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Glossary and abbreviations (นิยามคําศัพทยอ) 
คํายอ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย 

AFB Acid-Fast bacilli การตรวจหาเชือ้วัณโรค โดยวิธีการตรวจ
ดวยกลองจุลทรรศน 

BTB Bureau of Tuberculosis สํานักวณัโรค 
DOT Directly Observed Treatment การบริหารยาแบบมีพี่เล้ียง 
DOTS The international recommendation strategy for TB 

control 
ยุทธศาสตรหลักที่เสนอแนะจากองคการ
อนามัยโลก  ประกอบดวย 6 องคประกอบ 

HAPA High-efficiency particulate air เครื่องกรองอากาศที่มีประสิทธิสูง 
IHR  International  Health Regulation  กฎอนามัยระหวางประเทศ 
ISTC International Standard for Tuberculosis Care การดูแลรักษาวัณโรคตามมาตรฐานสากล 
MDR-TB Multidrug resistant Tuberculosis วัณโรคดื้อยาหลายขนาน 
NTP National Tuberculosis  Programme แผนงานควบคุมวัณโรคแหงชาติ 
ODPD Regional offices of disease prevention and control สํานักงานปองกันควบคุมโรคระดับเขต 
OPD Out patient department แผนกผูปวยนอก 
PPHO Provincial  public health office สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั 
PTC Provincial TB  coordinator ผูประสานงานระดับจังหวดั 
RTC Regional TB coordinator ผูประสานงานระดับเขต 
SOP Standard Operating Procedure แนวปฏิบัติมาตรฐาน 
TB Tuberculosis วัณโรค 
TST tuberculin skin test  การทดสอบทูเบอรคูลิน 
WHO World Health Organization องคการอนามัยโลก 
XDR-TB Extensively drug-resistant Tuberculosis วัณโรคดื้อยาชนิดรุนแรง  
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วัตถุประสงค 1. เพื่อปองกันและควบคุมวัณโรคในผูเดินทางโดยอากาศยานระหวางประเทศ 
2. เพื่อจัดระบบการเฝาระวัง สอบสวนโรค ติดตาม รายงานการควบคุมวณัโรคใน

ผูเดินทางโดยอากาศยานระหวางประเทศ 
ขอบเขต การจัดระบบการเฝาระวัง สอบสวน ติดตามและควบคุมวัณโรค  ในผูปวยที่เดินทาง

โดยอากาศยานระหวางประเทศที่มีระยะเวลาในการเดนิทางมากกวา  8  ช่ัวโมง 
คําจํากัดความ ผูปวยวัณโรค  หมายถึง 

ผูที่มีอาการไข ไอ น้ําหนกัลด ตรวจเสมหะพบเชื้อ Mycobacterium tuberculosis  
โดยผูปวยวณัโรคแบงเปน 3 ประเภท ตามลักษณะการแพรกระจายเชือ้วัณโรค ไดแก 
 - ผูปวยระยะแพรเชื้อ (Infectious TB) หมายถึง ผูปวยวณัโรคที่มีผลตรวจเสมียร 
            เปนบวกและเพาะเชื้อเปนบวก 
 - ผูปวยที่อาจจะแพรเชื้อ (Potentially infectious TB)หมายถึง ผูปวยวณัโรคที่มีผล 
                                                        ตรวจเสมียรเปนลบ แตเพาะเชื้อเปนบวก 
 - ผูปวยไมแพรเชื้อ (Non-infectious TB)  หมายถึง ผูปวยวณัโรคที่มีรอยแผลในปอด 
                                                        จากภาพรังสีทรวงอก ผลการตรวจเสมียรเปน 
                                                         ลบ และเพาะเชื้อเปนลบ 

 ผูสัมผัสใกลชดิ (Close contact)  หมายถึง 
- ผูโดยสารที่นัง่อยูแถวเดียวกัน และ 2 แถว หนา-หลัง 
- ลูกเรือที่ไดรับมอบหมายใหดูแลผูโดยสารที่ปวยโดยเฉพาะ แตลูกเรือคนอื่นๆ 
    ที่ทํางานในเที่ยวบนินั้นๆ จะไมถือวาเปนผูสัมผัสใกลชิด 

 วัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR – TB) หมายถึง 
         วัณโรคที่ดื้อตอยาวณัโรคอยางนอย 2 ขนาน ที่สําคัญคือ INH และ RMP โดย
อาจมีการดื้อยาชนิดอื่นรวมดวยหรือไมกไ็ด 

 วัณโรคดื้อยาแบบสุด (XDR – TB)  หมายถึง 
        วัณโรคทีเ่ปน MDR-TB และดื้อตอยาฉีดในกลุม Aminoglycoside  1  ขนาน  
เชน Kanamycin และยาใน กลุม Fluoroquinolone   อีก  1 ขนาน  เชน  Ofloxacin   

 การตรวจเสมหะเพื่อหาเชื้อวัณโรค (sputum smear examination) หมายถึง 
     เปนเทคนิคทางหองปฏิบัติการในการตรวจหาเชื้อวณัโรคดวยกลองจุลทรรศน  
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คําจํากัดความ (ตอ) การทดสอบทูเบอรคูลิน (TST)  หมายถึง 
การทดสอบการติดเชื้อวณัโรค   ถาผล TST เปนบวก  แสดงวา เคยรับเชือ้วัณโรคและ
รางกายมีภูมิคุมกันวณัโรคแลว   แตถาผล TST เปนลบ  ใหตรวจซ้ําหลังจากนั้น 1 
สัปดาห ถาครั้งที่สอง เปนบวก แสดงวารางกายเคยรับเชือ้และมีภูมิ  แตถายังเปนลบ  
อาจพิจารณาใหยาปองกนัวณัโรคตามความเหมาะสม 
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แผนภาพที่ 1  แสดงขั้นตอนการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคเขต 

(ผูประสานงานวัณโรคระดับเขต : RTC) 

IHR Focal point 

ประเทศตางๆ 

IHR Focal point 

ประเทศไทย 

สํานักวัณโรค 
(กลุมนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

และตอบโตภาวะฉุกเฉิน) 

สํานักระบาดวทิยา 

(กลุมสอบสวนโรค) 

สํานักโรคตดิตอท่ัวไป 

(กลุมดานโรคติดตอระหวาง
ประเทศ) 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั 

(ผูประสานงานวัณโรคระดับจังหวัด : PTC) 

โรงพยาบาล 
(เจาหนาที่ TB Clinic) 

สายการบิน 
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บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
1.1 กรณีไดรับแจงจาก IHR Focal point ตางประเทศ วามีผูปวยวัณโรค/ผู 
สัมผัสโรคเดินทางเขามาในประเทศไทย  
    -  แจงสํานกัวัณโรค ประสานกับหนวยงานสาธารณสุข  (สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคเขต/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.) ใหตดิตามผูปวยไปรับการรักษา
ตอ  หรือผูสัมผัสโรคไปรับการตรวจที่โรงพยาบาล  
   - ประสานดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศใหประสานสายการบินเพื่อ
ตรวจสอบและขอขอมูลผูปวย/ผูสัมผัสใกลชิดในเทีย่วบนินั้นๆเพื่อสะดวกใน
การติดตามผูปวย/ผูสัมผัส  
1.2 กรณีไดรับแจงจาก สํานักวัณโรค /สคร/สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั วามี
ผูปวยวัณโรคภายในประเทศ และมีประวัติเดินทางโดยเครื่องบินภายใน  3 เดือน  
   - ประสานดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศใหประสานสายการบินเพื่อ
ตรวจสอบและขอขอมูลผูปวย/ผูสัมผัสใกลชิดในเทีย่วบนินั้นๆเพื่อสะดวกใน
การติดตามผูปวย/ผูสัมผัส 

