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กรอบแนวทางในการดาํเนนิงาน

วตัถปุระสงคใ์นการทบทวนองคค์วามรูฯ้

คาํสําคญั (Key words)

เพือ่ทราบรปูแบบหรอืแนวทางการควบคมุโรค NCD โดยใชม้าตรการ
ระดบัประชากร (population strategy approach) ในประเทศตา่งๆ 1

2 เพือ่ทราบประสทิธผิล/ประสทิธภิาพ ผลกระทบของการใชม้าตรการระดบั
ประชากร (population strategy approach) ในการควบคมุ NCD

population approach1

2 population approach and NCD 
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**population approach and NCD Paper
จาํนวน 163 เร ือ่ง

คดัเลอืกจากบทคดัยอ่
(abstract) 

สบืคน้บทความฉบบัเต็ม 
(Full text) 

Paper
จาํนวน 65 เร ือ่งPaper

จํานวน 20 เร ือ่ง

การสบืคน้คําสําคญั (Key words)และการสบืคน้บทความ 
งานวจิัยตา่งๆ          

คณะทาํงานดาํเนนิการอา่น
และวเิคราะหบ์ทความฯ 
ตามประเด็นทีก่าํหนดไว ้
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ลกัษณะบทความ
บทความทีไ่ดร้ับการคดัเลอืกจํานวน 20 เรือ่ง 

รายงานผลการดําเนนิงานหรอืการทดลองมาตรการในประเทศเดยีวจํานวน 13 เรือ่ง1

2 รายงานผลการดําเนนิงานตัง้แต ่2 ประเทศ 3 เรือ่ง 

ไดแ้ก ่อนิเดยี ออสเตรเลยีและนวิซแีลนดป์ระเทศละ 2 เรือ่ง  
ญีปุ่่ น สงิคโ์ปร เขตเศรษฐกจิฮอ่งกง สหราชอาณาจักร เยอรมัน บราซลิ สหรัฐอเมรกิาประเทศละ 1 เรือ่ง 

3 รายงานการศกึษาแบบ systematic review  4 เรือ่ง 



ผลการดําเนนิงานทบทวนองคค์วามรูท้ีจ่ําเป็นสําหรับแผนงานควบคมุโรค 
(State of the art review) ประเด็นแผนงานโรคไมต่ดิตอ่ (NCD)

Salt reduction < 5 g/day ใน South pacificหมูเ่กาะ 22 ประเทศ ระหวา่งปี 2010-2013 

ไดด้ําเนนิการดงันี ้             

     1. มกีารประชมุหารอืผูม้สีว่นไดเ้สยี (14/22 ประเทศ)  

     2. จัดทําแผนนโยบายเพือ่การลดการบรโิภคเกลอื (9/22 ประเทศ)   

     3. สํารวจสถานการณ์การบรโิภคเกลอื เชน่ ตรวจโซเดยีมในปัสสาวะ 24 ชัว่โมง (3/22 ประเทศ) 
ตรวจวัดระดบัเกลอืในอาหาร (10/22 ประเทศ)     

     4. ทํางานรว่มกบัภาคอตุสาหกรรมอาหารเพือ่ลดการใชเ้กลอื (8/22 ประเทศ)  

     5. เปลีย่นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (15/22 ประเทศ)   

     6. เปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้ม เชน่ กําหนดฉลากโภชนาการ (2/22 ประเทศ) จัดทําโรงเรยีนสง่เสรมิ
สขุภาพ (15/22 ประเทศ)

Objective1: รปูแบบ Population strategy 1 



ผลการดําเนนิงานทบทวนองคค์วามรูท้ีจ่ําเป็นสําหรับแผนงานควบคมุโรค 
(State of the art review) ประเด็นแผนงานโรคไมต่ดิตอ่ (NCD)

Food-based dietary guideline

      ประสบการณ์ในการดําเนนิงานของ 4 ประเทศไดแ้ก ่ชลิ ีเยอรมัน นวิซแีลนด ์และ แอฟรกิาใต ้

       พบวา่ ทกุประเทศมกีารจัดทําสือ่ประชาสมัพันธแ์ละสือ่การเรยีน  แตย่ังไมป่ระสบความสําเร็จเนือ่งจาก
การตดัสนิใจเลอืกอาหารมปีัจจัยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ราคา รสชาต ิรายได ้นอกจากนัน้อาหารทีแ่นะนําไม่
วา่จะเป็นผัก ผลไมเ้ป็นอาหารทีน่่าเบือ่สําหรับเด็ก และ เยาวชน การดําเนนินโยบายมลีักษณะ top down 
และการขบัเคลือ่นนโยบายในระดับประเทศยังตอ้งพบอปุสรรคจากเอกชนผูผ้ลติอาหาร

