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บรรณาธิการแถลง
วารสารวิชาการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ฉบับนีเ้ ปนฉบับที่ 1 ของปงบประมาณ 2560
วารสารฉบับนี้จะเปนบทความวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวาน วัณโรค พยาธิใบไมตับ และการสงเสริม
สุขภาพกลุมผูสูงอายุติดสังคม ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญในปจจุบัน และขอขอบคุณ ดร.นันทิพัฒน พัฒนโชติ
งานจุลชีววิทยาคลินิก กลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลรอยเอ็ด ที่ไดใหขอเสนอแนะเรื่อง ความชุกของ
พยาธิใบไมตบั และหนอนพยาธิลาํ ไส โดยการตรวจวินจิ ฉัยดวยวิธี Modified Kato-Katz และวิธี Mini Parasep® SF
ในพื้นที่เสี่ยงเขตสุขภาพที่ 9 ป พ.ศ. 2559 มา ณ ที่นี้ดวย
หากทานผูอ า นไดนาํ ขอคนพบทีไ่ ดในการศึกษาฯ ของวารสารฉบับนีไ้ ปใชประโยชน และใชในการอางอิง
การวางแผนแกไขปญหาในพื้นที่ คณะผูจัดทําฯจะรูสึกเปนเกียรติมากที่ไดสรางคุณประโยชนแกหนวยงาน และ
วงการสาธารณสุขในการปองกันควบคุมโรคในพื้นที่ตอไป

นางสาวสุชัญญา มานิตยศิริกุล
บรรณาธิการ
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ผลของการใชกระบวนการกลุมตอพฤติกรรมการควบคุมโรคดวยตนเอง และระดับนํ้าตาลสะสม
ในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่คลินิกโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
Effects of Group process programs on Self-Care Behavioral and Accumulated Blood
sugar level of Diabetes Mellitus Patients at Wiang Pa Pao Hospital, Chiangrai Province.
วัชรพงษ คําหลา
Watcharapong Kumla
โรงพยาบาลเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
Wiang Pa Pao Hospital Chiangrai Province

บทคัดยอ
การวิจยั เชิงทดลองนี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาผลของการใชกระบวนการกลุม ตอพฤติกรรมการควบคุมโรค
ดวยตนเองและระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด โดยประยุกตใชทฤษฎีการดูแลตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และกระบวนการกลุม กลุมตัวอยางเปนผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเวียงปาเปา
จํานวน 80 ราย คัดเลือกกลุมตัวอยางคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบการสุมอยางงายดวยวิธีการจับฉลาก แบงเปน
กลุม ทดลอง 40 ราย และกลุม เปรียบเทียบ 40 ราย เครือ่ งมือทดลองเปนชุดกิจกรรมกระบวนการกลุม แลกเปลีย่ น
เรียนรูอยางมีสวนรวม ประกอบดวย การใหความรู และสรางความตระหนักเกี่ยวกับการดูแลตนเองในเรื่องการ
รับประทานอาหาร การออกกําลังกายทีเ่ หมาะสม การดูแลเทา และการใชยาเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช แบบสอบถาม
พฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยคาความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม ดานการประเมินความรู นําไปหาความเชือ่ มัน่ ดวย
วิธีคูดอร-ริชารดสัน เทากับ 0.97 และดานพฤติกรรมซึ่งเปนคําตอบแบบ Likert Scale นําไปหาคาความเชื่อมั่น
โดยวิธี Cronbach’s Alpha ไดคา เทากับ 0.71 วิเคราะหขอ มูลดวยสถิตเิ ชิงพรรณนา Paired t-test และ Independent
t-test ผลการศึกษาพบวา หลังการทดลอง กลุม ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ของพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมดีขนึ้
กวากอนการทดลอง และดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <0.001) และพบวาภายหลังจาก
การทดลอง กลุมทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การดูแล
เทา และการใชยา ดีกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) คาเฉลี่ยระดับนํ้าตาลสะสม
ในเลือดของกลุม ทดลองหลังจากการทดลอง ลดลงกวากอนการทดลองและดีกวากลุม เปรียบเทียบอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p<0.001) จากผลการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาการจัดกระบวนการกลุมแบบกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู สามารถนําไปใชเพือ่ สงเสริมพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานดวยตนเองทีถ่ กู ตองเหมาะสมใหแกผปู ว ย
เบาหวานตอไป รวมถึงการนําไปปรับใชในกลุมผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังอื่น ๆ ได

Abstract
The purpose of this experimental research was to study the effects of group process programs
on self-care behavior and accumulated blood sugar level (HbA1c) among diabetics patients. Using theory
of self care, behavioral modication and group process. Eighty patients of diabetes mellitus type 2 at diabetes
clinic, Wiang Pa Pao Hospital were were selected by simple random sampling and equally assigned
into 2 groups : 40 experimental and 40 control groups. The research instruments were participation
learning group is consisted of building knowledge, awareness of self care among diabetics patients :
eating behaviors, appropriately exercise, foot care and medication adherence. Data were collected
using self-care behavior questionnaires. The reliability of the questionnaires in knowledge used
วารสารวิชาการ สคร. 9 ป 2560 : 23(1) DPC 9 J 2017
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ผลของการใชกระบวนการกลุมตอพฤติกรรมการควบคุมโรคดวยตนเอง
และระดับนํ้าตาล สะสมในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ที่มารับบริการที่คลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย

Effects of Group process programs on Self-Care Behavioral
and Accumulated Blood sugar level of Diabetes Mellitus Patients
at Wiang Pa Pao Hospital, Chiangrai Province.

Kuder-Richardson[KR-21] was equal to 0.97 and self-care behavior used Cronbach’s Alpha was
equal to 0.71. Data were analyzed by using Descriptive statistic, Paired t-test and Independent t-test.
The results showed that after the experimental group had an average score of self-care behaviors
better overall than before the experiment and better than the control group. It was statistically
signicant (p <0.001). And later found that the experimental group had an average score of eating
behavior, appropriately exercise, foot care and medication adherence are better than before the experiment.
It was statistically signicant (p <0.001). The average level of accumulate blood sugar (HbA1c)
in the experimental group after the trial was lower than before and better than control group. It was
statistically signicant (p <0.001). The results of this study indicated that the group process programs
can be used to promote self-control behavior for the others diabetic patients. We can be applicable
this program to patients with other chronic non-communicable diseases .

บทนํา
จากสถานการณปจจุบัน ปญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญไดแกโรคไมติดตอเรื้อรัง ซึ่งพบวาอัตราการเกิด
ความพิการและเสียชีวิตจากโรคไมติดตอเรื้อรังกําลังเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะโรคเบาหวาน จากขอมูลพบวา จํานวน
ผูปวยเบาหวานทั่วโลกมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น คือจาก 135 ลานราย ในป ค.ศ. 1995 เปน 151 ลานรายในป
ค.ศ. 2000 และคาดวาจะเพิ่มเปน 221 ลานราย ในป ค.ศ. 2010 และ 300 ลานราย ในป ค.ศ. 2025
โดยเฉพาะในประเทศที่กําลังพัฒนาจะมีจํานวนผูปวยเพิ่มมากขึ้น(1)
โรคเบาหวานเปนโรคไมติดตอเรื้อรังโรคหนึ่ง ที่พบไดบอยและมีความชุกของโรคเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
อัตราความชุกของการเกิดโรคเบาหวานพบในประชากรที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป ทั้งนี้ เปนเพราะความเสื่อมถอย
ของอวัยวะในระบบตางๆ ทั้งทางกายภาพและสรีระ ความรุนแรงของโรคมีผลใหเกิดภาวะแทรกซอนตออวัยวะ
และระบบตาง ของรางกายทั้งชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง กลาวคือ สงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนทางตา
ทําใหตาบอดไดมากถึง 20 เทาของคนปกติ ภาวะแทรกซอนทางไตพบประมาณ รอยละ 20 ภาวะแทรกซอน
ทางระบบประสาททําใหมีอาการชาปลายมือปลายเทามีโอกาสเกิดแผลที่เทาถารักษาไมหายอาจตองตัดขาไดถึง
4 เทา ของคนปกติ โรคแทรกซอนของหัวใจและหลอดเลือดแดงซึ่งอาจกอใหเกิด อัมพฤกษ อัมพาต เหลานี้
เปนสาเหตุของการเสียชีวิตกอนวัยอันควร(2) นอกจากนั้นยังมีผลกระทบตอสภาพจิตใจ อารมณของผูปวย
เนื่องจากความวิตกกังวลตอการรักษาที่ไมหายขาด เกิดความเบื่อหนายทอแทและขาดการดูแลตนเองที่ดี(3)
การรักษาโรคเบาหวานในปจจุบันประกอบดวยการควบคุมอาหาร การออกกําลังกายและการรับประทานยาหรือ
ฉีดยา ทั้งนี้ เพื่อใหระดับนํ้าตาลในเลือดใกลเคียงกับคนปกติ ตองอาศัยการดูแลตนเองของผูที่เปนเบาหวาน
เปนสําคัญ(4) ทั้งนี้ตองอาศัยการปฏิบัติ พฤติกรรมการควบคุมนํ้าตาลในเลือดที่ถูกตองที่สําคัญ 3 ดาน คือ
ดานการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย และการใชยาเบาหวาน(5)
การประเมินการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดทําไดหลายวิธีไดแก การตรวจหานํ้าตาลในปสสาวะ
การตรวจนํ้าตาลในเลือดขณะงดอาหาร การตรวจนํ้าตาลในเลือดหลังอาหาร และการตรวจเลือดหาคานํ้าตาล
เฉลี่ยหรือนํ้าตาลสะสมหรือ เอ-วัน-ซี (hemoglobin A1c, HbA1c) โดยถาระดับนํ้าตาลสะสมในเลือดมีคา
ไมเกิน 7 เปอรเซ็นต ถือวาการควบคุมเบาหวานอยูในระดับดี และ มีการควบคุมโรคเบาหวานไดดีมาก
หากระดับนํ้าตาลสะสมในเลือดนอยกวา 6 เปอรเซ็นต(6) การที่มีนํ้าตาลสะสมในกระแสเลือดสูงระยะหนึ่งจะเกิด
โรคแทรกซอนที่เกิดกับไต เบาหวานเขาตา หลอดเลือดหัวใจตีบ อัมพาต หลอดเลือดแดงที่ขาตีบ นอกจากนั้น
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ยังอาจจะเกิดอาการชาขา กลามเนื้อออนแรงประสาทอัตโนมัติเสื่อม ถาคุมเบาหวานใหดีลด HbA1c ลง
1 เปอรเซ็นต จะลดการเกิดภาวะแทรกซอนของตา ไต เสนประสาทลงได รอยละ 35 ลดการเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจได รอยละ 14 และลดอัตราตายที่เกี่ยวกับโรคเบาหวานได รอยละ 21(5)
จากสถิติการมารับบริการที่โรงพยาบาลเวียงปาเปา พบวาโรคเบาหวานติดอันดับ 1ใน 5 อันดับโรค
ที่พบบอยของผูมารับบริการ โดยในป 2556, 2557 และ2558 มีจํานวนผูปวยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด
2,248 คน 2,572 คน และ2,813 คนตามลําดับ โดยผูป ว ยมารับบริการทีค่ ลินกิ เบาหวานในโรงพยาบาลทัง้ หมด
2,493 คน เฉลี่ยมีผูปวย 213 คนตอการใหบริการหนึ่งครั้ง และมีคาใชจายเฉลี่ย 1,196 บาท/คน/ครั้ง(7-9)
ในป พ.ศ. 2558 มีผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด 1,897 ราย พบวา ผูปวย
ที่ควบคุมโรคเบาหวานไมดีและมีระดับนํ้าตาลสะสมในเลือดสูงกวา 7 เปอรเซ็นต มีจํานวนถึง 782 ราย
คิดเปนรอยละ 41.2 โดยคาเฉลี่ยของระดับนํ้าตาลสะสมในเลือดของผูปวยเบาหวานที่มารับบริการที่คลินิก
เบาหวานของโรงพยาบาลในป พ.ศ. 2558 มีคาเทากับ 8.17 เปอรเซ็นต(9) จากการการสํารวจ พบวา ผูปวย
ที่มารับบริการในคลินิกโรคเบาหวานของโรงพยาบาลเวียงปาเปา ถึงประมาณรอยละ 62 ไมสามารถควบคุม
ระดับนํ้าตาลสะสมใหอยูในภาวะปกติได ซึ่งมีสาเหตุมาจากขาดความรวมมือในการรักษา ทั้งการรับประทานยา
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการดูแลเทา จากการศึกษาพฤติกรรม
การใชยาพบวา ผูป ว ยรับประทานยาไมสมํา่ เสมอ ไมถกู และไมตอ เนือ่ งรอยละ 58 รวมไปถึงขาดการออกกําลังกาย
ถึงรอยละ 72(9) ซึ่ง นพ.เทพ หิมะทองคํา และคณะ(10) ไดเสนอวิธีการการควบคุมโรคเบาหวาน โดยมีเปาหมาย
คือ รักษาระดับนํ้าตาลในเลือดของผูปวยใหใกลเคียงระดับของคนทั่วไป ประกอบดวยการควบคุมอาหาร
การออกกําลังกายใหสมํ่าเสมอ การใชยาในปริมาณที่แพทยสั่ง การดูแลเทา และ การมาพบแพทยอยาง
สมํ่าเสมอตามแพทยนัด ดังนั้นผูวิจัยจึงไดพัฒนารูปแบบการใหบริการโดยประยุกตวิธีการใชกิจกรรมกลุม
เพื่อใหผูปวยมีการดูแลตนเองที่ถูกตองโดยใชการจัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหผูปวยมีพฤติกรรม
การดูแลตัวเองที่ถูกตองจนสงผลใหมีระดับนํ้าตาลสะสมในเลือดลดลงและเพื่อเปนการปองกันไมใหผูปวย
เกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ในอนาคตตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อเปรียบเทียบ พฤติกรรมการควบคุมโรคดวยตนเอง และระดับนํ้าตาลสะสมในเลือดของผูปวย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการรักษาพยาบาลที่คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเวียงปาเปา กอนและหลัง
ใชกระบวนการกลุมในกลุมทดลอง
2. เพื่อเปรียบเทียบ พฤติกรรมการควบคุมโรคดวยตนเอง และระดับนํ้าตาลสะสมในเลือดของผูปวย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการรักษาพยาบาลที่คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเวียงปาเปาระหวางกลุม
ทดลองที่ใชกระบวนการกลุมและกลุมเปรียบเทียบที่ไดรับการรักษาตามปกติ

นิยามศัพท
1. ผูปวยเบาหวาน หมายถึง ผูที่ไดรับการวินิจฉัยโดยแพทยวาเปนโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ที่เขารับ
การรักษาตอเนื่องที่คลินิกโรคเบาหวานของโรงพยาบาลเวียงปาเปา และ มีระดับนํ้าตาลสะสม ในเลือด (HbA1C)
มากกวา 7 เปอรเซ็นต
2. กระบวนการกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู หมายถึง การจัดชุดกิจกรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อสงเสริม
ใหผปู ว ยโรคเบาหวานชนิด 2 มีความสามารถในการจัดการตนเองใหมพี ฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี มีสว นรวมในกิจกรรม
โดยใหสมาชิกไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน ไดเรียนรูสภาพอารมณความรูสึกของบุคคล
วารสารวิชาการ สคร. 9 ป 2560 : 23(1) DPC 9 J 2017

7

ผลของการใชกระบวนการกลุมตอพฤติกรรมการควบคุมโรคดวยตนเอง
และระดับนํ้าตาล สะสมในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ที่มารับบริการที่คลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย

Effects of Group process programs on Self-Care Behavioral
and Accumulated Blood sugar level of Diabetes Mellitus Patients
at Wiang Pa Pao Hospital, Chiangrai Province.

ในกลุม ไดแนวคิดตางๆ เพือ่ นําไปใชแกไขปญหา ซึง่ กระบวนการกลุม มีการดําเนินการใน 3 ระยะ คือ 1) ระยะขัน้
กอนทดลอง 2) ระยะดําเนินการพูดคุยแลกเปลีย่ นความรู ประสบการณและพฤติกรรมการควบคุมโรคของผูป ว ย
เบาหวานชนิดที่ 2 3) ระยะสิ้นสุดดําเนินการ สรุปผลการจัดกิจกรรมกระบวนการกลุม
3. พฤติกรรมการควบคุมโรคดวยตนเอง หมายถึง การทีบ่ คุ คลปฏิบตั สิ งิ่ ทีถ่ กู ตองเหมาะสมของตัวเอง
เพื่อควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดใหเปนปกติ ซึ่งประกอบดวย 1) การรับประทานอาหาร 2) การออกกําลังกาย
3) การปฏิบัติตัวดานการรับประทานยา 4) การดูแลเทา
4. ระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด HbA1c หรือ Glycosylated (หรือ Glycated) hemoglobin หมายถึง
คาเฉลี่ยความเขมขนของระดับนํ้าตาล (glucose) ในเลือดของชวงระยะเวลาประมาณ 3 เดือน (ระยะเวลาอายุ
ของเม็ดเลือดแดง) ที่ผานมา มีหนวยเปนเปอรเซ็นต
5. การบริการตรวจรักษาพยาบาลตามปกติ หมายถึง การที่ผูปวยมารับการรักษาตามแพทยนัด โดย
พยาบาลและเจาหนาที่สาธารณสุขใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาตามปกติ

วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุม
เปรียบเทียบ ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย วาเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ที่มารับบริการรักษาพยาบาลที่คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเวียงปาเปา ระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 พบวามีผูปวยดวยโรคเบาหวานทั้งหมดจํานวน 782 คน และเปนผูปวยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่มีอายุระหวาง 35-59 ป จํานวน 594 คน ขนาดของกลุมตัวอยาง ไดจากการคํานวณขอมูลผูปวย
เบาหวานทีม่ ารับบริการทีค่ ลินกิ เบาหวานของโรงพยาบาลเวียงปาเปา พบวาคาเฉลีย่ ของระดับนํา้ ตาลสะสมในเลือด
(HbA1c) มีคาเทากับ 8.17 เปอรเซ็นต ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยคาดหวังวาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
ที่เขารวมกิจกรรมกลุมจะมีคาเฉลี่ยของระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1c) ที่มีคาไมเกิน 7 เปอรเซ็นต
เมือ่ กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิตขิ องการทดสอบแบบสองทางเทากับ .05 และมีอาํ นาจทดสอบเทากับ .80(11)
ทําใหไดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 60 คน เพื่อปองกันกลุมตัวอยางสูญหายผูวิจัยจึงเพิ่ม
กลุมตัวอยางทั้งหมด 80 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบการสุมอยางงาย โดยมีกําหนดเกณฑคัดเขาดังนี้
1) เปนผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยเบาหวานชนิดที่ 2 อยางนอย 1 ปขึ้นไป และมารับบริการที่คลินิกเบาหวาน
อยางตอเนื่อง 2)มีระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1c) มากกวา 7 เปอรเซ็นต 3)ไมมีภาวะแทรกซอนตางๆ
เชน ทางไต ตา หัวใจ และแผลที่เทา 4) ไดรับการรักษาโดยใชยารับประทานหรือใชยาฉีดและไมมีการปรับยา
ระหวางการศึกษาวิจัย 5) มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ สามารถพูดและสื่อสารกับผูอื่นไดดี และไมมีภาวะซึมเศรา
6) มีความสมัครใจเขารวมโครงการวิจยั หลังจากนัน้ ใชวธิ กี ารสุม อยางงายดวยการจับฉลากเขากลุม ใหการจับฉลาก
ครั้งแรกเขากลุมทดลอง และการจับฉลากครั้งที่สองเขากลุมเปรียบเทียบ ไดกลุมทดลอง 40 คน และกลุม
เปรียบเทียบ 40 คน

เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 3 สวนคือ
1. เครื่องมือในการทดลอง คือ ชุดกิจกรรมกระบวนการกลุม ประกอบไปดวย 3 ระยะ คือ 1) ระยะ
ขั้นกอนทดลอง 2) ระยะดําเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณและพฤติกรรมการควบคุมโรคของ
ผูปวยโรคเบาหวานใหความรู และสรางความตระหนักเกี่ยวกับการดูแลตนเองในเรื่องการรับประทานอาหาร
การออกกําลังกาย/การควบคุมนํ้าหนักที่เหมาะสม การดูแลเทา และการใชยา/การมาตรวจตามนัด
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2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามและแบบบันทึกที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีทั้งหมด
4 สวนไดแก 1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไป 2) แบบสอบถามความรูเรื่องโรคเบาหวาน จํานวน 20 ขอ
เกณฑการแปลผล คือ คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.33 หมายถึงมีความรูไมดี คะแนนเฉลี่ย 1.34 – 1.67 หมายถึง
มีความรูพ อใช คะแนนเฉลีย่ 1.68 – 2.00 หมายถึง มีความรูด ี 3) แบบสอบถามเพือ่ ใชวดั พฤติกรรมการควบคุม
โรคเบาหวานดวยตนเองของผูป ว ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยมีเกณฑการแปลผล คือ คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.66
หมายถึง มีพฤติกรรมไมดี คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 หมายถึงมีพฤติกรรมพอใช คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00
หมายถึง มีพฤติกรรมดี 4) แบบบันทึกพฤติกรรมประจําวันของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
3. เครื่ อ งมื อ ตรวจระดั บ นํ้ า ตาลสะสมในเลื อ ด (HbA 1c) ที่ ได รั บ การตรวจสอบมาตรฐานแล ว
โดยใชเครื่องเดียวตลอดจนสิ้นสุดการวิจัย

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ชุดกิจกรรมกระบวนการกลุมและแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล หาคาความเที่ยงตรง โดย
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน จากนั้นจึงนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruency : IOC)
โดยใชเกณฑคา IOC มากกวา 0.60 ขึ้นไป ซึ่งในดานการประเมินความรูซึ่งเปนแบบเลือกตอบได 2 คา นําไปหา
ความเชือ่ มัน่ ดวยวิธคี ดู อร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson[KR-21]) เทากับ 0.97 และแบบสอบถามดานพฤติกรรม
ซึ่งเปนคําตอบแบบ Likert Scale นําไปหาคาความเชื่อมั่นโดยวิธี Cronbach’s Alpha ไดคาเทากับ 0.71(11)

ขั้นตอนดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
ในการทดลองครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการทดลองในกลุมทดลองโดยแบงการทดลองออกเปน 3 ระยะ และ
มีกิจกรรมจํานวน 5 ครั้ง หางกันครั้งละ 2 สัปดาห เริ่มตั้งแตพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2559
ระยะที่ 1 กอนทดลอง กิจกรรมครัง้ ที่ 1ตรวจสุขภาพชัง่ นํา้ หนัก วัดสวนสูง ใหความรูเ รือ่ งโรคเบาหวาน
ทําแบบสอบถามและตรวจวัดนํ้าตาลสะสมในเลือดกอนเขารวมชุดกิจกรรมกระบวนการกลุม
ระยะที่ 2 ดําเนินการชุดกิจกรรมกลุม มีการดําเนินกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูและพฤติกรรม
การควบคุมโรคของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 กิจกรรมมีทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยในครั้งที่ 2
เรื่อง ความรู ความเขาใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการดูแลตนเองเมื่อเปนโรคเบาหวาน กิจกรรมในครั้งที่ 3
เรื่องการเรียนรู ดานการรับประทานอาหารและออกกําลังกาย ครั้งที่ 4 เนนฝกทักษะการดูแลตนเองดานเทา
และการใชยา โดยกิจกรรมแตละครั้งมี 6 ขั้นตอน คือ 1) ทบทวนความรูเดิม 2) แสวงหาความรูใหม 3) ศึกษา
ทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหมและเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 4) แลกเปลี่ยนเรียนรูความเขาใจกลุม
5) สรุปจัดระเบียบความรู 6) ปฏิบัติและหรือแสดงผลงาน
ระยะที่ 3 ติดตามผล กิจกรรมในครั้งที่ 5 ใชระยะเวลา 2 ชั่วโมง ประกอบไปดวย การตรวจสุขภาพ
ทบทวนความรู / การปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ตรวจแบบบันทึกพฤติกรรม การลดพฤติกรรมเสี่ยงของ
ผูปวยและรวมกันอภิปรายปญหา อุปสรรค ที่ทําใหผูปวย บางคนยังปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพในแตละดาน
ยังไมถูกตอง หาแนวทางแกไขปญหารวมกัน ทําแบบสอบถามและตรวจวัดนํ้าตาลสะสมในเลือด
กลุมเปรียบเทียบไดรับการรักษาตามปกติจากเจาหนาที่ตามปกติมีการดําเนินการดังนี้ มีการดําเนินการ
ตรวจติดตาม โดยมีการนัด 5 ครั้ง หางกันครั้งละ 2 สัปดาห นัดครั้งที่ 1 ตรวจรางกาย ใหการรักษาตามปกติ
ใหผูปวยทําแบบสอบถาม และวัดคาระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด นัดครั้งที่ 2 ถึง ครั้งที่ 4 ตรวจรางกาย
ใหการรักษาตามปกติ นัดครั้งที่ 5 ตรวจรางกาย ใหการรักษาตามปกติใหผูปวยทําแบบสอบถาม และวัดคา
ระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด
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การพิทักษสิทธิและจริยธรรมการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ไดผานการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางใชการวิเคราะหดวยความถี่ จํานวน รอยละ
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-square test, Fisher’s Exact test ,Parametric Tests (Paired T-test,
Independent T-test) และ Nonparametric Tests (Wilcoxon Signed Ranks Test, Mann-Whitney U Test)(11, 12)

ผลการศึกษา
1. พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงใกลเคียงกันทั้งในกลุมทดลอง (รอยละ 52.5) และ
กลุมเปรียบเทียบ (รอยละ 60) สวนใหญทั้งกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบมีระดับการศึกษาอยูในระดับ
ประถมศึกษา (รอยละ 45 และ รอยละ 50 ตามลําดับ) กลุมทดลองมีชวงอายุอยูที่ 50-59 ป (รอยละ 30)
กลุม เปรียบเทียบมีชว งอายุอยูท ี่ 45-49 ป (รอยละ 27.5) สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในกลุม ทดลอง
(รอยละ 47.5) และกลุมเปรียบเทียบ (รอยละ 42.5) รายไดในกลุมทดลองอยูในชวง 6,001-8,000 บาท
(รอยละ 25.0) กลุมเปรียบเทียบมีรายไดในชวง 4,001- 6,000 บาท (รอยละ 32.5) ทั้งกลุมทดลองและ
กลุมเปรียบเทียบสวนใหญมีสถานภาพคู (รอยละ 75 และ รอยละ 85 ตามลําดับ) สวนใหญกลุมทดลอง
มีระยะเวลาการปวยเปนโรคเบาหวานอยูใ นชวงระยะเวลา 4-6 ป (รอยละ 30.0) และกลุม เปรียบเทียบอยูใ นชวง
ระยะเวลา 7-10 ป และมากกวา 10 ป (รอยละ 27.5 และ รอยละ 27.5 ตามลําดับ) ทั้งสองกลุมมีระดับ
นํา้ ตาลสะสมในเลือดในปริมาณมากกวารอยละ 7 (กลุม ทดลอง รอยละ 95 และกลุม เปรียบเทียบ รอยละ 92.5)
สวนใหญกลุมทดลองมีดัชนีมวลกายอยูในชวง 18.00-23.99 และชวง 24.00-26.99 (รอยละ 35.0 และ
รอยละ 35.0 ตามลําดับ) และกลุมเปรียบเทียบอยูในชวง 18.0-23.99 (รอยละ 50.0) เมื่อทดสอบความ
แตกตางระหวางกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม พบวา ปจจัยดานเพศ ระดับการศึกษา อายุ อาชีพ รายได สถานภาพ
สมรส ระยะเวลาที่ปวยเปนโรคเบาหวาน ดัชนีมวลกาย และระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ จําแนก
ตามคุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางทั้งหมด
กลุมทดลอง (n=40) กลุมเปรียบเทียบ (n=40)
ขอมูล
p-value
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ
เพศ
ชาย
19
47.5
16
40.0
*.698
หญิง
21
52.5
24
60.0
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียน
12
30.0
11
27.5
**.180
ประถมศึกษา
18
45.0
20
50.0
มัธยมศึกษา
5
12.5
5
12.5
อนุปริญญาหรือ ปวส
3
7.5
2
5.0
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ตารางที่ 1 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ จําแนก
ตามคุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางทั้งหมด (ตอ)
กลุมทดลอง (n=40)
กลุมเปรียบเทียบ (n=40)
ขอมูล
p-value
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รอยละ
อายุ (ป)
Mean=49.33, SD=6.69
Mean=47.48, SD=7.05
35-39
4
10.0
5
12.5
**.867
40-44
6
15.0
9
22.5
45-49
10
25.0
11
27.5
50-54
8
20.0
7
17.5
55-59
12
30.0
8
20.0
อาชีพ
เกษตรกรรม
19
47.5
17
42.5
**.105
รับจาง
11
27.5
16
40.0
คาขาย
6
15.0
2
5.0
ราชการ
3
7.5
3
7.5
ไมไดประกอบอาชีพ
1
2.5
2
5.0
รายไดครอบครัว (ตอเดือน) Mean=7,017.50, SD=2,328.46 Mean=7,518.75, SD=2,358.99
2,001-4,000 บาท
8
20.0
2
5.0
**.061
4,001-6,000 บาท
9
22.5
13
32.5
6,001-8,000 บาท
10
25.0
10
25.0
8,001-10,000 บาท
8
20.0
8
20.0
มากกวา 10,000 บาท
5
12.5
7
17.5
สถานภาพสมรส
โสด
6
15.0
5
12.5
**1.000
คู
30
75.0
34
85.0
หมาย/หยา/แยก
4
10.0
1
2.5
BMI
Mean=26.11, SD=4.82
Mean=24.39, SD=4.99
18.00-23.99
14
35.0
20
50.0
**.902
24.00-26.99
14
35.0
8
20.0
27 ขึ้นไป
12
30.0
12
30.0
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ตารางที่ 1 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ จําแนก
ตามคุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางทั้งหมด (ตอ)
กลุมทดลอง (n=40)
กลุมเปรียบเทียบ (n=40)
ขอมูล
p-value
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รอยละ
ระยะเวลาที่ปวยเปนโรค
Mean= 7.03, SD =3.24
Mean=7.23, SD=3.56
1 – 3 ป
9
22.5
10
25.0
**.144
4 - 6 ป
12
30.0
8
20.0
7- 10 ป
8
20.0
11
27.5
มากกวา 10 ป
11
27.5
11
27.5
นํ้าตาลสะสมในเลือด
Mean=9.70, SD=1.99
Mean=10.05, SD=2.11
นอยกวาหรือเทากับ 7 %
2
5.0
3
7.5
**.146
มากกวา 7%
38
95.0
37
92.5
* p-value by Chi-square test ** p-value by Fisher’s Exact test
2. พบวาหลังการทดลอง กลุม ทดลองมีคา เฉลีย่ คะแนนความรูเ รือ่ งโรคเบาหวาน พฤติกรรมการควบคุม
โรคเบาหวานโดยรวม ดานการรับประทานอาหาร ดานการออกกําลังกาย ดานการดูแลเทา ดานการรับประทานยา
สูงขึ้น และคาเฉลี่ยนํ้าตาลสะสมในเลือดลดลงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความรู พฤติกรรมการควบคุมโรคและนํ้าตาลสะสมในเลือดกอน
และหลังการทดลองในกลุมทดลอง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
Paired
(n=40)
(n=40)
ขอมูล
p-value
t-test
Mean
SD
Mean
SD
ความรูเรื่องโรคเบาหวาน
1.50
0.094
1.79
0.098 *-15.932 <0.001
พฤติกรรมควบคุมโรคโดยรวม 2.06
0.107
2.75
0.068 *-31.801 <0.001
ดานการรับประทานอาหาร
1.99
0.199
2.59
0.195 **-5.405 <0.001
ดานการออกกําลังกาย
2.01
0.248
2.59
0.224 **-5.392 <0.001
ดานการดูแลเทา
1.98
0.285
2.67
0.249 **-5.482 <0.001
ดานการทานยา
2.09
0.163
2.72
0.160 **-5.516 <0.001
คาเฉลี่ยนํ้าตาลสะสมในเลือด 9.70
1.994
7.37
0.633
*8.545 <0.001
T from Paired T test **Z from Wilcoxon Signed Ranks Test
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3. พบวาคาเฉลี่ยคะแนนความรูเรื่องโรคเบาหวาน พฤติกรรมการควบคุมโรคโดยรวม พฤติกรรม
การควบคุมโรคดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การดูแลเทา การรับประทานยา และระดับนํ้าตาล
สะสมในเลือด ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบกอนการทดลองไมแตกตางกัน แตหลังจากการทดลอง
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความรู พฤติกรรมการควบคุมโรคและนํ้าตาลสะสมในเลือด กอนและ
หลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
กลุมทดลอง
กลุมเปรียบเทียบ
Independent
(n=40)
(n=40)
ขอมูล
p-value
t-test
Mean
SD
Mean
SD
ความรูเรื่องโรคเบาหวาน
กอนการทดลอง
1.50 0.094 1.49 0.097
*-.526
.601
หลังการทดลอง
1.79 0.098 1.51 0.085
*13.525 <0.001
พฤติกรรมควบคุมโรคโดยรวม
กอนการทดลอง
2.06 0.107 2.04 0.132
*.761
.449
หลังการทดลอง
2.75 0.068 2.08 0.151
*25.448 <0.001
พฤติกรรมดานการรับประทานอาหาร
กอนการทดลอง
1.99 0.199 1.92 0.212 **-1.634
.102
หลังการทดลอง
2.57 0.200 1.95 0.212 **-7.592 <0.001
พฤติกรรมดานการออกกําลังกาย
กอนการทดลอง
2.01 0.248 2.03 0.184
**-.404
.686
หลังการทดลอง
2.59 0.224 2.06 0.182 **-7.262 <0.001
พฤติกรรมดานการดูแลเทา
กอนการทดลอง
1.98 0.285 2.01 0.286
**-.269
.788
หลังการทดลอง
2.67 0.249 2.04 0.297 **-6.927 <0.001
พฤติกรรมดานการรับประทานยา
กอนการทดลอง
2.09 0.163 2.09 0.199
**-.132
.895
หลังการทดลอง
2.72 0.160 2.15 0.208 **-7.561 <0.001
คาเฉลี่ยนํ้าตาลสะสมในเลือด
กอนการทดลอง
9.70 1.994 10.05 2.106
*-.752
.454
หลังการทดลอง
7.37 0.633 9.89 1.988
*-7.631 <0.001
*T from Independent t- test **Z from Mann-Whitney U Test
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อภิปรายผล
1. พฤติกรรมการควบคุมโรคดวยตนเอง ภายหลังการทดลองพบวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมโดยรวมสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อแยกเปนรายดานพบวา พฤติกรรมดาน
การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การดูแลเทา และการรับประทานยา สูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน (ตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3)
ทั้งนี้เนื่องจากกลุมทดลองไดรับความรูที่ถูกตองเปนระบบโดยชุดกิจกรรมกระบวบการกลุม รวมไปถึงการ
ไดฝกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งจะนําไปสูพฤติกรรมการควบคุมโรคและสามารถปฏิบัติไดถูกตองทั้งดาน
การรับประทานอาหาร การออกกําลังกายและควบคุมนํา้ หนัก การดูแลเทา และการรับประทานยา มีการติดตาม
ประเมินผลอยางตอเนื่องจากเจาหนาที่ สังเกตไดจากคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมโดยรวมและพฤติกรรมดานการ
รับประทานอาหาร พฤติกรรมการออกกําลังกาย พฤติกรรมการดูแลเทาและพฤติกรรมการกินยาทีส่ งู ขึน้ สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของวิมลรัตน จงเจริญและคณะ(13) ที่ศึกษารูปแบบการสงเสริมการดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดับ
นํ้าตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร พบวากอนการศึกษา
ผูปวยรับรูเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานที่เปนอยูในดานอาการของโรคไดถูกตอง แตยังมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ไมเหมาะสมทั้งในการควบคุมการรับประทานอาหาร กลาวคือควบคุมอาหารไดไมตอเนื่องรับประทานอาหาร
ไขมันสูง รับประทานอาหารจุบจิบ ไมมกี ารออกกําลังกายเปนประจํา รับประทานยาไมตรงเวลา ลืมรับประทานยา
และมีภาวะเครียดสูง ภายหลังสิ้นสุดโครงการพบวาผูปวยเบาหวานมีการควบคุมชนิดและปริมาณของอาหาร
ไดถูกตองและตอเนื่องดีขึ้น และรับประทานยาตามที่แพทยสั่งไดอยางเครงครัด และสอดคลองกับการศึกษา
ของศุภวดี ลิมปพานนท(14) ไดศกึ ษาเรือ่ งประสิทธิผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ของผูปวยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจังหวัดกาญจนบุรี เปนการวิจัยกึ่งทดลอง กลุมตัวอยาง
เปนผูป ว ยเบาหวานไมพงึ่ อินซูลนิ จํานวน 80 คน ทีม่ าตรวจรักษาทีค่ ลินกิ เบาหวาน โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
ตั้งแตเดือนมกราคมถึงมีนาคม โปรแกรมสงเสริมสุขภาพแบบรายบุคคล จํานวน 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง
หางกัน 2 สัปดาห สวนกลุมควบคุมไดรับการสอนตามปกติ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณกอน
และหลังการทดลอง ผลการวิจัยพบวา โปรแกรมสงเสริมสุขภาพสามารถเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมดานความรู
และการปฏิบัตตอในเรื่องการดูแลสุขภาพ ในการการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การดูแลเทา และ
การลดการสูบบุหรีข่ องผูป ว ยเบาหวานไดดขี นึ้ อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และยังสอดคลองกับผลการ
ศึกษาของวิชัย ฟกผลงาม และคณะ(15) ที่พบวา หลังการทดลองผูปวยมีพฤติกรรมการกินยาดีกวากลุมทดลอง
อยางมีนัยสําคัญ
2. ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด ลดลงกวากอนการทดลอง และลดลง
มากกวากลุม เปรียบเทียบอยางมีนยั สําคัญทางสถิตเิ ชนกัน (ตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3) ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากกลุม ทดลอง
ไดรับความรูที่ถูกตองเปนระบบโดยชุดกิจกรรมกระบวนการกลุม แบงออกเปน 3 ระยะ รวมกิจกรรมจํานวน
5 ครั้ง ในกิจกรรมแตละครั้งมี 6 ขั้นตอน เมื่อครบทั้ง 3 ระยะ จึงทําใหกลุมทดลองมีความรู และพฤติกรรม
ทีด่ ขี นึ้ โดยสังเกตจากคาคะแนนเฉลีย่ ความรู และพฤติกรรมโดยรวมทีส่ งู ขึน้ จึงสงผลใหการควบคุมระดับนํา้ ตาล
ดีขนึ้ และสงผลใหคา คะแนนเฉลีย่ นํา้ ตาลสะสมลดลง ซึง่ สอดคลองกับผลการศึกษาของ สมพร สาตแสงธรรม(16)
ทีพ่ บวาพฤติกรรมของผูป ว ยเบาหวานในดานการควบคุมอาหารและการออกกําลังกายมีความสัมพันธกบั การควบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับการศึกษาของ ศุลีพันธ มาแสวง(17) ที่พบวา
หลังการทดลองกลุม ทดลองมีระดับนํา้ ตาลในเลือดดีกวากอนทดลองและดีกวากลุม เปรียบเทียบอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ และสอดคลองกับการศึกษาของ ชดชอย วัฒนะ(18) เรื่องผลของโปรแกรมการการจัดการตนเอง
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เกี่ยวกับโรคเบาหวานตอความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด ภาวะเสี่ยงตอโรคหัวใจ
และหลอดเลือด และคุณภาพชีวิตของผูที่เปนโรคเบาหวาน โดยศึกษาในกลุมผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 อายุ
ตั้งแต 35 ปขึ้นไป ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลชุมชนและสถานบริการปฐมภูมิจังหวัดจันทบุรี
จํานวน 147 ราย โดยกลุมทดลอง 75 ราย กลุมควบคุม 72 ราย ผลการวิจัยพบวากลุมผูปวยเบาหวาน
กลุมทดลองที่เขารวมโปรแกรมภายหลัง 24 สัปดาห มีความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานดีขึ้น ระดับนํ้าตาลในเลือด
ขณะอดอาหารลดลง ระดับ HbA1c ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ วจี
ภักดีดินแดน(19) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน ภายหลัง
เขารวมการใชกระบวนการกลุม เปนการวิจยั กึง่ ทดลองแบบกลุม เดียววัดผลกอนและหลัง เพือ่ ศึกษาระดับนํา้ ตาล
ในเลือดของผูป ว ย พบวากลุม ตัวอยางมีคา เฉลีย่ ระดับนํา้ ตาลในเลือดพบวาหลังการทดลองดีกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติและสอดคลองกับการศึกษาของ เจษฎา จงไพบูลยพัฒนะ(20) ไดศึกษาการประเมิน
ประสิทธิผลของการใชกระบวนการกลุมในการดูแลผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลสตูล เปนการศึกษา
แบบกึง่ ทดลอง กลุม ตัวอยางเปนผูป ว ยเบาหวานไมพงึ่ อินซูลนิ ทีม่ ารับบริการทีค่ ลินกิ เบาหวาน เขารวมกระบวนการ
กลุมที่ไดกําหนดไว 6 ครั้ง ประเมินผลหลังการทดลองจากแบบสัมภาษณความรู การรับรูและทัศนะคติตอการ
ดูแลตนเองดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีการเปลี่ยนแปลงของคาระดับนํ้าตาลในเลือด และสอดคลองกับ
การศึกษาของ อนันต ชินดือเระ(21) ไดศกึ ษาผลของการใหสขุ ศึกษาเพือ่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตอการควบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือดในผูปวยเบาหวาน อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี พบวา กลุมผูปวยที่ไดรับการใหสุขศึกษา
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีอัตราการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานอยูในเกณฑดี

ขอแสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
ควรมีการกําหนดใหมีการใชกระบวนการกลุมนี้ เปนแนวทางปฏิบัติในการดูแลผูปวยเบาหวานทุกราย
ในโรงพยาบาล และขยายผลไปใชในเครือขาย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหงในเขตอําเภอเวียงปาเปา
ตลอดจนนํากระบวนการกลุมนี้ไปปรับใชกับผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังอื่นๆ

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1.ควรศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานเชน วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ทองถิ่น การสนับสนุนทางสังคม และการมีสวนรวมของครอบครัวในการดูแลผูปวยเบาหวาน เพื่อชวยในการ
สงเสริม สนับสนุน ใหผูปวยมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น
2. ควรมีการศึกษาในระยะยาวเพื่อติดตามดูความตอเนื่องและยั่งยืนของพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูปวยเบาหวาน และติดตามดูระดับนํ้าตาลสะสมในเลือดตอไป
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การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยวัณโรคของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ในเครือขายบริการปฐมภูมิอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
Development of Health Care System for Tuberculosis Patients of Tambon Health
Promoting In Contracting Unit for Primary Care Muang, Nakhon Ratchasima
เฉลิมชัย ดีสระวินิจ1 และ รุงลาวัลย รัตนพันธ2
Chalermchai Desaravinij1 and Roonglawan Rattanapant2
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยางใหญ อ. เมือง จ.นครราชสีมา
1

2

บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารมีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาสถานการณและพัฒนาระบบการดูแล
ผูปวยวัณโรคของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเครือขายบริการปฐมภูมิอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
กลุมเปาหมายประกอบดวย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ผูรับผิดชอบงานวัณโรคสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเมือง ผูรับผิดชอบงานวัณโรคโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเครือขายบริการปฐมภูมิ
อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน รวม 20 คน เก็บขอมูลโดยใช
การสัมภาษณ และการสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติ รอยละและคาเฉลี่ย วิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษา พบวา กอนดําเนินการ ผูปวยวัณโรคขาดการติดตามการ
รักษา สวนใหญพี่เลี้ยงกํากับการกินยาไมไดดูแลกํากับการกินยาของผูปวยอยางจริงจัง การประสานสงตอขอมูล
และแนวทางการเยี่ยมติดตามผูปวยไมชัดเจน หลังดําเนินการ เกิดระบบการดูแลผูปวยวัณโรคของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลในเครือขายบริการปฐมภูมิอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา มีการดําเนินงาน 9 ขั้นตอน
ไดแก 1) การคัดกรองผูปวยวัณโรครายใหม 2) การเก็บเสมหะสงตรวจ 3) การสงตอผูปวยเพื่อไปถายภาพรังสี
ทรวงอกที่โรงพยาบาล 4) การขึ้นทะเบียนผูปวยวัณโรครายใหม 5) การใหความรูเรื่องโรควัณโรคและความรู
เรื่องการรับประทานยา 6) การนัดหมายพบแพทย 7) การติดตามเยี่ยมบาน 8) การพิจารณาสงตอโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมาและสงตอในชุมชน 9) การประเมินผลการรักษา จากการดําเนินการ 9 ขั้นตอน พบผูปวย
วัณโรครายใหมในชุมชนจํานวน 32 รายไดรับการรักษาหายขาด 32 ราย คิดเปนรอยละ100 ซึ่งกระบวนการ
ที่เหมาะสมในพื้นที่ เปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสูการพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยวัณโรคของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลที่มีคุณภาพตอไป

Abstract
This study is action research to investigate situation and develop caring system for tuberculosis
patients in Contracting Unit Care Muang, Nakhon Ratchasima 20 of target group were director of
health promotion hospital district, officer of responsible for tuberculosis of the district health office,
office of responsible for tuberculosis of the district health district and volunteers from local authorities
and public health officials. Instruments used in research a semi-structured interview and focus group.
Percentage and mean were used to analysis the quantitative data and content analysis was used for
analyzing the qualitative data. The results indicate that before developing situational analysis of the
existing tuberculosis health care services revealed that tuberculosis patients unconcerning toward
the treatment regimen and follow-up visits, the protocol for collaboration and referral of patients’
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information were not clearly defined, After developing a system of care for tuberculosis patients
in Contracting Unit for Primary Care Muang Nakhon Ratchasima include 9 steps were 1) screening
for new suspects, 2) sputum specimens, 3) referring for a chest X-ray, 4) registering a new TB
patients, 5) knowledge providing about TB disease and medicine usage, 6) making a medical
appointment, 7) house visiting, 8) referring to Nakhon Ratchasima provincial hospital or community
hospital, and 9) evaluating treatment. After development yields a 100% total cure for all
32 registered TB patients. These good developed steps is very important to developing health
care system for tuberculosis patients of health promotion hospital district with higher quality.

บทนํา
วัณโรคเปนโรคติดตอที่ยังคงเปนปญหาสําคัญของสาธารณสุขเปนสาเหตุของการปวยและการเสียชีวิต
ในหลายๆ ประเทศทั่วโลก สาเหตุที่ทําใหวัณโรคกลับมามีปญหาใหมทั่วโลกเนื่องจากการแพรระบาดของเอดส
ความยากจน การอพยพยายถิ่น และแรงงานเคลื่อนยาย สงผลใหการแพรระบาดของวัณโรคมีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2536 องคการอนามัยโลกไดประกาศใหวัณโรคอยูในภาวะฉุกเฉินสากล
และตองการการแกไขอยางเรงดวน(1) สําหรับสถานการณวัณโรคประเทศไทยพบวาติด 1 ใน 22 ประเทศ
ที่มีผูปวยวัณโรคสูง โดยในป 2558 คาดประมาณการผูปวยวัณโรครายใหมอยูที่ 113,900 ราย เทากับ
ปวยวันละ 312 ราย คิดเปนอัตราปวย 170 ตอแสนประชากร(2) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ไดกําหนดใหวัณโรคเปนโรคจุดเนนในแผน 5 ป (พ.ศ. 2557-2561)(3) โดยมีจุดเนนวา คนใหพบ จบดวยหาย
ตายน อ ยกว า ร อ ยละ 5 ขาดยามุ ง เน น ร อ ยละ 0 เพื่ อ เป า หมายการลดโรค และมี ม าตรการสํ า คั ญ คื อ
ลดการปวย ลดการตายและปองกันการเกิดวัณโรคดื้อยา มุงเนนการคนหาผูปวยและการนําผูปวยเขาสูการ
รักษาเพื่อดูแลการรับประทานยาใหครบและหาย(4) ตัวชี้วัดที่สําคัญคืออัตราความสําเร็จการรักษาตั้งแตรอยละ
90 ขึ้นไป ผลการดําเนินงานตั้งแตป พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557 จังหวัดนครราชสีมามีอัตราความสําเร็จ
ของการรักษาของผูปวยวัณโรคใหมเสมหะพบเชื้ออยูที่รอยละ 89.2, 88.3 และ 86.4 ตามลําดับ อัตรา
การตายป พ.ศ. 2557 อยูที่รอยละ 4.76(5) และพบปญหาขาดการรักษาอยูที่รอยละ 3.67 จะเห็นไดวามีอัตรา
ความสําเร็จของการรักษาของผูปวยวัณโรคใหมลดลง แมวาประเทศไทยไดเริ่มดําเนินการควบคุมวัณโรค
ตามกลยุ ท ธ DOTS ตั้ ง แต ป พ.ศ. 2539 และครอบคลุ ม พื้ นที่ ทั่ ว ประเทศในป พ.ศ. 2544 แต พ บว า
การควบคุมกํากับจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานและเจาหนาที่สาธารณสุขระดับโรงพยาบาลสงเสริม
สุ ข ภาพตํ า บลยั ง ไม ค รอบคลุ ม (6) ทั้ ง นี้ ก ารดํ า เนิ นงานควบคุ ม ป อ งกั น วั ณ โรคตามแนวทาง DOTS ให มี
ประสิทธิภาพยังตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนรวมทั้งความรวมมือ
ของชุมชน(7,8)
จากนโยบายสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาป พ.ศ. 2557 มุงเนนกวาดลางวัณโรคปอดในกลุมผูปวย
ทั่วไปและผูปวยติดเชื้อเอชไอวีอยางตอเนื่อง พรอมทั้งมีนโยบายสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐ
และเอกชนในการจัดบริการสุขภาพเพือ่ ใหเกิดบริการประทับใจ ไรความแออัด พัฒนาเครือขายบริการปฐมภูม(9)
ิ
ดังนั้นการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยวัณโรคของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเครือขายบริการปฐมภูมิ
อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา จะสงผลใหเพิ่มอัตราความสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรคปอดที่ขึ้นทะเบียน
รักษาในเครือขายบริการปฐมภูมิอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและเปนการสรางเครือขายในการดูแลผูปวย
วัณโรคในชุมชนอยางตอเนื่อง
วารสารวิชาการ สคร. 9 ป 2560 : 23(1) DPC 9 J 2017
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วัตถุประสงค
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นิยามศัพท
วัณโรครายใหม หมายถึง ผูปวยที่ไมเคยรักษาวัณโรคมากอนหรือผูปวยที่เคยไดรับการรักษาวัณโรค
มานอยกวา 1 เดือน(10,11)
ผลการรักษาเมื่อสิ้นสุดการรักษา จําแนกตามสาเหตุที่หยุดยา
รักษาหายขาด (Cure) : ผูปวยที่มีเสมหะบวกเมื่อวินิจฉัย ซึ่งเมื่อกินยาสมํ่าเสมอจนครบกําหนด
มีผลเสมหะเปนลบอยางนอย 2 ครั้ง โดยมีผลเสมหะเมื่อสิ้นสุดการรักษาตองเปนลบดวย
รักษาครบ (Treatment complete) : ผูป ว ยทีม่ เี สมหะบวกเมือ่ วินจิ ฉัย และมีเสมหะเปนลบเมือ่ รักษาครบ
ในชวงเขมขนแตไมมีผลเสมหะเมื่อสิ้นสุดการรักษา
ลมเหลว (Treatment failure) : ผูปวยเสมหะบวกเมื่อวินิจฉัยกอนเริ่มการรักษา และผลเสมหะยังคง
หรือกลับเปนบวกในเดือนที่ 5 ของการรักษาหรือหลังจากนัน้ หรือผูป ว ยเสมหะลบในตอนแรกแตกลับมีผลเสมหะ
เปนบวกหลังจากรักษาได 2 เดือน
ขาดยา (Default) : ผูปวยที่ขาดยานานเกิน 2 เดือนติดตอกัน
ตาย (Died) : ผูปวยที่ตายระหวางการรักษาวัณโรค (ไมคํานึงถึงสาเหตุของการตาย)
โอนออก (Transfer out) : ผูปวยที่โอนไปรักษาที่อื่นโดยไมทราบผลของการรักษา
เครือขายบริการปฐมภูมอิ าํ เภอเมืองนครราชสีมา หมายถึง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ที่แยกการจัดการการเงินออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยหัวหนากลุม
งานเวชกรรมสังคมเปนประธานคณะกรรมการบริหารจัดการเครือขายบริการปฐมภูมิเมืองยา และสาธารณสุข
อําเภอเมืองเปนประธานคณะกรรมการบริหารจัดการ(12)

รูปแบบการศึกษา
เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action research) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การประเมินสภาพ
ปญหา โดยการสัมภาษณกงึ่ มีโครงสราง และการสนทนากลุม 2) การออกแบบพัฒนาระบบการดูแลผูป ว ยวัณโรค
3) ปฏิบัติตามแผน และ 4) การประเมินผลการพัฒนา

กลุมเปาหมาย
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ เจาหนาที่สาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 6 แหง กลุมตัวอยางใชเกณฑในการ
คัดเขา คือ เปนพื้นที่ที่ผูศึกษาใหบริการตรวจรักษาและยินยอมเขารวมการศึกษา จํานวน 6 แหง ประกอบดวย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 6 คน ผูรับผิดชอบงานวัณโรคสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง
1 คน ผูรับผิดชอบงานวัณโรคโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเครือขายบริการปฐมภูมิอําเภอเมืองจังหวัด
นครราชสีมา 6 คน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 7 คน รวม 20 คน

ระยะเวลาในการวิจัย
1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
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การดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัย มีลําดับขั้นตอนดังนี้
1. การประเมินสภาพปญหา โดยศึกษาขอมูลการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลในเครือขายบริการปฐมภูมิอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาที่ผูศึกษาใหบริการตรวจรักษาผูปวย
จํานวน 6 แหง จากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานวัณโรค โดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง สัมภาษณผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโดยใชแบบสัมภาษณกงึ่ โครงสราง ทําการสนทนากลุม กับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน
2. การออกแบบพัฒนาระบบการดูแลผูปวยวัณโรค ระหวางเดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2557
โดยการประชุมชีแ้ จงวัตถุประสงคของการพัฒนาระบบการดูแลผูป ว ยวัณโรคในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ในเครือขายบริการปฐมภูมิอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมอง เพื่อการพัฒนา
ระบบการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเครือขายบริการปฐมภูมิอําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา แกผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ผูรับผิดชอบงานวัณโรคสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเมือง ผูรับผิดชอบงานวัณโรคโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเครือขายบริการปฐมภูมิ
อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ผูนําชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน สรุปการพัฒนาระบบ
การดูแลรักษาผูป ว ยวัณโรคของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ประชุมเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู บ า น พร อ มทั้ ง ชี้ แจงวั ต ถุ ป ระสงค แ ละแนวทางการพั ฒ นาระบบการดู แ ลรั ก ษาผู ป ว ยวั ณ โรคในชุ ม ชน
ที่หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองนครราชสีมา ชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
3. ขั้นปฏิบัติตามแผน ดําเนินการจัดทําทะเบียนผูปวยวัณโรคของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ในเครือขายบริการปฐมภูมิอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา พรอมทั้งจัดเตรียมทะเบียนรายงานตางๆ เพื่อใช
ในการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเครือขายบริการปฐมภูมิอําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา และชี้แจงรายละเอียดแกเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ กําหนดใหมีบริการตรวจคัดกรองคนหา
ผูปวยวัณโรครายใหม และใหการรักษาดูแลผูปวยวัณโรคที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด 6 แหง ตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
4. ขั้นประเมินผลการพัฒนา ดําเนินการประเมินผลโดยใชแบบประเมินผลการอบรมและการพัฒนา
ระบบการดูแลรักษาผูปวยโรควัณโรค และประเมินผลการดูแลผูปวยวัณโรครวมกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน
วัณโรค เก็บขอมูลการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคตั้งแตวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ผูศึกษาไดสรางเครื่องมือจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
ตําราที่เกี่ยวของกับโรควัณโรคไดพัฒนาแนวคําถามมาจากฉันทนา ชาวดรและเพชรไสว ลิ้มตระกูล(13) โดย
เครื่องมือประกอบไปดวย 1) แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางสําหรับผูบริหาร มีแนวคําถามเกี่ยวกับนโยบายและ
ขอคิดเห็นตอการดูแลรักษาผูปวยวัณโรค ปญหาในการดูแลรักษาผูปวยวัณโรค ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการดูแลรักษาผูปวยวัณโรค 2) แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางสําหรับกลุมผูรับผิดชอบ
งานวัณโรค โดยมีแนวคําถามเกี่ยวกับเปาหมายในการดูแลรักษาผูปวยวัณโรค บทบาทหนาที่ในการดูแลรักษา
ผูป ว ยวัณโรค การดูแลรักษาผูป ว ยวัณโรคในปจจุบนั ระบบการติดตาม การสงตอผูป ว ยในชุมชน ปญหาอุปสรรค
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ในการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคและขอเสนอแนะ แนวทางการวางแผนงานเพื่อแกไขปรับปรุงระบบการดูแลรักษา
ผูปวยวัณโรค 3) แนวทางสนทนากลุมสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในประเด็น สถานการณ
ผูปวยวัณโรคในชุมชน การมีสวนรวมในการดูแลผูปวยวัณโรคในชุมชน, แนวทางการดูแลผูปวยวัณโรคในชุมชน

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพดวยแบบสัมภาษณกงึ่ โครงสราง การสนทนากลุม แบบบันทึกกิจกรรม
กลองบันทึกภาพและเครื่องบันทึกเสียง วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณโดยใชแบบสรุปรายงานผลการรักษา โดยใชการแจกแจงความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย

ผลการศึกษา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 67.00) มีอายุระหวาง
45-49 ป (รอยละ 67.00) อายุเฉลี่ย 47.83 ป มีสถานภาพสมรสคู (รอยละ 100.00) จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (รอยละ 100.00) สวนผูรับผิดชอบงานวัณโรค สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 71.42) มีอายุ
ระหวาง 40-44 ป (รอยละ 71.42) อายุเฉลี่ย 38.28 ป มีสถานภาพสมรสคู (รอยละ 100.00) จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (รอยละ 85.71) เปนพยาบาลวิชาชีพ (รอยละ 71.42) และกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 71.42) มีอายุระหวาง 45-49 ป (รอยละ 71.42) อายุเฉลี่ย
47.85 ป มีสถานภาพสมรสคู (รอยละ 100.00) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 57.14) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูบริหารจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคล
จํานวน (ราย)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
เพศ
ชาย
4
หญิง
2
อายุ (ป)
45 - 49
4
มากกวา 50 ป
2
สถานภาพสมรส
คู
6
การศึกษา
ปริญญาตรี
6
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67.00
33.00
67.00
33.00
100.00
100.00
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูบริหารจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล (ตอ)
ขอมูลสวนบุคคล
กลุมผูรับผิดชอบงานวัณโรค
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
40 - 44
45 - 49
มากกวา 50 ป
สถานภาพสมรส
คู
การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโทขึ้นไป
ตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุข
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
45 - 49
มากกวา 50 ป
สถานภาพสมรส
โสด
การศึกษา
ตํ่ากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี

จํานวน (ราย)

รอยละ

2
5

28.58
71.42

5
1
1

71.42
14.29
14.29

7

100.00

6
1

85.71
14.29

5
2

71.42
28.58

5
2

71.42
28.58

5
2

71.42
28.58

7

100.00

3
4

42.86
57.14
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1. การประเมินสภาพปญหา
จากการสัมภาษณผูบริหาร ผูใหบริการดูแลผูปวยวัณโรคและการสนทนากลุมกับ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน พบวาการดําเนินงานดูแลผูปวยวัณโรคกอนการพัฒนา มีนโยบายที่ชัดเจน ผูบริหาร
ทุกคนใหความสําคัญการดูแลผูป ว ยวัณโรคโดยมีการทําโครงการคนหาผูป ว ยวัณโรครายใหมในชุมชน ผูร บั ผิดชอบ
งานวัณโรคของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใหความสําคัญในเรื่องการคัดกรองรายใหมที่มีอาการนาสงสัย
ซึง่ เมือ่ พบผูป ว ยทีม่ อี าการสงสัยโรควัณโรคจะสงตอโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพือ่ ตรวจวินจิ ฉัยและรักษา
และเมื่อรับรายงานจากโรงพยาบาลวามีผูปวยวัณโรคในพื้นที่ ผูรับผิดชอบงานวัณโรคหรือเจาหนาที่สาธารณสุข
ที่รับผิดชอบหมูบานจะมีการติดตามเยี่ยมบานและคัดกรองผูสัมผัสโรคในบาน และใหคําแนะนําผูปวยวัณโรค
ใหรับประทานยาทุกวันและรับการรักษาตอเนื่อง แตที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยังไมเคยใหบริการ
ดานรักษาผูปวยวัณโรค ปญหาอุปสรรคที่พบในการดูแลรักษาวัณโรคคือ เจาหนาที่สาธารณสุขมีการเยี่ยมบาน
แตไมตอเนื่องและผูปวยบางรายขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง ไมไปพบแพทยตามนัดทําให
ขาดการรักษาตอเนื่อง จากการสัมภาษณพบวาผูปวยขาดการรักษาเนื่องจากตองไปทํางาน ไมมีเงินคาใชจาย
ในการเดินทางไปรับยาที่โรงพยาบาล บางรายมีอาการขางเคียงจากการรับประทานยาจึงเลิกการรักษา สวน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานบางครั้งไมทราบวามีผูปวยวัณโรครายใหมในชุมชนและไมไดดูแลกํากับ
การรับประทานยาของผูปวยดวยตนเอง
2. การออกแบบพัฒนาระบบการดูแลผูปวยวัณโรค
หลังจากศึกษาขอมูลการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขต
อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ผูศึกษาไดจัดทําโครงการเรื่องการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยวัณโรคของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเครือขายบริการปฐมภูมอิ าํ เภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสนอแกสาธารณสุข
อําเภอเมืองนครราชสีมาในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และจัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานแก ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 6 แหง ผูรับผิดชอบงานวัณโรคสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง ผูรับผิดชอบ
งานวัณโรคโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเครือขายบริการปฐมภูมิอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารวม
13 คน เพื่อทราบถึงวัตถุประสงคการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยวัณโรคของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ในเครือขายบริการปฐมภูมิอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และประชุมชี้แจง
การดําเนินงานแก นายกองคการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ในพื้นที่ศึกษา 6 แหง จํานวน 20 คน เมื่อ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ประชุมระดมสมอง การพัฒนา
ระบบการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเครือขายบริการปฐมภูมิอําเภอเมือง
แกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานวัณโรค ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมไดตกลงจัดทําขั้นตอนการดูแล
ผูปวยวัณโรคเพื่อใหผูปวยวัณโรคไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็วและรักษาตอเนื่อง 9 ขั้นตอน ดังนี้
1. การคัดกรองผูปวยวัณโรครายใหมจะใชแบบคัดกรองผูปวยวัณโรคของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมาโดยมีอาการดังนี้ 1) มีอาการไอติดตอกันเกิน 2 สัปดาห 2) มีอาการไขเรื้อรังภายใน
1 เดือน 3) มีนํ้าหนักลดเกิน 5 % ของนํ้าหนักตัวภายใน 1 เดือน 4) มีเหงื่อออกตอนกลางคืน หากผูรับ
การคัดกรองมีอาการตามขอใดขอหนึ่งใหเก็บเสมหะสงตรวจ
2. การเก็บเสมหะใหเก็บเสมหะในวันที่ผูปวยมาตรวจ (Spot Sputum) และเก็บเสมหะในตอนเชา
หลังตื่นนอน (Early morning specimen หรือ Collected sputum อีก 2 ครั้ง) โดยใหผูปวยเก็บเสมหะมาสง
ทีโ่ รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และเจาหนาทีจ่ ากนครราชสีมาเซ็นทรัลแล็บจะมาเก็บสิง่ สงตรวจทีโ่ รงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลและแจงผลการตรวจเสมหะทางโทรศัพทหรือทางอินเทอรเนต
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3. การสงตอเพื่อไปถายภาพรังสีทรวงอก ใหสงตอผูปวยที่สงตรวจเสมหะทุกรายไปถายภาพรังสี
ทรวงอกที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาหรือโรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกทซึ่งรวมกับสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติรบั ผูป ว ยทีม่ บี ตั รประกันสุขภาพถวนหนาไปรับการถายภาพรังสีทรวงอกฟรีและนําแผนภาพถาย
รังสีทรวงอกมาพบแพทย ซึ่งผูศึกษาจะเปนผูอานผลภาพถายรังสีทรวงอกดวยตนเองเนื่องจากเคยปฏิบัติงาน
ที่ศูนยวัณโรคเขต 5 นครราชสีมา เคยเปนผูรับผิดชอบงานวัณโรคและอานผลภาพถายรังสีทรวงอกมาตลอด
ระยะเวลา 11 ป ทําใหมีความชํานาญในการอานผลภาพถายรังสีทรวงอก เมื่อพบวาเปนผูปวยวัณโรครายใหม
จะแนะนําใหผูปวยตรวจเลือดเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและระดับนํ้าตาลในเลือดทุกราย เนื่องจากมีการ
ศึกษาวาผูปวยเบาหวานมีโอกาสปวยวัณโรคสูงประมาณรอยละ 7(14) หากพบมีการติดเชื้อเอชไอวี ผูศึกษา
จะพิจารณาสงตอผูปวยไปรับยาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แตถาเปนผูปวยวัณโรคที่มีโรคเบาหวาน
รวมดวยจะใหการรักษาโรควัณโรครวมกับเบาหวานที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและแจงเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานวัณโรคขึ้นทะเบียนทันที
4. การขึ้นทะเบียนผูปวยวัณโรครายใหม เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานวัณโรคจะขึ้นทะเบียนผูปวย
รายใหมและทําการเบิกยารักษาวัณโรคจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาสําหรับผูปวยวัณโรค โดยผูศึกษา
เลือกใชการรักษาโรควัณโรคขององคการอนามัยโลกฉบับลาสุด สําหรับผูปวยใหมคือ 2HRZE/4 HR(15) และ
นัดมารับยาในวันรุงขึ้น พรอมทั้งทําการคัดกรองผูสัมผัสโรคในชุมชนตอไป
5. การใหความรูเรื่องโรควัณโรคและความรูเรื่องการรับประทานยา ผูศึกษาจะใหความรูเรื่อง
โรควัณโรค การรักษา ผลขางเคียงจากการรับประทานยา และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานวัณโรคจะใหความรู
แกผูปวยเรื่องโรควัณโรค การปองกันการแพรกระจายโรค การรับประทานยาทุกวันและการมาพบแพทยตามนัด
6. การนัดหมายพบแพทย ผูศึกษาจะนัดผูปวยวัณโรคมารับยาตอเนื่องทุก 1 เดือน เพื่อประเมิน
การรับประทานยาและผลการรักษาพรอมทั้งการเก็บเสมหะสงตรวจในชวงเดือนที่ 2 เดือน 5 และ เดือนที่ 6(16)
7. การติดตามเยี่ยมบานภายใน 2 สัปดาห ผูศึกษาและผูรับผิดชอบงานวัณโรคหรือผูรับผิดชอบ
หมูบานที่มีผูปวยวัณโรคจะรวมกันติดตามเยี่ยมบานผูปวยภายใน 2 สัปดาห เพื่อประเมินการรับประทานยา
และผลขางเคียงของยา ผูดูแลกํากับการรับประทานยา พรอมทั้งดูสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยของผูปวย
8. การพิจารณาสงตอ หลังจากเยี่ยมบานผูปวยวัณโรคหากพบวามีผูปวยที่ไมสามารถรับการรักษา
โดยใชยาสูตร 2HRZE/4 HR ได จะพิจารณาสงตอโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และการสงตอเพือ่ การดูแล
ตอเนื่องในชุมชน ไดจัดทําทะเบียนรายชื่อผูปวยวัณโรคสงกลับชุมชน โดยสงไปที่ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน เพื่อติดตามเยี่ยมในชุมชน ทําทะเบียนรายชื่อผูที่เปนพี่เลี้ยงกํากับการรับประทานยาทุกวัน
ซึ่งจะเปนบุคคลในครอบครัวหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ซึ่งพี่เลี้ยงจะตองสังเกตอาการขางเคียง
หลังรับประทานยา และแนะนําการปรับปรุงสิ่งแวดลอม
9. การประเมินผล โดยดูผลเสมหะเดือนที่ 2 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 และมีการถายภาพรังสีทรวงอกซํ้า
หลังจากรับประทานยาครบ 6 เดือน
3. ขั้นปฏิบัติตามแผน
3.1 ดําเนินการใหความรูเรื่องการรักษาวัณโรค และการจัดทําทะเบียนรายงานตางๆ เพื่อใชในการ
ดูแลรักษาผูปวยวัณโรคของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเครือขายบริการปฐมภูมิอําเภอเมืองจังหวัด
นครราชสีมา โดยไดจัดใหมีการอบรมในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลผูรับผิดชอบงานวัณโรคและผูสนใจจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแหงอื่นที่ไมไดเปนพื้นที่
ศึกษา เขารวมอบรมดวย รวมทั้งสิ้น 20 คน
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3.2 ใหบริการคัดกรองคนหาผูป ว ยวัณโรครายใหม และจัดทําทะเบียนผูป ว ยวัณโรค และใหการรักษา
ดูแลผูป ว ยวัณโรคทีโ่ รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเครือขายบริการปฐมภูมอิ าํ เภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
ทั้งหมด 6 แหง เริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 คัดกรอง
ทั้งหมด 575 ราย โดยใชแบบคัดกรองผูปวยวัณโรคของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พบผูปวย
สงสัยโรควัณโรค 35 ราย เก็บเสมหะสงตรวจครบ 3 ครั้งทุกราย พบเปนโรควัณโรค 32 ราย สงผูปวย
ทีส่ ง ตรวจเสมหะทุกรายไปถายภาพรังสีทรวงอกทีโ่ รงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจํานวน 15 ราย โรงพยาบาล
เดอะโกลเดนเกท จํานวน 18 ราย
3.3 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานวัณโรคหลังผานการอบรมแลวไดขึ้นทะเบียนผูปวยวัณโรครายใหม
ได ถู ก ต อ งและทํ า ระบบรายงานได ถู ก ต อ งทุ ก ราย และผู ป ว ยวั ณ โรครายใหม ได รั บ การรั ก ษาระบบยาสู ต ร
2HRZE /4 HR ทุกราย ผูศึกษาและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานวัณโรคจะใหความรูแกผูปวยเรื่องโรควัณโรค
การรักษา การปองกันการแพรกระจายโรค การรับประทานยาและอาการขางเคียง
3.4 การนัดหมายพบแพทย จะมีการนัดผูปวยพบแพทยทุก 1 เดือน พบวามีเพียง 1 ราย ที่ขาดนัด
ในเดือนที่ 2 เนื่องจากเปนผูปวยจิตเวชและตองไปทํางานเปนยามที่โรงงานในชวงวันราชการ ผูศึกษาและ
ผูรับผิดชอบงานวัณโรคจึงติดตามเยี่ยมผูปวยที่โรงงานและจัดยาไปใหผูปวยพรอมทั้งแนะนําใหญาติสามารถ
มารับยาแทนไดหากไมมีอาการผิดปกติหลังรับประทานยา
3.5 ติดตามเยี่ยมบานภายใน 2 สัปดาห พบวาเมื่อติดตามเยี่ยมบาน 32 ราย พบผูปวยวัณโรค
1 รายที่มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองหลังจากรับประทานยาได 2 วัน ผูปวยจึงไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล
เอกชนแหงหนึ่ง แพทยใหการวินิจฉัยวาเกิดภาวะตับอักเสบจึงสงตอผูปวยไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ไดปรับสูตรยาใหใหมเปน 2HRE/7HR และไดมีการติดตามเยี่ยมบานโดยแพทย ผูรับผิดชอบงานวัณโรค
เจาหนาที่สาธารณสุขประจําหมูบาน 1 ครั้ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานทุกสัปดาห พบวาผูปวย
สามารถรับประทานยาสูตรนีไ้ ดโดยไมมอี าการผิดปกติ ผูป ว ยจึงรับการรักษาจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ตอเนื่องจนกระทั่งครบ
3.6 การพิจารณาสงตอ หลังจากเยี่ยมบานผูปวยวัณโรคหากพบวามีผูปวยที่ไมสามารถรับการรักษา
โดยใชยาสูตร2HRZE /4 HR ได จะพิจารณาสงตอโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งมีการสงตอ 1 ราย
เพื่อปรับสูตรยาใหม
4. การประเมินผล
ประเมินผลการดูแลผูปวยวัณโรครวมกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานวัณโรคชวงเดือนตุลาคม 2558
โดยเก็บขอมูลการดูแลรักษาวัณโรคตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ไดผลดังนี้
ผูปวยวัณโรครายใหมเสมหะบวกจํานวน 32 ราย สวนใหญเปนเพศชายจํานวน 22 ราย (รอยละ 84.38)
มีอายุ 35 ถึง 44 ป จํานวน 9 ราย (รอยละ 28.13)ไมมีการติดเชื้อเอชไอวี 29 ราย (รอยละ 90.62)
และเปนผูปวยรายใหมเสมหะบวก (New M+) 32 ราย (รอยละ 100.00) ผูปวยวัณโรคจํานวน 32 ราย
ผลการรักษาเมื่อสิ้นสุดการรักษาเปนรักษาหายจํานวน 32 ราย (รอยละ100.00) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ลักษณะผูปวยวัณโรครายใหมเสมหะบวก จํานวน 32 ราย
ขอมูลสวนบุคคล
ผูปวยวัณโรครายใหม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 ปขึ้นไป
ประวัติการรักษาวัณโรค
รายใหม
ประเภทผูปวย
New M+
ผลการตรวจเลือดหาเชื้อHIV
Negative
Positive
การมีโรครวม
ไมมีโรครวม
โรคเบาหวาน ความดัน
โรคมะเร็ง
ผลการรักษา
รักษาหาย (Cure)

