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บรรณาธิการแถลง
วารสารวิ ช าการสํ า นั ก งานป อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 9 นครราชสี ม า ฉบั บ นี้ เ ป น ฉบั บ ที่ 1 ของ
ปงบประมาณ 2562 ไดรวบรวมบทความวิชาการที่นาสนใจ ซึ่งไดผานการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิ
อยางเขมขนจํานวน 7 เรือ่ ง นําเสนอเนือ้ หาบทความวิชาการเกีย่ วกับเรือ่ ง ปจจัยทีม่ ผี ลตอพฤติกรรมการปองกันโรค
ในกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง, การประเมินสมรรถนะของระบบเฝาระวังโรคมือ เทา ปาก และโรคติดเชื้อ
เอนเทอโรไวรัส, การพัฒนาการมีสว นรวมของชุมชนและตัวแบบบุคคลในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก,
การพัฒนาศักยภาพผูส งู อายุทเี่ ปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทีค่ วบคุมระดับนํา้ ตาลในเลือดไมได, การพัฒนารูปแบบ
ระบบเฝาระวังเหตุการณทมี่ ผี ลกระทบตอสุขภาพของประชาชน, การพัฒนารูปแบบการฟน ฟูสภาพผูป ว ยโรคเรือ้ น
ภายหลั ง การปรั บ เปลี่ ย นนิ ค มสู ชุ ม ชนปกติ โดยชุ ม ชนมี ส ว นร ว ม และการพั ฒ นาศั ก ยภาพแกนนํ า ชุ ม ชน
เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย
ขอขอบพระคุณทุกทานที่สนใจวารสารฯ และรวมเสนอบทความวิชาการในวารสาร ขอขอบพระคุณ
ผูทรงคุณวุฒิทุกทานในแตละสาขาหลากหลายสถาบันที่ชวยให ขอเสนอแนะ ทําใหบทความมีความสมบูรณ
ยิ่งขึ้น หากทานผูอานไดขอคนพบที่ไดจากการศึกษา ของวารสารฉบับนี้ไปใชประโยชน คณะผูจัดทําฯจะรูสึก
เปนเกียรติมากที่ไดสรางคุณประโยชนแกหนวยงาน และวงการสาธารณสุขในการปองกันควบคุมโรคในพื้นที่
ตอไป

พญ.ชุลีพร จิระพงษา
บรรณาธิการ
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บทคัดยอ
การวิจยั เชิงสํารวจนี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาความเสีย่ งตอโรคหลอดเลือดสมอง พฤติกรรมการปองกันโรค
และปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคในกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ประชากรในการศึกษา ไดแก
ผูที่ไดรับการตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองในป 2559 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ที่มีความเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด จํานวน 250 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ แบบสอบถาม
และแบบประเมินความเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง เก็บรวบรวมขอมูลในเดือนมีนาคม – เมษายน 2560
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และ Multiple regression analysis ผลการศึกษาพบวา กลุมเสี่ยง
ตอโรคหลอดเลือดสมอง รอยละ 56.8 มีความเสี่ยงสูงตอโรคหลอดเลือดสมอง รองลงมา รอยละ 29.2
และ 14.0 มีความเสี่ยงสูงมาก และเสี่ยงสูงปานกลาง ตามลําดับ โดยมีความเสี่ยงในเรื่องดัชนีมวลกายหรือ
ขนาดรอบเอวมากกวาปกติ รอยละ 64.8 รองลงมามีระดับไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง มีระดับนํ้าตาล
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
signicant (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 และเกิดความพิการที่อาจจะหลงเหลืออยู ผูเปน
โรคหลอดเลือดสมอง 100 คน จะเสียชีวิต 20 คน สวนที่รอดชีวิต 80 คน จะมีความพิการสูงถึง 60 คน
มีเพียง 20 คน เทานั้น ที่จะสามารถดํารงชีวิตไดใกลเคียงกับคนปกติแตจะมีความพิการหลงเหลืออยู(1) และ
ทําใหความสามารถในการทํากิจกรรมลดลง สงผลใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตตํ่าลงและมีการสูญเสียระยะเวลา
ของการมีชีวิตอยูอยางมีคุณภาพ(2) ในดานจิตใจผูปวยไมสามารถปรับตัวในดานอัตมโนทัศนได(3) นอกจากนี้
ยังสงผลใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ทั้งสวนตัว ครอบครัวและประเทศชาติ โดยพบตนทุนทางตรงสําหรับ
การรับบริการในกรณีเปนผูปวยใน 1,489.78 บาทตอวันนอน และสําหรับการรับบริการผูปวยนอก เทากับ
1,010.22 บาทตอครั้ง และคาเสียโอกาสเนื่องจากการขาดงานและความพิการ 101,681.20 บาท และ
สูญเสียเนื่องจากการเสียชีวิต 15,766.66 บาท รวมตนทุนเฉลี่ยจากการเจ็บปวยจากโรคหลอดเลือดสมอง
162,664.97 บาทตอป(4)
โรงพยาบาลเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด นครราชสี ม า ตั้ ง แต ป 2555 – 2559 มี อั ต ราการป ว ย
โรคหลอดเลือดสมอง 27, 50, 56, 46 และ 59 ตอแสนประชากร ซึ่งมีแนวโนมที่สูงขึ้นกอใหเกิดโอกาส
ของการเสียชีวิต และเกิดความพิการ เสียคาใชจายในการดูแลสุขภาพ และเปนภาระทางดานการแพทยและ
ครอบครัวเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ การปองกันโรคของผูป ว ยกลุม เสีย่ งโรคหลอดเลือดสมองจึงมีความสําคัญ ทัง้ นีก้ ระทรวง
สาธารณสุขไดมุงเนนใหประชาชนกลุมเสี่ยงไดรับรู เขาใจแนวทางสรางเสริมสุขภาพ ตระหนักถึงภาวะเสี่ยง
และมีพฤติกรรมควบคุมปองกันปจจัยเสี่ยงตอโรควิถีชีวิตไดเพิ่มขึ้น(5) เนื่องจากตนทุนการดูแลสุขภาพตํ่ากวา
กลุมปวย การปองกันในระยะเริ่มแรกจะชวยลดระยะเวลาของการเปนโรคหลอดเลือดสมองลงได ลดภาวะ
แทรกซอน ลดอัตราการตายและลดภาระคาใชจา ย ซึง่ ทุกฝายตองใหความสําคัญเพือ่ กําหนดแนวทาง และมาตรการ
ในการแก ไขป ญ หาอย า งจริ ง จั ง ผู วิ จั ย ในฐานะแพทย ผู ดํ า เนิ นการรั ก ษาพยาบาล และควบคุ ม ป อ งกั น
โรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา จึงสนใจศึกษาความเสี่ยงตอ
โรคหลอดเลือดสมอง พฤติกรรมการปองกันโรคและปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรค ในกลุมเสี่ยงตอ
โรคหลอดเลือดสมองทีม่ ารับบริการทีโ่ รงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เพือ่ นําผลการวิจยั มาเปน
ขอมูลพื้นฐานในการวางแผนใหความรู สนับสนุน รวมทั้งสงเสริมพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง
ของกลุมเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง เปนการดูแลปองกันไมใหกลุมเสี่ยงเกิดโรคดังกลาวตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง และพฤติกรรมการปองกันโรคในกลุมเสี่ยงตอ
โรคหลอดเลือดสมอง
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคในกลุมเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง

นิยามศัพท
กลุมเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง 1) ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน
2) กลุมเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน 3) ผูที่อายุ 35 ป ขึ้นไปที่ไดรับการคัดกรอง
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และพบวามีความผิดปกติมากกวา 5 ขอ หรือมีประวัติโรคหัวใจ
หรือโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งไดแบงเปน 3 กลุม คือ
1. กลุมเสี่ยงสูง คือ กลุมที่ไดรับการคัดกรองโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและพบวา
มีความผิดปกติ มากกวา 2 ขอ หรือเปนโรคเบาหวานมามากกวาสิบป หรือเปนโรคเบาหวานที่คุมไมไดดี
ติดตอกัน หรือมีประวัติญาติสายตรงเปนโรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคหัวใจขาดเลือดกอนวัย
2. กลุมเสี่ยงสูงปานกลาง คือ กลุมที่ไดรับการคัดกรองโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
และพบวามีความผิดปกติ 3 – 5 ขอ หรือระดับความดันโลหิตสูงมากกวา 170/100 มิลลิเมตรปรอทสองครั้ง
ติดตอกัน มากกวาสองครั้งรอบการตรวจรักษา หรือระดับโคเลสเตอรอลมากกวาหรือเทากับ 309 มิลลิกรัม
เปอรเซ็นต
3. กลุม เสีย่ งสูงมาก คือไดรบั การคัดกรองโอกาสเสีย่ งตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และมีความผิดปกติ
มากกวา 5 ขอหรือมีประวัติโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคเบาหวานและมีปญหาที่ไต

การดําเนินการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี้ เปนการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey research) ประชากรและกลุม ตัวอยางในการศึกษาครัง้ นี้
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. แบบประเมิ นความเสี่ ย งต อ โรคหลอดเลื อ ดสมอง ประกอบด ว ยข อ มู ล ความเสี่ ย งต อ
โรคหลอดเลือดสมองในเรือ่ ง การมีญาติสายตรง (พอหรือแม/พีห่ รือนอง) ทีเ่ ปนโรคหัวใจขาดเลือดหรืออัมพาต
การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล ระดับความดันโลหิต ระดับนํ้าตาลในเลือด ระดับไขมัน
ในเลื อ ด นํ้ า หนั ก และส ว นสู ง /ขนาดรอบเอว การเคยเป น โรคหลอดเลื อ ดสมอง เคยเป น โรคหั ว ใจ และ
การเปนโรคเบาหวานที่มีปญหาเรื่องไต
เครื่องมือดังกลาวไดผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา(Content validity) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
เพื่อดูความชัดเจน ความถูกตองเหมาะสมของภาษาที่ใช และความสอดคลองดวยดัชนีความสอดคลอง (Index
of Item Objectives Congruence : IOC) ซึ่งมีคา IOC ของแตละขอคําถามอยูระหวาง 0.6 – 1.0 นอกจากนี้
ไดวิเคราะหความเชื่อถือไดของมาตรวัดโดยการวัดความสอดคลองภายใน แบบครอนบาค อัลฟา (Cronbach’s
Alpha) ไดคาความเชื่อถือของแบบวัด การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง = 0.70 การไดรับ
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การสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง = 0.72 การรับรูภ าวะเสีย่ งการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
= 0.80 การรับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง = 0.76 การรับรูประโยชนของพฤติกรรมการปองกัน
โรคหลอดเลือดสมอง = 0.73 การรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง = 0.97 และ
พฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง = 0.74
เก็บรวบรวมขอมูล ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2560
วิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติดังนี้คือ
1. วิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ตัวแปรที่ศึกษา และความเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง โดยใชสถิติ
เชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด และคาสูงสุด
2. วิเคราะหปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองโดยใช Multiple regression
analysis (enter)

ผลการศึกษา
ลักษณะสวนบุคคลของประชากรที่เสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง พบวา สวนใหญ เปนเพศหญิง
(รอยละ 60.8) มีอายุ 35 – 59 ป (รอยละ 73.2) โดยเฉลีย่ มีอายุ 49.4 ป และ มีสถานภาพสมรสคู (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 ปทผี่ า นมา เขารับการรักษาพยาบาล นอยกวา 5 ครัง้ รอยละ 38.4 และ 5 – 10 ครัง้ รอยละ 34.4
โดยเฉลี่ยเขารับการรักษาพยาบาล 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/วัน รอยละ 0.4 ทัง้ นี้ สูบมานาน 5 – 10 ป
รอยละ 3.6, มากกวา 10 ป รอยละ 6.8) เคยสูบแตเลิกแลว รอยละ 12.0 มีบุคคลในครอบครัวปวย
เปนโรคหลอดเลือดสมอง รอยละ 16.0
ความเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง พบวา รอยละ 56.8 มีความเสี่ยงสูงตอโรคหลอดเลือดสมอง
รองลงมา รอยละ 29.2 และ 14.0 มีความเสี่ยงสูงมาก และเสี่ยงสูงปานกลาง ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
โดยมีปจจัยเสี่ยงในเรื่อง ดัชนีมวลกายหรือขนาดรอบเอวมากกวาปกติ มากที่สุด รอยละ 64.8 รองลงมา
มีปจจัยเสี่ยงในเรื่องระดับไขมันในเลือด ความดันโลหิตสูง มีระดับนํ้าตาลในเลือดผิดปกติ 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
ความเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง
เสี่ยงสูง
เสี่ยงสูงปานกลาง
เสี่ยงสูงมาก

จํานวน
(N = 250)
142
35
73

รอยละ
(100.0)
56.8
14.0
29.2

การรับรูภาวะเสี่ยง ความรุนแรง ประโยชนและอุปสรรคในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง พบวา
ประชากรที่เสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง สวนใหญ รอยละ 73.2, 80.8, 87.6 และ 70.0 รับรูภาวะเสี่ยง
การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง รับรูค วามรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง รับรูป ระโยชนของพฤติกรรมการปองกัน
โรคหลอดเลือดสมอง และรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในระดับสูง ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาการรับรูภาวะเสี่ยง ความรุนแรง ประโยชนและอุปสรรคในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง
สิ่งชักนําใหเกิดพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง พบผลการศึกษา ดังนี้
การไดรบั ขอมูลขาวสารเกีย่ วกับโรคหลอดเลือดสมอง พบวา ประชากรทีเ่ สีย่ งตอโรคหลอดเลือดสมอง
รอยละ 58.0 ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองในระดับตํ่า รองลงมารอยละ 31.2 และ 10.8
อยูใ นระดับปานกลางและสูง ตามลําดับ โดยไดรบั ขอมูลขาวสารเปนประจํามากทีส่ ดุ คือ จากคําแนะนําจากแพทย
หรือบุคลากรทางการแพทย รอยละ 38.4 รองลงมาคือ จากเพือ่ นหรือบุคคลทีร่ จู กั โทรทัศนหรือวิทยุ อาสาสมัคร
สาธารณสุข สื่อสิ่งพิมพ ปายโฆษณาและอินเตอรเน็ต รอยละ 28.4, 23.2, 23.2, 22.0 และ 20.8 ตามลําดับ
การได รั บ การสนั บ สนุ น ในการป อ งกั นการเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดสมอง พบว า ประชากรที่ เ สี่ ย ง
ตอโรคหลอดเลือดสมอง รอยละ 48.0 ไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
จากครอบครัวในระดับสูง รองลงมารอยละ 38.4 และ 13.6 ไดรับการสนับสนุนในระดับปานกลาง และตํ่า
ตามลําดับ โดยพบวา ไดรับการสนับสนุนเปนประจํา ตั้งแตรอยละ 64.0 ขึ้นไป ในเรื่องดูแลหรือสนับสนุน
ใหทานไปตรวจรางกายหรือพบแพทย ไมสนับสนุนใหดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและหรือสูบบุหรี่ ใหกําลังใจ
เมื่อทานเกิดความเครียด และสนับสนุนสงเสริมใหทานออกกําลังกาย สวนในเรื่องปรุงอาหารที่ไมเค็ม และ
ปรุงอาหารโดยไมใชนํ้ามันที่มีไขมันอิ่มตัวสูง ไดรับการสนับสนุนเปนประจํา รอยละ 39.2 และ 31.2 ตามลําดับ
พฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง ในภาพรวม พบวา กลุมที่เสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง
มีพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง ระดับตํ่า 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 บอยครั้งถึงเปนประจํา รอยละ 57.2 และ 42.4 นอกนี้มีการลดหรือหลีกเลี่ยงอาหารมันนานๆ ครั้ง
ถึงไมไดปฏิบัติ รอยละ 88.8
- การออกกําลังกาย มีการออกกําลังกายอยางนอย 3 วัน/สัปดาห นานๆ ครั้งๆ ละ 30 นาที และ
ทํากิจกรรมที่ตองใชกําลังงานนานๆ 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 รอยละพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองของประชากรทีศ่ กึ ษา จําแนกรายประเด็น (N = 250)
รายการ

เปนประจํา บอยครั้ง นานๆ ครั้ง ไมไดปฏิบตั ิ

การรับประทานอาหาร
รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มหรือผลไมรสหวาน
ลดหรือหลีกเลี่ยงอาหารมัน
รับประทานรสเค็ม
การออกกําลังกาย
ออกกําลังกาย > 3 วัน/สัปดาห นานครั้งละ 30 นาที
เปนอยางนอย
ทํากิจกรรมที่ตองใชกําลังงาน
การจัดการกับความเครียด
เมื่อมีเรื่องไมสบายใจจะปรึกษากับผูใกลชิด
เมื่อเกิดความเครียด มีการผอนคลายดวยวิธีการ
ตางๆ
เมือ่ เกิดความโกรธ หงุดหงิด สามารถควบคุมอารมณได
การควบคุมปจจัยเสี่ยง
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
พักผอนโดยนอนหลับอยางนอยวันละ 6 – 8 ชั่วโมง
การควบคุมปจจัยเสี่ยง
ควบคุมนํ้าหนักตัวไมใหเพิ่มขึ้น
สูบบุหรี่
การดูแลสุขภาพทั่วไป
ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย
ไปตรวจรางกายหรือพบแพทยตามนัด
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ปจจัยทีม่ ผี ลตอพฤติกรรมการปองกันโรคในกลุม เสีย่ งตอโรคหลอดเลือดสมอง พบวา การรับรูภ าวะเสีย่ ง
การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และการไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากครอบครัว มีผลเชิงบวกตอพฤติกรรม
การปองกันโรคของกลุม เสีย่ งโรคหลอดเลือดสมองอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p-value < 0.01) ตัวแปรดังกลาว
รวมกันอธิบายการผันแปรของพฤติกรรมการปองกันโรคของกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองไดรอยละ 41.9
(ตารางที่ 3) โดยมีสมการถดถอยพหุ ดังนี้คือ
พฤติกรรมการปองกันโรค = 11.703 + 1.515 (การรับรูภาวะเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง)
+ 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
การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
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
จากผลการศึกษาในเรือ่ งความเสีย่ งตอโรคหลอดเลือดสมอง พบวา ในกลุม เสีย่ งตอโรคหลอดเลือดสมอง
เกือบ 1 ใน 3 เปนผูที่มีความเสี่ยงสูงมาก โดยเสี่ยงจากภาวะอวนลงพุงมากถึง 2 ใน 3 นอกนั้นเปนความเสี่ยง
จากสาเหตุอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากปจจุบันไดมีรานสะดวกซื้อกระจายอยูทุกที่ทั้งในเมืองและนอกเมือง ทําใหงาย
ตอการบริโภคอาหาร มีการโฆษณาขายอาหารตางๆ และอาหารทีข่ ายก็มกั เปนพวกทีม่ ไี ขมันสูง อาทิ ไกทอดตางๆ
เฟร็นซฟราย ชา กาแฟซึ่งมักจะมีไขมันทรานส (ครีมเทียม) เปนสวนประกอบ ที่สําคัญคือ สวนใหญขาดการ
ออกกําลังกายจึงทําใหเกิดการอวนลงพุง ซึ่งเปนความเสี่ยงที่พบมากที่สุด จะเห็นไดจากผลการศึกษาที่พบวา
รอยละ 39.2 กลุมเสี่ยงมีพฤติกรรมการควบคุมนํ้าหนักตัวไมใหเพิ่มขึ้นนานๆ ครั้ง หรือไมไดทํา และยังพบวา
มีการรับประทานอาหาร และออกกําลังกายที่เหมาะสมในระดับปานกลางถึงตํ่า รอยละ 97.2 และ 90.8
และจากผลการศึกษา พบวาเกือบ 3 ใน 4 ของกลุม เสีย่ งมีการรับรูภ าวะเสีย่ งการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ในระดับสูง ทั้งนี้เปนเพราะวากลุมเสี่ยงดังกลาวนี้ กวาครึ่งหนึ่งเปนผูที่มีโรคประจําตัว ที่ตองมารักษาพยาบาล
ที่โรงพยาบาลเปนประจํา ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และไขมันในเลือดสูง โดยเฉลี่ยตองมา
พบแพทยทําการรักษาเกือบ 10 ครั้ง / ป ทําใหกลุมเสี่ยงนี้ไดรับคําแนะนําจากแพทย บุคลากรทางการแพทย
ไดพบเห็น พูดคุยแลกเปลีย่ นโดยตรงกับผูท เี่ จ็บปวยโรคหลอดเลือดสมองอยูบ อ ยครัง้ ทําใหมกี ารรับรูภ าวะเสีย่ ง
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การเกิดโรคหลอดเลือดสมองในระดับสูง และจากผลการศึกษาพบวา การรับรูภ าวะเสีย่ งการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
มีผลเชิงบวกตอพฤติกรรมการปองกันโรคของกลุม เสีย่ งโรคหลอดเลือดสมอง อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึง่ แสดงวา
กลุม บุคคลทีร่ บั รูภ าวะเสีย่ งการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากจะพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองมาก
บุคคลที่รับรูภาวะเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนอยจะพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองนอย
เปนไปในทิศทางเดียวกัน ทัง้ นี้ บุคคลจะปฏิบตั ติ วั เพือ่ ปองกันโรค หรือหลีกเลีย่ งการเกิดโรคไดจะตองมีความเชือ่
เกีย่ วกับสิง่ ตอไปนีว้ า ตนเปนบุคคลทีเ่ สีย่ งตอการเกิดโรคนัน้ (6) โดยการรับรูโ อกาสเสีย่ งตอการเกิดโรคจะเปนผล
ใหบคุ คลนัน้ มีพฤติกรรมในการปองกันโรค สอดคลองกับเบ็คเกอร (Becker)(7) ทีก่ ลาววา เมือ่ บุคคลอยูใ นภาวะ
ความเจ็บปวยและไดรับการวินิจฉัยโรค การรับรูถึงโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคจะแตกตางไปจากผูมีสุขภาพดีนั้น
คือ ในแตละบุคคลจะคาดคะเนไดถึงโอกาสเสี่ยงตออาการเจ็บปวย และถาบุคคลอยูในภาวะเจ็บปวย จะมีระดับ
การรับรูตอโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคสูงขึ้น ทําใหเกิดความรูสึกวาตนมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน
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
ต อ การเป น โรคความดั น โลหิ ต สู ง ไม มี ค วามสั ม พั นธ กั บ พฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคความดั น โลหิ ต สู ง และ
ชญานนันท ใจดี(13) พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน
โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ
นอกจากนี้ ผลการศึ ก ษายั ง พบว า การได รั บ การสนั บ สนุ นช ว ยเหลื อ จากครอบครั ว มี ผ ลเชิ ง บวก
ตอพฤติกรรมการปองกันโรคของกลุม เสีย่ งโรคหลอดเลือดสมองอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ หมายความวา บุคคล
ที่ ได รั บ การสนั บ สนุ นช ว ยเหลื อ จากครอบครั ว มาก จะมี พ ฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคหลอดเลื อ ดสมองมาก
เป น เพราะว า เมื่ อ บุ ค คลในครอบครั ว เกิ ด การเจ็ บ ป ว ยเรื้ อ รั ง หรื อ มี ค วามเสี่ ย งต อ การเกิ ด โรคที่ อั นตราย
ยอมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เนื่องจากครอบครัวเปนสิ่งแวดลอมที่อยูใกลชิดกับบุคคลมากที่สุด และ
มีอิทธิพลตอการชวยเหลือใหบุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี(14) การสนับสนุนจากครอบครัวนั้นจะชวยใหเกิด
การจัดหาทรัพยากรที่เหมาะสม ครอบครัวจะมีการสื่อสาร ชวยเหลือซึ่งกันและกัน จึงทําใหบุคคลที่เจ็บปวย
หรือมีความเสี่ยงตอการเจ็บปวยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งนี้ การไดรับความชวยเหลือจากบุคคล
ในครอบครัว ชวยเหลือใหบุคคลสามารถดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม หรือมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับโรค
ทีเ่ ปน สงผลดีตอ ภาวะสุขภาพ ชวยปกปองบุคคลจากความเครียด ชวยใหเกิดความรวมมือกับการปองกัน/รักษา
ตามคําแนะนําหรือการรักษาของแพทยมากขึ้น ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรค(15) จึงเปนปจจัยสนับสนุน
ที่สงผลใหกลุมเสี่ยงมีพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองที่ดี สอดคลองกับการศึกษาของ สุพร
หุตาการ(16) ที่พบวา การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ ตลอดจนเพื่อน มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การดูแลตนเองในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง พัชรินทร ทวมผิวทอง(17) พบวา การไดรบั คําแนะนํา สนับสนุน
จากบุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพในการปองกันโรค กนกกาญจน สวัสดิภาพ(9) พบวา
แรงสนับสนุนทางสังคมมีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
และทัชชภร หมื่นนิพัฒ (18) พบวา แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการปองกัน
โรคหืด
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ขอเสนอแนะ
1. ทางโรงพยาบาลควรดําเนินการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ กรรมที่ เป นความเสี่ ย ง ของกลุ ม เสี่ ย งต อ โรค
หลอดเลือดสมอง โดยเฉพาะในกลุมที่มีความเสี่ยงสูงมากตอโรคหลอดเลือดสมอง โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในเรื่องตางๆ ดังนี้
1.1 การรับประทานอาหาร ควรหลีกเลีย่ งอาหารมัน อาหารเค็ม และอาหารหรือเครือ่ งดืม่ หรือผลไม
ที่มีรสหวาน
1.2 การออกกําลังกาย ควรออกกํากลังกายอยางนอย 3 วัน / สัปดาห นานครั้งละ 30 นาที
เปนอยางนอย อยางสมํ่าเสมอ และควรทํากิจกรรมที่ตองใชกําลังงานบอยๆ หรือเปนประจํา
1.3 จัดการความเครียดใหเหมาะสม โดยเมือ่ มีความเครียดหรือไมสบายใจ ก็ควรปรึกษาผูใ กลชดิ /
หาวิธีผอนคลายดวยวิธีการตางๆ และควรควบคุมอารมณใหได
1.4 ควบคุมปจจัยเสีย่ งในเรือ่ งงดหรือเลิกการดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล การสูบบุหรีแ่ ละควบคุม
นํ้าหนักตัวไมใหเพิ่มขึ้น
2. การรับรูภ าวะเสีย่ งการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และการไดรบั การสนับสนุนชวยเหลือจากครอบครัว
มีผลเชิงบวกตอพฤติกรรมการปองกันโรคของกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ดังนั้นควรดําเนินการดังนี้
2.1 ใหความรู คําแนะนํา และขอมูลที่เกี่ยวของ ใหกลุมเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมองเกิดการรับรู
ภาวะเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการรับประทานอาหารรสเค็มจัด การอวน
ลงพุง การรับประทานไขแดง กะทิ ไขมันจากสัตวเปนประจํา อาการเตือนในเรื่อง มองไมชัด ตามัว เดินเซ
เดินลําบาก และการกลืนลําบาก และปจจัยเสี่ยงที่ไมสามารถปรับเปลี่ยนไดในเรื่อง มีอายุมากกวา 45 ป บิดา
หรือมารดาเปนโรคหลอดเลือดสมอง และเพศชายมีโอกาสเกิดโรคนี้มากกวาเพศหญิง
2.2 สงเสริมสนับสนุนการใหกลุมเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง ไดรับขอมูลขาวสารเรื่องโรค
หลอดเลือดสมองจากแหลงขอมูลตางๆ เพิ่มมากขึ้น
3. สงเสริมสนับสนุนใหครอบครัวกลุมเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง ชวยเหลือในการปองกันโรค
หลอดเลือดสมองเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการปรุงอาหารที่ไมเค็ม และไมใชนํ้ามันที่มีไขมันอิ่มตัวสูง
4. ในการดูแลในแตละกลุมเสี่ยง ควรมีการดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
4.1 กลุม เสีย่ งสูง ดําเนินการใหความรูแ ละคําแนะนําเรือ่ งโรค และการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตอการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ติดตามการลดความเสี่ยงทุก 3 เดือน และนัดตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองซํ้า
ทุก 5 ป
4.2 กลุ ม เสี่ ย งสู ง ปานกลาง ดํ า เนิ นการให ค วามรู คํ า แนะนํ า และเสริ ม ทั ก ษะในเรื่ อ งโรค และ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปจจัยเสี่ยงใหไดอยางนอย 3 ปจจัยหลัก ใหการรักษาดวยยาในรายที่มี
ความจําเปนตองรักษาดวยยา ติดตามและประเมินผลเปนระยะๆ อยางใกลชิดหรืออยางนอยทุกๆ 1 – 2 เดือน
และนัดตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองในกลุมเสี่ยงสูงปานกลางซํ้าปละครั้ง
4.3 กลุม เสีย่ งสูงมาก ดําเนินการใหพบแพทยเพือ่ ประเมินความเสีย่ งโรคหลอดเลือดสมองโดยละเอียด
และหรือวินิจฉัยเพื่อปองกันและรักษาอยางเรงดวน ติดตามผลการวินิจฉัยเพื่อนํามาวางแผนการดูแลผูปวย
ใหความรู คําแนะนําและเสริมทักษะเพื่อลดปจจัยเสี่ยงและใหการบริการเฉพาะดานตามแผนที่วางไว และ
ติดตามและเฝาระวังอยางใกลชิด

