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บรรณาธิการแถลง

 วารสารวิชาการสาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 จงัหวดันครราชสีมา ดาํเนินงานเขา้สู่ปีท่ี 27 ท่ียงัคงมุ่งเนน้

สร้างองคค์วามรู้ให้กบัผูอ่้านดา้นการป้องกนัควบคุมโรค โดยนาํเสนอบทความทางวิชาการหลากหลายรูปแบบทั้งวิจยั

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ รวมถึงโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม 

กองบรรณาธิการคดัสรรบทความท่ีมีคุณภาพเพื่อนาํเสนอ แก่ผูอ่้าน เพ่ือใหว้ารสารฉบบัน้ีครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบัโรค

และภยัคุกคามสุขภาพในทุกมิติ

 กองบรรณาธิการขอแสดงความขอบคุณผูอ่้านและผูนิ้พนธ์ทุกท่านท่ีใหค้วามสนใจวารสารสาํนกังานป้องกนัควบคุม

โรคท่ี 9 ทั้งในแง่ของการเลือกอ่านและส่งบทความลงตีพิมพเ์ผยแพร่ และขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีเสียสละเวลาอนั

มีค่าของท่านในการร่วมพฒันาคุณภาพวารสาร ขอ้เสนอแนะของท่านมีประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการพฒันาคุณภาพบทความ ทา้ย

น้ีขอขอบพระคุณ คณะผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน ท่ีมิไดก้ล่าวถึง ณ ท่ีน้ี คณะผูจ้ดัทาํรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติ 

อยา่งยิง่ หากเน้ือหาในบทความวชิาการฉบบัน้ีถูกนาํไปใชป้ระโยชนด์า้นการป้องกนัควบคุมโรคใหก้บัประชาชนต่อไป

                นายแพทยม์านิต คงแป้น

              บรรณาธิการ
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

Factors Influencing Preventive Behavior of Coronavirus Disease 2019 

Among Village Health Volunteers in Kong Krailat District, Sukhothai Province
จิตรา มูลทิ

Jitra Moonti
สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก

The Office of Disease Prevention and Control 2, Phitsanulok Province

Correspondence to: E-mail: whan.mn51@gmail.com

(Article submitted: February 23, 2021; final version accepted: March 19, 2021)

บทคัดยอ

 งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการปองกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 และศกึษาปจจยัทีม่อีทิธพิล

ตอพฤตกิรรมการปองกนัโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบาน อาํเภอกงไกรลาศ จงัหวดั

สุโขทัย โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.) ในพื้นที่อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จํานวน 363 คน ดําเนินการศึกษาระหวางเดือนธันวาคม 

2563 ถงึเดอืนกมุภาพนัธ 2564 เกบ็ขอมลูโดยใชแบบสอบถาม วเิคราะหขอมลูโดยใชสถติเิชงิพรรณนาและสถติเิชิงอนมุาน 

Logistic Regression Analysis นาํเสนอคาความสัมพนัธ Odds ratio (OR) คาความเช่ือมัน่รอยละ 95 (95% CI) โดยกําหนด

ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยูใน

ระดับดี คิดเปนรอยละ 60.61 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดแก ปจจัยสวน

บุคคล ประกอบดวย อายุ 41 - 60 ป (OR=2.64, 95% CI=1.19 -5.82), ระยะเวลาการเปนอสม. 1-10 ป (OR=2.15, 

95% CI=1.08-4.26) ปจจยัดานความรูการปองการตนเองระดบัปานกลาง (OR=16.60, 95% CI=1.99-58.44) ความ

รูดานการปองการตนเองระดับสูง (OR=6.91, 95% CI=1.84-56.45) ความเชื่อดานสุขภาพเก่ียวกับปจจัยการรับรูการ

ปองกันตนเองจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ไดแก การรบัรูประโยชนของการปองกนัตนเองระดับปานกลาง (OR=2.47, 

95% CI=1.28-37.96) การรับรูประโยชนของการปองกันตนเองระดับสูง (OR=52.66, 95% CI=3.28 – 93.88) 

ดังนั้น บุคลากร ทางการแพทยควรจัดอบรมสงเสริมความรูใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานโดยมุงเนนการจัด

อบรมเฉพาะกลุม โดยเฉพาะกลุมวัยผูใหญตอนตน ซึ่งเปนวัยที่คิดวาตนเองมีสุขภาพดี เพ่ือเปนการสรางความตระหนัก

ในการสงเสริมดูแลสุขภาพและปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คําสําคัญ: พฤติกรรมการปองกัน, ไวรัสโคโรนา 2019, อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

Abstract

The purpose of this study was to access behavior for protecting Coronavirus disease 2019. Moreover, the study was 

to determine factors influencing the preventive behavior of Coronavirus disease 2019 among village health volunteers 

in Kong Krailat District, Sukhothai Province. The survey research was conducted on 363 village health volunteers. 

The data were collected from December 2020 to February 2021 by using the questionnaires. Logistic regression and 

descriptive statistics were used to analyze the data. The significance with a 95% confidence interval (95% CI) of 

odd ratio (OR) was applied to determine factors associated with the behavior. The result showed that the preventive 

behavior of Coronavirus disease 2019 was at a good level about 60.61%. Factors that significantly influenced preventive 
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behavior of Coronavirus disease 2019 were 1) personality factors; age group of 41-60 years old (OR=2.64, 95% 

CI=1.19 -5.82), working period 1-10 years (OR=2.15, 95% CI=1.08-4.26), intermediate level of knowledge 

(OR=16.60, 95% CI=1.99-58.44) and high level of knowledge (OR=6.91, 95% CI=1.84-56.45) 2) Furthermore, 

health belief about factors of perception and preventive behaviors on the coronavirus disease 2019 was; intermediate 

level of benefit perception (OR=2.47, 95% CI=1.28-37.96), high level of benefit perception (OR=52.66, 95% 

CI=3.28-93.88). The study recommended that health care providers should be educated to village health volunteers 

by focusing on the training for specific groups, especially the young adults who thought they were healthy to raise 

awareness in promoting health care and protecting themselves from the coronavirus disease 2019. 

Keywords: Preventive behavior, Coronavirus disease 2019, Village Health Volunteer

บทนํา

 การแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนโรคตดิตอทางเดนิหายใจทีม่กีารแพรระบาด

ทัว่โลก รวมท้ังประเทศไทยท่ีเกดิขึน้อยางเหน็ไดชดั จากการรายงานขององคการอนามัยโลก (World Health Organization: 

WHO) อาการเบื้องตนของผูที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบวา ผูปวยจะมีอาการเหน่ือยลา มีไข คัดจมูก เจ็บคอ 

และไอ ซึ่งสามารถติดตอผานการสัมผัสละอองนํ้ามูก หรือนํ้าลายผูปวย(1) ทั้งนี้ การปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ไดโดยการลางมือดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอลบอย ๆ  การเวนระยะหางระหวางบุคคล (social distance) อยางนอย 1 เมตร 

การสวมหนากาก เพื่อปองกันการกระจายของละอองนํ้ามูกจากการไอ หรือจาม(1, 2)

 ประเทศไทยเร่ิมมีการแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในเดือนกุมภาพันธ 2563(3) เมื่อพิจารณาตามเขต

สขุภาพในประเทศไทย พบวา เขตสขุภาพท่ี 2 พบผูปวยติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ทีเ่ปนผูปวยยืนยันทัง้สิน้ จาํนวน 18 ราย 

โดยจังหวัดสุโขทัยมีจํานวน 3 ราย อยางไรก็ตามยังไมมีรายงานผูปวยที่เสียชีวิต(4) จากขอมูลดังกลาว จังหวัดสุโขทัย พื้นที่

อําเภอกงไกรลาศ เปนพื้นที่เดียวที่พบผูปวย จํานวน 3 ราย เปนผูปวยในหมูบานและตําบลเดียวกันมีความเชื่อมโยงเปน

ผูสมัผสัรวมบานและใกลชดิกนัในชวงระยะเวลาท่ีสามารถติดตอแพรกระจายเช้ือไปจากบุคคลหน่ึงไปยงับคุคลอืน่ได จงัหวดั

สุโขทัยไดมีการกําหนดเปนพื้นที่ระบาด โดยตองมีการปองกันควบคุมเปนระยะเวลา 14 วัน ตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม 2563 

ถงึวนัท่ี 1 เมษายน 2563 ตามขอมลูประกาศจงัหวดัสโุขทยั เรือ่ง มาตรการเรงดวนในการเฝาระวงั ปองกนัและควบคมุโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563(5) และประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเรงดวนในการเฝาระวัง 

ปองกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ขอที่ 1 มาตรการปองกัน

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือเขาสูหมูบาน/ชุมชน ที่ใหมีการคัดกรองผูที่มาจากพื้นที่เสี่ยง โดยอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.) กาํนนั ผูใหญบาน ขาราชการ และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่ทีอ่าศยัในหมูบาน/ชมุชน 

รวมกนัคนหาและ คดักรองวามคีนในหมูบานทีเ่ปนกลุมทีม่คีวามเสีย่งเขามาพกัอาศยัหรอืไม(6) ดงันัน้ อสม. จงัหวดัสโุขทยั 

จึงเปนกลุมที่มีความเสี่ยงตอการสัมผัสโรคกับผูปวยและมีความจําเปนที่ตองศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ของ อสม. ในการปฏิบัติตนหรือพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งปจจุบันยังคงมี

การระบาดอยางตอเน่ืองทั่วโลก

 สาํหรับแนวทางสงเสริมสุขภาพการปองกนัควบคุมโรคในประเทศไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(2) ไดนาํ

เสนอขอมูลการปองกนัตนเองจากไวรสัโคโรนา 2019 โดยการสงเสรมิใหประชาชนมพีฤตกิรรมสวนบุคคลทีด่ ีเพือ่ปองกนั

ตนเองและอีกหนึ่งมาตรการสําคัญ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติตน

เปนแบบอยางที่ดีในการปองกันควบคุมโรค โดย อสม. มีบทบาทที่สําคัญในชวงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 คือ 
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การดาํเนนิการเคาะประตูบานผูทีเ่ปนกลุมเสีย่งเพือ่สงัเกตอาการ ณ ทีพ่กัอาศยั (home quarantine) กลุมผูเดนิทางกลบัจาก

พืน้ทีร่ะบาด การสงัเกตอาการของสมาชิกในชุมชนทีต่นเองปฏิบตัหินาทีอ่ยู การคดักรองอาการเจ็บปวยเบ้ืองตนกอนแนะนาํ

สงตอใหเจาหนาที่สาธารณสุขประจําครอบครัว ใหความรูในการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตน จากบทบาทดังกลาวแสดง

ใหเหน็ไดวาการปฏิบตัตินของ อสม. มผีลตอการเขาถึงขอมลูความรูในการปฏิบตัตินของสมาชิกในชุมชน และอาจมีผลตอ

พฤติกรรมการปองกันโรคของประชาชนได(7-9) ดังนั้น อสม. จึงควรเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งพฤติกรรมที่จะศึกษาในอสม.นั้นมีหลายปจจัยที่มีอิทธิพลที่จะสงผลตอการเกิดพฤติกรรมสุขภาพ 

ตามแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ (Health Belief Model) ทีไ่ดรเิร่ิมจาก Hochbaum et al. และมกีารพัฒนาแบบแผนอยาง

ตอเนือ่ง โดยกลาวถงึพฤติกรรมของมนษุยทีต่อบสนองตอเงือ่นไขสขุภาพ และกลาวถึงปจจยัทีส่มัพันธตอการเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมทางสุขภาพ นอกจากน้ีแบบแผนความเช่ือสุขภาพใหความสําคัญตอทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม หรือ 

Social Cognitive Theory(10-12 ) จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา ขอมลูปจจยั สวนบคุคล ไดแก อาย ุเพศ ระดับการศึกษา 

ศาสนา สงผลตอการรบัรูสวนบคุคล สวนการรบัรูภยัคกุคาม การรบัรูประโยชนในการดาํเนนิการตามมาตรการปองกนั และ

การรับรูวาตนเองสามารถปฏิบัติตามมาตรการปองกันจะสงผลตอพฤติกรรมการปองกันทางสุขภาพ(12-13) ผูวิจัยจึงสนใจ

ที่จะศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน อําเภอ กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยใชโมเดลความเชื่อดานสุขภาพ ซึ่งเปนโมเดลที่เหมาะสมตอการนํามาศึกษา

คร้ังน้ี กรอบแนวคิดของงานวิจัยนี้ตัวแปรตน ไดแก ขอมูลสวนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษาประสบการณเปน อสม.) 

การไดรบัขอมลูขาวสารการปองกนัตนเองจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ความรูการปองกนัตนเองจากโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 และแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ (การรับรูโอกาสเสี่ยงของการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 การรับรู

ความรุนแรงของการติดเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 การรับรูประโยชนของการปองกันตนเองจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

การรับรูอุปสรรคในการปองกันตนเองจากเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 การรับรูความสามารถตนเองในการปองกันตนเอง

จากเชื้อโรคไวรัส โคโรนา 2019) ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน อาํเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสโุขทยั ผลทีไ่ดจะเปนขอมลูสาํหรบัพฒันาอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบานใหสามารถสรางความตระหนักในการสงเสริมดูแลสุขภาพและปองกันตนเอง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 วัตถุประสงคของการศึกษา

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

 2. เพือ่ศึกษาปจจยัทีม่อีทิธิพลตอพฤตกิรรมการปองกันโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทยั

 วิธีการศึกษา

 การวิจัยครั้งนี้ เปนรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก อาสาสมัคร

สาธารณสขุประจาํหมูบาน (อสม.) อาํเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสโุขทยั กลุมตวัอยาง คอื อาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบาน 

(อสม.) อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จํานวน 363 คน การวิเคราะหสมการถดถอย ( logistic regression analysis) 

คํานวณขนาดตัวอยาง 30 เทา ของจํานวนตัวแปรตน 11 ตัว และเพื่อปองกันการถอนตัวของกลุมตัวอยางจึงไดเพิ่มจํานวน

อีกรอยละ 10 จํานวนกลุมตัวอยางรวมท้ังสิ้น 363 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 

Random Sampling) และผานเกณฑการคัดเขาและคัดออก ดังนี้ เกณฑคัดเขา คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานที่

อาศัยอยูในพ้ืนทีอ่าํเภอกงไกรลาศ ในชวงเวลาระหวางท่ีมกีารระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มกีารรับรูสมบูรณ 
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สามารถสื่อสารเขาใจภาษาไทยได เขารวมการวิจัยโดยไดรับการบอกกลาวอยางเต็มใจ และยินดีใหความรวมมือในการ

ตอบคําถาม เกณฑการคัดออก คือ ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระหวางเดือนธันวาคม 2563 

ถึง มกราคม 2564 ไมสามารถตอบแบบสอบถามไดครบถวน ขอถอนตัวออกจากการวิจัยจากทุกสาเหตุ ยายที่อยูกระทัน

หันในระหวางการวิจัย หลังจากไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยเลขที่

โครงการ IRB 82/2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 จึงไดประสานงานกับสาธารณสุขอําเภอกงไกรลาศและโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลอําเภอกงไกรลาศ เพื่อดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย เก็บขอมูลระหวางเดือนธันวาคม 2563 ถึง

เดือนกุมภาพันธ 2564 ไดแบบสอบถามครบทั้ง 363 ชุด

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ผูวิจัยประยุกตมาจากแบบสอบถาม

ของจารุวรรณ แหลมไธสง และคณะ(15) ชญานนันท ใจดี และคณะ(16) และการศึกษาของ Elwalid F. Na sir และคณะ (17) 

นอกจากนี้ไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณเปน อสม. (ป) จํานวน 4 ขอ โดยใช

คําถามแบบเติมคําลงในชองวางระบุคําตอบที่ตองการและแบบตรวจสอบรายการ (Check list)

 สวนที่ 2 การไดรับขอมูลการปองกันตนเองจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 6 ขอ มีเกณฑการใหคะแนนเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยผูตอบแสดงความคิดเห็นได 5 ระดับ การไดรับขอมูล คือ มากที่สุด มาก 

ปานกลาง นอย นอยทีส่ดุ การแปลผลนัน้นาํคะแนนรวมมาจดัลาํดบัแบงกลุม โดยประยกุตเกณฑการประเมนิแบบองิเกณฑ

ของ Bloom แบงออกเปน 3 ระดับ คือ การไดรับขอมูลระดับตํ่า (≤ 59%) การไดรับขอมูลระดับปานกลาง (60% - 79%) 

และการไดรับขอมูลระดับสูง (≥ 80%)

 สวนที่ 3 ความรูการปองกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 15 ขอ ลักษณะคําตอบแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list) คือ ใช ไมใช ตอบถูกใหคะแนนขอละ 1 คะแนน คะแนนรวมอยูระหวาง 0-15 คะแนน เกณฑการ

ประเมินความรู แบงออกเปน 3 กลุม ทฤษฎีการเรียนรูของ Bloom คือ ความรูระดับตํ่า (≤ 59%) ความรูระดับปานกลาง 

(60%-79%) และความรูระดับสูง (≥ 80%)

 สวนที่ 4 การรับรูเกี่ยวกับการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบดวย 5 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 การรับรูความเสี่ยงของการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 4 ขอ ตอนที่ 2 การรับรูความรุนแรงของการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 3 ขอ ตอนที่ 3 การรับรูอุปสรรคในการปองกันตนเองจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 6 ขอ 

ตอนที่ 4 การรับรูประโยชนของการปองกันตนเองจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 6 ขอ ตอนที่ 5 การรับรูความสามารถ

ตนเองในการปองกันตนเองจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 4 ขอ รวม 23 ขอ ตอนที่ 1-5 มีเกณฑการใหคะแนนเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ผูตอบแสดงความคิดเห็นได 5 ระดับในการรับรู คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 

นอย นอยท่ีสุด การแปลผล นําคะแนนรวมมาจัดลําดับแบงกลุม ประยุกตเกณฑการประเมินแบบอิงเกณฑของ Bloom 

แบงออกเปน 3 ระดบั คอื การรบัรูระดบัตํา่ (≤ 59%) การรบัรูระดบัปานกลาง (60%-79%) และการรบัรูระดบัสงู (≥ 80%)

 สวนที่ 5 พฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 12 ขอ โดยมีลักษณะคําตอบ

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ผูตอบแสดงความคิดเห็นได 6 ระดับในการปฏิบัติ คือ ปฏิบัติมากที่สุด 

ปฏิบัติมาก ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัตินอย ปฏิบัตินอยที่สุด และไมปฏิบัติ ซึ่งการแปลผล นั้นนําคะแนนรวมมาจัดลําดับ

แบงกลุม ประยุกตเกณฑการประเมนิแบบองิเกณฑของ Bloom แบงออกเปน 2 ระดบั คอื พฤตกิรรมควรปรบัปรงุ (< 80%) 

และพฤติกรรมระดับดี (≥ 80%)
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  แบบสอบถามไดรบัการประเมินความตรงเชิงเน้ือหา โดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน มคีา IOC เทากับ 0.88 และมีการทดสอบ

ความเที่ยงของแบบสอบถามของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางในเขตพื้นที่

อําเภอศรีนคร จํานวน 30 คน ไดคาคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson Method) เทากับ 0.78 และคาสมัประสิทธิ์

อัลฟาครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เทากับ 0.76 

  วิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย การแจกแจงความถ่ี รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด 

คาตํา่สุด สาํหรบัสถิตเชงิอนมุานวเิคราะหความสมัพนัธครัง้ละหลายตวัแปร (Multiple analysis) ศกึษาปจจยัทีม่อีทิธพิลตอ

พฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครประจําหมูบาน อําเภอกงไกรลาศ จังหวัด

สุโขทัย โดยใชสถิติ Logistic regression analysis ดวยเทคนิค Stepwise selection นําเสนอคา Crude odds ratio (OR), 

Adjusted odds ratio (ORAdj) ชวงความเช่ือมั่น 95% CI ดวยโปรแกรม STATA Version 14

ผลการศึกษา

 กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จํานวน 

363 คน ประกอบดวย เพศหญิง รอยละ 85.40 สวนใหญอายุระหวาง 41-60 ป รอยละ 75.76 อายุเฉลี่ย 47 ป (S.D. = 

±9.03 ) อายุสงูสุด 60 ป และอายุตํ่าสุด 21 ป จํานวน 2 ใน 5 ของกลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาที่ประถมศึกษา รองลงมา 

มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 32.51 ทั้งนี้ระยะเวลาการเปนอสม. (ป) สวนใหญอยูระหวาง 1-10 ป รอยละ 44.08 ระยะ

เวลาการเปนอสม. โดยเฉล่ีย 12 ป ตํ่าสุด 1 ป สูงสุด 34 ป

 พฤตกิรรมการปองกนัตนเองจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบาน อาํเภอกงไกรลาศ 

จังหวัดสุโขทัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการปองกันตนเอง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับดี 

คิดเปนรอยละ 60.61 รองลงมา มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับควรปรับปรุง 

คิดเปนรอยละ 39.39 ดังแสดงในตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 จํานวน รอยละ พฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอพฤตกิรรมการปองกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบาน 

อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

 สาํหรบัปจจยัทีม่อีทิธพิลตอพฤตกิรรมการปองกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํ

หมูบาน อาํเภอกงไกรลาศ จงัหวัดสโุขทัย (p<0.05) ปจจยัสวนบุคคล ไดแก อายุ 41 - 60 ป (OR=2.64, 95% CI=1.19-5.82) 

ระยะเวลาการเปนอสม. 1-10 ป (OR=2.15, 95% CI=1.08-4.26) ปจจยัดานความรูการปองการตนเองระดับปานกลาง 

(OR=16.60, 95% CI=1.99-58.44) ความรูดานการปองการตนเองระดับสูง (OR=6.91, 95% CI=1.84 -56.45) 

ความเชือ่ดานสขุภาพเกีย่วกบัปจจยัการรบัรูการปองกนัตนเอง จากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ไดแก การรบัรูประโยชน

ของการปองกันตนเองระดับปานกลาง (OR=2.47, 95% CI=1.28-37.96) การรับรูประโยชนของการปองกันตนเองระดับ

สูง (OR=52.66, 95% CI=3.28-93.88) ดังแสดงในตารางท่ี 2

พฤติกรรมการปองกันตนเอง จํานวน รอยละ

ระดับดี (48-60 คะแนน) 220 60.61

ระดับควรปรับปรุง (0-47 คะแนน) 143 39.39
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 ตารางท่ี 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

อภิปรายผล

 พฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครประจําหมูบาน อําเภอกงไกรลาศ 

จังหวัดสุโขทัย 

 พฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครประจําหมูบาน อําเภอกงไกรลาศ 

จังหวัดสุโขทัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการปองกันตนเอง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับดี 

คิดเปนรอยละ 60.61 เนื่องมาจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีบทบาทสําคัญในการปองกันโรคติดตอในระบบ

ทางเดนิหายใจ กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพไดมกีารกาํหนดแนวทางสาํหรบั อสม. ในการรวมปฏบิตัหินาทีใ่นชวงสถานการณ

โควิด-19(8) จึงสงผลใหอสม. สวนใหญมีพฤติกรรมการปองกันตนเองที่ดี สําหรับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรค

ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานปฏิบัติมากที่สุด เรื่อง “ทานจะสวมใสหนากากผา หรือ

ขอ้คาํถาม พฤติกรรมการการป้องกนัโรค
ติดเชือไวรัสโคโรนา  

จาํนวน (ร้อยละ) 

Crude OR 
(95% CI) 

OR adj (95% CI) p-value 

ระดบั 
ควรปรับปรุง ระดบัดี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
อาย ุ(ปี) 
21-40 ปี 40 (45.45) 48 (54.55) 1 1  
41-60 ปี 103 (37.45) 172 (62.55) 1.39 (0.86-2.26) 2.64 (1.19-5.82) 0.01 
ระยะเวลาการเป็นอสม. (ปี) 

 ปีขึนไป 90 (44.33) 31 (55.67) 1 1  
-  ปี 53 (33.12) 107 (66.88) 1.61 (1.04-2.47) 2.15 (1.08-4.26) 0.02 
ความรู้ด้านการป้องกนัตนเอง 
ระดบัตาํ 7 (77.78) 2 (22.22) 1 1  
ระดบัปานกลาง 50 (29.59) 119 (70.41) 8.32 (1.67-41.49) 16.60 (1.99-58.44) 0.01 
ระดบัสูง 86 (46.49) 99 (53.51) 4.02 (0.82-19.91) 6.91 (1.84-56.45) 0.05 
ความเชือด้านสุขภาพเกยีวกบัปัจจัยการรับรู้การป้องกนัตนเองจากโรคตดิเชือไวรัสโคโรนา 2019 
การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกนัตนเอง 
ระดบัตาํ 5 (83.33) 1 (16.67) 1 1  
ระดบัปานกลาง 123 (66.85) 61 (33.15) 2.47 ( . - . ) 2.47 (1.28-37.96) 0.02 
ระดบัสูง 15 (8.67) 158 (91.33) 52.66 ( . - . ) 52.66 (3.28-93.88) 0.01 
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หนากากอนามัยเมื่ออยูในที่สาธารณะหรือตองพบปะบุคคลอื่นอยางใกลชิด” รองลงมา “ทานมักจะสวมหนากากเมื่อทาน

ทราบวาการสวมหนากาก สามารถชวยลดการรับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” และ “ทานมักจะสวมหนากาก เมื่อทานทราบ

วาการสวมหนากากสามารถชวยลดการรับเช้ือไวรัสโคโรนา 2019” ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของศุภัคชญา 

ภวังคะรัต และคณะ(19) พบวา สวนใหญอาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบานและประชาชนในชมุชนมพีฤตกิรรมการปองกนั

ตนเอง คือ การสวมหนากากอนามัย กินรอน ชอนสวนตัว ลางมือ รักษาระยะหางทางสังคม และหลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคโคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

 ปจจัยทีม่อีทิธพิลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครประจําหมูบาน 

อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

 จากการศึกษา พบวา ปจจยัทีม่อีทิธิพลตอพฤติกรรมการปองกนัตนเองจากโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 ของอาสา

สมัครประจําหมูบาน อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ดังนี้

 ปจจยัสวนบคุคล ไดแก ปจจยัดานอายุมอีทิธพิลตอพฤติกรรมการปองกนัตนเองจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พบวา 

อายุ 41-60 ป มอีทิธพิลตอพฤติกรรมการปองกนัตนเองจากโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 เปน 2.64 เทา (95% CI=1.19-5.82) 

ของกลุมอายุ 21-40 ป เชนเดียวกบัการศึกษาของ Sim และคณะ(20) ไดศกึษาทบทวนวรรณกรรมเอกสารงานวิจยัทีเ่กีย่วของ

ของการใชหนากากอนามัยเพ่ือหลีกเล่ียงการติดเช้ือในบริบทของแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ พบวา ขอมูลทั่วไปของ

บุคคลท่ีมีความเกี่ยวของกับการใชหนากาก คือ อายุ โดยอายุนั้นมีความเกี่ยวของกับการใชหนากากอนามัยเพื่อหลีกเลี่ยง

การติดเชื้อและสอดคลองกับการศึกษาของชลทิศ อุไรฤกษกลุ(13) ไดนําเสนอบทความเกี่ยวกับความรอบรูดานสุขภาพใน

ประเด็น ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบวา อายุ เปนหนึ่งปจจัยที่สงผลตอการรับรูบุคคลใหเกิดพฤติกรรมการปองกันการ

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะเห็นไดวาอายุ 41 - 60 ป เปนวัยผูใหญตอนปลายซ่ึงเปนกลุมวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงสรีระ

รางกาย และมีโอกาสเสี่ยงตอปญหาสุขภาพ วัยนี้จึงมีความใสใจในการดูแลพฤติกรรมและการปองกันโรค 

 ปจจยัระยะเวลาการเปนอสม. พบวา ระยะเวลาการเปนอสม. 1-10 ป มอีทิธพิลตอพฤตกิรรมการปองกนัตนเองจาก

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปน 2.15 เทา (95% CI=1.08-4.26) ของระยะเวลา การเปนอสม. 11 ปขึ้นไป เมื่อศึกษา

รายละเอยีดงานวจิยั พบวา อาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบานทีม่ปีระสบการณมากบางรายอยูในกลุมชวงวยัผูใหญตอน

ตนซึ่งมีพฤติกรรมการปองกันโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 ไมเหมาะสม อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานบางแหง

มีประสบการณการเปนอสม. 1-10 ป สวนใหญอยูในกลุมวัยผูใหญตอนปลายซ่ึงกลุมวัยนี้มีความสนใจใสใจในการดูแล

สุขภาพ(21)

 ปจจัยดานความรู พบวา ความรูดานการปองกันตนเองระดับปานกลาง และความรูดาน การปองกันตนเองระดับสูง 

มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปน 16.60 เทา (95% CI=1.99-58.44) 

และ 6.91 เทา (95% CI=1.84-56.45) ของความรูดานการปองกันตนเองระดับตํ่าเชนเดียวกับการศึกษาของจารุวรรณ 

แหลมไธสง และคณะ(15) พบวา ความรูเกี่ยวกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจมีผลตอพฤติกรรมปองกันโรคติดเช้ือในระบบ

ทางเดินหายใจ แสดงใหเห็นวาการมีความรูการปองกันตนเองจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อาจสงผลใหเกิดความตระหนัก

ในการดูแลสุขภาพตนเอง(22)

 สําหรับปจจัยความเชื่อดานสุขภาพ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ของอาสาสมัครประจําหมูบาน อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไดแก ปจจัยดาน การรับรูประโยชนของการปองกันตนเอง 

พบวา การรบัรูประโยชนของการปองกนัตนเองระดบั ปานกลาง และการรบัรูประโยชนของการปองกันตนเองระดบัสงู เปน 

2.47 เทา (95% CI=1.28-37.96) และ 52.66 เทา (95% CI=3.28-93.88) ของการรับรูประโยชนของการปองกัน

ตนเองระดบัตํา่ เชนเดยีวกบัการศกึษาของ Shahnazi และคณะ(23) พบวา การรบัรูประโยชนทีเ่พ่ิมขึน้ทาํใหคะแนนพฤตกิรรม
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ปองกนัจาก COVID-19 เพิม่ขึน้ สอดคลองกบัการศกึษาของ Carico และคณะ(24) ทีพ่บวา การรบัรูประโยชนชวยเสรมิสราง

การปองกันตนเองใหหางไกลจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และการศึกษาของชญานนันท ใจดี และคณะ(16) ที่พบวา การรับรู

ประโยชนมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ

 การศึกษาน้ี พบวา เพศ ระดับการศึกษา การรับรูขาวสารการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ

ปจจัยความเชื่อดานสุขภาพ ไดแก การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง การรับรูอุปสรรค และการรับรูความสามารถ

ตนเองไมมอีทิธพิลตอพฤตกิรรมการปองกนัตนเองจากโรคติดเชือ้ไวรสั โคโรนา 2019 ของอาสาสมัครประจาํหมูบาน อาํเภอ

กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย แตกตางการศึกษาหลายเรื่องที่พบวา เพศ ระดับการศึกษา(13) การไดรับรูขาวสาร การรับรูความ

สามารถตนเอง การรับรูอุปสรรค(16) การรับรูโอกาสเสี่ยง(25) และการรับรูความรุนแรง(26) มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การปองกนัโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 อยางไรก็ตาม พบวา บทบาทของอสม.ในแตละสถานการณการแพรระบาดไวรัส 

โคโรนา 2019 ในพื้นท่ีที่มีการแพรระบาดภายในประเทศ ชวงที่มีนโยบายปดเมือง และชวงมาตรการ ผอนปรนนั้นมีความ

แตกตางกัน(19) ซึ่งอาจจะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรู ความรุนแรง การรับรูอุปสรรค และการรับรู

ความสามารถตนเองสงผลใหพฤติกรรมการปองกันตนเอง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความแตกตางกัน 

ขอเสนอแนะ

 บคุลากรทางการแพทยควรจะจัดอบรมสงเสริมความรูใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานโดยเนนเร่ืองการ

รบัรูประโยชนในการปฏิบตัพิฤติกรรมการปองกนัตนเองจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพือ่ใหอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจาํหมูบานมกีารปฏบิตัพิฤตกิรรมทีด่ ีโดยเนนการจดัอบรมอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบานเฉพาะกลุมโดยเฉพาะ

กลุมวัยผูใหญตอนตนซึ่งเปนวัยที่คิดวาตนเองมีสุขภาพแข็งแรง เพ่ือสรางความตระหนักในการสงเสริมดูแลสุขภาพและ

ปองกันตนเองจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
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บทคัดยอ

 การศึกษาคร้ังน้ีเปนแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการควบคุม

โรคไขเลือดออกในพ้ืนที่ระบาด จังหวัดชัยภูมิ ป 2563 ประชากร คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดชัยภูมิ 

จํานวน 127 แหง คัดเลือกตัวอยางโดยใชหลักเกณฑการคัดเขา-คัดออก ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 65 แหง วิเคราะหขอมูล

แบบหลายตัวแปร โดยใชสถติ ิMultiple logistic regression ผลการศึกษา พบวา มาตรการเตรียมความพรอมกอนการระบาด

ทีป่ฏบิตัมิากทีส่ดุ คอื มกีารกาํจดัลกูนํา้ยงุลายกอนการระบาด และปฏบิตันิอยทีส่ดุ คอื มกีารตรวจสภาพเครือ่งพนกอนการ

ระบาด การดําเนินงานมาตรการ 3-3-1 ผานเกณฑรอยละ 35.4 อตัราปวยโรคไขเลอืดออกสูงกวาเกณฑ รอยละ 89.2 และ

คาดัชนีลูกนํ้ายุงลายสูงกวาเกณฑ รอยละ 56.9 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับอัตราปวยโรคไขเลือดออกอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ไดแก การกําจัดลูกนํ้ายุงลายกอนการระบาด (OR
adj

 = 2.92, 95% CI = 2.01-4.23) การตรวจสภาพเคร่ืองพน 

(OR
adj

 = 0.13, 95% CI = 0.09-0.21) การอบรมทีมควบคุมโรคกอนการระบาด (OR
adj

 = 3.29, 95% CI = 2.21-4.91) 

การประชาสัมพันธผานเสียงตามสายหรือหอกระจายขาวหมูบาน (OR
adj

 = 2.78, 95% CI = 1.99-3.87) และการดําเนิน

งานตามมาตรการ 3-3-1 ผานเกณฑ (OR
adj

 = 1.93, 95% CI = 1.33-2.78) สวนปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัคาดชันีลกูนํา้

ยุงลายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก การกําจัดลูกนํ้ายุงลายกอนการระบาด (OR
adj

 = 0.11, 95% CI = 0.05-0.24) 

การใชเครื่องพนหมอกควัน (OR
adj

 = 3.99, 95% CI = 2.39-6.66) มีการตรวจสภาพเคร่ืองพน (OR
adj

 = 0.57, 95% 

CI = 0.39-0.82) และการดําเนินงานตามมาตรการ 3-3-1 ผานเกณฑ (OR
adj

 = 0.56, 95% CI = 0.39-0.79) ดังน้ัน 

จงัหวัดชยัภูมคิวรดําเนนิการกาํจดัลกูน้ํายงุลายกอนการระบาดและเตรยีมเครือ่งพนสารเคมใีหพรอมใชงาน พรอมทัง้ดําเนนิ

งานตามมาตรการ 3-3-1 เม่ือเกิดการระบาดของไขเลือดออก

คําสําคัญ: ปจจัย, ควบคุมโรค, ไขเลือดออก

Abstract 

 A cross-sectional study was designed. The aim of the study was to determine factors associated with dengue 

hemorrhagic fever control in the epidemic areas at Chaiyaphum Province 2020. The populations of study were 127 

sub-district health promotion hospitals. Sixty-five samples were selected by using inclusion-exclusion criteria. 

