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ISTC
• Major purpose : to improve the quality of TB care.

• All standards may used as tools for monitor and evaluation 
of quality.

• As a tool to unify approaches to diagnosis and treatment 
between the public and private sectors

• As the framework for developing more local adaptations of 
the document.

• Endorse by influential local organizations, including 
government and professional societies  

• professional societies (academic physicians) influence to 
private medical communities
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1st edition(2006)

• 1st edition
• Funded by USAID
• Via  TBCTA (Tuberculosis Coalition for 

Technical assistance)
• guided by expert committee of  28  

members from 14 countries

• 2nd edition
• Funded by  USAID
• Via  TBCAP (TB Control Assistance 

Program)
• A new expert committee  of 56 persons 

from 15 countries

2nd edition(2009)
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Reviewed by an expert committee of 27 members from 13 countries 
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4. มาตรฐานงานสาธารณสุขและการป้องกัน(15-21)



มาตรฐานที่ 1 

เพื่อให้การวินิจฉัยเร็ว ผูใ้ห้บริการต้องประเมินอาการและให้การ
วินิจฉัยที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยที่มีอาการและกลุ่มเสี่ยงของวัณโรค 

• Reduce delay in diagnosis  
• สงสัยผู้ป่วยอาจเปน็วณัโรค ในกลุ่มที่มีอาการ หรือ CXR สงสัยวัณ

โรค และกลุ่มเสี่ยง
• Risk group : vulnerable pop.(PLHIV, other co-morbid, 

children) and risk pop. ( prisoners, living in high 
prevalence urban areas) 



มาตรฐานที่ 2

ผู้ป่วยทุกราย (รวมเด็กด้วย) ที่มีอาการไอตั้งแต่ 2 สัปดาห์ ที่ไม่
สามารถอธิบายสาเหตุได้ หรือตรวจพบความผิดปกติที่สงสัยวณัโรค
จากภาพรงัสีทรวงอกควรตรวจหาวณัโรค

• อาการทีพ่บบอ่ย คือ ไอ ตั้งแต่ 2 สัปดาห ์ อาจมีอาการอื่นร่วม
ด้วย เช่น ไข้ เหงื่อออกกลางคืน นน.ลด  หรือพบต่อมน้ าเหลืองโต 

• 10-25 % ไม่มีอาการไอ
• บางราย มีอาการไอ ไม่ถึง 2 สัปดาห์  



WHO-approved microbiologic tests for TB

Test Site Major Findings/results of Systematic Reviews

Diagnosis of Active Tuberculosis

Sputum 
smear
microscopy

PTB • Fluorescence is  10% more sensitive than conventional 
microscopy. Specificity is similar. Fluorescence 
microscopy is associated with improved time efficiency.
• Same-day sputum smear microscopy is as accurate as 
standard smear microscopy (2 smears with light 
microscopy over 2 days), similar sensitivity (64% for 
standard microscopy  vs 63% for same-day microscopy) 
and specificity (98% vs 98%)

Nucleic acid
amplification 
tests  (NAATs) 
[other than
Xpert
MTB/RIF]

PTB and EP-TB • Commercial, standardized NAATs have high specificity 
and positive predictive value, however, they have 
relatively lower (and highly variable) sensitivity and 
negative predictive value for all forms of TB, especially in 
smear-negative and extrapulmonary disease.



Performance of chest radiography as 
a diagnostic test for tuberculosis

Radiographic Finding

Pooled Sensitivity 
(%)

Pooled Specificity 
(%)

Any abnormality compatible 
with TB (active or inactive)

98  (95–100) 
 

75 (72–79) 
 

Abnormalities suggestive of 
active TB

87 (79–95) 
 

89 (87–92) 

After positive screening for 
symptoms (one study)

90 (81–96) 
 

56 (54–58) 

Chest radiography scoring 
systems

96 (93–98) 
 

46 ( 35–50) 



มาตรฐานที่ 3

ผู้มีอาการสงสัยวัณโรคทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่สามารถขากเสมหะได้  ควรเก็บเสมหะ
อย่างน้อย 2 ตัวอย่าง   ส่งตรวจหาเชื้อด้วยกล้องจุลทรรศน์(smear microscopy) 
หรือ  ส่ง 1 ตัวอย่างทดสอบ  Xpert MTB/RIF ในห้องชันสูตรที่ได้รับรองคุณภาพ
ผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อเชื้อดื้อยา  เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี  หรือมีอาการรุนแรง ควรได้รับ
การตรวจ Xpert MTB/RIF ตั้งแต่แรก  ไม่ควรใช้ การตรวจเลือดและ IGRA  
วินิจฉัยโรควัณโรคลุกลาม(active TB)