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

13

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคในกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

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

เอกสารอางอิง
1. พัชราภรณ สมหาญวงค, วารินทร บินโฮเซ็น และนํ้าออย ภักดีวงศ. สถานการณของการจัดการดูแล
ผูเปนโรคหลอดเลือดสมองที่มารับการรักษา ที่แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอร
เนชั่นแนล. วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2555; 30(2) :101-110.
2. Sukkhumanpitak J, Nantsupawat W, Hornboonherm P. Development of a Care Model for Male
Stroke Patients in Secondary Hospital Using A Participatory Action Research. Journal of Nurses’
Association of Thailand, North-Eastern Division 2012; 30(1): 32-38.
3. Imsuk K. Effects of a Multidisciplinary Developmental Care Model in Patients with Stroke at
Chao Phya Abhaibhubejhr. Journal of Nurses’ Association of Thailand, North-Eastern Division
2011; 29(3): 15-24.
4. สถาบันประสาทวิทยา กระทรวงสาธารณสุข. รายงานการศึกษาเพือ่ พัฒนาระบบทางการแพทยระดับตติยภูมิ
และสูงกวาดานโรคหลอดเลือดสมอง. กรุงเทพฯ : สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการสงเคราะห
ทหารผานศึก, 2552.
5. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข. ขอมูลสถิตสาธารณสุขป 2548-2556. (ออนไลน).
2556. (เขาถึงเมือ่ 10 ตุลาคม 2559) เขาถึงไดจาก http: //bpo.ops.moph.go.th/ Healthinformation
/illin42-48 hton.
6. Becker and Mainman. L.A. The Health Belief Model: Origin and Correlation in Psychological Theory.
Health Education Monographs 1974; 2: 300 -385.
7. Becker, M.H. Theoretical Model of Adherence and Strategies. In Shumaker S.A., E.B.Schron,
& J.K. Ockene (Eds), The Handbook of Health Behaviors Change. New York : Springer
Publishing.1990.
8. สุทัสสา ทิจะยัง. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันโรคในผูปวยกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง.
วิทยานิพนธ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, มหาวิทยาลัยคริสเตียน.
2557.
9. กนกกาญจน สวัสดิภาพ. ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของผูมีไขมัน
ในเลือดผิดปกติในจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี. 2554.
10. กษมา เชียงทอง. ความสัมพันธระหวางแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ การรับรูอาการเตือนและพฤติกรรม
การจัดการโรคหลอดเลือดสมองในกลุมเสี่ยงหลอดเลือดสมอง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม.
วิทยานิพนธ สาธารณสุข ศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 2554.
11. Goodman, T.G. Perception and Knowledge of Stroke Risk as Predictors for Risk of Stroke (Doctor
of Philosophy Public Health, Walden University.) (Online) 2012. (cited 2017 April 10).
Avaliable from: http://searchproquest. Com/ip.
12. จินดาพร ศิลาทอง. ปจจัยทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคความดันโลหิตสูงของผูใหญในชุมชน อําเภอ
บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี. วิทยานิพนธ ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน, มหาวิทยาลัย คริสเตียน. 2553.

14

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

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคในกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

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

13. ชญานนันท ใจดี. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ
ของผูดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก. Rama Nurse J 2553; 18 (3):389-401.
14. นํ้ า เพชร มาตาชนก. ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การจั ด การของครอบครั ว ที่ มี ผู ป ว ยโรคหอบหื ด วั ย ผู ใหญ
โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ.วิทยานิพนธ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
บูรพา. 2550.
15. Cobb, S. Social Support as a Moderate of Life Stress. Psychosomatic Medicine. 1979 ; 38.
16. สุพร หุตาการ. พฤติกรรมการดูแลตนเองในการป องกันโรคหลอดเลือดสมองของผูตองขังทัณฑสถาน
ในโรงพยาบาลราชทัณฑ. วิทยานิพนธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2549.
17. พัชรินทร ทวมผิวทอง. พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพในการปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองของผูปวย
ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลทหารผานศึก. วิทยานิพนธ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร. 2549.
18. ทัชชภร หมื่นนิพัฒ. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันโรคหืดในผูปวยโรคหืดที่มารับบริการ
ในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, มหาวิทยาลัยคริสเตียน. 2555.

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

15

การประเมินสมรรถนะของระบบเฝาระวังโรคมือ เทา ปาก
และโรคติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส จังหวัดสุรินทร พ.ศ. 2559
Surveillance Evaluation of Hand Foot Mouth
and Enterovirus Infection Diseases, Surin Province, 2016
ลักขณา สีนวลแล, สุทธิลักษณ หนูรอด, กัญญรัตน สระแกว
lakkana Leenuanlae, Suttilak Nurod and Kanyarat Sakaew
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchsima
*Corresponding author E-mail:Lak.pui@gmail.com
(Received: September 14, 2017 ; Accepted : March 16, 2017)

บทคัดยอ
โรคมือเทาปาก และโรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร เปนโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาในประเทศไทย
ตั้งแต พ.ศ. 2544 แตละปประเทศไทยพบผูปวยเปนจํานวนมาก และพบผูปวยที่มีอาการรุนแรงจนถึงขั้น
เสียชีวิตในจังหวัดสุรินทรอัตราปวยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรประเมินระบบเฝาระวังโรคมือ เทา ปาก และโรคติดเชื้อไวรัส
เอนเทอโร จังหวัดสุรินทร พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ของระบบเฝาระวังศึกษาขั้นตอนการรายงาน และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบเฝาระวัง วิธีการศึกษา
เปนการศึกษาแบบภาคตัดขวางทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในโรงพยาบาลศูนยสุรินทร โรงพยาบาลปราสาท
โรงพยาบาลกาบเชิง โรงพยาบาลทาตูม และโรงพยาบาลสังขะ ประชากรทีท่ าํ การศึกษาคือผูป ว ยทีม่ ารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทรที่มีอายุไมเกิน 15 ป ตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 กลุมตัวอยาง
คือผูปวยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ศึกษา 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 และสัมภาษณผูเกี่ยวของ 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
ก็เปนปจจัยเอื้อใหผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานไดงายขึ้น มีการนําขอมูลมาใชในการแจงเตือนและติดตาม
สถานการณ เพื่อใหระบบเฝาระวังมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผังการไหลเวียนขอมูลของจังหวัดควรปรับปรุง
ใหเปนปจจุบนั เพือ่ ใหเจาหนาทีใ่ หมเขาใจขัน้ ตอนการทํางาน ควรมีการสงตัวอยางตรวจเพือ่ แยกเชือ้ ทีเ่ ปนสาเหตุ
ในโรงพยาบาลที่ติดชายแดนยังมีปญหาการแจงรายงานผูปวยตางดาวใหกับฝงเพื่อนบานทราบ ซึ่งจําเปนตองมี
ชองทางที่ชัดเจนเพื่อเปนประโยชนในการปองกันควบคุมโรคไมใหแพรระบาดมายังฝงไทยได
คําสําคัญ: โรคมือ เทา ปาก,โรคติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส, คาพยากรณบวก, ความไว
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Abstract
Hand-foot-and-mouth disease(HFMD) and disease from enterovirus Infection have been
classied as notiable 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 Office 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
โรคมือเทาปากและโรคติดเชือ้ ไวรัสเอนเทอโร เปนโรคติดตอทีต่ อ งรายงานในระบบเฝาระวังโรค (รายงาน
506) ของสํานักระบาดวิทยา โดยถูกจัดใหเปนโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาในประเทศไทยตั้งแต
พ.ศ. 2544 และมีการปรับปรุงใหมีการรายงานโรคแผลในคอหอย (Herpangina) เขาสูระบบเฝาระวังเพิ่มเติม
จากเดิมที่มีเพียงโรคมือ เทา ปาก เพียงรหัสเดียวโดยเริ่มในป พ.ศ. 2555 ในแตละปประเทศไทยพบผูปวย
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เปนจํานวนมาก รวมถึงพบผูปวยที่มีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตและที่ผานมาก็มีการระบาดเปนระยะๆ
ในจังหวัดสุรินทร ตั้งแตป พ.ศ. 2555 - 2559 โรคมือ เทา ปาก เปนโรคที่อยูใน 10 อันดับโรคสําคัญ ในป
พ.ศ. 2559 มีผูปวย 1164 ราย อัตราปวยเทากับ 83.54 ตอประชากรแสนคน(1) ตํ่าที่สุดในเขตสุขภาพที่ 9
แมวา อัตราปวยจะนอยทีส่ ดุ ในเขตแตเมือ่ ดูแนวโนมการเกิดโรค พบวามีแนวโนมการเกิดโรคเพิม่ ขึน้ นอกจากนัน้
จังหวัดสุรินทรเปนจังหวัดที่มีจํานวนประชากรอายุไมเกิน 15 ปเปนอันดับ 3 ของเขต แตอัตราปวยกลับนอย
กวาจังหวัดชัยภูมิที่มีจํานวนประชากรกลุมอายุไมเกิน 15 ป จํานวนนอยที่สุด เพื่อใหทราบสมรรถนะที่แทจริง
ของระบบเฝาระวังจึงไดทาํ การประเมินระบบเฝาระวังในจังหวัดสุรนิ ทร โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาคุณลักษณะ
เชิงปริมาณในประเด็นความไว (Sensitivity) คาพยากรณบวก (Predictive value positive) ความทันเวลา
(Timeliness) ความเปนตัวแทน (Representativeness) และคุณภาพของขอมูล (Data quality) เพื่อศึกษา
คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง คุ ณ ภาพในประเด็ นการนํ า ไปใช ป ระโยชน (Usefulness) การยอมรั บ ของผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง
(Acceptability) ความยากงาย (Simplicity) ความยืดหยุน (Flexibility) และความมัน่ คงของระบบ (Stability)
ศึกษาขั้นตอนการรายงานโรค และเพื่อใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบเฝาระวังโรคมือ เทา ปาก และ
โรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโรของจังหวัดสุรินทรโดยมีนิยามที่ใชในการเฝาระวังทางระบาดวิทยาดังนี้(2)
1. ผูปวยสงสัยโรคมือ เทา ปาก หรือ โรคแผลในคอหอย (Herpangina) หมายถึง ผูที่มีอาการไข
มีแผลเปอยหลายแผลในปากและมีอาการเจ็บรวมกับมีตุมนํ้าพองขนาดเล็กที่ฝามือ นิ้วมือ ฝาเทา และบางครั้ง
อาจมีปรากฏที่กน
2. ผูป ว ยโรคติดเชือ้ ไวรัสเอนเทอโรทีม่ อี าการรุนแรง(3) หมายถึง 1) ผูป ว ยมีไขรว มกับอาการหอบเหนือ่ ย
เฉียบพลัน และมีอาการหรืออาการแสดงทีบ่ ง ชีก้ ารติดเชือ้ ในระบบประสาทสวนกลางอยางใดอยางหนึง่ ดังตอไปนี้
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 องศาเซลเซียสและมีอาการแสดงอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ อาเจียน
หรือทองเสีย หรือซึม หรือหอบเหนื่อย หรืออาการทางระบบประสาทสวนกลาง (ตามขอ 1)

วิธีการศึกษา (Methods)
เป นการศึ ก ษาภาคตั ด ขวางทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ ทํ า การศึ ก ษาในโรงพยาบาลศู น ย คื อ
โรงพยาบาลสุรินทร โรงพยาบาลทั่วไปคือโรงพยาบาลปราสาท และโรงพยาบาลชุมชนอีก 3 แหงจาก 15 แหง
เลือกโดยวิธีการสุมอยางงาย คือ โรงพยาบาลกาบเชิง โรงพยาบาลทาตูม และโรงพยาบาลสังขะ ระยะเวลา
ที่ทําการศึกษาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 โดยประชากรที่ทําการศึกษาคือผูปวยที่มารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทรที่มีอายุไมเกิน 15 ปตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559
กลุมตัวอยางในการศึกษาคือผูปวยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุรินทร 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 ความทันเวลา (Timeliness) หมายถึง การรายงานผูป ว ยเขาสูร ะบบเฝาระวังภายใน 3 วัน นับตัง้ แต
วันทีว่ นิ จิ ฉัยจนถึงวันทีร่ ายงานเขาระบบเฝาระวังรายงาน 506(4) และมีการรายงานผูป ว ยลงพืน้ ทีเ่ พือ่ การควบคุม
โรคไดภายใน 24 ชั่วโมง
1.4 คุณภาพของขอมูล หมายถึง ความครบถวนและถูกตองของการบันทึกตัวแปรตางๆ เขาสูรายงาน
506 ในตัวแปร ไดแก รหัสการวินิจฉัย (ICD10) อายุ เชื้อชาติ วันเริ่มปวย วันที่วินิจฉัย และผลการรักษา
โดยเทียบกับเวชระเบียน(4)
ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง ปริ ม าณโดยทบทวนข อ มู ล จากเวชระเบี ย นผู ป ว ยทั้ ง ผู ป ว ยนอกและผู ป ว ยใน
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, unspecied, A87.0 Enteroviral meningitis, B33.22 Viral Myocariditis, B33.24
Viral cardiomyopathy, B34.1 Coxsackie / Enterovirus / Echovirus infection, I40.0 Acute myocarditis,
unspecied, I41 Myocarditis in diseases classied elsewhere, B09 Unspecied viral infection characterized
by skin and mucous membrane lesions, B 08.8 Other specied viral infections characterized by skin
and mucous membrane lesions
การดึงขอมูลและการทบทวนผูปวยจากเวชระเบียนดําเนินการโดยเจาหนาที่เวรระเบียนของโรงพยาบาล
ขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1. ขอจํานวนผูปวยตามรหัส ICD 10 TM ของแตละโรงพยาบาล จากนั้นคิดสัดสวนเวชระเบียน
ทีจ่ ะตองคนแตละโรงพยาบาลจากจํานวนเวรระเบียนทัง้ หมด เมือ่ ไดจาํ นวนเวชระเบียนทีต่ อ งคนแตละโรงพยาบาล
แลวนํามาคิดสัดสวนของแตละรหัส ICD 10 ในแตละโรงพยาบาลที่จะตองคน
2. ใหแตละโรงพยาบาลดึงรายชื่อผูปวยตามรหัส ICD 10 เรียงตามวันเดือนปเริ่มปวยมาใหกอนและ
ผู ป ระเมิ น สุ ม ผู ป ว ยจากรายชื่ อ แยกแต ล ะรหั ส ICD 10 ตามที่ ได กํ า หนดสั ด ส ว นไว แ ล ว และให เจ า หน า ที่
เวชระเบียนของโรงพยาบาลคนขอมูลผูปวยตามรายชื่อที่สุมไวแลว
3. ทีมผูประเมินเปนผูอานผลการวินิจฉัยจากเวชระเบียน และบันทึกขอมูลผูปวยแตละรายโดยใช
แบบทบทวนเวชระเบียนผูปวยโรคมือ เทา ปากและโรคติดเชื้อเอนเทอโรไวรัสที่ออกแบบไว
4. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่บันทึกในรายงาน 506 กับขอมูลจากเวชระเบียน โดยตรวจสอบ
จากแบบทบทวนเวชระเบี ย นผู ป ว ยโรคมื อ เท า ปากและโรคติ ด เชื้ อ เอนเทอโรไวรั ส ที่ ได จ ากการทบทวน
เวชระเบียนกับขอมูลผูป ว ยทีถ่ กู รายงานเขาสูร ะบบเฝาระวัง 506 จากโปรแกรมคอมพิวเตอรตามตัวแปรทีก่ าํ หนด
โดยทีมผูประเมิน
2. ขนาดตัวอยางของการศึกษาคุณลักษณะเชิงปริมาณ คํานวณหาขนาดตัวอยางโดยใชสตู รของ W.G.cochran
(1953)(7) Z = 1.96, P = 0.47(6), q = 1-p = 0.53, d =คาคลาดเคลื่อนจาก p ที่ยอมรับไดใช = 0.047
ขนาดตัวอยางที่ไดเทากับ 435 ราย
3. การเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล เก็บขอมูลผูปวยโดยใชแบบทบทวนเวชระเบียนผูปวยโรคมือ เทา ปาก
และโรคติดเชือ้ เอนเทอโรไวรัส และบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมสําเร็จรูป สรุปขอมูลรายโรงพยาบาลตามแบบสรุป
ขอมูลการประเมินระบบเฝาระวังโรคมือ เทา ระยะเวลาการเก็บรวบขอมูล ระหวางวันที่ 9 - 13 มกราคม 2559
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรนําเสนอขอมูลเปนคาความถี่ รอยละ คามัธยฐาน อัตราสวน
และสัดสวน
วารสารวิชาการ สคร. 9 ป 2562 : 25(1) DPC 9 J 2019
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4. การศึกษาคุณลักษณะเชิงคุณภาพ พิจารณาจากตัวแปรดังนี้ การนําไปใชประโยชน (Usefulness) การยอมรับ
ของผูที่เกี่ยวของ (Acceptability) ความยากงาย (Simplicity) ความยืดหยุน (Flexibility) และความมั่นคง
ของระบบ (Stability)โดยวิธีการสัมภาษณผูเกี่ยวของในระบบเฝาระวังดังนี้
1. ผูเ กีย่ วของระดับโรงพยาบาล คือ ผูอ าํ นวยการโรงพยาบาล กุมารแพทยหรือแพทยผเู กีย่ วของ พยาบาล
แผนกผูปวยนอกกุมาร/ทั่วไป พยาบาลแผนกผูปวยในกุมาร/ทั่วไป เจาหนาที่รับผิดชอบระบบเฝาระวัง
2. ผูเกี่ยวของในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา คือ แพทยผูเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน
หัวหนางานควบคุมโรค เจาหนาที่ที่รับผิดชอบระบบเฝาระวัง
3. สอบถามขัน้ ตอนการรายงานโรคและความคิดเห็นตอระบบเฝาระวังมือ เทา ปาก และโรคติดเชือ้ ไวรัส
เอนเทอโร ตามแบบสัมภาษณระบบเฝาระวังมือ เทา ปาก และโรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโรมาตรฐาน

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาคุณลักษณะเชิงปริมาณ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 จังหวัดสุรินทรมีเวชระเบียนทั้งหมด 1,802 นํามา
ทบทวนทั้งหมด 1,058 ราย (ตารางที่ 1) และเปนผูปวยที่รายงานในระบบรายงาน 506 จํานวน 496 ราย
เขาตามนิยาม 250 ราย ไมเขานิยาม 246 ราย
ตารางที่ 1 จํานวนเวชระเบียนที่นํามาทบทวนในการประเมินสมรรถนะระบบเฝาระวังโรคมือ เทา ปาก และ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส เอนเทอโร จํ า แนกตามโรงพยาบาลที่ ดํ า เนิ นการ ในเขตพื้ นที่ จั ง หวั ด สุ ริ นทร
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
และโรงพยาบาลท า ตู ม สู ง กว า ร อ ยละ 50 ในขณะที่ โรงพยาบาลอื่ น ๆ ตํ่ า กว า ร อ ยละ 50 (ตารางที่ 2)
เมื่อแยกรหัสโรคพบวาโรคมือ เทา ปาก สวนใหญมีคาพยากรณบวกมากกวา Herpangina ยกเวนโรงพยาบาล
สังขะ (ตารางที่ 3) เมื่อแยกประเภทผูปวย พบวาคาพยากรณบวกในผูปวยในเทากับรอยละ 84.21 ผูปวยนอก
เทากับรอยละ 62.57 (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 2 คาพยากรณบวก (Predictive Value Positive,PVP) และความไว (Sensitivity) ผูปวยโรคมือ เทา
ปาก และโรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร ในโรงพยาบาลที่ทําการศึกษาในจังหวัดสุรินทร ป พ.ศ. 2559
จํานวนผูปวย จํานวนผูปวย
จํานวนผูปวยที่เขา Predictive Value
โรงพยาบาล
Sensitivity
ที่รายงาน 506 ที่เขานิยาม นิยามและรายงาน 506
Positive
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 โรงพยาบาลทั้งหมดมีความไวสูงกวารอยละ 50
เมื่อแยกรหัสพบวาโรคมือ เทา ปาก มีความไวมากกวารอยละ 50 และHerpangina มีความไวสูงกวารอยละ 50
มีเพียงโรงพยาบาลสุรินทร และโรงพยาบาลกาบเชิงเทานั้นที่มีความไวตํ่ากวารอยละ 50 (ตารางที่ 2 - 3)
ความไวของการรายงานในผูปวยในเทากับรอยละ 48.48 และผูปวยนอกเทากับรอยละ 49.06 (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 3 คาพยากรณบวก (Predictive Value Positive, PVP) และความไว (Sensitivity) แยกโรคผูป ว ยโรคมือ
เทา ปาก และโรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร ในโรงพยาบาลที่ทําการศึกษาจังหวัดสุรินทร ป พ.ศ. 2559
HFM
โรงพยาบาล ผูปวยที่ ผูปวยที่ 506 เขา
รายงาน 506 เขานิยาม นิยาม
สุรินทร
107
127
78
ปราสาท
130
58
52
กาบเชิง
36
35
24
ทาตูม
51
41
31
สังขะ
42
12
9
รวม
366
273 194

