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การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังโรค 5 กลุ่มโรค 5 มิติ เขตสุขภาพท่ี 9 นครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562 

 
คำนำ 

 กรมควบคุมโรคมีบทบาทและภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคของ
ประเทศ โดยระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 กลุ่มโรค ที่พัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยโรคและภัย
สุขภาพ 21 กลุ่มย่อย ดังนี้ 
  1. ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อทั่วไป มีโรคที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวัง 9 กลุ่มย่อย 
  2. ระบบเฝ้าระวังโรคเอดส์และวัณโรค มีโรคที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวัง 3 กลุ่มย่อย 
  3. ระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ มีโรคที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวัง 3 กลุ่มย่อย 
  4. ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ประกอบด้วย 3 กลุ่มสาเหตุหลัก 
  5. ระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 กลุ่มย่อย 
โดยทุกกลุ่มโรคหรือภัยสุขภาพควรมีข้อมูล 5 มิติ เพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรค และ
ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ข้อมูลทั้ง 5 มิติดังกล่าว ได้แก่ มิติปัจจัยต้นเหตุ มิติ
พฤติกรรมเสี่ยง มิติการตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค มิติการติดเช้ือ/การป่วย/ การตาย/ความพิการ และมิติ
การระบาด/เหตุการณ์ผิดปกติ 
 กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ในปี งบประมาณ 
2562 โดยได้จัดต้ังคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 ระบบ 5 มิติ และเชิญกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงผู้รับผิดชอบงานในระดับจังหวัด ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางในการ
พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 ระบบ 5 มิติ ของเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ พร้อมทั้งได้วิเคราะห์
ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ปีงบประมาณ 2562 โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 
นครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ จำนวน 9 เรื่อง 
 เอกสารฉบับนี ้เป็นการรวบรวมผลการวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 กลุ ่มโรค 5 มิติ 
ปีงบประมาณ 2562 โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขต
สุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 นคร
ชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2563 ต่อไป 
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การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังโรค 5 กลุ่มโรค 5 มิติ เขตสุขภาพท่ี 9 นครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562 

 

สารบัญ 

เรื่อง หน้าที่ 

บทท่ี 1 การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 มิติ กลุ่มโรคติดต่อ 1 
1.1 การวิเคราะหร์ะบบเฝ้าระวัง 5 มิติ โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) จงัหวัดนครราชสีมา ปี 2562 2 

เขียนโดย นางชัชฎาภรณ์ กมขุนทด สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา  
1.2 การวิเคราะหร์ะบบเฝ้าระวัง 5 มิติ โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) จงัหวัดบรุีรมัย์ ปี 2561 18 

เขียนโดย นายจุฬาลักษณ์ สายสุด, นางสาวพิมพอ์ัมพร คำพรมมา สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัด
บุรรีัมย ์  

1.3 การวิเคราะหร์ะบบเฝ้าระวัง 5 มิติ โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2561 43 
เขียนโดย นางสายชล เพชรล้ำ สำนักงานปอ้งกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  

บทท่ี 2 การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 มิติ กลุ่มโรคเอดสแ์ละโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ ์ 69 
2.1 การวิเคราะหร์ะบบเฝ้าระวัง 5 มิติ วัณโรค (Tuberculosis) จงัหวัดสุรินทร์ ปี 2562 70 

เขียนโดย นางสาวสุวรรณี สิรเิศรษฐภักดี, นางโสภิต ชาลี, นายเกรียงชัย เอกา สำนักงาน
สาธารณสุขจงัหวัดสุรินทร ์  

2.2 การวิเคราะหร์ะบบเฝ้าระวัง 5 มิติ วัณโรคปอด เขตสุขภาพที่ 9  84 
เขียนโดย นางกัลยาณี จันธิมา, นางสาวปิยะพร มนต์ชาตรี, นายพิทักษ์ รักงาม สำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  

บทท่ี 3 การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 มิติ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 109 
3.1 การวิเคราะหร์ะบบเฝ้าระวัง 5 มิติ โรคเบาหวาน เขตสขุภาพที่ 9 110 

เขียนโดย นางรัฏฐรินีย์ ธนเศรษฐ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  

บทท่ี 4 การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 มิติ กลุ่มโรคการบาดเจ็บ 118 
4.1 การวิเคราะหร์ะบบเฝ้าระวัง 5 มิติ จมน้ำ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2562 119 

เขียนโดย นางอคีราห์ ปอ้มสุวรรณ สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดชัยภูมิ  
4.2 การวิเคราะหร์ะบบเฝ้าระวัง 5 มิติ อุบัติเหตุจราจรทางถนน เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2560-2561 127 

เขียนโดย นายมานะชัย สุเรรัมย์ สำนักงานปอ้งกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  

บทท่ี 5 การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 มิติ กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 140 
5.1 การวิเคราะหร์ะบบเฝ้าระวัง 5 มิติ โรคพิษจากสารกำจดัศัตรูพืช เขตสุขภาพที่ 9  141 

เขียนโดย นายวิเศษ วริศรางกูล, นายจกัรี พิณทอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา   
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การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังโรค 5 กลุ่มโรค 5 มิติ เขตสุขภาพท่ี 9 นครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562 

1.1 การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 มิติ โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) จังหวัดนครราชสีมา ปี 2562 

นางชัชฎาภรณ์ กมขุนทด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

บทนำ 
 โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นการติดเช้ือไวรัสที่ระบบทางเดินหายใจ ที่มีลักษณะทางคลินิกที่สำคัญคือ มีไข้สูงมากกว่า 
38 องศาเซลเซียส และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ร่วมกับอาการอื่นอย่างน้อยหนึ่งอาการ ได้แก่ ปวดศีรษะ ไอรุนแรง    
เจ็บคอ อ่อนเพลีย คัดจมูก เยื่อบุตาอักเสบ สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ ทั้งนี้มีระยะฟักตัว
ประมาณ 1-3 วัน ระยะติดต่อ 3-5 วัน จากวันเริ่มป่วยในผู้ใหญ่ ในเด็กเล็กอาจถึง 7 วัน(1)  
 การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่มคีวามแตกต่างกันในแต่ละปี รูปแบบการระบาดสะท้อนใหเ้หน็ถึงลกัษณะการ
เปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติแอนติเจนของเชื ้อไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของฮีแม็กกลูตินิน (Hemagglutinin: H) และนิวรามินิเดส (Neuraminidase: N) ซึ่งเป็นแอนตเิจนที่
อยู ่เปลือกหุ ้มภายนอกของเชื ้อไวรัสเป็นระยะๆ การเปลี ่ยนแปลงนี ้เกิดขึ ้นตลอดเวลาจึงทำให้มีการระบาด
เล็กๆน้อยๆได้เกือบทุกปี ที่เรียกว่าไข้หวัดใหญ่ประจำปี หรือไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (annual หรือ seasonal 
influenza) บุคคลทั่วไปที่ไม่เคยมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อสายพันธุ ์ใหม่ จะติดเชื้อได้ง่ายทำให้มีก ารแพร่ระบาดอย่าง
กว้างขวางและรุนแรงได้ ส่วนไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B มีการเปลี่ยนแปลงน้อย มักพบการระบาดในระดับภูมิภาค(2) 
 จังหวัดนครราชสีมาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่พบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สูงเป็นอันดับต้นของประเทศ   
และมีแนวโน้มพบการป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มข้ึนทุกปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเด็ก กลุ่มอายุ 0-9 ปี ส่วนใหญ่
เสียชีวิตพบมากในกลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปที่มีโรคประจำตัว แม้ภาครัฐจะมีการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกัน
ตนเอง การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ก็ยังไม่ครอบคลุมประชากรทั้งหมดของจังหวัด ยังพบปัญหาและ
อุปสรรคของการดำเนินงานในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ปัญหาด้านปจัจัยต้นเหตุเกี่ยวกบัสายพันธ์ุไวรัสไข้หวัดใหญ ่
ที่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ ์การระบาดในทุกปี หรือแม้แต่ปัญหาด้านการเข้าถึงบริการที ่ล่าช้าทำให้เกิดการ
เจ็บป่วยที่รุนแรง และมีการแพร่กระจายเช้ือสู่ชุมชนในวงกว้าง  
 ดังนั้น งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  จึงเล็งเห็น
ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวัง 5 มิติของโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เพื่อนำผลการวิเคราะห์นี้ไปใช้
ปรับปรุง พัฒนารูปแบบบริการให้ตรงกับปัญหามากข้ึน 

แนวทางการวิเคราะห์  
 ใช้ข้อมูลเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 จำแนกตามมิติต่างๆ ดังนี้ 
  มิติที่ 1 ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants) 

• ข้อมูลสายพันธุ์ของไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เกิดโรคในคน จากรายงานการเฝ้าระวังของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อทราบชนิดของเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มีการระบาด 

• ข้อมูลสายพันธ์ุวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ WHO ประกาศใช้ 
• ข้อมูลการเข้าถึงบริการสาธารณสุข จากรายงานการสอบสวนโรคเฉพาะราย กรณีผู้ป่วยโรคไข้หวัด

ใหญ่เสียชีวิต 
• ข้อมูลเหตุการณ์ระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster of illnesses) รายงาน outbreak verification  
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  มิติที่ 2 ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง (Risk factor & Behavioral risk) 
• จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ปัจจัยที่มีผลต่อการ

เกิดโรค ได้แก่ ปัจจัยด้านอายุ ปัจจัยเกี่ยวกับโรคประจำตัว ปัจจัยด้านพฤติกรรมเสี่ยง ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และ
ปัจจัยด้านความรู้และทัศนคติต่อโรคและการป้องกันตนเอง 
  มิติที่ 3 การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program response) 

• ข้อมูลการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จากรายงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

• คุณภาพการเก็บรักษาวัคซีนตามมาตรฐานระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold chain system) จาก
รายงานการติดตามประเมินผลงานประจำปี 

• มาตรฐานการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ รวมข้อมูลการเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่(Influenza Like Illness : ILI) จากรายงาน 506 รายงาน ILI 

• การใช้ Rapid test ครอบคลุม เพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยเบื้องต้นทุกโรงพยาบาล การได้รับยา 
Oseltamivir ภายใน 48 ช่ัวโมง จากรายงานการสอบสวนโรคเฉพาะราย กรณีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เสียชีวิต 
  มิติที่ 4 การเจ็บป่วยและเสียชีวิต(Morbidity/Mortality) 

• ข้อมูลป่วย และเส ียชีวิต จากรายงานการเฝ้าระวังโรคของระบบรายงาน 506 สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

• ข้อมูลการเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (Influenza Like Illness : ILI) จากระบบเฝ้า
ระวังโรคทางระบาดวิทยาของกลุ ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 
  มิติที่ 5 เหตุการณ์ผิดปกติและการระบาด 

• ข้อมูลเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จากรายงาน 506 
รายงาน outbreak verification และรายงาน spot report ของทีมตระหนักรู้สถานการณ์สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งและรายงานต่อผู้บริหารรับทราบ 
ตารางที่ 1 ข้อมูลที่สำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวัง 5 มิติ โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

risk Prevention Health outcome 
Determinant Behaviors Program response Morbidity/Mortality Event-based 

- สายพันธ์ุของ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่
เกิดโรคในคน 
และสายพันธ์ุ
วัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ในคน 
- การเข้าถึง
บริการ
สาธารณสุขที่
ล่าช้า ส่งผลให้

- ปัจจัยด้านอายุ 
- ปัจจัยเก่ียวกับโรค
ประจำตัว 
- ปัจจัยด้านพฤติกรรม
เสี่ยงและการป้องกัน
ตนเอง 
- ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม 
- ปัจจัยด้านความรู้
และทัศนคติ  

- มาตรการการให้วัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่, 
คุณภาพการเก็บรักษา
วัคซีนตามมาตรฐานระบบ
ลูกโซ่ความเย็น (Cold 
chain system) 
- มาตรฐานการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัด
ใหญ ่รวมข้อมูลการเฝ้า
ระวังผู้ป่วยอาการคล้าย

- ข้อมูลอัตราป่วย อัตราตาย 
โรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2561 
จังหวัดนครราชสีมา มีอัตรา
ป่วยเป็นอันดับ 11 ของ
ประเทศ อัตราป่วย 405.83 
ต่อประชากรแสนคน และมี
ผู้เสียชีวิต เป็นอันดับ 1 ของ
ประเทศ อัตราป่วยตายร้อย
ละ 0.18 

- การระบาดใน
มหาวิทยาลัย, 
เรือนจำ ค่ายทหาร 
และโรงเรียน เป็น
เหตุการณ์ระบาด
เป็นกลุ่มก้อน 
(Cluster of 
illnesses) สัมพันธ์
กับประเพณีการรับ
น้องในมหาวิทยาลัย, 
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risk Prevention Health outcome 
Determinant Behaviors Program response Morbidity/Mortality Event-based 

ได้รับความล่าช้า
ของการรับยาต้าน
ไวรัส 
- เหตุการณ์
ระบาดเป็นกลุ่ม
ก้อน (Cluster of 
illnesses)ในกลุ่ม
ที่มีความหนาแน่น
ของประชากร 

 ไข้หวัดใหญ่(Influenza 
Like Illness : ILI) 
- การใช้ Rapid test 
ครอบคลุม เพื่อยืนยันผล
การวินิจฉัยเบื้องต้นทุก
โรงพยาบาล 
- การได้รับยา
Oseltamivir ภายใน 48 
ชั่วโมง 

- ข้อมูลการเฝ้าระวังผู้ป่วย
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 
(Influenza Like Illness : 
ILI) 
- รายงานการสอบสวนโรค
เฉพาะราย กรณีผู้ป่วยโรค
ไข้หวัดใหญ่เสียชีวิต 
 
 

การฝึกทหารใหม่ 
ตำรวจใหม่, การเปิด
ภาคการศึกษา 
- Dead case 
conference 

ผลการวิเคราะห์ 
1. ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants)  
 สายพันธ์ุของไวรัสไข้หวัดใหญ่ทีเ่กิดโรคในคนและสายพันธ์ุวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในคน โรคไข้หวัดใหญ่
เกิดจากเช้ือไวรัส Influenza โดยทั่วไปเช้ือไวรัสที่ทำให้เกิดโรคในคนมี 3 ชนิด ได้แก่ Influenza A, B และ C ทั้งนี้
สามารถเจริญเติบโตในสิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น Influenza A virus สามารถพบเชื้อนี้ได้ใน สัตว์ปีก เช่น 
ไก่ ห่าน เป็ด นก โดยเฉพาะกลุ่มนกน้ำ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น คน ม้า หมู ปลาวาฬ เป็นต้น Influenza B virus 
พบในคนเท่านั้น ทำให้เกิดการระบาดในพื้นที่ระดับภูมิภาค ส่วน Influenza C virus ส่วนใหญ่พบได้ในคน แต่อาจ
พบได้ในหมู(3) มักเป็นการติดเช้ือที่แสดงอาการอย่างอ่อน หรือไม่แสดงอาการ และไม่ทำให้เกิดการระบาด 
 นอกจากนี้ยังพบว่า Influenza A virus เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการระบาดทั่วโลก เนื ่องจากมี
ความสามารถแบ่งเป็นชนิดย่อยตามความแตกต่างของโปรตีนและมีการกลายพันธ์ุอยู่เสมอ ทำให้เกิดการระบาดของ
โรคไข้หวัดใหญ่เป็นระยะๆ การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ หรือการเปลี่ยนแปลงแอนติเจน 
(Antigenic variation) มี 2 วิธี ได้แก่(4,5)  
  1) Antigenic shift พบเฉพาะในไวรัสไข้หวัดใหญ่ type A เท่านั ้น เชื ่อว่าเกิดขึ ้นจากกระบวนการ 
reassortment คือการที่ไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2 ชนิด ซึ่งเป็น type A เหมือนกันมีการติดเช้ือในเซลลเ์ดียวกัน ทำให้เกิด
อนุภาคของไวรัสชนิดใหม่ซึ่งมีแอนติเจนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีการเปลี่ยน subtype ของ H หรือ N ก็ได้ และ
เนื่องจากประชาชนไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเช้ือไวรัสชนิดใหม่ จึงทำให้เกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลก (pandemic) Type A ที่
พบในคนปัจจุบัน ได้แก่ A(H1N1), A(H1N2), A(H3N2), A(H5N1) ส่วน A(H2N2) เคยพบการระบาดในฮ่องกง พ.ศ.
2511 แต่หลังจากนั ้นถูกแทนที่ด้วย A(H3N2) แล้วหายไปจากประชากรคน ปัจจุบันมีเพียงผู ้สูงอายุที่ยังคงมี
ภูมิคุ้มกันต่อไวรัส H2N2 จึงเป็นไวรัสอีกตัวหนึ่งที่อาจทำให้เกิด pandemic ได้หากกลับมาสู่ประชากรคนอีกครั้ง 
  2) Antigenic drift เป็นการเปลี่ยนแปลงแอนติเจนเพียงเล็กน้อย พบได้ในไวรัสไข้หวัดใหญ่ทกุ type แต่
ไม่มากพอทีจ่ะเป็น H และ N subtypes ใหม่ การเปลี่ยนแปลงนีอ้าจทำให้เกิดการระบาดแบบ epidemic ได้ในวง
ไม่กว้างนัก 
 จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) ทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงสาย
พันธ์ุไวรัสเปลี่ยนไปเกือบทุกปี โดยประเทศไทยจากข้อมูลศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ สถาบันวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ ปี พ.ศ. 2547 - วันที่ 15 มีนาคม 2562 เช้ือไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธ์ุทุกปี 
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ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 สายพันธ์ุก่อโรคโรคไข้หวัดใหญ่ที่แยกได้ในประเทศไทย 
ได ้แก ่  A/Michigan/45/2015 (H1N1), A/Switzerland/8060/2017 (H3N2) , A/Singapore/INFIMH-16-0019 
/2016 (H3N2), B/Brisbane/60/2008 (Victoria Lineage), B/Colorado/06/2017 (2 aa deletion in HA) 
(Victoria Lineage), B/Colorado/06/2017 (3 aa deletion in HA) (Victoria Lineage), B/Phuket/3073/ 2013 
(Yamagata Lineage) ซึ ่งมีความสอดคล้องกับการคัดเลือกสายพันธุ์วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 
สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขกลุ่มเสี่ยงประจำปี 2562 ใช้วัคซีนซีกโลกใต้ 
ประกอบด้วย 3 สายพันธุ ์ ดังนี ้ 1) A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like Virus 2) A/Switzerland/8060 
/2017(H3N2)–like Virus 3) B/Colorado/06/2017-like virus (B/Victoria/2/87 lineage) สำหรับวัคซีนชนิด 4 
สายพันธ์ุ เพิ่ม 4) B/Phuket/3073/2013-like virus (B/Yamagata/16/88 lineage)(6) รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบสายพันธ์ุไวรัสไข้หวัดใหญ่ทีร่ะบาดในประเทศไทย พ.ศ. 2556 -15 มีนาคม 2562 กับ
สายพันธ์ุวัคซีนที่ WHO ประกาศใช้ สำหรับประเทศทางแถบซีกโลกภาคเหนือและแถบซีกโลกภาคใต้ (5-8) 

ปี พ.ศ.  
สายพันธุ์วัคซีน 

ของแถบซีกโลกภาคเหนือ 
(กุมภาพันธ์) 

สายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ท่ี
ระบาดในประเทศไทย 
(มกราคม – ธันวาคม) 

สายพันธุ์วัคซีน 
ของแถบซีกโลกภาคใต้ 

(ตุลาคม) 
2556 
(ม.ค.-ธ.ค.)* 
อัตราป่วย  
68.46** 

A/California/07/2009 (H1N1) 
A/Victoria/361/2011 (H3N2) 
B/Massachusetts/2/2012 

A/California/07/2009 (H1N1) 
A/Victorria/361/2011 (H3N2) 
A/Texas/50/2012 (H3N2) 
B/Brisbane/60/2008 
B/Wisconsin/01/2010 
B/Massachusetts/2/2012 

A/California/07/2009 (H1N1) 
A/Victorria/361/2011 (H3N2) 
B/Wisconsin/01/2010 
 

2557 
(ม.ค.-ธ.ค.)* 
อัตราป่วย  
114.13** 

A/California/07/2009 (H1N1) 
A/Victoria/361/2011 (H3N2) 
B/Massachusetts/2/2012 

A/California/07/2009 (H1N1) 
A/Switzerland/9715293/2013 
(H3N2) 
B/Brisbane/60/2008 
B/Massachusetts/2/2012 
B/Phuket/3073/2013 

A/California/07/2009 (H1N1) 
A/Texas/50/2012 (H3N2) 
B/Massachusetts/2/2012 

2558 
(ม.ค.-ก.ย.)* 
อัตราป่วย  
119.66** 

A/California/07/2009 (H1N1) 
A/Switzerland/9715293/2013 
(H3N2) 
B/Phuket/3073/2013 

A/California/07/2009 (H1N1) 
A/Switzerland/9715293/2013 
(H3N2) 
B/Brisbane/60/2008 
B/Massachusetts/2/2012 
B/Phuket/3073/2013 

A/California/07/2009 (H1N1) 
A/Switzerland/9715293/2013 
(H3N2) 
B/Phuket/3073/2013 

2559 
(ม.ค.-ก.ค. 
และ 
ต.ค.-ธ.ค.)* 
อัตราป่วย  
258.86** 

A/California/7/2009(H1N1) 
A/Hong Kong/4801/2014 
(H3N2) 
B/Brisbane/60/2008 

A/California/07/2009 (H1N1) 
A/Hong Kong/4801/2014 
(H3N2) 
A/Michigan/45/2015 (H1N1) 
B/Brisbane/60/2008 
B/Phuket/3073/2013 

A/California/07/2009 (H1N1) 
A/Hong Kong/4801/2014 
(H3N2) 
B/Brisbane/60/2008 
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ปี พ.ศ.  
สายพันธุ์วัคซีน 

ของแถบซีกโลกภาคเหนือ 
(กุมภาพันธ์) 

สายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ท่ี
ระบาดในประเทศไทย 
(มกราคม – ธันวาคม) 

สายพันธุ์วัคซีน 
ของแถบซีกโลกภาคใต้ 

(ตุลาคม) 
2560 
(ม.ค.-ส.ค.)* 
อัตราป่วย  
300.74** 

A/Hong Kong/4801/2014 
(H3N2) 
A/Michigan/45/2015 (H1N1) 
B/Brisbane/60/2008  

A/Hong Kong/4801/2014 
(H3N2) 
A/Michigan/45/2015 (H1N1) 
B/Brisbane/60/2008 
B/Phuket/3073/2013 

A/Hong Kong/4801/2014 
(H3N2) 
A/Michigan/45/2015 (H1N1) 
B/Brisbane/60/2008  

2561 
(ม.ค.-ต.ค.)* 
อัตราป่วย  
274.62** 

A/Michigan/45/2015 (H1N1) 
A/Singapore/INFIMH-16-
0019/2016 (H3N2) 
B/Colorado/06/2017-like 
virus (B/Victoria/2/87 
lineage);  
B/Phuket/3073/2013-like 
virus (B/Yamagata/16/88 
lineage). 

A/Michigan/45/2015 (H1N1) 
A/Switzerland/9715293/2013 
(H3N2) 
A/Singapore/INFIMH-16-
0019/2016 (H3N2) 
B/Phuket/3073/2013 

A/Michigan/45/2015(H1N1) 
A/Singapore/ INFIMH-16-
0019/2016 (H3N2)  
B/Phuket/3073/2013 

2562 
(ม.ค.-ก.พ.)* 
อัตราป่วย  
130.14** 

A/Brisbane/02/2018 (H1N1) 
A/Kansas/14/2017 (H3N2) 
B/Colorado/06/2017-like 
virus (B/Victoria/2/87 lineage)  
B/Phuket/3073/2013-like 
virus (B/Yamagata/16/88 
lineage) 
 

A/Michigan/45/2015(H1N1) 
A/Switzerland/8060/2017(H3
N2) 
A/Singapore/INFIMH-16-
0019/2016(H3N2) 
B/Brisbane/60/2008(Victoria 
Lineage) 
B/Colorado/06/2017(2 aa 
deletion in HA) (Victoria 
Lineage) 
B/Colorado/06/2017 (3 aa 
deletion in HA) (Victoria 
Lineage) 
B/Phuket/3073/2013(Yamaga
ta Lineage) 

ชนิด 3 สายพันธ์ุ 
A/Michigan/45/2015(H1N1)  
A/Switzerland/8060/2017 
(H3N2) 
B/Colorado/06/2017-like 
virus (B/Victoria/2/87 lineage)  
ชนิด 4 สายพันธ์ุ เพิ่ม 
B/Phuket/3073/2013-like 
virus (B/Yamagata/16/88 
lineage) 
 

 * ช่วงเวลาที่ทำการสำรวจเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่, ** อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน 
ที่มา : ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ สถาบันวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ http://www.thainihnic.org/influenza 

 สำหรับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา จากข้อมูลของงานระบาดวิทยา กลุ่มงาน
ควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างปี  พ.ศ. 2557- 2562 (1 มกราคม 2557–1 
มิถุนายน 2562) พบว่า Influenza A virus เป ็นสาเหตุอ ันดับ 1 ของการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ในจังหวัด
นครราชสีมา โดยในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์หาสายพันธ์ุ มีจำนวนของเช้ือ Influenza A virus 
เป็นจำนวนมากทุกปี และเป็นสายพันธ์ุที่พบว่าทำให้เกิดการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ตัวอย่างเช่น ปี พ.ศ.2560 ข้อมูล 
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ณ วันที่ 4 มกราคม 2561 มีรายงานผู้ป่วยทั้งประเทศจำนวน 196,765 ราย อัตราป่วย 300.74 ต่อประชากรแสน
คน มีผู้เสียชีวิต 55 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.08 ต่อประชากรแสนคน(9) จังหวัดนครราชสีมา มีรายงานผู้ป่วยทั้งหมด
จำนวน 14,413 ราย อัตราป่วย 546.92 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 40 ราย คิดเป็นอัตราตาย 1.52 ต่อ
ประชากรแสนคน รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ชนิดของสายพันธ์ุไวรัสไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ที่ได้รบั
การตรวจวิเคราะห์หาสายพันธ์ุ ในจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ.2557 – 1 มิถุนายน 2562 

สายพันธุ์
ไวรัส

ไข้หวัดใหญ่ 

จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์หาสายพันธุ์ 

ผู้ป่วย (30,847 ตัวอย่าง) ผู้เสียชีวิต (125 ตัวอย่าง) 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 จำนวน 
ร้อย
ละ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 จำนวน 
ร้อย
ละ 

A* 670 2,089 4,383 4,207 4,522 3,078 18,949 61.43 1 13 15 27 18 3 77 61.60 

A (H1N1) 228 164 201 24 7 1 625 2.03 18 0 4 2 0 1 25 20.00 

A (H1) 2 9 4 9 4 6 34 0.11 0 6 0 0 0 0 6 4.80 

A (H3) 3 2 0 1 0 2 8 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

B** 484 638 2,486 3,483 602 3,538 11,231 36.41 2 1 2 11 1 0 17 13.60 

*,** หมายถึง Unsubtype 
ที่มา : รายงาน 506 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขทีล่่าช้า ส่งผลให้ได้รับความล่าช้าของการรับยาต้านไวรัส จากข้อมูลการเฝ้าระวัง
โรค สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 เขตสุขภาพที่ 9 มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 
18,368 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 271.70 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 20 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อย
ละ 0.11 โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 65 ปีข้ึนไป 14 รายซึ่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาล่าช้าต้ังแต่เริ่มป่วยจนถึง
วันพบแพทย์เร็วที่สุดคือ 1 วัน นานที่สุด 11 วัน เฉลี่ย 3.50 วัน ซึ่งส่งผลให้การวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่ล่าช้า และ
ได้รับยา Oseltamivir ล่าช้าตามไปด้วย(10) จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 10,695 ราย 
คิดเป็นอัตราป่วย 405.83 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 19 ราย (อำเภอปากช่อง 4 ราย, โชคชัย 2 ราย
, โนนสูง 2 ราย, ขามทะเลสอ, ขามสะแกแสง, เฉลิมพระเกียรติ, ด่านขุนทด, บัวใหญ่, ปักธงชัย, พระทองคำ, พิมาย
, เมือง, วังน้ำเขียว, ห้วยแถลง อำเภอละ 1 ราย) คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.18 โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุ 65 ปีข้ึนไป 11 ราย ซึ่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาล่าช้าต้ังแต่เริ่มป่วยจนถึงวันพบแพทย์เร็วที่สุดคือ 1 วัน นาน
ที่สุด 7 วัน เฉลี่ย 1.19 วัน สำหรับการได้รับยา Oseltamivir เร็วที่สุดคือ 1 วัน นานที่สุด 7 วัน เฉลี่ย 1.64 วัน และ
มีประวัติการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2 ราย(11) 
 เหตุการณ์ระบาดเป็นกลุ ่มก้อน (Cluster of illnesses) ในกลุ ่มที่มีความหนาแน่นของประชากร ความ
หนาแน่นของประชากรที่อยู่อาศัยอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์กับการแพร่กระจายเชื้อไวรัส เมื่อมีผู้ป่วยโรคไข้หวัด
ใหญ่เกิดข้ึน จะทำให้เกิดการแพร่กระจายเช้ือไวรัสอย่างรวดเร็วในวงกว้าง ตัวอย่างการสอบสวนเหตุการณ์ระบาด
เป็นกลุ่มก้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A และ B ของพิทวัส เหล่าอุดมและคณะ พบว่าการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ใน
หน่วยฝึกทหารใหม่แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559 จากการลงสอบสวน
พบว่า เริ่มต้นเหตุการณ์ระบาดเป็นกลุ่มก้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ครั้งนี้น่าจะมาจากการติดเชื้อของพลทหารใหม่ที่
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หลังจากถูกเกณฑ์เข้ามาในค่ายทหารและรวมกลุ่มกันกับเพื่อนทหารใหม่ โดยไม่ได้คัดแยกกลุ่มผู้ป่วยออกจากกัน
ก่อนที่เข้าพักและทำการฝึก ทำให้มีโอกาสแพร่กระจายเช้ืออย่างรวดเร็ว(12)  

2. ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง (Risk factor & Behavioral risk)  
 จากการทบทวนการสอบสวนเหตุการณ์การระบาด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสาเหตุ และผลกระทบ
ต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถวิเคราะห์แยกรายปัจจัยดังนี้ 
  2.1 ปัจจัยด้านอายุ จากรายงานประเมินความเสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย ณ วันที่ 20 มีนาคม 
2560 อัตราป่วยสูงสุดอยู ่ในกลุ ่มเด็กอายุ 0-4 ปี รองลงมาเป็นกลุ ่มอายุ 5-14 ปี(13) จากระบบโปรแกรมการ
ตรวจสอบข่าวการระบาด สำนักระบาดวิทยาในปีเดียวกัน พบว่ากลุ่มผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่มอายุ 65 ปข้ึีนไป สอดคล้อง
กับระบบรายงานการเฝ้าระวังโรคติดต่อ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 0-14 ปี ส่วนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 65 ปีข้ึนไป  
  2.2 ปัจจัยโรคประจำตัว ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวมีโอกาสติดเช้ือโรคไข้หวัดใหญ่ได้สูงกว่าคนที่ไม่มีโรค
ประจำตัว ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าว การระบาดของสำนักระบาดวิทยาระหว่าง วันที่ 1 มกราคม ถึง 23 
พฤศจิกายน 2560 พบว่าปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดต่อการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่คือ โรคประจำตัว และโรค
ประจำตัวที่เป็นสาเหตุการตายสองลำดับแรกคือ ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคเบาหวาน 
จากข้อมูลข้างต้นทำให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการติดเชื้อสูง ตัวอย่างเช่นใน
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เหตุผลสำคัญคือระบบการทำงานของเม็ดเลอืดขาวที่ทำหน้าที่กำจัดเช้ือโรคไม่สามารถดำเนินงาน
ได้ตามปกติ จึงเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง โดยเฉพาะการติดเช้ือที่ปอดสูงถึง
สองถึงสี่เท่ามากกว่าผู้ที่ไม่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจมักจะพบการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
ส่วนบน ทำให้มีโอกาสเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด และอาจทำให้เสียชีวิตได้(14) ซึ่งกลุ่มเสี่ยงการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ใน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และ
ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด 
  2.3 ปัจจัยด้านพฤติกรรมเสี่ยงและการป้องกันตนเอง โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สาเหตุสำคัญของการติด
เช้ือระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน นอกจากการไอ จามรดกัน การใช้ของใช้ร่วมกันก็ส่งเสริมให้เกิดการติดต่อและ
แพร่กระจายเชื้อไวรัสได้อย่างต่อเนื่อง จากการทบทวนปัจจัยด้านพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับการระบาดของโรค 
จากรายงานการสอบสวนการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ ในหน่วยฝึกทหารใหม่ จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยเสี่ยงของการระบาดคือ การรับประทานอาหารร่วมกันโดยไม่ใช้ช้อนกลาง การใช้ผ้าเช็ดตัวร่วมกัน และทำการ
ฝึกใกล้ชิดคนที่เป็นหวัด เมื่อวิเคราะห์โดยกำจัดตัวกวน พบปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการระบาดของไข้หวัดใหญ่ที่แท้จริง 
คือ การรับประทานอาหารร่วมกันโดยไม่ใช้ช้อนกลาง (adjust Odds Ratio = 4.45, 95% CI = 1.56-13.17) และ
ทำการฝึกใกล้ชิดคนที่เป็นหวัด (adjust Odds Ratio = 4.33, 95% CI = 1.22-14.68)(12) สอดคล้องกับการศึกษา
ของ กัญญาภัค ศิลารักษ์และคณะ พบว่าปัจจัยเสี่ยงของการระบาดในทหารใหม่กองร้อยอาวุธเบา จังหวัดยโสธร 
ได้แก่ การนอนเตียงติดกันกับผู ้ป ่วย (adjust Odds Ratio = 10.6, 95% CI = 1.9-58.0) และการฝึกหรือทำ
กิจกรรมหรือคลุกคลีกับผู้ป่วย (adjust Odds Ratio = 13.1, 95% CI = 3.7-45.8)(15)  
  2.4 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ลักษณะการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบว่าการระบาดในแต่ละปี ช่วงเวลามี
ความสัมพันธ์กับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ในแต่ละปีมีจำนวนผู้ป่วยสูง 2 ช่วง คือ ในช่วงต้นปี ระหว่างเดือน
มกราคม ถึง มีนาคม ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B และในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง
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กันยายน มักพบผู้ป่วยมีจำนวนสูงกว่าต้นปี นอกจากนี้ยังพบว่า สิ่งแวดล้อมที่มีการอยู่อย่างแออัดหนาแน่นของ
ประชากรก็มีผลต่อการระบาดของโรคเช่นกัน จากระบบโปรแกรมการตรวจสอบข่าวการระบาด สำนักระบาดวิทยา 
พบว่าจำนวนเหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน จำแนกตามสถานที่ช่วงวันที่ 1 มกราคม – 
22 พฤศจิกายน 2560 สถานที่ที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ โรงเรียน เรือนจำ และค่ายทหาร ตามลำดับ 
  2.5 ปัจจัยด้านความรู้และทัศนคติ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สาย
พันธุ์ใหม่ 2009 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ของสุพิดา เย็นโภคา 
ผลการศึกษาพบว่า ค่านิยมต่อสุขภาพ การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ ์ใหม่ 2009 อิทธิพลของ
ครอบครัวที่มีต่อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 
และแรงจูงใจในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ 2009 มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัด
ใหญ่สายพันธ์ุใหม่ 2009 อย่างมีนัยสำคัญ (p<.01)(16) 

3. การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program response) 
 3.1 มาตรการการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และคุณภาพการเก็บรักษาวัคซีนตามมาตรฐานระบบ
ลูกโซ่ความเย็น (Cold chain system)  
  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ และป้องกันความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตใน
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ดำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวั ดใหญ่ตาม
ฤดูกาล สำหรับให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสำหรับป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อลดอัตราการเกิดโรคและการ
เสียชีวิตจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ ลดโอกาสการแพร่กระจายเช้ือไข้หวัด
ใหญ่ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่คลินิกของโรงพยาบาล และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน
จากการรักษาพยาบาลโรคไข้หวัดใหญ่ โรคแทรกซ้อน และการขาดงาน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคติดเช้ือ
ระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ(17) 
  กลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปี 2562 มี 2 กลุ่มได้แก่ 
   1) บุคลากรที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขจะได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)ได้แก่  
    1.1) แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ ในโรงพยาบาลทั้งที่ทำงานในหอผู้ป่วย และตึกผู้ป่วยนอก
รวมถึงนักศึกษาฝึกงานในแต่ละวิชาชีพ  
    1.2) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำหน้าที่ในการสอบสวนควบคุมโรค  
    1.3) เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทำลายซากสัตว์ปีก และสัตว์อื่นที่สงสัยเช้ือไข้หวัดนก  
    1.4) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่  
   2) ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่  
    2.1) หญิงตั้งครรภ์  
     2.2) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ป ี 
    2.3) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง, หอบหืด, หัวใจ, หลอดเลือดสมอง, ไตวาย, ผู้ป่วย
มะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน  
    2.4) ผู้สูงอายุ 65 ปีข้ึนไป  
    2.5) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  
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    2.6) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเช้ือ HIV ที่มีอาการ 
    2.7) โรคอ้วน น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
  สำหรับเป้าหมายการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปี 2562 หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนข้ึน
ไปไม่อยู่ในเป้าหมายการรณรงค์ฯ กรมควบคุมโรค แตไ่ด้จัดสรรวัคซีนสำหรับหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนข้ึนไป
ทุกรายต้องได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเบิกเป็น EPI routine ให้บริการในคลินิกฝากครรภ์ได้ตลอดทั้งปี 
ไม่ต้องรอช่วงรณรงค์ เริ่มเบิกได้ต้ังแต่ เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 
  ด้านความครอบคลุมการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา ในปี 2561 ที่
ผ่านมา ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 529,452 ราย ได้รับสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 138,905 Dose คิดเป็น
ร้อยละ 26.24 ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง จากข้อมูล Health Data Center (HDC) จังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 30 
ธันวาคม 2561 ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ร้อยละผลงานเทียบวัคซีนจัดสรรเท่ากับ 93.36 กลุ่มเสี่ยง
ส่วนใหญ่ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนมักเป็นคนเดิมจากปีที่ผ่านๆมา ตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ยอดจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ปี 2560-2562 และผลการ
ให้บรกิารวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดนครราชสมีา ปี 2560-2561 

พ.ศ. 
ประชาชนกลุ่ม
เส่ียง (ราย) 

วัคซีนจัดสรร
ประชาชนกลุ่ม
เส่ียง (Dose) 

ร้อยละการจัดสรร
วัคซีน 

ผลงานการได้รับ
วัคซีนประชาชน
กลุ่มเส่ียง (ราย) 

ร้อยละผลงาน
เทียบวัคซีนจัดสรร 

2560* 481,617 122,106 25.35 113,533 92.98 
2561** 529,452 138,905 26.07 129,687 93.36 
2562*** 443,983 135,565 30.54 ช่วงดำเนินงานรณรงค์ 

1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2562 
ที่มา : *ที่ สปสช. 5.34/ว.168 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 เรื่อง แจ้งแนวทางบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

ปี 2560 และปริมาณจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (ประชาชน) 
**ที่ สปสช. 5.34/ว.122 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอให้พิจารณาปริมาณจัดสรรวัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาล (ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย) ประจำปี 2561  
ผลงานปี 2561 จากข้อมูล Health Data Center (HDC) จังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 

 ***ที่ สปสช. 5.34/ว.204 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งแนวทางบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาลปี 2562 และปริมาณจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (ประชาชน) 

 3.2 มาตรฐานการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ และข้อมูลการเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza Like Illness : ILI)  
  เพื่อตรวจจับการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพื่อควบคุมการระบาดของโรคได้ทันเวลา 
โดยสัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่กับจำนวนครั ้งผู ้ป่วยนอกทั้งหมด แบ่งได้ 3 ระดับ สัดส่วน < 5% 
สถานการณ์ปกติ, สัดส่วนต้ังแต่ 5-10% สถานการณ์โรคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น, สัดส่วน > 10% อาจเกิดการระบาดใน
พื้นที่พิจารณาใช้มาตรการฉุกเฉิน นิยามดังนี้   
   1) ผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอาการอย่างน้อย 2 อาการ ได้แก่ ไข้ (T>38c) ไอ 
เจ็บคอ, ผู้ป่วยเป็นทางเดินหายใจช่วงบนอักเสบ หวัด คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ( ICD 10 : J00.00 - J00.99 
/J02.9 /J06.9), ผู้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ (Influenza) 
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   2) จำนวนครั้งผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่รับบริการ ในหน่วยบริการสาธารณสุขหมายถึงจำนวนครั้งของ
ผู้ป่วยที่รับบริการตรวจรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกจากทุกกลุ่มงานในสถานพยาบาล ยกเว้นผู้ใช้บริการแพทย์แผนไทย  
 3.3 การใช้ Rapid test ครอบคลุม  
  เพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยเบื้องต้นทุกโรงพยาบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาด 
และเป็นการยืนยันผลการวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่ การเก็บตัวอย่างผู้ป่วยสงสัยและตรวจหาเช้ือไวรัสเบื้องต้นด้วยวิธี 
Rapid test สามารถตรวจหาเชื ้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A, B ได้ Rapid test for Influenza สามารถทำได้ใน
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง แต่ที่ผ่านมาพบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่ เป็นการวินิจฉัย
จากอาการที่เข้านิยามสงสัย ตัวอย่างเช่น ปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 10,684 
ราย ได้รับการตรวจด้วยวิธี Rapid test 5,549 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.94 ส่วนผู้เสียชีวิตทุกรายจะได้รับการตรวจ
ด้วยวิธี Rapid test for Influenza หรือ PCR for Influenza อย่างใดอย่างหนึ่ง เนื่องจากผู้เสียชีวิตทุกรายสุดท้าย
จะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ ่งมีศักยภาพในการตรวจวิเคราะห ์ทาง
ห้องปฏิบัติการมากกว่าโรงพยาบาลชุมชน รายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ชนิดของสายพันธ์ุไวรัสไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ที่ได้รบั
การตรวจวิเคราะห์หาสายพันธ์ุและที่ไม่ได้รับการตรวจหาสายพันธ์ุ ในจังหวัดนครราชสีมาปี2557–1 มิถุนายน 
2562 

สายพันธ์ุ
ไวรัส

ไข้หวัด
ใหญ่ 

จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตท่ีได้รับการตรวจวิเคราะห์หาสายพันธุ์ 
ผู้ป่วย (58,282 ราย) ผู้เสียชีวิต (125 ราย) 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 จำนวน 
ร้อย
ละ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 จำนวน 
ร้อย
ละ 

A* 670 2,089 4,383 4,207 4,522 3,078 18,949 32.51 1 13 15 27 18 3 77 61.60 

A (H1N1) 228 164 201 24 7 1 625 1.07 18 0 4 2 0 1 25 20.00 

A (H1) 2 9 4 9 4 6 34 0.06 0 6 0 0 0 0 6 4.80 

A (H3) 3 2 0 1 0 2 8 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

B** 484 638 2,486 3,483 602 3,538 11,231 19.27 2 1 2 11 1 0 17 13.60 

ไม่ได้ตรวจ 1,015 2,198 6,675 6,687 5,549 5,323 27,435 47.07 ผู้เสียชีวิตได้ตรวจหาสายพนัธุ์ไวรสัทุกราย 

*,** หมายถึง Unsubtype 
ที่มา : รายงาน 506 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

 3.4 การได้รับยา Oseltamivir ภายใน 48 ชั่วโมง  
  ปัจจุบันยา Oseltamivir (Tamiflu®) ถือเป็นยาหลักที่ใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย เป็นตัวยา
ในกลุ ่ม Neuraminidase Inhibitors (NI) จากการศึกษาผลของการให้ยารักษาโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มนี้ พบว่า 
ได้ผลดีเมื่อให้ยาได้เร็วภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากเริ่มมีอาการ และยิ่งได้ผลดีมากขึ้นหากให้ยาภายใน 12 ช่ัวโมง 
ได้ผลทั้งใน Influenza A และ B ซึ่งผลการรักษาในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภูมิคุ้มกันปกติที่ได้รับยาภายใน 36–48 ชั่วโมง
หลังมีอาการ สามารถลดระยะเวลาการเจ็บป่วยลงได้ 1-2 วัน นอกจากนั้น ยังลดความรุนแรงภายหลังได้รับยาไป
แล้ว 24 ช่ัวโมง และลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ด้วย จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรวดเร็วใน
การเริ ่มยา Oseltamivir (Tamiflu®) กับผลการรักษาที ่เรียกว่า IMPACT study (Immediate Possibility to 
Access Clinical Treatment) ในผู้ป่วยอายุ 12-70 ปี พบว่า การเริ่มยา Oseltamivir 75 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
ติดต่อกัน 5 วัน ภายใน 48 ชั่วโมงแรกของอาการ สามารถลดระยะเวลาการเจ็บป่วยให้สั้นลงอย่างมีนัยสำคัญ  
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(p<0.0001) และหากเริ่มยาภายใน 12 ชั่วโมงแรกของอาการ สามารถลดระยะเวลาการเจ็บป่วยเฉลี่ยรวม 74.6 
ช่ัวโมง (3.1 วัน) เมื่อเทียบกับการเริ่มยาที่ 48 ช่ัวโมงแรกของอาการ(18) 

4. การเจ็บป่วยและเสียชีวิต (Morbidity/Mortality) 
 4.1 สถานการณโ์รคไข้หวัดใหญ่ ปี 2557-2561 
  จากรายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปี 2557-2561 พบว่า การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้ม
สูงขึ ้นลักษณะเดียวกันกับระดับประเทศ อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดนครราชสี มาเมื ่อเทียบกับ
ระดับประเทศจะพบว่าสูงกว่าระดับประเทศ 2 เท่า (รูปที่ 1)  
  การระบาดมากตลอดทั้งปี 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงต้นปีเดือนมกราคม-มีนาคม ปีที่พบการระบาดมากที่สุด
ในช่วงนี้คือปี 2562 ซึ่งเป็นลักษณะการระบาดเดียวกับระดับประเทศที่มีอัตราป่วยเพิ่มสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา และ
ช่วงกลางปีเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ซึ่งเป็นฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาว ในปี 2560 พบการระบาดสูงสุดในรอบ 5 ปี เดือน
กันยายน 2560 มีผู้ป่วย 3,328 ราย อัตราป่วย 126.59 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 13 ราย คิดอัตราป่วยตาย
ร้อยละ 0.39 ผู้ป่วยสะสมทั้งปี จำนวน 14,399 ราย อัตราป่วย 546.39 ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต 40 ราย 
อัตราป่วยตายร้อยละ 0.28 (รูปที่ 2) 

รูปที่ 1 แนวโน้มการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง ปี 2557 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

 
ที่มา : รายงาน 506 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
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รูปที่ 2 จำนวนผูป้่วยโรคไข้หวัดใหญจ่ังหวัดนครราชสีมา จำแนกรายเดือน 5 ปีย้อนหลงั (2557-2561) ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2562 และจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ประเทศไทย ปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562) 
 
 

 
ที่มา : รายงาน 506 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

การกระจายของโรคไข้หวัดใหญ่ตามช่วงเวลา พบว่าปี 2557-2561 สัดส่วนผูป้่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 
(Influenza Like Illness : ILI) จงัหวัดนครราชสีมาเกินเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 5 อยู่ 2 ช่วงได้แก่ สัปดาห์ที่ 1-11 
และสปัดาหท์ี่ 33-42 ซึง่มีความสอดคล้องกับการระบาดของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ (รูปที่ 3) 

รูปที่ 3 สัดส่วน ILI ต่อผูป้่วยนอกจงัหวัดนครราชสีมา 5 ปียอ้นหลงัถึง ปี 2562 สปัดาหท์ี่ 13 

 
ที่มา : รายงาน ILI งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
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 4.2 สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่จังหวัดนครราชสมีา ปี 2561  
  การกระจายของโรคตามบุคคลพบว่า อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.09 กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วย
มากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 1,631.24 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปี อัตราป่วย 
1,258.86 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 10-14 ปี อัตราป่วย 536.94 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ แม้ว่า
กลุ่มอายุดังกล่าวจะมีป่วยเป็นอันดับต้น แต่กลุ่มที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากที่สุดส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งกลุ่ม
อายุ 65 ปีข้ึนไป เสียชีวิต 11 รายจากผู้เสียชีวิตทั้งหมด 19 ราย คิดอัตราป่วยตายร้อยละ 1.48 (ตารางที่ 6) 
  การกระจายของโรคตามลักษณะพื้นที่พบว่า มีอัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงที่สุดในอำเภอปากช่อง อัตรา
ป่วย 1,323.18 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อำเภอเสิงสาง อัตราป่วย 1,134.49 ต่อประชากรแสนคน และ
อำเภอห้วยแถลง อัตราป่วย 1,015.67 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ ส่วนอำเภอที่มีผู้เสียชีวิต ได้แก่ อำเภอปาก
ช่อง 4 ราย, โชคชัย 2 ราย, โนนสูง 2 ราย, ขามทะเลสอ, ขามสะแกแสง, เฉลิมพระเกียรติ, ด่านขุนทด, บัวใหญ่, ปัก
ธงชัย, พระทองคำ, พิมาย, เมือง, วังน้ำเขียว, ห้วยแถลง อำเภอละ 1 ราย ผู้เสียชีวิตทั้งหมด 19 ราย คิดอัตราป่วย
ตายร้อยละ 0.18 (รูปที่ 4)  

ตารางที่ 6 อัตราป่วยและอัตราตายโรคไข้หวัดใหญ่ จำแนกตามอายุ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561 
กลุ่มอายุ 

(ปี) 
จำนวนผู้ป่วย 

(ราย) 
อัตราป่วย  

(ต่อประชากรแสนคน) 
จำนวนผู้เสียชีวิต 

(ราย) 
อัตราป่วยตาย  

(ร้อยละ) 
0-4 2,364 1,631.24 0 0.00 
5-9 2,006 1,258.86 0 0.00 

10-14 981 536.94 0 0.00 
15-24 1,195 258.25 1 0.08 
25-34 1,000 346.53 0 0.00 
35-44 942 285.20 1 0.11 
45-54 842 199.98 4 0.12 
55-64 806 244.98 2 0.25 

65 ปีข้ึนไป 742 207.33 11 1.48 
ที่มา : รายงาน 506 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
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รูปที่ 4 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้หวัดใหญจ่ำแนกตามพื้นทีจ่ังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 
ที่มา : รายงาน 506 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

5. เหตุการณผ์ิดปกติและการระบาด 
 จากการทบทวนรายงานการสอบสวนโรคและรายงานเหตุการณ์ผิดปกติในปี 2561 พบเหตุการณ์ผิดปกติของ
โรคไข้หวัดใหญ่ 3 เหตุการณ์ ได้แก่  
  1) การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน 1 เหตุการณ์ พบผู้ที่มีอาการเข้าได้กับนิยาม จำนวน 56 ราย 
และเป็นผู้ป่วยยืนยัน 10 ราย ในกรณีอาคารหรือห้องเรียนเป็นที่มีการเรียนแบบหมุนเวียนจากนักเรียนหลายช้ัน 
เช่น ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ทำให้เกิดการแพร่เช้ือได้ง่าย  
  2) การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ในมหาวิทยาลัย 1 เหตุการณ์ เป็นเหตุการณ์ที ่เกิดการระบาดในกลุ่ม
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ในช่วงเวลาของการรับน้อง มีจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 212 ราย  
  3) การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ในเรือนจำ 1 เหตุการณ์ มีผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จำนวน 285 ราย 
เป็นการแพร่กระจายเช้ือระหว่างแดน คือการย้ายแดนนักโทษชายใหม่ที่รับย้ายจากเรือนจำแห่งอื่น และการทำงาน
กลางวันในโรงงานฝึกวิชาชีพ  
 สาเหตุส่วนใหญ่ของเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดจากปัจจัยด้านพฤติกรรมเสี่ยงและการป้องกันตนเอง เช่น การ
รับประทานอาหารร่วมกันโดยไม่ใช้ช้อนกลาง การใช้แก้วน้ำร่วมกัน การใช้ผ้าเช็ดหน้าร่วมกัน ประเพณีรับนอ้งที่
รับประทานอาหารต่อกัน การทำกิจกรรมใกล้ชิดคนที่เป็นหวัด และการไม่คัดแยกผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดออกจาก
กลุ่มปกติ ทำให้เกิดการแพร่กระจายเช้ือไวรัสอย่างรวดเร็วจนทำให้เกิดการระบาดข้ึน  

ข้อเสนอแนะ 
 สรุปข้อมูลจากการวิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการต่างๆ ที ่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า จังหวัด
นครราชสีมามีการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื ่อง และมีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยเพิ ่มมากขึ ้น ไม่ว่าจาก
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงบ่อย หรือการตระหนักต่อการเจ็บป่วยของประชาชนเองที่ทำให้ตื่นตัวที่จะเข้ารับการ
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รักษาเมื่อเริ่มป่วย การให้ความร่วมมือกันทั้งภาครัฐ เอกชนในการส่งรายงานผู้ป่วยเข้าระบบรายงาน 506 ที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ก็เป็นตัวช่วยให้ระบบเฝ้าระวังโรคเข้มแข็ง 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งระดับประเทศและจังหวัด พบว่ากลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือ กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 
14 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กเลก็ถึงวัยเรยีน เด็กกลุ่มนี้มีโอกาสการติดเช้ือไวรัสและโอกาสแพร่กระจายเช้ือได้สูงกว่ากลุม่อืน่ 
มาตรการป้องกันที่สำคัญคือลดพฤติกรรมเสี่ยงร่วมกัน เช่น การคัดแยกเด็กก่อนเข้าช้ันเรียน การแยกเด็กป่วยห่าง
จากเด็กปกติ การฝึกนิสัย “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”ให้เด็กสามารถปฏิบัติได้จริงและต่อเนื่อง ส่วนของผู้ปกครอง
ไม่ควรนำบุตรหลานที่มีอาการป่วยมาโรงเรียน ควรให้ผู้ป่วยได้หยุดพักที่บ้าน สำหรับกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต
ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีข้ึนไป และผู้ป่วยเรื้อรัง ดังนั้น มาตรการป้องกันเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ตามฤดูกาลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้ฉีดเป็นประจำทุกปี  แม้การจัดสรรวัคซีนในแต่ละปี ไม่สามารถ
ครอบคลุมทุกคนในประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย แต่สามารถบริหารจัดการการจัดลำดับความสำคัญในการเข้ารับ
การฉีดวัคซีนได้ 
 การประเมินระบบเฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ ยังถือว่ามีความสำคัญเช่นกัน จากผลการวิเคราะห์ที่
ผ่านมาพบว่า สัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (Influenza Like Illness : ILI) จังหวัดนครราชสีมาเกินเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ 5 อยู่ 2 ช่วงได้แก่ สัปดาห์ที่ 1-11 และสัปดาห์ที่ 33-42 ซึ่งมีความสอดคล้องกับการระบาดของ
ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่  
 การให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรคไข้หวัดใหญ่ จะช่วยให้ประชาชนต่ืนตัวที่จะป้องกันตนเอง ทั้ง
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ การตระหนักถึงข้อดีของการฉีดวัคซีนป้องกนัโรคไข้หวัดใหญ ่หรือแมแ้ต่
การเข้ารับการรักษาอย่างทันเวลาเพื่อให้ได้รับประทานยาต้านไวรัสภาย 48 ชั่วโมง ทุกเรื่องล้วนเป็นข่าวสารที่
จำเป็นต้องแจ้งต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
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1.2 การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 มิติ โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2561 

นายจุฬาลักษณ์ สายสุด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นางสาวพิมพ์อัมพร คำพรมมา นักวิชาการสาธารณสุข 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

บทนำ  
 โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่นับว่าเป็นปญัหาสาธารณสุขที่สำคัญ ผู้ที่ติดเช้ือหากแสดง
อาการแล้วต้องเสียชีวิตทุกราย แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ครบชุดตาม
กำหนดนัด โดยกลุ่มประเทศในสมาชิกอาเซียนกำหนดไว้ให้พื้นที่ในภูมิภาคปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในปี พ.ศ. 2563 ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวความคิดขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) 
ประเทศไทยซึ่งเปน็ประเทศหนึ่งทยีังพบโรคพิษสุนัขบ้าทัง้ในคนและในสตัว์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขจงึ
ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้
จัดทำแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ. 2563  
 จากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคนของจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560 พบผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน 1 ราย (อำเภอ
กระสัง) ปี 2561 พบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2 ราย (อำเภอปะคำ และอำเภอลำปลายมาศ) และ
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ของจังหวัดบุรรีัมย์ ปี 2560 ได้รับรายงานการพบเช้ือโรคพิษสนุัขบา้ในสัตว์ จำนวน 
49 หัว (สุนัข 37 หัว แมว 6 หัว กระบือ 3 หัว และโค 3 หัว) ในพื้นที่ 15 อำเภอ คือ อำเภอเมือง กระสัง นางรอง 
หนองกี่ ละหานทราย ประโคนชัย ลำปลายมาศ บ้านกรวด ปะคำ พลับพลาชัย ห้วยราช ชำนิ บ้านใหม่ไชยพจน์  
โนนดินแดง และเฉลิมพระเกียรติ คิดเป็น ร้อยละ 65.21 ปี 2561 ได้รับรายงานการพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 
จำนวน 24 หัว ในพื้นที่ 12 อำเภอ คือ อำเภอกระสัง เฉลิมพระเกียรติ นางรอง นาโพธิ์ โนนดินแดง พลับพลาชัย 
พุทไธสง เมือง ละหานทราย ลำปลายมาศ สตึก และหนองหงส์ คิดเป็นร้อยละ 52.17 ถึงแม้จะมีจำนวนที่ลดลงแต่ก็
แสดงให้เห็นว่าจังหวัดบุรีรัมย์ยังคงมีการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในสัตว์ กระจายในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เขต
สาธารณะ เขตเทศบาล และแหล่งท่องเที่ยว โดยผู้ที่สัมผัสสตัว์ที่ติดเช้ือต้องได้รบัการฉีดวัคซีนป้องกนัโรคพิษสนุัขบา้
ทำให้สูญเสียงบประมาณจำนวนมาก  
 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดบุรีรัมย์จึงมีการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวดับุรีรัมย์ 
สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายในปี พ.ศ. 2560 – 2563 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการศึกษารูปแบบการสร้างความร่วมมือด้านการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้
แนวคิด“สุขภาพหนึ่งเดียว” ในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2558(1) พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง
และป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่โดยเน้นที่การมีส่วนร่วมของชุมชน ทำให้ประชาชนมีการตื่นตัวมากขึ้น 
การควบคุมโรคในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน เนื่องจากมีการข้ึนทะเบียนสัตว์ การฉีดวัคซีนในสัตว์ครอบคลุมมาก
ขึ้น และสอดคล้องกับการดำเนินการตามรูปแบบการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ท่องเที่ยวระหว่าง
ชายแดนจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 2558(2)  
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แนวทางการวิเคราะห์ ข้อมลู 5 มิต ิ
 มิติที่ 1 ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก 

• การทบทวนความรู้เรื่องโรคและธรรมชาติของการเกิดโรค  
• ข้อมูลการแพร่ระบาดในสัตว์ที่เป็นรังโรค และจำนวนสัตว์เลี้ยงที่เป็นกลุ่มเสี่ยง (สุนัข แมว โค กระบือ 

หมู) 
• ข้อมูลสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550 – 2561 
• ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนในสุนัขและแมว เพื่อป้องกันโรคในประชากรสัตว์ 