• Xpert MTB/RIF assay จะเพิ่ม diagnostic yield 
• Should be initial test ผู้ป่วยผู้ใหญ๋และเด็กที่สงสัย MDR หรือ ติดเชื้อ HIV 
• May use add on following smear negative specimen
• May use as initial test ผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็กที่สงสัยวัณโรค



Test Site Major Findings/results of Systematic Reviews

Xpert MTB/RIF PTB and  EP-TB
and RIF
resistance

• Xpert MTB/RIF used as an initial diagnostic test for 
detection of M. tuberculosis and rifampicin is sensitive and 
specific. Xpert MTB/RIF is also valuable as an add-on test 
following microscopy for patients who are smear-negative. 
An Xpert MTB/RIF result that is positive for rifampicin
resistance should be carefully interpreted and take into 
consideration the risk of MDR TB in a given patient and
the expected prevalence of MDR TB in a given setting.
• W hen used as an initial test replacing smear microscopy 
Xpert MTB/RIF achieved a pooled sensitivity of 88% and 
pooled specificity of 98%. The pooled sensitivity was 98% 
for smear-positive, culture-positive cases and 68% for 
smear-negative cases; the pooled sensitivity was 80% in 
people living with HIV.
• F or detection of rifampicin resistance Xpert MTB/RIF 
achieved a pooled sensitivity of 94% and pooled specificity 
of 98%.

Automated 
liquid cultures 
and rapid 
MPT64-based
species
identification 
tests

PTB and EP-TB; 
speciation

• Automated liquid cultures are more sensitive than solid 
cultures; time to detection is more rapid than solid cultures.
• MPT64-based rapid immunochromatographic tests (ICT) 
for species identification has high sensitivity and specificity.



ผลการศึกษาความไวและความจ าเพาะของ Xpert MTB/RIF

Type of analysis Median (%) pooled 

sensitivity (95% CrI)

Median (%) pooled 

specificity (95% CrI)

การใช ้Xpert MTB/RIF ส าหรับทดสอบ

การดือ้ตอ่ยา R เพือ่ทดแทนวธิกีารดัง้เดมิ 

(ศกึษา sensitivity 17 เรือ่ง 555 ราย 

ศกึษา specificity 24 เรือ่ง 2,414 ราย) 

95 (90-97) 98 (97-99)

การใช ้Xpert MTB/RIF ส าหรับวนิจิฉัยวณั

โรค เพือ่ทดแทน smear (22 การศกึษา 

9,008 ราย)

88 (84-92) 99 (98-99)

การใช ้Xpert MTB/RIF ส าหรับตรวจ

เพิม่เตมิกรณทีีผ่ล smear เป็นลบ (23 

การศกึษา 7,151 ราย)

68 (61-74) 99 (98-99)



มาตรฐานที่ 4
ผู้ป่วยที่สงสัยวัณโรคนอกปอดทั้งผู้ใหญ่และเด็ก  ควรสง่ชิ้นเนื้อจากอวัยวะ
ที่สงสัยโรค  ตรวจหาเชื้อวณัโรคด้วยกลอ้งจุลทรรศน์  การเพาะเลี้ยงเชื้อ 
และตรวจทางพยาธิวทิยา
กรณสีงสัยวณัโรคเยื่อหุ้มสมอง  แนะน าให้ตรวจXpert MTB/RIF เพือ่
วินิจฉัยได้รวดเร็ว

ใช้ Xpert MTB/RIF assay detect EP TB
• Pooled sensitivity for detect in CSF 79.5%,  lymph node 

84.9%, pleural fluid 43.7%
• Replace conventional test for gastric fluid, non-

respiratory specimens 



มาตรฐานที่  5

ผู้ป่วยที่สงสัยเป็นวัณโรค แต่ผลเสมหะย้อม smear เป็นลบ  ควรสง่ตรวจ   
Xpert MTB/RIF และ/หรือ เพาะเลี้ยงเชื้อ   ถ้าผล smear และ Xpert
MTB/RIF เป็นลบ  แต่อาการคลินิกเข้าได้กับวัณโรค  ควรเก็บเสมหะสง่
เพาะเลี้ยงเชื้อ  ก่อนเริ่มการรักษาด้วยยาวณัโรค