จํานวน (ราย)

รอยละ

22
10

84.38
15.63

2
2
9
5
6
8

6.25
6.25
28.13
15.62
18.75
25.00

32

100.00

32

100.00

29
3

90.62
9.38

29
2
1

90.62
6.25
3.13

32

100.00
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การอภิปรายผล
จากการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยวัณโรคของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเครือขายบริการ
ปฐมภูมิอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีจุดมุงหมายเพื่อสรางและพัฒนาระบบการดูแลผูปวยวัณโรคของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเครือขายบริการปฐมภูมิอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้
1. จากผลการวิจัยที่พบวาการทํางานเปนทีมของบุคลากรในการพัฒนาทั้งระดับผูบริหาร ผูใหบริการ
และบุคคลในชุมชนในครั้งนี้ ผูบริหารใหการสนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยวัณโรคอยางเต็มที่ ตั้งแต
การรวมรับรูน โยบายและการกําหนดแผนงาน สวนผูร บั ผิดชอบงานวัณโรคของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ได มี ส ว นร ว มในการนํ า ป ญ หามาเป น โอกาสในการพั ฒ นางาน มี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาทุ ก ขั้ นตอน ตั้ ง แต
การประเมินสภาพการณการดูแลผูปวยวัณโรคกอนพัฒนา การประเมินผล ปรับปรุงแกไขการดูแลผูปวยวัณโรค
ซึ่งผูศึกษาไดใชแนวคิดการมีสวนรวม มีการใหเกียรติใหความสําคัญแกผูบริหารและผูรับผิดชอบงานวัณโรค
บุคคลในชุมชน โดยผูศ กึ ษาจะแจงผลของการพัฒนาเปนระยะ พรอมทัง้ สะทอนผลจากการประเมินความพึงพอใจ
ของผูปวยวัณโรคใหทราบ ทําใหทุกคนมีสวนรับรูถึงผลของการพัฒนาและมีกําลังใจในการดูแลผูปวยวัณโรค
ในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ รุงลาวัลย รัตนพันธ(17) ที่ไดศึกษาการพัฒนาบริการสุขภาพสําหรับ
ผูปวยเบาหวาน พบวา การพัฒนาโดยการมีสวนรวมของทีมผูใหบริการจะทําใหมีแนวทางการทํางานที่ชัดเจนขึ้น
และมีความตอเนือ่ ง และสอดคลองกับผลการศึกษาของ ธารารัตน สัจจา และกัลยาณี นาคฤทธิ(18)
์ เรือ่ งการพัฒนา
ระบบบริการพยาบาลผูป ว ยวัณโรคโรงพยาบาลระนอง พบวาการมีสว นรวมของสหวิชาชีพในการดูแลผูป ว ยวัณโรค
จะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และยังสอดคลองกับการศึกษาของ มานิตย คงแปน(19) เรื่อง
การประเมินผลการรักษาวัณโรคในบริบทที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขตเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยการมีสวนรวม
ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จะทําใหงานสําเร็จขึ้น รวมทั้งการมี
พยาบาลผูจัดการผูปวยวัณโรคเพื่อทําหนาที่ใหความรูใหคําปรึกษาเรื่องโรควัณโรค เรื่องการตรวจหาเชื้อเอชไอวี
การติดตอประสานงานรวมทั้งการสรุปผลการรักษาจะทําใหการดูแลผูปวยวัณโรคมีคุณภาพเพิ่มขึ้น(20)
2. ไดแนวทางการดูแลผูป ว ยวัณโรคทีต่ อบสนองตอปญหาและความตองการของผูป ว ยและผูร บั ผิดชอบงาน
ที่เปนลายลักษณอักษร ทําใหผูปฏิบัติงานไดแนวทางที่ชัดเจนรวมถึงแนวทางในการสงตอ และการดูแลผูปวย
วัณโรคอยางตอเนือ่ ง รวมทัง้ ระบบการนัดหมาย การติดตามเยีย่ มบานผูป ว ยวัณโรคในชุมชน ซึง่ พบวาการติดตาม
เยี่ยมบานในชวงแรกนั้นมีความสําคัญมากในการรักษา ทําใหผูปวยไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง เกิดคุณภาพ
ในการดูแลรักษาทีต่ อบสนองความตองการของผูป ว ยมากขึน้ ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของ วิชชุดา เทียนเจษฎา
และเชิดชัย สุนทรภาส(21) ซึ่งไดศึกษาเรื่องการจัดการและผลการรักษาผูปวยวัณโรคโรงพยาบาลระนองพบวา
การเยี่ยมบานทําใหทราบสภาพปญหาและหาทางแกไข ทําใหเพิ่มความรวมมือในการใชยาไดทันทวงทีสงผลให
อัตราความสําเร็จในการรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ปจจัยแหงความสําเร็จของการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยวัณโรคในครั้งนี้ ประกอบไปดวย
3.1 การมีนโยบายการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคตั้งแตนโยบายระดับประเทศ ระดับเขต ระดับจังหวัด
และระดับพื้นที่ทําใหบุคลากรสาธารณสุขใหความสําคัญตอการดูแลผูปวยวัณโรค
3.2 ผูร บั ผิดชอบงานวัณโรคมีความพรอมในการเรียนรูแ ละมีความเสียสละในการพัฒนาการใหบริการ
มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อชวยใหสามารถดูแลรักษาผูปวยวัณโรคไดครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผูปวยวัณโรคใหความรวมมืออยางดี ซึ่งเกิดจากความไวเนื้อเชื่อใจและความผูกพัน
ในการดูแลแบบใกลบานใกลใจ สงผลใหเกิดความรวมมือของทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของ
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ขอเสนอแนะ
ควรสงเสริมใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีระบบการดูแลผูปวยวัณโรคที่โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล ที่มีแพทยผูรักษาและทีมสหวิชาชีพที่มีความรูความชํานาญใหบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล จะสามารถชวยใหผูปวยวัณโรคในชุมชนเขาถึงบริการไดมากขึ้น และสงผลใหเพิ่มอัตรา
ความสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรคได

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูปวยวัณโรคและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานวัณโรคโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขต
เมืองนครราชสีมา ที่ทําใหงานวิจัยสําเร็จดวยดี
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงวิเคราะหแบบ Unmatched case-control เพื่อหาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับการปวยเปนวัณโรคปอดในผูป ว ยเบาหวาน จังหวัดนครราชสีมา เก็บขอมูลจากการสัมภาษณดว ยแบบสัมภาษณ
และจากแบบคัดลอกเวชระเบียน การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยแบบตัวแปรเดี่ยว ใชสถิติ Chisquare test และ Simple logistic regression นําเสนอคา Crude odds ratio (OR) และการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร คราวละหลายๆ ตัวแปร โดยใชสถิตกิ ารวิเคราะหถดถอยพหุลอจิสติก (Multiple logistic regression analysis) และนําเสนอคา Adjusted odds ratio (ORadj) ที่ชวงความเชื่อมั่น 95% (95% CI)
ผลการศึกษาพบวา จากผูปวยเบาหวาน จํานวน 420 ราย ในกลุมศึกษาสวนใหญ เปนเพศชาย
รอยละ 51.5 มีอายุ 20 – 92 ป อายุเฉลี่ย 58.8 + 12.9 ป ในกลุมควบคุมสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ
60.4 มีอายุ 28 – 91 ป อายุเฉลี่ย 60.8 + 10.9 ป ผลจากการวิเคราะหถดถอยพหุลอจิสติส เมื่อควบคุม
ตัวแปรเพศและอายุ พบปจจัยทีท่ มี่ คี วามสัมพันธกบั การปวยเปนวัณโรคปอดในผูป ว ยเบาหวาน อยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (P-value <0.05) ไดแก การมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท (ORadj=2.30; 95%CI=
1.39-4.13) ดัชนีมวลกายนอยกวา 18.5 (ORadj=0.33; 95%CI=0.16-0.67) การไมออกกําลังกาย
(ORadj=1.87; 95%CI=1.12-3.12) การพักอาศัยในบาน 2 ชั้นตอเติมดานลาง/หองแถว/อาคารพาณิชย
(ORadj=2.06; 95%CI=1.24-3.43) มีโรคความดันโลหิตสูง (ORadj=0.16; 95%CI=0.94-0.26)
จากผลการศึ ก ษา จะเห็ น ว า ควรมี ก ารคั ด กรองวั ณ โรคปอดในผู ป ว ยเบาหวานอย า งต อ เนื่ อ งทุ ก ป
โดยเฉพาะผูป ว ยเบาหวานทีม่ รี ายไดนอ ย ขาดการออกกําลังกายอยางสมํา่ เสมอ พักอาศัยในหองแถวหรืออาคาร
พาณิชย ผูปวยเบาหวานควรตระหนักวาวัณโรคเปนโรคติดเชื้อฉวยโอกาสของผูปวยเบาหวาน และควรสงเสริม
ใหมีการออกกําลังกายในผูปวยเบาหวาน

Abstract
This study is an unmatched case-control study aimed to investigate factors associated
with pulmonary tuberculosis (PTB) among Diabetes mellitus (DM) patients in Nakhornratchasima
province. The data were collected by the use of face-to-face interviews and case record form.
Data analysis was used to descriptive statistics of subject by using frequency, percentage, mean
and standard deviation. Univariate analysis was performed to identify the associated factors by use
chi-square tests and simple logistic regression was the calculation of crude odds ratio (OR).
Multiple logistic regression was performed to identify the associated factors by using multiple logistic
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regression analysis to calculate the adjusted odds ratio (ORadj) with 95% confident intervals
(95% CI).
The results show that there were 144 new PTB case among DM patients. DM patients
with PTB were male (51.5%), the minimum and maximum age were 20 years and 92 years,
average age were 58.8 + 12.9 years. DM patients without PTB were Female (60.4%), the minimum
and maximum age were 28 years and 91 years, average age were 60.8 10.9 years. When confounding
variables (age and gender) were controlled in the multiple analysis, the statistically signicant factors
associated with PTB among DM patients were: average income per month less than 5,000 bath
(ORadj=2.30; 95%CI=1.39-4.13), body mass index <18.5 kg./m2 (ORadj=0.33; 95%CI=0.16-0.67),
non exercise (ORadj=1.87; 95%CI=1.12-3.12), living in overcrowded housing/ town house/ commercial
buildings (ORadj=2.06; 95%CI=1.24-3.43), and hypertension patients (ORadj=0.16; 95%CI=
0.94-0.26)
From the results of this study was suggested that DM patient should be screened for TB
every year, especially for those DM patient who low income, non exercise, and living in overcrowded
dwelling areas. DM patients must be more aware of PTB were a disease, opportunistic infection
in DM patient, and in addition with DM patient such as exercise.

บทนํา
สมาพันธเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation; IDF) คาดการณวามีผูปวยเบาหวาน
อายุระหวาง 20 - 79 ป ทั่วโลกจํานวน 382 ลานคนในป 2556 จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นเปน 592 ลานคน
ในป พ.ศ. 2573(1) และจากรายงานสถิติสุขภาพทั่วโลกป พ.ศ. 2555 ขององคการอนามัยโลกพบวา 1 ใน 10
ของประชาชนในวัยผูใ หญปว ยเปนโรคเบาหวาน สําหรับประเทศไทย รายงานจากการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย
โดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 – 2552 พบความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 15 ป
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 6.9 ทั้งนี้พบวาหนึ่งในสามของผูที่เปนเบาหวานไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวาน
มากอน และมีผูที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวานแตไมไดรับการรักษา คิดเปนรอยละ 3.3 สถิติจากประเทศ
ตางๆ พบวาผูปวยเบาหวานที่สามารถควบคุมนํ้าตาลใหอยูในเกณฑที่เหมาะสมไดมีประมาณรอยละ 20-70
การที่ผูปวยสวนใหญไมสามารถควบคุมโรคเบาหวานใหอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม สงผลใหเกิดภาวะแทรกซอน
ตางๆ ตามมา ขอมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุขพบวาใน ป พ.ศ. 2551 อัตรา
การเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล พบวาผูปวยที่เปนโรคเบาหวานมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแต
ป พ.ศ. 2541 – 2551 โรคเบาหวาน มีอัตราเพิ่มขึ้นจาก 175.7 เปน 675.7 ตอประชากรแสนคน ในป พ.ศ.
2551 และมีผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานในป พ.ศ. 2552 ประมาณ 7,019 คน หรือประมาณวันละ 19 คน(2)
สําหรับจังหวัดนครราชสีมา ในป พ.ศ. 2553 ถึงป พ.ศ. 2555 พบอัตราปวยดวยโรคเบาหวานเปน 792.61,
848.77 และ 868.30 ตามลําดับซึ่งมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น โดยในป พ.ศ. 2557 พบผูปวยเบาหวานไดรับ
การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอน ทางตา ทางไต ทางเทา และหลอดเลือดสมอง / หัวใจ คิดเปนรอยละ 79.19 ,
95.23, 90.11 และ 75.00 ตามลําดับ(3)
สถานการณวัณโรคโลกในป พ.ศ. 2556 องคการอนามัยโลกรายงานวา 1 ใน 3 ของประชากรทั่วโลก
ติดเชื้อวัณโรคแลว โดยพบผูปวยวัณโรครายใหม ประมาณ 9 ลานคน สําหรับสถานการณวัณโรคในประเทศไทย
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องคการอนามัยโลก จัดประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่มีปญหาวัณโรคสูง 22 ประเทศ (High TB burden
countries) ซึ่งในปจจุบันผูปวยวัณโรครายใหมในกลุมประเทศนี้คิดเปนรอยละ 56 ของโลก และคาดการณวา
ในป 2557 ประเทศไทยมีผูปวยวัณโรครายใหมประมาณ 120,000 รายตอป คิดเปนอัตราอุบัติการณ 171
ตอประชากรแสนคน(4) โดยสถานการณวัณโรคปอด ในเขตตรวจราชการที่ 14 ในป พ.ศ. 2555 มีรายงาน
ผูปวยทั้งสิ้น 1,518 ราย คิดเปนอัตราปวย 22.8 ตอประชากรแสนคน การกระจายโรคตามพื้นที่พบวาจังหวัด
ที่มีอัตราปวยสูงสุดคือจังหวัดนครราชสีมา โดยมีอัตราปวยเทากับ 33.9 ตอประชากรแสนคน(3) สถานการณ
ผูปวยวัณโรคเสมหะพบเชื้อรายใหม จังหวัดนครราชสีมา ป 2554 ถึงป 2557 มีจํานวนผูปวย 859, 814, 892
และ 898 คิดเปนอัตราปวย 34.36, 32.56, 35.68 และ 35.92 ตอประชากรแสนคน(5) ตามลําดับ
จากสถานการณทั้งผูปวยวัณโรคปอด และผูปวยเบาหวาน เห็นไดวามีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยผูที่เปน
เบาหวานมีโอกาสเสี่ยงที่จะปวยเปนวัณโรคถึง 2-3 เทา ของผูที่ไมไดเปนเบาหวาน มีโอกาสเสี่ยงสูงตอการ
เสียชีวิตในขณะรักษาวัณโรคมากเปน 4 เทา และมีโอกาสเสี่ยงสูงตอการกลับมารักษาซํ้า(6) สําหรับจังหวัด
นครราชสีมา ในปงบประมาณ 2552 – 2557 เริม่ มีการรณรงคคดั กรองวัณโรคในกลุม เสีย่ งตางๆ ไดแก ผูส มั ผัส
รวมบาน ผูปวยเอดสหรือผูติดเชื้อเอชไอวี ผูสูงอายุ ผูปวยเบาหวาน เพื่อเขาสูกระบวนการรักษาใหหาย และ
ในปงบประมาณ 2557 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มีนโยบายมุงกวาดลางวัณโรคทุกประเภท
อยางตอเนื่องกําหนดใหมีการคัดกรองวัณโรคในกลุมผูปวยเบาหวาน ที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการที่คลินิก
เบาหวานของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมา
ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงมีความสนใจจะศึกษาถึงปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธตอ การปวยวัณโรคปอดในผูป ว ยเบาหวาน
จังหวัดนครราชสีมา เปนอยางไร ซึ่งผลการศึกษานี้สามารถนําไปวางแผนในการคัดกรองเพื่อคนหาในกลุมเสี่ยง
ผูปวยเบาหวาน และวางแผนการรักษาที่เหมาะสมตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อหาปจจัยที่มีความสัมพันธ ตอการปวยวัณโรคปอดในผูปวยเบาหวาน ในจังหวัดนครราชสีมา

วิธีดําเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจยั การวิจยั ครัง้ นี้ เปนการวิจยั เชิงวิเคราะหแบบ Unmatched case-control โดยใชแบบสัมภาษณ
ผูปวยเบาหวาน และแบบคัดลอกเวชระเบียนเพื่อเก็บขอมูลยอนหลัง
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ทําการศึกษาคือ ผูปวยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรักษา ที่คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลของรัฐ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดนครราชสีมา
โดยกลุ ม ตั ว อย า งในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป น บุ ค คลที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต 18 ป ขึ้ น ไป อาศั ย อยู ในจั ง หวั ด
นครราชสีมา ไมมีปญหาทางดานการสื่อสาร และยินดีใหความรวมมือในการเก็บขอมูล แบงเปน 2 กลุม
กลุมผูปวย (Case) หมายถึง ผูปวยเบาหวาน ที่ขึ้นทะเบียนรักษาในคลินิกเบาหวาน และเปนผูปวย
วัณโรคปอดเสมหะพบเชือ้ รายใหมทขี่ นึ้ ทะเบียนรักษาวัณโรค ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557
กลุมควบคุม (Control) หมายถึง ผูปวยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรักษาในคลินิกเบาหวาน ที่ไมปวย
เปนวัณโรค และไมมีประวัติเคยปวยเปนวัณโรคมากอน
ขนาดตัวอยาง การคํานวณขนาดกลุมตัวอยางพิจารณาการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากการวิจัย
ที่มีรูปแบบ case-control study ที่ Schlesselman, Stolley (1982) ไดเสนอไว โดยใชการวิเคราะหทางสถิติ
เพือ่ ตอบวัตถุประสงคหลักของการวิจยั แบบ Multiple logistic regression(7) จากผลการคํานวณจะไดขนาดตัวอยาง
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จํานวน 70 คน เมื่อทําการปรับคาขนาดตัวอยางเพื่อวิเคราะหแบบ Multiple logistic Regression ใชสูตร
การคํานวณ Hsieh et al.(9) แทนคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธเชิงพหุ ระหวางตัวแปรระดับคา HbA1C กับตัวแปรตน
อื่นๆ เพื่อปรับขนาดตัวอยาง เมื่อคํานึงถึงระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรตน และความเปนไปไดของการ
ทําวิจัยใหประสบความสําเร็จ จึงเลือกใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุ เทากับ 0.6 จะไดขนาดกลุมตัวอยาง
ที่เปนผูปวยเบาหวานที่เปนวัณโรคปอด (Case) จํานวน 110 คน โดยการศึกษาครั้งนี้ใหอัตราสวน กลุมผูปวย
ตอกลุมควบคุมเปน 1:2 ดังนั้นขนาดตัวอยางกลุมผูปวยเบาหวานที่ไมเปนวัณโรคปอด (Control) จึงเทากับ
220 คน รวมขนาดตัวอยางทั้งหมด 330 คน
วิธีการสุมตัวอยาง
กลุมผูปวย (Case) ใชการเก็บขอมูลผูปวยเบาหวานที่ไดรับการขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรคปอด พบเชื้อ
รายใหม ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 ในโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวน 144 ราย ซึ่งมีจํานวนใกลเคียงกับขนาดตัวอยางที่คํานวณไดคือ 110 ราย
จึงนําเขามาศึกษาทุกราย
กลุมควบคุม (Control) คัดเลือกจากทะเบียนผูปวยเบาหวานแยกเปนรายโรงพยาบาล ตามเกณฑ
คัดเขา กําหนดใหกลุม Case : Control เปน 1 : 2 ไดกลุมควบคุมจํานวน 288 ราย ในการสุมตัวอยาง
จะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย โดยใชวิธีการสุมผูปวยเบาหวานที่มารับริการในโรงพยาบาล ใหไดจํานวน
ตัวอยางรายโรงพยาบาลครบตามจํานวนที่ตองการ ดังนั้นรวมขนาดตัวอยางทั้งหมด 432 คน
3. ระยะเวลาในการวิจัย ระหวางวันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2558
4. เครือ่ งมือทีใ่ ชในงานวิจยั เครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบดวย แบบบันทึกขอมูลจากเวชระเบียน
และแบบสัมภาษณ ทีส่ รางตามกรอบแนวคิดในการวิจยั ทีไ่ ดจากการทบทวนเอกสารวิชาการ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัย ประกอบดวย
4.1 แบบสัมภาษณผปู ว ย ประกอบดวย ขอมูลดาน คุณลักษณะสวนบุคคล ขอมูลดานพฤติกรรมสุขภาพ
และขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอม
4.2 แบบบันทึกขอมูลจากเวชระเบียน ใชบนั ทึกขอมูลจากทะเบียนผูป ว ยวัณโรค (TB01) จากทะเบียน
ผูปวยเบาหวาน และจากเวชระเบียนผูปวยนอก ประกอบดวย ขอมูลการเจ็บปวยดวยโรคเบาหวาน ขอมูล
การเจ็บปวยดวยวัณโรค และขอมูลการเจ็บปวย/โรคประจําตัวอื่นๆ
5. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยนําแบบบันทึกขอมูลจากเวชระเบียนและ
แบบสัมภาษณที่สรางขึ้น ใหอาจารยที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความรูดานวัณโรคและโรค
เบาหวาน เพื่อตรวจสอบความตรงตามทฤษฎี และตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมของเนื้อหาและภาษา
การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) นําแบบบันทึกขอมูลจากเวชระเบียน และแบบสัมภาษณที่นําไปทดลอง
ใชกับผูปวยเบาหวาน จํานวน 30 คน โดยตรวจสอบลําดับเนื้อหา ภาษา ความสอดคลองของขอความ และ
ความครบถวน นํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามวัตถุประสงคการวิจัย
6. การวิเคราะหขอมูล
6.1 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา กรณีที่ตัวแปรเปนขอมูลตอเนื่องและมีการแจงแจงปกติ จะ
นําเสนอดวยคาความถี่ รอยละ
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6.2 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับการปวยเปนวัณโรค
6.2.1 วิเคราะหเพือ่ หาขนาดความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตางๆ กับการปวยเปนวัณโรคปอด
แบบตัวแปรเดี่ยว (Univariate analysis) โดยใชสถิติ Chi-square test นําเสนอดวยคา Crude odds ratio (OR)
ที่ชวงความเชื่อมั่น 95 % และ P-value ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
6.2.2 วิเคราะหเพือ่ หาขนาดความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตางๆ กับการปวยเปนวัณโรคปอด
คราวละหลายๆ ตัวแปร แบบตัวแปรพหุ (Multivariate analysis) โดยใชสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุลอจิสติก
(Multiple logistic regression analysis) ดวยเทคนิคการวิเคราะหแบบตัดออกทีละตัวแปร (Backward elimination)
และนําเสนอคา Adjusted odds ratio (ORadj) ที่ชวงความเชื่อมั่น 95% และ มีคา P-value < 0.25

ผลการวิจัย
ผูวิจัยสามารถเก็บขอมูลผูปวยเบาหวานที่ปวยเปนวัณโรคปอด (Case) จํานวน 132 ราย เนื่องจาก
ไดรับรายงานการเสียชีวิต จํานวน 8 ราย และไมสามารถติดตามไดอีก จํานวน 4 ราย และผูปวยเบาหวาน
ที่ไมปวยเปนวัณโรคปอด (Control) สามารถเก็บขอมูล จํานวน 288 ราย รวมมีผูเขารวมโครงการวิจัยทั้งสิ้น
420 ราย
1. ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
ในกลุมตัวอยางเบาหวานทั้งหมด 420 คน แบงออกเปนกลุมปวยเปนวัณโรคปอด จํานวน 132 คน
และกลุมไมปวยเปนวัณโรค จํานวน 288 คน โดยกลุมปวยวัณโรคปอดสวนใหญ เปนเพศชาย คิดเปน
รอยละ 51.5 พบมากในกลุมอายุ 60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 50.0 คาเฉลี่ยอายุเทากับ 58.8 ป มีอายุตํ่าสุด
20 ป และสูงสุด 92 ป สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 38.6 รายไดของผูปวยเฉลี่ย
4,279.9 บาทตอเดือน โดยสวนใหญจะมีรายไดนอยกวา 2,500 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 51.5 สวนใหญ
มีคาดัชนีมวลกายปกติ ระหวาง 18.5 – 22.9 กก./ม2 คิดเปนรอยละ 39.4 และสวนใหญใชสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา ในการรักษาพยาบาล คิดเปนรอยละ 87.9
ในกลุมผูไมปวยเปนวัณโรคปอดสวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60.4 พบมากในกลุมอายุ
60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 54.2 คาเฉลี่ยอายุเทากับ 60.8 ป มีอายุตํ่าสุด 28 ป และสูงสุด 91 ป สวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 38.2 รายไดของผูป ว ยเฉลีย่ 7,649.1 บาทตอเดือน โดยสวนใหญจะ
มีรายไดนอยกวา 2,500 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 25.0 สวนใหญมีคาดัชนีมวลกายอยูระหวาง 25.0-29.9
กก./ม2 คิดเปนรอยละ 36.5 และสวนใหญใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา คิดเปนรอยละ 75.4
2. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปวยเปนวัณโรคปอด
2.1 การวิเคราะหหาความสัมพันธแบบตัวแปรเดี่ยว (Univariate analysis) โดยไมคํานึงถึงตัวแปร
อิสระอื่นๆ
ผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปร เพศ รายไดเฉลี่ยตอเดือน คาดัชนีมวลกาย สิทธิในการรักษา
พยาบาลตามระบบหลักประกันสุขภาพ การสูบบุหรี่ การออกกําลังกาย การสัมผัสใกลชิด/ดูแลผูปวยวัณโรค
ลักษณะบานทีอ่ ยูอ าศัย ชนิดของโรคเบาหวาน ระยะเวลาทีเ่ ปนเบาหวาน (ป) การมีภาวะแทรกซอนจากเบาหวาน
และการมีโรคความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธตอการปวยเปนวัณโรคปอดในผูปวยเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P-value < 0.05) รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรเดี่ยว ระหวางปจจัยดานตางๆ ตอการเกิดวัณโรคปอด
ในผูปวยเบาหวาน
DM/TB+ (n=132) DM/TB- (n=288)
ปจจัย
OR p-value
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
เพศ
หญิง
64
48.5
174
60.4
1.00
ชาย
68
51.5
114
39.6
1.62 0.022
อายุ (ป)
< 60
66
50.0
132
45.8
1.00
> 60
66
50.0
156
54.2
0.85 0.427
รายไดเฉลี่ย (บาท/เดือน)
> 5,000
45
34.1
145
50.4
1.00
< 5,000
87
65.9
143
49.6
1.96 0.002
คาดัชนีมวลกาย (ก.ก./ม)
< 18.5
102
77.3
269
93.4
1.00
> 18.5
30
22.7
19
6.6
4.16 <0.001
สิทธิในการรักษาพยาบาลตามระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ขาราชการ/ประกันสังคม
16
12.1
71
24.7
1.00
สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา
116
87.9
217
75.3
2.37 0.004
การสูบบุหรี่
ไมเคย
87
65.9
218
75.7
1.00
เคยสูบ/ปจจุบันยังสูบ
45
34.1
70
24.3
1.61 0.038
การออกกําลังกาย
มี
80
60.6
222
77.1
1.00
ไมมี
52
39.4
66
22.9
2.19 0.001
การสัมผัสใกลชิด/ดูแลผูปวยวัณโรค
ไมเคยสัมผัสใกลชิดผูปวยวัณโรค
112
84.9
263
91.3
1.00
เคยสัมผัสใกลชิดผูปวยวัณโรค
20
15.1
25
8.7
1.88 0.049
ลักษณะบานที่อยูอาศัย
บานชั้นเดียว/ 2 ชั้นใตถุนโลง
79
59.9
216
75.0
1.00
2 ชั้นตอเติม/หองแถว/
53
40.1
72
25.0
2.01 0.002
อาคารพาณิชย
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ตารางที่ 1 การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรเดี่ยว ระหวางปจจัยดานตางๆ ตอการเกิดวัณโรคปอด
ในผูปวยเบาหวาน (ตอ)
DM/TB+ (n=132) DM/TB- (n=288)
ปจจัย
OR p-value
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ชนิดของโรคเบาหวาน
เบาหวานชนิดที่ 2
113
85.6
274
95.1
1.00
เบาหวานชนิดที่ 1
19
14.4
14
4.9
3.29 0.001
ระยะเวลาที่เปนเบาหวาน (ป)
<5
68
51.5
97
33.7
1.00
>5
64
48.5
191
66.3
0.48 0.001
การมีภาวะแทรกซอนจากเบาหวาน
ไมมี
95
72.0
152
52.8
1.00
มี
37
28.0
136
47.2
0.43 <0.001
การเจ็บปวย/โรคประจําตัวอื่นๆ
การมีโรคความดันโลหิตสูง
ไมมี
94
71.2
85
29.5
1.00
มี
38
28.8
203
70.5
0.17 <0.001
หมายเหตุ DM/TB+ = ผูปวยเบาหวานที่ปวยเปนวัณโรคปอดรวมดวย
DM/TB- = ผูปวยเบาหวานที่ไมปวยเปนวัณโรคปอด
2.2 การวิเคราะหหาความสัมพันธแบบตัวแปรพหุ (Multivariate analysis) โดยใชสถิติถดถอย
พหุลอจิสติก (Multiple logistic regression analysis) ในการวิเคราะหโมเดลเริ่มตน (Initial model) โดย
การคัดเลือกตัวแปรตางๆ เขาสูโมเดลเริ่มตน พิจารณาจากผลการวิเคราะหตัวแปรเดี่ยว (Univariate analysis)
เลือกตัวแปรทีใ่ หคา p-value<0.25 และพิจารณาจากองคความรูแ ละทฤษฎีทเี่ กีย่ วของกับการปวยเปนวัณโรคปอด
ในผูป ว ยเบาหวาน สวนการวิเคราะหถดถอยพหุลอจิสติกในโมเดลสุดทาย (Final model) ใชเทคนิคการวิเคราะห
แบบตัดออกทีละตัวแปร (Backward elimination) และนําเสนอคา Adjusted odds ratio ที่ชวงความเชื่อมั่น
95% ในการวิเคราะหมีการควบคุมตัวแปรเพศ และอายุ ซึ่งเปนตัวแปรกวน ( Confounder)
ผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปวยเปนวัณโรคปอดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P-value <0.05) ไดแก ตัวแปร รายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยพบวา ผูปวยเบาหวานที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท มีโอกาสเสี่ยงตอการปวยเปนวัณโรคปอด 2.3 เทา ของผูปวยเบาหวานที่มี
รายไดเฉลีย่ ตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (95%CI=1.35-3.94, p-value = 0.002)
ผูปวยเบาหวานที่มีคาดัชนีมวลกายมากกวา 18.5 ก.ก./ม2 มีโอกาสเสี่ยงตอการปวยเปนวัณโรคปอด 3.01 เทา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (95%CI=1.48-6.13, p-value = 0.002) การออกกําลังกาย โดยพบวาผูปวย
เบาหวานที่ไมมีการออกกําลังกาย มีโอกาสเสี่ยงตอการปวยเปนวัณโรคปอด 1.87 เทาของผูปวยเบาหวานที่มี
การออกกําลังกาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (95%CI=1.12-3.12, p-value = 0.017) ลักษณะบาน
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ที่อยูอาศัย โดยพบวาผูปวยเบาหวานที่มีบาน 2 ชั้นตอเติมดานลาง/หองแถว/อาคารพาณิชย มีโอกาสเสี่ยง
ตอการปวยเปนวัณโรคปอด 2.06 เทาของผูป ว ยเบาหวานทีม่ บี า นชัน้ เดียว/บาน 2 ชัน้ ใตถนุ โลง อยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (95%CI=1.24-3.43, p-value = 0.005) รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรแบบถดถอยพหุลอจิสติกในโมเดลสุดทาย ระหวางปจจัยที่มี
ความสัมพันธตอการปวยเปนวัณโรคปอดในผูปวยเบาหวาน
DM/TB+ DM/TB95%CI
ปจจัย
OR
ORadj
p-value
(n=132) (n=288)
of ORadj
เพศ
หญิง
64
174
1.00
1.00
ชาย
68
114
1.62
1.51 0.92-2.45 0.099
อายุ (ป)
< 60
66
132
1.00
1.00
> 60
66
156
0.85
1.03 0.60-1.75 0.917
รายไดเฉลี่ย (บาท/เดือน)
> 5,000
45
145
1.00
1.00
< 5,000
87
143
1.96
2.30 1.35-3.94 0.002
คาดัชนีมวลกาย (ก.ก./ม)
> 18.5
102
269
1.00
1.00
< 18.5
30
19
4.16
3.01 0.16-0.67 0.002
การออกกําลังกาย
มี
80
222
1.00
1.00
ไมมี
52
66
2.19
1.87 1.12-3.12 0.017
ลักษณะบานที่อยูอาศัย
บานชั้นเดียว/ 2 ชั้นใตถุนโลง
79
216
1.00
1.00
2 ชั้นตอเติม/หองแถว/
53
72
2.01
2.06 1.24-3.43 0.005
อาคารพาณิชย
การมีโรคความดันโลหิตสูง
ไมมี
94
85
1.00
1.00
มี
38
203
0.17
0.16 0.94-0.26 <0.001

