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บรรณาธิการแถลง

  วารสารวชิาการสาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา ดาํเนินงานเขา้สู่ปีท่ี 27 มุ่งเนน้สร้างองค์

ความรู้ใหก้บัผูอ่้านดา้นการป้องกนัควบคุมโรค โดยนาํเสนอบทความทางวชิาการหลากหลาย ประกอบดว้ย วจิยัเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ วจิยัเชิงปฏิบติัการ วจิยัเชิงสาํรวจ และวจิยัเชิงประเมิน เน้ือหาครอบคลุมการดาํเนินการป้องกนัควบคุมโรค

ติดต่อโรคไม่ติดต่อและภยัสุขภาพ วารสารฉบบัน้ีกองบรรณาธิการคดัสรรบทความทางวชิาการเพ่ือเผยแพร่ ประกอบดว้ย 

โรคติดต่อนาํโดยแมลง โรคติดต่อจากสตัวสู่์คน โรคท่ีเกิดจากมลพิษส่ิงแวดลอ้ม โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ ความรอบรู้ดา้น

สุขภาพ การประเมินคุณภาพขอ้มูลและบทความฟ้ืนวชิา

  บรรณาธิการขอขอบคุณผูอ่้านและผูนิ้พนธ์ทุกท่านท่ีให้ความสนใจวารสารสํานกังานป้องกนัควบคุม

โรคท่ี 9 ทั้งในแง่ของการเลือกอ่าน ส่งบทความลงตีพิมพ ์และขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าเพ่ือ

ร่วมพฒันาคุณภาพวารสาร ขอ้เสนอแนะของท่านมีประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการพฒันาคุณภาพบทความ ทา้ยน้ี ขอขอบพระคุณ

คณะผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมิไดก้ล่าวถึง ณ ท่ีน้ี คณะผูจ้ดัทาํรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอยา่งยิง่ หากเน้ือหา

ในบทความวชิาการฉบบัน้ีถูกนาํไปใชป้ระโยชนด์า้นการป้องกนัควบคุมโรคและภยัสุขภาพใหก้บัประชาชนต่อไป

           พญ.ชุลีพร จิระพงษา

                 บรรณาธิการ
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บทคัดยอ

  ระหวาง 1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลแกงครอพบผูปวยติดเชื้อสเตรป โตคอคคัส 

ซอูสิ จาํนวน 6 ราย เปนการตดิเชือ้ในกระแสเลอืด เยือ่หุมสมองอกัเสบ และเยือ่บลุิน้หวัใจอกัเสบ การศกึษานีม้วีตัถปุระสงค

เพ่ือตรวจสอบวาเกดิการระบาดแบบกลุมกอนหรอืไม และคนหาผูสมัผสัโรคเพิม่เตมิ โดยการศกึษาแบบภาคตดัขวาง เกบ็

ขอมูลจากเวชระเบียนและลงพ้ืนที่เก็บตัวอยางเน้ือสุกร จากรานจําหนายเนื้อ จํานวน 9 ราน รวมทั้งสิ้น 9 ตัวอยาง ในพื้นที่

เทศบาลตําบลแกงครอนาํไปเพาะเล้ียงหาเช้ือ สเตรปโตคอคคัส ซอูสิ ผลการศกึษา พบวา อบุตักิารณของผูปวยรายที ่1 และ 

2 มีประวัติรับประทานเน้ือสุกรดิบรวมกันในตําบลหนองขาม จัดเปนการระบาดแบบกลุมกอน ผูปวยอีก 4 ราย ไมใชการ

ระบาดแบบกลุมกอน โดยผูปวยรายท่ี 3 และ 4 ซือ้เน้ือสกุรดิบจากรถจักรยานยนตเรในพ้ืนทีต่าํบลเกายาดี และ นาหนองทุม 

รับประทานวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และ 14 มิถุนายน 2563 ตามลาํดับ ผูปวยรายที่ 5 รับประทานสมหมูที่ซื้อจากตาง

จังหวัด ผูปวยรายที่ 6 อยูในระหวางการคนหาแหลงตนตอเช้ือ ระยะฟกตัวในผูปวยกลุมนี้ เทากับ 3 วัน (±2) หากรายงาน

ตามนิยามผูสมัผสัโรค พบวา มจีาํนวน 5 ราย ปวยเปนโรค 1 ราย ผลเพาะเช้ือจากตัวอยางรานจําหนายเน้ือสกุรทัง้หมดไมพบ

เชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส กําหนดมาตรการปองกันการเกิดโรค โดยการประชาสัมพันธตามหมูบานผานหอกระจายขาว

และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใหงดรับประทานเนื้อสุกรดิบ

คําสําคัญ: สเตรปโตคอคคัส ซูอิส, ไขหูดับ, แกงครอ

Abstract

  Between May 1, 2020, and July 31, 2020, Kaeng Khor hospital found 6 cases of Streptococcus Suis. 

The clinical manifestations were bacteremia, meningitis, and endocarditis. The aims of the study were to investigate 

whether this incidence was a cluster outbreak or not, and to active cases finding. A cross-sectional study was conducted 

by reviewing the medical records, and the specimens of pork from 9 shops in the Kaeng Khro sub-district-municipal 

area were collected. Laboratory testing for Streptococcus Suis was done by culture method. The result revealed that 

2 cases had a history of having raw pork together in the Nong Kham sub-district. Those were identified as cluster 

outbreaks, but 4 cases were not identified. Case number 3 and 4 bought raw pork from the food-motorcycle in Kao 

Ya Dee and Na Nong Thum sub-district. Those consumed raw pork on May 22, 2020, and June 14, 2020, 

respectively. Case number 5 consumed Nham or sour pork that was purchased from another province. Currently, case 

number 6 finding the source of infection. The incubation period of the disease in this study was 3 days (±2). One in 
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five persons were reported as Streptococcus Suis patient when using the definition of exposure. Laboratory results of 

Streptococcus Suis were no growth in all specimens. The announcement by public broadcast in each sub-district for 

encouraging the local population to avoid consuming raw pork was the measurement to prevent the incidence in the 

future. 

Keywords: Streptococcus suis, Hearing-loss fever, Kaeng Khro

บทนํา

 วันที่ 13 และ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลแกงครอ พบผลเพาะเล้ียงเช้ือแบคทีเรียจากเลือดข้ึนเช้ือ

สเตรปโตคอคคัส ซูอิส ในผูปวยเย่ือหุมสมองอักเสบ 2 ราย ผูจัดทําจึงสอบถามขอมูลผูสัมผัสโรค จากผูปวยเบื้องตน พบ

ผูสัมผัสโรคจากผูปวยรายที่ 2 จํานวน 4 ราย โดย 1 ราย มีภาวะเย่ือหุมสมองอักเสบไดรับการรกัษาที่โรงพยาบาลชัยภูมิ 

ผลเพาะเชื้อจากนํ้าไขสันหลัง พบวา เปนสเตรปโตคอคคัส กลุมดี แตการระบุเชื้อของโรงพยาบาลชัยภูมิใชวิธีทั่วไป 

(Conventional method) [1] ซึ่งไมสามารถแยกสปชีส ของเช้ือสเตรปโตคอคคัส ซูอีส จึงรวมผูปวยรายน้ีเขาในการศึกษา

ดวย หลงัจากนัน้มรีายงานผลเพาะเลีย้งเช้ือจากเลอืดขึน้เชือ้สเตรปโตคอคคสั ซอูสิ ในผูปวยอกี 3 ราย ในวนัที ่20 มถินุายน 

2 และ 9 กรกฎาคม ตามลําดับ รวมผูปวยทั้งหมด 6 ราย การติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส แมจะไดรับยาปฏิชีวนะจนครบ

ระยะเวลารกัษา แตผูปวยอาจเกดิภาวะทพุพลภาพถาวร เชน การไดยนิลดลง หรอืเดนิเซ จงึตองคนหาผูสมัผสัโรคเพิม่เตมิ

เพื่อคัดกรองวามีอาการปวยหรือไม 

 วัตถุประสงคหลัก เพื่อตรวจสอบวาอุบัติการณของโรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ระหวางเดือนพฤษภาคม 

ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่พบในพื้นที่อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ เปนการระบาดแบบกลุมกอนหรือไม

 วัตถุประสงครอง 

 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางคลินิกของผูปวยติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ในพ้ืนที่ 

 2. เพื่อคนหาผูสัมผัสโรคและผูปวยเพ่ิมเติม

 3. เพื่อหามาตรการปองกันการเกิดอุบัติการณของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสในอนาคต

 นิยามศัพท 

 การระบาดแบบกลุมกอน คือ การพบผูปวยติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ตั้งแต 2 รายขึ้นไป โดยมีประวัติสัมผัส

หรือรับประทานเนื้อสุกรดิบรวมกันในพื้นที่อําเภอแกงครอ ระหวางเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 ผูปวยยนืยนั คอื ผูปวยทีม่อีาการแสดงของกลุมอาการติดเชือ้ในกระแสเลอืดหรอืเยือ่หุมสมองอักเสบ รวมกับประวัติ

สัมผัสหรือรับประทานเนื้อสุกรดิบในชวง 6 วันกอนปวย มีผลเพาะเชื้อจากเลือด หรือ นํ้าไขสันหลังขึ้นเชื้อ

สเตรปโตคอคคัส ซูอิส         

 ผูปวยนาจะเปน คือ ผูปวยที่มีอาการแสดงของกลุมอาการติดเชื้อในกระแสเลือด หรือ เยื่อหุมสมองอักเสบ 

และประวัติสัมผัส หรือรับประทานเน้ือสุกรดิบในชวง 6 วันกอนปวยรวมกับผูปวยยืนยัน   

 ผูสัมผัสโรค คือ ผูมีประวัติสัมผัส หรือ รับประทานเน้ือสุกรดิบในชวง 6 วันกอนปวยรวมกับผูปวยยืนยัน หรือ 

ผูปวยนาจะเปน
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ระเบียบวิธีศึกษา

 ศึกษาแบบ Cross-sectional เก็บขอมูลผู ปวยยืนยัน หรือผู ปวยนาจะเปนที่พบระหวางเดือนพฤษภาคม 

ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทั้งหมด เก็บขอมูลจาก 2 แหลง คือ 1. ขอมูลพื้นฐานของผูปวยและประวัติสัมผัสโรคในระยะ 

6 วันกอนมีอาการ แหลงของเน้ือสุกร รายช่ือผูรวมสัมผัส เชน ผูรวมเลี้ยงสุกร ผูรวมชําแหละสุกร หรือผูรวมรับประทาน 

รายละเอยีดการวนิจิฉยัและรกัษาโรคสเตรปโตคอคคสั ซอูสิ จากฐานขอมลูโรงพยาบาลแกงครอในผูปวยทีผ่ลเพาะเชือ้จาก

เลือดหรือนํ้าไขสันหลังข้ึนเช้ือสเตรปโตคอคคัส ซูอิส และผูปวยที่มีประวัติสัมผัส หรือรับประทานเนื้อสุกรดิบในชวง 6 วัน

กอนปวย รวมกับผูปวยยืนยัน และการสัมภาษณผูปวย 2. ลงพื้นที่สํารวจรานจําหนายเนื้อสุกรในตลาดเขตเทศบาลตําบล

แกงครอ 2 แหง คอื 1) ตลาดสดเทศบาล 1 ตัง้อยูตาํบลหนองไผ จาํนวน 5 ราน 2) ตลาดสดเทศบาล 2 ตัง้อยูตาํบลชองสาม

หมอ จาํนวน 4 ราน ใชหลอดบรรจอุาหารเลีย้งเชือ้ชนดิ Stuart medium ปายบรเิวณเนือ้สกุรบด หรอืสบั จากนัน้เกบ็ตวัอยาง

ใสภาชนะปลอดเช้ือเพือ่นาํไปเพาะเลีย้งเช้ือโดยเครือ่งจาํแนกเชือ้แบคทเีรยีชนดิอตัโนมตัเิพือ่หาเชือ้สเตรปโตคอคคสั ซอูสิ

 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการศึกษา ขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลการรักษาของผูปวยจะถูกวิเคราะห 

ดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยขอมูลแจงนับใชคาความถ่ีและรอยละ ขอมูลตอเน่ืองใชคาเฉล่ีย (mean) และ สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) ที่อยูของผูปวยทั้งหมดจะไดรับการระบุตําแหนงลงในแผนที่อําเภอแกงครอ 

จังหวัดชัยภูมิ เพื่อจัดทําแผนผังแสดงอุบัติการณโรค 

การศึกษาน้ีผานการพิจารณา จากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 26/2563

ผลการศึกษา

 ระหวางเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2563 พบผูปวยยืนยัน 5 ราย ผูปวยนาจะเปน 1 ราย รวมจํานวน 

6 ราย ผูสัมผัสโรค 5 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

 ผูปวยรายท่ี 1 ผูปวยเพศชาย อายุ 32 ป อาชีพรับจางทั่วไป ภูมิลําเนาหมู 3 ตําบลหนองขาม ไมมีโรคประจําตัว

มากอน ดืม่สุราประมาณเดอืนละ 1-2 ครัง้ ประวตักิารรกัษา 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพือ่นบานทีเ่ลีย้งสกุร พบวา สกุรซมึลง 

ไมยอมกินอาหาร จึงฆาเพื่อทําอาหารกอนสุกรเสียชีวิต ผูปวยรวมรับประทานลาบเลือดและเนื้อสุกรดิบกับผูสัมผัส

โรค อีก 4 ราย หนึ่งในนั้น คือ ผูปวยรายที่ 2 ระหวางรับประทานลาบดื่มเหลาขาวดวย ไมมีบาดแผลตามตัว ไมไดรวม

ชําแหละสุกรกับเพื่อนบาน 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มาโรงพยาบาลแกงครอดวยอาการไขสูง 1 วัน กอนมาโรงพยาบาล 

ระดับความเจ็บปวด 9/10 ปวดท่ัว ๆ  ศรีษะตลอดเวลา การไดยนิปกติ ปวดเม่ือยกลามเน้ือ คลืน่ไสอาเจียนมาก แพทยใหการ

วินิจฉัยวาเปนกลามเนื้ออักเสบ ใหยาลดปวดไปรับประทานอาการไมดีขึ้น ผูปวยไปตรวจที่โรงพยาบาลชัยภูมิ แพทยตรวจ

พบ Stiff neck positive ผลเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองพบ Leptomeningeal enhancement at both cerebral hemispheres, 

brain edema at right frontal lobe วนิิจฉัยเปนเยื่อหุมสมองอักเสบ ผลยอมแกรมแบคทีเรียพบ gram positive cocci in pairs 

ผลเพาะเชื้อพบเชื้อสเตรปโตคอคคัส กลุมดี จากวิธี conventional นํ้าไขสันหลังตรวจไมพบเชื้อคริปโตคอคคัส ซูอิส ผูปวย

ไดรบัยาปฏชิวีนะเซฟไตรอะโซน 2 กรมั ทางหลอดเลอืด ทกุ 12 ชัว่โมง หลงัไดยาปฏชิวีนะไขลงด ีปวดศรีษะลดลง แตผูปวย

รูสึกวาการไดยินลดลง ไมไดแจงแพทยที่ดูแลจึงไมไดรับการตรวจสมรรถภาพการไดยิน ไดยาปฏิชีวนะครบ 14 วัน อาการ

ลาสุดของผูปวยหายดีการไดยินปกติ ไมมีไข ไมปวด

 ผูปวยรายที่ 2 ผูปวยเพศชาย อายุ 60 ป อาชีพวางงาน ไมมีโรคประจําตัวมากอน ภูมิลําเนาหมู 7 ตําบลหนองขาม 

ดืม่เหลาขาวทกุวนั วนัละ 30-250 มลิลิลติร ประวัตกิารรกัษา 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือนบานทีเ่ลีย้งสกุร พบวา สกุรซมึลง 

ไมยอมกินอาหาร จึงฆาเพื่อทําอาหารกอนสุกรเสียชีวิต ผูปวยรวมกินลาบเลือดและเนื้อสุกรดิบกับผูสัมผัสโรคอีก 4 
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ราย หนึ่งในน้ัน คือ ผูปวยรายท่ี 1 ระหวางกินลาบด่ืมเหลาขาวดวย ไมมีบาดแผลตามตัว ไมไดรวมชําแหละสุกรกับ

เพือ่นบาน 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มาโรงพยาบาลแกงครอดวยอาการไข 4 วนั กอนมาโรงพยาบาล ปวดศีรษะท่ัว ๆ  ตลอด

เวลา ระดับความเจ็บปวด 3/10 การไดยินปกต ิปวดเม่ือยกลามเนื้อทั่ว ๆ ตัว อุณหภูมิ 39 องศาเซลเซียส ความดันโลหิต 

100/60 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 86 ครั้งตอนาที การหายใจ 24 ครั้งตอนาที แพทยตรวจรางกายเบ้ืองตน พบ Stiff neck 

negative ใหการวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและใหเขารักษาตัวในโรงพยาบาล ไดรับการเจาะเลือดเพื่อเพาะเชื้อ

แบคทีเรีย ผูปวยไดรับยาปฏิชีวนะเซฟไตรอะโซน 2 กรัม ทางหลอดเลือดทุก 24 ชั่วโมง และดอกซีไซคลีน 100 มิลลิกรัม 

รับประทานทุก 12 ชั่วโมง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 หลังเขาพักในโรงพยาบาล ผูปวยไขสูง สับสน จําวัน เวลา และสถานที่

ไมได แพทยประเมินอาการพบ Stiff neck positive ผลยอมแกรมจากเลือดพบ gram positive cocci in chain ผลเพาะเชื้อ

จากเลือดพบสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ผูปวยจึงถูกสงตัวไปรักษาตอที่โรงพยาบาลชัยภูมิ เนื่องจากมีภาวะเยื่อหุมสมอง

อักเสบ ปรับยาปฏิชีวนะเซฟไตรอะโซน 2 กรัมทางหลอดเลือด ทุก 12 ชั่วโมง จนครบ 14 วัน อาการลาสุดของผูปวยหายดี 

การไดยินปกติ ไมมีไข ไมปวดศีรษะ 

 ผูปวยรายที่ 3 ผูปวยเพศชาย อายุ 56 ป อาชีพขายอาหาร ไมมีโรคประจําตัวมากอน ภูมิลําเนา หมู 7 ตําบลเกายาดี 

ดื่มสุราทุกวัน เหลาขาวและเบียร ประมาณ 100-500 มิลลิลิตรตอวัน ประวัติการรักษา 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผูปวย

รับประทานลาบเนื้อสุกรดิบที่ปรุงเอง ซื้อเนื้อสุกรจากรถจักรยานยนตเร ในหมูบาน ไมทราบแหลงเนื้อสุกร 23 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2563 ผูปวยชัก 1 ชั่วโมง กอนมาโรงพยาบาล ชักเกร็งกระตุกทั้งตัวนานประมาณ 3 นาที ปสสาวะราด หลังจากชัก

คร้ังแรกไมไดสติ ญาติพยายามปลุกแตไมตื่น ชักครั้งที่ 2 ชักเกร็งกระตุกทั้งตัวนานประมาณ 5 นาที แตยังไมตื่น ไมมีจุดจํ้า

เลอืดตามตวั ไมหอบ ญาตโิทรศพัทแจงรถบรกิารทางการแพทยฉกุเฉนิ ประเมนิสญัญาณชพี อณุหภมู ิ36.6 องศาเซลเซยีส 

ความดนัโลหติ 120/80 มลิลเิมตรปรอท ชพีจร 80 ครัง้ตอนาท ีการหายใจ 20 ครัง้ตอนาท ีตรวจระบบประสาท ระดับความ

รูสึกตัวหมดสติ ไมตอบสนองตอสิ่งกระตุนใด ๆ รูมานตา 1 มิลลิเมตร ทั้ง 2 ขาง ตอบสนองตอแสงชา ออนแรงทั้งตัว Stiff 

neck negative แพทยใหการวนิจิฉยัภาวะ Status epilepticus แพทยใสทอชวยหายใจ ใหไดอะซแีพมและยากนัชกัเฟนโิทอนิ

ทางหลอดเลือด ยาฆาเชื้อเซฟไตรอะโซนและเมโทรนิดาโซลทางหลอดเลือด ผลเลือดเพิ่มเติมพบภาวะไตวายเฉียบพลัน 

เลือดเปนกรด สงตวัผูปวยไปรักษาตอที่โรงพยาบาลชัยภูมิ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผูปวยไดรับการสงตัวกลับมารักษา

ตอที่โรงพยาบาลแกงครอ ผลเพาะเช้ือแบคทีเรียจากเลือดที่สงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ของโรงพยาบาลแกงครอ

ขึ้นเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส แตผูปวยไดรับการวินิจฉัยเปนเยื่อหุมสมองอักเสบจากวัณโรคและสเตรปโตคอคคัส ซูอิส 

กลุมดี จากโรงพยาบาลชัยภูมิ ผลยอมแกรมแบคทีเรียจากนํ้าไขสันหลังไมพบเชื้อ ผลเพาะเช้ือแบคทีเรียจากนํ้าไขสันหลัง

พบสเตรปโตคอคคัส ซูอิส กลุมดี จากวิธี conventional ใหยาปฏิชีวนะเซฟไตรอะโซน และยารักษาวัณโรค ไอโซไนอะซิด 

ไรแฟมพซินิ อแีทมบทูอล และสเตรปโตมยัซนิ ผูปวยต่ืนรูตวั แตสือ่สารไมเขาใจ ไขสงู ไมสามารถบอกไดวาการไดยนิลดลง

หรือไม ไมสามารถใหความรวมมือในการตรวจ Finger to nose ได 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผูปวยยังมีไข ตื่นรูตัว แตสับสน

มากขึ้น จึงสงตัวกลับเพ่ือตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลชัยภูมิ และไดรับการเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองซํ้า ผลพบวามีภาวะ

นํ้าค่ังในสมองชนิดไมมีการอุดตันของการไหลเวียนของน้ําไขสันหลัง (Communicating hydrocephalus) โดยนํ้าไขสันหลัง

ยังคงสามารถไหลเวียนไปมาได แตจะไมสามารถถูกดูดซึม หรือ ถูกระบายออกไปได การตรวจ PCR หาเชื้อ วัณโรค และ

เชื้อมัยโคแบคทีเรียที่ไมใชเชื้อวัณโรค (non- tuberculous mycobacteria: NTM) ไมพบเชื้อ ผล Adenosine deaminase 

(ADA) 10.8 IU/L จงึหยุดยารักษาวัณโรค ใหยาปฏิชวีนะเซฟไตรอะโซนตอ และเพ่ิมยาปฏิชวีนะแอมพิซลิลนิ 2 กรมั ทาง

หลอดเลือดทุก 6 ชั่วโมง เพื่อครอบคลุมเช้ือลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผูปวยไดรับการสงตัวกลับ

มารักษาตอท่ีโรงพยาบาลแกงครอ เพื่อใหยาปฏิชีวนะแอมพิซิลลินจนครบ 14 วัน ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กอน
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จําหนายจากโรงพยาบาล ผูปวยไขลดลง ตื่นรูตัว มีภาวะติดเตียงและยังสื่อสารไมเขาใจ อาการลาสุดของผูปวยติดเชื้อปอด

อักเสบในโรงพยาบาล จึงกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลชัยภูมิอีกครั้ง   

 ผูปวยรายที่ 4 ผูปวยเพศชาย อายุ 76 ป ไมไดประกอบอาชีพ ไมมีโรคประจําตัวมากอน ภูมิลําเนา หมู 1 ตําบล

นาหนองทุม ดื่มสุราสัปดาหละ 1-2 ครั้ง เหลาขาว ประมาณ 10-50 มิลลิลติร ประวัติการรักษา 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ญาติซื้อเนื้อสุกรดิบจากรถจักรยานยนตเรในหมูบาน ไมทราบแหลงเนื้อสุกร นํามาปรุงลาบเนื้อใสเลือดสุกรดิบใหผูปวย

รบัประทาน ผูปวยรบัประทานกับญาติอกี 2 คน ดืม่เหลาขาวระหวางม้ืออาหารประมาณ 50 มลิลลิติร 15 มถินุายน พ.ศ. 2563 

ผูปวยเร่ิมปวดศีรษะท่ัว ๆ ปวดต้ือ ๆ ตลอดเวลา ระดับความเจ็บปวด 6/10 ไมเคยปวดศีรษะลักษณะน้ีมากอน 

บางคืนเขานอนแลวสะดุงตืน่ขึน้มาปวดศีรษะ มไีขตํา่ ๆ  เปนบางวัน ปวดเม่ือยกลามเน้ือทัว่ตัว ไมออนแรง ไมคลืน่ไสอาเจียน 

การไดยินปกติ และการมองเห็นปกติ ไมไอ หรือหอบเหนื่อย ปสสาวะอุจจาระปกติ ไมมีจุดจ้ําเลือดตามตัว ไมปวดขอ 

ผูปวยไมไดไปรักษาที่ใด 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผูปวยมีอาการปวดศีรษะมากขึ้น 3 ชั่วโมงกอนมาโรงพยาบาล ระดับ

ความเจ็บปวด 8/10 ยังปวดทั่ว ๆ ศีรษะ แตมีไขสูงหนาวสั่น การไดยินปกติ เดินไมเซ การมองเห็นปกติ ตื่นรูตัวดี 

ผูปวยมาโรงพยาบาลแกงครอ ประเมินสัญญาณชีพที่หองฉุกเฉิน อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส ความดันโลหิต 140/80 

มลิลิเมตรปรอท ชพีจร 70 ครัง้ตอนาท ีการหายใจ 20 ครัง้ตอนาท ีตืน่รูตวัด ีรมูานตา 3 มลิลเิมตร เทากัน 2 ขาง ตอบสนองตอ

แสงไฟดี แรงกลามเน้ือปกติ ตรวจพบ Stiff neck positive วนิจิฉัยวาเย่ือหุมสมองอักเสบ นาํเลือดไปเพาะเช้ือแบคทีเรยี ใหยา

ปฏิชวีนะเซฟไตรอะโซน 2 กรมั ทางหลอดเลือด และสงตวัไปรักษาตอทีโ่รงพยาบาลชัยภมู ิ26 มถินุายน พ.ศ. 2563 ผูปวยได

รบัการสงตวักลับมารกัษาตอทีโ่รงพยาบาลแกงครอ วนิจิฉยัเยือ่หุมสมองอกัเสบจากเชือ้แบคทเีรยี ผลตรวจจากโรงพยาบาล

แกงครอในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผลยอมแกรมจากเลือดพบ gram positive cocci in chain ผลเพาะเช้ือข้ึนสเตรป 

โตคอคคัส ซูอิส ผูปวยไดยาปฏิชีวนะเซฟไตรอะโซน 2 กรัม ทุก 12 ชั่วโมง ทางหลอดเลือดครบ 14 วัน ไขลดลง ไมปวด

ศีรษะ การไดยินปกติ จําหนายไดจากโรงพยาบาล อาการลาสุดของผูปวยหายดี การไดยินปกติ ไมมีไข ไมปวดศีรษะ 

 ผูปวยรายที่ 5 ผูปวยเพศหญิง อายุ 63 ป อาชีพคาขาย ไมมีโรคประจําตัว ภูมิลําเนาหมู 6 ตําบลหนองไผ 

ปฏเิสธประวตัดิืม่สรุา ประวัตกิารรักษา 27 มถินุายน พ.ศ. 2563 ผูปวยรบัประทานสมหมแูละแหนมหมดูบิทีซ่ือ้จากจงัหวดั

อุดรธานีและจังหวัดขอนแกน ไมมีผูรวมรับประทาน ปฏิเสธการดื่มสุรา 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผูปวยมีไขสูง หนาวส่ัน 

ไมปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกลามเนื้อตามตัว นอนราบได ขาไมบวม การไดยินและการมองเห็นปกติ ไมมีเดินเซ ประเมิน

สัญญาณชีพ อุณหภูมิ 38.2 องศาเซลเซียส ความดันโลหิต 100/70 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 70 ครั้งตอนาที การหายใจ 

20 ครัง้ตอนาที ตรวจรางกาย ไมพบความผิดปกติ Stiff neck negative แพทยใหการวินจิฉยัเบ้ืองตนสงสัยโรคกรวยไตอักเสบ

และรับผูเขารักษาแบบผูปวยใน ไดยาปฏิชีวนะเซฟไตรอะโซน 2 กรัม ทุก 24 ชั่วโมง ทางหลอดเลือด และนําเลือดไปเพาะ

เชื้อแบคทีเรีย 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผลยอมแกรมจากเลือดพบ gram positive cocci in pairs and chain ผลเพาะเช้ือ

จากเลือดพบสเตรปโตคอคคัส ซูอิส หลังไดยาปฏิชีวนะเซฟไตรอะโซนไขลดลง การไดยินปกติ ไมปวดศีรษะ อาการปวด

ตามกลามเนื้อลดลง ผูปวยไดรับการตรวจหัวใจดวยเครื่องสะทอนเสียงความถี่สูงเพื่อหาแหลงของเชื้อสเตรปโตคอคคัส 

ซูอิส ผลพบกอนเนื้ออักเสบจากการติดเช้ือ (vegetation) บริเวณลิ้นหัวใจไมตรัล 1 กอน เสนผาศูนยกลาง 0.6 เซนติเมตร 

วนิจิฉัยเปนเย่ือบหุวัใจอักเสบ วางแผนใหยาปฏิชวีนะเซฟไตร อะโซนแบบผูปวยนอกตอเน่ืองจนครบ 6 สปัดาห ผูปวยไมมี

อาการแสดงของภาวะหัวใจลมเหลว หรือหลอดเลือดอุดตัน อาการลาสุดของผูปวยการไดยินปกติ ไมมีไข ไมปวดศีรษะ 

มารับยาปฏิชีวนะตอเนื่อง

 ผูปวยรายที่ 6 ผูปวยเพศชาย อายุ 92 ป ไมประกอบอาชีพ ไมมีโรคประจําตัว ภูมิลําเนาหมู 2 ตําบลชองสามหมอ 

ปฏิเสธประวัติดื่มสุรา ประวัติการรักษา 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มาหองฉุกเฉินโรงพยาบาล แกงครอดวยอาการไข 
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10 ชั่วโมงกอนมาโรงพยาบาล ไขสูง หนาวสั่น ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ไมปวดศีรษะ ไมมีเดินเซ ไมไอ หรือ หอบเหนื่อย ไมมี

จุดจ้ําเลือดตามตัว ไมปวดขอ ปฏิเสธการสัมผัสสุกรปวย หรือเนื้อสุกรดิบ ปฏิเสธการรับประทานผลิตภัณฑจากสุกรดิบ 

ประเมินสัญญาณชีพ อุณหภูม ิ38.2 องศาเซลเซียส ความดันโลหิต 100/70 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 70 ครั้งตอนาที การ

หายใจ 20 ครัง้ตอนาท ีตรวจรางกายไมพบความผดิปกต ิStiff neck negative วนิจิฉยัเบือ้งตนไขตดิเชือ้เฉยีบพลนั รบัผูปวย

เขารักษาแบบผูปวยใน ไดยาปฏิชีวนะเซฟไตรอะโซน 2 กรัม ทุก 24 ชั่วโมง ทางหลอดเลือด นําเลือดไปเพาะเช้ือแบคทีเรีย 

13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผลยอมแกรมจากเลือดพบ gram positive cocci in short chain ผลเพาะเชื้อจากเลือดพบ

สเตรปโตคอคคัส ซอูสิ หลงัไดยาปฏิชวีนะเซฟไตรอะโซนไขลดลง การไดยนิปกติ ไมปวดศีรษะ อาการปวดตามกลามเน้ือลด

ลง ใหยาปฏิชีวนะเปนเวลา 6 วัน จําหนายออกจากโรงพยาบาลเพ่ือใหยาปฏิชีวนะแบบผูปวยนอก สงตัวไปพบอายุรแพทย

โรคหัวใจที่โรงพยาบาลชัยภูมิเพื่อตรวจหัวใจดวยเครื่องสะทอนเสียงความถี่สูง หาภาวะเยื่อบุลิ้นหัวใจอักเสบ ซึ่งมีผลตอ

ระยะเวลาการใหยาปฏิชีวนะ อาการลาสุดของผูปวย หายดี หลังไดยาปฏิชีวนะเซฟไตรอะโซนครบ 14 วัน การไดยินปกติ 

ไมมีไข ไมปวดศีรษะ

 ผลสาํรวจรานจาํหนายเน้ือสกุรในเขตเทศบาลตําบลแกงครอ พบวา รานจาํหนายเนือ้สกุรทีไ่ดรบัการขึน้ทะเบียน

อยางถูกตองโดยปศุสตัวอาํเภอแกงครอ จาํนวน 9 ราน ไดแก ตลาดสดเทศบาล 1 ตาํบลหนองไผ จาํนวน 5 ราน และตลาดสด

เทศบาล 2 ตําบลชองสามหมอ จํานวน 4 ราน ทุกรานรับเนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวของเทศบาลตําบลแกงครอและปฏิเสธการ

เลี้ยงสุกรเพื่อเชือดจําหนายเอง ผลพบวาทุกตัวอยางที่สงตรวจไมพบเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอสิ

 ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผูปวยติดเช้ือสเตรปโตคอคคัส ซูอิส

ขอ้มูลทวัไป จาํนวน (ราย) 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
5 
1 

อายุ  ปี (± )  
ประวตัิรับประทานสุกรดบิ 

ลาบ 
         แหนมหมู 

 
 
 

 

แหล่งเนือสุกร 
             สุกรเลียงเอง 

รถเร่ 
           ต่างจงัหวดั 

 
 
 
 

ประวตัิดืมสุรา  
ระยะเวลาฟักตัวของโรค  วนั (± ), ระยะเวลานอนโรงพยาบาล  วนั (± ) 
ผลการรักษา 

หาย 
                                           อยูร่ะหวา่งการรักษา 
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 จากตารางท่ี 1 พบวา ผูปวยทั้ง 6 ราย คิดเปนรอยละ 100 มีอาการรวมกัน คือ ไขและปวดเม่ือยกลามเนื้อ และผูปวย

รอยละ 50 มีอาการปวดศีรษะและการไดยินลดลง มีเพียง 1 ราย มีอาการชักรวมดวย (ตารางที่ 2)

 ตารางที่ 2 ลักษณะทางคลินิกของผูปวยติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส อําเภอแกงครอ จํานวน 6 ราย

การวินิจฉัย อาการแสดง (n =6)

ตารางที  ลกัษณะทวัไปของผูป่้วยติดเชือสเตรปโตคอคคสั ซูอิส (ต่อ) 
ขอ้มูลทวัไป จาํนวน (ราย) 

การวนิิจฉัยเบืองต้น     
                                            กลา้มเนืออกัเสบ 1 
                                            ติดเชือในกระแสเลือด 1 
                                            Status epilepticus                     1 
                                            เยอืหุม้สมองอกัเสบ  1 
                                            กรวยไตอกัเสบ 1 
                                          ไขติ้ดเชือเฉียบพลนั  1 

การวินิจฉยั อาการแสดง (n =6) 
ไข ้

จาํนวน(ร้อยละ) 
ปวดเมือยกลา้มเนือ 
จาํนวน (ร้อยละ) 

ปวดศีรษะ 
จาํนวน(ร้อยละ) 

การไดย้นิลดลง  
จาํนวน(ร้อยละ) 

ชกั 
จาํนวน (ร้อยละ) 

ติดเชือในกระแส
เลือด ( ราย) 

 (16.67)   (16.67) - - - 

เยอืหุม้สมอง
อกัเสบ (  ราย) 

 (66.66)  (66.66)  (50.00)  (50.00)  (16.67) 

เยอืบุลินหวัใจ
อกัเสบ (  ราย) 

 (16.67)  (16.67) - - - 

รวม 6 (100) 6 (100) 3 (50.00) 3 (50.00) 1 (1.67) 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ผลตรวจน้ําไขสันหลังของผูปวยเย่ือหุมสมองอักเสบมีเมด็เลือดขาวสูง เปนชนิดนวิโทรฟลเดน 

โปรตีนสงู ระดับกลโูคสต่ําคลายกบัตดิเช้ือแบคทีเรยีชนดิอ่ืน ๆ  [2] เชือ้สเตรปโตคอคคัส ซอูสิ เมือ่ยอมแกรมสามารถพบท้ัง 

gram positive cocci in chain, short chain และ pair and chain [3] ผลเพาะเล้ียงเชื้อแบคทีเรียจากเลือดพบเช้ือขึ้นในผูปวย 

5 ราย คือ รายที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 (ตารางท่ี 3)

  ไขติ้ดเชือเฉียบพลนั 
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 ตารางที่ 3 ผลตรวจทางหองปฏิบัติการของผูปวยติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส อําเภอแกงครอ

ชนิดของการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ค่าเฉลียผลตรวจ (±S.D.) ค่าปกติ 

 
 

 
ผลตรวจนาํไขสันหลงั 

จาํนวนเมด็เลือดขาว    (ตวั/

ลูกบาศกมิ์ลลิเมตร) 

419 (±214) 0-5 

นิวโทรฟิล (ร้อยละ) 55 (±27) ตรวจไม่พบ 
ลิมโฟไซต ์(ร้อยละ) 41 (±31)  (หากเมด็เลือดขาว

อยูใ่นเกณฑป์กติ) 
จาํนวนเมด็เลือดแดง 80 (±73) ตรวจไม่พบ 

โปรตีน (มิลลิกรัม/เดซิลิตร) 151 (±77) 200-450  
ระดบักลูโคส  

(มิลลิกรัม/เดซิลิตร) 
32 (±33) 45-80 

ผลเพาะเชือจากนาํไขสันหลงัขึนเชือสเตรปโตคอคคสั ซูอิส(ราย)  - 
ชนิดของการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ค่าเฉลียผลตรวจ (±S.D.) ค่าปกติ 
ชนิดของการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ค่าเฉลียผลตรวจ (±S.D.) ค่าปกติ 

ผลยอ้มแกรมจากเลือด (ราย) 

     Gram positive cocci in chain 
     Gram positive cocci in short chain 
     Gram positive cocci in pair and chain  

 
 
 
 

- 

ผลเพาะเลียงเชือแบคทีเรียจากเลือด(ราย) 

     ไม่ขึนเชือ 
      ขึนเชือสเตรปโตคอคคสั ซูอิส 

 
 

5 

- 

 

(ตวั/
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รูปที่ 1 แผนที่อุบัติการณผูปวยติดเช้ือสเตรปโตคอคคัส ซูอิส อําเภอแกงครอ

อภิปรายผลการศึกษา

  วัตถุประสงคหลักของการศึกษา คือ ตรวจสอบวาอุบัติการณโรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ครั้งนี้เปนการระบาด

แบบกลุมกอนหรอืไม พจิารณาจากระยะเวลาทีผู่ปวยแสดงอาการ แหลงเน้ือสกุรทีผู่ปวยบรโิภคและแผนทีแ่สดงอบุตักิารณ 

คาดวาอุบัติการณของผูปวยรายที่ 1 ซึ่งเปนผูปวยนาจะเปนและผูปวยรายที่ 2 ซึ่งเปนผูปวยยืนยัน เปนการระบาดแบบ

กลุมกอนเนื่องจากบริโภคเนื้อสุกรปวยพรอมกันที่เพ่ือนบานเลี้ยงไวในพื้นที่ตําบลหลุบคา วันที่ 6 พฤษภาคม ผูปวยราย

ที่ 1 แสดงอาการวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ผูปวยรายที่ 2 แสดงอาการวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ตามลําดับ ผูปวยอีก 

4 ราย ไมใชการระบาดแบบกลุมกอน โดยผูปวยรายท่ี 3 และ 4 ซือ้เนือ้สกุรจากรถจักรยานยนตเรในพ้ืนทีต่าํบลเกายาดีและ

นาหนองทุม แสดงอาการของโรควันที่ 23 พฤษภาคม 2563 และ 20 มิถุนายน 2563 ตามลําดับ รถจักรยานยนตเรที่ขาย

ประจําในพืน้ท่ีแตละหมูบานจะมหีลายคัน ทาํใหไมสามารถระบุตวัผูขายไดแนชดั ผูปวยรายท่ี 5 รบัประทานแหนมและสมหมู

จากจังหวัดอุดรธานีและขอนแกน แสดงอาการวันที ่1 กรกฎาคม 2563 ผูปวยรายท่ี 6 ปฏเิสธการสัมผสั หรอืรบัประทานเน้ือสุกร

