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บทคดัยอ
การวจิยัเชงิคณุภาพนีม้วีตัถปุระสงค เพือ่ศกึษาการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคตดิตอ ในศนูยสขุภาพ

ชมุชนหรอืสถานอีนามยั เปรยีบเทยีบกอนและหลงัการปฏริปูระบบราชการ และโครงการหลกัประกนัสขุภาพ
ถวนหนา โดยมงุศกึษาในดานงบประมาณ การปองกนัโรคลวงหนา การควบคมุโรคขณะเกดิการระบาด
ระบบการรายงาน  เฝาระวงัโรค การประสานความรวมมอืกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ และรปูแบบการจดัทำ
แผนงานโครงการปองกันควบคุมโรคติดตอ กลุมตัวอยางคือ ศูนยสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลทัว่ไป  โรงพยาบาลชมุชน  โรงพยาบาลรฐันอกกระทรวงสาธารณสขุ   โรงพยาบาลเอกชน
และสถานอีนามยัของทกุจงัหวดัในเขต  5  รวมจงัหวดัละ   5 – 6 แหง เกบ็ขอมลูโดยการสมัภาษณเชงิลกึ
และสนทนากลมุวเิคราะหขอมลูโดยการวเิคราะหเนือ้หา (Content  Analysis) จดัหมวดหมแูละพรรณนา
เรือ่งราวตามประเดน็ทีก่ำหนด

ผลการศกึษาพบวา  ในดานงบประมาณหลงัการเปลีย่นแปลงศนูยสขุภาพชมุชน  สวนใหญไดรบั
งบประมาณเพิม่ขึน้ และเปนตวัเงนิชดัเจน สามารถบรหิารจดัการดวยตวัเอง ทำใหการทำงานมคีวามคลองตวั
ยกเวนศนูยสขุภาพชมุชนขนาดเลก็ทีไ่มไดรบัจดัสรรตามกำหนดหลงัการเปลีย่นแปลง  ศนูยสขุภาพชมุชน
เปนผจูดัทำแผนงานโครงการแกไขปญหาในพืน้ทีไ่ดเองมากขึน้กวากอนการเปลีย่นแปลง  ซึง่เปนไปตามกรอบ
แนวทางของผบูรหิาร ทำใหเจาหนาทีส่ามารถแกไขปญหาทีเ่กิดขึน้ในพืน้ทีไ่ดชดัเจนขึน้ การปองกนัโรค
ลวงหนา  หลงัการเปลีย่นแปลงเจาหนาทีม่คีวามถีต่อการเขาไปเยีย่มบานสงูขึน้มากกวากอนการเปลีย่นแปลง
ทำใหเกดิความสมัพนัธระหวางเจาหนาทีก่บัชมุชนมากขึน้ ชมุชนใหความรวมมอืในการแกไขปญหามากขึน้
แตการเขาไปเยีย่มบานของเจาหนาที ่   โดยสวนใหญจะเปนกจิกรรมการคนหาและตดิตามกลมุโรคไมตดิตอ
เชน ความดนั เบาหวาน หรอืโรคเรือ้รงั สวนโรคตดิตอทัว่ไปมกีารตามนอยมาก ไมแตกตางจากกอนการ
เปลีย่นแปลง   การควบคมุโรคขณะเกดิการระบาดของโรค   เจาหนาทีม่คีวามคลองตวัสงูข้ึน เนือ่งจากสามารถ
บรหิารจดัการงบประมาณเองได ประกอบกบัระบบการสือ่สารมคีวามทนัเวลาสงู เนือ่งจากมโีทรศพัทมอืถอื
เปนสวนใหญ   องคการปกครองสวนทองถิน่ใหการสนบัสนนุและใหความรวมมอืในกจิกรรมการปองกนั
ควบคมุโรคมากกวากอนการเปลีย่นแปลง ศนูยสขุภาพทีม่แีพทยประจำและไมประจำไมมผีลตอการดำเนนิงาน



⌫  ⌫



ปองกนัควบคมุโรคตดิตอ ประชาชนมคีวามพอใจตอการทำงานของเจาหนาทีม่ากขึน้  และโดยสวนใหญ
เจาหนาทีม่คีวามพอใจ ถงึแมวาหลงัการเปลีย่นแปลงจะตองทำงานหนกัมากขึน้กต็าม

ขอเสนอแนะ ในการเยี่ยมบานของเจาหนาที่ควรมีกิจกรรมการคนหาผูปวยเชิงรุกที่เกิดจาก
โรคตดิตอทีส่ำคญัเพิม่ขึน้  เพือ่ปองกนัการระบาดของโรคทีร่นุแรง และหนวยงานทางวชิาการควรใหการ
สนบัสนนุรปูแบบและเทคโนโลยกีารปองกนัควบคมุโรคตดิตอทีเ่หมาะสมกบัสภาพทองถิน่และมคีวามชดัเจน
ในทางปฏบิตัแิกเจาหนาทีข่องศนูยสขุภาพชมุชนใหมากขึน้

บทนำ
กระทรวงสาธารณสขุ   มคีวามเคลือ่นไหวเรือ่งปฏริปูระบบสขุภาพในป พ.ศ. 2543  มกีารจดัตัง้

คณะกรรมการปฏริปูระบบสขุภาพแหงชาต ิ  มกีารจดัทำแผนและขัน้ตอนการกระจายอำนาจ  และมกีาร
ทดลองจัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ขึ้น และในป พ.ศ. 2544 รัฐบาลมีนโยบาย
สรางหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา หรอื “30 บาท รกัษาทกุโรค”  โดยใหถอืปฏบิตัติัง้แตเดอืนตลุาคม 2544
เปนตนมา(1) จากนโยบายดงักลาว ทำใหมกีารปรบัปรงุโครงสรางการบรหิารจดัการในหนวยงานทกุระดบั
ตัง้แตระดบักรม  เขต  จงัหวดั  อำเภอ  และตำบล  มกีารปฏริปูระบบทางการเงนิ ระบบบรกิารสาธารณสขุ
อยางชดัเจน  โดยเฉพาะหนวยงานปฐมภมู ิ(Primary Care Unit)หรอืศนูยแพทยชมุชน(2)

ภายใตโครงการหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา  กระทรวงสาธารณสขุ กำหนดใหเครอืขายคสูญัญา
บรกิารปฐมภมู ิ(Contracting Unit for Primary Care : CUP)  จดัตัง้หนวยบรกิารปฐมภมู ิ(Primary Care
Unit : PCU)  ซึง่ตอมาเปลีย่นชือ่เปนศนูยสขุภาพชมุชน (ศสช.)(2)  เพือ่ใหบรกิารปฐมภมูแิละเวชศาสตร
ครอบครวั  โดยจดับรกิารผสมผสานแกผใูชบรกิารบรบิาลดแูลสขุภาพแกบคุคลในบรบิทของครอบครวั  และ
ดแูลครอบครวัภายใตบรบิทของชมุชนอยางเปนองครวม(3)  อนัเปนบรกิารทีใ่กลบานใกลใจ มกีารกำหนด
กิจกรรมเชิงรุกบริการในชุมชน ไดแก 1) การจัดบริการดานสุขภาพในชุมชนเพื่อใหประชาชนที่อยูใน
ความรบัผดิชอบมคีวามรคูวามเขาใจ และทกัษะในการดแูลสขุภาพ และไดรบัการบรกิารทัง้ในดานรกัษา
สงเสรมิปองกนั  และฟนฟสูภาพ  2) การออกประเมนิสภาพปญหาชมุชน  3) การรวมมอืกบัชมุชนและ
หนวยงานอืน่ ๆ  ในการวเิคราะหและวางแผนแกไขปญหาสขุภาพในชมุชน  เชน การเยีย่มบาน การคดักรอง
ผปูวย  งานอนามยัโรงเรยีน  เปนตน(4)  จากบทบาทหนาทีด่งักลาว กระทรวงสาธารณสขุ  จงึกำหนดโครงสราง
และมาตรฐานบรกิาร  และเกณฑการดำเนนิงานของศนูยสขุภาพชมุชนอยางชดัเจน  โดยระบปุระเภทและ
จำนวนบคุลากรสาธารณสขุ จำนวนประชากรในความรบัผดิชอบ 10,000 คนตอแหง รวมทัง้เปดทาง
ใหใชอตัราคาตอบแทนใหมสำหรบัเจาหนาที ่ เพือ่เปนแรงจงูใจในการปฏบิตังิานเชงิรกุ(5)

นโยบายดงักลาวนบัไดวาเปนการปรบัโฉมระบบบรกิารสขุภาพของไทยครัง้สำคญั ซึง่การปรบัเปลีย่น
ดงักลาวคงหลกีเลีย่งไมไดทีจ่ะมผีลกระทบตอการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคตดิตอ  ซึง่มหีลายโรคทีย่งั
เปนปญหาทีส่ำคญัในแตละพืน้ที ่  ศกึษาการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคตดิตอในศนูยสขุภาพชมุชน
เปรยีบเทยีบกอนและหลงัการปฏริปูระบบราชการและโครงการหลกัประกนัสขุภาพถวนหนาจงึมคีวามจำเปน
เพือ่ประโยชนตอการพฒันาแกไขการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคทัง้ในระดบัภมูภิาค และในสวนกลาง
ตอไป

สรุชยั  ศลิาวรรณ และคณะ             Surachai  Silawan  et  al.
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วตัถปุระสงคของโครงการ
เพือ่ศกึษาการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคตดิตอในหนวยงานระดบัศนูยสขุภาพชมุชนเปรยีบเทยีบ

กอนและหลงัการปฏริปูระบบราชการ  และโครงการหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา

วตัถปุระสงคเฉพาะ  ศกึษาเปรยีบเทยีบกอนและหลงัการเปลีย่นแปลงดงักลาวในดานตอไปนี้
1. การบรหิารจดัการดานงบประมาณ  การจดัทำแผนงานโครงการ  และบคุลากร
2. การดำเนนิงานดานการปองกนัโรคตดิตอ
3. การดำเนนิงานสอบสวนควบคมุโรคกรณเีกดิระบาด
4. การจดัระบบขอมลูขาวสารและการเฝาระวงัโรค
5. การประสานความรวมมอืกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของในการปองกนัควบคมุโรคตดิตอ
6. การตดิตาม  กำกบั  นเิทศงาน
7. ผลกระทบของการมหีรอืไมมแีพทยตอการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคตดิตอ

ขอบเขตการวจิยั
ทำการศกึษาเฉพาะในพืน้ที ่5 จงัหวดั ของเขต 5  คอื นครราชสมีา  ชยัภมู ิ บรุรีมัย  สรุนิทร และ

มหาสารคาม  เทานัน้

นยิามศพัท
1. ศนูยสขุภาพชมุชน  หมายถงึ  หนวยงานสาธารณสขุระดบัตำบล  หรอืชมุชน  ทีม่กีารใหบรกิาร

แกประชาชนในระดบัปฐมภมู ิ(Primary care unit)(6)

2. ศนูยสขุภาพชมุชนทีม่แีพทยประจำ  หมายถงึ  ศนูยสขุภาพชมุชนทีม่แีพทยมาใหบรกิารรกัษา
ประจำตัง้แตวนัจนัทรจนถงึวนัศกุร

3. ศนูยสขุภาพชมุชนทีม่แีพทยไมประจำ   หมายถงึ  ศนูยสขุภาพชมุชนทีม่แีพทยมาใหบรกิารรกัษา
สปัดาหละ 1 วนั  หรอืเดอืนละ 1 วนั

4. ศนูยสขุภาพชมุชนทีไ่มมแีพทยประจำ    หมายถงึ   ศนูยสขุภาพชมุชนทีไ่มมแีพทยมาใหบรกิาร
รกัษา

5. ศนูยสขุภาพชมุชนของโรงพยาบาลรฐันอกกระทรวง  หมายถงึ  ศนูยสขุภาพชมุชนทีส่งักดั
โรงพยาบาลของรฐัทีไ่มใชสงักดักระทรวงสาธารณสขุ เชน โรงพยาบาลทหารทีเ่ขาโครงการหลกัประกนั
สขุภาพ

6. ศนูยสขุภาพชมุชนของโรงพยาบาลเอกชน  หมายถงึ  ศนูยสขุภาพชมุชนทีเ่ปนของโรงพยาบาล
เอกชนทีเ่ขารวมโครงการหลกัประกนัสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ

วธิกีารศกึษา
การศกึษาวจิยัครัง้นี ้ เปนการวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research)  ใชการเกบ็รวบรวมขอมลู

ดวยวธิกีารสมัภาษณเชงิลกึ (Indepth interview)  และสมัภาษณกลมุ (Focusgroup discussion)  โดยใช
แนวคำถามทีส่รางขึน้

The Prevention and Control of Communicable Diseases in Primary Health
Care Unit : Comparison Between before and After the Governmental Reform

and Universal Health Care Coverage Project

การดำเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอในระดับศูนยสุขภาพชุมชน
เปรยีบเทยีบกอนและหลงัการปฏริปูระบบราชการ
และโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
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กลมุตวัอยางทีศ่กึษา  ไดจากการสมุตวัอยางทีส่ำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัแตละจงัหวดั เลอืกให
ดงันี้

1. ศนูยสขุภาพชมุชนของโรงพยาบาลศนูย/โรงพยาบาลทัว่ไป  จงัหวดัละ 1 แหง
2. ศนูยสขุภาพชมุชนของโรงพยาบาลรฐั  นอกกระทรวงสาธารณสขุ  จงัหวดัละ 1 แหง
3. ศนูยสขุภาพชมุชนของโรงพยาบาลเอกชนทีเ่ขารวมโครงการจงัหวดัละ 1 แหง
4. ศนูยสขุภาพชมุชนทีแ่พทยประจำในระดบัอำเภอ  จงัหวดัละ 1 แหง
5. ศนูยสขุภาพชมุชนทีม่แีพทยไมประจำ  จงัหวดัละ 1 แหง
6. ศนูยสขุภาพชมุชนทีไ่มมแีพทย  จงัหวดัละ 1 แหง

ดำเนนิการเกบ็รวบรวมขอมลูโดยวธิกีารสมัภาษณเชงิลกึ    เจาหนาทีใ่นหนวยงานแตละแหงๆ  ละ
2-5 คน  ตามแนวคำถามทีต่อบวตัถปุระสงคทกุขอในเดอืนกมุภาพนัธ - มนีาคม  2547  โดยผวูจิยัจะ
แนะนำตวัและชีแ้จงวตัถปุระสงคของการศกึษาแกกลมุตวัอยาง  และพดูคยุเพือ่สรางความคนุเคย  จากนัน้
จะขออนญุาตทำการสมัภาษณรวมกบัการใชเครือ่งบนัทกึเสยีง  ระยะเวลาในการสมัภาษณแหงละประมาณ
2 – 3  ชัว่โมง

ในการเรยีบเรยีงขอมลูผวูจิยัจะทำการถอดเทปแบบคำตอคำ (Verbatim)  นำขอมลูทีไ่ดมาประมวล
และวเิคราะหเนือ้หา (content analysis)  จากนัน้นำขอมลูทัง้หมดมาอานทำความเขาใจ  วเิคราะหขอมลู
โดยทมีวจิยั และนำผลการวเิคราะหมาพจิารณาความสอดคลองสรปุเปนประเดน็ทีส่ำคญั (Theme) ทีจ่ะแสดง
ในผลการศกึษาตอไป

ผลการศกึษา
1. การบริหารจัดการดานงบประมาณการจัดทำแผนงานโครงการและบุคลากรกอนการ

เปลีย่นแปลง  (กอนตลุาคม 2544)
1.1 การบรหิารจดัการดานงบประมาณ

ศนูยสขุภาพชมุชน หรอืสถานอีนามยัเดมิ  จะไดรบัจดัสรรงบประมาณมาจากสำนกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั  ซึง่สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะกระจายมาใหสำนกังานสาธารณสขุอำเภอ สำนกังาน
สาธารณสขุอำเภอจะกระจายใหกบัสถานอีนามยัอกีตอหนึง่ แตสถานอีนามยัจะไมไดรบัจดัสรรในรปูของ
ตวัเงนิ  จะไดรบัเปนวสัดอุปุกรณ  เชน  ทรายกำจดัลกูน้ำ  น้ำยาพนเคม ี ในกรณมีกีารระบาดของโรคจะ
ไดรบัวสัดอุปุกรณ   เวชภณัฑ  เคมภีณัฑ  เพิม่เตมิจากสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั  จะไมไดรบัเปนตวัเงนิ
ถาไมพอสถานอีนามยัจะใชเงนิบำรงุทีม่อียทูดแทน  คาตอบแทนเบกิจากเงนิบำรงุของสถานอีนามยั  ไมมี
ความแตกตางกนัในศนูยสขุภาพชมุชนทีม่แีพทย, ไมมแีพทย หรอื  มแีพทยไมประจำ ยกเวน ศนูยสขุภาพ
ชมุชนของโรงพยาบาลศนูยทีไ่ดรบัการสนบัสนนุทัง้จากสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั  และจากโรงพยาบาล
สวนโรงพยาบาลรฐันอกกระทรวงจะใชงบประมาณของกรมแพทยทหารบก  สวนโรงพยาบาลเอกชนซึง่มเีพยีง
1 แหง  กอนการเปลีย่นแปลงมไิดเขารวมในโครงการหลกัประกนัสขุภาพ  การไดรบัจดัสรรงบประมาณ
คอนขางจะมคีวามชดัเจน
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“จงัหวดัเปนผดูำเนนิการ งบฯ  ไมไดเปนตวัเงนิ  ไดเปนวสัด ุ อปุกรณ  เบีย้เลีย้ง  ไดบาง
ไมไดบาง  งบฯ  ขึน้อยกูบัสำนกังานสาธารณสขุอำเภอ,  สำนกังานสาธารณสขุอำเภอจะเปนผเูบกิ
จาย”  PCU ไมมแีพทยกลาว

“ไดรบังบประมาณ 4-5 หมืน่ทัง้ป  แตไมเหน็เงนิ  เปนวสัด ุ  เวชภณัฑ  คอนขางอตัคดั”
PCU มแีพทยไมประจำกลาว

“สาธารณสขุอำเภอเปนผบูรหิารจดัการงบประมาณ  เมือ่เกดิโรค  สาธารณสขุอำเภอจะเปน
ผสูนบัสนนุวสัด ุ อปุกรณ  รายไดของสถานอีนามยัจะมาจากเงนิบำรงุ”   PCU มแีพทยประจำกลาว

1.2 การจดัทำแผนงานโครงการแกไขปญหาโรคตดิตอ
สวนใหญแผนงานโครงการจะถกูกำหนดมาจากสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั  ทัง้กรอบแนวทาง

หวัขอและกจิกรรม  แผนงานโครงการจะเปนลกัษณะของนโยบายสัง่มา  มสีวนนอยทีส่ำนกังานสาธารณสขุ
อำเภอจะทำแผนรวมกนักบัสถานอีนามยั  เพราะลกัษณะของแผนจะเปนแผนปกตทิีม่ลีกัษณะคลาย ๆ  กนั
กบัปทีผ่านมา

“เปนแผนงานปกตทิำไปเรือ่ย ๆ” PCU มแีพทยไมประจำกลาว
“ไมตองทำโครงการเพราะเปนงานทีท่ำประจำอยแูลวไมเคยเบกิเงนิ”  PCU มแีพทยประจำกลาว
“แผนงานจะเปนในลกัษณะของงานนโยบายสัง่มาวาจะทำอะไร ซึง่จรงิ ๆ  แลว ปญหาในพืน้ที่

กับงานนโยบายอาจจะไมใชปญหาเดียวกัน สวนกลางจะกำหนดกิจกรรมมาเลย บางครั้งงานทำ
ไมสำเรจ็กโ็ทษเปนความผดิของพืน้ที”่   PCU ของโรงพยาบาลศนูยกลาว

“ตองรองบประมาณจากสำนกังานสาธารณสขุอำเภอ  จงึจะจดัทำแผนได ความชดัเจนในการ
ใชงบประมาณไมคอยม ี งบประมาณลาชา”   PCU ไมมแีพทยกลาว

“การจัดทำแผนการปฏิบัติจะทำเฉพาะในเขตรั้วทหารเทานั้น” PCU ของโรงพยาบาล
นอกกระทรวงกลาว
หลงัเปลีย่นแปลง

งบประมาณจะมารวมที ่CUP  (โรงพยาบาลชมุชน)  จาก CUP  จะมาทีส่ำนกังานสาธารณสขุอำเภอ
สาธารณสขุอำเภอเปนผปูระสานใหสถานอีนามยั หรอืศนูยสขุภาพชมุชน ทำแผนงานโครงการ โดยสวนใหญ
ศนูยสขุภาพชมุชนจะเปนผกูำหนดแผนงานโครงการแกไขปญหาในพืน้ทีเ่อง  จากนัน้   นำเสนอคณะกรรมการ
คดักรองของ CUP  และจะโอนเงนิใหตามโครงการทีเ่สนอไป CUP จะสนบัสนนุเปนตวัเงนิงบประมาณ
เปนสวนใหญ  ในบางครัง้จะสนบัสนนุวสัดอุปุกรณใหเพิม่เตมิ

“งบประมาณเพิ่มขึ้น  สภาพการใชเงินคลองตัวขึ้นกวาเดิม  สถานีอนามัยเปนผูบริหาร
งบประมาณเอง”   PCU มแีพทยประจำกลาว

“จะเปนลกัษณะเราคดิเองมากขึน้ ตรงกบัปญหาของชมุชน  แตงบประมาณทีไ่ดรบัมปีญหา
ไมไดตามหลกัเกณฑทีก่ำหนดไว”   PCU มแีพทยไมประจำกลาว

The Prevention and Control of Communicable Diseases in Primary Health
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and Universal Health Care Coverage Project
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ศนูยสขุภาพชมุชนบางแหงหลงัการเปลีย่นแปลงไดรบังบประมาณลาชา  และไมไดตามทีก่ำหนด
เปนรายหวั  โดยเฉพาะในศนูยสขุภาพชมุชนทีม่ขีนาดเลก็  ประชากรมไีมมาก

“เงนิทีโ่อนมาใหไมเปลีย่นแปลง  มโีอกาสแยลงกวากอนการเปลีย่นแปลง  เพราะเงนิทีใ่ห
มา  Fix cost  ไมมเีพิม่เลย  มแีตละลดนอยลง”

“เงนิ PP  มปีญหา  เงนิมาลาชา”
“งบประมาณไดรบัลาชา คยุกนัดวยความเขาใจแบบไมเขาใจ ตองวิง่เตนหาผาปาจากแหลง

ตาง ๆ”
“คดิวาเปนแบบเดมิดกีวา  ถาแบบเกาปรบัใหเราเปนคนคดิแผนงานโครงการขึน้ไปเสนอไป

แลวเขาสนอง need  ของเรา  เปนแบบเกาจะดกีวา  ถาคดิเองแลวทำเองแตงบประมาณใหเราหาเอง
มนักแ็ย มตีวัเลขใหแตไมมเีงนิ”

โดยสวนใหญศูนยสุขภาพชุมชนจะไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตำบล (อบต.)
เพิม่เตมิ  และเปนแหลงเงนิทนุหลกัสำหรบังานปองกนัควบคมุโรคตดิตอ  โดยศนูยสขุภาพชมุชนจะจดัทำ
แผนงานโครงการไวรองรบั  ซึง่ไดรบัการสนบัสนนุทกุป

“ขึน้อยกูบันโยบายของผบูรหิาร CUP  วาจะจดัสรรอยางไร  งบประมาณจะขอสนบัสนนุจาก
อบต. เพิม่เตมิ  เชน  ไขเลอืดออก จะใชงบของ อบต. เปนสวนใหญ  ไมวาจะเปนเรือ่งของการปองกนั
ควบคมุ  การตดิตาม โดยจะทำรวมกบัทมี อบต.  งบประมาณจะขอ อบต.ทัง้หมด  ใหอบต. เปนผจูดั
ซือ้ให”

“ทีน่ีด่อียางชมุชนคอนขางเขมแขง็  ทำแผนงานโครงการขอจาก อบต.  เทาไหรไดหมด  ปนี้
งบ7,500 อยทูี ่อบต.  คำสัง่จายเงนิมาแลว  แตยงัไมเหน็เงนิ  แต อบต. บอกไมยาก”

 “อบต.  เริม่เขาใจในภาระหนาทีห่ลงัเปลีย่นแปลง  เพราะเดมิสาธารณสขุอำเภอไมจำเปน
ตองอาศยั อบต. มากนกั  มงีบฯ  ในการดำเนนิการปกต ิ พอหลงัเปลีย่นแปลงเงนิไมไดรบัจดัสรร
จงึตองอาศยัพืน้ที ่  ตองเขาไปชีแ้จงวางานควบคมุโรคเปนหนาทีข่องเขาดวย  กจ็ดัทำแผนไปเสนอ
โดยทำเปนแผน  1 ป, 3 ป, 5 ป  ไมวาจะเปนโรคไขเลอืดออก  เลปโตฯ  เอดส”

ความพงึพอใจของเจาหนาทีห่ลงัการเปลีย่นแปลงเกีย่วกบังบประมาณ  และการจดัทำแผนงานโครงการ

“ในกระบวนการจดัทำแผนจะชอบชวงหลงัเปลีย่นแปลงมากกวา  เพราะเปนสิง่ทีส่ามารถ
คดิเองไดตามสภาพปญหา  ซึง่กอนเปลีย่นแปลงแผนจะเปนในลกัษณะของงานนโยบาย  สัง่มาวา
จะตองทำอะไร  ซึง่จรงิแลวปญหาในพืน้ทีก่บังานนโยบายอาจจะไมใชปญหาเดยีวกนั”  PCU ของ
โรงพยาบาลศนูยกลาว

“ปแรก Happy อยู เพราะยังคลุมเครืออยู ยังไมรูวาใครอยูตรงไหน  ทำยังไง  ปที่ 2
Per head  แลว  เขาเริม่ปลอยเทากบัวาตวัใครตวัมนั  มนักม็ากเกนิไป”  PCU ไมมแีพทยประจำกลาว

สรุชยั  ศลิาวรรณ และคณะ             Surachai  Silawan  et  al.



⌫  ⌫



“ดขีึน้สำหรบัการบรกิาร  การไดเงนิ  การไดอยกูบัประชาชน  แตสำหรบัอกีมมุหนึง่แทบจะไม
มเีวลาอยกูบัครอบครวั  จะมเีวลาใหกบัชมุชน  งานกบัอะไรตาง ๆ   เดอืนหนึง่แทบไมไดหยดุ  เสาร
อาทติย กท็ำงานตลอด  จะบอกวาเปนความสมคัรใจกไ็มใช  ปฏเิสธกไ็มได  เพยีงแตมเีงนิเขามา
เปนแรงจงูใจ  ใหเราทำ”   PCU มแีพทยไมประจำกลาว

“งบประมาณของงานปองกนัควบคมุโรค  หลงัเปลีย่นแปลงทีต่องหาเงนินอกมาชวย  เทศบาล
กจ็ะชวยไดเปนบางอยาง  เพราะเทศบาลสวนใหญจะเปนในเรือ่งของเศรษฐกจิ  สงัคม  และระบบ
สาธารณปูโภคมากกวา  ในสวนของงานควบคมุโรคยงัมสีวนรวมนอย    การดำเนนิงานจะใชเงนิของ
โรงพยาบาลเปนหลกั  สรปุแลวงานปองกนัควบคมุโรคกอนเปลีย่นแปลงจะมคีวามคลองตวัมากกวา”
PCU ของโรงพยาบาลศนูยกลาว

“การจดัทำแผนในชวงแรก  สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั  จะจดัให  ในตอนหลงัจะคดิเอง
ในชวงหลงัเมือ่ลงชมุชนแลวเจอปญหาทีไ่มเหมอืนกบัคำสัง่ของจงัหวดั  กจ็ะมกีารพดูคยุกนัแลวจดั
ทำแผนขึน้มาแกไขเอง หลงัเปลีย่นแปลงระบบงานจะมจีดุดมีากกวาจดุดอย”   PCU มแีพทยประจำ
กลาว

“หลงัการเปลีย่นแปลงมผีปูวยเพิม่ขึน้ (กลมุทีม่บีตัรทอง)  แตกลมุผปูวยทัว่ไปลดลง  ถา
วเิคราะหจรงิ ๆ  แลว  โรงพยาบาลขาดทนุ  แตจำเปนตองมกีารบรหิารจดัการเพือ่ใหโรงพยาบาลอยู
ได  ในแงของ การดำเนนิงานในพืน้ที ่   มัน่ใจวาสามารถทำได    การสัง่การและการทำงานของโรง
พยาบาลเอกชนจะเรว็กวา”    PCU โรงพยาบาลเอกชนกลาว

1.3 การบรหิารจดัการดานบคุลากร
กอนการเปลีย่นแปลง

ในศูนยสุขภาพชุมชนที่ไมมีแพทย  มีแพทยไมประจำ  และมีแพทยประจำที่มิใชของ
โรงพยาบาลศนูย  โรงพยาบาลรฐันอกกระทรวง  จะมเีจาหนาทีป่ระจำประมาณ 2-3 คน  เปนตำแหนง
เจาหนาทีบ่รหิารงานสาธารณสขุ 1 คน  และเจาพนกังานสาธารณสขุ 1-2 คน ในสถานอีนามยัขนาดใหญ
บางแหง  จะมเีจาพนกังานทนัตสาธารณสขุ  หรอืพยาบาลเทคนคิเพิม่ข้ึน

หลงัการเปลีย่นแปลง
โดยสวนใหญจะมเีจาหนาทีเ่พิม่ขึน้  ไดแก  พยาบาลวชิาชพี  พยาบาลเทคนคิ  บางแหงที่

เปนศนูยสขุภาพชมุชนขนาดใหญจะมแีพทย เภสชักร มาเปนระยะ โดยเฉลีย่จะมบีคุลากรประมาณ 3-5
คน  ตอศนูยสขุภาพชมุชน 1 แหง  สวนในศนูยสขุภาพชมุชนของโรงพยาบาลจำนวนบคุลากร  ไมเปลีย่นแปลง

“ดานบุคลากร เดิมสาธารณสุขอำเภอมีเจาหนาที่ 2 คน ตำแหนงเจาพนักงาน
สาธารณสขุชมุชน  หลงัการเปลีย่นแปลงม ีRN  เพิม่  และทกุวนัศกุร  จะมแีพทยและเภสชัมา”

“กอนเปลีย่นแปลง  มเีจาหนาที ่2 คน  (เจาหนาที ่1 ทนัตภบิาล 1) กรอบอตัรา
กำลงั 5 คน  หลงัเปลีย่นแปลงม ีRN เพิม่ 1 คน  ลกูจาง (พสอ.) 1 คน  โดยใชเงนิบำรงุ”

“เดมิมเีจาหนาที ่2 คน  (เจาหนาที ่1, เจาพนกังาน 1)  หลงัเปลีย่นแปลงมจีำนวน
บคุลากรเพิม่ขึน้ (เจาหนาที ่1, RN.2, เจาพนกังาน 1)  ตามกรอบ 5 คน  ขาดตำแหนงนกัวชิาการ”

“จำนวนบคุลากรกอนเปลีย่นแปลงม ี11 คน (แพทย 1 คน, RN.5, เจาพนกังาน 1,
ทนัตภบิาล 1, คนงาน 1,  ยาม 1,  พนกังานขบัรถ 1)  รบัผดิชอบพืน้ที ่5 ชมุชน   หลงัเปลีย่นแปลง
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รบัผดิชอบเหลอื 4 ชมุชน  เจาหนาทีเ่พิม่เปน 13 คน (เพิม่ RN.1, ผชูวยเหลอืคนไข 1)”  PCU ของ
โรงพยาบาลศนูย

“กอนและหลงัเปลีย่นแปลงจำนวนบคุลากรยงัคงเทาเดมิ”  PCU ของโรงพยาบาลรฐั
นอกกระทรวงกลาว

“เปดเปน PCU  ครัง้แรก  โรงพยาบาลใหเจาหนาที ่8 คน (หวัหนางาน 1, แพทย 1,
ทนัตแพทย 1, เภสชั 1, เวชระเบยีน 1, พยาบาล 3) ปจจบุนัเพิม่เปน 12 คน(เพิม่เจาหนาทีเ่ยีย่ม
บาน 5 คน)”  PCU ของโรงพยาบาลเอกชน

2. การปองกนัโรคตดิตอลวงหนา ไดทำการศกึษาใน 3 ประเดน็คอื การใหบรกิารงานสรางเสรมิ
ภมูคิมุกนัโรคแกเดก็อายตุ่ำกวา5 ป การใหสขุศกึษาประชาสมัพนัธและการเยีย่มบานในการเฝาระวงัเชงิรกุ

2.1 การใหบรกิารงานสรางเสรมิภมูคิมุกนัโรค
กอนเปลีย่นแปลง
สถานอีนามยัใหบรกิารกลมุเปาหมาย  โดยนดัวนัฉดีวคัซนีบางแหงกำหนดเปนวนัที ่10, 20

หรอืวนัศกุร  ของแตละเดอืน  ในกรณทีีเ่ดก็ไมมารบัวคัซนี สวนใหญจะฝากให อสม. เปนคนตดิตามใหมา
รบัวคัซนีทีส่ถานอีนามยั  มสีวนนอยมากทีเ่จาหนาทีจ่ะไปตามเอง

หลงัการเปลีย่นแปลง
รปูแบบการใหวคัซนีไมมคีวามแตกตางกนั  แตจะมกีารตดิตามกลมุเปาหมายใหมารบัวคัซนีดวย

เจาหนาทีเ่พิม่มากขึน้  อสม. ใหความรวมมอืเพิม่มากขึน้กวากอนการเปลีย่นแปลง

“กอนหลงัเปลีย่นแปลงไมแตกตางกนัในวธิกีาร  แตความครอบคลมุมมีากขึน้  อาจเนือ่ง
มาจากประชาชนมคีวามรมูากขึน้  อสม.  มบีทบาทมากขึน้”

“การใหบริการ EPI  ไมแตกตาง  แตความครอบคลุมของวัคซีนหลังเปลี่ยนแปลง
นาจะมากกวา  เพราะมเีวลาในการตดิตามหรอืกระตนุใหการดแูลตวัเองและลกูมากขึน้”

“งาน EPI  มคีวามครอบคลมุของวคัซนีเพิม่มากขึน้  เพราะเจาหนาทีม่กีารตดิตามใหบรกิาร
ในชมุชน  ซึง่แตเดมิแลวแตเดก็จะมาหรอืไม”

“เดมิรบัการสนบัสนนุวคัซนีจากกองทพัชวงหลงัรบัการสนบัสนนุจากสำนกังานสาธารณสขุ
จงัหวดั  การดำเนนิงานไมแตกตาง”   PCU ของโรงพยาบาลรฐันอกกระทรวงกลาว

2.2 การใหสขุศกึษาประชาสมัพนัธการปองกนัโรคตดิตอในชมุชน
กอนการเปลีย่นแปลง
เจาหนาทีจ่ะเนนการประชาสมัพนัธผานทาง อสม. เปนหลกั ในวนัประชมุประจำเดอืนของ อสม.

มีการประชาสมัพนัธผานหอกระจายขาวในหมบูานในชวงทีม่กีารระบาดของโรค  และใชสือ่เทาทีม่ตีามที่
ไดรบัการสนบัสนนุจากสวนกลาง หรอืจากสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั ความถีใ่นการประชาสมัพนัธ แลวแต
สถานการณ เชน  ชวงรณรงค หรอืขณะเกดิโรคระบาด  จะใหสขุศกึษาถีก่วาชวงอืน่ ๆ

หลงัการเปลีย่นแปลง
การประชาสมัพนัธ  การใหสขุศกึษา  มคีวามรวดเรว็  และมคีวามถีใ่นการใหสขุศกึษามากขึน้

กวากอนการเปลีย่นแปลง  ประเภทของสือ่มมีากขึน้  แตบางแหงกไ็มมคีวามแตกตางกนั
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“การใหสขุศกึษาประชาสมัพนัธ  รปูแบบเหมอืนเดมิ  ดวยบคุลากรทีเ่พิม่ขึน้ทำใหลงพืน้ที่
ได   มากขึน้  เจาหนาที ่1 คน ตอ 2-3 ชมุชน”  PCU มแีพทยไมประจำกลาว

“งานสรางสขุภาพตองยกไปนอกเวลา หรอืเสาร-อาทติย  เพราะเปนโรงพยาบาลเอกชน
จงึจำเปนตองเปดใหการรกัษาตลอดวนั” PCU ของโรงพยาบาลเอกชนกลาว

“การใหสขุศกึษาไมมคีวามแตกตาง  เพราะพืน้ทีร่บัผดิชอบนอย  ควบคมุได  ความถีใ่น
การให  สขุศกึษาเทาเดมิ”  PCU ไมมแีพทยกลาว

“การใหสขุศกึษามคีวามถีม่ากขึน้กวากอนเปลีย่นแปลง  อาจเกดิจากบทบาทหนาทีข่องศนูย
สขุภาพชมุชนทีเ่นนใหเจาหนาทีท่ำงานเชงิรกุมากขึน้”   PCU ไมมแีพทยกลาว

2.3 กจิกรรมการเยีย่มบานหรอืการดำเนนิงานเชงิรกุ
กอนการเปลีย่นแปลง
การเยีย่มบานของเจาหนาทีส่าธารณสขุโดยสวนใหญจะออกเยีย่มชวงเชา  กอนทำงาน และหลงั

เลกิงาน  ความถีป่ระมาณหมบูานละ 1 ครัง้ ตอ 1-2 เดอืน  สวนใหญจะฝากงานไวกบั อสม.  เนือ้หาใน
การเยีย่มบาน ไดแก เยีย่มหลงัคลอดเปนหลกั และชัง่น้ำหนกัเดก็ ตดิตามผปูวยโรคเรือ้รงั  เชน เบาหวาน
ความดนั  โรควณัโรค  เอดส  สวนใหญจะเปนโรคไมตดิตอ  รปูแบบการเยีย่มบานจะไมมคีวามชดัเจนใน
ทางปฏบิตัแิลวแตความสะดวกของเจาหนาทีใ่นแตละพืน้ที่

หลงัการเปลีย่นแปลง
จะมคีวามถีใ่นการเยีย่มบานเพิม่มากขึน้  เพราะการเยีย่มบานเปนหนาที ่ สวนใหญจะออกชวง

บายของทกุวนั  เนือ้หาในการเยีย่มบาน  คนหา  จะถกูกำหนดใน Family  folder  มกีารกำหนดเนือ้หา
ชดัเจน   โรงพยาบาลเอกชนจะเยีย่มบานวนัเสาร-อาทติย

“ออกเยีย่มบานในชวงบาย  การเยีย่มบานถอืเปนหนาทีป่กต ิ ไมไดคาตอบแทนใด ๆ”
“การเฝาระวงัเชงิรกุการเยีย่มบานจะมเีนือ้หาในการลงชมุชนมกีารประชมุชาวบาน แลว

แตเนือ้หางานวาจะเปนกลมุเปนหม ู เนือ้หาจะเปลีย่นไปตามปญหา  พืน้ทีท่ีไ่มมปีญหากจ็ะใหสขุศกึษา
ตามปกต”ิ

“การเยีย่มบานจะถีข่ึน้ 10-15 วนั/หมบูาน/เดอืน  คนหา  คดักรองโรคเรือ้น  ผปูวยขาด
ยา เบาหวาน  ความดนั  กอนเปลีย่นแปลงไมคอยไดออกเพราะเจาหนาทีน่อย”  PCU ไมมแีพทยกลาว

“การเยี่ยมบานจะเยอะขึ้น มีการมาไลอะไรกัน แตละทีมเยี่ยมไดเทาไหร  มีรายงาน
ทกุเดอืน  เนือ้หามากขึน้  แตเดมิเยีย่มเฉพาะหลงัคลอด  เดีย๋วนีท้กุโรคทีต่องเยีย่มบานสวนใหญเปน
โรคไมติดตอและโรคเรื้อรัง  กอนเปลี่ยนแปลงก็ทำแบบนี้  แตจะไมเขาชุมชนถี่แบบนี้” PCU
โรงพยาบาลศนูยกลาว

“เกณฑการเยีย่มบาน 3 วนั  ตอสปัดาห  เดมิ 3 - 4  ครัง้ตอเดอืน ปจจบุนั  20  ครัง้ตอ
เดอืน กจิกรรมทีล่งเยีย่มบานคอืตดิตามผปูวยทีข่าดนดั, ใหความรผูปูวยเรือ้รงั, โรคตดิตอ เยีย่มผปูวย
ทีจ่ำหนายมาจากโรงพยาบาล  เยีย่มหลงัคลอด, ผพูกิารในชมุชน ทำแผนทีบ่าน, ญาต ิคดักรองผปูวย
เบาหวาน  ความดนัสงู  แตกอนไมไดดแูบบองครวมทำระบบแบบปจจบุนั”  PCU มแีพทยไมประจำ
กลาว

The Prevention and Control of Communicable Diseases in Primary Health
Care Unit : Comparison Between before and After the Governmental Reform

and Universal Health Care Coverage Project

การดำเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอในระดับศูนยสุขภาพชุมชน
เปรยีบเทยีบกอนและหลงัการปฏริปูระบบราชการ
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“การเยีย่มบานดมีากขึน้  เพราะขอบงัคบัจาก family folder”
“ผลสมัฤทธิท์ีช่ดัเจน อสม. อบต. ผนูำชมุชน  เขาใจระบบงานของสาธารณสขุอำเภอ

มากขึน้ เดมิทำงานแตกบั อสม. ทกุวนัทีจ่ะกระจายประสานไปทัง้หมด ทัง้ผนูำ อบต. กรรมการหมบูาน
ความครอบคลมุจะกวางขึน้  กลมุเปาหมายทีเ่ราไปหาจะมากขึน้  การสรางความเขาใจกบัชมุชนจะมาก
ขึน้กวาแตกอน  การเยีย่มบานบางสวนจะมกีารกำหนดแผนทีช่ดัเจน เชน คดักรองผปูวยโรคเรือ้น
โรคเบาหวานหรอืตามงาน  เชน  ตามผปูวยโรคไขเลอืดออก” PCU มแีพทยประจำกลาว

3. การควบคมุการระบาดของโรคตดิตอขณะเกดิโรค
ผสูมัภาษณไดยกตวัอยางโรคตดิตอทีส่ำคญัไดเกดิระบาดขึน้ในพืน้ทีข่องศนูยสขุภาพชมุชน  เพือ่

ทราบถงึรปูแบบแนวทางความพรอมของการดำเนนิงานควบคมุโรค  โดยโรคตดิตอทีย่กตวัอยาง  ไดแก
อหวิาตกโรค  เลปโตสไปโรซสี  ไขเลอืดออก  และโรคทีป่องกนัไดดวยวคัซนี

กอนการเปลีย่นแปลง
การดำเนนิงานควบคมุโรคของเจาหนาทีใ่นระดบัสถานอีนามยัจะดำเนนิการเองเกอืบทัง้หมด

และตองรอคำสัง่จากผบูงัคบับญัชาใหลงปฏบิตังิาน   คอนขางมคีวามลาชาในการควบคมุโรค  ไมคอยมคีวาม
ชดัเจนในบทบาท และรปูแบบการทำงาน ไมมงีบประมาณ ตองรอรบัการสนบัสนนุจากสำนกังานสาธารณสขุ
อำเภอ  ทำใหไมมคีวามคลองตวั  โดยเฉพาะในเรือ่งของการใชวสัด ุ อปุกรณ  เวชภณัฑ  เคมภีณัฑ ในการ
ควบคมุโรค องคการปกครองสวนทองถิน่ (อบต.) ไมคอยมสีวนรวมในการควบคมุโรคและไมเหน็ความสำคญั

หลงัการเปลีย่นแปลง
ในการสอบสวนควบคมุการระบาดของโรคของเจาหนาทีใ่นศนูยสขุภาพชมุชนมคีวามพรอม

สะดวก และคลองตวัมากขึน้  เพราะมงีบประมาณในการดำเนนิงานสามารถบรหิารจดัการไดเอง  ความ
รวดเรว็ในการดำเนนิงานมมีากขึน้  วสัด ุ อปุกรณ  เวชภณัฑ  เคมภีณัฑ  มคีวามพรอมทีจ่ะใชไดทนัท ี เมือ่
เกดิโรคในวนัหยดุสามารถตดิตอไดทนัท ี แตละคนสามารถทำงานแทนกนัได  เทศบาล, อบต.  ใหความ
รวมมอื และมสีวนรวมในการควบคมุโรคในพืน้ทีม่ากขึน้ มกีารประสานความรวมมอืในหนวยงานทีเ่กีย่วของ
มากขึน้  ไดแก  โรงพยาบาล, สสอ., อสม., อบต.  และบางแหงชมุชนมกีารตัง้คณะกรรมการพฒันาสขุภาพ
พรอมใหความรวมมอืและมสีวนรวมในการควบคมุการระบาดของโรคมากขึน้

“กรณเีกดิไขเลอืดออก 1 หรอื 2 ราย  หรอือจุจาระรวงอยางแรงเกดิขึน้  การสอบสวน
โรคแตเดมิไมมกีระบวนการทีช่ดัเจนวาจะตองไปสอบสวนโรค  ควบคมุโรค ภายในเวลาเทาไร  ทมี
จะตองมอีะไร คอืแตละแหง  จะตองรบัผดิชอบควบคมุเอง พอม ีCUP จะมศีนูยขอมลู มหีนวย SRT
ของ CUP  สาธารณสขุอำเภอรบัขอมลูจาก CUP  พืน้ทีร่วมสอบสวนโรคกบั SRT ภายใน 2 ชัว่โมง”
PCU ของโรงพยาบาลชมุชนกลาว

“กอนการเปลีย่นแปลง  เจาหนาทีส่าธารณสขุอำเภอ, อสม., อบต.  เปนทมีสอบสวนโรค
ซึง่จะคดัเลอืกมาจากผนูำชมุชน  ประธาน อสม.  แตละหมบูาน  สมาชกิ อบต.  สมาชกิผทูรงคณุวฒุิ
ทัง้หมด   32 คน  เกดิโรคทีห่มบูานไหน  เรากจ็ะประสานในละแวกทีอ่ยใูกลเคยีง 4-5 หมบูาน  ที่
อยใูกลกนักม็าชวยกนั  เรากก็ระจายขาวใหเตม็พืน้ทีว่าตอนนีม้ ีcase เขากใ็หความรวมมอืด ีกอนการ
เปลี่ยนแปลง โรงพยาบาลไมไดลงมารวม และสาธารณสุขอำเภอก็จะมาบางบางครั้ง บาง case
บางโอกาส”  PCU ทีม่แีพทยไมประจำกลาว
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“สังคมชนบท จะแตกตางสังคมในเมือง ซึ่งชนบทจะมีเครือขายพี่ปานาอาที่แนะนำ
กนัได  สงัคมเมอืงจะเปนตวัใครตวัมนั  คนทีถ่กูทอดทิง้จะถกูทอดทิง้อยอูยางนัน้  บานขางๆ กนักไ็ม
รจูกักนั สงัคมของเราจะเปนชนบท  ใครเจบ็ปวยกจ็ะดแูลกนั จะไมมวีาหมอไมร ู เพราะมคีนในบาน
ดแูล  ตองมคีนหนึง่เอามาหาหมอ  ชวงทีม่โีรคซาร  มบีางคนกลบัจากไตหวนั  สงิคโปร  ทีเ่ราได
ขอมลูจากกระทรวง  เรากต็ามลงไปด ู บางสวนชาวบานเองกจ็ะมาบอกเรา” PCU ทีไ่มมแีพทยกลาว

“ชวงทีม่กีารระบาดของโรค  สาธารณสขุอำเภอตองลงพืน้ทีภ่ายใน 3 ชัว่โมง  พรอมกบั
สอบสวนโรคของอำเภอ/โซน  ตองประสานกบัชมุชน  ประชาสมัพนัธใหชมุชนทราบ  มกีารประชมุ
ผนูำชมุชนและ อสม. วาจะทำอยางไร อสม.จะรบูทบาทหนาทีข่องตวัเองวาเมือ่เกดิโรคจะตองทำอะไร
หลงัเปลีย่นแปลงความคลองตวัในการทำงานมมีากขึน้  มกีารประสานงานระหวางเครอืขายมากขึน้
อบต. ใหความสำคัญกับงานควบคุมโรคมากขึ้น อาจเนื่องมาจากนโยบาย หรือการที่ดึงเอาอบต.
เขามามสีวนรวมอยเูรือ่ย ๆ” PCU  มแีพทยประจำกลาว

“กรณเีกดิการระบาดของโรค  เจาหนาทีส่าธารณสขุอำเภอสามารถลงพืน้ทีค่วบคมุโรค
ไดทนัทมีกีารแบงพืน้ทีเ่ปนโซนในการทำงาน  ความคลองตวัในการควบคมุโรคมมีาก  สามารถเบกิ
วสัด ุอปุกรณในการควบคมุโรคจากโรงพยาบาลมาชวยได  กรณเีกดิโรคสำนกังานสาธารณสขุอำเภอ
แจงสาธารณสขุอำเภอลงพืน้ทีด่ำเนนิการไดทนัท ีการพนหมอกควนัสามารถยมืเครือ่งพนจาก อบต.
หรอืโรงพยาบาลไดเดมิ สาธารณสขุอำเภอ  ตองดำเนนิการเองทัง้หมด ซึง่ในการพนบางครัง้ตอง
เกบ็เงนิจากชาวบาน  ปจจบุนัแลวแตชาวบานจะเกบ็ใหเปนคาแรงคนพน”  PCU  ไมมแีพทยกลาว

“เมือ่มกีารระบาดของโรคขึน้  โรงพยาบาลเองมคีวามพรอมทีจ่ะลงพืน้ทีท่นัท ี มกีารเตรยีม
ทมีเฉพาะกจิ 3 ทมี  ในการสอบสวนควบคมุโรค  ซึง่เปนเจาหนาทีใ่นงานเวชกรรมกำหนด  หลงั
เปลีย่นแปลงมคีวามพรอม  สะดวก  และคลองตวัมากกวา อาจเพราะมงีบในการดำเนนิงานมากขึน้
มคีาตอบแทนสามารถบรหิารจดัการไดเอง  มคีวามพรอมในดานวสัด ุอปุกรณ  การประสาน  การ
ไดรบัความรวมมอืกบัเทศบาลยงัคงเหมอืนเดมิ”  PCU  ของโรงพยาบาลศนูยกลาว

“กรณเีกดิโรคระบาดในชมุชน  โรงพยาบาลมคีวามพรอมทีจ่ะสอบสวนโรคในพืน้ทีท่นัที
โดยทมีของอำเภอ 2 ทมี เมือ่เกดิโรคทกุคนสามารถทีจ่ะทำงานแทนกนัได เดมิไมมกีารจดัเวรวนัหยดุ
เมือ่เกดิโรคในวนัหยดุตองรอ ทำใหการครอบคลมุโรคลาชา ปจจบุนัจะมผีรูบัผดิชอบ หากมกีาร
เกดิโรคสามารถตดิตอไดทนัท ี โรงพยาบาลมรีถใหประจำฝายสามารถปฏบิตังิานในพืน้ทีไ่ดตลอด”
PCU ของโรงพยาบาลชมุชนกลาว

“หลงัการเปลีย่นแปลง  วธิกีารทีใ่ชในการควบคมุโรคไมไดงายกวาเดมิ  แตขอมลูได
มากกวา เพราะเดมิกรมแพทยทหารบกเปนสวนกลางของโรงพยาบาล  แตขอดหีลงัจากเขาโครงการ
คอื มกีารประสานกบัหนวยงานทีด่แูลในเรือ่งของจงัหวดั อยางเชนมกีารรวมประชมุกบัสาธารณสขุ
จงัหวดัทกุเดอืน  กจ็ะทราบขอมลู  แนวโนมของโรค  และจะตองเตรยีมทำอะไรบาง  ทำใหขอมลู
ตาง ๆ เปนไปในทางเดยีวกนั”  PCU  ของโรงพยาบาลรฐันอกกระทรวงกลาว

“กรณเีกดิโรคระบาด  หากพดูถงึความชำนาญในการควบคมุโรคยงัมนีอย  เมือ่เกดิโรค
ระบาด  ยงัตองประสานขอความรวมมอืจากหนวยงานของรฐัอย ู เชน  สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั,
เทศบาล  มเีพยีงบางโรคเทานัน้ทีส่ามารถดำเนนิการเองได”  PCU  ของโรงพยาบาลเอกชนกลาว

The Prevention and Control of Communicable Diseases in Primary Health
Care Unit : Comparison Between before and After the Governmental Reform

and Universal Health Care Coverage Project
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4. การจดัระบบขอมลูขาวสารและการเฝาระวงัโรคตดิตอ
กอนการเปลีย่นแปลง

มกีารวางระบบการเฝาระวงัโรคตามแนวทางของสำนกัระบาดวทิยา  โดยการรายงานในแบบ
รง.506 เมือ่มผีปูวยจะแจงตามเสนทางเดมิทีม่อียคูอื  สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั  จะเปนศนูยกลางการ
รายงานโรคไปยงัอำเภอตาง ๆ  ในกรณมีโีรคระบาดมคีวามเรงดวน  จะมกีารรายงานพืน้ทีเ่กดิโรคดวยวทิยุ
หรอืโทรศพัท ในสวนของรฐันอกกระทรวง  และโรงพยาบาลเอกชน จะมกีารแจงขอมลูการเกดิโรคนอยมาก

หลงัการเปลีย่นแปลง
ระบบการรายงานโรค โดยสวนใหญยงัยดืถอืระบบเดมิ ความแตกตางทีเ่กดิขึน้คอื มคีวามรวดเรว็

ในการรายงานโรคไปยงัพืน้ทีเ่กดิโรคไดรวดเรว็ขึน้  เพราะเจาหนาทีม่โีทรศพัทมอืถอืเกอืบทกุคน และ CUP
บางแหงไดจดัตัง้ศนูยขอมลู สงขอมลูกบัสาธารณสขุอำเภอทกุสปัดาห  PCU ของโรงพยาบาลรฐันอกกระทรวง
และโรงพยาบาลเอกชน  มกีารแลกเปลีย่นขอมลูสถานการณโรคกบัหนวยงานสาธารณสขุมากขึน้

“ในสวนของระบบขอมลูขาวสารการเฝาระวงัโรค การรายงานยงัใชระบบเดมิคอื ระบบ
รายงานสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัรายงานพืน้ทีแ่ตสวนทีเ่พิม่ขึน้คอื
โรงพยาบาลรายงานพืน้ทีโ่ดยตรงทางโทรศพัทดวย  ซึง่จะมคีวามรวดเรว็ขึน้”  PCU  ทีม่แีพทยประจำ
กลาว

“ขอมลูขาวสารการเฝาระวงัโรค  เดมิโรงพยาบาล  สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะรายงาน
โรคทางวทิย ุ การสอบสวนโรคชา  ทำใหควบคมุโรคชา  เนือ่งจากเจาหนาทีท่ำงานคนเดยีว  ไมคอย
มเีวลา ไมมทีมี  วางเมือ่ไหรกล็งเมือ่นัน้  ทำใหเกดิโรคตดิ ๆ  กนัในหมบูาน  หลงัเปลีย่นแปลง  ขอมลู
ขาวสารเปนระบบขึน้  มเีกณฑชีว้ดั โรงพยาบาลจะมกีารรายงานเรว็ขึน้  เมือ่มผีปูวยสงสยัจะแจงพืน้ที่
ทนัท ี โดยไมตองรอรายงาน”  PCU  ไมมแีพทยกลาว

“ระบบขอมลูขาวสารการเฝาระวงัโรค ไมมคีวามแตกตาง เพราะยงัใชระบบเดมิ การแจง
ขาวจะแจงทางวทิย ุ และโทรศพัทมอืถอื  จงึมคีวามรวดเรว็มากขึน้”  PCU  ไมมแีพทยกลาว

“ระบบรายงาน เดมิมกีารสงรายงานทกุวนัศกุร หลงัเปลีย่นแปลงสงรายงาน 2 ครัง้/
สปัดาห หรอืพบ case เรงดวนกจ็ะสงทนัท ี การรายงานขาวจะรายงานทางวทิย/ุโทรศพัท ไมมคีวาม
แตกตางจากเดมิ” PCU มแีพทยไมประจำกลาว

“ขอมลูขาวสารการเฝาระวงัโรคหลงัเปลีย่นแปลงเรว็ขึน้  อาจเนือ่งมาจากการมโีทรศพัท
มอืถอื  การประสานงานแตกอนไมคอยด”ี  PCU  มแีพทยไมประจำกลาว

“ระบบขอมลูขาวสาร  เดมิมเีฉพาะการรายงานออกไมมรีายงานเขา  หลงัเปลีย่นแปลงมี
การรายงาน เขา - ออก    โดยสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัเปนผปูระสาน หากมผีปูวยในพืน้ที”่    PCU
โรงพยาบาลเอกชนกลาว

5. การประสานความรวมมอืกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของในการปองกนัควบคมุโรคตดิตอ
กอนการเปลีย่นแปลง

อบต. เทศบาล  หรอืแมแตโรงพยาบาล  ใหความรวมมอืในกจิกรรมการปองกนัควบคมุโรคตดิตอ
คอนขางนอย  ทัง้ในเรือ่งการสนบัสนนุงบประมาณ  การรวมทมีควบคมุโรคในพืน้ทีเ่กดิโรค  โดยเฉพาะใน
ชมุชนไมคอยมสีวนรวมในการปองกนัควบคมุโรคเชนเดยีวกนั

สรุชยั  ศลิาวรรณ และคณะ             Surachai  Silawan  et  al.
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หลงัการเปลีย่นแปลง
อบต.ใหความสำคญัตองานควบคมุโรคตดิตอมากขึน้  ใหการสนบัสนนุวสัด ุ  อปุกรณ และ

งบประมาณอยางเตม็ทีเ่ปนสวนใหญ  ชมุชนใหความรวมมอืทัง้ อสม.  ผนูำชมุชน  และองคกรตาง ๆ  ในชมุชน
ในการปองกนัควบคมุโรคมากขึน้ เนือ่งจากเจาหนาทีม่กีารเขาหาชมุชน และมคีวามใกลชดิกบัชมุชนมากขึน้
แตในสวนของเทศบาล  บางแหงมคีวามสมัพนัธดขีึน้  บางแหงมคีวามสมัพนัธทีแ่ยลง

“เมือ่เกดิการระบาดของโรคในชมุชน จะมทีมีเจาหนาทีท่ัง้ในระดบัตำบล อำเภอ  ลงดำเนนิการ
สอบสวนควบคมุโรคในพืน้ที ่ โดยทมีอำเภอจะประกอบดวย ผอูำนวยการโรงพยาบาล, สาธารณสขุ
อำเภอ,  นกัวชิาการ   เจาหนาทีส่าธารณสขุอำเภอในอำเภอ...........    ทมีตำบลประกอบดวย อบต.
สาธารณสขุอำเภอ............. สวนใหญทมีทีล่งมาจะเปนสาธารณสขุอำเภอ  และสำนกังานสาธารณสขุ
อำเภอ หลงัเปลีย่นแปลงขอแตกตางคอื ม ีอบต. เขามารวมเปนเจาของเรือ่ง กรณไีขเลอืดออกระบาด
อบต. จะมงีบในการจางพนยา  ซึง่แตเดมิชาวบานจะเสยีคาน้ำมนัในการพนหลงัคาเรอืนละ 10 บาท”
PCU  ทีม่แีพทยไมประจำกลาว

“หลงัเปลีย่นแปลง  ความคลองตวัในการทำงานมมีากขึน้  มกีารประสานงานระหวาง
เครอืขายมากขึน้  อบต. ใหความสำคญักบังานควบคมุโรคมากขึน้   อาจจะเนือ่งมาจากนโยบายหรอื
การทีด่งึเอา อบต. เขามามสีวนรวมอยเูรือ่ย ๆ”  PCU  ทีไ่มมแีพทยกลาว

“การมสีวนรวมของชมุชนในการปองกนัควบคมุโรค ชวงหลงัทำงานงายขึน้ เพราะชาวบาน
รบัขาวสารดขีึน้  เพราะการสือ่สารหลาย ๆ อยางเปลีย่นแปลงไป”

“บทบาทหนาทีท่ีเ่ปลีย่นจากเดมิ กค็งเปนดานบรหิารจดัการงบประมาณ ดานอะไรตาง ๆ
แตกอนสาธารณสขุอำเภอทำงานตามคำสัง่  สัง่อะไรมากท็ำ  ไมสัง่กไ็มทำ นัง่อยเูฉย ๆ  กไ็ด  วนัหนึง่
ไมทำงานกอ็ยไูด  แตทกุวนันีห้นาทีค่วามรบัผดิชอบเปลีย่นไป  เชนวา  สัง่วนันีต้องไดวนันี ้ สัง่พรงุนี้
ตองไดพรงุนี ้ จะมกีารประชมุอบรมแทบทกุวนั  การตดิตอสือ่สาร  การประสานงานจะมากขึน้  ทาง
ชมุชน  ทางชาวบานจะตองรวมมอืกบัเรา  อสม.  ผนูำ อบต. จะประสานกนัทัง้หมด  เราไมอยนูิง่
เหมอืนแตกอนจะตองไปตลอด” PCU ทีม่แีพทยไมประจำกลาว

“กอนป 2544 กช็วยเรือ่งงบประมาณคอื ยงัไมชดัเจน อบต. ยงัไมไดรบังานนีไ้ปโดยตรง
กใ็หเราดำเนนิการอย ู เรากป็ระสานในเรือ่งงบประมาณทีเ่ราจะไดเอามาทำเอง  หลงัจากงบประมาณ
กระจายไปที ่อบต. กร็บัเปนเจาภาพเตม็ที ่เอางานเขาแผน พอเงนิมากซ็ือ้ทราย  น้ำยา  และใหคนของ
อบต. รวมกบั อสม. เรา”   PCU ไมมแีพทยกลาว

“การไดรบัความรวมมอืจากเทศบาล  ทัง้กอนและหลงัเปลีย่นแปลง  ยงัคงเหมอืนเดมิ
ในการสนับสนุนงบฯ จะเปนบางชวง เพราะเทศบาลเองมีการตั้งงบฯ  แบบตายตัว” PCU ของ
โรงพยาบาลศนูยกลาว

“เทศบาลจะทำงานแตนโยบายของเทศบาลเอง เทศบาลจะขอรบังบฯ PP Outdoor ทัง้หมด
แตทำตามกรอบงาน PCU  ไมได  เทศบาลบอก PP Outdoor  อยทูี ่PCU  ซึง่เปนงบฯ  รวมหลายโรค
งานสวนใหญจงึอยทูีโ่รงพยาบาล  ใน PCU  อปุกรณเพยีงพอ  เทศบาลไมม ี การไดรบัความรวมมอื
ยงันอย การประสานงานกบัเทศบาลไมดขีึน้ และแยลงกวาเดมิ แตกอนทำงานรวมกนั เดีย๋วนีต้างคน
ตางทำ กลายเปนเสนขนานไปแลว  ระหวางผบูรหิารระดบักลาง”  PCU  ของโรงพยาบาลศนูยกลาว
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“งบประมาณไดรบัสนบัสนนุจาก อบต. โดยสาธารณสขุอำเภอจะตองทำแผนสงให อบต.
เพือ่พจิารณาประมาณเดอืนกรกฎาคม – สงิหาคม  ซึง่เดมิการสนบัสนนุจาก อบต.  ไมมากเทาปจจบุนั
อาจเพราะความชดัเจนของงานมมีากขึน้  ความพอใจในการเปลีย่นแปลงมมีากกวา  เพราะทำใหรู
ภาระงาน รตูนทนุ รเูปาหมาย ซึง่แตเดมิไมเคยรอูะไรเลย”  PCU  ของโรงพยาบาลชมุชนกลาว

“มกีารประชมุกบัสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัทกุเดอืน  รวมทัง้คณะกรรมการโซนดวย
นบัวาเปนเรือ่งทีด่ทีีเ่จาหนาทีจ่ะทำงานไดอยางตอเนือ่ง”   PCU  ของโรงพยาบาลเอกชนกลาว

6. การไดรบัการตดิตาม  กำกบั  และนเิทศงานในงานปองกนัควบคมุโรคตดิตอ
กอนการเปลีย่นแปลง

สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั  สำนกังานสาธารณสขุอำเภอ  จะมกีารตดิตามนเิทศงาน  สถานี
อนามยัประมาณ 2-3 ครัง้/ป โดยสวนใหญจะตดิตามดภูาพรวมของการปฏบิตังิาน และใหคำปรกึษา
ไมไดลงลกึในแตละโครงการ  สวนหนึง่มกีารตดิตามในการประชมุประจำเดอืนทีส่ำนกังานสาธารณสขุอำเภอ
ทกุเดอืน  ในสวนของโรงพยาบาลไมคอยไดมาสมัผสักบังานในสถานอีนามยัตำบลมากนกั  ยกเวนเมือ่เกดิ
การระบาดของโรคจะมารวมควบคมุโรค  ซึง่นาน ๆ จะเกดิขึน้สกัครัง้

หลงัการเปลีย่นแปลง
รูปแบบการติดตามโดยสวนใหญจะเปลี่ยนแปลงไปโดยจะติดตามเปนโครงการเฉพาะตาม

ตวัชีว้ดั ความถีข่องการตดิตามบางสวนจะตดิตามถีข่ึน้ บางแหงจะเทาเดมิ บางแหงตดิตามลดลง แตจะมี
การประชมุตดิตามทกุเดอืนทีส่ำนกังานสาธารณสขุอำเภอ หรอืโรงพยาบาล  ในสวนของโรงพยาบาล (CUP)
จะมกีารตดิตามมากขึน้  โรงพยาบาลจะมคีวามสำคญัสงูกวาสำนกังานสาธารณสขุอำเภอ  โดยสวนใหญ
ความสมัพนัธระหวางสำนกังานสาธารณสขุอำเภอกบัศนูยสขุภาพชมุชนคอนขางจะหางเหนิกนั

“การตดิตามนเิทศงาน สำนกังานสาธารณสขุอำเภอ 2 ครัง้/ป หลงัเปลีย่นแปลง สำนกังาน
สาธารณสขุอำเภอ  ไมมเีวลานเิทศงานเลย  มเีพยีงการตดิตามเปนสวน ๆ  ไป การนเิทศงานนอยลง
การตดิตามเฉพาะกจิ, การประชมุบอยขึน้”  PCU  ไมมแีพทยกลาว

“การตดิตามกำกบันเิทศงานประเมนิผล การประชมุรวมกบัโรงพยาบาล  และสำนกังาน
สาธารณสขุอำเภอไมบอย ประมาณ 3 เดอืนตอครัง้ กบัสำนกังานสาธารณสขุอำเภอทกุเดอืน สวนใหญ
รวมประชมุเฉพาะกจิกบั CUP และสำนกังานสาธารณสขุอำเภอ เนือ้หาการประชมุความแตกตาง
กอนหลงั  สำนกังานสาธารณสขุอำเภอไมไดมาจกุจกิกบักจิกรรมเทาไหร  ไมไดมาสัง่ใหตองทำกจิกรรม
นี้ สวนมากจะแจงวามีไขเลือดออกเกิดขึ้นบานไหนไมคอยเจาะลึกเหมือนเมื่อกอน” PCUมีแพทย
ไมประจำกลาว

“การนเิทศลดลง  แผนนเิทศแตกอนทกุ 3 เดอืน  หลงัเปลีย่นแปลงปละ 2 ครัง้  จงัหวดั
มาปละครัง้  อำเภอมาปละ 2 ครัง้  เนือ้หาตดิตามของสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั  แตกอนมาตาม
process  indicator  ชวงหลงัมาตามโครงการ  เนนโครงการทัง้หมด และหอยดวย process indicator”
PCU มแีพทยประจำกลาว

“การนเิทศตดิตามจากสำนกังานสาธารณสขุอำเภอ 2-3 ครัง้/ป  รปูแบบการตดิตามมี
เนือ้หางานเพิม่ขึน้  กระบวนการตดิตามหลงัการระบาดของโรคมคีวามถีม่ากขึน้”  PCU  มแีพทยไม
ประจำกลาว

สรุชยั  ศลิาวรรณ และคณะ             Surachai  Silawan  et  al.
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“การนิเทศติดตามหลังการเปลี่ยนแปลง  การนิเทศติดตามจากสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอลดลง  สำนกังานสาธารณสขุอำเภอใหเหตผุลวาไมมงีบประมาณ”  PCU  มแีพทยไมประจำกลาว

“การตดิตามกำกบัการปฏบิตังิานของผบูรหิาร  เยีย่มบอยขึน้  มาตามแผนสวนหนึง่  อกี
สวนหนึง่คอื  โรคระบาด  แอบ ๆ  มากม็ ี ทกุวนันี ้2-3 ครัง้ตอเดอืน  แตกอนนาน ๆ จะมาท ี และ
จะตดิตามในทีป่ระชมุประจำเดอืน”  PCU  ไมมแีพทยประจำ

“การตดิตามกำกบัของผบูรหิาร  จะมกีารนเิทศตามเกณฑ 2 ครัง้/ป  การควบคมุกำกบั
งานควบคมุโรค  เนือ่งจากเปนนโยบายหลกัของผบูรหิาร  จงึคอนขางทีจ่ะใหความสนใจ  เมือ่มกีาร
ระบาด  ผบูรหิารของโรงพยาบาลกจ็ะเปนสวนหนึง่ในคณะกรรมการ  เพราะจะมอีำนาจในการสัง่การ”
PCU ของโรงพยาบาลศนูย

7. ผลกระทบตอการปองกนัควบคมุโรคตดิตอ กรณมี ีหรอืไมมแีพทยในระดบัศนูยสขุภาพ
ชมุชน

โดยสวนใหญแพทยทีไ่ปใหบรกิารทีศ่นูยสขุภาพชมุชนจะเนนการใหการรกัษาเปนหลกัโดยเฉพาะ
ในกลมุโรคไมตดิตอ  เชน  เบาหวาน  ความดนั  ซึง่จะมกีารนดัวนัใหบรกิารในศนูยสขุภาพ   ชมุชน  แพทย
มสีวนในการสนบัสนนุการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคตดิตอนอยมาก  เพราะผปูวยทีเ่ปนโรคตดิตอทีส่ำคญั
มกัจะเขารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล  หรอืถกูสงตอไปรกัษาทีโ่รงพยาบาลกอนทีจ่ะมกีารวนิจิฉยั  สวน
ผลกระทบดานอืน่ ๆ  คอื  มกีารปรบัเทยีบมาตรฐานการใหการรกัษาและการจายยาใหแกประชาชนทีไ่ม
เหมอืนกนัของประชาชน  แตในศนูยสขุภาพชมุชนทีไ่มมแีพทยกม็คีวามตองการทีจ่ะมแีพทย หรอืพยาบาล
วชิาชพี  มาใหบรกิารรกัษาผปูวยบาง

“PCU  ทีม่แีพทยจะมผีลดานการรกัษา  เพราะแพทยมศีกัยภาพมากกวา แตดานสงเสรมิ
สขุภาพไมนาจะมผีล  ผปูวยมารบับรกิารเฉลีย่ 800-900 คนตอวนั  PCU  ทีม่แีพทยยาจะเยอะกวา
ถงึแพทยไมมากม็ยีาบรกิาร เงนิบำรงุกไ็ดเปนหมืน่ (PCU ทีไ่มมแีพทย ความเชือ่ถอืกจ็ะตองลดลง)
ของเราไดแค 2,000 -3,000 บาท”  PCU  ไมมแีพทยกลาว

“แพทยไมมผีลกระทบตองานควบคมุโรคตดิตอ  การทำงานยงัเหมอืนเดมิ  จะแตกตาง
เฉพาะตอนทีแ่พทยออกมาตรวจทีจ่ะตองมกีารคดักรองผปูวยตามขัน้ตอนระบบการรกัษา” PCU ทีม่ี
แพทยไมประจำกลาว

“การใหบรกิารพอเปน PCU เรือ่ง พวก Chronic disease  ตาง ๆ จะตองครอบคลมุกวาง
ออกไปอกี  อยางเขตของ.............รบัผดิชอบ 8 หมบูาน  กต็องมารบับรกิารทีเ่รา  โดยเฉพาะวนัศกุร
จะเปนวนั Chronic disease  ตาง ๆ   จะมามาก  บางครัง้เจาหนาทีอ่ยกูนั 3 คน  บางวนัแพทยมาไมได
เรากต็องชวยกนัเทยีบกบัผมูารบับรกิาร 80-150 คน  คอนขางทีจ่ะหนกัมากสำหรบัเจาหนาที”่ PCU
มแีพทยไมประจำกลาว

“แพทยอยไูมประจำกจ็ะเกดิความสบัสนในประชาชนผมูารบับรกิาร  แพทยรกัษาอยางนี้
ทำไมหมออนามยัใหอยางนี ้ กม็คีวามสบัสนในประชาชนกไ็มมากหรอก  ไมถอืวาเปนปญหาแตกม็ี
อยบูาง แพทยมากใ็หความรเูรา case ไหนนาสนใจ  เขากเ็รยีกใหเราด ู ใหคำแนะนำม ีconference
แตมหีรอืไมมแีพทยกไ็มมผีลตองานปองกนัควบคมุโรคตดิตอ”  PCU  มแีพทยไมประจำกลาว
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“การมแีพทยมา  แพทยจะมาเนนการรกัษามากกวา  มผีลกระทบตอการปองกนัควบคมุโรค
นอยถาเดก็สงสยัไขเลอืดออก  สวนใหญจะนอนโรงพยาบาล  วนัทีแ่พทยมาสวนใหญจะเปนผปูวย
นดัพบแพทย  เปนผปูวย chronic”

“การมแีพทยมาใหบรกิารทีศ่นูยสขุภาพชมุชน  ไมมผีลตองานควบคมุโรค  แพทยมบีทบาท
เพยีงการรกัษาโรคเทานัน้  แตอาจมผีลคอื วนัทีแ่พทยมาจะทำใหรโูรคเรว็  แตถาแพทยมาใหบรกิาร
ทกุวนักอ็าจจะมผีลใหงานควบคมุโรคดขีึน้  และรวดเรว็ขึน้กอ็าจเปนได”

อภปิรายผลการศกึษา
จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลที่แทจริงที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานปองกัน

ควบคมุโรคตดิตอ  จากการปรบัโฉมระบบบรกิารสขุภาพของไทยครัง้สำคญันบัตัง้แตเดอืนตลุาคม 2544
เปนตนมานัน้  ในหลายประเดน็โดยสวนใหญจะเปนปจจยัเอือ้  และปจจยัเสรมิทีจ่ะทำใหกจิกรรมการปองกนั
ควบคมุโรคตดิตอในชมุชนของเจาหนาทีม่คีณุภาพมากขึน้

ประเดน็ทีเ่ปนผลกระทบในทางบวก หรอืเปนจดุด ี คอื  การเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารจดัการ
ดานงบประมาณ  และการจดัทำแผนงานโครงการปฏบิตังิานประจำป  ซึง่ศนูยสขุภาพชมุชนจะไดรบัจดัสรร
งบประมาณเปนตวัเงนิ  ทำใหสามารถบรกิารจดัการการใชจายงบประมาณดวยตวัเองได  ในกรณทีีม่กีาร
เกดิโรคระบาดขึน้  ความฉบัไว รวดเรว็ในการควบคมุโรคจะมมีากขึน้  เวชภณัฑ เคมภีณัฑ ไมเพยีงพอ
ศนูยสขุภาพชมุชนสามารถจดัซือ้ไดทนัท ี  อยางไรกต็ามจะมศีนูยสขุภาพชมุชนบางแหงทีม่ขีนาดเลก็ดแูล
ประชากรจำนวนนอยงบประมาณทีไ่ดรบัไมเปนไปตามทีก่ำหนดทำใหเปนอปุสรรคตองานควบคมุโรคได
สอดคลองกบัการศกึษาของสมัฤทธิ ์ ศรธีำรงสวสัดิ ์ และเพญ็แข  ลาภยิง่ (7)  ทีศ่กึษาพบวา  การจดัสรรเงนิ
ตามรายหวัสำหรบับรกิารสงเสรมิปองกนัแกเครอืขายและสถานบรกิาร ไมกอใหเกดิแรงจงูใจในการบรกิาร
เมือ่แตละเครอืขาย (CUP) กำหนดรปูแบบการจดัสรรเงนิภายในเครอืขายเอง จะทำใหสถานอีนามยัใน
เครอืขายทีข่าดแคลนงบประมาณ  ประสบปญหาในการจดับรกิาร

ในดานการจดัทำแผนงานโครงการแกไขปญหาโรคตดิตอ จากทีเ่คยรบัคำสัง่จากหนวยงานระดบัสงู
เปลีย่นมาเปนใหศนูยสขุภาพชมุชนมโีอกาสกำหนดแผนงานโครงการแกปญหาดวยตวัเองสวนหนึง่ พบวา
โดยสวนใหญเจาหนาทีม่คีวามพอใจ เพราะสามารถควบคมุกำกบัทัง้งาน และเงนิไดตลอดโครงการ ถงึแม
วาการปฏบิตังิานสวนหนึง่ยงัตองดำเนนิงานตามใบสัง่อยบูางกต็าม จากการทีเ่จาหนาทีม่อีำนาจในการตดัสนิใจ
กำหนดแผนงานโครงการเอง  นาจะสามารถแกไขปญหาโรคตดิตอในแตละพืน้ทีด่วยวธิกีารและรปูแบบที่
ไดผลมากยิง่ขึน้ จะเหน็ไดวาม ีPCU  บางแหงทีไ่มพอใจทีไ่ดรบัใบสัง่ใหปฏบิตัติามรปูแบบแนวทางทีส่วนกลาง
กำหนด  แตไมสามารถดำเนนิการไดในพืน้ทีร่บัผดิชอบ เพราะสภาพปญหาทีแ่ตกตาง และสิง่แวดลอม
ไมเหมอืนกนั

ประเดน็ทีเ่ปนจดุดอีกีดานหนึง่ทีม่คีวามสำคญัคอื การเปลีย่นบทบาทหนาทีข่องศนูยสขุภาพชมุชน
ใหเปนการทำงานสรางสขุภาพเชงิรกุมากขึน้ โดยเฉพาะกจิกรรมการเยีย่มบาน (Home visit) และการจดัทำ
แฟมประวตัคิรอบครวั (Family Folder)(8) เปนผลใหเจาหนาทีส่าธารณสขุตองเขาหาชมุชน และหลงัคาเรอืน
มคีวามถีส่งูขึน้หลายเทาตวั  เมือ่เทยีบกบัชวงกอนการเปลีย่นแปลง  ทำใหเกดิความสมัพนัธอยางใกลชดิ
ระหวางเจาหนาทีส่าธารณสขุกบัชาวบานมมีากขึน้  ชาวบานมคีวามพอใจกบัการทำงานของเจาหนาทีเ่ปน
อยางมาก ซึง่เจาหนาทีส่าธารณสขุเองกม็คีวามสนใจกบัการปฏบิตังิานในรปูแบบใหมนีเ้ชนเดยีวกนั สอดคลอง
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กบัการศกึษาของ รตันา  ยอดอานนท (9)  ทีพ่บวา  ชาวบานมคีวามพงึพอใจดมีากถงึรอยละ 77.2 และ
เจาหนาทีม่คีวามพอใจถงึรอยละ 68.2 และดมีากรอยละ 27.3  ถอืไดวากจิกรรม  การเยีย่มบานเปนกลยทุธ
ทีส่ำคญัทีจ่ะแกปญหา ทัง้การปองกนัและควบคมุโรคตดิตอในชมุชนไดอยางมปีระสทิธภิาพ เพราะการปองกนั
ควบคมุโรคตดิตอตองอาศยัความไวในการรขูาวและความรวดเรว็ในการควบคมุ  เมือ่ความสมัพนัธระหวาง
ชมุชนกบัเจาหนาทีด่แีลว  ปญหาการดำเนนิงานกน็าจะลดนอยลง   แตอยางไรกต็ามเมือ่พจิารณาถงึเนือ้หา
ในการเยีย่มบานของเจาหนาทีข่องศนูยสขุภาพชมุชน  เนือ้งานดานการคนหาผปูวยหรอืการเฝาระวงัเชงิรกุ
ของโรคตดิตอทีส่ำคญักลบัไมปรากฏในแฟมประวตัคิรอบครวั (Family folder) เชน การตดิตามผถูกูสนุขั
กดัไปรบัวคัซนี   การตดิตามผมูอีาการอจุจาระรวงอยางแรง    ผปูวยสงสยัเปนไขเลอืดออก  และการตดิตาม
เยีย่มใหคำแนะนำการปองกนัการเจบ็ปวยของเดก็อายตุ่ำกวา  5  ป  แตกลมุทีเ่จาหนาทีจ่ะตดิตามและปรากฏ
ใน  Family  folder  คอื  กลมุผปูวยโรคเรือ้รงั  เชน เบาหวาน  ความดนัโลหติสงู   วณัโรค  เอดส   เปนตน(6)

ซึง่อาจจะเปนเหตผุลหนึง่ทีใ่นหลายพืน้ทีย่งัมรีายงานการเกดิโรคตดิตอทีส่ำคญัอยเูนอืงๆ  ทัง้โรคพษิสนุขั
บา อหวิาตกโรค และโรคไขเลอืดออก ทัง้ทีเ่จาหนาทีส่าธารณสขุมกีารเยีย่มบานและคลกุคลชีมุชนอยาง
ใกลชดิมากขึน้  ดงันัน้  จงึนาจะมกีารทบทวนเนือ้หาการเยีย่มบานของเจาหนาทีใ่หมกีารเฝาระวงัเชงิรกุใน
กลมุโรคตดิตอเฉยีบพลนัใหมากขึน้

นอกจากนีป้ระเดน็ทีเ่ปนจดุดตีอการปองกนัควบคมุโรคตดิตอทีพ่บจากการศกึษาครัง้นี ้คอื การที่
องคการบรหิารสวนตำบล (อบต.) มคีวามเขาใจในบทบาทหนาทีข่องตวัเองชดัเจนขึน้  และมงีบประมาณ
สนบัสนนุงานสรางสขุภาพ  สำหรบังานสาธารณสขุทีเ่พิม่ข้ึน  ประกอบกบัโดยภาพรวม  สวนใหญเจาหนาที่
สาธารณสขุของศนูยสขุภาพชมุชนจะมคีวามสมัพนัธอนัดกีบับคุลากรของ อบต.   ทำใหการดำเนนิงานปองกนั
ควบคมุโรคตดิตอในพืน้ทีไ่ดรบัการดแูลและรวมแกไขปญหามากขึน้  แตกตางจากชวงกอนเปลีย่นแปลง
อยางชดัเจน ในศนูยสขุภาพชมุชนทีไ่ดรบัการจดัสรรงบประมาณเปนรายหวัจาก CUP ทีไ่มเพยีงพอสวนใหญ
จะขอสนับสนุนจาก อบต. เปนหลัก และจะไดรับการสนับสนุนตามที่ขอสอดคลองกับการศึกษาของ
เพญ็แข  ลาภยิง่ และสมัฤทธิ ์ ศรธีรรมวงสวสัดิ(์10) และอมร  นนทสตุ(11) พบวา อบต. เปนหนวยงานสำคญั
ทีจ่ะสนบัสนนุใหการดำเนนิงานของศนูยสขุภาพชมุชนมปีระสทิธภิาพมากขึน้และสอดคลองกบัการศกึษา
ครัง้นี ้ทีพ่บวา เมือ่เกดิโรคระบาดขึน้ ความคลองตวัของการควบคมุโรคจะมสีงู เพราะความรวดเรว็และ
การมคีวามพรอมของอปุกรณ เคมภีณัฑตาง ๆ   ทีอ่บต.จดัเตรยีมไว  แตในบางพืน้ทีท่ีค่วามสมัพนัธระหวาง
เจาหนาทีส่าธารณสขุกบั อบต. หรอืกบัเทศบาลยงัคงมปีญหาอยบูาง  คงจะมเีปนสวนนอย  สาเหตนุาจะ
เนือ่งมาจากตวับคุคลมากกวาทีจ่ะเกดิจากระบบการทำงาน

ความรวดเรว็ของการสงขาวสารการเกดิโรคถงึพืน้ที ่พบวา มคีวามรวดเรว็มากขึน้ สาเหต ุคอืการ
ทีเ่จาหนาทีส่าธารณสขุมโีทรศพัทมอืถอื สามารถแจงขาวสารไดตลอดเวลา  กเ็ปนประเดน็หนึง่ทีส่งผลกระทบ
ทีด่ตีอการควบคมุการระบาดของโรคตดิตอทีท่นัเวลามากขึน้  ซึง่เปนประเดน็ทีไ่มเกีย่วของกบัการมโีครงการ
หลกัประกนัสขุภาพของรฐัแตอยางใด

จดุดอยทีพ่บจากการศกึษาครัง้นีท้ีจ่ะมผีลตอการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคตดิตอ คอื  จำนวน
เจาหนาที่ในแตละศูนยสุขภาพชุมชนที่ยังคงมีจำนวนที่ไมเพียงพอกับปริมาณงาน  โดยเฉพาะในศูนย
สขุภาพชมุชนขนาดเลก็  ทำใหไมมเีวลาลงไปเยีย่มบานเทาทีค่วร การมแีพทยในศนูยสขุภาพชมุชน ทัง้ประจำ
และไมประจำ  มผีลกระทบตอการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคตดิตอนอยมาก  โดยสวนใหญแพทยจะเนน
ปฏบิตังิานดานการรกัษา และจะเปนกลมุผปูวยทีเ่ปนโรคเรือ้รงัเปนหลกั แพทยควรจะใหความสำคญัตอการ

The Prevention and Control of Communicable Diseases in Primary Health
Care Unit : Comparison Between before and After the Governmental Reform

and Universal Health Care Coverage Project

การดำเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอในระดับศูนยสุขภาพชุมชน
เปรยีบเทยีบกอนและหลงัการปฏริปูระบบราชการ
และโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
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ดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคตดิตอมากกวาทีเ่ปนอย ู และจดุดอยดงัทีก่ลาวมา  คอื  ไมมเีนือ้งานการตดิตาม
เฝาระวงัเชงิรกุเพือ่การปองกนัควบคมุโรคตดิตอใน Family folder ทำใหเจาหนาทีไ่มใหความสำคญัเทาทีค่วร

โดยภาพรวมผลกระทบทีเ่กดิจากการปฏริปูระบบราชการและโครงการหลกัประกนัสขุภาพ  ทีม่ตีอ
การปองกนัควบคมุโรคตดิตอของศนูยสขุภาพชมุชน จะมผีลกระทบในทางทีด่มีากกวาไมด ี เจาหนาทีม่คีวาม
พรอมทัง้ในดานงบประมาณ อำนาจการตดัสนิใจในการแกปญหา การมคีวามสมัพนัธทีด่กีบัหนวยงานที่
เกีย่วของโดยเฉพาะ อบต. ชมุชนใหความรวมมอืกบัเจาหนาทีม่ากขึน้ เจาหนาทีม่คีวามเขาใจและเขาหาชมุชน
มากขึน้  แตการเกดิโรคตดิตอทีม่อียเูนอืงๆ ในหลายพืน้ทีน่าจะเกดิมาจาก  การทีไ่มไดกำหนดใหเจาหนาที่
ปฏบิตักิารดำเนนิงานเชงิรกุ หรอืเกดิภาวะความไมคลองตวัของระบบการทำงานทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการ
ปฏริปูของหนวยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ  เชน สำนกังานสาธารณสขุอำเภอ, สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั  และ
โรงพยาบาลชมุชนซึง่เปน CUP เอง ซึง่ควรมกีารศกึษาตอไป และการทีเ่จาหนาทีไ่มสามารถควบคมุโรคให
สงบลงโดยเรว็ได  อาจจะเปนเพราะการขาดประสบการณ และองคความรทูางวชิาการทีไ่มเพยีงพอ ซึง่
กรมวชิาการ หรอืสำนกังานวชิาการดานการควบคมุโรค  จะตองใหการสนบัสนนุและเสรมิทกัษะใหแก
เจาหนาที ่สาธารณสขุในระดบัศนูยสขุภาพชมุชนใหมากขึน้  เพราะความพรอมในดานอืน่ๆ  ทีจ่ะสงเสรมิ
ใหงานปองกนัควบคมุโรคตดิตอในชมุชนนาจะมคีวามพรอมในเกณฑทีด่อียแูลว

สรปุ
หลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงจากการปฏริปูระบบราชการและมโีครงการหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา

สงผลกระทบในทางทีด่ตีอการดำเนนิงานดานการปองกนัควบคมุโรคตดิตอของเจาหนาทีร่ะดบั  ศนูยสขุภาพ
ชมุชน  ทัง้ในเรือ่งการบรหิารจดัการดานงบประมาณ  การจดัทำแผนงานโครงการทีเ่จาหนาทีม่อีำนาจใน
การคดิเองทำเองมากขึน้  เจาหนาทีถ่กูกำหนดใหมกีารเยีย่มบานและเขาหาชมุชนมคีวามถีส่งูขึน้  สงผลให
เกดิความสมัพนัธทีด่รีะหวางเจาหนาทีก่บัประชาชน  การมสีวนรวมของชมุชนมมีากขึน้  องคการปกครอง
สวนทองถิน่มคีวามเขาใจและสนบัสนนุการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคมากขึน้  สวนจดุดอยทีต่องการแกไข
คอื  จำนวนบคุลากรยงัไมเพยีงพอ การดำเนนิงานเฝาระวงัเชงิรกุในการเยีย่มบานยงัมนีอย และความรู
ความสามารถของเจาหนาทีใ่นการปองกนัควบคมุโรคควรมกีารเสรมิทกัษะใหมากขึน้

ขอเสนอแนะเชงินโยบาย
1. ในกจิกรรมการเยีย่มบานในแบบบนัทกึประวตัคิรอบครวั (Family  folder) ควรกำหนดให

เจาหนาทีม่กีารตดิตามเฝาระวงัเชงิรกุในงานปองกนัควบคมุโรคตดิตอเพิม่เตมิ  เชน  การคนหาผถูกูกดั
ไปรบัวคัซนีปองกนัโรคพษิสนุขับา การคนหาผมูอีาการคลายอหวิาตกโรค ผปูวยเขาขายโรค ไขเลอืดออก
ฯลฯ

2. กรมวชิาการทีเ่กีย่วของกบัการปองกนัควบคมุโรคควรเนนบทบาทในทางวชิาการใหมากขึน้  และ
หาแนวทางใหเจาหนาทีร่ะดบัศนูยสขุภาพชมุชนมคีวามสามารถและประสบการณในการปองกนั ควบคมุโรค
ใหมากขึน้

3. ในศูนยสุขภาพชุมชนที่มีขนาดเล็กและไดรับงบประมาณไมเพียงพอควรมีการประสานกับ
องคการบรหิารสวนตำบล (อบต.) ใหมากขึน้เพือ่ขอสนบัสนนุงบประมาณ และรวมดำเนนิการแกไขปญหา
ในพืน้ทีด่วยกนั
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4. การสนับสนุนงบประมาณแกศูนยสุขภาพชุมชน  จากหนวยงานสวนกลางไมควรกำหนด
แนวทางการดำเนนิงานไปพรอมกบังบประมาณ  เนือ่งจากในบางพืน้ทีแ่นวทางทีก่ำหนดใหปฏบิตัไิมสามารถ
ทีจ่ะทำได  ควรกำหนดเปนเปาหมายหรอืตวัชีว้ดั  ทีส่วนกลางตองการกน็าจะพอ  เพือ่ใหเกดิความงาย
ในการปรบัแผนงานโครงการของเจาหนาทีใ่หมคีวามสอดคลองและเหมาะสมกบัสภาพทองถิน่

กติตกิรรมประกาศ
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สำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา ทีส่นบัสนนุงบประมาณจนการศกึษาครัง้นีส้ำเรจ็ดวยดี
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การดำเนนิงานสรางเสรมิภมูคิมุกนัโรคหดัของเจาหนาทีส่าธารณสขุ
ทีป่ฏบิตังิานในสถานอีนามยั

: เปรยีบเทยีบระหวางพืน้ทีท่ีม่แีละไมมรีายงานผปูวยโรคหดั
จงัหวดันครราชสมีา พ.ศ. 2546

Performance on Measles Immunization among Health Workers Working at Health
Centers: Comparison between Case-reported and Noncase-reported Areas,

Nakhonratchasima Province, 2003

ธนเดช สจัจวฒันา สศ.บ. Tanadach  Satjawattana B.P.H.
จนัทรา กฤษณสวุรรณ ป.พยาบาลศาสตร Chantra  Krissanasuwan Cert.In Nursing and

และผดงุครรภชัน้สงู Midwifery
สาธติ ศรธีรรมานสุาร วท.บ.(สขุศกึษา) Sathit Srithammanusarn B.Sc. (Health ed.)
สำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา Office of Disease Prevention and Control 5th

Nakhonratchasima

บทคดัยอ
การวจิยัเชงิสำรวจ (Cross-sectional research) นี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาการดำเนนิงานสราง

เสรมิภมูคิมุกนัโรคหดัของเจาหนาทีส่าธารณสขุทีป่ฏบิตังิานในสถานอีนามยั เปรยีบเทยีบระหวางพืน้ทีท่ีม่ี
และไมมรีายงานผปูวยโรคหดั ในดานความเขาใจในการปองกนัควบคมุโรคหดั ความครอบคลมุในการ
สรางเสรมิภมูคิมุกนั เทคนคิการสรางเสรมิภมูคิมุกนั ความถกูตองในการจดัเกบ็วคัซนี และการลงทะเบยีน
รายงาน พืน้ทีศ่กึษาคอือำเภอทีม่แีละไมมรีายงานผปูวยโรคหดั กลมุละ 6 อำเภอ ในแตละอำเภอสมุตวัอยาง
สถานอีนามยัทีศ่กึษา จำนวน 2 แหง รวมตวัอยางสถานอีนามยัทีศ่กึษากลมุละ 12 แหง ตวัอยางในการ
ศกึษาคอื 1) ตวัแทนเจาหนาทีส่าธารณสขุทีป่ฏบิตังิานในสถานอีนามยัตวัอยางแหงละคน รวมตวัอยาง
เจาหนาทีส่าธารณสขุทีศ่กึษากลมุละ 12 คน 2) เดก็แรกเกดิถงึ 60 เดอืนทีอ่ยใูนเขตรบัผดิชอบของสถานี
อนามยัตวัอยางแหงละ 20 คน รวมตวัอยางเดก็ทีศ่กึษากลมุละ 240 คน เกบ็รวบรวมขอมลูดวยการสมัภาษณ
สงัเกต และรวบรวมขอมลูจากทะเบยีนบนัทกึขอมลูสขุภาพเดก็ ผลการศกึษาพบวา เจาหนาทีใ่นพืน้ทีท่ีม่ี
และไมมรีายงานผปูวยโรคหดัมคีวามเขาใจทีถ่กูตองในการปองกนัควบคมุโรครอยละ 25.00 และ 33.33
ของคะแนนเต็ม ตามลำดับ เด็กกลุมเปาหมายไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคหัดครอบคลุมสูงกวา
รอยละ 98.00 ทัง้สองพืน้ที ่การฉดีวคัซนีเขาใตชัน้ผวิหนงัถกูตองรอยละ 41.67 และ 33.33 ตามลำดบั
บรเิวณจดุฉดีวคัซนีถกูตองรอยละ 58.33 และ 66.67 ตามลำดบั การฉดีวคัซนีถกูตองตามเกณฑอายขุอง
เดก็รอยละ 77.08 เทากนั การจดัเกบ็วคัซนีถกูตองทัง้สองพืน้ที ่และมกีารลงทะเบยีน Lot number ของ
วคัซนี 1 แหง (รอยละ 8.33) เทากนั ขอเสนอแนะจากการศกึษาควรเสรมิสรางความเขาใจในการปองกนั
ควบคมุโรคหดัแกเจาหนาทีส่าธารณสขุทีป่ฏบิตังิานในสถานอีนามยั โดยเนนหนกัทัง้ในพืน้ทีท่ีม่แีละไมมี
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รายงานผปูวย โดยเฉพาะในประเดน็การดำเนนิงานปองกนัควบคมุการระบาดของโรค และการจดัทำทะเบยีน
รายงาน

Abstracts
The objective of this cross-sectional research was to compare the performance on

measles immunization among health workers working at health centers between case-reported and
noncase-reported areas, in terms of understanding towards disease control, coverage of immunization,
technique of injection, vaccine management, and reporting. Study areas were six case-reported
districts compared to 6 noncase-reported districts. Two health centers of each districts were sampled,
therefore twelve health centers of each areas were studied.  Samples were 1) a representative of
health workers of each health center, twelve health workers of each areas were studied. and 2)
twenty children, under 60 months old, in areas under responsibility of sampled health centers were
sampled, therefore 240 children of each areas were studied. Data was collected by interview,
observation, and gathering data from health baby registered book. The results revealed that health
workers in case-reported and noncase-reported areas had an accurate understanding of prevention
and control of measles 25.00% and 33.33% of total score, respectively. More than 98.00 percent
of target children in both areas had been vaccinated.  Technique of injection and injected site was
performed accurately 41.67% and 58.33 in case-reported areas, respectively, compared to 33.33%
and 66.67% in noncase-reported areas, respectively. In both areas, 77.08% of vaccine was
introduced to suitable target age group, vaccine was managed correctly, and only one health center
(8.33%) had reported the Lot Number of vaccine.  From this research, we should strengthen on
understanding of prevention and control of measles among health workers, both in case-reported
and noncase-reported areas, particularly activities being conducted in epidemic situation and reporting

บทนำ
หดัเปนโรคทีเ่กดิจากเชือ้ไวรสั  measles ซึง่อยใูน Paramyxovirus เปนกลมุ RNA virus ทีพ่บไดใน

จมกูและลำคอของผปูวย ทำใหมไีขสงู 3 – 4 วนั  ซมึ ไอ และมผีืน่ อนัตรายทีจ่ะเกดิจากโรคนี ้คอืโรคแทรก
ซอน อาท ิปอดบวม (หรอืชาวบานเรยีกหดัหลบใน) หนู้ำหนวก  ทองเดนิ  สมองอกัเสบ (1) ฯลฯ  ปจจบุนั
มวีคัซนีปองกนัโรคหดั  โดยเริม่ใหวคัซนีปองกนัโรคหดัในเดก็อาย ุ9 – 12 เดอืน  ตัง้แตป 2527 (2) ให
วคัซนีปองกนัโรคหดั ในเดก็นกัเรยีน ป.1 ในป 2539  และเปลีย่นมาใชวคัซนีปองกนัโรคหดั  คางทมู  หดั
เยอรมนั (MMR)  ในเดก็นกัเรยีน ป.1 เมือ่ป 2541 (1)

สถานการณโรคหดั ของเขต 5 ในทกุกลมุอายรุะหวางป 2540 – 2545 (3) ปทีม่อีตัราปวยสงูกวา
เปาหมาย (15 ตอแสนประชากร)  คอืป 2540 อตัราปวย 37.82 ตอแสนประชากร ป 2541 อตัราปวย
26.25 ตอแสนประชากร  ป 2545 อตัราปวย 27.29 ตอแสนประชากร  สวนในป 2542 – 2544
มอีตัราปวยต่ำกวาเปาหมาย คอื 4.4, 4.53 และ 7.40 ตอแสนประชากร  ตามลำดบั  สถานการณหดัใน
กลมุอาย ุ 0-5 ป มลีกัษณะเชนเดยีวกบัในทกุกลมุอายคุอื มอีตัราปวยสงูกวาเปาหมาย (50 ตอแสน
ประชากร) ในป 2540, 2541และ 2545 (100.23, 81.89 และ 91.59  ตอแสนประชากรตามลำดบั)
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สำหรบัป 2546 (ถงึวนัที ่19 เมษายน 2546) มจีำนวนผปูวยในเขต 5 ทกุกลมุอาย ุ จำนวน 374 ราย
เปนผปูวยในจงัหวดันครราชสมีา  สงูสดุคอื 267 ราย (3) จากสถานการณโรคทีม่แีนวโนมเพิม่ขึน้ ทัง้ทีไ่ดมี
การใหวคัซนีปองกนัโรคหดัแกกลมุเปาหมายตามแผนงานสรางเสรมิภมูคิมุกนัโรค ตัง้แตป 2527 แต
สถานการณโรคหดัยงัไมลดลง  จงึไดทำการศกึษาถงึการดำเนนิงานใหบรกิารวคัซนีหดัของสถานอีนามยัใน
พื้นที่เกิดโรคกับพื้นที่ไมเกิดโรค  เพื่อจะไดนำขอมูลมาใชประโยชนในการปรับปรุงแผนงานโครงการ
สรางเสรมิภมูคิมุกนัโรค ในพืน้ทีเ่ขต 5 ตอไป

วตัถปุระสงคของโครงการ : ศกึษาเปรยีบเทยีบการใหบรกิารฉดีวคัซนีระหวางพืน้ทีท่ีม่แีละไมมรีายงาน
ผปูวยโรคหดัเกีย่วกบั

1. ความเขาใจในการปองกนัควบคมุโรคหดัของเจาหนาที่
2. ความครอบคลมุของการสรางเสรมิภมูคิมุกนัโรคหดัในเดก็กลมุเปาหมาย
3. เทคนคิการฉดีวคัซนีปองกนัโรคหดัของเจาหนาที่
4. การไดรบัวคัซนีตามเกณฑมาตรฐานของเดก็กลมุเปาหมาย
5. การจดัเกบ็วคัซนีหดัและการลงรายงานของเจาหนาทีส่าธารณสขุ

นยิามศพัท
1. เทคนคิการฉดีวคัซนีหดั  หมายถงึ การฉดีวคัซนีเขาใตหนงัทีบ่รเิวณกึง่กลางตนขา  ดานหนา

คอนไปดานนอกหรอืตนแขน  หลงัจากเชด็ผวิหนงับรเิวณทีจ่ะฉดีดวยแอลกอฮอล 70% และ
ทิง้ใหแหงดแีลว

2. เกณฑมาตรฐานของการฉีดวัคซีนหัด : หมายถึง การฉีดวัคซีนที่ผสมละลายแลวขนาด
0.5 มล. ในกลมุเดก็อาย ุ9 – 12 เดอืน และอาย ุ6 ป

3. ความเขาใจของการปองกันควบคุมโรคเมื่อเกิดระบาด : หมายถึง ความเขาใจในการ
ปฏบิตังิานตามกจิกรรมทีก่ำหนดในการควบคมุการระบาดของโรค

4. ความครอบคลมุของการไดรบัวคัซนีหดั : หมายถงึ กลมุเดก็อาย ุ1 – 2 ป ทีไ่ดรบัวคัซนี
ปองกนัโรคหดัหารดวยจำนวนเดก็กลมุอาย ุ1 – 2 ป ทัง้หมดทีส่ำรวจคณูดวย 100

5. พืน้ทีเ่กดิโรค : หมายถงึ หมบูานทีม่รีายงานผปูวย ตดิตอกนัตัง้แต 3 ปขึน้ไป (พ.ศ.2544 –
2546)

6. พืน้ทีไ่มมรีายงานผปูวย : หมายถงึ หมบูานทีไ่มมรีายงานผปูวยตดิตอกนั 3 ป (พ.ศ. 2544 –
2546)

7. ผปูวยโรคหดั : หมายถงึ ผทูีม่อีาการเขาขายโรคหดั และมกีารวนิจิฉยัโดยกมุารแพทย
8. ศกัยภาพการฉดีวคัซนี : หมายถงึ ศกัยภาพของเจาหนาทีส่าธารณสขุในการฉดีวคัซนีถกูตอง,

ความครอบคลมุของการไดรบัวคัซนีของเดก็กลมุเปาหมาย, ความรคูวามเขาใจของเจาหนาที่
ในการปองกนัควบคมุโรคหดัและการรกัษาคณุภาพของวคัซนีหดั
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วธิกีารศกึษา
รปูแบบการศกึษาเปนการศกึษา เชงิสำรวจเปรยีบเทยีบ 2 กลมุ (Cross-sectionalanalytical   study)
ประชากรและตวัอยาง
ประชากรในการศกึษาคอื  สถานอีนามยัและเดก็อาย ุ1-5 ป ในพืน้ทีท่ีม่แีละไมมรีายงานผปูวย

โรคหดัในจงัหวดันครราชสมีา
ตวัอยางในการศกึษาคอื
1. อำเภอทีม่แีละไมมรีายงานผปูวยโรคหดั  กลมุละ 6 อำเภอ  ซึง่ไดจากการสมุตวัอยางแบบงาย

รวม 12 อำเภอ
2. สถานอีนามยัเปนสถานอีนามยัในพืน้ทีม่แีละไมมรีายงานผปูวยโรคหดั  ในอำเภอดงักลาว  โดย

สมุตวัอยางแบบงายมาอำเภอละ 2   แหงกลมุละ 12 แหงรวมทัง้หมด  24 แหง  จากนัน้เกบ็
รวบรวมขอมลูจากเจาหนาทีส่าธารณสขุในพืน้ทีม่แีละไมมรีายงานผปูวยโรคหดัสถานอีนามยัละ
1 คน

3. เดก็อาย ุ1 – 5 ป กลมุอายลุะ 5 คน รวม 20 คน ตอ  สถานอีนามยั  ทีไ่ดจากการสมุตวัอยาง
แบบงาย  รวม  480 คน เปนเดก็ในพืน้ทีท่ีม่รีายงานและไมมรีายงานผปูวยโรคหดักลมุละ 240
คน จากนัน้เกบ็รวบรวมขอมลูดวยการสมัภาษณผปูกครองและรวบรวมขอมลูจากสมดุบนัทกึ
สขุภาพเดก็

วธิกีารเกบ็ขอมลู
1. สมัภาษณและสงัเกต การปฏบิตังิานสรางเสรมิภมูคิมุกนัโรคของเจาหนาที ่สถานอีนามยัที่

ศกึษาเกีย่วกบั
- เทคนคิการฉดีวคัซนี
- การใหวัคซนีหดัตามเกณฑมาตรฐาน
- ความรคูวามเขาใจในการปองกนัควบคมุโรคหดั

2. ตรวจสอบความถกูตองในการจดัเกบ็และจดัระบบในการลงรายงาน จากทะเบยีนผมูารบัวคัซนี
หดัทัง้ในกลมุเดก็และกลมุนกัเรยีน

3. เกบ็ขอมลูประวตักิารไดรบัวคัซนีหดั จากสมดุบนัทกึสขุภาพเดก็ และสอบถามผปูกครองเดก็
กลมุเปาหมาย

เครือ่งมอืในการเกบ็ขอมลู
1. แบบทดสอบทีส่รางขึน้
2. แบบบนัทกึความถกูตองของการไดรบัวคัซนี
3. แบบทดสอบความรคูวามเขาใจของเจาหนาที่
การประมวลผลและวเิคราะหขอมลู
ประมวลผลขอมลูดวยโปรแกรมสำเรจ็รปู  สถติทิีใ่ชไดแก รอยละ คาเฉลีย่ Chi-square test และ

Fisher’s Exact test

ธนเดช  สจัจวฒันา และคณะ             Tanadach  Satjawattana  et  al.
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ผลการศกึษา
จำนวนเจาหนาทีส่าธารณสขุทีป่ฏบิตังิานในสถานอีนามยั (PCU) ในพืน้ทีเ่กดิโรคมจีำนวนแหงละ

2-3 คน  เปนสวนใหญ แตละสถานอีนามยัมหีมบูานทีต่องรบัผดิชอบประมาณ 10 หม ู มเีพยีง 2 แหงที่
รบัผดิชอบดแูลมากกวา 15 หม ู  สวนพืน้ทีไ่มเกดิโรคจำนวนเจาหนาทีส่าธารณสขุทีป่ฏบิตังิานในสถานี
อนามยัมแีหงละ 3 คน  แตละสถานอีนามยัรบัผดิชอบหมบูานประมาณ 10 หม ู  เชนเดยีวกนั  จำนวน
เจาหนาทีส่าธารณสขุในพืน้ทีเ่กดิโรคต่ำสดุ 2 คน  สงูสดุ 5 คน  รบัผดิชอบหมบูานต่ำสดุ 5 หม ู สงูสดุ
16 หม ู ในพืน้ทีไ่มเกดิโรคมเีจาหนาทีต่่ำสดุ 1 คน  และเจาหนาทีส่งูสดุ 4 คน  รบัผดิชอบหมบูานต่ำสดุ
6 หม ู สงูสดุ 15 หม ู การไดรบัความรเูพิม่เตมิ เรือ่งงานสรางเสรมิภมูคิมุกนัโรคของเจาหนาทีส่าธารณสขุ
ทีป่ฏบิตังิานในสถานอีนามยัทัง้สองพืน้ทีใ่นระหวางป 2544 – 2546  จากการอบรม  และไดรบัการนเิทศ
จากหนวยงานสำนกังานสาธารณสขุอำเภอ, สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัและสำนกังานปองกนัควบคมุโรค
ที ่5 นครราชสมีา  พืน้ทีเ่กดิโรคไดรบัการอบรม 6 แหง  และไดรบัการนเิทศ 7 แหง  สวนพืน้ทีไ่มเกดิโรค
ไดรับการอบรม 7 แหง และไดรับการนิเทศ 9 แหง การไมผานการอบรมและไมไดรับการนิเทศของ
เจาหนาทีส่าธารณสขุในพืน้ทีเ่กดิโรคและไมเกดิโรค  พืน้ทีเ่กดิโรคไมผานการอบรม 6 แหง  ไมไดรบัการ
นเิทศ 5 แหง สวนพืน้ทีไ่มเกดิโรค ไมผานการอบรม 5 แหง  และไมไดรบัการนเิทศ 3 แหง (ตารางที ่1,2)
ตารางที ่1 จำนวนหมบูานและเจาหนาทีใ่นเขตรบัผดิชอบของสถานอีนามยั  เปรยีบเทยีบระหวางพืน้ทีท่ีม่ี

และไมมรีายงานผปูวยโรคหดั

หมบูานและเจาหนาทีใ่น
เขตรบัผดิชอบ

พืน้ทีม่รีายงานผปูวย
(n=12)

พืน้ทีไ่มมรีายงานผปูวย
(n=12)

1. จำนวนหมบูาน
- ต่ำสดุ
- สงูสดุ

2. จำนวนเจาหนาที่
- ต่ำสดุ
- สงูสดุ

5
16

2
5

6
15

1
4
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ตารางที ่2 จำนวนและรอยละของเจาหนาที่สาธารณสุข จำแนกตามรูปแบบการไดรับความรูเกี่ยวกับ
การสรางเสรมิภมูคิมุกนัโรค เปรยีบเทยีบระหวางพืน้ทีท่ีม่แีละไมมรีายงานผปูวยโรคหดั

รปูแบบการไดรบั
ความรู

พืน้ทีม่รีายงานผปูวย
(n=12)

พืน้ทีไ่มมรีายงานผปูวย
(n=12)

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

Chi-
square

p-value

1. การอบรมงาน EPI
- ผานการอบรม
- ไมผานการอบรม

2. การนเิทศงาน
- ไดรบัการนเิทศงาน
- ไมไดรบัการนเิทศงาน

6
6

7
5

50.00
50.00

58.33
41.67

7
5

9
3

58.33
41.67

75.00
25.00

0.17

*

0.682

0.333

หมายเหต ุ(*) หมายถงึ ทดสอบโดย Fisher’s Exact test

เทคนคิและความถกูตองของการฉดีวคัซนีปองกนัโรคหดั ของเจาหนาทีส่ถานอีนามยั พบวา มกีาร
ผสมวคัซนีถกูตองทกุแหง ทัง้ 2 พืน้ที ่การนดัอายขุองเดก็กลมุเปาหมายถกูตองทกุแหงทัง้ 2 พืน้ทีแ่ตการ
ฉดีวคัซนีปองกนัโรคหดั เขาชัน้ใตหนงั ของสถานอีนามยัในพืน้ทีเ่กดิโรค ถกูตอง 5 แหง (รอยละ 41.67)
ในพืน้ทีไ่มเกดิโรคถกูตอง 4 แหง (รอยละ 33.33) ความถกูตองของบรเิวณทีฉ่ดีวคัซนีในเดก็ ของสถานี
อนามยัทีเ่กดิโรค ถกูตอง 7 แหง (รอยละ 58.33) ในขณะทีส่ถานอีนามยัพืน้ทีไ่มเกดิโรคมคีวามถกูตอง
ของบรเิวณทีฉ่ดีวคัซนี 8 แหง (รอยละ 66.67) สวนเดก็ทีอ่ายเุกนิ 12 เดอืน ทีย่งัไมเคยไดรบัวคัซนีหดั
สถานอีนามยัในพืน้ทีเ่กดิโรคจะฉดีใหมี 9 แหง (รอยละ 75.00) สถานอีนามยัในพืน้ทีไ่มเกดิโรคจะฉดีให
ม ี11 แหง (รอยละ 91.67) สำหรบัระดบัคะแนนทีไ่ดของสถานอีนามยัทัง้ 2 พืน้ทีค่ะแนนเฉลีย่ใกลเคยีง
กนัคอื 9 คะแนน (ตารางที ่3) จากการทดสอบความแตกตางทางสถติขิองความถกูตองในการฉดีวคัซนี
ปองกนัโรคหดั พบวา ทัง้สองพืน้ที ่ เจาหนาทีม่เีทคนคิและความถกูตองไมแตกตางกนัอยางมนียัสำคญั
(ตารางที ่7)

ธนเดช  สจัจวฒันา และคณะ             Tanadach  Satjawattana  et  al.
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ตารางที ่3 จำนวนและรอยละของเจาหนาทีส่าธารณสขุ จำแนกตามความเขาใจทีถ่กูตองเกีย่วกบัเทคนคิการ
สรางเสรมิภมูคิมุกนัโรคหดั เปรยีบเทยีบระหวางพืน้ทีท่ีม่แีละไมมรีายงานผปูวยโรคหดั

เทคนคิการสรางเสรมิ
ภมูคิมุกนัโรคหดั

พืน้ทีม่รีายงานผปูวย
(n=12)

พืน้ทีไ่มมรีายงานผปูวย
(n=12)

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

รวม
(n=24)

1. การผสมวคัซนี
2. วธิกีารฉดีวคัซนีทีผ่สม

แลว
3. เกณฑอายเุดก็ทีฉ่ดี
4. การเกบ็วคัซนีทีผ่สมแลว
5. การฉดีวคัซนีเขาใตชัน้

ผวิหนงั
6. จดุฉดีวคัซนี
7. การฉดีวคัซนีในกลมุที่

เคยปวยดวยโรคหดั
8. การฉดีวคัซนีในกลมุที่

อายเุกนิแตมารบัวคัซนี
9. การใชเขม็ดดู
10. การใชเขม็ฉดี
11. การใชกระบอกฉดียา
คะแนนต่ำสดุ
คะแนนสงูสดุ
คะแนนเฉลีย่

12
11

12
12
5

7
6

9

10
12
12
8
10

9.00

100.00
91.67

100.00
100.00
41.67

58.33
50.00

75.00

83.33
100.00
100.00

12
8

12
11
4

8
6

11

11
12
12
7
11

8.92

100.00
66.67

100.00
91.67
33.33

66.67
50.00

91.67

91.67
100.00
100.00

24
19

24
23
9

15
12

20

21
24
24
7
11

8.96

100.00
79.17

100.00
95.83
37.50

62.50
50.00

83.33

87.50
100.00
100.00

จำนวน รอยละ
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ตารางที ่4 จำนวนและรอยละของเจาหนาทีส่าธารณสขุ จำแนกตามความเขาใจทีถ่กูตองเกีย่วกบัการปองกนั
ควบคมุการระบาดของโรคหดั เปรยีบเทยีบระหวางพืน้ทีท่ีม่แีละไมมรีายงานผปูวยโรคหดั

ความเขาใจเกีย่วกบัการ
ปองกนัควบคมุการ
ระบาดของโรคหดั

พืน้ทีม่รีายงานผปูวย
(n=12)

พืน้ทีไ่มมรีายงานผปูวย
(n=12)

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

รวม
(n=24)

1. นยิมการระบาด
2. การดำเนนิงานควบคมุ

การระบาด
3. วตัถปุระสงคของการ

สอบสวนการระบาด
4. การสอบสวนผปูวย

เฉพาะราย
คะแนนต่ำสดุ
คะแนนสงูสดุ
คะแนนเฉลีย่

5
3

10

3

0
4

1.75

41.67
25.00

83.33

25.00

5
4

8

3

0
4

1.67

41.67
33.33

66.67

25.00

10
7

18

6

0
4

1.71

41.67
29.17

75.00

25.00

จำนวน รอยละ

ความเขาใจของเจาหนาทีใ่นการปองกนัควบคมุโรคหดั เมือ่มกีารระบาดทัง้พืน้ทีเ่กดิโรคและไมเกดิ
โรค มคีวามเขาใจนยิามของการเกดิการระบาดของโรคหดั พืน้ทีล่ะ 5 แหง (รอยละ 41.67) มคีวามเขาใจ
เรือ่งการสอบสวนเฉพาะราย และการดำเนนิงานควบคมุการระบาดของโรค 3-4 แหง (รอยละ 25.00,
33.33) เมือ่ดคูะแนนความเขาใจของเจาหนาทีใ่นการปองกนัควบคมุโรคหดั เมือ่มกีารระบาด มรีะดบัคะแนน
เฉลีย่ใกลเคยีงกนัทัง้ 2 พืน้ที ่(รอยละ 1.75, 1.67) (ตารางที ่4)

ธนเดช  สจัจวฒันา และคณะ             Tanadach  Satjawattana  et  al.
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ตารางที ่5 จำนวนและรอยละของเด็กกลุมเปาหมาย จำแนกตามการไดรับวัคซีนโรคหัด เปรียบเทียบ
ระหวางพืน้ทีท่ีม่แีละไมมรีายงานผปูวยโรคหดั

การไดรบัวคัซนี พืน้ทีม่รีายงานผปูวย
(n=240)

พืน้ทีไ่มมรีายงานผปูวย
(n=240)

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

รวม
(n=480)

จำนวน รอยละ
1. ไดรบัวคัซนี
2. ไดรบัวคัซนีถกูตอง
3. ไดรบัวคัซนีไมถกูตอง
4. สาเหตทุีไ่ดรบัวคัซนี

ไมถกูตอง
- อายตุ่ำกวา 9 เดอืน
- อายสุงูกวา 1 ป

(12 เดอืน)
- ไมไดรบัวคัซนี
- ไดรบัวคัซนีเกนิจำเปน

236
185
55

(n=55)

43
7

4
1

98.33
77.08
22.92

78.18
12.73

7.27
1.82

239
173
67

(n=67)

57
9

1
0

99.58
72.08
27.92

85.08
13.43

1.49
0.00

475
358
122

(n=122)

100
16

5
1

98.96
74.58
25.42

81.97
13.11

4.09
0.82

จากการสำรวจการไดรับวัคซีนปองกันโรคหัด ของเด็กกลุมเปาหมายในพื้นที่เกิดโรค มีความ
ครอบคลมุของการไดรบัวคัซนีหดัรอยละ 98.33 มคีวามถกูตองของระยะเวลาทีเ่ดก็ควรไดรบัวคัซนีรอยละ
77.08 สวนพืน้ทีไ่มเกดิโรคมคีวามครอบคลมุของการไดรบัวคัซนีหดัรอยละ 99.58 และมคีวามถกูตองของ
ระยะเวลาทีเ่ดก็ควรไดรบัวคัซนีรอยละ 72.08 (ตารางที ่5 )

สาเหตทุีเ่ดก็กลมุเปาหมายทีส่ำรวจ ไดรบัวคัซนีไมถกูตองคอื เดก็ไดรบักอนอาย ุ9 เดอืน ในพืน้ที่
เกดิโรครอยละ 78.18 ในพืน้ทีไ่มเกดิโรครอยละ 85.08 เดก็อายเุกนิ 12 เดอืน ในพืน้ทีเ่กดิโรครอยละ
12.73 ในพืน้ทีไ่มเกดิโรครอยละ 13.43 ในกลมุเปาหมายทีส่ำรวจมเีดก็ทีไ่มไดรบัวคัซนีในพืน้ทีเ่กดิโรค
รอยละ 7.27 และพืน้ทีไ่มเกดิโรคเดก็ไมไดรบัวคัซนีรอยละ 1.49 (ตารางที ่5)

Performance on Measles Immunization among Health Workers Working
at Health Centers : Comparison between Case-reported and
Noncase-reported Areas, Nakhonratchasima Province, 2003.

การดำเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคหัดของเจาหนาที่สาธารณสุข
ที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย : เปรียบเทียบระหวางพื้นที่ที่มีและไมมี
รายงานผปูวยโรคหดั จงัหวดันครราชสมีา พ.ศ. 2546
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ตารางที ่6 จำนวนและรอยละของเจาหนาทีส่าธารณสขุ จำแนกตามความถกูตองครบถวนของการจดัเกบ็
วัคซีนหัดและการจัดทำทะเบียนรายงาน เปรียบเทียบระหวางพื้นที่ที่มีและไมมีรายงาน
ผปูวยโรคหดั

การจดัเกบ็วคัซนีหดัและ
การจดัทำทะเบยีนรายงาน

พืน้ทีม่รีายงานผปูวย
(n=12)

พืน้ทีไ่มมรีายงานผปูวย
(n=12)

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

รวม
(n=24)

จำนวน รอยละ
1. การจดัเกบ็วคัซนีในตเูยน็
2. การลง Lot number ของ

วคัซนีในทะเบยีนผมูารบั
บรกิารอยางตอเนือ่ง
- ในกลมุเดก็ 0-5  ป
- ในกลมุเดก็ ป.1-ป.6

3. การจดัทำรายงานความ
ครอบคลมุของการไดรบั
วคัซนีเดก็ 0-5 ป

4. การจดัทำทะเบยีนรายชือ่
เดก็ 0-5 ปเปนปจจบุนั

5. การจดัทำทะเบยีนเดก็
ป.1-ป.6 เปนปจจบุนั

6

1
1
4

10

10

75.00*

8.33
8.33
33.33

83.33

83.33

12

0
1
4

9

11

100.00

0.00
8.33
33.33

75.00

91.67

18

1
2
8

19

21

90.00**

4.17
8.33

33.33

79.17

87.50

ความถกูตองครบถวนของการจดัเกบ็วคัซนีหดั และการลงรายงานของผมูารบัการฉดีวคัซนีหดั พืน้ที่
ทีเ่กดิโรค จำนวนสถานอีนามยัทีเ่กบ็วคัซนีหดัไวม ี 8 แหง เกบ็ไวในอณุหภมูทิีถ่กูตอง 6 แหง คดิเปน
รอยละ 75.00 สวนพืน้ทีท่ีไ่มเกดิโรค จำนวนสถานอีนามยัทีเ่กบ็วคัซนีหดัไวม ี6 แหง และทกุแหง เกบ็ไว
ในอณุหภมูทิีถ่กูตอง สำหรบัการลง Lot number ของวคัซนีหดัในทะเบยีนผมูารบับรกิาร เพือ่การตดิตาม
เฝาระวงัอาการภายหลงัไดรบัวคัซนี ทัง้ 2 พืน้ทีม่เีพยีงพืน้ทีล่ะ 1 สถานอีนามยัทีม่กีารลง Lot number
ในทะเบยีน (รอยละ 8.33) การจดัทำรายงานความครอบคลมุของการไดรบัวคัซนีเดก็อาย ุ0-5 ป ทัง้ 2
พืน้ทีเ่ทากนั (รอยละ 33.33) การจดัทำทะเบยีนรายชือ่เดก็อาย ุ0-5 ป และนกัเรยีน ป.1, ป.6 ของสถานี
อนามยัเพือ่ตดิตามกลมุเปาหมาย ในพืน้ทีเ่กดิโรค มกีารจดัทำ 10 แหง (รอยละ 83.33) สวนในพืน้ที่
ไมเกดิโรค มกีารจดัทำทะเบยีนเพือ่ตดิตามเดก็กลมุอาย ุ0-5 ป จำนวน 9 แหง (รอยละ 75.00) มบีญัชี
ตดิตามเดก็นกัเรยีน ป.1, ป.6 จำนวน 11 แหง (รอยละ 91.67) (ตารางที ่6)

หมายเหต ุ(*) หมายถงึ 6 แหงจาก 8 แหง (**) หมายถงึ 18 แหงจาก 20 แหง

ธนเดช  สจัจวฒันา และคณะ             Tanadach  Satjawattana  et  al.
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เทคนคิการฉดีวคัซนีของเจาหนาทีส่าธารณสขุในพืน้ทีท่ีเ่กดิโรคและไมเกดิโรคหดั พบวา พืน้ทีท่ีเ่กดิ
โรคฉดีวคัซนีทีผ่สมแลวถกูตองรอยละ 50.00 ฉดีวคัซนีเขาใตชัน้ผวิหนงัถกูตอง  รอยละ 16.67  ฉดีบรเิวณ
จดุทีถ่กูตองรอยละ 33.33  และฉดีวคัซนีในเดก็อายเุกนิ 12 เดอืน ถกูตองรอยละ 33.33  สวนในพืน้ที่
ไมเกดิโรค พบวา การฉดีวคัซนีทีผ่สมแลวถกูตองรอยละ 50.00 ฉดีวคัซนีเขาใตชัน้ผวิหนงัถูกตองรอยละ
25.00 ฉดีบรเิวณจดุทีถ่กูตองรอยละ 41.67 และฉดีวคัซนีในเดก็อายเุกนิ 12  เดอืน  ถกูตองรอยละ 58.33
(ตารางที ่7)

ตารางที ่7 จำนวนและรอยละของเจาหนาทีส่าธารณสขุ จำแนกตามเทคนคิการฉดีวคัซนี เปรยีบเทยีบ
ระหวางพืน้ทีท่ีม่แีละไมมรีายงานผปูวยโรคหดั

เทคนคิการฉดีวคัซนี พืน้ทีม่รีายงานผปูวย
(n=12)

พืน้ทีไ่มมรีายงานผปูวย
(n=12)

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

Chi-square

1. การฉดีวคัซนีทีผ่สมแลว
- ถกูตอง
- ไมถกูตอง

2. การฉดีวคัซนีเขาใตชัน้
ผวิหนงั

- ถกูตอง
- ไมถกูตอง

3. บรเิวณทีฉ่ดีวคัซนี
- ถกูตอง
- ไมถกูตอง

4. การฉดีวคัซนีเดก็อายสุงู
กวา 12 เดอืน

- ถกูตอง
- ไมถกูตอง

6
6

2
10

4
8

4
8

50.00
50.00

16.67
83.33

33.33
66.67

33.33
66.67

6
6

3
9

5
7

7
5

50.00
50.00

25.00
75.00

41.67
58.33

58.33
41.67

0.00

*

*

0.67

1.000

0.500

0.500

0.412

Chi-square p-value

หมายเหต ุ(*) หมายถงึ ทดสอบโดย Fisher’s Exact test

Performance on Measles Immunization among Health Workers Working
at Health Centers : Comparison between Case-reported and
Noncase-reported Areas, Nakhonratchasima Province, 2003.

การดำเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคหัดของเจาหนาที่สาธารณสุข
ที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย : เปรียบเทียบระหวางพื้นที่ที่มีและไมมี
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อภปิรายผลการศกึษา
การศกึษาครัง้นีเ้นนเปรยีบเทยีบการดำเนนิงานใหบรกิารฉดีวคัซนีหดัของเจาหนาทีส่าธารณสขุ

ประจำสถานอีนามยั  ระหวางพืน้ทีท่ีม่รีายงานผปูวย กบัพืน้ทีท่ีไ่มมรีายงานผปูวยยอนหลงั 3 ป (ป 2544-
2546) ของจงัหวดันครราชสมีา

ผลการศกึษา พบวา ลกัษณะการดำเนนิงานใหบรกิารของเจาหนาทีใ่นทัง้ 2 พืน้ที ่มคีวามถกูตอง
ทีไ่มแตกตางกนั  ไมวาจะเปนเรือ่งของเทคนคิการฉดีวคัซนี  ความรคูวามเขาใจในการใหบรกิารวคัซนี  ความ
เขาใจในการปองกนัควบคมุโรคหดัเมือ่หดัระบาด  การจดัทำระบบระเบยีนรายงานตดิตามเดก็กลมุเปาหมาย
รวมทัง้ความครอบคลมุของการไดรบัวคัซนีหดัในเดก็อายตุ่ำกวา 5 ป ซึง่มคีวามครอบคลมุสงูกวารอยละ 90
ทัง้ 2 พืน้ที ่ เกนิกวาเกณฑทีก่ำหนดไว (รอยละ 90) ( 4)  มเีพยีงความถกูตองของการจดัเกบ็วคัซนีหดัใน
ตเูยน็ทีแ่ตกตางกนัเลก็นอย คอื ในสถานอีนามยัทีม่รีายงานผปูวย  เกบ็วคัซนีถกูตองรอยละ 75 ในขณะที่
ในสถานอีนามยัทีไ่มมรีายงานผปูวย เกบ็วคัซนีถกูตองรอยละ 100 ซึง่การจดัเกบ็วคัซนีไมถกูตองนี ้อาจจะ
เปนสาเหตหุนึง่ทีท่ำใหคณุภาพของวคัซนีลดลง  ทำใหกลมุทีไ่ดรบัวคัซนีแลวยงัสามารถปวยดวยโรคหดัได
ซีง่สอดคลองกบัการศกึษาของเกรยีงศกัดิ ์ เวทวีฒุาจารย  และคณะ  ทีพ่บวา  กลมุไดรบัวคัซนีหดัมรีะดบั
ภมูคิมุกนัทีป่องกนัโรคไดรอยละ 77.8 (5.)   สอดคลองกบัการศกึษาของเอมอร  ราษฎรจำเรญิสขุและพอพศิ
วรนิทรเสถยีร  ทีม่กีารประเมนิผลการสรางเสรมิภมูคิมุกนัโรคในพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดของโรคหดั พ.ศ. 2545
ทีพ่บวา ระบบการเกบ็รกัษาวคัซนีไมถกูตอง (6) และของทะนอม  ทองสทุธ ิ  สรุกัษ  วไิลศรปีระเสรฐิ ที่
พบวา เทคนคิการฉดีวคัซนีกบัระบบหวงโซความเยน็ มผีลตอการเกดิระบาดของโรคหดั (7)

จากการศกึษาครัง้นี ้  ประเดน็ทีน่าสนใจ คอื เทคนคิการฉดีวคัซนีของเจาหนาที ่พบวา ในทัง้ 2
พืน้ทีฉ่ดีวคัซนีเขาชัน้ใตผวิหนงัถกูตองเพยีงรอยละ 16.67  และ 25.00 ในพืน้ทีไ่มมแีละมรีายงายผปูวย
ตามลำดบั  จากการสอบถามเจาหนาทีส่าธารณสขุเพิม่เตมิ  พบวา  สาเหตทุีไ่มสามารถฉดีไดตามวธิกีาร
ทีก่รมกำหนด (1) เนือ่งจากการฉดีเขาชัน้ใตผวิหนงั เดก็จะเจบ็และดิน้มาก  บางครัง้ผปูกครองไมกลาทีจ่ะอมุ
เดก็เพราะกลวั  จากความไมถกูตองดงักลาว  อาจจะเปนสาเหตหุนึง่ทีท่ำใหระดบัภมูคิมุกนัทีจ่ะปองกนัโรค
ไดต่ำลง  ซึง่มผีศูกึษาถงึระดบัภมูคิมุกนั  หรอื Vaccine effectiveness แลวพบวา  มรีะดบัคอนขางต่ำ  ไดแก
การศกึษาของปราโมทย  รกัชพีและคณะ ทีพ่บระดบัภมูคิมุกนัในเดก็อายตุ่ำกวา 5 ป เพยีงรอยละ 58.96 (8)

การศกึษาของชาญชยัณรงค  ทรงคาศร ี ทีพ่บวา มเีพยีงรอยละ 57.8 ( 9) แสดงวาในกลมุทีเ่คยไดรบัวคัซนี
แลวยงัมโีอกาสทีจ่ะปวยเปนโรคหดัไดอกี สอดคลองกบัสยมพร  ศรินิาวนิ( 10) ทีศ่กึษาโรคหดัในเดก็หลงัจาก
มกีารใหวคัซนีปองกนัโรคหดั  เนือ่งจากคณุภาพของวคัซนีทีม่กีารจดัเกบ็ไมถกูตองและวธิกีารฉดีทีไ่มถกูตอง
ของเจาหนาที่

อยางไรกต็าม  ในการศกึษาครัง้นี ้ ทีไ่มพบความแตกตางของประเดน็ตาง ๆ อาจจะเนือ่งมาจาก
จำนวนตวัอยางทีศ่กึษาอาจจะนอยเกนิไปกเ็ปนได  ซึง่ไมสามารถหลกีเลีย่งได  เนือ่งจากพืน้ทีท่ีไ่มมรีายงาน
ผปูวยมเีพยีง 12 ตำบล  จงึจำเปนตองเกบ็ขอมลูเทาทีม่ใีนพืน้ทีจ่รงิ

ในสวนของการเกดิโรคหดัทีม่คีวามแตกตางกนัใน 2 พืน้ทีอ่าจจะเกดิจากปจจยัในตวับคุคลของผปูวย
เอง เชน การมภีาวะทพุโภชนาการ การสรางภมูคิมุกนัทีไ่มเทากนั หรอืคณุภาพของวคัซนีเองดงัทีก่ลาวมา
นอกจากนีอ้าจจะเกดิจากความถกูตองของการวนิจิฉยัโรคของเจาหนาทีใ่นพืน้ทีท่ีม่ผีปูวยอาจจะมกีารวนิจิฉยั
โรคเกนิจรงิหรอืไม เนือ่งจากโรคหดัเปนโรคทีส่ามารถใหเจาหนาทีส่าธารณสขุตำบลรายงานตามระบบเฝา
ระวงัทางระบาดวทิยา (รง.506) ได ( 11)  จงึควรมกีารศกึษาถงึความถกูตองของการรายงานโรคนีต้อไป

ธนเดช  สจัจวฒันา และคณะ             Tanadach  Satjawattana  et  al.
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สรปุ
การใหบรกิารฉดีวคัซนีหดัแกเดก็กลมุเปาหมายของเจาหนาทีส่ถานอีนามยัทัง้ 2 พืน้ทีไ่มแตกตาง

กนั  ทัง้ในเรือ่งขององคความร ู เทคนคิวธิกีารฉดีวคัซนี  และความครอบคลมุของการไดรบัวคัซนีของเดก็
กลมุเปาหมาย  แตกตางกนัเลก็นอยในเรือ่งความถกูตองของการจดัเกบ็วคัซนี  การทีม่รีายงานการเกดิโรค
หดัทีแ่ตกตางกนั นาจะเกดิมาจากสาเหตอุืน่  เชน จากปจจยัในตวัของบคุคลเอง  หรอืจากความคลาดเคลือ่น
ของการรายงานโรคหดัทีไ่มถกูตอง

ขอเสนอแนะ
1. ควรมกีารทบทวนเทคนคิวธิกีารฉดีวคัซนีหดัทีถ่กูตองแกเจาหนาที ่ ใหถอืปฏบิตัใินทศิทางเดยีวกนั
2. ควรมกีารตดิตามนเิทศงานในเรือ่งเกีย่วกบัการจดัเกบ็วคัซนีทีถ่กูตอง  และการจดัระบบการ

ลงรายงานเดก็กลมุเปาหมายใหมกีารลงรายงานทีถ่กูตอง และครอบคลมุเดก็กลมุเปาหมาย
รวมทัง้การรายงานผปูวยโรคหดัใหมคีวามถกูตองมากยิง่ขึน้

3. ควรมกีารศกึษาถงึระดบัภมูคิมุกนัทีเ่กดิขึน้ในกลมุเปาหมายตาง ๆ   เชน  กลมุทีเ่คยไดรบัวคัซนี
ปองกนัโรค  กลมุทีเ่คยเปนโรคหดั  หรอืกลมุทีไ่มเคยปวยเปนโรคหดั  เพือ่จะไดขอมลูนำไปใช
ประกอบการแกไขปญหาทีถ่กูตองตอไป
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ระบาดวทิยาของผปูวยอจุจาระรวงอยางแรงทีเ่ขารบัการรกัษา
ในโรงพยาบาลทัว่ไปหรอืโรงพยาบาลศนูย เขต 5 พ.ศ. 2546

Epidemiology of Severe Diarrhea Cases Admitted in General or Regional Hospitals
in Region 5, 2003

สธุารตัน  วทิยชยัวฒุวิงศ วท.ม.(เทคโนโลยี Sutharat  Witchaiwuttiwong M.Sc.(Env.Tech.)
สิง่แวดลอม)

ธนเดช สจัจวฒันา สศ.บ. Tanadach  Satjawattana B.P.H.
สรุชยั ศลิาวรรณ วท.ม.(วทิยาการระบาด) Surachai  Silawan M.Sc.(Epidemiology)
สำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา Office of Disease Prevention and Control 5th

Nakhonratchasima

บทคดัยอ
การศึกษาเชิงพรรณนา ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายลักษณะทางระบาดวิทยา ของผูปวย

อุจจาระรวงอยางแรงที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนยในเขต 5 ในดาน
ลกัษณะทางประชากร สถานทีเ่กดิโรค เวลาเกดิโรค อาการและอาการแสดง ความรนุแรง การรกัษา และ
การตรวจทางหองปฏบิตักิาร ตวัอยางในการศกึษาคอืผปูวยทีม่อีาการอจุจาระรวงอยางแรงทีถ่ายเปนน้ำ
1 ครัง้ขึน้ไปภายใน 12 ชัว่โมง ทีเ่ขารบัการรกัษาในโรงพยาบาลทัว่ไปหรอืโรงพยาบาลศนูย ใน 5 จงัหวดั
ของเขต 5 ในชวงเดอืนเมษายน กรกฎาคม และธนัวาคม พ.ศ. 2546 ซึง่ตรงกบัชวงเทศกาลสงกรานต
เขาพรรษา และปใหม ตามลำดบั จำนวน 1,075 ราย  โดยเกบ็รวบรวมขอมลูประวตัผิปูวยจาก OPD card
และระเบยีนผปูวยใน  ผลการศกึษาพบวาผปูวยเพศชายและหญงิมจีำนวนใกลเคยีงกนั พบผปูวยมากในกลมุ
อายตุ่ำกวา 5 ป, 15-24 ป และ 5-14 ป รอยละ 28.2, 15.8 และ 13.6 ตามลำดบั พบผปูวยมากทีส่ดุ
ทีจ่งัหวดับรุรีมัยรอยละ 41.6 รองลงมาพบมากทีจ่งัหวดันครราชสมีารอยละ 19.7 ผปูวยมอีาการถาย
เปนน้ำอยางเดยีวรอยละ 20.2 มอีาการถายเปนน้ำรวมกบัปวดทองรอยละ 20.1 ผปูวยมอีาการถายเปน
น้ำ 6 ครัง้ขึน้ไปใน 1 วนัรอยละ 34.5  และมากกวา 10 ครัง้ขึน้ไปรอยละ 9.6 โดยในกลมุทีถ่ายเปนน้ำ
มากกวา 10 ครัง้ขึน้ไปเปนผทูีม่อีายมุากกวา 14 ปรอยละ 80.7 พบผปูวยทีถ่ายเปนน้ำ 6 ครัง้ข้ึนไป ใน
ชวงเทศกาลสงกรานต เขาพรรษา และปใหม รอยละ 39.4, 36.4 และ 32.8 ตามลำดบั ผปูวยรอยละ
86.9 เขารบัการรกัษาในโรงพยาบาลหลงัจากมอีาการอจุจาระรวงไมเกนิ 2 วนั ผปูวยเขารบัการรกัษา
ประเภทผปูวยในรอยละ 4.2  ผปูวยไดรบัการรกัษาดวยยาปฏชิวีนะรอยละ 68.6  ซึง่ในจำนวนนีไ้ดรบัยา
Norfloxacin รอยละ 56.3 ผปูวยไดรบัผงน้ำตาลเกลอืแรรอยละ 89.2 และไดรบัสารน้ำทางหลอดเลอืดดำ
รอยละ 8.9 ผปูวยไดรบัการตรวจทางหองปฏบิตักิารเรยีงตามลำดบัดงันี ้นครราชสมีารอยละ 6.6 ชยัภมูิ
รอยละ 6.2 สรุนิทรรอยละ 3.1 มหาสารคามรอยละ 0.8 และบรุรีมัยรอยละ 0.7 ขอเสนอแนะจากการ
ศึกษาควรกระตุนใหมีการตรวจทางหองปฏิบัติการมากขึ้น เพื่อการคนหาและควบคุมอหิวาตกโรคได
ทนัทวงท ีโดยเฉพาะในชวงเทศกาลสำคญัซึง่มกัมกีารระบาดของโรคอยเูสมอ
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Abstracts
This descriptive study aimed to explain epidemiological characteristics of severe diarrhea

cases who were admitted in general or regional hospitals in the fifth zone, regarding demographic
characteristics, places of occurrence, onset, signs and symptom, severity, treatment, and laboratorial
test.  Samples were 1,075 severe diarrhea cases, at least one watery diarrhea within a day, who
were admitted in general or regional hospitals in 5 provinces of the fifth zone in April, July, and
December 2003 which covered Songkran, Buddhist lent, and New Year festivals, respectively.  Data
was obtained from medical records, both OPD cards and Inpatient records.  Results showed that
male and female cases were nearly equal. Most of them were aged 5 years and lower, 15-24
years, and 5-14 years (28.2%, 15.8%, and 13.6%, respectively). Burirum province had the
highest cases (41.6%), followed by Nakhonratchasima (19.7%).  20.2 percent of cases had only
watery diarrhea, while 20.1 percent had watery diarrhea along with abdominal pain.  There were
34.5 and 9.6 percent of cases with 6 watery diarrhea and above and 10 watery diarrhea and above
within a day, respectively.  Among those who had 10 watery diarrhea and above within a day, 80.6
percent were above 14 years old. 39.4%, 36.4% and 32.8% of cases who had had 6 watery
diarrhea and above within a day were found during Songkran, Buddhist lent, and New Year festivals,
respectively. 86.9 percent of cases sought for hospital care after had had at most two day of
sickness and 4.2 percent of them was admitted to be inpatients. Antibiotics were introduced to
68.6 percent of cases, of which 56.3 percent was Norfloxacin, while ORS and intraveinus solution
were introduced to 89.2 and 8.9 percent of cases, respectively. Only 6.6 percent of cases in
Nakhonratchasima were confirmed using laboratorial test while 6.2, 3.1, 0.8, and 0.7 percent was
conducted in Chaiyapum, Surin, Mahasarakham, and Burirum, respectively. From this research,
increasing of laboratorial test was essential for early cholera detection and control, especially during
important festivals.

บทนำ
โรคอจุจาระรวงอยางแรงทีเ่กดิจากเชือ้  Vibrio cholera O1 เปนโรคทีม่คีวามสำคญั  มศีกัยภาพใน

การเกดิระบาดของโรคสงู  และกำลงัเปนปญหาสาธารณสขุทีส่ำคญัของประเทศในปจจบุนั(1)

สถานการณโรคในชวง  10 ปทีผ่านมา  พบวามรีายงานผปูวยอยางตอเนือ่งทกุป  โดยเฉพาะใน
เขตจงัหวดัทีต่ดิกบัทะเล  เชน  สมทุรสาคร  สมทุรสงคราม  และกรงุเทพมหานคร ในเขตภาคกลาง   จงัหวดั
ปตตาน ี สงขลา  สรุาษฎรธาน ี ในเขตภาคใต (2)   จำนวนผปูวยทัง้ประเทศในป  2536 – 2537  มผีปูวย
มากกวา  10,000 ราย   และลดลงเหลอืประมาณ 3,000 ราย  ในป  2538 – 2539   หลงัจากนัน้พบวา
มรีายงานผปูวยจำนวน  852,   3,092,   2,786   และ  829  ในป  พ.ศ. 2540,  2542, 2544  และ
2545   ตามลำดบั(3)   ในป  พ.ศ.  2546  ทัง้ประเทศมรีายงานผปูวยอจุจาระรวงอยางแรง  จำนวน  961
ราย(4)
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สถานการณโรคอจุจาระรวงอยางแรงในเขต 5 ยอนหลงั  5 ป (2541 – 2545)  พบวา  มจีำนวน
ผปูวยลดลงทกุป  และมหีลายจงัหวดัทีไ่มมรีายงานผปูวยตดิตอกนั  2 – 3 ป  เชน  มหาสารคาม,  บรุรีมัย
และชยัภมู(ิ3)   จงัหวดัทีม่รีายงานทกุป  คอื  นครราชสมีา  มจีำนวนผปูวยโดยเฉลีย่  5 – 10 รายตอป

จากสถานการณทีโ่รคอจุจาระรวงอยางแรง มจีำนวนผปูวยลดลงอยางมากในหลายจงัหวดัในเขต 5
แตในจงัหวดัทีอ่ยใูกลเคยีงกลบัมรีายงานการเกดิระบาดของโรคอยอูยางตอเนือ่ง  ประกอบกบัมรีายงานวา
ลกัษณะอาการของโรคทีเ่กดิจากกลมุ  Vibrio cholera O1  มอีาการทีอ่อนลงไมรนุแรงเหมอืนทีผ่านมา(5)

และจากการศกึษาวจิยัของธนวนั  ชาแสงบง และคณะ(6)  พบวา   จงัหวดัทีม่รีายงานผปูวยมากมผีลมาจาก
การตรวจ  Rectal swab culture  ในกลมุผปูวยอจุจาระรวงเปนจำนวนมาก

จากลกัษณะของขอมลูทีก่ลาวมา  จงึนาสงสยัวาสถานการณโรคอจุจาระรวงอยางแรงในจงัหวดัเขต
5  มจีำนวนผปูวยนอยหรอืไมมผีปูวยจรงิหรอืไม  อยางไร  จงึมีความสนใจทีจ่ะทำการศกึษา การดแูลรกัษา
ผปูวยทีม่อีาการเขาขายอจุจาระรวงอยางแรงในโรงพยาบาลทัว่ไป/โรงพยาบาลศนูย  ในเขต 5  เพือ่ประเมนิ
สถานการณ และทราบขอเทจ็จรงิของสถานการณโรคอจุจาระรวงอยางแรงในเขต 5   และเปนขอมลูประกอบ
การแกไขปญหาในพืน้ทีต่อไป

วตัถปุระสงค
1. เพือ่ศกึษาลกัษณะทางระบาดวทิยาของกลมุผปูวยทีม่อีาการอจุจาระรวงอยางแรง
2. เพือ่ศกึษาการดแูลรกัษาและการตรวจทางหองชนัสตูรของโรงพยาบาล

นยิามศพัท
1. อาการอจุจาระรวงอยางแรง หมายถงึ  ผปูวยทีม่อีาการถายอจุจาระเปนน้ำตัง้แต  1 ครัง้ ขึน้ไป

ภายใน  12 ชัว่โมง
2. เชือ้กอโรคอจุจาระรวงอยางแรง  หมายถงึ  เชือ้  Vibrio cholera O1,  O139

ขอบเขตการศกึษา
ศกึษาในโรงพยาบาลทัว่ไป/โรงพยาบาลศนูย  ใน 5 จงัหวดัของเขต 5  ไดแก  นครราชสมีา, ชยัภมู,ิ

บรุรีมัย, สรุนิทร  และมหาสารคาม

วธิดีำเนนิการศกึษา
1. รปูแบบการศกึษา  เปนการศกึษาเชงิพรรณนา
2. ประชากรและตวัอยาง  คอื กลมุผปูวยทีม่อีาการตามนยิาม ทีเ่ขารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลศนูย/

โรงพยาบาลทัว่ไป  ในจงัหวดันครราชสมีา, ชยัภมู,ิ บรุรีมัย, สรุนิทร  และมหาสารคาม ในชวง
เดอืน  เมษายน, กรกฎาคม  และ  ธนัวาคม  2546

3. การเกบ็รวบรวมขอมลู  เกบ็รวบรวมประวตัผิปูวย  การดแูลรกัษาและการตรวจทางหองชนัสตูร
ของผปูวยทีม่อีาการตามนยิาม  จากระเบยีนผปูวยนอก (OPD Card)  และสมดุระเบยีนผปูวย
ในของผปูวยทีไ่ดรบัการวนิจิฉยัเปนโรคกลมุ  A09  ตามรหสั ICD-10
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4. ขัน้ตอนการดำเนนิงาน
4.1 ประสานงานกบัโรงพยาบาลขอความรวมมอืในการเกบ็ขอมลู
4.2 จดัทำแบบบนัทกึขอมลู
4.3 เกบ็ขอมลูตามแบบบนัทกึ
4.4 วเิคราะหขอมลู   และเขยีนรายงานการศกึษา

5. สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลู  ใชสถติเิชงิพรรณา  ไดแก  จำนวน  รอยละ  อตัราสวน สดัสวน
วเิคราะหขอมลูดวยคอมพวิเตอร  โดยใชโปรแกรมสำเรจ็รปู  SPSS

ผลการศกึษา
จากการเกบ็รวบรวมขอมลูผปูวยดวยอาการอจุจาระรวงเปนน้ำ 1 ครัง้ข้ึนไปใน 12 ชัว่โมง ทีเ่ขารบั

การรกัษาทีโ่รงพยาบาลศนูย/โรงพยาบาลทัว่ไป ในจงัหวดันครราชสมีา ชยัภมู ิ สรุนิทร  บรุรีมัย  มหาสารคาม
ในชวงเดอืน  เมษายน  กรกฎาคม  และธนัวาคม  2547  ไดผปูวยเขาไดกบันยิาม  จำนวน  1,075  ราย
นำมาวเิคราะห ไดผลการศกึษาดงันี้
1. ลกัษณะทางระบาดวทิยาของผปูวยอาการอจุจาระรวงอยางแรง

1.1 จำนวนผปูวยจำแนกตามจงัหวดัทีศ่กึษา
จงัหวดับรุรีมัย  มสีดัสวนของผปูวยมากทีส่ดุ  จำนวน  447 ราย  คดิเปนรอยละ  41.6   รองลงมา

คอื  จงัหวดันครราชสมีา  และชยัภมู ิ จำนวน  212   และ  162  ราย  คดิเปนรอยละ  19.7  และ  15.1
ตามลำดบั (ตารางที ่1)

ตารางที ่1 จำนวนและรอยละของผปูวยจำแนกรายจงัหวดั

จงัหวดั จำนวนผปูวย (ราย) รอยละ
นครราชสมีา
ชยัภมูิ
สรุนิทร
บรุรีมัย
มหาสารคาม
รวม

212 19.7
162 15.1
128 11.9
447 41.6
126 11.7

1,075 100.0
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1.2 ลกัษณะของผปูวยจำแนกตามกลมุอาย ุและเพศ
ผปูวยสวนใหญเปนกลมุอายตุ่ำกวา  5 ป  จำนวน  303 ราย  คดิเปนรอยละ  28.2  รองลงมาคอื

กลมุอาย ุ 15 – 24 ป  และ  5 – 14 ป  จำนวน  170 ราย  และ  146  ราย  คดิเปนรอยละ  15.8  และ
13.6  ตามลำดบั   เปนเพศหญงิ  จำนวน  568  ราย  เพศชาย  จำนวน  507 ราย คดิเปนสดัสวนระหวาง
เพศหญงิตอเพศชาย  เปน  1 ตอ 1 (ตารางที ่ 2)

ตารางที ่2 จำนวนและรอยละของผปูวยจำแนกตามกลมุอาย ุและเพศ

กลมุอาย ุ(ป) เพศ รวม รอยละ
ชาย หญงิ

ต่ำกวา 5 ป
5 – 14
15 – 24
25 – 34
35 – 44
45 – 54

122

55 – 64
65 ปขึน้ไป
ไมทราบ
รวม

68
112
73
73
44
33
43
0

568

181
78
58
51
27
36
38
37
1

507

303 28.2
146
170
124
100
80
71
80
1

1,075

13.6
15.8
11.6
9.3
7.4
6.6
7.4
0.1

100.0

1.3 ลกัษณะของผปูวยจำแนกตามวนัทีม่ารบัการรกัษาหลงัจากมอีาการในแตละเดอืน
จากจำนวนผปูวย  1,013 ราย  พบวามผีปูวย  371 ราย  คดิเปน รอยละ  36.6  มารบัการรกัษา

ทีโ่รงพยาบาลภายใน  1 วนั  หลงัจากมอีาการอจุจาระรวง  จำนวน  338 ราย  คดิเปนรอยละ  33.4  มา
รบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลหลงัจากมอีาการอจุจาระรวงไมเกนิ 1 วนั และจำนวน 171 ราย คดิเปนรอยละ
16.9  มารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลหลงัจากมอีาการอจุจาระรวงไมเกนิ  2 วนั   ในเดอืนเมษายนมจีำนวน
ผปูวยทีม่ารบัการรกัษานบัจากวนัเริม่ปวยไมเกนิ 2 วนั จำนวน 300 ราย คดิเปนรอยละ 87.2 เดอืน
กรกฎาคม จำนวน  273 ราย  คดิเปนรอยละ  86.4 และเดอืนธนัวาคม จำนวน 307 ราย  คดิเปนรอยละ
87.0  (ตารางที ่3)
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ตารางที ่3 จำนวนและรอยละของผปูวยในแตละเดอืนทีศ่กึษาจำแนกตามระยะหางจากวนัเริม่ปวย

ระยะ
หางจาก
วนั

เริม่ปวย

เดอืนเมษายน เดอืนกรกฎาคม เดอืนธนัวาคม รวมทัง้ 3 เดอืน

จำนวน
(ราย)

รอยละ จำนวน
(ราย)

รอยละ จำนวน
(ราย)

รอยละ จำนวน
(ราย)

รอยละ

0
1
2
3
4

5 วนั
ขึน้ไป
รวม

หมายเหต ุ: ไมทราบระยะหางจากวนัเริม่ปวยจำนวน 62 ราย

116 33.7
114 33.1
70 20.3
26 7.6
7 2.0
11 3.2

344 100.0

113
116
44
23
11
9

316

35.8
36.7
13.9
7.3
3.5
2.9

100.0

142
108
57
29
8
9

353

40.2
30.6
16.2
8.2
2.3
2.6

100.0

371
338
171
78
26
29

1,013

36.6
33.4
16.9
7.7
2.6
2.9

100.0

1.4 จำนวนครัง้ของการถายอจุจาระเปนน้ำกบักลมุอายแุละการสงอจุจาระตรวจหาเชือ้กอโรค
จากจำนวนผปูวย  862 ราย  มผีปูวยจำนวน  442 ราย  คดิเปนรอยละ  51.3  มอีาการถายเปน

น้ำ 3 – 5 ครัง้ กอนมารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล  รองลงมามอีาการถายเปนน้ำ  6- 8 ครัง้  และนอยกวา
2 ครัง้  จำนวน  151 และ  123  ราย  คดิเปนรอยละ  17.5  และ  14.3  ตามลำดบั (ตารางที ่4)

ตารางที ่4 จำนวนและรอยละของผปูวยจำแนกตามจำนวนครัง้ของการถายเปนน้ำ

จำนวนครัง้ของการถายเปนน้ำ จำนวนผปูวย (ราย) รอยละ
1 - 2
3 – 5
6 – 8
9 – 10

มากกวา 10 ครัง้ขึน้ไป
รวม

123 14.3
442 51.3
151 17.5
63 7.3
83 9.6
862 100.0

หมายเหต ุ: ไมทราบจำนวนครัง้ของการถายเปนน้ำ จำนวน 213 ราย
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ผปูวยทีม่อีาการถายเปนน้ำ 1 - 2 ครัง้  รอยละ  56.1 เปนกลมุอายตุ่ำกวา  15 ป สวนผปูวยทีม่ี
อาการถายเปนน้ำมากกวา  10 ครัง้ ขึน้ไป รอยละ  80.7  เปนกลมุอาย ุ ตัง้แต 15 ป ขึน้ไป (ตารางที ่ 5)

ตารางที ่5 จำนวนและรอยละของผปูวยตามกลมุอายจุำแนกตามจำนวนครัง้ของการถายเปนน้ำ

กลมุอาย ุ(ป) จำนวนครัง้ของการถายเปนน้ำ (N=862)

1 – 2  ครัง้ 3 – 5  ครัง้ 6 – 8  ครัง้ 9 – 10  ครัง้ มากกวา 10 ครัง้
จำนวน
(ราย)

รอยละ จำนวน
(ราย)

รอยละ จำนวน
(ราย)

รอยละ จำนวน
(ราย)

รอยละ จำนวน
(ราย)

รอยละ

นอยกวา 5 ป
5 – 14
15 – 24
25 – 34
35 – 44
45 – 54
55 – 64
65 ปขึน้ไป
ไมทราบ
รวม

42
27
15
8
10
7
3
11
0

123

34.2
21.9
12.2
6.5
8.1
5.7
2.4
8.9
0.0

100.0

126
70
71
43
45
28
30
28
1

442

28.5
15.8
16.1
9.7
10.2
6.3
6.8
6.3
0.2

100.0

33
13
21
27
15
16
14
12
0

151

21.9
8.6
13.9
17.9
9.9
10.6
9.3
7.9
0.0

100.0

20
5
14
11
5
4
2
2
0
63

31.8
7.9
22.2
17.5
7.9
6.4
3.2
3.2
0.0

100.0

11
5
16
12
11
9
7
12
0
83

13.3
6.0
19.3
14.5
13.3
10.8
8.4
14.5
0.0

100.0

หมายเหต ุ: ไมทราบจำนวนครัง้ของการถายเปนน้ำ จำนวน 213 ราย
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จากจำนวนผปูวย 1,043 ราย  มผีปูวยจำนวน  211 ราย  คดิเปนรอยละ  20.2  มอีาการถาย
เปนน้ำอยางเดยีว   ผปูวยจำนวน  210 ราย  คดิเปนรอยละ  20.1  ถายเปนน้ำและปวดทอง ในกลมุผปูวย
ทีม่อีาการถายเปนน้ำอยางเดยีวมกีารเกบ็ตวัอยางอจุจาระสงตรวจหาเชือ้กอโรค  7 ราย คดิเปนรอยละ  3.3
และในกลมุผปูวยทีม่อีาการถายเปนน้ำและปวดทองมกีารเกบ็ตวัอยางอจุจาระสงตรวจหาเชือ้กอโรค  1 ราย
คดิเปนรอยละ  0.5  (ตารางที ่6)

ตารางที ่6 จำนวนและรอยละของผปูวยจำแนกตามอาคาร

อาการ
สงตรวจหาเชือ้กอโรค

รอยละ

จำนวนผปูวย
N=1,043

รายรอยละราย
ถายเปนน้ำอยางเดยีว
ถายเปนน้ำและปวดทอง
ถายเปนน้ำและอาเจยีน
ถายเปนน้ำและมไีข
ถายเปนน้ำ ปวดทอง อาเจยีน และมไีข

211
210
90
62
18

20.2
20.1
8.6
5.9
1.7

7
1
2
4
1

3.3
0.5
2.2
6.5
5.6

1.5 ลกัษณะของผปูวยทีม่ารบัการรกัษาในชวงเทศกาลสำคญัจำแนกตามความรนุแรงของการถายเปนน้ำ
ผปูวยทีม่ารบัการรกัษาในชวงเทศกาลทีส่ำคญั ไดแก สงกรานต  เขาพรรษา  และ ปใหม  มจีำนวน

ใกลเคยีงกนัทัง้  3 เทศกาล และพบวา จำนวนครัง้ของการถายเปนน้ำตัง้แต 6 ครัง้ขึน้ไป มถีงึเกอืบรอยละ
40 (ตารางที ่7)

ตารางที ่7 จำนวนและรอยละของผปูวยตามจำนวนครัง้ทีถ่ายเปนน้ำจำแนกตามเทศกาลทีส่ำคญั

จำนวนครัง้ทีถ่ายเปนน้ำ
รอยละจำนวน

(ราย)
รอยละจำนวน

(ราย)
1 – 5 ครัง้

6 ครัง้ขึน้ไป
รวม

42
24
66

63.6
36.4

100.0

45
22
67

67.2
32.8
100.0

เทศกาลสงกรานต
(12 – 18  เมษายน)

เทศกาลเขาพรรษา
(10 – 16  กรกฎาคม)

เทศกาลปใหม
(25 – 31  ธนัวาคม)

จำนวน
(ราย)

รอยละ

60.6
39.4
100.0

40
26
66
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2. การดแูลรกัษาและการตรวจทางหองชนัสตูรของโรงพยาบาล
2.1 ประเภทของผปูวยทีร่บัรกัษาในโรงพยาบาล
จากจำนวนผปูวยทัง้หมด  1,075 ราย  เปนผปูวยนอกจำนวน  1,023 ราย  คดิเปนรอยละ  95.2

เปนผปูวยทีต่องนอนพกัรกัษาในโรงพยาบาล  จำนวน  45  ราย  คดิเปนรอยละ  4.2  (ไมทราบประเภท
7 ราย)  เมือ่จำแนกตามจำนวนครัง้ของการถายเปนน้ำ  พบวา  ผปูวยทีถ่ายเปนน้ำตัง้แต  10 ครัง้ขึน้ไป
เปนผปูวยใน  รอยละ  10.8  (ตารางที ่8)

ตารางที ่8 จำนวนและรอยละของผปูวยนอก/ใน จำแนกตามจำนวนครัง้ทีถ่ายเปนน้ำ

จำนวนครัง้ที่
ถายเปนน้ำ

จำนวนผปูวยใน

1 - 2

จำนวน
ทัง้หมด
(ราย)

รอยละ
จำนวนผปูวยนอก

รายรอยละราย

3 - 5
6 - 8
9 - 10

10 ครัง้ขึน้ไป

122
440
151
63
83

115
428
147
60
74

94.3
97.3
97.4
95.2
89.2

7
12
4
3
9

5.7
2.7
2.6
4.8
10.8

2.2 การไดรบัการรกัษาดวยผงน้ำตาลเกลอืแร (ORS)
จากผปูวยจำนวน  1,069 ราย  ไดรบัการรกัษาดวย ORS  จำนวน  953 ราย  คดิเปน รอยละ

89.2 จากผปูวยจำนวน  1,054 ราย ไดรบัสารน้ำทางหลอดเลอืดดำ  จำนวน  94 ราย  คดิเปนรอยละ
8.9 และจากผปูวยจำนวน  1,068 ราย  ไดรบัการรกัษาดวยยาปฏชิวีนะ  733 ราย  คดิเปนรอยละ  68.6
(ตารางที ่ 9)

ตารางที ่9 จำนวนและรอยละของผปูวยทีไ่ดรบัการรกัษาดวยผงน้ำตาลเกลอืแร (ORS),
สารน้ำทางหลอดเลอืดดำ, ยาปฏชิวีนะ

การรกัษา จำนวน (ราย) ใช ไมใช
จำนวน (ราย) รอยละ จำนวน (ราย) รอยละ

ผงน้ำตาลเกลอืแร (ORS)
สารน้ำทางหลอดเลอืดดำ
ยาปฏชิวีนะ

1,069
1,054
1,068

953
94
733

116
960
335

89.2
8.9
68.6

10.8
91.1
31.4

Epidemiology of Severe Diarrhea  Cases Admitted in General or
Regional Hospitals, in Region 5, 2003

ระบาดวทิยาของผปูวยอจุจาระรวงอยางแรงทีเ่ขารบัการรกัษา
ในโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนย เขต 5 ป 2546



⌫  ⌫



2.3 การไดรบัการรกัษาดวยยาปฏชิวีนะ
ไดรบัการรกัษาดวยยา  Norfloxacin  จำนวน 601 ราย  คดิเปนรอยละ 56.3 และไดรบัการรกัษาดวยยา

Tetracycline  เพยีง 1 ราย คดิเปนรอยละ 0.1 (ตารางที ่10)

ตารางที ่10 จำนวนและรอยละของผปูวยทีไ่ดรบัยาปฏชิวีนะจำแนกตามชนดิยา

ชนดิยา
จำนวน

N = 1,068
ราย รอยละ
601 56.3Norfloxacin

Amoxycilin
Bactrium
Ofloxacin
Cotrimoxazole
Ampicilin
Doxycycline
Colistin
Rulid
Tetracycline
Cloxacilin

24 2.3
86 8.1
11 1.0
5 0.5
9 0.8
1 0.1
6 0.6
1 0.1
1 0.1
1 0.1

2.4  การเกบ็ตวัอยางอจุจาระตรวจหาเชือ้อหวิาตกโรคในแตละจงัหวดั
จากจำนวนผปูวย 1,075 ราย  มกีารเกบ็ตวัอยางอจุจาระสงตรวจหาเชือ้กอโรค  จำนวน  32 ราย

คดิเปนรอยละ 3.0  เมือ่จำแนกรายจงัหวดั  พบวา  จงัหวดันครราชสมีา มกีารเกบ็ตวัอยางอจุจาระสงตรวจ
มากทีส่ดุ  รอยละ  6.60  รองลงมาคอืจงัหวดัชยัภมู ิ รอยละ  6.17  สรุนิทร  รอยละ  3.13  มหาสารคาม
รอยละ 0.80 และต่ำทีส่ดุคอืจงัหวดับรุรีมัย รอยละ 0.67 ผลการตรวจไมพบเชือ้อหวิาตกโรค (ตารางที ่11)
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ตารางที ่11 จำนวนและรอยละของการสงตวัอยางอจุจาระตรวจหาเชือ้กอโรคจำแนกรายจงัหวดั

จงัหวดั จำนวนผปูวย (ราย) สงตรวจหาเชือ้กอโรค
ราย รอยละ
14นครราชสมีา

ชยัภมูิ
สรุนิทร
บรุรีมัย
มหาสารคาม
รวม

212 6.6
10162 6.2
4128 3.1
3447 0.7
1126 0.8
321,075 3.0

สรปุและอภปิรายผล
การศกึษาครัง้นีเ้ปนการเกบ็ขอมลูจากขอมลูทีม่อียแูลวในสมดุบนัทกึ  และเวชระเบยีนประวตักิาร

ใหการรกัษาผปูวย (Secondary data) โดยมงุศกึษาเฉพาะกลมุทีม่อีาการอจุจาระรวงทีเ่ขาเกณฑรนุแรง
ที่เขาขายวาจะปวยเปนโรคอหิวาตกโรค ในชวงเดือนที่มีเทศกาลสำคัญ คือ เดือนเมษายน (เทศกาล
สงกรานต) กรกฎาคม (เทศกาลเขาพรรษา)  และธนัวาคม (เทศกาลวนัขึน้ปใหม)  โดยใชเกณฑของอาการ
ถายเปนน้ำตัง้แต  1 ครัง้ขึน้ไป  ใน  12 ชัว่โมง(7)  ผลการศกึษาพบวา จงัหวดับรุรีมัยมสีดัสวนของผปูวย
มากทีส่ดุ  คดิเปน  3 เทาของผปูวยในจงัหวดัอืน่  สดัสวนเพศชายตอเพศหญงิเปน 1 ตอ 1  รอยละ  86.9
มารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลหลงัจากมอีาการอจุจาระรวงไมเกนิ 2 วนั สดัสวนของผปูวยในแตละเดอืน
ใกลเคยีงกนั  ความรนุแรงของโรคพบวา  รอยละ  34.5  มกีารถายเปนน้ำตัง้แต  6 ครัง้ ขึน้ไป  กลมุอายุ
ตัง้แต 15 ป ขึน้ไปมอีาการถายเปนน้ำมากกวา 10 ครัง้ รอยละ 80.7 มอีาการถายเปนน้ำอยางเดยีว
รอยละ 20.2 มอีาการถายเปนน้ำและปวดทอง รอยละ  20.1  ไดรบัการรกัษาดวยผงน้ำตาลเกลอืแร (ORS)
รอยละ 89.2  ไดรบัยาปฏชิวีนะรอยละ  68.6  โดยรอยละ  56.3  ไดรบัยา  Norfloxacin การตรวจทาง
หองปฏบิตักิาร  พบวา  มกีารสงตวัอยางอจุจาระตรวจหาเชือ้กอโรคนอย  เพยีงรอยละ 3.0 ผลการตรวจ
ไมพบเชือ้อหวิาตกโรค

จากการศกึษาครัง้นีไ้ดตวัอยางทัง้หมด  1,075 ราย  พบวามผีมูอีาการถายเปนน้ำอยางเดยีว  211
ราย   และถายเปนน้ำมากกวา  10 ครัง้ ขึน้ไป  มมีากถงึ  83 ราย  ซึง่ในผปูวยกลมุนีม้โีอกาสทีจ่ะตดิเชือ้
อหวิาตกโรคสงูมาก  เพราะอาการสำคญัของอหวิาตกโรค คอื  การถายเปนน้ำหลาย ๆ  ครัง้  จะไมมอีาการ
ปวดทองรวมดวย  ยกเวนสาเหตเุกดิจาก  Vibrio Cholerae O139(5)  ซึง่ในทางปฏบิตัทิีถ่กูตองผปูวยกลมุนี้
จะตองไดรบัการตรวจอจุจาระหาเชือ้อหวิาตกโรคทกุราย(7)  แตจากการเกบ็ขอมลูครัง้นีพ้บวา แพทยใหมี
การเกบ็ตวัอยางอจุจาระตรวจเพยีงรอยละ 3.3  เทานัน้  ซึง่ถอืวานอยมาก  แมวาผลการตรวจอจุจาระจะ
ไมพบเชือ้กอโรคอหวิาตกโรคกต็าม  ในสวนไมไดตรวจอาจจะมเีชือ้อหวิาตกโรคอยกูเ็ปนได ซึง่ผศูกึษาได
เลอืกชวงเดอืนทีม่เีทศกาลสำคญั  เนือ่งจากในทกุปทีผ่านมา  จะเปนชวงเดอืนทีม่กัจะมกีารระบาดของโรค
อหวิาตกโรคทีม่สีาเหตจุากการเคลือ่นยายกลบัภมูลิำเนาของผทูีไ่ปทำงานในเขตพืน้ทีเ่สีย่ง และเปนแหลง
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โรค(5) ดงันัน้ในชวง  3 เดอืนนีจ้งึมคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะมกีารระบาดของโรค  แตจากการศกึษาครัง้นีก้ลบัพบวา
การใหการดแูลรกัษาผปูวยทีม่อีาการคลายอหวิาตกโรค ของโรงพยาบาลคอนขางไมใหความสำคญั นอกจาก
นีย้งัพบวาในกลมุผทูีม่อีาการถายเปนน้ำเกนิ  10 ครัง้ขึน้ไป  ประมาณรอยละ  80  เปนกลมุอายทุีม่ากกวา
15 ป   ซึง่สอดคลองกบัการเกดิพยาธสิภาพของโรคอหวิาตกโรคทีก่ลมุผใูหญมกัจะมอีาการทีร่นุแรงมากกวา
กลมุเดก็    แตการรบัรกัษาเปนผปูวยในมเีพยีงรอยละ  10.8  เทานัน้   สวนทีเ่หลอืใหยาปฏชิวีนะและให
กลบับานไป   โดยยาทีแ่พทยใชมากทีส่ดุ  คอื  Norfloxacin  มากถงึรอยละ  56.3  รองลงมาคอื Bactrium
รอยละ 8.1 ถาหากกลมุทีม่อีาการรนุแรงนีเ้ปนโรคอหวิาตกโรค  กลมุทีไ่ดรบัยาปฏชิวีนะไปรกัษาเองทีบ่าน
แลวไมมกีารตดิตามดกูารกนิยาใหครบโดส  มโีอกาสสงูมากทีจ่ะมกีารระบาดของโรค  เนือ่งจากผลการศกึษา
พบวาผปูวยทีพ่นระยะมอีาการแลว จะเปนพาหะทีถ่ายทอดโรคไดดกีวาและนานกวาผทูีต่ดิเชือ้ทีไ่มปรากฏ
อาการ(5)  และการเกดิการดือ้ยาของเชือ้ทีม่สีาเหตมุาจากการกนิยาไมครบโดส ซึง่ในปจจบุนัมยีาหลายตวั
ทีเ่ชือ้กอโรคอหวิาตกโรคมกีารดือ้ยาแลว  เชน  Tetracycline, Cotrimoxazole,  Erythromycin  เปนตน(7)

การเกบ็อจุจาระสงตรวจ  ทีม่สีดัสวนการเกบ็ตวัอยางนอยอาจจะมสีาเหตหุลายประการทีท่ำใหแพทย
ไมสัง่ใหมกีารสงตรวจ  เชน  แพทยอาจจะสามารถวนิจิฉยัไดโดยไมตองใชผลการตรวจทางหองปฏบิตักิาร
อางองิ หรอืเนือ่งจากคาตรวจมรีาคาแพง ประมาณตวัอยางละ 80 ถงึ 260 บาท  ซึง่มากกวาราคาคารกัษา
30 บาท ตามโครงการหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา(8) ทำใหโรงพยาบาลขาดทนุ หรอืแพทยมคีวามเชือ่วา
การใหยาปฏชิวีนะรกัษาสามารถกำจดัเชือ้อหวิาตกโรคไดโดยไมตองตรวจทางหองปฏบิตักิารกอน  เพราะ
เสยีเวลากวาจะทราบผลการตรวจตองรอประมาณ  1 – 2 วนั(5)  ซึง่ความเปนจรงิในเรือ่งการปองกนั
ควบคมุโรคอหวิาตกโรค ปญหาทีส่ำคญั คอืการเกดิระบาดของโรคในชมุชน  ถาหากกลมุผปูวยทีเ่ขาขาย
สงสยัวาจะตดิเชือ้อหวิาตกโรคมารบัการรกัษาในสถานพยาบาลแลวไมไดรบัการดแูลรกัษาทีถ่กูตองรดักมุ
โอกาสทีผ่ปูวยกลมุนีจ้ะเปนตวัแพรเชือ้ใหเกดิการระบาดในชมุชนจะมสีงูมาก  ดงันัน้โรงพยาบาลทกุแหงควร
ใหความสำคญัตอการดแูลรกัษาผปูวยกลมุนี ้ใหมากขึน้  เพือ่มใิหมกีารระบาดของโรคในชมุชนทีย่ากตอการ
ควบคมุแกไข  ตอไป

ขอเสนอแนะ
1. โรงพยาบาลทกุแหงควรมกีารเกบ็ Rectal swab culture  ในผปูวยอจุจาระรวง  โดยเฉพาะผทูีม่ี

อาการถายเปนน้ำหลาย ๆ ครัง้  เพิม่มากขึน้  เพือ่เปนการเฝาระวงั และความรวดเรว็ในการควบคมุโรค
อหวิาตกโรคในพืน้ที่

2. โรงพยาบาลทกุแหง ควรใหความสำคญัตอการดแูลรกัษาผปูวยทีม่อีาการคลายอหวิาตกโรค
โดยเฉพาะในเรือ่งการตดิตามเรือ่งการกนิยาปฏชิวีนะใหครบโดส เพือ่ปองกนัการดือ้ยา

สธุารตัน  วทิยชยัวฒุวิงศ และคณะ             Sutharat  Witchaiwuttiwong  et  al.
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บทคดัยอ
การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค  เพือ่ศกึษาถงึอตัราการตดิเชือ้รายใหม   ความชกุของการตดิเชือ้

เลปโตสไปโรซสี ในรอบ 1 ป และชนดิของเชือ้กอโรค เปรยีบเทยีบระหวางพืน้ทีท่ีม่รีายงานการเกดิโรคและ
ไมเกดิโรคตดิตอกนั 3 ป (2543-2545) โดยวธิศีกึษาแบบไปขางหนา (Prospective study) นาน 1 ป
ตวัอยางทีศ่กึษาเปนเพศชาย อาย ุ15-65 ป  ทีส่มคัรใจเขารวมโครงการตลอดการศกึษาไดขนาดตวัอยาง
ในพืน้ทีท่ีม่รีายงานการเกดิโรค 110 ราย  และพืน้ทีไ่มมรีายงานการเกดิโรค 116 ราย  เกบ็ตวัอยางโดย
การสมัภาษณประวตัเิสีย่งและเจาะเลอืด 2 ครัง้  เพือ่หาระดบัภมูคิมุกนัชนดิ IgM และ IgG โดยวธิ ีIndirect
Immunofluorescent Antibody(IFA) และตรวจหาชนดิ Serovar  โดยวธิ ีMicroscopic Agglutination test
วเิคราะหขอมลู โดยใชอตัรา อตัราสวน สดัสวนและคา Relative risk , 95% confidence interval for Relative
risk

ผลการศกึษาพบวา  อตัราการตดิเชือ้รายใหม  ในพืน้ทีม่รีายงานผปูวยในการเจาะเลอืดครัง้ที ่1
สงูกวาพืน้ทีไ่มมรีายงานผปูวย (RR=4.08, 95% CI=1.18-14.17) ในการเจาะเลอืดครัง้ที ่2  พบอตัรา
การตดิเชือ้ในรอบ 1 ป ลดลงเหลอืรอยละ 6.36 ในพืน้ทีท่ีม่รีายงานผปูวย สวนในพืน้ทีท่ีไ่มมรีายงานผปูวย
เพิม่ขึน้เปนรอยละ 2.58 ไมแตกตางกนัอยางมนียัสำคญั ปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธตออตัราการตดิเชือ้รายใหม
ไดแก การทำนา  ลาหน ู และการลยุทีช่ืน้แฉะ  อตัราความชกุของโรคในการเจาะเลอืดครัง้ที ่1 ในหมบูาน
ทีม่รีายงานผปูวย  พบความชกุของการตดิเชือ้รอยละ 10.81  ในหมบูานทีไ่มมรีายงานผปูวยพบความชกุ
รอยละ 1.99 ซึง่แตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ ในการตรวจครัง้ที ่2 พบความชกุของโรคในหมบูาน
ทีม่รีายงานผปูวยรอยละ 9.09 และในหมบูานทีไ่มมรีายงานผปูวยรอยละ 2.58 ระดบัไตเตอรของภมูคิมุกนั
ทีเ่กดิขึน้ อยรูะหวาง 1 : 100 ถงึ 1 : 200 ทัง้ IgM และ  IgG กลมุทีต่รวจพบระดบัภมูคิมุกนัชนดิ IgM ใน
การตรวจครัง้แรก  ตรวจพบ IgM  ครัง้ที ่2 รอยละ 40  แตไมพบ IgG กลมุทีต่รวจพบ IgG ในครัง้แรก ยงั
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คงตรวจพบ IgG ในครัง้ที ่2 ชนดิ Serovar ทีพ่บคอื L.bratislava และกลมุทีม่รีะดบัภมูคิมุกนัทัง้ IgM และ
IgG ในการตรวจครัง้ที ่2 ไมมปีระวตัมิไีขหรอืเจบ็ปวยแตอยางใด

บทนำ
ปญหาการเกดิโรคเลปโตสไปโรซสีในประเทศไทย  เริม่มคีวามรนุแรงในป  2540  โดยม ี รายงาน

ผปูวยทัว่ประเทศ จำนวน 2,331 ราย(1) มากกวาป  2539 ซึง่สงรายงานผปูวยเพยีง 358 ราย หลงัจาก
นัน้สถานการณโรคไดเพิม่จำนวนขึน้อยางตอเนือ่ง ในป  2542 มจีำนวนผปูวย 6,080 ราย(2) เสยีชวีติ
266 ราย และในป  2543 จำนวน 14,285 ราย เสยีชวีติ 362 ราย ในป  2544 จนถงึปจจบุนัสถานการณ
โรคกลบัมแีนวโนมลดลง โดยในป 2544 มรีายงานผปูวยเพยีง 10,125 ราย เสยีชวีติ 68 ราย และป
2545 จำนวนผปูวยลดลงเหลอื 6,646 ราย เสยีชวีติ 89 ราย(3)  สถานการณโรคใน 5 จงัหวดั เขต 5
ไดแก นครราชสมีา ชยัภมู ิสรุนิทร บรุรีมัย และมหาสารคาม เปนเขตพืน้ทีท่ีม่รีายงานผปูวยสงูสดุในประเทศ
ไทย โดยแนวโนมของโรคเริม่ลดลงในป 2544-2545 จากจำนวน 6,784 ราย ตาย 170 ราย ในป 2543
ลดลงเหลอื 2,916 ราย ตาย 49 ราย และ 1,901 ราย ตาย 18 ราย ในป 2544 และ 2545 ตาม
ลำดบั(3) ประชากรกลมุเสีย่งยงัเปนกลมุทีป่ระกอบอาชพีทำเกษตรกรรม ทีม่ปีระวตัสิมัผสัพืน้ทีช่ืน้แฉะ (3,4,5)

สถานการณของโรคทีม่แีนวโนมลดลงดงักลาว สวนหนึง่นาจะเปนผลมาจากประชากรมคีวามรู
ความเขาใจมากขึน้(6) อยางไรกด็ ีพบวาผลการเปลีย่นพฤตกิรรมการสวมรองเทาบตูของประชาชนกลมุเสีย่ง
ยงัคงเดมิ(6) จงึเปนทีน่าสงสยัวาการลดลง ของผปูวยเกดิมาจากสาเหตใุด เนือ่งจากในปจจบุนัการกำจดัแหลง
โรคในสิง่แวดลอมยงัไมสามารถทำได ผทูีม่อีาชพีเกษตรกรรมจงึมคีวามเสีย่งตอการตดิเชือ้ เลปโตสไปโรรา
เมือ่ประกอบอาชพี

การศกึษานีจ้งึมวีตัถปุระสงคทีจ่ะศกึษาถงึการตดิเชือ้รายใหม ความชกุของโรคและสดัสวนของชนดิ
Serovar ซึง่เปนตวัแทนของ Serogroup ของเชือ้ในกลมุประชากรทัว่ไป เปรยีบเทยีบใน 2 พืน้ที ่คอื พืน้ทีท่ี่
มรีายงานผปูวย เลปโตสไปโรซสีอยางตอเนือ่งตดิตอกนั 3 ป กบัพืน้ทีท่ีไ่มมรีายงานผปูวยตดิตอกนั 3 ป
ในชวงป 2543 – 2545 เพือ่เปนการประเมนิสถานการณ และขนาดของปญหาโรคเลปโตสไปโรซสี ซึง่
จะเปนขอมลูทีส่ำคญัในการแกไขปญหาในพืน้ทีเ่สีย่งตอไป

The Incidence of Leptospires Infection in Reported and
Unreported Area of Leptospirosis Case in Burirum Province

อัตราการติดเชื้อเลปโตสไปโรซีสรายใหมของประชากรที่อาศัยในพื้นที่
ที่มีและไมมีรายงานผูปวยโรคเลปโตสไปโรซีสของจังหวัดบุรีรัมย
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วธิดีำเนนิการวจิยั
1. รปูแบบการศกึษา เปนการศกึษาไปขางหนา (Prospective study) ในเวลา 1 ป
2. ประชากรและตวัอยาง เปนกลมุเพศชาย อาย ุ15-65 ป อาชพีทำนาหรอืเกษตรกรรม และมี

พฤตกิรรมเสีย่งตอการตดิโรคเลปโตสไปโรซสี ในหมบูานทีม่แีละไมมรีายงานผปูวยโรคเลปโต
สไปโรซสี จำนวนประมาณ 110 คน  โดยคำนวณจากสตูรหาขนาดตวัอยาง  ดงันี้

n = { Z1- α / 2√ 2p(1-p) + Z1- β √  p1 (1- p1)+ p2 (1- p2)}
2

(p1- p2)
2

โดย - คา Level of significant = 10 %
- คา power = 80 %
- คา p1 = อัตราความชุก (IgG) ที่พบสูงสุดจากการสำรวจในพื้นที่เสี่ยงสูงของจังหวัด
มหาสารคาม  เทากบั 0.429(13)

- p2 = อตัราความชกุ (IgG) ทีพ่บสงูสดุจากการสำรวจในพืน้ทีเ่สีย่งสงูของจงัหวดัมหาสารคาม
เทากบั 0.296(13)

P = p1 + p2/2
แทนคาในสตูรไดขนาดตวัอยางกลมุละ 109 ราย

หลกัเกณฑการเลอืกตวัอยางเขาโครงการ
- โดยความสมคัรใจของอาสาสมคัรในการเขารวมโครงการ

หลกัเกณฑการคดัเลอืกตวัอยางออกจากโครงการคอื
- อาสาสมคัรไมยนิยอมใหเจาะเลอืด
- อาสาสมคัรไมอยใูนพืน้ทีข่ณะเขาไปเกบ็ขอมลู
- อาสาสมคัรมสีขุภาพไมสมบรูณ เชน เจบ็ปวย สตไิมสมประกอบ

3. วธิกีารเกบ็ขอมลู
3.1 ทำการสมัภาษณกลมุตวัอยางดวยแบบสอบถามมาตรฐานเกีย่วกบัขอมลูทัว่ไป ประวตัเิสีย่ง

อาชพีเสีย่ง ประวตักิารเจบ็ปวย และการรกัษายอนหลงั 3  ป ในการเกบ็ตวัอยางครัง้แรก
และยอนหลงั 1 ป  ในการเกบ็ตวัอยางครัง้ที ่ 2

3.2 เจาะเลอืด 2 ครัง้ ครัง้ละ 5 ซซี ี โดยบคุลากรทางดานสาธารณสขุ ทีม่คีวามเชีย่วชาญ
ปนซรีัม่สงตรวจทีศ่นูยวทิยาศาสตรการแพทยนครราชสมีา ตรวจหา IgM, IgG โดยวธิ ีIFA
และตรวจหาชนดิของ Serovar ของเชือ้โดยวธิ ีMAT ระยะหางของการเจาะเลอืดทัง้ 2 ครัง้
หางกนั 12 เดอืน

4. เครือ่งมอืในการเกบ็ขอมลู
4.1 แบบสมัภาษณทีส่รางขึน้
4.2 อปุกรณการเจาะเลอืด  ไดแก   เขม็  ไซรงิค  หลอดเกบ็เลอืด
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5. การวเิคราะหขอมลู โดยใชสถติเิชงิพรรณนา ไดแก อตัราสวน สดัสวน สถติวิเิคราะหเปรยีบเทยีบ
ขอมลู 2 กลมุโดยใช Relative Risk และ 95% confidence interval for relative risk

นยิามศพัท
1. อตัราการตดิเชือ้รายใหม (Incidence rate)

1.1 ในการตรวจครัง้ที ่1 หมายถงึ ผทูีต่รวจพบ IgM ในระดบัไตเตอรตัง้แต 1:100 ขึน้ไป  หาร
ดวย จำนวนทีต่รวจทัง้หมดคณูดวย 100

1.2 ในการตรวจครัง้ที ่2 หมายถงึ กลมุทีต่รวจพบ IgM ครัง้ที ่2 หรอืกลมุทีไ่มพบการตดิเชือ้
ในครัง้แรก แตครัง้ที ่2  พบ IgM หรอื IgG ในระดบัไตเตอร ตัง้แต 1:100 ขึน้ไป หารดวย
กลมุทีต่รวจทัง้หมดคณูดวย 100

2. อตัราความชกุของโรค (Prevalence  rate) หมายถงึ กลมุทีต่รวจพบ IgM และ IgG หารดวย
กลมุทีต่รวจเลอืดทัง้หมดในการตรวจแตละครัง้คณูดวย 100

3. กลุมเสี่ยง หมายถึง กลุมที่มีอาชีพเกษตรกรรม และมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการติดโรค
ขณะประกอบอาชพีในหมบูานทีเ่คยมรีายงาน  และไมมรีายงานผปูวยตดิตอกนั 3 ป  ตัง้แตป
2543 –2545 ในจงัหวดัทีศ่กึษา

4. MAT(7) หมายถงึ Microscopic Agglutination test เปนวธิกีารตรวจวนิจิฉยัมาตรฐาน (gold
standard) โดยใช Leptospira interrogans 23 serogroup เปนแอนติเจนตรวจโดย
ศนูยวทิยาศาสตร การแพทยนครราชสมีา  เกณฑการตดัสนิถอืวาบวก และวนิจิฉยัวาเปนผปูวย
เลปโตสไปโรซสี  เมือ่ตรวจพบแอนตบิอดตีอเชือ้เลปโตสไปราในซรีัม่ครัง้แรก และ/หรอื ครัง้ที่
2 ในไตเตอรทีม่ากกวาหรอืเทากบั   1 : 100  ขึน้ไปตอเชือ้ชนดิใดชนดิหนึง่ และเชือ้ใดทีใ่ห
ไตเตอรสงูสดุถอืวาโรคเกดิจากเชือ้นัน้

5. IFA(7)  หมายถงึ Indirect Immunofluorescent Antibody เปนวธิกีารตรวจคดักรองผปูวยโดย
ตรวจหา IgM และ IgG มคีาความไว (Sensitivity) รอยละ  94.7 มคีาความจำเพาะ (Specificity)
รอยละ 92.0 เกณฑการตดัสนิถอืวาบวกและวนิจิฉยัวาเปนผปูวยเลปโตสไปโรซสี เมือ่ตรวจ
พบแอนตบิอดตีอเชือ้เลปโตสไปราในซรีัม่ครัง้แรก และ/หรอื ครัง้ทีส่องในไตเตอรทีม่ากกวาหรอื
เทากบั 1 : 100

การศกึษาครัง้นี ้  ไดผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพจิารณาการศกึษาวจิยัในคนกระทรวง
สาธารณสขุ   ลำดบัที ่69/2546   ตามหนงัสอืที ่สธ. 0321/1289   ลงวนัที ่ 26  มนีาคม  2547
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ผลการศกึษา
1. ขอมลูทัว่ไปของกลมุศกึษาทัง้ 2 กลมุ

กลมุทีศ่กึษาทัง้ 2 หมบูาน  ประกอบอาชพีเกษตรกรรม  และมคีวามเสีย่งตอการเกดิโรคเลปโต
สไปโรซสีซึง่หมบูานทีม่รีายงานผปูวย ในการเจาะเลอืดครัง้แรกไดอาสาสมคัร จำนวน 148 ราย โดยกลมุ
อายสุงูสดุคอื 31-40 ป รอยละ 34.46 รองลงมาคอื 41-50 ป  และ 51-60 ป รอยละ 27.03 และ
16.22  ตามลำดบั

หมบูานทีไ่มมรีายงานผปูวย ในการเจาะเลอืดครัง้แรก ไดอาสาสมคัร จำนวน 151 ราย กลมุอายุ
สงูสดุคอื 31-40 และ 41-50 ป รอยละ 24.50 รองลงมาคอื  51-60 ป รอยละ 23.84

ในการตดิตามเจาะเลอืดครัง้ที ่2 กลมุทีอ่ยใูนหมบูานทีม่รีายงานผปูวย ตดิตามได 110 ราย ใน
หมบูานทีไ่มมรีายงานผปูวยตดิตามได 116 ราย ลกัษณะการกระจายตามกลมุอายมุคีวามใกลเคยีงกนั
(ตารางที ่1 – 2)

ตารางที ่1 จำนวนรอยละของตวัอยางในหมบูาน 2 กลมุ จำแนกตามกลมุอายใุนการเกบ็ตวัอยางครัง้ที ่1

กลมุอาย ุ(ป) หมบูานมรีายงานผปูวย หมบูานไมมรีายงานผปูวย
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

9 6.08 17 11.2515-20
22 14.86 22 14.5721-30
51 34.46 37 24.5031-40
40 27.03 37 24.5041-50
24 16.22 36 23.8451-60
2 1.35 2 1.3261-65

148 100.00 151 100.00รวม

ตารางที ่2 จำนวนรอยละของตวัอยางในหมบูาน 2 กลมุ จำแนกตามกลมุอายใุนการเกบ็ตวัอยางครัง้ที ่2

กลมุอาย ุ(ป) หมบูานมรีายงานผปูวย หมบูานไมมรีายงานผปูวย
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

3 2.73 8 6.8915-20
11 10.00 19 16.3821-30
42 38.18 28 24.4031-40
32 29.09 29 25.0041-50
21 19.09 31 26.7251-60
1 0.90 1 0.8661-65

110 100.00 116 100.00รวม
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2. อตัราการตดิเชือ้รายใหม (Incidence  rate)
ในการเกบ็ตวัอยางครัง้ที ่1 กลมุตวัอยางทีอ่ยใูนหมบูานทีม่รีายงานผปูวยพบผตูดิเชือ้รายใหม จาก

การตรวจหา IgM รอยละ 8.11 สวนในหมบูานทีไ่มมรีายงานผปูวยพบผตูดิเชือ้รายใหม รอยละ 1.99 ซึง่
อตัราการตดิเชือ้รายใหม ในหมบูานทีม่รีายงาน ผปูวยสงูกวาในหมบูานทีไ่มมรีายงานผปูวยถงึ 4.08 เทา
(95%CI (RR= 4.08,95% CI= 1.18 – 14.17) สวนผลการเกบ็ตวัอยางครัง้ที ่2 ซึง่หางจากครัง้แรก
12 เดอืน พบวาในหมบูานทีม่รีายงานผปูวยมอีตัราการตดิเชือ้รายใหม ในรอบ 1 ป รอยละ 6.36 ในขณะที่
หมบูานทีไ่มมรีายงานผปูวย พบผตูดิเชือ้รอยละ 2.58 ซึง่จากการวเิคราะหทางสถติ ิพบวาไมมคีวามแตกตาง
กนัอยางมนียัสำคญั (ตารางที ่3)

เมือ่วเิคราะหเปรยีบเทยีบ จากการตดิเชือ้รายใหม ในพืน้ทีเ่ดยีวกนัเปรยีบเทยีบระหวางครัง้ที ่1 และ
2 พบวาในหมบูาน ทีม่รีายงานผปูวยมอีตัราการตดิเชือ้ลดลง จากรอยละ 8.11 เหลอืรอยละ 6.36 สวน
ในหมบูานทีไ่มมรีายงานผปูวยกลบัพบวามอีตัราการตดิเชือ้ในระยะ 1 ป สงูขึน้ จากรอยละ 1.99 เพิม่เปน
รอยละ 2.58 ไมพบความแตกตางกนัอยางมนียัสำคญั (ตารางที ่4)

ตารางที ่3 จำนวนรอยละและคาทางสถติเิปรยีบเทยีบผลการตรวจเลอืดระหวาง 2 หมบูานในการตรวจ
เลอืดทัง้  2  ครัง้

**แตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05

ตารางที ่4 จำนวนรอยละและคาทางสถติเิปรยีบเทยีบผลการตรวจเลอืด 2 ครัง้ในพืน้ทีเ่ดยีวกนั

ชวงเวลา
เจาะเลอืด

หมบูานมรีายงานผปูวย หมบูานไมมรีายงานผปูวย
95% CI FOR RRRRจำนวน พบ

IgM
รอยละ จำนวน พบ

IgM
รอยละ

1-4 ส.ค. 2546
1-4 ส.ค. 2547

148 12 8.11 151 3 1.99 4.08 1.18-14.17**
110 7 6.36 116 3 2.58 2.46 0.65-9.28

พืน้ทีศ่กึษา
การเจาะเลอืดครัง้ที ่1 การเจาะเลอืดครัง้ที ่2

95% CI
FOR RR

RRจำนวน พบ IgM รอยละ

หมบูานทีม่ี
รายงานผปูวย

148 12 8.11 110 7 6.36 1.27 0.152-3.13

หมบูานทีไ่มมี
รายงานผปูวย

151 3 1.99 116 3 2.58 0.77 0.16-3.74

จำนวน ตดิเชือ้ใหม
รอบ 1 ป

รอยละ
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อตัราการตดิเชือ้รายใหมในรอบ 1 ป จำแนกตามกลมุอายพุบวากลมุตวัอยางในหมบูานทีม่รีายงาน
ผปูวย มอีตัราการตดิเชือ้ใกลเคยีงกนัทัง้ในกลมุอายทุีต่่ำกวา 40 และตัง้แต 41 ปขึน้ไป สวนในหมบูานที่
ไมมรีายงานผปูวย พบในกลมุอายมุากกวา 41 ป (ตารางที ่5)

ตารางที ่5 จำนวนรอยละ และคาทางสถติขิองอตัราการตดิเชือ้ในรอบ 1 ป เปรยีบเทยีบระหวางหมบูาน
ทีม่ ีและไมมรีายงานผปูวยในแตละกลมุอายทุีศ่กึษา

ในกลมุทีต่รวจพบ IgM จากการเกบ็ตวัอยางครัง้ที ่1 ของกลมุทีอ่ยใูนหมบูาน ทีมี่ผปูวยพบวามปีระวตัิ
ลาหนสูงูสดุ รองลงมาคอืเกีย่วหญา ลยุทีช่ืน้แฉะ รอยละ 9.17, 9.00 และ 8.63 ตามลำดบั ในกลมุทีอ่ยู
ในหมบูานไมมรีายงานผปูวยพบสงูสุดในกลมุเลีย้งสตัว  เกีย่วหญาและหาปลารอยละ 3.80 , 2.74 และ
2.54 ตามลำดบั เมือ่วเิคราะหความแตกตางของอตัราการตดิเชือ้รายใหมตามประวตัเิสีย่งพบวาประวตัทิำนา
ลาหน ูและลยุทีช่ืน้แฉะ ของกลมุทีอ่ยใูนหมบูานทีม่รีายงานผปูวย มอีตัราทีส่งูแตกตางจากหมบูานทีไ่มมี
รายงานผปูวยอยางมนียัสำคญั ทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% (ตารางที ่6)

ตารางที ่6 จำนวนรอยละ และคาทางสถติขิองการพบ IgM เปรยีบเทยีบระหวางหมบูานทีม่แีละไมมรีายงาน
ผปูวยจำแนกตามประวตัเิสีย่งในการเกบ็ตวัอยางครัง้ที ่1

ประวตัเิสีย่ง
หมบูานมรีายงานผปูวย หมบูานไมมรีายงานผปูวย

95% CI FOR RRRRจำนวน พบ
IgM

รอยละ จำนวน พบ
IgM

รอยละ

ทำนา
หาปลา

147 12 8.16 138 3 2.17 3.76 1.08-13.02**
132 11 8.33 118 3 2.54 3.28 0.94-11.47

เลีย้งสตัว 108 9 8.33 79 3 3.80 2.19 0.61-7.85
เกีย่วหญา 100 9 9.00 73 2 2.74 3.28 0.73-14.75
ลาหนู 100 10 9.17 88 1 1.14 8.80 1.15-67.38**
ลยุทีช่ืน้แฉะ 139 12 8.63 121 2 1.65 5.22 1.19-22.88**

**แตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05

กลมุ
อายุ

หมบูานมรีายงานผปูวย หมบูานไมมรีายงาน
95% CI for

RRRRจำนวน พบตดิเชือ้ใหม
รอบ 1 ป

รอยละ

15-40 Undefined

จำนวน พบตดิเชือ้ใหม
รอบ 1 ป

รอยละ

41-65
รวม

56 3 5.36
54 4 7.41
110 7 6.36

55
61
116

0
3
3

0
4.92
2.59

Undefined
0.35-6.431.51
0.65-9.282.46
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จากการเกบ็ตวัอยางครัง้ที ่2 ซึง่เปนการศกึษาการตดิเชือ้รายใหม ในรอบ 1 ป พบวาในหมบูานที่
มรีายงานผปูวย การมกีารตดิเชือ้สงูกวาหมบูานทีไ่มมรีายงานผปูวย ตามประวตัเิสีย่งในทกุกจิกรรม 1-3
เทา แตไมมคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสำคญั (ตารางที ่7)

ตารางที ่7 จำนวนรอยละและคาทางสถติ ิของการตดิเชือ้รายใหมในรอบ 1 ป เปรยีบเทยีบระหวางหมบูาน
ทีม่แีละไมมรีายงานผปูวย จำแนกตามประวตัเิสีย่งในการเกบ็ตวัอยางครัง้ที ่2

ประวตัเิสีย่ง
หมบูานมรีายงานผปูวย หมบูานไมมรีายงานผปูวย

95% CI for
RRRRจำนวน พบตดิเชือ้ใหม

รอบ 1 ป
รอยละ

ทำนา 0.62-14.54

จำนวน พบตดิเชือ้ใหม
รอบ 1 ป

รอยละ

109 6 5.55
94 6 6.38
89 4 4.42

109
84
67

2
2
2

1.83
2.38
2.98

3.03
0.56-12.932.68
0.28-7.981.48

หาปลา
เลีย้งสตัว
เกีย่วหญา
ลาหนู
ลยุทีช่ืน้แฉะ

91
29
105

4 4.44 62 2 3.22 0.26-7.211.38
3 10.34 29 0 0 UndefinedUndefined
6 5.71 107 2 1.87 0.63-14.813.05

3. อตัราความชกุของการตดิเชือ้เลปโตสไปโรซสี
ในการเกบ็ตวัอยางครัง้ที ่ 1 พบอตัราความชกุ (IgM และ IgG) ของการตดิโรคเลปโตสไปโรซสี

ในกลมุตวัอยางของหมบูานทีม่รีายงานผปูวยรอยละ 10.81 ขณะทีก่ลมุตวัอยางในหมบูานทีไ่มมรีายงาน
ผปูวยพบเพยีงรอยละ 1.99 ซึง่มคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ(RR= 5.44, 95% CI  for RR
= 1.62 – 18.29) (ตารางที ่8)

ในการเกบ็ตวัอยางครัง้ที ่2 ซึง่เปนการศกึษาในรอบ 1 ป พบอตัราความชกุของการตดิโรคเลปโต
สไปโรซสี ในกลมุตวัอยางของหมบูานทีม่รีายงานผปูวย รอยละ 9.09 สงูกวาอตัราความชกุในกลมุตวัอยาง
ของหมบูานทีไ่มมรีายงานผปูวย 3.52 เทา แตไมแตกตางกนัอยางมนียัสำคญั (95% CI = .99-12.44)
(ตารางที ่8)

The Incidence of Leptospires Infection in Reported and
Unreported Area of Leptospirosis Case in Burirum Province

อัตราการติดเชื้อเลปโตสไปโรซีสรายใหมของประชากรที่อาศัยในพื้นที่
ที่มีและไมมีรายงานผูปวยโรคเลปโตสไปโรซีสของจังหวัดบุรีรัมย



⌫  ⌫



ตารางที ่8 จำนวนรอยละและคาทางสถิติของการตรวจพบ IgM และ IgG เปรียบเทียบใน 2 หมูบาน
ในการเกบ็ตวัอยาง 2 ครัง้

ชวงเวลา
ทีเ่จาะเลอืด

หมบูานทีม่รีายงานผปูวย หมบูานทีไ่มมรีายงานผปูวย
95% CI
FOR RR

RRจำนวน พบ IgM.
IgG

รอยละ

1-4 ส.ค. 46 148 16 10.81 151 3 1.99 5.44 1.62-18.29**

จำนวน พบ IgM.
IgG

รอยละ

1-4 ส.ค. 47 148 10 9.09 116 3 2.58 3.52 0.99-12.44

**แตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05

4. ระดบัไตเตอรของการตรวจพบการตดิเชือ้ ในการตรวจครัง้ที ่1 และ 2 และชนดิ Serovar ทีพ่บ
4.1 ในกลมุตวัอยางของหมบูานทีม่รีายงานผปูวย จากการเจาะเลอืดครัง้ที ่1 ระดบัไตเตอรของ IgM

อยใูนระดบั 1: 200 จำนวน 3 ราย และ 1 : 100 จำนวน 9 ราย ม ี1 ราย ทีพ่บทัง้ IgM และ IgG เมือ่เจาะ
เลอืดครัง้ที ่2 หางจากครัง้แรก 1 ป พบวาในกลมุทีพ่บ IgM ครัง้แรก  10  ราย ตรวจพบ IgM ครัง้ที ่2
จำนวน 4 ราย ตรวจไมพบภมูคิมุกนัชนดิ IgG ในครัง้ที ่2  แตกลมุทีพ่บ IgG จากการตรวจครัง้แรก  พบวา
ในการเจาะครัง้ที ่2 ยงัคงตรวจพบ IgG ทกุรายทีส่ามารถตดิตามเกบ็ตวัอยางไดทัง้ 2ครัง้และเปนการพบเชือ้
เพิม่ 3 รายในกลมุทีค่รัง้แรกไมพบการตดิเชือ้(รายที1่7-19)

ผลการตรวจหาชนดิ Serovar หาเชือ้เลปโตสไปโรซสีโดยวธิ ีMAT พบวาครัง้แรกใหผล negative
แตในการตรวจครัง้ที ่2 พบ Serovar ชนดิ L.bratislava 5 ราย อกี 2 ราย ใหผล negative (ตารางที ่9)

ตารางที ่9 ระดบัไตเตอรของ IgM,IgG และผลการตรวจ Serovar ผตูดิเชือ้เลปโตสไปโรซสีของแตละราย
ในหมบูานทีม่รีายงานผปูวยตดิตอกนั 3 ป

ของตวัอยาง
ระดบัไตเตอรของ IgM

เจาะครัง้ที ่1 เจาะครัง้ที ่2
ลำดบัที่ ระดบัไตเตอรของ IgG

เจาะครัง้ที ่1 เจาะครัง้ที ่2
ชนดิของ Serovar (MAT)
เจาะครัง้ที ่1 เจาะครัง้ที ่2

1
2
3
4
5
6
7
8

1 : 100 1 : 100 - - Negative L.bratislava
1 : 100 1 : 100- -

1 : 100 1 : 200
1 : 100 -
1 : 100 1 : 100
1 : 200 No
1 : 100 -
1 : 100 -

- -
- -
- -

1 : 200 No
- -
- -

- Negative
Negative Negative
Negative Negative
Negative L.bratislava
Negative -
Negative -
Negative -

9 1 : 100 - - - Negative -
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ของตวัอยาง
ระดบัไตเตอรของ IgM

เจาะครัง้ที ่1 เจาะครัง้ที ่2
ลำดบัที่ ระดบัไตเตอรของ IgG

เจาะครัง้ที ่1 เจาะครัง้ที ่2
ชนดิของ Serovar (MAT)
เจาะครัง้ที ่1 เจาะครัง้ที ่2

10
11
12
13
14
15
16
17

1 : 100 - - - Negative -
- -1 : 200 1 : 200

- -
1 : 100 -

- -
- No

1 : 200 No
- 1 : 100

1 : 200 1 : 400
- -

1 : 200 1 : 200
1 : 200 No
1 : 100 No

- -

Negative L.bratislava
- L.bratislava

Negative -
- Negative
- -

Negative -
- L.bratislava

18 - - - 1 : 100 - Negative
19 - - - 1 : 200 - Negative

No. : หมายถงึ ตดิตามเกบ็ตวัอยางครัง้ที ่2 ไมได

4.2 ในหมบูานทีไ่มมรีายงานผปูวย ผลการเจาะเลอืดครัง้ที ่1 พบระดบัไตเตอรของ IgM 3 ราย
มรีะดบัไตเตอร 1: 100 จำนวน 2 ราย และ 1: 200 จำนวน 1 ราย ไมพบ IgG ในกลมุศกึษา ผลการเจาะ
เลอืดครัง้ที ่2 ไมพบระดบัไตเตอรของ IgM และพบ IgG รายใหมในรอบ 1 ป 3 ราย อยใูนระดบั 1 : 100
ในกลมุ IgG  ในการตรวจครัง้ที ่2 ผลการตรวจชนดิของเชือ้พบชนดิ L.bratislava จำนวน 1 ราย ในการ
ตรวจครัง้แรก ครัง้ที ่2 ใหผล Negative (ตารางที ่10)

ตารางที ่10 ระดบัไตเตอรของ IgM,IgGและผลการตรวจ Serovar ผตูดิเชือ้เลปโตสไปโรซสีของแตละราย
ในหมบูานทีไ่มมรีายงานผปูวยตดิตอกนั 3 ป

ของตวัอยาง
ระดบัไตเตอรของ IgM

เจาะครัง้ที ่1 เจาะครัง้ที ่2
ลำดบัที่ ระดบัไตเตอรของ IgG

เจาะครัง้ที ่1 เจาะครัง้ที ่2
ชนดิของ Serovar (MAT)
เจาะครัง้ที ่1 เจาะครัง้ที ่2

1
2
3
4
5
6

1 : 100 - - - Negative -
- -1 : 200 -

1 : 100 -
- -
- -
- -

- -
- 1 : 100
- 1 : 100
- 1 : 100

L.bratislava -
Negative Negative

- Negative
- Negative
- Negative
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4.3 การเกดิอาการไขของกลมุทีต่รวจพบ IgM และ IgG ของตวัอยางในการรอบปทีศ่กึษาพบวา
ในหมบูานทีม่รีายงานผปูวยพบผตูดิเชือ้รายใหม ในรอบ 1 ป 7 ราย ไมพบผมูอีาการไขหรอืเจบ็ปวย
เชนเดยีวกบัตวัอยางในหมบูานทีไ่มมรีายงานผปูวยทีพ่บตดิเชือ้รายใหม 3 ราย และไมมผีมูไีขหรอืปวย
แตอยางใด

อภปิรายผลการศกึษา
ในการศกึษาการตดิเชือ้เลปโตสไปโรซสีครัง้นี ้เปนการศกึษาในรปูแบบของการเกบ็ขอมลูในกลมุ

ตวัอยางเดมิ  โดยเกบ็ตวัอยางเลอืดเพือ่หา IgM และ IgG 2 ครัง้  ระยะเวลาหางกนั 1 ป เปรยีบเทยีบ
ระหวางหมบูานทีม่รีายงานผปูวยตดิตอกนั 3 ป (2543-2545) กบัหมบูานทีไ่มมรีายงานผปูวยตลอด
3 ป ในชวงเวลาเดยีวกนั ซึง่ขอมลูดงักลาวไดจากงานระบาดวทิยาของสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดับรุรีมัย
กลมุศกึษาเปนเพศชายทัง้หมดในทัง้ 2 พืน้ที ่ เนือ่งจากเพศชายมสีดัสวนทีม่กีารตดิเชือ้สงูกวาเพศหญงิ   ใน
อตัราสวน 15:1(1) ชวงเวลาในการเกบ็ตวัอยางเลอืดคอืวนัที ่1-4 สงิหาคม 2546-2547 ซึง่เปนชวงเดอืน
ทีป่ระชากรกลมุเสีย่งกำลงัทำนา (5)  และเปนชวงเดอืนทีม่รีายงานการเกดิโรคเลปโตสไปโรซสีสงูเดอืนหนึง่
ดงันัน้ ผลการศกึษาการตดิเชือ้เลปโตสไปโรซสีครัง้นี ้จงึนาจะเปนขอมลูทีใ่กลเคยีงความเปนจรงิมากทีส่ดุ

ผลการเกบ็ตวัอยางเลอืดครัง้ที ่1 - 4 สงิหาคม 2546 ในหมบูานทีม่รีายงานผปูวยอยางตอเนือ่ง
พบอตัราการตดิเชือ้รายใหม (IgM) ไมเกนิ 30 วนัโดยสวนใหญ(8)  นบัจากวนัเกบ็ตวัอยางรอยละ 8.11
ใกลเคยีงกบัการสำรวจของวราลกัษณ  ตงัคณะกลุ และคณะ ทีม่กีารสำรวจในป 2541 ในชวงเดอืนเดยีวกนั
กับการศึกษาครั้งนี้ ที่พบการติดเชื้ออยูรอยละ 8.4-11.00(9) และใกลเคียงกับการศึกษาของดวงพร
พนูสขุสมบตั ิและคณะ(10) ทีม่กีารสำรวจในทหารกองประจำการ จงัหวดัขอนแกน ป 2542 พบการตดิเชือ้
รอยละ 8.13  และใกลเคยีงกบัการศกึษาของสมโภชน มนเทยีรอาสน(11) ทีพ่บอตัราการตดิเชือ้รอยละ 9.8
สวนในหมูบานที่ไมมีรายงานผูปวยกับพบผูติดเชื้อรายใหมเพียง รอยละ 1.99 เทานั้น ซึ่งแตกตางกัน
อยางมนียัสำคญัทางสถติ ิทัง้ทีก่ลมุศกึษามปีระวตัสิมัผสัพืน้ทีเ่สีย่งทกุราย แสดงวาในหมบูานทีม่รีายงาน
ผูปวยความชุกของโรคในสิ่งแวดลอมอาจจะมีมากนอยแตกตางกันก็เปนได จะเห็นไดวาประวัติเสี่ยงที่มี
ความแตกตางกนัอยางมนียัสำคญั คอื การทำงาน การลยุทีช่ืน้แฉะ และการลาหน ูกจิกรรมเสีย่งทีไ่มแตกตาง
กนัคอื การหาปลา เลีย้งสตัว และเกีย่วหญา

ในการตรวจหาชนดิ Serovar หาเชือ้โดยวธิ ีMAT ในกลมุทีต่รวจพบการตดิเชือ้ในการตรวจครัง้แรก
ผลปรากฏวาใหผลลบ ทัง้นีอ้าจเปนไปไดวาการตดิเชือ้ครัง้นีอ้าจจะไมอยใูนชนดิ Serovar ทีใ่ชตรวจ 23
Serotype(7)  หรอือาจจะเกดิจากระดบัของการตดิเชือ้อยใูนเกณฑทีต่่ำ เพราะไตเตอรของภมูคิมุกนัโดยสวน
ใหญอยรูะหวาง 1 : 100 – 1 : 200 เทานัน้ ยกเวนในหมบูานทีไ่มมรีายงานผปูวย  พบวาใหผลบวกตอ
L.bratislava 1 ราย ในระดบัไตเตอรของ IgM 1 : 200 ผลการเกบ็ตวัอยางเลอืดครัง้ที ่2  1 – 4  สงิหาคม
2547 ซึง่เปนการเกบ็ตวัอยางในคนเดยีวกนักบัการเกบ็ตวัอยางเลอืดครัง้แรกหางกนั 12 เดอืน ในการศกึษา
ครัง้นีส้ามารถทีจ่ะทราบถงึอตัราการตดิเชือ้ทีแ่ทจรงิ ในรอบ 1 ป ไดอยางถกูตอง ผลการศกึษาพบวา
ในกลมุทีอ่ยใูนพืน้ทีม่รีายงานผปูวยพบการตดิเชือ้ใหมในรอบ 1 ป รอยละ 6.36 ซึง่ลดลงจากการสำรวจ
ในการเจาะเลอืดครัง้ที ่ 1 สวนในหมบูานทีไ่มมรีายงานผปูวยกลบัพบวามกีารตดิเชือ้รายใหม เพิม่สงูขึน้
แตยังอยูในอัตราที่ต่ำคือ รอยละ 2.58 ซึ่งไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญของอัตราการติดเชื้อ
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รายใหมในทัง้สองพืน้ที ่(95% CI = .65 – 9.28 ) กลมุอายทุีม่อีตัราการตดิเชือ้รายใหมสงูคอื  กลมุอายุ
21-30 และ 41-51 ป ของหมบูานทีม่รีายงานผปูวยซึง่สอดคลองกบัการศกึษาของ พงษสวสัดิ ์ รตันแสง
และคณะ  ทีศ่กึษาในอำเภอโกสมุพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ป 2541 ประวตัเิสีย่งทีม่อีตัราการตดิเชือ้แตก
ตางกนัคอนขางมาก ไดแก การลาหน ูซึง่ในหมบูานทีม่รีายงานผปูวยพบสงู ถงึรอยละ 10.34 ในขณะทีใ่น
หมบูานทีไ่มมรีายงานผปูวยไมมผีพูบเชือ้รองลงมา คอื ประวตักิารทำนา และการลยุทีช่ืน้แฉะ ซึง่ไมแตกตาง
กบัประวตัเิสีย่งในการเกบ็ตวัอยางครัง้แรก

เปนทีน่าสงัเกตวา ในกลมุทีต่รวจพบ IgM ครัง้แรก ทีส่ามารถตดิตามเกบ็ตวัอยางไดครบ 2 ครัง้
จำนวน 10 ราย พบวาในครัง้ที ่2 ตรวจพบ IgM 4 ราย แสดงวาอาจจะมกีารตดิเชือ้ 2 ครัง้ ในแตละป
เนือ่งจาก IgM  ไมสามารถทีจ่ะคงอยไูดถงึ 1 ป(8) และการตดิเชือ้ทัง้ 2 ครัง้ อาจจะเปน Serovar คนละชนดิ
กนั เนือ่งจากการตรวจหา Serovar ครัง้แรกไมพบ  แตในครัง้ที ่2 พบ L.bratislava ถงึ 5 ราย ทัง้ทีร่ะดบั
ไตเตอรอยใูนระดบั 1: 100 –1 : 200  เหมอืนกนั ซึง่พบทัง้ในกลมุทีต่รวจพบ IgM และ IgG สอดคลองกบั
การศกึษาของ วราลกัษณ ตงัคณะกลุ และคณะ(12)  ทีศ่กึษา ในจงัหวดันครราชสมีา ป 2541-2542
ดวงพร  พนูสขุสมบตั ิทีศ่กึษาในทหารกองประจำการขอนแกน ป 2542(10)   และสอดคลองกบัการศกึษา
ของ พมิพใจ  นยัโกวทิ(14)  ทีต่รวจพบ L.bratislava ในหองปฏบิตักิารสงูถงึ  รอยละ 67.7% ของตวัอยาง
ทัง้หมดทีต่รวจในป 2540 (แตแตกตางจากการศกึษาของ พงษสวสัดิ ์ รตันแสง ทีอ่ำเภอโกสมุพสิยั(13)   ที่
พบวา Serovar ทีเ่ปนสาเหตคุอื L.pyrogenes)  ในกลมุทีต่รวจพบ IgM ครัง้แรก  ในครัง้ที ่2 กลบัตรวจ
ไมพบ IgG แมแตรายเดยีว  เปนไปไดวากลมุทีต่ดิเชือ้ดงักลาวอาจจะมรีะดบัของ IgG เกดิขึน้แตหายไปใน
ชวงเวลาทีไ่มถงึ 1 ป หรอือาจจะไมเกดิ IgG เลยกเ็ปนได เพราะระดบัไตเตอรของ IgM ต่ำเกนิไป อยางไร
กต็ามในกลมุทีต่รวจพบ IgG ในครัง้แรก  กลบัยงัคงตรวจพบ IgG  ในการตรวจครัง้ที ่2 ม ี1 ราย  ทีร่ะดบั
ไตเตอรเพิม่ขึน้จาก 1: 200 เปน 1 : 400  เปนไปไดวาการเกดิ IgG ของการตดิเชือ้ สามารถทีจ่ะคงอยไูด
นานเกนิ 1 ป สอดคลองกบัการศกึษาของตางประเทศ ทีพ่บระดบัภมูคิมุกนัทีอ่ยไูดนานถงึ 5 ป(15) แตก็
อาจจะเปนไปไดวาในการเกบ็ตวัอยางเลอืดทัง้ 2 ครัง้ ตรงกบัชวงทีร่ะดบัภมูคิมุกนัเปลีย่นแปลงจาก IgM
ไปเปน IgG พอดอีาจจะเปนการตดิเชือ้รอบใหมกไ็ด เชนเดยีวกบักลมุทีพ่บ IgG ในครัง้ที ่2 ขณะทีค่รัง้แรก
ไมพบการตดิเชือ้

จากการสัมภาษณประวัติการเจ็บปวยดวยอาการไขสูง ซึ่งเปนอาการหลักของโรคเลปโตสไปโร
ซสี(1,8,16)  พบวา  ในกลมุทีม่รีะดบัภมูคิมุกนัทีแ่สดงถงึการตดิเชือ้รายใหมในรอบ 1 ป จากการเกบ็ตวัอยาง
เลอืดครัง้ที ่2 ผลพบวาทกุคนใหประวตัไิมเคยเจบ็ปวยหรอืมอีาการไขแตอยางใดทัง้นีอ้าจจะเนือ่งจากระดบั
ของการตดิเชือ้อาจจะไมรนุแรงเพราะพบไตเตอรของการตดิเชือ้อยใูนระดบั 1 : 100 และ 1 : 200 อาจ
จะไมสงูพอทีจ่ะทำใหเกดิอาการกเ็ปนได หรอือาจจะเกดิจากประชากรตวัอยางเองทีร่างกายสามารถทนทาน
ตอโรคไดทัง้ทีร่บัเชือ้เขาไปใหมหลงัจากทีใ่นพืน้ทีด่งักลาวเคยมกีารเกดิโรคนีม้าอยางตอเนือ่ง ใน 4-5 ป
ทีผ่านมา

จงึมคีวามเปนไปไดสงูมาก ทีส่ถานการณของโรคเลปโตสไปโรซสีทีม่แีนวโนมลดลงอยางตอเนือ่ง
ทกุป นาจะเกดิมาจากการทีป่ระชาชนกลมุเสีย่งสามารถตานทานตอโรคไดดขีึน้ และเนือ่งจากเชือ้กอโรคหลกั
ทีพ่บยงัคงเปน L.bratislava ซึง่เปนเชือ้กอโรคทีเ่กดิอยอูยางซ้ำๆ ทกุป ในขณะทีอ่ตัราความชกุของโรค และ
อตัราการตดิเชือ้รายใหม เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการศกึษาในพืน้ทีต่างๆ ในป ทีม่กีารระบาดของโรคสงู กพ็บ
อตัราการตดิเชือ้ทีม่ขีนาดความชกุทีใ่กลเคยีงกนักบัผลการศกึษาครัง้นี้
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Unreported Area of Leptospirosis Case in Burirum Province

อัตราการติดเชื้อเลปโตสไปโรซีสรายใหมของประชากรที่อาศัยในพื้นที่
ที่มีและไมมีรายงานผูปวยโรคเลปโตสไปโรซีสของจังหวัดบุรีรัมย
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สรปุผลการศกึษา
พบอตัราการตดิเชือ้รายใหม ในรอบ 1 ป ของหมบูานทีม่รีายงานผปูวยอยางตอเนือ่ง รอยละ 6.36

อตัราความชกุเทากบัรอยละ 9.09 ของตวัอยางในหมบูานทีม่รีายงานผปูวยสงูกวาในหมบูานทีม่รีายงาน
ผปูวยทีพ่บอตัราการตดิเชือ้รายใหมเทากบัรอยละ 2.52 ถงึ 3.52 เทา  กลมุอายทุีม่อีตัราการตดิเชือ้สงูสดุ
คอื 21-30 ป และ 41-50 ป ประวตัเิสีย่งทีม่คีวามแตกตางกนัอยางมนียัสำคญัของอตัราการตดิเชือ้
รายใหมในหมบูานทัง้สองกลมุคอื ทำนา ลาหน ูและลยุทีช่ืน้แฉะ ในกลมุทีต่รวจพบระดบัภมูคิมุกนั IgM
ครัง้ที ่1 สามารถตรวจพบ IgM ครัง้ที ่2 รอยละ 40 กลมุทีต่รวจพบ IgM ครัง้ที ่1 ตรวจไมพบ IgG ในการ
ตรวจครัง้ที ่2  ทกุราย กลมุทีต่รวจพบ IgG ตรวจไมพบ IgM ทกุราย ในการตรวจครัง้ที ่2 ชนดิของเชือ้ที่
ตรวจพบครัง้นีม้ชีนดิเดยีวคอื L.bratislava และทกุรายทีต่รวจพบระดบัภมูคิมุกนัทัง้ IgM และ IgG ไมมปีระวตัิ
การเจบ็ปวยหรอืมไีข แตอยางใด

ขอเสนอแนะ
1. การทำนา  ลาหนแูละลยุทีช่ืน้แฉะ  ยงัพบวามคีวามเสีย่งสงูตอการตดิโรคเลปโตสไปโรซสี  ควร

มกีารแนะนำใหประชาชนมกีารปองกนัตวัเองตอไป
2. การตดิโรคของกลมุเสีย่ง  สามารถตดิเชือ้ซ้ำไดในรอบ 1 ป  ถาหากกลมุเสีย่งไดรบัเชือ้เขาไป

ในปรมิาณมาก โอกาสทีจ่ะมอีาการของโรคกน็าจะมสีงู  จงึควรมมีาตรการในการประชาสมัพนัธ
ใหประชาชนไดมคีวามรคูวามเขาใจใหมากขึน้

3. ในพืน้ทีท่ีเ่คยมรีายงานผปูวยอยางตอเนือ่ง  จะเหน็วาอตัราการตดิเชือ้มสีงูกวาพืน้ทีท่ีไ่มมรีายงาน
ผปูวยอยางชดัเจน  การแกไขปญหาของภาครฐั  ควรเนนกจิกรรมการปองกนัควบคมุโรคในพืน้ที่
ดงักลาวใหมากขึน้

4. ถงึแมวาแนวโนมของการตดิเชือ้จะลดลง  การดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคของภาครฐักไ็มควร
จะลดความสำคญั  เนือ่งจากการศกึษาครัง้นีเ้ปนเพยีงสวนหนึง่ของการบอกความชกุของโรคใน
คน  ในขณะทีค่วามชกุของโรคในสตัวและสิง่แวดลอมยงัไมมคีวามชดัเจนเพยีงพอ

สรุชยั  ศลิาวรรณ และคณะ             Surachai  Silawan  et  al.
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บทคดัยอ
การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่   ศกึษาความสมัพนัธของการตดิเชือ้พยาธใิบไมตบักบัการเกดิ

มะเรง็ตบั, พฤตกิรรมการรบัประทานอาหารทีม่ดีนิประสวิ  เชน ปลารา, ปลาจอม, ปลาสม, ปลาเคม็, ไสกรอก
หรอืสารพษิอลัฟลาทอกซนิ ในถัว่ลสิงปน พรกิปน  รปูแบบการศกึษา Case – Control Study  กลมุศกึษา
คอื  ผปูวยมะเรง็ตบั จำนวน 53  ราย  กลมุเปรยีบเทยีบคอื   ผทูีไ่มเปนมะเรง็ตบัทีอ่าศยัอยใูนบานเดยีวกบั
ผปูวย  มอีายใุกลเคยีงกนั   จำนวน 147 ราย   เกบ็ขอมลูผปูวยจากฝายเวชกรรม  โรงพยาบาลชยัภมู ิ  แลว
ตดิตามสมัภาษณทัง้กลมุศกึษาและกลมุเปรยีบเทยีบ  พรอมกบัเกบ็อจุจาระตรวจหาไขพยาธใิบไมตบัดวย
วธิ ีKato’s Thick smear  ผลการศกึษา พบวา  การตดิเชือ้พยาธใิบไมตบัมคีวามสมัพนัธกบัการปวยดวย
มะเรง็ตบัอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่รอยละ 95 โดยพบวา ผตูดิเชือ้พยาธใิบไมตบัเสีย่ง
เปน 1.57 เทาของผไูมตดิเชือ้  การรบัประทานไสกรอก, การดืม่สรุา กม็คีวามสมัพนัธกบัการปวยดวยมะเรง็
ตบัอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่รอยละ 95   สวนผลการตรวจตวัอยางอาหาร 7 ชนดิ   พบวา
มสีารกอมะเรง็ เจอืปนในอาหารนอยกวาคามาตรฐาน จงึมขีอเสนอแนะวานาจะศกึษาใหลกึลงไปอกี ทัง้ผกั
และน้ำ  ซึง่อาจจะปนเปอนสารกอมะเรง็ได

ABSTRACT
The objective of this case-control research was to study about relation of liver fluke infection

and carcinogen taking with liver cancer. 53 cases of liver cancer of Chaiyaphum hospital and 147
family members were selected as case and control groups respectively.Interview and Kato’s thick
smear was done to collect data about risk factors.

The results showed that liver cancer had statistically significant relation with liver fluke
infection, alcohol drinking and local food (p<  0.05) but  there was under standard level of carcinogen
in 6 food sample. More study about carcinogen containination in water and vegetable should be
done in the future.
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บทนำ
มะเร็งเปนโรครายที่อันตรายถึงชีวิต  สาเหตุของการเปนมะเร็งที่แทจริงไมมีใครทราบแนนอน

ประมาณ 80% ของโรคมะเรง็ทัง้หลายเกดิขึน้จากวถิทีางการดำรงชวีติและสภาพแวดลอมของคนเรานัน่เอง
คอื  อาหาร  เครือ่งเสพบรโิภคทัง้ปวง  อากาศทีห่ายใจ  อาชพีการทำงาน  ตำแหนงทีอ่ยอูาศยั  และ
ประกอบอาชพี ปจจบุนัการคนควาทางวงการแพทยชวยสงเสรมิความรคูวามเขาใจเกีย่วกบัสภาพแวดลอม
และสิง่บรโิภคทีม่อีทิธพิลชวยเพิม่หรอืลดอตัราสวนการเกดิโรคมะเรง็  เปนตนวา

1. อาหาร เปนปจจยัสำคญัในการเพิม่ความโนมเอยีงของการเกดิมะเรง็ถงึ 30 เปอรเซน็ตของ
จำนวนคนไขทีต่ายดวยมะเรง็

2. การสบูบหุรี ่ เปนการเพิม่อตัราเสีย่งของการเกดิมะเรง็อกี 30 เปอรเซน็ต
3. กรรมพนัธ ุ ความเครยีด  มสีวนเพิม่อกี 25 เปอรเซน็ต  นอกนัน้กเ็ปน มลพษิ 4%, เครือ่งดืม่

3%, แสงแดด 3%
มะเรง็ตบัพบมากเปนอนัดบัหนึง่ของประเทศไทย  และพบในเพศชายมากกวาเพศหญงิ 2 เทา

ท่ีพบมากม ี2 ชนดิ  คอื  โรคมะเรง็ของเซลลตบัและโรคมะเรง็ทอน้ำดตีบั  โรคมะเรง็ทอน้ำดตีบั พบมากใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (1) สาเหตทุีแ่ทจรงิยงัไมทราบแน  การเปลีย่นแปลงจากจดุเริม่ตนจนกลายเปน
เซลลมะเรง็นัน้จะผานขัน้ตอนหลายระยะ   เชือ่วามคีวามสมัพนัธกบัสารกอมะเรง็ตบั (hepatic -carcinogen)
โดยสารกอมะเรง็จะจบัตวักบั DNA แตจะเกดิมะเรง็ขึน้หรอืไมนัน้  ขึน้อยกูบัความสามารถของรางกายทีจ่ะ
ซอมแซม DNA หรอืมคีวามตานทาน หรอืดือ้ตอสารกอมะเรง็มากนอยเพยีงใด(2)

จากผลการศกึษาตาง ๆ   เกีย่วกบัการเกดิมะเรง็ในคนองคการวจิยัมะเรง็ระหวางประเทศ (International
Agency for research on Cancer : IARC) ไดแบง factor ทีม่หีลกัฐานยนืยนัวาเปนสาเหตทุำใหเกดิมะเรง็ใน
คนไดเปน 3 กลมุ กลมุ 1 สารกอมะเรง็ในคน (Carcinogen to humans) ทีจ่ดัอยใูนกลมุอาหารและสิง่เจอืปน
ในอาหาร คอืสาร Mycotoxin ทีส่ำคญัทีส่ดุคอื Aflatoxin เปนสารทีไ่ดมาจากเชือ้รา Aspergillus flavus
ทีม่อียใูนพชืและอาหารบางชนดิ เชือ้รานีส้ามารถเตบิโตไดดใีนสภาวะอากาศรอนและชืน้ จากการสำรวจ
ปรมิาณของ Aflatoxin ในอาหารแหงตาง ๆ  ในประเทศไทยพบมปีรมิาณสงูในถัว่ลสิง  ขาวโพด  พรกิ  หอม
กระเทยีม  โดยเฉพาะในภาคอสีานจะมปีรมิาณสงูมากวาในภาคอืน่ ๆ   ความเชือ่ทีว่า Aflatoxin เปนสาเหตุ
โดยตรงทำใหเกดิมะเรง็ตบัในคนหรอืใน primate สกลุใกล ๆ กบัคนยงันัน้ไมมหีลกัฐาน ยนืยนั  ยกเวน  ใน
สตัวทดลอง  ซึง่ความไวแตละชนดิกไ็มเทากนัถงึแมจะเปนสตัวกลมุเดยีวกนั  เชน  เปด  และไก พบวาเปด
จะไวกวาไกมาก  สำหรบัขอมลูทีส่นบัสนนุวา Aflatoxin  นาจะมคีวามสมัพนัธกบัการเกดิมะเรง็ตบั HCC
คอื การทีพ่บมะเรง็ตบั HCC  มากในแถบประเทศรอน  ซึง่เปนบรเิวณทีพ่บเชือ้รานีม้ากกวาในประเทศทีม่ี
อากาศเยน็ และทีน่าสงัเกตในประเทศไทย  เมือ่เปรยีบเทยีบอตัราการเกดิมะเรง็ตบักบัปรมิาณของ Aflatoxin
ในพืน้ทีต่าง ๆ  จะเหน็ไดวามคีวามสมัพนัธกนั  ตวัอยางเชน  อาหารทีร่าชบรุมีปีรมิาณ Aflatoxin  สงูกวา
จงัหวดัสงขลา 10-30 เทา  พบวาทีร่าชบรุ ี มมีะเรง็ตบัสงูกวาทีส่งขลา 40 เทา  เชนกนั

สวนกลมุที ่2 A นาจะเปนสารกอมะเรง็ในคน (probably carcinogenic to human) คอื Nitrosamine
เปน  industrial solvent  แตอาจเกดิขึน้ไดเองตามธรรมชาต ิ จากปฏกิรยิาระหวาง  nitrite  กบั secondary
และ tertiary amino  ในภาวะทีเ่ปนกรด  ดงันัน้  สารหรอือาหารทีม่สีวนผสมของ nitrite  หรอื nitrate (ซึง่
จะถกู reduce โดย bacteria ใหกลายเปน nitrite) สามารถจะทำใหเกดิ nitrosamine ขึน้ได อาหารทีม่ี
nitrite  หรอื nitrate  มากไดแก  ปลารา, กนุเชยีง, เนือ้เคม็,  ปลาเคม็  โดยเฉพาะทีใ่สดนิประสวิ  เพือ่ทำให

สมศักดิ์  นิลพันธุ และคณะ             Somsak  Nilapun  et  al.
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เนือ้ออนนมุหรอืมสีแีดงนารบัประทานจะม ี nitrosamine  สงูมาก  จนทำใหเกดิอนัตรายได  นอกจากนี้
ยงัพบไดในไสกรอก กงุแหง หอยแมลงภแูหง สวนกลมุที ่3 คอืการตดิเชือ้เรือ้รงั (chronic infections) ทีม่ี
ผลตอการเกดิมะเรง็คอื โรคพยาธใิบไมตบั (opisthorchiasis) สวนใหญจะมคีวามสมัพนัธกบัมะเรง็ตบัชนดิ
Cholangioma  มากกวา  Hepatoma กลาวคอื  ผปูวย Cholangioma  พบพยาธใิบไมตบัรอยละ 44-79  แต
ใน Hepatoma  พบเพยีงรอยละ 10  เทานัน้ โรคพยาธใิบไมตบักเ็กดิจากการบรโิภคปลาดบิทีม่รีะยะตดิตอ
ของพยาธอิยทูำใหผปูวยมอีาการระบบทางเดนิอาหารเรือ้รงั รางกายไมแขง็แรง  ทำงานไมไดเตม็ที ่ ถาเปน
โรคนีน้าน ๆ มโีอกาสเปนมะเรง็ทอน้ำดไีด  ในชวงปงบประมาณ 2540-2543  มหีลายจงัหวดัในภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีม่คีวามชกุพยาธใิบไมตบัสงูกวาเปาหมาย เชน จงัหวดัชยัภมู,ิ มหาสารคาม เฉลีย่
รอยละ 17.43 และ 15.6 (3)  และจากรายงานของศนูยมะเรง็  คณะแพทยศาสตรมหาวทิยาลยัขอนแกน
ป 2544  จงัหวดัมหาสารคาม  พบผปูวยมะเรง็รอยละ 9.8  สวนจงัหวดัชยัภมู ิรอยละ 8.3  การศกึษาของ
Haswell-Elkins et.al (1994) ใน 39 หมบูาน จงัหวดัมหาสารคาม  ความสมัพนัธของมะเรง็ทอน้ำดจีะเพิม่
มากขึน้  จากผปูวยทีต่รวจพบไข 1,500 ฟอง/กรมั  และผปูวยทีต่รวจพบไขมากกวา 6,000 ฟอง/กรมั(4)

สวนมากจะเปนการศกึษาทีจ่งัหวดัขอนแกนของคณะแพทยศาสตร  มหาวทิยาลยัขอนแกน (5)

        ดงันัน้จงึไดทำการศกึษาหาความสมัพนัธดงักลาว  เพือ่ใหทราบถงึปจจยัเสีย่งหลายชนดิโดยเฉพาะ
ปจจยัภายนอกทีส่ามารถหลกีเลีย่งได และยนืยนัถงึระดบัความสมัพนัธ  เพือ่ใชประกอบในการควบคมุโรค
พยาธใิบไมตบัในพืน้ทีเ่ขตสาธารณสขุที ่5

วตัถปุระสงคทัว่ไป
- เพือ่ศกึษาความสมัพนัธของการตดิเชือ้พยาธใิบไมตบักบัการเกดิโรคมะเรง็ตบั จงัหวดัชยัภมูิ

วตัถปุระสงคเฉพาะ
-  เพือ่ศกึษาความสมัพนัธพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารทีม่ดีนิประสวิเชน ปลารา, ปลาจอม,

ปลาสม, ปลาเคม็, ไสกรอกหรอืสารพษิอะฟลาทอกซนิ ซึง่เกดิจากเชือ้ราบางชนดิในอาหารประเภทถัว่,
พรกิแหง กบัการเกดิโรคมะเรง็ตบั

ระเบยีบวธิวีจิยั
         รปูแบบการศกึษา

เปนการศกึษาแบบ Case-control study  เพือ่ทราบถงึความสมัพนัธของมะเรง็ตบักบัการบรโิภค
สารกอมะเรง็และการตดิเชือ้โรคพยาธใิบไมตบั

1. ประชากรศกึษา
ขอมูลจากฝายแผนงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  ปงบประมาณ 2545(6)

มรีายงานผปูวยมะเรง็ตบั ทัง้หมด 207 ราย สงูทีส่ดุ อำเภอเมอืง 117 ราย คดิเปนอตัราปวย 59.95/
แสนประชากร  จงึเลอืกศกึษาในเขตอำเภอเมอืง

Relation of Liver Fluke Infection and Carcinogen Taking
with Liver Cancer in Chaiyaphum Province

ความสัมพันธระหวางการติดเชื้อพยาธิใบไมตับและการบริโภค
สารกอมะเรง็กบัการเกดิโรคมะเรง็ตบั จงัหวดัชยัภมูิ
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2. กลมุตวัอยาง
ประกอบดวย กลมุศกึษาและกลมุควบคมุ

กลมุศกึษา = ผูปวยมะเร็งตับที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย โรงพยาบาลชัยภูมิปงบประมาณ
2545

กลมุควบคมุ = ผทูีไ่มปวยเปนมะเรง็ตบัทีอ่าศยัอยใูนบานเดยีวกบัผปูวยและมอีายใุกลเคยีงกบัผปูวย
มะเรง็ตบั ในชวงเวลานัน้

ขนาดตวัอยาง Case จำนวน 117 ราย เสยีชวีติ 64 ราย คงเหลอื 53 ราย ใชอตัราสวนระหวาง
case  และ control  1 : 3 เทากบั  53 : 147  รวม  200  ราย

ขอจำกดัในการศกึษาครัง้นี ้  เนือ่งจากผปูวยทีแ่พทยวนิจิฉยัวาเปนโรคมะเรง็ตบัจะเสยีชวีติในเวลาอนั
รวดเรว็ ทำใหขนาดตวัอยางของกลมุศกึษา ซึง่เกบ็ขอมลูจากทะเบยีนประวตักิารรกัษาของโรงพยาบาลชยัภมูิ
ปงบประมาณ 2545 จำนวน 117 ราย เหลอืผปูวยอยเูพยีง  53 รายเทานัน้

3. วธิกีารเกบ็รวบรวมและวเิคราะหขอมลู
- เก็บขอมูลผูปวยมะเร็งตับจากทะเบียนประวัติการรักษาของโรงพยาบาลชัยภูมิแลวออก

สมัภาษณทัง้ case และ control  ตามแบบสมัภาษณทีผ่ศูกึษาสรางขึน้
- ประชมุชีแ้จงโครงการเพือ่ประสานความรวมมอืกบัสาธารณสขุอำเภอเมอืงชยัภมู,ิ นกัวชิาการ,

เจาหนาทีส่าธารณสขุประจำสถานอีนามยัทกุตำบล
- เกบ็ขอมลูสวนบคุคล, พฤตกิรรมการบรโิภค, เกบ็อจุจาระผปูวยและกลมุควบคมุตรวจหาไข

พยาธใิบไมตบั  ดวยวธิ ีKato thick smear technic รวม 200 ราย
- เกบ็ตวัอยางอาหาร 7 ชนดิ คอืปลารา, ปลาจอม, ปลาสม, ปลาเคม็, ไสกรอก, พรกิแหง

และถัว่ลสิงปน จากรานคาในหมบูานทีม่ผีปูวยมะเรง็ตบั สงตรวจทีศ่นูยวทิยาศาสตรการแพทย
เขต 5 นครราชสมีา

- วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป  Stata  ดวยสถิติ รอยละ, Mantel-Haenzel
Chi square test,Multiple Logistic Regression Analysis

ผลการวจิยั
1. ขอมลูประชากรศกึษา จากจำนวนผปูวยมะเรง็ตบัจากโรงพยาบาลชยัภมู ิพ.ศ. 2545 และ 2546

ทีย่งัมชีวีติอยจูำนวน  53  ราย สวนมากเปนชาย 38 ราย  (71.69%)  หญงิ 15  ราย (28.31%) กลมุ
ควบคมุ 147 ราย เปนชาย 44 ราย (29.93%) หญงิ 103 ราย (70.06%)อายขุองผปูวยทีน่อยทีส่ดุ
35 ป  สงูสุด  81 ป  เฉลีย่ 57 ป  (ตามตารางที ่1)
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ตารางที ่1 ขอมลูทัว่ไปของประชากรกลมุตวัอยาง จำแนกตามเพศ และอายุ

2. ความสมัพนัธระหวางการตดิเชือ้พยาธใิบไมตบั,การบรโิภคอาหาร กบัการปวยดวยมะเรง็ตบั
2.1 การตดิตามผปูวยไปในหมบูานเพือ่สมัภาษณถงึปจจยัเสีย่งอืน่ ๆ  และแจกตลบัเกบ็อจุจาระ

มาตรวจดวยวธีิ Kato’s thick smear ตวัอยางละ 2 ครัง้ ปรากฏวา ตรวจพบไขพยาธใิบไมตบัในกลมุผปูวย
20 ราย  จากทัง้หมด  53  ราย   คดิเปนรอยละ  37.73  สวนกลมุควบคมุพบ 34 ราย  จากทัง้หมด 147
ราย  คดิเปนรอยละ 23.13 (ตามตารางที ่2)

ตารางที ่2 จำนวนและรอยละการตดิเชือ้พยาธใิบไมตบัของกลมุศกึษาและกลมุควบคมุ

ปจจยั % กลมุศกึษา
(n=53)

% กลมุควบคมุ
(n=147)

1. เพศ
- ชาย
- หญงิ

2.อายุ
- 35-50 ป
- 51-65 ป
- 65 ปขึน้ไป

71.70 (38)
28.30 (15)

7.55 (4)
26.42 (14)
66.04 (35)

29.93 (44)
70.07 (103)

37.41 (55)
42.86 (63)
19.73 (29)

ปจจยั % กลมุศกึษา
(n=53)

% กลมุควบคมุ
(n=147)

1.การตดิเชือ้พยาธใิบไมตบั
- ตดิเชือ้
- ไมตดิเชือ้

37.74 (20)
62.26 (33)

23.13 (34)
76.87 (113)

Relation of Liver Fluke Infection and Carcinogen Taking
with Liver Cancer in Chaiyaphum Province
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2.2 การบรโิภคอาหารทีเ่จอืปนสารกอมะเรง็  ผลจากการสอบถามปจจยัอืน่ ๆ  ทีส่นใจ คอืการ
รบัประทานปลารา  สวนมากรบัประทาน 50 ราย  ในกลมุผปูวยคดิเปนรอยละ 94.33  สวนกลมุควบคมุ
144 ราย  รอยละ 97.95  สวนอาหารแปรรปูจากเนือ้สตัวคอื ไสกรอก แหนม รบัประทานจำนวน 36 ราย
คดิเปนรอยละ 67.92 ในกลมุผปูวย  สวนกลมุควบคมุ  คดิเปนรอยละ 83.67  สวนการดืม่สรุาในกลมุ
ผปูวยจะดืม่มากกวา คดิเปนรอยละ 50.94  โดยเฉพาะเพศชาย  เพศหญงิจะไมคอยดืม่ (ตามตารางที ่3)

ตารางที ่3 จำนวนและรอยละการบรโิภคอาหารและเครือ่งดืม่ของกลมุศกึษาและกลมุควบคมุ

ปจจยั % กลมุศกึษา
(n=53)

% กลมุควบคมุ
(n=147)

1.การรบัประทานปลารา
- ไมกนิ
- กนิไมบอย
- กนิบอย

2. รบัประทานไสกรอก
- ไมกนิ
- กนิไมบอย
- กนิบอย

3.การดืม่สรุา
- ไมดืม่
- ดืม่ เดอืนละครัง้
- ดืม่ สปัดาหละครัง้
- ดืม่ทกุวนั

5.66 (3)
50.94 (27)
43.40 (23)

32.08 (17)
5.66 (3)

62.26 (33)

49.06 (26)
41.51 (22)
7.55 (4)
1.89 (1)

2.04 (3)
61.22 (90)
36.73 (54)

16.33 (24)
4.08 (6)

79.59 (117)

71.43 (105)
21.77 (32)
4.08 (8)
2.72 (4)

สวนผลการวเิคราะหหาปจจยัตางๆ ทีม่คีวามสมัพนัธกบัการปวยดวยมะเรง็ตบั พบวา การตดิเชือ้
พยาธใิบไมตบั, กลมุอาย,ุ เพศ, การรบัประทานไสกรอกและการดืม่สรุา มคีวามสมัพนัธกบัการปวยดวย
มะเรง็ตบัอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่รอยละ 95 สวนรบัประทานปลาราไมพบวามคีวาม
สมัพนัธกบัการปวยดวยมะเรง็ตบัอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่รอยละ 95 (ตามตารางที ่4)

สมศักดิ์  นิลพันธุ และคณะ             Somsak  Nilapun  et  al.



⌫  ⌫



ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหหาความสมัพนัธดวย Univarate ระหวางปจจยัตาง  ๆกบัการปวยดวยโรคมะเรง็ตบั

ปจจยั % กลมุศกึษา
(n=53)

% กลมุควบคมุ
(n=147)

1.การตดิเชือ้พยาธใิบไมตบั
- ตดิเชือ้
- ไมตดิเชือ้

2. เพศ
- ชาย
- หญงิ

3.อายุ
- 35-50 ป
- 51-65 ป
- 65 ปขึน้ไป

4.การรบัประทานปลารา
- ไมกนิ
- กนิไมบอย
- กนิบอย

5.การรบัประทานไสกรอก
- ไมกนิ
- กนิไมบอย
- กนิบอย

6.การดืม่สรุา
- ไมดืม่
- ดืม่ เดอืนละครัง้
- ดืม่  สปัดาหละครัง้
- ดืม่ทกุวนั

OR 95% CI p-value

37.74 (26)
62.26 (33)

71.70 (38)
29.93 (44)

7.55 (4)
26.42 (14)
66.04 (35)

5.66 (3)
50.94 (27)
43.40 (23)

32.08 (17)
5.66 (3)

62.26 (33)

49.06 (26)
41.51 (22)
7.55 (4)
1.89 (1)

23.13 (34)
76.87 (113)

28.30 (15)
70.07 (103)

37.41(55)
42.86 (63)
19.73 (29)

 2.04 (3)
61.22 (90)
36.73 (54)

16.33 (24)
4.08 (6)

79.59 (117)

71.43 (105)
21.77 (32)
4.08 (8)
2.72 (4)

2.01

6.97

4.72
7.94
7.32

 2.347
3.333
2.88

1.141
2.511
2.313

2.78
2.01
1.00
2.17

1.03-3.93

3.42-14.17

2.21-10.08
1.70-3.70

2.60-20.48

0.501-11.01
0.723-15.37
0.642-12.91

0.33-5.90
1.217-5.18
0.201-0.84

1.39-5.52
0.59-6.85
0.25-7.12
1.30-4.69

0.04

0.000

0.000
0.000
0.000

0.305
0.134
0.275

0.652
0.012
0.0149

0.003
0.27
0.193
0.005

แตเมือ่นำตวัแปรทีว่เิคราะหทลีะคแูลว พบวามคีวามสมัพนัธกบัการปวยดวยมะเรง็ตบั มาวเิคราะห
พรอมกันดวยการใช Logistic Regression พบวามีเพียงการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ, เพศ, อายุและการ
รบัประทานไสกรอกทีม่คีวามสมัพนัธกบัการปวยดวยมะเรง็ตบั (ตามตารางที ่5)
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ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหหาความสมัพนัธดวย Multivariate

ตวัแปร Univariate

การตดิเชือ้พยาธิ
เพศ
อายุ

- 35-50 ป
- 51-65 ป
- 65 ปขึน้ไป

การกนิไสกรอก
- ไมกนิ
- กนิไมบอย
- กนิทกุวนั

การดืม่สรุา
- ไมดืม่
- ดืม่นาน ๆ ครัง้
- ดืม่ 2-3 วนั/ครัง้
- ดืม่ทกุวนั

2.01
6.97

4.72
7.94
7.32

1.14
2.511
2.313

2.78
2.01
1.00
2.17

OR (95% CI) p-value
1.03-3.93
3.42-14.17

2.21-10.08
1.70-3.70
2.60-20.48

0.33-5.90
1.217-5.18
0.201-0.84

1.39-5.52
0.59-6.85
0.25-7.12
1.30-4.69

0.04
0.000

0.000
0.000
0.000

0.652
0.012
0.014

0.003
0.27
0.27

0.005

1.57
3.964

1.12
4.67

2.66
4.85

2.01
1.00
2.17

0.701-3.533
1.606-9.785

0.29-4.27
2.07-10.52

0.02-2.69
3.77-55.63

0.59-6.85
0.25-7.12
1.30-4.69

0.272
0.003

0.867
0.000

0.677
0.003

0.27
0.193
0.005

จากประชากรศกึษาทัง้หมด 200 ราย  ม ี53 ราย ทีป่วยดวยโรคมะเรง็ เมือ่ควบคมุผลกระทบ
ของปจจยัอืน่ ๆ  แลว พบวาความสมัพนัธระหวางตดิเชือ้พยาธใิบไมตบั  กบัการปวยดวยโรคมะเรง็ตบั พบวา
ถาคนนัน้ตดิเชือ้พยาธใิบไมตบัจะเสีย่งตอการปวยดวยมะเรง็ตบัสงูเปน 1.57 เทาของคนทีไ่มตดิเชือ้พยาธิ
ใบไมตบั  (95 %  CI  : 0.70 – 3.53)

การตรวจพบปรมิาณ nitrate ในอาหารชนดิตางๆ ตัง้แต 1.7ถงึ 159.7 ไมโครกรมัตอกโิลกรมั
ของตวัอยาง  ดงัตารางที ่6 ซึง่ประเทศไทยกำหนดปรมิาณการปนเปอนในอาหารไวไมเกนิ 500 ppm สวน
Aflatoxin ตรวจพบตัง้แต 1 ถงึ 18 ไมโครกรมัตอกโิลกรมัของตวัอยาง ซึง่กำหนดไวไมเกนิ 500 ppm
เชนกนั

ตารางที ่6 ปรมิาณ nitrateและ Aflatoxin ทีต่รวจพบในอาหาร

อาหาร Nitrate (ppm) Aflatoxin (ppm)
ปลารา, ปลาสม, ปลาจอม, ปลาเคม็
ไสกรอก
ถัว่ลสิงปน, พรกิปน

1.7-3.0
1.15-159.7

-

-
-

1-18

Multivariate
OR (95% CI) p-value
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วจิารณ
มะเรง็ตบัเปนมะเรง็ทีม่อีบุตักิารณสงูในประเทศไทย  โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ใน

ขณะเดยีวกนัภมูภิาคนีก้ม็กีารระบาดของพยาธใิบไมตบัสงูเชนเดยีวกนั  ประมาณกนัวาอบุตักิารณของมะเรง็ตบั
ในประชากรในภมูภิาคนี ้โดยเฉพาะจงัหวดัขอนแกน มมีากถงึ 39.6 และ 94.8 คนตอประชากรแสนคน
ในผหูญงิและผชูายตามลำดบั (Parkin et al, 1997) (7)  ขณะทีอ่บุตักิารณของมะเรง็ ในจงัหวดัชยัภมูทิี่
เปนพืน้ทีว่จิยั 59.95 ตอแสนประชากรความแตกตางระหวางอบุตักิารณของมะเรง็ตบัมปีจจยัหลายอยาง
เชน สิง่แวดลอมเผาพนัธ,ุ และปจจยัเสีย่งตอมะเรง็เปนตน

1. การตดิเชือ้พยาธใิบไมตบั จากการวจิยัครัง้นีป้จจยัเสีย่งตอมะเรง็ คอืการตดิเชือ้พยาธใิบไม
จดัอยใูนกลมุ 3 คอื การตดิเชือ้เรือ้รงั  ซึง่ทำใหเกดิ endogenous  nitrosation  โดย nitric oxide  ทีเ่กดิขึน้
จากเซลลทีเ่กดิจากการอกัเสบ (8,11)  (Vatanasapt  et  al  1999)  Srivatanakul (1991) จากการวจิยั
ครัง้นีก้ารตดิเชือ้พยาธใิบไมตบัมคีวามสมัพนัธกบัการปวยดวยมะเรง็ตบัอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั
ความเชือ่มัน่รอยละ 95  โดยพบวาผตูดิเชือ้พยาธใิบไมตบัเสีย่งเปน 1.57 เทาของผไูมตดิเชือ้ [ OR = 1.57
(95%   CI 0.70- 3.53 ) ]  ใกลเคยีงกบั Kurathorg (1980) (9)  ซึง่พบ  OR  =  1.3 (95% CI 0.3-4.7)
และ Srivatanakul (1991)11  ซึง่พบ OR = 1.7 (95% CI 0.8-3.7)

2. สวนการไดรบัสารกอมะเรง็ในอาหารซึง่เปนปจจยัทีส่นใจ (Foctor of  interest) ซึง่จดัอยใูนกลมุ
ที ่ 2A จากการวจิยัครัง้นีก้ารรบัประทานปลาราไมมคีวามสมัพนัธกบัการเกดิมะเรง็ตบัอยางมนียัสำคญั
ทางสถติ ิทีร่ะดบัความเชือ่มัน่รอยละ 95 แตกตางจากการศกึษาของวนัชยั  วฒันทรพัย และคณะในป  2542
เนือ่งจากผลการสมัภาษณพฤตกิรรมการบรโิภคของทัง้ผปูวยและกลมุควบคมุ   สวนมากรบัประทานอาหาร
ปลา  เชน  ปลารา, ปลาจอม, ปลาเจาคลายกนั  แตในขณะเดยีวกนัการรบัประทานอาหารจากเนือ้ทีอ่าจ
ปนเปอนสารกอมะเรง็มคีวามสมัพนัธกบัการปวยดวยมะเรง็ตบัอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิทีร่ะดบัความ
เชือ่มัน่รอยละ 95  และเทยีบกบัรายงานการตรวจพบปรมิาณ nitrate และ nitrite สงูในอาหารชนดิตาง ๆ  (10)

(Migasened et al, 1980) แตการวจิยัครัง้นีพ้บในปรมิาณต่ำกวา ตรงกนัขามกบัปจจยัทีน่อกเหนอืความ
สนใจ (Extraneous factors) ซึง่เปนปจจยัดานตวับคุคล  เชน อาย,ุ เพศ และการดืม่สุรา  กลบัมคีวาม
สมัพนัธกบัการปวยดวยโรคมะเรง็ตบัอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิทีร่ะดบัความเชือ่มัน่รอยละ 95  เชน  กลมุ
อายมุากกวาเสีย่งมากกวา OR  = 4.67  (95% CI 2.07 – 10.52) ผปูวยเพศชายมากกวาเพศหญงิ 3.97
เทา  OR = 3.97 (95%  CI 1.60-9.18 ) คลายกบัรายงานของเตมิชยั  ไชยนวุตั ิ พ.ศ. 2534  โดยทัว่ไป
แอลกอฮอลไมใชสารกอมะเรง็โดยตรง OR  = 2.59 (95%  C 1.96-6.98 ) แตอาจมบีทบาท และมี
ความสมัพนัธกบัการเกดิมะเรง็ตบั คอื  alcohol  mediated  DNA  alkaliation  ใหเสยีหนาทีไ่ปหรอืเปน
สาเหตขุองโรคตบัแขง็ และเกดิมะเรง็ตบัไดบอย (12,13,14)

ผลของการวิจัยสามารถนำไปใชประโยชน คือกระตุนเตือนประชาชนไมใหบริโภคอาหารที่มี
ดนิประสวิปนเปอน เชนไสกรอกและการรบัประทานปลาดบิทีเ่ปนสาเหตกุารตดิเชือ้พยาธใิบไมตบั ซึง่เปน
ปจจยัเสีย่งในการเกดิโรคมะเรง็ตบั จะทำใหลดอตัราปวยโรคมะเรง็ตบัได  และประชาชนมสีขุภาพอนามยั
ทีด่ตีอไป

Relation of Liver Fluke Infection and Carcinogen Taking
with Liver Cancer in Chaiyaphum Province

ความสัมพันธระหวางการติดเชื้อพยาธิใบไมตับและการบริโภค
สารกอมะเรง็กบัการเกดิโรคมะเรง็ตบั จงัหวดัชยัภมูิ
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สภาพทางสงัคมของผปูวยวณัโรคดือ้ยาหลายชนดิแบบ MDR-TB
ของศนูยวณัโรคเขต 5 นครราชสมีา พ.ศ. 2547

Social Conditions of Multi-drug Resistant Tuberculosis Patients at 5th Regional
Tuberculosis Center Nakhonratchasima 2004

ธรีวฒัน วลยัเสถยีร พ.บ. Teerawat  Valaisathien M.D.
ศรมีงคล ประยรูยวง ส.บ. (สาธารณสขุศาสตร) Srimonkol  Prayoonyuang B.P.H.
สำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา Office of Disease Prevention and Control 5th

Nakhonratchasima

บทคดัยอ
ระหวาง ตุลาคม 2546-มิถุนายน 2547 ไดศึกษาสภาพทางสังคมของผูปวยวัณโรคดื้อยา

หลายชนดิแบบ MDR-TB ซึง่มารบัการรกัษาทีศ่นูยวณัโรคเขต 5 จำนวน 13 ราย เปนการศกึษาเชงิคณุภาพ
เกบ็ขอมลูโดยการสมัภาษณเชงิลกึ อดัเทปเสยีงและถายภาพโดยไปเยีย่มบานผปูวยอยางนอยรายละ 3 ครัง้
จนกวาจะไดขอมลูทีต่องการครบถวน พบวาเปนผปูวยชาย 8 ราย ผปูวยหญงิ 5 ราย อายตุ่ำสดุ 24 ป
สงูสดุ 71 ป สวนมากมกีารศกึษาระดบัประถม สภาพสมรสสวนใหญแยกกนัอย ูและมอีาชพีรบัจาง มี
ผปูวย 3 รายทีม่อีาชพีนกับวช และม ี3 รายทีม่เีดก็อายตุ่ำกวา 5 ปอยใูนครอบครวั ระยะเวลาทีป่วยเปน
วณัโรคจนถงึปจจบุนัเฉลีย่ 3.4 ป รอยละ 50 ของผปูวยมปีระวตัสิมัผสัจากสมาชกิรวมบาน รอยละ 75
ไมเคยมคีวามรเูรือ่งวณัโรคมากอน ปจจบุนัเกอืบทกุรายมอีาการไอเรือ้รงั และไมไดมกีารปดปากเวลาไอหรอื
การกำจดัเสมหะอยางถกูวธิ ี2 ใน 3 ของผปูวยมสีภาพบานทีอ่บัทบึ และถกูแยกอยตูางหากจากสมาชกิอืน่
ในครอบครวั ซึง่อาจชวยลดการแพรกระจายเชือ้ไดบาง รอยละ 75 ของผปูวยมกีารใชสมนุไพรรวมดวย
เมือ่แพทยบอกวาไมมทีางรกัษาหายขาด  ผปูวยเกอืบทกุรายไมมกีารออกกำลงักายทีเ่พยีงพอเนือ่งจากสขุภาพ
ไมด ีแตไปเนนการพกัผอน และสวนใหญจะมคีวามเชือ่เรือ่งการไมทานเนือ้สตัว ซึง่กลวัวาจะแสลงตอโรค
สมาชิกสวนใหญในครอบครัวไมไดแสดงการรังเกียจผูปวยที่ชัดเจน แตแสดงออกทางการกระทำ เชน
แยกกนัอย ูแยกกนัรบัประทานอาหาร  สำหรบัชมุชน สวนมากไมทราบวาผปูวยเปนโรคอะไรเนือ่งจากผปูวย
จะเกบ็ตวัและไมเขารวมกจิกรรมชมุชนมากนกั ผปูวยสวนนอยยงัสบูบหุรีเ่มือ่มคีวามเครยีด และสวนใหญ
ตองอาศยัผอูืน่หาเลีย้งชพีเพราะอายมุากและสขุภาพไมด ีแตเนือ่งจากผปูวยไมมคีวามจำเปนในเรือ่งการ
ใชจายมากนกั จงึไมพบปญหาทางเศรษฐกจิทีช่ดัเจน ผปูวยสวนมากมคีวามวติกกงัวลและมคีวามเครยีด
จากโรคมากบางนอยบาง ตามสภาพของครอบครวั

จากขอมลูทีไ่ดทำใหตองเนนใหผปูวยมคีวามรแูละความตระหนกัในเรือ่งการแพรเชือ้และการกำจดั
เสมหะทีถ่กูวธิ ี ตลอดจนตองใหคำปรกึษาและคำแนะนำอยางตอเนือ่งโดยสถานบรกิารควรนดัตดิตามผปูวย
เปนระยะ ๆ หรือออกไปเยี่ยมบานเปนครั้งคราวเพื่อใหการดูแลและชวยเหลือทางดานสังคมเศรษฐกิจ
เชนเดยีวกบัโรคเรือ้รงัอืน่ ๆ ไมควรทิง้ใหผปูวยตองเผชญิกบัปญหาตามลำพงั
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Abstract
During  October 2003-June 2004, 13 cases  of  multi-drug resistant  tuberculosis patients

of  tuberculosis  center  region 5 were  selected  by  purposive  sampling  method  to  enroll  in
quality  research. The  information  about  social  conditions  of  patients  were  collected  by
observation and  indepth  interview at the  patient’s home  by the  same  interviewer through  this
study.

