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กำรตรวจหำเชือ้วณัโรค
ขอ้ก�ำหนดทีไ่ดร้บักำร 
ปรบัปรงุส�ำหรบันกัเรยีน

วณัโรค (TB) คอือะไร?
  TB หรอืวณัโรค คอืการตดิเชือ้ประเภทหนึง่ซึง่ปกตแิลว้เกดิขึน้ในปอด โดยมสีาเหตจุากเชือ้แบคทเีรยี TB แพรก่ระจายจาก

บคุคลหนึง่ไปยงับคุคลอืน่ๆ ผา่นทางอากาศ

ควำมเชือ่ผดิๆ ทีพ่บท ัว่ไปเกีย่วกบั TB:
 ควำมเชือ่ผดิๆ:  เมือ่คณุตดิเชือ้ TB รา่งกายคณุจะแสดงอาการของโรค  

  ขอ้เท็จจรงิ: การตดิเชือ้ไมไ่ดห้มายความวา่คณุจะเป็นโรคนีเ้สมอไป เฉพาะบางคนเทา่นัน้ทีเ่มือ่ตดิเชือ้ แบคทเีรยี TB แลว้จะ
มอีาการป่วย:

 ควำมเชือ่ผดิๆ: การทดสอบ TB เป็นอยา่งเดยีวกนักบัการตรวจหาเชือ้วณัโรค 

   ขอ้เท็จจรงิ: การทดสอบ TB เป็นคนละอยา่งกบัการตรวจหาเชือ้วณัโรค ในการตรวจหาเชือ้วณัโรค แพทยจ์ะท�าการ
ประเมนิความเสีย่ง (สอบถามผา่นชดุค�าถาม) ถา้คาดวา่บคุคลทีเ่ขา้รับการทดสอบมคีวามเสีย่งสงู จะท�าการทดสอบ
หาการตดิเชือ้ TB ตอ่ไป ในขณะทีก่ารทดสอบ TB จะประกอบดว้ยการทดสอบผวิหนัง (TST) หรอืการทดสอบเลอืด 
(QFT หรอื T-Spot) ถา้ผลการทดสอบเป็นบวก จะตอ้งเขา้รับการเอ็กซเรยท์รวงอก

ในปจัจบุนัค�ำส ัง่ใหโ้รงเรยีนด�ำเนนิกำรเกีย่วกบั TB มอีะไรบำ้ง? 
  ขณะนีก้ระทรวงสาธารณสขุ (DPH) เขตลอสแองเจลสิ (LAC) ก�าหนดใหเ้ด็กทกุคน ทีเ่ขา้เรยีนในชัน้อนุบาลหรอื

โรงเรยีนในรัฐแคลฟิอรเ์นยีเป็นครัง้แรกตอ้งไดรั้บการทดสอบหาการตดิเชือ้ TB และสง่ผลกลบัมากอ่นทีจ่ะเริม่เรยีนใน
โรงเรยีน ถา้ผลการทดสอบผวิหนังเป็นบวก นักเรยีน จะตอ้งเขา้รับการเอ็กซเรยท์รวงอก

 หนา้ 1 จาก 3

 กำรตดิเชือ้ TB  โรค TB ทีม่อีำกำรแสดงของโรค

ไมรู่ส้กึวา่ป่วย   ปกตแิลว้จะรูส้กึวา่ป่วย

ไมม่อีาการ มอีาการ: 
	 	 •	ไออยา่งรนุแรงเป็นเวลาสามสปัดาหห์รอืนานกวา่ 
	 	 •	เจ็บหนา้อก 
	 	 •	ไอเป็นเลอืด 
	 	 •	ร่างการออ่นแอ 
	 	 •	รูส้กึออ่นเพลยีมาก 
	 	 •	น�้าหนักลด

ไมส่ำมำรถแพรเ่ชือ้แบคทเีรยี TB ไปยงับคุคลอืน่ได ้ สำมำรถแพรเ่ชือ้แบคทเีรยี TB แกบ่คุคลอืน่ได้

โดยปกตจิะมผีลการทดสอบผวิหนังหรอืเลอืดเป็นบวก โดยปกตจิะมผีลการทดสอบผวิหนังหรอืเลอืดเป็นบวก

มผีลการเอ็กซเรยท์รวงอกเป็นปกต ิ อาจมผีลการเอ็กซเรยท์รวงอกทีผ่ดิปกต ิและ 
 จ�าเป็นตอ้ง มกีารทดสอบเพิม่

