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“เขาถงึทกุราย รกัษาหายทกุคน”
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(World TB Day 2015)

วัณโรคเปนโรคติดตอสําคัญท่ียังเปนปญหาสาธารณสุขไทย เปนสาเหตุสําคัญของการปวย
80,000 รายตอป และการตายกวา 10,000 รายตอป ท่ีสําคัญยังกอใหเกิดเปนวัณโรคดื้อยาหลายขนานท่ี
คาดวาอาจมีมากถึง 1,900 รายในประเทศไทย แตปจจุบันการคนหาและรักษาวัณโรคดื้อยานั้นมีเพียงแค
200 รายเทานั้น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขไดตระหนักถึงปญหาจึงไดดําเนินงานควบคุมวัณโรคมา
โดยตลอด

วันท่ี 24 มีนาคม ค.ศ. 1882 ดร.โรเบิรต คอช (Dr. Robert Koch) ประกาศการคนพบ
สาเหตุโรควัณโรคคือเชื้อแบคทีเรีย Tubercle bacillus เปนครั้งแรก ซึ่งขณะนั้นวัณโรคแพรกระจายท่ัวยุโรป
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 เพ่ือ
ย้ําเตือนใหประชากรท่ัวโลกตระหนักวาวัณโรคยังคงระบาดท่ัวโลก เปนสาเหตุการเสียชีวิตกวา 1.7 ลานคนตอ
ป และรวมกันตอดานวัณโรค องคการอนามัยโลกรวมกับ IUATLD และองคกรท่ีเก่ียวของ ชวยกันรณรงคใหท่ัว
โลกเห็นความสําคัญและรณรงคปองกันรวมกันตอดานวัณโรค

วันวัณโรคสากลป พ.ศ.
2558 นี้ ก็สืบเนื่องมาจาก Theme ป
พ.ศ. 2557 ของระดับ Global ภายใต
Stop TB Partnership ท่ีมีอยูวา “Reach
the three million : A TB test,
Treatment and cure for all” ซึ่งแปล
ไดวา “นําประชากรท้ังสามลานคนเหลานั้น
มาตรวจ มารักษาใหหายหมดทุกๆคน” โดย
มาจากแนวความคิดท่ีวา มีประชากรเกา



ลานคนตอปท่ีปวยเปนวัณโรค โดยหนึ่งในสามหรือประมาณสามลานคนไมไดรับการบริการท่ีพวกเขาสมควร
ไดรับ ไดแก ผูติเชื้อเอช ไอ วี แรงงานขามถ่ิน ผูตองขังในเรือนจํา ผูสูงอายุ เด็ก บุคลากรในสถานบริการ
สาธารณสุขท้ังภาครัฐและเอกชน เปนตน ซึ่งประชากรเหลานั้นคือ ประชากรกลุมเสี่ยงตอการปวยเปนวัณโรค
มากท่ีสุดนั้นเอง

สําหรับวันวัณโรคสากลป  พ .ศ .
2558 นี้ ทาง Stop TB Partnership ไดมี Sub-
theme ข้ึนมาเพ่ือเปนขอความสื่อไปถึงทุกภาคสวน
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 เพ่ือ
สงเสริมและสรางกระแสใหประชาชนเกิดการรับรู
ตื่นตัว ตระหนักและมีความรูในการดูแลสุขภาพเพ่ือ
ปองกันวัณโรค ตลอดจนสรางความรวมมือระหวาง
ภาคสวนตาง ๆในการดําเนินงานควบคุม ปองกันและ
แกไขปญหาวัณโรค อันจะนําไปสูจุดมุงหมายอัน
สูงสุด (Vision) คือ “เมืองไทยปลอดวัณโรค” ตอไป

วตัถปุระสงค
1. เพ่ือสงเสริมและสรางกระแสใหประชาชนเกิดการรับรู ตื่นตัว ตระหนักและมีความรูในการดูแลสุขภาพ

เพ่ือปองกันวัณโรค
2. เพ่ือใหประชาชนมีทัศนคติท่ีถูกตองเก่ียวกับโรควัณโรค และนําไปสูการลดการรังเกียจตีตราผูปวย

