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ค ำนิยม
การป้องกันและควบคุมโรคจ าเป็นต้องอาศัยความรู้หลายสาขามาประยุกต์ใช้ให้การปฏิบัติงาน

สามารถด าเนินไปได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งความรู้ด้านโรคเขตร้อนเป็นหนึ่งแขนงส าคัญท่ีช่วยให้การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีสอดรับกับพื้นท่ีเขตร้อนอย่างประเทศไทย ส าหรับงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน 
(JITMM 2018) ท่ีกรมควบคุมโรคได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นปีท่ี 10 
แล้วนั้น โดยก าหนดหัวข้อในปีนี้ว่า “Innovation, Translation, and Impact in Tropical Medicine” นับได้ว่าเป็น
เวทีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบุคลากรด้านสาธารณสุข
จากท่ัวทุกมุมโลกได้มาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านโรคเขตร้อน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
ทางวิชาการร่วมกัน 

ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก Prof. Ric Price Menzies School of Health Research, Australia 
University of Oxford, UK เป็น Keynote speaker (องค์ปาฐก) บรรยายในหัวข้อ “The safe and effective 
radical cure of malaria” ซึ่งกรมควบคุมโรคโดยส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง ได้ประกาศเป้าหมายในการก าจัด
โรคมาลาเรียให้หมดไปในปี พ.ศ. 2567 นอกจากนี้ ยังมีหัวข้อวิชาการอื่น ๆ ท่ีน่าสนใจอีกมากมาย อาทิ 
โรคไข้เลือดออก การติดเชื้อหนอนพยาธิ แบคทีเรีย ระบาดวิทยา ไวรัส เชื้อรา และปรสิต รวมท้ังผลงานวิจัย
ประเภทบรรยายและประเภทโปสเตอร์มากกว่า 100 เร่ือง

ในนามของกรมควบคุมโรค นับว่ า เป็ นโอกาสท่ีดี ของบุคลากรกรมฯ ท่ี ได้ เข้ า ร่ วม
การประชุมนี้  เพราะจะได้รับทราบสถานการณ์ เทคโนโลยี วิทยาการความก้าวหน้าด้านการป้องกันควบคุมโรค
เขตร้อนจากประเทศต่าง ๆ  ท้ังยังจะเป็นแรงผลักดันให้ต้องพัฒนาผลงานวิชาการของกรมฯ ให้เป็น
ท่ียอมรับในระดับนานาชาติด้วย จึงได้มอบหมายให้ผู้เข้าร่วมประชุมของกรมฯ ต้องสรุปสาระส าคัญท่ีได้จาก
การประชุมดังกล่าว โดยมอบกองนวัตกรรมและวิจัยเป็นผู้รวบรวม เรียบเรียง จัดท าเป็นภาพรวมสาระส าคัญของ
การประชุมฯ เผยแพร่ในวงกว้าง และจัดเวทีให้ผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาต่อยอดน าไปปฏิบัติ
ให้เป็นรูปธรรม  กรมควบคุมโรคคาดว่า นักวิชาการของกรมฯ จะได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอผลงานวิชาการท้ัง
ประเภทบรรยายและโปสเตอร์มากยิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไปด้วย 

สุดท้าย ผมหวังว่า “รายงานสรุปสาระส าคัญจากการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน
ในปีพ.ศ. 2561 (JITMM2018)” ฉบับนี้ จะเป็นจุดเร่ิมท่ีมีความส าคัญ ในการท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้มาทบทวน
ตนเอง วางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ท่ีส าคัญ ในการท่ีจะน าพางานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ไปบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีตั้งใจไว้ ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดคือ สุขภาพท่ีดีของประชาชนไทย 

นำยแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข 
นำยแพทย์ทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค   

กุมภำพันธ์ 2562



กรมควบคุมโรคร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน JOINT INTERNATIONAL TROPICAL MEDICINE MEETING 
(JITMM) มาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ด้วยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ด้านโรคเขตร้อนในเวทีระดับนานาชาติ ท้ังยังเป็นโอกาสให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขทุกแขนง 
ท้ังกรมควบคุมโรค คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และหน่วยงานเครือข่าย พร้อมท้ังนักวิชาการต่างประเทศได้ร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ทางวิชาการร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักวิจัยนานาชาติและนักวิจัยภายในประเทศไทย และส่งเสริมนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลใน
การสนับสนุนให้มีการจัดประชุมนานาชาติในประเทศไทย

ส าหรับปีพ.ศ. 2561 นับเป็นอีกปีท่ีกรมควบคุมโรคให้การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติด้านโรคเขตร้อน โดยงานประชุมวิชาการฯ คร้ังนี้ถูกจัดเมื่อวันท่ี 12-14 ธันวาคม 2561 
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “Innovation, Translation, and Impact in 
Tropical Medicine” ท้ังนี้กรมควบคุมโรคได้ร่วมน าเสนอความรู้ทางวิชาการด้านโรคเขตร้อนในประเทศไทยใน 
2 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. Thai-cave flooding rescue, emergency public health response and infection control 
2. Integration of Disease Control in Prison: Experience from Thailand 

รวมท้ังสนับสนุนให้นักวิชาการในสังกัดกรมฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม และน าเสนอผลงานวิชาการท้ังใน
ประเภทบรรยาย (Oral Presentation) และโปสเตอร์ (Poster Presentation) และเพื่อเป็นการรวบรวมองค์
ความรู้ท่ีทันสมัยและทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วมประชุมฯ ในคร้ังนี้อย่างเป็น
รูปธรรม  กองนวัตกรรมและวิจัย (สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค) ร่วมกับผู้แทน
หน่วยงานสังกัดกรมฯ ท่ีเข้าร่วมประชุมจึงจัดท าสรุปสาระส าคัญท่ีได้จากการน าเสนองานวิชาการ
ด้านโรคเขตร้อนจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สรุปสาระส าคัญฯ ฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค รวมท้ังผู้ท่ีสนใจ ได้น าไปใช้ประโยชน์หรือค้นคว้า
ศึกษาต่อยอดทางวิชาการ 

กองนวัตกรรมและวิจัย และผู้แทนหน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมประชุม
กุมภำพันธ์ 2562
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Welcome Address
Dr. Sombat Thanprasertsuk

Senior Expert in Preventive Medicine, Department of Disease Control 
at JOINT INTERNATIONAL TROPICAL MEDICINE MEETING 2018

12 -14 December 2018 
at Amari Watergate, Bangkok, Thailand 

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

Distinguished guests and participants, 
Ladies and gentlemen, 

On behalf of the Department of Disease Control, Ministry of Public 
Health, Thailand, it is my honor to welcome all of you to the Joint International 
Tropical Medicine Meeting 2018.

It is well aware that over the past decades, the world has undergone 
extreme changes in terms of urbanization, human mobility, deforestation, global 
warming, and climate change.  A large volume of foreign travel and rapid population 
movements has also increased due to the availability of air and other means of 
transportation.  These factors all contribute to the greater risks of acquiring and 
spreading of tropical and communicable diseases. 

Despite our almost effort to prevent, control and minimize the spreading 
of tropical and communicable diseases, we are not able to deny that the burden still 
remains and challenges our measures and implementations, especially the disease 
prevention and control in venerable population. Therefore, in order to achieve the goal 
of ending tropical diseases, we do need to enhance the collaboration and join hand 
together in developing researches and innovations to combat against the impact of 
tropical diseases. 

Under the theme of  this year’s conference “Innovation, Translation and 
Impact in tropical medicine”, it would be our great opportunity to showcase the work 
of researchers and share best practice and experience for inventing the better 
innovation to eradicate all forms of tropical diseases.  



The Department of Disease Control has realized the burden of tropical 
diseases and its negative impact on social and economic system, therefore, we, in 
collaboration with international experts and partners,  put this issue into our 
prioritized implementation and continue our strong commitment to invest on research 
and innovation, develop policy, strategy and guidelines for a better surveillance, 
prevention and control of  diseases.  

In this special occasion, we do believe that the research findings and 
knowledge shared in this conference will lead to the improvement of health security 
and well-being of our people, this meeting is obviously contributed to further 
strengthening of the networks among us who share similar interest in the pursuance 
of the challenging tasks for the health of our people. 

Finally, I would like to express my sincere appreciation to Faculty of 
Tropical Medicine, Mahidol University and all co-hosted organizations for your great 
effort in the preparation of this meeting.  

Please allow me to take this opportunity to warmly welcome you once 
again.  I wish you all a very success on the deliberation of the meeting and a most 
pleasant stay in Thailand.

Thank you very much.     
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Oral Presentation
12 ธันวำคม 2561



The 24th Chamlong-Tranakchit
Harinasuta Lecture

The safe and effective radical cure of malaria

ประเทศท่ีมีโรคมาลาเรียเป็นโรคประจ าถิ่น 18 ประเทศได้รวมตัวกัน และตั้งเป้าหมายท่ีจะ

ก าจัดโรคมาลาเรียในแถบเอเชียแปซิฟิกให้หมดสิ้นไป ภายในปีพ.ศ. 2573 อย่างไรก็ดีเป้าหมายสูงสุดของใน

การก าจัดโรคมาลาเรียถูกคุกคามจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่กระจายของเชื้อ 

Plasmodium  falciparum ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียด้ือยาหลายขนาน รวมท้ังอัตราการติดเชื้อมาลาเรียชนิดอื่น 

ท่ีเพิ่มมากขึ้น แต่จากการรายงานของ World Malaria Report พ.ศ. 2561 พบว่าร้อยละ 90 แนวโน้ม

การเกิดโรคมาลาเรียจากเชื้อ Plasmodium falciparum ลดลง แต่กลับเป็นเชื้อ Plasmodium vivax ท่ี

ยังคงเป็นปัญหา ด้วยเชื้อมีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และหลบซ่อนอยู่ท่ีเซลล์ตับได้ ท าให้เกิดการติดเชื้อซ้ า

ในผู้ป่วย ท้ังนี้ในหลายพื้นท่ีสามารถพบเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ได้บ่อยขึ้น รวมถึงประเทศไทยด้วย

การก าจัดโรคไข้มาลาเรียในแถบเอเชียแปซิฟิกอย่างทันท่วงที จะต้องมีการขยายกิจกรรมการ

ควบคุมโรคท่ีมีการใช้งานอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และการใช้ยารักษาโรคมาลาเรียอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งการศึกษาวิจัยและพัฒนายาเพื่อรักษา Plasmodium Vivax ได้มีการด าเนินการพัฒนามา

อย่างต่อเนื่อง ด้วยค านึงถึงปัจจัยหลายๆ ด้านท้ังชนิดของยา ขนาดของยา รวมท้ังราคาจ าหน่ายออกสู่

ตลาด นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัย การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนวัตกรรมเก่ียวกับการก าจัดเชื้อ

มาลาเรียในช่วงท่ีมีการระบาด แนวทางการควบคุมโรคมาลาเรีย ขั้นตอนการรักษาท่ีจะช่วยลดความรุนแรง

ของการเกิดโรคโดยเฉพาะระยะลุกลามเข้าตับ (Hypnozoites) ซึ่งจะแสดงอาการต่อเนื่องอีกหลายสัปดาห์

หรือหลายเดือน หลังจากการติดเชื้อคร้ังแรก

01

Prof. Ric Price
Menzies School of Health Research, Darwin, Australia
University of Oxford, United Kingdom



การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไข้มาลาเรียชนิด P. vivax ข้ันหายขาดนั้น ประกอบด้วยการรักษาแบบท าลาย
ตัวอ่อนระยะชิซอนต์ (Schizont) เช่น ใช้ Chloroquine/DHA-piperaquine/Artemether-lumefanyrine และ
การ รักษาแบบท าลายตั วอ่ อนระยะฮิพ โนซอย ต์ (Hypnozoite) เ ช่ น  ใช้  Primaquine/Tafenoquine
มีการศึกษาการรักษาขั้นหายขาดโดยการใช้ยา Tafenoquine แบบ Single dose 300 มิลลิกรัมร่วมกับ 
Chloroquine  เปรียบเทียบกับการรักษาโดยใช้ยา Primaquine ร่วมกับ Chloroquine พบว่า การกลับมาเป็น
ซ้ าไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ Meta-analysis จากการให้ยา Chloroquine ในเด็กอายุต่ ากว่า 
5 ปี พบว่า การให้ปริมาณยา Chloroquine เพิ่มขึ้นทุก 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จะช่วยป้องกันการกลับเป็นซ้ า
ได้ร้อยละ 18 และการให้ยา Primaquine ร่วมด้วยสามารถลดการกลับเป็นซ้ าได้ร้อยละ 90 อย่างไรก็ดีการให้
ยา Primaquine อาจก่อให้เกิดภาวะเส่ียงต่อปัญหาเม็ดเลือดแดงแตก (Haemolysis) ในคนที่มีภาวะพร่อง
เอนไซม์ G6PD ได้ ดังนั้นจึงควรมีการตรวจคัดกรองภาวะนี้ก่อนเร่ิมให้ยา  ซึ่งในปัจจุบันมีนวัตกรรมท่ีใช้การ
ตรวจหา G6PD ท้ังแบบคุณภาพ เช่น ชุดตรวจส าเร็จรูป และแบบปริมาณ เช่น G6PD Biocensor หรือ
Spectrophotometry     

การศึกษาวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีจะท าให้เกิดการรักษาได้ในระยะสั้น เคร่ืองมือและวิธีการใหม่ ๆ 
ต้องมีการพัฒนาเพื่อหาวิธีการก าจัดโรคมาลาเรียให้หมดไป รวมท้ังควรจัดท าเป็นนโยบายไปสู่การปฏิบัติและ
ลดผลกระทบท่ีเกิดจากการเกิดโรคมาลาเรีย
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ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน

• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุม และผลการศึกษาวิจัยในแต่ละประเทศ จะช่วย
ให้สามารถเลือกใช้วิธีการรักษา เลือกยารักษาโรคมาลาเรียที่สามารถลดความรุนแรงของโรค ลด
การเสียชีวิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการก าจัดโรคมาลาเรียในแถบเอเชียแปซิฟิกให้หมดสิ้นไป
ภายในปีพ.ศ. 2573
•     เป็นข้อมูลใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ก าหนดนโยบายในการเลือกมาตรการเพื่อ
ก าจัดโรคไข้มาลาเรีย
•  หน่วยงานที่เลือกท าการรักษาแบบเดิมซึ่งให้ผู้ป่วยรับประทานยาเป็นเวลานาน ต้อง
ท าการดูแลอย่างดีในเรื่องความต่อเนื่องในการกินยาของผู้ป่วยเพื่อป้องกันการดื้อยาเพิ่มมากขึ้น 
และหากต้องให้การรักษาแบบ Short course เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยา มีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งในการดูแลผลกระทบและการหาแนวทางในการป้องกันการเกิดโรคเลือด G6PD ที่จะตามมา 
ซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อผู้ป่วยที่อาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในผู้ป่วยมาลาเรียได้

ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
•   กระทรวงสาธารณสุข ควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ Vector Control โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศต้องท า Vector Control เพื่อช่วยในการก าจัดมาลาเรียให้หมดไป แพทย์
ต้องศึกษาและเรียนรู้ในการใช้ยารักษาผู้ป่วยโรคมาลาเรียนที่ลดความเสี่ยง ความรุนแรง และการ
เสียชีวิต 
•  หน่วยงานที่จะน าแนวทางใหม่มาปฏิบัติหรือไม่ ขึ้นอยู่กับนโยบายของกรมควบคุม
โรค และรวมถึงการสร้างข้อก าหนดและแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบที่จะ
เกิดกับผู้ป่วยเป็นส าคัญ
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Universal influenza vaccine
: where are we?

Thailand’s influenza surveillance networks and response 
for pandemic influenza

ประวัติการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว โดยได้
ด าเนินการเร่งด่วนอย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งเป็นปีท่ีมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 โดย
ความร่วมมือระหว่าง US-CDC เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามและความเสี่ยงของการระบาดของไข้หวัดใหญ่
ขณะเดียวกันท่ีองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดตั้งเครือข่าย GISRS (Global Influenza Surveillance and
Response System Network) 144 ศูนย์ เป็น National Influenza center และประเทศไทยได้เข้าร่วมระบบ
Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS) ร่วมกับการใช้ epidemiology (506)
surveillance system หรือ รายงานโรค 506 (รง.506)

การเตรียมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ถูกบรรจุเข้าไปในแผนชาติ โดยการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่จะ
เก่ียวข้องกับส่วนงานของสาธารณสุขและปศุสัตว์ ส าหรับส่วนงานของสาธารณสุขนั้นมีการพัฒนาและเกิดระบบ
เฝ้าระวังโรค ซึ่งก ากับดูแลของกรมควบคุมโรคและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถานบริการสาธารณสุขท่ัว
ประเทศจะมีการรายงานผู้ป่วยในรายงาน รง . 506 โดยมีการรายงานกรณี (Case) ของไข้หวัดใหญ่ 
ระบุสายพันธุ์ และใช้ส าหรับการตัดสินใจร่วมกับการเลือกใช้สายพันธุ์วัคซีนในแต่ละปี ท้ังนี้การเฝ้าระวังโรคของ
ประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรค 84 โรค (ICD 10 Code)

งานป้องกันควบคุมโรคในส่วนของห้องปฏิบัติการ มีศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ NIC (National Influenza
Center) ท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และมีเครือข่ายเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
(DMSC) ท่ีสามารถตรวจเช็คสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ได้ท้ังหมด 14 แห่งท่ัวประเทศ โดยการใช้ Phenotypic
เป็น gold standard ส าหรับตรวจจับเชื้อด้ือยา และใช้ Genotypic ส าหรับการตรวจสายพันธุ์ เนื่องจากได้ผล
เร็วกว่า นอกจากนี้ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ NIC ยังสามารถตรวจโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง
หรือโรคซาร์ส (SARS) ด้วย ท้ังนี้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 30 แห่ง มีห้องปฏิบัติการท่ี
ให้บริการด้าน Virological Service System และมีการรายงานโรคทุกสัปดาห์ (www.Thainihnic)
ซึ่งห้องปฏิบัติการสามารถทดสอบได้ท้ัง Influ A และ B เดิมเราใช้เทคนิค HI Assay แต่ปัจจุบันเราใช้
Genotypic Assay มีการรายงาน และแชร์ข้อมูลกับ WHO /WHO Flu-net

