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ธรรมชาติการเกดิโรค
และแนวทางควบคุมป้องกนัโรคพืนฐาน

ผศ.ดร .ป ระพัฒน์   เ ป็นตามวา

สาขาวิชาอนามัยสิงแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วตัถุประสงค์ในการเรียนรู้

 สามารถอธิบาย ธรรมชาติการเกิดโรค  และบอก
แนวทางควบคุมป้องกันโรคพืนฐาน ได้อย่างถูกต้อง

ธรรมชาติการเกิดโรค                                
และแนวทางควบคุมป้องกันโรคพืนฐาน

ธรรมชาติการเกดิโรค

ระดับการป้องกนัโรค

แนวทางควบคุมป้องกนัโรคพืนฐาน
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ความหมาย
 โรค (Disease)

◦เกิดจากสิงททีําให้เกิดโรคกระทําต่ออวยัวะของ   
ร่างกายในช่วงเวลาหนึง         แล้วก่อให้เกิดความ
ผดิปกติขนึในร่างกาย    จนปรากฏอาการและอาการ
แสดง      อาจมีผลทําให้อวยัวะส่วนหนึงหรือทัง
ร่างกายเกิดความพกิาร หรือ ตายได้

อาการและอาการแสดง 
(Symtom and Sign)

 เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างสิงททีําให้เกิดโรค
กับร่างกาย เป็นการต่อต้านของร่างกาย อาจ
ปรากฏ อาการและอาการแสดงขนึทางกาย
และทางจิต

อาการ (Symtom )
 หมายถึง สภาพของร่างกายหรือจิตใจทผีู้ป่วย  

 รู้สึกได้ว่าผดิปรกต ิเช่น   เจ็บ  ปวด  หนาว  คลืนไส้  
คัน   มึน   แน่น ตามัว

อาการแสดง  (Sign)

 หมายถึง     สิงทสัีงเกตเห็นหรือตรวจพบได้ใน
ผู้ป่วย เช่น     ตัวร้อน  เป็นผืน  ตาแดง คอแข็ง 

                        ความดันโลหิตสูง
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การแบ่งประเภท

1. แบ่งตามสาเหตุ/ปัจจัยททีําให้เกิดโรค 

1.1 โรคติดต่อ /โรคติดเชือ        
(Communicable, Infectious diseases)

1.2 โรคไม่ติดต่อ / โรคไร้เชือ                      
(Non- Communicable diseases)

2. แบ่งตามระยะเวลาการเกิดโรค /                  
ระยะเวลา แสดงพยาธิสภาพ

2.1 โรคทีเกิดขนึโดยเฉียบพลัน                       

(Acute diseases)

2.2 โรคเรือรัง (Chronic diseases)

3. แบ่งตามลักษณะอาการ

3.1 โรคทางกาย

3.2 โรคทางจิต

4. แบ่งตามองค์การอนามัยโลก
 บัญชีแยกโรคระหว่างประเทศ 
(International Classification of Diseases: 
I.C.D.)

 ปัจจุบันใช้  I.C.D.10 ซึงได้กําหนดโรคและ
รหัสของกลุ่มโรคไว้  21 กลุ่ม
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ตัวอย่าง
   กลุ่มท ี1    โรคติดเชือและปรสิต รหัส A00-B99

   กลุ่มท ี2    เนืองอก รหัส C00-D48

   กลุ่มท ี5    ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม           

                    รหัส F00-F99

   กลุ่มท ี19  การบาดเจ็บ การเป็นพษิ และผลที
ตามมาของสาเหตุภายนอกอืน  ๆรหัส S00-T98

ภยั
 ความหมายตามพจนานุกรม
◦สิงทน่ีากลวัหรืออนัตราย คือเหตุทีอาจทําให้ถึงแก่
ความตายหรือความพนิาศ