PVP

Sensitivity

72.90
40.00
66.67
60.78
21.43
53.01

61.42
89.66
68.57
75.61
75.00
71.06

Herpangina
ผูปวยที่ ผูปวยที่ 506 เขา
PVP Sensitivity
รายงาน 506 เขานิยาม นิยาม
14
29
8
57.14 27.59
45
17
13
28.89 76.47
21
26
10
47.62 38.46
18
16
10
55.56 62.50
32
21
15
46.88 71.43
130
109
56 43.08 51.38

ตารางที่ 4 รอยละคาพยากรณบวก (Predictive Value Positive, PVP) และความไว (Sensitivity) แยกประเภท
ผูป ว ยโรคมือ เทา ปาก และโรคติดเชือ้ ไวรัสเอนเทอโร ในโรงพยาบาลศึกษาจังหวัดสุรนิ ทร ป พ.ศ. 2559
ผูปวยนอก
ผูปวยใน
โรงพยาบาล
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 โรงพยาบาลที่ทําการศึกษา
ในฐานขอมูล 506 มีทั้งหมด 496 ราย รายงานทันเวลาภายใน 3 วัน 461 ราย อยูที่รอยละ 92.94 โรงพยาบาล
สวนใหญมีความทันเวลามากกวารอยละ 90 ความทันเวลาในการแจงรายงานผูปวยลงพื้นที่เพื่อควบคุมโรค
ภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งหมด 381 ราย คิดเปนรอยละ 76.81 สวนใหญแจงรายงานผูปวยภายใน 24 ชั่วโมง
มากกวารอยละ 80 ยกเวนโรงพยาบาลสุรินทรที่มีการรายงานอยูที่รอยละ 36.36
ความถูกตองของการบันทึกขอมูลเฝาระวัง
จากขอมูลผูปวยในระบบเฝาระวัง 506 เปรียบเทียบขอมูลผูปวยจากเวชระเบียน พบวาผูปวยที่เขา
ตามนิยามและมีรายงานในระบบเฝาระวัง 506 เทากับ 250 ราย เมื่อแยกแตละตัวแปรพบวาความถูกตอง
ในการบันทึกขอมูลของตัวแปรเพศเทากับรอยละ 99.60 ตัวแปรอายุรอยละ 99.80 ตัวแปรประเภทของผูปวย
รอยละ 97.98 ตัวแปรเชื้อชาติรอยละ 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)
400

เวชระเบียน
R 506

จํานวน

300
200
100
0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เดือน

รูปที่ 1 จํานวนผูปวยโรคมือเทาปากจากรายงาน 506 เปรียบเทียบกับเวชระเบียน จําแนกรายเดือนที่เริ่มปวย
ในโรงพยาบาลที่ทําการศึกษาในจังหวัดสุรินทรป พ.ศ. 2559

ผลการศึกษาคุณลักษณะเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณตวั แทนกลุม เปาหมายจํานวน 33 คน พบวาระบบการรายงานโรคคือระบบรายงาน 506
เมื่อผูปวยไดรับการวินิจฉัยโรคจากแพทย ขอมูลการรักษาจะถูกบันทึกเขาสูระบบคอมพิวเตอรของโรงพยาบาล
หลังจากนั้นเจาหนาที่ระบาดวิทยาจะทําการดึงขอมูลจากระบบและบันทึกขอมูลลงในระบบรายงาน 506
และสงขอมูลใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสัปดาหละ 1 ครั้ง และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะสงขอมูล
ตอไปยังสํานักระบาดวิทยาและสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (รูปที่ 2)
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รูปที่ 2 โครงสรางการเฝาระวังโรคมือ เทา ปาก ของโรงพยาบาลที่ทําการศึกษาในจังหวัดสุรินทร
ผูเกี่ยวของสวนใหญใหการยอมรับระบบเฝาระวังมีความเห็นวาเปนโรคที่จําเปนตองเฝาระวังเนื่องจาก
สามารถระบาดเร็ว ติดตองาย และเกิดขึ้นกับเด็ก ระบบเฝาระวังมีความงาย การสงรายงานไมยุงยาก รายงานได
ภายใน 24 ชม. ดานความยืดหยุนสวนใหญมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานแทนได เมื่อมีการปรับเปลี่ยนรหัส
ICD 10 หรือโปรแกรม R506 สามารถปรับเปลี่ยนตามได ดานความมั่นคงของระบบเฝาระวัง สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทรมีแนวทางการไหลเวียนขอมูล 506 ในการเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยา บุคลากร
งานระบาดไดรับการอบรมการใชโปรแกรมการเฝาระวัง มีเจาหนาที่จากจังหวัดเปนพี่เลี้ยงประโยชนของระบบ
เฝาระวัง (Usefulness) ผูบริหารมีการนําขอมูลเขาประชุมประจําเดือน ใหสัมภาษณกับสื่อวิทยุแพทย พยาบาล
ใชขอมูลเพื่อใหวินิจฉัยไดเร็ว และใชในการดูแลผูปวย เจาหนาที่ SRRT ใชขอมูลในการวางแผนปองกัน
ควบคุมโรค และเผยแพรขอมูลสถานการณใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
จากการสัมภาษณผูเกี่ยวของระบบเฝาระวังพบวา ผังการไหลเวียนและการจัดทําขอมูล/การรายงาน
ไมเปนปจจุบัน ยังคงใชผังที่ระบุการรายงานโรคโดยใชผานแมเหล็กหรือโมเด็ม ซึ่งปจจุบันการสงขอมูลจัดสง
ผานทาง E-mail ในบางโรงพยาบาลพบปญหาหนวยงานของโรงพยาบาลไมรายงานโรคตามระบบทีไ่ ดตกลงกันไว
ทําใหเกิดความลาชาในการรายงานเขาสูระบบเฝาระวัง ทุกโรงพยาบาลแทบจะไมมีการสงตรวจแยกเชื้อไวรัส
เลยวาโรคมือ เทา ปาก ที่พบนั้นมีเชื้อสาเหตุเปนเชื้อตัวใดในโรงพยาบาลที่ติดชายแดนยังมีปญหาในเรื่อง
การแจงรายงานผูปวยที่เปนตางดาวยังไมมีชองทางแจงสงตอผูปวยใหกับฝงเพื่อนบานทราบเพื่อการควบคุม
โรคตอไป โรงพยาบาลสุรนิ ทรในปทผี่ า นมามีการดึงขอมูลเขาสูร ะบบเฝาระวังและรายงานสัปดาหละ 1 ครัง้ เทานัน้
เนื่องจากปริมาณงานที่มากและมีผูรับผิดชอบเพียงคนเดียวทําใหการรายงานไมทันเวลา

อภิปรายผล
คาพยากรณบวก (Predictive Value Positive,PVP) และความครบถวนของการรายงาน (Sensitivity)
ความไว (Sensitivity) ของระบบเฝาระวังโรคมือ เทา ปากและโรคติดเชือ้ ไวรัสเอนเทอโร ในโรงพยาบาล
ที่ทําการศึกษาในจังหวัดสุรินทรอยูในระดับที่พอใชไดเทากับรอยละ 61.43 สูงกวาจังหวัดนครราชสีมาที่ศึกษา
ในป พ.ศ. 2555 เทากับรอยละ 42.14(6) เมื่อแยกตามรหัสโรคพบวาความไว Herpangina และความไว
ในผูปวยในตํ่าซึ่งบงบอกวาการรายงานโรคมือ เทา ปาก และโรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโรยังมีการรายงานตํ่ากวา
ความเปนจริงคอนขางมากและอาจสงผลตอการตรวจจับการระบาดของโรคใหมปี ระสิทธิภาพลดลงแตกย็ งั ถือวา
อยูในระดับที่นาพอใจและคาพยากรณผลบวก (Predictive Value Positive,PVP) พบวาอยูที่รอยละ 50.40
ซึ่งอยูในระดับพอใชไดไปในทิศทางเดียวกันกับคาความไวของการรายงาน แตยังมีโรงพยาบาลที่มีคา PVP
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ตํ่ากวารอยละ 50 ซึ่งแสดงวาสัดสวนของผูปวยในระบบเฝาระวังเขาไดตามนิยามผูปวยตํ่า เนื่องจากในการ
รายงานโรคเขาสูร ะบบเฝาระวังนัน้ ผูร บั ผิดชอบระบบเฝาระวังจะรายงานโรคตามแพทยวนิ จิ ฉัย ไมไดรายงานโรค
ตามนิยามของสํานักระบาดวิทยา ซึง่ บางครัง้ พบวาอาการนัน้ ไมเขากันกับนิยามของโรคมือ เทา ปาก ซึง่ สาเหตุหนึง่
ที่พบคือการบันทึกอาการไมละเอียด
ความเปนตัวแทนความทันเวลาและความถูกตองของการรายงาน
ขอมูลในระบบเฝาระวังและขอมูลจากเวชระเบียนเปนไปในทิศทางเดียวกันซึ่งแสดงวาขอมูลของผูปวย
ที่ถูกรายงานเขาสูระบบเฝาระวังสามารถเปนตัวแทนของขอมูลผูปวยโดยภาพรวมของจังหวัดได ในขณะที่
ความถูกตองของขอมูลพบวาแตละตัวแปรมีความถูกตองมากกวารอยละ 90 ยกเวนในตัวแปรวันเริ่มปวยที่มี
ความถูกตองของการรายงานเพียงรอยละ 48.19 อาจเกิดจากการบันทึกประวัติผูปวยในเวชระเบียนนั้น
วันเริ่มปวยไมไดถูกบันทึกเปนวันที่ที่ชัดเจนแตจะระบุวาเริ่มปวยกอนมาโรงพยาบาลเปนเวลากี่วันทําใหในการ
นับยอนกลับไปอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได คุณภาพขอมูลดี สามรถสงขอมูลไดทันเวลาภายใน 3 วัน มากกวา
รอยละ 90 ซึง่ แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการทํางานทีด่ ี แตกย็ งั พบความผิดปกติของขอมูลผูป ว ยในเฝาระวัง
ซึง่ พบวาวันทีร่ ายงานในระบบเฝาระวังกับวันทีพ่ บผูป ว ยในเวชระเบียนนัน้ เปนคนละชวงเวลากันซึง่ แตกตางกันมาก
(มากกวา 100 วัน) อาจเปนไปไดวาผูปวยรายนั้นถูกวินิจฉัยดวยโรคมือ เทา ปาก มากกวา 1 ครั้งใน 1 ป
และเปนคนละเหตุการณกันการแจงรายงานโรคใหพื้นที่ทราบยังลาชาอยูโดยเฉพาะในโรงพยาบาลสุรินทร
ที่มีการแจงรายงานภายใน 24 ชั่วโมงตํ่าเพียงรอยละ 36.36 ซึ่งแสดงวามีผูปวยสวนใหญไมถูกรายงานใหพื้นที่
ทราบและเป น ไปได ว า ในรายดั ง กล า วอาจไม ได รั บ การควบคุ ม โรค ซึ่ ง อาจทํ า ให ก ารระบาดของโรคมี ก าร
แพรกระจายไปในวงกวางได
คุณลักษณะเชิงคุณภาพของระบบเฝาระวัง
จากการสั ม ภาษณ ตั ว แทนของจั ง หวั ด และโรงพยาบาล พบว า ระบบเฝ า ระวั ง โรคในโรงพยาบาล
ที่ทําการศึกษาในจังหวัดสุรินทรมีขั้นตอนการกระบวนการจัดเก็บขอมูล เรียบเรียงขอมูล การวิเคราะหขอมูล
การแปลผลขอมูล การใชประโยชนจากขอมูล อยางเปนระบบ ผูบ ริหารเองใหการยอมรับวาเปนโรคทีม่ คี วามสําคัญ
และมีการนําขอมูลจากระบบเฝาระวังที่ไดรับจากผูรับผิดชอบงานระบาดวิทยาไปใชประโยชนในการวางแผน
การดําเนินงานและการควบคุมโรค ในสวนผูปฏิบัติงานซึ่งเปนกลุมที่ขับเคลื่อนระบบเฝาระวังก็ใหการยอมรับ
และเห็นความสําคัญของระบบเฝาระวังโรค ทําใหระบบเฝาระวังของจังหวัดสุรินทรถูกขับเคลื่อนไดอยางเปน
ระบบ นอกจากนั้นโปรแกรมที่ใชในการรายงานที่งายก็เปนปจจัยอีกอยางหนึ่งทําใหผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติงาน
ไดงา ยขึน้ อยางไรก็ตามการทีโ่ รงพยาบาลสุรนิ ทรมคี วามไวของการรายงานตํา่ จากการสัมภาษณบคุ คลากรพบวา
โรงพยาบาลสุรินทรมีบุคลากรที่ทํางานระบาดวิทยาเพียงคนเดียวแตปริมาณผูปวยของโรงพยาบาลสุรินทรมีมาก
ผังการไหลเวียนขอมูลของระดับจังหวัดก็เปนสวนหนึ่งในการทํางานโดยเฉพาะเจาหนาที่ที่มารับงานใหม เพื่อใช
เปนแนวทางในการทํางานจึงควรปรับปรุงใหเปนปจจุบัน ในบางโรงพยาบาลพบวาหนวยงานของโรงพยาบาล
ไมไดรายงานโรคตามทีไ่ ดตกลงกันไวทาํ ใหเกิดความลาชาในการรายงานโรคเขาสูร ะบบเฝาระวัง รวมถึงการปองกัน
ควบคุมโรคทีท่ นั ทวงที ในการเฝาระวังโรคการเฝาระวังเชือ้ ก็เปนสิง่ สําคัญแตในจังหวัดสุรนิ ทร พบวาทุกโรงพยาบาล
ที่ศึกษาไมมีการสงตรวจแยกเชื้อเลยดังนั้นเพื่อใหระบบเฝาระวังมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงจําเปนตองสงตรวจ
แยกเชื้อดวย ในโรงพยาบาลที่ติดชายแดนที่มีผูปวยเพื่อนบานเขามารับการรักษายังมีปญหาการแจงรายงาน
ผูปวยใหกับฝงเพื่อนบานทราบซึ่งจําเปนตองมีชองทางที่ชัดเจน เพื่อเปนประโยชนในการปองกันควบคุมโรค
ไมใหแพรระบาดมายังฝงไทยได
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ขอจํากัดในการศึกษา ในการสัมภาษณบุคลากรของโรงพยาบาลบางทานไมอยู ทําใหขอมูลที่ไดไมครบถวน
ในการทบทวนเวชระเบียน มีระยะเวลาในการเก็บขอมูลนอยในขณะที่แตละโรงพยาบาลมีปริมาณเวชระเบียน
ที่ตองทบทวนคอนขางมาก
สรุปผลการศึกษา โดยภาพรวมของระบบเฝาระวังโรคมือ เทา ปาก และโรคติดเชือ้ ไวรัสเอนเทอโรในโรงพยาบาล
ที่ทําการศึกษาในจังหวัดสุรินทร พบวาคาพยากรณผลบวกและความไวของการรายงานอยูในระดับพอใชได
ความทันเวลาในการรายงานอยูในเกณฑดี ความทันเวลาในการแจงรายงานผูปวยลงสูพื้นที่เพื่อการควบคุมโรค
อยูในเกณฑที่ดี ยกเวนโรงพยาบาลสุรินทรที่ยังตํ่าอยู ความเปนตัวแทนของขอมูลในระบบเฝาระวังสามารถ
เปนตัวแทนของผูปวยในจังหวัดสุรินทรได ความถูกตองของตัวแปรสวนใหญถูกตองอยูในเกณฑดีถึงดีมาก
มีก็เพียงแตตัวแปร วันเริ่มปวยมีความถูกตองนอย นอกจากนั้นผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีตอระบบ
เฝาระวังโรคมือ เทา ปาก ระบบรายงานและโปรแกรมที่งายก็เปนปจจัยเอื้อใหผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติงาน
ได ง า ยขึ้ น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพระบบเฝ า ระวั ง ที่ ดี ค วรมี ก ารนํ า ข อ มู ล การเฝ า ระวั ง ไปใช ป ระโยชน ซึ่ ง พบว า
ในจังหวัดสุรินทรไดมีการนําขอมูลจากระบบเฝาระวังมาใชในการแจงเตือนเครือขาย รวมถึงติดตามสถานการณ
และใช ว างแผนในการควบคุ ม โรคโดยผู ป ฏิ บั ติ ง านและผู บ ริ ห ารด ว ยและเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง ระบบเฝ า ระวั ง
ใหมีสมรรถนะที่ดีขึ้นจะตองมีการปรับปรุงระบบเฝาระวังตามปญหาที่พบทั้งในเรื่องผังการไหลเวียนและ
การจัดทําขอมูล/การรายงานใหเปนปจจุบนั เพือ่ สนับสนุนการทํางานของอําเภอโดยเฉพาะเจาหนาทีท่ รี่ บั งานใหม
ในโรงพยาบาลที่พบปญหาไมไดรายงานโรคตามระบบที่ไดตกลงกันไวทําใหเกิดความลาชาในการรายงานโรค
ตองใหรายงานตามขอตกลง และเพื่อใหเกิดการเฝาระวังเชื้อที่เปนสาเหตุของโรคมือ เทา ปาก ตองมีการ
สงตัวอยางตรวจเพื่อแยกเชื้อไวรัสที่เปนสาเหตุ นอกจากนั้นการแจงรายงานผูปวยในโรงพยาบาลชายแดน
กับฝงประเทศกัมพูชายังไมมีชอทางการแจงขาวที่ชัดเจนซึ่งในกรณีนี้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร
ไดแกปญ
 หาโดยการดึงผูร บั ผิดชอบงานเขาอยูใ นกลุม ไลนเครือขายชายแดนเพือ่ ใชเปนชองทางในการแจงรายงาน
ผูปวย

ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบเฝาระวัง
1. ผังการไหลเวียนและการจัดทําขอมูล/การรายงาน ของจังหวัดควรปรับปรุงใหเปนปจจุบัน
2. โรงพยาบาลบางแห ง หน ว ยงานของโรงพยาบาลไม ได ร ายงานโรคตามระบบที่ ได ต กลงกั น ไว
ควรจะมีการประชุมทบทวนแนวทางการไหลเวียนขอมูล หรือมีแนวที่ชัดเจนเปนเอกสารใหกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
3. ทุกโรงพยาบาลไมมกี ารสงตรวจแยกเชือ้ ไวรัสโรคมือ เทา ปาก ควรจะมีการกําหนดสัดสวนการสงตรวจ
เปนประจําเพื่อหา conrmed case และ probable case และเพื่อเปนการเฝาระวังชนิดของเชื้อในพื้นที่ดวย
4. ในโรงพยาบาลทีต่ ดิ ชายแดนซึง่ มีผปู ว ยจากฝง เพือ่ นบานเขามารับการรักษา พบปญหาการแจงรายงาน
ผูปวยที่เปนตางดาวยังไมมีชองทางแจงสงตอผูปวยควรจะมีชองทางการแจงรายงานผูปวยที่ชัดเจน
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บทคัดยอ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการ
มีสวนรวมของชุมชนและตัวแบบบุคคล ทําการศึกษาในชุมชนบานกลาง ตําบลทุงกระตาดพัฒนา อําเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย แบงออกเปน 3 ระยะคือ (1) การศึกษาบริบทชุมชน (2) กระบวนการพัฒนา และ (3) ผลลัพธ
ของกระบวนการพัฒนา ผูใ หขอ มูลมีจาํ นวนทัง้ หมด 52 คน ประกอบดวย ตัวแทนประชาชนเจาหนาทีส่ าธารณสุข
ครู ผูใ หญบา น อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ า น (อสม.) และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองกี่ เก็บรวบรวม
ขอมูลเชิงคุณภาพดวยแบบบันทึกกิจกรรม แบบสังเกตการณมีสวนรวม และการสนทนากลุม ขอมูลเชิงปริมาณ
ดวยแบบสํารวจดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย แบบสอบถามความรู ความตระหนัก และการมีสวนรวมของชุมชน
ในการป อ งกั น และควบคุ ม โรคไข เ ลื อ ดออก ดํ า เนิ นการวิ จั ย ในเดื อ นเมษายนถึ ง เดื อ นกรกฎาคม 2560
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหาแบบสามเสา ขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติพรรณนา
และเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังกระบวนการพัฒนาดวยสถิติ Paired t-test ผลการศึกษาบริบท
ชุมชนยังพบวาประชาชนมีความตระหนักในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกนอยโดยเห็นวากิจกรรม
ปองกันและควบคุมโรคดังกลาวยังคงเปนหนาที่หลักของ อสม. และผูนําชุมชน สําหรับกระบวนการพัฒนา
ดวยการวางแผนแบบมีสวนรวม (Appreciation Inuence Control: AIC) และการบริหารคุณภาพวงจรเดมมิ่ง
(Deming cycle : PDCA)เกิดโครงการที่เปนความตองการของชุมชนประกอบดวย (1) หมูบานและโรงเรียน
สะอาดปลอดลูกนํ้ายุงลาย (2) การใหความรูเรื่องโรคไขเลือดออกในชุมชน และ (3) เพื่อนชวยเพื่อนบาน
ปลอดลู ก นํ้ า ยุ ง ลาย หลั ง ดํ า เนิ นการทํ า ให ค นในชุ ม ชนเกิ ด การมี ส ว นร ว มจากการร ว มคิ ด และมี ก ารปฏิ บั ติ
ในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกเปนอยางดีการนําเสนอตัวแบบบุคคลสามารถสรางแรงจูงใจใหคน
ในชุมชนปองกันและควบคุมโรคไขเลือดได เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยรวมดานความรู
ความตระหนัก และการมีสว นรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกพบวา หลังการพัฒนามีคะแนนเฉลีย่
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งในดานความรู (Mean diff. = 1.96, P<0.001) ความตระหนัก (Mean diff.
=0.75, P<0.001)และการมีสว นรวม(Mean diff. = 5.30, P<0.001)ในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
สวนคาดัชนี HI ของโรคไขเลือดออกในชุมชนมีความชุกสูงสุดในเดือนมิถุนายนของปที่ผานมา (2559) เทากับ
18.2 และลดลงเทากับ 9.1 ในเดือนมิถนุ ายนป 2560 การศึกษาครัง้ นีแ้ สดงใหเห็นแบบอยางของการมีสว นรวม
ของชุมชนและตัวแบบบุคคลที่มีผลตอการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
คําสําคัญ : ตัวแบบบุคคล, การวางแผนแบบมีสวนรวม, การบริหารคุณภาพวงจรเดมมิ่ง
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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
ofcer, 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 signicantly
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
ของประเทศทีต่ อ งสูญเสียคาใชจา ยในการรักษาพยาบาลและการควบคุมปองกันโรค สถานการณโรคไขเลือดออก
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 มีจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกมากที่สุด คิดเปน
อัตราปวย 239.34 ตอแสนประชากร3 และในชวงเดือนมิถุนายน 2558 ถึงเดือนตุลาคม 2558 มีพื้นที่
ที่ไมสามารถควบคุมโรคไขเลือดออกไดภายใน 28 วัน นับจากวันที่พบผูปวยรายแรกรวมถึงผูปวยรายใหม
ในสัปดาหที่ 5 ซึง่ มีความเชือ่ มโยงกับผูป ว ยรายแรก เหลานีส้ ะทอนใหเห็นถึงการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก
ที่จําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางจริงจัง จากการศึกษารูปแบบการแกปญหาโรคไขเลือดออกโดยเชื่อวา
ถาประชาชนเขามามีสวนรวมในการคิดและวางแผนแนวทางแกไข จะทําใหสมาชิกไดตระหนักถึงบทบาท
ของตนเองและชุมชนในการควบคุมชีวิต สภาพแวดลอมและความเปนอยูของตนเองมากยิ่งขึ้น4 และการสราง
เครือขายตามแนวคิดการเรียนรูแ บบมีสว นรวมทีส่ ามารถพัฒนางานดานการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรูรวมกันของคนในชุมชน5 เปนพลังชุมชน
ที่สามารถรวมกันปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนได
ดวยเหตุนี้ เพื่อเปนการกระตุนใหประชาชนมีสวนรวมหาแนวทางแกไข และพัฒนาแนวทางปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออกดวยตนเอง อีกทั้งเพื่อการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน ผูวิจัยจึงทําการศึกษา
เพื่อพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนและตัวแบบบุคคลในพื้นที่ตําบลทุงกระตาดพัฒนา อําเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย โดยใชแนวคิดของเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (AIC) กระตุนใหเกิดพลังการสรางสรรค
และรับผิดชอบตอการพัฒนาชุมชนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาบริ บ ทของชุ ม ชนในการป อ งกั น และควบคุ ม โรคไข เ ลื อ ดออกของบ า นกลาง ตํ า บล
ทุงกระตาดพัฒนา อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย
2. เพือ่ พัฒนากระบวนการมีสว นรวมของชุมชนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของบานกลาง
ตําบลทุงกระตาดพัฒนา อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย
3. เพือ่ ศึกษาผลลัพธของการพัฒนาการมีสว นรวมของชุมชนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
ของบานกลาง ตําบลทุงกระตาดพัฒนา อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory action research) เพื่อ
การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของชุมชนและตัวแบบบุคคลบานกลาง ตําบล
ทุงกระตาดพัฒนา อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมยทําการศึกษา เดือนเมษายน 2560 – กรกฎาคม 2560
1. ประชากรและกลุมเปาหมาย
ประชากร ไดแก ประชาชนและผูนําชุมชนในเขตพื้นที่บานกลาง ตําบลทุงกระตาดพัฒนา อําเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 432 คน ประกอบดวย (1) ประชาชน จํานวน 410 คน (2) ผูใหญบาน จํานวน 1 คน
(3) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 17 คน (4) สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองกี่ที่รับผิดชอบ
พื้นที่บานกลาง 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) สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองกี่ที่รับผิดชอบพื้นที่บานกลาง จํานวน 2 คน
ระยะที่ 2 กระบวนการพัฒนาดําเนินการตั้งแต 26 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2560 และ
ระยะที่ 3 ผลลั พ ธ ก ระบวนการพั ฒ นาดํ า เนิ นการตั้ ง แต 9 มิ ถุ น ายน – 31 กรกฎาคม 2560
กลุมเปาหมาย จํานวน 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
วั ฒ นธรรม การปกครอง ระบบสุ ข ภาพ ข อ มู ล ทางระบาดวิ ท ยาโรคไข เ ลื อ ดออก 5 ป ย อ นหลั ง ความรู
ความตระหนักและการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก รวมถึงดัชนีความชุก
ของลูกนํ้ายุงลาย (HI)
ระยะที่ 2 การพัฒนาการมีสว นรวมของชุมชนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โดยใชเทคนิค
กระบวนการวางแผนแบบมีสว นรวม AIC และกระบวนการพัฒนาคุณภาพตอเนือ่ งตามวงจรของเดมมิง่ (PDCA)
มาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม รวมถึงใชตัวแบบบุคคลตามทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรคของโรเจอรส
ในขั้นตอนการลงมือปฏิบัติการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชนดวย
ระยะที่ 3 ผลลัพธการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสว นรวมของชุมชนและตัวแบบบุคคล
โดยเปรียบเทียบความรู ความตระหนักและการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
รวมถึงดัชนีความชุกของลูกนํ้ายุงลาย (HI) กอนและหลังกระบวนการพัฒนา
3. การพิทักษสิทธิ์ของกลุมผูใหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา เลขที่ใบรับรอง HE-03-2560
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงออกตามระยะการวิจัย 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 เครื่องมือที่ใชในกระบวนการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก ไดแก 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู ความตระหนักและการมีสวนรวมในการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก 2) แนวทางการสนทนากลุม 3) แบบสังเกตการมีสว นรวม และ 4) แบบบันทึกกิจกรรม
ระยะที่ 3 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลผลลัพธของกระบวนการพัฒนา ไดแก 1) แบบสอบถาม
เกีย่ วกับความรู ความตระหนักและการมีสว นรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก และ 2) แบบสํารวจ
ลูกนํ้ายุงลายของกระทรวงสาธารณสุข
เครื่องมือที่สรางไดคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค ( Index of Item
Objective Congruence: IOC) เทากับ 0.61 นําไปทดลองใชกับกลุมที่มีขนาดและลักษณะทางประชากร
ใกลเคียงกับกลุมผูใหขอมูลของการศึกษาครั้งนี้ในเขตตําบลโนนสุวรรณ อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย
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จํานวน 30 คน โดยการวิเคราะหขอมูลดานความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกดวยวิธีการของ (Kuder Richardson
20: KR-20) มีคาความเที่ยงเทากับ 0.71ดานความตระหนักและการมีสวนรวม พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s alpha coefcient) มีคาความเที่ยงเทากับ 0.86 และ 0.79 ตามลําดับ
5. การวิเคราะหขอมูล (1) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยวิธีการสามเสา
(Triangulation) แลวนําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และ (2)การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
จํานวน รอยละ คาเฉลีย่ คาตํา่ สุด คาสูงสุด สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบขอมูลดวยสถิติ Paired – t-test