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยมีความสัมพันธกบั การปวยเปนวัณโรคปอด ทีม่ คี วามสัมพันธอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ ไดแก รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปวย โดยพบวา ผูปวยเบาหวานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา
5,000 บาท มีโอกาสเสี่ยงตอการปวยเปนวัณโรคปอด 2.3 เทา ของผูปวยเบาหวานมีที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
นอยกวา 5,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (95%CI=1.35-3.93, p-value = 0.002) ใกลเคียงกับ
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การศึกษาในจังหวัดหนองคาย(10) ที่พบวารายไดเฉลี่ยของครอบครัว นอยกวา 10,000 บาท มีโอกาสเสี่ยง
ตอการปวยเปนวัณโรคปอดไดถงึ 3.00 เทาของผูป ว ยเบาหวานทีม่ รี ายไดเฉลีย่ ครอบครัว มากกวา 10,000 บาท
เนื่องจากผูที่มีรายไดไมดี อาจจะตองสนใจกับปญหาในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดทําใหทํางานหนักมีเวลา
พักผอนไมเพียงพอ และมีผลตอการเขาถึงบริการทางการแพทย ซึ่งเปนมูลเหตุสําคัญที่จะมีผลตอการตัดสินใจ
เขารับบริการทางการแพทยเพื่อสุขภาพตนเองนอยกวาการไปประกอบอาชีพ
คาดัชนีมวลกายทีน่ อ ยกวาเกณฑปกติ (< 18.5 ก.ก/ม2) มีโอกาสเสีย่ งตอการปวยเปนวัณโรคปอดมากกวา
3.01 เทา ของคนที่มีคาดัชนีมวลกายมากกวาเกณฑปกติ (18.5 ก.ก/ม2) สอดคลองกับการศึกษาของ สมพร
ขามรัตน และพรนภา ศุกรเวทยศิร(11)
ิ และ Olivia et al.(12) เนื่องจากในผูปวยเบาหวานมีการควบคุมอาหาร
การลดนํ้าหนักเพื่อควบคุมระดับนํ้าตาลไดดีขึ้น เมื่อนํ้าหนักลดลงนอยกวาปกติ สงผลใหรางกายออนแอ
ระบบภูมิคุมกันโรคตํ่าลง มีโอกาสปวยเปนวัณโรคไดมากกวาปกติ
พฤติกรรมการออกกําลังกาย โดยพบวาผูป ว ยเบาหวานทีไ่ มมกี ารออกกําลังกาย มีโอกาสเสีย่ งตอการปวย
เปนวัณโรคปอด 1.87 เทาของผูปวยเบาหวานที่มีการออกกําลังกาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (95%CI=
1.12-3.12, p-value = 0.017) เนือ่ งจากการไมออกกําลังกายของผูป ว ยเบาหวานอาจสงผลใหมภี าวะภูมติ า นทาน
ในรางกายลดลง เมื่อไดรับเชื้อวัณโรคจึงมีโอกาสแสดงอาการปวยเปนวัณโรคไดมากกวา ซึ่งการออกกําลังกาย
ที่เหมาะสมสามารถชวยควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดใหอยูในระดับปกติ และชวยใหรางกายแข็งแรง
ลักษณะบานทีอ่ ยูอ าศัย โดยพบวาผูป ว ยเบาหวานทีม่ บี า น 2 ชัน้ ตอเติมดานลาง/หองแถว/อาคารพาณิชย
มีโอกาสเสี่ยงตอการปวยเปนวัณโรคปอด 2.06 เทาของผูปวยเบาหวานที่มีบานชั้นเดียว/บาน 2 ชั้นใตถุนโลง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (95%CI=1.24-3.43, p-value = 0.005) การที่พักอาศัยในบาน 2 ชั้นใตถุน
มีการตอเติมหรือการพักในหองแถว และพักในอาคารพาณิชยเปนลักษณะบานพักในเขตเมือง ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ ประยูร แกวคําแสน และพรนภา ศุกรเวทยศิริ(8) และ Khaliq et al.(13) เนื่องจากผูปวยเบาหวาน
มีภมู ติ า นทานโรคตํา่ จึงมีโอกาสติดเชือ้ โรคไดงา ย เมือ่ พักอาศัยอยูใ นลักษณะชุมชนแออัด ทําใหมโี อกาสไดสมั ผัส
เชื้อวัณโรคเพราะความแออัดและการระบายอากาศไมดี ไดมากกวาบานหรืออาคารที่มีลักษณะอากาศถายเท
สะดวก ปลอดโปรง มีการระบายอากาศที่ดี ซึ่งไมเปนแหลงสะสมของเชื้อโรค

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน
ควรเพิ่มมาตรการคัดกรองวัณโรคปอดและกิจกรรมใหความรู ในผูปวยเบาหวานที่เสี่ยงตอการปวย
เปนวัณโรคปอด ไดแก ผูที่มีรายไดนอย ขาดการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ ผูที่พักอาศัยในหองแถวหรือ
อาคารพาณิชย เปนตน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลการรักษาวัณโรคระหวางผูปวยวัณโรคที่ปวยเปน
เบาหวานและไมเปนเบาหวาน และควรศึกษาเพิ่มเติมในปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปวยเปนวัณโรคปอด
ในผูปวยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอนทางไต หรือในผูปวยความดันโลหิตสูงรวมดวย เนื่องจากมีความสัมพันธ
กับการปวยเปนวัณโรคปอดในผูปวยเบาหวาน
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นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และผูอํานวยการโรงพยาบาลทุกแหง ที่ใหความอนุเคราะหใหผูวิจัย
ไดเก็บขอมูลในพื้นที่ ขอขอบพระคุณหัวหนางานและผูประสานงานวัณโรค ระดับจังหวัด และเจาหนาที่คลินิก
วัณโรค คลินิกเบาหวาน ตลอดจนเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ ในโรงพยาบาลทุกแหง จังหวัดนครราชสีมา ที่อํานวย
ความสะดวกและใหความชวยเหลือในการเก็บขอมูลจนครบถวนสมบูรณ
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บทคัดยอ
โรคพยาธิใบไมตับ ยังคงเปนปญหาที่สําคัญทางดานสาธารณสุข โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องจากประชาชนยังคงมีพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ ทําใหอัตราความชุก
ของโรคพยาธิใบไมตบั สูงกวาภาคอืน่ ๆ และจังหวัดสุรนิ ทรมอี ตั ราความชุกของพยาธิใบไมตบั สูงกวาระดับประเทศ
โดยเฉพาะอําเภอรัตนบุรเี ปนพืน้ ทีล่ มุ แมนาํ้ มูลอัตราความชุกพยาธิใบไมตบั มีแนวโนมเพิม่ ขึน้ การศึกษานี้ เปนการ
ศึกษาแบบกลุมศึกษาและกลุมควบคุม (Case - control study) อัตราสวน 1 : 2 โดยกลุมศึกษา คือ ผูที่ตรวจ
พบไขพยาธิใบไมตับตั้งแต 1 ใบขึ้นไป ที่ไดรับการตรวจอุจจาระดวยวิธี Kato’s thick smear technique ระหวาง
เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2558 จํานวน 102 คน และกลุมควบคุม คือ ผูที่ตรวจ
ไมพบไขพยาธิใบไมตบั จํานวน 204 คน เพือ่ หาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั การติดเชือ้ พยาธิใบไมตบั ของประชาชน
อําเภอรัตนบุรี เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอ มูลทัว่ ไปโดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนาและวิเคราะห
ความสัมพันธแบบหลายตัวแปรดวยการวิเคราะหพหุถดถอยลอจีสติก นําเสนอขนาดความสัมพันธดว ยคา Adjusted
odds ratio (ORadj) และชวงเชื่อมั่นที่รอยละ 95 (95% CI) กําหนดระดับนัยสําคัญที่ <0.05 โดยใชโปรแกรม
STATA 10.00
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการติดเชื้อพยาธิใบไมตับของประชาชนอําเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติคือ คนที่เคยรับประทานยาฆาพยาธิใบไมตับเสี่ยงตอการติดเชื้อพยาธิ
ใบไมตับ 2.62 เทา(ORadj = 2.62, 95% CI: 1.51 ถึง 4.58) คนที่รับประทานลาบปลาดิบเสี่ยงตอการ
ติดเชื้อพยาธิใบไมตับ 2.14 เทา(ORadj = 2.14, 95% CI: 1.08 ถึง 4.24)และผูที่อาศัยอยูใกลแมนํ้ามูล
ระยะทาง 10 กิโลเมตร เสี่ยงตอการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ 1.81 เทาของผูที่อาศัยอยูหางจากแมนํ้ามูล > 10
กิโลเมตร (ORadj = 1.81, 95% CI: 1.02 ถึง 3.20)
การศึกษาครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ใกลแหลงนํ้าในระยะทาง 10 กิโลเมตร
เปนกลุมเสี่ยงในการติดเชื้อพยาธิใบไมตับมากที่สุด ดังนั้น ควรมีการใหความรูที่ถูกตอง และจัดกิจกรรมรณรงค
การรับประทานอาหารทีท่ าํ จากปลานํา้ จืดเกล็ดขาวปรุงสุกเพือ่ ใหประชาชนมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภค
ใหถูกตอง และไมติดเชื้อพยาธิใบไมตับซํ้าอีก
คําสําคัญ: พยาธิใบไมตับ, โรคพยาธิใบไมตับ, พฤติกรรม, กลุมเสี่ยง, การติดเชื้อซํ้า
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Factors associated with Opisthorchisviverrini Infection of People
in Rattanaburi District,Surin Province, Thailand

Abstract
Opisthorchisviverrini (OV) infection is a serious public health problem in Thailand especially
in Northeast and North region, infection rates remain high because people are still eating raw f ish.
The prevalence of OV infection in Surin Province remains high in various parts of Province especially
Rattanaburi District where is located along the Mun River. This a unmatched case - control study
and the aim of this study was to identify factors associated with OV infection among people
in Rattanaburi District, Surin Province. The cases were the 102 participants who were found
to have a positive test result for OV infection by Kato’s thick smear technique during October 2014
to September 2015. Two controls were selected for each case, and 204 controls who were
negative results. The data were collected by structure questionnaires 306 participants (102 cases and
204 controls). The associations between case – control status and potential risk factors were analyzed
using multiple logistic regression and presented with adjusted odds ratio (ORadj), 95% of condent
intervals (95% CI). Statistical analyses were performed using STATA version 10.0 and statistical
signicance was set at p – value < 0.05 level.
In the Multivariate analysis, the results showed that the factors which had a statistically
signicant association with OV infection were the past use of praziquantel (ORadj = 2.62, 95% CI: 1.51
to 4.58), eating raw fish dishes (Lap Pa) (ORadj = 2.14, 95% CI: 1.08 to 4.24) and water
resource habitat about 10 kilometers(ORadj = 1.81, 95% CI: 1.02 to 3.20)
This study showed that people lived near river about 10 kilometers who were highly risk
group. Therefore Public Health Organization should be intervened the health behavioral change
and health education campaign needs to be organized in areas adjacent to rivers, so they do not
change their behavior and repeatedly re-infect themselves.
Keyword: Opisthorchisviverrini, Opisthorchaisis, behavior, risk group, re-infect

บทนํา
ประเทศไทยคาดวามีผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับรอยละ10 หรือ ประมาณ 6 ลานคน องคการอนามัยโลก
ระบุวาการเปนพยาธิใบไมตับเรื้อรัง หรือมีการติดเชื้อซํ้าบอยๆ เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดี(1)
ซึง่ พยาธิทกี่ อ ใหเกิดโรคพยาธิใบไมตบั ทีส่ าํ คัญ คือ Opisthorchisviverrini (O. viverrini) พบในปลานํา้ จืดเกล็ดขาว
ตระกูลปลาตะเพียน (Cyprinidae)(2) ผลการสํารวจความชุกของพยาธิใบไมตับ ป พ.ศ. 2552 ประเทศไทย
มีอตั ราความความชุก รอยละ 8.70 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 16.60 สูงกวาความชุกของระดับประเทศ(1)
สาเหตุสําคัญ คือการรับประทานอาหารที่ปรุงจากปลานํ้าจืดเกล็ดขาว แบบดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ ไดแก กอยปลา
ปลาสม ปลารา และแจวบอง(3) จังหวัดสุรนิ ทรเคยมีรายงานอัตราปวยโรคพยาธิใบไมตบั เปนอันดับ 1 ของประเทศ
เมื่อป พ.ศ. 2552(4) และมีอัตราความชุกพยาธิใบไมตับ ป พ.ศ. 2552 รอยละ 16.10(5) และ ป พ.ศ. 2554
รอยละ 9.91(6)
เนือ่ งจากปจจุบนั เปนทีท่ ราบกันแนชดั แลววา การรับประทานปลาดิบเปนปจจัยเสีย่ งสําคัญตอการติดเชือ้
พยาธิใบไมตบั 19.68 เทา(7) อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรนิ ทร เปนอําเภอหนึง่ ทีป่ ระชาชนมีความเสีย่ งตอการติดเชือ้
พยาธิใบไมตับ เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีแมนํ้ามูลไหลผาน ซึ่งมีทั้งปลานํ้าจืดเกล็ดขาว และหอยไซอยูรวมกัน ทําให
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วงจรชีวิตพยาธิใบไมตับสมบูรณ จากขอมูลการตรวจอุจจาระดวยวิธี Kato’s thick smear technique พบวา
อัตราความชุกพยาธิใบไมตับ ป พ.ศ. 2557 รอยละ 10.00(8) และป พ.ศ. 2558 รอยละ 6.58(9) และ
ผลการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสีย่ งตอการติดเชือ้ พยาธิใบไมตบั ของประชาชนอําเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร ป พ.ศ. 2558(10) จํานวน 545 คน พบวา สวนใหญรับประทานปลาราดิบ รอยละ 59.63 รองลงมา
ลาบปลาดิบ รอยละ 54.68 และกอยปลา รอยละ 34.31 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
การติดเชือ้ พยาธิใบไมตบั ของประชาชนในเขตอําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรนิ ทร เพือ่ นําไปวางแผนแกไขปญหาพยาธิ
ใบไมตับใหเหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อหาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร

วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการศึกษา เปนการศึกษายอนหลังแบบ Unmatched case - control study อัตราสวน case : control
เทากับ 1 : 2
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนอําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ที่ไดรับการตรวจอุจจาระดวยวิธี Kato’s
thick smear technique เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – กันยายน พ.ศ. 2558 ทีโ่ รงพยาบาลรัตนบุรี จํานวน 5,787 คน
นํามาแบงเปน 2 กลุมดังนี้
กลุม ศึกษา (Cases) คือ ผูท ไี่ ดรบั การตรวจอุจจาระดวยวิธี Kato’s thick smear technique ทีโ่ รงพยาบาล
รัตนบุรี ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – กันยายน พ.ศ. 2558 และพบไขพยาธิใบไมตับตั้งแต 1 ใบขึ้นไป
จํานวน 381 ราย
กลุมควบคุม (Controls) คือ ผูที่ไดรับการตรวจอุจจาระดวยวิธี Kato’s thick smear technique
ที่โรงพยาบาลรัตนบุรี ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – กันยายน พ.ศ. 2558 และไมพบไขพยาธิใบไมตับ
จํานวน 5,406 ราย
เกณฑการคัดเขา (inclusion criteria) ไดแก สมัครใจยินยอมเขารวมในการศึกษาอานออกเขียนได
ไมเปนผูวิกลจริต และอาศัยอยูในพื้นที่อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
เกณฑการคัดออก (exclusion criteria) ไดแก ติดตอไมไดในระหวางทําการศึกษา หรือเสียชีวิต
กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก
กลุมศึกษา (Cases) คือ ประชาชนที่ไดรับการตรวจอุจจาระดวยวิธี Kato’s thick smear technique
ที่โรงพยาบาลรัตนบุรี ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – กันยายน พ.ศ. 2558 และพบไขพยาธิใบไมตับตั้งแต
1 ใบขึ้นไป และผานตามเกณฑการคัดเขา คัดออก จํานวน 357 ราย
กลุมควบคุม (Controls) คือ ประชาชนที่ไดรับการตรวจอุจจาระดวยวิธี Kato’s thick smear
Technique ที่โรงพยาบาลรัตนบุรี ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – กันยายน พ.ศ. 2558 และไมพบไขพยาธิ
ใบไมตับ และผานตามเกณฑการคัดเขา คัดออก จํานวน 5,277 ราย
ขนาดตัวอยาง
การคํานวณขนาดตัวอยางการศึกษาแบบยอนหลัง อัตราสวน cases : controls เทากับ 1 : 2 จึงใชสูตร
คํานวณขนาดตัวอยาง Schlesselman(1982)(11) ดังนี้
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n
p0
p1
R

ขนาดกลุมตัวอยาง
สัดสวนของผูท รี่ บั ประทานปลาดิบหรือ สุกๆ ดิบๆ และไมตดิ เชือ้ พยาธิใบไมตบั เทากับ 0.47(12)
สัดสวนของผูที่รับประทานปลาดิบหรือ สุกๆ ดิบๆ และติดเชื้อพยาธิใบไมตับ
คาความเสีย่ งสัมพัทธของการติดเชือ้ พยาธิใบไมตบั ในกลุม ทีร่ บั ประทานปลาดิบ หรือ สุกๆ ดิบๆ
จากการศึกษาขอมูลในงานวิจัยที่ผานมา OR มีคาเทากับ 3.67(12)
คือ คาสถิติแจกแจงปกติมาตรฐานที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ( = 0.05) และทําการทดสอบแบบ
สองทาง ดังนั้น /2 มีคาเทากับ 1.96
คือ คาสถิตแิ จกแจงปกติมาตรฐาน เมือ่ กําหนดอํานาจในการทดสอบ เปนรอยละ 80.0 ( = 0.20)
ดังนั้น มีคาเทากับ 0.84
C = อัตราสวนระหวางกลุมศึกษาตอกลุมควบคุม สําหรับการศึกษาครั้งนี้กําหนดเทากับ 1:2
สามารถแทนคาไดขนาดตัวอยางสําหรับกลุม ศึกษาจํานวน 65 คน จากนัน้ ทําการปรับขนาดตัวอยางกรณี
วิเคราะหขอมูลดวยพหุถดถอย ลอจีสติก (Multiple logistic regression) โดยใชสูตรคํานวณของ Hsieh et al.(13)
คํานึงถึงความเปนไปไดของการทําวิจัย ดังนั้น ไดกลุมศึกษาจํานวน 102 คน กลุมควบคุม จํานวน 204 คน
รวมทั้งหมด 306 คน
วิธีการสุมตัวอยาง
ใชขอมูลจากทะเบียนรายชื่อผูที่ไดรับการตรวจอุจจาระดวยวิธี Kato’s thick smear technique
ที่โรงพยาบาลรัตนบุรี ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – กันยายน พ.ศ. 2558 และผานตามเกณฑการคัดเขา
คัดออก นํามาแยกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่ตรวจพบไขพยาธิใบไมตับ และกลุมที่ตรวจไมพบไขพยาธิใบไมตับ
โดยเรียงลําดับกอนหลังตามวัน เดือน ป ทีต่ รวจ และคิดตามสัดสวนของขนาดกลุม ประชากรตัวอยางทีผ่ า นเกณฑ
คัดเขา คัดออก ของแตละสถานบริการสาธารณสุข เทียบกับขนาดตัวอยางทัง้ หมดทีต่ อ งการในแตละกลุม เลือกใช
การสุมอยางงายโดยวิธีการจับฉลากตามจํานวนตัวอยางที่กําหนด เมื่อผูวิจัยลงพื้นที่เพื่อเก็บรวมรวมขอมูลแลว
พบวากลุมตัวอยางไมอยูในพื้นที่ ติดตอไมไดหรือไมสามารถใหขอมูลได ผูวิจัยจะสุมจับฉลากเลือกตัวอยาง
ในลําดับถัดไป จนกวาจะไดกลุมตัวอยางครบตามจํานวน
เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งสรางขึ้นจากการศึกษาคนควา ปรับปรุงจากงานวิจัยที่ผานมา(14)
และไดรับการตรวจความตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน และทําการทดสอบ (Try out) จํานวน
30 คน วิเคราะหคา ความเชือ่ มัน่ โดยไดคา KR-20 ความรูเ กีย่ วกับโรคพยาธิใบไมตบั เทากับ 0.76 คาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาช ของการรับรูตามแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพเทากับ 0.80 ดานพฤติกรรมการปองกัน
และควบคุมโรคพยาธิใบไมตับ เทากับ 0.78 และผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่ HE 582354 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559
การเก็บรวบรวมขอมูล
ประสานงานโดยสงหนังสือจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี สาธารณสุข
อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษา และ ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล จากนั้น
ประสานเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และ นัดหมายการลงพื้นที่เก็บขอมูลกลุมตัวอยาง
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การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอ มูลลักษณะทางประชากรของกลุม ตัวอยางใชสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คามัธยฐาน คาตํ่าสุด และคาสูงสุดวิเคราะหความสัมพันธ
แบบตัวแปรเดี่ยว (Univariate analysis) ระหวางตัวแปรอิสระตางๆ ทีละตัวแปร กับการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ
โดยใชสถิติ Simple logistic regression analysis และวิเคราะหความสัมพันธแบบหลายตัวแปรดวยการวิเคราะห
พหุถดถอยลอจีสติก (Multivariate analysis by multiple logistic regression) ดวยเทคนิคการขจัดออกทีละ
ตัวแปร (Backward elimination) โดยควบคุมตัวแปรกวน เพศ และอายุนําเสนอคา Adjusted odds ratio
(ORsh) ชวงเชื่อมั่นที่รอยละ 95 (95% CI) และ กําหนดระดับนัยสําคัญที่ < 0.05วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
STATA version 10.00 ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแกน

ผลการศึกษา
1. ลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ผลการศึกษาพบวา กลุมศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 50.98 อายุ 50 – 59 ป รอยละ
33.33 อายุเฉลี่ย 53 ป ตํ่าสุด 35 ป สูงสุด 85 ป อาชีพเกษตรกรรม รอยละ 84.31 สถานภาพสมรส รอยละ
87.26 ระดับการศึกษา ประถมศึกษา รอยละ 62.75 มีรายได < 5,000 บาท รอยละ 79.41 ที่อยูอาศัย
หางจากแมนํ้ามูล 10 กิโลเมตร รอยละ 69.61 เคยรับประทานยาฆาพยาธิใบไมตับ รอยละ 69.61 ไมเคย
สูบบุหรี่ รอยละ 68.63 ดืม่ / เคยดืม่ แอลกอฮอล รอยละ 58.82 รับประทานปลาราดิบ รอยละ 87.25 รับประทาน
ลาบปลาดิบ รอยละ 68.63และรับประทานกอยปลาดิบ รอยละ 64.71 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะขอมูลทั่วไป
กลุมผูปวย ( n = 102) กลุมควบคุม (n = 204)
ขอมูลทั่วไป
จํานวน (รอยละ)
จํานวน (รอยละ)
เพศ
หญิง
52 (50.98)
128 (62.75)
ชาย
50 (49.02)
76 (37.25)
อายุ (ป)
< 30
0 (0.00)
11 (5.39)
30 – 39
6 (5.89)
14 (6.86)
40 – 49
33 (32.35)
70 (34.32)
50 – 59
34 (33.33)
68 (33.33)
> 60
29 (28.43)
41 (20.10)
Mean + SD
53.25 + 10.08
50.72 + 12.36
อาชีพ
เกษตรกรรม
86 (84.31)
157 (76.96)
รับจาง
8 (7.84)
24 (11.77)
ธุรกิจสวนตัว/แมบาน/นักศึกษา
7 (6.87)
13(6.37)
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
1 (0.98)
10 (4.90)
วารสารวิชาการ สคร. 9 ป 2560 : 23(1) DPC 9 J 2017
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะขอมูลทั่วไป (ตอ)
กลุมผูปวย ( n = 102) กลุมควบคุม (n = 204)
ขอมูลทั่วไป
จํานวน (รอยละ)
จํานวน (รอยละ)
สถานภาพสมรส
สมรส
89 (87.26)
164 (80.39)
หมาย/หยาราง/แยกกันอยู
8 (7.84)
24 (11.77)
โสด
5 (4.90)
16 (7.84)
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียน/ประถมศึกษา
64 (62.75)
103 (50.49)
มัธยมศึกษา/อนุปริญญา
33 (32.35)
88 (43.14)
ปริญญาตรี/สูงกวาปริญญาตรี
5 (4.90)
13 (6.37)
รายไดเฉลี่ย (บาทตอเดือน)
81 (79.41)
143 (70.10)
< 5,000
5,001 – 10,000
18 (17.65)
42 (20.59)
> 10,000
3 (2.94)
19 (9.31)
มัธยฐาน (คาตํ่าสุด, คาสูงสุด)
3,000 (600, 45000) 4,000 (600, 40000)
ระยะหางจากที่อยูอาศัยถึงแมนํ้ามูล (กิโลเมตร)
71 (69.61)
115 (56.37)
< 10
11 – 20
17 (16.67)
53 (25.98)
>20
14 (13.72)
36 (17.65)
มัธยฐาน(คาตํ่าสุด, คาสูงสุด)
6 (0.8, 52)
10 (0.4, 50)
ประวัติการรับประทานยาฆาพยาธิใบไมตับ
เคยรับประทาน/จําไมได
71 (69.61)
99 (48.53)
ไมเคยรับประทาน
31 (30.39)
105 (51.47)
การสูบบุหรี่
ไมเคยสูบ
70 (68.63)
168 (82.35)
สูบ/ เคยสูบ
32 (31.37)
36 (17.65)
การดื่มแอลกอฮอล
ดื่ม/ เคยดื่ม
60 (58.82)
102 (50.00)
ไมเคยดื่ม
42 (41.18)
102 (50.00)
กอยปลาดิบ
รับประทาน
66 (64.71)
129 (63.24)
ไมรับประทาน
36 (35.29)
75 (36.76)
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะขอมูลทั่วไป (ตอ)
กลุมผูปวย ( n = 102) กลุมควบคุม (n = 204)
ขอมูลทั่วไป
จํานวน (รอยละ)
จํานวน (รอยละ)
ลาบปลาดิบ
รับประทาน
70 (68.63)
110 (53.92)
ไมรับประทาน
32 (31.37)
94 (46.08)
ปลาราดิบ
รับประทาน
89 (87.25)
162 (79.41)
ไมรับประทาน
13 (12.75)
42 (20.59)
2. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ
การวิเคราะหพหุถดถอย ลอจีสติก (Multiple logistic regression analysis) เพื่อหาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการติดเชื้อพยาธิใบไมตับของประชาชนอําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ผลการศึกษาพบวา
ผูที่อาศัยอยูใกลแมนํ้ามูลระยะทาง < 10 กิโลเมตร มีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ 1.81 เทา
(ORadj = 1.81, 95% CI : 1.02 ถึง 3.20) คนที่เคยรับประทานยาฆาพยาธิใบไมตับมีโอกาสเสี่ยงตอการ
ติดเชื้อพยาธิใบไมตับ 2.62 เทา (ORadj = 2.62, 95% CI : 1.51ถึง 4.58) และผูที่รับประทานลาบปลาดิบ
มีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ 2.14 เทา (ORadj = 2.14, 95% CI : 1.08 ถึง 4.24) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการติดเชื้อพยาธิใบไมตับการวิเคราะหพหุถดถอย ลอจีสติก
จํานวน (รอยละ)
ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับการติดเชื้อ
OR
ORadj (95% CI)
Cases
Controls
พยาธิใบไมตับ
(n = 102) (n = 204)
เพศ
หญิง
52 (50.98) 128 (62.75) 1.00
1.00
ชาย
50 (49.02) 76 (37.25) 1.62 0.95 (0.48 – 1.84)
อายุ (ป)
< 40
6 (5.88) 25 (12.25) 1.00
1.00
> 40
96 (94.12) 179 (87.75) 2.23 2.51 (0.84 – 7.45)
อาชีพ
อื่นๆ
16 (15.69) 47 (23.04) 1.00
1.00
เกษตรกรรม
86 (84.31) 157 (76.96) 1.61 0.73 (0.32 – 1.67)
สถานภาพสมรส
อื่นๆ
13 (12.75) 40 (19.61) 1.00
1.00
สมรส
89 (87.25) 164 (80.39) 1.67 1.23 (0.55 – 2.74)

P-value

0.868

0.098

0.459

0.614
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ตารางที่ 2 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการติดเชื้อพยาธิใบไมตับการวิเคราะหพหุถดถอย ลอจีสติก (ตอ)
จํานวน (รอยละ)
ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับการติดเชื้อ
OR
Cases
Controls
พยาธิใบไมตับ
(n = 102) (n = 204)
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาขึ้นไป
38 (37.25) 101 (49.51) 1.00
ตํ่ากวามัธยมศึกษา
64 (62.75) 103 (50.49) 1.65
รายไดเฉลี่ย (บาทตอเดือน)
> 5,000
81 (79.41) 143 (70.10) 1.00
21 (20.59) 61 (29.90) 1.64
< 5,000
ที่อยูอาศัยหางจากแมนํ้ามูล (กิโลเมตร)
> 10
31 (30.39) 89 (43.63) 1.00
71 (69.61) 115 (56.37) 1.77
< 10
ประวัติการรับประทานยาฆาพยาธิใบไมตับ
ไมเคยรับประทาน
31 (30.39) 105 (51.47) 1.00
เคยรับประทาน
71 (69.61) 99 (48.53) 2.43
การสูบบุหรี่
ไมสูบ
70 (68.63) 168 (82.35) 1.00
สูบ/เคยสูบ
32 (31.37) 36 (17.65) 2.13
การดื่มแอลกอฮอล
ไมดื่ม
42 (41.18) 102 (50.00) 1.00
ดื่ม/เคยดื่ม
60 (58.82) 102 (50.00) 1.43
การรับประทานกอยปลา
ไมรับประทาน
36 (35.29) 75 (36.76) 1.00
รับประทาน
66 (64.71) 129 (63.24) 1.07
การรับประทานลาบปลาดิบ
ไมรับประทาน
32 (31.37) 94 (46.08) 1.00
รับประทาน
70 (68.63) 110 (53.92) 1.87
การรับประทานปลาราดิบ
ไมรับประทาน
13 (12.75) 42 (20.59) 1.00
รับประทาน
89 (87.25) 162 (79.41) 1.77
* P-value < 0.05 Goodness of fit = 0.277 ควบคุมตัวแปร เพศ อายุ
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ORadj (95% CI)

P-value

1.00
1.30 (0.70 – 2.40) 0.410
1.00
1.41 (0.68 – 2.95) 0.355
1.00
1.81 (1.02 – 3.20) 0.041*
1.00
2.62 (1.51 – 4.58) 0.001*
1.00
1.85 (0.77 – 4.48) 0.170
1.00
0.88 (0.45 – 1.73) 0.717
1.00
0.61 (0.32 – 1.16) 0.134
1.00
2.14 (1.08 – 4.24) 0.029*
1.00
2.26 (0.96 – 5.31) 0.062
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา คนที่เคยรับประทานยาฆาพยาธิใบไมตับมีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อพยาธิ
ใบไมตบั 2.62 เทาของคนทีไ่ มเคยรับประทานยาฆาพยาธิ (ORadj = 2.62, 95% CI : 1.51 ถึง 4.58) สอดคลอง
กับการศึกษาอื่น(15) ที่พบวา คนที่มีประวัติเคยรับประทานยาฆาพยาธิใบไมตับมีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อพยาธิ
ใบไมตับ 1.40 เทา (ORadj = 1.40) และการรับประทานยาพาซิควอนเทลอยางนอย 1 ครั้ง เสี่ยงตอการติดเชื้อ
พยาธิใบไมตับ 2.04 เทา(16) เนื่องจากปจจุบันมียารักษาที่มีประสิทธิภาพ สามารถซื้อยารับประทานปองกัน
โรคได โดยไมจําเปนตองปองกันโรคพยาธิใบไมตับ ทําใหประชาชนยังคงรับประทานปลาดิบ หรือ สุกๆ ดิบ
อยางตอเนื่อง(17) นอกจากนี้ ยังพบวา กลุมเสี่ยงตอการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ คือ ผูที่อาศัยอยูใกลแมนํ้ามูล
ระยะทาง < 10 กิโลเมตร มีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ 1.81 เทา (ORadj = 1.81, 95% CI : 1.02
ถึง 3.20) สอดคลองกับการศึกษาของที่ผานมา(15) ซึ่งพบวา ผูที่อาศัยอยูใกลแหลงนํ้ามีความเสี่ยงตอการ
ติดเชื้อพยาธิใบไมตับ 1.50 เทา (ORadj = 1.50)เนื่องจาก ประชาชนที่อาศัยอยูใกลแหลงนํ้ามีโอกาสรับประทาน
ปลานํ้าจืดเกล็ดขาวไดบอยกวาประชาชนที่อยูหางไกลแมนํ้า โดยพบวาหมูบานที่มีความชุกของพยาธิใบไมตับ
มากกวารอยละ 50 ตั้งอยูใกลแหลงนํ้า(18) ถาประชาชนรับประทานปลานํ้าจืดเกล็ดขาวแบบดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ
จะเสี่ยงตอการติดเชื้อพยาธิใบไมตับมากขึ้น(19) การศึกษาครั้งนี้ ยังพบวา การรับประทานลาบปลาดิบเสี่ยง
ตอการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ 2.14 เทา (ORadj = 2.14, 95% CI : 1.08 ถึง 4.24) ซึ่งประชาชนยังคง
รับประทานอาหารที่ปรุงจากปลาแบบดิบ หรือ สุกๆ ดิบๆ เนื่องจากรสชาติอรอย เตรียมงาย และเปนวัฒนธรรม
การรับประทานของคนอีสาน ทําใหยากตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(20)

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน
จัดกิจกรรมการรณรงคใหความรูอยางตอเนื่องหมูบานที่ตั้งใกลแมนํ้ามูลในระยะทาง 10 กิโลเมตร
เนือ่ งจากประชาชนเปนกลุม ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงตอการติดเชือ้ พยาธิใบไมตบั รวมถึงการสงเสริมใหเปนหมูบ า นตนแบบ
ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบๆ หรือ สุกๆ ดิบๆ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพ
กลุม ผูส งู อายุตดิ สังคมโดยชุมชนบานอังกัญ ตําบลทาสวาง อําเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร การคัดเลือกกลุม ตัวอยาง
แบบเจาะจง เปนกลุมผูสูงอายุติดสังคม อายุ 60 – 69 ป จํานวน 33 คน และผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน
30 คน ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โดยใชเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม
AIC วิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย พบวา กระบวนการดําเนินงานตามรูปแบบการสงเสริมสุขภาพลุมผูสูงอายุติดสังคม โดย
ชุมชน ประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานและวิเคราะหบริบทพื้นที่ 2) จัดประชุมวางแผน
เชิงปฏิบัติการ 3) กําหนดแผนปฏิบัติการ 4) ปฏิบัติตามแผน 5) นิเทศ สอบถามผลการดําเนินงาน 6) ประชุม
สรุปผลการดําเนินงาน พบวา รูปแบบการสงเสริมสุขภาพกลุม ผูส งู อายุตดิ สังคมในชุมชน ประกอบดวย 4 กิจกรรม
ไดแก 1) กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 2) กิจกรรมการถายทอดความรูสูชุมชน 3) กิจกรรมสราง
ขวัญกําลังใจใหกับผูสูงอายุ และ 4) กิจกรรมสงเสริมอาชีพสําหรับผูสูงอายุติดสังคม ผลการประเมินพฤติกรรม
สุขภาพและความพึงพอใจของผูสูงอายุ หลังการดําเนินงานพบวา ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
โดยรวมอยูในระดับดี (Mean = 2.63, SD = 0.299) และ ระดับความพึงพอใจสวนใหญอยูในระดับมาก
(Mean = 2.54, SD = 0.208) โดยสรุป ปจจัยแหงความสําเร็จในครั้งนี้ คือการสรางการมีสวนรวมของภาคี
เครือขายในทุกขั้นตอน ประกอบดวย 3 ภาคีหลัก คือ ผูสูงอายุ ผูใหบริการ และผูสนับสนุน ซึ่งมีการทํางาน
ทีห่ นุนเสริมเพิม่ ความสามารถในการดูแลซึง่ กันและกันสอดคลองกับบริบทและวิถชี มุ ชนอยางจริงจังและตอเนือ่ ง
คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบ, ผูสูงอายุ, การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุติดสังคม

Abstract
This research is an action research aimed to study the development of health promotion model
for well elders by Angkun village community, Ta Sawang Sub District, Muang District, Surin Province.
The sample group selected by purposive sampling were 33 well elders aged between 60-69 years
and other 30 additional participants. The elderly health promotion and development activity was an
action plan meeting guided by Appreciation Influence Control (AIC). The data were analyzed by

52

วารสารวิชาการ สคร. 9 ป 2560 : 23(1) DPC 9 J 2017

การพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุติดสังคมชุมชนบานอังกัญ
ตําบลทาสวาง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร

A Development of Health Promotion Model for Social – Bound Elderly
by Community Ban Angkun, Ta sawang Sub district, Muang district, Surin province.

descriptive statistics, frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and qualitative
content analysis. The results revealed that well elders health promotion model included 6 processes;
1) background knowledge and area-context analysis 2) implementing an action plan drafting
conference 3) complete action plan setting 4) action plan implementation 5) result monitoring
6) conclusive meeting on the project. The well elderly health promotion model of 4 activities including.
1) elderly health promotion activity, 2) knowledge transfer toward community, 3) elderly encouragement
activity 4) well elder jobs promotion activity. In evaluated elderly behavior related to health, and
measured satisfaction level. The result can be concluded that after the program implementation,
the elders obtained a good level of total behavior related to health (Mean = 2.63, SD = 0.299)
and very satisfied level of satisfaction (Mean = 2.54, SD = 0.208). In conclusion, the factor behind
this achievement was the totally participation of networks including 3 main networks namely elderly,
service providers, and supporters which collaboratively supported the competency to look after each other
according to the context and community lifestyle pragmatically and continuously.

