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รับไว้ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565

 ผู้ลสำาเร็จ้ของการรักษาผู้้้ป่ีวยวัณโรคด้�อยาหลายขนิานิชนิิดรุนิแรงมาก 
(XDR-TB) ท่�ม่ผู้ลการต้รวจ้ย้นิยันิและได้รับัแจ้้ง ในิปีีงบัปีระมาณ  

พ.ศึ. 2561 - 2563 ภิายใต้้กลไกพระราชบััญญัติ้โรคติ้ดต่้อ พ.ศึ. 2558

อรรถกร จั้นิทร์มาทอง ส.ม.*

ลัดดาวัลย์ ปัีญญา ศึศึ.ม.**

*กองโรคติดต�อนำาโดยุแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

**กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

บทคัดย่อ

วัิณโรคเป็่นิโรคติดต่อัที�เป็่นิปั่ญหาสำาคัญขอังสาธิารณสุขไทย	 การใชี�กลไกทางกฎหมายในิการป้่อังกันิควิบคุม 
วัิณโรค	เพ้�อัเพิ�มผู้ลสำาเร็จุขอังการรกัษาและควิามครอับคลมุขอังการรายงานิ	แต่ก็ยังไม่สามารถใชี�มาตรการทางกฎหมายกบั 
ผู้้�ป่่วิยที�ป่ฏิเสธิการรักษาโดยเฉพาะผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	(XDR-TB)	จึุงได�ป่ระกาศึให�วัิณโรคด้�อัยา
หลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	เป็่นิโรคติดต่อัอัันิตราย	ภิายใต�พระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	พ.ศึ.	2558	การศึึกษานีิ�เพ้�อัศึึกษา
ผู้ลสำาเร็จุขอังการรักษาและปั่จุจัุยที�มีควิามสัมพันิธ์ิกับผู้ลการรักษาขอังผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	ที�	มี
ผู้ลการตรวิจุย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการและได�รับแจุ�ง	นัิบตั�งแต่วัินิที�ป่ระกาศึให�	XDR-TB	เป็่นิโรคติดต่อัอัันิตราย	เม้�อัวัินิที�	 
8	 กุมภิาพันิธ์ิ	 2561	 ถึง	 30	 กันิยายนิ	 2563	 เพ้�อัเป็่นิข�อัม้ลในิการกำาหนิดแนิวิทางและบังคับใชี�มาตรการทางกฎหมาย 
ในิการป้่อังกันิ	ควิบคุม	และรักษาวัิณโรค	

ผู้ลการศึึกษาพบว่ิา	 มีผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 ที�มีผู้ลการตรวิจุย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการและได�รับแจุ�ง	 จุำานิวินิ	 64	 ราย	 
ผู้้�ป่่วิยส่วินิใหญ่	ร�อัยละ	50	 มีอัายุอัย่้ในิช่ีวิง	35-54	 ปี่	 มีโรคป่ระจุำาตัวิ/โรคร่วิม	ร�อัยละ	53.1	 ส่วินิใหญ่เป็่นิโรคเบาหวิานิ	
ร�อัยละ	 29.7	 มีป่ระวัิติสัมผัู้สผู้้�ป่่วิยวัิณโรค/วัิณโรคด้�อัยา	 ร�อัยละ	 46.9	 มีป่ระวัิติการป่่วิยเป็่นิวัิณโรคด้�อัยา	MDR/RR-TB	
ร�อัยละ	 73.4	ห�อังป่ฏิบัติการมีการแจุ�งตามมาตรการทางกฎหมายภิายในิ	3	 ชัี�วิโมง	หลังจุากรายงานิผู้ลการตรวิจุย้นิยันิ
ทางห�อังป่ฏิบัติการ	ร�อัยละ	51.6	โดยมีการนิำาผู้้�ป่่วิยขึ�นิทะเบียนิรักษาตามแนิวิทางวัิณโรคขอังป่ระเทศึ	ร�อัยละ	82.8	ซึ�ง 
ผู้้�มีเหตุอัันิควิรสงสัยหร้อัผู้้�ป่่วิย	XDR-TB	ร�อัยละ	98.4	ได�รับการแยกกกั	กักกันิ	คุมไวิ�สังเกตในิโรงพยาบาลที�เป็่นิ	XDR-TB	
hub	และอััตราสำาเร็จุขอังการรักษาผู้้�ป่่วิย	XDR-TB	ในิปี่งบป่ระมาณ	2561-2563	ค้อั	ร�อัยละ	62.5	และอััตราการเสียชีีวิิต	
ร�อัยละ	28.1	ซึ�งครึ�งหนึิ�งเป็่นิผู้้�ป่่วิยที�เสียชีีวิิตก่อันิการรักษา	และ	ปั่จุจัุยที�มีควิามสัมพันิธ์ิกับผู้ลสำาเร็จุขอังการรักษาผู้้�ป่่วิย	 
XDR-TB	 อัย่างมีนัิยสำาคัญ	 ได�แก่	 กลุ่มป่ระชีากรเสี�ยงต่อัวัิณโรค	 (P=	 0.021	 โรคป่ระจุำาตัวิ/โรคร่วิม	 (P	 =	 0.024)	 และ 
การขึ�นิทะเบียนิรักษาผู้้�ป่่วิย	(P	=	0.049)	

ผู้ลสำาเร็จุขอังการรักษาผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมากที�เพิ�มขึ�นิ	จุะต�อังอัาศัึยกลไกและ	มาตรการ
ทางกฎหมายเพ้�อัสนัิบสนุินิส่งเสริมให�เกิดการคัดกรอังผู้้�มีเหตุอัันิควิรสงสัยแล�วิส่งตรวิจุวิินิิจุฉัยที�รวิดเร็วิด�วิยวิิธีิอัน้ิชีีวิวิิทยา	
นิำาเข�าส่้ระบบการรักษาที�รวิดเร็วิ	ได�มาตรฐานิ	มีผู้้�เชีี�ยวิชีาญระดับป่ระเทศึ	ระดับเขต	และระดับจัุงหวัิดเป็่นิที�ป่รึกษาและ
กำากับติดตามอัย่างต่อัเน้ิ�อังด�วิยทีมสหวิิชีาชีีพ	
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ปที่  ฉบับที่  กันยายน ธันวาคม 

บัทนิำา
วัิณโรคเป่็นิปั่ญหาสาธิารณสุขขอังป่ระเทศึไทย	

อังค์การอันิามัยโลกได�จัุดให�ป่ระเทศึไทยเป็่นิ	 1	 ในิ	 14	

ป่ระเทศึขอังโลกที�มีภิาระวิัณโรคส้งทั�ง	 3	 กลุ่ม	 ได�แก่	 มี

ภิาระวิัณโรค	 (TB)	 วัิณโรคที�สัมพันิธ์ิกับการติดเช้ี�อัเอัชีไอัวิี	

(TB/HIV)	 และวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิ	 (MDR-TB)	 ส้ง

ในิปี่	พ.ศึ.	2559-2563	ต่อัมาในิปี่	พ.ศึ.	2564	ได�จัุดอัันิดับ

กลุ่มป่ระเทศึที�มีภิาระวัิณโรคส้งขอังโลกใหม่	 สำาหรับ	 ปี่	

พ.ศึ.	 2564-2568	 ป่ระเทศึไทยไม่อัย่้ในิกลุ่ม	 30	 ป่ระเทศึ 

ที� มีจุำานิวินิและอััตราป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิส้ง	

หลุดพ�นิจุาก	 14	 ป่ระเทศึที�มีภิาระด�านิวัิณโรคส้งที� มี 

ทั�ง	 3	 กลุ่มตามที�อังค์การอันิามัยโลกได�จัุดไวิ�เดิม	 แต่ยังอัย่้ 

ในิกลุ่มขอังป่ระเภิทที�มีภิาระวัิณโรค	และวัิณโรค	ที�สัมพันิธ์ิกับ 

การติดเช้ี�อัเอัชีไอัวีิ1	

การรักษา	วัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	 

(XDR-TB)	 มีควิามยุ่งยากและค่าใชี�จุ่ายส้งกว่ิาการรักษา 

วัิณโรคที�ยังไวิต่อัยาหลายเท่า	 และมีผู้ลสำาเร็ขอังการรักษา 

นิ�อัยกว่ิา	มีโอักาสแพร่กระจุายขอังโรคในิวิงกวิ�าง	ผู้้�ที�สัมผัู้ส

กับผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 มีโอักาสติดเช้ี�อัและป่่วิยเป็่นิ	 XDR-TB	

ได�ทั�งที�ยังไม่เคยได�รับยาวัิณโรคมาก่อันิ	 แผู้นิป่ฏิบัติการ

ระดับชีาติด�านิการต่อัต�านิวัิณโรค	 พ.ศึ.	 2560-2564	 ที�ส่ง

เสริมการใชี�มาตรการทางด�านิกฎหมายขอังพระราชีบัญญัติ

โรคติดต่อั	พ.ศึ.	 2558	 ซึ�งกระทรวิงสาธิารณสุขได�ป่ระกาศึ 

ให�วัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรนุิแรงมาก	(XDR-TB)	เป็่นิ