SPOTLIGHT (Sustainable prevention of obesity through integrated strategies) 

       เป็นโครงการทีท่ําใน 4 ประเทศไดแ้ก ่UK ฮงัการ ีฝรั่งเศส และเนเธอรแ์ลนด ์เพือ่พัฒนาองคค์วามรู ้
เรือ่งอว้นในยโุรป

Objective1: รปูแบบ Population strategy 1 (ตอ่)



ผลการดําเนนิงานทบทวนองคค์วามรูท้ีจ่ําเป็นสําหรับแผนงานควบคมุโรค 
(State of the art review) ประเด็นแผนงานโรคไมต่ดิตอ่ (NCD)

Prescription: 
         

            Exercise is medicine: Kaiser Permanente, USA ผูช้ว่ยแพทยถ์าม ประเมนิการออกกําลัง
ดว้ย 2 คําถามหลังวัดสญัญาณชพี เดอืนทีผ่า่นมาไดอ้อกกําลังกายบอ่ยเพยีงใด และ ใชเ้วลานานกีน่าท ี
เพือ่คํานวณแรงกายเฉลีย่และบนัทกึในเวชระเบยีน แพทยจ์ะมคีําสัง่ออกกําลังกาย (exercise prescription) 
โดยยดึหลัก FITT (Frequency 5 ครัง้ตอ่สปัดาห,์ Intensity 50-70% ของ 220 ครัง้ ซึง่เป็นอตัราสงูสดุ
ของการเตน้ของหวัใจ Type รปูแบบเหมาะสม Time อยา่งนอ้ย 30 นาท)ี นอกจากนัน้ยังมกีารรณรงค ์
Thrive campaign และ everybody walk campaign โดยใชส้ือ่วทิย ุทวี ีหนังสอืพมิพ ์เว็ปไซต ์
เพือ่ใหเ้กดิการยอมรับ

           Computer-tailored printed advice: ออสเตรเลยี ทําในคลนิกิแพทยท์ั่วไป ตอบแบบสํารวจ 10 
พฤตกิรรม จากนัน้คอมพวิเตอรจ์ะวเิคราะหป์ัญหาหลักและพมิพค์ําแนะนํา 1 หนา้ พบวา่ไดผ้ลดสีําหรับ
พฤตกิรรมการกนิ

Objective1: รปูแบบ Population strategy 2



ผลการดําเนนิงานทบทวนองคค์วามรูท้ีจ่ําเป็นสําหรับแผนงานควบคมุโรค 
(State of the art review) ประเด็นแผนงานโรคไมต่ดิตอ่ (NCD)

Prescription: 
         

             Three-Level-Strategy: เยอรมัน ระดบัแรกแพทยใ์หข้อ้มลูเกีย่วกบัโปรแกรมลดการสบูบหุรี ่
ลดไขมันและเพิม่การออกกําลังกายทีจ่ัดใหใ้นชมุชนและไดใ้บสัง่ใหม้พีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมแทนใบสัง่ยา 
และนัดใหม้าตรวจสขุภาพตดิตามผลโดยบรษิัทประกนัชวีติจะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย 2 ระดบัสองแพทย์
ทํางานรว่มกบักลุม่ผูป้่วยโดยใช ้special group education program 3 ระดบัสามคอื แพทยจ์ัดคอรส์พเิศษ
รว่มกบัเอกชน สมาคมกฬีา เพือ่ใหค้ําปรกึษาและฝึกหดั  พบวา่ไดผ้ลลดความชกุของบหุรีแ่ละ ความชกุ
ของ HT

Objective1: รปูแบบ Population strategy 2 (ตอ่)



ผลการดําเนนิงานทบทวนองคค์วามรูท้ีจ่ําเป็นสําหรับแผนงานควบคมุโรค 
(State of the art review) ประเด็นแผนงานโรคไมต่ดิตอ่ (NCD)

Community approach อนิเดยี
         

             Community campaign counter ใหค้วามรู ้รณรงคผ์า่นสือ่วทิย ุหนังสอืพมิพ ์โรงภาพยนตร ์SMS 
อบรมแพทย ์คดักรองเบาหวาน รายงานวา่มผีูเ้ขา้ถงึบรกิารมากขึน้ 

             Community empowerment ประชมุทกุ 2 เดอืน, บรรยายความรู ้ทกุ 3 เดอืน, แจกเอกสารความรู ้
ทกุ 6 เดอืน, จัด social worker motivation ทกุวัน, จัดบรกิารใหค้ําปรกึษากลุม่เสีย่งสงูตอ่เบาหวาน ใช ้
เวลา 3 ปี 