ดบิ มอีาการวันที ่9 กรกฎาคม 2563 ขณะน้ีรอตรวจหัวใจดวยเคร่ืองสะทอนเสียงความถ่ีสงูเพ่ือหาตนตอเช้ือแบบผูปวยนอก 

เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ยังไมพบผูติดเช้ือ สเตรปโตคอคคัส ซูอิสรายใหมในพ้ืนที่ที่เคยมีอุบัติการณมากอน 

 ลักษณะทางคลินิกของผูปวยติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส จํานวน 6 ราย ในพื้นที่อําเภอแกงครอ ประกอบดวย 

เพศชาย 5 ราย เพศหญิง 1 ราย อายุเฉล่ีย 65 ป (±18) ผูปวยทั้ง 6 รายไมมีโรคประจําตัว ผูปวย 3 ราย คือ รายที่ 1, 2 และ 

3 ดืม่สรุารวมกับการรับประทานเน้ือสกุรดิบซึง่เปนปจจัยทีเ่สีย่งตอการติดเช้ือ สเตรปโตคอคคัส ซอูสิ สงูมากข้ึน[4][5] ผูปวย 

5 ราย มีประวัติรับประทานเน้ือสุกรดิบซึ่งสอดคลองกับการศึกษา คือ ผูปวยชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใตสวนใหญไดรับ

เชื้อจากการรับประทาน [6][7][3] ผูปวย 4 ราย รับประทานลาบเน้ือสุกรและเลือดดิบ ผูปวย 1 ราย รับประทานแหนมสุกรดิบ 

ผูปวยรายที่ 3 มีประวัติสัมผัสเนื้อสุกรดิบ คือ ทําลาบสุกรดิบกินเองแตญาติปฏิเสธการมีบาดแผลกอนสัมผัสเนื้อสุกร ผู

ปวยรายที่ 6 ปฏิเสธการรับประทานหรือสัมผัสเน้ือสุกรดิบ ระยะฟกตัวหลังจากสัมผัส หรือ รับประทานผลิตภัณฑสุกรดิบ

จนเกิดโรคในผูปวยกลุมนี ้คอื 3 วนั (±2) [5][8] ระยะเวลาส้ันกวาการศึกษาท่ีผานมา คอื ประมาณ 5 วนั แตกลุมผูปวยในการ

ศึกษานี้มีจํานวนนอย อาการที่พบในผูปวยท้ัง 6 ราย คือ ไขปวดเมื่อยกลามเนื้อ ผูปวย 3 ราย มีอาการเย่ือหุมสมองอักเสบ 

คือ ปวดศีรษะ การไดยินลดลง และตรวจพบ Stiff neck ผูปวยรายที่ 3 มีภาวะชักแบบรุนแรง หรือ Status epilepticus พบ

ภาวะเย่ือบุหัวใจอักเสบในผูปวยรายท่ี 5 เช้ือสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เมื่อยอมแกรมสามารถพบท้ัง gram positive cocci in 
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chain, short chain และ pair and chain [3] ซึง่ในการศกึษาพบทัง้ 3 รปูแบบ จงึตองจาํแนกสปชสีโดยเครือ่งแยกเชือ้แบคทเีรยี

อัตโนมัติ ผลเพาะเลี้ยงเช้ือแบคทีเรียจากเลือดพบเชื้อในผูปวย 5 ราย คือ รายที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 โดยผูปวยรายที่ 2, 3,4 

และ 5 พบแหลงการติดเช้ือจึงใหการวินิจฉัยตามตําแหนงที่พบหลักฐานการติดเชื้อ ผูปวยทั้ง 6 รายไดรับการรักษาดวยยา

ปฏชิวีนะเซฟไตรอะโซน 2 กรมั ทางหลอดเลอืดทกุ 12 ชัว่โมง เปนเวลา 14 วนั และผูปวยรายที ่5 ไดรบัยาปฏชิวีนะตอเนือ่ง 

6 สัปดาห เพื่อรักษาเย่ือบุหัวใจอักเสบ ผลการรักษา พบวา ผูปวย 4 ราย รักษาหายเปนปกติ ไมมีภาวะทุพพลภาพถาวร 

ผูปวยรายที่ 3 และ 5 อยูระหวางการรักษา 

  จากผลการสํารวจรานจําหนายเน้ือสุกร จํานวน 9 ราน ในเขตเทศบาล รานละ 1 ตัวอยาง ผลเพาะเช้ือจากตัวอยาง

ทัง้ 9 รานไมพบเชือ้สเตรปโตคอคคัส ซอูสิ ขณะน้ีโรงพยาบาลแกงครอมมีาตรการปองกนัการเกดิโรคสเตรปโตคอคคัส ซอูสิ 

คอื 1) ประชาสมัพนัธตามหมูบานในพืน้ทีอ่าํเภอแกงครอผานหอกระจายขาว อาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชน และโรงพยาบาล

สงเสรมิสขุภาพตาํบล เรือ่ง การงดรับประทานสกุรดบิ 2) ใหความรูแกเจาหนาทีส่าธารณสขุในพ้ืนที ่เรือ่ง โรคตดิเชือ้สเตรป

โตคอคคัส ซูอิส และเตรียมแบบคัดกรองผูปวยที่สงสัยติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ณ หองฉุกเฉิน โรงพยาบาลแกงครอ 

หากผูปวยมีความเสี่ยงจะระบุขอมูลในใบสงตอผูปวย เพ่ือติดตามสงผลเพาะเช้ือในเลือดไปยังโรงพยาบาลที่สงตออีกครั้ง

 สรปุผลการศึกษา พจิารณาจากระยะเวลาทีผู่ปวยแสดงอาการ แหลงเนือ้สกุรทีผู่ปวยบรโิภคและแผนทีแ่สดงอบุตักิารณ 

ผูปวยรายที่ 1 และ 2 ในตําบลหนองขามเปนการระบาดแบบกลุมกอน ระยะฟกตัวผูปวยกลุมนี้ คือ 3 วัน (±2) จํานวน

ผูสัมผัสโรคทั้งหมด 5 ราย ปวยเปนโรค 1 ราย ผลเพาะเช้ือจากรานจําหนายเนื้อสุกรทั้งหมดไมพบเชื้อสเตรปโตคอคคัส 

ซอูสิ ขณะนีม้มีาตรการปองกนัการเกดิโรคสเตรปโตคอคคัส ซอูสิ ในอนาคต คอื ประชาสมัพนัธตามหมูบานในพ้ืนทีอ่าํเภอ

แกงครอ เรื่อง การงดรับประทานผลิตภัณฑสุกรดิบ 

 ขอจํากัดของการศึกษา

  1. การศกึษานีเ้ปนการศกึษาแบบยอนหลงั เวลาทีผู่ปวยแสดงอาการและเวลาเกบ็ตัวอยางจากเนือ้สกุรดิบนําไป

เพาะเชื้อเปนคนละชวงเวลา รวมถึงมีเนื้อสุกรจาก 3 แหลง ที่ไมสามารถตรวจสอบได

  2. การศึกษานี้ไมไดตรวจซีโรไทปของเช้ือสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เนื่องจากขอจํากัดดานทรัพยากร 

  3. ผู ปวยเยื่อหุ มสมองอักเสบในการศึกษานี้ 3 รายไมไดรับการตรวจสมรรถภาพการไดยิน เนื่องจาก 

การไดยินปกติหลังการรักษาครบ 14 วัน

 ขอเสนอแนะ 

  1. ควรมีการปรับปรงุการจําแนกเช้ือสเตรปโตคอคคัส ซอูสิออกจากเช้ือสเตรปโตคอคคัสสปชสีอืน่ เนือ่งจากเปน

เชื้อที่ทําใหเกิดภาวะทุพพลภาพภายหลังไดสูง แมในการศึกษานี้จะไมมีผูปวยการไดยินลดลงอยางถาวร

   2. ควรขอความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ ตรวจสอบพ้ืนที่ที่มีการเล้ียงสุกรไวบริโภคเอง และตรวจสอบแหลง

ที่มาของเนื้อสุกรของรถจักรยานยนตเรซึ่งเปนแหลงโรคของผูปวยรายที่ 1 ถึง 4
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บทคัดยอ

  การวิจัยนี้เปนการศึกษาสถานการณ PM
2.5

 และหาตัวแบบการพยากรณปริมาณ PM
2.5

 รายชั่วโมง และขอมูล

เฉลีย่ 24 ชัว่โมงทีเ่หมาะสมเพือ่ใชในการพยากรณปรมิาณ PM
2.5

 ของเขตเทศบาลนครนครราชสมีา และศกึษาสถานการณ

โรคเฝาระวงัจาก PM
2.5

 อาํเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา ดวยวธิกีารระบาดวทิยาเชงิพรรณนา กลุมตัวอยางทีใ่ช ประกอบดวย 

ขอมลูปริมาณ PM
2.5

 รายช่ัวโมงของสถานีตรวจวัดอากาศท่ีสถานีสบูนํา้ประตูพลแสน อาํเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา ขอมลู

ตั้งแตสถานีเริ่มทําการตรวจวัดวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และขอมูลจํานวนผูปวยโรค

เฝาระวงัจาก PM
2.5

 จากฐานขอมลูการเฝาระวงัทางระบาดวทิยา ของสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา (รายงาน 506) 

และระบบฐานขอมูลสขุภาพ (Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข) รวม 7 โรค ขอมลูต้ังแตวนัที ่1 มถินุายน พ.ศ. 2562 

ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 วิธีการหาตัวแบบการพยากรณที่เหมาะสมเปรียบเทียบระหวางเทคนิคการพยากรณแบบ

ทําใหเรียบ และเทคนิคการพยากรณของบอกซ–เจนกินส สวนการศึกษาสถานการณโรคเฝาระวังจาก PM
2.5

 อําเภอเมือง 

จงัหวดันครราชสมีา ใชสถติเิชงิพรรณนา คาสถติทิีใ่ช คอื สดัสวน อตัราสวน คาตํา่สดุและคาสงูสดุ และการวดัความสัมพนัธ 

คาสถิติที่ใช คือ Incidence rate และ Incidence rate ratio ผลการวิจัย พบวา เทคนิคการพยากรณที่ใหตัวแบบที่เหมาะสม

ที่สุด คือ เทคนิคการพยากรณของบอกซ–เจนกินส การพยากรณปริมาณ PM
2.5

 รายชั่วโมงชวงระยะเวลาท่ีพยากรณได

ความแมนยําไมเกิน 48 ชั่วโมง ตัวแบบท่ีเหมาะสม คือ ARIMA(1, 1, 1)(1, 1, 1) การพยากรณปริมาณ PM
2.5

 เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง ชวงระยะเวลาที่พยากรณไดความแมนยําไมเกิน 31 วัน ตัวแบบที่เหมาะสม คือ ARIMA (0, 1, 3) และจากการ

ศึกษาสถานการณปริมาณ PM
2.5

 และสถานการณโรคเฝาระวังจาก PM
2.5

 พบวา การสัมผัส PM
2.5

 ในชวงเวลาที่ระดับ PM
2.5

 

เร่ิมมีผลกระทบตอสุขภาพมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคปอดอักเสบ โรคไขหวัดใหญ และโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

คําสําคัญ: การพยากรณ, ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน, การวิเคราะหอนุกรมเวลา

Abstract

  This research aimed to study the PM
2.5

 situation. Finding a suitable hourly PM
2.5

 forecasting model and 

an average 24-hours model to predict the quantitative of PM
2.5

 in Nakhon Ratchasima Municipality. Besides, 

the study purposed to do the disease surveillance situation from PM
2.5

 in Muang District, Nakhon Ratchasima Province 

by using descriptive epidemiological methods. The samples consisted of the data of PM
2.5

 per hour of the measuring 

station at Pratu Phon Saen pumping station, Mueang District, Nakhon Ratchasima Province. The data were collected 

between 28 June 2019 and 30 June 2020. Moreover, the number of patients with surveillance diseases from PM
2.5 

from the epidemiological surveillance database of Nakhon Ratchasima Provincial Public Health Office (Report 506) 
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was used. And also, the data of Health Data Center, Ministry of Public Health that included 7 diseases from 1 June 

2019 to 30 June 2020 were analyzed. Methods for finding suitable forecasting models were done by comparing 

smoothing forecasting techniques and Box-Jenkins forecasting techniques. The descriptive statistics were used to study 

the surveillance disease situation from PM
2.5

, in Muang District, Nakhon Ratchasima Province. The proportion, ratio, 

minimum and maximum values were used. The correlation was measured by using the incidence rate and the incidence 

rate ratio. The results revealed that the most suitable forecasting technique was the Box-Jenkins prediction technique. 

An hourly PM
2.5

 forecasting model had the forecast period with an accuracy of up to 48 hours using the ARIMA (1, 

1, 1) (1, 1, 1) model. The 24-hour average PM
2.5

 forecasting model had the forecast period with an accuracy of up 

to 31 days with the ARIMA (0, 1, 3) model. The study found that exposure to PM
2.5

 at level beginning that affected 

health having a risk of pneumonia, influenza, and other respiratory diseases at statistically significant.

Keywords: Forecasting, PM
2.5

, Time-series analysis

บทนํา

 ปญหามลพิษทางอากาศเปนหนึ่งในความทาทายเรงดวนของโลกที่กําลังเผชิญอยูขณะนี้ คาดการณวามลพิษ

ทางอากาศมีสวนตอการตายกอนวัยอนัควร 7 ลานคนตอป เปนสาเหตุอนัดบั 4 ของการตายกอนวัยอันควรของโลก ฝุนละออง

ขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

) ถูกพิจารณาวาเปนสารมลพิษที่มีผลกระทบกับสุขภาพมากท่ีสุดในบรรดาสารมลพิษ

ทางอากาศโดยท่ัวไป (1) และพบวาเปนปจจัยเสริมที่ทําใหอุบัติการณของโรคตาง ๆ  สูงขึ้น ไดแก โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง 

(COPD) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute coronary disease) โรคมะเร็งปอด (Lung 

cancer) และโรคติดเช้ือเฉียบพลันระบบหายใจ(Acute respiratory infection) เปนตน (2)

 จากการตดิตามตรวจสอบคณุภาพอากาศ โดยสถานตีรวจวดัคณุภาพอากาศอตัโนมตั ิกรมควบคมุมลพษิจาํนวน 64 

สถานีใน 34 จังหวัด พบวา ในชวงป พ.ศ. 2560-2562 สถานการณ PM
2.5

 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงเกิน คามาตรฐานท่ีระดับ 

50 ไมโครกรัมตอลูกบากศเมตร (มคก./ลบ.ม.) (3) ในชวงฤดูแลงระหวางเดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม เนื่องจากมี

แหลงกาํเนดิมลพษิเพิม่มากขึน้ (4) พืน้ทีเ่สีย่งทีม่ปีญหา PM
2.5

 สวนใหญเปนพืน้ทีเ่มอืงใหญทีม่กีารจราจรหรอืบรรทกุขนสง

หนาแนน เชน กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา ขอนแกน และพื้นที่ที่มีการเผาในที่โลง เชน พื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ 

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดขอนแกน และพื้นที่เขตอุตสาหกรรม เชน จังหวัดสระบุรี (3) 

 การเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพและสถานการณ PM
2.5

 อยางตอเน่ืองมีความสําคัญมากในกลไกการเปดศูนย

ปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข กรณี PM
2.5

 อยูในระดับที่เริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพ (PM
2.5

 ≥ 76 มคก./

ลบ.ม. ติดตอกัน 3 วัน) โดยสามารถติดตามสถานการณ PM
2.5

 รายชั่วโมงแบบเรียลไทมไดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพ

อากาศอัตโนมัติ กรมควบคุมมลพิษ ขอมูลจะถูกเก็บบันทึกไวเปนขอมูลที่มีลักษณะอนุกรมเวลาที่สามารถนํามาใชในการ

พยากรณปริมาณ PM
2.5

 ในอนาคตได และสามารถนําคาพยากรณที่ได มาใชในการประเมินความเสี่ยงของเหตุการณรวม

กับขอมูลสถานการณ PM
2.5

 และขอมูลสถานการณโรคเฝาระวังจาก PM
2.5

 เสนอขอพิจารณาเพื่อตัดสินใจยกระดับหรือ

ลดระดับการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข (5) ดังนั้น ผูวิจัยจึงมุงที่จะศึกษาตัวแบบการ

พยากรณเพื่อหาโมเดลการพยากรณที่มีคาความคาดเคล่ือนต่ําโดยใชการวิเคราะหอนุกรมเวลา (Time series analysis) 

เพื่อนําตัวแบบที่ไดมาหาคาพยากรณใชในการประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ
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 วตัถปุระสงคหลกัของการวจิยั เพือ่พยากรณปรมิาณ PM
2.5

 ตอการเกดิโรคเฝาระวงัจาก PM
2.5

 ในพ้ืนทีอ่าํเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะของการวิจัย ดังนี้

 1. เพื่อศึกษาสถานการณ PM
2.5

 และหาตัวแบบการพยากรณปริมาณ PM
2.5

 รายชั่วโมงและขอมูลเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

ที่เหมาะสมเพื่อใชในการพยากรณปริมาณ PM
2.5

 ของเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  

 2. เพือ่ศกึษาสถานการณโรคเฝาระวงัจาก PM
2.5

 อาํเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา ดวยวธิกีารระบาดวทิยาเชงิพรรณนา

 รูปแบบการศึกษา ไดแก การวิจัยเชิงสังเคราะห โดยดําเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสถานการณ PM
2.5

 เขตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา การหาตัวแบบการพยากรณปริมาณ PM
2.5 

รายช่ัวโมงและรายวัน และพยากรณปริมาณ PM
2.5

 รายชั่วโมงและรายวัน

 กลุมตัวอยางที่ใช คือ ขอมูลปริมาณ PM
2.5

 รายชั่วโมงของสถานีตรวจวัดสถานีสูบนํ้าประตูพลแสน ตําบลในเมือง 

อาํเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา ขอมลูตัง้แตสถานีเร่ิมทาํการตรวจวัดวนัที ่28 มถินุายน พ.ศ. 2562 ถงึ 30 มถินุายน พ.ศ. 2563 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยสงหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลไปยังกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 

เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรม IBM SPSS Statistics 26 

วิธีดําเนินการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้ 

 1. เกบ็รวบรวมขอมลูปรมิาณ PM
2.5

 รายช่ัวโมง โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel ในการสรางแฟมเพือ่เกบ็รวบรวม

ขอมูล นําขอมูลปริมาณ PM
2.5

 รายชั่วโมง และจัดการกับการขาดหายของขอมูลรายชั่วโมง โดยนําขอมูลที่มีอยูมาทําการ

ตรวจสอบการแจกแจงของขอมูล วาขอมูลมีการแจกแจงแบบโคงปกติหรือไม ถาขอมูลมีการแจกแจงแบบโคงปกติจะใช

คาเฉล่ียแทนคาขอมูลท่ีขาดหายไป แตถาขอมูลดังกลาวไมมีการแจกแจงแบบโคงปกติจะใชคาเทากับคาขอมูลที่อยูใกล

เคียงกับคาขอมูลที่ขาดหายไปเปนขอมูลชุดที่ 1 ขอมูลปริมาณ PM
2.5

 รายชั่วโมง มาหาคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงเปนขอมูลชุดที่ 

2 ขอมูลปริมาณ PM
2.5

 เฉล่ียรายวัน นํากลุมตัวอยางมาทําการวิเคราะหสถานการณ PM
2.5

 โดยโปรแกรม Microsoft Excel 

ในการวิเคราะหขอมูล ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) คาสถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย คาต่ําสุด และคาสูงสุด การหา

ตัวแบบการพยากรณที่เหมาะสม และการพยากรณใชโปรแกรม IBM SPSS Statistics 26 เลือกเทคนิคการพยากรณ ดังน้ี

   1.1 เทคนิคการพยากรณแบบทําใหเรียบ (Smoothing Technique)(6) เลือกตัวแบบที่เหมาะสมตามลักษณะ

ของขอมูลอนุกรมเวลา 1) ขอมูลอนุกรมเวลาที่ไมมีแนวโนมและไมมีฤดูกาล ใชวิธีปรับใหเรียบเอกซโพเนนเชียลอยา

งงาย (Simple or single exponential smoothing method) คาพยากรณจะใชคาสังเกตท่ีผานมาทั้งหมด โดยนํ้าหนักที่ให

กับคาสังเกตแตละคาไมเทากัน นํ้าหนักที่ใหกับคาที่เกิดขึ้นลาสุดจะมากและลดหล่ันไปสําหรับคาสังเกตท่ีอยูหางออก

ไป นํ้าหนักจะเปนคาเทาไรขึ้นอยูกับคาปรับนํ้าหนักเปนคาพารามิเตอรที่มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 รูปแบบสมการ คือ 

              คือขอมูลจริงในชวงเวลาที่ t – s, �  คือคาปรับ

นํ้าหนัก 0<�≤1 2)    2) ขอมูลอนุกรมเวลาท่ีมีแนวโนมแตไมมีอิทธิพลของฤดูกาล ใชวิธีปรับใหเรียบเอ็กโปเนนเชียลแบบ 

Holt (Holt’s linear trend) จะใชกับอนุกรมเวลาที่มีแนวโนมเปนเสนตรง นํ้าหนักที่ใหขึ้นอยูกับคาปรับนํ้าหนักหรือ

คาพารามิเตอรที่เหมาะสมมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 รูปแบบสมการ คือ �_(t+n)= (2+(�n)/(1-�)) S_t-(1+(�n)/(1-

�)) D_t เมื่อ S_t=�Y_t+(1-�) S_(t-1),D_t=�S_t+(1-�) D_(tคือ ขอมูลที่ตองการพยากรณในชวงเวลาที่ t+n, n คือ 

ชวงเวลาการพยากรณ Y
t
 คือ ขอมูลจริงในชวงเวลา t, ß คือ คาปรับนํ้าหนัก 0<�≤1) 3) ขอมูลอนุกรมเวลาที่ไมมีแนวโนม

แตมีอิทธิพลของฤดูกาล (Simple seasonal) ใชวิธีปรับใหเรียบเอ็กโปเนนเชียลแบบ Holt และ Winters (Holt – Winters 

exponential smoothing method) แบบมีผลกระทบของฤดูกาลแตตัดปจจัยฤดูการออกไป 4) ขอมูลอนุกรมเวลาที่มี

แนวโนมแบบเสนตรงและมีอทิธพิลของฤดูกาล ใชวธิปีรบัใหเรยีบเอ็กโปเนนเชียลแบบ Holt และ Winters (Holt – Winters 

exponential smoothing method) แบบมผีลกระทบของฤดกูาลมคีาปรบันํา้หนัก 3 คา สาํหรบัคาคงท่ี (จดุตดัแกน) คาแนวโนม 

Y =  2 + ∝ ∝ − 1 + ∝ ∝  เ มือ  =∝ + (1−∝) , =∝
0 <∝≤ 1 

 Y  = ∝ ∑ (1−∝)   เมือ Y   คือขอ้มูลทีตอ้งการพยากรณ์   

+ (1−∝)  ,  Y  0 <∝≤ 1) ∝ 

– , ∝ 
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(Trend) และคาวดัอทิธิพลของฤดกูาล คาพารามเิตอรทีเ่หมาะสมมคีาอยูระหวาง 0 ถงึ 1 มรีปูแบบบวก (Winters’ additive) 

รูปแบบสมการ คือ �_(t+n)=a+bn+c_(t+n-s และรูปแบบคูณ (Winters’ multiplicative) รูปแบบสมการ คือ

 �_(t+n)=(a+bn)c_(t+n-s) เม่ือ �_(t+คือ ขอมูลที่ตองการพยากรณในชวงเวลาที่ t+n, n คือ ชวงเวลาการพยากรณ, Y
t 

คือ ขอมูลจริงในชวงเวลา t, a
t
 คือ สวนคาคงท่ี, b

t
 คือ ปจจัยทางแนวโนม, c

t
 คือ ปจจัยทางฤดูกาล s คือ เปนคาที่ใชแทน

ฤดูกาล, �,�,�    คือ คาปรับนํ้าหนัก 0<�,�,�<1 

  1.2 เทคนิคการพยากรณของบอกซ–เจนกินส (Box-Jenkins) รูปแบบ ARIMA (Auto Regressive Integrated 

Moving Average) (7) มขีัน้ตอน ดงันี ้1) ตรวจสอบขอมลูวามแีนวโนม ฤดูกาล ความแปรปรวนคงทีห่รอืไม ถาไมคงทีแ่สดง

วาไมสเตชันนารี (Non stationary) ตองปรับขอมูลใหสเตชันนารีกอน 2) เมื่อขอมูลสเตชันนารีแลวใหกําหนดรูปแบบโดย

พจิารณาฟงกชนัสหสัมพนัธในตัวเอง (Autocorrelation Function: ACF) และฟงกชนัสหสัมพันธในตัวเองบางสวน (Partial 

Autocorrelation Function: PACF) พิจารณาจากคอเรลโร- แกรม (correlogram) 3) ทําการประมาณคาพารามิเตอรจาก

รปูแบบทีก่าํหนด ตรวจสอบนยัสาํคญัทางสถติ ิและความคลาดเคลือ่นจากรปูแบบทีก่าํหนด ถามปีญหาตองทาํการกาํหนด

รูปแบบใหม 

  2. การตรวจสอบความแมนยาํของสมการพยากรณทีไ่ดจากเทคนคิการพยากรณแบบทาํใหเรยีบ และเทคนคิการ

หาตวัแบบพยากรณของบอกซ–เจนกนิส ใชคาสถติ ิดงันี ้1) คาสถิต ิLjung-Box Q ใชตรวจสอบความเหมาะสม ถาตวัแบบ

ที่ไดเลือกไวมีความเหมาะสม คาสถิติ Ljung-Box Q ไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 2) คาคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ย 

(Mean Absolute Error: MAE) เปนวิธีการหาคาเฉลี่ยของความแตกตางสัมบูรณ ระหวางคาพยากรณและคาจริง 

หากคา MAE มีคานอย แสดงวา คาพยากรณสามารถประมาณคาไดใกลเคียงกับคาจริง (           

3) คาเปอรเซ็นตคลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย (Mean Absolute Percentage Error; MAPE) เปนวิธีการหาคาเฉลี่ยของความ

แตกตางสัมบูรณ ระหวางคาพยากรณและคาจริงแลวทําใหเปนคารอยละ หากคา MAPE มีคานอย แสดงวาคาพยากรณ

สามารถประมาณคาไดใกลเคียงกับคาจริง (MAPE=

 3. ทําการพยากรณคาในอนาคตจากสมการที่สรางขึ้นจากรูปแบบที่กําหนดซึ่งไดประมาณคาพารามิเตอรและ

ผานการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ

 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสถานการณโรคเฝาระวังจาก PM
2.5

 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือกําหนดกลุมโรคที่

เปนตัวบงชี้ดานสุขภาพในการเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพ

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขอมูลจํานวนผูปวยโรคเฝาระวังจาก PM
2.5

 จากฐานขอมูลการเฝาระวังทาง

ระบาดวิทยาของสํานกังานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (รายงาน 506) จาํนวน 2 โรค ไดแก โรคปอดอักเสบ (Pneumonia; 

ICD-10: J12, J13, J14, J15, J16, J18) และโรคไขหวดัใหญ (Influenza; ICD-10: J10, J11) และระบบฐานขอมลูสขุภาพ 

(Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข) 5 โรค ไดแก โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease; 

รหัส ICD-10: J44) โรคหอบหืด (Asthma; ICD-10: J45 รวมกับ Y96) โรคหลอดเลือดในสมอง (ICD-10: I60-I69) 

โรคหัวใจขาดเลือด (ICD-10: I20-I25) และโรคระบบทางเดินหายใจอ่ืน ๆ  (ICD-10: J00-J39, J60-J99) ขอมลูต้ังแต

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยสงหนังสือขออนุญาตใชขอมูลไปยังสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครราชสีมา ใชโปรแกรม Microsoft Excel ในการสรางแฟมเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลผูปวยโรคเฝาระวังจาก PM
2.5 

การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ เชิงพรรณนา คาสถิติที่ใช คือ สัดสวน อัตราสวน คาต่ําสุด และคาสูงสุด และการวัดความ

สัมพันธ คาสถิติที่ใช คือ Incidence rate ที่คํานวณจากจํานวนผูปวยในชวงเวลาหนึ่งหารดวยผลรวมของเวลาที่ติดตาม

ประชากร กลุมเสี่ยง แลวนํามาหา Incidence rate ratio เพ่ือเปรียบเทียบความเสี่ยงตอการเกิดโรคระหวางกลุมผูมีปจจัยกับ 

ผูที่ไมมีปจจัย โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรม Epi Info version 7.2

 

Y = + +   แ

( = ∑ |ความคลาดเคลือนของการพยากรณ์ค่าจริง |) 

= ∑ |ความคลาดเคลือนของการพยากรณ์|) 

∝, ,  คือ 

Y + = ( + ) + −  เมือ Y  

0 <∝, , < 1 
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ผลการศึกษา

 สถานการณ PM
2.5 
จากการวิเคราะหขอมูลของสถานีสูบนํ้าประตูพลแสน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสมีา จาํนวน 1 สถาน ีขอมลูตัง้แตวนัที ่28 มถินุายน พ.ศ. 2562 - 30 มถินุายน พ.ศ. 2563 (สถานเีริม่ทาํการตรวจวดั

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562) จํานวน 396 วัน รวม 8,827 ชั่วโมง แสดงตามรูปที่ 1 ปริมาณ PM
2.5 
ที่วัดไดตํ่าสุด

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 03.00 น. เทากับ 3 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร (มคก./ลบ.ม.) สูงสุด 193 มคก./

ลบ.ม. วนัที ่14 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 20.00 น. ปรมิาณ PM
2.5

 เฉลีย่ 24 ชัว่โมงตํา่สดุเทากับ 8.78 มคก./ลบ.ม. สงูสดุ

เทากับ 81.67 มคก./ลบ.ม. จํานวนวันที่เกินคามาตรฐาน เทากับ 42 วัน (รอยละ 4.15) คามาตรฐานในบรรยากาศทั่วไป

ของ PM
2.5

 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ประเทศไทยเทากับ 50 มคก./ลบ.ม. (8) 

  รูปที่ 1 ปริมาณ PM
2.5

 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ระหวางวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

    ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 ปริมาณ PM
2.5

 เฉล่ียรายเดือนสูงสุด ไดแก เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 (50.25 มคก./ลบ.ม.) รองลงมา ไดแก 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 (47.82 มคก./ลบ.ม.) เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (42.79 มคก./ลบ.ม.) และเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2563 (42.73 มคก./ลบ.ม.) ตามลําดับ เดือนท่ีมีปริมาณ PM
2.5

 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระดับเร่ิมมีผลกระทบตอ

สุขภาพ ปริมาณตั้งแต 51 มคก./ลบ.ม.ขึ้นไปเปนเวลาติดตอกันตั้งแต 3 วันขึ้นไป (5) ไดแก เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

(ติดตอกันสูงสุด 8 วัน) เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 (ติดตอกันสูงสุด 6 วัน) เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (ติดตอกัน

สูงสุด 4 วัน) และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 (ติดตอกันสูงสุด 3 วัน)

 ผลการหาตัวแบบการพยากรณปริมาณ PM
2.5

 และการพยากรณปริมาณ PM
2.5

 การหาตัวแบบการพยากรณปริมาณ PM
2.5

 และการพยากรณปริมาณ PM
2.5

 แบงขอมูลออกเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 

ขอมูลปริมาณ PM
2.5

 รายช่ัวโมง จํานวน 8,856 คา พบวา ขอมูลมีการแจกแจงแบบโคงไมปกติโดยขอมูลเบซาย พิจารณา

จากคาสถิติ Z มีคาความเบและความโดงเทากับ 9.811 และ 16.238 ซึ่งอยูนอกชวง -1.96 ถึง + 1.96 และคาสถิติ 

Kolmogorov-Smirnov มีคา α < 0.05 ขอมูลที่ขาดหายไปจํานวน 29 คา พิจารณาใชคาขอมูลที่อยูใกลเคียงกับคาขอมูล

ที่ขาดหาย สวนชุดขอมูลที่ 2 ขอมูลปริมาณ PM
2.5

 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง หาไดจากการนําขอมูลชุดที่ 1 มาหาคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

ได จาํนวน 396 คา นาํชุดขอมลูทีไ่ดทัง้สองชดุมาสรางกราฟเพือ่ดูลกัษณะการเคลือ่นไหวของอนกุรมเวลาของขอมลู แสดง

ดังรูปท่ี 2 และรูปที่ 3
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ปริมาณ PM2.5 มคก./ลบ.ม. 

วนั/เดือน/ปี 

             
  

รูปที  ลกัษณะเคลือนไหวของอนุกรมเวลาของ ปริมาณ 

PM .  รายชวัโมง 
รูปที 3 ลกัษณะเคลือนไหวของอนุกรมเวลาของขอ้มูล 

ปริมาณ PM . เฉลีย  ชวัโมง  
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ตวัแบบการพยากรณ์ ค่าสถิติ Ljung-Box Q MAE MAPE 

เทคนิคการพยากรณ์แบบทาํใหเ้รียบ  

Simple Seasonal 0.00 .  .  

Winters' Additive .  .  .  

Winters' Multiplicative .  .  .  

เทคนิคการพยากรณ์ของบอกซ์–เจนกินส์
ARIMA ( , , ) ( , 1, 1) .  .  .  

ARIMA ( , , ) ( , 1, 1) .   .  

 ผลการเลือกตัวแบบท่ีเหมาะสมพิจารณาจากรูปที่ 2 และจากกราฟ ACF และ PACF แสดงดังตารางท่ี 1 

 ตารางที่ 1 คาสถิติของตัวแบบการพยากรณของขอมูลชุดที่ 1 ปริมาณ PM
2.5

 รายชั่วโมง ขอมูลระหวางวันที่ 28 

มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

 จากตารางท่ี 1 เม่ือพิจารณาจากคาสถิติ พบวา ตัวแบบที่มีความเหมาะสมท่ีสุดในการพยากรณของขอมูลชุดที่ 1 คือ 

ตัวแบบ ARIMA (1, 1, 1)(1, 1, 1) และพบวาตัวแบบพยากรณที่ไดมีความสามารถในการพยากรณคาอนาคตที่มีความ

แมนยําไดไมเกิน 48 ชั่วโมง การพยากรณจากตัวแบบดังกลาว แสดงดังรูปที่ 4

 

รูปที่ 4  อนุกรมเวลาและคาพยากรณของขอมูลชุดที่ 1 PM
2.5

 รายชั่วโมง ดวยตัวแบบ ARIMA (1, 1, 1) (1, 1, 1)

  คาพยากรณปริมาณ PM
2.5

 รายช่ัวโมง ที่ไดในชวงเวลา 48 ชั่วโมง อยูระหวาง 12-19 มคก./ลบ.ม. 

  ผลการเลือกตัวแบบพยากรณของขอมูลชุดที่ 2 (รูปที่ 3) คาสถิติที่ได แสดงดังตารางท่ี 2 

 ตารางที่ 2 คาสถิติของตัวแบบการพยากรณของขอมูลชุดที่ 2 ปริมาณ PM
2.5

 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ขอมูลระหวางวันที่ 

28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

 จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาจากคาสถิติพบวาตัวแบบที่มีความเหมาะสมที่สุดในการพยากรณของขอมูลชุดที่ 2 

คอื ตวัแบบ ARIMA (0, 1, 3) และพบวาตัวแบบพยากรณทีไ่ดมคีวามสามารถในการพยากรณคาอนาคตท่ีมคีวามแมนยาํ

ไดไมเกิน 31 วัน การพยากรณจากตัวแบบดังกลาว แสดงดังรูปที่ 5

ตวัแบบการพยากรณ์ ค่าสถิติ Ljung-Box Q MAE MAPE 

เทคนิคการพยากรณ์ของบอกซ์–เจนกินส์  

ARIMA ( , , ) .  .  .  
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รูปที่ 5 อนุกรมเวลาและคาพยากรณของขอมูลชุดที่ 2 PM
2.5

 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ดวยตัวแบบ ARIMA (0, 1, 3)

  คาพยากรณปริมาณ PM
2.5

 เฉล่ีย 24 ชั่วโมง ที่ไดในชวงเวลา 31 วัน อยูระหวาง 14 - 17 มคก./ลบ.ม.

 ผลการศึกษาสถานการณโรคเฝาระวังจาก PM
2.5

 ของอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด 

ดังตารางที่ 3 และ 4

 ตารางที่ 3 จํานวนผูปวย และอัตราปวยโรคเฝาระวังจาก PM
2.5

 ระหวางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง มิถุนายน 

พ.ศ. 2563 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 ตารางที่ 4 Incidence rate และ Incidence rate ratio ของโรคเฝาระวังจาก PM
2.5

 ในพื้นที่อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา ระหวางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 - มิถุนายน พ.ศ. 2563 

โรคเฝ้าระวังจาก PM .  จํานวนผู้ป่วยรายใหม่ (ตาํสุด(เดือน,  
สูงสุด(เดือน)) 

(ราย) 

อุบัตกิารณ์ 
(ต่อ

ประชากร
แสนคน) 

 

จํานวนผู้ป่วยในเดือนที
มีปริมาณ PM .   เฉลยี 

 ชัวโมงทรีะดับเริมมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ

(ราย) 

จํานวนผู้ป่วย
ในช่วงมปีริมาณ 
PM .  เฉลยี  
ชัวโมงทีระดบั
ปกต ิ(ราย) 

โรคปอดอกัเสบ  ( (มิ.ย. ), 129(ม.ค. )) .    

โรคไขห้วดัใหญ่ ,  (8(มิ.ย. ), 1,254(ม.ค. )) 1,321.36 2,575 3,537 

โรคปอดอุดกนัเรือรัง  ( (ก.ค.-ส.ค. ), (ต.ค.. )) .    

โรคหอบหืด 3 0.87 ไม่ไดร้ะบุ ไม่ไดร้ะบุ 

โรคหลอดเลือดสมอง  ( (เม.ย. ), (ต.ค. , พ.ค. )) .    

โรคหวัใจขาดเลือด  ( (ธ.ค. ), (ม.ค. )) .    