 นํามาใช้กบังานสา’สุข
◦เหตุทีทําให้มนุษย์ตายหรือเจ็บป่วยอย่างรวดเร็ว 
ส่วนมากจะมีการแตกหักหรือฉีกขาดของร่างกาย
หรืออวยัวะบางส่วน เช่น อุบัติเหตุทางรถยนต์ ถูก
พษิจากสารเคมี

ภยั
1. ภัยธรรมชาติ 2. ภัยทเีกิดจากการกระทํา

    ของมนุษย์

     

โศกนาฏกรรม ‘วัน-ทู-โก’

 เครืองบินของสายการบินวนั-ทู-โก โดยบริษทั โอเรียลไทย แอร์ไลน์ จาํกดั             
ลืนไถลออกนอกรันเวย ์ทีท่าอากาศยานนานาชาติ จงัหวดัภูเก็ต เป็นเหตุให้มี
ผูเ้สียชีวิตทงัหมด จาํนวน 89 ศพ เป็นคนไทย 32 ศพ ชาวต่างชาติอีก 57 ศพ            
และมีผูบ้าดเจ็บทงัสิน 41 ราย 
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ภัยบางชนิดเกดิขนึโดยธรรมชาติและมนุษย์  เป็นผู้กระทํา Eye of storm, Ketsana, 28 September 2009

Eye of storm, Ketsana, 29 September 2009
The Philippines
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The Philippines

Ketsana storm hits Vietnam

Tsunami at Samoa as of 30 September  2009, 8 Richter  Tsunami at Samoa as of 30 September  2009, 8 Richter  
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Chile Mine Rescues 

October 13, 2010

ธรรมชาติของโรค
หมายถึง วงจรการเกดิโรคตามธรรมชาติ

 โดยเริมจากคนปกติได้รับสิงททีําให้เกดิโรค 
(Agent) หรือองค์ประกอบทเีสียงต่อการเกดิ
โรค  (Risk  factors) ทําให้มีความไวต่อการติด
เชือ หรือเป็นโรค

   เมือเป็นโรคแล้วก็อาจหาย  พิการ หรือ ตาย 

ทางเข้าของสิงทีทําให้เกดิโรค

ผ่านทางรก

เข้าทางจมูก- การหายใจ เข้าทางปาก- การกิน

 เข้าทางผวิหนัง
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การเข้าสู่ร่างกายของสิงทีทําให้เกิดโรค

แบ่งเป็น 2 ลักษณะ

1. เข้าทางตรง : สิงททีําให้เกิดโรคจะออกจากแหล่ง
หรือบุคคลหนึงไปยงัอีกบุคคลหนึง โดยไม่มีสิงใด
ขวางกัน เช่น การสัมผัสทางร่างกายโดยตรง

2. เข้าทางอ้อม : เมือสิงททีําให้เกิดโรค ออกจากแหล่ง
หนึงแล้วจะต้องมีพาหะเป็นตัวนําไปสู่อีกคนหนึง

แบ่งพาหะออกเป็น 2 ชนิด 

1. พาหะทเีป็นสิงมีชีวติ

2. พาหะทเีป็นสิงไม่มีชีวิต ได้แก่ นํา อากาศ อาหาร 
สิงของเครืองใช้ ซึง แปดเปือน (Contaminate) 
หรือ ปนเปือน (Polluted) กับสิงททีําให้เกิดโรค

การต้านทานและการตอบสนองต่อสิงทีทําให้เกิดโรค

1. แนวป้องกันภายนอก  เช่น ผิวหนงั การไอและ
จาม  นาํคดัหลงั Normal microbial flora 

2. แนวป้องกันภายใน  เช่น  Phagocytosis,  
Immunity

3. การตอบสนองในระบบอิมมูน 

4. การแสดงอาการของโรค เช่น เป็นไข ้ปวด บวม      
เป็นผืน ชกั อุจจาระร่วง

ธรรมชาติการเกิดโรคติดเชือและปัจจัยทเีกียวข้อง

เชือทเีป็น
สาเหต◌ุ

ไวรัส
แบคทีเรีย
ปรสิต

การติดเชือ
(Infection)

