค (TB Indicators)
พนธชย รตนส!วรรณ พ.บ.1
การด!าเน#นงานวณโรค ม(ตวช()วดจ!านวนมาก ผ,-เข(ยนได-พยายามเข(ยนตวช()วดในเอกสารน()โดยการ
อ-างอ#งกบเอกสารมาตรฐานด-านวณโรค โดยเฉพาะตวช()วดด-านผลลพธ ส7วนตวช()วดอ89นๆ บางส7วนเป<น
ความค#ดเห>นส7วนตวของผ,-เข(ยนเอง ซ@9งอาจไม7สอดคล-องกบผ,-เช(ย9 วชาญด-านวณโรคท7านอ89นๆ ผ,-อ7านหร8อ
ท7านท(9จะน!าไปใช-ประโยชนหร8ออ-างอ#งทางว#ชาการ โปรดกรณาใช-ดลยพ#น#จและว#จารณญานของท7านเอง
เพ89อให-เก#ดคณภาพส,งสดด-านตวช()วด
ตวช()ว ด โดยท9วไปม( 5 ด-าน ค8อ ตวช()ว ดปFจจยน!าเข- า (Input indicators), ตวช()ว ดกระบวนการ
(Process indicators), ตวช( )ว ดผลผล# ต (Output indicators), ตวช( )ว ดผลลพธ (Outcome indicators)
และตวช()วดผลกระทบ ดงน)น ตวช()วดวณโรค (Tuberculosis indicators หร8อ TB indicators) ในเอกสาร
น() ได-แบ7งออกเป<น 5 ด-านตามกรอบตวช()วดน() โดยขอกล7าวถ@งเฉพาะตวช()ว ดในระดบอ!าเภอ (District
level) ซ@9งถ8อว7า เป<นหน7วยของการควบคมวณโรคให- ประสบความส!าเร>จตามค!าแนะน!า ของ WHO
(World Health Organization หร8อ องคการอนามยโลก)

ตวชวดป&จจยน()เข,)วณโรค (TB Input Indicators)
นโยบ)ยสนบสน!นระดบอ()เภอ (District political commitment) โดยท9วไป จะหมายถ@ง การ
สนบสนนจากระดบผ,-บร#หารท(9เก(9ยวข-องทกระดบในอ!าเภอ ได-แก7 ผ,-อ!านวยการโรงพยาบาล (รพ.), หว
หน-าส!านกงานสาธารณสขอ!าเภอ (สสอ.), หวหน-าศ,นยสขภาพชมชน/สถาน(อนามย (ศสช./สอ.) และ
อาจรวมถ@งระดบหวหน-ากล7มงาน/ฝ\าย/งาน ได-แก7 หวหน-ากล7มงาน/ฝ\ายเวชกรรมสงคม/สขาภ#บาล, หว
หน-ากล7มงานอายรกรรม ใน รพ. นอกจากน() อาจม(หวหน-าหน7วยงานอ89นๆ ท(9เก(9ยวข-อง ได-แก7 นายกเทศ
มนตร(, ผ,-อ!านวยการโรงพยาบาลเอกชน เป<นต-น การวดตวช()วดน()ม(หลายว#ธ( ได-แก7 งบประมาณแต7ละป]ท9(
จดสรรให-งานวณโรค, สถานท(9ท(9เหมาะสมในการจดต)ง "มม DOT" (Directly-Observed Treatment),
ทรพยากรสนบสนนอ89นๆ และจ!านวนเจ-าหน-าท(9ท(9รบผ#ดชอบอย7างเพ(ยงพอ, การจดต)ง "ศ,นยการประสาน
งานวณโรค" ในหน7วยงานน)นๆ, การม(เคร8อข7ายจดส7งยาวณโรคจาก รพ. ไปยง ศสช./สอ. โดยไม7ให-ผ,1 นายแพทย 9 วช ด-านเวชกรรมปcองกน ส!านกงานปcองกนควบคมโรคท(9 11 จงหวดนครศร(ธรรมราช
ตวช()วดวณโรค
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ป\วยถ8อยาวณโรคไปเอง เป<นต-น
ก)รผ8 ) นก)รอบรมหลกส< ต ร DOTS (Directly-Observed Treatment, Short-course) เจ- า
หน-าท(9 (จนท.) ทกระดบท(9รบผ#ดชอบหร8อเก(9ยวข-องกบงานวณโรคต-องผ7านการอบรมในหลกส,ตรน() จ@งจะ
สามารถเข-าใจและปฏ#บต#งานได-อย7างม(ประส#ทธ#ภาพ จนท. ดงกล7าว ได-แก7 แพทยทกท7านท(9ม(ส7วนใน
การว#น#จฉยและด,แลผ,-ป\วยวณโรค, เจ-าหน-าท(9คล#น#กวณโรคอย7างน-อย 2 คน, เจ-าหน-าท(9ชนส,ตรทกคนท(9
ท!าหน-าท(9ตรวจเสมหะ AFB (Acid-fast bacilli) , เจ-าหน-าท(9ทกคนใน ศสช./สอ.