Multiple logistic regression was used to analyze the data. The results found that the most action was preparing measures 

before the outbreak such as eliminated larvae mosquitoes. The least action was sprayer checking. Operation 3-3-1 

measures passed the criteria about 35.4%, Incidence rate of dengue hemorrhagic fever was higher than standard 
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(89.2%). Larvae house index was higher than standard (56.9%). Factors that significantly associated with incidence 

rate of dengue hemorrhagic fever were eliminated larvae mosquitoes before the outbreak (OR
adj

 = 2.92, 95% CI = 

2.01-4.23), sprayer checking (OR
adj

 = 0.13, 95% CI = 0.09-0.21), disease control training for team before the 

outbreak (OR
adj

 = 3.29, 95% CI = 2.21-4.91), broadcast or local communication at village level (OR
adj

 = 2.78, 

95% CI = 1.99-3.87) and passing standard criteria of 3-3-1 measurement (OR
adj

 = 1.93, 95% CI = 1.333-2.78). 

Furthermore, factors associated with larvae mosquitoes house index were eliminated larvae mosquitoes before the 

outbreak (OR
adj

 = 0.11, 95% CI = 0.05-0.24), using thermal fogger machine to control outbreak (OR
adj

 = 3.99, 

95% CI = 2.39-6.66), sprayer checking (OR
adj

 = 0.57, 95% CI = 0.39-0.82) and operating 3-3-1 measurement 

passed the criteria (OR
adj

 = 0.56, 95% CI = 0.39-0.79). Therefore, Chaiyaphum Province should implement to 

eliminate Aedes aegypti larvae mosquitoes before the outbreak, preparing fogger machines for ready use. Operating 

3-3-1 measurement when had the outbreak of dengue hemorrhagic fever was recommended.

Keywords: Factors, Disease control, Dengue Hemorrhagic Fever 

บทนํา

 โรคไขเลอืดออก เปนโรคตดิตอนาํโดยแมลงทีส่าํคัญของประเทศไทย พบจาํนวนผูปวยและผูเสยีชวีติเปนจํานวนมาก

ในแตละป โรคไขเลือดออกพบในประเทศไทยมาแลวเกือบ 60 ป โดยพบที่กรุงเทพ-ธนบุรี เปนแหงแรก ใน พ.ศ. 2501 

มรีายงานผูปวย 2,706 ราย และเสยีชวีติสูงถงึ 296 ราย(1) ปจจบุนัเมือ่การคมนาคมสะดวกขึน้ทาํใหสามารถพบผูปวยไดทกุ

จงัหวดั ทัง้เขตเมืองและชนบท จาํนวนผูปวยพบมากขึน้ต้ังแตปลายเมษายนของทกุป พบผูปวยมากทีส่ดุในเดอืนกรกฎาคม

ถึงสิงหาคม ซึ่งรูปแบบการแพรระบาดมีการเปลี่ยนแปลงจากปเวนป เปนแบบสูง 2 ป แลวลดตํ่าลง หรือ ลดตํ่าลง 2 ป 

แลวเพิ่มสูงขึ้น(2)

 สถานการณโรคไขเลือดออก จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแตป 2558-2562 มีแนวโนมระบาดแบบปเวนสองป เชนเดียวกับ

ประเทศไทย ป 2558 พบผูปวยจํานวน 3,019 ราย อตัราปวย 265.36 ตอแสนประชากร เสียชวีติ 2 ราย ป 2559 พบผูปวย

จํานวน 697 ราย อัตราปวย 60.88 ตอแสนประชากร ไมพบผูปวยเสียชีวิต ป 2560 พบผูปวยจํานวน 431 ราย อัตราปวย 

37.87 ตอแสนประชากร ไมพบผูปวยเสียชีวิต ป 2561 พบผูปวย จํานวน 924 ราย อัตราปวย 82.41 ตอแสนประชากร 

ไมพบผูปวยเสียชีวิต ป 2562 พบผูปวย จํานวน 2,693 ราย อัตราปวย 244.25 ตอแสนประชากร เสียชีวิต 2 ราย และในป 

2563 กรมควบคุมโรค ไดพยากรณการเกิดโรคไขเลือดออก จงัหวัดชัยภูมิ ตั้งแตเดือนมกราคม-ธันวาคม 2563 โดยคาด

วาเดือนท่ีจะพบผูปวยสูงสุด คือ เดือนกรกฎาคม รองลงมา คือ มิถุนายน และสิงหาคม อําเภอที่มีความเสี่ยงสูง จํานวน 10 

อําเภอ คือ เมืองชัยภูมิ บานเขวา เกษตรสมบูรณ หนองบัวแดง เทพสถิต ภูเขียว บานแทน แกงครอ คอนสาร และเนินสงา 

เสี่ยงปานกลาง จํานวน 6 อาํเภอ คือ ซับใหญ คอนสวรรค จัตุรัส บําเหน็จณรงค หนองบัวระเหว และภักดีชุมพล(3)

 ศนูยควบคมุโรคตดิตอนาํโดยแมลงที ่9.1 ชยัภมู ิไดทาํการประเมนิมาตรการควบคมุโรคไขเลอืดออกในพืน้ทีร่ะบาด

จังหวัดชัยภูมิ ป 2562 ตามมาตรการ 3-3-1, 0-3-7 พบวา ตําบลสวนใหญดําเนินการรายงานโรงพยาบาลสงเสริมสุข

ภาพตําบล (รพ.สต.) ภายใน 3 ชั่วโมง ภายหลังการวินิจฉัย และดําเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ภายใน 3 ชั่วโมง นับ

จากไดรับรายงาน รอยละ 95.7 และดําเนินการควบคุมโรคภาพรวมในชุมชนที่เกิดโรคภายใน 1 วัน เพ่ือใหมีการควบคุม

โรคไดทันเวลาและหยุดการแพรระบาด แตพบปญหา คือ การดําเนินมาตรการวันถัดไปมีแนวโนมลดลง โดยมาตรการวัน

ที่ 1 ดําเนินการได รอยละ 95.7 แตมาตรการวันที่ 3 และ 7 ดําเนินการไดเพียงรอยละ 73.9 และ 56.5 ตามลําดับ สงผล

ใหความเขมขนในการควบคุมโรคลดลง สอดคลองกับผลการสํารวจคาดัชนีลูกนํ้ายุงลายที่พบวาตําบลสวนใหญมีคาดัชนี

16 ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ Ê¤Ã. 9 »‚ 2564: 27(2) DPC 9 J 2021

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการควบคุมโรคไขเลือดออกในพื้นที่ระบาด จังหวัดชัยภูมิ ป 2563 Factors associated with Dengue Hemorrhagic Fever Control in the 
Epidemic Areas at Chaiyaphum Province 2020



ลูกนํ้ายุงลายสูงกวาเกณฑ (House index; HI > 10) รอยละ 87.0 ขอเสนอแนะ เมื่อพบผูปวยในชุมชน หนวยงานที่มีหนา

ที่ควบคุมโรคตองดําเนินการตามาตรการ 3-3-1, 0-3-7 อยางเขมขน เพ่ือลดจํานวนยุงตัวเต็มวัยและลูกนํ้ายุงลายรอบ

บานผูปวยและในชุมชนลง ไมใหเกิดการระบาดของโรคกระจายสูวงกวาง(4)

 มาตรการหลักในการควบคุมโรคระดับจังหวัดและอําเภอ จังหวัดชัยภูมิ คือ การเปดศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

(Emergency Operation Center; EOC) ในอําเภอท่ีเปนพื้นที่ระบาด มีรายงานผูปวยโรคไขเลือดออกเกินกวาคามัธยฐาน 5 

ปยอนหลงัในชวง 4 สปัดาหลาสดุ และมกีารระบาดตอเนือ่งเกนิกวา 28 วนั มาตรการควบคมุโรคจากทองถิน่และหนวยงาน

อืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวของการควบคมุโรคใหเนนมาตรการ 3-3-1, 0-3-7 และดาํเนินการตอเนือ่ง 28 วนั การศกึษาครัง้นี ้เปนการ

ศกึษาปจจัยทีม่คีวามสัมพนัธตอการควบคุมโรคไขเลอืดออกในพ้ืนทีร่ะบาดจงัหวัดชยัภูม ิป 2563 เพือ่นาํผลการศึกษาไป

ใชประโยชนในการวางแผนควบคุมและปองกันโรค ไขเลือดออก จังหวัดชัยภูมิ ใหมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงค

 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการควบคุมโรคไขเลือดออกในพ้ืนที่ระบาด จังหวัดชัยภูมิ ป 2563

วิธีการศึกษา

 การศกึษาครัง้นีม้รีปูแบบการศกึษาแบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional study) เพ่ือศึกษาปจจัยทีม่คีวามสมัพนัธตอ

การควบคุมโรคไขเลือดออกในพื้นที่ระบาด จังหวัดชัยภูมิ ป 2563 ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ตัวแปรตน จํานวน 

8 ตัวแปร ไดแก การกําจัดลูกนํ้ายุงลายกอนการระบาด การใชเครื่องพนหมอกควัน สารเคมีที่ใช การตรวจสภาพเคร่ืองพน

สารเคมี การอบรมทีมพนสารเคมี การประชาคมหมูบานกอนการระบาด การประชาสัมพันธเสียงตามสาย และมาตรการ

ควบคุมโรค 3-3-1 และตัวแปรตาม จํานวน 2 ตัว ไดแก คาดัชนีลูกนํ้ายุงลายที่สํารวจโดยศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดย

แมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ และอัตราปวยโรคไขเลือดออกตอแสนประชากร ตั้งแต 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 2563

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลในจังหวัดชยัภูม ิจาํนวน 127 แหง ดาํเนินการ

เลอืกกลุมตวัอยางโดยใชเกณฑคดัเขา-คดัออก กลุมตัวอยาง ไดแก โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบลทีม่กีารระบาดของโรค

ไขเลอืดออก โดยมีจาํนวนผูปวยโรคไขเลอืดออกสูงกวาคา มธัยฐานยอนหลัง 5 ป ใน 4 สปัดาห และมีผูปวยตอเน่ืองมากกวา 

28 วนั(5) ตั้งแต 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 2563 จํานวน 65 แหง ทําการศึกษาระหวางวันที่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 2563

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 

 1. แบบติดตามการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกมาตรการ 3-3-1 ในพื้นที่จากสํานักงาน

ปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา(6)

 2. การสํารวจคาดัชนีลูกนํ้ายุงลายในพื้นที่ระบาด โดยศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงท่ี 9.1 ชัยภูมิ โดยการ

สํารวจผานแอพพลิเคชันทันระบาดของกรมควบคุมโรค(5) 

 3. อตัราปวยโรคไขเลอืดออกตอแสนประชากร(5) จงัหวัดชยัภูม ิตัง้แตวนัที ่1 มถินุายน-31 สงิหาคม 2563 จาก

โปรแกรมทันระบาดของกรมควบคุมโรค

การเก็บรวบรวมขอมูล ดาํเนินการเกบ็รวมรวมขอมลูตามแบบตดิตามการดําเนนิงานปองกันและควบคมุโรคไขเลอืดออก

มาตรการ 3-3-1 และสาํรวจคาดชันลีกูนํา้ยงุลาย โดยใชแอพพลเิคชนัทนัระบาดของ กรมควบคมุโรคจากตาํบลทีเ่ปนกลุม

ตัวอยาง จํานวน 65 แหง 
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การวิเคราะหขอมูล  วเิคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ประกอบดวย สถิตเิชิงพรรณนาใชบรรยายลักษณะของ

ตัวแปรตาง ๆ  ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด-ตํ่าสุด และสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห

ความสมัพนัธระหวางตวัแปรมาตรการเตรยีมความพรอมกอนการระบาดและมาตรการ 3-3-1 กบัการดาํเนินงานควบคมุ

โรคไขเลือดออก วิเคราะหความสัมพันธทีละตัวแปรโดยใช Simple logistic regression จากน้ัน วิเคราะหหาความสัมพันธ

แบบหลายตัวแปร โดยใช Multiple logistic regression

 การศึกษานี้ผานการอนุมัติโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ชัยภูมิ เลขที่ 048/2563

ผลการศึกษา

การศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกในพ้ืนที่ระบาดจังหวัดชัยภูมิ ป 2563 

สามารถแบงผลการวิจัย ไดเปน 3 สวน ดังนี้

สวนที่ 1 การดําเนินงานควบคุมโรคไขเลือดออกในพื้นที่ระบาด

 ผลการศึกษา พบวา มาตรการเตรียมความพรอมกอนการระบาดท่ีมกีารปฏิบตัมิากท่ีสดุ ไดแก 1) การกําจัดลูกนํา้ยุง

ลายกอนการระบาด รอยละ 84.6 2) การใชเครือ่งพนหมอกควนัในการควบคมุโรค รอยละ 86.2 3) การอบรมเทคนคิการ

พนใหกบัเจาหนาทีพ่น รอยละ 70.8 สวนมาตรการทีพ่ืน้ทีร่ะบาด ไมปฏบิตัมิากทีส่ดุ คอื 1) การตรวจสภาพเครือ่งพนกอน

การระบาด รอยละ 64.6 2) การประชาคมหมูบานเรื่อง โรคไขเลือดออก รอยละ 61.5 3) สารเคมีที่ใชในการควบคุมโรค

เปนสารเคมีเสรมิฤทธิ ์รอยละ 58.5 และพบวาอตัราปวยตอแสนประชากรสูงกวาเกณฑในพืน้ท่ีระบาด รอยละ 89.2 และคา

ดัชนีลูกนํ้ายุงลาย สูงกวาเกณฑในพื้นที่ระบาด รอยละ 56.9 ภาพรวมการดําเนินงานตามมาตรการ 3-3-1 ในพ้ืนที่ระบาด 

ผานเกณฑ รอยละ 35.4 เม่ือแยกรายมาตรการ พบวา มาตรการท่ีปฏิบตัมิากท่ีสดุ ไดแก 1) การรายงานโรคให รพ.สต. หรือ

สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ทราบภายใน 3 ชั่วโมง รอยละ 93.8 2) ควบคุมโรคโดยการพนสารเคมี และสํารวจลูกนํ้า

ยุงลาย ภายใน 1 วัน รอยละ 89.2 สวนมาตรการท่ีไมปฏิบัติมากที่สุด ไดแก 1)ควบคุมโรคโดยการพนสารเคมี และสํารวจ

ลูกนํ้ายุงลาย ภายใน 3 วัน รอยละ 40.0 2) ควบคุมโรคโดยการพนสารเคมี และสํารวจลูกนํ้ายุงลาย ภายใน 7 วัน รอยละ 

29.2 

สวนที่ 2 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการควบคุมโรคไขเลือดออกในพื้นที่ระบาด

  2.1 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับอัตราปวยโรคไขเลือดออก เมื่อวิเคราะหดวยวิธี Univariate โดยใชสถิติ 

logistic regression รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับอัตราปวยโรคไขเลือดออก ในพ้ืนที่ระบาดจังหวัดชัยภูมิ ป 2563 

 จากนั้น วิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับอัตราปวยโรคไขเลือดออก โดยใชสถิติ multiple logistic regression 

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2

ปัจจัย 

อตัราป่วยต่อแสนประชากร  
(เกณฑ์ 50 ต่อแสนประชากร) Crude 

Odds 
Ratio 

95% CI p-value มากกว่าเกณฑ์ น้อยกว่าเกณฑ์ 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. การกาํจัดลูกนํายุงลายก่อนการระบาด 
ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั 

 
50 
8 

 
76.9 
12.3 

 
5 
2 

 
7.7 
3.1 

 
2.90 

 
2.098-
4.007 

 
<0.001* 

2. ใช้เครืองพ่นหมอกควนั 
ใช ้
ใชเ้ครืองพน่ชนิดอืน 

 
50 
8 

 
76.9 
12.3 

 
6 
1 

 
9.2 
1.5 

 
1.25 

 

 
0.848-
1.826 

 
0.263 

3. สารเคมีทีใช้ 
สารเคมีเชิงเดียว 
สารเคมีผสมสารเสริมฤทธิ 

 
24 
34 

 
36.9 
52.3 

 
3 
4 

 
4.6 
6.2 

 
0.78 

 

 
0.577-
1.055 

 
0.107 

4. การตรวจสภาพเครืองพ่น 
ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั 

 
20 
38 

 
30.8 
58.5 

 
3 
4 

 
4.6 
6.2 

 
0.47 

 
0.344-
0.631 

 
<0.001* 

5. การอบรมทมีควบคุมโรคก่อนการระบาด 
ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั 

 
41 
17 

 
63.1 
26.2 

 
5 
2 

 
7.7 
3.1 

 
1.66 

 
1.225-
2.246 

 
0.001* 

6. การประชาคมหมู่บ้าน 
ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั 

 
22 
36 

 
33.8 
55.4 

 
3 
4 

 
4.6 
6.2 

 
0.98 

 
0.718-
1.332 

 
0.887 

7. การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหรือ
หอกระจายข่าวหมู่บ้าน 

ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั 

 
 

38 
20 

 
 

58.5 
30.8 

 
 

4 
3 

 
 

6.2 
4.6 

 
 

3.40 

 
 

2.248-
4.120 

 
 

<0.001* 

8. การดาํเนินงานตามมาตรการ 3-3-1 
ผา่น 
ไม่ผา่น 

 
21 
37 

 
32.3 
56.9 

 
2 
5 

 
3.1 
7.7 

 
1.75 

 

 
1.237-
2.477 

 
0.002* 
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ตารางที่ 2 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับอัตราปวยโรคไขเลือดออก ในพ้ืนที่ระบาดจังหวัดชัยภูมิ ป 2563 

 จากตารางที ่2 พบวา ปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัอตัราปวยโรคไขเลอืกออกอยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิไดแก การกาํจัด

ลูกนํ้ายุงลายกอนการระบาด (ORadj = 2.92, 95% CI = 2.01-4.23) การตรวจสภาพเคร่ืองพน (ORadj = 0.13, 95% 

CI = 0.09-0.21) การอบรมทีมควบคุมโรคกอนการระบาด (ORadj = 3.29, 95% CI = 2.21-4.91) การประชาสัมพันธ

ผานเสียงตามสายหรือหอกระจายขาวหมูบาน (ORadj = 2.78, 95% CI = 1.99-3.87) และการดําเนินงานตามมาตรการ 

3-3-1 ผานเกณฑ (ORadj = 1.93, 95% CI = 1.33-2.78)

2.2 ผลการวิเคราหะปจจัยที่มีความสัมพันธกับคาดัชนีลูกนํ้ายุงลายในพื้นที่ระบาด 

 ผลการวิเคราะหปจจยัทีม่คีวามสัมพนัธกบัคาดชันลีกูนํา้ยงุลายในพ้ืนทีร่ะบาดดวยวิธ ีUnivariate โดยใชสถติ ิlogistic 

regression รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3

ตารางที่ 3 ปจจยัที่มีความสัมพันธกับคาดัชนีลูกนํ้ายุงลาย ในพ้ืนที่ระบาดจังหวัดชัยภูมิ ป 2563 

ปจจัย Adjusted 

Odds Ratio

95% CI p-value

1. การกําจัดลูกนํ้ายุงลายกอนการระบาด 2.92 2.01-4.23 <0.001*

2. การตรวจสภาพเครื่องพน 0.13 0.09-0.21 <0.001*

3. การอบรมทีมควบคุมโรคกอนการระบาด 3.29 2.21-4.91 <0.001*

4. การประชาสัมพันธผานเสียงตามสายหรือหอกระจายขาวหมูบาน 2.78 1.99-3.87 <0.001*

5. การดําเนินงานตามมาตรการ 3-3-1 1.93 1.33-2.78 <0.001*

ปัจจัย 

ค่าดชันีลูกนํายุงลาย 
(HI > 10) Crude 

Odds 
Ratio 

95% CI p-value มากกว่าเกณฑ์ น้อยกว่าเกณฑ์ 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. การกาํจัดลูกนํายุงลายก่อนการระบาด 
ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั 

 
28 
9 

 
43.1 
13.8 

 
27 
1 

 
41.5 
1.5 

 
0.11 

 
0.052-
0.236 

 
<0.001* 

2. ใช้เครืองพ่นหมอกควนั 
ใช ้

ใชเ้ครืองพน่ชนิดอืน 

 
34 
4 

 
52.3 
4.6 

 
22 
6 

 
33.8 
9.2 

 
2.71 

 
1.829-
4.015 

 
<0.001* 

3. สารเคมีทีใช้ 
สารเคมีเชิงเดียว 

สารเคมีผสมสารเสริมฤทธิ 

 
16 
21 

 
24.6 
32.3 

 
11 
17 

 
16.9 
26.2 

 
1.13 

 
0.82-1.56 

 
0.452 
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ตารางที่ 3 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคาดัชนีลูกนํ้ายุงลาย ในพ้ืนที่ระบาดจังหวัดชัยภูมิ ป 2563 (ตอ)

 จากน้ัน วิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับคาดัชนีลูกนํ้ายุงลาย ในพื้นที่ระบาดจังหวัดชัยภูมิโดยใชสถิติ multiple 

logistic regression รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4  ปจจยัที่มีความสัมพันธกับคาดัชนีลูกนํ้ายุงลาย ในพ้ืนที่ระบาดจังหวัดชัยภูมิ ป 2563 

ปัจจัย ค่าดชันีลูกนํายุงลาย 
(HI > 10) 

 
Crude 
Odds 
Ratio 

95% CI p-value มากกว่าเกณฑ์ น้อยกว่าเกณฑ์ 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

4. การตรวจสภาพเครืองพ่น 
ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั 

 
11 
26 

 
16.9 
40.0 

 
12 
16 

 
18.5 
24.6 

 
0.49 

 
0.35-0.67 

 
<0.001* 

5. การอบรมทีมควบคุมโรคก่อนการ
ระบาด 

ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั 

 
25 
12 

 
38.5 
18.5 

 
21 
7 

 
32.3 
10.8 

 
0.57 

 
0.40-0.82 

 
0.002* 

6. การประชาคมหมู่บ้าน 
ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั 

 
14 
23 

 
21.5 
35.4 

 
11 
17 

 
16.9 
26.2 

 
0.71 

 
0.52-0.97 

 
0.030* 

7. การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย
หรือหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 

ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั 

 
 

22 
15 

 
 

33.8 
23.1 

 
 

20 
8 

 
 

30.8 
12.3 

 
 

0.43 

 
 

0.30-0.61 

 
 

<0.001* 
 

8. การดาํเนินงานตามมาตรการ 3-3-1 
ผา่น 
ไม่ผา่น 

 
9 
28 

 
13.8 
43.1 

 
14 
14 

 
21.5 
21.5 

 
0.38 

 
0.28-0.53 

 
<0.001* 

 

ปจจัย Adjusted 

Odds Ratio

95% CI p-value

1. การกําจัดลูกนํ้ายุงลายกอนการระบาด 0.11 0.05-0.24 <0.001*

2. การใชเครื่องพนหมอกควัน 3.99 2.39-6.66 <0.001*

3. การตรวจสภาพเคร่ืองพน 0.57 0.39-0.82 0.03*

4. การอบรมทีมควบคุมโรค 0.83 0.54-1.27 0.386

5.การประชาคมหมูบาน 1.30 0.89-1.89 0.173
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ตารางที่ 4  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคาดัชนีลูกนํ้ายุงลาย ในพ้ืนที่ระบาดจังหวัดชัยภูมิ ป 2563 (ตอ)

 จากตารางท่ี 4 พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคาดัชนีลูกนํ้ายุงลาย ในพ้ืนที่ระบาดจังหวัดชัยภูมิอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ไดแก การกําจัดลูกนํ้ายุงลายกอนการระบาด (OR
adj

 = 0.11, 95% CI = 0.05-0.24) การใชเครื่องพนหมอก

ควัน (OR
adj 

= 3.99, 95% CI = 2.39-6.66) การตรวจสภาพเคร่ืองพน (OR
adj

 = 0.57, 95% CI = 0.39-0.82) และ

การดําเนินงานตามมาตรการ 3-3-1 (OR
adj

 = 0.56, 95% CI = 0.39-0.80) 

 สวนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคในการควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกในพ้ืนที่ระบาด

 ผลการศกึษา พบวา กลุมตวัอยางมีปญหาและอปุสรรคในการควบคมุการระบาดของโรคไขเลอืดออกในพ้ืนทีร่ะบาด 

ดานบคุลากร พบวา บคุลากรขององคกรปกครองสวนทองถิน่ทีท่าํหนาทีพ่นสารเคมไีมเพียงพอ ทาํใหไมสามารถควบคมุโรค

ไดทันตามมาตรการ 3-3-1 บุคลากรที่พนสารเคมีไมเคยผานการอบรมเทคนิคการพนสารเคมีและบํารุงรักษาเครื่องพน 

ทาํใหเกดิความไมพรอมของคนและเครือ่งพน การผสมสารเคมไีมถกูตอง สงผลใหยงุตานทานสารเคม ีไมสามารถควบคมุ

โรคได ประสิทธิภาพในการพนสารเคมี เชน พนสารเคมีเฉพาะในบานผูปวย หากเขาบานผูปวยไมได ก็พนหนาประตูบาน 

และไมมีการพนในรัศมี 100 เมตร รอบบานผูปวย ดานทรัพยากร พบวา เครื่องพนที่ใชในการควบคุมโรคไมเพียงพอ และ

ไมมีการตรวจสภาพเครื่องพนกอนดําเนินการ ไมมีอุปกรณสํารวจและทําลายลูกนํ้าที่เพียงพอ เชน ไฟฉาย ทรายเทมีฟอส 

ไมมีการใชกลวิธีอื่นในการควบคุมโรค เชน ปลาหางนกยูง ปลากระดี่ เนนแตการใชสารเคมี และพบปญหาการระบาดของ

โรคไขเลือดออกในชวงตนป 2563 เนื่องจากเกิดสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหขาดบุคลากรที่ทําหนาที่

เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไขเลือดออก และดานงบประมาณ พบวา งบประมาณในการควบคุมโรคไมเพียงพอ 

เนื่องจาก มีการปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณไปใชในการดูแลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อภิปรายผล

 มาตรการเตรียมความพรอมกอนการระบาดที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ การกําจัดลูกนํ้ายุงลายกอนการระบาด 

รองลงมา คือ การใชเคร่ืองพนหมอกควันในการพนสารเคมี เนื่องจาก เครื่องพนหมอกควัน เปนเครื่องพนสารเคมีที่ใชกัน

มาอยางยาวนานในการกําจัดยุง และเคร่ืองพนหมอกควันเวลาพนสารเคมีจะมีควันออกมาจํานวนมาก ทําใหประชาชนใน

พื้นที่เห็นวาหนวยงานภาครัฐมาควบคุมโรคในพื้นที่จริง หนวยงานที่ทําหนาที่ควบคุมโรคจึงมักใชเครื่องพนชนิดน้ีในการ

ควบคุมโรค 

 มาตรการท่ีพื้นท่ีระบาดไมปฏิบัติมากที่สุด คือ การตรวจสภาพเคร่ืองพนกอนการระบาด เนื่องจาก การตรวจสภาพ

เครื่องพนสารเคมีตองใชทักษะดานชางในการตรวจประเมิน และตองใชอุปกรณเฉพาะดาน เชน เครื่องวัดอุณหภูมิความ

รอนปลายทอ การใชกลองจุลทรรศนในการตรวจวัดเม็ดละอองน้ํายาทําใหพื้นที่สวนใหญไมไดดําเนินการ สารเคมีที่ใชใน

การควบคุมโรคเปนสารเคมีเสริมฤทธ์ิ สอดคลองกับการศึกษาของกองแกว ยะอูป(7) ไดศึกษาการประเมินประสิทธิภาพ

การพนสารเคมีควบคุมยุงลายขององคกรปกครองทองถ่ิน พบวา เจาหนาที่องคการปกครองทองถ่ินสวนใหญไมเคยไดรับ

ปจจัย Adjusted 

Odds Ratio

95% CI p-value

6.การประชาสัมพันธผานเสียงตามสายหรือหอกระจายขาวหมูบาน 0.77 0.50-1.19 0.238

7. การดําเนินงานตามมาตรการ 3-3-1 0.56 0.39-0.80 0.001*
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การอบรมเกี่ยวกับการใชเครื่องพน และสารเคมี รอยละ 71.43 ผูดําเนินการพนสวนใหญเปนลูกจางรายป ไมเคยไดรับ

การอบรมเก่ียวกับเรื่องการใชสารเคมีเทคนิคการพนที่ถูกตอง การซอมเครื่องพนเบื้องตนจากหนวยงานของกรมควบคุม

โรค ทําใหขาดทักษะ การใช การผสมสารเคมี และการพนสารเคมีที่ถูกตอง รองลงมา คือ การประชาคมหมูบาน เรื่องโรค

ไขเลือดออก 

 การดําเนินงานตามมาตรการ 3-3-1 ในตําบลที่ระบาดโรคไขเลือดออก ภาพรวมการดําเนินงาน ผานเกณฑ รอยละ 

35.4 เมื่อแยกรายมาตรการ พบวา มาตรการท่ีปฏิบัติมากที่สุด คือ รายงานโรคให รพ.สต. หรือ สถานบริการสาธารณสุข

ในพ้ืนที่ทราบภายใน 3 ชั่วโมง เนื่องจาก โรคไขเลือดออกเปนโรคที่ผูบริหารกระทรวงสาธารณสุขใหความสําคัญ และมี

แนวทางการรายงานโรคตามมาตรการ 3-3-1 ทุกพื้นที่ สอดคลองกับการศึกษาของบุญรัก ธํารงลักษณกุล และกรรณิการ 

พนิจิ(8) ทีศ่กึษาการประเมินระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยากลุมโรคไขเลอืดออกของโรงพยาบาลศูนยระยอง ป พ.ศ. 2558 

พบวา จํานวนผูปวยที่เขาขายโรคไขเลือดออกท่ีศูนยระบาด CUP เมือง ทีม SRRT ไดทําการสอบสวนและควบคุมโรค

ทนัเวลา ภายใน 24 ชัว่โมง คดิเปนรอยละ 100 สาํหรับมาตรการท่ีไมปฏิบตัมิากท่ีสดุ คอื ควบคุมโรคโดยการพนสารเคมี และ

สาํรวจลูกนํา้ยุงลาย ภายใน 1 วนั เนือ่งจาก หนวยงานในพ้ืนทีใ่หเหตุผลวาผูปวยท่ีถกูรายงานโรคมาในวันหยุดราชการ ไมมี

เจาหนาที่ในการควบคุมโรคในวันหยุด และมักดําเนินการในวันราชการถัดมา ทําใหควบคุมโรคไมทันตามมาตรการ 1 วัน 

การศึกษา พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับอัตราปวยโรคไขเลือดออก ไดแก การกําจัดลูกนํ้ายุงลายกอนการระบาด การ

ตรวจสภาพเครื่องพน การอบรมทีมควบคุมโรคกอนการระบาด การประชาสัมพันธผานเสียงตามสายหรือหอกระจายขาว

หมูบานและการดําเนินงานตามมาตรการ 3-3-1 ผานเกณฑ สอดคลองกับคาํแนะนําจากองคการอนามัยโลก ทีแ่นะนําใหใช

การพนสารเคมกีรณทีีเ่กดิการระบาดของไขเลอืดออก จะทาํใหการควบคมุโรคไขเลอืดออกมปีระสทิธภิาพ(9) การจะพนสาร

เคมีใหมีประสิทธิภาพจําเปนตองมีการเตรียมความพรอมดานเครื่องพนสารเคมี ไดแก การตรวจเช็คสภาพ การซอมบํารุง 

และการประเมนิมาตรฐานเครือ่งพน เพือ่ใหพรอมรบัมือการระบาด รวมถงึเจาหนาทีค่วบคมุโรค ควรผานการอบรมเทคนคิ

การใชเคร่ืองพน เพือ่ใหสามารถควบคุมยงุลายไดตามลักษณะชีวะนสิยั ลดการส้ินเปลืองงบประมาณจากการพนสารเคมีไม

ถกูแหลงโรค และควบคมุโรคไมใหระบาดในวงกวาง นอกจากนี ้พบวา การประชาสมัพนัธผานเสยีงตามสายหรอืหอกระจาย

ขาวหมูบานมีความสัมพันธกับอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก เนื่องจาก เปนชองทางการสื่อสารขาวสารและขอมูลที่เขาถึง

ประชาชนในชุมชนไดงายและรวดเร็ว รวมกับการสื่อสารชองทางอ่ืน เชน ปายประชาสัมพันธ และสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ(10) 

ทําใหประชาชนรับทราบสถานการณโรค และความรู เพ่ือใหสามารถปองกันตนเองจากโรคไขเลือดออกได

 ปจจัยท่ีมคีวามสมัพนัธกบัคาดชันลีกูนํา้ยงุลายอยางมีนยัสาํคัญทางสถิต ิไดแก การกาํจัดลกูนํา้ยงุลายกอนการระบาด 

การใชเครื่องพนหมอกควันในการควบคุมโรค การตรวจสภาพเครื่องพน การดําเนินงานตามมาตรการ 3-3-1 ผานเกณฑ 

การสาํรวจลกูนํา้และกาํจดัแหลงเพาะพนัธุยงุลายทัง้หมูบาน การใชนวตักรรมในชมุชนเพ่ือกาํจดัลกูนํา้ยงุลาย สามารถชวย

ลดอัตราปวยโรคไขเลือดออกในชุมชนได(11) และการดําเนินงานตามมาตรการ 3-3-1 ผานเกณฑเปนมาตรการท่ีตอง

ดําเนินการ ดังนี้ โรงพยาบาลระดับตาง ๆ ตองรายงานผูปวยใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทราบภายใน 3 ชั่วโมง 

หลังจากน้ันโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบลตองลงควบคมุโรคเบือ้งตนภายใน 3 ชัว่โมง และทมีควบคมุโรคตาํบล ตองลง

พนสารเคมีรอบบานผูปวยรัศมี 100 เมตร ทําลายแหลงเพาะพันธุลูกนํ้า และประชาคมหมูบาน ภายใน 1 วัน หากหมูบาน

ใดสามารถดําเนินการไดทันเวลา ตามเกณฑและมีประสิทธิภาพ จะชวยจํากัดการระบาดของโรคไขเลือดออกได
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ขอเสนอแนะจากงานวิจัย

 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับอัตราปวยโรคไขเลือดออกและมีความสัมพันธกับคาดัชนีลูกน้ํายุง

ลาย ไดแก การกําจัดลูกนํ้ายุงลายกอนการระบาด การตรวจสภาพเคร่ืองพน และการดําเนินงานตามมาตรการ 3-3-1 

ดงันัน้ จงัหวดัชยัภมูคิวรดาํเนินการกาํจดัลกูนํา้ยงุลายกอนการระบาด การเตรยีมเครือ่งพนสารเคมใีหมสีภาพพรอมใช รวม

ถึงการดําเนินงานตามมาตรการ 3-3-1 เม่ือเกิดการระบาดของไขเลือดออกอยางตอเน่ือง 
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บทคัดยอ

 การวิจัยครั้งน้ีเปนวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศ

สนับสนุนการตอบโตภาวะฉุกเฉินโรคไขเลือดออกยุค New normal 2) เพื่อศึกษาวิธีการถายทอดเทคโนโลยีสูเจาหนาที่

และอาสาสมัครสาธารณสุขที่เกี่ยวของ 3) เพ่ือศึกษาผลการใชระบบสารสนเทศ ระหวางเดือนมกราคม-สิงหาคม 2563 

กลุมตัวอยาง ไดแก เจาหนาท่ีผูรบัผิดชอบงานควบคุมโรค จาํนวน 15 คน และอาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบาน จาํนวน 229 

คน เครือ่งมอืเปนแบบสอบถามความคดิเห็นตอการใชระบบสารสนเทศ โดยใช google form และแบบเกบ็ขอมลูการปฏบิตัิ

งาน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย รอยละ และวิเคราะหเชิงเนื้อหา การพัฒนาตามแนวคดิวงจรการพัฒนาระบบ (System 

Development Life Cycle: SDLC) มี 6 ขั้นตอน ขั้นตอน ไดแก 1) การวางแผน 2) การวิเคราะห 3) การออกแบบ 4) การ

สรางทดสอบและเผยแพร 5) การตดิตัง้ระบบ และ 6) การดแูลและพฒันา ผลการศกึษา พบวา การพฒันาระบบสารสนเทศ

ยุค New normal เนนการนําเทคโนโลยีมาออกแบบ และพัฒนาเพ่ืออํานวยความสะดวกและสนับสนุนการดําเนินงาน ดังน้ี 

ดานการพัฒนาระบบ ใช google form ในการบันทึกขอมูล Online 2 ระบบ คือ 1) รายงานการระบาด 3-3-1 และ 2) การ

สํารวจคาดัชนีลูกนํ้ายุงลาย การแจงเตือนเขาในกลุม Line หลังการบันทึกดวย Line Notify การออกแบบฐานขอมูลผูปวย

และฐานขอมูลสํารวจลูกนํ้ายุงลายดวย google sheet การออกแบบเวบไซตดวย google site และแปลผลขอมูลเปนสถิติและ

กราฟ โดยใช google data studio ดานการถายทอดเทคโนโลยี มีการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการแกผูเก่ียวของทําใหมีความรู 

ความเขาใจ และเกิดทักษะในการใชระบบไดเปนอยางดี ดานการนําระบบไปใชประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 

สวนใหญมคีวามพงึพอใจระดบัมาก และเหน็วาเปนระบบทีด่ ีไมซํา้ซอน สะดวก รวดเรว็ สงผลใหสามารถควบคมุการระบาด

ของโรคไขเลือดออกในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

Abstract

  Research and development study was conducted. The purposes of the study were 1) To develop an information 

system for supporting emergency response of dengue fever in the new normal era 2) To study methods for transferring 

the technology to public health volunteers, and 3) To study the results of using the information system. The study 

was conducted between January and August 2020. The participants included responsible officers of disease control 

about 15 persons and 229 village health volunteers. Google form and practice record form were used to survey the 

opinion for using an information system. Analyzed data by using average and percentage. Content analysis was done. 

According to the concept of System Development Life Cycle (SDLC), the development required 6 steps 1) Plan-
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ning 2) Analysis 3) Design 4) Testing and dissemination 5) System installation 6) Development and maintenance. 

The results indicated that the information system development in a new normal era was designed by using 

technologies. Facilities were developed for supporting the operations as shown below; google form was used as an online 

form to collect the data from 2 systems including 1) Reporting 3-3-1 outbreaks 2) Mosquitoes larvae index survey. 

There were notified via Line group after recording by using Line Notify. Google sheet was designed as the database of 

patients and mosquitoes’ larvae index. Google site was used to design websites. Google data studio was used to 

analyze data, and the results were interpreted by graphs and statistics. Workshops were conducted for training 

technologies for stakeholders. Therefore, they had the knowledge, understand, and skill for using the system at a good level. 

Users had satisfaction at a high level, those indicated that the system was good, not complicated, convenient, and fast. 

The system influenced to control the outbreak of dengue fever in the areas effectively. 

 บทนํา

  โรคไขเลือดออก หรือไขเดงกี่ (dengue fever) มีสาเหตุมาจากเช้ือไวรัสเดงกี ซึ่งมี 4 ชนิด โดยมียุงลายบาน (Aedes 

aegypti) เปนพาหะนําโรคท่ีสาํคญั สามารถจําแนกการปวยไดเปนกลุมอาการ ดงันี ้กลุมอาการไขเดงกี (Dengue Fever; DF) 

ไขเลือดออกเดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever; DHF) และไขเลือดออกช็อค (Dengue Shock Syndrome; DSS)(1) 

เร่ิมรูจักคร้ังแรกเม่ือประมาณ 200 กวาปที่ผานมามีอาการไมรุนแรง ไมทําใหเสียชีวิต ตอมาในป พ.ศ. 2497 

ไดพบการระบาดครัง้แรกทีป่ระเทศฟลปิปนส ซึง่นบัวาเปนโรคอบุตัใิหม สวนในประเทศไทยเกดิการระบาดใหญครัง้แรกในป 

พ.ศ. 2501 ที่กรุงเทพฯ พบผูปวยประมาณ 2,000 กวาราย อัตราปวยตาย รอยละ 14 ในระยะ 5 ป 

 รูปแบบการเกิดโรคไขเลือดออกในประเทศไทยชวง 10 ปที่ผานมา พบวา มีรูปแบบการระบาดท่ีไมแนนอน 

มีทั้งการระบาดแบบปเวนป หรือปเวนสองป โดยมีการระบาดใหญในชวงป 2553, 2556 และ 2558 ซึ่งพบผูปวยมากถึง 

116,947 ราย, 154,444 ราย และ 144,952 ราย ตามลําดับ รูปแบบการเกิดโรคไขเลือดออกเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล 

(Seasonal Pattern) โดยจะเร่ิมมแีนวโนมผูปวยมากขึน้ตัง้แตปลายเดือนเมษายน และพบสงูสดุในเดือน กรกฎาคม-สงิหาคม 

ซึ่งเปนชวงฤดูฝน และลดลงเมื่อเขาสูฤดูหนาว(2) การเกิดโรคไขเลือดออกในเขตอําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ มีรูปแบบ

การเกิดโรคแบบตอเนื่องทุกป โดยขอมูลผูปวยป 2559-2562 พบผูปวย จํานวน 43, 7, 28 และ 57 ราย ตามลําดับ 

คดิเปนอตัราปวย 165.51, 26.94, 107.77 และ 219.40 ตอแสนประชากร การระบาดสวนใหญเกิดในชวงเดอืนมถินุายน-

ตุลาคม โดยพบผูปวยสูงสุดในเดือนกันยายนทุกป(3) 

 จากการรายงานของศนูยระบาดวทิยาอาํเภอเนนิสงา คาดการณการระบาดของโรคไขเลอืดออกในเขตอาํเภอเนนิสงา 

ในป 2563 มีแนวโนมเกิดการระบาดอยางหนักในทุกตําบล(3) ดังนั้น อําเภอเนินสงาจึงไดเปดศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

(Emergency Operation Center; EOC) โรคไขเลือดออกข้ึน เพ่ือเปนศูนยบัญชาการตอบโตสถานการณ รวบรวม วิเคราะห 

และสนับสนุนขอมูลแกผูบัญชาการเหตุการณ เพื่อใชกําหนดนโยบาย และตัดสินใจในการดําเนินงาน โดยใชหลัก 2P2R 

คือ Prevention & Mitigation การปองกัน และการลดผลกระทบโดยเนนการลดความเส่ียงของการเกิดโรค Preparedness 

การเตรียมความพรอมรองรับภาวะฉุกเฉิน โดยเนนการประสานการเตรียมความพรอมการตอบโตภาวะฉุกเฉิน Response 

การตอบโตเนนบูรณาการรวมกับภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของ และ Recover การฟนฟูเนนความตอเน่ือง การฟนคืนกลับสู

สภาวะที่เหมือนเดิม(4) ซึ่งการดําเนินงานในทุกขั้นตอนจะตองถูกตอง แมนยําและรวดเร็ว ดังนั้น การนําระบบสารสนเทศ

เขามาใชสนับสนุนการดําเนินงานจึงเปนส่ิงที่จําเปนอยางย่ิง ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การตอบโตภาวะฉุกเฉินไขเลือดออกท่ีคํานึงถึงการปฏิบัติงานยุค new normal โดยการนําแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ 
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(System Development Life Cycle; SDLC ) และประยุกตใชรวมกับ Google Apps และ Line Apps เปนเครื่องมือในการ

พัฒนาระบบสารสนเทศตอบโตภาวะฉุกเฉินโรคไขเลือดออกใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตอบโตภาวะฉุกเฉินโรคไขเลือดออกยุค new normal

 2. เพื่อศึกษาวิธีการถายทอดเทคโนโลยีระบบสารสนเทศสนับสนุนการตอบโตภาวะฉุกเฉินโรคไขเลือดออกสู

  เจาหนาที่และอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีเกี่ยวของ

 3. เพื่อศึกษาผลการใชระบบสารสนเทศสนับสนุนการตอบโตภาวะฉุกเฉินโรคไขเลือดออก

นิยามศัพท

 ระบบสารสนเทศ (Information) หมายถงึ ชดุระบบออนไลน Cloud Computing ทีท่าํหนาทีบ่นัทกึรวบรวม ประมวล

ผล จดัเก็บ และแจกจายสารสนเทศ เพือ่ชวยในการตัดสนิใจ และการควบคุมกาํกับงาน โดยมีองคประกอบ คอื การนําขอมลู

เขาสูระบบ (Input) การประมวลผล (Processing) การนําเสนอผลลัพธ (Output) และการสะทอนกลับ (Feedback) 

 Google Apps หมายถึง แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Google เพ่ือใหบริการดานการบริหารจัดการภายใน

องคกร ซึ่งในงานวิจัยนี้ ประกอบดวย google form, google sheet, google site และ google data studio

  Line Apps หมายถึง แอปพลิเคชันใหบริการ Messaging ทําใหผูใชสามารถสงขอความ ภาพ คลิปวิดีโอ ในกลุม ซึ่ง

ในงานวิจัยใชกลุม SRRT Alert และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 4.0 (อสม.) 

วิธีการดําเนินการวิจัย

 รูปแบบการวิจัย การศึกษาแบบวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

 ระยะเวลาในการศึกษา ระหวางเดือนมกราคม 2563-สิงหาคม 2563

ประชากรและกลุมตัวอยาง

 1. กลุมประชากร ไดแก เจาหนาที่ผู รับผิดชอบงานควบคุมโรค ที่มีรายชื่อตามคําสั่ง SRRT ป พ.ศ. 2563 

จํานวน 15 คน ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเนินสงาและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตอําเภอเนินสงา ผูวิจัยได

ชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีการดําเนินโครงการ โดยทุกคนสมัครใจเขารวมโครงการ 

 2. กลุมตัวอยาง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 229 คน 

เกณฑคดัเขา คอื อสม. ทีป่ฏิบตังิานในเขตอําเภอเนนิสงาท่ีสมคัรใจเขารวมโครงการ มโีทรศัพทสมารทโฟนท่ีสามารถเช่ือม

ตอสัญญาณอินเตอรเน็ตได และสามารถบันทึกขอมูลบนโทรศัพทมือถือได 

เกณฑคัดออก คือ ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง อสม. หรือโทรศัพทสมารทโฟนไมสามารถเช่ือมตอสัญญาณ

อินเตอรเน็ตได หรือไมสามารถบันทึกขอมูลบนโทรศัพทได

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา

 1. ดานการพัฒนาระบบ ผูวิจัยไดพัฒนา 2 ระบบ ไดแก 1) ระบบรายงานการระบาด และการควบคุมโรคตาม

มาตรการ 3-3-1 (ผูใชงานเปนเจาหนาทีผู่รบัผิดชอบงานควบคมุโรค) และ 2) ระบบสาํรวจลกูนํา้ยงุลาย (ผูใชงานเปนอาสา

สมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบาน) โดยประยกุตใช Google Apps และ Line Apps เปนเครือ่งมอืในการพฒันา ใชแนวคดิและ

ทฤษฎีวงจรพัฒนาระบบ (System development life cycle; SDLC)(6) 6 ขั้นตอน ไดแก 1)การวางแผน 2) การวิเคราะห 

3) การออกแบบ 4) การสรางทดสอบและเผยแพร 5) การติดต้ังระบบ และ 6) การดูแลและพัฒนา
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 2. การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบ ผูวิจัยออกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบผาน google form 

โดยประยุกตจากแบบสอบถามความพึงพอใจการประเมินผลการใชงานโปรแกรมเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง "SPEEXX" 

จากกลุมพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(7) 

โดยแบงเปน 2 ชุด ตามลักษณะกลุมตัวอยาง ดังนี้

  2.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ ชุดที่ 1 กลุ มตัวอยางเปนเจาหนาที่ผู รับผิดชอบงานควบคุมโรค 

แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติ

งานดานควบคุมโรค ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในระบบ แบงเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานประสิทธิภาพและ

ประโยชนของระบบ 2) ดานการออกแบบ 3) ดานการสนบัสนนุและการใหบรกิารการใชงาน 4) ความพงึพอใจในภาพรวม 

ลักษณะคําถามเปนแบบประมาณคา (Rating Scale) มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ และใหคาคะแนน ดังนี้ พอใจมากท่ีสุด = 5 

พอใจมาก = 4 พอใจปานกลาง = 3 พอใจนอย = 2 พอใจนอยที่สุด = 1 การแปลผล คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง 

พึงพอใจนอยท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง พึงพอใจนอย คะแนนเฉล่ีย 2.61 -3.40 หมายถึง พึงพอใจปาน

กลาง คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง พึงพอใจมาก คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด วิเคราะห

ขอมลูโดยคาสงูสดุ ตํา่สดุ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงเปนแบบ

คําถามปลายเปด

  2.2 แบบสอบถามความพงึพอใจ ชดุที ่2 กลุมตวัอยางเปนอาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบาน แบบสอบถาม

แบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาการเปน อสม. 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในระบบ แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ 

2) ดานการออกแบบ 3) ดานการสนับสนุนและการใหบริการการใชงาน 4) ความพึงพอใจภาพรวม ลักษณะคําถามแบบ

ประมาณคา (Rating Scale) มีคําตอบให เลือก 5 ระดับ และใหคาคะแนน ดังนี้ พอใจมากท่ีสุด = 5 พอใจมาก = 4 พอใจ

ปานกลาง = 3 พอใจนอย = 2 พอใจนอยที่สุด = 1 การแปลผล คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง พึงพอใจนอย คะแนนเฉล่ีย 2.61 -3.40 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง คะแนนเฉล่ีย 

3.41 - 4.20 หมายถึง พึงพอใจมาก คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด วิเคราะหขอมูลโดยคาสูงสุด 

ตํ่าสุด คาเฉลี่ย และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงเปนแบบคําถามปลายเปด

 3. แบบเก็บขอมูลการปฏิบัติงาน ผูวิจัยสรางขึ้นโดยประยุกตจากแนวทางการปฏิบัติงานเฝาระวัง ปองกันควบคุม

โรคไขเลือดออก ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอ พ.ศ.2558(10) แบงเปน 2 ชุด ตามลักษณะกลุมตัวอยาง คือ

  3.1 แบบเก็บขอมูลการปฏิบตังิาน ชดุที ่1 กลุมตัวอยางเปนเจาหนาทีผู่รบัผดิชอบงานควบคุมโรค ใชบนัทกึ

ขอมูลการปฏิบตังิานของกลุมตวัอยางตามมาตรการ 3-3-1 ไดแก จาํนวนคร้ังทีส่งรายงาน ความถูกตองของรายงาน ความ

ครบถวน และความทันเวลา แบงออกเปน 3 ขอ คือ 1) รายงานโรคภายใน 3 ชั่วโมง 2) ควบคุมโรคแบบรวดเร็วภายใน 

3 ชั่วโมงหลังรับรายงาน และ 3) ควบคุมโรคและดําเนินตามมาตรการสอบสวนโรคภายใน 1 วัน วิเคราะหขอมูลโดยการ

แจกแจงความถี่ และคารอยละ 

  3.2 แบบเก็บขอมูลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 2 กลุมตัวอยางเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ใชบันทึก

ขอมลูการปฏบิตังิานของกลุมตวัอยาง ไดแก คาดชันีลกูนํา้ House Index (HI) โดยเกบ็ขอมลูแยกตามระดบัความเสีย่งไดแก 

สีแดง คา HI < 5 สีเหลือง คา HI ระหวาง 5-10 สีเขียว คา HI > 10 ความถูกตอง ความครบถวน และความทันเวลาของการ

สงรายงาน วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี และคารอยละ 
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ขั้นตอนการดําเนินการ

 ขั้นเตรียมการ ผูวิจัยศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก สถิติผูปวยและการระบาดของโรคในเขต

อาํเภอเนนิสงา ตลอดจนศึกษาวิธกีารดําเนนิงานในอดีต รวบรวมขอมลู เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีทีใ่ชและแนวทาง

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการเฝาระวังและการเตือนภยัโรคไขเลือดออก

ขั้นดําเนินการ แบงเปน 2 ระยะ คือ

 1. ประชุมทีมวิจัยและทีมผูออกแบบพัฒนาสารสนเทศ โดยผูวิจัยเชิญเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานควบคุมโรครวม

ออกแบบและพัฒนาสารสนเทศ โดยใชแนวคิดทฤษฎีวงจรพัฒนาระบบ (System development life cycle; SDLC)(6) 

 2. พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยการออกแบบ Data Flow Diagram ของระบบ และประยุกตนํา Google Apps และ 

Line Apps มาใชในการพัฒนาระบบ ผูวิจัยออกแบบเปน 2 ระบบตามกลุมผูใชงาน เพ่ือใหงายและสะดวกตอการใชงาน 

ไดแก ระบบรายงานการระบาด 3-3-1 ผูใชงานเปนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานควบคุมโรค และระบบสํารวจลูกน้ํายุงลาย 

ผูใชงานเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา หมูบาน 

 3. การทดสอบระบบที่พัฒนา ผูวิจัยไดนําระบบไปทดลองใชงานกับเจาหนาที่ และอาสาสมัครกลุมละ 5 คน เพื่อ

ทดสอบประสิทธิภาพ หาขอผิดพลาด ความยากของระบบ และความเขาใจในการบันทึกขอมูล และนํามาปรับปรุงเพื่อให

ไดระบบที่พรอมใชงาน

 4. ประชุมชี้แจงอาสาสมัครและเจาหนาท่ีเพื่อใชงานระบบท่ีพัฒนาขึ้น ผูวิจัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชระบบ

โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ เจาหนาที่ และอาสาสมัครสาธารณสุข กลุมละ 1 วัน

 5. ประชุมทีมติดตามการใชงานระบบท่ีพัฒนา ผูวิจัยจัดประชุม 2 ครั้ง หางกัน 1 เดือน เพ่ือทบทวนการใชงาน และ

ปรับปรุงระบบใหตรงกับความตองการ และตอบสนองแกผูใชงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

 6. เก็บขอมูลการวิจัย รวบรวม วิเคราะหแปรผลขอมูล โดยผูวิจัยไดรวบรวมผลของการพัฒนาระบบ โดยใชแบบ

เก็บขอมูล และเก็บขอมูลความพึงพอใจกลุมเจาหนาที่ และ อสม. โดยตอบแบบผานทาง google form 

 การศกึษาครัง้นี ้นกัวิจยัไดดาํเนนิการอธบิายขัน้ตอนการดาํเนนิงาน ประโยชนทีจ่ะเกดิขึน้กับกลุมตวัอยางและสงัคม 

โดยใหกลุมตัวอยางแสดงความสมัครใจดวยคําพูดตอบรับการเปนกลุมตัวอยาง

ผลการศึกษา

 1. ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตอบโตภาวะฉุกเฉินโรคไขเลือดออก 

  1.1 การออกแบบระบบ แบบการบนัทกึขอมลู Online ดวย google form ม ี2 ระบบ คอื 1) รายงานการระบาด 

การควบคุมโรคตามมาตรการ 3-3-1 โดยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานควบคุมโรค และ 2) การสํารวจ คาดัชนีลูกนํ้ายุงลาย 

แบบไรกระดาษ โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน การใชระบบท้ังสองกลุมตองสแกน QR Code เพื่อเขาสูระบบ 

และดําเนินการบันทึกขอมูลทั้ง 2 ระบบ มีการแจงเตือนเขาในกลุม Line แบบอัตโนมัติหลังจากบันทึกดวย Line Notify

  1.2 การออกแบบฐานขอมูล ดวย google sheet มีความเชื่อมโยงมาจากการออกแบบระบบ โดยเม่ือมีการ

บนัทึกขอมลูระบบจะถกูสงมาจดัเกบ็ที ่google sheet ซึง่ม ี2 ฐานขอมลู ไดแก 1) ฐานขอมลูผูปวย ซึง่มาจากการบนัทกึระบบ

รายงานการระบาด การควบคุมโรคตามมาตรการ 3-3-1 โดยฐานขอมูลจะเก็บรายละเอียดรหัสรายงานโรค การวินิจฉัย 

เพศ ชื่อ-สกุล อายุ ที่อยู วันเริ่มปวย วันที่พบผูปวย 2) ฐานขอมูลการสํารวจคาดัชนีลูกนํ้ายุงลาย ซึ่งมาจากการบันทึกผล

สาํรวจคาดชันลีกูนํา้ยงุลาย โดยเกบ็ขอมลูจาํนวนบานทีส่าํรวจพบลกูนํา้ยงุลาย จาํนวนภาชนะทีส่าํรวจพบลกูนํา้ยงุลาย และ

แปรผลเปนคา HI, CI โดยท้ังสองฐานขอมลูมกีารจาํกดัสทิธิก์ารเขาถงึเพือ่ใหผูทีเ่กีย่วของสามารถนําไปใชประโยชนไดอยาง

สูงสุดและปลอดภัยตาม พรบ. ขอมูลขาวสาร 
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  1.3 การออกแบบเวบไซต ดวย google site โดยออกแบบเวบไซดเพื่อนําเสนอสารสนเทศ ผลการดําเนิน

งาน ผลการวิเคราะหขอมูลจากการใชงานระบบ โดยขอมูลสวนท่ีเปนสาธารณะผูอื่นสามารถเขาชมได ผานชองทาง URL 

https://sites.google.com/site/bookdhf/ มีการจํากัดสิทธิ์การเขาชมในขอมูลบางประเภท เพ่ือความปลอดภัย และตาม 

พรบ.ขอมูลขาวสาร

 2. ดานการถายทอดเทคโนโลยีระบบสารสนเทศสนับสนนุการตอบโตภาวะฉกุเฉนิโรคไขเลอืดออก มกีารจดัอบรม

เชิงปฏิบัติการแกผูรวมวิจัย 2 กลุม ดังนี้

  2.1 กลุมเจาหนาที่ในระบบการรายงานโรค ผูเขาอบรมเปนเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานควบคุมโรค จํานวน 

15 คน ใชระยะเวลาอบรม 1 วัน โดยอบรมและทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอ พ.ศ.2558 และฝกภาคปฏิบัติการใชงานระบบการรายงานโรค 

  2.2 กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 229 คน โดยจัดอบรมแบงออกเปน 4 รุน ๆ  ละ 45-

46 คน ใชระยะเวลาอบรมรุนละ 1 วนั กอนการอบรมมกีารทดสอบความรูและทกัษะในการสาํรวจลกูนํา้ยงุลาย และทดสอบ

ภาคปฏิบัติทักษะการใชงานโทรศัพทสมารทโฟน ซึ่งในหลักสูตรมีการอบรมใหความรูในการเฝาระวังและควบคุมโรคไข

เลือดออก และทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรค

ติดตอ พ.ศ. 2558 และฝกภาคปฏิบัติการใชงานระบบสํารวจคาดัชนีลูกนํ้ายุงลาย ผลการอบรมทําใหอาสาสมัครมีความรู

ความเขาใจ และเกิดทกัษะในการใชระบบไดเปนอยางดี และมีการจัดประชุม จาํนวน 2 ครัง้หางกัน 1 เดอืน เพือ่ทบทวนการ

ใชงาน และปรบัปรงุระบบใหตรงกบัความตองการ และตอบสนองแกผูใชงาน ซึง่มขีอเสนอแนะการประชมุทบทวนครัง้ที ่1 

ควรปรบัฟอรมการบนัทกึใหdกระชบัข้ึนและดงึขอมลูทีจ่าํเปนออกมาใหมากทีส่ดุ ขอเสนอแนะการประชมุทบทวนครัง้ที ่2 

เนือ่งจากการสํารวจลูกนํา้ยงุลายมีปญหาการใชงานอนิเตอรเนต็บางพ้ืนทีท่าํใหไมสามารถบันทกึรายงานไดทนัท ีจงึควรให

ทําแบบฟอรมเก็บขอมูลในขั้นตอนสํารวจกอนแลวจึงนํามาบันทึกยอนหลัง

 3. ดานผลการใชระบบสารสนเทศสนับสนุนการตอบโตภาวะฉุกเฉินโรคไขเลือดออก

  3.1 ผลการปฏิบัติงาน

      3.1.1 ผลการปฏิบตังิานตามมาตรการ 3-3-1 พบวา ชวงเดือนพฤษภาคม - สงิหาคม 2563 รายงานท่ี

สงในระบบสารสนเทศ จํานวน 62 รายงาน มีความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา จํานวน 62 รายงาน (รอยละ 100) เมื่อเทียบ

กับชวงเวลาเดียวกันในป 2562 ที่ยังไมมีการพัฒนาระบบ พบวา รอยละของผลงานเพ่ิมขึ้นทุกดาน ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การปฏิบัติงานตามมาตรการ 3-3-1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ป 2562 และ 2563 

กิจกรรม พ.ค.-ส.ค. 62 พ.ค.-ส.ค. 63

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

จํานวนครั้งที่สงรายงาน 45 100 62 100

ความถูกตอง 40 88.8 62 100

ความครบถวน 35 75.55 62 100

ความทันเวลา 31 68.88 62 100

 - รายงานโรคภายใน 3 ชั่วโมง 31 68.88 62 100

 - ควบคุมโรคแบบรวดเร็วภายใน 3 ชั่วโมงหลังรับรายงาน 31 68.88 62 100

 - ควบคุมโรคและดําเนินตามมาตรการสอบสวนโรคภายใน 1 วัน 31 68.88 62 100
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   3.1.2 ผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน พบวา ถูกตอง ครบถวน ทันเวลาของการสง

รายงานสํารวจลูกนํ้ายุงลาย รอยละของผลงานเพ่ิมขึ้นทุกดานโดยเดือนสิงหาคม 2563 พบวา ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา

(รอยละ 100, 81.7 และ 90.3) ตามลําดับ เพิ่มขึ้นกวาเดือนพฤษภาคม 2563 ที่มีความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา 

(รอยละ 81.6, 72.0 และ 49.9) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 การปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จําแนกรายเดือน 

 ผลการบันทึกขอมลูคาดชันีลกูนํา้ยงุลายโดยระบบสารสนเทศ จาํนวน 48 หมูบาน พบคา HI โดยแยกตามระดับความ

เสี่ยง ไดแก สีแดง คา HI < 5 สีเหลือง คา HI ระหวาง 5-10 สีเขยีว คา HI > 10 มีแนวโนมลดลงโดยเดือนสิงหาคม 2563 

พบคา HI สีแดง สีเหลือง และสีเขียว (รอยละ 0, 16.6, 83.4) ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2563 ที่มีคา HI สีแดง สีเหลือง 

และสีเขียว (รอยละ 35.4, 41.6, 23.0) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 คาดัชนีลูกนํ้ายุงลายวิเคราะหตามระดับความเสี่ยงของหมูบาน จําแนกรายเดือน 

 3.2 การประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ โดยแบงเปน 2 ชุด ตามลักษณะกลุมตัวอยาง ดังนี้

  3.2.1 การประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบรายงานการระบาด การควบคุมโรคตามมาตรการ 3-3-1 

ผูตอบแบบสอบถามเปนเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานควบคุมโรค จํานวน 15 คน สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 53.3) 

อายุระหวาง 46-55 ป (รอยละ 53.3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานดานควบคุมโรคเกิน 10 ป (รอยละ 86.6)

 การประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบสารสนเทศ โดยกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน ตอบแบบประเมินผาน 

google form พบวา ความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก ( x = 4.05, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณารายดาน 

พบวา ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ( x= 4.41, S.D. = 0.63) รองลงมา คือ 

ดานการออกแบบ (x= 4.10, S.D. = 0.63) และดานการสนับสนุนและการใหบริการใชงาน ( x= 4.15, S.D. = 0.35) 

ซึ่งระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 4

การปฏิบัติงาน (n=229) พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63

ทันเวลา (สัปดาหที่2) 187 (81.6) 201 (87.7) 229 (100) 229 (100)

ครบถวน (ครอบคลุมหลังคาเรือน) 165 (72.0) 185 (80.7) 198 (86.4) 210 (81.7)

ถูกตอง (บันทึกขอมูลถูกตอง) 112 (49.9) 150 (65.5) 172 (75.1) 207 (90.3)

คาดัชนีลูกนํ้ายุงลาย (n=48) พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63

HI (สีแดง < 5) 17 (35.4) 15 (31.25) 1 (2.1) 0 (0)

HI (สีเหลือง 5-10) 20 (41.6) 21 (43.75) 9 (18.7) 8 (16.6)

HI (สีเขียว > 10) 11 (23.0) 12 (25) 38 (79.2) 40 (83.4)
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจตอการใชระบบรายงานการระบาด 3-3-1

 ปญหาและขอเสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุ กลุมตวัอยางไมพบปญหาในการใชงาน แตมขีอเสนอแนะเพือ่ปรบัปรุง คอื 

1) ควรมีการทําระบบคืนขอมูลใหหนวยงานสวนอื่นไดรับทราบ 2) ควรพัฒนาระบบเพ่ือตอยอดทํา spot report รายงานผู

บริหารไดทันที

  3.2.2 การประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบการสํารวจลูกนํ้ายุงลาย ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 229 คน สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 86.0 ) อายุระหวาง 41-60 ป (รอยละ 75.4) 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 37.99 ) ระยะเวลาการเปน อสม. อยูระหวาง 10-20 ป (รอยละ 43.4)

 การประเมนิความพงึพอใจตอการใชระบบสารสนเทศ โดยกลุมตวัอยาง จาํนวน 229 คน ตอบแบบประเมนิผาน google form 

พบวา  ความพึงพอใจภาพรวมอยู ในระดับพึงพอใจมาก  (x= 4.10, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณารายดาน 

พบวา ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ (x= 4.05, S.D. = 0.70) ดานการออกแบบ (x= 4.14, S.D. = 0.64) 

และดานการสนับสนุนและการใหบริการใชงาน (x= 4.11, S.D. = 0.64) มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

ดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5  ความพึงพอใจตอการใชระบบการสํารวจลูกนํ้ายุงลาย 

 ปญหาและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง กลุมตัวอยางพบปญหาเรื่องสัญญานอินเตอรเน็ตลาชาทําใหการบันทึก

ขอมูลไมมีประสิทธิภาพ และบางคนยังไมมีความชํานาญการบันทึกขอมูลและการใชงานอินเตอรเน็ต ควรอบรมพัฒนา

ทักษะอยางตอเนื่อง

ตัวแปร

(n=15)

ชวงคะแนน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน

ระดับความพึงพอใจ

ตํ่าสุด สูงสุด

1. ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ 3 5 4.41 0.63 พึงพอใจมากท่ีสุด

2. ดานการออกแบบ 3 5 4.10 0.63 พึงพอใจมาก

3. ดานการสนับสนุนและการใหบริการใชงาน 4 5 4.15 0.35 พึงพอใจมาก

4. ความพึงพอใจในภาพรวม 3 5 4.05 0.45 พึงพอใจมาก

ตัวแปร

(n=229)

ชวงคะแนน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ระดับความพึงพอใจ

ตํ่าสุด สูงสุด

1. ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ 2 5 4.05 0.70 พึงพอใจมาก

2. ดานการออกแบบ 3 5 4.14 0.64 พึงพอใจมาก

3. ดานการสนับสนุนและการใหบริการ ใชงาน 3 5 4.11 0.64 พึงพอใจมาก

4. ความพึงพอใจในภาพรวม 3 5 4.10 0.65 พึงพอใจมาก
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อภิปรายผล

 การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตอบโตภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดโรคไขเลือดออก โดยประยุกตใช 

Google Apps และ Line Apps เปนเครือ่งมอืในการพฒันา และใชแนวคดิทฤษฎวีงจรพฒันาระบบ(System development life 

cycle: SDLC)(6) การพฒันาระบบการบนัทกึขอมลู โดยใช google form เปนเรือ่งใหม โดยเฉพาะกบัอาสาสมคัรสาธารณสขุ

จึงตองใชการเรียนรูและฝกทักษะในการใชงานเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดในการบันทึกขอมูล และระบบเปนการบันทึก

ผาน Internet ทําใหบางคร้ังมีปญหาในการบันทึกเน่ืองจากบางพ้ืนที่ไมมีสัญญาน Internet 

 ซึ่งผลการพัฒนาสามารถนําไปใชในการสนับสนุนการควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกในพื้นที่ทั้งการสง

ขอมูลขาวสาร การสงรายงาน การตอบสนอง และการประเมินผล ซึ่งผลจากการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง

ผูใชงานทั้ง 2 กลุม พบวา กลุมเจาหนาที่สาธารณสุข (x= 4.05, S.D. = 0.45) และกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน (x= 4.10, S.D. = 0.65) มีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก กลุมตัวอยางเห็นวาระบบมีความ

สะดวก รวดเร็ว สามารถควบคุมโรคใหทันเวลา สอดคลองกับการศึกษาเรื่อง การประเมินผลการใชงานโปรแกรมเรียนรู

ภาษาอังกฤษดวยตนเอง "SPEEXX" จากกลุมพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(7) และสอดคลองกับการศึกษา เรื่อง ประสิทธิผลโปรแกรมการติดตามการจัดทําแผน

งานโครงการ (Project Tracking) สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภูมิ(8) และสอดคลองกับผลการศึกษา เรือ่ง ความพึงพอใจ

ของผูใชงานโปรแกรมประยุกตบนเว็บเชิงพื้นที่เพื่อเตือนภัยนํ้าทวมเมืองหาดใหญ(9) และผลการศึกษาการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเฝาระวังและการเตือนภัยโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวม: กรณีศึกษา ตําบลที่วัง อําเภอ

ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบขอดีของการนําสารสนเทศมาประยุกตใช คือ รวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํา(5) เนื่องจาก

เปนการออกแบบระบบไดพัฒนาตามความจําเปนและความตองการของผูใชงาน และมีการดําเนินการปรับปรุงระบบเปน

ระยะจึงทําใหผูใชงานเกิดความพึงพอใจมาก และสามารถสงผลถึงการควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

ขอเสนอแนะ

 1. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีการเชื่อมโยงกับทุกภาคสวนมากยิ่งขึ้น เชน คลินิก หรือโรงพยาบาลของ

เอกชนในพืน้ท่ี เพือ่ใหการไดรบัขอมูลทีค่รบถวนสมบรูณมากยิง่ขึน้ และควรพฒันาระบบสารสนเทศใหครอบคลมุงานดาน

สาธารณสุข หรือมีการเช่ือมโยงกับระบบอื่น ๆ ที่มีอยูแลว ใหสามารถทํางานไปดวยกัน หรือใชฐานขอมูลเดียวกันได

 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศควรมีการประยุกตใชงานรวมกัน social network เนื่องจากปจจุบัน กลุมผูเกี่ยวของ

มีการติดตอประสานงานกันผานทาง social network อยูแลวซึ่งสวนมากไดแก แอบพลิเคชัน Line 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

 1. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลและการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่อื่น ๆ หรือการ

ปฏิบัติงานดานอื่น ๆ เพื่อการศึกษาผลการใชและการปรับปรุงระบบใหสมบูรณยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 2. ควรมีการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศในลักษณะการ Alert ขอมูลแบบอัตโนมัติ เชน การสงขอความส้ัน

ในกลุม Line เนื่องจากระบบมีความยืดหยุนเพียงพอตอการใชงานสําหรับการแจงเตือนขาวสาร ในรูปแบบขอความสั้น
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บทคัดยอ

 การวิจยัคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มวีตัถปุระสงคเพ่ือศกึษาความครอบคลุมการข้ึนทะเบียน

รกัษาผูปวยวณัโรคดือ้ยาในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพที ่4 ประชากรทีใ่ชในการศกึษา คอื ขอมลูผูปวยวณัโรคดือ้ยาทีข่ึน้ทะเบยีนรกัษา

ในระบบ National Tuberculosis Information Program (NTIP) ของโรงพยาบาลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ปงบประมาณ 

2563 เทียบกับขอมลูทางหองปฏิบตักิาร ผลการตรวจ Xpert MTB/RIF, Line Probe Assay (LPA) การเพาะเช้ือ (Culture) 

และการทดสอบความไวตอยา (Drug Susceptibility Testing: DST) พบด้ือยารักษาวัณโรคแนวที่ 1 และ 2 ระหวาง เดือน 

ตลุาคม 2562 ถงึกันยายน 2563 ทีส่งตรวจ ณ หองปฏบิตักิารทางการแพทยดานควบคมุโรค สาํนกังานปองกนัควบคมุโรค

ที่ 4 จังหวัดสระบุรี เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบบันทึกขอมูลผูปวยวัณโรคที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น เก็บขอมูลโดยการบันทึกผลการ

ตรวจทางหองปฏิบัติการ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา เชน รอยละ ผลการศึกษา พบวา ผูปวยวัณโรคดื้อยาที่ขึ้น

ทะเบียนในระบบ NTIP จํานวน 127 ราย ไมไดขึ้นทะเบียนในระบบ NTIP จํานวน 11 ราย เมื่อวิเคราะหสาเหตุการไมขึ้น

ทะเบียน พบวา ผูปวยที่ไมขึ้นทะเบียนเสียชีวิตกอนขึ้นทะเบียน (รอยละ 100) สาเหตุการเสียชีวิต ไดแก ภาวะหายใจ

ลมเหลว และไดรบัการใสทอชวยหายใจในโรงพยาบาล ขอเสนอแนะ การดาํเนนิการปองกนัควบคมุโรคดือ้ยา ควรนาํผูปวย

วัณโรคดื้อยาเขาสูการขึ้นทะเบียนวัณโรคดื้อยาใหครบถวนจะทําใหผูปวยไดเขารับการรักษาใหไดอยางรวดเร็ว สงผลให

สามารถปองกันการแพรกระจายของวณัโรคดือ้ยา และเฝาระวงัวณัโรคในบคุลากรสาธารณสขุและผูสมัผสัวณัโรคดือ้ยาตอไป 

คําสําคัญ: ความครอบคลุม, การข้ึนทะเบียน, ดื้อยา, วัณโรค

Abstract

 A cross-sectional descriptive study aimed to explore the coverage of drug-resistant tuberculosis patient’s 

registration in health region 4 in the fiscal year 2019. The study population was tuberculosis patients who registered 

for treatment in the National Tuberculosis Information Program (NTIP) of the hospitals in the health region 4. A total 

of 127 cases were identified in NTIP, compared to laboratory results that used Xpert MTB/RIF, Line Probe 

Assay (LPA), culture and drug susceptibility testing (DST) for examination. The data of first-line and second-line 

anti-tuberculosis drug resistance was collected from October 2019 to September 2020 by using case record form. 

The data were analyzed by using descriptive statistics such as percentages. The study found that drug-resistant 

tuberculosis patients registered for about 127 cases in NTIP. And also, 11 cases not registered, died before 
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registration. The cause of death was respiratory failure. The study suggested that prevention and control of drug-resistant 

tuberculosis should be focused on complete registration for treatment. It affected early treatment and helped to obstacle 

the transmission of drug-resistant tuberculosis to others. Also, surveillance systems in health care providers and contact 

cases should be conducted continuously. 

Keywords: Coverage, Registration, Drug resistant, Tuberculosis

บทนํา

 ปญหาของวณัโรคดือ้ยาหลายขนาน (multi-drug resistant tuberculosis: MDR-TB) เริม่เกดิขึน้ ตัง้แตป ค.ศ. 1970 

และเมือ่ป ค.ศ. 1990 เกดิปญหาวณัโรคดือ้ยาหลายขนานชนดิรนุแรงมาก (Extensive drug resistant tuberculosis: XDR-TB) 

มากขึน้ การรกัษาวณัโรครายใหม ดวยสตูรยา ขนาดยาทีเ่หมาะสม ระยะเวลาประมาณ 6-8 เดอืน รวมถึงการมพีีเ่ลีย้งกาํกบั

การรับประทานยาเปนสิง่สาํคัญ นอกจากน้ีคาใชจายในการรักษา MDR-TB คาใชจายตอรายประมาณ 200,000 บาท และถา

เกดิเปน XDR-TB คาใชจายตอรายมากกวา 1,000,000 บาท ผลการรักษา พบวา อตัราการรักษาหายของผูปวย MDR-TB 

และ XDR-TB รอยละ 60 และ 50 ตามลาํดบั นอกจากนี ้พบวา ปแรกของการรกัษา อัตราการเสยีชวีติของผูปวย MDR-TB 

และ XDR-TB สูงถึงรอยละ 71 และ 83 ตามลําดับ(1) จากการเฝาระวังวัณโรคด้ือยาทั่วโลกขององคการอนามัยโลก พบวา 

ผูปวยวัณโรครายใหม และผูปวยท่ีเคยรักษามากอน เปน MDR-TB รอยละ 3.5 และ 20.5 ตามลําดับ คาคาดประมาณ

อุบัติการณวัณโรคดื้อยาหลายขนานในป 2019 ทั่วโลกจะมีผูปวย 480,000 ราย เปน MDR-TB รายใหม โดยมากกวาครึ่ง

หนึง่เปนผูปวยทีอ่ยูในประเทศแถบเอเชยี อยางไรกต็าม การคนหาผูปวย MDR-TB ยงัมนีอย ซึง่องคการอนามยัโลก ไดรบั

รายงานผูปวย MDR-TB จากประเทศตาง ๆ  ทั่วโลกเพียงรอยละ 45 เนื่องจากปญหาการเขาถึงการวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา(2)

สาํหรบัประเทศไทย ไดดาํเนนิการเฝาระวังการดือ้ยาวัณโรค ระดับประเทศ พบวา แนวโนมของ MDR-TB ไมเพ่ิมข้ึนหรือลด

ลง ในผูปวยรายใหมจะพบ MDR-TB ประมาณรอยละ 2 และในผูปวยทีเ่คยไดรบัการรักษามาแลว พบ MDR-TB ประมาณ

รอยละ 20 จากการศกึษาในประชากรกลุมเสีย่งวณัโรค พบ MDR-TB ในผูปวยรายใหม ถงึรอยละ 5-7 และพบ MDR-TB 

ในผูปวยวัณโรคท่ีเคยไดรับการรักษามากอนสูงกวาผูปวยรายใหมมาก(1, 3, 4, 5) นอกจากน้ี ประเทศไทยในป 2561 

มอีบุตักิารณผูปวย RR/MDR-TB สงูถงึ 2,500 ราย กองวณัโรครายงานผลการดําเนินงานวัณโรคของประเทศไทย ป 2562 

พบวา มผีูปวย RR/MDR-TB จาํนวน 866 ราย และ XDR-TB สงูถึง 15 ราย(6) จากการดาํเนนิงานทีผ่านมาความครอบคลมุ

การข้ึนทะเบียนรักษาผูปวยวัณโรคด้ือยา จะตองไดรับการรักษาไมนอยกวารอยละ 90 ตามคาเปาหมายตัวชี้วัดคํารับรอง

การปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ 2564(7) ในป 2562 ประเทศไทย มีการรายงานความ

ครอบคลุมการขึ้นทะเบียนและรักษาผูปวยวัณโรคดื้อยาในระบบโปรแกรม National Tuberculosis Information Program 

(NTIP) เพยีงรอยละ 59.28 และเขตสุขภาพท่ี 4 รอยละ 81.30(6) จากการนิเทศติดตามการดําเนินวณัโรคในเขตสุขภาพท่ี 

4 ปงบประมาณ 2563 พบวา มีความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนและรักษาผูปวยวัณโรคด้ือยา เพียงรอยละ 88.39 จังหวัด

นนทบุรี ลพบุรี และสิงหบุรี มีความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้าสูงที่สุด ถึงรอยละ 100 

นอกจากนี้ขอมูลการขึ้นทะเบียน MDR-TB ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 พบวา ผูปวย MDR-TB จํานวน 112 ราย ขึ้นทะเบียน

และรักษาในระบบโปรแกรม NTIP เพียง 99 ราย(6, 8) 

 การศึกษาท่ีผานมา พบวา มตีรวจสอบความครบถวนถูกตองในการข้ึนทะเบียนของระบบขอมลูผูปวยวัณโรคในโรงพยาบาล

จะดําเนินการ 3 สวน คือ ICD-10 ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ และการจายยา Isoniazid และ Rifampicin(9, 10, 11, 12) 

แตยงัไมมกีารศกึษาความครอบคลมุการขึน้ทะเบยีนรกัษาขอมูลผูปวย วณัโรคดือ้ยา จากการศกึษาของ ปยะณฐั บญุประดษิฐ 
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และคณะ(9) พบวา ป 2556 มีผูปวยท่ียังไมไดขึ้นทะเบียนระบบ TBCM ครึ่งหนึ่งอยูในระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล 

สอดคลองกับ นริศ บญุธนภัทร และคณะ(10) พบวา ความครอบคลุมของขอมลูเวชระเบียนมีการข้ึนทะเบียนในระบบ TBCM 

ป 2550-2558 เพียงรอยละ 9.56 และการศึกษาของ ณรงคเดช พิมพรรณ และคณะ(11) พบวา โรงพยาบาลขนาดใหญมี

ขึ้นทะเบียนผูปวยวัณโรคปอดรายใหมและกลับเปนซํ้า รอยละ 98.47 รวมถึงการศึกษาของ สุชาญวัชร สมสอน และคณะ
(12) พบวา ความครบถวนการข้ึนทะเบยีนผูปวยวัณโรคปอดรายใหมและกลบัเปนซํา้ รอยละ 81.5 สาเหตุสวนหนึง่เนือ่งจาก

ผูปวยวณัโรคเสยีชวีติกอนการข้ึนทะเบยีน ดงันัน้ การขึน้ทะเบยีนในโปรแกรม National Tuberculosis Information Program 

(NTIP) จึงเปนการเพิ่มความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนรักษาผูปวยวัณโรค รวมถึงวัณโรคดื้อยา จึงมีความสําคัญในการ

ปองกันและควบคุมวัณโรค เพื่อไมใหเช้ือวัณโรคและวัณโรคด้ือยาแพรกระจายไปยังชุมชนและสังคมไดตอไป

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี จึงจัดทําโครงการวิจัยเพื่อศึกษาความครบถวนการขึ้นทะเบียน

ผูปวยวณัโรคดือ้ของโรงพยาบาลในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพที ่4 โดยทบทวนขอมลูผลตรวจทางหองปฏบิตักิารเพ่ือวนิจิฉยัวัณโรค

ดื้อยา ไดแก การตรวจวินิจฉัยโรคดื้อยาดวย Xpert MTB/RIF, Line probe assay (LPA) การเพาะเช้ือ (Culture) และการ

ทดสอบความไวตอยา (Drug Susceptibility Testing: DST) พบด้ือยาวัณโรค ของผูปวยที่วัณโรคของโรงพยาบาลในพื้นที่

เขตสุขภาพที่ 4 ปงบประมาณ 2563 ที่สงตรวจหองปฏิบัติการของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เพื่อ

ตรวจสอบจํานวนผูปวยที่วินิจฉัยวัณโรคดื้อยาและยังไมขึ้นทะเบียนในระบบ NTIP ทั้งนี้ นําผลดังกลาวไปสูการตรวจสอบ

และวางแผนการขึ้นทะเบียนรกัษาผูปวยวัณโรคดื้อยาใหครบถวนมากขึ้น

วัตถุประสงคการวิจัย

 เพื่อศึกษาความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนรักษาผูปวยวัณโรคด้ือยาในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 4

ระเบียบวิธีวิจัย

 การวจิยัครัง้นีเ้ปนการศกึษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Study) ประชากรท่ีใชในการวิจยัครัง้นี้

เปนผูปวยวณัโรคดือ้ยาทีข่ึน้ทะเบยีนรกัษาในระบบ National Tuberculosis Information Program (NTIP) ของโรงพยาบาล

สงักดักระทรวงสาธารณสขุในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพพี ่4 ปงบประมาณ 2563 จาํนวน 127 ราย เทยีบกับขอมลูผลการตรวจ Xpert 

MTB/RIF, Line probe assay (LPA) ผลการเพาะเช้ือ (Culture) และผลการทดสอบความไวตอยา (Drug Susceptibility 

Testing: DST) ที่ดื้อยาวัณโรครักษาวัณโรคแนวท่ี 1 และ 2 อยางใดอยางหน่ึง ระหวางเดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 

2563 ที่สงตรวจ ณ หองปฏิบัติการทางการแพทยดานการควบคุมโรค สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี 

จํานวน 138 ราย

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยครั้งนี้ใชเปนแบบบันทึกขอมูลผูปวยวัณโรค ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น

จากการทบทวนวรรณกรรม และตําราวิชาการท่ีเกี่ยวของ โดยเปนแบบบันทึกขอมูลผูปวยวัณโรค มี 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ 

พืน้ทีส่ถานบรกิาร การขึน้ทะเบยีนใน NTIP ประเภทการดือ้ยา และผลการตรวจทางหองปฏบิตักิาร ซึง่ไดผานการตรวจสอบ

ความตรงและความสอดคลองของเน้ือหาจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 2 ทาน และปรับปรุงแกไขตามคําแนะ

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบบันทึก โดยใชวิธีการคัดลอกขอมูลผลการตรวจ Xpert 

MTB/RIF, Line probe assay (LPA) การเพาะเชือ้(Culture) และการทดสอบความไวตอยา (Drug Susceptibility Testing: DST) 

ที่ดื้อยารักษาวัณโรคแนวท่ี 1 และ 2 อยางใดอยางหน่ึง ระหวางเดือนตุลาคม 2562 ถงึ กันยายน 2563 ของโรงพยาบาล

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นท่ีเขตสุขภาพพี่ 4 จํานวน 8 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดอางทอง ที่สงตรวจ 
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ณ หองปฏิบัติการทางการแพทยดานควบคุมโรค สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี แลวนํามาเปรียบเทียบ

กับขอมูลผูปวยวัณโรคดื้อยาที่ขึ้นทะเบียนรักษาในระบบ NTIP 

 วิธีการวิเคราะหขอมูล การศึกษาครั้งนี้วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ และคารอยละ

ผลการศึกษา

 จากการศึกษาความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนรักษาผูปวยวัณโรคด้ือยา เขตสุขภาพที่ 4 ปงบประมาณ 2563 พบวา 

ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษาผูปวยวัณโรคดื้อยา เขตสุขภาพที่ 4 ปงบประมาณ 2563 สูงถึงรอยละ 92.1 โดยพบ

วา มีผูปวยวัณโรคที่ไมไดขึ้นทะเบียนจํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 7.9 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ความครบถวนการขึน้ทะเบยีนรกัษาผูปวยวณัโรคดือ้ยา เขตสขุภาพที ่4 ปงบประมาณ 2566 ผูปวยจากผลตรวจ

  ทางหองปฏิบัติการพบดื้อยารักษาวัณโรคแนวท่ี 1 และ 2 

 นอกจากน้ี พบวา ผูปวยวัณโรคดื้อยาที่ไมขึ้นทะเบียนวัณโรคด้ือยาใน NTIP ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 4 ปงบประมาณ 

2563 จํานวน 11 ราย เปนเพศชาย รอยละ 81.8 อายุระหวาง 21 - 60 ป รอยละ 81.8 และอายุ 60 ปขึ้นไป รอยละ 18.2 

เปนผูปวยในพื้นที่รับผิดชอบของสถานบริการจังหวัดนนทบุรี รอยละ 36.4 รองลงมา ไดแก จังหวัดสระบุรี รอยละ 27.2 

จังหวัดนครนายก รอยละ 18.2 ผูปวยสวนใหญเปนวัณโรคด้ือยาหลายขนาน (Multidrug-resistant TB: MDR-TB) 

รอยละ 90.9 นอกจากนั้นเปนวัณโรคดื้อยา Rifampicin (Rifampicin-resistant TB: RR-TB) รอยละ 9.1 สาเหตุของการ

ไมขึ้นทะเบียนเนื่องจากผูปวยเสียชีวิตกอนขึ้นทะเบียน จํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 100 โดยพบวา ผูปวยวัณโรคดื้อยา

ทีเ่สยีชวีติทัง้หมดมีภาวะหายใจลมเหลวและไดรบัการใสทอชวยหายใจท่ีหองฉกุเฉนิของโรงพยาบาล ดงัแสดงในตารางท่ี 2

ผูปวยจาก NTIP ผลตรวจทางหองปฏิบัติการพบด้ือยารักษาวัณโรคแนวที่ 1 และ 2 

(X-pert, LPA, Culture + DST: 1st drug resistant, 2nd drug resistant)

พบ 127 (92.1)

ไมพบ 11 (7.9)

รวม 138 (100)
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ตารางที่ 2 จาํนวน รอยละ ขอมูลทัว่ไปของผูปวยวณัโรคด้ือยาท่ีไมขึน้ทะเบียนวณัโรคด้ือยาใน NTIP ในพืน้ทีเ่ขตสุขภาพท่ี 

  4 ปงบประมาณ 2563 

ข้อมูลทัวไป จํานวน (n = 11) ร้อยละ 
เพศ 
        ชาย 9 81.8 

        หญิง 2 18.2 

อายุ   

         21 - 60 ปี 9 81.8 

        60 ปี ขึนไป 2 18.2 

พืนทสีถานบริการ   

        จงัหวดันครนายก  18.2 

        จงัหวดันนทบุรี  .  

        จงัหวดัสระบุรี  .  

        จงัหวดัลพบุรี 1 .  

        จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  .  

ประเภทวัณโรคดือยา   
        วณัโรคดือยา Rifampicin 
(Rifampicin-resistant TB: RR-TB) 1 9.1 

        วณัโรคดือยาหลายขนาน 
(Multidrug-resistant TB: MDR-TB)  10 90.9 

สาเหตุการไม่ขึนทะเบียน   
ผูป่้วยวณัโรคดือยาเสียชีวิตก่อน 

ขึนทะเบียน 
11  

 ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ Ê¤Ã. 9 »‚ 2564: 27(2) DPC 9 J 2021 39

ความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนรักษาผูปวยวัณโรคด้ือยาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 
ปงบประมาณ 2563

The Coverage of Registration of Drugs Resistant Tuberculosis Patients in
 Health Region 4, Fiscal Year 2020



วิจารณผล

 ผลการศึกษาบงช้ีวา ความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนรักษาผูปวยวัณโรคด้ือยา เขตสุขภาพที่ 4 ปงบประมาณ 2563 

ยังไมครอบคลุม แตสูงถึงรอยละ 92.1 เนื่องจากวัณโรคดื้อยาเปนโรคที่มีความรุนแรง ซึ่งแนวทางการรักษาวัณโรคดื้อยา 

ผูปวยวัณโรคดื้อยาจะตองไดรับการขึ้นทะเบียนและรักษาทุกราย(1) ผลการศึกษาไมสอดคลองกับการศึกษาของ ปยะณัฐ 

บุญประดิษฐ และคณะ(9) พบวา มีผูปวยท่ีมีผูปวยวัณโรค ขึ้นทะเบียนระบบ TBCM เพียงครึ่งหนึ่ง เปนไปในทางเดียวกัน

กับการศึกษาของ นริศ บุญธนภัทร และคณะ(10) พบวา ความครอบคลุมของขอมูลเวชระเบียนมีการขึ้นทะเบียนในระบบ 

TBCM มีเพียงรอยละ 9.56 รวมถึงการศึกษาของสุชาญวัชร สมสอน และคณะ(12) พบวา ความครบถวนการขึ้นทะเบียน

ผูปวยวัณโรคปอดรายใหมและกลับเปนซํ้า รอยละ 81.5 นอกจากน้ีการศึกษาของ ปยะพร มนตชาตรี และคณะ(13) พบวา 

มผีูปวยวณัโรค ดือ้ยาหลายขนานเพยีง รอยละ 9.5 ทีไ่ดรบัการขึน้ทะเบยีนและรกัษาวณัโรคดือ้ยาดวยยารกัษาวณัโรคแนวที่ 

2 ทันทีที่เขารับการรักษา

 ผลการศกึษา พบวา สาเหตขุองการไมขึน้ทะเบยีนเปนผูปวยวณัโรคดือ้ยา เนือ่งจากเสยีชวีติกอนขึน้ทะเบยีน จากการ

นเิทศเพือ่กํากับตดิตามงานวณัโรคในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพที ่4 ปงบประมาณ 2564 พบวา ผูปวย วณัโรคดือ้ยาทีเ่สยีชวีติทัง้หมด

มีภาวะหายใจลมเหลว และไดรับการใสทอชวยหายใจ(14) ทําใหเห็นวา ผูปวยมีอาการของวัณโรคด้ือยาเหลานี้มีอาการท่ี

รุนแรงทําใหเกิดการเสียชีวิต สอดคลองกับการศึกษาของ อัจฉรา รอดเกิด(15) ที่พบวา ภาวะระบบทางเดินหายใจลมเหลว 

เปนสาเหตุการเสียชีวิตของผูปวยวัณโรค สูงถึงรอยละ 44.7 แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ ณรงคเดช พิมพรรณ และ

คณะ(11) ทีพ่บวา สาเหตขุองการไมขึน้ทะเบยีนเนือ่งจากผูปวยวณัโรคทีเ่สยีชวีติกอนการขึน้ทะเบยีนดวยโรคอืน่ ๆ  เชน โรค

เยื่อหุมปอดอักเสบ (Pleuritis) โรคปอดอักเสบ (Pneumonia) โรคมะเร็งปอด (lung cancer) เปนตน 

 นอกจากน้ี การท่ีมีผูปวยวัณโรคดื้อยาเสียชีวิตกอนการขึ้นทะเบียนรักษา มีภาวะหายใจลมเหลวและไดรับการใสทอ

ชวยหายใจน้ัน จึงมีโอกาสแพรกระจายเช้ือจากผูปวยวัณโรคด้ือยาสูบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข และการศึกษา

ของนิธนินัท มหาวรรณ และคณะ(16) พบวา ระดับความรุนแรงของเช้ือวณัโรคสูง ลกัษณะการสัมผสัผูปวยท่ีใกลชดิ และการ

สวมใสอุปกรณปองกันตนเองขณะปฏิบัติงานไมเหมาะสม เปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดวัณโรคด้ือยาในบุคลากรสาธารณสุข 

ดังนั้น การปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรกระจายเช้ือในโรงพยาบาลของบุคลากรสาธารณสุขอยางเครงครัด 

จะสามารถลดการเกิดวัณโรคดื้อยาในบุคลากรสาธารณสุขได(1) รวมถึงควรมีการเฝาระวังการเกิดวัณโรคในบุคลากร

สาธารณสุข ปละ 1 ครั้ง และผูสัมผัส ผูปวยวัณโรคด้ือยาดวยการถายภาพรังสีทรวงอกปละ 2 ครั้ง 

 ดงันัน้ ความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนผูปวยวณัโรคด้ือยาทําใหเหน็ถึงการติดตามการรักษาผูปวย วณัโรคท่ีมโีอกาส

ดื้อยาทุกราย โดยมีการสงตรวจวินจิฉัยวัณโรคดื้อยาตามเกณฑของกรมควบคุมโรค(1) และเมื่อไดรับผลการตรวจทางหอง

ปฏิบัติการวา ดื้อยา ควรนําผูปวยเขาสูการขึ้นทะเบียนจะทําใหผูปวยไดเขารับการรักษาใหไดอยางรวดเร็วและครอบคลุม 

สงผลใหสามารถลดการแพรกระจายของวัณโรคดื้อยาในบุคลากรสาธารณสุขและชุมชนตอไป

 บทสรุป ผลการศึกษา พบวา การขึ้นทะเบียนผูปวยวัณโรคดื้อยายังไมครอบคลุม เนื่องจากผูปวยเสียชีวิตกอนขึ้น

ทะเบยีน จากภาวะหายใจลมเหลวและไดรบัการใสทอชวยหายใจ ทาํใหเหน็วา วณัโรคดือ้ยามคีวามรนุแรง ดงันัน้ จงึควรนาํ

ผูปวยวณัโรคดือ้ยาเขาสูการขึน้ทะเบยีนวณัโรคดือ้ยาจะทาํใหผูปวยไดเขารบัการรกัษาใหไดอยางรวดเรว็ สงผลใหสามารถ

ลดการแพรกระจายของวัณโรคดื้อยาในบุคลากรสาธารณสุขและชุมชนตอไป
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ขอเสนอแนะ

 1. ควรจัดระบบตรวจสอบขอมูลการมารับบริการท่ีเสียชีวิตกอนการรักษา ที่วินิจฉัยวาปวยดวยวัณโรคด้ือยานํา

มาข้ึนทะเบียน เพื่อคนหาผูสัมผัสของผูปวยวัณโรคด้ือยา และนํามาวางแผนปองกันและควบคุมวัณโรคด้ือยาในบุคลากร
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บทคัดยอ 

 การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจการจัดการสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัย 

ศึกษาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูใชบริการสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัย รวมทั้งศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ

กบัการจดัการสวมสาธารณะของมหาวทิยาลัย โดยทาํการสาํรวจสภาพการจดัการหองสวมสาธารณะในอาคารเรยีนทีม่หีอง

สวมสาธารณะใหบริการสําหรับนักศึกษา จํานวนท้ังหมด 15 อาคาร ตามหลักเกณฑ HAS (Health, Accessibility, Safety) 

ของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ กลุมตวัอยาง คอื นกัศึกษาปรญิญาตร ีภาคปกต ิของมหาวทิยาลยัแหงหนึง่ในจงัหวดั

นครราชสีมา จํานวน 283 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบประเมินมาตรฐานสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัย

และแบบสอบถามการใชบริการสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัย วิเคราะหขอมูลดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คาสูงสุด คาตํ่าสุด และสถิติ Chi-Square ผลการศึกษา พบวา สภาพการจัดการสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัย

ผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 60.0 กลุมตวัอยางสวนใหญมคีวามรูเกีย่วกับสวมสาธารณะของมหาวิทยาลยัในระดับปานกลาง 

รอยละ 50.5 มีทัศนคติตอการใชสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัยอยูในระดับปานกลาง รอยละ 79.5 มีพฤติกรรมการใช

สวมสาธารณะของมหาวิทยาลัยระดับดีมาก รอยละ 91.2 และพบวาปจจัยพฤติกรรมการใชสวมสาธารณะมีความสัมพันธ

กบัสภาพการจดัการสวมสาธารณะของมหาวทิยาลยัแหงหนึง่ในจงัหวดันครราชสมีาอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรมีกลไกในการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพหองสวมใหมีสภาพพรอมใชงานเพื่อใหเกิดความเพียง

พอตอผูใชบริการ รวมทั้งควรกําหนดนโยบายจัดการสวมสาธารณะอยางจริงจังโดยใชแนวทางการพัฒนาสวมสาธารณะ

ตามหลักเกณฑ HAS 

คําสําคัญ: สวมสาธารณะ, พฤติกรรมการใชหองสวมสาธารณะ, มหาวิทยาลัย

Abstract

 A cross-sectional study was conducted. The aim of the study was to explore the public toilet of the university 

management. Moreover, knowledge, attitude, and behavior of students who used the public toilets in the university 

were explored. Factors associated with public toilets management were determined. The public toilets for students in 

15 buildings were surveyed by using the HAS (Health, Accessibility, Safety) criteria of the Department of Health, 

Ministry of Public Health. The data were collected from 283 bachelor's degree students in the university, Nakhon 

Ratchasima Province. The standard toilet of the university was evaluated. The questionaries for asking behavior 
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when using the public toilets were used. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, 

maximum, minimum, and Chi-Square statistic.

 The results showed that 60.0% of public toilets of universities were passed at the standard level. The majority of 

the participants (50.5%) had knowledge about public toilets at a moderate level, 79.5% had attitudes towards using 

public toilets at a moderate level. Moreover, 91.2% had good behavior for using public toilets. And also, the study 

found that behavior for using public toilets was statistically significantly associated with the public toilets of university 

management at 0.05. Therefore, the university should be had a mechanism to inspect and improve the condition of the 

toilet to be ready to use and sufficient for users. Besides, the policy of public toilet management should be established 

seriously by using the development of public toilets by HAS guidelines.

