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“Reach, Treat, cure Everyone”
“เขาถึงทุกราย รักษาหายทุกคน”
แผนการดําเนิ นงาน
กิจกรรมการรณรงค ์วน
ั ว ัณโรคสากล ประจําปี 2558
(World TB Day 2015)

วัณโรคเปนโรคติดตอสําคัญที่ยังเปนปญหาสาธารณสุขไทย เปนสาเหตุสําคัญของการปวย
80,000 รายตอป และการตายกวา 10,000 รายตอป ที่สําคัญยังกอใหเกิดเปนวัณโรคดื้อยาหลายขนานที่
คาดวาอาจมีมากถึง 1,900 รายในประเทศไทย แตปจจุบันการคนหาและรักษาวัณโรคดื้อยานั้นมีเพียงแค
200 รายเทานั้น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขไดตระหนักถึงปญหาจึงไดดําเนินงานควบคุมวัณโรคมา
โดยตลอด
วันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 1882 ดร.โรเบิรต คอช (Dr. Robert Koch) ประกาศการคนพบ
สาเหตุโรควัณโรคคือเชื้อแบคทีเรีย Tubercle bacillus เปนครั้งแรก ซึ่งขณะนั้นวัณโรคแพรกระจายทั่วยุโรป
และอเมริกาและเปนสาเหตุการเสียชีวิต 1 ใน 7 ของประชากร การคนพบของเขาจึงชวยเบิกทางการวิเคราะห
คิดคนวิธีรักษาวัณโรค ตอมาในป ค.ศ.1982 ในโอกาสครบรอบ 100 ปการประกาศของเขา สหพันธองคกร
ตอตานวัณโรคและโรคปอดนานาชาติ (IUATLD: International Union Against Tuberculosis and Lung
Disease) เสนอใหกําหนด 24 มีนาคม ของทุกปเปน วันวัณโรคโลก (World TB Day) อยางเปนทางการ เพื่อ
ย้ําเตือนใหประชากรทั่วโลกตระหนักวาวัณโรคยังคงระบาดทั่วโลก เปนสาเหตุการเสียชีวิตกวา 1.7 ลานคนตอ
ป และรวมกันตอดานวัณโรค องคการอนามัยโลกรวมกับ IUATLD และองคกรที่เกี่ยวของ ชวยกันรณรงคใหทั่ว
โลกเห็นความสําคัญและรณรงคปองกันรวมกันตอดานวัณโรค
วั น วั ณ โรคสากลป พ.ศ.
2558 นี้ ก็สื บ เนื่องมาจาก Theme ป
พ.ศ. 2557 ของระดับ Global ภายใต
Stop TB Partnership ที่มีอยูวา “Reach

the three million : A TB test,
Treatment and cure for all” ซึ่งแปล
ไดวา “นําประชากรทั้งสามลานคนเหลานั้น
มาตรวจ มารักษาใหหายหมดทุกๆคน” โดย
มาจากแนวความคิ ด ที่ ว า มี ป ระชากรเก า

ลานคนตอปที่ปวยเปนวัณโรค โดยหนึ่งในสามหรือประมาณสามลานคนไมไดรับการบริการที่พวกเขาสมควร
ไดรับ ไดแก ผูติเชื้อเอช ไอ วี แรงงานขามถิ่น ผูตองขังในเรือนจํา ผูสูงอายุ เด็ก บุคลากรในสถานบริการ
สาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน เปนตน ซึ่งประชากรเหลานั้นคือ ประชากรกลุมเสี่ยงตอการปวยเปนวัณโรค
มากที่สุดนั้นเอง
สํ า หรั บ วั น วั ณ โรคสากลป พ.ศ.
2558 นี้ ทาง Stop TB Partnership ไดมี Subtheme ขึ้นมาเพื่อเปนขอความสื่อไปถึงทุกภาคสวน
ร ว ม กั น ร ณ ร ง ค ไ ป ใ น ทิ ศ ท า ง เ ดี ย ว กั น คื อ

“Reach, Treat, Cure Everyone ”

