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กลุ่มภารกิจ : สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

1. ชื่อการประชุม/หัวข้อการหารือ 
การประชุม The 14th Conference on Countermeasures to Combat Infectious Diseases in Asia  

2. สถานที่ 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น    

3. วันที่ 
ระหว่างวนัท่ี 29-31 มกราคม 2562    

4. สรุปเนื้อหา 
  มีผู้เข้าร่วมการประชุมจ านวน 5 เมือง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย) กรุงมะนิลา 
(ฟิลิปปินส์) กรุงโซล (สาธารณรัฐเกาหลี) เมืองไทเป (ไต้หวัน) และกรุงโตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น) สรุปประเด็น
ส าคัญของการประชุมฯ ได้ ดังนี้  
  1. ผู้แทนของกรุงเทพมหานครได้ร่วมน าเสนอการด าเนินงาน นโยบาย และแนวทางในการ
รับมือและป้องกันโรคติดต่อในกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) โรคท่ีเกิดจากยุง (Mosquito-
borne Infection) น าเสนอโดยแพทย์หญิงสุธี สฤษฎิ์ศิริ ผู้อ านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 67 (2) โรค
ซิฟิลิส (Syphilis) น าเสนอโดยนายแพทย์วรมันต์ ไวดาบ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (3) ไวรัสเอชไอ
วีและโรคเอดส์ (HIV/AIDS) น าเสนอโดยแพทย์หญิงอรพนิ เลิศวรรณวิทย ์โรงพยาบาลกลาง และ (4) วัณ
โรค (Tuberculosis) น าเสนอโดยนายแพทย์ฐิติสันต์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 
โดยมีรายละเอียดสรุปการประชุมช่วงต่าง ๆ ตามเอกสารแนบ  
  2. การศึกษาดูงาน Research Institute of Tuberculosis, Japan Anti-Tuberculosis 
Association (WHO Collaborating Center) เป็นสถาบันวิจัยเกี่ยวกับวัณโรคโดยประกอบด้วยแผนกต่าง 
ๆ ได้แก่ Department of Epidemiology and Clinical Research (ศูนย์เฝ้าระวังวัณโรค), 
Department of Mycobacterium Reference and Research (ห้องสมุดรวบรวมด้านไมโคแบคทีเรียม) 
Department of Pathophysiology and Host Defense (พยาธิสรีรวิทยาและกลไกต่อสู้) Department 
of Program Support (การสนับสนุนโครงการ) Center for International Cooperation and Global 
TB Information (ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศและข้อมูลข่าวสารวัณโรคสากล) ท้ังนี้ ประเทศญี่ปุ่นมี
มาตรการควบคุมวัณโรคโดยการมอบหมายให้โรงพยาบาล (Hospital) และศูนย์บริการสาธารณสุข 
(Public Health Center) ด าเนินการร่วมกันให้ความรู้กับประชาชน เฝ้าระวังการติดเช้ือ การส ารวจวัณ
โรคในกลุ่มผู้สัมผัส (TB Contact Tracing) และการรักษาแบบมีพี่เล้ียงคอยดูแลผู้ป่วย (DOT: Directly 
Observed Treatment) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและไม่แพร่กระจายเช้ือโรคสู่
ผู้อื่น ในโอกาสนี้ คณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้เย่ียมชมโรงพยาบาล Fukujuji ซึ่งมีช่ือเสียงทางด้านการรักษา
และการป้องกันวัณโรคท่ีทันสมัยของประเทศญี่ปุ่น  
  3. การศึกษาดูงาน Tama-Fuchu Public Health Center ต้ังอยู่ทางตะวันตกของ
กรุงโตเกียว เป็นศูนย์บริการสาธารณสุขภายใต้การก ากับดูแลของ Tokyo Metropolitan Government 



(TMG) ให้บริการประชาชนจ านวนกว่า 1 ล้านคน ในพื้นท่ี 96 ตารางกิโลเมตร มีหน้าท่ีหลักในการ
ให้บริการมาตรการทางสุขภาพ การบริการสาธารณสุข และการควบคุมโรคติดต่อ โดยเฉพาะวัณโรค 
(Tuberculosis: TB) ท่ีมีกิจกรรมหลักเพื่อควบคุม 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) การจัดการข้อมูล โดยจัดท าระบบ
ข้อมูลประวัติผู้ป่วยวัณโรคอย่างละเอียด (2) การให้การรักษาเป็นรายกรณี ด้วยการรักษาแบบมีพี่เล้ียงคอย
ดูแลผู้ป่วย (DOT) การติดตามผลหลังการรักษา การส ารวจวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัส (Contact Tracing) และ
การคัดครอง และ (3) การสร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวัณโรคโดยใช้ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มในชุมชน 

5. การด าเนินงานต่อเนือ่ง 
  ผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม Conference on Countermeasures to 
Combat Infectious Diseases in Asia มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเวทีส าหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขของ
เมืองในภูมิภาคเอเชียได้ร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน
เอเชีย โดยจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของกรุงเทพมหานครตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
๒๐ ปี ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ด้านท่ี ๑ มหานครปลอดภัย ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด ท้ังนี้ การประชุม The 15th Conference on Countermeasures to 
Combat Infectious Diseases in Asia มีก าหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๓-๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ เมือง
ไทเป ไต้หวัน 

6. ผู้รายงาน 
นางสาวลลิดา พุ่มแก้ว  
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ  
กลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพของเมือง  
ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง  
ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร   
โทรศัพท์ 0 2224 8177  
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สถานการณ์การควบคุมโรคไข้เลือดออก 
โดย พญ. สุธี สฤษฎิ์ศิริ  

ผู้อ านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 67 
 
  ในกรุงเทพมหานคร สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2550-2561 สถิติของ
กรุงเทพมหานครเทียบกับประเทศไทยพบว่ามีการระบาดของโรคไข้เลือดออกทุก 1-2 ปี โดยพบว่าในป ีพ.ศ. 
2558 มีอัตราการป่วยสูงท่ีสุดในรอบ 10 ปี โดยในกรุงเทพมหานครมีอัตราการป่วย 504.74 ต่อประชากรหนึ่ง
แสนคน และในประเทศคิดเป็น 222.58 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ส าหรับปี พ.ศ. 2561 ในกรุงเทพมหานครมี
อัตราการป่วย 134.71 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน และในประเทศคิดเป็น 111.53 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน 
อัตราการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 0-0.11 พบว่าอัตราป่วยยังคงสูงสุดในเด็กวัยเรียนอายุ 10-14 ปี รองลงมา
อายุ 5-9 ปี แต่พบว่าผู้ป่วยท่ีเสียชีวิตมากกลับเป็นกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 15 ปีข้ึนไป ในป ีพ.ศ. 2561 พบผู้ป่วย
จ านวนสูงสุดในฤดูฝน เดือนมิถุนายน-กันยายน  
 
  โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเช้ือไวรัสเดงกี (Dengue) มี 4 ชนิด คือ เดงกี 1, 2, 3 และ 4 
ติดต่อกันโดยมียุงลายเป็นพาหะน าโรคท่ีส าคัญ โดยยุงตัวเมียจะกัดดูดเลือดผู้ป่วยท่ีมีเช้ือไข้เลือดออกแล้วไปกัด
คนปกติพร้อมกับถ่ายทอดเช้ือไปสู่คนปกติเมื่อเช้ือเข้าสู่ร่างกายและผ่านระยะฟักตัวนานประมาณ 5-8 วัน จะ
ท าให้เกิดอาการของโรคได้ ผู้ป่วยจะมีอาการท่ีมีความรุนแรงแตกต่างกัน ต้ังแต่อาการไม่รนุแรงไปจนถึงรุนแรง
มากจนถึงช็อกและเสียชีวิตได้ อาการของโรคไข้เลือดออก ได้แก่ ไข้สูงลอย 2-7 วัน มีอาการเลือดออก ส่วน
ใหญ่พบท่ีผิวหนัง มีตับโต กดเจ็บ มีการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว/ภาวะช็อก ผู้ป่วยมักจะมีหน้าแดง ปวดศีรษะ 
ปวดรอบกระบอกตา เบ่ืออาหาร อาเจียน บางรายอาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วย และอาจปวดท่ีชายโครงขวา
ในระยะท่ีมีตับโต ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการน้ ามูกไหลหรืออาการไอ ท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือท่ีผิวหนัง โดยจะ
ตรวจพบว่าเส้นเลือดเปราะ แตกง่าย ร่วมกับมีจุดเลือดออกเล็ก ๆ กระจายอยู่ตามแขน ขา ล าตัว รักแร้อาจมี
เลือดก าเดาหรือเลือดออกตามไรฟัน ในรายท่ีรุนแรงอาจมีอาเจียนและถ่ายอุจจาระเป็นเลือดซึ่งมักจะเป็นสีด า 
อาการเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนใหญ่จะพบร่วมกับภาวะช็อกในรายท่ีมีภาวะช็อกอยู่นาน 
 
  มาตรการส าหรับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ระบบเฝ้า
ระวัง(Surveillance System) กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออกจะรายงานส่งต่อพื้นท่ีโดยโปรแกรม EPI NET หลังจาก
นั้นทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว (SRRT) จะด าเนินการควบคุมโรคภายในเวลาท่ีก าหนด, การควบคุม
พาหะน าโรคลดประชากรยุงพาหะลดอายุขัยยุงพาหะลดการสัมผัสระหว่างยุงพาหะกับคนลดการแพร่เช้ือโรค 
(Integrated Vector Management; IVM) ตามท่ีองค์การอนามัยโลกได้ส่งเสริมสนับสนุนน าหลักการจัดการ
พาหะน าโรคแบบผสมผสานมาใช้ต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2547 เพื่อการควบคุมโรคท่ีมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและลด
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น การท างานร่วมกันระหว่างหนว่ยงานภาครัฐ และเอกชน (Collaboration) การบูรณาการ 
(Integration) การใช้หลักฐานวิชาการ (Evidence-based decision making) การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี 
(Development of adequate human resources) การประเมิน ติดตามผล (Monitoring & Evaluation) 
ส าหรับการท ากิจกรรมรณรงค์ในกรุงเทพมหานครจัดขึ้นทุก 3 เดือน ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม 
พฤศจิกายน และมีการประชาสัมพันธ์ออกส่ือ ท้ังทางโทรทัศน์และส่ือออนไลน์ต่าง ๆ ส่ิงส าคัญในการควบคุม
โรคไข้เลือดออก คือ การสร้างความตระหนักของโรคไข้เลือดออกในประชาชน การลดภาชนะเพาะพันธุ์ลูกน้ า



ยุงลาย การก าจัดลูกน้ ายุงลายท้ังการใช้วิธีชีวภาพและทางเคมี ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยการท าให้ยุงลายตัวเมียลดการวางไข่หรือท าให้ยุงเป็นหมัน  
 
  ในประเทศฟิลิปปินส์ พบว่าการใช้วัคซีนส าหรับป้องกันโรคไข้เลือดออกยังพบปัญหาเรื่อง
ความปลอดภัยและหลักฐานทางคลินิกท่ีบ่งช้ีว่า Dengvaxia ยังขาดประสิทธิภาพในการป้องกันไวรสั
ไข้เลือดออกสายพันธุ์ต่าง ๆ กัน เนื่องจากพบเด็ก 40 ราย หลังฉีดวัคซีนมีอาการรุนแรง และ 9 รายเสียชีวิต
หลังจากฉีดวัคซีน Dengvaxia เข็มสุดท้าย 6 เดือน ดังนั้นการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกควรเน้นเกี่ยวกับ
การจัดการส่ิงแวดล้อมให้สะอาดป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยงุลาย 
 
  ในประเทศญี่ปุ่น พบว่าการระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นไปตามฤดูกาลช่วงเดือน 
กรกฎาคมถึงกันยายน และอาจจะเกิดจากการแพร่เช้ือเข้าสู่ประเทศจากผู้ท่ีเดินทางเข้ามาประเทศญี่ปุ่น จาก
การวิเคราะห์ Dengue virus genotype พบว่าสัมพันธ์กับเช้ือไข้เลือดออกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในประเทศญี่ปุ่นเน้นการป้องกันการวางไข่ของยงุลายและปรับปรุง
ระบบการวินิจฉัยต้ังแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรค อีกท้ังประกาศเตือนนักท่องเท่ียว
ชาวญี่ปุ่นที่จะเดินทางไปยังประเทศท่ีเป็นแหล่งของโรคไข้เลือดออกให้ตระหนักถึงมีการป้องกันยงุกัดและเฝ้า
ระวังอาการของโรคไข้เลือดออก ส าหรับผู้ท่ีเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นมีดารด าเนินมาตรการการตรวจจับ
อุณหภูมิร่างกายขณะผ่านตรวจคนเข้าเมืองในการควบคุมโรคติดเช้ือต่าง ๆ 
 
  สรุปมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออกเน้นเรื่องการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และการ
รายงานโรคอย่างเป็นระบบท่ีรวดเร็วทันเวลา ท่ีส าคัญประชาชนควรตระหนักในเรื่องโรคไข้เลือดออกและ
ป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัด ส าหรับเรื่องการใช้วัคซีนยังคงต้องศึกษาถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลก่อน
น ามาใช้ต่อไป 
 
 