ย)และว สด!ว F ท ย)ศ)สตรก)รแพทยด, ) นว ณโรค ยารกษาวณโรคอย7 า งน- อ ยใน CAT 1
(Category 1) ต-องม(อย7างเพ(ยงพอและม(คณภาพส!าหรบผ,-ป\วยวณโรคทกราย และต-องให-บร#การฟร(ไม7
ค#ดม,ลค7าโดยไม7ม(เง89อนไข ไม7ว7าจะม(/ไม7ม(ส#ทธ#ใดๆ ในการรกษาพยาบาลหร8อไม7เพ89อการควบคมวณโรค
ส7วนวสดว#ทยาศาสตรการแพทยต-องม(อย7างเพ(ยงพอ ได-แก7 ตลบเสมหะ, สไลด, น)!ายาย-อมส(เสมหะ และ
ควรรวมถ@งอปกรณการตรวจว#น#จฉยท(9เป<นครภณฑ ได-แก7 กล-องจลทรรศน ท(9ยงอย,7ในสภาพการใช-งาน
ได-ด(
ก)รจดตงม! ม DOT (DOT Corner) การม(ม ม DOT ในทกสถานบร# ก ารด- า นสขภาพเป< น การ
เตร(ยมความพร-อมของระบบบร#การและเคร8อข7าย หากม(ผ,-ป\วยวณโรคเม89อไร ก>สามารถให-บร#การ DOT
ได-ทนท( การให-บร#การ DOT ต-องค!าน@งถ@งหลกการผ,-ป\วยเป<นศ,นยกลาง (Patient-centered service) น9น
ค8อ ผ,-ป\วยวณโรคอาศยอย,7ใกล-สถานบร#การใดมากท(9สด ก>ให-ไปรบบร#การ DOT ท(9นน9 ไม7ว7าจะเป<นผ,-ป\วย
ในพ8น) ท(9รบผ#ดชอบของสถานบร#การน)นหร8อไม7ก>ตาม ดงน)น อย7างน-อยทกสถานบร#การด-านสขภาพต-อง
ม(มม DOT เตร(ยมพร-อมเสมอ ปFจจบนในบางอ!าเภอยงม(การจดมม DOT ไว-ท(9หน7วยงานอ89นๆ ท(ไ9 ม7ได-ใหบร#การด-านสขภาพโดยตรงด-วย ได-แก7 ส!านกงานสาธารณสขจงหวด เป<นต-น

ตวชวดกระบวนก)รวณโรค (TB Process Indicators)
ระบบ/เครMอข8)ยก)รส8งต8อข,อม<ลและย)วณโรค WHO (2003: 48) แนะน!าว7ายาควรเก>บไว-ท(9พ(9
เล()ยง และให-ยาวณโรคเม89อผ,-ป\วยมารบประทานยาเท7าน)น (โปรดด,ภาพท(9 1) ในประสบการณตรงของผ,เข(ยนยงพบว7า ไม7ควรให-ผ,-ป\วยวณโรคถ8อยาวณโรคจาก รพ. ไปยง ศสช./สอ. ด-วย เพราะจะเก#ดความ
ย7งยากในการต7อรองและการด!าเน#นงานให-บร#การ DOT อย7างมาก ในอ!าเภอจ@งต-องม(ระบบการส7งยา
รวมถ@งข-อม,ลผ,-ป\วยวณโรค แต7ร,ปแบบระบบ/เคร8อข7ายน() อาจไม7เหม8อนกนในทกอ!าเภอ แต7ละอ!าเภอจ!า
เป<นต-องค-นหาและก!าหนดร,ปแบบข@)นมาเองว7า ใครจะไปส7งหร8อข@)นมาเอายาวณโรคและข-อม,ลผ,-ป\วย
รวมถ@งจะส7งและส89อสารกนโดยใช-ช7องทางอะไรให-เก#ดประส#ทธ#ภาพ
ตวช()วดวณโรค
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ภ)พทN 1 ข-อแนะน!าของ WHO (2003: 48) เร89องยาควรเก>บไว-ท(9พ(9เล()ยง

ก)รประช!ม DOTS ระดบอ()เภอ (District DOTS Meeting) ถ8อเป<นกลไกท(9ส!าคญมากในการ
ด!าเน#นการ DOTS/DOT เน89องจากจะช7วยให-ท(มงานเคร8อข7ายสามารถค-นหาร,ปแบบการด!าเน#นงานวณ
โรคจนได-ร,ปแบบท(9เหมาะสมท(9สดของอ!าเภอน)นๆ และช7วยเป<นเวท(รบฟFงปFญหาอปสรรคและข-อจ!ากด
ของการด!าเน#นงานในทกหน7วยงานเคร8อข7ายท(9เก(9ยวข-อง เพ89อหาหนทางแก-ไขให-การด!าเน#นงานส!าเร>จไดต7อไป การประชมน() ควรจดแยกประชมออกเฉพาะและควรจดทกเด8อน ซ@9งจะเป<นการประสานงานใน
ด-านการต#ดตามการด,แลรกษาผ,-ป\วยวณโรคทกๆ รายในแต7ละเด8อนด-วย
ก)รนFเทศง)น DOTS ในอ()เภอ การส7มออกน#เทศต#ดตามงานจาก รพ. ไปยงระดบ ศสช./สอ. ม(
ประโยชนในการต#ดตามการด!าเน#นงาน โดยเฉพาะการด,แลรกษาผ,-ป\วยด-วยกระบวนการ DOT ว7าถ,ก
ต-องจร#งจงหร8อไม7แค7ไหน ม(ปFญหาอปสรรคอะไรบ-าง การน#เทศงานต-องท!าเป<นเฉพาะก#จและต7อเน89อง
เพ89อให- จนท. ผ,-ปฏ#บต#ใน ศสช./สอ. ม(ความต89นตวอย,7เสมอเพ89อการท!า DOT ให-ม(ประส#ทธ#ภาพ การต#ด
ตามควรไปเย(9ยมบ-านผ,-ป\วยด-วย เพ89อสอบถามและตรวจสอบข-อม,ลด-านกระบวนการไปรบบร#การ DOT
ท(9สถานบร#การ และรบทราบปFญหาข-อจ!ากดต7างๆ ของผ,-ป\วยและครอบครว
ก)รชนส<ตรเสมหะทNมค!ณภ)พ การตรวจเสมหะ AFB (Acid-fast bacilli) ถ8อเป<นหวใจส!าคญใน
การควบคมวณโรค เน89องจากการตรวจเสมหะ AFB ม(บทบาทหลกในกระบวนการด,แลผ,-ป\วยวณโรค
ปอดต)งแต7การว#น#จฉย, การก!ากบต#ดตามระหว7างการรกษา และการประเม#นผลการรกษา การตรวจ
