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ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคในกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

การประเมินสมรรถนะของระบบเฝาระวังโรคมือ เทา ปาก และโรคติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 
จังหวัดสุรินทร พ.ศ. 2559

การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนและแบบบุคคลในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
ตําบลทุงกระตาดพัฒนา อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย พ.ศ. 2560

การพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมได 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลละกอ ตําบลศรีละกอ อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

การพัฒนารูปแบบระบบเฝาระวังเหตุการณที่มีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนโดยชุมชนในพื้น
ที่เขตรอยตอชายแดนไทย - กัมพูชา จังหวัดสุรินทร พ.ศ. 2557 - 2559

การพัฒนารูปแบบการฟนฟูสภาพผูปวยโรคเรื้อนภายหลังการปรับเปลี่ยนนิคมสูชุมชนปกติ 
โดยชุมชนมีสวนรวม : กรณีศึกษานิคมโรคเรื้อนปราสาท อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

การพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย : 
กรณีศึกษาชุมชนแหงหนึ่งในอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
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บรรณาธิการแถลง

 วารสารวิชาการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ฉบับนี้ เปนฉบับที่ 1 ของ

ปงบประมาณ 2562 ไดรวบรวมบทความวิชาการท่ีนาสนใจ  ซึ่งไดผานการกล่ันกรองจากผูทรงคุณวุฒิ

อยางเขมขนจาํนวน 7 เรือ่ง นาํเสนอเนือ้หาบทความวชิาการเกีย่วกบัเรือ่ง ปจจยัทีม่ผีลตอพฤตกิรรมการปองกนัโรค

ในกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง, การประเมินสมรรถนะของระบบเฝาระวังโรคมือ เทา ปาก และโรคติดเชื้อ

เอนเทอโรไวรสั, การพฒันาการมสีวนรวมของชมุชนและตวัแบบบคุคลในการปองกนัและควบคมุโรคไขเลอืดออก, 

การพัฒนาศักยภาพผูสงูอายุทีเ่ปนโรคเบาหวานชนิดที ่2 ทีค่วบคุมระดับนํา้ตาลในเลือดไมได, การพัฒนารปูแบบ

ระบบเฝาระวงัเหตกุารณทีม่ผีลกระทบตอสขุภาพของประชาชน, การพฒันารปูแบบการฟนฟูสภาพผูปวยโรคเรือ้น

ภายหลังการปรับเปลี่ยนนิคมสูชุมชนปกติ โดยชุมชนมีสวนรวม และการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชน

เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย

 ขอขอบพระคุณทุกทานที่สนใจวารสารฯ และรวมเสนอบทความวิชาการในวารสาร ขอขอบพระคุณ

ผูทรงคุณวุฒิทุกทานในแตละสาขาหลากหลายสถาบันที่ชวยให ขอเสนอแนะ ทําใหบทความมีความสมบูรณ

ยิ่งขึ้น หากทานผูอานไดขอคนพบท่ีไดจากการศึกษา ของวารสารฉบับนี้ไปใชประโยชน คณะผูจัดทําฯจะรูสึก

เปนเกียรติมากที่ไดสรางคุณประโยชนแกหนวยงาน และวงการสาธารณสุขในการปองกันควบคุมโรคในพื้นที่

ตอไป

 

    พญ.ชุลีพร จิระพงษา

    บรรณาธิการ
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บทคัดยอ
 การวจิยัเชงิสาํรวจนี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาความเสีย่งตอโรคหลอดเลอืดสมอง พฤตกิรรมการปองกนัโรค 

และปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคในกลุมเส่ียงโรคหลอดเลือดสมอง ประชากรในการศึกษา ไดแก 

ผูที่ไดรับการตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองในป 2559 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

ที่มีความเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด จํานวน 250 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ แบบสอบถาม 

และแบบประเมินความเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง เก็บรวบรวมขอมูลในเดือนมีนาคม – เมษายน 2560 

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และ Multiple regression analysis ผลการศึกษาพบวา กลุมเส่ียง

ตอโรคหลอดเลือดสมอง รอยละ 56.8 มีความเสี่ยงสูงตอโรคหลอดเลือดสมอง รองลงมา รอยละ 29.2 

และ 14.0 มีความเสี่ยงสูงมาก และเสี่ยงสูงปานกลาง ตามลําดับ โดยมีความเสี่ยงในเรื่องดัชนีมวลกายหรือ

ขนาดรอบเอวมากกวาปกติ รอยละ 64.8 รองลงมามีระดับไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง มีระดับน้ําตาล

ในเลือดผิดปกติ เปนโรคเบาหวานและมีปญหาที่ไต มีญาติสายตรงเปนโรคหัวใจขาดเลือดหรืออัมพาต สูบบุหรี่ 

เคยเปนโรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคหัวใจ รอยละ 34.4, 28.4, 27.2, 20.8, 20.0, 10.8, 8.4 และ 

2.4 ตามลําดับ กลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองมีพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง ระดับตํ่า รอยละ 

52.4 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง และดี รอยละ 44.4 และ 3.2 ตามลําดับ ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม

การปองกันโรคหลอดเลือดสมองในกลุมเสี่ยง ไดแก การรับรูภาวะเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และ

การไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากครอบครัว โดยมีผลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.01) 

ตัวแปรดังกลาวรวมกันอธิบายการผันแปรของพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองไดรอยละ 41.9

คําสําคัญ: พฤติกรรมการปองกันโรค กลุมเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมอง

Abstract
 The objective of this survey research was to study the risk of stroke, disease prevention behaviors 

and factors affecting disease prevention behavior in risk group stoke. The population consisted of 

250 client, who have been screened for stroke in 2016 at Chaloem Phra Kiat hospital, Nakhon 

Ratchasima province and were risk groups for stroke,  Research instruments were questionnaire and 

risk assessment for stroke record form. Data collecting was carried on during March to April 2017, 

and analyzed by descriptive statistics and multiple regression analysis. The study found the followings: 

The risk group stroke, 56.8% were high risk for stroke, 29.2 and 14.0% were at very high risk 

and moderate high risk, respectively. There were risk factors for body mass index or waist circumference 
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more than normal, 64.8%, followed by high blood lipid levels, high blood pressure, abnormal blood 

sugar, diabetes with kidney problems, had direct relative were ischemic heart disease or paralysis, 

smoking cigarette and had blood vessel disease and heart disease,  34.4, 28.4, 27.2, 20.8, 20.0, 

10.8, 8.4 and 2.4%, respectively. The risk group, 52.4% had low stroke prevention behaviors, 

followed by the moderate and high at 44.4 and 3.2%, respectively. Factors affecting stroke prevention 

behaviors in the risk group stroke were perceived risk of stroke, and family support, positive statistically 

signi cant (p-value <0.01). These variables could explain the variability of disease prevention behaviors 

among risk group stroke, at 41.9%.

Keywords : disease prevention behavior, risk group, stoke

บทนํา
 โรคหลอดเลือดสมองสงผลกระทบทําใหเสียชีวิต และเกิดความพิการท่ีอาจจะหลงเหลืออยู ผูเปน

โรคหลอดเลือดสมอง 100 คน จะเสียชีวิต 20 คน สวนท่ีรอดชีวิต 80 คน จะมีความพิการสูงถึง 60 คน 

มีเพียง 20 คน เทานั้น ที่จะสามารถดํารงชีวิตไดใกลเคียงกับคนปกติแตจะมีความพิการหลงเหลืออยู(1) และ

ทําใหความสามารถในการทํากิจกรรมลดลง สงผลใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตต่ําลงและมีการสูญเสียระยะเวลา

ของการมีชีวิตอยูอยางมีคุณภาพ(2) ในดานจิตใจผูปวยไมสามารถปรับตัวในดานอัตมโนทัศนได(3) นอกจากน้ี

ยังสงผลใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ทั้งสวนตัว ครอบครัวและประเทศชาติ โดยพบตนทุนทางตรงสําหรับ

การรับบริการในกรณีเปนผูปวยใน 1,489.78 บาทตอวันนอน และสําหรับการรับบริการผูปวยนอก เทากับ 

1,010.22 บาทตอครั้ง และคาเสียโอกาสเน่ืองจากการขาดงานและความพิการ 101,681.20 บาท และ

สูญเสียเนื่องจากการเสียชีวิต 15,766.66 บาท รวมตนทุนเฉลี่ยจากการเจ็บปวยจากโรคหลอดเลือดสมอง 

162,664.97 บาทตอป(4) 

 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแตป 2555 – 2559 มีอัตราการปวย

โรคหลอดเลือดสมอง 27, 50, 56, 46 และ 59 ตอแสนประชากร ซึ่งมีแนวโนมที่สูงข้ึนกอใหเกิดโอกาส

ของการเสียชีวิต และเกิดความพิการ เสียคาใชจายในการดูแลสุขภาพ และเปนภาระทางดานการแพทยและ

ครอบครัวเพิม่ขึน้ ดงันัน้การปองกนัโรคของผูปวยกลุมเส่ียงโรคหลอดเลือดสมองจึงมคีวามสําคัญ ทัง้นีก้ระทรวง

สาธารณสุขไดมุงเนนใหประชาชนกลุมเสี่ยงไดรับรู เขาใจแนวทางสรางเสริมสุขภาพ ตระหนักถึงภาวะเส่ียง 

และมีพฤติกรรมควบคุมปองกันปจจัยเสี่ยงตอโรควิถีชีวิตไดเพ่ิมขึ้น(5) เนื่องจากตนทุนการดูแลสุขภาพต่ํากวา

กลุมปวย การปองกันในระยะเร่ิมแรกจะชวยลดระยะเวลาของการเปนโรคหลอดเลือดสมองลงได ลดภาวะ

แทรกซอน ลดอัตราการตายและลดภาระคาใชจาย ซึง่ทกุฝายตองใหความสําคัญเพ่ือกําหนดแนวทาง และมาตรการ

ในการแกไขปญหาอยางจริงจัง ผูวิจัยในฐานะแพทยผูดําเนินการรักษาพยาบาล และควบคุม ปองกัน

โรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา จึงสนใจศึกษาความเสี่ยงตอ

โรคหลอดเลือดสมอง พฤติกรรมการปองกันโรคและปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรค ในกลุมเสี่ยงตอ

โรคหลอดเลอืดสมองทีม่ารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดันครราชสมีา เพ่ือนาํผลการวจิยัมาเปน

ขอมูลพื้นฐานในการวางแผนใหความรู สนับสนุน รวมท้ังสงเสริมพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง

ของกลุมเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง เปนการดูแลปองกันไมใหกลุมเสี่ยงเกิดโรคดังกลาวตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง และพฤติกรรมการปองกันโรคในกลุมเส่ียงตอ

โรคหลอดเลือดสมอง 

 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคในกลุมเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง 

นิยามศัพท 
 กลุมเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง 1) ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน 

2) กลุมเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน 3) ผูที่อายุ 35 ป ขึ้นไปที่ไดรับการคัดกรอง

โอกาสเส่ียงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และพบวามีความผิดปกติมากกวา 5 ขอ หรือมีประวัติโรคหัวใจ 

หรือโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งไดแบงเปน 3 กลุม คือ

 1. กลุมเสี่ยงสูง คือ กลุมที่ไดรับการคัดกรองโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและพบวา

มีความผิดปกติ มากกวา 2 ขอ หรือเปนโรคเบาหวานมามากกวาสิบป หรือเปนโรคเบาหวานที่คุมไมไดดี

ติดตอกัน หรือมีประวัติญาติสายตรงเปนโรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคหัวใจขาดเลือดกอนวัย 

 2. กลุมเสี่ยงสูงปานกลาง คือ กลุมที่ไดรับการคัดกรองโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 

และพบวามีความผิดปกติ 3 – 5 ขอ หรือระดับความดันโลหิตสูงมากกวา 170/100 มิลลิเมตรปรอทสองคร้ัง

ติดตอกัน มากกวาสองครั้งรอบการตรวจรักษา หรือระดับโคเลสเตอรอลมากกวาหรือเทากับ 309 มิลลิกรัม

เปอรเซ็นต 

 3. กลุมเส่ียงสูงมาก คือไดรับการคัดกรองโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และมีความผิดปกติ

มากกวา 5 ขอหรือมีประวัติโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคเบาหวานและมีปญหาที่ไต 

การดําเนินการวิจัย
 การศึกษาคร้ังนี ้เปนการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey research) ประชากรและกลุมตวัอยางในการศึกษาคร้ังน้ี 

คือ ผูมารับบริการที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ที่ไดรับการคัดกรองวามีความเสี่ยงตอ

โรคหลอดเลือดสมอง ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 – เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ซึ่งมีรายชื่ออยูในทะเบียน

ผูปวยกลุมเสี่ยงสูงของโรงพยาบาล ทั้งหมดจํานวน 250 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1.  แบบสอบถาม ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล การรับรูภาวะเสี่ยง ความรุนแรง ประโยชนและ

อุปสรรคในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง และพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง 

 2.  แบบประเมินความเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง ประกอบดวยขอมูลความเสี่ยงตอ

โรคหลอดเลอืดสมองในเรือ่ง การมญีาตสิายตรง (พอหรอืแม/พีห่รอืนอง) ทีเ่ปนโรคหวัใจขาดเลอืดหรอือมัพาต 

การสูบบุหร่ี การด่ืมสุรา หรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ระดับความดันโลหิต ระดับนํ้าตาลในเลือด ระดับไขมัน

ในเลือด นํ้าหนักและสวนสูง/ขนาดรอบเอว การเคยเปนโรคหลอดเลือดสมอง เคยเปนโรคหัวใจ และ

การเปนโรคเบาหวานที่มีปญหาเร่ืองไต 

 เครื่องมือดังกลาวไดผานการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา(Content validity) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 

เพื่อดูความชัดเจน ความถูกตองเหมาะสมของภาษาท่ีใช และความสอดคลองดวยดัชนีความสอดคลอง (Index 

of Item Objectives Congruence : IOC) ซึ่งมีคา IOC ของแตละขอคําถามอยูระหวาง 0.6 – 1.0 นอกจากนี้

ไดวิเคราะหความเช่ือถือไดของมาตรวัดโดยการวัดความสอดคลองภายใน แบบครอนบาค อัลฟา (Cronbach’s 

Alpha) ไดคาความเช่ือถือของแบบวัด การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง = 0.70 การไดรับ
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การสนบัสนนุในการปองกนัการเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง = 0.72 การรบัรูภาวะเสีย่งการเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง 

= 0.80 การรับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง = 0.76 การรับรูประโยชนของพฤติกรรมการปองกัน

โรคหลอดเลือดสมอง = 0.73 การรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง = 0.97 และ

พฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง = 0.74

เก็บรวบรวมขอมูล ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2560 

วิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติดังนี้คือ

 1.  วิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ตัวแปรท่ีศึกษา และความเส่ียงตอโรคหลอดเลือดสมอง โดยใชสถิติ

เชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด และคาสูงสุด 

 2. วิเคราะหปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองโดยใช Multiple regression 

analysis (enter)

ผลการศึกษา
 ลักษณะสวนบุคคลของประชากรที่เสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง พบวา สวนใหญ เปนเพศหญิง 

(รอยละ 60.8) มอีาย ุ35 – 59 ป (รอยละ 73.2) โดยเฉลีย่มอีาย ุ49.4 ป และ มสีถานภาพสมรสคู (รอยละ 76.4) 

มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา รอยละ 32.8 รองลงมามีการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนปลาย/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. และมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 24.8, 19.6, 11.6 และ 11.2 

ตามลําดับ สวนในเรื่องอาชีพ พบวา รอยละ 31.2 มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ขาราชการบํานาญ รองลงมา

คือ รับจาง เกษตรกรรม คาขาย/ธุรกิจสวนตัว และทํางานบาน/นักเรียน/นักบวช รอยละ 25.2, 19.2, 13.6 

และ 10.8 ตามลําดับ มีรายได นอยกวา 10,000 บาท รอยละ 39.6 รองลงมามีรายได มากกวา 20,000 บาท 

และ 10,000 – 20,000 บาท รอยละ 28.0 และ 27.2 ผูไมมีรายได รอยละ 5.2 มีรายไดโดยเฉลี่ย 

17,961 บาท ในการรักษาพยาบาล รอยละ 32.0 เบิกคารักษาพยาบาลได รองลงมา ใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพ 

ใชสิทธิประกันสังคม และชําระเงินเอง รอยละ 31.6, 23.6 และ 2.8 ตามลําดับ มีโรคประจําตัวถึงรอยละ 58.0 

โดยพบวาเปนโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และไขมันในเลือดสูง รอยละ 36.4, 24.0 และ 23.6 

ในชวงเวลา 1 ปทีผ่านมา เขารบัการรกัษาพยาบาล นอยกวา 5 ครัง้ รอยละ 38.4 และ 5 – 10 ครัง้ รอยละ 34.4 

โดยเฉล่ียเขารับการรักษาพยาบาล 9.5 ครั้ง ทั้งนี้ ปจจุบันสูบบุหรี่ รอยละ 10.8 (โดยสูบ 5 – 10 มวน/วัน 

รอยละ 6.8, นอยกวา 5 มวน/วัน รอยละ 3.6 และมากกวา 10 มวน/วนั รอยละ 0.4 ทัง้นี ้สบูมานาน 5 – 10 ป 

รอยละ 3.6, มากกวา 10 ป รอยละ 6.8) เคยสูบแตเลิกแลว รอยละ 12.0 มีบุคคลในครอบครัวปวย

เปนโรคหลอดเลือดสมอง รอยละ 16.0 

 ความเส่ียงตอโรคหลอดเลือดสมอง พบวา รอยละ 56.8 มีความเส่ียงสูงตอโรคหลอดเลือดสมอง 

รองลงมา รอยละ 29.2 และ 14.0 มีความเสี่ยงสูงมาก และเสี่ยงสูงปานกลาง ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 

โดยมีปจจัยเส่ียงในเร่ือง ดัชนีมวลกายหรือขนาดรอบเอวมากกวาปกติ มากท่ีสุด รอยละ 64.8 รองลงมา

มีปจจัยเสี่ยงในเรื่องระดับไขมันในเลือด ความดันโลหิตสูง มีระดับน้ําตาลในเลือดผิดปกติ เปนโรคเบาหวาน

และมีปญหาเรื่องไต มีญาติสายตรงเปนโรคหัวใจขาดเลือดหรืออัมพาต สูบบุหรี่ เคยเปนโรคหลอดเลือดสมอง 

และเปนโรคหัวใจ รอยละ 34.4, 28.4, 27.2, 20.8, 20.0, 10.8, 8.4 และ 2.4 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละระดับความเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมองของกลุมตัวอยาง

ความเส่ียงตอโรคหลอดเลือดสมอง
จํานวน

(N = 250)

รอยละ

(100.0)

เส่ียงสูง 142 56.8

เส่ียงสูงปานกลาง 35 14.0

เส่ียงสูงมาก 73 29.2

 การรับรูภาวะเสี่ยง ความรุนแรง ประโยชนและอุปสรรคในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง พบวา 

ประชากรท่ีเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง สวนใหญ รอยละ 73.2, 80.8, 87.6 และ 70.0 รับรูภาวะเส่ียง

การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง รบัรูความรนุแรงของโรคหลอดเลอืดสมอง รบัรูประโยชนของพฤตกิรรมการปองกนั

โรคหลอดเลือดสมอง และรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในระดับสูง ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาการรับรูภาวะเส่ียง ความรุนแรง ประโยชนและอุปสรรคในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง 

สิ่งชักนําใหเกิดพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง พบผลการศึกษา ดังนี้ 

 การไดรบัขอมลูขาวสารเก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมอง พบวา ประชากรท่ีเสีย่งตอโรคหลอดเลือดสมอง 

รอยละ 58.0 ไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมองในระดับตํ่า รองลงมารอยละ 31.2 และ 10.8 

อยูในระดับปานกลางและสูง ตามลําดับ โดยไดรบัขอมลูขาวสารเปนประจํามากท่ีสดุคอื จากคําแนะนําจากแพทย

หรือบคุลากรทางการแพทย รอยละ 38.4 รองลงมาคือ จากเพือ่นหรือบคุคลท่ีรูจกั โทรทัศนหรือวทิย ุอาสาสมัคร

สาธารณสขุ สื่อสิ่งพิมพ ปายโฆษณาและอินเตอรเน็ต รอยละ 28.4, 23.2, 23.2, 22.0 และ 20.8 ตามลําดับ 

 การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง พบวา ประชากรที่เสี่ยง

ตอโรคหลอดเลือดสมอง รอยละ 48.0 ไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

จากครอบครัวในระดับสูง รองลงมารอยละ 38.4 และ 13.6 ไดรับการสนับสนุนในระดับปานกลาง และตํ่า 

ตามลําดับ โดยพบวา ไดรับการสนับสนุนเปนประจํา ตั้งแตรอยละ 64.0 ขึ้นไป ในเร่ืองดูแลหรือสนับสนุน

ใหทานไปตรวจรางกายหรือพบแพทย ไมสนับสนุนใหดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและหรือสูบบุหรี่ ใหกําลังใจ

เมื่อทานเกิดความเครียด และสนับสนุนสงเสริมใหทานออกกําลังกาย สวนในเรื่องปรุงอาหารที่ไมเค็ม และ

ปรุงอาหารโดยไมใชนํ้ามันที่มีไขมันอิ่มตัวสูง ไดรับการสนับสนุนเปนประจํา รอยละ 39.2 และ 31.2 ตามลําดับ 

 พฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง ในภาพรวม พบวา กลุมที่เสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง 

มีพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง ระดับต่ํา รอยละ 52.4 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง และดี 

รอยละ 44.4 และ 3.2 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมในแตละดาน พบวา ดานการควบคุมปจจัยเสี่ยง สวนใหญ 

รอยละ 79.2 อยูในระดับตํ่า สวนดานการรับประทานอาหาร และดานการจัดการความเครียด รอยละ 51.6 

อยูในระดับปานกลาง แตดานการออกกําลังกาย รอยละ 54.8 อยูในระดับตํ่า สําหรับดานการดูแลสุขภาพทั่วไป 

รอยละ 50.4 อยูในระดับดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 - การรับประทานอาหาร มีการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มหรือผลไมรสหวาน และรับประทาน

รสเค็ม บอยคร้ังถึงเปนประจํา รอยละ 57.2 และ 42.4 นอกน้ีมีการลดหรือหลีกเล่ียงอาหารมันนานๆ ครั้ง

ถึงไมไดปฏิบัติ รอยละ 88.8

 - การออกกําลังกาย มีการออกกําลังกายอยางนอย 3 วัน/สัปดาห นานๆ ครั้งๆ ละ 30 นาที และ

ทํากิจกรรมท่ีตองใชกําลังงานนานๆ ครั้งถึงไมไดปฏิบัติ รอยละ 58.8 และ 37.2
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 - การจัดการกับความเครียด มีการจัดการโดยเมื่อมีเรื่องไมสบายใจจะปรึกษากับผูใกลชิด เมื่อเกิด

ความเครียด มีการผอนคลายดวยวิธีการตางๆ และเมื่อเกิดความโกรธ หงุดหงิด สามารถควบคุมอารมณได 

นานๆ ครั้ง ถึงไมไดปฏิบัติ รอยละ 33.2, 25.2 และ 30.0

 -  การควบคุมปจจัยเสี่ยง มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และสูบบุหรี่ บอยครั้งถึงเปนประจํา 

รอยละ 17.2 และ 13.2 มีการพักผอนโดยนอนหลับอยางนอยวันละ 6 – 8 ชั่วโมง และควบคุมนํ้าหนักตัว

ไมใหเพิ่มขึ้นนานๆ ครั้ง ถึงไมไดปฏิบัติ รอยละ 14.4 และ 39.2

 -  การดูแลสุขภาพทั่วไป มีการปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยและไปตรวจรางกายหรือพบแพทย

ตามนัดนานๆ ครั้ง ถึงไมไดปฏิบัติ รอยละ 11.2 (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 รอยละพฤติกรรมการปองกนัโรคหลอดเลือดสมองของประชากรท่ีศกึษา จาํแนกรายประเด็น (N = 250)

รายการ เปนประจํา บอยครั้ง นานๆ ครั้ง ไมไดปฏิบัติ

การรับประทานอาหาร

รับประทานอาหารหรือเคร่ืองดื่มหรือผลไมรสหวาน 19.6 37.6 40.0 2.8

ลดหรือหลีกเลี่ยงอาหารมัน  12.8 38.4 44.4 4.4

รับประทานรสเค็ม 10.8 31.6 49.2 8.4

การออกกําลังกาย

ออกกําลังกาย > 3 วัน/สัปดาห นานคร้ังละ 30 นาที

เปนอยางนอย

16.4 24.8 46.8 12.0

ทํากิจกรรมท่ีตองใชกําลังงาน 26.8 36.0 31.6 5.6

การจัดการกับความเครียด

เมื่อมีเรื่องไมสบายใจจะปรึกษากับผูใกลชิด 33.2 33.6 26.4 6.8

เมื่อเกิดความเครียด มีการผอนคลายดวยวิธีการ

ตางๆ 

38.0 36.8 24.8 0.4

เม่ือเกิดความโกรธ หงุดหงิด สามารถควบคุมอารมณได 29.2 40.8 28.4 1.6

การควบคุมปจจัยเสี่ยง

ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 6.8 10.4 32.8 50.0

พักผอนโดยนอนหลับอยางนอยวันละ 6 – 8 ชั่วโมง 45.6 40.0 11.2 3.2

การควบคุมปจจัยเสี่ยง

ควบคุมนํ้าหนักตัวไมใหเพิ่มข้ึน 24.8 36.0 30.8 8.4

สูบบุหรี่ 5.6 7.6 3.2 83.6

การดูแลสุขภาพทั่วไป

ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย 62.0 26.8 10.4 0.8

ไปตรวจรางกายหรือพบแพทยตามนัด 52.8 36.0 10.8 0.4
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 ปจจยัท่ีมผีลตอพฤตกิรรมการปองกนัโรคในกลุมเสีย่งตอโรคหลอดเลอืดสมอง พบวา การรบัรูภาวะเสีย่ง

การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และการไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากครอบครัว มีผลเชิงบวกตอพฤติกรรม

การปองกนัโรคของกลุมเสีย่งโรคหลอดเลอืดสมองอยางมนียัสาํคัญทางสถติ ิ(p-value < 0.01) ตวัแปรดงักลาว

รวมกันอธิบายการผันแปรของพฤติกรรมการปองกันโรคของกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองไดรอยละ 41.9 

(ตารางที่ 3) โดยมีสมการถดถอยพหุ ดังนี้คือ 

 พฤติกรรมการปองกันโรค = 11.703 + 1.515 (การรับรูภาวะเส่ียงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง) 

     + 0.341 (การไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากครอบครัว)

ตารางที่ 3 การวิเคราะหถดถอยพหุปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในกลุมเสี่ยง

ตัวแปร B SE Beta P-value

เพศ (หญิง)                                                           0.603 0.517 0.060 0.244

อายุ 0.009 0.024 0.021 0.698

สถานภาพสมรส (คู) 0.016 0.582 0.001 0.978

ระดับการศึกษา  (ป) 0.046 0.068 0.038 0.502

การรับรูภาวะเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 1.515 0.123 0.632 0.000

การรับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง  -0.184 0.193 -0.049 0.342

การรับรูประโยชนของพฤติกรรมการปองกันโรค  0.097 0.141 0.035 0.492

การรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมการจัดการโรค 0.022 0.047 0.023 0.638

การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง 0.067 0.091 0.039 0.460

การไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากครอบครัว 0.341 0.122 0.148 0.006

ตัวคงที่ 11.703 2.754 <0.001

Adjust R2 = 0.419,  SEE = 3.745,  F  = 18.939, Sig. F  <0.001

วิจารณ
 จากผลการศึกษาในเรือ่งความเส่ียงตอโรคหลอดเลือดสมอง พบวา ในกลุมเสีย่งตอโรคหลอดเลือดสมอง 

เกือบ 1 ใน 3 เปนผูที่มีความเส่ียงสูงมาก โดยเสี่ยงจากภาวะอวนลงพุงมากถึง 2 ใน 3 นอกน้ันเปนความเสี่ยง

จากสาเหตุอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากปจจุบันไดมีรานสะดวกซื้อกระจายอยูทุกที่ทั้งในเมืองและนอกเมือง ทําใหงาย

ตอการบริโภคอาหาร มกีารโฆษณาขายอาหารตางๆ และอาหารทีข่ายก็มกัเปนพวกทีม่ไีขมนัสงู อาท ิไกทอดตางๆ 

เฟร็นซฟราย ชา กาแฟซึ่งมักจะมีไขมันทรานส (ครีมเทียม) เปนสวนประกอบ ที่สําคัญคือ สวนใหญขาดการ

ออกกําลังกายจึงทําใหเกิดการอวนลงพุง ซึ่งเปนความเสี่ยงที่พบมากที่สุด จะเห็นไดจากผลการศึกษาที่พบวา 

รอยละ 39.2 กลุมเส่ียงมีพฤติกรรมการควบคุมนํ้าหนักตัวไมใหเพิ่มขึ้นนานๆ ครั้ง หรือไมไดทํา และยังพบวา

มีการรับประทานอาหาร และออกกําลังกายที่เหมาะสมในระดับปานกลางถึงต่ํา รอยละ 97.2 และ 90.8 

 และจากผลการศึกษา พบวาเกือบ 3 ใน 4 ของกลุมเส่ียงมีการรับรูภาวะเส่ียงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

ในระดับสูง ทั้งนี้เปนเพราะวากลุมเสี่ยงดังกลาวนี้ กวาครึ่งหนึ่งเปนผูที่มีโรคประจําตัว ที่ตองมารักษาพยาบาล

ที่โรงพยาบาลเปนประจํา ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และไขมันในเลือดสูง โดยเฉล่ียตองมา

พบแพทยทําการรักษาเกือบ 10 ครั้ง / ป ทําใหกลุมเสี่ยงนี้ไดรับคําแนะนําจากแพทย บุคลากรทางการแพทย 

ไดพบเหน็ พดูคยุแลกเปลีย่นโดยตรงกบัผูทีเ่จ็บปวยโรคหลอดเลอืดสมองอยูบอยครัง้ ทาํใหมกีารรบัรูภาวะเสีย่ง



ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคในกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง  Factors Effecting to Disease Prevention Behaviors in Risk Group for Stoke 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา at Chaloem Phra Kiat Hospital, Nakhon Ratchasima Province

วารสารวิชาการ สคร. 9 ป 2562 : 25(1) DPC 9 J 201912

การเกิดโรคหลอดเลือดสมองในระดับสูง และจากผลการศึกษาพบวา การรับรูภาวะเส่ียงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 

มีผลเชิงบวกตอพฤติกรรมการปองกันโรคของกลุมเส่ียงโรคหลอดเลือดสมอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงแสดงวา 

กลุมบคุคลทีร่บัรูภาวะเสีย่งการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองมากจะพฤตกิรรมการปองกนัโรคหลอดเลอืดสมองมาก 

บุคคลท่ีรับรูภาวะเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนอยจะพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองนอย 

เปนไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี ้บคุคลจะปฏบิตัติวัเพือ่ปองกนัโรค หรอืหลกีเลีย่งการเกดิโรคไดจะตองมคีวามเชือ่

เก่ียวกับสิง่ตอไปนีว้า ตนเปนบคุคลทีเ่สีย่งตอการเกิดโรคน้ัน(6) โดยการรับรูโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรคจะเปนผล

ใหบคุคลนัน้มพีฤตกิรรมในการปองกนัโรค สอดคลองกบัเบค็เกอร (Becker)(7) ทีก่ลาววา เมือ่บคุคลอยูในภาวะ

ความเจ็บปวยและไดรับการวินิจฉัยโรค การรับรูถึงโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรคจะแตกตางไปจากผูมีสุขภาพดีนั้น

คือ ในแตละบุคคลจะคาดคะเนไดถึงโอกาสเสี่ยงตออาการเจ็บปวย และถาบุคคลอยูในภาวะเจ็บปวย จะมีระดับ

การรับรูตอโอกาสเส่ียงตอการเปนโรคสูงข้ึน ทําใหเกิดความรูสึกวาตนมีโอกาสเส่ียงตอการเกิดภาวะแทรกซอน

ไดมากขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของสุทัสสา ทิจะยัง(8) พบวา การรับรูภาวะเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 

มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กนกกาญจน 

สวัสดิภาพ(9) และกษมา เชียงทอง(10) ที่พบวาการรับรูความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการปองกันโรค กูดแมน (Goodman)(11) พบวา การรับรูความเสี่ยงมีความสัมพันธกับปจจัยเสี่ยง

ตอโรคหลอดเลือดสมอง แตแตกตางจากการศึกษาของ จินดาพร ศิลาทอง(12) ที่พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยง

ตอการเปนโรคความดันโลหิตสูงไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคความดันโลหิตสูง และ

ชญานนันท ใจดี(13) พบวา การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน

โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ

 นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบวาการไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากครอบครัว มีผลเชิงบวก

ตอพฤติกรรมการปองกันโรคของกลุมเสีย่งโรคหลอดเลอืดสมองอยางมนียัสําคญัทางสถิต ิหมายความวา บคุคล

ที่ไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากครอบครัวมาก จะมีพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองมาก 

เปนเพราะวาเมื่อบุคคลในครอบครัวเกิดการเจ็บปวยเร้ือรัง หรือมีความเส่ียงตอการเกิดโรคท่ีอันตราย 

ยอมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เนื่องจากครอบครัวเปนสิ่งแวดลอมที่อยูใกลชิดกับบุคคลมากที่สุด และ

มีอิทธิพลตอการชวยเหลือใหบุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี(14) การสนับสนุนจากครอบครัวนั้นจะชวยใหเกิด

การจัดหาทรัพยากรที่เหมาะสม ครอบครัวจะมีการสื่อสาร ชวยเหลือซึ่งกันและกัน จึงทําใหบุคคลที่เจ็บปวย

หรือมีความเสี่ยงตอการเจ็บปวยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งนี้ การไดรับความชวยเหลือจากบุคคล

ในครอบครัว ชวยเหลือใหบุคคลสามารถดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม หรือมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับโรค

ทีเ่ปน สงผลดตีอภาวะสุขภาพ ชวยปกปองบคุคลจากความเครยีด ชวยใหเกดิความรวมมอืกับการปองกัน/รกัษา

ตามคําแนะนําหรือการรักษาของแพทยมากข้ึน ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรค(15) จึงเปนปจจัยสนับสนุน

ที่สงผลใหกลุมเสี่ยงมีพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองที่ดี สอดคลองกับการศึกษาของ สุพร 

หุตาการ(16) ที่พบวา การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ ตลอดจนเพ่ือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การดูแลตนเองในการปองกนัโรคหลอดเลือดสมอง พชัรนิทร ทวมผวิทอง(17) พบวา การไดรบัคําแนะนํา สนบัสนุน

จากบุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพในการปองกันโรค กนกกาญจน สวัสดิภาพ(9) พบวา 

แรงสนับสนุนทางสังคมมีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

และทัชชภร หมื่นนิพัฒ (18) พบวา แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการปองกัน

โรคหืด 
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ขอเสนอแนะ
 1. ทางโรงพยาบาลควรดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนความเส่ียง ของกลุมเสี่ยงตอโรค

หลอดเลือดสมอง โดยเฉพาะในกลุมที่มีความเส่ียงสูงมากตอโรคหลอดเลือดสมอง โดยปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ในเร่ืองตางๆ ดังนี้

  1.1  การรบัประทานอาหาร ควรหลกีเลีย่งอาหารมนั อาหารเคม็ และอาหารหรอืเครือ่งดืม่หรอืผลไม

ที่มีรสหวาน 

  1.2  การออกกําลังกาย ควรออกกํากลังกายอยางนอย 3 วัน / สัปดาห นานคร้ังละ 30 นาที

เปนอยางนอย อยางสม่ําเสมอ และควรทํากิจกรรมที่ตองใชกําลังงานบอยๆ หรือเปนประจํา 

  1.3  จดัการความเครียดใหเหมาะสม โดยเม่ือมคีวามเครียดหรอืไมสบายใจ กค็วรปรึกษาผูใกลชดิ / 

หาวิธีผอนคลายดวยวิธีการตางๆ และควรควบคุมอารมณใหได

  1.4  ควบคมุปจจยัเส่ียงในเรือ่งงดหรอืเลกิการดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล การสบูบหุรีแ่ละควบคมุ

นํ้าหนักตัวไมใหเพิ่มข้ึน

 2. การรับรูภาวะเส่ียงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และการไดรบัการสนับสนุนชวยเหลือจากครอบครัว 

มีผลเชิงบวกตอพฤติกรรมการปองกันโรคของกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ดังนั้นควรดําเนินการดังน้ี

  2.1  ใหความรู คําแนะนํา และขอมูลท่ีเกี่ยวของ ใหกลุมเส่ียงตอโรคหลอดเลือดสมองเกิดการรับรู

ภาวะเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเร่ืองการรับประทานอาหารรสเค็มจัด การอวน

ลงพุง การรับประทานไขแดง กะทิ ไขมันจากสัตวเปนประจํา อาการเตือนในเรื่อง มองไมชัด ตามัว เดินเซ 

เดินลําบาก และการกลืนลําบาก และปจจัยเสี่ยงท่ีไมสามารถปรับเปล่ียนไดในเร่ือง มีอายุมากกวา 45 ป บิดา

หรือมารดาเปนโรคหลอดเลือดสมอง และเพศชายมีโอกาสเกิดโรคนี้มากกวาเพศหญิง

  2.2  สงเสริมสนับสนุนการใหกลุมเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง ไดรับขอมูลขาวสารเร่ืองโรค

หลอดเลือดสมองจากแหลงขอมูลตางๆ เพิ่มมากขึ้น 

 3. สงเสริมสนับสนุนใหครอบครัวกลุมเส่ียงตอโรคหลอดเลือดสมอง ชวยเหลือในการปองกันโรค

หลอดเลือดสมองเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในเรื่องการปรุงอาหารที่ไมเค็ม และไมใชนํ้ามันที่มีไขมันอิ่มตัวสูง

 4.  ในการดูแลในแตละกลุมเส่ียง ควรมีการดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้

  4.1  กลุมเสีย่งสงู ดาํเนนิการใหความรูและคาํแนะนาํเรือ่งโรค และการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมตอการ

เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ติดตามการลดความเสี่ยงทุก 3 เดือน และนัดตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองซํ้า

ทุก 5 ป

  4.2  กลุมเส่ียงสูงปานกลาง ดําเนินการใหความรูคําแนะนําและเสริมทักษะในเร่ืองโรค และ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปจจัยเสี่ยงใหไดอยางนอย 3 ปจจัยหลัก ใหการรักษาดวยยาในรายที่มี

ความจําเปนตองรักษาดวยยา ติดตามและประเมินผลเปนระยะๆ อยางใกลชิดหรืออยางนอยทุกๆ 1 – 2 เดือน 

และนัดตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองในกลุมเสี่ยงสูงปานกลางซ้ําปละครั้ง

  4.3 กลุมเสีย่งสงูมาก ดาํเนนิการใหพบแพทยเพ่ือประเมนิความเส่ียงโรคหลอดเลือดสมองโดยละเอียด 

และหรือวินิจฉัยเพ่ือปองกันและรักษาอยางเรงดวน ติดตามผลการวินิจฉัยเพ่ือนํามาวางแผนการดูแลผูปวย 

ใหความรู คําแนะนําและเสริมทักษะเพ่ือลดปจจัยเส่ียงและใหการบริการเฉพาะดานตามแผนท่ีวางไว และ

ติดตามและเฝาระวังอยางใกลชิด 
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บทคัดยอ
 โรคมือเทาปาก และโรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร เปนโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาในประเทศไทย

ตั้งแต พ.ศ. 2544 แตละปประเทศไทยพบผูปวยเปนจํานวนมาก และพบผูปวยที่มีอาการรุนแรงจนถึงขั้น

เสียชีวิตในจังหวัดสุรินทรอัตราปวยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 

รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรประเมินระบบเฝาระวังโรคมือ เทา ปาก และโรคติดเชื้อไวรัส

เอนเทอโร จังหวัดสุรินทร พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ของระบบเฝาระวังศึกษาข้ันตอนการรายงาน และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบเฝาระวัง วิธีการศึกษา

เปนการศึกษาแบบภาคตัดขวางท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในโรงพยาบาลศูนยสุรินทร โรงพยาบาลปราสาท 

โรงพยาบาลกาบเชงิ โรงพยาบาลทาตมู และโรงพยาบาลสงัขะ ประชากรทีท่าํการศกึษาคอืผูปวยทีม่ารบัการรกัษา

ที่โรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทรที่มีอายุไมเกิน 15 ป ตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 กลุมตัวอยาง

คือผูปวยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลท่ีศึกษา ที่มีอายุไมเกิน 15 ปตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

2559 สืบคนขอมูลผูปวยโรคมือ เทา ปาก และโรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโรจากเวชระเบียนผูปวยในโรงพยาบาล

และรายงานในระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยา รายงาน 506 ป พ.ศ. 2559 ผลการศึกษาพบวาใน 5 โรงพยาบาล

ที่ศึกษามีเวชระเบียนที่ทบทวนทั้งหมด 1,058 ราย และสัมภาษณผูเก่ียวของ 33 ราย คาพยากรณบวกรอยละ

50.40 ความไวรอยละ 61.43 ความถูกตองตัวแปรเพศรอยละ 99.60 ตัวแปรอายุรอยละ 99.80 ตัวแปร

วันเริ่มปวยรอยละ 48.19 ความทันเวลาในการรายงานผูปวยเขาสูระบบเฝาระวังภายในเวลา 3 วัน อยูที่รอยละ 

92.94 ขอมูลในเวชระเบียนและในรายงาน 506 เปนไปในทิศทางเดียวกัน ผูปวยสวนใหญเปนเด็กอายุ 

0 - 3 ป พบสูงในเดือนมิถุนายน–สิงหาคม ผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีตอระบบเฝาระวัง สรุปและ

วิจารณผลพบวาคาพยากรณผลบวกและความไวอยูในระดับพอใชได ความทันเวลาในการรายงานอยูในเกณฑดี 

ขอมูลจากระบบรายงานสามารถเปนตัวแทนของขอมูลในเวชระเบียนได ระบบรายงานและโปรแกรมที่งาย

ก็เปนปจจัยเอื้อใหผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานไดงายข้ึน มีการนําขอมูลมาใชในการแจงเตือนและติดตาม

สถานการณ เพื่อใหระบบเฝาระวังมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผังการไหลเวียนขอมูลของจังหวัดควรปรับปรุง

ใหเปนปจจบุนัเพ่ือใหเจาหนาทีใ่หมเขาใจขัน้ตอนการทํางาน ควรมีการสงตัวอยางตรวจเพือ่แยกเช้ือทีเ่ปนสาเหตุ 

ในโรงพยาบาลที่ติดชายแดนยังมีปญหาการแจงรายงานผูปวยตางดาวใหกับฝงเพื่อนบานทราบ ซึ่งจําเปนตองมี

ชองทางที่ชัดเจนเพื่อเปนประโยชนในการปองกันควบคุมโรคไมใหแพรระบาดมายังฝงไทยได

คําสําคัญ: โรคมือ เทา ปาก,โรคติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส, คาพยากรณบวก, ความไว
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การประเมินสมรรถนะของระบบเฝาระวังโรคมือ เทา ปาก  Surveillance Evaluation of Hand Foot Mouth
และโรคติดเช้ือเอนเทอโรไวรัส จังหวัดสุรินทร พ.ศ. 2559 and Enterovirus Infection Diseases, Surin Province, 2016

Abstract
 Hand-foot-and-mouth disease(HFMD) and disease from enterovirus Infection have been 

classi ed as noti able diseases under the national surveillance in Thailand since 2001. Each year, 

Thailand has a large number of patients and there are patients with severe illness and death. In Surin 

province, the incidence rate of HFMD tended to increase. Surin Health Provincial Office and 

The Of f ice of Disease Prevention and Control 9, Nakhon Ratchasima collaborated to Surveillance

Evaluation of HFMD and Enterovirus infection in Surin Province, 2016. The objective was to study 

the quantitative and qualitative attributes of the surveillance system, the reporting process and provide 

suggestions on improving the surveillance system. A cross-sectional study was conducted. We studied 

in Surin hospital, Prasat hospital, Kapchoeng hospital, Thatoom hospital and Sangkha hospital. 

The study population consisted of patients who were hospitalized in Surin province, aged less than 

15 years from 1 January to 31 December 2016. The sample consisted of patients who were admitted 

to hospital aged less than 15 years from 1 January to 31 December 2016. Searched for HFMD 

and enterovirus Infection from patient records and reports from the National Noti cation Disease 

Surveillance (R506). From the  ve hospitals, we reviewed 1,058 medical records, and interviewed 

33 health personnel. The system had positive predictive value of 50.4%, sensitivity of 61.4% for 

these two diseases. The accuracy of the information was 99.6% for gender, 99.8% for age, and 

48.2% for onset date. The timeliness of the reporting within 3 days was 92.9%. Information in the 

medical records and in the R506 reports was in the same direction. Most patients were 0-3 years old, 

high number of cases in June-August. In addition, administrators and practitioners have a positive 

attitude toward the surveillance system. In conclusion, the positive predictive value and sensitivity were 

at moderate level. Timeliness in reporting is good. Data from the surveillance system could represent 

the medical records. The program was simple and allowed easy operation of the system. Information 

from the surveillance system was used to alert the network, monitor the situation and plan 

for disease control. So that the surveillance system more effective, the  ow chart of the province should 

be updated for the new staff can understand the work process. Samples should be sent to isolate 

the causative organism. In the border hospital, there is also a problem of informing foreign patients 

about the situation in the neighboring countries. It is necessary to have process for the prevention 

and control of the disease not to spread to Thailand.

Keywords: Hand Foot and Mouth Disease, Enterovirus Infectious Diseases, Positive predictive value, 

  sensitivity

บทนํา
 โรคมือเทาปากและโรคติดเช้ือไวรัสเอนเทอโร เปนโรคติดตอทีต่องรายงานในระบบเฝาระวังโรค (รายงาน 

506) ของสํานักระบาดวิทยา โดยถูกจัดใหเปนโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาในประเทศไทยตั้งแต 

พ.ศ. 2544 และมีการปรับปรุงใหมีการรายงานโรคแผลในคอหอย (Herpangina) เขาสูระบบเฝาระวังเพิ่มเติม

จากเดิมที่มีเพียงโรคมือ เทา ปาก เพียงรหัสเดียวโดยเร่ิมในป พ.ศ. 2555 ในแตละปประเทศไทยพบผูปวย
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เปนจํานวนมาก รวมถึงพบผูปวยท่ีมีอาการรุนแรงจนถึงข้ันเสียชีวิตและท่ีผานมาก็มีการระบาดเปนระยะๆ 

ในจังหวัดสุรินทร ตั้งแตป พ.ศ. 2555 - 2559 โรคมือ เทา ปาก เปนโรคที่อยูใน 10 อันดับโรคสําคัญ ในป 

พ.ศ. 2559 มีผูปวย 1164 ราย อัตราปวยเทากับ 83.54 ตอประชากรแสนคน(1) ตํ่าที่สุดในเขตสุขภาพท่ี 9

แมวาอัตราปวยจะนอยทีส่ดุในเขตแตเมือ่ดแูนวโนมการเกดิโรค พบวามแีนวโนมการเกดิโรคเพิม่ขึน้ นอกจากนัน้

จังหวัดสุรินทรเปนจังหวัดที่มีจํานวนประชากรอายุไมเกิน 15 ปเปนอันดับ 3 ของเขต แตอัตราปวยกลับนอย

กวาจังหวัดชัยภูมิที่มีจํานวนประชากรกลุมอายุไมเกิน 15 ป จํานวนนอยที่สุด เพ่ือใหทราบสมรรถนะที่แทจริง

ของระบบเฝาระวงัจงึไดทาํการประเมนิระบบเฝาระวงัในจงัหวดัสรุนิทร โดยมวีตัถุประสงคเพือ่ศึกษาคณุลกัษณะ

เชิงปริมาณในประเด็นความไว (Sensitivity) คาพยากรณบวก (Predictive value positive) ความทันเวลา 

(Timeliness) ความเปนตัวแทน (Representativeness) และคุณภาพของขอมูล (Data quality) เพ่ือศึกษา

คุณลักษณะเชิงคุณภาพในประเด็นการนําไปใชประโยชน (Usefulness) การยอมรับของผูที่เกี่ยวของ 

(Acceptability) ความยากงาย (Simplicity) ความยืดหยุน (Flexibility) และความม่ันคงของระบบ (Stability) 

ศึกษาขั้นตอนการรายงานโรค และเพื่อใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบเฝาระวังโรคมือ เทา ปาก และ

โรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโรของจังหวัดสุรินทรโดยมีนิยามที่ใชในการเฝาระวังทางระบาดวิทยาดังนี้(2)

 1.  ผูปวยสงสัยโรคมือ เทา ปาก หรือ โรคแผลในคอหอย (Herpangina) หมายถึง ผูที่มีอาการไข 

มีแผลเปอยหลายแผลในปากและมีอาการเจ็บรวมกับมีตุมนํ้าพองขนาดเล็กที่ฝามือ นิ้วมือ ฝาเทา และบางคร้ัง

อาจมีปรากฏที่กน

 2.  ผูปวยโรคตดิเชือ้ไวรสัเอนเทอโรทีม่อีาการรนุแรง(3) หมายถงึ 1) ผูปวยมไีขรวมกบัอาการหอบเหนือ่ย

เฉยีบพลนั และมอีาการหรอือาการแสดงทีบ่งชีก้ารตดิเชือ้ในระบบประสาทสวนกลางอยางใดอยางหนึง่ ดงัตอไปนี้

ชัก/เกร็ง หรือตรวจรางกายพบ meningeal sign หรือ encephalitis หรือสั่น หรือแขน ขาออนแรง หรือ

ตรวจรางกายพบ myoclonic jerk ไมวาผูปวยจะมีหรือไมมีอาการของโรคมือเทาปาก หรืออาการของโรคแผล

ในคอหอย 2) ผูปวยมีอาการของโรคมือ เทา ปาก (Hand-foot-mouth disease) หรือโรคแผลในคอหอย

(Herpangina) รวมกับมีไขสูง  39 องศาเซลเซียสและมีอาการแสดงอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี อาเจียน

หรือทองเสีย หรือซึม หรือหอบเหนื่อย หรืออาการทางระบบประสาทสวนกลาง (ตามขอ 1)

วิธีการศึกษา (Methods)
 เปนการศึกษาภาคตัดขวางท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทําการศึกษาในโรงพยาบาลศูนยคือ

โรงพยาบาลสุรินทร โรงพยาบาลท่ัวไปคือโรงพยาบาลปราสาท และโรงพยาบาลชุมชนอีก 3 แหงจาก 15 แหง

เลือกโดยวิธีการสุมอยางงาย คือ โรงพยาบาลกาบเชิง โรงพยาบาลทาตูม และโรงพยาบาลสังขะ ระยะเวลา

ที่ทําการศึกษาต้ังแตวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 โดยประชากรท่ีทําการศึกษาคือผูปวยท่ีมารับ

การรักษาท่ีโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทรที่มีอายุไมเกิน 15 ปตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 

กลุมตัวอยางในการศึกษาคือผูปวยท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสุรินทร ปราสาท กาบเชิง ทาตูม และ

โรงพยาบาลสังขะ ที่มีอายุไมเกิน 15 ปตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559

1. การศึกษาคุณลักษณะเชิงปริมาณ การประเมินสมรรถของระบบเฝาระวังพิจารณาจากตัวแปรดังนี้

 1.1 คาพยากรณบวก (Predictive value positive) หมายถึง สัดสวนของผูปวยในระบบเฝาระวัง

ทางระบาดวิทยา (รายงาน 506 รหัส 71) ที่ตรวจสอบแลววาเขาไดตามนิยามผูปวยสงสัยโรคมือ เทา ปาก 

และโรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโรตอจํานวนผูปวยที่ถูกรายงานเขาสูระบบเฝาระวัง ของสํานักระบาดวิทยา(4)

 1.2 ความไว (Sensitivity) หมายถึง สัดสวนการรายงานผูปวยสงสัยที่เขาตามนิยาม การเฝาระวัง 

(รายงาน 506) ของสํานักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค(4)
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 1.3 ความทนัเวลา (Timeliness) หมายถงึ การรายงานผูปวยเขาสูระบบเฝาระวงัภายใน 3 วนั นบัตัง้แต

วนัทีว่นิจิฉัยจนถึงวนัทีร่ายงานเขาระบบเฝาระวังรายงาน 506(4) และมีการรายงานผูปวยลงพ้ืนทีเ่พ่ือการควบคุม

โรคไดภายใน 24 ชั่วโมง

 1.4 คุณภาพของขอมูล หมายถึง ความครบถวนและถูกตองของการบันทึกตัวแปรตางๆ เขาสูรายงาน 

506 ในตัวแปร ไดแก รหัสการวินิจฉัย (ICD10) อายุ เชื้อชาติ วันเริ่มปวย วันที่วินิจฉัย และผลการรักษา

โดยเทียบกับเวชระเบียน(4)

 ศึกษาคุณลักษณะเชิงปริมาณโดยทบทวนขอมูลจากเวชระเบียนผูปวยทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน

ขอมูลการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ รายงานและบันทึกการสอบสวน ขอมูลระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยา 

(รายงาน 506) สํานักระบาดวิทยา พ.ศ. 2559 รหัส ICD-10-TM(5) ที่ใชในการทบทวนเวชระเบียนไดแก 

B08.4 Hand Foot Mouth, B08.5 Herpangina, K12.0 Aphthous ulcer, A85.0 Enteroviral encephalitis, 

A86.0 Viral encephalitis, unspeci ed, A87.0 Enteroviral meningitis, B33.22 Viral Myocariditis, B33.24 

Viral cardiomyopathy, B34.1 Coxsackie / Enterovirus / Echovirus infection, I40.0 Acute myocarditis, 

unspeci ed, I41 Myocarditis in diseases classi ed elsewhere, B09 Unspeci ed viral infection characterized 

by skin and mucous membrane lesions, B 08.8 Other speci ed viral infections characterized by skin 

and mucous membrane lesions 

 การดึงขอมูลและการทบทวนผูปวยจากเวชระเบียนดําเนินการโดยเจาหนาที่เวรระเบียนของโรงพยาบาล

ขั้นตอนการดําเนินการดังนี้

 1.  ขอจํานวนผูปวยตามรหัส ICD 10 TM ของแตละโรงพยาบาล จากนั้นคิดสัดสวนเวชระเบียน

ทีจ่ะตองคนแตละโรงพยาบาลจากจาํนวนเวรระเบยีนทัง้หมด เมือ่ไดจาํนวนเวชระเบยีนทีต่องคนแตละโรงพยาบาล

แลวนํามาคิดสัดสวนของแตละรหัส ICD 10 ในแตละโรงพยาบาลท่ีจะตองคน

 2.  ใหแตละโรงพยาบาลดึงรายช่ือผูปวยตามรหัส ICD 10 เรียงตามวันเดือนปเริ่มปวยมาใหกอนและ

ผูประเมินสุมผูปวยจากรายชื่อแยกแตละรหัส ICD 10 ตามที่ไดกําหนดสัดสวนไวแลวและใหเจาหนาที่

เวชระเบียนของโรงพยาบาลคนขอมูลผูปวยตามรายช่ือที่สุมไวแลว

 3.  ทีมผูประเมินเปนผูอานผลการวินิจฉัยจากเวชระเบียน และบันทึกขอมูลผูปวยแตละรายโดยใช

แบบทบทวนเวชระเบียนผูปวยโรคมือ เทา ปากและโรคติดเชื้อเอนเทอโรไวรัสที่ออกแบบไว

 4. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่บันทึกในรายงาน 506 กับขอมูลจากเวชระเบียน โดยตรวจสอบ

จากแบบทบทวนเวชระเบียนผูปวยโรคมือ เทา ปากและโรคติดเช้ือเอนเทอโรไวรัสที่ไดจากการทบทวน

เวชระเบยีนกบัขอมลูผูปวยทีถ่กูรายงานเขาสูระบบเฝาระวงั 506 จากโปรแกรมคอมพวิเตอรตามตวัแปรทีก่าํหนด

โดยทีมผูประเมิน

2. ขนาดตัวอยางของการศึกษาคุณลกัษณะเชิงปรมิาณ คาํนวณหาขนาดตัวอยางโดยใชสตูรของ W.G.cochran 

(1953)(7) Z = 1.96, P = 0.47(6), q = 1-p = 0.53, d =คาคลาดเคล่ือนจาก p ที่ยอมรับไดใช = 0.047 

ขนาดตัวอยางที่ไดเทากับ 435 ราย 

3. การเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล เก็บขอมูลผูปวยโดยใชแบบทบทวนเวชระเบียนผูปวยโรคมือ เทา ปาก

และโรคติดเช้ือเอนเทอโรไวรัส และบนัทึกขอมลูลงในโปรแกรมสําเรจ็รปู สรปุขอมลูรายโรงพยาบาลตามแบบสรุป

ขอมูลการประเมินระบบเฝาระวังโรคมือ เทา ระยะเวลาการเก็บรวบขอมูล ระหวางวันที่ 9 - 13 มกราคม 2559 

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรนําเสนอขอมูลเปนคาความถ่ี รอยละ คามัธยฐาน อัตราสวน 

และสัดสวน
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4. การศกึษาคณุลกัษณะเชงิคุณภาพ พจิารณาจากตวัแปรดังนี ้การนาํไปใชประโยชน (Usefulness) การยอมรบั

ของผูที่เกี่ยวของ (Acceptability) ความยากงาย (Simplicity) ความยืดหยุน (Flexibility) และความม่ันคง

ของระบบ (Stability)โดยวิธีการสัมภาษณผูเกี่ยวของในระบบเฝาระวังดังนี้

 1. ผูเกีย่วของระดับโรงพยาบาล คอื ผูอาํนวยการโรงพยาบาล กมุารแพทยหรอืแพทยผูเก่ียวของ พยาบาล

แผนกผูปวยนอกกุมาร/ทั่วไป พยาบาลแผนกผูปวยในกุมาร/ทั่วไป เจาหนาที่รับผิดชอบระบบเฝาระวัง 

 2. ผูเก่ียวของในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา คือ แพทยผูเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน 

หัวหนางานควบคุมโรค เจาหนาที่ที่รับผิดชอบระบบเฝาระวัง

 3. สอบถามขัน้ตอนการรายงานโรคและความคิดเหน็ตอระบบเฝาระวงัมอื เทา ปาก และโรคตดิเชือ้ไวรสั

เอนเทอโร ตามแบบสัมภาษณระบบเฝาระวังมือ เทา ปาก และโรคติดเช้ือไวรัสเอนเทอโรมาตรฐาน

ผลการศึกษา
 ผลการศึกษาคุณลักษณะเชิงปริมาณ

 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 จังหวัดสุรินทรมีเวชระเบียนทั้งหมด 1,802 นํามา

ทบทวนท้ังหมด 1,058 ราย (ตารางท่ี 1) และเปนผูปวยที่รายงานในระบบรายงาน 506 จํานวน 496 ราย 

เขาตามนิยาม 250 ราย ไมเขานิยาม 246 ราย 

ตารางที่ 1 จํานวนเวชระเบียนที่นํามาทบทวนในการประเมินสมรรถนะระบบเฝาระวังโรคมือ เทา ปาก และ

  โรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร จําแนกตามโรงพยาบาลท่ีดําเนินการ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร

  ป พ.ศ. 2559

โรงพยาบาล เวชระเบียนทั้งหมด (จํานวน) เวชระเบียนที่นํามาทบทวน (จํานวน)

สุรินทร 690 321

ปราสาท 471 325

กาบเชิง 197 163

ทาตูม 142 102

สังขะ 302 147

รวม 1,802 1,058

คาพยากรณบวกในการรายงานของระบบเฝาระวัง (Predictive Value Positive, PVP)

 ภาพรวมของคาพยากรณบวกเทากับรอยละ 50.40 ในโรงพยาบาลสุรินทร โรงพยาบาลกาบเชิง

และโรงพยาบาลทาตูมสูงกวารอยละ 50 ในขณะท่ีโรงพยาบาลอ่ืนๆ ตํ่ากวารอยละ 50 (ตารางท่ี 2) 

เมื่อแยกรหัสโรคพบวาโรคมือ เทา ปาก สวนใหญมีคาพยากรณบวกมากกวา Herpangina ยกเวนโรงพยาบาล

สังขะ (ตารางที่ 3) เมื่อแยกประเภทผูปวย  พบวาคาพยากรณบวกในผูปวยในเทากับรอยละ 84.21 ผูปวยนอก

เทากับรอยละ 62.57 (ตารางท่ี 4)
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ตารางที่ 2 คาพยากรณบวก (Predictive Value Positive,PVP) และความไว (Sensitivity) ผูปวยโรคมือ เทา 

  ปาก และโรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร ในโรงพยาบาลท่ีทําการศึกษาในจังหวัดสุรินทร ป พ.ศ. 2559

โรงพยาบาล
จํานวนผูปวย

ที่รายงาน 506

จํานวนผูปวย

ที่เขานิยาม

จํานวนผูปวยที่เขา

นิยามและรายงาน 506

Predictive Value 

Positive
Sensitivity

สุรินทร 121 163 86 71.07 52.76

ปราสาท 175 83 65 34.14 78.31

กาบเชิง 57 64 34 59.65 53.13

ทาตูม 69 60 41 59342 68.33

สังขะ 74 37 24 32.43 64.86

รวม 496 407 250 50.40 61.43

ความไวในการรายงานของระบบเฝาระวัง (Sensitivity)

 ภาพรวมความไวของการรายงานเทากับรอยละ 61.43 โรงพยาบาลท้ังหมดมีความไวสูงกวารอยละ 50 

เมื่อแยกรหัสพบวาโรคมือ เทา ปาก มีความไวมากกวารอยละ 50 และHerpangina มีความไวสูงกวารอยละ 50 

มีเพียงโรงพยาบาลสุรินทร และโรงพยาบาลกาบเชิงเทานั้นที่มีความไวตํ่ากวารอยละ 50 (ตารางที่ 2 - 3)

ความไวของการรายงานในผูปวยในเทากับรอยละ 48.48 และผูปวยนอกเทากับรอยละ 49.06 (ตารางท่ี 4)

ตารางที่ 3 คาพยากรณบวก (Predictive Value Positive, PVP) และความไว (Sensitivity) แยกโรคผูปวยโรคมอื 

  เทา ปาก และโรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร ในโรงพยาบาลท่ีทําการศึกษาจังหวัดสุรินทร ป พ.ศ. 2559 

โรงพยาบาล

HFM Herpangina

ผูปวยท่ี

รายงาน 506

ผูปวยท่ี

เขานิยาม

506 เขา

นิยาม
PVP Sensitivity

ผูปวยที่

รายงาน 506

ผูปวยที่

เขานิยาม

506 เขา

นิยาม
PVP Sensitivity

สุรินทร 107 127 78 72.90 61.42 14 29 8 57.14 27.59

ปราสาท 130 58 52 40.00 89.66 45 17 13 28.89 76.47

กาบเชิง 36 35 24 66.67 68.57 21 26 10 47.62 38.46

ทาตูม 51 41 31 60.78 75.61 18 16 10 55.56 62.50

สังขะ 42 12 9 21.43 75.00 32 21 15 46.88 71.43

รวม 366 273 194 53.01 71.06 130 109 56 43.08 51.38

ตารางที่ 4 รอยละคาพยากรณบวก (Predictive Value Positive, PVP) และความไว (Sensitivity) แยกประเภท

  ผูปวยโรคมอื เทา ปาก และโรคตดิเชือ้ไวรสัเอนเทอโร ในโรงพยาบาลศกึษาจงัหวดัสรุนิทร ป พ.ศ. 2559

โรงพยาบาล
ผูปวยนอก ผูปวยใน

PVP Sensitivity PVP Sensitivity

สุรินทร 68.81 51.02 91.67 73.33

ปราสาท 37.14 83.33 0.00 0.00

กาบเชิง 59.65 53.13 - -

ทาตูม 59.09 70.91 100.00 40.00

สังขะ 30.00 70.00 75.00 37.50

รวม 49.06 62.57 84.21 48.48
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ความทันเวลา (Timeliness)

 ความทันเวลาในการรายงานผูปวยเขาสูระบบเฝาระวังภายในเวลา 3 วัน โรงพยาบาลท่ีทําการศึกษา

ในฐานขอมูล 506 มีทั้งหมด 496 ราย รายงานทันเวลาภายใน 3 วัน 461 ราย อยูที่รอยละ 92.94 โรงพยาบาล

สวนใหญมีความทันเวลามากกวารอยละ 90 ความทันเวลาในการแจงรายงานผูปวยลงพื้นที่เพ่ือควบคุมโรค

ภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งหมด 381 ราย คิดเปนรอยละ 76.81 สวนใหญแจงรายงานผูปวยภายใน 24 ชั่วโมง

มากกวารอยละ 80 ยกเวนโรงพยาบาลสุรินทรที่มีการรายงานอยูที่รอยละ 36.36

ความถูกตองของการบันทึกขอมูลเฝาระวัง 

 จากขอมูลผูปวยในระบบเฝาระวัง 506 เปรียบเทียบขอมูลผูปวยจากเวชระเบียน พบวาผูปวยท่ีเขา