1.ศูนยประสานกฎ
อนามัยระหวางประเทศ
ระดับชาต ิ
 (IHR Focal Point) 

1.3 กรณีตองแจง IHR Focal point ตางประเทศ 
    - เมื่อไดรับแจงจากสํานักวัณโรค /สคร/สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั  วามี
ผูปวยวณัโรคมีแผนจะเดินทางโดยอากาศยานใหแจงดานควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศใหประสานสายการบินเพื่อดําเนินการในสวนทีเ่กีย่วของ 
   - แจง IHR Focal point ของประเทศผูสัมผัสโรคเพื่อติดตามเฝาระวังผูสัมผัส
โรค 

2. สํานักระบาดวิทยา 2.1 เม่ือไดรับแจงจาก ศูนยประสานกฎอนามัยระหวางประเทศระดับชาติ หรือ
จากหนวยงานที่รับผิดชอบในตางประเทศ ใหติดตามผูปวยท่ีกลับมารักษาตอใน
ประเทศไทย  หรือใหเฝาระวังผูสัมผัสโรค  
    - ประสานให สํานักงานปองกันควบคุมโรคเขต/สํานักงานสาธารณสุข
จังหวดัติดตามผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล/เฝาระวังผูสัมผัสโรค 
    - รายงานผลการติดตามผูปวย/ผูสัมผัสใหศูนยประสานกฎอนามยัระหวาง
ประเทศเพื่อแจงผลการติดตามไปยังประเทศที่ประสานมา 
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บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2. สํานักระบาด (ตอ) 2.2 กรณีไดรับแจงจากหนวยงานตางประเทศใหติดตามผูปวย/ผูสัมผสัโรค 

   - แจงศนูยประสานกฎอนามัยระหวางประเทศระดับชาติเพื่อจัดทําฐานขอมูล 
   - ประสานให สํานักงานปองกันควบคุมโรคเขต/สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั
ติดตามผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล/เฝาระวังผูสัมผัสโรค 
   - รายงานผลการติดตามผูปวย/ผูสัมผัสใหศูนยประสานกฎอนามัยระหวาง
ประเทศเพื่อแจงผลการติดตามไปยังประเทศที่ประสานมา 

3. สํานักวัณโรค 3.1 เมื่อไดรับแจงจาก ศูนยประสานกฎอนามยัระหวางประเทศระดับชาติ หรือ
จากหนวยงานที่รับผิดชอบในตางประเทศ ใหติดตามผูปวยทีก่ลับมารักษา
ตอในประเทศไทย  หรือใหเฝาระวังผูสัมผัสโรค ประสานให  สํานกังาน
ปองกันควบคมุโรคเขต/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด. เพือ่ติดตามผูปวย/ผู
สัมผัสโรคตอไปและรายงานผลการดําเนนิงาน  

3.2 แจงศูนยประสานกฎอนามยัระหวางประเทศระดับชาติเพือ่จัดทําฐานขอมูล 
กรณีไดรับแจงจากหนวยงานตางประเทศใหติดตามผูปวย/ผูสัมผัสโรค 

3.3 เมื่อไดรับแจงจาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั./สํานักงานปองกันควบคุม
โรคเขต วามีผูปวยจะเดินทางไปตางประเทศ  ตองแจงศนูยประสานกฎ
อนามัยระหวางประเทศระดบัชาติ เพื่อประสานประเทศนั้นในการติดตาม
ผูปวยใหรับการรักษาที่ถูกตอง ครบถวน 

3.4 กํากับ ติดตาม สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั. / สคร. ในการติดตามผูปวย / 
ผูสัมผัสโรค 

3.5 ตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อและทดสอบความไวตอยา  (ถาเปน  MDR –TB  หรือ
XDR -TB ตอง แจงกลับไปยังสํานักระบาดวิทยา  เพื่อแจงผูสัมผัสตอไป) 