Xpert MTB/RIF sensitive น้อยกว่า liquid culture แต่เท่ากบั solid 
culture  แต่ตรวจได้ผลรวดเร็ว และได้ประโยชน์โดยเฉพาะ smear 
negative specimens



มาตรฐานที่ 6

ผู้ป่วยเด็กที่สงสัยวัณโรคในทรวงอก  (เช่น ปอด เยื่อหุ้มปอด  ต่อมน้ าเหลืองที่ขั้วปอด)  
ควรตรวจยืนยันการวินิจฉัยโรค ด้วยการตรวจ เสมหะ (โดยเก็บจากการขาก  
induced sputum หรือ gastric lavage )  ตรวจด้วยตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
Xpert MTB/RIF  และ/หรือ เพาะเลี้ยงเชื้อ

อาการสงสัยในเด็ก
• Unexplained weight loss or failure to grow 
• Unexplained fever, especially > 2 weeks
• Chronic cough
• Exposure to infectious TB 



มาตรฐานที่ 7 

ผู้ที่ให้การรักษาผู้ป่วยวัณโรคย่อมรับผิดชอบในด้านสาธารณสุขอย่างส าคัญด้วย  
เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและการเกิดเชื้อดื้อยา  โดยนอกจากการให้การรักษา
ด้วยระบบยาที่เหมาะสมแล้ว  ควรจะประสานหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อจ าเป็นต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องจน
ครบก าหนด และเมื่อผู้ป่วยขาดยา



มาตรฐานที่ 8

ผู้ป่วยทุกราย ( รวมทั้งผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อเอชไอวี )  ที่ไม่เคยรักษามาก่อน  ควร
ได้รับการรักษาด้วยระบบยาแนวที่หนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล  ด้วยยาที่
มีการยืนยันผล  bioavailability  โดยระยะเริ่มต้น 2 เดือนแรก ประกอบด้วยยา  H, 
R, Z และ E  ระยะต่อเนื่อง  ประกอบด้วยยา H และ R อีก 4 เดือน    ขนาดของยา
แต่ละขนานควรใช้ตามข้อเสนอแนะสากล  และแนะน าให้ใช้ยารวมเม็ดหลายขนาน 
ซึ่งมีทั้งสองขนาน  สามขนาน  และสี่ขนาน



มาตรฐานที่ 9
ให้ถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (patient centered approach)ในการบริหารจัดการการ
รักษาตามความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย  และการยอมรับนับถือระหว่างผู้ป่วยและ
ผู้ให้บริการ  โดยต้องมีการเกื้อกูลสนับสนุนทุกรูปแบบ (patient support) เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้ป่วยรับการรักษาอย่างสม่ าเสมอ  เพิ่มคุณภาพชีวิต  และลดความทุกข์
ทรมาน    เป็นการปฏิบัติตามความต้องการของผู้ป่วยและความนับถือกันระหว่าง
ผู้ป่วยและผู้ให้บริการ

• flexible mix of health facility-
and community-based DOT, with a 
family member as treatment supporter
• Enhanced DOT; supervised swallowing 
and social supports, incentives, enablers
• Incentives, peer assistance, repeated 
motivation of patients



มาตรฐานที่ 10

ติดตามและประเมินผลตอบสนองต่อการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด  โดยการตรวจ
เสมหะ( 2 ตัวอย่าง ) เม่ือสิ้นสุดระยะเข้มข้น  ( 2 เดือน )  ถ้าผลเป็นบวก  ให้ตรวจ
ซ้ าเมื่อสิ้นสุดเดือนที่ 3  ถ้าผลยังเป็นบวกอีก  ให้ส่งเสมหะตรวจ  molecular   
(LPA or Xpert MTB/RIF)  หรือ เพาะเลี้ยงเชื้อ และทดสอบความไวต่อยา ส่วน
ผู้ป่วยวัณโรคนอกปอดและเด็ก อาจติดตามประเมินผลตอบสนองด้วยอาการทาง
คลินิก