จ�าเป็นตอ้งรักษาการตดิเชือ้ TB เพือ่ป้องกนั  จ�าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาโรค TB  
การพัฒนาเป็นโรค TB ทีม่อีาการแสดงของ ทีม่อีาการแสดงของโรค 
โรคในชว่งชวีติถดัไป 
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ควำมเชือ่ทีพ่บท ัว่ไปเกีย่วกบัค�ำส ัง่ใหโ้รงเรยีนด�ำเนนิกำรเกีย่วกบัวณัโรค:
 ควำมเชือ่ท ัว่ๆ ไป: ค�าสัง่ทีม่ตีอ่โรงเรยีนมวีตัถปุระสงคเ์พือ่คน้หาและรักษาเด็กทีม่อีาการแสดงของโรควณัโรค 

    ขอ้เท็จจรงิ: ค�าสัง่ดงักลา่วนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ทีจ่ะทราบและตดิตามอตัราการตดิเชือ้วณัโรคไมใ่ชเ่พือ่คน้หา
และใหก้ารรักษาผูท้ีเ่ป็นโรควณัโรค LAC DPH Tuberculosis Control Program (TBCP หรอืโปรแกรมการ
ควบคมุวณัโรคของกระทรวงสาธารณสขุ เขตลอสแองเจลสิ) ใชก้ารตรวจสอบหาการสมัผัสกบัผูป่้วย (Contact 
investigations) เพือ่คน้หากรณีการเป็นโรควณัโรคของผูป่้วยในทกุวยั

  ควำมเชือ่ท ัว่ๆ ไป: หากไมม่คี�าสัง่ใหโ้รงเรยีนด�าเนนิการเกีย่วกบัโรควณัโรค กจ็ะไมม่กีารด�าเนนิการเฝ้าระวงักรณีการ
เกดิโรคเลย

   ขอ้เท็จจรงิ: การควบคมุวณัโรคของกระทรวงสาธารณสขุ เขตลอสแองเจลสิ จะตดิตามกรณีการเกดิโรคในเด็กอยา่ง
ตอ่เนือ่ง เพือ่ใหแ้น่ใจวา่อตัราการเกดิโรคยงัคงลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง

  ควำมเชือ่ท ัว่ๆ ไป: ค�าสัง่การทีม่ตีอ่โรงเรยีนชว่ยใหแ้น่ใจไดว้า่เด็กๆ ทีเ่ป็นโรควณัโรค ทีม่อีาการแสดงของโรคจะไดรั้บ
การรักษา 

   ขอ้เท็จจรงิ: ปัจจบุนัยงัไมม่กีารตดิตามเรือ่งทีจ่ะชว่ยรับประกนัไดว้า่เด็กๆ ทีม่ผีลการทดสอบการตดิเชือ้ วณัโรคเป็น
บวกจะไดรั้บการรักษา จนเสร็จสิน้ทกุขัน้ตอน มหีลกัฐานทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่มผีูค้นจ�านวนมากทีไ่ดเ้ริม่รับการรักษาแลว้
แตก่ลบัไมไ่ดรั้บการรักษาจนครบทกุ ขัน้ตอน

  ควำมเชือ่ท ัว่ๆ ไป: ถา้ไมม่กีารสัง่การ จะมกีรณีการเกดิโรควณัโรคในเด็กเพิม่ขึน้ในเขตลอสแองเจลสิ

    ขอ้เท็จจรงิ: เขตอืน่ๆ ในรัฐแคลฟิอรเ์นยีทีไ่มม่คี�าสัง่ใหโ้รงเรยีนด�าเนนิการเกีย่วกบัโรควณัโรค อยา่งเชน่ ซานดเิอโก
และรเิวอรไ์ซด ์พบการเกดิโรคนีใ้นเด็กลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง 

แนวทำงใหมท่ีว่ำงแผนไวค้อือะไร?
	 •	ยกเลกิค�าสัง่การตรวจสอบเชือ้วณัโรคในปัจจบุนั ใหเ้ด็กไดรั้บการตรวจโรควณัโรคในระหวา่งทีเ่รยีนในเกรดหนึง่

	 •	บตุรหลานของคณุจะไดรั้บการตรวจสอบครบทกุอยา่งในการพบแพทยเ์พยีงครัง้เดยีว 

	 •	แพทยจ์ะตรวจนักเรยีนและทดสอบหาเชือ้วณัโรค ตอ่เมือ่พบวา่มคีวามเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้เทา่นัน้