โรคติดต่อัอัันิตราย	ลำาดับที�	132	เม้�อัวัินิที�	7	กุมภิาพันิธ์ิ	2561	

ซึ�งต�อังป่ฏิบัติตามมาตรา	 31	 กรณีที�พบโรคติดต่อัอัันิตราย

ต�อังแจุ�งต่อัเจุ�าพนัิกงานิควิบคุมโรคติดต่อั	ภิายในิ	3	ชัี�วิโมง	 

3-4	 ทีมสอับสวินิโรคต�อังจัุดทีมลงสอับสวินิโรคภิายในิ	 

12	 ชัี�วิโมง5-6	 และผู้้�ป่่วิยหร้อัผู้้�มีเหตุอัันิควิรสงสัย	 XDR-TB	 

จุะถ้กรับตัวิไวิ�ตรวิจุหร้อัรักษา	โดยการแยกกัก	กักกันิ	หร้อั

คุมไวิ�สังเกตเป็่นิผู้้�ป่่วิยในิขอังโรงพยาบาลที�เป็่นิ	 XDR-TB	 

hub	 เพ้�อัให�การรักษาที�ถ้กต�อังเหมาะสมรวิมทั�งแยกผู้้�ป่่วิย 

ในิห�อังแยกโรค	 ตามมาตรา	 34	 (1)	 ขอังพระราชีบัญญัติ

โรคติดต่อั	 พ.ศึ.	 2558	 6-7	 รวิมถึงการด้แลรักษาตาม

แนิวิทางป่ฏิบัติป้่อังกันิควิบคุมวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิ 

ชีนิิดรุนิแรงมาก	ภิายใต�พระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	พ.ศึ.	2558	6	

ดังนัิ�นิการศึึกษานีิ�เป็่นิการป่ระเมินิผู้ลสำาเร็จุขอัง

การป่ฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายในิผู้้�ป่่วิยวัิณโรค

ด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	 เพ้�อัศึึกษาผู้ลสำาเร็จุขอัง

การรักษาผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	 

ที�มีผู้ลการตรวิจุย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการและได�รับแจุ�ง	 

นัิบตั�งแต่วัินิที�มีการป่ระกาศึในิราชีกิจุจุานุิเบกษาให�เป็่นิ 

โรคติดต่อัอัันิตราย	 ตั�งแต่วัินิที�	 8	 กุมภิาพันิธ์ิ	 2561	 ถึง	 

30	กันิยายนิ	2563	ในิช่ีวิงปี่งบป่ระมาณ	พ.ศึ.	2561-2563	 

และศึึกษาปั่จุจัุยที�มีควิามสัมพันิธ์ิกับผู้ลสำาเร็จุขอังการรักษา

วัิณโรคเพ้�อันิำาไป่เป่น็ิข�อัม้ลในิการกำาหนิดแนิวิทางและบงัคับ

ใชี�มาตรการทางกฎหมายในิการป้่อังกันิ	ควิบคุม	และรักษา

วัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	

นิิยามคำาศึัพท์ท่�ใช้ในิการศึึกษา
วัณโรคด้�อยาหลายขนิานิชนิิดรุนิแรงมาก  

(Extensively drug-resistant TB : XDR-TB)2	 หมายถึง	 

วัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิที�ด้�อัยาH	 และ	 R	 และยาในิ

กลุ่ม	 fluoroquinolones	 (Lfx,	 Mfx)	 และ	 second	 line	

injectables	 (Km,	 Am,	 Cm)	 ซึ�งเป็่นิโรคติดต่อัอัันิตราย	

ลำาดับที�	 13	 ตามป่ระกาศึกระทรวิงสาธิารณสุข	 เร้�อังช้ี�อั 

และอัาการสำาคัญขอังโรคติดต่อัอัันิตราย	 (ฉบับที� 	 2)	 

พ.ศึ.	 2561	 ป่ระกาศึในิราชีกิจุจุานุิเบกษาเม้�อัวัินิที�	 7	

กุมภิาพันิธ์ิ	 2561	 มีผู้ลบังคับใชี�ตั�งแต่วัินิที�	 8	 กุมภิาพันิธ์ิ	

2561	เป็่นิต�นิไป่

ผู้้้ ม่ เ ห ตุ้ อั นิ ค ว ร ส ง สั ย 6 	 ห ม า ย ถึ ง 	 ผู้้� ป่่ วิ ย	 

MDR-TB	 หร้อั	 pre	 XDR-TB	 ที�ป่ฏิเสธิการรักษา	 หร้อั 

ไม่ยินิยอัมให�มีผู้้�กำากับการกินิยา	 หร้อัมีควิามเสี�ยงส้งต่อั 

การขาดการรักษา	 หร้อัไม่ป่ฏิบัติตามแผู้นิการรักษา	 และ 

ผู้้�ป่่วิยวัิณโรคที�มีป่ระวัิติสัมผัู้สผู้้�ป่่วิย	XDR-TB

primary XDR-TB	 หมายถึง	 การป่่วิยเป่็นิวัิณโรค

ด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	 (XDR-TB)	 จุาก 

การติดเช้ี�อัครั�งแรก	 หร้อัเกิดขึ�นิในิผู้้�ป่่วิยที�เคยรักษาและได�

รับการป่ระเมินิผู้ลว่ิารักษาหายหร้อัรักษาครบ	

secondary XDR-TB	 หมายถึง	 การป่่วิยเป่็นิ

วัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	 (XDR-TB)	 

ที�เกิดขึ�นิในิผู้้�ป่่วิยที�มีป่ระวัิติเคยรักษาและมีผู้ลการรักษา 
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อรร กร ันทร์มาทอง แ ะค ะ

ครั�งล่าสุดว่ิาล�มเหลวิจุากการรกัษา	(treatment	after	failure;	

TAF)	หร้อัผู้้�ป่่วิยรกัษาซำ�าภิายหลงัขาดการรกัษา	(treatment	

after	loss	to	follow-up;	TALF)

วัสดุและวิธ์่การศึึกษา
	การศึึกษาครั�งนีิ� 	 เป็่นิการศึึกษาย�อันิหลัง	 โดย

เป็่นิการรวิบรวิมข�อัม้ลผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิ 

ชีนิิดรุนิแรงมาก	 ในิป่ีงบป่ระมาณ	 2561-2563	 ที�มีผู้ลการ

ตรวิจุย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการและได�รับแจุ�ง	 นัิบตั�งแต่

วัินิที�ป่ระกาศึให�วัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	

	เป็่นิโรคติดต่อัอัันิตราย	 2	 วัินิที�	 8	 กุมภิาพันิธ์ิ	 2561	 ถึง	 

30	 กันิยายนิ	 2563	 ซึ�งมีผู้้�ป่่วิย	XDR-TB	 จุำานิวินิ	 64	 ราย	

ที�	เข�าส่้กระบวินิการตามกลไกกฎหมายขอังพระราชีบัญญัติ

โรคติดต่อั	พ.ศึ.	 2558	 ตามมาตรา	 31	 และมาตรา	 34	 (1)	

ขอังพระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	 พ.ศึ.	 2558	 โดยจุะต�อัง

มีการแจุ�งผู้ลการตรวิจุย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการว่ิาเป็่นิ 

ผู้้�ป่่วิย	XDR-TB	ภิายในิระยะเวิลาที�กฎหมายกำาหนิด	รวิมถึง 

ผู้้�มีเหตุอัันิควิรสงสัยหร้อัผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 จุะต�อังรับการ 

แยกกกั	กักกันิ	หร้อัคุมไวิ�สังเกตเป่น็ิผู้้�ป่่วิยในิขอังโรงพยาบาล

ที�เป็่นิ	 XDR-TB	 hub	 เพ้�อัให�การรักษาที�ถ้กต�อังเหมาะสม

รวิมทั�งแยกผู้้�ป่่วิยในิห�อังแยกโรค	 รวิมถึงการด้แลรักษา 

ตามแนิวิทางป่ฏิบัติป้่อังกันิควิบคุมวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิ

ชีนิิดรุนิแรงมาก	ภิายใต�พระราชีบญัญัติโรคติดต่อั	พ.ศึ.	2558	

โดยเก็บรวิบรวิมข�อัม้ลจุากระบบรายงานิวัิณโรคขอังป่ระเทศึ	

ในิโป่รแกรม	NTIP	 (National	 Tuberculosis	 Information	 

Program)	ระบบข�อัม้ลการตรวิจุสอับขา่วิการระบาด	รายงานิ

การสอับสวินิโรค	และเอักสารที�เกี�ยวิข�อัง	การวิิเคราะหข์�อัม้ล

โดยใชี�สถิติเชิีงพรรณนิา	 (descriptive	 statistic)	 ในิร้ป่ขอัง

ควิามถี�	 จุำานิวินิ	 ร�อัยละ	 ค่าเฉลี�ย	 ส่วินิเบี�ยงเบนิมาตรฐานิ	

และสถิติเชิีงวิิเคราะห์	 (analytic	 statistic)	 โดยใชี�สถิติ	 

Chi-squared	test	เพ้�อัหาปั่จุจัุยที�มีควิามสัมพันิธ์ิต่อัผู้ลสำาเร็จุ

ขอังการรักษาวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	

วิิเคราะห์ข�อัม้ลด�วิยโป่รแกรมคอัมพิวิเตอัร์สำาเร็จุร้ป่	

ผู้ลการศึึกษา
ส่วนิท่� 1. ข้อม้ลทั�วไปีของผู้้้ป่ีวย 

กลุ่มตัวิอัย่างในิการศึึกษาครั�งนีิ�ค้อั	 ผู้้�ป่่วิยวิัณโรค 

ด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	 ที�มีผู้ลการตรวิจุย้นิยันิ 

ทางห�อังป่ฏิบัติการและได�รบัแจุ�งนัิบตั�งแต่วัินิที�มีการป่ระกาศึ 

ในิราชีกิจุจุานุิเบกษาให�เป็่นิโรคติดต่อัอัันิตราย2	 ตั�งแต่ 

วัินิที�	 8	 กุมภิาพันิธ์ิ	 2561	 ถึง	 30	 กันิยายนิ	 2563	 ซึ�งอัย่้ 

ในิช่ีวิงขอังปี่งบป่ระมาณ	2561-2563	จุำานิวินิทั�งสิ�นิ	64	ราย	 

ที�เข�าส่้กระบวินิการ	ตามกลไกกฎหมายขอังพระราชีบัญญัติ

โรคติดต่อั	พ.ศึ.	 2558	 ตามมาตรา	 31	 และมาตรา	 34	 (1)	

ขอังพระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	พ.ศึ.	 2558	 รวิมถึงการด้แล

รักษาตามแนิวิทางป่ฏิบัติป้่อังกันิควิบคุมวัิณโรคด้�อัยา 

หลายขนิานิชีนิิดรนุิแรงมาก	ภิายใต�พระราชีบญัญัติโรคติดต่อั	

พ.ศึ.	 2558	 จุำาแนิกเป็่นิปี่	 2561	 จุำานิวินิ	 24	 ราย	 ปี่	 2562	

จุำานิวินิ	24	รายและปี่	2563	จุำานิวินิ	16	ราย	จุากการศึึกษา 

พบว่ิา	ผู้้�ป่่วิย	XDR-TB	ส่วินิใหญ่มีอัายุในิช่ีวิง	35-54	ปี่	ร�อัยละ	 

50	มีค่าเฉลี�ยอัายุเท่ากับ	45	ปี่	(S.D=15)	เพศึชีาย	ร�อัยละ	 

64.1	 มีสิทธิิ�การรักษาภิายใต�หลักป่ระกันิสุขภิาพถ�วินิหนิ�า	

ร�อัยละ	 70.3	 ป่ระกอับอัาชีีพรับจุ�าง	 ร�อัยละ	 34.4	 ผู้้�ป่่วิยมี 

โรคป่ระจุำาตัวิ/โรคร่วิมร�อัยละ	 53.1	 ซึ�งส่วินิใหญ่เป็่นิโรค 

เบาหวิานิ	 ร�อัยละ	 29.7	 และเป็่นิผู้้�ป่่วิยที�มีป่ระวัิติสัมผัู้ส 

ผู้้�ป่่วิยวัิณโรค/วัิณโรคด้�อัยา	ร�อัยละ	46.9	ดังตารางที�	1	
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ปที่  ฉบับที่  กันยายน ธันวาคม 

ต้ารางท่� 1.  ข�อัม้ลทั�วิไป่ขอังผู้้�ป่่วิย 

ข้อม้ลทั�วไปี

ปีีงบัปีระมาณ
รวม

(N=64)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2561
(N=24)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2562
(N=24)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2563
(N=16)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

อายุ (ปีี)

15-24 1	(4.2) 3	(12.5) 1	(6.3) 5	(7.8)

25-34 5	(20.8) 4	(16.7) 2	(12.5) 11	(17.2)

35-44 7	(29.2) 4	(16.7) 5	(31.3) 16	(25.0)

45-54 5	(20.8) 6	(25.0) 5	(31.3) 16	(25.0)

55-64 4	(16.7) 4	(16.7) 3	(18.8) 11	(17.2)

>65 2	(8.3) 3	(12.5) 0	 5	(7.8)

Mean	+	SD	=	45	+	15

เพศึ

ชีาย 18	(75.0) 13	(54.2) 10	(62.5) 41	(64.1)

สัญชาติ้

ไทย 22	(91.7) 24	(100.0) 16	(100.0) 62	(96.9)

ต่างชีาติ 2	(8.3) 0	 0	 2	(3.1)

สิทธิ์�การรักษา

หลักป่ระกันิสุขภิาพ
ถ�วินิหนิ�า

15	(62.5) 18	(75.0) 12	(75.0) 45	(70.3)

ป่ระกันิสังคม 4	(16.7) 3	(12.5) 3	(18.8) 10	(15.6)

ข�าราชีการ/รัฐวิิสาหกิจุ 2	(8.3) 3	(12.5) 1	(6.3) 6	(9.4)

ไม่มีสิทธิิ�/สิทธิิว่ิาง 3	(12.5) 0	 0	 3	(4.7)

อาช่พ

ข�าราชีการ/พนัิกงานิ
รัฐวิิสาหกิจุ

0	 3	(8.3) 0	 3	(4.7)

ค�าขาย/ธุิรกิจุส่วินิตัวิ 2	(8.3) 5	(20.8) 3	(18.8) 10	(15.6)

เกษตรกร 3	(12.5) 2	(8.3) 2	(12.5) 7	(10.9)

รับจุ�าง 12	(50.0) 5	(20.8) 5	(31.3) 22	(34.4)

ว่ิางงานิ/ 
ไม่ได�ป่ระกอับอัาชีีพ

6	(25.0) 7	(29.2) 5	(31.3) 18	(28.1)

นัิกบวิชี/พระสงฆ์		 0	 1	(4.2) 1	(6.3) 2	(3.1)

นัิกเรียนิ/นัิกศึึกษา 1	(4.2) 1	(4.2) 0	 2	(3.1)

อวัยวะท่�เป็ีนิโรค

วัิณโรคป่อัด 24	(100.0) 23	(9.8) 16	(100.0) 63	(98.4)

วัิณโรคป่อัดและ 
นิอักป่อัด

0	 1	(4.2) 0	 1	(1.6)

โรคปีระจ้ำาตั้ว/โรคร่วม

โรคเบาหวิานิ 7	(29.2) 9	(37.5) 3	(18.8) 19	(29.7)

ผู้้�ติดเช้ี�อัเอัชีไอัวีิ	 2	(8.3) 1	(4.2) 2	(12.5) 5	(7.8)

ข้อม้ลทั�วไปี

ปีีงบัปีระมาณ
รวม

(N=64)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2561
(N=24)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2562
(N=24)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2563
(N=16)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

พิษสุราเร้�อัรัง		 1	(4.2) 1	(4.2) 1	(6.3) 3	(4.7)

โรคป่อัดอุัดกั�นิเร้�อัรัง	 1	(4.2) 1	(4.2) 1	(6.3) 3	(4.7)

มะเร็ง 0	 0	 1	(6.3) 1	(1.6)

โรคไตเร้�อัรัง 1	(4.2) 1	(4.2) 0	 2	(3.1)

โรคอ้ั�นิๆ 0 1	(4.2) 0	 1	(1.6)

ไม่มีโรคป่ระจุำาตัวิ/โรค
ร่วิม

12	(50.0) 10	(41.7) 8	(50.0) 30	(46.9)

ปีระชากรเส่�ยงต่้อวัณโรค

ผู้้�สัมผัู้สใกล�ชิีดวัิณโรค/
วัิณโรคด้�อัยา

5	(20.8) 2	(8.3) 3	(18.8) 10	(15.6)

ผู้้�สัมผัู้สร่วิมบ�านิ
วัิณโรค/วัิณโรคด้�อัยา

7	(29.2) 7	(29.2) 6	(37.5) 20	(31.3)

ผู้้�ส้งอัายุ 0	 5	(20.8) 1	(6.3) 6	(9.4)

แรงงานิข�ามชีาติ 1	(4.2) 0	 0	 1	(1.6)

ไม่ใช่ีป่ระชีากร 
เสี�ยงต่อัวัิณโรค

11	(45.8) 10	(41.7) 6	(37.5) 27	(42.2)

จุากตารางที�	 2	 ทำาให�ทราบว่ิาผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	