------------------------------------------ 
  



การป้องกันการเกิดซิฟิลิสแต่ก าเนิด (Congenital Syphilis) 
โดย นพ. วรมันต์ ไวดาบ 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
 
  ประเทศไทยได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าเป็นประเทศท่ีสามารถก าจัด
การเกิดซิฟิลิสแต่ก าเนิด (Congenital Syphilis) และการถ่ายทอดเช้ือเอชไอวีจากมารดาสู่ทารกในปี พ.ศ. 
2559 เนื่องจากอัตราการเกิดโรคในทารกต่ ากว่าร้อยละ 2 สืบเนื่องจากมีการจัดท าแนวทางระดับชาติเรื่องการ
ก าจัดโรคซิฟิลิสแต่ก าเนิดในประเทศไทย พ.ศ. 2558 จากการเก็บข้อมูลของหญิงต้ังครรภ์และเด็กท่ีป่วยเป็น
ซิฟิลิสพบว่า ประเทศไทยผ่านเกณฑ์ตัวขี้วัดท่ีส าคัญขององค์การอนามัยโลก ได้แก่ อัตราการเกิดซิฟิลิสแต่
ก าเนิด ร้อยละของการตรวจคัดกรองซิฟิลิสในหญิงต้ังครรภ์ ความชุกของซิฟิลิสในหญิงต้ังครรภ์ ร้อยละของ
หญิงต้ังครรภ์และคู่ท่ีได้รับการรักษาซิฟิลิส อย่างไรก็ตามพบว่า ร้อยละของผู้ป่วยเด็กท่ีได้รับการวินิจฉัยซิฟิลิส
ยังต่ ากว่าเป้าหมาย เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลของหญิงต้ังครรภ์และเด็กท่ีได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานครกับข้อมูลผู้ป่วยของท้ังประเทศพบว่า ความชุกของหญิงต้ังครรภ์ท่ีป่วยเป็นซิฟิลิสและทารกท่ี
ได้รับการวินิจฉัยซิฟิลิสแต่ก าเนิดสูงกว่าของประเทศ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเกิดจากการรายงานหญิง
ต้ังครรภ์ติดเช้ือซิฟิลิสท่ีมาฝากครรภ์หลายแห่งซ้ าซ้อน และทารกท่ีเกิดจากมารดาติดเช้ือซิฟิลิสได้รับการ
วินิจฉัยซิฟิลิสแต่ก าเนิดมากกว่าความเป็นจริงจากผู้วินิจฉัยท่ีไม่เข้าใจค านิยามของโรคอย่างชัดเจน แนว
ทางการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยการปฏิบัติตามแนวทางระดับชาติเรื่องการก าจัดโรคซิฟิลิสแต่
ก าเนิดในประเทศไทย พ.ศ. 2558 แผนยุทธศาสตร์ยุติปัญหาเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2560-2573 และยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564  
  
  ส าหรับแนวทางการคัดกรองซิฟิลิสในหญิงต้ังครรภ์ของประเทศไทยเริ่มต้นจากการซักประวัติ 
ตรวจร่างกาย ตรวจเลือดของหญิงต้ังครรภ์และคู่โดยมีการตรวจ 2 วิธี ได้แก่  
  1. VDRL/RPR มีข้อดีคือ ท าได้ง่าย การแปลผลไม่ซับซ้อนยุ่งยากแต่อาจให้ผลลบกรณีหญิง
ต้ังครรภ์เป็นซิฟิลิสระยะแฝง  
  2. Syphilis TP มีข้อดีคือ สะดวกในการคัดกรองส าหรับสถานพยาบาลท่ีมีจ านวนผู้รับบริการ
สูง สามารถตรวจซิฟิลิสระยะแฝงได้ แต่การแปลผลมีความซับซ้อน  
  การตรวจคัดกรองซิฟิลิสให้ตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนคลอดไม่เกิน 4 สัปดาห์ เพื่อสามารถ
ให้การดูแลรักษาหญิงต้ังครรภ์ติดเช้ือได้ทันเวลา 
 
ความชุก ปัญหาและแนวทางในการด าเนินงานเพื่อปอ้งกันและควบคุมซิฟิลิสในเมืองใหญ่ 
  ความชุกของซิฟิลิสในเมืองใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี การควบคุมโรคท่ีมีประสิทธิภาพเริ่ม
จากการค้นหากลุ่มเป้าหมายท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการแพร่กระจายเช้ือ ได้แก่ ชายรักชาย (men who have 
sex with men: MSM) ในไต้หวันและประเทศไทย กลุ่มหญิงค้าบริการทางเพศในประเทศญี่ปุ่น บุคคลข้ามเพศ  
 
  การติดเช้ือซิฟิลิสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ มีความสัมพันธ์กับการติดเช่ือเอชไอวี 
การด าเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคจึงเป็นในแนวทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม พบว่ามีปัจจัยส าคัญท่ีท าให้
อัตราการเกิดซิฟิลิสในกลุ่มเส่ียงเพิ่มขึ้นโดยไม่ไปในทิศทางเดียวกับอัตราการติดเช้ือเอชไอวี ได้แก่  



  1. การป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีหลังการสัมผัสโดยการรับประทานยาต้านไวรัส (Pre-
exposure prophylaxis: PrEP) โดยหลักการการใช้ PrEP เพื่อป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีจะมีประสิทธิภาพ
สูงสุดหากใช้ร่วมกันการใช้ถุงยางอนามัย แต่ในทางปฏิบัติพบว่ากลุ่มเส่ียงโดยเฉพาะกลุ่มชายรักชายมักใช้ 
PrEP เพียงอย่างเดียวท าให้อัตราการติดเช้ือซิฟิลิสมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าการติดเช้ือเอชไอวี  
  2. การใช้ยาเสพติดเพื่อกระตุ้นในการมีเพศสัมพันธ์ (Chemical Sex: Chemsex) เป็นท่ีนิยม
ในกลุ่มชายรักชายของหลายประเทศ มักอยู่ในรูปแบบของยารับประทาน ในไต้หวันมีการใช้ SLAM 
ประกอบด้วย Methamphetamine ชนิดฉีด ผู้ใช้ Chemsex จะสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์กับการไม่ใช้
ถุงยางอนามัยท าให้อัตราการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น  
 
  มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของซิฟิลิสและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยหน่วยงานของรัฐ เช่น การให้ความรู้การมีเพศสัมพันธ์
อย่างปลอดภัย (Safer Sex Education) ท้ังในภาคประชาสังคมและผ่านทางผู้เช่ียวชาญในระดับพื้นฐานและ
ระดับพิเศษ การจัดท าส่ือท่ีใช้ภาษาท่ีเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย การสร้างความตระหนักให้แก่ภาคประชาสังคม 
การรณรงค์ให้มีการใช้ถุงยางอนามัยโดยให้ประชากรกลุ่มเส่ียงสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย การคัดกรองตรวจวินิจฉัยโรค การให้ค าปรึกษา และการให้บริการติดตามรักษาท่ีเป็นมิตรต่อ
ผู้รับบริการ (User Friendly Strategies) โดยไม่คิดค่าบริการ การเข้าถึงประชากรกลุ่มเส่ียงผ่านทาง
แอปพลิเคช่ัน ทาง website องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร (NGOs)  
 