 มิติที่ 2 ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง (Risk factor & Behavioral risk) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก 
• ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าและการได้รับวัคซีนป้องกันโรค จากระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ร .36 

จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558-2561  
• การสำรวจ KAP Survey โดยใช้ข้อมูลจากรายงานการสอบสวนโรค 

 มิติที่ 3 การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program Response) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก 
• โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดบุรีรัมย์ ตามพระราชปณิธานฯ 
• การป้องกันและสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (Rabies Free Zone) 
• ขับเคลื ่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าผ่านกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด ตาม

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
• ความเพียงพอของวัคซีนในคนและสัตว์กรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน จังหวัดบุรีรัมย์  
• การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

 มิติที่ 4 การเจ็บป่วยและการเสียชีวิต (Morbidity/Mortality) 
• สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าได้จากฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรค รง. 506 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

บุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2551 – 2561 
• ข้อมลูผูเ้สียชีวิต จากการทบทวนรายงานสอบสวนโรคพษิสุนขับ้าในจงัหวัดบุรรีัมย์ ปพี.ศ. 2551–2561 

 มิติที่ 5 เหตุการณ์ที่ผิดปกติ (Event-based)  
• เฝ้าระวังผู้ป่วยโรค Encephalitis เสียชีวิต ทุกราย  
• การเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่ประชาชนสัมผัสสัตว์และบริโภคสัตว์ที่ติดเช้ือพิษสุนัขบ้า จังหวัดบุรีรัมย์  

ตารางที่ 1 ข้อมูลทีส่ำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเฝ้าระวัง 5 มิติ โรคพิษสุนัขบ้า 
risk Prevention Health outcome 

Determinant Behaviors Program response Morbidity/Mortality Event-based 

1.การทบทวนความรู้
เรื่องโรคและธรรมชาติ
ของการเกิดโรค 
2.ข้อมูลการแพร่ระบาด
ในสัตว์ที่เป็นรังโรค และ
จำนวนสัตว์เลี้ยงที่เป็น
กลุ่มเสี่ยง (สุนัขแมวโค 
กระบือ หมู) 

1.ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัข
บ้าและการได้รับวัคซีน
ป้องกันโรค 
2.KAP Survey จาก
การลงพื้นที่สอบสวน
โรค 

1.โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า จังหวัดบุรีรัมย์
ตามพระราชปณิธานฯ 
2.แผนการป้องกันและ
สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว์ (Rabies 
Free Area) 

1.สถานการณ์โรคพิษ
สุนัขบ้า  
2.ข้อมูลผู้เสียชีวิตจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 

1.เฝ้าระวังผู้ป่วย
โรค 
Encephalitis 
เสียชีวิต ทุกราย  
2.การเฝ้าระวัง
เหตุการณ์ที่
ประชาชนสัมผัส
สัตว์และบริโภค
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risk Prevention Health outcome 

Determinant Behaviors Program response Morbidity/Mortality Event-based 

3.ข้อมูลสถานการณ์โรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว์ของ
ประเทศไทย พ.ศ.
2550– 2561 
4. ความครอบคลุมการ
ฉีดวัคซีนในสุนัขและ
แมว เพื่อป้องกันโรคใน
ประชากรสัตว์ 

3.ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้า
ผ่านกลไกคณะกรรมการ
โรคติดต่อระดับจังหวัด
บุรีรัมย์  
4. ความเพียงพอของ
วัคซีนในคนและสัตว์กรณี
ปกติและกรณีฉุกเฉิน 
จังหวัดบุรีรัมย์  
5.การบังคับใช้กฎหมายที่
เก่ียวข้องในการควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

สัตว์ที่ติดเชื้อพิษ
สุนัขบ้า จังหวัด
บุรีรัมย์  

แหล่งข้อมูล 

1.สำนักระบาด 
วิทยาและหนังสือ คู่มือ
ต่างๆ 
2.ระบบสารสนเทศเพื่อ
การเฝ้าระวังโรคพิษสุนัข
บ้า (Thai Rabies Net) 
3.กรมปศุสัตว์ 

1.ระบบรายงานผู้
สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า 
ร.36  
2.รายงานสอบสวน
โรค 
 

ข้อ 1–4 รายงานประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์/ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดบุรีรัมย์ 
5.องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์และ
ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรค 
รง. 506 สสจ. บุรีรัมย์ 
2.รายงานสอบสวนโรค
พิษสุนัขบ้าในจังหวัด
บุรีรัมย์  
 

1.ฐานข้อมูลเฝ้า
ระวังโรค รง. 506 
ของ สสจ.บุรีรัมย์ 
2.Sport report 
 

ผลการวิเคราะห์ 
1. ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants)  
 โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อที่มีอันตรายร้ายแรงจากสัตว์เลีย้งลูกด้วยนมมาสู่คน เมื่อมีอาการของโรคแล้วไม่
มีทางรักษาได้ (3,4) 
  1.1 เชื้อก่อโรคในคน 
   สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า (Rabies virus) ซึ่งจัดอยู่ในตระกูล (Family) Rhabdoviridae 
สกุล (Genus) Lyssavirus, ใน Rabies virus ยังแบ่งย่อยออกเป็นอีก 7 สายพันธุ์ (serotype) แยกย่อยได้ดังนี้ 
Typical Rabies, Lagos Bat virus, Mokola virus, Durenhage virus, EBL (European Bat Lyssavirus), EBL2 
และ ABL (Australian Bat Lyssavirus)  
   วิธีการติดต่อ เช้ือไวรัสในน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านแผลกัด ข่วน หรืออาจเข้าทางแผล
ซึ่งยังไม่หาย รอยถลอกขีดข่วนบนร่างกาย ถึงแม้แยกเช้ือไวรัสนี้ได้จากน้ำลายผู้ป่วย แต่ไม่เคยมีรายงานการติดต่อ
โดยตรงระหว่างคนถึงคน  
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   ระยะฟักตัว  
 
  
 
 
 
 
 

- สุนัข ประมาณ 3-8 สัปดาห์ หรือมักไม่เกิน 6 เดือน  - แมว ประมาณ 18 วัน 
- ม้า ประมาณ 3 สัปดาห์ – 3 เดือน    - โค ประมาณ 13 วัน 
- สุกร ประมาณ 3 สัปดาห์     

**หลังจากแสดงอาการ จะตายภายใน 10 วัน 

   ระยะติดต่อ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดสามารถแพร่เชื้อได้ โดยอาจพบเชื้อในน้ำลายประมาณ 3-5 
วัน ก่อนปรากฏอาการ  
   อาการในคน อาการนำ ได้แก่ ไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ชา และเจ็บ
เสียวบริเวณแผลที่ถูกสัตว์กัดรวมทั้งบริเวณใกล้เคียง คันอย่างรุนแรงที่แผลถึงแม้แผลจะหายดีแล้ว และคันตามลำตัว 
   การรักษา ไม่มีวิธีรักษาเฉพาะ มีแต่เพียงรักษาประคับประคอง และรักษาตามอาการ ถ้าแสดงอาการ
แล้วผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกรายกรณีผู้สัมผัสโรคที่ยังไม่มีอาการ ให้ดูแลตาม “คู่มือการให้ภูมิคุ้มกันป้องกันโรคของ
กระทรวงสาธารณสุข” 

1.2 การแพร่ระบาดในสัตว์ท่ีเป็นแหล่งรังโรคพิษสุนัขบ้า 
   1.2.1 อาการในสัตว์  
    หลังจากที่สัตว์ได้รับเชื้อเข้าไปแล้ว โดยทั่วไปในสุนัขจะอยู่ระหว่าง 3-8 สัปดาห์ ระยะฟักตัวของ
โรคนี้จะเร็วขึ้นหรือช้าลง ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของบาดแผลและตำแหน่งของบาดแผลที่เชื้อเข้าสู่ร่างกาย  โดย
อาการของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ คือ 

1) อาการนำ (Prodromal Phase) เป็นอาการเปลี ่ยนแปลงอุปนิสัยและพฤติกรรมที่เคย
เป็นอยู่ไปในทางที่ตรงกันข้ามกับปกติ ถ้าเป็นสุนัขที่เคยร่าเริงแจ่มใสชอบคลุกคลีเคล้าเคลียกับเจ้าของ มักจะมี
อาการหงุดหงิด หลบซุกซ่อนตัวอยู่ตามมุมมืดต่างๆ สุนัขจะแสดงอาการระยะเริ่มแรกนี้ 2-3 วัน 

2) อาการระยะตื ่นเต้น (Excitative Phase) จะมีอาการลุกลี ้ลุกลนกระวนกระวายมากข้ึน 
ต่อมาจะเกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการเคี้ยวและการกลืน ทำให้ลิ้นห้อยออกนอกปากน้ำลายไหล ระยะ
ต่อมาลำตัวจะแข็ง หางตก ขาหลังเริ่มอ่อนเปลี้ย ซึ่งเป็นอาการที่เริ่มเข้าสู่ระยะอัมพาต สุนัขจะแสดงอาการระยะ
ตื่นเต้นอยู่ 1-7 วัน 

3) อาการระยะอัมพาต (Paralysis Phase) เมื่อเริ่มแสดงอาการขาหลังอ่อนเปลี้ยแล้ว ในที่สุด
จะล้มลงลุกไม่ได้ ทำให้ตายด้วยการเกิดอัมพาตของระบบหายใจ ทั้ง 3 ระยะดังกล่าวนี้ ตั้งแต่เริ่มสังเกตเห็นอาการ
มักอยู่ได้ไม่เกิน 10 วัน สุนัขที่แสดงอาการระยะตื ่นเต้นชัดเจน มักเรียกกันว่า “บ้าแบบดุร้าย” หรือ Furious 
Rabies” ซึ่งเป็นอาการที่พบเห็นได้มากกว่า “บ้าแบบซึม หรือ Dumb Rabies” 

ระยะฟักตัว (3 สัปดาห์ – 6 เดือน) 

   

รับเชื้อ แสดงอาการและแพร่เชื้อ (10 วัน) 

แพร่เชื้อทางน้ำลายก่อนแสดงอาการ 
(1-7 วัน) 
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การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังโรค 5 กลุ่มโรค 5 มิติ เขตสุขภาพท่ี 9 นครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562 

   1.2.2 สัตว์กลุ่มเสี่ยงจากข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies 
Net) ของกรมปศุสัตว์ 
    ระดับประเทศ ในปี 2559 และ 2560 มีการเพิ ่มขึ ้นของสัตว์ไม่มีเจ้าของ  ร้อยละ 0.22,0.73 
ตามลำดับ และในปี 2561 มีการลดลงของสัตว์ไม่มีเจ้าของ ร้อยละ 0.44 อาจเนื่องจากมีการจัดการปัญหาและการ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเข้มข้นข้ึน แบ่งประเภทได้ ดังนี้(5)  
ตารางที่ 2 จำนวนสุนัขและแมว ระดับประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2561  

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

โดยมีข้อมูลสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฉีดวัคซีน ทั้งหมดจำนวน 945,971 ตัว คิดเป็นร้อยละ 16.97 ของ
จำนวนสัตว์ข้ึนทะเบียนทั้งหมด 5,573,021 ตัว ทั้งนี้ มีการรายงานการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจหาเช้ือพิษสุนัขบ้าในปี 
2561 ทั้งสิ้นจำนวน 9,627 ตัวอย่าง ผลการตรวจยืนยันเป็นผลบวก จำนวน 1,474 ตัว คิดเป็นร้อยละ 15.3 ซึ่งจะ
พบในสุนัขสูงสุด ร้อยละ 87.18 (1,285) โค ร้อยละ 8.01 (118) แมว ร้อยละ 3.46 (51) กระบือ ร้อยละ 1.02 (15) 
โดยจะพบหัวบวกในสัตว์ที่มีเจ้าของสูงสุด จำนวน 1,184 ตัว คิดเป็นร้อยละ 80.33 (1,184/1,474) รองลงมาคือ 
สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ จำนวน 505 ตัว คิดเป็นร้อยละ 34.26 (505/1,474) 
    จังหวัดบุรีรัมย์ จากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) 
จังหวัดบุรีรมัย์เป็นจงัหวัดที่มีประชากรสตัว์ (สุนัข – แมว) สูงสุดในประเทศ จำนวนสัตว์ป ี2558 ไม่พบรายงานสตัว์ไม่
มีเจ้าของ ปี 2559 – 2561 พบรายงานสัตว์ไม่มีเจ้าของ 85 ตัว (สุนัข 82 ตัว, แมว 3 ตัว) 648 ตัว (สุนัข 341 ตัว, 
แมว 307 ตัว) และ 3,465 ตัว (สุนัข 2,527 ตัว, แมว 938 ตัว) ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนทุกๆ ปี  
   1.2.3 จำนวนประชากรสุนัขและแมว จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 – 2561 
    จากการสำรวจโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าในปี 2561 มีการขึ้นทะเบียนสุนัขและ
แมว จำนวน 347,952 ตัว ซึ่งมีการเพิ่มข้ึนของประชากรสุนัขและแมวถึงร้อยละ 32.52 (ตารางที่ 3)  

ตารางที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานจำนวนสุนัขและแมว จังหวัดบุรรีัมย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 – 2561 
ปี จำนวนสุนขัและแมว (ตัว) ร้อยละการเพ่ิมประชากร 

2550 191,682 2.01 
2551 202,812 5.49 
2552 213,724 5.11 
2553 204,722 -4.40 
2554 247,044 17.13 
2555 285,160 13.37 

สุนัข แมว 
ปี มีเจ้าของ ร้อยละ ไม่มีเจ้าของ ร้อยละ มีเจ้าของ ร้อยละ ไม่มีเจ้าของ ร้อยละ 

2558 1,381,159 100.00 0 0.00 5,199 100.00 0 0.00 
2559 1,574,663 99.78 82 0.22 436,503 99.63 1,635 0.37 
2560 3,109,667 99.27 23,014 0.73 945,510 98.84 11,137 1.16 
2561 4,219,349 99.56 18,807 0.44 1,325,832 99.32 9,033 0.68 
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การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังโรค 5 กลุ่มโรค 5 มิติ เขตสุขภาพท่ี 9 นครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562 

ปี จำนวนสุนขัและแมว (ตัว) ร้อยละการเพ่ิมประชากร 
2556 232,512 -22.64 
2557 245,459 5.27 
2558 222,109 -10.51 
2559 250,784 11.43 
2560 234,793 -6.81 
2561 347,952 32.52 

   ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 1.2.4 พ้ืนท่ีเสี่ยง หมายถึงพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีอยู่ในอำเภอและตำบลของอำเภอเสี่ยง ดังนี้(5) 
    ระดับอำเภอ อำเภอเสี่ยง หมายถึง พื้นที่ที่สัตว์ตรวจพบเช้ือพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 
31 ธันวาคม 2561 (รูปที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

    ระดับตำบล ตำบลเสี่ยง หมายถึง ตำบลที่พบหัวบวก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2561 
โดยจากการรายงาน ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดบุรีรัมย์(5) พบหัวบวก ทั้งสิ้นจำนวน 24 หัว จาก 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ
กระสัง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอนางรอง อำเภอนาโพธ์ิ อำเภอโนนดินแดง อำเภอพลับพลาชัย อำเภอพุทไธสง 
อำเภอเมือง อำเภอละหานทราย อำเภอลำปลายมาศ อำเภอสตึก และอำเภอหนองหงส์ คิดเป็นร้อยละอำเภอที่พบ
โรคในสัตว์ เท่ากับ 52.17 และคิดเป็นร้อยละของตำบลที่พบโรคในสัตว์ เท่ากับ 11.79  
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ตารางที่ 5 ตำบลเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า จงัหวัดบรุีรมัย์ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561) 
พื้นที่/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

อ.กระสัง   2          2 
ต.กระสัง   1          1 
ต.บ้านปรือ   1          1 

อ.เฉลิมพระเกียรติ         1    1 
ต.ตาเป๊ก         1    1 

อ.นางรอง          1   1 
ต.นางรอง          1   1 

อ.นาโพธ์ิ 1            1 
ต.นาโพธ์ิ 1            1 

อ.โนนดินแดง 1            1 
ต.โนนดินแดง 1            1 

อ.พลับพลาชัย 1            1 
ต.จันดุม 1            1 

อ.พุทไธสง        1     1 
ต.พุทไธสง        1     1 

อ.เมือง  1  4 1      2 2 10 
ต.กระสัง    1         1 
ต.กลันทา    1         1 
ต.ชุมเห็ด           1  1 
ต.ในเมือง  1           1 
ต.บัวทอง           1  1 
ต.บ้านบัว    1         1 
ต.ลุมปุ๊ก     1       1 2 
ต.สะแกซำ    1         1 
ต.อิสาณ            1 1 

อ.ละหานทราย        1 1    2 
ต.โคกว่าน        1      
ต.สำโรงใหม่         1     

อ.ลำปลายมาศ        1     1 
ต.หนองกระทิง        1     1 

อ.สตึก 2            2 
ต.ร่อนทอง 1            1 
ต.เมืองแก 1            1 

อ.หนองหงส์          1   1 
ต.ไทยสามัคคี          1   1 

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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  1.3. ข้อมูลสถานการณ์โรคพิษสุนัขบา้ในสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ.2550 – 2561 
   ดำเนินการส่งตัวอย่างเพื่อส่งตรวจในกรณีสงสัยเชื้อรวมถึงการตรวจพบหัวบวกพบมากถึงร้อยละ 
12.97 (รูปที่ 2) และในปี 2561 จังหวัดบุรีรัมย์ส่งตรวจตัวอย่างทั้งสิ้น 185 ตัวอย่าง พบหัวบวก จำนวน 24 หัว ดัง
ตารางที่ 4(5) 

รูปที่ 2 ร้อยละการตรวจพบหัวบวกในตัวอย่างสง่ตรวจ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่ปี 2550 – 2561 

 
ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์  

   จากการศึกษาของอรวิรุฬห์ สการะเศรณี (2559)(6) พบว่าต้ังแต่ปี 2556 - 2558 ผลการดำเนินงานที่
ผ่านมาโดยกรมปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสถานพยาบาลสัตว์ทั่วประเทศ มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวเฉลี่ย 4,838,592 ตัวต่อปี ซึ่งในปี 2558 พบว่าปริมาณการฉีดวัคซีนลดลงจากปี 2557 
ทั้งนี้อาจเกิดจากปัญหาการท้วงติงจากสำนักงานตรวจงบประมาณแผ่นดิน (สตง.) ในด้านบทบาทหน้าที่ของท้องถ่ิน
ในการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้ท้องถ่ินระงับงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อวัคซีน 
แต่ในปีงบประมาณ 2561 กรมปศุสัตว์ได้รายงานความก้าวหน้าในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดวัคซี น
ให้แก่สุนัข-แมว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินและกรมปศุสัตว์ ที่ตั้งเป้าหมายไว้ 8.24 ล้านตัว (ร้อยละ 80) ได้มีการดำเนินการแล้ว 8,422,305 ตัว 
โดยการฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในรัศมี 5 กม. ได้ร้อยละ 100 สำหรับการผ่าตัดทำหมันซึ่งมีเป้าหมาย 300,000 ตัว 
มีการดำเนินการแล้วจำนวน 288,197 ตัว 

ตารางที่ 4 สถานการณ์โรคในสัตว์ จังหวัดบุรรีัมย์ เปรียบเทยีบกับสถานการณ์ระดับประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
– 31 ธันวาคม 2561  

หัวข้อ ประเทศ บุรีรัมย ์
จำนวนการส่งตัวอย่าง 9,627 185 
ผลตรวจยืนยันพบเช้ือ 1,474 24 
ร้อยละที่พบการตรวจยืนยัน 15.31 12.97 
สุนัข (ร้อยละ) 82.56  87.50  
แมว (ร้อยละ)  5.52 4.17 
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หัวข้อ ประเทศ บุรีรัมย ์
แพะ (ร้อยละ) 0.18 4.17 
โค (ร้อยละ) 9.61 4.17 
มีเจ้าของ (ร้อยละ)  56.31 33.33 
ไม่มีเจ้าของ (ร้อยละ)  34.26 62.50 
ไม่ทราบประวัติว่ามีเจ้าของ (ร้อยละ)  9.43 4.17 
ฉีดวัคซีน (ร้อยละ)  14.21 8.33 
ไม่ได้ฉีดวัคซีน (ร้อยละ) 39.09 25.00 
ไม่ทราบ 46.70 66.67 

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 1.4 ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนในสุนขัและแมว เพ่ือปอ้งกันโรคในประชากรสัตว์ 
  จากข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ในการสำรวจสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2561 ทำ
ให้จังหวัดบุรีรัมย์มีการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน ตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยจังหวัดบุรีรัมย์มีความครอบคลุมสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า เกินร้อยละ 80 ตั้งแต่ปี 2551- 2557 แต่ปี 2558 ลดลงเหลือ ร้อยละ24.63 ทั้งนี้อาจเกิดจากปัญหาการ
ท้วงติงจากสำนักงานตรวจงบประมาณแผ่นดิน (สตง.) ทำให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์อย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน แต่ในปี 2561 ได้รับสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัคซีนจากโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ทำให้ความครอบคลุมสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 80.03 (รูปที่ 3)(5)  

รูปที่ 3 ร้อยละความครอบคลุมจำนวนสุนัขและแมวที่ได้รบัการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จงัหวัดบรุีรมัย์ 
ตั้งแต่ปี 2550 – 2561 

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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ตารางที่ 5 ข้อมูลสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขับ้า จงัหวัดบรุีรมัย์ ปี 2561 

จังหวัด/อำเภอ  

มีเจ้าของ ไม่มีเจ้าของ 

ไม่เคยฉีด  
เคยฉีดครั้งล่าสุด รวมมี

เจ้าของ 
ฉีด

วัคซีน 
ไม่ฉีด
วัคซีน 

รวมไม่มี
เจ้าของ ไม่ถึง 1 ปี เกิน 1 ปี รวมเคยฉีด 

บุรีรัมย์ 126,948 24,670 1,939 40,654 167,602 1,000 774 1,774 

กระสัง 11,037 474 678 2,057 13,094 331 116 447 

คูเมือง 3,567 0 0 51 3,618 0 0 0 

แคนดง 3,668 2,527 0 2,527 6,195 39 0 39 

เฉลิมพระเกียรติ 6,665 1,979 0 2,417 9,082 66 0 66 

ชำนิ 1,381 0 2 2 1,383 0 0 0 

นางรอง 13,027 153 78 3,829 16,856 45 95 140 

นาโพธ์ิ 3,055 1 87 205 3,260 0 0 0 

โนนดินแดง 6,956 298 4 302 7,258 0 0 0 

โนนสุวรรณ 1,652 663 136 799 2,451 48 2 50 

บ้านกรวด 4,040 181 23 204 4,244 0 0 0 

บ้านด่าน 1,248 1,620 416 2,036 3,284 0 0 0 
บ้านใหม่ไชยพจน์ 1,204 0 1 1 1,205 0 0 0 
ประโคนชัย 8,851 1,274 317 6,388 15,239 221 501 722 
ปะคำ 5,277 2,426 0 2,426 7,703 90 23 113 
พลับพลาชัย 1,383 0 0 0 1,383 0 0 0 
พุทไธสง 4,159 2,653 49 2,702 6,861 0 0 0 
เมืองบุรีรัมย์ 8,254 3,611 17 6,136 14,390 82 37 119 
ละหานทราย 8,329 1,878 0 1,878 10,207 0 0 0 
ลำปลายมาศ 9,691 1,674 80 1,754 11,445 3 0 3 
สตึก 8,931 2,197 49 2,254 11,185 75 0 75 
หนองก่ี 6,544 311 0 359 6,903 0 0 0 
หนองหงส์ 4,522 696 2 2,086 6,608 0 0 0 
ห้วยราช 3,507 54 0 241 3,748 0 0 0 
รวมทั้งหมด 126,948 24,670 1,939 40,654 167,602 1,000 774 1,774 

 ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

2. พฤติกรรมเสี่ยง (Behavioral Risk)  
 2.1 ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าและการได้รับวัคซีนป้องกันโรค  
  จากระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) ปี 2558–2561(8) พบผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้ามีแนวโน้ม
สูงข้ึน (ตารางที่ 6) โดยในปี 2561 มีจำนวนผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า 23,006 ราย มีผู้สัมผัสโรคแต่มารับวัคซีนไม่ครบ 
เนื่องจากไม่ประสงค์จะฉีดต่อหรือติดตามมารับวัคซีนไม่ได้ จำนวน 1,069 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.65 ของผู้เข้ารับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั ้งหมดในปี 2561 โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–31 ธันวาคม 2561 จังหวัด
บุรีรัมย์มีผู้สัมผสัโรคจำนวนทั้งสิน้ 15,346 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 46–55 ปี จำนวน 2,366 ราย คิดเป็นร้อยละ 
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15.42 และสัตว์ที่เป็นสัตว์นำโรคได้แก่ สุนัขและแมว ซึ่งมีมากถึง 10,731, 3,685 คิดเป็นร้อยละ 69.93 และ 24.01 
ตามลำดับ(ตารางที่ 7) (8) แต่อย่างไรก็ตาม ร.36 เป็นระบบฐานข้อมูลที่เกิดจากการกรอกข้อมูลโดยความสมัครใจ 
ยังไม่ครอบคลุมทุกสถานบริการสาธารณสุข แต่ก็สามารถนำข้อมูลบางข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ภาพรวมได้ 

ตารางที่ 6 จำนวนผู้มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558 – 2561 

ปี ผู้สัมผสัโรค (คน) 
มารับวัคซนี 

ครบโด๊ส ร้อยละ ไม่ครบโดส๊ ร้อยละ 
2558 8,040 6,889 85.7 1,151 14.3 
2559 11,457 10,457 87.5 1,434 12.5 
2560 17,997 16,071 89.3 1,929 10.7 
2561 23,006 21,937 95.4 1,069 4.65 

ที่มา : ร.36 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละของผู้สมัผสัโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดบุรรีัมย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
2561 จำแนกตามข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลท่ัวไป จำนวน (n=15,346) ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 7,495 48.84 
หญิง 7,851 51.16 

กลุ่มอายุ 
ต่ำกว่า 1 ปี 35 0.23 
1-5 ป ี 2,260 14.73 
6-10 ป ี 1,756 11.44 
11-15 ปี 1,133 7.38 
16-25 ปี 1,268 8.26 
26-35 ปี 1,176 7.66 
36-45 ปี 1,721 11.21 
46-55 ปี 2,366 15.42 
56-65 ปี 1,968 12.82 
66 ปีขึ้นไป 1,663 10.84 

อาชีพขณะสัมผัสโรค 
นักเรียน นักศึกษา 3,727 24.29 
ในปกครอง 2,102 13.70 
เกษตร ทำนา ทำสวน 5,275 34.37 
ข้าราชการ 548 3.57 
รับจ้าง (เช่น พนักงานบริษัท/ดารา/นักแสดง ฯลฯ) 2,493 16.25 
ค้าขาย 275 1.79 
แม่บ้าน 615 4.01 
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ข้อมูลท่ัวไป จำนวน (n=15,346) ร้อยละ 

ประมง 1 0.01 
นักบวช / ภิกษุสามเณร 115 0.75 
อาสาสมัครฉีดวัคซีนสุนัข 2 0.01 
อ่ืนๆ 193 1.26 

ลักษณะการสัมผัส (n=11,515) 
ถูกกัด 

มีเลือดออก 10,902 70.27 
ไม่มีเลือดออก 1,890 12.18 

ถูกข่วน 
มีเลือดออก 1,393 8.98 
ไม่มีเลือดออก 584 3.76 

ถูกเลีย / ถูกข่วน 
ที่มีแผล 152 0.98 
ที่ไม่มีแผล 476 3.07 

กินอาหารดิบหรือดื่มน้ำที่สัมผัสเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 99 0.64 
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า (pre-exposure prophylaxis) 19 0.12 

ชนิดสัตว์ที่สัมผัส  
สุนัข 10,731 69.93 
แมว 3,685 24.01 
ลิง 18 0.12 
ชะนี 1 0.01 
หนู 406 2.65 
อ่ืนๆ 311 9.93 
ไม่ทราบ  6 0.04 

อายุสัตว์ 
น้อยกว่า 3 เดือน 871 5.68 
3-6 เดือน 1,204 7.85 
6-12 เดือน 1,343 8.75 
มากกว่า 1 ปี 6,040 39.36 
ไม่ทราบ 5,700 37.14 

สถานภาพของสัตว์ 
มีเจ้าของ 12,782 83.29 
ไม่มีเจ้าของ 1,489 9.70 
ไม่ทราบ 887 5.78 
ไม่ระบุ 188 1.23 

ประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 
ไม่ทราบ 7,029 45.80 
ไม่เคยฉีด 4,540 29.58 
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ข้อมูลท่ัวไป จำนวน (n=15,346) ร้อยละ 

เคยฉีด 1 ครั้ง 1,498 9.76 
เคยฉีด 1 ครั้งสุดท้าย 2,040 13.29 
ไม่ระบุ 188 1.23 

การล้างแผลก่อนพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ไม่ได้ล้าง 2,336 15.22 
ล้าง 12,837 83.65 
ไม่ระบุ 173 1.13 

วิธีการล้างแผล 
น้ำ 1,311 10.34 
น้ำและสบู่ / ผงซักฟอก 11,288 89.04 
อ่ืนๆ 79 0.62 

การใส่ยาฆ่าเชื้อก่อนพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ไม่ได้ใส่ยา 12,336 80.39 
ใส่ยา 2,610 17.01 
ไม่ระบุ 400 2.61 

ชนิดยาที่ใส่ฆ่าเชื้อ 
สารละลายไอโอดีนที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น โพวิดีน เบตาดีน  1,798 11.72 
ทิงเจอร์ไอโอดีน แอลกอฮอล์ 769 5.01 
อ่ืนๆ 43 0.28 

ประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ไม่เคยฉีดหรือเคยฉีดน้อยกว่า 3 เข็ม 13,053 85.06 
เคยฉีด 3 เข็มหรือมากกว่า 2,291 14.93 

ที่มา: ระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 2.2 การสำรวจ KAP Survey โดยใชข้้อมูลจากการรายงานสอบสวนโรค จำนวน 3 เหตุการณ์  
  เหตุการณ์ที่ 1 การสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าในโค และการบริโภคเนื้อโคที่ตรวจพบเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า 
ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559 ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 
2559(9) จากการสำรวจความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าจากโคที่มีเชื้อ จำนวน 278 
ราย พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าจากโคที่มีเชื้อมีความรู้ในระดับปานกลาง  186 ราย (ร้อยละ 
66.90) รองลงมามีความรู้ในระดับน้อย 80 ราย (ร้อยละ 28.87) และมีความรู้ในระดับดี 14 ราย (ร้อยละ5.23)  

ตารางที่ 8 ระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม เรื่องโรคพษิสุนัขบ้าในกลุม่เสี่ยงผู้สมัผสัโรคพิษสุนัขบ้า จากโคที่มี
เช้ือโรคพิษสุนัขบ้า 

เกณฑ ์ จำนวน (ราย) ร้อยละ 
ดี 14 5.23 

ปานกลาง 186 66.90 
น้อย 80 28.87 
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  เหตุการณ์ที่ 2 การบริโภคเนื้อโคที่ตรวจพบเช้ือโรคพิษสุนัขบ้า และการสัมผัสสุนัขที่ตรวจพบเช้ือโรคพิษ
สุนัขบ้าตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที ่ 13 เมษายน 2559–17 พฤษภาคม 2560(10) มีผู ้ถูก
สัมภาษณ์ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม เรื่องโรคพิษสุนัขบ้ามีจำนวน 145 ราย จากผู้สัมผัสทั้งหมด 145 ราย คิด
เป็นร้อยละ 100 อายุเฉลี่ยของผู้ถูกสัมภาษณ์ 42.56 ปี (อายุต่ำสุด 18 ปี สูงสุด 90 ปี) เป็นเพศชาย 93 ราย (ร้อย
ละ 64.13) เพศหญิง 52 ราย (ร้อยละ 38.87) พบว่า ในข้อคำถามเชิงลบผู้ถูกสัมภาษณ์ ยังคิดว่าสัตว์ที่มีเช้ือโรคพิษ
สุนัขบ้าจะมีอาการ น้ำมูกไหล ถ่ายอุจจาระเหลว และการกินเนื้อสัตว์ที่ป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าทั้งแบบดิบและ
แบบสุก ไม่ทำให้ติดเช้ือโรคพิษสุนัขบ้า มากที่สุด ร้อยละ 68.3 รองลงมา เมื่อท่านพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข 
วัว ควาย หมู ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ท่านจะนำมาประกอบอาหารเพือ่รับประทาน ร้อยละ 62.8 และข้อคำถามเชิง
บวกผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ทราบว่าหากพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น วัว ควาย หมู มีอาการ เซื่องซึม หรือ น้ำลาย
ฟูมปาก ดุร้ายผิดปกติ ต้องรีบแจ้งปศุสัตว์หรือผู้ใหญ่บ้านทันทีอีกทั้งการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
เช่น สุนัข วัว ควาย หมู แมว สามารถป้องกันเช้ือโรคพิษสุนัขบ้าได้ และเมื่อถูกสุนัขหรือแมว กัด ข่วน เลีย ต้องรีบ
ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆครั้ง เช็ดบาดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือ แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที มากที่สุด ร้อยละ 
100 รองลงมา โรคพิษสนุัขบ้าสามารถป้องกันได้โดยฉีดวัคซีน และโรคพิษสุนัขบ้า รักษาไม่หาย ตายลูกเดียว ร้อยละ 
94.5 โดยผลการศึกษาเชิงวิเคราะห์ พบว่า ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง กลุ่มเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับบริการ
ฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์มากกว่ากลุ่มเสี่ยงสูง 8.62 เท่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต(ORadj=8.62; 95% CI=1.01-
75.24, p-value =0.050) 
  เหตุการณ์ที่ 3 การสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าในกระบือ และสุนัขกรณีการบริโภคเนื้อกระบือที่ตรวจพบเช้ือ
โรคพิษสุนัขบ้า ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีร ัมย์ ปี 2560 ระหว่างวันที ่ 9 เมษายน 2560 –14 
กรกฎาคม 2560(11) มีผู้ถูกสัมภาษณ์ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม เรื่องโรคพิษสุนัขบ้ามีจำนวน 200 ราย จากผู้
สัมผัสทั้งหมด 246 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.3 อายุเฉลี่ยของผู้ถูกสัมภาษณ์ 45.2 ปี (อายุต่ำสุด 18 ปี สูงสุด 87 ปี) 
เป็นเพศชาย 135 ราย (ร้อยละ 67.5) เพศหญิง 65 ราย (ร้อยละ 32.5) พบว่า ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม เรื่อง
โรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าจากกระบือที่มีเช้ือ ก่อนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ในข้อคำถามเชิงลบผู้ถูกสัมภาษณ์ ยังคิดว่าสัตว์ที่มีเช้ือโรคพิษสุนัขบ้าจะมีอาการ น้ำมูกไหล ถ่ายอุจจาระเหลว 
มากที่สุด ร้อยละ 70.5 และข้อคำถามเชิงบวกผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ทราบว่าโรคพิษสุนัขบ้าสามารถป้องกันได้โดย
ฉีดวัคซีน มากที่สุด ร้อยละ 89.0 สำหรับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มเสีย่งผูส้ัมผัสโรค
พิษสุนัขบ้าจากกระบือที่มีเช้ือ ภายหลังการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พบว่า ในข้อคำถามเชิงลบผู้ถูก
สัมภาษณ์ ยังคิดว่าสัตว์ที่มีเช้ือโรคพิษสุนัขบ้าจะมีอาการ น้ำมูกไหล ถ่ายอุจจาระเหลว มากที่สุด ร้อยละ 45.0 และ
ข้อคำถามเชิงบวกผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ทราบว่าหากพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น วัว ควาย หมู มีอาการ เซื่องซึม 
หรือ น้ำลายฟูมปาก ดุร้ายผิดปกติ ต้องรีบแจ้งปศุสัตว์หรอืผู้ใหญบ่้านทันท ีมากที่สุด ร้อยละ 98.5 โดยผลการศึกษา
เชิงวิเคราะห์ พบว่า ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง กลุ่มผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าจากกระบือที่มีเช้ือ ภายหลังจากการ
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า มากกว่าก่อนการ
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t= 5.979 ,p-value 
=0.001) 
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3. การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program Response) 
 3.1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขับ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
  ด้วยพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
ที่มีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย จึงมีการจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ มีแผนยุทธศาสตร์ที่มีวิสัยทัศน์ที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2562 
โดยมีพันธกิจที่สำคัญ คือการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในสัตว์ พัฒนาศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดให้มี
มาตรฐาน พัฒนาแนวทางการควบคุมป้องกัน และการดูแลโรคพิษสุนัขบ้านในคน ร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
ส่งเสริมและผลกัดันให้ชุมชน ท้องถ่ินมีบทบาทในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับประชาชน พัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าและการบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีระบบรายงานติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุเป้าประสงค์ที่สำคัญ คือ ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า อย่าง
ยั่งยืน 
 3.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเฝา้ระวัง ปองกัน ควบคุม และรกัษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน รับผิดชอบโดย
กระทรวงสาธารณสุข 
  กลยุทธ์ที่ 1 การเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในคน 
   กิจกรรมที่ดำเนินการ 

1. ช้ีแจงการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร 36) วันที่ 9 มีนาคม 2561 
2. ติดตามการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร 36) ในพื้นที่เสี่ยง (สีแดง) 
3. อบรมหลักสูตร CDCU จำนวน 3 รุ่น จำนวน 200 คน ได้แก่  

      รุ่นที่ 1 วันที่ 18 – 21 เมษายน 2561  
 รุ่นที่ 2 วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2561  
 รุ่นที่ 3 วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2561  

  กลยุทธ์ที่ 2 การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน 
   กิจกรรมที่ดำเนินการ 

1. จัดอบรมแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขรุ่นที่ 1 ใน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  

2. ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยง (สีแดง) 
  กลยุทธ์ที่ 3 การควบคุมโรคเมื่อเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 
   กิจกรรมที่ดำเนินการ: ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรมัย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 
23 มีนาคม 2561 โดยมีข้อสั่งการดังนี้ 

• ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม รับสถานการณ์โรคพิษสนุัขบ้าทั้งในคน และสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

• ควบคุมและลดประชากรสัตว์ เช่น การทำหมัน การระดมฉีดวัคซีนในสัตว์ 
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• รณรงค์ประชาสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ทุกกรณี เช่น สุนัข แมว รวมถึงสัตว์ที่เลี้ยงลูก
ด้วยนมทุกชนิด เป็นต้น 

• ต้องไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า (ถ้ามีการสัมผัสให้รีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ทันที) 
  กลยุทธ์ที่ 4 บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย 

1. ให้ทุกโรงพยาบาลและ รพ.สต. จัดให้มีระบบข้อมูลผู้ถูกสุนัขหรือแมว กัด/ข่วน/เลียบาดแผลและ
ประวัติการรับวัคซีน เพื่อใช้วิเคราะห์สถานการณ์ในคนและในสัตว์ โดยประสานข้อมูลกับ อปท. และปศุสัตว์ เช่น 
ข้อมูลความครอบคลุมวัคซีนในหมาและแมว แต่ละหมู่บ้าน/ตำบล 

2. ในระดับจังหวัดใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สอบสวน ค้นหา ติดตาม ทั้งคนและสัตว์
ในทุกอำเภอ เพื่อลดจำนวนคนถูกกัดในพื้นที่เสี่ยง ส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เรว็ (SRRT) ส่ง อสม. เคาะประตู
บ้าน ทำการสื่อสารความเสี่ยงในวงกว้าง และให้วัคซีนรอบจุดเกิดโรค ในส่วนของระดับอำเภอและตำบลใช้กลไก
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า 
  กลยุทธ์ที่ 5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

1. ประเด็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ก่อนการสัมผัสโรคโดยลดความเสี่ยงถูกสุนัขกัดหรือทำร้ายด้วย
คำแนะนำ คาถา 5 ย.* 

2. ประเด็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ หลังการสัมผัสโรค หรือ หากถูกสัตว์กัดหรือข่วน 
3. สื่อสารความเสีย่ง Key Message ทุกช่องทางใหถึ้งกลุม่เป้าหมายโดยอาศัยเครอืข่ายประชาสมัพันธ์

ในจังหวัด เน้นคนในหมู่บ้านและนักเรียนในโรงเรียนประเด็นการสื่อสาร (Key Massage)  
 3.3 การป้องกันและสร้างพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนขับา้ในสัตว์ (Rabies Free Zone) 
  การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดบุรรีัมย์ มวัีตถุประสงค์เพื่อ 

1. เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า ภายในปี พ.ศ. 2560 – 2563 

2. เพื่อกระตุ้น และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า มีความรับผิดชอบเลี้ยงสัตว์ตามกฎหมาย รักสัตว์ให้ถูกวิธี และครอบครองสัตว์เลี้ยงในจำนวนที่พอจะเลีย้งดู
พื้นที่นำร่องจังหวัดบุรีรัมย์ เส้นทางท่องเที่ยวปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 13 อปท. ใน 8 อำเภอ สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้าในพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2560 (เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 13 
แห่ง ดังนี้ 

1) เทศบาลเมอืงบุรรีัมย ์ อำเภอเมือง จังหวัดบรุีรัมย ์
2) เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบรุีรัมย ์
3) เทศบาลตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบรุีรัมย ์
4) เทศบาลตำบลพนมรุ้ง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดบรุีรมัย์ 
5) เทศบาลตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรรีัมย์ 
6) เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรรีัมย์  
7) องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรรีัมย์ 
8) เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอคูเมอืง จงัหวัดบรุีรมัย ์
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9) องค์การบรหิารส่วนตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย์ 
10) องค์การบรหิารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรรีัมย์ 
11) องค์การบรหิารส่วนตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรมัย์ 
12) เทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรรีัมย์ 
13) องค์การบรหิารส่วนตำบลสนวน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรรีัมย์ 

 3.4 ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสนุัขบา้ผา่นกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อระดบัจังหวัด ตาม
พระราชบัญญัตโิรคติดต่อ พ.ศ. 2558  
  จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้ า จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2562 – 2564 ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยเป้าหมายสูงสุด (Ultimate goal) คือ “คนบุรีรัมย์ปลอดภัย สัตว์ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ปี 2560-2563”  
   เป้าหมายลดโรค: ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ ภายในปี พ.ศ. 2563 
   แนวทางปฏิบัติ 
    1) บูรณาการการดำเนินงานกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในทุกระดับให้เป็นในทิศทางเดียวกัน 
    2) การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม งานวิจัย เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
    3) การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า 
   พื้นที่เป้าหมาย: 23 อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ 
 3.5 ความเพียงพอของวัคซีนในคนและในสัตว์กรณีฉุกเฉินและการสำรองวัคซีน จังหวัดบุรีรัมย์ 
  3.5.1 ด้านการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
   จากผลการดำเนินงานการเฝ้าระวังผู ้ส ัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ตั ้งแต่ปี 2558 – 2561 พบว่ามีการ
ดำเนินงานเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดวัคซีนสำรองไว้ในกรณีปกติ และกรณี
ฉุกเฉิน โดยสนับสนุนให้มีจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน และ RIG ในภาวะฉุกเฉินอย่างเพียงพอ ดังนี้ 
    1) กำหนดให้ทุก รพ.เป็น stock RIG , วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
    2) การกำหนดปริมาณขั้นต่ำคำนวณจากปริมาณการใช้แต่ละเดือนในภาวะปกติและการใช้  เมื่อ
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
    3) การกำหนด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ RIG ข้ันต่ำ ใน stock 
     3.1) การกำหนด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ข้ันต่ำ ใน stock 
      - โรงพยาบาลขนาด F2 , F3 50 Vial  
      - โรงพยาบาลขนาด F1, M1 100 Vial  
      - โรงพยาบาลขนาด S 200 Vial  
      - โรงพยาบาลขนาด A 400 Vial  
     3.2) การกำหนด RIG ข้ันต่ำ ใน stock 
      - โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง 10 Vial × 12 โรงพยาบาล= 120 Vial 
      - โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง 20 Vial × 5 โรงพยาบาล = 100 Vial 
      - โรงพยาบาลขนาด 90 เตียง 30 Vial × 3 โรงพยาบาล = 90 Vial 
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      - โรงพยาบาลขนาด 120 เตียง 50 Vial × (นางรอง) = 50 Vial 
      - โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 200 Vial 
      รวมทั้งทั้งสิ้น 560 Vial 
    4) หากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ RIG ไม่ได้ใช้ ใกล้หมดอายุ สามารถเปลี่ยนได้ที่ รพ.
บุรีรัมย์ โดยยานั้นต้องมีอายุ > 3 เดือน 
    5) เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน งานควบคุมโรค สสจ.บุรีรัมย์ ทำหน้าที่ประสานการสนับสนุนวัคซีนป้องกนั
โรคพิษสุนัขบ้า และRIG ใน/นอกจังหวัด /สคร. /กรมควบคุมโรค 
    6) รพ.ในพื้นที่เกิดเหตุตามจ่าย หรือทดแทนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ RIG  

รูปที่ 4 จำนวนการเฝ้าระวังผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558 – 2561  

 
ที่มา: HDC/ ร.36 จังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

  3.5.2 งบประมาณในการจัดซื ้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน โดยใช้ข้อมูลจากสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์มูลค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (มิได้รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ในคนจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558 
– 2561 ดังรูปที่ 5 

 
ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ม.ค.58 - 31 ธ.ค. 2561 
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 สำหรับการสำรองวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการสำรองวัคซีน
ไว้กรณีระบาดหรือเกิดภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ในปี 2561 จำนวน 5,000 โด๊ส กรณีปกติจะเป็นความรับผิดชอบของ
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งได้งบประมาณสนับสนุนจากโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามจำนวนที่
ได้สำรวจสุนัขและแมวอย่างเพียงพอตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา 
 3.6 การบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
  เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้มีประสิทธิภาพ จังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดมาตรการ บังคับใช้
กฎหมายตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 เนื่องจากในปี 2560 มีเหตุการณ์ประชาชนบริโภคเนื้อโคและสัมผัส 
ที่อำเภอกระสัง ซึ่งเจ้าพนักงานในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มแข็ง โดยดำเนินการ
สื่อสารโดยภาคีเครือข่าย ความเสี่ยงทุกช่องทาง แต่ประชาชนบางส่วนยังไม่มีความตระหนักในอันตราย ยังพบ
ชาวบ้านนำสัตว์พาหะป่วยไปชำแหละเพื่อบริโภค และจำหน่ายเรื่อยมา ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิต อำเภอกระสัง
ได้ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขอำเภอกระสั ง โดยกำหนดมาตรการ บังคับใช้
กฎหมายตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 โดยบูรณาการทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ผลการดำเนินงาน พบว่าหลังจากให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมและบังคับใช้กฎหมายควบคู่กัน 
เปรียบเทียบปรับผู้ที่เกี่ยวข้องคนละ 1,000 บาท หลังจากนั้นไม่มีประชาชนในอำเภอบริโภคสัตว์ที่ตายปกติเลย  

4. การเจ็บป่วยและการเสยีชีวิต (Morbidity/Mortality) 
4.1 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน ปี พ.ศ. 2550 – 2561 

  จากการทบทวนสถานการณ์โรคพิษสนุัขบ้าในคนของจังหวัดบุรีรมัย์ พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์มีรายงานโรคพิษ
สุนัขบ้า ปี 2547 และ 2549 มีผู้ป่วยปีละ 1 ราย ปี 2550 มีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 2 ราย ที่อำเภอนางรอง และอำเภอ 
สตึก ปี 2560 จำนวน 1 ราย ที่อำเภอกระสัง และปี 2561 จำนวน 2 ราย ที่อำเภอปะคำ และอำเภอลำปลายมาศ 
 4.2 ข้อมูลผู้เสียชีวิต 
  จากการทบทวนรายงานการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า ในจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2550 – 2561 พบผู้ป่วยโรคพิษ
สุนัขบ้า จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
   รายที่ 1 พบในปี 2560 เป็นเพศชาย อายุ 24 ปี เชื ้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ 
สถานภาพสมรส อาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป มีบุตร 2 คน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ 12 บ้านโคกกลาง 
ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รักษาที่ห้องแยกโรค แผนกตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลกระสัง ประวัติการ
สัมผัสโรคประมาณวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 โดยถูกสุนัขในวัดกัดที่นิ้วเท้าซ้าย ทำความสะอาดแผลแต่ไม่ได้ไปฉีด
วัคซีน เริ่มป่วยวันที่ 16 กันยายน 2560 พบผู้ป่วยวันที่ 18 กันยายน 2560 เสียชีวิตวันที่ 19 กันยายน 2560 ซึ่งผล
ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการตัวอย่างสมอง พบเช้ือพิษสุนัขบ้า  
   รายที่ 2 พบในปี 2561 เป็นเพศหญิง อายุ 14 ปี เช้ือชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ อาชีพ
นักเรียน อาศัยอยู่หมู่ 16 บ้านสี่เหลี่ยมโนนทอง ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ รักษาที่ห้องแยกโรค 
แผนกตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลปะคำ ประวัติการสัมผัสโรคประมาณวันที่เดือนตุลาคม 2560 โดยถูกสุนัขข่วนที่แขน
ซ้าย ทำความสะอาดแผลแต่ไม่ได้ไปฉีดวัคซีน เริ่มป่วยวันที่ 15 มีนาคม 2561 พบผู้ป่วยวันที่ 16 มีนาคม 2561  
เสียชีวิตวันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 02.00 น.ซึ่งผลตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการตัวอย่างสมอง พบเช้ือพิษสุนัข
บา้ 
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   รายที่ 3 พบในปี 2561 เป็นเพศชาย อายุ 19 ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ อาชีพ 
พนักงานบริษัทขนส่งไข่ อาศัยอยู่หมู่ 6 บ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
รักษาที่ห้องแยกโรค แผนกตึกผู้ป่วยใน รพ.ลำปลายมาศ ประวัติการสัมผัสโรคประมาณวันที่ 23 เมษายน2561 ถูก
สุนัขกัดที่บริเวณหน้าอกด้านซ้าย และบริเวณหน้าแข้งขาด้านซ้าย โดยสุนัขยังไม่ได้รับวัคซีน โดยผู้ใหญ่บ้านได้กำชับ
ให้ไปพบแพทย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว ซึ่งผู้เสียชีวิตได้แจ้งแก่ผู้ใหญ่บ้านว่าฉีดวัคซีนครบตามกำหนด 
ภายหลังทราบว่าไม่ได้ไปดำเนินการพบแพทย์และฉีดวัคซีนแต่อย่างใด เริ่มป่วยวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 พบผู้ป่วย
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เสียชีวิตวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.10 น. ซึ่งผลตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
ตัวอย่างสมอง พบเช้ือพิษสุนัขบ้า  

5. เหตุการณผ์ิดปกติและการระบาด (Event based)  
 5.1 เฝ้าระวังผู้ป่วยโรค Encephalitis เสยีชีวิต ทุกราย จากฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรค รง. 506 ของ
สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2550-2561  
  จากการทบทวนข้อมูล ตั้งแต่ปี 2550–2561 ยังไม่มีรายงานการเสียชีวิตจากโรค Encephalitis ในปี 
2560 จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ป่วยที่สงสัย Encephalitis ไม่ทราบสาเหตุ เสียชีวิต 1 ราย แต่ผลการเก็บตัวอย่างสมอง
ของผู ้ เส ียชีวิต เพื ่อส ่งตรวจทางห้องปฏิบ ัติการ ด้วยเทคนิค Immunofluorescent Antibody[IFA] ไปยัง
ห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พบว่า ไม่พบเช้ือ Rabies Virus 
 5.2 การเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่ประชาชนสัมผัสสัตว์และบริโภคสัตว์ที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า จังหวัดบุรีรัมย์ 
ตั้งแต ่1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2561 
  จากการติดตามรายงานผู้สัมผัสสัตว์และบริโภคสัตว์ที่ติดเช้ือพิษสุนัขบ้า จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่ 1 มกราคม 
2558 – 31 ธันวาคม 2561 พบว่า มีเหตุการณ์ที่ประชาชนสัมผัสสัตว์ติดเชื้อที่ตายผิดปกติ จำนวน 17 เหตุการณ์ 
เป็นสุนัข 10 เหตุการณ์ (ร้อยละ 58.82) เป็นโค 4 เหตุการณ์ (ร้อยละ 23.53) กระบือ 3 เหตุการณ์ (ร้อยละ 17.65) 
มีผู้สัมผัสรวม 1,565 ราย เหตุการณ์ที่มีผู้สัมผัสมากที่สุด เกิดที่ บ้านสำโรง หมู่ที่ 2 ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.
บุรีรัมย์ จำนวน 478 ราย ทั้งนี้เนื่องจากยังไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น ทำให้มีการกำหนดเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงไม่
ชัดเจน 

ตารางที่ 9 จำนวนเหตกุารณ์ทีป่ระชาชนสมัผสัสัตว์และบริโภคสัตว์ที่ติดเช้ือพิษสุนัขบ้า จงัหวัดบรุีรมัย์ ตั้งแต่ 1 
มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2561  

ลำดับ วันท่ีพบโรค 
ประเภท

สัตว์ 
พื้นท่ี 

จำนวนผู้
สัมผัส (ราย) 

1 29 เมษายน 2558 สุนัข ม. 6 ตำบลหินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 4 
2 21 มิถุนายน 2559 สุนัข บ้านบ่อโพธ์ิ ม. 6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์  12 
3 21 มิถุนายน 2559 สุนัข หมู่ 15 บ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 1 
4 5 กรกฎาคม 2559 โค บ้านสำโรง หมู่ที่ 2 ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 478 

5 19 กันยายน 2559 สุนัข บ้านสมสุข ม. 11 ต.หลักเขต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 60 
6 29 ตุลาคม 2559 โค หมู่ที่ 17 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 190 
7 16 พฤษภาคม 2560 กระบือ หมู่ 1 บ้านหนองเต็ง ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 246 
8 18 กันยายน 2560 สุนัข หมู่ 12 บ้านโคกกลาง ตำบลเมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 23 
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ลำดับ วันท่ีพบโรค 
ประเภท

สัตว์ 
พื้นท่ี 

จำนวนผู้
สัมผัส (ราย) 

9 23 มกราคม 2561 สุนัข บ้านสระขุด ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  
(ภูมิลำเนา อ.พุทไธสง) 

1 

10 5 กุมภาพันธ์ 2561 สุนัข ตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 12 
11 24 กุมภาพันธ์ 2561 สุนัข หมู่ 11 ตำบลท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 9 
12 9 มีนาคม 2561 กระบือ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 13 
13 16 มีนาคม 2561 สุนัข หมู่ที่ 16 บ้านโคกกลาง ตำบลหูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 143 
14 18 มีนาคม 2561 กระบือ หมู่ที่ 7 บ้านดอนหวาย ตำบลสะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 15 
15 20 มีนาคม 2561 โค หมู่ที่ 3 บ้านโคกตะคร้อ ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 70 
16 26 มีนาคม 2561 โค บ้านปรุ หมู่ที่ 9 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 20 
17 17 กรกฎาคม 2561 สุนัข หมู่ 6 บ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองกระทิง อ.ลำปลายมาศ 

จ.บุรีรัมย์  
268 

สรุปและวิจารณผ์ล 
 1. จังหวัดบุรีรัมย์มีการบูรณาการขับเคลื ่อนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสนุัขบ้า โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรมัย์ สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เป้าหมายของ
จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายในปี พ.ศ. 2560–2563 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการศึกษารูปแบบการสร้างความร่วมมือด้านการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
ภายใต้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” ในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2558 (1) พัฒนารูปแบบการ
เฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่โดยเน้นที่การมีส่วนร่วมของชุมชน ทำให้ประชาชนมีการตื่นตัว
มากขึ ้น การควบคุมโรคในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื ่องจากมีการขึ้นทะเบียนสัตว์ การฉีดวัคซีนในสัตว์
ครอบคลุมมากขึ้น และสอดคล้องกับการการดำเนินการตามรูปแบบการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่
ท่องเที่ยวระหว่างชายแดนจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 2558(2)  
 2. อาการแสดงเช้ือก่อโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง 3 ราย ส่วนใหญ่มีอาการคลุ้มคลั่ง จำนวน 2 ราย 
(อำเภอกระสังและอำเภอลำปลายมาศ) และอีก 1 ราย มีอาการแบบซึม (อำเภอปะคำ) 
 3. การวิเคราะห์สาเหตุ การเกิดและเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558 – 2561 จำนวน 2 
ประเด็น ดังนี้ 
  3.1 การทักท้วงจาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตั้งแต่ ปี 2557(6) ทำให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินส่วนใหญ่ลดการสนับสนุนงบประมาณและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกันการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพราะกลัวผิด
กฎหมายและเรียกเงินคืนจากการดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสัตว์ในพื้นที่  และอยู่
ระหว่างการวินิจฉัยทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดผลทำให้ความครอบคลุมของวัคซีนในสัตว์ ปี 2558 
ลดลงเหลือ ร้อยละ 24.63 จาก ปี 2557 (ร้อยละ 91.09) และเริ่มมีรายงานหัวบวกและผูเ้สยีชีวิตต้ังแต่ปี 2558 เป็น
ต้นมา 
  3.2 ความครอบคลุมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ต่ำกว่า ร้อยละ 80 จากข้อมูลการแพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่ ปี 2558 - 2561 พบว่า ปี 2558 พบรายงานสัตว์ติดเช้ือโรคพิษสุนัขบ้า 
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จำนวน 4 หัว ในอำเภอตอนล่างของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรายงานหัวบวกครั้งแรกที่อำเภอโนนดินแดง ต่อมาพบที่
อำเภอบ้านกรวด และประโคนชัย ตามลำดับและก่อนหน้าที่จะมีรายงานหัวบวกในจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดใกล้เคียง 
คือ จังหวัดสระแก้วมีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าที่อำเภอตาพระยา จำนวน 1 ราย (อ้างอิงข้อมูล) ต่อมาปี 
2559 – 2561 ก็พบรายงานสัตว์ติดเชื ้อโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 37 54 และ 23 หัว ตามลำดับ กระจายใน 21 
อำเภอ ยกเว้น อำเภอแคนดง และอำเภอคูเมือง ยังไม่มีการรายงานพบหัวบวกในพื้นที่ ทั้งนี้จังหวัดใกล้ เคียง คือ 
จังหวัดสุรินทร์ และนครราชสีมา พบรายงานสัตว์ติดเช้ือโรคพิษสุนัขบ้าและผู้เสียชีวิตเช่นกัน เมื่อพิจารณาหัวบวก 
10 ปีย้อนหลัง พบว่า มีหัวบวกครั้งสุดท้ายในปี 2554 โดยความครอบคลุมวัคซีนในสุนัขและแมวเกินร้อยละ 80 
จำนวน 4 ปี (2551-2554) ทำให้ไม่มีรายงานหัวบวกในสัตว์ ตั้งแต่ปี 2555-2557 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสัตว์ในพื้นที่มี
ภูมิคุมกันโรคเกินร้อยละ 80 ต่อเนื่องเกิน 3 ปี สามารถป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้านสัตว์ได้(3,4) 
 4. พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า จากข้อมูลการสอบสวนโรค พบว่า ผู้สัมผัสส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลใน
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า แต่จากการสอบถามความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มผู้สัมผัส พบว่าประชาชนยังคิดว่าสัตว์ที่มี
เช้ือโรคพิษสุนัขบ้าจะมีอาการ น้ำมูกไหล ถ่ายอุจจาระเหลว มากที่สุด ร้อยละ 68.3 (ต.สูงเนิน อำเภอกระสัง) และ
ร้อยละ 70.5 (ต.หนองเต็ง อำเภอกระสัง)(10,11) ซึ่งเกิดจากความเสียดายเนื้อโคที่เสียชีวิต และขาดความตระหนักถึง
อันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ทำให้เกิดเหตุการณ์การบริโภคเนื้อโคที่ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในครั้งนี้
(9,10,11) และมีความสอดคล้องกับทฤษฎีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ที่ว่าความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม จะ
เกิดข้ึนในลักษณะต่อเนื่อง กล่าวคือ เมื่อผู้รับสารได้รับสารก็จะทำใหเ้กิดความรู้ เมื่อเกิดความรู้ข้ึน ก็จะไปมีผลทำให้
เกิดทัศนคติและข้ันสุดท้าย คือก่อให้พฤติกรรม(12) จากการศึกษาปัจจัยในการรับวัคซีนของกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสโรคพิษ
สุนัขบ้าจากโคและสุนัขที่มีเช้ือ โดยใช้การศึกษาเชิงวิเคราะห์ พบว่า ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง กลุ่มเสี่ยงต่ำมีความ
เสี่ยงที่จะไม่ได้รับบริการฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์มากกว่ากลุ่มเสี่ยงสูง 8.62 เท่า (ORadj = 8.62; 95% CI = 1.01 
- 75.24, p-value =0.050) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต และตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง กลุ่มผู้สัมผัสโรคพิษสุนัข
บ้าจากกระบือที่มีเช้ือ ภายหลังจากการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม 
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า มากกว่าก่อนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (t= 5.979 ,p-value =0.001) ซึ่งมีผลทำให้ผู้สมัผสัโรคพิษสุนัขบา้ขาดความตระหนักในการรบัวัคซีนให้
ครบตามเกณฑ์ลดลงโดยเฉพาะในเข็มสุดท้าย โดยพฤติกรรมการรับวัคซีนของกลุ่มเสี่ยงสอดคล้องกับทฤษฎีแบบ
แผนความเชื่อด้านสุขภาพของ Becker(13) ที่ว่า การที่บุคคลจะปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันโรคจะต้อง
ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค ความรุนแรงของโรค และประโยชน์ของการ
ป้องกันโรค  
 5. แผนงานและโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดบุรีรัมย์ตามพระราชปณิธานฯ แผนการป้องกันและการสร้างพืน้ที่ปลอดโรคพษิ
สุนัขบ้าในสัตว์(Rabies Free Area) และการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าผ่านกลไกคณะกรรมการ
โรคติดต่อระดับจังหวัด โดยเฉพาะโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดบุรีรัมย์ตามพระ
ราชปณิธานฯ เป็นแผนงานและโครงการหลักที่จังหวัดบุรีรัมย์นำมาใช้แก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ซึ่งมี
งบประมาณและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนตั้งแต่ส่วนกลาง เขต และระดับจังหวัด ช่วยลดปัญหาการขาดงบประมาณใน
การจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและการคุมกำเนิดในสัตว์ มีการจัดต้ังคณะกรรมการระดับส่วนกลางจากหน่วยงานที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตรวจเงิน
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แผ่นดิน ฯลฯ ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินและติดตามการดำเนินงานแบบบูรณาการในทุกระดับ ซึ่งจะทำให้
ความครอบคลุมของวัคซีนในสัตว์เกินร้อยละ 80 ต่อเนื่อง 3 ปี ซึ่งจะช่วยลดสัตว์หัวบวก และผู้สัมผัส จนทำให้ไม่
เกิดหัวบวกและผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2563 ตามเป้าหมายของโครงการและแนวคิดขององค์การอนามัย
โลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OLE)  
 ดังนั้น ทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขจังหวัด 
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ฝ่ายปกครองฯลฯ ควรมีการทบทวน และพัฒนาการดำเนินงานในด้านการสร้างภูมิคุ้มกันโรค
ในสัตว์และคน ระบบการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ระบบการเฝ้าระวังโรคในทุกระดับ และการรณรงค์ให้
ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด การป้องกันและสร้างพื้นที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Zone) และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระราชปณิธานฯ
ดำเนินการคู่ขนานกันอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม เป้าหมายสูงสุด คือ คนบุรีรัมย์ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในปี 
2563 