บทนํา
องคการสหประชาชาติไดคาดการณสภาวะสังคมโลกกาวสูสังคมผูสูงอายุโดย พบวา จํานวนผูสูงอายุ
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง(1) และประเทศไทยกําลังกาวสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัวในป 2568(2) จะเห็น
ไดวาในอนาคตเมื่อสังคมไทยมีผูสูงอายุมากขึ้น ความตองการการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้น
มีผลกระทบตอตัวผูสูงอายุ ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งประเทศชาติ ทําใหสูญเสียงบประมาณในการดูแล
การใหบริการดานสุขภาพเพิ่มขึ้นดวย ดังนั้นหากผูสูงอายุไดรับการสงเสริมสุขภาพและปองกันตนเองอยางเปน
องครวม ทั้งทางดานสุขภาพและสังคมเขาดวยกัน สงผลใหผูสูงอายุมีสุขภาพดี จะชวยลดคาใชจายดานสุขภาพ
ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ลดภาระคาใชจายจางคนดูแลและลดคาใชจายดานสุขภาพของประเทศได
กระทรวงสาธารณสุขมีแนวนโยบายในการสรางสุขภาพใหประชาชนมีสขุ ภาวะทีด่ แี ละสามารถเขาถึงบริการ
สาธารณสุขไดอยางทั่วถึง โดยจัดตั้งหนวยบริการในระดับปฐมภูมิในชุมชน ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล (รพ.สต.) ขึน้ ครอบคลุมทัว่ ทุกพืน้ ที่ และเพือ่ รองรับจํานวนผูส งู อายุทเี่ พิม่ ขึน้ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลจําเปนตองเตรียมความพรอมเพื่อใหเขาสูวัยผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ กลุมผูสูงอายุมีความเปราะบาง
ในการเกิดปญหาทางดานสุขภาพ เนื่องจาการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ ทําใหเกิดบริการสุขภาพที่มุงเนน
การดูแลผูส งู อายุ ทีเ่ รียกวา รพ.สต.เอือ้ อาทร (Age-Friendly Primary Health Care) มีหวั ใจหลักในการดําเนินงาน
ของ 3 ภาคีเครือขาย คือ บริการชุมชน/ทองถิน่ บริการสุขภาพ และบริการสังคม โดยใชครอบครัวเปนศูนยกลาง
มีรูปแบบการดูแลผูสูงอายุอยางเปนขั้นตอน เขาถึงและเสมอภาค มีสถานที่ใหผูสูงอายุออกกําลังกาย มีเวที
ใหผสู งู อายุไดแสดงออกถายทอดภูมปิ ญ
 ญาและวัฒนธรรม(3) จากรายงานการประเมินศักยภาพตามความสามารถ
ในการประกอบกิจวัตรประจําวัน (Activity of Daily Living: ADL) ของผูสูงอายุ จังหวัดสุรินทร มีผูสูงอายุ
ทั้งหมด จํานวน 178,928 คน ไดรับการประเมินศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน
(Activity of Daily Living: ADL) จํานวน 155,693 คน พบวา อยูในกลุมที่ 1 ชวยเหลือตนเอง ผูอื่น สังคม
และชุมชนได รอยละ 93.63 กลุมที่ 2 พึ่งพาตนเองไดบาง รอยละ 3.28 และกลุมที่ 3 อยูในกลุมพึ่งพาตนเอง
ไมได รอยละ 0.72 ซึ่งจังหวัดสุรินทร มีสัดสวนประชากรผูสูงอายุมากเปนอันดับสองรองจากจังหวัดบุรีรัมย
เมื่อเทียบจาก 4 จังหวัดในเขตนครชัยบุรินทร(4)
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โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสําโรงโคกเพชร ตําบลทาสวาง อําเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร มีหมูบ า น
ในเขตรับผิดชอบทั้งสิ้น 11 หมูบาน มีประชากรในเขตรับผิดชอบจํานวน 7,683 คน เปนผูสูงอายุ จํานวน
1,293 คน (รอยละ 16.45) ของประชากรทั้งหมด มีอัตราการเพิ่มของผูสูงอายุ ตั้งแต พ.ศ. 2555 – 2557
รอยละ 12.05, 13.97 และ 14.90 ตามลําดับ การประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน
(Activity Daily Life ; ADL)(5) พบวา มีผูสูงอายุติดสังคม จํานวน 1,241 คน ผูสูงอายุติดบานจํานวน 43 คน
ติดเตียงจํานวน 9 คน ผูสูงอายุที่มารับบริการดานภาวะสุขภาพ การเจ็บปวย จากการคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุ
ทัง้ หมด 779 คน พบวา สวนใหญเจ็บปวยดวยโรคตาตอกระจก จํานวน 115 คน (รอยละ 14.76) ขาดสารอาหาร
จํานวน 108 คน (รอยละ 13.86) ขอเขาเสื่อมจํานวน 52 คน (รอยละ 6.67) ปญหาที่พบมาก คือ ภาวะ
พลัดตกหกลม จํานวน 78 คน (รอยละ 10.01) เรื่องความจํา จํานวน 41 คน (รอยละ 5.26) ปญหาเรื่อง
การนอน 30 คน (รอยละ 3.85) และ ปญหาปสสาวะเล็ด จํานวน 5 คน (รอยละ 0.64)
บานอังกัญ หมูที่ 6 ตําบลทาสวาง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร มีผูสูงอายุจํานวน 92 คน แยกเปน
เพศชาย จํานวน 43 คน เพศหญิง จํานวน 49 คน และจากการสํารวจขอมูลการเจ็บปวย 5 โรค ของผูสูงอายุ
พบวา มีผสู งู อายุทเี่ จ็บปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงจํานวน 17 คน โรคเบาหวานจํานวน 14 คน โรคหลอดเลือด
สมองจํานวน 5 คน โรคหัวใจจํานวน 2 คน และโรควัณโรคจํานวน 2 คน(6) ดังนั้น เมื่อเทียบกับหมูบานในเขต
รับผิดชอบ ผูสูงอายุบานอังกัญมีปญหาสุขภาพมากที่สุด คิดเปนรอยละ 43.48 และเปนหมูบานที่อยูหางไกล
สถานบริการสาธารณสุข ขาดรูปแบบการดําเนินงานกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุที่ชัดเจน ผูสูงอายุ
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตองและมีปญหาดานสุขภาพมากที่สุดในเขตรับผิดชอบ ผูวิจัยในฐานะเจาหนาที่
สาธารณสุขประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสําโรงโคกเพชร ซึ่งมีหนาที่หลักในการดูแลสงเสริม
สุขภาพประชาชน จึงสนใจทีจ่ ะศึกษารูปแบบการสงเสริมสุขภาพผูส งู อายุโดยเครือขายสุขภาพในชุมชนบานอังกัญ
เพื่อใหผูสูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่ดี และสามารถดูแลชวยเหลือตนเองได โดยใชเทคนิคกระบวนการวางแผน
แบบมีสวนรวมของชุมชน (Appreciation Inuence Control : AIC) รวมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิด
ของ Kemmis และ McTaggart(7) เปนกระบวนการทีใ่ หชมุ ชนมีสว นรวมในการวางแผนและการตัดสินใจ สามารถ
คนหาปญหา ความตองการและแนวทางในการจัดการดานสุขภาพผูส งู อายุ จากปญหาและความตองการของชุมชน
ผานการเรียนรูแ ละการแลกเปลีย่ นประสบการณรว มกันของชุมชนและนําผลทีไ่ ดมาเปนรูปแบบทีเ่ หมาะสมในการ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชนตอไป

วัตถุประสงค
วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุติดสังคมโดยการมีสวนรวมในชุมชนบานอังกัญ
ตําบลทาสวาง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชน สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ การสงเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุ
ติดสังคมในบานอังกัญ
2. เพื่อศึกษากระบวนการสรางรูปแบบการสงเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุติดสังคมโดยชุมชนบานอังกัญ
3. เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานตามรูปแบบการสงเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุติดสังคมโดยชุมชนบาน
อังกัญ
4. เพือ่ ศึกษาปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานตามรูปแบบการสงเสริมสุขภาพ กลุม ผูส งู อายุตดิ สังคม
โดยชุมชนบานอังกัญ
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research) ตามแนวคิด
ของ Stephen Kemmis และ Mctaggart(7) ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติการ (Action)
การสังเกตการณ (Observation) และการสะทอนกลับ (Reflection)
2. กลุ ม ตั ว อย า ง กลุ ม ตั ว อย า งจากการคั ด เลื อ กแบบเจาะจงโดยจะต อ งเป น ผู สู ง อายุ ที่ ส ามารถอ า นออก
เขียนไดและยินดีเขารวมโปรแกรมการศึกษา ไดแก ตัวแทนผูสูงอายุกลุมติดสังคม จํานวน 33 คน และผูมี
สวนรวมในการพัฒนาหรือภาคีเครือขายประกอบดวย ผูนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30 คน
3. ระยะเวลาในการวิจัย ระหวางเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2559
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และเครื่องมือที่ใชในการ
ดําเนินการวิจยั ตามกระบวนการการวางแผน (Planning) การปฏิบตั กิ าร (Action) การสังเกตการณ (Observation)
และการสะทอนกลับ (Reflection) โดยพัฒนาจากคูมือการดูแลผูสูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
4.1 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก แบบสัมภาษณ ประกอบดวย 4 ชุด คือ
ชุดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ชุดที่ 2 ดานพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ ชุดที่ 3 ความพึงพอใจ และชุดที่ 4 ปจจัย
แหงความสําเร็จ
4.2 เครื่องมือในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก การบันทึกประจําวัน การสังเกต การสัมภาษณ
เจาะลึก อุปกรณเสริม เชน กลองถายรูป เทปบันทึกเสียง
5. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
5.1 นํ า เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการดํ า เนิ นการวิ จั ย และเครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เสนอ
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ทําการปรับปรุงเครื่องมือตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญ
5.2 หาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ของแบบสอบถาม
ไดคาความเที่ยงตรงของขอคําถามอยูระหวาง 0.50 – 1.00
5.3 นําแบบสอบถามไปทดลองใชในพื้นที่ที่มีคุณลักษณะของประชากรคลายคลึงกับพื้นที่วิจัย จํานวน
30 ราย ไดคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแบบสัมภาษณดานพฤติกรรมสุขภาพ
ของผูสูงอายุ เทากับ 0.90 และแบบประเมินความพึงพอใจของผูสูงอายุและทีมเครือขาย เทากับ 0.83
6. การวิเคราะหขอมูล
6.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ดังนี้
6.1.1 สถิติเชิงพรรณนา ดวยการแจกแจงความถี่ (Frequency) หาคารอยละ (Percentage)
คาเฉลีย่ (Mean) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาตํา่ สุดและคาสูงสุด (Min-Max) ใชวเิ คราะห
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
6.1.2 การใหคะแนนพฤติกรรมสุขภาพผูส งู อายุไดมกี ารกําหนดขอคําถามเปนลักษณะประมาณคา
(Rating Scale) การตอบแบบสัมภาษณประกอบดวย 3 ตัวเลือก และกําหนดคาคะแนน ดังนี้ คือ ปฏิบัติ
เปนประจํา (3 คะแนน) ปฏิบัติเปนบางครั้ง (2 คะแนน) และไมเคยปฏิบัติ (1 คะแนน) ทั้งนี้เปนขอคําถาม
เชิงบวกและเปนการเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว
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การแปลความหมายระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพโดยพิจารณาจากคะแนนที่ไดจากแบบ
สัมภาษณ ใชเกณฑของเบสท (วรพจน พรหมสัตยพรต และคณะ, 2544 ; 39 อางอิงจาก Best, 1977 ; 174
และ Daniel, 1955 ; 19)(8) โดยปรับฐานคะแนนทุกตัวแปรเทากัน โดยนําผลรวมคะแนนแตละตัวแปรหารดวย
จํานวนขอของแตละตัวแปรคิดคาคะแนนจาก (คาสูงสุด – ตํ่าสุด) หารดวยระดับชั้น ผลสรุปเปน 3 ระดับ
คือ ระดับสูง ปานกลาง และระดับตํา่ ดังนี้ คะแนนเฉลีย่ 2.34 – 3.00 หมายถึง การปฏิบตั เิ ปนประจํา คะแนนเฉลีย่
1.67 – 2.33 หมายถึง ปฏิบัติเปนบางครั้ง คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66 หมายถึง ไมเคยปฏิบัติ
6.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ นําขอมูลที่ไดจากการสรุปมาวิเคราะหโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
(Content Analysis)

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาประกอบดวย การศึกษาขอมูลทั่วไปและบริบทของชุมชน ขั้นตอนการพัฒนา ผลของ
การพัฒนาและปจจัยแหงความสําเร็จ
1. ขอมูลทั่วไป บานอังกัญ เริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2464 ประมาณ 80 ปมาแลว ผูที่กอตั้งกลุมแรกนั้น
ไดอพยพมาจากบานแกใหญ ตําบลแกใหญ และจากบานกาเกาะ ตําบลทาสวาง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
จากการทีไ่ ดสอบถามผูส งู อายุในหมูบ า นนัน้ ไมมใี ครทราบวา คนกลุม แรกทีอ่ พยพมานัน้ มีใครบาง แตคนกลุม นัน้
ไดเขามาอยูและไดพัฒนาปลูกสรางบานเรือน โดยตั้งชื่อหมูบานจากสภาพปาภายในหมูบาน ซึ่งมีตนขี้เหล็ก
เปนจํานวนมาก ตนขี้เหล็กภาษาเขมรเรียกวา อังกัญ จึงไดนํามาตั้งเปนชื่อหมูบานวา “บานอังกัญ” บานอังกัญ
หมูที่ 6 ตําบลทาสวาง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร หางจากอําเภอเมือง 15 กิโลเมตรไปทางทิศเหนือใชเวลา
เดินทาง 45 นาทีหางจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 7 กิโลเมตร มีทั้งหมด 141 ครัวเรือน มีประชากร
ทั้งหมด 394 คน ชาย 192 คน หญิง 202 คน มีผูสูงอายุจํานวน 92 คนดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
พบวา มีปญหาดานสุขภาพที่พบบอยไดแก โรคเกี่ยวกับระบบกลามเนื้อ ขอเขาและปวดศีรษะ สวนใหญ เขารับ
การรักษาที่สถานบริการใกลบาน เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหรือซื้อยากินเองจากรานขายของชํา
ในหมูบ า น เนือ่ งจากไมสามารถเดินทางมาดวยตนเองได ตองมีผรู บั สงและการมารับการรักษาแตละครัง้ ไมตาํ่ กวา
30 นาที ดานกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ มีการตรวจสุขภาพตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง จากเจาหนาที่
สาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสําโรงโคกเพชรปละ 1 ครั้ง แตไมไดมารับบริการตรวจสุขภาพ
ทุกคน โดยมีความเขาใจวาการมาตรวจสุขภาพนั้นตองไดรับการเจ็บปวยเทานั้น และถาไดรับการตรวจแลวตอง
ไดรับยาดวยทุกครั้ง ไมมีการออกกําลังกาย ไมไดรับรูขอมูลขาวสารที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ไมมีความรูในการ
ดูแลและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตองเชน การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
คุณลักษณะของผูสูงอายุ เพศชาย จํานวน 13 คน รอยละ 39.4 เพศหญิง จํานวน 20 คน รอยละ
60.6 สวนใหญชวงอายุ 64 - 67 ป รอยละ 48.5 อายุตํ่าสุด 60 ป สูงสุด 69 ป สวนใหญสถานภาพสมรสคู
รอยละ 87.8 การศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 78.8 อาชีพเกษตรกรรม รอยละ 54.6 รายไดตอเดือน
500 – 2,000 บาท รอยละ 66.7 ตํ่าสุด 500 บาท สูงสุด 10,000 บาท สวนใหญ ไมมีประสบการณในอดีต
เกีย่ วกับการทํางานในชุมชน รอยละ 60.6 ไมมโี รคประจําตัว รอยละ 100 การไดรบั ความชวยเหลือหรือสงเคราะห
ไดรับเงินสวัสดิการจากองคการบริหารสวนตําบล รอยละ 100 มีผูดูแล รอยละ 100 ความสัมพันธของผูดูแล
สวนใหญเปนสามี/ภรรยา รอยละ 66.7
2. การศึกษาบริบทชุมชนในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ กอนการพัฒนา แบงเปน 3 ดานคือ 1) ดานสุขภาพ
ของผูสูงอายุ ประกอบดวย ดานรางกาย มีการตรวจสุขภาพตามความสมัครใจ ขาดการออกกําลังกาย รักษา
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ความสะอาดตนเองเทาที่จําเปน ดานจิตใจ มีปญหากับบุตรหลาน เขาวัดทําบุญตามโอกาส ไมมีเพื่อน ดานสังคม
ไมไดเปนคณะกรรมการหมูบาน ไมไดรับขอมูลขาวสาร ดานเศรษฐกิจ เบี้ยยังชีพไมพอจาย ไมมีอาชีพเสริม
ไมมีความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน 2) ดานเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล คัดกรองสุขภาพ
ในรายที่สนใจ ใหความรูดานสุขภาพ/สนับสนุนสื่อตามความเหมาะสมติดตามเยี่ยมบาน/ใหคําปรึกษาเฉพาะ
รายติดเตียง/เจ็บปวย 3) ดานองคการบริหารสวนตําบล ไมใหความสําคัญของผูสูงอายุ จายเบี้ยยังชีพที่ อบต.
การดูแลผูสูงอายุไมทั่วถึง ปญหาสุขภาพของผูสูงอายุประกอบดวย 1) มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตอง
2) ดานจิตใจเครียดจากปญหาเศรษฐกิจเครียดจากการเลีย้ งหลาน ปญหาดานสัมพันธภาพทางสังคมทีค่ รอบครัว
อยูตามลําพังเนื่องจากลูกหลานตองไปทํางานที่อื่น ไมเห็นความสําคัญของผูสูงอายุ 3) ดานการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุไมมีความรูในการดูแลสุขภาพ ขาดขอมูลขาวสารในการดําเนินชีวิต ชุมชนไมมีแนวทางในการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ
3. ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ จากปญหาสุขภาพของผูสูงอายุ 1) มีพฤติกรรม
สุขภาพที่ไมถูกตอง 2) ดานจิตใจเครียดจากปญหาเศรษฐกิจ เครียดจากการเลี้ยงหลาน ปญหาดานสัมพันธภาพ
ทางสังคมทีค่ รอบครัวอยูต ามลําพังเนือ่ งจากลูกหลานตองไปทํางานทีอ่ นื่ ไมเห็นความสําคัญของผูส งู อายุ 3) ดาน
การสงเสริมสุขภาพผูส งู อายุไมมคี วามรูใ นการดูแลสุขภาพขาดขอมูลขาวสารในการดําเนินชีวติ ชุมชนไมมแี นวทาง
ในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ผูวิจัยไดดําเนินการตามกระบวนการดังตอไปนี้
3.1 ขั้นการวางแผน (Planning) ประชุมชี้แจงการดําเนินงาน เพื่อแจงวัตถุประสงคของการดําเนินงาน
ใหผเู กีย่ วของทราบ สรางการมีสว นรวมของชุมชนในการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารโดยประยุกตใชเทคนิคกระบวนการ
การวางแผนแบบมีสวนรวม AIC มีลําดับการจัดประชุม โดยใชระยะเวลา 2 วัน มีการวิเคราะหปญหา สาเหตุ
กําหนดเปาหมายความตองการหรือแนวทางในการพัฒนา จากการจัดกิจกรรมทําใหเกิดวิสัยทัศนรวมนําไปสู
การพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุติดสังคมโดยชุมชนบานอังกัญ โดยการกําหนดขอตกลง
รวมกัน การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ และไดแผนงานโครงการเพื่อนําไปสูขั้นการปฏิบัติ จํานวน 4 โครงการ
คือ 1) กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพผูส งู อายุ 2) กิจกรรมถายทอดความรูส ชู มุ ชนดานการดูแลผูส งู อายุ 3) กิจกรรม
สรางขวัญกําลังใจใหกับผูสูงอายุ 4) กิจกรรมสงเสริมอาชีพแกผูสูงอายุติดสังคม
3.2 ขั้นการปฏิบัติ (Action) นําแผนงานทั้ง 4 โครงการไปปฏิบัติ ดังนี้
3.2.1 โครงการที่ 1 การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุมีกิจกรรม สงเสริมสุขภาพทั้ง 4 ดาน ดังนี้
ดานรางกาย กิจกรรมออกกําลังกายรําไมพลอง ออกกําลังกายตามความถนัด รําไมพลอง
การยืดเหยียดกลามเนื้อ ในหมูบานทุกวันศุกร เวลา 18.00 น. โดยมี อาสาสมัครสาธารณสุข เปนผูนํา พาทํา
กิจกรรมมีกิจกรรมออกกําลังกาย มีการตรวจสุขภาพประจําป การใหความรูในเรื่องการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชนใหครบ 5 หมู เนนผักปลา การดูแลรักษาความสะอาดของรางกายใหถูกสุขลักษณะ
ดานจิตใจ ทําบุญที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง การสวดมนต ทําสมาธิ ทุกวันพระ ณ ศาลากลาง
หมูบาน เวลา 18.00 น. โดยมี แกนนําผูสูงอายุ เปนผูนํา พาทํากิจกรรม การทําบุญเลี้ยงเพลพระทุกวันอาทิตย
ที่ 3 ของเดือน ทํากิจกรรมกอนรับเบี้ยยังชีพ เชน รองเพลง เจรียง กันตรึม เลนดนตรี เยี่ยมบานใหกําลังใจ
เพื่อนบานดวยกัน เปนกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน
ดานสังคมและสติปญญา การไดพบปะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรูการดูแลสุขภาพตนเอง
กอนรับเบี้ยยังชีพ หรือเวลามีกิจกรรมในหมูบาน การรวมสวดอภิธรรมศพผูสูงอายุในหมูบาน การประชุม
ประจําเดือนในหมูบาน การใชความสามารถที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดูแลสุขภาพตนเอง เชน การเปน
ปราชญชาวบาน หมอตําแย หมอเปา และการใหผสู งู อายุไดฝก การประชาสัมพันธความรูต า งๆ ผานหอกระจายขาว
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เดือนละ 1 ครัง้ ทําใหผสู งู อายุมเี พือ่ นเพิม่ ขึน้ ไมเหงา รูส กึ วาตนเองมีคณ
ุ คา ดานสิง่ แวดลอม การทําความสะอาด
บานเรือนใหสะอาด การพัฒนาหมูบานในวันสําคัญตางๆ และการอยูในที่ๆปลอดภัย การติดตามขาวสาร
บานเมืองที่ทันสมัย กาวทันเทคโนโลยีและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
3.2.2 โครงการที่ 2 ถายทอดความรูสูชุมชน ดานแกนนําผูสูงอายุ และดานผูใหบริการในการ
สงเสริมซึ่งไดแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ผูนําชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล
มีบทบาทในการใหความรูขาวสารดานสุขภาพ เปนพี่เลี้ยงใหผูสูงอายุในการประชาสัมพันธผานหอกระจายขาว
ทุกเดือน และการใหความรูที่ทันสมัยและเชื่อถือได การตรวจคัดกรองสุขภาพ ชั่งนํ้าหนัก วัดความดันโลหิต
ใหแกผูสูงอายุเดือนละ 1 ครั้ง การติดตามเยี่ยมบาน การประสานงานตางๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
3.2.3 โครงการที่ 3 สรางขวัญและกําลังใจใหกับผูสูงอายุ ดานผูใหการสนับสนุนการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุซึ่ง ไดแก องคการบริหารสวนตําบลทาสวางมีบทบาทในการจายเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุในหมูบาน
ทุกเดือน การสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมวันผูส งู อายุประกวดผูส งู อายุตน แบบในหัวขอผูส งู วัยใสใจสุขภาพ
มีการมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติเพื่อใหขวัญและกําลังใจแกผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุเห็นวาตนเองมีคุณคา
ตอสังคม รวมทั้งการติดตามเยี่ยมบานโดยทีมภาคีเครือขายและผูสูงอายุ
3.2.4 โครงการที่ 4 อาชีพเสริมสําหรับผูสูงอายุติดสังคม เชน จักสาน เพาะกลาไมขาย ซึ่ง
พอเขาชวงสูงอายุจะทําใหผูสูงอายุเหงา รูสึกโดดเดี่ยว การมีอาชีพเสริมทําใหผูสูงอายุไดพบปะเพื่อนพอง
หากทํางานไดเงินทําใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองมีคุณคา
3.3 ขั้นสังเกตการณ (Observation) จากการประชุมนิเทศติดตามงาน สรุปประเด็นได ดังนี้
ขั้นปฏิบัติ
โครงการที่ 1 การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

ขั้นสังเกตการณ
ผูสูงอายุใหความสนใจมีสวนรวมในการดําเนินการตาม
กิจกรรม ยิ้มแยม รวมสนุกรองรําอยางมีความสุข
โครงการที่ 2 ถายทอดความรูสูชุมชน
ผูส งู อายุเขารวมตรวจสุขภาพและรวมในการตรวจประเมิน
สุขภาพของตนเองและประเมินสุขภาพใหเพือ่ น พรอมทัง้
รวมบันทึกขอมูลกับเจาหนาที่
โครงการที่ 3 สรางขวัญและกําลังใจใหกับผูสูงอายุ ผูสูงอายุมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมของบานตนเอง
โดยพบวาบานเรือนถูกปรับใหเหมาะสมตอการอยูอาศัย
โครงการที่ 4 อาชีพเสริมสําหรับผูสูงอายุติดสังคม ผูส งู อายุมกี ารสอนการประกอบอาชีพแบบงายๆ เชนการ
ปลูกพืชผักสวนครัว ไมยืนตน และจักสาน

3.3.1 หลังการรวมกิจกรรมการวางแผน การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การแลกเปลีย่ นเรียนรู ผูส งู อายุ
และภาคีเครือขายมีแนวทางในดําเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น โดยการทํางานรวมกัน 3 ภาคีหลัก ดังนี้
1. ดานผูสูงอายุ
1.1 ดานสุขภาพ ไดแก ดานรางกาย ออกกําลังกายทุกวันศุกร คัดกรองสุขภาพทุกคน
รับประทานอาหารที่มีประโยชนและครบ 5 หมู ดูแลรักษาความสะอาดของรางกายไดอยางถูกตอง ดานจิตใจ
สวดมนตไหวพระ ทําสมาธิทุกวันพระ ทําบุญเลี้ยงเพลพระทุกวันอาทิตยสัปดาหที่ 3 ของเดือน ทํากิจกรรม
ตามความถนัด เชน เจรียง สีซอ ในวันรับเบี้ยยังชีพ เยี่ยมบานผูสูงอายุดวยกัน (เพื่อนชวยเพื่อน)
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1.2 ดานสังคมและปญญา เกิดแกนนํา 20 คน แลกเปลี่ยนเรียนรูวันรับเบี้ยยังชีพ
จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุปละ 1 ครั้ง รดนํ้าดําหัว และเขารวมกิจกรรมของชมรม รับรูขอมูลขาวสารทุกเดือน
ใชภูมิปญญาที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน หมอเปา หมอตําแย ในการชวยชุมชนดูแลสุขภาพ
1.3 ดานเศรษฐกิจ กลุมอาชีพเพาะกลาไม/จักสาน แกนนํา 20 คน
1.4 ดานสิ่งแวดลอม ดูแลสภาพแวดลอมในบาน และนอกบาน หองนอน หองนํ้า
หองสวมเปนประจํา รวมพัฒนาหมูบานในวันสําคัญทางศาสนา กาวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. ผูใหบริการในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ไดแก ภาคีผูสูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานหรือผูนําชุมชน และเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สรุปไดดังนี้
2.1 ภาคีผูสูงอายุ พบวา ภาคีผูสูงอายุมีความรูความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงของ
ผูสูงอายุทั้งดานรางกายจิตใจและสังคม รวมกันทํากิจกรรมในครอบครัวและในชุมชน มีอาชีพเสริมสามารถ
หาเลี้ยงชีพได โดยไมเปนภาระใหลูกหลาน
2.2 อาสาสมัครสาธารณสุขและผูนําชุมชน พบวา มีการประชาสัมพันธเผยแพรความรู
ขาวสารดานสุขภาพจัดกิจกรรมดานสุขภาพใหแกผสู งู อายุ การตรวจคัดกรองสุขภาพใหแก ผูส งู อายุเดือนละ 1 ครัง้
การจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น เชน งานกอเจดียทราย รดนํ้าพระพุทธรูป มีการรองรําทําเพลง
เปนตน ทําใหผูสูงอายุไดเขารวมกิจกรรม รูสึกวาสังคมยังเห็นคุณคาความสําคัญของตนเอง
2.3 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล พบวา จัดบริการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน
รวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในหมูบ า นปละ 1 ครัง้ นอกจากนีย้ งั มีการติดตามเยีย่ มบานผูส งู อายุคนละ 1 ครัง้ /ป
รวมกิจกรรมสําคัญทางศาสนาตามความเหมาะสม ติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ
3. ผูใหการสนับสนุนในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ คือ องคการบริหารสวนตําบล พบวา
องคการบริหารสวนตําบลมีการออกมาจายเบีย้ ยังชีพผูส งู อายุทหี่ มูบ า นทุกเดือน มีการจัดงานวันผูส งู อายุทอี่ งคการ
บริหารสวนตําบลทาสวางทุกป และมีการมอบรางวัลใหแกผูสูงอายุสุขภาพดีทุกหมูบาน รวมกิจกรรมสําคัญทาง
ศาสนา มอบของขวัญใหผสู งู อายุทกุ คนในตําบล สนับสนุนงบประมาณใหแกชมรมผูส งู อายุไดดาํ เนินงานในหมูบ า น
ทั้งตําบล รวมทั้งฝายพัฒนาชุมชนองคการบริหารสวนตําบลทาสวางไดออกเยี่ยมบานผูสูงอายุ รวมกับเจาหนาที่
สาธารณสุข เพื่อใหทราบสถานการณและปญหาเพื่อรวมแกไขและสนับสนุนงบประมาณตางๆ
3.4 ขั้นสะท้อนผล (Reflection) สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน โดยมีเป้าหมาย
เพือ่ พัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพผูส งู อายุตดิ สังคมโดยชุมชน พบวา ในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพผูส งู อายุ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆในชุมชน ไดแก การรวมกลุมกัน รวมคิด รวมทํากิจกรรมที่เปนรูปธรรมชัดเจน
มากขึน้ เกิดแนวทางในการปฏิบตั ริ ว มกัน ทําใหแตละคนรับรูบ ทบาทหนาทีข่ องตนเอง สามารถทบทวนและแกไข
ปญหารวมกับภาคีเครือขาย 3 สวน นําไปสูการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน คือ ผูสูงอายุ สามารถดูแล
ตนเองไดในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ การออกกําลังกายการตรวจสุขภาพ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน
การรูจักปองกันโรคและอนามัยสิ่งแวดลอม ผูใหบริการ ในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ คอยชวยดูแลเอาใจใส
อาสาสมัครสาธารณสุขหรือผูน าํ ชุมชน มีสว นชวยจัดกิจกรรมตางๆดานสุขภาพ โดยมีการประชาสัมพันธ ขาวสาร
ความรู การจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น ชวยตรวจคัดกรองสุขภาพ รวมทั้งการประสานงานและ
การขอสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอืน่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใหขอ มูลขาวสารดานสุขภาพการ
ตรวจสุขภาพประจําป การติดตามเยีย่ มบานอยางตอเนือ่ ง และในสวนของผูใ หการสนับสนุนในการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุมีการจายเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุและการสนับสนุนงบประมาณตางๆ
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4. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ และความพึงพอใจของผูสูงอายุ
4.1 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพกลุม ผูส งู อายุตดิ สังคมกอนการพัฒนาระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
โดยรวมมีระดับพฤติกรรมอยูใ นระดับปานกลาง ( = 2.16, SD.= 0.348) เมือ่ จําแนกรายขอ พบวาดานรางกาย,
ดานจิตใจ, ดานสัมพันธภาพทางสังคม และดานสิง่ แวดลอมมีระดับพฤติกรรมอยูใ นระดับปานกลาง ( = 2.16,
2.23, 2.06, 2.22) ตามลําดับ หลังการพัฒนาระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยรวมมีระดับพฤติกรรม
อยูในระดับดี ( = 2.63, SD.= 0.299) เมื่อจําแนกรายขอ พบวา ดานรางกาย, ดานจิตใจ, ดานสัมพันธภาพ
ทางสังคม, และดานสิ่งแวดลอมมีระดับพฤติกรรมอยูในระดับดี ( = 2.59, 2.68, 2.62, 2.62) ตามลําดับ
4.2 ระดับความพึงพอใจตอการพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุติดสังคมโดยชุมชน
บานอังกัญ โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก รอยละ 87.9 ( = 2.54, SD. = 0.208)
5. ปจจัยแหงความสําเร็จที่มีผลตอการพัฒนา
ปจจัยแหงความสําเร็จดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ จะมีประสิทธิภาพและยั่งยืนไดนั้น จะตอง
ประกอบดวย ภาคีหลัก 3 ภาคี คือ 1) แกนนําผูสูงอายุ ตองมีความรูความเขาใจในกิจกรรมผูสูงอายุและ
รวมมือปฏิบัติอยางจริงจัง 2) ภาคีผูใหบริการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพและอาสาสมัครสาธารณสุข ผูนํา
หมูบาน สนับสนุนสงเสริมการบริหารจัดการใหสามารถเขาถึงบริการไดสะดวก ที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน
สังคม วัฒนธรรม มีสิ่งแวดลอมที่เอื้ออาทร ปลอดภัย อํานวยความสะดวก และอยูในชุมชนที่พึ่งตนเองได และ
3) ภาคีผูใหการสนับสนุน คือองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ใหการ
สนับสนุนงบประมาณอยางจริงจังและตอเนื่อง

