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คำนำ 

 กรมควบคุมโรคมีบทบาทและภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
ของประเทศ โดยระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 กลุ่มโรค ที่พัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยโรค
และภัยสุขภาพ 21 กลุ่มย่อย ดังนี้ 
  1. ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อทั่วไป มีโรคท่ีอยู่ในข่ายเฝ้าระวัง 9 กลุ่มย่อย 
  2. ระบบเฝ้าระวังโรคเอดส์และวัณโรค มีโรคท่ีอยู่ในข่ายเฝ้าระวัง 3 กลุ่มย่อย 
  3. ระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ มีโรคท่ีอยู่ในข่ายเฝ้าระวัง 3 กลุ่มย่อย 
  4. ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ประกอบด้วย 3 กลุ่มสาเหตุหลัก 
  5. ระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 กลุ่มย่อย 

ทุกกลุ่มโรคหรือภัยสุขภาพควรมีข้อมูล 5 มิติ เพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดมาตรการป้องกันควบคมุโรค 
และประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ข้อมูลทั้ง 5 มิติ  ดังกล่าว ได้แก่ มิติปัจจัยต้นเหตุ 
มิติพฤติกรรมเสี่ยง มิติการตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค มิติการติดเชื้อ/การป่วย/ การตาย/ความพิการ   
และมิติการระบาด/เหตุการณ์ผิดปกติ 
 กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 
5 มิติ ในปีงบประมาณ 2563 โดยได้จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 ระบบ 5 มิติ  
และเชิญกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องได้แก่ กลุ่มโรคติดต่อ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ และงานควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกันวิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 ระบบ 5 มิติ  ของ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา พร้อมทั้งได้วิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 กลุ่มโรค     
5 มิติ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 เรื่อง 
 เอกสารฉบับนี้เป็นการรวบรวมผลการวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 กลุ่มโรค 5 มิติ 
ปีงบประมาณ 2563 โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำมาตรการ
ป้องกัน ควบคุมโรค ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 9 นครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2564 ต่อไป 

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
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สารบัญ 

เร่ือง หน้าที่ 

กลุ่มโรคติดต่อ  
การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 มิติ โรคมือเท้าปาก เขตสุขภาพที่ 9 1 

เขียนโดย นางศสิญา  อาภาสุวรรณกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุม่โรคติดต่อ สคร.9 นครราชสมีา  

กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ โรคเรื้อน และวัณโรค  
การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 มิติ วัณโรคปอดในเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 9 15 

เขียนโดย นางสาวจิราพร ดำพะธกิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ งานควบคุมโรคเขตเมือง สคร.9 
นครราชสมีา  

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 มิติ โรคความดันโลหิตสูง เขตสุขภาพท่ี 9 50 

เขียนโดย นายทัชชา ม่านตา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และนางมาฆมาส สุวิชาเชิดชู พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ กลุ่มโรคไม่ตดิต่อ สคร.9 นครราชสีมา  

กลุ่มโรคการบาดเจ็บ  
การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 มิติ อุบัติเหตุทางถนนจากรถจักรยานยนต์ โดยใช้ข้อมูล 5 มิติ 
จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2563 

61 

เขียนโดย นายมานะชัย สุเรรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ สคร.9 นครราชสีมา  

กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  
การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 มิติ โรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช เขตสุขภาพที่ 9  76 

เขียนโดย นางสาวศศินัดดา สุวรรณโณ รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ, นายวิเศษ วริศรางกูล 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ, นายสราวุธ เอกอำพัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ,          
นายจักรี พิณทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตัิการ กลุม่โรคไม่ติดต่อ สคร.9 นครราชสีมา  
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การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 มติิ โรคมือเท้าปาก เขตสุขภาพที่ 9  
ศสิญา  อาภาสุวรรณกุล 

 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

โรคมือเท้าปาก พบการระบาดได้ทั่วโลก มีรายงานการระบาดรุนแรงในหลายประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ในปี
พ.ศ. 2540 ไต้หวัน ปีพ.ศ. 2541 และพบว่าประเทศในเขตร้อนชื้นสามารถเกิดโรคนี้ได้ประปรายตลอดปี สำหรับ
ประเทศไทยลักษณะการเกิดโรคกระจัดกระจาย หรือระบาดเป็นครั้งคราว พบมากขึ้นในช่วงฤดูฝน อากาศเย็น 
และชื้น เป็นกลุ่มอาการหนึ่งที่ประกอบด้วย ตุ่มแดงอักเสบที่กระพุ้งแก้ม ลิ้น เหงือก และฝ่าเท้า พบบ่อยใน      
เด็กทารก และเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 5 ปี) ซึ่งส่วนใหญ่ 2 ใน 3 เด็กจะอยู่รวมกันในสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล มักมีการระบาดในช่วงฤดูฝน (มิถุนายน – สิงหาคม)(1) สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม
แอนเทอโรไวรัส ซึ ่งมีหลายสายพันธุ ์ โดยสายพันธุ ์ท ี ่พบบ่อย คือ Coxsackievirus A16, Echovirus และ
Enterovirus 71 เป็นต้น ซึ่งติดต่อเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายทางช่องปากจากการที่เชื้ออยู่ที่มือที่สัมผัสน้ำมูก น้ำลาย 
น้ำในตุ่มพอง หรือแผลของผู้ป่วย เชื้อจะถูกขับออกมากับอุจจาระ ซึ่งอาจพบเชื้อในอุจารระได้นาน 6-8 สัปดาห์ 
ระยะฟักตัว 3-6 วัน หลังรับเชื้อ (2) 

อาการ มีไข้ (37.5-38.5 องศาเซลเซียส) เบื่ออาหาร ต่อมา 1-2 วัน มีอาการเจ็บปากเนื่องจากมีแผลใน
กระพุ้งแก้ม และเพดานปาก ส่วนใหญ่พบที่เพดานอ่อนลิ้น กระพุ้งแก้ม อาจมี 1 แผล หรือ 2-3 แผล ขนาด 4-8 
มิลลิลิตร เป็นสาเหตุให้เด็กไม่ดูดนม ไม่กินอาหารเพราะเจ็บ มีผื่นเป็นจุดแดงหรือตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า 
รอบก้น อาจมีผื่นขึ้นลำตัว แขน ขา ผื่นนี้จะกลายเป็นตุ่มใสๆ (ซึ่งไม่คัน) ส่วนมากมีจำนวน 5-6 ตุ่ม เวลากดจะเจ็บ 
ไม่ค่อยแตกเป็นแผล ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง มักป่วยนาน 7-10 วัน และหายเองได้ในเด็กเล็กๆ บางครั้งจะพบมี
ผื่นนูนสีแดงเล็กที่ก้น ส้นเท้า ส่วนใหญ่จะไม่เป็นตุ่มพอง หายไปได้ภายใน 1-3 วัน แต่มีเพียงส่วนน้อยที่มีอาการ
รุนแรง และเสียชีวิตได้จากภาวะแทรกซ้อน (EV71) เช่น หายใจหอบ ซึม ชักเกร็ง ปอดบวมน้ำ สมองอักเสบ ช็อค 
และหมดสติ และเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจวาย หรือระบบหายใจล้มเหลว เด็กป่วยที่มีอาการรุนแรง หรือภาวะ 
แทรกซ้อนจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้รักษา 

ปัจจุบันยังไม่มียารักษาหรือวัคซีนป้องกันจะรักษาตามอาการ เช่น ให้ยาลดไข้ ยาชาเฉพาะที่สำหรับแผลใน
ปาก ดื่มน้ำเกลือแร่เพื่อชดเชยภาวะขาดน้ำ การป้องกันที่ดีที่สุ ด คือ การแยกผู้ป่วย แยกของใช้ เน้นสุขอนามัย   
ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ ผู้ปกครองนำไปพบสถานพยาบาลใกล้บ้าน และปฏิบัติตามคำแนะนำ ให้หยุดเรียนเป็น
เวลา 5-7 วัน ไม่นำเด็กไปคลุกคลีกับเด็กที่ปกติ ไม่ไปในชุมชนสาธารณะที่มีจำนวนคนอยู่มาก เช่น  สนามเด็กเล่น  
เพ่ือเฝ้าระวังอาการท่ีเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะแทรกซ้อน และป้องกันแพร่เชื้อไม่ให้เกิดการระบาดต่อไป 

การแพร่กระจายเชื้อ(3) มี 2 ลักษณะ คือ 
 1. การสัมผัสโดยตรง (direct contact ) กับสารคัดหลั่งจาก จมูก ลำคอหรือน้ำจากในตุ่มใส  ตามฝ่ามือ  

ฝ่าเท้าหรือตามตัว 
 2. อุจจาระของผู้ป่วยซึ่งมีเชื้อไวรัส (fecal - oral route) ช่วงที่แพร่กระจายมากที่สุด คือ ในสัปดาห์

แรกที่ผู ้ป่วยมีอาการ และจะยังสามารถแพร่เชื ้อจนรอยโรคหายไป อาจยังพบเชื้อในอุจจาระผู้ป่วยต่อได้ อีก
ประมาณ 2-3 สัปดาห์ 
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 เชื้อเอนเทเอโรไวรัส สามารถทนสภาวะกรดในทางเดินอาหารมนุษย์ได้ และมีชีวิตอยู่ในอุณหภูมิห้องได้ 
2-3 วัน 

อาการแสดงทางคลินิก(4) 
 โรคมือเท้าปาก (HFMD) มักมาด้วยอาการไข้สูงเกิน 39 องศาเซลเซียส ผู้ป่วยบางรายอาจมีไข้ต่ำๆ

ประมาณ 37.5-38.5 องศาเซลเซียส นาน 3-5 วัน หรือบางครั้งอาจบ่นเจ็บในปาก กลืนน้ำลายไม่ได้ ไม่กินอาหาร 
พบตุ่มแผลตื้นๆในปาก ส่วนใหญ่พบที่เพดานอ่อนลิ้น กระพุ้งแก้ม มักพบมากกว่า 1 แผล ขนาด 4-8 มิลลิลิตร 
ร่วมกับพบผิวหนังมีตุ่มพอง (vesicles) สีขาวขุ่นบนฐานรอบสีแดงขนาด 3-7 มิลลิเมตร บริเวณด้านข้างนิ้วมือ 
นิ้วเท้า บางครั้งพบที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ส้นเท้า เข่า ก้น จำนวน 5-6 ตุ่ม เวลากดจะเจ็บเล็กน้อย ส่วนใหญ่ไม่ค่อยแตก
เป็นแผล จะหายได้เองในเวลาประมาณ 1 สัปดาห์  

การวินิจฉัยโรคและการวินิจฉัยแยกโรค   
 ในกรณีของผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก ที่มีตุ่มขึ้นตามตัวเป็นจำนวนมาก อาจต้องแยกจากโรคอีสุกอีใส โดย

โรคมือเท้าปาก มักมีการกระจายที่แขนขามากกว่าลำตัว ในขณะที่โรคอีสุกอีใสมักพบตุ่มที่บริเวณส่วนกลางลำตัว
มากกว่าเมื่อเทียบกับที่แขนขา ซึ่งการตรวจหาเชื้อสาเหตุของ HFMD หรือ herpangina นั้น การเพาะแยกเชื้อ
ไวรัสจากอุจจาระ หรือ throat swab หรือ nasal aspiration ใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ ควบคู่กับการตรวจทาง
น้ำเหลือง (serology) ในตัวอย่างเลือดเพ่ือดู antibody ต่อเชื้อที่เป็นสาเหตุ 

ความทนทานของเชื้อ enteroviruses (5) 
 1. ถูกทำลายโดยแสงอุลตราไวโอเล็ต ในสภาพที่แห้งเชื้อจะมีชีวิตอยู่ไม่นาน  
 2. ถูกทำลายโดยการต้มที่ 50 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที แต่ถ้ามีเกลือmagnesiumอยู่ด้วย จะยังทน

อยู่ได ้
 3. เชื้อมีชีวิตอยู่ได้หลายวันในอุณหภูมิห้องและเมื่ออยู่ในสภาพที่มีโปรตีนผสมอยู่ด้วย เช่น ในน้ำนม 

ไอศกรีม หรือครีม จะมีชีวิตอยู่นานกว่าในน้ำ การทำให้น้ำนมปราศจากเชื้อ โดยวิธี pasteurization สามารถ
ทำลายเชื้อได้  

 4. คลอรีนผสมน้ำ 0.1 ppm (part per million) สามารถทำลายเชื้อได้ หากทำลายเชื้อในอุจจาระ
จะต้องใช้คลอรีนที่เข้มข้นมากกว่านี้ และฟอร์มาลินขนาด 0.3% สามารถทำลายเชื้อได้ เชื้อนี้ค่อนข้างทนทาน    
ไม่ถูกทำลายโดยอีเธอร ์แอลกอฮอล์ และสารdeoxycholate 
ตารางท่ี1ข้อมูล 5 มิติใช้ในการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก 

Risk Prevention Health outcome 
Determinant Behaviors Program response Determinant Behaviors 

1.เชื้อก่อโรคในคน 
โดยเฉพาะสายพันธ์
ใหม่ๆหรือทีส่งสัยจะ
รุนแรงเช่น EV71 
 
 

2. พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
โรงเรียนอนุบาลและ
ชุมชน 

3.มาตรการในการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อศูนย์เด็ก
เล็ก และความครอบคลมุ
ของศูนย์เด็กเล็กท่ีได้
มาตรฐาน 

5.อัตราป่วย อัตรา
ตายโรคมือเท้าปาก  
ระดับจังหวัด เขต 
และระดับประเทศ 
 

6. เหตุการณ์
ผิดปกติ กรณีพบ
ผู้ป่วยโรคมือเท้า
ปาก ทีเข้าได้กับ
เงือนไขการ
สอบสวนโรค เช่นมี
ผู้ป่วยมากกว่าปกติ 
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Risk Prevention Health outcome 
Determinant Behaviors Program response Determinant Behaviors 

(พฤติกรรมสุขอนามัย
ส่วนบุคคล และการ
แยกของใช้) 

4.ความสามารถในการลด
การเกิดโรคมือเท้าปาก ใน
ศูนย์เด็กเล็ก 

/กลุ่มก้อนได้รบัแจ้ง
จากพ้ืนท่ี 
 

แหล่งข้อมลู 
1ระบบเฝ้าระวังเชื้อ
ไวรัสเอนเทอโรไวรสั
ทางห้องปฎิบัติการ  
กรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ และ 
หนังสือ/คู่มือ 

2. ข้อมูลที่ได้จากการ
การดำเนินงาน
มาตรการศูนยเ์ด็กเล็ก
ปลอดโรค 
 

3.เว็บไซด์ศูนย์เด็กเล็ก/
โรงเรียนอนุบาลปลอดโรค 
 4.รายงานการศึกษาและ
วิจัยต่างๆ 
 

5. ฐานข้อมูลเฝ้า
ระวังโรค รง. 506 
ของ สคร.9และกอง
ระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค 

6.รายงานสอบสวน
โรค และ โปรแกรม
ตรวจสอบข่าวการ
ระบาด 

1. ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants) 
เชื้อก่อโรค : โรคมือเท้าปาก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร (Enterovirus) มีหลายสายพันธุ์ ซึ่งสาย

พันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคมือเท้าปาก ได้แก่ Coxsackie virus group A และ B และ Enterovirus 71 ที่พบบ่อย คือ 
Coxsackie virus group A type 16 สายพันธุ์ที่ก่อโรครุนแรง คือ Enterovirus 71(6) 

ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เริ่มเฝ้าระวังโรคมือ เท้า
ปาก ตั้งแต่พ.ศ. 2541 และพบว่ามีไวรัสก่อโรคชนิดนี้สำคัญอยู่ 2 ชนิดคือ Enterovirus 71 และ Coxsackie virus 
group A การตรวจวินิจฉัยโรคมือเท้าปาก ตั้งแต่พ.ศ. 2554 พบว่าส่วนใหญ่ไวรัสก่อโรคที่เป็นสาเหตุหลักคือ 
Enterovirus 71 ยกเว้นในปี พศ. 2559 ที่พบว่า Coxsackie virus A16 เป็นสาเหตุหลัก ห้องปฏิบัติการได้นำไวรัส 
Enterovirus 71 มาศึกษาคุณสมบัติทางพันธุกรรม พบว่าเป็น sub genogroup B5 และ C4 ซึ่งพบได้ท้ังผู้ป่วยที่มี
อาการท้ังไม่รุนแรงและรุนแรงจนเสียชีวิต 

จากข้อมูลการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการโรคมือเท้าปาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 ได้รับตัวอย่างส่งตรวจจากผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรคมือเท้าปาก จำนวน 455 ราย 
พบเป็นผู้ติดเชื้อกว่าร้อยละ 26 โดยเชื้อที่พบจากผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรคเป็น Enterovirus 71 และเมื่อศึกษา
คุณสมบัติทางพันธุกรรมพบว่าเป็นสายพันธุ์ B5 และ C4 ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดิมที่เคยตรวจพบในปีที่ผ่านมา โดยใน  
ปีนี้มีการระบาดของโรคมือเท้าปาก ทั่วทุกภาค สอดคล้องกับข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ที่มีการ
บ่งชี้ ถึงการพบผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก อย่างต่อเนื่องเช่นกัน(7) 

2. ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค (Risk behaviors) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคมือเท้าปาก พบปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้
เกิดโรค ดังนี้คือ 
  2.1 ปัจจัยด้านการรับรู้และทัศนคติในการป้องกันควบคุมโรค 
   จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ผู้ปกครองมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมในการป้องกัน
โรคมือเท้าปาก อยู่ในระดับปานกลาง ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมในการป้องกัน
โรค (r=0.33,p<0.001) โดยเฉพาะทักษะการเข้าถึงข้อมูล การสื่อสาร และการจัดการตนเอง ส่วนทักษะความรู้
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และความเข้าใจการตัดสินใจ และการรู ้ เท ่าทันสื ่อไม่ม ีความสัมพันธ ์ก ับพฤติกรรมในการป้องกันโรค
(p=0.586,0.134 และ0.079ตามลำดับ)(8)  
   ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานตาม
เกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคมีความรู้และการปฏิบัติตนในการป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก สูงกว่ากลุ่มที่ยัง
ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ หรือไม่เคยผ่านเกณฑ์ (9) และยังพบว่าความรู้และทัศนคติในการควบคุมป้องกันโรคมือเท้า
ปาก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการควบคุมป้องกันโรคมือเท้าปากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(10) โดยผู้ปกครอง
ที่มีการรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้าปาก และมีความเชื่อในความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้า
ปาก ในระดับสูงจะมีพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปาก ที่ดีกว่าผู้ปกครองที่มีการรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้า
ปาก และมีความเชื่อในความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้าปาก ในระดับต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(11) 
 2.2 ปัจจัยดา้นพฤติกรรมสุขภาพ 
  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การปฏิบัติตนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคมือเท้าปาก คือ การ
ปิดปากและจมูกเมื่อไอจาม ไม่ให้เด็กใช้อุปกรณ์ร่วมกับคนภายในครอบครัว การไม่ป้อนอาหารเด็กด้วยมือเปล่า  

และการล้างมือก่อนและหลังการใช้ห้องน้ำ(12) 
 2.3 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า เด็กที่อาศัยอยู่ในศูนย์เด็กเล็กที่มีอากาศถ่ายเทไม่ดี และไม่มีสบู่ใน
ห้องน้ำ มีโอกาสป่วยด้วยโรคมือเท้าปากมากกว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในศูนย์เด็กเล็กที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และมีสบู่ใน
ห้องน้ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต(ิ1) 
 2.4 ปัจจัยด้านการบริหาร 
  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า กระบวนการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันโรคมือเท้าปาก ในชุมชน
ครั้งนี้ ประกอบด้วย  
   1) การพัฒนาความรู้ทีมSRRT 
   2) การพัฒนาความรู้ของประชาชน 
   3) การทำพันธะสัญญาใจ 
   4) การให้สุขศึกษา 
   5) การเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองโรคในชุมชนและสถานศึกษา 
   6) การเชิดชูบุคคลต้นแบบ 
   7) การรณรงค์ทำความ สะอาดหมู่บ้าน หลังการพัฒนา 
  ทำให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องโรคมือเท้าปาก อยู่ในระดับสูงด้านการปฏิบัติตัวและด้านการมีส่วนรว่ม
ดำเนินงานป้องกันโรคมือเท้าปาก ในชุมชนอยู่ในระดับมาก ซึ่งเพ่ิมขึ้นกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p<0.001)(13) 
 2.5 ปัจจัยด้านฤดูกาล 
  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าโรคมือเท้าปาก เป็นโรคระบาดในเด็กท่ีมีอัตราการระบาดสูงในช่วงเริ่ม
เข้าหน้าฝนโดยมีความชุกสูงสุดในช่วงเดือนกรกฎาคม(14) 
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3. มาตรการป้องกันควบคุมโรค (Program response) 
 เด็กถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ ซึ่งโรคมือเท้าปาก เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำ
กว่า 5 ปี และในปัจจุบันผู้ปกครองนิยมนำเด็กไปรับการดูแลในเด็กศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีเด็กอยู่รวมกัน
เป็นจำนวนมาก ทำให้เชื ้อโรคสามารถแพร่กระจายและติดต่อระหว่างกันได้ง่ายเมื่อเด็กเจ็ บป่วยจะส่งผลต่อ
พัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็ก กรมควบคุมโรคจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายและลดการป่วยของเด็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้ดำเนินโครงการศูนย์
เด็กเล็กปลอดโรคในป2ี553 
 การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก (ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค) เขตสุขภาพที่ 9 ในปี พ.ศ.
2558 - 2561 พบว่า มีศูนย์เด็กเล็กสมัครเข้าร่วมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค จำนวน 2,083 แห่ง ผ่านเกณฑ์
การประเมินจำนวน 393 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.9 เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัดพบว่าจังหวัดที่มีศูนย์เด็กเล็กที่
สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การประเมินมากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา (ร้อยละ30.12) รายละเอียด
ดังรูปที่ 1 
รูปที่  1  ร้อยละการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อศูนย์เด็กเล็ก 

 

                           ที่มา:สำนักโรคติดต่อทั่วไป 

 ปี 2562 มีการดำเนินการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยความร่วมมือระหว่าง 4 กระทรวง คือ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการ ดูแล และพัฒนาการดำเนินงานสถานพัฒนา 
 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ในวันที่  12-13 ธันวาคม 2562 เพื่อผลักดันนโยบาย
การบูรณาการการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยที่เป็นปัญหาในพ้ืนที่ เช่น ไข้เอ็นเทอโรไวรัส 
โรคมือเท้าปาก ซึ่งรายละเอียดสรุปผลการประชุมดังตารางแสดงช้างล่าง 
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ตารางแสดง แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่าย ปี2564-2566 

แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงาน/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/ 
พื้นที่เป้าหมาย 

เครือข่ายร่วม
ดำเนินการ 

มาตรการที่ 1 ด้านบริหารจัดการ 
1.จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  

- ก่อนฤดูกาลเกิดโรค ให้จัดทำหนังสือแจ้งเตือนศูนย์พัฒนา
เดก็เล็กในพ้ืนที ่ให้มีการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก 

- กรณีมีการระบาดของโรคเกิดขึ้นให้แจ้งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพ้ืนที่ทราบ 

- มีอำนาจในการสั่งเปิดปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือควบคุม
การระบาดของโรค  

- องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
- ศูนย์เด็กเล็ก 
- โรงเรียนระดับ 
ปฐมวัย  
 

- กระทรวง มหาดไทย  
- กระทรวงศึกษาธิการ  
- กระทรวงพัฒนา
สังคมและความ มั่นคง
ของมนุษย์ 

2.ตรวจประเมินและรับรองคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน
ระดับปฐมวัยให้ได้ตามมาตรฐาน  
3.จัดซื้อยา เครื่องเวชภัณฑ์สำหรับการปฐมพยาบาล และวัสดุ 
อุปกรณ์สำหรับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนระดับปฐมวัย  
4. จัดหา/ผลิตสื่อ ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค  
5. ปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ 
โรงเรียนระดับปฐมวัยให้เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลและ
อนามัย สิ่งแวดล้อม  
6. จัดมีจำนวนครูต่อจำนวนเด็กอายุ 4-5 ปี สัดส่วนครู 1 คน ต่อ
จำนวนเด็ก 20 คน, เด็กอายุ 2-3 ปี ครูต่อจำนวนเด็ก 10-15 คน 
และเด็กอายุ 1-2 ปี ครูต่อจำนวนเด็ก 5 คน 

- องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
  
 

- รพช. 
- รพ.สต. 

มาตรการที่ 2 ด้านบุคลากร 
7. สนับสนุนงบประมาณในการตรวจสุขภาพประจำปีและ X-ray 
ปอด ให้กับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงานใน
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและโรงเรียนระดับปฐมวัย 
ทุก 1-2 ปี 
8. จัดกิจกรรมถ่ายทอดแนวทางและดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกัน ควบคุมโรคมือเท้าปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนระดับ ปฐมวัยให้กับครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง  

- องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
  
 

- รพช. 
- รพ.สต. 
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แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงาน/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/ 
พื้นที่เป้าหมาย 

เครือข่ายร่วม
ดำเนินการ 

9. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อในเด็กและโรคให้กับ ครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบ 
อาหาร แม่บ้าน ภารโรง เป็นต้น  
 
มาตรการที่ 3 ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค 
10. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และแนวทางการป้องกันโรค
มือเท้าปากในเด็กให้กับผู้ปกครอง แกนนำสุขภาพครอบครัว 
และอสม.   
11. ร่วมเฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ของโรคมือเท้า
ปาก กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ 
12. ซักซ้อมทำความเขา้ใจและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ใน
การ ดำเนินการเมื่อมีโรคระบาดเกิดข้ึนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ 
โรงเรียนระดับปฐมวัย  
13. กำกับ ติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันควบคุม
โรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนระดับปฐมวัย 

- การคัดกรองเด็กนักเรียนทุกวันก่อนเข้าเรียน เมื่อพบเด็ก
ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (สองคนข้ึนไป) ด้วยอาการเดียวกัน ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที 

- ความสะอาดของสภาพแวดล้อม ห้องเรียน อาคารสถานที่ 
ของเล่น ของใช้ ที่นอน 

- สุขาภิบาลด้านอาคาร สิ่งแวดล้อม น้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด
และ เพียงพอ     
 14. บรหิารจัดการและประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ 
สาธารณสุขในพ้ืนที่ กรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่อในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนระดับปฐมวัย 

- แจ้งเตือนการระบาดของโรคติดต่อ 
- แยกเด็กป่วย แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือ

สอบสวนโรค และให้คำแนะนำ และแจ้งผู้ปกครองให้นำเด็กกลับ
บ้าน 

- ปิดห้องเรียน/โรงเรียน เพื่อทำความสะอาดห้องเรียน ของ
เล่น ที่นอน รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนระดับเด็กปฐมวัย 

- องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
  
 

- รพช. 
- รพ.สต. 
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แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงาน/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/ 
พื้นที่เป้าหมาย 

เครือข่ายร่วม
ดำเนินการ 

มาตรการที ่4 ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและเครือข่าย 
15. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน 
ควบคุมโรคมือเท้าปาก ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน
ระดับ ปฐมวัยในสังกัด  
16. จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกับ
ชุมชนใน การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก  
17. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกลุ่มแกนนำป้องกันควบคุมโรค
มือเท้าปาก ในชุมชน เช่น ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง อาสาสมัคร
สาธารณสุข ชมรม/สมาคม เป็นต้น  
18. จัดกิจกรรมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้าน
การ ป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน ระดับปฐมวัย  

- ศูนย์เด็กเล็ก  
- โรงเรียนระดับ 
ปฐมวัยในสังกัด 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
คร/ูผู้ดูแลเด็ก   
- ผู้ปกครอง   
- แกนนำสุขภาพ 
ครอบครัว 
- อาสาสมัคร
สาธารณสุข  

- กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมควบคุมโรค  
- กรมอนามัย  
- รพช. 
- รพ.สต. 
- กระทรวงพัฒนา
สังคมและความ มั่นคง
ของมนุษย์ 
 

4. การเจ็บป่วยและการเสียชีวิต (Morbidity and Mortality) 
 4.1 สถานการณ์โรคมือเท้าปาก พ.ศ. 2551-2562 
  จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของกองระบาดวิทยาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2562 พบว่าแนวโน้มการเกิดโรคมือ
เท้าปาก ของเขตสุขภาพที่ 9 มีทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มการเกิดโรคของประเทศ ทั้งนี้ในปีพ.ศ. 2555 กอง
ระบาดวิทยาได้ปรับเปลี่ยนนิยามการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก โดยรวมกลุ่มอาการของโรคแผลในคอหอย และกลุ่ม
อาการ Neuro-Cardio-Pulmonary symptoms ที่สงสัยติดเชื้อไวรัสเอนเทอโรไว้ในกลุ่มเดียวกันกับโรคมือเท้า
ปาก ทำให้อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนทั้งระดับประเทศ และเขตสุขภาพที่ 9 สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2562 จะเห็นได้ว่าทั้งในระดับประเทศและเขตสุขภาพที่ 9 มีแนวโน้มอัตราป่วย
ต่อประชากรแสนคนลดลง โดยเฉพาะในเขตสุขภาพที่ 9 ที่มีอัตราป่วยต่ำกว่าในระดับประเทศในปี พ.ศ. 2561-
2562  ดังรูปที่ 2 

รูปที ่2  อัตราป่วยโรคมือเท้าปาก ระดับประเทศและสุขภาพท่ี 9 พ.ศ. 2551-2562 

 
ที่มา: กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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จำนวนผู้ป่วยโรคมือเท้าปากจำแนกเป็นรายเดือนจะเห็นว่าทั้งประเทศไทยและเขตสุขภาพท่ี 9 พบผู้ป่วย
สูงสุดในช่วงฤดูฝน เดือนมิถุนายน-กันยายนของทุกปี โดยส่วนใหญ่พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนกรกฎาคม ดังรปูที่  3 

รูปที่ 3 (ก) จำนวนผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก ในประเทศไทย จำแนกรายเดือน พ.ศ. 2551-2562 

 
ที่มา: กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

รูปที่ 3 (ข) จำนวนผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก ในเขตสุขภาพที่ 9 จำแนกรายเดือน พ.ศ. 2551-2562 

 
ที่มา: กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

จากข้อมูลปีพ.ศ. 2551-2562 จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่พบจำนวนผู้ป่วยสูงสุด ส่วนอีก 3 จังหวัด 
มีจำนวนผู้ป่วยใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ส่วนใหญ่จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 9 พบผู้ป่วยจำนวนสูงที่สุดในปีพ.ศ. 2560 และมี
แนวโน้มลดลง ยกเว้นจังหวัดนครราชสีมาที่พบผู้ป่วยจำนวนสูงที่สุดในปีพ.ศ. 2559 ดังภาพที่ 4 และผู้ป่วยโรคมือ
เท้าปาก ทั้งในระดับประเทศและระดับเขตส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็ก อายุ 0-4 ปี รองลงมา คือ 5-9 ปี และ 10-14 ปี
ตามลำดับ ดังรูปที่ 5 
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รูปที่ 4  จำนวนผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก ในเขตสุขภาพที่ 9 จำแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2551-2562 

 
ที่มา: กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

รูปที่ 5 (ก) จำนวนผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก ในประเทศไทย จำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2551-2562 

 
ที่มา: กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

รูปที่ 5 (ข) จำนวนผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก ในเขตสุขภาพที่ 9 จำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2551-2562 

 
ที่มา: กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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4.2 สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ในเขตสุขภาพที่ 9 พ.ศ. 2562 
จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยาปีพ.ศ. 2562 พบว่าประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยโรคมือ

เท้าปาก 67,243 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 101.25 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อ    
เพศหญิง 1:0.81 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 0-4 ปี (ร้อยละ 85.90) รองลงมา คือ 5 ปี (ร้อยละ 5.03) และ 7-9 
ปี (ร้อยละ 3.70) ตามลำดับ  

ปี พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพท่ี 9 มีรายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น 6,474 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 95.76 ต่อประชากร
แสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด คือ จังหวัดสุรินทร์ รองลงมา ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และ
ชัยภูมิ ตามลำดับ ดังรูปที่ 6 เมื่อจำแนกอัตราป่วยในระดับอำเภอ พบว่า อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด คือ อำเภอ
บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 240.25 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
204.77 ต่อประชากรแสนคน และอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 203.27 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ ดังรูปที่ 7 

รูปที่ 6 อัตราป่วยโรคมือเท้าปาก จำแนกรายจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 9 พ.ศ. 2562 

 
ที่มา: กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 

รูปที่ 7 อัตราป่วยโรคมือเท้าปาก จำแนกรายอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 9 พ.ศ. 2562 

 

ที่มา: กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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ทั้งนี้ ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 0-4 ปี รองลงมา คือ 5-9 ปี และ 
10-14 ปี ตามลำดับ ดังรูปที่ 8 และพบจำนวนผู้ป่วยสูงสุดในช่วงฤดูฝน เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ดังรูปที่ 9  

รูปที่ 8 ร้อยละของผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก จำแนกรายจังหวัดและกลุ่มอายุ ในเขตสุขภาพที่ 9 พ.ศ. 2562 

 
ที่มา: กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

รูปที่ 9 จำนวนผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก จำแนกรายเดือนและรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 พ.ศ. 2562

 
ที่มา: กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

5. เหตุการณ์ผิดปกติในคน (Event- based) 
จากการทบทวนรายงานการแจ้งข่าวเหตุการณ์ผิดปกติในโปรแกรมตรวจสอบข่าวของกองระบาดวิทยา  

กรมควบคุมโรค พบว่า ในปี 2562 เขตสุขภาพท่ี 9 มีการแจ้งข่าวจำนวน 4 เหตุการณ์ เป็นการเกิดโรคมือเท้าปาก 
ที่มีอาการรุนแรง โดยเกิดขึ้นในจังหวัดสุรินทร์ทั้งหมด ในอำเภอเมือง 2 เหตุการณ์ อำเภอท่าตูม และอำเภอสงัขะ 
อำเภอละ 1 เหตุการณ์ ส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล จำนวน 2 เหตุการณ์ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 เหตุการณ์  และในครอบครัว 1 เหตุการณ์  ผู้ป่วยทั้งหมดอายุ 0-4 ปี อายุต่ำสุด 5 เดือน 
อายุสูงสุด 4 ปี อาการที่พบส่วนใหญ่ คือ มีไข้ (ร้อยละ 100)  มีอาการชักเกร็ง กระตุก (ร้อยละ 75) มีตุ่มน้ำใส
บริเวณมือ เท้า หรือปาก (ร้อยละ 50)  ตามลำดับ ซึ่งจากการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของเชื้อ 
Enterovirus สายพันธุ ์ 71 ในอุจจาระ จำนวน 1 เหตุการณ์ และไม่พบสารพันธุกรรมของเชื ้อ Enterovirus 
จำนวน 3 เหตุการณ์ 
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ข้อเสนอแนะการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก 
1. ผู้ดูแลเด็กควรฝีกให้เด็กรักความสะอาด เน้นการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี  เช่นการล้างมือที่วิธี ทุก

ครั้งก่อน-หลังการรับประทานอาหาร หลังขับถ่าย และการเล่นของเล่น 
2. ผู้ดูแลเด็กควรมีการตรวจความสะอาด และวัดอุณหภูมิร่างกาย ด้วยปรอทดิจิตอล ก่อนเข้าห้องเรียน 