3.6 เก็บรวบรวมขอมูล และจัดทาํฐานขอมูล เพือ่วิเคราะห  ปญหา  อุปสรรคใน
การดําเนนิงาน  เพื่อการวางแผนในอนาคตตอไป 
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บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
4.กลุมโรคติดตอระหวาง
ประเทศ สํานักโรคติดตอ
ท่ัวไป 

4.1 เมื่อไดรับแจงจาก  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั. วามีผูปวยจะเดินทางไป
ตางประเทศ กลุมโรคติดตอระหวางประเทศควรแจงใหสายการบินทราบ
ลวงหนาเพื่อ ใหดําเนนิการตอไป 

4.2 กรณีไดรับแจงจากสายการบินวามีผูปวยหรือผูมีอาการสงสัยปวยเปนวัณ
โรคเดินทางดวยอากาศยาน  ประสานโรงพยาบาลเพื่อสงผูปวยหรือผูมี
อาการสงสยัเขารับการรักษาในโรงพยาบาล  พรอมขอรายละเอียดและ
ขอมูลผูสัมผัสโรคจากสายการบินเพื่อแจงสํานักวณัโรคและสํานักระบาด
วิทยาตดิตามเฝาระวังผูสัมผัสโรค 

4.3 ประสานขอรายละเอียดผูปวยและผูสัมผัสโรคจากสายการบินในกรณทีี่
สํานักวณัโรค สํานักระบาดวทิยาประสานขอขอมูลเพิ่มเติม 

5.สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคระดับเขต 

5.1 กํากับ ติดตาม สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั. ในการติดตามผูปวย / ผู 
      สัมผัสโรค 
5.2 สนับสนุนการปฏิบัติงานของ สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั. (ดานวิชาการ  
      และวัสดุอุปกรณ)  

6. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

6.1 เมื่อไดรับแจงจากสํานักวัณโรค/สํานักระบาดวิทยา ใหติดตามผูปวยวณัโรค  
หรือผูสัมผัสโรคเดินทางดวยอากาศยานเขามาในประเทศไทย   ใหติดตาม
ผูปวยเขารับการรักษาตออยางตอเนื่อง  และเฝาระวังผูสัมผัสโรคเปนเวลา 3 
เดือน โดยอาศยักลไกของทมีเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) พรอม
ทํา Tuberculin Test ภายใน 21 วันหลังเขามาในประเทศไทย หรือหากผู
สัมผัสโรคมีอาการระบบทางเดินหายใจใหเขารับการตรวจที่โรงพยาบาล
โดยเร็วที่สุด และรายงานผลการดําเนนิใหสํานักวณัโรค/สํานักระบาดวทิยา 

6.2 เมื่อไดรับแจงจากโรงพยาบาลวามีผูปวยวณัโรคจะเดินทางโดยอากาศยาน 
ใหรีบแจงไปยงักลุมโรคติดตอระหวางประเทศ  สํานักโรคติดตอทั่วไป กรม
ควบคุมโรค เพื่อแจงใหสายการบินพรอมสําเนารายละเอียดผูปวยไปยงั
สํานักงานปองกันควบคุมโรคเขต  และสํานักวณัโรค   
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บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
7. โรงพยาบาล 7.1 เมื่อพบผูปวยวณัโรคระยะแพรเชื้อ ตองแจงผูปวยใหงดเดินทางดวยอากาศ

ยานระหวางประเทศ จนกวาผลเสมหะเสมียรจะเปนลบ  2 คร้ังติดตอกนั 
ภายใน 14 วัน ( ผูปวย  MDR –TB / XDR-TB  ตองงดเดนิทางจนกวาเสมหะ
เพาะเชื้อเปนลบ   2 คร้ังติดตอกัน )  

7.2 ถาผูปวยวณัโรคระยะแพรเชือ้  หรือมีโอกาสจะแพรเชื้อ  ยังยืนยันจะ
เดินทางซึ่งขัดแยงกับคําแนะนําของแพทย  ควรแจงใหสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด   