เสมหะ AFB จ@งต-องม(คณภาพด(เช89อถ8อได- เจ-าหน-าท(9ด-านชนส,ตรม(หน-าท(9เก>บสไลดเสมหะท(9ตรวจแล-ว
ทกสไลดไว-เพ89อการท!าส7มท!าการตรวจควบคมคณภาพหร8อ EQA (External quality assessment) และ
ต-องม(การจดท!าทะเบ(ยนชนส,ตรเสมหะวณโรค หร8อ AFB ท(9ครบถ-วนสมบ,รณถ,กต-อง เพราะในการ
ส7มสไลดจ!าเป<นต-องส7มโดยอาศยทะเบ(ยนชนส,ตรเสมหะ AFB ด-วย ถ-า รพ. ใดม(ผลผ7านการตรวจคณ
ภาพน() ในช7วง 1 ป]ท(9ผ7านมา จะท!าให-ม9นใจได-ว7า กระบวนการชนส,ตรเสมหะ AFB ของ รพ. น)น ม(คณ
ภาพจร#งและเช89อถ8อไดระบบก)รค,นห)เชFงตงรบ (Passive TB Case Finding) ทNมประสFทธFภ)พ การค-นหาเช#งต)งรบ
ท(9ด(เป<นช7วยลดความล7าช-าในการว#น#จฉยผ,-ป\วยวณโรคและลดการแพร7กระจายเช8)อวณโรคโดยเฉพาะใน
ตวช()วดวณโรค
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สถานบร#การด-านสขภาพ ท!าให-บคลากรท(9ให-บร#การม(ความเส(9ยงลดลงจากการต#ดเช8)อและป\วยเป<นวณ
โรค ว#ธ(วดตวช()วดน() ได-แก7 การม(ช7องทางด7วนท(9ม(ประส#ทธ#ภาพส!าหรบการว#น#จฉยผ,-ป\วยท(9ม(อาการน7า
สงสยวณโรค อนจะเป<นการช7วยลดระยะเวลาและข)นตอนการว#น#จฉยผ,-ป\วยวณโรคลงไดระบบทะเบ ยนร)ยง)นว ณโรค (TB Recording and Reporting System) ทNม ค! ณ ภ)พ
ทะเบ(ยนและรายงานวณโรคค7อนข-างจะม(ความซบซ-อน แต7ม(ความจ!าเป<นอย7างย#9งส!าหรบการประเม#นผล
ทางด-านระบาดว#ทยาวณโรคและการด,แลรกษาผ,-ป\วยวณโรคว7าม(ประส#ทธ#ภาพหร8อไม7 นอกจากน() ยง
ช7วยประเม#นผลการด!าเน#นงานของอ!าเภอในระดบแผนงานว7าเป<นไปตามตวช()วดหร8อเปcาหมายหร8อไม7
WHO (2000: 13) จ@งแนะน!าว7า ความสามารถในการรวบรวมและว#เคราะหข-อม,ลรายงวดวณโรคเป<นตว
ช()วดหน@ง9 ของแผนงานวณโรคท(9ด( (โปรดด,ภาพท(9 2)
ภ)พทN 2 ตวช()วดเพ89อประเม#นประส#ทธ#ภาพของแผนงานวณโรคของ WHO (2000: 13)

ตวชวดผลผลFตวณโรค (TB Output Indicators)
สดส8วนผ<,ปUวยวณโรคทNได,รบบรFก)ร DOT โดยเจ,)หน,)ทNด,)นส!ขภ)พ เป<นตวช()วดเด(ยวด-าน
ผลผล#ตซ@9งวดผลได-ทนตาทนใจต)งแต7วนท(9ว#น#จฉยผ,-ป\วย และแตกต7างจากตวช()ว ดผลลพธท(9ต-องรอใหทอดเวลาออกไปอ(กระยะหน@9งแล-วค7อยวดผล หากพ#จารณาในระดบบคคลหร8อผ,-ป\วยแต7ละราย ก>เป<น
การวดผลในวนท(9เราว#น#จฉยผ,-ป\วย หากม(สดส7วนน()อย,7ในระดบส,ง บ7งบอกถ@งท)งปFจจยน!าเข-าท(9เพ(ยงพอ
และกระบวนการเคร8อข7ายท(9ม(ประส#ทธ#ภาพ อ!าเภอใดท(9ม(ส ดส7วนน()ส,งและท!า DOT ได-โดยเจ-าหน-าท(9
อย7างจร#งจง ก>สามารถพยากรณได-ว7า น7าจะควบคมวณโรคได-ในอนาคตอนใกล- เพราะเม89อเจ-าหน-าท(9
ช7วยกนให-บร#การ DOT ท(9ม(ค ณภาพในสดส7วนส,งมากๆ ตวช()วดผลลพธและผลกระทบก>จะด(ข@)นได-ใน
อนาคตอย7างเป<นผลส8บเน89อง กล7าวค8อ โอกาสอตรารกษาหายส,งก>ม(มาก (ผลลพธ) และการต#ดเช8)อและ
ตวช()วดวณโรค
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การป\วยด-วยวณโรคก>ควรจะลดลงเร89อยๆ (ผลกระทบ) เพราะการท!า DOT อย7างจร#งจงจะสามารถ
หยดย)งการแพร7ก ระจายเช8)อวณโรคจากผ,-ป\วยท(9เป<น แหล7งแพร7เช8)อได-จร#ง (Stop TB at the source)
อย7างไรก>ตาม หากสดส7วนผ,-ป\วยท(9ได-รบบร#การ DOT โดย จนท. ด-านสขภาพอย,7ในระดบต9!า ก>บ7งบอก
ถ@งปFจจยน!าเข-าท(9น7าจะไม7เพ(ยงพอและกระบวนการต7างๆ ท(9ยงขาดประส#ทธ#ภาพ และไม7ควรจะม(อตรา
การรกษาหายอย,7ในระดบส,ง (ผลลพธ) อนจะส7งผลถ@งการไม7ลดลงของการต#ดเช8)อการป\วยด-วยวณโรค
ในอนาคตได- (ผลกระทบ) เพราะการตดวงจรการแพร7กระจายเช8)อวณโรคท!าได-ไม7เต>มท(9 ตวช()วดสดส7วน
น() จ@งเป<นตวกลางท(9ด(ท(9ควรสะท-อนท)งตวช()วดปFจจยน!าเข-าและกระบวนการ (ก7อนถ@งผลผล#ต) และตวช()
วดผลลพธและผลกระทบ (หลงจากผลผล#ต) โดยตวช()วดท)งหมดต-องสอดคล-องไปด-วยกนท)งหมด เน89อง
จากม(ความสมพนธต7อกนเป<นล,กโซ7ต7อเน89องกนไปน9นเอง ตวช()วดสดส7วนน()ย#9งส,ง ก>จะย#9งด( และม(แนว