Malinee Chittaganpitch
National Institute of Health, Department of Medical Sciences, 
Ministry of Public Health,Thailand
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การพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้เป็นวัคซีนชนิดแบบครอบจักรวาล (Universal influenza vaccines)
ท่ีสามารถป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ท้ังชนิด A และ B และมีผลในการป้องกันหลายปี ใช้ได้กับทุกเพศ ทุกวัย
รวมถึงสตรีมีครรภ์นั้นได้มีการศึกษาและทดลองอยู่หลายขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 ให้ผลดี ฉีดวัคซีนป้องกัน ท าการศึกษาในเด็กและวัยรุ่นจ านวน 1,600 คน
ขั้นตอนที่ 2 ท าการศึกษาเพื่อลดความเสี่ยง โดยใช้รูปแบบ a controlled human influenza virus

infection model/CHIVIM ซึ่งการศึกษาส่วนใหญ่ท าในประเทศสหรัฐอเมริกามีจ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 3,116 คน
พบว่า วัคซีนได้ผลมากกว่าร้อยละ 75 ป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากไวรัส Influenza ชนิด A และ B ได้หลายปี
และท่ีส าคัญใช้ได้กับทุกวัย

ขั้นตอนที่ 3 เป็นการพัฒนาเพื่อให้วัคซีนได้รับใบอนุญาต ซึ่งเป็นโปรแกรมการพัฒนาเพื่อให้ได้วัคซีนท่ี
สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ flu A/H1 A/H3 และ B virus และวัคซีนป้องกันโรคระบาดชนิดย่อย flu A/H5
A/H7 A/H2 ซึ่งจากโปรแกรมการพัฒนาท าให้มีวัคซีนท่ีได้รับใบอนุญาต 2 ตัว คือวัคซีนป้องกันโรค flu A/H1
A/H3 และ B virus และวัคซีนป้องกันโรคชนิดย่อย (Subtype)

โครงการพัฒนาวัคซีนต้องใช้เวลานานกว่า 10 ปี ทั้งยังได้วัคซีนที่มีราคาแพง นั่นเป็นเหตุผลท่ีท าให้เกิด
การพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการแบ่งต้นทุนและความเสี่ยง โดยใช้รูปแบบ CHIVIM
ซึ่งประเทศไทยมีขีดความสามารถในการศึกษา CHIVIM อยู่ในขั้นตอนท่ี 3 การทดสอบเหล่านี้ต้องปฏิบัติ
ควบคุม และด าเนินการอย่างมีจริยธรรม ท้ังนี้ประเทศไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านต่างมีบทบาทส าคัญใน
การพัฒนาวัคซีนเหล่านี้

Clinical development of universal influenza vaccines
: a current perspective
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การเฝ้าระวังโรคระยะยาวในไทย 10 ปีท่ีผ่านมา มีการระบาดของโรคในรอบปี ช่วงเดือน
มิถุนายน- กรกฏาคม สูงมาก และระบาดอีกคร้ัง ช่วงเดือนพฤศจิกายน –กุมภาพันธ์ ดังนั้นการรณรงค์ 
การให้วัคซีน ควรเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมในแต่ละปี และในอนาคต ต้องมกีารท าวิจัยด้วย มิใช่เฝ้าระวังโรค
เพียงอย่างเดียว เนื่องด้วยไวรัสมีการเปลี่ยนแปลง

Bruce L Innis
PATH, Center for Vaccine Innovation and Access, Seattle, WA, USA



โลกาภิวัตน์และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสังคมก่อให้เกิดการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ 
ผลกระทบจากการแพร่กระจายของโรค ท าให้พบผู้ป่วยจ านวนมาก ในปีพ.ศ. 2547 เกิดการระบาดใหญ่ของ
ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และต่อมาในปีพ.ศ. 2552 เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1ท่ัวโลก 
และเกิดการระบาดอย่างต่อเนื่องจากโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (เช่น H5N1 H7N9) ท้ังนี้มีการพัฒนาวัคซีน 
เพื่อหยุดการระบาดของโรค และเตรียมความพร้อมส าหรับการรับมือกับการระบาดด้วย 

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ท่ีเกิดขึ้นในคน มีชนิดย่อย (Subtype) 3 ชนิดได้แก่ A/H5 A/H7 และ
A/H9 ซึ่งไวรัสดังกล่าวเกิดการระบาดไปทั่วโลก และในปีปัจจบุันพบ H5N1 ในประเทศอิยิปต์ อย่างไรก็ดี
ส่วนใหญ่แล้วในประเทศไทยไม่มีรายงานการระบาดของโรคมาหลายปีแล้วแต่เช่นนั้นเพื่อเป็นการลดการระบาด
ของโรค จึงได้มีการพัฒนาวัคซีนป้องกันข้ึน โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดท า GAP/Global Action
plan ร่วมกับหลายๆ ประเทศ ทั้งประเทศที่ผลิตวัคซีน ประเทศก าลังพัฒนาเพื่อการวิจัย วิจัยพัฒนา และเพิ่ม
ก าลังการผลิตวัคซีน ซึ่งร่วมพัฒนามาเป็นเวลา 10 ปี โดยในปีพ.ศ. 2552 พบวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ LAIV
H1N1 ซึ่งพิสูจน์แล้วว่า ปลอดภัยและได้รับการอนุญาตจากองค์การอาหารและยาของไทย นอกจากนี้ในปี
พ.ศ. 2560 พบวัคซีนป้องกัน H7N9

ช่วงต้นๆ ประเทศไทยสั่งน าเข้าวัคซีน ปัจจุบันองค์กรเภสัชกรรม GPO สามารถผลิตวัคซีนได้ปีละ
800,000 dose ถึงเช่นนั้นก็ยังไม่เพียงพอท่ีจะใช้ในประเทศไทย จึงเกิดแผน GAP เกี่ยวกับวัคซีน การเพิ่ม
ก าลังการผลิตและการกระจายวัคซีนก่อนการระบาดไปทั่วโลก ในประเทศไทยองค์การเภสัชกรรมอนุมัติให้ใช้
วัคซีน LAIV H5N2 ซึ่งจะผลิตและเตรียมไว้ก่อนเกิดการระบาด ท้ังนี้มีการทดลองและทดสอบได้รับการอนุมัติ
ให้ใช้ภาวะฉุกเฉินในปีพ.ศ. 2558

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดย่อย A/H5 และ A/H7 ส่วนวัคซีนป้องกัน
ไวรัสชนิด A/H7N9 ผลิตได้ในปีพ.ศ. 2560 จะพบว่าเป็นโอกาสดีท่ีสามารถผลิตวัคซีนและกระจายวัคซีนเพื่อ
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนอีกในอนาคต

Influenza pandemic preparedness: vaccine research and 
development
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• ช่วงที่ เหมาะสมที่สุดในการรณรงค์ และการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 
คือช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีท าให้ทราบระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ มีเครือข่าย และ
สามารถหาข้อมูลจาก WHO Flu-net และ Thai NIC
• การศึกษาทดลองเป็นระยะเวลานาน กว่าจะได้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ชนิดครอบจักรวาล ดังนั้นช่วงการฉีดวัคซีนในแต่ละเดือน ให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องด าเนินการ
อย่างคุ้มค่า จัดเก็บวัคซีนอย่างถูกต้อง และรณณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของ
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และมารับบริการอย่างทั่วถึง
• ท าให้ทราบว่า GPO สามารถผลิตวัคซีนได้ โดยหน่วยงานสามารถจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาวิจัยที่จะทดลองวัคซีนเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในเมือง

ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
• กระทรวงสาธารณสุข ควรเพิ่มงบประมาณในการท าวิจัยเกี่ยวกับ Genomic 
Variation, Receptor binding ของไวรัส และการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเตือนภัย (Early 
Warning System) เก่ียวกับไวรัส
• ควรรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด
ใหญ่อย่างทั่วถึงช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี
• ใช้วัคซีนในการควบคุมการระบาดของโรค และบรรจุในแผนการเตรียมความพร้อม
ในภาวะฉุกเฉินต้องมีการเตรียมวัคซีนในแผนด้วย
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โรคพยาธิตืดหมู (Cysticercosis) และโรคจากไข่พยาธิตัวตืด (Neurocysticercosis) 
เกิดจากพยาธิตืดหมู (Taenia solium)  ซึ่งพบได้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่มีหมู
และสุนัขเป็นพาหะน าโรค แต่คนก็สามารถเป็นพาหะน าโรคได้ด้วยเช่นกัน สาเหตุของโรคมักเกิด
จากการรับประทานเนื้อหมูดิบ หรือเนื้อหมูที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ 

จากการศึกษาพบว่า ปลายศตวรรษที่ 20 ภาวะเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น มีการเคลื่อนย้าย
ประชากร แรงงาน และเริ่มเดินทางท่องเที่ยว พบผู้ป่วยด้วยโรคพยาธิตืดหมูและโรคจากไข่พยาธิ
ตัวตืดที่เกิดจาก T. Solium ติดต่อจากคนสู่คน (Taenaisis carrier) ผ่านทางไข่พยาธิ อย่างไรก็ดี
มีการพบผู้ป่วยที่เป็นโรคจากไข่พยาธิตัวตืดต้ังแต่ปี 2002-2010 มีการศึกษาพบโรคพยาธิตืดหมู 
ที่มีคนเป็นพาหะน าโรคในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และพบผู้ป่วยที่เกาะสุมาตรา เกิดจาก 
Taenia asiatica นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วย 3 รายที่เสฉวน ประเทศจีน ทั้งนี้ในปีพ.ศ. 2558 พบ
ผู้ป่วยในประเทศอินโดนีเซีย ทางตอนเหนือของประเทศจีน พรมแดนประเทศไทยกับเมียนม่า และ
พบที่จังหวัดตาก ประเทศไทย และในปีพ.ศ. 2556 พบผู้ป่วยในประเทศลาว ซึ่งจากการตรวจ
วินิจฉัยพบพยาธิตืดหมูถึง 3 สปีชีส์

จะเห็นได้ว่า พื้นที่ระบาดจะเป็นแถบชนบทที่ยากจน การสุขาภิบาลไม่ดี ขาดสุขวิทยาส่วน
บุคคล ชุมชนที่คน สุนัข และหมูอยู่ในบริเวณเดียวกัน มีการเลี้ยงหมูและสุนัขแบบปล่อย คนขับ
ถ่ายนอกบ้าน และสัตว์เลี้ยงกินอุจจาระ เราจะพบโรคที่เกิดจาก T. solium เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น 
ชนบท และอาจจะติดต่อเข้าสู่ชุมชน โดยผ่านทางคนที่มีไข่ของ T. solium ที่กินเนื้อหมู หรือเนื้อวัว
ที่ปรุงไม่สุก

Taeniasis and cysticercosis in Asia: is chaotic situation 
through globalization or local?

Control of Parasitic Infections,
from the Bench to the Field
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โรค Giardia duodenalis และ Giardiasis เป็นโรคท่ีเกิดจาก Metronidazole microaerophilic 
pathogens ซึ่งเมื่อได้รับ pathogens นี้จะเกิดอาการเกิดพิษทันที แต่สามารถลดพิษ โดยใช้สาร inert amine

การศึกษานี้ เป็นการศึกษา โดยใช้ Metronidazole ท่ีผลต่อการตอบสนองต่อโรค ซึ่ งพบว่า 
เชื้อ Giardia จะเกิดความเครียด และตอบสนองต่อ Metronidazole โดยจะไปท าลายดีเอ็นเอ โปรตีนและ
ไขมัน และมีความต้านทานทางคลินิก อย่างไรก็ดีจากการศึกษาเป็นการศึกษาในหลอดทดลอง ท่ียังไม่ประสบ
ความส าเร็จในเร่ืองของการกลายพันธุ์ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของ ฟิโนไทป์ (Phenotype) ซึ่งต้อง
ท าการศึกษาอย่างต่อเนื่องถึงวิธีการท่ีจะลดการเจริญเติบโตในหลอดทดลอง

Genetic Regulation and Innate  stress responses in 
metronidazole resistance in Giardia

Environmental DNA: a different approach for food/water-
borne helminths studies

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงนิเวศวิทยาของหนอนพยาธิ เพื่อศึกษาวงจรชีวิตท่ีท าให้เกิดโรค
หนอนพยาธิ ท้ังนี้ได้ตรวจพบดีเอ็นเอในสิ่งแวดล้อม จากสารคัดหลั่ง อุจจาระ ปัสสาวะ การผสมพันธุ์ 
การย่อยสลายท้ังในและนอกเยื่อหุ้มเซลล์

วิธีการท่ีใช้คือ qPCR
- เ ก็บตั วอย่ าง ในพื้ น ท่ี  ตั วอย่ าง ท่ีปลา หอย และท าการทดสอบ พบ eDNA และ 

Opisthorchiasis ในประเทศลาว แถบสุวรรณเขต จากตัวอย่างปลา
- พบ eDNA และ Schistosomaisis ในมาดากัสก้าร์ จากตัวอย่างน้ า
- พบ eDNA ในประเทศฟิลิปปินส์ จากตัวอย่างน้ า

กำรศึกษำครั้งนี้ ท ำให้ทรำบวงจรชีวิตของหนอนพยำธิ และ eDNA ในสิ่งแวดล้อม ดังนี้
จำกน้ ำ › อยู่ในหอย/ปลำ › มำสู่คน  › น้ ำ เป็นวงจร

วิธีการนี้เป็นวิธีการใหม่ สามารถใช้ในการเฝ้าระวังควบคุมโรคในพื้นท่ีเฉพาะถิ่นได้ ท าให้ทราบ
จุดท่ีท้ังปลอดภัยและไม่ปลอดภัยได้ ซึ่งจะช่วยท าให้เกิดความปลอดภัยของน้ าและอาหาร ส าหรับคนและจะ
ช่วยในการสร้างโปรแกรมควบคุมโรคแบบอัจฉริยะ ส าหรับโรคเขตร้อนท่ีถูกทอดท้ิง (NTDs/neglected 
tropical disease)
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• การติดต่อของโรค โดยมีคนเป็นพาหะน าโรค จากการกินเนื้อหมู เนื้อวัวไม่สุก หรือ
กินสุกๆ ดิบๆ มีไข่ของพยาธิเจือปนอยู่ ต้องรณรงค์ให้ประชาชนกินอาหารสุก ถ่ายอุจจาระใน
ห้องส้วม ให้มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี จะช่วยป้องกันการเกิดโรคได้ และการตรวจคัดกรองด้วยวิธี 
Serological screening เป็นเรื่องที่ส าคัญ
• การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การย้ายถิ่น เขตเมือง การก่อสร้างพื้นฐาน 
เป็นสาเหตุที่ท าให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง และท าให้เกิดโรคติดเชื้อต่าง ๆ ทั้งโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ าได้
• การเพิ่มการเฝ้าระวังโรคอุบัติซ้ า NTD’s หนอนพยาธิ ต้องเพิ่มการรณรงค์ในการ
ป้องกันควบคุมโรค สามารถน าวิธีการนี้มาใช้ในการเฝ้าระวังควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะถิ่นได้

ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
• ควรเพิ่มการตรวจคัดกรองด้วยวิธี Serological screening ในพื้นที่เสี่ยง
• ควรศึกษาเก่ียวกับ eDNA analysis ซึ่งวิทยากรแจ้งว่า เป็นวิธีการใหม่ที่สามารถใช้
ในการเฝ้าระวังควบคุมโรคได้ ซึ่งหากสามารถน ามาใช้ในการเฝ้าระวังได้ ก็จะเป็นประโยชน์ท าให้
ระบบนิเวศปลอดภัย แหล่งน้ า และห่วงโซ่อาหารปลอดภัย 
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Malaria Elimination Task Force, 
Malaria Elimination on the frontline, 
Impact and Challenges (Organized by SMRU)

ปัญหาเชื้อดื้อยารักษามาลาเรียเป็นปัญหาใหญ่ในแถบลุ่มแม่น้ าโขง แนวโน้มการดื้อยาในอดีตเกิด
บริเวณชายแดนไทย-พม่า ท าให้มีการเปลี่ยนสูตรยามาใช้ Aretemisinin- Combination Therapy (ACT) 
ตั้งแต่ ปี คศ 1990 แต่ปัจจุบันเกิดอุบัติการณ์เชื้อด้ือยาในพื้นท่ีใหม่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยการยืนยัน
ผลจากการตรวจ PCR พบยีนส์ท่ีดื้อยา (K 13)  กระจายท่ัวไปในแถบลุ่มแม่น้ าโขงในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 
แต่ในประเทศเมียนมา ประสิทธิภาพในการรักษาของ ACT ยังคงสูงกว่า 90 % แต่ยังจ าเป็นต้องมีการเฝ้า
ระวังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการกลายพันธุ์ของยีนส์ K13 ท่ีเก่ียวข้องกับการดื้ออาร์เทมิซินินอาจกระจายไปสู่
ชายแดนพม่า-อินเดียหรือจีนได้

Trends of artemisinin-combination therapy resistance on 
the Thailand-Myanmar border

Community engagement in malaria elimination

ความส าเร็จของโครงการก าจัดโรคมาลาเรียต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน จากการศึกษาชุมชน
รัฐกะเหร่ียงในประเทศเมียนมา เป็นพื้นท่ีชนบท ห่างไกลความเจริญ มีความขัดแย้งทางการเมือง มีความไม่
สงบของบ้านเมือง เป็นพื้นท่ีท่ีมีความซับซ้อนและยุ่งยากในการจัดการปัญหาโรคมาลาเรีย แนวคิดพื้นฐานท่ี
ส าคัญต้องสร้างความไว้วางใจในชุมชน เข้าใจเขา ต้องรู้ต้นก าเนิดของชุมขน รูปแบบการเคลื่อนย้าย วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ เชื่อมโยงเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์กับความเชื่อ สร้างมิตรภาพท่ีดีงาม และผูก
ความสัมพันธ์ภาพท่ีดี  ให้ใจเขาก่อนท่ีจะเข้าไปจัดการปัญหาต่าง ๆ ในพื้นท่ีต่อไป ซึ่งก็เป็นเทคนิคท่ีตรงกับการ
เข้าไปท างานชุมชนในประเทศไทยเช่นกัน
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ความเป็นมาของการปรับปรุง การเข้าถึงการวินิจฉัยและการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ได้รับ
การพิสูจน์ว่า เป็นปัจจัยส าคัญในการลดอุบัติการณ์ของโรคไข้มาลาเรีย  คณะท างานด้านการก าจัดโรค
มาลาเรียได้จัดตั้งสถานบริการตรวจมาลาเรีย (Malaria post)  ทางตะวันออกของประเทศพม่า โดยให้ชุมชน
เข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและการรักษาตั้งแต่ระยะเร่ิมแรก ให้บริการโดยไม่คิดมูลค่าในพื้นท่ีมากกว่า 1,200 
หมู่บ้าน ดังนั้นเพื่อตรวจสอบการท างานของ Malaria post โดยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมจากงานประจ า 
(รายงานประจ าสัปดาห์ การให้ค าปรึกษารายบุคคลและข้อมูลท่ีเก็บเป็นการเฉพาะในระหว่างการประเมินผลนี้)  
ผลการวิจัยพบว่า ร้อยละ 64.60 ของจ านวนสถานบริการมาลาเรียท้ังหมด ไม่มีความผิดปกติ ร้อยละ  
85.69  ของสถานบริการมาลาเรียทั้งหมด มีการให้บริการตรวจและรักษามาลาเรีย ความรู้เกี่ยวกับการรักษา
โดยผู้ปฏิบัติงานด้านโรคมาลาเรียมีส่วนขาดเพียงเล็กน้อย ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นเร่ืองด้านการรักษาท่ีซับซ้อนมาก
ขึ้น  สถานบริการมาลาเรียมีประโยชน์ต่อชุมชน โดยร้อยละ 94  ของผู้ป่วยได้รับการรักษาภายใน 3 วันแรก
ของการป่วย รายงานท่ีเก่ียวข้องกับความผิดปกติท่ีสังเกตพบ ได้แก่ การขาดแคลนของอุปกรณ์ในคลังพัสดุ 
จึงต้องการการสนับสนุนการนิเทศงาน วัสดุอุปกรณ์ และการสื่อสารข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็ว กล่าวโดยสรุป
การด าเนินงานควบคุมโรคไข้มาลาเรียท่ีด าเนินงานภายใต้โครงการคณะท างานด้านการก าจัดโรคไข้มาลาเรีย 
(Malaria Elimination Task Force  : METF)  มีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพสูง แต่ควรเพิ่มความเข้มแข็ง
โดยการเพิ่มความถี่ในการเข้าตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามสถานบริการมาลาเรียและควรมีการอบรมฟื้นฟูให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานในสถานบริการมาลาเรีย

Importance of monitoring and evaluation to frontline structures

การก าจัดโรคไข้มาลาเรียจะรวมถึงการเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและการรักษาตั้งแต่ระยะเร่ิมแรก 
การใช้มุ้งกางนอน การใช้ยารักษาท่ีมีประทธิภาพ  การด าเนินการก าจัดโรคไข้มาลาเรียท่ีก าหนดไว้ในพื้นท่ีของ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการขยายความส าเร็จนี้ใน
ภูมิภาคอื่น ๆ ต่อไป  แต่ยังคงมีความท้าทาย ได้แก่ การลงทุนและนโยบายท่ีเหมาะสม   การใช้ยา 
dihydroartemisinin/piperaquine (DHA/pip) ท่ีก าลังได้รับผลกระทบจากความต้านทานต่อยาสูตรผสมมาก
ขึ้น  ยารักษามาลาเรีย อื่น ๆ เช่น  artemether/lumefantrine หรือ artesunate/pyronaridine มีอายุการใช้
งานท่ีสั้นกว่า DHA /pip ท าให้ไม่เหมาะส าหรับการบริหารยา  ประการท่ีสองความส าเร็จของการใช้ยาไม่ได้
ข้ึนอยู่กับการใช้ยาตามหลักเกณฑ์เท่านั้น  แต่ยังข้ึนอยู่กับความครอบคลุมของการใช้ยาอีกด้วย เช่น เป็นยาท่ี
ใช้ได้ง่ายหรือยุ่งยากในการใช้ หรือยากต่อการท าความเข้าใจ  เป็นต้น   ประการท่ีสาม ลักษณะนิสัยการหา
กินนอกบ้านในเวลากลางวันของยุงพาหะหลัก ท าให้มาตรการการใช้มุ้งกางนอนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
(Greater Mekong Subregion : GMS) มีประสิทธิภาพลดลงเมื่อเทียบกับทวีปแอฟริกา  การศึกษาท่ีค้นพบนี้
จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้และอาจท าให้สามารถน าไปปรับใช้กับการก าจัดโรคไข้มาลาเรียภายในปี พ.ศ 2573 ได้ 

Scaling up targeted malaria elimination: opportunities and Challenges
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ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน

• เน้นการท างานลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมเพื่อก ากับติดตามการปฏิบัติงานระดับภาคสนามอย่างใกล้ชิดเพื่อ
จะได้กระตุ้นให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และทันเวลา 
• ผู้รับผิดชอบต้องวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีมีปัญหาการดื้อยารักษาเชื้อมาลาเรีย ติดตามก ากับดูแลอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อจะได้วางแผนเตรียมความพร้อมส ารองยาสูตร 2 ในการรักษาโรคให้หายขาด และแก้ปัญหาระยะยาว
• ต้ อ ง จั ดฟื้ น ฟู ค ว า ม รู้ ใ ห้ กั บ เ จ้ า หน้ า ท่ี  โ ด ย เ ฉพ า ะ เ ร่ื อ ง  ก า รดื้ อ ย า เ ชื้ อ ม าล า เ รี ย 
การสอบสวนโรค เพราะการศึกษาแรก ท าให้รู้ว่าบุคลากรสาธารณสุขท่ีได้รับโอนงานการป้องกัน ควบคุมโรค
มาลาเรีย ยังไม่รู้ เพราะมีกิจกรรมท่ีต่างจากภารกิจท่ีด าเนินงานในปัจจุบัน  ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีจะเร่ง
พัฒนาบุคลากรนี้ได้รู้และเข้าใจปัญหา แนวทางการรักษา และติดตามประเมินผลการรักษา  เพื่อจะได้ให้
ความส าคัญกับกิจกรรมการติดตามการกินยารักษาผู้ป่วยได้ครบสูตร เพราะประเทศไทยมีเป้าการก าจัดโรค
มาลาเรียให้ส าเร็จภายในปี 2567 ซึ่ง ณ ปัจจุบันก าลังมีปัญหาการดื้อยารักษาเชื้อ Plasmodium falciparum 
ด้านตะวันออกของประเทศไทยค่อนข้างตึงเครียดเกิดข้ึน โดยเฉพาะ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอื่นท่ีติดชายแดน
กับประเทศกัมพูชา ซึ่งก็ตรงกับความคิดเห็นจาก ศ.นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์ ที่ได้ให้ค าแนะน าให้ส านักโรคติดต่อ
น าโดยแมลง ต้องให้ความส าคัญในประเด็นนี้ ขณะน าเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์
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Updates on Dengue 
and Zika virus infections

การตรวจวัดระดับ osteopontin หรือ OPN ในเลือด ช่วยในการแยกเฟสของไข้เลือดออกได้ โดยจะ
เพิ่มข้ึนในช่วง critical phase และลดลงใน recovery phase อีกท้ังยังสามารถสะท้อนความรุนแรงของโรค
ไข้เลือดออกได้ด้วย ในทางตรงกันข้าม half-life ของระดับ OPN จะน้อยในระยะ critical phase และเพิ่มขึ้น
ในช่วง recovery phase

Detection of degraded form of matricellular proteins in
vitro and in vivo.

Three distinct phases of dengue infection
ท่ีมา: https://www.researchgate.net/figure/Three-distinct-phases-of-dengue-infection-have-
been-described-incubation-febrile-and_fig2_309919980
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Current status of antimalarial resistance 
and its impact on clinical practice

ในประเทศไทย ช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2560 พบผู้ป่วยด้วย
โรคไข้มาลาเรียจ านวน 94,486 ราย  ( Plasmodium falciparum ร้อยละ 37,   Plasmodium vivax 
ร้อยละ 61 และเชื้อชนิดผสม นอกจากนี้ยังมีเชื้อชนิดอื่นๆ ร้อยละ 2)  การศึกษานี้ใช้สมการถดถอยโลจิสติกใน
การวัด Adjusted odd ratios (AORs) การวิเคราะห์แนวโน้มพบว่า โรคไข้มาลาเรียมีการลดลงอย่างมี
นัยส าคัญ ถึงร้อยละ 90 ในเชื้อ P. falciparum  (จาก 21/100,000 เหลือ  2 / 100,000), ร้อยละ  54  ใน
เชื้อ P. vivax (จาก 25/100,000 เหลือ 11 / 100,000),  ร้อยละ 62 ในการติดเชื้อผสม และร้อยละ 40  
ในเชื้ออื่นๆ

กรณีฤดูกาลตามช่วงเวลาพบว่า ในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคมถึงตุลาคม) ลดลงมากกว่าฤดูแล้ง 
(พฤศจิกายนถึงเมษายน) โดยลดลงร้อยละ 93 และ ร้อยละ 85 ตามล าดับ  หลังจากระบาดของ
โรคมาลาเรียในช่วงฤดูฝนในปี พ.ศ. 2558 ท่ีจังหวัดยะลา การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีจ านวน
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูแล้ง การเพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บน้ ายางพาราระหว่างเดือน
กันยายน (ปลายฤดูฝน) และกุมภาพันธ์ ส่งผลให้มีผู้ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตยางพาราป่วยเป็นโรคมาลาเรีย
ถึงร้อยละ  30 ของผู้ป่วยท้ังหมด 

ในปี พ. ศ. 2559   การใช้การวิเคราะห์หลายตัวแปรพบว่า โรคมาลาเรียท่ีเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนลดลง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (AOR = 0.92, p = 0.001) มากกว่าในฤดูแล้ง และเมื่อเทียบกับอาชีพอื่น ๆ พบว่า 
ผู้ประกอบอาชีพท าสวนยางพารา มีความเสี่ยงมากกว่าอาชีพอื่นๆ (AOR = 1.12, p = 0.001)  รวมท้ังกลุ่ม
ตัวอย่างจากจังหวัดยะลา มีความเส่ียงต่อโรคไข้มาลาเรีย  (AOR = 1.16, p = 0.001) เมื่อเปรียบเทียบกับ
จังหวัดอื่น ๆ  ผลการวิจัยพบว่าโรคไข้มาลาเรีย มีการลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาท่ีศึกษาและมีอัตราการ
เกิดโรคในประเทศไทยต่ ามาก การระบาดของโรคไข้มาลาเรียดูเหมือนว่าจะลดลงเนื่องจากการลดอุบัติการณ์ 
และการระบาดของโรคโดยเฉพาะในหมู่คนงานและครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ในสวนยางพารา และมีวิถีการด าเนิน
ชีวิตท่ีเกี่ยวข้องกับสวนยางพาราและป่า (การหาของป่า/การล่าสัตว์ในป่า) การค้นพบนี้มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
ใช้นโยบายการก าจัดโรคไข้มาลาเรีย รวมถึงการจัดการการแพร่กระจายของเชื้อไข้มาลาเรียนอกบ้าน ช่วง
ระยะเวลาการแจกและกระจายมุ้ง และการก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายในการค้นหาเชิงรุกกับประชากรกลุ่มเสี่ยงใน
พื้นท่ี

Seasonal malaria shifting trends and implications for 
malaria elimination program in Thailand
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นายยุทธพงศ์ หม่ืนราษฎร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11



นโยบายของการก าจัดโรคมาลาเรียในประเทศไทยนั้นจะต้องมีการก าจัดในด้านแหล่งแพร่เชื้อให้หมดไป
ภายในปีพ.ศ. 2567 ซึ่งท้ังนี้สถานการณ์ของโรคมาลาเรียมีแนวโน้มท่ีลดลง โดยสถิติท่ีรายงานพบว่า ในช่วง
ปีพ.ศ. 2558 - 2561 มีสถานการณ์ผู้ป่วยมาลาเรียจากจ านวน 23,668 ราย ลดลงอยู่ท่ี 7,209 รายตามล าดับ
ช่วงเวลา โดยมีแนวโน้มลดลงถึง 70%  ท้ังนี้แผนก าจัดมาลาเรียระดับชาติ (National Malaria Elimination 
Strategy) มีท้ังสิ้น 4 แนวทาง ดังนี้
1. Accelerate elimination of local transmission เป็นแนวทางปฏิบัติงานการก าจัดมาลาเรียในพื้นท่ีท่ีมี
ระยะแพร่เชื้ออย่างทันท่วงที โดยอาศัยการด าเนินกิจกรรมตามสถานการณ์ในพื้นท่ี         
2. Develop technology innovative strategy and model ซึ่งต้องอาศัยการด าเนินงานการติดตาม
ตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลง และงานวิจัยมาสนับสนุนในการสร้างนวัตกรรม เคร่ืองมือในการ ค้นหา สอบสวน 
และก าจัดมาลาเรียในแหล่งแพร่เชื้อ
3. Foster collaborative network of stakeholders เป็นการสร้างเครือข่ายภายในพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งแพร่
เชื้อ โดยจะเป็นผู้ท่ีมีส่วนได้เสียของการด าเนินงาน malaria elimination ซึ่งจะท าให้ง่ายต่อการติดตาม ค้นหา 
และประสานงานระหว่างส่วนกลางและพื้นท่ีส่วนภูมิภาค
4. Build capacity of community เป็นการสร้างความรู้ สร้างพลังขับเคลื่อนในชุมชนในการเอาชนะการ

ก าจัดมาลาเรียภายในพื้นท่ี

สถานการณ์โรคมาลาเรียและนโยบายยารักษาโรคมาลาเรียในปัจจุบัน
• จากปีงบประมาณ 2015 ถึงปีงบประมาณ 2018 จ านวนผู้ป่วยมาลาเรียลดลงร้อยละ 70
• การศึกษาประสิทธิภาพการรักษาขององค์กรอนามัยโลก ในปี 2014 พบว่า การรักษาด้วยยา Artesunate 

+ Mefloquine (AS+MQ) มีอัตราความล้มเหลวมากกว่าร้อยละ 10
• ในปี 2015 ประเทศไทยได้เปลี่ยนนโยบายการรักษาแห่งชาติ โดยรักษาด้วยยา Dihydroartemisinin-

Piperaquine (DHA-PIP)

Integrated Drug Efficacy Surveillance (iDES): Using 
routine case management and follow-up to monitor drug 
efficacy and resistance in Thailand.
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การเฝ้าระวังประสิทธิภาพยารักษามาลาเรีย (iDES) 
• กลยุทธ์การก าจัดมาลาเรีย

▪ ผู้ป่วยทุกคนได้รับการวินิจฉัยโดยการตรวจผลเลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือชุดตรวจมาลาเรีย
อย่างรวดเร็ว (RDT)

▪ ติดตามการรักษาผู้ป่วยทุกคน
▪ ตรวจสอบการติดตามและรักษาผู้ป่วย

• จากกระบวนการ TES สู่ iDES
▪ จ านวนผู้ป่วยลดลง
▪ พัฒนางานประจ าด้วยงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ ใช้ประโยชน์จากระบบการ

เฝ้าระวังในงานประจ า เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพยาต้านมาลาเรียในการก าจัดโรคมาลาเรีย

ส าหรับแผนในการด าเนินงานด้าน iDES (Work flow for iDES)

Registration 
Suspected patients

Blood test 
Microscope 

or RDT

Positive (D0) 
Thick/thin films
Blood spots

Negative
Refer to 
hospital

G6PD test Deficiency

Normal

Supervise Treatment

• Pf D 0,1,2

• Pv D 0,1,2,3-13

Follow up on schedule

• Pf D 3,7,28,42

• Pv D 14,28,60,90

• Thick/thin films

• Blood spots

Positive

Parasite

Clear
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การติดตามและการควบคุมดูแล
• จากระบบ Malaria online (Website: http://malaria.ddc.moph.go.th) ข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคลสามารถ

ส่งออกในรูปแบบ excel file
• จาก Performance dashboards ในระบบ MIS ข้อมูลระดับอ าเภอส าหรับติดตามระดับพื้นท่ี
• จากการนิเทศงานโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค

วิธีการประเมินประสิทธิภาพยา
• เริ่มด าเนินการ 1 ตุลาคม 2017
• สิ้นสุดการด าเนินการ 

▪ Plasmodium vivax (Pv) 29 สิงหาคม 2018
▪ Plasmodium falciparum (Pf) 16 ตุลาคม 2018

• กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่มาจากสถานบริการสุขภาพทุกประเภทในประเทศไทย
• ตรวจผลเลือดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์
• แนวทางการรักษามาลาเรียแห่งชาติ 

▪ Pf รักษาด้วยยา Dihydroartimisinin-Piperaquine + Primaquine
▪ Pv รักษาด้วยยา Chloroquine + Primaquine

• ตารางเวลาในการติดตามการรักษา
▪ Pf ติดตามในวันท่ี 0, วันท่ี 3, วันท่ี 7, วันท่ี 28 และวันท่ี 42
▪ Pv ติดตามในวันท่ี 0, วันท่ี 14, วันท่ี 28, วันท่ี 60 และวันท่ี 90

• การวิเคราะห์ระยะปลอดเหตุการณ์ (Survival analysis) เพื่อประสิทธิภาพในการรักษา 
• Modified intent-to-treat

▪ Pf สิ้นสุดวันท่ี 42 (อ้างอิงจาก half-life ของยา)
▪ Pv สิ้นสุดวันท่ี 90 (อ้างอิงจาก half-life ของยา)

• ความล้มเหลวในการรักษา และการเกิดโรคซ้ า
▪ เชื้อ Pf จะเกิดภายใน 42 วัน
▪ เชื้อ Pv จะเกิดภายใน 90 วัน

• การวิเคราะห์ระดับโมเลกุล (กิจกรรมท่ีวางแผนจะด าเนินการต่อไป)
▪ ยืนยันการพบเชื้อและ species ของเชื้อด้วยกระบวนการ PCR



ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
• ผู้ป่วยทั้งหมด 5,101 คน แบ่งเป็น Pf 699 คน, Pv 4,287 คน และเชื้อชนิดอื่นๆ 59 คน
• เป็นผู้ป่วยในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา ร้อยละ 25 และจังหวัดตาก ร้อยละ 23
• ค่ามัธยฐานของอายุอยู่ท่ี 30 ปี
• ร้อยละ 20 เป็นเพศหญิง
• ร้อยละ 78 เป็นประชาชนประเทศไทย
• ร้อยละ 80 ปรากฏข้อมูลการรักษา

การยินยอมจ่ายยารักษาโรคมาลาเรียตามแนวทางการรักษาแห่งชาติของแต่ละจังหวัด
• ภาพรวมระดับประเทศ Pf ร้อยละ 69 และ Pv ร้อยละ 79 โดยจังหวัดยะลาเป็นจังหวัดท่ีปฏิบัติตาม

ได้มากท่ีสุด

การติดตามการรักษาตามตารางเวลาได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามแนวทางการรักษาแห่งชาติ (ติดตาม 4
ครั้ง) ของแต่ละจังหวัด
• ภาพรวมระดับประเทศ Pf และ Pv ร้อยละ 18

อัตราการติดตามการรักษาและการเกิดโรคซ้ า
• Pf ติดตามได้มากท่ีสุดในวันท่ี 7, 3, 28 และ 42 ตามล าดับ พบการเกิดโรคซ้ าในระหว่างการรักษาวันท่ี 

7 ถึง 42
• Pv ติดตามได้มากท่ีสุดในวันท่ี 14, 28, 60 และ 90 ตามล าดับ พบการเกิดโรคซ้ าในระหว่างการรักษา