โรคระบบทางเดิน
หายใจอืน ๆ 

,  (1,020(พ.ค. ), 1 ,  (ม.ค. )) , .  ,  ,  

โรคเฝ้าระวงัจาก PM .  Incidence rate (ราย/วนั) Incidence rate ratio 
( %Confidence Interval) ช่ ว ง เ วลาที ร ะดับ 

PM .  ทรีะดบัปกต ิ
ช่วงเวลาทีระดับ PM .  เริม
มผีลกระทบต่อสุขภาพ 

โรคปอดอกัเสบ 2.21 3.17 .  ( . , 1.84) 

โรคไขห้วดัใหญ่ 12.91 21.11 .  ( . , 2.04) 

โรคปอดอุดกนัเรือรัง 0.06 0.07 1.19 (0.52, 2.74) 

โรคหลอดเลือดในสมอง 0.53 0.52 .  ( . , 1.44) 

โรคหวัใจขาดเลือด 0.37 0.42 .  ( . , 1.67) 

โรคระบบทางเดินหายใจอืน ๆ 98.51 208.66 .  ( . , 2.62) 
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 จากตารางท่ี 4 จากคา Incidence rate พบวา โรคเฝาระวังจาก PM
2.5

 ที่มีความเร็วในการเกิดโรค (ระยะเวลา 1 วัน) 

ในชวงเวลาทีร่ะดบั PM
2.5

 เริม่มผีลกระทบตอสขุภาพมากกวาในชวงเวลาทีร่ะดับ PM
2.5

 ทีร่ะดับปกติ ไดแก โรคปอดอกัเสบ 

โรคไขหวัดใหญ โรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ โรคปอดอุดก้ันเรื้อรังและโรคหัวใจขาดเลือด และจากคา Incidence rate 

ratio พบการสัมผัส PM
2.5

 ในชวงเวลาที่ระดับ PM
2.5

 เริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคปอดอักเสบ 

โรคไขหวัดใหญ และโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

อภิปรายผลการวิจัย

 การพยากรณอนุกรมเวลาเปนวิธีการทางสถิติที่ใชขอมูลในอดีตวิเคราะหหาตัวแบบอธิบายลักษณะความสัมพันธ

ระหวางคาสังเกตที่เก็บตามลําดับเวลา และใชตัวแบบจําลองนั้นในการพยากรณคาในอนาคตวิธี การวิเคราะหอนุกรมเวลา

มีหลายวิธี ในงานเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ สวนใหญนํามาใชพยากรณโรคไขเลือดออก(10,11) วิธีที่นิยม

ใชกนัอยางแพรหลาย คอื เทคนิคการพยากรณแบบทําใหเรยีบ และเทคนิคการพยากรณของบอกซ–เจนกินส โดยใชขอมลู

อนุกรมเวลาจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกรายเดือน การวิจัยคร้ังนี้ไดนําเสนอการหาตัวแบบพยากรณที่เหมาะสมสําหรับ

อนุกรมเวลาปริมาณ PM
2.5

 สําหรับ 2 ชุดขอมูล ไดแก ปริมาณ PM
2.5

 รายชั่วโมง และปริมาณ PM
2.5

 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบวา 

เทคนิคการพยากรณของบอกซ–เจนกินส เหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการพยากรณสําหรับขอมูลอนุกรมเวลา ทั้ง 2 ชุด

ขอมูล โดยตัวแบบที่เหมาะสมสําหรับชุดขอมูล ปริมาณ PM
2.5

 รายชั่วโมง คือ ตัวแบบ ARIMA(1, 1, 1)(1, 1, 1) และ

ตัวแบบท่ีเหมาะสมสําหรับชุดขอมูลปริมาณ PM
2.5

 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง คือ ตัวแบบ ARIMA (0, 1, 3) พิจารณาจากคาสถิติ 

Ljung-Box Q ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คาสถิติ MAE มีคานอย และคาสถิติ MAPE มีคานอยกวา 30 ถือวาตัวแบบ

มีความแมนยําในการพยากรณ ซึ่งตางจากการศึกษาของซาจิต มหาจัน และคณะ พบวา ตัวแบบการปรับใหเรียบแบบ

เลขช้ีกําลังดวยดริฟทเหมาะสมในการพยากรณ PM
2.5

 ระยะส้ันที่ใชขอมูลปริมาณ PM
2.5

 แบบเรียลไทมมากกวาตัวแบบ 

ARIMA ตัวแบบ Neural Network Auto regression (NNAR) และตัวแบบ Hybrid (9) 

 จากการศึกษา พบวา การสัมผัส PM
2.5
ในชวงเวลาที่ระดับ PM

2.5
 เริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพมีความเสี่ยงตอการเกิด

โรคปอดอกัเสบ โรคไขหวดัใหญ และโรคระบบทางเดนิหายใจอืน่ ๆ  อยางมนียัสาํคัญทางสถติ ิไดเชนเดยีวกบัการการสมัผสั 

PM
10 
ในชวงที่มีปริมาณ PM

10
 ในอากาศปริมาณที่เขมขนมาก ๆ ก็ทําใหเสี่ยงตอการเกิดโรคปอดอักเสบ โรคหลอดเลือด

สมอง และโรคทางเดินหายใจสวนลาง (10, 11)

 ขอเสนอแนะแนวทางในการดาํเนนิงานดานการแพทยและสาธารณสขุเพือ่ลดผลกระทบตอสขุภาพจาก PM
2.5 

ของเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

 การเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพจาก จาก PM
2.5

 ของจังหวัดนครราชสีมา โรคที่ควรเปนตัวบงชี้ดานสุขภาพ ควร

เปนโรคปอดอักเสบ (Pneumonia; ICD-10: J12, J13, J14, J15, J16, J18) โรคไขหวัดใหญ (Influenza; ICD-10: 

J10, J11) และโรคระบบทางเดินหายใจอ่ืน ๆ (ICD-10: J00-J39, J60-J99) จากการศึกษาสถานการณกลุมโรค

เฝาระวังจาก PM
2.5

 จังหวัดนครราชสีมาในชวงวิกฤต (เดือนธันวาคม - เดือนมีนาคม) ควรเฝาระวังกลุมเสี่ยง ไดแก กลุม

ผูสูงอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป และกลุมเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 10 ป จึงควรดูแลกลุมเสี่ยงดังกลาวอยางใกลชิด เนื่องจากกลุม

เสี่ยงดังกลาวมีโอกาสเสียชีวิตไดกอนวัยอันควร โดยเฉพาะผูสูงอายุ (14,15) 
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 ขอจํากัดในการศึกษา

 ขอมลูปรมิาณ PM
2.5

 ของสถานตีรวจวดัสถานสีบูนํา้ประตูพลแสน ตาํบลในเมือง อาํเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา เปน

ขอมูลตั้งแตสถานีเริ่มทําการตรวจวัดวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และเปนสถานีตรวจวัด

ปริมาณ PM
2.5

 ของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีเพียงแหงเดียว อาจมีขอจํากัดเร่ืองการเปนตัวแทนของเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา และขอมูลที่นํามาพยากรณเปนขอมูลในชวงระยะเวลาประมาณ 1 ป จึงทําไดเพียงการพยากรณระยะสั้น การ

ศกึษาความสัมพนัธระหวางปริมาณ PM
2.5

 และจํานวนผูปวย โรคเฝาระวังจาก PM
2.5

 ชวงเวลาท่ีระดับ PM
2.5

 เริม่มผีลกระทบ

ตอสุขภาพ อาจยังมีปจจัยเส่ียงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเกิดโรค ไมใชการสัมผัสปริมาณ PM
2.5

 เพียงอยางเดียว

 การขอจริยธรรมวิจยัในมนษุย ขอยกเวนจริยธรรมวิจยัในมนุษยจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจยัในมนุษย สาํนกังาน

สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาตามโครงรางการวิจัย รหัส KHE 2020 - 29

 กติติกรรมประกาศ ขอขอบพระคณุกองจดัการคณุภาพอากาศและเสยีง กรมควบคมุมลพษิ และสาํนกังานสาธารณสขุ

จังหวัดนครราชสีมา เปนอยางสูงในการใหความอนุเคราะหขอมูลในการวิจัย
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บทคัดยอ

  การศกึษาครัง้นีเ้ปนการวจิยัเชิงปฏบิตักิารมวีตัถปุระสงคเพ่ือพฒันาระบบการจดับรกิารทีม่ผีูปวยเอชไอว/ีเอดส 

เปนศนูยกลาง โดยศึกษาในกลุมผูใหบรกิารและผูตดิเชือ้เอชไอวี จากโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาล

ชมุชน จาํนวน 10 แหง ในจงัหวัดนครราชสีมา ระหวางเดือนตุลาคม 2561 ถงึ เดอืนกันยายน 2562 กลุมตัวอยาง ประกอบดวย 

ทีมผูบริหาร 12 คน ทีมผูใหบริการ 20 คน ผูติดเช้ือเอชไอวีและผูปวยเอดส 40 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

ขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูลทุติยภูมิ จากโปรแกรมการจัดเก็บขอมูลเอดส (NAP Program) ขอมูลจากทีมสหวิชาชีพในการจัด

บริการในโรงพยาบาล ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการสังเกต การสัมภาษณ การถอดบทเรียน และการดําเนินงาน ของเครือขาย 

ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา การวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการจัดหมวดหมู การตีความและสรางขอสรุป วิเคราะห

สภาพปญหาโดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการวางแผนการดําเนินงาน รวมประชุมกําหนดแนวทางและ

พฒันาระบบ ผลการศกึษา พบวา ทกุฝายทีเ่กีย่วของในการวางแผนการดาํเนนิการพฒันาระบบการจดับรกิารทีม่ผีูปวยเอช

ไอวี/เอดส เปนศูนยกลาง ไดแก 1) ศึกษาปญหาและพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการจัดบริการที่มีผูปวยเอชไอวี/เอดส

เปนศูนยกลาง 2) เพิ่มศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัดเพ่ือชวยใหคําปรึกษาในการดําเนินงาน อบรมพัฒนาศักยภาพ

ทีมสหวิชาชีพ ในการดูแลรักษา และบริการใหคําปรึกษา 3) หนวยบริการเปาหมายดําเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการ

ตามสถานการณบริบทแตละพ้ืนท่ี ปรับปรุงระบบการใชขอมูลเอดส และประเมินผล 4) ถอดบทเรียนการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานในป 2562 พบวา ผูปวยเอชไอวี/เอดส 12,514 คน รับประทานยาตานไวรัสตอเน่ือง 9,211 คน 

(รอยละ 74) และกดเชือ้ไวรสัเอชไอว ี< 1,000 copies/ml (รอยละ 96) ตรวจปรมิาณไวรสั (Viral load) รอยละ 85 การพฒันา

ระบบในระยะตอไป คอืการพัฒนาโครงสรางระบบบริการโดยมีศนูยการบริการ การพัฒนาแนวทางปฏิบตัแิละมาตรฐานซ่ึงใช

เปนแนวทางในการปฏบิตักิารดแูลผูปวยเอชไอว/ีเอดส เปนศนูยกลางครอบคลมุทกุมติ ิ(เศรษฐกจิ สงัคม กาย และจติใจ) 

ขณะเขารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยการสนับสนุนและเสริมแรงจากผูบรหิารท้ังในเชิงนโยบายและสูการปฏิบตัขิองสหวิชาชีพ

คําสําคัญ: ผูติดเชื้อเอชไอวี, ผูปวยเอดส, การดูแลผูปวยเอชไอวี/เอดส เปนศูนยกลาง, นครราชสีมา

Abstract

  Action research was conducted. The study aimed to develop a health service system for HIV/AIDS patients. 

Data collection was done in health care providers, HIV patients of 10 hospitals (tertiary hospitals, general hospitals, 
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and community hospitals) in Nakhon Ratchasima province. The data were collected from October 2018 to September 

2019. The participants included 12 administrative persons, 20 health care providers, and 40 people living with HIV/

AIDS. The secondary data were collected from National Aids Program (NAP). And also, the qualitative data were 

explored by observation, in-depth interview, lesson participation, and operation of cooperation. Checking the data 

by using triangular technique. Content analysis and grouping were done to create a major theme and sub-theme. The 

results revealed that the service-centered for HIV/AIDS patients was developed by stakeholders including 1) Studied 

the problems and developed the project to create a service system 2) Developed capability of the coaching team at the 

provincial level to assist in the operations of counseling and training to increase the potential of the multidisciplinary 

team for health care, treatment, and consulting services. 3) Target units operated the quality of service based on the 

situation and context in each area. Besides, improving and evaluating the system for using AIDS data 4) Learning 

the operation lesson. In 2019, the operation indicated that 9,211 of 12,514 (74%) HIV/AIDS patients continued 

to take antiretroviral drugs. Viral suppression was less than 1,000 copies/ml (96%). The viral load test was 85%. 

Established a center service will conduct in the next phase. Development practice and standard guidelines to take 

care of HIV/AIDS patients covering all dimensions (economic, social, physical, and mental) during treatment in the 

hospital were done. Administrative support and empowerment implemented the policy to practice by multidisciplinary 

was provided.

Keywords: Infected HIV, AIDS patients, HIV/AIDS be the center, Nakhon Ratchasima province 

บทนํา

  การติดเช้ือเอชไอวี/เอดส เปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ที่เปนปญหาดานสาธารณสุขมากวา 30 ป ประมาณ

การวาปจจุบันทั่วโลกมีผูติดเช้ือประมาณ 36.9 ลานคน มีผูติดเชื้อรายใหมประมาณ 6,400 คน ตายดวยเอดส 16,000 

คนตอป (1) ประเทศไทยมีความชุกของผูติดเช้ือเอชไอวีประมาณ 450,000 คน คิดเปนรอยละ 1.1 ของประชากรไทย 

การรักษาการติดเช้ือเอชไอวี/เอดสปจจุบันยังไมสามารถท่ีจะกําจัดเช้ือ เอชไอวี/เอดสใหหมดไปจากรางกายผูติดเช้ือได 

จึงไมสามารถรักษาใหหายขาด หลักการของการควบคุมการติดเชื้อเอชไอวี/เอดสใหมีความย่ังยืน การดําเนินการในการ

ควบคุมเอดสของประเทศไทย ตามกลยุทธ 90-90-90 มีผลการดําเนินการ คือ > 95-73-86 (1) ซึ่งยังไมบรรลุเปาหมาย

ของโครงการเอดสแหงสหประชาชาต ิรอยละ 90 ทีก่าํหนดไว คอื การเขาถงึยาตานไวรสัของผูตดิเชือ้เอชไอวยีงัไมครอบคลมุ

และผลการตรวจหาเช้ือไวรัสเอชไอวีอยูในระดับที่มีการกดไวรัส (Viral suppression) ตํ่ากวาเกณฑที่วางไว รอยละ 90 

จากรายงานผลการศึกษา พบวา ปจจัยสําคัญ 7 ประการ ที่เปนอุปสรรคตอการเขาถึงยาตานไวรัส คือ ความลาชาในการได

รับการดูแลรักษา (รอยละ 24) ปญหาการขาดแคลนยา (รอยละ 23) กลัวการตีตรา (รอยละ 8.8) กลัวผลขางเคียงจากยา 

(รอยละ 7.9) ความไมมั่นคงของการทํางาน ทําใหเกิดการขาดยาตานไวรัส (รอยละ 5.3) และปญหาดานระยะทาง

ในการเดินทางเขารับการรักษา (รอยละ 4.9) (2) กรมควบคุมโรคใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร Spectrum-AEM คาดวา

ในป พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีผูติดเช้ือเอชไอวี รายใหมประมาณ 6,400 คน เฉลี่ย 17 คนตอวัน ผูเสียชีวิตเน่ืองมาจาก

เอดส 18,000 คน เฉลี่ย 49 คนตอวัน และมีผูติดเชื้อที่มีชีวิตอยูประมาณ 480,000 คน ขอมูลจากสํานักงานหลักประกัน

สขุภาพแหงชาต ิป พ.ศ. 2561 พบวา ผูตดิเชือ้ท่ีมชีวีติอยูไดรบัการวนิจิฉยั หรอืรูสถานะวาตนเองตดิเชือ้แลว 451,384 คน 

ดังนั้น คาดวามีผูติดเชื้อเอชไอวีอีกประมาณ 28,000 คน ไมทราบสถานะการติดเชื้อและยังไมไดรับการรักษา ที่สําคัญ 
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คอื สามารถสงถายเชือ้ไปสูผูอืน่ได [3] ดานการจดับรกิารดูแลรกัษาผูตดิเชือ้เอชไอวี/ผูปวยเอดสสะสม จงัหวดันครราชสมีา 

ตั้งแตป พ.ศ. 2531 ถึง 2560 จํานวน 11,477 คน เสียชีวิต 1,494 คน ขาดการรักษาตอเน่ือง (ยังมีชีวิต) 1,384 คน 

หยดุการรกัษา 17 คน ปจจบุนัผูปวยกนิยาตานไวรสั 10,330 คน กนิยาตอเนือ่ง 8,716 คน รอยละ 84.34 และกดเชือ้ไวรสั

เอชไอวี < 50 copies/ml รอยละ 91.51 มีผูปวยเขารับการรักษาดวยยาตานไวรัสรายใหมเฉลี่ย 876 คนตอป ปญหาสําคัญ 

คือ โรคติดเชื้อฉวยโอกาสยังพบการติดเช้ือวัณโรค เนื่องจากการเขาถึงบริการชา คามัธยฐาน CD4 < 100 mg% รอยละ 53 

เสียชีวิตรอยละ 13 หลังมีผลเอชไอวีแลวไดรับยาตานไวรัสเพียงรอยละ74 ตรวจปริมาณไวรัส (Viral load) รอยละ 88.3 

 จากจํานวนผูปวยที่เพิ่มข้ึนและขาดการรักษาเพ่ิมขึ้นเปนปญหาจากการใหบริการที่ไมเนนผูปวยเปนศูนยกลาง 

ดังนั้น จังหวัดนครราชสีมา จึงไดพัฒนารูปแบบการจัดบริการที่จะตอบสนองความตองการของผูปวยไดครอบคลุมทุกมิติ

แบบองครวม มผีูปวยเอชไอว/ีเอดสเปนศนูยกลางตามบรบิทของหนวยบรกิารสขุภาพ (differentiated care and task sharing) 

โดยรวมกับกองโรคเอดส กระทรวงสาธารณสุขและศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐดานสาธารณสุข ในการปรับปรุงระบบ

บริการเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย เพ่ิมศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการ และเพิ่มการให

คําปรึกษาเปนพี่เลี้ยงในการจัดบริการตาง ๆ เพื่อเพ่ิมอัตราการเขาถึงบริการของผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดสในการรักษาดวย

ยาตานไวรัส ตรวจปริมาณไวรัสและเพ่ิมอัตราการกดปริมาณไวรัส < 1,000 copies/ml 

 วัตถุประสงค

 เพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงานการจัดบริการที่มีผูปวยเอชไอวี/เอดสเปนศูนยกลาง ในโรงพยาบาลในจังหวัด

นครราชสีมา

 วิธีการศึกษา

 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส อยางครอบคลุมขณะ

เขารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของผูที่เก่ียวของในการรวมพัฒนาระบบโดยใชวงจร

การพัฒนาคุณภาพ PAOR มีการดําเนินงานตามวงจร คือ การวางแผน (Plan ) หลังจากที่วิเคราะหและกําหนดประเด็น

ปญหาท่ีตองการแกไข การปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนด (Act) การสังเกตผลท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ( Observer) และ

การสะทอนผลหลังจากการปฏิบัติงาน (Reflect )ใหผูที่มีสวนรวมไดวิพากษวิจารณ นําไปสูการปรับปรุงแกไข การปฏิบัติ

งานในวงจรตอไป จนกวาจะไดรปูแบบของการปฏบิตัทิีพ่อใจ เหตผุลของการปฏบิตัจิากปรากฏการณทีศ่กึษา นาํมาประมวล

เปนขอเสนอเชิงทฤษฎีและสรุปเปนหลักการ เร่ิมจากวงจรเล็กแลวขยายเปนวงจรใหญ (4) 

 เปาหมาย /พื้นที่ดําเนินการ โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 10 แหง คือ โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา โรงพยาบาลปากชองนานา โรงพยาบาลพิมาย โรงพยาบาลดานขุนทด 

โรงพยาบาลสีคิ้ว โรงพยาบาลชุมพวง โรงพยาบาลครบุรี โรงพยาบาลบัวใหญ และโรงพยาบาลจักราช 

 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหเชิงเนื้อหา แบงเปนการวิเคราะหสถานการณปญหา การวางแผนการพัฒนาระบบ

การจดับรกิารทีม่ผีูปวยเอชไอวี/เอดสเปนศนูยกลางในโรงพยาบาล จดัหมวดหมูวเิคราะหเนือ้หาเพือ่นาํมาอธบิายเชงิพรรณนา

 จริยธรรมในการศึกษา ทีมที่ปรึกษาจากกองโรคเอดส กระทรวงสาธารณสุขและศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐดาน

สาธารณสุข นําโครงการเสนอตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

เพือ่พจิารณาดานจริยธรรมกอนนาํไปใชจรงิกบักลุมตวัอยาง โดยมีการลงนามในใบยินยอมใหทาํการศึกษาในกลุมตัวอยาง 

เพื่อเปนการพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยาง
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ผลการศึกษา

 กระบวนการศึกษา

  การพัฒนารูปแบบการจัดบริการที่มีผูปวยเอชไอวี/เอดสเปนศูนยกลางในโรงพยาบาล ประกอบดวย 4 ขั้นตอน 

ดังนี้

 1. ขั้นวางแผน 1) ศึกษาปญหาและพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการจัดบริการที่มีผู ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส 

เปนศูนยกลาง 2) จัดตั้งคณะกรรมการและพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง (Coach) ระดับจังหวัด เพ่ือชวยใหคําปรึกษาในการ

ดําเนินงาน ประมวลปญหาและระบบการดูแลติดเชื้อเอชไอวี/เอดส อยางครอบคลุม ขณะเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 

ผูเกี่ยวของทุกฝายในงานดานโรคเอดสของแตละโรงพยาบาลเปาหมาย ไดมีการนําปญหาที่ระบุไดมารวมประชุมปรึกษา 

กาํหนดแนวทางและดําเนนิการพฒันาระบบการจดับรกิารทีม่ผีูปวยเอชไอว/ีเอดส เปนศนูยกลาง พบวา มปีญหาและวางแผน

ในแตละโรงพยาบาล ดังน้ี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามีแผนปองกันการขาดยา โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

มีแผนเพิ่มอัตราการเขาถึงการกินยาตานไวรัส ภายใน 2 สัปดาห โรงพยาบาลปากชองนานาปองกันการขาดยาและลด

อัตราการเสียชีวิตในผูปวย TB/HIV โรงพยาบาลพิมายปองกันการขาดยาในกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย และเพ่ิม

ประสทิธภิาพบรกิารเพือ่ลดภาระปวยตายดวยโรคตดิเชือ้ฉวยโอกาส โรงพยาบาลดานขนุทดเพิม่การเขาถงึบรกิาร RRTTR 

ในกลุมประชากรเสี่ยง โดยกิจกรรมลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในกลุมผูใหบริการสุขภาพในโรงพยาบาล โรงพยาบาล

สีคิ้วลดระยะเวลาเขาถึงบริการ RRTTR ในกลุมประชากรเสี่ยงโดยจัดบริการเคลื่อนที่เชิงรุก โรงพยาบาลชุมพวงพัฒนา

ระบบขอมูลเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ RRTTR ในกลุมประชากรเสีย่ง โรงพยาบาลครบรุพีฒันาระบบเพิม่ประสทิธภิาพบรกิาร

เพือ่ลดการปวยตายดวยโรคติดเชือ้ฉวยโอกาสในกลุมชายท่ีมเีพศสัมพนัธกบัชาย โรงพยาบาลบัวใหญเพ่ิมประสิทธภิาพบริการ

เชื่อมโยงบริการโรงพยาบาลเครือขาย โรงพยาบาลจักราชเพ่ิมประสิทธิภาพบริการในกลุมคูหญิงตั้งครรภ (ผลเลือดตาง)

 2. ขั้นปฏิบัติการ ดําเนินการตามแผน ไดแก อบรมเพิ่มศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการดูแลรักษา และบริการปรึกษา 

โดยมีทีมผูวิจัยเปนที่ปรึกษาเพื่อพิจารณานําวิธีการพัฒนาระบบการจัดบริการที่มีผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส เปนศูนยกลาง 

โดยกระบวนการมสีวนรวมของผูเกีย่วของในการพฒันาระบบทีเ่หมาะสม เพือ่จะนาํไปใชในแตละโรงพยาบาล โรงพยาบาล 

10 แหง เปลี่ยนแปลงระบบบริการดูแลมีขอปรับปรุง หรือทบทวนกระบวนการใหม ดังนี้

  2.1 ทบทวน ระบบการเก็บขอมูล โปรแกรม Hos XP NAP HDC หรือ แหลงขอมูลอื่นๆ เชน แฟมประจําตัวผูรับ

บริการ การบันทึกขอมูลและคุณภาพของขอมูล ทบทวน วิเคราะหขอมูลทบทวนการใชประโยชนจากขอมูล ในการวางแผน

งาน/การออกแบบบริการ ทบทวนตัวช้ีวัด/สรุปผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด/นําเสนอผูบริหารและทีม 

  2.2 จัดสรางทีมงานทบทวน/แตงตั้งคณะทํางาน โดยผูที่มีสวนเกี่ยวของ แตงตั้งผูรับผิดชอบหลัก ประชุม

คณะทํางาน ทบทวนภาระงาน และสมรรถนะของคนทํางาน พัฒนาศักยภาพคณะทํางาน สื่อสารภายในองคกร สรางระบบ

ที่ปรึกษา (สงตอขอมูล) สรางกับเครือขายการทํางานรวมกับ รพ.สต. และภาคีเครือขายทํางานเชิงรุก

  2.3 ทบทวนกระบวนการดาํเนนิงานระบบบรกิารทัง้องคกร ทบทวนขัน้ตอนการใหบรกิาร และการเชือ่มโยงบรกิาร

ในจุดบริการตาง ๆ ทบทวนระบบการสงตอ ทบทวนระบบการติดตาม การจัดทําแนวทางปฏิบัติ

  2.4 วางแผนการดําเนินงาน และทดสอบการเปล่ียนแปลงการพัฒนาคุณภาพบริการตามสถานการณบริบทของ

แตละโรงพยาบาล การออกแบบระบบการเก็บขอมูลโปรแกรม Hos XP NAP HDC หรือ แหลงขอมูล อื่น ๆ เชน แฟม

ประจําตัวผูรับบริการการออกแบบการประชุมคณะทํางาน การประสานงานของแตละจุดบริการ การพัฒนาระบบที่ปรึกษา

ทัง้ภายในและภายนอก การวางแผนพัฒนาศักยภาพ การออกแบบระบบบริการท่ีเชือ่มโยงบริการในจุดบรกิาร ระบบสงตอ

และติดตาม รวมถึงการจัดทําแนวทางการปฏิบัติ
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   2.4.1 แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาโครงการระดับจังหวัด เพื่อวิเคราะหสถานการณและประเมินระบบบริการ

ในการใชในการปรับปรงุระบบบรกิาร ประกอบดวย ผูบรหิารของสํานกังานสาธารณสุขจังหวดั (ผชชว. สสจ.) ตวัแทนผูอาํนวยการ

โรงพยาบาล ตัวแทนงานชันสูตร ตัวแทนเภสัชกร ตัวแทนผูประสานงานโรคเอดสในโรงพยาบาล และเจาหนาที่งานเอดส 

สามารถกําหนดนโยบายในพื้นที่ การตอบรับการสอนงาน

   2.4.2  แตงตัง้คณะทาํงานพฒันาโครงการระดบัโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา เพือ่วเิคราะหสถานการณ 

และประเมินระบบบริการในการปรับปรุงระบบบริการ เพ่ือสรางตนแบบในการพัฒนาระบบบริการและปรับปรุงคูมอืปฏิบตักิาร 

การขยายบริการในหนวยบริการทุกแหงสามารถเช่ือมโยงบริการภายในโรงพยาบาล และทบทวนมาตรฐานการใหบริการ

ผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส ประชุมตอเนื่องทุก ไตรมาส เพ่ือการรายงานผลการดําเนนิงาน และรายงานผูบริหาร

    2.4.3  แตงตั้งและเพ่ิมศักยภาพทีมพี่เลี้ยง (Coach) ระดับจังหวัด เพ่ือชวยใหคําปรึกษาในการดําเนินงาน 

แตงตั้งผู บริหาร และทีมสหวิชาชีพท่ีสามารถลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ จุดแข็ง คือ การเตรียมวิเคราะหพื้นที่ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการตามสถานการณบริบทแตละโรงพยาบาลในพื้นที่เปาหมายทุกแหงcแบบเขมขน โดยใช

งบประมาณของจังหวัด ใหคําปรึกษาแตละวิชาชีพ แพทย เภสัชกร งานชันสูตร พยาบาล งานขอมูล 

  2.5 อบรมเพ่ิมศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการดูแลรักษา และบริการปรึกษา

   2.5.1 พัฒนามาตรฐานการดําเนินงานในระดับจังหวัด โดยทีมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

   2.5.2 วิเคราะหสถานการณจาก NAP ใหสามารถใชขอมูลประกอบพัฒนาพัฒนาคุณภาพบริการ

ตามสถานการณ บริบทแตละพื้นที่ (Quality Improvement: QI)

   2.5.3 อบรม Enhanced Adherence Counseling and Viral Load Monitoring Training 

 3. ขั้นสังเกต (observe) ผลของการพัฒนารูปแบบการจัดบริการที่มีผู ปวยเอชไอวี/เอดส เปนศูนยกลาง 

ในโรงพยาบาล ผูศึกษาและคณะทํางานพัฒนาโครงการระดับจังหวัด หนวยบริการเปาหมาย ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ

บริการตามสถานการณบริบทแตละโรงพยาบาล (Quality Improvement: QI) นิเทศ ติดตาม สนับสนุน ปรับปรุงระบบการ

ใชขอมูล NAP-Program และประเมินผลการดําเนินงานการจัดบริการที่มีผูปวยเอชไอวี/เอดส เปนศูนยกลาง 

 การประเมินผล ดําเนินการภายหลังการพัฒนาระบบการจัดบริการท่ีมีผู ปวยเอชไอวี/เอดส เปนศูนยกลาง 

ในโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 1) อัตราการไดรับยาตานไวรัสในผูปวยเอดสที่เขารับการรับยามากกวารอยละ 

95 ผลงานป พ.ศ. 2530-2561 ดําเนินการไดรอยละ 84.3 และ ป พ.ศ. 2562 ดําเนินการได รอยละ100 2) ผูปวยไดรับ

การติดตามการกินยา (Adherence) มากกวารอยละ 95 ผลงานป พ.ศ. 2561 รอยละ 84.2 ป พ.ศ. 2562 รอยละ 86.2 

3) ผูปวยที่กินยาตานไวรัสไดรับการตรวจ Viral load (VL) มากกวารอยละ 95 ผลงานป พ.ศ. 2561 ถึง 2562 ดําเนินการ

ไดรอยละ 92 และรอยละ 94 ตามลําดับ 4) ผูปวยที่มีผล VL มากกวา 1,000 copies/ml ไดรับการตรวจ DR รอยละ 100 

ผลงานป พ.ศ. 2561 ถึง 2562 ดําเนินการไดรอยละ 96 และรอยละ 93 ตามลําดับ

 4. ขัน้สะทอนผล ถอดบทเรียนการดําเนินงาน นาํมาปรับปรุง เพ่ือใหไดระบบท่ีสามารถนําไปใชในแตละโรงพยาบาล

ไดอยางเหมาะสม และบุคลากรในทีมของแตละโรงพยาบาลยอมรับและนําไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความครอบคลุมและตอ

เนื่องสําหรับผูปวยตอไป 

   จากการใชรูปแบบการจดับรกิารทีม่ผีูปวยเอชไอว/ีเอดส เปนศนูยกลาง ในโรงพยาบาลในจงัหวดันครราชสมีา พบวา 

การจดัระบบและขัน้ตอนการดาํเนนิงานในโรงพยาบาลสงผลตอการเขาถงึบรกิาร ทีร่วดเรว็ขึน้ เพิม่จาํนวนการเขาถงึบรกิาร 

ลดระยะเวลาการเขาถึงบริการรักษาดวยยาตานไวรัส ดังปรากฏ ในขอมูลป พ.ศ. 2561 ถึง 2562 ดังตารางที่ 1 อัตราการ
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ไดรับยาตานไวรัสในผูปวยเอดสที่เขารับการรับยามากกวารอยละ 95 ผลงานป พ.ศ. 2530-2561 ดําเนินการไดรอยละ 

84.3 ในป 2562 ไดรอยละ100 

 ตารางที่ 1 ระยะเวลาในการเขาถึงบริการรักษาดวยยาตานไวรัส ในโรงพยาบาล ป 2561 และ 2562 

 ระบบใหมที่จังหวัดนครราชสีมาพัฒนาขึ้น สงผลตออัตราการคงอยูในระบบการรักษาดวยยาตานไวรัส อัตราการ

ตรวจหาปริมาณไวรัสที่เพิ่มขึ้น มีผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส สะสมจากป พ.ศ. 2531 ถึง 2562 จํานวน 12,514 คน 

ผูปวยรับประทานยาตานไวรัสตอเนื่อง 9,211 คน (รอยละ 74) และกดเชื้อไวรัสเอชไอวี < 1,000 copies/dl (รอยละ 96) 

ตรวจปริมาณไวรัส (Viral load) รอยละ 85 ราย ละเอียดดังตารางที่ 2

พืนทดีําเนินการ ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 
 จาํนวน

HIV

บวก 

ภายใน
วนั
เดียว 

1-7 8-

14 

15- 

 

> 30 จาํนวน
HIV

บวก 

ภายใน
วนั
เดียว 

1-7 8-14 15- 

 

> 30 

รพ.มหาราช
นครราชสีมา 

326 29 17 22 131 127 353 44 54 101 69 85 

รพ.เทพรัตน์
นครราชสีมา 

61 5 7 5 35 9 49 0 8 9 30 2 

รพ.ปากช่อง
นานา 

77 17 23 11 18 8 87 10 37 17 12 11 

รพ.พิมาย 44 4 1 1 17 21 42 12 1 3 18 8 

รพ.ด่านขนุทด 18 1 0 0 6 11 13 1 2 3 4 3 

รพ.สีคิว 58 14 2 6  28 8 33 6 2 3 18 4 

รพ.ชุมพวง 25 2 5 2 6 10 8 1 4 0 4 0 

รพ.ครบุรี 17 2 1 1 7 6 22 3 1 2 15 1 

บวัใหญ่ 23 6 0 0 2 15 27 6 6 0 8 7 

จกัราช 8 3 0 1 2 2 6 4 1 0 0 1 

รวม 

(Intensive site) 

657 83 56 49 252 217 640 87 116 138 178 122 
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 ตารางที่ 2 อัตราการคงอยูในระบบการรักษาดวยยาตานไวรัส อัตราการตรวจหาปริมาณไวรัสและอัตรากดปริมาณ

ไวรัส < 1,000 copies/ml

พืนที
ดาํเนินการ 

ยอดสะสม (ปี2531 –2562) ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

HIV+ 

alive 

%ARV 

access 

%VL 

test 

%VL 

<1,000   

HIV+ 

alive 

%ARV 

access 

%VL 

test 

%VL 

<1,000   

HIV+ 

alive 

%ARV 

access 

%VL 

test 

%VL 

<1,000   

จงัหวดั
นครราชสีมา 

12,514 9,211 

74% 

7,853 

85% 

7,013 

96% 

1,049 884 

84% 

970 

92% 

849 

96% 

790 681 

86% 

637 

94% 

632 

93% 

รพ.มหาราช 3,787 2,855 

75% 

2,121 

74% 

1,997 

70% 

377 

 

355 

94% 

285 

75% 

262 

92% 

333 305 

92% 

207 

62% 

189 

91% 

รพ. เทพ
รัตน์ 

451 357 

79% 

222 

62% 

209 

59 % 

71 65 

91% 

41 

58% 
38 

93% 

48 48 

100% 

28 

58% 

25 

52% 

รพ.ปากช่อง 1280 1,029 

80% 

948 

92% 

925 

98% 

99 91 

92% 

89 

90% 

86 

97% 

78 74 

95% 

71 

91% 

69 

93% 

รพ. พิมาย 524 444 

85% 

393 

89% 

382 

86% 

48 44 

92% 

39 

81% 

38 

97% 

34 33 

97% 

33 

7 

33 

100% 

รพ. ด่านขนุ
ทด 

381 307 

81% 

271 

88% 

267 

93% 

19 18 

95% 

18 

95% 

18 

100% 

24 24 

100% 

22 

92% 

22 

100% 

รพ. สีคิว 432 360 

83% 

290 

81% 

283 

79% 

30 28 

93% 

19 

63% 

19 

100% 

32 32 

100% 

17 

53% 

16 

94% 

รพ. ชุมพวง 277 232 

84% 

153 

66% 

147 

63% 

21 21 

100% 

14 

66% 

14 

100% 

12 

 

11 

92% 

11 

92% 

10 

91% 

รพ. ครบุรี 436 347 

80% 

314 

90% 

305 

88% 

32 32 

100% 

32 

100% 

31 

97% 

22 20 

91% 

15 

68% 

15 

100% 

รพ. บวัใหญ่ 436 344 

79% 

254 

74% 

242 

70% 

25 22 

88% 

22 

88% 

22 

100% 

24 21 

87% 

19 

79% 

18 

95% 

รพ. จกัราช 180 147 

82% 

137 

93% 

133 

90% 

13 13 

100% 

9 

69% 

9 

100% 

16 15 

94% 

15 

100% 

12 

80% 

 จังหวัดนครราชสีมามีผูติดเช้ือเอชไอวี/ผูปวยเอดส สะสมจากป 2562 จํานวน 10,572 ราย ระบบใหมที่พัฒนาขึ้น 

สงผลตอการจัดบริการนัดรับยาในรายที่ไมมีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสไดดีขึ้น เหมาะสมกับความตองการของผูรับยา 

รายละเอียดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การจัดบริการนัดรับยาในรายท่ีไมมีโรคติดเชื้อฉวยโอกาส (Baseline number of PLHIV on ART > 1 ป and non 

OI received multi month scripting (MMS) during 

 

อภิปรายผล

 จากการศกึษาการดาํเนนิงานการจดับรกิารทีม่ผีูปวยเอชไอว/ีเอดส เปนศนูยกลางในโรงพยาบาล จงัหวดันครราชสมีา 

สามารถอภิปรายประเด็นขอคนพบ ดังนี้

 การแกไขปญหาการเขาถึงบริการของผูติดเชื้อและผูปวยเอดสตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการ พบวา 

โรงพยาบาลทั้ง 10 แหง มีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารและดําเนินการพัฒนาระบบการจัดบริการใหผูติดเชื้อเอชไอวี 

ผูปวยเอดส และครอบครัว หรือผูดูแลผูปวยไดรับการดูแล ชวยเหลือ ทุกกิจกรรมตามบริบทของสถานบริการสุขภาพ 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการดูแลผูติดเช้ือเอชไอวี และผูปวยเอดส โรงพยาบาลสวนใหญมีกิจกรรม

การบริการดูแลอยางครบถวน ตอเนื่อง ตามแผนที่กําหนดไว โดยใหความสําคัญกับกิจกรรมดูแลรางกาย เชน 

การประเมินสภาพปญหา การสงเสริมสุขภาพ การดูแลรักษา การใหสุขศึกษา และการดูแลสุขภาพแตกตางกันตามความ

หลากหลายของชมุชน ขอจาํกดัของการดแูลรกัษา การขาดมาตรฐานในการจดัการกบัสิง่แวดลอมในระบบบรกิารสขุภาพ เชน 

การไดรบัยาตานไวรัสเอดสยงัไมครอบคลุมผูปวยทุกคน (5) สาํหรับการดูแลจิตใจ คอื การบริการรักษาดานสังคมเศรษฐกิจ พบวา 

ทกุแหงมสีวสัดกิารสังคมสงเคราะหและเตรียมชุมชน แตครอบครัวยงัมปีญหาดานเศรษฐกิจ เพราะคาใชจายเพ่ิมขึน้ในการ

ดูแลผูปวยและบุตร สอดคลองกับการศึกษาของวาสนา และศศิเพ็ญ (2542) (6) การมีสวนรวมของผูเขารวมการวิจัย และ

ผูปวยเอชไอวี/เอดสในทุกขั้นตอน รูปแบบในการดําเนินงานที่งายตอการปฏิบัติ การติดตามกระตุนอยางตอเน่ือง รวมทั้ง

ความตั้งใจจริงของผูเกี่ยวของใน โรงพยาบาลและทีมพ่ีเลี้ยง เชน การใหขอมูลเพื่อนสมาชิกเปดตัวมากขึ้น และสามารถ

เขาถึงการรักษาตามมาตรฐาน ทักษะการสื่อสาร เรื่อง เอดส, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ การปองกันการรับเชื้อเพิ่ม 

สทิธผิูปวยสอดคลองกบัการศกึษาของสชุาดา ทวีสทิธิ ์และสรุยีพร พนัพึง่ (2551) (7) พบวา ความตระหนกั เรือ่ง การมเีพศ

โรงพยาบาล 
(จงัหวดันครราชสีมา) 

ปี 2562 
ผูป่้วยทงัหมด <2 เดือน 2- 3 เดือน 3- 4 เดือน 4- 6 เดือน ≥ 6 เดือน 

มหาราช 6,774 1,088 652 1,655 1,765 1,614 

เทพรัตน์ 293 38 25 81  136 13 
ปากช่องนานา 1,324 316 294 304  381 29 

พิมาย 444 40 390 11 2 1 

ด่านขนุทด 307 32 113         35 25 21 

สีคิว 360 43 112 48 14 7 

ชุมพวง 232 65 167 ๐ ๐ ๐ 

ครบุรี 347 98  129 18 7 6 

บวัใหญ่ 344 101 122 21 ๐ ๐ 

จกัราช  147 76 50 21 ๐ ๐ 

รวม 10,572 1,897 2,054  2,194 2,330 1,691 
 147 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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สัมพันธที่ปลอดภัยตอสุขภาพอนามัยและกฎหมายคุมครองทางเพศเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหผูติดเชื้อเอชวี/เอดส เขาใจ รับรู 