ตามนิยามและมีรายงานในระบบเฝาระวัง 506 เทากับ 250 ราย เมื่อแยกแตละตัวแปรพบวาความถูกตอง

ในการบันทึกขอมูลของตัวแปรเพศเทากับรอยละ 99.60 ตัวแปรอายุรอยละ 99.80 ตัวแปรประเภทของผูปวย

รอยละ 97.98 ตัวแปรเช้ือชาติรอยละ 98.79 ตัวแปรวันเริ่มปวยรอยละ 48.19 และความถูกตองในตัวแปรวัน

พบผูปวยเทากับรอยละ 92.74 

ความเปนตัวแทนของขอมูล

 ความเปนตัวแทนดานเพศและอายุจากฐานขอมูลในรายงาน 506 เปรียบเทียบกับเวชระเบียนพบวา

เพศชายมากกวาเพศหญิงอัตราสวนเพศหญิงตอเพศชายในระบบเฝาระวัง เทากับ1:1.28 และเวชระเบียน

เทากับ1:1.13 และคามัธยฐานและคา IQR ของอายุเทากับ 2 ป เปนไปในทิศทางเดียวกัน [Median age(yrs)=2] 

พบการระบาดสูงในชวงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม และพบสูงสุดเดือนกรกฎาคม ซึ่งสอดคลองกันทั้งสองฐาน 

(รูปที่ 1)
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รูปที่ 1 จํานวนผูปวยโรคมือเทาปากจากรายงาน 506 เปรียบเทียบกับเวชระเบียน จําแนกรายเดือนท่ีเริ่มปวย

 ในโรงพยาบาลท่ีทําการศึกษาในจังหวัดสุรินทรป พ.ศ. 2559

ผลการศึกษาคุณลักษณะเชิงคุณภาพ
 จากการสัมภาษณตวัแทนกลุมเปาหมายจํานวน 33 คน พบวาระบบการรายงานโรคคือระบบรายงาน 506 

เมื่อผูปวยไดรับการวินิจฉัยโรคจากแพทย ขอมูลการรักษาจะถูกบันทึกเขาสูระบบคอมพิวเตอรของโรงพยาบาล 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ระบาดวิทยาจะทําการดึงขอมูลจากระบบและบันทึกขอมูลลงในระบบรายงาน 506 

และสงขอมูลใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสัปดาหละ 1 คร้ัง และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะสงขอมูล

ตอไปยังสํานักระบาดวิทยาและสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (รูปที่ 2)
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รูปที่ 2 โครงสรางการเฝาระวังโรคมือ เทา ปาก ของโรงพยาบาลท่ีทําการศึกษาในจังหวัดสุรินทร

 ผูเกี่ยวของสวนใหญใหการยอมรับระบบเฝาระวังมีความเห็นวาเปนโรคที่จําเปนตองเฝาระวังเนื่องจาก

สามารถระบาดเร็ว ติดตองาย และเกิดขึ้นกับเด็ก ระบบเฝาระวังมีความงาย การสงรายงานไมยุงยาก รายงานได

ภายใน 24 ชม. ดานความยืดหยุนสวนใหญมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานแทนได เมื่อมีการปรับเปลี่ยนรหัส 

ICD 10 หรือโปรแกรม R506 สามารถปรับเปลี่ยนตามได ดานความม่ันคงของระบบเฝาระวัง สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสุรินทรมีแนวทางการไหลเวียนขอมูล 506 ในการเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยา บุคลากร

งานระบาดไดรับการอบรมการใชโปรแกรมการเฝาระวัง มีเจาหนาที่จากจังหวัดเปนพี่เลี้ยงประโยชนของระบบ

เฝาระวัง (Usefulness) ผูบริหารมีการนําขอมูลเขาประชุมประจําเดือน ใหสัมภาษณกับสื่อวิทยุแพทย พยาบาล

ใชขอมูลเพื่อใหวินิจฉัยไดเร็ว และใชในการดูแลผูปวย เจาหนาที่ SRRT ใชขอมูลในการวางแผนปองกัน

ควบคุมโรค และเผยแพรขอมูลสถานการณใหหนวยงานที่เก่ียวของ

 จากการสัมภาษณผูเกี่ยวของระบบเฝาระวังพบวา ผังการไหลเวียนและการจัดทําขอมูล/การรายงาน

ไมเปนปจจุบัน ยังคงใชผังที่ระบุการรายงานโรคโดยใชผานแมเหล็กหรือโมเด็ม ซึ่งปจจุบันการสงขอมูลจัดสง

ผานทาง E-mail ในบางโรงพยาบาลพบปญหาหนวยงานของโรงพยาบาลไมรายงานโรคตามระบบท่ีไดตกลงกนัไว

ทําใหเกิดความลาชาในการรายงานเขาสูระบบเฝาระวัง ทุกโรงพยาบาลแทบจะไมมีการสงตรวจแยกเชื้อไวรัส

เลยวาโรคมือ เทา ปาก ที่พบนั้นมีเชื้อสาเหตุเปนเชื้อตัวใดในโรงพยาบาลที่ติดชายแดนยังมีปญหาในเรื่อง

การแจงรายงานผูปวยที่เปนตางดาวยังไมมีชองทางแจงสงตอผูปวยใหกับฝงเพื่อนบานทราบเพื่อการควบคุม

โรคตอไป โรงพยาบาลสุรนิทรในปทีผ่านมามีการดึงขอมลูเขาสูระบบเฝาระวังและรายงานสัปดาหละ 1 คร้ังเทานัน้ 

เนื่องจากปริมาณงานที่มากและมีผูรับผิดชอบเพียงคนเดียวทําใหการรายงานไมทันเวลา

อภิปรายผล
คาพยากรณบวก (Predictive Value Positive,PVP) และความครบถวนของการรายงาน (Sensitivity)

 ความไว (Sensitivity) ของระบบเฝาระวังโรคมือ เทา ปากและโรคติดเช้ือไวรัสเอนเทอโร ในโรงพยาบาล

ที่ทําการศึกษาในจังหวัดสุรินทรอยูในระดับที่พอใชไดเทากับรอยละ 61.43 สูงกวาจังหวัดนครราชสีมาท่ีศึกษา

ในป พ.ศ. 2555 เทากับรอยละ 42.14(6) เมื่อแยกตามรหัสโรคพบวาความไว Herpangina และความไว

ในผูปวยในตํ่าซึ่งบงบอกวาการรายงานโรคมือ เทา ปาก และโรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโรยังมีการรายงานต่ํากวา

ความเปนจรงิคอนขางมากและอาจสงผลตอการตรวจจับการระบาดของโรคใหมปีระสิทธภิาพลดลงแตกย็งัถอืวา

อยูในระดับที่นาพอใจและคาพยากรณผลบวก (Predictive Value Positive,PVP) พบวาอยูที่รอยละ 50.40 

ซึ่งอยูในระดับพอใชไดไปในทิศทางเดียวกันกับคาความไวของการรายงาน แตยังมีโรงพยาบาลท่ีมีคา PVP 
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ตํ่ากวารอยละ 50 ซึ่งแสดงวาสัดสวนของผูปวยในระบบเฝาระวังเขาไดตามนิยามผูปวยตํ่า เนื่องจากในการ

รายงานโรคเขาสูระบบเฝาระวังนัน้ผูรบัผดิชอบระบบเฝาระวังจะรายงานโรคตามแพทยวนิจิฉัย ไมไดรายงานโรค

ตามนิยามของสํานักระบาดวิทยา ซึง่บางคร้ังพบวาอาการน้ันไมเขากันกับนยิามของโรคมือ เทา ปาก ซึง่สาเหตุหน่ึง

ที่พบคือการบันทึกอาการไมละเอียด 

ความเปนตัวแทนความทันเวลาและความถูกตองของการรายงาน

 ขอมูลในระบบเฝาระวังและขอมูลจากเวชระเบียนเปนไปในทิศทางเดียวกันซึ่งแสดงวาขอมูลของผูปวย

ที่ถูกรายงานเขาสูระบบเฝาระวังสามารถเปนตัวแทนของขอมูลผูปวยโดยภาพรวมของจังหวัดได ในขณะที่

ความถูกตองของขอมูลพบวาแตละตัวแปรมีความถูกตองมากกวารอยละ 90 ยกเวนในตัวแปรวันเริ่มปวยที่มี

ความถูกตองของการรายงานเพียงรอยละ 48.19 อาจเกิดจากการบันทึกประวัติผูปวยในเวชระเบียนน้ัน 

วันเร่ิมปวยไมไดถูกบันทึกเปนวันที่ที่ชัดเจนแตจะระบุวาเริ่มปวยกอนมาโรงพยาบาลเปนเวลากี่วันทําใหในการ

นับยอนกลับไปอาจเกิดความคลาดเคล่ือนได คุณภาพขอมูลดี สามรถสงขอมูลไดทันเวลาภายใน 3 วัน มากกวา

รอยละ 90 ซึง่แสดงใหเหน็ถงึประสทิธภิาพในการทาํงานทีด่ ีแตกย็งัพบความผดิปกตขิองขอมลูผูปวยในเฝาระวงั

ซึง่พบวาวนัทีร่ายงานในระบบเฝาระวงักบัวนัท่ีพบผูปวยในเวชระเบยีนน้ันเปนคนละชวงเวลากนัซึง่แตกตางกนัมาก 

(มากกวา 100 วัน) อาจเปนไปไดวาผูปวยรายนั้นถูกวินิจฉัยดวยโรคมือ เทา ปาก มากกวา 1 ครั้งใน 1 ป

และเปนคนละเหตุการณกันการแจงรายงานโรคใหพื้นที่ทราบยังลาชาอยูโดยเฉพาะในโรงพยาบาลสุรินทร

ที่มีการแจงรายงานภายใน 24 ชั่วโมงตํ่าเพียงรอยละ 36.36 ซึ่งแสดงวามีผูปวยสวนใหญไมถูกรายงานใหพื้นที่

ทราบและเปนไปไดวาในรายดังกลาวอาจไมไดรับการควบคุมโรค ซึ่งอาจทําใหการระบาดของโรคมีการ

แพรกระจายไปในวงกวางได

คุณลักษณะเชิงคุณภาพของระบบเฝาระวัง

 จากการสัมภาษณตัวแทนของจังหวัด และโรงพยาบาล พบวาระบบเฝาระวังโรคในโรงพยาบาล

ที่ทําการศึกษาในจังหวัดสุรินทรมีขั้นตอนการกระบวนการจัดเก็บขอมูล เรียบเรียงขอมูล การวิเคราะหขอมูล 

การแปลผลขอมลู การใชประโยชนจากขอมลู อยางเปนระบบ ผูบรหิารเองใหการยอมรบัวาเปนโรคทีม่คีวามสาํคญั 

และมีการนําขอมูลจากระบบเฝาระวังที่ไดรับจากผูรับผิดชอบงานระบาดวิทยาไปใชประโยชนในการวางแผน

การดําเนินงานและการควบคุมโรค ในสวนผูปฏิบัติงานซ่ึงเปนกลุมที่ขับเคล่ือนระบบเฝาระวังก็ใหการยอมรับ

และเห็นความสําคัญของระบบเฝาระวังโรค ทําใหระบบเฝาระวังของจังหวัดสุรินทรถูกขับเคลื่อนไดอยางเปน

ระบบ นอกจากน้ันโปรแกรมท่ีใชในการรายงานท่ีงายก็เปนปจจัยอีกอยางหน่ึงทําใหผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติงาน

ไดงายข้ึน อยางไรกต็ามการทีโ่รงพยาบาลสรุนิทรมคีวามไวของการรายงานตํา่ จากการสมัภาษณบคุคลากรพบวา

โรงพยาบาลสุรินทรมีบุคลากรท่ีทํางานระบาดวิทยาเพียงคนเดียวแตปริมาณผูปวยของโรงพยาบาลสุรินทรมีมาก 

ผังการไหลเวียนขอมูลของระดับจังหวัดก็เปนสวนหนึ่งในการทํางานโดยเฉพาะเจาหนาที่ที่มารับงานใหม เพื่อใช

เปนแนวทางในการทํางานจึงควรปรับปรุงใหเปนปจจุบัน ในบางโรงพยาบาลพบวาหนวยงานของโรงพยาบาล

ไมไดรายงานโรคตามทีไ่ดตกลงกนัไวทาํใหเกดิความลาชาในการรายงานโรคเขาสูระบบเฝาระวงั รวมถงึการปองกนั

ควบคุมโรคท่ีทันทวงที ในการเฝาระวังโรคการเฝาระวังเช้ือก็เปนส่ิงสําคัญแตในจังหวัดสุรินทร พบวาทุกโรงพยาบาล

ที่ศึกษาไมมีการสงตรวจแยกเชื้อเลยดังน้ันเพื่อใหระบบเฝาระวังมีประสิทธิภาพมากข้ึนจึงจําเปนตองสงตรวจ

แยกเชื้อดวย ในโรงพยาบาลที่ติดชายแดนที่มีผูปวยเพื่อนบานเขามารับการรักษายังมีปญหาการแจงรายงาน

ผูปวยใหกับฝงเพ่ือนบานทราบซ่ึงจําเปนตองมีชองทางท่ีชัดเจน เพ่ือเปนประโยชนในการปองกันควบคุมโรค

ไมใหแพรระบาดมายังฝงไทยได
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ขอจํากัดในการศึกษา ในการสัมภาษณบุคลากรของโรงพยาบาลบางทานไมอยู ทําใหขอมูลที่ไดไมครบถวน 

ในการทบทวนเวชระเบียน มีระยะเวลาในการเก็บขอมูลนอยในขณะที่แตละโรงพยาบาลมีปริมาณเวชระเบียน

ที่ตองทบทวนคอนขางมาก

สรปุผลการศกึษา โดยภาพรวมของระบบเฝาระวงัโรคมอื เทา ปาก และโรคตดิเชือ้ไวรสัเอนเทอโรในโรงพยาบาล

ที่ทําการศึกษาในจังหวัดสุรินทร พบวาคาพยากรณผลบวกและความไวของการรายงานอยูในระดับพอใชได 

ความทันเวลาในการรายงานอยูในเกณฑดี ความทันเวลาในการแจงรายงานผูปวยลงสูพื้นที่เพ่ือการควบคุมโรค

อยูในเกณฑที่ดี ยกเวนโรงพยาบาลสุรินทรที่ยังตํ่าอยู ความเปนตัวแทนของขอมูลในระบบเฝาระวังสามารถ

เปนตัวแทนของผูปวยในจังหวัดสุรินทรได ความถูกตองของตัวแปรสวนใหญถูกตองอยูในเกณฑดีถึงดีมาก 

มีก็เพียงแตตัวแปร วันเริ่มปวยมีความถูกตองนอย นอกจากน้ันผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีตอระบบ

เฝาระวังโรคมือ เทา ปาก ระบบรายงานและโปรแกรมที่งายก็เปนปจจัยเอื้อใหผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติงาน

ไดงายขึ้นและมีประสิทธิภาพระบบเฝาระวังที่ดีควรมีการนําขอมูลการเฝาระวังไปใชประโยชน ซึ่งพบวา

ในจังหวัดสุรินทรไดมีการนําขอมูลจากระบบเฝาระวังมาใชในการแจงเตือนเครือขาย รวมถึงติดตามสถานการณ 

และใชวางแผนในการควบคุมโรคโดยผูปฏิบัติงานและผูบริหารดวยและเพ่ือการปรับปรุงระบบเฝาระวัง

ใหมีสมรรถนะท่ีดีขึ้นจะตองมีการปรับปรุงระบบเฝาระวังตามปญหาท่ีพบทั้งในเร่ืองผังการไหลเวียนและ

การจดัทาํขอมลู/การรายงานใหเปนปจจบุนัเพือ่สนบัสนนุการทาํงานของอาํเภอโดยเฉพาะเจาหนาทีท่ีร่บังานใหม 

ในโรงพยาบาลที่พบปญหาไมไดรายงานโรคตามระบบที่ไดตกลงกันไวทําใหเกิดความลาชาในการรายงานโรค

ตองใหรายงานตามขอตกลง และเพ่ือใหเกิดการเฝาระวังเช้ือที่เปนสาเหตุของโรคมือ เทา ปาก ตองมีการ

สงตัวอยางตรวจเพ่ือแยกเชื้อไวรัสที่เปนสาเหตุ นอกจากนั้นการแจงรายงานผูปวยในโรงพยาบาลชายแดน

กับฝงประเทศกัมพูชายังไมมีชอทางการแจงขาวที่ชัดเจนซึ่งในกรณีนี้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร

ไดแกปญหาโดยการดงึผูรบัผดิชอบงานเขาอยูในกลุมไลนเครือขายชายแดนเพือ่ใชเปนชองทางในการแจงรายงาน

ผูปวย

ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบเฝาระวัง
 1.  ผังการไหลเวียนและการจัดทําขอมูล/การรายงาน ของจังหวัดควรปรับปรุงใหเปนปจจุบัน

 2.  โรงพยาบาลบางแหงหนวยงานของโรงพยาบาลไมไดรายงานโรคตามระบบที่ไดตกลงกันไว

ควรจะมีการประชุมทบทวนแนวทางการไหลเวียนขอมูล หรือมีแนวที่ชัดเจนเปนเอกสารใหกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

 3.  ทุกโรงพยาบาลไมมีการสงตรวจแยกเช้ือไวรัสโรคมือ เทา ปาก ควรจะมีการกําหนดสัดสวนการสงตรวจ

เปนประจําเพื่อหา con rmed case และ probable case และเพื่อเปนการเฝาระวังชนิดของเชื้อในพ้ืนที่ดวย

 4.  ในโรงพยาบาลท่ีติดชายแดนซ่ึงมีผูปวยจากฝงเพ่ือนบานเขามารับการรักษา พบปญหาการแจงรายงาน

ผูปวยที่เปนตางดาวยังไมมีชองทางแจงสงตอผูปวยควรจะมีชองทางการแจงรายงานผูปวยที่ชัดเจน

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณแพทยหญิงชุลีพร จิระพงษา อาจารยที่ปรึกษาจากสํานักระบาดวิทยา ที่ใหคําแนะนํา 

การวางแผนงาน การทํางานและการเขียนรายงานตลอดจนการเขียนบทความฉบับนี้จนสําเร็จออกมาได และ

ขอขอบคุณสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรและโรงพยาบาลสุรินทรปราสาทกาบเชิงทาตูม และโรงพยาบาล

สังขะ ที่อํานวยความสะดวกและใหขอมูลตางๆท่ีเปนประโยชนอยางดีในการศึกษาประเมินระบบเฝาระวัง

ในครั้งนี้ 
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บทคัดยอ
 การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการ

มีสวนรวมของชุมชนและตัวแบบบุคคล ทําการศึกษาในชุมชนบานกลาง ตําบลทุงกระตาดพัฒนา อําเภอหนองก่ี 

จังหวัดบุรีรัมย แบงออกเปน 3 ระยะคือ (1) การศึกษาบริบทชุมชน (2) กระบวนการพัฒนา และ (3) ผลลัพธ

ของกระบวนการพฒันา ผูใหขอมลูมจีาํนวนทัง้หมด 52 คน ประกอบดวย ตวัแทนประชาชนเจาหนาทีส่าธารณสขุ 

คร ูผูใหญบาน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และสมาชกิสภาเทศบาลตาํบลหนองกี ่เกบ็รวบรวม

ขอมูลเชิงคุณภาพดวยแบบบันทึกกิจกรรม แบบสังเกตการณมีสวนรวม และการสนทนากลุม ขอมูลเชิงปริมาณ

ดวยแบบสํารวจดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย แบบสอบถามความรู ความตระหนัก และการมีสวนรวมของชุมชน

ในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ดําเนินการวิจัยในเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2560 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหาแบบสามเสา ขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติพรรณนา 

และเปรียบเทียบคาคะแนนเฉล่ียกอนและหลังกระบวนการพัฒนาดวยสถิติ Paired t-test ผลการศึกษาบริบท

ชุมชนยังพบวาประชาชนมีความตระหนักในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกนอยโดยเห็นวากิจกรรม

ปองกันและควบคุมโรคดังกลาวยังคงเปนหนาที่หลักของ อสม. และผูนําชุมชน สําหรับกระบวนการพัฒนา

ดวยการวางแผนแบบมีสวนรวม (Appreciation In uence Control: AIC) และการบริหารคุณภาพวงจรเดมมิ่ง 

(Deming cycle : PDCA)เกิดโครงการที่เปนความตองการของชุมชนประกอบดวย (1) หมูบานและโรงเรียน

สะอาดปลอดลูกน้ํายุงลาย (2) การใหความรูเร่ืองโรคไขเลือดออกในชุมชน และ (3) เพ่ือนชวยเพ่ือนบาน

ปลอดลูกนํ้ายุงลาย หลังดําเนินการทําใหคนในชุมชนเกิดการมีสวนรวมจากการรวมคิดและมีการปฏิบัติ

ในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกเปนอยางดีการนําเสนอตัวแบบบุคคลสามารถสรางแรงจูงใจใหคน

ในชุมชนปองกันและควบคุมโรคไขเลือดได เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉล่ียรวมดานความรู 

ความตระหนกั และการมสีวนรวมในการปองกนัและควบคมุโรคไขเลอืดออกพบวา หลงัการพฒันามคีะแนนเฉลีย่

เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งในดานความรู (Mean diff. = 1.96, P<0.001) ความตระหนัก (Mean diff. 

=0.75, P<0.001)และการมีสวนรวม(Mean diff. = 5.30, P<0.001)ในการปองกนัและควบคุมโรคไขเลอืดออก

สวนคาดัชนี HI ของโรคไขเลือดออกในชุมชนมีความชุกสูงสุดในเดือนมิถุนายนของปที่ผานมา (2559) เทากับ 

18.2 และลดลงเทากบั 9.1 ในเดอืนมถินุายนป 2560 การศึกษาครัง้นีแ้สดงใหเหน็แบบอยางของการมีสวนรวม

ของชุมชนและตัวแบบบุคคลท่ีมีผลตอการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

คําสําคัญ : ตัวแบบบุคคล, การวางแผนแบบมีสวนรวม, การบริหารคณุภาพวงจรเดมมิ่ง
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Abstract
 This participatory action research aimed to develop the prevention and control of DHF using 

community participation and the role model. The study was implemented in Thungkratadphattana 

Sub-district, Nongki District, Burirum Province, which was divided into 3 phases in studying the 

community context, the process development and its results of the development. There were  fty-two 

informants consisted with forty of the resident representatives, one of each the community health 

of cer, teacher and leader, seven of village health volunteers and two of the municipal council members. 

Qualitative data were collected by activity record and observation forms and a group discussion, 

and quantitative data were collected using a household index and a questionnaire of knowledge, 

awareness and community participation of DHF prevention and control. This study was conducted 

in April to July 2017. Content analysis of triangulation method was used for qualitative data and 

descriptive statistics and paired t-test were used for comparing mean scores of the quantitative data 

between before and after the development process. A result of the community context study was found 

that the local residents still lack of the awareness toward the disease prevention and control, activities 

remains to the burden of the village health volunteers and community leaders. For the development 

process with participatory planning of AIC and Deming’s cycle (PDCA), three community projects 

were required: (1) mosquito free in villages and schools, (2) providing knowledge about DHF 

in the community and (3) neighbor-led aid for mosquito free. By the results had occurred from the 

community thinking and participation and including its practices for the disease prevention and control. 

The role model. It can be enhanced to prevent and control the disease. When comparing the differences 

in mean scores of the knowledge, awareness and participation on DHF prevention and control, it was 

found that after the development, the mean scores in the disease prevention and control were signi cantly 

increased (P<0.001, P<0.001 and P<0.001, respectively). In comparing the household index (HI) 

of the high prevalence of the disease in June of the year of 2016 was amounted from 18.2 and 

decreased to 9.1 in June of the year of 2017. This revealed that the development of disease prevention 

and control by community participation and personalization presenting can promote Dengue prevention 

and control effectively.

Keywords : Role model, Participatory planning, Deming’s cycle

บทนํา
 โรคไขเลือดออกยังคงเปนปญหาสาธารณสุขที่สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจ

ของประเทศทีต่องสญูเสยีคาใชจายในการรกัษาพยาบาลและการควบคมุปองกนัโรค สถานการณโรคไขเลอืดออก

ในประเทศไทย 5 ป (2555 - 2559) มีผูปวย คิดเปนอัตราปวยตอแสนประชากรเทากับ 118.29, 234.37 , 

61.11, 219.46 และ 95.38 ตามลําดับ และอัตราปวยตายรอยละ 0.11, 0.09 ,0.10, 0.10 และ 0.111 

ตามลําดับ 

 สําหรับจังหวัดบุรีรัมยมีผูปวยคิดเปนอัตราปวยตอแสนประชากรเทากับ 174.63, 161.23, 30.90, 

116.10 และ 47.33 ตามลําดับ และอัตราปวยตายรอยละ 0.04, 0.12, 0.21, 0.10 และ 0.13 ตามลําดับ2
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โดยพบวาอําเภอหนองกี่ ในป 2559 มีผูปวยเสียชีวิตจากโรคไขเลือดออกจํานวน 1 ราย คิดเปนอัตราปวยตาย

รอยละ 1.43 และในป 2558 ตําบลทุงกระตาดพัฒนา มีจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกมากท่ีสุด คิดเปน

อัตราปวย 239.34 ตอแสนประชากร3 และในชวงเดือนมิถุนายน 2558 ถึงเดือนตุลาคม 2558 มีพื้นที่

ที่ไมสามารถควบคุมโรคไขเลือดออกไดภายใน 28 วัน นับจากวันที่พบผูปวยรายแรกรวมถึงผูปวยรายใหม

ในสัปดาหที ่5 ซึง่มคีวามเช่ือมโยงกับผูปวยรายแรก เหลานีส้ะทอนใหเหน็ถงึการควบคุมปองกันโรคไขเลอืดออก

ที่จําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางจริงจัง จากการศึกษารูปแบบการแกปญหาโรคไขเลือดออกโดยเช่ือวา

ถาประชาชนเขามามีสวนรวมในการคิดและวางแผนแนวทางแกไข จะทําใหสมาชิกไดตระหนักถึงบทบาท

ของตนเองและชุมชนในการควบคุมชีวิต สภาพแวดลอมและความเปนอยูของตนเองมากยิ่งขึ้น4 และการสราง

เครือขายตามแนวคิดการเรยีนรูแบบมีสวนรวมท่ีสามารถพัฒนางานดานการปองกันและควบคุมโรคไขเลอืดออก

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและความรูรวมกันของคนในชุมชน5 เปนพลังชุมชน

ที่สามารถรวมกันปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนได 

 ดวยเหตุนี้ เพื่อเปนการกระตุนใหประชาชนมีสวนรวมหาแนวทางแกไข และพัฒนาแนวทางปองกัน

และควบคุมโรคไขเลือดออกดวยตนเอง อีกทั้งเพ่ือการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน ผูวิจัยจึงทําการศึกษา

เพื่อพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนและตัวแบบบุคคลในพื้นที่ตําบลทุงกระตาดพัฒนา อําเภอหนองกี่ จังหวัด

บุรีรัมย โดยใชแนวคิดของเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (AIC) กระตุนใหเกิดพลังการสรางสรรค

และรับผิดชอบตอการพัฒนาชุมชนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1.  เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของบานกลาง ตําบล

ทุงกระตาดพัฒนา อําเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย

 2.  เพือ่พฒันากระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลอืดออกของบานกลาง 

ตําบลทุงกระตาดพัฒนา อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย 

 3.  เพือ่ศกึษาผลลัพธของการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลอืดออก

ของบานกลาง ตําบลทุงกระตาดพัฒนา อําเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย

วิธีการศึกษา 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory action research) เพื่อ 

การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของชุมชนและตัวแบบบุคคลบานกลาง ตําบล

ทุงกระตาดพัฒนา อําเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมยทําการศึกษา เดือนเมษายน 2560 – กรกฎาคม 2560

1. ประชากรและกลุมเปาหมาย 

 ประชากร ไดแก ประชาชนและผูนําชมุชนในเขตพ้ืนที่บานกลาง ตําบลทุงกระตาดพัฒนา อําเภอหนองก่ี 

จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 432 คน ประกอบดวย (1) ประชาชน จํานวน 410 คน (2) ผูใหญบาน จํานวน 1 คน 

(3) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 17 คน (4) สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองก่ีที่รับผิดชอบ

พื้นท่ีบานกลาง จํานวน 2 คน (5) เจาหนาที่สาธารณสุข จํานวน 1 คน 

 กลุมเปาหมาย จากการคัดเลือกแบบเจาะจง แบงออกตามระยะการวิจัย ดังนี้

 ระยะที่ 1 ดําเนินการตั้งแต 1 เมษายน – 25 เมษายน 2560 กลุมเปาหมายไดแก แกนนําสุขภาพ

บานกลาง จํานวน 12 คนประกอบดวย (1) ตัวแทนประชาชนจาก จํานวน 5 คน (2) เจาหนาที่สาธารณสุข 
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จํานวน 1 คน (3) ผูใหญบาน จํานวน 1 คน (4) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 3 คน 

(5) สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองกี่ที่รับผิดชอบพ้ืนที่บานกลาง จํานวน 2 คน 

 ระยะที่ 2 กระบวนการพัฒนาดําเนินการตั้งแต 26 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2560 และ

 ระยะที่ 3 ผลลัพธกระบวนการพัฒนาดําเนินการต้ังแต 9 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560 

กลุมเปาหมาย จาํนวน 52 คน ประกอบดวย (1) ตัวแทนประชาชนจาก 4 คุม คุมละ 10 คน จํานวน 40 คน

(2) เจาหนาที่สาธารณสุข จํานวน 1 คน (3) ครู จํานวน 1 คน (4) ผูใหญบาน จํานวน 1 คน (5) อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 7 คน (6) สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองกี่ที่รับผิดชอบพื้นที่บานกลาง 

จํานวน 2 คน 

2. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ มี 3 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1  ศึกษาบริบทชุมชน ไดแก สภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตรชุมชน เศรษฐกิจสังคม 

วัฒนธรรม การปกครอง ระบบสุขภาพ ขอมูลทางระบาดวิทยาโรคไขเลือดออก 5 ปยอนหลัง ความรู 

ความตระหนักและการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก รวมถึงดัชนีความชุก

ของลูกนํ้ายุงลาย (HI)

 ระยะที่ 2  การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลอืดออก โดยใชเทคนิค

กระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม AIC และกระบวนการพัฒนาคุณภาพตอเน่ืองตามวงจรของเดมม่ิง (PDCA) 

มาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม รวมถึงใชตัวแบบบุคคลตามทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรคของโรเจอรส 

ในขั้นตอนการลงมือปฏิบัติการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชนดวย

 ระยะที่ 3  ผลลพัธการปองกนัและควบคมุโรคไขเลอืดออกโดยการมสีวนรวมของชมุชนและตวัแบบบคุคล 

โดยเปรียบเทียบความรู ความตระหนักและการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

รวมถึงดัชนีความชุกของลูกนํ้ายุงลาย (HI) กอนและหลังกระบวนการพัฒนา

3. การพิทักษสิทธิ์ของกลุมผูใหขอมูล

 การศึกษาคร้ังนี้ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา เลขที่ใบรับรอง HE-03-2560 

4. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยแบงออกตามระยะการวิจัย ดังนี้

 ระยะที่ 1 เครื่องมือในการศึกษาบริบทชุมชน ไดแก 1) แบบสํารวจขอมูลในการศึกษาบริบทชุมชน 

ประกอบดวย สภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตรชุมชน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครอง ระบบสุขภาพ 

2) แบบบันทึกสถานการณโรคไขเลือดออก 3) แบบสังเกต 4) แบบสัมภาษณ และ 5) แนวทางการสนทนากลุม

เกี่ยวกับการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชน

 ระยะที่ 2  เคร่ืองมือที่ใชในกระบวนการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออก ไดแก 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู ความตระหนักและการมีสวนรวมในการปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก 2) แนวทางการสนทนากลุม 3) แบบสังเกตการมสีวนรวม และ 4) แบบบันทกึกจิกรรม

 ระยะที่ 3  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลผลลัพธของกระบวนการพัฒนา ไดแก 1) แบบสอบถาม

เกีย่วกับความรู ความตระหนักและการมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลอืดออก และ 2) แบบสํารวจ

ลูกนํ้ายุงลายของกระทรวงสาธารณสุข

 เครื่องมือที่สรางไดคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค ( Index of Item 

Objective Congruence: IOC) เทากับ 0.61 นําไปทดลองใชกับกลุมที่มีขนาดและลักษณะทางประชากร

ใกลเคียงกับกลุมผูใหขอมูลของการศึกษาคร้ังนี้ในเขตตําบลโนนสุวรรณ อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย 
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จํานวน 30 คน โดยการวิเคราะหขอมูลดานความรูเก่ียวกับโรคไขเลือดออกดวยวิธีการของ (Kuder Richardson 

20: KR-20) มีคาความเที่ยงเทากับ 0.71ดานความตระหนักและการมีสวนรวม พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s alpha coef cient) มีคาความเที่ยงเทากับ 0.86 และ 0.79 ตามลําดับ

5. การวิเคราะหขอมูล (1) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยวิธีการสามเสา

(Triangulation) แลวนําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และ (2)การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

จาํนวน รอยละ คาเฉลีย่ คาตํา่สดุ คาสงูสดุ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และเปรยีบเทยีบขอมลูดวยสถติ ิPaired – t-test

ผลการศึกษา
ระยะที่ 1 บริบทชุมชน

 บานกลาง ตําบลทุงกระตาดพัฒนา อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย มีพื้นที่ทั้งหมด 78 ไร 2 งาน 

มี 219 หลังคาเรือน ประชากร 432 คน เปนชาย 224 คน และหญิง 208 คน ประชากรสวนใหญ

มีรายไดหลักจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เปนสังคมเมืองกึ่งชนบท มีขนบธรรมเนียมประเพณี

แบบชาวอีสาน ดานระบบสุขภาพมีทั้งการแพทยพื้นบาน การแพทยภาคประชาชน และการแพทยแผนปจจุบัน 

การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก พบวา ประชาชนขาดความตระหนักในการปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออก การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชนยังคงเปนหนาที่ของ อสม.และผูนําชุมชน

ทีต่องเขาไปดูแลและทาํลายแหลงเพาะพนัธุยงุลายให หากไมเกิดโรคไขเลอืดออกกบัสมาชิกในครอบครวัประชาชน

ก็จะไมตระหนักถึงความสําคัญในการกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย

ระยะที่ 2 การพัฒนาการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของชุมชนและตัวแบบบุคคล 

ใชกระบวนการพัฒนาคุณภาพตอเนื่องตามวงจรของเดมม่ิง (PDCA) 4 ขั้นตอน

 1. ขั้นตอนการวางแผน (plan) ใชเทคนิคกระบวนการ AIC 6 ขั้นตอน สรุปโครงการ/กิจกรรม

จากการวางแผนโดยการมีสวนรวมของชุมชนท่ีจะดําเนินการในงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

3 โครงการคือ (1) โครงการหมูบานและโรงเรียนสะอาดปลอดลูกนํ้ายุงลาย (2) โครงการใหความรูเรื่อง

โรคไขเลือดออกในชุมชนและ (3) โครงการเพ่ือนชวยเพื่อนบานปลอดลูกนํ้ายุงลาย

 2.  การลงมือปฏิบัติ (Do) ตามโครงการโดยประชาชนรวมมือกันปรับปรุงสภาพแวดลอมทั้งในหมูบาน

และโรงเรียน รวมถึงการทําลายแหลงเพาะพันธุยุง และประชาสัมพันธทางหอกระจายขาวหมูบานใหความรู

และกระตุนใหทุกครัวเรือนปองกันตนเองไมใหเกิดโรคไขเลือดออก รวมถึงสํารวจลูกนํ้ายุงลายแบบไขว โดยให 

อสม. จับฉลากไขวเขตรับผิดชอบแลวทําการสํารวจลูกนํ้ายุงลายรวมกับประชาชน

 3.  การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ทําใหชุมชนและโรงเรียน

มีสภาพแวดลอมสะอาดเรียบรอย ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลครัวเรือนของตนเองมากข้ึน รวมถึง อสม. 