The  results  revealed  that  most  of  the  patients  had  anxiety  and  stress  about  their
illness  so  they  tried  to  find   alternative  treatment  such  as  herb. Most  of  them  did   not  eat
meat, hardly  had  any  exercise  and  tried  to  rest  all  the  time.  They  faced  very  few  socio-
economic  problems  because  their  family  members  took  care  them and  no  obvious stigma  in
their  families  and  communities. All of  them still coughed  without  prevention  of droplet  spreading
which was harmful to people around them.

The  suggestions  from this  study  were  to  give  them  more  effective  health  education
programme  stress  on  how  to  prevent  people  around  them  from  got  infection  by droplet  nuclei
and  they  should  get  home  visiting  and  socio-economic  supports  from  government  like other
chronic disease patients.

บทนำ
วณัโรคยงัเปนปญหาทางสาธารณสขุทีส่ำคญัของประเทศไทยและทัว่โลก จนถกูประกาศโดย องคการ

อนามยัโลกในป พ.ศ. 2536 ใหเปนภาวะฉกุเฉนิของโลก โดยพบวา  ผปูวยรายใหมวณัโรคปอดและนอก
ปอด เกดิขึน้ปละ 8 ลานราย และรอยละ 95 อยใูนประเทศกำลงัพฒันา  ประชากรทัว่โลกประมาณรอยละ
30 คดิเปน 1.7 พนัลานคน  ตดิเชือ้วณัโรคแลว  และ 1.3 พนัลานคน อยใูนประเทศกำลงัพฒันา   วณัโรค
ทำใหเกดิการตายคดิเปนรอยละ 26 ของการตายในผใูหญ ทีป่องกนัไดและเปนสาเหตกุารตายจากการ
ตดิเชือ้สำหรบัโรคเดีย่วในผหูญงิมากกวาสาเหตอุืน่ๆจากการตัง้ครรภและการคลอดรวมกนั และผปูวยวณัโรค
สวนใหญมอีาย ุ15-60 ป ซึง่เปนวยัแรงงาน  (1)

ตนป พ.ศ. 2536 มรีายงานการระบาดของวณัโรคทีด่ือ้ตอยาหลายขนาน ในบางแหงของโลก
ซึง่เปนผลจากการใชยาตานวณัโรคทีไ่มถกูตอง  ปรากฏการณของการเกดิวณัโรคทีด่ือ้ตอยาหลายขนาน
เกดิจากการกระทำของมนษุยนัน่เอง  โดยความผดิพลาดทีเ่กีย่วกบัยาทีพ่บบอยทีส่ดุ ทีน่ำไปสเูชือ้ดือ้ยา
คอืการใหยาทีไ่มเพยีงพอแกผปูวยวณัโรค หรอืการเพิม่ยาใหมเพยีงชนดิเดยีวใหแกผปูวยทีล่มเหลวตอการ
รกัษา  ตลอดจนผปูวยขาดยารกัษาบอย ๆ  เปนเวลานาน  รวมกบัการใชยาทีไ่มไดทดสอบ bioavailability(2)

เชือ้วณัโรคทีด่ือ้ตอยาหลายขนาน ( MDR-bacilli ) หมายถงึเชือ้วณัโรคทีด่ือ้ตอยาอยางนอย 2 ขนาน
คอื Isoniazid และ Rifampicin ซึง่เปนยาหลกัในการรกัษา และการดือ้ตอยาหลายขนานนีถ้อืวารนุแรงทีส่ดุ
ของการดือ้ยาของเชือ้วณัโรคในปจจบุนั   ซึง่ผปูวยเหลานี ้แมจะมจีำนวนนอย แตมคีวามจำเปนอยางยิง่ยวด
ทีจ่ะตองใหการรกัษาใหหายมากทีส่ดุเทาทีจ่ะทำได เพือ่ตดัวงจรการแพรกระจายเชือ้ ซึง่ยากตอการรกัษา
ดวยระบบยามาตรฐาน  และหากมผีปูวยดือ้ยาเกดิขึน้จำนวนมากแลว หนวยงานทีเ่กีย่วของกบัการรกัษา
จะมคีาใชจายสงูโดยไมจำเปน  โดยพบวาคายาสำหรบัผปูวยดือ้ยาสงูเปน 100 เทาของผปูวยทีไ่มดือ้ยา (2)

ธรีวฒัน  วลยัเสถยีร, ศรมีงคล  ประยรูยวง             Teerawat  Valaisathien, Srimonkol  Prayoonyuang
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ในป พ.ศ. 2540 องคการอนามยัโลกคาดวา ประเทศไทยมผีปูวย MDR –TB ประมาณ 3,000
ราย ซึง่ผปูวยเหลานีไ้มสามารถรกัษาใหหายไดดวยยาและสามารถแพรกระจายเชือ้อนัตรายนีส้ผูใูกลชดิ
ผดูแูลรกัษาและชมุชนอยตูลอดไป จนกวาผปูวยจะพนจากระยะแพรเชือ้หรอืเสยีชวีติ กองวณัโรคไดมกีาร
รายงานผปูวย MDR-TB ของประเทศไทยตัง้แต พ.ศ. 2531 (3)  แตประเทศเราไดมกีารนำระบบรกัษา แบบ
DOTS มาเริม่ใชในป 2540 จงึคาดไดวา นาจะมกีารแพรระบาดของผปูวยประเภทนีใ้นสงัคมไทยมานานแลว

จากการเฝาระวงัเชือ้ดือ้ยาในประเทศไทยของ กองวณัโรค ครัง้ที ่2 เมือ่ พ.ศ. 2544-2545   พบการ
เกดิ MDR – TB ในผปูวยใหมรอยละ 1.06  พบในผปูวยทีเ่คยรกัษารอยละ 20.3 และในแรงงานตางดาว
รอยละ 5.3 (4) สวนขอมลู MDR-TB ในจงัหวดัเชยีงราย พบวา ในผปูวยใหม พบ รอยละ 7.2 ในผปูวยทีเ่คย
รกัษาแลวพบ รอยละ 30.8 (5)  ซึง่นบัวาสงูมาก  และการรกัษาผปูวยเหลานี ้ตองรบัประทานยานาน 24
เดอืน หลงัจากเสมหะเพาะเชือ้เปนลบ เพือ่ปองกนัการกลบัเปนซ้ำ  และมโีอกาสหายขาดเพยีงรอยละ 45-
56 เทานัน้ (6) ซึง่ผปูวยอกีประมาณ รอยละ 50 จะไมมทีางรกัษาหายขาด กลายเปนผปูวยวณัโรคดือ้ยา
แบบเรือ้รงั (chronic case) ซึง่มกีารใชชวีติรวมกบัชมุชนปกต ิทำใหมโีอกาสแพรเชือ้ใหคนรอบขางตอไป
หากผปูวยขาดความตระหนกัและพฤตกิรรมทีถ่กูตองในการปองกนัการแพรเชือ้  ผวูจิยัจงึตองการศกึษาวา
ผปูวยเหลานีจ้ะมสีภาพทางสงัคมตลอดจนพฤตกิรรมเปนอยางไร  มโีอกาสจะแพรเชือ้ใหคนทัว่ไปไดมากนอย
แคไหน  และจะปองกนัไดอยางไร

วตัถปุระสงค
1. เพือ่ศกึษาสภาพพฤตกิรรมทางสงัคมของผปูวย MDR-TB ทีไ่มมทีางรกัษาของ ศนูยวณัโรค

เขต 5
2. เพือ่นำผลการศกึษาไปประยกุตใชใหเกดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทางสงัคมทีเ่หมาะสมของ

ผปูวยวณัโรคดือ้ยาแบบ MDR-TB

ระเบยีบวธิวีจิยั
เปนการวจิยัเชงิคณุภาพ ซึง่ใหความสำคญัแกขอมลูทีเ่ปนพฤตกิรรมทีส่งัเกตได  ความคดิเหน็ของ

ผปูวย  การใหคณุคาของผปูวย  และลกัษณะทีผ่ปูวยใหคณุคาของสิง่ตาง ๆ   ซึง่เกบ็ขอมลูโดย การสอบถาม
การสงัเกต  การสมัภาษณระดบัลกึ และการเยีย่มบาน วเิคราะหปรากฏการณทางสงัคมจากสภาพแวดลอม
ตามความเปนจรงิทีเ่กดิขึน้ โดยมงุทีจ่ะวเิคราะหเพือ่สรางขอสรปุ

ประชากร
คือ ผูปวยวัณโรคดื้อยาแบบ MDR-TB ที่ไมมีทางรักษาหายขาด ที่มารับบริการที่ศูนยวัณโรค

เขต 5
ตวัอยางและการสมุตวัอยาง
ใชการคดัเลอืกแบบเจาะจง (purposive sampling ) ในผปูวยวณัโรคดือ้ยาแบบ MDR-TB ทีม่ารบั

บรกิารทีศ่นูยวณัโรคเขต 5  ทีย่นิยอมใหความรวมมอื  จำนวน 13 ราย
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การเกบ็รวบรวมขอมลูและเครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็ขอมลู
ใชการสอบถาม การสงัเกต การสมัภาษณระดบัลกึผปูวยและญาต ิและการเยีย่มบานจนกวาจะได

ขอมลูทีต่องการ โดยการสมัภาษณแบบมโีครงสราง ซึง่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม เสรจ็แลวปรกึษาผรูู
เพือ่ใหขอคดิเหน็ การสมัภาษณจะใชการอดัเทป โดยใน 2 รายแรก จะอดัเทปแลวสงใหผรูฟูง เพือ่ให
ขอเสนอแนะตอแนวทางการสัมภาษณ ซึ่งจะปรับแกแนวทางสัมภาษณตามขอเสนอแนะของผูรู สวน
ผสูมัภาษณซึง่เปนเครือ่งมอือยางหนึง่ของการวจิยั จะใชคนเดยีวเทานัน้ในการเกบ็ขอมลูตลอดการวจิยัโดย
ผสูมัภาษณจะใหนัง่เหนอืลมและอยหูางจากผปูวยพอประมาณ เพือ่ปองกนัการตดิเชือ้วณัโรคจากผปูวย
แตจะตองไมใหผูปวยเกิดความรูสึกวาถูกรังเกียจจากผูสัมภาษณ และมีการเตรียมตัวผูสัมภาษณ
ตลอดจนอปุกรณเครือ่งใชบนัทกึภาพและเสยีง

การวเิคราะหขอมลู ใชการวเิคราะหขอมลูเชงิคณุภาพ  ตรวจสอบความถกูตองและเชือ่ถอืไดของ
ขอมลูจากความสอดคลองของขอมลูจากหลายแหลง และสอดคลองกบับรบิทชมุชนและสงัคม

กรอบแนวคดิ

สภาพทางสงัคมของ
ผปูวยวณัโรคดือ้ยา
หลายชนดิแบบ

MDR-TB

☺ สภาพทางจติใจของผปูวย

- อารมณ จติใจ ความวติกกงัวล

- ความถกูรงัเกยีจ ความรสูกึปมดอย  การถกูลงโทษ

- ความคดิ ความเชือ่ คานยิม

☺ พฤตกิรรมการแพรเชือ้ใหผอูืน่

☺ พฤตกิรรมการแสวงหาบรกิารอืน่

☺ พฤตกิรรมการปฏบิตัติวัของผปูวย เชน การออกกำลงั

การรบัประทานอาหาร  การใชยาเสพตดิ  เหลา บหุรี่

☺ สมัพนัธภาพในครอบครวั / ชมุชน

☺ ปญหาทางสงัคม / เศรษฐกจิ

ธรีวฒัน  วลยัเสถยีร, ศรมีงคล  ประยรูยวง             Teerawat  Valaisathien, Srimonkol  Prayoonyuang
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ผลการศกึษาวจิยั
ขอมลูทัว่ไปของผปูวย
ไดเกบ็ขอมลูจากผปูวย 13 รายทีม่ารบับรกิารทีศ่นูยวณัโรคเขต 5 โดยทกุรายมผีลการทดสอบ

ความไวตอยาของเชือ้วณัโรความกีารดือ้ยาหลายชนดิแบบ MDR-TB  โดยเปนผปูวยชาย 8 ราย ผปูวยหญงิ
5 ราย มอีายรุะหวาง 24 – 71 ป โดยมอีายเุฉลีย่ 50.7 ป  มภีมูลิำเนาสวนใหญอยใูนเขตอำเภอเมอืง
นครราชสมีาและอำเภอใกลเคยีง   เกอืบทัง้หมดของผปูวยคอื 11 ใน 13 รายจบการศกึษาชัน้ประถมศกึษา
และสวนมาก คอื 8ใน 15 รายมสีถานภาพสมรสแบบอยคูนเดยีวคอื โสด /มาย /หยา /แยก และมผีปูวย
เพยีงหนึง่รายทีม่โีรคประจำตวัคอืเบาหวาน  อาชพีเกอืบทัง้หมดทำงานรบัจางหรอืเปนเกษตรกร  ม ี3 ราย
ทีเ่ปนนกับวช และ 1 รายทำงานรฐัวสิาหกจิ  ผปูวยสวนมากมรีายไดนอยหรอืไมมรีายได  เนือ่งจากอายุ
มากหรอืทำงานไมไดแลว ระยะเวลาการปวย ระหวาง 4 เดอืน – 8 ป คาเฉลีย่ 3.4 ป  มรีาวครึง่หนึง่ที่
สมัผสัโรคจากคนในบาน และสวนใหญไมมคีวามรเูกีย่วกบัเรือ่งวณัโรค ผปูวยทัง้หมดไดรบัการรกัษาครัง้ที่
2 ขึน้ไป โดยสาเหตกุารดือ้ยาคอืมปีระวตักิารขาดยาในการรกัษาครัง้แรก ๆ  ขณะไปเยีย่มบานสวนมากมี
อาการไอ เหนือ่ย หอบ ตัง้แตระดบันอย ถงึ มาก มเีพยีง 1 รายทีไ่มมอีาการ  สภาพบานสวนมากเปน
หองแยกทีอ่บัทบึ และมคีวามรกรงุรงั  ผปูวยไมมกีารปดปากเวลาไอทีช่ดัเจน  รวมทัง้การบวนเสมหะ หรอื
การกำจดัเสมหะนยิมใสถงุพลาสตกิแลวนำไปทิง้ปนกบัขยะทัว่ไป   และพบวาผปูวย 8 ใน 13 ราย มกีารใช
สมุนไพรระหวางการรกัษา โดยญาตหิรอืเพือ่นบานเปนคนแนะนำใหกนิหรอืจดัหามาใหกนิ  ผปูวยสวนใหญ
แทบไมไดออกกำลังกายที่ชัดเจนเนื่องจากสภาพรางกายที่ออนแอ  และสวนมากมักหลีกเลี่ยงการทาน
เนื้อสัตวเพราะคิดวาแสลงกับโรค  สวนใหญมีการพักผอนที่เพียงพอ เนื่องจากไมตองทำงานเพื่อการ
หาเลี้ยงชีพ ผูปวยมีความเชื่อวาที่ตองปวยเปนโรคเนื่องจากกฎแหงกรรมและเปนสิ่งที่แกไขไมได แต
เนื่องจากไมสามารถรักษาใหหายขาดได จึงมีความเครียดสูง  ผูปวยที่ยังอยูกับครอบครัวสวนใหญ ไม
ถกูรงัเกยีจจากสมาชกิครอบครวั  รวมทัง้รายทีบ่วชพระหรอืบวชช ีกไ็มถกูรงัเกยีจจากพระหรอืชรีวมวดั  และ
ชมุชนทีผ่ปูวยอยสูวนใหญไมทราบวาผปูวยเปนวณัโรคเพราะผปูวยจะเกบ็ตวัไมออกสงัคม  จงึไมพบการ
รงัเกยีจจากชมุชนทีช่ดัเจน  สวนนอยของผปูวยทีม่คีวามเครยีดจะสบูบหุรีแ่ละดืม่เหลา เพือ่เปนการลดความ
เครยีด  สวนใหญจะใชทางออกอยางอืน่เชน การนัง่สมาธ ิการสวดมนตฯ

สภาพทางจติใจของผปูวย
ผปูวยสวนใหญมคีวามวติกกงัวล และมคีวามเครยีดจากการปวย และสวนมากคดิวาเปนเรือ่งของ

เวรกรรม เนือ่งจากมบีางรายทีม่สีมาชกิครอบครวัเคยเปนวณัโรค ทำใหผปูวยคดิวาเปนโรคทางกรรมพนัธุ
และคดิวาเปนเรือ่งธรรมดาทีโ่รคจะมกีารแพรถงึกนัในครอบครวั  ผปูวยทีเ่พิง่มอีาการภายใน 1 ปแรกจะมี
ความวิตกกังวลคอนขางสูง กวาผูปวยที่มีอาการปวยมานานแลว ซึ่งผูปวยที่เปนมานานแลวจะมีความ
ยอมรบัคอนขางสงูและคอนขางปลงตก ซึง่เปนไปตามกลไกของจติใจทีต่องรบัรแูละอยกูบัสิง่ทีห่ลกีเลีย่ง
ไมได  ซึง่สอดคลองกบัทฤษฎขีอง Elizabeth Kubler-Ross ซึง่ระบวุา ปฏกิรยิาทางจติใจของผปูวยหรอื
ครอบครวัเมือ่รถูงึการวนิจิฉยัวาตนเปนโรคทีม่คีวามรนุแรงจะม ี5 ขัน้คอื  1. ตกใจและปฏเิสธความจรงิ
2. แสดงความโกรธ   3. มกีารตอรอง   4. แสดงความโศกเศรา    5. การยอมรบัความจรงิ  (7)
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สำหรบัผปูวยทีม่อีาการปวยไมเกนิ 1 ปจะมกีารแสดงออกของความเครยีดในรปู  การนอนไมหลบั
อารมณหงดุหงดิ  ไมมสีมาธ ิ มนึงง เวยีนศรษีะ   ซึง่อาการสวนหนึง่อาจมาจากโรคเอง และจากยารกัษา
วณัโรคดวย   สำหรบัผปูวยทีอ่ายนุอย และยงัตองทำงานหาเลีย้งครอบครวัจะมคีวามวติกกงัวลสงูมากกวา
ผปูวยทีอ่ายมุาก ซึง่ไมตองทำงานหาเลีย้งตวั เพราะมลีกูหลานคอยดแูล   ผปูวยทีม่กีารศกึษาด ีจะมกีาร
ปรบัตวัคอนขางดกีวาผปูวยทีก่ารศกึษานอย   ผปูวยบางรายทีม่คีวามเครยีดสงูจะหาทางออกโดยการบวช
และมกัมปีจจยัเสรมิจากปญหาในครอบครวัดวย  พบวาผปูวยทีอ่ยกูบัครอบครวั มคีนดแูลจะมสีขุภาพจติ
ดกีวาผปูวยทีอ่ยคูนเดยีว  ผปูวยสวนใหญมปีญหาครอบครวักอน จงึทำใหตองอยคูนเดยีว เชน หยา แยก
มาย โสด และทำใหปวยเปนโรคตามมา จงึคาดวา ความเครยีดจากปญหาชวีตินาจะมสีวนเกีย่วของกบั
ภมูติานทานของรางกายและทำใหโรคกำเรบิได (8)

ผปูวยบางรายทีข่าดการใหคำปรกึษาทีด่ ีมกัจะหาทางออกเพือ่ลดความเครยีดดวยการสบูบหุรีห่รอื
ดืม่เหลา  แตบางรายทีไ่ดรบัคำแนะนำทีด่ ีจะหาทางออกไดดกีวา เชน การนัง่สมาธ ิการสวดมนต หรอื
ทำงานบานเบาๆ  ผปูวยทีม่อีาการมากจะมคีวามเครยีดสงูจากการกลวัผอูืน่จะรวูาปวยเพราะไอเสยีงดงัตลอด
เวลา จงึเปนสวนหนึง่ทีท่ำใหผปูวยแยกตวัออกจากสงัคม  มกัแยกอย ูเชน มกัอยหูองแยกทายบาน  หรอื
แยกไปอยกูระทอมทีแ่ยกหางออกไปจากบานใหญ ทัง้ ๆ ทีส่มาชกิครอบครวัไมไดแสดงการรงัเกยีจแต
อยางใด  ผปูวยทีเ่ปนหวัหนาครอบครวั พบวาการปวยทำใหตนเสยีคณุคาไป รสูกึวาตนมปีมดอย ซึง่แสดงออก
ในรปูการซมึเศรา แตไมมผีปูวยคนใดทีม่คีวามคดิฆาตวัตาย  ผปูวยเพศหญงิมคีวามวติกกงัวลและซมึเศรา
มากกวาเพศชาย  และผปูวยทีไ่มไดรบัความสนใจจากครอบครวัมคีวามวติกกงัวลและซมึเศรามากกวาผปูวย
ทีไ่ดรบัความสนใจจากครอบครวั  จงึควรพยายามสงเสรมิความสมัพนัธทีด่ใีนครอบครวั  ตลอดจนให
คำปรกึษาทีด่แีกผปูวยและสมาชกิครอบครวัเพือ่ใหรบัรภูาวะสขุภาพและปญหาทีก่ำลงัเผชญิ อนัจะสงผลดี
ตอกำลงัใจของผปูวยในการดแูลตนเองตอไป

พฤตกิรรมการแพรเชือ้ใหผอูืน่
พบวาผปูวยเกอืบทัง้หมดมพีฤตกิรรมทีย่งัคงแพรเชือ้ใหผอูืน่ ทัง้ ๆ  ทีผ่านการใหสขุศกึษามาหลาย

ครัง้จากศนูยวณัโรค เชน การไอมกัไมปดปาก  การบวนเสมหะไมเปนที ่ การกำจดัเสมหะโดยใสถงุพลาสตกิ
แลวทิ้งปนกับขยะทั่วไป พบวา การใหสุขศึกษาอยางเดียวไมสงผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองอยางมี
ประสทิธภิาพได เนือ่งจากยงัมปีจจยัอืน่ทีม่อีทิธพิลตอการรบัรภูาวะสขุภาพตนเองและพฤตกิรรมการดแูล
ตนเอง เชน สภาพการดำรงชวีติ  ความเชือ่ ลกัษณะครอบครวั และความเคยชนิทีส่ะสมมานาน   ผปูวย
สวนใหญมคีวามเคยชนิในการบวนเสมหะไมเปนทีจ่นมองวาเปนเรือ่งธรรมดา  เนือ่งจากผปูวยสวนใหญ
ไมไดพกผาเชด็หนา จงึไมสามารถนำมาปดปากเวลาไอได  ทัง้ ๆ ทีส่วนใหญรวูาหากไมปดปากจะแพรเชือ้
ได   สภาพหองนอนผปูวยมกัอบัทบึและรกรงุรงั ซึง่คาดวานาจะแพรเชือ้ใหคนใกลชดิไดสงู  ผปูวยและสมาชกิ
ครอบครวับางคนมกัเนนเรือ่งการใชชอนกลาง หรอื แยกสำรบัอาหารกบัผปูวย ซึง่ไมใชวธิปีองกนัทีด่ ีผปูวย
บางคนมอีายมุากเปนผอูาวโุสของครอบครวั ซึง่มสีถานภาพทางสงัคมคอนขางสงู ทำใหไมมใีครกลาไป
แนะนำใหปดปากอยางจรงิจงั  ผปูวยสงูอายบุางคนคดิวา อกีไมนานกแ็กตายแลว ไมรจูะปองกนัใหยงุยาก
ไปทำไม บางคนเหน็เปนความเคยชนิทีจ่ะไมปดปาก เพราะไมเหน็วามใีครเปนวณัโรคทนัทใีนครอบครวั
ดงัคำกลาวของผปูวยรายหนึง่ทีว่า “ไมปดปากเวลาไอ  กไ็มเหน็วาใครในบานจะเปนวณัโรคเหมอืนฉนั   เพราะ
ฉนัปวยมานานแลว”
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ทางแกไขปญหานี้ คงตองประยุกตหาวัสดุในครัวเรือนมาใช เชน อาจแนะนำใหใชผาขาวมา
คลองคอและปดปากเวลาไอ  โดยม ี2 ผนื สลบักนัซกั   สวนการผกูผาปดปากปดจมกู คงไมสอดคลองกบั
วถิชีวีติของผปูวยและไมสามารถปดไดตลอดเวลา  ตลอดจนการจดัหา การผกูและการทำลาย ลวนแลวแต
สรางภาระอยางสงูตอครอบครวัผปูวย

พฤตกิรรมการแสวงหาบรกิารอืน่
ถงึแมวาจะไดรบัการรกัษาดวยยาแผนปจจบุนั  พบวาผปูวย 8 ใน 13 ราย มกีารใชสมนุไพรรวม

ดวย เชน น้ำตะไคร เหด็หลนิจอื แหมฯ โดยสวนมากญาตเิปนผแูนะนำหรอืหามาใหใช ผปูวยจะทานสมนุไพร
เปนระยะ ๆ ไมตอเนือ่ง สมนุไพรบางชนดิมรีาคาแพง พอหมดเงนิกไ็มไดทานตอ  หรอืบางรายทานแลว
อาการไมดขีึน้กจ็ะหยดุทานไปโดยปรยิาย   พบวาการทานสมนุไพรไมมผีลดตีออาการหรอืความรนุแรงของ
โรคอยางชดัเจน ผปูวยสวนใหญยงัมอีาการของโรคอย ู  แตสมนุไพรทำใหจติใจผปูวยดขีึน้ มสีขุภาพจติดขีึน้
เพราะสรางความหวงัใหผปูวย   การทีผ่ปูวยบางสวนยงันยิมใชสมนุไพรอาจเนือ่งมาจากสงัคมไทยดัง้เดมิมี
การใชสมนุไพรรกัษาโรคตางๆมาอยางแพรหลาย เชน โรคเอดส  เบาหวานฯ  ตลอดจนสมนุไพรเปนเรือ่ง
ใกลตวั มกีารประชาสมัพนัธเขาถงึกลมุประชาชนจากสือ่ตาง ๆ อยางตอเนือ่ง และการใชสมนุไพรมกัเปน
เรื่องการบอกปากตอปากตามประสบการณของผูใช ประกอบกับในสังคมไทย ยังมีความเชื่อและแหลง
ใหบรกิารรกัษาโรคทีอ่ยนูอกระบบมากมาย เชน สำนกัสงฆตาง ๆ   หมอแผนโบราณฯ จงึทำใหการใชสมนุไพร
เปนเรือ่งทีเ่ขาถงึไดงาย

ผูปวยบางรายขณะที่ทานยาสมุนไพรจะหยุดยาแผนปจจุบัน ซึ่งในการเยี่ยมบานผูปวยทุกครั้ง
ควรสอบถามเรือ่งการไปรบับรกิารจากสถานบรกิารอืน่ ๆ หรอืไม   หากผปูวยกำลงัทานยาสมนุไพรอยู
ไมควรหาม แตอาจเสนอแนะใหทานควบคไูปกบัยาแผนปจจบุนั จะทำใหสขุภาพจติผปูวยดขีึน้ และปลอย
ใหผปูวยคอย ๆ  ตดัสนิใจเองวาจะหยดุใชสมนุไพรเมือ่ไหร   พบวาผปูวยสวนใหญไมไดคาดหวงัผลจากสมนุไพร
วาจะทำใหหายจากโรคได เพยีงแตหวงัวาสขุภาพจะดขีึน้ โดยทำไปตามความเชือ่ของญาตแิละคนใกลชดิ
ในรายทีม่อีาการนอย สมนุไพรจะชวยใหอาการดขีึน้ไดบาง แตในรายทีม่อีาการมากแลวพบวา สมนุไพร
ไมไดชวยอะไรเลย

พฤตกิรรมการแสวงหาบรกิารอืน่ ๆ  นอกจากสมนุไพร  คอืการไปแสวงหาบรกิารจากโรงพยาบาล
หลายๆที ่ซึง่จะเกดิขึน้มากในชวง 1-2 ปแรกทีผ่ปูวยทราบวาเปนวณัโรคดือ้ยา  เมือ่ไดรบัยาและขอมลูการ
รกัษาทีค่ลาย ๆ กนัจากหลาย ๆ ทีจ่ะทำใหผปูวยเขาใจสภาพความเปนจรงิและจะคอย ๆ หยดุการไปรบั
การรกัษาจากหลาย ๆ ทีเ่อง การใชสมนุไพรสวนมากเกดิจากความตัง้ใจดขีองญาตแิละคนใกลชดิ จงึควร
ทำความเขาใจกบัญาตดิวยวา สมนุไพรเพยีงแตทำใหรางกายผปูวยแขง็แรงขึน้ แตไมสามารถรกัษาโรคให
หายขาดได  หากจะทานเพือ่ความสบายใจกไ็มหาม  แตไมควรหยดุยาแผนปจจบุนั

พฤตกิรรมการปฏบิตัติวัของผปูวย
พฤตกิรรมการทานอาหาร พบวาผปูวยจะทานอาหารไดนอยลงจากผลของความเจบ็ปวยทำใหเบือ่

อาหาร  และมีความเชื่อวา เนื้อสัตวใหญคือของแสลง เชน เนื้อหมู เนื้อวัว  แตยังคงทานเนื้อปลาซึ่ง
เหมาะสมกบัวยัของผปูวยทีส่วนมากเปนผสูงูอาย ุ บางครัง้อาการเบือ่อาหารเกดิจากผลขางเคยีงของยาวณัโรค

Social Conditions of Multi-drug Resistant Tuberculosis Patients
at 5th Regional Tuberculosis Center Nakhonratchasima 2004

สภาพทางสงัคมของผปูวยวณัโรคดือ้ยาหลายชนดิแบบ MDR-TB
ของศนูยวณัโรคเขต 5 นครราชสมีา พ.ศ. 2547
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ตลอดจนผปูวยขาดการออกกำลงักาย กย็ิง่ทำใหผปูวยทานอาหารไดนอยลง  ดงันัน้การดแูลผปูวยบางครัง้
ตองใหยาบำรงุ หรอืยาเจรญิอาหารชวยดวย  แตในผปูวยบางรายทีอ่าการไมมาก จะทานอาหารไดตามปกติ

พฤตกิรรมการออกกำลงักาย พบวาผปูวยเกอืบทัง้หมดไมมกีารออกกำลงักายอยางชดัเจน เนือ่งจาก
สวนมากเปนผสูงูอาย ุและการเจบ็ปวยกท็ำใหสภาพรางกายออนแออยแูลว  หากเปนไปไดควรแนะนำผปูวย
ใหออกกำลงักายเบา ๆ  เชน การเดนิ การทำงานบานเลก็ๆ นอย ๆ  การหายใจเขาออกลกึๆ ฯ ซึง่นาจะ เปน
ผลดกีวาการไมออกกำลงักายเลย มผีปูวยบางรายทีอ่ายนุอยและอาการของโรคไมมาก สามารถออกกำลงักาย
ไดตามปกต ิโดยการเตนแอโรบคิ ซึง่คงตองแนะนำผปูวยไมใหออกกำลงักายหกัโหมเกนิไป

พฤตกิรรมการพกัผอน พบวาสวนใหญผปูวยจะเนนเรือ่งการพกัผอนมาก อาจเนือ่งจากสภาพของ
โรคเอง ทำใหรางกายออนแอไมอยากทำอะไรหรอือาจเกดิจากความเชือ่วา คนปวยตองพกัผอนมาก ๆ
ประกอบกบัมกัไดรบัคำแนะนำจากบคุลากรสาธารณสขุอยเูสมอใหพกัผอนมาก ๆ   อกีสวนหนึง่เกดิจากการ
กลวัการรงัเกยีจจากเพือ่นบาน ทำใหผปูวยคอนขางเกบ็ตวั ไมไดออกงานสงัคม ทำใหมเีวลาพกัผอนอยกูบั
บานอยางเตม็ที ่ ซึง่นบัเปนขอดใีนการลดการแพรเชือ้สสูงัคมภายนอก  แตจะตองระวงัเรือ่งการแพรเชือ้ให
สมาชกิครอบครวัดวย ซึง่หองพกัของผปูวยจะตองมกีารระบายอากาศด ีแสงแดดสองถงึ จงึจะลดการแพร
เชือ้ได

สมัพนัธภาพในครอบครวัและชมุชน
สมาชกิครอบครวัสวนใหญทราบวาผปูวยเปนวณัโรค และไมไดแสดงการรงัเกยีจแตอยางใด  แต

ผปูวยยงัรสูกึถงึการแบงแยกอย ู เชน หองพกัผปูวยมกัจะเปนหองเลก็ ๆ ทายบาน หรอือยแูยกออกไปจาก
บานใหญ หรอืเวลาทานอาหารกจ็ะแยกสำรบักนั หรอือาจใชชอนกลาง หรอืใหผปูวยทานทหีลงั ทำใหผปูวย
บางรายคดิมากได วาการรงัเกยีจไมไดแสดงออกทางวาจาแตแสดงออกทางการกระทำ  การทีแ่ยกผปูวยออก
จากสมาชกิคนอืน่นบัเปนขอดตีอการปองกนัการแพรกระจายเชือ้ได แตมผีลกระทบทางจติใจ โดยเฉพาะ
ผสูงูอายซุึง่ตองการความรกัความเหน็ใจจากคนรอบขาง ทำใหผปูวยแสดงความไมพอใจออกมาในรปู  การ
ไมทานยา  การไมรกัษาสขุภาพ  เพราะไมรจูะรกัษาไปทำไม อกีไมนานกต็ายแลว  แตอยางไรกต็าม บาง
ครอบครวัมเีดก็เลก็ซึง่มกัมคีวามใกลชดิและผกูพนัธกบัผปูวย ทำใหมโีอกาสรบัเชือ้ไดสงูและอาจเปนวณัโรค
เยือ่หมุสมองได    จงึควรใหคำแนะนำเรือ่งการปองกนัการแพรเชือ้และการกำจดัเสมหะอยางดแีกครอบครวั
ทีม่เีดก็เลก็อยใูนบาน

ในชมุชนสวนใหญ ไมทราบวาผปูวยเปนโรคอะไร  เนือ่งจากผปูวยมพีฤตกิรรมเกบ็ตวั ไมคอยออก
งานสงัคมเนือ่งจากสภาพรางกายไมแขง็แรง และกลวัการรงัเกยีจ จากการไออยตูลอดเวลา  ซึง่นบัเปน
ขอดใีนเรือ่งการลดการแพรกระจายเชือ้โรคได  แตอาจมผีลกระทบทำใหผปูวยคดิมาก ซึง่สงผลตอการรกัษา
ได  นอกจากนีจ้ากการไปเยีย่มบานของเจาหนาทีส่าธารณสขุ อาจทำใหผปูวยถกูเพือ่นบานสงสยั และรงัเกยีจ
ได  บางครัง้เพือ่นบานคดิวาผปูวยเปนโรครายแรงเชน โรคเอดส  เจาหนาทีจ่งึควรผสมผสานการเยีย่มบาน
เปนแบบบรูณาการ ไปเยีย่มครัง้ละหลายๆกลมุเปาหมาย เชน  เยีย่มหลงัคลอด  เยีย่มเดก็แรกเกดิ  เยีย่ม
ผปูวยโรคเรือ้รงัอืน่ ๆ   เชน เบาหวาน ความดนัโลหติสงู หรอือาจตองเปลีย่นทศันคตขิองชมุชมไมใหรงัเกยีจ
ผปูวย  อนัจะสงผลดทีำใหผปูวยตัง้ใจรกัษาซึง่จะลดการแพรเชือ้ในชมุชนได
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ปญหาทางสงัคมและเศรษฐกจิ
เนือ่งจากผปูวยสวนใหญเปนผสูงูอาย ุมกัตองพึง่พงิคนอืน่ในการหาเลีย้งชพี แตเนือ่งจากมรีายจาย

นอยจงึไมคอยมปีญหาทางเศรษฐกจิ  ยกเวนผปูวยบางรายทีเ่ปนหวัหนาครอบครวัหรอืผหูารายไดหลกัของ
ครอบครวั อาจทำใหมปีญหาทางเศรษฐกจิได  ซึง่ผปูวยเหลานีต้องการคำแนะนำทีด่ใีนการวางแผนอนาคต
ซึง่บคุลากรสาธารณสขุจะเปนผทูีม่บีทบาทมากในสวนนี้

สรปุ วจิารณ
ผปูวยวณัโรคดือ้ยาหลายชนดิ มพีฤตกิรรมทางสงัคมสวนใหญคลายกบัผปูวยวณัโรคหรอืผปูวยโรค

เรือ้รงัอืน่ ๆ  เชน  สภาพทางจติใจ  การแสวงหาบรกิารอืน่  การปฏบิตัติวัของผปูวย  ปญหาทางสงัคม
เศรษฐกจิ  แตเนือ่งจากเปนโรคเรือ้รงัทีม่โีอกาสรกัษาใหหายขาดยาก และสามารถแพรเชือ้ดือ้ยาใหแกสมาชกิ
ครอบครวัและชมุชนทัว่ไป  จงึตองเนนย้ำใหผปูวยตระหนกัถงึความสำคญัของการปองกนัการแพรเชือ้ให
ผอูืน่  ตลอดจนพฤตกิรรมการปฏบิตัตินในดานอืน่ ๆ และเนือ่งจากผปูวยสวนมากเปนผสูงูอาย ุซึง่ตอง
พึง่พงิสมาชกิอืน่ในครอบครวัเปนผดูแูล จงึควรตองใหความรกูบัสมาชกิครอบครวัและผใูกลชดิในการดแูล
ผปูวย จนกวาผปูวยจะเสยีชวีติหรอืหายขาดจากโรค ซึง่เปนกระบวนการทางสงัคมทีค่อนขางยาวนานและ
ตอเนือ่ง   ตลอดจนบคุลากรสาธารณสขุตองเขาไปมบีทบาทหนนุเสรมิเพือ่เปนการรบัผดิชอบปญหาสงัคม
รวมกนั  อนัจะชวยใหสงัคมไทยสวนใหญปลอดภยัจากเชือ้วณัโรคดือ้ยา

ขอเสนอแนะ
1. ผปูวยตองไดรบัสขุศกึษาและคำแนะนำในการปฏบิตัติวัเรือ่งการแพรเชือ้อยางเขมขน สามารถ

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมได เพือ่ปองกนัการแพรเชือ้ใหแกบคุคลอืน่ ตลอดจนผใูกลชดิผปูวยตองมกีารควบคมุ
กำกบัและตรวจสอบการปฏบิตัติวัของผปูวยอยางตอเนือ่ง  ตลอดจนใหกำลงัใจผปูวยเพือ่ใหมพีฤตกิรรมการ
ปฏบิตัติวัอยใูนสงัคมในลกัษณะทีจ่ะไมแพรเชือ้ใหคนอืน่

2. บคุลากรสาธารณสขุตองแสดงบทบาทในการสนบัสนนุใหผปูวยและครอบครวัสามารถอยรูวม
กนัไดอยางปลอดภยั ตลอดจนลดการรงัเกยีจจากชมุชน  ตราบใดทีย่งัไมมยีาชนดิใหมทีม่ปีระสทิธภิาพ
สงูพอ โดยควรมกีารนดัตดิตามผปูวยเปนระยะ ๆ  หรอืออกไปเยีย่มบานเปนครัง้คราวเพือ่ใหคำปรกึษาและ
ชวยเหลอืทางสงัคมเศรษฐกจิเทาทีจ่ะทำไดเชนเดยีวกบัโรคเรือ้รงัอืน่ ๆ เชน จดัตัง้เปนชมรม ไมควรทิง้ให
ผปูวยตองเผชญิกบัปญหาตามลำพงั

3. ควรเชือ่มโยงการดแูลรกัษาผปูวยเหลานีก้บั ระบบประกนัสขุภาพถวนหนา ซึง่เนนการดแูลผปูวย
โดยใชแนวทางเวชปฏบิตัคิรอบครวัและหารปูแบบวธิกีารทีจ่ะใหชมุชนมสีวนรวมในการดแูลรกัษาผปูวย
ตอไป

Social Conditions of Multi-drug Resistant Tuberculosis Patients
at 5th Regional Tuberculosis Center Nakhonratchasima 2004

สภาพทางสงัคมของผปูวยวณัโรคดือ้ยาหลายชนดิแบบ MDR-TB
ของศนูยวณัโรคเขต 5 นครราชสมีา พ.ศ. 2547
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การพฒันาบทบาทและศกัยภาพของเจาหนาทีม่าลาเรยีในการควบคมุ
วณัโรค อำเภอบำเหนจ็ณรงค  จงัหวดัชยัภมูิ

Empowerment of Malaria Staff  for Tuberculosis Control in Bumnetnarong District,
Chaiyaphum Province

สชุญัญา มานติยศริกิลุ ส.ม. Suchanya  Manitsirikul M.P.H.
สนุทรา ไพฑรูย วท.บ. (เวชศาสตรการธนาคารเลอืด) Soontara  Paitoon B.Sc.

(Blood Transfusion Medicine)
นชุภางค เขยีวเขวา พย.บ. Nuchnaphang  Khaiwkhoaw B.N.
ศรมีงคล ประยรูยวง ส.บ. (สาธารณสขุศาสตร) Srimonkol  Prayoonyuang  B.P.H.
สำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา Office of Disease Prevention and

Control 5th Nakhonratchasima.

บทคดัยอ
การศกึษาครัง้นีเ้ปนการศกึษากึง่ทดลอง  เพือ่พฒันาบทบาทและศกัยภาพของเจาหนาทีม่าลาเรยี

ในการคนหาและดแูลผปูวยวณัโรค  เปรยีบเทยีบ 2 กลมุ  โดยการอบรมความรวูชิาการดานวณัโรคแกกลมุ
ทดลอง  วดัความรกูอนและหลงัอบรม  พบวามคีวามรแูตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ p – value
< 0.001 ตดิตามผลการดำเนนิงาน 9 เดอืน กลมุทดลองสามารถคนหาผทุีม่อีาการสงสยัได 7 ราย พบผปูวย
รายใหม 2 ราย  ไมมกีารขาดยารกัษา  ในขณะทีก่ลมุควบคมุไมมกีจิกรรมใด ๆ

ขอเสนอแนะของการศกึษาครัง้นีค้อืการคดัเลอืกกลมุศกึษา  ควรจะไดพจิารณาความพรอมของ
บคุคลในหลาย ๆ  ดาน  และขยายการพฒันาไปในบคุลากรอืน่ทีม่ศีกัยภาพ  พรอมทัง้ใหมกีารตดิตามอยาง
ตอเนือ่งเพือ่ใหเกดิความยัง่ยนื

บทนำ
ปจจบุนัประเทศไทยมรีายงานผปูวยวณัโรครายใหมปละประมาณ 70,000 ราย  และมแีนวโนมที่

จะสงูขึน้ ในเขต 5 เชนเดยีวกนั  ตัง้แตป 2543 – 2545 มรีายงานผปูวยใหมจำนวน 3,563, 4,294
และ  6,419  ราย  ตามลำดบั  อตัราการรกัษาหาย  (Cure rate) รอยละ  73.2 , 73.2 และ 75.3  ต่ำกวา
เกณฑทีก่ำหนด (เกณฑ 85%)  ในขณะทีอ่ตัราการขาดยา (Default rate) สงูกวาเกณฑคอืรอยละ 9, 13
และ 12 ตามลำดบั (เกณฑ <5%)  แสดงใหเหน็ถงึประสทิธภิาพของการดแูลผปูวย  การตดิตามการรกัษา
ความตอเนือ่งของการรบัยาใหถกูตองครบถวน  ปญหาทีต่ามมาคอื  เกดิเชือ้วณัโรคชนดิใหมทีด่ือ้ตอยารกัษา
ผลกระทบทีช่ดัเจนคอื  คาใชจายในการรกัษา  ซึง่เดมิการรกัษาผปูวยวณัโรค 1 ราย  คายารกัษาประมาณ
4,000 บาท แตเมือ่เกดิเชือ้ชนดิทีด่ือ้ตอยา  คาใชจายทีใ่ชรกัษาจะเพิม่ขึน้เปนประมาณ 80,000 – 100,000
บาทตอราย (1)
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องคการอนามยัโลกจงึกำหนดกลยทุธการใหยารกัษาวณัโรคระยะสัน้แบบมพีีเ่ลีย้งกำกบัดแูลการ
กนิยา (DOTS = Directly Observed Treatment, short course)  ขึน้ใชทัว่โลก  ประเทศไทยกำหนดใหเปน
แนวทางการควบคมุวณัโรคแหงชาตติัง้แตป  2538  เปนตนมา  ประกอบดวย 5 องคประกอบหลกั  ซึง่ 2
ใน 5 ขององคประกอบหลกัคอื  การคนหาผปูวยรายใหมโดยการตรวจวนิจิฉยัดวยกลองจลุทรรศนและการ
กำกบัการกนิยาโดยมพีีเ่ลีย้ง (2) แตการคนหาผปูวยยงัเปนลกัษณะตัง้รบัทีส่ถานบรกิาร  ซึง่อาจจะมผีปูวย
ทีย่งัไมแสดงอาการ  และไมไดออกมาพบแพทย  การดำเนนิการ DOTS  ยงัไมประสบผลสำเรจ็เทาทีค่วร
จงึยงัคงมอีตัราการขาดยาทีค่อนขางสงู  เนือ่งจากการปรบัเปลีย่นโครงสราง สงผลถงึขอจำกดัดานจำนวน
บคุลากร  ความพรอมของเจาหนาทีใ่นพืน้ทีท่ีจ่ะออกดำเนนิงานควบคมุวณัโรคใหมปีระสทิธภิาพ

สำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่ 5 นครราชสมีา  มบีคุลากรทีป่ฏบิตังิานดานควบคมุโรคตดิตอ
ทีน่ำโดยแมลงในหลายระดบัทีม่ศีกัยภาพ  ทัง้ในดานความสามารถในการปฏบิตังิานและการเขาถงึพืน้ทีไ่ด
อยางกวางขวาง   จงึควรนำบคุลากรเหลานีม้าพฒันาศกัยภาพดานการควบคมุวณัโรค  เพือ่รวมดำเนนิงาน
ควบคมุวณัโรคใหมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

วตัถปุระสงค
เพือ่พฒันาบทบาทและศกัยภาพเจาหนาทีม่าลาเรยีในการควบคมุวณัโรค

ขอบเขตการศกึษา
การศกึษาเปนการศกึษากึง่ทดลอง  คดัเลอืกเจาหนาทีม่าลาเรยี โดยหนวยควบคมุโรคตดิตอนำโดย

แมลงจงัหวดัชยัภมู ิ ในอำเภอบำเหนจ็ณรงค ซึง่เปนพืน้ทีท่ีไ่มมปีญหาดานโรคตดิตอทีน่ำโดยแมลง  ในหมู
บานทีม่ผีปูวยวณัโรคตอเนือ่งตัง้แตป 2543-2545  จำนวน 10 หมบูาน โดยทัง้ 10 หมบูานมสีภาพทาง
สงัคมและเศรษฐกจิทีไ่มตางกนั  แบงพืน้ทีค่วบคมุ 5 หมบูาน  พืน้ทีท่ดลอง 5 หมบูาน   ดำเนนิการตัง้แต
เดอืนธนัวาคม 2546 – สงิหาคม 2547

นยิามศพัท
เจาหนาทีม่าลาเรยี หมายถงึ อาสาสมคัรมาลาเรยีประจำหมบูาน (อมม.)
บทบาทและศกัยภาพ หมายถงึ การคนหาผูปวยวัณโรครายใหม/ผูที่มีอาการสงสัยและ

การดแูลผปูวยวณัโรค

การคนหามขีัน้ตอนดงันี้
1. อมม. คดักรองผทูีม่อีาการสงสยั  ( Suspected case)   กรอกรายละเอยีดในใบสงตวัทีส่รางขึน้

เพือ่ให Suspected case   ถอืไปตรวจทีส่ถานอีนามยั
2. เจาหนาทีส่ถานอีนามยัตรวจคดักรองกอนสงไปโรงพยาบาล  พรอมใบสงตวั
3. เจาหนาทีโ่รงพยาบาลลงทะเบยีน Suspected  case sa

สชุญัญา  มานติยศริกิลุ และคณะ            Suchanya  Manitsirikul  et  al.
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การดแูลผปูวยวณัโรคมขีัน้ตอนดงันี้
1. เมือ่มผีปูวยวณัโรครายใหมทีโ่รงพยาบาล  เจาหนาทีป่ระจำคลนิคิวณัโรคแจง อมม. เพือ่ตดิตาม

กำกบัดแูลการกนิยา  และลงบนัทกึในสมดุประจำตวัผปูวย  พรอมสำเนา Treatment  card
พรอมแจงเจาหนาทีส่ถานอีนามยั

2. เจาหนาทีส่ถานอีนามยัทำ Surprised  visit  สปัดาหละ 1 ครัง้ในระยะเขมขน  และเดอืนละ 1
ครัง้ในระยะตอเนือ่ง

วธิดีำเนนิการ
1. ประสานงานหนวยงานทีเ่กีย่วของเพือ่ขอความรวมมอื
2. อบรมกลมุทดลองโดยใชกระบวนการ AIC
3. ใหความรวูชิาการวณัโรคแกกลมุทดลอง
4. ชีแ้จงแนวทางการดำเนนิงาน
5. ประเมนิผลหลงัการอบรม 3 เดอืน
6. นเิทศ  ตดิตามการดำเนนิงานเดอืนละ 1 ครัง้
7. สรปุผลโดยเปรยีบเทยีบจำนวนผทูีม่อีาการสงสยัทีไ่ดรบัการตรวจ และอตัราการขาดยาของผปูวย

ระหวางกลมุทดลองและกลมุควบคมุ

ผลการศกึษา
จากการทำกลมุโดยวธิ ีAIC  เพือ่ศกึษาสภาพของกลมุและกำหนดกระบวนทศันใหมใหเกดิการทำงาน

รวมกนั  ในดานของการดแูลสขุภาพ  ถามปีญหาสขุภาพในอดตีใชหมอเปา  ตมยาหมอ  ฝนยารากไม  ใช
น้ำมนต  ปจจบุนัจะนกึถงึสถานอีนามยัเปนอนัดบัแรก  แตถาอาการรนุแรงจะไปโรงพยาบาลประจำอำเภอ
ถาแพทยใหขอมลูวาตองใชเวลาในการรกัษาคอนขางนาน  จะเปลีย่นสถานบรกิาร  หรอืกลบัไปใชการรกัษา
แบบพืน้บาน

การวเิคราะหปญหาในกลมุ
-  ปญหาสขุภาพเกดิจากตวัผปูวยทีไ่มดแูลตวัเอง
-  ผปูวยทีร่กัษาไมหาย  สวนใหญเกดิจากการกนิยาไมตอเนือ่ง
-  ครอบครวั  ญาตพิีน่อง  นาจะมอีทิธพิลตอการรกัษา
บทบาททีอ่าสาสมคัรสาธารณสขุประจำหมบูาน/อาสาสมคัรมาลาเรยีประจำหมบูานในการดแูล

ผปูวยวณัโรค คอื
1. การชกัจงูใหผปูวยรบัยาตอเนือ่ง  ใชวธิทีาทาย  เอาตวัเองเปนประกนั  แสดงความจรงิใจ ตดิตาม

เยีย่มถงึบาน
2.  ใหคำปรกึษา
3.  แนะนำเรือ่งการปฏบิตัติวั  จดัสภาพแวดลอมใหนาอยู
4.  ดแูลเรือ่งสวสัดกิารสทิธิข์องการรกัษา
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ผลการดำเนนิงาน
ตารางที ่1 คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของความรเูรือ่งวณัโรคของกลมุทดลอง

กอนใหความรู
หลงัใหความรู

จำนวน SD t-value df P-value
14
14

6.35
9.50

2.3
2.2

-7.093 13 .000**

** มนียัสำคญัทางสถติ ิP-value < 0.001
เมือ่เปรยีบเทยีบความรเูรือ่งวณัโรคของกลมุทดลองกอนและหลงัใหความร ู พบวาความรกูอน

และหลงัใหความรแูตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิP-value < 0.001 (ตารางที ่1)

ตารางที ่2 เปรยีบเทยีบผลการดำเนนิงานวณัโรค ระหวางกลมุทดลองและกลมุควบคมุ

ผลการดำเนนิงาน กลมุทดลอง กลมุควบคมุ
1. จำนวนผทูีม่อีาการสงสยัทีไ่ดรบัคำแนะนำจาก อสม/อมม
2. จำนวนผปูวยรายใหม
3. การขาดยา

7 0
2 0
0 0

ผลการดำเนนิงานเปรยีบเทยีบระหวางกลมุทดลองและกลมุควบคมุ  พบวาในกลมุทดลองมกีจิกรรม
การคนหาและการดแูลทีช่ดัเจน  (ตารางที ่2)

จากการนเิทศตดิตามทกุเดอืนพบวา อมม/อสม มภีารกจิสวนตวัทางดานการประกอบอาชพี  ทำให
ดำเนนิกจิกรรมไมไดเตม็ที ่  กลมุทดลองทีค่ดัเลอืกไมตรงกบัพืน้ทีท่ีม่ผีปูวย  และบางสถานอีนามยัยงัไม
เขาใจในโครงการ   เนือ่งจากไมไดเขารวมในการอบรม  จงึตองใชเวลาในการชีแ้จงเพิม่เตมิขณะนเิทศ
ขาดการทำ Surprised  visit  ในสวนของโรงพยาบาลทีใ่หการตรวจรกัษาใหความรวมมอืเปนอยางด ีการ
สงตอขอมลูไปยงัสถานบรกิารใกลบานเปนไปตอเนือ่ง

สรปุผล วจิารณ
หลงัการอบรมใหความรเูรือ่งวณัโรคแกกลมุทดลองเปรยีบเทยีบกอนและหลงัการอบรมหางกนัเปน

เวลา 3 เดอืนพบวาแตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ  ซึง่เดมิกลมุทดลองไมมคีวามรดูานนีม้ากอน
หลงัการอบรมไดนำความรทูีไ่ดไปใช ในการดำเนนิกจิกรรมการคนหา และการดแูลผปูวยวณัโรค  ผลการ
ดำเนนิการเปรยีบเทยีบระหวางกลมุทดลองและกลมุควบคมุ  ในกลมุทดลองมผีลการดำเนนิงานทีช่ดัเจน
จากรายงานการคนหาผทูีม่อีาการสงสยัและจำนวนผปูวยรายใหมทีต่รวจพบ (ตารางที ่2)  สมาชกิในกลมุ
ทดลองสวนใหญจะมภีารกจิทางการประกอบอาชพี  ไมสามารถดำเนนิกจิกรรมไดเตม็ที ่  อยางไรกต็าม
การนเิทศตดิตามอยางตอเนือ่ง มผีลในการชวยกระตนุใหเกดิกจิกรรม

X

สชุญัญา  มานติยศริกิลุ และคณะ            Suchanya  Manitsirikul  et  al.
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ขอเสนอแนะ
ในการคดัเลอืกกลมุตวัอยางควรจะไดศกึษาความพรอมของบคุลากรทีจ่ะสามารถดำเนนิกจิกรรมได

อยางตอเนือ่ง การมองเหน็ประเดน็ความสำคญัของปญหา โดยเฉพาะเจาหนาทีภ่าครฐัซึง่อยใูนพืน้ที ่  จะชวย
ใหเกดิแรงผลกัดนัทีจ่ะสรางเสรมิหรอืตืน่ตวัในการดแูลสขุภาพประชาชนในชมุชน   การมสีวนรวมในระดบั
พืน้ทีจ่ะทำใหการพฒันามคีวามเปนไปไดอยางตอเนือ่งและมปีระสทิธภิาพ
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รปูแบบเชงิเหตแุละผลของปจจยัทีม่ผีลตอระยะเวลากอนการรกัษา
ในผปูวยโรคเรือ้น  จงัหวดับรุรีมัย

A Causal Model of Factors Related to Time before Treatment Seeking Among
Leprosy Patients at Burirum Province

โกเมศ อนุรตัน ส.ม. Gomes  Unarat M.P.H.
ญาดา โตอตุชนม ส.ม. Yada  Toutachon M.P.H.
นยิม ไกรปยุ สส.ม. Niyom  Kraipuy M.SW.
สำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา Office of Disease Prevention and

Control 5th Nakhonratchasima.

บทคดัยอ
การศกึษาเชงิสำรวจในครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาถงึปจจยัทีม่ผีลตอระยะเวลากอนการรกัษาของ

ผปูวยโรคเรือ้น โดยทำการวเิคราะหเสนทางความสมัพนัธในรปูแบบเชงิเหตแุละผล ภายใตทฤษฎคีวามเชือ่
ดานสขุภาพ (Health Belief Model) กลมุตวัอยางทีท่ำการศกึษา ไดแก  ผปูวยโรคเรือ้นทีก่ำลงัรบัการรกัษา
ทีโ่รงพยาบาลทัว่ไป และโรงพยาบาลชมุชนในจงัหวดับรุรีมัย  จำนวน  87  คน เกบ็ขอมลูโดยใชแบบสมัภาษณ
ระหวางวันที่ 2-30 เมษายน 2547 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  และหลักการวิเคราะห
เสนทาง (Path analysis)

ผลการศกึษาพบวา กลมุตวัอยางสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ  54) มอีายเุฉลีย่อยใูนวยั ผ ูใหญ
(45.40 ป)  มรีะดบัการศกึษาต่ำ (ประถมศกึษา  รอยละ  58.6)  ฐานะยากจน  (รายได 1-2,500 บาท
รอยละ 47.1) มรีะยะเวลากอนการรกัษาอยรูะหวาง 0-12 เดอืน (รอยละ 56.3)  และสวนใหญไมมคีวาม
พกิาร (รอยละ 77) พบวาคะแนนเฉลีย่การรบัรภูาวะคกุคามของโรคเรือ้นมคีะแนนสงูทีส่ดุ (87.26  คะแนน)
รองลงมาคอื  คะแนนการรบัรโูอกาสเสีย่ง   และความรนุแรงของโรคเรือ้น (29.28 คะแนน)  การศกึษา
ความสมัพนัธระหวางตวัแปร  ภายใตทฤษฎคีวามเชือ่ดานสขุภาพ  ซึง่ตวัแปรทีม่ผีลตอระยะเวลากอนการ
รกัษาของผปูวยโรคเรือ้น   ไดแก  การรบัรภูาวะคกุคามของโรคเรือ้น   และการรบัรปูระโยชน-อปุสรรค
ในการปฏบิตัเิพือ่ปองกนัโรคเรือ้น  พบวาการรบัรภูาวะคกุคาม มผีลโดยตรงในทางบวกกบั ระยะเวลากอน
การรกัษาโรคเรือ้น (βββββ = 0.233)  และ การรบัรปูระโยชน-อปุสรรคตอการปฏบิตัเิพือ่ปองกนัโรคเรือ้น
มผีลโดยตรงในทางลบตอ ระยะเวลากอนการรกัษา (βββββ = -0.192)  และพบวา รายไดของครอบครวั
มผีลโดยตรงในทางบวกกบั การรบัรปูระโยชน-อปุสรรคตอการปฏบิตัเิพือ่ปองกนัโรคเรือ้น (βββββ = 0.035)
สวนปจจยัทีม่ผีลตอ การรบัรภูาวะคกุคามของโรคเรือ้นนัน้  ไดแก  สิง่ชกันำใหมกีารปฏบิตั ิ การรบัรโูอกาส
เสีย่งและความรนุแรงของโรคเรือ้น  และรายไดของครอบครวั  โดยพบวาสิง่ชกันำใหมกีารปฏบิตั ิและการ
รบัรโูอกาสเสีย่งและความรนุแรงของโรคเรือ้น มผีลโดยตรงในทางบวก กบั การรบัรภูาวะคกุคามของโรค
เรือ้น (βββββ = 0.089 และ 0.291 ตามลำดบั) สวนรายไดของครอบครวั  มผีลโดยตรงในทางลบกบั การรบัรู
ภาวะคกุคามของโรคเรือ้น (βββββ = -0.074) นอกจากนัน้ยงัพบวา รายไดของครอบครวั มผีลโดยตรงใน
ทางบวกกบั การรบัรโูอกาสเสีย่งและความรนุแรงของโรคเรือ้น  (βββββ = 0.124)  แตในขณะเดยีวกนัยงัพบวา
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รายไดของครอบครวั มผีลโดยออมตอ การรบัรภูาวะคกุคามของโรคเรือ้น โดยสงผานมาทาง การรบัรโูอกาส
เสีย่งและความรนุแรงของโรคเรือ้น  และพบวาสมัประสทิธิค์วามสมัพนัธของเสนทางระหวางตวัแปรทีพ่บ
มเีพยีงความสมัพนัธของเสนทางการรบัรโูอกาสเสีย่งและความรนุแรงของโรคเรือ้น กบัการรบัรภูาวะคกุคาม
ของโรคเรือ้น  ทีม่นียัสำคญัทางสถติ ิ(P < 0.05)

จากผลการศกึษาทีก่ลาวมา  สามารถใหขอเสนอแนะในการวางแผนการดำเนนิงาน  เพือ่ปองกนั
และควบคมุโรคเรือ้น การใหสขุศกึษา การผลติสือ่สขุศกึษา  โดยควรเนนเนือ้หาในเรือ่ง โอกาสเสีย่งตอการ
เปนโรคเรือ้น  ความรนุแรงของโรคเรือ้น  การรบัรปูระโยชนและอปุสรรคตอการปฏบิตัเิพือ่ปองกนัโรคเรือ้น
เพือ่เรงรดัใหผปูวยโรคเรือ้นออกมารบัการรกัษากอนทีจ่ะปรากฏความพกิาร

คำสำคญั
โรคเรือ้น, รปูแบบเชงิเหตแุละผล

Key words
Leprosy, Path Analysis

ABSTRACT
The leprosy is a contagious chronic disease causing permanent disability in patients.  Therefore,

it has been a crucial problem for public health, economics and society.  Disability causation in
leprosy mainly is from delay treatment. Hence, this study aimed to determine the factors related to
time before treatment seeking among leprosy patients using path analysis based on phychosocial
model ; Health Belief  Model.  Samples of the study were 87 leprosy patients who received treatment
from general hospital and community hospitals located at Buri-Ram  province.  The data were
collected by structured interview during April 2-30, 2004. Then, descriptive statistic and path
analysis were used to analyze the data.

The results revealed that majority of samples were male (54%), mean age at 45.40 years,
low educated (primary school 58.6 %), very poor (1-2,500฿, 47.1%), time before treatment
seeking 0-12 month (56.3%), and without disability (77%).  Moreover, mean score (after
adjusting to 0-100) of perceived threat of leprosy was found to be the highest ( x  = 87.26),
while,  perceived susceptibility and perceived seriousness of leprosy were fairly high ( x  = 29.28).
According to path analysis, the results are as followed : the variables which had direct effect to time
before treatment were perceived threat, and perceived benefits minus barrier to disease prevention.
While, the perceived threat had positive effect directly to time before treatment (β = 0.233),
perceived benefits minus barriers to disease prevention had negative direct effect  (β = -0.192).
The household income had positive direct effect to perceived benefits-perceived barriers of disease
preventive (β = 0.035).  Regarding the perceived threat, the variables which  had effect to it were
cues to action, perceived susceptibility & perceived seriousness and household income. The cues to
action and the perceived susceptibility and perceived seriousness had positive direct effect to

A Causal Model of Factors Related to Time before Treatment
Seeking Among Leprosy Patients at Burirum Province

รูปแบบเชิงเหตุและผลของปจจัยที่มีผลตอระยะเวลา
กอนการรกัษา ในผปูวยโรคเรือ้นจงัหวดับรุรีมัย
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perceived threat (β = 0.089, 0.291 respectively). At the same time, the household income had
negative direct effect to perceived threat  (β = -0.074) and positive direct effect to perceived
susceptibility & seriousness (β = 0.124).  In addition, it had indirect effect to perceived threat via
perceived susceptibility and perceived seriousness.  Of all causal relationships of the path, the only
relationship which had statistically significant was perceived susceptibility and perceived seriousness
to perceived threat (P< 0.05).

The results of this study will be useful for the policymakers to plan leprosy control, prevention
strategies, health education, and health media production emphasizing on leprosy patients’ perception
of susceptibility and seriousness, perceived benefits, perceived barriers of disease preventive in
order them to seek treatment earlier before disability occur.

บทนำ
โรคเรือ้นเปนปญหาสำคญัทัง้ทางสาธารณสขุ  สงัคมและเศรษฐกจิ เนือ่งจากเปนโรคตดิตอเรือ้รงั

ทีท่ำใหเกดิความพกิารได ผปูวยโรคเรือ้นทีย่งัไมไดรบัการรกัษายงัสามารถเปนแหลงแพรเชือ้โรคเรือ้นทีส่ำคญั
(ธรีะ  รามสตู, 2535 : 385)  โรคเรือ้นยงัคงเปนปญหาสำคญัของหลายประเทศ  โดยเฉพาะประเทศ
ทีก่ำลงัพฒันาในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต หลงัจากประเทศไทยปรบัเปลีย่นการรกัษาโรคเรือ้นดวยยา
แดปโซน (Dapsone monotherapy) ทีใ่ชมาตัง้แตป 2507 มาเปนยาผสมเคมบีำบดัแบบใหมขององคการ
อนามยัโลกในป 2532  สงผลใหสามารถรกัษาผปูวยโรคเรือ้นใหหายจากโรคและจำหนายจากทะเบยีนได
เรว็ยิง่ขึน้  อตัราความชกุของโรคลดลงอยางรวดเรว็จาก 7.9 ตอประชากรหมืน่คนในป 2527  เหลอืเพยีง
3.0 รายตอประชากรหมืน่คนในป 2532 (กองโรคเรือ้น, 2535 : 7)  และลดลงเหลอืเพยีง 0.36 ราย
ตอประชากรหมืน่คน  แตในความเปนจรงินัน้อตัราความชกุโรคทีล่ดลงมไิดสะทอนสถานการณทีเ่ปนจรงิ
เนือ่งจากยงัพบผปูวยใหมทีเ่ปนเดก็ถงึรอยละ 4.31 และผปูวยใหมพกิารระดบั 2 สงูถงึรอยละ 14.08
จากรายงานสรปุผลการปฏบิตังิานควบคมุโรคเรือ้นปงบประมาณ 2545  ของสำนกังานปองกนัควบคมุโรค
ที ่5 พบวามอีตัราความชกุของโรคเรือ้นเทากบั 0.60 รายตอประชากรหมืน่คน  มอีตัราผปูวยใหมพกิาร
เกรด 2 รอยละ 6.4  ผปูวยใหมวยัเดก็รอยละ 5.57  จงัหวดับรุรีมัยมอีตัราความชกุ  1.04  รายตอประชากร
หมืน่คน ผปูวยใหมทีพ่กิารระดบั 2  รอยละ 7.5 ผปูวยใหมวยัเดก็รอยละ 5.06 (สำนกังานปองกนัควบคมุ
โรคที ่5 นครราชสมีา, 2546 : 20)

จากสถานการณดงักลาวจะเหน็วาแมอตัราความชกุโรคเรือ้นของประเทศไทย    โดยเฉลีย่อยทูีร่ะดบั
ไมเกนิ 1 ตอหมืน่ประชากร  ซึง่องคการอนามยัโลกถอืวาควบคมุได  จนไมเปนปญหาสาธารณสขุแลว  แต
จงัหวดับรุรีมัยยงัมอีตัราความชกุทีเ่กนิ 1 ตอหมืน่ประชากร    ซึง่ในจำนวนนีร้วมถงึผปูวยเดก็ดวย  แสดง
ใหเหน็วายงัมกีารระบาดของโรคเรือ้นในพืน้ที ่ และการมผีปูวยใหมทีม่คีวามพกิารเกรด 2 แสดงใหเหน็วา
มผีปูวยไดรบัการรกัษาทีล่าชา   ถงึแมวาสำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่ 5 จงัหวดันครราชสมีารวมกบั
สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดับรุรีมัยไดจดักจิกรรมในการดำเนนิการปองกนัควบคมุโรคเรือ้นครบทกุกจิกรรม
แลวกต็าม  ยงัพบวามผีปูวยโรคเรือ้นออกมารบัการรกัษาลาชา  ทำใหเกดิความพกิารและการแพรเชือ้ใน
ชมุชน
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ในปจจบุนัแนวทางการปองกนัปญหาโรคเรือ้นทีด่ทีีส่ดุคอื  การหยดุการแพรระบาดของโรค การ
พยายามคนหาผปูวยใหเรว็ทีส่ดุเพือ่ใหการรกัษา  จากแผนการดำเนนิงานควบคมุโรคเรือ้นในแผนพฒันาการ
สาธารณสขุฉบบัที ่9 ไดกลาวถงึความพยายามในการลดอตัราความพกิารในผปูวยใหมใหอยูในระดบัต่ำกวา
รอยละ 5 โดยจะตองรบีดำเนนิการคนหาผปูวยโรคเรือ้นรายใหมใหพบโดยเรว็กอนทีผ่ปูวยจะเกดิความพกิาร
ซึง่สาเหตทุีท่ำใหเกดิความพกิารในผปูวยโรคเรือ้น  เกดิจากปจจยัหลาย ๆ ปจจยัทีเ่กีย่วของตามทฤษฎี
แบบแผนความเชือ่ดานสขุภาพ  ดงันัน้ผศูกึษาจงึมคีวามสนใจทีต่องการศกึษาถงึความสมัพนัธทีเ่ปนสาเหตุ
และผลเพือ่วเิคราะหหาปจจยัทีม่ผีลตอระยะเวลาทีเ่ริม่การรกัษาของผปูวยโรคเรือ้น  เพือ่ทีจ่ะไดนำผลการ
ศกึษาทีไ่ดมาใชในการวางแผน กำหนดแนวทางปรบัปรงุพฒันางานควบคมุโรคเรือ้นตอไป

วสัดแุละวธิกีารศกึษา
การศกึษาครัง้นีเ้ปนการศกึษาเชงิสำรวจ (Survey Research) เพือ่ทดสอบรปูแบบเชงิเหตแุละผล

ระหวางตวัแปรดานรายไดของครอบครวั การรบัรปูระโยชน - อปุสรรคของการปฏบิตัเิพือ่ปองกนัโรคเรือ้น
การรบัรโูอกาสเสีย่งและความรนุแรงของโรคเรือ้น การรบัรภูาวะคกุคามของโรคเรือ้น สิง่ชกันำใหมกีาร
ปฏบิตั ิและระยะเวลากอนการรกัษาโรคเรือ้น ซึง่มวีธิกีารดงันี้

- ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วของ
- กลมุตวัอยางในการศกึษาครัง้นีเ้ปนผปูวยโรคเรือ้นทีร่บัยารกัษาโรคเรือ้นและมชีือ่อยใูนทะเบยีน

รกัษาของโรงพยาบาลทัว่โรงพยาบาลชมุชนในจงัหวดับรุรีมัย  จำนวน  87 ราย ทีม่ารบับรกิารระหวางเดอืน
เมษายน 2547 (ผปูวยจำนวน 10 รายไมอยใูนภมูลิำเนาในระหวางทีด่ำเนนิการเกบ็ขอมลู)

- วเิคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรม  SPSS for windows (version 11.0)  วเิคราะหขอมลูพืน้ฐาน
ทัว่ไป  วเิคราะหความสมัพนัธของตวัแปร  และใชหลกัการวเิคราะหเสนทาง (Path analysis)

- พิจารณาตัดเสนทางความสัมพันธโดยใชเกณฑพิจารณาการมีความหมายของเสนทาง
ความสมัพนัธเปนหลกั  ซึง่หมายความวาคาสมัประสทิธิเ์สนทางมาตรฐานมคีามากกวาหรอืเทากบั 0.05
โดยไมคำนงึวาจะมนียัสำคญัทางสถติหิรอืไม

- การอภปิรายผลการศกึษา

ผลการศกึษา
ลกัษณะทัว่ไปของกลมุตวัอยาง

พบวา  กลมุตวัอยางทีศ่กึษาทัง้หมดเปนผปูวยโรคเรือ้นทีก่ำลงัรบัการรกัษาโรคเรือ้น  จำนวน  87
ราย  เปนเพศชาย  จำนวน  47  คน (รอยละ  54)   เพศหญงิ  จำนวน  40  คน (รอยละ  46)  กลมุ
ตวัอยางมชีวงอายรุะหวาง  12 – 80  ป  อายเุฉลีย่  45.40  ป  สวนใหญจะอยูในกลมุอาย ุ  31 – 40  ป
จำนวน  21  ราย  (รอยละ  24.1)  รองลงมาคอืกลมุอาย ุ 51 – 60  ป  และกลมุอาย ุ 60  ปขึน้ไป  ซึง่
มจีำนวนเทากนัคอื  18  ราย (รอยละ  20.7) พบวากลมุตวัอยางมรีะดบัการศกึษาอยูในระดบัประถมศกึษา
จำนวน  51 ราย (รอยละ  58.6)  รองลงมามกีารศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา  จำนวน  21 ราย  (รอยละ
24.1)

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูปวยโรคเรื้อนที่ไมมีความพิการ จำนวน 60 ราย (รอยละ 77.0)
รองลงมามรีะดบัความพกิารเกรด 1 และเกรด 2 จำนวนเทากนั คอื 10 ราย (รอยละ 11.5) กลมุตวัอยาง
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มรีายไดสวนบคุคลตอเดอืน  ระหวาง  1-2,500  บาท  มากทีส่ดุ  จำนวน  48  ราย    (รอยละ  55.2)
รองลงมาไมมรีายไดเลย  จำนวน  19  ราย (รอยละ  21.8)  และพบวากลมุตวัอยางสวนใหญมรีายไดของ
ครอบครวัอยใูนระดบัต่ำ คอื ระหวาง 1 – 2,500  บาท  จำนวน  41  ราย  (รอยละ  47.1)  รองลงมามี
รายไดอยรูะหวาง  2,501-5,000  บาท  จำนวน  34  ราย (รอยละ  39.1)

ระยะเวลาทีป่รากฏอาการและอาการแสดงของโรคเรือ้นจนกระทัง่มารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลของ
รฐับาล พบวากลมุตวัอยางมรีะยะเวลาทีป่รากฏอาการอยใูนชวง 1 – 12  เดอืน  จำนวน 49  ราย (รอยละ
56.3) รองลงมามรีะยะเวลาทีป่รากฏอาการอยใูนชวง 13-24  เดอืน  จำนวน 19  ราย (รอยละ  21.8)

ตารางที ่1 คาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธระหวางตวัแปรในรปูแบบ (Model)

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6

ระยะเวลากอนการรกัษา (X1)
รายไดของครอบครวั (X2)
การรบัรปูระโยชน-อปุสรรค (X3)
การรบัรโูอกาสเสีย่งและความรนุแรง (X4)
การรบัรภูาวะคกุคาม (X5)
การรบัรตูอสิง่ชกันำ (X6)

  * * P< .01

1.00
.099
-.062
-.120
.110
.160

1.00
.035
.124
-.032
.064

1.00
.354**
.584**
-.064

1.00
.300**
.203

1.00
.143 1.00

ตารางที ่3 ทำนายการรบัรปูระโยชน-อปุสรรคของการปองกนัโรคเรือ้น โดยการวเิคราะหการถดถอยแบบงาย

แหลงความแปรปรวน R-square b β t P-value

การรบัรปูระโยชน-อปุสรรคของการ
ปองกนัโรคเรือ้น

รายไดของครอบครวั 0.001 0.0004 0.035 0.325 0.746

ตารางที ่2 การทำนายการรบัรโูอกาสเสีย่งความรนุแรงของโรคเรือ้น โดยการวเิคราะหการถดถอยแบบงาย

แหลงความแปรปรวน R-square b βββββ t P-value

การรบัรโูอกาสเสีย่งและความรนุแรง
ของโรคเรือ้น

รายไดของครอบครวั 0.015 0.001 0.124 1.154 0.252
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ตารางที ่4 การทำนายการรบัรภูาวะคกุคามของโรคเรือ้น โดยการวเิคราะหการถดถอยพหคุณู

แหลงความแปรปรวน RSQ change b β t P-value

การรบัรภูาวะคกุคาม
- การรบัรโูอกาสเสีย่งและ

ความรนุแรงของโรคเรือ้น
- รายไดของครอบครวั
- สิง่ชกันำใหมกีารปฏบิตัิ

0.081

-0.008
0.011

0.227

-0.0005
0.052

0.291

-0.074
0.089

2.724

-0.708
0.834

0.008

0.481
0.406

Overall F (3, 83) = 3.159  (P-value = 0.03) r2 = 0.102

ตารางที ่5 การทำนายระยะเวลากอนการรกัษา โดยการวเิคราะหการถดถอยพหคุณู

แหลงความแปรปรวน RSQ change b β t P-value

ระยะเวลากอนการรกัษา
- การรบัรปูระโยชน-อปุสรรค

ตอการปองกนัโรคเรือ้น
- การรบัรภูาวะคกุคาม

0.025

0.033

-0.289

0.514

-0.192

0.223

-1.458

1.688

0.566

0.309

Overall F (2, 84) = 1.594  (P-value = 0.209) r2 = 0.037
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ผลการตรวจสอบสมมตุฐิานและการตรวจสอบเสนทางความสมัพนัธระหวางตวัแปร
ในรปูแบบ (Model)

รายไดของครอบครวั

สิง่ชกันำใหมกีารปฏบิตัิ
- บทความหรอืโฆษณาโรคเรือ้นในวารสาร หนงัสอืพมิพ สือ่มวลชน
- แพทยและเจาหนาทีส่ขุภาพไดมกีารใหความรเูรือ่งโรคเรือ้น
- บคุคลอืน่ ๆ ได ใหคำแนะนำเกีย่วกบัโรคเรือ้น
- สมาชกิในครอบครวัและเพือ่นทีเ่คยปวยดวยโรคเรือ้นมากอน

- การรับรูถึงโอกาสเสี่ยง
ตอการเปนโรคเรือ้น

- ความรนุแรงของโรคเรือ้น
การรบัรภูาวะคกุคาม
ของโรคเรือ้น ระยะเวลากอนการรกัษา

- การรบัรถูงึประโยชนของการ
ปฏบิตัเิพือ่การปองกนัโรคเรือ้น

- การรบัรอูปุสรรคตอการปฏบิติั
เพือ่ปองกนัโรคเรือ้น

Z4

Z1

Z2
Z3 Z6

Z5

.291* .233

0.035

0.124 -0.074

0.089

-0.192

หมายเหต ุ    * P< 0.05
การตรวจสอบเสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปรในรูปแบบเชิงสาเหตุที่สรางขึ้น (ตามภาพ

ประกอบ 4-1) พบวาขนาดของสมัประสทิธิค์วามสมัพนัธของเสนทางระหวางตวัแปร (β) ในรปูแบบมคีา
≥ 0.05 เปนสวนใหญ ยกเวนความสมัพนัธของเสนทางความสมัพนัธระหวาง รายไดของครอบครวักบั
การรบัรถูงึผลประโยชน – อปุสรรคตอการปฏบิตัเิพือ่ปองกนัโรคเรือ้น (ผลตาง)  ซึง่มคีา (β) = 0.035
ผศูกึษาจงึไดทำการปรบัรปูแบบ (Model) หลงัการปรบัเสนทางแลวจงึไดรปูแบบเชงิสาเหตลุดรปู จากนัน้
คำนวณความสมัพนัธเชงิเหตแุละผลระหวางตวัแปรแตละค ู เพือ่นำมาเปรยีบเทยีบระหวางรปูแบบเตม็รปู
(Full Model) กบัรปูแบบลดรปู (Reduced Model) พบวา คาความสมัพนัธระหวางตวัแปร Reduced
Correlation Matrix  และ  Original Correlation Matrix (ตาราง 6)  มคีวามแตกตางกนั  แสดงวา  ขอมลูจาก
การศกึษาครัง้นีไ้มสอดคลองกบัรปูแบบลดรปู (Pedhazur. 1982 : 617) ดงันัน้จงึยงัคงใชรปูแบบเตม็รปู
ในการวเิคราะหตอไป
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ตารางที ่6 เปรยีบเทยีบ Reduced Correlation Matrix กบั Original Correlation Matrix ระหวาง รปูแบบ
ตามสมมตุฐิานการวจิยัและรปูแบบลดรปู

Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6

.124
1.00
-.282
.004

0
-.075

-.038
.282
1.00

-.0013
.38
.233

0
0.004
-.0013
1.00

0
-.192

0
0

.089
0

1.00
0

0
-0.075
.233
-.192

0
1.00

** P < .01
หมายเหต ุ: Z1 = รายไดของครอบครวั

Z2  = การรบัรโูอกาสเสีย่งและความรนุแรงของโรคเรือ้น
Z3  = การรบัรภูาวะคกุคามของโรคเรือ้น
Z4  = การรบัรปูระโยชน – อปุสรรคตอการปฏบิตัเิพือ่ปองกนัโรคเรือ้น (ผลตาง)
Z5  = สิง่ชกันำใหมกีารปฏบิตัิ
Z6  = ระยะเวลากอนการรกัษา

ตารางที ่7 ความสมัพนัธโดยตรง  โดยออมและความสมัพนัธลวง  ระหวางตวัแปรในรปูแบบเตม็รปู

Z1
1.00
.124
-.038
.035

0
0

ความสมัพนัธ
เชงิเหตแุละผล

Z1Z2
Z1Z3
Z1Z4
Z2Z3
Z3Z6
Z4Z6
Z5Z3

หมายเหต ุ: Z1  = รายไดของครอบครวั
Z2 = การรบัรโูอกาสเสีย่งและความรนุแรงของโรคเรือ้น

อทิธพิลโดยตรง

D

อทิธพิลโดยออม

I

อทิธพิลรวม

T

ความสมัพนัธลวง

S

.124
-.074
.035
.291
.233
-.192
.089

-
.036

-
-
-
-
-

.124
-.038
.035
.291
.233
-.192
.089

-
-
-

-.009
.003

-.0003
-
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Z3 = การรบัรภูาวะคกุคามของโรคเรือ้น
Z4 = การรบัรปูระโยชน-อปุสรรคตอการปฏบิตัเิพือ่ปองกนัโรคเรือ้น
Z5 = สิง่ชกันำใหมกีารปฏบิตัิ
Z6 = ระยะเวลากอนการรกัษา

จากตาราง 7 พบวาเมือ่จำแนกอทิธพิลระหวางตวัแปรทีศ่กึษา จากการนำคาสมัประสทิธิค์วาม
สมัพนัธของเสนทาง (Path Coefficients) มาแทนคาในสมการโครงสรางของตวัแปรแตละตวั พบวารายได
ของครอบครวั  มผีลทางตรงกบัการรบัรโูอกาสเสีย่งและความรนุแรงของโรคเรือ้น (P21 = 0.124) การ
รบัรปูระโยชน – อปุสรรคตอการปฏบิตัเิพือ่ปองกนัโรคเรือ้น (P41 = 0.035) และมผีลทางตรง กบัการ
รบัรภูาวะคกุคามของโรคเรือ้น  (P31 = -0.074) แลว  ยงัพบอกีวา รายไดของครอบครวั  มผีลทางออม
โดยสงผานมาทาง การรบัรโูอกาสเสีย่งและความรนุแรงของโรคเรือ้น (P32 P21 = 0.036)  นอกจากนัน้
ยังพบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคเรื้อน มีผลทางตรงกับการรับรูภาวะคุกคามของ
โรคเรือ้น (P32 = 0.291) และพบวา สิง่ชกันำใหมกีารปฏบิตัเิพือ่ปองกนัโรคเรือ้น  มผีลทางตรงกบั
การรบัรภูาวะคกุคามของโรคเรือ้น (P35 = 0.089)  และยงัพบอกีวา การรบัรภูาวะคกุคามของโรคเรือ้น
มผีลทางตรงกบั ระยะเวลากอนการรกัษา (P63 = 0.233), การรบัรปูระโยชน – อปุสรรคตอการปฏบิติั
เพือ่ปองกนัโรคเรือ้น (P41 = .035)  และมผีลทางตรงกบั ระยะเวลากอนการรกัษา (P64 = -0.192)

อภปิรายผล
จากการศกึษาพบวาลกัษณะทัว่ไปของกลมุตวัอยางของการศกึษาในครัง้นี ้ สอดคลองกบัลกัษณะ

ของผปูวยโรคเรือ้นทีพ่บในประเทศไทย  (ไพโรจน  พรมพนัใจ, 2540 : นฤมล  ใจด,ี 2543 : ศรสีนุทร
วริยิะภาต, 2544)  โดยเปนเพศชายมากกวาเพศหญงิ  มอีายเุฉลีย่อยใูนวยัผใูหญ  มรีะดบัการศกึษาต่ำ
ฐานะยากจน  มรีะยะเวลากอนการรกัษาอยรูะหวาง  0-12  เดอืน  และสวนใหญไมมคีวามพกิาร  จาก
การวเิคราะหเสนทางความสมัพนัธระหวางตวัแปรภายใตกรอบแนวคดิทฤษฎคีวามเชือ่ดานสขุภาพ (Health
Belief Model)  ปจจยัทีม่ผีลตอระยะเวลากอนการรกัษาโรคเรือ้น ไดแก  การรบัรภูาวะคกุคามของโรคเรือ้น
และ การรบัรปูระโยชน-อปุสรรคในการปฏบิติัเพือ่ปองกนัโรคเรือ้น  ซึง่ในการศกึษานีพ้บวา  การรบัรภูาวะ
คกุคามของโรคเรือ้น มผีลโดยตรงในทางบวกกบั ระยะเวลากอนการรกัษาโรคเรือ้น (β = 0.233, P-value
= 0.309)  หมายความวาถาผปูวยมกีารรบัรภูาวะคกุคามของโรคเรือ้นมาก จะทำใหม ีระยะเวลากอนการ
รกัษาโรคเรือ้นมาก และ การรบัรภูาวะคกุคามของโรคเรือ้น สามารถทำนาย ระยะเวลากอนการรกัษาโรค
เรือ้น ไดรอยละ  3.3  ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากโรคเรือ้นเปนโรคทีส่งัคมรงัเกยีจกลวั  แมกลมุตวัอยางจะมกีาร
รบัรภูาวะคกุคามของโรคเรือ้นมากเพยีงใดกต็าม  แตถาการออกมารบัการรกัษาทำใหไดรบัความรงัเกยีจ
กลวัจากบคุคลรอบขางหรอืสงัคม  ยอมจะมผีลทำใหระยะเวลากอนการรกัษาของผปูวยโรคเรือ้น เปนไป
อยางลาชา  และอาจมปีจจยัอืน่ๆ เขามาเกีย่วของ  เชน  ผสูงูอายทุีไ่มมผีดูแูลจะไมสามารถไปรบัการตรวจ
รกัษาทีส่ถานบรกิารสขุภาพไดโดยลำพงั เปนตน  และพบวา การรบัรปูระโยชน-อปุสรรคในการปฏบิตัเิพือ่
ปองกนัโรคเรือ้น มผีลโดยตรงในทางลบกบั ระยะเวลากอนการรกัษาโรคเรือ้น  (β = -0.192, P-value
= 0.566) กลาวคอื  ถาม ีการรบัรปูระโยชน-อปุสรรคในการปฏบิตัเิพือ่ปองกนัโรคเรือ้นมาก จะทำใหระยะ
เวลากอนการรกัษาโรคเรือ้นมจีำนวนนอยลง  และการรบัรปูระโยชน-อปุสรรคในการปฏบิตัเิพือ่ปองกนัโรค
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เรือ้น สามารถทำนาย ระยะเวลากอนการรกัษาโรคเรือ้น ไดรอยละ  2.5  ความสมัพนัธทีไ่ดนีส้ามารถอธบิาย
ไดวาในจงัหวดับรุรีมัยมกีารใหความรเูรือ่งโรคเรือ้นแกประชาชน  โดยเนนถงึประโยชนและประสทิธภิาพของ
ยารกัษาโรคเรือ้นทีห่ายขาดดวยแพทยแผนปจจบุนั  รวมถงึการปองกนัการเกดิความพกิารเมือ่รบีมารบัการ
รกัษาโรคเรือ้น สงผลใหผปูวยโรคเรือ้นทีม่ ีการรบัรปูระโยชน-อปุสรรคมาก มรีะยะเวลากอนการรกัษานอย
คอืมารบัการรกัษาเรว็ขึน้

จากกรอบแนวคดิทฤษฎคีวามเชือ่ดานสขุภาพ (Health Belief Model) ปจจยัทีม่ผีลตอการรบัรู
ประโยชน-อปุสรรคในการปฏบิตัเิพือ่ปองกนัโรคเรือ้น ไดแก  รายไดของครอบครวั จากผลการศกึษานีพ้บวา
รายไดของครอบครวั มผีลโดยตรงในทางบวกกบัการรบัรปูระโยชน-อปุสรรคในการปฏบิตัเิพือ่ปองกนัโรค
เรือ้น (β = 0.035, P-value = 0.746)  ซึง่หมายถงึวา ถากลมุตวัอยางมรีายไดของครอบครวัมาก จะมี
การรบัรปูระโยชน-อปุสรรคในการปฏบิตัเิพือ่ปองกนัโรคเรือ้นมาก และ รายไดของครอบครวั สามารถทำนาย
การรบัรปูระโยชน-อปุสรรคของการปฏบิตัเิพือ่ปองกนัโรคเรือ้นไดเพยีงรอยละ 0.1 ซึง่สอดคลองกบัการศกึษา
ปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัพฤตกิรรมการปองกนัโรคเรือ้นของผสูมัผสัโรคเรือ้น  อำเภอชมุพวง  จงัหวดันครราชสมีา
ทีพ่บวา  อาชพี  รายได  และการไดรบัขอมลูขาวสารเรือ่งโรคเรือ้น  มคีวามสมัพนัธทางบวกกบัพฤตกิรรม
การปองกันโรคเรื้อน (เปรมปรีดิ์  ชวนะนรเศรษฐ, 2540 : 27-36) และสอดคลองกับการศึกษา
แบบแผนความเชือ่ดานสขุภาพในการใช Mammography ทีพ่บวาตวัแปรดานสงัคมและเศรษฐกจิมคีวาม
สมัพนัธอยางมนียัสำคญัทางสถติกิบัการรบัรอูปุสรรคในการมาตรวจดวยเครือ่ง Mammography (Stein JA,
Fox SA, Mutara PJ, Morisky DE, 1992 : 447-462) ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากผทูีม่รีายไดสงูจะมเีวลาใน
การดแูลสขุภาพตนเองดกีวาผปูวยทีม่รีายไดต่ำทีม่กัจะใหความสนใจเรือ่งการหารายไดมากกวาการเอาใส
ดแูลสขุภาพ

จากกรอบแนวคดิทฤษฎคีวามเชือ่ดานสขุภาพ (Health Belief Model) ปจจยัทีม่ผีลตอการรบัรู
ภาวะคกุคามของโรคเรือ้น ไดแก สิง่ชกันำใหมกีารปฏบิตั ิ การรบัรโูอกาสเสีย่งและความรนุแรงของโรคเรือ้น
และรายไดของครอบครวั ผลการศกึษาครัง้นีพ้บวา  สิง่ชกันำใหมกีารปฏบิตั ิมผีลโดยตรงในทางบวกกบัการ
รบัรภูาวะคกุคามของโรคเรือ้น (β = 0.089, P-value = 0.406)  หมายความวา  ถามสีิง่ชกันำใหมกีาร
ปฏบิตัเิพือ่ปองกนัโรคเรือ้นมาก เชน การไดรบัขอมลูขาวสารเกีย่วกบัโรคเรือ้นจากเอกสารสิง่พมิพ, สือ่สาร
มวลชน, เจาหนาทีส่าธารณสขุ  หรอืมญีาตแิละเพือ่นบานทีเ่คยปวยเปนโรคเรือ้นมากอน  จะทำใหผปูวยมี
การรบัรภูาวะคกุคามของโรคเรือ้นสงูขึน้ และสิง่ชกันำใหมกีารปฏบิตั ิสามารถทำนาย การรบัรภูาวะคกุคาม
ของโรคเรือ้นไดรอยละ 1.1 ซึง่สอดคลองกบัการศกึษาแบบแผนความเชือ่ดานสขุภาพในการมาตรวจคดักรอง
โรคมะเรง็กระเพาะอาหารในเมอืงไมยา ประเทศญีป่นุ พบวา สิง่ชกันำใหมกีารปฏบิตั ิ มคีวามสมัพนัธทางบวก
อยางมนียัสำคญัทางสถติกิบัการมาตรวจคดักรองมะเรง็กระเพาะอาหาร (Tsubono Y, Fukao A, Hisamichi
S, Sugawara N, Hosokawa T, 1993)

จากผลการศกึษายงัพบอกีวา การรบัรโูอกาสเสีย่งและความรนุแรงของโรคเรือ้น มผีลโดยตรงใน
ทางบวกกบัการรบัรภูาวะคกุคามของโรคเรือ้น อยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ(β = 0.291,   P-value = 0.008)
หมายความวาถาผปูวยมกีารรบัรโูอกาสเสีย่งและความรนุแรงของโรคเรือ้นมาก  จะมกีารรบัรภูาวะคกุคาม
ของโรคเรือ้นสงูตามไปดวย  และการรบัรโูอกาสเสีย่งและความรนุแรงของโรคเรือ้นนี ้  สามารถทำนาย การ
รบัรภูาวะคกุคามของโรคเรือ้นไดรอยละ  8.1  โดยผลดงักลาวสอดคลองกบัการศกึษาความสมัพนัธของ
แบบแผนความเชือ่ดานสขุภาพกบัพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผสูงสยัโรคเรือ้น (ผสูมัผสัโรครวมบาน)
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จงัหวดันครราชสมีา (วราภรณ  พรหมพนัใจ, 2541 : 18-26) ซึง่พบวา  การรบัรโูอกาสเสีย่งของการ
เปนโรคเรือ้น การรบัรคูวามรนุแรงของโรคเรือ้น มคีวามสมัพนัธกบัพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผสูงสยัโรค
เรือ้น  และสอดคลองกบัการศกึษาปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัความลาชาในการมารบัการรกัษาของผปูวยโรค
เรือ้น ศนูยโรคเรือ้น  เขต 6 และโรงพยาบาลโรคตดิตอภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  จงัหวดัขอนแกน (นฤมล
ใจด,ี 2543 : 74)  ซึง่พบวา การรบัรโูอกาสเสีย่งตอการเกดิโรค และการรบัรคูวามรนุแรงของโรค มคีวาม
สมัพนัธกบัความลาชาในการมารบัการรกัษาของผปูวยโรคเรือ้น และจากผลการศกึษายงัพบอกีวา รายได
ของครอบครวั   มผีลโดยตรงในทางลบกบัการรบัรภูาวะคกุคามของโรคเรือ้น (β = -0.074, P = 0.481)
ซึง่หมายถงึวา  ถากลมุตวัอยางมรีายไดของครอบครวัต่ำผปูวยจะมกีารรบัรภูาวะคกุคามของโรคเรือ้นมาก
เนือ่งจากกลมุตวัอยางทีศ่กึษามฐีานะยากจนเปนสวนใหญ  จงึอาจเปนสาเหตทุำใหผลการศกึษาทีอ่อกมา
ไมสอดคลองกบัการศกึษาอืน่ ๆ (Kasl and Cobb, 1966 : เกศนิ ี ไขนลิ, 2536 : ก-ข) ทีพ่บวาผทูีม่รีายได
ของครอบครวัมากจะมกีารดแูลตนเองด ี และในการศกึษานีย้งัพบอกีวา รายไดของครอบครวั มผีลทางออม
ตอการรบัรภูาวะคกุคาม  โดยสงผานมาทาง การรบัรโูอกาสเสีย่งและความรนุแรงของโรคเรือ้น  และพบวา
รายไดของครอบครวั มผีลโดยตรงในทางบวกกบั การรบัรโูอกาสเสีย่งและความรนุแรงของโรคเรือ้น (β =
0.124,   P = 0.252) หมายความวา ถารายไดของครอบครวัมากจะมกีารรบัรโูอกาสเสีย่งและความรนุแรง
ของโรคเรื้อนมาก โดยรายไดของครอบครัว สามารถทำนายการรับรูโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของ
โรคเรือ้น ไดรอยละ 1.5 ซึง่สอดคลองกบัการศกึษาปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ กบัพฤตกิรรมการปองกนัโรค
เรือ้นของผสูมัผสัโรคเรือ้น อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ทีพ่บวา  อาชพี  รายได  และการไดรบัขอมลู
ขาวสารเรือ่งโรคเรือ้น มคีวามสมัพนัธทางบวกกบัพฤตกิรรมการปองกนัโรคเรือ้น (เปรมปรดีิ ์ ชวนะนรเศรษฐ,
2540 : 27-36)  และสอดคลองกบัการศกึษาปจจยัทีมี่ความสมัพนัธ กบัความลาชาในการมารบัการรกัษา
ของผปูวยโรคเรือ้น  ศนูยโรคเรือ้นเขต 6  และโรงพยาบาลโรคตดิตอ  ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  จงัหวดั
ขอนแกน (นฤมล  ใจด,ี 2543 : 74)  ซึง่พบวา  รายไดมคีวามสมัพนัธกบัการมารบัการรกัษาลาชา  ทัง้นี้
อาจเนือ่งมาจากผทูีม่รีายไดนอยมกัจะมกีารศกึษาต่ำและไมคอยเอาใจใสตอสขุภาพ  ซึง่ตรงขามกบัผทูีม่ี
รายไดสงูกวาและมกีารศกึษาสงูกวาจะมเีวลาในการดแูลสขุภาพตนเองไดดกีวา

โดยสรปุ  ผลการศกึษาในครัง้นี ้  ทำใหทราบถงึรปูแบบของความสมัพนัธระหวางตวัแปรทีม่ผีล
ตอระยะเวลากอนการรกัษาของผปูวยโรคเรือ้น  ภายใตกรอบแนวคดิทฤษฎแีบบแผนความเชือ่ดานสขุภาพ
(Health Belief Model)  ถงึแมวาคาสมัประสทิธิค์วามสมัพนัธสวนใหญทีพ่บจะไมมนียัสำคญัทางสถติ ิ แต
สามารถบอกไดถงึแนวโนมของความสมัพนัธของตวัแปรตาง ๆ   ซึง่เปนประโยชนในการกำหนดแนวทางใน
การวางแผนดำเนนิงานควบคมุโรคเรือ้นตอไป

 ขอจำกดัของการศกึษา
1. การศกึษาครัง้นีท้ำการศกึษาในกลมุผปูวยทีก่ำลงัรบัการรกัษา ซึง่บางรายไดรบัการรกัษามาเปน

ระยะเวลาหนึง่  อาจทำใหขอมลูมอีคตจิากความจำของผถูกูสมัภาษณ (Recall Bias) โดยเฉพาะอยางยิง่ใน
ตวัแปร ระยะเวลากอนการรกัษา อยางไรกต็ามผศูกึษาไดพยายามลดอคต ิ ดงักลาว  โดยทำการตรวจสอบ
ระยะเวลากอนการรกัษาทีผ่ปูวยใหสมัภาษณ  กบัแบบบนัทกึขอมลูประจำตวัผปูวยโรคเรือ้น  เพือ่ใหไดขอมลู
ตามความเปนจรงิมากทีส่ดุ

โกเมศ  อุนรัตน และคณะ            Gomes  Unarat  et  al.



⌫  ⌫



2. กลมุตวัอยางทีศ่กึษามจีำนวนนอย  ทำใหขอมลูมกีารกระจายทีไ่มดพีอ  จงึอาจเปนสาเหตหุนึง่
ทีท่ำใหความสมัพนัธทีไ่ดคลาดเคลือ่นจากความเปนจรงิ

1. ขอเสนอแนะในการนำผลการศกึษาไปใช
1.1 จากผลการศกึษาพบวา การรบัรโูอกาสเสีย่งความรนุแรงของโรคเรือ้น มผีลโดยตรงใน

ทางบวกกบัการรบัรภูาวะคกุคามของโรคเรือ้น ดงันัน้ในการวางแผนในการดำเนนิงานสขุศกึษาประชาสมัพนัธ
สำหรบัโรคเรือ้นจงัหวดับรุรีมัย จงึควรเนนใหประชาชนทราบถงึ โอกาสเสีย่งตอและความรนุแรงของโรคเรือ้น
เชน ผสูมัผสัโรครวมบานกบัผปูวยโรคเรือ้นจะมโีอกาสตดิโรคมากกวาผอูืน่ ดงันัน้จงึควรประชาสมัพนัธให
ผสูมัผสัโรคเรือ้นมารบัการตรวจรางกายทกุป  หรอืใหสงัเกตอาการทีน่าสงสยัทีจ่ะเปนโรคเรือ้น  หากมอีาการ
ดงักลาวกใ็หรบีออกมารบัการตรวจรกัษา  และจะเนนการประชาสมัพนัธใหมกีารรบัรภูาวะคกุคามของโรค
เรือ้น  เพราะอาการเริม่แรกของโรคจะไมทำใหผปูวยเกดิอาการอกัเสบหรอืคนัจนทำใหเกดิความรำคาญ  แต
จะมกีารทำลายเสนประสาทสวนปลายไปเรือ่ย ๆ  จนทำใหผปูวยเกดิพกิารไดถาปลอยทิง้ไวนาน ๆ   และใน
การผลติสือ่สขุศกึษาโรคเรือ้น  ควรเนนเนือ้หาในเรือ่ง โอกาสเสีย่งตอการเปนโรคเรือ้น   และความรนุแรง
ของโรคเรือ้นใหมากขึน้ดวย นอกจากนัน้ผลการศกึษายงัพบอกีวา การรบัรปูระโยชน-อปุสรรคตอการปฏบิติั
เพือ่ปองกนัโรคเรือ้น มผีลโดยตรงในทางลบกบั ระยะเวลากอนการรกัษา  ดงันัน้  จงึควรเนนใหประชาชน
ทราบถงึประโยชนและประสทิธภิาพของยาทีใ่ชในการรกัษาโรคเรือ้นไดหายขาดดวยแพทยแผนปจจบุนั
รวมถงึการปองกนัการเกดิความพกิารเมือ่รบีมารบัการรกัษาโรคเรือ้นโดยเรว็

1.2 จากผลการศกึษาพบวา  ลกัษณะผปูวยโรคเรือ้นทีพ่บ  สวนใหญเปนเพศชาย มอีายเุฉลีย่
อยใูนวยัผใูหญ  มรีะดบัการศกึษาต่ำ  และมรีายไดนอย  ดงันัน้จงึควรเนนการใหสขุศกึษาหรอืประชาสมัพนัธ
ในกลมุเปาหมายทีม่ลีกัษณะดงัผลการศกึษาขางตน

2. ขอเสนอแนะในการศกึษาครัง้ตอไป
ในระหวางทีด่ำเนนิการศกึษา  ผศูกึษาไดพบประเดน็ทีน่าสนใจสำหรบัผทูีส่นใจจะทำการศกึษา

เรือ่งนีต้อไปดงันี้
2.1 จากการศกึษารปูแบบเชงิสาเหตแุละผลของปจจยัทีม่ผีลตอระยะเวลากอนการรกัษาของ

ผปูวยโรคเรือ้นในครัง้นี ้ เปนการเกบ็ขอมลูจากผปูวยโรคเรือ้นในจงัหวดับรุรีมัยเทานัน้  ดงันัน้จงึควรทำการ
ศกึษาในจงัหวดัอืน่ หรอืภาคอืน่ ๆ ของประเทศ  เพือ่เปรยีบเทยีบผลการศกึษาทีไ่ด  และนำผลการศกึษา
นัน้ไปดำเนนิการเผยแพรประชาสมัพนัธโรคเรือ้นใหเหมาะสมในแตละทองถิน่ตอไป

2.2 จากการวเิคราะหผลการศกึษา  โดยการวเิคราะหรปูแบบเชงิสาเหตแุละผลของปจจยัทีม่ี
ผลตอระยะเวลากอนการรกัษาในผปูวยโรคเรือ้นในครัง้นี ้ ควรมกีารเพิม่จำนวนกลมุตวัอยางใหมากขึน้  เพือ่
ใหขอมลูมกีารกระจายทีเ่หมาะสม   และทำการเกบ็ขอมลูดานจติสงัคมเพิม่  เชน  บคุลกิภาพ  ฐานะทาง
สงัคม

2.3 อาจใชทฤษฎอีืน่ในการวเิคราะหรปูแบบเชงิเหตแุละผลของปจจยัทีม่ผีลตอระยะเวลากอน
การรกัษาของผปูวยโรคเรือ้น หรอืใชกรอบแนวคดิทฤษฎคีวามเชือ่ดานสขุภาพ (Health Belief Model)  ในรปู
แบบอืน่ เชน รปูแบบของ Rosenstock ซึง่มคีวามแตกตางของเสนทางความสมัพนัธ โดยทีไ่มปรากฏตวัแปร
การรบัรภูาวะคกุคาม เนือ่งจากเชือ่วา การรบัรภูาวะคกุคาม มาจากตวัแปร การรบัรโูอกาสเสีย่งตอการ

A Causal Model of Factors Related to Time before Treatment
Seeking Among Leprosy Patients at Buri Rum Province

รูปแบบเชิงเหตุและผลของปจจัยที่มีผลตอระยะเวลา
กอนการรกัษา ในผปูวยโรคเรือ้นจงัหวดับรุรีมัย
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เปนโรคและการรบัรคูวามรนุแรงของโรคนัน่เอง  ดงันัน้จงึควรทำการศกึษาเพือ่หารปูแบบทีเ่หมาะสมในการ
อธบิายระยะเวลากอนการรกัษาสำหรบัโรคเรือ้นตอไป
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บทคดัยอ
เอดสไดเปนปญหาทีส่ำคญัของโลกเพราะมผีลกระทบในระดบักวางทัง้ดานสงัคม  เศรษฐกจิ  และ

สขุภาพ มากกวารอยละ 80 ตดิเอดส จากการมเีพศสมัพนัธ โดยอาย ุ  20 – 29  ป พบปวยมากทีส่ดุ
แสดงถึงวาติดเชื้อเอดสตั้งแตยังเปนวัยรุน ประกอบกับปจจุบันวัยรุนมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงตอการ
แพรระบาดของเอดสสงูมาก การดำเนนิงานเอดสทีผ่านมาโดยกระบวนการสอนทกัษะชวีติ  ยงัไมปรากฏ
ผลสำเรจ็อยางยัง่ยนื จงึไดศกึษากระบวนการเรยีนรแูบบมสีวนรวมในการปองกนัการตดิเชือ้เอดส  โดยครู
และนกัเรยีน โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่พฒันารปูแบบกระบวนการเรยีนรแูบบมสีวนรวมในการปองกนัการ
ตดิเชือ้เอดส ในสถานศกึษา  เปนการวจิยัแบบมสีวนรวม (PAR) ผวูจิยัเปนผกูระตนุหนนุเสรมิและเปนการ
สรางการเรยีนรแูละการสะทอนกลบั ซึง่ในการนีเ้ปนการศกึษานำรองในโรงเรยีนมธัยมและขยายโอกาส
จำนวน 10 โรงเรยีน  เกบ็รวบรวมขอมลูโดยการสงัเกต บนัทกึ ทกุขัน้ตอนและกระบวนการ  และสรปุดวย
การประเมนิผลกอนและหลงักระบวนการการดำเนนิงาน  ใช  Chi-square และใชแผนทีผ่ลลพัธ (Outcome
Mapping) เปนรปูแบบการตดิตามประเมนิผลการทำงาน  ผลการศกึษาพบวาในการดำเนนิงานภายใตการ
มสีวนรวมของทกุระดบั  เริม่ตัง้แตระดบันโยบายไดมสีวนรวมในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็  วเิคราะหปญหา
การมทีมีงานครทูีม่คีวามเขมแขง็  ทัง้ดานสมัพนัธภาพและกระบวนการคดิในการดำเนนิงาน  กจ็ะสามารถ
ดงึภาคสวนอืน่ๆ เขามามสีวนรวม  และผลกัดนัใหมหีลกัสตูรการเรยีนการสอนเรือ่งเอดสและเพศศกึษา
ตลอดจนการจดัสิง่แวดลอมใหเอือ้  เชน  การมชีมรมรณรงค  การสงเสรมิการสือ่สารกบัผปูกครอง  พบวา
กระบวนการดำเนนิงานของโรงเรยีนผานเกณฑประเมนิดถีงึดมีากเพิม่ขึน้ และโรงเรยีนผานเกณฑประเมนิ
ขัน้พืน้ฐานลดลง  แตกตางอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิP-value < 0.01
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Abstract
AIDS still be global problem because of its widely socio-economic and health impact.  More

than 80% of patients got HIV from sexual intercourse . Mostly of cases were in 20-29 years age
group. At present teenage have high risk sexual behavior toward HIV infection. Only life skill teaching
was not enough to get success and sustainable outcome so participatory action research may be
another solution way.

10 secondary school in Surin were selected and join model development in AIDS prevention
by PAR technique which researchers facilitated teachers and students to develop their own model.
Data  were collected by observation and Chi-square was used to analyse evaluated  results

The  result showed  that  all  schools have significantly improvement after PAR implementation
(P < 0.01) They have policy commitment from school administrator, building up teamwork, development
of AIDS and sexology lesson and promotion in communication with parents. This model may be
applied to other school in the future.