โน-มจะควบคมวณโรคได- หากม(ค!าถามว7า แล-วสดส7วนเท7าไรจ@งจะบ7งบอกว7าเป<นแผนงานวณโรคท(9ด(
WHO (2000: 13) ได-ให-ต วเลขไว-ท(9การท!า DOT ร-อยละ 90 จ@งจะถ8อว7าม(แผนงานควบคมวณโรคท(9ด(
(โปรดด,ภาพท(9 2) ในความค#ดเห>นส7วนตวของผ,-เข(ยน ค8อ ต-องเป<นการให-บร#การ DOT จร#งโดยเจ-าหน-า
ท(9ด-านสขภาพร-อยละ 90 น9นเองและในประสบการณตรงของผ,-เข(ยนพบว7า ตวเลขสดส7วน DOT โดยเจ-า
หน-าท(9ด-านสขภาพร-อยละ 90 ข@)นไปม(โอกาสเป<นไปได-ในทางปฏ#บต#หากเจ-าหน-าท(9ในท(มงานม(ความเข-า
ใจเร89อง DOTS/DOT, ม(เคร8อข7ายการประสานงานท(9ด(, ม(เทคน#คท(9ด(ในการต7อรองกบผ,-ป\วยเพ89อการท!า
DOT และม(การสนบสนนด-านการสงคมสงเคราะหแก7ผ,-ป\วยท(9ยากจนจร#งๆ เพ89อสนบสนนการท!า DOT
ให-เก#ดข@)นให-ได-

ตวชวดผลลพธวณโรค (TB Outcome Indicators)
อตร)ผลเสมหะกลบเปWนลบ (Sputum Conversion Rate) ตวช()ว ดน()ว ดได-ท(9ประมาณ 2 – 4
เด8อนหลงจากเร#9มการรกษา เป<นตวช()วดท(9ม(ความส!าคญมากต7อหน7วยงาน/แผนงานระดบอ!าเภอ เพราะ
จะสะท-อนถ@งผลการด!าเน#นงานได-รวดเร>วกว7าอตราการรกษาหายท(9ต-องนานประมาณอย7างน-อย 6 – 9
เด8อน หากอตราผลเสมหะกลบเป<นลบอย,7ในระดบต9!า แต7สดส7วนผ,-ป\วยวณโรคท(9ท!า DOT โดย จนท. อย,7
ในระดบส,ง เราต-องร(บกลบไปด,ว7า ท!าไมจ@งไม7สอดคล-องกน ต-องตรวจสอบว7าม(การท!า DOT กนอย7าง
จร#งจงถ, กต- อ งหร8 อ ไม7 หร8 อม(ป F จจยท( 9 เก( 9 ย วข- องอ8 9น ๆ ได- แก7 ม( ก ารป\ ว ยด- ว ย NTM (Non-tuberculous
mycobacterium) หร8อไม7 อตราผลเสมหะกลบเป<นลบในกล7มผ,-ป\วยวณโรครายใหม7เสมหะพบเช8อ) (New
smear-positive) อย7างน-อยต-องอย,7ในระดบร-อยละ 85 เช7นเด(ยวกบอตราการรกษาหาย
อตร)ก)รรกษ)ห)ย (Cure Rate) เป<นเปcาหมายท(9ส!าคญขององคอนามยโลก เป<นตวช()ว ดผล
ตวช()วดวณโรค
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ลพธ เน89องจากต-องทอดเวลาระยะหน@9งจ@งจะได-ผลออกมา ค8อ อย7างน-อยประมาณ 6 – 9 เด8อน โดยใน
การรายงานการประเม#นผลการรกษามกจะต-องรออย7างน-อย 12 – 15 เด8อน เพราะเป<นการรายงานรอบ
3 เด8อน อตราการรกษาหายโดยเฉพาะในกล7มผ,-ป\วยวณโรครายใหม7เสมหะพบเช8)ออย7างน-อยต-องได-ถ@ง
ร-อยละ 85 จ@งจะสามารถควบคมวณโรคได- อย7างไรก>ตาม ตวเลขอตราการรกษาหายน() ม#ใช7ตวช()วดท(9ด(ท(9
สดของการควบคมวณโรคว7าจะได-ผลหร8อไม7 การพ#จารณาตวช()วดอ89นๆ โดยเฉพาะตวช()วดผลกระทบ
วณโรค น7าจะเป<นตวช()วดท(9ด(กว7าว7าเราสามารถควบคมวณโรคได-อย7างจร#งจงหร8อไม7 ตวช()วดอตราการ
รกษาหายน() วดได-เฉพาะกล7มผ,-ป\วยวณโรคท(9ม(ผลเสมหะพบเช8)อหร8อเป<นบวก (AFB positive) ก7อนเร#9ม
การรกษาเท7าน)น ไม7สามารถวดได-ในกล7มผ,-ป\วยท(9ม(ผลเสมหะไม7พบเช8)อหร8อเป<นลบ (AFB negative)
ก7อนเร#9มการรกษา
คว)มส()เรYจของก)รรกษ) (Treatment Success) WHO (2003: 55) ให-น#ยามไว-ว7าหมายถ@ง
ผลรวมของผ, -ป \ ว ยวณโรคท( 9ม ( ผ ลการรกษาเป< น "รกษาหาย (Cure)" กบ "รกษาครบ (Treatment
completed)" ดงน)น เราจ@งค!านวณหร8อวด "ความส!าเร>จของการรกษา" น()ได-เฉพาะในกล7มผ,-ป\วยเสมหะ
พบเช8)อ (AFB positive) เท7าน)นเช7นเด(ยวกบตวช()วด "อตราการรกษาหาย" ตวช()วดความส!าเร>จของการ
รกษาน()ก!าลงเป<นท(9น#ยมใช-ก!าหนดเป<นเปcาหมายในการควบคมวณโรคในประเทศไทย (ขณะเข(ยนบท
ความน() วนท(9 21 เมษายน พ.ศ. 2549) แต7เท7าท(9ผ,-เข(ยนได-ศ@กษาค-นคว-ามา พบว7า WHO ไม7เคยก!าหนด
ให-ใช-ความส!าเร>จของการรกษาเป<นเปcาหมายในการควบคมวณโรคแต7อย7างใด เพ(ยงแต7อนโลมใช-เม89อม(
การว#เคราะหและจดท!ารายงานต7างๆ รวมท)งรายงานประจ!าป]ของ WHO เท7าน)นเอง (หากผ,-ใดทราบ
หร8 อ พบเห> นว7 า WHO เคยก! า หนดเป< น เปc า หมายในเอกสารใด กรณาแจ- งท( 9ผ, - เข( ย นได-ท( 9 phanchai
