
ระบาดวิทยาเชิงพรรณนาและแนวโน้มการติดเช้ือซิฟิลิส
ในกลุ่มเยาวชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564

ช่ือผูวิ้จยั นางสาวนฤมล บษุมงคล นักวิชาการสาธารณสขุปฏิบติัการ

การประชมุเชิงปฏิบติัการการพฒันาองคก์รสมรรถนะสงูด้านการวิจยัส าหรบัการเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคมุโรคและภยัสขุภาพฯ ส านักงานป้องกนัควบคมุโรคท่ี 7 จงัหวดัขอนแก่น 

บทน า

วตัถปุระสงค์

ผลการศึกษา

สรปุและอภิปรายผล

ข้อเสนอแนะ

แนวโน้มอตัราป่วยโรคซิฟิลิสในกลุ่มเยาวชน (15-24 ปี ต่อแสนประชากร) 

ปี 2562 –2564 ในภาพรวมประเทศไทย พบว่า อตัราป่วยโรคซฟิิลสิในกลุ่มเยาวชน 3 ปียอ้นหลงั ยงัถือว่า
เป็นอตัราป่วยสงูอยู่ เมื่อเทยีบกบัเป้าหมายยุทธศาสตร ์ป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ แห่งชาต ิพ.ศ. 
2560 –2564  ของกรมควบคุมโรค ที่ตัง้เป้าหมายการลดอตัราป่วยโรคซิฟิลิสต้องไม่เกิน 3.5รายต่อแสนประชากร 
รวมถงึเป้าหมายการติดเช้ือซิฟิลิสของกรมควบคมุโรคระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2580) 
1) ยตุกิารระบาดของโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธท์ีเ่ป็นอนัตรายเพื่อไมใ่หเ้ป็นปัญหาสาธารรณสขุของประเทศภายในปี 

2573
2) 2) อตัราป่วยดว้ยโรคซฟิิลสิในทุกกลุ่มอาย ุ< รอ้ยละ 1 ต่อประชากรแสนคน

รปูแบบของการศึกษา
เป็นการศกึษาเชงิพรรณนา แบบตดัขวาง Cross-sectional descriptive study 

1) ศกึษาขอ้มูลทางระบาดวทิยาจากระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรค รายงาน 506 กองระบาด
วทิยา กรมควบคุมโรค รายงานกลุ่มเยาวชน (อาย ุ15 – 24 ปี) ทีต่ดิเชือ้โรคซฟิิลสิในประเทศไทย 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2562–2564

2) วธิกีารทบทวนจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง (Review Document Research)

วิเคราะหข้์อมลู
วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา ใชค้่าความถี่ รอ้ยละ วเิคราะหแ์นวโน้มการกระจายตวั
ของโรค ในลกัษณะของ เวลา สถานที ่บุคคล (Time Place Person)

เพือ่ศกึษาระบาดวทิยาเชงิพรรณนาโรคซฟิิลสิในกลุ่มเยาวชน ของประเทศ
ไทย จ าแนกตามลกัษณะ บุคคล สถานที ่และ เวลา ระหวา่งปี พ.ศ. 2562 - 2564 

สถานการณ์โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ทัว่โลก อา้งองิขอ้มลูจากองคก์ารอนามยัโลก (WorldHealth Organization; WHO) ปี 
2561 พบวา่ มผีูต้ดิเชือ้จากโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ในแต่ละปีมผีูต้ดิเชือ้รายใหม ่ประมาณ 376 ลา้นราย โดยเป็นผูป่้วยโรคซฟิิลสิ 
6 ลา้นคน จากสถานการณ์โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธข์องของ ศูนยค์วบคุมโรค สหรฐัอเมรกิา (Centers for Disease Control and 
Prevention; CDC) ปี 2560 พบมผีูป่้วยโรค โรคซฟิิลสิรายใหม ่จ านวน 30,644 คน เกอืบ 2 ใน 3 ของผูป่้วยเป็นกลุ่มวยัรุ่นช่วงอายุ
15 – 24 ปี และสว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ 

สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ในประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวงัโรค 506 ของกองระบาด วทิยา กรม
ควบคุมโรค (ปี พ.ศ.2557 - 2561) พบว่ามจี านวนผูป่้วยโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 5 โรคหลกั ไดแ้ก่ โรคหนองใน โรคซิฟิลสิ โรค
หนองในเทยีม โรคแผลรมิอ่อน มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง และพบว่าอตัราป่วย โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ สงูทีสุ่ดพบในกลุ่ม
เยาวชนอายุระหว่าง 15 - 24 ปี อตัราป่วยโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ ในเยาวชนปีงบประมาณ 2561 พบโรคหนองในสูงที่สุด 
รองลงมา คอื ซฟิิลสิ หนองในเทยีม แผลรมิอ่อน และ ฝีมะมว่ง/กามโรคต่อมน ้าเหลอืง อตัราป่วยต่อประชากรอาย ุ15 - 24 ปีแสนคน 
คดิเป็น 63.7 27.9 6.7 และ 1.3 ตามล าดบั 