มาตรฐานที่ 11

• การประเมินภาวะการดื้อยา   ควรพิจารณาจากประวัติการรักษามาก่อน  
หรือมีประวัติสัมผัสวัณโรคดื้อยา  หรืออยู่ในชุมชนที่มีความชุกของวัณโรค
ดื้อยา     ผู้ป่วยที่เคยรักษามาก่อน ควรพิจารณาส่งเสมหะเพื่อตรวจทดสอบ
ความไวต่อยาก่อนการเริ่มรักษา     ผู้ป่วยที่เริ่มรักษาไปแล้วและมีผลเสมหะ
เป็นบวกเมื่อสิ้นสุดเดือนที่ 3  ผู้ป่วยที่มผีลการรักษาล้มเหลว  หรือขาดยา  
หรือรักษาซ้ า  ควรได้รับการประเมินการดื้อยา โดย  ส่งเสมหะตรวจ Xpert
MTB/RIF  ถ้าตรวจพบว่าดื้อต่อยา  R     ควรส่งเพาะเชื้อและทดสอบความ
ไวต่อยา isoniazid  fluoroquinolones และ SLI   การให้ความรู้และ
ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยรวมทั้งใหสู้ตรยา SLD ทันทีเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อ      และมมีาตรการควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข
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Assessing risk for drug resistance

Risk Factors for Resistance Comments

Failure of re-treatment 
regimen (a second course of 
treatment after failure, 
relapse, or default)

Patients who are still sputum smear-positive at the 
end of a re-treatment regimen have perhaps the 
highest MDR TB rates of any group, often exceeding 
80%.

Close contact with a known
drug-resistant case

Most studies have shown that tuberculosis 
occurring in close contacts of persons with MDR TB 
are also likely to have MDR TB.

Failure of the initial 
treatment regimen

Patients who fail to become sputum smear-
negative while on treatment are likely to have drug-
resistant organisms. However, the likelihood 
depends on a number of factors, including whether 
rifampicin was used in the continuation phase and 
whether DOT was used throughout treatment. 
Thus, a detailed history of drugs used is essential. 
This is especially true for patients treated by private 
providers, often with non-standard regimens.



Risk Factors for Resistance Comments

Relapse after apparently 
successful treatment

In clinical trials most patients who relapse have fully 
susceptible organisms. However,
under program conditions an apparent relapse, 
especially an early relapse, may, in fact, be
an unrecognized treatment failure and thus have a 
higher likelihood of drug resistance.

Return after default without 
recent treatment failure

The likelihood of MDR TB varies substantially in this 
group, depending in part on the
duration of treatment and the degree of adherence 
before default.

Exposure in institutions that 
have outbreaks or a high 
prevalence of TB with any drug 
resistance

Patients who frequently stay in homeless shelters, 
prisoners in many countries, and health
care workers in clinics, laboratories, and hospitals can 
have high rates of TB with any drug
resistance pattern.

Residence in areas with high
drug-resistant TB prevalence

Drug-resistant TB rates in many areas of the world can be 
high enough to justify routine
DST in all new cases.



WHO approved tests for 
identification of drug resistance

Tests Purpose Comments

Line probe assays:
GenoType
MTBDRplus assays

Rapid detection
of rifampicin
resistance

The GenoType MTBDRฎ assays have good sensitivity and specificity for rifampicin

resistance in AFB positive sputum samples and positive cultures.177 LPAs are 
approved by WHO

Colorimetric 
redoxindicator (CRI)  
methods and nitrate 
reductase assays (NRA)

Rapid detection
of rifampicin and isoniazid
Resistance

WHO recommends NRA and CRI as interim solutions, pending the development of 
capacities for genotypic DST

Microscopic
Observation Drug
Susceptibility [MODS]

Rapid detection
of rifampicin and isoniazid
Resistance

MODS is suitable for use at reference laboratory level;180 scaling-up and 
decentralization to lower level laboratories is not recommended. The WHO 
recommends MODS as interim solution, pending the development of capacities 
for genotypic DST.

Phenotypic drug
susceptibility testing
methods for first-line
and second-line
antituberculosis
drugs:

Detection of
resistance to
first- and
second-line
drugs

DST for isoniazid and rifamipicin shows good reliability and reproducibility when 
tested in commercial liquid and solid media. WHO recommends that among Rif-
resistant or MDR TB cases, phenotypic testing for all fluoroquinolones (ofloxacin,
moxifloxacin, levofloxacin) and second-line injectable agents (kanamycin, 
amikacin, and capreomycin) available to national TB programmes should be done.