Keywords: Pubic toilets, Behavior for using public toilets, University

บทนํา

 ปจจุบันวิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป การทํางานและใชชีวิตนอกที่พักอาศัยมีมากขึ้น สงผลใหการดํารง

ชีวิตจําเปนตองอาศัยบริการสาธารณะตามสถานท่ีตาง ๆ  สวมสาธารณะเปนบริการสาธารณะหน่ึงที่ถูกจัดขึ้นเพ่ือใหบริการ

ประชาชนในหลายพื้นท่ี ปญหาที่พบจากการใชบริการสวมสาธารณะ ไดแก ความไมสะอาด ความไมพอเพียง ความไม

ปลอดภัย และพฤติกรรมของผูใชบริการที่ไมถูกสุขลักษณะ(1) ทําใหมีความเสี่ยงตอการเจ็บปวยจากเช้ือกอโรคที่ปนเปอน

ในบริเวณหองสวม อันเปนสาเหตุของโรคติดเช้ือในระบบทางเดินอาหาร เชน ทองรวง ทองเสีย และเสี่ยงตอการมีเชื้อโรค

สาํคญัทีท่าํใหเกิดโรคติดเช้ือระบบทางเดินอาหาร คอื Escherichia coli(2, 3) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มนีโยบายการ

พฒันาสวมสาธารณะไทยใหไดมาตรฐาน เพือ่ไมใหเปนแหลงแพรโรคตดิตอและเปนการสรางภาพลกัษณทีด่ใีหกบัประเทศ 

โดยเนนการพัฒนาสวมสาธารณะใหบรรลุเปาหมาย 3 เรือ่ง คอื สะอาด เพยีงพอ และปลอดภัย (Health, Accessibility, and 

Safety ; HAS)(4) ทัง้น้ี การพฒันาสวมใหถกูหลกัสขุาภบิาลจะตองดาํเนนิการ 3 องคประกอบหลกั คอื โครงสราง การบรหิาร

จัดการ และพฤติกรรมการใชสวมของประชาชน การพัฒนาสวมไดเนนกลุมเปาหมายสถานบริการสาธารณะ 12 ประเภท 

ไดแก สถานท่ีทองเที่ยวรานจําหนายอาหาร ตลาดสด สถานีขนสง สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง สถานศึกษา สถานที่ราชการ 

สวนสาธารณะ ศาสนสถาน สวมริมทาง หางสรรพสินคา และโรงพยาบาล จากผลการสํารวจสถานการณสวมสาธารณะตาม

เกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะระดบัประเทศ ในป พ.ศ. 2558 พบวา มสีวมสาธารณะทีผ่านเกณฑมาตรฐาน รอยละ 71.00 

โดยจังหวัดนครราชสีมา มีสวมสาธารณะหลายประเภทไดรับการพัฒนาจนผานมาตรฐานบรรลุเปาหมาย รอยละ 85 แต

สวมในสถานบริการที่ผานเกณฑคอนขางนอย (นอยกวารอยละ 50) ไดแก วัด สถานที่ราชการ รานอาหาร ตลาดสด และ

ปมนํ้ามัน ซึ่งพบวาผานมาตรฐาน เพียงรอยละ 22.15, 24.86, 26.37, 33.33 และ 43.95 ตามลําดับ(5) 

 มหาวิทยาลัยเปนสถานท่ีที่มีผูมาใชบริการหลากหลาย นอกจากนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยแลว มีหลาย

โอกาสท่ีพื้นที่อาคารภายในมหาวิทยาลัยถูกใชเปนสถานท่ีสําหรับการประชุมสัมมนา อบรม การแขงขันกีฬา เปนตน 

อันเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการรับใชชุมชน ยังประโยชนใหแกสาธารณะที่มีโอกาสมาติดตอ/ใชสถานที่ จึงเปนสถาน

ที่ที่ใหบริการแกสาธารณะ หากมีการดูแลและจัดการสภาพหองสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัยไมเหมาะสม ยอมสงผล

กระทบตอสขุภาพของผูใชบรกิารได นกัศกึษาเปนกลุมผูใชบรกิารสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัยทีม่จีาํนวนมาก และบอย

ครัง้กวาเม่ือเทยีบกบักลุมอืน่ ๆ  ทีก่ลาวมา จากผลการประเมนิมาตรฐานหองสวมและการตรวจการปนเปอนเชือ้โคลฟิอรม

แบคทเีรยีในหองสวมสาธารณะในมหาวทิยาลยั พบการปนเปอนของเชือ้โคลฟิอรมแบคทเีรยีมากทีส่ดุ คอื ฝารองนัง่ชกัโครก 
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รอยละ 86.7 พบการปนเปอนในหองสวมชาย คอื สายฉดีชาํระ ทีก่ดชกัโครก และกอกอางลางมอื คดิเปนรอยละ 73.3, 46.7 

และ 40.0 ตามลําดับ สําหรับหองสวมหญิง ตัวอยางที่พบการปนเปอน คือ ที่กดโถชักโครก กอกอางลางมือ และลูกบิด

หรือกลอนประตู คิดเปนรอยละ 86.7, 60.0 และ 60.0 ตามลําดับ(6) นอกจากน้ี พบวา สวมสาธารณะของศูนยอาหารและ

บริการในมหาวิทยาลัยไมผานเกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะ(7) ประกอบกับพฤติกรรมการใชบริการสวมสาธารณะไมถูก

สุขลักษณะ(8) สะทอนใหเห็นวาสภาพการจัดการหองสวมสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยยังมีปญหาที่ตองดําเนินการแกไข 

ทั้งในสวนของมหาวิทยาลัยและผูใชบริการสวมสาธารณะ เพื่อไมใหหองสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัยเปนแหลงแพร

โรคติดตอและเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับสถานศึกษา จากขอมูลขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการจัดการ

สวมสาธารณะของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งความสัมพันธระหวางปจจัยระดับบุคคลกับสภาพ

การจัดการหองนํ้าสาธารณะของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนแนวทางในการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพหองน้ําสาธารณะใน

มหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสมตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา

 1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการหองสวมสาธารณะในมหาวิทยาลัย

 2. เพื่อศึกษาความรู  ทัศนคติ และพฤติกรรมดานการใชสวมสาธารณะในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 

  ในมหาวิทยาลัย

 3.  เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางความรู ทศันคต ิและพฤตกิรรมดานการใชสวมสาธารณะกบัสภาพการจดัการ

  หองสวมสาธารณะในมหาวิทยาลัย

วิธีการศึกษา

 การศึกษาเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ 

2563 สํารวจสภาพการจัดการหองสวมสาธารณะในอาคารเรียนที่ใหบริการสําหรับนักศึกษา จํานวนทั้งหมด 15 อาคาร 

และกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยแหงหน่ึงในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 283 คน 

จากท้ังหมด 23,701 คน คํานวณขนาดตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณตัวอยางเพ่ือประมาณคาสัดสวนของประชากร(9) 

สุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) ตามสัดสวนของจํานวนนักศึกษาในคณะท่ีสังกัด

 เครือ่งมอืในการเก็บรวบรวมขอมลู เคร่ืองในการศึกษาคร้ังนี ้ไดแก 1) แบบประเมินมาตรฐานสวมสาธารณะของ

มหาวิทยาลัย ใชสําหรับศึกษาสภาพการจัดการหองสวมสาธารณะในมหาวิทยาลัย ซึ่งประยุกตมาจากเกณฑสวมสาธารณะ

ระดับประเทศ (HAS) ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข(4) แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปหองสวม

สาธารณะในมหาวิทยาลัย จํานวน 6 ขอ ไดแก จํานวนหองสวม สภาพการใชงาน การมีหองนํ้าสําหรับผูพิการ/ผูสูงอายุ 

การกําหนดผูรับผิดชอบในการทําความสะอาดหองสวม ผูรับผิดชอบในการทําความสะอาด และความถ่ีของการทําความ

สะอาด สวนท่ี 2 การประเมินมาตรฐานสวมสาธารณะตามมาตรฐาน HAS จํานวน 16 ขอ โดยแบงเกณฑ 6 ระดับ คือ 

5 (ดีเยี่ยม) 4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (ปานกลาง) 1 (พอใช) 0 (ปรับปรุง) มีเกณฑการประเมินผลการใหคะแนน คือ 0 – 47 

คะแนน ไมผานเกณฑมาตรฐาน และ 48 – 80 คะแนน ผานเกณฑมาตรฐาน 2) แบบสอบถามการใชบริการสวมสาธารณะ

ในมหาวิทยาลัย จํานวน 36 ขอ ประกอบดวย 5 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใชบริการ จํานวน 4 ขอ สวนที่ 2 ขอมูล

ความรูเกี่ยวกับสวมสาธารณะในมหาวิทยาลัย จํานวน 10 ขอ มีเกณฑการใหคะแนน คือ ตอบถูกให 1 คะแนน และตอบผิด

ให 0 คะแนน โดยระดับคะแนนความรูแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับดีมาก (คะแนนมากกวารอยละ 80 ขึ้นไป) ระดับ

ปานกลาง (ระหวางรอยละ 60 – 80) และ ระดับควรปรับปรุง (นอยกวารอยละ 60) สวนที่ 3 ขอมูลทัศนคติตอการใชสวม
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สาธารณะในมหาวิทยาลัย จํานวน 10 ขอ เปนลักษณะคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ คือ เห็นดวยอยางมาก 

เห็นดวย ไมเห็นดวย โดยใหคะแนน 1-3 คะแนน โดยระดับคะแนนทัศนคติแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับดีมาก 

(24 - 30 คะแนน) ระดบัปานกลาง (17 - 23 คะแนน) และระดบัควรปรบัปรงุ (10 - 16 คะแนน) สวนที ่4 ขอมลูพฤติกรรม

การใชสวมสาธารณะในมหาวิทยาลัย จํานวน 11 ขอ เปนลักษณะคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ คือ ปฏิบัติ

เปนประจํา ปฏิบัติเปนบางคร้ัง ไมเคยปฏิบัติเลย โดยใหคะแนน 1-3 คะแนน โดยระดับคะแนนพฤติกรรมแบงออกเปน 

3 ระดับ คือ ระดับดีมาก (27-33 คะแนน) ระดับปานกลาง (19-26 คะแนน) ระดับควรปรับปรุง (11 - 18 คะแนน) 

และสวนที่ 5 ขอเสนอแนะตอหองสวมสาธารณะในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ขอ เปนคําถามปลายเปด เพ่ือใหขอเสนอแนะ

ในการปรับปรุงและพัฒนาหองสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัย

 เคร่ืองมือแบบสอบถามไดรบัการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืโดยการตรวจความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 

ดวยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกัน จํานวน 30 คน เพ่ือทดสอบหาความเช่ือ

มั่น (Reliability) ของเครื่องมือ นําขอมูลมาวิเคราะหความเที่ยงโดยใชวิธีของ Kuder-Richardson 20 (KR-20) มีคา

เทากับ 0.707 สวนตัวแปรทัศนคติและตัวแปรพฤติกรรม นําขอมูลมาวิเคราะหคา Cronbach’s Alpha Coefficient มีคา

เทากับ 0.770 และ 0.835 ตามลําดับ 

 การวเิคราะหขอมลู ขอมลูเชิงปริมาณวิเคราะหขอมลูดวย จาํนวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสงูสดุ 

คาตํา่สดุ และสถิต ิChi-Square นาํเสนอคา P-value ทีร่ะดับความเช่ือมัน่รอยละ 95 สาํหรับขอมลูเชิงคุณภาพทําการวิเคราะห

เชิงเนื้อหาและเขียนอธิบายเชิงพรรณนา

 การพิทักษสิทธ์ิในกลุมตัวอยาง การศึกษานี้ไดรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย จากหนวยจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ HE-039-2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562

ผลการศึกษา

 ผลการศึกษาสภาพการจัดการหองสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัย ขอมูลทั่วไปสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัย

แหงหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 15 อาคาร จํานวนทั้งหมด 673 หอง พบวา หองสวมสวนใหญเปนหองสวมหญิง 

รอยละ 55.3 หองสวมชาย รอยละ 40.7 (มีโถปสสาวะชาย จํานวน 338 ที่) หองสวมสําหรับผูพิการหรือผูสูงอายุ รอยละ 

3.3 และหองสวมแบบไมแยกเพศ รอยละ 0.7 ดานสภาพความพรอมในการใชงาน คิดเปนรอยละ 93.6 (พรอมใชงาน 

จํานวน 630 หอง) เม่ือพิจารณาเปนรายประเภท พบวา หองสวมหญิงมีสภาพพรอมใชงาน รอยละ 54.4 หองสวมชายมี

สภาพพรอมใชงาน รอยละ 41.9 หองสวมผูพิการหรือผูสูงอายุสภาพพรอมใชงาน รอยละ 2.9 และหองสวมแบบไมแยก

เพศสภาพพรอมใชงาน รอยละ 0.8 ทุกหองสวมมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการทําความสะอาดหองสวม รอยละ 100.0 

โดยผูรับผิดชอบในการทําความสะอาดเปนพนักงานทําความสะอาดของบริษัทผูรับเหมาชวง รอยละ 100.0 ความถ่ีของ

การทําความสะอาดสูงสุด 3 ครั้งตอวัน นอยสุด 1 ครั้งตอวัน มีการทําความสะอาดเฉล่ีย 2.5 คร้ังตอวัน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  ขอมูลทั่วไปของสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัย

 

 ผลการศึกษาสภาพการจัดการสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัย จากแบบประเมินมาตรฐานสวมสาธารณะของ

มหาวิทยาลัย พิจารณารายดานตามเกณฑมาตรฐานของ HAS พบวา ดานความสะอาด (Healthy: H) สวนใหญมีหองสวม

สาธารณะท่ีมผีลการประเมินอยูในระดับด-ีดมีาก โดยพบผลประเมินในระดับดเียีย่มในเร่ืองการจัดใหมกีารทาํความสะอาด

เปนประจํา และมีการตรวจตราควบคุมสมํ่าเสมอ ทําความสะอาดอยางนอยวันละ 2 ครั้ง คิดเปน รอยละ 80.0 ขณะที่ควร

ปรับปรุงเรื่องการจัดใหมีกระดาษชําระเพียงพอตอการใชงานตลอดระยะเวลาที่เปดใหบริการ (อาจจําหนายหรือบริการ

ฟรี) หรือมีสายฉีดชําระที่สะอาด อยูในสภาพดีใชงานได คิดเปนรอยละ 60.0 ดานความพอเพียง (Accessibility: A) สวน

ใหญมหีองสวมสาธารณะทีม่ผีลการประเมนิอยูในระดบัดี-ดมีาก โดยพบผลประเมนิในระดับดีมากในเรือ่งจาํนวนหองสวม

เพียงพอตอการใชงาน คิดเปนรอยละ 60.6 และดานความปลอดภัย (Safety: S) สวนใหญมีหองสวมสาธารณะที่มีผลการ

ประเมินอยูในระดับดี-ดีมาก โดยพบผลประเมินในระดับดีมากในเร่ืองแสงสวางเพียงพอ สามารถมองเห็นไดทั่วบริเวณ 

คิดเปนรอยละ 53.3 และระดับดี เรื่อง บริเวณท่ีตั้งของหองสวมตองไมอยูในที่เปลี่ยวหรือลับตา, ประตู ที่จับเปด-ปด และ

กลอนประตู สะอาด อยูในสภาพดีใชงานได, พื้นหองสวมแหง ไมมีนํ้าขัง คิดเปนรอยละ 53.3 ทั้ง 3 ประเด็น ดังตารางท่ี 2

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ

จํานวนหองสวมทั้งหมด (n=673)

 หองสวมชาย 274 40.7

 หองสวมหญิง 372 55.3

 หองสวมแบบไมแยกเพศ 5 0.7

 หองสวมสําหรับผูพิการหรือผูสูงอายุ 22 3.3

สภาพพรอมใชงาน (n=630)

 หองสวมชายสภาพพรอมใชงาน 264 41.9

 หองสวมหญิงสภาพพรอมใชงาน 343 54.4

 หองสวมแบบไมแยกเพศสภาพพรอมใชงาน 5 0.8

 หองสวมผูพิการหรือผูสูงอายุสภาพพรอมใชงาน 18 2.9

การกําหนดผูรับผิดชอบในการทําความสะอาดหองสวม (n=673)

 มี 673 100.0

ผูรับผิดชอบในการทําความสะอาด (n=673)

 พนักงานทําความสะอาด 673 100.0

ความถีข่องการทําความสะอาด Mean = 2.5 คร้ัง/วนั Max = 3 ครัง้/วนั Min = 1 ครัง้/วนั
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินสภาพการจัดการสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัย (n = 15)

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการประเมิน   จํานวน )ร้อยละ(  
ดี 

เยียม 
ดี 
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

  ความสะอาด (Healthy: H) 
1 พืน ผนงั เพดาน โถสว้ม ทีกดโถสว้ม โถ

ปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรกอยูใ่น
สภาพดีใชง้านได ้

1 
(6.7) 

4 
(26.6) 

9 
(60.0) 

 
- 

1 
(6.7) 

 
- 

2 นาํใชส้ะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกนาํยงุ 
ภาชนะเกบ็กกันาํ ขนัตกันาํ สะอาดอยูใ่น
สภาพดี ใชง้านได ้

1 
(6.7) 

3 
(20.0) 

10 
(66.6) 

 
- 

1 
(6.7) 

 
- 

3 กระดาษชาํระเพียงพอต่อการใชง้านตลอด
ระยะเวลาทีเปิดใหบ้ริการ (อาจจาํหน่าย
หรือบริการฟรี) หรือมีสายฉีดชาํระที
สะอาด อยูใ่นสภาพดีใชง้านได ้

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

6 
(40.0) 

9 
(60.0) 

4 อ่างลา้งมือ ก๊อกนาํ กระจก สะอาด ไม่มี
คราบสกปรก อยูใ่นสภาพดีและใชง้านได ้

- 5 
(33.3) 

7 
(46.7) 

2 
(13.3) 

1 
(6.7) 

- 

5 สบู่ลา้งมือ พร้อมใหใ้ชต้ลอดเวลาทีเปิด
ใหบ้ริการ 

- 6 
(40.0) 

6 
(40.0) 

2 
(13.3) 

- 1 
(6.7) 

6 ถงัรองรับขยะมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่
ในสภาพดี ไม่มีขยะลน้ถงั 

- 5 
(33.3) 

7 
(46.7) 

2 
(13.3) 

1 
(6.7) 

- 

7 มีการระบายอากาศทีดี และไม่มีกลินเหมน็ 4 
(26.7) 

4 
(26.7) 

3 
(19.9) 

2 
(13.3) 

1 
(6.7) 

1 
(6.7) 

8 สภาพท่อระบายสิงปฏิกลู และถงัเกบ็กกัสิง
ปฏิกลู มีสภาพดีไม่ชาํรุด 

- 5 
(33.3) 

8 
(53.4) 

2 
(13.3) 

- - 

9 จดัใหมี้การทาํความสะอาดเป็นประจาํ และ
มีการตรวจตราควบคุมสมาํเสมอ ทาํความ
สะอาดอยา่งนอ้ยวนัละ 2 ครัง 

12 
(80.0) 

2 
(13.3) 

1 
(6.7) 

- - - 

ความพอเพยีง (Accessibility: A) 
10 มีจาํนวนหอ้งสว้มเพียงพอต่อการใชง้าน 

 
- 9 

(60.0) 
6 

(40.0) 
- - - 

11 ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที 1 7 7 - - - 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินสภาพการจัดการสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัย (n = 15) ตอ

 จากการประเมนิสภาพการจดัการสวมสาธารณะของมหาวทิยาลยัตามเกณฑมาตรฐาน HAS ของกรมอนามยั กระทรวง

สาธารณสุข พบวา มหาวิทยาลัยที่ศึกษามีหองสวมผานเกณฑมาตรฐานรอยละ 60 และไมผานเกณฑมาตรฐานรอยละ 40 

ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 สภาพการจัดการสวมสาธารณะในมหาวิทยาลัย (n=15)  

 ผลการศึกษาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมดานการใชสวมสาธารณะในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 1) ขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง รอยละ 77.4 เปนเพศชายรอยละ 22.6 สวนใหญมีอายุ 19 ป 

รอยละ 29.0 รองลงมา คือ 20 ป รอยละ 22.6 สวนใหญมีเกรดเฉลี่ยระหวาง 2.51–3.50 รอยละ 67.8 รองลงมา คือ เกรด

เฉลี่ยระหวาง 1.51–2.50 รอยละ 16.6 ดังตารางท่ี 4

เปิดใหบ้ริการ (6.6) (46.7) (46.7) 
ความปลอดภยั (Safety: S) 
12 บริเวณทีตังของห้องส้วมต้องไม่อยู่ในที

เปลียวหรือ ลบัตา 
1 

(6.7) 
5 

(33.3) 
8 

(53.3) 
1 

(6.7) 
- - 

13 มี ป้ าย สัญลักษณ์ห้องส้วมชาย -หญิงที
ชดัเจน 

1 
(6.7) 

7 
(46.7) 

6 
(39.9) 

1 
(6.7) 

- - 

14 ประตู  ทีจับ เ ปิด -ปิด  และกลอนประตู 
สะอาด อยูใ่นสภาพดีใชง้านได ้

- 7 
(46.7) 

8 
(53.3) 

- - - 

15 พืนหอ้งสว้มแหง้ ไม่มีนาํขงั 
 

- 5 
(33.3) 

8 
(53.3) 

2 
(13.3) 

- - 

16 แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นไดท้วั
บริเวณ 

2 
(13.3) 

8 
(53.3) 

4 
(26.7) 

- 1 
(6.7) 

- 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการประเมิน   จํานวน )ร้อยละ(  
ดี 

เยียม 
ดี 
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

สภาพการจัดการสวมสาธารณะในมหาวิทยาลัย เกณฑคะแนน จํานวน (อาคาร) รอยละ

 ผานเกณฑมาตรฐาน 48 - 80 9 60.0

 ไมผานเกณฑมาตรฐาน 0 - 47 6 40.0

Mean = 51.27, S.D = 7.13 , Max = 63, Min = 40
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ตารางที่ 4 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (n=283)

 2) ความรูเกี่ยวกับสวมสาธารณของมหาวิทยาลัย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูเก่ียวกับสวมสาธารณะ

ของมหาวิทยาลัย ในระดับปานกลาง รอยละ 50.5 รองลงมา คือ มีความรูระดับดีมาก รอยละ 41.3 และมีความรูระดับควร

ปรับปรุง รอยละ 8.2 มีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัย โดยตอบถูกมากที่สุด เรื่อง การแยกหอง

สวมเปนหองสวมสําหรับชาย-หญิง โดยมีปายหรือสัญลักษณที่ชัดเจน รอยละ 97.2 รองลงมา คือ ตามหลักความปลอดภัย

ของสวมควรเปนพื้นท่ีแหง รอยละ 91.9 และตอบผิดมากที่สุด เรื่อง การมีการระบายอากาศดีและไมมีกลิ่นเหม็น รอยละ 

45.2 รองลงมา คือ บริเวณท่ีสกปรกมากที่สุด คือ พื้นหองสวม รอยละ 33.6

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ

เพศ

 ชาย 64 22.6

 หญิง 219 77.4

อายุ (ป)

 18 ป 30 10.6

 19 ป 82 29.0

 20 ป 64 22.6

 21 ป 58 20.5

 22 ป 49 17.3

ชั้นปที่ศึกษา

 ชั้นปที่ 1 92 32.5

 ชั้นปที่ 2 75 26.5

 ชั้นปที่ 3 56 19.8

 ชั้นปที่ 4 60 21.2

เกรดเฉลี่ย

 ระหวาง 1.51 – 2.50 47 16.6

 ระหวาง 2.51 – 3.50 192 67.8

 สูงกวา 3.51 44 15.6
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 3) ทัศนคติตอการใชสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีทัศนคติตอการใชสวม

สาธารณะท่ีถูกตองระดับปานกลาง รอยละ 78.1 โดยทุกคนเห็นดวยอยางมากกับการท่ีควรมีการทําความสะอาดหอง

สวมอยางสมํ่าเสมอ รอยละ 100.0 รองลงมา คือ หองสวมมหาวิทยาลัยเปนของสวนรวมและทุกคนสามารถใชบริการได 

รอยละ 47.3 และการไมระมัดระวังในการใชหองสวมมหาวิทยาลัยอาจเกิดอุบัติเหตุได รอยละ 34.3 

 4) พฤตกิรรมการใชสวมสาธารณะในมหาวทิยาลยั ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมพีฤตกิรรมการใชสวมสาธารณะ

ระดับดีมาก รอยละ 91.2 โดยสิ่งที่ปฏิบัติเปนประจํา คือ ราดนํ้าทุกครั้งหลังใชหองสวมเสร็จ รอยละ 95.4 รองลงมา คือ 

รักษาความสะอาดของหองสวมใหคงสภาพเดิมเม่ือใชสวมเรียบรอยแลว รอยละ 90.8 และสวนใหญไมเคยมีพฤติกรรม

การทิ้งขยะหรือผาอนามัยลงในโถสวม รอยละ 92.9 รองลงมา คือ ไมเคยขีดเขียนตามผนังหองสวม รอยละ 92.6 

ตารางที่ 5  ระดับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชบริการสวมสาธารณะในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา (n=283) 

 5) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหองสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัย ผูตอบ

แบบสอบถามไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหองสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัย ดังน้ี ควร

จดัใหหองสวมมีสภาพพรอมใชงานทุกหอง ควรมีสบูเพือ่ใชลางมือประจําทกุหองและทุกอาคาร ควรมีการตรวจสอบสภาพ

หองสวมเปนประจําเพื่อแกไขอุปกรณที่ชํารุด 

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัย

กบัสภาพการจัดการหองสวมสาธารณะในมหาวิทยาลัย พบวา ปจจัยดานพฤติกรรมการใชสวมสาธารณะในมหาวิทยาลัย

มีความสัมพันธกับสภาพการจัดการสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 (X2 = 6.51, P-value = 0.046) สําหรับความรูและทัศนคติไมมีความสัมพันธกับสภาพการจัดการสวม

สาธารณะของมหาวิทยาลัย ดังตารางท่ี 6

ระดับ ระดับความรู ระดับทัศนคติ ระดับพฤติกรรม

เกี่ยวกับสวมสาธารณะ ตอการใชสวมสาธารณะ การใชสวมสาธารณะ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ดีมาก 117 41.3 58 20.5 258 91.2

ปานกลาง 143 50.5 221 78.1 23 8.1

ควรปรับปรุง 23 8.2 4 1.4 2 0.7

Mean =7.93 , S.D. = 1.81, 

Max = 10, Min = 1

Mean = 21.74, S.D.= 2.47, 

Max = 30, Min = 14

Mean = 29.56, S.D.= 3.42, 

Max = 33, Min = 11
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชสวมสาธารณะใน

  มหาวิทยาลัยกับสภาพการจัดการสวมสาธารณะในมหาวิทยาลัย (n=283) 

* p-value≤ 0.05 

อภิปรายผล

 ผลจากการสํารวจสภาพการจัดการสวมสาธารณะในมหาวิทยาลัย พบวา สภาพการจัดการสวมสาธารณะของ

มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ผานเกณฑมาตรฐานรอยละ 60.0 และไมผานเกณฑมาตรฐานรอยละ 40.0 

สะทอนใหเห็นวาทางมหาวิทยาลัยนั้นยังไมมีการจัดการสวมสาธารณะอยางถูกตองเทาที่ควร ดังผลการศึกษาในประเด็น

เรือ่งความเพยีงพอของกระดาษชาํระตอการใชงานตลอดระยะเวลาทีเ่ปดใหบรกิาร หรอืขาดสายฉดีนํา้ชาํระทีส่ะอาด อยูใน

สภาพพรอมใชงาน สวนใหญอยูในเกณฑควรปรบัปรงุถงึรอยละ 60.0 ทัง้นีส้วนหนึง่เกดิจากงบประมาณทีย่งัไมเพยีงพอตอ

การจดัการสภาพหองสวมสาธารณะในมหาวทิยาลยั ทัง้ในดานการจัดซือ้อะไหลสาํรองของสายฉดีนํา้ชาํระ ทาํใหตองใชเวลา

นานในการเบิกจายเพ่ือจดัซือ้ และไมมนีโยบายจัดสรรกระดาษชําระเพ่ือใหบรกิารในหองสวมของนักศกึษา บางอาคาร พบวา 

ขาดการระบายอากาศที่ดี หองสวมมีกลิ่นเหม็น สวนหนึ่ง พบวา อาคารที่มีปญหาเปนอาคารเกาที่ถูกออกแบบใหหองสวม

อยูในจดุอบัของตวัอาคาร สงผลใหอากาศถายเทไดไมด ีสงผลใหมกีลิน่ทีไ่มพงึประสงคไดงาย นอกจากนี ้พบวา บางอาคาร

ไมมสีบูลางมอืพรอมใหใชตลอดเวลาทีเ่ปดใหบรกิาร ซึง่มคีวามเสีย่งการแพรระบาดของโรคตดิตอไดงาย จงึมสีวนใหสวม

สาธารณะของมหาวิทยาลัยไมผานเกณฑมาตรฐาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของลักษณีย บุญขาว และ นฤมล นามวงษ(6) 

พบวา หองสวมสาธารณะในมหาวิทยาลัยที่ศึกษาทั้งหมดไมผานเกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) 

โดยดานความสะอาด ดานความเพียงพอ ดานความปลอดภัย ไมผานเกณฑ คดิเปนรอยละ 100, 53.3 และ 40.0 ตามลําดับ 

และพบการปนเปอนของเชือ้โคลฟิอรมแบคทเีรยีบรเิวณพืน้ผวิของหองสวมและสขุภณัฑของหองสวมในมหาวทิยาลยั(6, 7)

 ปจจัย ระดับ

สภาพการจัดการสวมสาธารณะ

จํานวน (รอยละ)

Chi-

Square

P-value

ผานเกณฑ

มาตรฐาน

ไมผานเกณฑ

มาตรฐาน

ความรูเกี่ยวกับ ดีมาก 84 (29.6) 33 (11.7) 2.41 0.307

สวมสาธารณะ ปานกลาง 108 (38.1) 35 (12.4)

ในมหาวิทยาลัย ควรปรับปรุง 20 (7.1) 3 (1.1)

ทัศนคติตอการ ดีมาก 38 (13.4) 20 (7.1)  3.44 0.183

ใชสวมสาธารณะ ปานกลาง 171 (60.4)  50 (17.6)

ในมหาวิทยาลัย ควรปรับปรุง 3 (1.1) 1 (0.4)

พฤติกรรมการใช ดีมาก 188 (66.4) 70 (24.7)  6.51 0.046*

สวมสาธารณะ ปานกลาง 22 (7.8) 1 (0.4)

ในมหาวิทยาลัย ควรปรับปรุง 2 (0.7) -
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 ดานความรูเกี่ยวกับสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับสวม

สาธารณะของมหาวิทยาลัยในระดับปานกลาง รอยละ 50.5 ดานทัศนคติตอการใชสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัย พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมรีะดบัทัศนคตติอการใชสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัยอยูในระดบัปานกลาง รอยละ 79.5 

ดานพฤติกรรมการใชสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับพฤติกรรมการใชสวม

ระดับดีมาก รอยละ 91.2 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสัจมาน ตรันเจริญ(8) ที่พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรู 

ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชสวมสาธารณะของคนไทยอยูในระดับที่พึงประสงค สําหรับผลการศึกษาที่พบวา ปจจัยดาน

พฤติกรรมการใชสวมสาธารณะมีความสัมพันธกับสภาพการจัดการหองสวมสาธารณะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา

พฤตกิรรมการใชหองสวมสาธารณะของนกัศกึษามผีลตอสภาพการจดัการหองสวมสาธารณะของมหาวทิยาลยั หากนกัศกึษา

มพีฤติกรรมการใชงานอยางเหมาะสม เชน การรกัษาความสะอาด การราดนํา้ทกุครัง้เมือ่ใชงานเสร็จ การไมเทนํา้ขงับรเิวณ

พื้นหองสวม การไมทิ้งกระดาษชําระและผาอนามัยลงในโถสวม การชวยกันดูแลรักษาความสะอาดของพ้ืน ผนัง โถสวม โถ

ปสสาวะไมใหมคีราบสกปรกและอยูในสภาพดใีชงานได เปนตน เพราะการดแูลสภาพแวดลอมภายในหองสวมสาธารณะของ

มหาวทิยาลยัไมสามารถดาํเนินการไดเพยีงแมบานผูรบัเหมาทาํความสะอาดแตเพียงฝายเดยีว จาํเปนตองอาศัยความรวม

มอืจากผูใชบรกิารหองสวมสาธารณะและหนวยงานตนสงักัดทีจ่ะใหการสนบัสนนุและสงเสรมิใหการจดัการสวมสาธารณะ

ของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานกําหนด(6) 

ขอเสนอแนะ

 1. มหาวทิยาลยัควรมกีลไกในการตรวจสอบและปรบัปรงุสภาพหองสวมใหมสีภาพพรอมใชงานเพือ่ใหเกดิความ

  เพียงพอตอผูใชบริการ

 2. มหาวทิยาลยัควรกาํหนดนโยบายและจดัสรรงบประมาณทีเ่พยีงพอตอการบริหารจดัการสวมสาธารณะอยาง

  จริงจัง ทั้งในดานการซอมบํารุง การจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก และการดูแลรักษาความสะอาด เชน การจัด

  ใหมีกระดาษชําระเพียงพอตอการใชงานตลอดระยะเวลาที่เปดใหบริการทั้งสําหรับบุคลากรและนักศึกษา 

  จัดหาสบูลางมือพรอมใหใชตลอดเวลาที่เปดใหบริการในทุกอาคาร และปรับปรุงดานระบบระบายอากาศ

  ภายในหองสวม เปนตน

 3. มหาวทิยาลยัควรสงเสริมความเขาใจดานสขุอนามยัทีด่ใีนการใชหองนํา้ หองสวม และเสรมิสรางความตระหนกั

  ในการชวยกันดูแลรักษาความสะอาดสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัยอยางถูกตอง โดยเฉพาะแมบานผูดูแล

  ทาํความสะอาดและผูใชบรกิารสวมสาธารณะ ทัง้บคุลากรและนกัศึกษา เพ่ือใหเกิดพฤติกรรมการใชงานสวม

  สาธารณะไดอยางเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 

 4.  มหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของควรนําหลักเกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะ (HAS) มาเปนแนวทาง

  ในการพัฒนาหองสวมสาธารณะของมหาวิทยาลัย
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บทคัดยอ

 การวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความชุกและปจจัยที่มีความ

สัมพันธกับการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะในผูปวยเบาหวานโรงพยาบาลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยทบทวน

เวชระเบียนระหวางเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2563 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางผูปวยที่ติดเช้ือในระบบทางเดินปสสาวะ (UTI) ทั้งหมด จํานวน 557 คน สวนใหญเปน

เพศหญงิ จาํนวน 408 คน (รอยละ73.25) เพศชายจาํนวน 149 คน (รอยละ 26.75) อายเุฉลีย่ของกลุมตัวอยาง 62.25 ป 

(S.D. = 15.59) สวนใหญอยูในชวงอายุ 51-60 ป จํานวน 116 คน พบวา กลุมตัวอยางผูปวย (UTI) เปนโรคเบาหวาน

รวมดวยจํานวน 113 คน (รอยละ 20.29) และพบวาเพศมีความสัมพันธกับการเกิดโรคทางเดินปสสาวะอักเสบในผูปวย

เบาหวานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการตรวจเช้ือในผูปวยเบาหวาน พบเชื้อ Escherichia coli มากที่สุด 

รอยละ 81.18 รองลงมา ไดแก เช้ือ Klebsiella pneumoniae รอยละ 18.19 ดังนั้น ควรเฝาระวังผูปวยโรคเบาหวานที่มีการ

ตดิเชือ้ระบบทางเดินปสสาวะ และควรใหความรูเร่ืองการปองกันการเกิดโรค ทางเดนิปสสาวะอักเสบในผูปวยโรคเบาหวาน

โดยเฉพาะเพศหญิง

คําสําคัญ: ความชุก, โรคเบาหวาน, โรคติดเช้ือทางเดินปสสาวะ

Abstract

 A cross-sectional study was conducted, the purposes of the study were to measure the prevalence of urinary 

tract infection (UTI), and to determine factors associated with UTI in diabetes mellitus (DM) patients at Kham Tale 

So Hospital, Nakhon Ratchasima province. The data were collected by reviewing patient's medical records between 

October 2017 and September 2020. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. The results 

found that 557 patients had UTI of which 408 (73.25%) were female, and 149 patients were male (26.75%). The 

mean age of the samples was 62.25 years (S.D. = 15.59). The most of patients (20.82%) were in the age range 

of 51-60 years. In addition, the study found that 113 (20.29%) DM patients were co-infected with UTI. Sex was 

statistically significantly associated with UTI in DM patients. (p-value < 0.05). Most DM patients (81.18%) were 

detected to have Escherichia coli, followed by Klebsiella pneumonia at 18.19% respectively. Therefore, the study 

recommended that health care providers should be conducted a surveillance system for DM patients who were UTI. 