บทนำ
โรคเอดสเปนโรคตดิตออนัตรายและแพรระบาดไปอยางรวดเรว็  จนเปนปญหาสาธารณสขุทีส่ำคญั

ของโลก รวมถึงประเทศไทยดวย  ซึ่งมีผลกระทบมากมายในระดับกวางทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และ
ความมัน่คงของประเทศ  จากขอมลูการคาดประมาณสถานการณเอดสในประเทศไทย เมือ่สิน้ป พ.ศ. 2545
โดยคณะผเูชีย่วชาญ Thai Working Group on HIV Estimation and Projection คาดวามผีตูดิเชือ้เอดสสะสม
1,030,400 คน มชีวีติอยใูนปจจบุนั 635,000 คน ในจำนวนนีเ้ปนผตูดิเชือ้เอดสทีเ่ปนเยาวชนประมาณ
90,000 คน ( 1 )  และจากรายงานผปูวยเอดส  พบวาพฤตกิรรมทีน่ำไปสโูอกาสเสีย่งตอการตดิเชือ้เอดส
มากทีส่ดุ  คอืการมเีพศสมัพนัธสงูถงึรอยละ 84  โดยกลมุอาย ุ 20-29  ป  พบผปูวยมากทีส่ดุถงึรอยละ
36.86 ( 2 ) ซึ่งการเจ็บปวยดวยโรคเอดสนั้นพบวาโดยเฉลี่ยแลวจะเกิดขึ้นหลังจากติดเชื้อเอดสมาแลว
2-8 ป แสดงวาบางสวนของผปูวยเหลานีต้ดิเชือ้เอดสมาตัง้แตชวงวยัรนุขณะเรยีนในระดบัมธัยมศกึษา
ทัง้นีเ้พราะวยัรนุเปนวยัทีม่พีฒันาการทัง้ทางรางกาย  จติใจ  สงัคม  และอารมณ  เปนวยัอยากลอง  อยาก
ร ู อยากแสดงออกซึง่การมเีพศสมัพนัธและการทดลองยาเสพตดิ ( 3 )  จากการเฝาระวงัพฤตกิรรมเสีย่งใน
กลมุวยัรนุของเขตสาธารณสขุที ่5 พบวานกัเรยีนชายชัน้มธัยมศกึษาปที ่5  มปีระวตัเิคยมเีพศสมัพนัธแลว
รอยละ 10.4 ( 4 ) เปนการมเีพศสมัพนัธกบัแฟนหรอืเพือ่นสนทิ รอยละ 65.9 ใชถงุยางอนามยัทกุครัง้เพยีง
รอยละ 13.3  ในขณะเดยีวกนักไ็ปมเีพศสมัพนัธกบัหญงิบรกิารอกี ถงึรอยละ 22.2  ใชถงุยางอนามยัรอย
ละ 38.5  จะเหน็วากลมุวยัรนุเหลานีม้พีฤตกิรรมเสีย่งในการรบัและแพรโรคเอดส  และแนวโนมของการมี
เพศสมัพนัธในวยัเรยีนกค็งจะเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ อนัมาจากกระแสการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมและคา
นยิมการบรโิภคและเลยีนแบบทางตะวนัตก

โรงเรยีนนบัเปนสถาบนัหนึง่ทีจ่ะชวยลดการแพรกระจายของโรคเอดส ในหมวูยัรนุทีก่ำลงัอยใูน
วยัเรยีน   การใหความรปูองกนั และควบคมุการแพรระบาดของโรคเอดส  ควรเริม่ตนทีโ่รงเรยีน ( 5 )  เพราะ
ในโรงเรยีนจะสามารถใหความร ูความเขาใจ และจดัการเรยีนการสอนใหเยาวชนได  อกีทัง้โรงเรยีนถอืเปน
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แหลงสำคญัในการสรางและพฒันาเดก็ใหมคีณุธรรมและจรยิธรรม  โรงเรยีนยงัเปนแบบอยางและเปน
ผนูำทางความคดิในการพฒันาสงัคมในทกุ ๆ  ดาน  รวมทัง้ดานสขุอนามยั  ซึง่โรคเอดสไดกลายเปนปญหา
ดานสขุภาพอนามยัในระดบัโลกไปแลว  และแพรระบาดเขาไปในกลมุนกัเรยีนวยัรนุเพิม่มากขึน้  ดงันัน้ใน
ทกุๆ โรงเรยีนจะตองมงุเนนภาวะสขุภาพของนกัเรยีนโดยปลกูจติสำนกึใหนกัเรยีนตระหนกัและหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสีย่งตางๆ ทีจ่ะนำไปสกูารตดิเชือ้เอดส  เพือ่เตบิโตไปสวูยัผใูหญหรอืไปประกอบอาชพีโดยมสีขุภาพ
ทีส่มบรูณแขง็แรงปราศจากโรคเอดสตอไป

แตจากการดำเนนิงานทีผ่านมา  พบวายงัไมประสบผลสำเรจ็เทาทีค่วร รอยละ  58.87  ของครทูี่
ผานกระบวนการอบรมสมัมนาการสอนทกัษะชวีติ  มกีารจดัการเรยีนการสอนเพยีง  1  ครัง้ เทานัน้ (  6 )

การดำเนนิงานเอดสใหปรากฏผลสำเรจ็อยางยัง่ยนื  ตองอาศยัการมสีวนรวมจากทกุภาคสวนในลกัษณะองค
รวม  ( 7 )   และเสนทางทีจ่ะพฒันาไปสคูวามยัง่ยนื  ตามแนวคดิของ  ศ.นพ.ประเวศ  วะส ี ทีเ่รยีกวา  มรรค
8  นาจะเหมาะสมตอการดำเนนิงานเอดสในสถานศกึษา  โดยแนวคดินัน้เริม่จากการคนหาแกนนำทีม่คีวาม
มงุมัน่  รวบรวมเปนทำเนยีบแกนนำ  จากนัน้นำแกนนำดงักลาวมาสรางเปนทมี  และพฒันาเปนเครอืขาย
ทีม่กีารเรยีนรรูวมไปจนกอใหเกดินวตักรรม ไปสกูารประเมนิผลสรปุการเรยีนร ู อนัจะนำไปสกูารเชือ่มโยง
ใหขอเสนอแนะในระดบันโยบายและสรางสถาบนัเรยีนรใูนทีส่ดุ ( 8 )   ดงันัน้ผวูจิยัจงึมแีนวคดิทีจ่ะศกึษา
เพือ่พฒันารปูแบบการดำเนนิงานเอดส โดยกระบวนการมสีวนรวมของผมูสีวนเกีย่วของ เปนการนำรองใน
สถานศกึษา 10 แหง  ในจงัหวดัสรุนิทร

วตัถปุระสงคของการวจิยั
เพือ่พฒันารปูแบบในการเสรมิสรางกระบวนการเรยีนร ู และการดำเนนิงานเอดส  แบบมสีวนรวม

ในสถานศกึษา

ระเบยีบวธิวีจิยั
1. รปูแบบการวจิยั

การศกึษานีเ้ปนการวจิยัแบบมสีวนรวม (Participatory Action Research : PAR) เพือ่เสรมิสราง
กระบวนการเรยีนร ูและการดำเนนิงานเอดส แบบมสีวนรวมในโรงเรยีน  ภายใตกรอบแนวคดิกระบวนการ
สงเสรมิสุขภาพ (Ottawa Charter for Health Promotion) ทีม่กีลยทุธทีส่ำคญั 5 ประการ คอื การสราง
นโยบายสาธารณะ  การจดัสิง่แวดลอมใหเอือ้ตอสขุภาพ  การเสรมิสรางกจิกรรมชมุชนใหเขมแขง็ การพฒันา
ทกัษะสวนบคุคล  และการปรบัเปลีย่นบรกิารใหสอดคลองกนั (9 )  ซึง่ในทีน่ีเ้ปรยีบโรงเรยีนเปนเสมอืนชมุชน
ทีต่องไดรบัการพฒันาตามกลยทุธดงักลาวอยางรอบดาน โดยมผีเูกีย่วของตัง้แตผบูรหิารโรงเรยีน  คร ู อาจารย
ทั้งที่เปนแกนนำ และครูผูสอนอื่น ๆ นักเรียน ชุมชน และองคกรในทองถิ่น ผูวิจัยมีบทบาทในการ
ถายทอดแนวคดิ  จดัเวทเีพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรแูนวคดิ วธิกีารระหวางทมี  และระหวางโรงเรยีน  สนบัสนนุ
สือ่  และการประเมนิผล

ทิติยาณี  เทพหัสดิน ณ อยุธยา และคณะ            Thitiyanee  Thephussadin  et  al.
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กรอบแนวคดิการวจิยั

ผบูรหิารโรงเรยีน
แลกเปลีย่นแนวคดิ/ประสบการณ
สมคัรเขารวมโครงการ
คดัเลอืกกลมุแกนนำ
กำหนดนโยบาย

ผวูจิยั
ถายทอด/แลกเปลีย่นแนวคดิและ
ประสบการณ
สมคัรเขารวมโครงการ
คดัเลอืกกลมุแกนนำ
กำหนดนโยบาย

ครแูกนนำ
แลกเปลีย่นแนวคดิ/ประสบการณ
ทมีเรยีนรู
ขยายแนวคดิ/แนวรวม

การดำเนนิงานเอดสในโรงเรยีน
1. นโยบายดานเอดสของโรงเรยีน
2. การจดัการเรยีนการสอนเรือ่งเอดสและ

เพศศกึษา
3. การเสรมิสรางความเขมแขง็และการมี

สวนรวมของผมูสีวนเกีย่วของ (คร/ู
นกัเรยีน/ผปูกครอง/ชมุชน)

4. สรางสิง่แวดลอมทีเ่อือ้ตอการเรยีนรเูรือ่ง
เอดสและเพศศกึษา (ชมรม/การรณรงค/
การสือ่สารกบัผปูกครอง)

5. จดัระบบบรกิารใหคำปรกึษาเรือ่งเอดสและ
เพศศกึษา (คร/ูอาสาสมคัร)

2. กลมุตวัอยาง  และวธิกีารเลอืก
จงัหวดัสรุนิทรโดยคณะอนกุรรมการปองกนั และแกไขปญหาเอดสจงัหวดั  สมคัรใจทีจ่ะเขารวม

โครงการศกึษาครัง้นี ้ ไดคดัเลอืกสถานศกึษา  โดยพจิารณาจากจากความพรอมของโรงเรยีนเปนหลกั  และ
จำแนกกลมุตวัอยางทีศ่กึษาดงันี้

1. สถานศกึษา จำนวน     10  แหง
2. ผบูรหิารสถานศกึษา  จำนวน     10   คน
3. ครแูกนนำ โรงเรยีนละ  5  คน ซึง่ไดรบัการคดัเลอืกจากผบูรหิารโรงเรยีน  โดยไมเฉพาะเจาะจง

วาตองเปนครจูากแผนกหรอืฝายใด
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3. ขัน้ตอนการศกึษาวจิยั
หลงัจากไดสถานศกึษา  10  แหงแลวไดกำหนดขัน้ตอนการศกึษาดงันี้
ระยะที ่1 จดัประชมุผบูรหิารสถานศกึษา และผเูกีย่วของทัง้ในสวนกระทรวงศกึษาธกิาร และ

กระทรวงสาธารณสขุ  เปนเวลา 1 วนั เพือ่ทำความเขาใจในปญหาเอดส  และการ
ดำเนนิงานในสถานศกึษารวมกนั

ระยะที ่2 จดัอบรมครแูกนนำ  ในเรือ่งเพศศกึษา และการสือ่สารเรือ่งเอดส  เปนเวลา  2  วนั
เพือ่เสรมิสรางกระบวนการเรยีนร ู และการดำเนนิงานเอดส แบบมสีวนรวม เสรมิการ
ทำงานเปนทมี

ระยะที ่3 ตดิตามเยีย่มโรงเรยีนทีเ่ขารวมโครงการทกุแหง หลงัการอบรมผานไป 6  เดอืน  เพือ่
เกบ็ขอมลู ประเมนิผลในเชงิคณุภาพ

ระยะที ่4 จดัเวทสีรปุบทเรยีนการดำเนนิงานเอดส และเพศศกึษาในโรงเรยีน เปนเวลา 1 วนั
เพือ่ใหครแูกนนำ ผบูรหิาร  และผเูกีย่วของ  ไดมาสรปุบทเรยีนทีผ่านมา  แลกเปลีย่น

ความคดิเหน็  ประสบการณ  ทีจ่ะนำไปสกูารประยกุตใชในการดำเนนิงานตอไป

4. วธิเีกบ็รวมรวมขอมลู และเครือ่งมอื
การเกบ็รวบรวมขอมลู และเครือ่งมอืทีใ่ช  มคีวามหลากหลายทัง้แบบประเมนิ การสนทนากลมุ

และการสรปุเนือ้หาในเชงิพรรณนา เพือ่นำขอมลูทีไ่ดมาใชในการศกึษาขัน้ตอ ๆ มา
1. การสรปุเนือ้หาในเชงิพรรณนา  ในการศกึษาตัง้แตระยะที ่1 – 4
2. การประเมนิผลกระบวนการดำเนนิงานของโรงเรยีน  ใชแบบประเมนิกิจกรรม   ซึง่ไดพฒันา

มาจากการประชมุเครอืขายคนทำงานดานการศกึษาในเขต 5 ประจำป 2546 มคีวามครอบคลมุ
ตามกลยทุธทัง้ 5  ของกระบวนการสงเสรมิสขุภาพ  ประเมนิโดยใหคณะครแูกนนำรวมกนั
วเิคราะหในชวงกอนอบรมครแูกนนำ (ระยะที ่ 2) และหลงัจากอบรมแลวเปนเวลา  6  เดอืน
(ระยะที ่3)

3. การสนทนากลมุครแูกนนำ ในชวงตดิตามเยีย่มโรงเรยีน (ระยะที ่ 3) โดยใชแนวทางการ
สนทนากลมุ  เพือ่เกบ็ขอมลูเชงิคณุภาพ

5. การวเิคราะห และแปลผล
1. ประเมนิผลกระบวนการดำเนนิงานของโรงเรยีน โดยใชแบบประเมนิกจิกรรม วเิคราะห

ผลเปรยีบเทยีบกอน และหลงัการดำเนนิงานโดย  ใชโปรแกรม ดวยสถติ ิ Chi - squre
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ผลการศกึษา
ระยะที ่1 ประชมุเครอืขายการศกึษาทีท่ำงานดานเอดส และผบูรหิารโรงเรยีนในโครงการ 10  แหง

มผีบูรหิารระดบัผอูำนวยการโรงเรยีนมารวมประชมุ 3 แหง รองผอูำนวยการ/ผชูวยผอูำนวยการ 6 แหง
และครทูีร่บัผดิชอบ 1 แหง ซึง่จากการพดูคยุมวีตัถปุระสงคเพือ่สรางความตระหนกัรวมในปญหาเอดสกบั
เยาวชนและสรางการมสีวนรวมกบัปญหา  ตลอดจนชีแ้จงโครงการและขอความรวมมอืในการดำเนนิโครงการ
และคดัเลอืกครทูีม่คีวามสนใจในการทำงานดานเอดส โดยเนนความสมคัรใจไมใชกะเกณฑมาเขารบัการ
อบรมจากการระดมสมองและแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผบูรหิารโรงเรยีนถงึปญหาเอดสทีเ่กดิขึน้  พบวา
ครสูอนเพศศกึษาในโรงเรยีนจะสอนเกีย่วกบัการดแูลตนเอง  สรรีะผหูญงิ/ผชูาย  ยงัขาดทกัษะในการสอน
เรือ่งเพศศกึษาอยางรอบดาน  และไมรวูาสิง่ทีด่ำเนนิการอยใูชแนวทางทีถ่กูตองหรอืไม  ขาดเครือ่งมอืทีช่วย
ในการประเมนิผล และสิง่ทีส่ำคญันาจะระดมทกุสวนทีเ่กีย่วของกบัเยาวชนมารวมกนัวเิคราะหและดำเนนิงาน
รวมกนักบัเยาวชน  เชน  ผปูกครอง  ชมุชน  อบต.  คร ู เปนตน

ระยะที ่2  อบรมครเูรือ่งเพศศกึษาและการสือ่สารเรือ่งเอดสใหแกครใูนโครงการ 10 แหง เปน
เวลา 2 วนั  โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่เสรมิสรางกระบวนการเรยีนรแูละการดำเนนิงานเอดสแบบมสีวนรวม
และปรบัทศันคตคิรใูนเรือ่งการดำเนนิงานเอดสและเพศศกึษาในโรงเรยีน กลมุเปาหมายโรงเรยีนละ 5  คน
เพือ่สรางกระบวนการทำงานเปนทมีและหลกัสตูรทีใ่ชในการอบรมจะเนนกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรกูาร
ทำงานเปนทมี  ปรบัทศันคตวิธิคีดิในการทำงานเอดส  ไมตดัสนิพฤตกิรรมเยาวชนโดยเอาตวัเราไปตดัสนิ
บทบาทหญงิชาย  ปจจยัทีน่ำไปสเูอดส  ผตูดิเชือ้กส็ามารถอยใูนสงัคมไดอยางปกตสิขุ  ผลกระทบทีเ่กดิขึน้
จากผตูดิเชือ้เอดส

จากการประเมนิเชงิคณุภาพหลงัการอบรมครแูกนนำ  โดยใชกจิกรรมจดหมายถงึเพือ่น  ผเูขาอบรม
ไดสะทอนวาไดรบัความรคูวามเขาใจ ทศันคต ิ แนวคดิเกีย่วกบัเรือ่งเอดสและเพศศกึษาทีถ่กูตอง  เกดิความ
เขาใจในปญหาเอดส พฤตกิรรมวยัรนุและการเปลีย่นแปลงของสงัคม ไดแนวทางการปฏบิตัทิัง้ในสวนทีเ่กีย่วของ
กบัการจดักจิกรรมดำเนนิงานเอดสในสถานศกึษา  และเทคนคิวธิกีารทีจ่ะนำไปประยกุตใชในดานอืน่ ๆ
ไดหลายดาน  ในดานความสมัพนัธกบัผเูขารวมอบรมดวยกนั กไ็ดแลกเปลีย่นประสบการณ  แนวคดิ  ทศันคติ
ไดสรางมติรภาพในกลมุเพือ่นรวมอาชพี  การอยรูวมในสงัคมและ Team Work  คนรใูจในการทำงาน  เกดิ
ความรสูกึภาคภมูใิจ  ดใีจทีไ่ดเขารวมอบรม  มคีวามมัน่ใจทีจ่ะถายทอดความร ูแนวคดิมากขึน้  รสูกึวา
เปนการอบรมทีม่บีรรยากาศด ี ไมนาเบือ่  ไมเครยีด  มคีวามสนกุสนานไมกงัวล  แตไดสาระ  เกดิความ
ตัง้ใจไดกำลงัใจทีจ่ะดำเนนิงานตอไป  และเหน็วาเปนโครงการทีด่ ี ควรมกีารดำเนนิงานอยางตอเนือ่ง

การประเมนิผล
หลงัจากดำเนนิกระบวนการตามขัน้ตอนตัง้แตพดูคยุแลกเปลีย่นกบัผบูรหิารคดัเลอืกด ูอบรมครู

โดยกระบวนการมสีวนรวม  ดำเนนิกจิกรรมในโรงเรยีน  ตดิตามเยีย่มประเมนิ  จดัเวทสีรปุบทเรยีน  และ
ไดประเมนิผลกอนและหลงัดำเนนิการ  ดงัมผีลการประเมนิดงันี้
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ตารางที ่1 ผลการประเมนิโรงเรยีนกอนและหลงัดำเนนิการ

การแตงตัง้คณะกรรมการ กอนดำเนนิการ หลงัดำเนนิการ
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

P-value

1.ครู มี
ไมมี

7
3

70
30

10
0

100
0

0.10

2.นกัเรยีน มี
ไมมี

3
7

30
70

8
2

80
20

0.03*

3.ผปูกครอง มี
ไมมี

2
8

20
80

6
4

60
40

0.08

4.องคกรชมุชน มี
ไมมี

1
9

10
90

4
6

40
60

0.15

5. เจาหนาทีส่าธารณสขุ / อบต. มี
ไมมี

2
8

20
80

5
5

50
50

0.17

การดำเนนิงาน กอนดำเนนิการ หลงัดำเนนิการ
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

P-value

1.มหีลกัสตูรและมกีารสอนทกัษะชวีติ/
เพศศกึษา

มี
ไมมี

8
2

80
20

10
0

100
0

0.23

2.มกีารจดักจิกรรมรณรงคเรือ่งเอดสเนือ่ง
ในวนัสำคญัอยางนอย 2 ครัง้/ป
3.มกีารประชาสมัพนัธขาวสารดานเอดส
อยางตอเนือ่ง
4.มนีโยบายใหผไูดรบัผลกระทบดานเอดส
สามารถศกึษาตอได
5.มนีโยบายใหผไูดรบัผลกระทบไดรบัการ
สนบัสนนุใหทนุการศกึษา
6.สงเสรมิใหบคุลากรมคีวามรดูานเอดส/
เพศศกึษา
7.สงเสรมิการสือ่สารกบัผปูกครอง

มี
ไมมี

9
1

90
10

10
0

100
0

0.50

มี
ไมมี

7
3

70
30

10
0

100
0

0.10

มี
ไมมี

5
5

50
50

8
2

80
20

0.17

มี
ไมมี

3
7

30
70

9
1

90
10

0.01*

มี
ไมมี

8
2

80
20

10
0

100
0

0.23

มี
ไมมี

5
5

50
50

10
0

100
0

0.01*
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การดำเนนิงาน กอนดำเนนิการ หลงัดำเนนิการ
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

P-value

มี
ไมมี

3
7

30
70

5
5

50
50

0.32

9.มบีรกิารใหคำปรกึษาเรือ่งเอดสเพศโดย
คร/ูอาสาสมคัร
10. มกีารนเิทศตดิตามผล

11. มกีารประเมนิผล

มี
ไมมี

6
4

60
40

10
0

100
0

0.04*

มี
ไมมี

4
6

40
60

9
1

90
10

0.02*

มี
ไมมี

4
6

40
60

8
20

80
20

0.08

ตารางที ่2 สรปุผลการประเมนิการดำเนนิงานเอดส

กอนดำเนนิการ หลงัดำเนนิการ
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

P-value

- ผลการประเมนิผานเกณฑดถีงึดมีาก
(คะแนนดชันชีีว้ดั 9-16 คะแนน)

1 10 7 70

- ผลการประเมนิผานเกณฑขัน้พืน้ฐาน
(คะแนนดชันชีีว้ดั 0-8 คะแนน)

9 90 3 30
0.01*

จากตารางที ่1  ผลการดำเนนิงานปองกนัและแกไขปญหาเอดสในสถานศกึษาเขต 5  เปรยีบเทยีบ
กอนและหลงัดำเนนิงาน  ประเมนิตามดชันชีีว้ดัการดำเนนิงานซึง่ออกแบบโดยเครอืขายคนทำงานเอดสใน
สถานศกึษาเขต 5  ในดานการแตงตัง้คณะกรรมการดำเนนิงาน  ซึง่ประกอบดวยคร ูนกัเรยีน ผปูกครอง
องคกรชมุชน เจาหนาทีส่าธารณสขุ / อบต.  ซึง่พบวามกีารตัง้คณะกรรมการเพิม่ขึน้และทีเ่พิม่ขึน้แตกตาง
อยางมนียัสำคญัทางสถติคิอื นกัเรยีน  และในการดำเนนิกจิกรรมดานตางๆ พบวา  มกีารดำเนนิงานเพิม่
ขึน้ทกุดาน  แตทีเ่พิม่ขึน้แตกตางอยางมนียัสำคญัทางสถติคิอื ดานนโยบายใหผไูดรบัผลกระทบไดรบัการ
สนบัสนนุใหทนุการศกึษา  การสงเสรมิกจิกรรมสือ่สารกบัผปูกครอง  มบีรกิารใหคำปรกึษาเรือ่งเอดสและ
เพศโดยคร ู/ หรอือาสาสมคัร  และไดมกีารนเิทศตดิตามผล  และถาดใูนภาพรวมของคะแนนรวมจากตาราง
ที ่2 ใหคะแนนขอละ 1 คะแนนม ี16 ขอ รวมเปน 16 คะแนน โดยตดัเกณฑประเมนิขัน้พืน้ฐาน (0-8
คะแนน) และเกณฑประเมินดีถึงดีมาก (9-16 คะแนน) ผลการประเมินเกณฑดีถึงดีมากจากเดิมมี
1 โรงเรยีน หลงัดำเนนิการม ี7 โรงเรยีน และประเมนิผานเกณฑขัน้พืน้ฐานจากม ี9 โรงเรยีน หลงัดำเนนิ
การมเีหลอื 3 โรงเรยีน  พบวากอนและหลงัดำเนนิการมคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิP-value
= 0.01

8.มอีงคกร/ชมรมนกัเรยีน นกัศกึษา
ดำเนนิงานเกีย่วกบัเอดส

*P-value < 0.05 : มคีวามแตกตางอยางมนียัสำคญัทางสถติิ

Model Development of Participatory Action Research about
AIDS Prevention in School in Surin Province 2004

การพฒันารปูแบบกระบวนการเรยีนรแูบบมสีวนรวม ในการปองกนั
การตดิเชือ้เอดส ในสถานศกึษา จงัหวดัสรุนิทร ป 2547



⌫  ⌫



สวนโรงเรยีนทีไ่ดมกีารดำเนนิงานพบวา  โรงเรยีนมนีโยบายทีช่ดัเจนใหโอกาสและสนบัสนนุใหครู
ดำเนนิงานดานเอดสได  ในวาระการประชมุกน็ำเรือ่งเอดสแทรกเขาไปดวย  การมทีมีงานทีเ่ขมแขง็  ทมีที่
รใูจและเปนทมีงานทีม่ใีจรกัในการทำงานมผีลตอการทำงานมาก  ใหนกัเรยีนมสีวนรวมในการทำงานโดย
ใหมชีมรมเพือ่นเตอืนเพือ่น  จดักจิกรรมเขากบัคณะส ี ครเูปนเพยีงผกูระตนุใหเกดิ  จดัใหมกีจิกรรมรณรงค
สม่ำเสมอในวนัสำคญั เชน  วนัเอดสโลก  วนัแหงความรกั  วนัสนุทรภ ู เปนตน  และใหนกัเรยีนไปพดูรณรงค
ทางหอกระจายขาวในชมุชนดวย  ตลอดจนใหมบีรกิารใหคำปรกึษาทัง้แบบพดูคยุตอหนา  และพดูคยุผาน
จดหมาย   และสงเสรมิใหสวนอืน่เขามามสีวนรวมในการดำเนนิงาน  เชน  สาธารณสขุ  อบต.  เทศบาล
องคกรชมุชน  ผปูกครอง  และนกัเรยีน  ไมใชดำเนนิงานเฉพาะครเูทานัน้

ระยะที ่3 หลกัจากทีค่รผูานการอบรมเรือ่งเพศศกึษาและการสือ่สารเรือ่งเอดส  ในแตละโรงเรยีน
กจ็ดัทำแนวทางและดำเนนิงาน  ระหวางเดอืนมกราคม – มถินุายน  2547  และในเดอืนกรกฎาคม  สำนกังาน
ปองกนัควบคมุโรคที ่5  ไดออกตดิตามเยีย่มและสนทนากลมุกบัผบูรหิารและคณะครทูีด่ำเนนิงาน ดงัมผีล
ดงันี ้โรงเรยีนบางแหงทีย่งัไมไดดำเนนิการอยางเปนรปูธรรม  พบวาการคดัเลอืกครเูขาอบรมมคีวามสำคญั
ไมใชคดัเลอืกมาเพราะหนาที ่ แตตองมาดวยความตัง้ใจและมทีมีงานทีพ่รอมจะทำดวยกนั  ถาครคูดิวามี
กจิกรรมมากมายทีค่รตูองทำ  ครจูะเนนไปทีก่ารเรยีนการสอนวชิาการเปนสำคญั  การจะคดิวเิคราะหเพือ่
การเสรมิสรางทกัษะชวีตินกัเรยีนไดสอดคลองกบัสถานการณปญหาทีเ่จอในโรงเรยีน  เทาทีพ่บครจูะพดูวา
“ครบูางคนกระดากทีจ่ะสอนเรือ่งเพศ ผบูรหิารยงัไมใหเปนนโยบายทีช่ดัเจนวาโรงเรยีนจะดำเนนิงาน
เรือ่งนี ้ครคูดิวาการสอนเพศศกึษาจะเปนการสงเสรมิเดก็ใหมเีพศสมัพนัธ  บทบาทไมชดัเจนของครู
ตางคนตางทำ  ทมีไมเขาใจกนั”

โรงเรยีนบางแหงไดมกีารดำเนนิงาน  พบวาผบูรหิารใหการสนบัสนนุมนีโยบายทีช่ดัเจนและใหโอกาส
ผทูำงาน  และทีส่ำคญัทีพ่บคอืทมีงานมคีวามสำคญั  เปนทมีทีม่ใีจ  มเีปาหมายรวมกนั  มใีจรกัทีจ่ะทำงาน
ดานนี ้ และเปนทมีงานทีเ่ขมแขง็  และสามารถขยายทมีงานใหชมุชน  องคกรทองถิน่  นกัเรยีน  สาธารณ
สขุเขามามสีวนรวม  มกีารจดักจิกรรมรณรงคในวนัสำคญั และใหนกัเรยีนเขามามสีวนรวมในการดำเนนิงาน
จดัเปนชมรมเพือ่นเตอืนเพือ่น ครเูปน Facilitator และบางแหงสามารถนำแนวคดิเรือ่งเอดสเขาทีป่ระชมุครู
ไดทกุสปัดาห ใหครทูีไ่มไดเขารวมประชมุมสีวนรวม จดัใหมบีรกิารใหคำปรกึษาทัง้การพดูคยุ และเขยีน
คำถามคำตอบทิง้ไว  โดยไมตองเผชญิหนากบัคร ู ตลอดจนนกัเรยีนเขาไปรณรงคในชมุชน  โดยการไปให
ขอมลูทางหอกระจายขาวเปนการเสรมิศกัยภาพเยาวชน

ระยะที ่4 เวทสีรปุบทเรยีนการดำเนนิงานเอดสและเพศศกึษาในโรงเรยีน
ผเูขารวมประชมุแลกเปลีย่นมผีบูรหิารโรงเรยีน 7 แหง คดิเปนรอยละ 70 ของโรงเรยีน และครู

ผปูฏบิตังิาน ผแูทนจากสำนกังานเขตการศกึษาพืน้ทีท่ัง้  3  เขตและนกัวชิาการดานสาธารณสขุทีเ่กีย่วของ
และจากการประเมนิรอยละ 97.9 เหน็ดวยมากถงึมากทีส่ดุกบัการจดัใหมกีารประชมุสรปุบทเรยีน รอยละ
87.5 ไดแนวคิดใหมหรือแนวคิดเพิ่มเติมแตไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปานกลางถึงนอย คือ
รอยละ 37.5

ทิติยาณี  เทพหัสดิน ณ อยุธยา และคณะ            Thitiyanee  Thephussadin  et  al.
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ผลทีเ่กดิขึน้จากการสรปุบทเรยีนของโรงเรยีนนำรอง  10  แหง
1. ผนูำ/ผบูรหิารของโรงเรยีนมคีวามสำคญัในการมอบนโยบายเพือ่จะนำมาเปนแผนดำเนนิงาน

ผนูำสนบัสนนุสงเสรมิคนทำงานใหมแีรงจงูใจในการทำงาน
2. ทมีงานภายในโรงเรยีน  การดำเนนิงานเอดสใหบรรลคุวรมคีณะทำงาน  ทัง้เปนทางการหรอื

ไมเปนทางการ  กำหนดบทบาท  มคีวามสมัพนัธแนวราบ  สมัพนัธภาพทีด่มีผีลตอการทำงาน
ทมีงานนอกโรงเรยีน เชน  สาธารณสขุ  องคกรทองถิน่  องคกรชมุชน  บาน-วดั-โรงเรยีน
ยงัคงมคีวามสำคญัของการประสานความรวมมอืกนั  การมทีมีงานตองสงเสรมิใหมกีารเรยีนรู
ของทมีงาน  ทัง้สงเสรมิใหมกีารแลกเปลีย่นเรยีนร ู ปรบัทศันคตวิธิคีดิของคนทำงาน  เรยีนรู
อยางตอเนือ่ง ตัง้เปาหมายการทำงานรวมกนัของทมีงานและองคกรและเรยีนรจูาก Best Practice

3. หลกัสตูรการเรยีนรเูรือ่งเอดสและเพศศกึษา  ควรประเมนิจากผเูรยีน  ปรบัหลกัสตูรใหตรงกบั
กลมุเปาหมาย ใหเนนทีเ่นือ้หาใกลตวั  ใชภาษาของกลมุเปาหมาย  ใหผเูรยีนมสีวนรวมสงเสรมิ
การสือ่สารกบัผปูกครอง  สมัพนัธภาพของผเูรยีน-ผสูอนมคีวามสำคญั  และสามารถบรูณาการ
กบัวชิาอืน่ๆ ได

4. จัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อ เชน การสรางบรรยากาศในโรงเรียน สงเสริมใหมีกีฬาสันทนาการ
ประสานงาน กบัผดูำเนนิการเกีย่วของกบัหอพกัใหชวยกนัลดความเสีย่งตอการแพรระบาด
ของเอดส  ตลอดจนสงเสริมใหจัดสิ่งแวดลอมในชุมชนใหเอื้อตอการเขาใจเรียนรูของผูใหญ
และเยาวชน

5. จดักจิกรรมสงเสรมิ เชน ควรจดัใหมกีารรณรงคเรือ่งเอดสและเพศศกึษาอยางตอเนือ่ง  สงเสรมิ
ใหมกีารเฝาระวงัความเสีย่ง เชน ยาเสพตดิ ใหนกัเรยีนมสีวนรวมในการออกสำรวจความคดิเหน็
ประชาชน

6. การสงเสรมิใหชมุชนมสีวนรวมและเขมแขง็ เชน การเยีย่มบานโดยคร ู สือ่สารกจิกรรมระหวาง
บานและโรงเรยีน  ใหองคกรทองถิน่มสีวนรวมในการสนบัสนนุงบประมาณ  ตลอดจนใหชมุชน
มสีวนรวมในการแกไขปญหา

7. การประเมนิผลในการดำเนนิงาน  ควรมรีวบรวมขอมลูทัง้ปรมิาณและคณุภาพ  บนัทกึหลกัสตูร
เชงิประจกัษ สรปุเปนบทเรยีนเพือ่การเรยีนรตูอไป

วจิารณ
จากผลการดำเนนิงานวจิยัแบบมสีวนรวม  พบวากระบวนการดำเนนิงานมคีวามแตกตางระหวาง

กอนดำเนนิงานและดำเนนิงานอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิP-value<0.01  จากกรอบความคดิของการดำเนนิ
งานเขาสเูสนทางการเรยีนรแูละพฒันาอยางประณตี (มรรค 8)  และกรอบความคดิกระบวนการสงเสรมิ
สขุภาพ (Ottawa charter for Health promotion)  คนพบวาผบูรหิารหรอืผนูำมคีวามสำคญัตอครทูีท่ำงาน
และผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ ดงัการศกึษาของบษุยา จนัทรสกุร ี (10) และคณะพบวา ผบูรหิารควรให
ความสำคญัในการสอนเรือ่งโรคเอดส  โดยกำหนดเปนนโยบายและสรางทศันคตทิีด่ตีอครผูสูอนและผเูกีย่วของ
และสอดคลองกบักรอบความคดิของกระบวนการสงเสรมิสขุภาพถงึนโยบายสาธารณะ  อนัหมายถงึนโยบาย
ดานเอดสของโรงเรียน และในการดำเนินงานเอดสควรจะมีหลายภาคสวนเขามามีสวนรวมทั้งเยาวชน
ผปูกครอง องคกรชมุชน อบต. สาธารณสขุ เพือ่เปนการเสรมิสรางความเขมแขง็และระดมการมสีวนรวม
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ของผเูกีย่วของ  ดงัวารณุ ีพวงแกว (11)  กลาวไววาการสรางพนัธมติรในการทำงานรวมกนัระหวางเยาวชน
ครอบครวั ชมุชน  เปนกลวธิทีีส่ำคญั  และลดัดา  ไวยวรรณ (12) กลาวถงึการทำงานประสานความรวมมอื
แกไขปญหาเอดสทัง้ในโรงเรยีนและชมุชน  และประสานความรวมมอืกบั อบต.

ทมีงานของครมูผีลตอการดำเนนิงานสงู การดำเนนิงานเอดสเปนงานทีต่องอาศยัหลายแนวคดิ วธิกีาร
และกระบวนการหลากหลาย และเปนงานเสรมิจากงานหลกัของโรงเรยีน  ถาไมมทีมีดำเนนิงานจะคอนขาง
ทีจ่ะสำเรจ็ยาก พบวาโรงเรยีนทีผ่านมาตรฐานขัน้ดถีงึดมีาก จะมทีมีงานครแูละผบูรหิารมคีวามเขมแขง็
ดงัแนวคดิของ ศ.นพ.ประเวศ  วะส ี  ถงึการทำงานเริม่ตนคนหาแกนนำทีม่คีวามมงุมัน่  มใีจอยากจะทำ
เรือ่งเอดส  อาจจะไมใชตามบทบาทหนาที ่ แลวรวมตวักนัเปนทมีงาน  ฝายกระบวนการเวทแีลกเปลีย่น
แนวคดิประสบการณ  สงัเคราะหความรแูละปรบัทศันคต ิ เพือ่ใหเกดิเปาหมายรวมกนั  ทำใหการทำงาน
มีความยั่งยืน การทำงานไดยึดหลัก PDCA และจัดใหมีเวทีสรุปบทเรียนจะทำใหไดมีการแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็และนำไปประยกุตใชในพืน้ทีข่องตนตอไป  และในการเรยีนการสอนเรือ่งเอดส  ควรเสรมิ
ศกัยภาพครผูสูอนเพศศกึษาใหเขาใจการสือ่สารเรือ่งเอดสและเพศศกึษา  ทศันคต ิ คานยิม  วธิคีดิ  บทบาท
หญงิชาย  ทีม่ผีลตอเรือ่งเอดส  ดงั ภาวนา  เหวยีนระว ี(13)   กลาวไววา  คนจดัการศกึษาเรือ่งเอดสควร
ทำความเขาใจกระบวนการเรยีนรทูีจ่ะทำใหผเูรยีนเกดิความสามารถใน “การคดิ” ทัง้การรจูกัวเิคราะห
สังเคราะห เพื่อเขาใจปญหา สาเหตุ ขณะเดียวกันก็ตองสรางความสามารถใหผูเรียนในการคิด
นอกรองเดมิ และคดิอยางสรางสรรค  เพือ่แกปญหาไดหลากหลาย  การแกปญหาเอดสตองแกทีป่ญญา
คดิเปนระบบ คดิแบบเชือ่มโยงกเ็กดิปญญาได (14)

สรปุ
เอดสไดเปนปญหาทีส่ำคญัของโลกเพราะมผีลกระทบในระดบักวางทัง้ดานสงัคม  เศรษฐกจิ  และ

สขุภาพ  มากกวารอยละ 80  ตดิเอดสจากการมเีพศสมัพนัธ  โดยอาย ุ20 – 29 ป  พบปวยมากทีส่ดุ
แสดงถงึวาตดิเชือ้ตัง้แตยงัเปนวยัรนุ  ประกอบกบัปจจบุนัวยัรนุมพีฤตกิรรมทางเพศทีเ่สีย่งตอการแพรระบาด
ของเอดสสงูมาก  การปองกนันอย  ดงันัน้การดำเนนิงานในโรงเรยีนจงึมคีวามสำคญั  จงึไดจดัทำโครงการ
กระบวนการเรยีนรแูบบมสีวนรวมในการปองกนัการตดิเชือ้เอดสโดยครแูละนกัเรยีน  โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่
เสรมิสรางกระบวนการเรยีนรแูละการดำเนนิงานเอดสแบบมสีวนรวมในโรงเรยีน  โดยดำเนนิการนำรอง  10
โรงเรยีน  จงัหวดัสรุนิทร  เปนการวจิยัแบบมสีวนรวม (Participatory Action Research) โดยผวูจิยัเปน
ผกูระตนุและหนนุเสรมิใหเกดิกระบวนการเรยีนร ู และดำเนนิงานโดยครแูละโรงเรยีน  ภายใตกรอบความ
คดิของกระบวนการสงเสรมิสขุภาพ (Ottawa charter for Health Promotion) และกรอบความคดิของเสนทาง
การเรยีนรแูละพฒันาอยางประณตีตามแนวคดิของ ศ.นพ.ประเวศ  วะส ี (มรรค 8) ผลการศกึษาพบวา
ในการดำเนนิงานภายใตการมสีวนรวมของทกุระดบั  ตัง้แตผบูรหิารในโรงเรยีน  คร ู นกัเรยีน  ผนูำชมุชน
ผปูกครอง  องคกรทองถิน่  หนวยงานอืน่ ๆ   สนบัสนนุและสรางทมีงานทีมี่ใจรกัใหเขมแขง็  และมเีวทแีลกเปลีย่น
สรปุบทเรยีน  ผลทีเ่กดิขึน้คอื  การจดัเวทใีหผบูรหิารไดมสีวนรวมในการแลกเปลีย่นปญหาเอดส ในเยาวชน
และคดัเลอืกครทูีม่คีวามสนใจเขารวมโครงการ  มผีลตอการกำหนดนโยบายใหผปูฏบิตังิานดำเนนิงาน
ภายใตกรอบแนวทางการทำงานงายขึน้ และครทูีจ่ะดำเนนิการควรสรางทมีงาน วธิคีดิการทำงานเอดส
ตลอดจนทศันคตใินทศิทางทีถ่กูตอง   กจ็ะทำใหการดำเนนิงานไดตรงสภาพปญหาและยัง่ยนื  และการจดั
เวทสีรปุบทเรยีนกจ็ะเปนการใหคนทำงานไดแลกเปลีย่นและตอยอดความคดิในการดำเนนิงานเพิม่ขึน้
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ความชกุตอโรคเบาหวานและภาวะเบาหวานแฝงในประชากรกลมุญาติ
ผปูวยเบาหวานทีม่ารบับรกิาร  ณ  ศนูยสขุภาพชมุชนจอหอ  ป  พ.ศ. 2547

Prevalance to Diabetes Mellitus and Impair Glucose Tolerance in  Relative of DM
Cases in Chor-Hor Primary Care Unit Nakhonratchasima Province 2004

นยันา อาภาสวุรรณกลุ วท.ม. (สิง่แวดลอม) Naiyana  Apasuwannakul. M.Sc. (Environment)
รตันาภรณ  ฮมิหมัน่งาน พย.บ. Ratanaporh  Himmun-ngan. B.N.
นชุนภางค   เขยีวเขวา พย.บ. Nuchnaphang Khiawkhoaw. B.N.
สำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา Office of Disease Prevention and  Control 5th

Nakhonratchasima.

บทคดัยอ
เบาหวานเปนโรคไมตดิตอเรือ้รงั ซึง่นบัวาเปนปญหาสำคญัทางสาธารณสขุยิง่ในปจจบุนั และเปน

โรคทางพนัธกุรรม การวจิยัครัง้นี ้ไดทำการสำรวจระดบัน้ำตาลในกระแสเลอืด เพือ่ศกึษา หาความชกุของ
โรคเบาหวานและภาวะเบาหวานแฝงในประชากรกลุมญาติผูปวยเบาหวาน โดยอาศัย รูปแบบการวิจัย
เชงิพรรณนาแบบภาคตดัขวาง ตวัอยางในการศกึษามอีาย ุ20 ปขึน้ไป จำนวน 294 ราย เกบ็ขอมลูโดย
การสมัภาษณและเจาะเลอืดปลายนิว้ (Blood Gluco Stick) วเิคราะหขอมลูเพือ่นำเสนอ ความชกุของโรค
เบาหวานและภาวะเบาหวานแฝง ตลอดจนศกึษาปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัการมรีะดบัน้ำตาลผดิปกติ

ผลการศกึษา พบเพศชายรอยละ 40.5 เพศหญงิรอยละ 50.5 มอีายรุะหวาง 20-28 ป เฉลีย่
39.9 ป สถานภาพสมรสครูอยละ 49.0 ระดบัความสมัพนัธกบัผปูวยเบาหวานในฐานะเปนบตุรพบรอยละ
80.3 รองลงมาเปนบดิามารดารอยละ 10.9  ดชันมีวลกายอยรูะหวาง 15.8– 49 กก./ม2 (เฉลีย่ 23.5)
พบความชกุของโรคเบาหวานรอยละ 5.1(16 ราย) ภาวะเบาหวานแฝง รอยละ 4.1 ราย (12 ราย)
และยังพบวาตัวอยางมีการรับรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานอยูในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ยมากกวารอยละ80)
สำหรบัลกัษณะทางประชากรทีม่คีวามสนัพนัธอยางมนียัสำคญัทางสถติกิบัระดบัน้ำตาลในเลอืด ไดแก อายุ
(p= 0.006), สถานภาพสมรส (p= 0.033) ความสัมพันธในครอบครัว (p= 0.002) กลาวคือ
ผทูีม่อีายมุากจะมคีวามเสีย่งตอการมรีะดบัน้ำตาลในเลอืดสงู คอื อายมุากกวา 60 ป จะมคีวามเสีย่งมากกวา
4.40 เทา และอาย ุ40-59 ป จะมคีวามเสีย่งมากกวา 3.75 เทา,  สถานภาพสมรส มาย / หยา / แยก
จะมคีวามเสีย่งมากกวาสถานภาพสมรสค ู 3.89 เทา ความสมัพนัธเปนพีน่องกบัผปูวยจะมคีวามเสีย่ง
มากกวาผเูปนบตุร 6.01 เทา และดชันมีวลกายมากกจ็ะเสีย่งตอการมรีะดบัน้ำตาลสงูมากกวาเชนกนั
(r = 0.153, p = 0.008)

การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาญาติผูปวยมีความเสี่ยงตอการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงถึง
รอยละ 9.2 โดยเฉพาะอยางยิง่ญาตเิกอืบทัง้หมดไมทราบวาตวัเองมรีะดบัน้ำตาลผดิปกตหิรอืไม แมจะมี
การรับรูโรคเบาหวานในระดับสูงก็ตาม จึงจำเปนตองมีการดำเนินการอยางเรงดวนในการรณรงค ให
ประชาชนกลมุนีต้ระหนกั  สนใจในสขุภาพของตนเองมากขึน้
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บทนำ
ปจจบุนัแมวาจะพยายามหาแนวทางในการปองกนัควบคมุโรคเบาหวานอยางไร  กย็งัพบวาแนวโนม

โรคนีย้งัคงเพิม่มากขึน้จนกลายเปนโรคระบาดและยงัเปนโรคทางพนัธกุรรม  นบัวาภาระโรคอยางมหาศาล
ตอประเทศ ซึง่มกีารณประมาณผปูวยเบาหวานทัว่โลกไวราว 100 ลานคน โดยคาดวาในป พ.ศ. 2553
จะมีผูปวยเบาหวานทั่วโลกอยางนอย 215 ลานคน(1) จะเห็นวาอุบัติการณและอัตราความชุกของ
โรคเบาหวานสงูขึน้อยางมาก  จากการศกึษาหาความชกุของโรคเบาหวานกบัญาตสิายตรงในผปูวยเบาหวาน
พบโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานถึง 10.53%(2) และป 2541- 2545  พบวาประเทศไทย
มอีตัราปวยแนวโนมเพิม่ขึน้จาก 175.7 – 340.95 ตอแสนประชากร อตัราตาย เทากบั 7.9 – 11.8
ตอแสนประชากร%(3)  โดยเขต 5 ป 2546-2547 พบอตัราความชกุเพิม่ข้ึนจาก 1.65% - 2.05%
ซึง่จงัหวดันครราชสมีาพบอตัราความชกุสงูเปนอนัดบัหนึง่ซึง่เทากบั  2.52%  และ  2.57%(4)  ตามลำดบั

จากสภาพปญหาดงักลาว  เพือ่การปองกนัควบคมุโรคเบาหวานไมใหมแีนวโนมสงูขึน้   การคนหา
คดักรองผปูวยทีค่รอบคลมุและรวดเรว็ถกูตองในกลมุประชากรทีม่คีวามเสีย่งตอโรคเบาหวานเปนสิง่สำคญั
โดยเฉพาะอยางยิง่ญาตสิายตรงซึง่จะเปนผทูีม่โีอกาสเสีย่งตอการเกดิภาวะเบาหวานแฝงและโรคเบาหวาน
ไดมากกวาประชากรทัว่ไป

วตัถปุระสงค
วตัถปุระสงคทัว่ไป
เพื่อสำรวจโรคเบาหวานและภาวะเบาหวานแฝง ในประชากรกลุมญาติผูปวยเบาหวาน ที่มา

รบับรกิาร ณ ศนูยสขุภาพชมุชนจอหอ จงัหวดันครราชสมีา ป พ.ศ. 2547
วตัถปุระสงคเฉพาะ

1. ศกึษาความชกุของโรคเบาหวานในประชากรกลมุญาตผิปูวยเบาหวาน
2. ศกึษาความชกุของภาวะเบาหวานแฝงในประชากรกลมุญาตผิปูวยเบาหวาน

นยิามปฏบิตักิาร
1. โรคเบาหวาน หมายถงึ ภาวะทีม่รีะดบัน้ำตาลในกระแสเลอืด > 126 มก./ดล.
2. ภาวะเบาหวานแฝง หมายถึง ภาวะที่มีระดับน้ำตาลในกระแสเลือด เทากับ110-125

มก./ดล.
3. ญาตผิปูวยเบาหวาน หมายถงึ ผทูีเ่ปนญาตสิายตรงของผปูวย (first degree generation)

ไดแก บดิา มารดา บตุร และพีน่องรวมบดิามารดา
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ระเบยีบวธิวีจิยั
1. รปูแบบการวจิยั เปนการศกึษาเชงิพรรณนาแบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional Descriptive

Study) เพื่อสำรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดของญาติสายตรงของผูปวยเบาหวานที่มารับบริการ ณ
ศนูยสขุภาพชมุชนจอหอ จงัหวดันครราชสมีา ในป พ.ศ. 2547

2. ประชากรและกลมุตวัอยาง
2.1 ประชากรศกึษา

กลุมประชากรที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป ที่เกี่ยวของเปนญาติสายตรงของผูปวยเบาหวาน
ทีม่ารบับรกิาร ณ ศนูยสขุภาพชมุชนจอหอ จงัหวดันครราชสมีา ซึง่จากการสำรวจพบวามจีำนวนประมาณ
2,000 คน

2.2 ขนาดตวัอยางทีใ่ชในการวจิยั
ขนาดตวัอยางคำนวณจากสตูร

n      =     NZ2
∝/2 P(1-P)

 Z2
∝/2 P(1-P) + Nd2

โดยที่ n = จำนวนตวัอยางที ่ใช ในการวจิยั
N = จำนวนประชากรศกึษาประมาณ 2,000 คน
Z∝/2 = คาวกิฤตภิายใตความเชือ่มัน่รอยละ 95 เทากบั 1.96
P = สดัสวนของตวัแปรทีต่องการวดัในกลมุประชากร

(เพชร รอดอารยี, 2541) มคีา = 0.11
d = คาความคลาดเคลือ่นทีย่อมรบัไดไมเกนิรอยละ3 (d = 0.03)

แทนคาn =     2000 (1.96)2 (0.11) (1-0.11)
(1.96)2 (0.11) (1-0.11) + 2000 (0.03)2

= 294   คน

2.3 การคดัเลอืกตวัอยาง
โดยสมุเลอืกผปูวยเบาหวานทีม่ารบับรกิาร ณ ศนูยสขุภาพชมุชนจอหอ นครราชสมีา แลว

ตดิตามไปทีบ่านเพือ่พบญาตสิายตรงของผปูวยเบาหวาน โดยขอความรวมมอืและเชญิชวนญาตสิายตรง
ทกุคนทีอ่าศยัอยใูนบานเดยีวกนักบัผปูวย ใหเขารวมเปนตวัอยางในการวจิยั และทำการนดัหมายวดัทีจ่ะ
ทำการเกบ็รวบรวมขอมลู เพือ่ใหตวัอยางอดอาหารกอนทำการตรวจวดัระดบัน้ำตาลในเลอืด ทำการเกบ็
รวบรวมขอมลู โดยการสมัภาษณและเจาะเลอืดเพือ่ตรวจวดัระดบัน้ำตาล เริม่เกบ็ขอมลูจากตวัอยางในชวง
เดอืนมนีาคม - มถินุายน พ.ศ. 2547
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3. เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั
1. แบบสมัภาษณ เปนเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลูของตวัอยางเกีย่วกบั ประวตัคิรอบครวั

ประวตักิารเจบ็ปวยและการตรวจรกัษาโรคเบาหวานของบคุคลภายในครอบครวั ขอมลูสวนบคุคล ขอมลู
พฤตกิรรมสขุภาพ

2. ชดุตรวจเบาหวาน โดยการตรวจเลอืดทีเ่จาะจากปลายนิว้ (Glucose Stick)

4. เกณฑในการจดัระดบัน้ำตาลในเลอืด
ใชเกณฑของ American Diabetes Association (ADA)(1997) ดงันี้

5. การวเิคราะหขอมลูและสถติทิีใ่ชในการวจิยั
5.1 นำขอมลูทีไ่ดมาหาความชกุ (Prevalence) ของโรคเบาหวานและภาวะเบาหวานแฝงในกลมุ

ประชากรทีท่ำการศกึษา
5.2 ขอมลูอืน่ ๆ ทีร่วบรวมไดจะนำมาวเิคราะหดวยโปรแกรมคอมพวิเตอรโดยการแจกแจง

ความถี ่และหาคารอยละของขอมลูสวนบคุคล หาความสมัพนัธระหวางขอมลูสวนบคุคลกบัระดบัน้ำตาล
ในเลอืดโดยการทดสอบความสมัพนัธ ดวยสถติกิารวเิคราะหสหสมัพนัธเชงิเสนตรงอยางงาย (Simple Linear
Correlation) และการทดสอบไคสแคร (Chi-square test)

ผลการศกึษา
1. ขอมลูทัว่ไปทางประชากร

ประชากรศกึษาเปนญาตสิายตรงผปูวยเบาหวานจำนวน 294 คน เปนเพศชายรอยละ 40.5
และเพศหญงิรอยละ 59.5 มอีายรุะหวาง 20-88 ป เฉลีย่ 39.9 ป สวนมากมอีายอุยใูนชวง 30-39 ป
(รอยละ 29.6) รองลงมาอาย ุ20-29 ป (รอยละ 25.2) สวนมากมสีถานภาพสมรสค ู(รอยละ 49.0)
และโสด (รอยละ 39.5) มีความสัมพันธกับผูปวยเบาหวานในฐานะเปนบุตรสวนใหญ รอยละ 80.3
รองลงมาเปนพอแม รอยละ 10.9 (ตารางที ่1)

ระดบัน้ำตาลในเลอืด (mg/dl)
เกณฑปกติ IGT เบาหวาน

FPG
OGTT 2-h PG
Random PG

≤110
≤140
≤160

110-125
140-199

≥ 126
≥ 200
≥ 200
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ตารางที ่1 ผลการประเมนิโรงเรยีนกอนและหลงัดำเนนิการ

ลกัษณะทางประชากร จำนวน รอยละ
เพศ

ชาย
หญงิ
รวม

อาย ุ(ป)
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
≥ 70
รวม

พสิยั 20-88 คาเฉลีย่ 39.9 คาเบีย่งเบนมาตรฐาน 13.8
สถานภาพสมรส

โสด
คู
มาย
หยา/แยก
รวม

ความสมัพนัธในครอบครวักบัผปูวยเบาหวาน
พอ แม
บตุร
พี ่นอง
หลาน
รวม

119
175
294

74
87
69
34
19
11

294

116
144
22
12

294

32
236
23
3

294

40.5
59.5

100.0

25.2
29.6
23.5
11.6
6.5
3.7

100.0

39.5
49.0
7.5
4.1

100.0

10.9
80.3
7.8
1.0

100.0
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ตอนที ่2 ขอมลูสขุภาพและการเปนเบาหวาน
ประชากรศกึษามนี้ำหนกัระหวาง 36-120 กโิลกรมั เฉลีย่ 60.5 กโิลกรมั โดยสวนมากมนี้ำหนกั

อยใูนชวง 51-60 กโิลกรมั (รอยละ 44.6) รองลงมาระหวาง 61-70 กโิลกรมั (รอยละ 24.8) มดีชันี
มวลกายระหวาง 15.8-49.1 กโิลกรมัตอตารางเมตร เฉลีย่ 23.5 กโิลกรมัตอตารางเมตร สวนใหญมดีชันี
มวลกายนอยกวาหรอืเทากบั 25 กโิลกรมัตอตารางเมตร (รอยละ 76.9) มคีวามดนัโลหติบนสงูกวา 140
มลิลเิมตรปรอท รอยละ 4.4 ความดนัโลหติลางมากกวา 90 มลิลเิมตรปรอท  รอยละ 2.0 เมือ่พจิารณา
พบวาเปนความดนัโลหติสงู (ผดิปกต)ิ รอยละ 5.2

เมือ่สอบถามเกีย่วกบัโรคประจำตวั พบวาตวัอยางรอยละ7.5 มโีรคความดนัโลหติสงู รอยละ 7.1
เปนโรคเครยีด รอยละ 2.4 เปนโรคกระเพาะอาหาร สวนอาการทีเ่กีย่วของกบัการเปนโรคเบาหวาน พบวา
ในจำนวนตวัอยางทัง้หมด มอีาการปสสาวะมาก/บอย และกระหายน้ำบอย รอยละ 8.2 เปนแผลหายยาก
รอยละ 2.0 น้ำหนกัลด รอยละ 3.4 คนัตามผวิหนงั รอยละ 10.2 ชาตามปลายมอืปลายเทา รอยละ 11.6
และพบทราบวาปวยดวยโรคเบาหวาน รอยละ1 ไมทราบ ไมเปนรอยละ 99 (ตารางที ่2)

ตารางที ่2 จำนวนและรอยละของตวัอยาง จำแนกตามขอมลูสขุภาพและการเปนเบาหวาน

ขอมลูสขุภาพและการเปนเบาหวาน จำนวน รอยละ
น้ำหนกั (กโิลกรมั)

≤50
51-60
61-70
≥70

พสิยั 36-120 คาเฉลีย่ 60.5 คาเบีย่งเบนมาตรฐาน 12.7
ดชันมีวลกาย (Kg/m2)

≤25
≥25
ไมตอบ

พสิยั 15.8-49.1 คาเฉลีย่ 23.5 คาเบีย่งเบนมาตรฐาน 4.7
ความดนัโลหติบน

≤140 mmHg
≥140 mmHg

ความดนัโลหติลาง
≤90 mmHg
≥90 mmHg

50
131
73
40

226
56
12

281
13

288
6

17.0
44.6
24.8
13.6

76.9
19.0
4.1

95.6
4.4

98.0
2.0
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ขอมลูสขุภาพและการเปนเบาหวาน จำนวน รอยละ
ความดนัโลหติสงู

ปกต≤ิ140/≤90
ผดิปกต≥ิ140/≤90
ผดิปกต≤ิ140/≥90
ผดิปกต≥ิ140/≥90

โรคประจำตวั
โรคความดนัโลหติสงู
โรคเครยีด
โรคกระเพาะอาหาร
อืน่ ๆ

อาการทีม่ใีนปจจบุนั
ปสสาวะมาก/บอย และกระหายน้ำ
เปนแผลหายยาก
น้ำหนกัลด
คนัตามผวิหนงั
ชาตามปลายมอืปลายเทา

การเปนเบาหวานในปจจบุนั
เปน
ไมเปน ไมทราบ

การรกัษาเบาหวานในปจจบุนั
รกัษา
ไมรกัษา
ไมทราบ

ระดบัน้ำตาลในเลอืด (mg%)
≤110 mg%
110-125 mg%
≥126 mg%

พสิยั 58-307 คาเฉลีย่ 95.0 คาเบีย่งเบนมาตรฐาน 26.3

279
9
2
4

22
21
7

244

24
6
10
30
34

3
291

3
86
205

267
12
15

94.9
3.1
0.7
1.4

7.5
7.1
2.4
83

8.2
2.0
3.4
10.2
11.6

1.0*
99*

1.0
29.3
69.7

90.8
4.1
5.1
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ตอนที ่3 การรบัรเูกีย่วกบัโรคเบาหวาน
การรบัรเูกีย่วกบัความรนุแรงของโรคเบาหวาน  พบวา สวนใหญเหน็ดวยกบัขอความทีว่า ถาระดบั

น้ำตาลในเลอืดมคีาสงูขึน้ ทำใหอาการรนุแรงขึน้ รอยละ 74.5 ถาน้ำตาลในเลอืดสงู ทานมโีอกาสพกิาร
เปนอมัพาตได รอยละ 65.3 และเบาหวานเปนโรคทีไ่มสามารถรกัษาใหหายได รอยละ 70.7(ตารางที ่3)
เมือ่ประเมนิระดบัการรบัรเูกีย่วกบัความรนุแรงของโรคเบาหวานเปนคะแนน พบวา มคีะแนนระหวาง 4-9
คะแนน เฉลีย่ 7.9 คะแนน จากชวงคะแนนเตม็ 3-9 คะแนน แสดงวาตวัอยางมกีารรบัรเูกีย่วกบัความ
รนุแรงของโรคเบาหวานเฉลีย่ คดิเปนรอยละ 81.7 ของคะแนนเตม็

การรบัรโูอกาสเสีย่งตอการเกดิโรคแทรกซอน ในกลมุตวัอยางพบวา สวนใหญเหน็ดวยกบัขอความ
ทีว่า การปองกนัภาวะแทรกซอนขึน้อยกูบัการปฏบิตัติวัของทาน รอยละ 81.6 เชนผปูวยเบาหวานมโีอกาส
เกดิแผล ฝ การอกัเสบทีผ่วิหนงัไดงาย รอยละ81.3 และผปูวยเบาหวานมโีอกาสตาพรามวัไดงายกวาคนปกติ
รอยละ 81.0 (ตารางที ่3) เมือ่ประเมนิระดบัการรบัรเูกีย่วกบัความรนุแรงของโรคเบาหวานเปนคะแนน
พบวา มคีะแนนระหวาง 7-15 คะแนน เฉลีย่ 13.4 คะแนน จากชวงคะแนนเตม็ 5-15 คะแนน แสดงวา
ตวัอยางมกีารรบัรเูกีย่วกบัความรนุแรงของโรคเบาหวานเฉลีย่ คดิเปนรอยละ 84.0 ของคะแนนเตม็

การรบัรปูระโยชนในการปฏบิตัติวั สวนใหญมกีารรบัรทูีถ่กูตอง เชน การลดอาหารรสหวานและ
ประเภทแปงเปนสิง่จำเปนในการควบคมุภาวะเบาหวาน (รอยละ 81.3) การรบัประทานยาเบาหวานสม่ำ
เสมอชวยลดภาวะแทรกซอน (รอยละ 80.6) และการออกกำลงักายสม่ำเสมอจะชวยปองกนัโรคเบาหวาน
ได (รอยละ 79.9) (ตารางที ่3) เมือ่ประเมนิระดบัการรบัรเูกีย่วกบัความรนุแรงของโรคเบาหวานเปนคะแนน
พบวา มคีะแนนระหวาง 9-15 คะแนน เฉลีย่ 13.3 คะแนน จากชวงคะแนนเตม็ 5-15 คะแนน แสดงวา
ตวัอยางมกีารรบัรเูกีย่วกบัความรนุแรงของโรคเบาหวานเฉลีย่ คดิเปนรอยละ 83.0 ของคะแนนเตม็

ตารางที ่3 จำนวนและรอยละของตวัอยาง จำแนกตามการรบัรเูกีย่วกบัโรคเบาหวาน

ขอความ ไมแนใจ ไมเหน็ดวย
การรบัรถูงึความรนุแรงของโรค
ถาระดบัน้ำตาลในเลอืดมคีาสงูขึน้ ทำใหอาการรนุแรงขึน้

ถาน้ำตาลในเลอืดสงู ทานมโีอกาสพกิารเปนอมัพาตได

เบาหวานเปนโรคทีไ่มสามารถรกัษาใหหายได

การรบัรโูอกาสเสีย่งตอการเกดิโรคแทรกซอน

57
(19.4)

88
(29.9)

65
(22.1)

18
(6.1)
14

(4.8)
21

(7.1)

219
(74.5)
192

(65.3)
208

(70.7)

เหน็ดวย

- ผปูวยเบาหวานทีเ่ปนมานาน อาจเกดิโรคความดนัโลหติ
สงูไดในภายหลงั

- ผปูวยเบาหวานมโีอกาสตาพรามวัไดงายกวาคนปกติ

157
(53.4)
238

(81.0)

157
(53.4)
238

(81.0)

124
(42.2)

50
(17.0)

13
(4.4)

6
(2.0)
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ขอความ ไมแนใจ ไมเหน็ดวย

- ผปูวยเบาหวานมโีอกาสเกดิแผล ฝ การอกัเสบทีผ่วิหนงั
ไดงาย

- ภาวะแทรกซอนทีเ่กดิขึน้ เชน โรคหวัใจ เปนสิง่ทีป่องกนัได

- การปองกนัภาวะแทรกซอนขึน้อยกูบัการปฏบิตัติวัของทาน

การรบัรปูระโยชนในการปฏบิตัติวั

44
(15.0)
113

(38.4)
50

(17.0)

11
(3.7)
15

(5.1)
4

(1.4)

239
(81.3)
166

(56.5)
240

(81.6)

เหน็ดวย

ตอนที ่ 4 ความสัมพันธระหวางระดับน้ำตาลในเลือดกับลักษณะทางประชากรของตัวอยาง
และขอมลูสขุภาพ
ในการศกึษาครัง้นีพ้บวา ลกัษณะทางประชากรทีม่คีวามสมัพนัธอยางมนียัสำคญัทางสถติกิบั

ระดับน้ำตาลในเลือด ไดแก อายุ (p=0.006), สถานภาพสมรส (p=0.033), และความสัมพันธใน
ครอบครวั (p=0.002)

โดยตวัอยางทีม่อีายมุากกวาจะมคีวามเสีย่งตอการมรีะดบัน้ำตาลสงูมากกวา กลาวคอื อายุ
มากกวาหรอืเทากบั 60 ป จะมคีวามเสีย่งมากกวา 4.40 เทา (95%CI=1.30-14.95) และ อาย ุ40-59
ป จะมคีวามเสีย่งมากกวา 3.75 เทา (95%CI=1.47-9.55)

ผงัการกระจายแสดงความสมัพนัธระหวางอายกุบัระดบัน้ำตาลในเลอืดแสดงในภาพที ่1
ตวัอยางทีม่สีถานภาพสมรสหมาย/หยา/แยก จะมคีวามเสีย่งตอการมรีะดบัน้ำตาลสงูมากกวา

สถานภาพสมรสค ู3.89 เทา (95%CI=1.33-11.35)
ตวัอยางทีเ่ปนพีน่องกบัผปูวยเบาหวาน มีค่วามเสีย่งตอการมรีะดบัน้ำตาลสงูมากกวา ตวัอยาง

ทีเ่ปนบตุร 6.01 เทา (95%CI=2.16-16.73)
(ตารางที ่4)

- การลดอาหารรสหวานและประเภทแปงเปนสิง่จำเปนใน
การควบคมุภาวะเบาหวาน

- ผปูวยเบาหวานควรจะรบัประทานอาหารโดยการแบงมือ้
อาหาร ทานนอย ๆ บอยครัง้

- การรบัประทานยาเบาหวานสม่ำเสมอชวยลดภาวะ
แทรกซอน

- การออกกำลงักายสม่ำเสมอจะชวยปองกนัโรคเบาหวานได

- ผปูวยเบาหวานไมจำเปนตองมาตรวจตามนดั

5
(1.7)
38

(12.9)
11

(3.7)
8

(2.7)
219

(74.5)

50
(17.0)
103

(35.0)
46

(15.6)
51

(17.3)
30

(10.2)

239
(81.3)
153

(52.0)
237

(80.6)
235

(79.9)
45

(15.3)
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ตารางที ่4 ความสมัพนัธระหวางระดบัน้ำตาลในเลอืดกบัลกัษณะทางประชากรของตวัอยาง

อาย ุ(ป)

ลกัษณะทางประชากร ระดบัน้ำตาลในเลอืด OR
(95% CI)

นยัสำคญั
ทางสถติิ≤110 ≥110

20-39

40-59

>60

154
(95.7)

88
(85.4)

25
(83.3)

7
(4.3)
15

(14.6)
5

(16.7)
สถานภาพสมรส

คู

โสด

หมาย/หยา/แยก

135
(93.8)0

105
(90.5)

27
(79.4)

1.00

3.75
(1.47-9.55)

4.40
(1.30-14.95)

χ2 = 10.1

df = 2
p = 0.006

ความสมัพนัธในครอบครวักบัผปูวยเบาหวาน

บตุร

พอ แม

พี ่นอง

หลาน

220
(93.2)

28
(87.5)

16
(69.6)

3
(100)

9
(6.3)
11

(9.5)
7

(20.6)

1.00

1.57
(0.63-3.93)

3.89
(1.33-11.35)

χ2 = 6.80

df = 2
p = 0.033

16
(6.8)

4
(12.5)

7
(30.4)

0
(0)

1.00

1.96
(0.61-6.29)

6.01
(2.16-16.73)

χ2 = 14.8

df = 3
p = 0.002
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y=0.4177x + 78.272

อาย ุ(ป)

ภาพที ่1  ความสมัพนัธระหวางระดบัน้ำตาลในเลอืด กบัอายุ

ตอนที ่ 5 ความสมัพนัธระหวางระดบัน้ำตาลในเลอืดกบัพฤตกิรรมสขุภาพตามปกตใินชวีติประจำวนั

ในการศกึษานีไ้มพบความสมัพนัธระหวาง การทานอาหารรสหวานจดั การออกกำลงักาย และการ
มคีวามเครยีดในชวีติประจำวนั จนตองอาศยัยาคลายเครยีด หรอืยานอนหลบั กบัระดบัน้ำตาลในเลอืด
(ตารางที ่6) ไมพบความสมัพนัธระหวางความดนัโลหติ น้ำหนกั สวนสงู และการรบัรเูกีย่วกบัโรคเบาหวาน
ทัง้การรบัรถูงึความรนุแรงของโรค การรบัรโูอกาสเสีย่งตอการเกดิโรคแทรกซอน การรบัรโูอกาสเสีย่งตอการ
เกดิโรคแทรกซอน กบัระดบัน้ำตาลในเลอืด

พบความสัมพันธระหวางดัชนีมวลกายกับระดับน้ำตาลในเลือด อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
(r= 0.153, p=0.008) (ตารางที ่5 ) ภาพความสมัพนัธในลกัษณะของผงัการกระจาย แสดงในภาพที ่2
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ตารางที ่5 ความสมัพนัธระหวางระดบัน้ำตาลในเลอืดกบัพฤตกิรรมสขุภาพตามปกตใินชวีติประจำวนั

การทานอาหารรสหวานจดั

พฤตกิรรมสขุภาพตามปกติ
ในชวีติประจำวนั

ระดบัน้ำตาลในเลอืด OR
(95% CI)

นยัสำคญั
ทางสถติิ≤110 ≥110

ไมทานรสหวานจดั

นาน ๆ ครัง้

ทานเปนประจำ

144
(92.9)

93
(90.3)

30
(83.3)

11
(7.1)
10

(9.7)
6

(16.7)
การออกกำลงักาย

ออก

ไมออก

113
(93.4)
154

(89.0)

1.00

1.41
(0.58-3.45)

2.62
(0.90-7.63)

χ2 = 3.26

df = 2
p = 0.196

การมคีวามเครยีดในชวีติประจำวนั
จนตองอาศยัยาคลายเครยีด หรอืยานอนหลบั

ไมใช

ใช หรอืบางครัง้

226
(92.2)

41
(83.7)

8
(6.6)
19

(11.0)

1.00

1.74
(0.74-4.12)

χ2 = 1.63

df = 1
p = 0.20

19
(7.8)

8
(16.3)

1.00

2.32
(0.95-5.65)

p = 0.098*

หมายเหตุ p*  หมายถงึ นยัสำคญัทางสถติ ิทีค่ำนวณ โดย Fisher’s Exact test
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ตารางที ่6 ระดบัความสมัพนัธระหวางระดบัน้ำตาลในเลอืด กบัตวัแปรตาง ๆ

ความดนัโลหติบน
ความดนัโลหติลาง

น้ำหนกั
สวนสงู

ดชันมีวลกาย
การรบัรถูงึความรนุแรงของโรค

การรบัรโูอกาสเสีย่งตอการเกดิโรคแทรกซอน
การรบัรปูระโยชนในการปฏบิตัติวั

ตวัแปร ระดบัน้ำตาลในเลอืด
pr

0.091
0.065
0.099
-0.091
0.153
-0.060
-0.030
-0.024

0.118
0.267
0.090
0.121
0.008
0.302
0.610
0.679

0

50

100

150
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250
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0 20 40 60 80
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ดบั
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ลใ
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ด 
(m

g%
)

ดชันมีวลกาย

ภาพที ่2  ความสมัพนัธระหวางระดบัน้ำตาลในเลอืดกบัดชันมีวลกาย

y = 0.595x + 80.856
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อภปิรายผลและวจิารณ

การศกึษาในกลมุประชากรญาตสิายตรงผปูวยเบาหวานครัง้นีพ้บความชกุโรคเบาหวานรอยละ 5.1
(16 ราย) และภาวะเบาหวานแฝงรอยละ 4.1 (12 ราย) ซึง่พบนอยกวาการศกึษาของ นพ.เพชร รอดอารยี,
2541. ทัง้นีเ้นือ่งจากกลมุประชากรและวธิกีารตรวจทีแ่ตกตางกนั และมเีพยีง 3 รายเทานัน้ทีท่ราบวาเปน
โรคเบาหวาน ซึง่กำลงัอยใูนระหวางการรกัษา และยงัพบวาสวนใหญมกีารรบัรเูกีย่วกบัโรคเบาหวานอยใูน
ระดบัสงู (คะแนนเฉลีย่มากกวารอยละ 80) ลกัษณะทางประชากรทีม่คีวามสมัพนัธกบัระดบัน้ำตาลในเลอืด
ทีผ่ดิปกต ิไดแก อาย ุ(p= 0.006) กลาวคอืผทูีม่อีายมุากกจ็ะเสีย่งตอการมรีะดบัน้ำตาลในเลอืดสงูเชนกนั
ซึง่ตรงกบัการศกึษาของตางประเทศ(5,6) และยงัพบวาผทูีม่อีาย ุ40-59 ป จะมคีวามเสีย่งมากวา 3.75 เทา
ผทูีอ่ายมุากกวา 60 ป จะมคีวามเสีย่งมากกวา 4.40 เทา สถานภาพสมรส กลาวคอืผทูีม่สีถานภาพสมรส
มาย/หยา/แยก(7) จะมคีวามเสีย่งมากกวาสถานภาพสมรสคมูากกวา 3.89 เทา และระดบัความสมัพนัธ
ในครอบครวั (p=0.002) กลาวคอืผทูีม่อีายมุากจะมคีวามเสีย่งตอการมรีะดบัน้ำตาลในเลอืดสงูขึน้เชนกนั
ความสมัพนัธเปนพีน่องกบัผปูวยจะมคีวามเสีย่งมากกวาผเูปนบตุร 6.01 เทา และดชันมีวลกายมากกจ็ะ
เสีย่งตอการมรีะดบัน้ำตาลในเลอืดสงูขึน้เชนกนั (r = 0.153, p = 0.008) การศกึษาครัง้นีแ้สดงใหเหน็วา
ญาตผิปูวยยงัมคีวามเสีย่งตอการมรีะดบัน้ำตาลในเลอืดสงูถงึรอยละ 9.2 โดยเฉพาะอยางยิง่ญาตเิกอืบ
ทัง้หมดไมทราบวาตนเองมรีะดบัน้ำตาลผดิปกตหิรอืไม แมจะมกีารรบัรเูรือ่งโรคเบาหวานในระดบัสงูกต็าม

ขอเสนอแนะ
1. ญาติผูปวยสวนใหญมีการรับรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานคอนขางสูง แตก็ยังพบวาเกือบทั้งหมด

ไมทราบวาตนเองมีระดับน้ำตาลที่ผิดปกติ จึงจำเปนตองดำเนินการหาวิธีการและรณรงคใหเกิดความ
ตระหนัก สนใจตอสุขภาพในการตรวจหาโรคเบาหวานและภาวะเบาหวานแฝง ใหเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมสขุภาพทีถ่กูตอง เพือ่ลดอบุตักิารณของโรคเบาหวาน

2. ควรมกีารศกึษาวจิยัเพือ่หารปูแบบในการปองกนัควบคมุโรคเบาหวานใหลดลงอยางยัง่ยนื โดย
ใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการวางแผน ตดัสนิใจ และสามารถดำเนนิกจิกรรมตางๆ ในลกัษณะพหภุาคี
ทีส่อดคลองกบัวถิชีวีติในชมุชนนัน้ๆ
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บทคดัยอ
การวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive Research) นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาลกัษณะทีเ่กีย่วของกบั

การเกดิอบุตัเิหตจุราจรทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2547 ของประชาชนในเขต 5 ตวัอยางในการ
วจิยัคอื ผบูาดเจบ็และเสยีชวีติจากอบุตัเิหตจุราจรทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2547 ทีม่ภีมิูลำเนา
อยใูนจงัหวดันครราชสมีา ทีเ่ขารบัการรกัษาในโรงพยาบาลจำนวน 6 แหงระหวางวนัที ่9–18 เมษายน
2547 และสมุตวัอยางผบูาดเจบ็และผเูสยีชวีติสำหรบัสมัภาษณเชงิลกึจำนวน 28 ราย เกบ็รวบรวมขอมลู
ยอนหลงัดวยวธิกีารทัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพจากแบบบนัทกึการเฝาระวงัการบาดเจบ็ (Injury Surveillance)
และสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผลการวิจัยพบวาผูประสบอุบัติเหตุเปนเพศชายประมาณ
2-3 เทาของเพศหญงิ สวนใหญมอีายรุะหวาง 16-25 ป สถานภาพสมรสโสด จบการศกึษาชัน้มธัยมศกึษา
และต่ำกวา ประกอบอาชพีรบัจาง อาศยัอยใูนเขตเทศบาลเมอืง ไมมโีรคประจำตวั ครอบครวัมสีมัพนัธภาพ
ทีด่ตีอกนั ไมมปีระวตักิารเกดิอบุตัเิหตรุนุแรง ไมเคยทำรายผอูืน่รนุแรงจนและไมเคยทำลายขาวของเสยีหาย
ผปูระสบอบุตัเิหตเุปนผบูาดเจบ็รอยละ 87.4 และผเูสยีชวีติรอยละ 4.1 เปนผขูบัขีร่อยละ 51.5  และ
ผโูดยสารรอยละ 42.8  ในกลมุผเูสยีชวีติสวนใหญเสยีชวีติ ณ จดุเกดิเหต ุ ในกลมุผบูาดเจบ็สวนใหญยงั
ไมทราบผลการรกัษาและผลการรกัษาทเุลาหรอืหาย คามธัยฐานของคาใชจายในการรกัษาพยาบาลเทากบั
280 บาท โดยเกอืบครึง่ตองเสยีคาใชจายเอง ผปูระสบเหตจุากรถจกัรยานยนตไมสวมหมวกนริภยัรอยละ
50.9 และไมระบุวาสวมหรือไมรอยละ 40.6 สวนผูประสบอุบัติเหตุจากรถยนตทุกประเภทไมระบุวา
คาดเขม็ขดันริภยัหรอืไมรอยละ 96.2 ผปูระสบอบุตัเิหตดุืม่สรุาขณะขบัขีย่านพาหนะรอยละ 9.9 และ
ไมระบวุาดืม่สรุาหรอืไมรอยละ 61.0  ผเูสยีชวีติทีข่บัขีร่ถจกัรยานยนตเกอืบทัง้หมดไมสวมหมวกนริภยั กวาครึง่
ดืม่สรุาและขบัรถดวยความเรว็สงู  และกวาครึง่ไมมใีบขบัขี ่ยานพาหนะทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตุ
สวนใหญคอืรถจกัรยานยนตรอยละ 64.5 และผเูสยีชวีติเกอืบทัง้หมดเปนผขูบัขีร่ถจกัรยานยนต อบุตัเิหตุ
เกิดในชวงวันที่ 12-14 เมษายน 2547 รอยละ 42.3  โดยเกิดสูงสุดในวันที่ 13 เมษายน 2547
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ชวงเวลาทีเ่กดิอบุตัเิหตสุงูอยรูะหวาง 12.00-20.00 น. แตในกลมุผเูสยีชวีติสวนใหญเกดิอบุตัเิหตใุนชวง
เวลากลางคนื อบุตัเิหตเุกดิบนถนนในเขต อบต.หรอืถนนในหมบูานและถนนทางหลวงชนบทในสดัสวน
ใกลเคยีงกนั สวนใหญจดุเกดิเหตเุปนถนนลาดยางสภาพดมี ี2 ชองทางจราจรทีจ่ดัใหรถวิง่สวนทางกนัได
เกอืบครึง่ประสบอบุตัเิหตบุรเิวณถนนเสนทางตรง สองในสามบรเิวณเกดิเหตไุมมปีายแสดงการควบคมุการ
จราจร ทศันวสิยัในขณะเกดิเหตมุลีกัษณะสวางและแจมใส ลกัษณะการเกดิอบุตัเิหตเุนือ่งจากรถจกัรยานยนต
เกดิจากการเฉีย่วหรอืชนกบัรถยนตปคอพัและรถจกัรยานยนตดวยกนั ผปูระสบอบุตัเิหตจุากรถยนตเกดิจาก
ดืม่สรุาและขบัรถดวยความเรว็สงู ถกูชนทาย และถนนลกูรงัมสีภาพลืน่ ผนูำสงผปูระสบเหตไุปยงัสถานพยาบาล
สวนใหญคอืผปูระสบเหตแุละมลูนธิหิรอือาสาสมคัร หลงัเกดิเหตกุารณมสีวนนอยทีร่ะบวุามกีารปรบัปรงุแกไข
จดุเกดิเหตุ

Abstract
The objective of this descriptive research was to study factors related to road traffic accidents

during Songkran festival in 2004. Studied population were the injured and the dead from road traffic
accidents admitted at 6 hospitals during  9 – 18 April 2004, specified only on those inhabiting in
Nakhonratchasima. Twenty-eight of the injured were sampled for in-dept interview. Qualitative and
quantitative data were collected from Injury Surveillance Form and from in-dept interviewing. The
study revealed males were 2-3 times more than females. Age were mostly between 16-25 years
old, single marital status, graduated from secondary school level or lower, occupations were employee,
living in municipal area, no previous personal illness, having good family member relationship, no
previous history of experiencing severe accident, no history of assault. Results of the accidents,
87.4% were injured and 4.1% passed away, most of them died at the accidental sites. Drivers
accounted for 51.5% and 42.8% were passengers. Treatment results of the injured were still left
undiagnosed. Median cost of treatment was 280 Baht, nearly half of them paid by their own. Fifty –
one % of motorcycle drivers weren’t using helmet. While 96.2% no data of seatbelt fastening.
Alcoholic consumption before driving was 9.9%, but 61.0% were not documented. Accidents occurring
during 12-14 April 2004 were 42.3%, with maximal occurring on 13 April 2004, the peak hours
was 12.00 – 20.00.

ลกัษณะทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตจุราจรทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต ของประชาชนในเขต 5 พ.ศ. 2547

Characteristics Related to Road Traffic Accident during
Songkran Festival among Population in Zone 5, 2004
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บทนำ
อบุตัเิหตเุปนปญหาทีน่บัวนัจะทวคีวามรนุแรงยิง่ข้ึน เปนสาเหตขุองการเสยีชวีติมากอนัดบัตน ๆ  เปน

เหตทุีค่กุคามผมูอีายนุอยกวา 40 ป ซึง่เปนวยัสรางตวั สรางครอบครวั สรางสงัคมและเปนเหตสุญูเสียโอกาส
และในเวลาสรางผลผลติของชาตอิยางมหาศาล

จากกลมุสาเหตกุารตาย 10 กลมุแรก ของประเทศไทย ป 2544 พบวาสาเหตกุารตายภายนอก
ของการปวยและตายเปนอนัดบั 2 จำนวน 40,010 ราย คดิเปนอตัรา 64.4 ตอแสนประชากร(1) เมือ่
พจิารณาจากการบาดเจบ็ทัง้หมด จะพบวาจำนวนผเูสยีชวีติจากอบุตัเิหตจุราจรทางถนน เทากบั 12,722
(20.5 ตอแสนประชากร) ซึง่สงูกวาอบุตัเิหตขุนสงอืน่ๆ ทีเ่ปนสาเหตกุารตายภายนอกของการปวยและตาย
สงูกวาเปาหมายทีก่รมควบคมุโรคกำหนดอตัราตายจากอบุตัเิหตจุราจรทางถนนไวไมเกนิ 19.5 ตอแสน
ประชากร จากขอมลูยอนหลงั 5 ป (2541-2545) ในสวนภมูภิาคพบวาแนวโนมอตัราการบาดเจบ็และ
การตายลดลงเรือ่ย ๆ แตจะเพิม่สงูขึน้เลก็นอย ในป 2544, 2545 และในป 2546 จะเพิม่สงูมากเมือ่
เปรยีบเทยีบจำนวนการบาดเจบ็และตายจากอบุตัเิหตจุราจรทางถนนในชวงเทศกาล ปใหม ตรษุจนี และ
สงกรานต พบวา เทศกาลสงกรานต มจีำนวนผบูาดเจบ็และตายสงูทีส่ดุ สาเหตกุารบาดเจบ็ในชวงเทศกาล
สงกรานต (11-17 เมษายน 2545) พบวารอยละ 84.88 ของผบูาดเจบ็และเสยีชวีติ เกดิจากอบุตัเิหตุ
จราจรทางถนน คอื รถจกัรยานยนต รองลงมาคอื รถปกอพั/รถเกง รอยละ 13.09 และ 2.01 ตามลำดบั
จากขอมลูรายงาน 19 สาเหตขุองสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัในเขต 5 ตัง้แตเดอืนมกราคม – ธนัวาคม
2546 เปรยีบเทยีบกบัชวงเวลาเดยีวกนั พ.ศ. 2545 ผบูาดเจบ็ทัง้เขตลดลงรอยละ 8.7 ผเูสยีชวีติเพิม่ขึน้
รอยละ 4.5 และเมือ่เปรยีบเทยีบอตัราผบูาดเจบ็ทีเ่สยีชวีติ ป 2544 – 2546 เทากบั 1.20,1.22 และ
1.45 ตามลำดบั แสดงถงึความรนุแรงของการบาดเจบ็ถงึขัน้เสยีชวีติสงูขึน้ และเมือ่วเิคราะหสถานการณ
ของการบาดเจบ็ในชวงเทศกาล พบวาการบาดเจบ็และเสยีชวีติในชวงเทศกาลสงกรานตจะสงูกวาเทศกาล
อืน่ๆ กลาวคอื ในป 2547 ในชวงเทศกาลปใหม (27 ธนัวาคม – 2 มกราคม 2547) พบผบูาดเจบ็
4,408 ราย ซึง่ลดลงรอยละ 11.5 และผเูสยีชวีติ 82 ราย ลดลงรอยละ 19.5 แตในชวงสงกรานต (11 –
17 เมษายน 2547) มผีบูาดเจบ็

วตัถปุระสงค
วตัถปุระสงคทัว่ไป
เพือ่ศกึษาลกัษณะทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตจุราจรทางถนน ชวงเทศกาลสงกรานต  ของ

ประชาชนในเขต 5 พ.ศ. 2547
วตัถปุระสงคเฉพาะ
อธบิายลกัษณะดานบคุคล ยานพาหนะ และสิง่แวดลอม ของผบูาดเจบ็และเสยีชวีติจากอบุตัเิหตุ

จราจรทางถนน ชวงเทศกาลสงกรานต ในเขต 5 พ.ศ. 2547
วิเคราะหลักษณะที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ชวงเทศกาลสงกรานต  ของ

ประชาชนในเขต 5 พ.ศ. 2547
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ขอบเขตการวจิยั
มงุศกึษาเฉพาะในกลมุผบูาดเจบ็และเสยีชวีติจากอบุตัเิหตจุราจรทางถนน ในชวงเทศกาลสงกรานต

(วนัที ่9 – 18 เมษายน 2547) ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีาและเขารกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลมหาราช
นครราชสมีาและโรงพยาบาลชมุชนในจงัหวดันครราชสมีา

นยิามศพัทในการวจิยั
1. อบุตัเิหตจุราจรทางถนน หมายถงึ อบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้จาก จกัรยานยนต มอเตอรไซค รถยนต

สวนบคุคล รถยนตโดยสาร (4)

2. ลกัษณะทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตจุราจรทางถนน ไดแก 1) คน (Human factor)  ไดแก
ลกัษณะทางประชากร พฤตกิรรม เชน การขบัรถเรว็ ขาดวนิยั ไมปฏบิตัติามกฎจราจร เสพสรุาและตดิยา
เสพตดิ และปญหาดานสขุภาพ เชน สายตาสัน้ ตาบอดส ีหตูงึ และโรคประจำตวัตางๆ นอกจากนีย้งัรวม
ถงึการขาดความรแูละความชำนาญในการขบัขีย่านพาหนะ 2) ยานพาหนะ (Vehicular Factor) ไดแก ความ
บกพรองของเครือ่งยนต ขาดการบำรงุรกัษาสภาพรถ และ 3) สภาพแวดลอม (Road And Environment)
เชน ฝนตก ถนนลืน่ ควนัไฟ ความสวาง สภาพถนน ทางเลีย้ว สญัญาณไฟจราจรและปายสญัญาณจราจรที่
ไมชดัเจน(4)

กรอบแนวคดิและตวัแปรในการวจิยั
กรอบแนวคดิในการวจิยัครัง้นี ้ประยกุตจากแนวคดิทฤษฎขีอง Haddon matrix ซึง่มองวาปจจยั

ในการเกดิอบุตัเิหตใุนแตละครัง้ประกอบดวยคน พาหนะ และสิง่แวดลอม และจำแนกระยะการเกดิอบุตัเิหตุ
เปน 3 ระยะคอื กอนเกดิเหต ุขณะเกดิเหต ุและหลงัเกดิเหต ุโดยมตีวัแปรในการวจิยัดงันี้

ลกัษณะทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตจุราจรทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต ของประชาชนในเขต 5 พ.ศ. 2547

Characteristics Related to Road Traffic Accident during
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กอนเกดิเหตุ ขณะเกดิเหตุ หลงัเกดิเหตุ

คน
เพศ อาย ุสถานภาพ
สมรส อาชพี โรคประจำ
ตวั บคุลกิภาพ การดืม่
สรุา การใชสารเสพตดิ
ใบขบัขี ่พ.ร.บ. ความรู
เกีย่วกบักฎจราจร

การสมวกหมวกนริภยั
การคาดเขม็ขดันริภยั
การดืม่สรุา การใชสาร
เสพตดิ ลกัษณะการขบัขี่
ยานพาหนะ

ลกัษณะการบาดเจบ็
การเสยีชวีติ
การรกัษาพยาบาล

ยานพาหนะ ชำรดุ ดดัแปลง ประเภท ลกัษณะ
การเกดิเหตุ

ความเสยีหายของเครือ่ง
ยนตและอปุกรณ

สิง่แวดลอม
สถานที ่สภาพ
อากาศ อณุหภมูิ
ปายสญัญาณ
จราจร แสง

เวลาเกดิเหต ุสถานทีเ่กดิ
เหต ุทศันวสิยั สภาพ
อากาศ ปายสญัญาณ
จราจร แสง คกูรณี

ผพูบเหน็ การแจงเหตุ
การนำสง คดคีวาม
การปรบัปรงุจดุเกดิเหตุ

วธิดีำเนนิการวจิยั
รปูแบบการวจิยั
เปนการวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive Research) โดยการเกบ็ขอมลูยอนหลงั (retrospective case

series study) ดวยวธิกีารทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ
ประชากร
ประชากรในการวจิยัคอื ผบูาดเจบ็และเสยีชวีติจากอบุตัเิหตจุราจรทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต

พ.ศ. 2547 ในเขต 5

ตวัอยาง
ตวัอยางในการวจิยั คอื ผบูาดเจบ็และเสยีชวีติจากอบุตัเิหตจุราจรทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต

พ.ศ. 2547 ในเขต 5 ทีม่ภีมูลิำเนาอยใูนจงัหวดันครราชสมีา ทีเ่ขารบัการรกัษา ในโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสมีา และโรงพยาบาลชมุชนในเขตจงัหวดันครราชสมีา จำนวน 5 แหง ไดแก โรงพยาบาลบานเหลือ่ม
แกงสนามนาง หวยแถลง ปากชองและโชคชยั ระหวางวนัที ่9 – 18 เมษายน 2547

กลมุตวัอยางสำหรบัการสมัภาษณเชงิลกึ คอื ผบูาดเจบ็และผเูสยีชวีติจากอบุตัเิหตจุราจรทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต ซึง่สมุตวัอยางดวยวธิสีมุตวัอยางแบบงาย จำแนกตามขนาดของอำเภอ โดยคำนวณขนาด
ตวัอยางดงันี้
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สตูร n    =   
d

Z pq
2

2

2/α

Z = คามาตรฐานภายใตโคงปกต ิทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95%,  Z 2/α  มคีาเทากบั 1.96
P = อตัราตายจากอบุตัเิหตจุราจรทางถนนชวงเทศการสงกรานตในพืน้ทีเ่ขต 5 ป พ.ศ. 2546

รอยละ 1.75
q = 1 – p
d = ความคลาดเคลือ่น กำหนดรอยละ 15
จากการคำนวณไดขนาดตวัอยางในการวจิยัครัง้นี ้25 ราย   เผือ่ความผดิพลาดจากการเกบ็ขอมลู

รอยละ 10 รวมตวัอยางผบูาดเจบ็และเสยีชวีติในการวจิยัครัง้นี ้28 ราย  โดยจำแนกตามขนาดอำเภอ ดงันี้
อำเภอเมอืง 16 ราย อำเภอขนาดใหญ 11 ราย อำเภอขนาดกลาง 7 ราย และอำเภอขนาดเลก็ 7 ราย จาก
นัน้เกบ็รวบรวมขอมลูโดยการสมัภาษณเชงิลกึผบูาดเจบ็ และ/หรอื ผเูกีย่วของกบัผบูาดเจบ็และผเูสยีชวีติ
2-3 ราย ไดแก ญาต ิผเูหน็เหตกุารณ ผขูบัขีร่ถ ผโูดยสาร คนเดนิถนน ตำรวจ/ตำรวจทางหลวง แพทย
องคกรเอกชน บรษิทัประกนั เปนตน

เครือ่งมอืในการวจิยั
เครือ่งมอืในการวจิยั ประกอบดวยแบบเกบ็ขอมลูทตุยิภมูจิากรายงานเฝาระวงัการบาดเจบ็ เกีย่วกบั

ลกัษณะดานบคุคล ยานพาหนะและสิง่แวดลอม ของผบูาดเจบ็และผเูสยีชวีติทีเ่ขารบัการรกัษาในโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสมีา และโรงพยาบาลชมุชน และแนวคำถามสำหรบัสมัภาษณเชงิลกึกลมุตวัอยางผบูาดเจบ็
และผเูสยีชวีติ พรอมดวยอปุกรณการบนัทกึเสยีงและภาพ

การเกบ็รวบรวมขอมลูและขอพจิารณาดานจรยิธรรม
ดำเนนิการเกบ็ขอมลู ดวยวธิกีารเกบ็รวบรวมขอมลูจากแบบบนัทกึการเฝาระวงัการบาดเจบ็ (Injury

Surveillance) และสมัภาษณเชงิลกึ (In-depth Interview) ผบูาดเจบ็ ผรูเูหน็ และผทูีเ่กีย่วของกบัการเกดิ
เหตกุารณ โดยใชแนวคำถามทีพ่ฒันาขึน้ ทัง้นีผ้วูจิยัไดดำเนนิการวจิยัตามแนวทางจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย
ดงันี้

การเกบ็รวบรวมขอมลูจากการเฝาระวงัการบาดเจบ็ ผวูจิยัทำหนงัสือถงึหวัหนาหนวยงานเพือ่ชีแ้จง
วตัถปุระสงคการวจิยั ตวัแปรในการเกบ็ขอมลู การใชประโยชนจากตวัแปร การเกบ็รกัษาความลบัของขอมลู
และการนำเสนอผลการศกึษาในภาพรวม

การสมัภาษณเชงิลกึ ผวูจิยัไดแนะนำตวักบักลมุตวัอยางหรอืผใูหขอมลู สรางความคนุเคย ชีแ้จง
วตัถปุระสงคการวจิยั ประโยชนทีไ่ดจากการวจิยั การเกบ็รกัษาความลบัของขอมลูบคุคล การนำเสนอผลการ
วจิยัในภาพรวม การนำเสนอผลการวจิยัรายบคุคลโดยใชนามสมมตุ ิการเขารวมการวจิยัโดยสมคัรใจ สทิธิ
ในการปฏเิสธการตอบคำถามบางสวนหรอืทัง้หมด การขออนญุาตทำการสมัภาษณรวมกบัจดบนัทกึและ
ใชเครือ่งบนัทกึเสยีงและภาพ โดยการสมัภาษณใชระยะเวลาประมาณ 30-50 นาทตีอราย

ลกัษณะทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตจุราจรทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต ของประชาชนในเขต 5 พ.ศ. 2547
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การวเิคราะหขอมลู
ขอมลูจากรายงานการเฝาระวงัการบาดเจบ็ นำมาประมวลผลดวยโปรแกรมสำเรจ็รปู และวเิคราะห

ดวยคารอยละ คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน
ขอมลูจากการสมัภาษณเชงิลกึ ทำการบนัทกึขยายจากบนัทกึยอและเทปบนัทกึเสยีงแบบคำตอคำ

(Verbatim) จากนัน้ประมวลและวเิคราะหเนือ้หา (Content Analysis) พจิารณาความสอดคลอง และพรรณนา
เรือ่งราวตามประเดน็ทีก่ำหนดไว

ผลการวจิยั

1. ลกัษณะทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตจุราจรทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต: บทสรปุ
จากรายงานการเฝาระวงัการบาดเจบ็ในสถานพยาบาลของรฐั

จากการวเิคราะหลกัษณะของผบูาดเจบ็และเสยีชวีติจากอบุตัเิหตจุราจรทางถนน ทีเ่ขารบัรกัษาที่
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีาและโรงพยาบาลชมุชน 5 แหง ระหวางวนัที ่9-18 เมษายน 2547 ซึง่มี
ภมูลิำเนาในเขตจงัหวดันครราชสมีา จำนวน 546 คน พบลกัษณะดานบคุคล ยานพาหนะ และสิง่แวดลอม
ทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหต ุนำดงันี้

1.1 ลกัษณะดานบคุคลทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตุ
ผบูาดเจบ็และเสยีชวีติจากอบุตัเิหตจุราจรทางถนน เปนเพศชายรอยละ 68.3 เพศหญงิรอยละ 31.7

อายเุฉลีย่ 25.78 ป โดยอาย ุ16-25 ปรอยละ 39.9  อาย ุ26-35 ปรอยละ 18.7 และอายตุ่ำกวา 16
ปรอยละ 18.5 จำแนกเปนผบูาดเจบ็รอยละ 87.4 และผเูสยีชวีติรอยละ 4.1 เปนผขูบัขีร่อยละ 51.5
ผโูดยสารรอยละ 42.8  คนเดนิเทารอยละ  3.8 และอืน่ ๆ รอยละ 0.4 ในกลมุผเูสยีชวีติ 12 ราย พบวา
เสยีชวีติ ณ จดุเกดิเหต ุ7 ราย เสยีชวีติระหวางสงตอ 3 ราย และเสยีชวีติในสถานพยาบาล 2 ราย ในกลมุ
ผบูาดเจบ็ ณ วนัทีบ่นัทกึรายงานยงัไมทราบผลการรกัษารอยละ 52.4 ผลการรกัษาทเุลาหรอืหายรอยละ
41.6 พกิารทางสมอง 4 ราย และแขนหรอืขาพกิาร 3 ราย ผปูวยทีต่องรบัการรกัษาในโรงพยาบาลเขารบั
การรกัษา 1 วนัรอยละ 97.4 และ 2 วนัรอยละ 2.6 คามธัยฐานของคาใชจายในการรกัษาเทากบั 280
บาท โดยสวนใหญเสยีคาใชจายในการรกัษาต่ำกวา 301 บาทรอยละ 77.3 และ 301-60 บาทรอยละ
10.4 ขณะเกดิเหตผุปูระสบเหตจุากรถจกัรยานยนตสวมหมวกนริภยัรอยละ 18.8 ไมสวมหมวกนริภยั
รอยละ 50.9 และไมระบวุาสวมหรอืไมรอยละ 40.6 สวนผปูระสบอบุตัเิหตจุากรถยนตทกุประเภทคาดเขม็ขดั
นริภยัรอยละ 3.8 และไมระบวุาคาดเขม็ขดันริภยัหรอืไมรอยละ 96.2 ดานการดืม่สรุาพบวาผปูระสบอบุตัเิหตุ
ดืม่สรุาขณะขบัขีย่านพาหนะรอยละ 9.9 ไมไดดืม่ดืม่สรุารอยละ 29.1 และไมระบวุาดืม่สรุาหรอืไมรอยละ
61.0  (ตารางที ่1 และรปูที ่1)

1.2 ลกัษณะดานยานพาหนะทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตุ
ประเภทยานพาหนะทีป่ระสบอบุตัเิหตคุอืรถจกัรยานยนตรอยละ 64.5 รถยนตสวนบคุคลประเภทปคอพั
รอยละ 19.2 รถจกัรยานรอยละ 4.0 รถโดยสารขนาดใหญรอยละ 3.5 รถยนตสวนบคุคลประเภทเกงหรอื
แทก็ซีร่อยละ 2.4 รถโดยสาร 4 ลอ (สองแถว) รอยละ 1.5 รถสามลอเครือ่งโดยสาร (ตกุตกุ) รอยละ 1.1
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และอืน่ ๆ รอยละ 0.9 นอกจากนีพ้บผปูระสบอบุตัเิหตทุีไ่มเกีย่วเนือ่งกบัยานพาหนะประเภทใด (ลมเอง)
รอยละ 1.1 (ตารางที ่2)

1.3 ลกัษณะดานสิง่แวดลอมทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตุ
อบุตัเิหตเุกดิในชวงกอนวนัสงกรานต (9-11 เมษายน 2547) รอยละ 22.0 เกดิในชวงวนัสงกรานตทีม่ี
การเลนน้ำมาก (12-14 เมษายน 2547)  รอยละ 42.3  และเกดิชวงหลงัสงกรานต (15-18 เมษายน
2547) รอยละ 35.7 โดยในชวงกอนวนัสงกรานตอบุตัเิหตเุกดิสงูสดุในวนัที ่11 เมษายน 2547 ในชวง
สงกรานตทีม่กีารเลนน้ำมากอบุตัเิหตเุกดิสงูสดุในวนัที ่13 เมษายน 2547 และในชวงหลงัสงกรานตอบุตัเิหตุ
เกดิสงูสดุในวนัที ่ 15 เมษายน 2547 (รปูที ่ 2) ชวงเวลาทีเ่กดิอบุตัเิหตสุงูทีส่ดุคอื 16.00-19.59 น.
รอยละ 28.8 รองลงมาเหตเุกดิในเวลา 12.00-15.59 น. รอยละ 24.4 เวลา 20.00-23.59 น. รอยละ
17.6 อบุตัเิหตเุกดิบนถนนในเขตรบัผดิชอบขององคการบรหิารสวนตำบล (ถนน อบต.) หรอืถนนใน
หมบูานรอยละ 23.3 ถนนกรมทางหลวงรอยละ 20.0 ถนนทางหลวงชนบทรอยละ 5.5 และถนนในเมอืง
รอยละ 2.4 ผนูำสงผปูระสบเหตไุปยงัสถานพยาบาลคอืผปูระสบเหตหุรอืพลเมอืงทีเ่หน็เหตกุารณรอยละ
50.5 รองลงมาคอืมลูนธิหิรอือาสาสมคัรรอยละ 26.7 หนวยกชูพีขัน้พืน้ฐานรอยละ 5.1 หนวยกชูพีขัน้สงู
และเจาหนาทีต่ำรวจ รอยละ 1.5 เทากนั (ตารางที ่3)

2. ลกัษณะทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตจุราจรทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต: บทสรปุจาก
ขอมลูการสมัภาษณเชงิลกึผบูาดเจบ็และผเูสยีชวีติ

2.1 ลกัษณะทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตใุนกลมุผไูดรบับาดเจบ็
จากกลมุตวัอยางผบูาดเจบ็ทีท่ำการสมัภาษณเชงิลกึถงึเรือ่งราวการเกดิอบุตัเิหต ุทัง้หมด 22 คน

นำเสนอผลการวจิยัภาพรวมในชวงกอนเกดิเหตกุารณ ขณะเกดิเหตกุารณ และหลงัเกดิเหตกุารณ ทัง้ลกัษณะ
ดานบคุคล ยานพาหนะ และสิง่แวดลอมทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตจุราจรทางถนน ดงันี้

พบวากลมุตวัอยางมอีายเุฉลีย่ 30.59 ป อายมุากทีส่ดุ 67 ป อายนุอยทีส่ดุ 15 ป กวาหนึง่ในสาม
มอีายตุ่ำกวา 21 ป หนึง่ในสีม่อีาย ุ21-30 ป สวนนอยมอีาย ุ31-35 ป และ 67 ปขึน้ไป ผบูาดเจบ็สาม
ในสีเ่ปนเพศชาย หนึง่ในสีเ่ปนเพศหญงิ กวาครึง่มสีถานภาพสมรสโสด เกอืบครึง่มสีถานภาพสมรสค ูและ
สวนนอยเปนหมาย เกอืบครึง่ของผบูาดเจบ็จบการศกึษาในระดบัประถมศกึษา หนึง่ในสีจ่บชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย เกอืบหนึง่ในสีจ่บชัน้มธัยมศกึษาตอนตน และสวนนอยจบการศกึษาระดบั ปวช. , ปวส. และ
ระดบัปรญิญาตร ี  กวาหนึง่ในสามของกลมุตวัอยางประกอบอาชพีรบัจาง  เกอืบหนึง่ในสีป่ระกอบอาชพี
เกษตรกรรมและไมไดประกอบอาชพี และสวนนอยเปนนกัศกึษา คาขาย  พนกังานบรษิทั และขาราชการ
กวาครึง่มรีายไดเฉลีย่ตอเดอืนประมาณ 1- 5,000 บาท และสวนนอยมรีายไดมากกวา 10,000 บาท
ทกุคนอาศยัอยใูนเขตจงัหวดันครราชสมีา ในจำนวนนีส้องในสามอาศยัอยใูนเขตเทศบาลเมอืง ในขณะทีห่นึง่
ในสามอาศยัอยนูอกเขตเทศบาลเมอืงและในเขตชนบท เกอืบทัง้หมดไมมโีรคประจำตวัและสวนนอยมโีรค
ประจำตวัคอืโรคกระเพาะอาหารและโรคสะเกด็เงนิ เกอืบทัง้หมดอาศยัอยกูบัครอบครวัและสมาชกิครอบครวั
มสีมัพนัธภาพทีด่ตีอกนั มสีวนนอยทีค่รอบครวัมกีารหยารางหรอืแยกทางกนั เกอืบทัง้หมดไมมปีระวตักิาร
เกดิอบุตัเิหตรุนุแรงจนตองเขารบัการรกัษาจากแพทย มสีวนนอยเคยประสบอบุตัเิหตแุละเคยเขารบัการรกัษา
จากแพทย  ทกุคนระบวุาไมเคยทำรายผอูืน่รนุแรงจนทำใหผอูืน่ตองเขารบัการรกัษาจากแพทย  และเกอืบ

ลกัษณะทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตจุราจรทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต ของประชาชนในเขต 5 พ.ศ. 2547

Characteristics Related to Road Traffic Accident during
Songkran Festival among Population in Zone 5, 2004
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ทกุคนไมเคยแสดงอารมณโกรธหรอืเกลยีดอะไรบางอยางแลวทำลายขาวของเสยีหาย มสีวนนอยทีเ่คยเปน
บางครัง้แตไมบอยนกั

กึง่หนึง่เกดิอบุตัเิหตใุนชวงวนัสงกรานต (ทีม่กีารเลนน้ำมาก) (12-14 เมษายน 2547) หนึง่ใน
สามเกิดเหตุหลังวันสงกรานต (15 – 18 เมษายน 2547) มีสวนนอยที่เกิดเหตุกอนวันสงกรานต
(11 เมษายน 2547) ในชวงวนัสงกรานตสองในสามเกดิเหตวุนัที ่13 เมษายน 2547 หนึง่ในสาม เกดิ
อบุตัเิหตใุนชวงเวลา 12.01 – 18.00 น ซึง่เทากบัการเกดิเหตใุนชวงเวลา 06.01 – 12.00 น. เกอืบ
หนึง่ในสามเกดิเหตใุนชวงเวลา 18.01 – 24.00 น. และมสีวนนอยทีเ่กดิเหตใุนชวงเวลา 00.01 – 06.00
น. ประเภทของถนนจดุเกดิอบุตัเิหตเุกอืบทัง้หมดเปนถนนสภาพด ีมสีวนนอยทีเ่ปนถนนบำรงุ สองในสาม
เปนถนนม ี 2 ชองทางจราจร สวนทีเ่หลอืหนึง่ในสามเปนถนนทีม่ ี4 ชองทางจราจร เกอืบทัง้หมดเกดิอบุตัเิหตุ
บนถนนทีจ่ดัใหรถแลนสวนทางกนัได และมสีวนนอยทีเ่กดิเหตบุนถนนทีจ่ดัใหเดนิรถทางเดยีว  กึง่หนึง่
ประสบอบุตัเิหตบุนถนนลาดยาง หนึง่ในสามจดุเกดิเหตเุปนถนนคอนกรตี  และทีเ่หลอืจดุเกดิเหตเุปน
ถนนลกูรงั ถนนหนิ หรอืถนนดนิ  เกอืบครึง่ประสบอบุตัเิหตบุรเิวณถนนเสนทางตรง หนึง่ในสีป่ระสบอบุตัเิหตุ
บริเวณถนนเสนทางโคง สวนที่เหลือประสบอุบัติเหตุบริเวณทางสี่แยกและสามแยก และมีหนึ่งรายที่
ประสบเหตบุนถนนทีเ่ปนทางกลบัรถ (U-TRUN) “ไปซือ้ของขากลบั หนกูจ็ะเลีย้วเขามา พอมองกระจกหลงั
หนกูเ็หน็รถตไีฟเลีย้วมาชดิเกาะกลางถนน คนเหน็เหตกุารณเขาบอกวารถปคอพัแซงสบิลอขึน้มาแต
เขาหลบสบิลอไมพนกเ็ลยหนัรถเขามาชนหนแูทน” ดานปายแสดงการควบคมุการจราจรบรเิวณทีเ่กดิ
เหต ุสองในสามระบวุาไมมปีายแสดงการควบคมุการจราจรในจดุเกดิเหตแุตอยางใด มสีวนนอยระบวุาจดุ
เกดิเหตมุสีญัญาณไฟหรอืมไีฟสองสวางรมิถนนหรอืมปีายเตอืน เกอืบทัง้หมดระบวุาสภาพการจราจรขณะเกดิ
เหตมุสีภาพการจราจรเบาบาง  มสีวนนอยทีเ่กดิเหตใุนชวงทีก่ารจราจรมคีวามคลองตวั คบัคัง่ และตดิขดั
“ลำบากใจเหมอืนกนันะ ทีม่าเลนแลวมาหยดุจอดกลางถนน ใชมอรไซตวนัสงกรานตมนัอนัตรายที่
สดุเลย”  สามในสีร่ะบวุาทศันวสิยัในขณะเกดิเหตมุลีกัษณะสวางและแจมใส หนึง่ในสีร่ะบวุาสลวัมดื และ
หนึง่รายเกดิเหตขุณะฝนตก ในกลมุผทูีป่ระสบอบุตัเิหตใุนชวงเวลากลางคนืจำนวน 7 ราย  สามรายระบวุา
จดุเกดิเหตมุไีฟฟาสองแตไมชดัเจน สองรายระบวุามไีฟฟาชดัเจน ทีเ่หลอืระบวุาไมมไีฟฟาและไมไดสงัเกต
(อยางละราย)

สองในสามของการเกดิอบุตัเิหตเุกดิจาก หรอืการเกดิมคีวามเกีย่วเนือ่งจากรถจกัรยานยนต  หนึง่
ในสามเกดิจากรถยนตสวนบคุคลประเภทปคอพั  โดยสวนใหญกลมุตวัอยางเปนผขูบัขีเ่อง มสีวนนอยทีเ่ปน
ผโูดยสารหรอืผซูอนทาย “ขบัเอง ไปคนเดยีว กอนไปกก็นิเหลามากัก๊นงึ เหลาขาว ไมไดกนิมนัวิง่
ไมคอยออก (หวัเราะ)”  “ผมกไ็มร ู นัง่มาหลงัรถ เอาเสือ้คลมุหวัมา มารตูวัอกีทกีต็อนรถอยทูี ่U – TURN
แลวกม็คีนมาชนตดู”

ในจำนวนผปูระสบอบุตัเิหตจุากรถจกัรยานยนต  (15 ราย) พบวาผทูีป่ระสบอบุตัเิหตกุวาครึง่
สวมหมวกนริภยั และทีเ่หลอืเกอืบครึง่ไมไดสวมหมวกนริภยั กวาครึง่มใีบอนญุาตขบัขี ่สวนทีเ่หลอืไมมี
ใบอนญุาตขบัขีแ่ละใบอนญุาตขบัขีห่มดอาย ุรถจกัรยานยนตสวนใหญมพีระราชบญัญตัคิมุครองผปูระสบภยั
จากรถ (พรบ.) สวนนอยไมม ีพรบ. และพรบ.หมดอาย ุสาเหตกุารเกดิอบุตัเิหตใุนกลมุนีห้นึง่ในสีถ่กูเฉีย่ว
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ลมจากรถยนตสวนบคุคลประเภทปคอพัและรถจกัรยานยนตดวยกนั โดยสาเหตกุารเฉีย่วชนเกดิจากถกูรถ
ทีห่ลบรถคนัอืน่มาชน รถคนัหนาหยดุกะทนัหนัทำใหเบรกไมทนั  รถฝาสญัญาณไฟเตอืนหยดุ (ไฟเหลอืง)
มาชน และจอดรถลงเกบ็ของและถกูคนขบัทีอ่ยใูนสภาพเมาสรุาชน  “ “รถปคอพั สงสยัจะมาชวงไฟเหลอืง
มนัเหยยีบมาเลย ผมถามคนทีเ่หน็เหตกุารณนะ ผมไฟเขยีวกำลงัจะออก  มนัวิง่มาแรงกะใหพนกอน
มนัเลยเฉีย่วเอาไมไดชน คนเขาบอกถาชนเตม็ๆกค็งตาย”  “มอรไซคเขามาไว ตามตดูรถยนตมา   เขา
หลบรถยนต หลบมาทางซายกม็าเจอผม พอดผีมเบรกแลวกล็ม”   หนึง่ในสีข่บัรถลมเองโดยสาเหตทุี่
รถลมคอื สตารทรถขณะเกยีรไมอยใูนสถานะเกยีรวาง  มเีดก็วิง่ตดัหนาจงึเบรกกะทนัหนั เกดิอาการหนา
มดืตาลาย และขบัรถเบรกไมทนัเมือ่เขาสทูางโคง (แหกโคง)  “ไปนัง่ดืม่กบัเพือ่น กำลงัจะกลบับาน ถอย
มอเตอรไซคออกมา ไมไดดไูฟทีห่นาปด เกยีรมนัคางอยพูอสตารทปบุ รถมนักพ็งุเลย”  หนึง่ในสีช่นกบั
รถยนต รถโดยสารและรถบรรทกุ ซึง่ในจำนวนนีม้าอาการบาดเจบ็สาหสัหนึง่ราย เนือ่งจากเมาสรุาขบัรถ
และขณะจะยเูทรินรถคนัหลงัชน คยุกนักบัเพือ่นขณะขบัรถดวยความเรว็สงูและมรีถถอยหลงัจากซอยทำให
เบรกไมทนั  และชนกบัรถโดยสารบรเิวณทางแยกแตไมทราบวาเกดิเหตอุยางไร “มองไมเหน็เพราะขบัคยุ
กนัมากบัเพือ่น รถเขาถอยหลงัออกมา มนัเตม็ถนน เรากข็บัเรว็ประมาณ 70-80  เบรคไมอย ูมชีองอยู
นดินงึ ผมกเ็ลยสบดัไปหาเขา” “ถามพยาบาล เขาบอกวาสมองโดนกระทบกระเทอืนทัง้หมด ตายเกอืบ
หมด ไมนามชีวีติรอด” และมสีวนนอยชนกบัมอเตอรไซคดวยกนัเอง โดยหนึง่รายขบัรถขณะเมาสรุาและ
รสูกึคลายกบัวามคีนวิง่มาหยอกจงึตกใจหกัหลบจนรถแหกโคง และอกีหนึง่รายโดนรถซึง่ขบัโดยวยัรนุพงุออก
มาจากซอยชน  ตอนนัน้ 5 ทมุ ตรงนัน้มนัมดื ไฟขางทางเสยีเปนทางโคงดวย มคีนวิง่ออกมาเหมอืน
จะหยอก เคาเลยตกใจ บดิรถเลยเตลดิโคง”

  ในจำนวนผปูระสบอบุตัเิหตจุากรถยนต  (7 ราย) พบวากวาครึง่เปนผโูดยสาร และทีเ่หลอืเปน
คนขบั ผขูบัทกุรายมใีบอนญุาตขบัขี ่เกอืบทกุรายมพีระราชบญัญตัคิมุครองผปูระสบภยัจากรถ (พรบ.)  มหีนึง่
รายที ่พรบ. หมดอาย ุ “ขาดครบั พรบ.ขาดมา 5 วนัแลว รถมนัวิง่อยใูนไร กเ็ลยยงัไมไดไปตอ” ผขูบั
รถสองรายดืม่สรุาและขบัรถดวยความเรว็สงูกอนทีจ่ะเกดิอบุตัเิหต ุสองรายระบวุาขบัรถดวยความเรว็ปกตแิละ
ถกูชนทาย และมหีนึง่รายทีพ่กัผอนไมเพยีงพอทำใหหลบัใน ““สงกรานตมนัตองกนิ มนัเปนประเพณ ีกนิ
แลวมนั เวลาปะแปงสาวจะไดไมอาย เพือ่เปลีย่นนสิยั”  “13 กด็กึ 14 กด็กึ 15 กด็กึ มนัผสมกนั
พอถงึวนัที ่16 กเ็ลยเพลยี”  “ขบัรถไปตามเลนสธรรมดา เรากข็บัไป แลวรถทวัร มนัแซงกนัมามนั
กม็าหนนุ เพือ่นมนักรีด๊กเ็ลยหนัไปเจอ” และสองรายเกดิอบุตัเิหตจุากสภาพถนนทีเ่ปนถนนลกูรงัมสีภาพ
ลืน่และเปนทางลงเนนิและทางโคง  “มองไมเหน็ มอรไซคสวนมา หลบนดิเดยีว ถนนมนัลืน่ กเ็ลย
ลงถนน”

ดานลกัษณะการบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ กวาหนึง่ในสามมอีาการบาดเจบ็เพยีงเลก็นอยคอืเปนแผลถลอก
ตามตวั  “ผมเจบ็ทีข่า ขาโดนเบรกมนัลมทบั กบ็วมเฉย” เกอืบหนึง่ในสามมอีาการบาดเจบ็ตองเขารบั
การรกัษาทีโ่รงพยาบาลในแผนกผปูวยนอก “กระดกูแขนสนออกมา ไปราชสมีาธนบรุ ีเคากท็ำแผลให
พอไปมหาราช เขาก ็X-ray แลวกเ็ขาเฝอกให”  หนึง่ในสาม มอีาการบาดเจบ็และตองนอนพกัรกัษาตวั
ทีโ่รงพยาบาล “ขาหกั ยนืไมได พยายามลกุแตลกุไมได กน็อนลงเลยครบั ขาหกัทอนเดยีว นอน
โรงพยาบาล 3 วนั” ดานคาใชจายในการรกัษาพยาบาล เกอืบครึง่ตองเสยีคาใชจายดวยตนเอง กวาหนึง่ในสี่

ลกัษณะทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตจุราจรทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต ของประชาชนในเขต 5 พ.ศ. 2547

Characteristics Related to Road Traffic Accident during
Songkran Festival among Population in Zone 5, 2004
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เบกิจาก พรบ.  สวนทีเ่หลอืใชบตัรประกนัสขุภาพถวนหนาและไมตองเขารบัการรกัษาพยาบาล “คารกัษา
ขอผอนผนั  แมจายไปสีพ่นัไมม ีพรบ. รถมนัเกา ซือ้มามนัเกาแลว”

ในสวนของความรเูกีย่วกบักฎจราจร กลมุตวัอยางเกอืบทัง้หมด ระบวุาเคยไดรบัการอบรมความรู
เกีย่วกบัการจราจรจากการสอบใบอนญุาตขบัขี ่มสีวนนอยทีไ่มไดรบัการอบรม “เคยเรยีนกฎหมายมาตอน
ม.3 จากโรงเรยีน อานตามสือ่หองสมดุ ตดิตามบอรดกม็”ี  “กไ็มไดสอบ กไ็มร ู กม็ไีฟเขยีวไฟแดง
ไมไดเรยีนเรือ่งกฎหมาย”

จากการสอบถามความคดิเหน็ตอสาเหตทุีท่ำใหเกดิอบุตัเิหต ุกลมุตวัอยางกวาครึง่ระบวุาเกดิจาก
ความประมาท  ทัง้ของตนเองซึง่เปนคนขบัหรอืความประมาทของคกูรณ ี หนึง่ในสีร่ะบวุาเกดิจากการดืม่
สรุาและความประมาท  “ความสะเพราของหนเูองคะ ตรงทีเ่อาบตัรใสไมด ีถาบตัรไมหลนกไ็มเกดิ” “
ขบัเลนไปจอดไป เรายืน่บาง คนอืน่ยืน่บาง เขายืน่มากต็องกนิตามมารยาท”  สวนทีเ่หลอืระบวุาเกดิ
จากสิ่งแวดลอมและยานพาหนะอยูในสภาพไมปลอดภัยสำหรับการขับขี่  “คิดวาเกี่ยวกับยาง คิดวา
จะเปลีย่นยางใหม วนันัน้นาจะเหน็เพราะลมยางมแีรงดนัเยอะเกนิไป มนัเลยแตก”

2.2 ลกัษณะทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตใุนกลมุผเูสยีชวีติ
ผใูหขอมลูทัว่ไปเกีย่วกบัผเูสยีชวีติครึง่หนึง่เปนพีห่รอืนองกบัผเูสยีชวีติ  สวนทีเ่หลอืเปนญาตแิละเพือ่น

ผเูสยีชวีติมอีายเุฉลีย่ 32-33 ป อายมุากทีส่ดุ 58 ป อายนุอยทีส่ดุ 21 ป สวนใหญมอีาย ุ 21-25 ป
ทัง้หมดเปนเพศชาย  เกอืบทัง้หมดมสีถานภาพสมรสโสด ทีเ่หลอืหนึง่รายเปนมาย  เกอืบทัง้หมดมกีารศกึษา
อยใูนระดบัประถมศกึษา มรีายเดยีวทีมี่การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน กวาครึง่ประกอบอาชพีรบัจาง
สวนทีเ่หลอืประกอบอาชพีทำการเกษตรและคาขาย  รายไดเฉลีย่ 6,250 บาทตอเดอืน  สงูสดุ 20,000
บาท ต่ำสดุ 1,000 บาท  โดยกวาครึง่มรีายไดต่ำกวา 5,000 ตอเดอืน กลมุตวัอยางทีอ่าศยัอยใูนเขตเมอืง
และเขตชนบทมจีำนวนเทากนั ทัง้หมดไมมโีรคประจำตวั แตมหีนึง่รายทีม่คีวามพกิารขาไมเทากนั เกอืบ
ทัง้หมดมสีมัพนัธภาพทีด่ใีนครอบครวั มหีนึง่รายทีค่รอบครวัแยกกนัอย ูเกอืบทัง้หมดไมเคยประสบอบุตัเิหตุ
รนุแรงจนตองพบแพทย มหีนึง่รายทีเ่คยประสบอบุตัเิหตมุากอนถงึ 2 ครัง้และประสบเหตจุากรถจกัยานยนต
ทัง้สองครัง้   ทกุคนไมมปีระวตัทิำรายผอูืน่จนตองเขารบัการรกัษาพยาบาล  และทกุคนไมเคยแสดงอารมณ
โกรธและทำลายสิง่ของเสยีหายเชนกนั

การเกดิอบุตัเิหต ุผทูีใ่หขอมลูการเกดิอบุตัเิหตหุนึง่ในสามเปนเพือ่นของผเูสยีชวีติ หนึง่ในสามเปน
พีน่อง และทีเ่หลอืเปนญาต ิกึง่หนึง่เกดิอบุตัเิหตใุนชวงวนัสงกรานต (12-14 เมษายน 2547) สองราย
เกดิเหตกุอนวนัสงกรานต (10-11 เมษายน 2547) และหนึง่รายเกดิเหตหุลงัวนัสงกรานต (15 เมษายน
2547) เวลาทีเ่กดิอบุตัเิหตเุกอืบทัง้หมดอยใูนชวงเวลากลางคนื มหีนึง่รายทีเ่กดิในเวลากลางวนั  ถนนที่
เกิดอุบัติเหตุสวนใหญเปนเสนทางปกติ มีสองรายที่ถนนกำลังอยูในสภาพกอสราง สองในสามเหตุเกิด
บนถนนหลกั  4 เลนสหรอืมากกวา   มสีองรายทีเ่กดิบนถนน 2 เลนส  โดยทกุรายเกดิอบุตัเิหตบุนถนนที่

เปรมปรดีิ ์ ชวนะนรเศรษฐ และคณะ            Prempree  Chawananarasert  et  al.
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จดัใหรถวิง่สวนทางกนัได สภาพถนนสองในสามเปนถนนคอนกรตี สวนนอยทีเ่กดิบนถนนลาดยาง  บรเิวณ
ทีเ่กดิเหตสุองในสามเปนถนนทางตรง  สวนนอยเปนทางโคงและเปนทางตดักนั (สามแยก) “ผมกข็ีม่าถงึ
กโิล 12 บานเอง…ผมกห็นัมองดแูตไอ…มนัแซงออกไปนำหนา ผมกไ็มคดิอะไรนะ ไปเทีย่วแลว ถงึ
บานแลว…พอผมถงึประมาณหนาปอม ไอ…เกอืบถงึยเูทริน พอผมถงึยเูทริน ไอ…มนักเ็ลยหางไป มนั
มดืแลว แลวผมกม็องดเูหน็รถไฟมนัลง ลงไปขางทางเลย”  บรเิวณทีเ่กดิเหตคุรึง่หนึง่มปีายจราจรหรอื
มทีางขาม หนึง่ในสามเกดิเหตใุนจดุทีไ่มมปีายสญัญาณการควบคมุการจราจรใดๆ และมหีนึง่รายทีไ่มได
สงัเกตสภาพจดุเกดิเหต ุ สภาพการจราจรในชวงทีเ่กดิอบุตัเิหตหุนึง่ในสามอยใูนสภาพเบาบาง หนึง่ในสาม
เกดิเหตขุณะสภาพการจราจรมคีวามคลองตวัและสวนนอยเกดิเหตใุนขณะสภาพการจราจรคบัคัง่และไมมี
รถบนเสนทาง ทศันวสิยัในขณะทีเ่กดิอบุตัเิหตสุวนใหญมลีกัษณะมดืสลวั หนึง่ในสามมลีกัษณะสวางแจมใส
และสวนนอยไมมไีฟสองทาง  สำหรบัอบุตัเิหตทุีเ่กดิในชวงกลางคนืนัน้ หนึง่ในสามระบวุาบรเิวณทีเ่กดิไม
มไีฟฟา หนึง่ในสามระบวุามไีฟฟาชดัเจน และมสีวนนอยระบวุามไีฟฟาแตไมชดัเจน   หลงัการเกดิอบุตัเิหตุ
สองในสามแจงความและเปนคดคีวาม  ทีเ่หลอืไมไดดำเนนิการดานคดคีวามแตอยางใด

ผเูสยีชวีติเกอืบทัง้หมดเกดิจากการขบัขีร่ถจกัรยานยนต  มเีพยีงหนึง่รายทีป่ระสบอบุตัเิหตจุากการ
ถกูรถจกัรยานยนตชน  ผเูสยีชวีติทีเ่กดิอบุตัจิากการขบัขีร่ถจกัยานยนตเกอืบทัง้หมดเปนผขูบัขีร่ถจกัรยานยนต
เอง มหีนึง่รายทีเ่ปนผซูอนทาย ซึง่ในจำนวนนีเ้กอืบทัง้หมดไมสวมหมวกนริภยั  มหีนึง่รายทีส่วมหมวกนริภยั
และกวาครึง่ไมมใีบขบัขี ่ เกอืบทัง้หมดของผเูสยีชวีติเคยไดรบัความรเูรือ่งกฎหมายการจราจร มหีนึง่รายที่
ไมเคยไดรบัความร ู  และกลมุตวัอยางเกนิครึง่มกีารดืม่สรุาและขบัรถดวยความเรว็  “ผมไปสองคน เลย
พอเคาบอกเธคเลกิแลว ตอนแรกผมวาจะไปประตนู้ำกนั จะไปดแูถวหนาเทคโนวาเคาเลกิกนัหรอืยงั…
เมามากแลวตอนนัน้ จงึชวนกนักลบับาน”  “คดิวาไว …ไมไดมองดไูมล…คดิวาเรว็ครบั ผมตรงอยาง
เดยีว รถสายหรอืไมสายไมร ูแตใจผมวาผมตรง”  “หนกูว็าตองขบัเรว็มัง้ เพราะตรงนีเ้ขากล็มบอย
แตไมมใีครตาย นีแ่หละครัง้แรก หนคูดิวาเรว็พอสมควรแหละ จากเสยีหลกัมาเนาะ มนัอาจจะชน
อะไรซกัอยางและมนัถงึไปฝงโนน”

กลมุผทูีใ่หขอมลูครึง่หนึง่คดิวาการเกดิอบุตัเิหตมุสีาเหตมุาจากการดืม่สรุา  สวนทีเ่หลอืคดิวาเกดิ
จากความประมาท การชอบเทีย่ว มเีรือ่งกงัวล การพกัผอนไมเพยีงพอ สายตาไมด ีและถนนไมด ี“ตดัใจ
แตแรกเลยกลบับานคงไมตองเทีย่ว(หวัเราะ)..แตคงตดัใจไมไดครบั (หวัเราะ) ถาคนมนัอยากจะไป
ก็ฉุดไมอยู..อธิบายยากครับ” “ก็คงอยูแถวบาน..แตโดยนิสัยแลวมันตองไหลแนนอนแหละครับ
(หวัเราะ) ทกุคนไมวาใครทกุคนนี”้ “เมา คดิมากดวย คดิมากเรือ่งสาวๆ เคาชอบสาวๆ ยมืทองไป
ทอง 2 บาท เคากม็แีฟนใหม แตงงาน ตัง้แต..กนิแตเหลาอยางเดยีว กนิเหลากบัน้ำ ขาวไมกนิ”
“กต็รงนัน้มนัเปนทอ ทางมนัจะเสยีๆ ถนนแตกกม็หีลมุ ถาเปนมอรไซดขบัมาแบบไมแขง็กเ็สยีหลกั”

หลงัเกดิเหตกุารณบางสวนมกีารปรบัปรงุแกไขจดุเกดิเหต ุในขณะทีบ่างสวนไมมหีนวยงานใดดำเนนิ
การเปลีย่นแปลงหรอืแกไขสภาพสิง่แวดลอมแตอยางใด “ออ ตรงนีเ้ขาเกรดแลว เดีย๋วนีม้นัเปนทางที่
ดแีลว”  “หลมุมนัมมีาแตไหนแตไรแลว เพิง่มาทำไดไมกีว่นันี ้เคาเพิง่เปดใชวนัองัคารนี”้

ลกัษณะทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตจุราจรทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต ของประชาชนในเขต 5 พ.ศ. 2547

Characteristics Related to Road Traffic Accident during
Songkran Festival among Population in Zone 5, 2004
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ตารางที ่1 จำนวนและรอยละของผปูระสบอบุตัเิหตจุราจรทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2547
จำแนกตามลกัษณะดานบคุคลทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตุ

ลกัษณะดานบคุคลทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตุ จำนวน
(n=546)

รอยละ

เพศ
ชาย
หญงิ

อาย ุ(ป)
ต่ำกวา 16
16-25
26-35
36-45
46-55
56 ขึน้ไป
ไมระบุ
Mean± S.D.=25.78 ±13.33, Minimum=1,  Maximum=76

ประเภทผปูระสบเหตุ
ผบูาดเจบ็
ผเูสยีชวีติ
ไมระบุ

สถานะของผปูระสบเหตุ
ผขูบัขี่
ผโูดยสาร
คนเดนิเทา
อืน่ ๆ
ไมระบุ

ลกัษณะ/เสยีชวีติ (เฉพาะผเูสยีชวีติ 12 ราย)
เสยีชวีติ ณ จดุเกดิเหตุ
เสยีชวีติระหวางสงตอ
เสยีชวีติในสถานพยาบาล

ผลการรกัษา (เฉพาะผบูาดเจบ็ 534 ราย)
ยงัไมทราบผลการรกัษา
ทเุลา/หาย
พกิารทางสมอง
พกิารแขน/ขา
หนกีลบั
ไมระบุ

373
173

101
218
102
70
32
17
6

477
12
47

281
234
21
2
8

7
3
2

280
222
4
3
1
24

68.3
31.7

18.5
39.9
18.7
12.8
5.9
3.1
1.1

87.4
4.1
8.6

51.5
42.8
3.8
0.4
1.5

58.3
25.0
16.7

52.4
41.6
0.7
0.6
0.2
4.5

เปรมปรดีิ ์ ชวนะนรเศรษฐ และคณะ            Prempree  Chawananarasert  et  al.
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ลกัษณะดานบคุคลทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตุ จำนวน
(n=546)

รอยละ

จำนวนวนัทีร่กัษาในโรงพยาบาล (เฉพาะผปูวยใน 155 ราย)
1 วนั
2 วนั

คารกัษาพยาบาล (บาท)
ต่ำกวา 301
301-600
601-900
901-1,200
1,201-1,500
1,500 ขึน้ไป
ไมระบุ
Median=280, Mean ±S.D.=474.02± 553.49
Minimum=25, Maximum=4,000

การสวมอปุกรณปองกนั
หมวกนริภยั (เฉพาะผปูระสบเหตทุีเ่กีย่วเนือ่งกบัรถจกัรยานยนต
352 ราย)
- สวมหมวกนริภยั
- ไมสวมหมวกนริภยั
- ไมระบุ
เขม็ขดันริภยั (เฉพาะผปูระสบเหตทุีเ่กีย่วเนือ่งกบัรถยนต 234 ราย)
- คาดเขม็ขดันริภยั
- ไมระบุ

การดืม่สรุา
ดืม่
ไมดืม่
ไมทราบ/ไมระบุ

151
4

422
57
37
9
3

18
273

66
144
143

9
225

54
159
333

97.4
2.6

77.3
10.4
6.8
1.6
0.5
3.3

50.0

18.8
40.9
40.6

3.8
96.2

9.9
29.1
61.0

ลกัษณะทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตจุราจรทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต ของประชาชนในเขต 5 พ.ศ. 2547

Characteristics Related to Road Traffic Accident during
Songkran Festival among Population in Zone 5, 2004
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ตารางที ่2 จำนวนและรอยละของผปูระสบอบุตัเิหตจุราจรทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2547
จำแนกตามประเภทยานพาหนะทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตุ

ประเภทยานพาหนะทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตุ จำนวน
(n=546)

รอยละ

รถจกัรยานยนต
รถยนตปกอพั
รถจกัรยาน
รถโดยสารขนาดใหญ
รถเกง/แทก็ซี่
รถโดยสาร 4 ลอ
รถสามลอเครือ่ง
รถต/ูรถบรรทกุ
รถจกัรยานสามลอ
ประสบอบุตัเิหตโุดยไมเกีย่วเนือ่งกบัยานพาหนะ (ลมเอง)
ไมระบุ

352
105
22
19
13
8
6
4
1
6
10

64.5
19.2
4.0
3.5
2.4
1.5
1.1
0.7
0.2
1.1
1.8

ตารางที ่3 จำนวนและรอยละของผปูระสบอบุตัเิหตจุราจรทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2547
จำแนกตามลกัษณะดานสิง่แวดลอมทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตุ

ลกัษณะดานสิง่แวดลอมทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตุ จำนวน
(n=546)

รอยละ

เวลาเกดิเหตุ
00.00-03.59 น.
04.00-07.59 น.
08.00-11.59 น.
12.00-15.59 น.
16.00-19.59 น.
20.00-23.59 น.
ไมระบุ

56
37
62

133
157
96
5

10.2
6.8
11.4
24.4
28.8
17.6
0.9
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ลกัษณะดานสิง่แวดลอมทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตุ จำนวน
(n=546)

รอยละ

ประเภทถนนจดุเกดิเหตุ
ถนน อบต./หมบูาน
ถนนกรมทางหลวง
ถนนทางหลวงชนบท
ถนนในตวัเมอืง
อืน่ ๆ
ไมทราบ/ไมระบุ

ผนูำสงสถานพยาบาล
ผปูระสบเหตุ
มลูนธิ/ิอาสาสมคัร
หนวยกชูพีขัน้พืน้ฐาน
หนวยกชูพีขัน้สงู
เจาหนาทีต่ำรวจ
เสยีชวีติในทีเ่กดิเหตุ
ไมระบุ

ผนูำสงสถานพยาบาล
ผปูระสบเหตุ
มลูนธิ/ิอาสาสมคัร
หนวยกชูพีขัน้พืน้ฐาน
หนวยกชูพีขัน้สงู
เจาหนาทีต่ำรวจ
เสยีชวีติในทีเ่กดิเหตุ
ไมระบุ

127
109
30
13
6

261

276
146
28
8
8
7

73

276
146
28
8
8
7

73

23.3
20.0
5.5
2.4
1.1
47.8

50.5
26.7
5.1
1.5
1.5
1.3
13.4

50.5
26.7
5.1
1.5
1.5
1.3
13.4

ลกัษณะทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตจุราจรทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต ของประชาชนในเขต 5 พ.ศ. 2547
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รปูที ่1 จำนวนผปูระสบอบุตัเิหตจุราจรทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2547
จำแนกตามอายุ

0
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1 13 25 37 49 61
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จํา
นว
น
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วันที่ (เดือนเมษายน 2547)

จํา
นว
น

รปูที ่2 จำนวนผปูระสบอบุตัเิหตจุราจรทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2547
จำแนกตามวนัทีเ่กดิเหตกุารณ (9-18 เมษายน 2547)
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อภปิราย
ผลการวจิยัไดแสดงใหเหน็วาการเกดิอบุตัเิหตจุราจรทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานตนัน้ ผปูระสบ

อบุตัเิหตเุปนเพศชายประมาณ 2-3 เทาของเพศหญงิ สวนใหญมอีายรุะหวาง 16-25 ป สถานภาพสมรส
โสด จบการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาและต่ำกวา ประกอบอาชพีรบัจาง ผปูระสบเหตจุากรถจกัรยานยนตสวน
ใหญไมสวมหมวกนิรภัย ผูประสบอุบัติเหตุบางสวนดื่มสุราขณะขับขี่ยานพาหนะ ผูเสียชีวิตที่ขับขี่รถ
จกัรยานยนตเกอืบทัง้หมดไมสวมหมวกนริภยั  กวาครึง่ดืม่สรุาและขบัรถดวยความเรว็สงู  ยานพาหนะที่
เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุสวนใหญคือรถจักรยานยนต และผูเสียชีวิตเกือบทั้งหมดเปนผูขับขี่รถ
จกัรยานยนต อบุตัเิหตเุกดิในชวงวนัที ่12-14 เมษายน 2547 โดยเกดิสงูสดุในวนัที ่13 เมษายน 2547
ชวงเวลาทีเ่กดิอบุตัเิหตสุงูอยรูะหวาง 12.00-20.00 น. แตในกลมุผเูสยีชวีติสวนใหญเกดิอบุตัเิหตใุนชวง
เวลากลางคนื สอดคลองกบัรายงานการศกึษาของวลัลภ ไทยเหนอื(5) และสมชาย กาญจนสตุ)(6) แตผลการ
ศกึษาบางสวนไมสอดคลองกบัการศกึษาของกาญจนา ยงัขาว นติยา โรจนทนิกร และรชัน ีศริวิฒัน(7) ซึง่
วเิคราะหลกัษณะทางระบาดวทิยาของการบาดเจบ็จากอบุตัเิหตขุนสงจากระบบเฝาระวงัการบาดเจบ็ใน
ภาพรวม ไมไดจำกดัเฉพาะชวงเทศกาลสงกรานต ซึง่จากผลการวจิยัแสดงวาลกัษณะของผปูระสบเหตใุน
เทศกาลสงกรานตนัน้แตกตางจากผปูระสบเหตจุากอบุตัเิหตทุัว่ไป กลาวคอืเปนเพศชายทีม่อีายนุอยอยใูน
ชวงตนของวยัรนุ มกีารขบัขีจ่กัรยานยนตและมกีารดืม่สรุาเปนเหตกุารณรวม โดยเหตกุารณจะเกดิมากใน
ชวงวนัทีม่กีารเลนน้ำมาก (12-14 เมษายน) สาเหตทุีเ่ปนเชนนีน้าจะเนือ่งมาจาก วยัรนุเปนวยัทีม่คีวาม
กระตอืรอืรนในการเขารวมกจิกรรมทีม่ผีคูนรวมกนัเปนจำนวนมาก จงึทำใหชายวยัรนุทัง้ทีอ่ยใูนตวัเมอืงและ
พื้นที่โดยรอบเดินทางเพื่อเขาสูบริเวณที่มีการเลนน้ำกันมาก โดยเดินทางดวยรถจักรยานยนตซึ่งมีกัน
แทบทกุบาน และเมือ่ชายวยัรนุดงักลาวไดอยรูวมกนัเปนกลมุจงึเอือ้ใหมกีารดืม่สรุาขึน้ ประกอบกบัในชวง
เทศกาลสงกรานตมสีรุาหรอืเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลวางจำหนายอยโูดยทัว่ไป หาซือ้ไดงาย และราคาไมแพง
สอดคลองกบัรายงานของศนูยวจิยักสกิรไทย (2547)(8)  ทีค่าดวาเทศกาลสงกรานตป 2547 ปรมิาณ
จำหนายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลจะสงูขึน้ไมต่ำกวา 4.7% เมือ่เทยีบปทีผ่านมา ไมวาจะเปนเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
ประเภทสรุาหรอืเบยีร รวมทัง้เครือ่งดืม่แอลกอฮอลทีผ่ลติจากภมูปิญญาชาวบานอยางสรุาพืน้เมอืง อาทิ
กระแช สาโท ไวนผลไม ไวนสมนุไพร เปนตน ทัง้นีก้ารดืม่อาจเกดิจากชวนเพือ่นดืม่ ดืม่ตามเพือ่น ดืม่เพือ่
ความสนุกสนานและเมื่อเมาสุราและขับรถจึงทำใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นได โดยเฉพาะในชวงเดินทางกลับ
นอกจากนีใ้นชวงเทศกาลสงกรานตประชาชนมกีารเดนิทาง ใชรถ ใชถนนเพิม่มากขึน้เพือ่ทองเทีย่วหรอืกลบั
ภมูลิำเนาทำใหมโีอกาสเกดิอบุตัเิหตไุดสงูขึน้ โดยเฉพาะในชวงเดนิทางกลบัซึง่ผขูบัขีบ่างสวนอาจยงัมอีาการ
ออนเพลยีหรอืบางสวนอาจยงัคงดืม่สรุาอย ูในดานการสวมหมวกนริภยันัน้ จะเหน็ไดวาชวงเทศกาลสงกรานต
ผขูบัขีส่วนใหญจะไมสวมหมวกนริภยั ทัง้นีเ้นือ่งจากการเขารวมกจิกรรมเลนน้ำนัน้หากนำหมวกนริภยัไปดวย
อาจเปนภาระในการระวงัรกัษา เปนอปุสรรคในการเลนน้ำ และบางสวนอาจคดิวามกีารผอนผนัหรอืไมถกู
จบักมุแมไมสวมหมวกนริภยัในระหวางเทศกาลสงกรานต ดานเวลาในการเกดิเหตซุึง่พบมากในชวงเทีย่งวนั
ถงึชวงเยน็นัน้กส็อดคลองกบักจิกรรมการเลนน้ำและดืม่สรุา โดยกลมุวยัรนุอาจเดนิทางเขารวมกจิกรรม
ชวงสายและดืม่สรุา จนกระทัง่ถงึชวงเทีย่งวนัและเรือ่ยไปถงึชวงเยน็ กอ็าจอยใูนสภาพเมาสรุา และเกดิ
อบุตัเิหตไุด โดยเฉพาะในชวงเยน็ซึง่เปนชวงทีต่องเดนิทางกลบับาน

ลกัษณะทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตจุราจรทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต ของประชาชนในเขต 5 พ.ศ. 2547
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ผลจากการวจิยัพบสดัสวนผเูสยีชวีติลดลง ซึง่อาจเนือ่งมาจากความสำเรจ็ในการรณรงคเพือ่ปองกนั
อบุตัเิหตขุองหนวยงานทีเ่กีย่วของมาโดยตลอด และโดยเฉพาะอยางยิง่ป 2547 องคการอนามยัโลกได
ประกาศใหเปนปแหงการรณรงคปองกนัอบุตัเิหตจุราจร มคีำขวญัวา “สำนกึด ีขบัขีป่ลอดภยั รวมใจลด
อบุตัเิหต ุ(Road Safety�is No Accident)“  ซึง่รฐับาลเหน็ความสำคญัและกำหนดใหการลดอบุตัเิหตจุราจร
เปนวาระแหงชาตซิึง่ตองไดรบัการแกไขอยางเรงดวน(5)  มผีลใหการเกดิอบุตัเิหตรุนุแรงลดลง โดยเฉพาะ
กลมุรถเกง ทัง้นีค้าดวาเกดิจากผลการรณรงคเรือ่งเมาไมขบัซึง่ภาพลกัษณของการรณรงคมงุไปทีก่ลมุรถ
ประเภทนี ้และยิง่ไปกวานัน้คอืกลมุรถยนตขนาดใหญมอีบุตักิารณลดลงเชนกนั ซึง่นาจะเกดิจากการควบ
คมุในเสนทางหลวงและการเขมงวดกวดขนัตอผปูระกอบการและคนขบัทำใหลดอบุตักิารและความรนุแรงของ
อบุตัเิหตลุงได

การวจิยันีพ้บวาผบูาดเจบ็สวนใหญเขารบัการรกัษาในสถานพยาบาลของรฐัโดยเสยีคาใชจายในการ
รกัษาพยาบาลประมาณ 300 บาท โดยเกอืบครึง่ตองเสยีคาใชจายเอง สอดคลองกบัการวจิยัของ อารี
โคตรประทมุ(9)  ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากผปูระสบอบุตัเิหตแุละญาตเิหน็วาคาใชจายในการรกัษาพยาบาลดงักลาว
ไมมากนกั และมคีวามยงุยากหากเบกิจายคาใชจายตามพระราชบญัญตัคิมุครองผปูระสบภยัจากรถ จงึทำให
ผปูระสบเหตบุางสวนสมคัรใจทีจ่ะเสยีคาใชจายเอง  นอกจากนีก้ารวจิยันีย้งัพบวามผีเูสยีชวีติจำนวนไมนอย
ทีเ่สยีชวีติระหวางการนำสงสถานพยาบาล หรอืเสยีชวีติในสถานพยาบาลหลงัการนำสงภายใน 24 ชัว่โมง
ซึง่สาเหตกุารเสยีชวีติอาจเนือ่งมาจากการนำสงทีไ่มถกูตองและเหมาะสม การอบรมใหความรแูละฝกทกัษะ
การบรหิารจดัการในการสงตอแกองคกรและผทูีเ่กีย่วของอาจชวยลดสดัสวนการเสยีชวีติลงได สอดคลองกบั
การศกึษาของวทิยา ชาตบิญัชาชยั(10)

ดานสิง่แวดลอมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหต ุพบวาอบุตัเิหตเุกดิบนถนนในเขต อบต.หรอื
ถนนในหมูบานและถนนทางหลวงชนบทในสัดสวนใกลเคียงกัน สวนใหญจุดเกิดเหตุเปนถนนลาดยาง
สภาพดมี ี2 ชองทางจราจรทีจ่ดัใหรถวิง่สวนทางกนัได เกอืบครึง่ประสบอบุตัเิหตบุรเิวณถนนเสนทางตรง
สองในสามบริเวณเกิดเหตุไมมีปายแสดงการควบคุมการจราจร ทั้งนี้อาจเนื่องจากบริเวณดังกลาวอยู
นอกบรเิวณทีม่กีารจราจรคบัคัง่ ทำใหไมมรีะบบตรวจตราและกวดขนัจากเจาหนาทีต่ำรวจ ผขูบัขีจ่งึอาจ
ขบัรถดวยความประมาท ประกอบกบับรเิวณเกดิเหตมุสีภาพการจราจรเบาบาง ไมมสีณัญานเตอืนทีเ่ดนชดั
ผขูบัขีจ่งึอาจขาดการระวงัในการขบัขีย่านพาหนะ และเกดิอบุตัเิหตไุด อยางไรกต็ามจากการวจิยัพบวา
ผปูระสบเหตบุางคนเคยประสบเหตมุากอนหนาการเกดิอบุตัเิหตคุรัง้นี ้ซึง่อาจเกดิจากการมพีฤตกิรรมการ
ขบัขีห่รอืบคุลกิภาพบางประการทีเ่สีย่งตอการเกดิอบุตัเิหตไุดงายกวาบคุคลอืน่

ในการเกบ็รวบรวมขอมลูวจิยัครัง้นี ้พบวาตวัแปรในรายงานการเฝาระวงัการบาดเจบ็ทีเ่กบ็รวบรวม
จากโรงพยาบาลตาง ๆ บางตงัแปรมกีารบนัทกึทีไ่มสมบรูณหรอืไมไดบนัทกึ จงึทำใหผลการวเิคราะหอาจ
ไมสอดคลองกบัความเปนจรงิได ตลอดจนไมสามารถอธบิายการเกดิเหตกุารณไดครบถวนและรอบดาน
สวนในดานการสมัภาษณเชงิลกึนัน้ ในสวนของผเูสยีชวีติผใูหขอมลูคอืผเูหน็เหตกุารณหรอืญาตทิีไ่มไดเหน็
เหตกุารณ แตรบัทราบจากการบอกกลาวจากผอูืน่หรอืคาดเดาเหตกุารณ หรอืแมแตการสมัภาษณผบูาดเจบ็
ซึง่เปนกลมุตวัอยางโดยตรง ผบูาดเจบ็เองกร็ะบวุาไมเหน็เหตกุารณ และไมทราบวาเกดิเหตกุารณไดอยางไร

เปรมปรดีิ ์ ชวนะนรเศรษฐ และคณะ            Prempree  Chawananarasert  et  al.
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ผบูาดเจบ็บางรายจงึใหขอมลูในลกัษณะของการคาดเดาสถานการณเชนกนั จงึอาจทำใหไดขอมลูทีไ่มตรง
กบัเหตกุารณจรงิได นอกจากนีจ้ำนวนตวัอยางผเูสียชวีติทีส่มัภาษณมจีำนวนนอย และเปนเหตกุารณใน
ลกัษณะแตกตางกนั ผลการวเิคราะหจงึอาจคลาดเคลือ่นและไมเปนตวัแทนของผเูสยีชวีติทัง้หมดได

สรปุ
ผูประสบอุบัติเหตุจราจรทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต เปนเพศชายประมาณ 2-3 เทา

ของเพศหญงิ สวนใหญมอีายรุะหวาง 16-25 ป สถานภาพสมรสโสด จบการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาและ
ต่ำกวา ประกอบอาชพีรบัจาง อาศยัอยใูนเขตเทศบาลเมอืง ไมมโีรคประจำตวั ครอบครวัมสีมัพนัธภาพ
ทีด่ตีอกนั ไมมปีระวตักิารเกดิอบุตัเิหตรุนุแรง ไมเคยทำรายผอูืน่รนุแรงจนและไมเคยทำลายขาวของเสยีหาย
ผปูระสบอบุตัเิหตเุปนผบูาดเจบ็รอยละ 87.4 และผเูสยีชวีติรอยละ 4.1 เปนผขูบัขีร่อยละ 51.5 และผโูดยสาร
รอยละ 42.8  ในกลมุผเูสยีชวีติสวนใหญเสยีชวีติ ณ จดุเกดิเหต ุในกลมุผบูาดเจบ็สวนใหญยงัไมทราบผล
การรกัษาและผลการรกัษาทเุลาหรอืหาย คามธัยฐานของคาใชจายในการรกัษาพยาบาลเทากบั 280 บาท
โดยเกอืบครึง่ตองเสยีคาใชจายเอง ผปูระสบเหตจุากรถจกัรยานยนตไมสวมหมวกนริภยัรอยละ 50.9 และ
ไมระบวุาสวมหรอืไมรอยละ 40.6 สวนผปูระสบอบุตัเิหตจุากรถยนตทกุประเภทไมระบวุาคาดเขม็ขัดนริภยั
หรอืไมรอยละ 96.2 ผปูระสบอบุตัเิหตดุืม่สรุาขณะขบัขีย่านพาหนะรอยละ 9.9 และไมระบวุาดืม่สรุาหรอื
ไมรอยละ 61.0  ผเูสยีชวีติทีข่บัขีร่ถจกัรยานยนตเกอืบทัง้หมดไมสวมหมวกนริภยั  กวาครึง่ดืม่สรุาและ
ขบัรถดวยความเรว็สงู  และกวาครึง่ไมมใีบขบัขี ่ยานพาหนะทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตสุวนใหญคอื
รถจกัรยานยนตรอยละ 64.5 และผเูสยีชวีติเกอืบทัง้หมดเปนผขูบัขีร่ถจกัรยานยนต อบุตัเิหตเุกดิในชวง
วนัที ่12-14 เมษายน 2547 รอยละ 42.3  โดยเกดิสงูสุดในวนัที ่13 เมษายน 2547 ชวงเวลาทีเ่กดิ
อบุตัเิหตสุงูอยรูะหวาง 12.00-20.00 น. แตในกลมุผเูสยีชวีติสวนใหญเกดิอบุตัเิหตใุนชวงเวลากลางคนื
อุบัติเหตุเกิดบนถนนในเขต อบต.หรือถนนในหมูบานและถนนทางหลวงชนบทในสัดสวนใกลเคียงกัน
สวนใหญจดุเกดิเหตเุปนถนนลาดยางสภาพดมี ี 2 ชองทางจราจรทีจ่ดัใหรถวิง่สวนทางกนัได เกอืบครึง่
ประสบอบุตัเิหตบุรเิวณถนนเสนทางตรง สองในสามบรเิวณเกดิเหตไุมมปีายแสดงการควบคมุการจราจร
ทัศนวิสัยในขณะเกิดเหตุมีลักษณะสวางและแจมใส ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากรถจักรยานยนต
เกดิจากการเฉีย่วหรอืชนกบัรถยนตปคอพัและรถจกัรยานยนตดวยกนั ผปูระสบอบุตัเิหตจุากรถยนตเกดิจาก
ดืม่สรุาและขบัรถดวยความเรว็สงู ถกูชนทาย และถนนลกูรงัมสีภาพลืน่ ผนูำสงผปูระสบเหตไุปยงัสถานพยาบาล
สวนใหญคอืผปูระสบเหตแุละมลูนธิหิรอือาสาสมคัร หลงัเกดิเหตกุารณมสีวนนอยทีร่ะบวุามกีารปรบัปรงุแกไข
จดุเกดิเหตุ

ขอเสนอแนะ
1. ควรกำหนดมาตรการปองกนัการเกดิอบุตัเิหตใุนชวงเทศกาลสงกรานต โดยมกีารตรวจตราและ

ปองปรามอยางเขมงวด โดยเฉพาะในชวงเวลากลางวนั (กอนเทีย่งถงึเยน็) ของวนัทีม่กีารเลนน้ำมาก และ
ใหครอบคลมุตำบลหรอือำเภอโดยรอบของพืน้ทีท่ีม่กีารเลนน้ำมาก

2. ประชาสมัพนัธเตอืนถงึโทษของการดืม่สรุาและขบัขีย่านพาหนะ กอนถงึเทศกาลสงกรานตโดย
ใชสือ่ทีเ่หน็ไดชดัและมรีปูแบบนาสนใจ และดำเนนิการกวดขนั เปรยีบเทยีบปรบั และจบักมุผขูบัขีย่านพาหนะ
ทีด่ืม่สรุาอยางจรงิจงั ทัง้ในชวงกอน ระหวาง และหลงัเทศกาลสงกรานต

ลกัษณะทีเ่กีย่วของกบัการเกดิอบุตัเิหตจุราจรทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต ของประชาชนในเขต 5 พ.ศ. 2547
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3. จดัระบบ ควบคมุ และตรวจตราการจำหนายและซือ้สรุาอยางเขมงวด
4. กำหนดพืน้ทีใ่นการเลนน้ำในชวงเทศกาลสงกรานตอยางชดัเจน พรอมทัง้ประชาสมัพนัธให

ประชาชนทราบ โดยกำหนดเปนพืน้ทีส่ำหรบัการเลนน้ำโดยเฉพาะ และไมอนญุาตใหนำยานพาหนะเขาใน
บรเิวณนัน้

5. ควรปรบัปรงุระบบการเฝาระวงัการบาดเจบ็ใหมกีารบนัทกึขอมลูทีค่รบถวน
6. ควรเนนการทำใบขบัขีเ่พิม่ขึน้

ขอเสนอแนะทัว่ไป
1. ควรจดัอบรมเจาหนาทีม่ลูนธิใิหมากขึน้และเขมขนขึน้เพือ่การชวยเหลอืผบูาดเจบ็ไดถกูตอง
2. ควรเพิม่บรกิารชวยเหลอืผบูาดเจบ็ ณ จดุเกดิเหตหุรอืหนวยกชูพีและประชาสมัพนัธเพิม่มาก

ยิง่ขึน้
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บทคดัยอ
การศกึษาครัง้นีเ้ปนการศกึษาเชงิพรรณนา แบบภาคตดัขวาง (Cross – sectional Descriptive)

โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาถงึพฤตกิรรมการสบูบหุรีข่องประชาชนในจงัหวดันครราชสมีา, ชยัภมู,ิ บรุรีมัย
สรุนิทร และ มหาสารคาม ศกึษาในประชาชนทีม่อีาย ุ 15 ปขึน้ไป ไดกลมุตวัอยางจำนวน 2,078 ราย
สมุตวัอยางโดยวธิสีมุเปนกลมุหลายขัน้ตอน (Multi Stage Cluster Sampling) เครือ่งมอืในการศกึษาคอื
แบบสอบถาม ทีม่อีย ู4 สวน คอื สวนที ่1 ขอมลูทัว่ไป  สวนที ่2 ขอมลูพฤตกิรรมการสบูบหุรี ่สวนที ่3
ขอมลูพฤตกิรรมของผทูีเ่คยสบูบหุรีแ่ละเลกิแลว สวนที ่4 ขอมลูพฤตกิรรมของผทูีไ่มสบูบหุรี ่วเิคราะหขอมลู
โดยใชสถติเิชงิพรรณนา จำนวน รอยละ ในการอธบิายลกัษณะทัว่ไปของกลมุตวัอยาง และทดสอบความ
สมัพนัธโดยใชสถติ ิ Chi square และอนมุานคาสถติใินประชากรดวยคาความเชือ่มัน่รอยละ 95 (95%
confidence interval)

ผลการศกึษาพบวา กลมุตวัอยางในเขต 5 มกีารสบูบหุรีอ่ยรูอยละ 22.4 สบูเปนประจำทกุวนั
รอยละ 18.1 ชนดิของบหุรีท่ีส่บูในเขต 5 สวนใหญเปน   ยาเสนมวนเอง โดยจะสบูวนัละ 5-10 มวน
สวนใหญเริม่สบูบหุรีเ่มือ่อาย ุ20 ปลงมา เวลาทีอ่ยากสบูบหุรีม่ากทีส่ดุสวนใหญอยากสบูภายหลงัรบัประทาน
อาหาร สวนใหญสถานทีท่ีส่บูคอืสบูไดทกุสถานที่

ปจจยัทีเ่กีย่วของกบัการไมสบูบหุรี ่พบวาประชาชนกลมุตวัอยางสวนใหญทีไ่มสบูบหุรีเ่นือ่งจากคดิ
วาไมอยากสบู ทีเ่ลกิสบูบหุรีไ่ดสวนใหญ เคยสบูมานานกวา 20 ป และสาเหตทุีท่ำใหเลกิสบูบหุรีไ่ดเพราะ
บหุรีม่สีารเสพตดิใหโทษตอรางกาย

จากผลการวจิยัครัง้นี ้ผวูจิยัขอเสนอแนวทางในการรณรงคเพือ่ไมสบูบหุรี ่ โดยการใหรเูรือ่งโทษ
พษิรายของบหุรีใ่นกลมุเยาวชนและนกัเรยีน และควรมกีารบงัคบัใชกฎหมายควบคมุการบรโิภคยาสบูอยาง
จรงิจงัและตอเนือ่งโดยเฉพาะในสถานทีส่าธารณะ
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ABSTRACT
The objectives of this cross-sectional descriptive study was studied the smoking behavior of

the people in  Nakhonratchasima, Chaiyaphoom, Burirum, Surin and Mahasarakarm provinces. The
samples  included 2,078 persons. The multi stages cluster sampling was based on the people in
five provinces. The  questionnaires had four parts. Part 1 about the background of the respondent.
Part 2 was the investigation on the smoking behavior. Part 3 looked into the factors leading to
smoke or non-smoking habits. Part 4 involved the quitting of the smoking habit. The data was
analyzed by percentage, Chi square test and multiple logistic regression.