หากพบเด็กสงสัย/ป่วย ต้องแยกตัว นำส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ และผู้ปกครองมารับ 
3. สถานบริการทุกแห่งในพื้นที่ ควรมีการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก โดยเฉพาะในช่วงก่อนเกิดการระบาด 

(ฤดูฝน) หากพบเด็กท่ีมีอาการเข้ากับนิยามของโรค ให้รีบดำเนินการควบคุมโดยเร็ว 
4. ผู้ปกครองและชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการดูแลเฝ้าระวังบุตรหลานของตน มีการสื่อสารเตือนภัยในชุมชน 

หากหากพบเด็กสงสัย/ป่วย ต้องแยกตัว นำส่งสถานพยาบาล และหยุดพักรักตัวประมาณ 1 สัปดาห์ ไม่ไปคลุกคลี
กับคนในครอบครัว และในชุมชน เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ และป้องกันการระบาดในชุมชน 

5. ศูนย์เด็กเล็ก หากพบเด็กป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก ภายในห้องเรียนด้วยกันตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ภายใน1 
สัปดาห์ ต้องดำเนินการปิดห้องเรียนที่เด็กป่วย แต่ถ้าพบเด็กป่วยกระจายหลายห้อง ควรพิจารณาปิดศูนย์เด็กเล็ก/
โรงเรียนอนุบาล ประมาณ1 สัปดาห์ และทำความสะอาดทุกวันต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือน  
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การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 มติิ วัณโรคปอดในเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 9 
จิราพร ดำพะธิก 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
1.บทนำ 

วัณโรคเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis เป็นปัญหาที่
สำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วโลก จากรายงานวัณโรคของโลก (Global Tuberculosis Report 2019) 
องค์การอนามัยโลกคาดประมาณอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรค (รายใหม่และกลับเป็นซ้ำ) ของโลกสูงถึง 10 ล้านคน 
เสียชีวิต 1.4 ล้านคน โดยเป็นผู้ป่วยวัณโรคท่ีติดเชื้อเอชไอวี 251,000 ราย 

สำหรับประเทศไทย องค์การอนามัยโลกจัดให้เป็น 1 ใน 14 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรค มีผู้ป่วยวัณโรค 
ทั่วไปสูง มีผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีสูง และมีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูง โดยจากรายงานองค์การ
อนามัยโลกปี 2559 คาดประมาณว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรค 120,000 ราย ผู้ป่วยวัณโรคที่สัมพันธ์กับการ  
ติดเชื้อเอชไอวี 15,000 ราย และผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 4,500 ราย จากผลการดำเนินงานวัณโรคของ
ประเทศไทยปี 2559 พบว่า มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรค 73,756 ราย มีอัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วย   
วัณโรคร้อยละ 77.6 จำเป็นต้องเร่งรัดความสำเร็จการรักษาให้ได้ตามเป้าหมายที่ร้อยละ 90 โดยเร่งรัดลดการตาย 
ลดการขาดยา และพัฒนาระบบส่งต่อและติดตามผลการรักษา 

เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2561 พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภทขึ้นทะเบียนรักษา 7,761 ราย TB-HIV 575 ราย 
MDR TB 38 ราย อัตราความสำเร็จของการรักษา ร้อยละ 85.56 อัตราตาย ร้อยละ 7.1 อีกทั้งยังมีผู้ป่วยวัณโรค
ดื้อยาชนิดรุนแรง Pre XDR-TB ในปี 2560 จำนวน 2 ราย และในปี 2561 มี XDR-TB จำนวน 1 ราย โดยผู้ป่วย 
XDR-TB เสียชีวิตระหว่างรักษา และปี 2563 มี XDR-TB จำนวน 3 ราย 

จากสถานการณ์ดังกล่าว วัณโรคจึงเป็นโรคที่เป็นปัญหาที่สำคัญทั้งในระดับโลก ประเทศไทย และเขต
สุขภาพที่ 9 โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยในที่แออัด มีแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงป่วย
วัณโรค ประกอบกับมีหน่วยงานที่ให้บริการวินิจฉัยและรักษาวัณโรคโดยที่ยังขาดการแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือ
หน่วยงานในพื้นที่ในการกำกับติดตามผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน เช่น โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เป็นต้น นอกจากนี้ประชากรมีการเคลื่อนย้ายสูง ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสขาดยาและขาดการ
รักษาต่อเนื่อง ดังนั้นการวิเคราะห์ 5 มิติ จะช่วยให้เรารู้ธรรมชาติการเกิดโรควัณโรค ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการ
ระบาด สถานการณ์ของโรค และประเมินมาตรการที่ใช้ เพ่ือเสนอแนะนโยบายในการเฝ้าระวังโรค ควบคุม ป้องกัน
โรควัณโรคที่เหมาะสมในพื้นท่ีเขตเมือง เขตสุขภาพท่ี 9 

2.วัตถุประสงค์ 
เพ่ือประเมินสถานการณ์ ข้อมูลวัณโรคในลักษณะภาพรวมทั้ง 5 มิติ ในพื้นที่เขตเมือง เขตสุขภาพที่ 9      

ปี พ.ศ. 2562-2563 

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
มีข้อมูลที่สามารถใช้สำหรับการวางแผนในการป้องกันควบคุมวัณโรคในเขตเมือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 5 มิติ 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าโดยใช้ข้อมูลทั้ง 5 มิติ 

Risk Prevention Health outcome 

Determinant Behaviors Program response 
Morbidity/Mor

tality 
Event-based 

- ความเป็นมาของวัณ
โรค 

- เชื้อก่อโรค 
- ธรรมชาติของการเกิด

โรค 
- การแพร่กระจายเชื้อ

วัณโรคและการตดิ
เชื้อวัณโรคปอด 

- วัณโรคจำแนกตาม
อวัยวะที่พบ 

- อาการและอาการ
แสดง 

- วัณโรคดื้อยา 
- การตรวจวณัโรคทาง

ห้องปฏิบัติการ 
- การรักษา 

- ปัจจัยด้านโรค
ประจำตัว 

- ปัจจัยด้านอาย ุ
- ปัจจัยด้าน

สิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนแออัด 

- ปัจจัยด้านความรู ้
- ปัจจัยส่วนบุคคล 
- ปัจจัยด้านการ

เคลื่อนย้าย
ประชากร  

- การดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การระดับชาติด้านการต่อต้าน
วัณโรคสู่การยุติวณัโรค 

- เป้าหมายลดโรคและภัยสุขภาพ 
ระยะ 5 ปี (2561-2565) 

- มาตรการที่สำคญั/ภัยสุขภาพท่ี
สำคัญ ระยะ 5 ปี (2561-
2565) ที่ดำเนินการต่อเนื่อง
ระหว่าง พ.ศ.2564-2565 และ
หน่วยงานผู้ดำเนินการ 

- การประเมินคลินิกวัณโรคที่มี
คุณภาพ (Quality TB Clinic) 

- นโยบายการดำเนินงานควบคมุ
วัณโรคดื้อยาหลายขนาน 

- การดำเนินงานโครงการของ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
9 นครราชสีมา               
ปีงบประมาณ 2563  

- สถานการณ์
วัณโรค 
ประเทศไทย 

- สถานการณ์
วัณโรคเขต
สุขภาพท่ี 9 
นครราชสมีา 

- สถานการณ์
วัณโรคในเขต
พื้นที่เทศบาล
เมือง 4 แห่ง 
ใน 4 จังหวัด 
ในเขตสุขภาพ
ที่ 9 
ปีงบประมาณ 
2562  

- รายงาน สอบสวนโรค
เมื่อ พบผู้ป่วย XDR-TB  
- การสอบสวนโรค เมื่อ
เกิดการ ระบาดเป็น
กลุ่ม ก้อนของผู้ป่วย 
MDR-TB  
- การระบาดของ วัณ
โรคในเรือนจำ ชุมชน
แออัด และโรงเรียน 

แหล่งข้อมลู 

- แนวทางการควบคุม
วัณโรคประเทศไทย 
พ.ศ.2561 (NTP) 
- แนวทางการป้องกันฯ
การแพร่กระจายเชื้อ
วัณโรค 
-แนวทางการบริหาร
จัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อ
ยา 
  

- NTP  
 - รายงานสอบสวน 
โรค งานวิจัยต่างๆ 
จากการทบทวน 
วรรณกรรม  
- ข้อมูลจาก
แรงงาน จังหวัด  
- การประเมินการ 
รับรู้ข่าวสารโรค
และ ภัยสุขภาพ ปี 
2561 (สำนัก
สื่อสารความ เสี่ยง 
กรมควบคุม โรค) 

NTP  
สสจ.  
สคร.  
สำนักวัณโรค กรม ควบคุมโรค 

- NTIP -รายงานการ สอบสวน
โรคเมื่อ พบการระบาด 
เป็นกลุ่มก้อนของ วัณ
โรคดื้อยา หลายขนาน 
(MDR-TB) และ/ หรือ 
วัณโรคดื้อยา หลาย
ขนาน รุนแรง 
- รายงานการประเมิน
คุณภาพการดูแลรักษา
ในโรงพยาบาล 
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5.ผลการศึกษา 

 5.1 มิติที่ 1 ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants) 
  วัณโรค (Tuberculosis หรือ TB) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis 
จัดอยู่ในกลุ่ม Mycobacterium tuberculosis complex เกิดได้ในทุกอวัยวะของร่างกาย ส่วนใหญ่มักเกิดที่ปอด 
(ร้อยละ80) ซึ่งสามารถแพร่เชื้อได้ง่าย วัณโรคนอกปอดอาจพบได้ในอวัยวะอ่ืนๆ ได้แก่ เยื่อหุ้มปอด ต่อมน้ำเหลือง 
กระดูกสันหลัง ข้อต่อ ช่องท้อง ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ระบบประสาท เป็นต้น 
  5.1.1 ความเป็นมาของวัณโรค 
   วัณโรคเป็นโรคที่ปรากฏหลักฐานการค้นพบรอยโรคครั้งแรกจากกระดูกสันหลังของมัมมี่ในอียิปต์ซึ่ง
มีอายุอยู่ในช่วง 2,400 ปีก่อนคริสตกาล ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและพยาธิสภาพของวัณโรคเริ่มปรากฏในศตวรรษที่ 
17 สมัยนั้นไม่มียารักษาจึงมีการก่อตั้งสถานพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง (sanatorium) เพื่อทำการรักษาผู้ป่วย   
วัณโรคซึ่งมีอากาศถ่ายเทสะดวก ปรับปรุงทางด้านสังคมความเป็นอยู่และการสุขาภิบาล รวมทั้งดูแลเรื่องอาหาร
และโภชนาการที่เพียงพอ 
   ในปีพ.ศ. 2425 Robert Koch นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้ค ้นพบเชื ้อ  Mycobacterium 
tuberculosis โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ การดำเนินการควบคุมเชื้อวัณโรคจึงเริ่มต้นตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา 
   ในปีพ.ศ. 2438 Wilhelm Konrad von Roentgen นักวิทยาศาสตร์ ได้ค้นพบการตรวจวินิจฉัยโดย
การ X-ray ทำให้ทราบถึงความรุนแรงของโรค ในเวลาต่อมาปีพ.ศ. 2464 Albert Calmette และ Cammille 
Guerin นักแบคทีเรียวิทยาชาวฝรั่งเศส ได้ร่วมกันพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรค โดยมีการพัฒนาวัคซีนจากเชื้อ
แบคทีเรียที่อ่อนฤทธิ์แต่ยังสามารถกระตุ้นให้ร่างกายเกิดภูมิต้านทานได้โดยใช้ชื่ อว่า Bacille Calmette Guerin 
(BCG) จนกระท่ังในปีพ.ศ.2467 ได้เริ่มนำวัคซีนป้องกันวัณโรคมาฉีดให้แก่ทารกแรกเกิด จวบจนถึงปัจจุบันนี้ 
   ในปีพ.ศ. 2486 Selman A. Waksman นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน ได้ค้นพบว่ายา streptomycin 
มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อวัณโรคและมีการค้นพบการดื้อยาเมื่อรักษาด้วย streptomycin เพียงอย่างเดียว ยาวัณโรคชนิด
อ่ืนที่นำมาใช้รักษาร่วมกัน ได้แก่ ในปีพ.ศ.2495 ค้นพบ isoniazid ปีพ.ศ. 2497 ค้นพบ pyrazinamide ปีพ.ศ. 
2505 ค้นพบ ethambutol และ ปีพ.ศ.2506 ค้นพบ rifampicin โดยตัวยาเหล่านี้ ยังคงใช้ในการรักษาวัณโรคมา
จนถึงปัจจุบัน และได้มีการปรับปรุงตัวยาให้ดีขึ้นเรื่อยมา 
  5.1.2 เชื้อ Mycobacterium tuberculosis 
   เชื้อวัณโรคจัดอยู่ในกลุ่ม Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) มีลักษณะทรงแท่ง
หนาประมาณ 0.3 ไมโครเมตร ยาวประมาณ 2-5 ไมโครเมตร ไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้ เป็นเชื้อที่ทนต่อสภาพ
กรดได้ดี อาศัยออกซิเจนในการเจริญเติบโต เมื่อผู้ป่วยไอหรือจามออกมาเชื้อสามารถออกมากับละอองฝอยของ
เสมหะและล่องลอยอยู่ในอากาศได้นานถึง 30 นาที สิ่งที่สามารถทำลายเชื้อวัณโรค  ได้แก่ สารเคมี ความร้อน 
แสงแดด และแสงอัลตราไวโอเลต โดยแสงแดดสามารถทำลายเชื้อวัณโรคในเสมหะได้ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลา 20 -
30 ชั่วโมง เชื้อวัณโรคในเสมหะแห้งที่ไม่ถูกแสงแดดอาจมีชีวิตอยู่ได้นานถึง 6 เดือน  ความร้อนที่อุณหภูมิ 60  
องศาเซลเซียส สามารถทำลายเชื้อวัณโรคได้ภายในเวลา 20 นาที 
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   เชื้อ Mycobacterium แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 
    1) Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) เป็นสาเหตุของวัณโรคในคนและสัตว์มี
จำนวน 8 สายพันธุ์ ที ่พบบ่อยที่สุดคือ Mycobacterium tuberculosis สายพันธุ์อื ่นที่พบบ่อยในกลุ่มนี้ เช่น 
Mycobacterium africanum พบได้ในแถบแอฟริกา Mycobacterium bovis มักก่อให้เกิดโรคในสัตว์ ซึ่งอาจ
ติดต่อมาถึงคนได้โดยการบริโภคนมท่ีไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ และเป็นสายพันธุ์ที่นำมาผลิตเป็นวัคซีนบีซีจี 
    2) Nontuberculous mycobacteria (NTM) มีมากกว่า 140 สายพันธุ์ เช่น Mycobacterium 
avium complex (MAC) พบในสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ หรือพบในสัตว์ 
    3) Mycobacterium leprae เป็นสาเหตุของโรคเรื้อน  
  5.1.3 การแพร่กระจายเชื้อวัณโรคและการติดเชื้อวัณโรคปอด (TB infection) 
   1) เมื่อผู้ป่วยวัณโรคไอ จาม พูด หรือแม้แต่ร้องเพลงจะสามารถทำให้เชื้อวัณโรคออกมาจากร่างกาย
พร้อมกับละอองฝอยน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะ เรียกว่า Droplet nuclei การแพร่กระจายเชื้อจะสัมพันธ์กับ
ความถี่ของการไอ ในเวลา 1 ชั่วโมง ผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อสามารถปล่อยละอองฝอยเสมหะที่มีเชื้อได้ตั้งแต่  
18-3,789 ละออง ละอองฝอยเสมหะท่ีมีขนาดใหญ่จะตกลงสู่พ้ืนดิน แต่ที่มีขนาดเล็กประมาณ 1-5 ไมโครเมตร จะ
ล่องลอยอยู่ในอากาศ สามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นวันๆ 
   2) เมื่อสูดหายใจเอาเชื้อวัณโรคท่ีติดอยู่กับละอองฝอยของเสมหะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางระบบทางเดิน
หายใจไปยังปอด 
   3) เชื้อวัณโรคเพ่ิมจำนวนในถุงลมปอด 
   4) เชื้อวัณโรคส่วนหนึ่งจะเข้าสู่กระแสเลือด และแพร่ไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น สมอง กล่อง
เสียง ต่อมน้ำเหลือง ปอด ไขสันหลัง กระดูก และไต เป็นต้น 
   5) ภายใน 2 – 8 สัปดาห์ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโดย macrophage จะเข้าจับและล้อมรอบเชื้อ
วัณโรคไว้โดยมีการรวมตัวของเซลล์เป็นผนังกั้นห่อหุ้มเชื้อไว้เรียกว่า granuloma ภายใต้การควบคุมนี้ เรียกว่า 
การติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง 
   6) หากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่สามารถกำจัดหรือควบคุมเชื้อได้เชื้อวัณโรคจะแบ่งตัวและเพ่ิม
จำนวนอย่างรวดเร็ว ทำให้ป่วยเป็นวัณโรค โดยสามารถเกิดขึ้นได้ในอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย เช่น ปอด ไต สมอง 
หรือกระดูก เป็นต้น 
   ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคประมาณร้อยละ 70 จะไม่ติดเชื้อวัณโรค มีเพียงประมาณร้อยละ 30 ที่ติดเชื้อ
วัณโรคระยะแฝง โดยทั่วไปหลังติดเชื้อวัณโรค เชื้อจะไม่ลุกลามจนทำให้ป่วยเป็นโรค แม้เชื้อบางตัวยังคงมีชีวิตแต่
สงบอยู่ใน scarred foci ของอวัยวะต่างๆ คนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 จะไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เลยตลอด
ชีวิต ซึ่งไม่ป่วยเป็นวัณโรคและไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อให้ผู้อ่ืนได้ มีเพียงประมาณร้อยละ 10 ของวัณโรคระยะ
แฝงเท่านั้นที่จะป่วยเป็นวัณโรค โดยครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 5 จะป่วยเป็นวัณโรคภายใน 2 ปี ที่เหลืออีกร้อยละ 5 จะ
ป่วยเป็นวัณโรคหลังจาก 2 ปีที่ติดเชื้อ โดยธรรมชาติของวัณโรคผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษา ร้อยละ 50-65 จะ
เสียชีวิตภายใน 5 ปี 
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แผนภูมที ่1 การติดเชื้อและการป่วยเป็นวัณโรค 

 
วัณโรคจำแนกตามอาการแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะแฝง (Latent TB) และระยะแสดง

อาการ (Active TB) ดังนี้ 
ตารางที่ 2 ข้อแตกต่างระหว่างการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงและการป่วยเป็นวัณโรค 

ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง 
(Latent tb infect) 

ป่วยเป็นวัณโรค 
(TB Disease : Active TB) 

-  ไม่มีอาการ -  มีอาการ ดังต่อไปนี้ ไอเรื ้อรัง มากกว่า 2 สัปดาห์ เจ็บ
หน้าอก ไอมีเลือดหรือ เสมหะปน น้ำหนักลด ไข้เหงื่อออก
ผิดปกติตอนกลางคืน อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เบื่ออาหาร 

-  ไม่แพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อ่ืน - สามารถแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อ่ืน 
- - ทดสอบ tuberculin skin test (TST) หรือ 

(IGRA) ให้ผล positive 
- ทดสอบ tuberculin skin test (TST) หรือ (IGRA) ให้ผล 
positive 

- - ภาพรังสีทรวงอก และการตรวจเสมหะ
ให้ผล negative 

- ภาพรังสีทรวงอก มีความผิดปกติหรือ การตรวจเสมหะ , 
Xpert MTB/RIF หรือ การเพาะเลี้ยงเชื้อ ให้ผล positive 

-  ให้การรักษาใน latent TB infection เพ่ือ
ป้องกันการเป็น active TB disease 

- - ให้การรักษา active TB disease 

 

 

ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค

ร้อยละ 70 ไม่ติดเชื้อ ร้อยละ 30 ติดเชื้อวัณโรค
(TB infection)

ร้อยละ 90 ไม่ป่วยเป็นวัณโรค ร้อยละ 10 ป่วยเป็นวัณโรค(TB Disease)
- ร้อยละ 5 ป่วยใน 2 ปีแรก
- ร้อยละ 5 ป่วยหลังจากนั้น

ได้รับการรักษา

รักษาหาย

ไม่ได้รับการรักษา

ร้อยละ 50-65
เสียชีวิตภายใน 5 ปี
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  5.1.4 วัณโรคจำแนกตามอวัยวะท่ีพบ ได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ วัณโรคปอด (pulmonary TB) และ
วัณโรคนอกปอด (extra pulmonary TB) 
   1) วัณโรคปอด (pulmonary TB) เป็นวัณโรคท่ีพบมากที่สุดประมาณร้อยละ 80 ของวัณโรคทั้งหมด 
รวมถึง endobronchial tree สามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น อาจทำให้เกิดแผลโพรงในปอด ถ้ามีการทำลายเนื้อปอด
มากขึ้นอาจจะทำลายเนื้อปอดรวมถึงเส้นเลือดในปอด ทำให้เกิดอาการไอเป็นเลือด แต่ถ้าภูมิต้านทานร่างกายดี 
แผลในปอดอาจจะหาย หรือเกิดแผลเป็นหลงเหลืออยู่ก็ได้ 
   2) วัณโรคนอกปอด (extra pulmonary TB) พบได้ประมาณร้อยละ 20 แต่ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV
ร่วมด้วยจะสัดส่วนของวัณโรคนอกปอดพบมากขึ้น อวัยวะที่พบบ่อย ได้แก่ ต่อมน้ำเหลือง (พบมากที่สุด) กระดูก 
(มักพบที่กระดูกสันหลัง) เยื่อหุ้มปอดระบบทางเดินปัสสาวะ ลำไส้ เยื่อหุ้มสมอง เยื่อหุ้มหัวใจ ผิวหนัง  
  5.1.5 อาการและอาการแสดง 
   อาการท่ีสำคัญของวัณโรคปอด คือ ไอเรื้อรังติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์ขึ้นไป อาการอ่ืนๆ ที่อาจพบได้ 
คือ น้ำหนักลด เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย มีไข้ (มักจะเป็นตอนบ่าย เย็น หรือตอนกลางคืน) ไอมีเลือดปน เจ็บหน้าอก 
หายใจขัด เหงื่อออกมากตอนกลางคืน อาการสงสัยวัณโรคในเด็กอาจแสดงได้ในหลายรูปแบบ ที่พบได้บ่อย คือ     
มีไข้เรื้อรัง (ติดต่อกันเกิน 7วัน) เบื่ออาหาร ไม่เล่น น้ำหนักลดซีดไอเรื้อรัง (แม้จะได้รับการรักษาตามอาการอยา่ง
เหมาะสมแล้ว) ในกรณีผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี อาการไอไม่จำเป็นต้องนานถึง 2 สัปดาห์ก็ได้ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็น
กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรคสูงมาก พบวัณโรคนอกปอดได้มากกว่าผู้ป่วยทั่วไป มีแนวทางการคัด
กรองอาการเพ่ือส่งตรวจวินิจฉัยให้เร็วขึ้น 
ตารางที่ 3 อาการสงสัยวัณโรคสำหรับผู้ใหญ่และเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี 

ผู้ใหญ่ติดเชื้อเอชไอวี เด็กติดเชื้อเอชไอวี 
1) ไอผิดปกติท่ีอธิบายสาเหตุไม่ได้ 
2) ไข้ภายใน 1 เดือนที่ผ่านมา 
3) น้ำหนักตัวลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ของน้ำหนัก
เดิมใน 1 เดือน 
4) มีเหงื่อออกผิดปกติกลางคืนติดต่อกัน 3 สัปดาห์
ใน 1 เดือน 

1) ไอผิดปกติ (โดยเฉพาะนานกว่า 2 สัปดาห์) 
2) ไข้นานกว่า 1 สัปดาห์ที่ไม่มีสาเหตุอ่ืน 
3) น้ำหนักตัวลดลงหรือน้ำหนักไม่ข้ึนตามเกณฑ์* 
4) มีประวัติสัมผัสวัณโรคปอด 

ผู้ติดเชื้อทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มีอาการดังกล่าวตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไป ให้ตรวจเพิ่มเติมเพ่ือหาวัณโรคปอดและนอก
ปอด 

*หมายเหตุ น้ำหนักตัวไม่ขึ้นตามเกณฑ์หมายถึง น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์(น้ำหนักของเด็กท่ีอายุขณะนัน้น้อยกว่า–2z-score) 
หรือน้ำหนักลด (มากกว่าร้อยละ 5) เทียบกับการตรวจติดตามครั้งก่อน หรือดูจากเส้นกราฟการเจรญิเติบโตไม่เพิม่ 

กรณีวัณโรคนอกปอดจะมีอาการเฉพาะตามอวัยวะนั้นๆ เช่น วัณโรคเยื่อหุ้มปอดอาจพบร่วมกับ    
วัณโรคปอดซึ่งอาการเหมือนกัน วัณโรคต่อมน้ำเหลืองจะพบต่อมน้ำเหลืองโต วัณโรคของระบบประสาทส่วนกลาง
จะมีอาการปวดศีรษะความรู้สึกตัวผิดปกติ วัณโรคทางเดินอาหารมีอาการเบื่ออาหาร แน่นท้องท้องเสียเรื้อรัง 
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  5.1.6 วัณโรคดื้อยา 
   ปัญหาของวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (multidrug resistant tuberculosis, MDR-TB) เริ ่มเกิดขึ้น 
ตั้งแต่มีการใช้ยา isoniazid และ rifampicin เมื่อปีพ.ศ. 2513 และเม่ือมีการนำยากลุ่ม fluoroquinolones มาใช้
ในการรักษาวัณโรคตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 ทำให้เกิดปัญหาวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (extensive drug 
resistant tuberculosis, XDR-TB) มากขึ้น ดังนั้นการรักษาวัณโรครายใหม่ ด้วยสูตรยา ขนาดยาที่เหมาะสม และ
ระยะเวลาที่นานพอรวมถึงการมีพี่เลี้ยงกำกับการรับประทานยา (directly observed therapy, DOT) จึงเป็นสิ่ง
สำคัญ ซึ่งประเทศไทยไดเ้ริ่มมีการนำ DOT มาใช้ในการรักษาวัณโรคตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2539 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
รักษาวัณโรคโดยติดตามการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้การรักษาวัณโรคได้ผลการรักษาที่หายขาด 
(cure) ลดการเกิดเป็นซ้ำ (relapse) และลดปัญหาการเกิดเชื้อดื้อยา (drug resistance) 
   การดื้อยาของเชื้อวัณโรคเกิดจากการเปลี่ยนแปลงชนิดของกรดอะมิโนหนึ่งหรือหลายตำแหน่งบนยีน
ที่ใช้ควบคุมการสร้างเอนไซม์ที่มีผลต่อยารักษาวัณโรค การศึกษาในหลอดทดลองพบว่า อัตราการกลายพันธุ์ที่ทำ
ให้เชื ้อวัณโรคดื ้อต่อยา rifampicin พบ 1 ใน 108 ตัวของเชื ้อวัณโรค ในขณะที่ isoniazid, streptomycin, 
ethambutol, para-aminosalicylic acid, และ kanamycin พบ 1 ใน 106 ตัวของเชื้อวัณโรค ethionamide, 
capreomycin และ cycloserine พบ 1 ใน 103 ตัวของเชื้อวัณโรค ซึ่งโดยทั่วไปพบว่า โพรงในปอดจะมีเชื้อ    
วัณโรคอยู่ประมาณ 108 ตัว ในจำนวนนี้จะมีเชื ้อที่ดื้อต่อยา streptomycin อยู่ 10-100 ตัว การรักษาผู้ป่วย    
วัณโรคด้วยยาเดี่ยวๆ จะทำให้เชื้อที่ไวต่อยาถูกฆ่า แต่เชื้อวัณโรคดื้อยาสามารถเจริญและแบ่งตัวได้ ดังนั้นผู้ป่วยที่มี
รอยโรคในปอดมากและมีปริมาณเชื้อวัณโรคมากจะมีโอกาสที่มีเชื้อดื้อยาอยู่ในรอยโรคมากด้วยเช่นกัน 
   1) คำจำกัดความของวัณโรคดื้อยา 
    Primary drug resistant TB หมายถึง วัณโรคดื้อยาในผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มแรกก่อนเริ่มรับประทาน
ยารักษาวัณโรค 
    Acquired drug resistant TB หมายถึง วัณโรคดื้อยาที่เกิดในกระบวนการเมื่อรับประทานยา
รักษาวัณโรคแล้ว ซึ่งยาจะทำลายเชื้อที่ไวต่อยา ในขณะเดียวกันก็ทำให้เชื้อที่ดื้อยาเกิดการแบ่งตัวเจริญเติบโตมากขึ้น 
เรียกว่า “fall and rise phenomenon” พบในผู้ป่วยที่มีแผลโพรงและในผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อมากกว่าผู้ป่วย
เสมหะไม่พบเชื้อ ในทางปฏิบัติจะกล่าวว่าเป็น acquired drug resistant TB ก็ต่อเมื่อมีผลทดสอบความไวต่อยา
ก่อนทานยาเป็น susceptible แต่หลังจากทานยาไปแล้วเป็น resistant 
    Drug resistance among new TB cases หมายถึง วัณโรคดื้อยาที่พบในผู้ป่วยรายใหม่ ซึ่งไม่
เคยรับประทานยารักษาวัณโรคมาก่อนหรือรับประทานยามาไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาสั้นมีความเสี่ยงต่ำที่
จะเกิด acquired drug resistant TB ดังนั้นการดื้อยาในผู้ป่วยใหม่มักจะเป็น primary drug resistant TB 
    Drug resistance among previously treated TB cases หมายถึง วัณโรคดื้อยาในผู้ป่วย
ที่เคยได้รับการรักษามาก่อน อาจจะเกิดจาก 3 ประเภท คือ 1) การติดเชื้อดื้อยาครั้งแรกแต่ไม่ได้ตรวจทดสอบ
ความไวต่อยาก่อนการรักษา 2) เป็น acquired drug resistant TB หรือ 3) เกิดจากการติดเชื้อดื้อยาซ้ำภายหลัง 
(re-infection with resistant bacilli) ดังนั้นการดื้อยาในผู้ป่วยที่เคยรักษาวัณโรค อาจไม่ใช่ acquired drug 
resistant TB ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามมักจะพบอัตราการดื้อยามากกว่าในผู้ป่วยรายใหม่ 
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    Combined drug resistant TB หมายถึง การดื ้อยาในผู ้ป่วยทุกประเภท โดยไม่ต้องถาม
ประวัติการรักษา เนื ่องจากบางพื ้นที ่หรือบางหน่วยงานมีข้อมูลประวัติการรักษาที ่อาจเชื ่อถือได้น้อยซึ่ง 
combined drug resistant TB เป็นตัวบอกขนาดของการดื้อยาโดยรวมทั้งหมดในชุมชน 
    Mono-resistant TB หมายถึง วัณโรคดื้อยาเพียงขนานเดียว 
    Poly-resistant TB หมายถึง วัณโรคดื้อยามากกว่าหนึ่งขนานที่ไม่ใช่ MDR-TB โดยยาที่ดื้อไม่ใช่ 
isoniazid และ rifampicin พร้อมๆ กัน เช่น ดื้อต่อยา isoniazid และ ethambutol, rifampicin และ 
streptomycin, ethambutol และ streptomycin, isoniazid และ ethambutol และ streptomycin เป็นต้น 
    Multi-drug resistant TB (MDR-TB) หมายถึง วัณโรคดื้อยาหลายขนานที่ดื ้อยา isoniazid 
และ rifampicin พร้อมกันและอาจจะดื้อต่อยาขนานอื่นๆ ด้วยก็ได้ ซึ่งยา isoniazid และ rifampicin ถือเป็นยาที่
มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาวัณโรค 
    Pre-extensive drug resistant TB (Pre-XDR-TB) หมายถึง วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิด
รุนแรง คือ MDR-TB ที่ดื ้อยารักษาวัณโรคในกลุ ่ม fluoroquinolones หรือ second-line injectable drugs 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
    Extensive drug resistant TB (XDR-TB) หมายถึง วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก 
คือ MDR-TB ที ่ดื ้อยารักษาวัณโรคในกลุ ่ม fluoroquinolones และ second-line injectable drugs ได้แก่ 
kanamycin, amikacin และ capreomycin 
   2) สาเหตุของเชื้อดื้อยา เชื้อวัณโรคดื้อยาอาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติของตัวเชื้อวัณโรคเอง เนื่องจากมี
การกลายพันธุ์ของสารพันธุกรรม (genetic mutation) ทำให้ยาไม่สามารถใช้รักษาเชื้อวัณโรคนั้นได้ แต่ที่สำคัญ
ที่สุดคือ เกิดจากการกระทำของมนุษย์ (man-made phenomenon) ทั้งด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยทางคลินิก 
(clinical practice) และด้านแผนงานการรักษาวัณโรค (programmatic TB management) ทำให้เกิดการรักษา 
วัณโรคที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา นอกจากนี้การใช้สูตรยาระยะสั้นรักษาผู้ป่วยที่มี
เชื้อดื้อยาอยู่แล้วอาจทำให้เกิดปัญหาวัณโรคดื้อยาหลายขนานมากขึ้นได้ ดังนั้นสาเหตุของการรักษาที่ไม่เหมาะสม 
เกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 
    2.1) ปัจจัยด้านผู้ให้บริการ ผู้ให้การรักษาขาดความรู้ และทักษะในการรักษาวัณโรค เช่น การใช้
สูตรยาที่ไม่เหมาะสม ให้ยาในขนาดที่ต่ำรับประทานไปหรือระยะเวลาไม่นานพอ การเติมยาทีละขนาน การบริหาร
จัดการทีข่าดประสิทธิภาพ ระบบการดูแลกำกับการรับประทานยา (DOT) ยังไม่เข้มแข็ง 
    2.2) ปัจจัยด้านผู้ป่วย การรับประทานยาไม่สม่ำเสมอหรือขาดยา เนื่องจากเกิดอาการข้างเคียง
หรือปัญหาด้านสังคม หรือผู้ป่วยมีโรคร่วมที่ทำให้การดูดซึมยาไม่ดี (mal-absorption) 
    2.3) ปัจจัยด้านยารักษาวัณโรค ยาเสื่อมคุณภาพเนื่องจากตัวยาด้อยคุณภาพ หรือระบบขนส่ง
หรือระบบจัดเก็บท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 

   3) กลุ่มเสี่ยงวัณโรคดื้อยา 

    ผลจากการสำรวจเฝ้าระวังวัณโรคดื้อยาของประเทศไทย พบว่าอัตราของวัณโรคดื้อยาตัวใดตัว
หนึ ่ง (any drug resistance) และวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) ในผู ้ป ่วยรายใหม่ย ังไม่ส ูงมากนัก 
โดยเฉพาะ MDR-TB พบไม่ถึงร้อยละ 3 แต่มีอัตราการดื้อยาสูงมากในกลุ่มผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษามาก่อน 
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ดังนั้น ด้วยทรัพยากรของประเทศที่ยังมีจำกัด จึงมีการประเมินความเสี่ยงของ MDR-TB ในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ เพ่ือ
หาข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจทดสอบความไวของเชื้อต่อยา กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ได้แก่ 

    3.1) ผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษามาก่อน (Previously treated patients) ประกอบด้วย 