  การให้การวินิจฉัยและเริ่มการรักษาอย่างรวดเร็วเป็นปัจจัยส าคัญในการควบคุมการ
แพร่กระจายโรคระบบเฝ้าระวังท่ีครอบคลุม มีมาตรฐาน นอกจากท าให้เกิดความรวดเร็วในการควบคุมโรคแล้ว
ยังมีส่วนส าคัญในการวางแนวทางในการควบคุมการระบาดของโรค  
 
 

------------------------------------------  
  



สถานการณ์การควบคุมการติดเชื้อ HIV ในกรุงเทพมหานคร 
โดย พญ. อรพิน เลิศวรรณวิทย์ 

โรงพยาบาลกลาง  
 
  ในป ีค.ศ. 2015 ท่ัวโลกมีผู้ป่วยท่ีติดเช้ือ HIV จ านวนประมาณ 35 ล้านคน และมีแนวโน้มจะ
มีปริมาณท่ีสูงมากขึ้น โดยในป ีค.ศ. 2014 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มีการลงนามร่วมมือกันในการยุติ
ปัญหา AIDS โดยมีมาตรการเร่งด่วนในการด าเนินงาน (Fast-track Cities) มีเมืองท่ีเข้าร่วมจ านวน 27 เมือง 
ซึ่งกรงุเทพมหานครได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย ในปี ค.ศ. 2015 ประเทศไทยจัดเป็นประเทศท่ีติดอยู่ใน 20 
ประเทศแรกที่มีประชากรติดเช้ือ HIV มากท่ีสุด ซึ่งจากเป้าหมายของการด าเนินการแบบเร่งด่วนนี้ คาดว่าจะมี
ประชากรท่ีติดเช้ือ HIV ใหม่ลดลงในปี ค.ศ. 2030 จากมาตรการเดิมจ านวน 1,600 คน เป็น 300 คน 
 
  อุบัติการณ์ของการติดเช้ือ HIV รายใหม่ในประเทศไทยพบในกลุ่มชายรักชายเป็นส่วนใหญ่ 
และในกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีอายุน้อยกว่า 25 ปี ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีแผนนโยบายระยะยาวในการยุตปิัญหา 
HIV  โดยมีการออกมาตรการระยะยาว ค.ศ. 2017-2030 (พ.ศ. 2560-2573) โดยมีการมุ่งให้เกิดมาตรการท่ีให้
เห็นผลอย่างรวดเร็วและยั่งยืน และมุ่งท างานเชิงรุกให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การเช่ือมโยงกับคลินิกอื่น 
เช่น คลินิกโรคติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์ ตับอักเสบ วัณโรค ท่ีมีผู้ป่วยท่ีมีความเส่ียงของโรคท่ีจะเกิดร่วมกับ HIV 
นอกจากนี้ ยังมีการออกไปคัดกรองโรคติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์ในพื้นท่ีท่ีมีกลุ่มเส่ียง ได้แก่ กลุ่มชายรักชาย 
พนักงานขายบริการ มีการต้ังคลินิกให้บริการกลุ่มชายรักชาย มีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ใน
การเข้าถึงประชากรท่ีมีอายุน้อย ท้ังนี้ กรุงเทพมหานครมีโครงการท่ีด าเนินการใหม ่2 โครงการ ดังนี้  
  1. PrEP ได้แก่ การให้ยาป้องกันการติดเช้ือ HIV ล่วงหน้าในกลุ่มเส่ียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยใน
โครงการจ านวน 235 คน โดยเป็นกลุ่มชายรักชายร้อยละ 56 คู่ผลเลือดต่างร้อยละ 16 ปัจจุบันอยู่ในช่วงการ
ด าเนินงานและติดตาม 
  2. The same day ART ได้แก่ การให้ยาต้านไวรัสเร็วภายในวันเดียวกับท่ีตรวจรักษาหรือ
อย่างน้อยภายในหนึ่งสัปดาห์ เพื่อลดความยุ่งยากในการเริ่มยาเพื่อท าให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้ดีมากขึ้น ซึ่ง
หลังจากด าเนินการแล้ว จ านวนวันท่ีเริ่มยาหลังได้รับการวินิจฉัยปรับปรุงดีขึ้นจากประมาณค่าเฉล่ีย 30 วัน 
เมื่อปี ค.ศ. 2017 เป็น 7.5 วันในปลายปี ค.ศ. 2018 ปัจจุบันอยู่ในช่วงการด าเนินงานและติดตาม 
 
สถานการณ์ HIV ในประเทศฟิลปิปินส ์
  อุบัติการณ์ผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยประมาณ 51,409 คน นับต้ังแต่ปี ค.ศ. 1984-2018 อายุ
อยู่ในช่วงระหว่าง 25-34 ปี จ านวนร้อยละ 51 และมีผู้ป่วยประมาณร้อยละ 10 ท่ีอยู่ในระยะท้าย ผู้ป่วยท่ีติด
เช้ือส่วนใหญ่พบในชายรักชายร้อยละ 84   
  มาตรการท่ีด าเนินการในประเทศฟิลิปปินส์ ได้แก่ การตรวจ HIV ฟรีในชุมชน ร่วมกับการ
ส่งเสริมการใช้ถุงยาง การให้ความรู้ร่วมกับชุมชนในการลดการตีตรา มีการท าแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย 
HIV/AIDS/STI การวางมาตรการในการป้องกันการติดเช้ือจากแม่สู่ลูก  
 
สถานการณ์การป้องกัน HIV ในกรุงโซล 
  ยอดสะสมของผู้ป่วย HIV ในสาธารณรัฐเกาหลีประมาณ 13,721 คน และในกรุงโซล
ประมาณ 4,592 คน ในป ีค.ศ. 2016 ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาครั้งแรก CD4 จะอยู่ในช่วงน้อยกว่า 