ภาวะเส่ียง หรือโอกาสเส่ียงท่ีจะกอใหเกิดภัยคุกคามทางเพศ เพ่ือนําไปสูการฝกฝนทักษะในการปองกันตนเอง

 จากการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นอยางชัดเจน สอดคลองกับการศึกษาในภาพรวม

ดานคุณภาพชีวิตของผูปวยเอดสในภาคอีสานท่ีพบวาผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังการไดรับการดูแลรักษา โดย

เฉพาะการไดรับยาตานไวรัสเอดส (8) โดยนํารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูติดเช้ือเอชไอวีและผูปวยเอดส ระบบ

โปรแกรม NAP plus และโปรแกรม Hos Xp มาใช ตามมาตรฐานและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและมีการพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานบริการ เพื่อการเขาถึงบริการดูแลรักษา ลดการตีตรา เลือกปฏิบัติ ควบคูไปกับมาตรการหลักในการ

ปองกัน ดูแลรักษาท่ีมุงเนน RRTTR เพื่อรองรับนโยบาย "การเรียนรูเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส" 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1. การสรางและขยายภาคีเครือขายลงสูชุมชน หมูบาน ตําบล โดยเครือขายแกนนํากับพ่ีเลี้ยง (พยาบาล) 

สามารถเขียนโครงการของบประมาณจากกองทุนสุขภาพระดับตําบล หรือ NGO ในการลงเยี่ยมบานหรือจัดกิจกรรมกลุม 

การยอมรับการอยูรวมกันในชุมชนระหวางผูติดเช้ือและผูปวยเอดสอยางผาสุก เพ่ือลดปญหาการไมยอมรับและการตีตรา

จากสังคม 

  2. การสรางทมีงานสหวิชาชีพทีเ่ปนมอือาชีพ โดยการใชทัง้ศาสตรและศิลป รวมท้ังเขาใจ เรือ่ง โรคและภัยสขุภาพ 

วิถีเพศของผูติดเชื้อและผูปวยเอดสที่มารับบริการ 

  3. สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั ควรสนับสนนุอตัรากําลงัของพยาบาลและแกนนาํทีใ่หบรกิาร ทีค่ลนิกิตองสามารถ

ใหบริการไดตามมาตรฐานคุณภาพวิชาชีพตามเกณฑที่กําหนดองคความรูผูใหบริการทั้งพี่เลี้ยง ทีมสหวิชาชีพ และผูปวย

เอชไอวี/เอดส 

  4. ดานการพฒันาศกัยภาพบคุลากรพีเ่ลีย้ง ทมีสหวชิาชพี และทมีแกนนาํ ทีบ่รกิารในคลนิกิ ประเดน็กระบวนการ

คดิเชิงระบบ การปรับเปล่ียนแนวคิดและทัศนคติของพ่ีเลีย้ง ทมีสหวชิาชพี และแกนนําทีร่บัผดิชอบมีสวนรวมคดิ วเิคราะห 

วางแผน ปฏิบัติ และรับผิดชอบเปนวิทยากรกระบวนการ การทํากลุม เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทํางาน

 ขอเสนอแนะผูใหบริการ 

  1. ผูใหบริการควรพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูลที่ถูกตอง เพ่ือนําไปใชในการวางแผน

ชวยเหลือและใหบริการผูปวยเอชไอวี/เอดส

   2. จัดระบบบริการโดยใหผูปวยเอชไอวี/เอดส เปนศูนยกลาง เสริมสรางพลังและคุณคาภายในของท้ังผูใหและ

ผูรับบริการภายใตความเสมอภาค และเทาเทียมกัน

  3. ผูบริหารควรสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจผูเก่ียวของในการพัฒนางานเชิงรุกที่ตอเน่ือง เพ่ือใหเกิด

ความยั่งยืนของระบบบริการตอ ๆ ไป

  4. ควรนําเทคโนโลยีการส่ือสารมาประยุกตใชในการติดตามผูปวย เชน โปรแกรม line เพ่ือใหสะดวกในการ

ติดตามการใชยาและปญหาที่อาจเกิดจากการใชยา และชวยเพิ่มชองทางการติดตอระหวางผูปวยกับผูใหบริการใหทั่วถึง

และรวดเร็ว
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 กติตกิรรมประกาศ ขอขอบคณุผูปวยและเจาหนาทีง่านเอดส โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา โรงพยาบาลเทพรตัน

นครราชสีมา โรงพยาบาลปากชองนานา โรงพยาบาลพิมาย โรงพยาบาลดานขุนทด โรงพยาบาลสีคิ้ว โรงพยาบาลชุมพวง 

โรงพยาบาลครบุรี โรงพยาบาลบัวใหญ และโรงพยาบาลจักราช ที่รวมมือและใหขอมูลที่เปนประโยชน รวมถึงกองโรค

เอดส กระทรวงสาธารณสุข และศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐดานสาธารณสุขที่สนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศักยภาพ

ทีมผูรวมวิจัย
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บทคัดยอ

  งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่การพฒันาวธิกีารยบัยัง้เชือ้ Mycobacterium tuberculosis (MTB) ทีย่งัคงเปนปญหา

สําคัญของสาธารณสุขท่ัวโลก โดยใชกระบวนการโฟโตคะตะไลติกเรงปฏิกิริยา ดวยแสงที่มีปฏิกิริยาออกซิเดชันขั้นสูงและ

ประสิทธภิาพสูง เนือ่งจากสามารถสลายหรือกาํจดัโมเลกุลของสารอินทรียและอนินทรียใหกลายเปนโมเลกุลทีม่คีวามเสถียร 

งานวิจยันีท้าํการศึกษาประสิทธิภาพการยับยัง้การเจริญเติบโตของเช้ือวณัโรค (MTB: H37Rv) โดยกระบวนการเรงปฏิกริยิา

ดวยแสงโดยใชชิน้งาน N-TiO
2
 ทีเ่ตรยีมดวยกระบวนการโซล-เจล และนาํไปข้ึนรปูเปนชิน้งานฟองน้ําดวยกระบวนการจุม

เพือ่เปนตวัเรงปฏกิริยิา ทดสอบโดยการฉายแสงอัลตราไวโอเลต (UVC) และแสงทีม่องเหน็ไดดวยตาเปลา (Visible light) 

ลงบนจานใสชิ้นงานตัวเรงปฏิกิริยา N-TiO
2
 เพื่อใหเกิดการปลอยประจุยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ MTB ที่กระจายตัว

อยูบนจานเพาะเช้ือที่อุณหภูมิหองและในบรรยากาศหองความดันลบ ผลการศึกษา พบวา กระบวนการเรงปฏิกิริยาดวย

แสงน้ัน ชิ้นงานตัวเรงปฏิกิริยา N-TiO
2
 สามารถยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อ MTB ภายใตการฉายแสงที่มองเห็นดวย

ตาเปลาที่ระยะเวลา 3 ชั่วโมง และ 5 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 60 และ 100 ตามลําดับ นอกจากน้ีเมื่อนําตัวเรงปฏิกิริยาฉาย

แสงดวยแสงที่มองเห็นดวยตาเปลารวมกับแสงอัลตราไวโอเลตที่ระยะเวลา 30 นาที พบวา สามารถยับยั้งการเจริญเติบโต

ของเชื้อ MTBไดรอยละ 100 

คําสําคัญ: การยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ MTB, N-TiO
2
, โฟโตคะตะไลติก, กระบวนการโซล-เจล, กระบวนการจุม

ชิ้นงาน 

Abstract

  The purpose of the study was to develop a method for inhibition of Mycobacterium Tuberculosis (MTB), 

which is a major global public health problem. An advanced oxidation reaction with a photocatalytic process was 

conducted. The method could breakdown or eliminate molecules of an organic and inorganic substance to be stable 

molecules. The research examined the inhibition efficiency of MTB (H37Rv) by using N-TiO
2
 as a photocatalyst 

prepared by a sol-gel process and formed by a dipping process with a sponge substrate. The inhibition of tuberculosis 

was tested under ultraviolet light (UVC) and visible light irradiation with an N-TiO
2
 photocatalyst at room temperature 

in a negative pressure room. The results showed that N-TiO
2
 catalysts could inhibit MTB under visible light irradiation 
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at three and five hours (60% and 100%) respectively. Besides, irradiation by using visible light and ultraviolet light 

together about 30 minutes inhibited MTB 100%.

Keywords: MTB growth inhibition, N-TiO
2
, photocatalytic process, sol-gel process, dipping process

บทนํา

 วัณโรคเปนโรคติดตอที่เปนปญหาสําคัญทางการแพทยและสาธารณสุขทั่วโลก (1) เนื่องจากเปนโรคติดตอทางเดิน

หายใจจากคนสูคน (Airborne transmission) สถานพยาบาลเปนสถานที่ผูปวยไปรับบริการสุขภาพหรือสถานที่แออัดจึงมี

ความเสีย่งสูงในการแพรกระจายเชือ้วณัโรคไปสูบคุคลอืน่ ๆ  (2) ดงันัน้ การปองกนัและควบคมุการแพรกระจายเชือ้วณัโรค 

(MTB) จึงมีความสําคัญอยางย่ิงตอแผนการดําเนินงานควบคุมวัณโรค ปจจุบันนิยมยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ MTB 

โดยการใชแสงอลัตราไวโอเลต โดยเฉพาะ UVC เนือ่งจากใหประสทิธภิาพสงูในการกาํจดัสิง่มชีวีติขนาดเลก็หรอืเชือ้โรคตาง ๆ  

รวมถงึเชือ้ MTB อยางไรกต็ามการใชแสงอลัตราไวโอเลตยังคงมขีอจาํกดั เรือ่งการนาํเขาจากตางประเทศและมีคาใชจายสงู 

และหากนําไปใชไมถูกวิธีอาจเปนอันตรายตอมนุษยได 

 ป ค.ศ.1972 กระบวนการโฟโตคะตะไลติก (Photocatalytic process) หรือกระบวนการเรงปฏิกิริยาดวยแสง ได

รับความสนใจอยางมากซึ่งถูกคนพบโดยนักวิจัยชาวญี่ปุน ไดแก Fujishima, Honda and Kikuchi ซึ่งเปนกระบวนการที่

ใชตัวเรงปฏิกิริยากระตุน ทําใหปฏิกิริยาเกิดไดเร็วขึ้น กลาวคือ เมื่อโมเลกุลของสารปนเปอนถูกดูดติดไวบนผิวของตัวเรง

ปฏกิริยิาจะเกดิปฏกิริยิาขึน้ท่ีผวิของตัวเรงปฏกิริยิา โดยโมเลกลุท่ีถกูดูดติดจะเกดิการเปลีย่นแปลงในดานของการจดัเรยีง

ตัวอิเล็กตรอนและบางพันธะของโมเลกุลเริ่มสลายตัว (3) ปจจุบันกระบวนการโฟโตคะตะไลติกสามารถนําไปประยุกตใช

ในหลากหลายดาน เชน การบําบัดนํ้าเสีย การกําจัดมลพิษในอากาศ รวมไปถึงการฆาเชื้อโรคตาง ๆ (4) การนําไปประยุกต

ใชสวนใหญจะเปนการเรงปฏิกิริยาโดยใชตัวเรงปฏิกิริยา (Catalyst) ซึ่งนิยมใชไทเทเนียมไดออกไซดเปนหลัก เน่ืองจาก

มแีถบชองวางของพลังงาน (Energy band gap) แคบและมีประสิทธภิาพท่ีสามารถสลายสารประกอบอินทรยีเกอืบทกุชนดิได 

อยางไรก็ตามไทเทเนียมไดออกไซดยงัคงมีขอจํากดั เร่ืองการใชงานไดเพียงภายใตแสงอัลตราไวโอเลต (Ultra Violet, UV) 

เทาน้ัน เนื่องจากการรวมตัวกันของอิเล็กตรอนและหลุมอิเล็กตรอนในไทเทเนียมไดออกไซดอยางรวดเร็วหลังจากการ

กระตุนดวยแสง ดังนั้นจึงมีการเติมสารจําพวกไอออนของโลหะและอโลหะบางชนิด เชน Ag+, Fe3+, Zn2+, C, S และ N เพื่อ

ชวยเพิม่ประสทิธภิาพของไทเทเนยีม โดยสารทีผ่สมเขาไปนัน้จะเปนตัวกกัเกบ็อิเลก็ตรอนทีถ่กูกระตุนไมใหกลบัมารวมตวั

กับหลุมประจุบวกในแถบเวเลนซ ชวยใหเกิดการถายเทของอิเล็กตรอนสูงขึ้น ทําใหสามารถตอบสนองตอแสงท่ีมองเห็น

ได (Visible light) (5)

 ปจจุบันพบงานวิจัยจํานวนมากที่ศึกษาเกี่ยวกับการกําจัดแบคทีเรียดวยกระบวนการโฟโตคตะไลติก โดยเฉพาะ

อยางย่ิงไทเทเนียมไดออกไซดถูกนํามาใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาอยางกวางขวางในทศวรรษที่ผานมา ซึ่งไฮดรอกซิลเรดิคอล

ที่เกิดจากปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกที่บริเวณแถบวาเลนสนั้นจะไปทําลายผนังเซลลของแบคทีเรีย และกอใหเกิดการ

สูญเสียโพแทสเซียมไอออน นอกจากน้ียังมีเรดิคอลอีกหลายชนิดที่สามารถทําลายผนังเซลลของแบคทีเรียได เชน 

เปอรออกไซดเรดิคอล โดยเฉพาะเรดิคอลประจุลบสามารถทําลายเย่ือหุมฟอสโฟลิพิดในผนังเซลลของแบคทีเรียได (6) 

ดังแสดงในรูปที่ 1 พบวา เรดิคอลเหลานี้สามารถทําลายไดทั้งแบคทีเรียแกรมบวก (Gram positive) และแกรมลบ 

(Gram negative) (7)  ดังนั้น ผูวิจัยจึงใหความสําคัญที่จะศึกษาการนํากระบวนการโฟโตคะตะไลติกมาประยุกตใชใน

การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ MTB โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพและแหลงกําเนิดแสงท่ีเหมาะสมใน

การกําจัดเชื้อชนิดนี้ เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาใชในการพัฒนาเทคโนโลยีปลอดเชื้อทั้งในแหลงชุมชนแออัด 

สถานที่สาธารณะ รวมถึงสถานพยาบาลตาง ๆ ที่มีความเสี่ยงตอการแพรกระจายของเชื้อวัณโรค
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รูปที่ 1 กลไกการกําจัดเช้ือแบคทีเรียดวยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก (6)

 วัตถุประสงคการวิจัย 

  1. เพื่อศึกษาความเขมของแสง และระยะเวลาที่ใชในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Mycobacterium 

tuberculosis ดวยตัวเรงปฏิกิริยา N-TiO
2
 

  2. เพือ่ศกึษาประสิทธิภาพในการยับยัง้การเจริญเติบโตของเช้ือ Mycobacterium tuberculosis ดวยตัวเรงปฏิกริยิา 

N-TiO
2
 โดยใชแสง UVC และ LED

 ขอบเขตงานวิจัย 

  1. ความเขมของแสงท่ีใชในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ MTB โดยใช LED 1772 ลักซ และ LED รวมกับ 

UVC 1785 ลักซ

  2. เวลาที่ใชแสง UVC และ LED ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ MTB 0.5, 3 และ 5 ชั่วโมง

  3. ปริมาณความเขมขนเริ่มตนของเช้ือ MTB 103 CFU/ml

  4. การวัดปริมาณการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ MTB ดวยตัวเรงปฏิกิริยา N-TiO
2
 โดยใชวิธีการ 

Colony counter

วัสดุและวิธีการทดลอง 

การสังเคราะหชิ้นงานตัวเรงปฏิกิริยา N-TiO
2
 

 การสงัเคราะหชิน้งานตัวเรงปฏกิริยิา N-TiO
2
 ดาํเนนิการดวยกระบวนการเตรียมแบบโซล-เจล จากน้ันนาํผง N-TiO

2 

ที่ไดจากการเผามาขึ้นรูปดวยกระบวนการจุมช้ินงาน โดยการนําสารละลายโพลิไวนิลแอลกอฮอล ผสมกับผง N-TiO
2 

และนํ้า DI โดยใชเครื่องบดแบบลูกบอลบดใหละเอียดเปนเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบกําหนดแลวสารละลายที่ไดจะถูกจุม

ดวยฟองนํ้าขนาดกวาง 2 ซม. ยาว 3 ซม. สูง 0.5 ซม. จากน้ันนําไปอบใหแหงที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส จะไดชิ้นงาน 

N-TiO
2
 ออกมาดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 ชิ้นงานตัวเรงปฏิกิริยา N-TiO
2
 (8)
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การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ MTB

 การเตรยีมอาหารเลีย้งเชือ้สามารถเตรยีมไดจากสตูร Ogawa ซึง่เปนวธิกีารทีใ่ชไขเปนหลกั มขีัน้ตอนการดาํเนนิงาน 

ดังนี้

 การเตรียมสารละลายเกลือ (Mineral salt solution) สามารถเตรียมดวยการใช Sodium glutamate 5 กรัม ผสม

กับ Potassium dihydrogen phosphate anhydrous (KH2PO
4
) 15 กรัม นํ้า DI 500 มิลลิลิตร Glycerol 30 มิลลิลิตร และ 

2% Malachite green 30 มิลลิลิตร โดยใชความรอน กอนนําไปนึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 lb 

นาน 15 นาที จากนั้นท้ิงใหเย็นกอนนําไปเติม Whole egg homogenate 1,000 มิลลิลิตร ทําใหแข็งตัวที่ 85 องศาเซลเซียส 

นาน 30 นาที และสามารถนําไปเก็บรักษาในตูเย็นอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นจึงเตรียม 2% Malachite green 

ซึ่งสามารถเตรียมดวยการใช Malachite green dye 2 กรมั ในนํ้า DI 100 มิลลิลิตร ดวยเทคนิคปลอดเช้ือ กอนนําไปอบบม

ตอทีอ่ณุหภูม ิ37 องศาเซลเซียส จากน้ันเตรียมไข Whole egg homogenate ซึง่สามารถเตรียมไดจากนําไขไกใหม อายุไมเกนิ 

7 วัน มาลางทําความสะอาดดวยนํ้าผสมสบูออนและใชแปรงถูเปลือกไขเบา ๆ  จากน้ันเช็ดทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล 

70 % กอนนําไขมาตอกในภาชนะสะอาด ตรวจดูคุณภาพไขทุกฟองกอนนําไปปนดวยเครื่องปนที่ผานการฆาเชื้อมาแลว 

จากนัน้กรองไขทีป่นไขแดงและไขขาวจนเปนเนือ้เดยีวกนัดวยผากอซสะอาดทีผ่านการฆาเชือ้ หลงัจากฆาเชือ้ทาํความสะอาด

เสร็จแลวจึงทาํการเตรียมอาหารแข็งผสมไข (Ogawa media) ซึง่สามารถเตรียมไดจากผสมสารละลายเกลือ 600 มลิลิลติร, 

2% Malachite green 20 มิลลิลิตร และ ไข 1,000 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไวประมาณ 30 นาที เพ่ือใหฟองอากาศในอาหารลอยตัว

ออก แบงอาหารไขที่เตรียมไดใสจานเพาะเล้ียงเช้ือพลาสติกขนาดเสนผาศูนยกลาง 90 x15 มิลลิเมตร แบบแยกพื้นที่จาน

เปน 2 สวน ชนิดปราศจากเช้ือ (Petri Dish, Dia.90 x 15 mm., 2 Compartments, Sterile) ประมาณจานละ 30 มิลลิลิตร 

อบนึ่งที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 55-60 นาที โดยใชตูอบรอนเพ่ือทําใหอาหารแข็งตัว

การเพาะเลี้ยงเช้ือ MTB

 หลงัจากเตรยีมอาหารเลีย้งเชือ้แลว กระบวนการถดัมา คอื การหยอดเชือ้ลงบนอาหารเลีย้งเชือ้ โดยนาํโคโลนขีองเชือ้ 

MTB มาตรฐาน (H37RV) ที่เพาะเล้ียงบนอาหารแข็งชนิด Lowenstein-Jensen medium จํานวน 1 plastic loop ใสลงใน

หลอดพลาสติกใสกนกลมฝาเกลียวขนาด 10 มิลลิลิตร ที่มี glass bead บรรจุอยูกนหลอดประมาณ 5-7 เม็ด ที่ผานการน่ึง

ฆาเชื้อแลว นําไปผสมดวยเคร่ืองเขยา (Vortex mixer) นาน 1 นาที เพ่ือใหเชื้อแตกตัว ตั้งทิ้งไวประมาณ 15 นาที เติมนํ้า

กลั่นประมาณ 5 มิลลิลิตร แลวนําไปผสมดวยเคร่ืองเขยาอีกครั้ง ตั้งทิ้งไว 15 นาที ดูดเชื้อจากสวนใสดานบนโดยใชปเปตต 

(Sterile Plastic Pasteur Pipette) ใสหลอดพลาสติกใสฝาเกลียว ขนาด 10 มิลลิลิตร ปรับความขุนของเชื้อดวยนํ้ากลั่นให

ไดเทาความขุนมาตรฐาน McFarland no.1 โดยใชเครื่องวัดความขุน (DEN-1B Densitometer) เปนตัววัด ซึ่งจะมีปริมาณ

เชื้อเทากับ 107 CFU/ml แลวทําการเจือจาง (dilute) เชื้อดวยนํ้ากลั่นจนกระทั่งใหไดความเขมขน 103 CFU/ml จากนั้น

ใชปเปตตอัตโนมัติ (Automatic Pipette) ดูดเช้ือความเขมขน 103 CFU/ml ที่เตรียมได จํานวน 50 ไมโครลิตร ใสลงบน

ผิวอาหารจานเพาะเลี้ยงเช้ือแตละสวน แลวใช sterile loop ปาย (streak) เชื้อใหทั่วพื้นผิวอาหารเลี้ยงเชื้อในจานเล้ียงเชื้อ

จนครบทั้งสองสวน เพื่อนําไปใชสําหรับการทดลองในขั้นตอนตอไป โดยเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการทดลอง ก็ปดฝาจานเพาะ

เลี้ยงเช้ือใหสนิท แลวนําไปบมเล้ียงเช้ือในตูอบ (Incubator) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
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การอานผลเพาะเลี้ยงเชื้อ MTB

 การอานผลเพาะเล้ียงเช้ือจะอานผลเม่ือสิ้นสุดสัปดาหที่ 3 (ภายหลังจากการทดลองเปนระยะเวลา 21 วัน) ซึ่งเชื้อ

จะเจริญ (Growth) สามารถสังเกตเห็นไดดวยตาเปลา จึงทําการนับจํานวนโคโลนีของเชื้อดวยเครื่อง Colony Counter 

การศึกษาความสามารถในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อ MTB

 ตารางที่ 1 การออกแบบการทดลองในการศึกษาความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ MTB 

 จากตารางที ่1 พบวา การออกแบบการทดลองในการศกึษาความสามารถในการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้ MTB 

ในจานเพาะเช้ือท่ีแบงเปนสองดานโดยกําหนดใหหนึง่ดานถูกปดฝาเพ่ือไมใหไดรบัแสงและทําปฏิกริยิากับตวัเรงปฏิกริยิา 

ซึ่งการทดลองจะถูกแบงออกได 3 การทดลองดวยกัน โดยจะถูกแบงออกเปนสองสวนหลัก ๆ ตามประเภทของแหลง

กําเนิดแสงซึ่งในการทดลองที่ 1 และการทดลองท่ี 2 จะใชแสงที่มองเห็นดวยตาเปลา (Visible light) โดยใชหลอด LED 

ที่ความเขมแสง 1,772 ลักซ ฉายแสงรวมกับตวัเรงปฏิกิริยา N-TiO
2
 เปนระยะเวลา 3 และ 5 ชั่วโมง ตามลําดับ ดังรูปที่ 3 

สวนในการทดลองที ่3 จะเปนการทดลองใชแสงท่ีมองเหน็ดวยตาเปลารวมกับแสงอลัตราไวโอเลต (LED + UVC) ฉายแสง

รวมกบัตวัเรงปฏกิริยิา N-TiO
2
 ระยะเวลา 30 นาท ีคาความเขมแสง 1,785 ลกัซ ดงัรปูที ่4 การทดลองทัง้หมดจะถกูทดลอง

ดวยชุดทดลองดังรูปที่ 5 และ 6 โดยการฉายแสงจะมีระยะหางระหวางแหลงกําเนิดแสงกับตัวเรงปฏิกิริยา 10 เซนติเมตร

  รูปที่ 3  การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ MTB โดยใชแหลงกําเนิดแสงที่มองเห็นดวยตาเปลา

ลาํดบัที ความเขม้ของ
แสง  

(ลกัซ์) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

แหล่งกาํเนิดแสง ตวัเร่งปฏิกิริยา ระยะห่างระหวา่ง
แหล่งกาํเนิดแสงและ
ตวัเร่งปฏิกิริยา (ซม.) 

1 ,   LED N-TiO2 10 

2 ,   LED N-TiO2 10 

3 ,  0.5 LED+UVC N-TiO2 10 
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  รูปที่ 4 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ MTB โดยใชแหลงกําเนิดแสงอัลตราไวโอเลต รวมกับแสง

    ที่มองเห็นดวยตาเปลา

  รูปที่ 5  กลองทดสอบประสิทธิภาพกระบวนการโฟโตคะตะไลติก

  รูปที่ 6  ชุดทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ MTB ดวยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก
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ผลการศึกษาและอภิปรายผล

 เมือ่นาํชิน้งานตวัเรงปฏกิริยิา N-TiO
2
 มาทดสอบความสามารถในการยับยัง้การเจริญเติบโตของเช้ือ MTB ดวยกระ

บวนการโฟโตคะตะไลตกิ ภายใตแสงอัลตราไวโอเลต (UVC) และแสงท่ีมองเห็นดวยตาเปลา (LED) โดยตารางที ่2 แสดง

ผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ MTB หลังกระบวนการโฟโตคะตะไลติก 

 ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ MTB หลังกระบวนการโฟโตคะตะไลติก

  รูปที่ 7 ผลของการฉายแสงดวยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก 5 ชั่วโมงโดยการใชแสงที่มองเห็น    

    ดวยตาเปลา (LED) รวมกับตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง N-TiO
2

 

  รูปที่ 8  ผลของการฉายแสงดวยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก 30 นาที โดยการใชแสงที่มองเห็น

     ดวยตาเปลา (LED) รวมกับแสงอัลตราไวโอเลต (UVC) และตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง N-TiO
2
 

ลาํดบัที แหล่งกาํเนิดแสง ตวัเร่งปฏิกิริยา เวลา 
(ชวัโมง) 

ประสิทธิภาพในการยบัยงัการเจริญเติบโต
ของเชือ MTB (%) 

1 LED N-TiO2  60 

2 LED N-TiO2  100 

3 LED+UVC N-TiO2 0.5 100 
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 รูปที่ 9  การนับจํานวนเชื้อดวยเครื่อง Colony counter ของการฉายแสงดวยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก 

    5 ชั่วโมงโดยการใชแสงท่ีมองเห็นดวยตาเปลา (LED) รวมกับตัวเรงปฏิกิริยา. ดวยแสง N-TiO
2
 

 รูปที่ 10 การนับจํานวนเช้ือดวยเคร่ือง Colony counter การฉายแสงดวยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก 30 นาที 

    โดยการใชแสงท่ีมองเห็นดวยตาเปลา (LED) รวมกับแสงอัลตราไวโอเลต (UVC) และตัวเรงปฏิกิริยา

    ดวยแสง N-TiO
2

 จากรูปที่ 9 และ 10 แสดงการนับจํานวนเชื้อ MTB ดวยเครื่อง Colony counter ซึ่งจานเพาะเชื้อที่ใชทดสอบนั้น

จะถูกแบงออกเปนสองดาน ดานซายจะถูกทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือดวยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก 

สวนดานขวาจะถูกปดไวไมใหไดรับแสงและประจุจากกระบวนการโฟโตคะตะไลติกได ผลลัพธที่ไดแสดงดังตารางที่ 2 พบ

วา การทดลองท่ี 1 และ 2 เม่ือฉายแสงดวยการใชแสงที่มองเห็นดวยตาเปลารวมกับตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง N-TiO
2
 โดย

การใชหลอดไฟชนิด LED พบวา ที่ขนาดความเขมแสง 1,772 ลักซ เมื่อฉายแสงครบ 3 ชั่วโมง สามารถยับยั้งการเจริญ

เติบโตของเชื้อ MTB ไดรอยละ 60 และเม่ือเพิ่มระยะเวลาในการฉายแสงโดยการใชหลอดไฟชนิด LED เปนระยะเวลา 5 

ชัว่โมง สามารถยับยัง้การเจริญเตบิโตของเช้ือ MTB ไดรอยละ 100 ดงัรปูที ่7 นอกจากน้ี เมือ่ฉายแสงท่ีมองเห็นดวยตาเปลา

รวมกับแสงอัลตราไวโอเลตและใชตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง N-TiO
2
 เปนระยะเวลา 30 นาที สามารถยับยั้งการเจริญเติบโต

ของเช้ือ MTB ไดรอยละ 100 ดงัแสดงในรูปที ่8 แสดงใหเหน็วาการใชแสงอัลตราไวโอเลตรวมดวยจะชวยเพ่ิมประสิทธภิาพ

ใหสูงขึ้น ดวยระยะเวลาการฉายแสงท่ีลดลงจากเดิม 10 เทา 
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 บทสรุป 

 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ MTB โดยการใชกระบวนการโฟโตคะตะไลติกรวมกับชิ้นงานตัวเรงปฏิกิริยา 

N-TiO
2
 ภายใตการฉายแสงอัลตราไวโอเลต (UVC) และแสงท่ีมองเห็นดวยตาเปลา (Visible light) พบวา การใชแสง

อลัตราไวโอเลตและแสงทีม่องเหน็ดวยตาเปลานัน้จะมปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้ MTB ทัง้สองกรณี 

ผลการทดลอง พบวา เม่ือฉายแสงท่ีมองเห็นดวยตาเปลาเปนระยะเวลา 3 ชั่วโมง รวมกับตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง N-TiO
2 

สามารถยับยัง้การเจริญเติบโตของเช้ือ MTB ไดเพยีงรอยละ 60 อยางไรก็ตามเม่ือเพ่ิมระยะเวลาในการฉายแสงมากข้ึนน้ันก็

สามารถใหประสิทธภิาพท่ีสงูขึน้และสามารถยับยัง้การเจริญเติบโตของเช้ือไดทัง้หมดท่ีระยะเวลา 5 ชัว่โมง ขณะท่ีการยับยัง้

การเจริญเติบโตของเชื้อดวยแสงอัลตราไวโอเลต คาความเขมแสง 1,785 ลักซ รวมกับตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง N-TiO
2 

พบวา มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สามารถกําจัดเช้ือไดรอยละ 100 โดยใชระยะเวลาเพียง 30 นาที จากผลการศึกษาแสงท่ีมอง

เห็นดวยตาเปลาในกระบวนการโฟโตคะตะไลติก งานวิจยันีแ้สดงใหเห็นถึงประสิทธภิาพในการยับยัง้การเจริญเติบโตของ

เชื้อ MTB ได เหมาะสมท่ีจะนํามาศึกษาและพัฒนาใชเปนเครื่องมือสําหรับงานปลอดเชื้อตอไป เพ่ือลดขอจํากัดของแหลง

กําเนิดแสงแบบอัลตราไวโอเลต เร่ือง การนําเขาจากตางประเทศและมีคาใชจายที่สูง รวมไปถึงการนําไปใชไมถูกวิธีที่อาจ
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บทคัดยอ

 ผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ป พ.ศ. 2559 - 2561 พบวา 

มแีนวโนมของความเสีย่งตอการเกดิโรคไมตดิตอเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะโรคอวน ความดนัโลหติสงู เบาหวาน จงึมคีวามจาํเปน

ในการเขาใจระดับความรอบรูดานสุขภาพโรคไมติดตอ และพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส. (อาหาร อารมณ ออกกําลังกาย 

สูบบุหรี่ และสุรา) ของบุคลากรสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา โดยการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง 

กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรทั้งหมดของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา จํานวน 249 คน ดําเนินการศึกษา

ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยใชแบบสอบถาม ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป ความรอบรู

ดานสุขภาพ 6 องคประกอบ ไดแก ความรูความเขาใจ การเขาถึงขอมูลบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพการรูเทาทันส่ือ 

การจัดการตนเอง การตัดสินใจ และพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา คาความถี่ 

รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานโดยใช Pearson Correlation ผลการวิจัย พบวา บุคลากรสวน

ใหญเปนเพศหญิง รอยละ 59 อายุเฉล่ีย 45 ป (S.D. = 11.05) นํ้าหนักเฉลี่ย 65.6 กิโลกรัม (S.D. = 12.3) คา BMI อยู

ในระดับปกติ รอยละ 40.2 อวนระดับ 1 รอยละ 33.3 และอวนระดับ 2 รอยละ 24.5 ระดับความรอบรูดานสุขภาพตาม

หลัก 3อ.2ส. ภาพรวมอยูในระดับดี รอยละ 39.0 ( x � = 74.1, S.D. = 13.09) เมื่อพิจารณาแตละองคประกอบ พบวา 

ดานความรูความเขาใจทางสุขภาพ อยูในระดับดีมาก รอยละ 74.7 (x � = 10.9, S.D. = 2.14) ดานการสื่อสารเพื่อเพิ่ม

ความเชี่ยวชาญทางสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. อยูในระดับไมดี รอยละ 42.2 (x � = 11.47, S.D. = 3.41) และพฤติกรรม

สขุภาพ ตามหลกั 3อ.2ส. เหมาะสมปานกลาง รอยละ 71.9 โดยพฤตกิรรมทีไ่มเหมาะสม ไดแก ไมออกกาํลงักายอยางนอย 

30 นาทีตอวัน รอยละ 34 รับประทานอาหารรสหวาน เค็ม มัน รอยละ 49 ดื่มเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล ตั้งแต 2 แกวขึ้นไป

ตอวัน รอยละ 43.0 และการศึกษาความสัมพันธความรอบรูดานสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. มีความสัมพันธทางลบในระดับ

ตํ่า กับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. ที่พึงประสงคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = -.257) 

  สรุปขอเสนอแนะ ความรอบรูดานสุขภาพของบุคลากรอยูในระดับดี แตพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสมปานกลาง 

ดังนั้น ควรมีการนําขอมูลสถานการณความรอบรูดานสุขภาพของบุคลากรไปวางแผนเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ 

และขับเคล่ือนไปสูการปฏิบตัอิยางเปนรปูธรรม บคุลากรควรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ควบคุมการบริโภคอาหารแปง 

นํ้าตาล ไขมัน ออกกําลังกายสม่ําเสมอ หนวยงานควรมีนโยบายเสริมสรางสุขภาพบุคลากรที่ชัดเจน และสื่อสารแนวทางให

บุคลากรทราบและปฏิบัติตามไดถูกตองเหมาะสมกับบริบทของตนเองตอไป 

คําสําคัญ : ความรอบรูดานสุขภาพ การปองกันควบคุมโรค โรคไมติดตอ

̅  ̅  ̅  
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Abstract

 According to the health screening of personnel of the Office of Disease Prevention and Control 9, 

Nakhon Ratchasima (ODPC9) from 2016 to 2018, the results indicated that the risk of non-communicable diseases 

(NCDs) among those was increased, especially obesity, hypertension, and diabetes mellitus. Therefore, the study for 

understanding health literacy level about NCDs, health behaviors (food, emotion, exercise, smoking, and alcohol 

consumption) was conducted among them. A cross-sectional study was designed, the participants included 249 

personnel of ODPC9. The study was done from November 2019 to August 2020. The questionnaires that consisted of 

3 parts were performed for data collection, there was comprised of general information, 6 components of health literacy 

that included cognitive access to health service information, health communication, media literacy, self-management, 

decisions, and health behavior (3 Aor 2 Sor). Descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard 

deviation was used to analyze the data. Pearson Correlation was used as an inferential statistic. The results revealed 

that most of the participants were female (59%) with mean age 45 years (S.D. = 11.05), mean weight 65.6 kg 

(S.D. = 12.3), and 40.2% had normal body mass index. Moreover, the study showed that 33% of the participants 

were obese in level 1 and 24.5% obese in level 2. Thirty-nine percent of the participants had health literacy based on 

3 Aor 2 Sor in good level ((x ) = 74.1, S.D. = 13.09) whereas considering in each component found that 74.7% had 

the cognitive health in very good level (x � =10.9, S.D. = 2.14). However, 42.2% of those who had communication 

for enhancing health proficiency is not a good level (x � = 11.47, S.D. = 3.41). About 71.9% had appropriate health 

behaviors at a moderate level. The inappropriate health behavior such as had exercise less than 30 minutes per day 

(34%), eating sweet, salty, and fatty foods (49%), alcohol consumption, or drinking alcoholic beverages for about 2 

glasses or more per day (43%). Also, the study found that health literacy (3Aor 2 Sor) was statistically significantly 

associated with health behavior at low level (r = -.257). Also, the researchers recommended that responsible persons 

should use the situation of health literacy to plan for enhancing health literacy and changed the policy to practice. The 

personnel should change health behaviors such as limited starchy foods, sugar, fat, and daily exercise. Moreover, the 

organization should promote the policy for personnel health promotion. The guidelines related to the context of their 

own self for practicing in the future should be communicated. 

Keyword: Health literacy, Prevention and Control, Non-communicable disease

บทนํา

 สถานการณโรคไมติดตอของประเทศไทยในชวงทศวรรษที่ผานมา กลุมโรคไมติดตอไดคราชีวิตประชากรไทยถึง

รอยละ 75 ของการเสียชีวิตทั้งหมด หรือราว 320,000 คนตอป ความรุนแรงของโรคไมติดตอที่เปนสาเหตุการเสียชีวิต 

จาํนวน 4 โรคสําคญั คอื โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน และโรคทางเดินหายใจอุดกัน้เร้ือรงั องคกร

อนามัยโลกคาดการณวาป พ.ศ. 2558 ทัว่โลกจะมีคนท่ีมนีํา้หนักเกินมาตรฐาน 2,300 ลานคน คนอวน 700 ลานคน กอให

เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง เบาหวาน สงผลใหแตละปมีผูเสียชีวิตกวา 2.8 ลานคน (1) คนไทยทุกกลุม

วัยตองเผชิญกับภัยคุกคามจากโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง โรคหัวใจ และหลอด

เลือด ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 

̅  ̅  ̅  
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 จากผลการตรวจสขุภาพของบคุลากรของสาํนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่9 นครราชสมีา (สคร.9) ป พ.ศ. 2559 - 2561 

พบวา มภีาวะโคเลสเตอรอลสูง รอยละ 43.30, 61.11, 67.79 ภาวะอวน รอยละ 32.99, 33.33, 62.71 ขนาดเสนรอบเอวเกิน 

รอยละ 31.33, 30.99, 32.33 และเส่ียงตอโรคความดันโลหิตสูงรอยละ 14.43, 31.48, 33.05 จากขอมูลดังกลาวแสดง

ใหเห็นวามีแนวโนมเสี่ยงตอการเกิดโรคอวน ความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพไมเหมาะสม 

โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงรวม 3อ. 2ส. (พฤติกรรมออกกําลังกาย อาหาร อารมณ สูบบุหรี่ และสุรา) ซึ่งเปนพฤติกรรม

สขุภาพในการดําเนินชีวติของประชาชนท่ีเสีย่งตอสขุภาพ การแกไขปญหาสุขภาพดังกลาวจําเปนอยางย่ิงทีต่องปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพ โดยการสงเสริมและพัฒนาปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก ปจจัยภายในตัวบุคคล (ปจจัยนํา) เชน ความรู 

การรบัรู ความเขาใจ และปจจยัแวดลอม (ปจจยัเอือ้ ปจจยัเสรมิ) อยางเหมาะสม การพฒันาปจจยัภายในจะตองปลกูฝงให

ประชาชนมี “Health Literacy” หรอื “ความรอบรูดานสุขภาพ” ซึง่หมายถึง ความสามารถและทักษะในการเขาถงึขอมลูดาน

สขุภาพ ความรูความเขาใจเพือ่วเิคราะห ประเมนิและจัดการตนเอง รวมทัง้สามารถชีแ้นะเรือ่งสขุภาพแกบคุคล ครอบครวั 

และชุมชนได การพัฒนา Health Literacy จึงเปนการสรางและพัฒนาขีดความสามารถในระดับบุคคล และเปนการธํารง

รักษาสุขภาพตนเองอยางย่ังยืน (2) ปจจุบันมีขอมูลทางวิชาการที่ไดรับการยอมรับจากองคการอนามัยโลก ระบุไววาความ

รอบรูดานสุขภาพถือเปนปจจัยกําหนดสุขภาพท่ีสําคัญอีกปจจัยหนึ่ง 

 จากสภาพปญหาดานสุขภาพบุคลากรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ผูวิจัยในฐานะผูรับ

ผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรของหนวยงานจึงสนใจท่ีทําการศึกษาสถานการณความรอบรูดานสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. 

ของบุคลากรสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา คาดวาผลที่ไดจะเปนขอมูลสําหรับพัฒนาบุคลากรใหสามารถ

เกดิความความรอบรูดานสขุภาพ ตลอดจนสามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพในการปองกันควบคมุโรคและภยัสขุภาพ

ที่เหมาะสม เพื่อมุงสูเปาหมายใหบุคลากรเปนคนดี คนเกง และมีความสุข และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ตอไป

 วัตถุประสงคการศึกษา 

  1. เพ่ือศึกษาระดับความรอบรูดานสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ของบุคลากรสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 

จังหวัดนครราชสีมา 

  2. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมสุขภาพ  3อ .  2ส .  ของบุคลากรสํานักงานป องกันควบคุมโรคที่  9 

จังหวัดนครราชสีมา  

  3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางความรอบรูดานสขุภาพกบัพฤตกิรรมสขุภาพ 3อ. 2ส. ของบคุลากร สาํนักงาน

ปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 

วิธีการศึกษา

 การศึกษาน้ีใชรปูแบบการวิจยัเชิงสาํรวจ ประชากรศึกษาและกลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการ ลกูจางประจํา พนกังานราชการ 

พนักงานกระทรวง ลูกจางช่ัวคราว สังกัดสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จงัหวัดนครราชสีมา อายุ 15 ปขึ้นไป ทั้งเพศชาย 

และเพศหญิง จํานวน 249 คน และดําเนินการศึกษาระหวางเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562- สิงหาคม พ.ศ. 2563  

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้   

 สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

 สวนที ่2 ความรอบรูดานสขุภาพตามหลกั 3อ. 2ส. จาํนวน 32 ขอ คะแนนเตม็ 108 คะแนน เกณฑระดบัความรอบรู

ดานสุขภาพ (3) แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับไมดี นอยกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม ระดับพอใช รอยละ 60 - 69.9 

ของคะแนนเต็ม ระดับดี รอยละ 70 - 80 ของคะแนนเต็ม ระดับดีมาก มากกวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
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  2.1 ความรูความเขาใจทางสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลัก 3อ. 2ส. จํานวน 13 ขอ โดยมีเกณฑ

การใหคะแนน ดงันี ้ตอบถกู ให 1 คะแนน ตอบผิด ให 0 คะแนน แปลผลระดบั ความรูตามเกณฑของบลมู (Bloom, 1971) (4)

  2.2  ดานการเขาถงึขอมลูบรกิารสขุภาพตามหลกั 3อ. 2ส. จาํนวน 3 ขอ ดานการสือ่สาร เพ่ือเพิม่ความเชีย่วชาญ

ทางสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. จํานวน 4 ขอ ดานการจัดการเง่ือนไขทางสุขภาพของตนเองเพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลัก 

3อ.2ส. จํานวน 4 ขอ ดานการรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ เพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. จํานวน 3 ขอ และ

ดานการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองตาม 3อ.2ส. จํานวน 5 ขอ แตละขอคําถามมี 5 ตัวเลือก แบบมาตราสวนประมาณ

คา 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 5 คือ ปฏิบัติ ทุกครั้ง ระดับ 4 คือ ปฏิบัติเปนบอยครั้ง ระดับ 3 คือ ปฏิบัติเปนบางครั้ง ระดับ 2 คือ 

ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง และระดับ 1 คือ ไมไดปฏิบัติ/ไมเคย 

 สวนที่ 3 พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. จํานวน 10 ขอ ระดับพฤติกรรม 3 กลุม ไดแก ระดับเหมาะสมมาก 

คะแนน ≥ รอยละ 67 ระดับเหมาะสมปานกลาง คะแนนรอยละ 34 - 66.9 และระดับเหมาะสมนอย คะแนน ≤ รอยละ 33.9 (5)

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชคาดัชนี

ความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Item-Objective Congruence Index: IOC) จากการตรวจสอบของ

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน พบวา มีคา IOC = 0.70 และตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนําไป

ทดลองใชกับกลุมตัวอยางของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน จํานวน 32 ชุด ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Cronbach’s alpha coefficient) เทากับ .96

 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ความถ่ี รอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานโดยใช Pearson Correlation ใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 

แปรผลขนาดและทิศทางของความสัมพันธโดยใชเกณฑในการพิจารณา (12) 

ผลการศึกษา

 1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ดังแสดงในตารางท่ี 1

 ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไป (n = 249) 

ลกัษณะทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 102 41.0 
 หญิง 147 59.0 
อายเุฉลีย ( ̅) = 45.33 ปี (S.D.) = 11.055 ปี อายตุาํสุด 21 ปี อายสูุงสุด 60 ปี 
ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี  121 48.6 
 สูงกวา่ปริญญาตรี  48 19.3 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 50 20.1 
 ปวส./อนุปริญญา 30 12.0 
ตาํแหน่งปัจจุบนั ขา้ราชการ 106 42.6 
 ลูกจา้งประจาํ 76 30.5 
 พนกังานราชการ 42 16.9 
 พนกังานกระทรวง 14 5.6 
 ลูกจา้งชวัคราว/ลูกจา้งโครงการ/ลูกจา้งเหมา  11  4.4  
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  ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไป (ตอ)

  จากตารางท่ี 1 พบวา กลุ มตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 59.0 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

รอยละ 48.6 เปนขาราชการ รอยละ 42.6 บทบาทหนาทีป่จจบุนัเปนผูปฏิบตังิาน รอยละ 86.3 นํา้หนักเฉล่ีย 65.62 กโิลกรัม 

สวนสูงเฉลี่ย 162.29 กิโลกรัม คา BMI สวนใหญอยูในระดับปกติ (ระหวาง 18.50 -22.90) รอยละ 40.2 อวนระดับ 1 

(ระหวาง 23 - 24.90) รอยละ 33.3 และอวนระดับ 2 (ระหวาง 25 -29.90) รอยละ 24.5 

 2. ระดับความรอบรูดานสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.   

  ผลการวเิคราะหความรอบรูดานสขุภาพในการปองกนัควบคมุโรคไมตดิตอของบคุลากรสาํนกังานปองกนัควบคมุ

โรคที่ 9 นครราชสีมา ตามเกณฑระดับความรอบรูดานสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. สรุปคะแนนรวม ความรอบรูดานสุขภาพ 

(องคประกอบท่ี 1 - 6) พบวา ความรอบรูดานสขุภาพตามหลัก 3อ. 2ส. อยูในระดับดี รอยละ 39.0 ( x � = 74.07, S.D. = 13.09) 

รองลงมาอยูในระดบัพอใช รอยละ 33.3 ระดบัดมีาก รอยละ 14.1 และมเีพยีงสวนนอยทีม่คีวามรอบรูดานสขุภาพในระดบั

ไมดี รอยละ 13.7 

  เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหความรอบรูดานสุขภาพในการปองกันควบคุมโรคไมติดตอตามหลัก 3อ. 2ส. 

รายองคประกอบ (องคประกอบท่ี 1 - 6) จํานวน 32 ขอ พบวา อยูในระดับดีมาก จํานวน 4 องคประกอบ ไดแก 

ดานความรูความเขาใจทางสุขภาพเกีย่วกับการปฏิบตัตินตามหลัก 3อ. 2ส. (รอยละ 74.7) รองลงมา ดานการเขาถงึขอมลูและ

บริการสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ดานการรูเทาทันสื่อและสารสนเทศเพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. 

(รอยละ 32.1) และดานการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองตามหลัก 3อ. 2ส. (รอยละ 31.3) สวนความรอบรูดานการ

สื่อสารเพิ่มความเชี่ยวชาญทางสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. อยูในระดับไมดี (รอยละ 42.1) ดังแสดงในตารางที่ 2

ลกัษณะทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน (คน) ร้อยละ 
บทบาทหนา้ที
ปัจจุบนั  

ผูบ้ริหาร  2  0.8  

 หวัหนา้กลุ่ม  11  4.4  
 หวัหนา้งาน  21  8.4  
 ผูป้ฏิบติังาน     215  86.4 

นาํหนกัเฉลีย ( ̅) 65.62 กิโลกรัม (S.D.) = 12.315 นาํหนกัตาํสุด-สูงสุด = 42- 116 กิโลกรัม  
ส่วนสูงเฉลีย ( ̅) 162.29 เซนติเมตร (S.D.) = 7.615 ส่วนสูงตาํสุด-สูงสุด =   144- 187 ซม. 
BMI ผอม (นอ้ยกวา่ 18.50) 5 2.0 
 ปกติ  (ระหวา่ง 18.50 -22.90)  100 40.2 
 อว้นระดบั 1 (ระหวา่ง  - . )  83 33.3 
 อว้นระดบั 2 (ระหวา่ง 25 -29.90) 61 24.5 
รายไดต่้อเดือนเมือ
เทียบกบัค่าใชจ่้าย
ของครอบครัวอยู่
ในระดบั 

ไม่เพียงพอ            119 47.8 
เหลือเกบ็บางครัง 93 37.3 
เพียงพอและเหลือเกบ็ 37 14.9 

̅  
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 ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรอบรู ดานสุขภาพตาม 3อ. 2ส. ของบุคลากร 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา และระดับความรอบรู (n = 249) 

 สวนที่ 3 พฤติกรรมสุขภาพ ตามหลัก 3อ. 2ส. แบงออกเปน 3 ระดับ

  เมื่อนํามาจัดระดับคะแนนของพฤติกรรมสุขภาพเปน 3 ระดับ พบวา พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. 

ของบุคลากรสํานกังานปองกนัควบคมุโรคท่ี 9 นครราชสีมา ประกอบดวย การรบัประทานอาหาร การออกกําลงักาย อารมณ 

การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา ภาพรวม พบวา พฤติกรรมเหมาะสมปานกลาง (รอยละ 71.9) ( x � = 16.84, S.D. = 3.04) 

  จาํแนกรายพฤติกรรมสขุภาพ พบวา พฤตกิรรมเหมาะสมมาก ไดแก พฤติกรรมการสูบบหุรี ่หรอืผลติภณัฑยาสูบ 

(ทุกรูปแบบ) (รอยละ 81.1) พฤติกรรมการรับประทานอาหารรสหวาน เค็ม มัน (รอยละ 67.9) พฤติกรรมเหมาะ

สมปานกลาง ไดแก พฤติกรรมการจัดการอารมณ (รอยละ 65.9) สําหรับพฤติกรรมเหมาะสมนอย ไดแก พฤติกรรม

การไมออกกาํลงักายอยางนอย 30 นาทตีอวนั สปัดาหละ 5 วนั (รอยละ 70.6) และพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองดืม่ทีม่แีอลกอฮอล 

(รอยละ 61.8) ตามตารางที่ 3 

̅  

 
องคป์ระกอบ   ระดบัความรอบรู้  (จาํนวน (คน)/ร้อยละ) 

 Mean S.D. ไม่ดี พอใช ้ ดี ดีมาก 

1.  ความรู้ความเขา้ใจทางสุขภาพเกียวกบัการ
ปฏิบติัตนตามหลกั 3อ. 2ส.   

10.98 2.141 15 (6.0) 29 (11.7) 19 (7.6) 186 (74.7) 

2. การเขา้ถึงขอ้มูลและบริการสุขภาพตาม
หลกั 3อ. 2ส.    

10.00 2.633 57 (22.9) 69 (27.7) 43 (17.3) 80 (32.1) 

3. การสือสารเพิมความเชียวชาญทางสุขภาพ
ตามหลกั 3อ. 2ส.   

11.47 3.418 105 
(42.1) 

80 (32.1) 
 

32 (12.9) 

 
32 (12.9) 

 
4. การจดัเงือนไขทางสุขภาพของตนเองเพือ
เสริมสร้างสุขภาพตามหลกั 3อ. 2ส.   

13.43 3.021 46 (18.5) 78 (31.3) 59 (23.7) 66 (26.5) 

5. การรู้เท่าทนัสือและสารสนเทศเพือ
เสริมสร้างสุขภาพตามหลกั 3อ. 2ส.   

10.61 2.930 57 (22.9) 69 (27.7) 43 (17.3) 80 (32.1) 

6. การตดัสินใจเลือกปฏิบติัทีถูกตอ้งตามหลกั 
3อ. 2ส.   

17.58 3.625 38 (15.3) 76 (30.5) 57 (22.9) 78 (31.3) 

ภาพรวม 74.07 13.09 34 (13.7)   83 (33.3) 97 (39.0) 35 (14.0) 
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 ตารางที่ 3 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ. 2ส. ของของบุคลากร 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา รายดานและการแบงระดับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. 

(n = 249) 

 สวนที่ 4 ความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันควบคุมโรคไมติดตอของบุคลากร

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product 

moment correlation coefficient) ดังแสดงในตารางที่ 4

 ตารางท่ี 4 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันควบคุมโรค

ไมติดตอของบุคลากร สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

 

 จากตารางที่ 4 พบวา ความรอบรูดานสุขภาพของบุคลากรสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 

มีความสัมพันธทางลบในระดับตํ่ากับพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = -.257) 

ตวัแปร ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r) ค่า p-value 

พฤติกรรมป้องกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

ความรอบรู้ดา้นสุขภาพเกียวกบั
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

-.257 < 0.001 

 
พฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ. 2ส. Mean S.D. ระดบัพฤติกรรม (จาํนวน (คน)/ร้อยละ) 

นอ้ย ปานกลาง มาก 
1. พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ประเภทรส
หวาน เคม็ มนั 

3.82 1.751 - 80 (32.1) 
 

169 (67.9) 

 
2. พฤติกรรมการออกกาํลงักายอยา่งนอ้ย  

นาทีต่อวนัสปัดาห์ละ 5 วนั   
3.47 .481 27 (10.8) 

 
149 (59.8) 73 (29.3) 

3. พฤติกรรมการจดัการความเครียดของตนเอง 6.28 1.663 1 (.4) 164 (65.9) 84 (33.7) 
4. พฤติกรรมการไม่สูบบุหรี หรือ ผลิตภณัฑ์
ยาสูบ (ทุกรูปแบบ) ต่อวนั 

1.90 .306 26 (10.4) - 223 (89.6) 

 
5. พฤติกรรมการไม่ดืมสุรา (แกว้ขนาดปกติ 
เท่ากบั 200 มิลลิลิตร)   

1.33 .774 154 (61.8) - 95 (38.2) 
 

ภาพรวม 16.84 3.04 2 (0.8) 179 (71.9) 68 (27.3) 

หวาน เคม็ มนั หวาน เคม็ มนั รส
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อภิปรายผล

 ความรอบรูดานสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส.ของบุคลากร สคร.9 อยูในระดับดี (รอยละ 39.0) ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของสุนันทินี ศรีประจันทร (6) เรื่อง ความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคของบุคลากร

ศนูยอนามยัที ่7 ขอนแกน พบวา มรีะดบัความรอบรูดานสขุภาพอยูในระดบัด ีรอยละ 38 ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากกลุมตวัอยาง

ทั้งสองหนวยงานเปนบุคลากรดานสาธารณสุข เมื่อพิจารณารายองคประกอบทั้ง 6 องคประกอบ กลุมตัวอยางสวนใหญ 

มีระดับของความรอบรูดานสุขภาพโดยรวมระดับดีมาก 4 องคประกอบ ไดแก ดานความรูความเขาใจทางสุขภาพเก่ียวกับ

การปฏิบัติตนตามหลัก 3อ. 2ส. ดานการเขาถึงขอมูลบริการสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ดานการรูเทาทันสื่อ และสารสนเทศ

เพ่ือเสริมสรางสุขภาพตาม หลัก 3อ. 2ส. และดานการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองตามหลัก 3อ. 2ส. แสดงใหเห็นวา

กลุมตัวอยางยังมีระดับความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับพื้นฐาน (Functional Literacy level) และระดับวิจารณญาณ 

(Critical literacy level) เทานั้น ในสวนระดับปฏิสัมพันธ (Interactive Literacy level) อยูระดับไมดี คือ ดานการสื่อสาร

เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญทางสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. (Communication skill) และ ดานการจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพ

ของ ตนเองเพื่อเสริมสรางสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. (Self-management) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสุนันทินี ศรีประ

จันทร เรื่อง ความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคของบุคลากรศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน(6) พบวา 

สวนใหญมคีวามรอบรูดานสขุภาพอยูในระดบัไมด ีจาํนวน 2 องคประกอบ คอื การโตตอบ ซกัถาม แลกเปลีย่นเพือ่ความรอบรู

ทางสุขภาพ รอยละ 40.5 อยูในระดับดีมาก จํานวน 2 องคประกอบ คือ การเขาถึงขอมูลบริการสุขภาพ และความรูความ

เขาใจทางสุขภาพ รอยละ 84.5 และ 45.0 ตามลําดบั และสอดคลองกบัผลการศึกษาของกองสุขศกึษา กรมสนับสนนุบรกิาร

สุขภาพ, 2560 พบวา กลุมวัยทํางานสวนใหญมีความรอบรูสุขภาพดานการสื่อสารเพื่อเพ่ิมความเชี่ยวชาญดานสุขภาพใน

ระดับไมดี (รอยละ 76.64) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อภิญญา อินทรรัตน (13) ที่ศึกษาความความฉลาดทางสุขภาพ

ของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ พบวา ผูที่มีความฉลาดทางสุขภาพสามารถใชทักษะที่จําเปนในการแสวงหาทําความ

เขาใจ ประเมิน สื่อสารและใชสารสนเทศทางดานสุขภาพ สามารถนําเสนอขอมูลและสื่อสารในแนวทางที่ทําใหผูรับบริการ

เกดิความเขาใจและสามารถปฏบิตัตินตามขอมลูท่ีไดรบัดีขึน้ ดงันัน้บคุลากรสาธารณสุขตองมคีวามรอบรูดานสขุภาพและ

สามารถบอกตอแกผูอืน่หรอืผูรบับรกิารได เพือ่ใหเกดิความรูความเขาใจทางสขุภาพจนสามารถปฏบิตัติามหลกัพฤตกิรรม

สุขภาพที่พึงประสงคไดอยางถูกตอง 

 พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ของบุคลากรสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ภาพรวม 

พบวา พฤตกิรรมเหมาะสมปานกลาง (รอยละ 71.9) ซึง่สอดคลองกบัการศกึษา เรือ่ง ความรอบรูดานสขุภาพและพฤตกิรรม

สุขภาพ 3อ. 2ส. ของผูบริหารภาครัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (7) พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมสุขภาพในระดับพอใช 

และสอดคลองกับผลการศึกษาของผลการประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของของกลุมวัยทํางาน 

อายุ 15-59 ป กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ป พ.ศ. 2560 (8) พบวา ระดับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.

2ส. ของกลุมวัยทํางาน อายุ 15-59 ป ภาพรวมประเทศ พบวา สวนใหญอยูในระดับพอใช รอยละ 50.25 สวนใหญอยูใน

ระดบัไมด ีคอืพฤตกิรรมการออกกําลงักาย ซึง่สอดคลองกับผลการศึกษาทีพ่บวา บคุลากรของ สคร.9 สวนใหญพฤติกรรม

การออกกําลังกายอยูในระดับเหมาะสมนอย (ไมดี) สอดคลองกับผลการศึกษาของสุภาวิณี แสงเรือน เรื่อง การสํารวจ

สถานการณพฤติกรรมเส่ียงดานสุขภาพตาม 3อ. 2ส. ของคนไทยในปพ.ศ. 2558 (9) พบวา คนไทยวัยทํางาน มีพฤติกรรม

ที่เสี่ยงมากที่สุด คือ ไมออกกําลังกาย รอยละ 41.8 และพฤติกรรมการดื่มสุรา คนไทยมีพฤติกรรม การด่ืมสุราทุกชนิด 

รอยละ 22.9 (9) 
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  จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่มีความรอบรูดานสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. ระดับมาก มีพฤติกรรมการ

ปองกันควบคุมโรคไมตดิตออยูในระดับตํา่ (r = -.257) เนือ่งจากกลุมตวัอยางเปนบคุลากรดานสาธารณสุขทีไ่ดรบัความรู

ดานสขุภาพเปนประจาํสมํา่เสมอ ทาํใหมคีวามรอบรูสขุภาพตามหลกั 3อ.2ส. แตขาดการปฏบิตัทิีจ่ะทาํใหตนเองมสีขุภาพดี 

นอกจากนีอ้าจมปีจจยัอืน่ ๆ  ทีส่งผลตอการพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพ นอกเหนอืจากความรอบรูดานสขุภาพ เชน การพฒันา

พฤติกรรมสุขภาพจะเกิดขึ้นโดยการพัฒนาปจจัยที่เก่ียวของทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกตัวบุคคล ไดแก กลุม 1 

ปจจัยนํา (Predisposing factors) เปนปจจัยท่ีอยูภายในตัวบุคคลท่ีทําใหบุคคลมีความโนมเอียงท่ีจะกระทําพฤติกรรม

สขุภาพหรือไมเพยีงใด ประกอบดวย ความรู ความเชือ่ เจตคต ิคานยิม ความมัน่ใจ รวมไปถงึคุณลกัษณะของประชากร เชน 

เพศ อายุ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เปนตน กลุม 2 ปจจัยเอื้อ (Enabling factors) เปนกลุมปจจัยที่จําเปนตองมี

อยางเหมาะสม จึงจะทําใหบุคคลเกิดการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพนั้น ไดแก ความสะดวก ความเพียงพอ ความเหมาะสม 

ระยะทางใกล/ไกล ในการไปใชบรกิารหรือเขารวมกิจกรรม ตวัอยางเชน ความสะดวกในการเขารวมกลุมออกกําลงักาย รปู

แบบการออกกาํลงักายเหมาะสมกบัวัย ความชอบของบคุคล ถงัขยะมเีพยีงพอหางายเมือ่ตองการทิง้ขยะ การมรีานขายสนิคา

เพือ่สขุภาพในชุมชน กลุม 3 ปจจยัเสริม (Reinforcing factors) เปนกลุมปจจยัทีเ่กีย่วกับบคุคลรอบขาง บคุคลในครอบครัว 

ซึ่งอาจสนับสนุน จูงใจและขัดขวางการปฏิบัติตัวทางดานสุขภาพ ไดแก คําชมเชยจากคนในครอบครัว เพ่ือน ญาติ การกระ

ตุนเตือนจากครู/อาจารย กฎระเบียบของหนวยงาน/องคกรตาง ๆ (3) 

 ขอเสนอแนะ

 จากขอมูลผลการประเมินความรอบรูดานสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส. ของบุคลากร สคร.9 ซึ่งเปนตน

แบบการดูแลสุขภาพภาคประชาชนท่ีทําหนาที่ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน และมีบทบาทเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพใหกับเครือขายการทํางานสุขภาพ มีระดับความรอบรูดาน

สุขภาพดีเพียงพอ และมีการปฏิบัติตนตาม 3อ.2ส. ไดถูกตอง แตยังไมสมํ่าเสมอจนเปนสุขนิสัย ซึ่งสงผลตอการเปน

โรคไมติดตอเรื้อรังและความสามารถในการจัดการโรค ไมติดตอเรื้อรังในองคกร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหบุคลากร สคร.9 

มีความมั่นใจในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในองคกรและประชาชนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น หนวยงานควรเสริมสรางความ

รอบรูดานสุขภาพของบุคลากรดานการจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเอง และดานการส่ือสารตามหลัก 3อ. 2ส. และ

เสริมสราง พฤติกรรมการออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร การจัดการอารมณ และการด่ืมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

ใหแกบุคลากร สคร.9 อยางชดัเจนและตอเนือ่งในหนวยงาน ซึง่จะสงผลใหบคุลากรมีความรอบรูสขุภาพ และมีพฤติกรรม

การปฏิบัติตนตามหลัก 3อ. 2ส. ลดปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง

 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป

  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมสําหรับเสริมสรางความรอบรู เพ่ือพัฒนาเปนชุมชนคนทํางานแหงความรอบรู

ดานสขุภาพ ตลอดจนเปนการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของหนวยงาน

ราชการ 
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บทคัดยอ

  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เปนตวัแทนบคุลากรดานสขุภาพในการดูแลสขุภาพของประชาชน

ในชุมชนใหมคีณุภาพชีวติท่ีด ีจงึจําเปนตองไดรบัการพัฒนาศักยภาพดวยการเพ่ิมทกัษะ (Upskill) ในการจัดการปญหาโรค

ไมติดตอเรื้อรัง ดวยหลัก 4 อ. (อารมณ อาหาร ออกกําลังกาย และเอาพิษออก) วัตถุประสงคครั้งนี้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

อสม. และศึกษาผลลัพธของการพัฒนา มีกลุมเปาหมายเปน อสม. 33 คน ถูกเลือกมาโดยความสมัครใจจาก 10 หมูบาน

ในพืน้ทีร่บัผดิชอบของโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบลนํา้ซบั อาํเภอปกธงชยั จงัหวดันครราชสมีา โดยใชรปูแบบการวจิยั

แบบปฏิบัติการ (Action research) มีการดําเนินงาน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาขอมูลเบื้องตน ระยะที่ 2 กระบวนการ

พัฒนาศักยภาพ อสม. และระยะที่ 3 การศึกษาผลลัพธของการพัฒนา ใชเวลาดําเนินการ 10 เดือน (มกราคม ถึง ตุลาคม 

2563) เคร่ืองมอืทีใ่ช คอื หลกัสตูรฝกอบรม อสม. Upskill แบบทดสอบ แบบสอบถาม และแบบประเมนิทกัษะการจดัการ

โรคไมติดตอเรื้อรัง วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติเชิงพรรณนาและเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังดวย Paired 

t-test ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา ผลการศึกษา พบวา หลังดําเนินการพัฒนาศักยภาพ อสม. มีคาคะแนน

เฉลี่ยการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรังทุกดานเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบดวย ความรู (t = 12.22, p < .001) 

การรับรูความสามารถของตนเอง (t = 10.17, p < .001) ความคาดหวังผลลัพธ (t = 11.46, p < .001) และพฤติกรรม

การจัดการตนเอง (t = 13.55, p <. 001) ผลสัมฤทธ์ิที่สําคัญจากการดําเนินงานของ อสม. Upskill ในการจัดการโรค

ไมติดตอเรื้อรัง ในชุมชน พบวา กลุมเสี่ยงตอโรค รอยละ 100 มีสุขภาพดีและไมกลายเปนผูปวยรายใหม ผูปวยโรคเบา

หวาน รอยละ 19.67 โรคความดนัโลหติสงู รอยละ 45.90 โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู รอยละ 13.11 และผูทีม่ภีาวะ

ไขมันในเลือดสูง รอยละ 21.31 สามารถควบคุมโรคไดดี การศึกษานี้ พบวา ผูปวยกลุมดังกลาวไดรับการปรับลดและเลิก

การใชยาจากคําวินิจฉัยของแพทย รอยละ 19.67 จํานวนนี้เปนการปรับลดการใชยาในผูปวยโรคเบาหวานและผูที่มีภาวะ

ไขมันในเลือดสูง รอยละ 16.67 ทั้ง 2 กลุม ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงไดมากถึงรอยละ 50 และเลิกการใชยาในปวยโรค

ความดันโลหิตสูงและผูที่มีภาวะโรคไขมันในเลือดสูง รอยละ 8.33 ทั้ง 2 กลุม ผลจากการศึกษานี้สะทอนใหเห็นวามีความ

เปนไปไดที่จะสามารถลดภาระงบประมาณของรัฐในการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง 

คําสําคัญ: การพัฒนาศักยภาพ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน, การจัดการปญหา, โรคไมติดตอเรื้อรัง
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Abstract

 Village health volunteers (VHV) are representative of health personnel in taking care and making a good 

quality of life for all people in the community. It is necessary to develop their potential by increasing their skills 

(Upskill) in managing the problem of non-communicable diseases (NCDs). The upskill principle of four elements 

(Thai called 4 ORs) involving emotion, eating, exercise, and elimination for NCDs management were applied. This 

study aimed to develop the VHV’s capacity and investigate the development results. A target group of thirty-three VHVs 

was voluntarily selected from ten villages in the responses area of Nam Sub Health Promoting Hospital, Pak Thong 

Chai District, Nakhon Ratchasima Province. Three phases of this action research included the preliminary study, the 

capacity development process, and the evaluation of the results. The study was implemented for 10 months 

(from January to October 2020). The research tools consisted of the VHV Upskill training course, questionnaires, and the 

skills evaluation form. Quantitative data were used descriptive statistics and paired t-test and content analysis was done 

for qualitative data. The results showed that after the VHVs’ capacity development mean score of NCDs management 

had a statistically significant increase in all aspects which consisted of knowledge (t = 12.22, p < .001), perceived 

self-efficacy (t = 10.17, p < .001), outcome expectation (t = 11.46, p < .001) and self-management behavior 

(t = 13.55, p < .001). Significant impacts of the VHV Upskill on the NCDs management in the community were 

that: 100% of people who did not yet get the illness and be at risk remained to be healthy and did not become a new 

case of NCDs; 19.67% of patients with diabetes, 45.90% of those with hypertension, 13.11% of those with both 

diabetes and hypertension, and 21.31% of those with hyperlipidemia, were able to control the diseases as well. 

Moreover, the study also found that 19.67% of the patients had been reduced and terminated their prescribed medicine. 

Of these, there were the reductions of medical use in the patients with diabetes and hyperlipidemia for 16.67% those 

with hypertension for up to 50%, and terminations of medical use in those with hypertension and hyperlipidemia for 

8.33%. The results indicated that it is possible to reduce a government budget on taking care of patients with NCDs.

Keywords: Capacity development, Village health volunteer, Health problem dealing, NCDs

บทนํา

 โรคไมติดตอเรื้อรังที่พบมากที่สุดในประเทศไทย คือ โรคหลอดเลือดสมอง รองลงมา คือ โรคหัวใจขาดเลือด 

โรคทางเดนิหายใจอดุกัน้ โรคเบาหวาน และโรคความดนัโลหติสงู ตามลาํดบั(1) ป พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมคีาใชจายผูปวย

นอกและผูปวยในทีใ่ชในการรกัษาพยาบาลผูปวยโรคไมตดิตอเรือ้รงั เฉลีย่ 6,442.26 บาทตอราย และ 10,217 บาทตอราย 

ตามลาํดบั รวมคารกัษาพยาบาลทัง้สิน้ 3,984 ลานบาทตอป หากคนไทยปวยดวยโรคไมตดิตอเรือ้รัง 3 ลานคนตอป มารบั

บริการทีส่ถานพยาบาลจะตองเสียคารกัษาพยาบาลทัง้ส้ินประมาณ 47,596 ลานบาทตอป(2) กระทรวงสาธารณสุขไดมกีาร

กาํหนดยุทธศาสตรดานการสงเสริมสขุภาพ ปองกนัโรค เพือ่ลดอัตราปวยดวยโรคไมตดิตอเร้ือรงัรายใหม ป 2561-2564 

กาํหนดอตัราผูปวยโรคไมตดิตอเร้ือรังรายใหมจากกลุมเสีย่งไมเกนิรอยละ 2.40, 2.30, 2.18 และ 2.16 ตอป ตามลาํดบั(1) 

โดยไดมีการกําหนดเกณฑเปาหมายอัตราปวยดวยโรคเบาหวานจากกลุมเส่ียงไมเกินรอยละ 1.95(3) ทั้งน้ี สถานการณ

จังหวัดนครราชสีมา พบวา มีผูปวยโรคเบาหวาน จํานวน 131,170 ราย คิดเปน รอยละ 4.95 และเกิดภาวะแทรกซอน

แบบเฉียบพลัน จํานวน 2,296 ราย คิดเปนรอยละ 1.72 โดยมีผูปวยเบาหวานรายใหม จํานวน 14,350 คน คิดเปน

รอยละ 0.57 และมีผูปวยโรคความดันโลหิตสงู จํานวน 266,521 คน คิดเปนรอยละ 8.89 มีผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
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รายใหม จํานวน 32,741 คน คิดเปนรอยละ 1.37(4) 

 ป 2562 พื้นที่อําเภอปกธงชัยพบผูปวยโรคเบาหวาน จํานวน 6,488 ราย ควบคุมนํ้าตาลไดเพียง รอยละ 25.06 

และผูปวยโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 13,485 ราย ควบคุมระดับความดันโลหิตไดดี รอยละ 31.97(5) ซึ่งยังไมถึง

คาเปาหมายที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมากําหนดไว คือ ผูปวยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับนํ้าตาล

ในเลอืดไดดมีากกวารอยละ 40.00 และผูปวยโรคความดนัโลหติสามารถควบคมุระดบัความดนัไดด ีมากกวารอยละ 50.00 

โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบลนํา้ซบั อาํเภอปกธงชยั ดาํเนนิโครงการ “ลดหวาน มนั เคม็ ลดลานกโิล หลานยาโมทาํความดี

ถวายพอของแผนดิน” เพื่อใหประชาชนตระหนักในการดูแลสุขภาพและลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรัง ตอบสนอง

ตอตวัชีว้ดักระทรวงสาธารณสขุ และสาํนกังานสาธารณสขุรวมถึงการดาํเนนิการตามปงปองจราจร 7 ส ีหรอืการดแูลสขุภาพ

ดวยการปฏิบัติตามหลัก 3 อ. แตรูปแบบการดําเนินดังกลาวยังไมบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว จากสถานการณพื้นที่รับผิดชอบ

ของโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบลนํา้ซบั พบวา มผีูปวยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสงูรายใหม คดิเปนอตัราปวย 

625.28 และ 1,492.47 ตอแสนประชากร ซึ่งสูงกวาระดับจังหวัด (518 และ 1,309.14 ตอแสนประชากร) และสามารถ

ควบคมุระดับนํา้ตาลและระดับความดันโลหติไดด ีเพยีงรอยละ 25.06 และ 37.94 ตามลําดับ นอกจากน้ี พบวา ผูปวยกลุมนี้

มภีาวะไตเสือ่ม จาํนวน 1,496 ราย แยกเปนระยะ 1-3 รอยละ 71.86 และระยะ 4-5 รอยละ 28.14 มภีาวะแทรกซอนดวย

โรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 10 ราย การดําเนินงานเพ่ือจัดการโรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชนนั้น มีอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.) เปนผูรับผิดชอบในการคัดกรองกลุมเสี่ยงและดูแลกลุมผูปวยรวมกับเจาหนาที่สาธารณสุข(6) 

เมื่อสํารวจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของกลุมเสี่ยงและกลุมผูปวย พบวา มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคและภาวะ

แทรกซอน รอยละ 80.25 อาจเปนเพราะการดําเนินงานท่ีผานมา โดยการใหความรูที่นําไปสูการปฏิบัติไมสอดคลอง

กับวิถีชีวิตกับชุมชน และ อสม. ที่ปฏิบัติงานไมเคยมีหลักสูตรฝกอบรม การจัดการโรคไมติดตอเรื้อรัง(6) ความเปนจริง 

ความรู ทศันคตแิละทกัษะสามารถพฒันาไดดวยการฝกอบรม(7) แลวยงัเปนพืน้ฐานการเพ่ิมพูนและพฒันาขดีความสามารถ

ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ(8) นอกจากนี้ โนลส(9) กลาววา วัยผูใหญจะสนใจและต้ังใจเรียนรูได ถาสิ่งนั้นเปนประโยชน

ตอตนเองหรอืงานทีป่ฏบิตัอิยู ดงัจะเหน็ไดจากคณะสาธารณสขุศาสตร มหาวทิยาลยัราชภัฏนครราชสมีา ไดนาํขอคนพบใหม

ในการจดัการโรคไมตดิตอเรือ้รงัตามหลกั 4อ. (ยา 8 ขนาน) ทีว่าโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสงูสามารถควบคุมได 

ถามีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพใหมีความสมดุลอยางตอเนื่อง สามารถลดหรือเลิกการใชยารักษาจากแพทยได(10, 11) 

นาํมาพฒันาเปนหลกัสตูร ยา 8 ขนาน สงัหาร NCD (สรางเสรมิสมรรถนะการจดัการโรคไมตดิตอเรือ้รงั ดวยหลกั 4 อ. มาใช

ในการอบรมเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานควบคุมโรคไมติดตอเร้ือรังของจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 

150 คน หลังการอบรม พบวา สามารถนําองคความรูไปใชในการอบรมกลุมเสี่ยงและกลุมผูปวยได(12) นอกจากน้ี พบวา 

การประยุกตใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ เคมมิส และแมคแทกการด(13) มาใชเปนกระบวนการดําเนินงานและนําทฤษฎี

ความสามารถแหงตนของ แบนดูรา(14) มาจัดประสบการณการเรียนรู ภาคทฤษฎีควบคูกับภาคปฏิบัติ ทําใหกลุมตัวอยาง

ไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ เชนเดียวกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโชคชัย(15) และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

หนองปรกึ(16) ทีน่าํเอาหลกัการนีไ้ปใชควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสงู พบวา สามารถควบคมุสภาวะโรคได 

มีผูปวยไดปรับลดยาจํานวน 18 คน และเลิกการใชยาจากคําสั่งของแพทย จํานวน 8 คน 

 จากขอมูลเบื้องตน จะเห็นไดวา อสม. เปนตัวแทนบุคลากรดานสุขภาพที่ใกลชิดกับประชาชนในชุมชนอยางมาก 

ซึง่เปนผูทีจ่ะสามารถดแูลสขุภาพของประชาชนไดอยางมปีระสทิธภิาพ ผูวจิยัจงึสนใจศกึษาการพฒันาศกัยภาพ อสม. ดวย

การเพ่ิมทกัษะในการจัดการโรคไมตดิตอเรือ้รงัแนวใหมในชุมชน ดวยหลัก 4อ. โดยกลุมแกนนํา อสม. ควรจะเปนกลุมแรก

ในการที่จะไดรับการพัฒนาทักษะในการจัดการโรคไมติดตอเร้ือรัง เพื่อนําองคความรูและทักษะไปใชในการดูแลสุขภาพ

ตนเองและประชาชนท่ีรบัผดิชอบตอไป ซึง่นาจะเปนกลวิธหีนึง่ทีจ่ะสามารถควบคุมกลุมเส่ียงไมใหเกดิโรค และกลุมผูปวย
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ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด หรือระดับความดันโลหิตได จะสามารถชวยลดความรุนแรงของโรคและลดภาวะแทรกซอน

ที่เกิดจากโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูงได สงผลใหผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป

วัตถุประสงค

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อสม. ในการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรังแนวใหม ตามหลัก 4 อ. (ยา 8 ขนาน) 

ในชุมชน 

  2. เพือ่ศกึษาผลการดาํเนนิงานของ อสม. ในการจดัการโรคไมตดิตอเรือ้รงัแนวใหม ตามหลกั 4 อ. (ยา 8 ขนาน) 

ในชุมชน 

กรอบแนวคิดการวิจัย

 การศึกษาครั้งนี้ประยุกตใชแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ เคมมิส และ แมคแทกการด(13) มาใชเปนกระบวน

การดําเนินงานและนําทฤษฎีความสามารถแหงตนของ แบนดูรา(14) มาจัดประสบการณการเรียนรู ภาคทฤษฎีควบคูกับ

ภาคปฏิบัติ รายละเอียดดังแสดงในกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพที่ 1
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 ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการศึกษา

 การวิจัยครั้งนี้ ประยุกตใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของเคมมิสและแมคแทค

การด(13) รวมกับทฤษฎีความสามารถของตนเองของแบนดูรา(14) การดําเนินการวิจัยแบงเปน 3 ระยะ คือ 

ระยะ ท่ี  1 การศึกษาข อมูลเบื้องต นเกี่ยวกับศักยภาพ  อสม.  ในการจัดการโรคไม ติดต อเรื้อรังในชุมชน 

ทั้งนี้ไดทําการศึกษาขอมูลในกลุมที่สมัครใจเขารวมกิจกรรม จํานวน 33 คน และการศึกษาหลักสูตรที่มีความเหมาะสม

ตอการพฒันาศกัยภาพ อสม. Upskill ในการจดัการโรคไมตดิตอเรือ้รงัในชมุชน ระยะนีผู้วจิยัเก็บขอมลูเกีย่วกบัศกัยภาพ อสม. 