ส่วินิใหญ่เป็่นิป่ระเภิท	 secondary	 XDR-TB	 ที�มีป่ระวิัติ 

เคยรักษาและมีผู้ลการรักษาครั�งล่าสุดว่ิาล�มเหลวิจุาก

การรักษา	 (TAF)	 หร้อัผู้้�ป่่วิยรักษาซำ�าภิายหลังขาดการ

รักษา	 (TALF)	 ถึงร�อัยละ	 70.3	 และป่ระเภิท	 primary	

XDR-TB	 ที�เป็่นิการติดเช้ี�อัครั�งแรกหร้อัเกิดขึ�นิในิผู้้�ป่่วิย

ที�เคยรักษาและได�รับการป่ระเมินิผู้ลว่ิารักษาหายหร้อั

รักษาครบ	 ถึงร�อัยละ	 28.1	 เม้�อัศึึกษาข�อัม้ลผู้้�ป่่วิยในิช่ีวิง

ปี่งบป่ระมาณ	 2561-2563	 ทำาให�เห็นิได�ชัีดเจุนิว่ิามีสัดส่วินิ

ขอังผู้้�ป่่วิยป่ระเภิท	 secondary	 XDR-TB	 เป็่นิสอังเท่าขอัง

ผู้้�ป่่วิยป่ระเภิท	 primary	 XDR-TB	 โดย	ผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	

ส่วินิใหญ่มีป่ระวิัติการป่่วิยเป่็นิวัิณโรคด้�อัยา	MDR/RR-TB	 

มาก่อันิ	 ถึงร�อัยละ	 73.4	 และมีขึ�นิทะเบียนิรักษาวัิณโรค

ด้�อัยาป่ระเภิท	 XDR-TB	 Treatment	 after	 fai lure	 

ร�อัยละ	45.3	และXDR-TB	New	ร�อัยละ	26.6	
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อรร กร ันทร์มาทอง แ ะค ะ

ต้ารางท่� 2.  จุำ า นิ วินิแ ล ะ ร� อั ย ล ะ ผู้้� ป่่ วิ ย 	 XDR - TB	

ป่ีงบป่ระมาณ	 2561	 -	 2563	 จุำาแนิกตาม

ป่ระเภิทผู้้�ป่่วิย

ปีระเภิทผู้้้ป่ีวย

ปีีงบัปีระมาณ 
รวม

(N=64)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2561
(N=24)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2562
(N=24)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2563
(N=16)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

ปีระเภิทผู้้้ป่ีวยวัณโรค

Primary	XDR-TB 5	(20.8) 8	(33.3) 5	(31.3) 18	(28.1)

Secondary	XDR-TB 18	(75.0) 16	(66.7) 11	(68.8) 45	(70.3)

ไม่ทราบข�อัม้ล 1	(4.2) 0	 0	 1	(1.6)

ปีระวัติ้การป่ีวยเป็ีนิวัณโรค

TB 3	(12.5) 1	(4.2) 5	(31.3) 9	(14.1)

MDR/RR	-	TB 16	(66.7) 21	(87.5) 10	(62.5) 47	(73.4)

Pre	XDR-TB 4	(16.7) 1	(4.2) 1	(6.3) 6	(9.4)

ไม่ทราบข�อัม้ล 1	(4.2) 1	(4.2) 0	 2	(3.1)

ปีระเภิทการขึ�นิทะเบ่ัยนิ

New 4	(16.7) 8	(33.3) 5	(31.3) 17	(26.6)

Relapse 3	(12.5) 1	(4.2) 3	(18.8) 7	(10.9)

After	loss	to	follow-up 1	(4.2) 0	 0	 1	(1.6)

Treatment	after	failure 11	(45.8) 12	(50.0) 6	(37.5) 29	(45.3)

Transfer	in 3	(12.5) 2	(8.3) 1	(6.3) 6	(9.4)

Others 0	 0	 1	(6.3) 1	(1.6)

unknown 2	(8.3) 1	(4.2) 0	 3	(4.7)

จุากตารางที�	 3-4	 ผู้ลการรักษาขอังผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 

จุำานิวินิทั�งสิ�นิ	 64	 ราย	 ที�มีผู้ลการตรวิจุย้นิยันิทางห�อัง 

ป่ฏิบัติการและได�รับแจุ�งนัิบตั�งแต่วัินิที�มีการป่ระกาศึในิ 

ราชีกิจุจุานุิเบกษาให�เป็่นิโรคติดต่อัอัันิตราย	 ในิช่ีวิง

ปี่งบป่ระมาณ	 2561-2563	 ภิายใต�กลไกกฎหมายขอัง 

พระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	พ.ศึ.	2558	พบว่ิา	มีผู้้�ป่่วิยที�รักษา 

หาย	(cure)	31	ราย	รักษาครบ	(complete)	9	ราย	เสียชีีวิิต	

(died)	18	ราย	ล�มเหลวิจุากการรักษา	(failure)	2	ราย	อัย่้

ระหว่ิางการรักษา	 (on	 treatment)	 2	 ราย	 และไม่สามารถ

ป่ระเมินิผู้ลได�	 (not	 evaluate)	 1	 ราย	 โดยมีอััตราสำาเร็จุ

ขอังการรักษาผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรง

มาก	 (success	 rate)	 เท่ากับ	 ร�อัยละ	 62.5	 เม้�อัจุำาแนิก 

ตามปี่งบป่ระมาณ	 2561-2563	 พบว่ิา	 มีอััตราสำาเร็จุขอัง 

การรักษาผู้้�ป่่วิยวัิณโรค	 ร�อัยละ	 66.6,	 62.5	 และ	 56.3	 

ตามลำาดับ	 และในิป่ีงบป่ระมาณ	 2561-2563	 มีอััตราการ 

เสียชีีวิิต	ร�อัยละ	20.8,	33.3,	31.3	ตามลำาดับ	โดยมีผู้้�ป่่วิย	

XDR-TB	 ที�มีผู้ลการตรวิจุย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการและได� 

รับแจุ�ง	เสียชีีวิิตก่อันิการขึ�นิทะเบียนิรักษาเน้ิ�อังจุากมีโรคร่วิม/ 

โรคป่ระจุำาตัวิด�วิย	จุำานิวินิ	9	ราย	คิดเป็่นิร�อัยละ	50.0

ต้ารางท่� 3. ผู้ลการรักษาผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 จุำาแนิกตาม

ป่ีงบป่ระมาณ	(N=64)

ปีีงบัปีระมาณ

ผู้ลการรักษา

Cure Complete Died Failure
On  

treatment
Not  

evaluate

2561 11	(45.8) 5	(20.8) 5	(20.8) 0	 2	(8.3) 1	(4.2)

2562 12	(50.0) 3	(12.5) 8	(33.3) 1	(4.2) 0	 0

2563 8	(50.0) 1	(6.3) 5	(31.3) 1	(6.3) 1	(6.3) 0

รวม 31 (48.4) 9 (14.1) 18 (28.1) 2 (3.1) 3 (4.7) 1 (1.6)

ต้ารางท่� 4.  จุำานิวินิและร�อัยละขอังผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 ที� 

เสียชีีวิิต	(N=18)

การเส่ยช่วิต้ จ้ำานิวนิ ร้อยละ

เสียชีีวิิตก่อันิการขึ�นิทะเบียนิรักษาและมีโรคร่วิมด�วิย 9 50.0

เสียชีีวิิตระหว่ิางรักษาด�วิยวัิณโรค 4 22.2

เสียชีีวิิตระหว่ิางการรักษาและมีโรคร่วิมด�วิย 5 27.8

รวม 18 100.0

จุากตารางที�	5-8	กลไกกฎหมายขอังพระราชีบัญญัติ

โรคติดต่อั	พ.ศึ.	 2558	 ตามมาตรา	 31	 และ	มาตรา	 34	 (1)	 

ขอังพระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	 พ.ศึ.	 2558	 รวิมถึง 

การด้แลรักษาตามแนิวิทางป่ฏิบัติป้่อังกันิควิบคุมวัิณโรค 

ด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	 ภิายใต�พระราชีบัญญัติ 

โรคติดต่อั	 พ.ศึ.	 25586	 กรณีที�พบผู้้�มีเหตุอัันิควิรสงสัย 

หร้อัผู้้�ป่่วิย	XDR-TB	ให�บุคคลที�เกี�ยวิข�อังแจุ�งต่อัเจุ�าพนัิกงานิ 

ควิบคุมโรคติดต่อั	 ตามมาตรา	 31	 ขอังพระราชีบัญญัติ 

โรคติดต่อั	พ.ศึ.	25587	แจุ�งต่อัเจุ�าพนัิกงานิควิบคุมโรคติดต่อั	 

ภิายในิ	3	ชัี�วิโมง	นัิบแต่พบผู้้�ที�เป็่นิหร้อัมีเหตุอัันิควิรสงสัยว่ิา

เป็่นิ	XDR-TB	รวิมถึงต�อังดำาเนิินิการตามมาตรา	34	(1)	ขอัง	

พระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	พ.ศึ.	2558	เม้�อัพบผู้้�มีเหตุอัันิควิร
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ปที่  ฉบับที่  กันยายน ธันวาคม 