200 และส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-40 ปี เป็นผู้ชายร้อยละ 93 โดยมาตรการในการป้องกันของกรงุ
โซลมีดังนี้  
  1. HIV rapid testing pilot program (2014) เนื่องจากเดิมการวินิจฉัย HIV ในกรุงโซลเอง
ต้องท าในโรงพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยมาพบแพทย์เมื่อภูมิคุ้มกันค่อนข้างต่ า และจากการส ารวจพบว่าผู้ป่วย
ไม่ต้องการเปิดเผยช่ือเวลาเข้ารับการตรวจ จึงมีการท าโครงการในสถานีอนามัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเจาะ
เลือดและไม่เปิดเผยช่ือ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่ามีผู้ป่วยเข้ามาเจาะเลือดมากขึ้นกว่าเดิม 9 เท่า และ
จ านวนของผู้ป่วยท่ีพบ HIV positive พบมากขึ้น 6 เท่าเมื่อเทียบกับของเดิม และมีความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการร้อยละ 90.3   
  2. Public financial support for HIV treatment สนับสนุนเงินในการรักษาจากส่วนกลาง  
  3. Human right education program to prevent HIV/AIDS discrimination มีการให้
ความรู้ในโรงพยาบาลเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย การลดการตีตรา และการรักษา   
 
มาตรการในการควบคุม AIDS ในเมืองไทเป  
  เมืองไทเปมีการเพิ่มขึ้นของการติดเช้ือ HIV ในกลุ่มชายรักชาย โดยในปี ค.ศ. 2016 พบ
ประมาณร้อยละ 89.7 และมีการเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยอายุน้อยซึ่งมีความสัมพันธ์กับการใช้ยาเสพติดท่ีเพิ่มมากขึ้น 
โดยในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีโอกาสมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันมากขึ้นหลังใช้ยา มีข้อมูลการส่ังซื้อยาได้ง่ายข้ึนทาง 
Internet รวมถึงมีโปรแกรมท่ีสามารถนัดหมายในกลุ่มชายรักชายซึ่งมีการขายยาทางโปรแกรมร่วมด้วย 
ปัจจุบันมีการใช้ CHEMSEX และ SLAM ซึ่งเป็นยาเสพติดท่ีใช้ส าหรับก่อนมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายรักชายและ
มีโอกาสติดได้ง่าย  
  นอกจากนี้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ ซิฟิลิส และโรคติดต่อทางเดินอาหารท่ีเกิดจาก
การมเีพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก พบมากขึ้น ได้แก่ โรคตับอักเสบเอ shigellosis เป็นต้น มีข้อมูลการระบาด
ของไวรัสตับอักเสบเอในกลุ่มชายรักชาย รัฐบาลจึงออกนโยบายให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอฟรี อีกท้ังยัง
มีข้อมูลการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบซีร่วมกับ HIV ร้อยละ 25 มีรายงานการติดเช้ือ shigellosis ในกลุ่มผู้ป่วย 
HIV จ านวน 8 ราย  
  ในปี ค.ศ. 2018 อุบัติการณ์การติดเช้ือใหม่มีแนวโน้มลดลง ปัจจุบันผู้ป่วย HIV ในไต้หวัน
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น HIV ร้อยละ 74 และได้รับยาต้านไวรัสร้อยละ 91 และผู้ป่วยท่ีได้รับยามีระดับไวรัสท่ี
กดได้ร้อยละ 95 ซึ่งในปัจจุบัน เมืองไทเปเข้าร่วม Fast-track Cities ร่วมกับองค์การอนามัยโลกเพื่อมุ่งเน้นใน
การยุติปัญหา AIDS อย่างเร่งด่วน โดยเมืองไทเปมีโครงการด าเนินงาน ดังนี้  
  1. On-demand PrEP ให้บริการผู้ป่วยชายรักชาย อยู่ในช่วงติดตามข้อมูล  
  2. MSM meth-chemsex mental health treatment project ให้ค าปรึกษาทาง
สุขภาพจิตในผู้ป่วยท่ีติดเช้ือ HIV พบว่าในกลุ่มนี้ปริมาณไวรัสสามารถกดได้ดีขึ้นร้อยละ 94.45   
 
มาตรการในการควบคุม AIDS ในกรุงโตเกียว  
  ข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่ของประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 2017 มีจ านวน 1,400 ราย โดยพบใน
กรุงโตเกียวประมาณ 500 ราย พบมากในผู้ป่วยชายรักชาย และพบในผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ และมีแนวโน้มการ
เพิ่มขึ้นในผู้ชายชาวต่างชาติมากขึ้น อายุท่ีพบโดยรวมส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี ประมาณร้อยละ 35 
แต่มีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นในกลุ่มอายุท่ีมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีพบการรายงานผู้ป่วยซิฟิลิสท่ีมากขึ้น ในปัจจุบัน
กรุงโตเกียวมีแนวทางด าเนินการ ดังนี ้



  1. ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการติดเช้ือ HIV ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโปสเตอร์
ตามท่ีสาธารณะและนิตยสาร ปรับปรุงคุณภาพของการตรวจเลือด จัดงานรณรงค์ผ่านทาง Internet ให้ความรู้
กับเยาวชนรวมถึงพนักงานบริษัทให้เข้าใจโรคมากขึ้น  
  2. ป้องกันการแพร่กระจายของการติดเช้ือ ได้แก่ มีการตรวจเลือดฟรีโดยไม่ต้องระบุช่ือตาม
สถานีอนามัยและโรงพยาบาล มีการท าส่ือประชาสัมพันธ์ในกลุ่มชายรักชาย 
  3. ให้บริการการรักษาผู้ป่วยท่ีติดเช้ือ โดยมีการประสานร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลใน
การส่งต่อการรักษา นอกจากนี้ยังมีบริการให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจและสังคม  
 
นอกจากนี้ กรุงโตเกียวมีแนวทางการพฒันา ดังนี้  
  1. รณรงค์ในรูปแบบใหม่ให้เข้าถึงกลุ่มเส่ียงมากขึ้น เช่น ท างานกับ NGO ในการออกแบบ
การประชาสัมพันธ์ในกลุ่มชายรักชาย มีการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่ายเพื่อเข้าถึงชาวต่างชาติในการตรวจเลือด 
มีการท า Website ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์เพื่อเข้าถึงวัยรุ่น  
  2. ปรับปรุงการเข้าถึงบริการการตรวจเลือด มีการตรวจเลือดเพื่อหาโรค HIV และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ฟรี  
  3. จัดบริการการดูแลระยะยาวในผู้ป่วยท่ีมีแนวโน้มอายุมากขึ้น มีการส่งเสริมให้มีการล้างไต
ทางเส้นเลือดในผู้ป่วยท่ีไตวายท่ีติดเช้ือ HIV ร่วมด้วย  
 