ดวยแบบสอบถามการจัดการโรคไมติดตอเร้ือรังในชุมชน ประกอบดวย ความรูเก่ียวกับหลัก 4 อ. (ยา 8 ขนาน) 

มคีา KR-20 เทากับ 0.78 การรบัรูความสามารถของตนเอง ความคาดหวังผลลัพธ และพฤติกรรมการจัดการโรคไมตดิตอ

เรื้อรังในชุมชน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ คอนบราค เทากับ 0.74 โดยนําคะแนนมาแบงเปน 3 ระดับ ตามเกณฑ

ของบลูม (Bloom)(15) คอื กลุมท่ีไดคะแนนรอยละ 80.00 ขึน้ไป อยูในระดับสงู คะแนนรอยละ 60.00-79.99 อยูในระดับ

ปานกลาง และคะแนนนอยกวารอยละ 60.00 อยูในระดับตํ่า 

ระยะที่ 2 กระบวนการพัฒนาศักยภาพของ อสม. Upskill ประกอบดวย

   1) ขั้นตอนวางแผน (Planning) ดังนี้

   1.1) การประชุมช้ีแจงผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก แพทยโรงพยาบาลปกธงชัย จํานวน 1 คน ผูอํานวยโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลน้ําซับ เจาหนาท่ีผูรบัผดิชอบงานของโรงพยาบาลน้ําซบั จาํนวน 3 คน ผูนาํชุมชน จาํนวน 4 คน ตวัแทน 

อสม. จาํนวน 10 คน และนักวชิาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จาํนวน 6 คน นาํขอมลูเก่ียวกับศักยภาพ อสม. ในการจัดการโรค

ไมตดิตอเรื้อรังในชุมชนมาพิจารณาวางแผนกําหนดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับ อสม. และวางแผนการดําเนินงาน

จัดการโรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชนแบบมีสวนรวม 

   1.2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักภาพ อสม. Upskill การจัดการโรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชน ซึ่งเปน

หลักสูตรที่ผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญและเคยใชที่พื้นที่อําเภอโชคชัยมาแลว(16,17) จัดอบรมใหกับแกนนํา อสม. 

ทีส่มคัรใจเขารวมกิจกรรม จาํนวน 33 คน โดยนําแนวคิดทีส่าํคญัของทฤษฎีความสามารถแหงตน (Self-efficiency theory) 

ของแบนดูรา(14) มาใชในการกําหนดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชน ไดแก 

ความรูเกีย่วกับหลกั 4 อ. การรบัรูความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ และพฤติกรรมการจัดการโรคไมตดิตอ

เรื้อรังในชุมชน ใชเวลา 32 ชั่วโมง มี 5 หนวยการเรียนรู คือ 

 หนวยที่ 1 สถานการณของโรคไมตดิตอเร้ือรงั เปนการจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเขาอบรมไดรบัรูถงึอตัราการ

     เกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิต ไขมันและไตเส่ือม ของตําบลตะขบ ใชเวลา 1 ชั่วโมง

 หนวยที่ 2 โรคไมติดตอเรื้อรังเปนการจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเขาอบรมไดรับรูถึงผลกระทบ สาเหตุ 

     อาการ การรักษาและการปองกัน ภาวะแทรกซอนของการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิต ไขมันและ

     ไตเส่ือม ใชเวลา 2 ชั่วโมง

 หนวยที่ 3 การเกิดพิษและการจัดการกับพิษ เปนการจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเขาอบรมไดรับรูถึงที่มาของ

     พิษหรืออนุมูลอิสระ และการจัดการกับพิษ ดวยหลัก 4 อ. ใชเวลา 1 ชั่วโมง

 หนวยที่ 4 ทักษะการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรัง ดวยหลัก 4 อ. ประกอบดวย อารมณ อาหาร ออกกําลังกาย และ

     เอาพษิออก โดยการเอาพิษออก ไดแก การใชสมุนไพร การดื่มนํ้า การนวดมือนวดเทา การกัวซา และ

     การแชมือแชเทาดวยนํ้าอุ นสมุนไพร เปนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการฝกปฏิบัติ 

     การดูแลสุขภาพตามหลัก 4 อ. ใชเวลา 12 ชั่วโมง 
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 หนวยที่ 5 บทบาท อสม. Upskill เปนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให อสม. ไดนําองคความรูไปจัดกิจกรรมใหกับ

     กลุมเส่ียงและกลุมผูปวย ในศูนยเรียนรูยา 8 ขนาน ใชเวลา 16 ชั่วโมง 

 โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม จํานวน 8 ครั้ง ประกอบดวย ครั้งที่ 1 จัดอบรมตามหนวยที่ 1, 2 และ 3 ในชวง

เชา ชวงบายอบรมเชิงปฏิบัติการตามหนวยที่ 4 จํานวน 3 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 ทบทวนการฝกปฏิบัติตามหนวยที่ 4 จํานวน 

6 ชั่วโมง ครั้งที่ 3 ทบทวนการฝกปฏิบัติตามหนวยที่ 4 จํานวน 3 ชั่วโมง และครั้งที่ 5-8 จัดกิจกรรมในศูนยเรียนรูยา 8 

ขนานในชุมชน ครั้งละ 4 ชั่วโมง (ชวงเวลา 08.00-12.00 น.) 

 2) ขัน้ตอนการปฏบิตั ิ(Action) โดย อสม. Upskill ทีผ่านการอบรมเชิงปฏิบตักิารดําเนินงานในชุมชนเปนระยะเวลา 

4 เดือน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2563 โดยมีประชาชนในชุมชนสมัครใจเขารวมกิจกรรม ไดแก ประชาชนกลุม

เสี่ยง จํานวน 58 คน กลุมผูปวย จํานวน 61 คน ประกอบดวย โรคเบาหวาน จํานวน 12 คน โรคความดันโลหิตสูง จํานวน 

28 คน โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จํานวน 8 คน และโรคไขมัน จํานวน 13 คน ประกอบดวยกิจกรรม ดังน้ี

  2.1)  การจัดกิจกรรมทุกสัปดาห มี 12 ขั้นตอน คือ 1) การตรวจรางกาย ไดแก ชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูง 

วัดความดันโลหิต และเจาะน้ําตาลปลายน้ิว (เฉพาะผู ที่เปนโรคเบาหวาน) 2) บันทึกผลการตรวจลงในสมุด 

3)  ทบทวนความรูและแลกเปลีย่นประสบการณการปฏบิตั ิ 4)  สวดมนตไหวพระ  5) การเจรญิสติโดยการเคลือ่นไหวมอื 14 

จังหวะ 6) การทําสมาธิบําบัดแบบสมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศร (SKT) (18, 7) การออกกําลังกายดวยการแกวงแขน 

8) การนวดมือดวยตีลัญจกร 9) การนวดเทาดวยกะลา 10) การกัวซา 11) การแชมือแชเทา 12) การสรุปการจัดกิจกรรม

และนัดหมายการจัดกิจกรรมครั้งตอไป 

  2.2)  การจัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง ไดแก การรับประทานอาหารสุขภาพและการด่ืมนํ้าสมุนไพร

 3) การสังเกตการณ (Observation) ผูมีสวนไดสวนเสีย เชน แพทย พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข นักวิชาการและ

ผูนําชุมชน รวมกันกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะ

  4) การสะทอนผล (Reflection) นําผลการประเมินการดําเนินงานของ อสม. แตละระยะ นําไปปรับเปลี่ยน/แกไข

วิธีการดําเนินงานการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชน เปนระยะ

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบบันทึกการสังเกต และแบบประเมินสภาวะสุขภาพกลุมเสี่ยง 

กลุมผูปวยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง โดยใชผลตรวจสุขภาพกลุมเส่ียง และผลตรวจทางหองปฏิบัติการใน

กลุมผูปวย

ระยะที่ 3 การศึกผลลัพธการพัฒนา โดยการประเมินผลการดําเนินงานของ อสม. ในการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรังใน

ชุมชน ประกอบดวย 

 1) การศึกษาศักยภาพของ อสม. Upskill ในการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชน หลังกระบวนการพัฒนา 

โดยการเปรียบเทียบกับกอนพัฒนา โดยใชแบบสอบถามการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชนชุดเดียวกันกับระยะที่ 1

 2) การศึกษาผลการดําเนินงานของ อสม. Upskill ในการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชน ไดแก 

  2.1) กลุมเสีย่งไมเกดิโรคไมตดิตอเรือ้รงัรายใหม ไดแก โรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสงู ไมเกนิรอย 1.85 

และรอยละ 3.00 ตามลําดับ 

  2.2) กลุมผูปวยโรคเบาหวานควบคุมไดไมนอยกวารอยละ 40.00 และผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ควบคุมได

ไมนอยกวารอยละ 50.00 

  2.3) กลุมที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงสามารถควบคุมได

โดยใชแบบประเมินสภาวะสุขภาพกลุมเส่ียง กลุ มผู ปวยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ชุดเดียวกัน

กับระยะท่ี 2
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การพทิกัษสทิธิก์ลุมตวัอยาง ผูวจิยัดําเนนิการปองกันสิทธขิองกลุมตัวอยางตามหลกัการจริยธรรมการวิจยัในมนษุยอยาง

เครงครัด โดยผานการพิจารณาดานจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ใบรับรองเลขที่ HE -034-2562 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 

ผลการวิจัย

 ระยะที่ 1 การศึกษาขอมูลเบ้ืองตน พบวา 1) ศักยภาพ อสม. ในการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชน พบวา 

สวนใหญ อสม. มีความรูเกี่ยวกับหลัก 4 อ. อยูในระดับตํ่า จํานวน 14 คน รอยละ 42.42 (Mean = 18.64, S.D. = 4.50) 

การรับรูความสามารถของตนเองในการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรัง อยูในระดับปานกลาง จํานวน 16 คน รอยละ 48.48 

(Mean = 29.24, S.D. = 4.38) ความคาดหวังผลลัพธในการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรัง อยูในระดับปานกลาง จํานวน 

17 คน รอยละ 51.52 (Mean = 32.23, S.D. = 5.82) และพฤติกรรมการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชน อยูในระดับ

ตํ่า จํานวน 14 คน รอยละ 42.42 (Mean = 59.29, S.D. = 6.58) 2) หลักสูตรอบรม อสม. ในการจัดการโรคไมติดตอ

เรื้อรังในชุมชน พบวาไมเคยมีหลักสูตรการอบรม และไมเคยรูจักการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรังดวยหลัก 4 อ. จงึทําใหผูมี

สวนไดสวนเสียไดเลือกหลักสูตรอบรม อสม. Upskill ในการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรังดวยหลัก 4 อ. ตามที่เคยใชอบรม 

อสม. อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ใชเวลา 32 ชั่วโมง มี 5 หนวยการเรียนรู ตามที่กลาวถึงในวิธีการดําเนินการวิจัย

 ระยะท่ี 2 กระบวนการพัฒนาศักยภาพ อสม. Upskill พบวา 1) กระบวนการพัฒนาศักยภาพ อสม. Upskill ประกอบ

ดวย การอบรม อสม. Upskill ในการจดัการโรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชน ดวยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใชเวลา 32 

ชัว่โมง ม ี5 หนวยการเรียนรู คอื 1.1 สถานการณโรคไมตดิตอเร้ือรงั 1.2 โรคไมตดิตอเร้ือรงั 1.3 การเกิดพิษและการจัดการ

กับพิษ 1.4 ทักษะการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรัง ดวยหลัก 4 อ. และ 1.5 บทบาท อสม. Upskill 2) หลังกระบวนการพัฒนา

ศักยภาพ อสม. ในการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชน พบวา อสม. มีความรูเก่ียวกับหลัก 4 อ. อยูในระดับสูง จํานวน 

30 คน รอยละ 90.91 (Mean = 30.15, S.D. = 2.68) การรับรูความสามารถของตนเองในการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรัง 

อยูในระดับสูง จํานวน 28 คน รอยละ 84.85 (Mean = 40.69, S.D. = 4.13) ความคาดหวังผลลัพธในการจัดการโรค

ไมติดตอเรื้อรัง อยูในระดับสูง จํานวน 31 คน รอยละ 93.94 (Mean = 45.42, S.D. = 2.43) และพฤติกรรมการจัดการ

โรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชน อยูในระดับสูง จํานวน 29 คน รอยละ 87.88 (Mean = 77.55, S.D. = 4.41) 

 ระยะที่ 3 ผลลัพธการพัฒนา พบวา การศึกษาศักยภาพของ อสม. Upskill ในการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรัง

ในชุมชน โดยการเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังพัฒนา ผลการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 1
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 ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความรู การรับรู ความคาดหวัง และพฤติกรรมการจัดการโรคไมติดตอเร้ือรัง กอนและ

หลังการพัฒนา (n = 33)

 จากตารางท่ี 1 พบวา การเปรียบเทียบ ความรูเก่ียวกับหลัก 4 อ. (t = 12.22, p < 0.001) การรับรูความสามารถ

ของตนเอง (t = 10.17, p < 0.001) ความคาดหวังผลลัพธ (t = 11.46, p < 0.001) และพฤติกรรมการจัดการโรคไม

ติดตอเรื้อรังในชุมชน (t = 13.55, p < 0.001) ของ อสม. กอนและหลังมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่

ระดับ 0.05 ผลการศึกษา พบวา ผลการดําเนินงานของ อสม. Upskill ในการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชน กลุมเสี่ยง

จาํนวน 58 คน ไมเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสงู รายใหม ผานเกณฑทีร่ะบุไว ไมเกินรอยละ 1.85 และ รอยละ 3.00 

ตามลําดับ 2.2 กลุมผูปวยโรคเบาหวาน 12 คน โรคความดันโลหิตสูง 28 คน โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

8 คน รวม 48 คน สามารถควบคุมไดทุกคน ผานเกณฑที่ระบุไว คือ ผูปวยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลใน

เลือดไดไมนอยกวา รอยละ 40.00 และผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดไมนอยกวา

รอยละ 50.00 ตามลาํดบั และภาวะไขมนัในเลือดสูง จาํนวน 13 คน ควบคมุไดทกุคน นอกจากนีพ้บวาผูปวยไดรบัการปรบั

ลดและเลิกการใชยาจากแพทยสั่ง จํานวน 12 คน หรือรอยละ 19.67 แบงเปนผูปวยโรคเบาหวานปรับลดการใชยา จํานวน 

2 คน ผูปวยโรคความดนัโลหติสงูปรบัลดยา จาํนวน 6 คน ผูปวยโรคความดันโลหิตสงูเลกิใชยา จาํนวน 1 คน และผูทีม่ภีาวะ

ไขมันในเลือดสูงปรับลดยา จํานวน 2 คน และเลิกทานยา จํานวน 1 คน ซึ่งจะสามารถลดงบประมาณของรัฐในการใหการ

ดูแลรักษาในกลุมผูปวยกลุมนี้ลงได ทั้งนี้พบวา การปฏิบัติทุกวันโดยการใชสมาธิบําบัดแบบ SKT การรับประทานอาหาร

สุขภาพ การออกกําลังกาย และการดื่มนํ้า นําไปสูการปองกันการเกิดโรคและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง

ตวัแปร Mean ± SD Mean 
difference 

95%CI t p-value 

ความรู้ 
ก่อน 
หลงั 

 

18.64±4.50 
30.15±2.68 

 
 

11.51 

 
 

9.68, 13.33 

 
 

12.22 

 
 

<.001 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ก่อน 
หลงั 

 
29.24±4.38 
40.69±4.13 

 
 

11.45 

 
 

9.35, 13.54 

 
 

10.17 

 
 

<.001 
ความคาดหวงัในผลลพัธ์ 
ก่อน 
หลงั 

 

32.23±5.82 
45.42±2.43 

 
 

13.19 

 
 

10.99, 15.38 

 
 

11.46 

 
 

<.001 
พฤติกรรมการจดัการตนเอง  
ก่อน 
หลงั 

 

59.29±6.58 
77.52±4.11 

 
 

18.23 

 
 

15.53, 20.92 

 
 

13.55 

 
 

<.001 
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อภิปรายผล

 การวจิยันี ้ประยกุตใชรปูแบบการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร ผูวจิยัอภิปรายผลการศึกษาตามวตัถุประสงคของการศกึษา ดงันี้ 

 1. หลังกระบวนการพัฒนาศักยภาพ อสม. Upskill ในการจัดการโรคไมติดตอเร้ือรังในชุมชน พบวา อสม. 

มคีวามรูเก่ียวกบัหลกั 4 อ. (Mean = 30.15, S.D. = 2.68) การรบัรูความสามารถของตนเอง (Mean = 40.69, S.D. = 4.13) 

ความคาดหวังผลลัพธ (Mean = 45.42, S.D. = 2.43) และพฤติกรรมการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชน 

(Mean = 77.55, S.D. = 4.41) อยูในระดับสูง สอดคลองกับการศึกษาของ ศิริเนตร สุขดี(19) ที่พบวา อสม. ที่ไดรับพัฒนา

เปนนักปรบัเปลีย่นสขุภาพ สามารถทาํงานรวมกบัผูวจิยัในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพกลุมเสีย่งโรคไมตดิตอเรือ้รงั 

หลังเขารวมกิจกรรมมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีขึ้น เนื่องจากการจัดประสบการณเรียนรูเปนกลุมตามความความถนัด

และความสามารถของผูเรียน การเรียนรูจากตัวแบบ เนนการเรียนรูควบคูกับการปฏิบัติ ทําใหผูเรียนหรือผูอบรมสามารถ

ประเมนิผลดขีองการปฏบิตัไิดดวยตนเอง รวมถงึกระบวนการเรยีนรูมกีารวดัและประเมนิผลทกุหนวยการเรยีนรู หลังการ

ใชหลักสูตร 

 2. ความรูของ อสม. เกีย่วกบัหลกั 4 อ. (t = 12.22, p < 0.001) การรบัรูความสามารถของตนเอง (t = 10.17, p < 0.001) 

ความคาดหวังผลลัพธ (t = 11.46, p < 0.001) และพฤติกรรมการจัดการโรคไมตดิตอเรือ้รงัในชุมชน (t = 13.55, p < 0.001) 

ของ อสม. กอนและหลังมีความแตกตางกัน สัมพันธกับโนลส(9) กลาววา วัยผูใหญจะสนใจและตั้งใจเรียนรูได ถาส่ิงน้ัน

เปนประโยชนตอตนเองหรืองานที่ปฏิบัติอยู รวมถึงการจัดกิจกรรมชวยเพิ่มความตระหนักในการดูแลสุขภาพและการจัด

กิจกรรมการเรียนรูเปนกลุม มีการสาธิตและฝกปฏิบัติ พรอมกับการบันทึกผลดีของการปฏิบัติ สงผลใหเกิดพฤติกรรม

ที่ยั่งยืน นอกจากน้ีการที่ อสม. ไดใชศูนยเรียนรูยา 8 ขนาน เปนสถานที่จัดกิจกรรมและมีเครือขายดานสุขภาพท่ีประกอบ

ดวย แพทย และเจาหนาทีส่าธารณสุข คอยใหคาํปรกึษา ทาํให อสม. เพิม่ความเช่ือมัน่และความสามารถในการจัดกจิกรรม

 3. ผลการดาํเนนิงานของ อสม. Upskill ในการจดัการโรคไมตดิตอเรือ้รงัในชมุชน พบวา กลุมเสีย่งเกดิโรคไมตดิตอ

เรื้อรังรายใหม นอยกวาเกณฑที่กําหนด และกลุมผูปวยโรคเบาหวานควบคุมได และผูปวยโรคความดันโลหิตสูงควบคุม

ไดสูงกวาเกณฑ ผูที่มีภาวะไขมันสูงควบคุมได และยังมีผูปวยลดการใชยาหรือ บางรายสามารถหยุดการรับประทานยาได 

สอดคลองกับการศึกษาของ ทองทิพย สละวงษลักษณ และ อรรถวิทย สิงหศาลาแสง(11) และทองทิพย สละวงษลักษณ 

และคณะ(20) พบวา การปฏิบัติตามหลัก 4 อ. เปนวิธีที่ปฏิบัติตามธรรมชาติของการทํางานของระบบรางกายและเรียบงาย 

สอดคลองกับการดําเนินชีวิตของคนไทย ผูที่ปฏิบัติสามารถประเมินสุขภาพพ้ืนฐานไดดวยตนเอง สงผลใหเกิดการปฏิบัติ

อยางตอเนือ่ง เปนผลดตีอการลดการเจบ็ปวยของกลุมเสีย่ง ลดความรนุแรงของกลุมผูปวย ทัง้นีอ้าจเปนเพราะกระบวนการ

ดําเนินงานของ อสม. Upskill มีการดําเนินงานอยางตอเน่ืองทั้งในระดับปจเจกบุคคลและรวมกลุมทํากิจกรรม ทําใหผูเขา

รวมกิจกรรมไดเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูกับสมาชิกที่มีการเปล่ียนแปลงของสุขภาพท่ีดีขึ้น และกระตุนใหผูปวยไดรับรู

ปญหาและความตองการของตนเองพรอมกับเปดโอกาสใหผูปวยเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการดําเนิน

ชีวิตหรือดูแลตนเอง จึงเกิดกระบวนการปฏิบัติตัวสําหรับการดูแลสุขภาพดวยตนเองท่ีมีประสิทธิภาพตามมา สอดคลอง

กับการศึกษาของ เริงฤทธ์ิ ทองอยู และคณะ(21) พบวา การมีเปาหมายรวมกันระหวางพยาบาลและผูปวย สงผลใหระดับ

ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองดีขึ้น

ขอเสนอแนะ

 1. ควรมีการพัฒนาทักษะ อสม. Upskill ในการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรัง ดวยหลัก 4 อ. (ยา 8 ขนาน) หมูบานละ 

5 คน ตําบลตะขบ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเปนผูดําเนินการหลักในชุมชน และสรางเครือขายการเรียนรู

ในการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรังในระดับตําบลตอไป 

 ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ Ê¤Ã. 9 »‚ 2564: 27(1) DPC 9 J 2021 65

การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรัง: 
กรณีศึกษาพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนํ้าซับ อําเภอปกธงชัย
 จังหวัดนครราชสีมา

Development of village health volunteer’s capacity on chronic non-communicable 
diseases management: A study of the responsible area of Nam Sub Health 

Promoting Hospital, Pak Thong Chai District, Nakhon Ratchasima Province



 2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ควรพิจารณารูปแบบการพัฒนาศักยภาพ อสม. Upskill ในการจัดการ

โรคไมติดตอเร้ือรังในชุมชน เพื่อกําหนดเปนนโยบายใหทุกอําเภอหรือตําบล ดําเนินการแกปญหาโรคไมติดตอเร้ือรัง

ในพื้นที่ โดยกําหนดใหมีศูนยเรียนรู ยา 8 ขนาน พื้นที่ละ 1 ศูนย เพ่ือให อสม. เปนสถานที่ในการจัดกิจกรรม การปองกัน

โรคไมตดิตอเรือ้รงัในกลุมเสีย่ง และการปองกนัภาวะแทรกซอนในกลุมผูปวย รวมถงึการปรบัลดและเลกิการใชยาจากแพทย 

 กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โรงพยาบาลปกธงชัย และโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลนํ้าซับ ที่ใหการสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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บทคัดยอ

  โรคจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช เปน 1 ใน 7 โรคเฝาระวังของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 

มกีารเฝาระวงัโรคดวยขอมลูการใหรหสัโรคจากโครงสราง 43 แฟม นาํเสนอผานระบบรายงาน Health Data Center : HDC 

นําขอมูลที่ไดมาจัดทํารายงานสถานการณ การศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินคุณภาพขอมูลการรายงานโรคจากพิษสาร

กําจัดศัตรูพืช ใชรูปแบบการประเมินระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยา เปนการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพขอมูลโรคจาก

พิษสารกําจัดศัตรูพืช จากระบบขอมูล 43 แฟม เลือกหนวยบริการสุขภาพในจังหวัดนครราชสีมา แบบสุมอยางงาย 6 แหง 

โรงพยาบาลชุมชน 3 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 3 แหง การศึกษาเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยที่มารับ

การรักษาท่ีหนวยบริการที่ศึกษา วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 6,634 คน สบืคนและทบทวนเวชระเบียน

ตามรหัสโรคในหมวด T60, R, L, J สุมเวชระเบียนแบบสุมอยางงาย 778 เวชระเบียน ศึกษาเชิงคุณภาพ สัมภาษณกลุม

เปาหมายหนวยบริการโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ผูเกี่ยวของทั้งหมด 26 คน ผลการศึกษา พบหนวยบริการโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล มีคาพยากรณบวก เปน 0 และไมสามารถประเมินคาความไวได โรงพยาบาลมีคาพยากรณบวก และ 

คาความไว รอยละ 100 ความทันเวลาของระบบเฝาระวังไมไดกําหนดไว ขอมูลจากระบบรายงานสามารถเปนตัวแทนของ

เวชระเบียนได ขอมูลอาชีพ 2 ลําดับแรกตรงกัน ไดแก อาชีพเกษตรกร อาชีพรับจาง สวนใหญอยูในกลุมอายุ 15-59 ป 

และอายุ 60 ปขึ้น ความถูกตองของขอมูลตัวแปรการใหรหัสการวินิจฉัยหลักไมถูกตอง และรหัสสาเหตุภายนอกใสรหัส

ผิดตําแหนง ผิดหมวด สงผลตอขอมูลการรายงานคลาดเคลื่อน ผูบริหารและผูปฏิบัติงานเห็นความสําคัญและประโยชน

ของการเฝาระวังโรค เปนปจจยัเสริมทาํใหระบบเฝาระวังมโีอกาสพัฒนาตอไปไดงายและมีประสิทธภิาพ แตการใหรหสัโรค

ยงัมคีวามเขาใจนอย ขาดการสนบัสนุนดานการอบรม ความรูเรือ่งโรค การใหรหสัโรคจากพษิสารกําจัดศตัรพูชื การตดิตาม

สถานการณโรค การนําขอมูลไปใชประโยชน การนําขอมูลไปวางแผนการดําเนินงานยังนอย เน่ืองจากการเขาถึงขอมูล

ในระบบคอนขางยาก รายละเอยีดขอมลูนอย ควรมีการปรบัปรงุระบบการรายงาน การเขาถงึขอมลู การใหนยิามโรคทีช่ดัเจน 

คําสําคัญ: คุณภาพขอมูล, โรคจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช

Abstract

  The disease caused by pesticide poisoning is 1 in 7 disease surveillance of the Division of Occupation-

al and Environmental Diseases. The surveillance was carried out by using the coding from 43 files and presented 

through the Health Data Center reporting system (HDC). Then the data were used for doing the situation report. The 

objective of the study was to assess the quality of data that reported the pesticide poisoning disease. This study was 
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quantitative using an epidemiological surveillance system evaluation model. The quality of data of 43 files was evaluated. 

Simple random sampling was done to select the study areas. Therefore, about 6,634 patients of 6 health service, 

3 community hospitals, and 3 sub-district health promotion hospitals were collected the data between January 1, 2019, 

and December 31, 2019. Medical records were reviewed by using the coding of disease (T60, R, L, J.). About 778 

medical records were randomized to study qualitative data. Purposive sampling was used to select 26 cases who were 

the stakeholders for interviewing. The results found that health service of health promotion hospitals at sub-district had 

as a positive predictive value as zero and the sensitivity cloud not be assessed. The hospital had a positive predictive 

value with 100% sensitivity. Timeliness of the surveillance system was not determined. The data from the reporting 

system could represent a medical record. Most of agriculture and employment were age between 15-59 years and 

over 60 years. The validity of variable data, incorrect coding of diagnosis, incorrect external cause coding, incorrect 

identify affected inaccurate data. Concerning the importance and benefit of disease surveillance of administrative persons 

and practical persons were the factors that promoted a chance to develop the efficacy of the surveillance system easily. 

Also, the results indicated that there was less understanding of disease coding, unsupported training about knowledge 

of disease for coding the pesticide poisoning disease. Following the situation and using the data for planning was less. 

The data were difficult to access and lacked detail. Therefore, the reported system, data accessing, and the disease 

definition should be improved clearly.

Key word: Data Quality, Pesticides Poisoning 

บทนํา

  โรคจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช เปน 1 ใน 7 โรคเฝาระวังของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 

มกีารเฝาระวงัโรคดวยขอมลูการใหรหสัโรคจากโครงสราง 43 แฟม นาํเสนอผานระบบรายงาน Health Data Center : HDC 

นําขอมูลที่ไดมาจัดทํารายงานสถานการณ ขอมูลตามระบบคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ(1) ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยจากสถานพยาบาลเจ็บปวยดวย

โรคตามรหัส ICD-10-TM, T60.0 - T60.9 (Toxic effect of pesticides) ไมมีรหัส X68 (การตั้งใจทํารายตนเอง) 

อตัราปวยโรคจากพิษสารกําจัดศตัรพูชื พ.ศ. 2562 ระดับประเทศ เทากับ 13.13 ตอแสนประชากร เขตสุขภาพท่ี 9 มอีตัรา

ปวย 26.88 ตอแสนประชากร จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร มีอัตราปวยเทากับ 46.67, 14.53, 15.14, 

10.14 ตอแสนประชากร ตามลําดบั กลุมอาชีพ ทีพ่บผูปวยมากท่ีสดุ คอื กลุมอาชีพผูปลกูพชืไรและพืชผกั ทาํนา จากขอมลู

จงัหวดันครราชสมีามอีตัราปวยโรคจากพษิสารกาํจดัศตัรพูชืสงูกวาระดบัประเทศ และระดบัเขตมาก ทีผ่านมาการรายงาน

โรคจากพษิสารกาํจดัศตัรพูชืในเขตสขุภาพที ่9 ยงัไมเคยมกีารประเมนิคณุภาพขอมลูของการใหรหัสโรคจากพษิสารกาํจดั

ศตัรพูชืในระบบเฝาระวัง ดงัน้ัน เพือ่เปนการสอบทวนขอมลูและการพัฒนาระบบเฝาระวัง จงึไดทาํการศกึษาคุณภาพขอมลู

การรายงานผูปวยโรคจากพิษสารกําจัดศัตรูพืชข้ึน 

 กรอบแนวคิดการวิจัย

 ใช การประเมินระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยา(2) ประกอบดวย  1) การศึกษาคุณลักษณะเชิงปริมาณ 

คาพยากรณบวก (positive predictive value) คาความไว (Sensitivity) คุณภาพขอมูล (Data quality) ไดแก ความทัน

เวลา (Timeliness) ความเปนตัวแทน (Representativeness) 2) การศึกษาคุณลักษณะเชิงคุณภาพ ไดแก การศึกษาระบบ
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ขอมูล ความยอมรับ (Acceptability) ความยากงาย (Simplicity) ความยืดหยุน (Flexibility) ความม่ันคง (Stability) 

การใชประโยชนจากระบบเฝาระวัง (Usefulness)

 ขอบเขตการศึกษา การศึกษาคร้ังนีท้าํการศึกษาโรคจากพิษสารกําจัดศัตรพูชื จากการใหรหัสโรคตามโครงสราง 43 

แฟม ผานระบบรายงาน Health Data Center เนื่องจากขอมูลในระบบรายงาน Health Data Center ป พ. ศ. 2562 จังหวัด

นครราชสมีา มอีตัราปวยโรคจากพษิสารกําจดัศตัรูพชืสงูทีส่ดุในเขตสขุภาพที ่9 จงึเลอืกพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีา เปนพืน้ที่

ในการศึกษา 

 วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพื่อประเมินคุณภาพขอมูลการรายงานโรคจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช 

 นิยามโรคจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช (3)(4)

 ผูปวยโรคจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช หมายถึง ผูปวยที่มีประวัติสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (T60.0-T60.9) 

โดยไมไดตั้งใจ และมีอาการอยางนอย 1 อาการ ไดแก เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หายใจติดขัด ระคายเคือง เยื่อบุโพรงจมูก 

นํ้ามูก นํ้าตา นํ้าลายไหลมากผิดปกติ ระคายเคืองดวงตา สับสน มึนงง ผื่นคัน ผื่นแดง ตุมพุพอง ที่ผิวหนัง คลื่นไส อาเจียน 

ปวดทอง อจุจาระเหลว ทองรวง มอืและขาชา กลามเนือ้ออนลา หมดสต ิยกเวน ผูปวยทีส่มัผสัสารเคมเีนือ่งจากตัง้ใจทาํราย

ตนเอง หรือถูกผูอื่นตั้งใจทําราย 

 สารกําจัดศัตรูพืช (pesticide) หมายถึง สารเคมี (หรือสารผสม) ซึ่งใชทําลายส่ิงมีชีวิตที่มีผลเสียตอมนุษย 

รวมถึงยาฆาแมลง (insecticides) ยาฆาเชื้อรา (fungicides) ยาฆาวัชพืช (herbicides) ยาฆาสัตวแทะ (rodenticides) 

ยาฆาแบคทีเรีย (bactericides) ยาฆาเช้ือเห็บ ไร (miticides) ยาฆาพยาธิ (nematocides) ยาฆาหอย (mollusicides) แตละ

ชื่อบงชี้ถึงสิ่งมีชีวิตที่สารเคมีสามารถกําจัดได สารกําจัดศัตรูพืชมีหลายชนิด

 เกณฑการวนิจิฉยัโรคจากพษิสารกาํจัดศตัรพูชื มอีาการและอาการแสดงของโรคชัดเจน รวมกับมปีระวัตกิารสัมผสั

สารกําจัดศัตรูพืช

 นิยามเชิงปฏิบัติการผูปวยโรคจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช (รวมผูปวยนอกและผูปวยใน)

ผูปวยโรคจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช หมายถึง ผูปวยมีประวัติสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และมีอาการหรืออาการ

แสดงอยางนอยหน่ึงอาการท่ีเขาไดกับโรคพิษจากสารกําจัดศัตรูพืช ยกเวน ผูปวยท่ีสัมผัสสารเคมีเนื่องจากต้ังใจ

ทํารายตนเอง หรอืถูกผูอื่นตั้งใจทําราย และเขารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ทําการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ระหวาง

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 

ผูปวยที่ถูกรายงานโรคจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช หมายถึง ผูปวยที่มารับบริการที่สถานพยาบาล อาการเขาไดตามนิยาม

โรคและมีการบันทึกรหัส ICD-10 ของโรคจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช ไดแก T60.0-T60.9 ยกเวน T60.5-T60.7 การ

วินิจฉัยโรคหลัก รวมกับ X48 ในการระบุสาเหตุภายนอก ตามโครงสราง 43 แฟม

 วิธีดําเนินการศึกษา 

 1. การศึกษาคุณลักษณะเชิงปริมาณ (5) ไดแก คาพยากรณบวก (positive predictive value) คาความไว 

(Sensitivity) คุณภาพขอมูล (Data quality) ไดแก ความทันเวลา (Timeliness) ความเปนตัวแทน (Representativeness)

 ประชากร คือ ผูปวยนอกและผูปวยในจากเวชระเบียนตามรหัสโรคหมวด T60, R, L, J ที่มารับการรักษา

ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 
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  กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยนอกและผูปวยในจากเวชระเบียนตามรหัสโรคในหมวด T60, R, L, J ที่มารับการรักษา

โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 

โดยวิธีการสุมอยางงาย 

 เวชระเบียนที่ทําการศึกษาตามรหัสโรคในหมวด T60, R, L, J 

 รหัสโรคหลัก หมวด T60 โรคจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช (Toxic effect of pesticides)(6) ตามรหัสตอไปน้ี

สารฆาแมลงกลุมออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมต (Organophosphate and carbamate insecticides) T60.0, สารฆาแมลง

กลุมฮาโลเจน (Halogenated insecticides) T60.1, สารฆาแมลงอ่ืน ๆ  (Other insecticides) T60.2, สารฆาวชัพชืและเช้ือรา 

(Herbicides and fungicides) T60.3, สารฆาหน ู(Rodenticides) T60.4, สารฆาศัตรพูชืและสตัวชนดิอ่ืน ๆ  (Other pesticides) 

T60.8, สารฆาศัตรูพืชและสัตวไมระบุรายละเอียด (Pesticides, unspecified) T60.9

 รหัสโรคหลัก หมวด R, L, J ตามรหัสตอไปนี้ ใจสั่น รูสึกใจเตน (palpitations awareness of heart beat R00.2), 

คลื่นไสและอาเจียน (nausea and vomiting R11.9), เวียนศีรษะ (dizziness and giddiness R42), ความละเหี่ยและ

ออนลา อาการออนเปล้ีย อาการออนเพลีย: เร้ือรัง จากจิตใจ รางกายทรุดโทรมท่ัวไป ภาวะงวงนอน ความเหน่ือยออน 

(malaise and fatigue asthenia debility): chronic nervous general physical deterioration lethargy tiredness R53, หมดสตชิัว่คราว

และเปนลมหนามืด เปนลม (syncope and collapse blackout fainting R55), ผื่นแพ (allergic contact dermatitis), 

unspecified cause L23.9, ผืน่แพ อกัเสบ (Dermatitis), unspecified L30.9, เยือ่จมกูอกัเสบจากภูมแิพ ไมระบรุายละเอียด 

(allergic rhinitis, unspecified J30.4)

 การเลือกกลุมตัวอยาง

 ใชวธิกีารสุมอยางงาย (Simple random sampling) โรงพยาบาลชมุชน จาํนวน 30 แหง เลอืก 3 แหง ไดแก โรงพยาบาลคง 

โรงพยาบาลบานเหล่ือม และโรงพยาบาลครบุรี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 349 แหง เลือก 3 อําเภอ ๆ 

ละ 1 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขนงพระใต อําเภอปากชอง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกระฉอด 

อําเภอเมือง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมาบตะโกเอน อําเภอครบุรี การคํานวณขนาดตัวอยาง

 การศึกษาคุณลักษณะเชิงปริมาณ(7) 

 ใชสูตร n = Z2pq/d2 เม่ือ d = คาความคลาดเคล่ือน (10%) p = รอยละของเหตุการณที่จะเกิดขึ้น (50%)

 z = คาความเช่ือมั่น 1.96 q = 1-p n = (1.96)2 (0.5) (0.5) / (0.1)2 n = 96.04 

 ขนาดตัวอยางที่ตองการสําหรับคาพยากรณบวก (positive predictive value, PPV)

 จํานวนผูปวยที่ถูกรายงานในระบบเฝาระวังที่ตองการศึกษาอยางนอย 97 ราย ผูวิจัยเลือกทั้งหมด 152 ราย

 ขนาดตัวอยางที่ตองการสําหรับความไว (Sensitivity)

 จาํนวนเวชระเบียนท่ีคาดวาตองทบทวนเพ่ือใหไดผูปวยท่ีเขาไดตามเกณฑ ตองทบทวนไมนอยกวา 3 เทา ของจํานวน

ผูปวยท่ีเขาไดตามเกณฑที่ตองการศึกษา โดยสุมเวชระเบียนท่ีไดรับการวินิจฉัยตามรหัสโรคหลัก และตามรหัสโรคอ่ืน ๆ 

ที่จะทําการทบทวนเพิ่มเติม (inclusion disease) รหัส ICD-10-TM หมวด T60, R, L, J ซึ่งมีอาการใกลเคียงกับโรค

ที่จะดําเนินการประเมินจากขอมูลใน HOSxP ทําการสุมอยางงาย (Simple random sampling) มีจํานวนเวชระเบียนท่ีจะ