ปัญหาอุปสรรค 
 1. เจ้าของสัตว์ส่วนใหญ่ยังมีการเลี้ยงสุนัขแมวแบบปล่อยอิสระ ทำให้มีสุนัขแมวจำนวนหนึ่งไม่สามารถจับ
บังคับสุนัขแมว เพื่อทำการฉีดวัคซีนได้ครบถ้วน 
 2. ปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขแมวในทุกที่เพิ่มจำนวนข้ึนมาก การผ่าตัดทำหมันตอบสนองไม่ทันต่อการ
เพิ่มจำนวนประชากรสุนัขแมวที่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว 
 3. การผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการตามนโยบาย 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1 ศูนย์
พักพิงค่อนข้างลำบากเนื่องจากเป็นภาระด้านงบประมาณและบุคลากร การบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด  
 4. การบังคับใช้กฎหมายกับผู ้เลี ้ยงสัตว์ค่อนข้างลำบากเนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่
ประชาชนเลือกเข้ามาชอบให้รัฐบริการมากกว่าการถูกจับปรับ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนักและวินัยของผู้เลี้ยงสัตว์ อย่างถูกต้องและรับผิดชอบ เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ เช่น การป้องกันโรคต่างๆ การเลี้ยงอย่างถูกต้องและรับผิดชอบ ไม่เลี้ยงเกินกว่าที่รับผิดชอบได้ การ
ไม่ละทิ้งสัตว์ การควบคุมสัตว์ไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
 2. เร่งรัดควบคุมประชากรสุนัขแมวจรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สะดวก 
ง่าย ใช้เวลาน้อย ตลอดจนใช้ต้นทุนที่ไม่สูงนัก ในการดำเนินการเพื่อให้ทันต่อการเพิ่มจำนวนประชากรของสนุัขแมว
หรือมีวิธีการส่งออกต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือวิธีการเพิ่มมูลค่าในสัตว์ควบคุม ถูกนำมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 
 3. สนับสนุนวัคซีนในการควบคุมโรคและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจน เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
การผ่าตัดทำหมัน บุคลากร ยานพาหนะ การควบคุมสัตว์ และงบประมาณดำเนินการ เพื่อดำเนินการลดจำนวน
ประชากรสุนัขจรจัดไร้เจ้าของ อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการใช้ข้อบังคับ ข้อตกลงของชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อสร้างความพร้อม และความเข้าใจ
ในเข้าสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เกี ่ยวข้องในอนาคตและส่งเสริมและสนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กำหนดเทศบัญญัติ ข้อบังคับฯ และบังคับใช้กฎหมายอย่างรัดกุม ต่อเนื่อง และจริงจัง ทั้งควรมีสัตวแพทย์หรือผู้มี
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อำนาจหน้าที่ในด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อขจัดปัญหาในเรื่องของข้อ
กฎหมายและอำนาจหน้าที่ 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหา/สร้างสถานที่กักกันหรือสถานที่ควบคมุสุนัข
อย่างเป็นรูปธรรม 
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1.3 การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 มิติ โรคพิษสุนัขบ้า เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2561 
นางสายชล เพชรล้ำ กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

บทนำ 
 โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและพื้นที่
เขตสุขภาพที่ 9 เมื่อติดเชื้อแล้วมีอาการจะเสียชีวิตทุกราย เป็นโรคที่รักษาไม่ได้ แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีด
วัคซีนครบชุดตามนัด 
 องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) และองค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาติ (FAO) ได้กำหนดเป้าหมายให้ทุกประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลกกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายใน
พ.ศ. 2573 ด้วยพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงมีพระประสงค์จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย จึงได้มีการดำเนินโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีเป้าหมายที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย 
(เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย และคณะ, 2561) 

แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 5 มิติ และการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 
 มิติที่ 1 ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants)  

• การทบทวนความรู้เรื่องโรคและธรรมชาติของการเกิดโรค โดยใช้ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา และ
หนังสือ คู่มือต่างๆ 

• ข้อมูลสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสนุัขบ้า จากกรมปศุสัตว์ วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 
และจากการทบทวนรายงานสอบสวนโรคผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศและเขตสุขภาพที่ 9 ปี 2561 

• จำนวนประชากรสุนัขและแมว จากกรมปศุสัตว์ ปี 2559-2561 
 มิติที่ 2 พฤตกิรรมเสี่ยง (Behavioral risk)  

• ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า จากระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ร.36 ปี 2555-2561 
• รายงาน Rabies 1 จำนวนผู้สัมผัสสัตว์ติดเช้ือและการติดตามมารับวัคซีน ในเขตสุขภาพที่ 9 ปี 2561 

 มิติที่ 3 การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program Response)  
• โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
• การสนับสนุนการบริหารจัดการวัคซีนและอิมโมโนโกลบูลิน (Post Exposure) ในเขตสุขภาพที่ 9 

วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 
• แผนงานโครงการการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตสุขภาพที่ 9 

 มิติที่ 4 การเจ็บป่วยและการเสียชีวิต (Morbidity/Mortality) 
• สถานการณ์โรคพิษสนุัขบ้า จากฐานข้อมลูเฝ้าระวังโรค รง. 506 ของสำนักระบาดวิทยา ปี 2551-2561 
• ข้อมูลผู้เสียชีวิต จากการทบทวนรายงานสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าในเขตสุขภาพที่ 9 ปี 2560-2561 

 มิติที่ 5 เหตุการณ์ที่ผิดปกติ (Event-based) ทบทวนโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาดเขตสุขภาพที่ 9 
นครราชสีมา ปี 2561 
 การพยากรณ์โรคล่วงหน้า ใช้สมการพยากรณ์จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จากผลการศึกษาของเสาว
พักตร์ ฮิ้นจ้อยและคณะ, 2557. 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะหส์ถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าโดยใช้ข้อมูลทัง้ 5 มิติ 
Risk Prevention Health outcome 

Determinant Behaviors Program response 
Morbidity/ 
Mortality 

Event based and 
outbreak 

1. การทบทวน
ความรู้เรื่องโรค 
 2. ข้อมูลสัตว์กลุ่ม
เสี่ยงต่อการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้า  
3 จำนวนประชากร
สุนัขและแมว  

1. ผู้สัมผัสโรคพิษ
สุนัขบ้า  
2. ผู้สัมผัสสัตว์ติด
เชื้อและการติดตาม
มารับวัคซีน  

1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  
2. การสนับสนุนการบริหาร
จัดการวัคซีนและอิมโมโนโกลบู
ลิน (Post Exposure) ในเขต
สุขภาพที่ 9  
3. แผนงานโครงการการ
ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าในเขตสุขภาพที่ 9  

1. สถานการณ์โรคพิษ
สุนัขบ้า  
2. ข้อมูลผู้เสียชีวิต  

1. เหตุการณ์ผิดปกติที่
เก่ียวข้องกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

แหล่งข้อมูล 

1.สำนักระบาด 
หนังสือและคู่มือ
ต่างๆ 
2. กรมปศุสัตว์ 
3. รายงานสอบสวน
โรคผู้เสียชีวิตจากโรค
พิษสุนัขบ้าของ
ประเทศและเขต
สุขภาพที่ 9  

1. ระบบรายงานผู้
สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า 
ร.36 สคร.9 
2.รายงาน Rabies 1 
ในเขตสุขภาพ 
ที่ 9 ฐานข้อมูล 
สคร.9  

1. สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรม
ควบคุมโรค 
2. กลุ่มตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุข สคร.9 
3. งานโรคติดต่อ สคร.9  

1. ฐานข้อมูลเฝ้าระวัง
โรค รง. 506 ของ
สำนักระบาดวิทยา 
กรมควบคุมโรค 
2. รายงานสอบสวน
โรคพิษสุนัขบ้าในเขต
สุขภาพที่ 9 ฐานข้อมูล 
สคร.9 

1. โปรแกรม
ตรวจสอบข่าวการ
ระบาดเขตและ
ส่วนกลาง สำนัก
ระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants)  
 โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อที่มีอันตรายร้ายแรงจากสัตว์เลีย้งลูกด้วยนมมาสู่คน เมื่อมีอาการของโรคแล้วไม่
มีทางรักษาได้ (สำนักระบาดวิทยา, 2561) 
  1.1 เชื้อก่อโรคในคน 
   สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า (Rabies virus) ซึ่งจัดอยู่ในตระกูล (Family) Rhabdoviridae 
สกุล (Genus) Lyssavirus, ใน Rabies virus ยังแบ่งย่อยออกเป็นอีก 7 สายพันธุ์ (serotype) แยกย่อยได้ดังนี้ 
Typical Rabies, Lagos Bat virus, Mokola virus, Durenhage virus, EBL (European Bat Lyssavirus), EBL2 
และ ABL (Australian Bat Lyssavirus) 
   วิธีการติดต่อ เช้ือไวรัสในน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านแผลกัด ข่วน หรืออาจเข้าทางแผล
ซึ่งยังไม่หาย รอยถลอกขีดข่วนบนร่างกาย หรืออาจเข้าทางเยื่อบุภายในช่องปาก จมูกหรือตา ถึงแม้แยกเช้ือไวรัสนี้
ได้จากน้ำลายผู้ป่วย แต่ไม่เคยมีรายงานการติดต่อโดยตรงระหว่างคนถึงคน มีรายงานพบผู้ป่วยจากการผ่าตัดเปลี่ยน
กระจกตา (Corneal Transplantation) จากดวงตาของผู้ที่ตายด้วยโรคนี้ (ซึ่งพิสูจน์ได้ในภายหลัง) นอกจากนี้ยังมี
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ผู้รายงานว่าติดต่อได้โดยหายใจเอาไวรัสที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศที่มีความเข้มข้นของเชื้อสูง เช่น ในถ้ำค้างคาว ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   ระยะฟักตัว ส่วนใหญ่เฉลี่ยในช่วง 1-3 เดือน อาจเร็วภายใน 7 วัน หรือช้ากว่าน้ีโดยอย่างมากไม่เกิน 1 
ปี มีหลักฐานที่อาจจะยาวนานถึง 2 ปีครึ่ง ขึ้นกับตำแหน่งและลักษณะของบาดแผลว่ามีเส้นประสาทไปเลี้ยงมาก
หรือน้อย แผลอยู่ใกล้หรือไกลจากสมอง จำนวนเช้ือไวรัสที่เข้าไป 
   ระยะติดต่อ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดสามารถแพร่เชื้อได้ โดยอาจพบเชื้อในน้ำลายประมาณ 3-5 
วัน ก่อนปรากฏอาการ โดยเฉพาะค้างคาวนั้นอาจขับถ่ายเช้ือได้นานหลายเดือนโดยไม่ปรากฏอาการป่วย 
   อาการแสดงในคน อาการนำ ได้แก่ ไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ชา 
และเจ็บเสียวบริเวณแผลที่ถูกสัตว์กัดรวมทั้งบริเวณใกล้เคียง คันอย่างรุนแรงที่แผลถึงแม้แผลจะหายดีแล้ว และคัน
ตามลำตัว 
   การรักษา ไม่มีวิธีรักษาเฉพาะ มีแต่เพียงรักษาประคับประคอง และรักษาตามอาการ ถ้าแสดงอาการ
แล้วผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกราย กรณีผู้สัมผัสโรคที่ยังไม่มีอาการ ให้ดูแลตาม “คู่มือการให้ภูมิคุ้มกันป้องกันโรคของ
กระทรวงสาธารณสุข” 
  1.2 การแพร่ระบาดในสัตว์ท่ีเป็นแหล่งรังโรคพิษสุนัขบ้า 
   1.2.1 อาการในสัตว์  
    หลังจากที่สัตว์ได้รับเชื้อเข้าไปแล้ว ระยะฟักตัวของโรคในสัตว์ชนิดต่างๆ อาจแตกต่างกันอยู่บา้ง 
โดยทั่วไปในสุนัขจะอยู่ระหว่าง 3-8 สัปดาห์ ระยะฟักตัวของโรคนี้จะเร็วขึ้นหรือช้าลง ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของ
บาดแผลและตำแหน่งของบาดแผลที่เชื้อเข้าสู่ร่างกาย หากบาดแผลรุนแรงและอยู่ใกล้สมอง ช่วงระยะฟักตัวของ
โรคมักสั้นกว่าตำแหน่งของบาดแผลที่อยู่ที่อวัยวะส่วนปลายเมื่อพ้นระยะฟักตัวของโรคแล้ว สัตว์ที่เป็นโรคจะแสดง
อาการให้เห็น ซึ่งอาการในสัตว์แต่ละชนิดอาจแตกต่างกันไปบ้าง แต่อาการที่เป็นรูปแบบชัดเจนที่สุด ได้แก่ อาการ
ในสุนัข และสามารถนำไปเทียบเคียงให้เห็นความแตกต่างกับอาการของสัตว์ชนิดอื่นได้ อาการของโรคพิษสุนัขบ้าใน
สุนัขแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ คือ 

1) อาการนำ (Prodromal Phase) เป็นอาการเปลี ่ยนแปลงอุปนิสัยและพฤติกรรมที่เคย
เป็นอยู่ไปในทางที่ตรงกันข้ามกับปกติ จะสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายถ้าอยู่ใกล้ชิดกับสุนัขที่เลี้ยงไว้สม่ำเสมอ อาการ
เริ่มแรกที่พบ ถ้าเป็นสุนัขที่เคยร่าเริงแจ่มใสชอบคลุกคลีเคล้าเคลียกับเจ้าของ มักจะมีอาการหงุดหงิด ไม่อยากเข้า
ใกล้ หลบซุกซ่อนตัวอยู่ตามมุมมืดต่างๆ และหากพยายามนำออกมาจากที่ซ่อน มักแสดงอาการเห่า หรืองับอย่างไม่
พอใจ ส่วนสุนัขที่ปกติเคยหวาดระแวง หวาดกลัว กลับมีความกล้าเพิ่มมากขึ้น และหากสังเกตใกล้ชิดในบางรายจะ
พบว่า ม่านตาขยายกว้างปกติ มีการตอบสนองต่อแสงลดลง สุนัขจะแสดงอาการระยะเริ่มแรกนี้ 2-3 วัน 

2) อาการระยะตื่นเต้น (Excitative Phase) เป็นอาการของโรคระยะถัดมาที่เห็นชัดเจนที่สุด 
เมื่อผ่านพ้นอาการนำแล้ว จะมีอาการลุกลี้ลุกลนกระวนกระวายมากขึ้น พยายามจะหลบหนีออกจากบ้านหรือที่อยู่
เดิม หากหลบหนีออกมาได้จะวิ่งอย่างไม่มีจุดหมาย มักแสดงอาการแปลกๆ เช่น งับลมหรือกัดกินสิ่งแปลกปลอม
ต่างๆ เช่น ก้อนอิฐ ก้อนหิน ดิน หญ้า หรือแม้แต่เศษไม้ มักกัดทุกสิ่งที่ขวางหน้าเป็นอาการของความบ้าคลั่งอย่าง
เด่นชัด หากจับกักขังจะกัดกรงอย่างรุนแรงจนเกิดบาดแผลที่ปาก หรือฟันหักโดยไม่แสดงความเจ็บปวด เสียงเห่า
หอนจะผิดไปเนื่องจากเกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อกล่องเสียง ต่อมาจะเกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการเคี้ยว
และการกลืน ทำให้ลิ้นห้อยออกนอกปากน้ำลายไหล ลิ้นมีสีแดงคล้ำ หรือมีร่องรอยของความบอบช้ำ หรือมีสิ่ง
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แปลกปลอมติดอยู่ที่ลิ้น ระยะต่อมาลำตัวจะแข็ง หางตก ขาหลังเริ่มอ่อนเปลีย้ ซึ่งเป็นอาการที่เริม่เข้าสู่ระยะอัมพาต 
สุนัขจะแสดงอาการระยะตื่นเต้นอยู่ 1-7 วัน 

3) อาการระยะอัมพาต (Paralysis Phase) เป็นอาการระยะสุดท้ายของอาการของโรค สุนัขที่
แสดงอาการตื่นเต้นและ/หรือดุร้ายชัดเจน อาการของระยะอัมพาตจะสั้นถึงสั้นมาก กล่าวคือ เมื่อเริ่มแสดงอาการ
ขาหลังอ่อนเปลี้ยแล้ว ในที่สุดจะล้มลงลกุไม่ได้ อัมพาตที่เกิดข้ึนจะแผ่ขยายจากส่วนท้ายของลำตัวไปยังสว่นหัวอย่าง
รวดเร็ว ทำให้ตายด้วยการเกิดอัมพาตของระบบหายใจ ส่วนรายที่ไม่สังเกตเป็นอาการระยะตื่นเต้นชัดเจน หรือพบ
ในช่วงระยะที่สั้นมาก อาจแสดงอาการระยะอัมพาตยาวนานข้ึน ในกรณีเช่นน้ีจะสังเกตเห็นสุนัขมีอาการซึม ปากอ้า 
คางห้อยตก ลิ้นห้อยยาวออกนอกปาก น้ำลายไหลมาก มักไม่กัดผู้คนและมักแสดงอาการอยู่ 2-4 วัน แล้วอัมพาตจะ
แผ่ขยายทั่วตัว ทำให้ตายด้วยการเกิดอัมพาตของระบบหายใจเช่นเดียวกัน  

สุนัขที่แสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง 3 ระยะดังกล่าวนี้ ตั้งแต่เริ่มสังเกตเห็นอาการมักอยู่ได้ไม่
เกิน 10 วัน สุนัขที่แสดงอาการระยะตื่นเต้นชัดเจน มักเรียกกันว่า “บ้าแบบดุร้าย” หรือ Furious Rabies” ซึ่งเป็น
อาการที่พบเห็นได้มากกว่า “บ้าแบบซึม หรือ Dumb Rabies” 
   1.2.2 สัตว์กลุ่มเสี่ยง จากข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) 
ของกรมปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2562 (ตารางที่ 1) พบว่า 
    ระดับประเทศ 

• จำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจ 8,582 ตัวอย่าง ผลตรวจยืนยันในสัตว์ 1,304 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
15.2 พบสูงสุดเป็นสุนัข ร้อยละ 87.1 (1,136/1,304) แมว ร้อยละ 3.8 (49/1,290) อื่นๆ ร้อยละ 9.1 (119/1,304) 

• ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข แมว ที่มีเจ้าของ ร้อยละ 53.5 (634/1,185) ไม่มีเจ้าของร้อย
ละ 37.3 (442/1,185) และไม่ทราบประวัติว่ามีเจ้าของ ร้อยละ 9.2 (109/1,185) และพบว่า สุนัข แมว ไม่ได้ฉีด
วัคซีน ร้อยละ 46.8 (55/1,185) ฉีดวัคซีนร้อยละ 15.8 (187/1,185) และไม่ทราบประวัติร้อยละ 37.4 (443/1,185) 
    ระดับเขตสุขภาพที่ 9  

• จำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจ 1,159 ตัวอย่าง ผลตรวจยืนยันในสัตว์ 303 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
26.1 พบสูงสุดเป็นสุนัข ร้อยละ 77.5 (235/303) โค ร้อยละ 12.9 (39/303) แมว ร้อยละ 7.3 (22/303) อื่นๆ ร้อย
ละ 2.3 (7/303)  

• ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข-แมว ที่มีเจ้าของ ร้อยละ 58.8 (151/257) ไม่มีเจ้าของร้อย
ละ 38.1 (98/257) และไม่ทราบประวัติว่ามีเจ้าของ ร้อยละ 3.1 (8/257) และพบว่า สุนัข-แมว ไม่ได้ฉีดวัคซีน  
ร้อยละ 49.4 (127/257) ฉีดวัคซีน ร้อยละ 21.0 (54/257) และไม่ทราบประวัติร้อยละ 29.6 (76/257) 

ตารางที่ 1 สถานการณ์โรคในสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 จำแนกรายพื้นที ่
หัวข้อ ประเทศ เขตสุขภาพท่ี 9 สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ 

จำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจ 8,582 1,159 452 329 178 200 
ผลตรวจยืนยันในสัตว์ 1,304 303 175 87 18 23 
ร้อยละที่พบผลตรวจยืนยัน 15.2 26.1 38.7 26.4 10.1 11.5 
 สุนัข (ร้อยละ) 87.1 77.5 73.1 86.2 83.3 73.9 
 แมว (ร้อยละ) 3.8 7.3 4.0 9.2 5.6 26.1 
 อ่ืนๆ (ร้อยละ) 9.1 15.2 22.9 4.6 11.1 0.0 
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หัวข้อ ประเทศ เขตสุขภาพท่ี 9 สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ 
มีเจ้าของ (ร้อยละ) 53.5 58.8 57.0 61.5 31.3 78.3 
ไม่มีเจ้าของ (ร้อยละ) 37.3 38.1 41.5 31.3 68.7 21.7 
ไม่ทราบประวัติว่ามีเจ้าของ (ร้อยละ) 9.2 3.1 1.5 7.2 0.0 0.0 
ไม่ได้ฉีดวัคซีน (ร้อยละ) 46.9 49.4 58.5 41.0 68.8 13.1 
ฉีดวัคซีน (ร้อยละ) 15.8 21.0 14.8 27.7 12.5 39.1 
ไม่ทราบประวัติวัคซีน (ร้อยละ) 37.3 29.6 26.7 31.3 18.7 47.8 

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  

   จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทั้งในระดับประเทศและเขตสุขภาพที่ 9 สัตว์ที่มีรายงานยืนยันติดเชื้อพิษ
สุนัขบ้าสูงสุด ได้แก่ สุนัข โดยสัตว์กลุ่มเสี่ยง คือ สัตว์ที่มีเจ้าของแต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในเขต
สุขภาพที่ 9 มีรายงานการติดเช้ือพิษสุนัขบ้าใน โคและแมว ที่สูงกว่าในระดับประเทศ สอดคล้องกับการพบรายงาน
เหตุการณ์ผิดปกติในระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่พบข่าวการกินเนื้อโค กระบือที่ติดเช้ือพิษสุนัขบ้า 
   1.2.3 พ้ืนท่ีเสี่ยง หมายถึง พื้นที่เป้าหมายที่อยู่ในอำเภอและตำบลของอำเภอเสี่ยง ดังนี้ 
    ระดับอำเภอ อำเภอเสี่ยง หมายถึง พื้นที่ที่สัตว์ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ.2559 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่ 1 ตัวข้ึนไป (ภาพที่ 1) 
ภาพที่ 1 อำเภอเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าในเขตสุขภาพที่ 9 ปี 2562 

 
  

     ระดับตำบล ตำบลของอำเภอเสี่ยง หมายถึง ตำบลที่พบหัวบวกในปี พ.ศ. 2561-2562 ตามข้อมลู 
Thairabies.net 

 

 

 อำเภอที่ไม่พบโรคในสัตว์ ปี 2559-2561 = 20/88 อ. (22.7%) 

 อำเภอที่พบโรคในสัตว์ ปี 2559-2561 = 62/88 อ. (70.5%) 

 อำเภอที่พบโรคในคนปี 2559-2561 = 6/88 อ. (6.8%) 
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ตารางที่ 2 ตำบลเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าเขตสุขภาพที่ 9 ปี 2562 (ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม - 15 ธันวาคม 2561)  
จังหวัด จำนวนท่ี

พบหัวบวก 
ร้อยละอำเภอท่ีพบ

โรคในสัตว์ 
ร้อยละตำบลท่ีพบ

โรคในสัตว์ 
• ร้อยละตำบลท่ีพบโรคในสัตว์

ตัวท่ี 2 ในระยะ 3 เดือน 
สุรินทร์ 203 17/17= 100.0 87/159= 54.7 36/159= 22.6 
ชัยภูมิ 24 11/16= 68.8 15/109= 13.8 2/109= 1.8 
นครราชสีมา 92 20/32= 62.5 53/290= 18.3 12/290= 4.1 
บุรีรัมย์ 20 10/23= 43.5 20/189= 10.6 0/189= 0 

ตารางที่ 3 ตำบลเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสุรินทร์ ปี 2562 (ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม - 15 ธันวาคม 2561)  

พื้นท่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ผลรวม
ท้ังหมด 

อ.กาบเชิง 0 0 2 2 0 1 0 5 2 2 1 1 16 
ต.กาบเชิง      1  5  2 1 1 10 
ต.ด่าน   2          2 
ต.แนงมุด    2         2 
ต.โคกตะเคียน         1    1 
ต.ตะเคียน         1    1 

อ.เขวาสินรินทร์ 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
ต.ตากูก  1           1 
ต.บึง   1          1 
ต.ปราสาททอง   1          1 

อ.จอมพระ 0 3 6 4 0 0 0 4 1 1 1 3 23 
ต.กระหาด   1          1 
ต.จอมพระ            1 1 
ต.ชุมแสง  2 1 1    1 1    6 
ต.เป็นสุข           1 1 2 
ต.เมืองลีง  1 2 1    3  1   8 
ต.ลุ่มระวี   1 1        1 3 
ต.หนองสนิท   1 1         2 

อ.ชุมพลบุรี 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
ต.นาหนองไผ่   1          1 
ต.ไพรขลา  1           1 

อ.ท่าตูม 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
ต.กระโพ   1 1         2 
ต.ท่าตูม  1           1 
ต.เมืองแก   1          1 
ต.หนองบัว  1           1 
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พื้นท่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ผลรวม
ท้ังหมด 

อ.โนนนารายณ์ 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5 
ต.คำผง   1 1         2 
ต.โนน   1          1 
ต.ระเวียง    1         1 
ต.หนองหลวง           1  1 

อ.บัวเชด 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 
ต.ตาวัง  1   1        2 
ต.บัวเชด      1       1 
ต.สะเดา   1          1 
ต.สำเภาลูน 1            1 

อ.ปราสาท 1 6 2 1 0 0 0 0 1 3 4 1 19 
ต.กังแอน          1 1  2 
ต.กันตวจระมวล            1 1 
ต.โคกยาง  2 1          3 
ต.เชื้อเพลิง  1           1 
ต.ทมอ  1 1          2 
ต.ทุ่งมน  1           1 
ต.บ้านพลวง    1         1 
ต.ประทัดบุ          1 2  3 
ต.สมุด          1 1  2 
ต.หนองใหญ่ 1 1       1    3 

อ.พนมดงรัก 1 1 2 2 0 0 0 1 2 0 1 0 10 
ต.โคกกลาง    1     2    3 
ต.ตาเมียง 1  2     1   1  5 
ต.บักได  1  1         2 

อ.เมืองสุรินทร์ 4 5 19 9 15 6 9 3 5 3 2 0 80 
ต.กาเกาะ   2          2 
ต.แกใหญ่   1 2 5 1       9 
ต.คอโค 2 2    1 1   2 1  9 
ต.เฉนียง   2 1    1     4 
ต.ตั้งใจ       2      2 
ต.ตาอ็อง       1      1 
ต.ท่าสว่าง   1 1 1  2 1     6 
ต.เทนมีย์   1  1        2 
ต.นอกเมือง  1 4    2  1    8 
ต.นาดี     1     1   2 
ต.นาบัว 1     2  1     4 
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พื้นท่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ผลรวม
ท้ังหมด 

ต.ในเมือง   2  2    1    5 
ต.บุฤาษี   1 1         2 
ต.เพี้ยราม   1 1 2  1      5 
ต.ราม 1    1        2 
ต.สลักได  2  3  1       6 
ต.สำโรง   1  1 1       3 
ต.แสลงพันธ์   3  1      1  5 
ต.ตระแสง         1    1 
ต.สวาย         2    2 

อ.รัตนบุรี 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
ต.รัตนบุรี    1         1 

อ.ลำดวน 0 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 8 
ต.โชคเหนือ   1          1 
ต.ตระเปียงเตีย   1 1         2 
ต.ลำดวน  2 1    1      4 
ต.ตรำดม        1     1 

อ.ศรีณรงค์ 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 5 
ต.ณรงค์     1        1 
ต.ศรีสุข  2         1  3 
ต.หนองแวง     1        1 

อ.ศีขรภูมิ 0 1 4 1 0 1 0 0 0 1 0 2 10 
ต.จารพัต   1 1      1  1 4 
ต.ช่างปี่   1          1 
ต.ตรมไพร  1           1 
ต.ตรึม   1          1 
ต.แตล   1          1 
ต.ระแงง      1       1 
ต.หนองบัว            1 1 

อ.สนม 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
ต.หนองระฆัง  1           1 

อ.สังขะ 1 1 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 7 
ต.กระเทียม    1     1    2 
ต.ทับทัน      1       1 
ต.เทพรักษา 1            1 
ต.บ้านชบ  1           1 
ต.ตาตุม         1    1 
ต.บ้านจารย์         1    1 
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พื้นท่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ผลรวม
ท้ังหมด 

อ.สำโรงทาบ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
ต.เกาะแก้ว 1            1 
ต.ศรีสุข  1           1 
ต.เสม็จ    1         1 

ตารางที่ 4 ตำบลเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดชัยภูมิ ปี 2562 (ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม - 15 ธันวาคม 2561)  

พื้นท่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ผลรวม
ท้ังหมด 

อ.แก้งคร้อ    1         1 
ต.หนองสังข์    1         1 

อ.คอนสวรรค์ 1   1         2 
ต.หนองขาม    1         1 
ต.ห้วยไร่ 1            1 

อ.คอนสาร   1  1        2 
ต.คอนสาร     1        1 
ต.ทุ่งนาเลา   1          1 

อ.เทพสถิต    1         1 
ต.บ้านไร่    1         1 

อ.เนินสง่า          1    1 
ต.ตาเนิน          1    1 

อ.บ้านเขว้า     1        1 
ต.โนนแดง     1        1 

อ.บ้านแท่น     1        1 
ต.หนองคู     1        1 

อ.ภักดีชุมพล   1     1     2 
ต.วังทอง   1     1     2 

อ.เมืองชัยภูมิ   5 3 2 1       11 
ต.โคกสูง   1 1         2 
ต.นาฝาย   1          1 
ต.ในเมือง   3 2 2 1       8 

อ.หนองบัวแดง   1          1 
ต.วังชมภู   1          1 

อ.หนองบัวระเหว    1         1 
ต.หนองบัวระเหว    1         1 
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ตารางที่ 5 ตำบลเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดนครราชสีมา ปี 2562 (ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม - 15 ธันวาคม 2561)  

พื้นท่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ผลรวม
ท้ังหมด 

อ.แก้งสนามนาง    2         2 
ต.โนนสำราญ    2         2 

อ.ขามทะเลสอ 1 1           2 
ต.ขามทะเลสอ  1           1 
ต.พันดุง 1            1 

อ.ขามสะแกแสง 1  1         1 3 
ต.ขามสะแกแสง 1           1 2 
ต.หนองหัวฟาน   1          1 

อ.คง   1          1 
ต.โนนเต็ง   1          1 

อ.ครบุรี   2 1   1 1 1    6 
ต.โคกกระชาย   1          1 
ต.เฉลียง    1         1 
ต.ตะแบกบาน   1          1 
ต.จระเข้หิน        1 1 1    3 

อ.โชคชัย     1        1 
ต.ท่าจะหลุง     1        1 

อ.ด่านขุนทด   1          1 
ต.ด่านขุนทด   1          1 

อ.เทพารักษ์      1       1 
ต.บึงปรือ      1       1 

อ.โนนไทย    1 1        2 
ต.กำปัง     1        1 
ต.บ้านวัง    1         1 

อ.โนนสูง   1 1  1  1 1    5 
ต.จันอัด   1          1 
ต.ดอนหวาย    1         1 
ต.ธารปราสาท      1       1 
ต.ด่านคล้า         1     1 
ต.พลสงคราม          1    1 

อ.บัวลาย  1  4  2  1    1 9 
ต.โนนจาน    1  2       3 
ต.เมืองพะไล    3         3 
ต.หนองหว้า  1          1 2 
ต.บัวลาย         1     1 

อ.บัวใหญ่         1 1    2 
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พื้นท่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ผลรวม
ท้ังหมด 

ต.โนนทองหลาง          1    1 
ต.ห้วยยาง         1     1 

อ.บ้านเหลื่อม  1           1 
ต.โคกกระเบื้อง  1           1 

อ.ประทาย      2 1      3 
ต.โนนเพ็ด      1       1 
ต.วังไม้แดง      1       1 
ต.ดอนมัน        1      1 

อ.พระทองคำ   1          1 
ต.สระพระ   1          1 

อ.เมือง 1 1 11 9 7 3 1 2 2 1  0 38 
ต.จอหอ 1  2 2     1    6 
ต.ตลาด    1         1 
ต.ในเมือง   2 1 1        4 
ต.พลกรัง    1      1   2 
ต.พุดซา   1 2 2    1    6 
ต.โพธ์ิกลาง   1          1 
ต.สุรนารี   1          1 
ต.หนองไข่น้ำ   1  1 2 1 1     6 
ต.หนองจะบก    1         1 
ต.หนองบัวศาลา   1          1 
ต.หนองไผ่ล้อม     1 1       2 
ต.หนองระเวียง  1           1 
ต.หัวทะเล   2 1 2   1     6 

อ.สีดา 1 1 1          3 
ต.โนนประดู่  1           1 
ต.สามเมือง 1  1          2 

อ.สูงเนิน    3 1        4 
ต.นากลาง    1         1 
ต.บุ่งขี้เหล็ก    1         1 
ต.สูงเนิน    1         1 
ต.เสมา     1        1 

อ.เสิงสาง 1  4          5 
ต.เสิงสาง 1  4          5 

อ.ห้วยแถลง           2   2 
ต.เมืองพลับพลา           1   1 
ต.ห้วยแถลง           1   1 
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ตารางที่ 6 ตำบลเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดบุรรีัมย์ ปี 2562 (ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม - 15 ธันวาคม 2561)  

พื้นท่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ผลรวม
ท้ังหมด 

อ.กระสัง   2          2 
ต.กระสัง   1          1 
ต.บ้านปรือ   1          1 

อ.เฉลิมพระเกียรติ          1    1 
ต.ตาเป๊ก          1    1 

อ.นาโพธ์ิ 1            1 
ต.นาโพธ์ิ 1            1 

อ.โนนดินแดง 1            1 
ต.โนนดินแดง 1            1 

อ.พลับพลาชัย 1            1 
ต.จันดุม 1            1 

อ.พุทไธสง         1     1 
ต.พุทไธสง         1     1 

อ.เมืองบุรีรัมย์  1  4 1      2  8 
ต.กระสัง    1         1 
ต.กลันทา    1         1 
ต.ชุมเห็ด           1  1 
ต.ในเมือง  1           1 
ต.บัวทอง           1  1 
ต.บ้านบัว    1         1 
ต.ลุมปุ๊ก     1        1 
ต.สะแกซำ    1         1 

อ.ละหานทราย         1 1    2 
ต.โคกว่าน         1     1 
ต.สำโรงใหม่          1    1 

อ.ลำปลายมาศ         1     1 
ต.หนองกะทิง         1     1 

อ.สตึก 2            2 
ต.เมืองแก 1            1 
ต.ร่อนทอง 1            1 

    จากการทบทวนรายงานสอบสวนโรคผู้ทีเ่สียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2561 พบว่า 
     ระดับประเทศ มีผู้เสียชีวิต 17 ราย รับเชื้อจากสุนัข 16 ราย (ร้อยละ 94.1) จากแมว 1 ราย 
(ร้อยละ 5.9) รับเช้ือจากสัตว์มีเจ้าของ ร้อยละ 64.7 และสัตว์ไม่มีเจ้าของ ร้อยละ 35.3  
     เขตสุขภาพที่ 9 มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ทุกรายรับเช้ือจากสุนัข (ร้อยละ 100.0) รับเช้ือจากสัตว์มี
เจ้าของ ร้อยละ 64.3 และสัตว์ไม่มีเจ้าของ ร้อยละ 35.7 สุนัขทั้ง 4 ตัวไม่มีประวัติการรับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า  
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  1.3 จำนวนประชากรสุนัข 
   กรมปศุสตัว์ได้ดำเนินการสำรวจประชากรสุนัขในประเทศไทยพบว่ามีการลดจำนวนลงโดยในปี 2557 มี
จำนวน 8,587,537 ตัว ปี 2559 มีจำนวน 7,380,810 ตัว และในปี 2561 มีจำนวน 3,535,333 ตัว แต่ทั้งนี้มีการ
คาดการณ์ว่าประเทศไทยน่าจะมีจำนวนสุนัขและแมวในปี 2561 ประมาณ 10,300,000 ตัว โดยมีเพียง 5,559,958 
ตัวที ่ได้รับการลงทะเบียน ในเขตสุขภาพที่ 9 มีรายงานสุนัขที่ขึ้นทะเบียนมีแนวโน้มจำนวนลดลงเช่นเดียวกับ
ระดับประเทศ (ภาพที่ 2) โดยมีการข้ึนทะเบียนสนุัขและแมวปี 2561 จากการสำรวจโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จำนวน 577,907 ตัว จำแนกเป็นมีเจ้าของ 575,957 (ร้อยละ 99.3) ไม่มีเจ้าของ 3,776 (ร้อยละ 0.7) (ภาพที่ 3) 

ภาพที่ 2 จำนวนสุนัขปี 2557-2561 จำแนกรายพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 9 

 

 
ภาพที่ 3 จำนวนสุนัขและแมวปี 2561 จำแนกตามประเภทเจ้าของ ในเขตสุขภาพที่ 9 

 

    จากการศึกษา (อรวิรุฬห์ สการะเศรณี, 2559) พบว่าต้ังแต่ปี 2556-2558 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
โดยกรมปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสถานพยาบาลสัตว์ทั่วประเทศ มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าในสุนัขและแมวเฉลี่ย 4,838,592 ตัวต่อปี ซึ่งในปี 2558 พบว่าปริมาณการฉีดวัคซีนลดลงจากปี 2557 ทั้งนี้อาจ
เกิดจากปัญหาการท้วงติงจากสำนักงานตรวจงบประมาณแผ่นดิน (สตง.) ในด้านบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในการ
จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้ท้องถ่ินระงับงบประมาณที่ใช่ในการจัดซื้อวัคซีน แต่ใน
ปีงบประมาณ 2561 กรมปศุสัตว์ได้รายงานความก้าวหน้าในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดวัคซี นให้แก่ 
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สุนัข แมว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและกรมปศุสัตว์ ที่ตั้งเป้าหมายไว้ 8.24 ล้านตัว (ร้อยละ 80) ได้มีการดำเนินการแล้ว 8,422,305 ตัว โดย
การฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในรัศมี 5 กม. ได้ร้อยละ 100 สำหรับการผ่าตัดทำหมันซึ่งมีเป้าหมาย 300,000 ตัว มี
การดำเนินการแล้วจำนวน 288,197 ตัว  

2. พฤติกรรมเสี่ยง (Behavioral risk)  
 2.1 ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า จากระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบา้ (ร.36) ปี 2556-2560  
  เขตสุขภาพที่ 9 พบผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น (ภาพที่ 4) เฉลี่ยปีละ 22,526 ราย โดย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 ธันวาคม 2561 ในเขตสุขภาพที่ 9 จำนวนผู้สัมผัสโรค 50,320 ราย (ชัยภูมิ 5,187 ราย, 
นครราชสีมา 23,590 ราย, บุรีรัมย์ 13,695 ราย, สุรินทร์ 7,848 ราย ) มีผู้ที่สัมผัสโรครับฉีดวัคซีนไม่ครบเนื่องจาก
ไม่สามารถติดตามได้หรือไม่ประสงค์จะฉีดต่อ จำนวน 4,024 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.9 ของผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมด รวมถึงผู้สัมผัสโรคไม่ได้ล้างแผลกอ่นพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 18.8 ในผู้ที่ล้าง
แผลด้วยน้ำ ร้อยละ 12.3 และไม่ได้ใส่ยาก่อนพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 78.8 จึงถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้าได ้(ตารางที่ 7) แต่อย่างไรก็ตามระบบ ร.36 เป็นระบบฐานข้อมูลที่เกิดจากการกรอกข้อมูลโดยความ
สมัครใจ ยังไม่ครอบคลุมทุกสถานบริการสาธารณสุข แต่สามารถนำบางข้อมูลที่ได้จากระบบนี้มาใช้ในการวิเคราะห์
ภาพรวมได้  

ภาพที่ 4 จำนวนผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าใน ร. 36 ปี 2555-2561 ในเขตสุขภาพที่ 9 
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ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละของผู้สมัผสัโรคพิษสุนัขบ้าในเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 ธันวาคม 
2561 จำแนกตามข้อมลูทั่วไป (n=50,320) 

ข้อมูลท่ัวไป จำนวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 24,543 48.8 
หญิง 25,777 51.2 

กลุ่มอายุ   
ต่ำกว่า 1 ปี 83 0.2 
1-15 ป ี 15,909 31.6 
16-35 ปี 7,816 15.5 
36-55 ปี 13,418 26.7 
56 ปีขึ้นไป 13,094 26.0 

อาชีพขณะสัมผัสโรค   
นักเรียน นักศึกษา 11,279 22.4 
เกษตรกร ทำนา ทำสวน 16,987 33.8 
รับจ้าง 8,835 17.6 
ในปกครอง 6,688 13.3 
อาสาสมัครฉีดวัคซีน 13 0.03 
อ่ืนๆ 6,518 12.9 

ลักษณะการสัมผัส (n=51,140)   
ถูกกัด 42,325 82.8 
ถูกข่วน 1,015 12.0 
ถูกเลีย/ถูกข่วน 1,708 3.3 
กินอาหารดิบหรือดื่มน้ำที่สัมผัสเชื้อ 361 0.7 
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า 589 1.2 

ชนิดสัตว์ที่สัมผัส (n=50,320)   
สุนัข 35,465 70.5 
แมว 12,065 23.9 
วัว 260 0.5 
กระบือ 325 0.7 
อ่ืนๆ  1,607 3.2 
ไม่ทราบ 22 0.1 
ไม่ระบุ 576 1.1 

อายุสัตว์   
น้อยกว่า 3 เดือน 3,257 6.5 
3-6 เดือน 3,914 7.8 
6-12 เดือน 3,512 7.0 
มากกว่า 1 ปี 23,531 46.7 
ไม่ทราบ 15,530 30.9 
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ข้อมูลท่ัวไป จำนวน ร้อยละ 
ไม่ระบุ 576 1.1 

สถานภาพสัตว์   
มีเจ้าของ 42,572 84.6 
ไม่มีเจ้าของ 4,414 8.8 
ไม่ทราบ 2,758 5.5 
ไม่ระบุ 576 1.1 

ประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   
ไม่ทราบ 22,745 45.2 
ไม่เคยฉีด 13,970 27.8 
เคยฉีด 1 ครั้ง 3,779 7.5 
เคยฉีด 1 ครั้งสุดท้าย 9,108 18.1 
ไม่ระบุ 718 1.4 

การล้างแผลก่อนพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   
ไม่ได้ล้าง 9,459 18.8 
ล้าง 40,166 79.8 
ไม่ระบุ 695 1.4 

วิธีการล้างแผล   
น้ำ 4,884 12.3 
น้ำและสบู่/ผงซักฟอก 34,357 86.5 
อ่ืนๆ 487 1.2 

การใส่ยาฆ่าเชื้อก่อนพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   
ไม่ได้ใส่ยา 39,629 78.8 
ใส่ยา 9,366 18.6 
ไม่ระบุ 1,325 2.6 

ชนิดยาที่ใส่ฆ่าเชื้อ (n=9,366)   
สารละลายไอโอดีนที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 5,105 10.2 
ทิงเจอร์ไอโอดีน แอลกอฮอล์ 3,870 7.7 
อ่ืนๆ 391 0.8 

ประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของผู้สัมผัสหรือสงสัยว่าสัมผัส   
ไม่เคยฉีดหรือ ≤ 3 เข็ม 42,703 84.9 
เคยฉีด 3 เข็มหรือมากกว่า 7,607 15.1 

แหล่งข้อมูล: โปรแกรมรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข 
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 จากรายงาน Rabies 1 ในเขตสุขภาพที่ 9 พบจำนวนผู้สัมผัสสัตว์ติดเช้ือโรคพิษสุนัขบ้า 1,584 ราย เพศชาย 
938 ราย เพศหญิง 646 ราย ได้รับวัคซีนครบชุด 1,563 ราย ไม่ครบชุด 21 ราย (จังหวัดสุรินทร์ 20 ราย, ชัยภูมิ 1 
ราย) คิดเป็นร้อยละ 98.67 (ตารางที่ 8) ปัญหาที่พบ คือ การย้ายที่อยู่ของผู้สัมผัสโรคส่งผลให้รับวัคซีนไม่ครบตาม
เกณฑ์ ระบบการติดตามผู้สัมผัสโรคของพื้นที่ และประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน ควบคุมโรค 

ตารางที่ 8 จำนวนผูส้ัมผัสสัตว์ติดเช้ือและการติดตามมารับวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 
จำแนกรายพื้นที่ในเขตสุขภาพที ่ 9 

พื้นที่ 
จำนวนผู้สัมผัส (ราย) ฉีด RIG (ราย) ฉีด IM 5 เข็ม (ราย) ฉีด ID 4 เข็ม (ราย) ฉีดกระตุ้น (ราย) 

ชาย หญิง ฉีด ไม่ฉีด ครบชุด ไม่ครบชุด ครบชุด ไม่ครบชุด ครบชุด ไม่ครบชุด 

สุรินทร์ 394 392 108 678 19 0 567 20 118 0 
นครราชสีมา 372 175 40 507 335 0 131 0 16 0 
บุรีรัมย์ 122 35 3 154 0 0 157 0 0 0 
ชัยภูมิ 50 44 0 94 0 0 93 1 0 0 
เขตสุขภาพที่ 9 938 646 151 1,433 354 0 948 21 134 0 

3.การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program response) 
 ด้วยพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มี
ต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิตในข้อทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติรวมถึงพระ
วิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย จึงมีการ
จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ มีแผนยุทธศาสตร์ที่มีวิสัยทัศน์ที่จะกำจัดโรคพิษ
สุนัขบ้าใหหมดไปจากประเทศไทยในป พ.ศ. 2562 โดยมีพันธกิจที่สำคัญคือพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคในสัตว์ให้หมดไปจากประเทศไทย พัฒนาศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดให้มีมาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการสุนัข
จรจัดอย่างเป็นระบบตามหลักสวัสดภิาพ พัฒนา แนวทางการควบคุม ป้องกันและการดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าใน
คนร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและผลกัดันให้ชุมชนและท้องถ่ินมีบทบาทในการป้องกนัและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเขาใจให้กับเยาวชน ประชาชน ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้มีผู้เสียชีวิต พัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าและการบูรณาการเพื่อการบริหาร
จัดการข้อมูลทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีระบบรายงานติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งพัฒนา นวัตกรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าประสงค ซึ่งเป้าประสงค์ที่สำคัญคือไม่มีคน
และสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอยา่งยั่งยืน ดังนั้น จึงมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความเกี่ยวของกับ
ภารกิจของแต่ละหน่วยงานหลัก 5 หนว่ยงาน ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ รับผิดชอบโดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน รับผิดชอบโดยกระทรวง
สาธารณสุข  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในทองถ่ิน รับผิดชอบโดยกระทรวงมหาดไทย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  



60 
 

การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังโรค 5 กลุ่มโรค 5 มิติ เขตสุขภาพท่ี 9 นครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการและการบริหารจัดการข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การติดตามประเมินผล รับผิดชอบโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนานวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
  กระทรวงสาธารณสุขมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าฯ 
 3.1 มาตรการด้านการป้องกันโรค (Prevent) 
  3.1.1 พื้นที่จัดทำแผนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามระดับความเสี่ยง 
   1) พื้นที่เฝ้าระวัง: จัดทำแผนเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
   2) อำเภอเสี่ยง: จัดทำแผนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามมาตรการเชิงรุกที่กระทรวงสาธารณสุข
กำหนด 
   3) จังหวัดเสี่ยง: คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ทุกอำเภอ มีแผนป้องกัน
ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า 
  3.1.2 พัฒนาระบบการประสานงานเพื่อรองรับสถานการณ์ กรณีพบสัตว์สงสัย ผู้สัมผัสหรือสงสัยเป็นโรค
พิษสุนัขบ้า 
  3.1.3 พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรค และระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มีความครอบคลุม สามารถนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.1.4 พัฒนาระบบการเก็บ/ส่งตัวอย่างและการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยยืนยันโรคพิษสุนัขบ้า 
กรณีพบผู้ป่วย/ผู้เสียชีวิตที่สงสัยโรคพิษสุนัขบ้าหรือไข้สมองอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุทุกราย  
  3.1.5 จัดให้มีบริการวัคซีน/อิมมูโนโกลบูลิน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสถานบริการสาธารณสุขอย่าง
เพียงพอ  
  3.1.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้มีความรู้
ในการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคอย่างถูกต้องตามแนวทางเวชปฏิบัติและการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 
  3.1.7 สื่อสารความเสี่ยงเชิงรุกทั้งก่อน-หลังถูกกัด ให้เหมาะสมและครอบคลุมประชากรกลุ่มเสี่ยงเพื่อลด
จำนวนผู้ถูกกัด ทั้งในชุมชน บ้าน วัดโรงเรียน ตลาด โรงงาน เป็นต้น  
  3.1.8 ส่งเสริมการนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้ รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้เหมาะสม (พรบ. โรคพิษสุนัขบ้า 2535/ พรบ.การสาธารณสุข 2535/ 
พรบ.โรคติดต่อ 2558)  
 3.2 มาตรการด้านคน้หาและตรวจจับความผิดปกติ (Detect)  
  3.2.1. ค้นหา ผู้สัมผัสโรค (มีประวัติถูกสุนัขบ้ากัดข่วน) และกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการดูแลรักษาและฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคตามแนวทางเวชปฏิบัติภายใน 48 ช่ัวโมง และติดตามให้มารับวัคซีนตามกำหนดนัดทุกราย  
  3.2.2. สง่ตัวอย่างตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการตามแนวทางที่กำหนดในผู้ป่วยสงสัย หรือเสียชีวิตด้วย
โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคไข้สมองอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุทุกราย  
  3.2.3. ค้นหาปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมของการไม่มารบัการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
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 3.3. มาตรการดา้นตอบโต้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (Respond)  
  3.3.1. กรณีพบผู้เสียชีวิต ดำเนินการทุกอำเภอ  
   1) สสจ. รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 24 ชั่วโมง (หลังได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการของ
ผู ้เสียชีวิต) โดยอาศัยกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เปิดศูนย์ประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงานด้าน
สาธารณสุข ปศุสัตว์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็น
เลขานุการ  
   2) ดำเนินการทุกอำเภอในจังหวัดที่พบผูเ้สยีชีวิต: สคร./สสจ./สสอ./รพ.สต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• สอบสวนและควบคุมโรคร่วมกัน ภายใน 24 ช่ัวโมง  
• ดำเนินการใน 48 ช่ัวโมง  

     - ค้นหาผู้สัมผัสโรค และกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการดูแลรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคตาม แนวทาง
เวชปฏิบัติและติดตามให้มารับวัคซีนตามกำหนดนัดทุกราย (ตามแบบฟอร์ม Rabies1)  
     - แจ้งเตือนไปยัง อสม. วิทยุชุมชน และสื่อท้องถ่ิน 
     - สื่อสารความเสี่ยงทั้งในวงกว้าง และเฉพาะกลุ่ม เพื่อลดจำนวนผู้ถูกกัด  
   3) ประสาน/ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานปศุสัตว์ในการทำกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ เช่น 
สำรวจ และให้วัคซีนรอบจุดเกิดโรค (Ring Vaccination) ตามกฎหมาย  
   4) เฝ้าระวังโรคในสัตว์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน (หลังจากพบเชื้อพิษสุนัขบ้าในสัตว์ตัว
สุดท้าย)  
  3.3.2. กรณีสัตว์พบเช้ือพิษสุนัขบ้าตัวที่ 2 ภายในระยะเวลา 3 เดือน ดำเนินการทุกตำบลในอำเภอที่พบ
โรค ภายใน 48 ช่ัวโมง (หลังได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการตัวที่ 2) 
   1) ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ แจ้งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รพ.สต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพื้นที่ข้างเคียงแต่ละระดับ 
   2) สสอ. รายงาน นายอำเภอ อาศัยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) โดย 
นายอำเภอเป็นประธาน สาธารณสุขอำเภอเป็นเลขานุการ  
   3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสอบสวนและควบคุมโรคร่วมกับพื้นที่ ค้นหาผู้สัมผัสโรค และกลุ่มเสี่ยง
ให้ได้รับการดูแลรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามแนวทางเวชปฏิบัติ และติดตามให้มารับวัคซีนตามกำหนดนัดทุก
ราย (ตามแบบฟอร์ม Rabies1) 
   4) ประสานหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน อสม. วิทยุชุมชน และสื่อท้องถ่ิน รวมทั้งสื่อสาร
ความเสี่ยง ทั้งในวงกว้างและเฉพาะกลุ่ม 
   5) ประสาน/ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานปศุสัตว์ในการทำกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ เช่น 
สำรวจ และให้วัคซีนรอบจุดเกิดโรค (Ring Vaccination) ตามกฎหมาย 
   6) เฝ้าระวังโรคในสัตว์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน (หลังจากพบเชื้อพิษสุนัขบ้าในสัตว์ตัว
สุดท้าย) 
  3.3.3. กรณีสัตว์พบเชื้อพิษสุนัขบ้า 1 ตัว ในพื้นที่ ดำเนินการในตำบลที่พบโรค ภายใน 48 ชั่วโมง (หลัง
ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการ) 
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   1) ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ แจ้งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต  สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รพ.สต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพื้นที่ข้างเคียงแต่ละระดับ 
   2) สสอ. รายงาน นายอำเภอ และอาศัยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
เพื่อดำเนินการป้องกันควบคุมโรค โดย นายอำเภอ เป็นประธาน และสาธารณสุขอำเภอ เป็นเลขานุการ  
   3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสอบสวนและควบคุมโรคกับพื้นที่ ค้นหาผู้สัมผัสโรค และกลุ่มเสี่ยงให้
ได้รับการ ดูแลรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามแนวทางเวชปฏิบัติ และติดตามให้มารับวัคซีนตามกำหนดนัดทุก
ราย (ตามแบบฟอร์ม Rabies1) 
   4) ประสานหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน อสม. วิทยุชุมชน และสื่อท้องถ่ิน รวมทั้งสื่อสาร
ความเสี่ยง ทั้งในวงกว้างและเฉพาะกลุ่ม 
   5) ประสาน/ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานปศุสัตว์ในการทำกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ เช่น 
สำรวจ และให้วัคซีนรอบจุดเกิดโรค (Ring Vaccination) ตามกฎหมาย 
   6) เฝ้าระวังโรคในสัตว์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน (หลังจากพบเชื้อพิษสุนัขบ้าในสัตว์ตัว
สุดท้าย) 
 3.4 การบริหารจัดการวัคซีน 
  ด้านการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรค สำรวจจำนวนวัคซีน/อิมมูโนโกลบูลิน วางแผนงานจัดการวัคซีนทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน รายงาน
ยอดคงคลังของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระบบ WEB EOC ให้ครบถ้วน (ตารางที่ 9) 

ตารางที่ 9 การสนับสนุนบริหารจัดการวัคซีนและอิมมูโนโกลบูลิน (Post exposure) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 
1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 

พ้ืนท่ี 
วัคซีน (โด๊ส) อิมมูโนโกลบลูิน (โด๊ส) 

PCEC VERORAB SPEEDA ERIG HRIG 
นครราชสีมา 609 7,314 2,394 3,852 1,262 
บุรรีัมย ์ 123 100 1,816 1,164 283 
สุรินทร ์ 27 0 4,308 1,340 26 
ชัยภูมิ 0 1,694 4,080 2,804 185 