     - ผู้ป่วยที่ล้มเหลวต่อการรักษาด้วยสูตรยารักษาซ้ำ (after failure of retreatment regimen 
with FLDs) เนื่องจากเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง (chronic case) ถ้าให้การรักษาด้วยสูตรยา retreatment และกำกับการ
รับประทานยา (DOT) ที่ดีแล้วยังล้มเหลว จะมีโอกาสเป็น MDR-TB สูงมาก คือมากกว่าร้อยละ 85 

     - ผู ้ป่วยที ่ล ้มเหลวต่อการรักษาด้วยสูตรยารักษาผู ้ป่วยรายใหม่ (after failure of first 
treatment with FLDs) โดยให้การรักษาถึงเดือนที่ 5 เสมหะยังพบเชื้อ จะพบ MDR-TB ในสัดส่วนที่น้อยกว่า
กลุ่มแรก คือประมาณร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม อาจจะพบได้ตั้งแต่ร้อยละ 10-90 ขึ้นกับความชุกของเชื้อดื้อยาใน
ผู้ป่วยรายใหม่ การให้การดูแลผู้ป่วยด้วยระบบ DOT ที่มีคุณภาพ และความรุนแรงของโรค (extent of disease) 
     - ผู้ป่วยที่กลับเป็นซ้ำ (relapse) ผู้ป่วยเคยรักษาหายแล้วในอดีต และกลับมาเป็นวัณโรคซ้ำ
อีก อาจมีโอกาสพบเชื้อดื้อยาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่กลับเป็นซ้ำหลังรักษาหายไม่นาน (early relapse) ถ้า
กลับเป็นซ้ำหลังจากรักษาด้วยสูตรยา retreatment อาจพบ MDR-TB ได้ประมาณร้อยละ 50 แต่ถ้ากลับเป็นซ้ำ
จากการรักษาด้วยสูตรยาในผู้ป่วยรายใหม่ จะพบ MDR-TB ได้น้อยกว่าคือประมาณร้อยละ 10 

     - ผู้ป่วยกลับมารักษาซ้ำหลังขาดยา (after loss to follow-up) 
    3.2) ผู้ป่วยที่กำลังรักษาด้วยสูตรยาแนวที่ 1 ผลเสมหะเมื่อเดือนที่ 3 ยังพบเชื้ออยู่ มีโอกาสจะ
ล้มเหลวต่อการรักษาเนื่องจากมีเชื้อ MDR-TB ซึ่งอาจจะดื้อยาตั้งแต่แรกก่อนการรักษาก็ได้  
    3.3) ผู้ป่วยรายใหม่ (new patients) มีผู้ป่วยรายใหม่บางรายเท่านั้นที่เสี่ยงต่อ MDR-TB ก่อน
เริ่มการรักษา ได้แก่ 

     - ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย MDR-TB มีโอกาสสูงที่จะรับเชื้อ MDR-TB จาก index 
case แต่ไม่ทุกรายที่จะเป็น MDR-TB เพราะผู้สัมผัสอาจรับและติดเชื้อจากผู้ป่วยในช่วงเวลาที่เชื้อยังไวต่อยา ส่วน
ผู้ป่วย index case ที่แพร่เชื้ออาจจะกลายเป็น MDR-TB ภายหลังก็ได้ 
     - ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความชุกของ MDR-TB สูง โดยมีข้อมูลการสำรวจ/การเฝ้าระวัง
เชื้อวัณโรค ดื้อยาสนับสนุน เช่น เรือนจำ ค่ายอพยพ กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่อยู่กันแออัด เป็นต้น 

     - ผู้ป่วยที่มีโรคร่วม มีบางการศึกษาท่ีพบว่าผู้ป่วยวัณโรคท่ีติดเชื้อเอชไอวี พบ MDR-TB สูงขึ้น 
ดังนั้นอาจพิจารณาตามความเหมาะสม ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเป็น MDR-TB แนะนำให้ส่งเสมหะตรวจเพ่ือ
ยืนยัน เชื้อวัณโรคดื้อยาทุกราย 

  5.1.7 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

   การวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ คือ การตรวจหาตัวเชื้อหรือส่วนประกอบของเชื้อวัณโรค ทั้งนี้ 
ขั้นตอนการตรวจทางห้องปฏิบัติการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ เช่น ISO 
15189 หรือ Laboratory Accredit (LA) เป็นต้น เพื่อให้ผลการตรวจนั้นถูกต้อง แม่นยำ ผลทำให้ผู้รักษามีความ
มั่นใจกับการรายงานผลการตรวจ การตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกจากจะช่วยยืนยันในการตรวจวินิจฉัยวัณโรค
แล้ว ยังใช้ในการติดตามการรักษา การตรวจความมีชีวิตของเชื้อและตรวจสอบรูปแบบการดื้อยาของเชื้อวัณโรค 
 



รายงานเฝ้าระวังโรคและภยัสุขภาพ 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ปีงบประมาณ 2563       หน้า 24 

 

   วิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการแบง่ออกเป็น 5 ประเภทดังนี้ 
    1) การตรวจหาเชื้อ acid-fast bacilli (AFB) ด้วยกล้องจุลทรรศน์ (microscopic examination) 
    2) การเพาะเลี้ยงเชื้อและพิสูจน์ยืนยันชนิด (mycobacterial culture and identification) 
    3) การทดสอบความไวต่อยา (drug susceptibility testing) 
    4) การตรวจทางอณูชีววิทยา (molecular biology) 
    5) การตรวจหาการตอบสนองของร่างกายต่อการติดเชื้อวัณโรค (immune reactivity testing) 
   ในรายงานฉบับนี้จะกล่าวถึง 3 ประเภท คือ AFB, Gene X-pert และ Culture ดังต่อไปนี้ 
    1) การตรวจหาเชื้อ AFB ด้วยกล้องจุลทรรศน์ เป็นการตรวจหาเชื้อติดสีทนกรด หรือ acid 
fast bacilli (AFB) จากสิ่งส่งตรวจต่างๆ โดยการย้อมสีทนกรดและนำไปตรวจหาเชื้อ AFB ผ่านกล้องจุลทรรศน์
การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่นิยมใช้ คือ 

     1.1) การตรวจหาเชื้อ AFB ด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา (light microscope) โดยจะต้องทำ 
smear และนำมาย้อมสีโดยวิธี Ziehl-Neelsen (ZN) ซึ่งเป็นการตรวจวินิจฉัยวัณโรคที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย 
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2425 (ค.ศ. 1882) จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย ได้ผลภายใน 24 ชั่วโมง เชื้อ AFB ที่พบมี
ลักษณะเป็นรูปแท่งติดสีแดง เนื่องจากในส่วนของผนังเซลล์ของเชื้อมี mycolic acid เมื่อถูกย้อมด้วยสี carbol 
fuchsin แล้วจะเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของสีที่ผนังเซลล์ของตัวเชื้อ ไม่สามารถล้างออกด้วยแอลกอฮอล์ที่มีฤทธิ์
เป็นกรด (acid alcohol) จึงเรียกว่าเชื้อติดสีทนกรด หรือ AFB การตรวจหาเชื้อ AFB ด้วยกล้องจุลทรรศน์ต้องมี
จำนวนเชื้ออย่างน้อย 5,000 - 10,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร 

     1.2) การตรวจหาเชื้อ AFB ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบเรืองแสง (fluorescence microscope) 
หลักการการติดสีเช่นเดียวกับวิธีการย้อมด้วย ZN แต่ใช้สารที่สามารถเรืองแสงได้ (โดยทั่วไปใช้สาร Auramine-O 
ในการย้อม) จากนั้นจึงนำมาทำการตรวจด้วยกล้องที่สามารถตรวจจับสารเรืองแสงได้เชื้อที่ตรวจพบมีลักษณะเป็น
รูปแท่งที่เรืองแสงสีเหลืองบนพ้ืนดำ  
    2) การเพาะเลี ้ยงเชื ้อและพิสูจน์ยืนยันชนิดของเชื ้อ (mycobacterial culture and 
identification) คือ การเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรคจากสิ่งส่งตรวจ เป็นการตรวจที่มีความไวและความจำเพาะสูง 
โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงเชื้อเมื่อตัวอย่างที่ผ่านขั้นตอนการกำจัดเชื้อปนเปื้อนแล้วยังพบว่ามีเชื้อที่มีชีวิตอยู่เพียง 1-
10 เซลล์ก็สามารถเพาะเชื้อขึ้น นอกจากนี้วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อยั งถือว่าเป็นวิธีมาตรฐาน (gold standard) 
โดยทั่วไป การเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรคสามารถทำได้ในอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อทั้งอาหารชนิดแข็ง (solid media) และ
อาหารชนิดเหลว (liquid media) การเพาะเลี้ยงเชื้อบนอาหารชนิดแข็ง (2-8 สัปดาห์) เชื้อเจริญได้ช้ากว่าการ
เพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารชนิดเหลว (1-6 สัปดาห์) การเพาะเลี้ยงเชื้อนอกจากจะทดสอบการมีชีวิตของเชื้อแล้วยัง
สามารถนำเชื้อที่เพาะขึ้นไปจำแนกชนิดและทดสอบการดื้อยาของเชื้อต่อไปได้ อย่างไรก็ตามการเพาะเลี้ยงเชื้อด้วย
อาหารเหลวจำเป็นต้องเพาะเลี้ยงด้วยอาหารแข็งที่มีส่วนประกอบของไข่ร่วมด้วยเนื่องจากเชื้อวัณโรคบางสายพันธุ์
เจริญเติบโตได้ดีในอาหารแข็ง 
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    3) การตรวจ Gene Xpert MTB/RIF assay 
     การตรวจวิธีนี้เป็นการตรวจที่อาศัยหลักการเดียวกันกับการตรวจ NAA assay ซึ่งเป็นวิธีการ
ขยายจำนวนของ nucleic acid ด้วยวิธี real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) มีข้ันตอนต่างๆ คือ 
การสลายตัวเชื้อแบคทีเรีย และแยกส่วนที่เป็น nucleic acid ออกมา ทำการขยายเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นเพื่อให้
ตรวจสอบได้ง่าย แต่ความแตกต่างของการตรวจวิธีนี้ก็คือ เมื่อทำการเพิ่มจำนวนของ nucleic acid ก็จะมีส่วน
ของ gene ในเชื้อเรียกว่า rpoB gene ซ่ึงเป็น gene ที่เกิดขึ้นจากการมีการกลายพันธุ์ทำให้เชื้อมีความสามารถใน
การดื้อต่อยา rifampicin ได้เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น หากทำการตรวจหา gene ชนิดนี้ควบคู่ไปกับการตรวจ RT-PCR 
ปกติ ก็จะทำให้ได้ทั ้งการวินิจฉัยวัณโรคและยังสามารถบอกถึงการดื้อต่อยา rifampicin ของเชื้อได้ด้วย การ
ทดสอบนี้มีความไวมากถึง 98.2% ในรายที่ตรวจเสมหะแล้วพบเชื้อ (smear positive) และยังมีความไว 72.5% 
ในรายที่ตรวจเสมหะแล้วไม่พบเชื้อ (smear negative) ส่วนการค้นหาภาวะดื้อต่อยา rifampicin นั้นสามารถ
ตรวจพบได้อย่างถูกต้อง 200 ใน 205 ราย (คิดเป็น 97.6%) การนำเอาวิธีการตรวจ Xpert MTB/RIF ยังช่วยทำ
ให้มีความไวเพ่ิมมากข้ึนและคาดคะเนการดื้อต่อยา rifampicin ได้อย่างแม่นยำ 
     ข้อดีของการตรวจวิธีนี้ นอกจากการเพิ่มความไวและการตรวจหาการดื้อต่อยา rifampicin 
ได้แล้ว ยังมีข้อดีคือ กระบวนการตรวจเกือบทุกขั้นตอนนั้นทำในเครื่องมือซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติ ผู้ทำการจัดเตรียม
เพียงแต่ผสมสิ่งส่งตรวจหรือเสมหะเข้ากับน้ำยา bactericidal buffer แล้วบรรจุลงในตลับเพื่อนำเข้าเครื่องตรวจ
เท่านั้น ซึ่งทำให้การตรวจทำได้รวดเร็วและมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสหรือได้รับเชื้อของผู้ปฏิบัติงานจากสิ่งส่งตรวจ
ลดลง อย่างไรก็ตามการตรวจนี้ก็มีข้อเสียคือ เครื่องตรวจและน้ำยาที่ใช้ตรวจมีราคาสูง ต้องมีการบำรุงรักษาที่มาก
พอสมควร และในปัจจุบันยังสามารถตรวจหาการดื้อยาได้เพียงชนิดเดียวคือ rifampicin 

ตารางที่ 4 ไวและความจำเพาะของการวินิจฉัยด้วยวิธีการต่างๆ 
diagnostic test pool sensitivity pool specificity 

liquid culture (gold standard) 100 100 
conventional sputum smear microscopy 61 (31-89) 98 (93-100) 
Xpert MTB/RIF assay 92 (70-100) 99 (91-100) 
clinical diagnosis 24 (10-51) 5 79-97) 

  5.1.8 การรักษา  
   1) เมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรค ก่อนเริ่มการรักษาควรปฏิบัติ ดังนี้ 
    - พิจารณาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในผู้ป่วยวัณโรคทุกราย 
    - พิจารณาเจาะเลือดตรวจการทำงานของตับในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิดตับอักเสบ ได้แก่
ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี, ดื่มสุราเป็นประจำ, เคยมีประวัติโรคตับหรือติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง, ติดเชื้อเอชไอวี, 
มีภาวะทุพโภชนาการ, หญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น 
    - พิจารณาเจาะเลือดดูการทำงานของไต ในผู้ป่วยที่มีโรคไตหรือเสี่ยงต่อการเกิดไตวายเฉียบพลัน 
เช่น nephrotic syndrome, ไตวายเรื้อรัง, โรคเบาหวานที่มีการทำหน้าที่ของไตบกพร่อง, ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องใช้
ยากลุ่ม aminoglycosides 
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    - พิจารณาตรวจสายตา ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ที่มีความผิดปกติของสายตาอยู่เดิม 
    - ผู้ป่วยที่ดื่มสุราทุกราย ต้องได้รับคำแนะนำให้หยุดสุราและระมัดระวังการใช้ยาอ่ืนที่อาจมีผลต่อ
ตับ (ควรได้รับยาต่างๆ ภายใต้คำแนะนำของแพทย์) 
   2) ยารักษาวัณโรคปอด สามารถจัดได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
    กลุ ่มที่  1 : ยารักษาวัณโรคชนิดรับประทานแนวที ่ 1 ( first-line oral anti-tuberculosis 
agents) ได้แก่ isoniazid (INH, H), rifampicin (R), pyrazinamide (Z), ethambutol (E) ยากลุ่มนี้เป็นยาที่มี
ประสิทธิภาพดีที่สุดและผู้ป่วยทนต่อผลข้างเคียงของยาได้ดีที ่สุด ดังนั้น ถ้าผลการตรวจทดสอบความไวต่อยา 
(drug susceptibility testing, DST) และการตอบสนองทางคลินิกบ่งชี้ว่าผู้ป่วยยังตอบสนองต่อยา ควรเลือกใช้
ยา กลุ่มนี้ร่วมด้วยในการรักษา 
    กลุ่มที่ 2 : ยารักษาวัณโรคชนิดฉีด (injectable anti-tuberculosis agents) คือ capreomycin 
(Cm) และ ยากลุ่ม aminoglycosides ได้แก่ kanamycin (Km), amikacin (Am) และ streptomycin (S) ยาที่
มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ Km และ Am ส่วน S มักพบปัญหาการดื้อยามากกว่า  
    กลุ่มที่ 3 : ยารักษาวัณโรคกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (fluoroquinolones) ได้แก่ levofloxacin 
(Lfx), moxifloxacin (Mfx) และ ofloxacin (Ofx) ยากลุ ่มนี ้ เป ็นยาหลักที ่สำคัญในการรักษาวัณโรคดื ้อยา 
โดยเฉพาะ MDR-TB โดยยา Lfx และ Mfx จะมีประสิทธิภาพดีกว่า Ofx 
    กลุ่มที่ 4 : ยารักษาวัณโรคชนิดรับประทานแนวที่ 2 (oral bacteriostatic second-line anti-
tuberculosis agents) ไ ด ้ แ ก ่  para-amino salicylic acid (PAS, P), cycloserine (Cs), terizidone (Trd), 
ethionamide (Eto) และ prothionamide (Pto) โดยยา Eto มักจะเป็นยาที่ถูกเลือกใช้ในการรักษา MDR-TB 
เนื่องจากมีราคาถูกเมื่อเทียบกับยาในกลุ่มเดียวกัน 
    กลุ่มที่ 5: ยารักษาวัณโรคท่ีมีประสิทธิภาพไม่ชัดเจน (anti-tuberculosis agents with unclear 
efficacy in treatment of drug resistant TB) ไ ด้ แ ก่  amoxicillin/clavulanate (Amx/Clv), imipenem/ 
cilastatin (Ipm/Cln), linezolid (Lzd), thioacetazone (Thz), meropenem/clavulanate (Mer/Clv), 
clofazimine (Cfz), high-dose isoniazid (16-20 mg/kg/day) และclarithromycin (Clr) เป็นกลุ่มยาที่องค์การ
อนามัยโลกไม่แนะนำให้เลือกใช้เป็นยาหลักในการรักษา MDR-TB เนื่องจากประสิทธิภาพของยาไม่ชัดเจน  
ตารางที่ 5 อาการไม่พึงประสงค์จากยารักษาวัณโรคแนวที่หนึ่ง และการรักษา 

อาการไม่พึงประสงค์รุนแรง ยาที่เป็นสาเหตุ การดูแลรักษา 
ผื่นผิวหนังรุนแรง ทุกตัว 

หยุดยาที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุ 

หูหนวก S 
เวียนศีรษะ (vertigo และnystagmus) S 
ดีซ่าน ตับอักเสบ H, R, Z 
สับสน ยาส่วนใหญ่ 
การมองเห็นภาพผิดปกต ิ E, H 
ปัสสาวะออกน้อย ไตวาย S 
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อาการไม่พึงประสงค์รุนแรง ยาที่เป็นสาเหตุ การดูแลรักษา 
ผื่น purpura เกร็ดเลือดต่ำ ไต วายเฉียบพลัน 
ช๊อค 

R หยุดยาที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุและไม่กลับมา
ใช้ยานั้นอีกเลย 

ไข้ปวดข้อ ผื่น eosinophilia 
hepatitis สงสัย hypersensitivity reaction 

ทุกตัว หยุดยาที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุและไม่กลับมา
ใช้ยานั้นอีกเลย 

คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง Z, R, H รับประทานยาพร้อมอาหารหรือก่อนนอน 
ปวดข้อ โดยไม่มีอาการข้ออักเสบรุนแรง Z, E ให้ aspirin, NSAIDS หรือ paracetamol 
ชาปลายมือปลายเท้า H, R ให้ pyridoxine 50-100 มก.ต่อวัน 
ง่วง H ให้ยาก่อนนอน 
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ R พิจารณาหยุดยาถ้าอาการรุนแรง 

   3) การประเมินผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคท่ีไวต่อยา แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 
    ช่วงที่ 1 ผลการรักษาเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น (สิ้นสุดเดือนที่ 2) ใช้ในกรณีผู้ป่วยเสมหะบวก (B+) 
ก่อนเริ่มรักษา จำแนกได้ดังนี้ 

- ผลเสมหะเปลี่ยนเป็นลบ (sputum convert) เมื่อสิ้นสุดการรักษาระยะเข้มข้น 
- ผลเสมหะยังเป็นบวก (sputum not convert) เมื่อสิ้นสุดการรักษาระยะเข้มข้น 
- ไม่มีผลตรวจเสมหะ (sputum not examined) เมือ่สิ้นสุดการรักษาระยะเข้มข้น 
- ตาย (died) ผู้ป่วยที่ตายด้วยสาเหตุใดก็ได้ก่อนเริ่มรักษา หรือในช่วงการรักษาระยะเข้มข้น 
- ขาดยา (lost to follow-up) ผู้ป่วยที่ไม่ได้เริ่มการรักษา หรือ ผู้ป่วยที่ขาดยาติดต่อกันนาน

เกิน 2 เดือนด้วยสาเหตุใดก็ตามในช่วงการรักษาระยะเข้มข้น 
- โอนออก (transferred out) ผู้ป่วยที่โอนไปรักษาที่อื่นโดยไม่ทราบผลเสมหะเมื่อสิ้นสุดการ

รักษาระยะเข้มข้น 
 ช่วงที่ 2 ผลการรักษาเมื่อสิ้นสุดการรักษา (final outcome) จำแนกได้ดังนี้ 

- รักษาหาย(cured) หมายถึงผู้ป่วยที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นบวก (B+) ก่อนเริ่ม
รักษา และรักษาครบกำหนด โดยพบผลตรวจเป็นลบ (smear or culture negative) ในเดือนสุดท้าย และก่อน
นั้นอีกอย่างน้อย 1 ครั้ง 76 แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ.2561 

- รักษาครบ (treatment completed) หมายถึงผู้ป่วยรักษาครบกำหนดโดยไม่มีหลักฐานว่า
ล้มเหลว ผู้ป่วยมีผลเสมหะเป็นลบอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษา แต่ไม่มีผลเสมหะในเดือนสุดท้าย 

- รักษาล้มเหลว (treatment failed) หมายถึงผู้ป่วยที่มีสิ่งส่งตรวจผลเป็นบวก (smear or 
culture positive) เมื่อสิ้นสุดเดือนที่ 5 หรือหลังจากนั้น 

- ตาย (died) หมายถึง ตายด้วยสาเหตุใดๆ ก่อนเริ่มการรักษา หรือระหว่างการรักษา 
- ขาดยา (lost to follow-up) หมายถึง ยังไม่เริ่มการรักษาหลังวินิจฉัย หรือเริ่มรักษาและ

ต่อมาขาดยาตั้งแต่ 2 เดือนติดต่อกันข้ึนไป 
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- โอนออก (transfer out) หมายถึงผู้ป่วยที่โอนออกไปรักษาที่สถานพยาบาลอื่น และไม่
ทราบผลการรักษา (ให้เปลี่ยนผลการรักษา เมื่อทราบผลการรักษาสุดท้ายแล้ว) 

- ประเมินผลไม่ได้(not evaluated) หมายถึง ผู้ป่วยที่ไม่สามารถสรุปผลการรักษาครั้งสุดท้าย
ในรอบการประเมินนั้นๆ ได้เช่น ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษา เป็นต้น 

- รักษาสำเร็จ (treatment success) หมายถึง ผลรวมของรักษาหาย (cured) กับรักษาครบ 
(treatment completed) 

 5.2 มิติที่ 2 ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง (Risk factor & Behavioral risk) 
  5.2.1 ปัจจัยด้านโรคประจำตัว 
   1) การติดเชื้อเอชไอวี การติดเชื้อเอชไอวีทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายลดลง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำ
ให้ผู้ติดเชื้อมโีอกาสเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรคมากกว่าคนที่มีภูมิคุ้มกันปกติประมาณ 20-30 เท่า โดยพบว่า ผู้ติด
เชื้อเอชไอวีมีความเสี่ยงตลอดช่วงชีวิต (life time risk) ต่อการป่วยเป็นวัณโรคร้อยละ 50 (จตุพร พันธะเกษม, 
พิษณุรักษ์ กันทวี, และ อมรรัตน์ อนุวัฒนนทเขตต์, 2561) แต่ผู้ไม่ติดเชื้อเอชไอวีมีความเสี่ยงเพียงร้อยละ 5 – 10 
โดยพบการป่วยเป็นวัณโรคได้ทุกระยะของการติดเชื้อเอชไอวีและทุกระดับ CD4 นอกจากนี้ วัณโรคยังทำให้ไวรัส
เอชไอวีเพิ่มจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีดำเนินโรคเป็นโรคเอดส์เร็วขึ้ นและวัณโรคเป็นสาเหตุหลัก
ของการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี(ประมาณร้อยละ24) เมื่อเทียบกับโรคฉวยโอกาสอ่ืนๆ  ดังนั้นการบริหารจัดการ
แผนงานวัณโรคและแผนงานเอดส์ต้องบูรณาการดำเนินงานไปพร้อมๆ กันเพ่ือลดปัญหาวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และลดปัญหาเอชไอวีในผู้ป่วยวัณโรค ( กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2561) 
   2) วัณโรคร่วมกับโรคเบาหวาน เบาหวานเป็นโรคที่เกี่ยวกับระดับฮอร์โมน และความบกพร่องของ
ภูมิคุ้มกันอีกโรคหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับวัณโรค ผู้ป่วยเบาหวานมีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรคมากกว่าผู้ที่ไม่
ป่วยเป็นเบาหวาน 3 เท่า เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานมีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยเบาหวาน
อยู่ในสถานที่ที่มีการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคสูง หรือได้รับเชื้อวัณโรคปริมาณมาก รวมทั้งผู้ที่ ติดเชื้อวัณโรคแฝง   
จึงมีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคระยะลุกลาม (active TB) ได้มากกว่าผู้ที่ไม่ป่วยเป็นเบาหวาน นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วย
วัณโรคที่มีเบาหวานเสียชีวิตในระหว่างการรักษาวัณโรคค่อนข้างมาก และมีโอกาสกลับเป็นซ้ำสูง ดังนั้นผู้ป่วย
เบาหวานทุกรายควรได้รับการคัดกรองค้นหาวัณโรคอย่างสม่ำเสมอ และผู้ป่วยวัณโรคก็ควรตรวจหาเบาหวานด้วย 
เพ่ือเข้าถึงการรักษาพร้อมกันทัง้ 2 โรค เพื่อให้การควบคุมวัณโรคและเบาหวานมีประสิทธิภาพ 
   โรคเบาหวานเพิ ่มความเสี ่ยงของการติดเชื ้อวัณโรคมากขึ ้น  (Nantha, 2012) เนื ่องจากภาวะ
เบาหวานจะทำให้การหมุนเวียนโลหิตลดลง จากการที่เส้นเลือดขนาดใหญ่มีการตีบแคบและเส้นเลือดแดงมีความ
ยืดหยุ่นลดลง เลือดมีความหนืดมากขึ้น ซึ่งลดประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวและเซลล์ที่มีหน้าที่เก็บกิน
เชื้อโรค (macrophage) ลดลง จึงทำให้ติดเชื้อได้ง่าย (Narasimhan et al., 2013) พบว่าผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวาน  
มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคปอดมากกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน 2-4.1 เท่า (Chen et al., 2013 ; Gonzalez-
Martin et al., 2010; Lonnroth & Raviglione, 2008 อ้างถึงใน วิวรรธน์ มุ่งเขตกลาง และ สมาพร โสภาจิตร์ , 
ม.ป.ป.) 
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   3) โรคไตวาย ภาวะไตวายทำให้ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอีริโทพอยอิตินกระตุ้นไขกระดูกให้สร้าง 
เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกร็ดเลือด ดังนั้นเม็ดเลือดรุ่นใหม่จะมีขนาดเล็ก  อายุสั้น มีเม็ดเลือดขาวน้อย    
ไม่แข็งแรง ส่งผลให้การป้องกันและการทำลายเชื้อโรคมีประสิทธิภาพลดลง นอกจากนี้ผู้ป่วยจะมีภาวะยูเรีย       
ในกระแสเลือดมาก (Uremia) ทำให้กลไกต่างๆ ของร่างกายเปลี่ยนแปลงตามภาวะการเจ็บป่วย ผู้ป่วยจึงมีความ
ไวต่อการติดเชื้อ (Lizakowski, Tylicki, & Rutkowski, 2013 อ้างถึงใน วิวรรธน์ มุ่งเขตกลางและคณะ, ม.ป.ป.) 
และผู้ป่วยไตวายเรื้อรังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรค 10-25.3 เท่าของบุคคลทั่วไป (Gonzalez-Martin et al., 
2010 อ้างถึงวิวรรธน์ มุ่งเขตกลางและคณะ, ม.ป.ป.) และผลการศึกษาในประเทศไต้หวัน ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยการล้างท้องอย่างถาวร พบว่ามีอุบัติการณ์การติดเชื้อวัณโรคสูงกว่าบุคคลทั่วไป 4-13 เท่า 
(Hu et al., 2013 อ้างถึงใน วิวรรธน์ มุ่งเขตกลางและคณะ, ม.ป.ป.) 
   4) โรคพิษสุราเรื้อรัง การดื่มสุราจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันโรคบกพร่อง โดยทำให้  mononuclear 
macrophage และแอลวีโอลาแมคโครฟาจ ทำหน้าที่ในการทำลายการติดเชื้อลดลง (Narasimhan et al., 2013 
อ้างถึงวิวรรธน์ มุ่งเขตกลางและคณะ, ม.ป.ป.) ดังการศึกษาในประเทศรัสเซีย พบว่าผู้ที่มีประวัติดื่มสุรามากมีความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคมากกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม 2.94 เท่า (Lonnroth, Williams, Stadlin, Jaramillo, & Dye, 2008 
อ้างถึงใน วิวรรธน์ มุ่งเขตกลางและคณะ, ม.ป.ป.) 
   5) โรคมะเร็ง ผู้ป่วยโรคมะเร็งจะมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลงเนื่องจากมีระดับอิมมูโน
โกลบินลดลง การสร้างโปรตีนลดลง ประกอบกับการได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัดและการฉายรังสี จึงทำให้เกิด
การติดเชื้อได้ง่ายกว่าบุคคลอื่น มีการศึกษาที่พบว่าผู้ป่วยมะเร็งสมองและลำคอมีความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อวัณโรค 
16 เท่าของผู้ป่วยที่ไม่เป็น (GonzalezMartin et al., 2010 อ้างถึงใน วิวรรธน์ มุ่งเขตกลางและคณะ, ม.ป.ป.) 
   6) การได้รับยากดภูมิคุ้มกันและการได้รับยาเคมีบำบัด การรักษาเหล่านี้จะกดการสร้างเม็ดเลือด
ขาวและเม็ดเลือดแดง ทำให้แมคโครฟาจแตกสลายได้ง่าย ยับยั้งการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวไปสู่บริเวณที่มีการ
ติดเชื้อ นอกจากนี้ยาสเตีอรอยด์ ยังขัดขวางการสังเคราะห์อินเตอเฟรอนทำให้การต่อต้านเชื้อลดลง จึงทำให้เกิด
การติดเชื้อไดง้่าย (Linhares et al., 2014 อ้างถึงใน วิวรรธน์ มุ่งเขตกลางและคณะ, ม.ป.ป.) ดังการศึกษาที่พบว่า
ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งได้รับการรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกันด้วยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรค 20-
74 เท่า (Gonzalez-Martin et al., 2010อ้างถึงใน วิวรรธน์ มุ่งเขตกลางและคณะ, ม.ป.ป.) 
  5.2.2 ปัจจัยด้านอายุ 
   1) วัณโรคในเด็ก มีความสำคัญทางด้านสาธารณสุขของทุกประเทศ เพราะเป็นโรคที่มีความรุนแรง
สูงและมีอัตราความพิการหรือเสียชีวิตสูง อุบัติการณ์ของวัณโรคในเด็กแปรผันตามอุบัติการณ์ของวัณโรคในผู้ใหญ่
เพราะเด็กที่ป่วยเป็นวัณโรคน่าจะได้รับเชื้อโดยการติดต่อจากผู้ใหญ่ในบ้านที่ป่วยเป็นวัณโรค (source case) ที่มี
การสัมผัสใกล้ชิด เด็กมักจะป่วยเป็นวัณโรคภายหลังได้รับเชื้อภายใน 1 ปี ปัจจัยที่ทำให้มีการแพร่ระบาดของ    
วัณโรคในเด็กมากขึ้น เกิดจากภาวการณ์ติดเชื้อเอชไอวีครอบครัวฐานะยากจน ด้อยโอกาส อยู่ในชุมชนแออัด   
ขาดสารอาหาร เด็กท่ีติดเชื้อวัณโรคหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความชุกของวัณโรคสูง ก็มีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคได้ถึงแม้ว่า
จะได้รับวัคซีนบีซีจีแล้วก็ตาม ( กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2561) 
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   2) วัณโรคในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีอายุมากจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากอายุ
มากขึ้นภูมิคุ้มกันโรคจะน้อยลงจากการหลั่งไซโตไคน์ของ T-lymphocyte ที่ถูกกระตุ้นจากเชื้อจุลชีพลดน้อยลง 
ซึ่งไซโตไคน์จะไปกระตุ้นการทางานของเซลล์อ่ืนในระบบภูมิคุ้มกัน จากการศึกษาในบุคลากรที่ผ่านมาพบว่าอายุมี
ความสัมพันธ์กับการติดเชื้อวัณโรคในระยะแฝง ดังการศึกษาใน ประเทศเยอรมนีพบว่าบุคลากรสุขภาพที่อายุ
มากกว่า 55 ปีมีความเสี่ยงต่อการเกิด Latent TB มากกว่าผู้ที่อายุน้อยกว่า 14.7 เท่า (Schablon, Harling, Diel, 
& Nienhaus, 2010 อ้างถึงใน วิวรรธน์ มุ่งเขตกลางและคณะ, ม.ป.ป.) และจากการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการเกิดวัณโรคปอดของผู้สัมผัสร่วมบ้านที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรคปอด พบว่าผู้สัมผัสร่วมบ้านที่มีอายุ
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงต่อการเกิดวัณโรคปอด 3.76 เท่าของผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี (ปิยวรรณ สิงห์คำ
ป้อง, 2011 อ้างถึงใน วิวรรธน์ มุ่งเขตกลางและคณะ, ม.ป.ป.) 
  5.2.3 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
   1) สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อาคารสถานที่ อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ 
และสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต เช่น บุคคลที่อยู่ใกล้ชิด บุคลากรทางการแพทย์ 
    1.1) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการติดเชื้อได้หากมีผู้ป่วยวัณโรคระยะ
แพร่กระจายเชื้ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แออัด การระบายของอากาศไม่ดี เชื้อวัณโรคสามารถมีชีวิตอยู่ในอากาศได้นาน
ถึง 7-24 ชั่วโมง เมื่อสูดเอาอากาศที่มีเชื้อวัณโรคเข้าไปจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ (WHO, 2009) ดังการศึกษาใน
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในเมืองนิวยอร์ก พบว่ามีการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคจากผู้ป่วยวัณโรคสู่ผู้ป่วยอ่ืน 9 รายและ
บุคลากร 5 ราย จากการที่ผู ้ป่วยที่ติดเชื้อนอนรักษาในหอผู้ป่วยที่มีการระบายอากาศไม่ดีพอ (Harris et al., 
2012) และการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดวัณโรคปอดในผู้สัมผัสร่วมบ้านที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณ
โรค จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ผู้สัมผัสร่วมบ้านที่มีจำนวนหน้าต่างในห้องนอนน้อยกว่า 2 บาน มีความเสี่ยงต่อการ
เกิดวัณโรคเป็น 3.14 เท่าของผู้สัมผัสร่วมบ้านที่มีจำนวนหน้าต่างในห้องนอนมากกว่า 3 บาน (ปิยวรรณ สิงห์คำ
ป้อง, 2011 อ้างถึงใน วิวรรธน์ มุ่งเขตกลางและคณะ, ม.ป.ป.) 
    1.2) สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่ 
     1.2.1) สัมผัสใกล้ชิด ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่กระจายเชื้อจะมีความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อเพ่ิมมากข้ึน โดยพบว่าการสัมผัสใกล้ชิดหรืออาศัยอยู่กับผู้ป่วยวัณโรคมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรค 1.5-
2.99 เท่า ( Chen et al, 2013 ; Coker et al., 2006 อ้างถึงใน วิวรรธน์ มุ่งเขตกลางและคณะ, ม.ป.ป.) และผล
การศึกษาในเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศสพบว่า ผู้ที ่อยู่ในครอบครัวเดียวกับผู้ป่วยวัณโรคมีความสัมพันธ์และ
สะท้อนถึงความเสี่ยงต่อการเกิดวัณโรคปอด 2.21 เท่าของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกัน โดยพบว่าการสัมผัส
ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคตลอดทั้งวันใน เวลากลางวันมีความเสี่ยง 2.41 เท่า การอาศัยอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค
ในเวลากลางคืนมีความเสี่ยง 3.12 เท่า และการนอนอยู่เตียงเดียวกันกับผู้ป่วยวัณโรคมีความเสี่ยงมากที่สุดคือ 
3.62 เท่าของผู้ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคนั้น หากมีมาตรการป้องกันและควบคุม
การติดเชื ้อที ่เหมาะสม จะสามารถลดความรุนแรงของการเกิดโรคและป้องกันการติดเชื ้อ ทำให้ ลดการ
แพร่กระจายเชื้อวัณโรคได้ (Aissa et al., 2008 อ้างถึงใน  วิวรรธน์ มุ่งเขตกลางและคณะ, ม.ป.ป.)  
     1.2.2) ชุมชนแออัด เป็นพื้นที่ที่มีความแออัดของที่อยู่อาศัยและประชากร เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการแพร่ระบาดของวัณโรคในชุมชนเขตเมือง ทำให้มีโอกาสเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดต่ออันตรายได้
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อย่างรวดเร็ว ดังเช่นการศึกษาของสุธิดา อิสระและอรสา กงตาล (2563) เรื่อง การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมวัณโรคในชุมชนเขตเมือง กรณีศึกษาในชุมชนของเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น พบว่า ชุมชนที่ศึกษามีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ต่อเนื่อง และมีการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคใน
กลุ่มเพื่อนบ้าน เนื่องจากเป็นชุมชนแออัดบ้านเรือนปลูกชิดติดกัน ประชาชนส่วนใหญ่เป็นญาติพี่น้องกัน บางส่วน
อาศัยอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์เป็นเพ่ือนบ้านกันมานานหลายสิบปี จึงทำให้มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่าง
ดีมีการพูดคุยกันเป็นประจำ รวมถึงกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคและไม่ได้รับการคัดกรองทุกคน  และการศึกษาของ 
Somwan อ้างถึง ในสุธิดา อิสระและคณะ (2563) เรื่อง ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรควัณโรคปอดในประชาชนที่เข้า
รับการตรวจวินิจฉัยจากโรงพยาบาลพะเยาอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา การที่คนในบ้านข้างเคียงป่วยด้วย 
วัณโรคปอด ผู้ที่มีคนในบ้านข้างเคียงป่วยด้วยวัณโรคปอด มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดวัณโรคปอด 13 เท่าของการที่
ไม่มีคนในบ้านข้างเคียง ป่วยด้วยวัณโรคปอด การศึกษาของสุธิดา อิสระและคณะ, 2563 เรื่อง การพัฒนาแนว
ทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมวัณโรคในชุมชนเขตเมือง กรณีศึกษาในชุมชนของเทศบาลนครขอนแก่น 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแพร่ระบาดของวัณโรคในชุมชนเขตเมือง ด้านสิ่งแวดล้อม 
คือ ลักษณะชุมชนเป็นชุมชนดั้งเดิม บ้านเรือนปลูกชิดติดกัน โดยเฉพาะกลางชุมชนค่อนข้างแออัด ลักษณะที่อยู่
อาศัยของผู้ป่วยวัณโรค ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านที่มีลักษณะอับทึบ การระบายอากาศไม่ดี อากาศภายในบ้านไม่
โล่งโปร่ง แสงแดดส่องไม่ถึง หน้าต่างบานเกล็ดมีลักษณะฝืดเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งาน ที่นอน หมอนผ้าม่านและผ้า
ห่มไม่ค่อยได้นำมาซักทำความสะอาด มีฝุ่นจับโดยจะทำความสะอาดประมาณ 2-3 เดือนต่อครั้ง ส่วนการกำจัด
เสมหะ ผู้ป่วยวัณโรคบางรายกำจัดไม่ถูกวิธี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Sritha ศึกษาเรื่องปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลต่อการแพร่กระจายเชื้อของวัณโรคในพ้ืนที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี  พบว่า  บ้านเรือนที่ปลูกอยู่ใกล้กัน พบ
อัตราป่วยวัณโรค ร้อยละ 62.5 มากกว่าบ้านเรือนที่ปลูกอยู่ห่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Somwan ศึกษาเรื่อง ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรควัณโรคปอดในประชาชนที่เข้ารับการตรวจวินจิฉัย
จากโรงพยาบาลพะเยาอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบว่า การทำความสะอาดที่นอน หมอน มุ้ง และเสื้อผ้า 
ผู้ที่ทำความสะอาดที่นอน หมอนมุ้ง และเสื้อผ้า น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ครั้ง/สัปดาห์ มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค
วัณโรคปอด 3.62 เท่า ของการทำความสะอาดที่นอน หมอน มุ้ง และเสื้ อผ้า มากกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์ อย่างมี
นัยสำคญัทางสถิต ิ(สุธิดา อิสระ และคณะ, 2563) 
  5.2.4 ปัจจัยด้านความรู้ 
   การขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลตนเองการป้องกันปัจจัยเสี่ยง และขาดการรับรู้สถานการณ์
การเจ็บป่วยในชุมชน  ส่งผลต่อการกลับเป็นซ้ำและการแพร่กระจายของโรค ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Singkumpong เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดวัณโรคปอดในผู้สัมผัสร่วมบ้านที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ป่วย  
วัณโรค จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค มีความสัมพันธ์กับการเกิดวัณโรคปอดใน       
ผู้สัมผัสร่วมบ้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Somwan เรื่อง ปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เกิดโรควัณโรคปอดในประชาชนที่เข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากโรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านความรู้เรื่องวัณโรคปอดกับการเกิดโรค โดยผู้ที่มีระดับ
ความรู้เรื่องวัณโรคปอดต่ำมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นวัณโรคปอด 50.29 เท่า ของผู้ที่มีระดับความรู้เรื่องวัณโรคปอดสูง 
(สุธิดา อิสระ และคณะ, 2563)  
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   รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ (WESR) การสอบสวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนานชนิดรุนแรงมาก จังหวัดภูเก็ต เดือนเมษายน 2561 พบว่าผู้ป่วยเพศหญิงอายุ 28 ปี ไม่มีโรคประจำตัว ผล
เพาะเชื้อพบเชื้อวัณโรคดื้อยา Isoniazid mono resistance น่าจะได้รับเชื้อมาจากพ่อเลี้ยงของสามีคนแรก และ
เชื้อพัฒนาจนเป็นเชื้อดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ปัจจัยที่อาจทำให้เชื้ อวัณโรคดื้อยารุนแรงขึ้นมีสาเหตุมา
จากการที่ผู้ป่วยไปรับรักษาล่าช้า มีเชื้อในปริมาณมาก มีพฤติกรรมการรับยาที่ไม่สม่ำเสมอ การบริหารยาของ
แพทย์ และการจัดเก็บยาของสถานพยาบาล มีผู้สัมผัสร่วมบ้าน จำนวน 18 ราย โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่เชื้อ 
คือ ผู้ป่วยการที่ผู้ป่วยไปรับรักษาล่าช้าและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ป่วยในการป้องกันตนเองไม่ให้แพร่โรค โดย
ผู้ป่วยยังขาดความตระหนักในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรคในชุมชน  (ธนชล วงศ์หิรัญเดชา, และ
คนอ่ืนๆ, 2562) 
   การป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสม ได้แก่ การแยกกักผู้ป่วยและให้ยารักษาสูตร XDR–TB จนกว่าจะ
ไม่แพร่เชื้อ รวมถึงการจัดทำทะเบียนคัดกรองผู้สัมผัสและติดตามอย่างใกล้ชิดตามแนวทางของกองวัณโรคเพ่ือเป็น
การป้องกันการดื้อยาของเชื้อวัณโรคในอนาคต โดยผู้ป่วยมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัณโรค การติดต่อ และการป้องกัน 
แต่ขาดการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ป่วย คือ การให้ความร่วมมือในการรับประทาน
ยาของผู้ป่วยที่เป็นปัญหา (ธนชล วงศ์หิรัญเดชา, และคนอื่นๆ, 2562) 
  5.2.5) ปัจจัยด้านบุคคล 
   1) เพศ ผู้หญิงมีพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคแนวโน้มได้ดีกว่าผู้ชาย และมีพฤติกรรมการป้องกัน 
วัณโรคปอดดีกว่าผู้ชาย อาจเนื่องจากผู้ชายรู้สึกว่ายังไม่เป็นอะไร ในปัจจุบันมียารักษา ดังนั้นเพศมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคปอด (นงนุช เสือพูม,ี 2556) 
   2) การศึกษา วุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น มีผลให้มีพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคปอดที่ดี  ประชาชนที่มี
สภาพสมรสคู่มีผลให้พฤติกรรมการป้องกันวัณโรคปอดเป็นไปในทางที่ดี และการประกอบอาชีพมีผลให้พฤติกรรม
การป้องกันวัณโรคปอดแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า วุฒิการศึกษาสภาพสมรส และอาชีพมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันวัณโรค (นงนุช เสือพูม,ี 2556) 
   3) อายุ ที่เพิ่มมากขึ้นมีผลให้มีพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคปอดที่ดี และประชาชนที่มีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันโรคที่ดีมีผลให้พฤติกรรมการป้องกันวัณโรคปอดเช่นกันแสดงให้เห็นว่ า อายุ และความรู้มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคปอด สอดคล้องกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 
ความรู้กับพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคปอดของประชาชน ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พบว่า 
ความรู้การป้องกันวัณโรคปอดของประชาชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ละ 83.7 มีความรู้ในการป้องกันวัณโรคปอด
อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 100 รู้ว่าหากสงสัยว่าจะเป็นวัณโรคปอดควรปรึกษาแพทย์ รองลงมาร้อยละ 98.2 รู้ว่าการ
อยู่ในสถานที่แออัดสามารถรับเชื้อวัณโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย ในขณะที่ประชาชนเพียงร้อยละ 66.9 รู้ว่าวัณโ รค
ปอดไม่ได้เป็นโรคติดต่อทางพันธุกรรม (นงนุช เสือพูม,ี 2556) 
 