ทําการสุมรหัส ICD-10-TM หมวด T60, R, L, J ทั้งหมด 6,633 เวชระเบียน ดําเนินการสุมอยางงายได จํานวน 778 

เวชระเบียน 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล

 การดึงขอมูลและการทบทวนขอมูลผูปวยจากเวชระเบียนดําเนินการโดย จัดทําหนังสือราชการขอขอมูลจํานวน

ผูปวยตามรหัส ICD 10 TM ของหนวยบริการแตละแหง จากน้ันคดิสดัสวนเวชระเบียนทีจ่ะตองคนแตละหนวยบริการจาก

จาํนวนเวชระเบยีนทัง้หมด ใหแตละหนวยบรกิารดงึรายชือ่ผูปวยตามรหสั ICD 10 เรยีงตามวนัทีเ่ขารบับรกิารแยกรายรหสัโรค 

ประเมินสุมผูปวยจากรายชือ่แยกตามรหสัโรค ตามทีไ่ดกาํหนดสดัสวนไวแลว ผูประเมนิทบทวนเวชระเบยีนแตละรายตาม

นิยามโรค และตามตัวแปรท่ีกําหนด บันทึกขอมูลลงในโปรแกรมสําเร็จรูป สรุปขอมูลรายโรงพยาบาลตามแบบสรุปขอมูล

การประเมินระบบเฝาระวัง วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ

 เครื่องมือการเก็บขอมูล

 แบบทบทวนเวชระเบียนผูปวยโรคจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช ผูเก็บขอมูล หนวยบริการ ชื่อ นามสกุล ที่อยู 

สถานพยาบาลท่ีใหบรกิาร วนัเดือนป ทีใ่หบรกิาร ประวัตกิารรับสมัผัส อาการ อาการแสดง รหัสการวินจิฉยัหลกั รหสัสาเหตุ 

สรุปผลการประเมิน

 การวิเคราะหขอมูล 

 1. คาพยากรณบวก คํานวณไดจาก จํานวนผูปวยที่รายงาน T60 รวมกับ X48 และตรงตามนิยามผู ปวย

x 100 หารดวย จํานวนผูปวยท้ังหมดท่ีถูกรายงาน T60 รวมกับ X48 ในระยะเวลาที่ทําการศึกษา 

 2. ความไว คํานวณไดจาก จํานวนผูปวยท่ีตรงตามนิยาม และรายงาน T60 รวมกับ X48 x 100 หารดวย

จํานวนผูปวยทั้งหมดท่ีเขาไดตามนิยาม ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล ในระยะเวลาที่ทําการศึกษา

 3. คุณภาพขอมูล ไดแก 1) ความครบถวนของการบันทึกตัวแปรตามระบบ ไดแก ตัวแปร การวินิจฉัยหลัก 

(Principle Diagnosis) และตัวแปรรหัสสาเหตุ (External cause) 2) ความถูกตองของการบันทึกขอมูลใน

ตัวแปร ไดแก การวินิจฉัยหลัก (Principle Diagnosis) โรคจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช ไดแก T60.0-T60.9 

การใหรหัสสาเหตุ External cause ใน type 5 ครบ 5 หลัก 3) ความทันเวลา ความเปนตัวแทน

 2. การศึกษาคุณลักษณะเชิงคุณภาพ (7) ไดแก การศึกษาระบบขอมูล ความยอมรับ ความยากงาย ความยืดหยุน 

ความมั่นคง การใชประโยชนจากระบบเฝาระวัง 

 ประชากรที่ทําการศึกษา คือ ผูเกี่ยวของเชิงระบบ ผูบริหาร ผูปฏิบัติงานวิชาการ ผูดูแลระบบขอมูลโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตาํบล จงัหวัดนครราชสมีา กลุมตัวอยาง คอื ผูเก่ียวของเชิงระบบ ผูบรหิาร ผูปฏบิตังิานวิชาการ 

ผูดแูลระบบขอมลูในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนครราชสีมา เลือกกลุมตัวอยางจากหนวย

บริการที่ศึกษาเชิงปริมาณ โรงพยาบาลชุมชน จํานวน 3 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 3 แหง 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา มีดังนี้ 

  เคร่ืองมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมลู ไดแก แบบสัมภาษณ เรือ่งระบบขอมลู ความยอมรับ ความยากงาย ความ

ยืดหยุน ความมั่นคง การใชประโยชนจากระบบเฝาระวัง 

  1. ความยอมรับ ทานทราบหรือไมวาโรคจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช เปนโรคท่ีตองรายงานในระบบ และเห็นวา

เปนโรคที่ควรเฝาระวังหรือไม เพราะอะไร ทานพึงพอใจกับระบบรายงานเพียงใด

  2. ความยากงาย การเขาถงึขอมลูในระบบรายงานมาตรฐาน HDC การจัดการขอมลู ใชเวลาในการเก็บขอมลูโรค

เพื่อรายงานเขาสูระบบมากนอยแคไหน การกรอกขอมูลโรคเขาสูโปรแกรม มีความยากงายอยางไร 

  3. ความยืดหยุน ทานทราบนิยามโรคและการใหรหัสโรคจากพิษสารกําจัดศัตรูพืชหรือไม หากทานไปประชุม

หรือลางาน ผูอื่นสามารถรายงานโรคเขาสูระบบเฝาระวังแทนทานไดหรือไม อยางไร
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  4. ความมั่นคง ทานเคยเห็นหรือมีคําสั่ง/คูมือ/แนวทางการรายงานโรคจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช เพื่อใชใน

การดําเนินงานเฝาระวังโรคหรือไม 

  5. การใชประโยชนจากระบบเฝาระวัง ทานเห็นวาการเฝาระวังโรคจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช มีประโยชนอยางไร 

เคยติดตามสถานการณโรค จากแหลงใดบาง และการนําไปใชประโยชนกับการทํางาน

  6. ขอเสนอแนะตอระบบเฝาระวังโรคจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช

 การเก็บรวบรวมขอมูล(7) สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กลุมเปาหมายโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ทั้งหมด 28 คน ผูบริหาร 6 คน พยาบาล นักวิชาการ 19 คน ผูดูแลระบบขอมูล 3 คน สอบถาม

ขั้นตอนการรายงานโรคและความคิดเห็นตอระบบเฝาระวังโรค 

 การวิเคราะหขอมูล ประมวลวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยการนําประเด็นที่เปนแนวคิดหลักของการ

วิจัยและบริบท (Context) ที่ตองการศึกษา วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมโดยวิธีสัมภาษณเชิงลึก ใชหลักการ

วิเคราะหเนื้อหา คือ อานทําความเขาใจขอความ จับประเด็นสําคัญ จําแนก ตีความและตรวจสอบความหมาย สรางขอสรุป 

นําเสนอในเชิงบรรยาย (Descriptive)

 ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

ผลการศึกษา

 กลุมตัวอยางเวชระเบียนในหมวด T60 จํานวน 152 ตัวอยาง (เลือกทั้งหมด) เวชระเบียนในหมวด R, L, J รพ.สต.

ขนงพระใต, รพ.สต.กระฉอด, รพ.สต.มาบตะโกเอน, รพช.คง, รพช.บานเหลื่อม สุม 1: 5 และรพช.ครบุรี สุม 1: 20 ได

ตัวอยางจํานวน 778 ราย รายละเอียดดังตาราง 1

 คุณลักษณะเชิงปริมาณของระบบเฝาระวัง

 ตารางที่ 1 แสดงจํานวนเวชระเบียนจากหนวยบริการที่ศึกษา แยกรายหนวยบริการ

 จากตารางท่ี 1 เวชระเบียนในหมวด T60 เลือกท้ังหมด เวชระเบียนในหมวด R, L, J รพ.สต.ขนงพระใต, 

รพ.สต.กระฉอด, รพ.สต.มาบตะโกเอน, รพช.คง, รพช.บานเหลื่อม สุม 1: 5 และรพช.ครบุรี สุม 1: 20 

 

หน่วยบริการ 

รหัส ICD- -TM หมวด T, R, L, J 

เวชระเบียนในรหสัโรคทีสัมพนัธ์กบัอาการ ตามนิยามผูป่้วยโรคจากพิษสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 

ผู้ป่วยในทะเบียนเวชระเบียน HOSxP(คน)/จํานวนผู้ป่วยทสุ่ีม(คน) 

T60 R L J รวม 

รพ.สต.ขนงพระใต ้อ.ปากช่อง 121/  327/  140/  0/  /214 

รพ.สต.กระฉอด อ.เมือง 23/  350/  36/  5/  /101 

รพ.สต. มาบตะโกเอน อ. ครบุรี 5/5 390/78 293/58 0/0 688/141 

โรงพยาบาลบา้นเหลือม 1/1 286/57 92/18 18/4 397/80 

โรงพยาบาลครบุรี 2/2 3278163 670/33 491/24 4441/222 

โรงพยาบาลคง 0/0 86/17 16/3 4/0 106/20 

รวม 52/152 /450 /147 /29 6634/778 
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 ตารางท่ี 2 แสดงคาพยากรณบวก (positive predictive value) จากการทบทวนเวชระเบียนผูปวยท่ีรายงานในระบบ 

Health Data Center; HDC ตามรหัส ICD-10 T60

  คาความไว (Sensitivity) ผูปวยที่เขาตามนิยามโรคจากพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และรายงาน รอยละ 12.5 

(ตาราง 3)

 ตารางที่ 3 แสดงคาความไว (Sensitivity) จากการทบทวนเวชระเบียนผูปวยที่สืบคนตามรหัส ICD-10 

 คุณภาพขอมูล (Data quality) 

 ความถูกตองและความครบถวนการรายงานโรคจากพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีเพียง 3 ราย การใหรหัสถูกตอง 

ตรงตาม Type ไมสามารถประเมินความทันเวลาได เนื่องจากในระบบรายงานของระบบเฝาระวังโรคจากพิษสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืชไมกําหนดระยะเวลาการรายงาน ขอมูลจากระบบรายงานสามารถเปนตัวแทนของเวชระเบียนได ขอมูลอาชีพ 2 

ลําดับแรกเหมือนกัน ไดแก อาชีพเกษตรกร อาชีพรับจาง และสวนใหญอยูในกลุมอายุ 15-59 ป และอายุ 60 ปขึ้นไป 

 คุณลักษณะเชิงคุณภาพของระบบเฝาระวัง

 สัมภาษณผูที่เกี่ยวของเชิงระบบท้ังหมด 26 คน แบงเปน ผูบริหาร 6 คน ผูปฏิบัติงานวิชาการ 17 คน และผูดูแล

ระบบขอมูล 3 คน ลักษณะของกลุมตัวอยาง เพศชาย 13 คน เพศหญิง 13 คน อายุเฉลี่ย 40 ป อายุสูงสุด 56 ป อายุตํ่าสุด 

25 ป ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข 15 คน พยาบาล 8 คน นายแพทย 2 คน นักวิชาการคอมพิวเตอร 1 คน ประสบการณ

การทํางานเฉลี่ย 10 ป สูงสุด 30 ป ตํ่าสุด 1 ป

หน่วยบริการ 
ผู้ป่วยรายงานใน 

HDC (คน) 

ผู้ป่วยเข้า 
นิยาม (คน) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลขนงพระใต ้ 120 0 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลกระฉอด 23 0 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลมาบตะโกเอน 5 0 

โรงพยาบาลบา้นเหลือม 1 1 

โรงพยาบาลครบุรี 2 2 

โรงพยาบาลคง 0 0 

รวม 151 3 

ชือโรค(รหัส ICD- ) ผู้ป่วยสืบค้น
(คน) 

ผู้ป่วยเข้านิยาม
โรค (คน) 

ผู้ป่วยเข้านิยามและ
รายงาน (คน) 

โรคจากพิษสารกาํจดัศตัรูพืช (T60.0-T60.9) 152 6 3 

ใจสัน รู้สึกใจเตน้, คลืนไส้และอาเจียน, เวียนศีรษะ ความละเหียและ 

อ่อนลา้ อาการอ่อนเปลีย อาการอ่อนเพลีย: เรือรัง จากจิตใจ ร่างกาย   

ทรุดโทรมทวัไป ภาวะง่วงนอน ความเหนือยอ่อน หมดสติชวัคราวและ
เป็นลมหนา้มืด, เป็นลม (R . , R . , R , R53, R ) 

450 18 0 

ผนืแพ,้  ผนืแพ ้อกัเสบ (L23.9, L . ) 147 0 0 

เยอืจมูกอกัเสบจากภูมิแพ ้ไม่ระบุรายละเอียด (J . ) 29 0 0 

รวม 778 24 3 
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 ขั้นตอนการรายงานขอมูล

 รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการคัดกรอง วินิจฉัย ใหรหัสโรคและการสงออกขอมูล

โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

ผูป่้วย ผูป่้วย 

  

ยนืบตัรประชาชนลงทะเบียน (ใบสือสาร)  ยนืบตัรประชาชนลงทะเบียน (ODP Card หรือ ใบสังยา) 
  

พยาบาล คดักรองเบืองตน้ ตรวจวดัสัญญาณชีพ 

คดัแยกผูป่้วยไปจุดตรวจผูป่้วยนอก/หอ้งฉุกเฉิน 

พนกังานกระทรวงซกัประวติัเบืองตน้ 

ตรวจวดัสัญญาณชีพ 
  

หอ้งตรวจแพทย ์ซกัประวติัเพิมเติม ตรวจร่างกาย วนิิจฉยัโรค 

รักษา ลงรหสัการวนิิจฉยั ICD-10 ใน HOSxP 

หอ้งตรวจ พยาบาล/นกัวิชาการสาธารณสุข ซกัประวติั ตรวจ
ร่างกาย วนิิจฉยัโรค รักษา ลงรหสัการวนิิจฉยั ICD-          

ใน HOSxP 

  

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ใชโ้ปรแกรมตรวจสอบขอ้มูล ตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม 

ผูรั้บผดิชอบงานขอ้มูล 

ใชโ้ปรแกรมตรวจสอบขอ้มูล ตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม 

  

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ส่งออกขอ้มูลตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม ผูรั้บผดิชอบงานขอ้มูล ส่งออกขอ้มูลตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม  

รูปท ี2 แสดงการส่งข้อมูล 

 หน่วยบริการ  

  ตรวจ วนิิจฉยั รักษา ใหร้หสัโรค 

 Key ข้อมูลใน HOSxP  

โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล  ส่งออกข้อมูล 43 

แฟ้ม 
 ส่งออกขอ้มูลทุกวนัพธุ เดือนละ 1 ครัง 

 HDC ON CLOUD  

HDC SERVICE  HDCจังหวดั 

ขอมูลรายงานบนHDC ใชขอมูลเพื่อเฝาระวัง Back up กรณีตองการขอมูลใชการเขียน code ดึงขอมูล

 ขอมูลเขาสูระบบตามโปรแกรมท่ีสถานบริการสุขภาพใชตามโครงสราง 43 แฟม ใหมีการนําสงขอมูลทุกวันพุธ หรือ

อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยกอนสงขอมูลจะมีโปรแกรมสําหรับตรวจสอบขอมูลในภาพรวม จุดดอยของขอมูลโรคจาก

พษิสารกาํจดัศตัรพูชื ไมมกีารนาํสงขอมูลการรายงานเฉพาะโรค กรณตีองการขอมลูจะใชวธิกีารเขยีนคาํสัง่ ตามการรองขอ

เปนครั้ง ๆ และไมสามารถดูขอมูลใน HDC รายบุคคลรายป ยอนหลังได

 ความยอมรับ ไดรบัการยอมรับจากผูรบัผดิชอบงานระดับพอใช เหน็วาโรคเปนปญหาสําคัญของพ้ืนทีจ่าํเปนตองใช

ขอมูลในการเฝาระวงั สวนใหญไมทราบวาโรคจากพษิสารกาํจัดศตัรพูชืเปนโรคเฝาระวงัสาํคัญของกองโรคจากการประกอบ

อาชีพ เห็นวาระบบ HDC ควรปรับปรุงขอมูล เรื่อง รายละเอียดขอมูล

 ความยากงาย เขาถึงขอมูลในระบบรายงานมาตรฐาน HDC ไดงาย สะดวก แตกรณีตองการใชขอมูลโรคตองใช

นักวิชาการคอมพิวเตอรเขียน Code ดึงขอมูล เนื่องจากขอมูลใน HOSxP กับ HDC มีความแตกตาง ผูดูแลระบบขอมูล

ไมทราบเกีย่วกบัการใหรหัส ICD-10 โรคพษิจากสารกาํจดัศตัรพูชื ไมมกีารสรางการรายงานเปนรปูแบบเหมอืนโรคอืน่ ๆ  
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ไมสามารถดูขอมูลรายบุคคลในระบบรายงานมาตรฐาน HDC ในปยอนหลังได 

 ความยืดหยุน บุคลากรสามารถใหคํานิยามแบบไมระบุชัดเจน ไมทราบรหัส ICD-10 ไมทราบวาตองมีการให

รหัสสาเหตุ Type5 ไมมีการซักประวัติในสวนของสถานที่เกิดเหตุ หรือกิจกรรม แพทยเห็นวาการลงรหัสโรคหรือการลง

ประวัติการสัมผสัสารเคมีไมสงผลกระทบตอการรักษาผูปวย ลงรหัส ICD-10 ตามอาการสําคัญ ดวยภาระของการตรวจ

ผูปวยจํานวนมาก บุคลากรหนวยบริการปฐมภูมิมีความเขาใจการใหรหัส ICD-10 

 ความม่ันคง หัวหนางาน ผูรับผิดชอบงานไดรับการประสานงาน หนังสือช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน คําส่ัง 

การจดัสรรคูมอื เจาหนาทีท่กุระดบัมขีอกงัวลตอความมัน่คงของระบบ หากมกีารเปลีย่นนโยบาย เปลีย่นผูบรหิารอาจทาํให

นโยบายเปลี่ยนแปลง ขาดการติดตามผลการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรร เรื่อง ทรัพยากร ระบบการจัดเก็บขอมูล

ในหนวยบริการ มีการสํารองขอมูลในระบบเครือขาย

 การใชประโยชนจากระบบเฝาระวัง การเขาถึงขอมูลในระบบรายงานมาตรฐาน HDC สถานการณโรคจากพิษสาร

กาํจดัศตัรพูชื เพือ่เปนขอมลูในการเฝาระวงัโรคในพืน้ทีม่นีอย สวนมากไมตดิตามสถานการณไมเคยเขาไปดขูอมลูในระบบ

รายงาน ทราบวามีการคัดกรองความเส่ียงการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

อภิปรายผลการศึกษา

 การศึกษาน้ีเปนการศึกษาคุณภาพขอมูล 43 แฟมในการรายงานผูปวยโรคจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช และนําเสนอ

ผานระบบรายงาน Health Data Center คณุลกัษณะเชงิปริมาณระบบเฝาระวงั โรงพยาบาล คาพยากรณบวกและคาความไว 

มีคารอยละ 100 เน่ืองจากเปนการวินิจฉัยโดยแพทย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล คาพยากรณบวกเปน 0 

และคาความไวไมสามารถประเมนิได เนือ่งจากระบบเฝาระวงัโรคจากพษิสารกาํจดัศัตรพูชืไมมนียิามทีช่ดัเจนในการวนิจิฉยัโรค 

ทาํใหผูปฏบิตัใินหนวยบริการปฐมภูมขิาดขอมูลการอางอิง กอนการใหรหัส จากการทบทวนเวชระเบียน พบวา โรงพยาบาล

มีการซักประวัติ คัดกรอง ชัดเจน เมื่อมีการวินิจฉัยโรคจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช ดวยรหัส T60 มีการใหรหัสสาเหตุเปน 

X48 ครบ 5 หลักใน type5 ทุกครั้งมีการใหรหัสครบถวนถูกตองของการบันทึกขอมูล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

สวนใหญการใหรหัสโรคจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช T60 จากกิจกรรมการตรวจเลือดคัดกรองความเสี่ยงการสัมผัสสารเคมี

กาํจดัศัตรพูชื โดยกระดาษทดสอบหาระดับโคลีนเอสเตอเรส ซึง่ตองนาํไปลงรหัส Z 10.0 occupational health examination 

และลง Z01.8 other specified special examinations ผลใหใสรหัส 1B117 (special pp) และจากขอมูลมีการใหรหัส

สาเหตุเปน Y96 ใน Type2 หรือ Type4 คูมือการลงรหัส ICD-10โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม(8) 

การเปนพษิโดยอบุตัเิหตจุากยาฆาศตัรพูชืและสตัวใหรหสัโรคจากพษิสารกาํจดัศตัรพูชื T60 รหสัสาเหตจุากการทาํงานใหลง 

external cause X48.x2 การใหรหัสสาเหตคุวรอยูใน Type5 พบใหรหสัโรคจากพิษสารกาํจดัศัตรพูชื T60 ผูปวยทีม่าขอรบั

ยารางจืดในรายที่ระดับผลการตรวจเลือดมีความเสี่ยงและไมปลอดภัย โดยไมลงประวัติการรับสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรู

พืช ไมลงประวัติอาการ อาการแสดงของผูปวยที่เขาไดกับการรับสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และพบขอมูลผูปวยมาดวย

ประวัติ อาการออนเพลีย คลื่นไส เขารับการรักษา และมีประวัติการรับสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อาการเขาไดตามนิยาม 

การวนิจิฉยัตามอาการสาํคญัทีม่ารบัการรกัษา การใหรหสัวนิจิฉัยหลกั หมวด R 18 ราย การใหรหสัสาเหต ุ(external cause) 

เปน Y18 ความถูกตองของการรายงาน หมายถึง ผูปวยที่มารับบริการที่สถานพยาบาล และมีการบันทึกรหัส ICD-10 ของ

โรคจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช T60 ในการวินิจฉัยโรคหลัก (principle diagnosis) รวมกับ X48 ในการระบุสาเหตุภายนอก 

(external cause) ความครบถวนของการบันทึกตัวแปรตามระบบ ไดแก ตัวแปรในการวินิจฉัยหลัก และตัวแปรการใหรหัส

สาเหตุ เม่ือมีการวินิจฉัยการใหรหัส T60 การวินิจฉัยหลัก ความถูกตองของการบันทึกขอมูลในตัวแปร คือ การใหรหัส

สาเหตุ เปน X48 ใน type5 ใหครบ 5 หลัก พบเพียง 3 ราย ที่มีความถูกตองและความครบถวน ระบบรายงาน เฝาระวังโรค
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จากพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมมีการกําหนดความทันเวลาการรายงาน ขอมูลจากระบบรายงาน กลุมอาชีพ 2 ลําดับแรก

เหมือนกัน ไดแก อาชีพเกษตรกร อาชีพรับจาง และสวนใหญอยูในกลุมอายุ 15-59 ป และอายุ 60 ปขึ้นไป คุณลักษณะ

เชิงคุณภาพของระบบเฝาระวัง บุคลากรผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เห็นดวยกับการเฝาระวังโรคจากพิษสารเคมีกําจัดศัตรู

พืช เพราะเปนอาชีพสวนใหญของคนในพื้นที่ เห็นความสําคัญและประโยชนของการเฝาระวังโรค เปนปจจัยเสริมทําให

ระบบเฝาระวงัมโีอกาสพฒันาตอไปไดงายและมีประสทิธภิาพ การไดรบัขอมลูการดาํเนนิงานมนีอย การใหรหสัโรคมคีวาม

เขาใจนอย สามารถใหนิยามโรค จากพิษสารกําจัดศัตรูพืชไดไมชัดเจน ขาดการสนับสนุนดานการอบรม ความรูเรื่องโรค 

การใหรหัสโรค การติดตามสถานการณโรค การนําขอมูลไปใชประโยชน การนําขอมูลไปวางแผนการดําเนินงานยังนอย 

เนื่องจากการเขาถึงขอมูลในระบบคอนขางยาก รายละเอียดขอมูลนอย ขอมูลในระบบรายงาน ที่ไมถูกตองและไมสามารถ

สะทอนถึงสถานการณโรคพิษจากสารกําจัดศัตรูพืชในพื้นที่ไดตามความเปนจริง ควรมีการปรับปรุงระบบการรายงาน 

การเขาถึงขอมูล และการใหนิยามโรคท่ีชัดเจน จากขอมูลการซักประวัติ อาการสําคัญของผูมารับบริการ โรงพยาบาลมีการ

ซักประวัติ อาการสําคัญของผูมารับบริการ และมีการลงบันทึกที่ชัดเจน สามารถประเมินอาการและสาเหตุไดครอบคลุม

และแมนยํา ขณะที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลภาระงานและจํานวนบุคลากรนอย ทําใหมีความเรงรีบในการดําเนิน

งาน มีการลงบันทึก การซักประวัติ อาการสําคัญของผูมารับบริการนอยเกินไป ทําใหมีการลงรหัสโรคคลาดเคล่ือนได 

ตลอดจนหนวยบริการดานสุขภาพ การซักประวัติ คัดกรอง สวนมากซักประวัติอาชีพนอยทําใหไมทราบสาเหตุที่แทจริง

ของการเจ็บปวย ไมทราบปจจยัตนเหตุ ซึง่จะไมสามารถนําไปสูการจัดการความเส่ียง หรือการเฝาระวังสขุภาพจากเหตอุาชพีได 

 ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงระบบเฝาระวังโรคจากพิษสารกําจัดศัตรพูืช

 โรงพยาบาลชุมชนผูใหรหัสโรคควรไดรับการช้ีแจงแนวทางการใหรหัสโรคจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลผูปฏิบัติงานการตรวจรักษาควรไดรับการอบรมการใหนิยามโรค การซักประวัติคัดกรองและ

การใหรหสัโรค ความรูเรือ่งโรคจากพษิสารกาํจดัศตัรพูชื ความเขาใจระบบการเฝาระวงัโรค หนวยงานสวนกลางควรพฒันา

ระบบขอมูล ที่ผูปฏิบัติงานสามารถเขาถึงขอมูลนําขอมูลมาใชไดสะดวกและงาย
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บทความยอ 

  แนวทางการรักษาภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะชนิด Atrial fibrillation (AF) ดวยยาฉบับใหมมีขอแนะนําที่สําคัญ 

ไดแก เนน Rate control มากกวา Rhythm control โดยการรักษา Rate control แนะนําใหใชยากลุม non-dihydropyridine 

calcium channel blockers และ beta blockers การรักษา Rhythm control พิจารณาตามอาการของผูปวย ความทนตอการ

ออกกําลังกาย และความชอบของผูปวย การรักษา Rate control ยอมใหหัวใจเตนเร็วไดถึง 110 ครั้งตอนาที ถาควบคุมได

อยางดใีหหัวใจเตนนอยกวา 80 ครั้งตอนาทีขณะพัก ผูปวยที่มี Atrial fibrillation (AF) มีความเสี่ยงตอการเปนโรคหลอด

เลือดสมองตีบและการเกิดภาวะเลือดออก ประเมินความเสี่ยงโดยใชแบบประเมิน CHADS2 และ CHA2DS2-VASc 

ใชพิจารณาความเส่ียงในการเปนโรคหลอดเลือดสมองตีบ สําหรับ HAS-BLED ใชพิจารณาความเส่ียงในการเกิดภาวะ

เลือดออก การไดรับยาตานการแข็งตัวของเลือดควรพิจารณาในผูปวยที่มี Atrial fibrillation (AF) เวนแตมีความเสี่ยง

ในการเปนโรคหลอดเลือดสมองตีบนอย (CHADS2 <2) หรือ มีขอหามในการใชยาตานการแข็งตัวของเลือด 

โดยการเลอืกยาตานการแขง็ตวัของเลอืดขึน้อยูกบัประวตัขิองคนไขและความชอบของผูปวย ตวัเลอืกในการใชยาตานการ

แขง็ตวัของเลือดอาจใช warfarin, apixaban, dabigatran, edoxaban, หรอื rivaroxaban สวนใหญผูปวยทีม่Aีtrial fibrillation (AF)

ไมแนะนําใหไดรับยา Dual treatment คือ ยาตานการแข็งตัวของเลือดควบคูกับยาตานเกล็ดเลือด

Abstract

  Pharmacologic management of newly detected atrial fibrillation recommends rate control in preference 

to rhythm control for the majority of patients who have atrial fibrillation. Preferred options for rate-control therapy 

include non-dihydropyridine calcium channel blockers and beta-blockers. Rhythm control may be considered for 

certain patients based on patient symptoms, exercise tolerance, and patient preferences. Recommends lenient rate 

control (< 110 beats per minute resting) over strict rate control (< 80 beats per minute resting) for patients who 

have atrial fibrillation. Clinicians discuss the risk of stroke and bleeding with all patients considering anticoagulation. 

Clinicians should consider using the continuous CHADS2 or continuous CHA2DS2-VASc for prediction of risk of 

stroke and HAS-BLED for prediction of risk for bleeding in patients who have atrial fibrillation. Recommends that 

patients who have atrial fibrillation receive chronic anticoagulation unless they are at low risk of stroke (CHADS2 

< 2) or have specific contraindications. Choice for anticoagulation therapy should be based on patient preferences 

and patient history. Options for anticoagulation therapy may include warfarin, apixaban, dabigatran, edoxaban, or 

rivaroxaban. Recommendation: against dual treatment with anticoagulant and antiplatelet therapy in most patients who 

have atrial fibrillation.
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บทนํา

  หัวใจเตนผิดจังหวะชนิด Atrial fibrillation (AF) หมายถึง โรคหัวใจชนิดหนึ่งที่หัวใจหองบนเตนพลิ้ว 

ไมผลักดันเลือดลงมาหองลางตามปกติ และมักจะทําใหอัตราการเตนของหัวใจหองลางเร็วผิดปกติ เปนโรคหัวใจเตนผิด

จงัหวะท่ีพบบอยท่ีสดุในผูใหญ ในคนปกติอตัราการเตนของหัวใจอยูที ่60-100 ครัง้ตอนาที และเตนเปนจงัหวะสม่ําเสมอ 

หัวใจหองบนและลางทํางานสัมพันธกัน อัตราการเตนของหัวใจหองลางในภาวะน้ีอาจต่ํากวาปกติ อยูในเกณฑปกติ 

หรอืเร็วผดิปกติ ในภาวะน้ีหวัใจหองบนและลางทาํงานไมสมัพันธกนั เราทุกคนสามารถวัดการเตนของหัวใจไดจากการจับ

ชีพจรท่ีขอมือหรือที่คอ ผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ หากจับชีพจร พบวาอัตราการเตนของหัวใจไมสมํ่าเสมอและ

มักจะเร็วผิดปกติ สงผลใหหัวใจสูบฉีดเลือดออกลดลง หากไมไดรับการรักษาที่เหมาะสมจะนําไปสูภาวะหัวใจวายในที่สุด 

และการทําใหเลือดหมุนวนตกคางในหัวใจหองบนสามารถกอใหเกิดลิ่มเลือดหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมองไดสูงกวา

คนทั่วไปถึง 5 เทา ซึ่งนําไปสูการเสียชีวิต ผูสูงอายุที่มี AF มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองไดถึง 1/3 ของทั้งหมด อัตรา

การเกิดซํ้า 13.5 เทา หากเปนลิ้นหัวใจตีบมีอัตราเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 17.6 เทา ซึ่งทําใหเกิดความพิการและเสียชีวิต 

เพื่อเปนการทบทวนแนวทางการรักษาการใชยารักษา AF จากป พ.ศ. 2543-2555 ทั้ง Randomized Controlled Trials, 

Prospective และ Retrospective Observational Studies มีการปรับปรุงทบทวนวรรณกรรมวิจัยใหม จากป พ.ศ. 2555 

ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เปาหมายใหผูอานใชใน Primary Care Setting และเปาหมายกลุมที่มี Nonvalvular Atrial 

Fibrillation ทีไ่มหายขาด แนวทางการรกัษามีการพฒันาการใช GRADE เพือ่ประเมนิคุณภาพโดยคาํนงึถึงประโยชนและโทษ

 การแบงกลุมของโรคหัวใจเตนพลิ้ว ไดแก

 1. Paroxysmal atrial fibrillation (PAF) หัวใจหองบนเตนพลิ้วที่เมื่อเกิดขึ้นแลวสามารถหายไปไดเอง 

หรือจากการรักษาภายใน 7 วัน สวนใหญมักจะหายไปไดเองภายใน 24-48 ชั่วโมงแรก

 2. Persistent atrial fibrillation หัวใจหองบนเตนพลิ้วที่เกิดขึ้นและเปนมานานกวา 7 วัน แตนอยกวา 1 ป

 3. Longstanding persistent atrial fibrillation หัวใจหองบนเตนพลิ้วที่เกิดขึ้นและเปนมานานกวา 1 ป

 4. Permanent atrial fibrillation หัวใจหองบนเตนพลิ้วที่เกิดขึ้นและเปนมานาน ที่ไมสามารถรักษาใหกลับมาเตน

เปนปกติไดดวยวิธีการตาง ๆ หรือแพทยและผูปวยตัดสินใจวาจะไมพยายามรักษาใหกลับมาเตนเปนปกติ หากแตจะคุม

อัตราการเตนหัวใจเทานั้น 

 5. Subclinical atrial fibrillation หมายถึง หวัใจเตนผิดจงัหวะท่ีพบในผูปวยท่ีใสเครือ่งกระตุนหัวใจเทยีม (implantable 

defibrillators,   implantable cardiac monitors) สามารถตรวจจบัไดรวดเรว็ โดยเฉพาะผูปวยสงูอาย ุจะพบบอยขึน้ถาตรวจจบันานขึน้ 

 อาการของโรคหัวใจเตนพลิว้ ผูปวยอาจจะมีหรือไมมอีาการแสดง ผูปวยบางคนไดรบัการวินจิฉยัขณะท่ีตรวจรางกาย

แลวพบวาหัวใจเตนผิดจังหวะโดยบังเอิญ ผูปวยที่มีอาการแสดงมักจะมาพบแพทยดวยอาการใจส่ัน ออนเพลีย ออนแรง 

ความสามารถในการออกกําลังกายลดลง เวียนศีรษะ สับสน หายใจลําบาก เจ็บแนนหนาอก

 วิธีการวินิจฉัย AF ทําไดโดยการตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ ที่มีลักษณะตอไปนี้

 1) P wave มีลักษณะไมชัดเจนไมสมํ่าเสมอมักจะสังเกตไดงายใน lead II และ V1 2) ความถี่ของ P wave 

เกินกวา 350 ครั้งตอนาที 3) RR interval สวนใหญจะไมสมํ่าเสมอ

 

 

P wave มีลกัษณะไมช่ดัเจนไมส่มาํเสมอ 

RR Interval เทา่กนั 

RR Interval ไมเ่ทา่กนั 
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 การพยากรณโรค ผูปวยทีม่ ีAtrial Fibrillation พบวา อตัราตายเพิม่ขึน้เปนสองเทาของคนปกตแิละโอกาสทีจ่ะเกดิ

เสนเลือดในสมองอุดตัน (Stroke) เพิ่มข้ึน 2-7 เทา และจะสูงกวานี้ในกลุมผูปวยที่มีโรคลิ้นหัวใจพิการ ความเสี่ยงในการ

เกิดเสนเลือดในสมองอุดตันไมแตกตางกันไมวาจะเปน AF กลุมใด นอกจากน้ีอัตราการเกิดหัวใจลมเหลว (heart failure) 

ในผูปวยAF ยังเพิ่มขึ้นเนื่องจากการบีบตัวของหัวใจหองบนลดลง การบีบตัวของหัวใจหองลางซายเสื่อมลงหรือจากอัตรา

การเตนของหัวใจที่ผลเสียที่เกิดขึ้นจาก AF ยังทําใหเกิดความเสี่ยงที่ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล เพ่ิมขึ้นดวย 

 สาเหตุโรคหัวใจหองบนสั่นพลิ้วอาจเกิดไดจากหลายสาเหตุ ไดแก 1) โรคหัวใจชนิดตาง ๆ เชน โรคกลามเนื้อหัวใจ 

โรคหลอดเลือดหวัใจ โรคลิน้หวัใจ โรคหวัใจพิการแตกาํเนดิ 2) โรคความดันโลหติสงู เบาหวาน ไทรอยด ภาวะอวน 3) โรค

ทางเดินหายใจ เชน โรคถุงลมโปงพอง ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ 4) โรคไตเรื้อรัง 5) ภาวะเครียด การด่ืมสุราหรือเครื่อง

ดื่มท่ีมีคาเฟอีนมาก การสูบบุหรี่ 6) ผาตัดหัวใจ

 การรกัษา AF มหีลกัการดงันี ้1) การควบคมุอตัราการเตนของ AF (Rate Control) ใหหวัใจเตนอยูในอตัราทีเ่หมาะสม 

2) การควบคมุจงัหวะการเตนของหวัใจ (Rhythm Control) 3) การปองกนัการเกดิอมัพาตจาก AF (Prevent of Thromboembolic 

Events) การควบคุมอัตราการเตนของ AF (Rate Control) ใหหัวใจเตนอยูในอัตราที่เหมาะสม ไมใหเร็วจนเกินไปจะชวย

ลดอาการของผูปวย ซึ่งอาจรวมถึงภาวะหัวใจลมเหลว หรือภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

 1. ผูปวยทีอ่ยูในภาวะหวัใจลมเหลว ไดแก 1) Digoxin 0.25 mg IV ใหไดทกุ 2 ชัว่โมงใหไดมากท่ีสดุ 1.5 mg ขอสังเกต

และขอควรระวัง ใชเวลาอยางนอย 1 ชัว่โมงในการออกฤทธ์ิ ผลขางเคียง ไดแก ventricular arrhythmias, AV block, Sinus Pause 

ซึง่ขึน้กบัขนาดของยาทีใ่ช 2)Amiodarone 150 mg IV ผลขางเคยีงไดแกความดนัต่ํา หวัใจเตนผดิจงัหวะ ปอดและตบัอกัเสบ

 2. ผูปวยที่ไมอยูในภาวะหัวใจลมเหลว ไดแก 1) Calcium Channel Blockers เชน Diltiazem 0.25 mg/kg IV 

หรือVerapamil 0.075 mg/kg IV ยากลุมนี้มีผลไปกดการบีบตัวของหัวใจ ไมควรใชในผูปวยที่มีภาวะหัวใจหองลางซาย

บีบตัวไมดี 2) Beta Blockers เชน Propranolol 0.15 mg/kg IV มีประโยชนในผูปวยโรคหัวใจขาดเลือด 3) ผูปวยที่มี 

Accessory Pathway 

 Urgent Cardioversion จาํเปนในผูปวยทีอ่ยูในภาวะ 1) หวัใจขาดเลอืดเฉยีบพลนัจากการทีห่วัใจเตนเรว็ 2) ความดนั

โลหิตต่ําจากการท่ีหวัใจเตนเร็วมากเกินไป โดยเฉพาะในผูปวยท่ีมปีญหาการบีบตวัของหัวใจ หองลาง 3) หวัใจลมเหลวข้ัน

รุนแรง 4) Wolf-Parkinson-White Syndrome ที่มีหัวใจหองลางเตนเร็วมาก 

 การตรวจหาสาเหตุอื่นที่ทําใหเกิด AF ไดแก ไทรอยดเปนพิษ หัวใจลมเหลว Pulmonary embolism หรือความดัน

โลหิตสูง การตรวจเลือดเพื่อเช็คระดับ TSH ควรทําในผูปวยที่มาดวย AF ครั้งแรกทุกคนไมวาจะมีอาการของโรคไทรอยด

หรือไมก็ตาม

 Long Term Treatment การรักษา AF ในระยะยาวมีเปาหมาย ดังนี้ 

 1. ปองกันผลขางเคียงของ AF ทีท่าํใหเกดิลิม่เลือดหลุดเขาไปในกระแสเลือดและไปอุดเสนเลือดทีไ่ปเล้ียงอวัยวะ

ตาง ๆ (Thromboembolic) 2) ลดอาการจาก AF ซึ่งอาจเกิดจากการท่ีหัวใจหองบนเตนเร็วมาก ทําใหเลือดเขามาเติมที่

หัวใจหองลางไมเพียงพอ (loss of atrial kick) หรืออาจเกิดจากการที่หัวใจหองลางเตนเร็วมากจนควบคุมไมได อาการ

เหลานี้ ไดแก เหนื่อยงาย ใจสั่น หัวใจลมเหลว เปนตน

 2. การควบคุมการเตนของหัวใจ (Rate Control) ยาทีใ่ช ไดแก beta blockers, calcium channel blockers, digoxin, 

amiodarone บางกรณีอาจตองใชยารวมกันหลายชนิด เปาหมายของการควบคุมการเตนของหัวใจ ไดแก 1) การเตนของ