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษา พบวา ผูวิจัยใชกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (Appreciation Influence Control :
AIC) รวมกับแนวคิดของ Stephen Kemmis และ McTaggart(7) ประกอบไปดวย ขั้นวางแผน, ขั้นปฏิบัติการ,
ขั้นสังเกตการณ และขั้นการสะทอนผล เขามาเปนกระบวนการหลักในการพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ คือ การสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวน โดยนําแนวคิดและศักยภาพของแตละคน
ที่ มี อ ยู ม ากํ า หนดวิ ธี ก ารที่ จ ะนํ า ไปสูเป า หมาย ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ซึ่ ง มี ก ารกํ า หนดข อ ตกลงร ว มกั น และ
ปฏิบัติกิจกรรมอยางตอเนื่อง มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบและดําเนินการรวมกัน สอดคลองกับจันทิรา
เพียรรอดวงษ(9) ไดศึกษาการพัฒนาการจัดการสุขภาพผูสูงอายุ ตําบลคันธารราษฎร อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม พบวา การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานจัดการสุขภาพผูสูงอายุ โดยใชกระบวนการวางแผนแบบมี
สวนรวม AIC และดําเนินกิจกรรมกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ PAOR สงผลใหแกนนําผูสูงอายุมีการพัฒนา
กระบวนการดูแลผูสูงอายุในชุมชนใหดีขึ้น ผลการศึกษารูปแบบการสงเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุติดสังคม
โดยชุมชนบานอังกัญ ตําบลทาสวาง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร พบวา เกิดผลลัพธ 2 ลักษณะ คือ 1) ผลลัพธ
ดานกระบวนการ ไดแก กระบวนการในการพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุติดสังคมโดยชุมชน
บานอังกัญมี 6 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาบริบทพื้นที่ สภาพปญหาการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
2) วิเคราะหปญ
 หาและวางแผนแกไขปญหารวมกัน 3) กําหนดแผนงาน/โครงการ 4) ปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั กิ าร
5) ติดตาม สนับสนุนและใหคําปรึกษา และ 6) ถอดบทเรียนสรุปผลการดําเนินงานและใหขอเสนอแนะสูการ
พัฒนา นําสูก ารจัดกิจกรรมทีส่ าํ คัญ 4 โครงการ 1) การสงเสริมสุขภาพกลุม ผูส งู อายุตดิ สังคม 2) ถายทอดความรู
สูชุมชนดานการดูแลสุขภาพกลุมผูสูงอายุติดสังคม 3) สรางขวัญและกําลังใจใหกับกลุมผูสูงอายุติดสังคม
4) สงเสริมอาชีพสําหรับกลุม ผูส งู อายุตดิ สังคม สอดคลองกับการศึกษาของ บัวพา บัวระภา(10) พบวา กระบวนการ
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ดําเนินงานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยชุมชน ประกอบดวย 7 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาบริบทพื้นที่ สภาพ
การดําเนินงานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 2) วิเคราะหปญหาและสังเคราะหรูปแบบ 3) ทําแผนปฏิบัติการ
4) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 5) นิเทศ สอบถามผลการดําเนินงานโครงการ 6) ประเมินคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
และ 7) ประชุมกลุม ยอยแลกเปลีย่ นประสบการณ สรุปและขอเสนอแนะ เกิดรูปแบบการสงเสริมสุขภาพผูส งู อายุ
โดยชุมชน 8 กิจกรรม คือ 1) การสรางเครือขายและคณะทํางาน 2) การสงเสริมการออกกําลังกาย 3) การให
ขอมูลขาวสาร/การประชาสัมพันธโครงการ 4) การสงเสริมและพัฒนาดานจิตใจ 5) การสงเสริมอาชีพและรายได
6) การใหความรูและตรวจคัดกรองสุขภาพในวันจายเบี้ยยังชีพ 7) การติดตอประสานงานของเครือขาย และ
8) การจัดทําขอตกลงรวมกันในการดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
2) ผลลัพธที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพและความพึงพอใจของผูสูงอายุ คือ ผูสูงอายุรวมกันดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่อง ชวยกันดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน ทําใหมีพฤติกรรมดีขึ้นกวากอนการพัฒนารูปแบบ
แบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม ซึ่งผลจากการสัมภาษณ
พฤติกรรมสุขภาพ พบวา โดยรวมผูสูงอายุมีพฤติกรรมที่ไดหลังจากการดําเนินกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
อยูในระดับดี ( = 2.63, SD. = 0.299) ทั้งนี้อาจเปนเพราะการใหความรูแกผูสูงอายุ เกิดการดําเนินการ
และแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางตอเนื่องโดยมีเจาหนาที่สาธารณสุขและทีมภาคีเครือขายออกติดตามเยี่ยมบาน
ตรวจสุขภาพอยางสมํา่ เสมอ มีการพบปะพูดคุยสาธิตการรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน ทําใหผสู งู อายุเขาใจและ
นําไปปฏิบตั อิ ยางถูกตองและเหมาะสม ดานความพึงพอใจของผูส งู อายุหลังการพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพ
กลุม ผูส งู อายุตดิ สังคมโดยชุมชนบานอังกัญ โดยรวมอยูใ นระดับดี ( = 2.54, SD. = 0.208) ทัง้ นี้ อาจเปนเพราะ
ผูสูงอายุไดรับประโยชนโดยตรงจากการดําเนินโครงการ และไดรับการตอบสนองความตองการที่ตรงกับสิ่งที่
ตองการอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กานตระวี กอบสุข(11) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหา
รูปแบบการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยการมีสวนรวมของชุมชน บานโคกบรรเลง ตําบลบุษี อําเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร พบวา ปญหาการสงเสริมสุขภาพ จากการที่ผูสูงอายุขาดความรูในการดูแลตนเอง ไมมีแนวทาง
ในการสงเสริมสุขภาพผูส งู อายุทชี่ ดั เจน และการจัดบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไมสอดคลอง
กับความตองการของชุมชน ดังนั้น รูปแบบในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ พบวา ตองมีการบูรณาการรวมกัน
ระหวางผูสูงอายุ ผูดูแลผูสูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข ผูนําชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล องคการ
บริหารสวนตําบล และชุมชน โดยใชกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (AIC) ในการดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพผูส งู อายุ ทําใหผสู งู อายุมกี ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพทีถ่ กู ตอง โดยมีการออกกําลังกาย
การตรวจสุขภาพ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน การเขาวัดทําบุญ ฟงธรรม คนในครอบครัวและชุมชน
มีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุ มีการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน มีการรับรูขาวสาร
ดานสุขภาพ และเขารวมกิจกรรมในชุมชน หลังดําเนินการวิจยั พบวา ระดับพฤติกรรมสุขภาพและระดับคุณภาพชีวติ
ของผูสูงอายุดีขึ้นกวากอนดําเนินการวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในสวนของปจจัยแหงความสําเร็จ คือภาคีหลัก 3 ภาคี ไดแก แกนนําผูสูงอายุ มีความรูความเขาใจ
ในกิจกรรมผูสูงอายุและรวมมือปฏิบัติอยางจริงจัง ภาคีผูใหบริการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพและอาสาสมัคร
สาธารณสุข ผูนําหมูบาน สนับสนุนสงเสริมการบริหารจัดการใหสามารถเขาถึงบริการไดสะดวก ที่สอดคลองกับ
บริบทของชุมชน สังคม วัฒนธรรม มีสิ่งแวดลอมที่เอื้ออาทร ปลอดภัย อํานวยความสะดวก และอยูในชุมชน
ที่พึ่งตนเองได ภาคีผูใหการสนับสนุน คือองคการบริหารสวนตําบล ใหการสนับสนุนงบประมาณอยางจริงจัง
และตอเนื่องสอดคลองกับการศึกษาของ พิชญามลชุ เดชศิร(12) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุโดยชุมชนเปนฐาน ตําบลวังแสง อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม พบวา การจัดบริการดานสุขภาวะ
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ของผูสูงอายุนอกจากครอบครัวแลวยังมีหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่ เรียกวา ภาคีหลัก 3 ภาคี คือ 1) ภาคี
ชุมชน/ทองถิ่น 2) ภาคีบริการสุขภาพ และ 3) ภาคีบริการสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน ระบบบริการสุขภาพที่
เนนผูสูงอายุและครอบครัวเปนศูนยกลาง มีบริการที่ครอบคลุมผูสูงอายุทุกกลุม มีการบริหารจัดการใหสามารถ
เขาถึงบริการสุขภาพ ถือเปนการพัฒนานวัตกรรมการดูแลผูสูงอายุที่สอดคลองกับบริบทชุมชน ความเปนอยู
สังคมและวัฒนธรรม

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาการสงเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุติดสังคมโดยใชกระบวนการวางแผนอยางมีสวนรวม
หนวยงานที่เกี่ยวของประกอบดวยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตอง
กําหนดนโยบายสงเสริม สนับสนุน จัดเวทีใหผูสูงอายุไดแสดงออก เพื่อเปนการฝกสติปญญา การปรับตัวใหเขา
กับสภาพแวดลอมปจจุบัน เปนการเพิ่มศักดิ์ศรีใหเทาเทียมกับวัยอื่นๆ กระทรวงมหาดไทย ควรมีการจัดสรร
งบประมาณในการสรางอาชีพแกผสู งู อายุกลุม ติดสังคมมากขึน้ เนือ่ งจากผูส งู อายุมแี นวโนมจํานวนมากขึน้ ในสังคม
ซึง่ หากไมมกี ารจัดสรรงบประมาณเพือ่ ดูแลและสงเสริมสุขภาพผูส งู อายุอยางจริงจัง อาจทําใหเกิดโรคเรือ้ รังเพิม่ ขึน้
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุตํ่า ซึ่งจะสงผลกระทบตอดานเศรษฐกิจ และดานการสาธารณสุขอยางมหาศาลควรนํา
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวมไปใชในการดําเนินการแกไขปญหาสุขภาพของกลุม คนในชุมชนหรือ
 หาดานสุขภาพโดยเฉพาะผูท มี่ ขี อ จํากัดในการเขาถึงบริการดานสาธารณสุขและดานคุณภาพชีวติ
กลุม อืน่ ๆ ทีม่ ปี ญ
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บทคัดยอ
การศึกษาความชุกของพยาธิใบไมตับชนิด Opisthorchis viverrini หนอนพยาธิลําไส โดยการตรวจ
วินิจฉัยดวยวิธี Modified Kato-Katz และวิธี Mini Parasep® SF ในพื้นที่เสี่ยงของเขตสุขภาพที่ 9 ป พ.ศ. 2559
มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความชุกพยาธิใบไมตับและหนอนพยาธิลําไสอื่นๆ จากการตรวจ 2 วิธี และ
เพื่อหาความรุนแรงของการติดพยาธิใบไมตับและพยาธิลําไสอื่นๆ ในเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร ประชากร
ที่ศึกษา คือ ประชากรในหมูบานจากตําบลของอําเภอเสี่ยงในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร และชัยภูมิ
ที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ไดขนาดกลุมตัวอยาง 905 รายตอแหง รวมทั้งหมด 10,860 ราย จากการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน (Multistage cluster sampling) ตรวจหาไขพยาธิจากอุจจาระดวยวิธี Modified Kato-Katz และ
วิธี Mini Parasep® SF ผลการวิจยั พบวา ความชุกของการติดพยาธิใบไมตบั ภาพรวมจากวิธี Modified Kato-Katz
พบรอยละ 16.3 วิธี Mini Parasep® SF พบรอยละ 6.4 โดยจังหวัดบุรีรัมยพบการติดพยาธิใบไมตับสูงกวา
รอยละ 10 ทั้ง 2 วิธี ทั้งในภาพรวมจังหวัดและระดับพื้นที่ จังหวัดสุรินทรและนครราชสีมามีการติดพยาธิตํ่าสุด
ทั้ง 2 วิธี สวนความรุนแรงของการติดพยาธิใบไมตับพบสูงสุดในจังหวัดนครราชสีมา พบจํานวนไขพยาธิ
โดยเฉลี่ย 307.6 ใบตออุจจาระ 1 กรัม และจังหวัดบุรีรัมย 2 พื้นที่ คือ 66.4 และ 18.4 ใบตออุจจาระ 1 กรัม
วิธี Modified Kato-Katz สามารถตรวจพบความชุกของการติดพยาธิใบไมลําไสขนาดกลาง พยาธิปากขอ พยาธิ
ตัวตืด และพยาธิแสมา สวนวิธี Mini Parasep® SF สามารถตรวจพบพยาธิสตรองจิลอยด พยาธิใบไมลาํ ไสขนาดเล็ก
และพยาธิไสเดือนมากกวาวิธี Modified Kato-Katz สรุปผลการศึกษา จังหวัดบุรรี มั ยมคี วามชุกของพยาธิใบไมตบั
และพยาธิใบไมลําไสขนาดเล็ก พยาธิสตรองจิลอยดสูงทั้งในระดับจังหวัดและในพื้นที่ดวยวิธีการตรวจทั้ง 2 วิธี
และยังพบวา มีความรุนแรงของการติดพยาธิใบไมตับสูงถึง 2 พื้นที่จาก 12 พื้นที่ จึงถือไดวาเปนจังหวัดที่มี
ปญหาทัง้ ความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไมตบั และหนอนพยาธิลาํ ไสชนิดอืน่ ๆ ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งทีท่ าํ การศึกษา
ดังนัน้ หนวยบริการระดับปฐมภูมิ ยังคงมีความจําเปนทีจ่ ะตองใชวธิ ี Modified Kato-Katz ในการดําเนินงานควบคุม
ปองกัน และรักษาพยาธิใบไมตับ สวนพื้นที่ที่มีความพรอมสามารถเพิ่มเติมการตรวจดวยวิธีหลอดตรวจเขมขน
Mini Parasep® SF
คําสําคัญ: ความชุกพยาธิใบไมตับ, Opisthorchis viverrini, หนอนพยาธิลําไส, ความรุนแรงของการติดพยาธิ,
วิธี Modified Kato-Katz, วิธี Mini Parasep® SF

Abstract
The study of the prevalence of liver f luke and intestinal worms using modif ied Kato-Katz
and Mini Parasep® SF in risk Regional Health 9 in 2016. The aim of this study to compare the
prevalence between liver fluke and the other intestinal worms by 2 methods to analysis and determine
the severity of infection by liver f luke and the other intestinal worms in risk Regional Health 9,
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Nakhon Chai Bu Rin. The study population of this study were peoples from Nakhon Ratchasima,
Buriram, Surin and Chaiyaphum province. The criteria of subjects were people age more than 15 years old.
The sample size of this study were 905 persons for each area, the total number of study subjects were
10,860 persons form multistage cluster sampling technique. And were used Modified Kato-Katz
and Mini Parasep® SF method to examine. The results, overall prevalence of liver f luke infection
from Modified Kato-Katz found 16.3% and Mini Parasep® SF found 6.4%. The prevalence of liver
fluke infection of Buriram province was high more than 10% from both methods. The overall results
of Nakhon Ratchasima and Surin province were lowest prevalence for both methods. For the severity
of liver fluke infection was highest in Nakhon Ratchasima province with average stool egg count was
307.9 eggs per gram. While the average stool eggs count in 2 local areas of Buriram province were
66.4 and 18.4 eggs per gram respectively. The Modif ied Kato-Katz method could better to determine
the Echinostoma spp. egg, Hookworm egg, Taenia spp. egg and Trichuris trichiura egg. Mini Parasep® SF
method good for Strongyloides stercoralis (filariform), minute intestinal flukes (MIF) egg and Ascaris
lumbricoides (larva) detection. In conclusion, the prevalence of liver fluke at Buriram province was high
in overall and local area from both method and also found that the severity of parasites infection high
in 2 areas from 12 areas. This study show Buriram province the properly to study on the prevalence
and severity of liver fluke and other intestinal worms infection. Their suggestion was the primary care used
Modified Kato-Katz to control, prevent and treat liver f luke infection but available areas can use Modified
Kato-Katz and Mini Parasep® SF method.
Keywords : Prevalence of liver fluke, Opisthorchis viverrini, intestinal worms, severity of infection,
modified Kato-Katz, Mini Parasep® SF

บทนํา
โรคพยาธิใบไมตับในประเทศไทยเกิดจากการติดหนอนพยาธิ Opisthorchis viverrini ซึ่งองคการ
อนามัยโลกจัดใหอยูใ นบัญชีโรคของคนยากจนทีถ่ กู ละเลย และสํานักงานระหวางประเทศเพือ่ งานวิจยั ดานมะเร็ง
หรือ The International Agency for Research on Cancer (IARC) จัดใหพยาธิใบไมตบั เปนสารกอมะเร็งชีวภาพ
กลุม ที่ 1 ทีก่ อ ใหเกิดโรคมะเร็งทอนํา้ ดีเมือ่ ป พ.ศ. 2552(1) จากสถิตปิ ระเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีความชุกของมะเร็งทอนํ้าดีมากกวา 9 ลานคนซึ่งสูงที่สุดในโลก(2) โดยเกือบทั้งหมดมีหรือเคยมีการติดพยาธิ
ใบไมตบั ชนิด Opisthorchis viverrini ประกอบกับความชุกของพยาธิใบไมตบั ในประเทศไทยตัง้ แตป พ.ศ. 2524
เปนตนมา ยังมากกวารอยละ 10 และพบสูงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอยละ 34.6, 24.0 และรอยละ 15.7
ในป พ.ศ. 2524, 2534, 2544 ตามลําดับ(3) หลังจากนั้นเปนตนมาการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคพยาธิ
ใบไมตับและโรคพยาธิอื่นๆ ขาดการติดตามและเรงรัดใหมีการดําเนินงานมาจนกระทั่งป พ.ศ. 2556 ไดมีวาระ
คนอีสานกําจัดพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีขึ้น โดยใหดําเนินกิจกรรมฟนฟูการปองกันควบคุมโรคพยาธิ
ใบไมตบั การรณรงคการไมกนิ ปลาดิบ การอบรมฟน ฟูพนักงานจุลทัศนากร การปองกันควบคุมโรคพยาธิใบไมตบั
อยางตอเนื่อง เนนใหมีการตรวจคัดกรองพยาธิใบไมตับดวยวิธี Kato’s thick smear เปนกิจกรรมหลักสําคัญ
จากรายงานผลการสํารวจการติดหนอนพยาธิลําไสในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ยังพบความชุกของการ
ติดพยาธิใบไมตับ รอยละ 13.4 และรอยละ 11.8 ในป พ.ศ. 2556, 2557 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาความชุก
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ในระดับหมูบานพบวามีความชุกรอยละ 12.8 ถึง 36.7 ทั้ง 4 จังหวัด(4) ซึ่งจะเห็นวาความชุกของการติดพยาธิ
ใบไมตบั ยังคงสูงอยูอ ยางตอเนือ่ งในพืน้ ที่ ซึง่ วิธกี ารตรวจวินจิ ฉัยทีก่ รมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กําหนด
ใหใชเปนวิธใี นการดําเนินงานควบคุมโรคหนอนพยาธิระดับพืน้ ที่ คือ วิธกี ารทางปรสิตวิทยาเพือ่ ตรวจหาไขพยาธิ
ในอุจจาระดวยวิธี Modified Kato-Katz ภายใตกลองจุลทรรศนเปนวิธที สี่ ะดวก งาย แตมคี วามจําเพาะตํา่ ผูต รวจ
วินิจฉัยตองมีทักษะและความเชี่ยวชาญ(5) เพื่อใหเกิดความมั่นใจและยืนยันวาในเขตสุขภาพที่ 9 ยังคงพบ
ความชุกของพยาธิใบไมตบั สูงและเปนปญหาสาธารณสุขในชุมชน จึงไดมกี ารนําวิธตี รวจอืน่ ๆ ทีถ่ กู พัฒนาขึน้ ใหม
เขามาชวยในการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยการติดพยาธิใบไมตับในภาคสนามและขนาดของประชาชนกลุมเสี่ยง
ที่มีจํานวนมากในชุมชน วิธีใหมที่นิยมนํามาประยุกตใชอีกวิธี คือ หลอดตรวจเขมขน Mini Parasep® SolventFree (SF) เปนเทคนิคใหมในการตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตในลําไสซึ่งถูกใชตรวจอุจจาระในหลายประเทศทั่วโลก
ในป พ.ศ.2559 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ไดดําเนินการสํารวจความชุกของ
การติดพยาธิใบไมตบั เขตนครชัยบุรนิ ทร โดยการตรวจหาไขพยาธิใบไมตบั และพยาธิลาํ ไสอนื่ ๆ ขึน้ ดวยวิธกี ารตรวจ
2 วิธีที่แตกตางกัน คือ วิธี Modified Kato-Katz และวิธี Mini Parasep® SF เพื่อเปรียบเทียบความชุกและ
ความรุนแรงของการติดพยาธิใบไมตบั หนอนพยาธิลาํ ไสอนื่ ๆ นําสูก ารเลือกใชวธิ กี ารตรวจหาความชุกทีง่ า ย สะดวก
และเหมาะสมในการปองกันควบคุมโรคตามบริบทของพื้นที่ตอไป
วัตถุประสงค
1. เพือ่ เปรียบเทียบความชุกของการติดพยาธิใบไมตบั และหนอนพยาธิลาํ ไสอนื่ ๆ จากการตรวจวินจิ ฉัย
2 วิธี ในเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร
2. เพือ่ หาความรุนแรงของการติดพยาธิใบไมตบั และหนอนพยาธิลาํ ไสอนื่ ๆ ในเขตสุขภาพที่ 9 นครชัย
บุรินทร

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ดําเนินการรวมกับโครงการแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและ
มะเร็งทอนํ้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Cholangiocarcinoma Screening and Care Program: CASCAP)
เก็บรวบรวมขอมูลตัวอยางอุจจาระในประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ในพื้นที่เสี่ยงเขตสุขภาพที่ 9 จํานวน 12 แหง
ขนาดตัวอยางกําหนดแหงละ 905 ราย รวมจํานวน 10,860 ราย ซึง่ ขนาดตัวอยางทีก่ าํ หนดมากกวาขนาดตัวอยาง
ทีค่ าํ นวณได โดยใชความชุกของพยาธิใบไมตบั ทีต่ รวจพบสูงสุดระดับหมูบ า น รอยละ 36.7(4) ความคลาดเคลือ่ น
0.05 และใชผลกระทบจากการสุมตัวอยางแบบกลุม (design effect; e = 2) ไดขนาดตัวอยาง 714 รายตอแหง
รวมเปนขนาดตัวอยางทั้งสิ้น 8,568 ราย โดยใชสูตรที่แสดง ดังนี้

จากขนาดตัวอยางทีก่ าํ หนดโดยโครงการ CASCAP ซึง่ มากกวาขนาดตัวอยางทีค่ าํ นวณได จึงเก็บรวบรวม
ตัวอยางตามโครงการ CASCAP
การเลือกตัวอยางสําหรับการตรวจดวยวิธี Modif ied Kato-Katz ใชจํานวนตัวอยางรอยละ 20 ของ
ขนาดตัวอยางทั้งหมดในแตละพื้นที่ ไดขนาดตัวอยาง 182 รายตอพื้นที่
การเลือกตัวอยางสําหรับการตรวจดวยวิธี Mini Parasep® SF ใชตัวอยางทั้งหมด ยกเวนในพื้นที่
ที่ไมสามารถตรวจดวยวิธี Mini Parasep® SF ไดครบ ใหตรวจดวยวิธี Modif ied Kato-Katz จนครบ 905 ราย
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ตามแนวทางมาตรฐานการดําเนินงานโครงการแผนภูมิความชุกและระบาดวิทยาของโรคพยาธิใบไมตับใน
27 จังหวัดของประเทศไทยการประยุกตใหการตรวจวินิจฉัยวิธีใหมในการกําจัดพยาธิในชุมชนตนแบบ
การเลือกขนาดตัวอยาง
สุมเลือกขนาดตัวอยาง แบบกลุมหลายขั้นตอน (multistage cluster sampling) สุมเลือกหมูบานจาก
ตําบลของอําเภอเสี่ยงในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร และชัยภูมิ
ขั้นที่ 1 กําหนดอําเภอเสี่ยงในจังหวัด
ขั้นที่ 2 สุมเลือกตําบลเสี่ยง
ขั้นที่ 3 สุมเลือกหมูบานในตําบลเสี่ยง
ขั้นที่ 4 เก็บรวบรวมขอมูลในหมูบานที่สุมไดจากประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปทุกราย
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยประสานพื้นที่ในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบลและหมูบานที่เปนพื้นที่เปาหมายที่สุมได เพื่อลงเตรียม
ชุมชนในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยลงเตรียมชุมชนเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล โดยการทําประชาคมชี้แจงโครงการวิธีการเก็บขอมูล และ
แจกตลับเพื่อเก็บรวบรวมตัวอยางอุจจาระของประชาชนและนัดหมายวันเก็บรวบรวมตัวอยางอุจจาระเพื่อ
นํามาตรวจหาการติดพยาธิ กรณีเก็บรวบรวมตัวอยางอุจจาระไมครบ ใหนัดหมายการเก็บอีกจํานวน 3-4 ครั้ง
จนครบจํานวนตัวอยางที่กําหนด
วิธีการตรวจและเครื่องมือในการตรวจ
ใชเทคนิคทางปรสิตวิทยาในการตรวจหาการติดพยาธิใบไมตบั และหนอนพยาธิอนื่ ๆ จากอุจจาระ 2 วิธี
โดยพนักงานที่ผานการอบรมและมีความเชี่ยวชาญของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา จํานวน
11 คน ดวยวิธี Modif ied Kato-Katz จํานวน 4 คน และวิธี Mini Parasep® SF จํานวน 7 คน
1. วิธี Modif ied Kato-Katz มีขั้นตอนการตรวจ ดังนี(6)
้
1) วางกระดาษซับ หรือกระดาษหนังสือพิมพลงบนโตะ แลววางกระดาษแข็งที่เจาะรูบนกระจกสไลด
แลวใชไมจิ้มฟนตักอุจจาระประมาณเทาปลายนิ้วกอยวางลงบนกระดาษซับเพื่อใหดูดนํ้าออกบาง
2) วางตะแกรงลวดลงบนอุจจาระ ใชไมจิ้มฟนกดลงบนตะแกรงลวด ใหอุจจาระกรองลอดผานตะแกรง
ขึ้นมา (ถาไมจิ้มฟนปลายแหลมควรตัดปลายแหลมออก)
3) ใชไมจิ้มฟนครูดอุจจาระสวนที่ลอดผานตะแกรงลวดออกมาใสในรูของกระดาษแข็งซึ่งวางอยูบน
กระจกสไลดจนเต็มรูพอดี (ใชไมจิ้มฟนปาดใหเสมอ)
4) ยกแผนกระดาษแข็งขึ้นตรงๆ อุจจาระจะติดอยูบนแผนสไลด และใชแผนกระดาษแกวที่แชอยูใน
นํ้ายากลีเซอรีน-มาลาไคทกรีน ปดลงบนอุจจาระ
5) กลับแผนกระจกสไลด วางดานที่มีกระดาษแกวทับลงบนกระดาษซับ เพื่อใหอุจจาระแผกระจาย
ออกไปและใหบางพอเหมาะที่จะตรวจไดตลอด
6) ตั้งทิ้งไวประมาณ 20-30 นาที แลวตรวจนับไขพยาธิแตละชนิดทั้งหมดในสไลด
การคํานวณหาจํานวนไขพยาธิในอุจจาระ 1 กรัม (Egg per Gram of feces หรือ E.P.G.) โดยคูณ
จํานวนไขที่นับไดดวย 23 และการแปลผลจํานวนไขพยาธิตออุจจาระ 1 กรัม กับระดับความรุนแรงของการ
ติดโรคหนอนพยาธิ ดังนี้
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จํานวนไขพยาธิใบไมตับ
ตออุจจาระ 1 กรัม (E.P.G.) (ฟอง)
นอยกวา 1,000
1,000 – 9,999
10,000 – 29,000
มากกวา 29,999

ระดับความรุนแรง
ตํ่า
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

2. วิธี Mini Parasep® SF มีการกําหนดขั้นตอนการตรวจหาไข และตัวออนพยาธิ ดังนี(6)
้
1) ดําเนินการหาปริมาตรตะกอนอุจจาระทั้งหมด (total drop) โดยใช dropper ดูดตะกอนขึ้นมา
ทั้งหมดแลวนับจํานวน หยดทั้งหมด แลวลงผลจํานวนหยดทั้งหมดในแบบฟอรมการลงขอมูล
2) เขยาตะกอนใหเขากัน ดูดตะกอนขึ้นมาแลวหยดลงในแผนสไลด จํานวน 2 หยด
3) ยอมสีไขและตัวออนพยาธิดวย 1% Iodine โดยหยด 1% Iodine ลงในตะกอนอุจจาระที่อยูบน
สไลดอยางละ 1 หยด
4) ปดทับตะกอนอุจจาระดวย cover glass ขนาด 22x22 มิลลิเมตร โดยเอียงทํามุม 45o แลว
คอยๆ วาง Cover glass ลงจนปดสนิท สไลดที่ดีไมควรบางหรือหนาเกินไป โดยเมื่อนําไปวางบนหนังสือ
สามารถมองเห็นตัวอักษรได และไมควรมีฟองอากาศ
5) จัดขอบของ cover glass ใหขนานกับขอบสไลดแลวนําไปตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน ใช objective
lens ขนาด 10X และ 40X ตามลําดับ หามใช objective lens 100X โดยเด็ดขาด
6) เลื่อนดูทีละ microscopic field อยางตอเนื่องเปนระเบียบ โดยเริ่มตนที่มุมใดมุมหนึ่งกอน แลวเลื่อน
ไปตามแนวนอน หรือแนวดิ่งแลวแตความถนัด
7) ในการนับจํานวนไขและตัวออนพยาธิใหนับทุกชนิดของพยาธิ และกรอกขอมูลลงในแบบฟอรม
การลงขอมูล ใหตรงกับรายชื่อและรหัส PID
8) เมื่อตรวจเสร็จแลว ใหนํา slide และ cover glass ไปทิ้งในภาชนะใหถูกตอง และ dropper
ใชแลวทิ้ง ไมสามารถใชซํ้ากับรายอื่น

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลแบงเปน 2 สวนคือ 1) ใชสถิตเิ ชิงพรรณนา จํานวน รอยละ สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ
โดยเฉพาะอัตราการติดพยาธิใบไมตับ คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาตํ่าสุดและคาสูงสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ และ 2) เปรียบเทียบความแตกตางของความชุกจากการตรวจหาการติดพยาธิจาก
การตรวจ 2 วิธี ดวยสถิติ Z-test กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05