Theme ภาษาไทย คือ “เขาถึงทุกราย รักษาหายทุก
คน” แปลรวมๆไดวา “เราจะรวมกันคนหาผูปวยวัณ
โรคที่ยังเหลืออยูและเปนปญหาทั้งหมด ไมวาจะมี
สิทธิหรือไมมีสิทธิการรักษาใดๆ มารักษาใหหายขาด
ทุกๆราย” โดยจะใช message ดังกลาวเปนขอความ
หลักในการรณรงคและประชาสัมพันธ เนื่องในวันวัณ
โรคสากล (World TB Day) ป พ.ศ.2558 เพื่อ
ส งเสริ มและสร างกระแสให ป ระชาชนเกิ ด การรั บ รู
ตื่นตัว ตระหนักและมีความรูในการดูแลสุขภาพเพื่อ
ปองกันวัณโรค ตลอดจนสรางความรวมมือระหวาง
ภาคสวนตาง ๆในการดําเนินงานควบคุม ปองกันและ
แก ไ ขป ญ หาวั ณ โรค อั น จะนํ า ไปสู จุ ด มุ ง หมายอั น
สูงสุด (Vision) คือ “เมืองไทยปลอดวัณโรค” ตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสรางกระแสใหประชาชนเกิดการรับรู ตื่นตัว ตระหนักและมีความรูในการดูแลสุขภาพ
เพื่อปองกันวัณโรค
2. เพื่อใหประชาชนมีทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับโรควัณโรค และนําไปสูการลดการรังเกียจตีตราผูปวย
วัณโรค
3. เพื่อสรางความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการรวมรณรงคประชาสัมพันธเนื่องในวันวัณโรค
สากล (World TB Day) ตลอดจนการดําเนินงานควบคุม ปองกันและแกไขปญหาวัณโรค
ประเด็นการรณรงค
“คนใหพบ จบดวยหาย” คือการเรงรัดการคนหาผูที่มีอาการเขาไดกับวัณโรค และการรักษาผูปวยวัณ
โรคทุกรายใหหายขาด โดยมุงหวังใหประชาชนมีพฤติกรรมที่ประเมินตนเองและสามารถคัดกรองวัณโรค
เบื้องตนได ตลอดจนประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโรควัณโรค ลดการรังเกียจตีตรา
“เขาถึงทุกราย รักษาหายทุกคน” คือประชาชนทุกคนที่อาศัยอยูในประเทศไทย รวมถึงชาวตางชาติ
ทุกชาติทุกคน ทัง้ มีสิทธิการรักษาหรือไมมีสิทธิการรักษาใดใด มีสิทธิที่จะไดรับการตรวจรักษาวัณโรคทุกคน

และผูที่ปวยเปนวัณโรค ตองรวมกันสงเสริม และสนับสนุนการกินยาและรักษาตอเนื่องจนครบและหายขาด
จากวัณโรคโดยไมมีขอยกเวน
กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายหลัก
ประชากรกลุมเสี่ยง ไดแก ผูตองขังในเรือนจํา ผูสูงอายุ พนักงานขับรถสาธารณะ กลุมชาติ
พันธุต ามเขตชายแดน แรงงานตางดาว เปนตน
กลุมเปาหมายรอง
ประชาชนทั่วไป
กิจกรรม
สวนกลาง
ระยะเตรียมการ
1. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อพัฒนารูปแบบและติดตามการดําเนินงานกิจกรรมรณรงควันวัณโรค
สากล
2. วางแผนการสื่อสาร และการรณรงค
3. ออกแบบ /ผลิตสื่อตนแบบตางๆ
ระยะดําเนินการ
1. สรางกระแสการรับรูผานสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ
2. จัดทําสื่อตนแบบ / จัดสง
3. จัดกิจกรรมรวมกับภาคีฯ เพื่อใหความรูกับกลุมเปาหมายตาง ๆ
4. จัดกิจกรรมแถลงขาว
5. จัดกิจกรรมวันรณรงควันวัณโรคสากล ชวงวันที่ 24 มีนาคม 2558
ระยะหลังการรณรงค
1. จัด ทําการสํ ารวจความรูและการรับ รูกิจกรรมรณรงค เกี่ ยวกั บประเด็ นวั ณโรคในพื้น ที่ดํ าเนิ น
กิจกรรม
2. สรุปรายงานบทเรียนและรายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงควันวัณโรคสากล
สวนภูมิภาค
จังหวัดที่ดําเนินงานภายใตการบริหารของสวนภูมิภาค สํานักงานปองกันควบคุมโรคทุกเขต รวมจัด
กิจกรรมวันวัณโรคสากลในระดับเขตและจังหวัด โดยใชงบประมาณตามแผนกิจกรรมรวมกัน ทั้งสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และองคกรภาคีเครือขายในระดับพื้นที่ โดยมีกิจกรรมหลัก
ดังนี้
1) จัดกิจกรรมรณรงคในระดับพื้นที่ตามแนวทางการรณรงคประจําป 2558

2) ถายทอดแผนรณรงคและแนวทางรณรงคไปยังพื้นที่ระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน และหนวยงานที่
เกี่ยวของ
3) ชี้แจงทําความเขาใจกับ อสม.เพื่อเตรียมความพรอมในการรณรงค โดยรวมกับเจาหนาที่สาธารณสุข
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมกับเจาหนาที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวของ
องคกรภาคีหลักที่รวมจัดกิจกรรมสวนกลาง
1 สํานักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2 สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ผูสนับสนุน
The Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (NFM)
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