สรุปสถานการณ์โดยรวมและแนวทางการวางแผนเพือ่ลดจ านวนผู้ป่วย HIV ของเมืองที่เข้าร่วมประชุม  
  ปัจจุบันมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น เช่น โรคซิฟิลิส ซึ่ง
แสดงถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน ส่วนแนวโนม้ผู้ติดเช้ือรายใหม่ในปัจจุบันพบมากในกลุ่มชายรักชาย ซึ่งมี
การใช้ยาเสพติดในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้มากขึ้น ท้ังยังพบในผู้ป่วยอายุน้อย เพราะฉะนั้นแนวทางการด าเนินงาน
เพื่อลดจ านวนผู้ติดเช้ือรายใหม่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงในกลุ่มเส่ียงในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
นอกจากนี้การส่งเสริมให้มีการเจาะเลือดท่ีสะดวกและได้ผลเร็ว รวมถึงเก็บเป็นความลับ ไม่เสียค่าใช้จ่าย มี
ศูนย์บริการตามพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ีเข้าถึงได้ง่าย จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้ท่ีติดเช้ือรู้สถานะตนเองเพื่อให้
เข้ามาสู่การรักษาและลดการแพร่กระจายของเช้ือ อีกท้ังการให้ยาป้องกันแบบล่วงหน้าในกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูง
ก็จะเป็นมาตรการเสริมในการลดปริมาณผู้ป่วยรายใหม่ลงได้  
 
 

------------------------------------------ 
  



วัณโรค (Tuberculosis: TB) 
โดย นพ. ฐิติสันต์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๘ 
 
การน าเสนอจากกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น (Tokyo Metropolitan Government, Japan) 
  แม้ว่าสถานการณ์ของวัณโรคท้ังจ านวนผู้ป่วยและอุบัติการณ์ของวัณโรคของประเทศญี่ปุ่นมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีจ านวนประชากร 13,742,906 คน (ปี 2017) มี
อัตราอุบัติการณ์ของวัณโรคอยู่ท่ี 16.1 ต่อหนึ่งแสนประชากร เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในญี่ปุ่นแล้วสูงเป็น
อันดับท่ี 3 ของประเทศ และสูงกว่าอัตราอุบัติการณ์ของวัณโรคของญี่ปุ่นซึ่งอยู่ท่ี 13.3 ต่อหนึ่งแสนประชากร 
นอกจากนี้ อัตราการเสียชีวิต (mortality rate) จากวัณโรคมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเทียบจากปี 2015 โดยในป ี
2017 mortality rate ของกรุงโตเกียวอยู่ท่ี 1.8 ต่อหนึ่งแสนประชากร เท่ากับของประเทศญี่ปุ่น ส่วน
สถานการณ์ของวัณโรคด้ือยาต้ังแต่ช่วงปี 2009-2017 มีร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคด้ือยาอยู่ท่ี 0.5-1.5 ของผู้ป่วย
วัณโรคท้ังหมด ซึ่งโดยรวมไม่เปล่ียนแปลง       
  มาตรการการตรวจค้นหาวัณโรคของกรุงโตเกียว มี 3 ส่วน ประกอบด้วย 
  1. การตรวจสุขภาพ (Health Check-up)  
      มีกฎหมายบังคับให้ประชากรกลุ่มท่ีมีความ เส่ียงสูง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ประกอบอาชีพครู 
แพทย์ พยาบาล ผู้ท่ีท างานในสถานดูแลเด็กและผู้สูงอายุ พนักงานบริษัทท่ีอายุมากกว่า 40 ปี ฯลฯ ต้องตรวจ
เอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง  
  2. การค้นหาผู้ป่วยจากผู้สัมผัสโรค (Contact Investigation) 
      ผู้ท่ีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค โดยเฉพาะกับผู้ป่วยวัณโรคท่ีมีผลเสมหะเป็นบวกทุกราย 
ได้รับการตรวจค้นหาวัณโรคโดยการตรวจเอกซเรย์ปอดและ IGRA 
  3. การปรึกษาแพทย์ 
      ผู้ท่ีมีอาการทางระบบหายใจ เช่น ไอมากกว่า 2 สัปดาห์ จะได้รับการส่งต่อ เพื่อปรึกษา
แพทย์ โดยระบบประกันสุขภาพครอบคลุมค่าใช้จ่ายท้ังหมด  
 
  ซึ่งจากท้ัง 3 มาตรการนี้ ในป ี2017 พบจ านวนผู้ป่วยวัณโรคท้ังหมด 1,775 ราย โดย 948 
รายมีผลเสมหะเป็นลบ ซึ่งท าให้การตรวจเอกซเรย์ปอดเป็นมาตรการตรวจค้นหาผู้ป่วยวัณโรคท่ีมีประสิทธิภาพ
ด้านการรักษาวัณโรค กระบวนการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ประกอบด้วย  
  1. การตรวจเพื่อวินิจฉัย จะท าการตรวจท่ี Public Health Center คลินิก หรือโรงพยาบาล
ท่ัวไป โดยการตรวจเสมหะและการตรวจเอกซเรย์ปอด  
  2. การรักษา แบ่งเป็น  
 2.1  กลุ่มผู้ป่วยท่ีมีผลเสมหะเป็นบวกทุกราย ต้องได้รับการรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาลและจะสามารถ ออกจากโรงพยาบาลได้ต่อเมื่อผลเสมหะเป็นลบ และให้ผู้ป่วยไปรับยา และมีการ
ติดตามการรักษาต่อท่ี Public Health Center  
 2.2 กลุ่มผู้ป่วยท่ีมีผลเสมหะเป็นลบและกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคนอกปอด ทางโรงพยาบาล จะ
เป็นผู้ส่ังการรักษาท้ังหมดแต่ให้ผู้ป่วยไปรับยาและมี การติดตามการรักษาต่อท่ี Public Health Center  
  3. การดูแลติดตามการรักษาต่อเนื่อง ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลโดยใช้กระบวนการ 
DOTS (Directly Observed Therapy Short course) ซึ่ง Public Health Center จะเป็นผู้ดูแลก ากับหลัก



จนจบการรักษา แล้วส่งกลับไปยังโรงพยาบาลท่ีเป็นผู้เริ่มส่ังการรักษา สถานท่ีท่ีท า DOTS นั้น นอกจากจะท า
ท่ี Public Health Center แล้ว ก็สามารถท าท่ีบ้าน ร้านขายยา ท่ีท างาน เป็นต้น โดยมี Public Health 
Center จะเป็นผู้ดูแลก ากับ  
 