              Community participation อนิเดยีและอนิโดนเีซยี ใชก้รอบแนวคดิ Healthy setting approach 
ประกอบดว้ย 4 กจิกรรมหลัก คอื individual empowerment, community empowerment, lobbying, 
reorient health services 

Objective1: รปูแบบ Population strategy 3

 



ผลการดําเนนิงานทบทวนองคค์วามรูท้ีจ่ําเป็นสําหรับแผนงานควบคมุโรค 
(State of the art review) ประเด็นแผนงานโรคไมต่ดิตอ่ (NCD)

Support and Incentive

      Lifestyle support: UK จัด coach ออกกําลังกาย การคมุอาหารและนํ้าหนัก การหยดุบหุรี ่และ 
ใหก้ําลังใจ (motivation)ใหค้ําปรกึษา ผลลัพธป์ระชากรกลุม่ทีไ่ดไ้มแ่ตกตา่งจากกลุม่ควบคมุ

           TRial of economic incentive to promote physical activity (TRIPPA): สงิคโ์ปร แบง่ประชากร
เป็น 4 กลุม่ 

          1. กลุม่ควบคมุไดร้ับขอ้มลูความรู ้

          2. กลุม่ไดร้ับขอ้มลูความรูแ้ละเครือ่งวัดจํานวนกา้วและการคํานวณพลังงาน (Fitbit Zip)  

          3. กลุม่ไดร้ับขอ้มลู Fitbit Zip และ เงนิตอบแทน 

          4. กลุม่ทีไ่ดร้ับเหมอืนกลุม่ 3 แตน่ําเงนิไปบรจิาคใหม้ลูนธิทิีต่นเองกําหนดไว ้ผลลัพธท์ี ่6 เดอืน
พบวา่ กลุม่ 3 มจีํานวนครัง้ของการออกกําลังกายทีใ่ชแ้รงระดบัปานกลางถงึมากและจํานวนกา้วเฉลีย่ตอ่
วันสงูกวา่กลุม่ควบคมุ แตเ่มือ่ใชผ้ลลัพธใ์นการเดนิใหม้ากกวา่ 70,000 กา้วในรอบสปัดาหไ์มพ่บความ
แตกตา่งระหวา่งกลุม่ทีไ่ดร้ับแรงจงูใจเป็นเงนิกบักลุม่ควบคมุ 

Objective 2 : ประสทิธผิล Population strategy 1



ผลการดําเนนิงานทบทวนองคค์วามรูท้ีจ่ําเป็นสําหรับแผนงานควบคมุโรค 
(State of the art review) ประเด็นแผนงานโรคไมต่ดิตอ่ (NCD)

 Country wide

       จาก systematic review การออกมาตรการหรอืนโยบายเพือ่ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่งอยา่งนอ้ย 2 
พฤตกิรรมพบวา่ มาตรการมคีวามสมัพันธก์บั การกนิผักผลไม ้(OR =0.65)  อาหารมัน (OR =0.70)   
กจิกรรมทางกาย (OR =0.73)   การสบูบหุรี ่(OR =0.78),  calories intake (MD= -83.37) Fruit 
and veg intake (SMD=0.17) intake fat meat (SMD= -0.24) Physical activity (SMD=0.25) 
แตก่ารศกึษาสว่นใหญผ่ลทีพ่บเป็นการวัดความสมัพันธใ์นระยะ 3-5 เดอืนหลังดําเนนิการ ยาวทีส่ดุคอื 1 ปี

        มาตรการราคาทีม่ตีอ่ปรมิาณการบรโิภค พบวา่ ปรมิาณการบรโิภคจะเปลีย่นแปลงอยา่งมนีัยยะ
สําคญัเมือ่ราคาเปลีย่นแปลงไปอยา่งนอ้ย 15 % ราคามผีลตอ่ปรมิาณการบรโิภคของนํ้าอัดลม ไขมัน
อิม่ตวั และ ผักผลไม ้แตก่ารศกึษาผลของราคาตอ่ความเสีย่งตอ่การเกดิโรคหวัใจหลอดเลอืดมเีพยีง
การศกึษาเดยีวทีม่คีณุภาพโดยพบวา่อาจมคีวามสมัพันธก์นั

        ผลลัพธข์องการใช ้health information technology  เพือ่คดักรองและรักษาโรคอว้นในเด็ก พบวา่ 
ม ี5 การศกึษารายงานวา่ IT เพิม่ความครอบคลมุการคดักรอง ม ี2 การศกึษารายงานการเพิม่การเขา้ถงึ
รักษา และม ี1 การศกึษาพบวา่ IT ชว่ยในการคมุนํ้าหนักอยา่งยั่งยนื