ไม่มีอาการ
มีอาการ

เล็กน้อย
ปานกลาง
รุนแรง
พกิาร
ตาย

  ปัจจัยเสริมหรือ        

  ปัจจัยเสียง
  ปัจจัยของHost
ปัจจัยด้าน Env.
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กลไกการเกิดโรคตามธรรมชาติ 

1. ระยะมีความไวต่อโรค (Stage of susceptibility)

2. ระยะก่อนมีอาการของโรค 

              (Stage of preclinical disease) 

3. ระยะมีอาการของโรค 

             (Stage of clinical disease)

4. ระยะมีความพกิารของโรค (Stage of disability)

1. ระยะมีความไวต่อโรค (Stage of susceptibility)

    ระยะนีโรคยงัไม่เกิด  แต่มีปัจจยัทีส่งเสริมให้ร่างกาย
มีความไวต่อการเกิดโรค   ได้แก่ สภาพร่างกาย

พฤติกรรมหรือนิสัย ภาวะโภชนาการ เศรษฐานะ
สภาพแวดล้อม

ตัวอย่าง

คนทชีอบรับประทานอาหารทมีีไขมันสูง                              
มีโอกาสเป็นโรคหัวใจโคโรนารี > คนที

   รับประทานอาหารธรรมดา 3 เท่า

ตัวอย่าง
อากาศหนาวจัดทําให้คนมีโอกาสเป็นโรคปอด

อักเสบ (Pneumonia)ได้ง่าย



Week#3

ผศ.ดร.ประพฒัน ์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามยัสิงแวดลอ้ม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 10

ตัวอย่าง
เด็กแรกเกิดและคนชรามีโอกาสติดโรคได้ง่าย

กว่าวยัอืน  ๆเนืองจากกลไกในการสร้างภูมิต้านทานยงั
พฒันาไม่ดีพอ และเสือมสภาพเมือเข้าสู่วยัชรา

ตัวอย่าง

คนทสูีบบุหรีมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากเป็น 
10 เท่าของคนทไีม่ได้สูบบุหรี

 ผลวจิัยจากวิทยาลยัสาธารณสุขฮาร์วาร์ด 

และมหาวทิยาลัยแพทย์บราวน์ พบควันบุหรีจาก

ผู้ปกครองททีารกได้รับ กระตุ้นการหลงัสาร

 “โมทลิิน” ทาํให้เกิดอาการปวดท้องของโรคโคลิก 

 ควันบุหรีจะไปกระตุ้นการหลังฮอร์โมนของลําไส้ “โมทลิิน”    ให้
ออกมามากขึนในเลือดและลําไส้ ซึงจะกระตุ้นให้เกิดการ             บีบ
ตัวของกระเพาะอาหารและลําไส้ในเด็กทารก

 ผลเสียของอาการโคลกินีคือ ทําให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว

 

ระยะเวลาของระยะมีความไวต่อการเกิดโรค
ขึนอยู่กับ 

   ชนิดของเชือโรค

           ระดับสุขภาพอนามัยของโฮสท์

           จํานวนเชือโรคทีได้รับ

           ระยะฟักตัวของโรค (IP  Infectious 

diseases VS Non - Infectious diseases )
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  2. ระยะก่อนมีอาการของโรค
 (Stage of preclinical disease)

เริมมีพยาธิสภาพของโรคเกิดขึน แต่ยงัไม่มีอาการ  
เนืองจากพยาธิสภาพไม่มากพอ   ต้องทําการตรวจ
สุขภาพจึงจะทราบว่ามีพยาธิสภาพเกิดขึน