 
 



รายงานเฝ้าระวังโรคและภยัสุขภาพ 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ปีงบประมาณ 2563       หน้า 33 

 

   4) อาชีพ บุคคลที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคปอดต่างกัน โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่มีอาชีพที่มีรายได้ ได้แก่ รับราชการ ค้าขาย รับจ้าง มีพฤติกรรมในการป้องกันวัณโรคปอดดีกว่า ทั้งอาจ
เนื่องมาจากประชาชนที่มีรายได้จะมีอำนาจซื้อสินค้าและบริการเพื่อมาบำรุงหรือป้องกันดูแลสุขภาพตนเองได้ 
และยังไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลและรับสิ่งที่เอื้อต่อพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพมากกว่าประชาชนที่ไม่มีรายได ้(นงนุช เสือพูม,ี 2556) 
  5.5.6 ปัจจัยด้านการเคลื่อนย้ายประชากร 
   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลได้ประมาณการไว้ว่า ประเทศไทยมีแรงงานข้าม
ชาติประมาณ 4.5 ล้านคน ส่วนใหญ่มาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน (โดยเฉพาะเมียนมาร์ กัมพูชา และลาว) 
โดยประมาณ 1.2 ล้านคนข้ึนทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน ผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับอุปสรรคใน
การเข้าถึงการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ยังมีผู้ลี้ภัยอีกประมาณ  150,000 คน อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยใกล้ชายแดน
ไทย-พม่า และอีกประมาณ 100,000 คนเป็นผู้ไร้สัญชาติที ่เป็นชาติพันธุ ์ชนกลุ ่มน้อยในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ (นวพรรณ เมธชนัน, 2560) 
   เมื่อจำแนกตามสัญชาติของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย พบว่าแรงงานที่เข้าเมือง
โดยถูกกฎหมายมากที่สุด 5 สัญชาติแรก ได้แก่ เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว ญี่ปุ่น และจีน ส่วนแรงงานที่เข้าเมืองโดย
ผิดกฎหมายมากที่สุด 5 สัญชาติแรก ได้แก่ ไทยใหญ่ เมียนมาร์ กะเหรี่ยง มอญ และไทยลื้อ (นวพรรณ เมธชนัน, 
2560) 
   ข้อมูลจากกองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า มีผู้ป่วยวัณโรคที่เป็นคนต่างด้าว
ในปีเดียวกัน 871 ราย ขณะที่ประเทศไทย พม่า และกัมพูชา ต่างก็ถูกองค์การอนามัยโลกจัดให้อยู่ในรายชื่อ 22 
ประเทศที่มีภาระวัณโรคสูง (high TB-burden countries) ในลำดับที่ 19 ลำดับที่ 12 และลำดับที่ 4 ตามลำดับ
โดยผู้ป่วยวัณโรคใน 22 ประเทศ รวมแล้วคิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมดทั่วโลก (อุบัติการณ์10.4 
ล้านรายทั่วโลก) มีผู้ป่วยวัณโรคท่ีเป็นคนต่างด้าวประมาณ 2,000 รายต่อปี (นวพรรณ เมธชนัน, 2560) 
   ประเทศเพ่ือนบ้านที่วัณโรคมีความชุกสูง เช่น ประเทศเมียนมาร์ ขณะที่ในปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการวัณโรคในประเทศไทยในกลุ่มแรงงานต่างด้าวยังไม่ได้รับการรวบรวมและจัดเก็บอย่างเป็นระบบมาก
เท่าที่ควร อีกทั้งในช่วงระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเพื่อก้าวสู่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) นโยบายส่งเสริมการผลิตและตลาดการค้าของ AEC นั้น อาจนำมาซึ่งการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่าง
ประเทศภายในภูมิภาค การเคลื่อนย้ายคนดังกล่าวอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการแพร่กระจายของโรคติดต่อ
รวมทั้งวัณโรคซึ่งถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง7  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฯ กล่าวว่า แรงงานข้ามชาติเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยง
กลุ่มใหญ่ที่สุดในโรคนี้ ซึ่งคาดว่าผู้ป่วยที่เป็นแรงงานข้ามชาติจะได้รับการวินิจฉัยจำนวน 7,200 รายต่อปี ภายใน 
พ.ศ. 2564 ซึ่งจำนวนที่คาดไว้นี้ได้คำนึงถึงการเพิ่มขึ้นของแรงงานข้ามชาติหลังการเริ่มต้นเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนแล้ว (นวพรรณ เมธชนัน, 2560) 
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 5.3 มิติที่ 3 การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program response) 
  ปี พ.ศ. 2558 (2015) องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (The End TB Strategy) 
โดยมีตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมายสำคัญ ดังนี้ 
   1) ลดอุบัติการณ์วัณโรค (Incidence) ให้ต่ำกว่า 10 ต่อแสนประชากรภายในปี พ.ศ. 2578 (2035) 
   2) ลดจำนวนผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิตลงร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (2015) 
   3) ไม่มีผู้ป่วยวัณโรคและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบค่าใช้จ่ายจากการดูแลรักษาวัณโรค 
(อ้างอิง : Stop TB Partnership, UNOPS “The Paradigm Shift – Global Plan to End TB 2016 – 2020”, 2015) 
  5.3.1 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค สู่การยุติวัณโรค 
   ประเทศไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2560-2564 โดย
สอดคล้องกับการกับทิศทางยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค ขององค์การอนามัยโลก เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
ป้องกัน ดูแลรักษา และควบคุมวัณโรคในส่วนภาครัฐ และเอกชน ทั้งองค์กรในประเทศและนานาชาติของประเทศ
ไทย โดยมีมาตรการหลักในการบรรลุเป้าหมายสู่การยุติวัณโรคเพ่ือ 
    1) เร่งรัดการค้นหาและวินิจฉัยในประชากรกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงวัณโรคและขึ้นทะเบียน
รักษาให้มีความครอบคลุม (Treatment Coverage) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนผู้ป่วยที่คาดประมาณจาก
อุบัติการณ์  
    2) ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ตรวจพบทุกราย โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการดูแล (Patient 
centered care) ให้มีอัตราความสำเร็จการรักษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90  
   ซ่ึงเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 กันยายน 2560 และในปี พ.ศ.2563 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติ ด้านการต่อต้านวัณโรค (ทบทวน พ.ศ.2563) พ.ศ.2564 – 2566 โดยทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อให้การดำเนินงานวัณโรคของประเทศทันต่อการ
เปลี ่ยนแปลงของสถานการณ์ ความรู ้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีที ่เปลี ่ยนแปลงอีกทั ้งเป็นการขยายเวลา
แผนปฏิบัติการระดับชาติ ด้านการต่อต้านวัณโรค ให้สอดคล้องช่วงเวลาของแผนย่ อยของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2561 – 2580) (กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ) 
   เร่งรัดการค้นหาและวินิจฉัย: กลุ่มเสี่ยงเป้าหมายเพื่อพิจารณาค้นหาเชิงรุก โดยการคัดกรอง (TB 
Screening) ด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกทันทีเมื่อพบกลุ่มเสี่ยงครั้งแรก เพ่ือนำเข้าสู่การวินิจฉัยและรักษาโดยเร็ว 
( Early diagnosis and treatment) ถ้าครั ้งแรกตรวจไม่พบให้ตรวจติดตามอย่างน้อยปีละหนึ่งครั ้ง  ในกลุ่
เป้าหมายดังนี้  
    1) กลุ่มผู้สัมผัสวัณโรค ผู้สัมผัสร่วมบ้านและผู้สัมผัสใกล้ชิด หากตรวจไม่พบครั้งแรก ติดตาม คัด
กรองด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกทุก 6 เดือน ใน 2 ปีแรก 
    2) กลุ่มท่ีมีโรคร่วม 
     2.1) ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
     2.2) ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ที่มีค่า HbA1C ≥ 7 FBS ≥ 140 
     2.3) ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (CKD) 
     2.4) ผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 
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     2.5) กลุ่มท่ีมีโรคร่วมหรือที่มีภาวะเสี่ยงอ่ืน ๆ เช่น ผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง (Alcoholism) โรค
ปอดจากฝุ่นหิน (Silicosis) เป็นต้น 
    3) กลุ่มประชากรเสี่ยง 
     3.1) ผู้ต้องขังในเรือนจำ 
     3.2) บุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ทุกระดับในสถานพยาบาลที่จัดบริการผู้ป่วย 
     3.3) แรงงานต่างชาติ 
     3.4) กลุ่มเสี่ยงประชากรอื่น ๆ เช่น ผู้อาศัยในชุมชนแออัดเขตเมือง ผู้เร่ร่อนไร้ที่อยู่ เป็นต้น 
  5.3.2 เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ ระยะ 5 ปี (2561-2565) 
ตารางที่ 6 เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ ระยะ 5 ปี (2561-2565) 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
baseline ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
เป้าหมาย 1 ความครอบคลุมการคัดกรอง 
ขึ้นทะเบียน 

      

ตัวชี้วัด : ผลการค้นหาและขึ้นทะเบียนรักษาครอบคลุม
จำนวนผู้ป่วยวัณโรคท่ีคาดประมาณ (ร้อยละ) 

74 82.5 85 87.5 90 90 

เป้าหมาย 2 ผลสำเร็จการรักษา       
ตัวชี้วัด : ผลสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้ำ (ร้อยละ) 

83 86 87 88 90 90 

5.3.3 มาตรการที่สำคัญลดโรค/ภัยสุขภาพที่สำคัญ ระยะ 5 ปี (2561-2565) ที่ดำเนินการต่อเนื่อง
ระหว่าง พ.ศ. 2564 – 2565 และหน่วยงานผู้ดำเนินการ 
ตารางที่ 7 มาตรการที่สำคัญลดโรค/ภัยสุขภาพท่ีสำคัญ ระยะ 5 ปี (2561-2565) ของ สคร. 

มาตรการ/Service Provider สคร. 
มาตรการที่ 1 เร่งรัดค้นหา และข้ึนทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค และวัณโรคดื้อยา 
คัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มเสี่ยง
เป้าหมาย 

-  ร่วมพัฒนาปรับปรุงและถ่ายทอด รูปแบบและแนวทางการค้นหาเพื่อคัด
กรองผู้ป่วยวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง 

-  ถ่ายทอดแนวทางการคัดกรองวัณโรค โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการ
อ่านภาพถ่ายรังสีทรวงอก 

-  สนับสนุนทางด้านวิชาการในและประสานงานการเร่งรัดคัดกรองเชิงรุกใน
เรือนจา ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

เร่งรัดการขึ้นทะเบียนรักษาใน
สถานพยาบาลทุกแห่ง ทั้งใน
และนอกกระทรวงสาธารณสุข  
 

- บังคับใช้และสนับสนุนกลไกภายใต้ พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพ่ือการ
กากับการรายงานและขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรค  
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มาตรการ/Service Provider สคร. 
มาตรการที่ 2 การตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วและได้มาตรฐาน  
ตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีที่รวดเรว็  
 

- สนับสนุนและถ่ายทอด แนวทางการตรวจวัณโรคนอกปอดด้วยวิธี 
Phenotypic  
- สนับสนุนวิชาการการตรวจวินิจฉัยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและรวดเร็ว 

พัฒนาคุณภาพการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ  
 

- สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการในการวินิจฉัยวัณ
โรค ให้แก่ หน่วยงานเครือข่าย  
- ประเมินผลการประกันคุณภาพการตรวจวินิจทางห้อง ปฏิบัติการวัณโรค  
- สนับสนุนการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการขั้นสูงในด้านการตรวจหาลา
ดับเบสของผู้ป่วย XDR-TB  

มาตรการที่ 3 การรักษาท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และรักษาอย่างต่อเนื่อง  
ดูแลรักษาตามมาตรฐานการ
ควบคุม วัณโรคของประเทศ
ไทย 

- ร่วมพัฒนาและเผยแพร่คู่มือ แนวทางการดูแลรักษาและป้องกันควบคุม
วัณโรคและวัณโรคดื้อยาประเทศไทย  
- สนับสนุนวิชาการการติดตามและบริหารเชิงรุกด้านความปลอดภัยในการ
ใช้ยารักษาวัณโรคดื้อยารายการใหม่เชิงรุก(aDSM)  
- ประสานความร่วมมือการดูแลรักษางานวัณโรคและงานเอดส์ ใน 
บูรณาการทำงานในการดูแลผู้ป่วย  

กลไก Case management 
team  
 

- วิเคราะห์และกำหนดมาตรการ ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคโดยทีมสหวิชาชีพ
และชุมชน และ ทบทวนการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคท่ีเสียชีวิต (Death 
case conference)  
- ถ่ายทอดและติดตามการดูแลตามแนวทางและมาตรฐานการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) มีพ่ีเลี่ยง (DOT)  
- ประเมินการประกันคุณภาพ การป้องกัน และดูแลรักษาวัณโรคใน
โรงพยาบาล (QTB) และเรือนจำ (QTBP)  

มาตรการที่ 4 การป้องกันการติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรค  
การค้นหา วินิจฉัย และ
รักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะ
แฝงและการให้ยาป้องกันใน
กลุ่มเสี่ยง  

- ถ่ายทอด แนวทางการวินิจฉัยและรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง  
- สนับสนุนทางด้านวิชาการ การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง  
- ร่วมพัฒนาระบบและดำเนินการเฝ้าระวัง กากับและติดตามการ
ดำเนินงานผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง  

จัดระบบการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อวัณโรคใน
โรงพยาบาล และชุมชน  

- ถ่ายทอดวิชาการและการบริหารจัดการ แพร่กระจายเชื้อวัณโรคใน
สถานพยาบาลและชุมชน 



รายงานเฝ้าระวังโรคและภยัสุขภาพ 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ปีงบประมาณ 2563       หน้า 37 

 

มาตรการ/Service Provider สคร. 
มาตรการที่ 5 สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค  
พัฒนาการกากับติดตาม และ
ประเมินผล  
 

- นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานวัณโรค 
- ร่วมพัฒนาระบบและสนับสนุนการตามแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค  
- ร่วมกำหนดและถ่ายทอดแนวทาง และหลักเกณฑ์การกำกับติดตาม
ประเมินผลของแผนปฏิบัติการประจำปี  
- ร่วมประเมิน และทบทวนการดำเนินงานแผนงานวัณโรค โดยผู้เชี่ยวชาญ
จากองค์การอนามัยโลก 
- ร่วมประสานความร่วมมือการดำเนินงานวัณโรคระหว่างประเทศ  

พัฒนาระบบฐานข้อมูลวัณโรค 
ของประเทศ  

- กำกับติดตามระบบข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลวัณโรค (NTIP)  

พัฒนาบุคลากรและเครือข่าย
วัณโรค  
 

- ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติเพ่ือการพัฒนาบุคลากรดำเนินงานวัณ
โรค  
- ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวัณโรค  
- สนับสนุนทีมสอบสวนวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก  

สนับสนุน ช่วยเหลือทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม  
 

- ส่งเสริม สนับสนุน กลไกการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจของ
ผู้ป่วยวัณโรค และครอบครัว  

พัฒนากลไกทางด้านนโยบาย
และกฎหมาย  
 

- สนับสนุนทางด้านวิชาการ และกำกับติดตามการป้องกันควบคุมวัณโรค
และวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ภายใต้ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.
2558  
- ถ่ายทอดนโยบายยุติวัณโรคของประเทศไทย ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการ
เร่งรัดยุติวัณโรค และระดับกระทรวงสาธารณสุข  
- ร่วมทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค 
(ฉบับที่ 2)  

พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม  
 

- ร่วมจัดทำ พัฒนาแผนการดำเนินงานงานวิจัย และวัตกรรม เพื่อป้องกัน
ควบคุมและดูแลรักษาวัณโรค ของประเทศ  
- ส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือป้องกัน
ควบคุมและดูแลรักษาวัณโรค  

สื่อสารและเสริมสร้างความรอบ
รู้ ความเข้าใจ และลดการตีตรา  
 

- ศึกษา/สำรวจ/วิเคราะห์ ความรู้ พฤติกรรม ความพึงพอใจ การตีตรา 
(Stigma) เพ่ือพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
- ปรับปรุง ผลิต และเผยแพร่ สื่อต้นแบบที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
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  5.3.4 การประเมินคลินิกวัณโรคที่มีคุณภาพ (Quality TB Clinic) 
   โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งคลินิกวัณโรคสำหรับดูแลผู้ป่วยวัณโรคโดยเฉพาะ 
เพื ่อให้มั ่นใจว่าผู ้ป่วยวัณโรคจะได้รับการรักษาตามมาตรฐาน รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายเชื ้อวัณโรค             
ในสถานพยาบาล การประเมินคลินิกวัณโรคที่มีคุณภาพ (Quality TB Clinic) ดำเนินการโดยกองวัณโรคตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2549 เพ่ือประเมินคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการบริการของคลินิกรักษาวัณโรค โดยศูนย์วัณโรคเขตจะเป็น
ผู้ประเมินเป็นรายปี (จตุพร พันธะเกษม, พิษณุรักษ์ กันทวี, และ อมรรัตน์ อนุวัฒนนทเขตต์, 2561) ประกอบไป
ด้วย 10 หัวข้อ ได้แก่  
    1) การมีการตอบสนองเชิงนโยบาย 
    2) การค้นหาผู้ป่วยในระยะเริ่มแรก 
    3) การวินิจฉัยวัณโรค 
    4) การรักษาวัณโรค 
    5) การบริหารจัดการยาวัณโรค 
    6) ทะเบียนและรายงานวัณโรค 
    7) การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล 
    8) การดำเนินงานวัณโรคและโรคเอดส์ 
    9) การบริหารจัดการวัณโรคดื้อยา 
    10) การประเมินผลการรักษาวัณโรค  
  5.3.5 นโยบายการดำเนินงานควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 
   นโยบายของการควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานของประเทศไทย คือ การค้นหาผู้ป่วยและให้การ
รักษาให้เหมาะสม เพื่อให้ผลการรักษาได้ผลสำเร็จสูงสุด เนื่องจากผลการสำรวจการเฝ้าระวังวัณโรคดื้อยาของ
ประเทศไทย พบว่า MDR-TB ในผู้ป่วยรายใหม่ร้อยละ 2.03 ซึ่งถือว่ายังไม่สูง ดังนั้นประเทศไทย จึงมีนโยบาย
ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานโดยเน้นในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่  
    1) ผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษามาก่อน (previously treated patient) หมายถึง กลุ่ม relapse, 
after failure of first treatment with FLDs หร ือ after failure of retreatment regimen with FLDs และ 
after loss to follow-up 
    2) ผู้ป่วยที่ยังตรวจพบเชื้อระหว่างการรักษาไปแล้ว 3 เดือน หรือหลังจากนั้น และ  
    3) ผู้ป่วยใหม่ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย MDR-TB หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความชุกของ MDR-TB 
สูง กลุ่มเสี่ยงดังกล่าว แนะนำให้ส่งตรวจทดสอบความไวของเชื้อวัณโรคต่อยาก่อนให้การรักษา เพ่ือวินิจฉัย วัณโรค
ดื้อยาและปรับสูตรยาให้เหมาะสม 
   สำหรับนโยบายการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานที่มีความเสี่ยงสูง หรือตรวจทดสอบความไว
ต่อยาด้วย rapid test ว่าดื้อต่อ R หรือ HR ระหว่างที่รอผลทดสอบยืนยัน หรือผลทดสอบความไวต่อยาขนานอ่ืน 
แนะนำให้การรักษาด้วยสูตรยามาตรฐานของวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (standardized MDR-TB regimen) เมื่อ
ทราบผลการทดสอบต่อยาอื่นๆ จึงปรับสูตรยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย  (individualized regimen) และ
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เน้นการกำกับการรับประทานยาอย่างเข้มงวด (strictly DOT) เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาจนครบกำหนด ตัวชี้วัดและ
เป้าหมายการดำเนินงานควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ได้แก่ 
    1) ผู้ป่วยที่เคยรักษามาก่อน ได้รับการส่งเสมหะและมีผลทดสอบความไวของเชื้อต่อยา ร้อยละ 90 
    2) ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานได้รับการรักษาและมีผลสำเร็จ ร้อยละ 70 
  5.3.6 การดำเนินงานโครงการของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 
2563 
   1) ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบุคคลากรผู้รับผิดชอบงานวัณโรค ในด้านการ
จัดบริการสำหรับผู้ป่วยวัณโรค, การจัดการและใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลวัณโรค, การUpdate องค์ความรู้
ด้านวัณโรคตามมาตรฐาน NTP ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 9 
   2) นิเทศ ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานวัณโรคระดับเขต ด้านการจัดบริการ
สำหรับผู้ป่วยวัณโรคและการจัดการและใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลวัณโรค ในสถานบริการตามมาตรฐาน
แนวทางควบคุมวัณโรคแห่งชาติ (QTB, QTBP) ทั้งภาครัฐและเอกชน เรือนจำ ในพ้ืนที่ เขตสุขภาพที ่9 
   3) พัฒนาระบบกลไกการจัดการ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมวัณโรคและโรคระบบทางเดินหายใจ       
ในพ้ืนที่เสี่ยงของเขตเมือง 
    3.1) พิธีมอบตู้หน้ากากอนามัยแบบหยอดเหรียญ 
    3.2) งานควบคุมโรคเขตเมืองจัดการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบกลไกการจัดการ เฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมวัณโรคและโรคระบบทางเดินหายใจ ในพื้นที่เสี่ยงของเขตเมือง และสอนการใช้โปรแกรมในการ
ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเพ่ือประเมินพื้นที่เสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในชุมชนเขตเมือง 
    3.3) ส่ ุมนิเทศติดตาม 1 จังหวัด คือ จ.สุรินทร์ ในวันที ่ 13 มี.ค.2563 โดยเยี ่ยมเสริมพลัง
ศูนย์บริการสุขภาพ ศุภกาญจน์ สุริยกานต์ กรุงศรีนอก และสระโบราณ  และลงชุมชนเพื่อคัดกรอง ปักหมุดบ้าน
ของผู้ป่วยวัณโรค และนำข้อมูลวิเคราะห์การกระจายของวัณโรคในเขตเมืองสุรินทร์ 
   4) พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้จัดการรายกรณี ในการดูแลผู้ป่วย  
วัณโรคดื้อยาร้ายแรงในชุมชน จ.บุรีรัมย์ 

 5.4 มิติที่ 4 อัตราป่วย/ตาย 
  5.4.1 สถานการณ์วัณโรค ประเทศไทย 
   ปี 2562 WHO ประมาณการณ์ว่าประเทศไทยจะมีผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ขึ้นทะเบียน 152 
ต่อประชากรแสนคน หรือประมาณ 101,835 ราย (World Health Organization ) แต่จากระบบรายงาน NTIP 
Thailand ของกองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยมีผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซ้ำ    
ที่ขึ้นทะเบียน 81,852 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 124.87 ต่อประชากรแสนคน มากกว่าปี 2561 จำนวน 2 ,835 ราย  
(ปี 2561 มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียน 79,017 ราย) เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 76,367 ราย กลับเป็นซ้ำ 5,485 ราย เป็นเพศหญิง 
26,451 ราย เพศชาย 55,401 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย 1:2 ( กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 
2561) 
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  5.4.2 สถานการณ์วัณโรค เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา 
   จากระบบรายงาน NTIP Thailand ของกองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข การขึ้น
ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ 5 ปีย้อนหลัง แยกรายจังหวัด จังหวัดสุรินทร์มีอัตราป่วยมากที่สุด 
รองลงมาคือจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา ตามลำดับ ดังรูปที่ 1 
   ในปี 2562 เขตสุขภาพที่ 9 มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ 7,625 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
112.48 ต่อประชากรแสนคน เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 7,075 ราย กลับเป็นซ้ำ 550 ราย เป็นเพศหญิง 2,592 ราย เพศ
ชาย 5,033 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย 1:2 กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยมากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป 
รองลงมาคือกลุ่มอายุ 55-64 ปี กลุ่มอายุ 45-54 ปี กลุ่มอายุ 35-44 ปี ตามลำดับ ดังรูปที่ 2 สัญชาติที่พบมากที่สุด
คือสัญชาติไทย ร้อยละ 99.03 รองลงมาคือ กัมพูชา ร้อยละ 0.54, พม่า ร้อยละ 0.20, ลาว ร้อยละ 0.20 และอ่ืนๆ 
ร้อยละ 0.04 ตามลำดับ ดังรูปที่ 3 
   เมื่อจำแนกตามประเภทโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนรักษาพบว่า โรงพยาบาลศูนย์มีการขึ้นทะเบียน
รักษามากที่สุด เฉลี่ย 712 รายต่อแห่ง รองลงมาคือโรงพยาบาลทั่วไป เฉลี่ย 208.83 รายต่อแห่ง , โรงพยาบาล
ชุมชน 51.53 รายต่อแห่ง, โรงพยาบาลเอกชน 15 รายต่อแห่ง และโรงพยาบาลนอกกระทรวงสาธารณสุข 30 ราย
ต่อแห่ง ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 8 
   การกระจายของโรคตามเวลาพบว่า ปี 2558-2562 การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับ
เป็นซ้ำรายเดือน ไม่มีความแตกต่างกัน มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนตลอดทั้งปี ดังรูปที่ 4 