The results showed that 22.4 % of samples have been smoked and 18.1% have been
smoked every day. The most favorite cigarettes  were the cigarettes that they make by them self The
number of cigarettes smoked in a day were about 5-10 cigarettes. Their smoking habits usually
started when the smokers were less than 20 years old. The time of the day when they feel the most
urgent needed to smoke was the time after the meals. As for the place they could smoke any where.

As for the factors leading to the non-smoking habit, we found that  the samples who were
non-smokers thought that they did not want to smoke. Among the quitters, the majority of Them
have been smoking for more than 20 years. The samples who were non-smokers thought that
cigarette contain an additive substance. Based on the result of this research, and researcher
suggested an anti-smoking campaign which involved information campaign on the danger of the
cigarette smoking has been carried out among the young people especially the school children. In
the same time there should be more serious law enforcement and dealed people who were in
infraction with smoking in prohibited areas.

บทนำ
บหุรีเ่ปนปญหาสาธารณสขุทีน่บัวนัจะทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้ หากยงัไมมมีาตรการในการควบคมุ

ทีม่ปีระสทิธภิาพดพีอแลวบหุรีจ่ะทำใหเกดิความสญูเสยีทางเศรษฐกจิและตอชวีติของประชาชน โดยจะเปน
ภาระตอรฐับาลในการดแูลรกัษาผปูวยดวยโรคทีเ่กดิจากการสบูบหุรีเ่ปนจำนวนมหาศาล ซึง่การสบูบหุรีเ่ปน
อนัตรายตอตนเองและบคุคลใกลชดิ ในควนับหุรีป่ระกอบดวยสารเคมตีางๆ มากกวา 4,000 ชนดิ และ
ไมต่ำกวา 42 ชนดิ จดัเปนสารกอมะเรง็ (Carcinogens) ซึง่กอใหเกดิโรคตางๆ เชน โรคถงุลมโปงพอง,
โรคหวัใจ, โรคมะเรง็ของอวยัวะตางๆ ซึง่เปนสาเหตขุองการเสยีชวีติกอนวยัอนัควร(1)  องคการอนามยัโลก
ประมาณการวาปจจบุนัมผีสูบูบหุรีท่ัง้สิน้ 1,100 ลานคน ซึง่ภายในป พ.ศ. 2568 จะเพิม่ขึน้เปนจำนวน
มากกวา 1,600 ลานคน  โดยมผีเูสยีชวีติจากการสบูบหุรีถ่งึปละ 4 ลานคน หรอืวนัละ 11,000 คน
คาดวาอกี 25 ป ขางหนา อาจเพิม่เปน 10 ลานคน/ป ในจำนวนนีร้อยละ 80 เปนผอูาศยัในประเทศทีม่ี
ประชากรรายไดนอยและปานกลาง(2) ในป 2544 สำนกังานสถติแิหงชาตไิดทำการสำรวจประชากรทีม่อีายุ
ตัง้แต 11 ปขึน้ไป จำนวน 51.3 ลานคน พบมผีสูบูบหุรีจ่ำนวน 12 ลานคน ซึง่เปนผสูบูประจำหรอื
สบูทกุวนัประมาณ 10.6 ลานคน โดยภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมอีตัราการสบูบหุรีส่งูทีส่ดุ รอยละ 23.3
เพิม่ขึน้จากป 2542 รอยละ 5.4 (ป 2542 รอยละ 22.1)(3)  บหุรีจ่งึยงัคงเปนปญหาสำคญัเรงดวน หรอื
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อกีนยัหนึง่กค็อือยใูนภาวะวกิฤต หากยงัไมมมีาตรการในการชะลอหรอืลดการบรโิภคบหุรีล่ง บหุรีจ่ะสง
ผลกระทบตอทรพัยากรมนษุย และชวีติของประชากรโลกในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิง่ในประเทศทีก่ำลงั
พฒันา

เพือ่ใหการดำเนนิงานควบคมุการบรโิภคบหุรีใ่นเขต 5 เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ สำนกังานปองกนั
ควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา จงึไดจดัทำโครงการศกึษาวจิยัเพือ่สำรวจพฤตกิรรมการสบูบหุรีข่องประชาชน
ในเขต 5   สำหรบัใชเปนขอมลูพืน้ฐานในการดำเนนิงานควบคมุการบรโิภคยาสบู และเปนตวัชีว้ดัในการ
เปรยีบเทยีบกบัเปาหมายทีก่ำหนด ตลอดจนนำไปใชประโยชนกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของไดอกีดวย

วตัถปุระสงค
1. เพือ่ศกึษาถงึพฤตกิรรมการสบูบหุรีข่องประชาชนในเขต 5
2. เพือ่ศกึษาถงึอตัราการสบูบหุรีข่องประชาชนในเขต 5
3. เพือ่ศกึษาถงึความสมัพนัธระหวางปจจยัทีม่ผีลตอพฤตกิรรมการสบูบหุรี ่และไมสบูบหุรี่
4. เพือ่นำความรทูีไ่ดมาประยกุตใชเปนแนวทางในการรณรงคเพือ่การไมสบูบหุรีข่องประชาชน

ในเขต 5

วธิดีำเนนิการ
รปูแบบการวจิยั  การศกึษาเชงิพรรณาแบบภาคตดัขวาง (Cross-Sectional Descriptive) ในป

2547

ขนาดตวัอยาง คำนวณโดยใชสตูร ดงันี ้(4)

 n  = NZ2  α / 2 pq/d2 (N-1)+Z2 
α / 2pq

             โดยที่ n      =     จำนวนตวัอยางทีใ่ชในการวจิยั
N      =    ประชากรทีท่ำการศกึษาทีม่อีายตุัง้แต 15 ป ถงึ 60 ป ในเขต 5
p =    สดัสวนของพฤตกิรรมการสบูบหุรีข่องประชาชนทัว่ไปในประเทศไทย

จากการสำรวจของสำนกังานสถติแิหงชาต ิป 2544 = 0.23 ไดขนาดตวัอยาง ดงันี้
จงัหวดันครราชสมีา n = 416 คน
จงัหวดัชยัภมูิ n = 416 คน
จงัหวดับรุรีมัย n = 417 คน
จงัหวดัสรุนิทร n = 415 คน
จงัหวดัมหาสารคาม n = 414 คน
รวมไดขนาดตวัอยาง 2,078 คน

การสมุตวัอยาง  สมุตวัอยางแบบ Multi-Stage Cluster Sampling โดยในแตละจงัหวดัเลอืกสมุ
อำเภอโดยเกบ็ตวัอยางในอำเภอเมอืงทกุจงัหวดั และสมุอำเภออืน่อกี 1 อำเภอ ในแตละอำเภอแบงเปนใน

นิ่มนวล  พรายน้ำ และคณะ            Nimnual  Prynum  et  al.
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เขต และนอกเขตเทศบาล แลวเลอืกสมุ  ตวัอยางในเขตเทศบาล 1 ตำบล และนอกเขตเทศบาล 1 ตำบล
แตละตำบลเลอืกสมุหมบูานเกบ็ตวัอยางทกุหลงัคาเรอืน จนครบขนาดตวัอยาง

วธิเีกบ็รวบรวมขอมลู
1. ประสานงานกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ
2. เลอืกพืน้ทีด่ำเนนิการ โดยใชวธิสีมุตวัอยางแบบ Multi – Stage Cluster Sampling ไดจำนวน

ทัง้สิน้ 2,078 ตวัอยาง
3. ประชมุชีแ้จงแบบสอบถาม แกเจาหนาทีท่ีจ่ะออกเกบ็ขอมลู
4. สมัภาษณกลมุตวัอยางตามแบบสอบถามทีส่รางขึน้
5. รวบรวม วเิคราะหขอมลูโดยใชสถติเิชงิพรรณนา จำนวน รอยละ ในการอธบิายลกัษณะ

ทัว่ไปของกลมุตวัอยาง และสถติเิชงิอนมุาน Chi square ในการทดสอบความสมัพนัธและอนมุานคาสถติิ
ในประชากรดวยคาความเชือ่มัน่รอยละ 95 (95% confidence interval)

6. สรปุผลการศกึษา และรายงาน

ผลการศกึษา
สวนที ่1 ขอมลูทัว่ไป

กลมุตวัอยางทีส่ำรวจมจีำนวน 2,078 ราย ซึง่แบงไดเปน 3 กลมุคอื กลมุทีส่บูบหุรีจ่ำนวน
466 ราย กลมุทีเ่ลกิสบูบหุรีแ่ลวจำนวน 155 ราย และกลมุทีไ่มเคยสบูบหุรีจ่ำนวน 1,457 ราย  โดยเปน
เพศชายรอยละ 56.3 เพศหญงิ รอยละ 43.7 กลมุอาย ุสวนใหญมอีายรุะหวาง 50 – 60 ป รอยละ 24.6
รองลงมาคอือาย ุ31-40 ป รอยละ 22.6 สวนใหญมอีาชพีเกษตรกร รอยละ 36.3 รองลงมาคอืกรรมกร
รบัจาง รอยละ 24.7 สถานภาพสมรสค ู  รอยละ 67.7 โสด รอยละ 25.9 สวนใหญมกีารศกึษาต่ำกวา
อนปุรญิญา รอยละ 84.7 รองลงมาระดบัอนปุรญิญา รอยละ 8.1 สวนใหญนบัถอืศาสนา พทุธ รอยละ
99.9  และสวนใหญไมมโีรคประจำตวั รอยละ 81.1  พบวาขอมลูสวนบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธกบัพฤตกิรรม
การสบูบหุรีท่ีร่ะดบันยัสำคญั 0.05 คอืเพศ, อาย,ุ อาชพี, สถานภาพสมรส, การศกึษา, ศาสนา โรคประจำตวั
เขตทีอ่ยอูาศยั  (ตารางที ่1)
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ตารางที ่1 ขอมลูทัว่ไป

รายการ สบูบหุรี่

ขอมลูสวนบคุคล
เพศ* ชาย

หญงิ
กลมุอาย*ุ ต่ำกวา 20 ป

20-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
51-60 ป

อาชพี* เกษตรกร
กรรมกร/รบัจาง
คาขาย/ธรุกจิ
นกัเรยีน/นกัศกึษา
ขาราชการ/ลกูจาง
อยบูาน/วางงาน
พระ/นกับวช

สถานภาพสมรส* คู
โสด
หมาย/หยา/แยก

การศกึษา* ต่ำกวาอนปุรญิญา
อนปุรญิญา
ปรญิญาหรอืเทยีบเทา
สงูกวาปรญิญาตรี

ศาสนา* พทุธ
ครสิต

รอยละ (จำนวน)
เลกิสบูบหุรี่

รอยละ (จำนวน)
ไมเคยสบูบหุรี่
รอยละ (จำนวน)

n=2,078(100) 22.4 (466) 7.5 (155) 70.1 (1,457)

91.0
9.0
9.7

16.5
24.0
21.7
28.1
49.4
29.4
6.7
4.7
3.6
3.2
3.0

71.9
21.5
6.7

92.1
5.8
1.9
0.2

99.8
0.2

(424)
(42)
(45)
(77)
(112)
(101)
(131)
(230)
(137)
(31)
(22)
(17)
(15)
(14)
(335)
(100)
(31)
(429)
(27)
(9)
(5)
(465)
(1)

97.4
2.6
3.2
9.0

16.1
28.4
43.2
36.1
18.7
12.9
1.9

17.4
5.2
7.7

77.4
18.1
4.5

81.9
5.8

10.3
1.9

100.0

(151)
(4)
(5)
(14)
(25)
(44)
(67)
(56)
(29)
(20)
(3)
(27)
(8)
(12)
(120)
(28)
(7)
(127)
(9)
(16)
(3)
(155)

0

31.8
68.2
18.8
17.8
22.2
19.6
21.6
35.1
20.6
14.8
14.6
6.3
6.9
1.7

66.2
26.9
6.9

82.6
9.1
6.9
1.4

100.0

(463)
(994)
(274)
(260)
(323)
(285)
(315)
(512)
(300)
(215)
(213)
(92)
(100)
(25)
(964)
(392)
(101)
(1,203)
(133)
(100)
(21)
(1,457)

0
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รายการ สบูบหุรี่

โรคประจำตวั* ไมมี
มี

เขตทีอ่ยอูาศยั* นอกเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล

รอยละ (จำนวน)
เลกิสบูบหุรี่

รอยละ (จำนวน)
ไมเคยสบูบหุรี่
รอยละ (จำนวน)

n=2,078(100) 22.4 (466) 7.5 (155) 70.1(1,457)

84.1
15.9
62.9
37.1

(391)
(74)
(293)
(173)

68.6
31.4
40.6
59.4

(107)
(49)
(63)
(92)

80.0
20.0
46.5
53.5

(1,165)
(292)
(677)
(780)

หมายเหต ุ* ทดสอบโดย    X 2 – test พบนยัสำคญัที ่p value < 0.05

สวนที ่2 พฤตกิรรมการสบูบหุรีจ่ำแนกรายจงัหวดัในเขต 5
2.1 พฤตกิรรมการสบูบหุรีก่บัการรบัรขูอมลูการเลกิบหุรี ่และขอคดิเหน็ตางๆ

ดานพฤตกิรรมการสบูบหุรีก่บัการรบัรขูอมลูการเลกิสบูบหุรีใ่นผสูบู ผทูีเ่คยสบูบหุรีแ่ตเลกิ
แลว และผทูีไ่มสบูบหุรี ่คอนขางสงู คอื รอยละ 91.6, 94.8 และ 93.1 ตามลำดบั

ดานความคดิเหน็ตอบรษิทับหุรีว่าควรเปดเผยสวนผสมของบหุรีแ่กผบูรโิภคหรอืไม กลมุ
ตวัอยางสวนใหญในผสูบู ผทูีเ่คยสบูบหุรีแ่ตเลกิแลว และผทูีไ่มสบูบหุรี ่   เหน็ดวยคอนขางสงู รอยละ 84.3,
92.3 และ 82.8 ตามลำดบั

ดานความคดิเหน็ตอการปฏบิตัขิองรานคาในการไมขายบหุรีใ่หแกผทูีม่อีายตุ่ำกวา 18 ป
กลมุตวัอยางสวนใหญในผสูบูบหุรีเ่หน็วา ไมมเีลยทีจ่ะไมขายและมบีางเลก็นอย รอยละ 30.9  และรอยละ
29.8 ตามลำดบั ผทูีเ่คยสบูแตเลกิเหน็วามบีางเลก็นอยรอยละ 46.5 และไมมเีลยทีจ่ะไมขาย และทกุราน
ไมขาย รอยละ 17.4 เทากนั (ตารางที ่2)
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ตารางที ่2 การรบัรขูอมลูและขอคดิเหน็ตางๆ

การรบัรขูอมลูและขอคดิเหน็ตางๆ สบูบหุรี่

การรบัรขูอมลู
การเลกิบหุรี่

ความคดิเหน็ในเรือ่งวา
บรษิทับหุรีค่วรเปดเผย
สวนผสมของบหุรีแ่ก
ผบูรโิภคหรอืไม
การปฏบิตัขิองรานคา
ตามกฎหมายหามขาย
บหุรีแ่กผมูอีายตุ่ำกวา
18 ป

รอยละ (จำนวน)
เลกิสบูบหุรี่

รอยละ (จำนวน)
ไมเคยสบูบหุรี่
รอยละ (จำนวน)

n=2,078(100) 22.4 (466) 7.5 (155) 70.1 (1,457)

91.6
7.7
0.4
0.2
84.3
7.5
5.8
2.4
12.7
19.7
29.8
30.9
4.9
1.9

(427)
(36)
(2)
(1)
(393)
(35)
(27)
(11)
(59)
(92)
(139)
(144)
(23)
(9)

94.8
4.5

6
0

92.3
4.5
1.3
1.9

17.4
14.2
46.5
17.4
1.9
2.6

(147)
(7)
(1)

(143)
(7)
(2)
(3)
(27)
(22)
(72)
(27)
(3)
(4)

93.1
5.1
1.4
0.4

82.8
9.8
3.8
3.6

10.1
17.7
35.1
27.5
8.5
1.0

(1,356)
(75)
(20)
(6)
(1,206)
(143)
(55)
(53)
(147)
(258)
(512)
(401)
(124)
(15)

เคย
ไมเคย
ไมร/ูไมแนใจ/จำไมได
ไมตอบ
เหน็ดวย
ไมเหน็ดวย
ไมร/ูไมแนใจ/จำไมได
ไมตอบ
ทกุรานไมขาย
สวนใหญไมขาย
มบีางเลก็นอยทีไ่มขาย
ไมมเีลย
ไมร/ูไมแนใจ/จำไมได
ไมตอบ

2.2 ชองทางการรบัรขูอมลูการเลกิสบูบหุรี่
กลมุตวัอยางรบัรผูานทางชองทางสือ่โทรทศันมากทีส่ดุ รอยละ 88.2 รองลงมา ไดแกวทิยุ

ปายโฆษณา
พยาบาล/เจาหนาทีส่าธารณสขุ หอกระจาย รอยละ 70.8, 67.1, 48.2 และ 47.3

ตามลำดบั สวนสือ่ทีม่กีารรบัรนูอยทีส่ดุไดแก อนิเตอรเนต็ รอยละ 2.6 (ตารางที ่3)
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ตารางที ่3 ชองทางการรบัรขูอมลูการเลกิสบูบหุรี่

ได
รอยละ (จำนวน)

ไมได
รอยละ (จำนวน)

ไมตอบ
รอยละ (จำนวน)แหลงขอมลู n=2,078

โทรทศัน
วทิยุ
ปายโฆษณา
พยาบาล/เจาหนาทีส่าธารณสขุ
หอกระจายขาว
ญาตพิีน่อง/เพือ่น
แพทย
แผนพบั เอกสารตาง ๆ
ทีท่ำงาน
ทนัตแพทย
สายดวน
อนิเตอรเนต็

88.2 (1,833)
70.8 (1,472)
67.1 (1,394)
48.2 (1,001)
47.3 (983)
40.5 (842)
37.8 (786)
35.6 (740)
12.7 (263)
7.8 (162)
2.9 (60)
2.6 (55)

8.9 (185)
21.1 (439)
21.9 (455)
35.4 (736)
40.3 (837)
44.0 (915)
47.0 (976)
52.0 (1,081)
69.0 (1,434)
74.6 (1,550)
76.2 (1,584)
79.5 (1,641)

2.9 (60)
8.0 (167)

11.0 (229)
16.4 (341)
12.4 (257)
15.4 (321)
15.2 (316)
12.4 (257)
18.3 (381)
17.6 (366)
20.9 (434)
17.9 (372)

2.3 การบรโิภคสิง่เสพตดิอยางอืน่
กลมุตวัอยางสวนใหญดืม่สรุาประจำหรอืบอยครัง้ รอยละ 11.4 รองลงมาคอืยาแกปวดและ

เครือ่งดืม่ชกูำลงัในอตัราทีใ่กลเคยีงกนั คอื รอยละ 4.0 และ รอยละ 4.0 สวนยาแกปวดจะรบัประทานนาน ๆ
ครัง้มากทีส่ดุรอยละ 73.6 รองมาคอืสรุารอยละ 38.8 และเครือ่งดืม่ชกูำลงัรอยละ 33.7 (ตารางที ่4)

ตารางที ่4 การบรโิภคสิง่เสพตดิอยางอืน่

ประจำหรอืบอยครัง้
รอยละ (จำนวน)

นาน ๆ ครัง้
รอยละ (จำนวน)

ไมเคยเลย
รอยละ (จำนวน)แหลงขอมลู n=2,078

สรุา
ยาแกปวด
เครือ่งดืม่ชกูำลงั
ยานอนหลบั
ยามา
สารระเหย
กญัชา

11.4 (237)
4.0 (83)
3.9 (81)
1.1 (22)
0.4 (8)
0.2 (4)
0.1 (3)

38.8 (807)
73.6 (1,529)
33.7 (701)
9.6 (199)
1.3 (27)
0.4 (9)
0.4 (8)

49.8 (1,034)
22.4 (466)
62.4 (1,296)
89.4 (1,857)
98.3 (2,043)
99.4 (2,065)
99.5 (2,067)
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สวนที ่3 ปจจยัทีม่ผีลตอการสบูบหุรี่
อายทุีเ่ริม่สบูบหุรี ่กลมุตวัอยางทีส่บูบหุรี ่สวนใหญเริม่สูบเมือ่อายกุอนถงึ 20 ป รอยละ 82.8

รองลงมาอาย ุ21-30 ป รอยละ 15.9
ลกัษณะการสบูบหุรี ่สวนใหญรอยละ 80.9 มพีฤตกิรรมการสบูบหุรีเ่ปนประจำทกุวนั สบูเปน

ประจำแตไมทกุวนั รอยละ 11.2 และสบูเปนครัง้คราวรอยละ 7.9
จำนวนบุหรี่ที่สูบในหนึ่งวัน  กลุมตัวอยางที่ยังคงสูบบุหรี่ สวนใหญรอยละ 39.1 สูบวันละ

5-10 มวน  รองลงมารอยละ 35.6  สบูวนัละ 11-20 มวน
เวลาทีอ่ยากสบูมากทีส่ดุ สวนใหญรอยละ 57.5 ของกลมุทีส่บูบหุรีอ่ยากสบูบหุรีห่ลงัรบัประทาน

อาหาร รองลงมาเมือ่มคีวามเครยีด วติกกงัวล รอยละ 9.4  แตยงัมสีบูไดทกุเวลา รอยละ 6.9
สถานทีท่ีช่อบสบูมากทีส่ดุ กลมุตวัอยางมพีฤตกิรรมสบูบหุรีไ่ดในทกุสถานที ่ รอยละ 45.3

รองลงมาทีบ่าน/หอพกั รอยละ 36.5
การสบูบหุรีเ่มือ่มคีนอยมูาก  สวนใหญรอยละ 39.9 และ รอยละ 39.7 จะออกจากกลมุคน

ไปสบูทีอ่ืน่ และอดใจไวไมสบู แตยงัมถีงึรอยละ 11.6 ทีจ่ดุบหุรีส่บูทนัที
การปฏบิตัติวัเมือ่เหน็คนอืน่สบู สวนใหญกลมุตวัอยางจะรสูกึเฉย ๆ รอยละ 38.6 รองลงมา

หยบิขึน้มาสบูบาง รอยละ 35.4 สวนการเดนิหนมีเีพยีงรอยละ 12
ประเภทของบหุรีท่ีส่บู สวนใหญของกลมุตวัอยางจะสบูบหุรีช่นดิทีเ่ปนบหุรีท่ีม่วนเองหรอืยาเสน

รอยละ 56.7  รองลงมาเปนบหุรีท่ีม่กีนกรอง   รอยละ 32.2
ลกัษณะการสบูบหุรี ่กลมุตวัอยางสวนใหญรอยละ 62.2 จะมพีฤตกิรรมการสบูบหุรีค่อืจดุสบู

จนหมดมวนแลวหยดุ   มเีพยีง รอยละ 0.4 ทีส่บูมวนตอมวน
การพกบหุรี ่สวนใหญของกลมุตวัอยางจะพกบหุรีอ่ยตูลอดเวลา รอยละ 67.2 รองลงมาคอื

ไมเคยพกรอยละ 12.4 และพกเฉพาะเวลาทำงาน รอยละ 10.1
ยีห่อบหุรีท่ีน่ยิมสบู สวนใหญของกลมุตวัอยางจะสบูยาเสน รอยละ 55.6 รองลงมาคอืยีห่อ

กรองทพิย รอยละ 21.9 สายฝน รอยละ 10.9  บหุรีน่อกรอยละ 6.4  มเีพยีงรอยละ 1.7  ทีส่บูไดทกุยีห่อ
คาใชในการซือ้บหุรีส่บูตอสปัดาห กลมุตวัอยางสวนใหญมคีาใชจายตอสปัดาหนอยกวา 100 บาท

รอยละ 82.2  รองลงมา 100-200 บาท รอยละ 9.7   มเีพยีงรอยละ 2.7 ทีมี่คาใชจายตอสปัดาหมากกวา
300 บาท

สาเหตสุำคญัทีท่ำใหสบูบหุรี ่สวนใหญของกลมุตวัอยางจะสบูบหุรีเ่พราะตามเพือ่น รอยละ 41.4
รองลงมาคอื   อยากลองรอยละ 22.3   และชวยลดความเครยีดรอยละ 19.9  แตยงัมทีีค่ดิวาโก และอยใูน
ฐานะทีส่บูไดเพยีงรอยละ 1.5

ผทูีม่สีวนสำคญัทีท่ำใหสบูบหุรี ่พบวา กลมุตวัอยางคดิวาเกดิจากตนเอง และเพือ่นฝงู ในสดัสวน
ทีใ่กลเคยีงกนั  คอืรอยละ 41.8  และ  40.6  ตามลำดบั

ความหวงใยตออนัตรายของบหุรีต่อตนเอง กลมุตวัอยางสวนใหญเปนหวงมากรอยละ  59.5 และ
เปนหวงพอสมควร รอยละ 26.3 แตยงัมทีีไ่มเปนหวงเลยอยรูอยละ 5.9

ความหวงใยตออนัตรายตอผใูกลชดิ กลมุตวัอยางสวนใหญเปนหวงอนัตรายทีจ่ะเกดิกบัผใูกลชดิ
โดยเปนหวงมากถงึ รอยละ 71.2 เปนหวงพอสมควร รอยละ 17.0  แตยงัมทีีไ่มเปนหวงเลยอยรูอยละ 3.9
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ความคดิทีจ่ะเลกิสบู  สวนใหญกลมุตวัอยางเคยคดิแตยงัไมไดลองเลกิ รอยละ 59.2 รองลงมา
เคยคดิและเคยพยายามเลกิถงึ รอยละ  32.4   และไมเคยคดิทีจ่ะเลกิรอยละ 14.4

สาเหตทุีท่ำใหไมสามารถเลกิสบูได  สวนใหญของกลมุตวัอยางเกดิจากสาเหตเุหน็ผอูืน่สบูแลวอด
ไมได รอยละ 34.5 รองลงมาไมไดสบูแลวหงดุหงดิรอยละ 23.6 ตดิจนเคยชนิ รอยละ 19.9 มเีพยีง
รอยละ 6.9 ทีเ่กดิจากเครยีดเวลาทำงาน

ใน 1 ปทีผ่านมาเคยมเีจาหนาทีส่าธารณสขุแนะนำใหเลกิสบูบหุรีห่รอืไม สวนใหญของกลมุ
ตวัอยางเคยมเีจาหนาทีส่าธารณสขุมาแนะนำใหเลกิ รอยละ 56.2 ไมเคย รอยละ 42.3

หากหนวยงานสาธารณสขุจดัโปรแกรมเลกิสบูบหุรีย่นิดเีขารวมหรอืไม กลมุตวัอยาง ยนิดเีขารวม
อยางยิง่ รอยละ 44 ยนิดเีขารวมหากมเีวลาวาง รอยละ 37.8 และไมประสงคจะเขารวมรอยละ 18.2   (ตาราง
ที ่5)

ตารางที ่5 ปจจยัทีม่ผีลตอการสบูบหุรี่

ปจจยั n=466 รายละเอยีดการจำแนก จำนวน รอยละ (95% CI)

อายทุีเ่ริม่สบูบหุรี่

ลกัษณะการสบูบหุรี่

จำนวนทีส่บูในหนึง่วนั

เวลาทีอ่ยากสบูมากทีส่ดุ

ต่ำกวา 20 ป
21-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
สบูเปนประจำทกุวนั
สบูเปนประจำแตไมทกุวนั
สบูเปนครัง้คราว
5-10 มวน
11-20 มวน
ต่ำกวา 5 มวน
21-40 มวน
มากกวา 40 มวน
หลงัรบัประทานอาหาร
เมือ่มคีวามเครยีด วติก
กงัวล
ทกุเวลา
เวลาเขาหองสขุา
เวลาดืม่สรุา

386
74
5
1

377
52
37
182
166
105
9
4

268
44

32
29
24

82.8
15.9
1.1
0.2
80.9
11.2
7.9
39.1
35.6
22.5
1.9
0.9
57.5
9.4

6.9
6.2
5.2

(78.17-85.83)
(6.86-23.14)
(-7.72-9.72)
(-)
(77.09-84.96)
(2.5-19.50)
(-0.79-16.59)
(31.91-46.09)
(27.71-42.26)
(14.08-29.92)
(-7.02-10.82)
(-19.04-37.04)
(51.07-62.92)
(0.50-17.46)

(-1.84-15.84)
(-2.64-14.64)
(-3.71-13.72)
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ปจจยั n=466 รายละเอยีดการจำแนก จำนวน รอยละ (95% CI)

สถานทีท่ีช่อบสบูมากทีส่ดุ

การสบูบหุรีเ่มือ่มคีนที่
อืน่อยมูาก

การปฏบิตัติวัเมือ่เหน็
ผอูืน่สบูบหุรี่

ประเภทของบหุรีท่ีส่บู

เวลาพกัผอน
ใชความคดิอยคูนเดยีว
ขณะทำงาน
เหน็คนอืน่สบูหรอืไดกลิน่
กอนรบัประทานอาหาร
ตอนเชาตืน่นอน
เชา - เยน็
สบูไดทกุที่
ทีบ่าน/หอพกั
วงสรุา
หองสขุา
สถานทีท่องเทีย่ว/สถาน
เรงิรมย
ทีท่ำงาน/สถานศกึษา
สถานทีจ่ดังานรืน่เรงิ
อืน่ ๆ
ออกจากกลมุคนไปสบู
อดใจไวไมสบู
จดุบหุรีท่นัที
รอดวูาคนอืน่สบูจงึสบูตาม
อืน่ ๆ
เฉย ๆ
หยบิบหุรีข่ึน้มาสบูบาง
ขอเพือ่นสบู
เดนิหนี
บหุรีม่วนเองหรอืยาเสน
บหุรีช่นดิมกีนกรอง
บหุรีช่นดิมแีละไมมกีนกรอง
บหุรีช่นดิไมมกีนกรอง
อืน่ ๆ

16
15
12
11
7
5
3

211
170
25
24
14

9
8
5

186
185
54
35
6

180
165
65
56
264
150
43
4
5

3.4
3.2
2.6
2.4
1.5
1.1
0.6
45.3
36.5
5.4
5.2
3.0

1.9
1.7
1.0
39.9
39.7
11.6
7.5
1.3
38.6
35.4
13.9
12

56.7
32.2
9.2
0.9
1.1

(-5.34-11.36)
(-5.63-11.63)
(-6.65-12.65)
(-6.27-10.27)
(-8.37-12.37)
(-7.72-9.72)
(-10.26-12.26)
(38.29-51.71)
(29.74-44.26)
(-3.54-13.54)
(-3.72-13.72)
(-13.05-9.05)

(-5.50-7.50)
(-7.70-11.70)
(-7.72-9.72)
(32.96-47.04)
(32.94-47.06)
(3.33-20.67)
(-0.99-16.99)
(-6.96-8.96)
(31.87-46.13)
(27.72-42.28)
(5.56-22.44)
(3.49-20.51)
(51.03-62.97)
(24.53-39.47)
(0.45-17.55)
(-19.05-37.05)
(-7.72-9.72)
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ปจจยั n=466 รายละเอยีดการจำแนก จำนวน รอยละ (95% CI)

ลกัษณะการสบูบหุรี่

การพกบหุรี่

ยีห่อบหุรีท่ีน่ยิมสบู

คาใชจายในการซือ้บหุรี่
สบูตอสปัดาห

คาเฉลีย่
(SD)
สาเหตสุำคญัทีท่ำใหสบู
บหุรี่

จดุสบูจนหมดมวนแลว
หยดุ
จดุสบูครึง่มวนแลวทิง้
ไมแนนอน
สบูไปทำงานไปจนหมด
จดุสบูครึง่มวนแลวดบัไว
สบูคราวตอไป
สบูมวนตอมวน
อืน่ ๆ
ตลอดเวลา
ไมเคยพก
เฉพาะเวลาทำงาน
ไมแนนอน
ทกุครัง้ทีเ่ขาสงัคม
ยาเสน
กรองทพิย
สายฝน
บหุรีน่อก
กรงุทอง
ไดทกุยีห่อ
นอยกวา 100 บาท
100-200 บาท
201-300 บาท
มากกวา 300 บาท

สบูตามเพือ่น
อยากลอง
ชวยลดความเครยีด
สบูตามบคุคลในครอบครวั

290

100
37
20
9

2
2

313
58
47
24
24
259
102
51
30
13
8

383
45
25
13

193
104
93
20

62.2

22.7
7.9
4.3
1.9

0.4
0.4
67.2
12.4
10.1
5.2
5.2
55.6
21.9
10.9
6.4
2.8
1.7
82.2
9.7
5.4
2.7

41.4
22.3
19.9
4.3

(56.41-67.59)

(14.99-31.01)
(-0.74-16.74)
(-4.59-12.59)
(-7.15-11.15)

(-)
(-)
(61.79-72.21)
(3.64-20.36)
(1.42-18.58)
(-3.72-13.72)
(-3.72-13.72)
(49.95-62.05)
(13.96-30.04)
(2.41-19.59)
(-2.50-14.50)
(-6.27-12.27)
(-7.70-11.70)
(78.15-85.85)
(1.23-18.77)
(-3.54-13.54)
(-6.27-12.27)

(34.06-47.94)
(14.04-29.96)
(11.87-28.13)
(-4.59-12.59)

Means  65.29 (112.78)
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ปจจยั n=466 รายละเอยีดการจำแนก จำนวน รอยละ (95% CI)

ผทูีม่สีวนสำคญัทีท่ำให
สบูบหุรี่

ความเปนหวงตอ
อนัตรายของบหุรีต่อ
ตนเอง

ความเปนหวงตอ
อนัตรายของบหุรีต่อ
ผใูกลชดิ

ความคดิทีจ่ะเลกิสบู

สาเหตทุีท่ำให
ไมสามารถเลกิสบูบหุรี่
ได

ใน 1 ปทีผ่านมาเคยมี
เจาหนาทีส่าธารณสขุ
มาแนะนำใหเลกิสบูบหุรี่
หรอืไม

มเีวลาวางและเหงา
เปนเรือ่งปกตธิรรมดา
คดิวาโกและอยใูนฐานะสบู
ได
ตนเอง
เพือ่นฝงู
บคุคลในครอบครวั
เพือ่นรวมงาน
อืน่ ๆ
เปนหวงมาก
เปนหวงพอสมควร
เปนหวงเลก็นอย
ไมหวงเลย
เปนหวงมาก
เปนหวงพอสมควร
เปนหวงเลก็นอย
ไมหวงเลย
เคยคดิแตยงัไมไดลองเลกิ
เคยคดิและเคยพยายามเลกิ
ไมเคยคดิจะเลกิ
เหน็ผอูืน่สบูแลวอดไมได
ไมไดสบูแลวหงดุหงดิ
ตดิจนเคยชนิแลว
บงัคบัใจตนเองไมได
เครยีดเวลาทำงาน
อืน่ ๆ
เคย
ไมเคย
ไมร/ูไมแนใจ/จำไมได

15
34
7

195
189
49
25
8

285
112
41
28
332
79
37
18
248
151
67
161
100
93
45
32
25
262
197
7

3.2
7.3
1.5

41.8
40.6
10.5
5.4
1.7
61.2
24.0
8.8
6.0
71.2
17.0
7.9
3.9
53.2
32.4
14.4
34.5
23.6
19.9
9.7
6.9
5.3
56.2
42.3
1.5

(-5.63-11.63)
(-1.58-15.58)
(-8.37-12.37)

(35.07-48.93)
(33.99-48.01)
(2.24-19.76)
(-3.54-13.54)
(-7.70-11.70)
(55.33-66.66)
(16.09-31.91)
(0.24-17.76)
(-2.80-17.76)
(66.12-75.88)
(8.72-25.28)
(-0.74-16.74)
(-5.05-13.05)
(46.79-59.21)
(24.56-39.44)
(5.69-22.31)
(27.63-42.37)
(15.63-32.37)
(11.87-28.13)
(1.23-18.77)
(-1.84-15.84)
(-3.54-13.54)
(-3.54-13.54)
(49.99-62.01)
(-8.37-12.37)

นิ่มนวล  พรายน้ำ และคณะ            Nimnual  Prynum  et  al.



⌫  ⌫



ปจจยั n=466 รายละเอยีดการจำแนก จำนวน รอยละ (95% CI)

หากหนวยงานสาธารณสขุ
จดัโปรแกรมเลกิสบูบหุรี่
ยนิดเีขารวมหรอืไม

ยนิดเีขารวมอยางยิง่
ยนิดหีากมเีวลาวาง
ไมประสงคจะเขารวม

205
176
85

44.0
37.8
18.2

(37.20-50.80)
(30.83-45.17)
(9.83-26.17)

สวนที ่4 ปจจยัทีม่ผีลตอการเลกิสบูบหุรี่
อายทุีเ่คยเริม่สบูบหุรีข่องผทูีเ่ลกิสบูบหุรีแ่ลว สวนใหญเริม่สบูอายกุอน 20 ป รอยละ 86.5 รองลง

มาคอืเริม่สบูเมือ่อาย ุ21-30 ป รอยละ 12.3
สวนระยะเวลาทีเ่คยสบูจนกระทัง่เลกิสบู สวนใหญของกลมุตวัอยางเคยสบูบหุรีม่ามากกวา 20 ป

รอยละ 43.2 รองลงมาคอือาย ุ11-15 ป รอยละ 16.1
ระยะเวลาทีเ่ลกิสบูมาแลว กลมุตวัอยางสวนใหญมรีะยะเวลาทีเ่ลกิสบูมาแลวต่ำกวา 5 ป รอยละ

38.1 รองลงมามรีะยะเวลา 6-10 ป รอยละ 25.2
สาเหตทุีท่ำใหไมสบูบหุรี ่ สวนใหญเกดิจากบหุรีเ่ปนสารเสพตดิ ทำใหเกดิโทษตอรางกาย รอยละ

41.3 รองลงมาคดิวาเวลาสบูมอีาการผดิปกต ิรอยละ 34.8
วธิกีารเลกิสบูบหุรี ่กลมุตวัอยางสวนใหญใชวธิบีงัคบัใจตนเอง รอยละ 94.8  รองลงมาใชวธิฝีก

สมาธ ิ   รอยละ 32
ภาวะสขุภาพหลงัเลกิสบู กลมุตวัอยางสวนใหญมภีาวะสขุภาพดขีึน้ รอยละ 89.7 มเีพยีงรอยละ 10.3

ทีม่สีขุภาพเหมอืนเดมิไมเปลีย่นแปลง แตไมมผีใูดทีม่สีขุภาพแยลง (ตารางที ่6)

ตารางที ่6 ปจจยัทีม่ผีลตอการเลกิสบูบหุรี่

ปจจยั n=466 จำนวน รอยละ (95% CI)

อายทุีเ่คยเริม่สูบบหุรี่

ระยะเวลาทีส่บูจนกระทัง่
เลกิสบู

ระยะเวลาของการเลกิสบู

นอยกวา 20 ป
21-30 ป
30 ป ขึน้ไป
มากกวา 20 ป
11-15 ป
16-20 ป
6-10 ป
ต่ำกวา 5 ป
ต่ำกวา 5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป

134
19
2
67
25
23
23
17
59
39
23
20

86.5
12.3
1.3
43.2
16.1
14.8
14.8
11.0
38.1
25.2
14.8
12.9

(81.31-92.69)
(-2.61-26.61)
(-12.79-14.79)
(31.15-54.85)
(1.63-30.37)
(0.41-29.59)
(0.41-29.59)
(-3.87-25.87)
(25.71-50.49)
(11.57-38.83)
(2.88-29.31)
(-1.79-27.59)

รายละเอยีดการจำแนก
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ปจจยั n=466 จำนวน รอยละ (95% CI)

สาเหตทุีท่ำใหไมสบูบหุรี่

วธิกีารเลกิสบูบหุรี่

ภาวะสขุภาพหลงัเลกิสบู

มากกวา 20 ป
บหุรีใ่หโทษตอรางกาย
เวลาสบูมอีาการผดิปกติ
สิน้เปลอืงคาใชจาย
บคุคลในครอบครวัไมใหสบู
บงัคบัใจตนเอง
ฝกสมาธิ
ใชยาอมชวย/ยา
สขุภาพดขีึน้
สขุภาพเหมอืนเดมิไม
เปลีย่นแปลง

14
64
54
19
18
147
5
3

139
16

9.0
41.3
34.8
12.3
11.6
94.8
3.2
1.9
89.7
10.3

(-5.99-23.99)
(29.24-53.36)
(22.1-47.5)
(-2.47-27.07)
(-3.19-26.39)
(91.48-98.52)
(-11.95-17.95)
(-13.84-17.84)
(84.65-94.75)
(-4.59-25.19)

สวนที ่5 ปจจยัทีม่ผีลตอการไมสบูบหุรีข่องผทูีไ่มสบูบหุรี่
กลมุตวัอยางทีม่พีฤตกิรรมไมสบูบหุรี ่จำนวน 1,457 ราย สวนใหญเกดิจากไมคดิอยากสบู

รอยละ 44.5   รองลงมา บหุรีเ่ปนสารเสพตดิมโีทษตอรางกาย รอยละ 34.5 และสิน้เปลอืงคาใชจาย
รอยละ 9.8 (ตารางที ่7)

ตารางที ่7 สาเหตทุีท่ำใหผทูีไ่มสบูบหุรีไ่มสบูบหุรี่

ปจจยั n=1,457 จำนวน รอยละ (95% CI)

สาเหตทุีท่ำใหไมสบูบหุรี่ ไมคดิอยากสบู
ใหโทษตอรางกาย
สิน้เปลอืงคาใชจาย
สงัคมไมยอมรบั
บคุคลในครอบครวัไมใหสบู
มคีวามตัง้ใจวาจะไมสบู
เวลาสบูมอีาการผดิปกติ
ไดรบัคำแนะนำจากเพือ่น
ผบูงัคบับญัชา

649
502
143
60
47
29
19
8

44.5
34.5
9.8
4.1
3.2
2.0
1.3
0.5

(40.18-47.8)
(29.85-38.14)
(5.08-14.92)
(-0.96-8.96)
(-1.88-7.88)
(-3.10-7.10)
(-3.47-5.47)
(-5.89-7.89)
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สรปุและวจิารณผล
รอยละ 22.4 ของประชาชนในเขต 5 มพีฤตกิรรมการสบูบหุรี ่ทีน่อยกวาผลการสำรวจของสำนกังาน

สถิติแหงชาติ ป 2544 (3) ซึ่งพบวาประชาชนทั่วประเทศสูบบุหรี่รอยละ 23.4 และลดลงจากของ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเลก็นอย  รอยละ 23.3

ปจจยัทีม่ผีลตอการสบูบหุรี ่อายทุีเ่ริม่สบูบหุรีค่อืนอยกวา 20 ป สอดคลองกบัการศกึษาของฐติิ
ภมรศลิปธรรม ทีศ่กึษาความสมัพนัธระหวางอายทุีเ่ริม่สบูบหุรีก่บัการสบูบหุรีอ่ยางตอเนือ่ง(5) โดยสวนใหญ
จะสบูบหุรีท่กุ ๆ วนั วนัละ 5-10 มวน คลายกบัการสำรวจของสำนกังานสถติแิหงชาตปิ 2544เ3) เชนกนั
ชนดิบหุรีท่ีน่ยิมสบูมากทีส่ดุคอืยาเสน เวลาทีช่อบสบูมากทีส่ดุ (รอยละ 57.5) คอืหลงัรบัประทานอาหาร
ซึง่สงูกวางานวจิยัเรือ่งสิง่กระตนุทางพฤตกิรรมทีท่ำใหนกึอยากสบูบหุรี(่6) พบวาหลงัรบัประทานอาหาร
รอยละ 10.6 สวนสถานที่ที่ชอบสูบบุหรี่คือสูบไดทุกสถานที่ (รอยละ 45.3) สาเหตุที่ทำใหสูบบุหรี่
สวนใหญ (รอยละ 40.6) จะสบูเพราะตามเพือ่น  สอดคลองกบัการศกึษาของยพุนิ ลอยหา(7) ทีศ่กึษา
พฤตกิรรมการสบูบหุรีข่องประชาชนในจงัหวดัอบุลราชธาน ีและผลการศกึษาของสรุพงษ ชเูดช (8) ทีศ่กึษา
ปจจยัทีเ่กีย่วของกบัพฤตกิรรมการสบูบหุรีข่องนกัศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี

ชองทางการรบัรขูอมลูการเลกิสบูบหุรี ่กลมุตวัอยางรบัรผูานชองทางสือ่โทรทศันมากทีส่ดุ รอยละ
88.2 สอดคลองผลการศกึษาของ ชชูยั ศภุวงศและคณะ(9)  ทีศ่กึษาเรือ่งกฎหมายคมุครองสขุภาพของ
ผไูมสบูบหุรีใ่นรานอาหารทีม่หีองปรบัอากาศ

สำหรบัพฤตกิรรมการบรโิภคสิง่เสพตดิอืน่ กลมุตวัอยางบรโิภคสรุาเปนประจำหรอืบอยครัง้ รอยละ
11.4 ซึง่ใกลเคยีงกบัการศกึษาวจิยัของยพุนิ ลอยหา(7)  ซึง่พบวา กลมุตวัอยางบรโิภคสรุารอยละ 13.4

ปจจยัทีม่ผีลตอการเลกิสบูบหุรี่
- ระยะเวลาทีเ่คยสบูจนกระทัง่เลกิสบู สวนใหญรอยละ 43.2 เคยสบูมา 20 ป ระยะเวลาของ

การเลกิสบู สวนมากรอยละ 38.1 เลกิสบูมานอยกวา 5 ป สาเหตทุีท่ำใหเลกิสบู สวนใหญ (รอยละ 41.3)
เพราะบุหรี่มีสารเสพติดใหโทษตอรางกาย วิธีการเลิกสูบบุหรี่โดยการบังคับใจตนเอง (รอยละ 94.8)
สอดคลองกบัหนงัสอืบหุรีห่รอืสขุภาพของกลมุควบคมุการบรโิภคยาสบู(10) ซึง่กลาววารอยละ90 ผทูีเ่ลกิสบู
บหุรีไ่ดสำเรจ็ (เลกิไดไมต่ำกวา 1 ป) เลกิไดดวยตนเอง  เมือ่เลกิสบูบหุรีแ่ลวจะทำใหสขุภาพดขีึน้ (รอยละ
89.7)  ซึง่สอดคลองกบัการศกึษาของยพุนิ ลอยหา (7) เชนกนั

- การหาความสมัพนัธของปจจยัภมูหิลงักบัพฤตกิรรมการสบูบหุรี ่พบวา เพศ, กลมุอาย,ุ อาชพี,
สถานภาพสมรส, การศกึษา โรคประจำตวั และเขตทีอ่ยอูาศยั มผีลตอการสบูบหุรีห่รอืไมสบูบหุรี ่อยางมี
นยัสำคญัทางสถติ ิคลองจองกบัการศกึษาของ รณภพ เอือ้พนัธเศรษฐ(11) ทีศ่กึษาเรือ่งพฤตกิรรมการสงเสรมิ
สขุภาพและการปองกนัการเจบ็ปวย ของประชาชนในโครงการบตัรประกนัสขุภาพถวนหนาในเขตเทศบาล
เมอืงเชยีงใหม

ตวัอยางทีไ่ดสวนใหญเกบ็ไดในกลมุผสูงูอาย ุ(51-60 ป) เนือ่งมาจากการเกบ็ขอมลูเกบ็ในเวลา
กลางวนั ซึง่อายทุีอ่ยใูนวยัแรงงานออกทำงานนอกบาน ทำใหผลทีไ่ดสวนใหญเปนตวัแทนในกลมุผสูงูอายุ
ซึง่อยบูาน และเปนกลมุทีส่บูยาเสนทีซ่ือ้มามวนเอง ถาจะใหไดกระจายทกุกลมุอาย ุจะตองเกบ็ตวัอยาง
ในสถานทีท่ำงาน สถานประกอบการหรอืในโรงเรยีน
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ขอเสนอแนะ
จากผลการศกึษาวจิยัครัง้นี ้มขีอเสนอแนะเพือ่ทำใหเกดิประโยชนมากทีส่ดุคอื
1. การรณรงคเพื่อใหเยาวชนรุนใหมไดรับทราบโทษ พิษ ภัย ของบุหรี่ ผานทางโทรทัศน ซึ่ง

จากผลการศกึษาเปนชองทางทีร่บัทราบมากทีส่ดุ โดยเฉพาะในสถาบนัการศกึษา เพราะผลการศกึษากพ็บ
วาสาเหตทุีท่ำใหสบูบหุรี ่สวนใหญจะสบูตามเพือ่น

2. ควรสงเสรมิใหมคีลนิกิอดบหุรีใ่นผทูีต่องการเลกิสบูบหุรีใ่หครอบคลมุทกุพืน้ที ่ ซึง่จากการศกึษา
พบวาสวนใหญของกลมุตวัอยางทีส่บูบหุรีม่คีวามตองการทีจ่ะเลกิสบูบหุรี่

3. ควรมกีารบงัคบัใชกฎหมายใหเปนรปูธรรมมากกวานี ้เพราะมขีาวเฉพาะในชวงแรกทีม่กีฎหมาย
นาน ๆ กเ็งยีบหายไป
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บทคดัยอ
การศกึษาครัง้นีเ้ปนการศกึษาเชงิพรรณนา ( Descriptive Study ) มกีารตดิตามผลเปนระยะเวลา

1 ป โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ใหเจาหนาทีส่ำนกังานควบคมุโรคที ่5 ทีส่มคัรใจเลกิสบูบหุรีไ่ด  และเกดิความ
ตระหนกัถงึโทษทีเ่กดิจากการสบูบหุรี ่ มผีเูขารวมโครงการทัง้สิน้ 10 ราย โดยใชรปูแบบการเลกิบหุรีด่วย
วธิกีารประยกุตใชโปรแกรม 5 วนั 5 ชัว่โมง ผลการศกึษา ผเูขารวมโครงการมอีายเุฉลีย่ 45.7 ป สถานภาพ
สมรสครูอยละ 90 มรีะดบัการศกึษาชัน้ประถมศกึษารอยละ 20 ระดบัอนปุรญิญารอยละ 80 รายได
ต่ำกวา 5,000 บาท ตอเดอืน รอยละ 20 มากกวา 5,000 บาท รอยละ 80 โดยรอยละ 60 เริม่สบูบหุรี่
ตัง้แตอายยุงันอย (เฉลีย่ 15 ป) สาเหตขุองการสบูบหุรีเ่นือ่งจากอยากทดลอง เลยีนแบบผใูกลชดิ และ
จากการตรวจรางกาย รอยละ 90 ไมพบความผดิปกตจิากการถายภาพรงัสปีอด ดานความตองการเลกิบหุรี่
หลงัเขาโปรแกรม 5 วนั 5 ชัว่โมง พบวารอยละ 90 สามารถเลกิบหุรีไ่ด   แตไดลดจำนวนการสบูลง จาก
การตดิตามประเมนิผลจำนวน 4 ครัง้ และเมือ่ครบ 1 ป โดยวธิกีลมุสมัพนัธ มผีอูอกจากโครงการ 2 คน
พบเลกิบหุรีไ่ดรอยละ 50 ซึง่ปจจยัทีท่ำใหผเูขารวมโครงการสามารถเลกิได พบวาสวนใหญเพือ่สขุภาพ เปน
ตวัอยางทีด่แีกครอบครวั จากกฎระเบยีบในหนวยงานทีห่ามสบูบหุรี ่และสงัคมรงัเกยีจ สำหรบัสาเหตขุอง
ผทูีย่งัไมสามารถเลกิได คอื การใกลชดิผสูบูบหุรี ่ทนตอภาวะเครยีดไมได และความพยายามในการเลกิสบู
บหุรีต่่ำ

ดงันัน้การจดักจิกรรม 5 วนั 5 ชัว่โมง และการตดิตามประเมนิผลจนครบกำหนด 1 ป จงึยงัใชได
ผลดีกับกลุมบุคคลที่ตองการคำปรึกษาเปนกลุม และเปนผูที่มีความตั้งใจเลิกสูบ แตยังไมสามารถเลิก
ไดอยางเดด็ขาด อกีทัง้การมนีโยบายชดัเจนจากผบูงัคบับญัชา และเพือ่นรวมงาน ครอบครวัทีเ่ขาใจ ใหกำลงัใจ
จะชวยใหเกดิความสำเรจ็มากขึน้
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Abstract
This  descriptive  study  was  conducted  in  5th  office  of  disease prevention  and  control

to  evaluate  effectiveness  of  smoking  quitted  programme. 10  personnels  of  office  were  joined
this  5 day –5 hour programme. The  general  informations of  them were  as  follow :- average  age
was  45.7  years  old , 90 % had marriage  status , 80 % had  educational level higher  than
secondary  school , 80 % had income  more  than 5,000  bahts per  month , most  of  them  started
to  smoke at 15 years old and 90 % had normal  chest X- ray.

The  results  showed  that  50% can quit  from  smoking  at 1 year  follow  up. The reasons
for  quitting  were  as  follow :- for  good  health , to  be  good  model  for  family  member, afraid
of anti-smoking  regulation in office and social stigma.

It  is  recommended  that  the  5  day – 5 hour  programme  and 1 year  follow  up  should
be used for person who wanted to  quit  from  smoking  with  support  from  family  and  administrative
level  will  make  higher success  rate.

บทนำ
บุหรี่เปนปญหาดานสาธารณสุขที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เปนสิ่งเริ่มตนการติดยา

เสพยตดิประเภทอืน่ ๆ  ทีร่ายแรงกวา นอกจากนีบ้หุรีย่งัเปนปญหาสขุภาพทีก่อใหเกดิโรคทีร่ายแรง เชน โรค
ถงุลมโปงพอง โรคมะเรง็ปอด โรคหวัใจขาดเลอืด เปนตน(1) ซึง่ในแตละปจะมจีำนวนผเูสยีชวีติดวยโรค
ดงักลาวเปนจำนวนมาก และมแีนวโนมจะสงูยิง่ข้ึน   ซึง่พบวาปจจบุนัมผีเูสยีชวีติจากโรคทีเ่กดิจากบหุรีป่ละ
ถงึ 4 ลานคน ซึง่ตวัเลขจะสงูขึน้ถงึ 10 ลานคน ในป 2020 หรอืตนป 2030(2)  ในป พ.ศ. 2544
สำนกังานสถติแิหงชาตไิดสำรวจขอมลูผสูบูบหุรีใ่นประเทศไทยพบวามจีำนวน 10.6 ลานคน เฉพาะใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมผีสูบูบหุรีค่ดิเปนรอยละ 23.3(3)  ซึง่หากไมมกีารควบคมุอยางจรงิจงัและตอเนือ่ง
แลวจำนวนผตูดิบหุรีจ่ะเพิม่จำนวนสงูยิง่ขึน้ ดงันัน้สำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 ไดตระหนกัถงึปญหา
ความสำคญัดงักลาว จากการสำรวจพบวาบคุลากรของสำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่ 5 นครราชสมีา
มผีสูบูบหุรีม่อีตัราสงูถงึรอยละ 15.04  จงึเหน็สมควรทีจ่ะเรงรดัดำเนนิการ เพือ่ใหบคุลากรทีส่บูบหุรีม่จีำนวน
ลดลง และนำไปสกูารดำเนนิการเพือ่ใหสำนกังานสดใสปลอดภยัควนับหุรีไ่ดตอไป

วตัถปุระสงค
1. เพือ่ใหผตูองการเลกิสบูบหุรีส่ามารถเลกิบหุรีไ่ดอยางแทจรงิ
2. เพือ่ใหเกดิการตระหนกัถงึโทษ พษิภยั ทีเ่กดิจากการสบูบหุรี่

วธิกีารศกึษา
รปูแบบศกึษา  เปนการศกึษาเชงิพรรณา (Descriptive Study) โดยมกีารตดิตามผลเปนระยะเวลา

1ป
ผเูขารวมโครงการ  เจาหนาทีข่องสำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 ทีส่มคัรใจ จำนวน 10 คน

รปูแบบการเลกิการสบูบหุรีข่องบคุลากร
ของสำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา ป 2547
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วธิเีกบ็รวบรวมขอมลู
1. รบัสมคัรผทูีต่องการเลกิบหุรีโ่ดยสมคัรใจ
2. ประสานงานกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของกบัการจดัทำคลนิกิอดบหุรี่
3. จดัใหมกีารเขาคลนิกิอดบหุรีโ่ดย การประยกุตใชโปรแกรม 5 วนั 5 ชัว่โมง โดยมวีธิกีารดงันี้

การตรวจสุขภาพของผูเขารวมโครงการ โดยการชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต
เอก็ซเรยปอด
การประเมนิการตดินโิคตนิ โดยใชแบบทดสอบ Fagerstrom test for nicotine(4)

การใหคำปรกึษา ในผเูขารวมโครงการ
การใหความรเูรือ่ง โทษ พษิ ภยั โดยการบรรยาย และฉายวดิโิอ
ตวัอยางการสรางขวญัและกำลงัใจ โดยนำผทูีเ่คยตดิบหุรีแ่ตเลกิไดแลวมาเปนตวัอยาง
การชี้ใหเห็นคุณคาของตัวเองที่มีตอครอบครัว บุตร ภรรยา เพื่อนรวมงาน และ
องคกรสงัคม

4. ตดิตามประเมนิผลผเูขาโครงการหลงัเขาโครงการครัง้แรกจำนวน 4 ครัง้
ครัง้ที ่1 เดอืนที ่1
ครัง้ที ่2 เดอืนที ่4
ครัง้ที ่3 เดอืนที ่6
ครัง้ที ่4 เดอืนที ่9

5. สรปุผลโครงการ เมือ่ครบ 1 ป
6. รวบรวม วเิคราะหขอมลูโดยใชสถติเิชงิพรรณนา จำนวน รอยละ
7. สรปุผลการศกึษา และรายงาน

ผลการศกึษา
การประยกุตใชโปรแกรม 5 วนั 5 ชัว่โมง

ขอมลูทัว่ไป
ผูเขารวมโครงการจำนวน 10 คน เปนเพศชายรอยละ 100 มีอายุเฉลี่ย 45.7 ป

(35-54 ป)  สถานภาพ สมรสคู รอยละ 90 มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษารอยละ 20 ระดับ
อนปุรญิญารอยละ 80 รายไดต่ำกวา 5,000 บาท ตอเดอืน รอยละ 20 มากกวา 5,000 บาท รอยละ 80

ประวตักิารสบูบหุรี่
รอยละ 60 ของผเูขารวมโครงการ เริม่สบูบหุรีต่ัง้แตอายยุงันอย โดยมอีายเุฉลีย่ 15 ป

รอยละ 50 สูบมากกวา 10-20 มวน สวนสาเหตุการสูบบุหรี่เนื่องมาจากความอยากทดลอง และ
เลยีนแบบผใูกลชดิ รอยละ 90 และเริม่มอีาการเจบ็ปวยเลก็ ๆ  นอย ๆ  โดยมอีาการเจบ็หนาอกรอยละ 30
และจากการตรวจรางกายพบวา รอยละ 90 ยงัไมพบความผดิปกตจิากการถายภาพรงัสปีอด

ปจจยัทีม่ผีลตอการสบูบหุรี่
ผเูขารวมโครงการรอยละ 100 ทราบวาบหุรีม่อีนัตรายตอสขุภาพ มคีวามตองการเลกิมาก

รอยละ 90 และไดพยายามเลกิดวยตนเอง  รอยละ 90 แตไมสำเรจ็ สาเหตกุารกลบัมาสบูอกีเกดิจากความ
เครยีดรอยละ40

นิ่มนวล  พรายน้ำ และคณะ            Nimnual  Prynum  et  al.
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ความคาดหวงัของการเลกิบหุรี่
ในการเขารวมโครงการรอยละ 60 หวงัวาจะเลกิไดเดด็ขาด แตความมัน่ใจในการเลกิสำเรจ็

รอยละ 50 มัน่ใจมาก รอยละ 50 ไมมัน่ใจ
การทดสอบนโิคตนิ

ผลการทดสอบระดบันโิคตนิ โดยใชแบบทดสอบ Fagerstrom test for nicotine dependence
พบวา

รอยละ 20 ไมตดินโิคตนิ (Nicotine independent)
รอยละ 60 ตดินโิคตนิไมมาก (Less dependent smoker)
รอยละ 20 ตดินโิคตนิมาก (Highly dependent smoker)

ผลหลงัเขาโปรแกรม 5 วนั 5 ชัว่โมง
ผเูขารวมโครงการ รอยละ 90 เลกิสบูบหุรีไ่ดภายใน 5 วนั สวนทีเ่หลอืไดลดจำนวนการ

สบูลงอยางมาก จากจำนวน 20 มวน/วนั เหลอืเพยีง 1 มวน/ วนั การรบัรโูทษและพษิภยัเพิม่ขึน้จากการ
บรรยาย และสือ่วดิทิศัน และผเูขารวมโครงการทัง้หมด ไดลองเลกิบหุรีต่ามคำแนะนำ โดยรอยละ 60 ใช
วธิคีอยๆลดจำนวน , รอยละ 20 ใชวธิหีกัดบิ สามารถหยดุไดทนัทใีนวนัแรก รอยละ80 มอีาการหงดุหงดิ
ในชวงวนัที ่1-4 โดยมอีาการมากทีส่ดุในวนัที ่2 ของการเลกิบหุรี ่ซึง่จะมอีาการกระสบักระสาย ไอมาก
เจ็บหนาอก ออนเพลีย เจ็บหัวใจ ซึ่งเปนกลุมที่สอดคลองกับการทดสอบพบวาติดนิโคตินมาก (ระดับ
คะแนน=9)  เมือ่สิน้สดุการเขาโปรแกรมดงักลาว  ผเูขารวมโครงการสวนใหญรอยละ  80  มคีวามมัน่ใจ
ในการเลกิบหุรีต่ลอดไป  และไมแนใจวาจะสามารถเลกิได รอยละ  20  โดยผเูขารวมโครงการนีร้สูกึพอใจ
กบัการอดบหุรีข่องตนเอง   ซึง่ไดรบัการสนบัสนนุในการเลกิจากเพือ่นรวมงาน, ผบูงัคบับญัชาโดยตรง บตุร,
ภรรยา และคำสญัญาทีใ่หกบัตนเอง, ครอบครวั, ผใูหญทีเ่คารพนบัถอื

การตดิตามประเมนิผล
ผลการประเมนิผลครัง้ที ่1

ประเมนิผลหลงัจากการเขาโปรแกรมเปนเวลา 1 เดอืน โดยวธิกีลมุสมัพนัธ  มผีเูขารบั
การประเมนิ 10 ราย โดยผเูขารวมโครงการสามารถเลกิสบูบหุรีไ่ดเดด็ขาด 3 ราย และไมสามารถเลกิได
7 ราย ซึง่สาเหตสุวนใหญเกดิจากการทนตอภาวะเครยีดไมได, อยใูกลชดิกบัผสูบูบหุรี,่  จากสภาพแวดลอม
และขาดแรงจงูใจจากครอบครวั

อยางไรกด็ผีทูีย่งัเลกิไมไดกม็กีารลดจำนวนการสบูลง  ยกเวนรายเดยีวทีข่าดแรงจงูใจจาก
ครอบครวั และสภาพแวดลอม ทีก่ลบัมาสบูเหมอืนเดมิ

ผลการประเมนิผลครัง้ที ่2
ประเมนิผลหลงัจากเขาโครงการ อกี 4 เดอืนตอมา มจีำนวนผเูขารบัการประเมนิ 10 คน

ยงัคงมผีสูามารถเลกิไดเดด็ขาด 3 ราย สวนคนทีย่งัเลกิไมได เริม่มกีารสบูเพิม่เทาเดมิ โดยสาเหตทุีย่งัสบู
อย ูหรอืสบูมากขึน้ มาจากสาเหตมุากกวา 1 อยางไดแก สวนใหญผใูกลชดิยงัสบูอย,ู ทนตอภาวะเครยีด
ไมได, ยงัไมยอมเปลีย่นอปุนสิยัเดมิ และเกดิจากปญหาครอบครวั

รปูแบบการเลกิการสบูบหุรีข่องบคุลากร
ของสำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา ป 2547
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ผลการประเมนิผลครัง้ที ่3
ประเมนิผลหลงัเขาโครงการ 6 เดอืนตอมา จำนวนผเูขารบัการประเมนิเหลอื 6 ราย ยงั

คงมผีสูามารถเลกิบหุรีไ่ดเดด็ขาด 3 คน ซึง่ผทูีย่งัเลกิไมไดเกดิจากสาเหตทุนตอภาวะเครยีดไมได  และอยู
ใกลชดิผสูบูบหุรี ่ และในดานจติใจ มพีลงัใจทีจ่ะเลกิต่ำ

ผลการประเมนิผลครัง้ที ่4
ประเมนิผลหลงัเขาโครงการ 9 เดอืนตอมา มผีเูขารบัการประเมนิ 7 ราย( ออกจากโครงการ

ไปอกี 1 ราย เนือ่งจากยายทีท่ำงาน เหลอือยใูนโครงการ 8 ราย) โดยผทูีเ่ขารบัการประเมนิพบวามผีเูลกิ
สบูบหุรีไ่ดเดด็ขาดเพิม่เปน 4 ราย   ในผทูีเ่ลกิสบูไมได 3 ราย กลบัมาสบูเหมอืนเดมิ 1 ราย สบูนอยลง
(ประมาณ10 มวน) 2 ราย สวนสาเหตทุีเ่ลกิไมไดเกดิจากหลายสาเหตไุดแก ทนตอภาวะเครยีดไมได,
ผใูกลชดิยงัสูบอย,ู อปุนสิยัและพฤตกิรรมเดมิ, สภาพแวดลอม และยงัไมมอีาการปวยในดานจติใจ ยงัคงมี
พลงัใจทีจ่ะเลกิต่ำทัง้ 3 คน

ผลการประเมนิผลเมือ่ครบ 1 ป
จำนวนผเูขารวมกจิกรรม 8 คน เปนคนทีเ่ลกิไดเดด็ขาด 4 คน เลกิไมได 4 คน แตกม็กีาร

ลดจำนวนการสบูบหุรีล่ดลงครึง่หนึง่หลงัจากเริม่เขาโครงการครัง้แรก
ปจจยัแหงความสำเรจ็ทีท่ำใหผเูขารวมโครงการเลกิสบูได พบวาสาเหตสุวนใหญเกดิจาก

เพือ่สขุภาพของรางกายตวัเอง  และสขุภาพและจติใจของคนทีร่กั ไดแก บตุร, ภรรยา นอกจากนีย้งัมสีาเหตุ
เสรมิจากกฎระเบยีบในหนวยงานทีห่ามสบูบหุรี,่ การทีส่งัคมรงัเกยีจคนสบูบหุรี ่และกฎหมายเกีย่วกบัเงือ่นไข
การสบูบหุรีต่อสงัคม นอกจากนีย้งัทำใหประหยดัเงนิ, สงัคมมมีลพษินอยลง และเปนตวัอยางทีด่ใีหลกู
ปฏบิตัติาม

สวนสาเหตขุองผทูีเ่ลกิบหุรีไ่มได เกดิจากผใูกลชดิยงัสบูอย,ู ทนตอภาวะเครยีดไมได อปุนสิยั
พฤตกิรรมเดมิทีเ่ปลีย่นไมได, ยงัไมมอีาการเจบ็ปวย, สภาพแวดลอมไมเอือ้ใหเลกิ (อยวูงการมวย)  ในดาน
จติใจ มพีลงัใจทีจ่ะเลกิต่ำทัง้ 4 ราย

สรปุและวจิารณผล
 ผเูขารวมโครงการจำนวนทัง้หมด 10 ราย ออกจากโครงการ 2 ราย โดยผทูีอ่ยตูลอดโครงการ

และตดิตามได 8 ราย พบวารอยละ 50 สามารถเลกิบหุรีไ่ดโดยเดด็ขาด  ซึง่ไดผลใกลเคยีงกบัผลการดำเนนิ
งานอดบหุรีข่องโรงพยาบาลมกุดาหาร ทีพ่บวาสามารถเลกิสบูบหุรีไ่ดรอยละ 40.1(5)  และจากการศกึษา
ของคลนิกิอดบหุรีโ่รงพยาบาลบานหมีท่ีใ่ชรปูแบบดวยการใหความรแูละใหคำปรกึษารวมการใชยาบำบดั
พบวา มผีสูามารถเลกิบหุรีไ่ดถงึรอยละ 70.66(6)  โดยใชรปูแบบการดำเนนิคลนิกิอดบหุรีแ่บบ 5 วนั 5
ชัว่โมง ของโรงพยาบาลปากชองนานา โดยในการตดิตามประเมนิผลหลงัใชโปรแกรม 5 วนั 5 ชัว่โมง
มกีารตดิตามประเมนิผล 4 ครัง้ โดยเพิม่การตดิตามระยะ 9 เดอืน ซึง่ทำใหเพิม่จำนวนผเูลกิบหุรีเ่พิม่อกี
1 ราย
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โดยปจจยัแหงความสำเรจ็ทีท่ำใหผเูขารวมโครงการเลกิสบูได  เกดิจากเพือ่สขุภาพของรางกาย
ตวัเอง  และสขุภาพและจติใจของคนทีร่กั ไดแก บตุร, ภรรยา นอกจากนีย้งัมสีาเหตเุสรมิจากกฎระเบยีบ
ในหนวยงานทีห่ามสบูบหุรี,่ การทีส่งัคมรงัเกยีจคนสบูบหุรี ่และกฎหมายเกีย่วกบัเงือ่นไขการสบูบหุรีต่อสงัคม
นอกจากนีย้งัทำใหประหยดัเงนิ, สงัคมมมีลพษินอยลง และเปนตวัอยางทีด่ใีหลกูปฏบิตัติาม

สวนสาเหตุของผูที่เลิกบุหรี่ไมได เกิดจากผูใกลชิดยังสูบอยู, ทนตอภาวะเครียดไมได อุปนิสัย
พฤตกิรรมเดมิทีเ่ปลีย่นไมได, ยงัไมมอีาการเจบ็ปวย, สภาพแวดลอมไมเอือ้ใหเลกิ (อยวูงการมวย)  ในดาน
จติใจ มพีลงัใจทีจ่ะเลกิต่ำ

การจดักจิกรรม 5 วนั 5 ชัว่โมง จงึเหมาะสำหรบักลมุบคุคลทีต่องการรบัคำปรกึษาเปนกลมุ และ
เปนผทูีม่คีวามตัง้ใจเลกิอยางเดด็ขาด แตยงัไมสามารถทำลำพงัโดยตนเองไดสำเรจ็ อกีทัง้การมนีโยบาย
ชดัเจนจากผบูงัคบับญัชา และเพือ่นรวมงานทีเ่ขาใจ ใหกำลงัใจ กจ็ะเปนปจจยัแหงความสำเรจ็มากยิง่ขึน้
ซึง่การเลกิสบูบหุรีผ่ตูองการเลกิตองทำทนัทอียารรีอ(7) ในการศกึษาครัง้นีม้ผีตูดัสนิใจเลกิทนัท ี 3 คน
และสามารถเลกิไดสำเรจ็

ขอเสนอแนะ
จากผลการศกึษาวจิยัครัง้นี ้มขีอเสนอแนะเพือ่ทำใหเกดิประโยชนมากทีส่ดุคอื

1. ควรสงเสรมิใหมคีลนิกิอดบหุรีใ่นผทูีต่องการเลกิสบูบหุรีใ่หครอบคลมุทกุพืน้ที ่การประยกุต
ใชโปรแกรม 5 วนั 5 ชัว่โมง ยงัคงไดผลดใีนกลมุผทูีต่ัง้ใจจรงิทีจ่ะเลกิบหุรีใ่หได

2. การดำเนินงานในสำนักงาน ควรมีกฎระเบียบในหนวยงานที่หามสูบบุหรี่อยางชัดเจน
และเขมแขง็

กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคณุ นายแพทยสมชาย ตัง้สภุาชยั ผอูำนวยการสำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา

ทีใ่หการสนบัสนนุดานงบประมาณ และบคุลากร และโรงพยาบาลปากชองนานา นครราชสมีาทีใ่หการ
สนบัสนนุดานวชิาการ

รปูแบบการเลกิการสบูบหุรีข่องบคุลากร
ของสำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา ป 2547

Effectiveness of Smoking Quitted Programme
in 5th Office of Disease Prevention and Control, Nakhonratchasima 2004
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สิง่คกุคามตอสขุภาพของบคุลากรในโรงพยาบาลชมุชน ขนาด 10 และ
30 เตียง  ในพื้นที่เขต 5 ป 2547

Health Hazard of the Community Hospital Officers in Region 5, 2004

วเิศษ วรศิรางกลู วท.บ. (สาธารณสขุศาสตร)* Wisaed Warissarangkul B.Sc.
(Public Health)*

ประภสัสร ขนัธปรชีา ป.พยาบาลศาสตร* Papassorn Kantapreech Cert. In Nursing*
จนัทรกาญจน แสงรตันชยั พบ.ม. (นโยบายสาธารณะ Jantakand Sangratanachai  M.PA.

และการบรหิารโครงการ)* (Public Policy and Planing).
สพุรรณี เจรญิวงคเพช็ร ส.บ.(อาชวีอนามยัและความปลอดภยั)* Supannee Jarernwongpechara

B.P.H (Occupational Health and Safety)*
เฉลยีว ตามสรีมัย** ศศ.ม.(การบรหิารการพฒันา) Chalearw  Tamseerum M.A.

(Development Administration)**
*สำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา *Offiece of Disease Prevention and

Control 5th, Nakhonratchasima
**สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดับรุรีมัย **Burirum Provincial Public Health Office

บทคดัยอ
เปนการศกึษาเชงิสำรวจ (Survey Research) มวีตัถปุระสงค เพือ่ศกึษาสภาพสิง่คกุคามตอสขุภาพ

ของบคุลากรทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลชมุชน  ขนาด 10 และ 30 เตยีง ในพืน้ทีเ่ขต 5 เกบ็รวบรวมขอมลู
ยอนหลงัตัง้แตวนัที ่1 มกราคม–ธนัวาคม 2546 โดยใชแบบสอบถามและแบบสมัภาษณในบคุลากรกลมุ
ตัวอยางที่ขึ้นปฏิบัติงานเวรเชาในวันที่เก็บขอมูล จำนวน 1,253 คน ผูบริหารโรงพยาบาล 23 คน
ผรูบัผดิชอบงาน 24 คน  ตรวจวดัสภาพแวดลอมในการทำงาน ไดแก ระดบัความดนัเสยีง, แสงสวาง, สภาพ
ความรอน, และความดนับรรยากาศ โดยใชเครือ่งมอืดานอาชวีสขุศาสตร  ใชสถติพิรรณา คาเฉลีย่ รอยละ
และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ผลการศกึษา  โรงพยาบาลชมุชนกลมุตวัอยาง  มกีารจดัใหบรกิารอาชวีอนามยั
ในโรงพยาบาลครอบคลมุกจิกรรมเฉลีย่ รอยละ 52.1 จดัอยใูนระดบัปานกลาง  ดานสภาพการทำงาน
พบบคุลากรกลมุตวัอยางทำงานเวรหรอืผลดั (เชา บาย ดกึ)  รอยละ 32.8  มจีำนวนเวรลวงเวลาเฉลีย่ 5
เวร/เดอืน สงูทีส่ดุ 34 เวร/เดอืน  มจีำนวนชัว่โมงทำงานตอสปัดาหมากกวาทีก่ำหนดตาม พรบ.คมุครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541   รอยละ 42.5  มคีะแนนปฏบิตัติวัเพือ่ความปลอดภยัระดบัปานกลาง  รอยละ 60.5
เคยมปีระวตักิารเจบ็ปวย รอยละ 48.5 โดยแพทยวนิจิฉยัวาเกดิจากการทำงาน   รอยละ 10.4 อบุตัทิีเ่กดิ
ขึน้บอย ๆ  ไดแก  ของมคีมบาด ทิม่ แทง รอยละ 41.5    เดนิชน หรอืกระแทกสิง่ของ รอยละ 39.0  ถกู
เขม็ หรอืของเหลมทิม่แทง รอยละ 35.0  มอีาการเจบ็ หรอืปวดกลามเนือ้ กระดกู ขอหรอืเสนเอน็ จากการ
ทำงานพบมากบรเิวณไหล  รอยละ 32.7, คอ รอยละ 29.6 การสมัผสัสิง่คกุคามตอสขุภาพในสถานทีท่ำงาน
พบวามกีารสมัผสัสิง่คกุคามดานชวีภาพทีส่ดุ   โดยสมัผสัเชือ้โรค รอยละ  72.7  รองลงมาดานเคม ีมกีาร
สมัผสัฝนุ รอยละ 53.8  กาซและไอระเหยสารเคม ีรอยละ 24.7  ดานกายภาพ มกีารสมัผสัแสงจา รอยละ
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30.6  แสงสลวั/มดื รอยละ 26.7 ความรอนสงู รอยละ 22.8   สถานทีท่ำงานไดรบักลิน่เหมน็จากระบบ
บำบดัน้ำเสยี รอยละ 39.3 กลิน่เหมน็ ควนั เขมาจากเตาเผาขยะ รอยละ 24.5 ผลการตรวจวดัสิง่แวดลอม
ในการทำงาน โดยใชเครือ่งมอืดานอาชวีสขุศาสตร มจีดุตรวจวดัทีม่คีาความเขมแสงไดมาตรฐานในเวลา
กลางวนัและเวลากลางคนื  รอยละ 60.5  และ รอยละ 36.7 ตามลำดบั  ระดบัความดนัเสยีง (Leq 15
นาท)ี มคีาเฉลีย่  66.5+16.1 เดซเิบล(เอ) อปุกรณเครือ่งมอืทีร่ะดบัความดนัเสยีงสงู คอื กบไสไม 106.6
เดซิเบล(เอ) สภาพความรอนคาดัชนีกระเปาะเปยกและโกลบ(WBGT) เกินมาตรฐาน รอยละ 6.2
จดุทำงานทีม่เีครือ่งนึง่ฆาเชือ้ธรรมดามคีาดชัน ีWBGT สงูทีส่ดุ 32.8 องศาเซลเซยีส ความดนับรรยากาศ
บรเิวณ Nurse Station และหอผปูวยในมคีาใกลเคยีงกนั คอื คาเฉลีย่ 997.2+7.1  มลิลบิาร และ 996.4+7.5
มลิลบิาร ตามลำดบั

สรปุและเสนอแนะจากการศกึษาครัง้นี ้ บคุลากรในโรงพยาบาลชมุชน ขนาด 10 และ 30 เตยีง
มสีิง่คกุคามสขุภาพทัง้ทีเ่กดิจากสภาพการทำงาน สิง่แวดลอมและการปฏบิตัติวัของบคุลากร  ควรมกีารตรวจ
สขุภาพตามความเสีย่งของงานเพิม่จากการตรวจสขุภาพประจำปทีด่ำเนนิการอยแูลว  การบรหิารจดัการให
มกีารใชอปุกรณปองกนัอนัตรายสวนบคุคลตามความเสีย่งของงาน และการเฝาระวงัทางดานสิง่แวดลอม
โดยตรวจวดัอยางตอเนือ่งและปรบัปรงุแกไขใหไดตามเกณฑมาตรฐาน

บทนำ
โรงพยาบาลชมุชน  เปนสถานบรกิารสาธารณสขุในระดบัอำเภอ มกีารจดัโครงสรางการบรหิารงาน

ภายในโรงพยาบาลชมุชนใหม แบงกลมุงานตามกลมุภาระกจิ ครอบคลมุงานดานสาธารณสขุทัง้ 4 ดาน
จากการใหบรกิารดานสขุภาพอนามยัแกประชาชนทีเ่จบ็ปวยหลายกลมุโรคและอาการ  ดงันัน้ จงึถือวาเปน
สถานทีท่ีม่เีชือ้โรคตางๆ จำนวนมากอยใูนสิง่แวดลอม  และในงานบรกิารตองมกีารนำเครือ่งมอือปุกรณ
เวชภณัฑและเวชภณัฑมใิชยา สารเคมใีนการรกัษาพยาบาล มกีารจดัโครงสรางอาคารสถานที ่  การจดั
สิง่แวดลอมดานตาง ๆ   เชน การจดัแบงแผนก/หองปฏบิตังิาน, การตดิตัง้อปุกรณเครือ่งมอืเครือ่งใช, การ
ตดิตัง้ระบบไฟฟา, การจดัระบบแสง, ระบบระบายอากาศตามลกัษณะการปฏบิตังิาน เปนตน เพือ่เอือ้
ประโยชนใหสามารถปฏบิตังิานไดอยางมปีระสทิธภิาพ

สิ่งเหลานี้ หากมีระบบการจัดการหรือการใชงานที่ไมเหมาะสมก็สามารถกอใหเกิดโทษและ
อนัตรายกลายเปนสิง่คกุคามตอสขุภาพของผเูกีย่วของทัง้โดยตรงและโดยออมได นอกจากนีบ้คุลากรใน
โรงพยาบาลยงัเปนกลมุอาชพีทีม่คีวามแตกตางจากกลมุอาชพีอืน่ เชน เปนสหวชิาชพี อกีทัง้มกีารจดัระบบ
การทำงานแบบหมนุเวยีนตลอด  24  ชัว่โมง การพกัผอนของบคุลากรไมเปนเวลา การมวีฒันธรรมของ
องคกรทีแ่ตกตางจากกลมุอาชพีอืน่ ๆ เปนตน ดงันัน้ ผวูจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาวาโดยแทจรงิแลว
ภายในโรงพยาบาลชมุชนซึง่มทีรพัยากรบคุคลทีม่คีณุคาตอสงัคม ปฏบิตังิานอยใูนสิง่แวดลอมใดบางทีเ่ปน
สิง่คกุคามซึง่สามารถกอใหเกดิผลเสยีตอสขุภาพ

วเิศษ  วรศิรางกลู และคณะ            Wisaed  Warissarangkul  et  al.



⌫  ⌫



วตัถปุระสงค
เพือ่ศกึษาสภาพสิง่คกุคามตอสขุภาพของบคุลากรทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลชมุชนขนาด 10 และ

30 เตยีง

นยิามศพัท
1. สิง่คกุคาม หมายถงึ ปจจยัดานกายภาพ, ดานสารเคม,ี ดานชวีภาพ, การยศาสตรและอบุตัเิหตุ

จากการทำงาน และดานจติวทิยาสงัคม  ทีม่อียใูนสภาพแวดลอมของการทำงานภายในโรงพยาบาล  โดย
มผีลทำใหหรอือาจทำใหสภาวะสขุภาพของผทูีส่มัผสัเสือ่มลง เกดิการบาดเจบ็หรอืเจบ็ปวยจากการสมัผสั
ส่ิงคกุคามในขณะปฏบิตังิาน หลงัปฏบิตังิาน หรอืภายหลกัจากเลกิอาชพีไปแลว

2. บคุลากรในโรงพยาบาล   หมายถงึ   ขาราชการและลกูจางทีป่ฏบิตังิานเกีย่วของกบัการใหบรกิาร
ดานสขุภาพแกผรูบับรกิารและสมัผสักบัสิง่คกุคามทีม่อียภูายในโรงพยาบาล ในชวงวนัที ่1 มกราคม – 31
ธนัวาคม  2546 ทีย่งัคงปฏบิตังิานอยแูละขึน้ปฏบิตังิานเวรเชาในเกบ็ขอมลู

3. โรงพยาบาลชมุชน หมายถงึ โรงพยาบาลชมุชน (ระดบัอำเภอ) ขนาด10 และ 30 เตยีงใน
พืน้ทีเ่ขต 5 ไดแก  จงัหวดันครราชสมีา, ชยัภมู,ิ บรุรีมัย, สรุนิทร และมหาสารคาม ซึง่ใหบรกิารดานสขุภาพ
ครอบคลมุงานสงเสรมิสขุภาพ งานปองกนัโรค งานรกัษาพยาบาล และงานฟนฟสูภาพ

ขอบเขตของการวจิยั
การศกึษาครัง้นี ้ ศกึษาในกลมุบคุลากรทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลชมุชน ขนาด 10 และ 30 เตยีง

ภายในพืน้ทีเ่ขต 5 (นครราชสมีา, ชยัภมู,ิ บรุรีมัย, สรุนิทร และมหาสารคาม)  เกบ็ขอมลูยอนหลงั ตัง้แต
วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2546  และตรวจวัดสิ่งแวดลอมในการทำงานดวยเครื่องมืออาชีว
สขุศาสตรในวนัเกบ็ขอมลู

วธิกีารดำเนนิการวจิยั
รปูแบบการศกึษา  เปนการศกึษาเชงิสำรวจ (Survey Research)

ประชากรและกลมุตวัอยาง
ประชากรศกึษา คอื โรงพยาบาลชมุชนขนาด 10 และ 30 เตยีง ในพืน้ทีเ่ขต 5 (นครราชสมีา,

ชยัภมู,ิ บรุรีมัย, สรุนิทรและมหาสารคาม) และบคุลากรทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาล  กลมุตวัอยางไดจาก
การสมุเลอืกดวยวธิกีารสมุอยางงาย (Simple Random Sampling)  โดยสมุเลอืกทลีะขนาดรายจงัหวดัได
โรงพยาบาล ขนาด 10 เตยีงจำนวน 2 แหง และขนาด 30 เตยีง จำนวน 22 แหง รวม 24 แหง และสมุ
เลอืกบคุลากรทีข่ึน้ปฏบิตังิานเวรเชาในวนัทีเ่กบ็ขอมลู โดยสมุเลอืกรายแผนก หากไมเกนิ 5 คนเลอืกโดย
ไมตองสมุ หากเกนิ 5 คน สมุเลอืก รอยละ 80  ไดกลมุตวัอยางบคุลากร จำนวน 1,253  คน

สิง่คกุคามตอสขุภาพของบคุลากรในโรงพยาบาลชมุชน
ขนาด 10 และ 30 เตียง ในพื้นที่เขต 5 ป 2547
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เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั
1. แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ

1.1 แบบสมัภาษณ  ขอมลูเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ และขอมลูดานการใหบรกิารอาชวีอนามยั
ในโรงพยาบาล

1.2 แบบสอบถาม ขอมลูพืน้ฐานโรงพยาบาล  ขอมลูดานอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของ
บคุลากร

2. แบบบนัทกึการสงัเกตการณและการตรวจวดั
2.1 แบบตรวจรายการ (Checklist)
2.2 แบบบนัทกึผลการตรวจวดัสิง่แวดลอมในการทำงาน

3. เครือ่งมอืเกบ็ขอมลูเชงิปรมิาณ  เปนเครือ่งมอืดานอาชวีสขุศาสตรทีใ่ชในการตรวจวดัสิง่แวดลอม
ในการทำงาน

การเกบ็รวบรวมขอมลู
1. การเก็บขอมูลโดยคณะผูวิจัยโดยใชแบบสัมภาษณสัมภาษณผูอำนวยการโรงพยาบาล และ

ผรูบัผดิชอบงานอาชวีอนามยั และแบบสอบถาม เกบ็ขอมลูพืน้ฐานทัว่ไป จากหวัหนาฝายบรหิารงานทัว่ไป
และขอมลูจากผทูีข่ึน้ปฏบิตังิานเวรเชาในวนัเกบ็ขอมลู ตามจำนวนทีส่มุได

2. การสงัเกตการณสภาพแวดลอมและการปฏบิตังิานภายในโรงพยาบาล  และบนัทกึผลดวยแบบ
ตรวจรายการ

3. การตรวจวดัสิง่แวดลอมในการการทำงาน  ดวยเครือ่งมอืดานอาชวีสขุศาสตรตามสภาพงาน และ
บนัทกึผลการตรวจวดัดวยแบบบนัทกึผลการตรวจวดัสภาพแวดลอมในการทำงาน

การวเิคราะหขอมลู
ใชสถติเิชงิพรรณา คาเฉลีย่  รอยละ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน

ผลการศกึษา
1. การใหบรกิารอาชวีอนามยัในโรงพยาบาล

พบวาโรงพยาบาลชมุชน  มกีารใหบรกิารครอบคลมุกจิกรรม รอยละ 52.1 จดัอยใูนระดบั
ปานกลาง โดยมกีจิกรรมดำเนนิการดานบรหิารจดัการ ครอบคลมุกจิกรรม รอยละ 54.3 จดัอยใูนระดบั
ปานกลาง  ดานวชิาการมกีารดำเนนิการในสวนทีเ่กีย่วของครอบคลมุกจิกรรม รอยละ 56.7 จดัอยใูนระดบั
ปานกลาง ดานการรกัษาพยาบาลและฟนฟสูภาพ ดำเนนิการครอบคลมุกจิกรรม รอยละ35.5 จดัอยใูน
ระดบัต่ำ โดยพบวาสวนใหญ  รอยละ 75.0  ขาดแพทย พยาบาลทีผ่านการฝกอบรมดานอาชวีเวชศาสตร
และมเีครือ่งมอือาชวีเวชศาสตรทีจ่ำเปนอยเูพยีง  รอยละ 25.0  ดานการสงเสรมิสขุภาพและปองกนัโรคมี
การดำเนนิการครอบคลมุกจิกรรม รอยละ 62.0 จดัอยใูนระดบัปานกลาง  โดยมกีารตรวจสขุภาพประจำป
แกบคุลากร รอยละ 100 แตการตรวจสขุภาพเฉพาะตามความเสีย่งของงานนัน้ พบวา มกีารดำเนนิการ
เพยีง รอยละ 41.7 โรงพยาบาลชมุชน รอยละ 100 ไมมเีครือ่งมอืดานอาชวีสขุศาสตร ไดแก เครือ่งวดั
แสง, เครือ่งวดัเสยีง, เครือ่งเกบ็ตวัอยางอากาศ,  เครือ่งวดัปรมิาณกาซในการดำเนนิงาน  และมเีพยีง
รอยละ 4.2 ทีม่เีครือ่งวดัสภาพความรอน  สำหรบัการตรวจวดัสิง่แวดลอมในการทำงาน เชน การตรวจวดั
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แสงสวาง, ระดบัเสยีง, สภาพความรอน, ปรมิาณฝนุ นัน้ พบวา มกีารดำเนนิการเพยีง รอยละ 8.3 ใน
ขณะทีก่ารตรวจวดัปรมิาณสารเคมใีนสภาพแวดลอมในการทำงาน พบวามกีารดำเนนิการมากกวาดานอืน่
เลก็นอย

2. ขอมลูจากการสอบถามบคุลากรกลมุตวัอยาง
ขอมลูทัว่ไป

จากขอมูลของบุคลากรกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสามถาม จำนวน 1,253 คน พบวา
สวนใหญ รอยละ 70.3 เปนเพศหญงิ  มอีายรุะหวาง 20 – 39 ป  รอยละ 78.0  อายโุดยเฉลีย่ 32.8 ป
มสีถานภาพสมรสค ูรอยละ 60.7  ดานการศกึษา พบวา สวนใหญ  รอยละ 45.1 จบการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี รายไดเฉลีย่ 10,855 บาท/เดอืน

ระยะเวลาทำงาน
บุคลากรสวนใหญปฏิบัติงานประจำกลุมการพยาบาล รอยละ 38.6 รองลงมาไดแก

กลมุงานบรกิารทางการแพทย ฝายบรหิารงานทัว่ไป  กลมุงานเวชปฏบิตัคิรอบครวั รอยละ 21.3, 20.3
และ 11.8 โดยทำงานลกัษณะเวรหรอืผลดั (เชา บาย ดกึ) รอยละ 32.8  มจีำนวนเวรลวงเวลาอยรูะหวาง
5 – 9 เวร/เดอืน รอยละ 33.6 มมีากกวา 10 เวร/เดอืน รอยละ 16.4 โดยเฉลีย่มเีวรลวงเวลา 5 เวร/เดอืน
สงูทีส่ดุ 34 เวร/เดอืน  จำนวนชัว่โมงทำงานตอสปัดาห (รวมเวลาทำงานลวงเวลา) พบวา รอยละ 50.1
ของบคุลากรมจีำนวนชัว่โมงทำงานอยรูะหวาง 35 – 42 ชัว่โมง/สปัดาห  โดยผทูีท่ำงานปกต ิรอยละ 5.8
ทีม่จีำนวนชัว่โมงทำงานมากกวา 48 ชัว่โมง/สปัดาห และผทูีท่ำงานอนัตราย รอยละ 36.7 มจีำนวนชัว่โมง
ทำงานมากกวา 42 ชัว่โมง/สปัดาห   ดงัตาราง 1-2

ตาราง 1  จำนวนและรอยละของกลมุตวัอยาง จำแนกตามการปฏบิตังิาน

การปฏบิตังิาน จำนวน รอยละ

ลกัษณะการขึน้เวรปฏบิตังิาน
ทำงานเวรเชาปกติ
ทำงานเวรเชาปกตแิละขึน้เวรเสรมิ
ทำงานเวรหรอืผลดั (เชา บาย ดกึ)

จำนวนเวรลวงเวลาตอเดอืน
ไมปฏบิตังิานลวงเวลา
นอยกวา 5 เวร
5-9 เวร
10-14 เวร
มากกวา 14 เวร
X  = 5.01 เวร,  SD. = 4.4 เวร, Min = 0 เวร,  Max = 34 เวร

(n=1,246)
248
589
409

(n=1,239)
316
304
416
158
45

19.9
47.3
32.8

25.5
24.5
33.6
12.8
3.6

สิง่คกุคามตอสขุภาพของบคุลากรในโรงพยาบาลชมุชน
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ตารางที ่2 จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามจำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานตอสัปดาหและ
ลกัษณะงาน (n=1,126)

จำนวนชัว่โมงทีป่ฏบิตังิานตอสปัดาห งานปกติ
จำนวน  (รอยละ)

งานอนัตราย
จำนวน  (รอยละ)

รวม
จำนวน  (รอยละ)

35 ชม.
36-42 ชม.
43-48 ชม.
49-56 ชม.
มากกวา 56 ชม.
รวม

138 (12.3)
116 (10.3)
84 (7.5)
53 (4.7)
12 (1.1)

403 (35.8)

145 (12.9)
165 (14.7)
158 (14.0)
208 (18.5)
47 (4.2)

723 (64.2)

283 (25.1)
281 (25.0)
242 (21.5)
261 (23.2)
59 (5.2)

1,126 (100)

X  =  43.8 ชม. ,  SD= 7.8 ชม., Min = 35 ชม.,  Max = 94.5 ชม.