สงสัยหร้อัผู้้�ป่่วิย	XDR-TB	จุะต�อังรับการแยกกัก	กักกันิ	หร้อั 

คุมไวิ�สังเกตเป็่นิผู้้�ป่่วิยในิขอังโรงพยาบาลที�เป็่นิ	 XDR-TB	 

hub	 เพ้�อัให�การรักษาที�ถ้กต�อังเหมาะสมรวิมทั�งแยกผู้้�ป่่วิย 

ในิห�อังแยกโรค	 รวิมถึงการด้แลรักษาตามแนิวิทางป่ฏิบัติ 

ป้่อังกันิควิบคุมวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	 

ภิายใต�พระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	 พ.ศึ.	 2558	 จุากข�อัม้ล 

การศึึกษาดังกล่าวิ	แสดงให�เห็นิว่ิา	ระยะเวิลาการดำาเนิินิงานิ 

ตามแนิวิทางป่ฏิบัติป้่อังกันิควิบคุมวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิ 

ชีนิิดรุนิแรงมาก	ภิายใต�พระราชีบญัญัติโรคติดต่อั	พ.ศึ.	2558	 

ที�พบผู้้�มีเหตุอัันิควิรสงสัยแล�วิดำาเนิินิการเก็บตัวิอัย่าง 

สิ�งส่งตรวิจุเพ้�อัตรวิจุย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการจุนิกระทั�ง 

มีการรายงานิผู้ลการตรวิจุย้นิยันิ	ส่วินิใหญ่ใชี�เวิลา	1-15	วัินิ	 

คิดเป็่นิร�อัยละ	 31.3	 และมีระยะเวิลาในิการแจุ�งตาม 

มาตร	 31	 พระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	 พ.ศึ.	 2558	 ภิายในิ	

3	 ชัี�วิโมง	 หลังจุากมีการรายงานิผู้ลการตรวิจุย้นิยันิทาง 

ห�อังป่ฏิบัติการ	 คิดเป็่นิร�อัยละ	 51.6	 ซึ�งภิายหลังการแจุ�ง 

ตามมาตรการทางกฎหมายแล�วิมีการนิำาผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 

มาขึ�นิทะเบียนิรักษาตามแนิวิทางวัิณโรคขอังป่ระเทศึ	คิดเป็่นิ 

ร�อัยละ	 82.8	 และพบว่ิาผู้้�มีเหตุอัันิควิรสงสัยหร้อัผู้้�ป่่วิย	 

XDR-TB	ส่วินิใหญ่ถึงร�อัยละ	98.4	ได�รับการแยกกัก	กักกันิ	

หร้อัคุมไวิ�สังเกตเป็่นิผู้้�ป่่วิยในิขอังโรงพยาบาลที�เป็่นิ	 XDR-

TB	hub	เพ้�อัให�การรักษาที�ถ้กต�อังเหมาะสม

ต้ารางท่� 5.  ระยะเวิลาที�พบผู้้�มี เหตุอัันิควิรสงสัยแล�วิ 

ส่งตรวิจุย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการ	 จุนิถึง 

เวิลาที�มีการรายงานิผู้ลการตรวิจุย้นิยันิ 

ทางห�อังป่ฏิบัติการ	จุำาแนิกตามป่ีงบป่ระมาณ	

ระยะเวลา

ปีีงบัปีระมาณ รวม
(N=64)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2561
(N=24)

จ้ำานิวนิ (ร้อยละ)

2562
(N=24)

จ้ำานิวนิ (ร้อยละ)

2563
(N=16)

จ้ำานิวนิ (ร้อยละ)

1-15	วัินิ 8	(33.3) 7	(29.2) 5	(31.3) 20	(31.3)

16-30	วัินิ 6	(25.0) 5	(20.8) 4	(25.0) 15	(23.4)

31-45	วัินิ 0	 1	(4.2) 2	(12.5) 3	(4.7)

46-60	วัินิ 0	 3	(12.5) 1	(6.3) 4	(6.3)

>60	วัินิ 4	(16.7) 8	(33.3) 1	(6.3) 13	(20.3)

ไม่ทราบข�อัม้ล 6	(25.0) 0	 3	(18.8) 9	(14.1)

ต้ารางท่� 6.  ระยะเวิลาที�มีการแจุ�งตามแนิวิทางป่ฏิบัติฯ	

หลังมีผู้ลการตรวิจุย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการ

จุำาแนิกตามปี่งบป่ระมาณ

ระยะเวลา

ปีีงบัปีระมาณ 
รวม

(N=64)
จ้ำานิวนิ  
(ร้อยละ)

2561
(N=24)

จ้ำานิวนิ (ร้อยละ)

2562
(N=24)

จ้ำานิวนิ (ร้อยละ)

2563
(N=16)

จ้ำานิวนิ (ร้อยละ)

ภิายในิ	3	ชัี�วิโมง 10	(41.7) 15	(62.5) 8	(50.0) 33	(51.6)

1-7	วัินิ 5	(20.8) 6	(25.0) 4	(25.0) 15	(23.4)

>7	วัินิ 2	(8.3) 3	(12.5) 1	(6.3) 6	(9.4)

ไม่ทราบข�อัม้ล 7	(29.2) 0	 3	(18.8) 10	(15.6)

ต้ารางท่� 7.		 จุำานิวินิและร�อัยละขอังผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 ที�มี 

การขึ�นิทะเบียนิรักษาในิโป่รแกรม	 NTIP	 

ภิายหลังจุากมีการแจุ�งตามมาตรา	 31	 ขอัง 

พระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	พ.ศึ.	2558	จุำาแนิก

ตามปี่งบป่ระมาณ

การขึ�นิทะเบ่ัยนิ

ปีีงบัปีระมาณ 
รวม

(N=64)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2561
(N=24)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2562
(N=24)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2563
(N=16)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

ขึ�นิทะเบียนิ 21	(87.5) 17	(70.8) 15	(93.8) 53	(82.8)

ไม่ได�ขึ�นิทะเบียนิ 3	(12.5) 7	(29.2) 1	(6.3) 11	(17.2)

ต้ารางท่� 8.  จุำานิวินิและร�อัยละขอังผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 ที�มี

การแยกกัก	กักกันิ	คุมไวิ�สังเกตเป่็นิผู้้�ป่่วิยในิ

โรงพยาบาลที�เป่็นิ	XDR-TB	hub	ตามมาตรา	

31ขอังพระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	 พ.ศึ.2558 

จุำาแนิกตามป่ีงบป่ระมาณ

การแยกกัก/กักกันิ/
คุมไว้สังเกตุ้

ปีีงบัปีระมาณ 
รวม

(N=64)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2561
(N=24)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2562
(N=24)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2563
(N=16)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

แยกกัก/กักกันิ/ 
คุมไวิ�สังเกต

23	(95.8) 24	(100.0) 16	(100.0) 63	(98.4)

ไม่ได�แยกกัก/กักกันิ/ 
คุมไวิ�สังเกต

1	(4.2) 0	 0 1	(1.6)
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อรร กร ันทร์มาทอง แ ะค ะ

จุากตารางที�	 9	 วิิเคราะห์ปั่จุจัุยที�มีควิามสัมพันิธ์ิ

กับผู้ลสำาเร็จุขอังการรักษาผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิ 

ชีนิิดรุนิแรงมาก	โดยปั่จุจัุยที�นิำามาวิิเคราะห์	ได�แก่	เพศึ	อัายุ	

อัาชีีพ	 สิทธิิ�การรักษาพยาบาล	 โรค/ภิาวิะเสี�ยงต่อัวัิณโรค	 

กลุ่มป่ระชีากรเสี�ยงต่อัวัิณโรค	โรคป่ระจุำาตัวิ/โรครว่ิม	การตดิ 

เช้ี�อัเอัชีไอัวีิ	 การขึ�นิทะเบียนิรักษาผู้้�ป่่วิย	พบว่ิา	 ปั่จุจัุยที�มี

ควิามสัมพันิธ์ิกับผู้ลสำาเร็จุขอังการรักษาผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยา

หลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	 ป่ระกอับด�วิย	 กลุ่มป่ระชีากร

เสี�ยงต่อัวัิณโรค	โรคป่ระจุำาตัวิ/โรคร่วิม	และการขึ�นิทะเบียนิ

รักษาผู้้�ป่่วิย	อัย่างมีนัิยสำาคัญ	(p-value	<	0.05)	

ต้ารางท่� 9.  ผู้ลการวิิเคราะห์ควิามสัมพันิธิ์ระหว่ิางตัวิแป่ร

กับผู้ลสำาเร็จุขอังการรักษาผู้้�ป่่วิย	XDR-TB	

ปัีจ้จั้ย

รักษา
สำาเร็จ้
จ้ำานิวนิ
(ร้อยละ)