รูปที่ 1 อัตราป่วยผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ แยกรายจังหวัด 5 ปีย้อนหลัง 

 
ที่มา: ระบบรายงาน NTIP Thailand ของกองวัณโรค ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 2563, จำนวนผู้ป่วยนับตามปีงบประมาณ 
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รูปที่ 2 อัตราป่วยแยกกลุ่มอายุ ปี 2562 แยกรายจังหวัดในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 

 
ที่มา: ระบบรายงาน NTIP Thailand ของกองวัณโรค ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 2563, จำนวนผู้ป่วยนับตามปีงบประมาณ 

รูปที่ 3 สัดส่วนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำจำแนกตามสัญชาติ เขตสุขภาพท่ี 9 ปี 2562 

 
 
ที่มา: ระบบรายงาน NTIP Thailand ของกองวัณโรค ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 2563, จำนวนผู้ป่วยนับตามปีงบประมาณ 

ตารางที่ 8 การขึ้นทะเบียนรักษาของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2562 
ประเภทโรงพยาบาล จำนวน (แห่ง) จำนวนผู้ป่วยวัณโรค 

(ราย) 
จำนวนผู้ป่วยวัณโรค

เฉลี่ย (ราย/รพ.) 
โรงพยาบาลศูนย์ 3 2,136 712.00 
โรงพยาบาลทั่วไป 6 1,253 208.83 
โรงพยาบาลชุมชน 79 4,071 51.53 
โรงพยาบาลเอกชน 7 105 15.00 
โรงพยาบาลนอกกระทรวงสาธารณสุข 2 60 30.00 

ที่มา: ระบบรายงาน NTIP Thailand ของกองวัณโรค ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 2563, จำนวนผู้ป่วยนับตามปีงบประมาณ 
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กัมพูชา, 0.54
พม่า, 0.20 ลาว, 0.20

อื่นๆ, 0.04
นครราชสมีา 
    - พม่า 14 ราย  - กัมพูชา 23 ราย 
    - ลาว 12 ราย 
บุรีรัมย ์
     - กัมพูชา 4 ราย  - ลาว 1 ราย 
สุรินทร ์
     - กัมพูชา 14 ราย  - ลาว 1 ราย 
ชัยภูม ิ
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รูปที่ 4 ช่วงเวลาที่ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำขึ้นทะเบียนในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 จำแนกรายเดือน 5 ปี
ย้อนหลัง (2558-2562) 

 
ที่มา: ระบบรายงาน NTIP Thailand ของกองวัณโรค ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 2563, จำนวนผู้ป่วยนับตามปีงบประมาณ 

  5.4.3 สถานการณ์วัณโรคในเขตเทศบาลเมืองท้ัง 4 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 
   เขตพื้นที่เทศบาลเมืองทั้ง 4 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 9 ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับ
เป็นซ้ำ ในปี 2562 จำนวน 330 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 144.60 ต่อประชากรแสนคน โดยเขตเทศบาลนครราชสีมา
, เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนมากกว่าปี 2561 แต่เทศบาลเมือง
สุรินทร์ มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนน้อยกว่าปี 2561 รายละเอียดดังตารางที่ 9 
   ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ขึ ้นทะเบียน เป็นเพศหญิง 127 ราย เพศชาย 203 ราย 
อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย 1:1.62 กลุ่มอายุที่มีสัดส่วนผู้ป่วยมากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป ดังรูปที่ 5 
สัญชาติที่พบมากทีสุ่ดคือสัญชาติไทย ร้อยละ 97.76 รองลงมาคือ กัมพูชา ร้อยละ 1.92, พม่า ร้อยละ 0.32 ดังรูป
ที่ 6 โดยปัจจัยเสี่ยงที่พบในผู้ป่วยวัณโรคส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด (นอกบ้าน) ร้อยละ 24.24 รองลงมาคือ 
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 20.00 และผู้ต้องขังในเรือนจำ ร้อยละ 9.70 ดังรูปที่ 7 
   การกระจายของโรคตามเวลาพบว่า ปี 2561-2562 การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับ
เป็นซ้ำรายเดือน ไม่มีความแตกต่างกัน มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนตลอดทั้งปี ดังรูปที่ 8 
   ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้ำ ในปี 2562 เขตเทศบาลเมืองทั้ง 4 แห่ง มีสัดส่วน
การรักษาสำเร็จน้อยกว่าปี 2561 และต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดคือต้องมากกว่าร้อยละ 85 สัดส่วนการขาด
ยา เทศบาลเมืองนครราชสีมา, เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และเทศบาลเมืองสุรินทร์ สัดส่วนการขาดยาน้อยกว่าปี 2561 
แต่เทศบาลเมืองชัยภูมิ สัดส่วนการขาดยามากกว่าปี 2561 และสัดส่วนการเสียชีวิต เทศบาลนครราชสีมามีสัดส่วน
การเสียชีวิตน้อยกว่าปี 2561 แต่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ , เทศบาลเมืองสุรินทร์ และเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีสัดส่วน
การเสียชีวิตมากกว่าปี 2561 รายละเอียดดังตารางที่10 โดยสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่มีโรคร่วมอื่นๆ 7 ราย 
เสียชีวิตและมีโรคเบาหวานร่วม 7 ราย ดังรูปที่ 9 
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ตารางที่ 9 อัตราป่วยผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ แยกรายเขตเทศบาลเมือง 4 จังหวัด 2 ปีย้อนหลัง 

เทศบาล จังหวัด 
ปี 2561 ปี 2562 

จำนวนผู้ป่วย (ราย) อัตราป่วย จำนวนผู้ป่วย (ราย) อัตราป่วย 

เทศบาลเมืองนครราชสีมา นครราชสมีา 157 122.45 190 150.35 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ บุรีรัมย ์ 22 83.95 26 99.21 
เทศบาลเมืองสุรินทร ์ สุรินทร ์ 61 154.78 58 147.16 
เทศบาลเมืองชัยภูม ิ ชัยภูม ิ 54 149.06 56 154.58 

รวมเขตเทศบาลเมือง 294 127.79 330 144.60 
ที่มา: ระบบรายงาน NTIP Thailand ของกองวัณโรค ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 2563, จำนวนผู้ป่วยนับตามปีงบประมาณ, อัตรา
ป่วยต่อประชากรแสนคน 

รูปที่ 5 สัดส่วนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำแยกกลุ่มอายุ รายเขตเทศบาลเมือง 4 จังหวัด ปี 2562 

 
ที่มา: ระบบรายงาน NTIP Thailand ของกองวัณโรค ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 2563, จำนวนผู้ป่วยนับตามปีงบประมาณ 

รูปที่ 6 สัดส่วนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำจำแนกตามสัญชาติ เขตเทศบาลเมือง 4 จังหวัด ปี 2562 

 
ที่มา: ระบบรายงาน NTIP Thailand ของกองวัณโรค ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 2563, จำนวนผู้ป่วยนับตามปีงบประมาณ 
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กลุ่มอายุ

เทศบาลเมืองนครราชสีมา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ไทย, 97.76

กัมพูชา, 1.92 พม่า, 0.32
นครราชสมีา 
    - พม่า 1 ราย  - กัมพูชา 1 ราย 
สุรินทร ์
     - กัมพูชา 7 ราย 
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รูปที่ 7 ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ รวมเขตเทศบาลเมืองทั้ง 4 จังหวัด ปี 2561-2562 

 
ที่มา: ระบบรายงาน NTIP Thailand ของกองวัณโรค ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 2563, จำนวนผู้ป่วยนับตามปีงบประมาณ 

รูปที่ 8 ช่วงเวลาที่ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำขึ้นทะเบียน แยกรายเขตเทศบาลเมือง 4 จังหวัด ปี 2561-
2562 

 
ที่มา: ระบบรายงาน NTIP Thailand ของกองวัณโรค ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 2563, จำนวนผู้ป่วยนับตามปีงบประมาณ 
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ตารางที่ 10 ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้ำ แยกรายเขตเทศบาลเมือง 4 จังหวัด 2 ปีย้อนหลัง 

เทศบาล จังหวัด 
จำนวนผู้ป่วยขึน้
ทะเบียน (ราย) 

รักษาสำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ขาดยา 
(ร้อยละ) 

เสียชีวิต 
(ร้อยละ) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 
เทศบาลเมือง
นครราชสมีา 

นครราชสมีา 157 190 123 
(78.34) 

148 
(77.89) 

12 
(7.64) 

10 
(5.26) 

10 
(6.37) 

6 
(3.16) 

เทศบาลเมือง
บุรีรัมย ์

บุรีรัมย ์ 22 26 17 
(77.27) 

20 
(76.92) 

1 
(4.54) 

0 
(0.00) 

2 
(9.09) 

3 
(11.54) 

เทศบาลเมือง
สุรินทร ์

สุรินทร ์ 61 58 55 
(90.16) 

44 
(75.86) 

1 
(1.64) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

7 
(12.06) 

เทศบาลเมือง
ชัยภูม ิ

ชัยภูม ิ 54 56 49 
(90.74) 

39 
(69.64) 

1 
(1.85) 

5 
(8.93) 

2 
(3.70) 

5 
(8.93) 

รวมเขตเทศบาลเมือง 294 330 244 
(82.99) 

251 
(76.06) 

15 
(5.10) 

15 
(4.55) 

14 
(4.76) 

21 
(6.36) 

ที่มา: ระบบรายงาน NTIP Thailand ของกองวัณโรค ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 2563, จำนวนผู้ป่วยนับตามปีงบประมาณ 

รูปที่ 9 สาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ เขตเทศบาลเมือง 4 จังหวัด ปี 2561-2562 

 
ที่มา: ระบบรายงาน NTIP Thailand ของกองวัณโรค ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 2563, จำนวนผู้ป่วยนับตามปีงบประมาณ 
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 5.5 มิติที่ 5 เหตุการณ์ที่ผิดปกติ (Event-based) 
  ปี 2562 ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) สคร.9 นครราชสีมา ได้รับแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติผู้ป่วย Pre 
XDR-TB และ XDR-TB ในพื้นที ่เขตสุขภาพที ่ 9 นครราชสีมา จำนวน 5 ราย อยู ่ในพื ้นที ่เขตเทศบาลเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 58 ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ไม่มีโรคประจำตัว 
ปฏิเสธการแพ้ยา สูบบุหรี่เป็นบางครั้ง เฉลี่ยประมาณวันละ 2 มวน ไม่ดื่มสุรา ประกอบอาชีพขับรถตู้รับจ้างทั่วไป 
ที่อยู่ขณะป่วยตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีภูมิลำเนาอยู่ท่ี อำเภอแก้งสนามนาง ไม่ได้อยู่อาศัย
เป็นประจำ จะกลับไปเยี่ยมบ้านนานๆครั้งตามเทศกาล เนื่องจากบิดา มารดาเสียชีวิตแล้ว  ไม่เคยรับการรักษาวัณ
โรคมาก่อน 
   Time line เหตุการณ์ 
    เริ่มป่วยช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ด้วยอาการ มีไข้ ไอมีเสมหะปนเลือด ปวดศีรษะ มารับ
บริการตรวจรักษาครั้งแรกที่ รพ. มหาราชนครราชสีมา อาการไม่ดีขึ้น ยังคงมีอาการเช่นเดิม เป็นๆหายๆ และได้
ไปตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 
    วันที่ 16 ธ.ค. 2561 ผู้ป่วยถูกวินิจฉัยเป็นวัณโรคปอด  (ICD10: A159) ผลตรวจเสมหะ  (AFB 
smear) = 3+ และเริ่มรับการรักษาที่โรงพยาบาลแก้งสนามนาง แพทย์พิจารณา Admit เป็นเวลา 17 วัน และให้
การรักษาวัณโรคด้วยสูตรยา 2HRZE หลังจากได้รับยาผู้ป่วยมีอาการตับอักเสบ รพ.แก้งสนามนางจึงส่งต่อมารักษา
ที่ รพ มหาราชนครราชสีมา เพ่ือปรับยาและรักษาต่อ 
    วันที่ 3 ม.ค. 2562 เข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ผลตรวจเสมหะ  (AFB 
smear) ครั้งที่ 1 = 2+, ครั้งที่ 2 = 3+ และผล Culture = Growth 
    วันที ่ 8 พ.ค.2562  ผลตรวจแยกวินิจฉัยชนิดของเชื้อเป็นวัณโรค (MTB Complex) และผล 
Culture = Growth  
    วันที่ 22 ก.ค. 62 ผลตรวจ DST จากกลุ่มชันสูตร สคร.9 นครราชสีมา ผลดื้อต่อยา Isoniazid 
และ Rifampicin แพทย์จึงพิจารณาให้การรักษาด้วยสูตรยา MDR regimen 
    วันที่ 30 ธ.ค. 62 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ กองวัณโรค กรมควบคุมโรค ดื้อต่อยารักษาวัณโรค
กลุ่มฟลูออโรคว ิโนโลน ( fluoroquinolones) ได ้แก่ Ofloxacin, Levofloxacin และยาร ักษาว ัณโรคชนิด
รับประทานแนวที่ 2 ได้แก่ Para-aminosalicylic acid(PAS, P) วินิจฉัยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง 
(Pre-XDR-TB) 
   การค้นหาแหล่งแพร่เชื้อและปัจจัยเสี่ยง 
    จากการสำรวจสภาพแวดล้อมบ้านของผู้ป่วย (บ้านที่อยู่อาศัยจริง ที่ อ.เมืองนครราชสีมา)พบว่า
บ้านของผู้ป่วยเป็นบ้านปูนชั้นเดียว มีหน้าต่างสำหรับระบายอากาศ เปิดเป็นร้านขายอาหารหน้าบ้าน ในตัวบ้านมี
แสงแดดส่องถึง บ้านของผู้ป่วยอยู่ห่างจากบ้านอื่นๆ โดยบ้านที่อยู่ใกล้บ้านผู้ป่วยที่สุดอยู่ห่างออกไปประมาณ 50 
เมตร รอบบ้านเป็นพ้ืนที่โล่งกว้าง ผู้ป่วยมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยสม่ำเสมอ 
    ผู้ป่วยกำกับการกินยาด้วยตนเอง และรับยาไปฉีดเอง เนื่องจากผู้ป่วยประกอบอาชีพขับรถตู้รับจ้าง 
ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นประจำจึงนำยาฉีดติดตัวไปให้สถานบริการสาธารณสุขฉีดให้ในพื้นที่ที่ต้องเดินทางไป
ประกอบอาชีพ ไม่มีอาการไม่พึงประสงค์จากการกินยา 
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   การค้นหาผู้ป่วยเพ่ิมเติม, 
    จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมมีผู้สัมผัสร่วมบ้าน 1 คน คือ ภรรยาของผู้ป่วย ส่วนบ้านเกิดที่ อ.แก้ง
สนามนาง มีเพียงญาติ(ป้าและน้าของผู้ป่วย)ที่ไปเยี่ยมเป็นครั้งคราวไม่ได้อยู่อาศัยรวมกัน เมื่อผู้ป่วยกลับไปเยี่ยม
บ้านที่ อ.แก้งสนาม จะพักอาศัยที่บ้านของบิดา มารดา ซึ่งเสียชีวิตแล้ว 

6. สรุปผลการศึกษา 
 วัณโรคเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis ทนต่อสภาพ
กรดได้ดี อาศัยออกซิเจนในการเจริญเติบโต วัณโรคปอดติดต่อ เมื่อสูดหายใจเอาเชื้อวัณโรคเข้าไปถึงถุงลมในปอด 
ภายใน 2 – 8 สัปดาห์ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย จะเข้าจับและล้อมรอบเชื้อวัณโรค เรียกว่าการติดเชื้อวัณโรค
ระยะแฝง หากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่สามารถกำจัดหรือควบคุมเชื้อได้เชื้อวัณโรคจะแบ่งตัวและเพ่ิมจำนวน
อย่างรวดเร็ว ทำให้ป่วยเป็นวัณโรค โดยปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อวัณโรค ได้แก่ ปัจจัยด้านโรค
ประจำตัว มีผลทำให้ระดับภูมิคุ้มกันลดลงและเกิดการติดเชื้อได้ง่าย เช่น การติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 
เบาหวาน ผู้ที่มีประวัติดื่มสุรา ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปัจจัยด้านอายุ เด็กมักจะป่วยเป็นวัณโรคภายหลังได้รับเชื้อภายใน 
1 ปี ปัจจัยที่ทำให้มีการแพร่ระบาดของวัณโรคในเด็กมากขึ้น เกิดจากภาวการณ์ติดเชื้อเอชไอวีครอบครัวฐานะ
ยากจน ด้อยโอกาส อยู่ในชุมชนแออัด ขาดสารอาหาร เด็กท่ีติดเชื้อวัณโรคหรืออยู่ในพ้ืนที่ที่มีความชุกของวัณโรค
สูง ก็มีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคได้ถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีนบีซีจี ผู้ป่วยวัณโรคท่ีมีอายุมากจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากอายุมากขึ้นภูมิคุ้มกันโรคจะน้อยลง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคร่วม ชุมชนแออัด มีความแออัด
ของที่อยู่อาศัยและประชากร ทำให้มีโอกาสเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดต่ออันตรายได้อย่างรวดเร็ว 
นอกจากนี้การขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลตนเองการป้องกันปัจจัยเสี่ยง และขาดการรับรู้สถานการณ์การ
เจ็บป่วยในชุมชน ส่งผลต่อการกลับเป็นซ้ำและการแพร่กระจายของโรค การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
ภายในภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศที่มีที ่มีภาระวัณโรคสูง อาจนำไปสู ่การเพิ่มขึ้นของการแพร่กระจายของ
โรคติดต่อรวมทั้งวัณโรคซึ่งถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงได้  การตอบสนองของแผนงานป้องกันควบคุมวัณโรค เน้นการ
ค้นหาและข้ึนทะเบียนให้ครอบคลุมให้ได้ร้อยละ 87.5 และมีผลสำเร็จของการรักษาวัณโรคให้ได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 
88 ในปี 2563 โดยมีมาตรการสำคัญตั้งแต่ การค้นหา การตรวจวินิจฉัย การรักษา การป้ องกันควบคุมโรคให้มี
ประสิทธิภาพ 
 สถานการณ์วัณโรคในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองทั้ง 4 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 9 ในปี 2562 ขึ้นทะเบียนผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ จำนวน 330 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 144.60 ต่อประชากรแสนคน โดยเขตเทศบาล
นครราชสีมา, เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนมากกว่าปี 2561 แต่
เทศบาลเมืองสุรินทร์ มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนน้อยกว่าปี 2561 เป็นเพศหญิง 127 ราย เพศชาย 203 ราย อัตราส่วน
เพศหญิงต่อเพศชาย 1:1.62 สัดส่วนการรักษาสำเร็จน้อยกว่าปี 2561 และต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ 
ต้องมากกว่าร้อยละ 85 สัดส่วนการขาดยา เทศบาลเมืองนครราชสีมา, เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และเทศบาลเมือง
สุรินทร์ สัดส่วนการขาดยาน้อยกว่าปี 2561 แต่เทศบาลเมืองชัยภูมิ สัดส่วนการขาดยามากกว่าปี 2561 และ
สัดส่วนการเสียชีวิต เทศบาลนครราชสีมา มีสัดส่วนการเสียชีวิตน้อยกว่าปี 2561 แต่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ และเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีสัดส่วนการเสียชีวิตมากกว่าปี 2561 โดยสาเหตุการเสียชีวิตส่วน
ใหญ่มีโรคร่วมอื ่นๆ 7 ราย เสียชีวิตและมีโรคเบาหวานร่วม 7 รายและจากการเฝ้าระวังของทีมตระหนักรู้
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สถานการณ์ (SAT) สคร.9 นครราชสีมา ได้รับแจ้งเหตุการณ์ผู้ป่วย Pre XDR-TBและ XDR-TB ในพ้ืนที่เขตสุขภาพ
ที่ 9 นครราชสีมา จำนวน 5 ราย อยู่ในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา 1 ราย 

7. ข้อเสนอแนะ  
 1) ขอความร่วมมือนายจ้างทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนการจ้างงาน
และตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่อง 
 2) ระบบการส่งผู้ป่วยวัณโรคในเขตเมืองใหญ่ ยังไม่สามารถเชื่อมประสานได้อย่างดี ควรมีเวทีในการห รือ
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันของหน่วยบริการฯ ทั้งแบบแนวราบ และแนวดิ่ง 
 3) การดำเนินงาน DOT ในเขตเมือง (เทศบาลนครและเทศบาลเมือง) ยังไม่สามารถดำเนินการได้ดี ควรมี
เวทีหารือแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งควรเน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ และภาคประชาชน 
 4) สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทั้งสาธารณสุข มหาดไทย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชน ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาวัณโรคในในเขตเมือง 
 5) เน้นการให้ความรู้แก่ประชาชน วัณโรคไม่น่ากลัวและสามารถรักษาหายได้ เพื่อลดการตีตราในสังคม 
รวมทั้งเพ่ือให้สามารถควบคุมป้องกันโรคได้ง่ายยิ่งขึ้น 
 6) เน้นการรักษา แบบองค์รวมและผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้ป่วยมีความสบายใจและมีกำลังใจในการ
รักษาจนครบ 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 1. ขอขอบคุณกลุ ่มโรคติดต่อ งานวัณโรค สำนักงานป้อกันควบคุมโรคที ่ 9 นครราชสีมา ที ่ให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำรายงานครั้งนี้ 
 2. ขอขอบคุณ คุณณัฐพล จำปาสาร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ที่ให้ความอนุเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ป่วยวัณโรคในเขตเมือง ในมิติที่ 4 และให้ข้อมูลรายงานการสอบสวนวัณโรค Pre-XDR-TB ในเขตเมืองในมิติท่ี 5 
 3. ขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่มและพี่ๆ กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ที่ให้ความรู้
และโอกาสในการเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลระบบเฝ้าระวัง 5 มิติ วัณโรคปอดในเขตเมือง เขตสุขภาพที ่9 ในครั้งนี ้
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การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 มติิ โรคความดันโลหิตสูง เขตสุขภาพที่ 9 
ทัชชา ม่านตา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
มาฆมาส สุวิชาเชิดชู พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสมีา  

บทนำ  
 ความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งในระบบสาธารณสุข และมี
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ก่อให้เกิดการตายอย่างเฉียบพลัน ความพิการ พบมากขึ้นตั้งแต่อายุ 35 ปีขึ้นไป 
องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการไว้ว่าจำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั่วโลกจาก 194 ประเทศ มีจำนวนถึง 90 
ล้านคน โดย 330 ล้านคน อยู่ในประเทศพัฒนา 640 ล้านคนอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา และในปี 2025 คาดว่าจะ
มีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพ่ิมขึ้นเป็น 1.56 พันล้านคน ประเทศไทยคาดว่าจะมีผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงประมาณ 
10 ล้านคน ซึ ่ง 70% ของคนกลุ ่มนี ้ไม่ทราบว่าตนเองมีภาวะดังกล่าว (สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข, 2557) โดยสาเหตุสำคัญหนึ่งคือ พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมทำให้ได้รับสารอาหาร
บางอย่างมากเกินความต้องการของร่างกาย เช่น ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และเกลือโซเดียม เป็นตัน สำหรับหลักฐาน
วิชาการในปัจจุบันนี้ยืนยันว่าการบริโภคเกลือโซเดียมมากเกินความต้องการมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคความดัน
โลหิตสูง โรคไต และโรคหลอดเลือดสมอง อย่างมีนัยสำคัญ  
 จากการสำรวจการบริโภคเกลือแกงในประเทศไทย ปีพ.ศ. 2552 พบว่าคนไทยได้รับโซเดียมจากการ
รับประทานอาหารมากถึง 4,351.69 มิลลิกรัม ซึ่งถือว่าคนไทยบริโภคเกลือเกินกว่า 2 เท่า โดยปกติปริมาณเกลือ
แกงที่สามารถบริโภคได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในแต่ละวัน ไม่ควรเกิน 1 ซ้อนชา หรือคิดเป็น
ปริมาณโซเดียม 2,000 มิลลิกรัม (ยุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย, 2559-2568) และยังพบ
การบริโภคโซเดียมเพ่ิมข้ึนในทุกภูมิภาค โดยพบว่ามีการบริโภครสเค็มเป็นหลักเพ่ิมจาก 13.0% มาเป็น 13.8% ใน
กลุ่มอายุ 15 ปีขึ้น (การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร สำนักงานสถิตแห่งชาติ, 2556,2560) 
ผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากโครงการสำรวจการบริโภคอาหารของคนไทย พ.ศ.2546-2547 จำนวน 
175 คน ด้วยโปรแกรมใหม่ (iRD) ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 
  1. กลุ่มผู้สูงอายุในการทดสอบนี้ ได้รับโซเดียมเฉลี่ยวันละ 2,015 มิลลิกรัม เมื่อศึกษาแหล่งที่มาของ
โซเดียมจากการ ประมวลผลด้วยโปรแกรมจำแนกส่วนประกอบอาหาร iRD พบว่า 3 ใน 4 มาจากกลุ่มเครื่องปรุงรส 
  2. โปรแกรม iRD วิเคราะห์ให้เห็นว่าผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ได้รับโซเดียมส่วนใหญ่จาก
เครื่องปรุงรสเค็ม 3 ลำดับแรก ได้แก่ น้ำปลา เกลือ และ น้ำปลาร้า ซึ่งรวมกันแล้วเป็นร้อยละ 80 ของโซเดียมที่ได้
จากเครื่องปรุงรสเค็มต่าง ๆ  
  3. โซเดียมที่ได้จากน้ำปลาสูงถึง 1 ใน 3 ของโซเดียมที่บริโภคทั้งหมด (ร้อยละ 35) จะเห็นว่าปัจจุบันคน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้น้ำปลาเป็นเครื่องปรุงรสเค็มหลักมากขึ้น และใช้เกลือและปลาร้าในการปรุงอาหาร
รองลงมา (เครือข่ายลดเค็ม ฯ, 2557) 
 สถานการณ์โรคความดันโรคหิตสูงของเขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และ
สุรินทร์ พบว่าอัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากรโดยรวมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-2563 สูงที่สุดใน
กลุ่มอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 39.24 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 20.31 และกลุ่มอายุ 40-49 
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ปี ร้อยละ 8.64 ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ยังไม่เกินค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ (ร้อยละ 43.28) และอัตรา
ป่วยตายด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากรโดยรวมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-2563 มากที่สุดในกลุ่มอายุ 60 
ปีขึ ้นไป ร้อยละ 2.77 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 0.78 และกลุ่มอายุ 15-39 ปี ร้อยละ 0.73 
ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นและเกินค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ (ร้อยละ 2.77) จึงนำไปสู่การกำหนดการ
ดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม ซึ่งมีการให้ความสำคัญกับ 3 ยุทธศาสตร์
หลักท่ีน่าจะเป็นกุญแจนำไปสู่ความสำเร็จในการลดปริมาณการบริโภคโซเดียมในประชากร คือ  
  1. การปรับเปลี่ยนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีปริมาณเกลือโซเดียมลดลง  
  2. การให้ความรู้และทำให้ผู้บริโภคตระหนักรู้ 
  3. การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเลือกอาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพ 
 ซึ่งทำให้เกิดจุดเน้นและมาตรการโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี ภายใต้แนวคิด"อาหารโรงพยาบาลเค็มน้อย 
ดีลดโรค ดีต่อสุขภาพ และอร่อยดี" โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปของกระทรวง
สาธารณสุขเป็นแหล่งของอาหารโซเดียมต่ำทั้งอาหารสำหรับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล และอาหารจาก
ร้านค้าต่างๆ สำหรับญาติและผู้ที่มารับบริการ กรมควบคุมโรคได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ สถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล ซึ่งเป็นสถานที่ที่รับรอง
ประชาชนจำนวนมากในแต่ละวัน ทั้งบุคลากร ผู้ป่วยและญาติ ดังนั้นการปรับปรุ งสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการ
สร้างความรู้ความตระหนักในการลดเค็ม ลดโซเดียม เพื่อลดโรค สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่ออาหารลดเค็ม   
จะช่วยสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ได้อย่างดี และควรจัดให้มีร้านอาหารและอาหารเมนู
สุขภาพที่เอื ้อให้ผู ้ที ่มารับบริการสามารถเข้าถึงอาหารสุขภาพได้ ในขณะที่ผู ้ป่ วยที ่จำเป็นต้องพักรักษาใน
โรงพยาบาลนั้น ถือเป็นโอกาสอันดีที่โรงพยาบาลจะเข้ามาจัดการลดปริมาณโซเดียม เนื่องจากผู้ป่วยได้รับอาหาร
จากแหล่งเดียว คือ โรงพยาบาลเท่านั้น และในปี 2564 มีแนวทางดำเนินการขยายไปสู่ชุมชนลดเค็ม  

แนวทางการวิเคราะห์ 
 ใช้ข้อมูลอัตราป่วยและอัตราตายของโรคความดันสูงระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563 และการบริโภคเกลือที่
มากขึ้นจากการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร สำนักงานสถิตแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2556 
และปี พ.ศ. 2560 และเอกสารที่เกี่ยวข้องจำแนกตามมิติต่าง ๆ ดังนี้  
  มิติ 1 ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants) 

• อาหารที่มีเกลือและโซเดียมปริมาณสูง 
• การเพ่ิมข้ึนของอาหารที่มีส่วนประกอบของเกลือและโซเดียม 
• แหล่งของเกลือและโซเดียมที่ประชาชนได้รับจากผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที 

  มิติ 2 ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง (Risk factor & Behavioral risk) 

• การบริโภคเครื่องปรุงรสของคนไทยในทุก ๆ วัน  

• พฤติกรรมการบริโภคอาหารสำเร็จรูปซึ่งมักมีปริมาณโซเดียมสูง 

• การลดการบริโภคเกลือทำให้ความดันโลหิตสูงลดลงการบริโภคเกลือที่มากขึ้น ทำให้ความดัน
โลหิตสูงขึ้น  
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  มิติ 3 การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program response) 
มาตราการ ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

มาตรการที่ 1 ปรับสูตรอาหารเพ่ือลดปริมาณโซเดียมลง อย่างน้อยร้อยละ 15 
ในเมนูอาหารธรรมดาและอาหารอ่อนสำหรับผู ้ป่ วยในที ่ ไม ่มี
ข้อจำกัด (โซเดียมเกิน 660 mg) (ปริมาณโชเดียมที่บริโภคเพียงพอ
ต่อวัน องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน
การได้รับมากหรือน้อยเกินไปส่งผลเสียต่อร่ากายทั้งสิ้น) 

โรงพยาบาลที่เข้าร่วม
โครงการในเขตสุขภาพที่ 9 
จำนวน 48 แห่ง 

มาตรการที่ 2 ชี้แจง/อบรมให้ผู้ประกอบอาหารปรุงประกอบอาหาร "ลดเค็ม ลด
โซเดียม" 

มาตรการที่ 3 ประเมินความพึงพอใจต่ออาหารลดโซเดียมสำหรับผู้ป่วยใน (IPD) 
ที่มีการปรับสูตรอาหารแล้ว (อย่างน้อย 30 คน ) 

มาตรการที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน "โรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี" และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 9 

มาตรการที่ 5 เฝ้าระวังอัตราป่วยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูงที่เข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาล หรือหน่วยบริการ  

ระบบ HDC 

  มิติ 4 การเจ็บป่วยและเสียชีวิต (Mobility/Mortality) 
• ปริมาณโซเดียมที่ได้รับสูงเกินความต้องการอย่างต่อเนื่อง 
• อัตราป่วยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูง 
• อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
• อัตราป่วยตายโรคความดันโลหิตสูง 

  มิติ 5 เหตุการณ์ที่ผิดปกติ (Event-based) 
• ประชากรไทยบริโภคอาหารมื้อหลักท่ีมีรสชาติเค็มมากข้ึน  
• การบริโภคเกลือและโซเดียมในระดับสูงจึงเป็นปัจจัยเสริมให้เกิด ภาระโรคจากปัญหาสุขภาพด้วย

โรคไม่ติดต่อ เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไตเรื้อรัง   

ผลการวิเคราะห์ 

 1.ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants) 
  อาหารที่มีเกลือและโซเดียมปริมาณสูงซึ่งปริมาณโซเดียมที่บริโภคเพียงพอต่อวัน องค์การอนามัยโลก
กำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน การได้รับมากหรือน้อยเกินไปส่งผลเสียต่อร่างกายทั้งสิ้นแต่ปัญหาส่วนใหญ่
เกิดจากที่ได้รับในปริมาณที่สูงกว่าความต้องการต่อวันแม้โซเดียมจะเป็นแร่ธาตุจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างได้
แต่ร่างกายก็ไม่สามารถเก็บสะสมโซเดียมไว้ได้ต้องขับส่วนที่เกินจากความต้องการทิ้งทั้งหมดส่งผลให้ไตต้องทำงาน
หนัก และในขณะที่มีระดับโซเดียมจำนวนมากอยู่ภายในร่างกายก็จะทำให้ระดับความดันโลหิตสูงขึ้นส่งผลกระทบ
เป็นลูกโซ่ต่ออวัยวะอื่น ๆ ตามมา รายงานวิจัยการสำรวจสถานการณ์การแสดงข้อมูลโภชนาการและปริมาณ
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โซเดียมบนฉลากอาหารในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที่ ปี 2555-2558 โดยการสำรวจปริมาณ
โซเดียมที่แสดงบนฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท ของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาพบว่า แหล่งของเกลือและโซเดียมที่ประชาชนไทยได้รับจากผลิตภัณฑ์อาหาร
สำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีมากที่สุดคือ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยอยู่ในช่วง 1,000 - 1,200 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วย
บริโภค และน้อยที่สุดคือ ช็อกโกแลตโดยอยู่ในช่วง 0 - 300 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 