@yahoo.com ผ,- เข( ย นจะได- ใช- เป< นข- อม, ล ในการปรบปรงเน8 ) อ หาในบทความน( )ต 7 อ ไป และขอกราบ
ขอบพระคณล7วงหน-าครบ) ในความค#ดเห>นส7วนตว ผ,-เข(ยนน#ยมใช- "อตราการรกษาหาย" มากกว7า "
ความส!าเร>จของการรกษา" เพราะหากเราใช-ความส!าเร>จของการรกษา เราอาจละเลยไม7สนใจการตรวจ
เสมหะ AFB เม89อส#)นสดการรกษาเน89องจากเห>นว7าไม7จ!าเป<นแล-ว เพราะอย7างไรก>ประเม#นเข-าเปcาหมาย
ได- แต7การตรวจเสมหะ AFB เม89อส#)นสดการรกษาม(ความส!าคญมาก เน89องจากเป<นหลกฐานย8นยนว7าผ,ป\วยได-รบการรกษาหายจร#งหร8อไม7 หร8อว7าอาจเป<นรกษาล-มเหลวก>ได- แต7หากไม7ม(ผลเสมหะย8นยน เรา
ก>ประเม#นได-เพ(ยง "รกษาครบ (Treatment completed)" เท7าน)น ไม7สามารถทราบได-ว7าผ,-ป\วยได-รบการ
รกษาหายหร8อล-มเหลว โดยส7วนตวจ@งยงน#ยมใช-เปcาหมาย "อตราการรกษาหาย" ของ WHO เป<นหลก
ในการประเม#นผลแผนงานวณโรคทกระดบ
อตร)ก)รรกษ)ล,มเหลว (Failure Rate) WHO (1998: 183) แนะน!าว7าในกล7มท(9ผ,-ป\วยวณโรค
รายใหม7เสมหะพบเช8)อไม7ควรม(อตราการรกษาล-มเหลวส,งกว7าร-อยละ 4 (โปรดด,ภาพท(9 3) หากม(อตรา
ตวช()วดวณโรค
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การรกษาล-มเหลวส,งในกล7มผ,-ป\วยน() ก>น7าจะบ7งบอกถ@งการบร#หารจดการแผนงานวณโรคในอ!าเภอว7ายง
ม(ข-อจ!ากดบางประการท(9ต-องค-นหาและปรบปรงต7อไป (โปรดด,รายละเอ(ยดเพ#9มเต#มในบทความของผ,เข(ยน เร89อง "แนวทางการด,แลรกษาผ,-ป\วยวณโรคประเภท "Failure" เขต 11)
ภ)พทN 3 ผลการรกษาตามค!าแนะน!าของ WHO (1998: 183)

อตร)ก)รร กษ)ข)ดก)รร กษ)รวมก บอ ตร)ก)รส8 งต8 อทNย งไม8 ท ร)บผลก)รร กษ)
(Combined Default and Transfer Rates) WHO (2000: 13) แนะน!า ว7าอตราท)งสองน( )รวมกนควร
น-อยกว7าร-อยละ 10 (โปรดด,ภาพท(9 2) จากเด#มท(9 WHO (1998: 183) เคยแนะน!าว7า เฉพาะอตราการ
ขาดการรกษาควรน-อยกว7าร-อยละ 10 แต7ต7อมาในป] 2000 ม(การระบใหม7ว7าอตราขาดการรกษาหายรวม
กบอตราการส7งต7อ (ท(9ยงไม7ทราบผลการรกษา) ควรน-อยกว7าร-อยละ 10 ดงกล7าวแล-ว โดยความค#ดเห>น
ส7วนตวแล-วผ,-เข(ยนม(ความค#ดเห>นว7า การรวมอตราการส7งต7อเข-ามาด-วยจะด(กว7า เน89องจาก บ7อยคร)งใน
การน#เทศงานจร#งในพ8)นท(9พบว7า จนท. ท(9ไม7สามารถต#ดตามผ,-ป\วยให-กลบมารบการรกษาได- โดยเฉพาะ
เม89อผ,-ป\วยย-ายท(9อย,7ไปท(9อ89น (จนท. มกไม7ทราบว7าย-ายไปท(9ไหน) จนท. ก>ประเม#นผลเป<น "ส7งต7อ" แทนท(9
จะเป<น "ขาดการรกษา" ท)งท(9จร#งๆ แล-วม#ได-ม(การส7งต7อผ,-ป\วยแต7ประการใด แต7ค#ดว7าอาจด,ด(กว7า "ขาด
การรกษา" ดงน)น ผลการรกษา "ส7งต7อ" บางส7วนจ@งน7าจะเป<น "ขาดการรกษา" นอกจากน() ผ,-เข(ยนยงม(
ความค#ดเห>นส7วนตวเพ#9มเต#มอ(กว7า การส7งต7อท(9ไม7ทราบผลการรกษาท(9แท-จร#ง น7าจะสะท-อนถ@งแผนงาน
วณโรคในภาพรวมท(9ขาดประส#ทธ#ภาพด-านเคร8อข7ายการประสานงาน ท!าให-ไม7สามารถประสานงานกน
เพ89อให-ได-ผลการรกษาท(9แท-จร#งของผ,-ป\วยมาให-ได- การรวมกนของการส7งต7อเข-ากบการขาดการรกษา
ตวช()วดวณโรค
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จ@งน7าจะด(กว7าท(9จะม7งให-ความสนใจเฉพาะการขาดการรกษา ท(9ม(สดส7วนอาจจะน-อย แต7ไปโป\งอย,7ท(9การ
ส7งต7อ (และไม7ทราบผล) ซ@ง9 อาจจะม(สดส7วนมากๆ ได-

ตวชผลกระทบวณโรค (TB Impact Indicators)
อตร)ก)รร)ยง)นผ<,ปUวยวณโรคในกล!8มวยท()ง)น ในความค#ดเห>นส7วนตวแล-ว ค#ดว7า ตวช()วดน()
น7าจะเป<นตวช()วดท(9ด(ท(9สดของการควบคมวณโรคด-านผลกระทบ เพราะวดได-เร>วและสะท-อนถ@งการแพร7
กระจายเช8)อวณโรคท(9ย งด!ารงอย,7ในชมชนได-ด( โดยสามารถด,ได-จากการรายงานผ,-ป\วยวณโรคน9นเอง
หากยงม(ผ,-ป\วยในกล7มวยท!างานหร8อย#9งอายน-อยๆ ลงไปอ(ก ก>สะท-อนอย7างชดเจนว7า เรายงไม7สามารถ