Objective 2 : ประสทิธผิล Population strategy 2



ผลการดําเนนิงานทบทวนองคค์วามรูท้ีจ่ําเป็นสําหรับแผนงานควบคมุโรค 
(State of the art review) ประเด็นแผนงานโรคไมต่ดิตอ่ (NCD)

 Workplace

       ใชแ้นวคดิ stage of change มากําหนดกจิกรรม โดยมกีลุม่ทดลองและควบคมุ ทัง้สองกลุม่จะเป็น
คนงานจา้งรายชัว่โมง ในโรงงานทดลองจะมกีารประชมุเชงิปฏบิตักิาร (workshop) 30 นาท ีทกุเดอืนเป็น
เวลา 6 เดอืน ในหวัขอ้ โภชนาการ, ปัจจัยเสีย่งตอ่ NCD,การดืม่แอลกอฮอลอ์ยา่งปลอดภัย และประโยชน์
ของการออกกําลังกาย มกีารจัดแสดงนทิรรสการ แบบจําลอง (model) อาหาร ทางเลอืกในการกนิผัก 
ผลไม ้และจัดบรกิารนํ้าเปลา่ในโรงอาหาร ผลการทดลองพบวา่กลุม่ทีไ่ดร้ับมาตรการมกีารกนิผักมากขึน้ 
คะแนนไขมันดขีึน้ ระดบัความดนั systolic ดขีึน้ ทัง้ในรอบ 6 และ 12 เดอืนเมือ่เทยีบกบักลุม่เปรยีบเทยีบ 
แตไ่มเ่ห็นผลในพฤตกิรรมการกนิผลไม ้และการดืม่แอลกอฮอล,์ New Zealand

Objective 2 : ประสทิธผิล Population strategy 2 (ตอ่)



ผลการดําเนนิงานทบทวนองคค์วามรูท้ีจ่ําเป็นสําหรับแผนงานควบคมุโรค 
(State of the art review) ประเด็นแผนงานโรคไมต่ดิตอ่ (NCD)

 School

       การจัดรปูแบบการสอนทีม่กีารวดัผลคะแนนเหมอืนวชิาคณติสาสตร ์วทิยาสาสตร ์จะสามารถเพิม่ระดบัการ
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมตามกรอบแนวคดิ stage of change ไดม้ากกวา่ รปูแบบการสอนทีใ่ชก้ารกระตุน้ใหเ้ขา้รว่ม
กจิกรรมตามทีอ่งคก์ารอนามยัโลกแนะนํา, Brazil

        โรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพ (Health promoting school) พบวา่ นักเรยีนในโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพจะม ีความรู ้
และพฤตกิรรมสขุอนามัยสว่นบคุคลดกีวา่ สามารถเขา้ถงึขอ้มลูสขุภาพไดด้กีวา่ และ สามารถสง่ผลกระทบเรือ่งการ
ลดภาวะอว้นในเด็ก, Hongkong

        ใชก้รอบแนวคดิ Developmental Origins of Health and Disease (DOHaD) ทําหลกัสตูร 6-12 สปัดาห ์
สําหรับเด็กนักเรยีนอาย ุ11-14 ปีและผูป้กครอง เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัวทิยาศาสตรข์องการดําเนนิชวีติ 
อาหาร และโรค โดยใหม้กีารทําโครงงานในชมุชนเมือ่ส ิน้สดุหลกัสตูร การประเมนิผลดําเนนิการเมือ่ 6 เดอืนหลงั
สิน้สดุหลกัสตูร พบวา่ หลกัสตูรทําใหม้กีารพดูคยุแลกเปลีย่นเรือ่งอาหาร วถิชีวีติ (life style) และแนวคดิ DOHaD
ในครอบครัว, New Zealand 

Objective 2 : ประสทิธผิล Population strategy 3



ผลการดําเนนิงานทบทวนองคค์วามรูท้ีจ่ําเป็นสําหรับแผนงานควบคมุโรค 
(State of the art review) ประเด็นแผนงานโรคไมต่ดิตอ่ (NCD)