 2.ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง (Risk factor & Behavioral risk) 
  การบริโภคเครื่องปรุงรสของคนไทยในทุก ๆ วัน จากการสำรวจอาหารอีสานที่ทีมวิจัยได้รับความร่วมมือ
ของแม่บ้าน (15 คน) และร้านอาหาร (23 ร้าน) จาก 3 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย (บุรีรัมย์ 
อุบลราชธานี และขอนแก่น) ในการให้เก็บข้อมูลส่วนประกอบอาหาร พบว่า  
   1. มีความแตกต่างของระดับโซเดียมในทุกเมนู ไม่มากก็น้อย ตัวอย่างเช่น ส้มตำ ต่าง ๆ จะมีจานที่มี
โซเดียมมากกว่าจานที่มีน้อยสุด ตั้งแต่ 2 เท่า ถึง 4 เท่า และค่าเฉลี่ยของโซเดียมในกลุ่มส้มตำ ต่าง ๆ ของแม่บ้าน
จะต่ำกว่าของร้านอาหารในทุกเมนู ซึ่งแสดงว่ามีคนที่ปรุงอาหารให้มีโซเดียมสูงกว่าคนอ่ืนมาก ทั้ง ๆ ที่สามารถปรุง
ให้มีปริมาณโซเดียมต่ำกว่านั้นได้ในเมนูเดียวกันและการปรุงอาหารเพื่อบริโภคเองภายในครัวเรือนทำให้ได้รับ
ปริมาณโซเดียมน้อยกว่าการซื้ออาหารปรุงสำเร็จมารับประทาน 
   2. ในเมนูที่มีเครื่องจิ้ม เช่น ไก่ย่าง ปลาเผาเกลือ คอหมูย่าง ปริมาณโซเดียมสูงไม่ได้มาจากตัวอาหาร 
แต่อยู่ที่ส่วนของน้ำจิ้มเป็นหลัก ซึ่งพบว่ามีการปรุงน้ำจิ้มของอาหารเดียวกัน ก็มีระดับโซเดียมแตกต่างกันได้มาก
เช่นกัน จากการวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมของเครื่องปรุงรสเค็มหลัก เช่น ปลาร้าต่าง ๆ ปลาจ่อม-กุ้งจ่อม ปลาเค็ม 
เข้มข้นมากถึง 4,000-6,000 มก. ในอาหาร 100 กรัม ซึ่งอาหารเพียง 1 ช้อนโต๊ะ จะมีโซเดียมเกินกว่าที่ควรได้ใน 
1 มื้อแล้ว นอกจากนี้มีข้อสังเกตว่า ปลาร้าต่าง ๆ แม้มีปริมาณโซเดียมใกล้เคียงกัน แต่เมื่อดูปริมาณคลอไรด์ของ
ปลาร้าที่ผลิตจากผู้ผลิตแบบวิธีการดั้งเดิมและที่แม่บ้านหมักเองจะมีค่าสูงกว่าของที่ขายปลีกในตลาดมาก ซึ่งสะท้อน
ถึงระดับเกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์) ที่ต่างกัน จึงเป็นไปได้มากว่าโซเดียมส่วนหนึ่งในปลาร้าขายปลีกไม่ใช่เกลือ
แกงที่จำเป็นในการหมัก โดยมีโอกาสที่จะเป็นโซเดียมจากการเติมแต่งที่ไม่ใช่วิธีตามภูมิปัญญาดั้งเดิม เช่น การใส่
ผงชูรส ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการศึกษาเส้นทางสายปลาร้า ที่พบว่าปัจจุบันปลาร้าที่ผลิตในเชิงพาณิชย์มีการหมัก
ในระยะเวลาที่สั้นลง และมักมีการเติมแต่งระหว่างเส้นทางการขายปลีกในแต่ละทอด การรณรงค์เพ่ือให้ประชาชน
ลดปริมาณการบริโภคโซเดียมจึงสามารถทำได้โดยให้ข้อมูลและความรู้ถึงการลดปริมาณเครื่องปรุงรสเค็มใน
ขั้นตอนการปรุงประกอบซึ่งยังมีความเป็นไปได้สูง ส่วนเมนูที่มีน้ำจิ้มนอกเหนือจากลดปริมาณเครื่องปรุงรสเค็มและ
ผงชูรสในการปรุงแล้ว ผู้บริโภคยังมีโอกาสควบคุมปริมาณโซเดียมด้วยตนเองในการบริโภคน้ำจิ้มต่าง ๆ แต่พอควร 
และการใช้เครื่องปรุงรสเค็มท้องถิ่น เช่น ปลาร้าต่าง ๆ ควรส่งเสริมการผลิตตามวิถีภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ดีอยู่แล้ว 
อาจใช้ระบบรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และพยายามหมักเองหากเป็นไปได้ เพื่อจะได้ไม่ต้อง
บริโภคโซเดียมส่วนที่เกินจำเป็น (เครือข่ายลดเค็ม ฯ, 2557) 
 การลดการบริโภคเกลือทำให้ความดันโลหิตสูงลดลง การบริโภคเกลือที่มากขึ้นทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น 
(Jiang F et al,2014), (Frisoli TM et al, 2012), (Rossier BC, 2015) ผลการได้รับโชเดียมปริมาณสูงต่อโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ (โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด)  มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคเกลือในปริมาณมาก มีผลอย่างชัดเจนต่อการเกิดความดันโลหิตสูง (Mente A. et 
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al, 2014), (Aparicio A. et al, 2017), (Rodrigues S. et al, 2015) และยังมีรายงานแสดงให้เห็นว่าการลดการ
บริโภคเกลือลงจะมีผลให้ความดันโลหิตของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงและผู้ที่มีความดันโลหิตปกตลิดลงได้ทั้งสองกลุ่ม 
(Gilleran et al, 1996), (Yamasue K, et al, 2006), (Appel L. et al, 2001), (Cappuccio F. et al, 2001), 
(Hirota S. et al, 2012), (Uchiyama K. et al, 2017) และการลดปริมาณเกลือลงจะสามารถลดความดันโลหิต
ในผู้ป่วยเบาหวานได้ด้วย 

 3. การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program response) 
  มาตรการที่ 1 ปรับสูตรอาหารเพ่ือลดปริมาณโซเดียมลงอย่างน้อยร้อยละ 15 ในเมนูอาหารธรรมดาและ
อาหารอ่อนสำหรับผู้ป่วยในที่ไม่มีข้อจำกัด โซเดียมเกิน 660 mg (ปริมาณโชเดียมที่บริโภคเพียงพอต่อวัน องค์การ
อนามัยโลกกำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน การได้รับมากหรือน้อยเกินไปส่งผลเสียต่อร่ากายทั้งสิ้น) พบว่า
ผู้ป่วย IPD ส่วนใหญ่ยังไม่พึงพอใจกับรสชาติของอาหารที่มีการปรับโซเดียมลงเนื่องจากมีรสจืด ซึ่งทางโรงพยาบาล
ได้แก้ปัญหาโดยการค่อย ๆ ปรับลดปริมาณโซเดียมในระดับที่ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารได้ และไม่เกินค่า
เป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง พร้อมให้ความ รู้ด้าน
สุขภาพ (Health literacy) ในการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมลดลงให้กับทั้งผู้ป่วยและญาติ 
  มาตรการที ่ 2 ชี ้แจง/อบรมให้ผู ้ประกอบอาหารปรุ งประกอบอาหาร "ลดเค็ม ลดโซเดียม" ทาง
โรงพยาบาลนอกจากจะมีการให้ความรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ในการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมลดลงให้กับ
ทัง้ผู้ป่วย IPD และญาติแล้ว สำหรับผู้ป่วย OPD ที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้จะถูกส่งต่อมาเข้ารับบริการกับ
ฝ่าย โภชนศาสตร์ของโรงพยาบาลเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มี
โซเดียมลดลง พร้อมกับการลงพื้นที่ติดตามไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ 
  มาตรการที่ 3 ประเมินความพึงพอใจต่ออาหารลดโซเดียมสำหรับผู้ป่วยใน (IPD) ที่มีการปรับสูตรอาหาร
แล้ว (อย่างน้อย 30 คน) อยู่ระหว่างที่โรงพยาบาลกำลังดำเนินการเก็บข้อมูล ซึ่งรายงานมาในไตรมาสที่ 4 ของเขต
สุขภาพที่ 9  
  มาตรการที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน "โรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี" และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
กับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 9 จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเพ่ือลดโรคไม่ติดต่อ
และปัจจัยเสี่ยง (โรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี)  ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 – 18.30 น.ณ ห้อง
ประชุมจอมพล 2 โรงแรมโคราชโฮเต็ล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  มีโรงพยาบาลและเครือข่ายนัก
โภชนาการที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สรุปยอดโรงพยาบาลที่เข้าร่วม (โรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี) 
จำนวน 48 แห่ง ในเขตสุขภาพที่ 9 ซึ่งเกินเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้ (เกณฑ์คือ โรงพยาบาลระดับ A, S และ M1 
จำนวน 9 โรงพยาบาล) 
  มาตรการที่ 5 เฝ้าระวังอัตราป่วยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ
หน่วยบริการ ระหว่างปี 2560-2563 ในเขตสุขภาพที่ 9 มีแนวโน้มลดลง จำนวน 1,340.60, 1,282.47, 1,248.64     
และ 972.63* ต่อแสนประชากร ตามลำดับ  
* ปี 2563 คิดจำนวน 6 เดือนถึงเดือน มิถุนายน 2563 
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 4.การเจ็บป่วยและเสียชีวิต (Mobility/Mortality) 
• ปริมาณโซเดียมที่ได้รับสูงเกินความต้องการอย่างต่อเนื่อง มีผลต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ (โรค

ความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด) นอกจากนั้นผลการได้รับโซเดียมปริมาณสูงมีผลต่อต่อ
ภาวการณ์ทำงานของไต และปริมาณแคลเซียมและกลไกการเปลี่ยนแปลงของกระดูก 

• อัตราป่วยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูงของเขตสุขภาพที่ 9 มีแนวโน้มลดลง แต่ในปี 2562 และ 
2563 ยังมีอัตราป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูงอยู่ที่ 1,248.64 และ 974 ต่อแสนประชากร ซึ่งมากกว่า
ระดับประเทศ ดังแผนภูมิแสดงผลที่ 1 

 
 
• อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูงตามกลุ่มอายุ โดยรวมระหว่างปี 2560-2563* ในเขตสุขภาพท่ี 9 พบ

ในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปมากที่สุด ร้อยละ 39.24 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 20.31 และกลุ่มอายุ 40-
49 ปี ร้อยละ 8.64 ตามลำดับ ซึ่งอัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขตสุขภาพที่ 9 น้อยกว่าอัตราป่วยตายใน
ระดับประเทศทุกกลุ่มอายดุังแผนภูมิแสดงผลที่ 2 

 
แผนภูมิแสดงผลท่ี 2 

แผนภูมิแสดงผลท่ี 1 
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• อัตราป่วยตายโรคความดันโลหิตสูง โดยรวมระหว่างปี 2560-2563* ในเขตสุขภาพที่ 9 พบในกลุ่ม
อายุ 60 ปีขึ้นไปมากที่สุด ร้อยละ 2.77 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 0.78 และ กลุ่มอายุ 15-39 ปี 
0.73 ตามลำดับ ซ่ึงอัตราป่วยตายโรคความดันโลหิตสูงในเขตสุขภาพที่ 9 สูงกว่าอัตราป่วยตายในระดับประเทศทุก
กลุ่มอายุ ดังแผนภูมิแสดงผลที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5.เหตุการณ์ที่ผิดปกติ (Event-based) 
  ประชากรไทยบริโภคอาหารที่มีรสชาติเค็มมากขึ้นพบการเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค ขณะที่รสเค็มเพิ่มจาก 
13.0% มาเป็น 13.8% โดยเป็นการเพ่ิมขึ้นของการบริโภคในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไปเป็นหลัก (การสำรวจพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของประชากร สำนักงานสถิตแห่งชาติ, 2556, 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงผลท่ี 3 
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  การบริโภคเกลือและโซเดียมในระดับสูงจึงเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดภาระโรคจากปัญหาสุขภาพด้วยโรคไม่
ติดต่อ เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไตเรื้อรัง การบริโภคเกลือและโซเดียมในระดบัสูง
จึงเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดภาระโรคจากปัญหาสุขภาพด้วยโรคไม่ติดต่อ ดังนี้ 
  โรคความดนัโลหิตสูง 
   ข้อมูลจากการสำรวจสุขภาพประชากรไทยปี พ.ศ. 2557 พบโรคความดันโลหิตสูงจากร้อยละ 21.4 
ในปี พศ. 2552 เป็นร้อยละ 247 หรือ 13 ล้านคนในปี พ.ศ. 2557 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 ล้านคน ข้อมูลจาก
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2556 พบว่า มผีู้เสียชีวิตจากสาเหตุความดันโลหิต
สูง จำนวน 5,165 คน ซึ่งสูงกว่าข้อมูลการตายปี พศ. 2555 ที่มีจำนวนเพียง 3,684 คน และมีแนวโน้มของผู้ป่วยที่
เข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขด้วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในทุกภาค เมื่อเปรียบเทียบปี พศ. 2546 และ 2556 พบว่า อัตราผู้ป่วยในด้วยโรคความดันโลหิตสูงเพ่ิม
จาก 389.8 ต่อประชากรแสนคน (จำนวน 218,218 ราย) เป็น 1,621.7 ต่อประชากรแสนคน (จำนวน1,047,979 
ราย) หรือเพ่ิมข้ึนกว่า 4 เท่า (สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สำนักงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพ
ไทยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5, 2557) 
  โรคหัวใจและหลอดเลือด 
   ในปี 2557 มีผู้เสียชีวิตจากกลุ่มโรคดังกล่าว 58,681 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 7 คน คิดเป็นอัตราตาย
ของโรคหัวใจและหลอดเลือด เท่ากับ 90.34 ต่อแสนประชากร โดยแบ่งเป็นสาเหตุโรคหลักดังนี้  สาเหตุจาก
โรคหัวใจขาดเลือด จำนวน 18,079 คน หรือเท่ากับ 27.83 ต่อแสนประชากร และโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 
25,114 คน ผู้ป่วยในที่ได้รับรักษตัวในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ในระหว่างปี พ.ศ. 2546-2556 พบว่า
มีจำนวนผู้ป่วยจากกลุ่มโรคดังกล่าวเพ่ิมข้ึนโดยโรคหัวใจขาดเลือดเพ่ิม 4.2 เท่าโรคหลอดเลือดสมองเพ่ิม 3.9 เท่า 
  โรคไตเรื้อรัง  
   เป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโรคหนึ่งซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตลอดมา ทั้งในประเทศที่
พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา โรคไตเรื้อรังมักเป็นโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง 
ซ่ึงเป็นโรคที่ค่อนข้างชุกในวิถีชีวิตของคนในเมืองปัจจุบัน โดยพบว่าไตเรื้อรังร้อยละ 40 เกิดจากเบาหวาน และร้อย
ละ 20 เกิดจากความดันโลหิตสูง สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยได้ดำเนินโครงการคัดกรองและประมาณการณ์
เบื้องต้นในผู้ป่วยโรคไตในปี พ.ศ. 2551 โดยได้ทำการสุ่มตัวอย่างประชากรจาก 10 จังหวัดจากทุกภาคทั่วประเทศ
ไทย พบความชุกของโรคไตเรื้อรังในทุกระยะในประชากรผู้ใหญ่อยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 17.5 จากข้อมูลข้างต้นคาด
ว่า มีโรคไตเรื้อรังในประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศจำนวนประมาณ 7 ล้านคน โดยครึ่งหนึ่ง
เป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น และอีกครึ่งหนึ่งเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะปานกลางถึงรุนแรง แต่ที่น่ากังวล
คือความตระหนักของผู้ป่วยว่าเป็นโรคไตเรื้อรังนั้นมีอยู่น้อยมาก กล่าวคือในจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระะที่ 3 ซึ่งมี
อยู่ประมาณ 3 ล้านคน มีเพียงร้อยละ 5.0 เท่านัน้ที่รู้ว่าตนเองเป็นโรคไตเรื้อรัง แม้กระท่ังผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ
ที่ 4 มีอยู่เพียงร้อยละ 20.0 ที่รู้ว่าตนเองเป็นโรคไตเรื้อรัง ถือว่าเป็นอุปสรรคในการดูแลการชะลอการเสื่อมของไต 
อีกทั้งจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังยังคงเพิ่มขึ้นทุกปี และมีจำนวนผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายที่ต้องการรักษาด้วย
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ล้างไตทางช่องท้อง หรือปลูกถ่ายไตเพ่ิมขึ้นจาก 419.9 ต่อประชากรล้านคนในปี 
พ.ศ. 2550 เป็น 905.9 ต่อประชากรล้านคน ใน พ.ศ. 2555 
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ข้อเสนอแนะ 
 ประชาชนยังขาดความตระหนักเรื่องการลดโซเดียมในอาหารที่บริโภค โดยใช้ยุทธศาสตร์การลดการบริโภค
เกลือและโซเดียมในประเทศไทย (พ.ศ.2559-2568) เป็นแนวทางตั้งต้นร่วมกับมาตราการที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น
5 ประเด็นยุทธศาสตร์ - SALTS ประกอบด้วย ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ S (Stakeholder network) การสร้าง พัฒนาและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 
  2. ยุทธศาสตร์ A (Awareness) การเพ่ิมความรู้ ความตระหนัก และเสริมทักษะให้ประชาชน ชุมชนผลิต
ผู้ประกอบการ บุคลากรวิชาชีพที่เก่ียวข้องและผู้กำหนดนโยบาย 
  3. ยุทธศาสตร์ L (Legislation and environmental reform) การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิด
การผลิต ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำ รวมทั้งเพิ่มทางเลือกและช่องทางการเข้าถึง
อาหารที่ปริมาณโซเดียมต่ำ 
  4. ยุทธศาสตร์ T (Technology and innovation) การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้และการนำสู่
ปฏิบัติ 
  5. ยุทธศาสตร์ S (Surveillance, monitoring and evaluation) การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ติดตาม
และประเมินผล เน้นตลอดกระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ 
 ซึ่งจะนำไปสู่สร้างพัฒนาและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือลดการบริโภคเกลือและโซเดียตลอดจนเป็น
การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างวัฒนธรรมการบริโภคอาหารเกลือและโซเดียมต่ำ และเป็นการเพิ่มช่องทางในการ
เข้าถึงอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีเกลือและโซเดียมต่ำ การมีส่วนช่วยผลักดันภาคอุตสาหกรรมอาหารและร้านอาหาร
ให้ผลิตอาหารลดปริมาณโซเดียม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมเพื่อลดการบริโภคโซเดียม 
รวมทั้งกระบวนการติดตามด้วยตนเองต่อไป 
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การเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนจากรถจักรยานยนต์ โดยใช้ข้อมูล 5 มิติ  
จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2563 

นายมานะชัย สเุรรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

บทนำ  
 จากการสำรวจขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี พ.ศ.2561 พบว่า ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตบน
ท้องถนนอันดับที่ 9 ของโลกและลำดับที่ 1 ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีอัตราผู้เสียชีวิต 32.7 รายต่อแสนประชากร   
อีกทั้งจากรายงานการศึกษาภาระโรค (Burden of disease) ของประชากรไทยในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)    
ได้ประเมินภาวะสูญเสียด้านสุขภาพ การสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควร (YLLs) สาเหตุรายโรคที่  
ทำให้เกิดความสูญเสียสูงสุดในเพศชาย คือ การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน หรือการบาดเจ็บจากการจราจร
ทางบก ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในสมาชิกที่เข้าร่วมปฏิบัติการขับเคลื่อน “ทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนน 2554-2563” ร่วมกับสมาชิกองค์การสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกก็ตาม ในรายงานองค์การ
อนามัยโลกยังระบุว่าประเทศที่มีรายได้น้อย รายได้ปานกลาง จะมียานพาหนะเพียงครึ่งหนึ่งของยานพาหนะ
ทั้งหมดในโลก แต่อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่ยังพบในประเทศทั้ง 2 กลุ่มนี้ ซึ่งประเทศไทย
เป็นหนึ่งในนั้นและพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 90 ของอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลก 
 ปัจจุบันคนไทยนิยมใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ คือ ความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและการไม่มี
รถโดยสารวิ่งผ่านละแวกบ้านหรือที่ทำงาน อย่างไรก็ตามเมื่อคำนึงถึงต้นทุนความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและ 
การบาดเจ็บรุนแรงจนถึงพิการ ทุพพลภาพ เสียชีวิต การใช้รถจักรยานยนต์คงยังไม่ใช่รูปแบบการเดินทางที่คุ้มค่า 
การใช้จักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายประเทศทำให้มีคนขี่จักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 
มากขึ้นตามไปด้วย จากข้อมูลมรณบัตรปี 2561 กลุ่มอายุที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 
15-19 ปี (61.4 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 20-24 ปี (48.3 ต่อประชากรแสนคน) และกลุ่มอายุ 
25–29 ปี (37.3 ต่อประชากรแสนคน) ตามลำดับ รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่มีจำนวนการเสียชีวิตมากที่สุด 
ร้อยละ 66 และบาดเจ็บมากที่สุดร้อยละ 90.3 จากข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาได้บ่งชี้มาตลอดว่า 3 ใน 4 ของ
การบาดเจ็บรุนแรงเกิดจากรถจักรยานยนต์ ในปี พ.ศ. 2561 มีรายงานรถจักรยานยนต์จดทะเบียนสะสม 
20,887,785 คัน และรถจักรยานยนต์สาธารณะ จำนวน 190,152 คัน รวมมีรถจักรยานยนต์ 21,077,937 คัน 
จากข้อมูลการเสียชีวิตในฐานข้อมูลมรณบัตร พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ 4,639 รายคัน (ร้อยละ 67.6) 
เกิดอุบัติเหตุจำนวน 20,674 คัน (อัตรา 10.8 ต่อหมื่นคัน) จากการทบทวนข้อมูลการสวมหมวกนิรภัยในประเทศ
ไทย พบว่า การสวมหมวกนิรภัยสามารถช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึงร้อยละ 
43 สำหรับผู้ขับขี่ และร้อยละ 58 สำหรับผู้โดยสาร แสดงให้เห็นว่า หากผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุ     
มีการสวมหมวกนิรภัย จะมีส่วนช่วยให้การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย       
มีจำนวนลดลง รายงานผลสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 
พบว่า ทั้งประเทศมีอัตราการสวมหมวกนิรภัย ผู้ขับขี่ร้อยละ 51 ผู้โดยสารร้อยละ 20 (Global status report on 
road safety, 2018) และการสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มวัยรุ่นคิดเป็นอัตราการสวมค่อนข้างน้อย โดยกลุ่มวัยรุ่น      
มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยรวมผู้ขับขี่และผู้โดยสารต่ำกว่ากลุ่มผู้ใหญ่ คือ ร้อยละ 26 และ 47 ตามลำดับ 
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 เขตสุขภาพที่ 9 ข้อมูลจากการบูรณาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน พบอัตราตายด้วยอุบัติเหตุ
ทางถนน ในปี พ.ศ.2562 เท่ากับ 19.29 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 16.80 ต่อประชากรแสนคน 
(ข้อมูล 9 เดือน) โดยจังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดคือ นครราชสีมา (23.41 ต่อประชากรแสนคน) รองงมาคือ 
บุรีรัมย์ (17.31 ต่อประชากรแสนคน), สุรินทร์ (16.99 ต่อประชากรแสนคน) และชัยภูมิ (15.38 ต่อประชากรแสน
คน) ตามลำดับ (สำนักโรคไม่ติดต่อ, 2562)  ซึ่งทุกจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 9 สูงกว่าเป้าหมาย พบว่าสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุสูงสุดเกิดจากรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 71.89 รองลงมาคือ ขับขี่รถจักรยานยนต์ล้มเองหรือไม่มีคู่กรณี 
ร้อยละ 10.11 และรถปิคอัพ ร้อยละ 4.61 ตามลำดับ และยังพบว่าการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ จำนวน 87 
ราย (อัตรา 4.12 ต่อประชากรแสนคน) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาระบบเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนจาก
รถจักรยานยนต์ ทั้ง 5 มิติ ของการดำเนินงาน ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมองเห็นปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกัน 
สามารถนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ในพ้ืนที่ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ ตามบุคคล เวลา และสถานที ่
 2. เพ่ือจัดทำมาตรการจำเพาะในการแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ 

แนวทางการวิเคราะห์ 
 ใช้ข้อมูลเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนจากรถจักรยานยนต์ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563 
จำแนกตามมิติต่างๆ ดังนี้ 
  ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants) 

• ข้อมูลการเพ่ิมข้ึนของจำนวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนรายปี  
• การเพ่ิมข้ึนของรถจักรยานยนต์บริการส่งอาหาร 
• จุดเสี่ยงอันตรายของรถจักรยานยนต์  

  ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง (Risk factor & Behavioral risk) 
• พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 
• พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ขณะขับข่ี 
• พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับข่ี 
• การขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 
• การขับขี่โดยใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 

  การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program response) 
• นโยบายระดับประเทศที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ (หมวกนิรภัย และใบอนุญาตขับข่ี) 
• การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

  การเจ็บป่วยและเสียชีวิต (Morbidity/Mortality) 
• ข้อมูลการตาย  
• ข้อมูลการบาดเจ็บ  
• ข้อมูลการบาดเจ็บตาย  
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• อัตราการบาดเจ็บศีรษะในกลุ่มผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 
 เหตุการณ์ผิดปกติและการระบาด (Event based) 

• ข้อมูลรายงานการสอบสวนเบื้องต้นอุบัติเหตุทางถนนจากรถจักรยานยนต์ 
• เหตุการณ์ผิดปกติจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากรถจักรยานยนต์ซึ่งมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลที่สำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวัง 5 มิติ อุบัติเหตุทางถนนจากรถจักรยานยนต์ จังหวัด
นครราชสีมา 

risk Prevention Health outcome 

Determinant Behaviors Program response 
Morbidity/ 
Mortality 

Event-based 

1.การเพ่ิมขึ้นของ
จำนวน
รถจักรยานยนต์ที่
จดทะเบียนรายปี 
2. การเพ่ิมขึ้น
ของ
รถจักรยานยนต์
บริการส่งอาหาร 
3. จุดเสี่ยง
อันตรายของ
รถจักรยานยนต์ 

1. พฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภัย 
2. พฤติกรรมการใช้
โทรศัพท์ขณะขับขี่ 
3. พฤติกรรมการดื่ม
แอลกอฮอล์แล้วขับข่ี 
4. การขับขี่โดยไม่มี
ใบอนุญาตขับข่ี 
5. การขับขี่โดยใช้
ความเร็วเกินกว่า
กฎหมายกำหนด 

1. นโยบาย
ระดับประเทศที่
เกี่ยวกับ
รถจักรยานยนต์ 
(หมวกนิรภัย และ
ใบอนุญาตขับข่ี) 
2. การขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน 

1. ข้อมูลการตาย  
2. ข้อมูลการ
บาดเจ็บ  
3. ข้อมูลบาดเจ็บ
ตาย  
4. อัตราการ
บาดเจ็บศีรษะใน
กลุ่มผู้บาดเจ็บ
รุนแรงหรือ
เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ 

1. รายงานการ
สอบสวนเบื้องต้น
อุบัติเหตุทางถนน
จาก
รถจักรยานยนต์ 
2. เหตุการณ์
ผิดปกติจากการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน
จาก
รถจักรยานยนต์ซึ่ง
มีผู้บาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต  

แหล่งข้อมูล 
ฐานข้อมูลรถจด
ทะเบียน กลุ่ม
สถิติการขนส่ง  
กองแผนงาน  
กรมขนส่งทางบก 
กระทรวง
คมนาคม 

- สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ 
- สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ 
- มูลนิธิไทยโรดส์ 
- ศปถ.จังหวัด (ช่วง
เทศกาล) 

- กองโรคไม่ติดต่อ 
- สำนักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
- ศปถ. 
- ข้อบัญญัติ (เทศบาล 
อบต.) 

- ข้อมูลจาก
การบูรณาการ
เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน 
3 ฐาน 
- ระบบเฝ้าระวัง
การบาดเจ็บ (IS) 
- ฐานข้อมูล 
ITEMS สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ 

- รายงาน SAT 
สคร.9 
- EOC.moph. 
- สสจ./ทีม JIT 
สคร.9 
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ผลการวิเคราะห์ 

 1. ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants) 
  จากข้อมูลเปรียบเทียบรถทุกประเภทที่จดทะเบียนอัตราการเพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2559 เปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงกับปี 2563 เขตสุขภาพที่ 9 พบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.12 ส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 8.49 ในส่วนข้อมูลเปรียบเทียบรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (Motorcycle) ที่จดทะเบียนอัตราการเพ่ิมขึ้น/
ลดลง จากปี 2559 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงกับปี 2563 เขตสุขภาพที่ 9 พบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.24 ส่วน
จังหวัดนครราชสีมา พบว่าเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 3.08 และข้อมูลเปรียบเทียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ (Public 
Motorcycle) ที่จดทะเบียนอัตราการเพิ ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2559 เปรียบเทียบการเปลี ่ยนแปลงกับปี 2563      
เขตสุขภาพท่ี 9 พบว่าลดลงร้อยละ 25.15 ส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่าลดลงร้อยละ 24.75 
  เมื่อเปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้น/ลดลงในแต่ละปี พบว่าร้อยละการเพ่ิมขึ้นของรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลใน
จังหวัดนครราชสีมา อัตราการเพิ่มขึ้นลดลงในทุกๆปี โดยปี 2560 – 2563 มีอัตราการเพิ่มขึ้น ได้แก่ 2.04, 3.11, 
2.61 และ 0.48 ตามลำดับ จะเห็นว่าอัตราการเพ่ิมข้ึนสูงสุดคือปี 2561 โดยมีรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจดทะเบียน
เพ่ิมข้ึน 41,306 คัน แม้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่จดทะเบียนสะสมมีปริมาณลดลงเล็กน้อยแต่ยังมีสัดส่วนเฉลี่ย
ร้อยละ 53.11 มากกว่ารถประเภทอื่นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์มีโอกาสเกิดการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตมากกว่ารถประเภทอื่นๆ จากข้อมูลปี 2559 – 2563 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมีการจด
ทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 54.65, 53.75, 52.96, 52.25 และ 51.93 ตามลำดับ 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ จังหวัดนครราชสีมา ป 2559 และ ป 2560 , ป 2561 
และ ป 2562 กับปี 2563 (ม.ค. - พ.ค. 63) 

จังหวัด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 อัตราเพิ่ม/ลด 
รถทุกประเภท 

นครราชสีมา 1,300,626 1,327,115 1,368,421 1,404,202 1,410,990 8.49 
เขต 9 2,596,829 2,649,887 2,726,391 2,793,234 2,807,575 8.12 

รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (Motorcycle) 
นครราชสีมา 710,799 713,299 724,659 733,753 732,677 3.08 

เขต 9 1,538,557 1,547,967 1,570,640 1,589,190 1,588,414 3.24 
รถจักรยานยนต์สาธารณะ (Public Motorcycle) 

นครราชสีมา 2,461 2,301 2,103 1,918 1,852 -24.75 
เขต 9 4,218 3,962 3,629 3,295 3,157 -25.15 

หมายเหตุ : อัตราเพิ่ม/ลด คือ ร้อยละการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนรถปี 2559 และปี 2563 
ที่มา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก 

  จากการเติบโตของธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี ซึ่ง
เศรษฐกิจแพลตฟอร์มด้านการขนส่งเข้ามาช่วยเพ่ิมความคล่องตัวสะดวกสบาย และปลอดภัยในการเดินทางให้แก่
ทั้งร้านค้าและผู้บริโภค พื้นที่จังหวัดนครราชสีมีบริการรถจักรยานยนต์ส่งอาหาร มีอยู่ 2 แพลตฟอร์มคือ Grab 
Food และ Food Panda ที่เข้ามาใหม่ ยิ่งในช่วงสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ธุรกิจการส่งอาหารจึงเติบโต
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มากขึ้นเพราะให้ทุกคน “อยู่บ้านหยุดเชื้อ” ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาการให้บริการรูปแบบนี้มีบริษัท Grab 
Food เข้ามาเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 (http://grabdriverth.com) โดยมีผู้ที่ขับ Grab Food 
ประมาณ 450 คัน (ข้อมูลจากสมาชิกในกลุ่ม Grab Korat Thailand) ในส่วนของผู้ที่ขับ Food Panda ประมาณ 
200 คัน (ข้อมูลจากสมาชิกในกลุ่ม Foodpanda Thailand) 
  หากแบ่งผู้ให้บริการของรถจักรยานยนต์ส่งอาหาร (Food Delivery) ตามช่วงวัย พบว่า ส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงเจน Y เป็นหลัก ร้อยละ 48.51 รองลงมาคือ เจน X ร้อยละ 26.00 ส่วนเจน Z รอ้ยละ 24.23 และจากสถิติ        
ผู้ให้บริการของรถจักรยานยนต์ส่งอาหาร (Food Delivery) ที่มีอายุมากที่สุด คือ 83 ปี จากการสำรวจข้อมูล      
ผู้ให้บริการของรถจักรยานยนต์ส่งอาหาร (Food Delivery) โดยขับรถเป็นอาชีพเสริม ร้อยละ 63.33 เป็นอาชีพ
หลัก ร้อยละ 36.67 อาชีพเดิมก่อนมาขับรถ คือประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น รับเหมาก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป พนักงาน
ขับรถ เป็นต้น ร้อยละ 40.00 เป็นพนักงานบริษัท ร้อยละ 36.67 และค้าขาย ร้อยละ 16.67 การขับรถในเวลา
กลางวัน (06.00-17.59 น.) ร้อยละ 40.00 และการขับรถในเวลากลางคืน (18.00-05.59 น.) ร้อยละ 60.00 และ
ส่วนใหญ่ใน 1 วันเฉลี่ยแล้วขับรถมากกว่า 8 ชั่วโมง ร้อยละ 63.33 และเฉลี่ย 1-8 ชั่วโมง ร้อยละ 36.67 ตามลำดับ  
  จากการค้นหาข่าวอุบัติเหตุของผู้ให้บริการของรถจักรยานยนต์ส่งอาหาร (Food Delivery) พบว่า การ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนของผู้บริการ food delivery มีอยู่ 2 แบบ คือ แบบแรกผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาท เช่น ขับ
เร็ว ขับปาดซ้ายขวา เป็นต้น แบบที่สองเกิดจากสิ่งรอบข้าง เช่น มีรถปาดหน้า เบรกกระทันทัน หรือบางครั้งก็เกิด
จากการชำรุดของถนน เป็นต้น การเกิดอุบัติเหตุทั้ง 2 แบบมีความสอดคล้องกันอย่างหนึ่งคือเรื่องของความเร็วใน
การขับขี่ ปกติคนเราจะมีมุมการมองเห็น 180 องศา แต่ถ้าเราขับขี่รถด้วยความเร็วที่ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร า
จะมองเห็นเพียง 40 องศา จึงทำให้มุมมองสิ่งรอบข้างมีน้อยลง นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการเบรกอีกด้วย ในกรณี
ความเร็วที่ 50 กม./ชม. มีระยะเบรกที่ 27 เมตร ในขณะที่ความเร็ว 90 กม./ชม. ต้องใช้ระยะเบรกถึง 83 เมตร 
แต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักมีสาเหตุจากการขับเร็วและการเบรกกระทัน หากเรายังปล่อยให้มีการขนส่ง
อาหารด้วยความเร็วต่อไป ผู้ขับขี่อาจได้รับอันตรายหรือบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิต จากการวิเคราะห์แล้วพบว่า  
บริษัท food delivery แต่ละแห่งควรมีการจำกัดความเร็วในการขับขี่ของพนักงาน รายได้และกำไรของบริษัทคง
ไม่อาจเทียบได้กับความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน  ในส่วนของผู้บริโภคก็ควรเผื่อเวลาในการสั่ง
อาหารมากขึ้นและไม่เร่งเวลา เพื่อให้พนักงานขับขี่ด้วยความปลอดภัยเพราะ ท่านคงไม่อยากได้รับแจ้งจาก
เจ้าหน้าที่ว่า “อาหารที่สั่งไปไม่สามารถมาส่งถึงมือท่านได้ เพราะพนักงานบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบน
ท้องถนน” (สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ, 2563) 
  พ้ืนที่เสี่ยงจังหวัดนครราชสีมา มีอำเภอเสี่ยงสูงมาก จำนวน 8 อำเภอ ได้แก่ เมืองนครราชสีมา ปากช่อง 
สีคิ้ว สูงเนิน ปักธงชัย ครบุรี ด่านขุนทด และโนนสูง อำเภอเสี่ยงสูง จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ พิมาย บัวใหญ่ และ
โชคชัย รวมทั้งสิ้น 11 อำเภอ โดยมีนิยามพ้ืนที่เสี่ยง ดังนี้ 
   1) แหล่งข้อมูล การเสียชีวิตจากมรณบัตรปี 2557-2559 ข้อมูลการบาดเจ็บจากระบบรายงานแฟ้ม
สุขภาพ (43 แฟ้ม)  
   2) อำเภอเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) หมายถึง กลุ่มอำเภอที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอยู่ในกลุ่มร้อย
ละ 25 อันดับแรกของอำเภอทั้งหมด 
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   3) อำเภอเสี่ยงสูง (สีส้ม) หมายถึง กลุ่มอำเภอที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บ อย่ างใดอย่างหนึ่ง
อยู่ในกลุ่มร้อยละ 25 อันดับแรกของอำเภอทั้งหมด 
   4) รวมอำเภอเสี ่ยงทั ้งหมด 11 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 34.38 ของอำเภอทั ้งหมดในจังหวัด
นครราชสีมา แต่ครอบคลุมการตายร้อยละ 81 และครอบคลุมการบาดเจ็บร้อยละ 65 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงภาพพ้ืนที่อำเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูง พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงจำนวนและอัตราต่อแสนประชากร ของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ จำแนก
ตามอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา 
  ในปี 2563 พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์สูงสุด คือ ปาก
ช่อง (35.70 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือ โชคชัย (26.60 ต่อแสนประชากร), สูงเนิน (22.53 ต่อแสน
ประชากร), สีดา (20.68 ต่อแสนประชากร) และ เสิงสาง (19.83 ต่อแสนประชากร) แต่ถ้าเปรียบเทียบตามจำนวน
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ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์สูงสุด คือ เมืองนครราชสีมา (75 ราย) รองลงมาคือ ปากช่อง (45 ราย), 
โชคชัย (22 ราย), สีคิ้ว (21 ราย) และ พิมาย (19 ราย) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงจำนวนและอัตราต่อแสนประชากร จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์  
ในพ้ืนที่เขตเมืองของเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปี 2563 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 ภาพแสดงจุดเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนถนนที่มีการเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด 

ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลจอหอ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2563  
  พ้ืนที่เขตเมืองใหญ่เป็นพื้นที่ระดับตำบลในความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน 1 แห่ง 
เทศบาลตำบล จำนวน 15 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 11 แห่ง รวมทั้งสิ้น 27 แห่ง แต่มีข้อมูล
รายงานเพียง 18 แห่ง ดังนี ้ พื ้นที ่เทศบาลนครนครราชสีมา พบผู ้เสียชีวิตจำนวน 20 ราย (14.54 ต่อแสน
ประชากร) ส่วนพื้นที่เทศบาลตำบลที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์สูงสุด คือ เทศบาลตำบลจอ
หอ 109.09 ต่อแสนประชากร (18 ราย) รองลงมาคือ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 44.22 ต่อแสนประชากร (4 ราย) 
และเทศบาลตำบลสุรนารี 24.01 ต่อแสนประชากร (4 ราย) ส่วนพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีอัตราการ

ทางหลวงหมายเลข 2 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 
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เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์สูงสุด คือ อบต.โคกสูง 20.01 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อบต.พะเนา 
19.97 ต่อแสนประชากร และอบต.บ้านเกาะ 17.98 ต่อแสนประชากร  
  ถนน 2 สายหลักที่เกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์สูงสุดในพื้นที่เทศบาลตำบลจอหอ คือ ทางหลวง
หมายเลข 2 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 จากข้อมูลจุดเกิดอุบัติเหตุในรัศมี 5 กิโลเมตรที่พบการเกิด
อุบัติเหตุมากท่ีสุดนั้น จากภาพที่ 4 พบว่า จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่วงกลม ในปี 2562 เกิดอุบัติเหตุจำนวน 
427 ครั้ง ผู้เสียชีวิต จำนวน 16 ราย (จากรถจักรยานยนต์ จำนวน 14 ราย) ผู้บาดเจ็บ จำนวน 454 ราย (จาก
รถจักรยานยนต์ 401 ราย) ช่วงเวลาที่มีผู ้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์สูงสุดคือ เวลา 22.00 – 02.00 น. และ
ช่วงเวลาที่มีผู้บาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์สูงสุดคือ เวลา 18.00 – 22.00 น. 
 2. ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง (Risk factor & Behavioral risk) 
  อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่มาจากมูลนธิิไทยโรดส์ 
พบว่า อัตราการสวมหมวกนิรภัย ในปี 2559 – 2562 มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 ร้อยละการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ปี 2559 - 2562 

ปี พ.ศ. รวมผู้ขับข่ีและผู้โดยสาร เฉพาะผู้ขับขี่ เฉพาะผู้โดยสาร 
2559 41 48 19 
2560 39 45 18 
2561 41 49 18 
2562 45 52 21 

ที่มา: มูลนิธิไทยโรดส์ 

  ปัจจัยเสี่ยงจากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ พบว่าพฤติกรรม
เสี่ยงจากการรายงานผลการจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลัก (10 รสขม) จากสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ และตำรวจภาค 3 นครราชสีมา ปี 2562 และ 2563 รายละเอียดดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละรายงานผลการจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย ปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจราจร
ทางถนนทีเ่กี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ ปี 2562 – 2563 

ปัจจัยเสี่ยง 
ปี 2562  (n = 278,095) ปี 2563 (n = 275,519) 

อัตราเพิ่ม/ลด 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ไม่มีใบอนุญาตขับขี ่ 107,613 32.19 133,181 39.84 +7.65 
2. ไม่สวมหมวกนิรภัย 107,130 32.05 91,282 27.31 -4.74 
3. จักรยานยนต์ดัดแปลง 42,894 12.83 36,131 10.81 -2.02 
4. ใช้โทรศัพท์มือถือ 23,517 7.03 19,795 5.92 -1.11 
5. ขับรถเร็ว 8,968 2.68 11,258 3.37 +0.69 
6. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4,694 1.40 7,279 2.18 +0.77 
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  พฤติกรรมที่พบอัตราการเพิ่มขึ้นจากปี 2562 มากที่สุดคือ ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ รองลงมาคือ ขับรถเร็ว 
และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามลำดับ ในส่วนพฤติกรรมที่พบอัตราการลดลงจากปี 2562 มากที่สุดคือ ไม่สวม
หมวกนิรภัย รองลงมาคือ จักรยานยนต์ดัดแปลง และใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ ตามลำดับ  
ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์ วิเคราะห์แยกตามพฤติกรรม
การสวมหมวกนิรภัยและการดื่มแอลกอฮอล์ จำแนกประเภทผู้ใช้ ปี 2562 

พฤติกรรมเสี่ยง 
ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 

จำนวนผู้บาดเจ็บ (ร้อยละ) จำนวนผู้เสียชีวิต (ร้อยละ) 
ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร 

ผู้ทราบประวัติพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภัย 

13,968 1,160 385 28 

     - สวมหมวกนิรภัย 4,009 (28.70) 448 (38.62) 145 (37.66) 8 (28.57) 
     - ไม่สวมหมวกนิรภัย 9,959 (71.30) 712 (61.38) 240 (62.34) 20 (71.43) 
ผู้ที่ทราบประวัติพฤติกรรมการดื่ม
แอลกอฮอล์ 

13,686 1,002 303 72 

     - ไม่ดื่ม 10,702 (78.20) 646 (64.47) 276 (91.09) 49 (68.06) 
     - ด่ืม 2,984 (21.80) 356 (35.53) 27 (8.91) 23 (31.94) 

  ผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย บาดเจ็บ ร้อยละ 71.30 เสียชีวิต ร้อยละ 62.34 ส่วนผู้โดยสารไม่สวมหมวก
นิรภัย บาดเจ็บ ร้อยละ 61.38 เสียชีวิต ร้อยละ 71.43 ผู้ขับขี่กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าผู้ขับขี่บาดเจ็บ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 21.80 ในกลุ่มที่เสียชีวิตมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 8.91 ส่วน
ผู้โดยสารกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าผู้โดยสารบาดเจ็บดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 35.53 ในกลุ่ม
ที่เสียชีวิตมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 31.94 
 3. การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program response) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561  – 2564 ตามที่คณะกรรมการ 
นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (คณะกรรมการ นปถ.) ซึ่งมีสาระสำคัญของเรื่องให้
คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแผน
แม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนเช่น (1) การเพิ่มขีดความ 
สามารถองค์กรการบริหารความปลอดภัยทางถนน (2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล (3) การปรับปรุง
กฎหมายให้ทันสมัย (4) เพ่ิมสัดส่วนงบประมาณ ทรัพยากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนเช่น (1) สร้างพฤติกรรม
ด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเยาวชน/ในสังคม (2) ส่งเสริมให้เกิดผู้ขับขี่คุณภาพ (3) เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการปัจจัยเสี่ยงหลักท่ีนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเทศไทยขนส่งทางถนนปลอดภัย 4.0 เช่น (1) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ของยานพาหนะ (2) ยกระดับถนนที่ปลอดภัย (3) ส่งเสริมการเดินทางเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัยส่งเสริมความมีส่วนร่วมเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนจากทุก
ภาคส่วนและได้กำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2560 – 2564 จากอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรหนึ่งแสนคน 
เป็น 30, 27, 24, 21, 18 คน ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในระยะเวลา 20 ปี (ปี  
2561 – 2580) ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระยะเวลา 20 ปีสร้ างให้เกิดความปลอดภัยทางถนนอย่างยั ่งยืน ซึ่ง
คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทฯ พ.ศ. 2560 – 2563 โดยให้ปรับเป็นแผนแม่บทฯ พ.ศ. 2561 – 2564 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
  การปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์
ควรปฏิบัติดังนี้ 
   1) ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ผู้จะสามารถทำใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์ได้ต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
   2) ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อก ผู้ใดฝ่าฝืนโทษปรับ 
200 บาท 
   3) ผู้ขับขี่รถจกัรยานยนต์ต้องเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ 
   4) ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ต้องปฏิบัติตามป้ายสัญญาณและสัญญาณไฟจราจร  
  กฎหมายที่เกี่ยวกับผู้ขับขี่รถจักรยายนต์จะต้องสวมหมวกนิรภัยและต้องได้มาตรฐานตามที่กฎหมาย
กำหนดไว้รวมทั้งผู้ที่ซ้อนท้ายจะต้องสวมหมวกนิรภัยด้วยเช่นกัน หากฝ่าฝืนทั้งผู้ขับขี่และคนซ้อนอาจถูกปรับตาม 
พ.ร.บ.จราจรจรทางบก พ.ศ.2522  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 ตัวบทกฎหมายอ้างอิง พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก  พ.ศ.2522 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2550) 
  มาตรา 122 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ
เพ่ือป้องกันอันตรายในขณะขับข่ีและโดยสารรถจักรยานยนต์ 
  ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามวรรคหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่คนโดยสารรถจักรยานยนต์
มิได้สวมหมวกที่จัดทำข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือป้องกันอันตราย 
  ลักษณะและวิธีการใช้หมวกเพ่ือป้องกันอันตรายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
  ความเร็วตามกฎหมายกำหนด 
   - เขตกรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา และเขตเทศบาลทุกจังหวัด: รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ให้ใช้
ความเร็วไม่เกินชั่วโมง 80 กิโลเมตร 
   - ทางหลวงชนบท (ทางหลวงระหว่างจังหวัด): รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
   อัตราโทษปรับ หากขับรถเร็วเกินกำหนด ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 
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  การขับขี่และดัดแปลงตกแต่งสภาพรถจักรยานยนต์เป็นความชื่นชอบของผู้ชายทั้งวัยรุ่นกระทั่งวัยผู้ใหญ่  
ซึ่งการดัดแปลงสภาพรถ หรือการแต่งรถ เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้หากกระทำการดัดแปลงอยู่ในขอบเขตของ
กฎหมาย ดัดแปลงตกแต่งเพียงเพ่ือความสวยงาม รู้สึกมีความสุขเมื่อได้ขับขี่ ขับข่ีด้วยความระมัดระวัง และเคารพ
กฎจราจร อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่าการดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนต์ได้มีการพัฒนาก้าวล้ำไปมาก        
การดัดแปลงสภาพไม่ได้ทำเพียงเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่กลับดัดแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
เครื่องยนต์ให้สูงยิ่งขึ้น วิ่งได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งการดัดแปลงลักษณะนี้เป็นการดัดแปลงที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย พ.ร.บ.
รถยนต์ฯ และพ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เพราะรถที่ได้รับการดัดแปลงสภาพอย่างผิดกฎหมายสามารถสร้างความ
เดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ใช้ทางสาธารณะและผู้คนในชุมชน เพราะกลุ่มวัยรุ่นมักนำรถที่ดัดแปลงสภาพแล้วมาขับขี่
กวนเมืองเป็นกลุ่มแก๊ง กระทั่งการจัดแข่งขันในทางหลวงอีกด้วย 
  การดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนต์หากกระทำภายใต้กฎหมายก็ยังสามารถใช้รถในทางได้อย่างปกติ       
แต่หากมีการดัดแปลงสภาพหลายรายการจนเกินไปแล้ว ถึงแม้ว่าจะดูสวยงามน่ามองแต่การขับขี่ในชีวิตประจำวัน
จะถูกเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอาจถูกจับและปรับในข้อหาดัดแปลงสภาพรถยนต์ แม้จะอ้างว่าไม่ ได้อยู่ใน
รายการจดทะเบียนก็ตาม เพราะจากการแจ้งร้องทุกข์จากประชาชนทั่วไปว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จากการ
ขับข่ีของรถจักรยานยนต์แต่งซิ่งเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจใช้ดุลยพินิจดำเนินการจับและปรับผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ดัดแปลงได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือวัดใดๆ ก็ได้ เพราะฉะนั้นควรตกแต่งรถคันโปรดเพียงเล็กน้อย
พองาม หรือถ้าให้ดีก็ควรขับขี่รถที่ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ส่วนควบมาจากโรงงานในสภาพเดิมจะปลอดภัยต่อ
ตนเองและเพ่ือนร่วมทางมากที่สุด 
  การดำเนินงานขับเคลื่อนจังหวัดปลอดภัยทางถนน (Road Safety Provincial) ยึดหลักตาม Safe 
System Management 
   1. มีการตั้งเป้าหมายและกำหนดมาตรการสำคัญ ที่สามารถลดจำนวนการบาดเจ็บเสียชีวิตบนถนน
ในกลุ่มขับขี่จักรยานยนต์ (VRU ใหญ่สุด) 
   2. มีการตั้งเป้าหมาย และกำหนดมาตรการ ที่สามารถลดอัตราความเร็วบนถนนตามบริบทของพ้ืนที่ 
และประเภทยานพาหนะเพ่ือลดการบาดเจ็บ เสียชีวิตลงได้  
   3. มีการประชุมพูดคุยที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงหลัก 
(ถนน คน รถ) ลงได้ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ 
   4. มีการเชื่อมประสานค้นหาภาคีเครือข่ายใหม่ (New Partnerships) เข้ามาร่วมสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนงาน Road Safety ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น/ชุมชน 
   5. มีการถอดบทเรียน จัดทำชุดความรู้ ในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่นโดย เน้นการทำงานของ
เครือข่าย และคนทำงานในระดับพื้นที่ ที่สามารถลดการบาดเจ็บเสียชีวิตลงได้จนเห็นผลเชิงประจักษ์ และนำ ไป
ขยายผล ผลักดันให้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับถัดไป (ชุมชน ท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด) 
  ยุทธศาสตร์ 5 ประการ เพ่ือการนำไปแปลงเป็นกิจกรรมย่อย ประกอบด้วย 
   1. การสร้างความรู้และพัฒนายกระดับศักยภาพภาคีเครือข่าย 
   2. ขยายผลมาตรการองค์กรและมาตรการพื้นที่ 
   3. รวมพลังทุกภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการป้องกันสร้างจังหวัดปลอดภัยทางถนน 
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   4. การผลักดันนโยบายด้าน Road Safety 
   5. สื่อสารสาธารณะและการสร้างกระแส/ Market Share 
  ประเมิน 5 ด้าน เพ่ือเอ้ือให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ การประเมิน 5 ด้าน เพื่อพิจารณา
ความเป็นจังหวัดถนนปลอดภัย (อิงตามกรอบแนวคิด Safe System Management) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. การเจ็บป่วยและเสียชีวิต (Morbidity/Mortality) 
  ข้อมูลจากบริษัทกลางผู้ประสบภัยจากรถ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2563 พบ มีแนวโน้ม
ลดลงของผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น แต่ผู้เสียชีวิตลดลง รายละเอียดดังตารางที่ 6 
ตารางท่ี 6 จำนวนของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ปี 2559 – 2563 (ม.ค.-มิ.ย.63) 

ปี พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563 
บาดเจ็บ 12,061 13,608 13,613 15,128 5,700 
เสียชีวิต 393 383 427 413 152 

ที่มา : บริษัทกลาง ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ภาพแสดงแผนภูมิประเภทของยานพาหนะที่เก่ียวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ 
ของรถจักรยานยนต์ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2563  

  จากภาพที่ 5 พบว่า ประเภทของยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตของ
รถจักรยานยนต์ มากที่สุดคือ จักรยานยนต์ล้มเองไม่มีคู่กรณี/ชนวัตถุข้างทาง ร้อยละ 46.28 รองลงมาคือ ชนรถ
กระบะ/รถเก๋ง/ปิคอัพ ร้อยละ 29.79 และชนรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 10.11 ตามลำดับ 
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  สำหรับช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์มากที่สุด คือ ช่วง 20.00 – 20.59 น. รองลงมาคือ 
23.00 – 23.59 น. และ 18.00 – 18.59 น. ตามลำดับ ตามภาพที่ 6 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 แสดงแผนภูมิการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ แบ่งตามช่วงเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 แสดงจำนวนผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุโดยรถจักรยานยนต์ จำแนกตามอายุ 
  จากภาพแผนภูมิ พบว่า อายุของผู้เสียชีวิตที่เกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ มากที่สุด คือ 15-19 ปี 
(ร้อยละ 17.8) รองลงมาคือ 20-24 ปี (ร้อยละ 14.9) และ 25-29 ปี (ร้อยละ 11.1) ตามลำดับ 

 5. เหตุการณ์ผิดปกติและการระบาด (Event based) 
  จากข้อมูลรายงานการสอบสวนเบื้องต้นอุบัติเหตุทางถนนจากรถจักรยานยนต์ ของเครือข่ายการทำงาน
อุบัติเหตุทางถนน จังหวัดนครราชสีมา โดยประยุกต์แบบสอบสวนบาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์  ของกองป้องกัน
การบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค โดยใช้ Swiss Cheese Model จำนวน 127 เหตุการณ์ พบรายละเอียดเหตุการณ์
ดังตารางที่ 7 
ตารางท่ี 7 การวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ โดยใช้ Swiss cheese Model 

การกระทำที่ไม่ปลอดภัย 
สภาพเงื่อนไขท่ีไม่

ปลอดภัย 
การกำกับดูแลที่ไม่

ปลอดภัย 
อิทธิพลองค์การ 

การกระทำที่ฝ่าฝืน :  
- การขับรถเร็ว 73%  
- ดื่มแล้วขับ 27% 

สภาพแวดล้อม :  
- แสงสว่างไม่เพียงพอ
ช่วงกลางคืน 32% 

- การดูแลของพ่อแม/่
ผู้ปกครอง 70%  

กลไกการทำงาน การ
บริหารจัดการ นโยบาย 
การสนับสนุน 
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การกระทำที่ไม่ปลอดภัย 
สภาพเงื่อนไขท่ีไม่

ปลอดภัย 
การกำกับดูแลที่ไม่

ปลอดภัย 
อิทธิพลองค์การ 

- ย้อนศร 3.8%  
- ใช้โทรศัพท์ 3.8% 
การกระทำที่ผิดพลาด :  
- ความผิดพลาดเชิง
ทักษะ 36% 
- การตัดสินใจผิดพลาด 
29% 
- การรับรู้/ตีความ
ผิดพลาด 23% 

- อันตรายข้างทาง เช่น 
ต้นไม้ สิ่งของ ร้านค้า 
8.6% 
- สภาพถนน ถนนขรุขระ 
ไม่เรียบ 8.6% 
- ชนสัตว์ ภัยธรรมชาติ 
5.7% 
เงื่อนไขส่วนบุคคล :  
- ไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 
91%  
- ไม่ผ่านการอบรมขับขี่
ปลอดภัย 87% 
- ฝึกหัดขับขี่ไม่ถูกวิธี 
100% - ไม่สวมหมวก
นิรภัย 91%  

- การบังคับใช้กฎหมาย 
35% 
- ชุมชนและสถาน
ประกอบการ 30%  
- โรงเรียน สถานศึกษา 
และการอบรม 24% 

- การเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการทำงาน 
(45%)  
- การขับเคลื่อนในระดับ
ชุมชน (32%) 
- การเรียนรู้นโยบายการ
บังคับใช้กฎหมาย 
(30%)  
- การสร้างวินัยของ
สถานศึกษา (22%) 

6. ข้อเสนอแนะ 
 1. พฤติกรรมเสี่ยงส่วนใหญ่ที่พบจากการจับกุม คือ การไม่มีใบอนุญาตขับขี่ การขับรถเร็ว และการดื่มสุรา 
ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่สอบสวนอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ที่พบทั้งการบาดเจ็บและเสียชีวิต คือ การขับรถ
เร็ว ไม่มีใบขับขี่ รวมถึงการไม่ผ่านการอบรมขับขี่ที่ปลอดภัยนั้น ดังนั้นควรมีการพิจารณามาตรการและนโยบาย
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ได้อย่างปลอดภัยรวมถึงการออกแบบถนนปลอดภัยที่เอื้อต่อการใช้
รถจักรยานยนต์ ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัย การให้ความรู้ยังคงจำเป็นแต่ต้องต่อเนื่องและนำไป
ปฏิบัติรวมถึงมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ส่วนมาตรการในกลุ่มผู้ขับขี ่ที ่ส่งอาหาร Food 
Delivery นั้น ควรมีการทำ MOU ร่วมกับกลุ่มผู้ค้าในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ให้มีมาตรการองค์กรมีการตัดแต้ม 
หักคะแนนในกรณีที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืน/ละเมิด ด้านการขับขี่รถเร็ว การไม่สวมหมวกนิรภัย รวมไปถึงการขับรถย้อนศร 
เป็นต้น 
 2. จากข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมด จะพบการสูญเสียในกลุ่มอายุ 15-19 ซึ่งเกิดจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ การแก้ปัญหาในกลุ่มเด็กและเยาวชน พบว่ามีปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องหลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมตัวบุคคล ปัจจัยด้านยานพาหนะ ปัจจัยด้านการบังคับใช้กฎหมาย ปัจจัยด้านการกำกับดูแล ซึ่ งมี
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น สถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง โรงเรียน และปัจจัยด้านสังคมและเงื่อนไขการกระทำที่ไม่ปลอดภัย 
เช่น ค่านิยมให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ขับข่ีรถจักรยานยนต์ และการไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ทำให้นโยบายการแก้ปัญหา
ของประเทศในกลุ่มเด็กและเยาวชนยังเน้นการแก้ปัญหาปลายเหตุ เช่น การแก้ปัญหาพฤติกรรมการขับขี่ การสวม
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หมวกนิภัย เป็นต้น รวมถึงไม่มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในกลุ่มเด็กและเยาวชนหรือแนวคิดเชิงระบบในการ
แก้ปัญหา เช่น การตั้งเป้าหมายเพื่อลดการใช้จักรยานยนต์ในเด็กและเยาวชนบังไม่ชัดเจน ทำให้แนวโน้มของ
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนไม่ลดลง ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบสวนเชิงลึกการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นแนวทางเพื่อให้ได้รูปแบบการแก้ไขปัญหาการการแก้ไขปัญหาการตายและ
บาดเจ็บสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล  

เอกสารอ้างอิง 
1. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2558). ผลการวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ. นนทบุรี: 

กรมควบคุมโรค. 
2. สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. (2550). คูมือการใช้แบบบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ระดับจังหวัด. 

นนทบุรี: สำนักระบาดวิทยา. 
3. สำนักโรคไมติดต่อ กรมควบคุมโรค. (2559). ครึ่งทางทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน. นนทบุรี: สำนักโรค

ไมติดต่อ. 
4. มูลนิธิไทยโรดส์และเครือข่ายเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณความปลอดภัยทางถนน (Road  Safety Watch) 

อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย 2557. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานเฝ้าระวังโรคและภยัสุขภาพ 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ปีงบประมาณ 2563       หน้า 76 

 

การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 มติิ โรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช เขตสุขภาพที่ 9 
นางสาวศศินัดดา สุวรรณโณ รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 

นายวิเศษ วริศรางกูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
นายสราวุธ เอกอำพัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

นายจักรี พิณทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตัิการ 

บทนำ 
 ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นเนื่องจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เป็นปัญหาด้านสาธารณสุข ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสังคมไทยยังขาดความตระหนักร่วมกันอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป จากการสำรวจขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ พบว่า ประเทศไทยมีเนื ้อที่
การเกษตรเป็นลำดับที่ 48 ของโลก แต่ปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชเป็นลำดับที่ 4 ของโลก และใช้สารเคมี
กำจัดแมลงเป็นลำดับที่ 5 ของโลก (องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ , 2557) เขตสุขภาพที่ 9 
ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จากข้อมูลการสำรวจเนื้อที่ใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรวันที่ 21 ม.ค.58 กรมวิชาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในเขตนครชัยบุรินทร์ มีพื้นที่
ทำการเกษตร จำนวน 8,383,120, 3,327,500, 4,386,480 และ 4,205,280 ไร่ ตามลำดับ โดยมีผู้ทำการเกษตร
เพาะปลูกเทียบกับทั้งประเทศ ร้อยละ 5.62, 2.23, 2.94 และ 2.82 ตามลำดับ ข้อมูลด้านปริมาณการนำเข้าวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร พบว่าปี 2560 มีการนำเข้ารวม 198,317 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 และ 2558 ซึ่งมี
ปริมาณการนำเข้ารวม 160,824 ตัน และ 149,546 ตัน ตามลำดับ โดยในปี 2560 มีปริมาณการนำเข้าสารกำจัด
วัชพืช (Herbicide) จำนวน 148,979 ตัน ปริมาณการนำเข้าสารกำจัดแมลง ( Insecticide) จำนวน 21,601 ตัน 
และปริมาณการนำเข้าสารป้องกันและกำจัดโรคพืช (Fungicide)จำนวน 19,923 ตัน 
 มีอัตราผู้ป่วยด้วยพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชรวมทุกกลุ่ม ปี 2561 เท่ากับ 25.66, 10.24, 33.77 และ 
7.74 ตามลำดับ ระดับเขต 21.24 ระดับประเทศ 16.13 ต่อประชากรแสนคน (HDC กระทรวงสาธารณสุข) ผล
การคัดกรองความเสี่ยงสารกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต ปี พ.ศ. 2560 พบผู้มีความเสี่ยงและ
ไม่ปลอดภัย ร้อยละ 26.8, 23.99, 24.25 และ 26.41 ตามลำดับ เฉลี่ยทั้งเขต ร้อยละ 25.99 ส่วนระดับประเทศ 
ร้อยละ 28.43 (งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัด
นครราชสีมา) 
 จากข้อมูลดังกล่าวยังขาดการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชื่อมโยงกันและสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของพื้นที่อย่าง
ชัดเจน ดังนั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาข้อมูลสำคัญที่ควรจะมีนำมา
วิเคราะห์แบบบูรณาการเรื่องการปัจจัยต้นเหตุ พฤติกรรม การป่วย การตาย เหตุการณ์ผิดปกติ และการตอบสนอง
ของแผนงานควบคุมโรค เพ่ือให้การวิเคราะห์สถานการณ์นั้นมีความครอบคลุมมากข้ึน นำไปสู่การวางแผนควบคุม
โรคและการกำหนดนโยบายการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
 
 
 



รายงานเฝ้าระวังโรคและภยัสุขภาพ 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ปีงบประมาณ 2563       หน้า 77 

 

แนวทางการวิเคราะห์  
 ใช้ข้อมูลเฝ้าระวังโรคพิษสารกำจัดศัตรูพืช ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2562 จำแนกตามมิติต่างๆ ดังนี้ 
  ปจัจัยต้นเหตุ (Determinants) 

• ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2557 -2561 ที่มา : กรมวิชาการ
เกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

• เนื้อท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร รายจังหวัด ผลการสำรวจวันที่ 21 ม.ค.58 ที่มา : กรมวิชาการ
เกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง (Risk factor & Behavioral risk) 
• พฤติกรรมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพจำแนกเป็นรายโรคและประเด็นพฤติกรรม (โรคพิษจาก

สารเคมีกำจัดศัตรูพืช; 69-70) ปี 2559 ที่มา สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค 
การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program response) 
• หน่วยบริการสาธารณสุขมีการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชน (คลินิกสุขภาพ

เกษตรกร) ที่มา งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
การเจ็บป่วยและเสียชีวิต(Morbidity/Mortality) 
• ผลการตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกร ปี 2557-2560 ที่มา กลุ่มอาชีวอนา

มัย สำนักโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
• อัตราป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชจำแนกตามเขตสุขภาพ ที่มา HDC กระทรวงสาธารณสุข 
• อัตราป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชเขตสุขภาพที่ 9 จำแนกรายจังหวัด ที่มา HDC กระทรวง

สาธารณสุข 
• ผลการตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกร เสี่ยงและไม่ปลอดภัยต่อพิษสาร

กำจัดศัตรูพืช เขตสุขภาพที่ 9 จำแนกรายจังหวัด ที่มา งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  

เหตุการณ์ผิดปกติและการระบาด 
• รายงานผลการตรวจสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ ปี 2560 ที่มา เครือข่ายเตือนภัยสารเคมี

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

สารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) 
• รายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารกำจัดวัชพืชตกค้างในผักและผลไม้ ปี 2560 ที่มา เครือข่าย

เตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลที่สำคัญท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวัง 5 มิติ โรค โรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช 
Risk Prevention Health outcome 

Determinant Behaviors Program response Morbidity/Mortality Event-based 

- ข้อมูลปริมาณ
การนำเข้าสาร
กำจัดศัตรูพืช 5 

กลุ่ม 32 ตัว 

- ปริมาณการใช้
สารเคมีกำจดั
ศัตรูพืชในพื้นที่  
- ประเภทการ
เพาะปลูกในพ้ืนท่ี 

- ข้อมูลรา้น
จำหน่ายสารเคมี
กำจัดศัตรูพืชใน
พื้นที ่
- จำนวนเกษตรกร 

- พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การใช้สารกำจดัศัตรู
ของเกษตรกร 

- พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การสัมผัส ไดร้ับสาร
กำจัดศัตรูพืชของ
ประชาชน 

- ปริมาณการใช้สาร
กำจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร 

- ปริมาณการไดร้ับสาร
กำจัดศัตรูพืชเฉลี่ย 2.6 

กก./คน/ปี 

- การจัดบริการคลินิก
สุขภาพเกษตรกรผ่าน
เกณฑ์พื้นฐาน 

- Green&Clean Hospital+ 
 
 

- อัตราป่วย อัตราตาย แยก
รายจังหวัด และรายเขต
สุขภาพท้ัง 12 เขต 

- ผลการตรวจคัดกรอง
สุขภาพของเกษตรกร 

- เหตุการณ์
ผิดปกติ เช่น มี
ผู้ป่วยท่ีเกิดจาก
การสัมผัสสาร
กำจัดศัตรูพืช
จำนวนมาก
ผิดปกต ิ

- รายงานผลการ
ตรวจพบสารเคมี
ตกค้างใน
ผลิตภณัฑ์ทาง
การเกษตร 

ผลการวิเคราะห์ 
1. ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants)  

  เนื่องจากปี 2560 มีปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร รวม 198,317 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 
2559 และ 2558 ซึ ่งมีปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร 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 ปริมาณและร้อยละการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ภาพรวมประเทศ ปี 2557-2561 

ปี 
พ.ศ. 