 ตัวอย่าง 
     การมีไขมนัไปจบัทีเส้นเลือดโคโรนารี ในระยะแรกจะยงัไม่มี
อาการแสดง

การขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน

  3. ระยะมีอาการของโรค 
 (Stage of clinical disease)
 มีการเปลียนแปลงเกียวกับลักษณะและหน้าท ี           
ของส่วนต่างๆ ของร่างกายตามชนิดของโรค

 ผู้ ป่วยมีอาการของโรคเกิดขนึ  และมาพบแพทย์

การแบ่งกลุ่มเพือการรักษา

Class A กิจกรรมทุกอย่างไม่จําเป็นต้องงด

Class B กิจกรรมธรรมดาไม่จําเป็นต้องงดแต่           

                   ไม่ให้ออกแรงมาก

Class C กิจกรรมธรรมดา ควรงดปานกลาง

Class D กิจกรรมธรรมดา  ควรต้องงดให้มาก

Class E นอนพกัเท่านัน
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แบ่งตามตําแหน่งของโรค และชนิดของเนือเยือ

 การแบ่งตามตําแหน่งของโรค เช่น
◦ มะเร็งลําไส้ใหญ่
◦ มะเร็งปากมดลูก

 การแบ่งตาม ชนิดของเนือเยือ    เช่น 

- Adenocarcinoma (มะเร็งมีการเจริญเติบโตจากเนือเยือ ก้อน

บวม ลาํไส้ใหญ่ ปอด)

- Squamous cell carcinoma (เจริญเติบโตในช่องปาก)

แบ่งตามขอบเขตของการแพร่กระจายของโรค

 ช่วยในการติดตามและการประเมินผลการรักษา  
เช่น

◦ อยู่เฉพาะที (Localized)
◦ อยู่เฉพาะบริเวณนัน (Regional)
◦ แพร่กระจายไปไกล (Distant)

4. ระยะมีความพกิารของโรค  (Stage of disability)
 เป็นระยะหลังจากทีมีอาการของโรคแล้ว

 ผู้ป่วยอาจได้รับ/ไม่ได้รับการรักษาโรคจากแพทย์

 ผลทีตามมาหลังจากเป็นโรค  แบ่งเป็น 3 พวก
1. หายสนิท
2. หายไม่สนิท มีความพกิารในระยะสัน/ระยะยาว
3. มีอาการมากจนถึงแก่กรรม

ตัวอย่าง
 ผู้ป่วยโดนไฟไหม้หรือนําร้อนลวกทีมือ เมือแผลเริมหายและเป็น
แผลเป็นอาจทําให้มือเหยียดหรือกําไม่ได้ตามปกติ

Fir st Degree Burn Second Degree Burn Third Degree Burn
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ธรรมชาติของโรค

 ตาย
 พกิาร
 ป่วย (มารับบริการ)

 ป่วย (ไม่มารับบริการ)
 โรคทยีังไม่แสดงอาการ
 มีภูมิไวรับ
 สุขภาพดีIceberg Phenomena Iceberg Phenomena

..พกั 10 นาท.ี.

ระดับการป้องกันโรค  (Levels of prevention)

แบ่งเป็น  3 ระดับตามระยะต่าง  ๆของโรค  คือ

การป้องกันขนัท ี 1 (Pr imary prevention)

 การป้องกันขนัท ี 2 (Secondary prevention)

 การป้องกันขนัท ี 3 (Ter tiary prevention)
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การป้องกันขันท ี 1   (Primary prevention)
  เป็นการป้องกันระยะทยีงัไม่มีโรคเกิดขึน

โรคทีเกิดแบ่งตามสาเหตุการเกิดได้ 2 กลุ่ม

1. กลุ่มโรคทีเกิดจากสาเหตุเดียว ได้แก่ 

    โรคติดเชือต่าง  ๆเช่น คอตีบ ไอกรน วัณโรค

2. กลุ่มโรคทีเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง ได้แก่

    โรคไร้เชือต่าง  ๆเช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง

การป้องกันขันท ี 1   (Primary prevention)
    การป้องกันระยะแรกเพือไม่ให้เกิดโรค จะมุ่งไปที 
ระยะมีความไวต่อการเกิดโรค โดยถือหลักดังนี