ผลการศึกษา
ระยะที่ 1 บริบทชุมชน
บานกลาง ตําบลทุงกระตาดพัฒนา อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย มีพื้นที่ทั้งหมด 78 ไร 2 งาน
มี 219 หลั ง คาเรื อ น ประชากร 432 คน เป นชาย 224 คน และหญิ ง 208 คน ประชากรส ว นใหญ
มี ร ายได ห ลั ก จากการประกอบอาชี พ เกษตรกรรม เป น สั ง คมเมื อ งกึ่ ง ชนบท มี ข นบธรรมเนี ย มประเพณี
แบบชาวอีสาน ดานระบบสุขภาพมีทั้งการแพทยพื้นบาน การแพทยภาคประชาชน และการแพทยแผนปจจุบัน
การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก พบวา ประชาชนขาดความตระหนักในการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชนยังคงเปนหนาที่ของ อสม.และผูนําชุมชน
ทีต่ อ งเขาไปดูแลและทําลายแหลงเพาะพันธุย งุ ลายให หากไมเกิดโรคไขเลือดออกกับสมาชิกในครอบครัวประชาชน
ก็จะไมตระหนักถึงความสําคัญในการกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย
ระยะที่ 2 การพัฒนาการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของชุมชนและตัวแบบบุคคล
ใชกระบวนการพัฒนาคุณภาพตอเนื่องตามวงจรของเดมมิ่ง (PDCA) 4 ขั้นตอน
1. ขั้นตอนการวางแผน (plan) ใชเทคนิคกระบวนการ AIC 6 ขั้นตอน สรุปโครงการ/กิจกรรม
จากการวางแผนโดยการมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนที่ จ ะดํ า เนิ นการในงานป อ งกั น และควบคุ ม โรคไข เ ลื อ ดออก
3 โครงการคือ (1) โครงการหมูบานและโรงเรียนสะอาดปลอดลูกนํ้ายุงลาย (2) โครงการใหความรูเรื่อง
โรคไขเลือดออกในชุมชนและ (3) โครงการเพื่อนชวยเพื่อนบานปลอดลูกนํ้ายุงลาย
2. การลงมือปฏิบัติ (Do) ตามโครงการโดยประชาชนรวมมือกันปรับปรุงสภาพแวดลอมทั้งในหมูบาน
และโรงเรียน รวมถึงการทําลายแหลงเพาะพันธุยุง และประชาสัมพันธทางหอกระจายขาวหมูบานใหความรู
และกระตุนใหทุกครัวเรือนปองกันตนเองไมใหเกิดโรคไขเลือดออก รวมถึงสํารวจลูกนํ้ายุงลายแบบไขว โดยให
อสม. จับฉลากไขวเขตรับผิดชอบแลวทําการสํารวจลูกนํ้ายุงลายรวมกับประชาชน
3. การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ทําใหชุมชนและโรงเรียน
มีสภาพแวดลอมสะอาดเรียบรอย ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลครัวเรือนของตนเองมากขึ้น รวมถึง อสม.
ดูแลเขตรับผิดชอบของตนเองจริงจังมากขึ้น ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมสํารวจลูกนํ้ายุงลาย ทําให
รู สึ ก ว า ตนเองเป น เจ า ของโครงการด ว ย ผลที่ ไ ด คื อ ดั ช นี ค วามชุ ก ลู ก นํ้ า ยุ ง ลายลดลงตํ่ า กว า เกณฑ คื อ
เดือนพฤษภาคม คา HI เทากับ 7.81 อีกทั้งประชาชนใหความรวมมือในการทํากิจกรรมรวมกันเปนอยางดี
4. การปฏิบัติตามผลการตรวจสอบ (Act) ปรับเวลาการดําเนินกิจกรรมเพื่อใหเอื้อตอการมีสวนรวม
ของชุมชน และไมสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพของประชาชน
หลั ง จากได ดํ า เนิ นการตามแผนแล ว มี ก ารทํ า ประชาคมเพื่ อ สะท อ นผลการปฏิ บั ติ แ ละปรั บ ปรุ ง
แผนการดําเนินกิจกรรม (Re-Plan) ที่ผานมา โดยมีขอเสนอแนะจากกลุมผูใหขอมูลวา ควรจัดใหมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณจากผูสูญเสียบุคคลในครอบครัวดวยโรคไขเลือดออก ซึ่งตัวแบบบุคคลเปนมารดา
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ของผูเสียชีวิตจากโรคไขเลือดออกในป พ.ศ. 2559 เขตพื้นที่ตําบลดอนอะราง อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย
เพือ่ เปนการสรางแรงจูงใจและแลกเปลีย่ นการดําเนินกิจกรรมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก (Re-Do)
ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากตัวแบบบุคคลดังกลาว ทําใหคนในชุมชนไดรับรูถึงความรุนแรง
ของโรคไขเลือดออก และความสําคัญในการปองกันตนเองไมใหยุงลายกัดและมีความตระหนักในการเฝาระวัง
และปองกันโรคไขเลือดออกโดยการดูแลบานเรือนใหสะอาด ไมใหมแี หลงเพาะพันธุย งุ ลาย ทัง้ นี้ มีการเสนอแนะ
ใหทําปายเตือนติดตามครัวเรือน “โปรดระวังโรคไขเลือดออกอันตรายถึงชีวิต” จากนั้นตรวจสอบผลการปฏิบัติ
(Re-check) ดวยการสํารวจลูกนํ้ายุงลายโดย อสม. รวมกับประชาชน ทําใหประชาชนมีความตระหนักในการ
กําจัดลูกนํ้ายุงลายมากขึ้นสงผลใหดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลายลดลงตํ่ากวาเกณฑ คือเดือนมิถุนายน คา HI
เท า กั บ 9.1 เดื อ นกรกฎาคม ค า HI เท า กั บ 8.8 และปฏิ บั ติ ต ามผลการตรวจสอบอี ก ครั้ ง (Re-Act)
ดวยการสํารวจความครอบคลุมการติดปายเตือนและการสํารวจลูกนํา้ ยุงลายใหครบทุกหลังคาเรือน ผลปรากฏวา
ติดปายเตือน จํานวน 176 หลังคาเรือน คิดเปนรอยละ 80.36 สํารวจลูกนํ้ายุงลาย 198 หลังคาเรือน คิดเปน
รอยละ 90.41 อยางไรก็ตาม สวนทีย่ งั ไมครอบคลุมผูว จิ ยั ไดเสนอแนะใหดาํ เนินการใหครบทุกหลังคาเรือนตอไป
ระยะที่ 3 ผลลัพธของกระบวนการพัฒนาการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
หลังการพัฒนาการมีสว นรวมของชุมชนและตัวแบบบุคคล พบวา กลุม เปาหมายมีความรู ความตระหนัก
และการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกหลังกระบวนการพัฒนาอยูในระดับสูง
รอยละ 96.2, 100 และ 51.9 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยในการปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออกดีกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดย พบวาคะแนนเฉลี่ยดานความรู
(Mean diff. = 1.96,P<0.001) ความตระหนัก (Mean diff. = 0.75, P<0.001) และการมีสวนรวม (Mean
diff. = 5.30, P<0.001)ในการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยดานความรู ความตระหนัก และการมีสวนรวมของชุมชนในการควบคุม
ปองกันโรคไขเลือดออกกอนและหลังกระบวนการพัฒนา (n=52)
กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา Mean
95 %
คะแนนเฉลี่ยรวม
t
p
Diff.
CI
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 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (คา HI) ของพื้นที่ตําบลทุงกระตาดพัฒนา อําเภอหนองกี่
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) ของพื้นที่ตําบลทุงกระตาดพัฒนา อําเภอหนองกี่
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) และกระบวนการพัฒนาคุณภาพตอเนื่องตามวงจรของเดมมิ่ง (PDCA) ทั้งนี้ กิจกรรม
ที่เกิดขึ้นมาจากการมีสวนรวมระดมความคิดของผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน พบวากลุมเปาหมายสวนใหญ
เปนผูสูงอายุและมีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา ซึ่งเปนกลุมที่ใชชีวิตประจําวันสวนใหญอยูกับครัวเรือน
และสวนใหญไดรับขาวสารเรื่องโรคไขเลือดออกจากหอกระจายขาวของหมูบาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
สุดาปนีย เอือ้ งคําประเสริฐ6 ไดศกึ ษาการพัฒนาการมีสว นรวมของชุมชนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
บานโนนเมือง ตําบลโนนเมือง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา พบวาการพัฒนาตามกระบวนการ
วางแผนแบบมีสวนรวม AIC หลังการพัฒนากลุมตัวอยางมีคะแนนการมีสวนรวมในการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออกเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนดัชนีความชุกลูกนํา้ ยุงลายมีแนวโนมลดลง
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
เมื่อประเมินการดําเนินกิจกรรม จากการตอบแบบสอบถาม ชุมชนเห็นวาโรคไขเลือดออกเปนโรค
ที่ทุกครัวเรือตองมีการปองกันอยางตอเนื่อง และการปองกันโรคไขเลือดออกอยางยั่งยืนปฏิบัติไดโดยการกําจัด
ลูกนํา้ ยุงลาย แสดงใหเห็นวา การทีใ่ หชมุ ชนไดรว มทํากิจกรรมทีช่ มุ ชนคิดเองทําใหชมุ ชนรูส กึ เปนเจาของโครงการ
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ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สุวคนธ ผุดผอง8 ไดศึกษาการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการ
มีสวนรวมในชุมชนบานทุงแตหมู 1 ตําบลทุงแตอําเภอเมืองจังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบวา การรณรงค
ใหความรูการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โดยรถประชาสัมพันธและหอกระจายขาว ประชาชนมีความ
ตระหนักและใหความรวมมือในการปองกันและควบคุมโรคมากขึ้น ประชาชนมีแนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัว
ที่เหมาะสม เมื่อไดรับขาวสารเกี่ยวกับอันตรายตอสุขภาพจะเกิดการตอบสนองทางความคิดและมีผลตอการ
ปรับตัวที่เหมาะสม9
อย า งไรก็ ดี หลั ง การปรั บ ปรุ ง แผนได เน นการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ป ระสบการณ จ ากตั ว แบบบุ ค คล
เพื่อสรางแรงจูงใจในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ซึ่งจากการตอบแบบสอบถามแสดงใหเห็นวา
ชุมชนมีความตระหนักและใหความรวมมือในการเฝาระวังและปองกันโรคไขเลือดออกมากขึ้น แสดงใหเห็นวา
ตัวแบบบุคคลเปนสือ่ ทีม่ คี วามสําคัญในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก สามารถสรางการรับรูค วามรุนแรง
ใหกลุมเปาหมายเกิดความกลัวและตระหนักถึงอันตรายของโรคไขเลือดออก ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีแรงจูงใจ
ในการปองกันโรคของโรเจอรที่เชื่อวาการรับรูโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคและการรับรูถึงความรุนแรงของโรค
การกระตุนใหเกิดความกลัวทางออมเพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการปองกันโรคโดยตองใหรับรูโอกาสเสี่ยงและ
ความรุนแรงของการเกิดโรคในระดับที่สูงขึ้นกระบวนการกระตุนตองทําใหบุคคลเกิดความเชื่อในความสามารถ
ของตนเองและผลลั พ ธ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น 9 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต า งของคะแนนเฉลี่ ย รวมความรู เรื่ อ ง
โรคไขเลือดออกกอนและหลังกระบวนการพัฒนา พบวา มีคะแนนเฉลี่ยความรูเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.001) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ไชยรัตน เอกอุน4 ไดศึกษารูปแบบการแกปญหาโรคไขเลือดออก
โดยการมีสวนรวมของประชาชนในเขตตําบลโพนทอง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา พบวา หลังการพัฒนา
กลุมตัวอยางมีความรูที่ถูกตองอยูในระดับสูง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 อาจเปนผลมาจากกิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกทางหอกระจายขาวในหมูบาน และ
การแลกเปลีย่ นเรียนรูโ ดยใชตวั แบบบุคคลทีม่ ปี ระสบการณจากการสูญเสียบุคคลในครอบครัวดวยโรคไขเลือดออก
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยรวมความตระหนักในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
กอนและหลังกระบวนการพัฒนา พบวา หลังการพัฒนามีคะแนนเฉลี่ยความตระหนักเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P<0.001) เห็นไดจาก ชุมชนมีความตระหนักเพิ่มขึ้นในเรื่องโรคไขเลือดออกเปนโรคที่ทุกครัวเรือน
ตองมีการปองกันอยางตอเนื่อง และการปองกันโรคไขเลือดออกอยางยั่งยืนปฏิบัติไดโดยการกําจัดลูกนํ้ายุงลาย
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มาตุภูมิ พอกระโทก10 ไดศึกษาการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการเฝาระวัง
และปองกันโรคไขเลือดออกโดยกระบวนการเสริมพลังอํานาจ ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
พบวา หลังดําเนินการพัฒนากลุม ตัวอยางมีคะแนนความตระหนักในการเฝาระวังและปองกันโรคไขเลือดออกสูง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) อาจเปนผลมาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากตัวแบบบุคคล
เพื่อสรางแรงจูงใจในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก สงผลทําใหชุมชนมีความตระหนักและใหความ
รวมมือในการเฝาระวังและปองกันโรคไขเลือดออก
ดานการมีสว นรวมของชุมชนเมือ่ เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลีย่ การมีสว นรวมในการปองกัน
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
ที่ จ ะทํ า ในโครงการต า งๆ เอง ทํ า ให ชุ ม ชนรู สึ ก เป น เจ า ของโครงการ ส ง ผลให ก ารมี ส ว นร ว มของชุ ม ชน
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ คาดัชนีHI ที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันในป 2559 เห็นไดจากชุมชน
มี ก ารป อ งกั น ไม ให ยุ ง ลายวางไข และการดู แ ลสภาพแวดล อ มบริ เวณบ า นไม ให มี แหล ง เพาะพั นธุ ยุ ง ลาย
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวัฒน เรกระโทก12 ที่ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชน
ในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของประชาชนในเขตพื้นที่สถานีอนามัย ตําบลหวยบง อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พบวา หลังกระบวนการพัฒนาดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลายลดลงจากรอยละ 35.6
เปนรอยละ 8.7 อาจเปนผลมาจาก ประชาชนมีความรูค วามรวมมือและความตระหนักในการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออกเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม จุดเดนของการศึกษาครั้งนี้บงชี้วาการมีสวนรวมของคนในชุมชน
ในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกนั้น จําเปนตองสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตรง
จากตัวแบบบุคลเพื่อสรางการรับรูและเพิ่มแรงจูงใจ ซึ่งสงผลทําใหชุมชนมีความตระหนักและใหความรวมมือ
ในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

ขอเสนอแนะ
1. การพัฒนาการมีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคในชุมชนใหประสบความสําเร็จ
มากยิ่งขึ้น ควรสงเสริมใหชุมชนตระหนักเกี่ยวกับโรคเพิ่มมากขึ้นโดยนําเทคนิคการนําเสนอตัวแบบดังกลาว
ไปประยุกตใชในการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคอื่นที่มีบริบทคลายคลึงกัน
2. การศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษากลวิธีอื่นมาใชรวมกับการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน
เพื่อแกไขปญหาโรคไขเลือดออกหรือปญหาสาธารณสุขอื่นในพื้นที่ตอไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคณะผูน าํ ชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองกี่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ า น
และประชาชนในเขตบานกลาง ที่ไดสนับสนุนและมีสวนรวมในการเก็บขอมูลที่เปนประโยชนตองานวิจัยครั้งนี้
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บทคัดยอ
งานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารนี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาศักยภาพผูส งู อายุทเี่ ปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทีค่ วบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือดไมไดโดยการนํากรอบแนวคิด Action research ของ Susman และ Evered ประกอบดวย
5 ขั้นตอน คือ 1) การวินิจฉัยปญหาสุขภาพ 2) การวางแผนปฏิบัติงาน 3) การลงมือปฏิบัติกิจกรรม
4) การประเมินผลกิจกรรม 5) การปรับปรุงผลการเรียนรู และทฤษฎีความสามารถของตนเองของ Bandura
ประกอบด ว ย การรั บ รู ค วามสามารถของตนเอง ความคาดหวั ง ในผลลั พ ธ ข องการปฏิ บั ติ ม าประยุ ก ต ใช
กลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมได ที่มารับบริการ
คลินิกโรคเบาหวาน จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบเก็บขอมูลบริบท
ชุมชน แบบสอบถาม แนวทางการสนทนากลุม แบบบันทึกการประชุม แบบสังเกตการมีสว นรวม และแบบบันทึก
กิจกรรมของผูวิจัย วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คามัธยฐาน
คาสูงสุด คาตํ่าสุด คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ Wilcoxon Signed-rank testผลการวิจัย พบวา
หลังการพัฒนาศักยภาพสวนใหญผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมได
มีศักยภาพดานความรูเพิ่มขึ้นอยูในระดับสูงจากรอยละ 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) ดานทัศนคติเพิ่มขึ้นอยูในระดับสูงจากรอยละ 50 เปน รอยละ 80 และสูงกวากอนการพัฒนา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=.008) ดานพฤติกรรมเพิ่มขึ้นอยูในระดับดีมากจากรอยละ 15เปน รอยละ 40
และสูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p=.008) และมีระดับนํ้าตาลในเลือด (HbA1c) ลดลง
ร อ ยละ 100 ลดลงมาอยู ในระดั บ ตํ่ า กว า เกณฑ ป กติ (ตํ่ า กว า 7.00 mg%) ร อ ยละ 30 และลดลงกว า
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-Efcacy
Theory of Bandura consists of Self-Efcacy 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 signicance level (p=.001). Self-efcacy was at high level from 30% to 75%
and signicantly higher than before at the signicance level (p=.001). Outcome expectation was at
high level of from 30% to 75% and signicantly higher than before at the signicance level (p=.001).
Attitude was at high level from 50% to 80% and signicantly higher than before at the signicance level
(p=.008). Behavior was good from 15% to 40% and signicantly higher than before at the signicance
level (p=.008). The Glycosylated Hemoglobin (HbA1c) were decreased of 100%, with 30%
were in the low level (below 7.00 mg%) and signicantly decreased than before at the signicance
level (p<.001).
Keyword: Elderly, Potentiality Development, Diabetes Mellitus