วันท่ี 14 ถึง 90

การเกิดโรคซ้ าในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาตามแนวทางการรักษาแห่งชาติ
• Pf พบผู้ป่ วยเ กิดโรคซ้ า 8 ราย แบ่ ง เป็นผู้ป่ วยในจั งหวัดศรีสะเกษ 5 ราย อุบลราชธานี

1 ราย และสุราษฎร์ธานี 2 ราย ในระหว่างการรักษาวันท่ี 7 ถึง 42
• Pv พบผู้ป่วยเกิดโรคซ้ า 35 ราย ในระหว่างการรักษาวันท่ี 14 ถึง 90

ท้ังนี้ได้มีการศึกษากลุ่มตัวอย่างของจังหวัดของการติดตามรักษาประสิทธิภาพการให้ยา โดยเป็น
ตัวอย่างของกลุ่ม Pf โดยมีจังหวัดอุบลราชธานี ตาก ยะลา และศรีสะเกษ พบว่าจังหวัดศรีสะเกษ  มี
กรณีศึกษาในพื้นท่ี 355 กรณีแต่เมื่อศึกษาประสิทธิภาพของการรักษาในระยะ Day 90 พบว่า มีค่า 95%CI 
อยู่ท่ี 55.2% ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มจังหวัดอื่นท่ีมากกว่า 95% ซึ่งจากผลการด าเนินงานสามารถสรุปได้ว่า 
การด าเนินงานของงาน iDES สามารถช่วยตรวจสอบของการติดตามผลรักษา ในมาตรการก าจัดมาลาเรียให้
หมดไป ซึ่งโดยภาพรวมการด าเนินงานติดตามรักษา โดยจ าแนกเชื้อของ P.falciparum และ P.vivax ใน
ภูมิภาคดีข้ึน เว้นบริเวณจังหวัดศรีสะเกษ และชายแดนกัมพูชาท่ียังมีการแพร่ระบาดในพื้นท่ี เพราะพบว่า 
เชื้อเริ่มมีการดื้อยากลุ่ม DHA-PIP ซึ่งจะต้องท าการศึกษาต่อไป
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ผู้ประสานงานโครงการและติดตามประเมินผล ส านักงานบริหารกองทุนโลก



ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

• ส านักงานบริหารโครงการกองทุนโลก เป็นหน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นด าเนินงานบริหารจัดการ
งบประมาณที่ได้จากกองทุนโลกในการด าเนินงานด้านการก าจัดโรคเอสด์ วัณโรค และมาลาเรีย 
โดยงานด้านมาลาเรียทางส านักงานมีการประสานงานการท างานกับส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง 
ซึ่งงานวิจัยการศึกษาสถานการณ์โรคมาลาเรียดังกล่าว และระบบ iDES จะสามารถวางแผนการ
ด าเนินการในแต่ละพื้นที่ การจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในพ้ืนที่ได้
•  ส านักงานบริหารโครงการกองทุนโลกเป็นผู้รับทุนหลักจากกองทุนโลก เพื่อด าเนินงาน
โครงการ “ก าจัดเช้ือมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Regional Artemisinin Resistance 
Initiative: RAI2E)” โดยทุกปีจะมีการประชุมติดตามประเมินผลภายในหน่วยงานผู้รับทุนรอง 
(SR) หน่วยงานผู้รับทุนย่อย (SSR) และหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ (IA) ภายใต้โครงการมาลาเรีย 
RAI2E ซึ่งการประชุมติดตามประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ 2562 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม
และสนับสนุนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ ประเมินความส าเร็จในการด าเนินงาน ค้นหาข้อจ ากัด 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมทันท่วงที ช่วย
พัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีการด าเนินงานตามแผนงาน และสามารถรายงานผลการ
ด าเนินงานทันเวลาตามมาตรการ 1-3-7 เพื่อเร่งรัดการก าจัดโรคไข้มาลาเรีย ผลลัพธ์ของการ
ประชุมติดตามประเมินผลในครั้งนี้ฯ จะช่วยพัฒนากระบวนการก าจัดโรคมาลาเรียในประเทศไทย
ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น
• ข้อมูลในการติดตามการรักษาผู้ป่วยมีประโยชน์อย่างมากในการน ามาศึกษาประสิทธิภาพ
ของวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยในประเทศไทยที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และผลการรักษายังน ามา
พัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการก าจัดโรคมาลาเรีย
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Thai-cave flooding rescue, emergency 
public health response and infection control

An overview of Thai-cave flooding rescue, emergency 
public health response

การปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ าหลวง ทางการแพทย์ทหารเป็นการปฏิบัติการค้นหาและ
กู้ภัยผู้ประสบภัย 13 ชีวิต ที่ติดภายในถ้ าหลวง วนอุทยานถ้ าหลวง - ขุนน้ านางนอน อ าเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งการปฏิบัติงานประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

1) การสั่งการ มีระบบการบัญชาการโดยผู้บัญชาการเหตุการณ์
2) การปฏิบัติงานในพื้นที่ มีกลุ่มปฏิบัติงานในการประเมินและการช่วยเหลือชีวิตทางการ

แพทย์ 13 กลุ่ม คือ ฝ่ ายพลเรือน 5 กลุ่ม ฝ่ายต ารวจ 4 กลุ่ม ฝ่ายทหาร 4 กลุ่ ม 
มีการ ประเมินการช่วย ชีวิต การล าเลียงขนส่ง

3) การวางแผน การค้นหา การกู้ชีพกู้ภัย ประเมินสถานการณ์ระดับน้ า อาหารและน้ า 
และเตรียมขอบเขตความช่วยเหลือทางการแพทย์ (Hot zone, Warm zone และ Cold zone) 

4) การเตรียมความพร้อม ด้านการขนส่งล าเลียงอุปกรณ์ช่วยชีวิต อาหาร ผู้ประสบภัย 
เตรียมโรงพยาบาลภาคสนาม ตลอดจนมีการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานทุกครั้ง เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง
และพัฒนาทั้งด้านเวลาและกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจใน การปฏิบั ติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้สิ่งส าคัญส าหรับเตรียมลงพื้นที่ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ภาคสนาม
ชุดอุปกรณ์ยังชีพ เช่น วิทยุสื่อสาร เต็นท์ ไฟฉาย เครื่องมือทาง การแพทย์ภาคสนาม (ชนิด
เคลื่อนที่) รถบรรทุก เรือ อย่างไรก็ดีการเคลื่อนย้ายด้วยเฮลิคอปเตอร์ถือเป็นส่วนส าคัญเช่นกัน 
และส าหรับการที่ประเทศไทยมีระบบส่งต่อผู้ประสบภัยทางอากาศ (Sky Doctor)เมื่อหลายปีก่อน 
เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้การช่วยเหลือมีความพร้อมมากขึ้นต่อไปในอนาคต
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Medical operation in Thailand cave rescue: navy medicine 
perspective

การด าน้ าที่ระดับ 300 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ความลึกมากกว่า 13.7 เมตร เรียกว่า 
การด าน้ าบนที่สูง เป็นการเพิ่มความเสี่ยงของโรคน้ าหนีบ (Decompression sickness)นอกจากนี้
ทุก ๆ ชั่วโมง ความลึกของน้ าในถ้ าแปรผันตามปริมาณน้ าฝนและความสามารถของการสูบน้ าออก
จากถ้ า ท าให้คาดการณ์ได้ยาก ดังนั้นการด าน้ าภายใต้สภาวะดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงทุกนาที 
ส าหรับนักด าน้ าที่ไม่มีประสบการณ์ด าน้ าในถ้ าจะใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมงในการเข้าถึง
ผู้ประสบภัย อย่างไรก็ตามปัญหาที่รุนแรงที่สุด คือ ระดับออกซิเจนในถ้ ามีเพียงร้อยละ 16 –18 
ซึ่งมีผลต่อการลดความสามารถของการปฏิบัติงานของนักด าน้ าจากหน่วยซีล รวมทั้งวิสัยทัศน์การ
มองเห็นใต้น้ าได้น้อยกว่า 1 ฟุต จึงต้องใช้เวลา 6 ชั่วโมง ส าหรับการเข้าไปช่วยเหลือ นอกจากนี้
สภาวะที่อันตรายอาทิ ภาวะฟองก๊าซอุดตันในหลอดเลือดแดง การจมน้ าจากการขาดอากาศและ
การติดในช่องแคบ ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุขณะด าน้ าสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา อีกทั้งอาจมีการ
ปนเปื้อนของก๊าซพิษ โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนื่องจากบริเวณที่จอดรถใกล้กับเครื่อง
บรรจุก๊าซ ส าหรับการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากถ้ า ภารกิจคือ การสนับสนุนและอพยพ
ผู้ประสบภัยให้อยู่ในระดับความปลอดภัยสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ศัตรูหรือสิ่งกีดขวาง 
คือ สภาพแวดล้อมของถ้ า น้ าท่วมและมรสุมที่จะเกิดขึน้โดยประมาณ ใน 2 - 3 วันข้างหน้า ซึ่งจะ
ท าให้ปริมาณน้ าเพ่ิมขึ้น นับเป็นความท้าทายมากขึ้นต่อการอพยพเคลื่อนย้าย อีกทั้งสภาพแวดล้อม
ภายในถ้ าที่มีหินสูงชันและเป็นที่ราบสูง พื้นเป็นดินโคลนและลื่น บางพื้นที่มีน้ า ซึ่งระยะทางถึง
ด้านหน้าถ้ าประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ประสบภัยสามารถทนต่อภาวะที่อุณหภูมิของ
ร่างกายต่ ากว่า 35 องศาเซลเซียสหรือ ภาวะตัวเย็นเกิน (Hypothermia) จะต้องใช้ชุดสูทที่มีความ
หนาของเนื้อผ้าที่ 5 มิลลิเมตร แขนยาว พร้อมหมวก ด้วยชุดสูทนี้จะป้องกันอุณหภูมิต่ ากว่า 7
องศาเซลเซียส 

22

Natthasak Woracharonesri
Somdej Pranangchao Sirikit Hospital (Naval Medical Department)



ส าหรับการให้ออกซิเจน ผู้ประสบภัยจะใช้ถังอัดออกซิเจนแทนการใช้ถังอัดอากาศ อุปกรณ์
ที่ส าคัญส าหรับงานนี้ คือ SKED เป็นเปลกู้ภัยส าหรับพื้นที่จ ากัด ด้านกระบวนการดูแลภายในถ้ า
เป็นการดูแลในสภาพแวดล้อมที่โหดร้าย สิ่งส าคัญคือจะต้องค านึงถึงความปลอดภัยสูงสุด ดังนั้น
จึงมีจุดทางการแพทย์ 5 จุดในพื้นที่ส าคัญเพื่อเตรียมพร้อมและแก้ไขสิ่งที่ เป็นอันตรายต่อ
ผู้ประสบภัย หลังจากการช่วยเหลือพบว่า ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่มีภาวะตัวเย็นเกิน แต่อยู่ในระดับที่
ไม่รุนแรง ยกเว้นโค้ชผู้สอนที่มีภาวะตัวเย็นเกินระดับปานกลาง เนื่องด้วยมีอัตราส่วนน้ าหนักและ
พื้นผิวของร่างกายต่ า ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่เสี่ยงต่อภาวะตัวเย็นเกิน 

ทั้งนี้สาเหตุของภาวะตัวเย็นเกินเกิดขึ้นจากการที่ผู้ประสบภัยไม่มีการเคลื่อนไหว ร่างกาย
ไม่ได้ผลิตความร้อน มือและเท้าเปลือยเปล่าไม่มีสิ่งห่อหุ้ม ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย อีกทั้งออกซิเจนที่หายใจเป็นอากาศที่เย็น แม้จะสวมชุดสูทก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาวะตัว
เย็นเกินได้เนื่องจากด าน้ าเป็นเวลานานด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามภาวะตัวเย็นเกินไม่ได้เป็นปัญหา
ส าหรับพื้นที่เขตร้อนอย่างเช่นประเทศไทย แต่จะเป็นปัญหาส าหรับผู้ประสบภัยด าน้ าในระยะ
เวลานาน

Experience of EID management from the cave to hospital, 
Chiangrai Prachanukroh Hospital

หลังปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ าหลวง เริ่มด าเนินการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 และ
ได้รับการช่วยเหลือ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้เริ่มดูแลรักษาผู้ประสบภัยใน
วันที่ 16 - 18 ของวันที่ติดในถ้ าหลวง ซึ่งการด าเนินการมีดังนี้ 
1. การเตรียมความพร้อม 

1.1) ประเมินความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพผู้ประสบภัย ในขณะที่ติดถ้ า 
1.2) จัดเตรียมและฝึกซ้อมแผน ได้แก่ การสร้างสถานการณ์สมมติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ 

แผนส่งต่อผู้ประสบภัย โดยช่วงที่รอการช่วยเหลือจากทีมกู้ภัย ทีมโรงพยาบาลได้มีการฝึกซ้อมส่ง
ต่อผู้ประสบภัยทางเฮลิคอปเตอร์ และรถพยาบาลฉุกเฉิน ไปยังหอผู้ประสบภัยรวมแยกโรคและ
การวางแผนการจัดการศพ 
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1.3) จัดเตรียมทรัพยากร ได้แก่ 
1.3.1 การจัดเตรียมสถานที่ ชั้น 8 ของอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินของโรงพยาบาล

เชียงรายประชานุเคราะห์เป็นจุดส าหรับดูแลผู้ประสบภัย มีการจัดเตรียมเตียงจ านวน 13 เตียง 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องติดตามสัญญาณชีพ เครื่องช่วยหายใจ เครื่อง patients 
warmer เสมือนเป็นแผนกผู้ประสบภัยหนัก (ICU) โดยมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนที่ 
1 และ 2 เป็นพื้นที่ดูแลรักษาผู้ประสบภัย และส่วนที่ 3 เป็นพื้นที่ส าหรับทิ้งอุปกรณ์ป้องกัน
ร่างกายส่วนบุคคล (PPE) และท าลายเชื้อ 

1.3.2 ด้านบุคลากร มีการเตรียมพร้อมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ค าปรึกษา 
1.3.3 มาตรการ ใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล การก าหนด

ระดับการสวมใส่ PPE ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้าเยี่ยม 
1.3.4 ห้องปฏิบัติการ ได้รับการสนับสนุนการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากศูนย์

วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อ
ตรวจโรคประจ าถิ่น เช่น โรคเลปโตสไปโรซีส โรคเมลิออยโดซีส เชื้อก่อโรคระบบทางเดินหายใจ 
33 ชนิด โรคเขตร้อน โดยเฉพาะโรคที่มีความเสี่ยงสูง คือ นิปาห์ไวรัส และโคโรน่าไวรัส โดยให้มี
การแจ้งผลภายใน 24 ชั่วโมง 

2. การตอบโต้ต่อสถานการณ์
2.1) ระหว่างการดูแลรักษา : ผลการประเมินสุขภาพผู้ประสบภัยที่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

พบว่ากลุ่มที่ 1 และ 2 มีภาวะ Hypothermia แต่ไม่พบในกลุ่มที่ 3 เนื่องจากเกิดการเรียนรู้และ
ปรับกระบวนการ ผู้ประสบภัยทุกรายติดเชื้อ มีภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน ได้รับการฉีดยาต้าน
จุลชีพ และวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จากการสัมภาษณ์ไม่พบหนูหรือค้างคาวในถ้ า พบเพียงเชื้อราที่
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรน่า และไวรัสนิ
ปาห์ แต่พบแบคทีเรีย Neisseria (not meningitides) 3 ราย ในกลุ่ม 1 และ 2 ในระยะแรกทีม
แพทย์มีความกังวลกับการติดเชื้อแบคทีเรียดังกล่าว เนื่องจากผู้ประสบภัยมีภาวะทุพโภชนาการ
เฉียบพลัน อย่างไรก็ตามผลการทดสอบครั้งที่ 2 ไม่พบเชื้อดังกล่าว ทั้งนี้ส าหรับวันที่ 2 ของการ
รักษา ผู้ประสบภัยกลุ่มแรกมีสภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวัง
ภาวการณ์ติดเชื้อ และยังคงใช้ชุด PPE ส าหรับการป้องกันโรคติดเชื้ออีโบลา หลังจากที่
ผลทดสอบโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ให้ผลลบวันที่ 3 ของการรักษาได้อนุญาตให้มีการเข้าเยี่ยมได้ โดย
ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของทีมแพทย์ อย่างไรก็ดีในวันที่ 8 ได้ลดระดับของชุด PPE ในช่วงของ
การรักษาลง และมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค าปรึกษา ทีมโรงพยาบาล และรองปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่รอให้การสนับสนุน 
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2. การตอบโต้ต่อสถานการณ์ (ต่อ)
2.2) การรักษาผู้ประสบภัยหลังออกจากโรงพยาบาล ส าหรับในวันที่ 10 ของการรักษา 

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหไ์ด้มีการประสานส่งต่อให้กับโรงพยาบาลแม่สายเพื่อติดตาม
อาการทางกายและสุขภาพจิตเป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ปัจจุบันผ่านมา 5 เดือน ผู้ประสบภัยยังคง
มีสุขภาพดี 

3. การเฝ้าระวังโรค  
มีการแจกบัตรเฝ้าระวังโรคหลังการปฏิบัติภารกิจในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 4,000 ใบ

Infectious control and disease: lessons learned from 
Thailand cave rescue

บทเรียนการควบคุมโรคติดเชื้อในการการปฏิบัติการกู้ภัยถ้ าหลวง พบว่า โรคติดเชื้อที่อาจ
เกิดขึ้นได้ภายในถ้ า คือ โรคติดต่ออุบัติใหม่ (EID) โรคปอดบวม (Pneumonia) โรคระบบทางเดิน
อาหาร (GI) ผิวหนังติดเชื้อ(Skin infection) และอื่นๆ ซึ่งโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวข้องกับพาหะ
น าโรค (Vectors) ที่อาศัยภายในถ้ าเช่น ค้างคาว หนู เห็บ 

จากงานวิจัยพบว่า ไวรัสมาร์บูร์ก (Marburg virus) เป็นสาเหตุของอัตราการเสียชีวิตถึง
ร้อยละ 80 และมีความเกี่ยวข้องกับการได้รับปัจจัยเสี่ยงภายในถ้ า ทั้งนี้ไวรัสนิปาห์ (Nipah
Virus) เป็นเชื้อที่พบใหม่ในสกุล Henipaviruses และเป็นสาเหตุของโรคไข้สมองอักเสบและโรค
ทางเดินหายใจในภูมิภาคเอเชีย ไวรัสชนิดนี้มีค้างคาวผลไม้และสุกรเป็นแหล่งรังโรค (Reservoir) 
นอกจากนี้โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากลิสซาไวรัส (lyssavirus) ที่เกือบจะเป็นอันตรายถึงชีวิต และยัง
ก่อให้เกิดการเสียชีวิตนับหมื่นรายในประเทศก าลังพัฒนาซึ่งร้อยละ 95 แพร่กระจายผ่านการกัด
ของสุนัข ด้านการรักษาจะเป็นการให้ยาปฏิชีวนะ (antibiotic) กล่าวคือ Amoxicillin เป็นยาอันดับ
แรกที่ใช้ในการรักษา 