วัณโรค
3. เพ่ือสรางความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการรวมรณรงคประชาสัมพันธเนื่องในวันวัณโรค

สากล (World TB Day) ตลอดจนการดําเนินงานควบคุม ปองกันและแกไขปญหาวัณโรค

ประเด็นการรณรงค

“คนใหพบ จบดวยหาย” คือการเรงรัดการคนหาผูท่ีมีอาการเขาไดกับวัณโรค และการรักษาผูปวยวัณ
โรคทุกรายใหหายขาด โดยมุงหวังใหประชาชนมีพฤติกรรมท่ีประเมินตนเองและสามารถคัดกรองวัณโรค
เบื้องตนได ตลอดจนประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับโรควัณโรค ลดการรังเกียจตีตรา

“เขาถงึทกุราย รกัษาหายทุกคน” คือประชาชนทุกคนท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย รวมถึงชาวตางชาติ
ทุกชาติทุกคน ท้ังมีสิทธิการรักษาหรือไมมีสิทธิการรักษาใดใด มีสิทธิท่ีจะไดรับการตรวจรักษาวัณโรคทุกคน



และผูท่ีปวยเปนวัณโรค ตองรวมกันสงเสริม และสนับสนุนการกินยาและรักษาตอเนื่องจนครบและหายขาด
จากวัณโรคโดยไมมีขอยกเวน

กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายหลัก

ประชากรกลุมเสี่ยง ไดแก ผูตองขังในเรือนจํา ผูสูงอายุ พนักงานขับรถสาธารณะ กลุมชาติ
พันธุตามเขตชายแดน แรงงานตางดาว เปนตน

กลุมเปาหมายรอง
ประชาชนท่ัวไป

กิจกรรม
สวนกลาง

ระยะเตรียมการ
1. จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือพัฒนารูปแบบและติดตามการดําเนินงานกิจกรรมรณรงควันวัณโรค

สากล
2. วางแผนการสื่อสาร และการรณรงค
3. ออกแบบ /ผลิตสื่อตนแบบตางๆ

ระยะดาํเนนิการ
1. สรางกระแสการรับรูผานสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ
2. จัดทําสื่อตนแบบ / จัดสง
3. จัดกิจกรรมรวมกับภาคีฯ เพ่ือใหความรูกับกลุมเปาหมายตาง ๆ
4. จัดกิจกรรมแถลงขาว
5. จัดกิจกรรมวันรณรงควันวัณโรคสากล ชวงวันท่ี 24 มีนาคม 2558

ระยะหลังการรณรงค

1. จัดทําการสํารวจความรูและการรับรูกิจกรรมรณรงคเก่ียวกับประเด็นวัณโรคในพ้ืนท่ีดําเนิน
กิจกรรม

2. สรุปรายงานบทเรียนและรายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงควันวัณโรคสากล

สวนภูมิภาค

จังหวัดท่ีดําเนินงานภายใตการบริหารของสวนภูมิภาค สํานักงานปองกันควบคุมโรคทุกเขต รวมจัด
กิจกรรมวันวัณโรคสากลในระดับเขตและจังหวัด โดยใชงบประมาณตามแผนกิจกรรมรวมกัน ท้ังสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และองคกรภาคีเครือขายในระดับพ้ืนท่ี โดยมีกิจกรรมหลัก
ดังนี้

1) จัดกิจกรรมรณรงคในระดับพ้ืนท่ีตามแนวทางการรณรงคประจําป 2558



2) ถายทอดแผนรณรงคและแนวทางรณรงคไปยังพ้ืนท่ีระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ

3) ชี้แจงทําความเขาใจกับ อสม.เพ่ือเตรียมความพรอมในการรณรงค โดยรวมกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข
ในพ้ืนท่ีท่ีรับผดิชอบ รวมกับเจาหนาท่ีโรงพยาบาลท่ีเก่ียวของ

องคกรภาคีหลักที่รวมจัดกิจกรรมสวนกลาง
1 สํานักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2 สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
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