การปฏบิตัติวัเพือ่ความปลอดภยั
จากการสอบถามถงึการปฏบิตัติวัเพือ่ความปลอดภยัในการทำงานของบคุลากร (จำนวน

24 ขอ คะแนนเตม็รวม 72 คะแนน) จำนวน 1,253 คน  มบีคุลากรทีต่อบครบทกุขอ  จำนวน 564  คน
คดิเปนรอยละ 45.0   พบวา บคุลากรมคีะแนนการปฏบิตัติวัเพือ่ความปลอดภยั เทากบั 53.4+ 6.9 คะแนน
โดยสวนใหญ  รอยละ 60.5 อยใูนระดบัปานกลาง (36.0–47.9 คะแนน) รองลงมาอยใูนระดบัด ี(48.0–
59.9 คะแนน)  รอยละ 19.3, และระดบัต่ำ (12.0–35.9 คะแนน)  รอยละ 19.1 ตามลำดบั สวนระดบั
ดมีาก (60.0 – 72.0 คะแนน)  มเีพยีง รอยละ 1.1

การเจบ็ปวย
มบีคุลากรทีเ่คยมปีระวตักิารเจบ็ปวย รอยละ 48.5  โดยเปนโรคตดิเชือ้  รอยละ 60.8

โรคไรเชือ้ รอยละ 22.1  และกลมุอาการทางการยศาสตร รอยละ 7.2  ซึง่แพทยวนิจิฉยัวาเกดิจากการ
ทำงาน ถงึ รอยละ 10.4 แตในกลมุทีแ่พทยไมไดวนิจิฉยัวาเกดิจาการทำงาน(รอยละ 89.6) มถีงึ รอยละ
12.9  ทีค่ดิวาเกดิจากการทำงาน สำหรบัระยะทีต่องหยดุงานภายหลงัการเจบ็ปวย  พบวาไมตองหยดุงาน
รอยละ 38.5 หยดุงานไมเกนิ 3 วนั รอยละ 36.5  และหยดุงานเกนิ 3 วนั  รอยละ 25.0

การเกดิอบุตัเิหตจุากการทำงาน
ดานการเกดิอบุตัเิหตจุากการทำงานของบคุลากรในโรงพยาบาล พบอบุตัทิีเ่กดิขึน้ในสถานที่

ทำงานบอย ๆ ไดแก  ของมคีม เชน มดี กรรไกร  เศษแกว บาด ทิม่ แทง  รอยละ 41.5  เดนิชน หรอื
กระแทกสิ่งของ อุปกรณ เครื่องมือหรือสวนของอาคารในสถานที่ทำงาน รอยละ 39.5  ถูกเข็ม หรือ
ของแหลมทิม่แทง รอยละ 35.5   ลืน่ลม หรอืสะดดุ เฉีย่วชนสิง่ของหกลมในสถานทีท่ำงาน  รอยละ 27.9
ดงัตาราง 4

วเิศษ  วรศิรางกลู และคณะ            Wisaed  Warissarangkul  et  al.
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การบาดเจบ็จากการทำงาน
มบีคุลากรที่อาการเจบ็ หรอืปวดกลามเนือ้ กระดกู ขอหรอืเสนเอน็ เนือ่งจากการทำงาน

รอยละ 44.5  พบวา สวนใหญ รอยละ 84.5 ไมตองหยดุงาน  และเมือ่พจิารณาอวยัวะทีไ่ดรบัการบาดเจบ็
และระดบัความเจบ็ปวดทีม่พีบมากเรยีงตามลำดบั พบวามกีารบาดเจบ็ทีไ่หล รอยละ 32.7 มคีวามเจบ็ปวด
ระดบัปานกลาง  รอยละ 12.2  บาดเจบ็ทีค่อ รอยละ 29.6 มคีวามเจบ็ปวดระดบัเลก็นอย  รอยละ 10.1
บาดเจบ็ทีห่ลงัสวนกลาง รอยละ 28.7 มคีวามเจบ็ปวดระดบัปานกลาง รอย 10.6, บาดเจบ็ทีห่ลงัสวนลาง
รอยละ 22.4  มคีวามเจบ็ปวดระดบัปานกลาง รอยละ 7.9  บาดเจบ็ทีข่าสวนลาง รอยละ 21.4 มคีวาม
เจบ็ปวดระดบัปานกลาง รอยละ 7.2  บาดเจบ็ทีห่ลงัสวนบน รอยละ 18.3 มคีวามเจบ็ปวดระดบัปานกลาง
รอยละ 6.0  และบาดเจบ็ทีข่อเทา รอยละ17.7 มคีวามเจบ็ปวดระดบัปานกลาง รอยละ 6.1

สิง่คกุคามสขุภาพ
จากการสอบถามบุคลากรถึงการสัมผัสสิ่งคุกคามในสถานที่ทำงาน พบสิ่งมีการสัมผัส

สิง่คกุคามดานชวีภาพ  สงูทีส่ดุ โดยสมัผสัเชือ้โรคมากถงึ  รอยละ 72.7 รองลงมาคอืดานเคม ี สมัผสัฝนุ
รอยละ 53.8  กาซและไอระเหย รอยละ 24.7 ดานกายภาพ สมัผสักบัมแีสงจา รอยละ 30.6  แสงสลวั/
มดื รอยละ 26.7 ความรอนสงู รอยละ 22.8 เสยีงดงั รอยละ 18.2  และดานสภาพการทำงานทีไ่มปลอดภยั
สมัผสักบัของแหลมคม รอยละ 52.3 เครือ่งมอืเคลือ่นที/่เคลือ่นไหว มจีดุบบี/หนบี/ตดั/เฉอืน รอยละ 21.8
ดงัตาราง 5

ตารางที ่5 จำนวนและรอยละของบคุลากรทีส่มัผสักบัสิง่คกุคาม  จำแนกตามสิง่คกุคาม

สิง่คกุคาม มี
จำนวน  (รอยละ)

ไมมี
จำนวน  (รอยละ)

ดานกายภาพ
- เสยีงดงั (n=1,058)
- ความสัน่สะเทอืน (n=1,024)
- ความรอนสงู (n=1,048)
- ความเยน็ (n=1,010)
- แสงจา (n=1,035)
- แสงสลวั (n=1,019)
- สารกมัตรงัสี (n=1,019)
ดานเคมี
- ฝนุ/ฟมู (n=1,058)
- กาซและไอระเหย (n=1,021)
ดานชวีภาพ
- เชือ้โรคตาง ๆ (n=1,108)

193 (18.2)
145 (14.2)
239 (22.8)
109 (10.8)
317 (30.6)
269 (26.4)
152 (14.9)

569 (53.8)
252 (24.7)

805 (72.7)

865 (81.8)
879 (85.8)
809 (77.2)
901 (89.2)
718 (69.4)
750 (73.6)
867 (85.1)

489 (46.2)
769 (75.3)

303 (27.3)

วเิศษ  วรศิรางกลู และคณะ            Wisaed  Warissarangkul  et  al.
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สิง่คกุคาม มี
จำนวน  (รอยละ)

ไมมี
จำนวน  (รอยละ)

สภาพการทำงานทีไ่มปลอดภยั
- ของแหลมคม (n=1,062)
- เครือ่งมอืเคลือ่นที/่เคลือ่นไหวมจีดุบบี/หนบี/ตดั/เฉอืน

(n=1,050)
- ความสงู (n=980)

555 (52.3)
229 (21.8)

36 (3.7)

507 (47.7)
821 (78.2)

944 (96.3)

การไดรบักลิน่เหมน็รบกวนจากสภาพแวดลอม พบวา มบีคุลากรทีไ่ดรบักลิน่เหมน็รบกวนจากสภาพ
แวดลอมภายในโรงพยาบาล โดยบรเิวณสถานทีท่ำงานและบานพกัไดรบักลิน่เหมน็จากระบบบำบดัน้ำเสยี
รอยละ 39.3 และ 21.9 ตามลำดบั และบรเิวณสถานทีท่ำงานและบานพกัไดรบักลิน่เหมน็ ควนั เขมาจาก
เตาเผาขยะ รอยละ 24.5 และ 29.0 ตามลำดบั

3. ผลการตรวจวดัสิง่แวดลอมในการทำงาน
แสงสวาง

ผลการตรวจวดัแสงสวางในจดุทีม่กีารปฏบิตังิานเวลากลางวนั (จำนวน 4,076 จดุ) และ
กลางคนื (จำนวน 1,629 จดุ) พบวาไดตามมาตร รอยละ 60.5 และ 36.7  สวนและการตรวจวดัแสง
สวางในจดุทีม่กีารปฏบิตังิานทัง้เวลากลางวนัและกลางคนื จำนวน 1,325 จดุ   พบวา จดุตรวจวดัทีม่คีวาม
เขมแสงไดมาตรฐานในเวลากลางวนั รอยละ 61.5 เมือ่ตรวจวดัในเวลากลางคนืกลบัมจีดุทีค่วามเขมแสง
ไดมาตรฐานลดลงเหลอื รอยละ 39.4 สวนจดุตรวจวดัมคีวามเขมแสงไมไดมาตรฐานในเวลากลางวนั พบ
รอยละ 39.4 เมือ่ตรวจวดัในเวลากลางคนืพบวา สวนใหญ รอยละ 36.8 ยงัคงไมไดมาตรฐานเชนเดมิ
ดงัตาราง 6-7

สิง่คกุคามตอสขุภาพของบคุลากรในโรงพยาบาลชมุชน
ขนาด 10 และ 30 เตียง ในพื้นที่เขต 5 ป 2547
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ระดบัความดนัเสยีง
จากการตรวจวดัระดบัความดนัเสยีง ดวยเครือ่งวดัระดบัเสยีง (Sound Level Meter) จำนวน

573 จดุ พบวา ระดบัความดนัเสยีงเฉลีย่(Leq 15 นาท)ี คอื 66.5+6.1 เดซเิบล(เอ)  และเมือ่ประเมนิ
ระดบัความดนัเสยีงจดุทีม่กีารปฏบิตังิาน 8 ชัว่โมง เปรยีบเทยีบกบัคามาตรฐานเสยีง(2)    พบวาเกนิมาตรฐาน
1 จดุ  คดิเปน รอยละ 0.2  ดงัตาราง 8
ตารางที ่8 จำนวนและรอยละของจดุตรวจวดัเสยีง  จำแนกตามชวงระดบัความดนัเสยีง (n = 573)

ระดบัความดนัเสยีง จำนวน รอยละ

ต่ำกวา 45 เดซเิบล(เอ)
45-64 เดซเิบล(เอ)
65-79 เดซเิบล(เอ)
80-84 เดซเิบล(เอ)
85-89 เดซเิบล(เอ)
90-94 เดซเิบล(เอ)
95-99 เดซเิบล(เอ)
สงูกวา 99 เดซเิบล(เอ)
รวม

12
352
88
19
23
22
20
37
573

2.1
61.4
15.4
3.3
4.0
3.8
3.5
6.5
100

X  = 66.5 เดซเิบล(เอ),  SD. = 16.1 เดซเิบล(เอ), Min = 33.0 เดซเิบล(เอ),  Max = 110.5 เดซเิบล(เอ)

อปุกรณเครือ่งมอืทีม่รีะดบัเสยีงสงูในแตละประเภท  พบวา เครือ่งมอืชาง คอื กบไสไม  106.6
เดซเิบล(เอ)  เครือ่งมอืแพทย  คอื เครือ่งขดูหนิปนู (81.2+8.5 เดซเิบล(เอ)) เครือ่งมอืงานสนาม คอื
เครือ่งพนหมอกควนั 99.4+6.6 เดซเิบล(เอ)

สภาพความรอน

   จากการตรวจวดัสภาพความรอนโดยใชดชันกีระเปาะเปยกและโกลบ (WBGT) ดวยเครือ่ง
วดัความเคนความรอน  จำนวน 437 จดุ  พบวา จดุทำงานทีม่ลีกัษณะงานหนกั (คามาตรฐาน  25.9
องศาเซลเซยีส) มคีาความเคนความรอนเฉลีย่ คอื 27.6 องศาเซลเซยีส  จดุทำงานทีม่ลีกัษณะงานปานกลาง
(คามาตรฐาน  28.0 องศาเซลเซยีส) มคีาความเคนความรอนเฉลีย่  24.6 องศาเซลเซยีส จดุทำงานทีม่ี
ลกัษณะงานเบา (คามาตรฐาน 30.6 องศาเซลเซยีส) แหลงความรอนหลกั ๆ ภายในโรงพยาบาลชมุชน
ไดแก เครือ่งนึง่ฆาเชือ้ เครือ่งอบผา มคีาเฉลีย่ 25.2 องศาเซลเซยีส  โดยบรเิวรจดุทำงานทีม่เีครือ่งนึง่ฆา
เช้ือธรรมดาจะคาความเคนความรอนสงูทีส่ดุ (32.8 องศาเซลเซยีส)  เมือ่เทยีบคาความเคนความรอนกบั
คามาตรฐานทีก่ำหนดโดย American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH)(1)  พบวา
มจีดุทำงานเพยีง รอยละ 6.2 ทีม่คีาเกนิมาตรฐานทีก่ำหนด ดงัตาราง 9 - 11

สิง่คกุคามตอสขุภาพของบคุลากรในโรงพยาบาลชมุชน
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ตารางที ่9 คาสภาพความรอนดชันกีระเปาะเปยกและโกลบ (องศาเซลเซยีส) จำแนกตามระยะเวลาทำงาน
ระยะเวลาพกั และลกัษณะงาน         (n = 473)

ระยะเวลาทำงาน ระยะเวลาพกั/
ลกัษณะงาน

ทำ 75%  พกั 25%
งานหนกั
งานปานกลาง
งานเบา

ทำ 50% พกั 50%
งานปานกลาง
รวม

25.9
28.0
30.6

29.4

คา
มาตรฐาน จำนวน ต่ำสดุ สงูสดุ X SD

5
185
235

12
437

24.6
18.8
16.2

14.6
14.6

30.7
32.8
30.0

24.7
32.8

27.6
24.6
23.9

20.4
24.2

2.3
2.8
2.8

2.8
2.9

ตารางที ่10 คาสภาพความรอนดชันกีระเปาะเปยกและโกลบ (องศาเซลเซยีส) จำแนกตามแหลงกำเนดิ
ความรอน (n = 13)

ตารางที ่11 จำนวนและรอยละผลการประเมนิสภาพความรอนดชันกีระเปาะเปยกและโกลบเปรยีบเทยีบ
คามาตรฐาน(2)  จำแนกตามระยะเวลาทำงานระยะเวลาพกั และลกัษณะงาน (n = 437)

ระยะเวลาทำงานระยะพกั

ทำ 75% พกั 25%

ทำ 50% พกั 50%
รวม

ไมเกนิมาตรฐาน
จำนวน  (รอยละ)

ลกัษณะงาน
(ความหนกัเบา)

งานหนกั
งานปานกลาง

งานเบา
งานปานกลาง

ผลการประเมนิ
เกนิมาตรฐาน

จำนวน  (รอยละ)
รวม

2 (0.5)
161 (36.8)
235 (53.8)

12 (2.7)
410 (93.8)

3 (0.7)
24 (5.9)
0 (0)
0 (0)

27 (6.2)

5 (1.2)
185 (42.7)
235 (53.8)
12 (2.7)

437 (100)

แหลงกำเนดิความรอน

เครือ่งนึง่ฆาเชือ้ธรรมดา
เครือ่งนึง่ฆาเชือ้ไฟฟา
เครือ่งซกั/อบผา

รวม

จำนวน ต่ำสดุ สงูสดุ X SD

9
1
3
13

21.8
21.2
19.5
19.5

32.8
21.2
26.7
32.8

26.1
21.2
23.7
25.2

3.1

3.7
3.4

วเิศษ  วรศิรางกลู และคณะ            Wisaed  Warissarangkul  et  al.
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ความดนับรรยากาศ
จากการตรวจวดัความดนับรรยากาศตามจดุตาง ๆ   โดยใชเครือ่งวดัความดนับรรยากาศ

(Barometer) พบวา มคีาอยรูะหวาง 975.0 –1011.0 มลิลบิาร คาเฉลีย่ 997.8+7.2 มลิลบิาร  บรเิวณ
Nurse Station  คาเฉลีย่ 997.2+ 7.1มลิลบิาร สวนหอผปูวยในมคีาเฉลีย่ 996.4 + 7.5 มลิลบิาร ดงั
ตาราง 12

ตารางที ่12 คาความดนับรรยากาศ (มลิลบิาร) จำแนกตามแผนก/หอง (n = 437)

แผนก/หอง

Nurse station หอผปูวยใน
หอผปูวยใน
อืน่ ๆ

รวม

จำนวน ต่ำสดุ สงูสดุ X SD

38
40
359
437

976.0
975.0
975.0
975.0

1008.0
1007.9
1011.0
1011.0

997.2
996.4
998.6
997.8

7.1
7.5
7.2
7.2

อภปิรายผล
1. การบรหิารจดัการและการจดับรกิารอาชวีอนามยัในโรงพยาบาล

จากการสัมภาษณผูบริหารจำนวน 23 คน และผูรับผิดชอบงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในโรงพยาบาล 24 คน  ในดานการบริหารจัดการและการจัดบริการอาชีวอนามัยใน
โรงพยาบาล ตามมาตรฐานแนวทางปฏิบัติการใหบริการอาชีวอนามัยสำหรับสถานบริการสุขภาพ
(ฉบบัที ่1)(2) ภายใตโครงการหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา พบวา  ดานบรหิาร มกีารดำเนนิกจิกรรมเฉลีย่
ครอบคลมุ  รอยละ 54.3  จดัอยใูนระดบัปานกลาง   ดานวชิาการ มกีารดำเนนิกจิกรรมเฉลีย่ครอบคลมุ
รอยละ 56.7   จดัอยใูนระดบัปานกลาง ดานรกัษาพยาบาลและฟนฟสูภาพ มกีารดำเนนิกจิกรรมเฉลีย่
ครอบคลมุ  รอยละ 35.5  จดัอยใูนระดบัต่ำ  และดานสงเสรมิสขุภาพและปองกนัโรค มกีารดำเนนิกจิกรรม
เฉลีย่ครอบคลมุ  รอยละ 62.0  จดัอยใูนระดบัปานกลาง  สรปุภาพรวมมกีารจดับรกิารอาชวีอนามยัใน
โรงพยาบาลชมุชน รอยละ 52.1  จดัอยใูนระดบัปานกลาง สอดคลองกบัศกึษาของกองอาชวีอนามยั(3) ได
ศกึษาการจดับรกิารอาชวีอนามยัแกเจาหนาทีโ่รงพยาบาล พบวา โรงพยาบาลชมุชนโดยสวนใหญ รอยละ 47.9
มกีารใหบรกิารอาชวีอนามยัแกเจาหนาทีโ่รงพยาบาลระดบัปานกลาง  รองลงมาคอืระดบัสงู รอยละ 28.2
และ ระดบัต่ำ รอยละ 23.9  ตามลำดบั

2. ขอมลูจากการสอบถามบคุลากรกลมุตวัอยาง
ระยะเวลาทำงาน  บคุลากรสวนใหญทำงานเวรผลดัหรอืดกึ รอยละ 32.8  โดยเฉลีย่มเีวร

ลวงเวลา 5 เวร/เดอืน สงูทีส่ดุ 34 เวร/จำนวนชัว่โมงทำงานตอสปัดาห(รวมเวลาทำงานลวงเวลา) พบวา
รอยละ 50.1 ของบคุลากรมจีำนวนชัว่โมงทำงานอยรูะหวาง 35 – 42 ชัว่โมง/สปัดาห  โดยผทูีท่ำงาน
ปกต ิรอยละ 5.8 ทีม่จีำนวนชัว่โมงทำงานมากกวา 48 ชัว่โมง/สปัดาห และผทูีท่ำงานอนัตราย รอยละ

สิง่คกุคามตอสขุภาพของบคุลากรในโรงพยาบาลชมุชน
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36.7 มจีำนวนชัว่โมงทำงานมากกวา 42 ชัว่โมง/สปัดาห   ในปจจบุนัไมมมีาตรฐานหรอืกฎหมายกำหนด
เกีย่วกบัระยะเวลาการทำงานของผทูีท่ำงานในหนวยงานภาครฐั  มเีพยีงพระราชบญัญตัคิมุครองแรงงาน พ.ศ.
2541(4)  ซึง่ใชคมุครองสขุภาพอนามยัเฉพาะคนทำงานในภาคเอกชน  โดยตามบทบญัญตัเิฉพาะ กำหนด
เกีย่วกบัระยะเวลาทำงานไววา  เวลาทำงานปกต ิงานทัว่ไปตองไมเกนิวนัละ 8 ชัว่โมง (แตถาเกนิ 8 ชัว่โมง/
วนั รวมแลวตองไมเกนิ 48 ชัว่โมง/สปัดาห)  และในกรณเีปนงานทีอ่าจเปนอนัตรายการตอสขุภาพและ
ความปลอดภยั  ตองไมเกนิวนัละ 7 ชัว่โมง/วนั โดยรวมแลวไมเกนิ 42 ชัว่โมง/สปัดาห เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัระยะเวลาทำงานของบคุลากรในโรงพยาบาลชมุชน พบวา ลกัษณะงานของโรงพยาบาลเขาขายงาน
ปกตแิละงานทีอ่าจเปนอนัตรายตอสขุภาพและความปลอดภยั   ดงันัน้ หากเทยีบกบักฎหมายนีส้รปุไดวา
มีบคุลากร รอยละ 42.5  ทีม่รีะยะเวลาทำงานมากกวามาตรฐานตามทีก่ฎหมายกำหนด

การเกดิอบุตัเิหตจุากการทำงาน    พบอบุตัทิีเ่กดิขึน้บอย ๆ  ในบคุลากร คอื ของมคีม เชน
มดี กรรไกร  เศษแกว บาด ทิม่ แทง  รอยละ 41.5  เดนิชน หรอืกระแทกสิง่ของ อปุกรณ เครือ่งมอืหรอื
สวนของอาคารในสถานทีท่ำงาน   รอยละ 39.5  ถกูเขม็ หรอืของเหลมทิม่แทง รอยละ 35.5   ลืน่ลม หรอื
สะดดุ เฉีย่วชนสิง่ของหกลมในสถานทีท่ำงาน  รอยละ 27.9  เนือ่งจากพบวาในเกอืบทกุแผนกจะมกีารใช
งานอปุกรณเหลานี ้และสอดคลองกบัคะแนนพฤตกิรรมดานความปลอดภยัของบคุลากร

การเจ็บปวยและการบาดเจ็บจากการทำงาน  มีบุคลากรที่เคยมีประวัติการเจ็บปวย
รอยละ 48.5 โดยเปนโรคจากเชือ้โรค รอยละ 60.8 โรคไรเชือ้ รอยละ 22.1 และกลมุอาการทางการยศาสตร
รอยละ 7.2 และพบอาการเจบ็ หรอืปวดกลามเนือ้ กระดกู ขอหรอืเสนเอน็ เนือ่งจากการทำงาน รอยละ
44.5 พบวา พบมากบรเิวณไหล รอยละ 32.7, คอ รอยละ 29.6, หลงัสวนกลาง รอยละ28.7, หลงั
สวนลาง รอยละ 22.4 ขาสวนลาง รอยละ 21.4 4 สอดคลองกบัลกัษณะทาทางการใหบรกิารตรวจรกัษา
ผปูวย โดยจะพบวามกีารใชอวยัวะสวนบน เชน การกมตรวจรางกาย กมใหการพยาบาล หรอืมกีารเดนิเปน
ระยะ ๆ ตลอดเวลาทำงาน

สิง่คกุคามสขุภาพ  มบีคุลากรถงึการสมัผสัสิง่คกุคามในสถานทีท่ำงาน   พบมกีารสมัผสั
สิง่คกุคามดาน  ชวีภาพ  สงูทีส่ดุ โดยสมัผสัเชือ้โรคมากถงึ  รอยละ 72.7 รองลงมาคอืดานเคม ี สมัผสัฝนุ
รอยละ 53.8  กาซและไอระเหย รอยละ 24.7 ดานกายภาพ สมัผสักบัแสงจา รอยละ 30.6  แสงสลวั/มดื
รอยละ 26.7 ความรอนสงู รอยละ 22.8 เสยีงดงั รอยละ 18.2  และดานสภาพการทำงานทีไ่มปลอดภยั
พบวาบคุลากรสมัผสัของแหลมคม รอยละ 52.3 เครือ่งมอืเคลือ่นที/่เคลือ่นไหว มจีดุบบี/หนบี/ตดั/เฉอืน
สอดคลองกบัการศกึษาของ สทุธพิงษ ศริมิยั และคณะ(6) ศกึษาสิง่คกุคามทีร่บกวนเจาหนาทีข่องโรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ  สิ่งคุกคามสวนมากเกิดจากปจจัยทางดานกายภาพ  จากปญหาแสงไมพอหรือแสง
มากเกนิ รอยละ 63  อบุตัเิหต ุหรอืการกระทำทีไ่มปลอดภยั รอยละ 62.79 สิง่คกุคามทางดานการยศาสตร
รอยละ 16.51 สิง่คกุคามทางดาน ชวีภาพ รอยละ 14.88 และสิง่คกุคามมทีางสารเคม ีรอยละ 10.23

3. ผลการตรวจวดัสภาพแวดลอมในการทำงานโดยใชเครือ่งมอืทางอาชวีสขุศาสตร
ความเขมแสง    ผลการตรวจวดัคาความเขมแสงในเวลากลางวนัไดมาตรฐาน  รอยละ

60.5 โดยมจีดุปฏบิตังิานทีต่องการความละเอยีดมากไดมาตรฐานในเวลากลางวนัและกลางคนื  รอยละ
64.3 และ 36.7 ตามลำดบั  สวนในจดุทีก่ารปฏบิตังิานทัง้กลางวนัและกลางคนื พบวา มจีดุตรวจวดัทีไ่ด
มาตรฐานในเวลากลางวัน รอยละ 61.5  แตในเวลากลางคืนมีจุดตรวจวัดที่ไดมาตรฐานลดลงเหลือ
รอยละ 39.4 ทัง้นี ้มหีลายปจจยัทีม่ผีลตอความเขมแสง เชน แหลงใหแสงสวางในเวลากลางวนัคอื  แสง

วเิศษ  วรศิรางกลู และคณะ            Wisaed  Warissarangkul  et  al.
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จากดวงอาทติยและเปดไฟเสรมิบางจดุ แตในเวลากลางคนืแสงสวางไดจากหลอดไฟเพยีงอยางเดยีว  จำนวน
และขนาดหลอดไฟ ชนดิของกลองไฟสะทอนแสง/ไมสะทอนแสง ตำแหนงจดุปฏบิตังิานและหลอดไฟ  สภาพ
แสงสวางจากภายนอก อายกุารใชงานหลอดไฟ  การทำความสะอาด เปนตน

ระดบัความดนัเสยีง จากการตรวจวดัระดบัความดนัเสยีงมคีาเฉลีย่ 66.5 + 6.1เดซเิบล(เอ)
โดยมรีะดบัเสยีงสงูกวา 45 เดซเิบล(เอ) และ 65 เดซเิบล(เอ) รอยละ 97.9 และ รอยละ 36.5 ตามลำดบั
และพบวามจีดุตรวจวดัทีม่รีะดบัเสยีงเกนิมาตรฐานเพยีง 1 จดุ  (มาตรฐานการสมัผสัเสยีงตอเนือ่งตลอด
ระยะเวลาทำงาน 8 ชัว่โมง ไมเกนิ 90 เดซเิบล(เอ)) แตมบีคุลากรถงึ รอยละ 18.2 ทีบ่อกวาในสภาพแวดลอม
มเีสยีงดงั  ทัง้นีอ้าจจะเนือ่งมาจากลกัษณะงานของโรงพยาบาลเปนงานตรวจรกัษาพยาบาล  ซึง่สวนใหญ
ตองพดูคยุกบัผรูบับรกิาร  เมือ่พดูคยุกนัฟงไดยนิไมชดัเจนหรอืไมไดยนิจงึรสูกึวาเสยีงดงั  ซึง่สอดคลองกบั
WHO ทีไ่ดเสนอแนะระดบัเสยีงสงูสดุ ภายในทีพ่กัอาศยัทัว่ไป(Indoor) เวลากลางวนั (07.00 –22.00 น.)
ระดบัเสยีงทีเ่กนิ 45 เดซเิบล(เอ) จะรบกวนการพดูคยุหรอืการตดิตอสือ่สาร, เชนเดยีวกบัขอเสนอของ World
Bank Environmental Guideline ระดับเสียงสูงสุดภายในอาคาร(วัดกลางวัน-กลางคืน Ldn) ในพื้นที่
โรงพยาบาล ทีไ่มทำใหเกดิการรวบกวน คอื 45 เดซเิบล(เอ) และ US Department of Housing and Urban
Development (HU) สรปุผลกระทบของระดบัเสยีงทีม่ตีอชมุชนวาโดยชมุชนจะมกีารรองเรยีนมากขึน้ ทีร่ะดบั
เสยีงกลางวนั-กลางคนื Ldn. อยรูะหวาง 60–70 เดซเิบล(เอ) (6)

สภาพความรอน   ผลการวดัสภาพความรอนโดยใชดชันกีระเปาะเปยกและโกลบ (WBGT)
จำนวน 437 พบวา มจีำนวนจดุตรวจวดัทีม่คีาเกนิมาตรฐานกำหนด รอยละ 6.2 พบเฉพาะในจดุทีม่รีะยะ
เวลาทำงาน 75% พกั 25% โดยเปนงานทีม่ลีกัษณะงานหนกั รอยละ 0.7 และงานปานกลาง รอยละ 5.9
อาจจะเนื่องจาก สวนใหญไมมีแหลงกำเนิดความรอน อยูในสถานที่ทำงานมีเพียงแผนกซักฟอกและ
หนวยจายกลางเทานัน้ แตกม็กีารใชงานเพยีงชวงสัน้ ๆ ประมาณ 2–4 ชัว่โมง/วนั  สอดคลองกบัขอมลูที่
ไดจากการสอบถามบคุลากร ซึง่พบวา มบีคุลากร รอยละ 22.8  ทีบ่อกวาสถานทีง่านมคีวามรอนสงู

    ความดนับรรยากาศ  ผลการตรวจวดัความดนับรรยากาศ 437 จดุ  พบวา มคีาอยรูะหวาง
975.0 –1011.0  มลิลบิาร คาเฉลีย่ 997.8 มลิลบิาร บรเิวณ Nurse Station  คาเฉลีย่ 997.2 มลิลบิาร
สวนหอผปูวยในมคีาเฉลีย่ 996.4 มลิลบิาร ซึง่มคีาเฉลีย่ ตางกนัเพยีง 0.8 มลิลบิาร ตาม Guidelines for
the Classification and Design of Isolation Rooms in Health Care Facilities ของ Centers for Disease
Control and Prevention (CDC)(7) ไดกำหนดแนวทางในการจดัสภาพแวดลอมหองแยกผปูวย Class-N
Negative Pressure Room โดยใหมกีารจดัการหมนุเวยีนอากาศภายในหอง (Air Exchange Rate) เทากบั
หรอืมากกวา 6 - 12 Air Changes Per Hour(ACH) หรอื 145 ลติรตอวนิาทตีอผปูวย 1 คน จดัความดนั
บรรยากาศต่ำกวาบรเิวณใกลเคยีงไมนอยกวา 30 และ 15 Pa กรณมี ีAirlock และไมม ีAirlock ตามลำดบั
หรอืไมนอยกวา 0.01 inches  water gauge แตจากการสงัเกตพบวา ไมมกีารดำเนนิการเพือ่ควบคมุความ
ดนับรรยากาศใหมคีวามแตกตางกนั  มเีพยีงแยกผปูวยโรคตดิเชือ้ไปอยใูนจดุทีไ่กลจากจดุอืน่ ๆ  หรอือยู
ในหองแยกทีม่สีภาพแวดลอมเชนเดยีวกบับรเิวณทัว่ไป สวนใหญมกีารตดิเครือ่งเปา/ดดูอากาศ เพยีงเพือ่
ระบายอากาศภายในหองเทานัน้

สิง่คกุคามตอสขุภาพของบคุลากรในโรงพยาบาลชมุชน
ขนาด 10 และ 30 เตียง ในพื้นที่เขต 5 ป 2547
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สรปุและเสนอแนะ
การศกึษาครัง้นี ้ เปนการศกึษาเชงิสำรวจ (Survey Research) มวีตัถปุระสงค เพือ่ศกึษาสภาพ

สิง่คกุคามตอสขุภาพของบคุลากรทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลชมุชน  โดยศกึษาในกลมุบคุลากรทีป่ฏบิตังิาน
ในโรงพยาบาลชมุชน ขนาด 10 และ 30 เตยีง ภายในพืน้ทีเ่ขต 5 (นครราชสมีา, ชยัภมู,ิ บรุรีมัย, สรุนิทร
และมหาสารคาม)  เกบ็ขอมลูยอนหลงั ตัง้แตวนัที ่1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2546  และตรวจวดัสภาพ
แวดลอมในการทำงานดวยเครือ่งมอือาชวีสขุศาสตรในวนัเกบ็ขอมลู  สมุเลอืกดวยวธิกีารสมุอยางงาย  ได
โรงพยาบาลชมุชน ขนาด 10 เตยีง 2 แหง และ ขนาด 30 เตยีง แหง รวม 24 แหง เกบ็รวบรวมขอมลูยอน
หลงัตัง้แตวนัที ่1 มกราคม–ธนัวาคม 2546 โดยใชแบบสอบถามและแบบสมัภาษณในบคุลากรกลมุตวัอยาง
ทีข่ึน้ปฏบิตังิานเวรเชาในวนัทีเ่กบ็ขอมลู จำนวน 1,253 คน ผบูรหิารโรงพยาบาล 23 คน ผรูบัผดิชอบงาน
24 คน  ตรวจวดัสภาพแวดลอมในการทำงาน ไดแก ระดบัความดนัเสยีง, แสงสวาง, สภาพความรอน
 และความดนับรรยากาศ โดยใชเครือ่งมอืดานอาชวีสขุศาสตร  ผลการศกึษาพบวา โรงพยาบาลชมุชนมี
การจดัใหบรกิารอาชวีอนามยัในโรงพยาบาล อยใูนระดบัปานกลาง  บคุลากรมจีำนวนชัว่โมงทำงานมากกวา
ทีก่ำหนดตาม พรบ.คมุครองแรงงาน พ.ศ. 2541 รอยละ 42.5 พฤตกิรรมดานความปลอดภยัอยใูนระดบั
ปานกลาง บคุลากรทีม่กีารประวตักิารเจบ็ปวย รอยละ 48.5 และมสีาเหตจุากโรคตดิเชือ้สงูกวากลมุอืน่  มี
การอาการเจบ็ ปวดกลามเนือ้ กระดกู ขอหรอืเสนเอน็ เนือ่งจากการทำงาน รอยละ 44.5  สวนใหญพบบรเิวณ
รางกายสวนบน ไดแก บรเิวณไหล คอ  หลงัสวนกลาง  อบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ในลำดบัตน ๆ มสีาเหตจุาก ของ
มคีม เชน มดี กรรไกร  เศษแกว บาด ทิม่ แทง เดนิชน หรอืกระแทกสิง่ของ อปุกรณ เครือ่งมอืหรอืสวนของ
อาคารในสถานทีท่ำงาน ถกูเขม็ หรอืของเหลมทิม่แทง ผลการตรวจสิง่แวดลอมในการทำงาน พบวา ความ
เขมแสงในจดุปฏบิตังิานมคีาต่ำกวามาตรฐานจำนวนมาก โดยเฉพาะในเวลากลางคนื ไดมาตรฐานเพยีง
รอยละ 36.7  ระดบัความดนัเสยีงเกนิมาตรฐานเพยีง 1 จดุ สภาพความรอนดชันกีระเปาะเปยกและโกลบ
(WBGT)  มคีาเกนิมาตรฐานกำหนด รอยละ 6.2 ความดนับรรยากาศมคีาใกลเคยีงกนัโดยเฉพาะบรเิวณ
Nurse Station และหอผปูวยใน

ขอเสนอแนะ
1. การจดัใหบรกิารอาชวีอนามยัในโรงพยาบาลชมุชน   ดำเนนิการเพยีงประมาณ รอยละ 50 ซึง่

พบวาสวนใหญมปีญหาขาดแคลนบคุลากร (แพทยอาชวีเวชกรรม และพยาบาลอาชวีอนามยั) ขาดเครือ่งมอื
ดานอาชวีสขุศาสตร/เวชศาสตร รวมถงึขาดองคความรใูนดานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  ดงันัน้ จงึ
ควรมกีารผลติบคุลากรดานนีเ้พิม่ขึน้  เชน การพฒันาบคุลากรทีป่ฏบิตังิานอยใูนปจจบุนั โดยการจดัอบรม
สมัมนา  ประชมุวชิาการเพือ่พฒันาความรแูละทกัษะทีเ่กีย่วของ  การสนบัสนนุเครือ่งมอืดานอาชวีสขุศาสตร/
เวชศาสตร ในโรงพยาบาลทีม่สีถานประกอบการหรอืกลมุเปาหมายอยใูนพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบจำนวนมาก

2. ระยะเวลาการทำงานของบคุลากร ทีเ่กนิมาตรฐานตามกำหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วของ ควรมี
การศกึษาและกำหนดมาตรฐานเกีย่วกบั รปูแบบเวรและระยะเวลาทำงานทีเ่หมาะสม  เชน จำนวนชัว่โมง
ทำงานตอสปัดาห ในหนวยงานภาครฐัโดยเฉพาะสถานบรกิารสาธารณสขุ เพือ่เปนการคมุครองสขุภาพของ
บคุลากรสาธารณสขุ

วเิศษ  วรศิรางกลู และคณะ            Wisaed  Warissarangkul  et  al.
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3. จากผลการศกึษาพบวา สิง่คกุคามทีบ่คุลากรสมัผสั และการเจบ็ปวยหรอือบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ หรอื
เกอืบเกดิขึน้  สวนหนึง่มาจากสภาพการทำงานทีไ่มปลอดภยั  จงึควรพจิารณามาตรการในการจดัสภาพ
งานแวดลอมในการทำงานใหมคีวามปลอดภยัเพือ่ลดอบุตักิารณทีเ่กดิขึน้โดยใชเทคนคิการประเมนิความ
เสีย่งหรอืเทคนคิอืน่ ๆ

4. ในแผนกผปูวยใน  ควรมกีารจดัสภาพแวดลอมระหวางบรเิวณทีม่ผีปูวยดวยโรคทีส่ามารถตดิตอ
ไดโดยมอีากาศเปนสือ่กบับรเิวณทีม่เีจาหนาทีห่รอืผปูวยทัว่ไปอย ูโดยใหมรีะดบัความดนัมคีวามแตกตางกนั
ตามมาตรฐานทีก่ำหนด

5. ผลการตรวจสิง่แวดลอมในการทำงานพบวาสิง่แวดลอมบางดานไมไดมาตรฐานหรอืสงูกวาที่
มาตรฐานกำหนด ดงันัน้

5.1 ควรมีการดำเนินการเฝาระวังดานสุขภาพของบุคลากร  เชน การตรวจสุขภาพตาม
ความเสีย่งของงานเพิม่จากการตรวจสขุภาพประจำปทีด่ำเนนิการอยแูลว  โดยเฉพาะการตรวจสมรรถภาพ
การมองเห็นเนื่องจากพบวาจุดปฏิบัติงานที่มีความเขมแสงไมไดมาตรฐานกระจายอยูตามแผนกตาง ๆ
การตรวจสมรรถภาพการไดยนิและจดัโครงการอนรุกัษณการไดยนิในแผนกทีม่รีะดบัเสยีงสงู

5.2 การบรหิารจดัการใหการใชอปุกรณปองกนัอนัตรายสวนบคุคลตามความเสีย่งของงาน
5.3 การใหความรดูานอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการทำงาน
5.4 การเฝาระวงัทางดานสิง่แวดลอมโดยตรวจวดัสิง่แวดลอมในการทำงานอยางตอเนือ่งและ

ปรบัปรงุแกไขไมใหมผีลกระทบตอสขุภาพของบคุลากรในโรงพยาบาล
6. การศกึษาครัง้นี ้เปนการศกึษาในลกัษณะสำรวจสภาพปญหาทางดานสิง่คกุคามสขุภาพทีม่อียู

ยงัไมไดศกึษาเชงิลกึเฉพาะดานใดดานหนึง่  แตพบวาบคุลากรมปีญหาดานการเจบ็ปวยและการบาดเจบ็
จากการทำงาน  และมสีิง่คกุคามสขุภาพดานตาง ๆ  ในสภาพแวดลอมในการทำงาน  ดงันัน้ควรมกีารศกึษา
เพิม่ในดานความสมัพนัธระหวางสิง่คกุคามกบัปญหาสขุภาพของบคุลากร  โดยนำผลการศกึษาครัง้นีไ้ปใช
ประกอบในการระบปุระเดน็การศกึษา

สิง่คกุคามตอสขุภาพของบคุลากรในโรงพยาบาลชมุชน
ขนาด 10 และ 30 เตียง ในพื้นที่เขต 5 ป 2547
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บทคดัยอ
การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค  เพือ่ทราบแนวทางการวนิจิฉยัไขไมทราบสาเหตใุนโรงพยาบาลชมุชน

เปนการศกึษาเชงิสำรวจภาคตดัขวางและเพือ่หาสดัสวนของผปูวยทีม่กีารเปลีย่นแปลงการวนิจิฉยั  เลอืกพืน้ที่
แบบสมุอยางงายไดจงัหวดันครราชสมีา และใหโรงพยาบาลชมุชนรอยละ  80  จำนวน 21 แหงเปนพืน้ที่
ศกึษา   เกบ็รวบรวมขอมลูจากระเบยีนผปูวยเฉพาะโรค  ตรวจสอบกบั OPD card หรอื chart   ตามวนัเริม่
ปวยตัง้แต 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม  2546 ไดตวัอยาง จำนวน 2,342 ราย

  ผลการศกึษาพบวาผปูวยกระจายอยใูนทกุกลมุอาย ุมอีายเุฉลีย่ 30.1 ป เปนผปูวยนอก 65.6 %
และสวนใหญปวยกอนมาโรงพยาบาล 2 – 3 วนั ทัง้ผปูวยนอกและผปูวยใน 78.1 % และ 67.0 %  ตาม
ลำดบั  ผปูวยนอกสวนใหญวดัไขครัง้เดยีวมากถงึ  63.7 % และพบวาสวนใหญไขต่ำกวา 38.3 ํ  ซ   ลงมา
59.9 %  แตเมือ่วดัไขมากกวา 1 ครัง้  ครัง้ทีส่งูทีส่ดุต่ำกวา 38.3 ํ ซ   เหลอืเพยีง 20.0 %   มกีารตดิตาม
ผปูวยนอก  16.6 %   สำหรบัผปูวยใน สวนใหญไขสงูกวา 38.3  ํซ  ในวนัแรก  66.0 % และลดลงเปน
54.5 % ในวนัที ่2 สวนใหญนอนพกัรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาล ไมเกนิ 7 วนั  ( 86.4 %)  เมือ่พจิารณาจาก
อาการนำของผปูวย พบวาอาการนำทีพ่บมากสดุคอื   ไข   ปวดหวั  ไอ  อาเจยีน และปวดกลามเนือ้  (รอยละ
95.4, 26.8, 19.9, 16.8, และ 12.5 ตามลำดบั) ผปูวยไดรบัการตรวจทางหองปฏบิตักิารมากสดุคอื
CBC, UA, Renal function test, Lepto  titer และ Widal (รอยละ 40.3,  21.9,  4.9,  4.2 และ 4.0
ตามลำดบั) มกีารเปลีย่นแปลงการวนิจิฉยัจากไขไมทราบสาเหตใุนครัง้แรกเปนโรคอืน่ รอยละ 36.4 โดย
เปลีย่นเปนโรค 5 อนัดบัแรกทีพ่บมากสดุคอื ไขเลอืดออก ตดิเชือ้ไวรสั  สครบัไทฟส  คอหอยอกัเสบ และ
เลปโตสไปโรซสี  (รอยละ 4.5, 3.2, 2.6,  2.5  และ 1.9  ตามลำดบั)

 การศกึษาครัง้นีแ้สดงใหเหน็วา โรงพยาบาลชมุชนทัง้ผปูวยนอกและผปูวยใน วนิจิฉยัไขไมทราบ
สาเหตโุดยใชนยิามของ FWLS ซึง่ไมมรีายใดเลยทีว่นิจิฉยัโดยใชนยิามดัง้เดมิ  มกีารเปลีย่นแปลงการวนิจิฉยั
เปนโรคอืน่ไดแก ไขเลอืดออก  สครบัไทฟส  คอหอยอกัเสบ  เลปโตสไปโรซสี  โรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ
สวนตน และอืน่ ๆ   ดงันัน้แพทยหรอืผใูหการรกัษาผปูวย ควรเนนการซกัประวตั ิ และตรวจรางกายผปูวย
ใหละเอยีด  ตรวจทางหองปฏบิตักิารใหครอบคลมุโรคทีเ่ปนปญหาในพืน้ที ่ประกอบกบัวเิคราะหการเกดิ
โรคแยกตามฤดกูาลจะทำใหการวนิจิฉยัโรคไขไมทราบสาเหตลุดลงได
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ความสำคญัและทีม่าของปญหา
ปจจบุนั แมวาเทคโนโลยดีานวทิยาศาสตรการแพทยจะกาวหนาไปมาก สามารถชนัสตูรชวยในการ

วนิจิฉยัแยกโรคตางๆ ทีส่มยักอนไมเคยทำไดมากอนจำนวนมาก แตกลมุอาการไขไมทราบสาเหต ุ(Fever
Unknown Origin:FUO) กย็งัคงเปนปญหาทางคลนิกิทีท่าทาย (1) จากรายงานการเฝาระวงัโรคของสำนกั
ระบาดวทิยา  กระทรวงสาธารณสขุ พบวาในป 2543,2544 และ 2545 ประเทศไทย มรีายงานผปูวยไข
ไมทราบสาเหตุคิดเปนอัตราปวยตอประชากรแสนคน คือ 341.5, 434., และ 388.4 ตามลำดับ
ในสวนเขต 5 (2 )  มรีายงานคดิเปนอตัราปวยตอประชากรแสนคน เทากบั 619.4,  632.7 และ 661.3
ตามลำดบั   ซึง่นบัเปนอนัดบั 2 หรอื 3 ในบรรดาโรคทีต่องเฝาระวงัมาตลอด โดยไดรบัรายงานจาก
สถานอีนามยั และโรงพยาบาลชมุชนมากทีส่ดุ ซึง่กระทบภาพลกัษณของประเทศ ทีม่กีารวนิจิฉยัไขไมทราบ
สาเหต ุเพราะแสดงถงึความลาหลงัของระบบการแพทยและสาธารณสขุ

มผีใูหคำนยิามของ FUO ไวหลายแบบ เปนตนวา Petersdorf RO, และ Beeson PB (3) รายงานไว
ตัง้แตป ค.ศ. 1961 วา FUO ตองประกอบดวยเกณฑ 3 ขอดงันี ้(1) ปวย ≥ 3 สปัดาห (2) ไข ≥ 38.3 0C
โดยวดัซ้ำหลายครัง้ และ (3) วนิจิฉยัไมไดหลงัมกีารชนัสตูรอยใูนโรงพยาบาล 1 สปัดาห

สวน Durack DT, Street AC  (4 ) ไดแบงใหมเปน 4 กลมุ ไดแก
1. Classical FUO: ซึง่ใหคำนยิามวา “ไข ≥ 38.3 0C วดัซ้ำหลายครัง้ นาน ≥ 3 สปัดาห และการ

วนิจิฉยัไมแนนอนหลงัการชนัสตูรอยางเหมาะสมในฐานะคนไขใน 3 วนัหรอืในฐานะคนไขนอก
3 ครัง้

2. Nosocomial FUO : กำหนดคำนยิามดงันี ้“เปนคนไขใน ไข ≥ 38.3 0C วดัซ้ำหลายครัง้ ไม
พบการตดิเชือ้หรอืระยะฟกตวัในขณะ admission และการวนิจิฉยัไมแนนอนหลงัจากทำการ
ชนัสตูรอยางเหมาะสมเปนเวลา 3 วนั”

3. Neutropenic  FUO: นยิามวา “ม ีNetrophils < 500/mm-3 ไข ≥ 38.3 0C วดัซ้ำหลายครัง้
และการวนิจิฉยัไมแนนอนหลงัจากทำการชนัสตูรอยางเหมาะสมเปนเวลา 3 วนั

4. HIV – associated FUO: นยิามวา “ตรวจยนืยนัตดิเชือ้ HIV มไีข ≥ 38.3 0C วดัซ้ำหลายครัง้
นาน ≥ 24 สปัดาห (คนไขนอก) หรอื ≥ 3 วนัสำหรบัผปูวยทีร่บัไว โรงพยาบาล และการ
วนิจิฉยัไมแนนอนหลงัจากทำการชนัสตูรอยางเหมาะสมเปนเวลา 3 วนั

กองโรคตดิตอทัว่ไป กรมควบคมุโรคตดิตอ ไดนยิามไขไมทราบสาเหตเุพือ่การเฝาระวงัทางระบาด
วทิยาไววา “ผทูีม่อีาการไข หรอือาการไขรวมกบัอาการอืน่ๆ และยงัไมอาจใหการวนิจิฉยัโรคได  (5)” สวน
นยิามทางคลนิกิจะหมายถงึ “ผปูวยทีม่ไีขไมนานเกนิ 1-2  สปัดาห และไมสามารถวนิจิฉยัโรคได จากขอมลู
ทีไ่ดจากประวตั ิและการตรวจรางกาย การตรวจนบัเมด็เลอืด การตรวจปสสาวะ และการถายภาพรงัสทีรวง
อก และยงัไมทราบผลจากการเพาะเชือ้จากเลอืดหรอืการเพาะเชือ้จากเลอืดใหผลลบ”

จากหนงัสอืนยิามโรคตดิเชือ้ประเทศไทย 2546 ของกระทรวงสาธารณสขุ ไดนยิามเรือ่งไขไมทราบ
สาเหตไุว 2 ลกัษณะ ไดแกไขไมทราบสาเหต ุ(FUO) และไขไมพบความผดิปกต ิ(Fever Without Localizing
Sign: FWLS) วาไขไมทราบสาเหต ุหมายถงึ “ไข ≥ 38.3 0C โดยการวดัหลายครัง้ ไขนาน ≥ 3 สปัดาห
มีการตรวจทางหองปฏิบัติการอยางเต็มที่โดยแพทยเฉพาะทางหลังจากรับผูปวยไวในโรงพยาบาล
(Inpatient) นาน 1 สปัดาหแลว ไมสามารถหาสาเหตขุองไขได” สวน FWLS เปนคำทีส่ำนกัระบาดวทิยา
กระทรวงสาธารณสขุ ใชในการรายงานผปูวยไขไมทราบสาเหตทุีป่รากฏใน รง. 506 ไดนยิามไววา “ผทูีม่ี

กัลยาณี  จันธิมา และคณะ            Kulyanee  Junthima  et  al.
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ไข ≥ 38.3 0C โดยเกดิขึน้อยางเฉยีบพลนั หลงัจากซกัประวตักิารเจบ็ปวยและตรวจรางกายแลว ไมสามารถ
อธบิายสาเหตขุองไขได (6)”

การทีม่รีายงานไขไมทราบสาเหตจุากโรงพยาบาลชมุชนมาก นอกจากจะขึน้กบัความพรอมของ
บคุลากรสาธารณสขุทีท่ำหนาทีใ่นการตรวจวนิจิฉยั และศกัยภาพของแผนกชนัสตูรในการสนบัสนนุการ
วนิจิฉยัแลว อาจเกดิจากผรูวบรวมรายงานเขาใจนยิามของเรือ่งนีไ้มตรงกนั ดงันัน้ สำนกังานปองกนัควบคมุโรค
ที ่5 นครราชสมีา จงึไดทำการศกึษาเรือ่งนี ้เพือ่สนบัสนนุการแกไขปญหาทีถ่กูตองตอไป

วตัถปุระสงค
1. เพือ่ศกึษาแนวทางการวนิจิฉยัไขไมทราบสาเหตใุนระดบัโรงพยาบาลชมุชน
2. เพือ่หาสดัสวนของผปูวยทีม่กีารเปลีย่นแปลงการวนิจิฉยั
3. เพือ่ใชเปนขอมลูประกอบการประเมนิสถานการณโรคไขไมทราบสาเหตทุีแ่ทจรงิตอไป

ขอบเขตและขอจำกดัการศกึษา
1. ศกึษาเฉพาะโรคไขไมทราบสาเหต ุ(pyrexia, fever, Febrile, Pyrexia Cause, Pyrexia of unknown

origin, P.U.O, Pyrexia Undetermined origin, Hyper-pyrexia, Fever cause) ทีม่กีารรายงาน
ในระบบเฝาระวงัทางระบาดวทิยา

2. เกบ็ขอมลูการเจบ็ปวยในระหวางเดอืนมกราคม ถงึ ธนัวาคม 2546 โดยเกบ็จากทะเบยีน
ผปูวยนอกและผปูวยในของสถานบรกิารของรฐัตามวนัรบัรกัษา

3. ทำการสำรวจเฉพาะโรงพยาบาลชมุชน ทีส่มุตวัอยางไดในเขต 5 คอื จงัหวดันครราชสมีา

คำจำกดัความทีใ่ชในการวจิยั
1. โรคไขไมทราบสาเหต ุหมายถงึ โรคทีผ่ปูวยควรมอีาการไขมาอยางนอย 3 สปัดาห และไขสงู

กวา 38.3 o ซ  และไมสามารถวนิจิฉยัสาเหตขุองไขไดแนนอนหลงัจากทีท่ำการตรวจรางกาย และตรวจ
ทางหองปฏบิตักิารในโรงพยาบาล เปนเวลาอยางนอย 1 สปัดาห

2. การเปลีย่นแปลงการวนิจิฉยัโรค ไดแก การเปลีย่นแปลงการวนิจิฉยัในแบบบนัทกึการตรวจ
ผปูวย (OPD card)  หรอืเวชระเบยีน (Chart) หรอืทะเบยีนผปูวยในจากโรคไขไมทราบสาเหต ุเปนโรคอืน่ ๆ
และโรคอืน่ ๆ เปนโรคไขไมทราบสาเหตุ

วธิดีำเนนิการศกึษา
รปูแบบการศกึษา เปนการศกึษาเชงิสำรวจภาคตดัขวาง
พืน้ทีศ่กึษา ใชพืน้ทีเ่ดยีวกบัโครงการวจิยัหลกัเรือ่งไขไมทราบสาเหต ุทีเ่ลอืกโดยแบบ

Simple Sampling ไดจงัหวดันครราชสมีา และใหโรงพยาบาลชมุชนรอยละ 80 ในจงัหวดันครราชสมีา เปน
พืน้ทีศ่กึษา

เกณฑการวนิจิฉยัไขไมทราบสาเหตทุีโ่รงพยาบาลชมุชนใน เขต 5 ป 2546 Diagnostic Criteria for FUO in the Community Hospitals, Zone 5, 2003
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ประชากรศกึษา ผปูวยทีป่รากฏใน รง.506 วาเปนไขไมทราบสาเหตทุกุราย ตัง้แตวนัที่
1 มกราคม ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2546

ระยะเวลาศกึษา มกราคม – กนัยายน 2547
เครือ่งมอืในการศกึษา
1. แบบบนัทกึขอมลูทีส่รางขึน้ในการเกบ็รวบรวมขอมลู
2. ระเบยีน E.1 ของโรคไขไมทราบสาเหตขุองโรงพยาบาลชมุชนทีเ่ปนพืน้ทีต่วัอยางในการศกึษา
3. OPD card ของโรคไขไมทราบสาเหตุ Chart  ของผูปวยในดวยโรคไขไมทราบสาเหตุของ

โรงพยาบาลชมุชนทีเ่ปนพืน้ทีต่วัอยางในการศกึษา

ขัน้ตอนการรวบรวมขอมลู
1. ประสานสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั และโรงพยาบาลชมุชนในพืน้ทีว่จิยั เพือ่ขอความรวมมอื

ในการศกึษาวจิยั
2. คนขอมลูจากฐานขอมลู Epidem สำนกัระบาดวทิยา เพือ่หารายชือ่ของผทูีถ่กูรายงานไวใน รง.

506 ประจำป 2546 วาเปนไขไมทราบสาเหตแุยกราย โรงพยาบาล
3. ทบทวนขอมูลจากประวัติการรักษาของผูปวยจากโรงพยาบาล (ทั้ง OPD card และ/ หรือ

เวชระเบยีน) ทีเ่กีย่วของ
4. วเิคราะหขอมลูและจดัทำรายงานการวจิยั

สถติทิีใ่ชในการวเิคราะห
- ใชสถติเิชงิพรรณนาอยางงาย เชน รอยละ  อตัราสวน
- วเิคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรม คอมพวิเตอรสำเรจ็รปู

ผลการศกึษา
1. ขอมลูทัว่ไป

การศกึษาการวนิจิฉยัไขไมทราบสาเหตใุนโรงพยาบาลชมุชน ในเขต 5 ป 2546 สมุเลอืกไดจงัหวดั
นครราชสมีา ศกึษาในโรงพยาบาลชมุชน 21 แหง จำนวนผปูวย 2,342 ราย อตัราสวนผปูวยในตอผปูวย
นอก เทากบั 1: 1.9 เปนผปูวยเพศชายมากกวาเพศหญงิ คดิเปนอตัราสวนชาย: หญงิ เทากบั 1.04: 1
โดยกระจายอยใูนทกุกลมุอาย ุมอีายเุฉลีย่ 30.1ป
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ตารางที ่1 ประเภทผปูวย เพศ กลมุอายขุองประชากรทีศ่กึษา (2,342 ราย)

ตวัแปร จำนวน รอยละ

ประเภทผปูวย
ผปูวยใน
ผปูวยนอก

เพศ
ชาย
หญงิ

กลมุอายุ
ต่ำกวา 5 ป
5-9
10-14
15-24
25-44
45-64
65 ปขึน้ไป

805
1,537

1,196
1,146

419
382
250
213
439
353
286

34.4
65.6

51.1
48.9

17.9
16.3
10.7
9.1
18.7
15.1
12.2

อายเุฉลีย่ 30.1 ป สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 23.4 ต่ำสดุ 0 และ สงูสุด 94

2. จำนวนวนัทีม่ไีขกอนมาพบแพทย
ประชากรที่ศึกษาเปนผูปวยนอก 1,516 ราย เปนผูปวยใน 791 ราย จำนวนวันที่มีไขตั้งแต

เริม่ปวยจนกระทัง่พบแพทยภายใน 3 วนั พบมากทีส่ดุ รองลงมาคอื 4-7 วนั ทัง้ผปูวยนอกและผปูวยใน
(ดตูารางที ่2)
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ตารางที ่2 จำนวนและรอยละผปูวยทีร่ายงานไขไมทราบสาเหต ุจำแนกตามวนัทีม่ไีขกอนมาพบแพทย

จำนวนวนัทีม่ไีข
กอนมาพบแพทย

ผปูวยนอก (n=1,516) ผปูวยใน
(n=791)

รวม
(n=2,347)

จำนวน
(ราย)

รอยละ จำนวน
(ราย)

รอยละ จำนวน
(ราย)

รอยละ

0-3 วนั
4-7 วนั
มากกวา 7 วนั
ไมระบุ

คาเฉลีย่  3.29

1,184
262
70
35

S.D=5.7

78.1
17.3
4.6

ต่ำสดุ 0

530
196
65

สงูสดุ 120

67.0
24.8
8.2

1714
458
135

74.3
19.9
4.8

1. อณุหภมูแิรกรบั และอณุหภมูสิงูสดุเมือ่วดัหลายครัง้ของผปูวยการตดิตามผปูวยนอก และการ
พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลของผปูวยใน

ผปูวยนอกสวนใหญวดัไขครัง้เดยีว มากถงึ 63.75 % และพบวาสวนใหญ ไขต่ำกวา 38.3 O ซ ลงมา
59.9 % มกีารตดิตามผปูวยนอก 16.6 % สำหรบัผปูวยในสวนใหญ มไีขสงูกวา 38.3 O ซ  66.0 %
สวนใหญนอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที ่3 – 5

ตารางที ่3 อณุหภมูแิรกรบั และอณุหภมูสิงูสดุเมือ่วดัหลายครัง้ของผปูวยนอกและ ผปูวยใน

อณุหภมู ิ(  Cํ) วนัแรก (n=1,416)
จำนวน รอยละ

วนัทีส่อง (n=10)
จำนวน รอยละ

ผปูวยนอก (n=1,459)
นอยกวา 38.3 Cํ
≥ 38.3  Cํ

ผปูวยใน (n=723)
นอยกวา 38.3 Cํ
≥ 38.3  Cํ

คาเฉลีย่ 38.1  ต่ำสดุ 35.0

คาเฉลีย่ 38.8  ต่ำสดุ 35

848
568
สงูสดุ  41.3

246
477
สงูสดุ  43.0

59.9
40.1
SD=1.1

34.0
66.0
SD=1.2

2
8

10
12

20.0
80.0

45.5
54.5
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ตารางที ่4 จำนวนครัง้การตดิตามการรกัษาของผปูวยนอก

จำนวน รอยละ

การตดิตาม (n=2,315)
ไมตดิตาม
ตดิตาม

จำนวนครัง้ทีต่ดิตาม (n=399)
1 ครัง้
2 ครัง้
มากกวา 2 ครัง้

916
399

346
42
11

83.4
16.6

86.7
10.5
2.8

ตารางที ่5 จำนวนวนัทีพ่กัรกัษาตวัในโรงพยาบาลของผปูวยใน (n=770)

จำนวน รอยละ

0-3 วนั
4-7 วนั
มากกวา 7 วนั
ไมระบุ

คาเฉลีย่ 4.5 S.D=4.0

378
287
105
35

คาต่ำสดุ  0

49.1
37.3
13.6

คาสงูสดุ  51

จำนวนวนัพกัรกัษาตวั

3. อาการและอาการแสดง
สำหรับอาการและอาการแสดงที่ทำใหผูปวยไขไมทราบสาเหตุ เขารับการรักษาสวนใหญ คือ

ไข (95.4%) รองลงมาปวดหวั (26.8%) และไอ (19.9%) ดงัตารางที ่6
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ตารางที ่6 อาการและอาการแสดงของผปูวยไขไมทราบสาเหต ุ(n=2,323)

จำนวน รอยละ

1. ไข
2. ปวดหวั
3. ไอ
4. คลืน่ไสอาเจยีน
5. ปวดกลามเนือ้
6. ปวดทอง
7. หนาวสัน่
8. เจบ็คอ
9. ออนเพลยี
10. ปวดเอว

2,216
624
462
392
290
204
200
108
96
47

95.4
26.8
19.9
16.8
12.5
8.8
8.6
4.6
4.1
2.0

อาการ/อาการแสดง

4. การตรวจทางหองปฏบิตักิาร
เมือ่เขารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลชมุชน สวนใหญจะไดรบัการตรวจ คอื CBC (40.3%) รอง

ลงมาคอื UA (21.9%) และ renal function test ( 4.9%) ตามลำดบั ดงัตารางที ่7

ตารางที ่7 จำนวนและรอยละของผปูวยทีไ่ดรบัการตรวจทางหองปฏบิตักิาร (n=2,342)

จำนวน รอยละ

CBC
UA
Renal function test
Lepto titer
Widal
Weil felix
CXR
Malaria film
Electrolyte
LFT

943
513
115
99
94
68
59
47
39
33

40.3
21.9
4.9
4.2
4.0
2.9
2.5
2.1
1.6
1.4

ชนดิของการตรวจ
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สรปุ อภปิรายผลและเสนอแนะ

การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค เพือ่ทราบแนวทางการวนิจิฉยัไขไมทราบสาเหตใุนโรงพยาบาลชมุชน
เปนการศกึษาเชงิสำรวจภาคตดัขวาง  เลอืกพืน้ทีแ่บบสมุอยางงายไดจงัหวดันครราชสมีา และใหโรงพยาบาล
ชมุชนรอยละ 80 เปนพืน้ทีศ่กึษา เกบ็รวบรวมขอมลูจากระเบยีนผปูวยเฉพาะโรค  ตรวจสอบกบั OPD card
หรอื chart  ตามวนัเริม่ปวยตัง้แต 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม  2546 ไดตวัอยาง จำนวน 2,342 ราย
พบวาผปูวยกระจายอยใูนทกุกลมุอาย ุโดยมอีายเุฉลีย่ 30.1 ป  เปนผปูวยนอก 65.6 % และสวนใหญปวย
กอนมาโรงพยาบาล 2 – 3 วนั ทัง้ผปูวยนอกและผปูวยใน 78.1 % และ 67.0 %  ตามลำดบั  ผปูวยนอก
สวนใหญวดัไขครัง้เดยีวมากถงึ  63.7 % และพบวาสวนใหญไขต่ำกวา 38.3 o ซ   ลงมา 59.9 %  แตเมือ่
วดัไขมากกวา 1 ครัง้  ครัง้ทีส่งูทีส่ดุต่ำกวา 38.3  ํซ  เหลอืเพยีง 20.0 %  มกีารตดิตามผปูวยนอก 16.6 %
สำหรบัผปูวยใน สวนใหญไขสงูกวา 38.3  ํซ  ในวนัแรก  66.0 % และลดลงเปน 54.5 % ในวนัที ่ 2
สวนใหญนอนพกัรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาล ไมเกนิ 7 วนั (86.4 %) เมือ่พจิารณาจากอาการนำของผปูวย
พบวาอาการนำทีพ่บมากสดุคอื   ไข   ปวดหวั  ไอ  อาเจยีน และปวดกลามเนือ้  (รอยละ  95.4, 26.8,
19.9, 16.8, และ 12.5 ตามลำดบั) ผปูวยไดรบัการตรวจทางหองปฏบิตักิารมากสดุคอื  CBC, UA, Renal
function test, Lepto titer และ Widal (รอยละ 40.3, 21.9, 4.9, 4.2 และ 4.0 ตามลำดบั) มกีาร
เปลีย่นแปลงการวนิจิฉยัจากไขไมทราบสาเหตใุนครัง้แรกเปนโรคอืน่ รอยละ 36.4 โดยเปลีย่นเปนโรค
5 อนัดบัแรกทีพ่บมากสดุคอื ไขเลอืดออก ตดิเชือ้ไวรสั  สครบัไทฟส  คอหอยอกัเสบ และเลปโตสไปโรซสี
(รอยละ 4.5, 3.2, 2.6,  2.5  และ 1.9  ตามลำดบั)  สวนการวนิจิฉยัในครัง้แรกเปนโรคอืน่ ๆ  แตสดุทาย
เปลีย่นการวนิจิฉยัเปนไขไมทราบสาเหตมุรีอยละ 4.4  โดยเปลีย่นมาจากโรคทีเ่ปนมากสดุ 5 อนัดบัแรก
คอื  เบาหวาน (11 ราย)  ไขสงูเฉยีบพลนั (9 ราย)  ไขเลอืดออก (5 ราย)  ตดิเชือ้ไวรสั (5 ราย)  และ
สงสยัเปนเลปโตสไปโรซสี (4 ราย)

อภปิรายผล
การศกึษานีช้ีใ้หเหน็วา  ผรูายงานโรคเหน็ความสำคญัของกลมุอาการไขเปนอาการนำ  โดยรายงาน

โรคตามการวนิจิฉยัของแพทย  พยาบาลทีม่หีนาทีใ่หการรกัษาผปูวย เมือ่ซกัประวตั ิ ตรวจรางกายแลว  ยงั
ไมสามารถตรวจคนหาสาเหตไุดในขณะนัน้  ไขไมทราบสาเหตทุีร่ายงานจงึหมายถงึ “ผทูีม่อีาการไขหรอื
อาการอืน่ ๆ ทีย่งัไมอาจใหการวนิจิฉยัโรคได” ทัง้ผปูวยนอกและผปูวยในแพทยและพยาบาลวนิจิฉยัไข
ไมทราบสาเหตโุดยใชนยิามของ FWLS ของสำนกัระบาดวทิยา ซึง่ไมมรีายใดเลยทีว่นิจิฉยัโดยใชนยิาม
ดั้งเดิม ทำใหรายงานมากกวาปกติถึงแมวาความครบถวนของการรายงานโรคไขไมทราบสาเหตุใน
โรงพยาบาลชมุชนม ีความครบถวนในการรายงานเพยีง รอยละ 38.4 (7)  ระบบนีถ้อืวาเปนระบบเฝาระวงั
ทีม่คีวามไวสงูในการเฝาระวงัการระบาดของโรคตดิตอทีส่ำคญัและมไีข อาท ิไขเลอืดออก ไขหวดัใหญ ฯลฯ
การรายงานแบบนีจ้งึเปนการรวมโรคตางๆ ทีแ่สดงออกโดยการมไีข แตยงัไมมอีาการทีช่ีถ้งึอวยัวะหรอื
เนือ้เยือ่ทีม่กีารตดิเชือ้ และยงัไมสามารถตรวจคนเพิม่เตมิทีจ่ะทำใหทราบสาเหต ุไดภายใน 24 ชัว่โมงแรก
ทีพ่บผปูวย
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ปจจบุนัโรงพยาบาลชมุชนมศีกัยภาพสงูในการตรวจทางหองปฏบิตักิาร   สามารถตรวจวนิจิฉยัหา
สาเหตขุองโรคไดเกอืบทกุรายทีม่อีาการสงสยั  จงึมกีารเปลีย่นแปลงการวนิจิฉยัเปนโรคอืน่ ๆ มากถงึ
รอยละ  36.4  (แตไมมกีารตดิตามแกไขการรายงานโรค (รง.507) ทำใหรายงานไขไมทราบสาเหตมุจีำนวน
มาก)  โดยเปลีย่นจากไขไมทราบสาเหตเุปนโรคทีพ่บมากสดุ 10  อนัดบัแรกคอื  ไขเลอืดออก ตดิเชือ้ไวรสั
สครบัไทฟส  คอหอยอกัเสบ   เลปโตสไปโรซสี  การตดเชือ้ทางเดนิหายใจตอนบน  หลอดลมอกัเสบ  กรวย
ไตอกัเสบ  ปอดบวมและ  โรคตดิเชือ้ทางระบบปสสาวะ  (คดิเปนรอยละ 4.5, 3.2, 2.6, 2.5, 2.01, 1.9,
1.57, 1.52, 1.3  และ 1.25  ตามลำดบั)  ซึง่สอดคลองกบัการศกึษาความชกุของโรคตดิเชือ้ในผปูวยไข
ไมทราบสาเหตใุนโรงพยาบาลชมุชนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (8)   พบการตดิเชือ้ไขเลอืดออก รอยละ 10
สครบัไทฟส  รอยละ 8.3  เลปโตสไปโรซสี  รอยละ   7.8  และ ไขหวดัใหญ  รอยละ  4.3    สวนการวนิจิฉยั
ในครัง้แรกเปนโรคอืน่ ๆ แตสดุทายเปลีย่นการวนิจิฉยัเปนไขไมทราบสาเหตมุรีอยละ 4.4  โดยเปลีย่นมา
จากโรคทีเ่ปนมากสดุ 5 อนัดบัแรกคอื  เบาหวาน (11 ราย)  ไขสงูเฉยีบพลนั (9 ราย) ไขเลอืดออก
(5 ราย) ติดเชื้อไวรัส (5 ราย) และสงสัยเปนเลปโตสไปโรซีส (4 ราย) ดังนั้นไขไมทราบสาเหตุ
จงึหมายถงึผปูวยทีม่ไีขไมนานเกนิ 1-2 สปัดาห และไมสามารถวนิจิฉยัโรคไดจากขอมลูทีไ่ดจากประวตัิ
และการตรวจรางกายการตรวจนบัเมด็เลอืด (Complete blood count) การตรวจปสสาวะ และการถายภาพ
รงัสทีรวงอกและยงัไมทราบผลการเพาะเชือ้จากเลอืด หรอืการเพาะเชือ้จากเลอืดใหผลลบภายใน 24 ชัว่โมง
แรกทีพ่บผปูวย

สำหรบัในผปูวย PUO มกีารศกึษาไดพบสมควร (9) ยกตวัอยางการศกึษาทีจ่.สงขลา ผปูวย PUO
จำนวน 335 ราย ทัง้เดก็และผใูหญซึง่ exclude clinical dengue ไปแลว พบวาเปนโรค Scrub typhus 12.2%
Leptospirosis 7.5%, Dengue 7.5%,  Murine typhus 5.7% Chilunkunya<.7%

จากการศกึษาทีผ่านมานาจะพอสรปุวา โรคทีจ่ะเปน differential diagnosis ของผปูวย PUO ใน
ประเทศไทยไดแก Leptospirosis , Murine typhus, Scrub typhus, Dengue, Malaria และ Enteric fever
ซึง่อมร ลลีารศัม ี(10) ไดใหแนวทางการคนหาสาเหตขุองไข โดยการซกัถามอาการอืน่ทีเ่กดิรวมกบัไขจะทำ
ใหนกึถงึโรคทีเ่กดิทีอ่วยัวะ หรอืเนือ้เยือ่นัน้ ใหนกึถงึโรคทีพ่บบอยกอนโรคทีพ่บนอย ขอมลูทีไ่ดจากการซกั
ประวตัจิะทำใหทราบวาควรตรวจรางกายสวนใดบาง เพือ่เกบ็ขอมลูเพิม่เตมิเพือ่ยนืยนั กลมุโรคทีต่องวนิจิฉยั
แยกออกจากกนั ดงันัน้แพทย หรอืพยาบาลทีใ่หการรกัษาผปูวย ควรเนนการซกัประวตัแิละตรวจรางกาย
ผปูวยใหละเอยีด พรอมทัง้ตรวจทางหองปฏบิตักิารใหครอบคลมุ โรคทีเ่ปน ปญหาในพืน้ที ่การวนิจิฉยั
โรคไขไมทราบสาเหตอุาจลดลงได   โดยเฉพาะแพทยฝกหดั ซึง่จากการรวบรวมขอมลู จะสงัเกตเหน็วาใน
โรงพยาบาลทีม่แีพทยฝกหดั จะมสีดัสวนการรายงานไขไมทราบสาเหตสุงูกวาโรงพยาบาล ทีไ่มมแีพทยฝกหดั
ควรคำนงึถงึโรคเหลานีด้วยกอนทีจ่ะวนิจิฉยัไขไมทราบสาเหตุ

การรายงานไขไมทราบสาเหต ุ  ในระบบเฝาระวงัโรคมวีตัถปุระสงคเพือ่ใหทราบปญหาแตเนิน่ ๆ
ซึง่จะชวยใหสามารถควบคมุปองกนัโรคไดทนัทเีมือ่พบสถานการณผดิปกต ิ ผรูายงานควรตดิตามแกไขขอมลู
เฝาระวงัใหมคีวามครบถวน  ถกูตองและทนัเวลามากทีส่ดุ  เพือ่ใหเกดิประโยชนตอการควบคมุปองกนัโรค
ทีเ่กดิขึน้ตรงตามสาเหตขุองโรค  เชน ไขเลอืดออก  สครบัไทฟส  เลปโตสไปโรซสี  ฯลฯ ไดอยางมปีระสทิธภิาพ
ตอไป
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ขอเสนอแนะ
1. สำนกัระบาดวทิยา ควรมกีารทบทวนนยิามไขไมทราบสาเหตทุีช่ดัเจน   และใหเขาใจความหมาย

ตรงกนัระหวาง  แพทย   พยาบาล  และผรูายงานโรค
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ทางระบาดวทิยาใหแกไขรายงานไดงาย  และเหมาะสมขึน้
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การศกึษาการรอดชพีของผปูวยวณัโรคทีต่ดิเชือ้ HIV รวมดวยในผปูวยที่
รกัษาตามวธิ ีDirectly Observed Treatment Short-course; DOTS ในเขต 5
The Study of Tuberculosis with HIV Infection Survival in Directly Observed Treatment

Short-course in Public Health Region 5

นนัทนา สขุมา สส.ม. (ชวีสถติ)ิ Nantana Sookma, M.P.H.(Biostatistics)
กลัยาณี จนัธมิา สส.ม. (อนามยัสิง่แวดลอม) Kulyanee Junthima M.P.H.(Enviromental Health)
สำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา Office of Disease Prevention and Control 5th

Nakhonratchasima

บทคดัยอ
การศกึษาในครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่  หาปจจยัทีส่มัพนัธกบัการรอดชพีผปูวยวณัโรคทีต่ดิเชือ้

เอชไอวรีวมดวย และประมาณอตัราและระยะเวลาการรอดชพี โดยใชรปูแบบการศกึษา retrospective cohort
เกบ็รวบรวมขอมลูผวูณัโรคทีม่รีายชือ่ในทะเบยีนผปูวยวณัโรค ปงบประมาณ  2542 –2543 ของโรงพยาบาล
ศนูย โรงพยาบาลทัว่ไป และ โรงพยาบาลชมุชน ใน 5 จงัหวดัของเขต 5 จดบนัทกึประวตักิารรกัษาจาก
บตัรบนัทกึการรกัษา (OPD card) ตัง้แต ตลุาคม2541-ธนัวาคม 2546 วเิคราะหขอมลูดวยจำนวน
รอยละ คาเฉลีย่ คามธัยฐานสำหรบัสถติเิชงิพรรณนา วเิคราะหเปรยีบเทยีบการรอดชพีในแตละกลมุโดย
วธิแีคปลานและไมยเออย และทดสอบดวยสถติลิอกแลง หาขนาดและความสมัพนัธระหวางปจจยัโดยสมการ
คอ็ก คำนวณคาโดยโปรแกรม STATA

ผลการศกึษาพบวากลมุตวัอยาง 841 คน รวมระยะเวลาการตดิตาม 6779 คน-เดอืน เสยีชวีติ
9 คน คดิเปนอตัราตาย 0.13 ตอ 100 คน-เดอืน คามธัยฐานการรอดชพี 24.5 เดอืน  ในจำนวน 9 คน
ทีต่าย ตดิเชือ้เอชไอว ี5 ราย ไมตดิเชือ้ 1 ราย และ 3 ราย ไมตรวจหาการตดิเชือ้ ในผปูวยวณัโรค 841 คน
เปนผตูดิเชือ้เอชไอวรีวมดวย 94 ราย รวมระยะเวลาตดิตาม 815 คน-เดอืน ตาย 5 คน คดิเปนอตัราตาย
0.6 ตอ 100 คน –เดอืน (ชวงเชือ่มัน่ 95 % 0.25-1.47)  ระยะเวลารอดชพีเฉลีย่ 24.5 เดอืน  สวน
ผไูมตดิเชือ้เอชไอวรีวมดวย 84 คน ระยะเวลาตดิตาม 761 คน-เดอืน ตาย 1 คน คดิเปนอตัราตาย 0.13
ตอ 100 คน-เดอืน (ชวงเชือ่มัน่ 95 % 0.01-0.9)  และพบวาผปูวยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอวรีวมดวยมี
โอกาสเสีย่งตอการตายมากเปน 4.78 เทาของผปูวยวณัโรคทีไ่มตดิเชือ้เอชไอวรีวมดวย แตไมพบวานยัสำคญั
ทางสถติ ิ(ชวงเชือ่มัน่ 95 % 0.55-41.19, p-value = 0.10) การวเิคราะหปจจยัเดีย่วพบวา อายทุีป่วย
เปนวณัโรคทีส่งูกวามโีอกาสเสยีชวีตินอยกวาอายทุีต่่ำกวา 0.91 เทาอยางมนียัสำคญั (95 % CI =0.84-
0.99, p=0.02)  ปจยัทีไ่มมผีลตอการเพิม่ความเสีย่งของการเสยีชวีติ  คอืเพศ อาชพี ชนดิของวณัโรค
ประเภทผปูวยเมือ่เริม่รกัษา สตูรยาทีใ่ชรกัษา  การตรวจพบแผลจากภาพฉายรงัสปีอด ผลการรกัษาวณัโรค
เมือ่ควบคมุผลกระทบจากปจจยัอืน่ ๆ พบวา อายเุมือ่เริม่ปวยเปนวณัโรค  มผีลตอการรอดชพีของผปูวย
อยางมนียัสำคญั โดยอายมุากขึน้เสยีงตอการเสยีชวีติมากวาอายตุ่ำกวาเปน 1.56 เทาอยางมนียัสำคญั
(ชวงเชือ่มัน่ 95 % 1.01-2.44, p-value=0.04)  สวนอาชพี การตรวจพบแผลจากภาพฉายรงัสปีอด
ผลการรกัษาวณัโรค ยงัไมพบวามคีวามเสีย่งตอการเสยีชวีติ การศกึษาครัง้นีม้ขีอเสนอแนะดงันีค้อื ผปูวย
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วณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอวรีวมดวยมกีารตายสงูกวาผทูีไ่มตดิเชือ้เอชไอว ี โดยปจจยัเสีย่งทีส่ำคญัไดแก ผปูวย
วณัโรคทีอ่ายมุาก จงึควรมมีาตรการรองรบัสำหรบัผปูวยกลมุนี้

Abstract
This study  attempted to determine factors associated with survival among tuberculosis with

HIV infection patients in DOTS. A retrospective cohort study was performed on 841 TB patients
between October1,1998 to September 30, 2000  at  general hospitals and community hospitals
in public health region 5. All of data had collected from OPD cards and they have been followed up
until December 31,2003. Survival curves were estimated by Kaplan-Meier Method. Cox regressions
were use to assess the effect of factors. The end  point of this study was death. Those who were lost
follow up, survived until end point of study were considered as being censored. Overall, 9 patients
died during study, corresponding to mortality (case fatality) rate of 0.13 per 100 person-month.
The median survival of them was 24.5 months. Of 841 patients 94 were HIV infected and 5 were
died. The mortality rate of them was 0.6 per 100 persons-month (96 % confidence  interval (CI)
0.25-1.47) The median survival of them was 24.5 months. 84 patients who had no HIV infected
only one was died. The mortality rate was 0.13 per 100 persons – month (95 %CI 0.01-0.9).
Patients who had HIV infected were 4.78 times higher than  patients who had no HIV infected. But
there were not statistically significant (95 % CI 0.55-41.19;p =0.10). After adjusting for another
factors only age was important risk factor of patients survival significantly: age at one year upper
(HR 1.56, 95% CI 1.01-2.44), Another factors were not significant yet. Conclusions:Our findings,
Tuberculosis patients who had HIV infected were died higher than who had not HIV infected. The
median survival of them was 24.5 months. The important risk factors were age, occupational,
failure of TB treatment, cavities in lungs. The treatment plans of those patients should be have more
consideration. However this study had contained fewer died patients during study, that the result
might be shown higher associated and more wide confidence interval than it should be.  further
study should be expanded follow up time and finding result from patients who lost follow up
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บทนำ
วณัโรคเปนโรคตดิตอชนดิหนึง่ทีก่อปญหากบัสขุภาพของประชากรโลกทีอ่งคการอนามยัโลกให

ความสำคญั โดยเฉพาะวณัโรคทีเ่กดิจากเชือ้ดือ้ยา (1,7) ประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรโลกตดิเชือ้วณัโรค
จำนวนนีร้อยละ 5-10 ปวยเปนวณัโรค และตายไปราวๆ 2 ลานคนตอป (2,3,4)   อตัราเพิม่ของผปูวยวณัโรค
รายใหมเพิม่ขึน้ รอยละ 10 ตอปและสงูเปน 2 เทาในทศวรรษหนา เปนผลมาจากการระบาดของเอชไอวี
ประมาณวาปลายป 2538 มผีปูวยวณัโรครายใหมทัว่โลก 8 ลานคน ตายประมาณ 4 ลานคน เปนรอยละ
7 ของการตายทัง้หมดและรอยละ 26 ของการตายทีป่องกนัได (1,3)  1 ใน 3 ของผตูดิเชือ้เอชไอว ีหรอื 15
ลานคน ตดิเชือ้วณัโรครวมดวยและ ในจำนวนนีร้อยละ 5 เปนผตูดิเชือ้เอชไอวทีีเ่ปนวณัโรคซึง่กำลงักำเรบิ
รอยละ 70 อาศยัในแถบ sub-saharan ในแอฟรกิา รอยละ 20 ในเอเชยี ในแมวาผปูวยสวนใหญจะอยใูน
แถบแอฟรกิา แตในแถบเอเชยีโดยเฉพาะอนิเดยี มผีปูวยวณัโรคประมาณรอยละ 26 ของผปูวยวณัโรค
ทัว่โลก และเปน รอยละ 37 ของการตายจากวณัโรค และคาดวาใน 10 ปขางหนา ในแถบเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต จะมีผูปวยวัณโรครายใหม 40 ลานคน เสียชีวิตประมาณ 13 ลานคน ในประเทศไทยพบวา
แนวโนมของการปวยดวยวณัโรคเริม่เพิม่สงูขึน้ในป 2530 หลงัมกีารรายงานผปูวยเอดสในป 2527 โดย
อัตราปวยเพิ่มจาก 33.6 ตอประชากรแสนคน เปน 48.3 ตอประชากรแสนคนในป 2544 และใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืปวยมากทีส่ดุ 53 ตอประชากรแสนคน กลมุอายทุีป่วยมากทีส่ดุคอื มากกวา 35
ป และ 25-34 ป รอยละ 67.9 และ 20.7  และยงัพบวาแนวโนมพบผปูวยในกลมุอายนุอย ๆ มากขึน้ (5)

อทิธพิลของการตดิเชือ้เอชไอว ีทำใหปญหาวณัโรครนุแรงขึน้ โดยผตูดิเชือ้เอชไอว ีและวณัโรคจะปวยเปน
วณัโรคสงูเปน 22.9-30 เทาของผทูีต่ดิเชือ้วณัโรคอยางเดยีว และแตกตางกนัไปตามความชกุของการ
ตดิเชือ้เอชไอว ี (1,4) โดยเฉพาะเพิม่การปวยดวยวณัโรคนอกปอดอยางชดัเจน (6,8)ผปูวยวณัโรคทีต่ดิเชือ้
เอชไอวมีอีตัราการเสยีชวีติสงูกวากลมุทีไ่มตดิเชือ้เอชไอว ี  ทัง้นี ้ เนือ่งจากไมสามารถวนิจิฉยัวณัโรคได
ตัง้แตตน(1) หากไมไดรบัการรกัษาในผปูวยวณัโรคอยางเดยีว ครึง่หนึง่จะเสยีชวีติใน 5 ป แตถามกีารตดิ
เชือ้เอชไอวรีวมดวยและไมไดรบัการรกัษาจะเสยีชวีติใน 5-6 สปัดาห และมชีวีติรอดไดนานถงึ ตัง้แต 7.4
เดอืน (2) 15.9 เดอืน (10) 2-5 ปถาไดรบัการรกัษา (7 ,9, 10, 11, 12, 13,18) ระยะเวลาการมชีวีติอยรูอดของ
ผปูวยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอวยีงัมคีวามแตกตางกนั  กลาวคอื ถาเปนผปูวยวณัโรคปอดและตดิเชือ้เอชไอวี
รวมดวย จะมอีายยุนืยาวกวาผปูวยวณัโรคนอกปอดและตดิเชือ้ เอชไอว ีรวมดวย (8,10,11) ผปูวยวณัโรคปอด
ทีต่ดิเชือ้เอชไอวรีวมดวยมอีายยุนืยาวตัง้แต 17.4 เดอืน , 19.1 (10) 28 เดอืน (11) ถงึ 43 เดอืน(8)  ใน
ขณะทีผ่ปูวยวณัโรคนอกปอดและตดิเชือ้เอชไอวรีวมดวยมอีายยุนืยาวอยรูะหวาง 1.1 เดอืน, 11.9 (10)30
เดอืน (8) และ 34.7 เดอืน (11)    มกีารศกึษาพบวาการตดิเชือ้เอชไอวกีบัการมรีะดบั CD4  ต่ำกวา รอยละ
20(8,14,15) การวนิจิฉยัโรคลาชา (17) อายเุมือ่เริม่ปวยมากกวา 35 ป (16) เปนปจจยัทีม่ผีลตอการมชีวีติ
อยรูอดของผปูวยวณัโรค แตการใหยานานขึน้ไมมผีลตอการมชีวีติรอดยาวขึน้(17) ดงันัน้ในป 2536 องคการ
อนามยัโลกจงึประกาศใหวณัโรคเปนภาวะฉกุเฉนิทางสขุภาพของโลกและจดัการดวยมาตรการของ DOTS
(Directly Observed Treatment Short-course) ซึง่ใหประสทิธผิลสงู รอยละ 70 การรกัษาดวยสตูรยาระยะ
สัน้ใหผลด ีอตัราการลมเหลวนอยกวารอยละ 5 การรกัษาผปูวยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอวรีวมดวยนอกจาก
จะประหยดัแลวยงัเปนการเพิม่คณุภาพชวีติและลดการแพรกระจายวณัโรคอกีดวย (2,11) แตอยางไรกต็าม
การรกัษาผปูวยวณัโรคตองทราบผลการตดิเชือ้เอชไอว ีในผปูวยดวยเนือ่งจากพบวามปีฏกิริยิาระหวางยาตาน
ไวรสัเอดสประเภท protease inhibitors กบัยาตานเชือ้ราบางชนดิเชน ketoconazole กบัยา rifampicin และ
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ยงัพบวาอตัราการกลบัเปนซ้ำภายใน 1 ป ในผปูวยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอว ีรวมดวยหลงัการรกัษาดวยวธิี
มาตรฐานครบ 6-9 เดอืน พบไดนอยกวารอยละ 5 แตเนือ่งจากในปจจบุนัยาตานไวรสัเอดสทีใ่หรวมกนั
หลายขนานมีประสิทธิภาพดีขึ้นทำใหผูติดเชื้อ HIV อยูรอดไดนานขึ้น และผูปวยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV
รวมดวย (1,10) หากไดรบัการรกัษาวณัโรคอยางมปีระสทิธผิลจะสงผลใหอายยุนืยาวและมคีณุภาพชวีติทิีด่ขีึน้
การศกึษาการรอดชพีของผปูวยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอวรีวมดวยในเขต 5 ยงัไมเคยมกีารศกึษาเลย ดงันัน้
จงึเปนเหตผุลทีท่ำใหผวูจิยัสนใจศกึษาอตัราการรอดชวีติในผปูวยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอวรีวมดวยใน ผปูวย
ทีข่ึน้ทะเบยีนรกัษาในเขต 5

วตัถปุระสงค
1. เพือ่หาปจจยัทีส่มัพนัธกบัการรอดชพีของผปูวยโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอวรีวมดวย
2. เพือ่ประมาณระยะเวลารอดชพีของผปูวยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอวรีวมดวย
3. เพือ่ประมาณอตัราการรอดชพีผปูวยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอวรีวมดวย

วสัดวุธิกีาร
การวจิยัครัง้นี ้มรีปูแบบการวจิยัแบบ Retrospective Cohort โดยเกบ็รวบรวมขอมลูประวตักิาร

เจบ็ปวย การรกัษา ของผปูวยวณัโรคทีข่ึน้ทะเบยีนรบัการรกัษาโดยวธิกีาร DOTs ในโรงพยาบาลทัว่ไป
โรงพยาบาลชมุชน ในเขต 5 ตัง้แต ตลุาคม  2541 ถงึ กนัยายน 2543 ทกุราย

การวเิคราะห โดยสถติพิรรณนาใชในการวเิคราะหขอมลูทัว่ไป ขอมลูเกีย่วกบัการปวย นำเสนอใน
รปูแบบตารางแจกแจงความถี ่คาเฉลีย่ คามธัยฐานและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานในกรณขีอมลูตอเนือ่ง และ
คารอยละ กรณขีอมลูแจงนบั  สถติเิชงิวเิคราะหใชในการวเิคราะหขอมลูตอไปนี ้วเิคราะหการรอดชพีโดย
วธิขีองแคปลานและไมยเออย (Kaplan-Meier method) และผลกระทบจากแตละปจจยั นำเสนอคามธัยฐาน
ระยะเวลารอดชพีและชวงเชือ่มัน่ 95% สถิตทิดสอบลอ็กแลง (Log-rank test) วเิคราะหความสมัพนัธการ
รอดชพีกบัปจจยัตางๆคราวละปจจยัและตวัแปรเชงิพห ุใชสมการคอกซ (Cox regression)  เพือ่หาขนาด
และทศิทางของความสมัพนัธ นำเสนอคาความเสีย่งตอการตาย (Hazard ratio, HR) และชวงเชือ่มัน่ 95%
p-value จากพาเชยีลไลลฮิดู (Partial likelihood ratio test)

โปรแกรมวเิคราะหขอมลู ใชโปรแกรม STATA

ระยะเวลาทำการศกึษา
ใชระยะเวลาทำการศกึษาทัง้สิน้ 12 เดอืน ตัง้แตเดอืน ตลุาคม 2546-กนัยายน 2547
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คำจำกดัความ
- ผปูวยวณัโรค

ในการศึกษาครั้งนี้ แบงเปน 3 ประเภทคือ 1)ผูปวยวัณโรคปอด  2)ผูปวยวัณโรค
นอกปอด 3)ผปูวยวณัโรคปอดและนอกปอด

จดุเริม่ตนเวลาศกึษา ตัง้แตวนัที ่1 ตลุาคม 2541 ถงึ 30 กนัยายน 2543
ระยะเวลาตดิตาม  ตัง้แต 1 ตลุาคม 2541-31 ธนัวาคม 2546
การเสยีชวีติ  คอื เสยีชวีติทีร่ะบไุวในบตัร OPD และวดัวาเปนการเกดิเหตกุารณทีส่นใจ
Censored คอื กลมุทีไ่มเกดิเหตกุารณ (เสยีชวีติ) หรอื ขาดการตดิตาม โอนออกไปรกัษาทีอ่ืน่

ยงัมชีวีติอยเูมือ่สิน้สดุระยะเวลาตดิตาม 31 ธนัวาคม 2546
IR คอื Incidence rate  อตัราอบุตักิารณ การตาย
HR คอื Harzard ratio  เปนอตัราสวนความเสีย่งตอการเสยีชวีติของกลมุทีไ่ดรบัปจจยัทีส่นใจ

เทยีบกบักลมุเปรยีบเทยีบ
Median Survival Time  คือคามัธยฐานของระยะเวลารอดชีพ (คือชวงเวลาที่ผูปวยมีชีวิตรอด

รอยละ 50 )

ผลการศกึษา
ลกัษณะทัว่ไปของกลมุตวัอยาง
กลมุผปูวยวณัโรคทีศ่กึษาทัง้สิน้ 841 ราย จาก 5 จงัหวดั เพศชายตอเพศหญงิ 1:1.7 อายเุฉลีย่

49.6 ป  (sd = 17.3 ป)  รอยละ 58. 9 มอีาชพีเกษตรกรรม  รอยละ 73.1 สถานภาพสมรสค ู รอยละ
91.3 (768 ราย) เปนวณัโรคปอด  และเปนผปูวยใหมรอยละ 79.9  วนิจิฉยัโดยวธิตีรวจ AFB และ
ฉายภาพรงัส ีทราบผลการตดิเชือ้เอชไอว ี  รอยละ 21.8 (183 ราย)  ในจำนวนนีเ้ปนผปูวยวณัโรคที่
ตดิเชือ้ เอชไอวรีวมดวย รอยละ 11.4  (96 ราย)  จากจำนวน 841 ราย ทีศ่กึษาทราบผลการเสยีชวีติ
9 ราย  คดิเปนรอยละ 1.07   รายละเอยีดในตารางที ่1

การวเิคราะห การรอดชพี
การศกึษาการรอดชพีผปูวยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอวรีวมดวย ระยะเวลาการตดิตาม ตัง้แตตลุาคม

2541-31 ธนัวาคม 2546 รวม 5 ป 3 เดอืน  ผปูวยทีเ่สยีชวีติทีบ่นัทกึไวในบตัร OPD ในชวงทีศ่กึษาคอื
เหตกุารณทีส่นใจ สวนผทูีย่งัมชีวีติอย ูโอนไปรกัษาทีอ่ืน่ ขาดการรกัษาถอืเปนผสูญูหาย (censor)  จากกลมุ
ตวัอยาง 841 ราย ระยะเวลาตดิตาม 6779 คน-เดอืน เสยีชวีติ 9 ราย คดิเปนอตัราตาย 0.13 ตอ 100
คน-เดอืน คามธัยฐานการรอดชพี 24.5 เดอืน  โอกาสทีจ่ะมชีวีติรอดถงึ 24 เดอืน รอยละ 92.28 (ชวง
เชือ่มัน่ 95% 96.22-99.59) จาก 841 ราย  ทราบผลการตดิเชือ้ เอชไอว ี183 ราย  เปนผปูวยวณัโรค
ทีต่ดิเชือ้เอชไอวรีวมดวย 96 ราย ระยะเวลาตดิตาม 815 คน-เดอืน  เสยีชวีติ 5 ราย อตัราตาย 0.61
ตอ100 คน-เดอืน (ชวงเชือ่มัน่ 95% 0.25-1.40) คามธัยฐานการรอดชพี 24.5 เดอืน ผปูวยวณัโรค
ทีไ่มตดิเชือ้เอชไอวรีวมดวย  87 ราย ระยะเวลาตดิตาม 761 คน-เดอืน  เสยีชวีติ 1 ราย  อตัราตาย 0.13
ตอ 100 คน-เดอืน (ชวงเชือ่มัน่ 95 % 0.01 –  0. 90) รายละเอยีดในตารางที ่2 แตพบวาอตัราตายของ
2 กลมุไมแตกตางกนัจาก Kaplan meier รปูที ่1
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ปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธตอการรอดชพี
ปจจยัทีม่ผีลตอการรอดชพีของผปูวยวณัโรค โดยไมคำนงึผลกระทบจากปจจยัอืน่ พบวา ผปูวยวณัโรค

ทีเ่ริม่ปวยเมือ่อายสุงูขึน้เสีย่งตอการเสยีชวีตินอยกวากลมุทีเ่ริม่ปวยเมือ่อายตุ่ำกวาอยางมนียัสำคญัทางสถติิ
0.91 เทา (ชวงเชือ่มัน่ 95 %  = 0.84-0.99, p-value = 0.02 )  สวนผปูวยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอวี
รวมดวย เส่ียงตอการเสยีชวีติ 4.78 เทาของผทูีไ่มตดิเชือ้เอชไอวแีตไมพบนยัสำคญัทางสถติ ิ(ชวงเชือ่มัน่
95 % 0.54-41.19, p-value = 0.10) ปจจยัดานเพศ  อาชพี ชนดิของวณัโรค ประเภทผปูวย สตูรยาใน
การรกัษา การตรวจพบแผลจากการฉายภาพรงัสปีอด ผลการรกัษา ระยะเวลาในการรกัษา ผลการรกัษา
วณัโรค ไมมคีวามแตกตางในการเพิม่ความเสีย่งตอการเสยีชวีติของผปูวยวณัโรค (รายละเอยีดในตารางที่
2, 3) เมื่อควบคุมผลกระทบจากปจจัยอื่นพบวา อายุเมื่อเริ่มปวย เพิ่มความเสี่ยงตอการเสียชีวิตของ
ผปูวยวณัโรคทีต่ดิเชือ้ HIV รวมดวยอยางมนียัสำคญัโดย อายเุพิม่ขึน้ทกุ 1 ป เสีย่งตอการเสยีชวีติเปน 1.56
เทา (ชวงเชือ่มัน่ 95 % = 1.01-2.44, p-value = 0.04) ปจจยัอืน่ ๆ ไมพบวาเพิม่ความเสีย่งตอการ
เสยีชวีติของผปูวยวณัโรคแตอยางใด (รายละเอยีดในตารางที ่4)

ตารางที ่1 จำนวนและรอยละของผปูวยวณัโรคจำแนกตามชนดิวณัโรคและการตรวจหาเชือ้เอชไอวี

ชนดิวณัโรค
ตรวจเชือ้เอชไอวี

พบ
จำนวน (%)

ไมพบ
จำนวน (%)

ไมตรวจ
จำนวน (%)

รวม
จำนวน (%)

วณัโรคปอด
วณัโรคนอกปอด
วณัโรคปอดและนอกปอด
รวม

76 (9.89)
18(30.00)
2(15.38)

96(11.41)

76 (9.89) 616 (80.2) 768(91.32)
9(15.00) 33(55.00) 60 (7.13)
2(15.38) 9(69.23) 13 (1.54)

87(10.34) 658(78.24) 841 (100)
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ตารางที ่2 ปจจยัทีม่ผีลตอการรอดชพีผปูวยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอวรีวมดวยกรณปีจจยัเดีย่วและ
ตวัแปรแจงนบั

ปจจยั
Person time
(คน-เดอืน)

95%CI
HRIR/100 HR p-value

เพศ
ชาย
หญงิ

อาชพี
เกษตรกรรม
รบัจาง
คาขาย
รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ1

อืน่ ๆ
สถานภาพสมรส

โสด
คู
หมาย/หยา/แยก

ประเภทการปวย
วณัโรคปอด2

วณัโรคนอกปอด
วณัโรคปอดและนอกปอด

อาย ุ(ป)
1-353

36-50
51-63
64-92

1021.7
555

990
270
63
24
97

731.99
1116.57
73.53

1281.87
233.1
61.83

925.77
332.47

152
159

0.29
0.54

0.20
0.74

0
4.0
0

0.27
0.36
1.36

0.39
0.43

0

0.54
0.30

0
0

1
1.94

1
7.46

4.06x10-19

38.78
-

1
1.49
10.45

1
0.94

5.56x10-16

1
0.69

1.52x10-16

1.47x10-16

0.39-9.68

0.67-83.33
-

2.04-734.84
-

0.16-13.52
0.56-193.55

0.22-14.20
-

0.07-6.27
-
-

0.42

0.12

0.33

0.77

0.44

1 Median survival time = 6.13 เดอืน
2., 3 Median survival time = 24.5 เดอืน

การศกึษาการรอดชพีของผปูวยวณัโรคทีต่ดิเชือ้ HIV รวมดวยในผปูวยทีร่กัษา
ตามวิธี Directly Obeserved Treatment Short-course; DOTS ในเขต 5

The Study of Tuberculosis with HIV Infection Survival in Directly
Observed Treatment Short-course in Public Health Region 5



⌫  ⌫



ตารางที ่2 ปจจยัทีม่ผีลตอการรอดชพีผปูวยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอวรีวมดวยกรณปีจจยัเดีย่วและ
ตวัแปรแจงนบั (ตอ)

ตวัแปร
Person time
(คน-เดอืน)

95%CI
HRIR/100 HR p-value

ประเภทผปูวย
ผปูวยใหม
กลบัเปนซ้ำ4

ขาดยากลบัมารกัษาใหม5

รบัโอนจากหนวยงานอืน่
ดือ้ยา

ประวตัคิรอบครวัปวยเปน
วณัโรค

ไมมี
มี

มกีารเจบ็ปวยโรคอืน่รวมดวย
ไมมี
มี

ภาพฉายรงัสปีอดมแีผล
ไมมี
มี

วธิกีารตรวจ
AFB
CXR
2 วธิี

สตูรยารกัษา
CAT 1
CAT 26

CAT 3
> 2 CAT

1143.27
189.23

54
33.90
104.80

1562.93
13.87

1084
181

1084
181.0

77.70
129.67
1288.03

1486.33
40.47
10.90
39.10

0.17
1.59
1.84

0
0

0.38
0

0.27
0

0.28
0

2.57
0

0.31

0.34
2.47

0
0

1
9.00
8.24

-
-

1
6.07x1014

1
2.18

1
7.59x1014

1
4.25x1016

0.16

1
0.69

1.52x10-16

1.47x10-16

1.39-58.09
0.71-95.22

-
-

-
-

-
0.25-18.90

-

-
0.20-0.88

0.08-6.27
-
-

0.12

0.72

0.51

0.32

0.10

0.44

5 median survival time = 24.5 เดอืน
4, 6  median survival time = 18 เดอืน
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ตารางที ่2 ปจจยัทีม่ผีลตอการรอดชพีผปูวยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอวรีวมดวยกรณปีจจยัเดีย่วและ
ตวัแปรแจงนบั (ตอ)

ตวัแปร
Person time
(คน-เดอืน)

95%CI
HRIR/100 HR p-value

อาการ
ไอ
มเีสมหะขาวขนุเหนยีวขน
ไอเปนเลอืดปนหนอง
เจบ็หนาอก
หอบเหนือ่ย
ไข
น้ำหนกัลด

ผลการรกัษาวณัโรค
หาย
ครบ
ลมเหลว
ตาย7

ขาดยามากกวา 2 เดอืน/
โอนออก

รกัษาครบ/หายกลบัเปนซ้ำ
ขาดยาผลเสมหะเปนบวก/
รกัษาไมสม่ำเสมอ/รกัษา
ไมหาย

การตดิเชือ้เอชไอวรีวมดวย8

ไมตดิเชือ้
ตดิเชือ้

1175
243
83
146
361
562
112

353.40
689.53
32.87
72.73
261

58.8
68.5

761.23
815.50

0.17
0.14

0
0

0.27
0.53
0.89

0
0
0

8.25
0

0
0

0.13
0.61

0.09
1.44

1.53x10-15

5.04x10-16

0.75
3.85
4.03

1
0.13
0.19

2.91x1016

0.13

0.13
0.12

1
4.78

0.01-0.69
0.15-13.98

-
-

0.07-7.24
0.40-37.45
0.42-38.83

-
-
-
-
-

-
-
-

-
0.55-41.19

0.03
0.76
0.46
0.31
0.80
0.21
0.29

0.00
-
-
-
-

-
-
-

0.10

7 median survival time = 6.2 เดอืน
8 median survival time = 24.5 เดอืน
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ตารางที ่3 ปจจยัทีม่ผีลตอระยะเวลารอดชพีผปูวยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอวรีวมดวย กรณปีจจยัเดีย่วและ
ตวัแปรตอเนือ่ง

ปจจยั คาเปลีย่นแปลง HR(95%CI) p-value
อายุ
ผลเสมหะ
จำนวนเดอืนทีร่กัษาวณัโรค

5
1
6

0.91(0.84-0.99)
0.92(0.71-1.81)
0.88(0.66-1.18)

0.02
0.49
0.33

ตารางที ่4 ปจจยัทีม่ผีลตอการรอดชพีผปูวยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอวรีวมดวยกรณหีลายปจจยั

ปจจยั HRcrude 95%HRadjust p-value
เพศ
ชาย
หญงิ

1
6.51x105 - -

HRadjust

อายุ
อาชพี
เกษตรกรรม
รบัจาง
คาขาย
รฐัวสิาหกจิ
อืน่ ๆ

1
1.94
0.91

1
7.46

4.06x10-19

38.78
-

1.56

1
0.002
6.02

590.42
0.07

1.01-2.44

1.27x10-10 -2.25x104

-
1.90x10-17 -1.84x1022

-

0.04*

0.45
0.99
0.78
0.99

*พบนยัสำคญัทางสถติทิี ่p=0.05
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ตารางที ่4 ปจจยัทีม่ผีลตอการรอดชพีผปูวยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอวรีวมดวยกรณหีลายปจจยั (ตอ)
ปจจยั HRcrude 95%HRadjust p-value

ชนดิของวณัโรค
วณัโรคปอด
วณัโรคนอกปอด

1
5.8x10-4 - -

HRadjust

วณัโรคปอดและนอกปอด
ระยะเวลาในการรกัษาวณัโรค
สตูรยาในการรกัษา

CAT1
CAT2
CAT3
>2 สตูร

1
0.94

5.56x10-16

1
0.69

1.52x10-16

2.17x105

1
1.46x1013

5.61x1010

-

-
-
-

-
-
-

ผลการรกัษาวณัโรค
หาย
ครบ
ลมเหลว
ตาย
โอนนอก/ขาดยา>2 เดอืน
รกัษาครบ/หายกลบัเปนซ้ำ
รกัษาไมหาย/รกัษา
ไมสม่ำเสมอ

การตดิเชือ้เอชไอวรีวมดวย
ไมตดิเชือ้
ตดิเชือ้

0.88

1.47x10-16

1
0.13
0.19

2.91x1016

0.13
0.13
0.12

1
4.78

0.08

1
0.42
0.43

3.28x1013

5.31x10-5

2.01x10-3

5.56x10-10

1
208.87

-

5.71x10-53 -3.11x1051

-
-
-
-
-

-

-
-

0.99
1.00
1.00
0.99
1.00
1.00

-
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รปูที ่1 Kaplan-Meier survival curve ผปูวยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอวแีละไมตดิเชือ้เอชไอวี

Hivn = 0 คอื ไมตดิเชือ้เอชไอวี
Hivn = 1 คอื ตดิเชือ้เอชไอวี

Kaplan-Meier survival estimates, by hivn
1.0

0
0.7

5
0.5

0
0.2

5
0.0

0

0 20 40 60analysis time
hivn = 0 hivn = 1

สรปุวจิารณผล
การศกึษาครัง้นี ้เกบ็ตวัอยางจากโรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชมุชนในเขต 5 ตัง้แต วนัที ่1 ตลุาคม

2541 ถงึ 30 กนัยายน 2543 จำนวนตวัอยางทัง้สิน้ 841 ราย ระยะเวลาตดิตาม 5 ป 3 เดอืน จำนวนนี้
ทราบผลการตรวจหาเชือ้ HIV 183 ราย ระยะเวลาตดิตาม 6779 คน -เดอืน เสยีชวีติ 9 ราย อตัราตาย
0.13 ตอ 100 คน - เดอืน คามธัยฐานการรอดชพี 24.5 เดอืน จำนวน 183 ราย พบการตดิเชือ้HIV 96
ราย ระยะเวลาตดิตาม 815 คน - เดอืน เสยีชวีติ 5 ราย อตัราตาย 0.61 ตอรอยคน- เดอืน ผปูวยวณัโรค
ทีไ่มตดิเชือ้ HIV รวมดวย 87 ราย เสยีชวีติ 1 ราย อตัราตาย 0.13 ตอ 100-คน-เดอืน อตัราตาย 2 กลมุ
ไมตางกนั จาก Kaplan Meier survival curve  ปจจยัทีม่ผีลตอการเพิม่ความเสีย่งของการเสยีชวีติมเีพยีง
ปจจยัเดยีวคอือายเุมือ่เริม่ปวยวณัโรคสงูขึน้ เสีย่งเปน 1.56 เทาอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ สวนปจจยัอืน่ๆ
เชนอาชพี ชนดิวณัโรค การตรวจพบแผลจากภาพฉายรงัสีปอด ผลการรกัษาวณัโรค ไมมผีลตอการเพิม่ความ
เสีย่วของการเสยีชวีติของผปูวย

วจิารณและเสนอแนะ
จากผลการศกึษาพบวาผปูวยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอวรีวมดวยเสยีชวีติสงูกวาผทูีไ่มตดิเชือ้เอชไอว ีและ

ยงัพบวา การไดรบัการรกัษามอีายยุนืยาวโดยเฉลีย่ 24.5 เดอืน หรอืประมาณ 2 ปครึง่  ซึง่สอดคลองกบั
ผลการศกึษาทีผ่านมาซึง่พบวามอีายยุนืยาวตัง้แต 7.4 เดอืนถงึ 5 ป (7,9,10,11,12,13,20)  และกลมุอายทุีส่งูขึน้
เสีย่งตอการเสยีชวีติมากกวากลมุอายทุีต่่ำกวา  โดยอายทุีเ่ปนจดุเปลีย่นคอื 35 ป(17)  หากพจิารณาเพยีง
ปจจยัเดยีวแลวผมูอีายนุอยจะเสยีชวีติสงูกวาผทูีม่อีายมุากกวา ทัง้นีเ้พราะวาผทูีม่อีายนุอยและตดิเชือ้เอชไอวี
จะปวยเปนวณัโรคซึง่เปนโรคฉวยโอกาสทีพ่บมากทีส่ดุในประเทศไทย(5)  สวนอาชพีคาขาย รบัราชการและ
รฐัวสิาหกจิ แมจะมคีวามเสีย่งตอการตายสงูเมือ่เทยีบกบัอาชพีเกษตรกรรมแลวแตไมพบนยัสำคญัทางสถติิ
(HRadj = 6.02,590.4 )  และยงัพบวาระยะเวลาการรกัษานานขึน้ เพศ ชนดิวณัโรค ประเภทผปูวย สตูรยา
ในการรกัษาไมมผีลตอการเพิม่ความเสีย่งตอการเสยีชวีติ ซึง่ตางไปจากการศกึษาทีผ่านมา ทีผ่ปูวยวณัโรค
ปอดเสยีงตอการเสยีชวีติมากกวาวณัโรคนอกปอด  อนึง่ ในการศกึษาครัง้นี ้มขีนาดตวัอยางมเีหตกุารณสนใจ
(เสียชีวิตนอยมาก) มีผูมีอายุอยูจนสิ้นสุดระยะเวลาติดตามมาก การวิเคราะหการรอดชีพใหผลคา
คาดประมาณ อตัราความเสีย่งตอการเสยีชวีติดวยการตดิเชือ้ HIV ในผปูวยวณัโรค ยงัพบความนาเชือ่ถอืต่ำ
การศกึษาครัง้ตอไปควรเพิม่ระยะเวลาตดิตามใหมากขึน้ และ  มจีำนวนตวัอยางมากกวาครึง่ คอื 658 ราย
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(รอยละ 78 ของทัง้หมด) ทีไ่มไดตรวจหาผลการตดิเชือ้เอชไอว ีการวเิคราะหถารอดชพีตองตดัออกจาก
การศกึษา ทำใหขนาดตวัอยางลดลง  แตอยางไรกต็ามแมขนาดตวัอยางทีม่กีารเสยีชวีติจำนวนนอย แตผลการ
ทดสอบยงัใหผลสอดคลองกบัการศกึษาทีผ่านมาหลายปจจยั คอื ผปูวยวณัโรคแมวาจะตดิหรอืไมตดิเชือ้
เอชไอวถีาไดรบัการรกัษา จะมชีวีติรอดนานขึน้ สตูรยา ระยะเวลาการรกัษาไมมผีลใหการยดืระยะเวลาอยู
รอดนานขึน้เชนกนั  อกีประการหนึง่ในการศกึษาครัง้นีว้ตัถปุระสงคหลกัอยางหนึง่ตอการศกึษาในผปูวยที่
ขึน้ทะเบยีนรกัษาโดยวธิ ีDOTS แตเนือ่งจากชวงระยะเวลาทีเ่กบ็ตวัอยางเพือ่การศกึษาในเขต 5 ยงัไมไดดำเนนิ
การจดัทำ DOTS ในการรกัษาผปูวยวณัโรค จงึเปนการศกึษาผปูวยทีอ่ยใูนทะเบยีนการรกัษาวณัโรคเทานัน้
จงึเปนขอจำกดัหนึง่ของการศกึษาในครัง้นี้

เอกสารอางองิ
1. เกยีรต ิรกัษรงุธรรม (บรรณาธกิาร). การประมวลและสงัเคราะหความร ู เอดส: การวจิยัทางคลนิกิ.

นนทบรุ:ี สหมติรพริน้ติง้; 2541.
2. ______. Information for actions.Tuberculosis Action needed now. [Online]. Available:

http://page.zoom.com.uk/resultsho/2002sep.html. 4/8/2546.
3. ______.Tubercolosis(TB). [Online]. Available: http://www.dapaproject.com/Articles/

aids%20und%20 tb.thm. 4/8/2546.
4. ______. Text: WHO and UNAIDS emphasize link between AIDS and TB: Health agencies warn of

potential of TB case to death. [Online]. Available: http://www.aegis.com/new/usis/
2001/us010406.html. 4/8/2546.

5. กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค,สำนักระบาดวิทยา. สรุปรายงานการเฝาระวังโรคประจำป
2544. กรงุเทพฯ. องคการรบัสงสนิคาและพสัดภุณัฑ

6. Pathni A K,Chuahan L S. HIV/TB in india: Apublic Health Challenge. [Online]. Available:
http://www.jimaonline.org/war003/spec-art24.html. 4/8/2546.

7. Timothy R. The impact of drug resistance on th global TB epidemic. [Online]. Available:
http://hopkins.id.edu/tb_hiv/tbhiv_14.html. 4/8/2546.

8. Gale Karla . Aids patients with extrapulmonary TB have hight morbidity. [Online] Avaliable:
http://www.aidsmeds.com/news/2001/029epid002.html. 4/8/2546.

9. Leonard MK, et al. Increased suvival of persons with tuberculosis and human immunodeficiency
virus infection 1991-2000. [Online]. Available: http://www.nobi.rlm.nih.gov/enlrg/
query.fcgi?... 2/8/2546.

10. Tacconellie, Tumbarello M. Ardito F, Caurdar R. The impact of tuberculosis on suvival of AIDS
patient.[Online] Available: http://www.retroconference.org/abstracts/abstracts/
session91/731.htm. 4/8/2546.

การศกึษาการรอดชพีของผปูวยวณัโรคทีต่ดิเชือ้ HIV รวมดวยในผปูวยทีร่กัษา
ตามวิธี Directly Obeserved Treatment Short-course; DOTS ในเขต 5

The Study of Tuberculosis with HIV Infection Survival in Directly
Observed Treatment Short-course in Public Health Region 5.



⌫  ⌫



11. Jame LF, et al.  A national study of tuberculosis among AIDS patients in Brazil: presentation,
patient  characteristics and survival.[Online] Available: http://www.aids2002.com/
program/aiewabstract.asp?id=/T-CMS.4/8/2546.

12. Durban. TB and HIV/AIDS internations. [Online]. Available:http://www.hdnet.org/
aids2000_report/july/2001/sy06%20sr.html. 4/8/2546.

13. Jonne Cater. Tuberculosis. Action needed now. [Online]. Available: http://www.massiveeffort.org/
html/cater.editorial.htm. 4/8/2546.

14. Neal A. Halsey et al: Randonmized trial lf isonazid versus rifampicin and pyraginamide for
preventiau of luberculosis in HIV -1 infection. The Lancet. 1998; (14):786-791.

15. Cayla J.A et al. Survival in extrapulmonary tuberculosis patients HIV infection. Tubercle and lung
Disase : 1998  Sepplement : 8.

16. Jvan den Broek, M Loft R O’ Brien, et al. Impact of HIV-1 infection on long term survival of
tuberculosis patients in Mwanja region. Tubercle and lung Disase. 1998.
Supplymentary; 91.

17. ______. Pt TB-HIV+ Relapse =TB HIV-. N.Engl J Med 1995;(322) 779-784.
18. บญัญตั ิปรชิญานนท,ชยัเวช นชุประยรู, สงคราม ทรพัยเจรญิ (บรรณาธกิาร). วณัโรค.

พมิพครัง้ที ่4. กรงุเทพฯ : จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั. 2541.

นนัทนา  สุขมา, กัลยาณ ี จันทิมา          Nantana  Sookma, Kulyanee  Junthima



⌫  ⌫



ศกัยภาพของหองปฏบิตักิารในการตรวจวนิจิฉยัโรคตดิเชือ้ทีอ่าจเปน
สาเหตขุองไขไมทราบสาเหตใุนโรงพยาบาลชมุชนในจงัหวดันครราชสมีา
Potentiality of Laboratory of Community Hospitals in Nakhonratchasima in Diagnosis

Fever of Unknown Origin

สนุนัทา มงคลจติร วท.บ. Sununtha Mongkoljit  B.Sc.
สนุทรา ไพฑรูย วท.บ. Soontara    Paitoon B.Sc.
ธญัภา จนัทรโท วท.ม.(ระบาดวทิยา) Thanyapa Chanto M.Sc. (Epidemiology)
สำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา Office of Disease Prevention and Control 5th

Nakhonratchasima

บทคดัยอ
ความสำคญั: ไขไมทราบสาเหตเุปนกลมุอาการของโรคทีแ่พทยไมสามารถใหการวนิจิฉยัไดอยางชดัเจน
ในแตละปพบรายงานผปูวยสงูเปนอนัดบั 3 ของโรคทีเ่ฝาระวงัตามรายงาน 506/1(สำนกัระบาดวทิยา
กระทรวงสาธารณสขุ) นบัเปนปญหาทางการแพทยและสาธารณสขุของประเทศไทยอยางหนึง่ การวนิจิฉยั
แยกโรคทีถ่กูตองเพือ่การรกัษาและเพือ่การควบคมุปองกนัโรคอยางมปีระสทิธภิาพเปนสิง่จำเปน การตรวจ
ทางหองปฏบิตักิารถอืเปนองคประกอบสำคญัทีจ่ะสนบัสนนุหรอืยนืยนัการวนิจิฉยัโรคของแพทย
วตัถปุระสงค: เพือ่ศกึษาความเพยีงพอของบคุลากร เครือ่งมอืและศกัยภาพในการตรวจวเิคราะหสิง่สงตรวจ
ทางหองปฏบิตักิารของโรงพยาบาลชมุชนในการวนิจิฉยัโรคตดิเชือ้ทีอ่าจเปนสาเหตขุองภาวะไขไมทราบ
สาเหตุ
วธิกีารศกึษา: ใชวธิศีกึษาแบบภาคตดัขวางโดยใชแบบสอบถามในการสมัภาษณจาก 26 โรงพยาบาล
ในระดบัชมุชนของจงัหวดันครราชสมีา ชวงเดอืนกรกฎาคม - กนัยายน 2546
ผลการศกึษา: ขอมลูจากโรงพยาบาลทัง้หมด 26 แหง ดานบคุลากรพบวา 16 แหงมนีกัเทคนคิการแพทย
ครบตามเกณฑมาตรฐานการพฒันาระบบบรกิารของสถานบรกิารและหนวยงานสาธารณสขุในสวนภมูภิาค
2539 (พบส.) คิดเปนรอยละ61.5สวนดานเจาพนักงานวิทยาศาสรตการแพทยไมมีโรงพยาบาลใด
ผานเกณฑดงักลาว  ดานความสามารถและเครือ่งมอืในการตรวจวเิคราะหโรคทีเ่ปนสาเหตขุองไขไมทราบ
สาเหต ุพบวาโรงพยาบาล 15 แหงสามารถตรวจโรคมาลาเรยีโดยวธิมีาตรฐาน Thick film ได (รอยละ
57.7) ตรวจโรคไขเลอืดออกโดยใชแถบวดัสำเรจ็รปูได 1 แหง (รอยละ 3.9) ตรวจโรคLeptospirosis โดย
ใชวธิตีกตะกอนของอนภุาค,แถบวดัสำเรจ็รปูและวธิอีไีลซาได 26 แหง (รอยละ 100) ตรวจโรค Melioidosis
โดยใชการตกตะกอนของเมด็เลอืดแดงได 1 แหง (รอยละ 3.9)  ตรวจโรคScrub typhus โดยวธิ ีWeil Felix
ได 26 แหง (รอยละ 100) Typhoidsโดยวธิ ีWidal’s  testได 26 แหง(รอยละ 100) และจากการสำรวจ
เครือ่งมอืในหองปฏบิตักิารเมือ่เทยีบกบัเกณฑมาตรฐานของพบส.ทีก่ำหนด เครือ่งมอืทีม่คีรบทกุโรงพยาบาล
4 อนัดบัแรก คอื vertex hot-air  ตเูยน็และเครือ่งหมนุสาย สวนเครือ่งมอืทีข่าดแคลน 4 อนัดบัแรกคอื
dark field เครือ่งรดัและตดัสายถงุเลอืด เครือ่งเขยาไปเปตนบัเมด็เลอืดและเครือ่งชัง่ไฟฟา
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ขอเสนอแนะ : ควรเพิม่ความสามารถและประสทิธภิาพในการวนิจิฉยัทางหองปฏบิตักิาร โรงพยาบาลระดบั
ชมุชนดวยการมแีผนสนบัสนนุและฝกอบรมเจาหนาทีใ่นหองปฏบิตักิาร พรอมการจดัระบบการสงตอในรปู
เครอืขายรวมทัง้จดัหาอปุกรณทางหองปฏบิตักิารทีเ่หมาะสมซึง่จะสงผลใหการวนิจิฉยัโรคไขไมทราบสาเหตุ
มคีวามถกูตองและแมนยำยิง่ขึน้

ความเปนมา
ไขไมทราบสาเหต ุ (Fever of Unknown Origin, FUO) ถอืเปนปญหาสาธารณสขุอยางหนึง่ของประเทศ

จากรายงานของสำนกัระบาดวทิยา กระทรวงสาธารณสขุ พบวาผปูวยทีเ่ปนโรคไขไมทราบสาเหตมุจีำนวน
สงูเปนอนัดบั 3 ของโรคทีเ่ฝาระวงัในแตละป ในป 2544, 2545 และ 2546 ทัง้ประเทศ มรีายงานผปูวย
ไขไมทราบสาเหตทุัง้สิน้ 269,740, 242,022 และ 138,451 ราย 1 ตามลำดบั ซึง่เปนจำนวนทีส่งูมาก
แสดงใหเหน็วาโรคนีย้งัคงเปนปญหาทางการแพทยและสาธารณสขุของประเทศไทยตลอดมา  ไขไมทราบ
สาเหตเุปนกลมุอาการของโรคทีแ่พทยไมสามารถใหการวนิจิฉยัไดอยางชดัเจน เนือ่งจากอาการไขในผปูวย
นัน้สามารถเกดิไดจากหลายสาเหต ุ ทัง้จากการตดิเชือ้และไมตดิเชือ้ โดยเฉพาะอาการแสดงมกัจะไมชดัเจน
ยากแกการวนิจิฉยั2 จงึมผีใูหคำจำกดัความของไขไมทราบสาเหตไุว คอื  ผปูวยทีม่ไีขมานานกวา 3 สปัดาห
และมไีขสงูกวาหรอืเทากบั 38.3 ํC (101 ํF) โดยการวดัหลาย ๆ ครัง้ และมกีารตรวจทางหองปฏบิตักิาร
อยางเตม็ที ่ โดยแพทยเฉพาะทางหลงัจากรบัผปูวยไวในโรงพยาบาล (Inpatient) นาน 1 สปัดาห แลว
ไมสามารถหาสาเหตขุองไขได 3, 4, 5,6

จากรายงานผลการศกึษาโรคตดิเชือ้ในไขไมทราบสาเหต ุและมกีารกำหนดนยิามดงักลาวขางตน
แสดงใหเห็นวาการเกิดโรคไขไมทราบสาเหตุในโรคติดเชื้อมีความสำคัญ และจำเปนตองมีการคนหา
การดำเนนิการวนิจิฉยัแยกโรคเพือ่การรกัษาและควบคมุปองกนัโรคทีถ่กูตองและทนัทวงท ี   ดงันัน้การตรวจ
วินิจฉยัทางหองปฏิบัติการถือเปนองคประกอบหนึ่งที่สำคัญมากที่จะสามารถใหการสนับสนุนการตรวจ
วนิจิฉยัของแพทยไดอยางมปีระสทิธภิาพ การประเมนิศกัยภาพของหองปฏบิตักิารในการตรวจวนิจิฉยัโรค
ตดิเชือ้ทีอ่าจเปนสาเหตไุขไมทราบสาเหตใุนโรงพยาบาลชมุชนจงัหวดันครราชสมีา จงึเปนสิง่จำเปนทีต่อง
ดำเนนิการ โดยองคประกอบหลกัทีต่องศกึษา คอื ความเพยีงพอของบคุลากร, ศกัยภาพในการตรวจทาง
หองปฏบิตักิารพืน้ฐานทีจ่ำเปนและความเพยีงพอของเครือ่งมอื อปุกรณ โดยอางองิจากเกณฑมาตรฐานการ
พฒันาระบบบรกิารของสถานบรกิารและหนวยงานสาธารณสขุ ในสวนภมูภิาค 2539 (พบส.) กระทรวง
สาธารณสขุ โดยเนนมาตรฐานและคณุภาพงานชนัสตูรบรกิาร7 ซึง่ผลทีไ่ดจะนำไปสกูารแกไขปญหาและ
พฒันาหองปฏบิตักิารในระดบัโรงพยาบาลชมุชนใหสามารถทำการตรวจและรายงานผลตามมาตรฐานทีค่วร
จะทำได อกีทัง้ผลทีร่ายงานจำเปนตองมคีวามถกูตอง แมนยำ   อนัจะนำไปสกูารวนิจิฉยัทีถ่กูตองของแพทย
สามารถปองกนัและแกไขปญหาโรคไขไมทราบสาเหต ุทำใหการรกัษามปีระสทิธภิาพดขีึน้

สนุนัทา  มงคลจติร และคณะ          Sununtha  Mongkoljit  et  al.
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วธิดีำเนนิการศกึษา
1. รปูแบบการศกึษาเปนแบบ Cross-Sectional  Descriptive Study
2. ประชากรศกึษาและกลมุตวัอยาง

2.1 ประชากรศกึษาไดแกหองปฏบิตักิารชนัสตูรโรคโรงพยาบาลชมุชนในเขต 5 นครราชสมีา
2.2 กลมุตวัอยางคอื หองปฏบิตักิารชนัสตูรโรคโรงพยาบาลชมุชนในจงัหวดันครราชสมีา
2.3 คดัเลอืกกลมุตวัอยางโดยวธิกีารแบบเจาะจง (purposive sampling) จำนวน 26 โรงพยาบาล

ชมุชนในจงัหวดันครราชสมีา ระหวางเดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2546 – เดอืนพฤษภาคม พ.ศ.
2547

3. วธิกีารเกบ็โดยนำแบบสอบถามไปสมัภาษณหวัหนาหองปฏบิตักิารชนัสตูรโรคโรงพยาบาลชมุชน
รวมทัง้การสงัเกตหองปฏบิตักิาร

4. เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็ขอมลูเปนแบบสอบถามทีส่รางขึน้โดยใชขอมลูพืน้ฐานอางองิจาก พบส. ป
พ.ศ. 2539

5. การวเิคราะหขอมลู ใชสถติเิชงิพรรณารอยละ
6. เขยีนรายงานการศกึษาและนำเสนอผลงานในเวทวีชิาการตาง ๆ  หรอืตพีมิพในวารสาร

ผลการศกึษา
1. โรงพยาบาลชมุชนทีท่ำการศกึษา
จากโรงพยาบาลในจงัหวดันครราชสมีาทัง้หมด 26  แหง  พบวาโรงพยาบาลชมุชนทีศ่กึษาจำแนก

ตามขนาดของเตยีง แบงเปนประเภท 10 เตยีง 1 แหง (รอยละ 4) ประเภท 30 เตยีง 11 แหง (รอยละ
42) ประเภท 60 เตยีง 8 แหง (รอยละ 31) และประเภท 90-120 เตยีง 6 แหง (รอยละ 23)

2. ขอมลูบคุลากร
พบบคุลากรทางหองปฏบิตักิารใน 2 สาขาวชิาชพีเทยีบกบัเกณฑมาตรฐาน พบส.ป 2539 ไดแก
นกัเทคนคิการแพทย  ในโรงพยาบาลขนาด 10-60 เตยีงเกณฑมาตรฐาน พบส.ระบตุองมี

อยางนอย 1 คน ในขณะทีศ่กึษาพบวามอีย ู11 แหง (รอยละ 55.0) ทีม่จีำนวนนกัเทคนคิการแพทยครบ
ตามเกณฑ สวนโรงพยาบาลขนาด 90-120 เตยีง เกณฑมาตรฐาน พบส. ระบตุองมอียางนอย 2 คน เมือ่
ศกึษาพบมเีพยีง 5 แหง (รอยละ 83.3)  ทีม่คีรบตามเกณฑ (ตารางที ่1)

ศักยภาพของหองปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่อาจเปนสาเหตุ
ไขไมทราบสาเหตุในโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
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ตารางที ่1 ขอมลูจำนวนโรงพยาบาลชมุชนทีม่นีกัเทคนคิการแพทย ครบตามเกณฑมาตรฐาน พบส.

เจาพนกังานวทิยาศาสตรการแพทย เกณฑมาตรฐาน พบส. ระบวุาทกุโรงพยาบาลตองมบีคุลากร
ตำแหนงนีอ้ยางนอย 4 คน เมือ่ศกึษาพบวา ทกุแหงไมมบีคุลากรครบตามเกณฑ (ตารางที ่2)

ตารางที ่2 ขอมลูจำนวนโรงพยาบาลชมุชนทีม่เีจาพนกังานวทิยาศาสตรการแพทยครบตามเกณฑมาตรฐาน
พบส.

ขนาดรพ.
(เตยีง)

10-60

บคุลากรตามเกณฑ
พบส.
(คน)

จำนวนรพช.
ทัง้หมด

จำนวน รพช.ทีม่ี
บคุลากร ครบตาม
เกณฑ พบส. (แหง)

รอยละ

90-120
1 20 11 55.0
2 6 5 83.3

ขนาดรพ.
(เตยีง)

10-120

บคุลากรตามเกณฑ
พบส.
(คน)

จำนวนรพช.
ทัง้หมด

จำนวน รพช.ทีม่ี
บคุลากร ครบตาม
เกณฑ พบส. (แหง)

รอยละ

4 26 0 0

3. ศกัยภาพในการตรวจวเิคราะหสิง่สงตรวจทางหองปฏบิตักิารของโรงพยาบาลชมุชน
3.1 ความสามารถตรวจวเิคราะหทางหองปฏบิตักิารผานเกณฑมาตรฐานงานบรกิารชนัสตูร

สาธารณสขุ แยกตามลกัษณะงาน ไดแก
งานจลุทรรศนศาสตรคลนิกิ มาตรฐานงานบรกิารชนัสตูรสาธารณสขุ ระบวุาโรงพยาบาลตอง

สามารถใหบรกิารตรวจไดอยางนอย 12 หวัขอ จากขอมลูแบบสอบถามพบวาโรงพยาบาลทีส่ามารถใหบรกิาร
ตรวจไดเพยีง 17 รพ.รอยละ 65.4 (ตารางที ่3)

งานโลหติวทิยา มาตรฐานงานบรกิารชนัสตูรสาธารณสขุ ระบวุาโรงพยาบาลตองสามารถใหบรกิาร
ตรวจไดอยางนอย 11 ขอ จากขอมลูแบบสอบถามพบวาโรงพยาบาลทีส่ามารถใหบรกิารตรวจไดเพยีง 16
โรงพยาบาล(รอยละ 61.5) (ตารางที ่3)

งานจลุชวีวทิยาคลนิกิ มาตรฐานงานบรกิารชนัสตูรสาธารณสขุระบวุาโรงพยาบาลตองสามารถให
บรกิารตรวจไดอยางนอย 4 ขอ โดยสวนใหญ พบวาทกุโรงพยาบาลชมุชนสามารถใหบรกิารตรวจวเิคราะห
งานทางดานนีไ้ดรอยละ 100 ซึง่อยใูนเกณฑทีด่มีาก (ตารางที ่3)
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งานภูมิคุมกันวิทยาคลินิก มาตรฐานงานบริการชันสูตรสาธารณสุข ระบุวาโรงพยาบาลตอง
สามารถใหบรกิารตรวจไดอยางนอย 6 ขอ ซึง่หนึง่ในนัน้มบีรกิารตรวจ  Widal’s test  อนัเปนองคประกอบ
หนึง่ทีใ่ชในการวนิจิฉยัไขไมทราบสาเหตโุดยพบวาทกุโรงพยาบาลสามารถใหบรกิารตรวจได 26 โรงพยาบาล
(รอยละ 100) (ตารางที ่3)

งานเคมคีลนิกิ มาตรฐานงานบรกิารชนัสตูรสาธารณสขุ ระบวุาโรงพยาบาลตองตรวจบรกิารได
อยางนอย 13 หัวขอ จากขอมูลการศึกษา พบวาโรงพยาบาลที่สามารถใหบริการตรวจไดเพียง 21
โรงพยาบาล (รอยละ 80.8) (ตารางที ่3)

ตารางที ่3 รพช.ที่ตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการผานเกณฑมาตรฐานงานบริการชันสูตร
สาธารณสขุ

งาน

ขนาดรพ.
(จำนวน)

จลุทรรศน
ศาสตร

โลหติวทิยา จลุชวีวทิยา
คลนิกิ

ภมูคิมุกนัวทิยา
คลนิกิ

เคมคีลนิกิ

จำนวน
(แหง)

% จำนวน
(แหง)

% จำนวน
(แหง)

% จำนวน
(แหง)

% จำนวน
(แหง)

%

10 เตยีง (1)
30 เตยีง (11)
60 เตยีง (8)
90 เตยีง (4)
120 เตยีง (2)
รวม (26)

1 100
8 72.7
6 75.0
1 25.0
1 50.0
17 65.4

0 0
9 81.8
4 50.0
2 50.0
1 50.0
16 61.5

1 100
11 100
8 100
4 100
2 100
26 100

1 100
11 100
8 100
4 100
2 100
26 100

0 0
10 90.9
6 75.0
3 75.0
2 100
21 80.8

3.2 ศกัยภาพในการบรกิารตรวจโรคทีอ่าจเปนสาเหตขุองโรคไขไมทราบสาเหตุ
Malaria พบวาทกุโรงพยาบาลชมุชนทีศ่กึษา สามารถใหบรกิารตรวจมาลาเรยี ซึง่เปนสาเหตขุองไขไมทราบ
สาเหตไุด แตวธิทีีใ่ชตรวจจะมทีัง้ thick film และ thin film ขณะศกึษาพบวามโีรงพยาบาลเพยีง 15 แหง
(รอยละ 57.7) ทีส่ามารถตรวจโดยวธิ ีthick film ซึง่เปนวธิกีารหลกัทีใ่ชในงานควบคมุไขมาลาเรยี
Dengue hemorrhagic fever พบวามเีพยีง 1 โรงพยาบาลทีส่ามารถใหบรกิารตรวจวนิจิฉยัได (รอยละ 3.9)
โดยใชแถบวดัสำเรจ็รปู (Commercial strip test) ซึง่เปนชดุตรวจแบบดวนใชระยะเวลาเพยีง 15-20 นาที
สวนอกี 25 โรงพยาบาล (รอยละ96.1) ใชระบบสงตอไปตรวจยงัโรงพยาบาลจงัหวดัหรอืหองปฏบิตักิาร
เอกชน
Influenza ทกุโรงพยาบาลไมสามารถใหการตรวจวนิจิฉยัไขหวดัใหญไดเลย จะใชระบบสงตอ
Leptospirosis  พบโรงพยาบาลที่สามารถตรวจวินิจฉัยได 26 แหง (รอยละ 100) พบใชวิธี Latex
agglutination และ Strip test โดยพบในโรงพยาบาลชมุชนจะใชวธิ ีLatex agglutination กนัอยางแพรหลาย

ศักยภาพของหองปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่อาจเปนสาเหตุ
ไขไมทราบสาเหตุในโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
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Melioidosis พบวามโีรงพยาบาลเพยีง 1 แหง (รอยละ 3.9) ทีส่ามารถตรวจวนิจิฉยัไดเอง โดยใชวธิ ีIndirect
heamagglutination  และ โรงพยาบาลอกี 25 แหง (รอยละ 96.1) จะใชระบบการสงตอ
Scrub typhus พบวามโีรงพยาบาล 26 แหง (รอยละ 100) ทีส่ามารถใหบรกิารตรวจได โดยวธิ ีWeil felix
Typhoid  พบเชนเดยีวกบักรณตีรวจวนิจิฉยั Scrub typhus คอืทกุโรงพยาบาล 26 แหง (รอยละ 100) ที่
สามารถตรวจไดโดยวธิ ีWidal test

4. ความเพยีงพอของอปุกรณและเครือ่งมอืทีใ่ชในการตรวจวเิคราะห
จากขอมูลโรงพยาบาลชุมชน 26 แหง ในดานความเพียงพอของอุปกรณเครื่องมือ

เปรยีบเทยีบกบัเกณฑพืน้ฐานของอปุกรณทีค่วรมขีองหองปฏบิตักิาร พบดงันี้

ตารางที ่4 จำนวนเครือ่งมอืทีโ่รงพยาบาลมเีทยีบกบัมาตรฐาน พบส.

ลำดบัที่ อปุกรณ จำนวนทีก่ำหนด
(หนวย)

จำนวนโรงพยาบาล
ม ี≥≥≥≥≥ เกณฑกำหนดมนีอยกวาเกณฑกำหนด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

กลองจลุทรรศน 2 ตา
Dark bield
Certribuge
ตเูยน็เกบ็สารเคมี
Vortex mixer
Water bath
Hot air oven
เครือ่งชัง่ไฟฟา
Magnetic steriv
Hood/laminan
เครือ่งรดีและตดัสายถงุเลอืด
Ultraviolet box
Ultrasonic cleaner
Spectrophotometer
เครือ่งตรวจหาปรมิาณอเิลค็โตรลท
เครือ่งตรวจหาบลิริมูนิ
เครือ่งนบัแยกชนดิเมด็เลอืด
เครือ่งปนเมด็เลอืดแดงอดัแนน
เครือ่งเขยาไปเปตนบัเมด็เลอืด

3 5
1 2
2 11
2 13
1 25
2 3
1 22
1 1
1 4
1 19
1 1
1 7
1 5
2 7
1 14
1 13
2 3
2 6
2 1

21
24
15
13
1
23
4
25
22
7
25
19
12
19
12
13
23
20
25

สนุนัทา  มงคลจติร และคณะ          Sununtha  Mongkoljit  et  al.