ผลการศึกษา
จากจํานวนตัวอยางอุจจาระที่กําหนดทั้งสิ้น 10,860 ราย สามารถเก็บตัวอยางได 10,829 ราย คิดเปน
รอยละ 99.7 พื้นที่ดําเนินการ 12 พื้นที่ กระจายในจังหวัดนครราชสีมา 3 แหง จังหวัดบุรีรัมย 4 แหง จังหวัด
ชัยภูมิ 2 แหง และจังหวัดสุรินทร 3 แหง จากตารางที่ 1 พบภาพรวมความชุกของการติดพยาธิใบไมตับของ
เขตสุขภาพที่ 9 รอยละ 16.3 จากการตรวจอุจจาระดวยวิธี Modified Kato-Katz 2,361 ราย และรอยละ 6.4
จากการตรวจดวยวิธี Mini Parasep® SF 10,829 ราย
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ความชุกของการติดพยาธิใบไมตับโดยการตรวจดวยวิธี Modified Kato-Katz จังหวัดบุรีรัมยพบความ
ชุกสูงที่สุด คือ รอยละ 26.8 รองลงมา คือ จังหวัดชัยภูมิ สุรินทรและนครราชสีมา พบความชุกรอยละ 12.9,
11.7 และรอยละ 10.8 ตามลําดับ เมื่อจําแนกรายพื้นที่พบวาความชุกสูงกวารอยละ 20 พบจํานวน 4 แหง
คือ จังหวัดบุรีรัมย 3 แหง ไดแก ตําบลสระแก อําเภอสตึก รอยละ 41.2, ตําบลถาวร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
รอยละ 29.1, ตําบลบึงเจริญ อําเภอบานกรวด รอยละ 26.9 และจังหวัดสุรินทร 1 แหง คือ ตําบลลุมระวี
อําเภอจอมพระ รอยละ 21.0 และพบความชุกตํ่ากวารอยละ 10 จํานวน 5 แหง ในจังหวัดสุรินทร 2 แหง
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมาและบุรีรัมยจังหวัดละ 1 แหง
ความชุกของการติดพยาธิใบไมตับโดยการตรวจดวยวิธี Mini Parasep® SF จังหวัดบุรีรัมยพบความชุก
สูงที่สุด คือ รอยละ 11.3 และพบสูงกวารอยละ 10 จํานวน 3 แหง จาก 4 แหง คือ ตําบลสะแก อําเภอสตึก
รอยละ 15.0, ตําบลบึงเจริญ อําเภอบานกรวด รอยละ 12.0, ตําบลถาวร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ รอยละ 15.2
รองลงมา คือ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมาและสุรินทร พบรอยละ 5.7, 4.0 และรอยละ 2.7 ตามลําดับ ในระดับ
พื้นที่พบความชุกสูงกวารอยละ 5 จํานวน 2 แหง คือ ตําบลบานแกง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และตําบล
รุมระวี อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร สวนอีก 7 แหง มีความชุกตํ่ากวารอยละ 5 ในจังหวัดนครราชสีมา
3 แหง, บุรีรัมย 1 แหง, ชัยภูมิ 1 แหง และสุรินทร 2 แหง
เมื่อทดสอบความแตกตางของความชุกการติดพยาธิใบไมตับจากการตรวจทั้ง 2 วิธี พบวามีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ ในภาพรวมการตรวจดวยวิธี Modif ied Kato-Katz พบความชุกโดยเฉลี่ยสูงกวาวิธี
Mini Parasep® SF รอยละ 9.9 (95% CI : 8.3 - 11.5) และความชุกโดยเฉลี่ยสูงกวาในทุกจังหวัด คือจังหวัด
บุรีรัมยมีความชุกเฉลี่ยสูงที่สุด รอยละ 15.5 (95% CI : 12.1 - 18.9) และนครราชสีมาตํ่าสุดรอยละ 6.8
(95% CI : 4.3 - 9.4)
จากการตรวจทั้ง 2 วิธี พบวา จังหวัดบุรีรัมยพบความชุกของการติดพยาธิใบไมตับมากกวารอยละ 10
ทั้ง 2 วิธีทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่
ความรุนแรงของการติดพยาธิใบไมตบั จากการนับจํานวนไขพยาธิตอ อุจจาระ 1 กรัม พบวา ตําบลเสมาใหญ
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา มีการตรวจพบจํานวนไขพยาธิตออุจจาระ 1 กรัม (E.P.G.) สูงที่สุด โดย
พบไขพยาธิเฉลี่ย 307.9 ไขตออุจจาระ 1 กรัม (สูงสุด 4,508 ใบ, ตํ่าสุด 23 ใบ) แตเทียบกับมาตรฐานแลว
ความรุนแรงอยูใ นระดับตํา่ (นอยกวา 1,000) และรองลงมา คือ จังหวัดบุรรี มั ยจาํ นวน 2 แหง คือ ตําบลทุง กระตาด
พัฒนา อําเภอสตึก พบคาเฉลี่ย 66.5 ตออุจจาระ 1 กรัม (สูงสุด 207 ใบ, ตํ่าสุด 23 ใบ) และตําบลบึงเจริญ
อําเภอบานกรวด เฉลี่ย 18.4 ใบตออุจจาระ1 กรัม (สูงสุด 457 ใบ, ตํ่าสุด 1 ใบ) อีกจํานวน 9 แหง พบคาเฉลี่ย
ของไขพยาธิตํ่ากวา 10 ใบตออุจจาระ 1 กรัม
สวนความชุกของการติดพยาธิลําไส และโปรโตซัวอื่นๆ เชน พยาธิใบไมลําไสขนาดเล็ก (minute
intestinal fluke) พยาธิตวั ตืด (Taenia spp.) พยาธิใบไมลาํ ไสขนาดกลาง (Echinostoma spp.) พยาธิสตรองจิลอยด
(Strongyloides slericoralis) พยาธิไสเดือน (Ascaris lambricoides) พยาธิปากขอ (Hookworm) พยาธิแสมา
(Trichoris trichlcera) จากการตรวจดวยวิธี Modif ied Kato-Katz พบพยาธิใบไมลําไสขนาดกลางมากที่สุด
รอยละ 3.6 โดยพบสูงสุดในจังหวัดบุรรี มั ย ไดแก ตําบลบึงเจริญ อําเภอบานกรวดรอยละ 9.3 รองลงมาคือจังหวัด
ชัยภูมิ ไดแก ตําบลวังทอง อําเภอภักดีชมุ พล รอยละ 6.3 และตําบลบานแกง อําเภอภูเขียว รอยละ 6.1 และตรวจพบ
พยาธิปากขอรอยละ 0.8 และพยาธิตัวตืดรอยละ 0.7 ตามลําดับ สวนวิธี Mini Parasep® SF สามารถตรวจพบ
พยาธิสตรองจิลอยดไดมากที่สุด รอยละ 1.9 ในระดับพื้นที่พบไดทุกจังหวัด และพบไดมากถึงรอยละ 2.9 คือ
วารสารวิชาการ สคร. 9 ป 2560 : 23(1) DPC 9 J 2017
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จังหวัดบุรีรัมย รองลงมารอยละ 2.6 คือจังหวัดนครราชสีมา และรอยละ 2.2 คือจังหวัดชัยภูมิ และตรวจพบ
พยาธิใบไมลําไสขนาดเล็ก รอยละ 1.7 และพยาธิไสเดือนรอยละ 1.4 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ความชุกของการติดพยาธิใบไมตับในหมูบานเสี่ยง 12 แหง
วิธี Modified Kato-Katz
พื้นที่เสี่ยง
จํานวน ตรวจพบ
ตัวอยาง (รอยละ)
นครราชสีมา
638 69 (10.8)
เสมาใหญ, บัวใหญ
182 26 (14.3)
โพนทอง, สีดา
274
18 (6.8)
โคกกลาง, ประทาย
182 25 (13.7)
บุรีรัมย
728 195 (26.8)
ทุง กระตาดพัฒนา, หนองกี่ 182
18 (9.9)
สะแก, สตึก
182 75 (41.2)
บึงเจริญ, บานกรวด
182 49 (26.9)
ถาวร, เฉลิมพระเกียรติ
182 53 (29.1)
ชัยภูมิ
403 52 (12.9)
บานแกง, ภูเขียว
182 30 (16.5)
วังทอง, ภักดีชุมพล
221 22 (10.0)
สุรินทร
592 69 (11.7)
ลุมละวี, จอมพระ
228 48 (21.1)
ธาตุ, รัตนบุรี
182
14 (7.7)
หนองบัว, ศีขรภูมิ
182
7 (3.9)
เขตสุขภาพที่ 9
2,361 385 (16.3)
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วิธี Mini Parasep® SF
จํานวน ตรวจพบ
ตัวอยาง (รอยละ)
2,638 105 (4.0)
910
37 (4.1)
823
25 (3.0)
905
43 (4.8)
3,626 409 (11.3)
905
26 (2.9)
905 136 (15.0)
906 109 (12.0)
910 138 (15.2)
1,868 106 (5.7)
981
65 (6.6)
887
41 (4.6)
2,697 74 (2.7)
880
50 (5.7)
907
15 (1.7)
910
9 (1.0)
10,829 694 (6.4)

วารสารวิชาการ สคร. 9 ป 2560 : 23(1) DPC 9 J 2017

คาเฉลี่ยไขพยาธิ
ตออุจจาระ 1 กรัม
(สูงสุด, ตํ่าสุด)

รอยละความแตก
ตางของความชุก
2 วิธี (95%CI)
6.8 (4.3 - 9.4)

307.9 (4,508, 23)
2.3 (9, 1)
3.8 (17, 1)
15.5 (12.1 - 18.9)
66.4 (207, 23)
9.4 (66, 1)
18.4 (457, 11)
4.2 (28, 11)
7.2 (3.8 - 10.7)
8.3 (181, 1)
3.2 (10, 1)
8.9 (6.3 - 11.6)
3.6 (21, 1)
5.1 (42, 1)
2.7 (12, 1)
9.9 (8.3 - 11.5)
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เขตสุขภาพที่ 9

ภักดีชุมพล

ภูเขียว

ศีขรภูมิ

รัตนบุรี

จอมพระ

เฉลิมพระเกียรติ

บานกรวด

สตึก

หนองกี่

ประทาย

สีดา

บัวใหญ

พื้นที่เสี่ยง

1 (0.1)

2 (0.7)

2 (0.2)

2 (1.1)

1 (0.1)

2 (1.1)

4 (0.4)

1 (0.5)

3 (0.3)

Parasep SF

Kato-Katz

Parasep SF

Kato-Katz

Parasep SF

Kato-Katz

Parasep SF

Kato-Katz

Parasep SF

17 (1.8)

0 (0.0)

2 (0.2)

3 (1.3)

9 (1.0)

0 (0.0)

1 (0.1)

2 (1.1)

6 (0.7)

0 (0.0)

2 (0.2)

0 (0.0)

5 (0. 6)

18 (0.8)

Parasep SF

Kato-Katz

Parasep SF

Kato-Katz
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Kato-Katz
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Kato-Katz
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Kato-Katz

Parasep SF

Kato-Katz

Parasep SF

®

®

®

®

®

®

53 (0.5)

5 (2.8)

®

Kato-Katz

®

®

®

®

®

1 (0.6)

Hw

Kato-Katz

วิธีตรวจ

5 (0.1)

86 (3.6)

0 (0.0)

14 (6.3)

0 (0.0)

11 (6.1)

0 (0.0)

3 (1.7)

0 (0.0)

3 (1.7)

0 (0.0)

3 (1.3)

2 (0.2)

4 (2.2)

1 (0.1)

17 (9.3)

0 (0.0)

6 (3.3)

0 (0.0)

6 (3.3)

1 (0.1)

5 (2.8)

1 (0.1)

11 (4.0)

0 (0.0)

3 (1.7)

Espp.

52 (0.5)

17 (0.7)

5 (0.6)

4 (1.8)

5 (0.5)

0 (0.0)

2 (0.2)

0 (0.0)

2 (0.2)

2 (1.1)

5 (0.6)

0 (0.0)

2 (0.2)

0 (0.0)

6 (0.7)

0 (0.0)

6 (0.7)

2 (1.1)

3 (0.3)

5 (2.8)

4 (0.4)

0 (0.0)

7 (0.9)

1 (0.4)

5 (0.6)

3 (1.7)

Tspp.

8 (0.1)

16 (0.7)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

1 (0.6)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

1 (0.1)

0 (0.0)

2 (0.2)

1 (0.6)

0 (0.0)

4 (2.2)

1 (0.1)

0 (0.0)

3 (0.3)

8 (4.4)

1 (0.1)

0 (0.0)

0 (0.0)

2 (0.7)

0 (0.0)

0 (0.0)

Tt

155 (1.4)

1 (0.1)

4 (0.5)

0 (0.0)

1 (0.1)

0 (0.0)

9 (0.9)

0 (0.0)

9 (0.9)

0 (0.0)

4 (0.5)

0 (0.0)

16 (1.8)

1 (0.5)

9 (0.9)

0 (0.0)

29 (3.2)

0 (0.0)

11 (1.2)

0 (0.0)

19 (2.1)

0 (0.0)

31 (3.8)

0 (0.0)

13 (1.4)

0 (0.0)

Al

จํานวนผูติดหนอนพยาธิลําไส (รอยละ)

184 (1.7)

0 (0.0)

13 (1.5)

0 (0.0)

12 (1.2)

0 (0.0)

6 (0.7)

0 (0.0)

5 (0.6)

0 (0.0)

16 (1.8)

0 (0.0)

34 (3.7)

0 (0.0)

30 (3.3)

0 (0.0)

33 (3.7)

0 (0.0)

10 (1.1)

0 (0.0)

11 (1.2)

0 (0.0)

5 (0.6)

0 (0.0)

9 (0.9)

0 (0.0)

MIF

209 (1.9)

0 (0.0)

17 (1.9)

0 (0.0)

22 (2.2)

0 (0.0)

14 (1.5)

0 (0.0)

11 (1.2)

0 (0.0)

16 (1.8)

0 (0.0)

22 (2.4)

0 (0.0)

26 (2.9)

0 (0.0)

16 (1.8)

0 (0.0)

15 (1.7)

0 (0.0)

11 (1.2)

0 (0.0)

21 (2.6)

0 (0.0)

18 (1.9)

0 (0.0)

Ss

ตารางที่ 2 ความชุกของการติดหนอนพยาธิลําไสและโปรโตซัวชนิดอื่นๆ ในหมูบานเสี่ยง 12 แหง

นครราชสีมา

บุรีรัมย

สุรินทร

ชัยภูมิ

3 (0.03)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

3 (0.3)

0 (0.0)

E.coli cyst

6 (0.06)

0 (0.0)

3 (0.3)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.00)

0 (0.00)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0. 0)

0 (0.0)

0 (0.0)

3 (0.3)

0 (0.0)

E.hist cyst

5 (0.05)

0 (0.0)

0 (0.00)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.00)

0 (0.00)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

5 (0.5)

0 (0.0)

G.lam cyst

จํานวนผูติดโปรโตซัว (รอยละ)

โปรโตซัว
E.coli = Entamoeba coli
E.hist = Entamoeba histolytica
G.lam = Giardia lamblia

หนอนพยาธิลําไส
Hw = พยาธิปากขอ
Espp. = พยาธิใบไมลําไสขนาดกลาง
Tspp. = พยาธิตัวตืด
Tt = พยาธิแสมา
Al = พยาธิไสเดือน
MIF = พยาธิใบไมลําไสขนาดเล็ก
Ss = พยาธิสตรองจิลอยด
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วิจารณผล
การป อ งกั น และควบคุ ม โรคพยาธิ ใบไม ตั บ และหนอนพยาธิ ลํ า ไส ข องภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ของประเทศไทย มีการดําเนินงานมาเปนระยะเวลายาวนาน เนนการใหยาฆาพยาธิพรอมทั้งการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการรับประทานปลาดิบเพื่อลดการติดตอในระยะ metacercaria แตยังขาดความตอเนื่อง ทําใหยังพบ
ความชุกของการติดเชื้อที่สูงอยูในพื้นที(7)
่ เชนเดียวกับพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 จากการสํารวจดวยวิธี Kato’s thick
smear ใน ป พ.ศ. 2552, 2556, 2557 รอยละ 16.1, 13.4, 11.8 ตามลําดับ(8, 9,10) การสํารวจในป พ.ศ.2559
ในพื้นที่เดิมแตตางวิธีคือตรวจดวยวิธี Modified Kato-Katz พบความชุกของการติดพยาธิใบไมตับ O.viverrini
รอยละ 16.3 และเมื่อจําแนกรายจังหวัดยังพบวามีความชุกสูงกวารอยละ 10 ทุกแหง (ชัยภูมิ รอยละ 12.9,
สุรินทร รอยละ 11.7, นครราชสีมา รอยละ 10.8 โดยจังหวัดบุรีรัมยสูงถึงรอยละ 26.8) ซึ่งมีความสอดคลอง
กับความชุกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พบวามีการติดเชื้อสูงที่สุดในโลกโดยพบ Opisthorchiasis มากกวา
6 คนในชุมชน(11,6) ดวยวิธี Modified Kato-Katz สามารถตรวจพบไขพยาธิใบไมตบั ไดมากกวาวิธี Mini Parasep®
SF รอยละ 9.9 อยางมีนัยสําคัญ แตไมสามารถแยกพยาธิใบไมตับและพยาธิใบไมลําไสขนาดเล็กไดชัดเจน
ตองอาศัยความชํานาญและความเชี่ยวชาญของผูตรวจ ซึ่งในความเปนจริงแลวไขพยาธิใบไมลําไสขนาดเล็ก
จะมีจาํ นวนนอยและสวนมากจะพบรวมอยูก บั ไขพยาธิใบไมตบั ดังนัน้ โอกาสทีจ่ ะพบไขพยาธิใบไมลาํ ไสขนาดเล็ก
เพียงอยางเดียวมีนอยมาก วิธี Modif ied Kato-Katz นี้จึงสามารถใชตรวจคนหาผูติดพยาธิใบไมตับได แตมี
ขอพึงระวังคือเปนวิธีที่ใชสารตัวทําละลาย และทําในระบบเปด โอกาสที่จะปนเปอนลงสิ่งแวดลอมมีมาก(6)
จึงมีการนําวิธีการตรวจวินิจฉัยดวยวิธีใหม คือ หลอดตรวจเขมขน Mini Parasep® SF มาทดลองใชในพื้นที่แมวา
จะพบความชุกของการติดพยาธิใบไมตบั เพียงรอยละ 6.4 แตสามารถตรวจพบพยาธิตวั ออนและโปรโตซัวไดดกี วา
วิธี Modified Kato-Katz ซึง่ เปนขอดีของวิธี Mini Parasep® SF ดวยเปนกระบวนการทดสอบทีเ่ ปนระบบปดทัง้ หมด
ไมจําเปนตองใชสารตัวทําละลายที่อันตราย ใชครั้งเดียวทิ้งจึงปองกันการปนเปอนระหวางสิ่งสงตรวจ ชวยให
ตรวจพบพยาธิในสิ่งสงตรวจชัดเจนขึ้น แตมีขอจํากัด คือ เพิ่มตนทุนในการทํางาน เพิ่มระยะเวลาในกระบวนการ
ทํางาน อาจตรวจหาพยาธิไมพบในกรณีตัวอยางอุจจาระนอย ตองอาศัยความชํานาญในการตรวจ ชุดทดสอบ
ใชไดเพียงครั้งเดียวไมสามารถนํากลับมาใชใหมไดอีก(6) อยางไรก็ตาม ทั้ง 2 วิธี นี้มีขอดีที่เสริมกัน การตรวจ
ทั้งสองวิธีเปนขอ บง ชี้ที่มี ค วามสํ าคั ญ ตอ การเกิ ด โรคมะเร็ งท อนํ้ า ดี (Cholangiocarcinoma: CCA) ของ
ประชาชนในพื้นที่ อีก 20 ถึง 30 ปขางหนาไดเปนอยางดี เนื่องจากเปนปจจัยทางปรสิตที่องคการอนามัยโลก
จัดใหเปนปรสิตทีก่ อ มะเร็ง(1,12,13) ทัง้ นีย้ งั พบการติดเชือ้ หนอนพยาธิลาํ ไสโปรตัวซัวจากการตรวจดวยหลอดตรวจ
เขมขน Mini Parasep® SF โดยเฉพาะระยะตัวออนของ Strongyloides stercoralis (รอยละ 1.9) Ascaris
lumbricoides (รอยละ 1.4) และพบระยะซีสตของ Entamoeba coli, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia
ซึ่งวิธี Modified Kato-Katz ไมสามารถตรวจพบได สอดคลองกับการใช Mini Parasep® SF ตรวจหาปรสิตลําไส
ในนักเรียนแหงหนึง่ ทีพ่ บปรสิตมากทีส่ ดุ คือ Blastocystis hominis, Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica
รวมทัง้ โปรโตซัวไมกอ โรค(14) สําหรับความชุกของโปรโตซัว Entamoeba histolytica พบรอยละ 0.06 ไดดาํ เนินการ
รักษาและใหความรูในการปองกันสุขวิทยาสวนบุคคล เนนการกําจัดอุจจาระตามหลักสุขาภิบาล แมความชุก
จะไมสูงมากนัก แตก็ยังถือวาเปนปญหาตอสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่พบผูปวย
การตรวจวินิจฉัยทางปรสิตวิทยาเพื่อวัดความหนาแนนหรือจํานวนไขพยาธิในอุจจาระ สามารถใชเปน
ตัวพยากรณความเสี่ยงตอการเปนมะเร็งทอนํ้าดีได และจากการศึกษาครั้งนี้พบวาการตรวจโดยวิธี Modified
Kato-Katz จากการนับจํานวนไขในอุจจาระ 1 กรัม (Egg per Gram of feces : E.P.G.) ของเขตสุขภาพที่ 9
อยูในระดับความรุนแรงตํ่า และยังพบวาพื้นที่ตําบลเสมาใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา มีคาเฉลี่ย
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สูงกวาทุกพื้นที่ถึงจํานวน 308 ฟอง (คาสูงสุด 4,508 ฟอง, ตํ่าสุด 23 ฟอง) ผูปวยหนึ่งรายมีความรุนแรงของ
การติดพยาธิใบไมตับอยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีความเสี่ยงของการเปนมะเร็งทอนํ้าดีไดเชนกัน เพราะมีรายงาน
การศึกษากลาววาความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามความหนาแนนของไขพยาธิที่ตรวจพบ ผูที่ตรวจพบความหนาแนน
ของไขพยาธิมากกวา 6,000 egg/gram feces จะมีพยาธิใบไมตับในตัวประมาณ 120 ตัว และมีความเสี่ยง
ตอการเปนมะเร็งทอนํ้าดีถึง 14 เทา (odd ratio = 14)(15) แตถามีการใชยา praziquantel ในการควบคุมพยาธิ
ใบไมตับอยางกวางขวางจะทําใหคาการพยากรณมีความแมนยํานอยลง เนื่องจากไมสามารถสะทอนประวัติ
การติดเชื้อสะสมไดจริง(16)
ดังนั้นการติดเชื้อพยาธิใบไมตับของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงของเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งนี้ สะทอนใหเห็นวา
การตรวจวินิจฉัยหาไขพยาธิใบไมตับ หนอนพยาธิลําไสอื่นๆ ที่มีความถูกตอง คุมคา และเหมาะสมตอการ
ดําเนินงานในชุมชนโดยเฉพาะหนวยบริการระดับปฐมภูมิ ยังคงมีความจําเปนทีจ่ ะตองใชวธิ ี Modified Kato-Katz
ในการดําเนินงานควบคุม ปองกัน และรักษาพยาธิใบไมตบั สามารถใชวดั ไดทงั้ คุณภาพและปริมาณ(17) สวนพืน้ ที่
ที่มีความพรอมสามารถเพิ่มเติมวิธีหลอดตรวจเขมขน Mini Parasep® SF ซึ่งมีขอดี คือ ความไวสูง ระบบปด
ปลอดภัยและรวดเร็ว สามารถจําแนกไขพยาธิใบไมตบั ออกจากไขพยาธิใบไมลาํ ไสขนาดเล็กได โดยเฉพาะตัวออน
พยาธิ ซีสตของโปรโตซัว(14) เปนอีกวิธหี นึง่ ทีส่ นับสนุนการตรวจวินจิ ฉัยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน
ระยะ 10 ปขางหนา

สรุปและขอเสนอแนะ
จากการสุมตัวอยางในพื้นที่ 12 แหงใน 12 ตําบล 4 จังหวัด จํานวนตัวอยาง 10,829 ตัวอยาง ทําการ
ตรวจหาความชุกของการติดพยาธิดว ย 2 วิธี คือ วิธี Mini Parasep® SF และวิธี Modified Kato-Katz ใชตวั อยาง
รอยละ 20 ของตัวอยางทัง้ หมด 2,361 ตัวอยาง พบวาความชุกของการติดพยาธิใบไมตบั ภาพรวมจากวิธี Modified
Kato-Katz สูงกวาวิธี Mini Parasep® SF รอยละ 6.4 อยูร อ ยละ 9.9 (95% CI : 8.3 - 16.5) (พบรอยละ 16.3)
โดยจังหวัดบุรีรัมยพบการติดพยาธิใบไมตับสูงกวารอยละ 10 ทั้ง 2 วิธี สวนความรุนแรงของการติดพยาธิ
ใบไมตับ พบสูงสุดในจังหวัดนครราชสีมา จํานวนไขพยาธิโดยเฉลี่ย 307.9 ใบตออุจจาระ 1 กรัม การตรวจ
ดวยวิธี Modi fied Kato-Katz พบความชุกของการติดหนอนพยาธิลําไสอื่นๆ คือ พยาธิลําไสขนาดกลาง
พยาธิลําไสปากขอ พยาธิตัวตืด และพยาธิแสมา สวนวิธี Mini Parasep® SF สามารถตรวจพบระยะตัวออน
ของพยาธิสตรองจิลอยด จําแนกไขพยาธิใบไมลําไสขนาดเล็ก และตัวออนของพยาธิไสเดือนมากกวาวิธี
Modified Kato-Katz กลาวโดยสรุปแลวจังหวัดบุรีรัมยมีความชุกของพยาธิใบไมตับ หนอนพยาธิลําไสอื่นๆ สูง
ทัง้ ในระดับจังหวัดและในพืน้ ทีด่ ว ยการตรวจทัง้ 2 วิธี และยังพบวามีความรุนแรงของการติดพยาธิใบไมตบั สูงถึง
2 พื้นที่จาก 12 พื้นที่ จึงเปนจังหวัดที่มีปญหาทั้งความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไมตับและหนอนพยาธิ
ลําไสอื่นๆ เห็นควรใหพื้นที่ดําเนินการตรวจคัดกรองเพิ่มเติมในพื้นที่ใหม ตรวจติดตามผูติดพยาธิใหไดรับ
การรักษา และปองกันการติดพยาธิซํ้า การคัดกรองผูติดพยาธิเพื่อหาความเสี่ยงตอการเปนมะเร็งทอนํ้าดี และ
ใหการรักษา การเพิ่มมาตรการดานการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อลดการปนเปอนพยาธิลงในแหลงนํ้าธรรมชาติ
ปองกันการติดพยาธิในเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป ทั้งมาตรการดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการผลักดันใหมี
ชุดความรูการปองกันควบคุมโรคหนอนพยาธิเขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอนตอไป
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Factor of Delayed Diagnosis and Treatment in Leprosy at Health Region 9
ญาดา โตอุตชนม, สุนทรา ไพฑูรย และปรียานุช กลิ่นศรีสุข
Yada Toutchon, Soontara Paitoon and Preeyanuch glinsrisuk
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
The Off ice of Disease Prevention and Control 9 Nakhon Ratchasima

บทคัดยอ
โรคเรื้อนเปนโรคติดตอเรื้อรังที่ทําใหเกิดความพิการ ซึ่งความพิการในผูปวยโรคเรื้อนเปนสาเหตุ
ทีท่ าํ ใหโรคเรือ้ นเปนปญหาสําคัญทัง้ ทางสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคม สาเหตุของความพิการนัน้ สวนใหญแลว
พบวา เกิดจากการมารับการรักษาที่ลาชา การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อหาปจจัยความลาชาในการวินิจฉัย
รักษาในผูปวยโรคเรื้อนเขตสุขภาพที่ 9 ทําการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกผูปวยโรคเรื้อน
ที่กําลังรับยาไมเกิน 9 เดือน จํานวน 36 คน ญาติ ผูนําชุมชน และเจาหนาที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานโรคเรื้อน
ระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ที่มีผูปวยโรคเรื้อนกําลังรับยาไมเกิน 9 เดือน จํานวน 141 คน ทําการเก็บขอมูล
ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2558 วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลที่เปนผูปวยโรคเรื้อนเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ 60 ปขึ้นไป
จบชั้นประถมศึกษา ฐานะยากจน มากกวาครึ่งของผูใหขอมูลมีความลาชาในการวินิจฉัยรักษาโรคเรื้อน อาการ
เริ่มแรกมีวงดาง ขาว ชา ไมคัน เริ่มการรักษาโดยซื้อยามากินมาทากอน และไมคิดวาตนเองเปนโรคเรื้อน
จนกระทั่งมีผื่นขึ้นทั่วรางกายหรือมีผื่นที่หนา จึงเริ่มแสวงหาการรักษาจากแพทย ชุมชนยังมีความเขาใจวา
โรคเรื้อนเปนกรรมพันธุ มีความกลัวการติดโรคเรื้อน หากผูปวยโรคเรื้อนที่มีอาการมาก มีแผลหรือมีความพิการ
ก็จะรังเกียจ สาเหตุที่ทําใหเกิดความลาชาในการวินิจฉัยรักษาโรคเรื้อน สวนใหญเกิดจากความลาชาในระบบ
สาธารณสุข โดยเฉพาะความลาชาในโรงพยาบาลชุมชน จากผลการศึกษาที่กลาวมา สามารถใหขอเสนอแนะ
ในการวางแผนการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคเรื้อนเพื่อลดความลาชาในการวินิจฉัยรักษาโรคเรื้อน โดยการ
ใหความรูเรื่องโรคเรื้อนแกแพทยจบใหม โดยเฉพาะพื้นที่ที่เปนเปาหมายทางระบาดวิทยาของโรคเรื้อน การให
ความรูเรื่องโรคเรื้อนในชุมชน ควรเนนถึงอาการเริ่มแรกของโรคเรื้อน ภาวะคุกคามของโรคเรื้อน โอกาสเสี่ยง
ที่จะเปนโรคเรื้อนและประโยชนของการมารักษาแตเนิ่นๆ เพื่อเรงรัดใหผูปวยออกมารักษาตั้งแตเริ่มปรากฏ
อาการแสดงที่ผิวหนัง
คําสําคัญ : ความลาชา, โรคเรื้อน

Abstract
Leprosy is a contagious chronic disease causing permanent disability in patients. Therefore,
it has been a crucial problem for public health, economics and society. Many studies found that
the disability is related with delayed treatment. Hence, this study aimed to determine the factors
related to the delayed diagnosis and treatment in leprosy patients. The study was done among
36 leprosy patients who received the treatment less than 9 months, including theirs relatives, the
community leaders and the public health off ificials responsible for these leprosy patients in
general hospital and community hospitals located at Health region 9. The data was collected by
structured interview during July-September, 2015. Then, content analysis was used to analyze the data.
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The f i ndings revealed that the majority of samples were female, average age above 60 years,
primary school graduated, belonged to low economic group and over half of them received delayed
diagnosis and treatment. They were never aware that they have leprosy : The primary signs and
symptoms were white patch, with anesthesia and not itchy, they were them prescribed self medicated
and would seek medical advise where the condition become serious. Despite the community people
misunderstood that leprosy is hereditary, they still fear to contact with the lepers especially the patient
with severe symptoms were socially discriminated. The findings also revealed that the delayed diagnosis
and treatment were due to the service system, particularly at the community level. It is suggested
that the plan and policy for leprosy prevention and control strategies should be focused at community
hospital with special emphasis for endemic area through basic training for internist and new professional
staffs. Leprosy education program should also provide for community health volunteer and people
in order to recognize early sign and symptoms as well as to motivate the patients to have early detection
diagnosis and treatment.
Keywords : Delayed, leprosy

บทนํา
โรคเรือ้ นเปนปญหาสําคัญทัง้ ทางสาธารณสุข สังคมและเศรษฐกิจ เนือ่ งจากเปนโรคติดตอเรือ้ รังทีท่ าํ ใหเกิด
ความพิการได สําหรับประเทศไทยหลังจากปรับเปลีย่ นการรักษาโรคเรือ้ นดวยยาแดปโซน (Dapsone monotherapy)
ที่ใชมาตั้งแตป 2507 มาเปนยาผสมเคมีบําบัดแบบใหมขององคการอนามัยโลกในป 2532 สงผลใหสามารถ
รักษาผูป ว ยโรคเรือ้ นใหหายจากโรคและจําหนายจากทะเบียนไดเร็วขึน้ อัตราความชุกของโรคลดลงอยางรวดเร็ว
จาก 7.9 ตอประชากรหมืน่ คนในป 2527 เหลือเพียง 3.0 ตอประชากรหมืน่ คนในป 2532(1) และป พ.ศ. 2554
อัตราความชุกลดลงเหลือเพียง 0.36 ตอประชากรหมืน่ คน แตอตั ราความชุกโรคทีล่ ดลงนีม้ ไิ ดสะทอนสถานการณ
ที่เปนจริง เนื่องจากยังพบผูปวยใหมที่เปนเด็กและผูปวยใหมพิการระดับ 2 ในป พ.ศ. 2555 มีผูปวยโรคเรื้อน
ขึ้นทะเบียนรักษาทั่วประเทศ 627 ราย คิดเปนอัตราความชุก 0.10 รายตอหมื่นประชากร เปนผูปวยโรคเรื้อน
รายใหมจํานวน 237 ราย คิดเปนอัตราการคนพบผูปวยโรคเรื้อนรายใหม 0.36 รายตอแสนประชากรใน
เขตพื้นที่เครือขายบริการที่ 9 มีผูปวยโรคเรื้อนที่ขึ้นทะเบียนรักษาจํานวน 122 ราย คิดเปนอัตราความชุก
0.18 รายตอหมื่นประชากร มีผูปวยโรคเรื้อนที่ขึ้นทะเบียนใหม จํานวน 60 ราย คิดเปนอัตราการคนพบ
ผูปวยโรคเรื้อนรายใหม 0.91 รายตอแสนประชากร ในผูปวยโรคเรื้อนรายใหมนี้เปนผูปวยชนิดเชื้อมาก จํานวน
40 ราย (รอยละ 66.66) ชนิดเชื้อนอย จํานวน 20 ราย (รอยละ 33.33) และมีความพิการระดับ 2 จํานวน
12 ราย (รอยละ 20.00) ผูปวยใหมวัยเด็กรอยละ 5(2) ซึ่งความพิการในผูปวยโรคเรื้อนจะเปนตัวบงชี้วา
มีความลาชาในการวินจิ ฉัยรักษาโรคเรือ้ น ความพิการเปนสาเหตุทที่ าํ ใหโรคเรือ้ นเปนปญหาของสังคม จากบาดแผล
และความพิการที่มองเห็นไดชัดจะกอใหเกิดความรังเกียจกลัวทั้งตอตนเองและสังคม เปนตราบาปที่ทําใหผูปวย
และครอบครัวตองทนทุกขทรมานทั้งรางกายและจิตใจ
ในปจจุบนั แนวทางการปองกันปญหาโรคเรือ้ นทีด่ ที สี่ ดุ คือ การหยุดการแพรระบาดของโรค การพยายาม
คนหาผูป ว ยใหเร็วทีส่ ดุ เพือ่ ใหการรักษา จากแผนการดําเนินงานควบคุมโรคเรือ้ นของสํานักงานปองกันควบคุมโรค
ที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ไดกลาวถึงความพยายามในการลดอัตราความพิการในผูปวยใหม โดยจะตองรีบ
ดําเนินการคนหาผูป ว ยโรคเรือ้ นรายใหมใหพบโดยเร็วกอนทีผ่ ปู ว ยจะเกิดความพิการ โดยการใหความรูแ กชมุ ชน
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ใหชุมชนรูจักโรคเรื้อนและรีบออกมารักษาเมื่อปรากฏอาการที่ผิวหนัง และใหความรูแกเจาหนาที่สาธารณสุข
ใหสามารถตรวจคัดกรองโรคเรือ้ นได แตยงั คงพบผูป ว ยโรคเรือ้ นรายใหมทพี่ กิ ารเปนจํานวนมาก ซึง่ สาเหตุทที่ าํ ให
เกิดความพิการในผูป ว ยโรคเรือ้ นเกิดจากปจจัยหลายๆปจจัยทีเ่ กีย่ วของ ผูศ กึ ษาจึงมีความสนใจทีต่ อ งการศึกษา
ถึงปจจัยที่มีผลตอการวินิจฉัยรักษาโรคเรื้อน จากดานผูปวยโรคเรื้อน ชุมชน และระบบสาธารณสุข เพื่อที่จะได
นําผลการศึกษาที่ไดมาใชในการวางแผน กําหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนางานควบคุมโรคเรื้อนตอไป

วัตถุประสงค
เพื่อหาปจจัยความลาชาในการวินิจฉัย รักษาในผูปวยโรคเรื้อนเขตสุขภาพที่ 9

ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะผูปวยโรคเรื้อนที่กําลังรับการรักษาในสถานบริการของรัฐ ในจังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมยและสุรินทร มาไมเกิน 9 เดือน

คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา
ความลาชา หมายถึง ระยะเวลาที่ผูปวยโรคเรื้อนมีอาการแสดงทางผิวหนังจนกระทั่งไดรับการวินิจฉัย
รักษามากกวา 1 ป
ปจจัยความลาชา หมายถึง 1) ดานผูปวย คือ ความรู ความเชื่อเรื่องโรคเรื้อน โอกาสเสี่ยงตอการเปน
โรคเรื้อน การแสวงหาการรักษา คาใชจายในการเดินทาง ผลกระทบจากโรคเรื้อนกอนการรักษา 2) ดานชุมชน
เอามาตอกัน และไมตอ งทําตัวทึบนะคะ
ดานชุมชน คือ ความเชื่อและพฤติกรรมของคนในชุมชนตอโรคเรื้อน และระบบการวินิจฉัยรักษา
โรคเรื้อน ความรูเรื่องโรคเรื้อนของเจาหนาที่สาธารณสุข