 Community

       1. สง่เสรมิการเดนิ 

       2. สง่เสรมิการยดืเหยยีด 

       3. สง่เสรมิทัง้การเดนิและการยดืเหยยีดพรอ้มกนั 

       4. ดําเนนิมาตรการเหมอืนปกต ิโดยกจิกรรมแบง่เป็น 3 กลุม่หลกั คอื 

            4.1 การเผยแพรข่อ้มลู 

            4.2 การใหค้วามรูผ้า่นการรณรงค ์

            4.3 การสนับสนุของชมุชน เชน่ จัดหาวสัดอุปุกรณ์ เยีย่มบา้น กจิกรรมสว่นใหญท่ําในปีแรก 
ยกเวน้การเยีย่มบา้นในปี 2-3 จะทํามากกวา่ปีแรก 

        ผลลพัธเ์มือ่ครบ 3 ปี พบวา่ ในภาพรวมมาตรการทีท่ําไมเ่ห็นผลแตกตา่ง แตเ่มือ่วเิคราะหก์ลุม่ยอ่ยพบวา่ 
กลุม่ควบคมุมกีารเดนิลดลง กลุม่ 1 ทีไ่ดร้ับการสง่เสรมิการเดนิมคีา่เฉลีย่เวลาในการเดนิเพิม่ขึน้ แตค่วามชกุของการ
เดนิตามเกณฑ ์150 นาทไีมต่า่งกนัระหวา่งปี 1 และ 3 กลุม่ 2 ทีไ่ดร้ับการสง่เสรมิเรือ่งยดืเหยยีดมคีวามชกุของการ
ทํากจิกรรมเพิม่ขึน้จาก 19 เป็น 23% แตก่ลุม่ 3 ทีไ่ดร้ับการสง่เสรมิทัง้การเดนิและยดืเหยยีดไมม่คีวามแตกตา่ง
ระหวา่งปี1กบั 3 สาเหตคุาดวา่เนือ่งจากกจิกรรมทีใ่หท้ํามากเกนิไป (overburden), Japan

Objective 2 : รปูแบบและประสทิธผิล Population strategy 4



ผลการดําเนนิงานทบทวนองคค์วามรูท้ีจ่ําเป็นสําหรับแผนงานควบคมุโรค 
(State of the art review) ประเด็นแผนงานโรคไมต่ดิตอ่ (NCD)

 Service base

      ประสทิธผิลของการใหค้ําแนะนําสว่นบคุคลในเรือ่งพฤตกิรรมสขุภาพทีถ่กูตอ้งโดยใชค้อมพวิเตอร ์ใน
คลนิกิ GP พบวา่ กลุม่ทีไ่ดร้ับคําแนะนําเกีย่วกบัพฤตกิรรมสขุภาพจะมกีารเปลีย่นพฤตกิรรมการกนิและการ
ดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลด์กีวา่กลุม่ทีไ่ดร้ับคําแนะนําสขุภาพเรือ่งอืน่, Australia

       computer-tailored printed advice ทีต่ดิตัง้ในคลนิกิแพทยท์ั่วไป พบวา่ computer-tailored 
printed advice ใหผ้ลบวกเล็กนอ้ย (OR1.2-1.4) ตอ่พฤตกิรรมการกนิ คอื กนิปลา ไมก่นิเค็มและทาขนม
ปังดว้ย spread แทนแยม Australia

Objective 2 : รปูแบบและประสทิธผิล Population strategy 4 (ตอ่)



      Categorize the intervention ขาดระบบทีเ่ป็นสากล มกีรอบแนวคดิทีน่่าสนใจคอืการใช ้
กรอบแนวคดิ COM B (Capability Opportunity Motivation Behavior และจัด intervention 
เป็น 2 กลุม่ใหญค่อื Policy และ Intervention

     Some interventions were not found: Tax on beverage, Nutrition labeling, 

     การศกึษาสว่นใหญว่ดัผลในชว่ง 1-6 เดอืน หลังดําเนนิการ ยาวสดุ 2 ปี 

     Small additional effectiveness may be result from comparison groups got some 
intervention, no long term follow up 

     No ASEAN or Thai study

Discussion





Recommendation

1.    Population approach should be supported although the small effect.

2.    Encourage Thai study publication

3.     State of the art มปีระโยชนส์ําหรับเจา้ภาพและผูส้นใจ ประหยัดงบประมาณ 
แตต่อ้งใชเ้วลาและความตัง้ใจ ควรดําเนนิการโดยผูส้นใจในประเด็นนัน้อยา่งแทจ้รงิ

4.     ในภาพกวา้ง การ review ครัง้นีไ้ดผ้ลไมด่ ีเนือ่งจากขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษามี
คอ่นขา้งนอ้ย ทําใหเ้ลอืก search term ไดไ้มด่ ี(มกีารทํางานเรือ่งนีน้อ้ย) 