เขตสุขภาพที่ 9 759 9,108 12,598 9,160 1,756 

3.5 ด้านการพัฒนาศักยภาพและเตรยีมความพร้อมเครือข่าย 
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ได้วางแผนงานโครงการเพื่อดำเนินกิจกรรมตามมาตรการ
ด้านการป้องกันโรค (Prevent) มาตรการด้านค้นหาและตรวจจับความผิดปกติ (Detect) และมาตรการด้านตอบโต้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (Respond) ดังนี้ 

1) จัดประชุมประสานงานและสรุปบทเรยีนการดำเนินงานเครอืข่ายโรคติดต่อระหว่างสตัว์และคนเขต
สุขภาพที่ 9 (2 ครั้ง) 

2) จัดอบรมแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข 
3) จัดอบรมการรายงาน ร.36 ให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 
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4) จัดอบรมการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าแก่เครือข่าย CDCU และ JIT ระดับจังหวัดและอำเภอ     
เขตสุขภาพที่ 9 

5) สร้างพัฒนาพื้นที ่ต้นแบบ rabies free zone พื้นที ่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา อำเภอ    
ศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

6) การพัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบการใช้ระบบ รง.36 เช่ือมกับ HDC (อ.จักราช จ.นครราชสีมา) 
7) กิจกรรมการพัฒนาป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยกลไก พชพ.ในพื้นที่ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 
8) กิจกรรมสร้างความร่วมมือ สร้างมาตรการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ในชุมชน 

ตลาด วัดโรงเรียนและสถานที่ท่องเที่ยว ในเขตเมือง 
9) จัดทำคู่มือเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าระดับชุมชน (Event base) 

3.6 ด้านการนิเทศ กำกับติดตามประเมินผล 
1) กิจกรรมการติดตาม การดำเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในกรณี พบสัตว์ติดเช้ือโรค

พิษสุนัขบ้า/พบเหตุการณ์ผิดปกติ 
2) นิเทศติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
3) กิจกรรมประเมินผลโครงการบูรณาการโรคพิษสุนัขบ้า สคร.9 ปี พ.ศ. 2562 

3.7 ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือสรา้งความรูค้วามตระหนัก 
1) โครงการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

พื้นที่นำร่อง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 
2) กิจกรรมรณรงค์สื่อสารความเสี่ยงในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่เสี่ยงเขตสุขภาพที่ 9 

4. การเจ็บป่วยและเสียชีวิต (Morbidity/Mortality) 
 4.1 สถานการณโ์รคพิษสุนขับา้ในคน ปี พ.ศ. 2551 – 2561 
  จากการรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 - 2561 พบว่ามีแนวโน้มการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าเพิ่มสูงขึ้นทั้งในระดับประเทศและเขตสุขภาพที่ 9 โดยเฉพาะในเขตสุขภาพที่ 9 พบผู้เสียชีวิตต่อเนื่องในปี 
2560-2561 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนหลังจากพบผู้เสียชีวิตครั้งสุดท้ายในปี 2551 (ภาพที่ 5) สอดคล้องกับการที่มี
แนวโน้มการตรวจพบโรคในสัตว์ที่เพิ่มสูงข้ึน (ภาพที่ 6) 

ภาพที่ 5 จำนวนผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้า ประเทศไทยและเขตสุขภาพที่ 9 ปี พ.ศ. 2551 – 2561 

 
ที่มา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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ภาพที่ 6 จำนวนการพบโรคในสัตว์และจำนวนผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้า จำแนกรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 ปี 
พ.ศ. 2559 – 2561 
 

 
ที่มา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 4.2 ผู้เสียชีวิต  
  4.2.1 ระดับประเทศ การทบทวนรายงานสอบสวนโรคผู ้ที ่เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2561 
ผู้เสียชีวิต 17 ราย ระยะฟักตัวสั้นสุด 1 เดือน สูงสุด 11 เดือน เฉลี่ย 5 เดือน อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 ราย 
ภาคใต้ 5 ราย ภาคตะวันออก 2 ราย ภาคกลาง 1 ราย และภาคเหนือ 1 ราย รับเชื้อจากสุนัข 16 ราย (ร้อยละ 
94.1) จากแมว 1 ราย (ร้อยละ 5.9) จากการกัด ข่วนและเลีย รับเช้ือจากสัตว์มีเจ้าของ ร้อยละ 64.3 และสัตว์ไม่มี
เจ้าของ ร้อยละ 35.7 ทุกรายไม่ได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า หลังถูกสัตว์กัดแล้วไม่ได้ล้างแผลและไม่ได้รับการรักษาที่
ถูกต้อง 15 ราย (ร้อยละ 88.2) ทำการล้างแผลอย่างถูกวิธีแต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนและไม่ได้ไปรับบริการที่สถาน
รักษาพยาบาลทันทีหลังสัมผัส 1 ราย (ร้อยละ 5.9) และไปรับบริการสถานรักษาพยาบาลแต่ไม่ได้ฉีดวัคซีน 1 ราย 
(ร้อยละ 5.9) 
  4.2.2 เขตสุขภาพท่ี 9 จากการทบทวนรายงานผู้เสียชีวิตในปี 2560-2561 พบผู้เสียชีวิตทั้งหมด 6 ราย 
อธิบายตามลักษณะการกระจายตัวตามหลักระบาดวิทยาได้ดังนี้ 
   ด้านสถานที่ พบผู้เสียชีวิตอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ 3 ราย (อำเภอกระสัง, อำเภอปะคำ, อำเภอลำปลาย
มาศ) จังหวัดสุรินทร์ 2 ราย (อำเภอศีขรภูมิและอำเภอเมือง) และจังหวัดนครราชสีมา 1 ราย (อำเภอเสิงสาง) 
   ด้านบุคคล ผู้เสียชีวิตเป็นเพศชาย 4 ราย เพศหญิง 2 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อหญิง เท่ากับ 2:1 มี
อายุระหว่าง 13-59 ปี (ค่ามัธยฐาน 21.5 ปี) เมื ่อจำแนกตามอาชีพสูงสุด คือ รับจ้าง ร้อยละ 50.0 รองลงมา 
นักเรียน ร้อยละ 33.3 และรับราชการครู ร้อยละ 16.7 
   ด้านเวลา ระยะฟักตัวสั้นสุด 1 เดือน สูงสุด 9 เดือน เฉลี่ย 4 เดือน ช่วงเวลาแสดงอาการของโรคเร็ว
สุด 2 วัน นานสุด 4 วัน (ค่ามัธยฐาน 3 วัน) ตำแหน่งของบาดแผลในบริเวณต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ บริเวณแขน 
ลำตัว หน้าอก จำนวน 3 ราย บริเวณนิ้วมือ ฝ่ามือ จำนวน 2 บริเวณขา จำนวน 1 ราย พบผู้เสียชีวิตสูงสุดในเดือน
มีนาคม จำนวน 3 ราย และเดือนมกราคม กรกฎาคม และกันยายน เดือนละ 1 ราย  
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   พฤติกรรมเสี่ยง หลังถูกสัตว์กัดแล้วไม่ได้ล้างแผลและไม่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล ร้อยละ 50.0 
ล้างแผลที่บ้านแต่ไม่ได้ไปโรงพยาบาล ร้อยละ 33.3 และมีการล้างแผลที่สถานรักษาพยาบาลแต่ไม่ได้รับการฉีด
วัคซีน ร้อยละ 16.7 ผู้เสียชีวิตทุกรายไม่ได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าร้อยละ 100.0 
   สัตว์กลุ่มเสี่ยง ผู้เสียชีวิตทุกรายรับเช้ือจากสุนัข (ร้อยละ 100.0) ซึ่งสุนัขไม่ได้รับวัคซีนร้อยละ 100.0 
ส่วนใหญ่เป็นสัตว์มีเจ้าของ ร้อยละ 66.7 เป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของ ร้อยละ 33.3 จากการกัด ร้อยละ 66.6 ข่วนและเลีย
ร้อยละ 16.7 และข่วน ร้อยละ 16.7 เหตุโน้มนำที่สัมผัสสัตว์ คือ เล่นคลุกคลี และเหยียบหาง จำนวน 2 ราย ให้
อาหาร จำนวน 1 ราย และจับสัตว์แม่ลูกอ่อนที่ไม่ใช่เจ้าของ จำนวน 1 ราย และไม่ระบุสาเหตุการถูกกัดจำนวน 2 
ราย 

5. เหตุการณผ์ิดปกติและการระบาด (Event based) 
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 ธันวาคม 2561 พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ได้รับแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติเกี่ยวกับ โรค
พิษสุนัขบ้าจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด จำนวน 20 เหตุการณ์ (ตารางที่ 10) ในผู้ที่สงสัยหรือเสียชีวิต
จากโรคพิษสุนัขบ้าได้รับรายงานการแจ้งข่าวครบทุกราย  

ตารางที่ 10 จำนวนเหตุการณ์ที่ได้รบัแจง้ข่าวจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาดในเขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 1 
มกราคม – 15 ธันวาคม 2561  

จังหวัด จำนวนเหตุการณ์ วันท่ีรับแจ้ง อำเภอ 
สุรินทร์  6 22 ม.ค. 61 -อ.เมือง พบผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย 

19 ก.พ. 61 -อ.เมือง พบผู้ป่วยสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย  
28 มี.ค. 61 -อ.เมือง ข่าว นสพ.โคติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 1 เหตุการณ์ 
30 มี.ค. 61 -อ.พนมดงรัก ข่าวนสพ.โคติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 1 เหตุการณ์  
11 ส.ค. 61 -อ.กาบเชิง กินเน้ือกระบือติดเชื้อพิษสุนัขบ้า 1 เหตุการณ์  
10 พ.ย. 61 -อ.ปราสาท กินเน้ือโคติดเชื้อพิษสุนัขบ้า 1 เหตุการณ์  

บุรีรัมย์  6 13 มี.ค. 61 -อ.กระสัง กินเน้ือกระบือสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า 1 เหตุการณ์  
26 มี.ค. 61 -อ.กระสัง ขุดซากโคที่สงสัยโรคพิษสุนัขบ้ากิน 1 เหตุการณ์  
17 มี.ค. 61 -อ.ปะคำ พบผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย 
18 มี.ค. 61 -อ.นางรอง ข่าว นสพ.กระบือติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 1 เหตุการณ์ 
29 มี.ค. 61 -อ.นางรอง กินเน้ือโคที่สงสัยโรคพิษสุนัขบ้า 1 เหตุการณ์  
17 ก.ค. 61 -อ.ลำปลายมาศ พบผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย  

นครราชสีมา  5 7 มี.ค. 61 -อ.เสงิสาง พบผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย 
26 มี.ค. 61 -อ.ขามทะเลสอ พบผู้ป่วยสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย  
7 ก.ย. 61 -อ.เมือง พบผู้สัมผัสโคหัวบวก 1 เหตุการณ์ 
20 ก.ย. 61 -อ.สีดา กินเน้ือโคติดเชื้อพิษสุนัขบ้า 1 เหตุการณ์  
24 ก.ย. 61 -อ.วังน้ำเขียว สุนัขกัดเด็กหูขาด 1 ราย 

ชัยภูมิ  3 21 มี.ค. 61 -อ.เมือง พบสุนัขหัวบวก 2 เหตุการณ์ 
24 เม.ย. 61 -อ.คอนสวรรค์ พบสุนัขหัวบวก 1 เหตุการณ์ 
19 ก.ย. 61 -อ.แก้งคร้อ สุนัขกัดเด็กตาย 1 ราย 
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 จากการติดตามรายงานผู ้สัมผัสสัตว์ที ่ติดเชื ้อพิษสุนัขบ้า พบว่าในปี 2561 ในพื้นที ่เขตสุขภาพที่ 9 มี
เหตุการณ์ประชาชนกินเนื้อสัตว์ที่ตายผิดปกติจากการติดเช้ือพิษสุนัขบ้า จำนวน 12 เหตุการณ์ เป็นโค 9 เหตุการณ์ 
(ร้อยละ 75.0) กระบือ 2 เหตุการณ์ (ร้อยละ 16.7) และสุกร 1 เหตุการณ์ (ร้อยละ 8.3) มีผู้สัมผัสรวม 697 ราย มีผู้
สัมผัสสูงสุดที่ ม.3 ต.เพี้ยราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ จำนวน 156 ราย เกิดเหตุการณ์สูงสุดที่จังหวัดสุรนิทร์ 8 เหตุการณ์ 
(ร้อยละ 66.6) บุรีรัมย์ 2 เหตุการณ์ (ร้อยละ 16.7) และนครราชสีมา 2 เหตุการณ์ (ร้อยละ 16.7) (ตารางที่ 11) 

ตารางที่ 11 จำนวนเหตุการณ์ประชาชนกินเนื้อสัตว์ที่ตายผดิปกติจากการติดเช้ือพิษสุนัขบ้า ในเขตสุขภาพที่ 9 
วันที่ 1 มกราคม – 15 ธันวาคม 2561  

ลำดับ วันท่ีพบโรค ประเภทสัตว์ พื้นท่ี จำนวนผู้สัมผัส (ราย) 
1 26 มีนาคม 61 โค ม.9 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์  20 
2 29 มีนาคม 61 โค ม.3 ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  120 
3 17 เมษายน 2561 สุกร ม.7 ต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 44 
4 11 พฤษภาคม 2561 โค ม.3 ต.เพี้ยราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ 156 
5 6 มิถุนายน 2561 โค ม.11 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร 19 
6 16 กรกฎาคม 2561 โค ม.1 ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 24 
7 29 กรกฎาคม 2561 โค ม.1 ต.ตระเปียงเตีย อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 81 
8 10 สิงหาคม 2561 กระบือ ม.18 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 86 
9 16 สิงหาคม 2561 โค ม.1 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร 44 
10 12 กันยายน 2561 กระบือ ม.2 ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 17 
11 17 กันยายน 2561 โค ม.11 ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา 44 
12 8 พฤศจิกายน 2561 โค ม.7 ต.สมุด อ.ปราสาท จ. สุรินทร์ 42 

ข้อเสนอแนะ 
 การป้องกันควบคุมโรคในคน 

1) เครือข่ายในทุกระดับทั้งระดับเขต จังหวัด อำเภอและตำบล ควรมีวางแผนร่วมกันและประสานงาน
การดำเนินงานในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

2) ผลักดันการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยอาศัยกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
และกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)  

3) ประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในโรงเรียน รับทราบถึง
อันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกันตนเอง การทำความสะอาดแผล การไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
หลังถูกสุนัขข่วนหรือกัด การไปรับวัคซีนต่อเนื่องครบชุด หากพบสัตว์ตายผิดปกติห้ามรับประทาน ผ่านวิทยุชุมชน
หรือสื่อท้องถ่ินที่เข้าถึงง่าย 

4) โรงพยาบาลควรมีการรายงานในระบบ ร.36 อย่างต่อเนื่อง และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้า
ระวัง ป้องกันควบคุมโรค การนัดผู้สัมผัสโรคมารับวัคซีน การคำนวณการใช้วัคซีน 

5) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสัตว์ติดเช้ือโรคพิษสุนัขบ้าจากฐานข้อมูล 
Thai Rabies Net กรมปศุสัตว์ หากพบให้ค้นหาผู้สัมผัสและติดตามมารับวัคซีนภายใน 48 ช่ัวโมง 
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 การป้องกันควบคุมโรคในสัตว์พาหะ 
1) เน้นมาตรการเชิงรุกให้เจ้าของสัตว์เลีย้ง สัตว์เศรษฐกิจ อาสาปศุสัตว์ อสม. ผู้นำชุมชน ในการเฝ้าระวัง

โรคในชุมชน หากพบสัตว์มีอาการผิดปกติให้แจ้งหน่วยงานปศุสัตว์ทราบและเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเช้ือโรคพิษสุนัข
บ้าต่อไป  

2) สาธารณสุขอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ควรมีการอบรม พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่  อาสาสมัคร ในการ 
ป้องกันควบคุมโรค เช่น เทคนิคการฉีดวัคซีนในสัตว์นำโรค การเก็บรักษาคุณภาพวัคซีน เทคนิคการตัดหัวสุนขัส่ง
ตรวจ 

3) สร้างความตระหนักใหบุ้คลากรสาธารณสขุติดตาม สอบถาม การรับวัคซีนในผู้สัมผัสให้ต่อเนื่องครบชุด 
4) หากพบรายงานสัตว์ติดเชื ้อโรคพิษสุนัขบ้า หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง (อปท. ปศุสัตว์ สาธารณสุข 

ประชาสัมพันธ์) ควรดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประสาน/ร่วม
ดำเนินการกับหน่วยงานปศุสัตว์ในการทำกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ เช่น สำรวจ และให้วัคซีนรอบจุดเกิด
โรค (Ring Vaccination) ตามกฎหมาย  

5) มีการบังคับใช้กฎหมาย พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์การจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 องค์การปกครอง 
อย่างจริงจัง เนื่องจากในเขตสุขภาพที่ 9 พบรายงานประชาชนบริโภคเนื้อสัตว์ที่ตายผิดปกติบ่อยครั้ง 

6) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพิ่มความครอบคลุมในการได้รับวัคซีนในสุนัขและแมว โดยเฉพาะในสัตว์
ที่มีเจ้าของ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงทราบว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายว่าเจ้าของสัตว์ต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท หากสุนัขของตนเองไปกัดคนนอกบ้านจะต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายและค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ถูกกัด และหากผู้ถูกกัดเสียชีวิตต้องเสยีค่าปลงศพ อาจรวมไปถึงค่าเลี้ยงดู
บุตรของผู้เสียชีวิตและจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) 

7) เสริมสร้างความเชื่อมั่นในด้านงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

8) เครือข่ายในระดับพื้นที่ (สสอ. รพ. รพสต. ปศอ.) ควรมีการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน เช่น จำนวนสุนัขและ
แมวในชุมชน เพศผู้ เพศเมีย การทำหมัน การฉีดวัคซีน จำนวนวัคซีนที่ใช้ เพื่อการวางแผนในการปฏิบัติงานในปี
ต่อไป 

9) เครือข่ายในระดับพื้นที่ควรมีการสร้างระบบเฝ้าระวังโรค โดยชุมชน ผู้นำชุมชน เช่น การเฝ้าระวังการ
เคลื่อนย้ายสัตว์พาหะนำโรค การจัดการปัญหาสุนัขจรจัด สุนัขไม่มีเจ้าของ การฉีดวัคซีนสุนัข การเฝ้าระวังผู้ที่เสี่ยง 
ผู้ที่สัมผัสโรค 
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ปี 2560-2561 [เอกสารอัดสำเนา]. นครราชสีมา; 2561. 
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2.1 การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 มิติ วัณโรค (Tuberculosis) จังหวัดสุรินทร์ ปี 2562 
นางสาวสุวรรณี สิริเศรษฐภักดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

นางโสภิต ชาลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นายเกรียงชัย เอกา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

บทนำ 
 วัณโรคเป็นปัญหาที่สำคัญทางด้านสาธารณสขุ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคมีแนวโน้มสงูข้ึน จากรายงาน
การเฝ้าระวังโรคของจังหวัดสุรินทร ์พบว่า ปี 2545-2560 มีอัตราป่วยรายใหม่เท่ากับ41.21, 33.90, 29.93, 50.58, 
53.07, 50.46, 51.72, 59.45, 22.25, 50.08, 51.91, 52.79, 54.96,55.97,และ 56.34 รายต่อประชากรแสนคน 
แม้ว่าจะมีการดำเนินงานป้องกันควบคุมและให้การรักษาโรคอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 โดยการค้นหาผู้ป่วยราย
ใหม่ ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ผู้สัมผัสร่วมบ้านโดยการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพการรักษาผู้ป่วยด้วยยา
มาตรฐานระยะสั้น รวมทั้งติดตามการกินยาแบบมีพี่เลี้ยงตามระบบ DOTS ตามแผนงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ 
พร้อมทั้งการติดตามนิเทศงานและรายงานผลการรักษา แม้ว่าการดำเนินงานมีความครอบคลุมอย่างสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่องแล้วก็ตามแต่ผลการรักษาสำเร็จ (Success Rate) ของจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่ปี 2545-2560 มีผลงานร้อยละ 
82.49, 90.14, 88.73, 88.95, 94.62, 93.17, 92.13, 92.59, 90.46, 90.27, 80.26, 77.66 และ 84.81 ซึ่งยังไม่ได้
ตามเป้าหมายที่กำหนด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการค้นหาการรักษา การป้องกันและควบคุมโรคให้มีความ
เหมาะสม ถูกต้องตามมาตรฐานจึงต้องบูรณาการงานให้ครอบคลุมโดยการดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพ การ
ป้องกันเช้ือวัณโรคดื้อยาการผสมผสานงานวัณโรคและเอดส์ การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยดำรงชีวิตได้
อย่างมีความสุขในสังคมต่อไป 

แนวทางการวิเคราะห์ 
 ใช้ข้อมูลเฝ้าระวังโรควัณโรค ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 จำแนกตามมิติต่างๆ ดังนี ้
ตารางที่ 1 ข้อมูลทีส่ำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเฝ้าระวัง 5 มิติ โรควัณโรค 

risk Prevention Health outcome 
Determinant Behaviors Program response Morbidity/Mortality Event-based 

1. เชื้อก่อโรค  
2. การติดเชื้อ TB 
ในผู้ป่วย HIV  
3. การติดเชื้อ TB 
ในผู้สูงอายุ 
ผู้ต้องขัง แรงงาน
ต่างด้าว  
4. ผู้ป่วย MDR 
เพิ่มมากขึ้น  
5. คุณภาพการ
ตรวจ TB ทาง
ห้องปฏิบัติการ  

6.พฤติกรรมด้านการ
ป้องกัน เช่น ไม่สวม
หน้ากากอนามัย  
7.การกินยาไม่ต่อเน่ือง  
8.การเคลื่อนย้ายของ
กลุ่มแรงงาน  
9.การเคลื่อนย้าย
สถานที่ทำงานของ
ผู้ป่วยวัณโรค  

10.คัดกรองวัณโรคในกลุ่ม
เสี่ยง  
11.อัตราการรักษาสำเร็จ 
>85%  
12.อัตราการรักษาครบ 
>90%  
13.อัตราการตาย <5%  
14.อัตราการขาดยา <3%  
15.เพิ่มนโยบายของเขต 
และประเทศ  
และมีการกำกับการกินยา
โดยใช้กลไก พชอ.  

17.อัตราป่วยของผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่/รายใหม่
กลับเป็นซ้ำ  
18.อัตราตายสูง  
19.การคัดกรองในกลุ่ม
เสี่ยงบางกลุ่มคัดกรองได้
น้อย 

20.รายงานสอบสวน
โรคเม่ือพบผู้ป่วย 
XDR-TB  
21.การสอบสวนโรค
เม่ือเกิดการระบาด
เป็นกลุ่มก้อนของ
ผู้ป่วยMDR-TB  
22.การระบาดของ
วัณโรคในเรือนจำ 
ชุมชน และโรงเรียน  
23.การทำ Dead 
Case Conference 
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risk Prevention Health outcome 
Determinant Behaviors Program response Morbidity/Mortality Event-based 

 17.ด่านชายแดนมี
โปรแกรมคัดกรองผู้ป่วย 
18.มีคู่มือแนวทางการ
ดำเนินงานวัณโรค 
19.มาตราการตาม IHR 

ผลการศึกษา 
1. ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants) 
 เชื้อก่อโรค วัณโรคเกิดจากเชื้อ Mycobacterium tuberculosis จัดอยู่ในกลุ่ม Mycobacterium tuberculosis 
complex วัณโรคเกิดได้ทุกอวัยวะในร่างกาย ส่วนใหญ่เกิดที่ปอด (ร้อยละ 80) ซึ่งสามารถแพร่เช้ือง่าย 

2. ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง (Risk factor & Behavioral risk) 
 2.1 ปัจจัยเสีย่งต่อการติดเชื้อวัณโรค 

1)  ลักษณะของวัณโรคปอดและปริมาณเช้ือวัณโรคของผู้ป่วย คือ ถ้าผู้ป่วยเป็นวัณโรคปอดชนิดที่มีโพรง 
เนื้อปอดที่เป็นโพรงจะติดต่อกับหลอดลมได้ดี จึงทำให้มีเช้ือในเสมหะได้สูงข้ึนและแพร่เช้ือวัณโรคออกทางเสมหะได้
มาก แต่ในผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคปอดชนิดไม่มีโพรง (มีเช้ือในเสมหะลดลง) หรือผู้ป่วยที่ย้อมเสมหะไม่พบเช้ือจะมีการ
แพร่เช้ือได้น้อยกว่า และในผู้ป่วยวัณโรคนอกปอด เช่นวัณโรคเยื่อหุ้มปอด ต่อมน้ำเหลือง ฯลฯ จะไม่มีการแพร่เช้ือ 

2) เป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำจากสาเหตุต่างๆ เช่น ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (พบว่ามีโอกาสเป็นวัณ
โรคในตลอดช่วงชีวิตถึง 50% หรือมากกว่า 10% ต่อปี) ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยไตวาย ผู้ติดเชื้อบาง
ชนิด (เช่น หัด ไอกรน ไข้หวัดใหญ่) ผู ้ที ่ตรากตรำทำงานหนักหรือมีความเครียดสูง  ผู ้ที ่กินยาสเตียรอยด์เป็น
เวลานาน ผู้ที่อยู่ในระหว่างการรักษาด้วยยาที่มีฤทธิ์กดภูมิคุ้มกัน (ซึ่งจะส่งผลให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลง 
เช่น ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรักษาด้วยยาเคมีบำบัด หรือรักษาด้วยชีวบำบัด) เป็นต้น 

3) มีผู้ป่วยวัณโรคอยู่ในบ้านเดียวกัน หรือเคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นระยะเวลานานเช่น อยู่บ้าน
เดียวกัน นอนห้องเดียวกัน เป็นเพื่อนร่วมห้องพัก ห้องทำงาน หรือห้องเรียน เป็นต้น (นิยามของผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด 
คือ มีการสัมผัสใกล้ชิดที่ต่อเนื่องตั้งแต่วันละ 8 ชั่วโมงขึ้นไป หรือถ้าเป็นการสัมผัสที่ไม่ต่อเนื่องก็ให้คิดเวลารวม
ตลอดเดือนหากมากกว่า 120 ช่ัวโมงข้ึนไปก็ถือว่าสัมผัสใกล้ชิด) 

4) อาศัยอยู่ในห้องหรือสถานที่แออัดหรือปิดทึบ การระบายอากาศไม่ดี ไม่มีแสงแดดส่องถึง เช่น ศูนย์
อพยพ เรือนจำ เป็นต้น 

5) เคยพักอาศัยหรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีผู้ป่วยวัณโรคเป็นจำนวนมาก 
6) มีสุขภาพไม่ดีจากปัญหาทางด้านโภชนาการ เนื่องมาจากรูปแบบการใช้ชีวิตหรือปัญหาอื่น  ๆ  เช่น มี

ภาวะขาดอาหาร (โดยเฉพาะคนจรจัด) ติดยาเสพติด ติดแอลกอฮอล์หรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นต้น 
7) เด็กที่มีอายุน้อยมาก (โดยเฉพาะทารกแรกเกิด) และผู้สูงอายุ (พบอุบัติการณ์สูงในกลุ่มอายุมากกว่า 

65 ปี) เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มจะมีสุขภาพอ่อนแอมากกว่าวัยอื่น ๆ 
 
 



72 
 

การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังโรค 5 กลุ่มโรค 5 มิติ เขตสุขภาพท่ี 9 นครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562 

 2.2 สาเหตุของการติดเชื้อวัณโรคดื้อยา 
  สาเหตุของเชื้อดื้อยาอาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติของตัวเชื้อวัณโรคเอง  เนื่องจากมีการกลายพันธุ์ของสาร
พันธุกรรม (genetic mutation) ทำให้ยาไม่สามารถใช้ต่อรักษาเชื้อวัณโรคนั้นได้แต่ที่สำคัญที่สุด คือ เกิดจากการ
กระทำของมนุษย์ (man-made phenomenon) ทั้งด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยทางคลินิก (clinical practice) และ
ด้านแผนงานการรักษาวัณโรค (programmatic TB management) ทำให้เกิดการรักษาวัณโรคที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดปัญหาเช้ือดื้อยา นอกจากนี ้การใช้สูตรยาระยะสั้น รักษาผู้ป่วยที่มีเช้ือดื้อยาอยู่แล้ว อาจ
ทำให้เกิดปัญหาวัณโรคดื ้อยาหลายขนานมากขึ้นได้ ดังนั้น สาเหตุของการรักษาที่ไม่เหมาะสม เกิดจากปัจจัย
ดังต่อไปนี้ 

1) ปัจจัยด้านผู้ให้บริการ ผู้ให้การรักษาขาดความรู้ และทักษะในการรักษาวัณโรคเช่น การใช้สูตรยาที่
ไม่เหมาะสม ให้ยาในขนาดที่ต่ำรับประทานไปหรือระยะเวลาไม่นานพอ การเติมยาทีละขนาน การบริหารจัดการที่
ขาดประสิทธิภาพ ระบบการดูแลกำกับการรับประทานยา (DOT) ยังไม่เข้มแข็ง 

2) ปัจจัยด้านผู้ป่วย การรับประทานยาไม่สม่ำเสมอหรือขาดยา เนื่องจากเกิดอาการข้างเคียงหรือ
ปัญหาด้านสังคม หรือผู้ป่วยมีโรคร่วมที่ทำให้การดูดซึมยาไม่ดี (mal-absorption) 

3) ปัจจัยด้านยารักษาวัณโรค ยาเสื่อมคุณภาพเนื่องจากตัวยาด้อยคุณภาพ หรือระบบขนส่งหรือ
ระบบจัดเก็บที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
 2.3 พฤติกรรมของผู้ป่วยวัณโรค ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร์ 
  ข้อมูลการขาดยาผู้ป่วยวัณโรคที่มีพฤติกรรมการรับประทานยาที่ไม่ถูกต้อง และไม่สม่ำเสมอ ทำให้การ
รักษาล้มเหลวก่อให้เกิดปัญหาการแพร่เชื้อและการดื้อยาตามมา จากข้อมูลผลการรักษาที่ไม่สำเร็จของผู้ป่วยราย
ใหม่เสมหะพบเช้ือ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ปี 2559-2561 พบว่า ผู้ป่วยใหม่เสมหะพบเช้ือมีปัญหาด้านการขาดยามี
แนวโน้มลดลง  

3. การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program response) 
 3.1 การดำเนินการวัณโรคในเรือนจำพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร์ ปี 2560 – 2561 
  กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะป่วยเป็นวัณโรคมากกว่าประชาชนทั่วไปผู้ที่ได้รับเช้ือก่อนจำ 
คุกในเรือนจำ นั้นก็สามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้ต้องขังรายอื่นได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมในเรือนจำมีความแออัด การ
ถ่ายเทอากาศไม่ดี และการติดเช้ือเอชไอวี ติดสารเสพติดเป็นปัจจยัเสริมทำให้เกิดการแพร่กระจายของเช้ือวัณโรคได้ 
และเมื่อพ้นโทษก็สามารถไปแพร่กระจายเชื้อต่อให้กับชุมชนได้ ดังนั้น การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้ต้องขังใน
เรือนจำให้ได้รับการรักษาต้ังแต่ระยะแรกและติดตามต่อเนื่อง จึงมีความสำคัญมากที่จะช่วยลดการแพร่กระจายเช้ือ 
การเสียชีวิตรวมถึงการดื้อยาวัณโรคด้วย จังหวัดสุรินทร์ มีจำนวนเรือนจำและทัณฑสถาน ทั้งหมด 2 แห่ง จากผล
การดำเนินงานค้นหา วัณโรคในเรือนจำ พบผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา ปี 2558 – 2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
โดยในปี 2561 พบ 16 ราย  
  เพื่อสนบัสนุนการดำเนินงานควบคุมวัณโรคในเรือนจำ ควรเร่งรัดค้นหาวัณโรคในเรือนจำทั้งผู้ต้องขังราย
ใหม่และรายเก่า การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ต้องขังที่มีอาการสงสัยวัณโรคได้พบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจ
วินิจฉัยและรักษา การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในเรือนจำเช่น  การจัดหาห้องแยกโรค การดูแลรักษา
ความสะอาด การถ่ายเทอากาศ และส่งเสริมการกำกับการกินยา (DOT) ให้กำลังใจดูแลรักษาจนครบ หายจากวัณ
โรค เพื่อช่วยป้องกันการเกิดปัญหาวัณโรคดื้อยา 
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 3.2 สรุปรายงานการจัดประชุมอบรมนิเทศงานวัณโรคของกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
  นิเทศติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ทุกอำเภอ โดยมี 3 มาตรการหลัก คือ ลดการเสียชีวิต ลดการขาด
ยา และพัฒนาระบบการสง่ต่อและติดตามการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคทุกราย เพื่อปิดช่องว่างและปัญหาอุปสรรคที่ส่งผล
ต่อการเสียชีวิต ขาดยาและการติดตามผลการรักษาของผู ้ป่วยวัณโรคจากระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที ่ที่
รับผิดชอบของแต่ละอำเภอ มาตรการดังนี้ 
   มาตรการที่ 1 เร่งรัดการค้นหาผู้ติดเช้ือวัณโรคและผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 
   มาตรการที่ 2 ดูแลรักษาผู้ติดเช้ือวัณโรคและผู้ป่วยตามมาตรฐานให้หายและกินยาครบ 
   มาตรการที่ 3 แนวทาง แผนงาน และกิจกรรมสำคัญที่จะตอบสนองต่อการป้องกันควบคุมและลด 
ปัญหาการเสียชีวิต การขาดยา พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผลการรักษาวัณโรคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์วัณโรคของแต่ละพื้นที่และความครอบคลุม 
  3.2.1 การจัดประชุมอบรม 
   ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จัดประชุมวางแผนเพื่อดำเนินการป้องกัน  ควบคุม
และลดปัญหาการเสียชีวิต การขาดยา พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผลการรักษาวัณโรคในพื้นที่เขตจังหวัด
สุรินทร์ โดยมีแผนการดำเนินงานให้ มีความครอบคลุม 3 มาตรการหลักคือ ลดการเสียชีวิต ลดการขาดยา และ 
พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามการรักษาผู ้ป่วยวัณโรคทุกราย  โดยการการจัดประชุมพัฒนาแนวทางการ
ดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค End TB Meeting ให้ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคในทุกอำเภอของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อ
ใช้ดำเนินการปิดช่องว่างปัญหาของวัณโรค ณ สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุม เป็นผู้รับผิดชอบงานวัณโรคของ อำเภอทุกแห่ง จำนวน 40 คน เป็นไป ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 
100 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านฐานข้อมูล (TBCM 
Online) ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นผู้รับผิดชอบ
งานวัณโรคระดับอำเภอและจังหวัด จำนวน 30 คน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 
  3.2.2 สรุปนเิทศงาน 
   1) การดำเนินการนิเทศงานด้านวัณโรคกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ มีการบูรณาการร่วมกับกลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ด้านควบคุมโรค  ระหว่างวันที่ 23 – 26 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ติดตามการดำเนินงานวัณโรค ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของการส่งตรวจวินิจฉัยการข้ึนทะเบียนผู้ป่วยวัณ
โรค และติดตามความก้าวหน้า และขยายการใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูล (TBCM online) แก่หน่วยงานนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และติดตามผลการดำเนินงานการเฝ้าระวังการดื้อยา โดยย้ำเน้นมาตรการเร่งรัดค้นหา: 
สนับสนุนการตรวจ GeneXpert ในผู้ป่วยที่สงสัยวัณโรคในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดสุรินทร์ 
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   2) สรุปผลการติดตามดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานวัณโรคตามตัวช้ีวัด PA ปี 2561 (ต.ค. – ธ.ค 60) 
 
 
 
 
 

 
 

 

ที่มา : TB 08 จากโปรแกรม TBCM online ณ วันที่ 25 ธันวาคม2561 

จากตารางที่ 2 พบว่าอัตราสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (PA ปี 2561) ร้อยละ 
90.63 (300/331ราย)อัตราการตาย ร้อยละ7.9 (26/331ราย)อัตราการขาดยา ร้อยละ 1.20 (4/331ราย) และ
อัตราการโอนออกไม่ทราบผลการรักษาร้อยละ 5.14 (17/331ราย)ซึ่งผ่านเกณฑ์ในแง่ของอัตราสำเร็จของการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และอัตราการขาดยา แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในเรื่องอัตราการตาย ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กำหนด 
   3) จังหวัดสุรินทร์มีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศด่านช่องจอม ซึ่งมีโปรแกรมคัดกรองผู้ป่วย 
อาจจะบันทึกได้ไม่ครอบคลุม เนื่องจากบุคลากรมีน้อยบางช่วงเวลาผู้ป่วยเดินทางเข้ามามาก 
   4) การโอนออกผู้ป่วยให้หน่วยงานปลายทางที่รับผู้ป่วยดำเนินการขึ้นทะเบียนภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
   5) กรณีแรงงานต่างด้าว จังหวัดสุรินทร์มีการข้ึนทะเบียนและตรวจสุขภาพอย่างถูกต้อง  
   6) มีการใช้กลไก พชอ. ในการกำกับติดตามการกินยาของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 
   7) จังหวัดสุรินทร์มีคู่มือแนวทางการดำเนินงานวัณโรคให้สถานพยาบาลทุกแห่งใช้ 
   8) จังหวัดสุรินทร์มีการทำ Dead Case Conference ทุกราย และมีการทำ Case Management 
ทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
   9) หากพบผู้ป่วยต่างด้าว จะมีการแจ้งไปที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เพื่อประสานไปยัง
ประเทศข้างเคียงเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ต่อไป 
   10) จังหวัดสุรินทร์มีการประเมินมาตรฐานคลินิกวัณโรคร่วมกับมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
เป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
   11) จังหวัดสุรินทร์มีการดำเนินงานเรื่องการสง่เสมหะตรวจเพาะเช้ือและทดสอบความไวต่อยาวัณโรค 
(C/SและDST รวมทั้ง GeneXpert) ในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษาวัณโรคมาก่อนมี
แนวโน้มสูงข้ึนทุกปี (เป้าหมายร้อยละ 75) แต่ในปี 2561และปี2562(ไตรมาสที่ 1) มีการเปลี่ยนการคีย์ข้อมูลจาก
โปรแกรม GeneXpert เป็นคีย์ในโปรแกรม TBCM on line ทำให้การประมวลผลงานค่อนข้างต่ำ ซึ ่งต้องคง
มาตรการการดำเนินงานทางห้องปฏิบัติการ และเพิ่มองค์ความรู้ และความตระหนักในการดำเนินการเพื่อบรรลุ
เป้าหมายให้แก่บุคลากรในการส่งเสมหะเพาะเชื้อและทดสอบความไวต่อยาวัณโรค C/S DSTและ GeneXpert 
รวมทั้งกำหนดเป็นนโยบายในการลงผลการตรวจหลังจากส่งตรวจ GeneXpert ในโปรแกรม TBCM on line 
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จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษาวัณโรคมาก่อนได้รับการตรวจเพาะเชื้อและทดสอบ
ความไวต่อยาวัณโรค (C/S และDST) จังหวัดสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

 
ปี 

 
ประเภท 

 
จำนวน
(ราย) 

การตรวจเสมหะ (ราย) ตรวจ DST (ราย) 
C/S Gene    

X pert* 
รวม ร้อยละ

การตรวจ
เสมหะ 

ส่ง
ตรวจ 

ร้อยละการ
ตรวจDST 

2559 NEW 2166 118 245 363  10.89 118 100 
Previously treated patient 140 35 0 35 25.00 13 37.14 

2560 NEW 1910 179 851 1030 53.92 70 39.11 
Previously treated patient 863 105 857 962 111.47 52 49.52 

2561 NEW 1858 225 188 413 22.22 120 53.33 
Previously treated patient 191 65 43 108 56.54 55 84.62 

2562
(ต.ค.-

ธ.ค.61) 

NEW 441 13 89 102  23.13 12 92.31 
Previously treated patient 116 4 24 28 24.14 3 75.00 

ที่มา : PMDT จากโปรแกรม TBCM online ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 
 *จาก TBNFMthailand.org ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 

 3.3 การดำเนินการ NOC-TB 
  ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 กันยายน 2560 เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการ
ต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีเป้าประสงค์ คือ “ลดอัตราอุบัติการณ์ของวัณโรคลงร้อยละ 12.5 ต่อปี 
จาก 171 ต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ.2557 ให้ลดเหลือ 88 ต่อแสนประชากรในปี พ.ศ.2564” ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (The End TB Strategy)โดยองค์การอนามัยโลกที่มุ่งยุติวัณโรคให้สำเร็จภายใน  20 ปี ที่
อุบัติการณ์วัณโรคไม่เกิน 10 ต่อแสนประชากร และกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดตัวช้ีวัดที่เป็นประเด็นการตรวจ
ราชการ (Performance agreement : PA) คือ อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 85 
โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคให้ครอบคลุมโดยการคัดกรองในกลุ่ม
เสี่ยงเป้าหมาย  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดการเสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรค 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อป้องกัน ดูแลรักษา และควบคุมวัณโรค  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน และ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการป้องกันดูแลรักษา และควบคุมวัณโรค  
  โดยมีกลไกการดำเนินงานเพื่อการบรรลุผลสำเร็จ ตามคำรับรองปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข 
(PA) และมีความสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ ดังนั้นจังหวัดสุรินทร์ ได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรค
แห่งชาติ (National Operation Center for TB : NOC-TB” โดยวางระบบการค้นหาและดูแลรักษาผู้ป่วยตลอดจน
การกำกับติดตามผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคโดยเช่ือมโยงระบบข้อมูลอิเลก็ทรอนิกสผ์ู้ปว่ยวัณโรครายบุคคล (TBCM) 
ให้เป็นปัจจุบัน โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อำนวยการ“ศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ (National 
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Operation Center for TB: NOC TB)” จังหวัดสุรินทร์ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานและประสานความร่วมมือด้าน
ป้องกันคบคุมวัณโรคในเขตสุขภาพที่ 9 โดย ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติขึ้น  (National 
Operation Center for TB) หรือ NOC-TB เพื่อลดปัญหาวัณโรคในประเทศไทย 
  จังหวัดสุรินทร์ ได้ตั้งเป้าหมายค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สัมผัสโรค ผู้ต้องขังในเรือนจำ 
ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ป ีผู้ติดเช้ือเอชไอวี ผู้ป่วยเบาหวาน แรงงานข้ามชาติ และบุคลากรสาธารณสุข ให้ครอบคลุม
ร้อยละ 90 เพิ่มอัตราการค้นพบให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 และเพิ่มอัตราการรักษาสำเร็จผู้ป่วยรายใหม่ให้ได้ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 90 โดยใช้กลไกลคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (พชอ.) ในการสนับสนุน
การดำเนินงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ จัดระบบและรายงานข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึน
ทะเบียนรักษาในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นรายบุคคล โดยจะต้องมีระบบ
จัดเก็บและรายงานข้อมูลผู ้ป่วย สามารถติดตามผลการรักษาของผู ้ป่วยวัณโรค  ในภาพรวมรายอำเภอ โดยมี
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน (ผชช.ว) เป็นผู้จัดการดูแลระบบโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชนแต่งตั้งทีมสหวิชาชีพเพื่อดูแลรักษาร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่  โดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient 
Centered Care) และสนับสนุนการรักษาด้วยการกินยาแบบมีพี่เลี้ยง  มีกระบวนการให้การปรึกษา การส่งเสริม
ด้านโภชนาการการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและสังคม และจัดให้มีผู้จัดการผู้ป่วยแต่ละราย (Case manager) ที่
พร้อมให้การดูแล ติดตามอาการผู้ป่วยได้ทุกวัน 
 3.4 มาตรการและแนวทาง 

1) กำกับติดตามและสนับสนุนด้านวิชาการ ในการดำเนินงานของ “ศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ 
(National Operation Center for TB: NOC TB” ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีการจัดต้ัง “ศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณ
โรคแห่งชาติ (National Operation Center for TB: NOC TB)” 

2) วิเคราะห์สถานการณ์ ขนาดและความรุนแรงของปัญหา กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเป้าหมายพื้นที่เป้าหมาย
ช่องว่าง และปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการเสียชีวิต ขาดยาและการติดตามผลการรักษาของผู้ป่วย วัณโรค ร่วมกับ
หน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อประเมินในระดับจังหวัด 

3) จัดทำ และดำเนินการตามแผนงาน แผนปฏิบัติการเพื่อลดการเสียชีวิตการขาดยา และพัฒนาระบบสง่
ต่อและติดตามผลการรักษา ในระดับจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ 

4) ร่วมดำเนินงานตามมาตรการ แนวทาง แผนงาน แก้ไข ปรับปรุง พัฒนากับหน่วยงานในระดับพื้นที่ 
เพื่อลดการเสียชีวิต การขาดยาและพัฒนาระบบส่งต่อของพื้นที่เป้าหมาย 

5) กำกับติดตามและสนับสนุนด้านวิชาการ ในการดำเนินงานตามมาตรการ แนวทางแผนงาน แก้ไข 
ปรับปรุง พัฒนา เพื่อลดการเสียชีวิต การขาดยาและพัฒนาระบบส่งต่อของหน่วยงานในระดับพื้นที่ 

6) สรุปผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดของมาตรการแผนงาน/แผนปฏิบัต ิเพื่อการลดการตาย การขาดยา และ
พัฒนาระบบส่งต่อ ในระดับพื้นที่ 
 3.5 การดำเนินการตรวจสอบข่าวและการสอบสวนวัณโรค 
  จากเกณฑ์การตรวจสอบข่าวของกรมควบคุมโรค โดยวัณโรคเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญสูง (DCIR : 
Director Critical Information Requirement) คือ ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (ตั้งแต่ 2 รายข้ึนไป) ของ MDR –TB หรอื 
XDR-TB ในกรณีมีการแพร่เช้ือในสถานพยาบาล (ต้องทำ Spot Reportแจ้งผู้บริหารทราบภายใน 120 นาที) หาก
เข้าเกณฑ์เพิ่มเติมของกรมควบคุมโรค คือ ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป) ของ MDR-TB หรือ XDR-TB 
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ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ของ TBในสถานพยาบาล ต้องดำเนินการรายงานสถานการณ์ภายใน 24 ช่ัวโมง และ
ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ที่ 12/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรค
จังหวัดสุรินทร์ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบตามบทบาทของทีมสอบสวนโรคสหสาขาวิชาชีพ ดังนี ้

1)  เตรียมความพร้อมในการสอบสวนโรค ได้แก่ ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ ประสานพื้นที่ 
2) ดำเนินการตามขั้นตอนการสอบสวนและควบคุมโรคข้ันต้น ได้แก่ 

• ออกปฏิบัติงานโดยผ่านการพิจารณาจาก Supervisor ทีม Situation Awareness และ
เกณฑ์การออกสอบสวนโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  

• วางแผนการสอบสวนควบคุมโรค และประเมินวิธีการเพื่อพิสูจน์ทราบสาเหตุการเกิดโรคใน
เหตุการณ์ที่ลงดำเนินการภาคสนามแต่ละครั้งตามความเหมาะสม 

• ดำเนินการคัดกรองผู้ป่วย ค้นหาผู้สัมผัสโรคเพิ่มเติม 
• เขียนสรุปรายงานสอบสวนโรคส่งผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    โดยในทีมประกอบไปด้วยหัวหน้าทมีสอบสวนโรค (PI) จำนวน 1 คน สมาชิกจำนวน 3- 4 คน ทั้งนี้
วัณโรคที่เข้าเกณฑ์การออกสอบสวนโรคคือเข้าเกณฑ์ผู้ป่วยยืนยันวัณโรคดื้อยา (MDR-TB, XDR-TB) หรือกรณีพื้นที่
ร้องขอ จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช่ือและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 วัณโรคดื ้อยาหลายขนานชนิดร ุนแรงมาก  (Extensively drug - 
resistant tuberculosis (XDR-TB) เป็นวัณโรคที่มีการดื้อยา 4 ขนานร่วมกัน ได้แก่ ไอโซไนอะซิด (Isoniazid) 
ไรแฟมพิซิน (Rifampicin) กลุ่มยาฟลูออโรควิโนโลน (Fluoroquinolones) และกลุ่มยาทางเลือกที่สองที่เป็นยา
ชนิดฉีด(Second - line injectable drugs) เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 จึงมีความสำคัญ
ในการลงควบคุมโรคในพื้นที่ภายใน 12 ช่ัวโมง  

4. การเจ็บป่วยและเสียชีวิต (Morbidity/Mortality) 
 4.1 สถานการณ์ภาพรวมวัณโรค จังหวัดสุรินทร์ 
  ข้อมูลข้อมูลจากโปรแกรม TBCM ตั้งแต่ปี 2559-2561 มีผู้ป่วยวัณโรคข้ึนทะเบียนจำนวน 2,164, 1,938 
และ 2,071 คนตามลำดับ คิดเป็นอัตราการค้นพบ155.12, 138.92 และ 150.35 ต่อแสนประชากร (ค่าเป้าหมาย
172/แสนประชากร) เป็นผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ จำนวน 2,109, 1,844 และ 1,940 รายตามลำดับ ผู้ป่วย TB/HIV 
จำนวน 166, 133 และ 134 รายตามลำดับ ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) จำนวน13, 5 และ 11 ราย 
(ผู้ป่วยXDR-TB จำนวน 1 ราย) ผู้ป่วยวัณโรคที่รักษาซ้ำได้รับการตรวจ C/S และ DST ร้อยละ 17.65, 42.44 และ 
37.06 ส่วนอัตราความสำเร็จการรักษาผู ้ป่วยวัณโรค ตาม NTP มีผลงาน ร้อยละ 80.67, 85.36 และ 87.41 
ตามลำดับ อัตราตายร้อยละ 7.47, 9.15 และ 8.04 ตามลำดับ อัตราการขาดยาร้อยละ 7.94, 4.65 และ 2.63 
ตามลำดับ อัตราเปลี่ยนของเสมหะจากบวกเป็นลบ (sputum conversion) ปี 2559-2561 มีผลงานร้อยละ75.98, 
85.65 และ 85.13 ตามลำดับ ส่วนผลงานตาม PA Cohort 1/61 (ต.ค. – ธ.ค. 60) มีอัตราความสำเร็จการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 90.63 (300/331 ราย) อัตราตายร้อยละ 7.90 (26/331ราย) และอัตราการขาด
ยา ร้อยละ 1.20 (4/331ราย) อัตราการโอนออก ร้อยละ 5.74 (19/331ราย)  
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 4.2 สถานการณ์ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคท่ีติดเชื้อเอชไอวี  
  การดำเนินงานผสมผสานวัณโรคและเอดส์ ในปี พ.ศ. 2559– 2561 จังหวัดสุรินทร์ มีการดำเนินงาน
ผสมผสานวัณโรคและเอดส์อย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยวัณโรคที่สมัครใจรับการตรวจเลือด ร้อยละ 94.79,95.45 และ 
95.41 ตามลำดับ (เป้าหมายร้อยละ80) มีผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 7.52,6.66 และ7.08 ตามลำดับ 
โดยผู้ที่ติดเชื้อ HIV ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเพิ่มมากขึ้น คือร้อยละ 82.53, 2.71 และ 91.05 ตามลำดับ 
(เป้าหมายร้อยละ80) ทั้งนี้ต้องรักษามาตรฐานและคงไว้ซึ่งมาตรการการเข้าถึงยาต้านไวรัสด้วย 

 
 ที่มา : TB/HIVจากโปรแกรม TBCM online ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 

อัตราการค้นพบผูป้่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท จังหวดัสุรินทร์
 ปี 2558 - 2561

  

ท่ีมา : รง.TB07 จากฐานข้อมูล www tbcmthailand.net ณ.วันท่ี 1  สิงหาคม 2561

(1 961 คน) (2 164 คน) (1 938 คน) (1 555 คน)

(1ต.ค60 – 30 ก.ค61)

สถานการณ์วณัโรคจังหวัดสุรินทร์  ปี 2561

                  

    ปี รพ.รัฐ รพ.นอก สธ./
เอกชน

จ านวน (คน)

2560 17 22 *

 2561 2 23 *

รวม 19 45

จ านวนผู้ป่วยวัณโรค(ต่างด้าว)  ปี2560 - 2561

ท่ีมา:รา.506 /www.tbcmthailand.net และ * รง.506 ณ วันท่ี 17 สิงหาคม 61

 
 
 
 
 

2559 2560 2561

TB07(ราย) 2207 1998 1984

HIV test (ราย) 2092 1907 1893

HIV pos (ราย) 166 133 134

ARV(ราย) 137 110 122

CPT(ราย) 105 101 104
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เป้าหมาย <3

4.3 ร้อยละการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรค (คนไทยและไม่ใช่คนไทย) จังหวัดสุรินทร์ ปี 2559-2561 
 อัตราการขาดยา (Default rate)จงัหวัดสรุินทร์ ปี 2559–2561 (ผลงานตามNTP) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ที่มา : TB 08 จากโปรแกรม TBCM online ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 
 

 4.4 การคัดกรอง 7 กลุ่มเสี่ยง ของจังหวัดสุรินทร์ ปี 2560-2561  
  ผลการคัดกรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก ปี 2560-2561 พบว่าการคัด
กรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกภาพรวม ของปี 2561 มีผลงานร้อยละ 86.44 
สามารถดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและบุคลากรทางการแพทย์มีผลงานร้อยละ 100 ทั้ง
สองกลุ่ม ส่วนกลุ่มที่ดำเนินการได้น้อย คือผู้สูงอายุ 65 ปีข้ึนไปที่มีโรคร่วม (COPD, Lung Disease) กลุ่ม HIV และ 
DM มีผลงานค่อนข้างน้อยซึ่งต้องเร่งรัดติดตามให้มีการคัดกรองให้เพิ่มขึ้นในปี 2562 ส่วนผลการคัดกรองในกลุ่ม
เสี่ยงด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก ในปี 2562 ณ วันที่ 9 มกราคม 2562 มีผลงานร้อยละ25.20 (คัดกรอง 10,523
คน จากเป้าหมาย 41,756 คน) 

ที่มา : จากโปรแกรม TBCM online ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 

กลุ่มเส่ียง 
ปี 2560 ปี 2561 

เป้าหมาย 
(ราย) 

ผลงาน  
(ราย) 

เป้าหมาย 
(ราย) 

ผลงาน  
(ราย) 

Dx.TB  
(ราย) 

HHC M+MDR 2,550 1,736 (68%) 2,640 2,334 (88.41%) 107 (4.58%) 
HIV 4,681 12,616 (100%) 4,245 3,321 (78.23%) 79 (2.38%) 
DM 40,053 47,287(100%) 7,780 6,714(86.30%) 96(1.43%) 
ผู้ต้องขัง 2,737 2,746 (100%) 2,746 2,746 (100%) 16 (0.57%) 
ต่างด้าว 0 140 (100%) 1,831 1,831 (100%) 25 (1.37%) 
65ปีที่มีโรคร่วม
COPD+Lung Disease 

231,584 46,248 
(23.46%) 

1,925 1,063 (55.22%) 16 (1.51%) 

บุคลากรด้านการแพทย์ฯ 0 0 2,126 2,126 (100%) 12 (0.16%) 
โรคจากการประกอบอาชีพ 0 0 0 0 0 
เด็กอายุ 0 – 5 ปี 0 100 (100%) - - 0 
รวม 281,605 11,0873 (39.37) 23,293 20,135 (86.44%) 351 (1.74%) 
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อัตราความส าเร็จของการรักษาผูป้่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
ตามตัวชี้วัด  PA  ไตรมาส 1/61 (1ต.ค - ธ.ค60 )

ที่มา : จากฐานข้อมูล www.tbcmthailand.net ณ.วันที่ 28  สิงหาคม  61

(26/341) (4/341) (5/341) (9/341) (19/341)

            

(1/341)

 
 

       MDR  XDR TB                                –     

รพ จ านวน ผลการรักษา ขาดยา/ขอหยุดยา
Cure Death On  Rx

สุรินทร์ 7 6 0 1 0

ปราสาท 11 4 2 5 0

รัตนบุรี 4 2 0 2 0

ล าดวน 3 1 1 1 0

บัวเชด 1 1 0 0 0

สังขะ 2 2 0 0 0

สนม 1 0 1 0 0

โนนนารายณ์ 1 0 0 1(XDR) 0

ชุมพลบุรี 2 1 1 0 0

ศีขรภูมิ 5 2 1 2 0

ท่าตูม 2 1 0 1 0

ศรีณรงค์ 1 0 0 1 0

รวม 40 20 (50) 6 (16.21)  14(35) 0 

ข้อมูล www.tbcmthailand.net ณ วันที่ 15 สิงหาคม 61

หมายเหตุ : มีผู้ป่วย XDR-TB 1 รายที่ โนนนารายณ์จ านวนผู้ป่วย MDR -TB ปี 2558 - 2561

  ราย

2 ราย

11 ราย

4 ราย

3 ราย

1 ราย
2 ราย

1 ราย

1 ราย

5 ราย

2 ราย

ปี 2561 MDR-TB จ านวน   ราย 
     1.ปราสาท 3 ราย
     2.ศีขรภูมิ 2 ราย
     3.ท่าตูม 1 ราย
     4.ศรีณรงค์ 1 ราย

1 ราย

 

5. เหตุการณผ์ิดปกติและการระบาด 
ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์ยังไมม่ีเหตุการณ์การระบาดเป็นกลุม่กอ้นของวัณโรคดื้อยาหลายขนาน(MDR-TB) แต่พบ

ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานรุนแรง (XDR-TB) จำนวน 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 47 ปี 2 เดือน อยูห่มู่ที่ 1 ตำบล
หนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 
 ประวัติการเจ็บป่วย 
  จากการสอบถามผู้ป่วย ทำงานที่โรงงานพลาสติก เป็นเวลา 20 ปี สภาพแวดล้อมของโรงงาน  อากาศ
ถ่ายเทไม่สะดวก ไม่ทราบประวัติสัมผัสผู้ป่วยวัณโรค หลังจากนั้น มีอาการไอเรื้อรังประมาณ 3 เดือน ไปรับการ
รักษาที่โรงพยาบาลวิภาราม ได้รับยากินยาฉีดประมาณ 4 เดือน อาการไม่ดีข้ึน ยังมีอาการไอ จึงไปโรงพยาบาลวิภา
รามอีกครั้ง ได้รับการส่องกล้อง พบว่าเป็นวัณโรคได้เริ่มรับยาวัณโรค 2 เดือน ส่ง C/S พบว่า เป็นวัณโรคดื้อยา 
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ผู้ป่วยจึงขอมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลสุรินทร์ เริ่มยาทั้งกินทั้งฉีด กุมภาพันธ์ 2558- มิถุนายน 2559 หลังกิน
ยาครบ ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไอมีเลอืดปน ไปตรวจที่โรงพยาบาลสุรนิทร ์ส่ง C/S พบว่า เป็น XDR- TB จึงได้เริ่มยา 16 
มิถุนายน 2560- 26 มกราคม 2561 ได้เริ่มยาสูตรใหม่ล่าสุดที่ได้ยาจากต่างประเทศ เริ่ม 29 มกราคม 2561 จนถึง
ปัจจุบัน  
 การค้นหาผู้ป่วยรายอื่น 
  จากการเกิดโรคครั้งนี้ได้มีการค้นหาผูป้่วยรายใหมโ่ดยการสำรวจสอบถามจากคนในบ้านไม่พบผู้ปว่ยที่เข้า
กับนิยามดังกล่าว มีส่วนการค้นหาผู ้ป่วยรายใหม่ละแวกบ้านและจากการค้นประวัติการรักษาของผู ้ป่วยจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผำไม่พบผู้ป่วยที่เข้ากับนิยามดังกล่าว 
 เจ้าหน้าที่มีการติดตามโดย 

1) เยี่ยมติดตามให้กำลังใจ กำกับดูแลการรับประทานยาและพบแพทย์ตามนัด และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน 
จากการใช้ยา 

2) ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องสัมผัสผู้ป่วย 
3) ให้ความรู้สุขศึกษาเน้นย้ำให้คนไข้ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคและการแพรก่ระจายเช้ือสู่บุคคลอื่น 
4) ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลเรื่องรถรับส่งคนไข้ ไปพบแพทย์ตามนัด 
5) ให้คำปรึกษาผู้ป่วย สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น Mask 
6) กรณีเจ้าหน้าที ่รพ.สต.บ้านผำ ติดราชการพรอ้มกัน มีการติดต่อประสาน รพ.สต.ใกล้เคียงได้แก่ รพ.สต.