ดูแลเขตรับผิดชอบของตนเองจริงจังมากข้ึน ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมสํารวจลูกนํ้ายุงลาย ทําให

รูสึกวาตนเองเปนเจาของโครงการดวย ผลที่ไดคือ ดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลายลดลงตํ่ากวาเกณฑ คือ

เดือนพฤษภาคม คา HI เทากับ 7.81 อีกทั้งประชาชนใหความรวมมือในการทํากิจกรรมรวมกันเปนอยางดี

 4.  การปฏิบัติตามผลการตรวจสอบ (Act) ปรับเวลาการดําเนินกิจกรรมเพื่อใหเอื้อตอการมีสวนรวม

ของชุมชน และไมสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพของประชาชน   

 หลังจากไดดําเนินการตามแผนแลว มีการทําประชาคมเพ่ือสะทอนผลการปฏิบัติและปรับปรุง

แผนการดําเนินกิจกรรม (Re-Plan) ที่ผานมา โดยมีขอเสนอแนะจากกลุมผูใหขอมูลวา ควรจัดใหมีการ

แลกเปลี่ยนประสบการณจากผูสูญเสียบุคคลในครอบครัวดวยโรคไขเลือดออก ซึ่งตัวแบบบุคคลเปนมารดา
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ของผูเสียชีวิตจากโรคไขเลือดออกในป พ.ศ. 2559 เขตพ้ืนที่ตําบลดอนอะราง อําเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย 

เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจและแลกเปลีย่นการดาํเนินกจิกรรมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลอืดออก (Re-Do) 

ผลจากการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณจากตัวแบบบุคคลดังกลาว ทําใหคนในชุมชนไดรับรูถึงความรุนแรง

ของโรคไขเลือดออก และความสําคัญในการปองกันตนเองไมใหยุงลายกัดและมีความตระหนักในการเฝาระวัง

และปองกนัโรคไขเลอืดออกโดยการดแูลบานเรอืนใหสะอาด ไมใหมแีหลงเพาะพนัธุยงุลาย ทัง้นี ้มกีารเสนอแนะ

ใหทําปายเตือนติดตามครัวเรือน “โปรดระวังโรคไขเลือดออกอันตรายถึงชีวิต” จากน้ันตรวจสอบผลการปฏิบัติ

(Re-check) ดวยการสํารวจลูกนํ้ายุงลายโดย อสม. รวมกับประชาชน ทําใหประชาชนมีความตระหนักในการ

กําจัดลูกนํ้ายุงลายมากขึ้นสงผลใหดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลายลดลงตํ่ากวาเกณฑ คือเดือนมิถุนายน คา HI 

เทากับ 9.1 เดือนกรกฎาคม คา HI เทากับ 8.8 และปฏิบัติตามผลการตรวจสอบอีกครั้ง(Re-Act) 

ดวยการสาํรวจความครอบคลมุการตดิปายเตอืนและการสาํรวจลกูนํา้ยงุลายใหครบทกุหลงัคาเรอืน ผลปรากฏวา

ติดปายเตือน จํานวน 176 หลังคาเรือน คิดเปนรอยละ 80.36 สํารวจลูกนํ้ายุงลาย 198 หลังคาเรือน คิดเปน

รอยละ 90.41 อยางไรก็ตาม สวนท่ียงัไมครอบคลุมผูวจิยัไดเสนอแนะใหดาํเนินการใหครบทุกหลังคาเรือนตอไป

ระยะที่ 3 ผลลัพธของกระบวนการพัฒนาการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

 หลงัการพฒันาการมสีวนรวมของชมุชนและตวัแบบบคุคล พบวา กลุมเปาหมายมคีวามรู ความตระหนกั

และการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกหลังกระบวนการพัฒนาอยูในระดับสูง 

รอยละ 96.2, 100 และ 51.9 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียในการปองกัน

และควบคุมโรคไขเลือดออกดีกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดย พบวาคะแนนเฉล่ียดานความรู 

(Mean diff. = 1.96,P<0.001) ความตระหนัก (Mean diff. = 0.75, P<0.001) และการมีสวนรวม (Mean 

diff. = 5.30, P<0.001)ในการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกดังแสดงในตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียดานความรู ความตระหนัก และการมีสวนรวมของชุมชนในการควบคุม

  ปองกันโรคไขเลือดออกกอนและหลังกระบวนการพัฒนา (n=52)

คะแนนเฉลี่ยรวม
กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา Mean

Diff.

95 %

CI
t p

S.D. S.D.

ความรู 11.23 1.09 13.19 1.03 1.96 1.63 ถึง 2.28 12.08 <0.001

การมีสวนรวม 30.35 4.00 35.65 3.49 5.30 4.53 ถึง 6.07 13.82 <0.001

ความตระหนัก 44.25 1.25 44.94 0.23 0.75 0.40 ถึง 1.09 4.06 <0.001

 สอดคลองกับคาดัชนี HI ที่มีแนวโนมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันในป 2559 ตั้งแต

เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมมีคาเทากับ 7.81,9.12 และ8.75 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (คา HI) ของพื้นท่ีตําบลทุงกระตาดพัฒนา อําเภอหนองก่ี 

  จังหวัดบุรีรัมย ป 2559 และป 2560

เดือน คา HI ป 2559 คา HI ป 2560

มกราคม 12.3 11.2

กุมภาพันธ 11.3 10.3

มีนาคม 17.1 13.1
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (คา HI) ของพื้นท่ีตําบลทุงกระตาดพัฒนา อําเภอหนองก่ี 

  จังหวัดบุรีรัมย ป 2559 และป 2560 (ตอ)

เดือน คา HI ป 2559 คา HI ป 2560

เมษายน 9.8 9.7

พฤษภาคม 11.3 7.8

มิถุนายน 18.2 9.1

กรกฎาคม 14.6 8.8

สิงหาคม 12.3 8.2

กันยายน 10.8 7.6

ตุลาคม 9.6 8.1

พฤศจิกายน 8.3 9.2

ธันวาคม 9.6 9.8

ที่มา : โรงพยาบาลหนองกี่. 2560.

อภิปรายผล
 การพัฒนาการมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชนดวยเทคนิคการวางแผน

แบบมีสวนรวม (AIC) และกระบวนการพัฒนาคุณภาพตอเนื่องตามวงจรของเดมม่ิง (PDCA) ทั้งนี้ กิจกรรม

ที่เกิดขึ้นมาจากการมีสวนรวมระดมความคิดของผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน พบวากลุมเปาหมายสวนใหญ

เปนผูสูงอายุและมีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา ซึ่งเปนกลุมที่ใชชีวิตประจําวันสวนใหญอยูกับครัวเรือน 

และสวนใหญไดรับขาวสารเร่ืองโรคไขเลือดออกจากหอกระจายขาวของหมูบาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 

สุดาปนีย เอ้ืองคําประเสริฐ6 ไดศึกษาการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

บานโนนเมือง ตําบลโนนเมือง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา พบวาการพัฒนาตามกระบวนการ

วางแผนแบบมีสวนรวม AIC หลังการพัฒนากลุมตัวอยางมีคะแนนการมีสวนรวมในการปองกันและควบคุม

โรคไขเลอืดออกเฉล่ียเพิม่ขึน้อยางมีนยัสาํคญัทางสถิต ิ(p<0.05) สวนดชันคีวามชกุลกูน้ํายงุลายมแีนวโนมลดลง 

อาจเปนผลมาจากในระดับครัวเรือนสามารถจัดใหมีแสงสวางเขาถึง และมีการปองกันไมใหยุงลายไขโดยการ

ใสทรายกําจัดลูกนํ้าในโอง/ภาชนะเก็บนํ้าใช ดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลายลดลงตํากวาเกณฑ คือเดือนพฤษภาคม 

คา HI เทากับ 7.81 แสดงใหเห็นวา คา HI ที่ลดลงนั้นเปนผลมาจากความรวมมือกันกําจัดแหลงเพาะพันธุ

ลูกนํ้ายุงลายของประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กรรณิการ อุดมกัน7 ไดศึกษา

การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกบานนาซอมหมูที่ 4 ตําบลทาเรือ 

อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม พบวา หลังการดําเนินงานดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลายลดลง มีคา HI เทากับศูนย 

อาจเปนผลมาจาก ประชาชนมีความรูเรื่องยุงลายเปนพาหะนําโรคไขเลือดออก และวิธีการกําจัดแหลงเพาะพันธุ

ยุงลาย ทําใหประชาชนมีความรวมมือในการเปลี่ยนถายนํ้าในและขัดลางภาชนะกอนใสนํ้าใหมทุกครั้งรวมถึง

การใสปลาหางนกยูงไวในอางเพื่อกินลูกนํ้ายุงลาย

 เม่ือประเมินการดําเนินกิจกรรม จากการตอบแบบสอบถาม ชุมชนเห็นวาโรคไขเลือดออกเปนโรค

ที่ทุกครัวเรือตองมีการปองกันอยางตอเน่ือง  และการปองกันโรคไขเลือดออกอยางยั่งยืนปฏิบัติไดโดยการกําจัด

ลกูนํา้ยงุลาย  แสดงใหเหน็วา  การทีใ่หชมุชนไดรวมทาํกิจกรรมทีช่มุชนคดิเองทําใหชมุชนรูสกึเปนเจาของโครงการ
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ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สุวคนธ ผุดผอง8 ไดศึกษาการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการ

มีสวนรวมในชุมชนบานทุงแตหมู 1 ตําบลทุงแตอําเภอเมืองจังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบวา การรณรงค

ใหความรูการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โดยรถประชาสัมพันธและหอกระจายขาว ประชาชนมีความ

ตระหนักและใหความรวมมือในการปองกันและควบคุมโรคมากขึ้น ประชาชนมีแนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัว

ที่เหมาะสม เม่ือไดรับขาวสารเก่ียวกับอันตรายตอสุขภาพจะเกิดการตอบสนองทางความคิดและมีผลตอการ

ปรับตัวที่เหมาะสม9

 อยางไรก็ดี หลังการปรับปรุงแผนไดเนนการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณจากตัวแบบบุคคล

เพื่อสรางแรงจูงใจในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ซึ่งจากการตอบแบบสอบถามแสดงใหเห็นวา 

ชุมชนมีความตระหนักและใหความรวมมือในการเฝาระวังและปองกันโรคไขเลือดออกมากข้ึน  แสดงใหเห็นวา 

ตวัแบบบุคคลเปนสือ่ทีม่คีวามสําคัญในการปองกันและควบคุมโรคไขเลอืดออก สามารถสรางการรับรูความรุนแรง

ใหกลุมเปาหมายเกิดความกลัวและตระหนักถึงอันตรายของโรคไขเลือดออก ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีแรงจูงใจ

ในการปองกันโรคของโรเจอรที่เชื่อวาการรับรูโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคและการรับรูถึงความรุนแรงของโรค

การกระตุนใหเกิดความกลัวทางออมเพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการปองกันโรคโดยตองใหรับรูโอกาสเสี่ยงและ

ความรุนแรงของการเกิดโรคในระดับที่สูงขึ้นกระบวนการกระตุนตองทําใหบุคคลเกิดความเชื่อในความสามารถ

ของตนเองและผลลัพธที่จะเกิดขึ้น9 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยรวมความรูเรื่อง

โรคไขเลือดออกกอนและหลังกระบวนการพัฒนา พบวา มีคะแนนเฉลี่ยความรูเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P<0.001) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ไชยรัตน เอกอุน4 ไดศึกษารูปแบบการแกปญหาโรคไขเลือดออก

โดยการมีสวนรวมของประชาชนในเขตตําบลโพนทอง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา พบวา หลังการพัฒนา

กลุมตัวอยางมีความรูที่ถูกตองอยูในระดับสูง ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 อาจเปนผลมาจากกิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกทางหอกระจายขาวในหมูบาน และ

การแลกเปลีย่นเรยีนรูโดยใชตวัแบบบคุคลทีม่ปีระสบการณจากการสญูเสยีบคุคลในครอบครวัดวยโรคไขเลอืดออก 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยรวมความตระหนักในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

กอนและหลังกระบวนการพัฒนา พบวา หลังการพัฒนามีคะแนนเฉล่ียความตระหนักเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (P<0.001) เห็นไดจาก ชุมชนมีความตระหนักเพ่ิมข้ึนในเรื่องโรคไขเลือดออกเปนโรคที่ทุกครัวเรือน

ตองมีการปองกันอยางตอเนื่อง และการปองกันโรคไขเลือดออกอยางยั่งยืนปฏิบัติไดโดยการกําจัดลูกนํ้ายุงลาย 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มาตุภูมิ พอกระโทก10 ไดศึกษาการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการเฝาระวัง

และปองกนัโรคไขเลอืดออกโดยกระบวนการเสรมิพลงัอํานาจ ตาํบลดานเกวยีน  อาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา

พบวา หลงัดาํเนนิการพฒันากลุมตวัอยางมคีะแนนความตระหนกัในการเฝาระวงัและปองกนัโรคไขเลอืดออกสงู

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) อาจเปนผลมาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากตัวแบบบุคคล

เพื่อสรางแรงจูงใจในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก สงผลทําใหชุมชนมีความตระหนักและใหความ

รวมมือในการเฝาระวังและปองกันโรคไขเลือดออก

 ดานการมีสวนรวมของชุมชนเม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียการมีสวนรวมในการปองกัน

ควบคุมโรคไขเลือดออกกอนและหลังกระบวนการพัฒนา พบวา หลังการพัฒนามีคะแนนเฉลี่ยการมีสวนรวม

เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.001) เห็นไดจาก ชุมชนมีสวนรวมในการรวมพูดคุยกับเพื่อนบาน อสม. 

หรือผูนําชุมชน และเขารวมกิจกรรมในการสํารวจลูกนํ้ายุงลายเพิ่มมากขึ้นซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 

ธนกฤต ชูคันหอม11 ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยชุมชนมีสวนรวม

ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามผลการศึกษาพบวา หลังการพัฒนามีคะแนนเฉลี่ย
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การมีสวนรวมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) อาจเปนผลมาจากชุมชนไดวางแผนและคิดกิจกรรม

ที่จะทําในโครงการตางๆ เอง ทําใหชุมชนรูสึกเปนเจาของโครงการ สงผลใหการมีสวนรวมของชุมชน

เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ คาดัชนีHI ที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันในป 2559 เห็นไดจากชุมชน

มีการปองกันไมใหยุงลายวางไข และการดูแลสภาพแวดลอมบริเวณบานไมใหมีแหลงเพาะพันธุยุงลาย

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวัฒน เรกระโทก12 ที่ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชน

ในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของประชาชนในเขตพื้นที่สถานีอนามัย ตําบลหวยบง อําเภอ

ดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พบวา หลังกระบวนการพัฒนาดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลายลดลงจากรอยละ 35.6 

เปนรอยละ 8.7 อาจเปนผลมาจาก ประชาชนมีความรูความรวมมือและความตระหนักในการปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออกเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม จุดเดนของการศึกษาครั้งนี้บงชี้วาการมีสวนรวมของคนในชุมชน

ในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกนั้น จําเปนตองสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตรง

จากตัวแบบบุคลเพ่ือสรางการรับรูและเพ่ิมแรงจูงใจ ซึ่งสงผลทําใหชุมชนมีความตระหนักและใหความรวมมือ

ในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

ขอเสนอแนะ
 1.  การพัฒนาการมีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคในชุมชนใหประสบความสําเร็จ

มากย่ิงขึ้น ควรสงเสริมใหชุมชนตระหนักเก่ียวกับโรคเพ่ิมมากข้ึนโดยนําเทคนิคการนําเสนอตัวแบบดังกลาว

ไปประยุกตใชในการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคอื่นที่มีบริบทคลายคลึงกัน

 2. การศึกษาคร้ังตอไปควรมีการศึกษากลวิธีอื่นมาใชรวมกับการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน 

เพื่อแกไขปญหาโรคไขเลือดออกหรือปญหาสาธารณสุขอื่นในพ้ืนที่ตอไป
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บทคัดยอ
 งานวจิยัเชงิปฏบิตักิารนี ้มวีตัถปุระสงคเพ่ือพฒันาศกัยภาพผูสงูอายทุีเ่ปนโรคเบาหวานชนดิที ่2 ทีค่วบคมุ

ระดับนํ้าตาลในเลือดไมไดโดยการนํากรอบแนวคิด Action research ของ Susman และ Evered ประกอบดวย 

5 ขั้นตอน คือ 1) การวินิจฉัยปญหาสุขภาพ 2) การวางแผนปฏิบัติงาน 3) การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

4) การประเมินผลกิจกรรม 5) การปรับปรุงผลการเรียนรู และทฤษฎีความสามารถของตนเองของ Bandura 

ประกอบดวย การรับรูความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธของการปฏิบัติมาประยุกตใช 

กลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมได ที่มารับบริการ

คลินิกโรคเบาหวาน จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบเก็บขอมูลบริบท

ชมุชน แบบสอบถาม แนวทางการสนทนากลุม แบบบนัทกึการประชมุ แบบสงัเกตการมสีวนรวม และแบบบนัทกึ

กิจกรรมของผูวิจัย วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คามัธยฐาน 

คาสูงสุด คาตํ่าสุด คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ Wilcoxon Signed-rank testผลการวิจัย พบวา 

หลังการพัฒนาศักยภาพสวนใหญผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมได 

มีศักยภาพดานความรูเพิ่มข้ึนอยูในระดับสูงจากรอยละ 45 เปน รอยละ 80 และสูงกวากอนการพัฒนาอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ(p=.001) ดานการรับรูความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้นอยูในระดับสูงจากรอยละ 30 เปน 

รอยละ 75 และสูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=.001) ดานความคาดหวังตอผลลัพธ

เพิ่มขึ้นอยูในระดับสูงจากรอยละ 30 เปน รอยละ 75 และสูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

(p=.001) ดานทัศนคติเพิ่มข้ึนอยูในระดับสูงจากรอยละ 50 เปน รอยละ 80 และสูงกวากอนการพัฒนา

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=.008) ดานพฤติกรรมเพ่ิมขึ้นอยูในระดับดีมากจากรอยละ 15เปน รอยละ 40 

และสูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p=.008) และมีระดับนํ้าตาลในเลือด (HbA1c) ลดลง 

รอยละ 100 ลดลงมาอยูในระดับตํ่ากวาเกณฑปกติ (ตํ่ากวา 7.00 mg%) รอยละ 30 และลดลงกวา

กอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<.001)

คําสําคัญ: ผูสูงอายุ การพัฒนาศักยภาพ โรคเบาหวาน

Abstract
 The purpose of this action research was to study the results of potentiality development 

for Elderly with plasma glucose Uncontrollable of Type 2 Diabetes Mellitus by applying the action 

research concept of Susman and Everedwhich has five phases: 1) Health problems diagnosing 
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2) Action planning 3) Action Taking 4) Evaluating 5) Specifying Learning including Self-Ef cacy 

Theory of Bandura consists of Self-Ef cacy and Outcome Expectation. The samples were 20 elderlies 

with uncontrollable type 2 diabetes mellitus who received health services in a diabetes clinic. Methods 

used to collect data included a community context information study, questionnaire, focus group guideline, 

meeting record, observation guideline, and activities record by researcher. Data analysis used 

descriptive statistic such as frequency, percentage, mean, median, maximum, minimum, standard 

deviation and analytical statistic with Wilcoxon Signed-rank test. The results showed that after the 

potential development for Elderly with plasma glucose Uncontrollable of Type 2 Diabetes Mellitus 

of knowledge was at high level from 45% to 80% and signi cantly higher than before potential 

development at the signi cance level (p=.001). Self-ef cacy was at high level from 30% to 75% 

and signi cantly higher than before at the signi cance level (p=.001). Outcome expectation was at 

high level of from 30% to 75% and signi cantly higher than before at the signi cance level (p=.001). 

Attitude was at high level from 50% to 80% and signi cantly higher than before at the signi cance level 

(p=.008). Behavior was good from 15% to 40% and signi cantly higher than before at the signi cance 

level (p=.008). The Glycosylated Hemoglobin (HbA1c) were decreased of 100%, with 30% 

were in the low level (below 7.00 mg%) and signi cantly decreased than before at the signi cance 

level (p<.001).

Keyword: Elderly, Potentiality Development, Diabetes Mellitus

บทนํา
 ประชากรโลกกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุและจะเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณในป 2583 ซึ่งเห็นไดจาก

การคาดประมาณทีม่กีารเพิม่ข้ึนอยางตอเนือ่ง จาก 6,705 ลานคน ในป 2551คาดการณวาจะเปน 8,000 ลานคน 

ในป 2568 และ 9,352 ลานคน ในป 2593(1) ในขณะท่ีประชากรผูสูงอายุของประเทศไทยมีจํานวน

และสัดสวนของผูสูงอายุเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วและตอเนื่อง โดยในป 2537 มีจํานวนผูสูงอายุคิดเปนรอยละ 6.8 

ของประชากรท้ังประเทศ และเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 9.4,10.7, 12.2 ในป 2545, 2550, 2554 ตามลําดับ(1) 

และผลสํารวจป 2557 พบวา มีจํานวนผูสูงอายุคิดเปนรอยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด จากจํานวนผูสูงอายุ

ทั้งสิ้น 10,014,699 คน

 โรคเบาหวาน เปนโรคเรื้อรังที่เปนปญหาสําคัญทางดานสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศท่ัวโลกทําให

สงผลกระทบตอสุขภาพความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมากและเปนสาเหตุทําใหเกิดการปวยและตาย

กอนวัยอันสมควรจากภาวะแทรกซอนตอตา ไต ระบบประสาท หัวใจและหลอดเลือดสมอง องคการอนามัยโลก 

(WHO) และสมาคมเบาหวานระหวางประเทศ (International Diabetes Federation : IDF) คาดการณวา

โรคเบาหวานจะเพ่ิมจาก 177 ลานคนในป 2543 เปน 300 ลานคนในป 2568 และจะเพ่ิมข้ึนมากกวา 435 ลานคน 

ในป พ.ศ. 2573 หากไมมีการดําเนินการในการปองกันและควบคุมที่มีประสิทธิภาพ(2) จากรายงานสถิติ

สาธารณสุขของประเทศไทย พบวา จํานวนผูปวยโรคเบาหวานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จาก 500,347 คน ในป 2550 

เปน 802,017 คน ในป 2558(3) จังหวัดนครราชสีมา พบวา จํานวนผูปวยโรคเบาหวานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

จาก 104,410 คน ในป 2557 เปน 111,193 คน ในป 2559 และอาํเภอจักราช จงัหวดันครราชสมีาพบวา จาํนวน

ผูปวยโรคเบาหวานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน จาก 2,368 คน ในป 2557 เปน 2,628 คน ในป 2559(4)
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 จากฐานขอมูลสุขภาพของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลละกอ อําเภอจักราช(5) ระหวาง 

ป พ.ศ. 2555 - 2559 พบวา มีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นทุกป คิดเปนอัตรา 112.80, 123.80, 132.50, 

136.80 และ 141.00 ตอพันประชากร ตามลําดับ และมีจํานวนผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 

เพิ่มขึ้นทุกป คิดเปนอัตรา 10.50, 11.00, 11.70, 13.20 และ 14.40 ตอพันประชากร ตามลําดับ ปญหา

ที่พบจากการใหบริการคลินิกโรคเบาหวานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลละกอในป พ.ศ. 2559(5) 

พบวาผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีผลการตรวจเลือดประจําป HbA1c มากกวา 7 mg% จํานวน 

40 คน คิดเปนรอยละ 27.78 ของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และจากการทําแผนปฏิบัติการ

ดานสาธารณสุขประจําปงบประมาณ 2559 พบวาผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สวนใหญมีพฤติกรรม

การรับประทานอาหารไมถูกตอง รับประทานยาไมถูกตองและไมไดออกกําลังกาย เนื่องจากผูสูงอายุขาดความ

ตระหนักและไมเชื่อมั่นวาตนจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเองได ซึ่งจะสงผลให

ผูปวยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ตามมา ไดแก ไตวาย เบาหวานข้ึนจอประสาทตาทําใหตาบอดได 

ชาปลายประสาท เชน ชาเทาทําใหไมรูสึกและเกิดบาดแผลซึ่งทําใหแผลไมหายและถูกตัดเทาไดในที่สุดและ

เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เปนตน

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

ที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมไดของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลละกอ

ตําบลศรีละกอ อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยการประยุกตใชกรอบแนวคิด Action research ของ 

Susman และ Evered(6,7) รวมกับทฤษฎีความสามารถของตนเองของ Bandura(8) เพ่ือใหผูสูงอายุดังกลาว 

มีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติ หรือใกลเคียงปกติมากที่สุด 

เพื่อลดหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซอนและใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุขในสังคม

วัตถุประสงค
 เพือ่ศกึษาผลของการพฒันาศกัยภาพผูสงูอายทุีเ่ปนโรคเบาหวานชนดิที ่2 ทีค่วบคมุระดบันํา้ตาลในเลอืด

ไมไดของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลละกอ ตําบลศรีละกอ อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

วิธีการศึกษา
 1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) โดยการนํา

กรอบแนวคิด Action research ของ Susman และ Evered และทฤษฎีความสามารถของตนเองของ Bandura 

มาประยุกตใชดําเนินการวิจัยโดยแบงเปน 3 ระยะ ประกอบดวย 

 ระยะที่ 1 ศึกษาบริบทชุมชน ประกอบดวยขอมูลทั่วไปของชุมชน เชน ประวัติศาสตรชุมชน 

สภาพภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเช่ือ การศึกษา การเมืองการปกครอง สภาพสิ่งแวดลอม 

และระบบสุขภาพชุมชนเก็บรวบรวมจากแฟมขอมูลสุขภาพของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลละกอ และ

ศึกษาขอมูลบริบทของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมได ประกอบดวย 

ขอมูลทั่วไป ความรู การรับรูความสามารถของตนเอง ความคาดหวังตอผลลัพธ ทัศนคติ พฤติกรรมในการดูแล

สุขภาพและระดับนํ้าตาลในเลือด (HbA1c)

 ระยะที่ 2 กระบวนการพัฒนาศักยภาพ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 1) การวินิจฉัยปญหาสุขภาพ 

เปนการศกึษาสภาพปญหาจากการสนทนากลุมเพ่ือสอบถามถึงปญหาสขุภาพ ภาวะแทรกซอน และความตองการ

ความชวยเหลือจากสังคม 2) การวางแผนปฏิบัติงาน เปนการวิเคราะหสาเหตุของปญหา จัดลําดับความสําคัญ

ของปญหา วางแผนการปฏิบัติงานและกิจกรรม 3) การลงมือปฏิบัติกิจกรรม เปนการจัดกิจกรรมเสริมสราง
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ศักยภาพในการดูแลสุขภาพ ประกอบดวย 4 กิจกรรม ดังนี้ 3.1) การใหสุขศึกษาในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

3.2) สรางการรับรูความสามารถของตนเองและสรางความคาดหวังตอผลลัพธ 3.3) พัฒนาทักษะการดูแล

สุขภาพของตนเอง และ 3.4) กระตุนเตือนการดูแลสุขภาพ 4) การประเมินผลกิจกรรม เปนการจัดเวทีประชุม

พดูคยุแลกเปล่ียนประสบการณกนั รวมถึงปญหาอุปสรรคท่ีพบและแนวทางแกไขรวมกัน หลงัจากการจัดกจิกรรม

เสริมสรางความรู การรับรูความสามารถของตนเอง ความคาดหวังตอผลลัพธ ทศันคติและพฤติกรรมในการดูแล

สุขภาพ และ 5) การปรับปรุงผลการเรียนรู เพื่อปรับปรุงแกไขกระบวนการดําเนินงานและกิจกรรมหลังจาก

การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

 ระยะที่ 3 ประเมินผลลัพธของกระบวนการพัฒนาศักยภาพจากแบบสอบถามซ่ึงประกอบดวย 

ดานความรู การรับรูความสามารถของตนเอง ความคาดหวังตอผลลัพธ ทศันคติ พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ

และระดับนํ้าตาลในเลือด (HbA1c)

 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน

ชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมได ที่อาศัยอยูในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของตําบลศรีละกอ 

อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 40 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาในคร้ังนี้ คือ ผูสูงอายุ

ที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมได ที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

ของตําบลศรีละกอ อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยใชวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

sampling) จํานวน 20 คน โดยมีเกณฑการคัดเลือก คือ เพศชายหรือหญิง ที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป 

ไมมีความพิการที่เปนอุปสรรคตอการเขารวมกิจกรรม ไมมีปญหาการไดยิน การมองเห็น การพูดและสามารถ

สื่อสารเขาใจได และสมัครใจเขารวมการศึกษาวิจัย

 3. ระยะเวลาในการวิจัยระหวางเดือนเมษายน–ธันวาคม 2560

 4. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ประกอบดวย

  4.1 เครื่องมือที่ใชในกระบวนการพัฒนา ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 1) การวินิจฉัยปญหาสุขภาพ

2) การวางแผนปฏิบัติงาน 3) การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 4) การประเมินผลกิจกรรม และ 5) การปรับปรุง

ผลการเรียนรู

  4.2 ครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย1) แบบบันทึกขอมูลทุติยภูมิดานบริบท

ชุมชน 2) แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนแบงออกเปน 6 สวน คือ 2.1) ขอมูลทั่วไป 2.2) ความรูในการดูแล