ส าหรับยา Macrolides จะใช้รักษาเมื่อไม่มีการตอบสนองต่อ Amoxicillin และควรใช้ยา 
Macrolides หากสงสัยว่ามีภาวะ Mycoplasma หรือ Chlamydia pneumonia หรือสงสัยว่าเป็น
โรคร้ายแรงแนะน าให้ใช้ Co-amoxiclav ส าหรับโรคปอดบวมที่เกี่ยวข้องกับโรคไข้หวัดใหญ่แนะน า
ให้ใช้ยาปฏิชีวนะในหลอดเลือดด ากับ amoxicillin, co-amoxiclav, cefuroxime, cefotaxime หรือ 
ceftriaxone ทั้งนี้ส าหรับอาการรนุแรงของโรคปอดบวม วัคซีนที่มีความส าคัญ คือ HIB/Influenza 
vaccine ดังนั้นในการควบคุมโรคติดเชื้อพื้นฐานที่ต้องมีคือ ห้อง Negative pressure, Mask 
ส าหรับผู้ประสบภัย, วัคซีน และ N95 ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
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ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

• ทราบ Emergency Operation Center ของ AFRIMR และในส่วน Medical ด้าน
การแพทย์ การเตรียมเต๊นท์สนามของด้านการแพทย์ ต้องรวดเร็ว และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ภาคสนามต้องพร้อม ครบถ้วน และสามารถน ามาเป็นแบบอย่างใช้ในงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขได้
• น ามาประยุกต์ใช้ในการให้ความรู้ หรือค าแนะน าเจ้าหน้าที่อุทยาน กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หากได้เข้าไปปฏิบัติงานในถ้ า ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5
• องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าฟังบรรยายในหัวข้อนี้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน
พัฒนางานของข้าพเจ้าได้ เช่น การท างานเป็นทีม การบริหารจัดการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง
เป็นระบบ เป็นขั้นตอน หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น การท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่
ปฏิบัติหน้าที่อยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
• ควรเชิญวิทยากรจาก AFRIMS มาบรรยายเรื่อง  EOC ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน



สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมาๆ 
แต่ในปีปัจจุบันพบว่า โรคไข้มาลาเรียชนิดเชื้อ Plasmodium Knowlesi มีการค้นพบผู้ป่วยเรื่อย ๆ 
ทั้งในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 และในเขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งได้รับการรายงานพบเชื้อชนิดนี้มากขึ้น 
ด้วยการวินิจฉัยเชื้อ Plasmodium Knowlesi ต้องอาศัยเทคนิคชีวโมเลกุลในการวิเคราะห์แยกเชื้อ 
เนื่องจากการตรวจหาเชื้อด้วย RDT และ กล้องจุลทรรศน์ ไม่สามารถแยกชนิดของเชื้อได้ชัดเจน 
เนื่องจากการตรวจหาเช้ือ Plasmodium Knowlesi ด้วยกล้องจุลทรรศน์นั้น ลักษณะของเชื้อที่พบ
เจอในสไลด์จะคล้ายคลึงกับ Plasmodium malariae มาก เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยมาลาเรียหรือ
โรงพยาบาลอาจไม่คุ้นชินกับการแยกเชื้อชนิดนี้ได้ ซึ่งความแตกต่างระหว่างเชื้อ Plasmodium 
Knowlesi และ  Plasmodium malariae ด้วยกล้องจุลทรรศน์นั้นมีเทคนิคและวิธีการดังนี้
1. Plasmodium malariae ลักษณะ Band form มีลักษณะเหมือนเข็มขัด หรือทรง Basket 

shape เม็ด merozoites มีลักษณะกลมใหญ่ เรียงตัวสวยงามเหมือนดอกกุหลาบ และ
ปริมาณเชื้อน้อย pigment จะมีสีด าเข้มหรือน้ าตาลเข้ม

2. Plasmodium knowlesi ลักษณะเม็ด merozoites จะมีลักษณะเรียวใหญ่ หัวท้ายแหลม
เรียงตัวเหมือนพัดจีน pigment มีสีน้ าตาลเหลืองและมีจ านวนมากกว่า

สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในเขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดสงขลา ได้มีการทบทวนการพบ
เชื้อ Plasmodium knowlesi ต้ังแต่ปี 2552 – 2561 พบว่า มีการรายงานการพบเชื้อทั้งหมด
13 ราย โดยในปีล่าสุดพบเชื้อ 10 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ในรายนี้มารับการรักษาช้า 15 วัน 
ซึ่งถึงโรงพยาบาลอาการเข้าขั้นวิกฤตแล้ว มี complication kidney failure ปัสสาวะมีสีด า 
creatinine BUN ผิดปกติ ลักษณะเชื้อกระจายทุกจังหวัดในเขต 12 จากการศึกษาพบว่า รูปแบบ
การรักษาของผู้ป่วย Plasmodium knowlesi ยาที่ใช้ในการรักษามีหลากหลาย แต่เบื้องต้นใช้ 
chloroquine และ primaquine เป็นพื้นฐาน จากการสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อพบว่า ส่วนใหญ่ติด
เช้ือมาจากประเทศมาเลเซีย 

Plasmodium knowlesi
: case study from Thailand
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ประเด็นค าถาม-ตอบ

1. เช้ือ Plasmodium knowlesi สามารถติดต่อคนสู่คน โดยไม่ผ่านได้หรือไม่
จากการศึกษาพบว่า มีรายงานการวิจัยที่บ่งบอกว่าติดต่อคนสู่คนได้ แต่เป็นเพียงแค่การศึกษาใน
ห้องทดลอง ยังไม่เคยมีการศึกษาในพื้นที่จริง

2. ท าไมเชื้อ Plasmodium knowlesi ในภาคใต้จึงเพ่ิมสูงขึ้น
ประเด็นค าตอบที่น่าจะเป็นไปได้ดังนี้
ในการตรวจวินิจฉัยอาจไม่ได้มีข้อสังเกตว่าเชื้อ Plasmodium malariae ที่ตรวจเจอนั้นอาจเป็นเชื้อ 
Plasmodium knowlesi ก็ได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องการตรวจแยกที่ต้องใช้วิธีชีวโมเลกุล

3. มีการศึกษาว่าเช้ือ Plasmodium knowlesi ติดเชื้อในลิงหรือไม่
จากการศึกษาพบว่า ลิงสามารถติดเชื้อได้ แต่ช่วงระยะเวลาในการแพร่ต้องมีการศึกษาต่อไปใน
อนาคต

4. ยุงชนิดใดบ้างที่สามารถน าเชื้อ Plasmodium knowlesi ได้ 
จากการศึกษาพบว่ายุงที่น าเชื้อ Plasmodium knowlesi มีเพียง anopheles dirus เท่านั้น ชนิด
อื่นยังไม่มีรายงานการศึกษาว่า สามารถน าเชื้อได้

ข้อเสนอ
1. ในกรณีที่ผู้ป่วยไข้มาลาเรีย ยังไม่แน่ชัดว่าเชื้อ Plasmodium knowlesi หรือไม่ แนวทางการ
รักษาของแพทย์ควรให้ยา chloroquine primaquine ก่อน

2. หากตัดสินเชื้อว่าเป็น plasmodium malariae แล้ว รักษาตาม protocol แล้วอาการไม่ดีขึ้น 
หรือแย่ลง ให้กลับไปดูที่สไลด์ ว่าเข้าข่าย เชื้อ Plasmodium knowlesi หรือไม่ หากไม่แน่ใจให้ส่ง
ตรวจเพื่อแยกเชื้อทางชีวโมเลกุล

ผู้สรุปสาระส าคัญจากการประชุมฯ
นายสิรวชิญ์ จันเทวา นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5



ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

• น าความรู้ที่ได้มาด าเนินการเฝ้าระวังเชื้อ Plasmodium knowlesi ในพื้นที่ จากการตรวจ
เช้ือด้วยกล้องจุลทรรศน์ รวมทั้งการรักษาผู้ป่วย 

29



Illnesses associated with caves 

Cave diving

การด าน้ าในถ้ า ต้องมีการฝึกฝน มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญสูง ต้องมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี เพราะช่วงด าน้ าในถ้ าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา เนื่องจากการด าน้ าในที่
มืดเช่นในถ้ า ทั้งต้องด าน้ าในที่แคบ มีแง่งหิน โขดหิน หินงอก หินย้อย ทั้งพื้นล่างและเหนือศีรษะ 
ทัศนวิสัยในการมองเห็นยากล าบาก การด าน้ าในถ้ าต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์สูง

การบาดเจ็บจากการด าน้ า เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาทิ ความกดดันบรรยากาศ ปริมาตร
ของน้ าที่กดลงมาที่ร่างกาย Barotaruma (หู ปอด)/Decompression sickness ท าให้ผิวแดง 
เกิดอันตรายกับปอด/Arterial Gas Embolism เกิดฟองอากาศในเลือด/ Physiologic effect –
Nitrogen Narcosis, O2 Toxicity/ เกิด CNS effect มีปัญหาต่อการหายใจ

สิ่งแวดล้อมในถ้ า มีข้อจ ากัดของทางเข้าและทางออกของถ้ า มีลักษณะเป็นที่อับอากาศ 
(confined space) จึงท าให้ยากต่อการมองเห็น บางจุดมืด ทิศทางการด าน้ าเปลี่ยนแปลงทั้งขึ้น
และลง ซ้ายและขวา การด าน้ าในถ้ าที่มีเพียงช่องอากาศ จะมีออกซิเจนต่ า คาร์บอนไดอกไซด์สูง 
และอาจเกิด psychological & Stress Panic เกิดภาวะต่ืนตระหนก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมาก 
หากนักด าน้ าในถ้ าด้วยการขาดทักษะและประสบการณ์

การด าน้ าในถ้ าจะต้องใช้ชุดประดาน้ า (Scuba)แบบถังออกซิเจน 2 ถัง ความยาว 1.5 
เมตร และมี Double orifice มีไฟฉาย เชือกน าทาง และอื่น ๆ ตามกฎหมายครบถ้วน ต้องทราบ
กฎความปลอดภัย ต้องมีทักษะและประสบการณ์ ที่ส าคัญต้องสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ใน
กรณีที่อุปกรณ์ด าน้ าขัดข้อง นั่นหมายความว่า นักด าน้ าในถ้ าต้องได้รับการฝึกอบรมพิเศษ 
การเตรียมพร้อม การอพยพ การช่วยเหลือ ช่วยชีวิตนักด าน้ าที่ได้รับบาดเจ็บ
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Cave Bats and Viruses

สภาพแวดล้อมในถ้ า มืด และมีความชื้น อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง เป็นสภาวะแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรค (Pathogen) แบคทีเรีย และเชื้อรา นอกจากนี้ยัง
เป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาว หนู และอื่น ๆ ที่เป็นพาหะน าโรคค้างคาวในถ้ า มีหลายชนิดทั่วโลก
มากกว่า 1,200 สปีชีส์ และในประเทศไทยพบประมาณ 140 สปีชีส์ ค้างคาวสามารถน าเช้ือโรค
ต่าง ๆ มาสู่คนได้ เป็นพาหะน าโรค พบไวรัสในตัวค้างคาว อาทิ Corona virus MERS-CoV
SARS-CoV, Ebola, Marburg, Rabies, Hendra/Nipah เป็นต้น

การติดต่อ คนอาจจะติดโรคจากค้างคาว หรือสัมผัสมูลค้างคาวโดยตรงและ/หรือผ่าน
มากับสัตว์ สัตว์กินค้างคาว/สัตว์หรือคนเข้าไปในถ้ า คนกินหรือสัมผัสสัตว์เป็นวงจร ยกตัวอย่าง
เช่น Ebola จากค้างคาวติดต่อมาทางลิง – คน/ไวรัส Hendra จากค้างคาว-อูฐ-คน/ SARS 
จากค้างคาว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม คน/ ไวรัส Marburg จากค้างคาว วัว-ลิง คนสู่คนหรือ
ค้างคาวสู่คนโดยตรง/ Rabies จากค้างคาว – สุนัข, แมว แรคคูน-คน และจากคนสู่คน หาก
ถูกค้างคาวกัด แม้แผลจะเล็กมากและมองไม่เห็น แต่ก็ต้องท าความสะอาดแผลและฉีดยา
ป้องกันโรค ด้วยการพักค้างในถ้ าเป็นเวลานาน มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากไวรัสค้างคาว
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ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

• ช่วยให้ทราบการบาดเจ็บจากการด าน้ า โรคที่เกิดจากการด าน้ า การด าน้ าต้องค านึงถึง
ความปลอดภัย สามารถน าไปให้ค าแนะน าในการควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ แก่ผู้ประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวกับการด าน้ าและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด าน้ า
• ท าให้ทราบและรู้จักไวรัสค้างคาวโรคต่าง ๆ การติดต่อจากค้างคาว สัตว์ สู่คน ไวรัส
ค้างคาวติดต่อคนโดนตรง สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมได้
• หากไปเที่ยวภายในถ้ า ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และต้องระวังการติดเชื้อโรค
จากไวรัสค้างคาว รวมทั้งโรคสครับไทฟัส จากทั้งในถ้ าและบริเวณโดยรอบ
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Medical entomology impacts 
in tropical medicine
Breeding site of Schoengastia chigger mites as potential 
vector of scrub typhus in Vientiane (Lao PDR)

เชื้อแบคทีเรีย Orientia tsutsugamushi เป็นสาเหตุการก่อโรคสครัปไทฟัส ซึ่งโรคสครัป
ไทฟัสเป็นโรคที่พบได้ทั่วไป และถือว่าเป็นโรคประจ าถิ่นในพื้นที่เขตร้อน โดยเฉพาะในเอเชียแปซิฟิก 
ประชากรโลกมากกว่าพันล้านคนอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประกอบทาง
การเกษตร เชื้อแบคทีเรีย Orientia tsutsugamushi สามารถแพร่กระจายโดยไรสายพันธุ์ 
Trombiculid ระยะตัวอ่อนเท่านั้นที่น าโรคสครัปไทฟัส ที่เรียกว่า ไรอ่อน และติดต่อไปยังสัตว์มี
กระดูกสันหลัง เช่น มนุษย์  

แหล่งเพาะพันธุ์ของไรอ่อน ที่เรียกกันว่า “mite islands” เป็นแหล่งที่พบไรอ่อนเป็นจ านวน
มาก  พื้นที่ที่มีไรอ่อนจ านวนมาก จะเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงในการเกิดการระบาดของโรคสครัปไทฟัส
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการด าเนินการส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์ของไรอ่อนในพื้นที่ที่พบรายงานผู้ป่วย
โรคสครัปไทฟัส บริเวณสถานที่ด าเนินการส ารวจได้แก่ บ้านของผู้ป่วย และสถานที่ที่ผู้ป่วยไปมา
บ่อย ซึ่งเป็นบริเวณที่มีร่มเงา มีความชื้นสูง มีรอยรูของที่อยู่อาศัยของสัตว์ฟันแทะ และบริเวณ
แหล่งน้ า การเก็บตัวอย่างไรอ่อน สามารถเก็บได้จาก การใช้กับดักจากแผ่นพลาสติกสีด า หลังจาก
ได้ ตัวอย่างไรอ่อนจากสถานที่ ต่าง ๆ แล้ว น าตัวอย่างที่ ได้มาจ าแนกชนิดและสายพันธุ์
ไรอ่อน โดยวิธีการจ าแนกตามสัณฐานวิทยา และวิธีการทางอณูชีววิธี (PCR) เพื่อยืนยันผลการ
วินิจฉัย 

จากผลการศึกษาพบไรอ่อนชนิด Schoengastia sp. จ านวน 109 ชนิด ซึ่งพบว่า ส ารวจ
แหล่งที่พบไรอ่อนมากที่สุด คือ บริเวณร่มไม้ริมแหล่งน้ า (90%) รองลงมาได้แก่ นาข้าวใกล้กับ
แหล่งน้ า (7%) บริเวณรอบกระท่อมในนาข้าว (2%) และที่ร่มเงาบริเวณที่ราบลุ่ม (1%) ไรอ่อน
ส่วนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความชื้นสูง ดังนั้น พื้นที่ที่พบไรอ่อนเป็นจ านวนมาก 
มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของโรคสครัปไทฟัส ซึ่งผลการศึกษามุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังส าหรับการป้องกันและควบคุม
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306˚ Vector Control: Tools and Engagement, imperative 
steps for combatting emerging tropical diseases

306˚ Vector Control เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสนับสนนุการแก้ปัญหาโรคเขตร้อน เช่นโรค
ไข้เลือดออก เครื่องมือนี้จะท างานในรูปแบบของ application ผ่านการใช้งานโทรศัพท์มือถือและ
มองผ่านเลนส์คล้ายกล้อง VR BOX ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพจ าลองภายในบ้าน รวมถึงพื้นที่
ซึ่งมีโอกาสที่จะพบแหล่งเพาะพันธุ์ ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาสื่ออื่น ๆ ที่จูงใจในการเรียนรู้โรคเขตร้อน
อื่น ๆ ด้วย

Geometric Morphometrics: a quantitative tool for modern 
taxonomists

โปรแกรม Geometric Morphometric เป็นโปรแกรมที่น าขนาดและรูปร่างมาใช้ในการ
จ าแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตด้วยภาพถ่ายของลักษณะทางสัณฐาน โดยมีการใช้สถิติในการ
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิต ด้วยขนาดและรูปร่าง ด้วยการน าเข้าภาพถ่ายลักษณะทาง
สัณฐานอวัยวะของสิ่งมีชีวิติที่เราต้องการเปรียบเทียบที่สามารถบอกขนาดที่ชัดเจน

34

Su Yee Lim
Bayer Thai Co., Ltd.