หนองเทพ และรพ.โนนารายณ์ ในการฉีดยาผู้ป่วย 
7) มีเจ้าหน้าที่ Video call เพื่อติดตามการรับประทานยาของผู้ป่วย 
8) ให้ความรู้เรื่องโรควัณโรคกับคนในชุมชน การปฏิบัติตัวเมื่อต้องสัมผัสผู้ป่วย 

 สาเหตุการตาย สรุปสาเหตุการตายของผู้ป่วยวัณโรคปี 2562 จำนวน 19 คน พบว่าอายุเฉลี่ย 78 ปี สูงอายุ
และมีโรคร่วม จำนวน 11 ราย (ร้อยละ 57.9) 

สรุปผลการศึกษา 
 การใช้ประโยชน์ข้อมูลวัณโรค จำเป็นต้องมีความครอบคลุมรอบด้านในแต่ละมิติ จึงควรมีการปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับการใช้งานเพื่อยุติวัณโรคตามแผนงานป้องกันและควบคุมวัณโรคซึ่งแต่ละมิติควรสรุป
และช้ีให้เห็นประเด็นปัญหาและนำข้อมูลในแต่ละมิติวางแผนดำเนินงานเพื่อปิดช่องว่างการดำเนินงานในแต่ละมิติ  
อันได้แก่ มิติ การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเกิดโรค (ปัจจัยต้นเหตุ: Determinants) มิติ การเฝ้าระวัง
พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการเกิดโรค (พฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยง:Behaviors) มิติ การเฝ้าระวังเกี่ยวกับมาตรการใน
การป้องกัน ควบคุมโรค(การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค: Program response) มิติ การเฝ้าระวังการป่วย
ตาย (การติดเชื้อ/การป่วย/การตาย/ความพิการ:Morbidity/Mortality) และมิติการเฝ้าระวังการเกิดโรคเปน็กลุ่ม
ก้อนหรือการเกิดการระบาดของโรค  
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ประเด็นสำคัญของการจัดทำสถานการณ์วัณโรค 5 โรค 5 มิติ คือการสะท้อนข้อมูลแต่ละมิติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานวางแผนป้องกันควบคุมวัณโรคในแต่ละพื้นที่ซึ่งวัณโรคเรง่รัด
การดำเนินงาน และเป็นนโยบายสำคัญของกรมควบคุมโรค และเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องโรคติดต่ออันตราย 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานวัณโรค 
  1) การค้นหา คัดกรองผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ป ี2562 

• การเร่งรัดค้นหาผู ้ติดเชื ้อวัณโรคในกลุ ่มเสี ่ยงเป้าหมาย  7 กลุ ่ม ได้แก่ กลุ ่มผู ้ติดเชื ้อเอชไอวี 
เบาหวาน ผู้ต้องขังในเรือนจำ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และ
กลุ่มผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน 

• เพิ่มการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนแออัด ในโรงงานอุตสาหกรรม ให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่และต่อเนื่อง 
  2) การกำกับการกินยาเพื่อส่งผลต่อความสำเรจ็ของรักษาตามเป้าหมาย (≥ ร้อยละ 85) ของผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่ที่ทะเบียนการรักษาในไตรมาสที่ 1/2562 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) 

• ดูแลแบบมีพี่เลี้ยงกำกับการกินยา (DOT) ต้องมีการติดตามจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกสัปดาห์ 
หากผู้กำกับการกินยาไม่ใช่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

• ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายมีระบบการดูแลแบบมีพี่เลี้ยงกำกับการกินยา (DOT) และมีการติดตามเยี่ยม
บ้านผู้ป่วยในชุมชนโดยผสมผสานสหวิชาชีพ เพื่อเสริมกำลังใจ 

• การติดตามของ NOC-TB ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอจะต้องมีการกำกับติดตามการรายงานผลการ
กำกับการกินยาทุกสัปดาห์ 
  3) มาตรการการกำกับให้แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินไปตาม
แผนงาน มาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งผลต่อความสำเร็จของรักษาตามเป้าหมาย 

• NOC-TB ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ ต้องมีการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเป็นรายสัปดาห์ 

• ขยาย NOC-TB ให้ลงไปในระดับอำเภอในทุกจังหวัด 
• การใช้ระบบรายงาน TBCM online ในการกำกับการดำเนินงาน 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานสถานการณ์ 5 โรค 5 มิติ ซึ่งประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานวัณโรค 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา บุคลากร กลุ่มพัฒนาวิชาการและกลุ่มระบาดวิทยาและข่าว
กรอง รวมถึงผู้บริหาร และผู้เช่ียวชาญที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูล และสุดท้ายนี้ ต้อง 
ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่มิได้กล่าวถึง หากพบข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี ้
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เอกสารอ้างอิง 
 1. สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค. แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ.2561. กรุงเทพมหานคร: อักษร

กราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2561. 
2. สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค. การคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: 

อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2561. 
3. สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค. แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2560-2564 กรมควบคุม

โรค กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร: อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2560. 
 4. สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค. ข้อมูลวิเคราะห์รายบุคคล. เข้าถึงเมื่อ วันที่ 4 มิถุนายน 2561. เข้าถึงได้จาก 

https://www.tbthailand.org/download/Manual/NTP2018.pdf 
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2.2 การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 มิติ วัณโรคปอด เขตสุขภาพที่ 9 
กัลยาณี จันธิมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

ปิยะพร มนต์ชาตรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
พิทักษ์ รักงาม ผู้ประสานงานวัณโรค 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 

บทนำ  
 ปัญหาวัณโรคที่ยังระบาดอยู่ในหลายส่วนของโลก เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรราว 1.6 ล้านคนต่อปี 
โดยเฉพาะในประเทศโลกที่สาม โดยองค์การอนามัยโลกจัดให้ไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศของโลกที่มีภาระวณัโรค, 
วัณโรคที่สัมพันธ์กับการติดเชื ้อเอชไอวี และวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูง  ผลการสำรวจความชุกของวัณโรคใน
ประเทศไทยและในเขตสุขภาพที่ 9 ป ีพ.ศ. 2556 พบว่า ความชุกของวัณโรคที่ตรวจพบเช้ือด้วยกล้องจุลทรรศน์ มี
อัตรา 104 และ 19 รายต่อประชากรแสนคนตามลำดับ และความชุกของวัณโรคปอดที่มีผลตรวจพิสูจน์เช้ือยืนยัน
ว่าเป็นวัณโรคมี อัตรา 242 และ156 รายต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ(1) โดยทฤษฎีขององค์การอนามัยโลกคาด
ว่าความชุกวัณโรคปอดควรลดลง 50% ในปี พ.ศ. 2558 แต่อัตราชุกของวัณโรคจากการสำรวจในครั้งนี้เพิ่มขึ้นสูง
กว่าข้อมูลการสำรวจวัณโรค 3 ครั้งที่ผ่านมาของประเทศ ( พ.ศ.2505 2520 และ 2535 )(2,3) พบในชายมากกว่า
หญิง 2 เท่า ในเขตเมืองและชนบทไม่แตกต่างกัน แสดงว่าปัญหาวัณโรคเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2560-2564 ที่มุ่งลดจำนวนผู้ป่วยวัณโรคให้ได้ในอัตรา 12.5% ต่อปี โดย
เน้นให้ร้อยละ 90 ของประชากรกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงการวินิจฉัยและรักษา พร้อมดูแลการทานยาให้ครบและหายขาด 
 จากข้อมูลรายงานวัณโรค ปี 2560-2561 เขตสุขภาพที่ 9 พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภทข้ึนทะเบียน
รักษา 7,487/7,761 ราย TB-HIV 604 / 575 ราย MDR TB 22 / 38 ราย อัตราความสำเร็จของการรักษา ร้อยละ 
85.4 /85.56 อัตราตาย ร้อยละ 7.33 / 7.1 (เป้าหมาย≤5%) และอัตราการขาดยา ร้อยละ 4.4/3.2 (เป้าหมาย
≤3%) ซึ่งเห็นได้ว่า แนวโน้มของอัตราการเกิดวัณโรคและวัณโรคดื ้อยาหลายขนานในพื้นเขตสุขภาพที่ 9 ที่มี
แนวโน้มสูงข้ึน อีกทั้งยังมีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาชนิดรุนแรง Pre XDR-TB ในปี 2560 จำนวน 2 ราย และในปี 2561 มี 
XDR-TB จำนวน 1 ราย โดยผู้ป่วย XDR-TB ได้เสียชีวิตระหว่างรักษา ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคที่ข้ึน
ทะเบียนรักษาใน รพ.ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง และรพ.ของรัฐนอกสังกัดและเอกชนบางแห่ง 
ยังคงมีผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐนอกสังกัด อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้รายงานเขา้สู่ระบบ
รายงานวัณโรค ส่งผลให้ความครอบคลุมของการรายงานการค้นพบผู้ป่วยวัณโรคต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่คาดว่าจะมี 
หากมีการผสานความร่วมมือและเช่ือมโยงข้อมลูการข้ึนทะเบยีนรักษา ผสานการส่งต่อ ติดตาม ระหว่างโรงพยาบาล
ของภาครัฐและเอกชนเข้ามาอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้ความครอบคลุมของการรายงานและอัตราการค้นพบผู้ป่วย
วัณโรคเพิ่มมากขึ้น จากผลการดำเนินงานดังกล่าวเขตสุขภาพที่ 9 ยังต้องพัฒนาทั้งในด้านการค้นหา การดูแลรักษา 
ระบบการติดตาม ส่งต่ออย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการและการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลวัณโรค 
เป็นสิ่งสำคัญในการใช้วางแผนและดำเนินการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรควัณโรคในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 
และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน ตลอดจนการให้คำปรึกษาที ่ถูกต้อง
เหมาะสมตามกระบวนการ อันจะก่อให้เกิดการสร้างความตระหนักรู้ทางสุขภาพ และมีระบบบริการตามมาตรฐาน
สำหรับผู้ป่วยวัณโรค ประชากรกลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไปและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการค้นหาการรกัษา 
การป้องกันและควบคุมโรคให้มีความเหมาะสม ถูกต้องตามมาตรฐานจึงต้องบูรณาการงานให้ครอบคลุมโดยการ
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ดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพ การป้องกันเช้ือวัณโรคดื้อยาการผสมผสานงานวัณโรคและเอดส์ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมต่อไป 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อประเมินสถานการณ์ ข้อมูลวัณโรคในลักษณะภาพรวมทั้ง 5 มิติ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ปี พ.ศ.2561 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เพื่อให้มีข้อมูลที่สามารถใช้สำหรับการวางแผนในการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 5 มิติ 
 มิติ 1 ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants) 

• สถานการณ์ ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเช้ือเอชไอวี  
• ร้อยละการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรค (คนไทยและไม่ใช่คนไทย) ในพื้นที่สคร.9 จ.นครราชสีมา จำแนก

รายจังหวัด ปี 2559 -2561 
• การคัดกรอง 7 กลุ่มเสี่ยง จำแนกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 และ 2562  
• ระบบส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค 

 มิติ 2 พฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยง (Behaviors)  
• ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเช้ือวัณโรค 
• สาเหตุของการติดเช้ือวัณโรคดื้อยา  
• พฤติกรรมของผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่เขตสุขภาพี่ 9 

 มิติ 3 การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program response)  
• การดำเนินงานวัณโรคในเรือนจำ ปี 2559 – 2562  
• สรุปรายงานการจัดประชุมอบรมนิเทศงานวัณโรค 
• การดำเนินการ NOC-TB 
• ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน 
• การดำเนินการตรวจสอบข่าวและการสอบสวนวัณโรค  

 มิติ 4 การเจ็บป่วยและการเสียชีวิต (Morbidity/Mortality) 
• สถานการณ์วัณโรคในปอด  
• สถานการณ์วัณโรคปอดด้ือยา  

 มิติ 5 เหตุการณ์ที่ผิดปกติ (Event-based) 
• เหตุการณ์วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) เขตสุขภาพที่ 9 ปี งบประมาณ 2562 

และนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ หาช่องว่างการดำเนินงานและสรุปเป็นข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์
ต่อไป  
 
 
 

ตารางที่ 1 การวิเคราะหส์ถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าโดยใช้ข้อมูลทัง้ 5 มิติ 
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risk Prevention Health outcome 
Determinant Behaviors Program response Morbidity 

/Mortality 
Event-based 

- เชื้อก่อโรค 
- การติดเชื้อ TB 
ในผู้ป่วย HIV  
- การติดเชื้อ TB 
ในผู้สูงอายุ 
ผู้ต้องขัง แรงงาน
ต่างด้าว 
- ผู้ป่วย MDR 
เพิ่มมากขึ้น 
- คุณภาพการ
ตรวจ TB ทางห้อ
ปฏิบัติการ 

- พฤติกรรมด้านการ
ป้องกัน เช่น ไม่สวม
หน้ากากอนามัย 
- การกินยาไม่ต่อเน่ือง 
- การเคลื่อนย้ายของ
กลุ่มแรงงาน 
- การเคลื่อนย้ายสถานที่
ทำงานของผู้ป่วยวัณโรค 

- คัดกรองวัณโรคในกลุ่ม
เสี่ยง 
- อัตราการรักษาสำเร็จ 
>85% 
- อัตราการรักษาครบ 
>90% 
- อัตราการตาย <5% 
- อัตราการขาดยา <3% 
- เพิ่มนโยบายของเขต 
และประเทศ 
- การกำกับการกินยา 
-อัตราการได้รับยาต้าน
ไวรัสในผู้ป่วยวัณโรค 

- อัตราป่วยของผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่/ราย
ใหม่กลับเป็นซ้ำ 
- อัตราตายสูง 
- การคัดกรองในกลุ่ม
เสี่ยงบางกลุ่มคัดกรอง
ได้น้อย 
 
 
 
 

- รายงานสอบสวน
โรคเม่ือพบผู้ป่วย 
XDR-TB 
- การสอบสวนโรค
เม่ือเกิดการระบาด
เป็นกลุ่มก้อนของ
ผู้ป่วย MDR-TB 
- การระบาดของวัณ
โรคในเรือนจำชุมชน
แออัด ศูนย์เด็กเล็ก 
และโรงเรียน 

แหล่งข้อมูล 
- NTIP 
- NAB 
- RTCM 
 
 

- TBCM 
- รายงานสอบสวนโรค 
งานวิจัยต่างๆจากการ
ทบทวนวรรณกรรม 
- ข้อมูลจากแรงงาน
จังหวัด 
- การประเมินการรับรู้
ข่าวสารโรคและภัย
สุขภาพ ปี 2561 (สำนัก
สื่อสารความเสี่ยง กรม
ควบคุมโรค) 

 - NTIP 
- สสจ.  
- สคร.  
- สำนักวัณโรค กรม
ควบคุมโรค 
 

- NTIP 
 
 

- NTIP 
-รายงานการ
สอบสวนโรคเม่ือพบ
การระบาดเป็นกลุ่ม
ก้อนของวัณโรคดื้อ
ยาหลายขนาน 
(MDR-TB) และ/
หรือวัณโรคดื้อยา
หลายขนานรุนแรง 
 

  แหล่งข้อมูล 
• ข้อมูลด้านปัจจัยเสี่ยง เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่การรายงานวัณโรคแต่สามารถสืบค้นได้จากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวิเคราะห์และแปลผลรายงานการดำเนินงานวัณโรค 
• โปรแกรม NTIP ได้จากระบบรายงานผู ้ป่วยวัณโรครอบ 3 เดือน (Cohort report) โดยข้อมูลมี

ลักษณะเป็นจำนวนตัวเลข (Aggregated data) ผู้ป่วยวัณโรคที่ตรวจพบใหม่ (TB07) และรายงานบริหารจัดการ 
วัณโรคดื้อยา (PMDT07, PMDT07/1, PMDT08) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้
รวบรวมรายงานจากโรงพยาบาล ส่งให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคและต่อมายังสำนักวัณโรค ทุก 3 เดือน หรือ 
โรงพยาบาลสามารถลงทะเบียนรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อบันทึกข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ได้โดยตรงที่ สามารถจัดเก็บ 
รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล  
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• รายงานการสอบสวนโรค ซึ่งกำหนดดำเนินการเมื่อพบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) เป็น
กลุ่มก้อนหรือพบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานรุนแรง (XDR-TB) ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยยืนยันในพื้นที่นั้น ๆ ควร
ดำเนินการสอบสวนโรคและควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด 
ผลการศึกษา 
1. ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants) 
 1.1 สถานการณ์ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคท่ีติดเชื้อเอชไอวี 
  สถานการณ์ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัด
นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2560-2561 เมื่อจำแนกเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีสัดส่วนของผู้ป่วย
วัณโรคที่ติดเช้ือเอชไอวีสูงสุด ร้อยละ 9.5 และ 9 ตามลำดับ ดังรูปที่ 1 เนื่องจากวัณโรคมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
กับการแพร่ระบาดของการติดเช้ือเอชไอวี ซึ่งการติดเช้ือเอชไอวีทำให้ปัญหาวัณโรครุนแรงข้ึนหลายประการ คือ     
   1. การติดเช้ือเอชไอวี ทำให้การป่วยวัณโรคลุกลามข้ึนทั้งในผู้ที่ เพิ่งได้รับเช้ือวัณโรค และผู้ที่ได้รับเช้ือ
วัณโรคมาช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือวัณโรคระยะแฝง สาเหตุที่การติดเช้ือวัณโรคลุกลามจนทำให้ป่วยเป็นวัณโรค การ
วิเคราะห์สถานการณ์โรค 5 มิติ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันใน
ร่างกายอ่อนแอลง ทั้งนี้โอกาสที่ผู้ติดเช้ือเอชไอวีที่ติดเช้ือวัณโรคร่วมด้วยจะป่วยเป็นวัณโรคสูงถึงร้อยละ 10 ต่อปี 
   2. การติดเช้ือเอชไอวีเพิ่มการป่วยเป็นวัณโรคซ้ำ จากสาเหตุการลุกลามของเช้ือวัณโรคเดิมหรอืการรบั
เช้ือวัณโรคใหม่เข้าไปในร่างกาย การที่มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มข้ึนในผู้ติดเช้ือเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ทำให้โอกาสการ
แพร่กระจายเช้ือวัณโรคในชุมชนเพิ่มข้ึนได้  

รูปที่ 1 ร้อยละการติดเช้ือเอชไอวี ในผู้ป่วยวัณโรคที่มีผลการตรวจหาเอชไอวีที่มีผล positive และได้รบัยาต้าน 
สคร.9 จ.นครราชสมีา จำแนกรายจังหวัด ปี 2560-2561 

 

 1.2 ร้อยละการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรค (คนไทยและไม่ใช่ คนไทย) ในพ้ืนท่ีสคร.9 จ.นครราชสีมา 
จำแนกรายจังหวัด ปี 2559 -2561  
  ผู้ป่วยวัณโรคในคนไทยและไมใ่ช่คนไทยในภาพรวมของพื้นทีส่ำนักงานปอ้งกันควบคุมโรคที่ 9 จงัหวัด
นครราชสีมาต้ังแต่ ปี 2559 ถึงปี 2561 มี แนวโนม้ขาดยาลดลงจากรอ้ยละ 5.3 ในปี 2559 โดยปี 2561 จงัหวัด
นครราชสีมา มีอตัราการขาดยาสงูสุด ร้อยละ 4.1 จงัหวัดบรุรีัมย์ มีอัตราการขาดยาตำ่สุด รอ้ยละ 2.6 ดงัรปูที่่ 2  

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เขต 9 นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เขต 9
HIVexam% 89.3 83.8 94.9 95.9 91.4 88.4 84 91.5 93.9 89.7

HIVpos% 9.5 6.8 8.5 6.6 8.1 9 5.6 7.2 6.9 7.4

HIVcot% 6.1 4.3 5.2 5.1 5.3 6.5 3.8 6.3 5.6 5.7

HIVarv% 69.8 83.53 71.92 86.72 75.83 79.75 86.9 86.49 92.96 85.37
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รูปที่ 2 ร้อยละการขาดยาของผูป้่วยวัณโรค (คนไทยและไม่ใช่คนไทย) ในพื้นที่สคร.9 จ.นครราชสมีา จำแนกราย
จังหวัดปี 2559 -2561 

  
 1.3 การคัดกรอง 7 กลุ่มเสี่ยงจำแนกตามจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 และ 2562 (ข้อมูลถึง 1 มิ.ย. 62) 
  1.3.1 มาตรการสำคัญสำหรบัจังหวัด/อำเภอ ปี 2562 
   1) มาตรการเรง่รัดค้นหา 
    1.1) คัดกรองเชิงรุกใน 7 กลุ่มเสี่ยง และตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีอณูชีววิทยา 

• ผู้สัมผัสวัณโรค เช่น ผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้สัมผัสร่วมบ้าน  
• ผู้ติดเช้ือ เอช ไอ วี 
• ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้  
• ผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม 
• ผู้ต้องขงั 
• แรงงานต่างชาติ 
• บุคลากรสาธารณสุข 

    1.2) ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกในคลนิิกพิเศษที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเสี่ยงข้างต้นของโรงพยาบาล 
    1.3) ค้นหาการติดเช้ือระยะแฝง โดยใช้เทคโนโลยีที่รวดเร็วในกลุ่มเสี่ยง 

• ผู้ติดเช้ือ เอช ไอ วี 
• ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 
• บุคลากรสาธารณสุข 

   2) มาตรการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ 
    2.1) กรมควบคมโรคสนับสนุนการค้นหาและยารักษาการติดเช้ือระยะแฝง 

• ผู้ติดเช้ือ เอช ไอ วี 
• ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 
• บุคลากรสาธารณสุข  

    2.2) สนับสนุนการตรวจวินิจฉัยในกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มข้างต้นด้วยวิธีการอณูชีววิทยา 
    2.3) ใช้กลไก พชอ./พชข. ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคและช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
    2.4) การติดตามประเมินมาตรฐานคุณภาพการป้องกัน ควบคุมและรักษาวัณโรค 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เขต 9
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  การคัดกรอง 7 กลุ่มเสี่ยง พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา มีผลการคัดกรอง
มากที่สุดพบในจังหวัดบุรีรัมย์ รองลงมาคือจังหวัดสุรินทร์ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การคัดกรอง 7 กลุ่มเสี่ยงจำแนกตามจงัหวัด เขต สคร.9 จังหวัดนครราชสมีา ปีงบประมาณ 2561 

  ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า ผลการคัดกรองสูงสุดในกลุ่ม DM รองลงมา คือ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม 
HIV ทุกรายปีละครั้ง การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและพบเป็นผู้ป่วยวัณโรคสูงสุดในกลุ่มสัมผัส โดยตรวจพบผู้ป่วยและ
ติดตาม พบเป็นวัณโรคร้อยละ 27.4 รองลงมาคือในกลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีข้ึนไปที่มีโรคร่วม พบเป็นวัณโรคร้อยละ 10 
ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและพบเป็นผู้ป่วยวัณโรค ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2561 (ข้อมูลถึง 1 ม.ิย. 62) 

กลุ่มเสี่ยง คัดกรอง 
(ราย) 

พบเป็นผูป้่วยวัณโรค 
(ราย) 

ร้อยละ 

สัมผัสโดยตรวจปทีี่พบผูป้่วยและติดตาม 6,589 1805 27.4 
HIV ทุกรายปลีะครัง้ 12,047 302 2.5 
DM 57,021 417 0.7 
เรือนจำ 20,267 171 0.84 
แรงงานข้ามชาติ 3,452 43 1.25 
ผู้สงูอายุ 65 ปีข้ึนไปที่มีโรคร่วม 13,362 1335 10.0 
บุคคลกรทางการแพทย ์ 20,728 37 0.18 
รวม 130,426 4084 3.13 

 1.4 ระบบส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค 
  จากการประเมินระบบรายงานวัณโรคโดยกลุ่มงาน SALTH สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัด
นครราชสีมา พบว่าพื้นที่ยังคงมีปัญหาในการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาสถานพยาบาลแห่งอื่นโอนออกตามสิทธ์ิ
(Refer Out) ซึ่งไม่ทราบสถานการณ์ขึ้นทะเบียน โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งได้ เป็น 2 
กรณี ดังนี้ 
   1) สำหรับการส่งต่อภายในประเทศใช้ เอกสาร TB 09 ตามแบบฟอร์มการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค โดยให้
เก็บสำเนา TB 09 ไว้ 1 ฉบับ และให้ผู้ป่วยถือเอกสารไป 1 ฉบับ ทั้งนี้สถานพยาบาลในพื้นที่สามารถตอบกลับได้ 

จังหวัด สัมผัสโดย
ตรวจปีท่ีพบ

ผู้ป่วย 

HIV ทุกราย 
ปีละครั้ง 

DM เรือนจำ แรงงาน
ข้าม
ชาติ 

ผู้สูงอายุ 65 
ปีขึ้นไปท่ีมี
โรคร่วม 

บุคคลกร 
ทาง

การแพทย์ 

รวม 
(ราย) 

เขต 9 6,589 12,047 57,021 17,227 3,452 13,362 20,728 130,426 

ชัยภูมิ 1,164 2,312 13,644 3,909 122 507 3,319 24,977 

นครราชสีมา 1,383 1,121 12,600 7,311 77 7,220 2,223 31,935 
บุรีรัมย์ 2,416 4,311 17,564 3,443 806 488 8,474 37,502 
สุรินทร์ 1,626 4,303 13,213 2,564 2,447 5,147 6,712 36,012 
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ตามแบบฟอร์ม โดยเจ้าหน้าที่่คลินิกวัณโรคจะติดตามผลการข้ึนทะเบียนสถานพยาบาลแห่งใหม่ ทางโทรศัพท์ ด้วย
อีกช่องทางหนึ่ง 
   2) สำหรับแรงงานต่างด้าว คนไทยไม่มีสิทธ์ิ สามารถประสานสำนักวัณโรคเพื่อรับยารักษาได้ผ่านทาง 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่่  9 จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้รวบรวมพร้อมทำ
หนังสือขอสนับสนุนยาวัณโรค แนบเอกสารประกอบจำนวน 2 รายการ คือ 
    2.1) รายช่ือผู้ป่วยวัณโรคกลุ่มที่มีปัญหาสถานะสิทธิ 
    2.2) แบบฟอร์มรายงานยาคงคลังและการเบิกจ่ายยารักษาวัณโรค กรณีการตรวจสุขภาพแรงงาน
ต่างด้าวเพื่อข้ึนทะเบียนต่างด้าว ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายหากพบเป็นผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เช้ือต้องประสานกับ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ให้ส่งกลับประเทศ คนต่างด้าวที ่มีลักษณะเป็นโรคต้องห้ามมิให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักรหรือสงสัยว่าเป็นโรคต้องห้ามให้ทำบันทึกแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อพิจารณา
ดำเนินการ 

2. พฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยง (Behaviors) 
 2.1 ปัจจัยเสีย่งต่อการติดเชื้อวัณโรค มีดังนี้  

1) ลักษณะของวัณโรคปอดและปริมาณเช้ือวัณโรคของผู้ป่วย คือ ถ้าผู้ป่วยเป็นวัณโรคปอดชนิดที่มีโพรง
เนื้อปอดที่เป็นโพรงจะติดต่อกับหลอดลมได้ดี จึงทำให้มีเช้ือในเสมหะได้สูงข้ึนและแพร่เช้ือวัณโรคออกทางเสมหะได้
มาก แต่ในผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคปอดชนิดไม่มีโพรง (มีเช้ือในเสมหะลดลง)ผู้ป่วยที่ย้อมเสมหะไม่พบเช้ือจะมีการแพร่
เช้ือไดน้้อยกว่า และในผู้ป่วยวัณโรคนอกปอด เช่น วัณโรคเยื่อหุ้มปอด ต่อมน้ำเหลือง ฯลฯ จะไม่มี การแพร่เช้ือ  

2) เป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำจากสาเหตุ ต่างๆ เช่น ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์  (พบว่ามี โอกาสเป็น  
วัณโรคในตลอดช่วงชีวิตถึง 50% หรือมากกว่า 10% ต่อปี) ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยไตวาย ผู้ติดเช้ือบาง
ชนิด (เช่น หัด ไอกรน ไข้หวัดใหญ่ ) ผู้ที่ตรากตรำทำงานหนักหรือมีความเครียดสูง ผู้ที่กินยาสเตียรอยด์เป็น
เวลานาน ผู้ที่อยู่ในระหว่างการรักษาด้วยยาที่มีฤทธิ์กดภูมิคุ้มกัน (ซึ่งจะส่งผลให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลง 
เช่น ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรักษาด้วยยาเคมีบำบัด หรือรักษาด้วยชีวบำบัด) เป็นต้น  

3) มีผู้ป่วยวัณโรคอยู่ในบ้านเดียวกัน หรือเคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นระยะเวลานาน เช่น อยู่บ้าน
เดียวกัน นอนห้องเดียวกัน เป็นเพื่อนร่วมห้องพัก ห้องทำงานหรือห้องเรียน เป็นต้น (นิยามของผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด คือ 
มีการสัมผัสใกล้ชิดที่ต่อเนื่องแต่วันละ 8 ชั่วโมงขึ้นไป หรือถ้าเป็นการสัมผัสที่ ไม่ต่อเนื่องก็ ให้คิดเวลารวมตลอด
เดือนหากมากกว่า 120 ช่ัวโมงข้ึนไปก็ ถือว่าสัมผัสใกล้ชิด) 

4) อาศัยอยู่ในห้องหรือสถานที่ แออัดหรือปิดทึบการระบายอากาศไม่ดี  ไม่มีแสงแดดส่องถึง เช่น ศูนย์
อพยพ เรือนจำ เป็นต้น  

5) เคยพักอาศัยหรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่มี ผู้ป่วยวัณโรคเป็นจำนวนมาก 
6) มีสุขภาพไม่ดี จากปัญหาทางด้านโภชนาการ เนื่องมาจากรูปแบบการใช้ชีวิตหรือปัญหาอื่น ๆ เช่น มี 

ภาวะขาดอาหาร (โดยเฉพาะคนจรจัด) ติดยาเสพติด ติดแอลกอฮอล์ หรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นต้น  
7) เด็กที่มีอายุน้อยมาก (โดยเฉพาะทารกแรกเกิด) และผู้สูงอายุ (พบอุบัติการณ์สูงในกลุ่มอายุมากกว่า 

65 ปี ) เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มจะมีสุขภาพอ่อนแอมากกว่าวัยอื่น ๆ  
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 2.2 สาเหตุของการติดเชื้อวัณโรคดื้อยา  
  เช้ือแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของวัณโรคนั้นแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วหากไม่มกีารป้องกันที่ดี ติดต่อกันได้
จากการหายใจเอาอากาศที่มีละอองเสมหะซึ่งปนเปื้อนเชื้อเข้าไป ซึ่งเกิดได้จากการหายใจ การไอ การจาม การ
พูดคุยหรือร้องเพลงอย่างไรก็ตาม แม้จะหายใจเอาเชื้อเข้าสู่ร่างกายไปแล้วอาจจะไม่ติดเชื้อวัณโรคก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
ภูมิคุ้มกันของแต่ละคน ทุกคนสามารถติดเช้ือวัณโรคได้ เพราะเป็นเช้ือที่ลอยอยู่ในอากาศ แต่มีคนบางกลุ่มที่เสี่ยงตดิ
เช้ือมากกว่าคนทั่วไป ได้แก่  

1) มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอหรือบกพร่องอาจส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถกำจัดเชื้อได้
เหมือนคนทั่วไป ทำให้เสี่ยงต่อการติดเช้ือมากข้ึน โดยกลุ่มคนที่อาจมีภาวะนี้ ได้แก่ ผู้ติดเช้ือเอชเอวีหรือผู้ป่วยโรค
เอดส์ โรคเบาหวาน โรคไตขั้นรุนแรง โรคมะเร็ง ผู้ที่เข้ารับการรักษาโรคมะเร็ง เช่น การทำเคมีบำบัด ผู้ที่ไดร้ับยา
เพื่อป้องกันร่างกายต่อต้านอวัยวะที่ได้รับการปลูกถ่าย กำลังใช้ยารักษาโรครูมาตอยด์ โรคโครห์น และโรคสะเก็ด
เงิน มีภาวะขาดสารอาหาร รวมทั้งเด็กที่มีอายุน้อยมาก หรือผู้สูงอายุ 

2) อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาด การเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือต้องอาศัยอยู่ในประเทศที่มีการ
ระบาดของวัณโรคจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น ได้แก่ ประเทศในแถบแอฟริกา ยุโรปตะวันออก ลาตินอเมริกา 
ทวีปเอเชีย และเกาะในแถบทะเลแคริบเบียน 

3) มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี การขาดการดูแลทางการแพทย์ที่ดี เนื่องจากมีฐานะยากจน หรือสภาพที่อยู่
อาศัยที่ไม่ถูกสุขอนามัยอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเช้ือ 

4) มีการใช้สารเสพติด เช่น ยาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือบุหรี่ เพราะสารเสพติดเหล่านี้ล้วน
ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันลดต่ำลงได ้

5) ทำงานในหน่วยงานทางการแพทย์ เป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากต้องอยู่ใกล้ชิดผู้ติดเช้ือ
หรือสัมผัสเช้ือวัณโรคมากกว่าคนทั่วไป ดังนั้น ควรสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมอื เพื่อลดความเสี่ยงในการตดิ
เช้ือ 

6) อาศัยหรือทำงานในที่พักอาศัยแออัด เช่น ผู้ที่ทำงานในเรือนจำ ศูนย์ตรวจคนเข้าเมือง บ้านพักฟื้น
ผู้ป่วย บ้านพักคนชรา เป็นต้น กลุ่มคนในพื้นที่เหล่าน้ีเสี่ยงต่อการติดเช้ือ เนื่องจากอาจมีการถ่ายเทอากาศไม่ดี และ
มีคนแออัดมากเกินไป 

7) อาศัยในค่ายลี ้ภัยหรือศูนย์พักพิง ความเป็นอยู่อย่างแออัด การขาดแคลนอาหาร รวมทั้งการ
สุขาภิบาลที่ไม่ดีเท่าที่ควร เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดและติดเช้ือได้ง่าย 
 2.3 วิธีป้องกันการติดเชื้อวัณโรค  
  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปซึ่งไม่ได้มีการติดเช้ือหรือตัวผู้ป่วยเอง ควรรู้จักวิธีป้องกันการติดเช้ือวัณโรค เพื่อ
ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเช้ือให้น้อยลง มีวิธีต่าง ๆ ดังนี้ 
   บุคคลทั่วไป 

• หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคในระยะแสดงอาการ  เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มี
โอกาสแพร่เช้ือไปยังผู้อื่นได้มากที่สุด 

• รับประทานยาป้องกันตามแพทย์สั่ง ในรายที่มีความเสี่ยงต่อการติดเช้ือสูง แพทย์อาจสั่งจ่ายยา
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง 

https://www.pobpad.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%88
https://www.pobpad.com/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://www.pobpad.com/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://www.pobpad.com/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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• ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ สุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์จะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการ
ติดเช้ือ โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และหมั่นตรวจสุขภาพประจำปี 

• ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ การได้รับวัคซีนป้องกันวัณโรค BCG ตั้งแต่เด็กจะช่วยลดความ
เสี่ยงต่อการติดเช้ือวัณโรคได้ ซึ่งในปัจจุบันเด็กไทยแรกเกดิสามารถรบัการฉีดวัคซีนชนิดนี้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ใดๆ หากรับบริการจากทางโรงพยาบาลของรัฐตามสิทธิการรักษาผู้ป่วยวัณโรค 
   อาการของวัณโรคแบ่งได้เป็น 2 ระยะ แต่ละระยะมีวิธีป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไปยังผู้อื่นใน
ลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนี ้

• ผู้ป่วยระยะแฝง เป็นระยะเริ่มต้นที่ไม่เกิดการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นแต่ต้องดูแลตัวเองด้วยการ
รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง เพื่อควบคุมไม่ให้อาการเข้าสู่ระยะแสดงอาการ 

• ผู้ป่วยระยะแสดงอาการ เป็นระยะที่แพร่เชื้อได้ง่าย ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาทันทีเมื่อเริ่มมี
อาการ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ นอกจากนี้ ควรอยู่แต่ในบ้าน หลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอก พัก
อาศัยในห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ควรนอนร่วมห้องกับผู้อื่นในช่วงสัปดาห์แรก ๆ  ที่มีอาการ สวมหน้ากาก
อนามัย และปิดปากเวลาไอหรือจาม รวมทั้งทิ้งขยะที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนในถุงที่ปิดมิดชิด เช่น หน้ากากอนามัยใช้
แล้ว กระดาษทิชชูที่ใช้เวลาไอหรือจาม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากได้รับการรักษาด้วยยาต้านวัณโรคอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ผู้ป่วยในระยะแสดงอาการสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติและทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกับคนในชุมชนได้ เนื่องจากไม่อยู่ในระยะแพร่เช้ือแล้ว 
 2.4 วัณโรคดื้อยา  
  การดื้อยารักษาวัณโรคนับเป็นปัญหาอย่างมาก เพราะการดื้อยาจะทำให้อัตราการหายขาดลดลง และ
กระทบต่อค่าใช้จ่ายในรักษา เมื ่อดูตัวเลขในผู ้ที ่ไม่มีปัญหาการดื้อยา อัตราการหายขาดคือ 98-100% และมี
ค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อรายประมาณ 2,000 - 4,000 บาท แต่หากเป็นกลุ ่มที ่ดื ้อยาแบบ MDR (multi-drug 
resistant TB) อัตราการหายขาดจะลงมาเหลือ 60-80% และค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อรายจะอยู ่ที ่ประมาณ 
200,000 บาท ในกรณีที่รุนแรงที่สุดคือกลุ่มที่ดื้อยาแบบ XDR (extensive drug resistant TB) อัตราการ หายขาด
จะเหลือเพียง 44-50% และค่าใช้จ่ายในการรักษาอยู่ที่ประมาณ 1 ล้าน 5 แสนบาท สาเหตุของการดื้อยารักษาวัณ
โรคนั้นมีจากหลายสาเหตุ เช่น มีการติดเช้ือมาจากแหล่งที่มีความชุกของเช้ือวัณโรคดื้อยาสูงอยู่เดิม (เช่น เรือนจำ 
ค่ายอพยพ จากสถานประกอบการที่มีแรงงานอพยพทำงานอย่างแออัด) ความสามารถใช้ยาตามสั่งได้ของผู้ ปว่ย 
เนื่องจากการรักษาวัณโรคนั้นต้องใช้ระยะเวลานาน (อย่างน้อย 6 เดือน) กินยาหลายชนิดในช่วงเวลาหนึ่ง (ในช่วง
แรกของการรักษาจะใช้ยาตามสูตรมาตรฐาน 4 ชนิด และกินยาหลายเม็ดต่อวัน) ซึ่งทำให้ผู้ป่วยเบื่อหน่ายต่อการ
รักษา รักษาไม่ต่อเนื่อง จนพัฒนาจากกลุ่มที่รักษาง่ายจนกลายเป็นรักษาได้ยาก สาเหตุอีกประการที่ทำให้ผู้ป่วยไม่
ติดตามการรักษา หรือไม่ใช้ยาต่อเนื่องคือ อาการข้างเคียงจากยา ซึ่งต้องยอมรับว่า ยารักษาวัณโรคทำให้เกิดอาการ
ข้างเคียงสูง จนผู้ป่วยหลายคนทนไม่ได้ เช่น Isoniazid (INH) ทำให้ชาตามร่างกาย มีเรื่องตับอักเสบ Rifampicin 
ทำให้ปัสสาวะเปลี่ยนสี ทำให้ตับอักเสบได้ Pyrazinamide ทำให้เกิดการอ่อนเพลีย มีอาการปวดข้อ เกาต์กำเริบได้ 
เป็นต้น แพทย์และเภสัชกรสามารถช่วยเหลือให้ผู้ป่วยมีความสามารถใช้ยาตามสั่งได้ โดยการอธิบายให้ผู้ป่วยทราบ
ถึงข้ันตอนการรักษาผลข้างเคียง ประโยชน์ที่จะได้จากการรักษา หรือหากลยุทธ์ในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถใช้
ยาตามสั่งได้มากข้ึน การค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงและนำมาเข้าสู่กระบวนการรักษา ประเด็นหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน 
คือการตรวจสุขภาพประจำปี เพราะมีข้อมูลว่าส่วนใหญ่ภายหลังการติดเชื้อวัณโรค มักไม่แสดงอาการ ส่วนหนึ่ง

https://www.pobpad.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%82
https://www.pobpad.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%82
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เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันที่ยังเป็นปกติอยู่ เมื่อมีการติดเชื้อซ้ ำๆ หรือระบบภูมิคุ้มกันลดประสิทธิภาพลงก็จะ
ก่อให้เกิดโรคได้ ดังนั้น ในประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องสัมผัสติดต่อกับผู้ป่วย คนในบ้านที่
บุคคลในบ้านพบว่ามีการป่วยเป็นวัณโรค ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ติดเช้ือเอชไอวี เบาหวาน โรคหัวใจ โรคเลือด โรค
ปอด ผู้ที่ได้รับยาเคมีบำบัด ยากดภูมิคุ้มกัน (เช่น หลังการปลูกถ่ายอวัยวะ) จำเป็นที่ต้องเอกซเรย์ปอดประจำปี 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อดูความผิดปกติ อย่างไรก็ตาม หากมีอาการอื่นๆ เช่น ไข้ต่ำๆ ในช่วงเย็น เบื่ออาหาร เพลยี 
น้ำหนักตัวลดลง ควรพบแพทย์ทันที 
 2.5 พฤติกรรมของผู้ป่วยวัณโรคในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 9 
  ข้อมูลการขาดยาผู้ป่วยวัณโรคที่มีพฤติกรรมการรับประทานยาที่ไม่ถูกต้องและไม่สม่ำเสมอ ทำให้การ
รักษาล้มเหลวก่อให้เกิดปัญหาการแพร่เชื้อและการดื้อยาตามมา จากข้อมูลผลการรักษาที่ไม่สำเร็จของผู้ป่วยราย
ใหม่เสมหะพบเช้ือในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2559-2561 พบว่าผู้ป่วยใหม่เสมหะพบเช้ือมีปัญหาด้านการขาดยามี
แนวโน้มลดลง แต่พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ยังมีปัญหาการขาดยาร้อยละ 3.2 ซึ่งจังหวัดที่มีปัญหาการขาดยามากที่สุด 
ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา รองลงมาคือ จังหวัดสุรินทร์ ร้อยละ 4.1 และ 3.2 ตามลำดับ ( ดังรูปที่ 2) 

3. การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program response) 
 3.1 การดำเนินงานวัณโรคในเรือนจำพ้ืนท่ี เขตสุขภาพท่ี 9 ปี 2559 – 2561 
  กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะป่วยเป็นวัณโรคมากกว่าประชาชนทั่วไป ผู้ที่ได้รับเชื้อก่อน
จำคุกในเรือนจำน้ันก็สามารถแพร่เช้ือไปสู่ผู้ต้องขังรายอื่นได้ เนืองจากสภาพแวดล้อมในเรือนจำมีความแออัด การ
ถ่ายเทอากาศไม่ดี และการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ติดสารเสพติดเป็นปัจจัยเสริมทำให้ เกิด
การแพร่กระจายของเช้ือวัณโรคได้ และเมื่อพ้นโทษก็สามารถไปแพรก่ระจายเช้ือต่อให้กับชุมชนได้ ดังนั้น การค้นหา
ผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับการรกัษาต้ังแต่ระยะแรกและติดตามต่อเนื่อง จึงมีความสำคัญมากที่
จะช่วยลดการแพร่กระจายเช้ือ การเสียชีวิตรวมถึงการดื้อยาวัณโรคด้วย 
  การดำเนินงานป้องกันและควบคุมวัณโรคในเรือนจำของประเทศไทยใช้หลักการ รีบค้นหาและรักษาให้
หาย ซึ่งเป็นวิธีการตัดวงจรการแพร่เช้ือ โดยมีกิจกรรมต่างๆ โดยด้านการค้นหาใช้การซักประวัติผู้ต้องขังแรกรับทุก
ราย เพื่อคัดกรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรค ตลอดจนเอกซเรย์ผู้ต้องขังประจำปีการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ ราชทัณฑ์มี
ความรู้เรื่องวัณโรค เพื่อสร้างความตระหนักเกิดความร่วมมือในการดำเนินงาน ส่วนด้านการรักษา เน้นการแยก
ผู้ป่วยให้นอนที่สถานพยาบาลเพื่อสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด และกำหนดให้ผู้ป่วยกินยาต่อหน้าผู้ดูแลทุกวัน 
นอกจากนั้นยังมีมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือต่างๆ ในเรือนจำ เช่น การจัดการระบายอากาศในเรือนนอน 
การรณรงค์ให้ผู้ต้องขังที่ไอ สวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ป่วยวัณโรคยังมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ซึ่ง
อาจเกิดจากปี 2560 มีการรณรงค์เอกซเรย์ปอดผู้ต้องขังทั้งประเทศ ในเรือนจำ 143 แห่งทั้งหมด 282,816 รายพบ
อาการสงสัย 24,436 ราย ในจำนวนนี้พบป่วยเป็นวัณโรค 3,368 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.8 ซึ่งผลการดำเนินการ
ดังกล่าวทำให้สามารถค้นหาและรักษาผู ้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงเป็นการตัดวงจรการแพร่เชื ้อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 เขตสุขภาพที่ 9 มีเรือนจำ 13 แห่ง มีผู้ต้องขัง 20,217 ราย การดำเนินงานควบคุมวัณโรคในเรือนจำ มี
มาตรการดำเนินงานดังนี้ 
  1) การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก โดยใช้แบบสัมภาษณ์คัดกรองอาการสงสัยในผู้ต้องขังรายเก่าปีละ 2 ครั้ง 
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  2) การค้นหาเชิงรุกโดยการใช้ถ่ายภาพรังสทีรวงอกผูต้้องขังทุกคนปลีะ 1 ครั้ง ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 และ
ป ี2561 ดำเนินการ 100% ในทุกสิทธิทั้งสิ้น 20,217 ราย พบเป็นวัณโรคทั้งสิ้น 334 ราย คิดเป็นร้อยละการค้นพบ
ในเรือนจำของเขตสุขภาพที่ 9 ร้อยละ 1.65 อัตราป่วย 1,652 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งสูงกว่าในประชากรทั่วไป 
10.6 เท่า 
  3) เมื่อพบผู้ป่วยวัณโรค ดำเนินการแยกเรือนนอน การให้คำปรึกษา การกินยาต่อหน้า (DOT) โดยใช้การ
ถ่ายภาพการกลืนยาต่อหน้าหากฝึกอาสาสมัครในการติดตามการกินยา และ กินยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในกรณีไม่ใช้
อาสาสมัคร 
  4) การควบคุมคุณภาพของยา การติดตามสุ่มดูผลการกินยาตรวจปัสสาวะ (สีส้ม) สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
  5) วางระบบส่งต่อการรักษา เมื่อพ้นโทษ ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติเมื่อพ้นโทษและคำปรกึษาในการส่งต่อ
บริการ ส่วนใหญ่ใช้วิธีกลับมารักษาในสถานพยาบาลที่ดูแลเรือนจำ จนกว่าจะหายเฉพาะในรายวัณโรค พร้อมกับ
ติดตามการรักษาเป็นรายๆแต่ยังพบประเด็นการไม่กลับมารักษา ติดต่อไม่ได้ให้ที่อยู่ไว้ไม่เป็นจริง นับเป็นเรื่องยาก
และสำคัญที่ต้องหาทางออกเป็นรายบุคคล ความสำคัญของการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ รวมถึงการป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อวัณโรคสู่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ ในเรือนจำหรือสู ่ชุมชน หากสามารถดำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจะช่วยลดผลกระทบของวัณโรคต่อชุมชน สังคม และเศรษฐกิจโดยรวมได้อย่างมาก 
 3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงาน 
  3.2.1. การค้นหาคัดกรองผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ปี 2561 

• การเร่งรัดค้นหาผู ้ติดเชื ้อวัณโรคในกลุ ่มเสี ่ยงเป้าหมาย 7 กลุ ่ม ได้แก่  กลุ ่มผู้ติดเชื ้อเอชไอวี 
เบาหวาน ผู้ต้องขังในเรือนจำ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี กลุ่มบุคลากรทางการแพทยแ์ละ
กลุ่มผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน 

• เพิ่มการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนแออัดในโรงงานอุตสาหกรรมให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่และต่อเนื่อง 
  3.2.2. การกำกับการกินยาเพื่อส่งผลต่อความสำเร็จของการรักษาตามเป้าหมาย (≥ ร้อยละ 85) ของ
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนการรักษาในไตรมาสที่ 1/2562 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) 

• ดูแลแบบมีพี่เลี้ยงกำกับการกินยา (DOT) ต้องมีการติดตามจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกสัปดาห์
หากผู้กำกับการกินยาไม่ใช่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

• ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายมีระบบการดูแลแบบมีพี่เลี้ยงกำกับการกินยา (DOT) และมีการติดตามเยี่ยม
บ้านผู้ป่วยในชุมชนโดยผสมผสานสหวิชาชีพเพื่อเสริมกำลังใจ 

• การติดตามของ NOC-TB ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอจะต้องมี การกำกับติดตามการรายงานผล
การกำกับการกินยาทุกสัปดาห์ 
  3.2.3. มาตรการการกำกับให้แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินไปตาม
แผนงาน มาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งผลต่อความสำเร็จของรักษาตามเป้าหมาย  

• NOC-TB ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ ต้องมีการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเป็นรายสัปดาห์ 

• ขยาย NOC-TB ให้ ลงไปในระดับอำเภอในทุกจังหวัด  
• การใช้ระบบรายงาน NTIP online ในการกำกับการดำเนินงาน  
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• การดำเนินการตรวจสอบข่าวและการสอบสวนวัณโรคจากเกณฑ์การตรวจสอบข่าวของกรม
ควบคุมโรคและของเขตสุขภาพที่ 9 เกณฑ์โดยวัณโรคเหตุการณ์ที ่มีความสำคัญสูง (DCIR : Director Critical 
Information Requirement) คือ ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป) ของ MDR –TB หรือ Pre XDR-TB , 
XDR-TB ในกรณีมีการแพร่เช้ือในสถานพยาบาล (ต้องทำ Spot Report แจ้งผู้บริหารทราบภายใน 120 นาที) หาก
เข้าเกณฑ์เพิ่มเติมของกรมควบคุมโรค คือ ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (ตั้งแต่ 2 รายข้ึนไป) ของ MDR-TB หรือ Pre XDR-
TB, XDR-TB ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ของ TB ในสถานพยาบาลต้องดำเนินการรายงานสถานการณ์ ภายใน 
24 ช่ัวโมง ให้ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่รับผิดชอบตามบทบาทของทีมสอบสวนโรคสหสาขาวิชาชีพ ดังนี้ 

• เตรียมความพร้อมในการสอบสวนโรค ได้แก่ความรู้ วัสด ุอุปกรณ์ งบประมาณ ประสานพื้นที่่  
• ดำเนินการตามขั้นตอนการสอบสวนและควบคุมโรคข้ันต้น ได้แก่ 

• ออกปฏิบัติงานโดยผ่านการพิจารณาจาก Supervisor ทีม Situation Awareness และ
เกณฑ์ การออกสอบสวนโรคของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 

• วางแผนการสอบสวนควบคุมโรคและประเมินวิธีการเพื่อพิสูจน์ทราบสาเหตุการเกิดโรคใน
เหตุการณ์ที่ลงดำเนินการภาคสนามแต่ละครั้งตามความเหมาะสม 

• ดำเนินการคัดกรองผู้ป่วย ค้นหาผู้สัมผัสโรคเพิ่มเติม 
• เขียนสรุปรายงานสอบสวนโรคส่งผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยในทีมประกอบไป

ด้วย หัวหน้าทีมสอบสวนโรค (PI) จำนวน 1 คน สมาชิกจำนวน 4 คน และมีทีมสำรองจำนวน 1 ทีมต่อสัปดาห์  

4. การเจ็บป่วยและการเสียชีวิต (Morbidity/Mortality) 
 4.1 สถานการณ์วัณโรคในปอด 
  ใช้ที่อยู่ของผู้ป่วยขณะรับยา รักษาพบผู้ป่วยวัณโรคในปอดอยูในเขตสุขภาพที่  9 ปีงบประมาณ 2559 
จำนวน 6 ,380 รายปี งบประมาณ 2560 จำนวน 6,225 ราย และปี งบประมาณ 256 จำนวน 6,519 ราย มี
แนวโน้มเพิ่มข้ึน ในปีงบประมาณ 2561 โดยพบผู้ป่วยวัณโรคในปอดสูงที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2,175 
ราย รองลงมา จังหวัดสุรินทร์ ดังรูปที่ 6 

 รปูที่ 6 จำนวนผู้ป่วยที่ข้ึนทะเบียนรักษาวัณโรคในปอดทุกประเภท เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2559-2561 

 
ข้อมูลจาก TBCM Online ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562  
 

นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ เขต 9
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  รูปที่ 7 จำนวนผูป้่วยที่ข้ึนทะเบียนรักษาวัณโรคในปอดรายใหม่ เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2561 

  

รูปที่ 8 อัตราการเสียชีวิตของผูป้่วยที่ข้ึนทะเบียนรกัษาวัณโรคในปอดทุกประเภท เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2559-2561 

 

รูปที่ 9 อัตราการขาดยาของผูป้่วยที่ข้ึนทะเบียนรักษาวัณโรคในปอดทุกประเภท เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2559-2561 
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รูปที่ 10 อัตราการเสียชีวิตของผูป้่วยที่ข้ึนทะเบียนรกัษาวัณโรคปอดรายใหม ่เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2561 

 

รูปที่ 11 จำนวนผูป้่วยที่ข้ึนทะเบียนรกัษาวัณโรคในปอด จำแนกตามช่วงกลุ่มอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2561 

 
ที่มา: ข้อมูลรายบุคคล NTIP Online วันที่ 27 มิถุนายน 2562 

ผู้ป่วยวัณโรคในปอดจำแนกรายจงัหวัดเขตสุขภาพที่ 9 ปี งบประมาณ 2559 – 2561 พบว่า เขตสุขภาพที่ 9 
มีผู้ป่วยวัณโรคในปอดสงูสุดในกลุ่มอายุ 65 ปี ข้ึนไป รองลงมาคืออายุ 45-54 ป ีและอายุ 35 – 44 ปี ดังรปูที่ 11 

รูปที่ 12 ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคในปอด จำแนกตามอาชีพ เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2561 
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จากข้อมูลจำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่มีผลการตรวจหาเช้ือเอชไอวีผลเป็น positive เขตสุขภาพที่ 

9 ปี งบประมาณ 2559 - 2561 พบว่าจังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยที่มีผล positive สูงที่สุดคือ จังหวัดนครราชสีมา 
จำนวนรวม 3 ปีงบประมาณ มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 660 ราย ซึ่งสอดคล้องกับการรับยา ARV ของผู้ป่วยจังหวัดนครราชสีมา 
ที่รับยา ARV มากที่สุด มีผู้ป่วยจำนวนรวม 3 ปีงบประมาณ ทั้งสิ้น 502 ราย ดังรูปที่ 13 และรูปที่่ 14  

รูปที่ 13 จำนวนผูป้่วยวัณโรคปอดทีม่ีผลการตรวจหาเช้ือเอชไอวีที่ผลเป็น positive เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2559-2561 

 

 รปูที่ 14 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ได้รับยา ARV เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2559-2561 
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 4.2 สถานการณ์วัณโรคปอดด้ือยา 
  ข้อมูลจาก NTIP Online ณ วันที่ ่ 24 มิถุนายน 2562 โดยใช้ที่อยู่ ่ของผู้ป่วยขณะรับยารักษา พบผู้ป่วย
วัณโรคปอดดื้อยาอยู่่ในเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 ทั้งสิ้น 67 ราย เป็นผู้ป่วย MDR-TB จำนวน 66 ราย 
และผู้ป่วย XDR-TB จำนวน 1 ราย และเมื่อพิจารณาจำนวนผู้ป่วยสะสมย้อนหลังพบว่าต้ังแต่ ปีงบประมาณ 2559 
– 2561 ผู้ป่วยวัณโรคปอดดื้อยามีแนวโน้มเพิ่มขึ ้นเฉพาะปีงบประมาณ  2561 อัตราป่วยวัณโรคปอดดื้อยาเขต
สุขภาพที่ 9 เท่ากับ 1.03 ต่อประชากรแสนคน ดังรูปที่ 15 

รูปที่ 15 แนวโน้มจำนวนผูป้่วยวัณโรคดื้อยา MDR-TB และ XDR-TB เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2559-2562 

 
  เขตสุขภาพที่ 9 ภาพรวม มีอัตราป่วยเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับอัตราป่วยที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง
ใน 4 จังหวัด ดังรูปที่ 16 เมื่อพิจารณาร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคปอดดื้อยาจำแนกตามกลุ่มอายุ เขตสุขภาพที่ 9 
ปีงบประมาณ 2561 พบสูงสุดในกลุ่มอายุ 35 - 44 ปี ร้อยละ 31.8 รองลงมา อายุ 45 – 54 ปี (ร้อยละ 18.2) และ
อายุ 65 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 18.2) ดังรูปที่ 18  

รูปที่ 16 อัตราป่วยวัณโรคดื้อยา แยกจงัหวัดเขตสุขภาพที่ 9 ปี 2560-2562 
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รูปที่ 17 ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคปอดด้ือยา จำแนกตามช่วงกลุม่อายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2562 

 
  ร้อยละอาชีพของผู้ป่วยวัณโรคปอดด้ือยาเขตสุขภาพที่ 9 ปี งบประมาณ 2561 พบว่าไม่มีอาชีพป่วยเป็น
วัณโรคปอดด้ือยามากที่สุด ร้อยละ 50 รองลงมา คืออาชีพรับจ้างร้อยละ 27 รูปที่ 18  

รูปที่ 18 ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคในปอดด้ือยา จำแนกตามอาชีพ เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2562 

 
 ร้อยละของประเภทการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคปอดดื้อยา เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2559–2561 
เมื่อเทียบผลการรกัษาวัณโรคปอดด้ือยารายปขีองเขตสุขภาพที่ 9 พบว่าต้ังแต่ปีงบประมาณ 2559–2561 เขตสุขภาพ
ที่ 9 ผู้ป่วยวัณโรคปอดด้ือยา MDR-TB สถานะกำลังรักษา ร้อยละ 75 

รูปที่ 19 ร้อยละของประเภทการข้ึนทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคในปอดด้ือยา เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2562 
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รูปที่ 20 ร้อยละผลการรกัษาผู้ป่วยวัณโรคในปอดด้ือยา เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2562 

 

 
5. เหตุการณ์ท่ีผิดปกติ (Event-based) 
 ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 9 พบผู้ป่วย XDR-TB จำนวน 1 ราย ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี 
รายละเอียดแต่ละเหตุการณ์ ดังนี้ 
  ลำดับเหตุการณ์วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) เขตสุขภาพท่ี 9ปี งบประมาณ 
2561 

• กรณีที่ 1 สอบสวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาชนิดรุนแรง XDR-TB อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 4-7 กันยายน 2561 