1. เปลียนความไวต่อการเกิดโรคของประชากร เช่น 
การฉีดวคัซีนป้องกันโรค การปรับปรุงแก้ไขภาวะ
โภชนาการ

2. ลดโอกาสผู้ทมีีความไวจะไปสัมผสัโรค

3. กําจัดหรือลดสาเหตุทีจะทําให้เกิดโรค

การป้องกันขันท ี 1   (Primary prevention)
1.1  การส่งเสริมสุขภาพ

-  การโภชนาการ  -  การอนามัยแม่และเด็ก
-  การอนามัยสิงแวดล้อม   -  สุขวิทยาจิต

   - .....???

1.2   การคุ้มกันเฉพาะ
       เป็นการป้องกันสาเหตุของโรคโดยตรง                        

เช่น การฉีดวัคซีน

การป้องกันขันท ี 2 (Secondary prevention)

   เป็นการป้องกันเมือโรคเกิดขนึแล้ว  ได้แก่ การวินิจฉัย
แรกเริมและให้การรักษาทันที ประกอบด้วย

2.1   การค้นหาผู้ป่วยในระยะยังไม่มีอาการ

2.2   การวินิจฉัยผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว                                 
เมือพบว่ามีอาการ
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การป้องกันขันท ี 3 (Tertiary prevention)
เป็นการป้องกันระยะทมีคีวามพกิารหรือป่วยมาก  

เพือลดภาวะแทรกซ้อนของโรค   ประกอบด้วย

 3.1 การกําจัดความพกิาร

 3.2 การฟืนฟูสุขภาพ

 

3.1 การกําจัดความพิการ (Disability limitation)

การกําจัดหรือลดความพกิารได้มาหรือน้อยขนึกับ การ

รักษาพยาบาลทีถูกต้องและรวดเร็วในการตดัสินใจให้บริการ
รักษาผู้ป่วย เช่น

◦ การนําส่งต่อผู้ป่วย

◦ การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยทโีดนนําร้อนลวกหรือ
ไฟไหม้

◦ การใช้ยาหรือเครืองมือแพทย์

ตัวอย่าง 3.2 การฟืนฟูสุขภาพ

เพือให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสใช้ส่วนพกิารนันให้เกิด
ประโยชน์มากทีสุด ไม่เป็นภาระกับสังคมมากนัก ผู้ป่วย
สามารถจะมีชีวิตอยู่อย่างคนทัวไปมากทีสุด   ทงัทาง
ร่างกาย จิตใจ สังคม
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ประเภทของผู้ป่วยทจีําเป็นต้องการฟืนฟูสุขภาพ

1. ความผิดปกติทางด้านประสาทและกล้ามเนือ

2. ความผิดปกติทางกระดูกและกล้ามเนือ

3. พวกทโีดนตัดแขนขา

4. ความผิดปกติทางหัวใจและปอด

5. อืน  ๆเช่น หัวไหล่ขัด (Frozen shoulder) 

งานด้านการฟืนฟูสุขภาพ
     1. กายภาพบาํบดั  2. กจิกรรมบาํบดั 

(Physical therapy)    การบาํบดัการรักษาผู้พกิารโดยใช้กจิกรรม
  เป็นเครืองมือในการฝึกการเคลือนไหวที

  ละเอยีดอ่อนทีต้องใช้ความสัมพนัธ์ของหลาย
ส่วนร่วมกนัเช่น การใช้มือ ใช้แขนในการฝึก
กจิวตัรประจาํวัน

