กรอบประเด็นวิจัยเพื่อยุติวัณโรคในประเทศไทย
ที่ต้องการให้ทุนสนับสนุน
กรอบประเด็นการวิจัยวัณโรคที่สาคัญ เพื่อให้การสนับสนุ นการปฏิบัติการเพื่อยุติวัณโรคระดับชาติ
ประกอบด้วยการวิจัยที่ครอบคลุม 4 ชุดการวิจัยได้แก่
1. วิจัยและพัฒนาการบูรณาการระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการข้อมูล (Information system) ที่จาเป็นเพื่อติดตามตัวชี้วัดสาคัญของกลยุทธ์ยุติวัณ
โรค (Global Priority Indicators, GPI) ต้องดาเนินการได้จริงในทางปฏิบัติ มีระบบบริหารบุคลากร การ
ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล สามารถนาข้อมูลไปใช้เพื่อการให้บริการที่ตอบสนองได้ทันเวลา เชื่อมโยงตั้งแต่
ระดับหน่วยให้บริการขนาดเล็กไปจนถึงระดับการตัดสินใจนโยบายในระดับชุมชน จังหวัด เขต และประเทศ
ดาเนินงานวิจัยทางด้านระบาดวิทยา โดยเน้นการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ในหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลที่มีอยู่ และหรือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาระบบข้อมูลวัณ
โรคเพิ่มเติมจากระบบของกรมควบคุมโรคโดยมีความเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลหลักของกรมควบคุมโรค เพื่อ
จัดทาข้อเสนอการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการกาหนดโจทย์วิจัยที่ตรง
กับความต้องการของระบบ
พัฒนาให้ระบบข้อมูลสามารถนามาใช้เพื่อการวิจัยเพิ่ มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 1) การวิจัย
เพื่อประเมินการเข้าถึงบริการ / ความครอบคลุม 2) การวิจัยประเมินประสิทธิผล ความคุ้มค่าของมาตรการ
หรือเทคโนโลยีต่างๆ หรือยาที่ใช้รักษา 3) มีข้อมูลการกระจายตัวของกลุ่มที่ควรเข้าถึงเทคโนโลยีหรือยาใหม่ที่
ยังอยู่ในขั้นทดสอบ เช่น ผู้ป่วยดื้อยาหลายขนาน และผู้สัมผัสของผู้ป่วยดื้อยาหลายขนาน
2. การวิจัยและพัฒนาระบบการให้บริการ
การวิจัยและพัฒนาระบบมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการควบคุมและการให้บริการ
ผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคแฝง ครอบคลุม มาตรการ หรือนโยบาย สาคัญที่ช่วยลดปัญหาการขาดยาต้านวัณโรค
ทั้งในระดับประเทศ ลงไปจนถึงระดับชุมชน ข้อเสนอหรือผลจากการวิจัยต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นวิธีการแก้ไขที่
ให้ผลกระทบสูง และมีประสิทธิภาพ
การศึ ก ษาถึ ง วิ ธี ก ารด าเนิ น การติ ด ตามการรั ก ษาวั ณ โรคในรู ป แบบที่ ไ ด้ รั บ การทดสอบแล้ ว ว่ า มี
ประสิ ทธิ ผล ในแต่ล ะกลุ่ มเป้าหมาย และรวมถึงในแต่ละบริบทหรือเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เพื่อให้ สามารถ
นาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การศึกษาถึงการทางานของภาคประชาสังคม องค์กรเอกชน ชุมชน ครอบครัว จะมีบทบาท หรือการ
ปฏิบัติที่ดีอะไรบ้าง อย่างไร ที่ช่วยการดาเนินการเพื่อลดและยุ ติการติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรค โดยบทบาท
หรือการปฏิบัติการที่ดคี วรได้รับการศึกษาว่าจะประสบผลสาเร็จและขยายผลได้

การศึ ก ษาวิ จั ย ควรครอบคลุ ม ถึ ง การพัฒ นาระบบการให้ บริ ก ารที่ ดี โดยเน้ นวิ จั ย นวั ต กรรมและ
มาตรการใหม่ในการป้องกัน ควบคุม รักษา เช่น 1) การรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยสูตรยาระยะสั้น 9
เดือน 2) รูป แบบการให้บ ริการทั้งผู้ป่ วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาที่มีประสิทธิภ าพที่เหมาะสมหรือมีความ
เป็นไปได้สูงในบริบทของประเทศไทย เช่น ในโรงพยาบาลเอกชน ในชุมชนเขตเมือง ในคลินิกหมอครอบครัว
ในโรงพยาบาลระดับ อาเภอ 3) รู ป แบบหรือเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อ การป้องกัน วัณโรคที่มีประสิทธิภ าพ และ
ปลอดภัย
กรณีวัณโรคแฝงในกลุ่มเสี่ยง ควรวิจัยระบบ/ รูปแบบการดูแลตั้งแต่การส่งเสริม ป้องกัน รักษาใน
ประชากรกลุ่ ม เสี่ ย งและเปราะบาง ได้ แ ก่ กลุ่ ม ผู้ สั ม ผั ส วั ณ โรค กลุ่ ม ผู้ ต้ อ งขั ง ผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวาน แรงงานข้ามชาติ ผู้ที่ติดสุรา ผู้ที่กินยากดภูมิคุ้มกัน เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ผู้สูงอายุ และประชาชน
ในชุมชนแออัด ตลอดจนรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมผู้ป่วยวัณ
โรคที่เหมาะสม
การศึกษาถึงมาตรการส่งเสริมความร่วมมือจากภาคเอกชนและหน่วยงานราชการต่างๆ ต่อการบริหาร
จัดการด้านวัณโรค (ค้นหา ดูแลรักษา ป้องกัน และรายงาน) และการปฏิบัติตามพรบ.โรคติดต่อฉบับ พ.ศ.