5.     paper ทีไ่ดม้า review เป็นการทํา PAR เสยีสว่นใหญ ่ซึง่ PAR เป็น population 
strategy ทีย่ังไมต่รงตามความตอ้งการเทา่ทีค่วร

6.       review ครัง้นี ้การสรปุประมวลผล strategy ไดจ้ํากดั ดา้น method และ การวัดผล       
  ก็ไมเ่หมอืนกนั



TB ประเด็นแผนงานวณัโรค 
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กรอบการดําเนนิงาน

ประเด็นในการทบทวนองคค์วามรูฯ้ เพือ่ตอบคาํถาม : 

คาํสําคญั (Key words)

จะตอ้ง admit ผูป้่วย XDR-TB นานเทา่ไร จงึจะพน้ระยะตดิตอ่ของโรค

1. TB AND transmission period/ infectious period /infectivity / virulence/ quarantine period 

2. Multidrug resistant tuberculosis AND transmission period/ infectious period /infectivity 
/virulence /quarantine period

3. Extensively drug resistant tuberculosis AND transmission period/ infectious period /
infectivity / virulence /quarantine period



D

D

การสบืคน้คาํสาํคญั (Key words)

Infectivity

Isolation

Quarantine

Virulence

953

Transmission

510

7

475

49
รวมท ัง้หมด 1,994 เร ือ่ง



สบืคน้บทความ (Full paper) งานวจิัยตา่งๆ 
จากหอ้งสมดุกรม, สวคร. และสถาบนับําราศฯ
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Full paper  รวม 234 เร ือ่ง
 

Key words 49 เรือ่ง สง่สบืคน้ 17 เรือ่ง 
Full paper 5 เรือ่ง

Key words 475 เรือ่ง สง่สบืคน้ 73 เรือ่ง
Full paper 62 เรือ่ง

Full paper 3 เรือ่ง

Full paper 87 เรือ่ง

Full paper 77 เรือ่ง

Key words 7 เรือ่ง สง่สบืคน้ 3 เรือ่ง

Key words 953 เรือ่ง สง่สบืคน้ 100 เรือ่ง

Key words 510 เรือ่ง สง่สบืคน้ 109 เรือ่ง



การอา่นและวเิคราะหบ์ทความ/งานวจิยั

IsolationQuarantineTransmission Virulence

บทความทีผ่า่นการสงัเคราะหจ์ากคณะทํางาน
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Infectivity
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พญ.จไุร วงศส์วสัด ิ ์
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ประเด็นและเนือ้หาทีต่อ้งการ

ผูป้่วยวณัโรค/วณัโรคดือ้ยา 
สามารถแพรเ่ชือ้ใหผู้อ้ ืน่ตดิเชือ้ไดอ้ยา่งไร
วดัการแพรเ่ชือ้ไดอ้ยา่งไร, 
ปัจจัยตอ่การแพรเ่ชือ้

ความสามารถในการทําใหผู้อ้ ืน่ตดิเชือ้ขึน้กบัอะไร                                   
วดั infectivity ไดอ้ยา่งไร

ปัจจัยตอ่ความรนุแรงของเชือ้มอีะไรบา้ง                         
สามารถวดัความรนุแรงไดอ้ยา่งไร

มกีาร quarantine ผูป้่วยหรอืผูส้มัผัสวณัโรคอยา่งไร                             
ระยะเวลานานเทา่ไร 

ใชเ้กณฑอ์ะไร 

มกีาร isolation ผูป้่วยอยา่งไร 
ระยะเวลานานเทา่ไร 
ใชเ้กณฑอ์ะไร 



Transmission

ผลการดําเนนิงานทบทวนองคค์วามรูท้ีจ่ําเป็นสําหรับแผนงานควบคมุโรค 
(State of the art review) ประเด็นแผนงานวณัโรค (TB)

ผูป้่วย

• Household contacts เด็กเล็กจะรับเชือ้จากผูป้่วยทีอ่ยูร่ว่มบา้น
• Close contacts : เด็กโตอาจรับเชือ้จากผูป้่วยทีอ่ยูน่อกบา้น เชน่ school , school staff, 

school bus riders, day care or after school care
• Hospitals : patients, medical wastes, autopsy สามารถแพรเ่ชือ้ใหก้บับคุคลากรใน รพ.
• Public transportations : taxi, bus, train
• Funeral director

•  AFB บวก (5-10 เทา่) highest grade (8-20 เทา่)
•  AFB ลบ (11-13%) 30% ของ cluster
•  Molecular test บวก
•  Molecular test ลบ (5%)
•  Effective Rx 2 weeks -> decrease transmission