บทนํา
ประชากรโลกกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุและจะเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณในป 2583 ซึ่งเห็นไดจาก
การคาดประมาณทีม่ กี ารเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง จาก 6,705 ลานคน ในป 2551คาดการณวา จะเปน 8,000 ลานคน
ในป 2568 และ 9,352 ล า นคน ในป 2593 (1) ในขณะที่ ป ระชากรผู สู ง อายุ ข องประเทศไทยมี จํ า นวน
และสัดสวนของผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง โดยในป 2537 มีจํานวนผูสูงอายุคิดเปนรอยละ 6.8
ของประชากรทั้งประเทศ และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 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 เปนโรคเรื้อรังที่เปนปญหาสําคัญทางดานสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศทั่วโลกทําให
สงผลกระทบตอสุขภาพความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมากและเปนสาเหตุทําใหเกิดการปวยและตาย
กอนวัยอันสมควรจากภาวะแทรกซอนตอตา ไต ระบบประสาท หัวใจและหลอดเลือดสมอง องคการอนามัยโลก
(WHO) และสมาคมเบาหวานระหวางประเทศ (International Diabetes Federation : IDF) คาดการณวา
โรคเบาหวานจะเพิม่ จาก 177 ลานคนในป 2543 เปน 300 ลานคนในป 2568 และจะเพิม่ ขึน้ มากกวา 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 และอําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมาพบวา จํานวน
ผูปวยโรคเบาหวานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จาก 2,368 คน ในป 2557 เปน 2,628 คน ในป 2559(4)
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จากฐานข อ มู ล สุ ข ภาพของโรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลละกอ อํ า เภอจั ก ราช (5) ระหว า ง
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 เบาหวานขึ้นจอประสาทตาทําใหตาบอดได
ชาปลายประสาท เชน ชาเทาทําใหไมรูสึกและเกิดบาดแผลซึ่งทําใหแผลไมหายและถูกตัดเทาไดในที่สุดและ
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เปนตน
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
ที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมไดของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลละกอ
ตําบลศรีละกอ อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยการประยุกตใชกรอบแนวคิด Action research ของ
Susman และ Evered(6,7) รวมกับทฤษฎีความสามารถของตนเองของ Bandura(8) เพื่อใหผูสูงอายุดังกลาว
มีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติ หรือใกลเคียงปกติมากที่สุด
เพื่อลดหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซอนและใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุขในสังคม

วัตถุประสงค
เพือ่ ศึกษาผลของการพัฒนาศักยภาพผูส งู อายุทเี่ ปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทีค่ วบคุมระดับนํา้ ตาลในเลือด
ไมไดของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลละกอ ตําบลศรีละกอ อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

วิธีการศึกษา
1. รู ป แบบการวิ จั ย การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป นการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Action research) โดยการนํ า
กรอบแนวคิด Action research ของ Susman และ Evered และทฤษฎีความสามารถของตนเองของ Bandura
มาประยุกตใชดําเนินการวิจัยโดยแบงเปน 3 ระยะ ประกอบดวย
ระยะที่ 1 ศึ ก ษาบริ บ ทชุ ม ชน ประกอบด ว ยข อ มู ล ทั่ ว ไปของชุ ม ชน เช น ประวั ติ ศ าสตร ชุ ม ชน
สภาพภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ 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
เปนการศึกษาสภาพปญหาจากการสนทนากลุม เพือ่ สอบถามถึงปญหาสุขภาพ 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
พูดคุยแลกเปลีย่ นประสบการณกนั รวมถึงปญหาอุปสรรคทีพ่ บและแนวทางแกไขรวมกัน หลังจากการจัดกิจกรรม
เสริมสรางความรู การรับรูค วามสามารถของตนเอง ความคาดหวังตอผลลัพธ ทัศนคติและพฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพ และ 5) การปรับปรุงผลการเรียนรู เพื่อปรับปรุงแกไขกระบวนการดําเนินงานและกิจกรรมหลังจาก
การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ระยะที่ 3 ประเมิ น ผลลั พ ธ ข องกระบวนการพั ฒ นาศั ก ยภาพจากแบบสอบถามซึ่ ง ประกอบด ว ย
ดานความรู การรับรูความสามารถของตนเอง ความคาดหวังตอผลลัพธ ทัศนคติ พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
และระดับนํ้าตาลในเลือด (HbA1c)
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมได ที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตําบลศรีละกอ
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 40 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ 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) แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นแบงออกเปน 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
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แบบสอบถามส ว นที่ 5 มี ลั ก ษณะเป น มาตราส ว นประมาณค า 3 ระดั บ คื อ เห็ นด ว ย ไม แน ใจ
ไมเห็นดวย ขอคําถามเชิงบวกมีเกณฑการใหคะแนน คือ 3, 2 และ 1 คะแนนตามลําดับขอคําถามเชิงลบมีเกณฑ
การใหคะแนน คือ 1, 2 และ 3 คะแนนตามลําดับ
แบบสอบถามสวนที่ 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/จํานวนชั้นคะแนน 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
มีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.67-2.33 คะแนน และระดับตํ่า มีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.66 คะแนน
ดานพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพระดับดีมาก คือ มีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.67-2.00 คะแนน ระดับดี
มีคะแนนเฉลีย่ ระหวาง 1.33-1.66 คะแนน และระดับควรปรับปรุง มีคะแนนเฉลีย่ ระหวาง 0.00-1.32 คะแนน
5. การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ การวิจยั ครัง้ นีต้ รวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือโดยการหาความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหาของเครื่องมือ (Content Validity) นําเครื่องมือไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา โดยตรวจสอบความสอดคลองระหวางเนื้อหากับวัตถุประสงค ความถูกตองเหมาะสมของภาษา
และความถู ก ต อ งของการวั ด โดยได นํ า แบบสอบถามมาหาค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งระหว า งเนื้ อ หาและ
วัตถุประสงค (Index of item-Objective Congruence หรือ IOC) แลวคัดเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต
0.5-1.0 คื อ ข อ คํ า ถามที่ มี คุ ณ ภาพนํ า ไปใช ไ ด และหาความเชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ (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
ความเที่ ย งตรงด า นการรั บ รู ค วามสามารถของตนเอง ความคาดหวั ง ต อ ผลลั พ ธ ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรม
ในการดู แ ลสุ ข ภาพ ด้ ว ยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาช (Cronbach’s alpha coefficient)
เทากับ 0.80,0.82,0.83 และ 0.79 ตามลําดับแลวปรับปรุงแกไขโดยการตัดขอคําถามทิ้งและเพิ่มขอคําถาม
ในแบบสอบถามใหมีความสมบูรณเหมาะสมกอนนําไปใชจริง
6. การพิทกั ษสทิ ธิและจริยธรรมการวิจยั การวิจยั ครัง้ นี้ ไดผา นการพิจารณาและรับรองจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา และไดอนุมตั จิ ริยธรรมการวิจยั เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2560 เลขทีใ่ บรับรอง HE-005-2560
7. การวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งนี้วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหาสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ
ที่ไดจากการสนทนากลุม การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาสูงสุด คาตํ่าสุด 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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ระยะเวลาที่เปนโรคเบาหวานเฉลี่ย 9.85 ป มีระดับนํ้าตาลในเลือด (HbA1c) ระหวาง 7.00–8.99mg%
มากที่สุด (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
หลั ง การพั ฒ นากลุ ม ตั ว อย า งมี ก ารรั บ รู ค วามสามารถของตนเองในการดู แ ลสุ ข ภาพเพิ่ ม ขึ้ น อยู ในระดั บ สู ง
รอยละ 75 สูงกวากอนการพัฒนาซึง่ มีรอ ยละ 30 ดานความคาดหวังตอผลลัพธ พบวาหลังการพัฒนากลุม ตัวอยาง
มี ค วามคาดหวั ง ต อ ผลลั พ ธ ในการดู แ ลสุ ข ภาพเพิ่ ม ขึ้ น อยู ในระดั บ สู ง ร อ ยละ 75 สู ง กว า ก อ นการพั ฒ นา
ซึ่งมีรอยละ 30 ดานทัศนคติ พบวาหลังการพัฒนากลุมตัวอยางมีทัศนคติในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นอยูใน
ระดับสูง รอยละ 80 สูงกวากอนการพัฒนาซึง่ มีรอ ยละ 50 และดานพฤติกรรม พบวาหลังการพัฒนากลุม ตัวอยาง
มีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอยูในระดับดีมาก รอยละ 40 สูงกวากอนการพัฒนาซึ่งมีรอยละ15 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจํานวนและรอยละของระดับความรูการรับรูความสามารถของตนเอง ความคาดหวัง
ตอผลลัพธทศั นคติ และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของผูส งู อายุทเี่ ปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทีค่ วบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือดไมไดกอนและหลังการพัฒนา (n = 20)
กอนการพัฒนา
หลังการพัฒนา
ดาน/ระดับ
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 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 1.75 หลังการพัฒนากลุม ตัวอยางมีคา มัธยฐานเทากับ 13 สวนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเทากับ 1.67 เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคามัธยฐานโดยใชสถิติทดสอบ Wilcoxon
Signed-rank test พบวา หลังการพัฒนามีความรูสูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=.001)
ดานการรับรูความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพ พบวา กอนการพัฒนากลุมตัวอยางมีคามัธยฐาน
เทากับ 2.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.26 หลังการพัฒนากลุมตัวอยางมีคามัธยฐานเทากับ 2.75
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.34 เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคามัธยฐานโดยใชสถิติทดสอบ
Wilcoxon Signed-rank test พบวา หลังการพัฒนามีการรับรูความสามารถของตนเองสูงกวากอนการพัฒนา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=.001) ดานความคาดหวังตอผลลัพธในการดูแลสุขภาพ พบวา กอนการพัฒนา
วารสารวิชาการ สคร. 9 ป 2562 : 25(1) DPC 9 J 2019

43

การพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมได โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลละกอ ตําบลศรีละกอ อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Potentiality Development for Elderly with Plasma Glucose Uncontrollable
of Type 2 Diabetes Mellitus in Health Promoting Hospital Lakor,
Srilakor Sub-District, Chakkarat District, Nakhon Ratchasima Province

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
พัฒนากลุม ตัวอยางมีคา มัธยฐานเทากับ 2.40 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 0.25 หลังการพัฒนากลุม ตัวอยาง
มีคา มัธยฐานเทากับ 2.50สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 0.22 เมือ่ วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคามัธยฐาน
โดยใชสถิติทดสอบ Wilcoxon Signed-rank test พบวา หลังการพัฒนามีทัศนคติสูงกวากอนการพัฒนา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=.008) และดานพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ พบวา กอนการพัฒนากลุมตัวอยาง
มีคา มัธยฐานเทากับ 1.53 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 0.17 หลังการพัฒนากลุม ตัวอยางมีคา มัธยฐานเทากับ
1.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.16 เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคามัธยฐาน โดยใชสถิติ
ทดสอบ Wilcoxon Signed-rank test พบวา หลังการพัฒนามีพฤติกรรมดีกวากอนการพัฒนา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p=.008)ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกตางคามัธยฐานดานความรู การรับรูความสามารถของตนเอง ความคาดหวัง
ตอผลลัพธทศั นคติ และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของผูส งู อายุทเี่ ปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทีค่ วบคุม
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) อยูใ นเกณฑปกติ ทีร่ ะดับตํา่ กวา 7.00 mg% (รอยละ 30) สวนใหญมรี ะดับนํา้ ตาลในเลือด (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 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62เมื่อวิเคราะห
เปรียบเทียบความแตกตางคามัธยฐานโดยใชสถิติทดสอบ Wilcoxon Signed-rank testพบวา หลังการพัฒนา
มีระดับนํ้าตาลในเลือด (HbA1c) ลดลงกวากอนการพัฒนาอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ (p<.001) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบจํานวนและรอยละของระดับนํ้าตาลในเลือด (HbA1c) ของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมไดกอนและหลังการพัฒนา (n = 20)
กอนการพัฒนา
หลังการพัฒนา
ระดับนํ้าตาลในเลือด(HbA1c)
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 เปรียบเทียบความแตกตางคามัธยฐานระดับนํา้ ตาลในเลือด (HbA1c)ของผูส งู อายุทเี่ ปนโรคเบาหวาน
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 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมไดเพื่อนําไปสูการจัด
กิจกรรมแกไขปญหาไดถูกตองตามสภาพปญหาที่แทจริง สอดคลองกับวิจัยของเกศินี สิงหคํา(9) ที่กลาววา
การพัฒนาการควบคุมอาหารของผูส งู อายุทเี่ ปนเบาหวานทําใหเกิดการเรียนรูร ว มกันระหวางผูศ กึ ษากับผูส งู อายุ
เกิดกระบวนการคิดวิเคราะหสาเหตุปจ จัยทีแ่ ทจริงนําไปสูก ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการควบคุมอาหาร เพือ่ แกไข
ปญหาระดับนํ้าตาลในเลือดสูงของตนเอง
2. พฤติกรรมการรับประทานอาหารใหเหมาะสม และการออกกําลังกายดวยการเดินเปนประจําสงผลให
ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมไดสวนใหญสามารถควบคุมระดับนํ้าตาล
ในเลือด (HbA1c) ไดดีขึ้น สอดคลองกับวิจัยของเกศินี สิงหคํา(9) ที่กลาววาผูสูงอายุสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เหมาะสมยิ่งขึ้นสงผลใหควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไดดีขึ้นโดยผูสูงอายุ
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ทุกคนมีระดับนํ้าตาลในเลือดและคา HbA1c ลดลง และสอดคลองกับวิจัยของเบญจพร แกวคําใต(10) ที่กลาววา
ผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไดรับโปรแกรมการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนในการออกกําลังกายดวยการเดิน
เปนเวลา 8 สัปดาห มีระดับฮีโมโกลบินเอวันซีลดลงกวากลุมที่ไดรับการรักษาพยาบาลตามปกติ
3. ระดับนํ้าตาลในเลือด (HbA1c) ของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาล
ในเลือดไมไดลดลง แตยังควบคุมใหอยูในเกณฑปกติ (นอยกวา 7 mg%) ไมได เนื่องจากผูสูงอายุที่เปน
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมไดสวนใหญยังมีพฤติกรรมดานการรับประทานอาหาร
ประเภทเครื่ อ งดื่ ม ผลไม ที่ มี ร สหวาน อาหารประเภททอด และอาหารประเภทขนมที่ มี ร สหวาน มั น
ที่ยังไมเปลี่ยนแปลงจากเดิมกอนที่จะเขารวมการวิจัยในครั้งนี้ ดังจะเห็นไดจากระดับพฤติกรรมสวนใหญอยูใน
ระดับดี รอยละ 60
4. กระบวนการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด
ไมได เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหประสบผลสําเร็จไดนั้น ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมไดจะตองมีความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีความรู มีทัศนคติที่ดี
มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคาดหวังในผลลัพธหรือการตั้งเปาหมาย มีการปฏิบัติตนที่ถูกตองและเหมาะสม
และมีกําลังใจ การดูแลเอาใจใสจากสมาชิกภายในครอบครัว

ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
ควรนํ า กระบวนการพั ฒ นาศั ก ยภาพนี้ ไปประยุ ก ต ใช ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ป ว ยโรคเบาหวาน
กลุมอื่นๆ ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลละกอ ตําบลศรีละกอ อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
โดยการจัดกิจกรรมอบรม และออกเยี่ยมบานตอเนื่องอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และใหผูดูแลเขามารวม
ในกระบวนการพัฒนาศักยภาพดวย

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาติดตามและประเมินผลโดยเพิม่ ระยะเวลาในการติดตามนานขึน้ เพือ่ ประเมินความคงทน
ของพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมได
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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 อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรนิ ทร หมูบ า นละ 20 คน ผลการศึกษา ทัง้ 2 หมูบ า น
มีการจัดตั้งระบบเฝาระวังเหตุการณที่ผิดปกติและสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชน โดยผานผูนําชุมชน และ
อาสาสมัครสาธารณสุขโดยเหตุการณที่เฝาระวังเปนเหตุการณที่เกี่ยวกับโรค ภัย ไขเจ็บและสิ่งแวดลอม ขอมูล
จากระบบเฝาระวังที่จัดตั้งขึ้น พบวามีเหตุการณที่ไดรับแจงจากอาสาสมัคร จํานวนทั้งสิ้น 25 เหตุการณ
เปนเหตุการณในคน 11 เหตุการณ และเหตุการณในสัตว 14 เหตุการณ ในการจัดเก็บขอมูลของอาสาสมัคร
มีความถูกตอง ทันเวลา รอยละ 100 ความทันเวลาในการแจงขาวไป รพ.สต. มีความทันเวลารอยละ 100
ความทันเวลาในการตรวจสอบขาวเหตุการณผิดปกติของ รพ.สต. ภายในเวลาที่กําหนด 3 ชั่วโมง รอยละ 100
สวนความครบถวนของการแจงขาวแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก รพ.สต. และปศุสัตวอําเภอ คิดเปน
รอยละ 40 ผลการประเมินการมีสวนรวมของประชาชน โดยการสํารวจในกลุมตัวอยาง 60 คน พบวา
ประชาชนทั้ง 2 หมูบาน สนใจเหตุการณที่มีผลกระทบตอสุขภาพ คิดเปนรอยละ 90.93 ประชาชนเห็นดวย
เรือ่ งการจัดตัง้ ระบบเฝาระวังเหตุการณทมี่ ผี ลกระทบตอสุขภาพของประชาชนโดยชุมชน สวนใหญมคี วามเห็นวา
จําเปนทีต่ อ งจัดตัง้ ระบบเฝาระวังเหตุการณฯ เพราะจะไดรบั รูข อ มูลไดทนั เหตุการณ รูส าเหตุและแกไขไดทนั ทวงที
จากการศึกษาในครั้งนี้ทําใหทราบวาการการพัฒนารูปแบบระบบเฝาระวังโรคในชุมชน โดยใหชุมชนจัดการเอง
ทัง้ หมด จะตองสรางแนวคิดในการดูแลสุขภาพและการบริหารจัดการระบบเฝาระวังทีเ่ หมาะสมในชุมชน รวมทัง้
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
ทั้งโรคติดเชื้อชนิดใหมที่เพิ่งคนพบการระบาดในมนุษย หรือโรคติดเชื้อที่พบในพื้นที่ใหม โดยสาเหตุของการ
เกิดโรคติดตออุบัติใหมเปนผลมาจากปจจัยหลายประการ ไดแก การเปลี่ยนแปลงดานประชากรและพฤติกรรม
มนุษย การเปลี่ยนแปลงของตัวเชื้อโรค การใชยาไมถูกตอง เกิดการดื้อตอยาปฏิชีวนะ การพัฒนาดานเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรม รวมทั้งผลจากการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาของสัตวนําโรคและสิ่งแวดลอม รวมทั้งภาวะ
โลกรอนที่กําลังเปนปญหาสําคัญ เหลานี้ลวนเปนสาเหตุใหโรคติดตออุบัติใหมสวนใหญมีธรรมชาติที่ซับซอน
ยากตอการจัดการ ทั้งนี้หากขาดระบบและเครื่องมือในการปองกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพแลว โรคเหลานี้
ยอมกอใหเกิดความสูญเสียในชีวติ และสุขภาพของประชาชน รวมถึงสงผลกระทบทีร่ นุ แรงตอสังคมและเศรษฐกิจ
อยางมหาศาล
สําหรับในประเทศไทย พบการระบาดของโรคติดตออุบัติใหมอยูเปนระยะๆ มาอยางตอเนื่องเชนกัน
และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพรกระจายเชื้อจากประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชีย ที่มีการระบาดของ
โรคไขหวัดนกทั้งในคนและในสัตวอีกดวย นอกจากนี้ การระบาดใหญของไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09
ยังทําใหมีผูปวยและผูเสียชีวิตเปนจํานวนมาก(1) ในป พ.ศ. 2555 ไดเกิดการระบาดของโรคมือ เทา ปาก
จากเชื้อ Enterovirus 71 ขึ้นในประเทศกัมพูชา มีผูเสียชีวิต 54 ราย(2)
จากการระบาดที่ผานมารัฐบาลไดกําหนดแนวทางและมาตรการตางๆ เพื่อการปองกันควบคุมโรค
โดยมี ค วามร ว มมื อ ในหลาย หน ว ยงาน ทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน และองค ก ารบริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น และชุ ม ชน
ในการระวังโรคในคน ในสัตวปกและนกธรรมชาติ แตจากการดําเนินงานของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9
พบวาการดําเนินการเฝาระวังโรคดังกลาว ยังขาดความไวตอการปองกันโรค ประชาชนเขาไมถึงองคความรู
ทําใหขาดความเขาใจและความตระหนักตอปญหาดังกลาว นอกจากนั้นมีการคาดหมายจากผูเชี่ยวชาญวา
ในอนาคตอาจจะเกิดโรคอุบัติใหมอุบัติซํ้าขึ้นมาไดอีก จึงควรที่ทุกประเทศจะทําการเฝาระวังอยางเขมแข็ง
ซึง่ อาจจะตองอาศัยความรวมมือจากประชาชนมากขึน้ ดังนัน้ จึงควรศึกษาระบบเฝาระวังใหมๆ ทีไ่ วตอการปองกัน
ควบคุมโรคไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเกิดโรคติดเชื้ออุบัติใหมอุบัติซํ้าหรือเหตุการณ
ที่มีผลกระทบตอสุขภาพประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตอไป
และจากการที่ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายป 2558 กองอาเซียน กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดทําการวิเคราะหผลกระทบดานสุขภาพที่สําคัญ ไดแกโรคติดตอ
อุบัติซํ้า เชน ไขกาฬหลังแอน การแพรกระจายของโรคติดตอที่สําคัญ เชนวัณโรค อุจจาระรวงอยางแรง การเกิด
โรคระบาดในเด็ก อัตราการเกิดของของเด็กในกลุมแรงงานสตรีตางดาวมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป ความครอบคลุม
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ในการรับฉีดวัคซีนไมสามารถติดตามได ตองมีการรณรงคบอยครั้ง เชน โปลิโอ(3) ซึ่งผลกระทบดังกลาว
สวนใหญมักจะมีชองทางนําเขาตามแนวชายแดน หากไมมีระบบเฝาระวังที่มีความไวเพียงพอ อาจจะกอใหเกิด
อันตรายกับประชาชนที่อาศัยอยูตามแนวชายแดนและประชาชนที่มีโอกาสสัมผัสโรคได

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบระบบเฝาระวังเหตุการณที่มีผลกระทบตอสุขภาพในชุมชนโดยชุมชน เพื่อเตรียม
ความพรอมรับการระบาดของโรคในพื้นที่เขตรอยตอชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดสุรินทร ที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถใชประโยชนไดจริง

คําจํากัดความที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
1. ระบบเฝ า ระวั ง เหตุ ก ารณ หมายถึ ง การจั ด ระเบี ย บในการรวบรวมเหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในทาง
ที่จะสงผลเสียตอสุขภาพของประชาชน(4)
2. ชุมชน หมายถึงหมูชน,กลุมคนที่อยูรวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูในอาณาบริเวณเดียวกัน
และมีผลประโยชนรวมกัน(4) ในการศึกษานี้หนวยนับ 1 ชุมชน เทากับ 1 หมูบาน
3. เหตุการณทมี่ ผี ลกระทบตอสุขภาพ หมายถึง เหตุการณทเี่ กิดขึน้ แลวมีผลลัพธกระเทือนไปถึงสุขภาพ
ของประชาชน(5)
4. พื้นที่ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา หมายถึง พื้นที่ระดับหมูบานที่อยูติดเขตแนวชายแดน
ใน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร

วัสดุและวิธีการศึกษา
รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยและพัฒนา (Research & Development)

ประชากรที่ศึกษาและกลุมตัวอยาง
ประชากรไดแก แกนนําหมูบ า นทีอ่ ยูต ดิ เขตตามชายแดนในอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรนิ ทร จํานวน 84 คน
มีอายุ 20 ปขึ้นไป เนื่องตองลงนามยินยอมการใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้
กลุม ตัวอยาง ไดแก แกนนํา ทีอ่ าศัยอยูใ นหมูบ า นโพนทอง ตําบลดาน และ บานโจรก ตําบลเกษตรถาวร
อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร มาไมตํ่ากวา 6 เดือน หมูบานละ 20 คน รวมจํานวนกลุมตัวอยาง 40 คน
ระยะเวลาศึกษาวิจัย 27 เดือน (มิถุนายน 2557 – กันยายน 2559)