หยดย)งการแพร7กระจายเช8)อวณโรคในชมชนได- เพราะผ,-ป\วยวณโรคอายน-อยๆ จะต#ดเช8)อวณโรคหลง
จากท(9เขาคลอดเก#ดมา และเก8อบท)งหมดจะได-ร บเช8)อวณโรคจากแหล7งแพร7เช8)อในบ-านหร8อชมชน ใน
ประเทศท(9ควบคมวณโรคได-แล-ว จะไม7ม(ผ,-ป\วยวณโรคอายน-อยๆ เลย เพราะเขาสามารถรกษาผ,-ป\วยวณ
โรคให-หายได-จร#งและหยดย)งการแพร7กระจายเช8)อวณโรคได-จร#ง ดงน)น ประเทศเหล7าน() จะม(เฉพาะคน
ส,งอายท(9ต#ดเช8)อวณโรคมานานแล-ว แต7เพ#9งมาป\วยเม89อส,งวยท(9อาจเน89องจากภ,ม#ค-มกนของร7างกายเร#9ม
อ7อนแอลงไป สรปว7า หากอ!าเภอใดยงม(ผ,-ป\วยวณโรคท(9อายน-อยๆ ก>บ7งบอกว7า ยงไม7สามารถควบคม
วณโรคไดอตร)ปUวยวณโรค (TB Morbidity Rate) อตราป\วยน()จะเป<นการวดจ!านวนผ,-ป\วยวณโรคท(9เก#ด
ข@)นใหม7ในชมชนค#ดค!านวณต7อแสนประชากรในรอบระยะเวลาหน@9ง ตวช()ว ดมกจะวดไม7ได-จร#งในทาง
ปฏ#บต# เพราะผ,-ป\วยบางรายไม7มารบการว#น#จฉยและรกษา หร8อบางรายมาแล-วแต7สถานบร#การด-านสข
ภาพอาจไม7สามารถให-การว#น#จฉยได-ด-วยข-อจ!ากดหลายๆ ประการ ท!าให-ม กจะม(ผ,-ป\วยวณโรคหลง
เหล8ออย,ใ7 นชมชนเสมอ นอกจากน() ผ,-ป\วยท(9ได-รบการว#น#จฉยแล-ว แต7ไม7ได-รายงานหร8อข@)นทะเบ(ยนรกษา
ซ@9งเป<นปFญหาท(9เก#ดข@)นได-เสมอในประเทศก!าลงพฒนา รวมถ@งความร7วมม8อในการรายงานผ,-ป\วยวณโรค
จากหน7วยงานต7างๆ ท)งภาคเอกชนและภาครฐนอกกระทรวงสาธารณสขอาจยงไม7ครอบคลม เราจ@งไม7
น#ยมใช-ค!าว7า อตราป\วยวณโรค (ซ@9งจร#งๆ ไม7น#ยมใช-ค!าว7าอตราป\วยส!าหรบโรคเร8)อรงท)งหมด แต7น#ยมใชอตราป\วยมากกว7ากบโรคต#ดต7อเฉ(ยบพลนหร8อขณะก!าลงม(การระบาด โปรดศ@กษารายละเอ(ยดเพ#9มเต#ม
เร89อง "อตราป\วย (Attack rate)" จากหนงส8อ ค,7ม8อการด!าเน#นงานทางระบาดว#ทยา ของกระทรวงสา
ธารณสข ในเอกสารอ-างอ#ง) แต7มกเล(9ยงไปใช-ค!าว7า อตราการรายงานผ,-ป\วยวณโรค (Reporting rate of
TB cases), อตราการข@)นทะเบ(ยนผ,-ป\วยวณโรค (Notification or registration rate of TB cases) หร8อ
อตราการค-นพบผ,-ป\วยวณโรค (Detection rate of TB cases) ซ@9งม(ความเหมาะสมกว7า ในทางปฏ#บต#
ตวช()วดวณโรค
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แล-วเรามกจะทราบอตราป\วยหร8ออตราอบต#การณวณโรคจากการประมาณการณหร8อการค!านวณทาง
อ-อมแค7น)นเอง (Estimated TB incidence rate) ซ@9งจะพบเห>นบ7อยในรายงานวณโรคประจ!าป]ขององค
การอนามยโลก โดยท9วไปมกค!านวณได-จากการส!ารวจความชกของการต#ดเช8)อวณโรคในกล7มตวอย7าง
(TB prevalence survey) แล-วน!ามาค!านวณเป<นอตราเส(9ยงการต#ดเช8)อวณโรครายป] (Annual risk of TB
infection หร8อ ARI) โดยม(ส,ตรค!านวณส!าหรบในประเทศก!าลงพฒนา ค8อ ถ-า ARI = 1 ประมาณได-ว7า
จะม(อตราอบตการ (หร8ออตราป\วย) ของผ,-ป\วยวณโรครายใหม7เสมหะพบเช8)อในป]น)นเท7ากบ 50 ต7อแสน
ประชากร [Tuberculosis Division (1993: 7 - 8)] ดงน)น การวดอตราป\วยวณโรคในระดบพ8)นท(9 (อ!าเภอ
หร8อจงหวด) น)น แทบจะเป<นไปไม7ได-เลยในทางปฏ#บต# เพราะจะด,ได-จากการรายงานผ,-ป\วยวณโรคเท7า
น)นเอง ซ@9งจะม(ปFจจยหลายอย7างเข-ามาเก(9ยวข-อง ได-แก7 ความครบถ-วนสมบ,รณของการรายงานผ,-ป\วย
วณโรค, การเร7งรดการค-นหาผ,-ป\วยวณโรค, น#ยามผ,-ป\วยวณโรค, ความร7วมม8อจากหน7วยงานท)งภาครฐ/
เอกชนในการรายงานผ,-ป\วย เป<นต-น การประเม#นตวช()วดน()จ@งไม7ควรกระท!าในระดบพ8)นท(9 (อ!าเภอหร8อ
จงหวด) แต7ควรกระท!าในระดบประเทศเท7าน)นจากการส!ารวจความชกของการต#ดเช8)อวณโรค แต7ในทาง
ปฏ#บ ต# จร# งก>ท ! า การส! า รวจน( ) ได- ย ากเช7 นกน เน8 9 อ งจากม( ค วามครอบคลมของวคซ( น BCG (Bacille
Calmette-Guérin) ค7อนข-างส,งมากแล-วในปFจจบน WHO (2006: 28) จ@งค!านวณค7าประมาณการอตรา