2558 ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการศึกษาระบบและมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อการค้นหา ดูแลรักษา ป้องกัน และ
รายงานในพื้นที่ที่มีความชุกของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR) และดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก
(XDR) สูง เป็นต้น
3. การศึกษาเชื้อวัณโรคดื้อยาทั้งแบบ genotypic และ phenotypic
วัณโรคดื้อยาเกิดจากเชื้อวัณโรคกลายพันธุ์ (genetic mutation) จนสามารถดื้อยาที่ใช้รักษา การ
พัฒนาองค์ความรู้มีความสาคัญย่างยิ่งต่อการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมสาหรับวัณโรคที่
เกิดขึ้นในประเทศไทย
ทาให้มีความจาเป็นต้องวิจัยเชื้อวัณโรคในระดับโมเลกุล ด้วยการถอดรหัสเชื้อวัณโรคดื้อยาที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย ควบคู่กับการทดสอบความไวต่อยารักษาด้วย phenotypic test เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การดื้อยา ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลของเชื้อวัณโรคในประเทศ และนาความรู้มาใช้ช่วยการตรวจหาเชื้อวัณโรค
ดื้อยาให้ได้รวดเร็ว พร้อมๆ กันหลายชนิด ช่วยการตัดสินใจเลือกสูตรยาที่เหมาะสมสาหรับผู้ป่วยได้ทันที
ความรู้ทางระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลจะช่วยเสริมงานป้องกันการแพร่ระบาดของวัณโรค และตัดวงจรการแพร่
ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนาไปสู่การลดจานวนผู้ป่วยตามแผนปฏิบัติการยุติวัณโรค
การศึกษานี้สนับสนุนระบบเก็บรักษาสายพันธุ์เชื้อและคลังข้อมูล เชื้อวัณโรคดื้อยา สาหรับการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมได้ต่อไปในอนาคต

4. การวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยวัณโรคแฝงและการวินิจฉัยวัณโรค
การตรวจวินิจฉัยวัณโรคแบ่งออกได้เป็นสองวิธีหลัก ได้แก่ ก) การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยว่าเป็นวัณโรค ทั้ง
เป็นวัณโรคชนิดเชื้อไม่ดื้อยาหรือชนิดเชื้อดื้อยา และ ข) การตรวจวินิจฉัยวัณโรคแฝงซึ่งหมายถึง ภาวะที่มีการ
ติดเชื้อหรือเคยสัมผัสกับเชื้อวัณโรค
วิธีการวินิจฉัยที่มีความไวสูงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการควบคุมวัณโรค เพื่อให้ตรวจพบผู้ป่วยได้มากกว่า
ร้อยละ 90 เพื่อนาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาและตัดวงจรการแพร่เชื้อวัณโรค การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยว่าเป็นวัณโรค
ทาได้หลายวิธี เช่น การวินิจฉัยโดยใช้ประวัติและอาการของผู้สงสัยเป็นวัณโรค (Suspected TB) ร่วมกับ
เอ็กซเรย์ปอดมีความเหมาะสมที่จะนามาใช้ช่วยยืนยันการป่วยเป็นวัณโรค การตรวจเชิงโมเลกุลสามารถใช้
ตรวจหาเชื้อวัณโรคดื้อยา การทดสอบความไวต่อยาต้านวัณโรคมีความจาเป็นในผู้ป่วยทุกรายเพื่อการรักษาที่มี
ประสิทธิภาพและการควบคุมการแพร่ระบาดของวัณโรคดื้อยา
การตรวจวินิจฉัยวัณโรคแฝงเพื่อสามารถใช้ทั้งการตรวจ Tuberculin Skin Test (TST) และการตรวจ
Interferon-Gamma Release Assays (IGRAs) เป็นเทคโนโลยีที่ให้ผลรวดเร็ว แต่ยังมีข้อจากัดหลายประการ
เช่น ความสามารถในการทานายผู้ป่วยวัณโรคต่า มีราคาแพงทาให้ไม่สามารถนามาใช้ได้ทั่วประเทศ ข้อมูล
จากัดสาหรับการประเมินผลตรวจ IGRAs ในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่า ไม่สามารถนามาใช้ใน
การตรวจแยกระหว่างผู้ที่เป็นวัณโรคแฝง (Latent tuberculosis infection: LTBI) ออกจากผู้ป่วยวัณโรคได้
ดังนั้น
วิธีการตรวจวินิจ ฉัย ในปั จ จุบั น แม้มีข้อดีในหลายๆด้าน แต่ยังมีข้อจากัดที่ไม่เหมาะกับบริบทของ
ประเทศไทย การวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจวินิจฉัยวัณโรคยังมีความจาเป็น เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่หรือ ใช้
กลุ่มเทคโนโลยีร่วมกันกับโรคอื่น แต่ต้องเป็นเทคโนโลยีที่ราคาไม่สูง มีความไว แม่นยา ให้ผลรวดเร็ว สามารถ
ใช้งานง่ายและไม่ต้องอาศัยเครื่องมือราคาแพง