7.3 ถาพบผูปวยวณัโรคหลังการเดินทาง ใหการวินิจฉัยการดือ้ยา  โดยสงเสมหะ
เพื่อเพาะเลี้ยงเชื้อและทดสอบความไวตอยา  ที่สํานักวณัโรค  และใหการ
รักษาที่ถูกตองตามมาตรฐานตอไป 

7.4 เมื่อพบผูปวยวณัโรคระยะแพรเชื้อ  มีประวัติการเดินทางดวยอากาศยาน
ภายใน  3 เดือน  ควรแจงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัติดตามผูสัมผัส
โรค 

7.5 ตรวจวนิิจฉยัผูสัมผัสโรค ใหการดูแลรักษาวัณโรคตามมาตรฐานสากล 
(ISTC) ถาตรวจไมพบวัณโรค  ใหเฝาระวัง โดยการตรวจซ้ําทุก  6 เดือน จน
ครบ  2 ป 

8. สายการบิน 8.1 สายการบินควรปฏิเสธผูโดยสารที่เปนผูปวยวณัโรคระยะแพรเชื้อที่จะ
เดินทางดวยอากาศยาน   

8.2 ในกรณีที่มีผูปวยหรือผูที่มีอาการสงสัยปวยเปนวัณโรคเดินทางโดยอากาศ
ยาน  ใหประสานกลุมดานโรคติดตอระหวางประเทศ สํานกัโรคติดตอ
ทั่วไป  กรมควบคุมโรค เพื่อสงตอผูปวยหรือผูมีอาการสงสัยเขารับการ
รักษาในโรงพยาบาล   

8.3 หาขอมูล ที่อยูหรือเบอรโทรศัพทมือถือที่จะติดตอผูโดยสารที่เปนผูสัมผัส
ใกลชิด ( close contact ) กับผูปวยนัน้ ซ่ึงไดแก ผูโดยสารที่นั่งอยู  2  แถว 
หนา- หลัง และแถวเดียวกนั    และลูกเรือทีไ่ดรับมอบหมายใหดูแล
ผูโดยสารที่เปนผูปวยรายนัน้ ใหกลุมดานโรคติดตอระหวางประเทศเพื่อเฝา
ระวังผูสัมผัสโรคอยางใกลชิด 
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บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
8. สายการบิน (ตอ) 8.4 เครื่องบินควรมีระบบการปองกันการแพรเชื้อในเครื่องบนิ    ไดแก   

     - การถายเทหรือกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ  เชนมกีารติดตั้งดวยเครื่อง
กรอง  HEPA  ที่มีประสิทธิภาพ  99.97%  และมีระบบการดูแลรักษาทีด่ ี
     - มีการอบรมลูกเรือเร่ืองโรคติดตอทั้งการปองกันและดูแลเบื้องตนแกผูปวย
และผูสัมผัสโรค 
     - ควรแยกผูปวยที่มีอาการสงสัยใหออกหางจากผูโดยสารคนอื่น เพื่อลดการ
สัมผัสโรค  
     - มอบหมายลูกเรือคนใดคนหนึ่ง  ใหดแูลผูปวยโดยเฉพาะ จัดหาหนากาก
อนามัย หรือ ผาเช็ดหนา  กระดา.ทิชชู สําหรับปดปากปดจมูกเมื่อไอ จาม หรือ 
พูดคุย และทิ้งกระดาษในทีท่ี่เหมาะสม 
     -  มีการเตรยีมยาและเวชภัณฑ  เชน  ถุงมือ  หนากากอนามัย  น้ํายาฆาเชื้อ  
ไวในเครื่องบนิ 
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ทําเนียบผูประสานงาน 
หนวยงาน ชื่อผูประสาน เบอรโทรศัพท 

1.ศูนยประสานกฎอนามยัระหวางประเทศ
ระดับชาติ (IHR Focal Point) 