ขั้นตอนการดําเนินงาน
การศึกษานี้มีกําหนดเวลา 2 ป โดยปที่ 1 มีขั้นตอนดังนี้
1. ทําการประสานเครือขายการดําเนินงานระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และองคกรปกครองทองถิ่น
เพื่อคัดเลือกชุมชนเฝาระวัง ในอําเภอเปาหมาย จํานวน 2 ตําบล ตําบลละ 1 หมูบาน
2. ประชุ ม คณะวิ จั ย และผู เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ จั ด ทํ า ข อ เสนอกรอบแนวคิ ด ระบบเฝ า ระวั ง เหตุ ก ารณ ที่ มี
ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนโดยชุมชน
3. จัดอบรมการสรางเสริมพลัง (Empowerment) แกอาสาสมัคร
4. จัดประชุมเสนอขอเสนอกรอบแนวคิดและใหชุมชนพิจารณาและพัฒนาระบบเฝาระวังเหตุการณ
ที่มีผลกระทบตอสุขภาพในชุมชน (จัดในหมูบาน) โดยใหชุมชนกําหนดรูปแบบในการเฝาระวังเอง โดยผูวิจัย
ทําหนาที่เสนอแนวคิด/ใหขอ มูลประกอบการประชุม 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 ตรวจสอบระยะเวลาที่อาสาสมัครบันทึก
ขอมูลเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ กําหนดใหรายงานภายใน 24 ชั่วโมง
5.1.3 ความทันเวลาในการแจงขาวของอาสาสมัคร ตรวจสอบระยะเวลาที่อาสาสมัครแจงขาว
ไป รพ.สต. เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ กําหนดใหรายงานภายใน 24 ชั่วโมง
5.1.4 ความทันเวลาในการตรวจสอบขาวเหตุการณผดิ ปกติของ รพ.สต.ตรวจสอบระยะเวลาที่ รพ.สต.
ตรงสอบขาวเหตุการณเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ไดรับรายงาน กําหนดใหตรวจสอบภายในเวลา 3 ชั่วโมง
หลังไดรับแจง
5.1.5 กรณีที่หมูบานที่ทําการศึกษามีระบบเฝาระวังเหตุการณที่จัดตั้งโดยหนวยงานภาครัฐ ผูวิจัย
จะติดตามความทันเวลาในการแจงขาวของอาสาสมัครในโครงการ และความทันเวลาของการแจงขาวในระบบ
ปกติ (เฉพาะเหตุการณที่มีการรายงานทั้ง 2 ระบบ) เพื่อประเมินความทันเวลาของการแจงขาวทั้ง 2 ระบบ
6. ประเมินผลการมีสวนรวมของประชาชนโดยการสัมภาษณ และสอบถามประชาชน ดานการรับรูวา
มีการจัดทําระบบเฝาระวัง และการไดรับการแจงขาวเหตุการณผิดปกติ
ในปที่ 2 ดําเนินการทบทวนผลการดําเนินการในปที่ผานมา ติดตามการดําเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง
ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปรูปแบบการเฝาระวังเหตุการณที่มีผลกระทบตอสุขภาพ

ขอพิจารณาทางจริยธรรม
งานวิจัยฉบับนี้ผานการพิจารราจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรม กรมควบคุมโรค

ผลการศึกษา
การดําเนินงานในพื้นที่ศึกษา 2 หมูบาน พบวา มีการจัดตั้งระบบเฝาระวังเหตุการณที่มีผลกระทบ
ตอสุขภาพของประชาชนโดยชุมชน โดยมีแนวคิด ดังนี้
1. ไมอยากใหชุมชนมีโรคระบาด
2. เมื่อมีโรคระบาดในชุมชน สามารถควบคุมโรคและประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของได
3. เมื่อมีโรคในชุมชนจะตองมีการแจงขาวสารใหคนในชุมชนทราบอยางรวดเร็ว
4. ใหผูนําชุมชนกระตุนเตือน ใหคนในชุมชนเฝาระวังและปองกันโรคระบาดที่เกิดขึ้น
5. ผูน าํ ในชุมชน อสม., รพ.สต., ครูอนามัย, และอบต. มีสว นรวมในการเฝาระวังโรคระบาดตามฤดูกาล
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 ภัยจากนํ้าทวม เปนตน
ผลการการจัดตัง้ ระบบเฝาระวัง พบวามีเหตุการณทไี่ ดรบั แจงจากอาสาสมัคร จํานวนทัง้ สิน้ 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
เหตุการณภายในเวลาที่กําหนด 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
โดยสนใจเรื่องไขเลือดออก รองลงมา ไขหวัดและสัตวปวยตาย ตามลําดับ
กลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 หมูบาน ทราบวามีการดําเนินโครงการฯในหมูบาน และเมื่อประชาชน
มีการเจ็บปวยหรือไดรับผลกระทบดานสุขภาพ จะแจง อสม. คิดเปนรอยละ 54.45 หากเจ็บปวยก็ไปหาหมอ
ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเกษตรถาวรหรือโรงพยาบาลกาบเชิงเอง
ส ว นในเรื่ อ งการจั ด ตั้ ง ระบบเฝ า ระวั ง เหตุ ก ารณ ที่ มี ผ ลกระทบต อ สุ ข ภาพของประชาชนโดยชุ ม ชน
สามารถชวยใหหนวยงานภาครัฐไดรับรูเหตุการณที่เกิดขึ้นเร็วขึ้น รอยละ 63.64 และ กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีความเห็นวาจําเปนที่ตองจัดตั้งระบบเฝาระวังเหตุการณฯ เพราะจะไดรับรูขอมูลไดทันเหตุการณ รูสาเหตุ
และแกไขไดทันทวงที สามารถเขาถึงคนคนชราในหมูบานไดดี ทําใหการดูแลประชาชนทั่วถึงและการสงขาว
เร็วขึ้น ชวยใหความสะดวกกับประชาชนมากขึ้น
จากการศึกษา สรุปไดวาในการพัฒนารูปแบบการเฝาระวังเหตุการณเฝาระวังเหตุการณในชุมชน
ตามแนวชายแดน ควรมีลักษณะเปน
1. รูปแบบเฝาระวังทีไ่ มจาํ เพาะเจาะจงหรือกําหนดเปนรูปแบบมาตรฐาน สามารถมีรปู แบบทีแ่ ตกตางกัน
ตามบริบทของชุมชน แตมีวัตถุประสงคและหลักการเดียวกัน
2. รู ป แบบเฝ า ระวั ง เหตุ ก ารณ ต อ งสอดคล อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน การคมนาคม และการเข า ถึ ง
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน
3. เปนรูปแบบทีเ่ นนการมีสว นรวมของชุมชน ตัง้ แตการออกแบบระบบเฝาระวัง ขอบเขตในการเฝาระวัง
เครื่องมือที่ใช ชองทางการรับ – แจงขาว
4. เปนรูปแบบที่คอยเปนคอยไป โดยการสนับสนุนของเจาหนาที่แบบ Development oriented (เดิม
เจาหนาที่จะสนับสนุนแบบ Consumption oriented)
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สรุปรูปแบบการเฝาระวังเหตุการณในชุมชนที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้
ผูนําชุมชน/แกนนํา กําหนดเหตุการณ
ที่ตองการเฝาระวังในชุมชน

จัดทําระบบเฝาระวังเหตุการณ
ตามปญหาของพื้นที่

รายงานผลการตรวจสอบ/ควบคุมโรค
แกผูนําชุมชนภายใน 24 ชั่วโมง

ประชาชนพบเหตุการณผิดปกติ

รายงานหนวยงานที่เกี่ยวของ

แจงอาสาสมัครหมูบาน /ผูนําชุมชนทันที
บันทึกขอมูลรายละเอียดเหตุการณ

รพ.สต ตรวจสอบเหตุการณ
ภายใน 3 ชั่วโมง

แจง รพ.สต / หนวยงานที่เกี่ยวของภายใน
24 ชั่วโมง

วิจารณ
จากการศึกษาครั้งนี้พบวาระดับผูนําชุมชน และอาสาสมัคร ซึ่งสวนใหญจะเปน อสม. ครู และ อบต.
มีความสนใจเขารวมการศึกษา และเชือ่ วามีประโยชนในการทีจ่ ะจัดตัง้ ระบบเฝาระวังเหตุการณทเี่ กิดขึน้ ในหมูบ า น
ดวยตนเอง โดยแตละหมูบ า นมีการระดมสมองในการจัดทํากรอบแนวคิดและแนวทางในการดําเนินงานเฝาระวัง
ของตนเอง การใชกระบวนการเสริมพลัง (Empowerment) จะชวยใหเกิดการมีสวนรวมในกลุมอาสาสมัคร
ไดดยี งิ่ ขึน้ เมือ่ พิจารณาจากกรอบแนวคิดการเฝาระวังเหตุการณโดยชุมชนทีไ่ ดจากการศึกษาในครัง้ นี้ พบวาชุมชน
ใหความสําคัญกับโรคติดตอ ที่พบไดอยางสมําเสมอ เชนโรคไขเลือดออก ไขหวัดใหญ และมือ เทาปาก เปนตน
ในดานการายงานและการแจงขาว ยังอาศัยกลไกระบบสุขภาพในชุมชน ไดแกการแจงอาสาสมัครประจําหมูบาน
แจงผูใ หญบา น การแจงขาวตอใหแกหนวยงานทีเ่ กีย่ วของไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ปศุสตั วอาํ เภอ
องคการบริหารสวนตําบล ยังมีนอ ย ในดานความรวมมือของประชาชน พบวาประชนชนสวนใหญทราบวามีระบบ
เฝาระวังโรคในชุมชน แตยงั ไมใหความสําคัญในการแจงความเจ็บปวยเนือ่ งจากอยูใ กลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลและโรงพยาบาลชุมชน เมือ่ เจ็บปวยสามารถไปโรงพยาบาลไดเลย ซึง่ คลายกับการศึกษาของกาญจนา ยังขาว
และคณะ(6) ที่พบวาประชาชนยังไมพรอมในการจัดตั้งระบบเฝาระวังโรคในชุมชน แตมีความสนใจอยากให
มีระบบเฝาระวัง โดยพรอมที่จะใหความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นและรวมดําเนินการเก็บขอมูลในพื้นที่
รูปแบบการจัดตั้งระบบฝาระวังเหตุการณ โดยใหชุมชนที่อาศัยตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา
ดําเนินการเองตั้งแตการออกแบบระบบเฝาระวังเหตุการณ จัดทําเครื่องมือ การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล และ
นํ า ข อ มู ล ไปแจ ง หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พบว า มี ค วามเป น ไปได แต ห น ว ยงานภาครั ฐ
ตองชวยเหลือในการจัดกระบวนการสรางเสริมพลัง และสนับสนุนใหแกนนําและอาสาสมัคร นําเสนอความตองการ
ของชุมชน เมือไดขอ สรุปแลวใหจดั ทําแนวทางและเครือ่ งมือการเฝาระวัง และหนวยงานภาครัฐเขามาชวยติดตาม
ดูแลอยางใกลชิด และตอบสนองอยางรวดเร็วเมื่อไดรับการแจงขาวจากชุมชน
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The Model Development of Event base Surveillance System
that Affect Public Health by Community at Border
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ประเด็นที่พบเพิ่มเติมจากการศึกษานี้ คือประเด็นโรคที่สนใจในการเฝาระวังที่ไมไดเลือกไวตั้งแตแรก
การเฝาระวังอาการในสัตวที่ตายโดยไมทราบสาเหตุ และการเฝาระวังดานสิ่งแวดลอม การใชสารเคมี เชน
ยากําจัดศัตรูพืช นํ้ากรดที่ใชในการกรีดยาง เปนตน
จากการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ทํ า ให ท ราบว า การพั ฒ นารู ป แบบระบบเฝ า ระวั ง โรคในชุ ม ชนโดยให ชุ ม ชน
จัดการเองทั้งหมด จะตองใชเวลาในการสรางแนวคิดในการดูแลสุขภาพและการบริหารจัดการระบบเฝาระวัง
ที่เหมาะสมในชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการจัดหางบประมาณในการดําเนินงานแกชุมชน หากจะดําเนินการ
ในชวงนี้หนวยงานภาครัฐยังคงเปนแกนหลักในการดําเนินการไปกอน

ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
ควรนํารูปแบบจากการศึกษาครั้งนี้ไปทดลองใชในชุมชนตามแนวชายแดนไทย กัมพูชา พื้นที่อําเภอ
อื่นๆ และอาจจะเลือกศึกษาในหมูบานที่อยูหางไกลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
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1

บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ใชเทคนิควิธีการแบบผสม (mixed method)
เพื่อศึกษา การพัฒนารูปแบบการฟนฟูสภาพผูปวยโรคเรื้อนโดยชุมชนมีสวนรวมหลังการเปลี่ยนแปลงจาก
นิคมโรคเรื้อนเปนชุมชนปกติ โดยใชแนวคิดการจัดการแบบมีสวนรวม จากการศึกษาพบวา บริบทสภาพปญหา
ในอดีตนิคมโรคเรือ้ นปราสาทถูกบุกรุกทีด่ นิ ทํากิน และปญหาหลังการถายโอนนิคมพบความรังเกียจของประชาชน
ในชุมชนตอผูปวยโรคเรื้อน ชุมชนไมมีความใกลชิดกันมีความรังเกียจ ผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนสวนใหญ
มีขอ จํากัดในการมีสว นรวมทางสังคมรอยละ 41.7 ทีจ่ ะตองมีการฟน ฟูสภาพ พบวารูปแบบการฟน ฟูสภาพผูป ว ย
โรคเรื้อนหลังปรับเปลี่ยนจากนิคมสูชุมชนปกติ ประกอบดวย 1) การจัดตั้งกลุมจิตอาสาราชประชาสมาสัย
ขับเคลือ่ นการสงเสริมกิจกรรมฟน ฟูสภาพ ผูพ กิ ารจากโรคเรือ้ นกับผูพ กิ ารในชุมชนทัว่ ไป 2) การบูรณาการทํางาน
ของทีมจิตอาสา ทีมประกอบดวย แกนนําชุมชน บุตรผูพกิ ารจากโรคเรื้อนและผูพิการในชุมชนทั่วไป กับตัวแทน
ผูพิการจากโรคเรื้อน รวมดําเนินการ ดังนี้ 2.1 วิเคราะหปญหาและการฟนฟูดานรางกาย จิตใจ และสังคม
2.2 รวมทําแผนการฟน ฟูสภาพ 2.3 รวมระดมทุนและตัง้ กองทุนฟน ฟูสภาพในการพัฒนาอาชีพ 2.4 การสงเสริม
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
โรคเรือ้ นเปนโรคติดตอเรือ้ รังทีท่ าํ ใหเกิดความพิการ ซึง่ ความพิการในผูป ว ยโรคเรือ้ นเปนสาเหตุทที่ าํ ให
โรคเรื้อนเปนปญหาสําคัญทั้งทางสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยไดใชยาแดปโซนในการรักษา
โรคเรื้อนตั้งแตป 2507 และเปลี่ยนมาเปนยาผสมเคมีบําบัดแบบใหมขององคการอนามัยโลกในป 2532
เปนผลสําเร็จตอการรักษาผูปวยโรคเรื้อนและพิการนอยลง แตอดีตมีผูปวยโรคเรื้อนที่พิการเปนจํานวนมาก
จึงมีการจัดตั้งนิคมโรคเรื้อน เพื่อใหผูปวยโรคเรื้อนที่มีความพิการเปนที่นารังเกียจ เขามาอาศัยอยูในนิคม
ซึ่งจะไดรับคาอาหาร เบี้ยยังชีพ บานพัก รวมถึงการสงเสริมอาชีพ การดูแลความพิการ แตในปจจุบันเนื่องจาก
มียาผสมเคมีบําบัดแบบใหม ทําใหรักษาผูปวยโรคเรื้อนใหหายจากโรค จํานวนผูพิการมีจํานวนลดนอยลง
กรมควบคุมโรคจึงมีนโยบายใหพัฒนานิคมโรคเรื้อนเปนชุมชนปกติ โดยสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดนครราชสีมา ไดพัฒนานิคมโรคเรื้อนปราสาท จังหวัดสุรินทร ใหเปนนิคมโรคเรื้อนสูชุมชนปกติ ตั้งแต
ป 2547 มีภาคีเครือขายในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการพัฒนา
จากสถานการณผูปวยโรคเรื้อนของประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีผูปวยโรคเรื้อน
ในทะเบียนรักษาทั่วประเทศ จํานวน 671 คน ความชุกของโรคในจํานวนนี้เปนผูปวยที่มีความพิการระดับ 2
คือผูปวยที่สามารถมองเห็นความพิการของอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งได รวมจํานวน 52 ราย และเปนผูปวยเด็ก
ที่พิการอายุตํากวา15 ปจํานวน 9 ราย(1) นิคมโรคเรื้อนจังหวัดสุรินทรมีผูปวยโรคเรื้อนที่อาศัยอยูในนิคม
จํานวน 24 คน จากสภาพความพิการทางดานรางกายของผูปวยโรคเรื้อนที่ทําใหชุมชนเกิดความรูสึกกลัว
อาจก อ ให เ กิ ด ป ญ หาทางสั ง คม เศรษฐกิ จ และการดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คมตามมา อั น เนื่ อ งมาจากการตี ต รา
ความรังเกียจจากชุมชนและความรูสึกดานลบที่มีตอตนเอง(2) ซึ่งเปนอุปสรรคในการทํากิจกรรมของคนพิการ
รวมกับชุมชนและการประกอบอาชีพที่สงผลใหมีฐานะยากจน บางรายหมดสิ้นหนทางจึงตองหาเลี้ยงชีพ
โดยการขอทาน ดําเนินชีวิตอยางไรซึ่งศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย(3)
ดังนั้นการใหการฟนฟูสภาพคนพิการของผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนโดยชุมชน หลังการถายโอนนิคม
โรคเรื้อน จึงมีเหตุผลความจําเปนในการศึกษาพัฒนาการของการปรับเปลี่ยนนิคมโรคเรื้อนเปนชุมชนปกติ
เพื่อเปนรูปแบบการถายโอนนิคมโรคเรื้อนโดยการสํารวจสภาพปญหาความพิการและสภาพสังคมเศรษฐกิจ
และเพื่อพัฒนารูปแบบการฟนฟูสภาพผูปวยโรคเรื้อนภายหลังการปรับเปลี่ยนนิคมโรคเรื้อนเปนชุมชนปกติ
ที่จะไดนําขอคนพบที่ไดเปนรูปแบบการดําเนินการถายโอนนิคมโรคเรื้อนอื่นๆ สูชุมชนปกติตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการ ของการปรับเปลี่ยนนิคมโรคเรื้อนเปนชุมชนปกติ
2. เพื่อสํารวจสภาพปญหาความพิการ และสภาพสังคมเศรษฐกิจผูปวยโรคเรื้อนในนิคมตําบลปราสาท
3. เพือ่ พัฒนารูปแบบการฟน ฟูสภาพผูป ว ยโรคเรือ้ นภายหลังการปรับเปลีย่ นนิคมโรคเรือ้ นเปนชุมชนปกติ
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Model Development of Community-based Rehabilitation
The Leprosy Effect After try to Change Leper Colony to be Normal Community:
Case Study of Prasat Leper Colony, Prasat District, Surin Province

นิยามศัพท
ผูปวยโรคเรื้อน หมายถึง ผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อนที่ปวยจากการติดเชื้อโรคเรื้อนและไดรับ
ผลกระทบจาโรคเรื้อนจนพิการทาง ตา มือ เทา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายสวน และไดรับการสงเคราะห
จากกรมควบคุมโรค
นิคมโรคเรื้อน หมายถึง ชุมชนที่ผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อนมารวมตัวกันในพื้นที่ที่มีเจาหนาที่รัฐ
สังกัดกรมควบคุมโรคเขามาดูแล
ชุมชนปกติ หมายถึง หมูบานที่มีการบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยภายใตการกํากับขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
รู ป แบบการฟ น ฟู ส ภาพ หมายถึ ง ผู ป ว ยหรื อ ผู ที่ เคยป ว ยด ว ยโรคเรื้ อ นและได รั บ การดู แ ล ฟ น ฟู
ดานรางกาย เศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการทํากิจกรรมตางๆ ไดแก การเคลื่อนไหวเทา
การดูแลตนเอง การทํางานดวยมือ และความชํานาญในการใชมือ ใหดีขึ้นกวาเดิม

วิธีการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป นการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว ม (Participatory action research)
ตามแนวของ Stephen Kemmis และ Mctaggart(4) ประกอบดวย การวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกตการณ
และการสะทอนกลับ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก ผูปวยโรคเรื้อนในนิคมโรคเรื้อนปราสาท สุรินทร จํานวน 24 คน ญาติผูปวยโรคเรื้อน
24 คน ผูนําชุมชน ตําบลเชื้อเพลิง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปวยโรคเรื้อนในนิคมโรคเรื้อนปราสาทสุรินทรทั้งหมดและ ญาติผูปวยโรคเรื้อน
(ผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน) จํานวน 24 คน ผูนําชุมชนรอบๆนิคมโรคเรื้อนหมูบานละ2 คน รวม 31 คน
และดําเนินการวิเคราะห บริบทนิคมโรคที่ไดการดําเนินการตามบันทึกขอตกลง(MOU) ระหวางผูปวยโรคเรื้อน
ประชาชนที่เกี่ยวของ การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของ โดยมีระยะเวลาในการวิจัย 1 ป
เครื่องมือที่ใชในการการวิจัย
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมเชิงปริมาณ ไดแก RDA toolkit ที่ปรับจากตนฉบับ ทําการสัมภาษณ
กลุมตัวอยางตามแบบวัดขีดจํากัดในการทํากิจกรรม แบบวัดขีดจํากัดในการทํากิจกรรม (Salsa Scale)
แบบวัดขีดจํากัดในการมีสวนรวมทางสังคม แบบวัดความรูสึกถูกตีตรา(Jacoby Stigma Scale) แบบวัด
เกี่ ย วกั บ การเลื อ กปฏิ บั ติ ( Questions about discrimination) แบบวั ด ทั ศ นคติ แ ละการรั บ รู ข องชุ ม ชน
(EMIC: Community Stigma Scale)(5) และ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมเชิงคุณภาพ ไดแก แบบสัมภาษณ
แบบบันทึกการประชุมกลุมการทําประชาคม
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะหเชิงพรรณนา จากการสัมภาษณเชิงลึก โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา อยางเปน
ระบบตามประเด็นเนื้อหาที่ศึกษาบริบทของนิคมโรคเรื้อนและชุมชนรอบๆนิคมโรคเรื้อน และแสดงขอมูล
ในรูปของการบรรยาย
ขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหโดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
โดยแยกขอมูลเบื้องตนดวยการแจกแจงความถี่ รอยละ
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาประกอบไปดวย การศึกษาขอมูลทัว่ ไป สภาพปญหาของผูป ว ยโรคเรือ้ น และผูป ระสบปญหา
จากโรคเรือ้ นในนิคมปราสาทจังหวัดสุรนิ ทร ขัน้ ตอนการพัฒนา ของการปรับเปลีย่ นนิคมโรคเรือ้ นเปนชุมชนปกติ
ผลการสํารวจสภาพปญหาความพิการ และสภาพสังคมเศรษฐกิจผูปวยโรคเรื้อนในนิคมตําบลปราสาท และ
รูปแบบการฟนฟูสภาพผูปวยโรคเรื้อนภายหลังการปรับเปลี่ยนนิคมโรคเรื้อนเปนชุมชนปกติผลของการพัฒนา
และปจจัยแหงความสําเร็จ
1. ข อ มู ล ทั่ ว ไป นิ ค มโรคเรื้ อ นปราสาท จั ง หวั ด สุ ริ นทร เริ่ ม ก อ ตั้ ง เมื่ อ วั นที่ 26 กั น ยายน 2508
ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร ทําหนังสือตอบรับถึงอนามัย จังหวัดสุรินทร ขอใชที่ดินสาธารณประโยชนปาตาถา
ตําบลไพล อําเภอประสาท เพื่อสรางนิคมโรคเรื้อน อางถึงมีการใชประโยชนในที่ดินอยูแลวโดยเปนที่อยูอาศัย
ของผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อนที่ไมมีที่อยูและที่ทํากินมาตั้งแต ป พ.ศ. 2496 พื้นที่ 525 ไร ซึ่งที่ดินจังหวัด
ชี้แจงวา จะตองมีการโอนสภาพปาสงวนกอน การขอใชที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินจะตองดําเนินการ
ใหถกู ตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย แตเรือ่ งถูกเก็บไวอกี 14 ป โดยอนามัยจังหวัดสุรนิ ทรไมไดดาํ เนินการ
ตอซึ่งพบวาที่ดินของนิคมโรคเรื้อนปราสาทเปนที่สาธารณะประโยชน หรือเปนที่ดินวางเปลาเปนที่เลี้ยงสัตว
ของชุมชน ทางเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร ใหคําแนะนําวาหากมีการถายโอนนิคมโรคเรื้อนใหแกองคการ
บริหารสวนตําบลเชื้อเพลิง ควรใหที่ดินของนิคมโรคเรื้อนจัดสรรที่ดินทํากินแกผูยากไร ใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการถือครองที่ดินของประชาชนในนิคม สิทธิถือครองแตละครอบครัวใหแบงชัดเจน และ
สวนอืน่ ทีไ่ มใชสทิ ธิถอื ครองของประชาชนในนิคม ใหเปนผูด แู ลขององคการบริหารสวนตําบลเชือ้ เพลิง ดําเนินการ
ถายโอนนิคมโดยการวิเคราะหชุมชน การเก็บขอมูล จัดทําแผนพัฒนาและฟนฟูสภาพผูพิการจากโรคเรื้อน
การจัดทําประชาคมระหวางผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนกับหนวยงานองคกรที่เกี่ยวของในการ บูรณาการนิคม
โรคเรือ้ นสูช มุ ชนปกติ การจัดทําราง MOU ระหวางผูป ระสบปญหาจากโรคเรือ้ นกับหนวยงานเครือขายทีเ่ กีย่ วของ
จากการทําประชาคม และการจัดพิธลี งนาม MOU การติดตามประเมินผลดวยการสัมภาษณและการถอดบทเรียน
ดวยเทคนิคการจัดการความรูระหวางกลุมผูเกี่ยวของตางๆ พบวา ผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนมีความไววางใจ
หนวยงานของรัฐ และมั่นใจวาผลจากการบูรณาการจะสามารถพัฒนานิคมโรคเรื้อนเปนชุมชนปกติไดดวยการมี
สวนรวมของเครือขายในพืน้ ที่ เพือ่ ความเสมอภาค และเทาเทียมในการเขาถึงบริการของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น องคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของนั้นยินดีสนับสนุน เพราะเปนบทบาทหนาที่ในการดูแลประชาชนอยูแลว
เชน เรือ่ งทีด่ นิ และการดูแลสุขภาพของคนในพืน้ ทีใ่ หเกิดความเทาเทียบรวมทัง้ การจัดสรรทรัพยากรดานสุขภาพ
ของระบบปกติในพืน้ ที่ แตหนวยงานของกรมควบคุมโรคทีด่ แู ลนิคมโรคเรือ้ นเดิมจะตองพรอมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
และรวมพัฒนานิคมโรคเรือ้ นสูช มุ ชนปกติดว ยการยอมทีจ่ ะถอนตัวออกในบทบาทของการบริหารจัดการตองใชองคกร
ในพืน้ ทีเ่ ขามาดําเนินการ ใชเวลาดําเนินงาน 4 ป เนือ่ งจากผูด าํ เนินการรวมวิจยั มาจากหนวยงานตางๆ และมีปญ
 หา
เรือ่ งการสือ่ สารและการตีความใน MOU ไมตรงกัน โดยเฉพาะผูป ระสบปญหาจากโรคเรือ้ นในระยะแรกหลังจาก
การลงนามใน MOU จะยังไมคอ ยไววางใจวาหนวยงานภาครัฐจะดําเนินการไดจริงหรือไม เนือ่ งจากระบบราชการ
บางครัง้ ตองใชเวลาในการดําเนินการเปนเวลานาน ทําใหตอ งมาพูดทําความเขาใจกันในประเด็นเดิมๆ ทีม่ ขี อ ยุตแิ ลว
จากการประเมินผลพบวา หนวยงานสาธารณสุข เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเชื้อเพลิง
ไดเขาไปดูแลสุขภาพผูปวยโรคเรื้อนตามบทบาทหนาที่และจัดตั้งจิตอาสาราชประชาสมาสัยในชุมชน เพื่อดูแล
ผูส งู อายุและผูพ กิ ารจากโรคเรือ้ นในชุมชน ทําใหผพู กิ ารเกิดความพึงพอใจ องคการบริหารสวนตําบลใหการดูแล
ดานสาธารณูปโภค สรางถนนคอนกรีตภายในชุมชนราชประชารวมใจ อีกทั้งสนับสนุนเบี้ยคนพิการใหกับ
ผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนเพิ่มขึ้นอีกคนละ 500 บาท ที่สําคัญคือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
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ของมนุษย ไดมีประกาศกระทรวงฯ ยกเลิกการเปนนิคมโรคเรื้อนปราสาทฯ นั้น หมายความวาชุมชนราชประชา
รวมใจ เปนชุมชนปกติอยางถูกตองทั้งพฤตินัยและนิตินัย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการฟนฟูสภาพโดยชุมชน
(Community Base Rehabilitation : CBR) โดยใชเครือขายในชุมชนเปนฐานอันจะนําไปสูการลดความรังเกียจ
ระหวางชุมชน นําไปสูการหลอมรวมชุมชนเขาดวยกัน (Inclusive) เพื่อการสนับสนุนความเสมอภาค ยกระดับ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนอยางยั่งยืนตอไป
2. สภาพปญหาผูปวยโรคเรื้อนหลังการปรับเปลี่ยนนิคมโรคเรื้อนเปนชุมชนปกติ
พบวา ผูปวยโรคเรื้อนในนิคม จํานวน 24 ราย สามารถผานการคัดกรองดวยคําถามเบื้องตน 8 ขอ
สวนใหญมีปญหาเรื่องอาการชาที่มือและ/หรือเทา มากที่สุดคิดเปนรอยละ 20.9 รองลงมาคือมีความลําบาก
ในการเดินขึ้นบันได และมีการออนแรงที่มือ และ/หรือเทา เชน ถือแกวนํ้าหรือจับสิ่งของ คิดเปนรอยละ 15.2
และ 15.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของปญหาเบื้องตนของผูปวยโรคเรื้อน
ปญหา (คําถามคัดกรอง)
จํานวน (N =24 )
1. มีความลําบากในการมองเห็น แมสวมแวนตา
7
2. มีความลําบากในการเดินหรือขึ้นบันได
13
3. มีความลําบากในการชําระลางรางกายหรือสวมใสเสื้อผา
11
4. มีกิจกรรมบางอยางที่ไมสามารถปฏิบัติได
9
5. มีอาการชาที่มือ และ/หรือเทา
18
6. มีการออนแรงที่มือ และ/หรือเทา เชน ถือแกวนํ้าหรือจับสิ่งของ
13
11
7. มีบาดแผลตามมือ และ/หรือเทา
8. มีปญหาเกี่ยวกับความสัมพันธหรือการมีสวนรวมในกิจกรรมอื่นๆ
4