Suchada Sumruayphol
Department of Medical Entomology, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

ผู้สรุปสาระส าคัญจากการประชุมฯ
ดร. พัชนี นัครา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12



Insecticide resistance of Aedes aegypti in Singapore 
– a comprehensive study

ในประเทศสิงคโปร์ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการลดแหล่งเพาะพันธ์ยุงพาหะเป็น
มาตรการหลักของการควบคุมยุงพาหะน าโรค   การใช้สารเคมีฆ่าแมลงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของมาตรการควบคุมยุงพาหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก 
แต่พาหะน าโรคไข้เลือดออกในสิงคโปร์ คือ Aedes aegypti ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถทนต่สารเคมี 
ประเภท pyrethroids ได้  การศึกษาก่อนหน้านี้ได้รายงานการต้านทานต่อสารเคมีฆ่าแมลงในบาง
พื้นที่ในสิงคโปร์ การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการทดสอบขององค์การอนามัยโลก และมีการเติมสารเพิ่ม
ความเป็นพิษ (synergists) เพื่ อทดสอบความไวของสารเคมีฆ่ าแมลงในท้องที่  7 กลุ่ ม 
ในสิงคโปร์และเพื่อตรวจสอบระดับความต้านทานต่อสารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์ ได้แก่ deltamethrin, 
cypermethrin,permethrin และ etofenprox  และความไวต่อสารเคมีกลุ่มออแกโนฟอสเฟต ได้แก่  
temephos และ pirimiphosmethyl กลุ่มแบคทีเรีย ได้แก่  Bacillus thuringensis israel (Bti) 
และ Pyriproxyfen พบว่า ผลทดสอบเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้ง 7 พื้นที่การศึกษา  การเติม 
synergists โดยทั่วไปไม่ได้เพิ่มความต้านทานของยุงพาหะต่อสารเคมี  ข้อค้นพบนี้จะช่วยในการ
แนะน าการใช้สารเคมีเพื่อการควบคุมการยุงพาหะ Aedes aegypti ในสิงคโปร์
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ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

• สามารถน าโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ในการจ าแนกชนิดสัตว์ขาข้อพาหะน าโรคที่เราศึกษา 
ด้วยภาพถ่ายลักษณะทางสัณฐาน ที่มีสเกลวัด เช่น ยุง เห็บ หมัด ไร เป็นต้น
• สื่อการเรียนรู้ที่เข้าถึงง่ายและดูน่าสนใจในการท าให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึง
ภัยสุขภาพได้ง่ายขึ้น อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่เราน่าจะใช้ในการส่งเสริมในโรงเรียนให้เด็กเข้าใจ
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า และตระหนักถึงความส าคัญ และปัญหาที่จะเกิดถ้าเราปล่อยปละละเลย
• การทราบแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะน าโรคสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานใน
การป้องกัน และควบคุมโรคสครับไทฟัสในช่วงที่มีการระบาดของโรคได้
• น าความรู้ที่ได้มาประยุกต์และดัดแปลงวิธีการเฝ้าระวังไรอ่อนพาหะน าโรคสครัปไทฟัส
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6

ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
• น่าจะมีการพัฒนาสู่แอพลเิคชั่น หรือการโปรแกรมการจ าแนกชนิดออนไลน์
• น่าจะมีการพัฒนาภาพจ าลอง 3 มิติที่เราเห็นให้เข้ากับบริบทบ้านเรือนในภูมิภาค
• น่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบแหล่งเพาะพันธุ์ของไรอ่อนชนิดอื่น ๆ
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Integration of Disease Control in Prison
: Experience from Thailand 

เรื อนจ า เป็นสถานที่ ที่ มี ปัญหาในการป้องกันควบคุม โรค เนื่ องด้ วยปัญหาทั้ ง
ด้านสภาพแวดล้อมและตัวผู้ของต้องขงัเอง ทั้งนี้ยังรวมถึงงบประมาณที่มีอย่างจ ากัดจากส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปัญหาของผู้ต้องขัง ได้แก่ 
การเลือกปฏิบัติ เศรษฐานะยากจน การเข้าถึงการบริการสุขภาพ ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ 
พฤติกรรมต่อต้านสังคม รวมถึงการรับประทานยาไม่สม่ าเสมอ ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีการตรวจ
คัดกรองโรค เช่น HIV การเข้าคุมขัง ควบคุมคุณภาพอาหาร ซึ่งโรคติดต่อส าคัญที่เป็นปัญหาใน
เรือนจ าและเป็นปัญหาในการควบคุมได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหัด วัณโรค อาหารเป็นพิษ 
ไข้หวัด โรคหิด ส่วนใหญ่เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ อัตราการแพร่ระบาดสูงอย่างไข้หวัดใหญ่ที่
ควบคุมได้ยาก มาตรการที่แนะน าในการป้องกันควบคุมโรคได้แก่ ตรวจคัดกรองต้ังแต่บริเวณแรก
รับเข้า เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวัง การค้นหาต้ังแต่เริ่ม และแยกผู้ป่วยอย่าง
รวดเร็ว ให้หน้ากากอนามัยและพัฒนาการสื่อสาร ความเข้าใจกับผู้ต้องขัง ตลอดจนมีระบบ
การจัดหายาอย่าง anti-virus อย่างรวดเร็ว เพียงพอ และการดูแลเรื่องความสะอาดของอุปกรณ์

สถิติโรคที่มีการระบาดในเรือนจ าจะมีไข้หวัดใหญ่ สุกใส โรคหัด อาหารเป็นพิษและอื่น ๆ 
โดยในปีที่ผ่านมาเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งโรงพยาบาลของแต่ละเรือนจ าได้วางแผนกระบวนการ
ควบคุมการระบาด โดยให้ภูมิคุ้มกัน เช่น การฉีดวัคซีนในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ต้องขังใน
เรือนจ า การดูแลเรื่องสุขาภิบาลอาหารและน้ าเพื่อป้องกันโรคที่ เกี่ยวกับอาหารเป็นพิษ 
ทั้งนี้ส่วนของโรควัณโรค จะมีการตรวจคัดกรอง X-ray ปอดในผู้ต้องขังก่อนที่จะรับเข้าเรือนจ า 
เพ่ือป้องกันการระบาดของวัณโรค และมีการติดตามผู้ป่วยต้องขังวัณโรคในเรือนจ าที่รับยาวัณโรค 
ให้กินยาได้ครบถ้วนตามแผนการรักษาซึ่งจะสอดคล้องกับการลดลงของวัณโรคในประเทศไทยใน
ปี ค.ศ. 2020 ตามองค์การอนามัยโลก (WHO)
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Development of integrated screening system for identification 
of important communicable and non-communicable diseases 
among prisoner inmates at admission, transfer, and release

การพัฒนาระบบคัดกรองแบบบูรณาการที่มีความเป็นไปได้ในการค้นหาโรคติดต่อและโรค
ไม่ติดต่อที่ส าคัญในผู้ต้องขังก่อนแรกรับ ส่งต่อ และปล่อยตัว มีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

1. เพื่อศึกษาความชุกของปัญหาสุขภาพในกลุ่มผู้ต้องขังและปัญหาสุขภาพที่พบจากกิจกรรม
ตรวจคัดกรอง

2. เพ่ือจัดท า (ร่าง) ระบบคัดกรองแบบบูรณาการเพ่ือค้นหาความขุกของปัญหาสุขภาพในกลุ่ม
ผู้ต้องขัง

3. เพื่อทดสอบและปรับปรุง (ร่าง) ระบบคัดกรองแบบบูรณาการเพื่อค้นหาความชุกของ
ปัญหาสุขภาพในกลุ่มผู้ต้องขัง

4. เพ่ือประเมินความเป็นไปได้และการยอมรับระบบคัดกรองแบบบูรณาการเพื่อค้นหาความชุก
ของปัญหาสุขภาพในกลุ่มผู้ต้องขัง

นิยามศัพท์เฉพาะ

ระบบคัดกรองแบบบูรณาการ ประกอบด้วย ทุกส่วนประกอบหลักส าหรับการคัดกรอง
ความชุกของปัญหาสุขภาพ

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญในกลุ่มผู้ต้องขัง ประกอบด้วย โรคติดต่อ เช่น 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ โรคเรื้อน โรควัณโรค และโรคตับอักเสบ เป็นต้น และโรคไม่
ติดต่อ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ และ
โรคไตเรื้อรัง
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ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบการวิจัย: วิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ระยะเวลาการศึกษา: 2 ปี 
พื้นที่ศึกษาวิจัย: เรือนจ าความปลอดภัยสูงและโรงพยาบาลอ าเภอในจังหวัดระยอง 

เรือนจ าขนาดเล็กและโรงพยาบาลประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขั้นตอนการวิจัย

ระยะที่ 1: การศึกษาความชุกของปัญหาสุขภาพ
1. การส ารวจเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากบันทึกกิจกรรม การสนทนากลุ่ม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก
2. การแบ่งปันข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ระยะที่ 2: การจัดท า (ร่าง) ระบบการคัดกรองแบบบูรณาการ
1. ระบุโครงสร้างทางกายภาพและเครือข่ายที่ต้องการ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการคัดกรอง
2. ระบุขั้นตอน ผังการปฏิบัติงาน และรายละเอียดกิจกรรม
3. พัฒนาเครื่องมือส าหรบักิจกรรมการคัดกรอง โดยบูรณาการเครื่องมือที่มีอยู่แล้วของแต่ละ
โรค
4. เตรียมคู่มือการปฏิบัติงานหรือหน่วยการฝึกอบรมส าหรับอบรมผู้ปฏิบัติงาน

ระยะที่ 3: การทดสอบและปรับปรุง (ร่าง) ระบบคัดกรองแบบบูรณาการ
พื้นที่ศึกษาวิจัย
1. บริหารจัดการกิจกรรมการคัดกรองให้เป็นไปตาม (ร่าง) ระบบคัดกรองแบบบูรณาการ
2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้สามารถด าเนินกิจกรรมการคัดกรองตาม (ร่าง) ระบบ
คัดกรองแบบบูรณาการ
3. ด าเนินกิจกรรมการคัดกรองโดยใช้ (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
นักวิจัย

สังเกตและปรับปรุง (ร่าง) ระบบคัดกรองแบบบูรณาการ

ระยะที่ 4: การประเมินความเป็นไปได้และการยอมรับระบบคัดกรองแบบบูรณาการ
1. การส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมการคัดกรองในกลุ่มเจ้าหน้าที่เรือนจ า 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และบุคลากรด้านสุขภาพของโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย
2. การทบทวนบันทึกกิจกรรมการคัดกรอง เพื่อดูการเพิ่มความถี่ของกิจกรรมการคัดกรองกับ
สัดส่วนของผู้ต้องขังที่ได้รับการคัดกรอง
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ข้อค้นพบในปีแรก
กิจกรรมการคัดกรองที่มีอยู่แล้ว การคัดกรองด าเนินการโดยอาสาที่ผ่านการ

ฝึกอบรมและมีพยาบาลเวรดึกก ากับดูแล ด าเนินการระหว่างเวลา 18.00 – 20.00 น. เริ่มด้วย
การตรวจวัดสัญญาณชีพ เช่น ความดันโลหิต ชีพจร อุณหภูมิร่างกาย ค้นหาความผิดปกติอื่น ๆ 
ของร่างกาย เช่น การสูญเสียการมองเห็น/ ได้ยิน ประวัติโรคประจ าตัวต่างๆ ตามแบบฟอร์มของ
กรมราชทัณฑ์ แต่พบว่าไม่มีการบันทึกข้อมูลในทุกรายการ การคัดกรองวัณโรคใช้เพียงข้อค าถาม 
1-2 ค าถาม จากทั้งหมด 8 ค าถาม การคัดกรองสุขภาพจิต ด าเนินการในวันถัดไป รายละเอียด
กิจกรรมคัดกรองบางอย่างไม่สามารถท าได้ เนื่องจากข้อจ ากัดของพื้นที่ เวลา และแสงสว่างใน
พื้นที่ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังไม่มีระบบการคัดกรองที่ชัดเจนในกรณีส่งต่อและปล่อยตัว
ผลลัพธ์ในปีแรก

1. (ร่าง) เครื่องมือคัดกรองแบบบูรณาการ จ านวน 2 ชุด ได้แก่ 1) เครื่องมือคัด
กรองก่อนแรกรับ เพื่อค้นหาโรคติดต่อในระยะแพร่เช้ือและโรคไม่ติดต่อที่อยู่ในระยะวิกฤติ และ 2) 
เครื่องมือคัดกรองส าหรับคัดกรองซ้ า เพ่ือยืนยันการพบโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

2. (ร่าง) ขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับกิจกรรมการคัดกรอง จ านวน 6 เรื่อง ได้แก่                           
1) ขั้นตอนการคัดกรองก่อนแรกรับ 
2) ขั้นตอนส าหรับคัดกรองซ้ าในวันถัดไป 
3) ขั้นตอนการคัดกรองก่อนส่งออก 
4) ขั้นตอนการคัดกรองก่อนส่งเข้า 
5) ขั้นตอนการคัดกรองก่อนการปล่อยตัวตามปกติ             
6) ขั้นตอนการคัดกรองก่อนการปล่อยตัวแบบกะทันหัน

3. ค าแนะน าส าหรับการคัดกรองสุขภาพแบบบูรณาการในกลุ่มผู้ต้องขังก่อนแรกรับ 
ส่งต่อ และปล่อยตัว

ข้อเสนอแนะจากข้อค้นพบปีแรก
1. การดูแลสุขภาพผู้ต้องขังเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษควบคู่กับการดูแลทาง
การแพทย์อย่างต่อเนื่องทั้งส าหรับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
2. เครื่องมือส าหรับการคัดกรองความชุกของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญจ าเป็นต้องมี
การบูรณาการและสามารถน าไปใช้ได้จริงในบริบทของเรือนจ า 
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ผู้สรุปสาระส าคัญจากการประชุมฯ
แพทย์หญิงมนัสวินีร์ ภูมิวัฒน์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ส านักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 2

นางสาวกัญญารัตน์ พึ่งประยูร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
นางสาวชุติวัลย์ พลเดช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สถาบันราชประชาสมาสัย



ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

• จากแนวทางพัฒนาดังกล่าว สามารถมองเห็นว่า การวางแผนการท างาน โดยเอา
สถานการณ์ที่เป็นปัญหามาวิเคราะห์จากเหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดผลจะท าให้สามารถวางแผนแก้ไข
ได้ถูกต้องจากตัวอย่างนี้ สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการควบคุมโรคโดยการคัดกรองผู้ป่วยให้
ได้มากที่สุดโดยในกลุ่มเป้าหมายจะเน้นไปที่ กลุ่มต่างด้าวที่เข้ามาท างานที่ประเทศไทยเพื่อจะได้
ค้นหาผู้ป่วยใหม่ได้เร็ว และรีบรักษาจะได้ไม่เกิดความพิการนอกจากนี้ยังควรมี การท าด้าน
เทคโนโลยี เช่น Application ต่างๆ ที่จะช่วยน าไปสู่การพัฒนาในการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ ต่อไป 
ซึ่งก าลังอยู่ในช่วงพัฒนา
• มาตรการและสถานการณ์โรคต่างๆ ทางระบาดวิทยามีความส าคัญในการน ามาประเมิน
ระบบเฝ้าระวัง Situation awareness โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเดินหายใจ อาหารและน้ า
สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปวางแผนประชุมกับผู้รับผิดชอบงาน PM โรคต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงาน
และประสานความร่วมมืออธิบายให้ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคในเรือนจ า โดยส่วนตัว ปัจจุบันรบั
ปิดชอบดูแลวัณโรคด้วย ซึ่งปัญหาในการคัดกรองและวินิจฉัยผู้ป่วยวัณโรคจากผู้ต้องขังว่า การ
วินิจฉัยผู้ป่วยวัณโรคให้เข้าสู่ระบบการรักษามีความล่าช้า จึงเสนอให้น าภาพถ่ายรังสีทรวงอกของ
ผู้ต้องขังที่ได้รับการคัดกรองในปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับปีปัจจุบัน เนื่องจากจะสามารถ
เปรียบเทียบหาความผิดปกติและ detect ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
• เนื้อหาที่เป็น Theme Innovation ในปีนี้นั้นดีมาก ๆ ท าให้สามารถน าไปต่อยอดกับโรคอื่น 
ๆ ได้ส่วนนี้ ควรมีต่อไปเรื่อย ๆ ควรมีเนื้อหาที่เพิ่มถึงผลงานการน านวัตกรรมไปใช้ร่วมกับโรคอื่น
ด้วยจะดีมาก
• อยากให้มีความหลากหลายของโรคและภัยสุขภาพที่เป็นหัวข้อต่าง ๆ เพราะบางที
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้รับดูแลงานป้องกันควบคุมมาลาเรีย
• กระทรวงสาธารณสุขควรสนับสนุนให้โรงพยาบาลที่รับผิดชอบในพื้นที่ท างานร่วมกับ
เรือนจ าเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการคัดกรองและการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ต้องขัง
• กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ควรมีการยืนยันนโยบายในการสนับสนุนการคัดกรอง
สุขภาพ เพ่ือปรับปรุงภาวะสุขภาพของผู้ต้องขัง 
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Protozoa

Trichomonas spp. เพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อ HIV-1 การตรวจ Trichomonas 
จาก PCR ถือว่ามีความไวต่อการตรวจเจอเชื้อมากที่สุด

ปกติแล้ว Trypanosoma cruzi จะมีแมลงน าโรคคือ sand flies แต่ที่ออสเตรเลียเจอโรค 
แต่ไม่พบ sand flies จึงมีการค้นพบว่า ยุง culex spp. สามารถน าโรคได้เช่นกัน ซึ่งเชื้อนี้
สามารถก่อให้เกิดโรค Chagas ได้ เป็นการติดเชื้อแบบตลอดชีวิต และก่อให้เกิดอาการประมาณ
ร้อยละ 30 ของผู้ติดเชื้อ การติดเชื้อนี้จะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 
• mild symptoms 
• asymptomatic
• subpatent parasitemia

Trichomonas vaginalis Infections in the Philippines
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ผู้สรุปสาระส าคัญจากการประชุมฯ
แพทย์หญิงรณิดา เตชะสุวรรณา นายแพทย์ช านาญการ ส านักโรคติดต่อทั่วไป



Turbo Talk II

Human population movement patterns in malaria hotspots on 
the Thai-Myanmar border

รูปแบบการเดินทางของประชากรในพื้นที่ที่เป็นโรคมาลาเรียบริเวณชายแดนไทย–เมียนมาร์ 
ซึ่งรูปแบบการเดินทางของประชากร (HPM) มีความส าคัญต่อการแพร่กระจายเชื้อไข้มาลาเรีย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการก าจัดโรคมาลาเรีย อาจมีคนที่ได้รับเชื้อโรคมาลาเรียจากการท า
กิจกรรมข้างนอกและแพร่กระจายเชื้ อขณะเดินทางหรือกลับไปยังหมู่บ้ านของตนเอง 
ซึ่งมีพื้นที่ที่ประสบความส าเร็จในการก าจัดโรคมาลาเรียในท้องถิ่นผ่านรูปแบบการเดินทางของ
ประชากร การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและปริมาณรูปแบบการเดินทางของ
ประชากรและผลกระทบของรูปแบบการเดินทางของประชากร ต่อการติดเช้ือมาลาเรียในพื้นที่ที่เป็น
โรคมาลาเรียบริเวณชายแดนไทย –เมียนมา การศึกษาได้ด าเนินการใน 4 หมู่บ้านของอ าเภอ
ท่าสองยาง จังหวัดตาก และอ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการเกิดโรค
มาลาเรียสูงอย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามการเดินทางในช่วง
ฤดูแล้ง (มีนาคม) และฤดูฝน (พฤษภาคม) ของปี พ. ศ. 2561 พบว่า รูปแบบการเดินทางของ
ประชากรถูกวัดในเชิงปริมาณและก าหนดความสัมพันธ์กับโรคมาลาเรียโดยวิเคราะห์การถดถอย
โลจิสติก การเดินทางเป็นปกติและมีมากขึ้นในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบของทั้งสองฤดูกาล 
พบว่าในอ าเภอท่าสองยางมีระยะเวลาเดินทางนานกว่าโดยไม่ได้พักค้างคืนและไปเกือบทุกสถานที่ 
เมื่อเปรียบเทียบกับอ าเภอสังขละบุรี ยกเว้นการเดินทางข้ามคืนในช่วงฤดูฝน รูปแบบการปรับ
อัตราส่วน (AOR) แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคมาลาเรียสัมพันธ์กับจ านวนวันที่
ออกไปท ากิจกรรมข้างนอกในช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไปยังพื้นที่ฝั่งเมียนมา 
(AOR = 1.11, 95% CI 1.03-1.17), ป่าไม้ (AOR = 1.11, 95% CI 1.03-1.17)