1.นายแพทยภาสกร   อัครเสว ี

 2. แพทยหญิงดารินทร  อารียโชคชัย 
 3. นางอาทิชา   วงศคํามา 

02 – 590 – 1775,   
02 – 590 - 1793 

2.สํานักระบาดวิทยา 1. แพทยหญิงวรรณา   หาญเชาวรกุล 
 

02 – 590 – 1779,  
02 – 590 - 1882 

3.สํานักวัณโรค 1.แพทยหญิงศรีประพา เนตรนิยม 02 – 212 -2279   ตอ 214 
 2.นางสาวจิตตมิา   ธีรพันธุเสถียร 02 – 212 -2279   ตอ  229 

086-7678710 , 086-4126442 
4.กลุมโรคติดตอระหวางประเทศ  
   สํานักโรคตดิตอท่ัวไป 

(รอการประสาน)  

5. สายการบิน 
 

(รอการประสาน)  

6.สํานักงานปองกันควบคุมโรคเขต  (สคร.)   
สคร. 1  นนทบุรี 1.นางฤทัยวรรณ   บุญเปนเดช 

 
02-972-9606-9 ตอ  18 
089 - 790-7272 

 2.นางศุภรัตน   บุญนาค 02-972-9606-9 ตอ  18 
089-924-5267 

สคร. 2  สระบุรี 1. นางพิสมัย   อยูเนยีม 
 

036-267-947, 036-266-600 
081-365-9540 

 2. นางอุทัยวรรณ   เมตตาไพจิตร 036-267-947, 036-266-600 
089-981-8322 

สคร. 3  ชลบุรี 1. นางกุลยา   เชี่ยวโสธร 
 

038-274-334 
087-148-4299 

 2. นางอรนิภา   เอี่ยมสําอางค 038-274-334 
086-143-4405 
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ทําเนียบผูประสานงาน 
หนวยงาน ชื่อผูประสาน เบอรโทรศัพท 

สคร. 4  ราชบุรี 1. นางปภาดา   อ้ือประเสริฐ 
 

032-338-307-8 
081-433-6363 

 2.นางกันยา    เอกอัสดร 032-338-307-8 
089-996-1310 

สคร. 5  นครราชสีมา 1. แพทยหญิงผลิน   กมลวัทน 
 

044-242-963, 044-243-099 
084-6056710 

 2. นางรัฏฐรินีย   พันธุรอด 044-242-963, 044-243-099 
089-720-1628 

สคร. 6  ขอนแกน 1. นางสุพัตรา   สิมมาทัน 
 

043-244-590 
086-641-4119 

 2. นายววิรรธน   มุงเขตกลาง 043-244-590 
086-230-8464 

สคร. 7  อุบลราชธานี 1. นางศิริจันทร   นาคนิการ 
 

045 – 243-206 

สคร. 8  นครสวรรค 1. นางภาวสุทธิ์  ฉัตรจันทรวงค 
 

056-221-822 ตอ 125 
056-229-413 

สคร. 9  พิษณโุลก 1. นายศักดิ์ชัย  ไชยมหาพฤกษ 
 

055-214-615-7 ตอ  222 
081-688-1580 

สคร. 10 เชียงใหม 1. นางสาวอนงคพร  ประพนัธวงศ 053-276-364, 053-206-484 
ตอ 106  , 089-429-8278 

 2. นางสุมาลี   อัมรินทรแสงเพ็ญ 053 – 276-364 
081-020-0597 

 3. วาที่ร.ต.ศรีทรงชัย  รัตนเจียมรังษ ี 053 – 276-364 
089-950-8108 
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ทําเนียบผูประสานงาน 
หนวยงาน ชื่อผูประสาน เบอรโทรศัพท 

สคร. 11 นครศรีธรรมราช 1. นางกมลวรรณ   อ่ิมดวง 
 

075 – 356-549 ตอ 106 

 2. นางชลดา   ยวนแหล 
 

075 – 356-549  ตอ  103 

สคร. 12 สงขลา 1. นางสาวมณฑา   ยานะวิมตุิ 
 

073 – 212-332  ตอ  111 
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