วิธีการศึกษา
การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณเชิงลึกในการสอบถามถึงการแสวงหาการรักษา
อาการและอาการแสดง ความคิดเห็นตออาการที่เกิดขึ้นของผูปวยโรคเรื้อน ญาติ มุมมองของผูนําชุมชน
การดําเนินงานปองกันควบคุมโรคเรื้อนของหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ มุมมองของเจาหนาที่สาธารณสุข
ตอการแสวงหาการรักษาโรคเรื้อนของผูปวยโรคเรื้อน ในการดําเนินการศึกษาสามารถแบงเปนขั้นตอนได ดังนี้
1. คัดเลือกพื้นที่จากระบบรายงาน real time (UCHA) ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
วามีผูปวยโรคเรื้อนรายใหมที่ขึ้นทะเบียนรักษาไมเกิน 9 เดือน จํานวนกี่คน อยูที่ชุมชน อําเภอใด
2. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป ที่เปนหนวยใหบริการรักษา
ผูปวยโรคเรื้อน เพื่อนัดหมายผูปวยโรคเรื้อนและสถานที่ในการสัมภาษณตามแนวทางการสัมภาษณ เกี่ยวกับ
ความรู ความเชื่อ ประสบการณการแสวงหาการรักษา คาใชจาย ผลกระทบจากการเปนโรคเรื้อนกอนการรักษา
ทําการสัมภาษณที่โรงพยาบาลที่ทําการรักษาผูปวยโรคเรื้อนและใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบคลินิกโรคเรื้อน
ชวยทบทวนระเบียนโรคเรื้อน
3. ประสานโรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพ โรงพยาบาลชุ ม ชนที่ มี ผู ป ว ยโรคเรื้ อ นรายใหม ต ามข อ 1 เพื่ อ
นัดหมายวันเวลาในการสัมภาษณการรับรูข องเจาหนาทีส่ าธารณสุขในพืน้ ทีต่ ามแบบสัมภาษณ เกีย่ วกับความเชือ่
พฤติกรรมของคนในชุมชนตอโรคเรื้อน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมตอโรคเรื้อน แบบสอบถามความรู
ความตระหนักเกี่ยวกับโรคเรื้อน ระบบการตรวจคัดกรองโรคเรื้อน การตรวจวินิจฉัยรักษา และ การสงตอ
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4. ประสานผู รั บ ผิ ด ชอบงานโรคเรื้ อ นระดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ นั ด หมายวั น เวลาในการสั ม ภาษณ เ กี่ ย วกั บ ระบบ
การตรวจคัดกรองโรคเรื้อน การตรวจวินิจฉัยรักษา และ การสงตอ
5. การวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) จากแบบบันทึกการสัมภาษณเจาะลึก
(in – depth interviews)

ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 พฤศจิกายน 2558

ผลการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกในผูปวยโรคเรื้อน ญาติและผูนําชุมชน และเจาหนาที่
สาธารณสุขผูรับผิดชอบงานโรคเรื้อน ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูใหขอมูล จําแนกตามกลุมผูใหขอมูล
เพศชาย
เพศหญิง
กลุมตัวอยาง
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
ผูปวยโรคเรื้อน
15
41.67
21
58.33
ญาติผูปวยโรคเรื้อน
5
22.73
7
31.82
ผูนําชุมชน
29
70.73
12
29.27
ผูรับผิดชอบงานโรคเรื้อนระดับจังหวัด
2
50
2
50
ผูรับผิดชอบงานโรคเรื้อนระดับอําเภอ
24
54.55
20
45.45
ผูรับผิดชอบงานโรคเรื้อนระดับตําบล
16
45.71
24
68.57
รวม
91
51.41
86
48.59

รวม
36
12
41
4
44
40
177

ความเชื่อ พฤติกรรมที่มีผลตอความลาชาในการวินิจฉัยรักษาโรคเรื้อนของผูปวยโรคเรื้อน
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูปวยโรคเรื้อนที่รับยารักษาโรคเรื้อนมาไมเกิน 9 เดือน จํานวน 36 คน
เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ 60 ปขึ้นไป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายไดนอย
มากกวาครึง่ ของผูใ หขอ มูลมีความลาชาในการวินจิ ฉัยรักษาโรคเรือ้ น (ระยะเวลาทีป่ รากฏอาการจนกระทัง่
ไดรับการรักษามากกวา 12 เดือน)
ผูใหขอมูลสวนใหญ มีรอยโรคที่มีลักษณะเปนวงดาง ขาว ชา ตามแขนขาไมคัน จะซื้อยามาทาเอง
ไมไปหาหมอเนื่องจากไมเจ็บไมปวด และไมนึกถึงโรคเรื้อนเลย “ ไมรูจักโรคเรื้อนหรือขี้ทูตเลย เกิดมาไมเคยรู
ไมเคยเห็น” คิดวาเปนเชื้อรา กลากเกลื้อน ซื้อยามาทาเปนเวลานานมากกวา 1 ปขึ้นไป บางรายนานถึง 10 ป
จนมีผื่นแดงที่หนาและลําตัวแขนขา จึงเริ่มแสวงหาการรักษาเพิ่มขึ้น “ 7-8 ปที่แลวมีวงดางขาว ชา ที่หลัง
ไม คิ ด ว า ตั ว เองเป น โรคเรื้ อ น อยู ก รุ ง เทพไม มี เวลา ซื้ อ แต ย ามาทา หลั ง จากนั้ น มี ผื่ น แดงทั่ ว ตั ว มา 2 ป
ไมเจ็บไมคัน ชวงนี้ไปคลินิกที่กรุงเทพหลายครั้ง หมอบอกแพปูน ญาติเลยแนะนําใหไปโรงพยาบาลบุรีรัมย”
โดยจะปรึกษาญาติพี่นองที่ใกลชิด เชน สามี ภรรยา ลูกหลาน ถารอยโรคขึ้นที่หนาหรือมีขนาดใหญ ผูใหขอมูล
จะไปโรงพยาบาลใกลบาน เชน โรงพยาบาลชุมชนกอน จะไมไปโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ เพราะคิดวาตนเอง
เปนมากและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพไมนาจะมียารักษา หากอยูในเขตอําเภอเมืองจะไปรักษาที่คลินิก
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โรคผิวหนัง และมีระยะเวลาหางในการตรวจแตละครั้งประมาณ 1 เดือน ตามที่แพทยนัด มีเพียงสวนนอย
จะมีระยะเวลาหางของการตรวจประมาณ 3 เดือน ซึ่งเปนคนที่ไปทํางานที่กรุงเทพและตางจังหวัด และพบวา
สาเหตุสว นใหญของความลาชาในการวินจิ ฉัยรักษาโรคเรือ้ น คือ ความลาชาจากระบบสาธารณสุขมากกวา สาเหตุ
ที่มาจากตัวผูปวยเอง โดยพบวา กลุมตัวอยางไดไปพบแพทยตามนัดทุกครั้ง แตแพทยไมไดคิดถึงโรคเรื้อน
“มือเทาหงิกงอมา 10 กวาป ไปหาหมอที่โรงพยาบาล.......หลายครั้ง ไปตรวจเรื่องมือเรื่องเทา”
“ป 53 มีตุมแตกตามแขนขา นอนโรงพยาบาล.........หลายคืน หลังจากนั้นจึงกลับไปทําแผลที่อนามัย
ใกลบาน อีกเปนเดือน อาการไมดีขึ้น จึงไดสงตัวไปโรงพยาบาลจังหวัด”
จนกระทั่งมีอาการมากขึ้น มีผื่นแดงขึ้นทั่วตัวหรือที่ใบหนา แพทยจึงสงไปรักษาตอที่โรงพยาบาลทั่วไป
หรือโรงพยาบาลศูนย บางรายเมือ่ มีอาการมากขึน้ จะไปหาแพทยผวิ หนังเอง แตกม็ บี างสวนทีแ่ พทยทโี่ รงพยาบาล
ชุมชนแนะนําใหไปตรวจรักษาทีโ่ รงพยาบาลทัว่ ไปหรือโรงพยาบาลศูนยทมี่ แี พทยผวิ หนังแตผใู หขอ มูลคิดวาตนเอง
ยังเปนไมมากจึงไมยอมไปตรวจวินิจฉัยรักษา
ผูใหขอมูลที่ไมมีความลาชาในการวินิจฉัยรักษาโรคเรื้อน สวนใหญจะมีรอยโรคที่มีลักษณะเปนผื่นหรือ
ตุมที่ใบหนา หรือมีรอยโรคเปนวงดางขาวแตมีบานพักอาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จะไปรับบริการตรวจรักษา
ทีค่ ลินกิ แพทยผวิ หนัง หรือโรงพยาบาลเอกชนทีม่ แี พทยผวิ หนัง และบางคนเปนผูส มั ผัสโรคเรือ้ น เคยเห็นอาการ
และอาการแสดงของโรคเรือ้ น ทําใหสงสัยวาตนเองนาจะเปนโรคเรือ้ น เมือ่ ไปพบแพทยจะบอกวาตนเองสงสัยวา
จะเปนโรคเรื้อนจึงทําใหไดรบั การวินิจฉัยรักษาโรคเรื้อน
หนึ่งในสามของผูใหขอมูลมีประวัติสัมผัสโรคเรื้อน เชน เปนญาติ เพื่อนบาน หรือเปนบุคคลที่ทํางาน
ดวยกัน ผูใหขอมูลสวนใหญไมคิดวาตนเองเสี่ยงตอการเปนโรคเรื้อน โดยเฉพาะคนที่ไมไดเปนญาติ เพราะคิดวา
โรคเรื้อนเปนกรรมพันธุ ไมติดตอ คนที่จะเปนโรคเรื้อนตองเปนคนในครอบครัวของผูปวยโรคเรื้อน
“ไมรูจักโรคเรื้อน หนอแนวไมมี ไมคิดวาตัวเองเสี่ยงตอการเปนโรคเรื้อน”
“รูว า เขาเปนโรคเรือ้ น นัง่ เลนไพคดิ วาไมตดิ เพราะหนอแนวไมมี ไปก็ไมไดกนิ ขาวกับเขา ไมรตู ดิ กันไดไง”
มีเพียงสวนนอยทีค่ ดิ วาตนเองนาจะเปนโรคเรือ้ น แตทดสอบอาการชา โดยการหยิกแลวยังรูส กึ จึงไมไป
แสวงหาการรักษาที่อื่น จนกระทั่งมีอาการมากขึ้นจึงไปรักษาที่คลินิกแพทยผิวหนัง โรงพยาบาลจังหวัด และ
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแกน มีกลุมตัวอยางเพียง 1 - 2 ราย ที่ไปซื้อยาสมุนไพรตามทองตลาดมากิน
และนําใบรางจืด ใบพลับพลึงมาตมอาบ นอกจากซื้อยามากินมาทา
ผูใหขอมูลสวนใหญไมไดคิดถึงโรคเรื้อนเมื่อเริ่มมีอาการที่ผิวหนัง ดังนั้นความรังเกียจกลัวโรคเรื้อน
ของชุมชนจึงไมมผี ลตอการแสวงหาการรักษา จนกระทัง่ ไดรบั การวินจิ ฉัยวาเปนโรคเรือ้ นแลว จึงจะมีผลตอผูป ว ย
โรคเรื้อน เนื่องจากโรคเรื้อนเปนโรคที่สังคมรังเกียจ ในขณะเดียวกันก็กลัวชุมชนรังเกียจตัวเองดวย และไมบอก
ใหใครทราบวาตนเองเปนโรคเรื้อน ยกเวนญาติสนิท ไดแก สามี ภรรยา หรือมารดา
“ไมนึกถึงโรคเรื้อนเลย เพราะเปนกรรมพันธุ ไมบอกใคร ไมมีใครรูนอกจากสามีและแม ชวงที่รูใหมๆ
เก็บตัวอยูแตในหอง ทุกวันนี้ไมไปคุยกับใคร ไมออกจากบาน ถาเขารูจะไมมาเหยียบบานเลย”
สรุป ผูใหขอมูลที่มีความลาชาในการวินิจฉัยรักษา จะมีรอยโรคที่เปนวงดาง ขาว ตามแขน ขา ลําตัว
จํานวนไมมาก และไมรูจักหรือไมนึกถึงโรคเรื้อน จนกระทั่งมีรอยโรคเกิดขึ้นทั่วรางกายหรือใบหนา จึงจะเริ่ม
ปรึกษาญาติที่ใกลชิด และแสวงหาการรักษา โดยไปที่โรงพยาบาลชุมชนหรือคลินิกแพทยผิวหนัง ไมไป
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ดังนัน้ ความลาชาในการวินจิ ฉัยรักษาเกิดทีโ่ รงพยาบาลชุมชน ผูใ หขอ มูลทีไ่ มมคี วาม
ลาชาในการวินิจฉัยรักษา จะมีรอยโรคเกิดขึ้นที่ใบหนาหรือมีผื่นจํานวนมาก เปนผูที่เคยเห็นหรือรูจักโรคเรื้อน
มากอน ผูใหขอมูลทั้งหมดไมมีปญหาในเรื่องการเดินทางและคาใชจายในการไปตรวจวินิจฉัย สวนใหญไมคิดวา
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ตนเองเสี่ยงตอการเปนโรคเรื้อน และยังคิดวาโรคเรื้อนเปนกรรมพันธุ ความรังเกียจกลัวโรคเรื้อนไมมีผลตอการ
แสวงหาการรักษา แตมีผลหลังจากไดรับการวินิจฉัยรักษาแลว
ความเชื่อ พฤติกรรมตอการวินิจฉัยรักษาโรคเรื้อนของญาติผูปวยโรคเรื้อน
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณญาติจํานวน 12 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ซึ่งเปนบุคคลใกลชิดที่ดูแล
ผูปวยโรคเรื้อน เชน สามี ภรรยา ลูกหลาน ผูใหขอมูลใหขอมูลเรื่องการแสวงหาการรักษาตรงกับผูปวยวา ผูปวย
จะไปหาซื้อยามากินมาทากอน ถาเปนไมมากจะไปโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ หากมีอาการมากขึ้นจะไป
โรงพยาบาลชุมชน และหากรักษาแลวอาการไมทุเลาหรือเปนมากกวาเดิมจะขอไปโรงพยาบาลจังหวัด หรือ
คลินกิ โรคผิวหนังในจังหวัด กลุม ตัวอยางสวนใหญไมรจู กั โรคเรือ้ น มีเพียงสวนนอยทีเ่ คยเห็นหรือมีบคุ คลใกลชดิ
เปนโรคเรื้อน จึงสงสัยวาจะเปนโรคเรื้อนและแนะนําใหญาติไปพบแพทยที่โรงพยาบาลประจําจังหวัด
ความเชื่อ พฤติกรรมของชุมชนตอโรคเรื้อนในมุมมองของผูนําชุมชน
ผูว จิ ยั ไดทาํ การสัมภาษณผนู าํ ชุมชน จํานวน 41 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง สวนใหญดาํ รงตําแหนง
ผูใหญบาน ผูใหขอมูลใหขอมูลวา ชุมชนคิดวาโรคเรื้อนเปนโรคติดตอชนิดหนึ่งเทาๆกับที่คิดวาโรคเรื้อนเปน
กรรมพันธุ สวนใหญชมุ ชนไมมคี วามรังเกียจกลัวผูป ว ยโรคเรือ้ น แตมสี ว นนอยทีบ่ อกวารังเกียจกลัวบางถามีแผล
หรือความพิการ หรือมีรอยโรคจํานวนมาก
“ประชาชนไมมีความรังเกียจกลัวตอผูที่ปวยเปนโรคเรื้อน และชุมชนปฏิบัติตอคูสมรสและครอบครัว
ตามปกติ มีรังเกียจกัน เพราะถาผูปวยมีแผล มือกุดตีนกุด จะรังเกียจกลัว”
และไมมีประเพณีหรือวัฒนธรรมของชุมชนที่เกี่ยวของกับโรคเรื้อน กลุมตัวอยางเชื่อวาสาเหตุของการ
ไปรักษาลาชาของผูปวยโรคเรื้อน คือ ไมรูจักโรคเรื้อน ไมรูวาอาการดังกลาวเปนโรคเรื้อน
ระบบการวินิจฉัยรักษาโรคเรื้อนในมุมมองของผูรับผิดชอบงานโรคเรื้อนระดับจังหวัด
ระบบการวินจิ ฉัยรักษาโรคเรือ้ นในเขตสุขภาพที่ 9 (นครราชสีมา บุรรี มั ย ชัยภูมิ สุรนิ ทร) ไดมกี ารพัฒนา
สถานบริการเชีย่ วชาญโรคเรือ้ น จํานวน 4 แหง ดังนี้ 1) โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 2) โรงพยาบาลชัยภูมิ
3) โรงพยาบาลบุรรี มั ย 4) โรงพยาบาลสุรนิ ทร ซึง่ เปนหนวยงานทีใ่ หการวินจิ ฉัยและรักษาโรคเรือ้ น รวมถึงเปนที่
ใหคําปรึกษาโรคเรื้อนแกโรงพยาบาลในเครือขายที่รับผิดชอบ หนวยบริการสาธารณสุขในพื้นที่มีหนาที่ในการ
ตรวจผูส มั ผัสโรครวมบาน การตรวจคัดกรองโรคเรือ้ น การใหความรูโ รคเรือ้ นในชุมชน ใหผทู มี่ อี าการสงสัยโรคเรือ้ น
ออกมารับการตรวจทีโ่ รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพและสงตอมายังโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลชุมชนตรวจคัดกรอง
โรคเรื้อน หากพบผูที่มีอาการสงสัยโรคเรื้อนสงตอมารับการตรวจวินิจฉัยรักษาที่สถานบริการเชี่ยวชาญโรคเรื้อน
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูรับผิดชอบงานโรคเรื้อนระดับจังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย
ชัยภูมิ และสุรินทร จํานวน 4 คน เปนเพศชาย 2 คน เพศหญิง 2 คน สวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป
เปนนักวิชาการสาธารณสุข รับผิดชอบงานโรคเรื้อนนาน 6-10 ป และเคยไดรับความรูเรื่องโรคเรื้อนทุกคน
ผูใหขอมูลมีความเห็นวาเจาหนาที่สาธารณสุขมีความรูเรื่องโรคเรื้อนนอย ทําใหการถายทอดความรูโรคเรื้อน
ไปยังอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) นอยและขาดความตระหนัก เนื่องจากจํานวนผูปวยโรคเรื้อนที่ลดลง
เรือ่ ยๆ ทําใหไมเคยเห็นผูป ว ยหรือเคยเห็นแตผปู ว ยรายเกาทีไ่ มมรี อยโรค มีแตความพิการ เจาหนาทีส่ าธารณสุข
ใหความสําคัญตองานปองกันควบคุมโรคเรื้อนนอยเนื่องจากไมใชโรคนโยบาย
ผูใ หขอ มูลมีความเห็นวา ชุมชนมีความรูค วามเขาใจในสาเหตุ อาการ การรักษาโรคเรือ้ นดีขนึ้ โดยเฉพาะ
พื้นที่ที่มีผูปวยโรคเรื้อนและเปนพื้นที่เปาหมายของการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคเรื้อน แตชุมชนยังขาด
ความตระหนักโรคเรื้อน ยกเวนผูสัมผัสโรคเรื้อนรวมบานจะมีความตระหนักเรื่องโรคเรื้อน ความรังเกียจกลัว
ตอโรคเรื้อนดีขึ้นแตยังคงมีความรังเกียจอยูในบางชุมชน
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“จากการที่สังคมเปลี่ยนไป มีความเจริญดานเทคโนโลยี ตางคนตางอยู ชาวบานจะสนใจตัวเองมากขึ้น
ไมสนใจสายตาคนอื่น สนใจเรื่องทํามาหากิน ทําใหคนไขเต็มที่ในการออกมารักษา”
ความลาชาในการวินิจฉัยรักษาผูปวยโรคเรื้อน สาเหตุสวนใหญมาจากตัวผูปวยเองมากกวาระบบ
สาธารณสุข เนื่องจากโรคเรื้อนเปนโรคที่คนรังเกียจกลัว คิดวาเปนกรรมพันธุ ผูปวยยากจนทําใหสนใจแตเรื่อง
ทํามาหากิน รอยโรคไมมีผลกระทบตอชีวิตประจําวัน จึงไมไปพบแพทยเพื่อทําการตรวจวินิจฉัย รอจนกระทั่ง
เปนมากจึงไปพบแพทย
ความเชือ่ พฤติกรรมตอการวินจิ ฉัยรักษาโรคเรือ้ นของผูป ว ยโรคเรือ้ นในมุมมองของผูร บั ผิดชอบงานโรคเรือ้ น
ระดับอําเภอ
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูรับผิดชอบงานโรคเรื้อนระดับอําเภอ จํานวน 44 คน โดยเปนผูปฏิบัติงาน
ทั้งของโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง ผูใหขอมูลสวนใหญ
คิดวาชุมชนไมรูจักโรคเรื้อน มีเพียงสวนนอยที่รูจักโรคเรื้อนแตไมนึกถึงโรคเรื้อน ยังคงมีความเชื่อวาโรคเรื้อน
เปนกรรมพันธุ ชุมชนยังมีความรังเกียจกลัวโรคเรือ้ นอยูแ ตลดนอยลง ผูใ หขอ มูลสวนใหญมคี วามคิดเห็นวา สาเหตุ
ทีท่ าํ ใหผปู ว ยโรคเรือ้ นมารับการวินจิ ฉัยลาชา มาจากทัง้ ตัวผูป ว ยเองทีไ่ มรจู กั โรคเรือ้ น ไมคดิ วาตัวเองเปนโรคเรือ้ น
ไปทํางานตางถิน่ ตองทํามาหากิน จนกระทัง่ มีอาการมากแลวจึงคอยแสวงหาการรักษา และจากระบบสาธารณสุข
ที่ไปพบแพทยที่โรงพยาบาลชุมชน แพทยไมไดคิดถึงโรคเรื้อน รักษาแบบโรคผิวหนังอักเสบ
“ความลาชาเกิดจากระบบสาธารณสุข เพราะวาระดับการคนหานอย ไมเฉพาะโรคเรือ้ น โรคอืน่ ๆ ทีก่ าํ ลัง
จะหมดไป โดยเฉพาะโรคที่ไมอยูใน KPI ก็จะหายไป”
ความรู กิจกรรมการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคเรื้อนของผูรับผิดชอบงานโรคเรื้อนระดับตําบล
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูรับผิดชอบงานโรคเรื้อนระดับตําบล จํานวน 40 คน เปนเพศหญิงมากกวา
เพศชาย พบวา ผูใ หขอ มูลสวนใหญเคยไดรบั ความรูเ รือ่ งโรคเรือ้ น มีความรูเ กีย่ วกับโรคเรือ้ น สามารถบอกอาการ
อาการแสดงของโรคเรื้อนได หากมีผูปวยโรคผิวหนังที่ไมคันจะทําการทดสอบอาการชา และซักประวัติการรักษา
และประวัตคิ รอบครัวรวมดวย และสามารถบอกกิจกรรมในการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคเรือ้ นในพืน้ ทีไ่ ดอยาง
ถูกตอง เชน มีการใหความรู อสม. เพื่อให อสม. ไปใหความรูในชุมชนและใชแบบคัดกรองโรคเรื้อนในกิจกรรม
การตรวจคัดกรองโรคเรื้อนในชุมชน การตรวจผูสัมผัสโรครวมบาน การประชาสัมพันธใหความรูในชุมชน
ผานทางหอหระจายขาว การติดโปสเตอรในสถานทีท่ าํ งาน และรณรงคโรคเรือ้ นในสัปดาหราชประชาสมาสัย และ
มีเพียง 2 แหง ทีไ่ ดออกไปใหความรูเ รือ่ งโรคเรือ้ นโดยไปกับองคการบริหารสวนตําบลในงานเก็บภาษีและจายเบีย้
ยังชีพ ปละ 2 ครั้ง
ผูใหขอมูลสวนใหญมีความเห็นวาสาเหตุของความลาชาในการวินิจฉัยรักษาโรคเรื้อน คือ ตัวผูปวยเอง
และจากระบบสาธารณสุข

สรุป
ความลาชาในการวินิจฉัย รักษาโรคเรื้อน เขตสุขภาพที่ 9 สาเหตุสวนใหญมาจากความลาชาในระบบ
บริการสาธารณสุข โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลชุมชน เนื่องจากขาดความตระหนักโรคเรื้อน ความรังเกียจกลัว
โรคเรื้อนไมมีผลตอการแสวงหาการรักษาแตมีผลตอผูปวยและครอบครัวหลังจากไดรับการวินิจฉัยรักษา
โรคเรื้อนแลว
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาทีพ่ บวา ลักษณะทัว่ ไปของกลุม ตัวอยางมีอายุเฉลีย่ อยูใ นวัยผูใ หญ มีระดับการศึกษาตํา่
ฐานะยากจน สอดคลองกับลักษณะของผูปวยโรคเรื้อนที่พบในประเทศไทย (นฤมล ใจดี, 2543 : ศรีสุนทร
วิริยะภาต, 2544 : ญาดา โตอุตชนม, 2548)(3,4,5)
จากผลการศึกษาที่พบวาผูปวยโรคเรื้อนสวนใหญจะไปที่โรงพยาบาลชุมชนใกลบานกอนหลายครั้ง
จนกระทัง่ คิดวาอาการไมดขี นึ้ จึงจะขอไปโรงพยาบาลจังหวัด และพบวาสาเหตุของความลาชาในการวินจิ ฉัยรักษา
โรคเรื้อนสวนใหญ เกิดจากความลาชาในระบบบริการสาธารณสุข กลาวคือผูปวยไดไปโรงพยาบาลชุมชน แต
เจาหนาที่สาธารณสุขไมไดคิดถึงโรคเรื้อน โดยเฉพาะเจาหนาที่ที่โรงพยาบาลชุมชน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก พื้นที่
ในเขตบริการสุขภาพที่ 9 มีผูปวยจํานวนนอยลงมาก บางอําเภอไมมีผูปวยโรคเรื้อนรายใหมเลย บางอําเภอ
มีผปู ว ยโรคเรือ้ นรายใหมปล ะ 1- 2 คน ทําใหเจาหนาทีข่ าดทักษะในการวินจิ ฉัยโรคเรือ้ นและขาดความตระหนัก
เรื่องโรคเรื้อน จึงไมไดสงตอผูปวยไปทําการวินิจฉัยที่โรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลทั่วไป ที่มีแพทยผิวหนัง
และไดรับการพัฒนาใหเปนสถานบริการเชี่ยวชาญโรคเรื้อนซึ่งสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง การวินิจฉัยโรคเรื้อน
ที่ลาชา ในประเทศอังกฤษ ที่พบวา การวินิจฉัยโรคเรื้อนเปนเรื่องที่ยากสําหรับพื้นที่ที่ไมมีการระบาดของ
โรคเรื้อน สาเหตุของความลาชามาจากการวินิจฉัยที่ผิดพลาดจากอาการและอาการแสดงของผูปวยโรคเรื้อน
(D.N.J. Lockwood and A.J.C. Ride, 2001 : 207-212)(6) และสอดคลองกับการศึกษา เรื่อง สาเหตุ
ของการรักษาที่ลาชาของผูปวยโรคเรื้อน ในพื้นที่ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี ที่พบวา
ปจจัยที่ทําใหสถานบริการสาธารณสุขวินิจฉัยลาชา คือ การขาดความตระหนักของเจาหนาที่ และการขาดทักษะ
ในการตรวจวินิจฉัยของแพทย
จากผลการศึกษาที่พบวายังมีผูปวยบางคนที่มีความลาชาในการวินิจฉัยรักษาโรคเรื้อนที่มีสาเหตุ
ความลาชามาจากตัวผูปวยเอง เนื่องจากคิดวาตนเองไมไดเปนโรคเรื้อนและคิดวาโรคเรื้อนเปนกรรมพันธุ
ครอบครัววงศตระกูลไมมีใครเคยเปนโรคเรื้อนมากอน จึงไปพบแพทยเรื่องมือเทาที่พิการและไมบอกแพทย
ถึงรอยโรคในรางกาย และมีผูปวยบางคนคิดวาอาการแสดงที่ผิวหนังเปนเพียงเชื้อราจึงไดแตซื้อยามากินมาทา
จนกระทัง่ มีอาการมากขึน้ จึงเริม่ ไปพบแพทยผวิ หนัง ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาเรือ่ ง สาเหตุของการรักษาทีล่ า ชา
ของผูปวยโรคเรื้อน ในพื้นที่ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี (ภาวิณี มนตรีและคณะ,
2556)(7) ที่พบวาผูปวยโรคเรื้อนไมรูจักโรคเรื้อน อาการที่เกิดขึ้นคิดวาเปนเพราะตนเองแพสารเคมี ชุมชนคิดวา
โรคเรื้อนเกิดจากความสกปรก เกิดจากกรรมพันธุ
จากผลการศึกษาที่พบวาความรังเกียจกลัวไมไดมีผลตอระยะเวลากอนการรักษา หากแตมีผลตอผูปวย
โรคเรื้อนและญาติหลังจากถูกวินิจฉัยรักษาแลว เนื่องจากผูปวยโรคเรื้อนและญาติรวมถึงคนในชุมชนขาดความ
ตระหนักเรื่องโรคเรื้อน คิดวาอาการที่ผิวหนังนาจะเปนเชื้อรา โดยมีวงดาง ตามรางกาย 1-2 แหง ไมเจ็บไมปวด
เมื่อซื้อยามาทาแลวไมหาย จึงไมสนใจ จนกระทั่งอาการเปนมากขึ้น หรือมีรอยโรคที่หนา จึงเริ่มไปแสวงหา
การรักษา เมื่อรูวาตนเองเปนโรคเรื้อน จึงเริ่มวิตกกังวล กลัวพิการ กลัวคนรังเกียจ และจากประสบการณ
ของตัวผูปวยและชุมชนที่ไดรับฟงจากบรรพบุรุษวา โรคเรื้อนเปนโรคนารังเกียจกลัว หามเขาใกลจะติดโรค
โรคเรื้อนเปนแลวพิการรักษาไมหาย จึงทําใหชุมชนกลัวผูปวยโรคเรื้อน ถึงแมจะมีการใหความรูเรื่องโรคเรื้อน
ในชุมชนแลวก็ตาม และตัวผูปวยโรคเรื้อนเองก็รังเกียจตัวเอง โดยที่ไมออกไปสุงสิงกับใคร และไมบอกใคร
วาตนเองปวยเปนโรคเรื้อน (ศิลธรรม เสริมฤทธิ์รงคและ Wim H. Van Brakel, 2014)(8)
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จากผลการศึกษาที่พบวา เจาหนาที่สาธารณสุขใหความสําคัญกับโรคเรื้อนนอย เนื่องจากไมใช
โรคนโยบายและไมมตี วั ชีว้ ดั จากจํานวนผูป ว ยโรคเรือ้ นทีล่ ดนอยลง บางอําเภอไมมผี ปู ว ยโรคเรือ้ น หรือบางอําเภอ
มีผูปวยโรคเรื้อนเพียง 1-2 คน ตัวชี้วัดของโรคเรื้อนบางตัวจึงไมสามารถถายทอดใหพื้นที่ในระดับอําเภอได
เชน การลดอัตราความพิการเกรด 2 ในผูป ว ยโรคเรือ้ นรายใหม และไมสามารถบรรจุเปนตัวชีว้ ดั ในการนิเทศงานได
หากเทียบกับโรคอื่นๆ ที่มีจํานวนและความรุนแรงมากกวาโรคเรื้อน ดําเนินการไดเพียงการติดตามนิเทศงาน
โรคเรื้อนในพื้นที่เปาหมายของโรคเรื้อน แตสามารถเปนตัวชี้วัดระดับจังหวัดได

ขอเสนอแนะ
ผลการศึกษาครัง้ นี้ ชวยใหเกิดความรูซ งึ่ สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินงานปองกันควบคุม
โรคเรื้อนในเขตสุขภาพที่ 9 โดยเฉพาะอยางยิ่งในการลดความลาชาในการมาวินิจฉัยรักษาโรคเรื้อน ดังนั้น
จึงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
1.1 จากผลการศึกษาที่พบวา สาเหตุของความลาชาสวนใหญมาจากระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะ
ทีโ่ รงพยาบาลชุมชน ดังนัน้ ในการวางแผนการใหความรูเ รือ่ งโรคเรือ้ น จึงควรเพิม่ การใหความรูใ นแพทยจบใหม
(แพทย intern) เนื่องจากยังไมมีประสบการณในการรักษาโรคเรื้อน โดยเฉพาะพื้นที่ที่เปนพื้นที่เปาหมาย
ทางระบาดวิทยาของโรคเรื้อน ในขณะเดียวกันตองใหความรูแกเจาหนาที่สาธารณสุขในทุกระดับที่เกี่ยวของ
เปนระยะ เพื่อใหเกิดความตระหนักเรื่องโรคเรื้อน
1.2 จากผลการศึกษาที่พบวายังมีผูปวยบางคนที่มีความลาชาในการวินิจฉัยรักษาโรคเรื้อนที่มีสาเหตุ
มาจากตัวผูปวยเอง เนื่องจากขาดความรูในเรื่องอาการเริ่มแรกของโรคเรื้อน ดังนั้นในการใหสุขศึกษาในชุมชน
ใหประชาชนมีความรูว า โรคเรือ้ นมีอาการเริม่ แรกอยางไร หากไมรบี รักษาจะทําใหเกิดความพิการ และโอกาสเสีย่ ง
ที่จะเปนโรคเรื้อน โดยเนนวาถาเปนโรคผิวหนังเรื้อรังรักษาไมหายเกิน 3 เดือน ใหรีบมาพบแพทย หรือเนน
ใหพบแพทยผิวหนัง
1.3 จากผลการศึกษาทีพ่ บวาชุมชนยังมีความรังเกียจกลัวโรคเรือ้ น และคิดวาโรคเรือ้ นเปนกรรมพันธุ
สถานบริการสาธารณสุขหรือหนวยงานสาธารณสุขจะตองมีกจิ กรรมการใหความรูเ รือ่ งโรคเรือ้ นแกชมุ ชน ใหความ
สําคัญใหกําลังใจกับผูปวยโรคเรื้อน หรือมีกิจกรรมในพื้นที่ที่มีความรังเกียจกลัวที่รุนแรง หรือมีผลกระทบตอ
สุขภาวะของผูปวยโรคเรื้อน เชน กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน กิจกรรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย โดยจะตองทํา
กิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ เปนระยะเวลาที่ยาวนานเพื่อปรับทัศนคติหรือความเชื่อของชุมชน
ที่มีตอโรคเรื้อน
1.4 จากผลการศึกษาที่พบวาเจาหนาที่สาธารณสุขใหความสําคัญตองานโรคเรื้อนนอย เนื่องจาก
ไมใชโรคนโยบาย และจากจํานวนผูปวยโรคเรื้อนที่นอยลงหรือไมมีในผูปวยในบางอําเภอ ดังนั้นตัวชี้วัด
งานโรคเรื้อนจึงควรใชประเมินในระดับจังหวัด ในขณะเดียวกันตองมีตัวชี้วัดโรคเรื้อนที่ใชประเมิน ระดับอําเภอ
และระดับตําบล ซึ่งเปนตัววัดกิจกรรมการดําเนินการปองกันควบคุมโรคเรื้อน เชน ในพื้นที่ที่มีผูปวยใหมเด็ก
จะตองมีกจิ กรรมสํารวจผูป ว ยโรคเรือ้ นรายใหมอยางเร็วในหมูบ า นนัน้ หรือ ในพืน้ ทีท่ พี่ บผูป ว ยโรคเรือ้ นรายใหม
จะตองตรวจผูสัมผัสโรครวมบาน ผูสัมผัสโรครอบบานในรัศมี 20 เมตร และผูสัมผัสโรคทางสังคม เปนระยะ
เวลา 10 ป
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2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
ในระหวางที่ดําเนินการศึกษา ผูศึกษาไดพบประเด็นที่นาสนใจสําหรับผูที่สนใจจะทําการศึกษาเรื่องนี้
ตอไปดังนี้
2.1 ควรทําการศึกษาหาวิธีการสงเสริมใหชุมชนเกิดความตระหนักเรื่องโรคเรื้อนในชุมชน
2.2 ควรทําการศึกษาเรือ่ งการแกไขปญหาความลาชาในการวินจิ ฉัยโรคเรือ้ นทีเ่ กิดจากระบบสาธารณสุข
ในสภาวการณความชุกโรคตํ่า
2.3 ควรทําการศึกษา เรื่องการลดความรังเกียจกลัวโรคเรื้อนในชุมชน
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