Physicians should be educated the patients to prevent UTI, especially, among female diabetes patients.

Keyword: Prevalence, Diabetes mellitus, Urinary tract infection
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บทนํา

 ปจจุบันการติดเช้ือในระบบทางเดินปสสาวะ (urinary tract infection, UTI) เปนหนึ่งในโรคติดเชื้อที่พบบอย และ

มีอุบัติการณสูงเปนอันดับตนของการติดเช้ือในโรงพยาบาล ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาคาใชจายในระบบดูแลสุขภาพที่

เกี่ยวของกับ UTI มีมูลคาสูงประมาณ 1.6 พันลานดอลลาหตอป(2) และสงผลกระทบผูปวยทั่วโลกสูงถึง 150 ลานคน(1-2) 

UTI มสีาเหตุมาจากแบคทีเรยีทีพ่บไดในระบบทางเดินปสสาวะ การตรวจวิเคราะหตวัอยางปสสาวะทางหองปฏิบตักิารดวย

เทคนคิทางจุลทรรศนศาสตรคลนิกิ (clinical microscopy) และจลุชวีวทิยาคลนิกิ (clinical microbiology) โดยการเพาะเช้ือ

และการทดสอบความไวตอยาตานจุลชีพของเชื้อสามารถชวยเพิ่มความถูกตองและความแมนยําในการวินิจฉัยของแพทย 

โดยเช้ือทีพ่บมากของผูปวย UTI คอื Escherichia coli รอยละ 31.0-81.7 รองลงมา ไดแก Klebsiella spp., Proteus spp. และ 

Enterococcus ตามลําดับ และยังพบการดื้อสารจุลชีพมากขึ้นดวย โดยเชื้อรา พบ Candida spp. ซึ่งเปนเชื้อกอโรคในระบบ

ทางเดนิปสสาวะรอยละ 4.6-10.5(3) ทัง้นี ้พบวา ผูปวยมกีารติดเชือ้ในระบบเดนิปสสาวะรวมกบัสายสวนทางเดนิปสสาวะ

ที่เรียกวา Catheter-associated urinary tract infection (CAUTI) สูงถึงรอยละ 70-80.1 หรือมากกวารอยละ 40 ของผู

ปวยติดเชื้อระหวางรักษาตัวอยูในสถานพยาบาลในแตละป ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิด CAUTH อยางหน่ึง คือ ผูปวยเบาหวาน 

พบวา ผูปวยโรคเบาหวานมีความเส่ียงในการเกิดภาวะกรวยไตอักเสบเฉียบพลันเพ่ิมขึ้น 4-5 เทาเมื่อเทียบกับคนปกติ(4) 

การที่ผูปวยโรคเบาหวานเกิดการติดเช้ือทางเดินปสสาวะบอย มีนิ่วในไต การมีปญหาทางเดินปสสาวะอุดตัน การเปนโรค

เบาหวานมานานและการควบคุมเบาหวานไดไมดี จะทําใหเสี่ยงตอการติดเชื้อที่รุนแรงและเรื้อรัง เชน การเปนหนองในไต 

การติดเชื้อลุกลามในไต และกรวยไตอักเสบเร้ือรัง เปนตน(5-6) ปจจุบันการรักษาโรคติดเชื้อในระบบเดินปสสาวะในผูปวย

โรคเบาหวานสามารถทาํไดดวยการใหยาปฏชิวีนะแกผูปวย อยางไรกต็ามการใชยาปฏชิวีนะเปนเวลานานในผูปวยเบาหวาน 

สงผลใหเกิดปญหาเชือ้ดือ้ยา ซึง่เปนปญหาทีส่าํคญัของระบบสาธารณสุขและเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ ผูวจิยัจึงสนใจ

ทีจ่ะศกึษาหาความชกุและปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัการตดิเชือ้ทางเดนิปสสาวะของผูปวยเบาหวาน เพือ่ทีจ่ะนาํขอมลูทีไ่ด

มาใชในการวางแผนปองกันการติดเช้ือในทางเดินปสสาวะของผูปวยเบาหวาน สามารถลดภาวะแทรกซอนที่รุนแรง สงผล

ใหผูปวยโรคเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย

 เพื่อศึกษาความชุกและปจจัยที่สัมพันธกับการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะในผูปวยเบาหวาน โรงพยาบาล

ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

วิธีการวิจัย

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาแบบ cross-sectional study โดยศึกษาขอมูลกลุมเดียวจากเวชระเบียน เปนผูปวย

ที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคติดเช้ือในระบบทางเดินปสสาวะ ที่เขารับบริการในอําเภอขามทะเลสอ ระหวางเดือนตุลาคม 

2560 – กันยายน 2563 ดวยรหัส ICD-10 N390 ไดจํานวน 559 คน หลังจากน้ันจึงทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางที่มีอายุ

มากกวาหรือเทากับ 30 ปขึ้นไป ไมเปนโรคภูมิคุมกันตํ่า ไดแก โรคมะเร็ง โรคเอชไอวี และโรคเอสแอลอี ไดกลุมตัวอยาง 

จํานวน 557 คน บันทึกขอมูลโดยใชแบบบันทึก ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อวิเคราะหสภาพทั่วไปของขอมูล ไดแก ความถี่ คา

เฉล่ีย รอยละ คาตํา่สดุ คาสงูสดุ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขอมลูสถิตเิชงิวเิคราะห (Analytic Statistics) ดวยสถิตหิาความ

สัมพันธ Chi-square 
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ผลการศึกษา

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง

 กลุมตัวอยางผูปวยติดเช้ือในระบบทางเดินปสสาวะ (UTI) ทั้งหมด จํานวน 557 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 

408 คน (รอยละ73.25) เพศชาย จาํนวน 149 คน (รอยละ 26.75) อายุเฉลีย่ของกลุมตัวอยาง 62.25 ป (S.D. = 15.59) 

สวนใหญอยูในชวงอายุ 51-60 ป จํานวน 116 คน รอยละ 20.83 รองลงมา ไดแก อายุ 61-70 ป รอยละ 20.47 และพบ

วากลุมตัวอยางผูปวยติดเช้ือในระบบทางเดินปสสาวะเปนโรคเบาหวาน (DM) รวมดวย 113 คน (รอยละ 20.29) แบง

ออกเปน เพศหญิง จํานวน 98 คน (รอยละ 17.58) เพศชาย จํานวน 15 คน (รอยละ 2.69) พบผูปวยโรคเบาหวานในชวง

อายุ 61-70 ป มากที่สุด จํานวน 32 คน (รอยละ 5.75) รองลงมา พบชวงอายุ 71-80 ป จํานวน 28 คน (รอยละ 5.03) 

ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูปวยติดเช้ือในทางเดินปสสาวะ (n= 557)

ตอนท่ี 2 ความสัมพันธระหวางโรคเบาหวานกับ UTI

 ความสัมพันธระหวางโรคเบาหวานและการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ พบจํานวนผูปวย ติดเชื้อในระบบทาง

เดินปสสาวะเปนโรคเบาหวานที่แสดงคาระดับนํ้าตาลสะสม โดยจากผูปวยโรคเบาหวาน จํานวน 113 คน แสดงคาระดับ

นํ้าตาลสะสม จํานวน 79 คน คิดเปน รอยละ 69.91 โดยมีคา HbA1c สูงสุด 14.60 ตํ่าสุด 4.30 และระดับนํ้าตาลสะสม

เฉลี่ย 8.49 และเมื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรเพศ อายุ และเชื้อจุลินทรีย พบวา เพศและอายุมีความสัมพันธกับผู

ปวยโรคทางเดินปสสาวะอักเสบและการเปนเบาหวานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 2

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (รอยละ)

DM non-DM

 (113 ราย) (444 ราย) รวม

 เพศ

ชาย 15 (2.69) 134 (24.07) 149 (26.75)

หญิง 98 (17.58) 310 (55.66) 408 (73.25)

อายุ

31 - 40 ป 2 (0.36) 60 (10.77) 62 (11.13)

41 - 50 ป 11 (1.98) 68 (12.20) 79 (14.18)

51 - 60 ป 23 (4.13) 93 (16.70) 116 (20.83)

61 - 70 ป 32 (5.75) 82 (14.72) 114 (20.47)

71 - 80 ป 28 (5.03) 74 (13.28) 102 (18.31)

มากกวา 80 ปขึ้นไป

อายุเฉลี่ย 62.25 ป, S.D. =15.59 17 (3.05) 67 (12.03) 84 (15.08)
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางตัวแปรกับผูปวยติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ (n = 557) 

 *p -value < 0.05 

 ในการการตรวจหาเช้ือจุลชีพในผูปวยติดเช้ือในระบบทางเดินปสสาวะพบผูปวยติดเชื้อจุลชีพทั้งหมด 32 ราย โดย

พบ Escherichia coli. มากที่สุด รอยละ 68.8 รองลงมา ไดแก เชื้อ Klebsiella pneumoniae รอยละ 15.6 และพบผูปวยเบา

หวานที่ติดเชื้อจุลชีพ รอยละ 9.74 โดยพบเช้ือ Escherichia coli. มากที่สุด รอยละ 81.18 รองลงมา ไดแก เชื้อ Klebsiella 

pneumoniae รอยละ 18.19 แสดงในภาพท่ี 1

 

ภาพท่ี 1 แสดงรอยละของเชื้อจุลชีพ

ตัวแปร เปนโรคเบาหวานและติด

เชื้อทางเดินปสสาวะ

ไมเปนโรคเบาหวานและ 

ติดเชื้อทางเดินปสสาวะ

X2 P-value

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

เพศ 13.138 0.000

ชาย 15 2.69 134 24.07

หญิง 98 17.58 310 55.66

อายุ 20.660 0.001

31 - 40 ป 2 0.36 60 10.77

41 - 50 ป 11 1.98 68 12.21

51 - 60 ป 23 4.13 93 16.70

61 - 70 ป 32 5.75 82 14.72

71 - 80 ป 28 5.03 74 13.18

80 ปขึ้นไป 17 3.05 67 12.03

เชื้อจุลินทรีย 3.106 0.540

พบเชื้อ 11 1.98 21 3.77

ไมพบเชื้อ 102 18.31 423 75.94

 

68.80 % 

9.40 

(15.60) 

(3.10%) 

(3.10%) 

81.81 

18.19 

0 5 10 15 20 25

Escherichia coli.

Staphylococcus heamolyticus

Klebsiella pneumoniae

Corynebacterium amycolatum.

Morganella morganii.

เชือจลุชีพทีพบ (รอ้ยละ)  

UTI&DM UTI
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วิจารณผล

  จากการศึกษาเรื่องความชุกและปจจัยที่สัมพันธกับการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะในผูปวยเบาหวาน 

โรงพยาบาลขามทะเลสอ จงัหวัดนครราชสีมา โดยการศึกษาจากการเก็บขอมลูยอนหลังผูปวย ตดิเช้ือในระบบทางเดินปสสาวะ 

(urinary tract infection, UTI) จํานวน 557 คน สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 1. กลุมตัวอยางผูที่ปวยติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะทั้งหมด มีอายุเฉลี่ย 62.25 ป (S.D. = 15.59) สวน

ใหญอยูในชวงอายุ 51-60 ป จํานวน 116 คน (รอยละ 20.83) เปนเพศหญิง จํานวน 408 คน (รอยละ73.25) เพศชาย 

จํานวน 149 คน (รอยละ 26.75) สอดคลองกับการศึกษาของ Suzanne E. Geerlings ที่เพศหญิงมีโอกาสติดเชื้อในระบบ

ทางเดินปสสาวะมากกวาเพศชาย เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของกระเพาะปสสาวะท่ีสั้นกวาทําใหเชื้อแบคทีเรียเขาไป

สะสมไดงายขึ้น (7)

 2. ความสมัพนัธระหวางเพศกบัโรคเบาหวาน พบวา สมัพันธกนั เพศหญงิมโีอกาสพบโรคเบาหวานมากกวาเพศ

ชาย ซึ่งสอดคลองกับสมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย ผูหญิงเปนโรคเบาหวานรอยละ 9.8 ขณะที่ผูชายเปนโรคเบา

หวานรอยละ 7.8(8)

 3. ความสมัพนัธระหวางชวงอายุกบัโรคเบาหวาน พบวา มคีวามสมัพันธกนั โดยจากงานวิจยัพบผูปวยเบาหวาน

มากท่ีสุดในกลุมอายุ 61-70 ป รอยละ 28.32 รองลงมา ไดแก กลุมอายุ 51-60 ป รอยละ 24.78 ขอมูลใกลเคียงกับ

สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย ที่พบกลุมอายุ 60-69 ป มีความชุกของโรคเบาหวานสูงที่สุด(8)

 4. ผูปวย UTI เปนโรคเบาหวาน แสดงคาระดับนํ้าตาลสะสมเฉล่ีย 8.49 สอดคลองกับสมาคมโรคเบาหวาน

สหรัฐอเมริกา (ADA) แนะนําการตรวจคาระดับ HbA1c ควรต่ํากวารอยละ 6.5 โดยกลุมทีต่องควบคุมเขมงวดมาก รอยละ 8 

สอดคลองแนวทางเวชปฏบิตัสิาํหรบัโรคเบาหวานประเทศไทย แนะนาํเปาหมายในการควบคมุระดบันํา้ตาลในเลอืด HbA1c 

รอยละ 7.0-8.0 สําหรับกลุมที่ตองควบคุมมาก และตรวจอยางนอยปละ 1 ครั้งเพ่ือประเมินและหาโรคแทรกซอน(9-10)

 5. การตรวจเชือ้ พบเชือ้ Escherichia coli. มากทีส่ดุ รอยละ 81.18 ซึง่สอดคลองกบัเชือ้แบคทเีรยีทีพ่บมากทีส่ดุ

ในระบบทางเดินปสสาวะซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของแววตา คูวัจนกุล(3)

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย

 จากผลการวิจัยความชุกและปจจัยที่สัมพันธกับการติดเช้ือในระบบทางเดินปสสาวะในผูปวยเบาหวานโรงพยาบาล

ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา นํามาเฝาระวังผูปวยโรคเบาหวานที่มีการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะโดยเฉพาะผูปวย

เพศหญิง เนือ่งจากผูปวยโรคเบาหวานจะมีอตัราการตอบสนองตอการทํางานของเซลลในระบบภูมคิุมกันลดลง ทาํใหผูปวย

โรคเบาหวานมีความไวตอการตดิเชือ้จลุชีพสงู ซึง่การตดิเชือ้ในผูปวยเบาหวานสวนใหญเกดิจากเช้ือแบคทเีรยีและยสีตกอ

โรคโดยบริเวณที่มักพบการติดเช้ือ ไดแก ผิวหนัง ตับ ปอดและระบบทางเดินปสสาวะ เชื้อจุลินทรียกอโรค การปองกันและ

รกัษาใหทนัทวงท ีทาํใหลดการแพรกระจายและผลขางเคยีงของโรคตามไปดวย และควรใหความรูเรือ่งการปองกนัการเกดิ

โรคทางเดินปสสาวะอักเสบในผูปวยโรคเบาหวานท่ีเปนเพศหญิง
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บทคัดยอ

 โรคโควิด-19 เกิดจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธใหม 2019 (SARS-CoV-2) พบคร้ังแรกปลายป พ.ศ. 2562 

ณ ประเทศจนี และมกีารตรวจพบผูตดิเชือ้ในประเทศไทยรายแรกในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2563 เปน ผูเดนิทางจากประเทศ

จนีเขามาประเทศไทย และทําใหเกดิการแพรกระจายไปเปนวงกวางและในหลายพ้ืนท่ี บทความน้ีมวีตัถปุระสงคเพือ่รวบรวม

งานดานวิศวกรรม และกายภาพที่สําคัญในการรับมือการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และการปองกันแพรกระจายโดย

การรวบรวมขอมลูทีเ่กีย่วของในประเด็นทางวิศวกรรมศาสตร และการจัดการงานดานกายภาพ ผลการศึกษา แสดงใหเหน็

ถงึแนวโนมการระบาดของโรคท่ีเพิม่ขึน้อยางตอเน่ือง หากไมมมีาตรการรองรับทีด่ ีโดยเฉพาะสถานพยาบาลและมาตรการ

ปองกนัการแพรกระจายของโรคในสถานพยาบาล บทความน้ีจงึไดรวมรวมประเด็นทีเ่กีย่วของ ในการรบัมอืกับการระบาด

ของโรค และการปองกันการแพรกระจายในกลุมบุคลากรที่ทํางานดานสุขภาพ โดยเฉพาะการ คัดกรองโรค อยางไรก็ตาม

บุคลากรทางการแพทยเพียงลําพังไมสามารถดําเนินงานปองกันการแพรระบาดของโรคได ตองอาศัยความรวมมือจากทุก

ภาคสวน หนึ่งในนั้นคือ งานดานกายภาพ และวิศวกรรมในการชวยคัดกรองผูติดเชื้อ การติดตอสื่อสารผูติดเชื้อ การจัดทํา

หองพเิศษเพือ่การตรวจวดั และใหผูตดิเช้ือเขาพกัเพือ่รบัการรกัษา บทความนีไ้ดรวบรวมเอกสารทีเ่กีย่วของดานวศิวกรรม

และงานกายภาพเพื่อชวยเหลือ ทีมแพทยและบุคลากรดานสาธารณสุขเพื่อลดความเสี่ยงในการรับสัมผัสกับเชื้อ SARS-

CoV-2 โดยการใชศาสตรทางวิศวกรรมควบคูไปกับศาสตรทางการแพทย

คําสําคัญ: โรคโควิด-19, งานวิศวกรรม, การบริหารทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก, การใหบริการสุขภาพ

Abstract

 COVID-19 caused by new novel Coronavirus 2019, so called SARS-CoV-2 Virus, originated in China 

at the end of 2019. The first case in Thailand was found in January 2020, and was found to be an imported case 

from China. It has then spread to other areas of the country. The aims of the study were to demonstrate the role of 

physical facilities and engineering in controlling the outbreak and transmission of the disease while also reducing risk 

for health personnel. The data of the study were collected by reviewing the literature that related to facilities supporting 

the disease control. The results indicated that without mitigation measures and prevention control, the increasing rate 

of COVID-19 infected cases would become exponential. It is necessary to respond to the outbreak of this disease 

and prevent transmission among health personnel especially by screening and investigation processes. However, 

they cannot work alone, as the requirement of other supporting departments are equally as important, namely; the 

 ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ Ê¤Ã. 9 »‚ 2564: 27(2) DPC 9 J 2021 61



supporting of physical facilities, engineering works, communication with the infected, confirmed cases, separate room 

allocation and more.

Keywords: COVID-19, Engineering task, Facilities and resources management, Health services

บทนํา

 ไวรัสโคโรนา 2019 หรือเปนที่รูจักกันดีในนาม โควิด-19 (COVID-19) เปนเชื้อไวรัสที่สามารถกอใหเกิดโรคทาง

เดินหายใจ หลังติดเชื้ออาจไมมีอาการ หรืออาจมีอาการต้ังแตไมรุนแรง คือ คลายกับไขหวัดธรรมดา หรืออาจกอใหเกิด

อาการรุนแรงเปนปอดอักเสบและเสียชีวิตได (1) โรคระบาด COVID-19 มีลักษณะคลายโรคซารไดรับการประกาศใหเปน

โรคระบาดโดยองคการอนามัยโลก เม่ือวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากมีการแพรกระจายไปเปนวงกวาง พบผูปวย

รายแรกท่ีเมืองหวูฮั่น (Wuhan) มณฑลหูเปย (Hubei) ประเทศจีน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หรือ ค.ศ. 2019 (2) 

จงึไดชือ่วา โคโรนาไวรสั 2019 (3) ขอมูลการระบาดของโรคในประเทศ จากชวงเวลาเริม่ตนการระบาด (ตนป 2563) มาถงึ

เมษายน 2564 พบวาจํานวนผูติดเช้ือยังคงเพ่ิมข้ึน เมื่อพิจารณาระยะเวลาที่เปลี่ยนไปของประเทศไทยที่มีการระบาดเปน 

3 ระลอกไดแก ชวงแรกตั้งแตมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2563 ชวงที่สอง ธันวาคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564 และระลอกที่

สาม เมษายน ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่มีความรุนแรง โดยมีจํานวนผูติดเชื้อและผูเสียชีวิตมากกวา 2 ระลอกแรก โดย

ขอมูลลาสุด ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พบวา มีจํานวนผูติดเชื้อสะสมในประเทศไทย 76,811 ราย เสียชีวิต 336 ราย รักษาหาย

แลว 46,795 ราย ในขณะที่สถานการณทั่วโลกการระบาดยังคงมีจํานวนมาก และเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในบาง

ประเทศของทวีปเอเชียหรืออเมริกาใต ไดแก อินเดีย บราซิล เปนตน ยอดรวมของผูติดเชื้อทั่วโลก ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2564 มีจํานวนทั้งสิ้น 155,840,157 ราย เสียชีวิต 3,255,494 ราย รักษาหายแลว 133,295,626 ราย สถานการณ

ของโรคนี้ยังคงนาวิตก และแนวโนมยังคงเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง การใหบริการดูแลผูติดเชื้อจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการ

ตอสูกับโรคน้ี โรคน้ีไมเพียงแคเปนการระบาดและสงผลกระทบตอวงการแพทย ระบบงานสาธารณสุขเทานั้น แตสงผล

กระทบเปน วงกวางไปทั่วทุกประเทศ และทุกทวีป สงผลตอระบบเศรษฐกิจ-สังคม เกิดการเคลื่อนยายแรงงานที่เคยทําใน

เมืองใหญ ออกสูพื้นที่ชนบทเน่ืองจากการปดตัวของสถานประกอบการจํานวนมาก คนสวนใหญมักจะกลาวถึงกลุมบุคคล

ที่เผชิญกับผูปวย หรือคนที่คัดกรองการติดเช้ือเพื่อทําการรักษา ซึ่งจะเปนคนที่อยูในวงการดานการแพทยและสาธารณสุข 

อยางไรก็ตาม ทีมแพทย พยาบาล และสาธารณสุข จะตองทํางานหนักอยางมากในการเผชิญกับโรคระบาดนี้ หากทําเพียง

ลําพังในกลุมงานดานนี้ เนื่องจากยังตองอาศัยศาสตร ดานอื่น เพื่อเขามาเสริมเพ่ิมความแข็งแกรง เพื่อแบงเบาภาระงาน

ใหกับแพทย พยาบาลได คือ กลุมงานท่ีคอยจัดหาอุปกรณ การอํานวยความสะดวกใหการทํางานไดงายขึ้น ลดระยะเวลา

การทํางาน ลดความเสี่ยงท่ีตองสัมผัสกับผูปวยท่ีติดเชื้อโดยตรงได เพื่อใหทีมงานสามารถดูแลผูปวยที่อาจเกิดขึ้นมาเปน

จํานวนมากในอนาคต ซึ่งชวงแรกของการระบาดพบแพทย พยาบาลติดเชื้อเน่ืองจากปฏิบัติหนาที่ดูแลผูปวยจํานวนมาก 

ในหลายๆ ประเทศ เชน จีน อิตาลี สหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศไทย บางรายตองเสียชีวิต บางรายสามารถรักษาเยียวยา

ไดทัน(4) ดังนั้น การรับมือกับการระบาดของโรคโควิด -19 จําเปนที่จะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย เพ่ือตอสูกับโรค

รายน้ีงานกายภาพและส่ิงแวดลอมจึงเปนหน่ึงในงานท่ีมบีทบาทอยางมากในการเตรียมการรับมอืกับโรคน้ี บทความวิชาการ

ฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมงานในดานนี้ที่ชวยใหการตอสูกับโรครายนี้ไปได รวมทั้งการนําเสนอกรณีศึกษาของโรง

พยาบาลในชวงการเกิดวิกฤติของโรค 
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วิธีการศึกษา

 บทความวิชาการฉบับนี้ คณะผูเขียนไดใชวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary research) จากการรวบรวมขอมูลจาก

แหลงตาง ๆ โดยเฉพาะขอมูลทุติยภูมิ จากรายงาน เอกสาร งานวิจัย วารสาร บทความวิชาการ หนังสือพิมพ เว็บไซต ทั้ง

จากในประเทศตางประเทศ และสรุปเพิม่เตมิ กรณีศกึษาของโรงพยาบาลท่ีทมีผูเขยีนไดมปีระสบการณ ในการเตรียมพืน้ที่

เพื่อตอบโตกับโรคโควดิ-19

ผลการศึกษา และการอภิปรายผล

 ขอมูลจําเพาะของโรค โรคโควิด-19 เกิดจากเช้ือไวรัสที่มีหลายสายพันธ สวนสายพันธุที่กําลังแพรระบาด ทั่วโลก

ตอนนี้เปนสายพันธุที่ยังไมเคยพบมากอน คือ สายพันธุที่ 7 จึงถูกเรียกวาเปน “ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม” และภายหลัง

ถูกตั้งชื่ออยางเปนทางการวา “โควิด-19” (5) เช้ืออาจมีอาการรุนแรงตอระบบ ทางเดินหายใจได (6,7) 

 การระบาดของโรค ปริมาณ/สถิติ จากสถิติการระบาดของโรคท่ัวโลกลาสุด ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

มีจํานวนผูติดเชื้อทั้งสิ้น 155,840,157 ราย เสียชีวิต 3,255,494 ราย รักษาหายแลว 133,295,626 ราย (8) สําหรับ

ประเทศไทย มีจํานวนผูติดเช้ือสะสมในประเทศไทย 76,811 ราย เสียชีวิต 336 ราย รักษาหายแลว 46,795 ราย (9,10) ใน

ชวงการระบาดระลอกแรกประเทศไทยไดรบัการกลาวขานถึงเรือ่งการควบคุมดูแลการระบาดของโรคโควิด-19 ไดดอียูใน

อันดับตน ๆ  ของโลก ดวยมาตรการตาง ๆ  ที่ภาครัฐประกาศใชใน เชิงกฎหมายและการควบคุมดวยการอาศัยความรวมมือ

จากทุกภาคสวน ตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข องคการอนามัยโลกทั้งมาตรการโดยรวม เชน การมีระยะหางทาง

สังคม การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล เปนตน (11,12) ซึ่งถือวาไดรับความรวมมือดวยดีระดับหนึ่งตลอดชวงที่ผานมา ผล

กระทบของการระบาดตอปญหาสขุภาพ เศรษฐกจิ-สงัคม สิง่แวดลอมทาํใหหลาย ๆ  คนตองเปลีย่นแปลงวธิกีารดาํเนินชวีติ

ที่เรียกวา วิถีชีวิตแนวใหม (New Normal) กันในแทบทุกวงการและทุกพ้ืนที่ สําหรับงานดานวิศวกรรมถือเปนงานที่อยู

เบื้องหลังบุคลากรทางการแพทยในการตอสูกับโรคโควิด-19 มาดวยกันตลอด อยางไรก็ตามมีการเกิดระลอกท่ีสอง และ

ระลอกทีส่ามในประเทศไทย ทีเ่ปนโจทยทาทายใหกบัรฐับาลและภาคสวนตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของในการควบคมุการแพรระบาด

ในระลอกน้ีใหมีจํานวนผูติดเช้ือและเสียชีวิตลดลงโดยเร็วที่สุด บทความนี้จึงขอกลาวถึงสวนที่เก่ียวของในบางสวนดังน้ี

 หลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมโรคโควิด-19 ตามหลักการของการบริหารความเส่ียงในรูปของ 

SHE (Safety, Health and Environment) เพื่อใหสถานพยาบาลที่ตองรองรับผูเขามาตรวจ คนปวย บุคคลากรทางการ

แพทยปลอดภัยนั้นมีหลักการบริหารจัดการและการควบคุมตามลําดับชั้น (13) ไดแก 1) การกําจัดออกไปหรือไมใหเกิด

ขึ้น (Elimination) ซึ่งในทางปฏิบัติโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลจําเปนตองตรวจและรักษาผูติดเช้ือ จึงยากท่ีจะกําจัด

ออกไป แตจะตองมีหลักเกณฑในการคัดกรองคนเขามาในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุมเสี่ยงที่จะเขามาตรวจ สามารถจัดการให

ตรวจท่ีโรงพยาบาลสนามหรือพื้นที่ภายนอกเพ่ือลดการปนเปอนในอาคารได 2) การทดแทน (Substitution) ลดความ

เส่ียงการตรวจบุคคลที่มีความเสี่ยงจากหองตรวจเดิมไปยังพื้นที่อื่น ดังเชนที่กลาวไวในขอแรก คือ จัดใหมีการตรวจ

หรือเก็บตัวอยางภายนอกเพื่อลดการแพรกระจายไปยังผูอื่น 3) การควบคุมดวยหลักวิศวกรรม (Engineering control) 

พบวา จาํเปนจะตองตรวจหรือรบัผูปวยเขามาดูแลรกัษา จาํเปนตองจดัใหมหีองทีป่ลอดเช้ือเพือ่ลดการแพรกระจายเช้ือไป

ยงัภายนอกหรอืบคุลากร อาทกิารจดัหองความดนับวก ความดันลบ หรอืการจัดใหมหีุนยนตสาํหรบัการตดิตอกบัผูปวย 4) 

หลกัการบรหิาร (Administrative controls) ลดความเสีย่งของบคุลากร จากการรบัสมัผสัและการลดการแพรกระจายไปยงั

ผูใกลชดิ หรอืสมาชิกในครอบครัว เชน การจัดพืน้ทีห่รอืทีพ่กัใหบคุลากรเปนพเิศษ และส่ิงทีส่าํคญัยิง่ของบุคลากร คอื การ

ลดความเสีย่งการรบัสมัผสักบัผูปวยดวยการใชอุปกรณปองกนัตนเอง (PPE: Personal Protective Equipment) (14) อยางไร
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ก็ตาม การบริหารจัดการและการใชหลักการวิศวกรรมในการควบคุมการแพรกระจายของโรคโควิด-19 เพียงลําพังน้ันไม

สามารถดําเนินการได จําเปนตองอาศัยศาสตรหลาย ๆ ดานเขามารวมกัน เนื่องจากปญหาภายในโรงพยาบาลมีความซับ

ซอน สถาบัน Royal Academy of Engineering ไดใหคําแนะนําที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลจําเปนตองวาง กลยุทธใน

การรับมือกับการแพรกระจายของโรคนี้ รวมถึงการดูแลพื้นที่การรับสัมผัส สุขอนามัยสวนบุคคลของเจาหนาที่ และผูที่มา

ติดตอกับโรงพยาบาล(15) ทั้งนี้ OSHA ที่เปนสถาบันดานความปลอดภัย ไดใหคําแนะนําในการเตรียมสถานที่สําหรับการ

ปองกันการแพรกระจายของโรคโควิด-19 โดยใชหลักการการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการควบคุมดวยหลักการทาง

วิศวกรรมดวยเชนกัน (16) 

 อุปกรณทางการแพทย ที่ตองใชโดยอาศัยหลักการของวิศวกรรม เพ่ือปองกันการแพรกระจายของโรคไปยังผู