• กรณีที่ 2 เปิด NOC-TB ระดับจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ XDR-TB วันที่ 12 
กันยายน 2561 
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รายงานเหตุการณ์เบื้องต้นเสนอผู้บริหาร (Spot Report) 
ช่ือเหตุการณ์: ผู้ป่วย XDR TB จำนวน 1 ราย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
สถานที่เกิดเหต:ุ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสมีา 
วันเริ่มป่วย/เกิดเหตุ: 13 กันยายน 2559  
วันที่ได้รับแจง้ข่าว: 13 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.      
แหล่งข้อมูล/ผู้แจง้ข่าว: คุณกัลยาณี จันธิมา สคร 9 นครราชสีมา เบอร์มือถือ : 044 212900 ต่อ 144 
ผู้ให้ข้อมลู/รายละเอียด: คุณ จิรภิญญา บรริักษ์วัฒนกลุ รพ.มหาราชนครราชสีมา เบอร์มือถือ : 044 232243 

คุณสุภัทรา เจริญสุข โรงพยาบาลห้วยแถลง เบอร์มือถือ : 080 1561660 
รายละเอียดของเหตุการณ์ (หลังตรวจสอบขา่วแล้ว)มาตรการท่ีได้ดำเนินการไปแล้ว  
 รายละเอียดเหตุการณ์เบื้องต้น  
  วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.ทีม SAT สคร.9 ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วย XDR TB จำนวน 1 ราย 
เพศชาย อายุ 45 ปี อาศัยอยู่หมู่ 1 ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  
  ประวัติการรักษาพยาบาล 

• วันที ่ 13 กันยายน 2559 แพทย์วินิจฉัยเป็นวัณโรคปอด พบว่าผู ้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษา TB ที่
สถาบันโรคทรวงอก แพทย์ให้การรักษา CAT 1 (2 HRZE/4HR) ซึ่งขณะนั้นทำงานที่ร้านทองในกรุงเทพมหานคร 
ต่อมามีอาการป่วยหนักข้ึน จึงย้ายสิทธ์ิการรักษา (สปสช.) มาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

• วันที่ 1 มิถุนายน 2561 มารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แพทย์สั่ง 
admit ผลการตรวจเสมหะ AFB positive3+ ทำ DST 

• วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาส่งเสมหะไปตรวจที่ รพ.รามาธิบด ี
• วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ผล DST จากโรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่าเป็น MDR TB 
• วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผล DST จากโรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่าเป็น XDR TB ดื้อยา H ,R ,S 

,E , Km ,Cm, Eto และ PAS และแจ้งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาทราบ 
• วันที่ 4 กันยายน 2561 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแจ้งให้ สสจ .นครราชสีมาทราบว่าพบ

ผู้ป่วย XDR TB 
• วันที่ 7 กันยายน 2561 ทีม สสจ.นครราชสีมา ร่วมกับทีมโรงพยาบาลห้วยแถลงสอบสวนโรค 

ขณะนี้ผู้ป่วยพักรักษาตัวที่บ้านพัก ได้รับยา Isoniazid 300 mg./d Rifampicin 600 mg./d กำลังรอเอกสารขอ
สนับสนุนยา XDR TB จากสำนักวัณโรค ประกอบด้วยยา Capreomycin, Moxifloxacin, Linezolid, Clofazimine, 
Bedaquiline 
 มาตรการท่ีได้ดำเนนิการ 
  ทีม สสจ.นครราชสีมา ร่วมกับทีมโรงพยาบาลห้วยแถลงออกสอบสวนโรควันที่ 7 กันยายน 2561 โดย 
   1. ค้นหาผู้สัมผัสร่วมบ้าน จำนวน 4 ราย โดยทำการตรวจเสมหะ และ CXR ที่โรงพยาบาลห้วยแถลง 
ผลการตรวจปกติทุกราย ส่งตรวจ Xpert (รอผลคาดว่าผลจะออกวันที่ 14 กันยายน 2561) และส่งตรวจDST ที่
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (รอผลคาดว่าผลจะออกวันที่ 13 ตุลาคม 2561) 
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   2. ค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด เป็นเด็ก 3 ราย ทำการส่งตรวจเสมหะ AFB ที่โรงพยาบาลห้วยแถลง ผลการ
ตรวจปกติท ุกราย ส ่งตรวจ Xpert (รอผลคาดว่าผลจะออกวันที ่ 14 กันยายน 2561) และส่งตรวจ DSTที่
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (รอผลคาดว่าผลจะออกวันที่ 13 ตุลาคม 2561) 
   3. สสจ. นครราชสีมา ประสานขอยา XDR TB ไปยังสำนักวัณโรค 
 ผลการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น 
  จากการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับอยู่ระดับเสี่ยงสงู เนื่องจากเป็นเป็นผู้ป่วยยืนยันวัณโรค XDR TB มี
การรายงานล่าช้าและไม่มีการแยกกักตามมาตรการ ผู้ป่วยยังอยู่ในระยะแพร่เช้ือ AFB3+ และยังไม่ได้เปลี่ยนสูตรยา
ในการรักษา 
  การประเมิน DCIR เข้าเกณฑ์ระดับ: ความเสี่ยงสูง 
  เกณฑ์การสอบสวนโรค: เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคระดับส่วนกลาง เขต จังหวัด 
 ข้อเสนอแนะหรือสิ่งท่ีควรดำเนินการต่อไปเพ่ือการป้องกัน ควบคุม หรือลดผลกระทบ 

• ต้องแยกกักผู้ป่วยเพื่อการรักษาตามแนวทางปฏิบัติป้องกันควบคุมวัณโรคดื ้อยาหลายขนานชนิด
รุนแรงมากตามพรบ.โรคติดต่อ 2558  

• ให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองกับผู้สัมผัสใกล้ชิดเมื่อต้องคลุกคลีกับผู้ป่วย 
• ควรมีการจัดทำทะเบียนผู ้ส ัมผัสเพื ่อการสอบสวนเฉพาะราย คัดกรอง ติดตามผลตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้รับการดูแลตามกำหนด 
• แนะนำให้เฝ้าระวังผู้สัมผัสต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ป ี
• สคร.9 เตรียมประชุมทีม (SAT Operation PM โรค) วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.  
• สคร.9 จัดทีมสอบสวนโรคร่วมกับสำนักระบาดวิทยาและสสจ.นครราชสีมา  

********************************************************************************************* 

 กรณีท่ี 1 XDR-TB case อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แจ้งตรวจพบผู้ป่วยด้วย XDR-TB เป็นรายแรกของอำเภอห้วยแถลงจึง
สอบสวนโรคร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เพื่อยืนยันวินิจฉัยและการระบาด ค้นหาแหล่งแพร่
เช้ือ ปัจจัยเสี่ยง และเสนอมาตรการควบคุมโรค ผู้ป่วย XDR-TB 
  ผู้ป่วยชายไทย อายุ 44 ปี สถานภาพ โสด รูปร่างผอม มีอาการหอบเหนื่อยเล็กน้อยในขณะพูดคุยแต่
พูดคุยได้ปกติ ผู้ป่วยเล่าว่าเดิมรับจ้างทำงานในโรงงานผลิตน้ำยาประสานทอง ในจังหวัดสมุทรปราการ ปฏิเสธ
พฤติกรรมดื่มสุราและสูบบุหรี่ ปฏิเสธโรคประจำตัว ปี 2559 ข้ึนทะเบียนวัณโรคปอดรายใหม่ ผลการตรวจ HIV เป็น
ลบ แต่ผลการรักษาไม่ดีข้ึน และข้ึนทะเบียน MDR-TB ณ สถาบันโรคทรวงอก อาการยังไม่ดีข้ึนตรวจพบเสมหะบวก 
ผู้ป่วยยืนยันกินยาสม่ำเสมอตลอดการรักษา และไม่เคยขาดยาและโรงพยาบาลทรวงอกได้ปรับสูตรยาในระหวา่ง
การรักษา MDR-TB ในระยะเวลาการรักษา (ปี2560-มิถุนายน 2561) 
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2561 ผู้ป่วยลาออกจากงานกลับมารับการรักษาต่อและได้รับการ admitted 10 วัน ณ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รักษาอาการดีข้ึนและได้รับ วินิจฉัย XDR-TB เมื่อ 29สิงหาคม 2561 ได้ส่งปรึกษา
ผู้เช่ียวชาญกรมควบคุมโรคและขอการสนับสนุนยา สูตร XDR-TB regimen จากสำนักวัณโรค(รออนุมัติ) 
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  ผลการสอบสวนบุคคลที่อาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อสู่ผู้ป่วย (Probable source of index case) ผู้ป่วยให้
ข้อมูลในระหว่างปี 2559 – 2560 ทำงานในโรงงานผลิตน้ำยาประสานทอง ซึ่งเป็นสารเคมี ในระหว่างทำงานใช้
อุปกรณ์ป้องกันเพียงแค่หน้ากากอนามัย ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้สวมตลอดเวลาที่ทำงาน และพักอยู่ห้องพักเดียวกนักับ
เพื่อน ซึ่งเคยป่วยและรักษาวัณโรคมาก่อน อาการไม่ดีข้ึนและเสียชีวิตไปเมื่อปี2560 ไม่เคยทราบข้อมูลว่าป่วยเป็น
วัณโรคดื้อยาหลายขนานหรือไม่ ผู้ป่วยลำบากใจที่จะบอกช่ือโรงงาน และเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ที่เคยสัมผัสใกล้ชิด
ก่อนป่วย 3 เดือน 
  ผลการสอบสวนผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค (Close contact) ครอบครัวผู้ป่วยอาศัยบ้านเดี่ยวสองชั้น โดย
ผู้ป่วยอาศัยอยู่ช้ันล่าง ไม่มีผนังกั้น สภาพสะอาด ลมพัดผ่าน อากาศถ่ายเทได้ด ีซึ่งการใช้ชีวิตของผู้ป่วย ในระยะ 3 
เดือนที่ผ่านมา (มิถุนายน-ปัจจุบัน) เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ป่วยทำงานอยู่จังหวัดสมุทรปราการ เพิ่งกลับมาจังหวัด
นครราชสีมา เมื่อมีอาการป่วยและเหนื่อย หลังจากกลับจากโรงพยาบาลมหาราชฯ ยังไม่ได้พบปะพูดคุยกับผู้อื่น
หรือเพื่อนบ้านคนอื่นๆ แต่การกินอาหารผู้ป่วยไปกินอาหารร่วมกับครอบครัวหลังคาเดียวกัน สมาชิก 5 คน และ
บ้านพี่สาวไปหาสู่และพูดคุยประจำ สมาชิก 4 คน นอกจากนั้นเพื่อนบ้านครอบครัวอื่นอยู่ในระยะไกลเกิน 100 
เมตรและไม่ได้สัมผัสหรือพูดคุย ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ผู้ป่วยมีอาการไอและจะไอมากเวลากลางคืน โดยไม่
สวมหน้ากากอนามัย การกำจัดเสมหะขากใส่ถุงพลาสติกแล้วนำไปเผา 
  สรุปผลการคัดกรองผู้สัมผัสใกล้ชิด โดยวิธีถ่ายภาพรังสีทรวงอก(CXR)และอนูชีววิทยา(Xpert MTB/RTF) 
   1) มารดาผู้ป่วย อายุ 71 ปี เป็นผู้ป่วยเบาหวาน ผล CXR ปกต,ิ Xpert MTB/RTF not detected  
   2) พี่สาวอายุ 49ปี ไม่มีโรคประจำตัวใดๆผล CXR ปกติ, Xpert MTB/RTF not detected 
   3) พี่เขย อายุ 52 ปีผล CXR ปกต,ิ Xpert MTB/RTF not detected  
   4) หลานสาวอายุ 10 ปี ผล CXR ปกติ, Xpert MTB/RTF not detected ผล TST 13mm แพทย์
ผู้เช่ียวชาญโรคติดเช้ือในเด็ก รพ.มหาราชนครราชสีมา ให้กิน INH Prophylaxis 9 เดือน 
  บ้านใกล้ชิดคือบ้านพี่สาว อีก 1 ครอบครัว สมาชิก 4 คน 
   1) พี่สาวอายุ 47ปี ไม่มีโรคประจำตัวใดๆผล CXR ปกติ, Xpert MTB/RTF not detected 
   2) พี่เขย อายุ 52 ปีผล CXR ปกต,ิ Xpert MTB/RTF not detected 
   3) หลานชายอายุ 7 ปีผล CXR ปกติ, Xpert MTB/RTF not detected TST ปกติ 
   4)หลานสาวอายุ 3 ปี ผล CXR ปกติ, Xpert MTB/RTF not detected และผล TST ปกต ิ
  มาตรการการควบคุมโรค โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจของครอบครัว เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล 
   1) กักบริเวณผู้ป่วย ให้อาศัยอยู่ช้ันล่างคนเดียว ในเวลากลางคืน ส่วนเวลากลางวันให้นอนพักกระทอ่ม
ที่แยกจากตัวบ้าน 
   2) งดเว้นการออกนอก บริเวณบ้านหรือไปต่างที่ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ (ผอ.รพ สต 
ท่าลี่และ CDCU รพ.สต.ท่าลี่) 
   3) ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ยกเว้นเฉพาะเวลากินอาหาร แยกกินอาหาร คนเดียว และ
แยกภาชนะ 
   4) สนับสนุนหน้ากากอนามัย N95 สำหรับญาติผู้ป่วย เมื่อมีกิจกรรมดูแลสุขภาพผู้ป่วย 
   5) ทำความสะอาดพื้นที่นอน ทุกวัน ด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือโรค 
   6) หมอน มุ้งและที่นอนผู้ป่วยนำออกมาตากแดดทุกวัน และซักทุกสัปดาห์ 
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   7) การส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยใช้รถพยาบาลฉุกเฉินของรพ.สต. ท่าลี่ดูแล
มาตรฐาน IC 
   8) สอบสวน MDR-TB เพิ ่มเติม 2 ราย {ปี 59 ราย (หลุ่งประดู่) และปี 60 1 ราย (หลุ่งตะเคียน)} 
ตอบสนองการรักษาได้ดี ผลการตรวจเสมหะเป็นลบ หลังการรักษา 2 เดือนและเป็นลบติดต่อกัน 6 เดือน คาดว่า
ผลสำเร็จการรักษา 100% 
  มาตรการการช่วยเหลือ 
   1) พิจารณางบช่วยเหลือราย case จากงบประมาณกองทุนโลก รอบ NFR สสจ.นครราชสีมา จำนวน 
4,000 บาท ในเงื่อนไขตกงาน ไม่มีรายได้ และค่าเดินทางเมื่อไปพบแพทย์ เดือนละ 1,500 บาท 
   2) จัดทำรายงานขอความช่วยเหลือสงเคราะห์ กรณีเดือดร้อนและยากจน ส่งเพื่อขอรับการช่วยเหลือ
จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา 
  ข้อสมมติฐานที่ต้องดำเนินการต่อไป 
   1) สอบสวนโรคเพิ่มเติมกับผู้ป่วย โดยใช้วิธี สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เพื่อให้ได้ข้อมูล
แหล่งแพร่เชื้อสู่ผู้ป่วย (Probable source of index case) ผู้สัมผัสใกล้ชิดก่อนเดือนมิถุนายน 2561 เป็นเวลา 3 
เดือนและจัดทำรายงานเพื ่อแจ้งการสอบสวนและควบคุม โรคเพิ ่มเติมให้ก ับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ 
   2) เน้นควบคุมกำกับการกินยา DOT คุณภาพด้วย VDO call เนื่องจากผู้ป่วยเลือกกินยา ตอนสองทุ่ม 
เพราะเคยมีอาการเวียนศีรษะเมื่อกินยา 
   3) ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยทุกวัน ในระยะ 3 เดือนแรก โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต 
   4) ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยทุก 2 สัปดาห์ ในระยะ 3 เดือนแรก โดยทีมสหวิชาชีพ 
   5) ติดตามกำกับ INH Prophylaxis ทุกวัน VDO call 
   6) คัดกรองอาการสงสัยและ Xpert MTB/RIF ใน Close contact ทุก 6 เดือน 
  สรุป case XDR-TB 
   สาเหตุผู้ป่วยรายนี้อาจจะ 
    1) ไม่ตอบสนองการรักษาตั้งแต่แรกและการรักษาจากสถาบันโรคทรวงอก อาจจะมีปัญหาการ
ได้รับสารเคมีที่ทำลายระบบทางเดินหายใจและปอด  
    2) ไม่มีข้อมูลการติดตามกำกับการกินยา มีแค่คำบอกเล่าว่าไม่เคยขาดยา 
    3) การตอบสนองต่อการดูแลรักษา ผู้ป่วยมีความมุ่งมั่นที่ต้องการรักษาจนหายขาด 
    4) สัมพันธภาพครอบครัวที่ดี จะช่วยให้การรักษาเป็นไปได้ด้วยดี 
    5) การสอบสวนโรคที่รวดเร็วและการประสานการคัดกรองตามมาตรฐาน ทำให้การช่วยเหลือ
เป็นไปได้ด้วยดี 
    6) ไม่พบการระบาดต่อเนื่อง TB MDR-TB และXDR-TB ในอำเภอห้วยแถลง 
 กรณีที่ 2 เปิด NOC-TB ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา 
  โดย1) จนท.คลินิกวัณโรค 2) ผู้ประสานงานวัณโรค สสอ. 3) เจ้าหน้าที่ รพ.สต ที่ดูแลผู้ป่วย/กำกับการกนิ
ยาและฉีดยา และ 4) งานควบคุมวัณโรค สสจ.นครราชสีมา รวม 65 คน 
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  จำนวนผู้ป่วยที่ข้ึนทะเบียนรักษา 3 ปี (ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2561) รวม 54 ราย 
   1) ผู้ป่วยปี 59 (10ราย) รักษาหาย 5 ราย กำลังรักษา 3 ราย ขาดยา 2 ราย 
   2) ผู้ป่วยปี 60 ข้ึนทะเบียน 28 ราย รักษาหาย 3 ราย กำลังรักษา 13 ราย เสียชีวิต 6 ราย ขาดยา 1 
ราย ปฏิเสธการรักษา 3 ราย เปลี่ยนการวินิจฉัยและรักษา XDR-TB 2 ราย  
   3) ผู้ป่วย ปี 61 ขึ้นทะเบียน 16 ราย กำลังรักษา 10 ราย เสียชีวิต 2 ราย ขาดยา 1 ราย ปฏิเสธการ
รักษา 2 ราย เปลี่ยนการวินิจฉัยและรักษา XDR-TB 1 ราย  
  มาตรการหลักดำเนินการ 
   1) ติดตามการสอบสวนโรคและคัดกรองตามมาตรฐานผู้สมัผสัรว่มบ้านและผูส้ัมผัสใกล้ชิดในปี59 และ
ปี 60 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
   2) การติดตามรายที่มีประเด็นขาดยา ในปี 59 และปี 60 รวม 3 ราย ตามผู้ป่วยไม่พบเลย (ด่านขุนทด 
1 ราย สูงเนิน 1 ราย สำหรับรายอำเภอบัวใหญ่ ผู้ป่วยบอกรักษาหายแล้วแต่ทะเบียน รพ.มหาราชฯ ยังไม่ปรับปรุง)  
   3) ในรายปฏิเสธการรักษา 5 ราย (จิตเวช 3 ราย (เมือง 2 ราย โนนสูง 1 ราย) , การพนัน 1ราย (ปัก
ธงชัย), พฤติกรรมก้าวร้าว 1 ราย (ทำร้าย คนในครอบครัวและเจ้าหน้าที่ พื้นที่อำเภอโนนสูง) มีโอกาสเสี่ยงต่อ 
XDR-TB case 
   4) XDR-TB ปี 60 จำนวน 2 ราย อำเภอปากช่อง 1 รายตอบสนองการรักษาด้วยดี จะปิดการรักษา
สำเร็จภายในเดือนธันวาคม 2561 ส่วนรายที่ 2 กำลังรักษาในระยะ 4 เดือนแรก ตอบสนองการรักษา ผลเสมหะ
เป็นลบหลังการรักษา 2 เดือน และเป็นลบต่อเนื่อง 4 เดือน ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำงานได้ปกติ 
  มาตรการที่จะดำเนินการต่อไป 
   1) ทบทวน case ในพื้นที่ คัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้านในรอบทุก 6 เดือนของผู้ป่วยแต่ละราย 
   2) คัดกรองความต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆ เพิ่มเติม 
   3) สรุปและส่งรายงาน ภายใน 30 กันยายน 2561  

 สรุปรายงานการจัดประชุมอบรมนิเทศงานวัณโรค 
  สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2562 ผลการดำเนินงาน ปี 2562  
(1 ต.ค.61-31พ.ค.62) เขตสุขภาพท่ี 9 
   1) มีจำนวนผู ้ป่วยวัณโรคที่ขึ ้นทะเบียนรักษา (NTP)จำนวน 5,068 คน คิดเป็นร้อยละของความ
ครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนรักษา 48.02 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 82.5) ซึ่งการค้นพบยังต่ำกว่าค่าคาดประมาณ 
(ค่าคาดประมาณ 10,553)  
   2) มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคตามนิยามตัวช้ีวัดการตรวจราชการ (ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ PA 2562) ที่
นำมาประเมิน 1,324 คน 
    - รักษาสำเร็จ 584 คน (ร้อยละ 44.11) 
    - อยู่ระหว่างรักษา 594 คน (ร้อยละ 44.86) 
    - รักษาล้มเหลว 1 คน (ร้อยละ 0.08) 
    - ตายระหว่างการรักษา 59 คน (ร้อยละ 4.46) 
    - ขาดยา 13 คน (ร้อยละ 0.98) 
    - โอนออก 73 คน (ร้อยละ 5.51) 
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  ปัจจัยความสำเร็จ 
1) มีการบริหารจัดการด้านวัณโรค เชิงนโยบาย อย่างชัดเจน ผู้บริหารทุกระดับให้การสนับสนุน และ

ติดตามผลการดำเนินงานโดยทีมผู้บริหารทุกเดือน  
2) มีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย รพช. ที่

เช่ือมโยงกับ รพสต.  
3) มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาในรายที่มีปัญหาในการรักษาและมีทีมสหวิชาชีพให้การดแูล

แบบ Case management 
4) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวัณโรค ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และกำหนด

บทบาทไว้อย่างชัดเจน 
  บทเรียนรู้ Good practice 

1) ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการและวิชาการที่ update อย่างสม่ำเสมอ เช่น 
การจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ การดำเนินงานวัณโรคในพื้นที่ ซึ่งช่วยให้เกิดการดำเนินงานเป็นทีม มีเครือข่าย
ประสานการดูแลส่งต่อกันในพื้นที่ มีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำแบบอย่างที่ดีมาใช้ร่วมกันและช่วยกันปิด GAP ทำ
ให้ผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จเพิ่มข้ึนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

2) ในพื้นที่ จ.นครราชสมีา ดำเนินการเรื่อง TB Investigate Dialogue package เพื่อให้ผู้ประสานงาน
วัณโรคระดับพื้นที่ มีการ Investigate TB ได้ง่าย ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  
  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2563 
   การคัดกรองในกลุ่มผู้ต้องขังต้องใช้งบประมานเป็นจำนวนมากในการจัดซื้อจัดจ้างรถ x-ray mobile 
เพื่อเข้าไป x-ray ในเรือนจำ ซึ่งงบประมานจากกองทุนโลกที่จัดสรรใหล้่าช้า โอนเงินให้ล่าช้าและน้ำยาสำหรับตรวจ 
Gene Expert ไม่เพียงพอ ทำให้ดำเนินการได้ล่าช้าตามมา ส่วนในกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ เช่น DM HT ผู้สูงอายุ มีโรคร่วม 
ที่ไม่มีสิทธิ UC หรือใช้สิทธิประกันสังคมไม่สามารถเบิกค่าตรวจคัดกรองได้ส่งผลให้การคัดกรองอาจไม่ครอบคลุม
ทั้งหมด 

6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ประเด็นสำคัญของการจัดทำสถานการณ์ วัณโรค 5 โรค 5 มิติ คือการสะท้อนข้อมูลแต่ละมิติแก่
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนการดำเนินงานวางแผนป้องกันควบคุมวัณโรคในแต่ละพื้นที่ซึ่ง วัณ
โรคเป็นโรคเร่งรัดการดำเนินงาน และเป็นนโยบายสำคัญของกรมควบคุมโรค และเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องโรคติดต่ออันตราย  
 6.2 ข้อเสนอแนะ 

1) การคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงที่สามารถทำได้ก่อน เช่น กลุ่ม case contact, HIV, บุคลากร ให้เร่งรัดการ
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงสำคัญในช่วงเดือนกันยายน (ไตรมาสที่ 4) ของปี 2562 และรีบขึ้นทะเบียนสำหรับในช่วงเดอืน
ธันวาคม 2562 เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ป่วยวัณโรคในไตรมาสแรกของปี 2563 และเพิ่มโอกาส Success rate PA 2563 
ต่อไป  

2) ผลักดันการคัดกรองวัณโรค ใน Clinic เฉพาะโรค เพื่อลด delay diagnosis, ลดการเสียชีวิต 
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กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานสถานการณ์ 5 โรค 5 มิติ ซึ่งประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานวัณโรค 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา บุคลากร กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง รวมถึงผู้บริหารและ
ผู้เช่ียวชาญที่ให้ความอนุเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล และสุดท้ายนี้ 

เอกสารอ้างอิง 
1 กัลยาณี จันธิมา ผลิน กมลวัทน์ ปิยะพร มนต์ชาตรี. การสำรวจความชุกของวัณโรคในเขตพื้นทีเ่ครือข่ายบริการ 

ที่ 9 พ.ศ. 2555วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต (แบบตอบรับบทความที่ 696/ 2556 ลว 20 
มิถุนายน 2556) 

2. สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค. แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ.2561. พมิพ์ครัง้ที่ 1. 
กรุงเทพมหานคร: อกัษรกราฟฟิคแอนด์ ดีไซน์ ; 2561. 

3. สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค. การคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา. พมิพ์ครัง้ที่2. กรงุเทพมหานคร:
อักษรกราฟฟิคแอนด์ดี ไซน์ ; 2561. 

4. สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค. แผนปฏิบัติการระดับชาติ ด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2560-2564 กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร: อักษรกราฟฟิคแอนด์ ดีไซน์ ; 2560.  
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3.1 การวิเคราะห์ระบบเฝา้ระวัง 5 มิติ โรคเบาหวาน เขตสุขภาพท่ี 9 
รัฏฐรินีย์ ธนเศรษฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  

บทนำ 
 จากการเปลี่ยนแปลงพลวัตโลกและปัจจัยทางสังคม เช่น การขยายตัวของสังคมเมือง กลยุทธ์ทางการตลาด 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทำให้สถานะสุขภาพ
เปลี่ยนไปจากโรคติดต่อเป็นโรคไม่ติดต่อที่เรื้อรัง และมีภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า  ในเวลาต่อมาอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี เป็นภาระของครอบครัวและประเทศต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรั กษาอยา่ง
มหาศาลเกิดจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ์ขาด
การออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง มีรสหวานมาก เค็มมาก การรับประทานอาหารประเภทผัก
และผลไม้ไม่เพียงพอฯลฯ ส่งผลต่อวิถีชีวิตและทำให้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้น รุนแรงขึ้นและเป็นสาเหตุความ
พิการและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัว ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สูญเสียทางด้าน
เศรษฐกิจเป็นอย่างมากและเป็นของสาเหตุการตายทั่วโลกสูงถึงร้อยละ 63 ซึ ่งในกลุ่มโรค NCDs ที่ WHO ให้
ความสำคัญในการป้องกันควบคุม 6 กลุ่มโรคหลักประกอบด้วย โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)โรคหลอดเลือด
สมองและหัวใจ (Cardiovascular & Cerebrovascular Diseases ) โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema)โรคมะเร็ง
(Cancer)โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)โรคอ้วนลงพุง (Obesity)  
 โรคเบาหวานในประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและประเทศต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาลในการ
ดูแลรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มเป็นจนกระทั่งผู้ป่วยเสียชีวิตเพราะมักจะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา
ได้แก่โรคหัวใจ อัมพาต ไตวาย (1) สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติคาดการณ์ว่าปี พ.ศ.2546 มีประชากรป่วยเป็น
เบาหวาน 194 ล้านคน และในปี พ.ศ.2568 จะมีผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มข้ึนเป็น 333 ล้านคนทั่วโลก และเป็นการเพิ่ม
ในคนเอเชีย ถึงร้อยละ 75.4 ซึ่งจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และปากีสถาน มี
มากที่สุดในโลก สำหรับในประเทศไทย โรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 33.3 ต่อประชาการ 100,000 คน ใน 
พ.ศ.2538 เพิ่มเป็น 91.0 ใน พ.ศ. 2537 และเป็น 586.8 ต่อประชาการ 100,000 คน ใน พ.ศ.2549 และมีความชุก
โรคเบาหวานในประชากรอายุ 18 ปีข้ึนไป เพิ่มข้ึนจากปี 2552 ร้อยละ 6.9 เป็น 8.9 ในปี 2557 ในกลุ่มประชากรที่
ระดับเศรษฐกิจสังคมยากจนที่สุด พบว่า อัตราส่วนการตายมาตรฐานของโรคเรื้อรัง 3 โรค ได้แก่ เบาหวาน หัวใจ
ขาดเลือด หลอดเลือดสมอง พบว่า โรคเบาหวานมีอัตราส่วนการตายมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 84.36 รองลงมาไดแ้ก่ 
หัวใจขาดเลือด คิดเป็นร้อยละ 51.08 และหลอดเลือดสมอง คิดเป็นร้อยละ 46. 30(2)  
 ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า โรคเบาหวาน เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย และโรคเบาหวาน
มีปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมร่วมที่สำคัญ 4 ปัจจัยด้วยกันได้แก่ 1) การบริโภคยาสูบ 2) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
3) การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ได้แก่การรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลกับความต้องการของร่างกายเช่นการ
รับประทานอาหารที่มากเกินไป การรับประทานอาหาร หวาน มันเค็มรับประทานผัก ผลไม้น้อย 4) การมีกิจกรรม
ทางกายไม่เพียงพอ มีพฤติกรรมเนือยน่ิง ปัจจัยเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา 4 ปัจจัย 1) ไขมันในเลือด
สูง 2) ความดันโลหิตสูง 3) ระดับน้ำตาลในเลือดสูง 4) ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ซึ่งการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน
จะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านครอบครวั สังคม เศรษฐกิจ เพราะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลให้เกิดความพิการทางดา้น
ร่างกายและส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ รายได้ของผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งประชากรไทยทุกๆ 100 คน จะ
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มีผู ้เป็นเบาหวานถึง 6 คน และประมาณว่าร้อยละ 9.6 ของประชากรที่มีอายุ 35 ปีขึ ้นไปในประเทศไทยเป็น
เบาหวานชนิดที่ 2 ร้อยละ 95 โรคแทรกซ้อนของเบาหวานมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาของการเป็นโรคเบาหวาน 
กล่าวคือ ยิ่งเป็นเบาหวานนานเท่าใดโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนก็จะมากข้ึนเท่านั้น ผู้ที่เป็นเบาหวานนาน 12 ปี และ 
20 ปี มีโอกาสเกิดโรคสมองตีบมากกว่าคนปกติ 2 และ 2.2 เท่าตามลำดับกลุ่มโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ถูกยกระดับ
เป็นวาระทางการเมืองที่สำคัญระดับโลก โดยสมัชชาองค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่า
ด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระหว่างผู้นำระดับสูงของประเทศและรับรอง “ประกาศปฏิญญาการเมือง 
ว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (Political Declaration)” นำมาซึ่งการกำหนด 9 เป้าหมายระดับโลก
ในการควบคุมปัญหาโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ภายในปี 2568 ซึ่งประเทศไทยได้ทำการรับรอง 9 เป้าหมายดังกล่าวให้
เป็นเป้าหมายของประเทศ 
 โรคเบาหวานส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยเสี่ยง ร่วมกันมากกว่า 1 ปัจจัย รวมถึงมีพฤติกรรมสุขภาพและการใช้วิถี
ชีวิตที่ไม่เหมาะสม อาทิ มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ เหมาะสม ขาดการออกกำลังกายที่เพียงพอ การสูบบุหรี่ 
ดื่มเหล้า และมีความเครียด มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ทำงานหนัก มีความเครียดสูง มีการดำเนินชีวิตขาดความสมดุลเช่น
พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่เหมาะสม นิยมทานอาหารนอกบ้าน อาหารจานด่วน ดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวานและ
น้ำอัดลมมากข้ึน มีการบริโภคเกลือโซเดียมสูงเกินเกณฑ์ถึงสองเท่า มาจากการกินอาหารที่มองไม่เห็นว่ามีส่วนของ
โซเดียมผสมอยู่เช่นเครื่องปรงุรส ผงฟู ขนมกรุบกรอบ อาหารกึ่งสำเร็จรูป รับประทานอาหารรสหวานจัดและเค็มจดั 
รับประทานผักและผลไม้ไม่เพียงพอ ไม่ออกกำลังกาย มีพฤติกรรมเนือยน่ิง เช่นการเล่นคอมพิวเตอร์ เล่นมือถือ  ดู
โทรทัศน์ นั่งประชุมนานๆ การใช้ชีวิตที่สะดวกสบายเกินไป และร้อยละ70 คนไทยที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อแล้ว
จำนวนมากไม่รู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคแล้วไม่ได้รับบริการที่เหมาะสม ขาดโอกาสแม้แต่รับทราบถึงความสำคัญของ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ขาดทักษะส่งผลให้การจัดการตนเองตามสภาวะของโรคได้ไม่ดี เร่งให้เข้าสู่ระยะการเป็น
โรค และการมีภาวะแทรกซ้อนรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งสถานการณ์ความเสี่ยงดังกล่าว เปรียบเหมือนระเบิดเวลาของทั้ง 
การป่วยใหม่ ความพิการ และการตายก่อนวัยอันควรด้วยโรคไม่ติดต่อ(5) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายในการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มวัยทำงาน 5 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ 
หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ และเพิ่มวิถีชีวิตพอเพียงใน 3 
ด้านคือ การบริโภคอาหารที่เหมาะสม การออกกำลังกายที่เพียงพอ และการจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม และข้อมูล
จากองค์การอนามัยโลกพบว่า 80% ของโรคหัวใจ โรคเบาหวานประเภทที่ 2 และมากกว่า 40% ของโรคมะเร็ง
สามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การเลิกสูบบุหรี ่การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ การมีกิจกรรม
ทางกายที่เพียงพอ และการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม ดังนั้นการค้นหากลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ยังไม่มีอาการ นำมา
ลดปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่เริ่มแรกเป็นมาตรการที่จะช่วยลดและชะลอการเกิดโรค(6) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนัก
โดยเฉพาะบุคลากรสาธารณสุขจะต้องดำเนินการปอ้งกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและลดปจัจยัเสีย่งด้วยการนำมา
ปรับเปลี่ยนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่
ติดต่อระดับชาติ5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ ให้ดีข้ึนสู่ยุค Thailand 4.0 
เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน “ประชาชนสุขภาพดีปลอดจากภาระโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้”เช่น
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน ลดป่วย ลดตาย และความพิการที่ป้องกันได้จากโรคไม่ติดต่อ ด้วยความ
ร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย มีการเฝ้าระวังและการตอบโต้ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลเสียต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ เพื่อส่งเสริมให้
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ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านกลไก “ประชารัฐคนไทยรอบรู้สุขภาพ” เป็นการพัฒนาขีดความสามารถ
ของคนให้เป็นศูนย์กลางในการสร้างความตระหนักรู้และการเอาใจใส่ต่อสุขภาพ เข้าถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ง่ายต่อ
ความเข้าใจและสอดคล้องกับวิถีชีวิต สามารถปฏิบัติได้จริง นำข้อมูลไปสู่การตัดสินใจจัดการสุขภาพด้วยตนเอง มี
ทักษะในการปกป้องตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคไม่ติดต่อ ได้อย่างยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 
 และจากการที่กลุ่มโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ถูกยกระดับเป็นวาระทางการเมืองที่สำคัญระดับโลก โดยสมัชชา
องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระหว่างผู้นำ
ระดับสูงของประเทศและรบัรอง “ประกาศปฏิญญาการเมือง ว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (Political 
Declaration)” นำมาซึ่งการกำหนด 9 เป้าหมายระดับโลกในการควบคุมปัญหาโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ภายในปี 
2568 ซึ่งประเทศไทยได้ทำการรับรอง 9 เป้าหมายดังกล่าวให้เป็นเป้าหมายของประเทศ การลดความชุกของ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นสองในเป้าหมายหลักที่สำคัญและมี 5 เป้าหมายในการดำเนินงานลดปัจจัย
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้แก่การบริโภคเกลือ โซเดียม การบริโภคยาสูบ เครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์ ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ จากรายงานการสำรวจสุขภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 (พ.ศ.2557) พบว่า โรคความดันโลหิตสูงในคนไทยอายุ 15 ปีข้ึนไปมี
ประมาณ 13 ล้านคน เพศชายมากกว่าเพศหญิง และผู้ป่วยเพิ่มข้ึนตามอายุ ทั้งนี้พบมากที่สุดในภาคเหนือ รองลงมา
เป็นภาคใต้ ภาคกลาง กรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรคเบาหวานในคนไทยอายุ 15 ปีข้ึนไป มีประมาณ 
4.8 ล้านคน ที่พบมากที่สุดในประเทศไทย คือ เบาหวานชนิดที่ 2 และส่วนใหญ่มักพบในช่วงวัยกลางคนจนถึง
ผู้สูงอายุ เพศหญิงมากกว่าเพศชาย และพบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพบน้อยที่สุดในภาคใต้ 
 สถานการณ์โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ในปี 2557–2561 จากระบบรายงาน HDC พบว่ามีอัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อประชากร 412.84 
, 435.4 , 409.64 ,579.73 และ 932.68 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนและมีอัตราป่วยรายใหม่
ของโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร 82.12, 914.41, 966.26, 1340.6 และ 2092.75 ต่อแสนประชากร 
ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง การคัดกรองค้นหาพบว่าร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีข้ึนไปได้รับ
การคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป้าหมายร้อยละ 90 ผลงานคัดกรองโรคเบาหวานร้อยละ 85.56 
คัดกรองความดันโลหิตสูง ร้อยละ 89.28 และร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) เป้าหมายร้อยละ 85 ผลงานในรอบ 6 เดือนแรก ปี 
2562 ร้อยละ 82.32 ผลงานด้านการส่งเสริมป้องกันพบว่าอัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
เป้าหมาย < ร้อยละ 2.05 ผลงานในรอบ 6 เดือนแรกปี 2562 ร้อยละ1.15 และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิต
สูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน เป้าหมาย 6 เดือนแรก > ร้อยละ 10 ผลงาน ร้อยละ 41.01 ซึ่งบรรลุตาม
ตัวชี้วัดผลงานด้านการดูแลรักษาและผลการรักษาพบว่าร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี 
เป้าหมายร้อยละ 40 ผลงานปี 2562 รอบ 6 เดือนแรก ร้อยละ 24.96 ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุม
ความดันโลหิตได้ดี เป้าหมาย ร้อยละ 50 ผลงานปี 2562 รอบ 6 เดือนแรกร้อยละ 33.86 ซึ ่งอาจส่งผลให้ มี
ภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า เพิ่มข้ึนและยังพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานมีภาวะอ้วนลงพุงสูงถึงร้อยละ 62.92 ซึ่งเกินเกณฑ์
เป้าหมายของกรมควบคุมโรคกำหนดคือ ร้อยละ10 และทีมสหวิชาชีพมีภาวะอ้วนลงพุงสูงถึงร้อยละ 45.6 และ
สามารถลดความอ้วนได้สำเร็จได้เพียงร้อยละ 5.2 เท่านั้น จึงนำไปสู่การกำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงและลด
การป่วยจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยมี1) มาตรการลดความเสี่ยงในประชาชน 2) มาตรการคัดกรอง
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ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ 3) มาตรการดูแลรักษาผู้ป่วย ลดภาวะแทรกซ้อน เพื่อยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ 
ให้ดีข้ึนสู่ยุค Thailand 4.0 เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน “ประชาชนสุขภาพดีปลอดจากภาระโรคไม่
ติดต่อที่ป้องกันได้” ด้วยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการเอาใจใส่ต่อสุขภาพ เข้าถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ง่ายต่อความเข้าใจและสอดคล้อง
กับวิถีชีวิต สามารถปฏิบัติได้จริง นำข้อมูลไปสู่การตัดสินใจจัดการสุขภาพด้วยตนเอง มีทักษะในการปกป้องตนเอง
และครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคไม่ติดต่อ ได้อย่างยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 

แนวทางการวิเคราะห์  
 ใช้ข้อมูลเฝ้าระวังโรคเบาหวาน ความดันโลหิตระหว่างปี พ.ศ. 2553-2560 จำแนกตามมิติต่างๆ ดังนี ้
  มิติ 1 ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants) 

• ข้อมูลอายุประชากรเช่น ประชากรอายุยืนยาวข้ึนจากข้อมูล HDC 
• ผลลัพธ์การดำเนินงานจากข้อมูล HDCเช่นข้อมูลภาวะอ้วนลงพุงในผู้ป่วยเบาหวาน การควบคุม

ระดับน้ำตาลและความดันโลหิต 
  มิติ 2 ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง (Risk factor & Behavioral risk)  

• จากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง BRFSS ปี 2557 ได้แก่ ข้อมูลการสูบบุหรี่, ข้อมูลการดื่มสุรา  
• ข้อมูลความชุกของการทานผักผลไม้เฉลี่ยต่อวัน  
• ข้อมูลความชุกการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
• ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภค กิจกรรมทางกาย ความเครียด 
• จากข้อมูล HDC  
• ข้อมูล BMI >= 30 กก./ม2 และอ้วนลงพุง 
• ข้อมูลไขมันในเลือดสูง  
• ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
• กลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 
• ข้อมูลผลลัพธ์การดำเนินงาน  
• ข้อมูลผลงานวิจัยการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง (BRFSS) 

  มิติ 3 การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program response) 
มาตรการ ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

มาตรการที่ 1 1.ข้อมูลมาตรการลดพฤติกรรมเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง  จาก HDC 
2.ข้อมูลมาตรการระดับประชากร ได้แก่ การสื่อสารสาธารณะ  จากรายงานตก. 2 การตรวจราชการ

กรณีปกติ ปีละ 2 ครั้ง 
3.ข้อมูลมาตรการในสถานบริการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง
และเบาหวานในประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป พร้อมกับประเมิน
ความเสี่ยงด้วยวาจา และให้คำปรึกษาลดเสี่ยง  

จาก HDC  

 4.ข้อมูลประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองใน
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  

จาก HDC 

มาตรการที่ 2 
 

ข้อมูลการนำขับเคลื่อนนโยบายและสร้างพันธมิตรความร่วมมือ  
 

จากรายงานตก 2 การตรวจราชการ
กรณีปกติ ปีละ 2 ครั้ง 
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มาตรการ ข้อมูล แหล่งข้อมูล 
และการประเมินNCD Clinic Plus 

ข้อมูลการพัฒนาความรอบรู้ด้านการลดเสี่ยง ลดโรค  จาก รายงาน PART สคร 9นม  
มาตรการที่ 3 ข้อมูลส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยง  จาก HDC 
มาตรการที่ 4  ข้อมูลเสริมสมรรถนะของระบบบริการสุขภาพ  จากการประเมินNCD Clinic Plus 
มาตรการที่ 5 ข้อมูลการเฝ้าระวังและการติดตามประเมินผล  จาก HDC 

  มิติ 4 การเจ็บป่วยและเสียชีวิต(Morbidity/Mortality) 
• ข้อมูลอัตราป่วยโรคเบาหวาน ในเขตสุขภาพที่ 9 จาก HDC 
• ข้อมูลอัตราอุบัติการณ์ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จาก HDC 
• ข้อมูลอัตราตาย จาก HDC 
• ข้อมูลภาวะแทรกซ้อนตามกลุ่มอายุ เช่น เบาหวานข้ึน ตัดขา จาก HDC 

  มิติ 5 เหตุการณ์ที่ผิดปกติ (Event-based) 
• ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมเพิ่มข้ึนการบริโภคหวาน มัน เค็ม เพิ่มข้ึน รับประทานผกั 

ผลไม้ที่น้อยลง จากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง BRFSS ปี 2557 
• ข้อมูลการออกกำลังกายไม่เพียงพอ มีกิจกรรมทางกายน้อย และความชุกภาวะอ้วนใน ประชากร

อายุ 18 ปีข้ึนไป จากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง BRFSS ปี 2557 
• ข้อมูลประชากรมีความเครียดเพิ่มข้ึน จากข้อมูล วิจัยการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง BRFSS ปี 2557 
• ข้อมูลปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในประชากร 15 ปีข้ึนไปเพิ่มข้ึนจากข้อมูลวิจัย

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง BRFSS ปี 2557 
• ข้อมูลความชุกโรคความดันโลหิตสูงใน ประชากรอายุ 18 ปีข้ึนไป เพิ่มข้ึนจากข้อมูลวิจัยการสำรวจ

พฤติกรรมเสี่ยง BRFSS ปี 2557 
• ข้อมูลความชุกโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ใน ประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากข้อมูล

วิจัยการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง BRFSS ปี 2557 
• ข้อมูลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อไม่รู้ว่าตนเองป่วยและไม่ได้รับการบริการที่เหมาะสมจากข้อมูลวิจัยการ

สำรวจพฤติกรรมเสี่ยง BRFSS ปี 2557 
• ข้อมูลอัตราตายก่อนวัยอันควรจาก เบาหวานเพิ่มข้ึน จาก HDC 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทีส่ำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเฝ้าระวัง 5 มิติ โรคเบาหวาน 
risk Prevention Health outcome 

Determinant Behaviors Program response Morbidity/Mortality Abnormal event 
1.การคัดกรอง
ความเสี่ยง ยังไม่
ครอบคลุม กลุ่ม
วัยทำงานเข้าถึง
การคัดกรองน้อย 
2.กระบวนการ
ปรับเปลี่ยน

1.มีพฤติกรรมการ
บริโภคที่ไม่
เหมาะสม กิน
หวาน มัน เค็ม 
2.มีพฤติกรรม
เนือยน่ิง กิจกรรม

มาตรการที่ 1 ลด
พฤติกรรมเสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยงในประชาชน 
1.1 มาตรการระดับ
ประชากร ได้แก่ การ
สื่อสารสาธารณะ การ
เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงและ

จำนวนผู้เสียชีวิตและ
สัดส่วนการเสียชีวิตจาก 
NCDs เพิ่มขึ้น 
1.อัตราป่วย/ความชุก
ของโรคเบาหวาน ในเขต
สุขภาพที่ 9  

-มีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่
เหมาะสมเพิ่มขึ้น 
- มีความชุกกิจกรรมทาง
กายไม่เพียงพอใน ปชก. 
อายุ 18 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจาก
ปี52 ร้อยละ 18.5เป็น 19.2 
ในปี57 
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risk Prevention Health outcome 
Determinant Behaviors Program response Morbidity/Mortality Abnormal event 

พฤติกรรมยังไม่
ได้ผล และ
สิ่งแวดล้อมไม่เอ้ือ
ต่อการ
ปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 
3.ผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 
ภาวะอ้วนลงพุง
เพิ่มขึ้นและเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมควบคุม
โรค 
4.ผลลัพธ์การ
ดำเนินงาน ด้าน
การรักษาการ
ควบคุม
โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง
ยังไม่ผ่าน  
เกณฑ์กรมควบคุม
โรค 
5.ประชากรอายุ
ยืนยาวขึ้น 
6.ประชาชนมี
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพในการลด
เสี่ยง ลดโรค ต่ำ
กว่าเกณฑ์ 

ทางกายไม่
เพียงพอ  
 3.มีพฤติกรรม
ความเครียดสูง 
 4.มีปัจจัยเสี่ยง
จากการสูบบุหรี่  
 5.มีปัจจัยเสี่ยง
จากการดื่มสุรา 
 

การจัดการลดเสี่ยงใน
ประชาชนทั่วไปและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
ได้แก่ สถาน
ประกอบการปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
ตำบลจัดการสุขภาพ  
1.2 มาตรการในสถาน
บริการการคัดกรองโรค
ความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานในประชาชน 
อายุ 35 ปี ขึ้นไป พร้อม
กับประเมินความเสี่ยง
ด้วยวาจา และให้
คำปรึกษาลดเสี่ยง 
มาตรการที่ 2 การนำ
ขับเคลื่อนนโยบายและ
สร้างพันธมิตรความ
ร่วมมือ 
มาตรการที่ 3 ส่งเสริม
สุขภาพและลดความ
เสี่ยง 
มาตรการที่ 4 เสริม
สมรรถนะของระบบ
บริการสุขภาพ  
มาตรการที่ 5 การเฝ้า
ระวังและติดตาม
ประเมินผล 

2.อัตราป่วย/อุบัติการณ์
รายใหม่เบาหวานมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 
3.อัตราตายเพิ่มขึ้น 
4.ภาวะแทรกซ้อนเพิ่ม
มากขึ้น 
 
 
 
 

-ความชุกภาวะอ้วนใน ปชก. 
อายุ 18 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจาก
ปี52 ร้อยละ 34.7เป็น 37.5 
ในปี57 
 -ปริมาณการบริโภค
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใน
ประชากร 15 ปีขึ้นไป
เพิ่มขึ้นจาก6.7ลิตรปี52เป็น 
6.9ลิตร ปี57 
-ความชุกโรคความดันโลหิต
สูงใน ปชก. อายุ 18 ปีขึ้นไป 
เพิ่มขึ้นจากปี52 ร้อยละ 
21.4เป็น 24.7 ในปี57 
-ความชุกโรคเบาหวานใน 
ปชก. อายุ 18 ปีขึ้นไป 
เพิ่มขึ้นจากปี52 ร้อยละ 6.9
เป็น 8.9 ในปี57 
-อัตราตายก่อนวัยอันควร
จาก NCDs เพิ่มขึ้น343.60ปี
52เป็น355.30ต่อแสน ปชก.
ปี56 
-ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยโรค
ไม่ติดต่อไม่รู้ว่าตนเองป่วย
แลไม่ได้รับการบริการที่
เหมาะสม 
-อัตราตายด้วยโรคเบาหวาน 
เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2559 
18.46 ต่อแสนปชก. เพิ่มขึ้น
เป็น 21.26 ในปี 2560  

ผลการวิเคราะห์ 
1. ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants) 

1.1. การคัดกรองความเสี่ยง ยังไม่ครอบคลุม กลุ่มวัยทำงานเข้าถึงการคัดกรองน้อย 
1.2. กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไม่ได้ผล และสิ่งแวดล้อมไม่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
1.3. ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะอ้วนลงพุงเพิ่มข้ึนและเกินเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมโรค 
1.4. ผลลัพธ์การดำเนินงาน ด้านการรักษาการควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงยังไม่ผ่านเกณฑ์กรม

ควบคุมโรค 
1.5. ประชากรอายุยืนยาวข้ึน 
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1.6. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดเสี่ยง ลดโรค ต่ำกว่าเกณฑ์ 
2. ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง (Risk factor & Behavioral risk) 

2.1. มีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม กินหวาน มัน เค็ม 
2.2. มีพฤติกรรมเนือยน่ิง กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ  
2.3. มีพฤติกรรมความเครียดสูง 
2.4. มีปัจจัยเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ 
2.5. มีปัจจัยเสี่ยงจากการดื่มสุรา 

3. การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program response)  
 มาตรการที่ 1 ลดพฤติกรรมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงในประชาชน 

• มาตรการระดับประชากร ได้แก่ การสื่อสารสาธารณะ การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงและการจดัการลดเสี่ยง
ในประชาชนทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุขตำบล
จัดการสุขภาพ 

• มาตรการในสถานบริการการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในประชาชน อายุ 35 ปี ข้ึน
ไป พร้อมกับประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา และให้คำปรึกษาลดเสี่ยง 
 มาตรการที่ 2 การนำขับเคลื่อนนโยบายและสร้างพันธมิตรความร่วมมือ 
 มาตรการที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยง 
 มาตรการที่ 4 เสริมสมรรถนะของระบบบริการสุขภาพ  
 มาตรการที่ 5 การเฝ้าระวังและติดตามประเมินผล 
4. การเจ็บป่วยและเสียชีวิต(Morbidity/Mortality) 

4.1. จำนวนผู้เสียชีวิตและสัดส่วนการเสียชีวิตจาก NCDs เพิ่มข้ึน 
4.2. อัตราป่วย/ความชุกของโรคเบาหวาน ในเขตสุขภาพที่ 9  
4.3. อัตราป่วย/อุบัติการณ์รายใหม่เบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 
4.4. อัตราตายเพิ่มข้ึน 
4.5. ภาวะแทรกซ้อนเพิ่มมากขึ้น 

5. เหตุการณ์ผิดปกติและการระบาด จากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง BRFSS ปี 255  
5.1. มีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมเพิ่มข้ึน 
5.2. มีความชุกกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอใน ประชากรอายุ 18 ปีข้ึนไป เพิ่มข้ึนจากปี 2552 ร้อยละ 18.5 

เป็น 19.2 ในปี 2557 
5.3. ความชุกภาวะอ้วนในประชากรอายุ 18 ปีข้ึนไป เพิ่มข้ึนจากปี 2552 ร้อยละ 34.7เป็น 37.5 ในปี 2557 
5.4. ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในประชากร 15 ปีข้ึนไปเพิ่มข้ึนจาก 6.7 ลิตรปี 2552 เป็น 

6.9ลิตร ปี 2557 
5.5. ความชุกโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 18 ปีข้ึนไป เพิ่มข้ึนจากปี 2552 ร้อยละ 21.4 เป็น 24.7 

ในปี 2557 
5.6. ความชุกโรคเบาหวานในประชากรอายุ 18 ปีข้ึนไปเพิ่มข้ึนจากปี 2552 ร้อยละ 6.9 เป็น 8.9 ในปี 2557 
5.7. อัตราตายก่อนวัยอันควรจาก NCDs เพิ่มข้ึน 343.60 ปี 2552 เป็น 355.30 ต่อแสนประชากรป ี2556 
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5.8. ร้อยละ70ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อไม่รู้ว่าตนเองป่วยแลไม่ได้รับการบริการที่เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค มาตรการ ข้อเสนอแนะ 

1. ประชาชนมีความรอบรู้ดา้น
สุขภาพในการลดเสีย่ง ลดโรค ตำ่กว่า
เกณฑ์ 

มาตรการที่3 สง่เสริม
สุขภาพและลดความเสี่ยง 

1. นำดิจติัล ผ่านระบบมือถือ มาใช้ในการสื่อสาร 
สนับสนุนความรอบรู้ในการลดเสีย่ง ลดโรคที่ถูกต้อง 
ง่ายแก่การเขา้ใจ ปฏิบตัิได้จริง สอดคล้องกับวิถชีีวิต
ในทุกช่องทาง ทุกที่ ทุกเวลา 

2. มีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่
เหมาะสมเพิ่มขึ้น 
3. สิง่แวดล้อมไม่เอ้ือต่อการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
4. มีความชุกกิจกรรมทางกายไม่
เพียงพอ 
5. มีความชุกภาวะอ้วนเพิ่มขึ้น 

2. สร้างแกนนำแนวร่วมใหม่ในกลุ่มพระนักเทศน์ พระ
นักพัฒนา แม่ครัว แม่ค้า ในบ้าน วดั โรงเรียน โรงงาน 
ตลาด หา้งสรรพสินค้าในการจัดสิง่แวดล้อมทีเ่อ้ือต่อ
การปรับเปลีย่นพฤติกรรม เป็นครัวในบ้าน โรงอาหาร 
ร้านค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพลดหวาน มันเค็ม  

6. ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหติสงู 
มีภาวะอ้วนลงพงุเพิ่มขึ้นและเกิน
เกณฑ์ 
7. ความชุกโรคความดันโลหติสูง 
เพิ่มขึ้น 
8. ความชุกโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น 
9. ผลลัพธ์การดำเนินงาน ด้านการ
รักษาการควบคุมโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหติสูงยงัไม่ผ่านเกณฑ ์ 

มาตรการที่ 2 การนำ
ขับเคลื่อนนโยบายและ
สร้างพันธมิตรความร่วมมือ 
มาตรการที่4 เสริม
สมรรถนะของระบบ
บริการสุขภาพ 

3. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการ NCD Clinic 
Plusผ่านกลไก พชพ. 
4. สนับสนุนให้สถานบริการจัดบริการเพื่อป้องกัน
ควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหติสงู  
 - Home BP /SMBG 
 - PL 
 - MI 
 - Diet 

10. การคัดกรองยงัไม่ครอบคลุมกลุ่ม
วัยทำงานเขา้ถงึการคดักรองน้อย 

มาตรการที่ 1 ลด
พฤติกรรมเสีย่ง/ปัจจัย
เสี่ยงในประชาชน  

4. จัดบริการเชงิรุก  
5. สร้างการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการ
สนับสนุนความรอบรู้สื่อสารในการลดเสี่ยง ลดโรค 

เอกสารอ้างอิง 
1 . Titeemat H. Self health care of hypertensive patients. Thai Journal of Nursing Research. 5: 269- 

280.Thai , 2005 
2. Puangpetch L. Self-care behavirors and complications of patients with hypertentionospital. 