Transmission

ผูส้มัผัส สถานที่



      การศกึษาการตดิเชือ้และการป่วยเป็นวัณโรคใน household contact ของ
ผูป้่วย MDR-TB มกีารตดิเชือ้และป่วยวัณโรคตํา่กวา่ household contact ของ
ผูป้่วย DS-TB  Hazard ratio for TB among MDR-TB HH contacts 0.56 
(0.34-0.90) เมือ่เทยีบกบั DS-TB contacts แสดงวา่ Low relative fitness 
of MDR-TB (less transmissible and/or less able to cause disease) 

ผลการดําเนนิงานทบทวนองคค์วามรูท้ีจ่ําเป็นสําหรับแผนงานควบคมุโรค 
(State of the art review) ประเด็นแผนงานวณัโรค (TB)

Transmission

การแพรเ่ชือ้ MDR-TB

     การศกึษาการตดิเชือ้วัณโรคในผูส้มัผัสกบัผูป้่วยTB , non HIV จะตดิเชือ้มากกวา่ 
ผูส้มัผัสวัณโรคจากผูป้่วย TB-HIV positive แสดงวา่ TB with HIV infection were
less infectious to their contacts : Odd ratio 0.68 (0.41-1.12) , p=0.130 

การแพรเ่ชือ้วณัโรคของผูป้่วย TB/HIV



ผลการดําเนนิงานทบทวนองคค์วามรูท้ีจ่ําเป็นสําหรับแผนงานควบคมุโรค 
(State of the art review) ประเด็นแผนงานวณัโรค (TB)

         ผูป้่วยวณัโรคทีไ่ดร้ับการรักษาดว้ยสตูรยาทีม่ปีระสทิธภิาพ ภายใน 2 สปัดาหแ์รก 
จะสามารถลดการแพรเ่ชือ้ไดอ้ยา่งมาก แมว้า่ผูป้่วยสว่นใหญ ่ผลเสมหะsmear หรอื culture 
จะเป็นลบเมือ่ส ิน้สดุระยะเขม้ขน้ประมาณ 2 เดอืน มกีารศกึษาพบวา่ ผูป้่วย MDR-TB 
aerosol culture จะมผีลเป็นลบอยา่งรวดเร็ว กวา่ผล smear หรอื culture 

ความสามารถในการแพรเ่ชือ้หลงัจากเร ิม่รกัษา

QuarantineTransmission



ผลการดําเนนิงานทบทวนองคค์วามรูท้ีจ่ําเป็นสําหรับแผนงานควบคมุโรค 
(State of the art review) ประเด็นแผนงานวณัโรค (TB)

Transmission

Normal tidal breathing -> bioaerosol production 
• TB patient 3.5 เทา่ของคนปกติ
• อาย ุ40-49 ปี 6 เทา่ของ 18-29 ปี

Cough aerosol sampling system (CASS)
• Cough -> 18-3,798 infectious particles per hour
• Cough frequency associated with TB aerosol production
• Within the first few week of treatment, aerosol decrease  more rapid than sputum



Score Infectivity conversion (day)

I 16  11

II 25  15

III 34  18

IV 51 24 

ผลการดําเนนิงานทบทวนองคค์วามรูท้ีจ่ําเป็นสําหรับแผนงานควบคมุโรค 
(State of the art review) ประเด็นแผนงานวณัโรค (TB)

• Infectivity negative conversion (AFB, culture neg x3)
Infectivity Conversion Score 

(smear grade & cavitation on CXR at the start of Rx)

Infectivity

Infectivity

Infectivity



ผลการดําเนนิงานทบทวนองคค์วามรูท้ีจ่ําเป็นสําหรับแผนงานควบคมุโรค 
(State of the art review) ประเด็นแผนงานวณัโรค (TB)

ความรนุแรงทางคลนิกิ
เชน่ การเกดิการกลบัเป็นซํ้าของวณัโรค (Reactivation) 
การกระจายของวณัโรคไปยงัอวยัวะตา่ง ๆ 
(Disseminated  disease) และอตัราการเสยีชวีติ

การแปลผล
ตรวจวดั Phthiocerol dimycocerosate (PDIM) 

การอกัเสบของทางเดนิหายใจ 
เชน่  Peribronchitis, Perivasculitis, Alveolitis
การเกดิ Granuloma ในเนือ้เยือ่ทีเ่ป็นวณัโรค  

การนบั Colony-forming units 
ในเนือ้เยือ่ทีเ่กดิโรค  

การสงัเกต
ดกูารเกดิ Macrophage lysis ในเนือ้เยือ่ทีเ่ป็นวณัโรค  

ลกัษณะทีแ่สดงถงึความรนุแรงของเชือ้ TB

Virulence
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ผลการดําเนนิงานทบทวนองคค์วามรูท้ีจ่ําเป็นสําหรับแผนงานควบคมุโรค 
(State of the art review) ประเด็นแผนงานวณัโรค (TB)
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การตรวจเสมหะ : 