หัวใจขณะพักไมเกิน 80 ครั้งตอนาที 2) การเตนของหัวใจตลอด 24 ชั่วโมงเฉลี่ยแลวไมเกิน 100 ครั้งตอนาที และคามาก

ที่สุดไมเกิน 110% ของ age-predicted maximum heart rate 3) หัวใจเตนไมเกิน 110 ครั้งตอนาทีระหวางการเดินติดตอ

กันนาน 6 นาที (6 minutes walk test)
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 3. การควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ (Rhythm Control) ควรพิจารณาในผูปวยที่มีอายุนอย ผูปวยที่มีอาการ

จาก AF เชน เหนื่อยงายหรือใจสั่น หรือในผูปวยที่มีหัวใจหองลางบีบตัวไมดี เนื่องจากหัวใจเตนเร็วมานาน (tachycardia 

induced cardiomyopathy) ดังนี้ 

  3.1  การทําใหหัวใจกลับมาเตนในจังหวะปกติ (Reversion to Sinus Rhythm) สามารถทําได 2 วิธี คือ 

ช็อคไฟฟา หรือใชยา ถาผูปวยเปน AF มามากกวา 48 ชั่วโมง หรือไมทราบเวลาที่เริ่มเปนหรืออาจเปนนอยกวา 48 ชั่วโมง 

แตมโีรคลิน้หวัใจรวมดวย ผูปวยควรไดรบัยาปองกนัการแขง็ตวัของเลอืด และมรีะดับ INR 2-3 ตดิตอกันเปนเวลาอยางนอย 

3 สัปดาห โดย a) การช็อคไฟฟาควรจะช็อคใหตรงกับ QRS Complex (Synchronized Cardioversion) พลังงานท่ีใชควร

เริ่มท่ีไมนอยกวา 200 J สําหรับเคร่ือง monophasic และ 100 J สําหรับ Biphasic และควรเวนระยะหางอยางนอย 1 นาที 

ถาตองช็อคซํ้า b) ยาท่ีใชไดแก Flecainide, Propafenone, Amiodarone

  3.2 การควบคมุใหหวัใจเตนในจงัหวะปกตใินระยะยาว (Maintain sinus rhythm) โดยการใชยา ไดแก Flecainide, 

Propafenone, Amiodarone ยาเหลานี้มีขอหามในการใชและมีผลขางเคียงทั้งตอระบบหัวใจและระบบอื่น ๆ ผูปวยจึงควร

ไดรับการปรึกษาและดูแลหลังการใหยาจากแพทยผูเชี่ยวชาญ

  3.3 การจี้ดวยคลื่นไฟฟาความถี่สูง (Radiofrequency Ablation) ควรพิจารณาในผูปวยที่มีอาการ จาก AF 

ที่ไมสามารถควบคุมดวยยาไดหรือผูปวยท่ีเปน AF และมีภาวะหัวใจหองลางบีบตัวไมดี

 4. การปองกนัการเกดิอมัพาตจาก AF (Prevent of thromboembolic events) การปองกันอาจมุงหวงัทีก่ารปองกนั

การเกิดใหม (การปองกันปฐมภูมิ) หรือการปองกันการเกิดซํ้า (การปองกันทุติยภูมิ) ยาท่ีมีการศึกษามากและนาจะมี

บทบาท ไดแก ยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งตอ RAS (Renin-aldosterone system) ยากลุม Statins ยาที่ออกฤทธ์ิยับยั้งตอ RAS เชน 

ยากลุม ACEIs และ ARBs พบวา นาจะลดอุบัติการณเกิด AF เมื่อใชในภาวะหัวใจลมเหลวโรคความดันโลหิตสูงที่มีกลาม

เนื้อหัวใจหองลางซายหนาตัวและภาวะท่ีเคยมีกลามเนื้อหัวใจตาย กรณีอื่น ๆ เชนโรคความดันโลหิตสูงทั่วไป หรือในผูที่

มีปจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ทางโรคหัวใจ (multiple cardiovascular risk actors) รวมถึงการใชเพ่ือลดการเปนซํ้าของ AF หลังจาก

การทํา Electrical Cardioversion ผลประโยชนที่ไดยังไมชัดเจน ยาอื่น ๆ ที่อาจมีประโยชน ไดแก ยากลุม Beta Blocker ใน

ผูปวยที่มี LV Systolic Dysfunction พบวา ลดการเกิด AF ไดประมาณ รอยละ 27 และยากลุม Statins ซึ่งมีผลการศึกษา

วาอาจชวยในการปองกนัปฐมภูม ิลดการเกิด AF ภายหลังผาตัดทาํทางเบ่ียงหลอดเลือดแตสาํหรบัการปองกันทตุยิภมูขิอง 

Statins ขอมูลมีทั้งที่ไดผล และไมไดผล 

 แนวทางการรักษา AF ในกลุมประชากรเฉพาะโรค

 1. ผูปวยโรคหวัใจลมเหลว ภาวะหวัใจลมเหลวทาํใหเกดิ AF ไดบอย เนือ่งจากทาํใหภาวะหวัใจลมเหลว กาํเรบิเพิม่

ขึ้น มีโอกาสเปนอัมพฤกษอัมพาตสูงข้ึน และเพ่ิมอัตราปวย นอกเหนือจากการรักษาปจจัยที่กระตุนใหหัวใจลมเหลวและ

ม ีAF เชน การขาดออกซเิจนและภาวะผดิปกตทิางระดับเกลอืแร ผูปวยเหลานีค้วรไดรบัการรกัษา ภาวะหวัใจลมเหลวทีด่ทีีส่ดุ

 2. ผูปวยโรคลิ้นหัวใจ ผูปวยโรคล้ินหัวใจ mitral ตีบหรือรั่วมักพบ AF ไดบอย เน่ืองจากหองหัวใจ left atrium 

โต สวนโรคของลิ้นหัวใจ Aortic มักเกิด AF ในระยะทายของโรค การทํางานของหัวใจลดลง เนื่องจากผูปวยเหลานี้มักเปน 

AF มานาน จึงมักใหการรักษาแบบควบคุมอัตราชีพจรรวมกับการใหยาปองกันเลือดแข็ง ระดับ INR สูง 2-3 ของคาปกติ

 3. ภาวะหลอดเลือดแดงหัวใจอุดตันแบบเฉียบพลัน (Acute Coronary Syndrome) การเตนหัวใจผิดจังหวะ

แบบAF เกดิข้ึนได 2-21% การเกิด AF ลดลง ตามการวิวฒันาการทางการแพทย ไดแก การทํา PCI การใชยา ACEI, ARB, 

Beta-Blocker ในระยะแรกของโรค ตรงขามกับปจจัยที่ทําใหมีการเกิด AF สูงขึ้น ไดแก อายุของผูปวย ชีพจรที่สูงขึ้นใน

ระยะแรกของการมีหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ภาวะหัวใจลมเหลว และการตรวจพบการทํางานของหัวใจลดลง และไมขึ้นกับ

 ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ Ê¤Ã. 9 »‚ 2564: 27(1) DPC 9 J 2021 81

สิ่งที่ควรรูเรื่องภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะชนิด Atrial fibrillation (AF) หัวใจเตนพลิ้วคืออะไร The Knowledge about Heart Arrhythmia Type Atrial Fibrillation 



วธิกีารรกัษา การรกัษาการเตนหวัใจผดิจงัหวะชนดิน้ีใหพจิารณาการทาํ DCC ในกรณมีกีารเปลีย่นแปลงทาง Hemodynamic, 

Ongoing Ischemia กรณทีีต่องการใหอตัราการเตนของชพีจร ชาลงใหพจิารณาให Amiodarone, Beta-Blocker เขาทางหลอด

เลือดดํา ไมควรให Digoxin, Non Dihydropyridine Calcium Blocker ทําใหเกิดผลเสีย โดยเพ่ิมความตองการออกซิเจน

ของกลามเนื้อหัวใจหรือทําใหการทํางานของหัวใจลดลง

 4. ผูปวยโรคเบาหวาน ภาวะเบาหวานรวมกบัการเตนหวัใจผดิจงัหวะชนดิ AF และรวมกบัโรคหรอืภาวะอืน่ ๆ  

ที่มีผลตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เชน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบความดันโลหิตสูง และการทํางานของหัวใจลดลง การ

พบ AF เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดอัมพฤกษในผูปวยโรคเบาหวาน ดังนั้น ควรใหการรักษาความดันโลหิตสูง ไขมันใน

เลือดสูง พรอมท้ังการติดตามผลการรักษาอยางสมํ่าเสมอ

 5. ผูปวยสูงอายุ (Elderly) AF เปนโรคที่พบมากขึ้นตามอายุที่เพ่ิมขึ้น เชน 10% ในอายุ 80 ป และพบไดสูง

ถึง 18% เมื่ออายุ 85 ปหรือมากกวา การรักษาตองประเมินโรครวม สถานะทางสังคม กําลังในการทํางาน หลักการ

ปองกัน Thromboembolic ผูปวยที่มีCHADS2 ≥ 2 ควรไดรับ Anticoagulant ผูปวยที่มีscore 1 ไดรับAnticoagulant หรือ 

Aspirin หากใชเกณฑใหม CHA2DS2-VASc score ผูปวยที่อายุมากกวา 75 ป ควรไดรับAnticoagulant โดยใช Vitamin 

K antagonists ใช warfarin รักษาระดับ INR อยูระหวาง 2-3 ใน JCS (Japanese Circulation Society) ใชระดับ INR อยู

ระหวาง 1.6-2.6 และอายุ ≥ 70 ป ควรติดตาม INR อยางสมํ่าเสมอ ผูปวยสูงอายุเสี่ยงตอการหกลมและการมีเลือดออก 

Vitamin K antagonists สมัพนัธกบั Serum Albumin ซึง่ปริมาณจะลดลง เนือ่งจากมีการอักเสบหรือขาดสารอาหารและขาด

โปรตีนในอาหาร INR ควรตรวจใกลชิดทุก 15-21 วัน Dabigatran ควรใชขนาด 110 mg 

 6. ภาวะต้ังครรภ ยาบางชนิดท่ีใชในการควบคุมอัตราการเตนหรือควบคุมจังหวะหัวใจอาจมีผลตอเด็ก 

รวมทั้งยาปองกันเลือดแข็งตัวดวยยาบางตัวสามารถผานรกไปยังเด็กได จึงตองมีความระมัดระวังเพ่ิมขึ้น ยาชนิดใหมอาจ

จะมขีอมูลไมเพยีงพอท่ีจะบอกวาไมมอีนัตรายตอเดก็ จงึควรใชเฉพาะกรณทีีจ่าํเปน ยาปองกนัเลอืดแขง็ตวัชนดิรบัประทาน 

คือ warfarin อาจทําใหเด็กเกิดความพิการ ถาใหในชวงไตรมาสแรกไดสูงถึง 6.4% จึงไมควรใหยาตัวนี้ในไตรมาสแรก

ของการตั้งครรภและหนึ่งเดือนกอนคลอด เนื่องจากตองการหลีกเลี่ยงขอแทรกซอนจากการมีเลือดออกขณะคลอด รายที่

จําเปนตองใหยาปองกันเลือดแข็งตัว เชน มีความผิดปกติของลิ้นหัวใจหรือหัวใจพิการแตกําเนิดควรไดรับการรักษาดวย 

Low Molecular Weight Heparin หรือ UFH ในไตรมาสแรกของการตั้งครรภและ 1 เดือนกอนคลอด กรณีที่เกิด AF ที่มี 

Hemodynamic Compromise การทํา DCC อยางถูกวิธีสามารถทําใหการเตนของหัวใจกลับเปนปกติโดยไมมีอันตรายทั้ง

ตอมารดาและทารก และใชกระแสไฟฟาไมแตกตางกันจากผูปวย แตกรณีที่ไมตองการทํา DCC อาจให Amiodarone เขา

ทางหลอดเลือดในระยะสั้น ยาทุกชนิดถาไมจําเปนไมควรใช โดยเฉพาะในไตรมาสแรกของการต้ังครรภ เชน ยา Atenolol 

ก็ไมควรใหในไตรมาสแรก เพราะพบวาทําใหเกิดการเจริญเติบโตของทารกในครรภตํ่ากวาปกติ นอกจากนั้นยา digoxin 

สามารถผานทางรกไดดีมากและเคยมีรายงานการเกิด Overdose ในแมจนทําใหลูกเสียชีวิต

 8. ภาวะ Atrial fibrillation เกิดหลังผาตัด AF พบไดบอยทั้งในการผาตัดหัวใจและในการผาตัดชนิดอื่น ๆ 

พบสูง 30% หลังผาตัดหลอดเลือดหัวใจ 40% หลังการผาตัดลิ้นหัวใจและสูงถึง 50% หลังการผาตัดหลอดเลือดหัวใจ

รวมกับลิ้นหัวใจ สวนใหญจะเกิดขึ้นหลังผาตัดวันที่สองถึงวันท่ีสี่ มีผลศึกษาหลายเร่ืองแสดงถึงประสิทธิภาพของกลุม 

Beta-Blocker, Amiodarone, Sotalol กอนและหลังการผาตัดในการปองกัน การเกิด AF และมีการใช Atrial Pacing 

ซึ่งผลยังไมชัดเจนโดยเฉล่ียการใชยาสามารถลดการเกิด AF หรือ Stroke หรือระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลได 57% AF 

ที่เกิดข้ึนมักจะกลับเปนปกติไดเองภายหลังการแกไขเร่ืองความผิดปกติของเกลือแร การใหออกซิเจนและการปรับภาวะ

สมดุลของนํ้าภายในรางกาย อยางไรก็ตามถา AF ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง Hemodynamic ควรใหการรักษาดวยการ

ทาํ DCC กรณทีีไ่มเหมาะกับการทํา DCC หรอืยงัไมมกีารเปล่ียนแปลงทาง Hemodynamic อาจพิจารณาใหยา Amiodarone 
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ทางหลอดเลือดดํา หรือใชยา Ibutilide

 Guideline AF ใชในผูปวย Nonvalvular Atrial Fibrillation กลุมเปาหมาย คือ คนที่มีคลื่นไฟฟาหัวใจที่พบ Atrial 

Fibrillation ทั้งคนที่มีอาการและไมมีอาการ ไมใชในผูปวย Post-Operative, Post-Myocardial Infarction, or Due to 

Hyperthyroidism หรือ ผูปวยท่ีมี Atrial Fibrillation เนื่องจากเปนโรคล้ินหัวใจ คําแนะนําในการใชยาควบคุมอัตราการ

เตนหัวใจควรใช Non-Dihydropyridine Calcium Channel Blockers (e.g., diltiazem, verapamil) และ Beta Blockers 

(e.g., metoprolol, carvedilol) และ Digoxinไมแนะนําเปน First-line management การควบคุมจังหวะและอัตราการเตน

หัวใจสามารถทําใหอาการโรคหัวใจเตนพลิ้วดีขึ้น เปนวิธีลดอัตราการตายของโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง

และสาเหตุการตายทั้งหมด การลดอัตราการเตนหัวใจลดจํานวนการนอนโรงพยาบาลมากกวาการลดจังหวะการเตนหัวใจ 

(OR = 0.25, 95% CI = 0.14-0.43) การใหยาลด หัวใจเตนผิดจังหวะสัมพันธกับความเสี่ยงและอาการขางเคียงของยา 

รวมท้ังสามารถกระตุนใหเกิดหัวใจเตนผิดจังหวะชนิดใหมขึ้นได การลดจํานวนวันนอนโรงพยาบาลดวยการลดอัตราการ

เตนหัวใจเปนวิธีเริ่มแรกที่ใชมากที่สุด การศึกษานี้จํากัดในกลุมเล็ก (n = 60) และระยะสั้น 3 สัปดาห 

 AAFP แนะนาํแพทยพจิารณาความเส่ียงของโรคหลอดเลือดสมองและภาวะเลือดออกกับผูปวยทกุคนเพือ่พจิารณา

ยาตานการแข็งตัวของเลือด (good practice point) โดยใชวิธีการประเมิน ดังนี้

 CHADS2; C = Congestive heart failure, H = Hypertension, A =Age 75+, D = Diabetes mellitus, S = Stroke, 

transient ischemic attack or thromboembolic event or have specific contraindications (strong recommendation, 

high-quality evidence) การเลือกใชยาตานการแข็งตัวของเลือดข้ึนอยูกับผูปวยและประวัติผูปวย ยาตานการแข็งตัวของ

เลือด เชน warfarin, apixaban, dabigatran, edoxaban, or rivaroxaban การใชยา 2 ตัว คือ anticoagulant และ antiplatelet 

แนะนําใหใชเพราะมีประโยชน

 HAS-BLED; H = Hypertension, A = Abnormal renal/liver function, S = Stroke, Bleeding history or 

predisposition, Labile international normalized ratio, E = Elderly (> 65 years), D = Drugs/alcohol concomitantly 

ใชมากท่ีสุดโดยใชคะแนน 0-9 หากคะแนนมากกวาหรือเทากับ 3 อาจทําใหเพ่ิมความเสี่ยงในการมีเลือดออก ปจจัยเสี่ยง 

เรื่อง เลือดออกคลายในโรคหลอดเลือดสมองตีบ โดยพิจารณาระหวางความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบกับ

ภาวะเลือดออก VKAs (vitamin K antagonist) สามารถลดความเส่ียงของโรคหลอดเลือดสมองตีบ (RR = 0.36, 95% CI 

= 0.26-0.51) และสาเหตุการตาย (RR = 0.74, 95% CI = 0.57-0.97) ประสิทธิภาพคอนขางดี แมวาจะใชยาตานการ

แข็งตัวของเลือดเปนตัวแรก แตก็มีขอหามหลายอยาง อาจทําใหมีเลือดออกปริมาณมาก เนื่องจากมี narrow therapeutic 

window ถาระดับยานอยเกินไปอาจเพ่ิมความเส่ียงเปนโรคหลอดเลือดสมองตีบ ถาขนาดยามากเกินไปอาจเพ่ิมความเส่ียง

ภาวะเลือดออก ผูปวยจึงตองมกีารติดตามผลเลือด และควบคุมอาหาร ผูปวยอาจรูสกึเปนภาระหรือไดรบัผลจากการขาดยา

ขอหามสําหรับการใชยา warfarin ไดแก หญิงตั้งครรภ ยกเวน ผูหญิงที่ใสลิ้นหัวใจเทียม ผูปวยที่มีความผิดปกติของการ

แขง็ตวัของเลอืด ผูทีไ่ดรบัการผาตดัทางระบบปราสาทหรอืตา หรอืผาตดัจากการไดรบัการกระทบกระเทอืนขนาดใหญ และ

ผูปวยไมสามารถใหความรวมมือได แพยา warfarin และ Malignant hypertension
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 ตารางที่ 1 แสดงการรักษา AF โดยใช CHADS2 Score

CHADS2 Score Recommended Treatment Statement for Shared Decision Making 

0 Do not anticoagulate Benefit < Harm 

  Patients without additional risk factors for stroke most 

  likely will benefit less from treatment with a similar risk 

  for bleeding 

   

1 

Options include aspirin or 

anticoagulation Benefit > Harm 

  Patients with an additional risk factor for stroke will 

  benefit from treatment. Aspirin can be considered for 

  patients at an increased risk of bleeding. Choice of 

  therapy should be based on patient preferences and 

  bleed risk. 

   

2-6 Recommend anticoagulation Benefit > Harm 

  Patients with additional risk factors for stroke will benefit 

  from treatment. The evidence is currently insufficient to 

  preferentially recommend one anticoagulant over others. 

  Choice of anticoagulant should be based on patient 

  preferences. Dual antiplatelet and anticoagulant therapy 

  should not be used. 
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 ตารางท่ี 2 แสดงการใชยาตานการแข็งตัวของเลือดแบบรับประทานเพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมองตีบใน

ผูปวยที่มี AF

Medication Dose* Cost** Benefits*** Risks*** 

(30-day supply)     

Warfarin Varies $10 (5 mg, #30) • Inexpensive • Bleeding 

 (Titrated to INR)  • Reversal agent available • Contraindicated in 

   • Can use in end-stage renal pregnancy 

   disease (CrCl < 15) • Many potential food and 

   • Well studied drug interactions 

Apixaban 5 mg twice daily $375 • Stroke • No reversal agent 

   • Major bleeding • Caution with use in end- 

   • Intracranial hemorrhage stage renal disease 

   • All-cause mortality  

Dabigatran 150 mg twice daily $365 • Stroke • MI 

   • Intracranial hemorrhage • GI bleeding 

   • Reversal agent available • Not approved for use in 

    

end-stage renal disease 

 

Medication Dose* Cost** Benefits*** Risks*** 

(30-day supply)     

   • Cardiovascular mortality • Not approved for use in 

    end-stage renal disease 

Rivaroxaban 20 mg daily $375 • Intracranial hemorrhage • Bleeding (similar to 

    warfarin) 

    • No reversal agent 

    • Caution with use in 

    end-stage renal disease 
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 ยาที่แนะนําใหใช aspirin หรือ clopidogrel กับ warfarin มีความเสี่ยงการเลือดออกปริมาณมากเพ่ิมกวาใช warfarin 

ตัวเดียวอยางมีนัยสําคัญ (warfarin plus ASA NNH 34, 95% CI = 30-39; warfarin plus clopidogrel NNH 10, 95% CI 

= 8-14) การอุบัติการณเพิ่มความเส่ียงเปนโรคหลอดเลือดสมองตีบดวย warfarin กับ aspirin และไมมีความแตกตางใน

ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองตีบดวย warfarin กับ clopidogrel เมื่อเทียบกับการใช warfarin ตัวเดียว (HR= 1.27, 

95% CI = 1.14-1.40) acute myocardial infarction, ischemic heart disease และ ischemic stroke รักษาดวย antiplatelet 

เปนขอบงชีท้ีเ่ปนโรครวมทีพ่บบอย คอื atrial fibrillation อาจตองคาํนงึถงึประโยชนและโทษใหสมดุล ขึน้อยูกบัสถานการณ 

เชน ทันทีหลังใส stent การใชยา 2 ตัว นาจะเหมาะสม

 ตารางที่ 3 แสดงความเส่ียงการมีเลือดออกที่รักษาดวย Dual therapy

 วิจารณ แนวทางรักษาถูกปรับปรุง ป พ.ศ. 2546 ของ AAFP ปรับปรุงอีกครั้ง ป พ.ศ. 2551 และ 2554 มีการ

เปลี่ยนแปลงแนวทางการรักษา เชน การรับประทานยาตานการแข็งตัวของเลือด การปรบัปรุงแนวทางการใหยาใหแคบลง 

เพ่ิมขอแนะนาํในการประเมนิความเสีย่งของโรคหลอดเลอืดสมองตีบ มกีารอภิปรายเปรยีบเทียบ การรกัษาดวยการควบคุม

อัตราการเตนของหัวใจและการรับประทานยาตานการแข็งตัวของเลือด 

 สรุป แนวทางรักษา AF สวนใหญใชการควบคุมอัตราการเตนของหัวใจ ใชยากลุม non-dihydropyridine calcium 

channel blockers และ beta blockers ผูปวย AF และมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองตีบ กอนเริ่มการรักษาควรประเมิน

ผลดีผลเสียของการไดรับยาตานการแข็งตัวของเลือด คาใชจายและวถิีชีวิต รวมทั้งความเสี่ยงการมีเลือดออก การประเมิน

ความเสี่ยงมีความจําเปน คนที่มีความเส่ียงนอยอาจไมเหมาะในการรับประทานยาตานการแข็งตัวของเลือด ควรหลีกเลี่ยง

การใหยา 2 ชนิดพรอมกัน คือ aspirin และยาตานการแข็งตัวของเลือด

 

Treatment Increased Risk (95% CI) Number Needed to Harm 

   

Warfarin + antiplatelet therapy HR = 1.5 (1.22-1.86) 55 

   

Dabigatran 150 mg + antiplatelet therapy HR = 1.81 (1.46-2.24) 58 

   

Dabigatran 110 mg + antiplatelet therapy HR = 1.53 (1.21-1.92) 62 
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ท้ายเล่ม 

 คาํแนะนําสําหรับผู้เขยีน
 วารสารวชิาการสาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 จงัหวดันครราชสีมา ยนิดีรับบทความวชิาการ
หรือรายงานผลวจิยัเก่ียวกบัโรคติดต่อ โรคติดเช้ือ หรือโรคไม่ติดต่อ ตลอดจนผลงานควบคุมโรคต่าง ๆ  
โดยเนน้เร่ืองท่ีส่งมาจะตอ้งไม่เคยตีพิมพ ์หรือกาํลงัตีพิมพใ์นวารสารฉบบัอ่ืนมาก่อน ทุกผลงาน
วชิาการท่ีลงตีพิมพเ์ผยแพร่จะตอ้งผา่นการพิจารณากลัน่กรองจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเน้ือหาและรูปแบบ
การวจิยั จาํนวน 2 ท่าน ท่ีจะช่วยพฒันาตน้ฉบบัใหมี้คุณภาพมากข้ึน ทั้งน้ี กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิ
ในการตรวจทานแกไ้ขเร่ืองตน้ฉบบัและพิจารณาตีพิมพต์ามลาํดบัก่อนหลงั

หลกัเกณฑ์และคาํแนะนําสําหรับส่งเร่ืองเพ่ือลงตพีมิพ์
 1. บทความทีส่่งลงพมิพ์
  นิพนธ์ต้นฉบับ ควรเขียนเป็นบทหรือตอนตามลาํดบั ดงัน้ี บทคดัยอ่ บทนาํ วสัดุ และวิธีการ 
ผลวจิารณ์ ผลสรุป กิตติกรรมประกาศ เอกสารอา้งอิง ความยาวของเร่ืองไม่เกิน 12 หนา้พิมพ์
 รายงานผลการปฏบัิติงาน ประกอบดว้ย บทคดัยอ่ บทนาํ วธีิการดาํเนิน ผลการดาํเนินงาน วจิารณ์ 
ผลสรุป กิตติกรรมประกาศ เอกสารอา้งอิง
  บทความฟ้ืนวชิา ควรเป็นบทความท่ีใหค้วามรู้ใหม่ รวบรวมส่ิงตรวจพบใหม่ หรือเร่ืองท่ีน่าสนใจ 
ท่ีผูอ่้านนาํไปประยกุตไ์ด ้หรือเป็นบทความวเิคราะห์สถานการณ์โรคต่าง ๆ ประกอบดว้ย บทความยอ่ 
บทนาํ ความรู้ หรือขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีนาํมาเขียน วจิารณ์ หรือวเิคราะห์ ความรู้หรือขอ้มูลท่ีนาํมาเขียน 
สรุป เอกสารอา้งอิงท่ีค่อนขา้งทนัสมยั
 ย่อเอกสาร อาจยอ่จากบทความภาษาต่างประเทศหรือภาษาไทยท่ีตีพิมพไ์ม่เกิน 2 ปี
 2. การเตรียมบทความเพ่ือลงตพีมิพ์
 ช่ือเร่ือง ควรสั้นกะทดัรัด ใหไ้ดใ้จความท่ีครอบคลุมและตรงกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือเร่ือง โดยมี 
ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ
 ช่ือผู้เขยีน ใหมี้ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ (ไม่ใชค้าํยอ่) ระบุสถานท่ีทาํงานใหช้ดัเจน
 บทคดัย่อ คือ การยอ่เน้ือหาสาํคญั ไม่อธิบายยาว ไม่วจิารณ์ละเอียด เขียนเฉพาะเน้ือหาท่ีจาํเป็น
ระบบตวัเลขทางสถิติท่ีสาํคญั ใชภ้าษารัดกมุเป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ และเป็นร้อยแกว้ไม่แบ่งเป็นขอ้ ๆ 
การเขียนบทคดัยอ่ควรมีส่วนประกอบ ดงัน้ี วตัถุประสงค ์ขอบเขตการวิจยั วิธีรวบรวมและวิเคราะห์
ขอ้มูลและวจิารณ์ผลหรือขอ้เสนอแนะ (อยา่งยอ่) ไม่ตอ้งมีเชิงอรรถอา้งอิงเอกสารอยูใ่นบทคดัยอ่ เน้ือหา 
ในบทคดัยอ่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษตอ้งสอดคลอ้งกนั ความยาวไม่เกิน 250 คาํ ระบุคาํสาํคญั 3-5 
คาํ
 บทนํา อธิบายความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาท่ีทาํการศึกษาคน้ควา้ กรณีเป็นการวิจยั
ต่อยอดจากผลการวิจยัก่อนหนา้ ควรระบุช่องว่างความรู้ท่ีผูว้ิจยัสนใจศึกษา เพ่ือคน้หาคาํตอบ และ
แนวทางแกไ้ข ระบุวตัถุประสงคก์ารวจิยั สมมุติฐาน ขอบเขตการวจิยั
 ระเบยีบวธีิวจิยั อธิบายวธีิการดาํเนินการวจิยั โดยกล่าวถึงแหล่งท่ีมาของขอ้มูล การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
การสุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใช ้การวเิคราะห์ขอ้มูลหรือการใชส้ถิติท่ีนาํมาประยกุต์
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 ผลการดาํเนินงาน อธิบายขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยเสนอหลกัฐานและขอ้มูลอยา่ง
เป็นระบบ พร้อมทั้งแปลความหมายของขอ้คน้พบต่าง ๆ
 วจิารณ์ผล ควรเขียนอภิปรายผลการวจิยั โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีประกอบการอธิบาย วเิคราะห์ผล
การวิจยัวา่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไวห้รือไม่เพียงใด ความสอดคลอ้งหรือความแตกต่างจากขอ้คน้
พบของงานวจิยัก่อนหนา้น้ี โดยระบุแหล่งอา้งอิงท่ีสามารถสืบคน้เพ่ิมเติมได ้
 บทสรุป (ถา้มี) ควรเขียนเก่ียวกบัความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา วตัถุประสงค ์ขอบเขต 
การวจิยั วธีิการวจิยัสั้น ๆ  รวมทั้งผลการวจิยั (สรุปใหต้รงประเดน็) และขอ้เสนอแนะท่ีอาจนาํผลงานการ
วจิยัไปใชใ้หเ้ป็นประโยชนห์รือใหข้อ้เสนอแนะ ประเดน็ปัญหาท่ีสามารถปฏิบติัไดส้าํหรับการวจิยัต่อไป
 เอกสารอ้างอิง ใชรู้ปแบบแวนคูเวอร์ โดยใส่ตวัเลขในวงเลบ็ยกไวห้ลงัขอ้ความ หรือหลงัช่ือบุคคล
เจา้ของขอ้ความท่ีอา้งถึง โดยใชห้มายเลข 1 สาํหรับเอกสารอา้งอิงลาํดบัแรก และเรียงต่อไปตามลาํดบั 
ถา้ตอ้งการอา้งอิงซํ้ าใหใ้ชห้มายเลขเดิม
 3. รูปแบบการเขยีนเอกสารอ้างองิ
  3.1 การอา้งอิงวารสาร 
   ก. ภาษาองักฤษ ประกอบดว้ย
ช่ือผูแ้ต่ง (สกลุ อกัษรยอ่ของช่ือ). ช่ือเร่ือง, ช่ือยอ่วารสาร ปี ค.ศ.; ปีท่ีพิมพ ์(Volume): หนา้.
กรณีผูแ้ต่งไม่เกิน 6 คน ใหใ้ส่ช่ือผูแ้ต่งทุกคน คัน่ดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาพ (,) แต่ถา้เกินให้
ใส่ช่ือสามคนแรก แลว้เติม et al.

ตวัอย่างการอ้างองิบทความจากวารสาร (Articles in Journals)
Fisschl MA, Dickinson GM, Scott GB. Evaluation of heterosexual partners in children household contacts
of adult with ALDS, JAMA 1987; 25: 640-644.
   ข. ภาษาไทย ใชเ้ช่นเดียวกบัภาษาองักฤษ แต่ช่ือผูแ้ต่งใหเ้ขียนช่ือเตม็ ตามดว้ยนามสกลุ
และใชช่ื้อวารสารเป็นตวัเตม็

ตวัอย่าง
ธีระ รามสูต, นิวตั มนตรีสุวตั, สุรศกัด์ิ สมัปัตตะวนิช และคณะ. อุบติัการณ์โรคเร้ือนระยะแรก 
โดยการศึกษาจุลพยาธิวทิยาคลินิก จากวงด่างของผวิหนงัผูป่้วยโรคเร้ือนท่ีสงสยัเป็นโรคเร้ือน 589 ราย.
วารสารโรคติดต่อ 2527; 10: 101-102.
  3.2 การอา้งอิงหนงัสือหรือตาํรา
   ก. การอา้งอิงหนงัสือหรือตาํรา
ช่ือผูแ้ต่ง (สกลุ อกัษรของช่ือยอ่). ช่ือหนงัสือ, คร้ังท่ีพิมพ.์ เมืองท่ีพิมพ:์ สาํนกัพิมพ;์ ปีท่ีพิมพ.์

ตวัอย่าง
Joman K. Tuberculosis case-finding and chemotherapy, Geneva: World Health Organization; 1979.
   ข. การอา้งบทหน่ึงในหนงัสือตาํรา 
ช่ือผูเ้ขียน. ช่ือเร่ือง. ใน: ช่ือบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ช่ือหนงัสือ. คร้ังท่ีพิมพ.์ เมืองท่ีพิมพ:์ สาํนกั
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พิมพ;์ ปีท่ีพิมพ:์ หนา้.

ตวัอย่าง
ศรีชยั หลูอารียสุ์วรรณ. การด้ือยาของเช้ือมาลาเรีย. ใน: ศรีชยั หลูอารียสุ์วรรณ, ดนยั บุนนาค, คุณหญิง
ตระหนกัจิต หิริณสุต, บรรณาธิการ. ตาํราอายรุศาสตร์เขตร้อน. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: รวมทรรศน;์ 
2553: 115-120.
  3.3 การอา้งอิงวทิยานิพนธ์ 
ช่ือผูนิ้พนธ์. ช่ือเร่ือง [ประเภท/ระดบัปริญญา]. เม่ืองท่ีพิมพ:์ มหาวทิยาลยั; ปีท่ีไดรั้บปริญญา.

ตวัอย่าง 
องัคาร ศรีชยัรัตนกลู. การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวติของผูเ้ป็นโรคซึมเศร้าชนิดเฉียบพลนัและชนิด
เร้ือรัง [วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั; 2543.
  3.4 การอา้งอิงเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์
ช่ือผูแ้ต่ง. ช่ือบทความ [ประเภทของเร่ือง/วสัดุ]. ปีท่ีพิมพ ์[เขา้ถึงเม่ือ ปี เดือน วนัท่ี]. เขา้ถึงไดจ้าก/http://…
 4. การส่งต้นฉบับ
  4.1 พิมพดี์ดหนา้เดียวลงบนกระดาษสั้น ขนาด A4 (21*29.7 ซม.) ใช ้ Font Angsana new
ขนาดตวัอกัษร 16 จาํนวน 12 แผน่
  4.2 การตั้งค่าหนา้กระดาษ กั้นหนา้ (ซา้ย) กั้นหลงั (ขวา) บน-ล่าง 2.54 ซม. (Margins Normal) 
ระยะห่างระหวา่งบรรทดั 1 ระยะ 
  4.3 การเขียนตน้ฉบบัควรใชภ้าษาไทยใหม้ากท่ีสุด ยกเวน้ คาํภาษาไทยท่ีแปลงไม่ไดห้รือแปลง
แลว้ทาํใหใ้จความไม่ชดัเจน
  4.4 ภาพประกอบ ถา้เป็นภาพลายเสน้ตอ้งเขียนดว้ยหมึกบนกระดาษหนา้มนั ถา้เป็นภาพถ่าย 
ควรเป็นภาพสไลด ์หรืออาจใชภ้าพโปสการ์ดแทนได ้การเขียนคาํอธิบายใหเ้ขียนแยกต่างหาก อยา่เขียน 
ลงในรูป
  4.5 การส่งบทความเพ่ือตีพิมพท์างเวบ็ไซด ์ThaiJo

ขั้นตอนการส่งบทความ
 1. เขา้ไปท่ีเวบ็ไซต ์http://www.tci-thaijo.org/index.php/ODPC9/index
 2. สมคัรสมาชิก Register สร้าง Username และ Password สร้าง Profile จากนั้นเขา้สู่ระบบ 
  login และไปยงัขั้นตอนการ Submission
 3. Submission คลิก New Submission
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกทุกช่องทางเพ่ือเป็นยนืยนัวา่บทความของท่านเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีวารสารกาํหนด
ขั้นตอนท่ี 2 อพัโหลดบทความเป็นไฟล ์.doc หรือ .docx
ขั้นตอนท่ี 3 กรอกรายละเอียดขอ้มูลต่าง ๆ  สาํหรับบทความของท่าน เช่น ขอ้มูล Author, Title, Abstract, 
   Keywords, Reference
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ขั้นตอนท่ี 4  ยนืยนัการส่งบทความ
ขั้นตอนท่ี 5  เสร็จส้ินการ Submission และเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบโดยบรรณาธิการ (Editor)
 5. การรับเร่ืองต้นฉบับ
  5.1 เร่ืองท่ีรับไว ้กองบรรณาธิการจะแจง้ตอบรับใหผู้นิ้พนธ์ทราบ
  5.2 เร่ืองท่ีไม่ไดรั้บการพิจารณาลงพิมพ ์กองบรรณาธิการจะแจง้ใหท้ราบ 
  5.3 เร่ืองท่ีไดรั้บการพิจารณาลงตีพิมพ ์กองบรรณาธิการจะแจง้ใหท้ราบและทาํหนงัสือรับรอง
 การตีพิมพส่์งใหผู้นิ้พนธ์ทางไปรษณีย์

บทบาทและหน้าทีข่องผู้นิพนธ์
 1. ผูนิ้พนธ์ตอ้งรับรองวา่ผลงานท่ีส่งมานั้นเป็นผลงานใหม่และไม่เคยตีพิมพท่ี์ใดมาก่อน 
 2. ผูนิ้พนธ์ตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนจากการทาํวจิยั ไม่บิดเบือนขอ้มูล
 3. ผูนิ้พนธ์ตอ้งอา้งอิงผลงานของผูอ่ื้น หากมีการนาํผลงานเหล่านั้นมาใชอ้า้งอิงในผลงานของตน
 4. ผูนิ้พนธ์ตอ้งเขียนบทความวิจยัให้ถูกตอ้งตามรูปแบบท่ีกาํหนดไวใ้น “คาํแนะนาํสําหรับ
ผูเ้ขียน”
 5. ผูนิ้พนธ์ท่ีมีช่ือปรากฏในบทความทุกคน ตอ้งเป็นผูท่ี้มีส่วนในการดาํเนินการวจิยัจริง

บทบาทหน้าทีข่องกองบรรณาธิการ
 1. บรรณาธิการวารสารมีหนา้ท่ีพิจารณาคุณภาพของบทความ เพ่ือตีพิมพเ์ผยแพร่ในสารสาร
  ท่ีตนรับผดิชอบ
 2. บรรณาธิการตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลของผูนิ้พนธ์ และผูป้ระเมินบทความ
 3. บรรณาธิการตอ้งไม่ปฏิเสธการตีพิมพบ์ทความเพราะความสงสยัหรือไม่แน่ใจ

บทบาทและหน้าทีข่องผู้ประเมนิบทความ
 1. ผูป้ระเมินบทความตอ้งรักษาความลบัและไม่เปิดเผยขอ้มูล
 2. ผูป้ระเมินบทความควรประเมินบทความในสาขาวชิาท่ีตนมีความเช่ียวชาญ
 3. ผูป้ระเมินบทความตอ้งระบุผลงานวิจยัท่ีสาํคญัและสอดคลอ้งกบับทความท่ีกาํลงัประเมิน 
  แต่ผูนิ้พนธ์ไม่ไดอ้า้งถึง

 หมายเหตุ: วารสารมีระบบการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดยโปรแกรมอกัขรา
วสุิทธ์ิ หากตรวจพบการคดัลอกมากกวา่ร้อยละ 30 ทางวารสารจะแจง้ใหด้าํเนินการแกไ้ข หรือจะไม่รับ
พิจารณา ลงตีพิมพ์
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