รอยละ
8.1
15.2
12.8
10.5
20.9
15.1
12.8
4.7

พบวา ผูปวยโรคเรื้อนสวนใหญมีขีดจํากัดในการทํากิจกรรม โดยมีขอจํากัดเพียงเล็กนอยรอยละ 25
รองลงมาคือมีขีดจํากัดในการทํากิจกรรมระดับปานกลาง รอยละ 20.9 และพบวา ผูปวยโรคเรื้อนสวนใหญ
ไมมีขอจํากัดหรืออุปสรรคในการมีสวนรวมทางสังคม คิดเปนรอยละ 50 รองลงมา คือ มีขอจํากัดในการมี
สวนรวมทางสังคมมาก คิดเปนรอยละ 16.7 ผูป ระสบปญหาจากโรคเรือ้ นสวนใหญไมมขี อ จํากัดในการมีสว นรวม
ทางสังคมเชนกัน คือรอยละ 58.3 และมีขอจํากัด รอยละ 41.7(ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละขีดจํากัดในการทํากิจกรรมของผูปวยโรคเรื้อนและผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน
ผูปวยโรคเรื้อน
ผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน
ขอจํากัด/
ขีดจํากัด
ขอจํากัด/อุปสรรค
ระดับขอจํากัด/อุปสรรค
อุปสรรค
ในการทํากิจกรรม
ในการมีสวนรวม
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
มีมากที่สุด
2
8.3
3
12.5
1
4.2
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พบวาผูปวยโรคเรื้อนเกินครึ่งมีความรูสึกถูกตีตรา โดยผูปวยโรคเรื้อนรูสึกวาความพิการของตนเอง
จะสรางความรูสึกอึดอัดใจใหกับบุคคลอื่นถึงและรูสึกวาความพิการของตนจะทําใหคนอื่นปฏิบัติตอตนเอง
ดอยกวาคนอื่นๆ จะหลีกเลี่ยงที่จะพบกับตนเปนตน และพบวาผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนสวนใหญไมมี
ประสบการณในการถูกเลือกปฏิบัติ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของความรูสึกถูกตีตราและการถูกเลือกปฏิบัติของผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน
ผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน
ความรูสึกถูกตีตรา/การถูกเลือกปฏิบัติ
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 ดังนี้
1. การวางแผน ในการเตรียมการฟนฟูสภาพผูปวยโรคเรื้อนแบบมีสวนรวม โดยวางแผนการจัดตั้ง
กลุมจิตอาสาราชประชาสมาสัย เพื่อสงเสริมกิจกรรมฟนฟูสภาพผูปวยโรคเรื้อนและผูพิการในชุมชนดังนี้
1.1 การสรรหาและคัดกรอง ทีมงานผูมีจิตอาสาในการฟนฟูสภาพและทํางานดานผูพิการ
1.2 การสํารวจขอมูล มาจัดทําฐานขอมูลเพื่อจัดทํารูปแบบ การพัฒนาผูพิการโดยชุมชน
2. การปฏิบัติการ มีการดําเนินการจัดตั้งกลุมจิตอาสาราชประชาสมาสัย เพื่อสงเสริมกิจกรรมฟนฟู
สภาพผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อนและผูพิการในชุมชนโดย
2.1 ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ ทีมจิตอาสาราชประชาสมาสัย โดยการใหความรูความเขาใจในผูปวย
โรคเรื้อนลดการตีตรา และการฟนฟู สภาพผูพิการ การสงเสริมอาชีพ การใชเครื่องมือ ในการจําแนกประเภท
ของปญหาผูพิการจากโรคเรื้อน วามีขอจํากัดอะไรบาง
2.2 ทําการระดมทุนและการจัดตั้งกองทุนฟนฟูสภาพผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อน
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 ใหทุกชุมชนไดมีความใกลชิดกันมากยิ่งขึ้นเพื่อลดความรังเกียจทางสังคม
3.3 มีการฟนฟูสภาพ การสงเสริมสุขภาพประชาชนของจิตอาสาที่สถานีอนามัยตําบลเชื้อเพลิง
โดยการใหความรูที่ถูกตองดาน การดูแลสุขภาพ แบบองครวม มีสถานบริการสาธารณสุขในหมูบาน
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4. การสะทอนกลับ เกิดการบริหารจัดการภายในชุมชน คือ การเลือกผูน าํ โดยชุมชนเอง ดึงงบประมาณ
มาพัฒนา สาธารณูปโภคในนิคม และโครงสรางพื้นฐานตางๆ ใหเพียงพอ และสงผลตอพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูปวยโรคเรื้อนและผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อนจากการฟนฟูสภาพ ที่ใชประสบการณจิตอาสาในชุมชน
มีการดัดแปลงวัสดุที่มีอยูในทองถิ่น ในการฟนฟูสภาพแบบการหลอมรวมผูพิการอื่นๆ ที่อยูในชุมชน การดูแล
ผูพิการในชุมชน

สรุปอภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาผู ป ว ยโรคเรื้ อ นหลั ง การถ า ยโอนนิ ค มโรคเรื้ อ น มี ขี ด จํ า กั ด ในการทํ า กิ จ กรรม
โดยมีขดี จํากัดเพียงเล็กนอยและปานกลาง ซึง่ สอดคลองและเปนไปตามกรอบแนวคิดเรือ่ งกระบวนการทําหนาที่
การทํางานของรางกายและความพิการ(ICF)(6) เนื่องจากการทําหนาที่ของรางกายของบุคคลเปนปฏิกิริยา
รวมกันหรือเปนความสัมพันธที่ซับซอนระหวางภาวะสุขภาพและปจจัยอื่นๆ เชน ปจจัยสิ่งแวดลอม และปจจัย
ดานบุคคลที่อาจทําใหเกิดผลมากกวาหนึ่งทาง ในที่นี้เมื่อผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนมีความพิการเกิดขึ้น
นั่นหมายถึงการทํางานของรางกายและโครงสรางเกิดการชํารุด บกพรอง ซึ่งยอมที่จะเปลี่ยนแปลงภาวะ
สุขภาพ(7) ทําใหเกิดขีดจํากัดในความสามารถที่เกิดจากความบกพรองหนึ่งอยางหรือมากกวา เชน ขีดจํากัด
ในการทํากิจกรรม หรือขอจํากัดในการมีสวนรวมทางสังคม เปนตน
ผูป ว ยโรคเรือ้ นหลังการถายโอนนิคมโรคเรือ้ นและผูไ ดรบั ผลกระทบจากโรคเรือ้ น ไมมขี อ จํากัด/อุปสรรค
ในการมีสว นรวมทางสังคม เนื่องมาจากผูปวยโรคเรื้อนเกินกวาครึ่งยังสามารถประกอบอาชีพไดตามปกติ ไดแก
การเพาะปลูกตนกลาไมยูคาขาย และ การเลี้ยงสัตว จึงทําใหไมมีขอจํากัดในการมีสวนรวมทางสังคม สอดคลอง
กับการศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย(8) เปนเพราะบริบทในสังคมไทยที่มีลักษณะครอบครัวขนาดใหญและ
มีวัฒนธรรมในการชวยเหลือเกื้อกูล เลี้ยงดูซึ่งกันและกันในยามแกเฒา จึงทําใหแมบุคคลนั้นจะมีความพิการ
สูงอายุหรือมีความบกพรองของรางกาย(9) แตกลับไมคอยมีปญหาในการมีสวนรวมทางสังคมหรือหากมีก็เพียง
เล็กนอยจึงทําใหคาดังกลาวสูง การทดสอบความสัมพันธระหวางขีดจํากัดในการทํากิจกรรมและขอจํากัดในการ
มีสวนรวมทางสังคมในผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน และประชาชนที่มีอายุและเพศเดียวกันนั้น พบวามีความ
สัมพันธกันในทางบวกซึ่งหมายความวา เมื่อขีดจํากัดในการทํากิจกรรมเพิ่มมากขึ้นก็จะทําใหขอจํากัดในการ
มีสวนรวมทางสังคมเพิ่มมากขึ้นตามไปดวยซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของศิรามาศ และคณะ(10) เกี่ยวกับ
ความรูสึกถูกตีตรา พบวาผูปวยโรคเรื้อน หลังการถายโอนนิคมโรคเรื้อน ตีตราตนเอง เกินกวาครึ่งมีความรูสึก
ถูกตีตรา และครึ่งหนึ่ง รูสึกวาความพิการของตนเองจะสรางความรูสึกอึดอัดใจใหกับบุคคลอื่น ความพิการ
เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการรังเกียจจากบุคคลอื่นและความรูสึกกลัวผูอื่นรังเกียจตนเอง
ผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนมีความรูสึกตีตราเนื่องจากความพิการที่ยังปรากฏอยูและความพิการ
ยังลุกลามไปเรื่อยๆ ถึงแมจะไมมีเชื้อโรคเรื้อนแลวก็ตาม ทําใหผูปวยมีความรูสึกวาคนอื่นรังเกียจตนเอง ผูปวย
จากโรคเรือ้ นสวนใหญไมมปี ระสบการณในการถูกเลือกปฏิบตั ิ เนือ่ งจากผูป ว ยโรคเรือ้ นมีรายไดจากการสงเคราะห
ผูพิการและคาอาหารจากกรมควบคุมโรค ทําใหมีโอกาสในการไดรับการยอมรับจากชุมชนมากขึ้น

ขอเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาที่พบวาผูปวยโรคเรื้อนในชุมชนประชารวมใจ สวนใหญมีความพิการที่มือและเทา
ไมมขี อ จํากัดหรืออุปสรรคในการทํากิจกรรมในการมีสว นรวมทางสังคม จึงควรมีการดูแลเพือ่ ปองกันความพิการ
และการฟ น ฟู ส ภาพทางกายโดยเฉพาะในรายที่ มี ค วามพิ ก ารมาก ต อ งได รั บ การผ า ตั ด แก ไขความพิ ก าร
เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตอยางปกติสุข
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2. ผูป ระสบปญหาจากโรคเรือ้ นทีม่ คี วามรูส กึ ถูกตีตรา และรูส กึ วาความพิการของตนเอง สรางความรูส กึ
อึดอัดใจใหกับบุคคลอื่น รูสึกวาความพิการของตนจะทําใหคนอื่นปฏิบัติตอตนเองดอยกวา ดังนี้ควรใหสมาชิก
ในครอบครัวชวยเหลือในการดูแลตนเองเพื่อปองกันความพิการไมใหเพิ่มมากขึ้นและชวยดูแลความสะอาด
เนื่องจากผูปวยโรคเรื้อนมีขอจํากัดในการดูแลตนเอง
3. รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการฟนฟูสภาพผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อน ในการจัดตั้ง
กลุมจิตอาสาราชประชาสมาสัยในการสงเสริมกิจกรรมฟนฟูสภาพผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อนและผูพิการ
ในชุมชน ที่มีทีมงานจิตอาสาในการฟนฟูสภาพและทํางานดานผูพิการยังไมมีความรูดานการวิเคราะห การใช
เครื่องมือ International Classication 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
ครอบครัวผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อนและผูพิการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมจิตอาสา
5. การพัฒนาอาชีพ ที่มีการใชเงินกองทุนเดิมในนิคม และการจัดตั้งกองทุนกลุมอาชีพ การพัฒนา
แหลงนํ้าใหเกิดความสะดวกตอการนํามาใชในการเกษตรและการทําสวนผักปลอดสารพิษในรั้วบานตามแนว
พระราชดําริ ปลูกกินเองเหลือแบงปนเพื่อนบาน ควรทําประชาคมในระดับตําบลและการสงเสริมครอบครัว
เขารวมกิจกรรม หรือการเขาไปหลอมรวมกิจกรรมที่มีอยูแลวในชุมชน ใหเขากับประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรม
ของชุมชนทุกชุมชนไดมีความใกลชิดกันมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความรังเกียจทางสังคม

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยนี้สําเร็จลงไดดวยความรวมมืออยางดียิ่ง จากผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนสมาชิกชุมชน
ในตําบลเชื้อเพลิง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ทุกทานและขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.พันธุทิพย
รามสูต ที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษางานวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนผูใหการสนับสนุนงบประมาณ ดําเนินการวิจัย
จากNetherlands Leprosy Relief (NLR) ผานสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร
สาธารณสุขอําเภอปราสาท ผูอํานวยการโรงพยาบาลปราสาท ที่ใหการสนับสนุนบุคลากร และพื้นที่การทําวิจัย
ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเชื้อเพลิง และองคการบริหารสวนตําบล
เชื้อเพลิง ที่เปนองคกรในการขับเคลื่อนงานฟนฟูสภาพโดยชุมชน จนเกิดเปนจิตอาสาในการดูแลฟนฟูสภาพ
ผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อน และผูพิการในชุมชนจนไดรูปแบบการศึกษาวิจัยนี้ตามวัตถุประสงคที่วางไว
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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนําชุมชน และ
เพือ่ ศึกษาผลของการพัฒนาศักยภาพของแกนนําชุมชนในการกําหนดแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยบานโพนสูง
หมูที่ 4 ตําบลหมื่นไวย อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยใชกระบวนการบริหารคุณภาพ
ของเดมมิ่ง (Demming Cycle, PDCA) และประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเอง (Self-efcacy) และทฤษฎี
ความสามารถตนเอง ของ Bandura กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แกนนําชุมชนบานโพนสูง หมูที่ 4
ตําบลหมื่นไวย อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ประกอบดวยแบบเก็บขอมูลบริบทชุมชน แบบสอบถาม แนวทางการสนทนากลุม แบบบันทึกการประชุม
แบบสังเกตการมีสว นรวม และแบบบันทึกกิจกรรมของผูว จิ ยั วิเคราะหขอ มูลดวยการวิเคราะหเนือ้ หา 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) จัดซื้อไกเพื่อแจกจายใหครัวเรือนตนแบบสําหรับกําจัดขยะอินทรียของครัวเรือน และแกนนําชุมชน
บานโพนสูงกําหนดแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดังนี้ ครัวเรือนตองมีการคัดแยกขยะมูลฝอย มีการนําขยะ
เปลี่ยนเปนอาหาร โดยการสนับสนุนลูกไกบานใหกําจัดขยะอินทรียในแตละครัวเรือน และใหมีครัวเรือนตนแบบ
20 ครัวเรือน หลังจากนั้นใหขยายผลสูครัวเรือนอื่นๆ ดําเนินการเปลี่ยนขยะเปนปุย โดยมีกลุมเพาะเลี้ยง
ไสเดือนดินในชุมชน เพื่อกินเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือน กําหนดมาตรการใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก
ที่ตลาดรักแผนดิน ถิ่นโพนสูงและลดราคาสินคาใหกับผูที่ใชถุงผามาจับจายที่ตลาด การนําขยะอินทรียไปทํา
นํ้าหมักชีวภาพโครงการถนนปลอดถังขยะ 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-efcacy theory of Bandura has self-efcacy 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 specied 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 ที่เกิดขึ้น 27.06 ลานตัน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวของ
ชุมชนเมือง แตอตั ราการเกิดขยะมูลฝอยตอคนลดลงจาก 1.14 กิโลกรัม/คน/วัน ในป 2559 เปน 1.13 กิโลกรัม/
คน/วัน โดยเปนผลมาจากความรวมมือของหนวยงานทองถิน่ ประชาชน และภาคเอกชนในการลดและใชประโยชน
จากขยะ มูลฝอยและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคการจัดการขยะมูลฝอยใน 2560 เปรียบเทียบกับ
ป 2559 ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ ถู ก นํ า ไปกํ า จั ด อย า งถู ก ต อ งเพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 22 จาก 9.57 ล า นตั น เป น
11.70 ลานตัน มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนํากลับมาใชประโยชนเพิ่มขึ้น รอยละ 47 จาก 5.80 ลานตัน
เปน 8.52 ลานตัน สงผลใหปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนําไปกําจัดอยางไมถูกตองลดลง รอยละ 39 จาก
11.69 ลานตัน เปน 7.18 ลานตัน การคัดแยกขยะมูลฝอยจากตนทางยังไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
โดยบางแหงยังมีการเก็บขนขยะมูลฝอยทีค่ ดั แยกไวแลวรวมกับขยะทีจ่ ะตองกําจัด ความพรอมขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ในการใหบริการเก็บขนขยะ มูลฝอย การกําจัดขยะมูลฝอยในบางพืน้ ทีย่ งั ดําเนินการไมถกู ตองตามหลัก
วิชาการ บางพื้นที่ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากประชาชนตอตาน การขาดความรวมมือและความตระหนัก
จากประชาชน นักทองเที่ยว และผูประกอบการในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง รวมถึงยังมีการ
ใชสินคาและ/หรือบรรจุภัณฑที่กําจัดยากและยอยสลายตามธรรมชาติไดยากโดยเฉพาะถุงพลาสติกและโฟม
วารสารวิชาการ สคร. 9 ป 2561 : 24(2) DPC 9 J 2018
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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 การคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง การจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน และการสรางวินัยคนในชาติมุงสูการจัดการอยางยั่งยืน ประกอบกับแนวทางปฏิบัติงานดานการจัดการ
ขยะมู ล ฝอยจั ง หวั ด นครราชสี ม า “จั ง หวั ด สะอาด โคราชไร ข ยะ” ตามแนวทาง “ประชารั ฐ ” 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
เพือ่ การจัดการขยะ มูลฝอยในอนาคต ซึง่ แนวทางทีเ่ หมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยจําเปนตองใหความสําคัญ
กับการมีสวนรวมของชุมชน โดยอาศัยความรวมมือจากผูนําชุมชนและประชาชนในชุมชนที่จะชวยขับเคลื่อน
นโยบายและกิจกรรมดานการจัดการขยะในชุมชน
บานโพนสูง หมูที่ 4 ตําบลหมื่นไวย อําเภอเมืองนครราชสีมา เปนชุมชนหนึ่งที่ประสบปญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอย เนื่องจากเปนสถานที่ตนแบบในการดําเนินงานดานการเกษตร ทําใหประชาชนและหนวยงาน
ทั้งภาครัฐ และเอกชนมาศึกษาดูงานดานการเกษตร จึงกอให เกิดปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิด
ขยะตกคางเกิดกลิ่นเนาเหม็น และกอใหเกิดทัศนียภาพที่ไมนามองในชุมชน อีกทั้งยังเปนแหลงเพาะพันธุพาหะ
นําโรค สรางความเดือดรอนใหกับประชาชนในพื้นที่จึงจําเปนที่ตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวเพราะนับวัน
ขยะมูลฝอยยิ่งเพิ่มมากขึ้น จากการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามป (พ.ศ. 2560-2562) ประชาชนบานโพนสูง
ไดมีการเล็งเห็นความสําคัญของปญหาขยะมูลฝอยและความจําเปนที่จะตองลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแตระดับ
ครั ว เรื อ น แต ผู นํ า ชุ ม ชนยั ง ขาดความเชื่ อ มั่ น ว า ตนจะสามารถจั ด การและลดปริ ม าณขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนได
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, ศูนยกําจัดขยะเทศบาลตําบลสูงเนินและขนไปกําจัดที่บริษทั
ปูนซีเมนต TPI และมีปริมาณขยะสะสม 760,825 ตัน ไดรับการจัดการ 238,991 ตัน (รอยละ 31.41)
ผลจากการที่ไมสามารถกําจัดขยะมูลฝอยไดหมด ทําใหเกิดการเทกองขยะมูลฝอยบนพื้นการกองบนพื้น
แลวเผา จึงกอใหเกิดกาซเรือนกระจกอันเปนสาเหตุทาํ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงสภาวะภูมอิ ากาศหรือภาวะโลกรอน(1)
องคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย ไดดําเนินโครงการจัดตั้งธนาคารขยะเมื่อป 2557 แตการดําเนิน
กิจกรรมยังไมมีความตอเนื่องและยั่งยืนจึงตองมีการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนใหไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของปญหาดังกลาว และหากแกนนําและชุมชนมีความรูในการจัดการขยะมูลฝอยไดถูกตองโดยประยุกตใช
กระบวนการบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง(Demming Cycle, PDCA) และประยุกตทฤษฎีการรับรูความสามารถ
ตนเอง (Self Efcacy)(3) มาใชในการพัฒนาแกนนําชุมชนในพื้นที่ เพื่อลดปริมาณทําใหปญหามูลฝอยไดรับ
การแกไขอยางถูกวิธีและมีการแนวทางในการพัฒนาจัดการขยะมูลฝอยอยางยั่งยืนตอไป
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วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนําชุมชนในการกําหนดแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
2. เพือ่ ศึกษาผลของการพัฒนาศักยภาพของแกนนําชุมชนในการกําหนดแนวทาง การจัดการขยะมูลฝอย