สารกำจดัวัชพืช สารกำจดัแมลง 
สารป้องกันและ
กำจัดโรคพืช 

อื่นๆ รวม 

ปริมาณ 
(ตัน) 

ร้อยละ 
ปริมาณ 
(ตัน) 

ร้อยละ 
ปริมาณ 
(ตัน) 

ร้อยละ 
ปริมาณ 
(ตัน) 

ร้อยละ 
ปริมาณ 
(ตัน) 

ร้อยละ 

2557 117,645 18.46 13,910 16.85 10,988 14.47 4,832 15.63 147,375 17.82 
2558 119,971 18.82 12,927 15.66 11,088 14.61 5,560 17.98 149,546 18.08 
2559 125,596 19.70 16,056 19.45 12,915 17.01 6,120 19.79 160,824 19.45 
2560 148,979 23.37 21,601 26.17 19,923 26.24 7,814 25.27 198,317 23.98 
2561 125,280 19.65 18057 21.87 21004 27.67 6591 21.32 170,932 20.67 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2561) 
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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 จำนวนและร้อยละเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 9 

เนื้อท่ี (ไร่) 
นครราชสมีา 

จำนวน (ร้อยละ) 
ชัยภูม ิ

จำนวน (ร้อยละ) 
บุรีรัมย ์

จำนวน (ร้อยละ) 
สุรินทร ์

จำนวน (ร้อยละ) 
เนื้อท่ีทั้งหมด 32,323,870 ไร่ 12,808,728 

(39.62) 
7,986,429 

(24.71) 
6,451,178 

(19.96) 
5,077,535 

(15.71) 
รวมใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
20,302,380 ไร่ 

8,383,120 
(41.29) 

3,327,500 
(16.39) 

4,386,480 
(21.61) 

4,205,280 
(20.71) 

นาข้าว 12,893,060 ไร่ 4,084,760 
(48.73) 

1,826,337 
(54.89) 

3,446,735 
(78.58) 

3,535,228 
(84.07) 

พืชไร่ 5,686,249 ไร่ 3,752,085 
(44.76) 

1,081,162 
(32.49) 

478,463 
(10.91) 

374,539 
(8.90) 

สวนไมผ้ล/ไม้ยืนต้น 552,355 ไร ่ 106,181 
(1.27) 

78,378 
(2.36) 

228,208 
(5.20) 

139,588 
(3.32) 

สวนผัก/ไมด้อก/ไม้ประดับ 
97,618 ไร่ 

41,449 
(0.49) 

19,735 
(0.59) 

24,282 
(0.55) 

12,152 
(0.29) 

เนื้อท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
อื่นๆ 1,073,098 ไร่ 

398,645 
(4.75) 

321,888 
(9.67) 

208,791 
(4.76) 

143,774 
(3.42) 

ที่มา : กรมวชิาการเกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ปี 2558 

 2. ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง (Risk factor & Behavioral risk) 
  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) 

ตารางที่ 4 ระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพจำแนกเป็นรายโรคและประเด็น (โรคจากสารเคมีกำจัด
ศัตรูพืช) (n=2,692) 
โรคพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช Mean S.D. ระดับ 
1. ท่านอ่านฉลากก่อนใช้และปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลากทุกข้ันตอน 2.54 0.82 มาก 
2. ท่านสวมถุงมือยางตลอดเวลาที่ทำงานกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 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 
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โรคพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช Mean S.D. ระดับ 
6. ท่านแยกชักเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชออกจากเสื้อผ้าทั่วไป 2.53 0.86 มาก 
7. ท่านแยกทิ้งภาชนะท่ีใส่สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ใช้หมดแล้วจากขยะมูลฝอยทั่วไป 2.51 0.87 มาก 
8. ท่านไปพบแพทย์ เมื่อมีอาการ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ 
ท้องร่วง หายใจติดขัด ตาพร่า 

2.40 0.98 มาก 

ที่มา: สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค, ปี 2559 

  2.1 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ กับการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
   1) การได้รับความรู้ที่ถูกต้องมีผลต่อความรู้ที่เพ่ิมขึ้น ทำให้เกิดความเชื่อหรือทัศนคติที่ถูกต้องเพ่ิมขึ้น 
และมีการปฏิบัติที่ดีขึ้นในการป้องกันตัวเองของเกษตรกร (อำนวย ชัยลิขิต สุธี ธิติมุทา และนายดนัย สารพฤกษ์, 
2542) 
   2) การใช้สารเอ็นโดซัลแฟนของชาวนาในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบผลกระ 
ทบทางกาย เช่น อาการทางสายตาเช่น ตาลาย พร่ามัว น้ำลายไหล ปวดศีรษะ เวียนหัว และอ่อนเพลีย กลุ่ม
อาการทางผิวหนัง มีอาการคันตามผิวหนัง ผิวหนังมีผื่นแดง ปวดแสบปวดร้อน ผิวหนังเป็นผื่นแดง และมีตุ่มขึ้น 
อาการในระบบทางเดินหายใจ เช่น อาการเหนื่อย คอแห้ง และใจสั่น กลุ่มอาการในระบบกล้ามเนื้อ และระบบ
ประสาท (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 ลักษณะการเดิน
ขณะใช้สารเคมี ซึ่งหมายถึง การดูทิศทางลมตลอดการใช้สารเคมีไม่เหมาะสมร้อยละ 44.4 เป็นต้น (อดุลย์ ศรีนัน
ทะ สุวัฒน์ ถาอุปชิตและ ประกายเพชร สาครวงศ์, 2543) 
   5) ด้านพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกับปัญหาของเกษตรกรด้านสุขภาพ มี
ความสัมพันธ์กัน พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะสุขภาพ ( r = .165, p < 
.01) พฤติกรรมปกป้องสุขภาพจากการทำงานมีความสัมพันธ์ทางลบกับการบาดเจ็บจากการทำงาน (r = -.104, p 
< .05) นอกจากนี้พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธ์กับผลการตรวจเลือดคัดกรองผู้ที่มีความ
เสี่ยงจากพิษของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยการหาเอ็นไซม์โครีนเอสเตอเรส (p < .05) (พัชรพร สุคนธสรรพ์, 2559) 
   6) การให้อาชีวสุขศึกษาที่มีผลต่อความรู้ทางด้านความปลอดภัย จึงควรส่งเสริมให้ความรู้รายบุคคล
แก่เกษตรทุกคน และติดตามประเมินผลร่วมกับทบทวนความรู้เป็นระยะๆ เพื่อให้เกษตรกรปฏิบัติตัวถูกต้องและ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง (น้ำเงิน จันทรมณี, 2560) 
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   7) ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการลด เลิกการใช้สารเคมีของเกษตรกร (สุรเดช เดชคุ้มวงศ์และคณะ, 2544) 
    7.1) ปัจจัยนำ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปีโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภาวะการขาดทุนจาก
การทำเกษตร การได้รับความรู้ด้านเกษตรกรรมปลอดสารพิษจากผู้นำเกษตรกร ความเชื่อมั่นในประสิทธิผลของ
เกษตรกรรมปลอดสารพิษ 
    7.2) ปัจจัยเอื้อ การสนับสนุนด้านแหล่งทุนและวิชาการ จากองค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน การได้ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพรวดเร็ว คุณภาพ
ของประชากร การมีผู้นำเกษตรกรที่ประสพความสำเร็จในวิชาชีพจนเป็นที่ยอมรับ 
   8) แม้ระบบการผลิตพ้ืนที่ทำการเกษตรต่างกัน (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ราบและสวนผลไม้) แต่การใช้สารเคมี
ในภาคเกษตรกรรมระดับชุมชนอยู่ในภาวะวิกฤตเหมือนกัน เนื่องจากไม่สามารถควบคุมได้ เกษตรกรที่ใช้สารเคมี
เห็นผลกระทบและรับรู้อันตรายของสารเคมีจากประสบการณ์ตรง แต่ปรับตัวกับการเผชิญหน้ากับสถานการณ์
เหล่านี ้ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ใช้สารเคมีเพี ่อให้ได้ผลผลิตตาม “มาตรฐาน” ทุกพื ้นที ่มีทางเลือกที่
นอกเหนือไปจากการใช้สารเคมี แต่เป็นเพียงการริเริ่มเท่านั้นที่ไม่ได้รับความใส่ใจ ขณะที่การส่งเสริมของภาครัฐไม่
มีความต่อเนื่อง (วิเชียร อันประเสริฐ, 2547) 
   9) แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรในชุมชนเขตเมือง (อัตถ์ อัฉจริยมนตรี, 2557) 
    9.1) การปรับเปลี่ยนเริ่มต้นจากการผลิตพืชผักหลากหลายชนิดเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็น
หลัก หากเหลือจึงขายเป็นรายได้เสริม 
    9.2 เกษตรกรมีความเข้าใจในรูปแบบการผลิตพืชผักปลอดภัยของตนที่ชัดเจนมากขึ้น และ
ยอมรับถึงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ของชุมชนที่อาจยังมีการฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตร และการปนเปื้อนของ
สารเคมีจากระบบชลประทาน 
    9.3) เทศบาลเมืองมีการกระตุ้นและสร้างความตระหนักถึงข้อดีของการเกษตรปลอดภัยในใหแ้ก่
ชุมชน ทั้งในด้านสุขภาพของเกษตรกร และลดค่าจ่ายในครัวเรือน 
    9.4) เทศบาลอาจขาดความต่อเนื่องในด้านการจัดหาสถานที่จำหน่ายผลผลิตเกษตรปลอดภัย
อย่างถาวร ให้แก่กลุ่มเกษตรกรต่างๆ ในชุมชน 
    9.5) เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตเกษตรปลอดภัยอย่างถาวรให้แก่กลุ่มเกษตรกรต่างๆ ในชุมชน 
    9.6) เกษตรกรสามารถปรับแผนการผลิตให้เกิดความสม่ำเสมอมากขึ้น และคัดเลือกชนิดพืชผัก
อย่างน้อย 3 ชนิด ที่เป็นพืชผักหลัก ส่วนผักชนิดอื่นๆ นั้น เกษตรกรสามารถปลูกเป็นทางเลื อกในการจำหน่าย
ผลผลิตให้แก่พ่อค้าแมค่้าในท้องถิ่นได้เพิ่มเติม 
    9.7) กลุ่มเกษตรกรมีตราสัญลักษณ์เพื ่อการบ่งชี้และยกระดับการจำหน่ายสำหรับผู้บริโภค
ระดับกลางจนถึงระดับบน ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดได้มากข้ึนต่อไปในกอนาคร  
    9.8) กลุ่มเกษตรกรพัฒนาแปลงสาธิตเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนผู้
สนในในระดับท้องถิ่นและพร้อมพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนต่อไป 
    9.9) การถ่ายทอดความรู้ผสมผสานกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมีผลทำให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนในด้านทัศนคติท่ีดีต่อกันระหว่างผู้วิจัยและชุมชน และสร้างกระบวนการนำเสนอแนวคิดร่วมกันมากขึ้น
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ในความรู้ในเชิงวิชาการร่วมกับการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นแรงจูงใจที่สำคัญในการปรับเปลี ่ยน
พฤติกรรมในการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรลงได้ 
    9.10) ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเกษตรกรหรือตัวแทนของชุมชนกับหน่วยงานของเทศบาล ซึ่ง
เป็นแหล่งในการกระจายข่าวสารข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ทำให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถขยายผลไปในทุก
ส่วนของชุน และยังเป็นสร้างทัศนคติของชุมชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ของภาครัฐด้วย 
  2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการแก้ปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร (สินีนุช ครุฑ
เมือง แสนเสริมและพลสราญ สราญรมย์, 2558) 
   1) เกษตรกรมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
สำคัญ คือ วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ วิทยุกระจายเสียงและโทรศัพท์บ้าน 
   2) ด้านรูปแบบพฤติกรรม การเรียนรู้ พบว่า แหล่งความรู้เดิมเกี่ยวกับการเกษตรของเกษตกรส่วน
ใหญ่มาจากบรรพบุรุษ รองลงมา คือ จากการศึกษาค้นคว้าด้วนตนเองและจากการศึกษาดูงาน โดยเกษตรกรมีวิธี
การศึกษาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับการเกษตรจากศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากที่สุด 
   3) เงื ่อนไขการเรียนรู้ในภาพรวม พบว่า เกษตรกรได้รับข่าวสารด้านการเกษตรจากเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศในประเด็นต่างๆ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก 
   4) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเรียนรู้ของเกษตรกรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
ความรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก ความพร้อมในการเรียนรู้
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
   5) ปัญหาในการเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งเกษตรกรและเจ้าหน้าที่มีปัญหาการใช้ที่
ยุ่งยาก ไม่มีอุปกรณ์ พ้ืนที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
  2.3 การใช้กระบวนการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหา 
   1) การรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เช่น การตั้ง
โรงเรียนเกษตรกร การตั้งกลุ่มสมัชชาสุขภาพ ดำเนินการต่อเนื่องเป็นเครื่องมือที่สำคัญและนำไปสู่การแก้ปัญหา
การใช้สารเคมีภาคเกษตรกรรมในพื้นท่ีอย่างเป็นรูปธรรม (ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร, 2547) 
   2) การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 
ทำให้เกษตรกรมพีฤติกรรมในการป้องกันอันตรายจากสารเคมีเพ่ิมขึ้น และการเจ็บป่วยของอาสาสมัครลดลง (กาญ
จนภัสส์ ทวีกิตติกร, 2552) รวมถึงโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทำให้เกษตรกรมีความรู้ และพฤติกรรมใน
การป้องกันอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชสูงขึ้น (วรันธร จงรุ่งโรจน์สกุล, 2548) 
 3. การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program response)  
  จากผลการประเมินการจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร ในหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตสุขภาพที่ 9 
จำแนกรายจังหวัด ปี 2561 พบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีการจัดบริการอาชีวอนา
มัยให้แก่กลุ่มแรงงานในชุมชน 190 แห่ง ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 54.44 จังหวัด
บุรีรัมย์ 226 แห่ง ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานแล้วทุกแห่ง จังหวัดสุรินทร์ 211 แห่ง ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับเริ่มต้น
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และผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไปแล้วทุกแห่ง จังหวัดชัยภูมิ 167 แห่ง ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป
แล้วทุกแห่ง 

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละ หน่วยบริการสาธารณสุขมีการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชน (คลินิก
สุขภาพเกษตรกร) จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพท่ี 9 ปี 2557-2562 

จังหวัด 
จำนวนหน่วยบริการ 

ปฐมภูมิ (แห่ง) 

จำนวนหน่วยบริการที่มีการจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร  
(ร้อยละ) 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

นครราชสีมา 349 
27 

(7.74) 
65 

(18.62) 
48 

(13.75) 
244 

(69.91) 
190 

(54.44) 
347 

(99.43) 

บุรีรัมย์ 226 
35 

(15.49) 
68 

(30.09) 
226 
(100) 

226 
(100) 

226 
(100) 

226 
(100) 

สุรินทร์ 211 
42 

(19.19) 
63 

(29.86) 
81 

(38.39) 
211 
(100) 

211 
(100) 

211 
(100) 

ชัยภูมิ 167 
26 

(15.57) 
50 

(29.94) 
50 

(29.94) 
38 

(22.75) 
167 

(100) 
167 
(100) 

เขตสุขภาพที่ 
9 

953 
130 

(13.64) 
246 

(25.81) 
405 

(42.50) 
695 

(75.45) 
794 

(83.32) 
951 

(99.79) 
ที่มา: งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

  3.1 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 “ปีแห่งการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย” การดำเนินการ 
   1) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินโดยการให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
จำนวน 1.4 ล้านคนทั่วประเทศ เป็นต้นแบบเกษตรกรปลูกผักปลอดสารเคมี เฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารใน
พื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและรณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มการกินผักผลไม้คนละ 400 กรัมต่อวัน ตาม
มาตรฐานสากล  
    1.1) เป็นแบบอย่างการทำเกษตรปลูกผักผลไม้ปลอดสารเคมีปนเปื้อนตามมาตรฐาน GAP 
    1.2) ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารในหมู่บ้านร่วมกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อสร้างความปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะในตลาดนัดและรถเร่ขายผัก 
    1.3) เป็นแบบอย่างผู้ที่มีพฤติกรรมสุขภาพในหมู่บ้าน โดยเฉพาะการบริโภคผักผลไม้ให้ได้วันละ 
400 กรัมต่อคนต่อวันตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
   2) โครงการกรีนมาร์เกต เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชน โดยทำการ
เพาะปลูกผักปลอดสารพิษ ตามมาตรฐานจีเอพี (Good Agriculture Practice: GAP) ของกระทรวงเกษตร มีการ
ตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชก่อนส่งไปยังตลาด โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล  



รายงานเฝ้าระวังโรคและภยัสุขภาพ 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ปีงบประมาณ 2563       หน้า 84 

 

  3.2 โครงการตลาดประชารัฐ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการ วันที่ 17 ตุลาคม 
2560 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย พาณิชย์ เกษตรฯ การคลัง อุตสาหกรรม คมนาคม 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ธกส. และ บจ.ประชารัฐฯ โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท (Green Market, 
คนไทยยิ้มได้, ท้องถิ่นสุขใจ, กทม.คืนความสุข, ของดีจังหวัด, Modern Trade, ของดีวิถีชุมชน ธกส. ต้องชม และ
ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม  
  3.3 โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital) กระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.ปิยสกล 
สกลสัตยาทร รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข มาตรการและขับเคลื่อน การจัดหาผลผลิตทางการเกษตรปลอด
สารพิษสู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital) ตามนโยบายรัฐบาล ปี 2561 โดย จัดทำ MOU 
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยและบริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)  จำกัด 
เพื่อให้โรงครัวและร้านอาหารในโรงพยาบาล ปรุงอาหารจากผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพของผู้ป่วยและ
ประชาชน ให้ผู้ป่วยและญาติได้รับประทานอาหารที่สะอาด ผักผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารเคมี โดยมีการควบคุม 
ตรวจสอบ คุณภาพความปลอดภัยของอาหารทุกกระบวนการตามเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งแต่การผลิต วัตถุดิบ การ
ขนส่ง การปรุง รวมทั้งให้จัดพื้นที่จำหน่ายผักและผลไม้ปลอดสารพิษที่ได้มาตรฐานและสินค้าเกษตรแปรรู ปที่
ปลอดภัยในโรงพยาบาล เพ่ือให้ลดการป่วยและรายจ่ายด้านสุขภาพจากโรคที่มีผลจากสารปนเปื้อนในอาหาร และ
สนับสนุนเกษตรกรด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย 
   1) ดำเนินการขับเคลื่อน 3 กลยุทธ์ ได้แก่   
    1.1) การสื่อสารและการมีส่วนร่วม ประกาศนโยบาย Food Safety Hospital และการทำความ
เข้าใจสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน 
    1.2) การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการจัดซื้อวัตถุดิบด้วยกรณีพิเศษ  การ
จัดทำเมนูและวัตถุดิบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน และเมนุที่สอดคล้องกับวัตถุดิบในพ้ืนที 
    1.3) การตรวจสอบมาตรฐาน โดยการตรวจสอบคุณภาพโดยโรงพยาบาล  การตรวจคุณภาพ
ประจำปี และการปรับกรณีไม่ได้มาตรฐาน 
   2) เกณฑ์มาตรฐาน 4 ด้าน ได้แก่ 
    2.1) ด้านอาหารผู้ป่วย (การบริหารจัดการ การดำเนินงาน และการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนและ
น้ำมันทอดซ้ำ 
    2.2) ด้านสุขาภิบาลอาหารของสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล (รพช.ผ่านระดับดี 
มากกว่า 20 ข้อ, รพศ./รพท. ผ่านมาตรฐานระดับดีมาก 30 ข้อ) 
    2.3) ด้านสุขาภิบาลร้านอาหารในโรงพยาบาล (ผ่าน CFGT ทางกายภาพและชีวภาพ) 
    2.4) การตรวจสอบคุณภาพประจำปี (จัดทำแผนเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารประจำปี, กรณี
ไม่ได้มาตรฐานให้พิจารณาใช้มาตรการดำเนินการต่อไป) 
   ผลการดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2560 ดำเนินการในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง 
รวม 116 โรงพยาบาล ในปี 2561 ได้จะขยายไปสู่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศครบทั้ง 780 แห่ง และโรงพยาบาล
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สังกดักรมการแพทย์ พร้อมนำผลการดำเนินงานของ รพศ./รพท. มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัยให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
  3.4 โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร (The Credit Card for Farmer Project) หรือที่เรียกว่า บัตร
เครดิตชาวนา เป็นนโยบายรัฐบาลควบคุมกับนโยบายรับจำนำข้าว ปี 2554 เป็นการการลดต้นทุนการผลิตโดยการ
สร้างช่องทางให้ชาวนาและเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้นและไม่ต้องพ่ึงพาเงินกู้นอกระบบ รัฐบาลจับ
มือกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แบ่งแผนการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ  
   ระยะที ่1 เป็นการทดลองนำร่องใน 5 จังหวัด คือ เชียงใหม่ อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และ
สระบุรี โดยการมอบบัตรสินเชื่อเกษตรกรแก่ชาวนาที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ไม่น้อยกว่า 5,000 ใบ เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2555 ผลพบว่า มีลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ทดลองใช้บัตรทั้งสิ้น 5,522 ราย มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 7,272,704 
บาท 
   ระยะที่ 2 ตั้งเป้าว่าจะส่งมอบบัตรสินเชื่อเกษตรกรให้ได้จำนวน 2 ล้านใบ แก่ชาวนาผู้เป็นลูกค้า ธ.
ก.ส. ทั่วประเทศ ติดตั้งระบบในสำนักงาน ธ.ก.ส.1,000 สาขา และมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 3,000 แห่ง ภายใน
เดือนธันวาคม โดยผลการดำเนินงานสามารถแจกจ่ายบัตรสินเชื่อเกษตรกรไปแล้ว 4,132,362  ล้านใบ ครอบคลุม
เกษตรกรทุกกลุ่ม ภายใต้วงเงินอนุมัติ 6.32 หมื่นล้านบาท โดยมีบัตรที่นำมาใช้จ่ายจริงเป็นจำนวนเงิน 17,085 
ล้านบาท มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 8,616 ร้านค้า มียอดคงค้างสินเชื ่อ 12,000 ล้านบาท ขณะที่มีหนี ้ที ่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 200 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 1.6 ของสินเชื่อ ทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าจะส่งมอบบัตรให้
ได้ 4.5 ล้านใบ ขยายยอดใช้จ่ายเป็น 20,000 ล้านบาท และเพิ่มจำนวนร้านค้าในโครงการเป็น 15,000 ร้านค้า
ภายในสิ้นปี 
   สิทธิประโยชน์ของเกษตรกรผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกร ยังเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มต้นโครงการหลาย
ประการ ช่วงแรกของโครงการ สิทธิประโยชน์จำกัดเฉพาะการซื้อปัจจัยการผลิต 3 ประเภทคือ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และ
ยาปราบศัตรูพืช โดย ธ.ก.ส. จะงดคิดดอกเบี้ย 30 วัน  นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังได้เพ่ิมสิทธิประโยชน์ในการซื้ออาหาร
สัตว์ อุปกรณ์เครื่องใช้ทางการเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจำเป็นในครัวเรือนด้วย รวมถึงการจัดทำกรมธรรม์
ประกันชีวิตวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาทต่อราย และได้รับสิทธิการตรวจสุขภาพประจำปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกับ
โรงพยาบาลของรัฐ ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรแล้ว 4 ล้านราย มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 1 หมื่นแห่ง 
ประกอบด้วย ร้านค้าของสหกรณ์การเกษตร 3,500 แห่ง ปั๊มน้ำมัน 1,800 แห่ง และร้านค้าเอกชนในท้องถิ่น 
4,700 แห่ง 
   โครงการบัตรเกษตรสุขใจ ในเดือน ก.ย. 2561 สัญญาโครงการ “บัตรสินเชื่อเกษตรกร” จะสิ้นสุดลง 
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เตรียมผลักดัน “บัตรเกษตรสุขใจ” มาใช้แทน โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินงาน ได้ดำเนินงานตามมาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นบัตรสินเชื่อที่มีรหัสคิวอาร์โค้ด ให้เกษตรกรนำบัตรไปใช้จ่ายซื้อปัจจัยการผลิต ปุ๋ย ยาปราบ
ศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องจักรกลหรือเครื่องมือการเกษตรขนาดเล็ก และปัจจัยอื่นๆ ที่จำเป็น 
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 4. การเจ็บป่วยและเสียชีวิต (Morbidity/Mortality) 
  ในปีงบประมาณ 2560 มีเกษตรกรที่ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้วยกระดาษ Reactive paper 
จำนวนทั้งสิ้น 251,794 คน จาก 76 จังหวัดที่มีการรายงานเข้ามา เป็นผู้ที่มีผลการตรวจเลือดเสี่ยงและ/หรือไม่
ปลอดภัย จำนวน 71,575 คน คิดเป็นร้อยละ 28.43 

ตารางที่ 6 ผลการตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกร ภาพรวมประเทศ ปี 2557-2560 

ปี พ.ศ. จังหวัดที่รายงาน 
ผลการตรวจคัดกรองด้วย Reactive Paper 

จำนวนเกษตรกรที่รับการ
ตรวจคัดกรอง(ราย) 

จำนวนเกษตรกรที่มีผลเสี่ยง/
ไม่ปลอดภัย(ราย) 

ร้อยละ 

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 

ผลการตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกร  เสี ่ยงและไม่ปลอดภัยต่อพิษสารกำจัด
ศัตรูพืช เขตสุขภาพที่ 9 รายจังหวัด ปี 2562 พบว่า นครราชสีมา ร้อยละ 29.80 ชัยภูมิ ร้อยละ 50.30 บุรีรัมย์
ร้อยละ 36.30 และสุรินทร์ร้อยละ 38.70 ภาพรวมเขต ร้อยละ 36.00  

ตารางที่ 7 ร้อยละผลการตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกร  เสี่ยงและไม่ปลอดภัยต่อพิษสาร
กำจัดศัตรูพืช จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพท่ี 9 ปี 2557-2562 

จังหวัด 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
นครราชสีมา 30.07 31.31 23.04 26.80 26.60 29.80 

ชัยภูมิ 47.07 40.68 29.92 23.99 37.60 50.30 
บุรีรัมย์ 17.11 18.56 36.52 24.25 46.90 36.30 
สุรินทร์ 30.91 25.21 37.00 26.41 40.90 38.70 

เขตสุขภาพที่ 9 28.18 25.69 30.39 25.99 32.40 36.00 
ที่มา: งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

  อัตราป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชจำแนกตามเขตสุขภาพ พบว่า ภาพรวมของประเทศมีจำนวนผู้ป่วย
เพิ่มขึ้นและลดลงแบบปีเว้นปี ในปี 2562 มีอัตราป่วย 13.14 ซึ่งลดลงจากปี 2561 ที่มีอัตราป่วย 16.13 ปี 2562 
เขตสุขภาพที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ เขตสุขภาพที่ 9 รองลงมา คือ เขตสุขภาพที่ 8, 2, 1, 3 ตามลำดับ และมีอัตรา
ป่วยสูงกว่าของประเทศด้วย 
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ตารางที่ 8 อัตราป่วยต่อแสนประชากรจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช จำแนกตามเขตสุขภาพและภาพรวมประเทศ ปี 
2557-2562 

เขตสุขภาพ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
เขตสุขภาพที่ 1 18.05 32.17 32.93 35.89 16.46 15.44 
เขตสุขภาพที่ 2 29.00 48.27 32.98 52.22 19.28 17.09 
เขตสุขภาพที่ 3 24.22 28.68 39.48 38.87 18.02 14.58 
เขตสุขภาพที่ 4 9.66 9.43 10.32 9.28 6.14 6.49 
เขตสุขภาพที่ 5 10.91 15.36 14.93 15.06 8.35 13.44 
เขตสุขภาพที่ 6 9.97 9.69 11.98 12.99 7.57 7.28 
เขตสุขภาพที่ 7 8.09 11.73 7.84 16.32 22.11 10.86 
เขตสุขภาพที่ 8 37.89 44.94 32.69 28.71 15.94 24.98 
เขตสุขภาพที่ 9 27.32 40.28 20.27 24.45 21.24 26.88 
เขตสุขภาพที่ 10 21.18 22.08 22.96 15.6 14.59 6.42 
เขตสุขภาพที่ 11 11.06 8.3 9.19 11.65 4.69 5.84 
เขตสุขภาพที่ 12 3.94 3.48 4.15 13.97 4.18 6.02 
ประเทศ 17.98 21.51 18.91 21.52 16.13 13.14 

ที่มา: HDC กระทรวงสาธารณสุข, ปี 2562 

อัตราป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชเขตสุขภาพที่ 9 รายจังหวัด พบว่า ภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 9 มี
จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและลดลงแบบปีเว้นปี ในปี 2561 มีอัตราป่วย 21.24 ซึ่งลดลงจากปี 2560 ที่มีอัตราป่วย 
24.45 ในปี 2561 จังหวัดที ่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ บุรีรัมย์  รองลงมา คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ และสุรินทร์ 
ตามลำดับ และจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงกว่าของเขตสุขภาพที่ 9 คือ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา 

ตารางที่ 9 อัตราป่วยต่อแสนประชากรจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2557-
2562  

จังหวัด 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
นครราชสีมา 16.05 5.51 18.56 19.29 25.66 46.67 
บุรีรัมย์ 36.42 52.62 32.85 48.25 33.77 14.53 
สุรินทร์ 12.21 35.64 12.73 10.51 7.74 15.14 
ชัยภูมิ 15.81 29.93 16.6 21.65 10.24 10.14 
เขตสุขภาพที่ 9 27.32 40.28 20.27 24.45 21.24 26.88 

ที่มา: HDC กระทรวงสาธารณสุข, ปี 2562 
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ภาพที่ 1 อัตราป่วยต่อแสนประชากรจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพท่ี 9 ปี 2557-2562  

 
5. เหตุการณ์ผิดปกติและการระบาด 

โดยสำหรับกลุ่มสินค้าผักซึ่งมีการสุ่มเก็บตัวอย่างมาแล้ว 3 ครั้ง คือ เมื่อ พ.ศ. 2555-2558 นำข้อมูลภาพ
รวมทั้ง 3 ปี มาเปรียบเทียบร่วมกับข้อมูลในปี 2559 โดยนำเฉพาะการวิเคราะห์สารตกค้างใน 4 กลุ่มหลักคาร์โบฟู
ราน เมโทมิล ไดโครโตฟอสและอีพีเอ็น (เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้) พบว่า ตัวอย่างผักที่พบสารพิษตกคา้ง
สูงกว่าค่า MRL (Maximum Residue Limit) ลดลงเป็นลำดับ จากที่เคยพบสูงถึงร้อยละ 48.57 ในปี 2555 ลดลง
เหลือร้อยละ 38.71 ในปี 2557 และร้อยละ 22.50  ในปี 2558 และลดลงเหลือร้อยละ 17.98 

ภาพที่ 2 ร้อยละการเปรียบเทียบการตกค้างสารเคมี 4 กลุ่ม ในผัก พ.ศ. 2555-2560 (Thai-PAN) 

 
ร้อยละการเปรียบเทียบการตกค้างสารเคมี 4 กลุ่ม ในผลไม้ เกินค่า MRL พบว่า ปี 2557 ร้อยละ 55.4 และปี 
2559 ร้อยละ 34.69 มีแนวโน้มลดลง 
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ภาพที่ 3 ร้อยละการเปรียบเทียบการตกค้างสารเคมี 4 กลุ่ม ในผลไม้ ปี 2557และ2559 (Thai-PAN) 

 
ผลการตรวจสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ เกินค่า MRL พบว่า ผลการตรวจโดยรวมทุกชนิดร้อยละ 46 

ได้แก่ ผักยอดนิยมร้อยละ 64 ผักพ้ืนบ้านร้อยละ 43 และผลไม้ร้อยละ 33  

ภาพที่ 4 ร้อยละผลการตรวจสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ ปี 2560 (Thai-PAN) 

 
ผลการตรวจสารเคมีตกค้างตามมาตรฐานบนฉลาก เกินค่า MRL พบว่า ผลการตรวจโดยรวมทุกชนิดร้อย

ละ 37.50 ได้แก่ GAP ร้อยละ 26.32,  GMP ร้อยละ 60.00 และOrganic ร้อยละ 50.00 

ตารางที่ 10 จำนวนและร้อยละผลการตรวจสารเคมีตกค้างตามมาตรฐานบนฉลาก ปี 2560 (Thai-PAN) 

รายการ 
สูงกว่า MRL ต่ำกว่า MRL ไม่พบ MRL 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
GAP(19) 5 26.32 4 21.05 10 52.63 
GMP(5) 3 60.00 1 20.00 1 20.00 
Organic(8) 4 50.00 0 0.00 4 50.00 
รวม 12 37.50 5 15.63 15 46.87 
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ภาพที่ 5 ร้อยละผลการตรวจสารเคมีตกค้างตามมาตรฐานบนฉลาก ปี 2560 (Thai-PAN) 

 
ผลการตรวจวิเคราะห์สารกำจัดวัชพืชตกค้างในผักและผลไม้ 76 ตัวอย่าง เกินค่า MRL พบว่า ผลการ

ตรวจโดยรวมทุกชนิดร้อยละ 21.05 ได้แก่ อะทราซีน ร้อยละ 5.26 ไกลโฟเซต ร้อยล 7.89 และพาราควอต ร้อย
ละ 50.00 

ตารางที่ 11 ผลการตรวจวิเคราะห์สารกำจัดวัชพืชตกค้างในผักและผลไม้ 76 ตัวอย่าง ปี 2560 (Thai-PAN) 

รายการ 
สูงกว่า MRL ต่ำกว่า MRL ไม่พบ MRL 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
อะทราซีน 4 5.26 2 2.63 70 92.11 
ไกลโพเซต 6 7.89 0 0.00 70 92.11 
พาราควอต 38 50.00 1 1.32 37 48.68 
รวม 48 21.05 3 1.32 177 77.63 

ภาพที่ 6 ผลการตรวจวิเคราะห์สารกำจัดวัชพืชตกค้างในผักและผลไม้ 76 ตัวอย่าง ปี 2560 (Thai-PAN) 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณการนำเข้าสารกำจัดศัตรูพืชในระดับประเทศยังมีแนวโน้ม

นำเข้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แม้ว่าจะมีมาตรการ นโยบายและกฎหมายในการควบคุมก็ตามแต่ยังมีข้อจำกัดใน
หลายด้านไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้ที่ไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ โดยในทางปฏิบัติยังบรรลุผลน้อยมาก ซึ่ง
นโยบายส่วนใหญ่ในระดับประเทศมุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมการส่งออกสินค้าทางการเกษตรมากกว่า จากการ
ศึกษาวิจัยถึงผลกระทบจากการลดปริมาณการใช้สารเคมีกับผลผลิตภาคเกษตรกรรมในประเทศเยอรมนี พบว่า 
หากมีการยกเลิกการใช้สารเคมีการเกษตรอย่างสิ้นเชิง จะทำให้ผลผลิตด้านการเกษตรในประเทศลดลงร้อยละ 50-
84 โดยจะส่งผลให้เยอรมนีสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดแก่ประเทศคู่แข่ง และเกษตรกรจะมีรายได้ลดลงร้อยละ 
32-45 สำหรับกรณีการลดการใช้สารเคมีลงร้อยละ 75 จะทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 27-47 เมื่อ
คำนวณความสูญเสียแล้วคิดเป็นมูลค่าประมาณ 80,440 ล้านบาทต่อปีและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม 
709,556 ล้านบาท (วราภรณ์ ปัญญาวดี, 2550;186 อ้างถึงใน รณชัย โตสมภาค, 2558) ส่วนด้านพฤติกรรมแม้ว่า
ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมอยู่ในระดับที่ดี (ไม่เสี่ยง) และมีการจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกรในทุกจังหวัด แต่ยัง
ไม่ได้ผ่านเกณฑ์พื้นฐานในทุกแห่งและทุกจังหวัด การตรวจคัดกรองสุขภาพตามความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี
กำจัดศัตรูพืช โดยใช้การเจาะเลือด ยังพบว่ามีผลการคัดกรองที่ไม่ปลอดภัยโดยพบว่าจังหวัดนครราชสีมามีผล
ตรวจเสี่ยงมากที่สุดถึงร้อยละ 26.80 และยังพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี ข้อมูลผลกระทบด้านสุขภาพจำนวน
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและลดลงแบบปีเว้นปี ในปี 2561 มีอัตราป่วย 21.24 ซึ่งลดลงจากปี 2560 ที่มีอัตราป่วย 24.45 ในปี 
2561 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ บุรีรัมย์ รองลงมา คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ และสุรินทร์ ตามลำดับ และ
จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงกว่าของเขตสุขภาพท่ี 9 คือ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา สำหรับข้อมูลบ้างส่วนที่ยังไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ หรือยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดเป็นรายจังหวัดได้ เช่น 
ข้อมูลการนำเข้าและการใช้สารเคมีของพ้ืนที่ ร้านจำหน่ายสารเคมี อัตราตาย เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. การกำหนดนโยบายและการกำกับกฎหมายเกี่ยวกับการผลิต การบรรจุ การจำหน่าย การค้าขายและ

โฆษณา ต้องการผลักดันให้มีการรณรงค์เพื ่อการลดหรือเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการรณรงค์การใช้สารอื่นทดแทน เช่น สารชีวภาพต่างๆ หรือการรณรงค์ให้มีการใช้น้อยลง และใช้อย่าง
ถูกวิธี โดยจำเป็นต้องมีนโยบายและมาตรการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

2. ควรมีการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงทางด้านสารเคมีทางการเกษตรที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของเกษตรกรและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

3. ผลจากการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง ควรมีการสื่อสารความเสี่ยงถึงกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป 
รวมถึงการนำข้อมูลไปพิจารณาการยกเลิก/ห้ามนำเข้า จำหน่ายสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีพิษร้ายแรงได้
อย่างชัดเจน 

4. ควรมีการจัดการด้านองค์ความรู ้ในการดำเนินงานตามกิจกรรมสำคัญ 11 ข้อ ของคลินิกสุขภาพ
เกษตรกรที่ชัดเจนกว่านี้ และมีการดำเนินงานกำกับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง 
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5. พัฒนาระบบรายงาน รง. 506/2 สำหรับการรายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นเป็นการบาดเจ็บจากการทำงาน เขตสุขภาพท่ี 9 
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