Region 6 Medical J. 23:141-51 , 2009 
3. กรมควบคุมโรค. คู่มือการจัดบริการสุขภาพกลุ่มวัยทำงานแบบบูรณาการ.สำนักโรคไม่ติดต่อ, กรุงเทพฯ, 2558.  
4. กรมควบคุมโรค. รายงานสถานการณ์ NCDS ฉบับที่ 2 Kick off to the Goals.สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพ

ระหว่างประเทศ ,กรุงเทพฯ , 2559. 
5. กรมควบคุมโรค. หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง. สำนัก

โรคไม่ติดต่อ,กรุงเทพฯ , 2559. 
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4.1 การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 มิติ จมน้ำ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2562 
นางอคีราห์ ป้อมสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

บทนำ 
 รายงานสถานการณ์ภาวะโรคของทั่วโลก (Global Burden of Diseases) ขององค์การอนามัยโลก พบว่า
การตกน้ำ จมน้ำ เป็นสาเหตุนำการเสียชีวิตใน 10 อันดับแรกของกลุ่มเด็กโดยพบว่า เด็กอายุต่ำกว่า 15 ป ีเสียชีวิต
จากการตกน้ำ จมน้ำ ปีละ 135,585 คน เฉลี่ยวันละ 372 คน ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีโรค ภัย ที่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและประชาชนจะต้องให้ความสำคัญ ได้แก่ การจมน้ำของเด็กเนื่องจากในกลุ่มเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี
การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่หนึ่ง เมื่อเทียบกับการเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆ ในทุกสาเหตุทั้งโรคติดเช้ือ
และโรคไม่ติดเช้ือ ปพ.ศ. 2543-2552 อัตราการเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำ อยู่ในช่วง 8.9-11.5ต่อประชากรแสน
คน และมีจำนวนการเสียชีวิตเฉลี่ย ปลีะ 1,415 คน หรือวันละเกือบ 4 คน 
 อัตราการป่วยตาย (Case Fatality Rate) เท่ากับร้อยละ 41.0 การเสียชีวิตจากการตกน้ำจมน้ำของเด็กมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2548 โดยมีจำนวนการเพิ่มประมาณร้อยละ 3.7 ต่อปีทั้งนี้จาก
การคาดประมาณในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563) หากไม่มีการดำเนินการในมาตรการใด ๆ  จะพบว่า มีเด็กไทย
เสียชีวิตจากการจมน้ำรวมกันมากถึง 16,696 คน 
 สถานการณ์การเสียชีวิต จากการตกน้ำ จมน้ำ ของจังหวัดชัยภูมิ 2555 – 2561 ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี ต่อมาส่วนกลางได้มีมาตรการทีมผู้กอ่การดี ป้องกันเด็กจมน้ำ (Merit Maker) ข้ึนในปี 2557 มี
อัตราการเสียชีวิตลดลง โดยเรียงลำดับจากปี 2555 – 2561 ดังนี้ 5.19 (11 ราย), 10.54 (22 ราย), 5.02 (10 ราย), 
6.64 (12 ราย), 8.56 (15 ราย), 7.42 (13 ราย), 6.70 (13 ราย) โดยเฉลี่ยปีละ 12–13 ราย พบในทุกอำเภอ ยกเว้น 
อ.คอนสวรรค์ อำเภอที่พบเหตุการณ์ค่อนข้างต่อเนื่องแทบทุกปี คือ ภูเขียว, เมืองชัยภูมิ, เกษตรสมบูรณ์, แก้งคร้อ, 
คอนสาร, จัตุรัส ดังนั้นทีมผู้จัดทำเล็งเห็นความสำคัญของ การเสียชีวิตจากการ ตกน้ำ จมน้ำ ของเด็กอายุ ต่ำกว่า 
15 ปี ว่ามีผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก จึงได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ 5 มิติ การเสียชีวิตจากการ ตกน้ำ 
จมน้ำ ของเด็กอายุ ต่ำกว่า 15 ปี ข้ึน 

แนวทางการวิเคราะห์  
 ใช้ข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากสำนักระบาดวิทยา ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2561 จำแนกตามมิติต่างๆ ดังนี ้
  1. ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants) 

• ข้อมูลปริมาณน้ำฝน จากกรมอุตุนิยมวิทยา  /สำนักระบาดวิทยา กรมควบคมโรค ุ กระทรวง
สาธารณสุข 

• ข้อมูลสภาพอากาศ จาก กรมอุตุนิยมวิทยา 
• ข้อมูลสภาพสังคม จาก งานวิจัย ของศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก โรงพยาบาล

รามาธิบดี  
• ข้อมูลสภาพแวดล้อม จาก ข้อมูลจังหวัดชัยภูมิ / บทความวิจัยปัจจัยสำคัญที่สัมพันธ์กับการจมน้ำ

ในเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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  2. ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง (Risk factor & Behavioral risk) 
• ข้อมูลว่ายน้ำไม่เป็น จาก งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
• ข้อมูลการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง จากรายงานการสอบสวนเด็กจมน้ำ 

  3. การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program Response) 
• ข้อมูลมาตรการทีมผู้ก่อการดี ป้องกันเด็กจมน้ำ(Merit Maker) จาก สำนักควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

  4. การเจ็บป่วยและเสียชีวิต(Morbidity/Mortality) 
• ข้อมูลรายงานสถานการณ์ เด็กจมน้ำ จาก สำนักโรคไม่ติดต่อ และกลุ่ม NATI สคร. 9 
• ข้อมูลการเสียชีวิต อายุ 0 – 15 ปี จาก รายงานการสอบสวนเด็กจมน้ำของ จังหวัด 
• ข้อมูลแหล่งน้ำที่เสียชีวิต จาก รายงานการสอบสวนเด็กจมน้ำของ จังหวัด 
• ข้อมูลช่วงเวลาการเสียชีวิต จากรายงานการสอบสวนเด็กจมน้ำของ จังหวัด 

  5. เหตุการณ์ผิดปกติและการระบาด 
• ข้อมูลรายงานการสอบสวนเด็กจมน้ำ จาก งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ.ชัยภูมิ 

ตารางที่ 1 ข้อมูลที่สำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวัง 5 มิติ จมน้ำ 
risk Prevention Health outcome 

Determinant Behaviors Program response Morbidity/Mortality Event-based 
1.ปริมาณน้ำฝน 
2.สภาพอากาศ 
3.สภาพสงัคม 
4.สภาพแวดล้อม 
ภูมิประเทศทีเ่ป็น
ปัจจัยเสีย่ง 
(แหลง่น้ำเสีย่ง) 

1.ว่ายน้ำไม่เป็น 
2.การเลี้ยงดูของ
ผู้ปกครอง 
3.อยู่ในช่วงอายุ ที่
ไม่มีทักษะในการ
ดูแลตัวเอง 

1.มาตรการทีมผู้ก่อการ
ดี ป้องกันเด็กจมน้ำ 
(Merit Maker) 
-การกำจัดจดุเสีย่ง 
-การป้องกันการจมน้ำ 
เช่น การฝึกลอยตัว 
ตะโกน โยน ยื่น อย่าใกล ้
อย่าเก็บ อย่าก้ม 
-การช่วยเหลือเด็กจมน้ำ 
-การปฐมพยาบาลเด็ก
จมน้ำ 
-การฝึกอบรม ครู ก  
-การทำคอกก้ัน 
2. นโยบายกรมสง่เสริม
การปกครองท้องถิ่น 
ระเบียบข้อบญัญัติการ
ป้องกันเด็กจมน้ำใน การ
ทำ merit maker 

1.ข้อมูลการเสยีชีวติ 
อายุ 0 – 15 ป ี
2.แหลง่น้ำที่เสยีชีวติ 
3.ช่วงเวลาการเสียชีวติ 
 
 

1.รายงานการ
สอบสวนเด็กจมน้ำ 
อายุ 0 -15 ป ีจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลการ
เสียชีวติเด็ด 13 รายใน
ปี 2561 พบว่า 
กลุ่มเสี่ยงที่ต้องดำเนิน
มาตรการป้องกันการ
เสียชีวติอยา่งเน้นหนัก 
คือ เพศชาย อายุ 5 – 
14 ปี พฤติกรรมเสีย่ง
คือ ชวนกันไปเล่นน้ำ
ช่วงเดือนตุลาคม – 
พฤศจิกายน ซ่ึงเป็น
ช่วงฤดูน้ำหลาก ตาม
แหลง่น้ำต่างๆ ที่ไม่มี
ป้ายเตือน และ
อุปกรณ์ช่วยเหลือจาก
การจมน้ำ 
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ผลการวิเคราะห์ 
1. ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants) 
 จากการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการจมน้ำของเด็ก อายุ 0-15 ปี ของจังหวัดชัยภูมิ พบว่า ปัจจัยเกิดจาก 
  1.1 ปริมาณน้ำฝน ข้อมูลของการเสียชีวิตว่าช่วงฤดูน้ำหลาก ฝนตกหนัก มีการเสียชีวิตมากข้ึน(จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ำของ ปี 2561) 
  1.2 สภาพอากาศ ข้อมูลของการเสียชีวิตว่าช่วงฤดูน้ำหลาก ฝนตกหนัก มีการเสียชีวิตมากขึ้น(จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ำของ ปี 2561) 
  1.3 สภาพสังคม จากบทความวิจัย การเลี้ยงดูจากผู้ปกครอง ที่เป็น ตายาย ปู่ย่า ทำให้การดูแลเด็กไม่
ทั่วถึง และการตระหนักถึงความปลอดภัยน้อยลง 
  1.4 สภาพแวดล้อม ภูมิประเทศที่เป็นปัจจัยเสี่ยง จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 
15 ปี ของจังหวัดชัยภูมิพบว่าข้อมูลที ่มีเด็กตายว่าเป็นแหล่งน้ำทางการเกษตรมากกว่าแหล่งน้ำอื ่นๆ ซึ ่งจาก
การศึกษาพื้นที่แหล่งน้ำเสี่ยงตามธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ พบว่ามีพื้นที่แหล่งน้ำมีดังนี้ 

- ลำน้ำชี ต้นน้ำอยู่เทือกเขาพญาฝ่อ ในเขต อ.หนองบัวแดง ไหลผ่านอ.หนองบัวระเหว บ้านเขว้า 
จัตุรัส เนินสง่า เมืองชัยภูมิ คอนสวรรค์ และแก้งคร้อ 

- ลำน้ำพรม ต้นน้ำอยู่เทือกเขาพญาฝ่อเช่นเดียวกัน ไหล ผ่านอ.คอนสาร ภูเขียว และ อ.บ้านแท่น 
ไหลลงเข่ือนคอนสวรรค์ และแก้งคร้อ อุบลรัตน์ 

- ลำคันฉู ไหลผ่านอ.บำเหน็จณรงค์ จัตุรัส และอ.เมืองชัยภูมิ  
- ลำน้ำเชิญ ไหลผ่านอ.คอนสาร และ อ.ภูเขียว 
- ลำชีลอง ไหลผ่านอ.เมืองชัยภูมิ และ อ.บ้านเขว้า 
- ลำน้ำกล่ำ ไหลผ่านอ.คอนสวรรค์ ไปลงน้ำลำน้ำชี 
- ลำปะทาว ไหลผ่านอ.เมืองชัยภูมิ 
- ลำสามหมอ ไหลผ่านอ.แก้งคร้อ และ อ.คอนสวรรค์ 
- เข่ือนจุฬาภรณ์ พื้นที่ 1,827 ไร่ ที่ตั้ง ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 
- เข่ือนลำปะทาว พื้นที่ 7,600 ไร่ ที่ตั้ง อ.เมืองชัยภูมิ และอ.แก้งคร้อ  
- อ่างเก็บน้ำลำคันฉู พื้นที่ 5,911 ไร่ ที่ตั้ง ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ  
- เข่ือนหินทิ้งห้วยกุ่ม อยู่ในเขต อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มีปริมาณเก็บกักน้ำ 22 ล้าน ลบ.ม. 
- อ่างเก็บน้ำหนองปลาเฒ่า พื้นที่ 180 ไร่ ที่ตั้ง ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ 
- อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับมีด พื้นที่ 155 ไร่ ที่ตั้ง ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
- อ่างเก็บน้ำช่อระกา พื้นที่ 1,800 ไร่ ที่ตั้ง ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
- อ่างเก็บน้ำห้วยทองหลาง พื้นที่ 168 ไร่ ที่ตั้ง ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 
- อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 
- อ่างเก็บน้ำหนองบัวโคก พื้นที่ 45 ไร่ ที่ตั้ง ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 
- อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร พื้นที่ 4,000 ไร่ที่ตั้ง ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  
- อ่างเก็บน้ำป่าซ่าน พื้นที่ 235 ไร่ที่ตั้ง ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 
- อ่างเก็บน้ำหนองผักปัง พื้นที่ 500 ไรที่ตั้ง ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  
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- อ่างเก็บน้ำห้วยทราย พื้นที่ 140 ไร่ ที่ตั้ง ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 
- อ่างเก็บน้ำลำชีลอง ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 
- อ่างเก็บน้ำวังตาลาด พื้นที่ 80 ไร่ ที่ตั้ง ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
- อ่างเก็บน้ำลำกระจวน พื้นที่ 1,000 ไร่ ที่ตั้ง ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ  
- บึงละหาน พื้นที่ 17,386 ไร่ที่ตั้ง อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 

2. ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง (Risk factor & Behavioral risk)  
 2.1 ว่ายน้ำไม่เป็น 
 2.2 การเลี้ยงดูของผู้ปกครอง 
 2.3 อยู่ในช่วงอายุ ที่ไม่มีทักษะในการดูแลตัวเอง 
  จากข้อมูล พบว่า เพศชาย อายุ 5 – 14 ปี พฤติกรรมเสี่ยงคือ ชวนกันไปเล่นน้ำ ช่วงเดือนตุลาคม – 
พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูน้ำหลาก ตามแหล่งน้ำต่างๆ ที่ไม่มีป้ายเตือน และอุปกรณ์ช่วยเหลือจากการจมน้ำ 

3. การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program response)  
 มีมาตรการทีมผู้ก่อการดี ป้องกันเด็กจมน้ำ(Merit Maker) 

- การกำจัดจุดเสี่ยง 
- การป้องกันการจมน้ำ เช่น การฝึกลอยตัว ตะโกน โยน ยื่น อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม 
- การช่วยเหลือเด็กจมน้ำ 
- การปฐมพยาบาลเด็กจมน้ำ 
- การฝึกอบรม ครู ก 

 จังหวัดชัยภูมิได้มีการดำเนินการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ท้องถิ่นจังหวัด  ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ศึกษาธิการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์  องค์กรเอกชน เป็นต้น บาง
หน่วยงานได้จัดอบรมหลักสูตรทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดในพื้นที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทำหน้าที่วิทยากร ครู ก 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ ในส่วนของหน่วยงานสาธารณสุข ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ 
(Merit Maker) ตามเกณฑ์การประเมินของสำนักโรคไม่ติดต่อ รวมทั้งหมด 9 ทีม แบ่งเป็น ระดับทองแดง 
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 4. การเจ็บป่วยและเสียชีวิต(Morbidity/Mortality) 
  4.1 ข้อมูลการเสียชีวิต อายุ 0 – 15 ปี 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ร้อยละ 
เพศ     

ชาย  11   
หญิง  2   

กลุ่มอายุ     
0– 4 ป ี  3   
5–9 ป ี  5   
10–14 ป ี  5   

4.2 แหล่งน้ำท่ีเสียชีวิต 

4.3 ช่วงเวลาการเสียชีวิต 
ช่วงเดือน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ร้อยละ 

ต.ค. – ธ.ค. 4 7 1 38.71 
ม.ค.-มี.ค. 4 2 3 29.03 
เม.ย.-มิ.ย. 3 2 2 22.58 
ก.ค.-ก.ย. 2 2 0 12.90 
รวม 13 13 6  

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลแหล่งน้ำ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ร้อยละ 
สระน้ำ บอ่น้ำที่ขุดข้ึนเพื่อการเกษตร 7 6 1 45.16 
แหล่งน้ำธรรมชาติ  4 3 5 38.71 
ฝายน้ำล้น 2 3 3 25.81 
พื้นที่น้ำท่วม 0 1 0 3.23 
แหล่งน้ำมีการเตือน/จัดอุปกรณ์ความปลอดภัย     

-มี 0 1 1 6.45 
-ไม่มี 13 11 5 93.55 
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4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลการเสยีชีวิตของเด็กจมนำ้ จังหวัดชัยภูมิ (ปี 2557–2562) 

 
จากแผนภูมกิารเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีแนวโน้มลดลง ร้อยละ 50 คิดเป็น

ต่อแสนประชากร เรียงลำดับตาม ปี 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562 เท่ากับ 5.02, 6.64, 8.85, 7.42, 
6.16 และ 0.53 ในปงีบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561- 10 มิถุนายน 2562) 

4.5 แผนภูมิแหล่งน้ำ/วิเคราะห์  

 

4.6 แผนภูมิกราฟเส้น ช่วงเวลา /วิเคราะห์  
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5. เหตุการณผ์ิดปกติและการระบาด 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเสียชีวิต จากการตกน้ำ จมน้ำ ของเด็กอายุ 0-15 ปี ของจังหวัดชัยภูมิ ปี 2557-
2562 พบว่า อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีแนวโน้มลดลง หลังจากมีมาตรการ 
ผู้ก่อการดี หรือ merit maker คลอบคลุมหลายพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิ 
 รายงานการสอบสวนเด็กจมน้ำ อายุ 0 -15 ปี จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเสียชีวิตเด็ก 13 ราย ในปี 2561 
พบว่ากลุ่มเสี่ยงที่ต้องดำเนินมาตรการป้องกันการเสียชีวิตอย่างเน้นหนัก คือ เพศชาย อายุ 5 – 14 ปี มีพฤติกรรม
เสี่ยงคือ ชวนกันไปเล่นน้ำช่วงเดือนตุลาคม–พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูน้ำหลาก ตามแหล่งน้ำต่างๆ ที่ไม่มีป้ายเตือน 
และอุปกรณ์ช่วยเหลือจากการจมน้ำ (ปี 61) 

ข้อเสนอแนะ 
 ประชาชนและชุมชน 

• สำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงในชุมชน (แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอ่างเก็บน้ำ หนอง บึง แม่น้ำ คลอง ฯลฯ) 
• จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็ก เช่น สร้างรั้ว หาฝาปิด ฝังกลบหลุมหรอืบ่อที่ไม่ได้

ใช้ติดป้ายคำเตือน เทน้ำทิ้งทุกครั้งหลงัใช้งาน กำหนดให้มีพื้นที่เล่นทีป่ลอดภัยสำหรบัเด็ก จัดให้มีอุปกรณ์ชวยคนตก
น้ำที่หาได้ ง่ายในชุมชนไว้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง (ถังแกลลอนเปล่าขวดน้ำพลาสติกเปล่า ไม้เชือก) 

• มีมาตรการทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เช่นห้ามดื่มสุราก่อนลงเล่นน้ำ ต้องใส่ชูชีพเมื่อ
โดยสารเรือ 

• เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในชุมชนโดยเฉพาะช่วงก่อนปิดภาคการศึกษา เช่น ประกาศเตือนผ่านเสียง
ตามสาย ในชุมชน คอยตักเตือนเมื่อเห็นเด็กเล่นน้ำตามลำพัง 

• สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ำเสี่ยงและอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึน 
 ผู้ปกครองและเด็ก 

• ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กต้องดูแลเด็กอย่างใกลชิ้ด ไม่เผอเรอทิ้งเด็กเล็กไว้ตามลำพัง เช่น ขณะรับโทรศัพท์
ทำกับข้าวหรือเดินไปเปิด-ปิดประตูบ้าน 

• สอน เรียนรู้จักกฎแห่งความปลอดภัย เช่น ไม่เล่นใกล้แหล่งน้ำไม่เล่นน้ำ คนเดียว ไม่ลงไปเก็บดอกบัว/
กระทงในแหล่งน้ำ ไม่เล่นน้ำตอนกลางคืน รู้จักแหล่งน้ำเสี่ยงและอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึน รู้จักประเมินสภาพแหล่ง
น้ำที่จะลงไป (ความลึก ความตื้น ความชัน ความเย็น กระแสน้ำ) รู้จักใช้ชูชีพเมื่อต้องโดยสารเรือ 

• สอน/เรียนรู้วิธีการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด เช่น การลอยตัวหงายเหมือนแม่ชีลอยน้ำ การลอยตัวคว่ำ 
การใช้ขวดน้ำพลาสติกเปล่าปิดฝาช่วยในการลอยตัว และรู้วิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง คือต้องไม่กระโดดลงไปช่วย 
แต่ให้ช่วยด้วยการตะโกนเรียกผู้ใหญ่ หรือใช้อุปกรณ์ในการช่วย 
 เจ้าหน้าที่/บุคลากรสาธารณสุข 

• ร่วมกับชุมชนในการสำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงในพื้นที่ 
• แจ้งเตือนภัยให้คนในชุมชนทราบโดยเฉพาะช่วงก่อนปิดภาคการศึกษาทั้ง 2 ภาค 
• ให้ความรู้ในเรื่องปัจจัยเสี่ยง และแนวทางการป้องกันการจมน้ำแก่ประชาชน 
• ให้ความรู้ในเรื่องปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการจมน้ำแก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กทุกคนที่พาเด็ก

มารับวัคซีนหรือตรวจพัฒนาการในสถานบริการสาธารณสุข 
• สอบสวนการจมน้ำของเด็กในพื้นที่และกำหนดมาตรการป้องกันร่วมกับชุมชน 



126 
 

การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังโรค 5 กลุ่มโรค 5 มิติ เขตสุขภาพท่ี 9 นครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562 

• สอนให้คนในชุมชนรู้จักวิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำหรือจมน้ำเบื้องต้น และวิธีการปฐมพยาบาลเด็ก
จมน้ำที่ถูกวิธี(โดยเน้นว่าห้ามจับเด็กที่จมน้ำอุ้มพาดบ่าหรือวางบนกระทะคว่ำเพื่อเอาน้ำออกเพราะเป็นวิธีที่ผิดและ
จะทำให้เด็กขาดอากาศหายใจนานย่ิงข้ึน) 

เอกสารอ้างอิง 
1. สำนักระบาดวิทยา กรมควบคมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
2. งานวิจัย ของศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี 
3. บทความวิจัยปัจจัยสำคัญที่สัมพันธ์กับการจมน้ำในเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4. นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ระเบียบข้อบัญญัติการป้องกันเด็กจมน้ำใน การทำ merit maker 
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4.2 การวิเคราะห์ระบบเฝา้ระวัง 5 มิติ อุบัติเหตุจราจรทางถนน เขตสุขภาพท่ี 9 ปี 2560-2561 
นายมานะชัย สุเรรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุข 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

บทนำ 
 จากการสำรวจขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี พ.ศ.2561 พบว่า ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตบน
ท้องถนนอันดับที่ 9 ของโลกและลำดับที่ 1 ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีอัตราผู้เสียชีวิต 32.7 รายต่อแสนประชากร อีก
ทั ้งจากรายงานการศึกษาภาระโรค (Burden of disease) ของประชากรไทยในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ได้
ประเมินภาวะสูญเสียด้านสุขภาพ การสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควร (YLLs) สาเหตุรายโรคที่ทำให้
เกิดความสูญเสียสูงสุดในเพศชาย คือ การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน หรือการบาดเจ็บจากการจราจรทางบก 
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในสมาชิกที่เข้าร่วมปฏิบัติการขับเคลื่อน “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 
2554-2563” ร่วมกับสมาชิกองค์การสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกก็ตาม ในรายงานองค์การอนามัยโลกยัง
ระบุว่าประเทศที่มีรายได้น้อย รายได้ปานกลาง จะมียานพาหนะเพียงครึ่งหนึ่งของยานพาหนะทั้งหมดในโลก แต่
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่ยังพบในประเทศทั้ง 2 กลุ่มนี้ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นและ
พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 90 % ของอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลก 
 ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนไทยจากข้อมูลการบูรณาการ 3 ฐาน ปี 2554 - 2559 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ย 21,200 คน
ต่อปี คิดเป็น 32.6 ต่อประชากรแสนคน หรือวันละ 60 คนต่อวัน มีผู้บาดเจ็บนอนรักษาในโรงพยาบาล ประมาณ 
200,000 คนต่อปี และผู้พิการอีกปีละ 9,000 คน และแนวโน้มของปัญหายังอยู่ในอัตราที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งไม่เกิน 10 ต่อประชากรแสนคน แนวโน้มของปัญหาอุบัติเหตุทางถนนยังคงทรงตัวไม่
ลดลง ประกอบกับจำนวนยานพาหนะและการสัญจรเพิ่มขึ ้นตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การบังคับใช้
กฎหมายยังมีข้อจำกัดทั้งด้านกำลังคนและการใช้เทคโนโลยี การดำเนินการในระดับพื้นที่ระดับชุมชน บุคคล ยังมี
น้อย ประชาชนและชุมชนยังไม่ตระหนัก 

 ประเทศไทยมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานอุบัติเหตุทางถนน คือ การลดอัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนให้ได้ไม่เกิน 10 คนต่อประชากรแสนคน ภายใน พ.ศ.2563 โดยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้
กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานอุบัติเหตุทางถนน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ และสอดคล้องเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) โดยหนึ่งในเปา้หมายของ SDGs เป้าหมาย
ที่ 3 คือ การสร้างหลักประกันว่า คนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย 
 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัทกลางคุ ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้พัฒนาการบูรการข้อมูลการตาย 3 ฐาน ในปี 2554 – 2559 พบว่า อัตราการเสียชีวิต
เพิ่มขึ้นเป็น 34.3 ต่อแสนประชากร ในปี 2554 และเป็น 33.5 ต่อแสนประชากร ในปี 2559 และได้เสนอต่อคณะ
กรรมนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ให้เป็นฐานข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนนของ
ประเทศ และมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ปรับฐานข้อมูลการตายและกำหนดเป้าหมายของประเทศ และเสนอให้อยู่ในแผนมีบทความปลอดภัยทางถนนของ
ประเทศ โดยเป้าหมายในระดับประเทศ กำหนดให้ลดอัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 16.4 ต่อประชากร
แสนคน ภายในปี 2565 (ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 2561- 2565) 
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 ดังนั้นมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนประกอบด้วย มาตรการการบริหารจัดการข้อมูลและการสอบสวน
อุบัติเหตุได้แก่การบริหารจัดการข้อมูลและบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน (ตำรวจ บริษัทกลาง และสาธารณสุขการจัดการ
และวิเคราะห์ข้อมูลจุดเสี่ยง/จุดอันตราย และ มาตรการชุมชน/ด านชุมชน รวมทั้งมาตรการองค์กร ซึ ่งการ
ดำเนินงานควรมีการนำเข้าข้อมูลจากหลายแหล่งมาใช้ประโยชนในการวางแผน และกำกับติดตามการดำเนินงาน
ต่อไป 

แนวทางการวิเคราะห์  
 ใช้ข้อมูลเฝ้าระวังโรคอุบัติเหตุจราจรทางถนนระหว่างปี พ.ศ. 2553-2560 จำแนกตามมิติต่างๆ ดังนี ้
  มิติ 1 ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants) 

• ข้อมูลปริมาณรถที่จดทะเบียน จากฐานข้อมูลรถจดทะเบียน 

• ข้อมูลอำเภอเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ (กรมควบคุมโรค) จากสำนักโรคไม่ติดต่อ 

  มิติ 2 ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง (Risk factor & Behavioral risk) 
• ข้อมูล10 รสขม (1ร. 2ส. 3ข. 4ม.) จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

  มิติ 3 การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program response) 
• นโยบายการดำเนินงานของอำเภอ จากสำนักนายกรัฐมนตรี 
• แผนงานด้านการลดอุบัติเหตุทางถนนของอำเภอ จากสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (พชอ.) 
• มาตรการ 4X4 ของกระทรวงสาธารณสุข จากสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ที่เกี่ยวข้องคือ 

สำนัก NCD สำนักระบาด กรมการแพทย์ สพฉ. สธฉ.) 
• การดำเนินงาน D-RTI (กรมควบคุมโรค) จากสำนักโรคไม่ติดต่อ 

• นโยบาย ศปถ.อำเภอ (ระเบียบจาก สำนักนายกรัฐมนตรี) จากสำนักนายกรัฐมนตรี 
  มิติ 4 การเจ็บป่วยและเสียชีวิต (Morbidity/Mortality) 

• ข้อมูลการตาย จากข้อมูลผู ้ประสบอุบัติเหตุ 3 ฐานข้อมูลหลัก ได้ แก่ กระทรวงสาธารณสุข,
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 

• ข้อมูลจำนวนผู้บาดเจ็บ จาก 43 แฟ้มและ IS Online 

• ข้อมูลจำนวนครั้งอุบัติเหตุ จาก 43 แฟ้มและ IS Online 

• อัตราการบาดเจ็บ จาก 43 แฟ้มและ IS Online 

• อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนปี พ.ศ. 2560-2561 จากข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุ 3 ฐาน ข้อมูล
หลกั ไดแ้ก่ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 

  มิติ 5 เหตุการณ์ผิดปกติและการระบาด 

• ข้อมูลรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน จากเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ DCIR การสอบสวนการ
บาดเจ็บเชิงลึกของสำนักระบาดวิทยาและของ สคร.9 

• ข้อมูลเหตุการณ์ผิดปกติจากการเกิดอุบัติเหตุจราจรซึ่งมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากรายงาน SAT 
สคร.9 ,บริษัทกลาง THAIRSC, EOC.MOPH., สสจ. ทีม JIT สคร.9 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทีส่ำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเฝ้าระวัง 5 มิติ โรค อุบัติเหตุจราจรทางถนน 

risk Prevention Health outcome 
Determinant Behaviors Program response Morbidity/Mortality Event-based 

- ข้อมูลปริมาณ
รถที่จดทะเบียน 
- ข้อมูลอำเภอ
เสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 10 รสขม (1ร. 2ส. 3
ข. 4ม.)  
1 ร คือ ข้อหา ขับรถ
เร็วเกินอัตราที่
กฎหมายกำหนด 
2 ส คือ ข้อหา ขับรถ
ย้อนศร และ ฝ่าฝืน
สัญญาณไฟจราจร 
3 ข คือ ข้อหา ขับขี่
โดยไม่มีใบอนุญาต ไม่
คาดเข็มขัดนิรภัยขณะ
ขับขี่ และ แซงในที่คับ
ขัน 
4 ม คือ ข้อหา เมา
แล้วขับ ไม่สวมหมวก
นิรภัย 
รถจักรยานยนต์
(มอเตอร์ไซค์)ไม่
ปลอดภัย และ 
ใช้โทรศัพท์มือถือขณะ
ขับรถ 

1. นโยบายการดำเนินงาน
ของอำเภอ  
2.แผนงานด้านการลด
อุบัติเหตุทางถนนของ
อำเภอ  
๓.มาตรการ 4X4 ของ
กระทรวงสาธารณสุข 
4. การดำเนินงาน D-RTI 
(กรมควบคุมโรค) 
5. นโยบาย ศปถ.อำเภอ 
(ระเบียบจากสำนัก
นายกรัฐมนตรี) 

1. ข้อมูลการตาย  
2. ข้อมูลจำนวนผู้บาดเจ็บ  
3.ข้อมูลจำนวนครั้งอุบัติเหตุ  
4. อัตราการบาดเจ็บ  
5.อัตราตายจากอุบัติเหตุ
ทางถนนปี พ.ศ. 2560-
2561 

1.รายงานการ
สอบสวน
อุบัติเหตุทางถนน  
2.เหตุการณ์
ผิดปกติจากการ
เกิดอุบัติเหตุ
จราจรซ่ึงมี
ผู้บาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต (ถ้ามี) 

ผลการวิเคราะห์ 
1. ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants) 
 จากข้อมูลเปรียบเทียบรถที่จดทะเบียน ปี 2555 และ ปี 2556 เขตสุขภาพที่ 9 ลดลงอย่างมากคือ 10,837 
คัน ขณะที่รถที่จดทะเบียน ปี 2560 และ ปี 2561 เพิ่มขึ้นเพียง 238 คัน เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบว่า จังหวัด
ชัยภูมิมีจำนวนรถเพิ่มขึ้นสูงสุด เพิ่มขึ้นจำนวน 1,572 คัน เพียงจังหวัดเดียว ส่วนจังหวัดอื่นๆ มีจำนวนลดลงในปี 
2556 และจังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนรถเพิ่มข้ึนสูงสุด เพิ่มข้ึนจำนวน 4,468 คัน เพียงจังหวัดเดียว ส่วนจังหวัด
อื่นๆมีจำนวนลดลงในปี 2561 โดยเมื่อเทียบกันระหว่างปี 2555 กับ 2556 และ ปี 2560 กับ 2561 มีแนวโน้มเฉลี่ย
ของจำนวนรถที่จดทะเบียนลดลงอย่างมาก ลดลงเฉลี่ยประมาณ 51,890 คัน การกำหนดพื้นที่เสี่ยง ในปี 2562 
กำหนดพื้นที่เสี่ยงในระดับอำเภอ โดยใช้ข้อมูลการเสียชีวิตจากมรณบัตร และข้อมูลการบาดเจ็บจากโรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีอำเภอเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) จำนวน 159 อำเภอ และอำเภอเสี่ยงสูง (สีส้ม) 124 
อำเภอ รวมทั้งหมด 283 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 32 ของอำเภอทั้งหมดในประเทศ แต่ครอบคลุมการตายร้อยละ 81 
และครอบคลุมการบาดเจ็บร้อยละ 65 ซึ่งแหล่งข้อมูล การเสียชีวิตจากมรณบัตรปี 2557-2559 ข้อมูลการบาดเจ็บ
จากระบบรายงานแฟ้มสุขภาพ (43 แฟ้ม) โดยอำเภอเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) หมายถึง กลุ่มอำเภอที่มีจำนวนผู้เสียชีวิต
และผู้บาดเจ็บอยู่ในกลุม่รอ้ยละ 25 อันดับแรกของอำเภอทั้งหมด ในส่วนอำเภอเสี่ยงสูง (สีส้ม) หมายถึง กลุ่มอำเภอ
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ที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บ อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในกลุ่มร้อยละ 25 อันดับแรกของอำเภอทั้งหมด ในพื้นที่
เขตสุขภาพที่ 9 พบว่า มีอำเภอเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) จำนวน 18 อำเภอ และอำเภอเสี่ยงสูง (สีส้ม) 12 อำเภอ รวม
ทั้งหมด 30 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 34 ของอำเภอทั้งหมดในเขตสุขภาพที่ 9 โดยจังหวัดที่มีอัตราของอำเภอเสี่ยง (สี
แดงและสีส้ม) มากที่สุดคือ จ.บุรีรัมย์ ร้อยละ 39.13 (9 อำเภอ) รองลงมาคือ จ.นครราชสีมา ร้อยละ 34.28 (11 
อำเภอ), จ.ชัยภูมิ ร้อยละ 31.25 (5 อำเภอ) และ จ.สุรินทร์ ร้อยละ 29.41 (5 อำเภอ) ตามลำดับ ซึ่งรายละเอียด
แยกเป็นจังหวัด ในตารางที่ 3 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการจดทะเบียนรถ ปี 2555 และปี 2556  ป ี2560 และปี 2561 
จังหวัด ปี 2555 ปี 2556 เพ่ิม/ลด ปี 2560 ปี 2561 เพ่ิม/ลด 

นครราชสีมา 109,315 102,649 -6,666 76,364 80,832 4,468 
ชัยภูมิ 26,612 28,184 1,572 24,687 23,105 -1,582 
บุรรีัมย ์ 50,723 47,180 -3,543 39,685 38,385 -1,300 
สุรินทร ์ 48,419 46,219 -2,200 36,906 35,558 -1,348 
เขต 9 235,069 224,232 -10,837 177,642 177,880 238 

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 

ตารางที่ 3 รายช่ืออำเภอเสี่ยงสูงมากและอำเภอเสี่ยงสงู เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2562 
เขตสุขภาพ จังหวัด ลำดับ อำเภอ ระดับความเสี่ยง 

9 

ชัยภูมิ 

1 แก้งคร้อ อำเภอเสี่ยงสูง 
2 จัตุรสั อำเภอเสี่ยงสูง 
3 ภูเขียว อำเภอเสี่ยงสูงมาก 
4 เมืองชัยภูม ิ อำเภอเสี่ยงสูงมาก 
5 หนองบัวแดง อำเภอเสี่ยงสูงมาก 

นครราชสีมา 

6 ครบุร ี อำเภอเสี่ยงสูงมาก 
7 โชคชัย อำเภอเสี่ยงสูง 
8 ด่านขุนทด อำเภอเสี่ยงสูงมาก 
9 โนนสูง อำเภอเสี่ยงสูงมาก 
10 บัวใหญ ่ อำเภอเสี่ยงสูง 
11 ปักธงชัย อำเภอเสี่ยงสูงมาก 
12 ปากช่อง อำเภอเสี่ยงสูงมาก 
13 พิมาย อำเภอเสี่ยงสูง 
14 เมืองนครราชสีมา อำเภอเสี่ยงสูงมาก 
15 สีค้ิว อำเภอเสี่ยงสูงมาก 
16 สูงเนิน อำเภอเสี่ยงสูงมาก 

บุรรีัมย ์
17 กระสัง อำเภอเสี่ยงสูง 
18 นางรอง อำเภอเสี่ยงสูงมาก 
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เขตสุขภาพ จังหวัด ลำดับ อำเภอ ระดับความเสี่ยง 
19 บ้านกรวด อำเภอเสี่ยงสูง 
20 ประโคนชัย อำเภอเสี่ยงสูงมาก 
21 เมืองบุรรีัมย ์ อำเภอเสี่ยงสูงมาก 
22 ละหานทราย อำเภอเสี่ยงสูง 
23 ลำปลายมาศ อำเภอเสี่ยงสูง 
24 สตึก อำเภอเสี่ยงสูง 
25 หนองกี ่ อำเภอเสี่ยงสูงมาก 

สุรินทร ์

26 ท่าตูม อำเภอเสี่ยงสูง 
27 ปราสาท อำเภอเสี่ยงสูงมาก 
28 เมืองสรุินทร ์ อำเภอเสี่ยงสูงมาก 
29 ศีขรภูมิ อำเภอเสี่ยงสูง 
30 สังขะ อำเภอเสี่ยงสูงมาก 

หมายเหตุ: 1) แหล่งข้อมูล การเสียชีวิตจากมรณบัตรปี 2557-2559 ข้อมูลการบาดเจ็บจากระบบรายงานแฟ้มสุขภาพ (43 แฟ้ม)  
2) อำเภอเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) หมายถึง กลุ่มอำเภอที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอยู่ในกลุ่มร้อยละ 25 อันดับแรก

ของอำเภอทั้งหมด 
3) อำเภอเสี่ยงสูง (สีส้ม) หมายถึง กลุ่มอำเภอที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บ อย่างใดอย่างหน่ึงอยู่ในกลุ่มร้อยละ 25 

อันดับแรกของอำเภอทั้งหมด 

2. ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง (Risk factor & Behavioral risk) 
 ปัจจัยเสี่ยงจากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน พบว่าพฤติกรรมเสี่ยงจากการรายงานผลการจับกุม
และการบังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลัก (10 รสขม) จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภาค 3 นครราชสีมา 
พฤติกรรมที่พบอัตราการเพิ่มขึ้นจากปี 2560 มากที่สุดคือ ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ +20.32 รองลงมาคือ ไม่มี
ใบขับขี่ ร้อยละ +13.24, ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ +12.11, เมาแล้วขับ ร้อยละ +7.65, ใช้
โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ร้อยละ +3.87, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ +2.25 และฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ร้อยละ 
+0.42 ตามลำดับ ในส่วนพฤติกรรมที่พบอัตราการลดลงจากปี 2560 มากที่สุดคือ ขับรถย้อนศร ร้อยละ -13.32 
รองลงมาคือ รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย ร้อยละ -5.67 และแซงในที่ขับขัน ร้อยละ -2.26 ตามลำดับ  
 จากข้อมูลมรณบัตรปี 2561 กลุ่มอายุที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 15 -19 ปี
รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 20-24 ปี รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่มีจำนวนการเสียชีวิตมากที่สุดร้อยละ 66 จากข้อมูล
เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาได้บ่งชี้มาตลอดว่า 3 ใน 4 ของการบาดเจ็บรุนแรงเกิดจากรถจักรยานยนต์ ในปี พ.ศ. 
2561 มีรายงานรถจักรยานยนต์จดทะเบียนสะสม 20 ,887,785 คัน และรถจักรยานยนต์สาธารณะ จำนวน 
190,152 คัน รวมมีรถจักรยานยนต์ 21,077,937 คัน จากข้อมูลการเสียชีวิตในฐานข้อมูลมรณบัตร พบว่า มี
ผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ 4,639 รายคัน (ร้อยละ 67.6) เกิดอุบัติเหตุจำนวน 20,674 คัน (อัตรา 10.8 ต่อหมื่น
คัน) จากการทบทวนข้อมูลการสวมหมวกนิรภัยในประเทศไทย พบว่า การสวมหมวกนิรภัยสามารถช่วยลดโอกาส
การเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึงร้อยละ 43 สำหรับผู้ขับขี่ และร้อยละ 58 สำหรับผู้โดยสาร 
แสดงให้เห็นว่า หากผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุมีการสวมหมวกนิรภัย จะมีส่วนช่วยให้การบาดเจ็บและ
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เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมีจำนวนลดลง รายงานผลสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของ
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 พบว่า ทั้งประเทศมีอัตราการสวมหมวกนิรภัย ผู้ขับข่ีร้อยละ 51 
ผู้โดยสารร้อยละ 20 (Global status report on road safety, 2018) และการสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มวัยรุ่นคิด
เป็นอัตราการสวมค่อนข้างน้อย โดยกลุ่มวัยรุ่นมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยรวมผูขั้บข่ีและผูโ้ดยสารต่ำกว่ากลุ่มผูใ้หญ่ 
คือ ร้อยละ 26 และ 47 ตามลำดับ ในเขตสุขภาพที่ 9 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดเกิดจากรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 
71.89 รองลงมาคือ ขับขี ่รถจักรยานยนต์ล้มเองหรือไม่มีคู ่กรณี ร้อยละ 10.11 และรถปิคอัพ ร้อยละ 4.61 
ตามลำดับ และยังพบว่าการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ จำนวน 278 ราย (อัตรา 4.12 ต่อประชากรแสนคน) 

3. การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program response)  
เป้าหมายการลดอัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 16.4 ต่อประชากรแสนคน ภายในปี 2565 (ตามร่าง

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 2561-2565) และในปี 2562 ลดอัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 23.2 
ต่อประชากรแสนคน 

มาตรการระดบัประเทศ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานป้องกันอบุัติเหตุทางถนน 
ใน 4 มาตรการหลัก เรียกว่า มาตรการ 4 X 4 โดยมี 4 มาตรการหลกั ดังนี้  

 1) มาตรการการบรหิารจัดการ  
 2) มาตรการการจัดการข้อมูล  
 3) มาตรการการป้องกัน  
 4) มาตรการการรักษา 
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 การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ (District Road Traffic Injury :  
D-RTI) หมายถึง การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ โดยเกิดจากร่วมกันเลือก
ประเด็นปัญหาของอำเภอ ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เชื่อมโยงกับศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ (ศปถ.อำเภอ) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถ่ิน 
(ศปถ.อปท.) ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลและประเด็นปัญหา เพื่อไปสู่มาตรการ
ป้องกัน พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผล 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561–2564 ตามที่คณะกรรมการ 
นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (คณะกรรมการ นปถ.) ซึ ่งมีสาระสำคัญของเรื ่องให้
คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561–2564 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน เช่น  
  1) การเพิ่มขีดความสามารถองค์กรการบริหารความปลอดภัยทางถนน  
  2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล  
  3) การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย  
  4) เพิ่มสัดส่วนงบประมาณ ทรัพยากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน เช่น  
  1) สร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเยาวชน/ในสังคม  
  2) ส่งเสริมให้เกิดผู้ขับข่ีคุณภาพ  
  3) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัจจัยเสี่ยงหลักที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเทศไทยขนส่งทางถนนปลอดภัย 4.0 เช่น  
  1) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ  
  2) ยกระดับถนนที่ปลอดภัย  
  3) ส่งเสริมการเดินทางเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัยส่งเสรมิความมีสว่นร่วมเพือ่ลดอบุัติเหตุทางถนนจากทุกภาคส่วน
และได้กำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2560–2564 จากอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรหนึ่งแสนคน เป็น 30, 
27, 24, 21, 18 คน ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในระยะเวลา 20 ปี (ปี 2561–2580) 
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาว และให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติในระยะเวลา 20 ปีสร้างให้เกิดความปลอดภัยทางถนนอย่างยั ่งยืน ซึ ่งคณะกรรมการศูนย์
อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติได้มีมติ
เห็นชอบแผนแม่บทฯ พ.ศ. 2560–2563 โดยให้ปรับเป็นแผนแม่บทฯ พ.ศ. 2561–2564 เพื ่อให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
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4. การเจ็บป่วยและเสียชีวิต (Morbidity/Mortality) 
 ข้อมูลจากบริษัทกลางผู้ประสบภัยจากรถ เขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มกราคม 2562 
พบผู้เสียชีวิต 970 ราย บาดเจ็บ 26,833 ราย เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บปี 2560 กับปี 2561 
ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่า เขตสุขภาพที่ 9 มีแนวโน้มลดลงของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตลดลง ร้อยละ 12.04 และ
ผู้เสียชีวิตลดลง ร้อยละ 2.41 ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ข้อมูลจำนวนการบาดเจบ็และเสียชีวิต เปรียบเทยีบระหว่าง ปี 2560 และ ปี 2561  

จังหวัด 
ปี 2560 ปี 2561 ร้อยละการเปรียบเทียบ 

บาดเจ็บ เสียชีวิต บาดเจ็บ เสียชีวิต บาดเจ็บ+เสียชีวิต เสียชีวิต 
นครราชสีมา 12,285 378 10,526 361 - 14.03 - 4.50 

ชัยภูมิ 3,258 127 2,812 108 - 13.74 - 14.96 
บุรรีัมย ์ 5,649 199 4,935 187 - 12.41 - 6.03 
สุรินทร ์ 4,714 145 4,280 157 - 8.68 + 8.28 
เขต 9 30,620 994 26,833 970 - 12.05 - 2.41 

ที่มา : บริษัทกลาง ณ วันที่ 30 มกราคม 2562 

 สถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนข้อมูลจากระบบบูรณาการข้อมูลการตายจาก
อุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) ในภาพรวมเขตสุขภาพที่ 9 มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในปี 2560 และ 2561 อัตราการเสียชีวิต
จากการจราจรทางถนน เขตสุขภาพที่ 9 ของปี 2561 เท่ากับ 29.6 ต่อประชากรแสนคน (2,014 คน) ค่าเป้าหมาย
ไม่เกิน 23.2 ต่อประชากรแสนคน (1,567 คน) ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ อัตราการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนสูงสุด คือ 
จังหวัดนครราชสีมา 37.1 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ จังหวัด บุรีรัมย์ 26.6 ต่อแสนประชากร ชัยภูมิ 24.4 ต่อ
แสนประชากร และสุรินทร์ 24.2 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 อัตราการเสียชีวิตจากจราจรทางถนนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ปี พ.ศ. 2557-2561 

จังหวัด 
อัตราการเสียชีวิต ปี 2557-2561 (ต่อแสนประชากร) 

2557 2558 2559 2560 2561 
นครราชสีมา 34.8 35.5 36.6 36.0 37.1 
ชัยภูมิ 20.6 17.1 23.7 24.0 24.4 
บุรรีัมย ์ 28.7 23.5 29.0 31.3 26.6 
สุรินทร ์ 26.7 27.7 29.9 27.5 24.2 
เขตสุขภาพที่ 9 29.3 28.0 31.2 31.1 29.6 
เป้าหมายประเทศ 32.0 30.7 33.5 29.4 25.4 

ที่มา : ระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) , สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ; ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2562) 
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 เขตสุขภาพที่ 9 มีแนวโน้มอัตราการบาดเจ็บด้วยอุบัติเหตุทางถนนสูงข้ึนทุกจังหวัด จังหวัดที่มีอัตราบาดเจ็บ
สูงข้ึนอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 5 ปี ได้แก่ จ.บุรีรัมย์ โดยในปี 2557 อัตราบาดเจ็บ 270.1 ต่อแสนประชากร จนถึงปี 
2561 อัตราบาดเจ็บ 401.8 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ จ.สุรินทร์ โดยในปี 2557 อัตราบาดเจ็บ 265.9 จนถึงปี 
2561 อัตราบาดเจ็บ 395.8 ต่อแสนประชากร รายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 อัตราการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ปี พ.ศ. 2557-2561 

จังหวัด 
อัตราการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ปี 2557-2561 (ต่อแสนประชากร) 
2557 2558 2559 2560 2561 

นครราชสีมา 400.3 459.4 467.5 523.2 525.6 
ชัยภูมิ 227.2 259.3 278.2 315.0 344.7 
บุรรีัมย ์ 270.1 320.1 369.7 393.4 401.8 
สุรินทร ์ 265.9 299.3 331.7 379.7 395.8 
เขตสุขภาพที่ 9 312.6 359.8 384.5 427.9 439.2 

ที่มา : บริษัทกลางผู้ประสบภัยจากรถ ; ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562) 

 เขตสุขภาพที่ 9 มีแนวโน้มจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงขึ ้นทุกจังหวัด จังหวัดที ่มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ จ.ชัยภูมิ มีอัตราการเพิ่มขึ้นจากปี 2557-2561 ร้อยละ 49.91 รองลงมาคือ จ.
บุรีรัมย์ ร้อยละ 49.58, จ.สุรินทร์ ร้อยละ 47.80 และ จ.นครราชสีมา ร้อยละ 32.32 ตามลำดับ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 จำนวนครั้งการเกิดอุบัตเิหตุทางถนน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ปี พ.ศ. 2557-2561 

จังหวัด 
จำนวนครั้งการเกิดอุบัตเิหตุทางถนน ปี 2557-2561 (ครั้ง) 

2557 2558 2559 2560 2561 
นครราชสีมา 9,385 10,634 10,948 12,219 12,418 
ชัยภูมิ 2,306 2,613 2,850 3,172 3,457 
บุรรีัมย ์ 3,709 4,440 5,111 5,491 5,548 
สุรินทร ์ 3,360 3,677 4,126 4,661 4,966 
เขตสุขภาพที่ 9 18,760 21,364 23,035 25,543 26,389 

ที่มา : บริษัทกลางผู้ประสบภัยจากรถ ; ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562) 
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 เขตสุขภาพที่ 9 มีแนวโน้มดัชนีความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 8.21 ปี 2561 
ร้อยละ 7.63 จังหวัดที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุดคือ จ.สุรินทร์ มีอัตราการลดลงจากปี 2557 -2561 
ร้อยละ 38.83 รองลงมาคือ จ.บุรีรัมย์ ร้อยละ 37.34, จ.ชัยภูมิ ร้อยละ 20.79 และ จ.นครราชสีมา ร้อยละ 18.63 
ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 ดัชนีความรุนแรงจากอุบัตเิหตทุางถนน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ปี พ.ศ. 2557-2561 

จังหวัด 
ดัชนีความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2557-2561 (ร้อยละ) 

2557 2558 2559 2560 2561 
นครราชสีมา 9.66 8.74 8.78 7.73 7.86 
ชัยภูมิ 10.15 7.42 9.44 8.61 8.04 
บุรรีัมย ์ 12.16 8.33 8.96 9.03 7.62 
สุรินทร ์ 11.10 10.47 10.08 8.22 6.79 
เขตสุขภาพที่ 9 10.47 8.79 9.13 8.21 7.63 
ระดับประเทศ 10.60 9.00 9.96 10.20 8.07 

ที่มา : บริษัทกลางผู้ประสบภัยจากรถ ; ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562) 

5. เหตุการณผ์ิดปกติและการระบาด 
 จากการตรวจจับการเกิดอุบัติเหตุที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนระดับเขตของทีมตระหนักรู้สถานการณ์ สคร.9 
นครราชสีมา ในปี 2561 พบเหตุการณ์ที ่เข้าเกณฑ์การสอบสวนการบาดเจ็บเชิงลึกของสำนักระบาดวิทยา 
ดำเนินการสอบสวนจำนวน 8 เหตุการณ์ จังหวัดนครราชสีมา 7 เหตุการณ์ และจังหวัดบุรีรัมย์ 1 เหตุการณ์ สาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุที่ได้จากการสอบสวนเชิงลึกส่วนใหญ่เกิดจาการพฤติกรรมการขับข่ีรถด้วยความเร็วเกินกำหนด 
พนักงานขับรถพักผ่อนไม่เพียงพอ และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (ผู้โดยสารรถประจำทาง) ในส่วนสภาพแวดล้อมคือแสง
สว่างไม่เพียงพอ สภาพถนน และไม่คุ้นชินกับทาง ซึ่งประเด็นหลักในการเกิดอุบัติเหตุใหญ่คือส่วนใหญ่เป็นรถ
โดยสารประจำทาง รถทัวร์โดยสารทัศนศึกษา และรถตู้โดยสาร ในพื้นที่เชิงเขาเป็นส่วนใหญ่ รายละเอียดแต่ละราย
ดังนี้คือ 
  1) วันที่ 21 มีนาคม 2561 รถทัวร์นักท่องเที่ยวจาก ต.หลบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ หมายเลข
ทะเบียน 30-0161 กาฬสินธ์ุ ไปท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีกำลังเดินทางกลับ เสียหลักข้ามเกาะกลางถนนชนเพิงพัก
ของชาวบ้านข้างทาง ทำให้พลิกคว่ำ บริเวณทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังน้ำเขียว – ดอนขวาง ช่วง กม. 242 + 
000 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาเบื้องต้น มีผู้เสียชีวิต จำนวน 15 ราย และผู้บาดเจ็บ 
ประมาณ 30 ราย 
  2) วันเกิดเหตุ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลาประมาณ 20.41 น. สถานที่เกิดเหตุ ถนนมิตรภาพ (หน้า
ร้านจันทร์ฉาย) บ้านบุใหญ่ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง สภาพอากาศ ฝนตก 
ลักษณะเหตุ อุบัติเหตุ รถทัวร์บ.นครชัย สายโคราช-กรุงเทพชนกับรถยนต์หลายคัน ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 
9 คัน คือ 1.รถทัวร์ ยี่ห้อ เบนซ์ รุ่น - สี ขาว ทะเบียน xx-xxxx นครราชสีมา 2.รถรถเทรลเลอร ์ยี่ห้อ SCANIA สีขาว 
หัวพ่วงทะเบียน xx-xxxx นครปฐม ท้ายพ่วง ไม่ทราบทะเบียน 3.รถกระบะ ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น ดีแม็กซ์สี ขาว ทะเบียน 
xxx-xxxx กรุงเทพมหานคร และรถบรรทุกหกล้ออีก 6 คัน ไม่ทราบทะเบยีน ความรุนแรง ส่งผลให้มผีู้เสียชีวิต 1 ราย 



137 
 

การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังโรค 5 กลุ่มโรค 5 มิติ เขตสุขภาพท่ี 9 นครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562 

(หญิง) และบาดเจ็บ 15 ราย (ชาย 4 ราย หญิง 11 ราย) (admit หญิง 3 ราย ที่เหลือกลับบ้าน) รายชื่อผู้เสียชีวิต  
1.หญิงไม่ทราบชื่อ เป็นหญิงสาวพนักงานต้อนรับบนรถโดยสาร สภาพศพกระเด็นออกมานอกรถเสียชีวิตคาที่ 
รายชื่อผู้บาดเจ็บ รพ.สูงเนิน (ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากับรถทัวร์) ข้อสันนิษฐานเบื้องต้น ฝนตกถนนลื่น รถทัวร์
โดยสารได้รับผู้โดยสารจาก บขส.นครราชสีมา จำนวน 35 คน ไปส่งปลายทางกรุงเทพฯ เมื่อว่ิงมาถึงที่เกิดเหตุคาด
ว่ารถโดยสารที่ขับมาด้วยความเร็ว และสภาพถนนลื่น จึงทำให้รถโดยสารเกิดเสียหลักพุ่งข้ามเลนไปชนประสานงา
กับรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ ที่ว่ิงมาคนละฝั่งถนน จนทำให้มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตดังกล่าว 
  3) วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สถานที่เกิดเหตุ: บริเวณที่กลบัรถเยื้องโรงน้ำแข็งกิจวารี ต.มะเกลอืใหม ่อ.สงู
เนิน จ.นครราชสีมา เกิดอุบัติเหตุรถตู้จำนวน 3 คัน รถกระบะ 1 คัน และรถบรรทุกน้ำมัน 1 คัน ส่งผลให้มีผูเ้สยีชีวิต 
6 ราย (ชาย 4 ราย หญิง 2 ราย) และบาดเจ็บ 9 ราย (ชาย 4 ราย หญิง 5 ราย) บริเวณที่กลับรถ สภาพอากาศปกติ 
และเป็นเวลากลางคืน ความรุนแรงมีผู้เสียชีวิต 6 ราย จำแนกเป็นเพศชาย 4 ราย เพศหญิง 2 ราย ผู้บาดเจ็บ 9 ราย 
จำแนกเป็นเพศชาย 4 ราย เพศหญิง 5 ราย 
  4) วันที่ 4 กันยายน2561 เวลา 10.45 น. กรณีรถตู้ รถเก๋ง เฉี่ยวชนกับรถบรรทุกน้ำมัน 18 ล้อ บริเวณ
ถนนมิตรภาพ กม.ที่ 108 หน้าโรงน้ำแข็งกิจวารีมะเกลือใหม ่อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจบ็ 15 
ราย (admit 2 ราย,D/C 13 ราย) นำส่งรักษา รพ.สูงเนิน 
  5) วันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 01.01 น. รถโดยสารประจำทางชนแท่นปูนกับรถปิคอัพ บาดเจ็บ 25 
ราย เสียชีวิต 1 ราย (เพศหญิง) บริเวณสวนท้าวสุรนารี ขาเข้านครราชสีมา ตำบลหนองสาหร่ าย อำเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเกิดเหตุการณ์ข้ึนจริง เป็นรถโดยสารประทาง กรุงเทพมหานคร-
พนมไพร เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร เวลา 19.30 น. ซึ่งผู้โดยสารให้ข้อมูลว่าเมื่อเวลาประมาณ 21.40 น. 
ลักษณะถนนเป็นทางลงเนินการขับรถเริ่มส่ายไปมา และเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุจึงเสียหลักชนแท่นปูนข้างทางกับรถ
กระบะ และเสาตม.ทางยกระดับมอเตอร์เวย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ-ปากช่อง และหน่วยกู้ภัยสว่างวิชชาปากช่องจึงได้
เข้าให้การช่วยเหลือในพื้นที่ พบผู้บาดเจ็บทั้งหมด 25 ราย เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย โดยผู้บาดเจ็บได้ส่งไปรักษา
ที่รพ.ปากช่องนานา 19 ราย (เหลือง 4 ราย เขียว 16 ราย) ส่งรักษารพ.กรุงเทพ-ปากช่อง 6 ราย (เหลือง 2 ราย 
เขียว4 ราย) สภาพรถโดยสารประจำทาง ส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายบริเวณด้านหน้า ซึ่งเป็นบริเวณที่พบผู้เสียชิต
ติดอยู่ในซากรถ สภาพเบาะที่นั่งผู้โดยสารกระจัดกระจาย 
  6) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.19 น. พบอุบัติเหตุรถทัวร์ 2 ช้ัน ลงข้างทาง บริเวณทางข้ึน
เนินกลางดง กม.37 พญาเย็น อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นรถทัวร์คณะกฐินเดินทางมาจากจังหวัด
เพชรบุรี จะไปอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จากการสอบถามเบื้องต้นรถตกไหล่ทางเนื่องจากบริเวณนั้น
เป็นจุดข้ึนเนิน เบรกไม่อยู่ มีผู้บาดเจ็บจำนวน 20 ราย จำแนกเป็นบาดเจ็บเล็กน้อย 18 ราย บาดเจ็บปานกลาง 2 
ราย ผู้บาดเจ็บทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีทีมกู้ชีพเทศสีมามงคล
และทีมกู้ชีพกลางดง เข้าไปช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ 
  7) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.19 น. พบอุบัติเหตุรถตู้ชนกับรถกระบะ ที่ถนนสายชัย
บาดาล-ด่านขุนทด มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย รถตู้โดยสาร ออกเดินทางบ้านในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม จะไปเยี่ยมทหารใหม่ที่ค่ายจังหวัดลพบุรี จอดรับญาติที่บ้านห้วยบง แล้วออกเดินทางต่อ ถึงจุด
เกิดเหตุ หน้าโรงเรียนห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด มีรถกระบะเสียหลักข้ามเลนชนรถตู้โดยสารทำให้เสยี
หลักพลิกคว่ำ ณ จุดเกิดเหตุพบรถตู้โตโยต้า คอมมูเตอร์ สีเขียว ทะเบียน ฮก 3415 กรุงเทพมหานคร พลิกคว่ำข้าง
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ทางขาเข้าลพบุรี สภาพพังยับเยิน เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างตัดซากรถช่วยเหลือคนที่ติดภายใน โดยมี
ผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 2 ราย ได้แก่ ชายไทยไม่ทราบช่ือ อายุประมาณ 50 ปี คาดว่าจะเป็นผู้ขับรถตู้ และนางดาวน้อย 
ยอดสนิท อายุ 55 ปี และมีผู้บาดเจ็บจำนวน 11 ราย ฝั่งตรงข้าม ขาเข้านครราชสีมา พบรถกระบะ ยี่ห้อฟอร์ด เรน
เจอร์ สีดำ ทะเบียน ยก 7247 นครราชสีมา สภาพด้านหน้าพังยับเยิน มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย จึงได้ลำเลียงผู้บาดเจ็บ
และผู้เสียชีวิต ส่งโรงพยาบาลด่านขุนทด จำนวน 5 ราย และส่งผู้บาดเจ็บสาหัสหนัก ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา จำนวน 7 ราย จากการสอบสวนเบื้องต้น สันนิษฐานว่า รถตู้คันดังกล่าว วิ่งมุ่งหน้าไปทาง
ลพบุรี ส่วนรถกระบะว่ิงสวนทางมา ซึ่งที่เกิดเหตุเป็นทางลาดชัน รถทั้งสองคันคงจะว่ิงด้วยความเร็ว และเนื่องจาก
ความมืด หรือรถคันใดเสียหลักจึงพุ่งเข้าชนด้านขวาของแต่ละคันอย่างจัง ทำให้รถทั้งสองคันพลิกคว่ำลงข้างทางคน
ละฝั่งถนน จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว มาตรการที่ได้ดำเนินการ ทีมกู้ชีพ 31 นครราชสีมา และ
ทีมกู้ชีพ โรงพยาบาลด่านขุนทด ได้เข้าให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลในพื้นที่ และส่งต่อผู้บาดเจ็บที่ โรงพยาบาล
ด่านขุนทด จำนวน 5 ราย และส่งต่อ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 7 ราย ผลการประเมินความเสี่ยง
เบื้องต้น ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ถนนด่านขุนทด-ชัยบาดาล หน้าโรงเรียนห้วยบง ถนน 2 
ช่องจราจร มีเส้นแบ่งช่องจราจร ลักษณะลงเนิน ช่วงเวลาเกิดเหตุ เวลากลางคืน ไม่มีแสงสว่างเพียงพอ  
  8) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 มีอุบัติเหตุหมู่บริเวณทางขึ้นเขาพนมรุ้ง ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ โดยผลการ
สอบสวนเบื้องต้นพบว่า รถที่เกิดเหตุเป็นรถ 6 ล้อ ของโรงเรียนนำนักเรียนมาแข่งทักษะวิชาการเรื่องมหกรรม
หัตถศิลป์ เกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. ของวันที่ 6 ธันวาคม 2561 รถนักเรียนโรงเรียนวังสะพุง จ.เลย 
หมายเลขทะเบียน 40-0114 เลย ลักษณะเป็นรถ 6 ล้อดัดแปลง มีผู้โดยสารมากับรถทั้งหมด 45 คน (รวมคนขับ) 
รถเสียหลักพลิกคว่ำบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อปราสาททอง ทางข้ึนเขาพนมรุ้ง ฝั่งขาข้ึน อ.เฉลิมพระเกียรติ ลักษณะที่
เกิดเหตุเป็นทางขึ้นเขา ขณะออกเหตุช่วยเหลือผู้บาดเจ็บพบผู้ติดอยู่ในรถ 2 ราย (คนขับ และคนน่ังตอนหน้า) และ
เด็กนักเรียนและคณะครูได้รับบาดเจบ็ประมาณ 38 ราย จึงได้ประสานกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมบุรรีัมย์ จุดอำเภอเฉลมิ
พระเกียรติ นำผู้ติดอยู่ในรถส่งโรงพยาบาล โดยเบื้องต้นพบมีผู้บาดเจ็บสาหสั 1 รายเป็นคนขับรถ ได้รับการส่งตัวไป
รับการรักษาต่อที่ รพ.บุรีรัมย์ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา จำนวนผู้บาดเจ็บบางส่วนได้รับการส่งต่อไปรับการรักษา
ต่อที่ รพ.นางรอง รพ.ประโคนชัย และรพ.บุรีรัมย์ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. จากข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมด จะพบการสูญเสียในกลุ่มอายุ 15-19 ซึ่งเกิดจากการขับข่ี
รถจักรยานยนต์ กลุ่มเยาวชนมีการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยอัตราที่สูง โดยเฉพาะในเพศชาย 
ซึ่งพฤติกรรมที่สำคัญคือการไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับข่ีและผู้โดยสาร ซึ่งแนวโน้มการสวมลดลง ในเขตสุขภาพที่ 9 
มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยการสวมหมวกนิรภัยสามารถช่วยลด
โอกาสการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึงร้อยละ 43 สำหรับผู้ขับขี่ และร้อยละ 58 สำหรับ
ผู้โดยสาร แสดงให้เห็นว่า หากผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุมีการสวมหมวกนิรภัย จะมีส่วนช่วยให้การ
บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมีจำนวนลดลง ดังนั้นควรมีการพิจารณามาตรการ
และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์ได้อย่างปลอดภัยรวมถึงการออกแบบถนนปลอดภัยที่เอื้อ
ต่อการใช้รถจักรยานยนต์ ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัย การให้ความรู้ในสถานศึกษา การรณรงค์ตาม
สื่อออนไลน์ที่เยาวชนเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงพัฒนาการสอบสวนสาเหตุเชิงลกึของอุบตัิเหตุจากรถจักรยานยนต์ในพื้นที่
เขตสุขภาพที่ 9 จากทีมสหวิชาชีพ และผู้เช่ียวชาญทั้งด้านกลไกการเกิดเหตุทั้งคน รถ ถนนและสิ่งแวดล้อม 
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 2. การบูรณาการงานของสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุขเข้าเป็นกระบวนการเดียวกัน คือการ
ดำเนินงาน ศปถ. ที่มีมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ และการดำเนินงานป้องกันอุบัติทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI) โดยมี
แนวทางที่ชัดเจน ควรสร้างความยั่งยืนให้เกิดข้ึนกับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในอนาคตด้วยการผลักดันให้งาน
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนมีเจา้ภาพหลกัในแต่ละจงัหวัด รวมทั้งการผลักดันใหง้านป้องกันอุบตัิเหตุทางถนนเป็นวาระ
ประจำของแต่ละจังหวัดผ่านการกำหนดวาระการประชุมประจำเดือนของจังหวัด หรือแผนงานอาจผลักดันให้การ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเป็นนโยบายของจังหวัดผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงถึงนายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน นอกจากนี้สามารถสร้างความยั่งยืนด้วยการสร้างความเป็นเจ้าของปัญหา เพราะถ้าทุกคนมองเห็นว่าปัญหา
อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ทุกคนตระหนักว่างานอุบัติเหตุเป็นปัญหาสำคัญ จะทำให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม
แสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
 3. การพัฒนาการจัดการข้อมูล ในกาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะใช้ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจากแหล่งอื่นๆ เนื่องจากสภาพปัจจุบันแต่ละหน่วยงานได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลของ
ตนเอง เพื่อใช้ในหน่วยงานของตนมีระยะเวลารายงานผลที่ไม่เอื้อต่อการนำมาใช้ในแต่ละระดับซึ่งสำคัญมาก คือ 
การประเมินเพื่อการวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา คือ การจัดตั้ง
ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้านอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อรวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้านอุบัติเหตุทางถนนทุกมิติในระหว่างหน่วยงาน  

เอกสารอ้างอิง 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.(2558). ผลการวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ. นนทบรุี: กรม

ควบคุมโรค. 
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. (2550). คู่มือการใช้แบบบันทกึข้อมลูเฝ้าระวังการบาดเจบ็ระดับจังหวัด. 