  ด้านการควบคุมวัณโรค ทางกรุงโตเกียวได้จัดให้มีการด าเนินการตามโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งเน้น 
ในกลุ่มประชากรเป้าหมายหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุ (โดยเฉพาะอายุมากกว่า 80 ปี) ผู้ท่ีมีปัญหาทางเศรษ
ฐานะ และผู้ท่ีเกิดในต่างประเทศ (Foreign-born) โดยมี 
  1. การตรวจค้นหาและดูแลรักษาวัณโรคในโรงพยาบาลจิตเวชและสถานดูแลผู้สูงอายุ 
 1.1 การตรวจเอกซเรย์ปอด ท าเป็น outreach CXR screening ปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย  
 1.2 การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท า DOTS ส าหรับผู้ดูแลโดย Health Care Center 
 1.3 DOTS ท าโดยครอบครัวของผู้ป่วย outreach care-workers เจ้าหน้าท่ีของสถานดูแล 
  2. การจัดโปรแกรมควบคุมวัณโรคท่ีชุมชน “Sanya” ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีคนไร้ท่ีพักพิงมารวมตัว
และอาศัยอยู่หนาแน่น 
 2.1 คนท่ีเป็นแรงงานในย่านนี้ หากมีอาการสงสัยวัณโรค สามารถพบแพทย์เพื่อตรวจ
รักษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
 2.2 หากแพทย์สงสัยวัณโรค ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจเอกซเรย์ปอดและตรวจเสมหะ  
 2.3 การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท า DOTS ส าหรับผู้ดูแลโดย Health Care Center 
 2.4 DOTS ท าโดยครอบครัวของผู้ป่วย outreach care-workers เจ้าหน้าท่ีของสถานดูแล 
  3. การจัดระบบสนับสนุน DOTS ส าหรับชาวต่างชาติ 
  4. การตรวจคัดกรองวัณโรคส าหรับนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น  
 
การน าเสนอจากเมืองไทเป ไต้หวัน (Taipei City Government, Taiwan) 
  ไต้หวันได้มีแผนขับเคล่ือน 10 ปีส าหรับวัณโรค เริ่มเม่ือปี 2006 ซึ่งอัตราอุบัติการณ์ของวัณ
โรคของไต้หวันและเมืองไทเปมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงจาก 72.5 เป็น 41.4 ต่อแสนประชากร 
และ 52.9 เป็น 29.6 ต่อแสนประชากร (เปรียบเทียบระหว่างปี 2006 กับปี 2017) ซึ่งแผนขับเคล่ือน 10 ปี
ส าหรับวัณโรค แบ่งเป็น 3 ส่วน  
  1. ผู้ป่วยวัณโรค  
 1.1 DOTS ส าหรับผู้ป่วยเสมหะบวก เริ่มปี 2006  
 1.2 การจัดทีมบุคลากรดูแลผู้ป่วยวัณโรคด้ือยา (MDR Medical care team) เริ่มปี 2007  
 1.3 DOTS ส าหรับผู้ป่วยวัณโรคทุกราย เริ่มปี 2009  
  2. ผู้สัมผัสวัณโรค  
 2.1  การรักษาภาวะติดเช้ือวัณโรคแฝงส าหรับผู้ท่ีมีภาวะติดเช้ือวัณโรคแฝงอายุ ไม่เกิน 
13 ปี เริ่มป ี2008   
 2.2 การรักษาภาวะติดเช้ือวัณโรคแฝงส าหรับผู้ท่ีมีภาวะติดเช้ือวัณโรคแฝงอายุ ไม่เกิน 
25 ปี เริ่มป ี2012 
 2.3 เมืองไทเป ใช้ Video DOTS (VDOTS) เริ่มปี 2013 



 2.4 การรักษาภาวะติดเช้ือวัณโรคแฝงส าหรับผู้ท่ีมีภาวะติดเช้ือวัณโรคแฝงทุกช่วงอายุ 
เริ่มป ี2016   
 2.5 การตรวจภาวะติดเช้ือวัณโรคแฝง โดยใช้ IGRA และใช้สูตรยา 3HP ในการรักษา
ภาวะติดเช้ือวัณโรคแฝง เริ่มปี 2016  
  3. ประชากรกลุ่มเส่ียงสูง 
 3.1 การท าคัดกรองแบบ active screening ในพื้นท่ีชุมชนเก่าหรือชุมชนพื้นเมือง เริ่มป ี2011  
 3.2 การจัดโปรแกรมป้องกันวัณโรคส าหรับประชากรกลุ่มเส่ียงสูง เริ่มปี 2017  

i. ประชากรในพื้นท่ีชุมชนเก่าหรือชุมชนพื้นเมือง ท่ีมีอุบัติการณ์ ของวัณโรคสูง
กว่า 100 ต่อแสนประชากร 

ii. ผู้ท่ีบ าบัดยาเสพติดและผู้ป่วยติดเช้ือ HIV 
iii. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังท่ีได้รับการล้างไต, ผู้ป่วยท่ีได้รับ TNF- inhibitor และ

ผู้ป่วยท่ีได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ 
iv. ผู้ป่วยเบาหวานอายุมากกว่า 45 ปี ท่ีมีระดับน้ าตาลสะสม (HbA1c) มากกว่า 9% 

 
การน าเสนอจากกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (Seoul, Republic of Korea) 
  สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้ใช้แผนควบคุมวัณโรค (1st National TB Control Plan, 
2013-2017) โดยมีเป้าหมายคือ ลดอุบัติการณ์ของวัณโรคลง ร้อยละ 50 ภายในป ี2020 ซึ่งมียุทธศาสตร์ 3 
ด้าน ประกอบด้วย  
  1. Early detection of TB patients 
 1.1 ขยายขอบเขตการคัดกรองในกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูง  
 1.2 การเพิ่มความเข้มแข็งของการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของวัณโรค 
 1.3 การป้องกันวัณโรคในกลุ่มชาวต่างชาติ 
  2. Comprehensive TB patient management 
 2.1 การจัดระบบการรักษาผู้ป่วยวัณโรค รวมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนทางสังคม 
 2.2 การดูแลอย่างเข้มข้นส าหรับผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่กระจาย 
 2.3 การเพิ่มความเข้มแข็งของการรักษาภาวะติดเช้ือวัณโรคแฝง (LTBI treatment) 
  3. Enhancement of the infrastructure for TB control 
 3.1 ปรับปรุงระบบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.2 เพิ่มการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวัณโรค และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
 3.3 เพิ่มศักยภาพการจัดการระบบข้อมูล 
 
  ในส่วนท่ีทางกรุงโซล ได้มีแผนด าเนินการในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ได้แก่  
  1. การดูแลจัดการอย่างเข้มข้นส าหรับประชากรกลุ่มเส่ียงสูง ได้แก่ ผู้ไร้ท่ีพักพิง และผู้อยู่
อาศัยในชุมชนแออัด  
  2. การควบคุมวัณโรคในผู้สูงอายุ 
  3. การควบคุมวัณโรคในสถานท่ีท่ีมีคนมารวมตัวกันหนาแน่น เช่น โรงเรียน ห้าง สรรพสินค้า 
  4. การจัดการกับผู้ป่วยวัณโรคด้ือยา MDR/RR-TB  