Pyrosequencing for
RIF resistance

Rapid detection
of rifampicin
resistance

Pyrosequencing is a highly sensitive and specific tool for the detection of RIF 
resistance in M. tuberculosis. Overall sensitivity and specificity were estimated at 
respectively 0.94 (95% CI 0.92–0.96) and 0.98 (95% CI 0.97–0.99).  
Pyrosequencing is considered the reference method for genotypic DST methods.



มาตรฐานที่ 12 
ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา หรือมีลักษณะดื้อยา ( โดยเฉพาะ MDR/XDR )  ควรได้รับการรักษาด้วยสูตรยา
พิเศษซึ่งประกอบดว้ยยา SLDที่มีคุณภาพ  ให้ขนาดที่เหมาะสม   อาจเป็นระบบยามาตรฐานหรือ
ระบบยาที่ปรบัตามผลการทดสอบ    ความไว   โดยประกอบด้วยยาที่ทราบหรือน่าจะยังไดผ้ลอยู่     
อย่างน้อย  5 ขนาน ( 4 ขนานที่เชื้อไวต่อยา และPZA)   ซึ่งมียาฉีดรวมอยู่ด้วย  6-8 เดือน  และ
ยาอย่างน้อย 3 ขนานในระยะต่อเนื่อง   และรักษาเป็นเวลาอย่างน้อย  18-24 เดือนหลังจากผล
เพาะเชื้อเปลี่ยนเปน็ลบ  และต้องดูแลโดยผู้ป่วยเปน็ศูนย์กลาง รวมถึงการก ากับการกินยาอย่าง
เข้มงวด เพื่อให้ผู้ปว่ยได้รับยาครบถ้วน  ถ้ามีปัญหาควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ



มาตรฐานที่ 13

บันทึกยาที่จ่าย  อาการทางคลินิก  อาการข้างเคียง  
และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทุกครั้งลงในแผ่น
ประวัติการรักษา



มาตรฐานที่ 14 

ให้การปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีแก่ผู้ป่วยหรือผู้มีอาการสงสัยวณัโรคทุก
ราย  ยกเว้นผู้ป่วยที่เคยตรวจและผลเป็นลบภานใน 2 เดือนที่ผา่นมา   ใน
พื้นที่ที่มีความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีสงู  ควรมีการผสมผสานงานวัณ
โรคและเอดส์เพื่อให้การป้องกันและรักษาทั้งสองโรค 



มาตรฐานที่ 15 

ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี  ซึ่งมีภาวะภูมิต้านทานต่ ามาก (CD4 
< 50 cells/cu.mm.) ควรได้รับยาต้านไวรัสภายใน 2 สัปดาห์แรก
ของการรักษาวัณโรคยกเว้นผู้ป่วยวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง  ส่วนผู้ป่วย
รายอื่นไม่ว่าผลตรวจ CD4 จะมีค่าเท่าใด ควรเริ่มให้ยาต้านไวรัส
ภายใน 8 สัปดาห์แรกของการรักษาวัณโรค  และควรให้ยา co-
trimoxazole เพื่อป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นด้วย

• ART reduce mortality
• Caution of adverse reaction 



มาตรฐานที่ 16 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี  ที่ตรวจแล้วไม่พบการป่วยเปน็วัณโรค  ควรได้รับการ
รักษาการติดเชื้อวัณโรคที่อาจแฝงอยู่ ด้วยยา  H อย่างน้อย 6  เดือน 

คัดกรองวณัโรคด้วยอาการ  
• ผู้ใหญ่ (อาการไอ ไข้ นน ลด หรือ เหงื่อออกผิดปกติกลางคืน
• เด็ก (นน ไม่ขึ้น ไข้ ไอ หรือ ประวัติสัมผัสวัณโรค)
Isoniazid reduce risk of TB ประมาณ 33% (เทียบกับ placebo)
Protective effect after treatment may persist for 2-3 yrs
Most benefit in PLHIV with TT+
Combined  IPT & ART is significantly reduced incidence of TB 