วิธีดําเนินการศึกษา
1. รูปแบบการวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม 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 บริบทชุมชน โดยการศึกษาขอมูลทุตยิ ภูมจิ ากเอกสารแฟมขอมูลจากองคการบริหารสวนตําบล
หมื่นไวย ประกอบดวย สภาพทางภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอม สภาพประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
และสภาวะสุขภาพของประชากรโดยใชแบบบันทึกขอมูลทุติยภูมิ รวบรวมขอมูลสถานการณปจจุบันที่เกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการสนทนากลุมแกนนําชุมชน จํานวน 30 คน เพื่อเก็บขอมูลปญหาอุปสรรค
ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ระยะที่ 2 กระบวนการพัฒนาศักยภาพประกอบดวย
1. ขั้นตอนการวางแผน (Plan) รวบรวมขอมูลการกําหนดวิสัยทัศนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
การกําหนดแผนปฏิบตั กิ ารจัดการขยะมูลฝอย ดําเนินการสนทนากลุม รวบรวมขอมูลการมีสว นรวมในการวางแผน
โดยการสังเกตอยางมีสวนรวมในการวางแผน รวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติการวิจัยในพื้นที่จากการรับรู
ของผูวิจัย รวบรวมขอมูลความรู การรับรูความสามารถของตนเอง ความคาดหวังตอผลลัพธ และการมีสวนรวม
ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เรือ่ งการจัดการมูลฝอยกอนเริม่ ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามโครงการโดยใชแบบสอบถาม
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. ประชากรและกลุม ตัวอยาง ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาในครัง้ นี้ คือ แกนนําชุมชนบานโพนสูง ตําบลหมืน่ ไวย
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
กิจกรรมของผูว จิ ยั 6) แบบสอบถามใชในการวัดความรูแ บงเปนกีส่ ว น 5 สวนขอมูลดานคุณลักษณะของประชากร
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 ระดับตํ่าหมายถึงไดคะแนนเฉลี่ย
อยูในชวง 1.00-1.79 คะแนน
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การวิจัยครั้งนี้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการหาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาของเครื่องมือ (Content Validity) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยตรวจสอบความสอดคลอง
ระหวางเนื้อหากับวัตถุประสงค ความถูกตองเหมาะสมของภาษาและความถูกตองของการวัด โดยแบบสอบถาม
ไดนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางเนื้อหาและวัตถุประสงค (Index of item-Objective Congruence
หรือ IOC) แลวคัดเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5-1.0 คือ ขอคําถามที่มีคุณภาพนําไปใชได และ
หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยนําเครื่องมือดานความรูไปทดลองใช (Try out) กับประชากร
ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง ที่บานคลองบริบูรณ หมูที่ 5 ตําบลหมื่นไวย อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนคราชสีมา จํานวน 30 คน โดยการวิเคราะหขอมูลดานความรูเกี่ยวกับการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ของแกนนําชุมชนฯ วิเคราะหคาความเที่ยงดวยวิธีการของ Kuder Richardson โดยใชสูตร KR-20 เทากับ
0.78 และดานการรับรูความสามรถตนเอง ดานความคาดหวังตอผลลัพธ ดานการมีสวนรวมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาด ไดเทากับ 0.78, 0.80 และ 0.82 แลวนําขอมูล
ที่ไดมาปรับปรุงแกไข
5. การพิทักษสิทธิ์
การพิทักษสิทธิ์ผูเขารวมกิจกรรมมีการลงชื่อในใบยินยอมการเขารวมโครงการ มีการชี้แจงกอนการเก็บ
รวบรวมขอมูล มีการแนะนําตนเองของผูวิจัยและผูเขารวมวิจัย อธิบายถึงวัตถุประสงค วิธีการศึกษาวิจัย
ประโยชนจากการวิจัย ระยะเวลาที่ศึกษา เปดโอกาสใหมีการซักถามขอมูล ผูเขารวมโครงการสามารถปฏิเสธ
การเขารวมโครงการและสามารถบอกยกเลิกการเขารวมโครงการเมื่อใดก็ไดในการเขารวมวิจัยในครั้งนี้ ขอมูล
เฉพาะจะถูกเก็บเปนความลับและจะเปดเผยในภาพรวมของการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการขอคํารับรองจริยธรรม
การวิจยั ในมนุษยทมี่ หาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และไดอนุมตั จิ ริยธรรมการวิจยั เมือ่ วันที่ 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 ประชากรรวมทั้งสิ้น
จํานวน 846 คน แยกเปน ชาย 411คน หญิง 435 คนรายไดเฉลี่ย 111,567 บาท/คน ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไป
ในหมูบานเปนพื้นที่ราบลุม พื้นที่โดยรวมเปนทุงนามีคลองนํ้าบริบูรณและคลองชลประทานไหลผาน สวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการจัดการดานสิง่ แวดลอมโดยแบงเปนดานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนประชาชน
จะรวบรวมขยะภายในครัวเรือนนํามาทิ้งที่ถังรองรับขยะมูลฝอยที่องคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวยจัดไวให
และรถจัดเก็บขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย(4) จะเขาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยบานโพนสูง
ทุกวันจันทรของสัปดาห และและดานการจัดการนํ้าเสียจากชุมชน ยังไมมีการจัดการนํ้าเสียแตอยางใดมีเพียง
รางระบายนํ้าสาธารณะเปนบางจุดเทานั้นคุณลักษณะทางประชากรของแกนนําชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย
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) รายไดเฉลีย่ 12,866 บาท มีระยะเวลาทีอ่ าศัยอยูใ นชุมชนระหวาง
10 – 71 ป ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนเฉลี่ย 46.50 ป สวนใหญมีระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน 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 และแลกเปลี่ยนประสบการณ ขั้นตอนนี้จะเปดโอกาส
ใหผูเขารวมประชุมทุกคน แสดงความ คิดเห็น รับฟงและหาขอสรุปรวมกันอยางสรางสรรคเปนประชาธิปไตย
ยอมรับในความคิดของเพื่อนสมาชิก 2) ขั้นตอนการสรางแนวทางการพัฒนา (Inuence : I) เพื่อกําหนด
กิจกรรม/โครงการในการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเปนขัน้ ตอนการหาวิธกี าร
และเสนอทางเลือกในการพัฒนา ตามที่ไดสรางภาพพึงประสงค หรือที่ไดชวยกันกําหนด วิสัยทัศน (A2)
เปนขั้นตอนที่จะตองชวยกันหามาตรการ วิธีการ และคนหาเหตุผลเพื่อกําหนดทางเลือกในการพัฒนา กําหนด
วารสารวิชาการ สคร. 9 ป 2561 : 24(2) DPC 9 J 2018

69

การพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย :
กรณีศึกษาชุมชนแหงหนึ่งในอําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา

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

เปาหมาย กําหนดกิจกรรม และจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม 3) ขั้นตอนการสรางแนวทางปฏิบัติ
(Control : C) เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเปนการสรางยอมรับและทํางานรวมกัน
โดยนําเอาโครงการหรือกิจกรรมตางๆ มาสูการปฏิบัติ และจัดกลุมผูดําเนินการ ซึ่งจะรับผิดชอบโครงการ
2. ขั้นตอนลงมือปฏิบัติ (Do) โดยการจัดกิจกรรมเสริมสรางความรู การรับรูความสามารถของตนเอง
ความคาดหวังตอผลลัพธ การมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดังนี้ 1) โครงการการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนเพือ่ ปองกันโรคระบาด โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ อบรมใหความรูก บั ประชาชนในการคัดแยกขยะ
และเพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน 2) โครงการ
การจัดตั้งธนาคารขยะ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการคัดแยกขยะ เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน และเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกครัวเรือนและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีการนําแกนนําชุมชน
บานโพนสูง และคณะทํางานดานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เขารับการอบรมใหความรู
ในการจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน และศึ ก ษาดู ง านชุ ม ชนต น แบบการจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน ณ ชุ ม ชน
บานหนองโจต ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 3) กิจกรรมการติดตัง้ จุดรวบรวมขยะอันตราย
ชุมชน โดยมีการดําเนินการติดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนบานโพนสูง จํานวน 1 จุด ณ บริเวณที่ทําการ
ผู ใหญ บ า นโพนสู ง 4) การคั ด แยกขยะในระดั บ ครั ว เรื อ นโดยมี ก ารรณรงค ป ระชาสั ม พั นธ ให ป ระชาชน
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
ยังมีการจัดเก็บขยะแบบรวมทุกประเภท ไมมรี ถแยกจัดเก็บขยะอินทรีย ทําใหประชาชนสวนใหญยงั ทิง้ ขยะอินทรีย
ปะปนในถังขยะทั่วไป แกนนําชุมชนบานโพนสูงจึงเสนอใหองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวยทําการสนับสนุน
งบประมาณ ปญหาของแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน พบวาบางกิจกรรมตองไดรับการสนับสนุน
จากหนวยงานภาครัฐ เชน การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อไกเพื่อแจกจายใหครัวเรือนตนแบบ และวัสดุ
อุปกรณทําปุยจากขยะอินทรีย
4. ขัน้ ตอนการปรับปรุงตามผลการตรวจสอบ (Act) ภายหลังจากทีแ่ กนนําชุมชนบานโพนสูง หมูท ี่ 4
ตําบลหมื่นไวย อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไดสะทอนปญหาและเสนอแนะการปรับปรุง
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแลวแกนนําชุมชนไดเพิ่มกิจกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยใหองคการ
บริหารสวนตําบลหมื่นไวย ดําเนินการจัดหาอุปกรณสําหรับการทําปุย/นํ้าหมักชีวภาพจากขยะอินทรียใหกับ
ครัวเรือนเพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดการคัดแยกขยะอินทรีย จัดซื้อไกเพื่อแจกจายใหครัวเรือนตนแบบสําหรับ
กําจัดขยะอินทรียของครัวเรือน แลวจึงขยายผลไปยังครัวเรือนอื่น โดยใหผูวิจัยซึ่งเปนผูรับผิดชอบงานจัดการ
ขยะมูลฝอยตําบลหมืน่ ไวย ไดบรรจุแผนงานโครงการทีจ่ ะแกไขปญหาขยะมูลฝอยชุมชนไวในแผนพัฒนาทองถิน่
แกนนําชุมชนบานโพนสูง จะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อดําเนินการกิจกรรม/
โครงการที่สามารถดําเนินการไดโดยไมใชงบประมาณ เพื่อแกไขปญหาขยะมูลฝอยชุมชนบานโพนสูง
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ระยะที่ 3 ผลลัพธของกระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนบานโพนสูงในการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนดังนี้
รายการ
แปลผล
รอยละ
1. ดานความรู
หลังการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนมีความรูเรื่องการ 100.00
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพิ่มขึ้นอยูในระดับสูง
2. ดานการรับรูความสามารถของ
การพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนฯมีระดับการรับรู
66.67
ตนเองในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ความสามารถของตนเองในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนเพิ่มขึ้นอยูในระดับสูง
3.ดานความคาดหวังตอผลลัพธใน การพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนฯมีระดับความคาด
86.67
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
หวังตอผลลัพธในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
เพิ่มขึ้นอยูในระดับสูง
4. ดานการมีสวนรวม
การพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนฯมีสวนรวมในการ
83.33
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพิ่มขึ้นอยูในระดับสูง
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. ขยะเปลี่ยนเปนอาหาร โดยการสนับสนุนลูกไกบานเพื่อใหไกไดกําจัดขยะอินทรียในแตละครัวเรือน
จํานวน 3 ตัว/ครัวเรือน และใหมีครัวเรือนตนแบบ 20 ครัวเรือน หลังจากนั้นใหขยายผลสูครัวเรือนอื่นๆ ตอไป
3. ขยะเปลี่ยนเปนปุย โดยใหมีกลุมเพาะเลี้ยงไสเดือนดินในชุมชน เพื่อกินเศษอาหารที่เหลือจาก
ครัวเรือน
4. มาตรการใชถุงผาที่ตลาดรักแผนดิน ถิ่นโพนสูง โดยสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนหันมาใชถุงผา
แทนการใชถุงพลาสติก โดยจะมีสวนลดราคาสินพิเศษใหกับผูที่ใชถุงผามาจับจายที่ตลาด
5. การนําขยะอินทรียไ ปทํานํา้ หมักชีวภาพโดยจะไดรบั การสนับสนุนสงเสริมการทํากิจกรรมจากองคการ
บริหารสวนตําบลหมื่นไวย
6. การจัดทําโครงการถนนปลอดถังขยะ เพือ่ สรางทัศนียภาพทีส่ วยงามและนามองใหกบั ถนนสาธารณะ
ในชุมชน
7. การจัดการขยะอันตรายชุมชน โดยใหรวบรวมขยะอันตรายในชุมชนมาทิ้งที่จุดรวบรวมขยะอันตราย
ชุมชน ณ ที่ทําการผูใหญบานโพนสูง โดยองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย จะไดดําเนินการเก็บรวบรวม
เพื่อนําสงกําจัดอยางถูกวิธีตอไป
8. การรณรงคทาํ ความสะอาดถนนสาธารณะภายในชุมชนทุกสัปดาหที่ 2 ของเดือน เพือ่ ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและทัศนียภาพที่สวยงาม
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อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูวิจัยไดอภิปรายผลการศึกษาในประเด็น
สาเหตุของปญหาทําใหทราบถึงปญหาที่แทจริงของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อนําไปสูการจัดกิจกรรม
การเสริมสรางศักยภาพศักยภาพแกนนําชุมชนใหสามารถแกไขปญหาไดถูกตอง ตามสภาพปญหาที่แทจริง(5)
การมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนเพื่อแกไขปญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนเปนการจัดการแบบยั่งยืนเพราะ
มี ค วามสั ม พั นธ กั น ระหว า งสั ง คมเศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล อ มสํ า หรั บ การมี ส ว นร ว มของสมาชิ ก ในชุ ม ชน
จะตองเกิดจากความสมัครใจ เริม่ ตัง้ แตขนั้ ตอนคิดริเริม่ คนหาปญหาและหาสาเหตุของปญหาของชุมชนวางแผน
ดําเนินกิจกรรมลงทุนและปฏิบัติงานและติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน การอบรมใหความรูการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน รวมทัง้ การศึกษาดูงานชุมชนตนแบบ ทําใหแกนนําชุมชนเกิดการรับรูค วามสามารถของตนเอง
เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตนแบบทําใหมีความมั่นใจในตนเองในองคความรูและ
มีความคาดหวังตอผลลัพธในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ที่ถูกตองและเหมาะสม(6) เชื่อมั่นวาจะสามารถ
นําองคความรูไปปฏิบัติไดจริง ดังนั้นในการเสริมสรางศักยภาพแกนนําชุมชนฯ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ควรเนนกระบวนการที่ไดมาซึ่งปญหาจากการรวบรวมวินิจฉัยปญหาของชุมชน แลวนํามาวิเคราะหประเมิน
สภาพปญหา หาสาเหตุของปญหา จัดลําดับความสําคัญของปญหา วางแผนแกไขปญหา และจัดกิจกรรมแกไข
ปญหาตามแผนงานที่วางไวรวมกัน ซึ่งองคประกอบที่สําคัญที่จะนําไปสูการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของแกนนํา
ชุมชนฯ ใหประสบผลสําเร็จได ประกอบดวย 1) มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติ 2) มีความรู 3) มีทัศนคติที่ดี
4) มีความเชื่อมั่นในตนเอง 5) มีการตั้งเปาหมายใหตนเอง 6) มีการจัดการขยะที่ถูกตอง เหมาะสม และ
ตอเนื่อง และ 7) การมีสวนรวมจากทุกครัวเรือนในชุมชนและการกําหนดแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน บางกิจกรรมตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ เชน การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อไก
เพื่อแจกจายใหครัวเรือนตนแบบ หรือ และบางกิจกรรมสามารถดําเนินการไดโดยการมีสวนรวมจากชุมชน
เชนการรณรงคทําความสะอาดถนนสาธารณะที่กลาววา ในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยนั้นมีความเห็น
รวมกันวาควรรวมมือกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและควรใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการจัดการ
ขยะมูลฝอยของประชาชน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
องคการบริหารสวนตําบลหมืน่ ไวย ควรนํากระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนฯ ไปประยุกตใช
ในการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนใหครบทุกหมูบาน เพื่อเปนแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยาง
ยั่งยืน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาติดตามประเมินผลเพื่อประเมินความยั่งยืนของการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนฯ
ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอาจารยคณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุลและบุคลากรที่เกี่ยวของทุกทาน
ตลอดจนแกนนําชุมชนบานโพนสูง ที่ไดเขารวมกิจกรรมและใหความรวมมือเปนอยางดีตลอดระยะเวลา
ของการดําเนินการวิจัย
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การพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย :
กรณีศึกษาชุมชนแหงหนึ่งในอําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา

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

เอกสารอางอิง
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ทายเลม
คําแนะนําสําหรับผูเขียน
วารสารวิชาการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ยินดีรับบทความวิชาการหรือ
รายงานผลวิจยั เกีย่ วกับโรคติดตอ โรคติดเชือ้ หรือโรคไมตดิ ตอ ตลอดจนผลงานควบคุมโรคตางๆ โดยเนนเรือ่ ง
ที่สงมาจะตองไมเคยตีพิมพหรือกําลังตีพิมพในวารสารฉบับอื่นมากอน ทุกผลงานวิชาการที่ลงตีพิมพเผยแพร
จะตองผานการพิจารณากลั่นกรองจากผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาและรูปแบบการวิจัย จํานวน 2 ทาน ที่จะชวย
พัฒนาตนฉบับใหมีคุณภาพมากขึ้น ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทานแกไขเรื่องตนฉบับ
และพิจารณาตีพิมพตามลําดับกอนหลัง

หลักเกณฑและคําแนะนําสําหรับสงเรื่องเพื่อลงพิมพ
1. บทความที่สงลงพิมพ
นิ พ นธ ต นฉบั บ ควรเขี ย นเป น บทหรื อ ตอนตามลํ า ดั บ ดั ง นี้ บทคั ด ย อ บทนํ า วั ส ดุ และวิ ธี ก าร
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. การเตรียมบทความเพื่อลงพิมพ
ชื่อเรื่อง ควรสั้นกระทัดรัด ใหไดใจความที่ครอบคลุมและตรงกับวัตถุประสงคและเนื้อเรื่อง ชื่อเรื่อง
ตองมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ชื่อผูเขียน ใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ไมใชคํายอ) คําสําคัญ พรอมทั้งอธิบายตอทายชื่อ
และสถานที่ทํางาน
บทคัดยอ คือ การยอเนื้อหาสําคัญ ไมอธิบายยาว ไมวิจารณละเอียด เอาแตเนื้อหาที่จําเปนเทานั้น ระบุ
ตัวเลขทางสถิติที่สําคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยคสมบูรณ และเปนรอยแกวไมแบงเปนขอๆ ความยาวไมเกิน
150 คํา ในการเขียนบทคัดยอมีสวนประกอบดังนี้ วัตถุประสงค ขอบเขต การวิจัย วิธีรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูล และวิจารณผลหรือขอเสนอแนะ (อยางยอ) ไมตองมีเชิงอรรถอางอิงเอกสารอยูในบทคัดยอ ตองเขียน
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
บทนํา อธิบายความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่ทําวิจัยศึกษาคนควาของผูอื่นที่เกี่ยวของ
วัตถุประสงคของการวิจัย สมมุติฐาน ขอบเขตของการวิจัย
วิธแี ละวิธกี ารวิจยั อธิบายวิธกี ารดําเนินการวิจยั โดยกลาวถึงแหลงทีม่ าของขอมูล วิธกี ารรวบรวมขอมูล
วิธีการเลือกสุมตัวอยางและการใชเครื่องมือชวยในการวิจัยตลอดจนวิธีการวิเคราะหขอมูล หรือใชหลักสถิติ
มาประยุกต
ผล/ผลการดําเนินงาน อธิบายสิ่งที่ไดพบจากการวิจัยโดยเสนอหลักฐานและขอมูลอยางเปนระเบียบ
พรอมทั้งแปลความหมายของผลที่คนพบหรือวิเคราะหแลวพยายามสรุปเปรียบเทียบกับสมมุติฐานที่วางไว
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วิจารณผล ควรเขียนอภิปรายผลการวิจัย วาเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไวหรือไมเพียงใด และควร
อางอิงถึงทฤษฎีหรือผลการวิจัยหรือผลการดําเนินงานของผูอื่นที่เกี่ยวของประกอบดวย
บทสรุป (ถามี) ควรเขียนสรุปเกีย่ วกับความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค ขอบเขตการวิจยั
วิธีการวิจัยอยางสั้นๆ รวมทั้งผลการวิจัย (สรุปใหตรงประเด็น) และขอเสนอแนะที่อาจนําผลงานการวิจัยไปใช
ใหเปนประโยชนหรือใหขอเสนอแนะ ประเด็นปญหาที่สามารถปฏิบัติไดสําหรับการวิจัยตอไป
เอกสารอางอิง ใชการอางอิงแบบแวนคูเวอร โดยใสตัวเลขในวงเล็บยกไวหลังขอความ หรือหลังชื่อ
บุคคลเจาของขอความที่อางถึง โดยใชหมายเลข 1 สําหรับเอกสารอางอิงอันดับแรก และเรียงตอไปตามลําดับ
ถาตองการอางอิงซํ้าใหใชหมายเลขเดิม
3. รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิง
3.1 การอางวารสาร
ก. ภาษาอังกฤษ ประกอบดวย
ชื่อผูแตง (สกุล อักษรยอของชื่อ). ชื่อเรื่อง, ชื่อยอวารสาร ป ค.ศ. ; ปที่พมิ พ (Volume) : หนา
ในกรณีที่ผูแตงไมเกิน 6 คน ใหใสชื่อผูแตงทุกคนคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาพ (,) 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 คลินิกจากวงดางของผิวหนังผูปวยโรคเรื้อนที่สงสัยเปนโรคเรื้อน 589 ราย. วารสาร
โรคติดตอ 2527 ; 10 : 101 - 102.
3.2 การอางอิงหนังสือหรือตํารา
ก. การอางอิงหนังสือหรือตํารา
ชื่อผูแตง (สกุล อักษรยอของชื่อ). ชื่อหนังสือ, ครั้งที่พิมพ. เมืองที่พิมพ : สํานักพิมพ, ปที่พิมพ.
ตัวอยาง
Joman K. Tubersulosis case - f inding and chemotherapy, Geneva : Work Health Organization, 1979.
ข. การอางบทหนึ่งในหนังสือหรือตํารา
ชื่อผูเขียน. ชื่อเรื่อง. ใน : ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. เมืองที่พิมพ : สํานักพิมพ ;
ปที่พิมพ : หนา.
ตัวอยาง
ศรีชยั หลูอารียส วุ รรณ. การดือ้ ยาของเชือ้ มาลาเรีย. ใน : ศรชัย หลูอารียส วุ รรณ, ดนัย บุนนาค, คุณหญิงตระหนักจิต
หะริณสุต, บรรณาธิการ. ตําราอายุรศาสตรเขตรอน. พิมพครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ : 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
ชื่อผูแตง. ชื่อบทความ [ประเภทของเรื่อง/วัสดุ]. ปพิมพ [เขาถึงเมื่อ ป เดือน วันที่]. เขาถึงไดจาก/ http://...
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