อื่นใหมีประสิทธิภาพ จําเปนอยางย่ิงที่จะตองจัดหาระบบการคัดกรองผูตองสงสัยที่มีความเสี่ยงและเขามาตรวจ ณ สถาน

พยาบาลตาง ๆ  การคัดแยกผูตองสงสัยและการเตรียมความพรอมของบุคลากรดานหนา ทั้งเจาหนาที่ พยาบาลและแพทย 

จาํเปนตองแยกหองตรวจหรอืพืน้ทีต่รวจออกมา ไมอยูปะปนกับหองอืน่ ๆ  โดยเฉพาะหองทีม่กีารตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศ

แบบสวนกลาง ที่อาจสงผลตอการแพรเช้ือไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได การจัดทําหองพิเศษเพ่ือการเก็บตัวอยางและการตรวจน้ัน 

โดยหลักการทางวิศวกรรมจะมีลักษณะของหองเปน 2 รูปแบบ คือ หองความดันลบ และหองความดันบวก รายละเอียด 

ดังนี้ 

 หองความดันลบ (Negative Pressure Room) สวนใหญนาํมาใชในอาคารทีม่กีารติดต้ังเครือ่งปรบัอากาศ ในการใช

งานผูสงสัยติดเชื้อจะอยูในหอง เจาหนาที่หรือแพทยจะอยูดานนอกและยื่นมือเขาทําการเก็บตัวอยางและมีการฆาเชื้อหลัง

จากท่ีผูปวยหรือตองสงสัยในการติดเช้ือออกจากหองไปแลว โดยมีหลักการทํางานดังนี้ (ลักษณะของหองดังภาพที่ 1) 

ภาพที่ 1 ลักษณะการทํางานของหองความดันลบ (Negative Pressure Room)

  หลักการทํางานของหองความดันลบ หรือ หอง “Negative Pressure Room“ ในทางฟสิกส “ความดัน” หมาย

ถึง ขนาดของแรงท่ีกระทําตอพื้นที่ 1 หนวยในแนวต้ังฉาก ซึ่งความดันมีหนวยเปนนิวตันตอตารางเมตร (N/m2) หรือ

ปาสคาลในระบบเอสไอ (SI) ความดนัเปนปรมิาณสเกลารนัน้ หมายความวามนัไมมคีณุสมบตัทิางทศิทาง โดยมสีมการของ

ความดัน คือ P = F/A (P = ความดันมีหนวยเปน N/m2 หรือ kg.m-1.s-2 ,F = แรงที่กระทําต้ังฉากกับพื้นที่ผิวมีหนวยเปน 
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N, A = พืน้ทีห่นาตดัทีถ่กูแรงกระทาํมหีนวยเปน m2) โดยหลกัการของพืน้ทีข่องมวลอากาศจะเคลือ่นทีท่ีม่คีวามดนัอากาศ

สงูกวาไปยังทีท่ีม่คีวามดันอากาศต่ํากวา ดวยหลกัการน้ีเองจึงเปนทีม่าของหองความดันบวก หองความดันลบ ปกตอิากาศ

จะไหลจากท่ีทีม่คีวามดันสงูไปสูท่ีทีม่คีวามดันตํา่ ความดันภายในหองความดันลบสาํหรบัตูสิง่ตรวจ COVID-19 จะมคีวาม

ดันลมภายในหองไมนอยกวาความดันลบ 5 pascal ขึ้นไป (≥-5 pascal) (17) สวนอัตราการระบายอากาศตามทฤษฎีอางอิง

จากมาตรฐานศนูยปองกนัและควบคมุโรคแหงชาต ิประเทศสหรฐัอเมรกิา Centers for Disease Control(16) อตัราการระบาย

อากาศไมนอยกวา 6-12 รอบตอชั่วโมง (Air Change Per Hour)(18) 

 

 หองความดันบวก (Positive Pressure Room) หลักการทาํงานจะตรงกนัขามกบั หองความดนัลบ กลาวคอื ผูทาํหนาที่

ตรวจหรือเก็บสิ่งสงตรวจจะอยูภายในหอง มีการติดตั้งเครื่องทําความเย็นอยูภายใน และการเก็บตัวอยางแพทยผูตรวจจะ

ยื่นมือและอุปกรณออกมาเก็บตัวอยาง ทั้งนี้มักจะมีการติดต้ังอุปกรณเพ่ิมเติม อาทิ อินเตอรคอม เพ่ือการสนทนาระหวาง

ผูตรวจและผูถูกตรวจ โดยสวนใหญเหมาะกับการติดต้ังไวภายนอกอาคารหรือโรงพยาบาลสนาม เพ่ือความสะดวกในการ

ตรวจและปองกันการแพรกระจายเชื้อได หลักการทํางานดังภาพที่ 2

 

ภาพที่ 2 ลักษณะของหองความดันบวก (Positive Pressure Room)

  หลักการทํางานของหองความดันบวก หรือหอง “Positive Pressure Room” จะทํางานตรงกันขามกับ

หอง Negative Pressure Room คือ ภายในหองดังกลาวจะเปนพ้ืนที่ทํางานของแพทยและบุคลากรการแพทย สวนหอง 

Negative Pressure Room ภายในหองจะเปนพืน้ทีส่าํหรบัใหผูปวยนัง่คอยตรวจ สวนแพทย พยาบาลจะตรวจและทาํหตัถการ

อยูภายนอกหอง ลกัษณะของหองนีเ้หมาะสําหรับใหแพทยหรอืบคุลากรทางการแพทยใชปฏบิตังิานเพ่ือปองกันเช้ือไวรัสไม

ใหเขามาในสวนของพืน้ทีป่ฏบิตังิานได โดยแพทยหรอืบคุลากรทางการแพทยทีต่องทาํการเกบ็ตัวอยางสงตรวจจากผูปวย

เขาไปภายในหองความดันลบ โดยหลักการทํางานของหองจะมีพัดลมดูดอากาศจากภายนอกหองผานแผนกรองอากาศ

แบบหยาบไหลผานหลอด UV ชนิด C เพื่อทําการฆาเชื้อโรคแลวจึงไหลผาน HEPA กรองอากาศอีกครั้ง กอนปลอยอากาศ

เขาภายในหอง เมื่ออากาศเขามาภายในหองที่มีลักษณะปดทําใหความดันอากาศในหองมากกวาความดันอากาศภายนอก 

อากาศจะไหลออกตามชองเปดหรือรอยรั่วของหอง สงผลใหเชื้อโรคไมสามารถเขามาภายในหองได และในสวนของหอง

ความดันบวก (Positive Pressure Room ) จะตองมีความดันภายในไมนอยกวาบวก 5 (≥+5 pascal) โดยอากาศภายใน
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หองจะหมุนเวียนดวยอัตราไมนอยกวา 12 เทาของปริมาตรหอง (17) สวนอากาศท่ีไหลออกจะถูกดูดโดยพัดลมดูดอากาศ 

และผานการกรองดวยแผนกรองอากาศคุณภาพสูง เรียกวา HEPA ( High Efficiency Particulate Arrestance) ที่สามารถ

ดักจับอนุภาคขนาดเล็กทําใหอากาศที่นําออกไปภายนอกอาคารมีความสะอาดเพียงพอ บางหองสามารถเพ่ิมการฆาเชื้อ

โรคโดยการใชแสง UV ชนิด C ในการฆาเช้ือโรคในอากาศกอนปลอยออกสูชั้นอากาศโดยท่ัวไป และภายในหองจะตองมี

ระบบปรับอากาศเพื่อใหอุณหภูมิหองอยูที่ 21-24 °C ทั้งนี้การกอสรางหองจะตองคํานึงถึงการออกแบบและการกอสราง

ใหไดมาตรฐาน หรือกรณีการใชตูสําเร็จรูปจําเปนตองใหไดมาตรฐานดวยเชนกัน

รายการ หองความดันบวก

(Positive pressure room)

หองความดันลบ

(Negative pressure room)

ลักษณะการทํางาน ความดันอากาศภายในหองมคีามากกวา

ความดันภายนอก โดยการสูบอากาศ

ที่ผานการกรองเขาไปในหอง เปนการ

ปองกันเชื้อโรคหรือส่ิงปนเปอนท่ีอาจ

เกิดขึ้นจากหอง ในกรณีที่มีการรั่วไหล

หรอืประตเูปดออกอากาศทีส่ะอาดจะถกู

บังคับใหออกจากหอง

หองความดันอากาศติดลบ คือ ความดันอากาศ

ในหองจะต่ํากวาความดันภายนอกหอง โดยทั่วไป

สามารถทําไดโดยการกรองอากาศออกจากหอง ใน

สถานการณสวนใหญอากาศจะเขาสูตัวกรองที่อยู

ใกลพื้นจากน้ันจะมีระบบดูดออกผานตัวกรองบน

เพดานหอง หองความดันอากาศลบมักจะนํามาใช

ในหองปลอดเช้ือซึ่งเปาหมายคือเพื่อปองกันไมให

สิง่ปนเปอนท่ีเปนไปไดหลดุออกจากหองปลอดเช้ือ 

หนาตางและประตูจะตองปดสนิท

ผูเก็บตัวอยาง/สิ่งสงตรวจ ปฏิบัติหนาที่อยูภายในหอง สามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีไดนาน หากมีระบบปรับ

อากาศ หากตัง้อยูในสนามหรือภายนอก

อาคาร 

ปฏิบัติหนาที่อยู ภายนอกหอง หากตั้งอยู ในโรง

พยาบาลสนามหรือกลางแจงจะไดรับสัมผัสอากาศ

ภายนอกที่รอน ระยะเวลาการทํางานนอยลง

บุคคลทั่วไป ปองกันการรับสัมผัสเช้ือของแพทยและ

บุคลากรจากคนไขได

สามารถปองกันการแพรเช้ือไปยงับุคคลอ่ืน ไดหาก

มีผูที่มาใกลชิดในพื้นที่

ระบบควบคุมคณุภาพอากาศ มีระบบควบคุมคุณภาพอากาศ ภายใน

หองเพื่อปองกันเชื้อจากภายนอกเขามา 

เชน การติดต้ังแผนกรอง ระบบฆาเช้ือ 

การควบคุมดวยเวลาสําหรับการปฏิบัติ

หนาท่ีของบุคลากรสามารถเปดระบบ 

ฆาเชื้อไดหลังจากที่บุคลากรปฏิบัติงาน

แลวเสร็จ จึงสามารถใหบริการไดตอ

เนือ่ง โดยเวนระยะจากรายตอไปไมนาน

จาํเปนตองมรีะบบการบาํบดัอากาศทีป่นเปอนกอน

ออกสูภายนอก เชน การฆาเชื้อ การติดตั้งตัวกรอง

กอนปลอยสูภายนอก เมื่อมีผูปวยหรือผูเขามารับ

การตรวจกอนที่จะใหบริการรายตอไป

ระยะเวลาการใชงาน สามารถตรวจหรือเก็บตัวอยาง คนปวย

หรอืผูมโีอกาสรบัเชือ้ได โดยมรีะยะเวลา

รอคอยไมนาน เนื่องจากผูปวยหรือผู

เขามารับการตรวจอยูภายนอกในพื้นท่ี

เปดโลง

ตองบาํบดัอากาศภายในหองกอน ทีจ่ะรบัผูปวยหรอื

บุคคลอื่นเขามาในหอง มีระยะเวลาในการรอคอย 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการออกแบบระบบบําบัดและฆาเชื้อ

ภายในหอง ตลอดจนระบบการระบายอากาศออกไป
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 การทําความสะอาด หองตรวจ การใชงานหองตรวจจําเปนที่จะตองมีการทําความสะอาดอยางตอเนื่อง วัสดุที่

ใชจําเปนตองมีความแข็งแรง หากตองต้ังอยูกลางแจงหรือภายนอก จะตองพิจารณาถึงคุณสมบัติที่ดี มีความทนทานตอ

แสงแดดและอุณหภูมิภายนอกที่สูงของประเทศไทย หองตรวจทั้งสองหองโครงสรางทาํจากแผน PU Polyurethane Panel 

หนา 2นิ้ว และสามารถทนตอแรงดันติดลบไดถึง -30 Pa ผิวของวัสดุของตูทั้งภายในและภายนอกจะมีความเรียบ และ

ผิวลื่นสามารถเช็ดทําความสะอาดไดงาย ทนตอการใชงานจํานวนมาก ๆ ภายในตูมีชุดสเปรยนํ้ายาฆาเช้ือเพ่ือทําความ

สะอาดหองกอน-หลังทําหัตถการเก็บสิ่งสงตรวจ หลังจากน้ันจะเปดระบบระบายอากาศเพ่ือใหระบบดูดอากาศออกจาก

หองความดันลบ-หองความดันบวก โดยอากาศท่ีดูดจะผานการฆาเช้ือดวยแสง UV และผาน HEPA Filter กอนจะถูก

ปลอยออกภายนอกของ ตัวตูดังกลาว

 การใชเทคโนโลยีหุนยนต การใชหุนยนตทางการแพทยรองรบัสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ หรอืเรยีก

ชื่อวา Happy Bot เปนหุนยนตเคล่ือนท่ีอัจฉริยะ ทําหนาที่เปนผูชวยแพทย เดินเร็วเทียบเทามนุษยไมตองมีคนควบคุม 

Happy Bot ถกูสรางข้ึนมาในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอื COVID-19 รวมทัง้การสราง

ความรวมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนในการตอยอดผลงานวิจัย ตาง ๆ เพ่ือชวยบรรเทาปญหา ในขณะที่บุคลากรทางการ

แพทยมีงานลนมือ ตองปฏิบัติหนาท่ีควบคุมสถานการณตลอด 24 ชั่วโมง เทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมหุนยนตมีสวนชวย

บคุลากรทางการแพทยไดอยางมาก จงึถกูนาํมาใชในโรงพยาบาลเพือ่ทาํงานรวมกบัมนษุย และชวยลดการสมัผสัผูปวยติด

เชื้อ สามารถใชในการติดตามคนไขบนหอผูปวย ใชในการดูแล และการพยาบาล ใชขนสงอาหาร อุปกรณทางการแพทย 

และเวชภัณฑยา สิ่งเหลานี้ คือ เหตุผลความสําคัญและความจําเปนเรงดวนของการที่ตองนําหุนยนตเขามาชวยงานมากขึ้น 

เพือ่ลดความเส่ียง และชวยแบงเบาภารกจิของบุคลากร และเพือ่ลดการสิน้เปลอืงของอุปกรณปองกันสวนบุคคล (Personal 

Protective, PPE) และความเสีย่งการแพรระบาดของเชือ้ไวรสั โควดิ -19 ในบคุลากรทางการแพทยทีดู่แลผูปวย โดยไดรบั

การสนบัสนนุจาก สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ(สวทช.) ในการทดสอบระบบอเิลก็ทรอนกิส ความ

ปลอดภัย และมาตรฐานของหุนยนต ซึง่หุนยนต Happy Bot มคีวามสามารถใน 4 ดาน ประกอบดวย การขนสง (Transport) 

การนําทาง (Guide) การแนะนํา-บรรยาย (Cruise) และการสนทนาแบบเห็นหนา (Tele Conference) โดยสามารถเคล่ือนท่ี

อิสระไดดวยตัวเอง ดวยความเร็ว 2.5-3 กิโลเมตรตอชั่วโมง พรอมชองเก็บแบบ ปด-เปด และล็อคดวยไฟฟา มีความ

จุ 17 ลิตร สามารถรองรับนํ้าหนักบรรทุกได 10-15 กิโลกรัม ตัวเครื่องมีหนาจอสําหรับสื่อสารกับผูปวย ซึ่งสามารถพูด

คุยสนทนาแบบเห็นหนาไดโดยไมตองเช่ือมตอกับระบบเน็ตเวิรคของโรงพยาบาล สําหรับคุณสมบัติพิเศษของ Happy 

Bot ใชระบบ AI เขามาชวยสรางแผนการเดินทางไดอัตโนมัติ กําหนดพื้นที่ที่ตองการหลีกเลี่ยงการเดินเมื่อมีอุปสรรค

หรือสิ่งกีดขวาง ตลอดจนสามารถเปล่ียนเสนทางไดโดยอัตโนมัติ นอกจากน้ียังสามารถเชื่อมตอกับระบบลิฟตสั่งเปด-ปด 

กับประตูอัตโนมัติได รวมทั้งมีระบบ Access Control ที่สามารถตั้งรหัสผานเพ่ือปองกันการใชงานจากผูที่ไมไดรับอนุญาต 

และปองกันการสูญหายของยา อีกทั้งสามารถตรวจสอบและรายงาน วัน-เวลา ที่ รับ-สง ยา และระยะทางจากจุดเริ่มตนถึง

ปลายทาง รวมถึงระบุผูสง-รับของได

 การใชระบบ การแพทยระยะไกล (Telemedicine) Telemedicine คือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยใหผู

ปวยและบุคลากรทางการแพทยสามารถสนทนาตอบโตกันไดแบบ Real-time เชนเดียวกับการส่ือสารผานระบบ Video 

Conference ที่คูสนทนาสามารถมองเห็นหนาและสนทนากันไดทั้ง 2 ฝาย อยางไรขอจํากัดในเรื่องเวลาและสถานที่ (บาง

คนใชคําวาโทรเวชกรรม หรือทับศัพทดวยคําวาเทเลเมดิซีน) สวนประเภทของ Telemedicine จะมีดวยกันหลายประเภท 

ไดแก การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตาง ๆ  หรืออุปกรณมัลติมีเดีย มาชวยเสริมดานการรักษาทางการแพทย 
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ทั้งน้ียังขึ้นอยูกับระบบสารสนเทศของฝาย ผูใหบริการและผูรับบริการที่ควรจะมีความเสถียร สามารถสงขอมูลและการ

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลท่ีเกี่ยวของกันไดทันทวงที ไมสะดุด สามารถจัดเก็บ/การสงตอขอมูลทางการแพทยได อยางไร

กต็ามหากประสบปญหาสามารถใชระบบ off line ได เชน ระบบการแพทยทางไกลทีเ่กีย่วกบัการแลกเปลีย่นขอมลู ทีบ่นัทกึ

ไวลวงหนาในชวงเวลาทีต่างกนั ดวยการสงจดหมายอเิลคทรอนคิส หรอือีเมลไปยงัปลายทางขอจํากัดของระบบนี ้แพทยทีร่บั

ขอมลูไมสามารถซกัประวัตหิรอืตรวจสอบรางกายผูปวยไดโดยตรง ระบบทีน่ยิมและมปีระสทิธภิาพกวา คอื การมปีฏสิมัพนัธ

ระหวางผูปวยกับแพทยผูเช่ียวชาญหรือแพทยผูดูแลสามารถโตตอบไดทันที เชน สนทนาทางโทรศัพท การประชุมทางไกล 

(Video Conferencing) วธินีีช้วยใหแพทยผูเชีย่วชาญท่ีอยูอกีสถานท่ี สามารถซักประวัติผูปวย สัง่ตรวจรางกาย และประเมิน

สภาวะทางจิตใจ จากโรงพยาบาลท่ีขอคาํปรกึษาได สงผลใหการรักษาทางดานการแพทยเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ สะดวก 

รวดเร็ว

 นอกจากน้ียังมีการพัฒนารูปแบบของ Telemedicine อยางตอเน่ืองควบคูไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสาร

โทรคมนาคม ทําใหลักษณะและรูปแบบการบริการในอนาคตอาจเปล่ียนแปลงไป และมีรูปแบบใหมๆ  เกิดขึ้นตลอดเวลา 

ระบบใหคําปรึกษา ผูเชี่ยวชาญจะใหคําปรึกษาหรือวินิจฉัยสุขภาพโดยการสอบถามอาการผูปวยผานกลองวิดีโอเพ่ือใช

ประกอบการวนิจิฉยั ระบบเฝาระวัง ตวัอยางท่ีมกีารใชงานจรงิในชวงวกิฤตกิารระบาดของโรคโควดิ คอืการเฝาระวงัสขุภาพ

ที่บาน โดยการนําอุปกรณตรวจวัดตาง ๆ ไปติดตั้งที่บาน โดยขอมูลสัญญาณชีพถาสัญญาณชีพที่สงมามีความผิดปกติก็

จะแจงใหผูปวยเขารบัการรกัษาโดยทนัท ีระบบใหขอมลูสขุภาพเปนระบบทีใ่หบรกิารสอบถามความรูเรือ่งสขุภาพ หรอืให

คาํปรึกษาโรค โดยผูใชสามารถสืบคนขอมลูโดยผานเครือขายคอมพิวเตอร หรอืปรึกษาออนไลนกบัผูเชีย่วชาญ ระบบเรียน

รูทางการแพทย เปนแหลงเรียนรูและเผยแพรความรูใหกับแพทยหรือผูเชี่ยวชาญ โดยระบบจะทําหนาที่รวบรวมความรู 

ผูใชสามารถสืบคนขอมูลหรือเผยแพรขอมูลความรูเพ่ือประโยชนดานการศึกษา

 บทเรียนจากโรงพยาบาล ในชวงแรกท่ีโรคโควิด-19 เริ่มระบาดเขาสูประเทศไทยประมาณ เดือนมกราคม พ.ศ. 

2563 นั้น โรงพยาบาลไดวางแผนการรับมือโรคโควิด-19 แตในดานกายภาพพื้นที่ของโรงพยาบาลไมไดเตรียมความ

พรอมรับมือโรคนี้ ในการตรวจครั้งแรกโรงพยาบาลใชหองตรวจคลินิกไขปกติเปนหองตรวจรักษาแตพื้นที่ดังกลาวไมได

เตรียมระบบปองกันท่ีดี และปลอดภัยเพียงพอสําหรับการตรวจโรค โควิด-19 โรงพยาบาลไดหารือกับงานวิศวกรรมวา

จะดําเนินการอยางไรกับการเก็บตัวอยาง สิ่งสงตรวจ (หอง Swab) ที่ทางแพทย พยาบาล บุคลากรทางการแพทยมีความ

ปลอดภยัในการทํางาน และประมาณเดือน กมุภาพันธ พ.ศ. 2563 งานวศิวกรรมไดออกแบบและใชพืน้ทีข่องปอมยามของ

โรงพยาบาล ขนาด 1.30 x 1.50 เมตร มาปรับปรุงใหสามารถใชงานกับหองเก็บสิ่งสงตรวจได และปลอดภัยโดยทําการรื้อ

บานหนาตางบานเลื่อนออก แลวใชแผนอะคริลิคใสความหนา 6 มิลลิเมตร เจาะรูขนาด 4 นิ้ว จํานวน 2 รู และติดอุปกรณ

ทางการแพทยทีจ่ะใชกบังานน้ีเสร็จแลวประกอบแผนอะคริลคิเขาไปในชองวางท่ีจดัเตรียมไว นอกจากน้ันยงัเพ่ิมระบบดูด

อากาศภายในปอมที่ดัดแปลง เพื่อใหอากาศภายในหองไมสามารถยอนออกมาภายนอกตูได และไดดําเนินการปดชอง

ตาง ๆ  ทีค่าดวาอากาศจะลอดออกมาได จากนัน้กเ็พิม่ความสวางภายในหองดังกลาว และทาสภีายในเพือ่ใหสะอาดเหมาะกบั

การใชงาน จากการดําเนินการจัดทําหองเก็บตัวอยางส่ิงสงตรวจแลวนั้น โรงพยาบาลไดดําเนินการตรวจและเก็บตัวอยาง

ของผูปวยในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2563 เปนจาํนวน 59 คน จากเดือนทีผ่านมาเห็นไดวาจํานวนของผูปวยทีม่ารกัษามจีาํนวน

เพ่ิมมากข้ึน ทางโรงพยาบาลและงานวิศวกรรมไดประสานงานกับทางภาครัฐและเอกชน ที่มีความประสงคจะบริจาคหอง

ตรวจ (Negative Pressure และ Positive Pressure) จํานวน 2 ชุด และมีบริษัทเอกชนติดตอกลับมาเพื่อขอบริจาค ตูตรวจ

ดงักลาวจํานวน 2 ชดุ คอื หองตรวจแบบความดันบวกใชในพ้ืนทีภ่ายนอกอาคาร และหองความดันลบใชภายในอาคารเม่ือ

68 ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ Ê¤Ã. 9 »‚ 2564: 27(2) DPC 9 J 2021



จาํเปนตองเกบ็สิง่สงตรวจจากผูปวย ทัง้นี ้การเคลือ่นยายผูปวยตองดาํเนนิการดวยความระมดัระวงั และดาํเนนิการภายใต

มาตรการอยางเขมขน หองตรวจทัง้สองรปูแบบไดชวยใหโรงพยาบาลสามารถทาํงานไดสะดวกและคลองตวัขึน้ โดยเฉพาะ

เรื่องความปลอดภัยตอบุคคลากรและผูมารับบริการ

บทสรุปและขอเสนอแนะ

 โรคระบาดโควิด-19 ทาํใหเกดิการเปลีย่นแปลงการใชชวีติของคนเปล่ียนไปจากเดมิทาํใหเกดิการปรบัตัวเปนสงัคม

รูปแบบใหมที่เรียกวา New normal การระบาดของโรคทําใหเกิดการเสียชีวิตมากกวา สิบลานคนทั่วโลก ในระยะเวลาเพียง 

1 ปครึ่ง การเจ็บปวยมากกวา 100 ลานคน ครอบคลุมทุกทวีป จากวิกฤตินําไปสูโอกาส ทําใหเกิดนวัตกรรมตาง ๆ เกิดขึ้น

มากมายในการควบคุมการระบาดของโรคโดยตรง และการสรางนวัตกรรมอ่ืน ๆ เพื่อใหการดํารงชีวิตอยูไดตอไปในการ

รบัมอืกบัการระบาดของโลก ซึง่ถอืเปนนวตักรรมทางออมเปนจาํนวนมากเชนกนั บทความน้ีมขีอเสนอแนะใหคงรกัษาระบบ

และมาตรการที่เกี่ยวของจากกระทรวงสาธารณสุขอยางเขมงวดเพื่อควบคุมการระบาดของโรคที่อาจอุบัติซํ้าได นอกจากนี้

แลวประสบการณของหลาย ๆ  โรงพยาบาล พบวา ความรวมมอืของทกุภาคสวนเปนสิง่ทีส่าํคญัยิง่ในการควบคมุการระบาด

ของโรค โรงพยาบาล คือ พื้นที่ที่ตองรักษาผูติดเช้ือและตองควบคุมการแพรเชื้อของโรคไปยังผูอื่น โดยเฉพาะบุคลากร

ทางการแพทย พยาบาลและบุคลากรที่ตองปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ซึ่งเปนกําลังหลักในการดูแลรักษาผูปวยโควิด หาก

บุคลากรกลุมนี้ติดเชื้อ จะทําใหการรักษาผูปวยมีขอจํากัด สัดสวนของผูปวยตอบุคลากรจะมากขึ้น ซึ่งถือเปนภาระหนักใน

การบรหิาร เนือ่งจากการผลติบคุคลากรจาํเปนตองใชระยะเวลา ความรู ทกัษะ และประสบการณในการทาํงาน การผลติบุค

คลากรเพ่ือปฏิบัติหนาที่ภายในระยะเวลาส้ัน ๆ นั้น ไมสามารถจะทําได มาตรการอีกอยางที่จะควบคุมการแพรระบาดของ

โรค คอืการจดัหาวคัซนีทีม่ปีระสทิธิภาพและเหมาะกบัลกัษณะของประชากร อาท ิอาย ุความเสีย่งดานตาง ๆ  เชน โรคประจาํ

ตวั หรอือ่ืน ๆ  ใหกบัประชาชนใหไดมากทีส่ดุ และการทาํความเขาใจถงึขอดีของการฉดีวคัซนี การดําเนนิการตามมาตรการ

ของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการอื่น ๆ  ของภาครัฐอยางเขมขน โดยทุกคนสามารถปฏิบัติ

ตามหลักการของ DMHTT ได (D: Distancing คือ การเวนระยะหาง M: Mask wearing การใสหนากากอนามัยตลอดเวลา

ทีต่องพบปะพดูคยุกบัผูอืน่ในระยะทีใ่กลกนั H: Hand washing การลางมอืใหบอยเมือ่จับตองหรอืสมัผัสสิง่ของทีอ่าจมกีาร

ปนเปอนของเชื้อ T: Testing หมั่นตรวจสอบอุณหภูมิรางกายของตนเอง T: Thai Cha Na การระบุตําแหนงสถานที่โดยการ

ใชแอพพลิเคชัน่มอืถอืปอนขอมลูตนเองเพ่ือตรวจสอบชวงเวลา กจิกรรมของตนเอง หากมีการติดเช้ือสามารถท่ีจะควบคุม

ดวยหลกัการระบาดวทิยาตอไปได เพือ่ควบคมุพืน้ทีแ่ละบคุคลทีใ่กลชดิตอไป ทัง้นี ้หากไมมโีทรศพัทแบบสมารทโฟน หาก

ไปท่ีแหงใดสามารถลงทะเบียน ระบุตัวตน ที่อยู หรือเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได 
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บทคัดยอ

 การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive study) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูล

ทั่วไป ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลักการ คือ อาหาร อารมณ ออกกําลังกาย บุหรี่ สุรา (3อ. 2ส.) 

ในผูสูงอายุ โดยมีผูเขารวมการศึกษาจํานวน 313 คน จากตําบลโพธ์ิกลาง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

คํานวณขนาดตัวอยางโดยใชสูตรทาโรยามาเน เก็บรวบรวมระหวางเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2563 โดยใช

แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสขุภาพตามหลัก 3อ. 2ส. วเิคราะหขอมลูดวยสถติเิชงิพรรณนาและสถิตเิชงิอนมุาน ไดแก 

Chi-Square และ Fisher exact test ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 57.2 สําเร็จการศึกษา

ระดับประถมศึกษา รอยละ 60.1 สถานภาพสมรส รอยละ 63.6 วางงาน รอยละ 61.7 และมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ตามหลกั 3อ. 2ส. อยูในระดบัด ีรอยละ 74.8 พบวา เพศ ระดบัการศกึษา ความรู และทศันคติเก่ียวกบัการดแูลสขุภาพตาม

หลัก 3อ. 2ส. มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ตามหลัก 3อ. 2ส. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value 

เทากับ 0.002, <0.001, <0.001 และ 0.043 ตามลําดับ ดังนั้น ควรจัดกิจกรรมสงเสริมความรู ทัศนคติ และปรับเปล่ียน

พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุ ในสถานบริการ ชุมชน หรือ ในโรงเรียนผูสูงอายุ

คําสําคัญ: พฤติกรรมการดูแลตนเอง, พฤติกรรมสุขภาพ, หลัก 3อ. 2ส., ผูสูงอายุ

Abstract 

  This is a descriptive study that aimed to determine the relationship of general data, knowledge, attitude, 

and health care behavior according to foods, emotion, exercise, tobacco, and alcohol beverage (3E 2S) rules in 

older adults. There were 313 participants from Pho Klang Subdistrict, Mueang Nakhon Ratchasima District, Nakhon 

Ratchasima Province. The sample size was calculated by the Taro Yamane equation. The data were collected from 

October to December 2020 by using a health care behavior questionnaire according to the principles of 3E 2S. The 

data were analyzed by using descriptive and inferential statistics, including Chi-Square and Fisher exact test. The 

results of the study showed that the majority of the participants were female 57.2 percent, graduated from elementary 

school 60.1 percent, marital status 63.6 percent, unemployed 61.7 percent. The participants had health care behavior 

according to the principle of 3E 2S rules at a good level for about 74.8 percent. Moreover, this study revealed that 
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gender, education level, knowledge, and attitude were significantly associated with health care behavior according to 

3E 2S rules at p-value = 0.002, <0.001, <0.001, and 0.043, respectively.