ป\วยวณโรคของประเทศต7างๆ รวมท)งของประเทศไทย โดยอาศยผ,-เช(9ยวชาญระดบโลกด-านระบาด
ว#ทยาวณโรคเท7าน)น
อตร)ก)รกลบเปWนซ() (Relapse Rate) ในการรกษาวณโรค ปFญหาอย7างหน@9งก>ค8อ จะม(ผ,-ป\วย
วณโรคจ!านวนหน@9งท(9ได-รบการรกษาหายแล-วหร8อรบประทานยาได-ระยะหน@9งจนไม7ม(อาการแล-ว แต7จะ
กลบเป<นซ)!าอ(กคร)งเม89อผ7านไประยะเวลาหน@9ง โดยท9วไปในการต#ดตามผ,-ป\วยหลงจากรบการรกษาหาย
แล-วมกจะต#ดตามเฝcาด,ว7าจะม(ก ารกลบเป<นซ) !าอ(กหร8อ ไม7ภายในระยะเวลานาน 2 ป] WHO (2004 Toman's: 134) แนะน!าว7า อตราการกลบเป<นซ)!าท(9ยอมรบได- ค8อ ควรน-อยกว7าร-อยละ 5 (โปรดด,ภาพท(9
4) หากม(การกลบเป<นซ)!าร-อยละ 5 ข@น) ไป มกถ8อว7า ส,ตรยาน)นไม7ด(พอ ในการรกษาด-วย CAT 1 ส!าหรบ
ผ,-ป\วยวณโรครายใหม7เสมหะพบเช8)อ หากผ,-ป\วยรบประทานยาอย7างถ,กต-อง จะม(อตราการกลบเป<นซ)!า
น-อยกว7าร-อยละ 5 และแม-ว7าหากกลบเป<นซ)!า ก>มกจะรกษาด-วย CAT 2 (Category 2) ได-ผลด( เพราะ
เช8อ) วณโรคม(โอกาสด8)อน-อยมากต7อยามาตรฐาน เพราะผ,-ป\วยรบประทานยาในรอบแรกด(น9นเอง แต7หาก
ผ,-ป\วยวณโรคบางรายท(9รบประทานยา CAT 1 ไม7ถ,กต-องหร8อรบการรกษาไม7ครบก!าหนดในการรกษา
คร)งแรก ก>อาจม(อาการด(ข@)น จนบางรายไม7ม(อาการใดๆ หลงเหล8ออย,7เลยก>ได- WHO (2004 – TB/HIV:
24 – 25) ให-ข-อม,ลไว-ว7า โดยธรรมชาต#ของผ,-ป\วยวณโรครายใหม7เสมหะพบเช8)อประมาณร-อยละ 25
สามารถหายได-เอง แม-ไม7ได-รบการรกษาด-วยยาวณโรคใดๆ เลย แต7ผ,-ป\วยเหล7าน() ม(โอกาสท(9จะกลบ
ตวช()วดวณโรค
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เป<นซ)!าได-ส,งกว7ามาก และเม89อกลบเป<นซ)!าแล-ว ก>ม(โอกาสด8)อต7อยามาตรฐานได-ส,ง โอกาสรบการรกษา
ให-หายในคร)งหลงๆ จ@งน-อยลง การรบประทานยาในคร)งแรกท(9ป\วยเป<นวณโรคโดยเฉพาะ CAT 1 ม(
ความส!าคญอย7างมาก การรบประทานยาจ@งต-องม9นใจว7าถ,กต-องท(9สดตลอดระยะเวลาการรกษา เพ8อ9 ให-ผ-,
ป\วยหายจากวณโรคได-จร#ง, ม(โอกาสกลบเป<นซ)!าน-อยและม(โอกาสเก#ดเช8)อวณโรคด8)อยาน-อยด-วย โดย
ท9วไป ไม7ม(ค!าแนะน!าให-ต#ดตามผ,-ป\วยวณโรคหลงจากรกษาหายหร8อครบแล-ว แต7มกม(การต#ดตามกนใน
การศ@กษาว#จยเท7าน)น ท!าให-แพทยและผ,-ให-บร#การมกไม7ค7อยให-ความส!าคญกบตวช()วดอตราการกลบ
เป<นซ)!าน() แต7ตวช()วดน()น7าจะเป<นส#9งบ7งบอกท(9ด(อย7างหน@9งของการให-บร#การการรกษาผ,-ป\วยวณโรคว7า ม(
ประส#ทธ#ภาพหร8อไม7 โดยเฉพาะการท!า DOT ว7าม(การท!าอย7างจร#งจงถ,กต-องและม(คณภาพเพ(ยงใดหร8อ
ไม7 แม-ในทางปฏ#บต# ไม7ค7อยได-ว ดกนดงกล7าวแล-ว แต7ผ,-ให-บร#การก>ควรตระหนกถ@งตวช()ว ดน()ไว-ด-วย
เพราะหากให-บร#การไม7ด( หร8อท!า DOT ไม7ม(ค ณภาพ ก>ม(โอกาสท!าให-ผ,-ป\วยกลบเป<นซ)!าได-ส,ง และม(
โอกาสส,งในการเก#ดเช8)อวณโรคด8)อยาด-วย อนเป<นภาระอย7างหนกและภยคกคามต7อตวเจ-าหน-าท(9เอง,
ชมชน และสงคมได-มาก
ภ)พทN 4 ข-อแนะน!าของ WHO (2004 Toman's: 134) เร89อง อตราการกลบเป<นซ)!า

อตร)คว)มช!กเชM อวณโรคดM อย)หล)ยขน)นในผ<,ปUวยทNย งไม8เคยได,รบก)รรกษ)ม)ก8อน
(Initial Multidrug-resistant [MDR] TB) ในประเทศไทยม(การเฝcาระวงการด8)อยาวณโรคกนประมาณ
ทกๆ 3 – 5 ป] โดยคร)งแรกในป] 1997 – 1998 (พ.ศ. 2540 – 2541) พบว7าม(อตราความชกของ Initial
MDR TB ประมาณร-อยละ 2.02 [วลลภ ปะยานนท และคณะ (พ.ศ. 2543)] ต7อมาในการเฝcาระวงคร)งท(9
สอง ในป] 2000 – 2001 (พ.ศ. 2543 – 2544) ม(รายงานอย7างไม7เป<นทางการประมาณร-อยละ 1.06 หร8อ
อาจน-อยกว7าน)น ขณะน() ป] 2005 – 2006 (พ.ศ. 2548 – 2549) ก!าลงด!าเน#นการเฝcาระวงการด8)อยาใน
คร)งท(9 3 เกณฑของ WHO (2000: 5, 11) แนะน!าว7า ไม7ควรเก#นร-อยละ 3 เราจะเห>นว7าในประเทศไทย
ยงไม7 เก# น เกณฑขององคการอนามยโลก แต7 จ ากรายงานฉบบหน@ 9 ง ในจงหวดเช( ย งราย โดย T.