รักษาไม่
สำาเร็จ้
จ้ำานิวนิ
(ร้อยละ)

Chi-Square Tests

Value df P-value

ปีระชากรเส่�ยงต่้อวัณโรค 10.266 4 0.021

ผู้้�สัมผัู้สใกล�ชิีดวัิณโรค/วัิณโรค
ด้�อัยา	

4	(10.0) 6	(25.0)

ผู้้�สัมผัู้สร่วิมบ�านิวัิณโรค/
วัิณโรคด้�อัยา	

17	(42.5) 3	(12.5)

แรงงานิข�ามชีาติ 0	 1	(4.2)

ผู้้�ส้งอัายุ 2	(5.0) 4	(16.7)

ไม่ใช่ีป่ระชีากรเสี�ยงต่อัวัิณโรค 17	(42.5) 10	(41.7)

โรคปีระจ้ำาตั้ว/โรคร่วม 5.109 1 0.024

มีโรคป่ระจุำาตัวิ/โรคร่วิม 15	(37.5) 16	(66.7)

ไม่มีโรคป่ระจุำาตัวิ/โรคร่วิม 25	(62.5) 8	(33.3)

การขึ�นิทะเบ่ัยนิรักษา 3.871 1 0.049

ขึ�นิทะเบียนิ 36	(90.0) 17	(70.8)

ไม่ได�ขึ�นิทะเบียนิ 4	(10.0) 7	(29.2)

วิจ้ารณ์และสรปุีผู้ลการศึึกษา
จุากผู้ลการศึึกษาที�ได�เก็บรวิบรวิมข�อัม้ลผู้้�ป่่วิย

วัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	 (XDR-TB)	 ที�มี

ผู้ลการตรวิจุย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการและได�รับแจุ�ง	 	นัิบ

ตั�งแต่วัินิที�มีการป่ระกาศึในิราชีกิจุจุานุิเบกษาให�	 XDR-TB	 

เ ป็่นิโรคติดต่อัอัันิตราย2	 ตั� งแต่ วัินิที� 	 8	 กุมภิาพันิธ์ิ	

2561	 ถึง	 30	 กันิยายนิ	 2563	 จุากระบบรายงานิวัิณโรค 

ขอังป่ระเทศึ	 ในิโป่รแกรม	 NTIP	 ระบบข�อัม้ลการตรวิจุ

สอับข่าวิการระบาด	 รายงานิการสอับสวินิโรค	 และเอักสาร 

ที�เกี�ยวิข�อัง	 ซึ�งตามกลไกกฎหมายขอังพระราชีบัญญัติ

โรคติดต่อั	พ.ศึ.	 2558	 ตามมาตรา	 31	 และมาตรา	 34	 (1)	 

กรณีที�พบผู้้�มีเหตุอัันิควิรสงสัยหร้อัผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 ให�

บุคคลที�เกี�ยวิข�อังแจุ�งต่อัเจุ�าพนัิกงานิควิบคุมโรคติดต่อั	 

ตามมาตรา	 31	 ขอัง	 พระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	 พ.ศึ.	

25587	 แจุ�งต่อัเจุ�าพนัิกงานิควิบคุมโรคติดต่อั	 ภิายในิ	 

3	 ชัี�วิโมง	 นัิบแต่พบผู้้�ที�เป็่นิหร้อัมีเหตุอัันิควิรสงสัยว่ิา

เป็่นิ	 XDR-TB	 รวิมถึงต�อังดำาเนิินิการตามมาตรา	 34	 (1)	 

ขอังพระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	 พ.ศึ.	 2558	 เม้�อัพบผู้้�มีเหตุ 

อัันิควิรสงสัยหร้อัผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 จุะต�อังรับการแยกกัก	

กักกันิ	 หร้อัคุมไวิ�สังเกตเป่็นิผู้้�ป่่วิยในิขอังโรงพยาบาลที� 

เป็่นิ	XDR-TB	hub	เพ้�อัให�การรักษาที�ถ้กต�อังเหมาะสมรวิมทั�ง 

แยกผู้้�ป่่วิยในิห�อังแยกโรค	 รวิมถึงการด้แลรักษาตาม

มาตรฐานิ	จุากการศึึกษาพบว่ิา	นัิบตั�งแต่วัินิที�มีการป่ระกาศึ

ในิราชีกิจุจุานุิเบกษาให�	 XDR-TB	 เป็่นิโรคติดต่อัอัันิตราย	 

มีผู้้�ป่่วิยที�มีผู้ลการตรวิจุย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการและได�รับ

แจุ�ง	ในิช่ีวิงวัินิที�	8	กุมภิาพันิธ์ิ	2561	ถึง	30	กันิยายนิ	2563	

รวิมทั�งสิ�นิ	 64	 ราย	 จุำาแนิกตามปี่งบป่ระมาณ	 2561-2563	

จุำานิวินิ	24,	24	และ	16	ราย	ตามลำาดับ	ซึ�งเกิดจุากการนิำากลไก

กฎหมายขอังพระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	พ.ศึ.	2558	ในิกรณี 

ที�พบผู้้�มีเหตุอัันิควิรสงสัยหร้อัผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 ที�ป่ระกอับ

ด�วิยกลุ่มผู้้�ป่่วิย	 MDR-TB	 หร้อั	 pre	 XDR-TB	 ที�ป่ฏิเสธิ 

การรักษา	หร้อัไม่ยินิยอัมให�มีผู้้�กำากับการกินิยา	หร้อัมีควิาม

เสี�ยงส้งต่อัการขาดการรักษา	 หร้อัไม่ป่ฏิบัติตามแผู้นิการ

รักษา	 และผู้้�ป่่วิยวัิณโรคที�มีป่ระวัิติสัมผัู้สผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	

จุะต�อังเข�าส่้กระบวินิการตรวิจุวิินิิจุฉัยด�วิยวิิธีิอัน้ิชีีวิวิิทยา	

(Molecular	 test)	 ที�เป็่นิวิิธีิการที�รวิดเร็วิ	 สามารถทราบ 

ผู้ลการตรวิจุภิายในิ	 5-7	 วัินินัิบจุากวัินิที�รับสิ�งส่งตรวิจุ	

ทำาให�ในิช่ีวิงปี่ที�เ ริ�มมีการบังคับใชี�กลไกทางกฎหมาย	 

มีจุำานิวินิผู้้�ป่่วิย	 XDR	 –	 TB	 ที�มีผู้ลการตรวิจุย้นิยันิทาง

ห�อังป่ฏิบัติการและได�รับแจุ�งเพิ�มมากขึ�นิ	 แสดงให�เห็นิถึง 

การใชี�มาตรการคัดกรอังเพ้�อัค�นิหากลุ่มที�สงสัยหร้อักลุ่ม

เสี�ยงอัย่างเข�มข�นิ	 ทั�งนีิ�จุากการที�ได�รับแจุ�งจุำานิวินิผู้ลตรวิจุ

ย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการขอังกลุ่มที�มีเหตุอัันิควิรสงสัยว่ิา
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เป็่นิ	 XDR-TB	 เพิ�มขึ�นินัิ�นิ	 จุะต�อังมีกระบวินิการต่อัเน้ิ�อัง 

ในิการนิำาผู้้�ป่่วิยทุกรายไป่ขึ�นิทะเบียนิรักาษตามแนิวิทาง

ขอังป่ระเทศึเพ้�อัให�ผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 เข�าส่้กระบวินิการ

รักษาตามมาตรฐานิ	 สอัดคล�อังกับ	 ตามมาตรา	 34(1)	

ขอังพระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	 พ.ศึ.	 2558	 และแนิวิทาง

ป่ฏิบัติป้่อังกันิควิบคุมวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิด

รุนิแรงมาก	 ภิายใต�พระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	 พ.ศึ.	 2558	 

อัันิจุะส่งผู้ลต่อัผู้ลสำาเร็จุขอังการรักษาผู้้�ป่่วิยเพิ�มมากขึ�นิ	 

ลดโอักาสเสี�ยงที�จุะเสียชีีวิิต	 ซึ�งเม้�อัเป่รียบเทียบกับจุำานิวินิ 

ผู้้�ป่่วิย	 XDR	 –	 TB	 ที�มีการขึ�นิทะเบียนิรักษาในิโป่รแกรม	 

NTIP	อั�างอิังจุากเอักสารรายงานิการดำาเนิินิงานิวัิณโรคขอัง 

ป่ระเทศึไทย	 ในิปี่งบป่ระมาณ	 2559-25638	 ที�มีจุำานิวินิ 

ผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 ขึ�นิทะเบียนิรักษาในิปี่งบป่ระมาณ	 2561- 

2563	จุำานิวินิทั�งสิ�นิ	53	ราย	จุำาแนิกตามปี่งบป่ระมาณเท่ากับ	

21,	17	และ	15	รายตามลำาดับ	แสดงให�เห็นิว่ิามีผู้้�ที�มีเหตุอัันิควิร

สงสัยหร้อัผู้้�ป่่วิยที�มีผู้ลการตรวิจุย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการ 