  5. การจัดต้ังศูนย์เฉพาะทางวัณโรคในการดูแลผู้ป่วย 
  ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนควบคุมวัณโรค พบว่า อัตราอุบัติการณ์ของวัณโรค
ลดลงเป็น 70 ต่อแสนประชากร (ปี 2017) โดยมีอัตราความส าเร็จในการรักษาอยู่ท่ี 84% นอกจากนี้ อัตรา
การเสียชีวิตจากวัณโรคลดลงเป็น 4.9 ต่อแสนประชากร ซึ่งในผู้ป่วยสูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไป มี
แนวโน้มเสียชีวิตจากวัณโรคสูงกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ ชัดเจน  
 
การน าเสนอจากกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (Bangkok Metropolitan Administration, Thailand) 
  จากข้อมูลจ านวนประชากรของกรุงเทพมหานครในปี 2016 มีจ านวน 8,305,218 คน เมื่อน า
อัตราอุบัติการณ์ของวัณโรคของประเทศไทย ปี 2016 ซึ่งเท่ากับ 172 ต่อแสนประชากร พบว่าจ านวนผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่ท่ีคาดการณ์จะมีจ านวน 14,284 ราย/ปี แต่เมื่อมาดูข้อมูลท่ีได้รับรายงานของกรุงเทพมหานคร 
พบว่าในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา มีรายงานอยู่ท่ี 11,000 ราย/ปี มาตลอด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการรายงานจ านวน
ผู้ป่วยน่าจะต่ ากว่าความเป็นจริงโดยมีสาเหตุคือ ในกรุงเทพมหานครมีหน่วยงาน/สถานพยาบาลท่ีดูแลผู้ป่วย
วัณโรคจ านวนมาก มีหลายสังกัด ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชนดูแลผู้ป่วยร้อยละ 43.56 ของผู้ป่วยวัณโรคท้ังหมด 
สถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครดูแลผู้ป่วยวัณโรคร้อยละ 19.16 สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขดูแลผู้ป่วยร้อยละ 15 ส่วนสถาบันการแพทย์ต่าง ๆ ดูแลผู้ป่วยร้อยละ 10.61 เป็นต้น ซึ่งอัตรา
ความส าเร็จของการรักษาของทุกสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานครอยู่ท่ีร้อยละ 79.54 เทียบกับอัตรา
ความส าเร็จของการรักษาของสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร (ศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย
และโรงพยาบาล ส านักการแพทย์) อยู่ท่ีร้อยละ 89.76 ซึ่งปัจจัยท่ีท าให้สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครมี
อัตราความส าเร็จของการรักษาสูงกว่า เนื่องจากการจัดระบบควบคุมก ากับติดตามการรักษาผู้ป่วยอย่างเข้มข้น 
รวมทั้งระบบการค้นหาผู้ป่วย ได้แก่  
  1. ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายของส านักอนามัย ได้รับการท า DOTS โดย  
 1.1 เจ้าหน้าท่ี/พยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุข ท าท่ีศูนย์บริการสาธารณสุข บ้าน
ของผู้ป่วยในชุมชน (การเยี่ยมบ้าน)  
 1.2 อาสาสมัครสาธารณสุข ท่ีบ้านของผู้ป่วยในชุมชน  
 1.3 ครอบครัวของผู้ป่วย 
 1.4 การท า Video DOTS ของผู้ป่วยส่งถึงเจ้าหน้าท่ี/พยาบาลของศูนย์บริการ สาธารณสุข 
  2. ส านักอนามัยจัดต้ังศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคของส านักอนามัย เพื่อท าหน้าท่ีในการ
อ านวยความสะดวกแก่สถานพยาบาลและผู้ป่วยในการรับ-ส่งต่อข้อมูลการรักษาวัณโรค เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถ
ได้รับการรักษาวัณโรคในสถานพยาบาลท่ีสะดวก ในการเดินทาง ไม่มีปัญหาค่าใช้จ่าย ได้รับการรักษาครบถ้วน
และต่อเนื่อง ลดปัญหา การขาดการรักษา นอกจากนี้ยังมีการติดตามผู้ป่วยท่ีขาดนัดหรือติดตามผลการรักษา
หรือผลตรวจต่าง ๆ ของผู้ป่วยให้กับสถานพยาบาลต้นทางเพื่อสามารถสรุปข้อมูลให้ครบถ้วน ท าให้ระบบ
รายงานดีขึ้น  
  3. การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวัณโรคในชุมชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัด
กิจกรรม World TB Day ซึ่งมีการตรวจคัดกรองวัณโรคในผู้ขับรถ Taxi การจัดท าส่ือเผยแพร่ความรู้วัณโรค
ให้กับโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดกรุงเทพมหานครและส านักงานเขตท้ัง 50 แห่ง 
  4. การท างานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ 
 4.4 อาสาสมัครสาธารณสุข ช่วยท า active case finding โดยใช้การสอบถาม อาการท่ี
สงสัยในการคัดกรอง และส่งต่อผู้ท่ีสงสัยวัณโรคมาตรวจต่อท่ี ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึงช่วยท า DOTS 



 4.2 องค์กรภาคประชาสังคม (Civil Society Organizations, CSO) ช่วยท า active 
case finding, DOTS และการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยในการด ารงชีวิต มี 2 องค์กร ได้แก่ World Vision 
Foundation และ BE Health Association  
 4.3 เครือข่ายร้านยา โดยเภสัชกรประจ าร้านจะใช้การสอบถามอาการผู้ท่ีมาซื้อยาในกลุ่ม
รักษาอาการระบบการหายใจ หากมีอาการท่ีสงสัยวัณโรค จะส่งต่อผู้ป่วยท่ีสงสัยมาท่ีศูนย์บริการสาธารณสุข 
โดยใช้แบบฟอร์มในการส่งต่อท่ีตกลงใช้ร่วมกัน 
 

  ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้มีการริเริ่มการดูแลวัณโรคโดยใช้
มาตรการใหม่ ๆ ได้แก่  
  1. การจัดต้ังคลินิกบูรณาการระหว่างวัณโรค HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
(Integrated clinic for TB/HIV/STIs) ท่ีศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี ซึ่งเป็นคลินิกท่ีดูแลผู้ป่วยแบบ
องค์รวมและเช่ือมต่อการดูแลผู้ป่วยของโรคท้ัง 3 กลุ่ม ทุกช่วงอายุท้ังเด็กและผู้ใหญ่ ในลักษณะ One-Stop 
Service ดังรูป 
 

 
 

  2. การรักษาภาวะติดเช้ือวัณโรคแฝงส าหรับผู้ท่ีมีภาวะติดเช้ือวัณโรคแฝงอายุไม่เกิน 18 ปี 
  3. การรักษาภาวะติดเช้ือวัณโรคแฝงส าหรับผู้ป่วย HIV 
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