ในส่วนโรคซฟิิลสิ เป็นโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ทีเ่ป็นปัญหาสาธารณสุขทีม่แีนวโน้มของโรคทีเ่พิ่มขึน้ จ านวนผูต้ดิเชื้อ
ซฟิิลสิทีเ่พิม่ขึน้บ่งชีถ้งึการมเีพศสมัพนัธท์ีไ่ม่ปลอดภยั และยงัเพิม่ความเสีย่งต่อการตดิเชือ้เอชไอ ว ีจากรายงานเฝ้าระวงัโรค 506 
ของ กองระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค ขอ้มูล ปี 2557 - 2561ของประชากรอายุ ระหว่าง 15-24 ปีพบว่า อตัราป่วยโรคซฟิิลิสพบ
มากทีสุ่ดในกลุ่มเยาวชนเมื่อเทยีบกบัทุกกลุ่มอายุพบว่า 5 ปี ยอ้นหลงัอตัราป่วยโรคซฟิิลสิในกลุ่มเยาวชนมแีนวโน้มสูงขึ้น โดย
ปีงบประมาณ 2557 มอีตัราป่วยเป็น 7.8 ต่อ ประชากรแสนคน และในปีงบประมาณ 2561 อตัราป่วยโรคซฟิิลสิเพิม่ขึน้ประมาณ 4 
เท่าของอตัราป่วยโรค ซฟิิลสิของปีงบประมาณ 2557 โดยปีงบประมาณ 2561อตัราป่วยโรคซฟิิลสิ เป็น 27.9 ต่อประชากรแสนคน 
ใน กลุม่อาย ุ15-24 ปี ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาการระบาดวทิยาเชงิพรรณนาโรคซฟิิลสิในกลุ่มเยาวชน ของ ประเทศไทย จ าแนก
ตามลกัษณะบุคคล สถานที ่และเวลา ระหวา่งปี พ.ศ. 2562-2564 เพือ่สามารถน าขอ้มลูทีศ่กึษาใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการวางแผนใน
สว่นทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัดา้นการลดโรคซฟิิลสิในกลุม่เยาวชนต่อไป 

เป้าหมายการตดิเชอืซฟิิิลสิของกรมควบคุมโรค ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2580) 
1) ยุตกิารระบาดของโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธท์ีเ่ป็นอนัตรายเพือ่ไมใ่หเ้ป็นปัญหาสาธารรณสขุของประเทศ ภายในปี 2573
2) 2) อตัราป่วยดว้ยโรคซฟิิลสิในทุกกลุม่อายุ < รอ้ยละ 1 ต่อประชากรแสนคน

วิธีการด าเนินการวิจยั

ดา้นบุคคล (Host) 
ควรมกีารแนะน า Health Literacy เพื่อใหก้ลุ่มนกัเรยีน/ วยัรุน่มคีวามรู ้   สรา้งความตระหนกัและปรบัเปลีย่น 

พฤตกิรรม และตอ้งมกีารสือ่สารอยา่งต่อเน่ือง
ดา้นเชือ้ก่อโรค (Agent) 

เน้นการตรวจคดักรองโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์เพิม่ขึน้ เมื่อพบโรคต้องเร่งใหก้ารดูแลรกัษาตามมาตรฐาน เน้น
การตดิตามผูส้มัผสั ควรสนบัสนุนต่อการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
ดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environment) 
1) เฝ้าระวงัและตดิตามสถานการณ์ของโรคซฟิิลสิอย่างใกลช้ดิพรอ้มรายงานผ่านระบบอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะใน

แหลง่ใหบ้รกิารทางเพศและผูใ้หบ้รกิารทางเพศ ในพืน้ทีจ่งัหวดัทอ่งเทีย่ว 
2) ใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ (social media) ในการสอดแทรกความรู ้ หรอืการรณรงคเ์กีย่วกบัเรื่องเอชไอวี/ เอดส ์หรอื

โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธไ์ดส้ือ่สงัคมออนไลน์ (social media) ส าหรบัเยาวชนไดเ้ขา้ถงึไดง้า่ย