ว่ิาเป็่นิผู้้�ป่่วิย	XDR-TB	จุำานิวินิหนึิ�งไม่ได�ถ้กนิำามาขึ�นิทะเบียนิ 

และรักษาตามมาตรฐานิ	 อัาจุเกิดจุากมีการเสียชีีวิิตก่อันิ/

ระหว่ิางการนิำามาขึ�นิทะเบียนิรักษา	หร้อัไม่สามารถติดตาม 

ผู้้�ป่่วิยมาขึ�นิทะเบียนิรักษาได�	 จึุงทำาให�ข�อัม้ลจุำานิวินิผู้้�ป่่วิย	 

XDR-TB	 ที�มีผู้ลการตรวิจุวิินิิจุฉัยย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการ 

ไม่สอัดคล�อังกับจุำานิวินิผู้้�ป่่วิยที�มีการขึ�นิทะเบียนิรักษา 

ในิโป่รแกรม	NTIP	 โดยจุากการศึึกษาครั�งนีิ�เบ้�อังต�นิพบว่ิา 

สาเหตุที�ผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 ไม่ได�รับการขึ�นิทะเบียนิรักษา	 

เน้ิ�อังจุากได�เสียชีีวิิตก่อันิการก่อันิการขึ�นิทะเบียนิรักษา	 

จุำานิวินิ	 9	 ราย	 เน้ิ�อังจุากเสียชีีวิิตด�วิยโรคร่วิมหร้อัโรค 

ป่ระจุำาตัวิก่อันิการรักษา	 และมีผู้้�ป่่วิยสัญชีาติไทยและ 

แรงงานิข�ามชีาติที�ไม่สามารถติดตามเข�าส่้ระบบการ 

รักษาได�	จุำานิวินิ	2	ราย	จึุงไม่ได�นิำามาข�อัม้ลผู้้�ป่่วิยดังกล่าวิ

มาขึ�นิทะเบียนิรักษาในิโป่รแกรม	NTIP

ในิส่วินิขอังการรักษาวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิด

รุนิแรง	 ที�ใชี�กลไกผู้้�เชีี�ยวิชีาญระดับป่ระเทศึ	 ระดับเขต 

และระดับจัุงหวัิดเป็่นิที�ป่รึกษาในิการรักษาและพิจุารณา 

ส้ตรยารักษา	เน้ิ�อังจุากการรักษามีควิามยุ่งยาก	มีค่าใชี�จุ่ายส้ง	 

รวิมถึงมีผู้ลสำาเร็จุขอังการรักษานิ�อัยกวิ่าผู้้�ป่่วิยวัิณโรคที�ไวิ 

ต่อัยา	และในิการพิจุารณาส้ตรยารักษา	อังค์การอันิามัยโลก 

ได�ป่รับเป่ลี�ยนิวิิธีิการแบ่งกลุ่มยาที�ใชี�ในิการรักษาใหม่9	 

โดยพิจุารณาตามป่ระสิทธิิภิาพและควิามป่ลอัดภัิยขอังยา

แต่ละตัวิให�สัมพันิธ์ิกับผู้้�ป่่วิยแต่ละราย	 ร่วิมกับการใชี�กลไก 

ตามกฎหมายที�ให�มีการแยกกักเพ้�อัรักษาในิช่ีวิงระยะ 

เข�มข�นิ	 30	 วัินิจุนิกวิ่าผู้ลตรวิจุเสมหะ	 AFB	 เป็่นิลบ6	 จุาก 

การศึึกษาพบวิ่าอััตราสำาเร็จุขอังการรักษาผู้้�ป่่วิยวิัณโรค 

ด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	 (success	 rate)	 เท่ากับ	

ร�อัยละ	62.5	เม้�อัจุำาแนิกตามปี่งบป่ระมาณ	2561-	2563	มี

ผู้ลสำาเร็จุขอังการรักษาวัิณโรค	ร�อัยละ	66.6,	62.5	และ	56.3	

ตามลำาดับ	และมีอััตราการเสียชีีวิิต	ร�อัยละ	20.8,	33.3	และ	

31.3	ตามลำาดับ	จุากการศึึกษาผู้้�ป่่วิย	XDR-TB	ส่วินิใหญ่มี

ป่ระวัิติการป่่วิยเป็่นิวัิณโรคด้�อัยา	MDR/RR-TB	มาก่อันิ	ถึง

ร�อัยละ	73.4	ซึ�งจุะมีผู้ลต่อัผู้ลสำาเร็จุขอังการรักษาและอััตรา

การเสียชีีวิิต	ซึ�งสอัดคล�อังกับการศึึกษาปั่จุจัุยเสี�ยงที�มีผู้ลต่อั

ผู้ลการรักษาที�ไม่ดีในิผู้้�ป่่วิย	XDR-TB10	ที�มีการทบทวินิงานิ

วิิจัุยจุำานิวินิ	25	เร้�อังจุากป่ระเทศึต่างๆ	พบว่ิา	ปั่จุจัุยเสี�ยงที�

สำาคัญที�ส่งผู้ลต่อัผู้ลสำาเร็จุขอังการรักษาที�ไม่ดี	และส่งผู้ลต่อั

การเสียชีีวิิตขอังผู้้�ป่่วิย	XDR-TB	ค้อั	มีป่ระวัิติเคยเป็่นิวัิณโรค	

โรคพิษสุราเร้�อัรัง	การส้บบุหรี�	ค่าดัชีนีิมวิลกายตำ�า	ว่ิางงานิ/ 

ไม่ได�ป่ระกอับอัาชีีพ	มีป่ระวัิติเป็่นิผู้้�ต�อังขัง	กลุ่มผู้้�ชีาย	และ

อัย่้ในิวัิยกลางคนิ	 และในิการศึึกษาในิครั�งนีิ�พบว่ิาผู้้�ป่่วิยที� 

เสียชีีวิิต	 จุำานิวินิ	 18	 ราย	 ครึ�งหนึิ�งเสียชีีวิิตก่อันิการขึ�นิ

ทะเบียนิรักษาเน้ิ�อังจุากมีโรคร่วิม/โรคป่ระจุำาตัวิและปั่จุจัุย

อ้ั�นิๆ	 การที�ผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 มีอััตราการเสียชีีวิิตส้งจุะมา

จุากควิามล่าชี�าขอังการตรวิจุวิินิิจุฉัยทางห�อังป่ฏิบัติการ

และควิามลา่ชี�าขอังการเข�าถึงระบบการรกัษาที�ได�มาตรฐานิ	

ควิามซับซ�อันิขอังการรักษา	ระยะเวิลาในิการรักษา	รวิมถึง

ผู้้�ป่่วิยที�มีภิาวิะเสี�ยง	 และโรคร่วิม/โรคป่ระจุำาตัวิ	 อัาทิเช่ีนิ	

โรคเบาหวิานิ	 โรคไตเร้�อัรัง	 HIV	 โรคป่อัดอัุดกั�นิเร้�อัรัง	 ซึ�ง

สอัดคล�อังกับการศึึกษาระบาดวิิทยาเชีิงพรรณนิาวิัณโรค

ด้�อัยาหลายขนิานิ	 โรงพยาบาลมะการักษ์	 ปี่	 2550-255811	 

พบว่ิาเฉพาะกลุ่มผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรนุิแรง

และรุนิแรงมากมีอััตราเสียชีีวิิต	 ร่วิมกับการขาดนัิดและ 

การรักษาล�มเหลวิส้งมาก	ถึงร�อัยละ	92.3	

ทั�งนีิ�แนิวิทางป่ฏิบัติป้่อังกันิควิบคุมวัิณโรคด้�อัยา

หลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมากภิายใต�	 พระราชีบัญญัติ 
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โรคติดต่อั	 พ.ศึ.	 25586	 กำาหนิดให�ผู้้�ป่่วิยที�มีเหตุอัันิควิร 