3. อาชีวะบําบัด (Vocational therapy) การฝึกผู้ป่วยเกยีวกบังาน

อาชีพทเีคยทําอยู่ หรือหางานใหม่ทเีหมาะสมให้

4. อรรถบําบัด (Speech therapy) การบําบัดรักษาและฟืนฟูผู้ป่วยทมีี

ความผิดปกติทางภาษาและการพดู เช่น พดูไม่ได้ พดูไม่ชัดเสียงผดิปกติ 
ปากแหว่งเพดานโหว่ ประสาทหูพกิาร มีความบกพร่องด้านสติปัญญา กลืน
ลาํบาก กลืนผดิวิธี ผู้ป่วยทถีูกตัดกล่องเสียงผู้ป่วยสมองพกิาร 

5. การฟืนฟูสภาพทางจิต 

6. การฟืนฟูสภาพทางสังคม

โชคชะตาเล่นงาน สาว 26 เป็นยายแก่วัย 70 ชัวข้ามวัน 

เหวียนถิเฟือง (Nguyễn Thị Phượng) ถ่ายตอนอาย ุ21 ปี 

กบั เหวียนถิเฟืองในวนันีตอนอาย ุ26 แต่ถูกโชคชะตาเล่นงานอยา่งโหดร้าย.

-- ภาพ: Tuoi Tre. 

โดย ASTVผูจ้ดัการออนไลน1์2 ตุลาคม 2554 02:26 น.
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โชคชะตาเล่นงาน สาว 26 เป็นยายแก่วัย 70 ชัวข้ามวัน 

ภรรยา 26 สามี 34 แต่ดูเหมือนเป็นลูกชายวยัหนุ่มแน่นกบัคุณแม่สูงวยัทวัไป 

คณะแพทยก์าํลงัช่วย เหวียนถิเฟือง ((Nguyễn Thị Phượng) ) 

อยา่งสุดความสามารถเพือให้เธอไดใ้บหน้าสวยและดูอ่อนเยาวเ์ดิมกลบัคืนอีกครัง.

 -- ภาพ: Người Đưa Tin. 

(ตัวอย่าง)
Acquired Immunodeficiency Syndrome :AIDS 

Acquired Immunodeficiency Syndrome :AIDS 

Primary prevention

ระยะยาว : การปฏรูิปค่านิยมทางเพศ การศึกษาและสังคม

ระยะสัน : การให้ความรู้เพือให้ประชาชนตระหนัก

       ถึงปัญหาแล้วไม่สําส่อนทางเพศ หากหลีกเลยีงไม่ได้  

              ให้ใช้ถุงยางอนามัยทมีคีุณภาพทุกครังทมีเีพศสัมพนัธ์ 

              กับหญิงหรือชายอืนทไีม่ใช่ภรรยาหรือสามี

  

Secondary prevention
 การพฒันาวิธีการตรวจวนิิจฉัยทีรวดเร็ว เพือการใช้ยาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

 การใช้ยาต้านจุลินทรีย์ทีก่อให้เกิดโรคติดเชือฉวยโอกาสรักษา
ผู้ป่วยเอดส์ทีเริมมีอาการ

Tertiary prevention
• การฟืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้าย

• การฟืนฟูด้านจิตใจ เพือให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างเป็นสุข
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แนวทางการป้องกันโรค
1. หาจุดทีจะดําเนินการเพือตัดสายใยของ

    การติดต่อ (Chain of tr ansmission)

2. เปลียนแปลงแก้ไขสิงแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ

3. ทําการป้องกันในขนัแรก

4. ลดปัจจัยทเีสียงต่อการเกิดโรค

5. ให้การรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพเพือลดภาวะแทรกซ้อน

สรุป
 การป้องกันและควบคุมโรค ต้องอาศัย

ความรู้พืนฐานจากปัจจัยสามทางระบาดวทิยา  
และธรรมชาติของโรค                             

 โดยการป้องกันและควบคุมโรคจะต้องเลือก
จุดทีเข้าดําเนินการได้อย่างเหมาะสมเพือตัด
สายใยของการติดต่อ