⌫  ⌫



ลำดบัที่ อปุกรณ จำนวนทีก่ำหนด
(หนวย)

จำนวนโรงพยาบาล
ม ี≥≥≥≥≥ เกณฑกำหนดมนีอยกวาเกณฑกำหนด

20
21
22
23
24
25
26
27
28

เครือ่งวดัความเกาปสสาร
Serofuge
ตเูยน็เกบ็เลอืด
ตแูชแขง็-30 ถงึ-70  ํC
Dry bath
อปุกรณแยกพลาสมา
เครือ่งหมนุสาย
ชดุตรวจ Blisaset
autoclave

2 3
1 16
1 24
1 2
1 9
1 2
1 25
1 3
1 10

23
10
2
24
17
24
1
23
16

จากการสำรวจเครื่องมือในหองปฏิบัติการเมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานของ พบส.ที่กำหนด
เครือ่งมอืทีส่วนใหญโรงพยาบาลม ี4 อนัดบัแรก คอื vertex hot-air ตเูยน็และเครือ่งหมนุสาย สวนเครือ่งมอื
ทีข่าดแคลน 4 อนัดบัแรกคอื dark field เครือ่งรดัและตดัสายถงุเลอืด เครือ่งเขยาไปเปตนบัเมด็เลอืดและ
เครือ่งชัง่ไฟฟา

5. คณุภาพการตรวจวเิคราะห
พบวามโีรงพยาบาล 24 แหง (รอยละ 92.3) ทีม่กีารประเมนิคณุภาพหองปฏบิตักิาร โดย

กรมวทิยาศาสตรการแพทย ปละ 3 ครัง้ ไดครอบคลมุ 6 สาขาหลกัของหองปฏบิตักิารทางการแพทย ไดแก
เคมคีลนิกิ จลุชวีวทิยาคลนิกิ โลหติวทิยา จลุทรรศนศาสตรคลนิกิ ภมูคิมุกนัวทิยาคลนิกิ และธนาคาร
เลอืด8

            สวนผลการประเมนิจากการศกึษาในระหวางเดอืนกมุภาพนัธ-เดอืนธนัวาคม 2542 กลมุ
หองปฏบิตักิารโรงพยาบาลชมุชนจำนวน 560 แหง พบวา ใน 5 สาขาหลกัของหองปฏบิตักิารอยใูนเกณฑ
มาตรฐานยอมรบั ยกเวนสาขาเคมคีลนิกิซึง่ควรไดรบัการสนบัสนนุทรพัยากรทีข่าดแคลนและประสบการณ
ทีจ่ำกดัตอไป9 (ตารางที ่5)

ศักยภาพของหองปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่อาจเปนสาเหตุ
ไขไมทราบสาเหตุในโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
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ตารางที ่5 ผลการประเมนิคณุภาพหองปฏบิตักิารทางการแพทยกลมุ รพช. ป 2542

สาขาแผนทดสอบความชำนาญ ผลประเมนิคณุภาพหองปฏบิตักิารทางการแพทย
เคมคีลนิกิ
จลุชวีวทิยาคลนิกิ
โลหติวทิยา
จลุทรรศศาสตรคลนิกิ
ภมูคิมุกนัวทิยาคลนิกิ
ธนาคารเลอืด

176*
2.9
2.9
2.7
3.4
3.4

หลกัเกณฑ    * สาขาเคมคีลนิกิ คาเฉลีย่ของคะแนนดชันคีวามแปรปรวนสะสม (Overall mean running
variance index score) อยรูะหวาง 0-400  เกณฑมาตรฐานยอมรบั ≤ 150

สาขาอืน่ ๆ คาเฉลีย่ของคะแนนมาตรฐาน (Standard Score) อยรูะหวาง 0-4.0 เกณฑ
มาตรฐาน  ยอมรบั  ≥  2.5

สรปุและวจิารณ
จากรายงานไขไมทราบสาเหตใุนประเทศไทย  ตามระบบเฝาระวงัทางระบาดวทิยา พบวาผปูวยที่

เปนโรคไขไมทราบสาเหตมุจีำนวนสงูเปนอนัดบั 3 ของโรคทีเ่ฝาระวงัในแตละป โดยในทกุ ๆ ปจะมผีปูวย
ทีเ่สยีชวีติจากโรคนีไ้มต่ำกวารอยละ 0.01 ถงึแมอตัราตายจะไมสงูมากนกัแตกม็คีวามจำเปนอยางยิง่ทีจ่ะตอง
ใหการวนิจิฉยัโรคใหไดเพือ่ไมใหเกดิความสญูเสยีถงึแกชวีติ และเพือ่สามารถปองกนัควบคมุโรคไดอยาง
รวดเร็ว ซึ่งการตรวจชันสูตรทางหองปฏิบัติการถือเปนปจจัยหนึ่งที่สำคัญอยางมากในการสนับสนุน
การวนิจิฉยัโรค แตเนือ่งจากในหลาย ๆ  หองปฏบิตักิารมขีดีความสามารถจำกดั จากขอมลูการศกึษาในครัง้
นีพ้บความจำกดัใน 3 หวัขอหลกั คอื
1. จำนวนบคุลากร พบวาบคุลากรทีม่อียใูนหองปฏบิตักิารของโรงพยาบาลชมุชนทกุประเภทมจีำนวนนอย
กวาเกณฑ พบส. กำหนดแมกระทัง่โรงพยาบาลขนาด 120 เตยีงทีค่วรมบีคุลากรครบตามเกณฑมากทีส่ดุ
ยงัพบปญหาการขาดแคลนเจาพนกังานวทิยาศาสตรการแพทย แตอยางไรกต็ามโรงพยาบาลกต็ระหนกัถงึ
ปญหานีก้ไ็ดแกไขโดยการจางบคุคลทีจ่บการศกึษาระดบัมธัยม มาฝกฝนจนสามารถปฏบิตังิานไดเชนเดยีว
กบัเจาหนาทีว่ทิยาศาสตรการแพทย หรอือกีแนวทางหนึง่คอืการจางนกัเทคนคิการแพทยในอตัราจางของ
ลกูจางชัว่คราว
2. ศกัยภาพในการตรวจวเิคราะหสิง่สงตรวจทางหองปฏบิตักิารโดยเฉพาะโรคทีเ่ปนสาเหตขุองไขไมทราบ
สาเหต ุคอื

2.1 มาลาเรยี โรงพยาบาลชมุชนทกุแหงสามารถตรวจวนิจิฉยัไดโดยวธิฟีลมบาง (Thin film)
รอยละ 42.3, ฟลมหนา (Thick film) รอยละ7.7 และ Thin+Thick film รอยละ 50.0 ในขณะทีป่จจบุนัมี
ชดุทดสอบแบบเรว็ (Rapid diagnosis) คอืใชเวลาเพยีง 15 นาทใีนการรายงานผลออกมาจำหนายที ่แต
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อยางไรกต็ามเทคนคิการตรวจ Thick blood film และ PCR กย็งัถอืวาเปน gold standard ทีห่องปฏบิตักิาร
ควรคำนงึถึง  ดงันัน้วธิกีารตรวจวนิจิฉยัทีโ่รงพยาบาลชมุชนจะสามารถทำได คอื การตรวจ blood film และ
หองปฏบิตักิารควรทำการตรวจ thick film เปนการทดสอบแรกเนือ่งจากมขีอไดเปรยีบกวาวธิ ีthin film คอื
ใชเลอืดในปรมิาณมากโอกาสในการเจอเชือ้เยอะกวา แตหากเจอเชือ้โดย thick film ควรยนืยนัดวยการตรวจ
thin film เพื่อดูชนิดของเชื้อดวย ดังนั้น dipstick จึงเหมาะสำหรับเปนชุดทดสอบเสริมและเหมาะกับ
สถานทีท่ีไ่มสามารถตรวจสเมยีรเลอืดไดเนือ่งจากไมมหีองปฏบิตักิารสนบัสนนุ10

2.2 Dengue hemorrhagic fever โรงพยาบาลชุมชนสามารถตรวจวินิจฉัยไดโดยเทคนิค
Heamagglutination  ไดเพยีง 1 แหง (รอยละ 3.9) วธิตีรวจวนิจิฉยัไขเลอืดออกขณะนีม้หีลากหลายวธิี
วธิทีีถ่อืวาเปน gold standard คอื Viral isolation11 แตเนือ่งจากเปนวธิทีีต่องใชผทูีม่คีวามเชีย่วชาญ ทกัษะ
พเิศษสงูและระยะเวลา อกีทัง้อปุกรณเครือ่งมอืราคาแพง จงึไมเหมาะสมสำหรบัหองปฏบิตักิารในระดบั
โรงพยาบาลเทาทีค่วร วธิทีีห่องปฏบิตักิารโรงพยาบาลชมุชนจะสามารถทำไดคอื การตรวจทางน้ำเหลอืง
วทิยา ซึง่เปนวธิทีีง่ายและรวดเรว็ แตวธินีีก้ส็ามารถเกดิผลบวกปลอมไดเชนกนัโดยการเกดิ cross-reaction
ระหวางแอนตบิอดขีอง dengue และ flaviviruses อืน่ ๆ

2.3 Influenza ทกุโรงพยาบาลไมสามารถตรวจวเิคราะหได วธิตีรวจทีถ่อืวาเปน gold standard คอื
Virus isolation (Culture) แตเนือ่งจากวธินีีม้ขีอจำกดัคอื ตองใชระยะเวลาอยางนอย 5 วนัจงึไมทนัตอการ
รกัษาหรอืการควบคมุโรควธินีีจ้งึเหมาะสำหรบัการยนืยนัผล  สำหรบัชดุทดสอบทีใ่ชกนัอยางแพรหลายคอื
ชดุตรวจแบบเรว็ (Rapid diagnotic kit) โดยใชระยะเวลาเพยีง 15-45 นาท ีงายตอการตรวจ แตชดุทดสอบ
นีย้งัมรีาคาแพงหากตองใชตรวจกรองผปูวยจำนวนมากๆ จงึไมคอยเหมาะสม

2.4 Leptospirosis โรงพยาบาลชมุชนสามารถตรวจได 26 แหง (รอยละ 100) โดยวธิทีีน่ำมา
ทำการตรวจคอื Latex agglutination และ Immunochromatography (strip test) แตวธิทีีเ่ปนมาตรฐาน
(gold standard) คอื Culture isolation แตเนือ่งจากวธิกีารทำทีย่งุยากและตองใชเวลาจงึไมเหมาะสำหรบั
หองปฏบิตักิารโรงพยาบาลชมุชน จงึนยิมทำการตรวจทางน้ำเหลอืงซึง่วธิทีีม่คีวามไวสงูและถอืเปนมาตรฐาน
สำหรบัการตรวจวนิจิฉยัโรคเลปโตสไปโรซสิคอื Microscopic agglutination test (MAT)

2.5 Melioidosis  มรีายงานมากขึน้เรือ่ย ๆ  ในบานเรา12 โดยเฉพาะอยางยิง่ในผปูวยจากภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื แตขอมลูการศกึษาพบมโีรงพยาบาลเพยีง 1 แหง (รอยละ 3.9) ทีต่รวจวนิจิฉยัโดยวธิ ีIndirect
heamagglutination  สำหรบัวธิทีีเ่ปนมาตรฐาน (gold standard) คอื bacterial isolation and identification
ถงึแมคาใชจายจะไมแพงแตวธินีีก้ต็องอาศยัผมูปีระสบการณในการแปลผลอกีทัง้ตองใชระยะเวลา 3-4 วนั
ในการอานผล การทดสอบทางน้ำเหลอืงจงึเปนอกีการทดสอบทีจ่ำเปน ประกอบดวยเทคนคิ  ELISA for
IgM และ IgG และวธิ ีImmunofluorescent antibody test (IFA)

2.6 Scrub typhus มโีรงพยาบาล 26 แหง (รอยละ 100) ทีส่ามารถบรกิารตรวจวนิจิฉยัไดโดย
วธิ ีWeil felix ซึง่ใชหลกัการagglutination เนือ่งจากเปนวธิทีีท่ำไดงาย ไมแพงจงึใชกนัอยางกวางขวางใน
หองปฏบิตักิาร แตวธินีีก้ม็ขีอจำกดัในเรือ่งของความไวและความจำเพาะ เนือ่งจากสามารถพบปฏกิริยิาการ
เกาะกลุมไดกับตัวอยางที่มีเชื้อเลปโตสไปโรซิสซึ่งจะทำใหเกิดผลบวกปลอมตอการตรวจหาโรค
scrub typhusได ดังนั้นวิธีนี้จึงเหมาะสำหรับใชตรวจกรองเบื้องตน การเพาะเชื้อและแยกชนิดเชื้อ
(Culture&Isolation) รกิเกต็เชยีถอืเปนวธิกีารตรวจวนิจิฉยัทีถ่กูตองทีส่ดุ แตเนือ่งจากตองใชระยะเวลาและ
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ราคาแพงจงึไมนยิมเทาทีค่วร สำหรบัวธิทีีเ่หมาะสำหรบัใชตรวจยนืยนัและถอืวาเปน gold standard คอืวธิี
Indirect immunofluorescent antibody testing(IFA)

2.7 Typhoid ม ีโรงพยาบาล 26 แหง (รอยละ 100) ทีต่รวจไดโดยวธิ ีWidal test ใชหลกัการ
Agglutination แตมขีอจำกดัคอื อตัราการเกดิผลบวกปลอมสงู มคีวามไว ความจำเพาะปานกลาง แตถาจะให
ผลการตรวจมคีวามถกูตองยิง่ขึน้ตวัอยางตรวจควรเปน Pair serum (Acute serum, Convalescent serum)
สำหรบัการตรวจทางน้ำเหลอืงวธิอีืน่ ๆ ในปจจบุนัไดมกีารพฒันาชดุทดสอบใหสามารถใชงานไดงายและ
สะดวกทีเ่รยีกวา Rapid test แตอยางไรกต็ามวธิหีลกัทีส่ำคญัถอืเปน gold standard  คอื การเพาะเชือ้
(Culture)
3. ความเพียงพอของอุปกรณ  เครื่องมือพื้นฐานทางหองปฏิบัติการ ซึ่งในเกณฑ พบส.ป 2539
กำหนดมาถึง 28 รายการ พบวาเครื่องมือที่สวนใหญทุกโรงพยาบาล มีใน 4 อันดับแรกคือ vertex,
hot-air ตเูยน็และเครือ่งหมนุสายสวนเครือ่งมอืทีข่าดแคลน 4 อนัดบัแรกคอื dark field เครือ่งรดัและตดั
สายถงุเลอืด เครือ่งเขยาไปเปตนบัเมด็เลอืดและเครือ่งชัง่ไฟฟา  ความทนัตอสถานการณปจจบุนัจงึเปน
สิง่จำเปนตอการตัง้เกณฑมาตรฐานดานเครือ่งมอืในหองปฏบิตักิารนอกเหนอืไปจากจำนวนทีเ่หมาะสม
ในการกำหนด เนือ่งจากหองปฏบิตักิารของโรงพยาบาลชมุชนขนาด 10 เตยีงยอมเปนไปไดยากทีจ่ะมี
อปุกรณเทากบัโรงพยาบาลชมุชนขนาด 120 เตยีง ดงันัน้การกำหนดจำนวนของอปุกรณจงึควรแยกตาม
ประเภทของโรงพยาบาลใหเหมาะสม จงึจะสามารถใชประเมนิไดอยางเทีย่งตรง แตอยางไรกต็าม หองปฏบิติัการ
แตละแหงทีม่จีำนวนอปุกรณไมเพยีงพอ กส็ามารถแกไขปญหาไดโดยการหาพนัธมติรหรอืเครอืขายในการ
ยมือปุกรณมาใชงานทดแทนไดเมือ่อปุกรณของตนเองเกดิการชำรดุเสยีหาย สวนโรงพยาบาลทีม่คีวามพรอม
ในการตรวจชนัสตูรเตม็ขดีความสามารถ กจ็ะสามารถใหการตรวจชนัสตูรประกอบการวนิจิฉยัไดมากขึน้
ซึ่งจะสงผลใหปริมาณของผูปวยโรคไขไมทราบสาเหตุลดลงจากอันดับที่ 3 ของโรคที่เปนปญหาทาง
สาธารณสขุของประเทศไทยได
           ดงันัน้จงึมคีวามจำเปนอยางยิง่ทีห่องปฏบิตักิารชนัสตูรของกระทรวงสาธารณสขุควรจะตองพฒันา
ศกัยภาพของหองปฏบิตักิารทัง้ระดบัโรงพยาบาลจงัหวดัและโรงพยาบาลชมุชนุใหมคีวามสามารถในการ
ตรวจวนิจิฉยัใหมากขึน้และมปีระสทิธภิาพ  เพือ่ชวยในการสนบัสนนุการวนิจิฉยัโรคของแพทยใหเปนไปอยาง
มปีระสทิธภิาพ สงผลใหคณุภาพชวีติของคนในประเทศอยใูนเกณฑทีด่ขีึน้ ลดคาใชจายในการรกัษาพยาบาล
ตลอดจนเปนการประหยดังบประมาณของประเทศ

ขอเสนอแนะ
เพือ่เปนการพฒันาศกัยภาพของหองปฏบิตักิารในการตรวจวนิจิฉยัโรคตดิเชือ้ทีอ่าจเปนสาเหตุ

ไขไมทราบสาเหตใุนโรงพยาบาลชมุชน  ควรจะตองมกีาร
1. เพิม่บคุลากรใหเพยีงพอและเหมาะสม
2. เพิม่อปุกรณทีจ่ำเปนใหเพยีงพอ
3. เพิ่มความสามารถในการตรวจวิเคราะหโรคติดเชื้อที่อาจเปนสาเหตุของไขไมทราบสาเหตุ

ใหเพียงพอ  เพื่อสนับสนุนหรือยืนยันการวินิจฉัยโรคของแพทยเปนไปอยางถูกตองและ
มปีระสทิธภิาพ
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4. เกณฑทีใ่ชประเมนิหองปฏบิตักิารจาก พบส.ป 2539 ควรมกีารทบทวนเนือ่งจากเปนขอกำหนด
โดยรวมไมมกีารแยกประเภทของโรงพยาบาลดงันัน้จำนวนกจิกรรมในการตรวจวเิคราะหหรอืจำนวนอปุกรณ
ทีก่ำหนดไวจงึมกัสงูเกนิไปสำหรบัหองปฏบิตักิารขนาดเลก็และต่ำเกนิไปสำหรบัหองปฏบิตักิารขนาดใหญ

กติตกิรรมประกาศ
การศึกษาความสามารถของหองปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่อาจเปนสาเหตุไข

ไมทราบสาเหตใุนโรงพยาบาลชมุชนจงัหวดันครราชสมีา ครัง้นีส้ำเรจ็ลงไดตองขอขอบคณุผอูำนวยการ
โรงพยาบาลชุมชนที่อนุญาตใหทำการศึกษาในพื้นที่, เจาหนาที่หองปฏิบัติการชันสูตรทุกทานที่กรุณา
ตอบแบบสอบถาม นายแพทยสมชาย  ตั้งสุภาชัย  ผูอำนวยการสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
จงัหวดันครราชสมีา ทีก่รณุาใหขอเสนอแนะในการจดัทำ  จนทำใหการศกึษาครัง้นีส้ำเรจ็ลงไดดวยดี

เอกสารอางองิ
1. สรปุรายงานการเฝาระวงัโรค : สำนกัระบาดวทิยา กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ

http://epid.moph.go.th/
2. Petersdorf RG. Principle of Medical Medicine. Mc Granw Hill, Manila, 1984
3. สภุาพร ภพูทิยา, ประจกัษ มลูลอย. ยาตานเกรด็เลอืดและไขไมทราบสาเหต,ุ จฬุาอายรุศาสตร ปที ่8

ฉบบัที ่9 กนัยายน 2538
4. กลมุงานระบาดวทิยาโรคตดิเชือ้ สำนกัระบาดวทิยา กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ. นยิาม

โรคตดิเชือ้ประเทศไทย 2546
5. Petersdorf RG, Beeson PB. Fever of unexplained origin :Report on 100 cases. Medicine 1961;40:1-30.
6. Elisabeth M.H.A.De  Kleijn, M.D., Jan P.Vandenbroucke, M.D., Jos W.M.Vander Meer, M.D., and

the Netherlands FUO Study of Fever of Unknown Origin (FUO):A prospective multicenter
study of 167 patients with FUO,using fixed epidemiologic entry criteria. Medicine
1997;76:392-400

7. กระทรวงสาธารณสขุ, เกณฑมาตรฐานพฒันาระบบบรกิารของสถานบรกิารและหนวยงานสาธารณสขุ
:2539

8. สวุฒัน มัน่สวสัดิ.์ เงือ่นไข หลกัเกณฑ และวธิปีฏบิตักิารทดสอบความชำนาญ. พมิพครัง้ที ่1
กรงุเทพมหานคร:องคการสงเคราะหทหารผานศกึ;2542

9. สุวัฒน มั่นสวัสดิ์. การประเมินคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทยในประเทศไทย ป 2542
สำนกัมาตรฐานหองปฏบิตักิารกรมวทิยาศาสตรการแพทย

10. Lt Col S Gokhale. Saving Private Ryan:The Indian Scenario (Rapid Diagnosis of Malaria at
Regimental Aid Post)MJAFI 2004;60:137-141

11. Laboratory diagnosis of Acute Dengue fever During the Unitid Nations Mission in Haiti,
1995-1996

12. Pua permpoonsiri S, Pua permpoonsiri P.Melioidosis : Report of 43 cases at Srinagarind
Hospital.Ramathibodi Med 1983 ; 6:96-105

ศักยภาพของหองปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่อาจเปนสาเหตุ
ไขไมทราบสาเหตุในโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา

Potentiality of Laboratory of Community Hospitals in Nakhonratchasima
in Diagnosis Fever of Unknown Origin



⌫  ⌫



การศกึษาอตัราการเกดิโรค Scrub Typhus ในกลมุเสีย่งของจงัหวดับรุรีมัย
กรณศีกึษาพืน้ทีเ่สีย่งสงู 1 หมู

Scrub Typhus in Risk Group of Burirum Province Case Study in One High Risk Village

ศรสีมร กมลเพช็ร วท.ม.(บรหิารสาธารณสขุ) Srisamorn  Kamonped M.Sc.(PH)
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บทคดัยอ
การศกึษาครัง้นีเ้พือ่ศกึษาอตัราการตดิโรค  อตัราความชกุในประชากรกลมุเสีย่ง  ศกึษาระดบั

ความรนุแรงของอาการของโรคในกลมุผตูดิเชือ้รายใหม  และศกึษาความคงอยขูอง Ig G. ในกลมุผตูดิเชือ้
ในชวงเวลา 1 ป รปูแบบการวจิยัเปนการศกึษาไปขางหนา (Prospective Cohort Study) โดยมปีระชากร
กลมุตวัอยางเปนกลมุเสีย่งทีอ่าศยัในหมบูานทีม่รีายงานการเกดิโรคตดิตอกนั 3 ป ในพืน้ที ่อ.พทุไธสง
จ.บรุรีมัย เพศชาย  อายตุัง้แต  15 – 60  ป  อาชพีทำนา  ทำไร  มพีฤตกิรรมเสีย่งตอโรค  จำนวน  50%
ของประชากรทัง้หมด  คอื  150 คน โดยสมัภาษณประวตัเิสีย่ง ประวตักิารเจบ็ปวย กอนทำการเจาะเลอืด
ทัง้ 2 ครัง้ ครัง้ละ 5 CC โดยเจาหนาทีส่าธารณสขุ ปนซรีัม่สงตรวจทีศ่นูยวทิยาศาสตรการแพทยนครราชสมีา
ตรวจหา  IgM, Ig G โดยวธิ ีIFA  โดยเจาะเลอืดครัง้ที ่ 1 และครัง้ที ่2  หางกนั 1 ป  ตัง้แตกรกฎาคม  2546
-  กนัยายน  2547  โดยใชสถติอิตัรา  อตัราสวน  สดัสวน

ผลการศกึษาพบวา กลมุตวัอยางสวนใหญมอีาชพีหลกัทำนา  95.5%  อาชพีรองเลีย้งสตัว  80%
อายุเฉลี่ย 42 ป  ผูติดเชื้อทุกราย  มีพฤติกรรมและวิถีชีวิตเสี่ยงตอการเกิดโรค  เลี้ยงวัว เกี่ยวหญา
เดนิตามคนันาหญาสงู  หาของปา  นอนใตตนไม  พบผตูดิเชือ้แตไมมอีาการของโรค 6.36%  โดยแยกเปน
ตดิเชือ้รายใหม  2.73%  และไมมคีวามคงอยขูองระดบัภมูคิมุกนัภายใน 1 ป  ไมพบอตัราความชกุในกลมุ
เสีย่ง  ขอเสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอไปควรเกบ็ขอมลูทัง้หญงิและเพศชายและทกุกลมุอาย ุ  เนือ่งจาก
เพศหญงิ วถิชีวีติในการเลีย้งววัและมคีวามเสีย่งไมแตกตางกบัเพศชาย และจากการวจิยัควรใหสขุศกึษา
ประชาสมัพนัธในการปองกนัโรค  Scrub Thypus ในพืน้ทีท่ีเ่ปนรงัโรค โดยเฉพาะพืน้ทีท่ีเ่ปนแหลงทองเทีย่ว
เชงินเิวศวทิยา หรอื การทีไ่มไดอยใูนในพืน้ที ่ หรอืในพืน้ทีท่ีม่กีารซอมรบ  คายทหาร  คายอพยพ  ควรมี
การปองกนั  และควรมกีารเฝาระวงั  โดยงานระบาดวทิยาจงัหวดัวามทีีใ่ดบางเปนพืน้ทีช่กุ  โดยใชระบบ
สารสนเทศทางภมูศิาสตร (GIS) สำหรบัใชในการวางแผนตอไป
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Abstract
The objectives of this prospective descriptive study research were to study about incidence

and prevalence of Scrub Typhus infection, severity of new infection cases, sustainability of lgG in
infected groups after 1 year. 110 males in endemic area in Putthaisong district of Burirum province
were selected to be study groups. All of them were agriculture and in 15-60 year old group. Every
case was taken 5 cc. of blood 2 times in 1 year for indirect immunofluorescent antibody test for lgG
and lgM titer.

The results showed that 6.36% of them were infected without symptom, incidence rate was
2.73% (3 cases), immunity was subsided within 1 year and no prevalence rate in risk groups.

The suggestion  were that health education about Scrup Typhus prevention should be given
to tourists in endemic area because they had no immunity. Female groups should be studied also in
next research because their life style did not different from male.

บทนำ
Scrub  Typhus  เปนโรคตดิตอทีเ่กดิจากเชือ้  Rickettsia  ชือ่  Orientia  tsutsugamushi  โรคนี้

ตามธรรมชาตเิปนโรคของสตัวในปา  โดยเฉพาะสตัวฟนแทะ  เชน  กระรอก  กระจอน  กระแต  บาง  และ
จำพวกหนทูีอ่ยตูามไร, นา  โดยเชือ่กนัวาเชือ้  Rickettsia  ทีอ่ยใูนตวั  Host  จะไมทำให  host  ทีม่นัอาศยั
อยเูกดิอาการหรอืทีเ่รยีกวา  Inapparent  infection  การตดิโรคจากสตัวตวัหนึง่ไปยงัสตัวอกีตวัหนึง่  จะอาศยั
ไรออนทีเ่รยีกวา  Trombiculid  mite  หรอื  Chigger  mite  เปนพาหะ  โดยไรออนจะคอยกระโดดเกาะดดู
น้ำเหลอืง  และสารเนือ้เยือ่ของสตัวหรอืคนทีผ่านไปมาบรเิวณทีม่นัอย ูเมือ่กนิอาหารอิม่เตม็ทีแ่ลวจะกระโดด
ลงดนิเจรญิเปนตวัแก  หากนิอสิระ  ผสมพนัธออกไข  นอกจากนีต้วัเมยียงัมคีวามสามารถถายทอดเชือ้ให
กบัไรรนุลกูไดทางไข  (transiovarian  transmission)  เดมิไรจะอาศยัอยใูนบรเิวณทงุหญาคาชายปา, ปา
โปรง  แตในปจจบุนัมผีพูบระบบนเิวศนวทิยาใหมของไร  คอื  บรเิวณทีย่งัใชทำนาอยโูรค(1)  Scrub  Typhus
เปนโรคทีเ่ปนปญหาสาธารณสขุ  สถานการณในประเทศไทย  (31 ตลุาคม  2545)  มจีำนวนผปูวย
2,532  ราย  ตาย  4  ราย  ในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมาตัง้แตป 2542 ถงึปจจบุนั  จากขอมลู
เฝาระวงัการระบาดวทิยา(5)  สถานการณโรค  Scrub  Typhus  ของเขต 5 ป 2545 พบวาจำนวนผปูวยใน
เขตเทากบั 832  ราย คดิเปนอตัราปวยเทากบั 11 ตอแสนประชากร โดยเมือ่เทยีบกบัของประเทศทีอ่ตัรา
ปวยเทากบั  6.72  ตอแสนประชากร  ซึง่สงูกวาเกอืบเทาตวั  โดยจงัหวดัทีม่จีำนวนปวยสงูสดุคอื  จงัหวดั
นครราชสมีา, บรุรีมัย, สรุนิทร, ชยัภมู ิและมหาสารคาม  ตามลำดบั  จงัหวดับรุรีมัย  อตัราปวยมแีนวโนม
สงูขึน้ทกุป  และโรคนีม้กัจะเกดิในชวงฤดฝูนตอหนาว (มถินุายน  ถงึ  พฤศจกิายน) เนือ่งจากในปจจบุนั
การตรวจหาแหลงแพรโรคในสิง่แวดลอม  ยงัมปีญหาไมสามารถตรวจได  ทำใหการกำจดัแหลงโรคเปนไป
ไดยาก  และพฤตกิรรมของกลมุเสีย่ง  ยงัไมมกีารเปลีย่นแปลง  ทำใหยงัมคีวามเสีย่งตอการตดิเชือ้  Scrub
Typhus  ทกุเมือ่ขณะประกอบอาชพี

การศกึษาอตัราการเกดิโรค Scrub Typhus ในกลมุเสีย่งของจงัหวดับรุรีมัย
กรณีศึกษาพื้นที่เสี่ยงสูง 1 หมู

Scrub Typhus in Risk Group of Burirum Province
Case Study in One High Risk Village
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จากการทบทวนงานวจิยัในป  2540  George  Walt  และ  ชวนพศิ  สทุธนินัท(7)  ไดทำการศกึษา
ผลจากวินิจฉัยทางคลินิคโรค Leptospirosis พบวามีอัตราการเกิดโรค Scrub Typhus รวมกับโรค
Leptospirosis 17.60%, Scrub Typhus 32.40% และจากการศกึษาวจิยัของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร
การแพทยทหารสหรฐั  รวมกบักรมวทิยาศาสตรการแพทย  จากอตัราการเกดิโรคไขไมทราบสาเหตพุบโรค
Scrub  Typhus  9 – 15%  ในป  2541 – 2542

ความไวและความตานทานตอการรบัเชือ้(2) คนจะมคีวามไวตอการตดิเชือ้  O.tsutsugamushi  หลงั
การติดเชื้อและจะมีภูมิคุมกันเกิดขึ้นเปนเวลานานตอเชื้อสายพันธเดียวกันแตจะมีภูมิคุมกันชั่วคราว
ตอเชือ้รดิเกต  เชือ้สายพนัธอุืน่  การตดิเชือ้ตางสายพนัธซุ้ำภายในเวลา  2 – 3  เดอืน  เปนผลใหมีอาการ
โรคอยางออน  แตหลงัจากนัน้  1  ป  ถาตดิเชือ้ใหมอาการปวยเหมอืนอาการตดิเชือ้  ตามปกตผิทูีอ่ยใูน
เขตโรคประจำถิน่  หากตดิเชือ้ตามธรรมชาตเิปนครัง้ที ่2 และ  3  มกัไมปรากฏอาการหรอือาการไมรนุแรง
ขณะนีย้งัไมมวีคัซนี  (โรคสครบัทยัฟส, สนุทร ชนิประสาทศกัดิ,์ 2546)

วสัด ุ และวธิกีาร
การศกึษาวจิยัครัง้นีเ้ปนการศกึษาไปขางหนา (Prospective  Cohort  Study) โดยเกบ็ตวัอยางเลอืด

จากอาสาสมคัรเพศชาย  อาย ุ 15 – 60  ป  ในพืน้ทีเ่สีย่งทีม่กีารเกดิโรคตดิตอกนั  3  ป  1  หมบูาน  คอื
หมทูี ่ 8  และหมทูี ่ 13  ในตำบลพทุไธสง  อำเภอพทุไธสง  จงัหวดับรุรีมัย  มอีาชพีทำนาและมพีฤตกิรรม
เสีย่งตอโรค  Scrub  Typhus  จำนวน  50%  ของกลมุเปาหมายทัง้หมดเปนจำนวน  150  คน  โดยวธิกีาร
สมัภาษณขอมลูทัว่ไป  ประวตัเิสีย่ง  พฤตกิรรมเสีย่ง  ประวตักิารเจบ็ปวย  การรกัษา  กอนเจาะเลอืดทัง้
2  ครัง้ ๆ  ละ  5 CC. โดยเจาหนาทีส่าธารณสขุ  ปนซรีัม่สงตรวจทีศ่นูยวทิยาศาสตรการแพทยนครราชสมีา
ตรวจหา  IgM, IgG  โดยวธิ ี IFA  โดยเจาะเลอืดครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2 หางกนั 12 เดอืน  ในเดอืนกรกฎาคม
2546  และสงิหาคม  2547

นยิามศพัท
1. ผตูดิเชือ้รายใหม(4)  หมายถงึ  ผทูีต่รวจพบ  IgM  หรอื  IgG  ในการตรวจซรีัม่  ครัง้ที ่ 2  ใน

ระดบัไตเตอรตัง้แต  1 : 400  ขึน้ไป  หลงัจากทีต่รวจครัง้แรกไมพบการตดิเชือ้จากการตรวจโดยวธิ ี IFA
หารดวยผทูีต่รวจไมพบการตดิเชือ้ครัง้แรก  (IgG)

2. อตัราความชกุของโรค  (Prevalence  rate)  หมายถงึ  กลมุทีต่รวจพบ  IgG  และ  IgM  ใน
การตรวจครัง้แรกทีม่รีะดบัไตเตอรของภมูคิมุกนัตัง้แต  1 : 400(4) ขึน้ไปจากการตรวจโดยวธิ ี IFA หาร
ดวยผทูีต่รวจเลอืดทัง้หมด

3. ความคงอยูของระดับภูมิคุมกันตอโรค Scrub Typhus หมายถึง ระดับ IgG ที่ตรวจพบ
ครัง้แรกและครัง้ที ่2 ทีห่างกนั 12 เดอืน มรีะดบัทีไ่มลดลง(4)  ระดบัภมูคิมุกนั IgM หรอื IgG ≥ 1: 50 –
< 1 : 400 = Recent infection

4. กลมุเสีย่ง  หมายถงึ  ประชาชนอาย ุ 15 – 60  ป  เพศชาย  ทีม่อีาชพีทำนา  ทำไร  และมี
พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการติดโรคขณะประกอบอาชีพในหมูบานที่เคยมีรายงานการเกิดโรคอยางตอเนื่อง
ทกุปเปนเวลา  3  ป  ตัง้แตป  2542 – 2544  ในจงัหวดัเขต  5

5.  พืน้ทีเ่สีย่ง คอื พืน้ทีท่ีม่กีารเกดิโรคเลปโตสไปโรซสี และ Scrub Thypus ตดิตอกนั 3 ป ยอนหลงั
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ผลการศกึษา
ประชากรทีศ่กึษา

กลมุประชากรในหมทูี ่ 8  และ  13  ต.พทุไธสง  อ.พทุไธสง  จ.บรุรีมัย  ทีม่อีาชพีทำนา
มปีระวตั ิ พฤตกิรรมเสีย่งตอการเกดิโรค  Scrub  Typhus  กอนทำการเจาะเลอืดครัง้ที ่ 1 และ 2  จำนวน
150  คน  เปนเพศชายทัง้หมด การเจาะเลอืดครัง้แรกไมพบผตูดิเชือ้  แตจากการเจาะเลอืดครัง้ที ่ 2  คงเหลอื
ประชากรศกึษา  110  คน  มอีายเุฉลีย่  42  ป  พสิยั  (16 – 64  ป)  มอีาชพีหลกัทำนา  95.5%  อาชพี
รองเลีย้งววั  80%  สวนอาชพีอืน่ๆ  คอืรบัราชการ  และนกัศกึษา  1.8%  ปจจยัเสีย่งทีพ่บในดานตวัคนมี
อาชพีทำนาและเลีย้งววัเปนสวนใหญ  ประกอบกบัสิง่แรกทีน่าจะเสีย่งตอโรคคอื  มปีาหญาสงูทีด่นินา  86.4%
มพีฤตกิรรมเสีย่งคอืลยุปาหญา  97.3%  ลยุทีช่ืน้แฉะ  89.1%  นอกจากนัน้ขณะไปเลีย้งสตัว (ววั)  จะมี
พฤตกิรรมเกีย่วหญาเพือ่เลีย้งสตัว  และนอนใตตนไม  77.3%  และ  64.5%  ตามลำดบั  สวนประวตักิาร
เกดิโรค ไมมผีมูอีาการของโรคและรกัษาตวัในโรงพยาบาลเลย

ผลการตรวจทางหองปฏบิตักิารพบวา มผีตูดิเชือ้ครัง้แรก 3 ราย คดิเปน  2.73% คา IgG
1 : 400 – 1 : 1600  สามารถตรวจภมูคิมุกนัชนดิ  IgM  และ IgG  ในระดบัทีต่่ำ  (titer  1 : 100  และ
1 : 200)  ตามลำดบั  จำนวน  12  ราย  คดิเปน  10.9%  นอกจากตรวจระดบัภมูคิมุกนัทีเ่กดิในระยะ
แรกของการรบัเชือ้  IgM  ในระดบัทีต่่ำ  (titer  1 : 100)  จำนวน  7  ราย  คดิเปน  3.36%  (ตารางที ่1)

ตารางที ่1 ลกัษณะประชากรกลมุเสีย่งในพืน้ทีต่อโรค Scrub Typhus ในการตรวจเลอืดครัง้ที ่2 ในพืน้ที่
อ.พทุไธสง

ลกัษณะประชากร ประชากรกลมุเสีย่ง
ในพืน้ที ่อ.พทุไธสง (n=110)

เพศชายทัง้หมด
อายเุฉลีย่
พสิยั
ตรวจพบ IgM หรอื IgG ≥  1 : 400
ตรวจพบ IgM ≥ 1 : 100
Median  (titer)
พสิยั
ตรวจพบ  IgG ≥  1 : 200
Median  (titer)
พสิยั

110 คน
42 ป

15-64 ป
3 / 110 (2.73%)
7 / 110 (3.36%)

1 : 100
1 : 50 - 1 : 200

12 / 110 (10.9%)
1 : 200

1 : 50 - 1 : 1600

การศกึษาอตัราการเกดิโรค Scrub Typhus ในกลมุเสีย่งของจงัหวดับรุรีมัย
กรณีศึกษาพื้นที่เสี่ยงสูง 1 หมู
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วจิารณ
การศกึษาอตัราการตดิโรค Scrub  Thypus ประชากรกลมุเสีย่ง 1 หมบูาน  ในอำเภอพทุไธสง  ซึง่

เปนพืน้ทีเ่สีย่งในจงัหวดับรุรีมัย  ทีม่อีตัราเกดิโรคสงูสดุ  โดยเจาะเลอืดกลมุตวัอยางทีเ่ปนเพศชาย อายุ
15 – 60  ป  จำนวน  150  ราย  โดยเจาะเลอืด  2  ครัง้  ๆ   ละ  5 CC  ในเดอืนกรกฎาคม  2546  และ
สงิหาคม 2547  เพือ่ตรวจหาระดบัภมูคิมุกนัโดยวธิ ีIFA (Indirect Immuno  Fluorecent  antibody) พบอตัรา
การตดิเชือ้ครัง้แรก 2.73% คอืมกีารตรวจพบอมิมโูนโกลบลูนิจ ี(IgG) เปนแอนตีบ้อดี ้ทีส่รางขึน้ภายหลงั
จากการถกูกระตนุของแอนตเิจน  ซึง่แสดงวากลมุตวัอยางอาจจะมกีารตดิเชือ้มาแลว  1 – 2  สปัดาห ( 2)

ผูติดเชื้อไมมีอาการปวยเลย  อาจจะขึ้นอยูกับสายพันธุของเชื้อและภูมิคุมกันของผูปวยและพื้นที่ชุก
(endemic area) สวนอตัราชกุของโรคไมมเีนือ่งจากการตรวจหาคา IgM, IgG ในครัง้แรก ไมพบ พบคา
IgM และ IgG  ในครัง้ที ่ 2 แสดงวาอาจจะมกีารตดิเชือ้ในการตรวจครัง้แรกแตไมมภีมูคิมุกนั  เนือ่งจากการ
ติดโรคครั้งที่ 2 เปนคนละสายพันธุ ซึ่งอธิบายไดวา แอนติบอดี้ตอเชื้อ จะมีปฏิกิริยาขามกลุมไดแก
แอนตบิอดี ้จะปองกนัการตดิเชือ้ซ้ำในสายพนัธเุดยีวกนัไดดกีวา  และแอนตบิอดีต้างสายพนัธ ุ จะคงอยไูด
ไมนาน  การตอบสนองทางภมูคิมุกนัขึน้อยกูบัชนดิของการตดิเชือ้  หากเปนการตดิเชือ้ครัง้แรก จะพบ  IgM
สงู  ในระยะ  8  วนัแรก  สวน  IgG  จะสงูปลายสปัดาหที ่ 2 (2)

จากการศกึษาครัง้นีพ้บวา  พืน้ทีท่ีม่คีวามชกุของโรคสงู (endemic area) ประชากรในพืน้ทีจ่ะมี
ภมูคิมุกนัตอโรคสงู  และเมือ่ตดิเชือ้มกัไมมอีาการหรอืมอีาการไมรนุแรง  อาชพีทำนา  เลีย้งสตัว  และการ
ทำอาชพีอืน่ ๆ  หลงัฤดเูกีย่วกบัประกอบกนัมพีฤตกิรรมเสีย่ง  เชน  เกีย่วหญา  นอนใตตนไม  หาของปา
ดกัหน ู เดนิในทีช่ืน้แฉะ  ตลอดจนสิง่แวดลอมทีเ่สีย่ง  คอื เปนพืน้ทีท่ีม่หีน ู สตัวรงัโรคชกุชมุ  พืน้ทีท่ีม่โีรค
เลปโตสไปโรซสี จะมโีอกาสตดิเชือ้และเกดิโรคไดมาก

ขอเสนอแนะในการทำวจิยัครัง้ตอไป  กลมุตวัอยางควรมทีัง้เพศหญงิและชายเนือ่งจากเพศหญงิ
มกีารเกีย่วหญา  และเลีย้งววั  เชนกนั  สำหรบัขอเสนอแนะทีไ่ดจากการวจิยัครัง้นี ้ ควรใหสขุศกึษาประชา
สมัพนัธใหพืน้ทีท่ีม่คีวามชกุของโรคปองกนัโดยสวมเสือ้ผาใหมดิชดิ หรอืทายากนัแมลงตามแขน  ขา  และ
ประชาสมัพนัธ  ใหผทูีไ่มใชประชาชนในพืน้ทีป่องกนักอนเขาพืน้ที ่ เนือ่งจากไมมภีมูคิมุกนั  ถาตดิเชือ้จะทำ
ใหมอีาการรนุแรงถงึตายไดหากรกัษาชา  โดยเฉพาะขณะนีม้กีารทองเทีย่วเชงินเิวศวทิยา(6)  หรอืในพืน้ที่
การซอมรบ  คายทหาร คายอพยพ  ควรมกีารปองกนั  และควรมกีารเฝาระวงัโรคงานระบาดวทิยาของ
จงัหวดัวาทีใ่ดบางเปนพืน้ทีช่กุโดยใชระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร (GIS)(3)  สำหรบัใชในการวางแผน
ตอไป

กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคณุ  นายแพทยสมชาย  ตัง้สภุาชยั ทีส่นบัสนนุงบประมาณในการวจิยั  ขอบคณุแพทยหญงิ

ชวนพศิ  สทุธนินท ทีไ่ดใหคำปรกึษาทางวชิาการ   ศนูยวทิยาศาสตรการแพทย  ทีช่วยตรวจทางดานหอง
ปฏบิตักิาร และขอขอบคณุเจาหนาทีก่ลมุงานโรคตดิตอทัว่ไป  สาธารณสขุจงัหวดับรุรีมัย ทีช่วยเกบ็ขอมลู
และอำนวยความสะดวกในการวจิยั
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บทคดัยอ
ทีม่า การควบคมุลกูน้ำยงุลายมหีลายวธิ ีคอื วธิทีางกายภาพ ชวีภาพ และการใชสารเคม ีนอกจากนัน้ยงัมี
การใชภมูปิญญาทองถิน่ ไดแก การใชปนูแดง มะกรดู และสมนุไพรตาง ๆ  จาการนเิทศตดิตามงานปองกนั
ควบคมุไขเลอืดออกในพืน้ที ่พบวา ชาวบานทีต่ำบลหนองมวง อำเภอ  บรบอื จงัหวดัมหาสารคาม มกีารใช
สารสกดัชวีภาพ ซึง่หมกัดวยสะเดา ขีเ้หลก็ ตะไครหอม ขา บรเพด็ และหวัเชือ้น้ำตาล ผวูจิยัจงึมคีวามสนใจ
ทีจ่ะศกึษาประสทิธผิลการควบคมุลกูน้ำยงุลายของสารสกดัชวีภาพดงักลาวเพือ่เปนขอมลูในการเลอืกวธิกีาร
ควบคมุลกูน้ำยงุลายไดอยางมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้
วธิกีารวจิยั เปนการวจิยัเชงิทดลอง เพือ่ศกึษาประสทิธผิลของสารสกดัชวีภาพในระดบัความเขมขน 15,
20, 30, 40, 50 CC. ตอน้ำ 100 ลติร และความเขมขน 100% เปรยีบเทยีบกบักลมุควบคมุ โดยทำการ
ศกึษาในแตละระดบัความเขมขน 5 ซ้ำ ในซ้ำหนึง่ ๆ  ใชลกูน้ำยงุลายระยะที ่1-4 จำนวน 20 ตวัแลวทำการ
บนัทกึความเปลีย่นแปลงเมือ่ครบ 3, 6, 12, 24 และ 48 ชัว่โมง  และศกึษาประสทิธผิลในการฟกไข
ยงุลายและการเจรญิเตบิโตของลกูน้ำทีฟ่กจากไขยงุ ลายทีน่ำมาทดลองในน้ำสกดัชวีภาพทีม่คีวามเขมขน
เชนเดยีวกบัทีศ่กึษากบัลกูน้ำ  และทำการบนัทกึการเปลีย่นแปลง ใน 3-24 ชัว่โมง และดกูารเจรญิเตบิโต
ทกุ 24 ชัว่โมงตอไปอกี จนสิน้สดุระยะการเปนลกูน้ำ เปรยีบเทยีบกบักลมุควบคมุซึง่ใชน้ำฝนธรรมดา
ผลการศกึษา สารสกดัชวีภาพในทกุความเขมขนมรีะดบัคา PH = 7.2 ซึง่อยใูนระดบัคา PH ทีย่งุชอบ
วางไข คอื คา PH = 6-12 การทดลองกบัลกูน้ำ พบวา สารสกดัชวีภาพทกุระดบัความเขมขนทีศ่กึษา (15-
50 CC./ตอน้ำ 100 ลติร) ไมมคีวามไวตอการฆาลกูน้ำยงุลาย และไมแตกตางจากกลมุควบคมุซึง่เปน
น้ำฝนธรรมดา ยกเวนในระดบัความเขมขน 100% เมือ่ทำการศกึษาการฟกไขยงุลายในน้ำผสมสารสกดั
ชวีภาพทีม่รีะดบัความเขมขนเดยีวกนั  เปรยีบเทยีบกบักลมุควบคมุ พบวา ทกุระดบัความเขมขนทีศ่กึษา
(15-50 CC./ตอน้ำ 100 ลติร) ใน 3 ชัว่โมงแรกไขสามารถฟกเปนตวัไดไมแตกตางจากกลมุควบคมุ
ยกเวนในระดบัความเขมขน 100% และเมือ่สงัเกตการเปลีย่นแปลงทกุ 24 ชัว่โมง พบวา ลกูน้ำทีอ่อกจาก
ไขทีฟ่กในน้ำผสมสารสกดัชวีภาพในระดบัความเขมขน 40-50 มคีวามแขง็แรง และโตเรว็กวาในกลมุ
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ควบคมุ และพบวามกีารเปลีย่นเปนระยะตวัโมง ภายใน 6 วนั ซึง่เรว็กวากลมุทีอ่ยใูนระดบัความเขมขนอืน่
และกลมุควบคมุ เมือ่ทำการศกึษาตอโดยแยกเปน 2 กลมุ คอืกลมุทีไ่มใหอาหาร และใหอาหาร พบวา
ลกูน้ำในกลมุทีไ่มใหอาหารทีอ่ยใูนระดบัความเขมขน 15 CC. มกีารเจรญิเตบิโตไมแตกตางจากกลมุ Control
และในกลมุทีอ่ยใูนระดบัความเขมขน 20-30 CC. จะตายหมดเมือ่อาย ุ14 วนั ขณะทีเ่ปนลกูน้ำระยะที ่3
กลมุทีอ่ยใูนระดบัความเขมขน 40-50 CC. จะตายในระยะที ่ 4 โดยในกลมุ 40 CC. ตายหมดเมือ่อายุ
16 วนั และ 50 CC. ตายหมดเมือ่อาย ุ19 วนั ซึง่ยาวกวาปกต ิในกลมุทีใ่หอาหารและอยใูนระดบัความ
เขมขน 20-50 CC. จะสามารถลอกคราบเปนตวัยงุไดรอยละ 100 เมือ่อาย ุ8-10 วนั โดยกลมุทีอ่ยใูน
ระดบั ความเขมขน 40-50 CC. เปนตวัยงุเรว็กวากลมุอืน่ จงึสรปุ สารสกดัชวีภาพนีไ้มมคีวามไวในการฆา
ลกูน้ำยงุลาย แตสามารถลดประชากรยงุลายไดในระดบัหนึง่
Keyword : Dengue, Bioextract, Lavar Control

บทนำ
ยุงลายเปนแมลงบินที่เปนพาหะนำโรคไขเลือดออกที่สำคัญในประเทศไทย การกำจัดยุงลาย

ที่ประหยัด มีประสิทธิภาพและปลอดภัย คือการควบคุมแหลงเพาะพันธุซึ่งเปนการกำจัดลูกน้ำยุงลาย
อยางถาวร กวา 30 ปทีผ่านมา ไดมกีารใชสารเคมกีำจดัแมลงเพือ่ผลในการตดัวงจรการระบาดของโรค
เปนหลกั ในแตละปประเทศไทยจะตองสญูเสยีงบประมาณในการจดัซือ้สารเคม ีกำจดัลกูน้ำยงุลายเปน
จำนวนมาก ในการควบคมุลกูน้ำยงุลายนัน้ แมวาการควบคมุจะสามารถควบคมุได 3 วธิหีลกั คอื วธิทีาง
กายภาพ ชวีภาพ และสารเคม ีจากการตดิตามการดำเนนิงานควบคมุลกูน้ำยงุลายในพืน้ทีร่บัผดิชอบ พบวา
ชาวบานมกีารพฒันาภมูปิญญาทองถิน่เพือ่ใชในการควบคมุลกูน้ำยงุลาย โดยใชสมนุไพร และที ่ตำบล
หนองมวง อำเภอบรบอื  เปนอกีพืน้ทีห่นึง่ทีช่าวบาน มกีารหมกัปยุชวีภาพจากสมนุไพรซึง่มฤีทธิใ์นการกำจดั
แมลง เชน สะเดา ขีเ้หลก็ ตะไครหอม ขาบด และบอระเพด็ และไดนำน้ำสกดันีไ้ปใสในภาพชนะเกบ็กกัน้ำ
ใช ในอตัราสวนดงันี้

ตมุน้ำ 1 : 10,000 (ตมุมงักร 15 CC.) เตมิสวนผสมทกุครัง้ทีน่้ำลด
อางอาบน้ำ 1 : 10,000 (15-20 CC.) เตมิสวนผสมทกุครัง้ทีน่้ำลด
ตมุแดง 1 : 10,000 (30-50 CC.) เตมิสวนผสมทกุครัง้ทีน่้ำลด
ภาชนะอืน่ ๆ ลดลงตามสวน

และเชือ่วาสามารถควบคมุลกูน้ำยงุลายได ผวูจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาประสทิธผิลการควบคมุลกูน้ำยงุลาย
เพือ่สามารถนำขอมลูทีไ่ดไปใชในการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารควบคมุลกูน้ำยงุลายในพืน้ทีท่ีม่ปีระสทิธภิาพ
ตอไป

วตัถปุระสงคของการวจิยั
วตัถปุระสงคทัว่ไป เพือ่ศกึษาการควบคมุลกูน้ำยงุลายโดยใชสารสกดัชวีภาพในระดบัความเขมขน

ทีต่างกนั

การควบคุมลูกน้ำยุงลายโดยใชสารสกัดชีวภาพในความเขมขนตางกัน Bioextract Testing for Aedes Lavae Control in Difference Concentration
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วตัถปุระสงคเฉพาะ
1. เปรยีบเทยีบการควบคมุลกูน้ำยงุลายโดย สารสกดัชวีภาพ ในระดบัความเขมขนตางกนั
2. ศกึษาการควบคมุลกูน้ำยงุลายโดยใชสารสกดัชวีภาพในแตละระยะของการเปนลกูน้ำ
3. ศกึษาการฟกไขของยงุลายในสารสกดัชวีภาพ ในระดบัความเขมขนตางกนั

ระเบยีบวธิวีจิยั
1. วธิกีารศกึษา เปนการศกึษาเชงิทดลอง (Experimental Design)

การศกึษาครัง้นีแ้บงออกเปน 2 ตอน คอื
1. ทำการหมกัสารสกดัชวีภาพ
2. นำสารสกดัทีไ่ด ไปใชในการกำจดัลกูน้ำยงุลาย ในแตละระยะ ประเมนิประสทิธผิลในการกำจดั

ลกูน้ำยงุลายโดยเปรยีบเทยีบกบักลมุ Control

2. วสัดอุปุกรณทีใ่ชในการดำเนนิงานวจิยั
1. วสัดใุนการทำหวัเชือ้ชวีภาพ

กากน้ำตาล จำนวน 8 กโิลกรมั
สะเดาบดละเอยีด ” 4 กโิลกรมั
ตะไครบดละเอยีด ” 2 กโิลกรมั
ขาบดละเอยีด ” 2 กโิลกรมั
ตนกลวยสบัละเอยีด ” 10 กโิลกรมั

2. สตัวทดลอง
ยงุลาย ในเขต จงัหวดัสระบรุี
หนตูะเภา สำหรบัใหเลอืดยงุตวัเมยี

3. อาหารสตัวทดลอง
อาหารปลาตบูดละเอยีดหรอืเศษขนมปงเพือ่เปนอาหารลกูน้ำยงุลาย
น้ำหวานเทยีมสำหรบัลกูน้ำทีเ่จรญิมาจากตวัโมงใหม ๆ
อาหารหนทูดลอง หญา

4. อปุกรณทีใ่ชในการทดลอง
กรงเลีย้งยงุรปูสีเ่หลีย่มขนาด 12 x 12 x 12 นิว้ บดุวยมงุลวดตาถี ่2 ชัน้เพือ่กนัยงุลอด
ผาดบิขาวเยบ็เปนถงุยาว 2 ฟตุ ไวสวมดานหนากรงทีเ่จาะไว
ขวดปากกวางสำหรบัวางสำล ีน้ำหวานเทยีม หรอื Vitamin Syrup
กระดาษกรองสำหรบัวางไขยงุ หรอืถวยดนิเผาใสไขยงุ
กระดาษฟางรองพืน้กรงเพือ่ไมใหสกปรก
กรงหนตูะเภา
อางพลาสตกิเพาะฟกยงุ
แกวพลาสตกิขนาด 230 CC. จำนวน 75 แกว

ธวัลรัตน  แดงหาญ และคณะ          Tawulrat  Daengharn  et  al.
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หลอดดดูน้ำหวาน
ทีด่ดูลกูน้ำ (dropper)
กระชอนผาขนาดเสนผาศนูยกลาง 1 นิว้
ถงัพลาสตกิขนาด 10 ลติร จำนวน 4 ถงั สำหรบัหมกัน้ำสกดัชวีภาพ
ปรอทวดัอณุหภมูนิ้ำและอณุหภมูหิองทดลอง
กระบอกตวงขนาด 100 ml
ไมพนัสำลี
กระบอกใสหนเูพือ่นำเลอืดมาเปนอาหารยงุ

3. วธิทีดลอง
1. การสกดัหวัเชือ้ชวีภาพ

หวัเชือ้ ขัน้ที ่1 นำ
กากน้ำตาล จำนวน 8 กโิลกรมั
สะเดาบดละเอยีด 4 กโิลกรมั
ตะไครบดละเอยีด 2 กโิลกรมั
ขาบดละเอยีด 2 กโิลกรมั
ตนกลวยสบัละเอยีด 10 กโิลกรมั

สบัละเอยีดคลกุเคลาผสมกนัหมกัไวในถงั ประมาณ 7 – 10 วนั ผลผลติไดหวัเชือ้น้ำปยุชวีภาพ ประมาณ
4 – 5 ลติร (หวัเชือ้ ขัน้ที ่1)
การขยายหวัเชือ้ชวีภาพ

หวัเชือ้ ขัน้ที ่2
นำหวัเชือ้ขัน้ที ่1 จำนวน 1 สวน + กากน้ำตาล 100 สวน น้ำสะอาด 100 สวน ไดหวัเชือ้ขัน้

ที ่ 2 (หมกั 7-14 วนั)
หวัเชือ้ ขัน้ที ่3 (หวัเชือ้เพือ่การใชงาน)
นำหวัเชือ้ขัน้ที ่2 จำนวน 1 สวน + กากน้ำตาล 1 สวน + น้ำสะอาด 10 สวน + สบัปะรด 5

สวน  (หมกั 7-14 วนั)

         การเพาะเลีย้งลกูน้ำยงุลาย (1)

ใชยงุลายจากสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรการแพทยทหารบก นำมาเลีย้ง เมือ่ยงุตวัเตม็วยัอายุ
7 – 8 วนั ยงุจะผสมพนัธกุนั ปลอยใหยงุผสมพนัธกุนั 2 – 3 วนั และงดใหน้ำหวาน
1 – 2 วนั จากนัน้นำหนทูดลองมาใหเลอืดแกยงุตวัเมยี ประมาณ 2-3 ชัว่โมงนำถวย
ดนิเผา มาใสในกรงเลีย้งยงุสำหรบัวางไขใสน้ำประมาณครึง่ถวย ทิง้ไวประมาณ 1 สปัดาห
ยงุจะเริม่วางไข นำไขยงุมาผึง่ใหแหงเปนเวลา ไมนอยกวา 3-7  วนั เพือ่ให Embryo
เจรญิเตม็ที่

การควบคุมลูกน้ำยุงลายโดยใชสารสกัดชีวภาพในความเขมขนตางกัน Bioextract Testing for Aedes Lavae Control in Difference Concentration
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เมือ่ตองการฟกไขยงุ  กน็ำถวยดนิทีม่ไีขเกาะไปใสน้ำใหเตม็ถวยประมาณ 1-2 ชัว่โมง แลว
เทออกใสอางเพาะลกูน้ำ และอาจขยายอางเพือ่ไมใหลกูน้ำแนนเกนิไป

2. การทดลองประสทิธผิลการควบคมุลกูน้ำยงุลาย
นำสารสกดัทีไ่ดผสมน้ำในอตัราสวน
*15 CC.ตอน้ำ 100 ลติร  pH 7.2
*20 CC.ตอน้ำ 100 ลติร  pH 7.2
*30 CC.ตอน้ำ 100 ลติร  pH 7.2
*40 CC.ตอน้ำ 100 ลติร  pH 7.2
*50 CC.ตอน้ำ 100 ลติร  pH 7.2
* ความเขมขน 100%  pH 6.4

ในแตละความเขมขนทำ 5 ซ้ำ ๆ ละ 20 ตวั
ใสลกูน้ำยงุลาย ระยะที ่1 จำนวน 20 ตวั ระยะที ่2 จำนวน 20 ตวั ระยะที ่3 จำนวน 20 ตวั
และระยะที ่4 จำนวน 20 ตวั และไขลกูน้ำยงุลาย จำนวน 20 ฟองโดยในแตละระยะทำ
5 ซ้ำ โดยเปรยีบเทยีบอตัราการตายของลกูน้ำในแตละความเขมขน และ Control
นำแกววางไวในทีร่ม แลวนบัจำนวนลกูน้ำทีต่ายเมือ่ครบเวลา 1 ชัว่โมง 3 ชัว่โมง 6 ชัว่โมง
12 ชัว่โมง 24 ชัว่โมง และ 48 ชัว่โมงเพือ่นำไปวเิคราะหผลการทดลอง

3. ประสทิธผิลการฟกไขของลกูน้ำยงุลาย
โดยนำน้ำสารสกดัชวีภาพในระดบัความเขมขนดงักลาว (ขอ3) ไปทดลองใหไขยงุฟกแลว
อานผลทกุ 3 ชัว่โมง 6 ชัว่โมง 24 ชัว่โมง และ 48 ชัว่โมง

4. ประสทิธผิลของสารสกดัชวีภาพตอการเจรญิเตบิโตของลกูน้ำยงุลาย
ทำเชนเดียวกับขอ 3 แตศึกษาการเจริญเติบโตของลูกน้ำตลอดระยะของการเปนลูกน้ำ
จดบนัทกึผลทกุวนั

ผลการศกึษา ประสทิธผิลในการทำลายลกูน้ำยงุลาย
ความเขมขนของสารสกดัชวีภาพ 15 CC.ตอน้ำ 100 ลติร 20 CC.ตอน้ำ 100 ลติร

30 CC. ตอน้ำ 100 ลติร 40 CC. ตอน้ำ 100 ลติร 50 CC. ตอน้ำ 100 ลติร และความเขมขน 100 % โดย
ทดสอบกบัลกูน้ำระยะที ่1, 2 และ 3  จำนวนรนุละ  20 ตวั ในแตละรนุทำ 5 ซ้ำ คดิเปนจำนวนลกูน้ำ
ระยะที ่1 จำนวน 720 ตวั ลกูน้ำระยะที ่2 จำนวน 720 ตวั และลกูน้ำระยะที ่3 จำนวน 720 ตวั รวมเปน
จำนวนลกูน้ำทีใ่ชในการศกึษา 2,160 ตวั โดยเริม่จบัเวลาตัง้แตการปลอยลกูน้ำลงในสารสกดัแตละความ
เขมขน แลวสงัเกตลกัษณะของลกูน้ำหลงัจากไดรบัสารสกดัชวีภาพ พบวา เมือ่ใสลกูน้ำ (ระยะที ่ 1-3)
ในแกวพลาสตกิทีผ่สมสารสกดัชวีภาพในปรมิาณเขมขนตางกนั ลกูน้ำทกุระยะทีใ่สลงไปในในแกวทีม่สีารสกดั
ปนอยใูนตอนแรกจะมกีารเคลือ่นไหวเรว็กวาปกต ิหลงัจากนัน้ พบวามกีารเคลือ่นไหวปกต ิ แตลกูน้ำทีใ่ส
ลงในแกวทีม่สีารสกดัเขมขน 100% ลกูน้ำจะตายทนัท ีหลงัจากนัน้ทำการสงัเกตและจดบนัทกึทกุ 1 ชัว่โมง
3 ชัว่โมง 6 ชัว่โมง 12 ชัว่โมง 24 ชัว่โมง และ 48 ชัว่โมง พบวาในทกุความเขมขน  และทกุระยะของลกูน้ำ
ไมมลีกูน้ำตายเลยและไมแตกตางจากกลมุควบคมุ
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เมือ่ทำการศกึษาประสทิธกิารฟกไขของลกูน้ำยงุลายในสารสกดัชวีภาพในระดบัความเขมขนเดยีว
กนั โดยใชไขยงุ 20 ฟอง ทำ 5 ซ้ำ ในความเขมขนตางกนัเชนเดยีวกบัการศกึษาในลกูน้ำ และทำการสงัเกต
การฟกเปนตวัของไขในเวลา 3 ชัว่โมง 6 ชัว่โมง 12 ชัว่โมง 24 ชัว่โมง และ 48 ชัว่โมง พบวาไขสามารถฟก
เปนตวัไดในสารสกดัทีม่คีวามเขมขนตางกนั โดยเริม่เหน็เปนตวัในชัว่โมงที ่6 พบในระดบัความเขมขน 15
CC. ตอน้ำ 100 ลติร เชนเดยีวกบัในกลมุ Control และในเวลา 12 ชัว่โมง พบลกูน้ำเปนตวัในความเขมขน
ทกุระดบั ยกเวนในระดบัความเขมขน 100% (ตารางที ่1)

ตารางที ่1 ผลการทดลองการฟกไขลกูน้ำยงุลายในสารสกดัชวีภาพทีม่คีวามเขมขนตางกนั

ระยะเวลา
สาร 15
cc/น้ำ

100 ลติร

สาร 20
cc/น้ำ

100 ลติร

สาร 30
cc/น้ำ

100 ลติร

สาร 40
cc/น้ำ

100 ลติร

สาร 50
cc/น้ำ

100 ลติร

ความ
เขมขน
100%

Control

3 ชัว่โมง
15.10-18.10 น.

6 ชัว่โมง
15.10-21.10 น.

12 ชัว่โมง
15.10-03.10 น.

24 ชัว่โมง
15.10-15.10 น.

48 ชัว่โมง
15.10-15.10 น.

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

√ √ √ √ 0

√ √ √ √ 0

√ √ √ √ 0

√ 0

√ √

√ √

√ √

เมือ่นำลกูน้ำยงุลายมาเลีย้งในน้ำผสมสารสกดัชวีภาพทีม่รีะดบัความเขมขนตางกนั โดยไมใหอาหาร
พบวา ลกูน้ำยงุลายทีอ่ยใูนระดบัความเขมขน 15 CC ตอน้ำ 100 ลติร กบัลกูน้ำยงุลายกลมุ Control มี
ความเจรญิเตบิโตไมแตกตางกนั โดยเปนลกูน้ำระยะที ่ 1 เปนเวลา 3 วนั และเปลีย่นเปนระยะที ่ 2 ใน
วนัที ่4-7 และระยะที ่3 ในวนัที ่8-9 และตายในวนัที ่10 ขณะทีเ่ปนลกูน้ำระยะที ่3

ลกูน้ำในกลมุทีอ่ยใูนน้ำสกดัชวีภาพทีค่วามเขมขน 20 CC. ตอน้ำ100 ลติร จะตายในวนัที ่12 ขณะที่
เปนลกูน้ำระยะที ่3

ลกูน้ำในกลมุทีอ่ยใูนความเขมขน 30 CC. ตอน้ำ 100 ลติร จะตายในวนัที ่15 ขณะทีเ่ปนลกูน้ำระยะที ่3
ลกูน้ำในกลมุทีอ่ยใูนความเขมขน 40 CC. ตอน้ำ 100 ลติร จะตายในวนัที ่17 ขณะทีเ่ปนลกูน้ำระยะที ่4
ลกูน้ำในกลมุทีอ่ยใูนความเขมขน 50 CC. ตอน้ำ 100 ลติร จะตายในวนัที ่19 ขณะทีเ่ปนลกูน้ำ

ระยะที ่4 และพบวาลกูน้ำในสารสกดัชวีภาพทีม่รีะดบัความเขมขน 40-50 CC. ตอน้ำ 100 ลติร จะมกีาร
พฒันาเปนลกูน้ำระยะที ่ 2 เรว็กวาลกูน้ำในกลมุ Control และกลมุทีอ่ยใูนน้ำสกดัชวีภาพทีค่วามเขมขน
15 CC., 20 CC. และ 30 CC. (ตารางที ่2)
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ตารางที ่2 การเจรญิเตบิโตของลกูน้ำยงุลายแตละระยะในน้ำสกดัชวีภาพทีม่คีวามเขมขนตาง ๆ กนัโดย
ไมใหอาหาร

หมายเหตุ อณุหภมูเิฉลีย่ 30 องศาเซลเซยีส
ความชืน้เฉลีย่ 59

ไดทำการศกึษาการเจรญิเตบิโตของลกูน้ำยงุลายทีฟ่กเปนตวัจากไขทีฟ่กในน้ำผสมสารสกดัชวีภาพ
ในแตละความเขมขนนำมาเลีย้งตอในความเขมขนเทาเดมิทีต่างกนั พบวา ลกูน้ำยงุลายทีอ่ยใูนน้ำทีม่สีารสกดั
ชวีภาพในระดบัความเขมขนทีแ่ตกตางกนั โดยใหอาหารอยางสม่ำเสมอ พบวา ลกูน้ำยงุลายทีอ่ยใูนน้ำทีม่ี
สารสกดัชวีภาพระดบัความเขมขน 15 CC./น้ำ 100 ลติร มกีารพฒันาเปนลกูน้ำระยะที ่2 ในวนัที ่3 และ
เปนลกูน้ำระยะที ่4 ในวนัที ่6 และในวนัที ่7 เปนตวัโมงรอยละ 5 วนัที ่8 เปนตวัโมงรอยละ 10 และวนัที่
10 เพิม่ขึน้อกี รอยละ 5 และสามารถพฒันาเปนตวัยงุและอยรูอดได สวนทีเ่หลอือกี รอยละ 80 จะตายใน
วนัที ่11

สวนลกูน้ำยงุลายทีอ่ยทูีร่ะดบัความเขมขน 20 CC.-50 CC. สามารถเจรญิเตบิโตเปนตวัโมงไดตัง้แต
วนัที ่6 รอยละ 10 โดยระดบัความเขมขน 20 CC. เปนตวัโมง รอยละ 10 ระดบัความเขมขน 40 CC. เปน
ตวัโมง รอยละ 80 ระดบัความเขมขน 50 CC. เปนตวัโมง รอยละ 70 และสามารถเจรญิเปนตวัยงุได
ทัง้หมด (ภาพที ่1)

สวนกลมุ Control จะกลายเปนตวัโมงไดรอยละ 40 และตาย รอยละ 60 ซึง่ใกลเคยีงกบัทีร่ะดบั
ความเขมขน  15 CC. /น้ำ 100 ลติร (ตารางที ่3)

EM.
CC/

น้ำ 100
ลติร

วนัที/่ระยะของลกูน้ำ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

15 CC.
20 CC.
30 CC.
40 CC.
50 CC.
100
CC.

control

1 1 1 2 2 2 2 3 3
1 1 1 2 2 2 2 3 3
1 1 1 2 2 2 2 3 3
1 1 2 2 2 2 3 3 3
1 1 2 2 2 2 3 3 3

3 3
3 3
3 3
3 3

3 3 3
3 3
3 4

4
4

4
4

4
4 4 4

ตาย
ตาย

ตาย
ตาย

ตาย
ไขไมสามารถ Hatch ได

1 1 1 2 2 2 2 3 3 ตาย

19
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ตารางที ่3 การเจรญิเตบิโตของลกูน้ำยงุลายแตละระยะในน้ำสกดัชวีภาพทีม่คีวามเขมขนตาง ๆ กนัโดย
ใหอาหารอยางสม่ำเสมอ

EM.
CC./

น้ำ 100
ลติร

วนัที/่ระยะของลกูน้ำ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

15 CC.
20 CC.
30 CC.
40 CC.
50 CC.
100
CC.

control

1 1 2 3 3 4 4 4 4
1 1 2 3 3 4 4 4 4
1 1 2 3 3 4 4 4 4
1 1 2 3 3 4 4 4
1 1 2 3 3 4 4 4

4

ตาย80%
สามารถเปนตวัยงุได 100%
สามารถเปนตวัยงุได 100%

สามารถเปนตวัยงุได 100%
สามารถเปนตวัยงุได 100%

ไขไมสามารถ Hatch ได

1 1 2 2 3 3 4 4 4 ตาย 60%

4
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ความชืน้เฉลีย่ 59
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ภาพที ่1
รอยละของการเจรญิเปนตวัโมงของลกูน้ำยงุลายในสารสกดัชวีภาพ

ทีม่คีวามเขมขนตางกนั

วนัที ่6 วนัที ่7 วนัที ่8 วนัที ่9 วนัที ่10
. . . . .
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อภปิรายผล
1. สารสกดัชวีภาพ

1.1 สตูรผสม
สารสกดัชวีภาพจากการศกึษานีเ้ปนสารละลายเขมขนทีไ่ดจาการหมกั พชืสมนุไพร ทีม่ฤีทธิใ์นการ

ปองกนักำจดัแมลง ไดแก
• สะเดา มชีือ่วทิยาศาสตร Azadirachta indica A.Juss  โดยเมด็สะเดาสามารถนำมา สกดั

ในการฆาลกูน้ำยงุลาย(3)(4) หนอนแมลงวนับาน(4) โดยทีส่ารสกดัจากเมด็สะเดาดวย ethanal ซึง่มสีาร
azadirachtin ประมาณ  0.1%มคีา LC50 ตอลกูน้ำยงุกนปลองยงุรำคาญ (Culex qinquefasciatus) และ
หนอนแมลงวนับาน เทากบั 36 46 169 346 667 และ 852 ppm ตามลำดบั  สำหรบัใบสะเดาแหงเมือ่
นำมาเตรยีมเปนยาจดุกนัยงุ พบวามปีระสทิธภิาพในการลดการกดัของยงุกลางคนืได รอยละ 61.8 (เมือ่
เทยีบกบักลมุทีไ่มมยีาจดุกนัยงุ) (5) ซึง่ในการหมกันีใ้ชใบสะเดาบดละเอยีด 2 กโิลกรมั เปนสวนในการผสม
หมกั ซึง่ไมมกีารศกึษาวาการหมกัแบบนีจ้ะทำใหไดสาร azadirachtin ทีม่ผีลตอการฆาลกูน้ำยงุลายหรอืไม

• ขีเ้หลก็ มชีือ่วทิยาศาสตร Senna Siamea (Lam.) Irwin & Barneby (syn.Cassia siamea
Lam.) สารสกดัจากใบสดของขีเ้หลก็มฤีทธิใ์นการฆาลกูนำ้ยงุลายบาน (Aedes aegypti ยงุรำคาญ (Culex
quinquefasciatus) และลกูน้ำยงุกนปลอง (Anopheles dirus) (6) การทดสอบความเปนพษิในหนตูะเภา
และหน ูขนาดทีไ่มเปนอนัตรายคอื 70-76 กรมั/กโิลกรมั)

• ตะไครหอม มชีือ่วทิยาศาสตร Cymbopogon winterianus Jowitt ประสทิธภิาพในการ
ปองกนักำจดัแมลง น้ำมนัหอมระเหยทีไ่ดจากตนตะไครหอมเมือ่นำมาเตรยีมเปนโลชัน่หรอืครมี พบวา มี
ประสทิธภิาพในการปองกนัการกดัของยงุชนดิตาง ๆ ไดด ีทัง้นีป้ระสทิธภิาพทีไ่ดขึน้อยกูบัชนดิของตะไคร
หอมทีส่กดั ความเขมขนทีใ่ชและตำรบัทีเ่ตรยีมขึน้ น้ำมนัตะไครหอมมสีวนประกอบทีส่ำคญัในการออกฤทธิ์
คอื Camphor (7,8), cineol (7,8), eugenol (8-9), linalool (8), citronellal,citral (8)

• ขา มชีือ่วทิยาศาสตร Alpinia galanga (L) Willd. น้ำมนัหอมระเหยจากเหงาขามปีระสทิธภิาพ
ปองกนัการกดัของยงุกนปลอง (Anopheles dirus) ไดในชวง 2-4 ชัว่โมง นอกจากนีย้งัมคีณุสมบตัใินการ
เปนสารกำจดัลกูน้ำโดยมฤีทธิฆ์าลกูน้ำยงุ 4 ชนดิ คอืยงุลายบาน (Aedes aegypti) ยงุลายสวน (Aedes
albopictus) ยงุรำคาญ (Culex quinquefasciatus) และยงุกนปลอง (Anopheles dirus) (5)

• บอระเพด็ มชีือ่วทิยาศาสตร Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f. & Thoms. (Tiospora
rumphill Beaumee) มสีรรพคณุทางยาสงู มฤีทธิใ์นการตานแบคทเีรยี (10)

• ตนกลวย
จากสรรพคณุในการฆาลกุน้ำยงุลายของสมนุไพรทีเ่ปนสวยผสมในการทำน้ำสกดัชวีภาพนัน้

จะพบวาสมนุไพรทีม่ฤีทธิใ์นการฆาลกูน้ำยงุลายม ี2 ตวัทีส่ำคญั คอื ขีเ้หลก็ และขา ทีส่ามารถสกดัไดจาก
ใบ และเหงาสด สวนสะเดานัน้ สวนทีส่ามารถสกดัและมฤีทธิใ์นการฆาลกูน้ำไดคอืเมด็(3) และสมนุไพร
เหลานีจ้ะตองมกีารสกดัใหถกูวธิ ีจงึจะไดสารกำจดัลกูน้ำทีม่คีณุภาพ ยงัไมมกีารศกึษาใดทีย่นืยนัวาการหมกั
สมนุไพรเหลานีแ้ลวจะทำใหสมนุไพรใหสารทีม่ฤีทธิใ์นการกำจดัลกูน้ำได อยางมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ  และ
จรุนิทรทีีไ่ดจากการหมกัเปนจรุนิทรชีนดิใด มคีณุ หรอืมโีทษตอรางกายมนษุยเพราะสารสกดันีช้าวบานได
ใสในน้ำใชซึง่จะตองปนเปอนเขาไปในรางกาย อยางไรกต็ามจรุนิทรทีีไ่ดควรมกีารศกึษาสายพนัธ เพราะ
จรุนิทรยีทีจ่ะนำมาใชในงานควบคมุพาหะนำโรค จำเปนตองไดรบัการตรวจสอบดานความปลอดภยักอน
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เพราะมีจุรินทรียหรือแบคทีเรียหลายชนิดที่สรางโปรตีนซึ่งทำใหแมลงตายได องคการอนามัยโลกจะ
ไมยนิยอมใหใชแบคทเีรยีทีส่รางโปรตนีดงักลาว (13) แมวาจากการสอบถามชาวบานจะใชสารสกดันีใ้น
ชวีติประจำวนั เชน น้ำอาบ ลางหนา อมบวนปาก สระผม  ทาผวิหนงั ถบูาน ลางผกั ลางจาน ซกัผา ขจดัน้ำ
ทิง้ ลางพืน้หองน้ำ กต็าม เพราะยงัไมมกีารศกึษาฤทธิส์ะสม
2. การทดลองฤทธิใ์นการกำจดัลกูน้ำยงุลาย

ผลติผลจากการหมกั ไดน้ำสกัดชีวภาพ คือน้ำละลายเขมขนที่ไดจากการหมักพืช ซึ่งจะถูก
ยอยสลายโดยใชกากน้ำตาล  เปนแหลงพลงังานของจลุนิทรยีถาไดผานการหมกัทีส่มบรูณแลวจะพบสาร
ประกอบดวย คารโบไฮเดรต โปรตนี และกรดอะมโิน ฮอรโมน เอนไซม ในปรมิาณทีแ่ตกตางกนัขึน้อยกูบั
วตัถดุบิทีใ่ชหมกั และผลจากการหมกันีท้ำใหเกดิจรุนิทรยีทีม่ปีระสทิธิภาพ EM (Effective Microorganisms)(11)

เปนตวัเอือ้ประโยชนแกพชื สตัว และสิง่มชีวีติทัง้มวล ดงันัน้ จากการทดลองของคณะวจิยั โดยการผสม
สารสกดัในน้ำใหมคีวามเขมขนตางกนั ตามทีช่าวบานไดใชในหมบูาน พบวา ทกุความเขมขนไมมผีลตอ
ลกูน้ำยงุลายเลย ในทางกลบักนั กลบัพบวาลกูน้ำมคีวามแขง็แรงดทีกุระยะซึง่อาจจะไดสารจากสารสกดันี้
เปนอาหารอยางดี สวนในระดับความเขมขน 100% ที่ทำใหลูกน้ำตายได เนื่องจากความเขมขนของ
สารเคมทีำใหประสทิธภิาพของการทำงานของเซลลเสยี ลกูน้ำจะตายเพราะสญูเสยีน้ำในรางกาย

แตเมือ่เลีย้งลกูน้ำตอจนสิน้สดุระยะการเปนลกูน้ำ โดยแบงเปน 2 กลมุ คอื กลมุทีใ่หอาหาร และ
กลมุทีไ่มใหอาหาร พบวา กลมุทีใ่หอาหาร ลกูน้ำทีอ่ยใูนสารสกดัชวีภาพทีร่ะดบัความเขมขน 15 CC./น้ำ
100 ลติร สามารถเจรญิเปนลกูน้ำถงึระยะที ่ 4  และพฒันาเปนตวัยงุได รอยละ 20 และตายรอยละ 80
สวนลูกน้ำที่อยูในระดับความเขมขน 20-50 CC./น้ำ 100 ลิตร สามารถลอกคราบและเปนตัวยุงได
รอยละ 100

เมือ่เปรยีบเทยีบกบักลมุ Control พบวา กลมุทีอ่ยใูนสารสกดัทีม่คีวามเขมขนในระดบัตาง ๆ ลกูน้ำ
จะมกีารพฒันาเปนระดบัที ่4 เรว็กวากลมุ Control 1 วนัและในกลมุ Control ลกูน้ำจะตายรอยละ 60 และ
เปนตวัยงุไดรอยละ 40 แสดงวา แมสารสกดัชวีภาพจะมปีระโยชน แตลกูน้ำกย็งัตองการสารอาหารในสวน
อืน่ดวย

ในกลมุทีไ่มใหอาหาร พบวา ทกุกลมุสามารถอยไูดจนเปนลกูน้ำระยะที ่3 สวนกลมุทีอ่ยใูนระดบั
ความเขมขน 40-50 CC./น้ำ 100 ลติร สามารถพฒันาเปนลกูน้ำระยะที ่ 4 ไดและจะตายหมด แตที่
นาสงัเกตคอืในระดบัความเขมขน 20-50 CC./น้ำ 100 ลติร ระยะเวลาของการเปนลกูน้ำในแตละชวง
จะยาวขึน้ จนทำใหลกูน้ำไมสามารถลอกคราบเปนตวัยงุได อาจเปนเพราะสารสกดัชวีภาพมผีลตอฮอรโมน
และการทำงานของอวยัวะในรางกายยงุทำใหมชีวงของการเปนลกูน้ำเปลีย่นไปจนไมสามารถลอกคราบเปน
ตวัยงุได (11) (ตารางที ่2) เพราะโดยปกตแิลวระยะจากไข เปนลกูน้ำใชเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง – 24 ชัว่โมง
ระยะลกูน้ำเปนตวัโมงใชเวลา 5-7 วนั และจากตวัโมงเปนยงุใชเวลา 2-3 วนั โดยเฉลีย่ยงุลายใชเวลา
ในการเจรญิเตบิโตจากไขจนกระทัง่เปนตวัเตม็วยัใชเวลาประมาณ 9-14 วนั ทีร่ะดบัอณุหภมู ิ28-35 องศา
เซลเซยีส ทัง้นีต้องขึน้อยกูบัอาหารและอณุหภมูทิีเ่หมาะสมดวย (2,11) และวรีพล  โพธจิติต ิไดศกึษาระยะ
การเปลีย่นระยะของลกูน้ำยงุลาย พบวา ลกูน้ำระยะที ่1-2 จะมอีาย ุ2-7 วนั ระยะที ่2-3 อายปุระมาณ
7-12 วนั ลกูน้ำระยะ 3-4 อายปุระมาณ 12-17 วนั (1) ซึง่ระยะตาง ๆ จากการศกึษานีไ้ดมคีวามแตกตาง
ออกไป
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เมื่อเปรียบเทียบกับกลุม Control พบวาไมแตกตางกับกลุมที่อยูในสารสกัดฯที่มีความเขมขน
15 CC. / น้ำ 100 ลติร
3. การฟกไขของยงุลายในสารสกดัชวีภาพ ในระดบัความเขมขนตางกนั

จากการทดลองใหไขยงุลายฟกในน้ำทีม่สีวนผสมทีม่คีวามเขมขนตางกนั พบวา ไขยงุทีอ่ยใูนสารสกดั
ชวีภาพทีม่คีวามเขมขน 15 cc./น้ำ 100 ลติร สามารถฟกไดใน 3 ชัว่โมงเชนเดยีวกบักลมุควบคมุ สวนใน
กลมุทีม่คีวามเขมขนสงูขึน้สามารถฟกเปนตวัไดในเวลา 6 ชัว่โมง ซึง่อยใูนระยะเวลาปกต ิคอื 1 ชัว่โมง –
24 ชัว่โมง ทัง้นีอ้าจเปนเพราะระดบัคา pH ของน้ำผสมสารสกดัชวีภาพทีร่ะดบัความเขมขน    15-50 CC.
ตอน้ำรอยลติร จะมคีา pH อยทูีร่ะดบั 7.2 สวนความเขมขน 100% มคีา pH อยทูีร่ะดบั 6.4 ซึง่ปกตแิลวยงุ
จะชอบน้ำทีม่รีะดบั pHประมาณ 6-12 และเมือ่สงัเกตการเจรญิเตบิโตของลกูน้ำแลว พบวาลกูน้ำมคีวาม
เจรญิเตบิโตไดด ีและพฒันาเปนตวัโมงไดเรว็กวากลมุควบคมุ ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากในน้ำมสีารอนิทรยีทีม่ี
ประโยชนตอการเจรญิเตบิโต

ดงันัน้ จงึพอสรปุไดวา การทีช่าวบานบอกวาสารสกดัชวีภาพสามารถควบคมุลกูน้ำไดนัน้ อาจเนือ่ง
มาจาก สารนีส้ามารถควบคมุไมใหยงุพฒันาเปนตวัยงุไดในสภาวะทีไ่มมอีาหารเปนการลดประชากรยงุได
ระดบัหนึง่แตไมมผีล 100% และไมมผีลในการลดประชากรลกูน้ำไดอยางมปีระสทิธภิาพ

สรปุผล
จากการทดลองนี ้พบวา ไขยงุลายสามารถฟกเปนตวัไดในสารสกดัชวีภาพทีม่คีวามเขมขนตางกนั

ทำใหวงจรชวีติในชวงเปนลกูน้ำของลกูน้ำยงุลายในแตละระยะเปลีย่นแปลงไปในกลมุทีไ่มไดใหอาหาร ในกลมุ
ทีอ่ยสูารสกดัชวีภาพทีม่ขีนาดเขมขน 50 CC./น้ำ100 ลติร วงจรชวีติทีเ่ปลีย่นจากเดมิมาก แตไมสามารถ
เจรญิเปนตวัยงุไดและสามารถมอีายไุดสงูสดุนานถงึ 19 วนั จงึตายหมด และเมือ่ใหอาหารลกูน้ำในสารสกดั
เกอืบทกุความเขมขนสามารถรอดเปนตวัยงุได รอยละ 100 ยกเวนในกลมุทีม่รีะดบัความเขมขน 15 CC./
น้ำ 100 ลติร ซึง่มลีกูน้ำตายถงึรอยละ 80

ดงันัน้ สารสกดัชวีภาพทีช่าวบาน ตำบลหนองมวง อำเภอบรบอื คดิขึน้ มฤีทธิใ์นการควบคมุ
ลกูน้ำยงุลายไมใหเปนตวัยงุได หากไมมอีาหารเสรมิ ซึง่อาจนำมาใชได แตจะไมมผีลทำใหปลอดลกูน้ำยงุ
ลาย เนือ่งจากไมมคีวามไวในการฆาลกูน้ำ เพยีงแตมฤีทธิใ์นการทำใหฮอรโมนในตวัลกูน้ำเปลีย่นไป จงึทำให
การลอกคราบในแตละระยะของการเปนลกูน้ำเปลีย่นไป (2) โดยมรีะยะเวลานานขึน้ และตายในทีส่ดุ

ขอเสนอแนะ
1. การใชสารสกดัชวีภาพควรจะมกีารศกึษาถงึฤทธิข์องสารชนดินัน้กอนทีจ่ะมกีารใชในพืน้ทีแ่ละ

มกีารตรวจฤทธิใ์หมคีวามเทีย่งตรงกอนใชเพราะหากไมไดผลกจ็ะมผีลทำใหประสทิธภิาพในการ
ควบคมุโรคไมไดผลดวย ซึง่จะสงผลกระทบตอประชาชนในการเปนไขเลอืดออกได

2. ควรมกีารศกึษาซ้ำถงึอายขุองลกูน้ำยงุลายในสารสกดัชวีภาพระยะตาง ๆ  ในหองปฏบิตักิารที่
สามารถควบคมุอณุหภมูแิละความชืน้ได

3. ควรมกีารศกึษาวธิกีารใชสารสกดัชวีภาพนี ้ตามพฤตกิรรมการใชของชาวบานในพืน้ทีจ่รงิ
4. ควรมกีารศกึษาถงึจลุนิทรยีทีม่อียใูนสารสกดัชวีภาพ
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บทคดัยอ
การใชสารเคมคีวบคมุลกูน้ำยงุลายเปนวธิกีารหนึง่ในการควบคมุลกูน้ำยงุลาย ซึง่ในปจจบุนัมกีาร

เปดเสรทีางการคา และทองถิน่สามารถจดัหาเพือ่การสนบัสนนุการปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออกไดเอง และ
มกัจะไดรบัคำบอกเลาจากประชาชนวาสารเคมทีีใ่ชในการปองกนัควบคมุโรคไมไดผล ผวูจิยัจงึมคีวามสนใจ
ทีจ่ะศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของสารเคมกีำจดัลกูน้ำยงุลายทีใ่ชในเขต 5 เพือ่เปนขอมลูในการวาง
แผนดำเนนิงาน เพือ่ใหการควบคมุโรคเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ วธิดีำเนนิการวจิยั เปนการวจิยัเชงิทดลอง
เพือ่เปรยีบเทยีบคณุภาพสารเคมกีำจดัลกูน้ำยงุลายทีใ่ชในเขต 5 โดยวธิ ีBioassay Test โดยทำการสำรวจ
การใชสารเคมใีนเขต 5 และเลอืกชนดิทีใ่ชมากมา 5 ชนดิ ไดแกชนดิ A, B, C, D และ E (ชือ่สมมต)ิ นำมา
ทดลองกบัลกูน้ำระยะที ่3 - 4 โดยแยกเปนลกูน้ำในเขตเมอืง และเขตชนบทในจงัหวดัในเขต 5 ไดแกจงัหวดั
นครราชสมีา ชยัภมู ิมหาสารคาม สรุนิทร และบรุรีมัย ในสารเคมชีนดิละ 3 ชนดิ ๆ ละ 40 ตวั และ
สมัภาษณประชาชนในหมบูาน 5 จงัหวดัจำนวน 332 หลงัคาเรอืนเพือ่ศกึษาวธิใีชสารเคมกีำจดัลกูน้ำยงุลาย
ของประชาชน และสำรวจความชกุชมุของลกูน้ำยงุลายในบานทีท่ำการศกึษา และเจาหนาทีส่ถานอีนามยั
จำนวน 10 แหง ผลการวจิยั  ความไวในการกำจดัลกูน้ำยงุลายของสารเคมกีำจดัลกูน้ำยงุลาย พบวา ใน
ชวง 3-24  ชัว่โมงแรก สารเคมทีีส่ามารถกำจดัลกูน้ำยงุลายไดรอยละ 100 ไดแกชนดิ  A, C และ D ทัง้ลกูน้ำ
ในเขตเมอืงและชนบท สวนชนดิ E กำจดัไดรอยละ 99.2 ในวนัที ่ 1 และ 100.0 ในวนัที ่ 2  (ในเขต
ชนบท) และในเขตเทศบาลกำจดัไดรอยละ 81.7-95.0 สวนชนดิ B สามารถกำจดัลกูน้ำในเขตเมอืงได
รอยละ 13.3 และนอกเขตเทศบาลได รอยละ 12.5  และเมือ่ครบ24 ชัว่โมงสามารถกำจดัลกุน้ำยงุลายได
รอยละ 30.0 และ 31.6 ตามลำดบั จากการสมัภาษณ พบวา ประชาชนไดรบัการสนบัสนนุจากหนวยงาน
มากกวา 3 ครั้ง/ป และมีเพียงพอใชรอยละ 71.3 ชนิดของภาชนะที่ใสสารเคมีกำจัดลูกน้ำมากที่สุด
ไดแกอางซเีมนตในหองน้ำ รองลงมาคอื อางซเีมนตลาดสวมและโองน้ำใช โองแดงใหญและโองน้ำดืม่ใชนอย
วธิกีารใชนยิมโรยลงในน้ำโดยตรง รองลงมาโดยการหอผา และบางพืน้ทีใ่ชซองยาเจาะร ูเมือ่ทดสอบความ
แตกตางของการพบลกูน้ำจากวธิกีารโรย และการหอผารวมกบัการใสซองยาเจาะร ูพบวาไมมคีวามแตกตาง
กนั (p > 0.05) จากการศกึษาครัง้นีส้รปุไดวาสารเคมเีคลอืบเมด็ทรายชนดิ A,C.D และ E  มคีวามไวใน
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การกำจดัลกูน้ำยงุลายไดตามเกณฑมาตรฐานเมือ่ทดลองครบ 24 ชัว่โมง ไมแตกตางกนั ยกเวน ชนดิ B
ยงัมคีวามไวในการกำจดัลกูน้ำยงุลายไดนอย และเมือ่ทดสอบฤทธิค์งทนของสารเคม ีพบวาทกุชนดิมฤีทธิ์
ความคงทนมากกวา 3 เดอืน แตเทคนคิการใชสารเคมใีนพืน้ทีข่องประชาชนยงัไมถกูตองจงึทำใหประสทิธภิาพ
การควบคมุลกูน้ำยงัไมดเีทาทีค่วร

คำสำคญั : Bioassay test, Aedes Larvae, control,dengue

บทนำ
โรคไขเลือดออก (Dengue Haemorhagic Fever) เปนโรคติดตอที่เปนปญหาของประเทศใน

แถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต มานานกวา 40 ป มรีะบาดใหญครัง้แรกในประเทศไทย ป 2501 และเปน
ปญหาซึง่กระทรวงสาธารณสขุไดพยายามแกไขมาโดยตลอด (1)

โรคไขเลอืดออกเกดิจากเชือ้ไวรสัเดงกี ่ตดิตอกนัไดโดยมยีงุลาย (Aedes aegypti) เปนพาหะนำโรค
สำคญั โดยยงุตวัเมยีซึง่กดัเวลากลางวนัและดดูเลอืดคนเปนอาหาร จะกดัดดูเลอืดผปูวยซึง่ในระยะไขสงู
ไปกัดคนปกติทำใหเชื้อไวรัสแพรไปยังผูที่ถูกกัดและเกิดอาการของโรคได แหลงเพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย
(Aedes aegypti) ทีเ่ปนปญหาจะชอบอยใูนภาชนะขงัน้ำชนดิตาง ๆ ทีม่นษุยสรางขึน้ ทัง้ทีอ่ยภูายในบาน
และบรเิวณรอบ ๆ บาน  การทีม่ยีงุพาหะมากกเ็ปนปจจยัเสีย่งตอการเกดิโรคไขเลอืดออกได จากการประเมนิ
ทางกฏีวทิยาในประเทศไทยไมวาจะใชดชันชีีว้ดัใดกจ็ะสงูมากและอาจสงูกวาประเทศอืน่ๆ จงึเปนปจจยัที่
สงผลใหโรคไขเลอืดออก ระบาดและเปนปญหามาแตอดตีจนถงึปจจบุนั ซึง่กระทรวงสาธารณสขุพยายาม
คนหามาตรการตาง ๆ เพือ่แกไขมาโดยตลอด กพ็บวาการควบคมุลกูน้ำยงุลายเปนมาตรการทีไ่ดผล และ
งายกวามาตรการอืน่ เพราะยงุลายจะอยใูนแหลงน้ำในบาน หากประชาชนมสีวนรวมในการควบคมุแลวกจ็ะ
ทำใหสามารถลดปจจยัเสีย่งลงได ซึง่การควบคมุลกูน้ำยงุลายสามารถทำไดหลายวธิ ีไดแก วธิทีางกายภาพ
วธิทีางชวีภาพ และการใชสารเคม ีซึง่ในยคุแรกไดมกีารใชทรายอะเบท ตอมามกีารเปดเสรทีางการคา และ
ทองถิน่สามารถจดัหาเพือ่การสนบัสนนุไดเอง มหีลายบรษิทัเขามาแขงขนั ซึง่ประชาชนทีน่ำสารเคมไีปใช
บางคนกช็อบ บางคนไมชอบ ในประสทิธภิาพของสารเคมนีัน้ ๆ  และจากการนเิทศตดิตามการปองกนัควบคมุ
ไขเลอืดออกในพืน้ที ่พบวา การควบคมุลกูน้ำในบางพืน้ทีท่ำไมไดผล และเจาหนาทีส่าธารณสขุและประชาชน
ใหขอมลูวาสารเคมบีางชนดิใชไมไดผล

ดงันัน้ ผวูจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของสารเคมกีำจดัลกูน้ำยงุลาย
ทีใ่ชในพืน้ทีเ่ขต 5 เพือ่เปนขอมลูในการวางแผนการดำเนนิงาน และทราบปญหาของการควบคมุแหลง
เพาะพนัธยุงุลายวาเกดิจากคณุภาพของสารเคม ีหรอืเทคนคิวธิกีารใชทีไ่มถกูตอง เพือ่ทำใหการดำเนนิงาน
ควบคมุไขเลอืดออกในเขต 5 บรรลตุามเปาหมายอยางมปีระสทิธภิาพตอไป
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วตัถปุระสงคทัว่ไป เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบความไวและฤทธิค์งทนของสารเคมกีำจดัลกูน้ำยงุลายในเขต 5
     วตัถปุระสงคเฉพาะ

1. เพือ่เปรยีบเทยีบความไวและฤทธิค์งทนของสารเคมกีำจดัลกูน้ำยงุลายทีใ่ชในพืน้ทีเ่ขต 5
2. เพือ่ศกึษาวธิกีารใชสารเคมใีนพืน้ทีว่าถกูตองตาม
• ขนาดทีใ่ชกบัปรมิาณน้ำหรอืไม
• วธิกีารใช

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของเทคนิควิธีการใชสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายของประชาชนกับ
การพบลกูน้ำในภาชนะทีใ่สสารเคมแีตละชนดิ

คำถามการวจิยั
1. ผลติภณัฑสารเคมกีำจดัลกูน้ำยงุลายในพืน้ทีเ่ขต 5 ไดผลดเีทากนัหรอืไม
2. การใชสารเคมกีำจดัลกูน้ำประชาชนถกูตองหรอืไม

สมมตุฐิานการวจิยั
1. ผลติภณัฑสารเคมกีำจดัลกูน้ำยงุลายในพืน้ทีเ่ขต 5 สามารถกำจดัลกูน้ำยงุลายไมแตกตางกนั
2. การใชสารเคมกีำจดัลกูน้ำยงุลายของประชาชนมคีวามสมัพนัธกบัการพบลกูน้ำในภาชนะ

เกบ็กกัน้ำทีใ่สสารเคมแีตละชนดิในบานเรอืนของประชาชน

นยิามศพัท
1. ความไวในการกำจดัลกูน้ำ หมายถงึ  ฤทธิใ์นการกำจดัลกูน้ำยงุลายไดรอยละ 98 ขึน้ไปเมือ่

นำลกูน้ำมาใสในแกวทดลองทีม่นี้ำผสมสารเคมใีนความเขมขน 1 กรมัตอน้ำ 10 ลติรเปนระยะเวลา 24
ชัว่โมง

2. ฤทธิค์งทนในการกำจดัลกูน้ำยงุลายของสารเคม ีหมายถงึ ฤทธิใ์นการกำจดัลกูน้ำยงุลายได
รอยละ 98 ขึน้ไปเมือ่นำลกูน้ำมาใสในแกวทดลองทีม่นี้ำผสมสารเคมใีนความเขมขน 1 กรมัตอน้ำ 10 ลติร
เปนระยะเวลา 24 ชัว่โมง โดยวดัจากคาเฉลีย่เมือ่อายนุ้ำผสมสารเคมเีดอืนที ่1 ถงึเดอืนที ่3

3. การใชสารเคมถีกูตอง หมายถงึ การใชสารเคมขีองประชาชนโดยวธิกีารโรยลงในน้ำโดย
ตรงและใสในภาชนะขงัน้ำในปรมิาณ 1 กรมัตอน้ำ 10 ลติร โดยประมาณ

วธิกีารวจิยั
5.1 รปูแบบการวจิยั เปนการวจิยัเชงิทดลอง เพือ่เปรยีบเทยีบความไวและฤทธิค์งทนของสารเคมี

ทีใ่ชในเขต 5 โดยใชวธิกีาร Bioassay test
5.2 ประชากรทีศ่กึษา

1. ลกูน้ำยงุลายในพืน้ทีเ่ขต 5 ระยะที ่3-4
2. เจาหนาทีส่ถานอีนามยัในเขต 5
3. ประชาชนในเขต 5

การทดสอบสารเคมทีีใ่ชกำจดัลกูน้ำยงุลายในเขต 5 ป 2547 Larvicide Testing for Aedes Larvae Control in Region 5, 2004
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5.3 วสัดอุปุกรณ
• ในการทำ Bioassay test

1. สารเคมกีำจดัลกูน้ำยงุลายทีส่ำรวจและเกบ็ตวัอยางไดในเขต 5
2. โหลแกวขนาดจนุ้ำ 10 ลติร จำนวน 45 ใบ สำหรบัใสสตอกน้ำผสมสารเคมชีนดิละ

3 โหล และ กลมุควบคมุ 3 โหล
3. แกวน้ำขนาด 150 CC. จำนวน 3 แกวตอสารเคม ี 1 ชนดิ เพือ่แบงใสลกูน้ำทีศ่กึษา

แกวละ 40 ตวั
4. แทงแกวคนสารเคมกีบัน้ำ

• การสำรวจการใชสารเคมี
ใชแบบสมัภาษณเจาหนาที ่และประชาชน

5.4 วธิกีารศกึษา / เกบ็ขอมลู
• การศกึษาฤทธิใ์นการกำจดัลกูน้ำ

1. เตรียมน้ำใสสารเคมีที่จะศึกษาใสโหลแกวขนาด 10 ลิตร สารเคมีละ 3 โหล เพื่อ
เปน สตอกน้ำ

สารเคมชีนดิที ่1

สารเคมชีนดิที ่2

สารเคมชีนดิที ่3

สารเคมชีนดิที ่4

สารเคมชีนดิที ่5

ในการผสมนัน้จะตองบนัทกึ วนั เดอืน ป และ เวลาทีผ่สม ในการผสมนัน้ตองระวงัการปนเปอน
และการตวงสารเคมใีหไดขนาดตามทีร่ะบไุวโดยใชตาชัง่ Digital

2. หลงัจากใสสารเคมใีนโถสตอกแลว แยกน้ำใสแกวเลก็ ปรมิาณ 150 CC. จำนวน 3 แกว
ตอสารเคม ี1 ชนดิ เพือ่ใสลกูน้ำทีศ่กึษาแกวละ 40 ตวั

ธวัลรัตน  แดงหาญ และคณะ          Tawulrat  Daengharn  et  al.
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3. เตรยีมลกูน้ำระยะ 3-4 ตามจำนวนทีจ่ะศกึษาในแตละสารเคมใีหพรอม โดยลกูน้ำทีน่ำมา
ศกึษาตองเลีย้งใหอิม่ นำมาปลอยลงแกวพรอมกนั แลวจบัเวลา อานผลเมือ่ครบ 24 ชัว่โมง
ในระหวางนีไ้มตองใหอาหารลกูน้ำ

4. ในแตละสปัดาหเอาน้ำออกจากแกวแลวเตมิน้ำใสแกว ๆ  ละ 150 CC. แลวเตมิลกูน้ำตาม
จำนวน เพือ่ดฤูทธิค์งทนในการกำจดัลกูน้ำของสารเคมแีตละชนดิวามฤีทธ์ิคงทนตามที่
กำหนดมาตรฐานไวหรอืไม

5. ในการวางโหลและแกว เพือ่ไมใหเกดิการหลงลมื และเคลือ่นยาย สบัสน จงึทำกระดาษสี
กำกบัไว  ใหแตกตางกนัแตละชนดิสารเคม ีดงัตวัอยาง

สารเคมชีนดิที ่1 สารเคมชีนดิที ่2

6. การบนัทกึผล บนัทกึเวลาผสมสารเคม ี เมือ่สารเคมมีอีาย ุ 1 วนั ใสลกูน้ำตามจำนวน
แลวบนัทกึเวลาทีใ่สลกูน้ำ อานผลภายใน 3 และ 24 ชัว่โมง

• การศกึษาเทคนคิวธิกีารใชสารเคมขีองเจาหนาที ่สอ.และประชาชน โดยการสมัภาษณ
• สำรวจดชันคีวามชกุชมุของลกูน้ำยงุลายในพืน้ทีศ่กึษา จากคา House Index ( HI ) และ

คา Contianer Index (CI)

A B C

สารเคมชีนดิที ่1

การทดสอบสารเคมทีีใ่ชกำจดัลกูน้ำยงุลายในเขต 5 ป 2547 Larvicide Testing for Aedes Larvae Control in Region 5, 2004
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ผลการวจิยั
1. เปรยีบเทยีบความไวในการกำจดัลกูน้ำยงุลายของสารเคมทีีใ่ชในพืน้ทีเ่ขต 5

ไดทำการสำรวจและเกบ็สารเคมทีีใ่ชมากในเขต 5  (5 จงัหวดั ไดแกนครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรีมัย
สรุนิทร และมหาสารคาม ) และเกบ็ตวัอยางสารเคมทีีใ่ชมากทีส่ดุมา 5 ชนดิ นำมาผสมน้ำตามคำแนะนำ
ของสารเคมแีตละชนดิ หลงัจากใสสารเคมใีนโถสตอกแลว แยกน้ำใสแกวเลก็ ปรมิาณ 100 CC. ชนดิละ
3 แกว เพือ่ใสลกูน้ำทีศ่กึษาแกวละ 40 ตวั โดยแยกลกูน้ำทีเ่กบ็จากในเขตเมอืง และชนบท พบวา สารเคมี
A, C และ D มคีวามไวในการกำจดัลกูน้ำยงุลายไดในเวลา 3 ชัว่โมง 100% โดยทำการศกึษา 2 วนั แต
ชนดิ C ในวนัที ่2 ในเขตเทศบาลมคีวามไวสามารถกำจดัลกูน้ำยงุลายไดรอยละ 97.5  สวนชนดิ E ในชวง
3 ชัว่โมงแรกมคีวามไวสามารถกำจดัลกูน้ำยงุลายไดรอยละ 99.2 สวนในเขตชนบทสามารถกำจดัลกูน้ำ
ยงุลายไดรอยละ 100 ในวนัที ่2 ในเขตชนบทกำจดัไดรอยละ 81.7  และเมือ่ครบ 24 ชัว่โมงไดทำการ
จดบนัทกึอกีพบวาชนดิ A, C และ D สามารถกำจดัลกูน้ำยงุลายได รอยละ 100 สวน ชนดิ E สามารถ
กำจดัไดรอยละ 100 ในเขตชนบท ในเขตเทศบาลกำจดัไดรอยละ 95.0 และพบวา ชนดิ E มคีวามไว
ในการกำจดัลกูน้ำยงุลายเขตเมอืงต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน (รอยละ 98) ทัง้ในระยะเวลา 3 ชัว่โมงและ
24 ชัว่โมง  สวนชนดิ B มคีวามไวตำ่กวาเกณฑมาตรฐานทกุระยะ (ตารางที ่1)

ตารางที ่1 เปรียบเทียบรอยละของความไวของสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย 5 ชนิดที่ใชมากในเขต 5
ในเวลา 3 ชัว่โมงและ 24 ชัว่โมง จำแนกตามเขตชนบทและเขตเมอืง

2. เปรยีบเทยีบฤทธิค์วามคงทนในการกำจดัลกูน้ำยงุลายของสารเคมทีีใ่ชในพืน้ทีเ่ขต 5
ไดทำการศึกษาโดยทำการเปลี่ยนน้ำในแกวที่ทดลองใสยุง โดยใชน้ำในสต็อกที่ผสมไวตั้งแต

เริม่ทำการทดลอง แลวทำการบนัทกึผลฤทธิก์ารกำจดัลกูน้ำทกุสปัดาห เมือ่พจิารณาสารเคมแีตละชนดิ พบวา
• ชนดิ A ในชวง 1 เดอืนแรกในชวง 3 ชัว่โมงแรกมคีวามไวในการกำจดัลกูน้ำในเขตเทศบาลเฉลีย่

รอยละ 99.4 เขตชนบทรอยละ 99.8 และใน 24 ชัว่โมงมคีวามไวในการกำจดัลกูน้ำไดรอยละ 100.0
ทัง้ในเขตเมอืงและชนบท  ในเดอืนที ่ 2,3 และ 4 ในชวง 3 ชัว่โมงแรกมคีวามไวในการกำจดัลกูน้ำ
ลดลงโดยในเขตเทศบาลเฉลีย่รอยละ 93.1,92.9 และ 92.5 ตามลำดบั เขตชนบทรอยละ 96., 85.6
และ 92.5ตามลำดบั และใน24 ชัว่โมงมคีวามไวในการกำจดัลกูน้ำไดรอยละ 100.0 ในทกุเดอืน

สารเคมี
เขตชนบท เขตเมอืง

3 ชัว่โมง 24 ชัว่โมง 3 ชัว่โมง 24 ชัว่โมง
วนัที ่1 วนัที ่2 วนัที ่1 วนัที ่2 วนัที ่1 วนัที ่2 วนัที ่1 วนัที ่2

A 100.0
B 12.5
C 100.0
D 100.0
E 99.2

100.0
0.0

100.0
100.0
100.0

100.0
31.7
100.0
100.0
100.0

100.0
42.5
100.0
100.0
100.0

100.0
13.3
100.0
100.0
100.0

100.0
0.0
97.5
100.0
81.7

100.0
30.0
100.0
100.0
100.0

100.0
2.5

100.0
100.0
95.0

ธวัลรัตน  แดงหาญ และคณะ          Tawulrat  Daengharn  et  al.
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• ชนิด B ในชวง 1 เดือนแรกในชวง 3 ชั่วโมงแรกในเขตเทศบาลมีความไวในการกำจัดลูกน้ำเฉลี่ย
รอยละ 24.0 เขตชนบทรอยละ 26.9 และใน 24 ชัว่โมงเขตเทศบาลมคีวามไวในการกำจดัลกูน้ำได
รอยละ 83.8 เขตชนบทรอยละ 93.4 ในเดอืนที ่2, 3 และ 4 ในชวง 3 ชัว่โมงแรกมคีวามไวในการ
กำจดัลกูน้ำเพิม่ขึน้โดยในเขตเทศบาลเฉลีย่รอยละ 54.8, 75.7 และ 69.2 ตามลำดบั เขตชนบท
รอยละ 52.7, 69.8 และ 69.2 ตามลำดบั และใน 24 ชัว่โมงในเขตเทศบาลมคีวามไวในการกำจดั
ลกูน้ำไดรอยละ 100.0 ใน เดอืนที ่2 รอยละ 98.1 ในเดอืนที ่3 และ รอยละ 99.0 ในเดอืนที ่4 ในเขต
ชนบทมคีวามไวในการกำจดัลกูน้ำไดรอยละ 100.0 ใน เดอืนที ่2-4

• ชนดิ C ในชวง 1 เดอืนแรกในชวง 3 ชัว่โมงแรกมคีวามไวในการกำจดัลกูน้ำในเขตเทศบาลเฉลีย่
รอยละ 93.1 เขตชนบทรอยละ 91.0 และใน 24 ชัว่โมงมคีวามไวในการกำจดัลกูน้ำไดรอยละ 100.0
ทัง้ในเขตเมอืงและชนบท  ในเดอืนที ่ 2,3 และ 4 ในชวง 3 ชัว่โมงแรกมคีวามไวในการกำจดัลกูน้ำ
ลดลงโดยในเขตเทศบาลเฉลีย่รอยละ 79.0,84.6 และ 90.2 ตามลำดบั เขตชนบทรอยละ 77.3, 84.6
และ 90.2 ตามลำดบั และใน24 ชัว่โมงมคีวามไวในการกำจดัลกูน้ำไดรอยละ 100.0 ในทกุเดอืน

• ชนดิ D ในชวง 1 เดอืนแรกในชวง 3 ชัว่โมงแรกมคีวามไวในการกำจดัลกูน้ำทัง้ในเขตเทศบาลและ
เขตชนบทเฉลีย่รอยละ 99.4 ใน 24 ชัว่โมงมคีวามไวในการกำจดัลกูน้ำไดรอยละ 100.0  ตัง้แตเดอืน
ที ่ 1-4 ในเดอืนที ่ 2,3 ในชวงเวลา 3 ชัว่โมงแรกมคีวามไวในการกำจดัลกูน้ำเพิม่ขึน้รอยละ 100.0
ทัง้ในเขตเทศบาลและชนบท ในเดอืนที ่4 ลดลงเหลอืรอยละ 96.7

• ชนดิ E ในชวง 1 เดอืนแรกในชวง 3 ชัว่โมงแรกมคีวามไวในการกำจดัลกูน้ำเฉลีย่รอยละ 76.3 ทัง้
ในเขตเทศบาลและเขตชนบทใน 24 ชัว่โมงมคีวามไวในการกำจดัลกูน้ำไดรอยละ 99.0 ทัง้ในเขตเมอืง
และชนบท  ในเดอืนที ่2, 3 ในชวง 3 ชัว่โมงแรกมคีวามไวในการกำจดัลกูน้ำลดลงโดยในเขตเทศบาล
เฉลีย่รอยละ 74.8, 72.1 และ เพิม่ขึน้ในเดอืนที ่4 เปนรอยละ 91.8 เขตชนบทรอยละ  72.7, 72.1
และ 91.8 ตามลำดบั และใน 24  ชัว่โมงทัง้ในเขตเทศบาลและชนบทมคีวามไวในการกำจดัลกูน้ำได
รอยละ 98.8, 99.4 และ 99.8 ในเดอืนที ่2-4 ตามลำดบั (ตารางที ่2-3)

การทดสอบสารเคมทีีใ่ชกำจดัลกูน้ำยงุลายในเขต 5 ป 2547 Larvicide Testing for Aedes Larvae Control in Region 5, 2004
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ตารางที ่2 ฤทธ์ิความคงทนของสารเคมใีนการกำจดัลกูน้ำ ในเขตเทศบาล

สปัดาห
ที่ 3 ชม.

ชนดิ A ชนดิ B ชนดิ C ชนดิ D ชนดิ E

24 ชม. 3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม.

1
2
3
4

X  เดอืน
ที ่1

SD

100.0 100.0 0.0 6.83 97.5 100.0 97.5 100.0 76.7 100.0
100.0 100.0 37.5 96.7 97.5 100.0 100.0 100.0 58.3 96.7
97.5 100.0 14.2 80.8 82.5 100.0 100.0 100.0 83.3 99.2
100.0 100.0 44.2 89.2 95.0 100.0 100.0 100.0 86.6 100.0
99.4 100.0 24.0 83.8 93.1 100.0 99.4 100.0 76.3 99.0

1.3 0.0 20.5 12.2 7.2 0.0 1.3 0.0 12.7 1.6
5 95.8 100.0 9.2 90.8 95.0 100.0 100.0 100.0 62.5 97.5
6 97.5 100.0 44.2 96.7 82.5 100.0 100.0 100.0 80.8 99.2
7 92.5 100.0 93.3 100.0 81.7 100.0 100.0 100.0 75.0 99.2
8 86.7 100.0 72.5 100.0 56.7 100.0 100.0 100.0 80.8 99.2

X  เดอืน
ที ่2

93.1 100.0 54.8 96.9 79.0 100.0 100.0 100.0 74.8 98.8

SD 4.8 0.0 36.5 4.3 16.1 0.0 0.0 0.0 8.6 0.9
9 94.2 100.0 91.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 78.3 100.0
10 97.5 100.0 66.7 98.3 69.2 100.0 100.0 100.0 55.0 97.5
11 95.8 100.0 69.2 100.0 91.6 100.0 100.0 100.0 78.3 100.0
12 84.2 100.0 75.0 100.0 77.5 100.0 100.0 100.0 76.7 100.0

X  เดอืน
ที ่3

92.9 100.0 75.7 99.6 84.6 100.0 100.0 100.0 72.1 99.4

SD
13
14
15
16

6.0 0.0 11.3 0.9 13.8 0.0 0.0 0.0 11.4 1.3
75.0 100.0 64.2 99.2 97.5 100.0 100.0 100.0 84.2 99.2
97.5 100.0 54.2 100.0 83.3 100.0 99.2 100.0 79.2 100.0
100.0 100.0 91.7 100.0 99.2 100.0 87.5 100.0 96.2 99.2
100.0 100.0 91.7 100.0 99.2 100.0 87.5 100.0 100.0 100.0

ธวัลรัตน  แดงหาญ และคณะ          Tawulrat  Daengharn  et  al.
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ตารางที ่2 (ตอ)

สปัดาห
ที่ 3 ชม.

ชนดิ A ชนดิ B ชนดิ C ชนดิ D ชนดิ E

24 ชม. 3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม.

X  เดอืน
ที ่4

SD

92.5 100.0 69.2 99.0 90.2 100.0 96.7 100.0 91.8 99.8

11.7 0.0 16.9 1.6 9.5 0.0 6.1 0.0 12.9 0.4
17 100.0 100.0 72.5 100.0 96.7 100.0 100.0 100.0 86.7 100.0
18 100.0 100.0 85.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 94.2 100.0
19 100.0 100.0 90.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.0 100.0
20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

X  เดอืน
ที ่5

100.0 100.0 86.9 100.0 99.2 100.0 100.0 100.0 94.0 100.0

SD 0.0 0.0 11.4 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0

การทดสอบสารเคมทีีใ่ชกำจดัลกูน้ำยงุลายในเขต 5 ป 2547 Larvicide Testing for Aedes Larvae Control in Region 5, 2004
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ตารางที ่3 ฤทธิค์งทนของสารเคมใีนการกำจดัลกูน้ำ ในเขตชนบท

สปัดาห
ที่ 3 ชม.

ชนดิ A ชนดิ B ชนดิ C ชนดิ D ชนดิ E

24 ชม. 3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม.

1
2
3
4

X  เดอืน
ที ่1

SD

100.0 100.0 19.2 84.2 97.5 100.0 97.5 100.0 76.7 100.0
100.0 100.0 13.3 99.2 97.5 100.0 100.0 100.0 58.3 96.7
100.0 100.0 15.0 97.5 74.2 100.0 100.0 100.0 83.3 99.2
99.2 100.0 60.0 92.5 95.0 100.0 100.0 100.0 86.7 100.0
99.8 100.0 26.9 93.4 91.0 100.0 99.4 100.0 76.3 99.0

0.4 0.0 22.2 6.7 11.3 0.0 1.23 0.0 12.7 1.6
5 99.2 100.0 60.8 100.0 83.3 100.0 100.0 100.0 62.7 97.5
6 98.2 100.0 44.2 100.0 82.5 100.0 100.0 100.0 72.5 99.2
7 96.7 100.0 62.5 100.0 85.0 100.0 100.0 100.0 75.0 99.2
8 90.0 100.0 43.3 100.0 58.3 100.0 100.0 100.0 80.8 99.2

X  เดอืน
ที ่2

96.1 100.0 52.7 100.0 77.3 100.0 100.0 100.0 72.7 98.8

SD 4.2 0.0 10.4 0.0 12.7 0.0 0.0 0.0 7.6 0.9
9 78.3 100.0 85.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 78.3 100.0
10 85.0 100.0 66.7 95.8 69.2 100.0 100.0 100.0 55.0 97.5
11 100.0 100.0 76.7 100.0 91.7 100.0 100.0 100.0 78.3 100.0
12 79.1 100.0 50.0 96.7 77.5 100.0 100.0 100.0 76.7 100.0

X  เดอืน
ที ่3

85.6 100.0 69.8 98.1 84.6 100.0 100.0 100.0 72.1 99.4

SD
13
14
15
16

10.1 0.0 15.3 2.2 13.9 0.0 0.0 0.0 11.4 1.3
75.0 100.0 64.1 99.2 97.5 100.0 100.0 100.0 84.2 99.2
97.5 100.0 54.2 100.0 83.3 100.0 99.2 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 91.7 100.0 99.2 100.0 87.5 100.0 96.2 100.0
97.5 100.0 66.6 96.7 80.8 100.0 100.0 100.0 86.7 100.0

ธวัลรัตน  แดงหาญ และคณะ          Tawulrat  Daengharn  et  al.
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ตารางที ่3 (ตอ)

สปัดาห
ที่ 3 ชม.

ชนดิ A ชนดิ B ชนดิ C ชนดิ D ชนดิ E

24 ชม. 3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม.