สงสัย	 XDR-TB	 ส่งเสมหะหร้อัสิ�งส่งตรวิจุเพ้�อัทดสอับ 

ควิามไวิต่อัยาแนิวิที�สอังทุกราย	 ด�วิยวิิธีิการอัน้ิชีีวิวิิทยา

ที�รวิดเร็วิ	 ซึ�งจุะช่ีวิยให�ผู้้�ป่่วิยที�สงสัยได�ทราบผู้ล	 ภิายในิ	 

5-7	วัินิ5	เพิ�มควิามรวิดเร็วิขอังการเข�าส่้ระบบการรักษา	ได� 

รับการรักษาในิห�อังแยกโรค	 เพ้�อัลดโอักาสเสียชีีวิิตและ 

ลดการแพร่กระจุายเช้ี�อัวัิณโรคด้�อัยา	 รวิมถึงการสนัิบสนุินิ

ทางด�านิเศึรษฐกิจุสังคมแก่ผู้้�ป่่วิยในิชี่วิงการแยกกักตัวิ 

ในิห�อังแยกโรคและการรักษาต่อัเน้ิ�อังที�บ�านิ	 เพ้�อัส่งเสริมให� 

ผู้้�ป่่วิยได�รับการรักษาอัย่างต่อัเน้ิ�อัง	 ลดโอักาสการขาดยา	

และเม้�อัศึึกษาควิามสัมพันิธ์ิพบว่ิาปั่จุจัุยที�มีควิามสัมพันิธ์ิ

กับผู้ลสำาเร็จุขอังการรักษาผู้้�ป่่วิย	XDR-TB	อัย่างมีนัิยสำาคัญ	

ค้อั	ปั่จุจัุยป่ระชีากรเสี�ยงต่อัวัิณโรค	(P	=	0.021)	พบว่ิาเป็่นิ

ผู้้�ป่่วิยที�มีป่ระวัิติสัมผัู้สผู้้�ป่่วิยวัิณโรค/วัิณโรคด้�อัยา	 ร�อัยละ	 

46.9	 ปั่จุจัุยโรคป่ระจุำาตัวิ/โรคร่วิม	 (P	 =	 0.024)	 พบว่ิา 

ส่วินิใหญ่เป็่นิโรคเบาหวิานิ	 สอัดคล�อังกับการศึึกษาขอัง

โครงการป่ระเมินิผู้ลการรักษาผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลาย

ขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	(XDR-TB)	ผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลาย

ขนิานิชีนิิดรุนิแรง	 (pre-XDR-TB)	 และผู้้�ป่่วิยวิัณโรคด้�อัยา

หลายขนิานิที�รักษายาก	(difficult	 to	 treat	MDR-TB)	ที�ขึ�นิ 

ทะเบียนิรักษาด�วิยส้ตรยารายการใหม่	 ปี่งบป่ระมาณ	 

2561-256312	 ที�พบผู้้�ป่่วิยส่วินิใหญ่ที�มีโรคเบาหวิานิเป็่นิ 

โรคป่ระจุำาตัวิ	 ร�อัยละ	 86.2	 และปั่จุจัุยการขึ�นิทะเบียนิ

รักษาผู้้�ป่่วิย	 (P	 =	 0.049)	 ที�ส่งผู้ลให�ผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 เข�า

ส่้กระบวินิการรักษาที�มีป่ระสิทธิิภิาพ	 ภิายใต�การด้แลขอัง

ผู้้�เชีี�ยวิชีาญและทีมสหวิิชีาชีีพ	 ได�อัย่างรวิดเร็วิและเป็่นิไป่

ตามมาตรฐานิ
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ขอังผู้้�เชีี�ยวิชีาญอังค์การอันิามัยโลกให�มีการเป่ลี�ยนิแป่ลง 

คำาจุำากัดควิามขอังวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรง

มาก13	 โดยให�หมายถึง	 วัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิ	 ที�ด้�อัยา 

H	 และ	 R	 และยาในิกลุ่ม	 fluoroquinolones	 (Lfx,	 Mfx)	

และด้�อัต่อัยาในิกลุ่ม	 A	 (Bdq,	 Lzd)	 อัย่างนิ�อัย	 1	 ขนิานิ	

ควิรมีการผู้ลักดันิให�มีการป่รับป่รุงเพิ�มเติมนิิยามโรคใหม่	 
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คงนิิยามเดิมตามป่ระกาศึกระทรวิงสาธิารณสุข	 เพ้�อัให�

สามารถใชี�กลไกทางกฎหมายครอับคลมุผู้้�ป่่วิยวิณัโรคด้�อัยา

หลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงเพิ�มมากขึ�นิ

2.		 เพิ�มควิามครอับคลุมและพัฒนิาศัึกยภิาพเคร้อัข่าย 

ห�อังป่ฏิบัติการในิการตรวิจุทดสอับควิามไวิต่อัยาแนิวิที�สอัง

ด�วิยวิิธีิอัน้ิชีีวิวิิทยาที�สามารถตรวิจุวิินิิจุฉัยได�อัย่างรวิดเร็วิ	

เพ้�อัเป็่นิการเฝ้้าระวัิงกลุ่มเสี�ยงและทำาให�สามารถนิำาผู้้�ป่่วิย

เข�าส่้ระบบการรักษาได�อัย่างรวิดเร็วิ	 รวิมถึงเป็่นิการรอังรับ

การป่รับเป่ลี�ยนิคำาจุำากัดควิามขอังวิัณโรคด้�อัยาหลายขนิานิ

ชีนิิดรุนิแรงมาก

3.	 การรักษาที�ต�อังใชี�ระยะเวิลานิานิ	 จุะส่งผู้ลต่อั 

การขาดยาหร้อัล�มเหลวิจุากการรักษาหร้อัเสียชีีวิิต	 การใชี� 

กลไกผู้้�เชีี�ยวิชีาญที�ป่รึกษาระดับป่ระเทศึ	 ระดับเขต	 ระดับ 

จัุงหวัิดและทีมสหวิิชีาชีีพ	 เพ้�อัเพิ�มป่ระสิทธิิภิาพในิการ

ติดตามการรักษาอัย่างต่อัเน้ิ�อังทั�งในิช่ีวิงที�แยกกักรักษา 

ในิห�อังแยกโรคและรักษาต่อัเน้ิ�อังที�บ�านิพักจุนิกว่ิาผู้ลตรวิจุ

ทางห�อังป่ฏิบัติการย้นิยันิไม่พบเช้ี�อั

4.		 การสนัิบสนุินิทางด�านิเศึรษฐกิจุ	 สังคมแก่ผู้้�ป่่วิย 

ในิช่ีวิงระหว่ิางการรักษา	สามารถส่งผู้ลต่อัการรักษาที�ต่อัเน้ิ�อัง 

และลดโอักาสในิการขาดยาขอังผู้้�ป่่วิย

กิต้ต้ิกรรมปีระกาศึ
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Tuberculosis	 is	 a	 communicable	disease	 that	 is	 an	 important	 problem	 in	Thailand’s	 public	 health.	
The	use	of	legal	mechanisms	for	tuberculosis	prevention	and	control	to	increase	the	success	of	treatment	
and	reporting	coverage.	However,	legal	measures	cannot	be	taken	against	patients	who	refuse	treatment,	 
especially	those	with	extensively	drug-resistant	tuberculosis	(XDR-TB).	It	is	a	dangerous	communicable	disease	
under	the	Communicable	Diseases	Act	B.E.	2015.	This	study	aimed	to	examine	the	success	of	treatment	and	
the	factors	associated	with	treatment	outcomes	in	patients	with	extensively	drug-resistant	tuberculosis	with	
laboratory	confirmation	and	notification	from	the	date	of	declaration	of	XDR-TB	as	a	dangerous	communicable	
disease	on	February	8,	2018	to	September	30,	2020,	to	provide	information	in	the	formulation	of	guidelines	
and	enforcement	of	legal	measures	for	the	prevention,	control	and	treatment	of	tuberculosis.

The	results	showed	that	there	were	64	XDR-TB	patients	with	laboratory	confirmation	and	notification,	
most	of	 them	aged	35-54	years,	50%	had	congenital/comorbid	disease,	and	53.1%.	Most	of	 them	were	
diabetic	29.7%,	71.9%	had	a	disease/risk	condition,	71.9%	had	a	history	of	contact	with	TB/drug-resistant	
tuberculosis,	46.9%	had	a	history	of	drug-resistant	tuberculosis,	73.4%	had	a	history	of	MDR/RR-TB.	51.6%	
of	laboratories	reported	legal	measures	within	3	hours	of	reporting	laboratory	confirmation	results,	82.8%	of	
patients	were	registered	for	treatment,	and	98.4	Isolated,	quarantined,	supervised,	and	observed	in	an	XDR-TB	
hub.	And	the	success	rate	of	treatment	for	XDR-TB	patients	in	the	fiscal	year	2018-2020	was	62.5%	and	the	
mortality	rate	was	28.1%,	of	which	half	were	patients	who	died	before	treatment	and	related	factors	among	
the	significant	outcomes	of	XDR-TB	treatment	were	diseases	or	conditions	at	risk	of	tuberculosis	(P	=	0.013),	
the	population	at	risk	of	tuberculosis	(P=0.021),	congenital	disease	or	co-morbid	(P=0.024),	and	registration	
treatment	of	the	patient	(P	=	0.017).

Increased	 success	 in	 the	 treatment	 of	 extensively	 drug-resistant	 tuberculosis.	 Mechanisms	
and	 legislative	measures	must	 be	 in	 place	 to	 support	 the	 screening	 of	 suspects	 and	 delivery	 of	 rapid	 
diagnostics	 using	 a	molecular	 method.	 And	 brought	 into	 the	 standard	 treatment	 system	 with	 experts	 
at	 the	 national	 regional	 and	 provincial	 levels	 as	 consultants	 and	 continually	 monitored	 by	 a	 
multi-disciplinary	team.