นนทบุร:ี สำนักระบาดวิทยา. 
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค .(2559). ครึ่งทางทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน. นนทบรุี: สำนักโรคไม่

ติดต่อ. 
มูลนิธิไทยโรดส์และเครอืข่ายเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Watch) 

อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจกัรยานยนต์ในประเทศไทย 2557. 
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การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 มิติ  

กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพ 

และสิ่งแวดล้อม 
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5.1 การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 มิติ โรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช เขตสุขภาพที่ 9 

นายวิเศษ วริศรางกูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
นายจักรี พิณทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

บทนำ 
 ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นเนื่องจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เป็นปัญหาใหญ่และรุนแรงมากของสังคมไทย ซึ่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมไทยยังขาดความตระหนักร่วมกันอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะผลกระทบต่อเกษตรกร
และประชาชนทั่วไป จากการสำรวจขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ พบว่า ประเทศไทยมเีนื้อที่
การเกษตรเป็นลำดับที่ 48 ของโลก แต่ปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชเป็นลำดับที่ 4 ของโลก และใช้สารเคมี
กำจัดแมลงเป็นลำดับที่ 5 ของโลก (องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ , 2557) เขตสุขภาพที่ 9 
ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จากข้อมูลการสำรวจเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรวันที่ 21 ม.ค.58 กรมวิชาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในเขตนครชัยบุรินทร์ มีพื้นที่ทำ
การเกษตร จำนวน 8,383,120 ไร่, 3,327,500 ไร่, 4,386,480 ไร่ และ 4,205,280 ไร ่ ตามลำดับ โดยมีผู้ทำ
การเกษตรเพาะปลูกเทียบกับทั้งประเทศ ร้อยละ 5.62, 2.23, 2.94 และ 2.82 ตามลำดับ ข้อมูลด้านปริมาณการ
นำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร พบว่าปี 2560 มีการนำเข้ารวม 198,317 ตัน ซึ่งเพิ่มข้ึนจากปี 2559 และ 2558 
ซึ่งมีปริมาณการนำเข้ารวม 160,824 ตัน และ 149,546 ตัน ตามลำดับ โดยในปี 2560 มีปริมาณการนำเข้าสาร
กำจัดวัชพืช (Herbicide) จำนวน 148,979 ตัน ปริมาณการนำเข้าสารกำจัดแมลง ( Insecticide) จำนวน 21,601 
ตัน และปริมาณการนำเข้าสารป้องกันและกำจัดโรคพืช (Fungicide)จำนวน 19,923 ตัน 
 มีอัตราผู้ป่วยด้วยพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชรวมทกุกลุม่ ปี 2561 เท่ากับ 25.66, 10.24, 33.77 และ 7.74 
ตามลำดับ ระดับเขต 21.24 ระดับประเทศ 16.13 ต่อประชากรแสนคน (HDC กระทรวงสาธารณสุข) ผลการคัด
กรองความเสี่ยงสารกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต ปี พ.ศ.  2560 พบผู้มีความเสี่ยงและไม่
ปลอดภัย ร้อยละ 26.8, 23.99, 24.25 และ 26.41 ตามลำดับ เฉลี่ยทั้งเขต ร้อยละ 25.99 ระดับประเทศ ร้อยละ 
28.43 (งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา) 
 จากข้อมูลดังกล่าวยังขาดการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชื่อมโยงกันและสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของพื้นที่อยา่ง
ชัดเจน ดังนั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาข้อมูลสำคัญที่ควรจะมีนำมา
วิเคราะห์แบบบูรณาการเรื่องการปัจจัยต้นเหตุ พฤติกรรม การป่วย การตาย เหตุการณ์ผิดปกติ และการตอบสนอง
ของแผนงานควบคุมโรค เพื่อให้การวิเคราะห์สถานการณ์นั้นมีความครอบคลุมมากข้ึน นำไปสู่การวางแผนควบคุม
โรคและการกำหนดนโยบายการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 

แนวทางการวิเคราะห์  
 ใช้ข้อมูลเฝ้าระวังโรคพิษสารกำจัดศัตรูพืช ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2560 จำแนกตามมิติต่างๆ ดังนี ้
  มิติ 1 ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants) 

• ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2554 -2560 ที่มา : กรมวิชาการ
เกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

• เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร รายจังหวัด ผลการสำรวจวันที่ 21 ม.ค.58 ที่มา : กรมวิชาการ
เกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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  มิติ 2 ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง (Risk factor & Behavioral risk) 
• พฤติกรรมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพจำแนกเป็นรายโรคและประเด็นพฤติกรรม (โรคพิษจาก

สารเคมีกำจัดศัตรูพืช; 69-70) ปี 2559 ที่มา สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค 
  มิติ 3 การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program response) 

• หน่วยบริการสาธารณสุขมีการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชน (คลินิกสุขภาพ
เกษตรกร) ที่มา งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
  มิติ 4 การเจ็บป่วยและเสียชีวิต (Morbidity/Mortality) 

• ผลการตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดศัตรูพชืในกลุ่มเกษตรกร ปี 2554-2560 ที่มา กลุ่มอาชีวอนามัย 
สำนักโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

• อัตราป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชจำแนกตามเขตสุขภาพ ที่มา HDC กระทรวงสาธารณสุข 
• อัตราป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชเขตสุขภาพที่ 9 จำแนกรายจังหวัด ที ่มา HDC กระทรวง

สาธารณสุข 
• ผลการตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกร เสี่ยงและไม่ปลอดภัยต่อพิษสารกำจัด

ศัตรูพืช เขตสุขภาพที่ 9 จำแนกรายจังหวัด ที่มา งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  
  มิติ 5 เหตุการณ์ผิดปกติและการระบาด 

• รายงานผลการตรวจสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ ปี 2560 ที่มา เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัด
ศัตรูพืช (Thai-PAN) 

• รายงานผลการตรวจสารเคมีตกค้างตามมาตรฐานบนฉลาก ปี 2560 ที่มา เครือข่ายเตือนภัย
สารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) 

• รายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารกำจดัวัชพืชตกค้างในผักและผลไม้ ปี 2560 ที่มา เครือข่ายเตือน
ภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมลูทีส่ำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเฝา้ระวัง 5 มิติ โรค โรคพิษจาการกำจัดศัตรูพืช 
Risk Prevention Health outcome 

Determinant Behaviors Program response Morbidity/Mortality Event-based 
- ข้อมูลปริมาณ
การนำเข้าสาร
กำจัดศัตรูพืช 5 
กลุ่ม 32 ตัว 
- ปริมาณการใช้
สารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชในพื้นที่  
- ประเภทการ
เพาะปลูกในพื้นที่ 
- ข้อมูลร้าน
จำหน่ายสารเคมี

- พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การใช้สารกำจัดศัตรู
ของเกษตรกร 
- พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การสัมผัส ได้รับสาร
กำจัดศัตรูพืชของ
ประชาชน 
- ปริมาณการใช้สาร
กำจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร 

- การจัดบริการคลินิก
สุขภาพเกษตรกรผ่าน
เกณฑ์พื้นฐาน 
- Green&Clean 
Hospital+ 
 
 

- อัตราป่วย อัตราตาย แยก
รายจังหวัด และรายเขต
สุขภาพทั้ง 12 เขต 
- ผลการตรวจคัดกรอง
สุขภาพของเกษตรกร 

- เหตุการณ์
ผิดปกติ เช่น มี
ผู้ป่วยที่เกิดจาก
การสัมผัสสาร
กำจัดศัตรูพืช
จำนวนมาก
ผิดปกติ 
- รายงานผลการ
ตรวจพบสารเคมี
ตกค้างใน



143 
 

การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังโรค 5 กลุ่มโรค 5 มิติ เขตสุขภาพท่ี 9 นครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562 

Risk Prevention Health outcome 
Determinant Behaviors Program response Morbidity/Mortality Event-based 

กำจัดศัตรูพืชใน
พื้นที่ 
- จำนวน
เกษตรกร 

- ปริมาณการได้รับ
สารกำจัดศัตรูพืชเฉลี่ย 
2.6 กก./คน/ปี 

ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร 

ผลการวิเคราะห์ 
1. ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants) 
 1.1 ปริมาณและมูลคา่การนำเขา้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2553 -2560  
  เนื่องจากปี 2560 มีปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร รวม 198,317 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 
2559 และ 2558 ซึ ่งมีปริมาณการนำเข้าวัตถุอ ันตรายทางการเกษตร รวม  160,824 ตัน และ 149,546 ตัน 
ตามลำดับ โดยในปี 2560 มีปริมาณการนำเข้าสารกำจัดวัชพืช (Herbicide) จำนวน 148,979 ตัน ปริมาณการ
นำเข้าสารกำจัดแมลง (Insecticide) จำนวน 21,601 ตัน และปริมาณการนำเข้าสารป้องกันและกำจัดโรคพืช 
(Fungicide)จำนวน 19,923 ตัน 

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ. 2553-2560 

ปี 
พ.ศ. 

สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง 
สารป้องกันและกำจัด

โรคพืช 
อื่นๆ รวม 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

2553 80,278 8,845 23,417 4,670 9,671 3,860 4,450 583 117,815 17,956 
2554 112,177 11,480 34,672 5,938 12,179 3,875 5,511 777 164,538 22,070 
2555 106,860 11,294 16,797 3,686 6,972 3,883 3,748 494 134,480 19,378 
2556 137,049 14,873 21,485 4,201 10,350 4,828 3,942 514 172,826 24,416 
2557 117,645 13,435 13,910 4,013 10,988 4,708 4,832 656 147,375 22,812 
2558 119,971 11,016 12,927 3,684 11,088 3,839 5,560 787 149,546 19,326 
2559 125,596 9,688 16,056 3,899 12,915 4,503 6,120 2,487 160,824 20,618 
2560 148,979 13,686 21,601 6,166 19,923 6,974 7,814 1,096 198,317 27,922 

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2561) 
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 1.2 เนื้อท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร รายจังหวัด ผลการสำรวจวันท่ี 21 ม.ค.58  
  เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรรายจังหวัด คิดเป็นร้อยละจากเนื้อที่ทั้งหมดดังนี้ จังหวัดนครราชสีมา
ร้อยละ 65.45 จังหวัดชัยภูมิร้อยละ 41.66 จังหวัดบุรีรัมย์ร้อยละ 68.00 และจังหวัดสุรินทร์ร้อยละ 82.82 พืชที่
เกษตรกรเพาะปลูกมากที่สุดคือนาข้าว รองลงมาคือ พืชไร่ สวนไม้ผลไม้ยืนต้น สวนผัก/ไม้ดอก/ไม้ประดับ 
ตามลำดับ 

ตารางที่ 3 แสดงเนือ้ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร รายจังหวัด 
เนื้อท่ี นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย ์ สุรินทร์ 

เนื้อที่ทั้งหมด 12,808,728 7,986,429 6,451,178 5,077,535 
รวมใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 8,383,120 3,327,500 4,386,480 4,205,280 
นาข้าว 4,084,760 1,826,337 3,446,735 3,535,228 
พืชไร่ 3,752,085 1,081,162 478,463 374,539 
สวนไม้ผลไม้ยืนต้น 106,181 78,378 228,208 139,588 
สวนผัก/ไม้ดอก/ไม้ประดับ 41,449 19,735 24,282 12,152 
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ 398,645 321,888 208,791 143,774 

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2. ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง (Risk factor & Behavioral risk)  
 2.1 พฤติกรรมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพจำแนกเป็นรายโรคและประเด็นพฤติกรรม (โรคพิษจาก
สารเคมีกำจัดศัตรูพืช; 69-70) ปี 2559  
  โรคพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช มีระดับพฤติกรรมในการป้องกันอยู่ในระดับมากในทุกประเด็น โดยใน
ประเด็นท่านอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังจากฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 2.55, S.D. = 
0.84) และในประเด็นท่านไปพบแพทย์ เมื่อมีอาการ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ท้องร่วง 
หายใจติดขัด ตาพร่า มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (�̅� = 2.40, S.D. = 0.98) 

ตารางที ่4 พฤตกิรรมการปอ้งกันโรคจากสารเคมีกำจดัศัตรพูชืและภัยสุขภาพจำแนกรายโรคและประเด็น (n=2,692) 
โรคพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช Mean S.D. ระดับ 

1. ท่านอ่านฉลากก่อนใช้และปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลากทุกข้ันตอน 2.54 0.82 มาก 
2. ทานสวมถุงมือยางตลอดเวลาที่ทำงานกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 2.48 0.88 มาก 
3. ท่านใส่หน้ากากหรือผ้าปิดจมูกตลอดเวลาที่ทำงานกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 2.50 0.87 มาก 
4. ท่านสวมรองเท้าบูทยางตลอดเวลาที่ทำงานกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 2.50 0.88 มาก 
5. ท่านอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังจากฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 2.55 0.84 มาก 
6. ท่านแยกชักเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชออกจากเสื้อผ้าทั่วไป 2.53 0.86 มาก 
7. ท่านแยกทิ้งภาชนะที่ใส่สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ใช้หมดแล้วจากขยะมูลฝอยทั่วไป 2.51 0.87 มาก 
8. ท่านไปพบแพทย์ เมื่อมีอาการ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ 
ท้องร่วง หายใจติดขัด ตาพร่า 

2.40 0.98 มาก 

ที่มา: สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค 
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 2.2 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ กับการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตร  
1) การได้รับความรู้ที่ถูกต้องมีผลต่อความรู้ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความเชื่อหรือทัศนคติที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น 

และมีการปฏิบัติที่ดีขึ้นในการป้องกันตัวเองของเกษตรกร (อำนวย ชัยลิขิต สุธี ธิติมุทา และนายดนัย สารพฤกษ์, 
2542) 

2) การใช้สารเอ็นโดซัลแฟนของชาวนาในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบผลกระทบ
ทางกาย เช่น อาการทางสายตาเช่น ตาลาย พร่ามัว น้ำลายไหล ปวดศีรษะ เวียนหัว และอ่อนเพลีย กลุ่มอาการทาง
ผิวหนัง มีอาการคันตามผิวหนัง ผิวหนังมีผื่นแดง ปวดแสบปวดร้อน ผิวหนังเป็นผื่นแดง และมีตุ่มขึ้น อาการใน
ระบบทางเดินหายใจ เช่น อาการเหนื่อย คอแห้ง และใจสั่น กลุ่มอาการในระบบกล้ามเนื้อ และระบบประสาท 
(มูลนิธิข้าวขวัญ, 2548)  

3) สถานการณ์พื้นที่การใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมขยายมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงทั้งชนิดและ
ปริมาณการใช้สารเคมีสูงขึ้น วงจรการไหลของสารเคมีในพื้นที่พบว่าหาซื้อได้ง่ายมีขายทั่วไป  และผลกระทบต่อ
สุขภาพของการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม (ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร, 2547) 

4) เกษตรกรยังคงมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองที่ไม่เหมาะสมในการเตรียมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช  เช่น 
การใส่ถุงมือขณะผสมสารเคมีไม่เหมาะสม ร้อยละ 48.1 การใช้หน้ากากปิดปากปิดจมูกขณะผสมสารเคมี ไม่
เหมาะสม ร้อยละ 36.2 การใส่ถุงมือขณะใช้สารเคมีไม่เหมาะสม ร้อยละ 45.7 การใช้หน้ากากปิดปากปิดจมูกขณะ
ใช้สารเคมีไม่เหมาะสม ร้อยละ 35.2 การใส่รองเท้าขณะใช้สารเคมีไม่เหมาะสม ร้อยละ 39.9 ลักษณะการเดินขณะ
ใช้สารเคมี ซึ่งหมายถึง การดูทิศทางลมตลอดการใช้สารเคมีไม่เหมาะสมร้อยละ  44.4 เป็นต้น (อดุลย์ ศรีนันทะ 
สุวัฒน์ ถาอุปชิตและ ประกายเพชร สาครวงศ์, 2543) 

5) ด้านพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกับปัญหาของเกษตรกรด้านสุขภาพ  มี
ความสัมพันธ์กัน พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะสุขภาพ (r = 0.165, p < 
0.01) พฤติกรรมปกป้องสุขภาพจากการทำงานมีความสัมพันธ์ทางลบกับการบาดเจ็บจากการทำงาน (r = -0.104, 
p < 0.05) นอกจากนี้พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธ์กับผลการตรวจเลือดคัดกรองผู้ที่มีความ
เสี่ยงจากพิษของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยการหาเอ็นไซม์โครีนเอสเตอเรส (p < .05) (พัชรพร สุคนธสรรพ์, 2559) 

6) การให้อาชีวสุขศึกษาที่มีผลต่อความรู้ทางด้านความปลอดภัย จึงควรส่งเสริมให้ความรู้รายบุคคลแก่
เกษตรทุกคน และติดตามประเมินผลร่วมกับทบทวนความรู้เป็นระยะๆ เพื่อให้เกษตรกรปฏิบัติตัวถูกต้องและ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง (น้ำเงิน จันทรมณี, 2560) 

7) ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการลด เลิกการใช้สารเคมีของเกษตรกร (สุรเดช เดชคุ้มวงศ์และคณะ, 2544) 
7.1) ปัจจัยนำ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปีโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภาวะการขาดทุนจากการทำ

เกษตร การได้รับความรู ้ด้านเกษตรกรรมปลอดสารพิษจากผู ้นำเกษตรกร  ความเชื ่อมั ่นในประสิทธิผลของ
เกษตรกรรมปลอดสารพิษ 

7.2) ปัจจัยเอื้อ การสนับสนุนด้านแหล่งทุนและวิชาการ จากองค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
การได้ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ  การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพรวดเร็ว คุณภาพของ
ประชากร การมีผู้นำเกษตรกรที่ประสพความสำเร็จในวิชาชีพจนเป็นที่ยอมรับ 

8) แม้ระบบการผลิตพื้นที่ทำการเกษตรต่างกัน (พื้นที่สูง พื้นที่ราบและสวนผลไม้) แต่การใช้สารเคมีใน
ภาคเกษตรกรรมระดับชุมชนอยู่ในภาวะวิกฤตเหมือนกัน เนื่องจากไม่สามารถควบคุมได้ เกษตรกรที่ใช้สารเคมีเห็น
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ผลกระทบและรับรู้อันตรายของสารเคมีจากประสบการณ์ตรง แต่ปรับตัวกับการเผชิญหน้ากับสถานการณ์เหล่าน้ีใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ใช้สารเคมีเพี่อให้ได้ผลผลิตตาม “มาตรฐาน” ทุกพื้นที่มีทางเลือกที่นอกเหนือไปจากการ
ใช้สารเคมี แต่เป็นเพียงการริเริ่มเท่านั้นที่ไม่ได้รับความใส่ใจ  ขณะที่การส่งเสริมของภาครัฐไม่มีความต่อเนื่อง 
(วิเชียร อันประเสริฐ, 2547) 

9) แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรในชุมชนเขตเมือง (อัตถ์ อัฉจริยมนตรี, 2557) 
9.1) การปรับเปลี่ยนเริ่มต้นจากการผลิตพืชผักหลากหลายชนิดเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก 

หากเหลือจึงขายเป็นรายได้เสริม 
9.2) เกษตรกรมีความเข้าใจในรูปแบบการผลิตพืชผักปลอดภัยของตนที่ชัดเจนมากข้ึน และยอมรับถึง

สภาพแวดล้อมในพื้นที่ของชุมชนที่อาจยังมีการฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตร และการปนเปื้อนของสารเคมีจาก
ระบบชลประทาน 

9.3) เทศบาลเมืองมีการกระตุ้นและสรา้งความตระหนักถึงข้อดีของการเกษตรปลอดภัยในให้แก่ชุมชน 
ทั้งในด้านสุขภาพของเกษตรกร และลดค่าจ่ายในครัวเรือน 

9.4) เทศบาลอาจขาดความต่อเนื่องในด้านการจัดหาสถานที่จำหน่ายผลผลิตเกษตรปลอดภัยอย่าง
ถาวร ให้แก่กลุ่มเกษตรกรต่างๆ ในชุมชน 

9.5) เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตเกษตรปลอดภัยอย่างถาวรให้แก่กลุ่มเกษตรกรต่างๆ ในชุมชน 
9.6) เกษตรกรสามารถปรับแผนการผลิตให้เกิดความสม่ำเสมอมากข้ึน และคัดเลือกชนิดพืชผักอย่าง

น้อย 3 ชนิด ที่เป็นพืชผักหลัก ส่วนผักชนิดอื่นๆ นั้น เกษตรกรสามารถปลูกเป็นทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิต
ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าในท้องถ่ินได้เพิ่มเติม 

9.7) กลุ่มเกษตรกรมีตราสัญลักษณ์เพื่อการบ่งช้ีและยกระดับการจำหน่ายสำหรับผูบ้ริโภคระดับกลาง
จนถึงระดับบน ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดได้มากข้ึนต่อไปในอนาคต  

9.8) กลุ่มเกษตรกรพัฒนาแปลงสาธิตเพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนผู้สนใจ
ในระดับท้องถ่ินและพร้อมพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนต่อไป 

9.9) การถ่ายทอดความรู ้ผสมผสานกับกระบวนการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ร่วมกันมีผลทำให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนในด้านทัศนคติที่ดีต่อกันระหว่างผู้วิจัยและชุมชน และสร้างกระบวนการนำเสนอแนวคิดร่วมกันมากข้ึน
ในความรู้ในเชิงวิชาการร่วมกับการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นแรงจูงใจที่สำคัญในการปรบัเปลีย่นพฤติกรรม
ในการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรลงได้ 

9.10) ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเกษตรกรหรือตัวแทนของชุมชนกับหน่วยงานของเทศบาล ซึ่งเป็น
แหล่งในการกระจายข่าวสารข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ทำให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถขยายผลไปในทุกส่วนของ
ชุมชน และยังเป็นสร้างทัศนคติของชุมชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ของภาครัฐด้วย 
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 2.3 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการแก้ปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร (สินีนุช ครุฑเมอืง 
แสนเสริมและพลสราญ สราญรมย์, 2558) 

1) เกษตรกรมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
สำคัญ คือ วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ วิทยุกระจายเสียงและโทรศัพท์บ้าน 

2) ด้านรูปแบบพฤติกรรม การเรียนรู้ พบว่า แหล่งความรู้เดิมเกี่ยวกับการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่
มาจากบรรพบุรุษ รองลงมา คือ จากการศึกษาค้นคว้าด้วนตนเองและจากการศึกษาดูงาน โดยเกษตรกรมีวิธี
การศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกษตรจากศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากที่สุด  

3) เงื่อนไขการเรียนรู้ในภาพรวม พบว่า เกษตรกรได้รับข่าวสารด้านการเกษตรจากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศในประเด็นต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก  

4) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเรยีนรู้ของเกษตรกรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความรู้
ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก ความพร้อมในการเรียนรู้ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

5) ปัญหาในการเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งเกษตรกรและเจา้หน้าทีม่ีปัญหาการใช้ที่ยุ่งยาก 
ไม่มีอุปกรณ์ พื้นที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
 2.4 การใช้กระบวนการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหา 

1) การรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เช่น การตั้งโรงเรียน
เกษตรกร การตั้งกลุ่มสมัชชาสุขภาพ ดำเนินการต่อเนื่องเป็นเครื่องมือที่สำคัญและนำไปสู่การแก้ปัญหาการใช้
สารเคมีภาคเกษตรกรรมในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม (ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร, 2547) 

2) การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ทำ
ให้เกษตรกรมีพฤติกรรมในการป้องกันอันตรายจากสารเคมีเพิ่มข้ึน และการเจ็บป่วยของอาสาสมัครลดลง (กาญจน
ภัสส์ ทวีกิตติกร, 2552) รวมถึงโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทำให้เกษตรกรมีความรู้ และพฤติกรรมในการ
ป้องกันอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชสูงข้ึน (วรันธร จงรุ่งโรจน์สกุล, 2548) 

3. การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program response)  
 3.1 หน่วยบริการสาธารณสุขมีการจัดบริการอาชีวอนามยัให้กับแรงงานในชุมชน(คลินิกสุขภาพ
เกษตรกร) ท่ีมา งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา 
  จากผลการประเมินการจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร ในหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตสุขภาพที่ 9 
จำแนกรายจังหวัด ปี 2561 พบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีการจดับรกิารอาชีวอนามยั
ให้แก่กลุ่มแรงงานในชุมชน 190 แห่ง ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 54.44 จังหวัดบุรีรัมย์ 
226 แห่ง ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานแล้วทุกแห่ง จังหวัดสุรินทร์ 211 แห่ง ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับเริ่มต้นและผ่าน
เกณฑ์ระดับพื้นฐานข้ึนไปแล้วทุกแห่ง จังหวัดชัยภูมิ 167 แห่ง ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานข้ึนไปแล้วทุกแห่ง 
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ตารางที่ 5 แสดงหน่วยบริการสาธารณสุขมีการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชน (คลินิกสุขภาพ
เกษตรกร) รายจังหวัด 

จังหวัด 
จำนวนหน่วยบริการ 

ปฐมภูมิ (แห่ง) 
ผลการจัดบริการคลินิกสขุภาพเกษตรกร (แห่ง) 

2557 2558 2559 2560 2561 
นครราชสีมา 349 27 65 48 244 190 
บุรรีัมย ์ 226 35 68 226 202 226 
สุรินทร ์ 211 42 63 81 211 211 
ชัยภูมิ 167 26 50 50 38 167 

เขตสุขภาพที่ 9 953 130 246 405 695 794 
ที่มา: งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

 3.2 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 “ปีแห่งการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย” การดำเนินการ 
1) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินโดยการให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 

1.4 ล้านคนทั่วประเทศ เป็นต้นแบบเกษตรกรปลูกผักปลอดสารเคมี เฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารในพื้นที่ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและรณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มการกินผักผลไม้คนละ 400 กรัมต่อวัน ตามมาตรฐานสากล  

1.1) เป็นแบบอย่างการทำเกษตรปลูกผักผลไม้ปลอดสารเคมีปนเปื้อนตามมาตรฐาน GAP 
1.2) ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารในหมู่บ้านร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบลเพื่อสร้างความปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะในตลาดนัดและรถเร่ขายผัก 
1.3) เป็นแบบอย่างผู้ที่มีพฤติกรรมสุขภาพในหมู่บ้าน โดยเฉพาะการบริโภคผักผลไม้ให้ได้วันละ 400 

กรัมต่อคนต่อวันตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
2) โครงการกรีนมาร์เกต เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชน โดยทำการเพาะปลูกผัก

ปลอดสารพิษ ตามมาตรฐานจีเอพี (Good Agriculture Practice: GAP) ของกระทรวงเกษตร มีการตรวจสอบหา
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชก่อนส่งไปยังตลาด โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
 3.3 โครงการตลาดประชารัฐ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการ วันที่ 17 ตุลาคม 
2560 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย พาณิชย์ เกษตรฯ การคลัง อุตสาหกรรม คมนาคม 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ธกส. และ บจ.ประชารัฐฯ โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท (Green Market, 
คนไทยยิ้มได้, ท้องถ่ินสุขใจ, กทม.คืนความสุข, ของดีจังหวัด, Modern Trade, ของดีวิถีชุมชน ธกส. ต้องชม และ
ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม 
 3.4 โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital) กระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.ปิยสกล สกล
สัตยาทร รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข มาตรการและขับเคลื่อน การจัดหาผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษสู่
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital) ตามนโยบายรัฐบาล ปี 2561 โดย จัดทำ MOU โครงการ
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยและบริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้โรง
ครัวและร้านอาหารในโรงพยาบาล ปรุงอาหารจากผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพของผู้ป่วยและประชาชน ให้
ผู ้ป่วยและญาติได้รับประทานอาหารที ่สะอาด ผักผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารเคมี โดยมีการควบคุม ตรวจสอบ 
คุณภาพความปลอดภัยของอาหารทุกกระบวนการตามเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งแต่การผลิต วัตถุดิบ การขนส่ง การปรุง 



149 
 

การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังโรค 5 กลุ่มโรค 5 มิติ เขตสุขภาพท่ี 9 นครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562 

รวมทั้งให้จัดพื ้นที ่จำหน่ายผักและผลไม้ปลอดสารพิษที ่ได้มาตรฐานและสินค้าเกษตรแปรรูปที ่ปลอดภัยใน
โรงพยาบาล เพื่อให้ลดการป่วยและรายจ่ายด้านสุขภาพจากโรคที่มีผลจากสารปนเปื้อนในอาหาร และสนับสนุน
เกษตรกรด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย 

1) ดำเนินการขับเคลื่อน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 
   1.1) การสื่อสารและการมสี่วนร่วม ประกาศนโยบาย Food Safety Hospital และการทำความเข้าใจ
สร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน 
   1.2) การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการจัดซื้อวัตถุดิบด้วยกรณีพิเศษ การจัดทำ
เมนูและวัตถุดิบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน และเมนูที่สอดคล้องกับวัตถุดิบในพื้นที่ 
   1.3) การตรวจสอบมาตรฐาน โดยการตรวจสอบคุณภาพโดยโรงพยาบาล การตรวจคุณภาพประจำปี 
และการปรับกรณีไม่ได้มาตรฐาน 
  2) เกณฑ์มาตรฐาน 4 ด้าน ได้แก่ 
   2.1) ด้านอาหารผู้ป่วย (การบริหารจัดการ การดำเนินงาน และการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนและน้ำมัน
ทอดซ้ำ 
   2.2) ด้านสุขาภิบาลอาหารของสถานที่ประกอบอาหารผู ้ป่วยในโรงพยาบาล (รพช.ผ่านระดับดี 
มากกว่า 20 ข้อ, รพศ./รพท. ผ่านมาตรฐานระดับดีมาก 30 ข้อ) 
   2.3) ด้านสุขาภิบาลร้านอาหารในโรงพยาบาล (ผ่าน CFGT ทางกายภาพและชีวภาพ) 
   2.4) การตรวจสอบคุณภาพประจำปี (จัดทำแผนเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารประจำปี, กรณีไม่ได้
มาตรฐานให้พิจารณาใช้มาตรการดำเนินการต่อไป) 
  ผลการดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2560 ดำเนินการในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง รวม 
116 โรงพยาบาล ในปี 2561 ได้จะขยายไปสู่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศครบทัง้ 780 แห่ง และโรงพยาบาลสังกดั
กรมการแพทย์ พร้อมนำผลการดำเนินงานของ รพศ./รพท. มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยให้มีมาตรฐานเพิ่มข้ึนอีกด้วย 
 3.5 โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร (The Credit Card for Farmer Project) หรือที่เรียกว่า บัตรเครดิต
ชาวนา เป็นนโยบายรัฐบาลควบคุมกับนโยบายรับจำนำข้าว ปี 2554 เป็นการการลดต้นทุนการผลิตโดยการสร้าง
ช่องทางให้ชาวนาและเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายข้ึนและไม่ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ รัฐบาลจับมือกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แบ่งแผนการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ 
  ระยะที่ 1 เป็นการทดลองนำร่องใน 5 จังหวัด คือ เชียงใหม่ อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และ
สระบุรี โดยการมอบบัตรสินเช่ือเกษตรกรแก่ชาวนาที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ไม่น้อยกว่า 5,000 ใบ เมื ่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2555 ผลพบว่า มีลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ทดลองใช้บัตรทั้งสิ้น 5,522 ราย มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 7,272,704 
บาท 
  ส่วนระยะที่ 2 ตั้งเป้าว่าจะส่งมอบบัตรสินเชื่อเกษตรกรให้ได้จำนวน 2 ล้านใบ แก่ชาวนาผู้เป็นลูกค้า     
ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ติดตั้งระบบในสำนักงาน ธ.ก.ส.1,000 สาขา และมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 3,000 แห่ง ภายใน
เดือนธันวาคม 
  ระยะที่ 2 สามารถแจกจ่ายบัตรสินเช่ือเกษตรกรไปแล้ว 4,132,362 ล้านใบ ครอบคลุมเกษตรกรทุกกลุ่ม 
ภายใต้วงเงินอนุมัติ 6.32 หมื่นล้านบาท โดยมีบัตรที่นำมาใช้จ่ายจริงเป็นจำนวนเงิน 17,085 ล้านบาท มีร้านค้าเข้า
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ร่วมโครงการ 8,616 ร้านค้า มียอดคงค้างสินเช่ือ 12,000 ล้านบาท ขณะที่มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 200 
ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 1.6 ของสินเช่ือ ทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าจะสง่มอบบัตรให้ได้ 4.5 ล้านใบ ขยายยอดใช้จ่าย
เป็น 20,000 ล้านบาท และเพิ่มจำนวนร้านค้าในโครงการเป็น 15,000 ร้านค้าภายในสิ้นปี 
  สิทธิประโยชน์ของเกษตรกรผู้ถือบัตรสินเช่ือเกษตรกร ยังเพิ่มข้ึนจากตอนเริ่มต้นโครงการหลายประการ 
ช่วงแรกของโครงการ สิทธิประโยชน์จำกัดเฉพาะการซื้อปัจจัยการผลิต 3 ประเภทคือ เมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ย และยาปราบ
ศัตรูพืช โดย ธ.ก.ส. จะงดคิดดอกเบี้ย 30 วัน นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการซื้ออาหารสัตว์ 
อุปกรณ์เครื่องใช้ทางการเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในครัวเรือนด้วย รวมถึงการจัดทำกรมธรรม์
ประกันชีวิตวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาทต่อราย และได้รับสิทธิการตรวจสุขภาพประจำปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกับ
โรงพยาบาลของรัฐ 
  ปัจจุบัน มีผู ้ถือบัตรสินเชื ่อเกษตรกรแล้ว 4 ล้านราย มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 1 หมื่นแห่ง 
ประกอบด้วย ร้านค้าของสหกรณ์การเกษตร 3,500 แห่ง ปั๊มน้ำมัน 1,800 แห่ง และร้านค้าเอกชนในท้องถ่ิน 4,700 
แห่ง 
  โครงการบัตรเกษตรสุขใจ ในเดือน ก.ย. 2561 สัญญาโครงการ “บัตรสินเชื่อเกษตรกร” จะสิ้นสุดลง 
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เตรียมผลักดัน “บัตรเกษตรสุขใจ” มาใช้แทน โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินงาน ได้ดำเนินงานตามมาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตใหแ้ก่
เกษตรกร ซึ่งเป็นบัตรสินเช่ือที่มรีหสัคิวอาร์โค้ด ให้เกษตรกรนำบัตรไปใช้จ่ายซื้อปจัจัยการผลิต ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช 
เมล็ดพันธ์ุ น้ำมันเช้ือเพลิง เครื่องจักรกลหรือเครื่องมือการเกษตรขนาดเล็ก และปัจจัยอื่นๆ ที่จำเป็น 

4. การเจ็บป่วยและเสียชีวิต (Morbidity/Mortality) 
 4.1 ผลการตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกร ปี 2554-2560 
  ในปีงบประมาณ 2560 มีเกษตรกรที่ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้วยกระดาษ  Reactive paper 
จำนวนทั้งสิ้น 251,794 คน จาก 76 จังหวัดที่มีการรายงานเข้ามา เป็นผู้ที่มีผลการตรวจเลือดเสี่ยงและ/หรือไม่
ปลอดภัย จำนวน 71,575 คน คิดเป็นร้อยละ 28.43 
ตารางที่ 6 แสดงผลการตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกร ปี 2554-2560 

ปี พ.ศ. จังหวัดท่ีรายงาน 
ผลการตรวจคัดกรองด้วย Reactive Paper 

จำนวนเกษตรกรท่ีรับการ
ตรวจคัดกรอง(ราย) 

จำนวนเกษตรกรท่ีมีผลเสีย่ง/
ไม่ปลอดภัย(ราย) 

ร้อยละ 

2554 74 533,524 173,243 32.47 
2555 31 244,822 75,749 30.94 
2556 50 310,490 95,739 30.83 
2557 71 314,603 107,989 34.33 
2558 70 325,944 113,547 34.84 
2559 72 418,672 153,905 36.76 
2560 76 251,794 71,575 28.43 

ที่มา: กลุ่มอาชีวอนามัย สำนักโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
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 4.2 ผลการตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกร เสี่ยงและไม่ปลอดภัยต่อพิษสารกำจัด
ศัตรูพืช เขตสุขภาพท่ี 9 จำแนกรายจังหวัด  
  ผลการตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกร เสี่ยงและไม่ปลอดภัยต่อพิษสารกำจัดศัตรูพชื 
เขตสุขภาพที่ 9 รายจังหวัด พบว่า นครราชสีมาร้อยละ 26.8 บุรีรัมย์ร้อยละ 24.25 สุรินทร์ร้อยละ 26.41 และ
ชัยภูมิร้อยละ 23.99 

ตารางที่ 7 แสดงผลการตรวจคัดกรองสารเคมกีำจัดศัตรพูืชในกลุ่มเกษตรกร เสี่ยงและไม่ปลอดภัยต่อพิษสารกำจัด
ศัตรูพืช เขตสุขภาพที่ 9 รายจังหวัด 

จังหวัด 2554 2557 2558 2559 2560 
นครราชสีมา 32.00 30.07 31.31 23.04 26.80 
บุรรีัมย ์ 29.20 17.11 18.56 36.52 24.25 
สุรินทร ์ 23.20 30.91 25.21 37.00 26.41 
ชัยภูมิ 51.10 47.07 40.68 29.92 23.99 
เขตสุขภาพที่ 9 32.00 28.18 25.69 30.39 25.99 

ที่มา: งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

  อัตราป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชจำแนกตามเขตสุขภาพ พบว่า ภาพรวมของประเทศมีจำนวนผู้ป่วย
เพิ่มขึ้นและลดลงแบบปีเว้นปี ในปี 2561 มีอัตราป่วย 16.13 ซึ่งลดลงจากปี 2560 ที่มีอัตราป่วย 21.52 ปี 2561 
เขตสุขภาพที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ เขตสุขภาพที่ 7 รองลงมา คือ เขตสุขภาพที่ 9, 2, 3, 1 ตามลำดับ และมีอัตรา
ป่วยสูงกว่าของประเทศด้วย 

ตารางที่ 8 แสดงอัตราป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชจำแนกตามเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพ 2557 2558 2559 2560 2561 

เขตสุขภาพที่ 1 18.05 32.17 32.93 35.89 16.46 
เขตสุขภาพที่ 2 29 48.27 32.98 52.22 19.28 
เขตสุขภาพที่ 3 24.22 28.68 39.48 38.87 18.02 
เขตสุขภาพที่ 4 9.66 9.43 10.32 9.28 6.14 
เขตสุขภาพที่ 5 10.91 15.36 14.93 15.06 8.35 
เขตสุขภาพที่ 6 9.97 9.69 11.98 12.99 7.57 
เขตสุขภาพที่ 7 8.09 11.73 7.84 16.32 22.11 
เขตสุขภาพที่ 8 37.89 44.94 32.69 28.71 15.94 
เขตสุขภาพที่ 9 27.32 40.28 20.27 24.45 21.24 
เขตสุขภาพที่ 10 21.18 22.08 22.96 15.6 14.59 
เขตสุขภาพที่ 11 11.06 8.3 9.19 11.65 4.69 
เขตสุขภาพที่ 12 3.94 3.48 4.15 13.97 4.18 
ประเทศ 17.98 21.51 18.91 21.52 16.13 

ที่มา: HDC กระทรวงสาธารณสุข 
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 อัตราป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชเขตสุขภาพที่ 9 รายจังหวัด พบว่า ภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 9 มี
จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและลดลงแบบปีเว้นปี ในปี 2561 มีอัตราป่วย 21.24 ซึ่งลดลงจากปี 2560 ที่มีอัตราป่วย 
24.45 ในปี 2561 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ บุรีรัมย์ รองลงมา คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ และสุรินทร์ ตามลำดับ 
และจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงกว่าของเขตสุขภาพที่ 9 คือ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา 
ตารางที่ 9 แสดงอัตราป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชเขตสุขภาพที่ 9 รายจังหวัด 

จังหวัด 2557 2558 2559 2560 2561 
นครราชสีมา 16.05 5.51 18.56 19.29 25.66 
บุรรีัมย ์ 36.42 52.62 32.85 48.25 33.77 
สุรินทร ์ 12.21 35.64 12.73 10.51 7.74 
ชัยภูมิ 15.81 29.93 16.6 21.65 10.24 
เขตสุขภาพที่ 9 27.32 40.28 20.27 24.45 21.24 

ที่มา: HDC กระทรวงสาธารณสุข 

ภาพที่ 1 แสดงอัตราป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชเขตสุขภาพที่ 9 จำแนกรายจงัหวัด 
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5. เหตุการณผ์ิดปกติและการระบาด 
 โดยสำหรับกลุ่มสินค้าผักซึ่งมีการสุ่มเก็บตัวอย่างมาแล้ว  3 ครั้ง คือ เมื่อ พ.ศ. 2555-2558 นำข้อมูลภาพ
รวมทั้ง 3 ป ีมาเปรียบเทียบร่วมกับข้อมูลในปี 2559 โดยนำเฉพาะการวิเคราะห์สารตกค้างใน 4 กลุ่มหลักคาร์โบฟู
ราน เมโทมิล ไดโครโตฟอสและอีพีเอ็น (เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้) พบว่า ตัวอย่างผักที่พบสารพิษตกค้างสงู
กว่าค่า MRL ลดลงเป็นลำดับ จากที่เคยพบสูงถึงร้อยละ 48.57 ในปี 2555 ลดลงเหลือร้อยละ 38.71 ในปี 2557 
และร้อยละ 22.50 ในปี 2558 และลดลงเหลือร้อยละ 17.98 

ภาพที่ 2 แสดงร้อยละการเปรียบเทียบการตกค้างสารเคมี 4 กลุม่ ในผัก พ.ศ. 2555-2560 (Thai-PAN) 

 
 ร้อยละการเปรียบเทียบการตกค้างสารเคมี 4 กลุม่ ในผลไม ้เกินค่า MRL พบว่า ปี 2557 ร้อยละ 55.4 
และปี 2559 รอ้ยละ 34.69 มีแนวโน้มลดลง 
ภาพที่ 3 แสดงร้อยละการเปรียบเทียบการตกค้างสารเคมี 4 กลุม่ ในผลไม้ พ.ศ. 2557และ2559 (Thai-PAN) 
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ร้อยละผลการตรวจสารเคมตีกค้างในผักและผลไม้ เกินค่า MRL พบว่า ผลการตรวจโดยรวมทุกชนิดรอ้ยละ 
46 ได้แก่ ผักยอดนิยมร้อยละ 64 ผักพื้นบ้านร้อยละ 43 และผลไม้ร้อยละ 33  
ภาพที่ 4 แสดงร้อยละผลการตรวจสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ ปี 2560 (Thai-PAN) 

 
ร้อยละผลการตรวจสารเคมีตกค้างตามมาตรฐานบนฉลาก เกินค่า MRL พบว่า ผลการตรวจโดยรวมทุก

ชนิดร้อยละ 46 ได้แก่ GAP ร้อยละ 5, GMP ร้อยละ 3 และOrganic ร้อยละ 4 
ภาพที่ 5 แสดงร้อยละผลการตรวจสารเคมีตกค้างตามมาตรฐานบนฉลาก ปี 2560 (Thai-PAN) 
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ร้อยละผลการตรวจวิเคราะห์สารกำจัดวัชพืชตกค้างในผักและผลไม้ 76 ตัวอย่าง เกินค่า MRL พบว่า ผล
การตรวจโดยรวมทุกชนิดร้อยละ 55 ได้แก่ อะทราซีนร้อยละ 4 ไกลโฟเซตร้อยละ 6 และพาราควอตร้อยละ 38 
ภาพที่ 6 แสดงร้อยละผลการตรวจวิเคราะห์สารกำจัดวัชพืชตกค้างในผักและผลไม้ 76 ตัวอย่าง ปี 2560 (Thai-
PAN) 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณการนำเข้าสารกำจัดศัตรูพืชในระดับประเทศยังมีแนวโน้ม
นำเข้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แม้ว่าจะมีมาตรการ นโยบายและกฎหมายในการควบคุมก็ตามแต่ยังมีข้อจำกัดใน
หลายด้านไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้ที่ไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ โดยในทางปฏิบัติยังบรรลุผลน้อยมาก ซึ่งนโยบาย
ส่วนใหญ่ในระดับประเทศมุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมการส่งออกสินค้าทางการเกษตรมากกว่า จากการศึกษาวิจัยถึง
ผลกระทบจากการลดปรมิาณการใช้สารเคมีกบัผลผลติภาคเกษตรกรรมในประเทศเยอรมนี พบว่า หากมีการยกเลิก
การใช้สารเคมีการเกษตรอย่างสิ้นเชิง จะทำให้ผลผลิตด้านการเกษตรในประเทศลดลงร้อยละ 50-84 โดยจะส่งผล
ให้เยอรมนีสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดแก่ประเทศคู่แข่ง และเกษตรกรจะมีรายได้ลดลงร้อยละ 32-45 สำหรับ
กรณีการลดการใช้สารเคมีลงร้อยละ 75 จะทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 27-47 เมื่อคำนวณความ
สูญเสียแล้วคิดเป็นมูลค่าประมาณ 80,440 ล้านบาทต่อปีและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม 709,556 ล้านบาท 
(วราภรณ์ ปัญญาวดี, 2550;186 อ้างถึงใน รณชัย โตสมภาค, 2558) ส่วนด้านพฤติกรรมแม้ว่าส่วนใหญ่จะมี
พฤติกรรมอยู่ในระดับที่ดี (ไม่เสี่ยง) และมีการจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกรในทุกจังหวัด แต่ยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์
พื้นฐานในทุกแห่งและทุกจังหวัด การตรวจคัดกรองสุขภาพตามความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดย
ใช้การเจาะเลือด ยังพบว่ามีผลการคัดกรองที่ไม่ปลอดภัยโดยพบว่าจังหวัดนครราชสีมามีผลตรวจเสี่ยงมากที่สุดถึง
ร้อยละ 26.80 และยังพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี ข้อมูลผลกระทบด้านสุขภาพจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและลดลง
แบบปีเว้นปี ในปี 2561 มีอัตราป่วย 21.24 ซึ่งลดลงจากปี 2560 ที่มีอัตราป่วย 24.45 ในปี 2561 จังหวัดที่มีอัตรา
ป่วยสูงสุด คือ บุรีรัมย์ รองลงมา คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ และสุรินทร์ ตามลำดับ และจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงกว่า
ของเขตสุขภาพที่ 9 คือ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา สำหรับข้อมูลบ้างส่วนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ หรือยังไม่มี
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การจัดเก็บข้อมูล ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดเป็นรายจังหวัดได้ เช่น ข้อมูลการนำเข้าและการใช้
สารเคมีของพื้นที่ ร้านจำหน่ายสารเคมี อัตราตาย เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. การกำหนดนโยบายและการกำกับกฎหมายเกี่ยวกับการผลิต การบรรจุ การจำหน่าย การค้าขายและ

โฆษณา ต้องการผลักดันให้มีการรณรงค์เพื่อการลดหรอืเลกิใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
การรณรงค์การใช้สารอื่นทดแทน เช่น สารชีวภาพต่างๆ หรือการรณรงค์ให้มีการใช้น้อยลง และใช้อย่างถูกวิธี โดย
จำเป็นต้องมีนโยบายและมาตรการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

2. ควรมีการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงทางด้านสารเคมีทางการเกษตรที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของเกษตรกรและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

3. ผลจากการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง ควรมีการสื่อสารความเสี่ยงถึงกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป 
รวมถึงการนำข้อมูลไปพิจารณาการยกเลิก/ห้ามนำเข้า จำหน่ายสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีพิษร้ายแรงได้อย่าง
ชัดเจน 

4. ควรมีการจัดการด้านองค์ความรู้ในการดำเนินงานตามกิจกรรมสำคัญ 11 ข้อ ของคลินิกสุขภาพเกษตรกร
ที่ชัดเจนกว่าน้ี และมีการดำเนินงานกำกับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง 

5. พัฒนาระบบรายงาน รง. 506/2 สำหรับการรายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นเป็นการบาดเจ็บจากการทำงาน เขตสุขภาพที่ 9 

เอกสารอ้างอิง 
เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช(Thai-PAN).ผลการเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้

ประจำป ี 2559 แหล ่งท ี ่มา : https://www.thaipan.org/wpcontent/uploads/2018/10/pesticide 
_doc24_press_4_5_2559.pdf.27 มีค.62. 

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช(Thai-PAN).ผลการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในผักผลไม้ปี 2560 แหล่งที่มา : 
https://www.thaipan.org/wp-content/uploads/2018/10/pesticide_doc36.pdf.27 มีค.62. 

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค.พฤติกรรมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
จำแนกเป็นรายโรคและประเด็นพฤติกรรม (โรคพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช; 69-70) ปี 2559 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2554 -2560. แหล่งที่มา 
: http://oldweb.oae.go.th/economicdata/pesticides.html. 27 มีค.62. 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2556 (ผลสำรวจเบื้องต้น วันที่ 
21 ม.ค.58 ) แหล่งที ่มา : http://oldweb.oae.go.th/download/use_soilNew/soiNew/landused 
2556.html. 27 มีค.62. 

สำนักโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค.รายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพและสิ ่งแวดล้อม แหล่งที ่มา : http://envocc.ddc.moph.go.th/uploads/situation/ 
01_envocc_situation_60.pdf. 27 มีค.62. 
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กระทรวงสาธารณสุข.HDC กระทรวงสาธารณสุข.แหล่งที่มา : https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports 
/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=f16421e617aed29602f9f09d951cce68
&id=46914a29aebb9e55230cc408f59f2d39. 27 มีค.62. 

กาญจนภัสส์ ทวีกิตติกร.กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อลดพฤติกรรมเสีย่งจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
ที ่ปล ูกพืชหมุนเวียน จ .ลำปาง.ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2552.เข้าถึงจากhttp://library.cmu.ac.th/digital_ collection/research เมื่อ
กันยายน 57 

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช.ข้อมูลพื้นฐานสารเคมีกำจัดศัตรูพืช.สถิติการนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
,2559 เข้าถึงจากthaipan.org วันที่ 10 มี.ค 61  

มูลนิธิชีววิถี.สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและต้นทุนที่แท้จริง.เมษายน 2554 เข้าถึงจาก biothainet/sites/default/file 
s/briefingpesticide cost.pdf 

ดร.น้ำเงิน จันทรมณี, พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและประสิทธิผลของการให้อาชีวสุขศึกษาที่มีผลต่อ
ความรู ้ทางด้านความปลอดภัยของเกษตรกร พื ้นที ่ต้นน้ำ จังหวัดพะเยา , วารสารความปลอดภัยและ
สุขภาพ. 10(37): 35-45. 

ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร.สถานการณ์และผลกระทบต่อสุขภาพของการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม : กรณีศึกษา 
พื้นที่ตำบลบางเหรยีง อ. ควนเนียง จ. สงขลา.คณะจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.2547. 

พัชรพร สุคนธสรรพ์ , พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานและภาวะสุขภาพ ของเกษตรกรชาวนา ในจังหวัด
เชียงราย ,สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, https://www.tcithaijo.org/index.php/ 
JRTAN/article/ view/66882 เข้าถึง 4 เมษายน 2562  

มูลนิธิข้าวขวัญ .การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและ
สารเอ็นโดซัลแฟนในนาข้าว.2548. 

วรันธร จงรุ่งโรจน์สกุล.ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่.ปริญญานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขา
การพยาบาลอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .2548 เข้าถึงจากhttp://library.cmu.ac.th/digital_ 
collection/research เมื่อกันยายน 57. 

วิเชียร อันประเสร ิฐ .ชุมชนกับการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรCommunity and Agro-Chemical Use) .
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.2547. 

สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริมและพลสราญ สราญรมย์, รูปแบบพฤติกรรมและเงื่อนไขการเรียนรู้การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของเกษตกร, สาขาวิชาเกษตรกศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 5(2): 89-
105, http://e-jodil.stou.ac.th/filejodil/11_7_513.pdf 

สุรเดช เดชคุ้มวงศ์ และคณะทำการศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของพหภุาคีในการร่วมปฏิบัติการเพือ่
ลดการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืชในจังหวัดพิจิตร.มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร.2544. 

อดุลย์ ศรีนันทะ สุวัฒน์ ถาอุปชิตและประกายเพชร สาครวงศ์.ป้องกันตนเองของเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีกำ จัด
ศัตรูพืชอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสะอาด สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี.2543. 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/%20view/66882
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/%20view/66882
http://e-jodil.stou.ac.th/filejodil/11_7_513.pdf
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อำนวย ชัยลิขิต สุธี ธิติมุทา และนายดนัย สารพฤกษ์ .การแก้ปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตรในอำเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดลำพูน.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน.กระทรวงสาธารณสุข.2542 

อัตถ์ อัฉจริยมนตรี, แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรเพื่อผลิตพืชผักปลอดภัยของชุมชนเมืองแกน
พัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, http://www. 
research.cmru.ac.th/research59/ris/download.php?download_file=article&no=243 
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