43

Sayambhu Saita
Department of Tropical Hygiene, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University



อัตราการเติบโตของโรคไข้มาลาเรียในช่วงฤดูแล้ง AOR = 1.08, 95% CI 1.03-1.13) และการ
เดินทางข้ามคืน (AOR = 1.10, 95% CI 1.02-1.19) เพื่อให้การก าจัดโรคมาลาเรียมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว ประชาชนผู้ที่มีรูปแบบการเดินทางที่มีความเสี่ยงสูงควรได้รับการ
จัดล าดับความส าคัญส าหรับการตรวจคัดกรอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายโครงการก าจัดโรค
มาลาเรียและการติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังโรคมาลาเรียแห่งชาติ

จากการศึกษาการกระจายของโรคไข้มาลาเรียในเชิงพื้นที่และเวลาบริเวณชายแดนไทย-
เมียนมาร์พบว่า บริเวณรอยต่อของอ าเภอท่าสองยางและอ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และอ าเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ hotspot ของเชื้อ P.falciparum และ P.vivax ดังนั้นจึง
ได้มีการศึกษารูปแบบการเคลื่อนย้ายหรือการเดินทางของประชากรในพื้นที่ดังกล่าวว่ามี
ความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไข้มาลาเรียหรือไม่ โดยการติดตามข้อมูลการบันทึกรูปแบบการ
เดินทางของแต่ละคนในฤดูแล้งและฤดูฝน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีการเดินทางไปบริเวณ
ชายแดนเมียนมาร์ หรือเข้าป่า หรือพักค้างแรมในช่วงฤดูแล้ง จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้
มาลาเรีย

ผู้สรุปสาระส าคัญจากการประชุมฯ
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นางสาวศกลวรรณ  แก้วกลิ่น  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
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ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

• เพื่อน ารูปแบบการเดินทางของประชากรในพื้นที่ที่เป็นโรคมาลาเรียบริเวณชายแดนไทย 
เมียนมา มาปรับใช้เป็นต้นแบบในการด าเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียของเครือข่าย 
ในบริบทพื้นที่ชายแดนอื่น เช่น กัมพูชา ลาว  มาเลเซีย และการน าองค์ความรู้จากการวิจัยครั้งนี้
ไปพัฒนาต่อยอดในการด าเนินงานก าจัดโรคมาลาเรียของเครือข่ายชายแดนไทย–เมียนมาร์ ต่อไป

ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
• ควรได้รับการสนับสนุนจากองค์กร เครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาวิจัยรูปแบบ
การเดินทางของประชากรในพื้นที่ที่เป็นโรคมาลาเรียบริเวณชายแดนอื่น เช่น กัมพูชา ลาว  
มาเลเซีย เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ตามเป้าหมายการก าจัดและ
การเฝ้าระวังโรคมาลาเรีย
• เป็นข้อมูลประกอบในการจัดล าดับความส าคัญเพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้
มาลาเรีย
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Dengue: Clinical presentation, vector situation, 
and the role of implementation research 
in control program 

Organ dysfunction in dengue infection

โรคไข้เลือดออกเป็นหนึ่งในโรค arbovirus ที่แพร่หลายที่สุดในโลก โรคนี้เกิดเฉพาะถิ่นใน
ประเทศเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน อาการทางคลินิกครอบคลุมทั้งอาการที่รุนแรงและไม่รุนแรง 
มีการศึกษาพบว่า โรคไข้เลือดออกเกิดความผิดปกติ ระบบอวัยวะ 3 ส่วน ทั้งไข้เลือดออกชนิด 
DHF และ DSS  ระบบภูมิคุ้มกันตับและเยื่อบุผิวเซลล์บุผนังหลอดเลือด (EC) ของหลอดเลือด 
ระดับของความผิดปกติของตับในการติดเชื้อไข้เลือดออกจะแตกต่างกันไปจากอาการเล็กน้อยด้วย
การเพิ่มของ  transaminases (ค่า AST, ALT) ถึงอาการรุนแรงและเซลล์ตับล้มเหลว 
ความผิดปกติของอวัยวะหลายอย่าง อาจเป็นผลมาจากความผิดปกติของอวัยวะหรือระบบต้ังแต่
2 ระบบขึ้นไป เช่นตับ, หัวใจ, ระบบประสาทและระบบโลหิตวิทยา การเต้นหัวใจผิดปกติท าให้เกิด
กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (myocarditis) ท าให้เสียชีวิต เกิดความดันโลหิตต่ า, ภาวะหัวใจเต้นผิด
จังหวะ, ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายมีอาการหัวใจล้มเหลวและช็อกและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ อาการ
รุนแรงของโรคไข้เลือดออกเกิดได้หลายระบบ ได้แก่ หลอดเลือดหัวใจ ,ตับ,ไต,ระบบประสาท
ส่วนกลางและระบบทางเดินหายใจและกล้ามเนื้อ โรคไข้เลือดออกมีความสัมพันธ์กับอาการรุนแรง
ของระบบในร่างกาย โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจ าตัว เช่น เบาหวาน ,ความผิดปกติของหัวใจ, 
โรคหอบหืด , ผู้สูงอายุ ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงร่วม ต้องมีการให้การรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม
เพ่ือป้องกันการเสียชีวิตได้
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ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

• การเฝ้าระวังผู้ที่ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  
โรคหัวใจ โดยสื่อสารไปในหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคประจ าตัว  เมื่อป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกอาจมีอาการ
รุนแรงและถึงขั้นเสียชีวิตได้  การสื่อสารประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคให้ตระหนักถึงอาการและความรุนแรงของผู้ป่วยไข้เลือดออกโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะ
เสี่ยงมีโรคประจ าตัว ให้เฝ้าระวังไม่ให้ป่วยเป็นไข้เลือดออก เพราะจะเสียชีวิตได้ง่ายกว่า
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Machine Learning in Public Health

Large-scale detailed mapping of dengue vector breeding 
sites using street view images

ยุงลายเป็นพาหะน าโรคของโรคไข้เลือดออก เป็นยุงชนิด Aedes Aegypti และ Aedes 
Albopictus masquito พบอยู่ตามโอ่งน้ า ท่ีรองกระถางต้นไม้ ยางรถยนต์เก่า ถังน้ าและภาชนะอื่น 
ที่มีน้ าขัง เราจะท าแผนท่ีขนาดใหญ่แสดงบริเวณแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แต่เดิมการส ารวจใช้คนเป็น
ทีมส ารวจ ดูแหล่งที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แบ่งพื้นที่ส ารวจและเก็บตัวอย่าง เช็คค่า BI HI CI 
แต่ก็ท าแผนที่ได้ขนาดไม่ใหญ่นัก

การศึกษาครั้งนี้เพื่อจัดท าแผนที่ขนาดใหญ่ที่จะแสดงแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยใช้แผนภาพ
เส้นทางของถนนจาก Google จากแผนที่ทางอากาศ ท าให้ได้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและได้ศึกษา
ระบบท่อน้ าและผังเมือง แผนภาพที่เราใช้เป็นภาพแผนที่ถนน จุดเก็บตัวอย่าง (ตามเส้นทางถนน) 
และภาพขนาดใหญ่โดยรวมจาก Google

ท าการศึกษาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานครและกระบี่ ส ารวจภาชนะที่เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ 8 ชนิด ใช้ชุดทดสอบภาพอัลกอริธึม–การจดจ าวัตถุ มีการสร้างความหนาแน่นของ
ภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง การนับความหนาแน่นเป็นการบ่งช้ีความเสี่ยง พบว่าได้ข้อมูลไม่ดีนัก 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ฝน แต่ก็สรุปได้ว่า การสร้างแผนที่ความ
หนาแน่นที่ติดตั้งป้ายพิกัดของภาชนะ เป็นสิ่งที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายต่อไปได้

การศึกษาต่อไป ลองใช้ Drone ในการเก็บข้อมูลในบริเวณกว้างใหญ่ได้ และเป็นข้อมูลใน
เวลาจริง
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Mapping malaria risks by drone: case studies using aerial 
and satellite-based data in Southeast Asia and Africa

โรคติดเชื้อที่เกิดขึ้น เช่น โรคมาลาเรีย ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท างานด้านสิ่งแวดล้อม 
การระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อก าหนดเป้าหมายการด าเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ต้อง
อาศัยข้อมูลเชิงพื้นที่และระยะเวลาที่แน่นอนเกี่ยวกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีการแพร่กระจายเชื้อ 
ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์สามารถหาได้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น ดาวเทียม การส ารวจทางไกลจาก
ดาวเทียม และบนพื้นดิน การส ารวจจีพีเอสบนพื้นดิน มีการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAVs หรือ 
drones) เพื่อรวบรวมข้อมูลความละเอียดสูงในเวลาจริงส าหรับค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ า มีการ
น าเสนอตัวอย่างการใช้เครื่องทดลองส าหรับการศึกษาโรคมาลาเรียในบริบทต่าง ๆ รวมทั้งการท า
แผนที่การเปลี่ยนแปลงภาคพื้นดินเพื่อระบุความเสี่ยงของโรคมาเลเรียในประเทศมาเลเซียและ
ฟิลิปปินส์ โดยระบุการควบคุมโรคจากสัตว์ป่าโดยใช้กล้องถ่ายความร้อนในเกาะบอร์เนียวและท า
แผนที่สถานที่เพาะพันธุ์โรคไข้สันหลังอักเสบในประเทศบูร์กินาฟาโซ การท าแผนที่ความเสี่ยง
โรคมาลาเรีย จะมีวิธีระบุพื้นท่ีเพ่ือก าหนดเป้าหมายการจัดการแหล่งตัวอ่อนของยุง การใช้ UAVs 
ในการท าแผนที่รายละเอียดของพ้ืนที่เป้าหมายที่มีเชื้อมาลาเรียสูง การจ าแนกข้อมูลดาวเทียมและ
การพัฒนาแผนที่ความเสี่ยง แบบจ าลองพื้นผิวดิจิตอลที่สร้างขึ้นโดยใช้วิธี โฟโตแกรมเมทริกจาก
ภาพสเตอริโอ  การใช้ทั้งข้อมูลสเปกตรัมและตัวบ่งช้ีความหนาแน่นของเมฆ ขยายไปสู่การประเมิน
การใช้กล้องที่มีความซับซ้อน ความพร้อมใช้งานของเซ็นเซอร์ที่แตกต่างกันในการเก็บข้อมูล 
multispectral การเพิ่มช่วงความร้อน และประโยชน์ของข้อมูลที่รวบรวมรวมทั้งการประยุกต์ใช้
วิธีการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามถึงแม้การใช้ UAVs จะมีประโยชน์ แต่อาจยังมี
ข้อจ ากัดอยู่ ดังนั้นประสิทธิภาพของการใช้ UAVs จะมีมากที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับการส ารวจ
ระยะไกลบนดาวเทียมด้วย หรืออาจสรุปได้ว่า ภาพถ่ายจากดาวเทียมและโดรนมีประโยชน์
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความละเอียดเชิงพื้นที่และสเปกตรัม ซึ่งเทคโนโลยีการส ารวจระยะไกล
สามารถแจ้งข้อมูลโปรแกรมควบคุมสุขภาพของประชาชนได้ และวิธีการเรียนรู้ของเครื่องช่วยให้
การจ าแนกข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลรวมทั้งระบุปัจจัยส าคัญส าหรับการแพร่เช้ือมาลาเรียได้
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Bayesian network decision model for supporting dengue 
diagnosis

แพทย์ทั่วไปที่ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก จะพบว่า การวินิจฉัยโรคว่า
ผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากการตรวจร่างกาย ผู้ป่วยจะมีไข้สูง อาเจียน 
ปวดเม่ือยกล้ามเนื้อ ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ รวมถึงการซักประวัติ และการทดสอบอื่น ๆ 
วิธีการทดสอบมีทั้งแบบทางตรงและทางอ้อม (Direct และ Indirect Test) ซึ่งใช้ระยะเวลานาน
และขึ้นอยู่กับระยะของการติดเชื้อด้วย จึงจะต้องใช้ประสบการณ์ของแพทย์

ขณะนี้มีห้องปฏิบัติการส าหรับการตรวจการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกโดยเฉพาะ รวมถึงการ
ทดสอบอย่างรวดเร็ว / Dengue NS1 Antigen Rapid Test การทดสอบซีรั่มและ 
PCR/Polymerase Chain Reaction แต่มีข้อจ ากัดคือมีค่าใช้จ่ายสูง และความถูกต้องไม่แน่นอน 
หากวินิจฉัยผิดพลาดอาจท าให้ผู้ป่วยเกิดอาการรุนแรง มีภาวะแทรกซ้อน ทั้งนี้ในช่วงขณะรอการ
ยืนยันผู้ป่วย ผู้ป่วยอาจไม่ได้รับยาปฏิชีวนะ และอาจเกิดความรุนแรงและเสียชีวิตได้

Beyesian Network จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยในการวินิจฉัยของแพทย์ได้รวดเร็วขึ้น 
เทคนิคคือการสร้างแบบจ าลองที่ใช้ ปัจจัยต่าง ๆ ข้อมูลจากผู้ป่วย ผลตรวจทางการแพทย์ 
ผลจากห้องปฏิบัติการเบื้องต้น ประวัติผู้ป่วย น าเข้าสู่แบบ Bayesian Network Diagnosis 
Decision Model และ incidence rate ด้วย โดยดูได้จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของกระทรวง
สาธารณสุข

ปัจจัยส าคัญ Potential Factor ส าหรับ Bayesian Network Model มี 4 ตัว คือ
1. Demographic characteristic
2. Clinical manifestation
3. Lab indicators
4. NS1 antigen test

และวินิจฉัยโดยแพทย์ 3 คน หาก 2 ใน 3 วินิจฉัยว่าเป็น ผู้ป่วยคนนั้นก็จะเป็นไข้เลือดออก 
จะมี Mean accuracy 0.83  

Beyesian Network Model จะเป็นประโยชน์ในการช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคไข้เลือดออก 
ในที่มีทรัพยากรต่าง ๆ จ ากัดและมีค่าใช้จ่ายต่ า ผลการวินิจฉัยโรคเทียบได้รับการตรวจวินิจฉัย
จากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ
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ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

• การศึกษาถึงปัจจัยการแพร่เชื้อมาลาเรีย และการท าแผนที่ความเสี่ยงโรคมาลาเรีย โดยการ
น าวิธีการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบ แนวทางลดการ
แพร่เชื้อมาลาเรีย การป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียซึ่งเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่ส าคัญโดยเฉพาะใน
พื้นที่ชายแดน รวมถึงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วนให้บรรลุผลส าเร็จ
• สามารถน ามาท าแผนที่แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หรือเพื่อใช้เป็นเรื่อง Vector ส าหรับการ
ป้องกันควบคุมโรค
• สามารถน า Drone และข้อมูลทางอากาศ ข้อมูลจากดาวเทียม มาก าหนดท าแผนที่แหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงเพ่ือควบคุมโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะน าโรคได้ เช่น ไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก เป็นต้น 
• แพทย์อาจศึกษาและน า Bayesian network Model มาใช้เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัย
สงสัยผู้ป่วยไข้เลือดออก เพราะมีค่าใช้จ่ายต่ า และวินิจฉัยได้รวดเร็ว จะช่วยลดความรุนแรงและ
การเสียชีวิตได้

ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง

• ควรได้รับการสนับสนุนจากองค์กร เครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาวิจัย
ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มเติม เช่น การส ารวจทางไกลจากดาวเทียม และการส ารวจจีพีเอสบน
พื้นดิน การใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAVsหรือ drones) และอื่นๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า ในการท าแผนท่ีความเสี่ยงโรคมาลาเรีย เพื่อลด
การแพร่เชื้อมาลาเรียและการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย
• ควรส่งเจ้าหน้าที่ อบรมเรื่อง การส ารวจทางอากาศ การใช้ข้อมูลทางอากาศและข้อมูลจาก
ดาวเทียมเทคนิคการใช้ Drone
• จัดอบรมเรื่อง Bayesian Network Decision Model for supporting dengue diagnosis 
ให้แก่แพทย์ผู้เก่ียวข้องในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยโรค
ไข้เลือดออก
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• ข้อมูลจากการประชุมวิชาการฯ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบการศึกษาวิจัยตามบริบทที่
เกี่ยวข้องและใช้ในการอ้างอิงประกอบการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยในประเด็นที่สอดคล้อง /
เก่ียวเนื่องกัน
• ข้อมูลเกี่ยวกับโรคมาลาเรียสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการด าเนินงานเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงให้สอดคล้องกับองค์ความรู้หรือข้อค้นพบใหม่ๆ ที่ได้จากการ
ประชุมในครั้งนี้
• ผู้เข้าร่วมประชุมฯ สามารถน าทักษะไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโครงร่างวิจยั และมีเครือข่าย
นักวิจัย เพิ่มมากขึ้นท าให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัย พัฒนาให้ตนเองเป็นนักวิจัย
ที่ดีได้ต่อไป
• ผู้เข้าร่วมประชุมฯ สามารถน าทักษะไปพัฒนาองค์ความรู้ที่พึงได้จากการศึกษาวิจัยที่มี
ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม ถูกต้องจากการอบรมในครั้งนี้  และสามารถถ่ายทอดแนวทางการ
ศึกษาวิจัยให้เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา น าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัย รวมถึงเกิด
ประโยชน์กับงานประจ าอันอาจจะท าให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• ความรู้ทางด้านโรคเขตร้อน สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานเวชศาสตร์การเดินทางและ
ท่องเที่ยว เพื่อให้ความรู้แก่นักเดินทาง ทั้งด้านการแจ้งเตือนการเดินทาง (Travel health notice) 
และการให้ความรู้ทั่วไปแก่ประชาชนในรูปแบบสื่อทางดิจิตอล (E-book) โดยการเข้าร่วมประชุม
ท าให้ผู้ร่วมประชุมได้มีการรับความรู้ ข้อมูล สื่อใหม่ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์เกี่ยวกับตัวโรค 
• การน าเสนอ Poster presentation ก่อให้เกิดองค์ความรู้ และแนวคิดใหม่ๆ ในการ
สร้างสรรค์งานวิจัย รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงงานวิจัยของ
ตนเองให้ดีขึ้นได้เม่ือได้เห็นข้อผิดพลาดของงานวิจัยอื่น ๆ 
• ช่วยในการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาหลักในการสื่อสารในการประชุมฯ ครั้งนี้
• การเข้าร่วมประชุมช่วยให้ได้รู้จักกับหน่วยงานอื่น ๆ ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กร
ในการพัฒนางานกลุ่มตนเองให้ดีขึ้นได้
• ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์การเดินทาง โรคติดต่อระหว่างประเทศ รวมถึงโรคอุบัติใหม่
เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอจะช่วยในการปฏิบัติงานและช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 
• ควรเพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้น าเสนอผลงานในเวทีต่างประเทศ
• ควรมีเอกสารให้ดาวน์โหลด ให้ผู้เข้าร่วมประชุมศึกษาก่อน เนื่องจากในการน าเสนอเป็นการ
น าเสนอแบบภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมอาจรับไม่ทัน และขาดข้อมูลบางส่วนได้