สุขภาพจํานวน 15 ขอ 2.3) การรับรูความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพจํานวน 10 ขอ 2.4) ความ

คาดหวังตอผลลัพธในการดูแลสุขภาพจํานวน 10 ขอ 2.5) ทัศนคติในการดูแลสุขภาพจํานวน 15 ขอ 

2.6) พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ จํานวน 17 ขอ 3) แนวทางการสนทนากลุม 4) แบบบันทึกการประชุม

5) แบบสังเกตการมีสวนรวมและ 6) แบบบันทึกกิจกรรมของผูวิจัย

 เกณฑในการแปลผลแบบสอบถามสวนที่ 2 มีคําตอบใหเลือก 2 ระดับ คือ ถูกและผิด ขอคําถาม

เชิงบวกมีเกณฑการใหคะแนน คือ 1 และ 0 คะแนนตามลําดับขอคําถามเชิงลบมีเกณฑการใหคะแนน คือ 0 

และ 1 คะแนนตามลําดับ

 แบบสอบถามสวนที่ 3 - 4 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง 

และนอย ขอคําถามเชิงบวกมีเกณฑการใหคะแนน คือ 3, 2 และ 1 คะแนนตามลําดับขอคําถามเชิงลบมีเกณฑ

การใหคะแนน คือ 1, 2 และ 3 คะแนนตามลําดับ 



วารสารวิชาการ สคร. 9 ป 2562 : 25(1) DPC 9 J 2019 41

การพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2  Potentiality Development for Elderly with Plasma Glucose Uncontrollable
ที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมได โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ of Type 2 Diabetes Mellitus in Health Promoting Hospital Lakor,
ตําบลละกอ ตําบลศรีละกอ อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา Srilakor Sub-District, Chakkarat District, Nakhon Ratchasima Province

 แบบสอบถามสวนท่ี 5 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ คือ เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็นดวย ขอคําถามเชิงบวกมีเกณฑการใหคะแนน คือ 3, 2 และ 1 คะแนนตามลําดับขอคําถามเชิงลบมีเกณฑ

การใหคะแนน คือ 1, 2 และ 3 คะแนนตามลําดับ

 แบบสอบถามสวนท่ี 6 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ คือ ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติ

เปนครั้งคราว และไมเคยปฏิบัติ ขอคําถามเชิงบวกมีเกณฑการใหคะแนน คือ 2, 1 และ 0 คะแนนตามลําดับ

ขอคําถามเชิงลบมีเกณฑการใหคะแนน คือ 0, 1 และ 2 คะแนนตามลําดับการแปลความหมายจากคา

ชวงคะแนน คือ คาสูงสุด-คาตํ่าสุด/จํานวนช้ันคะแนน แบงออกเปน 3 ระดับ คือ ดานความรูในการดูแลสุขภาพ

ระดับสูง คือ มีคะแนนระหวาง 12-15 คะแนน ระดับปานกลาง มีคะแนนระหวาง 9-11 คะแนน และ

ระดับตํ่า มีคะแนนระหวาง 0-8 คะแนน ดานการรับรูความสามารถของตนเองความคาดหวังตอผลลัพธ

และทัศนคติในการดูแลสุขภาพ ระดับสูง คือ มีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.34-3.00 คะแนน ระดับปานกลาง 

มีคะแนนเฉล่ียระหวาง 1.67-2.33 คะแนน และระดับต่ํา มีคะแนนเฉล่ียระหวาง 1.00-1.66 คะแนน

ดานพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพระดับดีมาก คือ มีคะแนนเฉล่ียระหวาง 1.67-2.00 คะแนน ระดับดี 

มคีะแนนเฉล่ียระหวาง 1.33-1.66 คะแนน และระดับควรปรับปรุง มคีะแนนเฉล่ียระหวาง 0.00-1.32 คะแนน

 5. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การวิจยัคร้ังนีต้รวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยการหาความเท่ียงตรง

เชิงเนื้อหาของเคร่ืองมือ (Content Validity) นําเครื่องมือไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรง

เชิงเนื้อหา โดยตรวจสอบความสอดคลองระหวางเนื้อหากับวัตถุประสงค ความถูกตองเหมาะสมของภาษา

และความถูกตองของการวัด โดยไดนําแบบสอบถามมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางเนื้อหาและ

วัตถุประสงค (Index of item-Objective Congruence หรือ IOC) แลวคัดเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 

0.5-1.0 คือ ขอคําถามท่ีมีคุณภาพนําไปใชได และหาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) 

โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาล

ในเลือดไมได ในตําบลทองหลาง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 30 คน โดยการวิเคราะห

ความเที่ยงตรงดานความรูดวยวิธีการของ Kuder Richardson โดยใชสูตร KR-21 เทากับ 0.72 และวิเคราะห

ความเท่ียงตรงดานการรับรูความสามารถของตนเอง ความคาดหวังตอผลลัพธ ทัศนคติและพฤติกรรม

ในการดูแลสุขภาพ ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s alpha coefficient)

เทากับ 0.80,0.82,0.83 และ 0.79 ตามลําดับแลวปรับปรุงแกไขโดยการตัดขอคําถามทิ้งและเพิ่มขอคําถาม

ในแบบสอบถามใหมีความสมบูรณเหมาะสมกอนนําไปใชจริง

 6.  การพิทกัษสทิธแิละจริยธรรมการวิจยัการวิจยัคร้ังนี ้ไดผานการพิจารณาและรับรองจากมหาวิทยาลัย

ราชภฏันครราชสมีา และไดอนมุตัจิรยิธรรมการวิจยัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 เลขทีใ่บรบัรอง HE-005-2560

 7.  การวิเคราะหขอมูลการวิจัยคร้ังนี้วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหาสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ

ที่ไดจากการสนทนากลุม การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติทดสอบ Wilcoxon Signed-rank test

ผลการศึกษา
 1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา เปนเพศชายและหญิงเทากัน (รอยละ 50) สวนใหญมีอายุ

ระหวาง 66-70 ป (รอยละ 45) อายุเฉลี่ยเทากับ 68.85 ป มีนํ้าหนักเฉลี่ยเทากับ 58.75 กิโลกรัม มีสวนสูง

เฉลี่ยเทากับ 159.70 เซนติเมตร และมีสถานภาพสมรสคู (รอยละ 65) กลุมตัวอยางทั้งหมดมีระดับการศึกษา

ในระดับประถมศึกษา (รอยละ 100) สวนมากมีระยะเวลาที่เปนโรคเบาหวานระหวาง 6-10 ป (รอยละ 55)
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ระยะเวลาท่ีเปนโรคเบาหวานเฉล่ีย 9.85 ป มีระดับน้ําตาลในเลือด (HbA1c) ระหวาง 7.00–8.99mg% 

มากท่ีสุด (รอยละ 70) ระดับนํ้าตาลในเลือด (HbA1c) เฉลี่ย 7.24mg% และกลุมตัวอยางทั้งหมดปฏิบัติตัว

ตามคําแนะนําของแพทยและรับประทานยาตามแพทยสั่ง ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมได (n = 20)

คุณลักษณะทางประชากร จํานวน รอยละ

ระยะเวลาที่เปนโรคเบาหวาน

1-5 ป 4 20

6-10 ป 11 55

11 ปขึ้นไป 5 25

Max = 30.00, Min = 2.00, = 9.85, Median = 10.00, S.D. = 6.26

ระดับนํ้าตาลในเลือด (HbA1C)

ตํ่ากวา 7.00 mg% 6 30

7.00–8.99 mg% 14 70

Max = 8.70, Min = 6.10, = 7.24, Median = 7.35 , S.D. = 0.62

การรักษาโรคเบาหวาน

ปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของแพทย

ปฏิบัติ 20 100

ไมปฏิบัติ 0 0

รับประทานยาตามแพทยสั่ง

ปฏิบัติ 20 100

ไมปฏิบัติ 0 0

 2. คะแนนดานความรู พบวา หลังการพัฒนากลุมตัวอยางมีความรูในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นอยูใน

ระดับสูง รอยละ 80 สูงกวากอนการพัฒนาซึ่งมีรอยละ 45 ดานการรับรูความสามารถของตนเอง พบวา

หลังการพัฒนากลุมตัวอยางมีการรับรูความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพเพ่ิมขึ้นอยูในระดับสูง 

รอยละ 75 สงูกวากอนการพฒันาซึง่มรีอยละ 30 ดานความคาดหวงัตอผลลพัธ พบวาหลงัการพฒันากลุมตวัอยาง

มีความคาดหวังตอผลลัพธในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นอยูในระดับสูง รอยละ 75 สูงกวากอนการพัฒนา

ซึ่งมีรอยละ 30 ดานทัศนคติ พบวาหลังการพัฒนากลุมตัวอยางมีทัศนคติในการดูแลสุขภาพเพ่ิมขึ้นอยูใน

ระดับสงู รอยละ 80 สงูกวากอนการพัฒนาซ่ึงมรีอยละ 50 และดานพฤติกรรม พบวาหลังการพัฒนากลุมตัวอยาง

มีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอยูในระดับดีมาก รอยละ 40 สูงกวากอนการพัฒนาซึ่งมีรอยละ15 ดังตารางท่ี 2
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจํานวนและรอยละของระดับความรูการรับรูความสามารถของตนเอง ความคาดหวัง

 ตอผลลพัธทศันคต ิและพฤตกิรรมในการดูแลสขุภาพของผูสงูอายทุีเ่ปนโรคเบาหวานชนดิที ่2 ทีค่วบคุม

 ระดับนํ้าตาลในเลือดไมไดกอนและหลังการพัฒนา (n = 20)

ดาน/ระดับ
กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ความรู

   ระดับสูง 9 45 16 80

   ระดับปานกลาง 10 50 4 20

   ระดับตํ่า 1 5 - -

การรับรูความสามารถของตนเอง

   ระดับสูง 6 30 15 75

   ระดับปานกลาง 14 70 5 25

   ระดับตํ่า - - - -

ความคาดหวังตอผลลัพธ

   ระดับสูง 6 30 15 75

   ระดับปานกลาง 14 70 5 25

   ระดับตํ่า - - - -

ทัศนคติ

   ระดับสูง 10 50 16 80

   ระดับปานกลาง 10 50 4 20

   ระดับตํ่า - - - -

พฤติกรรม

   พฤติกรรมระดับดีมาก 3 15 8 40

   พฤติกรรมระดับดี 13 65 12 60

   พฤติกรรมระดับควรปรับปรุง 4 20 - -

 3. คามัธยฐานดานความรูเรื่องการดูแลสุขภาพพบวา กอนการพัฒนากลุมตัวอยางมีคาคามัธยฐาน

เทากับ 11 สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากบั 1.75 หลงัการพัฒนากลุมตัวอยางมคีามธัยฐานเทากบั 13 สวนเบีย่งเบน

มาตรฐานเทากับ 1.67 เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคามัธยฐานโดยใชสถิติทดสอบ Wilcoxon 

Signed-rank test พบวา หลังการพัฒนามีความรูสูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=.001) 

ดานการรับรูความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพ พบวา กอนการพัฒนากลุมตัวอยางมีคามัธยฐาน

เทากับ 2.20 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.26 หลังการพัฒนากลุมตัวอยางมีคามัธยฐานเทากับ 2.75 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.34 เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคามัธยฐานโดยใชสถิติทดสอบ 

Wilcoxon Signed-rank test พบวา หลังการพัฒนามีการรับรูความสามารถของตนเองสูงกวากอนการพัฒนา 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=.001) ดานความคาดหวังตอผลลัพธในการดูแลสุขภาพ พบวา กอนการพัฒนา
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กลุมตัวอยางมีคามัธยฐานเทากับ 2.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.23 หลังการพัฒนากลุมตัวอยาง

มีคามัธยฐานเทากับ 2.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.33 เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง

คามัธยฐาน โดยใชสถิติทดสอบ Wilcoxon Signed-rank test พบวา หลังการพัฒนามีความคาดหวังตอผลลัพธ

สูงกวากอนการพัฒนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=.001) ดานทัศนคติในการดูแลสุขภาพ พบวา กอนการ

พฒันากลุมตวัอยางมคีามธัยฐานเทากบั 2.40 สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากบั 0.25 หลงัการพัฒนากลุมตัวอยาง

มคีามธัยฐานเทากบั 2.50สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.22 เม่ือวเิคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคามธัยฐาน 

โดยใชสถิติทดสอบ Wilcoxon Signed-rank test พบวา หลังการพัฒนามีทัศนคติสูงกวากอนการพัฒนา 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=.008) และดานพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ พบวา กอนการพัฒนากลุมตัวอยาง

มคีามัธยฐานเทากบั 1.53 สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากบั 0.17 หลงัการพฒันากลุมตัวอยางมคีามธัยฐานเทากบั 

1.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.16 เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคามัธยฐาน โดยใชสถิติ

ทดสอบ Wilcoxon Signed-rank test พบวา หลังการพัฒนามีพฤติกรรมดีกวากอนการพัฒนา อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p=.008)ดังตารางท่ี 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกตางคามัธยฐานดานความรู การรับรูความสามารถของตนเอง ความคาดหวัง

 ตอผลลพัธทศันคต ิและพฤตกิรรมในการดแูลสขุภาพของผูสงูอายทุีเ่ปนโรคเบาหวานชนดิที ่2 ทีค่วบคมุ

 ระดับนํ้าตาลในเลือดไมได กอนและหลังการพัฒนา (n = 20)

ดาน Median S.D. p-value

ความรู

กอนการพัฒนา 11 1.75 .001*

หลังการพัฒนา 13 1.67

การรับรูความสามารถของตนเอง

   กอนการพัฒนา 2.20 0.26 .001*

   หลังการพัฒนา 2.75 0.34

ความคาดหวังตอผลลัพธ

   กอนการพัฒนา 2.20 0.23 .001*

   หลังการพัฒนา 2.75 0.33

ทัศนคติ

   กอนการพัฒนา 2.40 0.25 .008*

   หลังการพัฒนา 2.50 0.22

พฤติกรรม

   กอนการพัฒนา 1.53 0.17 .008*

   หลังการพัฒนา 1.65 0.16

Sign test, p< .05
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 4. ระดับนํ้าตาลในเลือด (HbA1c) ของกลุมตัวอยาง พบวา หลังการพัฒนามีระดับนํ้าตาลในเลือด 

(HbA1c) อยูในเกณฑปกต ิทีร่ะดบัตํา่กวา 7.00 mg% (รอยละ 30) สวนใหญมรีะดับนํา้ตาลในเลือด (HbA1c) 

อยูในระดับ 7.00–8.99 (รอยละ 70)ดังตารางที่ 4 และเปรียบเทียบความแตกตางคามัธยฐานระดับนํ้าตาล

ในเลือด (HbA1c) ของกลุมตัวอยาง พบวา กอนการพัฒนามีคามัธยฐานเทากับ 7.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 1.15 หลังการพัฒนามีคามัธยฐานเทากับ 7.35 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62เมื่อวิเคราะห

เปรียบเทียบความแตกตางคามัธยฐานโดยใชสถิติทดสอบ Wilcoxon Signed-rank testพบวา หลังการพัฒนา

มีระดับนํ้าตาลในเลือด (HbA1c) ลดลงกวากอนการพัฒนาอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ (p<.001) ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบจํานวนและรอยละของระดับนํ้าตาลในเลือด (HbA1c) ของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน

  ชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมไดกอนและหลังการพัฒนา (n = 20)

ระดับนํ้าตาลในเลือด(HbA1c)
กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ตํ่ากวา 7.00 mg% - - 6 30

7.00–8.99mg% 15 75 14 70

9.00–10.99 mg% 5 25 - -

ตารางที่ 5 เปรียบเทยีบความแตกตางคามธัยฐานระดบัน้ําตาลในเลอืด (HbA1c)ของผูสงูอายุทีเ่ปนโรคเบาหวาน

  ชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมได กอนและหลังการพัฒนา (n = 20)

ระดับนํ้าตาลในเลือด(HbA1c) Median S.D. p-value

กอนการพัฒนา 7.75 1.15 < .001

หลังการพัฒนา 7.35 0.62

Sign test, p< .05

การอภิปรายผล
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research)เพื่อพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุที่เปน

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมไดของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลละกอ ตําบล

ศรีละกอ อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมาผูวิจัยอภิปรายผลการศึกษาในประเด็น ดังตอไปนี้

 1. ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมได มีทัศนคติในการดูแล

สุขภาพเพิ่มสูงขึ้น เกิดจากกระบวนการการสนทนากลุมเพื่อรวมกันวิเคราะหสาเหตุของปญหาทําใหทราบถึง

ปญหาที่แทจริงของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมไดเพ่ือนําไปสูการจัด

กิจกรรมแกไขปญหาไดถูกตองตามสภาพปญหาที่แทจริง สอดคลองกับวิจัยของเกศินี สิงหคํา(9) ที่กลาววา

การพฒันาการควบคมุอาหารของผูสงูอายทุีเ่ปนเบาหวานทาํใหเกดิการเรยีนรูรวมกนัระหวางผูศกึษากบัผูสงูอาย ุ

เกดิกระบวนการคิดวเิคราะหสาเหตุปจจยัทีแ่ทจรงินาํไปสูการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการควบคุมอาหาร เพือ่แกไข

ปญหาระดับนํ้าตาลในเลือดสูงของตนเอง 

 2.  พฤตกิรรมการรบัประทานอาหารใหเหมาะสม และการออกกําลงักายดวยการเดินเปนประจําสงผลให

ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมไดสวนใหญสามารถควบคุมระดับน้ําตาล

ในเลือด (HbA1c) ไดดีขึ้น สอดคลองกับวิจัยของเกศินี สิงหคํา(9) ที่กลาววาผูสูงอายุสามารถปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมย่ิงขึ้นสงผลใหควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไดดีขึ้นโดยผูสูงอายุ



การพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2  Potentiality Development for Elderly with Plasma Glucose Uncontrollable
ที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมได โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ of Type 2 Diabetes Mellitus in Health Promoting Hospital Lakor,
ตําบลละกอ ตําบลศรีละกอ อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา Srilakor Sub-District, Chakkarat District, Nakhon Ratchasima Province

วารสารวิชาการ สคร. 9 ป 2562 : 25(1) DPC 9 J 201946

ทุกคนมีระดับนํ้าตาลในเลือดและคา HbA1c ลดลง และสอดคลองกับวิจัยของเบญจพร แกวคําใต(10) ที่กลาววา

ผูสูงอายุโรคเบาหวานท่ีไดรับโปรแกรมการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนในการออกกําลังกายดวยการเดิน

เปนเวลา 8 สัปดาห มีระดับฮีโมโกลบินเอวันซีลดลงกวากลุมที่ไดรับการรักษาพยาบาลตามปกติ

 3.  ระดับนํ้าตาลในเลือด (HbA1c) ของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาล

ในเลือดไมไดลดลง แตยังควบคุมใหอยูในเกณฑปกติ (นอยกวา 7 mg%) ไมได เนื่องจากผูสูงอายุที่เปน

โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมไดสวนใหญยังมีพฤติกรรมดานการรับประทานอาหาร

ประเภทเคร่ืองดื่ม ผลไมที่มีรสหวาน อาหารประเภททอด และอาหารประเภทขนมท่ีมีรสหวาน มัน 

ที่ยังไมเปลี่ยนแปลงจากเดิมกอนที่จะเขารวมการวิจัยในครั้งนี้ ดังจะเห็นไดจากระดับพฤติกรรมสวนใหญอยูใน

ระดับดี รอยละ 60

 4.  กระบวนการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด

ไมได เพื่อใหเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหประสบผลสําเร็จไดน้ัน ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 

ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมไดจะตองมีความต้ังใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีความรู มีทัศนคติที่ดี 

มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความคาดหวังในผลลัพธหรือการต้ังเปาหมาย มีการปฏิบัติตนที่ถูกตองและเหมาะสม 

และมีกําลังใจ การดูแลเอาใจใสจากสมาชิกภายในครอบครัว

ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งน้ี
 ควรนํากระบวนการพัฒนาศักยภาพน้ีไปประยุกตใชในการพัฒนาศักยภาพผูปวยโรคเบาหวาน

กลุมอ่ืนๆ ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลละกอ ตําบลศรีละกอ อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

โดยการจัดกิจกรรมอบรม และออกเยี่ยมบานตอเนื่องอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และใหผูดูแลเขามารวม

ในกระบวนการพัฒนาศักยภาพดวย

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
 ควรมีการศึกษาติดตามและประเมินผลโดยเพ่ิมระยะเวลาในการติดตามนานข้ึน เพ่ือประเมินความคงทน

ของพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมได 
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มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2558. 
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บทคัดยอ
 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบระบบเฝาระวังเหตุการณที่มีผลกระทบตอสุขภาพ

ในชุมชนโดยชุมชน ใชรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ประชากรไดแก แกนนําหมูบาน

ที่อยูตามแนวชายแดนในอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร จํานวน 84 คน กลุมตัวอยางไดแก แกนนําบานโพนทอง 

ต.ดาน และ บานโจรก ต.เกษตรถาวร อาํเภอกาบเชิง จงัหวัดสรุนิทร หมูบานละ 20 คน ผลการศึกษา ทัง้ 2 หมูบาน 

มีการจัดตั้งระบบเฝาระวังเหตุการณที่ผิดปกติและสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชน โดยผานผูนําชุมชน และ

อาสาสมัครสาธารณสุขโดยเหตุการณที่เฝาระวังเปนเหตุการณที่เกี่ยวกับโรค ภัย ไขเจ็บและสิ่งแวดลอม ขอมูล

จากระบบเฝาระวังที่จัดตั้งข้ึน พบวามีเหตุการณที่ไดรับแจงจากอาสาสมัคร จํานวนทั้งสิ้น 25 เหตุการณ 

เปนเหตุการณในคน 11 เหตุการณ และเหตุการณในสัตว 14 เหตุการณ ในการจัดเก็บขอมูลของอาสาสมัคร 

มีความถูกตอง ทันเวลา รอยละ 100 ความทันเวลาในการแจงขาวไป รพ.สต. มีความทันเวลารอยละ 100 

ความทันเวลาในการตรวจสอบขาวเหตุการณผิดปกติของ รพ.สต. ภายในเวลาท่ีกําหนด 3 ชั่วโมง รอยละ 100 

สวนความครบถวนของการแจงขาวแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก รพ.สต. และปศุสัตวอําเภอ คิดเปน

รอยละ 40 ผลการประเมินการมีสวนรวมของประชาชน โดยการสํารวจในกลุมตัวอยาง 60 คน พบวา 

ประชาชนท้ัง 2 หมูบาน สนใจเหตุการณที่มีผลกระทบตอสุขภาพ คิดเปนรอยละ 90.93 ประชาชนเห็นดวย

เรือ่งการจัดตัง้ระบบเฝาระวังเหตกุารณทีม่ผีลกระทบตอสขุภาพของประชาชนโดยชุมชน สวนใหญมคีวามเหน็วา

จาํเปนท่ีตองจัดตัง้ระบบเฝาระวังเหตุการณฯ เพราะจะไดรบัรูขอมลูไดทนัเหตุการณ รูสาเหตุและแกไขไดทนัทวงท ี

จากการศึกษาในคร้ังนี้ทําใหทราบวาการการพัฒนารูปแบบระบบเฝาระวังโรคในชุมชน โดยใหชุมชนจัดการเอง

ทัง้หมด จะตองสรางแนวคิดในการดแูลสขุภาพและการบริหารจัดการระบบเฝาระวงัท่ีเหมาะสมในชุมชน รวมท้ัง

สนับสนุนการจัดหางบประมาณในการดําเนินงานแกชุมชน และหนวยงานภาครัฐควรสนับสนุนดานวิชาการและ

จัดหางบประมาณสําหรับการดําเนินงานของชุมชน

คําสําคัญ : ระบบเฝาระวังเหตุการณ 

Abstract
  The study aimed to develop surveillance system that affect public health by community 

at border Thailand and Cambodia in Surin province. Research and development was designed for 

this study. The samples were 40 people who are the leaders of Phonthong Village,Dan sub-district 

and BanJaroke Village, Kasetthavorn sub-district, Kabchoeng district Surin province. The result show 

that both villagers have set up surveillance system about uncommon events that required to set up 
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by leader of community and health volunteers. Moreover; surveillance system found 25 uncommon 

events include 11 events and 14 events in human and animal respectively. The reports 100 percents 

of accuracy and timely, completeness of reports to inform information were 40 percents. Participant 

of people were shown 90.93 percents, they concerned events that effected with health. In addition, 

most people agreed to set up surveillance system.In conclusion, for development for surveillance 

system should be managed by community while government should be supported academic and budget 

for operations.

Keyword : Event base surveillance system  

บทนํา
  ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา ไดเกิดการระบาดของโรคติดตออุบัติใหมขึ้นทั่วโลกอยางตอเนื่อง 

ทั้งโรคติดเช้ือชนิดใหมที่เพิ่งคนพบการระบาดในมนุษย หรือโรคติดเช้ือที่พบในพ้ืนที่ใหม โดยสาเหตุของการ

เกิดโรคติดตออุบัติใหมเปนผลมาจากปจจัยหลายประการ ไดแก การเปลี่ยนแปลงดานประชากรและพฤติกรรม

มนุษย การเปลี่ยนแปลงของตัวเช้ือโรค การใชยาไมถูกตอง เกิดการด้ือตอยาปฏิชีวนะ การพัฒนาดานเทคโนโลยี

และอุตสาหกรรม รวมทั้งผลจากการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาของสัตวนําโรคและสิ่งแวดลอม รวมทั้งภาวะ

โลกรอนที่กําลังเปนปญหาสําคัญ เหลานี้ลวนเปนสาเหตุใหโรคติดตออุบัติใหมสวนใหญมีธรรมชาติที่ซับซอน

ยากตอการจัดการ ทั้งนี้หากขาดระบบและเครื่องมือในการปองกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพแลว โรคเหลานี้

ยอมกอใหเกดิความสญูเสยีในชวีติและสุขภาพของประชาชน รวมถึงสงผลกระทบทีร่นุแรงตอสงัคมและเศรษฐกจิ

อยางมหาศาล 

 สําหรับในประเทศไทย พบการระบาดของโรคติดตออุบัติใหมอยูเปนระยะๆ มาอยางตอเนื่องเชนกัน 

และมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการแพรกระจายเช้ือจากประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาคเอเชีย ที่มีการระบาดของ

โรคไขหวัดนกท้ังในคนและในสัตวอีกดวย นอกจากน้ี การระบาดใหญของไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 

ยังทําใหมีผูปวยและผูเสียชีวิตเปนจํานวนมาก(1) ในป พ.ศ. 2555 ไดเกิดการระบาดของโรคมือ เทา ปาก 

จากเชื้อ Enterovirus 71 ขึ้นในประเทศกัมพูชา มีผูเสียชีวิต 54 ราย(2) 

 จากการระบาดที่ผานมารัฐบาลไดกําหนดแนวทางและมาตรการตางๆ เพื่อการปองกันควบคุมโรค 

โดยมีความรวมมือในหลาย หนวยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคการบริหารสวนทองถิ่น และชุมชน 

ในการระวังโรคในคน ในสัตวปกและนกธรรมชาติ แตจากการดําเนินงานของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 

พบวาการดําเนินการเฝาระวังโรคดังกลาว ยังขาดความไวตอการปองกันโรค ประชาชนเขาไมถึงองคความรู

ทําใหขาดความเขาใจและความตระหนักตอปญหาดังกลาว นอกจากนั้นมีการคาดหมายจากผูเชี่ยวชาญวา

ในอนาคตอาจจะเกิดโรคอุบัติใหมอุบัติซํ้าขึ้นมาไดอีก จึงควรที่ทุกประเทศจะทําการเฝาระวังอยางเขมแข็ง 

ซึง่อาจจะตองอาศัยความรวมมือจากประชาชนมากข้ึน ดงันัน้จงึควรศึกษาระบบเฝาระวังใหมๆ  ทีไ่วตอการปองกัน

ควบคุมโรคไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเกิดโรคติดเชื้ออุบัติใหมอุบัติซํ้าหรือเหตุการณ

ที่มีผลกระทบตอสุขภาพประชาชนท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตอไป 

 และจากการท่ีประเทศไทยจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายป 2558 กองอาเซียน กระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ไดทําการวิเคราะหผลกระทบดานสุขภาพท่ีสําคัญ ไดแกโรคติดตอ

อุบัติซํ้า เชน ไขกาฬหลังแอน การแพรกระจายของโรคติดตอที่สําคัญ เชนวัณโรค อุจจาระรวงอยางแรง การเกิด

โรคระบาดในเด็ก อัตราการเกิดของของเด็กในกลุมแรงงานสตรีตางดาวมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป ความครอบคลุม
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ในการรับฉีดวัคซีนไมสามารถติดตามได ตองมีการรณรงคบอยครั้ง เชน โปลิโอ(3) ซึ่งผลกระทบดังกลาว 

สวนใหญมักจะมีชองทางนําเขาตามแนวชายแดน หากไมมีระบบเฝาระวังที่มีความไวเพียงพอ อาจจะกอใหเกิด

อันตรายกับประชาชนท่ีอาศัยอยูตามแนวชายแดนและประชาชนท่ีมีโอกาสสัมผัสโรคได

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  เพื่อพัฒนารูปแบบระบบเฝาระวังเหตุการณที่มีผลกระทบตอสุขภาพในชุมชนโดยชุมชน เพ่ือเตรียม

ความพรอมรับการระบาดของโรคในพ้ืนที่เขตรอยตอชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดสุรินทร ที่มีประสิทธิภาพ 

และสามารถใชประโยชนไดจริง 

คําจํากัดความที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี
 1. ระบบเฝาระวังเหตุการณ หมายถึง การจัดระเบียบในการรวบรวมเหตุการณที่เกิดขึ้นในทาง

ที่จะสงผลเสียตอสุขภาพของประชาชน(4) 

  2.  ชุมชน หมายถึงหมูชน,กลุมคนท่ีอยูรวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูในอาณาบริเวณเดียวกัน

และมีผลประโยชนรวมกัน(4) ในการศึกษานี้หนวยนับ 1 ชุมชน เทากับ 1 หมูบาน 

  3.  เหตุการณทีม่ผีลกระทบตอสขุภาพ หมายถึง เหตกุารณทีเ่กิดขึน้แลวมผีลลพัธกระเทือนไปถึงสขุภาพ

ของประชาชน(5)

 4. พื้นที่ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา หมายถึง พื้นที่ระดับหมูบานท่ีอยูติดเขตแนวชายแดน 

ใน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 

วัสดุและวิธีการศึกษา
 รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยและพัฒนา (Research & Development)

ประชากรที่ศึกษาและกลุมตัวอยาง
 ประชากรไดแก แกนนําหมูบานท่ีอยูตดิเขตตามชายแดนในอําเภอกาบเชิง จงัหวัดสรุนิทร จาํนวน 84 คน 

มีอายุ 20 ปขึ้นไป เนื่องตองลงนามยินยอมการใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ 

  กลุมตวัอยาง ไดแก แกนนาํ ทีอ่าศยัอยูในหมูบานโพนทอง ตาํบลดาน และ บานโจรก ตําบลเกษตรถาวร 

อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร มาไมตํ่ากวา 6 เดือน หมูบานละ 20 คน รวมจํานวนกลุมตัวอยาง 40 คน 

  ระยะเวลาศึกษาวิจัย 27 เดือน (มิถุนายน 2557 – กันยายน 2559)

ขั้นตอนการดําเนินงาน
  การศึกษาน้ีมีกําหนดเวลา 2 ป โดยปที่ 1 มีขั้นตอนดังนี้

 1. ทําการประสานเครือขายการดําเนินงานระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และองคกรปกครองทองถิ่น

เพื่อคัดเลือกชุมชนเฝาระวัง ในอําเภอเปาหมาย จํานวน 2 ตําบล ตําบลละ 1 หมูบาน 

  2.  ประชุมคณะวิจัยและผูเกี่ยวของเพ่ือจัดทําขอเสนอกรอบแนวคิดระบบเฝาระวังเหตุการณที่มี

ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนโดยชุมชน 

  3.  จัดอบรมการสรางเสริมพลัง (Empowerment) แกอาสาสมัคร 

  4.  จัดประชุมเสนอขอเสนอกรอบแนวคิดและใหชุมชนพิจารณาและพัฒนาระบบเฝาระวังเหตุการณ

ที่มีผลกระทบตอสุขภาพในชุมชน (จัดในหมูบาน) โดยใหชุมชนกําหนดรูปแบบในการเฝาระวังเอง โดยผูวิจัย

ทําหนาที่เสนอแนวคิด/ใหขอมูลประกอบการประชุม ในประเด็นตอไปนี้ 
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   4.1 การกําหนดวิสัยทัศนชุมชนเรื่องการเฝาระวังเหตุการณที่มีผลกระทบตอสุขภาพ

   4.2 กําหนดเหตุการณที่ตองเฝาระวัง(ที่คาดวาเปนอาการสําคัญในกลุมโรคอุบัติใหม/ อุบัติซํ้า) 

ไดแก ชนิดของเหตุการณผิดปกติที่สงผลกระทบตอสุขภาพ การระบุสถานการณปญหา วิธีการแจงเตือน

และสงตอขอมูลขาวสารแกภาครัฐ แบบรายงานขอมูลเฝาระวังเหตุการณผิดปกติ ระยะเวลาในการแจงขาว 

การสอบทานของ รพ.สต.ในพื้นที่ตรวจสอบขาวหลังไดรับแจง และการดําเนินการควบคุมปองกันโรค

   ในกรณีที่หมูบานที่ทําการศึกษามีระบบเฝาระวังเหตุการณที่จัดตั้งโดยหนวยงานภาครัฐ ผูวิจัย

จะควบคุมการดําเนินงานตามกรอบการศึกษาเทานั้น โดยดําเนินการควบคูกับระบบเฝาระวังเหตุการณปกติ 

  5. ติดตามการจัดเก็บขอมูลเฝาระวังเหตุการณ เดือนละ 1 ครั้ง โดยติดตามในประเด็นตอไปนี้

  5.1.1 ความถูกตองในการจัดเก็บขอมูลของอาสาสมัคร ตรวจสอบความถูกตองในการกรอกขอมูล 

ตามแบบฟอรมการจัดเก็บขอมูล และตรวจสอบกับผูนําชุมชนเกี่ยวกับเหตุการณที่ไดรับรายงาน 

  5.1.2 ความทันเวลาในการจัดเก็บขอมูลของอาสาสมัคร ตรวจสอบระยะเวลาท่ีอาสาสมัครบันทึก

ขอมูลเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ กําหนดใหรายงานภายใน 24 ชั่วโมง

  5.1.3 ความทันเวลาในการแจงขาวของอาสาสมัคร ตรวจสอบระยะเวลาที่อาสาสมัครแจงขาว

ไป รพ.สต. เปรียบเทียบกับระยะเวลาท่ีเกิดเหตุการณ กําหนดใหรายงานภายใน 24 ชั่วโมง

   5.1.4 ความทนัเวลาในการตรวจสอบขาวเหตกุารณผดิปกตขิอง รพ.สต.ตรวจสอบระยะเวลาที ่รพ.สต.

ตรงสอบขาวเหตุการณเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ไดรับรายงาน กําหนดใหตรวจสอบภายในเวลา 3 ชั่วโมง 

หลังไดรับแจง

   5.1.5 กรณีที่หมูบานที่ทําการศึกษามีระบบเฝาระวังเหตุการณที่จัดต้ังโดยหนวยงานภาครัฐ ผูวิจัย

จะติดตามความทันเวลาในการแจงขาวของอาสาสมัครในโครงการ และความทันเวลาของการแจงขาวในระบบ

ปกติ (เฉพาะเหตุการณที่มีการรายงานท้ัง 2 ระบบ) เพื่อประเมินความทันเวลาของการแจงขาวทั้ง 2 ระบบ 

  6. ประเมินผลการมีสวนรวมของประชาชนโดยการสัมภาษณ และสอบถามประชาชน ดานการรับรูวา

มีการจัดทําระบบเฝาระวัง และการไดรับการแจงขาวเหตุการณผิดปกติ

  ในปที่ 2 ดําเนินการทบทวนผลการดําเนินการในปที่ผานมา ติดตามการดําเนินงาน เดือนละ 1 คร้ัง

ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปรูปแบบการเฝาระวังเหตุการณที่มีผลกระทบตอสุขภาพ 

ขอพิจารณาทางจริยธรรม 
 งานวิจัยฉบับนี้ผานการพิจารราจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรม กรมควบคุมโรค

ผลการศึกษา
  การดําเนินงานในพื้นที่ศึกษา 2 หมูบาน พบวา มีการจัดตั้งระบบเฝาระวังเหตุการณที่มีผลกระทบ

ตอสุขภาพของประชาชนโดยชุมชน โดยมีแนวคิด ดังนี้ 

 1.  ไมอยากใหชุมชนมีโรคระบาด

 2.  เมื่อมีโรคระบาดในชุมชน สามารถควบคุมโรคและประสานงานหนวยงานที่เก่ียวของได

 3.  เมื่อมีโรคในชุมชนจะตองมีการแจงขาวสารใหคนในชุมชนทราบอยางรวดเร็ว

 4.  ใหผูนําชุมชนกระตุนเตือน ใหคนในชุมชนเฝาระวังและปองกันโรคระบาดท่ีเกิดขึ้น

 5.  ผูนาํในชมุชน อสม., รพ.สต., ครอูนามยั, และอบต. มสีวนรวมในการเฝาระวงัโรคระบาดตามฤดูกาล

ในชุมชน

 6.  ชุมชนไดรับขาวสารจากโรงพยาบาล, แพทย และเจาหนาที่สาธารณสุข อยางรวดเร็วและเชื่อถือได 
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   7.  โรคสนใจและอยากเฝาระวัง ไดแก โรคไขเลือดออก โรคเลปโตสไปโรซีส (ฉี่หนู) โรคตาแดง 

โรคอหิวาตกโรค โรคไขหวัดใหญ โรควัณโรค โรคมือเทาปาก โรคไขหวัดนก โรคหัด ภัยสุขภาพ เชน ภัยจาก

สารเคมี ภัยจากน้ําทวม เปนตน

 ผลการการจดัตัง้ระบบเฝาระวงั พบวามเีหตุการณทีไ่ดรบัแจงจากอาสาสมัคร จาํนวนทัง้ส้ิน 25 เหตุการณ 

เปนเหตุการณในคน 11 เหตุการณ และเหตุการณในสัตว 14 เหตุการณ โดยเหตุการณในคนจะเปนโรค

ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล มีเพียง 1 รายที่เสียชีวิตโดยไมทราบสาเหตุ สวนเหตุการณในสัตวสวนใหญเปนสัตวปก

ปวยตายโดยไมทราบสาเหตุ 

 จากการเฝาระวังเหตุการณผิดปกติ พบวา ความถูกตองในการจัดเก็บขอมูลของอาสาสมัคร มีความ

ถูกตอง รอยละ 100 ความทันเวลาในการจัดเก็บขอมูลและความทันเวลาในการแจงขาวของอาสาสมัคร รอยละ 

100 การแจงขาวไป รพ.สต. 4 เหตุการณ มีความทันเวลาทั้ง 4 เหตุการณ และความทันเวลาในการตรวจสอบ

เหตุการณภายในเวลาท่ีกําหนด 3 ชั่วโมง ครบทั้ง 4 เหตุการณ และความครบถวนของการรายงานแกหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ไดแก รพ.สต. และปศุสัตวอําเภอ จํานวน 10 เหตุการณ คิดเปนรอยละ 40 

 ผลการประเมินการมีสวนรวมของประชาชนตอโครงการ ทําการสํารวจในกลุมตัวอยางบานโพนทอง 

จํานวน 40 คน และบานโจรก จํานวน 20 คน พบวา ประชาชนหมูบานโพนทอง สนใจเหตุการณที่มีผลกระทบ

ตอสุขภาพ รอยละ 90 โดยสนใจเรื่องไขเลือดออก มากที่สุด รองลงมาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและ

ไขหวัด ตามลําดับ สวน ประชาชนหมูบานโจรก สนใจเหตุการณที่มีผลกระทบตอสุขภาพ คิดเปนรอยละ 100 

โดยสนใจเร่ืองไขเลือดออก รองลงมา ไขหวัดและสัตวปวยตาย ตามลําดับ

 กลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 หมูบาน ทราบวามีการดําเนินโครงการฯในหมูบาน และเมื่อประชาชน

มีการเจ็บปวยหรือไดรับผลกระทบดานสุขภาพ จะแจง อสม. คิดเปนรอยละ 54.45 หากเจ็บปวยก็ไปหาหมอ

ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเกษตรถาวรหรือโรงพยาบาลกาบเชิงเอง 

 สวนในเร่ืองการจัดต้ังระบบเฝาระวังเหตุการณที่มีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนโดยชุมชน 

สามารถชวยใหหนวยงานภาครัฐไดรับรูเหตุการณที่เกิดขึ้นเร็วขึ้น รอยละ 63.64 และ กลุมตัวอยางสวนใหญ

มีความเห็นวาจําเปนที่ตองจัดตั้งระบบเฝาระวังเหตุการณฯ เพราะจะไดรับรูขอมูลไดทันเหตุการณ รูสาเหตุ

และแกไขไดทันทวงที สามารถเขาถึงคนคนชราในหมูบานไดดี ทําใหการดูแลประชาชนทั่วถึงและการสงขาว

เร็วขึ้น ชวยใหความสะดวกกับประชาชนมากข้ึน 

 จากการศึกษา สรุปไดวาในการพัฒนารูปแบบการเฝาระวังเหตุการณเฝาระวังเหตุการณในชุมชน

ตามแนวชายแดน ควรมีลักษณะเปน

 1.  รปูแบบเฝาระวงัทีไ่มจาํเพาะเจาะจงหรอืกาํหนดเปนรปูแบบมาตรฐาน สามารถมรีปูแบบทีแ่ตกตางกนั

ตามบริบทของชุมชน แตมีวัตถุประสงคและหลักการเดียวกัน

 2.  รูปแบบเฝาระวังเหตุการณตองสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน การคมนาคม และการเขาถึง

สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน

 3.  เปนรปูแบบทีเ่นนการมสีวนรวมของชมุชน ตัง้แตการออกแบบระบบเฝาระวงั ขอบเขตในการเฝาระวงั

เครื่องมือท่ีใช ชองทางการรับ – แจงขาว

    4.  เปนรูปแบบที่คอยเปนคอยไป โดยการสนับสนุนของเจาหนาที่แบบ Development oriented (เดิม

เจาหนาที่จะสนับสนุนแบบ Consumption oriented)
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 สรุปรูปแบบการเฝาระวังเหตุการณในชุมชนที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้

ผูนําชุมชน/แกนนํา กําหนดเหตุการณ

ที่ตองการเฝาระวังในชุมชน

 รพ.สต ตรวจสอบเหตุการณ  

ภายใน 3 ชั่วโมง

รายงานผลการตรวจสอบ/ควบคุมโรค 

แกผูนําชุมชนภายใน 24 ชั่วโมง

แจงอาสาสมัครหมูบาน /ผูนําชุมชนทันที

บันทึกขอมูลรายละเอียดเหตุการณ

 จัดทําระบบเฝาระวังเหตุการณ

ตามปญหาของพ้ืนที่

แจง รพ.สต / หนวยงานที่เก่ียวของภายใน 

24 ชั่วโมง

ประชาชนพบเหตุการณผิดปกติ

รายงานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

วิจารณ
 จากการศึกษาคร้ังนี้พบวาระดับผูนําชุมชน และอาสาสมัคร ซึ่งสวนใหญจะเปน อสม. ครู และ อบต. 

มคีวามสนใจเขารวมการศึกษา และเช่ือวามปีระโยชนในการท่ีจะจดัต้ังระบบเฝาระวงัเหตกุารณทีเ่กดิขึน้ในหมูบาน

ดวยตนเอง โดยแตละหมูบานมีการระดมสมองในการจัดทาํกรอบแนวคิดและแนวทางในการดําเนนิงานเฝาระวัง

ของตนเอง การใชกระบวนการเสริมพลัง (Empowerment) จะชวยใหเกิดการมีสวนรวมในกลุมอาสาสมัคร

ไดดยีิง่ขึน้ เมือ่พจิารณาจากกรอบแนวคิดการเฝาระวังเหตุการณโดยชุมชนท่ีไดจากการศึกษาในคร้ังนี ้พบวาชมุชน

ใหความสําคัญกับโรคติดตอ ที่พบไดอยางสมําเสมอ เชนโรคไขเลือดออก ไขหวัดใหญ และมือ เทาปาก เปนตน 

ในดานการายงานและการแจงขาว ยังอาศัยกลไกระบบสุขภาพในชุมชน ไดแกการแจงอาสาสมัครประจําหมูบาน 

แจงผูใหญบาน การแจงขาวตอใหแกหนวยงานท่ีเกีย่วของไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล ปศุสตัวอาํเภอ 

องคการบริหารสวนตาํบล ยงัมนีอย ในดานความรวมมอืของประชาชน พบวาประชนชนสวนใหญทราบวามรีะบบ

เฝาระวังโรคในชุมชน แตยงัไมใหความสําคญัในการแจงความเจ็บปวยเน่ืองจากอยูใกลโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพ

ตาํบลและโรงพยาบาลชมุชน เม่ือเจ็บปวยสามารถไปโรงพยาบาลไดเลย ซึง่คลายกบัการศกึษาของกาญจนา ยงัขาว

และคณะ(6) ที่พบวาประชาชนยังไมพรอมในการจัดต้ังระบบเฝาระวังโรคในชุมชน แตมีความสนใจอยากให

มีระบบเฝาระวัง โดยพรอมที่จะใหความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นและรวมดําเนินการเก็บขอมูลในพื้นที่ 

 รูปแบบการจัดตั้งระบบฝาระวังเหตุการณ โดยใหชุมชนที่อาศัยตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา 

ดําเนินการเองตั้งแตการออกแบบระบบเฝาระวังเหตุการณ จัดทําเครื่องมือ การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล และ

นําขอมูลไปแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ จากการศึกษาครั้งนี้ พบวามีความเปนไปไดแตหนวยงานภาครัฐ

ตองชวยเหลือในการจดักระบวนการสรางเสรมิพลงั และสนบัสนนุใหแกนนาํและอาสาสมคัร นาํเสนอความตองการ

ของชุมชน เมือไดขอสรุปแลวใหจดัทาํแนวทางและเครือ่งมือการเฝาระวัง และหนวยงานภาครฐัเขามาชวยตดิตาม 

ดูแลอยางใกลชิด และตอบสนองอยางรวดเร็วเมื่อไดรับการแจงขาวจากชุมชน 
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 ประเด็นท่ีพบเพิ่มเติมจากการศึกษานี้ คือประเด็นโรคที่สนใจในการเฝาระวังที่ไมไดเลือกไวตั้งแตแรก 

การเฝาระวังอาการในสัตวที่ตายโดยไมทราบสาเหตุ และการเฝาระวังดานสิ่งแวดลอม การใชสารเคมี เชน 

ยากําจัดศัตรูพืช นํ้ากรดที่ใชในการกรีดยาง เปนตน 

  จากการศึกษาในครั้งนี้ทําใหทราบวาการพัฒนารูปแบบระบบเฝาระวังโรคในชุมชนโดยใหชุมชน

จัดการเองท้ังหมด จะตองใชเวลาในการสรางแนวคิดในการดูแลสุขภาพและการบริหารจัดการระบบเฝาระวัง

ที่เหมาะสมในชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการจัดหางบประมาณในการดําเนินงานแกชุมชน หากจะดําเนินการ

ในชวงนี้หนวยงานภาครัฐยังคงเปนแกนหลักในการดําเนินการไปกอน 

ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งน้ี
 ควรนํารูปแบบจากการศึกษาคร้ังน้ีไปทดลองใชในชุมชนตามแนวชายแดนไทย กัมพูชา พื้นท่ีอําเภอ

อื่นๆ และอาจจะเลือกศึกษาในหมูบานที่อยูหางไกลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณผูบริหารหนวยงานดังตอไปนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอกาบเชิง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกษตรถาวร ผูใหญบาน

โพนทอง ตําบลดาน ผูใหญบานโจรก ตําบลเกษตรถาวร อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร ที่อนุญาตใหทีมวิจัย

เขาดําเนินการวิจัยในครั้งนี้
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บทคัดยอ
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ใชเทคนิควิธีการแบบผสม (mixed method) 

เพื่อศึกษา การพัฒนารูปแบบการฟนฟูสภาพผูปวยโรคเรื้อนโดยชุมชนมีสวนรวมหลังการเปลี่ยนแปลงจาก

นิคมโรคเร้ือนเปนชุมชนปกติ โดยใชแนวคิดการจัดการแบบมีสวนรวม จากการศึกษาพบวา บริบทสภาพปญหา

ในอดีตนคิมโรคเร้ือนปราสาทถูกบกุรกุทีด่นิทาํกิน และปญหาหลังการถายโอนนิคมพบความรังเกียจของประชาชน

ในชุมชนตอผูปวยโรคเรื้อน ชุมชนไมมีความใกลชิดกันมีความรังเกียจ ผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนสวนใหญ

มขีอจํากดัในการมสีวนรวมทางสังคมรอยละ 41.7 ทีจ่ะตองมีการฟนฟูสภาพ พบวารปูแบบการฟนฟูสภาพผูปวย

โรคเรื้อนหลังปรับเปลี่ยนจากนิคมสูชุมชนปกติ ประกอบดวย 1) การจัดตั้งกลุมจิตอาสาราชประชาสมาสัย 

ขบัเคล่ือนการสงเสริมกจิกรรมฟนฟสูภาพ ผูพกิารจากโรคเร้ือนกับผูพกิารในชุมชนท่ัวไป 2) การบูรณาการทํางาน

ของทีมจิตอาสา ทีมประกอบดวย แกนนําชุมชน บุตรผูพกิารจากโรคเรื้อนและผูพิการในชุมชนทั่วไป กับตัวแทน

ผูพิการจากโรคเร้ือน รวมดําเนินการ ดังนี้ 2.1 วิเคราะหปญหาและการฟนฟูดานรางกาย จิตใจ และสังคม 

2.2 รวมทาํแผนการฟนฟสูภาพ 2.3 รวมระดมทนุและตัง้กองทุนฟนฟสูภาพในการพัฒนาอาชีพ 2.4 การสงเสรมิ

ประเพณีวัฒนธรรม มีความใกลชิดกันลดความรังเกียจ 2.5 การสงเสริมสุขภาพผูพิการจากโรคเรื้อนและผูพิการ

ในชุมชน 

คําสําคัญ: การฟนฟูสภาพผูปวยโรคเรื้อน, ภายหลังการปรับเปลี่ยนนิคมสูชุมชนปกติ, ชุมชนมีสวนรวม

Abstract
 Participatory action research was designed to the study, and the researchers used mixed method 

for studying. The purpose of this study is to examine based community model of leprosarium, participant 

management was applied as conceptualism for changing leprosarium to normal community. The results 

found that in history the land of Prasat leprosarium was invaded. Moreover, the study showed hidden 

problems among leprosy patients, for example, they were stigma by other people in community. 

The leprosy patients were limited to social participation approximately 41.7 percent, so they needed rehabilitation. 

According to the study, it is indicated that the model for changing leprosarium to normal community 

including; 1) Rajprachasamasai volunteers for rehabilitated activities for leprosy cases were required 

to set up. 2) The volunteers including the leaders of communities, children of disability leprosy patients, 
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and other disability cases were recommended to integrate the activities. They should cooperate 

to analyze the problems together, and rehabilitated physical, psychological and social. In addition, 

they should participate to plan the rehabilitation strategies. They should raise fund for development their 

careers. Involvement the culture reducing the disgust that other people felt was required, and health 

promotion in disability leprosy cases and other disability cases should be done in communities.

Keywords: rehabilitation the leprosy, after try to change leper colony to be normal community, 

  community based 

บทนํา
  โรคเรือ้นเปนโรคตดิตอเรือ้รงัทีท่าํใหเกิดความพกิาร ซึง่ความพกิารในผูปวยโรคเรือ้นเปนสาเหตทุีท่าํให

โรคเร้ือนเปนปญหาสําคัญทั้งทางสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยไดใชยาแดปโซนในการรักษา

โรคเรื้อนตั้งแตป 2507 และเปลี่ยนมาเปนยาผสมเคมีบําบัดแบบใหมขององคการอนามัยโลกในป 2532 

เปนผลสําเร็จตอการรักษาผูปวยโรคเรื้อนและพิการนอยลง แตอดีตมีผูปวยโรคเรื้อนที่พิการเปนจํานวนมาก 

จึงมีการจัดตั้งนิคมโรคเรื้อน เพื่อใหผูปวยโรคเรื้อนที่มีความพิการเปนที่นารังเกียจ เขามาอาศัยอยูในนิคม 

ซึ่งจะไดรับคาอาหาร เบี้ยยังชีพ บานพัก รวมถึงการสงเสริมอาชีพ การดูแลความพิการ แตในปจจุบันเนื่องจาก

มียาผสมเคมีบําบัดแบบใหม ทําใหรักษาผูปวยโรคเร้ือนใหหายจากโรค จํานวนผูพิการมีจํานวนลดนอยลง 

กรมควบคุมโรคจึงมีนโยบายใหพัฒนานิคมโรคเรื้อนเปนชุมชนปกติ โดยสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 

จังหวัดนครราชสีมา ไดพัฒนานิคมโรคเร้ือนปราสาท จังหวัดสุรินทร ใหเปนนิคมโรคเร้ือนสูชุมชนปกติ ตั้งแต

ป 2547 มีภาคีเครือขายในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการพัฒนา 

 จากสถานการณผูปวยโรคเร้ือนของประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีผูปวยโรคเร้ือน 

ในทะเบียนรักษาทั่วประเทศ จํานวน 671 คน ความชุกของโรคในจํานวนนี้เปนผูปวยที่มีความพิการระดับ 2 

คือผูปวยที่สามารถมองเห็นความพิการของอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งได รวมจํานวน 52 ราย และเปนผูปวยเด็ก

ที่พิการอายุตํากวา15 ปจํานวน 9 ราย(1) นิคมโรคเรื้อนจังหวัดสุรินทรมีผูปวยโรคเรื้อนที่อาศัยอยูในนิคม 

จํานวน 24 คน จากสภาพความพิการทางดานรางกายของผูปวยโรคเร้ือนที่ทําใหชุมชนเกิดความรูสึกกลัว 

อาจกอใหเกิดปญหาทางสังคม เศรษฐกิจ และการดํารงชีวิตในสังคมตามมา อันเนื่องมาจากการตีตรา 

ความรังเกียจจากชุมชนและความรูสึกดานลบท่ีมีตอตนเอง(2) ซึ่งเปนอุปสรรคในการทํากิจกรรมของคนพิการ

รวมกับชุมชนและการประกอบอาชีพที่สงผลใหมีฐานะยากจน บางรายหมดส้ินหนทางจึงตองหาเล้ียงชีพ

โดยการขอทาน ดําเนินชีวิตอยางไรซึ่งศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย(3) 

 ดังนั้นการใหการฟนฟูสภาพคนพิการของผูประสบปญหาจากโรคเร้ือนโดยชุมชน หลังการถายโอนนิคม

โรคเร้ือน จึงมีเหตุผลความจําเปนในการศึกษาพัฒนาการของการปรับเปล่ียนนิคมโรคเร้ือนเปนชุมชนปกติ 

เพื่อเปนรูปแบบการถายโอนนิคมโรคเรื้อนโดยการสํารวจสภาพปญหาความพิการและสภาพสังคมเศรษฐกิจ 

และเพ่ือพัฒนารูปแบบการฟนฟูสภาพผูปวยโรคเร้ือนภายหลังการปรับเปล่ียนนิคมโรคเร้ือนเปนชุมชนปกติ 

ที่จะไดนําขอคนพบที่ไดเปนรูปแบบการดําเนินการถายโอนนิคมโรคเรื้อนอ่ืนๆ สูชุมชนปกติตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1.  เพื่อศึกษาพัฒนาการ ของการปรับเปลี่ยนนิคมโรคเรื้อนเปนชุมชนปกติ

 2.  เพื่อสํารวจสภาพปญหาความพิการ และสภาพสังคมเศรษฐกิจผูปวยโรคเรื้อนในนิคมตําบลปราสาท

 3. เพ่ือพัฒนารูปแบบการฟนฟูสภาพผูปวยโรคเร้ือนภายหลังการปรับเปล่ียนนิคมโรคเร้ือนเปนชุมชนปกติ
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นิยามศัพท
 ผูปวยโรคเรื้อน หมายถึง ผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อนที่ปวยจากการติดเชื้อโรคเรื้อนและไดรับ

ผลกระทบจาโรคเร้ือนจนพิการทาง ตา มือ เทา อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายสวน และไดรับการสงเคราะห

จากกรมควบคุมโรค

 นิคมโรคเรื้อน หมายถึง ชุมชนที่ผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อนมารวมตัวกันในพื้นที่ที่มีเจาหนาที่รัฐ

สังกัดกรมควบคุมโรคเขามาดูแล

 ชุมชนปกติ หมายถึง หมูบานที่มีการบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยภายใตการกํากับขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

 รูปแบบการฟนฟูสภาพ หมายถึง ผูปวยหรือผูที่เคยปวยดวยโรคเรื้อนและไดรับการดูแล ฟนฟู 

ดานรางกาย เศรษฐกิจและสังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการทํากิจกรรมตางๆ ไดแก การเคลื่อนไหวเทา 

การดูแลตนเอง การทํางานดวยมือ และความชํานาญในการใชมือ ใหดีขึ้นกวาเดิม

วิธีการศึกษา
 การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory action research) 

ตามแนวของ Stephen Kemmis และ Mctaggart(4) ประกอบดวย การวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกตการณ 

และการสะทอนกลับ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ไดแก ผูปวยโรคเร้ือนในนิคมโรคเรื้อนปราสาท สุรินทร จํานวน 24 คน ญาติผูปวยโรคเรื้อน 

24 คน ผูนําชุมชน ตําบลเช้ือเพลิง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปวยโรคเร้ือนในนิคมโรคเรื้อนปราสาทสุรินทรทั้งหมดและ ญาติผูปวยโรคเรื้อน

(ผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน) จํานวน 24 คน ผูนําชุมชนรอบๆนิคมโรคเรื้อนหมูบานละ2 คน รวม 31 คน 

และดําเนินการวิเคราะห บริบทนิคมโรคท่ีไดการดําเนินการตามบันทึกขอตกลง(MOU) ระหวางผูปวยโรคเรื้อน

ประชาชนที่เกี่ยวของ การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของ โดยมีระยะเวลาในการวิจัย 1 ป 

เครื่องมือที่ใชในการการวิจัย 

 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมเชิงปริมาณ ไดแก RDA toolkit ที่ปรับจากตนฉบับ ทําการสัมภาษณ

กลุมตัวอยางตามแบบวัดขีดจํากัดในการทํากิจกรรม แบบวัดขีดจํากัดในการทํากิจกรรม (Salsa Scale) 

แบบวัดขีดจํากัดในการมีสวนรวมทางสังคม แบบวัดความรูสึกถูกตีตรา(Jacoby Stigma Scale) แบบวัด

เก่ียวกับการเลือกปฏิบัติ(Questions about discrimination) แบบวัดทัศนคติและการรับรูของชุมชน

(EMIC: Community Stigma Scale)(5) และ เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมเชิงคุณภาพ ไดแก แบบสัมภาษณ 

แบบบันทึกการประชุมกลุมการทําประชาคม 

การวิเคราะหขอมูล

 ขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะหเชิงพรรณนา จากการสัมภาษณเชิงลึก โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา อยางเปน

ระบบตามประเด็นเนื้อหาที่ศึกษาบริบทของนิคมโรคเรื้อนและชุมชนรอบๆนิคมโรคเรื้อน และแสดงขอมูล

ในรูปของการบรรยาย

 ขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหโดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป 

โดยแยกขอมูลเบื้องตนดวยการแจกแจงความถ่ี รอยละ
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ผลการศึกษา
 ผลการศึกษาประกอบไปดวย การศกึษาขอมลูทัว่ไป สภาพปญหาของผูปวยโรคเร้ือน และผูประสบปญหา

จากโรคเรือ้นในนคิมปราสาทจงัหวดัสรุนิทร ขัน้ตอนการพฒันา ของการปรบัเปลีย่นนคิมโรคเรือ้นเปนชมุชนปกต ิ

ผลการสํารวจสภาพปญหาความพิการ และสภาพสังคมเศรษฐกิจผูปวยโรคเรื้อนในนิคมตําบลปราสาท และ

รูปแบบการฟนฟูสภาพผูปวยโรคเร้ือนภายหลังการปรับเปล่ียนนิคมโรคเร้ือนเปนชุมชนปกติผลของการพัฒนา

และปจจัยแหงความสําเร็จ

 1. ขอมูลท่ัวไป นิคมโรคเร้ือนปราสาท จังหวัดสุรินทรเริ่มกอตั้งเม่ือวันที่ 26 กันยายน 2508 

ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร ทําหนังสือตอบรับถึงอนามัย จังหวัดสุรินทร ขอใชที่ดินสาธารณประโยชนปาตาถา 

ตําบลไพล อําเภอประสาท เพื่อสรางนิคมโรคเรื้อน อางถึงมีการใชประโยชนในที่ดินอยูแลวโดยเปนที่อยูอาศัย

ของผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อนที่ไมมีที่อยูและที่ทํากินมาตั้งแต ป พ.ศ. 2496 พื้นที่ 525 ไร ซึ่งที่ดินจังหวัด

ชี้แจงวา จะตองมีการโอนสภาพปาสงวนกอน การขอใชที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินจะตองดําเนินการ

ใหถกูตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย แตเรือ่งถูกเกบ็ไวอกี 14 ป โดยอนามัยจังหวัดสรุนิทรไมไดดาํเนินการ

ตอซึ่งพบวาที่ดินของนิคมโรคเร้ือนปราสาทเปนที่สาธารณะประโยชน หรือเปนที่ดินวางเปลาเปนที่เลี้ยงสัตว

ของชุมชน ทางเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสุรินทร ใหคําแนะนําวาหากมีการถายโอนนิคมโรคเร้ือนใหแกองคการ

บริหารสวนตําบลเช้ือเพลิง ควรใหที่ดินของนิคมโรคเร้ือนจัดสรรท่ีดินทํากินแกผูยากไร ใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินดําเนินการถือครองท่ีดินของประชาชนในนิคม สิทธิถือครองแตละครอบครัวใหแบงชัดเจน และ

สวนอืน่ทีไ่มใชสทิธถิอืครองของประชาชนในนคิม ใหเปนผูดแูลขององคการบรหิารสวนตําบลเชือ้เพลงิ ดาํเนนิการ

ถายโอนนิคมโดยการวิเคราะหชุมชน การเก็บขอมูล จัดทําแผนพัฒนาและฟนฟูสภาพผูพิการจากโรคเร้ือน 

การจัดทําประชาคมระหวางผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนกับหนวยงานองคกรที่เก่ียวของในการ บูรณาการนิคม

โรคเรือ้นสูชมุชนปกต ิการจดัทาํราง MOU ระหวางผูประสบปญหาจากโรคเรือ้นกับหนวยงานเครอืขายทีเ่กีย่วของ

จากการทําประชาคม และการจัดพธิลีงนาม MOU การตดิตามประเมนิผลดวยการสัมภาษณและการถอดบทเรียน 

ดวยเทคนิคการจัดการความรูระหวางกลุมผูเกี่ยวของตางๆ พบวา ผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนมีความไววางใจ

หนวยงานของรัฐ และมั่นใจวาผลจากการบูรณาการจะสามารถพัฒนานิคมโรคเรื้อนเปนชุมชนปกติไดดวยการมี

สวนรวมของเครือขายในพ้ืนท่ี เพ่ือความเสมอภาค และเทาเทียมในการเขาถึงบริการของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น องคกรหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของนั้นยินดีสนับสนุน เพราะเปนบทบาทหนาที่ในการดูแลประชาชนอยูแลว 

เชน เร่ืองท่ีดนิ และการดแูลสขุภาพของคนในพืน้ทีใ่หเกิดความเทาเทยีบรวมทัง้การจดัสรรทรพัยากรดานสขุภาพ

ของระบบปกติในพ้ืนที ่แตหนวยงานของกรมควบคมุโรคทีด่แูลนิคมโรคเรือ้นเดมิจะตองพรอมทีจ่ะเปลีย่นแปลง

และรวมพัฒนานิคมโรคเร้ือนสูชุมชนปกติดวยการยอมท่ีจะถอนตัวออกในบทบาทของการบริหารจัดการตองใชองคกร

ในพ้ืนท่ีเขามาดําเนินการ ใชเวลาดําเนินงาน 4 ป เนือ่งจากผูดาํเนินการรวมวิจยัมาจากหนวยงานตางๆ และมีปญหา

เรือ่งการส่ือสารและการตีความใน MOU ไมตรงกัน โดยเฉพาะผูประสบปญหาจากโรคเร้ือนในระยะแรกหลังจาก

การลงนามใน MOU จะยังไมคอยไววางใจวาหนวยงานภาครัฐจะดําเนนิการไดจรงิหรอืไม เน่ืองจากระบบราชการ

บางครัง้ตองใชเวลาในการดาํเนนิการเปนเวลานาน ทาํใหตองมาพดูทาํความเขาใจกนัในประเดน็เดมิๆ ทีม่ขีอยตุแิลว 