Yoshiyama, et al. (2001) พบว7า ความชกของ Initial MDR TB ม(อ ตราค7อนข-างส,งถ@งร-อยละ 6.3 ซ@9ง
เป<นพ8)นท(9ท(9ม(การแพร7ระบาดของโรคเอดส อนเป<นสญญาณท(9ไม7ค7อยด(น กส!าหรบแผนงานวณโรคของ
ประเทศไทย เพราะม(ค7าเก#นเกณฑร-อยละ 3 ตวช()วดน() โดยท9วไปจะท!าการวดหร8อเฝcาระวงกนในระดบ
ตวช()วดวณโรค
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ประเทศหร8อระดบชาต#เท7าน)น เพราะค7าใช-จ7ายส,งและต-องอาศยเทคน#คด-านห-องปฏ#บต#ท(9ค7อนข-างย7งยาก
รวมท)งรายงานผลการด8)อยาต-องม(คณภาพเช89อถ8อได- น9นค8อ ต-องม(การประกนคณภาพของการทดสอบ
ความไวต7อยาจากห-องปฏ#บต#การอ-างอ#งนานาชาต#ท(9เช89อถ8อได-และได-รบการรบรองจากองคการอนามย
โลกด-วย (Surpranational reference laboratories) แต7ในระดบพ8)นท(9ท(9คาดว7าอาจม(ปFญหาความชกของ
Initial MDR TB ส,ง ก>อาจท!าการเฝcาระวงเป<นกรณ(เฉพาะได- แต7ต-องม(การรายงานผลท(9น7าเช89อถ8อด-วยดง
กล7าวแล-ว
อตร)ก)รค, น ห)ผ< ,ป U ว ยวณโรค (TB Detection Rate) โดยท9 ว ไป มกวดกนท( 9 ร ะดบชาต# แ ละ
กระท!าโดยองคการอนามยโลกในรายงานประจ!าป]ส!าหรบทกๆ ประเทศ แต7ในประเทศไทยม(การส!ารวจ
วณโรคแห7งชาต#ก นประมาณทกๆ 15 ป] ท!าให-ม(การวดอตราการค-นหาน()ซ@9งเช89อถ8อได-ท กๆ 15 ป] แต7
ปFจจบน น7าจะท!าได-ยาก เน89องจากต-องอาศยการส!ารวจความชกการต#ดเช8)อวณโรค โดยการทดสอบท
เบอรคล#นในประชากรท9วไป แล-วน!ามาค!านวณเป<นอบต#การผ,-ป\วยวณโรคดงกล7าวแล-วในตวช()วดอตรา
ป\วยข-างต-น เม89อได-ตวเลขประมาณการ ก>น!ามาเปร(ยบเท(ยบกบตวเลขอตราการรายงานผ,-ป\วยวณโรคใน
ป]นน) ๆ ก>จะได-อตราการค-นหาผ,-ป\วยวณโรคออกมา แต7ม(ข-อจ!ากดในการส!ารวจความชกของการต#ดเช8)อ
วณโรคจากการม(ค วามครอบคลมของการฉ( ดวคซ(น BCG ส, งในประชากรท9วไป ท! าให- ไม7 ส ามารถ
ค!านวณตวเลขประมาณการอบต#การผ,-ป\วยวณโรคได-อย7างชดเจน โดยท9วไป WHO (2003: 18) แนะน!า
ว7า ควรค-นหาให-ได-อย7างน-อยร-อยละ 70 แต7ต-องม(แผนงานวณโรคแห7งชาต#เข-มแข>งและม(ประส#ทธ#ภาพ
ซ@9งรกษาผ,-ป\วยให-หายเป<นส7วนใหญ7ก7อนเร7งรดท!าการค-นหาได- องคการอนามยโลกรายงานผลการ
ประเม#นตวช()วดน()ทกๆ ป] โดยเฉพาะประเทศท(9ม(ปFญหาวณโรคส,ง โดยม(ผ-เ, ช(ย9 วชาญท!าการค!านวณว7าแต7
ละประเทศควรม(อตราอบต#การวณโรคในแต7ละประเทศแต7ละป]เป<นเท7าไร แล-วเปร(ยบเท(ยบกบอตราการ
รายงานผ,-ป\วยดงกล7าวแล-ว ส7วนในระดบพ8)นท(9จ งหวดและอ!าเภอ ก>ไม7น7าจะจ!าเป<นต-องม(การค!านวณ
อตราการค-นหาผ,-ป\วยวณโรคน() เน89องจากไม7สามารถค!านวณหาค7าประมาณอบต#การผ,-ป\วยวณโรคท(9แทจร#งในระดบพ8)นท(9ได- การประเม#นตวช()วดน()จ@งควรท!าเฉพาะในระดบประเทศ และโดยท9วไป WHO ก>
ประเม#นผลตวช()วดน()อย7างสม9!าเสมอส!าหรบประเทศท(9ม(ปFญหาวณโรคส,งอย,7แล-วทกๆ ป] รวมถ@งประเทศ
ไทยด-วย
คว)มช!กของก)รตFดเชMอวณโรค (Prevalence of TB Infection) ในประเทศไทยม(การส!ารวจ
วณโรคแห7งชาต#กนประมาณทกๆ 15 ป]ดงกล7าวแล-ว ปFจจบนการส!ารวจความชกของการต#ดเช8)อวณโรค
น7าจะกระท!าได-ค7อนข-างยากข@)น เพราะม(ความคลอบคลมของอตราการฉ(ดวคซ(น BCG ค7อนข-างส,งมาก
ในประเทศไทย ท!าให-ประชากรโดยท9วไป ได-รบวคซ(นน(แ) ล-ว การแปลผลการทดสอบทเบอรคล#นจ@งค7อน
ข-างย7งยากซบซ-อนมากข@)น นอกจากน() ยงต-องใช-งบประมาณและทรพยากรอ89นๆ รวมถ@งก!าลงคนค7อน
ตวช()วดวณโรค
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ข-างมาก อตราความชกของการต# ดเช8) อวณโรคล7าสดในประชากรไทยร-อ ยละ 29.47 [Tuberculosis
Division (1993: 9)] ในการส!ารวจเม8อ9 พ.ศ. 2534-2535

สร!ป
ตวช()วดวณโรคทกตวควรม(ความสอดคล-องกนอย7างต7อเน89อง อตราการรกษาหายม#ใช7ตวช()วดท(9ด(ท(9
สดในการควบคมวณโรค แต7ควรพ#จารณาถ@งตวช()วดผลกระทบวณโรคด-วยว7าได-ผลอย7างไร ผ,-ใช-ตวช()วด
แต7ละตวควรพ#จารณาให-รอบคอบว7าตวช()วดตวน)นๆ ม(ความเหมาะสมส!าหรบใช-ในระดบใดหร8อไม7อย7าง
ไร เพ8อ9 ให-มก( ารวดผลออกมาม(ประส#ทธ#ภาพมากท(9สด

เอกส)รอ,)งอFง
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