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
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Prevalence of the liver fluke Opisthorchis viverrini
and minute intestinal flukes base on human 
copro-DNA diagnosis in upper northern region of Thailand

ความชุกของการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับและพยาธิใบไม้ล าไส้ขนาดเล็กของประชาชน โดย
การใช้ copro-DNA วินิจฉัย เขตภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกอัตราการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับและพยาธิ
ใบไม้ล าไส้ขนาดเล็กของประชาชน โดยการใช้ copro-DNAวินิจฉัย เขตภาคเหนือตอนบน 
ประเทศไทย ระยะเวลาด าเนินการต้ังแต่เดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. 2560 ท าการศึกษาจาก
ประชากรใน 8 จังหวัด เขตภาคเหนือตอนบน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ Cluster random sampling 
จ านวน 30 กลุ่มๆ ละ 50 คน รวม 1,500 คน ท าการวินิจฉัยด้วยการตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิ 
ด้วยวิธี Modified Kato Katz technique และตรวจหาดีเอ็นเอในอุจจาระ (copro-DNA) โดยใช้
เทคนิค polymerase chain reaction (PCR) 

ผลการศึกษาความชุกของโรคหนอนพยาธิตรวจหาไข่หรือตัวอ่อนในอุจจาระโดย วิธี 
modified Kato-Katz technique พบอัตราความชุกของโรคเฉลี่ยร้อยละ 12.9 (194/1,500) 
หนอนพยาธิท่ีตรวจพบมากที่สุด ได้แก่ ไข่คล้ายพยาธิใบไม้ตับ (Ov-like: Opisthorchis viverrini-
like eggs)  ร้อยละ 11.5 (172/1,500) รองลงมา ได้แก่ ตัวอ่อนพยาธิเส้นด้าย ไข่พยาธิตัวตืด 
พยาธิปากขอ พยาธิแส้ม้า และพบพยาธิหลายชนิดในคนเดียว ร้อยละ 0.9, 0.5, 0.4, 0.2และ 
1.0  ตามล าดับ จ าแนกรายจังหวัดพบไข่คล้ายพยาธิใบไม้ตับ มากสุดที่จังหวัดล าพูน รองลงมา 
ได้แก่ น่าน เชียงใหม่ แพร่ เชียงราย ล าปาง พะเยา และแม่ฮ่องสอนร้อยละ 21.0, 18.0, 17.0, 
16.7, 7.1, 7.0, 6.0 และ0.0 ตามล าดับ ผลการตรวจหาดีเอ็นเอในตัวอย่างอุจจาระ โดยใช้เทคนิค 
PCR จากตัวอย่างอุจจาระทั้งหมด 172 ราย พบให้ผลบวกเฉพาะพยาธิใบไม้ล าไส้ขนาดเล็กชนิด 
Haplorchis taichui จ านวน 126 ราย ร้อยละ 73.3 (PCR product ขนาด 186 bp) ให้ผลลบใน
ทุกตัวอย่างของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ผลการวิจัยนี้สะท้อนถึงสถานการณ์ที่
แท้จริงของปัญหาเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและล าไส้เล็กในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
ดังนั้นจึงต้องให้ความส าคัญด้านความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมบริโภคปลาดิบในประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ต่อไป 53
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** ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



Assessment of the Capacity of 
provincial health staffs towards 
Malaria Elimination, Thailand

เป็นการที่ศึกษา เพื่อประเมินความรู้ ทัศนคติ และความต้องการของการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร รวมทั้งแนวทางการจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ให้สามารถแก้ไขปัญหาในแผนงานโครงการ
ก าจัดโรคมาลาเรียให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  ผลการประเมินความรู้พบว่า บุคลากร
สาธารณสุขมีความรู้โรคมาลาเรียขั้นพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดีปานกลางโดยมีคะแนนอยู่ระหว่าง
9 - 12 คะแนน และมีทัศนคติด้านบวกต่องานควบคุมป้องกันโรคมาลาเรีย โดยผู้บริหาร
สาธารณสุขก็มีแนวคิดตรงกันที่จะร่วมกันก าจัดโรคมาลาเรียในประเทศไทย  ส่วนสิ่งที่ต้องการ
เพิ่มเติม ได้แก่ ความรู้ด้านเชื้อดื้อยารักษามาลาเรีย การสอบสวนโรค ส าหรับการจัดการเรียนรู้
ควรเน้นการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหา (Problem based Learning)  เพื่อจะได้น า
สิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้จริง ข้อเสนอแนะ มีความจ าเป็นต้องมีการอบรมให้
ความรู้ด้านมาลาเรียอย่างเพียงพอ ซึ่งต้องมีแนวทางการอบรมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
พร้อมทั้งสร้างการรับรู้และการยอมรับของผู้ให้บริการและผู้รับบริการด้านการตรวจและรักษาโรค
มาลาเรียในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และสถานบริการสาธารณสุขชุมชนร่วมด้วย 
การศึกษานี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคมาลาเรียของงาน
สาธารณสุขระดับพื้นที่ เพื่อยกระดับให้ประเทศไทยปลอดโรคมาลาเรียต่อไปตามเป้าหมายในปี 
พ.ศ. 2567
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Flood-related leptospirosis outbreak, 
upper southern Thailand, 2017

วันที่ 4 มกราคม 2560 ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ภายหลังน้ าลด 
จ านวนผู้ป่วยสงสัยโรคเลปโตสไปโรสิสจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และ
มีรายงานผู้เสียชีวิต 5 ราย ทีมสอบสวนโรคจึงด าเนินการสอบสวนโรคในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อยืนยันการวินิจฉัยทางคลินิกและการระบาดของโรคเลปโตสไปโรสิสหลังเกิดอุทกภัยในพื้นที่
ภาคใต้ตอนบน ศึกษาลักษณะทางคลินิก การระบาด และพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ป่วย เพื่อเสนอแนะ
แนวทางการวินิจฉัย เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคที่จ าเพาะแก่พื้นที่ โดยก าหนดนิยามผู้ป่วยสงสัย
คือ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่ที่มีอาการไข้ ร่วมกับอย่าง
น้อย 2 อาการต่อไปนี้ ได้แก่ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดน่อง ตัวเหลืองตาเหลือง ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม –12 กุมภาพันธ์ 2560 สัมภาษณ์พฤติกรรมเสี่ยง และเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยนั
ด้วยวิธี MAT, IFA, ELISA, PCR หรือ Culture เก็บตัวอย่างสัตว์รังโรค ดิน น้ า ละแวกบ้าน
ผู้ป่วยตรวจด้วยวิธี PCR, MAT และ Culture ผลการศึกษา พบผู้ป่วยในจังหวัดนครศรีธรรมราช
และกระบี่รวม 151 ราย เสียชีวิต 5 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 3.31 เป็นผู้ป่วยยืนยัน น่าจะ
เป็น และสงสัย ร้อยละ 30.46, 13.91 และ 55.63 ตามล าดับ เป็นเพศชาย ร้อยละ 79.49
ค่ามัธยฐานอายุ 40 ปี (พิสัย 7, 80)
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จากนครศรีธรรมราช 89 ราย กระบี่ 62 ราย ผู้ป่วยมีอาการไข้ ปวดกล้ามเนื้อ และปวดศีรษะ 
ร้อยละ 98.67, 81.25 และ 78.13 ผู้ป่วยยืนยันให้ผลบวกด้วย Rapid test ร้อยละ 48.78 ผล
ตรวจ CBC พบ Platelet, WBC, Hematocrit, Neutrophil, Lymphocyte, Monocyte และ 
Eosinophil ผิดปกติ ร้อยละ 34.21, 25.73, 33.10, 37.78, 33.10, 21.04 และ 18.17 
ตามล าดับ ผลตรวจการท างานของไตพบ BUN และ Creatinine สูงขึ้นผิดปกติ ร้อยละ 83.17 
และ 79.11 ตามล าดับ ผลตรวจการท างานของตับพบ Albumin, Globulin, Total Bilirubin, 
Direct Bilirubin, AST, ALT และ ALP สูงขึ้นผิดปกติ ร้อยละ 85.11, 37.21, 79.11, 75.73, 
61.13, 50.24 และ 40.51 ตามล าดับ ผลตรวจเอนไซม์ CPK พบ สูงขึ้นผิดปกติ ร้อยละ 8.17 
และพบภาพถ่ายรังสีปอดผิดปกติ ร้อยละ 3.71 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคคือ สัมผัสกับน้ า
หรือโคลน ไม่สวมรองเท้าบูท และแช่น้ าเกิน 6 ชั่วโมง ร้อยละ 96.88,  84.37, และ 81.25 พบ 
Serovar Shermani มากที่สุดทั้งในผู้ป่วยและสัตว์รังโรค และพบเชื้อ Leptospira ในดินละแวก
บ้านผู้ป่วย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่ามีการระบาดของโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่
หลังเกิดอุทกภัย พฤติกรรมผู้ป่วยมีความเชื่อมโยงกับการเกิดโรค ผลตรวจ CBC ในผู้ป่วยส่วน
ใหญ่ปกติ แต่พบความผิดปกติการท างานของตับและไตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือร่วมกัน 
สคร.11 นครศรีธรรมราชได้จัดตั้งระบบเฝ้าระวังพิเศษในช่วง 1 เดือนหลังน้ าท่วม และเสนอแนะให้
แพทย์เฝ้าระวังผู้ป่วยในพื้นที่ โดยใช้อาการทางคลินิกและประวัติเสี่ยง ร่วมกับผล Rapid test 
ช่วยในการวินิจฉัยโรคและรักษาทันที เพ่ือลดโอกาสเสียชีวิต
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ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการ
นานาชาติด้านโรคเขตร้อน 

JITMM2018



คณะท างานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อนพ.ศ. 2561 ถ่ายภาพร่วมกัน

นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสขุ ผู้แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมกล่าวต้อนรับ

บรรยากาศผู้เข้าร่วมงานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติฯ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน JITMM2018
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ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน JITMM2018

บรรยากาศในห้องบรรยาย  Thai-Cave Flooding Rescue, Emergency Public 
Health Response and Infection Control

บรรยากาศในห้องบรรยาย  Integration of Disease Control in Prison: Experience 
from Thailand
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รายงานสรุปสาระส าคัญจากการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อนฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วย
การให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือของนายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานคณะท างานการจัดงานประชุมวิชาการฯ แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผู้อ านวยการ
กองนวัตกรรมและวิจัย และนางมณี สุขประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบงานนวัตกรรมและการจัดการ
ความรู้ กองนวัตกรรมและวิจัย ท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็น ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงและแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด 

ขอกราบขอบพระคุณคณะท างานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน พ .ศ. 2561 
JOINT INTERNATIONAL TROPICAL MEDICINE MEETING 2018 (JITMM2018) ทุกท่านท่ีได้ร่วม
สนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการฯ ท่ีเป็นประโยชน์นี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ท้ายนี้ ตัวแทนจากกองนวัตกรรมและวิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะช่วยเติมความรู้ใหม่
และทบทวนองค์ความรู้เดิมให้แก่ผู้ท่ีได้ศึกษาอยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีท้ังหมดนี้ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วม
ประชุมและผู้สรุปสาระส าคัญจากการประชุมทุกท่านท่ีได้ใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนการท าความความ
เข้าใจในงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีได้เข้าฟังบรรยาย และสรุปข้อมูลออกมาได้เป็นอย่างดี ช่วยให้รายงานฉบับนี้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและประชาชนผู้ได้รับการบริการท่ีดีเยี่ยมจากทุกหน่วยงานสังกัด
กรมควบคุมโรค ส าหรับขอบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ตัวแทนจากกองนวัตกรรมและวิจัยขอน้อมรับผิด
เพียงผู้เดียว และยินดีรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านท่ีได้ศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและ
การพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

ตัวแทนจากกองนวัตกรรมและวิจัย
กุมภาพันธ์ 2562

กิตติกรรมประกาศ



รายนามวิทยากร
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตรอ้น พ.ศ. 2561

JOINT INTERNATIONAL TROPICAL MEDICINE MEETING 2018 

(JITMM 2018) 

วิทยากรบรรยาย
Integration of Disease Control in Prison: Experience from Thailand

ทันตแพทย์หญิงจุฑารัตน์ จินตนานนท์ ผู้อ านวยการกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์
นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อ านวยการ ส านักระบาดวิทยา
แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้อ านวยการ ส านักวัณโรค 
นายแพทย์อาจินต์ ชลพันธ์ ผู้อ านวยการ สถาบันราชประชาสมาสยั

วิทยากรบรรยาย
Thai-Cave Flooding Rescue, Emergency Public Health Response and 
Infection Control

พลตรีปราโมทย์ อิ่มวัฒนา  ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
ว่าที่ น.อ. ณัฐศักดิ์  วรเจริญศรี  แพทย์ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
นายแพทย์ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ รองผู้อ านวยการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
นายแพทย์วิศัลย์ มูลศาสตร์  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์  พันธ์หล้า  ผู้อ านวยการ กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
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ผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค

นายแพทย์กฤษฎา มโหทาน นายแพทย์ทรงคุณวุฒฯิ

นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิฯ

ส านักโรคติดต่อทั่วไป

แพทย์หญิงรณิดา เตชะสุวรรณา นายแพทย์ช านาญการ

สพญ.รัตนพร ตั้งวังวิวัฒน์ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว

DR.PHYOE THU AUNG ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว

นายอภิชัย พจน์เลิศอรุณ เภสัชกรช านาญการ

นางสาวมนจิรา ถมังรักษ์สัตว์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

นางสาวอรทัย ทิมพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

นางสาวกัญญารัตน์ พึ่งประยูร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

นางสาวศิริพร กาศหาญ นักวิชาการสาธารณสุข
ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง

ดร.สุภาวดี พวงสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ
นางสาวปิยะพร  หวังรุ่งทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ
นางสาวรัตนาพร  บุญมีป้อม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายพงศกร  สดากร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
นางสาวศกลวรรณ แก้วกลิ่น นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

ส านักโรคไม่ติดต่อ
นางสาวสุธาทิพย์ ภัทรกุลวณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุข

กองแผนงาน
นางสาวนิติยา ประสิทธ์ิอ้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กองนวัตกรรมและวิจัย
นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวลาวัณย์ อาทร นักวิชาการสาธารณสุข

ส านักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
Dr. Tinzar Naing ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตาม ก ากับ และประเมินผล
นายเอกภพ บุญเครือ ผู้ประสานงานโครงการและติดตามประเมินผล
นางสาวสุชาดา ข้ามสี่ ผู้ประสานงานโครงการและติดตามประเมินผล

ส านักระบาดวิทยา
นางสาวกรรณิการ์ หมอนพังเทียม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวอรพรรณ กันยะมี นักวิชาการสาธารณสุข
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สถาบันบ าราศนราดูร

นายแพทย์ปุณยวีร์  ศรีคิรินทร์ นายแพทย์ช านาญการ
นางสาวศิริมา เทพสุภา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

สถาบันราชประชาสมาสัย
นางสาวชุติวัลย์ พลเดช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
แพทย์หญิงธนาวดี ตันติทวีวัฒน์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ

แพทย์หญิงกมลทิพย์ อัศววรานันท์ นายแพทย์ช านาญการ
แพทย์หญิงสิริรักษ์ ธนะสกุลประเสริฐ นายแพทย์ช านาญการ
แพทย์หญิงปริณดา วัฒนศรี นายแพทย์ปฏิบัติการ
นายแพทย์กติกา อรรฆศิลป์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
นายแพทย์สุทธิชัย นักผูก นายแพทย์ช านาญการ

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

นางสาวขวัญเนตร มีเงิน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

นางสาววรางคณา จันทรสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจรรยา อุปมัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายสัจจพัฒน์ มาลัยกนก นักวิเทศสัมพันธ์

ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ

นายกรกฏ ดวงผาสุข นักวิชาการสาธารณสุข

ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

นางสาวภัทร์ศยา  มกุลีมาศ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นายแพทย์อนุตรศักดิ์ รัชตะทัต นายแพทย์ช านาญการพิเศษ

นายแพทย์ จันทสริ เจริญคงสกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ

นางวิภา เอ้ือสมานจิต นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ

นางณัฐมา รองมาลี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

นางสาวสุภาวดี ประทาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม่

นางสาวนารถลดา ขันธิกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ

นายอดุลย์ศักดิ์ วิจิตร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 2 พิษณุโลก

แพทย์หญิงมนัสวินีร์ ภูมิวัฒน์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ
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ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 ราชบุรี

นายสิรวิชญ์ จันเทวา นักวิชาการสาธารณสุข

นายเลอเกียรติ วิชาฤทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นายไกรฤกษ์ สุธรรม นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 6 ชลบุรี

นางจันทร์เพ็ญ เรือนคง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ

นางสาวมะลิวัลย์ สุรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 อุดรธานี

นางสาวอัจฉรา ทุเครือ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 10 อุบลราชธานี

นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อ านวยการ

นางสาวอรทัย  ศรีทองธรรม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 11 นครศรีธรรมราช

ดร.อมรรัตน์ ชุตินันทกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ

นายยุทธพงศ์ หมื่นราษฏร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ

นางสาวฆาลิตา วารีวนิช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 12 สงขลา

ดร.พัชนี นัครา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
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