  จากการประเมินผลพบวา หนวยงานสาธารณสุข เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเชื้อเพลิง 

ไดเขาไปดูแลสุขภาพผูปวยโรคเร้ือนตามบทบาทหนาที่และจัดต้ังจิตอาสาราชประชาสมาสัยในชุมชน เพ่ือดูแล

ผูสงูอายแุละผูพกิารจากโรคเรือ้นในชมุชน ทาํใหผูพกิารเกดิความพงึพอใจ องคการบรหิารสวนตาํบลใหการดแูล

ดานสาธารณูปโภค สรางถนนคอนกรีตภายในชุมชนราชประชารวมใจ อีกทั้งสนับสนุนเบี้ยคนพิการใหกับ

ผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนเพิ่มขึ้นอีกคนละ 500 บาท ที่สําคัญคือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
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กรณีศึกษานิคมโรคเร้ือนปราสาท อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร  Case Study of Prasat Leper Colony, Prasat District, Surin Province

ของมนุษย ไดมีประกาศกระทรวงฯ ยกเลิกการเปนนิคมโรคเรื้อนปราสาทฯ นั้น หมายความวาชุมชนราชประชา

รวมใจ เปนชุมชนปกติอยางถูกตองทั้งพฤตินัยและนิตินัย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการฟนฟูสภาพโดยชุมชน 

(Community Base Rehabilitation : CBR) โดยใชเครือขายในชุมชนเปนฐานอันจะนําไปสูการลดความรังเกียจ

ระหวางชุมชน นําไปสูการหลอมรวมชุมชนเขาดวยกัน (Inclusive) เพื่อการสนับสนุนความเสมอภาค ยกระดับ

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนอยางยั่งยืนตอไป

 2. สภาพปญหาผูปวยโรคเรื้อนหลังการปรับเปลี่ยนนิคมโรคเรื้อนเปนชุมชนปกติ

   พบวา ผูปวยโรคเร้ือนในนิคม จํานวน 24 ราย สามารถผานการคัดกรองดวยคําถามเบื้องตน 8 ขอ 

สวนใหญมีปญหาเร่ืองอาการชาท่ีมือและ/หรือเทา มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 20.9 รองลงมาคือมีความลําบาก

ในการเดินขึ้นบนัได และมีการออนแรงที่มือ และ/หรือเทา เชน ถือแกวนํ้าหรือจับสิ่งของ คิดเปนรอยละ 15.2 

และ 15.1 ตามลําดับ (ตารางท่ี 1)

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของปญหาเบ้ืองตนของผูปวยโรคเรื้อน

ปญหา (คําถามคัดกรอง) จํานวน (N =24 ) รอยละ

1. มีความลําบากในการมองเห็น แมสวมแวนตา 7 8.1

2. มีความลําบากในการเดินหรือขึ้นบันได 13 15.2

3. มีความลําบากในการชําระลางรางกายหรือสวมใสเสื้อผา 11 12.8

4. มีกิจกรรมบางอยางท่ีไมสามารถปฏิบัติได 9 10.5

5. มีอาการชาท่ีมือ และ/หรือเทา 18 20.9

6. มีการออนแรงที่มือ และ/หรือเทา เชน ถือแกวนํ้าหรือจับสิ่งของ 13 15.1

7. มีบาดแผลตามมือ และ/หรือเทา 11 12.8

8. มีปญหาเกี่ยวกับความสัมพันธหรือการมีสวนรวมในกิจกรรมอื่นๆ 4 4.7

 พบวา ผูปวยโรคเรื้อนสวนใหญมีขีดจํากัดในการทํากิจกรรม โดยมีขอจํากัดเพียงเล็กนอยรอยละ 25  

รองลงมาคือมีขีดจํากัดในการทํากิจกรรมระดับปานกลาง รอยละ 20.9 และพบวา ผูปวยโรคเร้ือนสวนใหญ

ไมมีขอจํากัดหรืออุปสรรคในการมีสวนรวมทางสังคม คิดเปนรอยละ 50 รองลงมา คือ มีขอจํากัดในการมี

สวนรวมทางสงัคมมาก คดิเปนรอยละ 16.7 ผูประสบปญหาจากโรคเรือ้นสวนใหญไมมขีอจาํกดัในการมสีวนรวม

ทางสังคมเชนกัน คือรอยละ 58.3 และมีขอจํากัด รอยละ 41.7(ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละขีดจํากัดในการทํากิจกรรมของผูปวยโรคเรื้อนและผูประสบปญหาจากโรคเร้ือน

ขอจํากัด/

อุปสรรค

ผูปวยโรคเรื้อน ผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน

ขีดจํากัด

ในการทํากิจกรรม

ขอจํากัด/อุปสรรค

ในการมีสวนรวม

ระดับขอจํากัด/อุปสรรค

ในการมีสวนรวมทางสังคม

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ไมมี 9 37.5 12 50 14 58.3

มีเพียงเล็กนอย 6 25 3 12.5 3 12.5

มีปานกลาง 5 20.9 2 8.3 2 8.3

มีมาก 2 8.3 4 16.7 4 16.7

มีมากท่ีสุด 2 8.3 3 12.5 1 4.2
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 พบวาผูปวยโรคเรื้อนเกินคร่ึงมีความรูสึกถูกตีตรา โดยผูปวยโรคเรื้อนรูสึกวาความพิการของตนเอง

จะสรางความรูสึกอึดอัดใจใหกับบุคคลอื่นถึงและรูสึกวาความพิการของตนจะทําใหคนอ่ืนปฏิบัติตอตนเอง

ดอยกวาคนอ่ืนๆ จะหลีกเล่ียงท่ีจะพบกับตนเปนตน และพบวาผูประสบปญหาจากโรคเร้ือนสวนใหญไมมี

ประสบการณในการถูกเลือกปฏิบัติ (ตารางท่ี 3)

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของความรูสึกถูกตีตราและการถูกเลือกปฏิบัติของผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน 

ความรูสึกถูกตีตรา/การถูกเลือกปฏิบัติ

ผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน

ความรูสึกถูกตีตรา การถูกเลือกปฏิบัติ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ไมมี 10 41.7 13 54.2

มีเพียงเล็กนอย 7 29.2 4 16.7

มีปานกลาง 4 16.6 5 20.8

มีมาก 3 12.5 2 8.3

 3. ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการฟนฟูสภาพผูปวยโรคเรื้อนภายหลังการปรับเปลี่ยนนิคมสูชุมชน

ปกติแบบการมีสวนรวม มีขั้นตอนการวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกตการณ และการสะทอนกลับ ดังน้ี

 1. การวางแผน ในการเตรียมการฟนฟูสภาพผูปวยโรคเรื้อนแบบมีสวนรวม โดยวางแผนการจัดตั้ง

กลุมจิตอาสาราชประชาสมาสัย เพื่อสงเสริมกิจกรรมฟนฟูสภาพผูปวยโรคเรื้อนและผูพิการในชุมชนดังนี้

    1.1 การสรรหาและคัดกรอง ทีมงานผูมีจิตอาสาในการฟนฟูสภาพและทํางานดานผูพิการ

    1.2  การสํารวจขอมูล มาจัดทําฐานขอมูลเพื่อจัดทํารูปแบบ การพัฒนาผูพิการโดยชุมชน 

  2. การปฏิบัติการ มีการดําเนินการจัดตั้งกลุมจิตอาสาราชประชาสมาสัย เพื่อสงเสริมกิจกรรมฟนฟู

สภาพผูไดรับผลกระทบจากโรคเร้ือนและผูพิการในชุมชนโดย

  2.1  ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ ทีมจิตอาสาราชประชาสมาสัย โดยการใหความรูความเขาใจในผูปวย

โรคเร้ือนลดการตีตรา และการฟนฟู สภาพผูพิการ การสงเสริมอาชีพ การใชเคร่ืองมือ ในการจําแนกประเภท

ของปญหาผูพิการจากโรคเรื้อน วามีขอจํากัดอะไรบาง

  2.2  ทําการระดมทุนและการจัดตั้งกองทุนฟนฟูสภาพผูไดรับผลกระทบจากโรคเร้ือน

  2.3  ทําแผนการฟนฟูสภาพ มีรูปแบบคือใชประสบการณของคนในชุมชน โดยวิเคราะหชุมชน 

ดัดแปลงวัสดุที่มีอยูในทองถิ่น ในการฟนฟูสภาพ การดูแลผูพิการในชุมชนกับเจาหนาที่สหวิชาชีพแนะนํา

หลักการฟนฟูสภาพ ทําโดยตัวเขาเองเพื่อตัวเขาเองการหลอมรวมผูพิการอื่นๆ ที่อยูในชุมชน เขารับการฟนฟู

สภาพ (Self help group) เพื่อลดความรังเกียจของคนในชุมชน

  3. การสังเกตการณ ผลการพัฒนารูปแบบการฟนฟูสภาพ มีดังนี้

  3.1 มีการพัฒนาอาชีพ การใชเงินกองทุนเดิมในนิคม ในการ ตั้งกองทุนกลุมอาชีพ การพัฒนา

แหลงนํ้าใหเกิดความสะดวกตอการนํามาใชในการเกษตรและการทําสวนผักปลอดสารพิษ

   3.2  มีการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมวันราชประชาสมาสัย ของตําบล ในชุมชนนิคม 

ราชประชารวมใจ ใหทุกชุมชนไดมีความใกลชิดกันมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดความรังเกียจทางสังคม

   3.3  มีการฟนฟูสภาพ การสงเสริมสุขภาพประชาชนของจิตอาสาที่สถานีอนามัยตําบลเชื้อเพลิง 

โดยการใหความรูที่ถูกตองดาน การดูแลสุขภาพ แบบองครวม มีสถานบริการสาธารณสุขในหมูบาน
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  4. การสะทอนกลบั เกดิการบรหิารจัดการภายในชมุชน คอื การเลอืกผูนาํโดยชมุชนเอง ดงึงบประมาณ

มาพัฒนา สาธารณูปโภคในนิคม และโครงสรางพื้นฐานตางๆ ใหเพียงพอ และสงผลตอพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผูปวยโรคเร้ือนและผูไดรับผลกระทบจากโรคเร้ือนจากการฟนฟูสภาพ ที่ใชประสบการณจิตอาสาในชุมชน 

มีการดัดแปลงวัสดุที่มีอยูในทองถิ่น ในการฟนฟูสภาพแบบการหลอมรวมผูพิการอื่นๆ ที่อยูในชุมชน การดูแล

ผูพิการในชุมชน 

สรุปอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาผูปวยโรคเร้ือนหลังการถายโอนนิคมโรคเร้ือน มีขีดจํากัดในการทํากิจกรรม 

โดยมขีดีจาํกดัเพยีงเล็กนอยและปานกลาง ซึง่สอดคลองและเปนไปตามกรอบแนวคิดเรือ่งกระบวนการทําหนาที ่

การทํางานของรางกายและความพิการ(ICF)(6) เนื่องจากการทําหนาที่ของรางกายของบุคคลเปนปฏิกิริยา

รวมกันหรือเปนความสัมพันธที่ซับซอนระหวางภาวะสุขภาพและปจจัยอื่นๆ เชน ปจจัยสิ่งแวดลอม และปจจัย

ดานบุคคลท่ีอาจทําใหเกิดผลมากกวาหน่ึงทาง ในท่ีนี้เมื่อผูประสบปญหาจากโรคเร้ือนมีความพิการเกิดข้ึน 

นั่นหมายถึงการทํางานของรางกายและโครงสรางเกิดการชํารุด บกพรอง ซึ่งยอมที่จะเปลี่ยนแปลงภาวะ

สุขภาพ(7) ทําใหเกิดขีดจํากัดในความสามารถที่เกิดจากความบกพรองหนึ่งอยางหรือมากกวา เชน ขีดจํากัด

ในการทํากิจกรรม หรือขอจํากัดในการมีสวนรวมทางสังคม เปนตน 

  ผูปวยโรคเรือ้นหลงัการถายโอนนคิมโรคเรือ้นและผูไดรบัผลกระทบจากโรคเรือ้น ไมมขีอจาํกัด/อปุสรรค

ในการมีสวนรวมทางสังคม เนื่องมาจากผูปวยโรคเรื้อนเกินกวาครึ่งยังสามารถประกอบอาชีพไดตามปกติ ไดแก 

การเพาะปลูกตนกลาไมยูคาขาย และ การเลี้ยงสัตว จึงทําใหไมมีขอจํากัดในการมีสวนรวมทางสังคม สอดคลอง

กับการศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย(8) เปนเพราะบริบทในสังคมไทยที่มีลักษณะครอบครัวขนาดใหญและ

มีวัฒนธรรมในการชวยเหลือเกื้อกูล เลี้ยงดูซึ่งกันและกันในยามแกเฒา จึงทําใหแมบุคคลนั้นจะมีความพิการ 

สูงอายุหรือมีความบกพรองของรางกาย(9) แตกลับไมคอยมีปญหาในการมีสวนรวมทางสังคมหรือหากมีก็เพียง

เล็กนอยจึงทําใหคาดังกลาวสูง การทดสอบความสัมพันธระหวางขีดจํากัดในการทํากิจกรรมและขอจํากัดในการ

มีสวนรวมทางสังคมในผูประสบปญหาจากโรคเร้ือน และประชาชนท่ีมีอายุและเพศเดียวกันนั้น พบวามีความ

สัมพันธกันในทางบวกซึ่งหมายความวา เมื่อขีดจํากัดในการทํากิจกรรมเพิ่มมากขึ้นก็จะทําใหขอจํากัดในการ

มีสวนรวมทางสังคมเพิ่มมากขึ้นตามไปดวยซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของศิรามาศ และคณะ(10) เกี่ยวกับ

ความรูสึกถูกตีตรา พบวาผูปวยโรคเร้ือน หลังการถายโอนนิคมโรคเร้ือน ตีตราตนเอง เกินกวาคร่ึงมีความรูสึก

ถูกตีตรา และคร่ึงหน่ึง รูสึกวาความพิการของตนเองจะสรางความรูสึกอึดอัดใจใหกับบุคคลอ่ืน ความพิการ

เปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการรังเกียจจากบุคคลอื่นและความรูสึกกลัวผูอื่นรังเกียจตนเอง 

 ผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนมีความรูสึกตีตราเนื่องจากความพิการที่ยังปรากฏอยูและความพิการ

ยังลุกลามไปเรื่อยๆ ถึงแมจะไมมีเชื้อโรคเรื้อนแลวก็ตาม ทําใหผูปวยมีความรูสึกวาคนอ่ืนรังเกียจตนเอง ผูปวย

จากโรคเร้ือนสวนใหญไมมปีระสบการณในการถูกเลอืกปฏบิตั ิเนือ่งจากผูปวยโรคเร้ือนมรีายไดจากการสงเคราะห

ผูพิการและคาอาหารจากกรมควบคุมโรค ทําใหมีโอกาสในการไดรับการยอมรับจากชุมชนมากขึ้น 

ขอเสนอแนะ
 1.  จากผลการศึกษาท่ีพบวาผูปวยโรคเรื้อนในชุมชนประชารวมใจ สวนใหญมีความพิการที่มือและเทา

ไมมขีอจํากดัหรอือปุสรรคในการทํากจิกรรมในการมีสวนรวมทางสงัคม จงึควรมกีารดูแลเพ่ือปองกนัความพิการ

และการฟนฟูสภาพทางกายโดยเฉพาะในรายท่ีมีความพิการมาก ตองไดรับการผาตัดแกไขความพิการ

เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตอยางปกติสุข
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 2. ผูประสบปญหาจากโรคเรือ้นทีม่คีวามรูสกึถกูตตีรา และรูสกึวาความพกิารของตนเอง สรางความรูสกึ

อึดอัดใจใหกับบุคคลอ่ืน รูสึกวาความพิการของตนจะทําใหคนอ่ืนปฏิบัติตอตนเองดอยกวา ดังนี้ควรใหสมาชิก

ในครอบครัวชวยเหลือในการดูแลตนเองเพ่ือปองกันความพิการไมใหเพ่ิมมากขึ้นและชวยดูแลความสะอาด

เนื่องจากผูปวยโรคเรื้อนมีขอจํากัดในการดูแลตนเอง

 3. รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการฟนฟูสภาพผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อน ในการจัดตั้ง

กลุมจิตอาสาราชประชาสมาสัยในการสงเสริมกิจกรรมฟนฟูสภาพผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อนและผูพิการ

ในชุมชน ที่มีทีมงานจิตอาสาในการฟนฟูสภาพและทํางานดานผูพิการยังไมมีความรูดานการวิเคราะห การใช

เครื่องมือ International Classi cation of Functioning Disability and Health (ICF) ที่เปนแบบแผนการจําแนก

หนาที่ของรางกาย ความพิการและสุขภาพในการทําฐานขอมูล ควรมีการทําแผนการฟนฟูสภาพตามหลัก 

Community Based Rehabilitation(CBR)(11) ที่มีการใชประสบการณของคนในชุมชน การดัดแปลงวัสดุ

ที่มีอยูในทองถิ่น ในการฟนฟูสภาพ และทีมสหวิชาชีพ (แพทย, นักกายภาพ, พยาบาล, นักจิตวิทยา,

นักสังคมสงเคราะห) เขามาแนะนําใหถูกตองตามหลักการฟนฟูสภาพ

 4. การระดมทุนและการจัดตั้งกองทุนฟนฟูสภาพผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อน ควรใหผูนําชุมชน 

ครอบครัวผูไดรับผลกระทบจากโรคเร้ือนและผูพิการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมจิตอาสา

 5. การพัฒนาอาชีพ ที่มีการใชเงินกองทุนเดิมในนิคม และการจัดต้ังกองทุนกลุมอาชีพ การพัฒนา

แหลงนํ้าใหเกิดความสะดวกตอการนํามาใชในการเกษตรและการทําสวนผักปลอดสารพิษในร้ัวบานตามแนว

พระราชดําริ ปลูกกินเองเหลือแบงปนเพ่ือนบาน ควรทําประชาคมในระดับตําบลและการสงเสริมครอบครัว

เขารวมกิจกรรม หรือการเขาไปหลอมรวมกิจกรรมที่มีอยูแลวในชุมชน ใหเขากับประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรม

ของชุมชนทุกชุมชนไดมีความใกลชิดกันมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดความรังเกียจทางสังคม

กิตติกรรมประกาศ
  การศึกษาวิจัยนี้สําเร็จลงไดดวยความรวมมืออยางดียิ่ง จากผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนสมาชิกชุมชน 

ในตําบลเชื้อเพลิง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ทุกทานและขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.พันธุทิพย 

รามสูต ที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษางานวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนผูใหการสนับสนุนงบประมาณ ดําเนินการวิจัย

จากNetherlands Leprosy Relief (NLR) ผานสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

สาธารณสุขอําเภอปราสาท ผูอํานวยการโรงพยาบาลปราสาท ที่ใหการสนับสนุนบุคลากร และพ้ืนที่การทําวิจัย

ในคร้ังนี้ ขอขอบพระคุณเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเช้ือเพลิง และองคการบริหารสวนตําบล

เชื้อเพลิง ที่เปนองคกรในการขับเคลื่อนงานฟนฟูสภาพโดยชุมชน จนเกิดเปนจิตอาสาในการดูแลฟนฟูสภาพ 

ผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อน และผูพิการในชุมชนจนไดรูปแบบการศึกษาวิจัยนี้ตามวัตถุประสงคที่วางไว
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บทคัดยอ
 งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของแกนนําชุมชน และ

เพือ่ศกึษาผลของการพฒันาศกัยภาพของแกนนาํชมุชนในการกาํหนดแนวทางการจดัการขยะมลูฝอยบานโพนสงู 

หมูที่ 4 ตําบลหมื่นไวย อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยใชกระบวนการบริหารคุณภาพ

ของเดมมิ่ง (Demming Cycle, PDCA) และประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเอง (Self-ef cacy) และทฤษฎี

ความสามารถตนเอง ของ Bandura กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แกนนําชุมชนบานโพนสูง หมูที่ 4 

ตําบลหมื่นไวย อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ประกอบดวยแบบเก็บขอมูลบริบทชุมชน แบบสอบถาม แนวทางการสนทนากลุม แบบบันทึกการประชุม 

แบบสังเกตการมีสวนรวม และแบบบันทึกกจิกรรมของผูวจิยั วเิคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนือ้หา การแจกแจง

ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาตํ่าสุด และสถิติทดสอบ Paired t-test 

ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมแกนนําชุมชนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นกวากอนการเสริมสรางศักยภาพ มีการคัดแยกขยะ

ในระดับครัวเรือน สวนใหญยังมีปริมาณขยะอินทรีย ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนได แกนนําชุมชนบานโพนสูง 

จึงเสนอใหองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย ทําการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ 1) จัดหาอุปกรณสําหรับ

การทําปุย/นํ้าหมักชีวภาพจากขยะอินทรียใหกับครัวเรือนเพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดการคัดแยกขยะอินทรีย

และ 2) จัดซื้อไกเพ่ือแจกจายใหครัวเรือนตนแบบสําหรับกําจัดขยะอินทรียของครัวเรือน และแกนนําชุมชน

บานโพนสงูกําหนดแนวทางการจดัการขยะมลูฝอยชมุชนดงันี ้ครวัเรอืนตองมกีารคดัแยกขยะมลูฝอย มกีารนาํขยะ

เปลี่ยนเปนอาหาร โดยการสนับสนุนลูกไกบานใหกําจัดขยะอินทรียในแตละครัวเรือน และใหมีครัวเรือนตนแบบ 

20 ครัวเรือน หลังจากน้ันใหขยายผลสูครัวเรือนอ่ืนๆ ดําเนินการเปล่ียนขยะเปนปุย โดยมีกลุมเพาะเล้ียง

ไสเดือนดินในชุมชน เพื่อกินเศษอาหารท่ีเหลือจากครัวเรือน กําหนดมาตรการใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก

ที่ตลาดรักแผนดิน ถิ่นโพนสูงและลดราคาสินคาใหกับผูที่ใชถุงผามาจับจายที่ตลาด การนําขยะอินทรียไปทํา

นํ้าหมกัชีวภาพโครงการถนนปลอดถังขยะ การจัดการขยะอันตรายชุมชนอยางถูกวิธีและรณรงคทําความสะอาด

ถนนสาธารณะภายในชุมชนทุกสัปดาหที่ 2 ของเดือน 

คําสําคัญ : การพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนในการกําหนดแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย

Abstract
 The purposes of this participatory action research were to develop the potential of community 

leaders and to study the results of potentiality development for community leaders in Community waste 

management guideline establishment of Phonsung Village, Meunwai Sub-District, Muang 
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NakhonRatchasima District, NakhonRatchasima Province. The action research concepts were Demming 

Cycle (PDCA) and applying self-ef cacy theory of Bandura has self-ef cacy and outcome expectancy. 

The research participants were 30 community leaders of Ban Phonsung Moo 4, Muenwai Sub-District, 

Muang District, Nakhon Ratchasima Province. Methods used to collect data included a community context 

information study, questionnaire, focus group discussion, meeting record, participatory observation 

and recording of daily  eld note by a researcher. For the analysis of data were frequent, percentage, 

mean, standard deviation, maximum, minimum and paired t-test. For the analysis of data, the community 

leaders were developing solid waste management in community and organic waste could be useful. 

The community leaders of Ban Phon Sung were MuenWai Subdistrict Administrative Organization 

to support a budget as follows; 1) to provide organic fertilizer equipment organic waste for support 

solid waste management in community and 2) to purchase chicken dispense to solid waste management 

community model. The community leaders of Ban Phon Sungwere speci ed guideline for solid waste 

management as follows; solid waste management in community, waste of food by supporting chickens 

clean out organic waste in community and setting 20 communities model. After that, the community 

were extended the results to transform a waste to compost by earthworm stock farming in community 

for eating food scraps that remnant from the community, a handmade bag measure of RakPhan 

Din Thin Phon Sung market to support handmade bag by special discounting for people who use 

handmade bag not a plastic bag, enzyme lonic plasma from organic waste of without a garbage bin 

street project, hazardous waste community management, and clean public street in the community every 

the second week of the month.

Keyword : Capacity Building of Community Leaders Guidelines for Waste Management

บทนํา
 ในปจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในป 2560 ประมาณ 27.40 ลานตัน เพิ่มขึ้น

รอยละ 1.26 จากป 2559 ที่เกิดข้ึน 27.06 ลานตัน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวของ

ชมุชนเมอืง แตอตัราการเกดิขยะมลูฝอยตอคนลดลงจาก 1.14 กโิลกรมั/คน/วนั ในป 2559 เปน 1.13 กโิลกรัม/

คน/วนั โดยเปนผลมาจากความรวมมอืของหนวยงานทองถิน่ ประชาชน และภาคเอกชนในการลดและใชประโยชน

จากขยะ มูลฝอยและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคการจัดการขยะมูลฝอยใน 2560 เปรียบเทียบกับ 

ป 2559 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนําไปกําจัดอยางถูกตองเพ่ิมขึ้นรอยละ 22 จาก 9.57 ลานตัน เปน 

11.70 ลานตัน มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกนํากลับมาใชประโยชนเพ่ิมข้ึน รอยละ 47 จาก 5.80 ลานตัน 

เปน 8.52 ลานตัน สงผลใหปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนําไปกําจัดอยางไมถูกตองลดลง รอยละ 39 จาก 

11.69 ลานตัน เปน 7.18 ลานตัน การคัดแยกขยะมูลฝอยจากตนทางยังไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง 

โดยบางแหงยงัมกีารเกบ็ขนขยะมูลฝอยท่ีคดัแยกไวแลวรวมกับขยะท่ีจะตองกําจัด ความพรอมขององคกรปกครอง

สวนทองถิน่ในการใหบรกิารเกบ็ขนขยะ มลูฝอย การกาํจัดขยะมลูฝอยในบางพืน้ทีย่งัดําเนนิการไมถกูตองตามหลกั

วิชาการ บางพื้นท่ีไมสามารถดําเนินการได เน่ืองจากประชาชนตอตาน การขาดความรวมมือและความตระหนัก

จากประชาชน นักทองเที่ยว และผูประกอบการในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแตตนทาง รวมถึงยังมีการ

ใชสินคาและ/หรือบรรจุภัณฑที่กําจัดยากและยอยสลายตามธรรมชาติไดยากโดยเฉพาะถุงพลาสติกและโฟม
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 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 4 ป ระหวางป พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

ฉบับผานความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ซึ่งมุงเนนการจัดทํา

แผนแมบทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ การคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแตตนทาง การจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชน และการสรางวินัยคนในชาติมุงสูการจัดการอยางยั่งยืน ประกอบกับแนวทางปฏิบัติงานดานการจัดการ

ขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา “จังหวัดสะอาด โคราชไรขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 

ป พ.ศ. 2559-2560 ภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 

ซึ่งมุงเนนหลักการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยภายใตหลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) และหลักการ

มีสวนรวมจากทุกภาคสวน “ประชารัฐ” ไดแก ภาคราชการ ภาคการศึกษา ภาคศาสนา และภาคประชาสังคม/

ประชาชน ในการคัดแยกขยะ ณ แหลงกําเนิดและการลดปริมาณขยะทําใหแตละชุมชนตองเริ่มมีการวางแผน

เพือ่การจดัการขยะ มลูฝอยในอนาคต ซึง่แนวทางทีเ่หมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยจําเปนตองใหความสาํคญั

กับการมีสวนรวมของชุมชน โดยอาศัยความรวมมือจากผูนําชุมชนและประชาชนในชุมชนท่ีจะชวยขับเคล่ือน

นโยบายและกิจกรรมดานการจัดการขยะในชุมชน 

 บานโพนสูง หมูที่ 4 ตําบลหมื่นไวย อําเภอเมืองนครราชสีมา เปนชุมชนหนึ่งที่ประสบปญหาการจัดการ

ขยะมูลฝอย เนื่องจากเปนสถานท่ีตนแบบในการดําเนินงานดานการเกษตร ทําใหประชาชนและหนวยงาน

ทั้งภาครัฐ และเอกชนมาศึกษาดูงานดานการเกษตร จึงกอให เกิดปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิด

ขยะตกคางเกิดกลิ่นเนาเหม็น และกอใหเกิดทัศนียภาพที่ไมนามองในชุมชน อีกทั้งยังเปนแหลงเพาะพันธุพาหะ

นําโรค สรางความเดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนที่จึงจําเปนที่ตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวเพราะนับวัน

ขยะมูลฝอยยิ่งเพิ่มมากขึ้น จากการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามป (พ.ศ. 2560-2562) ประชาชนบานโพนสูง

ไดมีการเล็งเห็นความสําคัญของปญหาขยะมูลฝอยและความจําเปนที่จะตองลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแตระดับ

ครัวเรือน แตผูนําชุมชนยังขาดความเชื่อมั่นวาตนจะสามารถจัดการและลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได 

สวนหนึ่งเกิดจากการขาดความรูความเขาใจ และเทคนิคในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน(2) 

 สถานการณดานขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณขยะเกิดขึ้น 2,264 ตัน/วันเก็บขนขยะ

ไปกําจัด 1,173 ตัน/วัน (รอยละ 51.81) มีการกําจัดถูกตองตามหลักวิชาการ 435 ตัน/วัน (รอยละ 19.21) 

(ศูนยกาจัดขยะของเทศบาลนครนครนครราชสีมา, ศูนยกําจัดขยะเทศบาลตําบลสูงเนินและขนไปกําจัดที่บริษัท

ปูนซีเมนต TPI และมีปริมาณขยะสะสม 760,825 ตัน ไดรับการจัดการ 238,991 ตัน (รอยละ 31.41) 

ผลจากการท่ีไมสามารถกําจัดขยะมูลฝอยไดหมด ทําใหเกิดการเทกองขยะมูลฝอยบนพ้ืนการกองบนพ้ืน

แลวเผา จงึกอใหเกดิกาซเรอืนกระจกอันเปนสาเหตุทาํใหเกดิการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศหรือภาวะโลกรอน(1) 

 องคการบริหารสวนตําบลหม่ืนไวย ไดดําเนินโครงการจัดต้ังธนาคารขยะเม่ือป 2557 แตการดําเนิน

กิจกรรมยังไมมีความตอเน่ืองและย่ังยืนจึงตองมีการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนใหไดตระหนักถึงความสําคัญ

ของปญหาดังกลาว และหากแกนนําและชุมชนมีความรูในการจัดการขยะมูลฝอยไดถูกตองโดยประยุกตใช

กระบวนการบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง(Demming Cycle, PDCA) และประยุกตทฤษฎีการรับรูความสามารถ

ตนเอง (Self Ef cacy)(3) มาใชในการพัฒนาแกนนําชุมชนในพื้นที่ เพ่ือลดปริมาณทําใหปญหามูลฝอยไดรับ

การแกไขอยางถูกวิธีและมีการแนวทางในการพัฒนาจัดการขยะมูลฝอยอยางยั่งยืนตอไป
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วัตถุประสงคของการศึกษา
 1.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนําชุมชนในการกําหนดแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย 

 2.  เพ่ือศกึษาผลของการพฒันาศักยภาพของแกนนําชมุชนในการกาํหนดแนวทาง การจดัการขยะมลูฝอย

วิธีดําเนินการศึกษา
1. รปูแบบการวิจยัคร้ังน้ีเปนการวจิยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสวนรวม โดยการนํากรอบแนวคิด Demming Cycle : 

PDCA(4) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 2) ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ (Do) 

3) ขั้นตอนการตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) และ 4) ขั้นตอนการปรับปรุงตามผลการตรวจสอบ (Act) 

และทฤษฎีความสามารถของตนเองของ Bandura (1989)8 ประกอบดวย 1) การรับรูความสามารถของตนเอง 

2)ความคาดหวังในผลลัพธของการปฏิบัติมาประยุกตใชดําเนินการวิจัยโดยแบงเปน 3 ระยะ ประกอบดวย

 ระยะที่ 1 บรบิทชมุชน โดยการศกึษาขอมลูทตุยิภูมจิากเอกสารแฟมขอมลูจากองคการบรหิารสวนตาํบล

หมื่นไวย ประกอบดวย สภาพทางภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอม สภาพประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

และสภาวะสุขภาพของประชากรโดยใชแบบบันทึกขอมูลทุติยภูมิ รวบรวมขอมูลสถานการณปจจุบันที่เก่ียวกับ

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการสนทนากลุมแกนนําชุมชน จํานวน 30 คน เพื่อเก็บขอมูลปญหาอุปสรรค

ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

 ระยะที่ 2 กระบวนการพัฒนาศักยภาพประกอบดวย 

 1. ขั้นตอนการวางแผน (Plan) รวบรวมขอมูลการกําหนดวิสัยทัศนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

การกาํหนดแผนปฏบิตักิารจดัการขยะมลูฝอย ดาํเนนิการสนทนากลุม รวบรวมขอมลูการมสีวนรวมในการวางแผน