	 •	บตุรหลานของคณุจะไดรั้บการสง่ตอ่ไปยงัสถานพยาบาลหากเด็กสามารถเขา้รับการรักษาอยา่งเต็มรปูแบบ ได ้

เหตใุดจงึมกีำรเปลีย่นแปลง?
		 •		แทนทีจ่ะตอ้งพบแพทยห์ลายครัง้ ขณะนีก้ารตรวจหาเชือ้วณัโรคจะเป็นสว่นหนึง่ของการตรวจรา่งกาย ประจ�าปีของเด็ก

นักเรยีนเกรดหนึง่

		 •	 เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ด็กทีไ่มไ่ดเ้ป็นวณัโรคตอ้งเขา้รับการรักษาโดยใชย้าซึง่อาจเป็นอนัตรายตอ่ตบั

	 •	ผูเ้ชีย่วชาญกลา่ววา่กระบวนการนีเ้ป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุ

	 •	เพือ่คน้หาวธิทีีด่ใีนการตรวจหาเชือ้วณัโรคและลดอตัราการเป็นโรควณัโรค  

	 •	เพือ่ใหแ้น่ใจวา่เด็กจะมแีพทยป์ระจ�าครอบครัวทีส่ามารถใหก้ารดแูลรักษาทีจ่�าเป็น
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เด็กในลกัษณะใดทีม่อีตัรำกำรเสีย่งสงูของกำรเป็นวณัโรค? 
		 •	 เด็กทีเ่กดิภายนอกประเภทสหรัฐอเมรกิาและอยูใ่นภมูภิาคทีม่อีตัราการเกดิโรควณัโรคสงู (โดยทั่ว้ไปแลว้หมายถงึทกุ

ประเทศทีไ่มใ่ช ่สหรัฐฯ, แคนาดา, ออสเตรเลยี, นวิซแีลนด ์และประเทศ ในยโุรปตะวนัตก)

	 •	เด็กทีม่กีารสมัผัสกบับคุคลทีไ่ดรั้บการยนืยนัวา่เป็นโรคหรอืสงสยัวา่จะเป็นโรควณัโรค

	 •	เด็กทีเ่ดนิทางไปยงัประเทศทีม่อีตัราการเกดิโรควณัโรคสงูนานกวา่หนึง่สปัดาห ์

	 •	เด็กทีด่ืม่นมดบิหรอืรับประทานชสีทีไ่มผ่า่นการฆา่เชือ้ 

กำรเปลีย่นแปลงค�ำส ัง่ทีม่ตีอ่โรงเรยีนดงักลำ่วนีจ้ะมผีลกระทบตอ่เด็กมำกหรอืไม?่ 
  ไมม่ ี  

ฉนัสำมำรถใหบ้ตุรหลำนของฉนัซึง่เรยีนในระดบัเกรดหนึง่ไดร้บักำรตรวจรำ่งกำยไดท้ีไ่หน? 
		 •		สามารถรับการตรวจรา่งกายในสถานทีท่ีค่รอบครัวไปรับการรักษาพยาบาลตามปกตไิด ้รวมทัง้: แพทยใ์นคลนิกิหรอื

โรงพยาบาลเอกชน, สถานพยาบาลของชมุชน, สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสขุ, หน่วยงานอ�านวยความ
สะดวกของทหาร,เขตการศกึษาบางแหง่ และสถานทีอ่ืน่ๆ 

		 •		เอกสารทีแ่นบมาดว้ยนีม้รีายชือ่ใหค้ณุ สามารถเลอืกในการลงทะเบยีนแผนสขุภาพคา่ใชจ้า่ยต�า่หรอืไมม่คีา่ใชจ้า่ยให ้
กบับตุรหลานของคณุ

กำรเปลีย่นแปลงนีม้ผีลกบัโรงเรยีนพยำบำล อำสำสมคัรในโรงเรยีน หรอืบคุลำกรในโรงเรยีน
หรอืไม?่
  ไม ่การเปลีย่นแปลงนีม้ผีลกบัเด็กนักเรยีนชัน้อนุบาลจนถงึเกรด 12 เทา่นัน้ 

ฉนัจะตอ้งท�ำอยำ่งไร หำกฉนัมคี�ำถำมทีไ่มไ่ดร้บัค�ำตอบอยูใ่นเอกสำรนี?้
  ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไปทีเ่ว็บไซตโ์ปรแกรมการควบคมุวณัโรค (Tuberculosis Control Program):   

http://publichealth.lacounty.gov/tb/
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