     ตรวจหลายครัง้ใน 1 วนั เชน่ เก็บทกุ 8 ชัว่โมง แทนการตรวจเสมหะ ทีเ่ก็บในชว่งเชา้ 3 วนัตดิตอ่กนั 
เพือ่ลดระยะเวลาในการแยกผูป้่วยวณัโรคได ้

ปจัจยัพยากรณ์การแยกโรค : 

    สามารถพยากรณ์ smear conversion วา่จะเร็วหรอืชา้ เพือ่พจิารณาผูป้่วยวา่ควรแยกโรคนานเทา่ไร ขึน้อยูก่บั 
             

            initial smear grade / initial smear count การพบ lung cavity ทีม่อีาการมายาวนาน

            การพบเชือ้ดือ้ยา 
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ผลการดําเนนิงานทบทวนองคค์วามรูท้ีจ่ําเป็นสําหรับแผนงานควบคมุโรค 
(State of the art review) ประเด็นแผนงานวณัโรค (TB)

การ isolation ผูท้ีส่งสยัเป็น TB
• ใช ้molecular test ไวกวา่ AFB

เกณฑก์ารยกเลกิ isolation ผูท้ีส่งสยัเป็น TB
• AFB neg x 3

เกณฑก์ารยกเลกิ isolation ผูป้่วย TB
• AFB neg x 2
• Live/Dead R BacLight TM Bacterial viability test 
(Invitrogen,Biocentric,France) SYTO - 9, propidium iodide (PI) 
เชือ้มชีวีติ – สเีขยีว เชือ้ตาย - สแีดง

กลุม่ผูท้ีส่งสยัเป็น TB

กลุม่ผูป้่วย TB

Infectivity
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ผลการดําเนนิงานทบทวนองคค์วามรูท้ีจ่ําเป็นสําหรับแผนงานควบคมุโรค 
(State of the art review) ประเด็นแผนงานวณัโรค (TB)

มาตรการในการแยกผูป้่วย (Isolation measures)  3 ประเภท

การแยกผูป้่วยโรคตดิตอ่ระบบทางเดนิหายใจภายในบา้น (Home respiratory isolation)

     indication Suspected contagious TB whose diagnostic/therapeutic management does not require 
ordinary hospitalization (ie family/social conditions favoring outpatient/domiciliary management)

ขอ้บง่ชี ้ผูป้่วยสงสยัหรอืผูป้่วยวณัโรคระยะตดิตอ่ ทีไ่มจ่ําเป็นตอ้งรับการรักษาในโรงพยาบาล 

การแยกผูป้่วยโรคตดิตอ่ระบบทางเดนิหายใจในโรงพยาบาล (Hospital respiratory isolation)
    

(Confining the patient to a single-bedded hospital room identified by clear signals including the 
date isolation onset. : VI-A) แยกผูป้่วยในหอ้งเตยีงเดีย่วทีแ่ยกหา่งออกจากผูป้่วยอืน่ 

ขอ้บง่ชี ้ ผูป้่วยสงสยัหรอืผูป้่วยวณัโรคดือ้ยา (drug-resistant TB)

การแยกผูป้่วยโรคตดิตอ่ระบบทางเดนิหายใจในหอ้งแยกโรคความดนัลบ (Isolation in a negative 
pressure chamber)

     (that fulfills specific, legally required technological specifications)
ขอ้บง่ชี ้ผูป้่วยสงสยัหรอืผูป้่วยวณัโรคเชือ้ดือ้ยาหลายขนาน (multidrug resistant (MDR) TB) 
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การประยกุตใ์ช ้

2.

1.

    ระยะเวลา admit หลังไดร้ับ effective Rx อยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์ม ีAFB 
negative 2 ครัง้และผูป้่วยไมม่อีาการไอ

    การ admit ผูป้่วย XDR-TB ควรดําเนนิทัง้รายที ่AFB positive และ negative 
เนือ่งจากม ีevidence วา่ผูป้่วย negative ก็สามารถแพรเ่ชือ้ได ้

3.     ระยะเวลาสําหรับการงดเดนิทาง ใชผ้ล culture neg 2 ครัง้



ขอ้เสนอแนะ

1. พจิารณาทําการศกึษา/ตดิตามผลการศกึษาเกีย่วกบั 
• Cough aerosol และ bio-aerosol production
• Bacterial viability test 



Thank you