มาตรฐานที่ 17 

ผู้ให้บริการสาธารณสุข   ควรประเมินภาวะ
หรือตรวจวินิจฉัยโรคอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้อง
และมีผลกระทบต่อผลการรักษาวัณโรค  
ควรวางแผนการรักษาที่เหมาะสม  ซึ่ง
รวมถึงการส่งต่อไปยังแผนกที่ดูแลเฉพาะ 
เช่น  คลินิกเบาหวาน  คลินิกบ าบัดการติด
ยาเสพติด แอลกอฮอล์หรือบุหรี ่ และการ
สนับสนุนดูแลด้านสังคมและจิตวิทยาเป็นต้น 

เช่น ผู้ป่วย DM, COPD ,
Psychosocial disorders, 
Nutritional deficiencies,
Immunosuppressive. 



มาตรฐานที่ 18 

ผู้ให้บริการสาธารณสุขควรให้ค าแนะน าและตรวจติดตามผู้สัมผัส
ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อ
กลุ่มผู้สัมผัสที่มีความส าคัญสูงสุดที่ควรจะตรวจติดตาม  ได้แก่  
• ผู้มีอาการสงสัยวัณโรค
•  เด็กอายุต่ ากว่า  5 ปี 
•  ผู้สัมผัสท่ีมีภาวะภูมิต้านทานบกพร่อง  โดยเฉพาะอย่างผู้ติด

เชื้อเอชไอวี  
• ผู้สัมผัสวัณโรคดื้อยา MDR/XDR



Approach to evaluation and management of children in contact with an infectious case of 
tuberculosis when a tuberculin skin test and chest radiograph are not available



มาตรฐานที่ 19 

ผู้สัมผสัใกลช้ดิกับผู้ป่วยวัณโรคระยะแพรเ่ชื้อทีเ่ป็นเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี  
หรือผู้ติดเชื้อเอชไอวีในทุกกลุ่มอายุ    เมื่อตรวจแล้วไม่พบการป่วยเป็น
วัณโรค  ควรได้รับการรักษาการติดเชื้อวณัโรคที่อาจแฝงอยู่ ด้วยยา  
isoniazid อย่างน้อย 6 เดือน



มาตรฐานที่ 20 

สถานบริการสาธารณสุขที่ให้บริการการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค    ควร
มีแผนและด าเนินการมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวณั
โรค เพื่อลดการแพร่เชื้อวัณโรคไปสู่ผู้ป่วยและบคุคลากรสาธารณสุข

มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวณัโรค
1. มาตรการการบรืหารจัดการ (administrative control)
2. มาตรการควบคุมสิง่แวดล้อม (environmental control)
3. มาตรการเฉพาะบุคคล (personal protection)



มาตรฐานที่ 21 

ผู้ให้บริการสาธารณสุข     ต้องรายงานผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยใหม่และเก่าที่
ตรวจพบและผลการรักษาของผู้ป่วยทุกรายไปยังส านักงาน
สาธารณสุขในพื้นที่  เพื่อการวางแผนและก าหนดนโยบายต่อไป

• จัดท าทะเบียนผู้ป่วยวณัโรค บันทึกประเภทของผู้ป่วย 
• มีการประเมินผลการรักษา
• วิเคราะห์สถานการณ์ และผลการด าเนินงานของสถาบบริการฯ
• รายงานผลใหแ้ก่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่



conclusion

• ประเทศไทย ได้น าข้อเสนอแนะของ ISTCทั้ง 21 ข้อ
•  ปรับเล็กน้อยเพื่อใช้ให้เหมาะสม  เนื่องจากข้อจ ากัดของทรพัยากร 

– การวินิจฉัย: ใช้ Xpert MTB/RIF ในการวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยงต่อการดื้อยา  และ
กลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี เท่านั้น   ยังไม่ใช้ทดแทน smear ในการวินิจฉัย 
TB หรือ add on smear negative 

– การรักษา TB และ MDR-TB ใช้ตามมาตรฐาน ISTC
– การให้การปรึกษาและตรวจเอชไอวี เฉพาะในผู้ป่วยที่วินิจฉัยวัณโรคแล้ว

• มาตรฐานการรักษาตามแนวทาง ISTC จะเป็นเครื่องมือให้หน่วยบรกิาร
ทั้งของภาครัฐและเอกชน  ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยวณัโรคอย่างมี
คุณภาพไปในแนวทางเดียวกัน 
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Thank you for attention