Keywords: Self-Care Behavior, Health care behavior, 3E 2S, Older adults

บทนํา

  ปจจุบนัสงัคมไทยไดเกดิการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางประชากรคร้ังใหญ คอื การเขาสูสงัคมผูสงูอายุ สดัสวนจํานวน

ประชากรวัยทาํงานและวัยเดก็ลดลง เนือ่งจากอัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรลดลงอยางตอเนือ่ง สงผลใหอายุ

เฉลี่ยของประชากรไทยยืนยาวข้ึน การคาดประมาณแนวโนมของประชากรไทยชวงอายุ 60 ปขึ้นไปในแตละทศวรรษตั้งแต 

พ.ศ. 2533 – 2593 พบวา มีอัตราผูสูงอายุเปน 4.7, 10.7, 17.5, 30.3, 48.9, 64.6 และ 71.0 ตามลําดับ อัตราพึ่งพิง

วยัสูงอาย ุเทากับ 62.7, 51.1, 47.9, 54.2, 66.8, 80.8 และ 87.5 ตามลาํดบั(1) จะเห็นไดวาประเทศไทยเขาสูสงัคมผูสงูอายุ

ตั้งแต ป พ.ศ. 2543 เปนตนมา ซึ่งมากกวารอยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ(2) ผูสูงอายุ หรือ ผูสูงวัย หมายถึง บุคคลที่

อาย ุ60 ปขึน้ไป มคีวามเปลีย่นแปลงทางดานรางกาย จติใจ อารมณ และสังคม โดยเฉพาะรางกายมักมคีวามเสือ่มถอยตาม

วยัและทําใหเกดิความเสีย่งตอการเกิดโรคเรือ้รังและภาวะทุพพลภาพ จาํเปนตองการการดูแลบําบดัรกัษาในระยะยาว โดย

พบวา สาเหตสุาํคญัของการเสยีชีวติของผูสงูอาย ุไดแก โรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคมะเรง็ เบาหวาน โรคไต อมัพาต ปอด

อักเสบ และอุบัติเหตุ พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุจะมีความสัมพันธกับภาวะสุขภาพจิต(3) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได การเขารับการอบรม การไดรับขอมูลขาวสาร มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ(4) 

 จังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดที่มีจํานวนประชากรมากเปนลําดับที่ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร ในป 

พ.ศ. 2557-2560 มีสัดสวนผูสูงอายุตอประชากรทั้งหมดของจังหวัดคิดเปนรอยละ 14.5, 14.9, 15.4 และ 15.6 ตาม

ลาํดับ จะเห็นไดวาอตัราผูสงูอายุ 60 ปขึน้ไปมากกวาเกณฑทีอ่งคสหประชาชาติกาํหนดต้ังแตป พ.ศ. 2557 มแีนวโนมเพ่ิม

ขึ้นอยางตอเน่ือง(5) และในป พ.ศ. 2563 ประชากรของจังหวัดทั้งหมดประมาณ 2,633,207 คน พบประชากรผูสูงอายุ

ทั้งหมดประมาณ 473,457 คน คิดเปนรอยละ 17.98 ของประชากรทั้งจังหวัด โดยมีอัตราผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) ตั้งแตป 

พ.ศ. 2560 - 2563 คิดเปนรอยละ 15.6 ตามลําดับ(6) 

 การทบทวนวรรณกรรมท่ีผานมา พบวา ผูสงูอายุมกัมโีรคประจําตัว ทัง้นี ้มสีาเหตุมาจากพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ

ตนเองทีไ่มเหมาะสม สงผลกระทบใหเกดิโรคเรือ้รัง (NCDs) หรอืโรคไมตดิตอ และภาวะทพุพล และอาจเปนภาระของสงัคม

ในการดแูล รวมไปถงึคาใชจายในการรกัษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสขุ ไดเหน็ความสาํคญัของผูสงูอายจุากสถานการณ

โรคไมตติตอทีม่แีนวโนมเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง โดยไดเนนยํา้การปฏิบตัตินตามหลกั 3อ. 2ส. โดยไดกลาววา "โรคไมตดิตอ

นากลัวก็จริง แตทุกคนสามารถปองกันไดงาย ๆ ดวยหลัก 3อ. 2ส.”(7) ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุตามหลัก 3อ. 2ส. ในพ้ืนที่ตําบลโพธิ์กลาง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อเปนขอมูลและแนวทางใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบในการสงเสริมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี

และลดภาระในการดูแลจากสังคม
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วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไป ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ในผูสูงอายุ ของผู

สูงอายุตําบลโพธิ์กลาง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ในผูสูงอายุของผูสูงอายุ

ตําบลโพธิ์กลาง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

 ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการสวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

 การศึกษาคร้ังนี ้เปนการวิจยัเชงิพรรณนา (Survey Research) ประชากร คอื ผูสงูอายุทีอ่ยูในเขตพืน้ท่ีรบัผดิชอบของ

ตําบลโพธิ์กลาง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1,438 คน กลุมตัวอยาง คือ บุคคลที่มอีายุ 60 ปขึ้น

ไป อาศัยในพื้นที่ตําบลโพธิ์กลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีสติสัมปชัญญะ สามารถอานออก เขียนได สื่อสารได 

และใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การคํานวณกลุมตัวอยาง ใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane)(7) ไดขนาด

ตัวอยาง จํานวน 313 คน จากนั้นนํามาเทียบสัดสวนของจํานวนหมูบานในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

หนองพลวงมะนาว เก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ดวยแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ตามหลัก 3 อ. 2 ส. ประกอบดวย 4 สวน ไดแก 

 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป จํานวน 6 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ แหลงที่มา

ของรายได 

 สวนที่ 2  ความรูเกี่ยวกับหลัก 3 อ. 2 ส. ของผูสูงอายุที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 10 ขอ ใหคะแนน ดังนี้ ตอบถูก ให 

1 คะแนน ตอบผิดหรือไมทราบ ให 0 เกณฑการประเมินความรูเกี่ยวกับหลัก 3 อ. 2 ส. ของผูสูงอายุ แบงระดับคะแนนออก

เปน 3 ระดับ โดยพิจารณาตามเกณฑการแบงที่ประยุกตจากแนวคดิของ Bloom 9) ดังนี้ ระดับดีไดคะแนนต้ังแตรอยละ 80 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตวัแปรตน้        ตวัแปรตาม 

ข้อมูลทวัไป ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ 
ระดบัการศึกษา  สถานภาพสมรส   
อาชีพ แหล่งรายไดห้ลกั 

  

   

ความรู้เกียวกบัหลกั  อ.  ส.  

ของผูสู้งอาย ุ

 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ตามหลกั  อ.  ส. ของผูสู้งอาย ุ

   

ทศันคติเกียวกบัการดูแลสุขภาพ
ตามหลกั  อ.  ส. ของผูสู้งอาย ุ
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ขึ้นไป ระดับปานกลาง ไดคะแนนรอยละ 60-79 ระดับพอใช ไดตํ่ากวา รอยละ 60

  สวนที่ 3  ทศันคตเิกีย่วกบัการดูแลสขุภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส. ของผูสงูอายทุีผู่วจิยัสรางข้ึน จาํนวน 10 ขอ ลกัษณะ

คาํถามมีทัง้ดานบวกและดานลบแบบมาตราสวนประมาณคาตามแนวการสรางของลิเกอรท (Likert scale) แบงคะแนนออก

เปน 3 ระดับ ดังนี้ เห็นดวย = 3 คะแนน,ไมแนใจ = 2 คะแนน, ไมเห็นดวย = 1 คะแนน การแปลผลคะแนนทัศนคติเกี่ยว

กับการดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส. ของผูสูงอายุ โดยประยุกตใชเกณฑของ Best (10) ดังนี้

  2.34 – 3.00 คือ ทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองอยูในระดับดี

 1.67 – 2.33 คือ ทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองอยูในระดับปานกลาง

 1.00 – 1.66 คือ ทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองอยูในระดับพอใช

 สวนที่ 4  พฤติกรรมการดแูลสขุภาพตนเองตามหลกั 3 อ. 2 ส. ของผูสงูอายุทีผู่วจิยัสรางขึน้ จาํนวน 10 ขอ ลกัษณะ

คําถามมีทั้งดานบวกและดานลบแบบมาตราสวนประมาณคาตามแนวการสรางของลิเกอรท (Likert scale) ใหความหมาย

ของการปฏิบัติ ดังนี้ ปฏิบัติเปนประจํา หมายถึง ปฏิบัติ 5-7 วันตอสัปดาห, ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง ปฏิบัติ 1-4 วันตอ

สปัดาห, ไมเคยปฏบิตั ิหมายถงึ ไมเคยกระทาํสิง่นัน้ ๆ  เลย แบงคะแนนออกเปน 3 ระดบั ดงันี ้ปฏบิตัเิปนประจํา 3 คะแนน, 

ปฏบิตับิางครัง้ 2 คะแนน, ไมเคยปฏบิตั ิ1 คะแนน การแปลผลคะแนนพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองตามหลกั 3อ. 2ส. 

ของผูสูงอายุ โดยประยุกตใชเกณฑของ Best(10) ดังนี้ 

 2.34 – 3.00 คือ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยูในระดับดี

 1.67 – 2.33 คือ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยูในระดับปานกลาง

 1.00 – 1.66 คือ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยูในระดับพอใช

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ

  แบบสอบถามในการวิจัยผานการตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน แลวนํามาหาคาความตรง

เชงิเนือ้หาดวยการหาดัชนคีวามสอดคลองระหวางขอคาํถามกับวตัถปุระสงค (Index of item - Objective Congruence: IOC) 

ไดขอคําถามท่ีมีคาระหวาง 0.66-1.00 แลวนํามาแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของทรงคุณวุฒิ จากน้ันนําเครื่องมือที่ผาน

การปรับปรุงแลวไปทดลองกับกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่นโดย

การหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha Coefficient) ไดแก ความรูเก่ียวกับหลัก 3อ. 2ส. เทากับ 

0.77 ทศันคติเก่ียวกบัการดูแลสขุภาพตามหลัก 3อ. 2ส. เทากบั 0.73 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองตามหลัก 3อ. 2ส. 

เทากับ 0.72 

การวิเคราะหขอมลู ใชสถติเิชิงพรรณนา ไดแกความถี ่รอยละ คาเฉลีย่ หาความสมัพันธดวยสถติไิคสแคว (Chi-Square: x2) 

และการทดสอบ Fisher exact test 

จริยธรรมในการวิจัย 

  โครงการวิจัยนี้ไดรับการรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา เลขที่โครงการ HE-RDI-NRRU.026/2563 โดยผูวิจัยไดจัดทําเอกสารการพิทักษสิทธิ กลุมตัวอยาง ชี้แจง

วัตถุประสงคและขั้นตอนการวิจัยใหกลุมตัวอยางเขาใจทุกประเด็น ขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะถูกเก็บเปนความลับและ

นําเสนอเปนภาพรวมเพื่อนําไปใชทางวิชาการเทานั้น กลุมตัวอยางสามารถขอถอนตัวออกจากการเขารวมโครงการวิจัยได

ตลอดเวลาโดยไมมีผลกระทบใด ๆ ตอกลุมตัวอยางทั้งสิ้น
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 ผลการวิจัย

  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 57.2 มีอายุตํ่ากวา 75 ป รอยละ 70.3 รองลงมา 

คือ มากกวา 75 ป รอยละ 29.7 ระดับการศึกษาสวนใหญศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษา รอยละ 60.1 รองลงมา 

คอื ระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนตน รอยละ 20.1 สถานภาพสมรสสวนใหญ พบวา มสีถานภาพสมรส/คู รอยละ 63.6 รองลงมา 

คอื หมาย/หยา/แยกกันอยูรอยละ 31.9 การประกอบอาชีพ สวนใหญวางงาน/แมบาน/ทาํงานบานมากท่ีสดุ รอยละ 61.7 

รองลงมา คอื คาขาย/ธรุกจิสวนตวั รอยละ 19.8 สวนแหลงทีม่าของรายไดสวนใหญมาจากเบีย้ยงัชพีผูสงูอาย ุรอยละ 76.4 

รองลงมา คือ ไดจากการประกอบอาชีพ รอยละ 6.7 ตามลําดับ กลุมตัวอยางมีการดูแลสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. 

อยูในระดับดี (คาเฉลี่ยคะแนน เทากับ 2.34 - 3.00) รอยละ 74.8 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยคะแนน เทากบั 

1.67 - 2.33) รอยละ 23.3 และระดับพอใช (คาเฉลี่ยคะแนน เทากับ 1.00 - 1.66) รอยละ 1.9 ตามลําดับ เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา ขอคาํถามเชงิลบทีป่ฏบิตัปิระจาํมากทีส่ดุ 3 ลาํดบัแรก ไดแก การดืม่กาแฟ นํา้หวาน นํา้อดัลม เครือ่งดืม่เกลอื

แร หรือ เครื่องดื่มบํารุงกําลัง รอยละ 39.0 รองลงมา การอยูในบริเวณที่มีการสูบบุหรี่ ทําใหไดรับควันบุหรี่ รอยละ 15.6 

และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเม่ือมีงานสังสรรค หรือเทศกาล รอยละ 11.0 ตามลําดับ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จํานวน รอยละ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ในผูสูงอายุ (n = 313)

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส. ในผูสูงอายุ
ระดับการปฏิบัติ

ประจํา บางคร้ัง ไมเคย

ดานการรับประทานอาหาร

1. การเก็บนํ้ามันที่เหลือจากการทอดใชซํ้าดําแลวคอยทิ้ง 19
(6.2)

48
(15.3)

246
(78.5)

2. การดื่มกาแฟ นํ้าหวาน นํ้าอัดลม เครื่องดื่มเกลือแร หรือเครื่องดื่มบํารุงกําลัง 122
(39.0)

85
(27.1)

106
(33.9)

ดานการออกกําลังกาย

3. การออกกาํลงักายโดยการเดิน วิง่เหยาะ หรอืการออกกาํลงักายอยางอืน่ ครัง้ละ 30 นาที 171
(54.6)

98
(31.3)

44
(14.1)

4. การบริหารกลามเน้ือโดยการแกวงแขน แกวงขา
เกร็งมือ เกร็งขอเทา

171
(54.1)

102
(32.6)

40
(13.3)

ดานอารมณ

5. ความสามารถในการควบคุมอารมณ เม่ือเกิดเรื่องทุกขรอนใจ 210
(67.0)

72
(23.0)

31
(10.0)

6. การเปรียบเทียบเรื่องของตนกับผูอื่นใหเกิดความทุกข 22
 (7.0) 

56
(17.9)

235
(75.1)

ดานการสูบบุหรี่

7. การสูบบุหรี่เพื่อผอนคลายอารมณและความเครียด 14
(4.5)

7
(2.2)

292
(93.3)

8. การอยูในบริเวณที่มีการสูบบุหรี่ ทําใหไดรับควันบุหรี่ 49
(15.6)

66
(21.0)

198
(63.4)

ดานการดื่มสุรา

9. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทําใหคลายเครียดได 21
(7.0)

59
(19.0)

233
(74.0)

10. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเม่ือมีงานสังสรรค หรือเทศกาล 35
(11.0)

62
(20.0)

216
(69.0)
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จากการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส. ในผูสูงอายุ ตําบลโพธิ์กลาง อําเภอ

เมือง จงัหวัดนครราชสมีา พบวา ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกบัพฤติกรรมการดแูลสุขภาพตามหลกั 3อ. 2ส. ในผูสงูอายุ ตาํบล

โพธิ์กลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คือ เพศ (Fisher exact test = 12.170, p = 0.002) ระดับการศึกษา (Fisher 

exact test = 29.892, p < 0.001) ความรูเกี่ยวกับหลัก 3อ. 2ส. (Fisher exact test = 43.661, p < 0.001) และทัศนคติ

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. (Fisher exact test = 9.797, p = 0.043) ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส. ในผูสูงอายุ (n=313) 

ตวัแปร รวม พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
จาํนวน (ร้อยละ) 

   P-value 

พอใช ้  ปานกลาง     ดี 
   เพศ   12.170a   *0.002 
               ชาย 134 (42.8) 3 (0.95) 44 (14.0) 87 (27.8)   
               หญิง 179 (57.2)  (0.95)  (9.3)  

(47.0) 
  

   อาย ุ   0.    0.  
    ตาํกวา่ 75 ปี 220 (70.3) 5 (1.6) 49 (15.7) 66 

(53.0) 
  

    สูงกวา่ 75 ปีขึนไป 93 (29.7) 1 (0.3) 4 (7.7) 8 (21.7)   
ระดบัการศึกษา   29.892a   *0.000 
    ไม่ไดเ้รียน 15 (4.8) 0 (0.0) 7 ( .2) 8 ( .5)   
    ประถมศึกษา 188 (60.0)  ( .3)  ( .6)  ( . )   
    มธัยมศึกษาตอนตน้ 56 (17.9) 0 ( .0)  ( .0)  ( 0.9)   
    มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 39 (12.5)  ( . ) 1 (0.3) 37 (11.8)   
    ระดบัอนุปริญญา/ปวส. 2 (0.6) 0 0 2 (0.6)   
    ปริญญาตรีขึนไป 13 (4.2) 1 (0.3) 4 (1.3) 8 (2.6)   
สถานภาพ   7.096   0.668 
    โสด     10 (3.2)  ( .0)  ( . )  (2.0)   
    สมรส/คู่    199 (63.6)  ( . )  ( )  ( . )   
    หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่    104 (33.2)  ( . )  (8.3)  (24)   
อาชีพ   12.008a   0.110 
    รับจา้ง    18 (5.7)     1 (0.3)     6 (1.9)    11 (3.5)   
    คา้ขาย/ ธุรกิจส่วนตวั     62 (19.8)     1 (0.3)     21 (6.7)     40 (12.8)   
    พนกังานรัฐ/เอกชน     35 (11.2)     1 (0.3)     8 (2.6)    26 (8.3)   
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อภิปรายผล

 จากการศึกษาระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ในผูสูงอายุ ตําบลโพธิ์กลาง อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. อยูในระดับดี (คาเฉลี่ยคะแนน เทากับ 

2.34 - 3.00) รอยละ 74.8 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยคะแนน เทากับ 1.67 - 2.33) รอยละ 23.3 และ

ระดับพอใช (คาเฉลี่ยคะแนน เทากับ 1.00 - 1.66) รอยละ 1.9 ตามลําดับสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา (11), (12) 

พบวา พฤติกรรมสุขภาพในภาพรวมอยูในระดับมาก (x  = 4.34, S.D. = 0.70) และมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการดูแล

ตนเอง เทากับ 2.46 (S.D. = 0.05) เชนเดียวกับการศึกษาครั้งนี้

 สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ในผูสูงอายุ ตําบลโพธิ์กลาง อําเภอ

เมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธ คือ เพศ (Fisher exact test = 12.170, p = .002) ระดับการศึกษา 

(Fisher exact test = 29.892, p < 0.001) ความรูเกี่ยวกับหลัก 3อ. 2ส. (Fisher exact test = 43.661, p < 0.001) และ

ทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. (Fisher exact test = 9.797, p = 0.043) สอดคลองกับการศึกษาที่

ผานมา (13) ทีพ่บวาผูสงูอายสุวนใหญเปนเพศหญงิ ชวงอายรุะหวาง 65 - 69 ป จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา สถานภาพ

สมรสคู นอกจากน้ี พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายและพฤติกรรมสุขภาพ

ดานการปฏิบตัตินในภาวะเจ็บปวยแตกตางกันอยางมีนยัสาํคัญทางสถิตทิี ่0.05 สอดคลองกับการศกึษาคร้ังนีท้ีพ่บวา ระดับ

การศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. และยังพบวา ความรูเก่ียวกับหลัก 3อ. 2ส. และ

ทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางสวนใหญไดรับการขอมูลขาวสารดานสุขภาพ จากเจาหนาที่

สาธารณสุขและผูนําชุมชนในดานการปฏิบัติตัวตามหลัก 3อ. 2 ส. อีกทั้งยังมีอายุในระดับที่สามารถดูแลตนเองได หมาย

ตารางที 2  ปัจจยัทีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลกั 3 อ. 2 ส. ในผูสู้งอาย ุ(n=313) (ต่อ) 

ตวัแปร รวม พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
จาํนวน (ร้อยละ) 

   P-value

พอใช ้  ปานกลาง     ดี 
    เกษตรกรรม     5 (1.6)     0 (0.0)     2 (0.6)     3 (1.0)   
   วา่งงาน/แม่บา้น/ทาํงานบา้น    193 (61.7)     3 (1.0)    36 (11.5)    154 (49.2)   
ความรู้เกียวกบัหลกั 3 อ. 2 ส.    43.661a   *0.000 
 พอใช ้ 10 (3.2) 4 (1.3) 4 (1.3) 2 (0.6)   
 ปานกลาง 15 (4.8) 2 (0.6) 6 (1.9) 7 (2.2)   
 ดี 288 (92.0) 0 (0.0) 63 (20.1) 225 (72.0)   
ทศันคติเกียวกบัการดูแลสุขภาพตามหลกั 3 อ. 2 ส.   9.797a   *0.043 
 พอใช ้ 3 (1.0) 0 (0.0) 2 (0.6) 1 (0.3)   
 ปานกลาง 11 (3.5) 0 (0.0) 6 (1.9) 5 (1.6)   
 ดี 299 (95.5) 6 (1.9) 65 (20.9) 228 (72.8)   
a การทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ย Fisher exact test, * นยัสาํคญัทางสถิติ ≤ 0.05 
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ถึงความสามารถทางกายท่ีสัมพันธกับอายุจึงทําใหมีพฤติกรรมการดูแลตนเองตามหลัก 3อ. 2ส.ในระดับดี สอดคลองกับ

การศกึษาทีผ่านมา(15) ทีอ่ธบิายวาการทีผู่สงูอายมุพีฤตกิรรมการดแูลตนเองโดยรวมอยูในระดบัดีจะเปนตนทนุใหผูสงูอายุ

สามารถดแูลตนเองไดเหมาะสมและลดภาระการพึง่พงิได และสอดคลองกบัแนวคดิพฤตกิรรมของ Bloom(9) ทีก่ลาววาการ

แสดงออกของบคุคลในระยะเวลาหรือสถานการณทีแ่ตกตางกนัยอมมเีหตุทีท่าํใหแตละบคุคลแสดงออกดวยวธิกีารตาง ๆ  

ทั้งเหมือนและตางกัน บางคร้ังเกิดจากประสบการณ ความรู ความคิด ความเชื่อของแตละคน สิ่งเหลานี้เรียกวาพฤติกรรม 

อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. อยูในระดับดี และมีทัศนคติเกี่ยวกับการ

ดูแลสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. อยูในระดับดีเชนกัน จึงสงผลใหมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลัก 

3อ. 2ส. ในทางตรงกันขาม หากขาดความรู หรือ ทัศนคติไมดี อาจทําใหมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพเชนกัน

สรุปผลและขอเสนอแนะ

 จากผลการศึกษาท่ีพบวา ความรู ทัศนคติ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. เมื่อ

พิจารณาพฤติกรรมรายขอ พบวา มีบางประเด็นที่ตองไดรับการสงเสริมและแกไขปญหาดานสุขภาพ ไดแก พฤติกรรมการ

ดื่มกาแฟ นํ้าหวาน นํ้าอัดลม เคร่ืองดื่มชูกําลังที่ปฏิบัติเปนประจํามากที่สุด การมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล

เปนประจํา และยังพบวามีกลุมตัวอยางสัมผสัควันบุหรี่และอยูในบริเวณที่มีการสูบบุหรี่เปนประจํา ดังนั้น จากขอคนพบน้ี 

ควรเนนการจัดกิจกรรมสงเสรมิใหความรูและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่หมาะสมกบักลุมผูสงูอายใุนสถานบรกิาร 

ชุมชน หรือในโรงเรียนผูสูงอายุ 

ขอเสนอแนะในการศกึษาคร้ังตอไป ควรศึกษาปจจัยทีส่งผลตอพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดืม่กาแฟ นํา้หวาน นํา้อดัลม 

เครื่องดื่มชูกําลัง และการศึกษากระบวนการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุแบบมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน และสังคม
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ท้ายเล่ม
 คาํแนะนําสําหรับผู้เขยีน
 วารสารวชิาการสาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 จงัหวดันครราชสีมา ยนิดีรับบทความวชิาการหรือ
รายงานผลวจิยัเก่ียวกบัโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและภยัคุกคามสุขภาพ ตลอดจนผลงานควบคุมโรค ต่าง ๆ 
โดยเนน้เร่ืองท่ีส่งมาจะตอ้งไม่เคยตีพิมพ ์หรือกาํลงัตีพิมพใ์นวารสารฉบบัอ่ืนมาก่อน ทุกผลงานวชิาการท่ีลง
ตีพิมพเ์ผยแพร่จะตอ้งผา่นการพิจารณากลัน่กรองจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเน้ือหาและรูปแบบการวจิยั จาํนวน 
2 ท่าน ท่ีจะช่วยพฒันาตน้ฉบบัใหมี้คุณภาพมากข้ึน ทั้งน้ี กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจทาน
แกไ้ขเร่ืองตน้ฉบบัและพิจารณาตีพิมพต์ามลาํดบัก่อนหลงั

หลกัเกณฑ์และคาํแนะนําสําหรับส่งเร่ืองเพ่ือลงตพีมิพ์
 1.บทความทีส่่งลงพมิพ์
  นิพนธ์ตน้ฉบบั ควรเขียนเป็นบทหรือตอนตามลาํดบั ดงัน้ี บทคดัยอ่ บทนาํ วสัดุ และวิธีการ ผล
วจิารณ์ ผลสรุป กิตติกรรมประกาศ เอกสารอา้งอิง ความยาวของเร่ืองไม่เกิน 12 หนา้พิมพ์
 รายงานผลการปฏบัิตงิาน ประกอบดว้ย บทคดัยอ่ บทนาํ วธีิการดาํเนิน ผลการดาํเนินงาน วจิารณ์ ผล
สรุป กิตติกรรมประกาศ เอกสารอา้งอิง
  บทความฟ้ืนวชิา ควรเป็นบทความท่ีใหค้วามรู้ใหม่ รวบรวมส่ิงตรวจพบใหม่ หรือเร่ืองท่ีน่าสนใจ ท่ี
ผูอ่้านนาํไปประยกุตไ์ด ้หรือเป็นบทความวเิคราะห์สถานการณ์โรคต่าง ๆ  ประกอบดว้ย บทความยอ่ บทนาํ 
ความรู้ หรือขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีนาํมาเขียน วิจารณ์ หรือวิเคราะห์ ความรู้หรือขอ้มูลท่ีนาํมาเขียน สรุป 
เอกสารอา้งอิงท่ีค่อนขา้งทนัสมยั
 รายงานการสอบสวนโรคฉบบัสมบูรณ์ ประกอบดว้ย ช่ือเร่ือง ผูร้ายงานและทีมสอบสวนโรค บทคดัยอ่ 
บทนาํหรือความเป็นมา วตัถุประสงค ์วิธีการศึกษา ผลการสอบสวนโรค มาตราการควบคุมและป้องกนั 
วจิารณ์ผล ปัญหาและขอ้จาํกดัในการสอบสวน สรุป ขอ้เสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ เอกสารอา้งอิง
 ย่อเอกสาร อาจยอ่จากบทความภาษาต่างประเทศหรือภาษาไทยท่ีตีพิมพไ์ม่เกิน 2 ปี
 2. การเตรียมบทความเพ่ือลงตพีมิพ์
 ช่ือเร่ือง ควรสั้นกะทดัรัด ใหไ้ดใ้จความท่ีครอบคลุมและตรงกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือเร่ือง โดยมี 
ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ
 ช่ือผู้เขยีน ใหมี้ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ (ไม่ใชค้าํยอ่) ระบุสถานท่ีทาํงานใหช้ดัเจน
 บทคดัย่อ คือ การยอ่เน้ือหาสาํคญั ไม่อธิบายยาว ไม่วจิารณ์ละเอียด เขียนเฉพาะเน้ือหาท่ีจาํเป็นระบบ
ตวัเลขทางสถิติท่ีสาํคญั ใชภ้าษารัดกมุเป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ และเป็นร้อยแกว้ไม่แบ่งเป็นขอ้ ๆ การเขียน
บทคดัยอ่ควรมีส่วนประกอบ ดงัน้ี วตัถุประสงค ์ขอบเขตการวจิยั วธีิรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลและวจิารณ์
ผลหรือขอ้เสนอแนะ (อยา่งยอ่) ไม่ตอ้งมีเชิงอรรถอา้งอิงเอกสารอยูใ่นบทคดัยอ่ เน้ือหา ในบทคดัยอ่ทั้งภาษา
ไทยและภาษาองักฤษตอ้งสอดคลอ้งกนั ความยาวไม่เกิน 250 คาํ ระบุคาํสาํคญั 3-5 คาํ
 บทนํา อธิบายความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาท่ีทาํการศึกษาคน้ควา้ กรณีเป็นการวจิยั 
ต่อยอดจากผลการวจิยัก่อนหนา้ ควรระบุช่องวา่งความรู้ท่ีผูว้จิยัสนใจศึกษา เพ่ือคน้หาคาํตอบ และแนวทาง
แกไ้ข ระบุวตัถุประสงคก์ารวจิยั สมมุติฐาน ขอบเขตการวจิยั

80 ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ Ê¤Ã. 9 »‚ 2564: 27(2) DPC 9 J 2021



 ระเบียบวิธีวิจัย อธิบายวิธีการดาํเนินการวิจยั โดยกล่าวถึงแหล่งท่ีมาของขอ้มูล การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล การสุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใช ้การวเิคราะห์ขอ้มูลหรือการใชส้ถิติท่ีนาํมาประยกุต์
 ผลการดาํเนินงาน อธิบายขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยเสนอหลกัฐานและขอ้มูลอยา่ง
เป็นระบบ พร้อมทั้งแปลความหมายของขอ้คน้พบต่าง ๆ
 วิจารณ์ผล ควรเขียนอภิปรายผลการวิจยั โดยใช้แนวคิดทฤษฎีประกอบการอธิบาย วิเคราะห์
ผลการวจิยัวา่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไวห้รือไม่เพียงใด ความสอดคลอ้งหรือความแตกต่างจากขอ้คน้พบ
ของงานวจิยัก่อนหนา้น้ี โดยระบุแหล่งอา้งอิงท่ีสามารถสืบคน้เพ่ิมเติมได ้
 บทสรุป (ถา้มี) ควรเขียนเก่ียวกบัความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา วตัถุประสงค ์ขอบเขต
การวจิยั วธีิการวจิยัสั้น ๆ รวมทั้งผลการวจิยั (สรุปใหต้รงประเดน็) และขอ้เสนอแนะท่ีอาจนาํผลงานการ
วจิยัไปใชใ้หเ้ป็นประโยชนห์รือใหข้อ้เสนอแนะ ประเดน็ปัญหาท่ีสามารถปฏิบติัไดส้าํหรับการวจิยัต่อไป
 เอกสารอ้างองิ ใชรู้ปแบบแวนคูเวอร์ โดยใส่ตวัเลขในวงเลบ็ยกไวห้ลงัขอ้ความ หรือหลงัช่ือบุคคล
เจา้ของขอ้ความท่ีอา้งถึง โดยใชห้มายเลข 1 สาํหรับเอกสารอา้งอิงลาํดบัแรก และเรียงต่อไปตามลาํดบั 
ถา้ตอ้งการอา้งอิงซํ้ าใหใ้ชห้มายเลขเดิม

 3. รูปแบบการเขยีนเอกสารอ้างองิ
  3.1 การอ้างองิวารสาร 
   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 รามสูตล, นิวตั มนตรีสุวตั, สุรศกัด์ิ สมัปัตตะวนิช, และคณะ. อุบติัการณ์โรคเร้ือนระยะแรก 
โดยการศึกษาจุลพยาธิวทิยาคลินิก จากวงด่างของผวิหนงัผูป่้วยโรคเร้ือนท่ีสงสยัเป็นโรคเร้ือน 589 ราย.
วารสารโรคติดต่อ 2527; 10: 101-102.
  3.2 การอ้างองิหนังสือหรือตาํรา
   ก. การอา้งอิงหนงัสือหรือตาํรา
ช่ือผูแ้ต่ง (สกลุ อกัษรของช่ือยอ่). ช่ือหนงัสือ, คร้ังท่ีพิมพ.์ เมืองท่ีพิมพ:์ สาํนกัพิมพ;์ ปีท่ีพิมพ.์
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ตวัอย่าง
Joman K. Tuberculosis case-finding and chemotherapy, Geneva: World Health Organization; 1979.
  ข. การอา้งบทหน่ึงในหนงัสือตาํรา 
ช่ือผูเ้ขียน. ช่ือเร่ือง. ใน: ช่ือบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ช่ือหนงัสือ. คร้ังท่ีพิมพ.์ เมืองท่ีพิมพ:์ สาํนกัพิมพ;์ 
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 การอ้างองิวทิยานิพนธ์ 
ช่ือผูนิ้พนธ์. ช่ือเร่ือง [ประเภท/ระดบัปริญญา]. เม่ืองท่ีพิมพ:์ มหาวทิยาลยั; ปีท่ีไดรั้บปริญญา. 

ตวัอย่าง 
องัคาร ศรีชยัรัตนกลู. การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวติของผูเ้ป็นโรคซึมเศร้าชนิดเฉียบพลนัและชนิดเร้ือรัง 
[วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั; 2543.
  3.4 การอ้างองิเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์
ช่ือผูแ้ต่ง. ช่ือบทความ [ประเภทของเร่ือง/วสัดุ]. ปีท่ีพิมพ ์[เขา้ถึงเม่ือ ปี เดือน วนัท่ี]. เขา้ถึงไดจ้าก/http://…

 4. การส่งต้นฉบับ
  4.1 พิมพดี์ดหน้าเดียวลงบนกระดาษสั้น 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 ควร
เป็นภาพสไลด ์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 จากนั้นเขา้สู่ระบบlogin 
และไปยงัขั้นตอนการ Submission
 3. Submission คลิก New Submission
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกทุกช่องทางเพ่ือเป็นยนืยนัวา่บทความของท่านเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีวารสารกาํหนด
ขั้นตอนท่ี 2 อพัโหลดบทความเป็นไฟล ์.doc หรือ .docx
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ขั้นตอนท่ี 3 กรอกรายละเอียดขอ้มูลต่าง ๆ สาํหรับบทความของท่าน เช่น ขอ้มูล Author, Title, Abstract, 
Keywords, Reference
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. ผูนิ้พนธ์ตอ้งเขียนบทความวจิยัใหถู้กตอ้งตามรูปแบบท่ีกาํหนดไวใ้น “คาํแนะนาํสาํหรับผูเ้ขียน”
 5. ผูนิ้พนธ์ท่ีมีช่ือปรากฏในบทความทุกคน ตอ้งเป็นผูท่ี้มีส่วนในการดาํเนินการวจิยัจริง

บทบาทหน้าทีข่องกองบรรณาธิการ
 1. บรรณาธิการวารสารมีหนา้ท่ีพิจารณาคุณภาพของบทความ เพ่ือตีพิมพเ์ผยแพร่ในสารสารท่ีตน
รับผดิชอบ
 2. บรรณาธิการตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลของผูนิ้พนธ์ และผูป้ระเมินบทความ
 3. บรรณาธิการตอ้งไม่ปฏิเสธการตีพิมพบ์ทความเพราะความสงสยัหรือไม่แน่ใจ

บทบาทและหน้าทีข่องผู้ประเมนิบทความ
 1. ผูป้ระเมินบทความตอ้งรักษาความลบัและไม่เปิดเผยขอ้มูล
 2. ผูป้ระเมินบทความควรประเมินบทความในสาขาวชิาท่ีตนมีความเช่ียวชาญ
 3. ผูป้ระเมินบทความตอ้งระบุผลงานวิจยัท่ีสําคญัและสอดคลอ้งกบับทความท่ีกาํลงัประเมิน 
แต่ผูนิ้พนธ์ไม่ไดอ้า้งถึง

 หมายเหตุ: วารสารมีระบบการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวชิาการ โดยโปรแกรมอกัขราวสุิทธ์ิ 
หากตรวจพบการคดัลอกมากกวา่ร้อยละ 30 ทางวารสารจะแจง้ใหด้าํเนินการแกไ้ข หรือจะไม่รับพิจารณา 
ลงตีพิมพ์
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