โดยการสังเกตอยางมีสวนรวมในการวางแผน รวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติการวิจัยในพ้ืนที่จากการรับรู

ของผูวิจัย รวบรวมขอมูลความรู การรับรูความสามารถของตนเอง ความคาดหวังตอผลลัพธ และการมีสวนรวม

ในการจดัการขยะมลูฝอยชมุชน เรือ่งการจดัการมลูฝอยกอนเริม่ปฏบิตักิจิกรรมตามโครงการโดยใชแบบสอบถาม

ความรู การรับรูความสามารถของตนเอง ความคาดหวังตอผลลัพธ และการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชน (Pre – Test)

 2. ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ (Do) รวบรวมขอมูลการลงมือปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชน

ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ไดแก รวบรวมขอมูลการมีสวนรวมในการเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพ

แกนนําชุมชน โดยแบบสังเกตการมีสวนรวม โดยผูชวยผูวิจัยเปนผูบันทึกขอมูลรวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติ

การวิจัยในพื้นที่จากการรับรูของผูวิจัย โดยใชแบบบันทึกประจําวันของผูวิจัย (Daily Field Note)

 3.  ขั้นตอนการตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) รวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุมเกี่ยวกับปญหา

อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การปรับแผนการดําเนินงานรวบรวมขอมูลแนวทางการจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชนของแกนนําชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

 4.  ขั้นตอนการปรับปรุงตามผลการตรวจสอบ (Act) รวบรวมขอมูลผลจากการปรับปรุงแนวทาง

ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการสนทนากลุม

 ระยะที่ 3 ผลลัพธของกระบวนการพัฒนาศักยภาพ โดยการรวบรวมผลการประเมินความรู การรับรู

ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังตอผลลัพธ และการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยใช

แบบสอบถามภายหลังพัฒนาศักยภาพแกนนํา (Post – Test)รวบรวมขอมูลแนวทางจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

เพื่อเปนกติกา/แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
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2. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการศึกษาในคร้ังนี ้คอื แกนนําชุมชนบานโพนสูง ตาํบลหม่ืนไวย 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 30 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 

30 คน และกลุมเปาหมายคือชุมชนในพื้นที่บานโพนสูงโดยสมัครใจเขารวมโครงการระยะเวลาในการวิจัย 

ระหวางเดือนเมษายน-ธันวาคม 2560

3. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 1) แบบเก็บขอมูลบริบท

ชุมชน 2) แนวทางการสนทนากลุม 3) แบบบันทึกการประชุม 4) แบบสังเกตการมีสวนรวม 5) แบบบันทึก

กจิกรรมของผูวจิยั 6) แบบสอบถามใชในการวดัความรูแบงเปนก่ีสวน 5 สวนขอมลูดานคุณลกัษณะของประชากร 

ดานความรูในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การรับรูความสามารถของตนเองในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ความคาดหวังตอผลลัพธจากการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

ลักษณะของคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 3 ระดับคือ ทุกครั้ง บางครั้ง และ

ไมปฏิบัติ โดยมีการแปลผลดังนี้ คือ ระดับสูง หมายถึงไดคะแนนเฉลี่ยอยูในชวง 2.40-3.00 คะแนน ระดับ

ปานกลาง หมายถึง ไดคะแนนเฉลี่ยอยูในชวง 1.80-2.39 คะแนน และ ระดับต่ําหมายถึงไดคะแนนเฉลี่ย

อยูในชวง 1.00-1.79 คะแนน

4. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การวิจัยครั้งนี้ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยการหาความเท่ียงตรง

เชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือ (Content Validity) ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยตรวจสอบความสอดคลอง

ระหวางเนื้อหากับวัตถุประสงค ความถูกตองเหมาะสมของภาษาและความถูกตองของการวัด โดยแบบสอบถาม

ไดนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางเนื้อหาและวัตถุประสงค (Index of item-Objective Congruence 

หรือ IOC) แลวคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5-1.0 คือ ขอคําถามท่ีมีคุณภาพนําไปใชได และ

หาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยนําเคร่ืองมือดานความรูไปทดลองใช (Try out) กับประชากร

ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง ที่บานคลองบริบูรณ หมูที่ 5 ตําบลหม่ืนไวย อําเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนคราชสีมา จาํนวน 30 คน โดยการวิเคราะหขอมูลดานความรูเก่ียวกับการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ของแกนนําชุมชนฯ วิเคราะหคาความเที่ยงดวยวิธีการของ Kuder Richardson โดยใชสูตร KR-20 เทากับ 

0.78 และดานการรับรูความสามรถตนเอง ดานความคาดหวังตอผลลัพธ ดานการมีสวนรวมในการจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชนโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาด ไดเทากับ 0.78, 0.80 และ 0.82 แลวนําขอมูล

ที่ไดมาปรับปรุงแกไข

5. การพิทักษสิทธ์ิ 

  การพิทักษสิทธิ์ผูเขารวมกิจกรรมมีการลงชื่อในใบยินยอมการเขารวมโครงการ มีการชี้แจงกอนการเก็บ

รวบรวมขอมูล มีการแนะนําตนเองของผูวิจัยและผูเขารวมวิจัย อธิบายถึงวัตถุประสงค วิธีการศึกษาวิจัย 

ประโยชนจากการวิจัย ระยะเวลาท่ีศึกษา เปดโอกาสใหมีการซักถามขอมูล ผูเขารวมโครงการสามารถปฏิเสธ

การเขารวมโครงการและสามารถบอกยกเลิกการเขารวมโครงการเม่ือใดก็ไดในการเขารวมวิจัยในคร้ังนี้ ขอมูล

เฉพาะจะถูกเก็บเปนความลับและจะเปดเผยในภาพรวมของการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการขอคํารับรองจริยธรรม

การวจิยัในมนษุยทีม่หาวทิยาลยัราชภัฏนครราชสีมา และไดอนมุตัจิรยิธรรมการวิจยัเมือ่วนัที ่25 เมษายน 2560 

เลขที่ใบรับรอง HE-006-2560

6. การวิเคราะหขอมูล

 6.1 ขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหขอมูลโดยการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกับนักวิจัยรวมดวยวิธี 

สามเสา (Triangulation) กับผูที่มีสวนเกี่ยวของ แลวนํามาประมวลผลขอคนพบจนไดความคิดเห็นสรุปตรงกัน 

แลวนํามาวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)และนํามาบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive)
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 6.2 ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหขอมูลโดย

   6.2.1 สถิติพรรณนา วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานคาสูงสุด และคาตํ่าสุด 

   6.2.2 สถิติเชิงอนุมาน วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบผลลัพธของการเสริมสรางศักยภาพแกนนํา

ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดานความรู การรับรูความสามารถของตนเอง ความคาดหวังตอผลลัพธ และ

การมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยใชสถิติ Paired t-test 

ผลการวิจัย
 ระยะที่ 1 บริบทชุมชนหมูบานโพนสูง มีจํานวนครัวเรือน 283 หลังคาเรือน ประชากรรวมทั้งส้ิน

จํานวน 846 คน แยกเปน ชาย 411คน หญิง 435 คนรายไดเฉลี่ย 111,567 บาท/คน ลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไป

ในหมูบานเปนพื้นที่ราบลุม พื้นที่โดยรวมเปนทุงนามีคลองน้ําบริบูรณและคลองชลประทานไหลผาน สวนใหญ

ประกอบอาชพีเกษตรกรรม มกีารจดัการดานสิง่แวดลอมโดยแบงเปนดานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนประชาชน

จะรวบรวมขยะภายในครัวเรือนนํามาทิ้งที่ถังรองรับขยะมูลฝอยที่องคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวยจัดไวให 

และรถจัดเก็บขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย(4) จะเขาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยบานโพนสูง

ทุกวันจันทรของสัปดาห และและดานการจัดการน้ําเสียจากชุมชน ยังไมมีการจัดการน้ําเสียแตอยางใดมีเพียง

รางระบายน้ําสาธารณะเปนบางจุดเทานั้นคุณลักษณะทางประชากรของแกนนําชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย

บานโพนสูง พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 66.67) มีอายุระหวาง 33 – 78 ป อายุเฉลี่ย 53.63 ป 

สวนใหญมีอายุ 55 ป (รอยละ 13.3) ระดับการศึกษาสวนใหญระดับมัธยมศึกษา (รอยละ 43.33) สวนใหญ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (รอยละ 26.67) รายไดเฉล่ีย 12,866 บาท มรีะยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชนระหวาง 

10 – 71 ป ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชนเฉล่ีย 46.50 ป สวนใหญมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 55 ป 

(รอยละ13.33) ระยะเวลาสวนใหญที่ดํารงตําแหนงแกนนําชุมชน 10 ป (รอยละ 16.67) ระยะเวลาเฉลี่ย

ที่ดํารงตําแหนงแกนนําชุมชน 11.35 ปการวินิจฉัยปญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจากการสนทนากลุม

พบวาแกนนําชุมชนคิดวาปญหาอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเกิดจาก การที่ประชาชนขาดจิตสํานึก

ในการทิ้งขยะไมถูกที่และไมมีความเขาใจในการคัดแยกขยะกอนทิ้ง ครัวเรือนสวนใหญยังไมมีการคัดแยกขยะ 

อีกทั้งควรมีการ สรางจิตสํานึกในชุมชนใหมีการคัดแยกขยะ โดยเริ่มตนที่ครัวเรือนของตนเองกอนขยายผล

สูระดับชุมชน

 ระยะที่ 2 กระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนบานโพนสูงในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

โดยการประยุกตใชกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม รวมกับกระบวนการ PDCA และ

ประยุกตใชทฤษฎีความสามารถตนเอง ประกอบดวย 4 ขั้นตอนดังนี้ 

 1. ขั้นตอนการวางแผน (Plan) ผูวิจัยดําเนินการสนทนากลุมแกนนําชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย

โดยใชกระบวนการ AIC โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ขั้นตอนการสรางความรู (Appreciation : A) เพื่อกําหนด

วิสัยทัศนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเปนการเรียนรู และแลกเปล่ียนประสบการณ ขั้นตอนนี้จะเปดโอกาส

ใหผูเขารวมประชุมทุกคน แสดงความ คิดเห็น รับฟงและหาขอสรุปรวมกันอยางสรางสรรคเปนประชาธิปไตย 

ยอมรับในความคิดของเพ่ือนสมาชิก 2) ขั้นตอนการสรางแนวทางการพัฒนา (In uence : I) เพ่ือกําหนด

กจิกรรม/โครงการในการพัฒนาศักยภาพแกนนําชมุชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเปนขัน้ตอนการหาวิธกีาร

และเสนอทางเลือกในการพัฒนา ตามท่ีไดสรางภาพพึงประสงค หรือที่ไดชวยกันกําหนด วิสัยทัศน (A2) 

เปนข้ันตอนท่ีจะตองชวยกันหามาตรการ วิธีการ และคนหาเหตุผลเพ่ือกําหนดทางเลือกในการพัฒนา กําหนด
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เปาหมาย กําหนดกิจกรรม และจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม 3) ขั้นตอนการสรางแนวทางปฏิบัติ 

(Control : C) เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเปนการสรางยอมรับและทํางานรวมกัน

โดยนําเอาโครงการหรือกิจกรรมตางๆ มาสูการปฏิบัติ และจัดกลุมผูดําเนินการ ซึ่งจะรับผิดชอบโครงการ 

 2. ขั้นตอนลงมือปฏิบัติ (Do) โดยการจัดกิจกรรมเสริมสรางความรู การรับรูความสามารถของตนเอง 

ความคาดหวังตอผลลัพธ การมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดังนี้ 1) โครงการการบริหารจัดการ

ขยะมลูฝอยชมุชนเพือ่ปองกนัโรคระบาด โดยมวีตัถปุระสงคเพ่ืออบรมใหความรูกบัประชาชนในการคดัแยกขยะ 

และเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน 2) โครงการ

การจัดตั้งธนาคารขยะ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการคัดแยกขยะ เพ่ือสงเสริม

และสนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน และเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง

ใหแกครัวเรือนและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีการนําแกนนําชุมชน

บานโพนสูง และคณะทํางานดานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เขารับการอบรมใหความรู

ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และศึกษาดูงานชุมชนตนแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ณ ชุมชน

บานหนองโจต ตาํบลโนนแดง อาํเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสีมา 3) กจิกรรมการติดต้ังจดุรวบรวมขยะอนัตราย

ชุมชน โดยมีการดําเนินการติดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนบานโพนสูง จํานวน 1 จุด ณ บริเวณที่ทําการ

ผูใหญบานโพนสูง 4) การคัดแยกขยะในระดับครัวเรือนโดยมีการรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชน 

ทุกครัวเรือนไดมีการคัดแยกขยะกอนทิ้งโดย ผูใหญบานโพนสูงไดมีการประชาสัมพันธโดยประกาศทางเสียง

ตามสาย และ 5) แกนนําชุมชนบานโพนสูงจํานวน 30 คน ประชุมกําหนดกิจกรรมเพื่อจัดการขยะมูลฝอย

ในครัวเรือนและใหชุมชนนําไปปฏิบัติ 

 3. ขั้นตอนการตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) ผูวิจัยทําการสนทนากลุมแกนนําชุมชน จํานวน 

30 คน เพื่อสะทอนปญหา อุปสรรคในการจัดกิจกรรม/โครงการดานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และสะทอน

ปญหาของแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนรวมกัน ปญหาอุปสรรค พบวายังมีปริมาณขยะอินทรีย

ในพื้นที่อีกมากที่จะสามารถนําไปใชประโยชนได อีกทั้งทางอบต.หมื่นไวย ซึ่งมีหนาที่ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย

ยงัมกีารจดัเก็บขยะแบบรวมทกุประเภท ไมมรีถแยกจดัเก็บขยะอนิทรยี ทาํใหประชาชนสวนใหญยงัทิง้ขยะอินทรยี

ปะปนในถังขยะทั่วไป แกนนําชุมชนบานโพนสูงจึงเสนอใหองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวยทําการสนับสนุน

งบประมาณ ปญหาของแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน พบวาบางกิจกรรมตองไดรับการสนับสนุน

จากหนวยงานภาครัฐ เชน การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อไกเพื่อแจกจายใหครัวเรือนตนแบบ และวัสดุ

อุปกรณทําปุยจากขยะอินทรีย

 4. ขัน้ตอนการปรบัปรงุตามผลการตรวจสอบ (Act) ภายหลงัจากทีแ่กนนาํชมุชนบานโพนสงู หมูที ่4 

ตําบลหมื่นไวย อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไดสะทอนปญหาและเสนอแนะการปรับปรุง

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแลวแกนนําชุมชนไดเพ่ิมกิจกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยใหองคการ

บริหารสวนตําบลหม่ืนไวย ดําเนินการจัดหาอุปกรณสําหรับการทําปุย/นํ้าหมักชีวภาพจากขยะอินทรียใหกับ

ครัวเรือนเพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดการคัดแยกขยะอินทรีย จัดซื้อไกเพื่อแจกจายใหครัวเรือนตนแบบสําหรับ

กําจัดขยะอินทรียของครัวเรือน แลวจึงขยายผลไปยังครัวเรือนอื่น โดยใหผูวิจัยซึ่งเปนผูรับผิดชอบงานจัดการ

ขยะมูลฝอยตําบลหม่ืนไวย ไดบรรจุแผนงานโครงการท่ีจะแกไขปญหาขยะมูลฝอยชุมชนไวในแผนพัฒนาทองถิน่ 

แกนนําชุมชนบานโพนสูง จะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือดําเนินการกิจกรรม/

โครงการท่ีสามารถดําเนินการไดโดยไมใชงบประมาณ เพื่อแกไขปญหาขยะมูลฝอยชุมชนบานโพนสูง
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 ระยะที่ 3 ผลลัพธของกระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนบานโพนสูงในการจัดการขยะ

มูลฝอยชุมชนดังนี้ 

รายการ แปลผล รอยละ

1. ดานความรู หลังการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนมีความรูเรื่องการ

จัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพิ่มขึ้นอยูในระดับสูง

100.00

2. ดานการรับรูความสามารถของ

ตนเองในการจดัการขยะมลูฝอยชมุชน

การพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนฯมีระดับการรับรู

ความสามารถของตนเองในการจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชนเพิ่มขึ้นอยูในระดับสูง

66.67

3.ดานความคาดหวังตอผลลัพธใน

เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

การพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนฯมีระดับความคาด

หวังตอผลลัพธในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

เพิ่มขึ้นอยูในระดับสูง

86.67

4. ดานการมีสวนรวม การพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนฯมีสวนรวมในการ

จัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพิ่มขึ้นอยูในระดับสูง

83.33

การกําหนดแนวทางในการจัดการมูลฝอยชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1.  ครัวเรือนตองมีการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยแบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 1. ขยะรีไซเคิล ไดแก 

ขวดพลาสติก ขวดแกว กระปองอะลูมิเนียม 2. ขยะอินทรีย ไดแก เศษอาหาร ผัก ผลไม 3. ขยะทั่วไป ไดแก 

โฟม ถุงพลาสติก 4. ขยะอันตราย ไดแก ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ 

 2. ขยะเปล่ียนเปนอาหาร โดยการสนับสนุนลูกไกบานเพ่ือใหไกไดกําจัดขยะอินทรียในแตละครัวเรือน 

จํานวน 3 ตัว/ครัวเรือน และใหมีครัวเรือนตนแบบ 20 ครัวเรือน หลังจากน้ันใหขยายผลสูครัวเรือนอ่ืนๆ ตอไป

 3. ขยะเปลี่ยนเปนปุย โดยใหมีกลุมเพาะเลี้ยงไสเดือนดินในชุมชน เพ่ือกินเศษอาหารที่เหลือจาก

ครัวเรือน

 4. มาตรการใชถุงผาที่ตลาดรักแผนดิน ถิ่นโพนสูง โดยสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนหันมาใชถุงผา

แทนการใชถุงพลาสติก โดยจะมีสวนลดราคาสินพิเศษใหกับผูที่ใชถุงผามาจับจายที่ตลาด

 5.  การนาํขยะอนิทรียไปทํานํา้หมักชวีภาพโดยจะไดรบัการสนับสนนุสงเสรมิการทํากจิกรรมจากองคการ

บริหารสวนตําบลหมื่นไวย

 6.  การจดัทาํโครงการถนนปลอดถังขยะ เพือ่สรางทศันยีภาพทีส่วยงามและนามองใหกบัถนนสาธารณะ

ในชุมชน

 7.  การจัดการขยะอันตรายชุมชน โดยใหรวบรวมขยะอันตรายในชุมชนมาทิ้งที่จุดรวบรวมขยะอันตราย

ชุมชน ณ ที่ทําการผูใหญบานโพนสูง โดยองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย จะไดดําเนินการเก็บรวบรวม

เพื่อนําสงกําจัดอยางถูกวิธีตอไป

 8.  การรณรงคทาํความสะอาดถนนสาธารณะภายในชุมชนทุกสปัดาหที ่2 ของเดือน เพือ่ความเปนระเบียบ

เรียบรอยและทัศนียภาพท่ีสวยงาม
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อภิปรายผล
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูวิจัยไดอภิปรายผลการศึกษาในประเด็น

สาเหตุของปญหาทําใหทราบถึงปญหาท่ีแทจริงของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อนําไปสูการจัดกิจกรรม

การเสริมสรางศักยภาพศักยภาพแกนนําชุมชนใหสามารถแกไขปญหาไดถูกตอง ตามสภาพปญหาท่ีแทจริง(5)

การมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนเพ่ือแกไขปญหาขยะท่ีเกิดขึ้นในชุมชนเปนการจัดการแบบย่ังยืนเพราะ

มีความสัมพันธกันระหวางสังคมเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมสําหรับการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน

จะตองเกิดจากความสมัครใจ เริม่ต้ังแตขัน้ตอนคิดริเริม่คนหาปญหาและหาสาเหตุของปญหาของชุมชนวางแผน

ดําเนินกิจกรรมลงทุนและปฏิบัติงานและติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน การอบรมใหความรูการจัดการ

ขยะมลูฝอยชมุชน รวมทัง้การศกึษาดงูานชมุชนตนแบบ ทาํใหแกนนาํชมุชนเกดิการรบัรูความสามารถของตนเอง 

เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตนแบบทําใหมีความมั่นใจในตนเองในองคความรูและ

มีความคาดหวังตอผลลัพธในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ที่ถูกตองและเหมาะสม(6) เชื่อมั่นวาจะสามารถ

นําองคความรูไปปฏิบัติไดจริง ดังนั้นในการเสริมสรางศักยภาพแกนนําชุมชนฯ ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ควรเนนกระบวนการท่ีไดมาซ่ึงปญหาจากการรวบรวมวินิจฉัยปญหาของชุมชน แลวนํามาวิเคราะหประเมิน

สภาพปญหา หาสาเหตุของปญหา จัดลําดับความสําคัญของปญหา วางแผนแกไขปญหา และจัดกิจกรรมแกไข

ปญหาตามแผนงานที่วางไวรวมกัน ซึ่งองคประกอบท่ีสําคัญที่จะนําไปสูการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของแกนนํา

ชุมชนฯ ใหประสบผลสําเร็จได ประกอบดวย 1) มีความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติ 2) มีความรู 3) มีทัศนคติที่ดี 

4) มีความเชื่อมั่นในตนเอง 5) มีการตั้งเปาหมายใหตนเอง 6) มีการจัดการขยะที่ถูกตอง เหมาะสม และ

ตอเน่ือง และ 7) การมีสวนรวมจากทุกครัวเรือนในชุมชนและการกําหนดแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชน บางกิจกรรมตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ เชน การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อไก

เพื่อแจกจายใหครัวเรือนตนแบบ หรือ และบางกิจกรรมสามารถดําเนินการไดโดยการมีสวนรวมจากชุมชน 

เชนการรณรงคทําความสะอาดถนนสาธารณะท่ีกลาววา ในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยน้ันมีความเห็น

รวมกันวาควรรวมมือกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและควรใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการจัดการ

ขยะมูลฝอยของประชาชน

ขอเสนอแนะ
 1. ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้

   องคการบรหิารสวนตาํบลหม่ืนไวย ควรนาํกระบวนการพัฒนาศกัยภาพแกนนําชมุชนฯ ไปประยุกตใช

ในการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนใหครบทุกหมูบาน เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยาง

ยั่งยืน

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป

   ควรมีการศึกษาติดตามประเมินผลเพ่ือประเมินความย่ังยืนของการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนฯ 

ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณอาจารยคณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุลและบุคลากรที่เกี่ยวของทุกทาน 

ตลอดจนแกนนําชุมชนบานโพนสูง ที่ไดเขารวมกิจกรรมและใหความรวมมือเปนอยางดีตลอดระยะเวลา

ของการดําเนินการวิจัย
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การพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย :  Capacity Building of Community Leaders for Waste Management:
กรณีศึกษาชุมชนแหงหนึ่งในอําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา A Case Study in a Community in Muang District, Nakhon Ratchasima Province

เอกสารอางอิง
1.  องคการบรหิารสวนตาํบลหมืน่ไวย. เอกสารประกอบการประชมุการจดัทาํแผนสามป 2560 – 2562. องคการ

บริหารสวนตําบลหมื่นไวย. นครราชสีมา,2560.

2.  กรมควบคุมมลพิษ. ปญหาสิ่งแวดลอมจากขยะมูลฝอย [ออนไลน].2557 [เขาถึงเมื่อ 2559/12/20] 

เขาถึงไดจาก http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_rubbish.htm#top. 

3.  ปราณี ชวยชัย. PDCA วงจรคุณภาพ[ออนไลน]. 2559 [เขาถึงเมื่อ 2559/10/23] เขาถึงไดจาก http :

www.gotoknow.Org/posts/447820.

4.  อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย. การบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการมีสวนรวมของชุมชน ;กรณี

ศึกษาอบต.ไรสมจ.เพชรบุรี. การบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการมีสวนรวม

ของชุมชน; 2553.

5.  ธงชัยทองทวี. ปญหาส่ิงแวดลอมจากขยะมูลฝอย. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :โรงพิมพวิฑูรยการปก; 2558.
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ทายเลม
คําแนะนําสําหรับผูเขียน
 วารสารวิชาการสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา ยินดีรับบทความวิชาการหรือ

รายงานผลวิจยัเกีย่วกบัโรคติดตอ โรคติดเชือ้ หรอืโรคไมตดิตอ ตลอดจนผลงานควบคุมโรคตางๆ โดยเนนเรือ่ง

ที่สงมาจะตองไมเคยตีพิมพหรือกําลังตีพิมพในวารสารฉบับอื่นมากอน ทุกผลงานวิชาการที่ลงตีพิมพเผยแพร  

จะตองผานการพิจารณากลั่นกรองจากผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหาและรูปแบบการวิจัย  จํานวน 2 ทาน ที่จะชวย

พัฒนาตนฉบับใหมีคุณภาพมากขึ้น ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทานแกไขเรื่องตนฉบับ

และพิจารณาตีพิมพตามลําดับกอนหลัง

หลักเกณฑและคําแนะนําสําหรับสงเรื่องเพ่ือลงพิมพ
 1. บทความท่ีสงลงพิมพ

 นิพนธตนฉบับ ควรเขียนเปนบทหรือตอนตามลําดับดังนี้ บทคัดยอ บทนํา วัสดุ และวิธีการ 

ผลวิจารณ ผลสรุป กิตติกรรมประกาศ เอกสารอางอิง ความยาวของเรื่องไมเกิน 12 หนาพิมพ

 รายงานผลปฏิบัติงาน ประกอบดวย บทคัดยอ บทนํา วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน วิจารณ

ผลสรุป กิตติกรรมประกาศ เอกสารอางอิง

 บทความฟนวิชา ควรเปนบทความที่ใหความรูใหม รวบรวมสิ่งตรวจพบใหม หรือเรื่องที่นาสนใจที่

ผูอานนําไปประยุกตได หรือเปนบทความวิเคราะหสถานการณโรคตางๆ ประกอบดวย บทความยอ บทนํา

ความรู หรือขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่นํามาเขียน วิจารณ หรือวิเคราะห ความรูหรือขอมูลที่นํามาเขียน สรุป เอกสาร

อางอิงที่คอนขางทันสมัย

 ยอเอกสาร อาจยอจากบทความภาษาตางประเทศหรือภาษาไทยที่ตีพิมพไมเกิน 2 ป

 2. การเตรียมบทความเพ่ือลงพิมพ

 ชื่อเร่ือง ควรส้ันกระทัดรัด ใหไดใจความท่ีครอบคลุมและตรงกับวัตถุประสงคและเน้ือเร่ือง ชื่อเร่ือง

ตองมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 ชื่อผูเขียน ใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ไมใชคํายอ) คําสําคัญ พรอมทั้งอธิบายตอทายชื่อ

และสถานท่ีทํางาน

 บทคัดยอ คือ การยอเน้ือหาสําคัญ ไมอธิบายยาว ไมวิจารณละเอียด เอาแตเนื้อหาที่จําเปนเทานั้น ระบุ

ตัวเลขทางสถิติที่สําคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยคสมบูรณ และเปนรอยแกวไมแบงเปนขอๆ ความยาวไมเกิน

150 คํา ในการเขียนบทคัดยอมีสวนประกอบดังน้ี วัตถุประสงค ขอบเขต การวิจัย วิธีรวบรวมและวิเคราะห

ขอมูล และวิจารณผลหรือขอเสนอแนะ (อยางยอ) ไมตองมีเชิงอรรถอางอิงเอกสารอยูในบทคัดยอ ตองเขียน

ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 บทนํา อธิบายความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่ทําวิจัยศึกษาคนควาของผูอื่นที่เก่ียวของ

วัตถุประสงคของการวิจัย สมมุติฐาน ขอบเขตของการวิจัย

 วธิแีละวิธกีารวิจยั อธบิายวิธกีารดําเนินการวิจยั โดยกลาวถึงแหลงทีม่าของขอมลู วธิกีารรวบรวมขอมลู 

วิธีการเลือกสุมตัวอยางและการใชเคร่ืองมือชวยในการวิจัยตลอดจนวิธีการวิเคราะหขอมูล หรือใชหลักสถิติ

มาประยุกต 

 ผล/ผลการดําเนินงาน อธิบายสิ่งที่ไดพบจากการวิจัยโดยเสนอหลักฐานและขอมูลอยางเปนระเบียบ

พรอมท้ังแปลความหมายของผลท่ีคนพบหรือวิเคราะหแลวพยายามสรุปเปรียบเทียบกับสมมุติฐานที่วางไว
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 วิจารณผล ควรเขียนอภิปรายผลการวิจัย วาเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไวหรือไมเพียงใด และควร

อางอิงถึงทฤษฎีหรือผลการวิจัยหรือผลการดําเนินงานของผูอื่นที่เก่ียวของประกอบดวย

 บทสรุป (ถามี) ควรเขียนสรุปเก่ียวกับความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค ขอบเขตการวิจัย

วิธีการวิจัยอยางสั้นๆ รวมท้ังผลการวิจัย (สรุปใหตรงประเด็น) และขอเสนอแนะที่อาจนําผลงานการวิจัยไปใช

ใหเปนประโยชนหรือใหขอเสนอแนะ ประเด็นปญหาที่สามารถปฏิบัติไดสําหรับการวิจัยตอไป

 เอกสารอางอิง ใชการอางอิงแบบแวนคูเวอร โดยใสตัวเลขในวงเล็บยกไวหลังขอความ หรือหลังชื่อ

บุคคลเจาของขอความท่ีอางถึง โดยใชหมายเลข 1 สําหรับเอกสารอางอิงอันดับแรก และเรียงตอไปตามลําดับ  

ถาตองการอางอิงซํ้าใหใชหมายเลขเดิม

 3. รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิง

  3.1 การอางวารสาร

   ก. ภาษาอังกฤษ ประกอบดวย

ชื่อผูแตง (สกุล อักษรยอของช่ือ). ชื่อเร่ือง, ชื่อยอวารสาร ป ค.ศ. ; ปที่พมิพ (Volume) : หนา

   ในกรณีที่ผูแตงไมเกิน 6 คน ใหใสชื่อผูแตงทุกคนค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาพ (,) แตถาเกิน

ใหใสชื่อ 3 คนแรก แลวเติม et al.

ตัวอยาง

Fisschl MA, Dickinson Gm, Scott GB. Evaluation of heterosexual partners, children household contacts

of adult with AIDS. JAMA 1987 ; 2557 640 - 644.

   ข. ภาษาไทย ใชเชนเดียวกับภาษาอังกฤษ แตชื่อผูแตงใหเขียนชื่อเต็มตามดวยนามสกุลและ

ใชชื่อวารสารเปนตัวเต็ม

ตัวอยาง

ธีระ รามสูต, นิวัต มนตรีสุวัต, สุรศักดิ์ สัมปตตะวนิช, และคณะ. อุบัติการณโรคเรื้อนระยะแรก โดยการ

ศึกษาจุลพยาธิวิทยา คลินิกจากวงดางของผิวหนังผูปวยโรคเร้ือนท่ีสงสัยเปนโรคเร้ือน 589 ราย. วารสาร

โรคติดตอ 2527 ; 10 : 101 - 102.

  3.2 การอางอิงหนังสือหรือตํารา

   ก. การอางอิงหนังสือหรือตํารา

ชื่อผูแตง (สกุล อักษรยอของช่ือ). ชื่อหนังสือ, ครั้งที่พิมพ. เมืองที่พิมพ : สํานักพิมพ, ปที่พิมพ.

ตัวอยาง

Joman K. Tubersulosis case -  f inding and chemotherapy, Geneva : Work Health Organization, 1979.

   ข. การอางบทหน่ึงในหนังสือหรือตํารา

ชื่อผูเขียน. ชื่อเรื่อง. ใน : ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. เมืองที่พิมพ : สํานักพิมพ ;

ปที่พิมพ : หนา.

ตัวอยาง

ศรชียั หลอูารยีสวุรรณ. การดือ้ยาของเชือ้มาลาเรยี. ใน : ศรชยั หลอูารยีสวุรรณ, ดนยั บนุนาค, คณุหญงิตระหนักจติ 

หะรณิสตุ, บรรณาธกิาร. ตาํราอายรุศาสตรเขตรอน. พมิพครัง้ที ่1. กรงุเทพฯ : รวมทรรศน; 2553 : 115 - 120.
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  3.3 การอางอิงวิทยานิพนธ

ชื่อผูนิพนธ. ชื่อเรื่อง [ประเภท/ระดับปริญญา]. เมื่องที่พิมพ:มหาวิทยาลัย; ปที่ไดรับปริญญา.

ตัวอยาง

อังคาร ศรีชัยรัตนกูล. การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูเปนโรคซึมเศราชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง 

[วิทยานิพนธปริญญาวทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2543.

  3.4 การอางอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส
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