X  เดอืน
ที ่4

SD

92.5 100.0 69.2 99.0 90.2 100.0 96.7 100.0 91.8 99.8

11.7 0.0 16.0 1.6 9.5 0.0 6.1 0.0 7.5 0.4
17 100.0 100.0 72.5 100.0 96.7 100.0 100.0 100.0 94.2 100.0
18 100.0 100.0 85.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.8 100.0
19 100.0 100.0 90.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.0 100.0
20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

X  เดอืน
ที ่5

100.0 100.0 87.1 100.0 99.18 100.0 100.0 100.0 96.1 100.0

SD 0.0 0.0 11.5 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0

4. วธิกีารใชสารเคมกีำจดัลกูน้ำยงุลายของประชาชน
ไดสมัภาษณประชาชนในหมบูาน 5 จงัหวดั จงัหวดัละ 2 อำเภอ อำเภอละ 1 หมบูาน ๆ ละ 30

หลงัคาเรอืน ไดประชากรทีศ่กึษาจำนวน 332 หลงัคาเรอืน พบวา สารเคมทีีใ่ชชนดิ  A รอยละ 32.2
ชนดิ E รอยละ 24.1 ชนดิ C รอยละ 21.4 ชนดิ D รอยละ 18.7  และชนดิ B  รอยละ 0.3

จำนวนครัง้ทีไ่ดรบัสารเคมกีำจดัลกูน้ำจาก หนวยงานทีเ่กีย่วของ ไดรบัมากกวา 3 ครัง้/ปรอยละ
4.25 ไดรบั 2 ครัง้/ปรอยละ 25.0 ไดรบั 1 ครัง้/ป รอยละ 21.8 และมเีพยีงพอใชเพยีงพอรอยละ 71.3
โดยสวนใหญไดรับจาก อสม. (ซึ่งไดมาจากสถานีอนามัย) รอยละ 82.0 รองลงมาจากสถานีอนามัย
รอยละ 4.8 จากโรงเรยีนรอยละ 2.1 และจาก อบต.รอยละ 0.3

วธิใีชสารเคมกีำจดัลกูน้ำยงุลาย
ชนดิภาชนะทีม่กีารใสสารเคมกีำจดัลกูน้ำยงุลายไดแก อางซเีมนตน้ำอาบในหองน้ำ รอยละ 67.3

รองลงมาคอื อางซเีมนตลาดสวม รอยละ 59.3 และโองน้ำใชรอยละ 49.0 ตามลำดบั สวนโองน้ำดืม่และ
โองแดงใหญมกีารใชนอย สำหรบัวธิกีารใชสารเคม ีนยิมใสโดยการโรยลงน้ำ รองลงมาโดยการหอผาใน
ทกุภาชนะ และบางพืน้ทีม่กีารใสซองยาเจาะร ู(ตารางที ่4)
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ตารางที ่4 วธิกีารใสสารเคมกีำจดัลกูน้ำยงุลายในภาชนะตาง ๆ ของประชาชนในเขต 5
จำแนกตามวธิกีารใสและภาชนะ

ชนดิภาชนะ ใช
การใชสารเคมี

ไมใช
วธิกีารใช

โรยลงน้ำ หอผา ใสซองยา
เจาะรู

หยบิใส/
ไมทราบ
ปรมิาณ

โองแดงใหญ
โองน้ำใช
อางอาบน้ำ
อางลาดสวม
โองน้ำดืม่

33.4 66.6 18.1 7.2 0.3 7.8
49.0 51.0 27.4 9.0 2.4 10.1
67.3 32.7 33.1 22.6 6.0 5.6
59.3 40.7 30.1 20.5 5.1 3.6
19.1 80.9 3.6 1.8 0.0 13.7

ปรมิาณทีใ่ช
ปรมิาณการใสสารเคมกีำจดัลกูน้ำยงุลายในภาชนะตางๆ ของประชาชน พบวามหีลายวธิ ีโดยใน

โองแดงใหญ จะใสประมาณ 2 ชอนชา รอยละ 32.3 ใส 1 ชอนชา รอยละ 19.01 และ 1 ชอนแกง รอยละ
18.25 ในอางน้ำอาบ จะใส 1 ชอนชา รอยละ 29.58 ใส 1 หอผา  (2 ชอนโตะ) รอยละ 16.9 และใส
1 ชอนแกง รอยละ 15.96 ในอางลางสวม ใส 1 ชอนชา รอยละ 33.68 ใส 1 หอผา ( 2 ชอนโตะ) รอยละ
18.95 และใส 1 ชอนแกง รอยละ 15.26 ในโองน้ำใช  ใส 1 ชอนชา รอยละ 34.88 ใส 2 ชอนชา รอยละ
17.57 ในโองน้ำดืม่  ใส 1 ชอนชา รอยละ 41.18 ใส 1 ชอนแกง รอยละ 17.65 และใส 1 หอผา (2 ชอน
โตะ) รอยละ 17.65 ตามลำดบั   (ตารางที ่5 )

ตารางที ่5 รอยละของภาชนะทีใ่สสารเคมกีำจดัลกูน้ำยงุลายจำแนกตามปรมิาณทีใ่ส

ภาชนะ จำนวน
ทีใ่ส

ปรมิาณทีใ่ส (รอยละ)

โองแดงใหญ 263
อางอาบน้ำ

โองน้ำใช
โองน้ำดืม่

ครึง่
ชอน
แกง

1
ชอน
แกง

2
ชอน
แกง

1
ชอน
ชา

2
ชอน
ชา

1
หอผา

1
ซองยา

หยบิใส/
ไมทราบ
ปรมิาณ

1.09 18.25 5.32 19.01 32.32 14.07 0.76 7.89
213 5.61 15.96 7.98 29.58 13.62 16.90 7.98 5.16
190 5.88 15.26 7.89 33.68 10.00 18.95 6.84 3.68
387 5.45 11.37 7.24 33.88 17.57 10.08 2.58 10.08
51 1.21 17.65 0.00 41.18 1.96 17.65 0.00 13.73

อางลางสวม
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เมือ่พจิารณาปรมิาณการใสกบัปรมิาตรภาชนะ (2,3)  ตามมาตรฐานความเขมขนสารเคม ี1 กรมั
ตอน้ำ 10 ลติร(1ppm) พบวา โองแดงใหญ ใสถกูตองรอยละ    64.64     อางซเิมนตน้ำอาบ ใสถกูตอง
รอยละ 29.58 อางลางสวมใสถกูตองรอยละ  33.68  โองน้ำใช ใสถกูตองรอยละ 33.88 และโองน้ำดืม่
รอยละ 41.18 (ตารางที ่6)

ตารางที ่6 ปรมิาณการใสสารเคมไีดถกูตองจำแนกตามชนดิภาชนะ

ชนดิภาชนะ
ขนาดบรรจนุ้ำ
โดยประมาณ

(ลติร)

ปรมิาณสารเคมทีีค่วรใส
กรมั เทยีบชอนชา

(1 ชช.=40 กรมั)

ใสถกูตอง
(รอยละ)

โองแดงใหญ
อางน้ำอาบ
อางลางสวม
โองน้ำใช
โองน้ำดืม่

1000
400-600
200-400
100-200
100-200

100
40-60
20-40
10-20
10-20

2.50 ชอนชา
1.50 ชอนชา

0.50-1 ชอนชา
0.50 ชอนชา
0.50 ชอนชา

64.64
29.58
33.68
33.88
41.18

4. แหลงทีม่าและการกระจายสารเคมกีำจดัลกูน้ำยงุลายของเจาหนาทีส่ถานอีนามยั
จากการสมัภาษณเจาหนาทีส่ถานอีนามยัในพืน้ทีศ่กึษา 11 แหง พบวาสารเคมกีำจดัลกูน้ำยงุลาย

ไดรบัการสนบัสนนุจาก CUP รอยละ 64.3 จาก อบต.รอยละ 28.6 และสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั
รอยละ 7.14 บางพืน้ทีไ่ดรบัการสนบัสนนุจาก CUP และ อบต.รอยละ 50 และไดรบัจาก CUP เพยีง
หนวยงานเดยีวรอยละ 50

การเกบ็รกัษาสารเคมกีำจดัลกูน้ำยงุลาย
มีการเก็บรักษาถูกตอง โดยเก็บไวในหองพัสดุชั้นลางของสถานีอนามัย มีหลังคาและฝากันลม

กนัแดดและความชืน้ไดด ีลกัษณะการเกบ็เมือ่เปดถงัหรอืซองแลวจะแจกจายให อสม. โดยการแบงเปน
รายหมบูาน สวนทีเ่หลอืจะปดฝาหรอืถงุมดิชดิเพือ่กนัความชืน้

วธิกีารแจกจายและคำแนะนำ
ให อสม. เจาหนาทีม่กัไมไดจดบนัทกึไวในรายงาน หรอืบนัทกึไวแตขอมลูไมชดัเจน เมือ่สอบถาม

ถงึวธิกีระจายและการคำนวณสารเคมฯี มกัจะไดคำตอบหลากหลายวธิดีงันี้
1. แบงให อสม.คดิตามหลงัคาเรอืนตอหมบูาน โดยคดิประมาณ 1 กรมั/หลงัคาเรอืน แตได

ไมครบทกุหลงัเพราะสารเคมไีมพอ
2. ให อสม.ไปแจกชาวบานโดยแนะนำใหใส 1 ชอนชา / โองมงักร
3. แจกให อสม.15 กรมั/หลงัคาเรอืน แบงเปนงวด 3 เดอืนครัง้
4. แจกให อสม.ถงุละ 5 กโิลกรมั / หมบูาน ใหใส 2 ชอนชา / โองมงักร บางหมบูานกห็อผา

บางหมบูานไมหอ
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5. แบงใสถงุ ๆ ละ 1 กโิลกรมั / หมบูาน ใหใสน้ำใช น้ำดืม่ไมตอง
6. ให อสม.ใสซองยา 10 กรมั / ซอง แจกชาวบาน
7. ใสซองยาเจาะรปูระมาณ 1 ชอนโตะ เนนใสน้ำใช ไมมแีผนการจายให อสม. หรอืชาวบานมาขอ
8. ให อสม.ชวยกนัหอผาประมาณ 2 ชอนชา / หอ แจกชาวบานใหใสภาชนะละ 1 หอถาโองใหญ

ใส 2 หอเชน โองแดง อางซเีมนตในหองน้ำ
9. สนบัสนนุให อสม.หอผามงุ หอละ 1 ชอนโตะ ใสภาชนะละ 1 หอ
จากขอมลูดงักลาว จะเหน็วาเจาหนาทีส่าธารณสขุยงัคำนวณปรมิาณสารเคมไีมถกูตอง  แมจะมฉีลาก

ระบไุวกต็าม ทัง้นีข้ึน้อยกูบัปรมิาณทีไ่ดรบัการสนบัสนนุดวย ซึง่ถาไดรบัไมเพยีงพอ แตจำเปนตองแจกให
ทัว่ถงึ ปรมิาณทีใ่ชกจ็ะไมมปีระสทิธภิาพในการควบคมุลกูน้ำยงุลาย และนอกจากนีใ้นบางพืน้ทีแ่นะนำหรอื
ใชวธิกีารหอผา หรอืใสซองยาเจาะร ูเพือ่เวลาประชาชนลางโองแลวสามารถนำหอผา หรอืซองยามาใสได
อกีหลงัจากทีม่กีารเปลีย่นถายน้ำ จงึทำใหประสทิธภิาพในการควบคมุลกูน้ำยงุลายต่ำ

จากการสำรวจความชกุชมุของลกูน้ำยงุลายในบานทีศ่กึษา (House Index) ทกุจงัหวดั สวนใหญ
พบคาดชันลีกูน้ำในบานเกนิคามาตรฐาน (คามาตรฐานเทากบั รอยละ 10) (ตารางที ่7)

ตารางที ่7 รอยละของบานทีพ่บลกูน้ำจำแนกรายจงัหวดั

จงัหวดั จำนวน HI
นครราชสมีา 90 11.1

ชยัภมูิ 62 80.6
บรุรีมัย 60 56.7
สรุนิทร 60 43.3

มหาสารคาม 60 43.3
รวม 332 65.7

การสำรวจคารอยละของภาชนะทีพ่บลกูน้ำ (Container Index :CI) พบวา ในภาพรวมพบลกูน้ำ
ในยางรถยนตเการอยละ 42.8 รองลงมาพบในภาชนะทีไ่มไดใชประโยชนอืน่ ๆ รอบบาน รอยละ 30.73
และขาตกูนัมด รอยละ 26.7 และในรายจงัหวดักม็ลีกัษณะการพบลกูน้ำในภาชนะคลายคลงึกนั (ตารางที ่ 8)
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ตารางที ่8 รอยละของภาชนะทีพ่บลกูน้ำ จำแนกรายจงัหวดั

ภาชนะ / จงัหวดั นครราชสมีา บรุรีมัย สรุนิทร ชยัภมูิ มหาสารคาม รวม
โองแดงใหญ 16.84 10.96 20.65 10.53 10.53 12.55
อางน้ำอาบ 28.09 19.30 18.64 26.47 16.39 23.22
อางลางสวม 25.00 21.67 15.79 5.08 25.37 19.87
โองน้ำใช 20.62 19.61 26.13 20.90 6.84 20.24
โองน้ำดืม่ 7.96 7.35 13.98 21.67 8.20 13.25
ขาตกูนัมด 25.81 7.69 42.11 29.17 0.00 42.86
ยางรถยนตเกา 71.43 7.69 42.11 29.17 0.00 42.86
ภาชนะทีไ่มใชประโยชน 36.0 29.03 34.48 46.15 0.00 30.73
รวมทกุภาชนะ 20.77 15.18 23.49 20.21 12.95 19.07

เมือ่ทำการสำรวจคาดชันลีกูน้ำ ในภาชนะทีใ่ชสารเคมแีตละชนดิ พบวา ชนดิ B พบลกูน้ำ
รอยละ 100 และชนดิ A พบลกูน้ำต่ำสดุ รอยละ 47.4 (ตารางที ่9)

ตารางที ่9 สดัสวน (รอยละ) ของภาชนะทีพ่บลกูน้ำจำแนกตามพืน้ทีท่ีใ่ชสารเคม ีแตละชนดิ

สารเคมี รอยละทีพ่บลกูน้ำ
A 47.4
B 100.0
C 71.8
D 70.0
E 62.3

4. ความสมัพนัธระหวางเทคนคิวธิกีารใชสารเคมกีำจดัลกูน้ำยงุลายของประชาชนกบัประสทิธภิาพ
การควบคมุลกูน้ำยงุลายในหมบูาน

คารอยละของภาชนะทีพ่บลกูน้ำตามภาชนะ เมือ่เปรยีบเทยีบตามวธิกีารใส 3 วธิ ีพบวา ในวธิกีาร
โรยลงน้ำพบลกูน้ำในโองน้ำใชรอยละ 26.42 การใสโดยการหอผา พบลกูน้ำมากในภาชนะอางน้ำอาบ
รอยละ 22.07 สวนการใส โดยใชซองยาเจาะร ูพบลกูน้ำมากทัง้ในอางลางสวม รอยละ 31.25 โองน้ำใช
รอยละ 30.76 และอางน้ำอาบรอยละ 21.05  (ตารางที ่10)
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ตารางที ่10 รอยละของภาชนะทีพ่บลกูน้ำตามภาชนะ เปรยีบเทยีบตามวธิกีารใส 3 วธิี

ภาชนะ จำนวน
โรยลงน้ำ

วธิกีารใส / พบลกูน้ำ รอยละ
หอผา ซองยาเจาะรู

โองแดงใหญ
อางน้ำอาบ
อางลางสวม
โองน้ำใช

248
213
190
335

15.64 16.63 15.81
18.01 22.07 19.81
13.46 31.25 15.34
26.42 30.76 24.32

การทดสอบคารอยละของภาชนะทีพ่บลกูน้ำ (CI) ระหวางวธิกีารใสสารเคมกีำจดัลกูน้ำยงุลายโดย
การโรยลงน้ำ กบัวธิหีอผาและการใสซองยาเจาะร ูพบวา ไมมคีวามแตกตางกนั ในโองแดงใหญขนาดใหญ,
อางน้ำอาบ, อางลางสวม และโองน้ำใช (p > 0.05) (ตารางที ่11)

ตารางที ่11 การทดสอบความแตกตางของวิธีการใชสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายกับรอยละที่พบลูกน้ำ
ในภาชนะ

ภาชนะ จำนวน พบ
ลกูน้ำ

ไมพบ
ลกูน้ำ

โรยลงน้ำ
พบ
ลกูน้ำ

ไมพบ
ลกูน้ำ

หอผา+ซองยา
Chi-square p-value

โองแดงใหญ
อางน้ำอาบ
อางลางสวม
โองน้ำใช

248
213
190
225

15.64 84.35 16.07 83.93 0.12 0.73
18.10 81.89 28.00 72.00 0.47 0.49
13.46 86.54 21.43 78.57 0.63 0.42
26.42 73.58 36.84 63.16 3.08 0.07

สรปุและอภปิรายผล
จากการศกึษาสารเคมกีำจดัลกูน้ำยงุลายทีใ่ชมากในเขต 5 โดยเกบ็รวบรวมจากพืน้ที ่นำมาทดสอบ

กบัลกูน้ำยงุลายทีเ่กบ็มาจากพืน้ทีเ่ขตเทศบาลและเขตชนบทนำมาเลีย้งจนไดลกูน้ำรนุที ่1 – 2 และทดสอบ
ตามหลกั Bioassay test ขององคการอนามยัโลก พบวาสารเคมทีัง้ 4 ชนดิ ไดแกชนดิ A, C, D และ E มี
ความไวในการกำจดัลกูน้ำ โดยมอีตัราตายตัง้แต รอยละ 81.7 ถงึ 100 ทัง้ระยะ 3 ชัว่โมงแรกและ 24
ชัว่โมงแรก สวนชนดิ B มคีวามไวคอนขางต่ำ โดยมอีตัราตาย รอยละ 0 -42.5 ทัง้ระยะ 3 ชัว่โมงแรกและ
24 ชัว่โมงแรก ในสวนฤทธิค์งทนของสารเคม ี5 ชนดิ มฤีทธิค์งทนไดนานจนถงึการทดลองปจจบุนั 5 เดอืน
และยงัมคีวามไวในการกำจดัลกูน้ำยงุลาย ใน 24 ชัว่โมงแรกไดด ีแตเมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบความไวใน
ชวง 3 ชัว่โมงแรก พบวา ชนดิ D มคีวามไวมากกวาอกี  4 ชนดิ รองลงมาเปนชนดิ  A สอดคลองกบัการ
ศกึษาของพษิณวุฒัน พานารถและคณะ (4)

ธวัลรัตน  แดงหาญ และคณะ          Tawulrat  Daengharn  et  al.
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พฤตกิรรมการใชสารเคมกีำจดัลกูน้ำของประชาชน พบวานยิมใสในอางน้ำอาบ, อางลางสวมและ
โองน้ำใช มากกวาภาชนะอืน่ น้ำดืม่และโองแดงใหญไมนยิมใสเพราะกลวัอนัตรายและมกีลิน่เหมน็จงึนยิม
ใชฝาปดมากกวา การใสโดยการโรยลงน้ำเปนวธิทีีใ่ชมากกวาการหอผา และการใสซองยาเจาะร ูซึง่ถอืวาเปน
วิธีการที่ถูกตองเพราะจะทำใหสารเคมีออกฤทธิ์ไดเต็มที่ สวนปริมาณการใสขึ้นกับการแนะนำของ
เจาหนาที ่และการประยกุตจากภาชนะทีใ่ชตวงไดแกชอนชา และชอนโตะ คำนวณปรมิาณมากนอยตามขนาดของ
ภาชนะเอง ไมไดคำนวณตามปรมิาตรน้ำในแตละภาชนะ เปนตนสอดคลองกบัการศกึษาของธนวนั  ชาแสงบง
และคณะ (5) ทีพ่บวาพฤตกิรรมการใชสารเคมกีำจดัลกูน้ำยงุลายของประชาชนขึน้อยกูบัปรมิาณทีไ่ดรบั และ
จะแบงใสหลายภาชนะโดยไมไดคำนวณปรมิาณตอปรมิาตรน้ำเตม็ภาชนะนัน้

คาดชันลีกูน้ำในบาน (HI) เกนิคามาตรฐานทกุจงัหวดั (มาตรฐานคา HI < 10 รอยละ 80 ของ
หมบูานในจงัหวดั) ซึง่แสดงวาแมจะมกีารใชสารเคมกีำจดัลกูน้ำอยางกวางขวางแตกย็งัไมสามารถควบคมุ
ลกูน้ำไดดเีทาทีค่วรทัง้นีอ้าจเปนเพราะมกีารใชสารเคมไีมไดปรมิาณทีเ่หมาะสม  มกีารเปลีย่นถายเทน้ำบอย
กม็กีารเทสารเคมทีิง้กอนครบอาย ุ2- 3 เดอืน และเปนทีน่าสงัเกตวาแมจะใสสารเคมดีวยการโรยลงน้ำ การ
หอผาหรอืใสซองยาเจาะรกูพ็บลกูน้ำไดไมแตกตางกนั และภาชนะทีพ่บลกูน้ำคอนขางสงูจะเปนภาชนะ
ทีไ่มใชประโยชนทีท่ิง้รอบบานและยางรถยนตเกา มากกวาภาชนะในบานแตกตางจากการศกึษาของ ศริพิร
ยงชยัตระกลูและคณะ (6) ทีพ่บวาการใสสารกำจดัลกูน้ำโดยการโรยลงน้ำ การหอผาขาวบางและ การใสถงุ
พลาสตกิซบิเจาะร ูมผีลตอการกำจดัลกูน้ำยงุลายแตกตางกนั อยางมนียัสำคญัทางสถติิ

จากการศกึษานีจ้ะพบวาความไวและฤทธิค์งทนของสารเคมกีำจดัลกูน้ำยงุลายมปีระสทิธภิาพดี
แตไมสอดคลองกบัพฤตกิรรมของประชาชนและคาดชันลีกูน้ำในบานยงัสงูเกนิมาตรฐานทัง้นีอ้าจเปนเพราะ
การทดลองในหองทดลองสามารถควบคมุปจจยัทีส่ำคญัๆ ได เชน ปรมิาณสารเคมทีีผ่สมน้ำไดขนาดตาม
สดัสวนปรมิาตรน้ำจรงิ ปจจยัตอมาไดแกการใชน้ำผสมสารเคมใีนอตัราคงที ่และการใชลกูน้ำทดลองเปน
ลกูน้ำระยะเดยีวกนั แตในพืน้ทีจ่รงิพฤตกิรรมการใชน้ำของประชาชนทีม่กีารเปลีย่นถาย เพิม่ลดปรมิาตร
ตลอดเวลา การเทสารเคมทีิง้ การใสสารเคมไีมไดสดัสวน ไมตอเนือ่ง ลวนเปนปจจยัทีส่งผลใหการใชสาร
เคมไีมไดผลเตม็ทีเ่หมอืนการทดลองในหองทดลองดงักลาว

การทดสอบสารเคมทีีใ่ชกำจดัลกูน้ำยงุลายในเขต 5 ป 2547 Larvicide Testing for Aedes Larvae Control in Region 5, 2004
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บทคดัยอ
ในการควบคมุไขมาลาเรยีนัน้ การควบคมุยงุพาหะโดยการใชสารเคมแีบบมฤีทธิต์กคาง ไมวาจะเปน

แบบพนใหติดขางฝาบานเรือนราษฎร หรือทำการชุบมุงลวนเปนมาตรการสำคัญ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
ลดความหนาแนนของยงุพาหะ ลดการสมัผสัระหวางคนกบัยงุ และลดอายขุยัของยงุใหสัน้ลงจนไมสามารถ
แพรเชือ้มาลาเรยีได ดงันัน้ การเลอืกสารเคมจีงึตองเลอืกชนดิทีม่ฤีทธิย์าวนาน (Residual effect) และมี
ประสทิธภิาพตอเนือ่งในการไลยงุเปนอยางด ีทัง้นีต้องขึน้อยกูบัเทคนคิการพนทีถ่กูตองดวย สำนกังานปองกนั
ควบคมุโรคที ่5 จงึมคีวามสนใจศกึษา เทคนคิการปฏบิตังิาน ความไว และฤทธิค์วามคงทนของสารเคมี
วตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาเทคนคิการปฏบิตังิานของผปูฏบิตังิานภาคสนาม ประสทิธผิลการกำจดัยงุพาหะนำเชือ้
มาลาเรีย (An.minimus) และฤทธิ์ความคงทนของสารเคมี ที่ใชพนติดขางฝาบาน (Deltamitrin 5%
wdp.ขนาดความเขมขน 20 มลิลกิรมั/ตารางเมตร) และทีช่บุมงุ (Permithrin 10% EC. 300 มลิลกิรมั/
ตารางเมตร) วธิดีำเนนิการวจิยั เปนการวจิยัเชงิสำรวจ (Survey Research) การเกบ็ขอมลูเทคนคิการปฏบิติังาน
โดยการสงัเกตขณะปฏบิตักิารและสมัภาษณผปูฏบิตัใินขณะปฏบิตังิานภาคสนาม ประสทิธผิลและฤทธิค์วาม
คงทนของสารเคม ีโดยใชเครือ่งมอืและทดสอบตามหลกัการของ WHO (Bioessay test) โดยเกบ็ขอมลูเปน
ระยะ 2 เดอืน 4 เดอืน และ 6 เดอืน หลงัพนสารเคม ีและชบุมงุ พืน้ทีด่ำเนนิการเปนพืน้ทีท่ีม่กีารระบาด
(A1 และ A2) ในเขตรบัผดิชอบของสำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา 3 จงัหวดั ไดแก สรุนิทร
นครราชสมีา และชยัภมู ิแลวทำการสมุเลอืกหมบูานโดยใชวธิ ีSimple Random Sampling จงัหวดัละ 1
หมบูาน และเลอืกหมบูานเปรยีบเทยีบ 1 หมบูาน ผลการศกึษาพบวาในดานเทคนคิการปฏบิตังิานในภาค
สนามในภาพรวมทำไดรอยละ 77.6 โดยมกีารเตรยีมน้ำยาถกูตองรอยละ 90.3 การใชเครือ่งพนถกูตอง
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รอยละ 71.0 เทคนคิการพนสารเคมรีอยละ 70.9 มกีารการเตรยีมชมุชนรอยละ 93.5 มกีารใหคำแนะนำ
กอนพนสารเคมรีอยละ 94.4  และใหคำแนะนำหลงัการพนสารเคมรีอยละ 77.6 ประสทิธผิลและฤทธิ์
ความคงทนในการกำจัดยุง An.minimus ของสารเคมี Deltamethrin 5% wdp. ไดทดสอบโดยใชยุง
An.minimus สมัผสัสารเคมทีีต่ดิผนงัในชวง 30 นาทแีรก พบวาในเดอืนที ่ 2 มอีตัราสลบรอยละ 87.2
เดอืนที ่4 รอยละ 83.7 และเดอืนที ่6 รอยละ 76.7 และเมือ่นำมาเลีย้งภายใน 24 ชัว่โมง พบวาทกุระยะ
มอีตัราการตายรอยละ 100 ประสทิธผิลและฤทธิค์วามคงทนในการกำจดัยงุ An.minimus ของสารเคมี
Permithrin 10%EC. ไดทดสอบโดยใชยงุ An.minimus สมัผสัสารเคมทีีต่ดิมงุทีช่บุในชวง 3 นาทแีรก พบวา
ในเดอืนที ่2 มอีตัราสลบรอยละ 82.3 เดอืนที ่4 รอยละ 62.5 และเดอืนที ่6 รอยละ 53.8 และเมือ่นำมา
เลีย้งภายใน 24 ชัว่โมง พบวาทกุระยะมอีตัราการตายรอยละ 100 เชนกนั
             แสดงวาสารเคมทีีใ่ชมปีระสทิธผิลและฤทธิค์วามคงทนในการกำจดัยงุ An.minimus อยใูนระดบั
สูง และคงทนอยูไดถึง 6 เดือน ดังนั้นสารเคมีที่ใชในพื้นที่เขต 5 ยังใชไดผลดีไมมีการดื้อตอสารเคมี
แตการทีจ่ะใหสารเคมมีปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้จะตองมกีารเนนในดานเทคนคิการปฏบิตังิาน การอบรมและ
การควบคมุงานจงึยงัมคีวามจำเปน นอกจากนัน้การใหความรแูกประชาชนในการเกบ็รกัษามงุทีช่บุอยางถกู
วธิกีเ็ปนการยดือายคุวามคงทนของสารเคมไีดอกีดวย

Keyword: Malaria, Insecticide, Bioassay test

บทนำ
ในการควบคมุไขมาลาเรยี การควบคมุยงุพาหะเปนมาตรการทีส่ำคญั เนือ่งจากชวีนสิยัของยงุกนปลอง

ชอบเกาะพกักอนและหลงักนิเลอืด ดงันัน้การพนเคมใีหมฤีทธิต์กคางบนพืน้ผวิ อาคาร บานเรอืน กระทอม
เพงิ ทีพ่กัอาศยั เฉพาะพืน้ผวิทีย่งุพาหะในพืน้ทีช่อบเกาะพกั เปนมาตรการสำคญัในการควบคมุยงุพาหะของ
ทองทีท่ีม่กีารแพรเชือ้สงู  โดยพนเคมกีอนฤดกูารแพรเชือ้  1 เดอืน สารเคมทีีใ่ช คอื Deltamethrin 5%wdp.
พนบนพืน้ผวิภายในอาคารบานเรอืนใหมสีารออกฤทธิต์ดิพืน้ผวิขนาด 20 มลิลกิรมัตอตารางเมตร ปละ
1 ถงึ 2 รอบ การพนตองหางกนัไมนอยกวา 3 เดอืน โดยในพืน้ทีท่ีม่กีารแพรระบาดตลอดป (A1) พน 2
รอบตอป และพืน้ทีท่ีม่กีารแพรระบาดบางฤดกูาล (A2) พนเคม ี 1 ครัง้ตอป และมกีารใชมงุชบุสารเคมี
Permethrin 10% E.C. ชนดิน้ำมนั ทำการชบุมงุใหมสีารออกฤทธิข์นาด 300 มลิลกิรมั ตอตารางเมตร
ดำเนนิการ 1-2 รอบเชนเดยีวกบัการพนสารเคม ีทำใหภาวะไขมาลาเรยีลดลงไดมาก จากทีม่ผีลการศกึษา
ประสทิธภิาพในการควบคมุยงุพาหะเพือ่ลดการเกดิโรคมาลาเรยีในจนี Xu J J และคณะ (1988)(1) พบวา
มงุทีช่บุสารเคม ี Permethrin ในขนาด 500 มลิลกิรมั ตอตารางเมตรจะลดความหนาแนนของยงุในการ
สมัผสัคนเปนอยางมากและพบวามผีปูวยไขมาลาเรยีลดลง 86% ทัง้นีก้ารปฏบิตังิานในพืน้ทีจ่ะตองทำ
ถกูตองตามเทคนคิอยางมคีณุภาพ

ดงันัน้ผวูจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาการปฏบิตังิานของภาคสนาม โดยการศกึษาเทคนคิการพน
เคม ีและชบุมงุ ในพืน้ทีเ่พือ่นำขอมลูทีไ่ดไปปรบัปรงุแกไข การปฏบิตังิานใหเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้
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วตัถปุระสงคของการวจิยั
เพือ่ศกึษาเทคนคิการพนสารเคมขีองผปูฏบิตังิานภาคสนาม และฤทธิก์ารฆายงุกนปลองพาหะนำไข

มาลาเรียของสารเคมีที่ติดอยูบนผนังบานและมุงภายหลังการพนเคมีหรือชุบมุงแลวไมเกิน 6 เดือน
(Residual Effect)
วตัถปุระสงคเฉพาะ

1. เพือ่ศกึษาเทคนคิการพนสารเคมปีองกนัไขมาลาเรยีผปูฏบิตังิานภาคสนามในพืน้ที ่A1 และ A2
2. เพื่อศึกษาความไวและความคงทนของฤทธิ์การฆายุงพาหะของยุงพาหะนำเชื้อมาลาเรีย

An.minimusตอสารเคม ี Deltamethrin 5%wdp ขนาด 20 มลิลกิรมัตอตารางเมตร
3. เพื่อศึกษาความไวและความคงทนของฤทธิ์การฆายุงพาหะของสารเคมีชุบมุง Permethrin

10% E.C. ชนดิน้ำมนั ทำการชบุมงุใหมสีารออกฤทธิข์นาด 300 มลิลกิรมัตอตารางเมตร

ระเบยีบวธิวีจิยั
1. รปูแบบการวจิยั

เปนการวจิยัเชงิสำรวจ (Survey Research) เพือ่ ศกึษาเทคนคิการปฏบิตังิานพนสารเคมขีอง
เจาหนาที ่ความไว ของสารเคมตีอยงุพาหะนำเชือ้มาลาเรยี An.minimus รวมทัง้ความคงทนของฤทธิต์กคาง
ของสารเคมตีอการฆายงุพาหะนำเชือ้มาลาเรยีโดยใชเครือ่งมอืทดสอบและการวเิคราะหตามหลกัการของ
องคการอนามยัโลก (WHO) Bioassay test
2. พืน้ทีใ่นการศกึษา

พืน้ที ่A1 (ทองทีแ่พรเชือ้ตลอดป)
หมบูานไทยสนัตสิขุ ม.16 ตำบลบกัใด อำเภอพนมดงรกั จงัหวดัสรุนิทร

พืน้ที ่A2 (ทองทีแ่พรเชือ้บางฤดกูาล)
หมบูานบเุจาคณุ ม.10 ตำบลวงัหม ีอำเภอวงัน้ำเขยีว จงัหวดันครราชสมีา
หมบูานหวยหนิลบั ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบรูณ จงัหวดัชยัภมูิ

พืน้ทีค่วบคมุ
หมบูานบเุจาคณุ ม.9 ตำบลวงัหม ีอำเภอวงัน้ำเขยีว จงัหวดันครราชสมีา

3. ประชากรทีศ่กึษา
1. ยงุกนปลองพาหะหลกันำเชือ้มาลาเรยีทีเ่ปนปญหาในเขต 5 An.minimus ซึง่ขอสนบัสนนุจาก

ศนูยฝกอบรมโรคตดิตอนำโดยแมลงพระพทุธบาท สระบรุ ีจำนวน 360 ตวั ตอหมบูาน ตอ
การศกึษา 1 ครัง้ ศกึษา 3 ครัง้ รวมประชากรยงุ An.minimus 10,080 ตวั

2. ผปูฏบิตังิานภาคสนามทีร่บัผดิชอบหมบูานทีศ่กึษา
4. การเกบ็ขอมลู

• ความไวของยุงพาหะนำเชื้อมาลาเรีย An.minimus ตอสารเคมีที่ฉีดพนติดฝาบานเรือน
ประชาชน (Deltamethrin 5%ขนาด 20 มลิลกิรมัตอตารางเมตร) และชบุมงุ (Permethrin 10% E.C. ขนาด
300 มลิลกิรมัตอตารางเมตร) และฤทธิค์งทนของสารตกคางการฆายงุกนปลองพาหะนำไขมาลาเรยี ของ
สารเคมทีีต่ดิอยบูนผนงับานและมงุ ภายหลงัการพนเคมโีดยใชวธิ ีBioassay test โดยเกบ็ขอมลูเปนระยะ
2 เดอืน 4 เดอืน และ 6 เดอืนหลงัพนสารเคมี

เทคนิคการพนและความไวของยุงพาหะนำเชื้อมาลาเรีย
ตอสารเคมีในการพนติดผนังและชุบมุงในพื้นที่ A1 และ A2
เขต 5 ป 2547

Application Techique and Suscepbility to Insecticide for Indoor Residual
Spraying and Impregnation Mosquito Net in High (A1) and Low (A2)

Malaria Transmission Area in  Region 5, 2004
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• ศกึษาเทคนคิการปฏบิตังิาน และการจดัการปฏบิตังิานโดยการสมัภาษณ และสงัเกตการปฏบิติังาน
ผปูฏบิตังิานภาคสนามขณะปฏบิตังิานในพืน้ที่

5. วสัดอุปุกรณ
1. กรวยพลาสตกิใสขนาดเสนผาศนูยกลาง 8.5เซนตเิมตร สงู 5.5 เซนตเิมตร จำนวน 35 อนั
2. หลอดพลาสติกทรงกระบอกมีจุดสีเขียวขนาดสูง 12.5 เซนติเมตรเสนผาศูนยกลาง 4.5

เซนตเิมตร  สำหรบัเกบ็ยงุกลมุควบคมุ จำนวน 5 หลอด
3. หลอดพลาสติกทรงกระบอกมีจุดสีแดงขนาดสูง 12.5 เซนติเมตรเสนผาศูนยกลาง 4.5

เซนตเิมตร สำหรบัเกบ็ยงุกลมุศกึษา จำนวน 15 หลอด
4. หลอดดดูยงุซึง่มเีสนผาศนูยกลาง 1 เซนตเิมตร ยาว 30 เซนตเิมตร จำนวน 5 อนั
5. เทปกาว 2 มวน
6. คลปิหนบีกระดาษ
7. ผาไนลอนขนาด 15 x 15 เซนตเิมตร จำนวน 24 ชิน้

6. ขัน้ตอนการศกึษา
สมุหมบูานศกึษาในพืน้ที ่A1 ของจงัหวดัสรุนิทร 1 หมบูาน แลวสมุบานทีผ่านการพนสารเคมี
จำนวน 5 หลงัคาเรอืน สมุมงุในหมบูานทีผ่านการชบุมงุจำนวน 5 หลงั
คดัเลอืกพืน้ที ่A2 จากจงัหวดั นครราชสมีา 1 หมบูาน และจงัหวดัชยัภมู ิ1 หมบูาน แลวสมุ
บานทีผ่านการพนสารเคมหีมบูานละ 5 หลงัคาเรอืน สมุมงุในหมบูานทีผ่านการชบุมงุจำนวน
5 หลงั
เลอืกพืน้ทีค่วบคมุ โดยเลอืกหมบูานทีไ่มไดพนสารเคม ี1 หมบูานสมุเลอืกบานควบคมุ 1 หลงั
มงุจำนวน 1 หลงั
นำยงุกนปลอง An.minimus จากหองเลีย้งแมลงของ ศนูยฝกอบรมโรคตดิตอนำโดยแมลง
พระพทุธบาท จงัหวดัสระบรุ ีโดยคดัเลอืกยงุตวัเมยีมสีภาพแขง็แรงใกลเคยีงกนัทกุตวั

สวนประกอบตาง ๆ ของรางกายครบถวนและสมบรูณ
กนิอาหารอิม่

ไปทดสอบความไวตอสารเคมกีลมุ ไพรทีรอยด ชนดิ Deltamethrin 5%ขนาด 20 มลิลกิรมัตอ
ตารางเมตร และชบุมงุใชสารเคม ีPermethrin 10% E.C. ขนาด 300 มลิลกิรมัตอตารางเมตร
ทดสอบโดย วธิ ีBioassay test เพือ่ทดสอบความไวของสารเคม ีและความคงทนของสารเคมี
โดยการศกึษาหลงัการพนสารเคม ี2 เดอืน และทำซ้ำในเดอืนที ่4 และเดอืนที ่ 6

7. วธิกีารทดสอบ
นำกรวยพลาสตกิไปตดิบนพืน้ผวิทีไ่ดเลอืกไวสำหรบัการทดสอบ
ใชหลอดดดูยงุ An.minimus ทีจ่ะใชทดสอบใสลงในกรวยพลาสตกิ กรวยละ 10 ตวั แลวใสสำลี
จกุปากกรวยไว โดยพยายามอยาใหปลายหลอดสมัผสักบัพืน้ผวิทีจ่ะทดสอบ การถายยงุตอง
ทำอยางระมดัระวงั ในบานหนึง่หลงัทำ 3 กรวย มงุ 1 หลงั ทำ 4 กรวย
โดยใหยงุสมัผสักบัพืน้ผวิทีพ่นเคม ีโดยสมัผสันาน 30 นาท ี และมงุชบุสารเคม ีนาน 3 นาที
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หลงัจากสมัผสัสารเคมตีามเวลาทีก่ำหนด จงึถายยงุใสถวยกระดาษ เลีย้งไวจนครบ 24 ชัว่โมง
แลวจงึตรวจสอบจำนวนยงุทีต่ายและมชีวีติอยู
วดัอณุหภมูแิละความชืน้สมัพทัธขณะทดสอบ พรอมทัง้อณุหภมูสิงูสดุ ต่ำสดุ ขณะเลีย้งยงุ
24  ชัว่โมง

8. การแปรผลฤทธิข์องสารเคมตีอยงุ
อตัราตาย 98-100% หมายถงึมคีวามไวตอสารเคมใีนระดบัสงู
อตัราตาย 80-97% หมายถงึมคีวามไวตอสารเคมใีนระดบัปานกลาง
อตัราตายต่ำกวา  80% หมายถงึมคีวามไวตอสารเคมใีนระดบัต่ำ (หรอืตานตอสารเคม)ี

ผลการศกึษา
1. เทคนคิการปฏบิตังิานภาคสนาม

จากการศกึษาเทคนคิการปฏบิตังิานภาคสนามของพนกังานพนสารเคมจีำนวน 31 คน จากจงัหวดั
นครราชสมีา 13 คน สรุนิทร 10 คน และชยัภมู ิ8 คน พบวา ในภาพรวมพนกังานปฏบิตัไิดถกูตองรอยละ
77.6  โดยจงัหวดันครราชสมีาทำไดถกูตองรอยละ 83.3 สรุนิทรทำไดถกูตองรอยละ 80.6 และชยัภมูทิำได
ถกูตองรอยละ 75.7 และเมือ่พจิารณาในรายละเอยีดไดดงันี้

1.1 ดานการเตรยีมน้ำยา
การเตรยีมน้ำยาพนขนาด 80 กรมัตอน้ำ 7.5 ลติร ในภาพรวมพนกังานพนซึง่ผานการอบรมแลว

ทำไดถกูตองรอยละ 90.3  เมือ่เปรยีบเทยีบในแตละจงัหวดัแลว พบวา พนกังานของจงัหวดันครราชสมีา
ทำไดถกูตองรอยละ 100.0 จงัหวดัสรุนิทรทำไดถกูตองไดรอยละ 80.0 และจงัหวดัชยัภมูทิำไดรอยละ 87.4

1.2 ดานการใชเครือ่งพน
ในภาพรวมทำไดถกูตองรอยละ 71.0 เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด พบวา

การจดัระดบัความดนัเครือ่งสบูครัง้แรก 40-50 ครัง้ จงัหวดันครราชสมีาและชยัภมูทิำได
ถกูตองทกุคน สวนจงัหวดัสรุนิทรทำไดถกูตองรอยละ 90.0

การพน 3 นาทแีรกจะตองสบู 25 ครัง้ ทำไดถกูตองเพยีงรอยละ 54.8 โดยจงัหวดันครราชสมีา
ทำไดถกูตองรอยละ 61.5 สรุนิทรรอยละ 40.0 และชยัภมูริอยละ 62.5

เมือ่พนตอไปทกุ 2 นาท ีจะตองสบู 25 ครัง้ ทำไดถกูตองรอยละ 61.3 โดยจงัหวดันครราชสมีา
ทำไดถกูตองรอยละ  76.9  สรุนิทร  รอยละ  50.0  และชยัภมูริอยละ  50.0

1.3 ดานเทคนคิการพนสารเคมี
ในภาพรวมทำไดถกูตองรอยละ 70.9 โดยจงัหวดันครราชสมีาทำไดถกูตองรอยละ 81.3 สรุนิทร

รอยละ 75.7 และชยัภมูทิำไดรอยละ 75.0 และเมือ่พจิารณาในรายขอ พบวา
ความเรว็การพน 1 นาทคีรอบคลมุพืน้ที ่19 ตารางเมตร ทำไดถกูตอง รอยละ 61.3 จงัหวดั

นครราชสมีาทำไดรอยละ 53.8 สรุนิทรทำไดรอยละ 80.0 และชยัภมูทิำไดรอยละ 50.0
ระยะหางจากฝาทีพ่นประมาณ 45 เซนตเิมตร ทำไดถกูตองรอยละ 87.0 จงัหวดันครราชสมีา

ทำไดถกูตองรอยละ 92.3 สรุนิทรทำไดรอยละ 53.8 และชยัภมูทิำไดรอยละ 50.0

เทคนิคการพนและความไวของยุงพาหะนำเชื้อมาลาเรีย
ตอสารเคมีในการพนติดผนังและชุบมุงในพื้นที่ A1 และ A2
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ความกวางของแถบน้ำยาจะตองมขีนาด 30 นิว้หรอื 75 ซม. ทำไดถกูตองรอยละ 64.5 จงัหวดั
นครราชสมีาทำไดถกูตองรอยละ 42.6 สรุนิทรทำไดรอยละ 70.0 และชยัภมูทิำไดรอยละ 70.0

การพนใหแถบน้ำยาทบักนัประมาณ 2 นิว้หรอื 5 ซม. ทำไดถกูตองรอยละ 87.1จงัหวดันครราชสมีา
ทำไดถกูตองรอยละ 84.6 สรุนิทรทำไดรอยละ 80.0 และชยัภมูทิำไดรอยละ 100.0

การพนจะตองพนภายในบานกอน ทำไดถกูตองรอยละ 90.3 จงัหวดันครราชสมีาทำไดถกูตอง
รอยละ 100.0 สรุนิทรทำไดรอยละ 80.0 และชยัภมูทิำไดรอยละ 70.0

การพนจะตองพนเวยีนดานใดดานหนึง่เพือ่กนัการสบัสน ทำไดถกูตองรอยละ 100.0
การพนจะตองพนสิง่ทีแ่ยกจากตวับาน ทำไดถกูตองรอยละ 100.0

1.4 ดานการเตรยีมชมุชน
ทกุแหงมกีารแจงใหชมุชน / หมบูานทราบลวงหนากอนพน

1.5 ดานการใหคำแนะนำกอนพนสารเคมี
การนำสตัวเลีย้งออกนอกตวับานกอนพน ทำได รอยละ 90.3 จงัหวดันครราชสมีาทำไดถกูตอง

รอยละ 92.3 สรุนิทรทำไดรอยละ 100.0 และชยัภมูทิำไดรอยละ 75.0
การเกบ็อาหารและภาชนะใสอาหาร ทกุแหงทำได รอยละ 100.0
การเกบ็เครือ่งนอนและของใชในบาน ทำได รอยละ 96.8 จงัหวดันครราชสมีาทำไดถกูตอง

รอยละ 92.3 สรุนิทรทำไดรอยละ 100.0 และชยัภมูทิำไดรอยละ 100.0
ใหผทูีอ่ยอูาศยัออกนอกตวับานกอนพน ทำได รอยละ 93.5 จงัหวดันครราชสมีาทำไดถกูตอง

รอยละ 92.3 สรุนิทรทำไดรอยละ 90.0 และชยัภมูทิำไดรอยละ 100.0
1.6 ดานการใหคำแนะนำหลงัการพนสารเคมี

ทำไดถกูตองรอยละ 45.2 จงัหวดันครราชสมีาทำไดถกูตองรอยละ 38.5 สรุนิทรทำไดรอยละ 90.0
และชยัภมูไิมมกีารใหคำแนะนำแกชาวบาน (ตารางที ่1)
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ตารางที ่1 จำนวนและรอยละการทำถกูตองตามเทคนคิการพนสารเคมขีองพนกังานพนสารเคมใีนพืน้ที่
A1และ A2 จำแนกตามจงัหวดั

หวัขอประเมนิ
นครราชสมีา สรุนิทร ชยัภมูิ รวม

จำนวน
13 (คน)

รอยละ จำนวน
10 (คน)

รอยละ จำนวน
8 (คน)

รอยละ จำนวน
31 (คน)

รอยละ

การเตรยีมน้ำยา

หวัขอประเมนิ

การเตรยีมน้ำยาพน
ขนาด 80 กรมั
ตอน้ำ 7.5 ลติร

การใชเครือ่งพน

เทคนคิการพนสารเคมี

1. ความดนัเครือ่งสบู
ครัง้แรก 40-50 ครัง้

2. พน 3 นาทแีรก สบู
25 ครัง้

3. พนตอไปทกุ 2
นาท ีสบู 25 ครัง้

รวม

13 100.0 8 80.0 7 87.4 28 90.3

13 100.0 9 90.0 8 100.0 30 96.8

8 61.5 4 40.0 5 62.5 17 54.8

10 76.9 5 50.0 4 50.0 19 61.3

79.5 60.0 70.8 71.0

1. ความเรว็การพน 1
นาทคีรอบคลมุพืน้ที่
19 ตารางเมตร

2. ระยะหางจาก
ฝาผนงัทีพ่นประมาณ
45 ซม.

3. ความกวางของ
แถบน้ำยาประมาณ
30 นิว้หรอื 75 ซม.

4. การพนใหแถบ
น้ำยาทบักนัประมาณ
2 นิว้หรอื 5 ซม.

5. พนในบานกอน
6. พนเวยีนดานใด
ดานหนึง่
7. พนสิง่ทีแ่ยกจากตวั
บาน

รวม

7 53.8 8 80.0 4 50.0 19 61.3

12 92.3 7 53.8 4 50.0 27 87.1

6 46.2 7 70.0 7 70.0 20 64.5

11 84.6 8 80.0 8 100.0 27 87.1

13 100.0 8 80.0 8 100.0 27 87.1
13 100.0 10 100.0 8 100.0 31 100.0

12 92.3 7 70.0 5 62.5 27 87.1

81.3 75.7 75.0 70.9

เทคนิคการพนและความไวของยุงพาหะนำเชื้อมาลาเรีย
ตอสารเคมีในการพนติดผนังและชุบมุงในพื้นที่ A1 และ A2
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ตารางที ่1 (ตอ)

หวัขอประเมนิ
นครราชสมีา สรุนิทร ชยัภมูิ รวม

จำนวน
13 (คน)

รอยละ จำนวน
10 (คน)

รอยละ จำนวน
8 (คน)

รอยละ จำนวน
31 (คน)

รอยละ

การเตรยีมชมุชน

หวัขอประเมนิ

แจงใหชมุชน/หมบูาน
ทราบลวงหนากอน
พนสารเคมี

การใหคำแนะนำกอนพนสารเคมี
1. นำสตัวเลีย้งออก
นอกตวับาน

2. เกบ็อาหารและ
ภาชนะใสอาหาร

3. การเกบ็เครือ่งนอน
และของใชในบาน

12 92.3 10 100.0 7 87.5 29 93.5

12 92.3 10 100.0 6 75.0 28 90.3

13 100.0 10 100.0 8 100.0 31 100.0

12 92.3 10 100.0 8 100.0 30 96.8

การใหคำแนะนำหลงัการพนสารเคมี
รวม 94.2 97.4 93.8 94.4

4. ใหผทูีอ่ยอูาศยั
ออกนอกตวับาน

12 92.3 9 90.0 8 100.0 29 93.5

การใหคำแนะนำ
รวมทัง้สิน้

5 38.5 9 90.0 0 00 14 45.2
83.3 80.6 75.7 77.6

2. ความไวของยงุพาหะนำเชือ้มาลาเรยี An.minimus ตอสารเคม ีและความคงทนของฤทธิก์ารฆายงุ
พาหะภายในระยะเวลา 6 เดอืน ทีพ่นตดิผนงับาน

การตรวจสอบอัตราการสลบ เมื่อใหยุง An.minimus สัมผัสสารเคมี Deltamethrin 5% ที่พน
ตดิฝาบานนาน 30 นาทแีรก พบวา ยงุ An.minimus มอีตัราการสลบสงูในชวง 2- 4 เดอืนแรกของการ
ทดลอง และเมือ่นำไปเลีย้งภายใน 24 ชัว่โมง กพ็บวายงุ An.minimus มอีตัราการตาย 100% (ตารางที ่2)
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ตารางที ่2 ประสทิธผิลการกำจดัยงุ An.minimus ในพืน้ที ่A1 และ A2 และความคงทนของฤทธิก์ารฆายงุ
พาหะของสารเคม ีDeltamethrin 5% ทีพ่นตดิผนงับานจำแนกตามระยะเวลาและพืน้ที่

พืน้ที่ ระยะเวลา 2 เดอืน ระยะเวลา 4 เดอืน ระยะเวลา 6 เดอืน
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

สลบภายใน 30 นาทแีรก
ตายเมือ่เลีย้งครบ 24 ชม.

จ.นครราชสมีา (N=200)
สลบภายใน 30 นาทแีรก
ตายเมือ่เลีย้งครบ 24 ชม.

จ.ชยัภมู ิ(N=200)
สลบภายใน 30 นาทแีรก
ตายเมือ่เลีย้งครบ 24 ชม.

รวม (N=600)
สลบภายใน 30 นาทแีรก

จ.สรุนิทร (N=200)

ตายเมือ่เลีย้งครบ 24 ชม.
กลมุเปรยีบเทยีบ (N=200)

สลบภายใน 30 นาทแีรก
ตายเมือ่เลีย้งครบ 24 ชม.

156 78.0 146 73.0 141 70.5
200 100.0 200 100.0 200 100.0

185 92.5 175 87.5 148 74.0
200 100.0 200 100.0 200 100.0

182 85.3 181 85.3 171 76.7
200 100.0 200 100.0 200 100.0

513 85.3 512 85.3 460 76.7
600 100.0 600 100.0 600 100.0

0 0.0 0 0.0 0 0.0
0 0.0 0 0.0 0 0.0

ภาพที ่1 ความไวของยุง An.minimus ตอสารเคมี
และฤทธิค์งทนการของสาร Deltamethrin 5%

ทีพ่นตดิผนงับานเรอืนประชาชน

100 100

76.7

100

85.3 85.3

0
20
40
60
80
100
120

สลบใน30 นาที ตายเม่ือครบ 24 ชม.

ระยะเวลา 2 เดือน ระยะเวลา 4 เดือน ระยะเวลา 6 เดือน

เทคนิคการพนและความไวของยุงพาหะนำเชื้อมาลาเรีย
ตอสารเคมีในการพนติดผนังและชุบมุงในพื้นที่ A1 และ A2
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3. ความไวของยงุ พาหะมาลาเรยี An.minimus  ตอสารเคม ี และความคงทนของฤทธิก์ารฆายงุพาหะ
ภายในระยะเวลา 6 เดอืน ทีช่บุมงุ

การตรวจสอบอตัราการสลบ เมือ่ใหยงุ An.minimus สมัผสัสารเคม ีPermethrin ทีช่บุมงุ (ไนลอน)
นาน 3 นาท ีแรก พบวา ยงุ An.minimus มอีตัราการสลบสงูในชวง 2 เดอืนแรกของการทดลอง และเมือ่
นำไปเลีย้งภายใน 24 ชัว่โมง กพ็บวายงุ An.minimus มอีตัราการตาย 100% ในทกุชวงเวลาทีศ่กึษา (เดอืน
ที ่2, 4 และ 6)  (ตารางที ่3)

ตารางที ่3 ความไวของยงุ An.minimus ตอสารเคม ี ในพืน้ที ่A1 และ A2 และความคงทนของฤทธิก์าร
ฆายงุพาหะของสารเคม ีPermethrin ทีช่บุมงุ จำแนกตามระยะเวลาและพืน้ที่

พืน้ที่
ระยะเวลา 2 เดอืน ระยะเวลา 4 เดอืน ระยะเวลา 6 เดอืน
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

สลบภายใน 3 นาทแีรก
ตายเมือ่เลีย้งครบ 24 ชม.

จ.นครราชสมีา (N=200)
สลบภายใน 3 นาทแีรก
ตายเมือ่เลีย้งครบ 24 ชม.

จ.ชยัภมู ิ(N=200)
สลบภายใน 3 นาทแีรก
ตายเมือ่เลีย้งครบ 24 ชม.

รวม (N=600)
สลบภายใน 3 นาทแีรก

จ.สรุนิทร (N=200)

ตายเมือ่เลีย้งครบ 24 ชม.
กลมุเปรยีบเทยีบ (N=200)

สลบภายใน 3 นาทแีรก
ตายเมือ่เลีย้งครบ 24 ชม.

190 95.0 117 58.5 103 21.5
200 100.0 200 100.0 200 100.0

114 72.0 140 70.0 113 56.5
200 100.0 200 100.0 200 100.0

160 80.0 118 59.0 107 53.5
200 100.0 200 100.0 200 100.0

494 82.3 375 62.5 323 58.8
600 100.0 600 100.0 600 100.0

0 0.0 0 0.0 0 0.0
0 0.0 0 0.0 0 0.0
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ภาพที่ 2 ความไวของยุง An.minimusตอสารเคมี
และฤทธิ์คงทนของสาร Permethrin 10%EC

ในการชุบมุง

82.3
100
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สลบภายใน 3 นาที ตายเมื่อครบ 24 ชม.

ระยะเวลา 2 เดือน ระยะเวลา 4 เดือน ระยะเวลา 6 เดือน

สรปุและวจิารณ
1. การปฏบิตังิานภาคสนาม ในการควบคมุยงุพาหะนำเชือ้ไขมาลาเรยี โดยใชสารเคมแีบบมฤีทธิ์

ตกคางไมวาจะเปนแบบพนใหตดิขางฝาบานเรอืนราษฎร หรอืทำการชบุมงุ กม็วีตัถปุระสงคเพือ่ลดความ
หนาแนนของยงุพาหะลดการสมัผสัระหวางคนกบัยงุเทคนคิในการพนสารเคมกีม็คีวามสำคญัทีจ่ะทำให
ประสทิธภิาพของสารเคมทีีพ่นหรอืชบุมงุคมุคามากขึน้ จากการศกึษา พบวา ในดานการเตรยีมน้ำยาทำได
ถูกตองรอยละ 90.3 การใชเรื่องพนทำไดถูกตองรอยละ 71.0 และเทคนิคการพนทำไดถูกตองเพียง
รอยละ70.9 ซึง่ทำไดในระดบัดแีตหากมกีารปรบัปรงุและควบคมุการปฏบิตังิานใหถกู ตองทางเทคนคิมาก
ขึน้ยอมสงผลใหประสทิธภิาพการควบคมุไขมาลาเรยีดขีึน้ดวยดงัที ่ศาสตราจารย สมคดิ แกวสน(2)ไดกลาว
ในเรือ่งการประเมนิผลการบรกิารสาธารณสขุวา กระบวนการผลติใดทีม่ปีระสทิธภิาพทางเทคนคิจะเปน
ปจจยัทีท่ำใหผลผลติสงูขึน้  ดงันัน้การอบรมพนกังานพนสารเคม ีและการควบคมุงานยงัมคีวามสำคญัและ
จำเปนอยางยิง่เพราะเปนการเพิม่ประสทิธภิาพของสารเคมทีีพ่นใหมมีากขึน้

2. การเตรยีมชมุชนมคีวามสำคญัอยางยิง่ เพราะจะชวยทำใหไดรบัความรวมมอืจากเจาของบาน
และทำใหการพนสารเคมมีคีวามครอบคลมุมากยิง่ขึน้ จากการประเมนิพบวา พนกังานการใหคำแนะนำ
ชาวบานกอนพนสารเคมถีกูตองรอยละ 94.4 แตการใหคำแนะนำการปฏบิตัติวัหลงัการพนสารเคมยีงัมี
นอยมากในภาพรวมมเีพยีงรอยละ 45.2 เทานัน้

3. ความไวของยงุพาหะ An.minimus ตอสารเคมแีละฤทธิค์งทนในการกำจดัยงุพาหะของสารเคมี
Deltamethrin 5% ทีพ่นตดิฝาบานเรอืนราษฎร พบวาสาร Deltamethrin 5%ทีพ่นตดิฝาบานเรอืนราษฎร
มปีระสทิธผิลในการกำจดัยงุ An.minimus อยใูนระดบัทีส่งู (ตาย 100%) ในทกุระยะทีท่ำการศกึษา (2 เดอืน
4 เดอืน และ 6 เดอืน) แสดงวาในพืน้ทีเ่ขต 5 ยงัไมมกีารดือ้ตอสารเคมพีนตดิฝาผนงั และพบวา Deltamethrin
5% มฤีทธิใ์นการทำใหสลบรอยละ 85.3 ในเดอืนที ่2 และที ่4 และในเดอืนที ่6 ฤทธิใ์นการทำใหสลบลด

เทคนิคการพนและความไวของยุงพาหะนำเชื้อมาลาเรีย
ตอสารเคมีในการพนติดผนังและชุบมุงในพื้นที่ A1 และ A2
เขต 5 ป 2547

Application Techique and Suscepbility to Insecticide for Indoor Residual
Spraying and Impregnation Mosquito Net in High (A1) and Low (A2)

Malaria Transmission Area in  Region 5, 2004
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ลงเหลอืรอยละ 76.7 แสดงวา Deltamethrin 5% มปีระสทิธภิาพในการฆายงุไดด ีและมฤีทธิค์งทนไดถงึ
6 เดอืน และยงัคงใชไดผลดใีนเขต 5

4. ความไวของยงุพาหะ An.minimus ตอสารเคมแีละฤทธิค์งทนของสารเคม ีPermethrin 10% EC
ขนาด 300 มลิลกิรมัตอตารางเมตร ทีช่บุมงุไนลอนในการกำจดัยงุ An.minimus  พบวาสารเคม ีPermethrin
มปีระสทิธผิลในการกำจดัยงุ An.minimusในระดบัสงู(ตาย 100%) ในทกุระยะทีท่ำการศกึษา (2 เดอืน
4 เดอืน และ 6 เดอืน) แสดงวาในพืน้ทีเ่ขต 5 ยงัไมมกีารดือ้ตอสารเคมชีบุมงุ จากการศกึษาของไตรรตัน
และคณะ(3) ไดศกึษาฤทธิค์วามคงทน (Residual effect) ของสารเคม ีPermethrin ขนาด 200 มลิลกิรมัตอ
ตารางเมตร มาชบุมงุทีท่ำจากผาฝาย ไนลอน และโพลเิอสเตอร พบวา ฤทธิค์วามคงทนของ Permethrin ที่
มงุไนลอน อยไูดนาน 3 เดอืน และในประเทศเวยีดนาม ใชมงุชบุ Permethrin ในขนาด 100 มลิลกิรมัตอ
ตารางเมตรจะปองกนัยงุ An.minimus โดยพบวาผปูวยลดลงถงึ 80% ในระยะเวลา 5 เดอืนแรก   แตจาก
การศกึษานีใ้ช Permethrin ขนาด 300 มลิลกิรมัตอตารางเมตร จงึทำใหฤทธิค์วามคงทนของสารเคมอียู
ไดนานกวา และนอกจากนัน้ยงัอยทูีก่ารเกบ็รกัษามงุอกีดวย จากการศกึษาของ Lindsay และคณะ(4)  พบวา
มงุชบุ Permethrin เมือ่นำไปซกัสารเคมจีะหลดุไปครึง่หนึง่ นอกจากนีส้ารไพรทีรอยดเกอืบทกุชนดิสลายตวั
เมือ่ถกูแสงแดด หากนำมงุไปตากแดด หรอืแขวนถกูแสงแดดตลอดเวลา จะทำใหฤทธิค์งทนสัน้ ดงันัน้
การนำไปใชจงึควรใหคำแนะนำและเนนการเกบ็รกัษาใหถกูตองจะทำใหประสทิธภิาพของสารเคมชีบุมงุอยู
ไดนาน เปนการประหยดัทรพัยากรไดอกีทางหนึง่
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การดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออกในหมบูานทาพสิจูน
ปลอดลกูน้ำยงุลาย เขต 5  พ.ศ. 2547

Prevention and Control of Dengue Haemorhagic Fever in Free Dengue Larva’s Defy
Villages in Region 5, 2004.

บณัฑติ วรรณประพนัธ พย.บ.* Bandit Wannaprapan B.N.
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*สำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา Office of Disease Prevention and Control

Region 5,th Nakhonratchasima
**สถานฝกอบรมและวจิยัอนามยัชนบท คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

บทคดัยอ
โรคไขเลอืดออกยงัคงเปนปญหาสาธารณสขุทีส่ำคญัของประเทศ และนบัวนัอตัราปวย ยิง่เพิม่ขึน้

โดยเฉพาะในเขต 5 การพฒันาแนวทางการปองกนัควบคมุโรคทีไ่ดผลและยัง่ยนืจงึจำเปนอยางยิง่ และเปน
ทีม่าของการวจิยัเชงิคณุภาพครัง้นี ้ซึง่มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาแนวทางการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรค
ไขเลอืดออกในหมบูานทาพสิจูนปลอดลกูน้ำยงุลาย พืน้ทีว่จิยัคอืหมบูานในเขต 5  ทีไ่ดรบัการประกาศเปน
หมบูานทาพสิจูนปลอดลกูน้ำยงุลายตามเกณฑของกรมควบคมุโรคตดิตอ ในป พ.ศ. 2546 รวม 3 หมบูาน
ซึง่ไดจากการสมุตวัอยางแบบงาย ในแตละหมบูานเกบ็รวบรวมขอมลูจากเอกสาร การสงัเกต การสมัภาษณ
เชงิลกึ และการสนทนากลมุ จากนัน้ถอดความ ตรวจสอบความถกูตองและสอดคลองของขอมลูจากแหลง
ตาง ๆ  จดัหมวดหม ูสงัเคราะหและเรยีบเรยีงเปนบทความ ผลการวจิยัพบวาหมบูานทาพสิจูนปลอดลกูน้ำ
ยงุลายในการวจิยันีเ้ปนหมบูานขนาดเลก็และกลาง  มปีระชากร  227–610 คน สองหมบูานอยใูนเขต
ชนบท สวนทีเ่หลอือยใูกลเขตเมอืง ลกัษณะความสมัพนัธของประชาชนในทัง้สามหมบูานเปนแบบเครอืญาติ
และมสีมัพนัธภาพทีด่ตีอกนั ทัง้สามหมบูานมผีนูำทีพ่กัอาศยัอยใูนหมบูาน ดำรงตำแหนงมานานกวา 5 ป
และเปนทีเ่คารพนบัถอืของประชาชน ในหมบูานมกีารจดัตัง้กลมุตาง ๆ มรีะบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน
ครบครัน ยกเวนระบบจัดการขยะและน้ำเสีย และสภาพโดยทั่วไปอยูในเกณฑสะอาดและเปนระเบียบ
ดานความเปนมาและการกอตวัของการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออกนัน้ หมบูานแรกกอตวัจาก
การมผีเูสยีชวีติดวยโรคไขเลอืดออกในหมบูาน นำสกูารทำประชาคมหมบูานเพือ่หาแนวทางปองกนัควบคมุ
โรคไขเลือดออกโดยตรง ในขณะที่หมูบานที่สองกอตัวจากผลพวงการดำเนินงานตามนโยบายเรื่องการ
ทำประชาคมของรัฐบาล ประกอบกับมีผูปวยในหมูบานและหมูบานใกลเคียงเปนประจำทุกป นำสูการ
ทำประชาคมสขุภาพระดบัตำบลและการทำประชาคมหมบูานเพือ่หาแนวทางปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออก
ในทีส่ดุ สวนหมบูานทีส่ามซึง่ไมมผีปูวยโรคไขเลอืดออกมานานนัน้ กอตวัจากการทาบทามของหนวยงาน
สาธารณสขุเพือ่พฒันาเปนหมบูานทาพสิจูนปลอดลกูน้ำยงุลาย แนวทางการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรค
ไขเลอืดออกในสวนทีค่ลายคลงึกนัทัง้สามหมบูานคอื มกีารจดัตัง้คณะกรรมการหรอืผรูบัผดิชอบเรือ่งไขเลอืด
ออกโดยเฉพาะ มกีารกำหนดแนวทางการดำเนนิงานในแตละครวัเรอืน มรีะบบการตดิตามและประเมนิ
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ผลการดำเนินงานโดยกรรมการระดับหมูบานอยางตอเนื่อง มีการรายงานผลการตรวจและประเมินให
ประชาชนทัง้หมบูานไดรบัทราบ และมกีตกิาชมุชนเกีย่วกบัการกำจดัลกูน้ำยงุลาย จากการประเมนิพบวา
ประชาชนในทัง้สามหมบูานมคีวามรคูวามเขาใจเกีย่วกบัโรคไขเลอืดออก ยงุพาหะ และการปองกนัควบคมุ
โรคในเกณฑด ีและประชาชนและภาคสวนตาง ๆ  เขารวมในการดำเนนิงานอยางจรงิจงัและตอเนือ่ง

บทนำ
โรคไขเลอืดออกยงัคงเปนปญหาสาธารณสขุทีส่ำคญัของประเทศ และนบัวนัอตัราปวยยิง่เพิม่ขึน้โดย

เฉพาะใน 5 จงัหวดัของเขต 5 ซึง่ไดแก นครราชสมีา บรุรีมัย สรุนิทร มหาสารคาม และชยัภมู(ิ1) ซึง่ไดมี
ความพยายามดำเนนิการและทมุเททรพัยากรในการแกปญหาโรคนี ้จากหนวยงานทีเ่กีย่วของมาโดยตลอด
แตอาจกลาวไดวาสวนใหญยงัไมประสบความสำเรจ็เทาทีค่วรหรอืประสบความสำเรจ็ในระยะสัน้เทานัน้ การ
คดิคนและพฒันาแนวทางการปองกนัควบคมุโรคทีไ่ดผลและยัง่ยนืจงึยงัคงเปนประเดน็สำคญัทีท่กุภาคสวน
ใหความสนใจ อยางไรกต็ามมบีางชมุชนทีป่ระสบความสำเรจ็ในการดำเนนิงานถงึขัน้ไดรบัการประกาศวา
เปนหมบูานปลอดลกูน้ำยงุลายตามเกณฑของกรมควบคมุโรค การศกึษาแนวทางการดำเนนิงานปองกนัควบคมุ
โรค ตลอดจนปจจยัและเงือ่นไขทีเ่อือ้ใหการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออกประสบความสำเรจ็
และมคีวามยัง่ยนืในหมบูานทาพสิจูนปลอดลกูน้ำยงุลายครัง้นี ้จะเปนขอมลูในการตดัสนิใจกำหนดรปูแบบ
และแนวทางในการดำเนนิงานทีเ่ปนรปูธรรม และเปนขอมลูพืน้ฐานสำหรบัการพฒันาแนวทางการปองกนั
ควบคมุโรคไขเลอืดออกทีป่ระสบความสำเรจ็และยัง่ยนืขึน้สำหรบัชมุชนอืน่ตอไป

วตัถปุระสงค
วตัถปุระสงคทัว่ไป
เพือ่ศกึษาแนวทางการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออกในหมบูานทาพสิจูนปลอด  ลกูน้ำ

ยงุลาย
วตัถปุระสงคเฉพาะ
เพือ่อธบิาย
1. ลกัษณะทางกายภาพ ชวีภาพ และสงัคมวฒันธรรมของหมบูานทาพสิจูนปลอดลกูน้ำ ยงุลาย
2. ความเปนมาและการกอตัวของการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกในหมูบาน

ทาพสิจูนปลอดลกูน้ำยงุลาย
3. แนวทางการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออก ในหมบูานทาพสิจูนปลอดลกูน้ำ ยงุลาย
4. ความรูความเขาใจและความคิดเห็นของประชาชนตอการดำเนินงานปองกันควบคุมโรค

ไขเลอืดออกในหมบูานทาพสิจูนปลอดลกูน้ำยงุลาย
5. การมสีวนรวมของประชาชนและภาคสวนตาง ๆ  ในการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรค ไขเลอืดออก

ในหมบูานทาพสิจูนปลอดลกูน้ำยงุลาย
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นยิามศพัท
1) หมบูานทาพสิจูนปลอดลกูน้ำยงุลาย หมายถงึ หมบูานทีไ่ดรบัการประกาศเปนหมบูานทาพสิจูน

ปลอดลกูน้ำยงุลาย ตามเกณฑของกรมควบคมุโรคตดิตอ โดยมคีารอยละของหลงัคาเรอืนทีพ่บลกูน้ำยงุลาย
(House Index: HI.) เทากบั 0 เปนระยะเวลาตดิตอกนั 8 สัปดาหจนถงึวนัทีป่ระเมนิ และไมมผีปูวยโรค
ไขเลอืดออกเปนระยะเวลา 3 ปตดิตอกนั

2) แหลงเพาะพนัธยุงุลาย หมายถงึ ภาชนะขงัน้ำทีย่งุลายสามารถวางไขได โดยภาชนะทีม่นี้ำนิง่
และใส โดยเฉพาะน้ำฝน เปนภาชนะทีย่งุลายชอบวางไขมากทีส่ดุ

3) ชาวบาน คำวา “ชาวบาน” ในการวจิยันี ้หมายความถงึประชาชนโดยทัว่ไป ซึง่ใชตามคำพดูที่
นยิมเรยีกกนัโดยทัว่ไปในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ซึง่นอกจากคำวา “ชาวบาน” แลว คำวา “ไทบาน” กน็ยิม
พดูกนัในชมุชนทีพ่ดูภาษาอสีาน และหมายถงึประชาชนโดยทัว่ไปเชนกนั

ขอบเขตการวจิยั
การวจิยันีม้งุดำเนนิการในหมบูานในเขต 5 ทีไ่ดรบัการประกาศเปนหมบูานทาพสิจูนปลอด ลกูน้ำ

ยงุลาย ตามเกณฑของกรมควบคมุโรคตดิตอ ในป พ.ศ. 2546

กรอบแนวคดิในการวจิยั

ลกัษณะทางกายภาพ ชวีภาพ
และสงัคมวฒันธรรม

- ความเปนมาและการกอตวัของการ
ดำเนนิงาน

- แนวทางการดำเนนิงาน
- ความรคูวามเขาใจและความคดิเหน็

ตอการดำเนนิงาน
- การมีสวนรวมของประชาชนและ

ภาคสวนตางๆ

หมบูานทาพสิจูน
ปลอดลกูน้ำยงุลาย

การดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกในหมูบาน
ทาพสิจูนปลอดลกูน้ำยงุลายเขต 5 พ.ศ. 2547

Prevention and Control of Dengue Haemorhagic Fever in
Free Dengue Larva’s Defy Villages in Region 5, 2004.



⌫  ⌫



ระเบยีบวธิวีจิยั
1) รปูแบบการวจิยั เปนการวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative research) โดยการทบทวนเอกสาร

การสมัภาษณเชงิลกึ (In-depth interview) การสนทนากลมุ (Focus Group Discussion) และการสงัเกต
2) ประชากรและตวัอยาง

พืน้ทีใ่นการวจิยัครัง้นีค้ดัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ดวยเหตผุลตามวตัถปุระสงคของโครงการ
วจิยัคอืเปนหมบูานในเขต 5 ทีไ่ดรบัการประกาศเปนหมบูานทาพสิจูนปลอดลกูน้ำยงุลาย ตามเกณฑของกรม
ควบคมุโรคตดิตอ ในปพ.ศ. 2546 ซึง่กำหนดใหทกุจงัหวดัในเขต 5 ประกอบดวยนครราชสมีา บรุรีมัย
สรุนิทร ชยัภมู ิและมหาสารคาม คดัเลอืกหมบูานเพือ่รบัการประเมนิจากสำนกังานปองกนัควบคมุโรคที่
5 นครราชสมีารวมกบัสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั เปนหมบูานทาพสิจูนปลอดลกูน้ำยงุลาย จงัหวดัละ 1
หมบูาน รวม 5 หมบูาน จากนัน้คดัเลอืกหมบูานตวัอยางในการวจิยัดวยวธิกีารสมุตวัอยางแบบงาย (Simple
Random Sampling) จำนวน 3 หมบูาน ไดแก บานขา หมทูี ่6 ตำบลบานแวง อำเภอพทุไธสง จงัหวดั
บรุรีมัย บานคอนเมอืง หมทูี ่2 ตำบลคอนเมอืง อำเภอคง จงัหวดันครราชสมีา และบานหนองทมุ หมทูี ่5
ตำบลหนองทมุ อำเภอวาปปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม

ในแตละหมบูานเกบ็รวบรวมขอมลูจากเอกสาร การสงัเกต การสมัภาษณเชงิลกึ และการสนทนากลมุ
โดยในการวิจัยนี้พิจารณาคัดเลือกผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informants) ในแตละประเด็นการวิจัยที่มี
ประสบการณตรงในเรือ่งราวหรอืกจิกรรมนัน้ ๆ  ทัง้นีโ้ดยพจิารณากำหนดใหมดีลุยภาพทัง้ในดานภมูศิาสตร
การตัง้บานเรอืน วยั เพศ และบทบาททางสงัคม ประกอบดวย เจาหนาทีส่าธารณสขุ ประธานองคการบรหิาร
สวนตำบล ปลดัองคการบรหิารสวนตำบล ผอูำนวยการโรงเรยีน ครอูนามยัประจำโรงเรยีน เจาอาวาสวดั/
พระภกิษสุงฆในพืน้ที ่ผนูำหมบูาน/กรรมการหมบูานสาขาตางๆ อาสาสมคัรสาธารณสขุ และประชาชนที่
เปนตวัแทนหลงัคาเรอืนซึง่มอีายตุัง้แต 15 –60 ป ซึง่อยอูาศยัอยใูนหมบูานตัง้แตป 2542 เปนตนมา รวม
ตวัอยางผใูหขอมลูสำคญัหมบูานละ 13-15 คน

3) เครือ่งมอืในการวจิยั ประกอบดวย แนวคำถามสำหรบัการสมัภาษณเชงิลกึและการสนทนากลมุ
ประเดน็ในการสงัเกต แบบบนัทกึขอมลู และอปุกรณบนัทกึเสยีง

4) การเกบ็รวบรวมขอมลู
4.1) ประสานงานกบัหนวยงานในพืน้ทีว่จิยั และชีแ้จงรายละเอยีดของโครงการวจิยัแก

บคุลากรทีเ่กีย่วของ
4.2) พฒันาเครือ่งมอืวจิยั
4.3) ประชมุและอบรมทมีวจิยัเกีย่วกบัขัน้ตอน แนวทาง และเทคนคิการเกบ็รวบรวมขอมลู

4.4) ดำเนนิการเกบ็ขอมลู ในเดอืน เมษายน,มถินุายน และสงิหาคม 2547 ดงันี้
- การสนทนากลมุ ดำเนนิการสนทนากลมุหมบูานละ 1 วงสนทนา ผใูหขอมลูสำคญั

ประมาณ 10 คน ประกอบดวยผใูหญบาน ผชูวยผใูหญบาน สมาชกิองคการบรหิารสวนตำบลประจำหมบูาน
ผอูาวโุสประจำหมบูาน ประธาน อสม. เจาหนาทีส่ถานอีนามยั ครแูละตวัแทนหลงัคาเรอืน

- การสมัภาษณเชงิลกึ ดำเนนิการสมัภาษณเชงิลกึผใูหขอมลูสำคญัหมบูานละ 3-5 คน
ประกอบดวยผใูหญบาน ผอูาวโุสประจำหมบูาน ครใูนโรงเรยีนทีม่เีดก็จากหมบูานไปเรยีนหนงัสอืและเจาหนาที่
สาธารณสขุในระดบัตำบลและอำเภอ
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- การสงัเกต ทมีวจิยัเขาพกัอาศยัในชมุชน 3 ชวง ๆ  ละ 3 วนั เพือ่สงัเกตวถิชีวีติ และการ
ดำเนนิการปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออกในครวัเรอืนและชมุชนโดยผวูจิยัไมไดเขารวมปฏบิตักิจิกรรมตางๆ
ในชมุชน

5) รวบรวมและวเิคราะหขอมลู โดยการถอดความ ตรวจสอบความถกูตองและสอดคลองของขอมลู
จากแหลงตางๆ จดัหมวดหม ูสงัเคราะหและเรยีบเรยีงเปนบทความ

ผลการวจิยั
สองในสามของหมบูานทาพสิจูนปลอดลกูน้ำยงุลายในการวจิยัครัง้นีเ้ปนหมบูานขนาดเลก็   ในขณะ
ที่อีกหนึ่งหมูบานเปนหมูบานขนาดกลาง จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ สังคม

วฒันธรรม ความเปนมาและการกอตวัของการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออก แนวทางการดำเนนิ
งานปองกนัควบคมุโรค ความรคูวามเขาใจและความคดิเหน็ของประชาชนตอการดำเนนิงานปองกนัควบคมุ
โรค และการมสีวนรวมของประชาชนและภาคสวนตาง ๆ  ในการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออก
ในทัง้สามหมบูาน พบรายละเอยีดดงันี้

1) หมบูานแรก
1.1) ลกัษณะทางกายภาพ ชวีภาพ และสงัคมวฒันธรรม
เปนหมบูานขนาดปานกลางมปีระชาชนอยอูาศยั 610 คน ใน 154 หลงัคาเรอืน อยหูางจาก

ตวัอำเภอ 30 กโิลเมตรและหางจากจงัหวดั 80 กโิลเมตร การคมนาคมสะดวก สภาพพืน้ทีส่วนใหญเปน
ทีร่าบลมุ ประชาชนประกอบอาชพีเกษตรกรรมเปนหลกัและรบัจางทำงานในโรงงานในตวัจงัหวดัแบบไปเชา
เยน็กลบัทกุวนั นอกจากนี ้ในหมบูานยงัมอีตุสาหกรรมขนาดเลก็ในครวัเรอืน และมกีารจดัตัง้กลมุอาชพีเสรมิ
เยบ็ผาในหมบูาน ซึง่มสีมาชกิครอบคลมุรอยละ 80 ของหลงัคาเรอืนทัง้หมด ภายในอาณาเขตของหมบูาน
เปนทีต่ัง้ของโรงเรยีนประถมศกึษา 1 แหง วดั 1 แหง และศนูยสาธารณสขุมลูฐานประจำหมบูาน 1 แหง
ในแตละหลังคาเรือนสวนใหญมีสมาชิกอาศัยอยู 3-5 คน โดยสมาชิกหนึ่งคนทำหนาที่เปน “แกนนำ
สาธารณสขุประจำครอบครวั” หมบูานนีม้กีำนนัเปนผนูำและพกัอาศยัอยใูนหมบูาน โดยผนูำคนปจจบุนัดำรง
ตำแหนงมาหลายป มคีณะกรรมการหมบูานซึง่แบงหนาทีร่บัผดิชอบงานดานตางๆ ซึง่รวมถงึการปองกนั
ควบคมุโรคไขเลอืดออกดวย ประชาชนดำรงชวีติดวยความเรยีบงาย พึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนัดวยความ
สมัพนัธเชงิเครอืญาต ิมกีารรบัรขูาวสารตางๆ อยางทัว่ถงึ มไีฟฟาและน้ำประปาใชทกุหลงัคาเรอืน มโีทรศพัท
สาธารณะประจำหมูบาน แตละครัวเรือนรับผิดชอบกำจัดขยะและน้ำเสียดวยตนเอง ไมมีระบบที่เปน
สาธารณะ หวัหนาสถานอีนามยัทีร่บัผดิชอบหมบูานนีป้ฏบิตังิานในพืน้ทีเ่ปนเวลานานกวา 10 ป และมคีวาม
สนทิสนมคนุเคยกบัประชาชนในหมบูานนีเ้ปนอยางดี

1.2) ความเปนมาและการกอตวัของการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออก
หมบูานนีพ้บผปูวยไขเลอืดออกทกุป ๆ  ละ 2-3 ราย โดยรายสดุทายพบผเูสยีชวีติดวยไขเลอืดออก

ในป พ.ศ. 2544 ซึง่เปนบตุรของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำหมบูานคนหนึง่ ในระยะเริม่แรกคนสวนใหญ
ในหมบูานรบัรวูาโรคไขเลอืดออกเปนการเจบ็ปวยทีไ่มรนุแรง เพราะจำนวนเดก็ทีป่วยมไีมมากและอาการ
กไ็มรนุแรง จนกระทัง่เกดิการเสยีชวีติของของผปูวยรายสดุทาย ผใูหญบานจงึไดจดัใหมกีารทำประชาคม
ในหมบูานขึน้เพือ่หาแนวทางปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออกโดยมกีารแตงตัง้ใหคณะกรรมการหมบูานทาน
หนึง่ดแูลกจิกรรมการปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออกโดยเฉพาะ

การดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกในหมูบาน
ทาพสิจูนปลอดลกูน้ำยงุลายเขต 5 พ.ศ. 2547
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1.3) แนวทางการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออก
ผลจากการทำประชาคมหมบูานไดมกีารมอบหมายใหกรรมการหมบูานทานหนึง่ทำหนาทีค่อย

ตดิตามควบคมุกำกบัการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออกโดยเฉพาะ กจิกรรมการปองกนัควบคมุ
โรคไขเลอืดออกทีด่ำเนนิการในหมบูานนี ้ ไดแก 1) การแตงตัง้ผปูระสานงานหลกัในหมบูาน  2) การ
ประชาสมัพนัธและประกาศเชญิชวนใหทกุครวัเรอืนกำจดัลกูน้ำยงุลายทกุบายวนัศกุร  3) การตรวจและ
สำรวจความชกุชมุของลกูน้ำยงุลายโดยคณะกรรมการหมบูานรวมกบั อสม. ทกุสปัดาห  โดยกำหนดใหมี
การตรวจและสำรวจลูกน้ำยุงลายแบบไขว (ตรวจในคุมนอกเขตรับผิดชอบ) โดยตรวจทุกหลังคาเรือน
4) การสรปุผลการตรวจ ประเมนิทกุสปัดาหและรายงานใหกำนนัทราบ เพือ่ดำเนนิการตกัเตอืนและปรบัเงนิ
ตามกตกิาชมุชน 5) การตัง้กตกิาชมุชนโดยปรบัเจาของหลงัคาเรอืนทีพ่บลกูน้ำยงุลาย 20 บาท/ครัง้ และ
เพิม่คาปรบัเปน 2 เทาหากพบในครัง้ตอไป 6) การตดิตามการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออก
ในทีป่ระจำเดอืนของหมบูาน 7) การตัง้กตกิาชมุชนในการเขารวมประชมุ หมบูานซึง่กำหนดไวเดอืนละ
1 ครัง้ หากครวัเรอืนใดไมเขารวมประชมุจะมกีารปรบัเปนเงนิและประกาศทางหอกระจายขาวใหทราบโดย
ทัว่กนั และ 8) การตดิตามสถานการณไขเลอืดออกในทีป่ระชมุประจำเดอืนของกำนนั ผใูหญบาน

สวนการปองกนัและกำจดัยงุนัน้วธิกีารทีช่าวบานใชสวนใหญคอืนอนในมงุ เปดพดัลมไลยงุ ปลอย
ปลาหางนกยงู ฉดีสารเคมแีบบกระปองในบางครัง้

กลมุผใูหขอมลูระบวุาปจจยัทีเ่อือ้อำนวย หรอืสงเสรมิใหการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคไขเลอืด
ออกในหมบูานนีป้ระสบความสำเรจ็ ไดแก 1) การมสีวนรวมของประชาชนในการกำจดัลกูน้ำ   ยงุลายอยาง
สม่ำเสมอและตอเนือ่ง 2) การมผีนูำชมุชนและคณะกรรมการในหมบูานทีเ่ขมแขง็ 3) การมสีวนรวมของ
เครอืขายราชการอยางจรงิจงัและจรงิใจ 4) การประชาสมัพนัธอยางตอเนือ่ง 5) การตดิตามสถานการณ
ไขเลอืดออกของหมบูานในทีป่ระชมุทกุเดอืน

1.4) ความรูความเขาใจและความคิดเห็นของประชาชนตอการดำเนินงานปองกันควบคุมโรค
ไขเลอืดออก

ประชาชนมคีวามรคูวามเขาใจในชนดิ ลกัษณะและวงจรชวีติของยงุพาหะนำโรคไขเลอืดออก โดย
ระบวุายงุทีเ่ปนพาหะนำโรคไขเลอืดออกทีส่ำคญัคอืยงุลาย ซึง่มลีกัษณะทีส่งัเกตไดคอื ตวัสดีำ มลีายขาว
ดำตามตวัและขา พบเหน็ไดทัว่ไปตามโองน้ำ ภาชนะขงัน้ำในหองน้ำ โองแดง หรอืตามมมุมดื จะพบมาก
ในชวงฤดรูอน โดยเฉพาะในตอนกลางวนั ดานวงจรชวีติของยงุลายผใูหขอมลูอธบิายวา เริม่ตนจากยงุแก
ตวัเมยีวางไขในน้ำ จากนัน้กฟ็กตวัออกมาเปนลกูน้ำ เรยีกวา “แมงงองแงง” หลงัจากนัน้กจ็ะเจรญิเปนยงุ
บนิออกไปหากนิ ใชระยะเวลาทัง้หมด 7 วนั ในดานแหลงเพาะพนัธขุองยงุลายนัน้ผใูหขอมลูระบวุายงุอาศยั
สถานทีห่รอืภาชนะทีม่นี้ำขงัหรอืความชืน้เปนแหลงเพาะพนัธ ุไมวาสถานทีน่ัน้เปนสิง่ทีม่อียตูามธรรมชาติ
หรอืสรางขึน้ โดยระบวุาแหลงเพาะพนัธยุงุลาย ไดแก ภาชนะขงัน้ำในบานเรอืน ในวดั ในโรงเรยีน ภาชนะ
ตางๆ ทีไ่มไดใชประโยชนทีท่ิง้ขวางอยตูามบานเรอืนหรอืในบรเิวณรอบๆ ทีไ่มมผีคูนอาศยัอยู

1.5) การมสีวนรวมของประชาชนและภาคสวนตางๆ
แตละหลังคาเรือนมีการดูแลบริเวณภายในและนอกบานของตนเองใหสะอาดอยูเสมอ โองน้ำ

สวนใหญมฝีาปดมดิชดิ ยกเวนโองน้ำใชและอางซเีมนตในหองน้ำทีม่กีารเปลีย่นถายน้ำทกุ 3 – 5 วนั
หวัหนาสถานอีนามยัรวมดำเนนิกจิกรรมปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออกกบั อสม. และชาวบานบอยครัง้
นอกจากนีม้กีารจดัทำแผนปฏบิตักิารเรือ่งโรคไขเลอืดออกประจำตำบลเปนประจำทกุป และมกีารจดัทำงบ

บัณฑิต  วรรณประพันธ และคณะ          Bandit  Wannaprapan  et  al.
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ประมาณในการดำเนนิงาน  และแผนการออกหมบูานทกุสปัดาห  เพือ่ตดิตามงานสาธารณสขุดานตาง ๆ
รวมถงึโรคไขเลอืดออกดวย มกีารประสานงานกบั อบต. ในรปูแบบการประสานกจิกรรมในแผนปฏบิตักิาร
ประจำป โดยหวัหนาสถานอีนามยัเขารวมประชมุทกุเดอืน และอบต. สนบัสนนุสารเคมไีวใชในกรณจีำเปน
และสนบัสนนุงบประมาณบางสวนเพือ่รวมพฒันาเปนตำบลปลอดลกูน้ำยงุลาย โรงเรยีนใหความรวมมอื
เปนอยางด ีทัง้ในดานการปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออก และงานดแูลสขุภาพอนามยัของนกัเรยีนทกุคน
ซึง่ในกจิกรรมการปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออกนัน้ มกีารมอบหมายใหนกัเรยีนสำรวจและกำจดัลกูน้ำ
ยงุลายในโรงเรยีนทกุสปัดาหโดยผนวกกจิกรรมเขากบักจิกรรมในโครงการ  ผนกึพลงัเยาวชนไทยตานภยั
ไขเลอืดออกของกรมควบคมุโรค

2) หมบูานทีส่อง
2.1) ลกัษณะทางกายภาพ ชวีภาพ และสงัคมวฒันธรรม
หมบูานนีเ้ปนหมบูานขนาดเลก็มปีระชาชนอยอูาศยั 227 คนใน 52 หลงัคาเรอืนโดยเปน หมบูาน

ที่ตั้งอยูหางไกล ไมมีหมูบานตั้งอยูใกลเคียง อยูหางจากตัวอำเภอ 10 กิโลเมตรและหางจากจังหวัด
40 กโิลเมตร การคมนาคมสะดวก สภาพพืน้ทีส่วนใหญเปนทีร่าบลมุ ประชาชนประกอบอาชพีเกษตรกรรม
เปนหลกั นอกจากนีม้กีารปลกูหมอน เลีย้งไหม ทอผาไหม งานหตัถกรรมในครวัเรอืน และรบัจางทำงาน
ในสถานทีต่าง ๆ  ซึง่ไมไกลจากหมบูานในลกัษณะไปเชาเยน็กลบัทกุวนัเปนสวนใหญ  กลมุอาชพีเสรมิในหมบูาน
ทีม่กีารจดัตัง้ ไดแก ทอผาและกลมุเกษตรไรนาสวนผสม ประชาชนมรีายได 12,000–20,000 บาท/คน/
ป ในอาณาเขตของหมบูานมโีรงเรยีนประถมศกึษา 1 แหง วดั 1 แหง ศนูยสาธารณสขุมลูฐานประจำ
หมบูาน 1 แหง ประชาชนสวนใหญมทีีด่นิเปนของตนเอง ลกัษณะบานเรอืนสวนใหญเปนบานครึง่ไมครึง่
ปนู 2 ชัน้ หนึง่ในสีข่องครวัเรอืนทัง้หมดมคีอกสตัวในบรเิวณบาน บรเิวณในบาน คอกสตัว และบรเิวณโดย
รอบสะอาดและเปนระเบยีบ ครวัเรอืนสวนใหญมสีมาชกิ 4-5 คน ผใูหญบานคนปจจบุนัซึง่พกัอาศยัอยใูน
หมบูานเปนผนูำอยางเปนทางการและดำรงตำแหนงมาหลาย  สบิป มคีณะกรรมการหมบูานซึง่แบงหนาที่
รบัผดิชอบงานดานตาง ๆ โดยใหกรรมการหมบูานทกุคนทำหนาทีร่บัผดิชอบดแูลเรือ่งการปองกนัและ
ควบคมุโรคไขเลอืดออก ชาวบานหมบูานนีม้คีวามสมัพนัธกนัแบบเครอืญาต ิชาวบานสวนใหญเปนญาติ
พีน่องกนั และสวนใหญมคีวามคดิเหน็ในการสนบัสนนุกจิกรรมตางของหมบูานในทศิทางเดยีวกนั ในหมบูาน
มไีฟฟา น้ำประปา โทรศพัทสาธารณะประจำหมบูาน ประชาชนกำจดัขยะดวยการเผาและฝงในทีน่าของ
ตนเอง และการระบายน้ำเสยียงัไมมรีะบบสาธารณะรองรบั

2.2) ความเปนมาและการกอตวัของการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออก
หมบูานนีไ้มเคยมรีายงานผปูวยโรคไขเลอืดออกมานาน 20 ป ในขณะทีห่มบูานใกลเคยีงพบ ผปูวย

1-2 รายตอไป ซึง่ผนูำและประชาชนผใูหขอมลูแสดงความคดิเหน็วานอกจากจะเกดิจากความโชคดขีอง
หมบูานแลว ยงัเกดิจากความรวมมอืรวมใจของประชาชนในหมบูานทีช่วยกนัสำรวจและกำจดัแหลงเพาะพนัธุ
ยงุทกุสปัดาห ดแูลรกัษาความสะอาดของบานเรอืนและสิง่แวดลอมอยเูสมอ ประกอบกบัมผีใูหญบานทีม่ี
ความจรงิใจและเปนทีเ่คารพนบัถอืของชาวบาน ดงัคำบอกเลาวา “ในชวง 20-30 ปทีผ่านมาอาจจะเปน
โชคดขีองหมบูานทีไ่มเคยมผีปูวยโรคไขเลอืดออกเกดิขึน้เลย” และ “นอกจากโชคดแีลว การรวมมอืของ
ชาวบานทกุคนกม็สีวนสนบัสนนุดวย” เมือ่สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัมนีโยบายใหคดัเลอืกหมบูานปลอด
ลกูน้ำยงุลายเพือ่สงทาพสิจูนในระดบัเขตนัน้ เจาหนาทีส่าธารณสขุในระดบัอำเภอและตำบลไดเขามาประสาน
งานกบัผนูำหมบูาน เพือ่พฒันาเปนหมบูานปลอดลกูน้ำ ยงุลาย ผนูำหมบูานและผทูีเ่กีย่วของเหน็วาการที่

การดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกในหมูบาน
ทาพสิจูนปลอดลกูน้ำยงุลายเขต 5 พ.ศ. 2547

Prevention and Control of Dengue Haemorhagic Fever in
Free Dengue Larva’s Defy Villages in Region 5, 2004.
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ไมพบผปูวยมาเปนระยะเวลานาน ทำใหการพฒันาเปนหมบูานปลอดลกูน้ำยงุลายมคีวามเปนไปไดสงู จงึ
ตกลงทีจ่ะพฒันาเปนหมบูานทาพสิจูนปลอดลกูน้ำ  ยงุลาย ดงัคำกลาวของผนูำทานหนึง่ทีว่า “การทีไ่มพบ
ผปูวยนัน้ทำใหพวกเราพฒันาหมบูานเปนหมบูานปลอดลกูน้ำยงุลายได” หลงัจากนัน้ผนูำหมบูานไดประชมุ
ชาวบานและผทูีเ่กีย่วของเพือ่หาแนวทางการพฒันา โดยไดรบังบประมาณสนบัสนนุจากสำนกังานสาธารณสขุ
อำเภอและ อบต.

2.3) แนวทางการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออก
หลงัประชมุชาวบานไดมกีารกำหนดแนวทางการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออก จำแนก

เปนมาตรการกอนการเกดิโรคและมาตรการในระยะทีม่กีารระบาดของโรค ดงันี้
มาตรการทีด่ำเนนิการกอนการเกดิโรค ไดแก  1) มกีารตัง้คณะกรรมการปองกนัควบคมุโรค

ไขเลอืดออกระดบัหมบูานโดยมผีใูหญบานเปนประธานกรรมการ กรรมการประกอบดวยมคัทายกวดัและ
กรรมการหมบูาน และอาสาสมคัรสาธารณสขุเปนเลขานกุาร โดยระบใุหกรรมการหมบูานทกุคนทำหนาที่
รบัผดิชอบดแูลเรือ่งการปองกนัและควบคมุโรคไขเลอืดออก และในแตละหลงัคาเรอืนใหมผีปูระสานงานหลกั
ในการกำจดัยงุลายหนึง่คน 2) ระบบุทบาทหนาทีข่องคณะกรรมการปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออกระดบั
หมบูานใหมหีนาทีใ่นการตรวจและสำรวจลกูน้ำยงุลายทกุเชาวนัศกุรและประชมุสรปุผลการตรวจและสำรวจ
ในชวงบาย “ในหมบูานจะมอบหมายใหคณะกรรมการทกุคนเปนผรูบัผดิชอบเรือ่งไขเลอืดออกรวมกนั โดย
มหีนาทีท่ีส่ำคญัคอืการตรวจหาลกูน้ำยงุลายทกุวนัศกุรตอนเชาและประชมุสรปุผลตอนบาย”  3) อสม.
ดำเนินการประชาสัมพันธผานทางหอกระจายขาวและเขารวมประชุมประจำเดือนของหมูบาน เพื่อแจง
สถานการณของโรค ผลการสำรวจลกูน้ำยงุลาย พรอมกบัใหความรเูกีย่วกบัสาเหต ุอาการและการปองกนั
โรค 4) จดัทำโครงการเสรมิสรางชมุชนเขมแขง็เพือ่การปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออกขึน้ โดยดำเนนิการ
รวมกบัสถานอีนามยั ใชงบประมาณสาธารณสขุมลูฐานเดมิเปนเงนิ 2,500 บาท โดยเชญิแกนนำครอบ
ครวั อสม. และสมาชกิ อบต. ประจำหมบูาน เขารวมประชมุแบบมสีวนรวม เพือ่วเิคราะหปญหา หลงัจาก
นัน้ไดจดัใหมกีารประกวด “บานสะอาด รอบบานนามอง ปลอดลกูน้ำยงุลาย” โดยหลงัคาเรอืนทีช่นะการ
ประกวดตามเกณฑตองปลอดลกูน้ำยงุลายตดิตอกนัอยางนอย 3 เดอืน 5) เตรยีมเครือ่งมือ เชน ไฟฉาย
ทีช่อนลกูน้ำ เพือ่ใชในการสำรวจลกูน้ำยงุลาย 6) จดัหาผาไนลอนเขยีวและฝาปดโองน้ำโดยใชเงนิกองทนุ
7) สงเสรมิการใชสมนุไพรปองกนัการวางไขของยงุลายในโองหรอืตมุน้ำใชหองน้ำ เชน ผลมะกรดู, ตะไคร
8) รณรงคกำจัดวัชพืชรอบหมูบานและตามถนนในหมูบานเดือนละครั้งพรอมกำจัดวัสดุเหลือใชจาก
ทกุหลงัคาเรอืน

 สวนการปองกนัและกำจดัยงุทีช่าวบานใชสวนใหญคอืการปลอยปลาหางนกยงูหรอืปลากระดี ่โดย
ปลอยปลาลงในโองน้ำใชภาชนะละ 2-4 ตวั และปดฝาโองไดรบัการสนบัสนนุผามงุและฝาโองจากองคการ
บรหิารสวนตำบลครบทกุภาชนะในหลงัคาเรอืน ซึง่ชาวบานเหน็วาเปนวธิกีารทีไ่ดผลด ีดงัทีผ่ใูหขอมลู
กลาววา “การใชมงุครอบฝาโองมปีระโยชนมากในการปองกนัยงุมาวางไข เปนการปองกนั 2 ชัน้จากการที่
มฝีาโองปดอยแูลว ” และ “ตัง้แตทีบ่านใชมงุครอบฝาโองเปนตนมา ทำใหไมมยีงุมาบนิใหรสูกึรำคาญหรอื
มากดัอกีเลย ”

มาตรการทีด่ำเนนิการในระยะทีม่กีารระบาดของโรค ไดแก 1) อสม. และคณะกรรมการปองกนั
ควบคมุโรคของหมบูานดำเนนิการควบคมุปองกนัโรครวมกบัหนวยควบคมุโรคของอำเภอ  ภายใน 3 ชัว่โมง
หลงัจากไดรบัการแจงโรค 2) คนหาผปูวยและคดักรองเพือ่การรกัษาอยางทนัทวงท ี  3) ควบคมุโรคทัง้

บัณฑิต  วรรณประพันธ และคณะ          Bandit  Wannaprapan  et  al.
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ดานกายภาพและเคมทีนัท ีพนกำจดัยงุลายรอบหมบูาน 3 ครัง้ โดยครัง้แรกพนทนัท ีครัง้ที ่2 พนหลงัจาก
พนครัง้แรก 3 วนั และพนครัง้ที ่3 หลงัจากพนครัง้แรก 7 วนั

นอกจากนัน้มกีารออกขอบงัคบัของหมบูาน 17 ขอซึง่เนือ้หาสวนใหญเปนกฎระเบยีบและขอหาม
ตาง ๆ  สวนทีเ่กีย่วของกบัโรคไขเลอืดออก ไดแก  สมาชกิตองเขารวมประชมุทกุครัง้ในวนัทีผ่ใูหญบานนดั
ประชมุของทกุเดอืน ณ ทีท่ำการผู ใหญบาน ผู ใดไมเขารวมประชมุโดยไมมเีหตอุนัควรจะตองถกูปรบัเขากอง
ทนุครัง้ละ 50 บาท

2.4) ความรูความเขาใจและความคิดเห็นของประชาชนตอการดำเนินงานปองกันควบคุมโรค
ไขเลอืดออก ประชาชนของหมบูานนีท้ราบวายงุลายเปนพาหะนำโรคไขเลอืดออก โดยยงุแบงออกเปน 2
ประเภทตามทีอ่ยอูาศยัและชวงเวลาหากนิของยงุ ยงุประเภทแรกคอืยงุทีห่ากนิในบานคน เชน เกาะตาม
ราวเสือ้ผาในบาน และตามซอกมมุมดืของบาน ยงุประเภทนีเ้ปนยงุทีม่ตีวัเลก็และออกหากนิใน  ตอนกลางวนั
ไดแก ยงุลาย สวนประเภททีส่องคอืยงุทีอ่าศยัอยนูอกบาน เชน ในปารกขาง ๆ  หมบูาน สวนหลงับาน และ
ทอระบายน้ำทิง้ โดยจะออกหากนิตอนหวัค่ำและกลางคนื มขีนาดใหญกวายงุ กลางวนั ไดแก ยงุดำ ยงุใหญ
จรชวีติของยงุลายในทศันะของชาวบานนัน้เริม่ตนเมือ่ยงุแกตวัเมยีวางไขบนผวิน้ำ จากนัน้กฟ็กตวัออกมาเปน
ลกูน้ำ หลงัจากนัน้กจ็ะเจรญิเปนตวัแกยงุบนิออกไปหากนิ นอกจากนีช้าวบานยงัระบวุาการทีร่ะบบน้ำประปา
ของหมบูานมลีกัษณะขนุเปนผลดตีอการปองกนัโรค ดงัคำกลาวทีว่า “เวลาอาบน้ำเสรจ็จะรสูกึคนัและมผีืน่
ขึน้ตามตวั ทกุวนันีใ้ชน้ำฝนอาบเปนบางครัง้อาการกด็ขีึน้” และ “มนักเ็ปนสวนทีด่เีพราะลกัษณะของน้ำที่
เราใชมนัทำใหยงุไมชอบ แลวมนักไ็มมาวางไข”  นอกจากนีช้าวบานยงัไดเรยีนรวูารางระบายน้ำรอบหมบูาน
กเ็ปนแหลงเพาะพนัธยุงุทีส่ำคญัเชนกนั และมแีผนทีจ่ะดำเนนิการในเรือ่งนีด้วย ดงัทีผ่นูำคนหนึง่กลาววา
“ในการประชมุรวมกบั อบต. ครัง้หนาจะมกีารหารอืกนัเกีย่วกบัรางระบายน้ำเสยีในหมบูาน”
ชาวบานใหความคดิเหน็ตอการควบคมุและกำจดัลกูน้ำยงุลายใหหมดสิน้ไปจากพืน้ทีว่าเปนเรือ่งทีค่อนขาง
ยาก เนื่องจากทุกหนทุกแหงที่มีน้ำขังอยูลวนแตมีความเสี่ยงตอการเปนแหลงเพาะพันธุของยุงได
ทัง้สิน้

2.5) การมสีวนรวมของประชาชนและภาคสวนตางๆ
ผใูหขอมลูเลาวาชาวบานและคณะกรรมการหมบูาน ใหความสำคญักบักจิกรรมการกำจดัลกูน้ำ

ยงุลายทกุสปัดาห โดยสำรวจแหลงเพาะพนัธยุงุลายและกำจดัลกูน้ำยงุลายบรเิวณภายในและนอกบานของ
ตนเองอยเูสมอ โดยเฉพาะโองน้ำในแตละหลงัคาเรอืนมมีงุครอบฝาโองซึง่ไดรบัสนบัสนนุจาก  องคการบรหิาร
สวนตำบลและมฝีาปดมดิชดิทกุภาชนะ นอกจากนัน้ไดมกีารกำหนดกตกิาชมุชนในการเขารวมประชมุหมู
บานซึง่กำหนดไวเดอืนละ 1 ครัง้ หากผแูทนหลงัคาเรอืนไมเขารวมประชมุจะมกีารปรบัเปนเงนิ 50 บาท
ตอหลงัคาเรอืน แตทีผ่านมาไมเคยมกีารปรบัดงักลาวเนือ่งจากทกุครวัเรอืนสมคัรใจเขารวมการประชมุเพือ่
ตดิตามขาวสารสำคญัตาง ๆ   ซึง่รวมถงึโรคไขเลอืดออกดวย ดงัทีผ่ใูหขอมลูทานหนึง่เลาวา“ทีต่องเขาประชมุ
ทกุเดอืนนัน้ไมใชเพราะกลวัจะถกูปรบัเงนิ แตอยากรขูาวสารความเคลือ่นไหวตางๆของหมบูาน และไดตดิตาม
เรือ่งไขเลอืดออกดวย” ดานการตรวจประเมนินัน้ อสม. ทกุคนไดดำเนนิการทกุสปัดาห ในสวนของสถานี
อนามยัประจำตำบลนัน้แมวาเจาหนาทีท่กุคนจะเพิง่ยายเขามารบัผดิชอบดแูลหมบูานนี ้แตหวัหนาสถานี
อนามยัเคยมปีระสบการณในการปฏบิตังิานควบคมุโรคไขเลอืดออกในพืน้ทีท่ีม่ผีปูวยโรคไขเลอืดออกมาก
มากอน จงึสามารถนำประสบการณมาสงเสรมิการดำเนนิการในชมุชนใหมคีวามพรอมอยเูสมอ และมกีาร
จดัทำโครงการปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออกประจำตำบล โดยแยกเปนกจิกรรมทีส่ำคญัรายหมบูาน มกีาร

การดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกในหมูบาน
ทาพสิจูนปลอดลกูน้ำยงุลายเขต 5 พ.ศ. 2547

Prevention and Control of Dengue Haemorhagic Fever in
Free Dengue Larva’s Defy Villages in Region 5, 2004.
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จดัทำงบประมาณในการดำเนนิงาน มกีารจดัทำแผนการออกหมบูานรายเดอืน เพือ่ตดิตามงานสาธารณสขุ
ดานตาง ๆ  ซึง่รวมถงึกจิกรรมการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออกดวย  นอกจากนีม้กีารประสาน
กจิกรรมกบั อบต. ในแผนปฏบิตักิารประจำป โดยหวัหนาสถานอีนามยัเปนผเูขารวมประชมุทกุเดอืน และ
อบต. ใหการสนบัสนนุมงุครอบฝาโองสำหรบัภาชนะใสน้ำทกุหลงัคาเรอืนซึง่ไดจากการสำรวจภาชนะของ
หมบูานตัง้แตตนป 2546 และจะมกีารสำรวจภาชนะเพิม่เตมิทกุป มกีารสนบัสนนุสารเคมไีวใชปองกนัโรค
ในกรณจีำเปน และสนบัสนนุงบประมาณบางสวนเพือ่รวมพฒันาเปนหมบูานปลอดลกูน้ำยงุลาย สวนบทบาท
ของโรงเรยีนนัน้ผอูำนวยการโรงเรยีนไดกำหนดกจิกรรมการกำจดัลกูน้ำยงุลายทกุสปัดาห โดยใหนกัเรยีน
ดำเนนิการในโรงเรยีนพรอมทัง้ลงบนัทกึผลการปฏบิตังิานในสมดุบนัทกึกจิกรรมประจำวนั นอกจากนัน้
นกัเรยีนไดเลาใหฟงวาโรงเรยีนมกีจิกรรมเกีย่วกบัโรคไขเลอืดออกมากมาย เชน การประชาสมัพนัธหนาเสาธง
การประกวดเรยีงความเรือ่งไขเลอืดออก การวาดภาพระบายส ีการทำโครงงานวทิยาศาสตร เชน การใช
สมนุไพรมะกรดูในการปองกนัยงุวางไข  เปนตน  ดานการสำรวจความชกุชมุลกูน้ำยงุลายในหลงัคาเรอืน
นัน้หนวยควบคมุโรคตดิตอนำโดยแมลงประจำอำเภอ ไดดำเนนิการสำรวจแหลงเพาะพนัธแุละกำจดัลกูน้ำ
ยงุลายทกุเดอืน

3) หมบูานทีส่าม
3.1) ลกัษณะทางกายภาพ ชวีภาพ และสงัคมวฒันธรรม
หมบูานนีเ้ปนหมบูานขนาดเลก็มปีระชาชนอยอูาศยั 409 คนใน 86 หลงัคาเรอืน หมบูานตัง้อยู

ในบรเิวณหมบูานเดยีวกนักบัอกี 4 หมบูาน รวมเปนชมุชนขนาดใหญ อยหูางจากตวัอำเภอ 3 กโิลเมตร
และหางจากจงัหวดั 40 กโิลเมตร การคมนาคมสะดวก สภาพพืน้ทีส่วนใหญเปนทีร่าบลมุปนทราย ประชาชน
ประกอบอาชพีเกษตรกรรมเปนหลกัและมกีลมุอาชพีเสรมิจกัสาน (จอ) ทอผา ตดัเยบ็เสือ้ผา เลีย้งสตัว และ
เกษตรไรนาสวนผสม มโีรงเรยีนประถมศกึษา 1 แหง ศนูยพฒันาเดก็เลก็กอนวยัเรยีน  1 แหง วดั 1 แหง
ศนูยสาธารณสขุมลูฐานประจำหมบูาน 1 แหง ลกัษณะบานเรอืนสวนใหญเปนบานไม 2 ชัน้มใีตถนุสงู มี
คอกสตัวใตถนุบาน ในแตละหลงัคาเรอืนและบรเิวณโดยรอบสะอาดและเปนระเบยีบ มแีหลงน้ำสำหรบัใช
ในการเกษตรและเลีย้งสตัว ระบบการปกครองมกีำนนัเปนผนูำโดยพกัอาศยัอยใูนหมบูาน ซึง่ไดรบัการ
คดัเลอืกและดำรงตำแหนงมาหลายป วถิชีวีติของชาวบานทัง้ในการปฏบิตักิจิวตัรประจำวนั การประกอบ
อาชีพ และการรับขาวสารตางๆ มีลักษณะคลายประชาชนในเขตเมือง แตชาวบานมีความสัมพันธกัน
คอนขางด ีและสนบัสนนุการดำเนนิงานกจิกรรมตางๆ ของหมบูานในทศิทางเดยีวกนั ในหมบูานมรีะบบ
ไฟฟา น้ำประปาโทรศพัทสาธารณะ แตไมมรีะบบการกำจดัขยะและระบบการระบายน้ำเสยีทีเ่ปนสาธารณะ

3.2) ความเปนมาและการกอตวัของการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออก
ชาวบานเลาใหฟงวาในอดตีกอนป 2542 หมบูานนีแ้ละหมบูานใกลเคยีงมผีปูวยโรคไขเลอืดออก

เปนจำนวนมากโดยเกดิขึน้กบับตุรหลานในหมบูาน ผนูำและชาวบานจงึไดคดิหาแนวทางดำเนนิการใหได
ผล ซึง่ตอมาจงัหวดัไดมนีโยบายสงเสรมิการทำประชาคมในหมบูานเพือ่ประเมนิสถานการณปญหาและ
รวมกันวางแผนแกไขปญหาตาง ๆ ของหมูบาน จึงไดมีการทำประชาคมสุขภาพตำบลขึ้นในป 2542
โดยคดัเลอืกตวัแทนชาวบานทกุหมบูาน ๆ  ละ 7 คนเขารบัการอบรม รบัฟงแนวคดิและจดัทำแผนงานการ
ดำเนนิงานประชาคมสขุภาพ พรอมทัง้ใหแตละหมบูานนำเสนอปญหาทางดานสขุภาพ ซึง่รวมถงึโรคไขเลอืด
ออกดวย จากนัน้คดัเลอืกผแูทนของแตละหมบูาน ๆ  ละ 3 คนเขารวมประชมุเชงิปฏบิตักิารวางแผนแบบมี
สวนรวม หลกัสตูร 2 วนั ผลจากการประชมุไดโครงการปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออกของตำบล หลงัจาก
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ทีม่กีารจดัทำประชาคมหมบูานและรวมกนัดำเนนิการปองกนัและควบคมุโรคตามแผนงานโครงการแลว
พบวาไมมรีายงานผปูวยโรคไขเลอืดออกตัง้แตป 2542 เปนตนมา ดงัทีผ่ใูหขอมลูหนึง่เลาวา “ในชวงกอน
ป 2542 ที่ผานมาในหลายหมูบานมีผูปวยโรคไขเลือดออกกระจายกันอยูเกือบทุกหมูบาน หลังจากที่
รวมมอืกนัทำประชาคมกไ็มมผีปูวยโรคไขเลอืดออกอกีเลย” ตอมาสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัไดมนีโยบาย
ใหพืน้ทีค่ดัเลอืกตำบลปลอดลกูน้ำยงุลาย เพือ่สงทาพสิจูนในระดบัเขต เจาหนาทีส่าธารณสขุในระดบัอำเภอ
และตำบลไดมาประสานงานกบัผนูำหมบูานเพือ่พฒันาเปนตำบลปลอดลกูน้ำยงุลาย กำนนั ผใูหญบานและ
ชาวบานจงึไดประชมุรวมกนัเพือ่หาแนวทางดำเนนิงาน

3.3) แนวทางการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออก
การดำเนินงานเริ่มจากนโยบายสงเสริมการทำประชาคมหมูบานของรัฐบาล และไดมีการทำประชาคม
สขุภาพตำบลขึน้ โดยคดัเลอืกตวัแทนหมบูานละ 7 คนเพือ่รบัฟงแนวคดิ จดัทำแผนงานประชาคมหมบูาน
และแบงกลุมใหแตละหมูบานคนหาและนำเสนอปญหาของหมูบาน จากนั้นคัดเลือกแกนนำหมูบานละ
3 คนเพือ่เขารวมประชมุเชงิปฏบิตักิารวางแผนแบบมสีวนรวม 2 วนั  ผลจากการประชมุไดโครงการปองกนั
ควบคมุโรคไขเลอืดออกของตำบล หลงัจากทีม่กีารจดัทำประชาคมหมบูานและรวมกนัดำเนนิการปองกนัและ
ควบคมุโรคตามแผนงานโครงการแลว พบวาไมมรีายงานผปูวยโรคไขเลอืดออกตัง้แตป 2542 เปนตนมา
ตอมาสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัไดมนีโยบายใหพืน้ทีค่ดัเลอืกตำบลปลอดลกูน้ำยงุลาย เพือ่สงทาพสิจูน
ในระดบัเขต เจาหนาทีส่าธารณสขุในระดบัอำเภอและตำบลไดมาประสานงานกบัผนูำหมบูานเพือ่พฒันาเปน
ตำบลปลอดลกูน้ำยงุลาย กำนนั ผใูหญบานและชาวบานจงึไดประชมุรวมกนัเพือ่หาแนวทางดำเนนิงาน
ปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออก โดยมาตรการทีด่ำเนนิการคอื “5 ป.” ไดแก 1) ปด ซึง่หมายถงึการปด
ฝาโองน้ำและตมุน้ำอยเูสมอ 2) เปลีย่น หมายถงึการดแูลเปลีย่นถายน้ำในโอง ตมุน้ำ ถงัซเีมนต และ
อางน้ำทกุสปัดาห 3) ปลอย หมายถงึ การปลอยปลากนิลกูน้ำในภาชนะทีเ่สีย่งตอการวางไขของยงุลาย เชน
ปลาหางนกยงูและปลากระดี ่ 4) ปรบั หมายถงึการปรบัปรงุสภาพแวดลอมภายในและภายนอกบานให
สะอาดอยเูสมอ และ 5) ประสาน หมายถงึ การประสานงานกบัทกุภาคสวนทีเ่กีย่วของเพือ่สนบัสนนุการ
ดำเนนิงาน นอกจากนัน้ในการเขารวมประชมุหมบูานซึง่กำหนดไวเดอืนละ 1 ครัง้ ผนูำชมุชนไดเนนหนกั
ใหชาวบานทกุคนหรอืผแูทนหลงัคาเรอืนเขารวมประชมุดวย และกำหนดใหมกีารประชาคมตำบล ปละ
2 ครัง้

ในปจจบุนัวธิกีารทีช่าวบานใชสวนใหญคอื การปลอยปลาหางนกยงูหรอืปลากระดีใ่นทกุหลงัคาเรอืน
โดยปลอยปลาลงในโองน้ำใชภาชนะละ 2-4 ตวั และวธิปีดฝาโองน้ำดวยผามงุและฝาทีม่ดิชดิซึง่ไดรบัสนบัสนนุ
มงุครอบฝาโองจากองคการบรหิารสวนตำบล

3.4) ความรูความเขาใจและความคิดเห็นของประชาชนตอการดำเนินงานปองกันควบคุมโรค
ไขเลอืดออก

ประชาชนทราบวายงุลายเปนพาหะนำโรคไขเลอืดออก และอธบิายลกัษณะของยงุลายและยงุรำคาญ
ดงันี ้ยงุลายมลีกัษณะตวัเลก็สดีำ มลีายขาวดำตามลำตวั กดัเจบ็ บนิไดไมสงูนกั และมกัจะพบมากในเวลา
กลางวนั พบเหน็ทัว่ไปในโองน้ำ ถงัซเีมนต มมุมดืตางๆ และสวนมากพบในบรเิวณบานในขณะทีย่งุรำคาญ
มลีกัษณะตวัเลก็สอีอกดำปนแดง ไมมลีายตามตวั พบมากเวลากลางคนื และพบเหน็ทัว่ไปในโองน้ำ ถงัซเีมนต
และตามมมุมดืตางๆ เชนเดยีวกนั ชาวบานสามารถอธบิายวงจรชวีติของยงุไดถกูตอง ชาวบานคดิวายงุ
ทกุชนดิอาศยัในสถานทีห่รอืภาชนะทีม่นี้ำขงั เชน รองระบายน้ำขางถนนในหมบูาน รวมทัง้น้ำทิง้ทีข่งัอยตูาม

การดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกในหมูบาน
ทาพสิจูนปลอดลกูน้ำยงุลายเขต 5 พ.ศ. 2547
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ใตถนุบานหรอืบรเิวณบาน ภาชนะขงัน้ำในบานเรอืน เชน ถงัซเีมนตในหองน้ำ โองน้ำดืม่ โองน้ำใช โองมงักร
จานรองขาต ูแจกนัดอกไม เศษกระปอง หรอืภาชนะทีม่นี้ำขงัอืน่ๆ

ดานความคดิเหน็ตอการควบคมุและกำจดัลกูน้ำยงุลายใหหมดสิน้ไปจากพืน้ทีน่ัน้ ประชาชนมองวา
เปนเรือ่งทีเ่ปนไปไดหากดำเนนิการกำจดัลกูน้ำยงุลายอยางจรงิจงัและตอเนือ่ง และหลงัดำเนนิการตาม
แผนงานโครงการที่กำหนดไมพบผูปวยไขเลือดออกในหมูบานอีกเลย ซึ่งหากดำเนินการตอไปเรื่อย ๆ
ภายใตการควบคมุกำกบัการดำเนนิงานอยางตอเนือ่งของคณะกรรมการหมบูาน ประชาชน และ อสม. กเ็ปน
ไปไดวาหมบูานอาจปลอดไขเลอืดออกไดในทีส่ดุ ดงัคำพดูของผใูหขอมลูทานหนึง่ทีว่า“รสูกึภมูใิจทีห่มบูาน
ไมมผีปูวยโรคไขเลอืดออกอกีเลยหลงัจากชวยกนัดำเนนิงานตามมาตรการ 5 ป. และคดิวาหากทำอยางนี้
ตอไปจะปลอดจากโรคไขเลอืดออกแนนอน”

3.5) การมสีวนรวมของประชาชนและภาคสวนตางๆ
ชาวบานและคณะกรรมการหมบูานในหมบูานนี ้ใหความสำคญักบักจิกรรมการกำจดัลกูน้ำ  ยงุลาย

โดยสำรวจแหลงเพาะพนัธยุงุลายและกำจดัลกูน้ำยงุลายบรเิวณภายในและนอกบานของตนเองอยเูสมอ
โองน้ำในแตละหลงัคาเรอืนมมีงุครอบฝาโองซึง่ไดรบัสนบัสนนุจากองคการบรหิารสวนตำบลหนองทมุและ
มีฝาปดมิดชิดอีกชั้นหนึ่ง ยกเวนตุมน้ำใชที่มีการเปลี่ยนถายน้ำทุกวัน การประชุมหมูบานทุกเดือนและ
การทำประชาคมหมบูานอยางสม่ำเสมอ ซึง่กำหนดปละ 2 ครัง้ ชวยใหความรวมมอืและความกระตอืรอืรน
ในการเขารวมกจิกรรมดขีึน้ ดงัทีผ่ใูหขอมลูคนเลาวา “การทำประชาคมสขุภาพอยางสม่ำเสมอสงผลให
ชาวบานใหความรวมมอืดขีึน้เพราะเคาจะรสูกึเปนเจาของหมบูาน และอยากรวมกนัพฒันา” อสม. ทำหนาที่
ตรวจประเมนิทกุสปัดาห ดานเจาหนาทีส่าธารณสขุนัน้หวัหนาสถานอีนามยัเปนคนในพืน้ทีแ่ละพกัอาศยัอยู
ในหมบูานจงึมคีวามคนุเคยกบัชาวบานเปนอยางด ีนอกจากนีม้กีารจดัทำโครงการปองกนัควบคมุโรคไขเลอืด
ออกประจำตำบล โดยแยกเปนกจิกรรมรายหมบูาน มกีารจดัทำงบประมาณในการดำเนนิงาน มกีารจดั
ทำแผนการออกหมบูานทกุเดอืน เพือ่ตดิตามงานสาธารณสขุดานตางๆ ซึง่รวมถงึกจิกรรมการดำเนนิงาน
ปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออกดวย มกีารประสานกจิกรรมกบั อบต. ในแผนปฏบิตักิารประจำปโดยหวัหนา
สถานีอนามัยเขารวมประชุมทุกเดือน และอบต. ใหการสนับสนุนมุงครอบฝาโองสำหรับภาชนะใสน้ำ
ทุกหลังคาเรือน ซึ่งไดจากการสำรวจภาชนะของหมูบานตั้งแตตนป 2545 และจะมีการสำรวจภาชนะ
เพิม่เตมิทกุป มกีารสนบัสนนุสารเคมไีวใชในกรณจีำเปน และสนบัสนนุงบประมาณบางสวนเพือ่รวมพฒันา
เปนตำบลปลอดลกูน้ำยงุลาย นอกจากนี ้อบต. ไดจดัทำแผนสนบัสนนุงบประมาณดำเนนิการอยางตอเนือ่ง
สม่ำเสมอทกุป โดยระบไุวในขอบญัญตังิบประมาณประจำป สวนบทบาทของโรงเรยีนนัน้ผอูำนวยการโรงเรยีน
ครแูละอาจารยไดมอบหมายใหนกัเรยีนหมบูานละ 6-10 คนแบงเขตรบัผดิชอบภายในหมบูานในการ
ดำเนนิการสำรวจและทำลายแหลงเพาะพนัธยุงุลายทกุวนัศกุร และทกุเชาวนัจนัทรใหนกัเรยีนดงักลาว
นำขอมลูทีไ่ดจากการสำรวจมารายงานหนาเสาธง และสงรายงานใหครปูระจำชัน้ทกุสปัดาห
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อภปิรายผลการศกึษา
1) ลกัษณะทางกายภาพ ชวีภาพ และสงัคมวฒันธรรม
หมบูานทาพสิจูนปลอดลกูน้ำยงุลายในการวจิยันีเ้ปนหมบูานขนาดเลก็และกลาง อยใูนเขตชนบท

ความสมัพนัธของประชาชนเปนแบบเครอืญาตแิละมสีมัพนัธภาพทีด่ตีอกนั มผีนูำทีพ่กัอาศยัอยใูนหมบูาน
และเปนทีเ่คารพนบัถอืของประชาชน มกีารจดัตัง้กลมุตางๆ และสภาพโดยทัว่ไปอยใูนเกณฑสะอาดและเปน
ระเบยีบ ซึง่ลกัษณะขางตนนีเ้อือ้ตอการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออกใหประสบความสำเรจ็เปน
อยางมาก เพราะเปนพืน้ฐานสำคญัทัง้ในดานการรวมกลมุการสรางความสามคัครีวมแรงรวมใจเพือ่ดำเนนิ
กจิการสวนรวม การระดมทรพัยากรเพือ่การแกปญหาตาง ๆ และการจดัระเบยีบสงัคม สอดคลองกบัการ
วจิยัของสรุยิา สมทุคปุติ ์พฒันา กติอิาษา นนัทยิา พทุธะ และคณะ(13)  อรนชุ ภาชืน่ ชนนิทร เจรญิกลุ
ทศันยี ศลิาวรรณและคณะ(3)  ชยันรงค สรุะชยัปญญา แสวงขตัตสิาร รตันา สารบญุ และคณะ(6)  และ
แตงออน  มัน่ใจตน(7)  และสอดคลองกบัผลการประเมนิดานการมสีวนรวมของประชาชนและภาคสวนตาง ๆ
ในการวจิยันี ้ซึง่พบวาประชาชนและภาคสวนตางๆ เขารวมในการดำเนนิงานอยางจรงิจงัและตอเนือ่งตาม
บทบาทหนาทีท่ีก่ำหนด กลาวคอืแตละครวัเรอืนรบัผดิชอบการดำเนนิการในครวัเรอืนตนเองและเขารวม
กจิกรรมสวนรวมของหมบูาน กรรมการปองกนัควบคมุโรคระดบัหมบูานรบัผดิชอบการตรวจ ประเมนิ สำรวจ
และรายงานผลการดำเนนิงานของครวัเรอืน ใหความร ูและจดัประชาคมหมบูาน โรงเรยีนมกีารมอบหมาย
กจิกรรมการปองกนัและควบคมุโรคใหเดก็นกัเรยีนดำเนนิการทัง้ในโรงเรยีนและหมบูาน เจาหนาทีส่าธารณสขุ
และองคการบริหารสวนตำบลสนับสนุนดานวิชาการ วัสดุอุปกรณ และงบประมาณในการดำเนินการ
การประสานความรวมมอืและการมสีวนรวมของภาคสวนตางๆจงึนบัเปนปจจยัสำคญัทีส่งผลใหการดำเนนิ
การปองกนัควบคมุโรคประสบผลสำเรจ็และมคีวามยัง่ยนื

3.2) ความเปนมาและการกอตวัของการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออก
ผลจากการวจิยันีแ้สดงใหเหน็วาการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออก กอตวัจากเหตผุล

สองประการคือ ประการแรกกอตัวเนื่องจากภาวะคุกคามของโรคไขเลือดออกที่มีตอชีวิตและความทุกข
ทรมานจากการเจบ็ปวย ทีเ่กดิกบับตุรหลานของประชาชนในชมุชน สงผลใหทัง้ผนูำชมุชนและประชาชนมี
ความตระหนกัถงึความสำคญัและดำเนนิการแกปญหาโรคนี ้สอดคลองกบัแนวคดิแบบแผนความเชือ่ดาน
สขุภาพ (Health Belief Model)(14) เหตผุลประการทีส่องของการกอตวัเกดิจากการตดัสนิใจเขารบัการ
ประเมนิเปนหมบูานทาพสิจูนปลอดลกูน้ำยงุลาย ซึง่ตดัสนิใจบนพืน้ฐานความพรอมและความเปนไปไดที่
จะผานการประเมนิ จากนัน้จงึสรางพลงัใหประชาชนในหมบูานเกดิความมงุมัน่ และรวมมอืรวมใจเพือ่ให
ชนะการประกวดหรอืใหผานเกณฑ เพือ่เกยีรตแิละศกัดิศ์รขีองหมบูานใหจงได  อยางไรกต็าม สิง่สำคญัที่
เอือ้ใหเกดิการกอตวัของการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออกในทัง้สองรปูแบบนีค้อืการริเ่ริม่และ
กระตนุจากบคุลากรในหนวยงานภาครฐัทีเ่กีย่วของ โดยเฉพาะหนวยงานสาธารณสขุในพืน้ที ่จงึยงัคงมคีำถาม
วาถาปราศจากการรเิริม่และกระตนุจากหนวยงานภาครฐัทีเ่กีย่วของแลว การกอตวัในการปองกนัควบคมุโรค
ไขเลอืดออกในหมบูานจะเกดิขึน้หรอืไม

3.3) แนวทางการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออก
แนวทางการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออก ในสวนทีค่ลายคลงึกนัทัง้สามหมบูานคอืมี

การจดัตัง้คณะกรรมการหรอืผรูบัผดิชอบเรือ่งไขเลอืดออกโดยเฉพาะทัง้ในระดบัครวัเรอืนและหมบูาน มกีาร
กำหนดแนวทางการดำเนนิงานในแตละครวัเรอืน โดยมงุเนนเรือ่งการควบคมุแหลงเพาะพนัธแุละกำจดั

การดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกในหมูบาน
ทาพสิจูนปลอดลกูน้ำยงุลายเขต 5 พ.ศ. 2547

Prevention and Control of Dengue Haemorhagic Fever in
Free Dengue Larva’s Defy Villages in Region 5, 2004.
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ลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโดยกรรมการระดับหมูบาน
อยางตอเนือ่งทกุสปัดาห มกีารประชาสมัพนัธและรายงานผลการตรวจและประเมนิใหประชาชนทัง้หมบูาน
ไดรบัทราบผานทางเสยีงตามสาย การประชมุประจำเดอืนของหมบูาน และการประชาคมทกุ 2 เดอืน และ
มกีตกิาชมุชน ทัง้ทีเ่ก่ียวกบัการกำจดัลกูน้ำยงุลายและกฎระเบยีบโดยทัว่ไปของหมบูาน ซึง่มาตรการเหลานี้
สงผลใหการดำเนนิงานประสบความสำเรจ็และมคีวามยัง่ยนืได สอดคลองกบัผลการวจิยัของอรนชุ ภาชืน่
ชนนิทร เจรญิกลุ ทศันยี ศลิาวรรณและคณะ(3) สมบตั ิมลูหนองแวง9(4)  จำลอง โพธิบ์ญุ(8)  และจริประภา
อคัรบวร บญุอนนัต พนิยัทรพัย และสมบตั ิกสุมุาวล(ี9)  ในสวนของกลวธิดีำเนนิการนัน้ทกุหมบูานใชกลวธิี
“5 ป.” ซึง่ไดแก ปด ปลอย เปลีย่น ปรบัปรงุ และประสานงาน โดยมหีนึง่หมบูานทีป่ระกาศอยางชดัเจน
ผลจากการดำเนนิงานอาจกลาวไดวาสงผลใหประชาชนมคีวามรคูวามเขาใจทีถ่กูตองเกีย่วกบัโรคไขเลอืดออก
ยงุพาหะ และการปองกนัควบคมุโรค และสามารถดำเนนิการปองกนัควบคมุโรคดวยวธิกีารทีถ่กูตองเหมาะ
สมยิง่ขึน้ ตลอดจนลดการใชสารเคมใีนการควบคมุโรคลง ทัง้นีน้าเนือ่งมาจากการรณรงคประชาสมัพนัธของ
หนวยงานสาธารณสขุทกุระดบั และขาวสารจากสือ่ประเภทตาง ๆ เชนโทรทศัน วทิย ุหนงัสอืพมิพ และ
ทีส่ำคญัเปนประสบการณและการเรยีนรทูีไ่ดจากการลงมอืปฏบิตัดิวยตนเอง สอดคลองกบัการศกึษาของ
เกศนิ ิจนัทสริยิากร(11) และประเชญิ นราสงูเนนิ(12)

ผลจากการวจิยัแสดงใหเหน็วา การดำเนนิงานปองกนัและควบคมุโรคไขเลอืดออกทีพ่ฒันาขึน้ใน
หมบูานทาพสิจูนปลอดลกูน้ำยงุลายนัน้ จดุสำคญัอยทูีก่ารกอตวัของโครงการ ซึง่อาจกลาวไดวาควรเริม่กระตนุ
การกอตวัโดยบคุลากรจากหนวยงานทีเ่กีย่วของ จากนัน้จงึใชเทคนคิการจดัประสบการณการเรยีนรใูหชมุชน
ไดมสีวนรวมในการคดิ พฒันารปูแบบและดำเนนิการแกปญหาอยางจรงิจงัในทกุขัน้ตอน ซึง่ผจูดัประสบการณ
การเรยีนรตูามกระบวนการฯ ตองมคีวามพรอมทัง้ในดานองคความร ูทกัษะการจดัประสบการณการเรยีนรู
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและการถายทอดความรูสูประชาชน ที่ตองใหสอดคลองกับหลักวิชาการ
เปนรูปธรรมตอการปฏิบัติในชุมชนและดำเนินการแบบคอยเปนคอยไป ตลอดจนมีการสนับสนุนดาน
ตาง ๆ และตดิตามใหคำปรกึษาและใหกำลงัใจชมุชนอยางตอเนือ่ง

สรปุผล
การวจิยัเชงิคณุภาพ เพือ่ศกึษาแนวทางการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออกในหมบูาน

ทาพสิจูนปลอดลกูน้ำยงุลายครัง้นี ้พืน้ทีใ่นการวจิยัเปนหมบูานขนาดเลก็และกลาง มปีระชากร 227–610
คน สองหมบูานอยใูนเขตชนบท สวนทีเ่หลอือยใูกลเขตเมอืง ลกัษณะความสมัพนัธของประชาชนในทัง้สาม
หมบูานเปนแบบเครอืญาตแิละมสีมัพนัธภาพทีด่ตีอกนั ทัง้สามหมบูานมผีนูำทีพ่กัอาศยัอยใูนหมบูาน ดำรง
ตำแหนงมานานกวา 5 ป และเปนทีเ่คารพนบัถอืของประชาชน ในหมบูานมกีารจดัตัง้กลมุตาง ๆ มรีะบบ
สาธารณปูโภคพืน้ฐานครบครนั ยกเวนระบบจดัการขยะและน้ำเสยี และสภาพโดยทัว่ไปอยใูนเกณฑสะอาด
และเปนระเบยีบ ดานความเปนมาและการกอตวัของการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออกนัน้
หมบูานแรกกอตวัจากการมผีเูสยีชวีติดวยโรคไขเลอืดออกในหมบูาน นำสกูารทำประชาคมหมบูานเพือ่หา
แนวทางปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออกโดยตรง ในขณะทีห่มบูานทีส่องกอตวัจากผลพวงการดำเนนิงาน
ตามนโยบายเรือ่งการทำประชาคมของรฐับาล ประกอบกบัมผีปูวยในหมบูานและหมบูานใกลเคยีงเปนประจำ
ทกุป นำสกูารทำประชาคมสขุภาพระดบัตำบล และการทำประชาคมหมบูานเพือ่หาแนวทางปองกนัควบคมุ
โรคไขเลอืดออกในทีส่ดุ สวนหมบูานทีส่ามซึง่ไมมผีปูวยโรคไขเลอืดออกมานานนัน้ กอตวัจากการทาบทาม

บัณฑิต  วรรณประพันธ และคณะ          Bandit  Wannaprapan  et  al.
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ของหนวยงานสาธารณสขุเพือ่พฒันาเปนหมบูานทาพสิจูนปลอดลกูน้ำยงุลาย แนวทางการดำเนนิงานปองกนั
ควบคมุโรคไขเลอืดออกในสวนทีค่ลายคลงึกนัทัง้สามหมบูานคอื มกีารจดัตัง้คณะกรรมการหรอืผรูบัผดิชอบ
เรือ่งไขเลอืดออกโดยเฉพาะ มกีารกำหนดแนวทางการดำเนนิงานในแตละครวัเรอืน มรีะบบการตดิตามและ
ประเมนิผลการดำเนนิงานโดยกรรมการระดบัหมบูานตอเนือ่ง มกีารรายงานผลการตรวจและประเมนิให
ประชาชนทัง้หมบูานไดรบัทราบ และมกีตกิาชมุชนเกีย่วกบัการกำจดัลกูน้ำยงุลาย จากการประเมนิพบวา
ประชาชนในทัง้สามหมบูานมคีวามรคูวามเขาใจเกีย่วกบัโรคไขเลอืดออก ยงุพาหะ และการปองกนัควบคมุ
ในเกณฑด ีและประชาชนและภาคสวนตางๆ เขารวมในการดำเนนิงานอยางจรงิจงัและตอเนือ่ง

ขอเสนอแนะ
1. ควรจดัทำรายละเอยีดการดำเนนิงานทัง้ในระดบัครวัเรอืน และหมบูานเปนลายลกัษณอกัษร และ

ตดิประกาศใหประชาชนในหมบูานเหน็ชดัเจน เพือ่กระตนุใหสมาชกิในชมุชนปฏบิตัติามบทบาท
และตรวจสอบการดำเนนิงานซึง่กนัและกนั

2. ควรจดัระบบการตดิตามและประเมนิผลการดำเนนิงานตามแผนงาน โครงการทีช่ดัเจนและ
ตอเนือ่ง โดยอาจบรรจเุขาในวาระการประชมุประจำเดอืนของหมบูาน ตดิบอรดขอมลูขาวสาร
ของหมบูาน หรอืจดัเวทชีาวบาน เพือ่เสรมิสรางความมงุมัน่และแรงจงูใจในการปองกนัและ
ควบคมุโรคไขเลอืดออกในชมุชนอยางตอเนือ่ง

3. องคกรและหนวยงานทีเ่กีย่วของทัง้ในและนอกกระทรวงสาธารณสขุ ควรประสานความรวมมอื
และจดัทำแนวทางการสนบัสนนุการดำเนนิงานของชมุชนอยางเปนระบบและตอเนือ่ง รวมถงึ
การขยายพืน้ทีด่ำเนนิการใหมากขึน้

4. ควรมกีารพฒันาศกัยภาพของบคุลากรในพืน้ทีแ่ละองคกรชมุชน ทำในดานการจดัทำแผนงาน
โครงการปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออกเชงิปฏบิตักิาร และการจดัประสบการณการเรยีนรู
แบบมสีวนรวม และการพฒันาทีย่ัง่ยนื
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อตัราการตดิเชือ้สครบัไทฟสของสตัวรงัโรค ในพืน้ทีท่ีม่อีบุตักิารณ
ของโรคสงูในเขต  5  ป  2547

The Infection Rate of Scrub Typhus in Rat in High Incidence Area of Region 5, 2004

ดอกรกั ฤทธิจ์นี ป.(พนกังานอนามยั)* Dokrak Rithjeen Cert.in Senior Health
Worker

วฒุกิรณ  รอดความทกุข วท.ม.(ชวีวทิยา)** Vootikorn  Roadkuamtook  M.Sc.
อญัชนา ประศาสนวทิย วท.ม.(อายรุศาสตรเขตรอน)** Unchana  Prasartwit  D.A.P.& E.
*สำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา Office of Disease Prevention and

Control 5th Nakhonratchasima
**สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรการแพทยทหาร AFRIMS
**สำนกัโรคตดิตอทัว่ไป กรมควบคมุโรค Department of Communicable Disease

Control

บทคดัยอ
การศกึษาครัง้นีเ้ปนการวจิยัเชงิสำรวจ  โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ทราบชนดิและอตัราการตดิเชือ้ สครบั

ไทฟสของสตัวรงัโรค ทราบชนดิและจำนวนไรออนทีเ่ปนแมลงพาหะนำโรคในพืน้ทีด่ำเนนิการ โดยการ
วางกรงดักสัตวรังโรค  เก็บไรออนในรูหู  เจาะเลือดหนูในพื้นที่ดำเนินการ  สงตรวจโดยวิธี  IFA
(Immunofluoresscence  assay)   ผลพบวา  จงัหวดันครราชสมีาดกัสตัวรงัโรคได  31 ตวั  Percent  trap
success เทากบั 5.26 หนทูีด่กัจบัไดรอยละ 67.7 เปนหน ูB.indica อตัราการตดิเชือ้ Orientia.tsutsugamushi
เทากบัรอยละ 48.3 จงัหวดับรุรีมัย  ดกัสตัวรงัโรคได  4 ตวั Percent  trap  success เทากบั 1.15 หนทูีด่กั
จบัไดรอยละ 75.0 เปนหน ู B.indica  อตัราการตดิเชือ้ Orientia .tsutsugamushi  เทากบั  รอยละ  25.0
สำหรบัหนทูีพ่บไรออนทัง้หมดคดิเปนรอยละ  97.14  ไดไรออนทัง้หมด  2,386 ตวั เฉลีย่หน ู1 ตวั พบ
ไรออนประมาณ 70.2 ตวั พบไรออนทีเ่ปนพาหะหลกัรอยละ 30.3 พาหะรองรอยละ 69.7 โดยไรออน
ที่พบในสัตวรังโรคไดแกตระกูล. Leptotrombidium, Gahrlipia, Ascoschoengastia, Helenicula และ
Blankaartia spp  สำหรบัสภาพนเิวศวทิยาโดยรวมของแหลงทีอ่ยอูาศยัของไรออนในพืน้ทีศ่กึษาไดแก  บรเิวณ
คนันา, จอมปลวกและบรเิวณรมิลำหวย  และยงัพบวาพืน้ทีท่ีเ่คยเกดิโรคในคน มอีตัราการตดิเชือ้สครบั
ไทฟสของสตัวรงัโรคสงู  ควรประชาสมัพนัธใหประชาชนในพืน้ทีเ่สีย่งปองกนัตนเอง โดยหลกีเลีย่งการเขา
ไปอยใูนพืน้ทีเ่สีย่งนาน ๆ หรอืหากไมสามารถหลกีเลีย่งไดกป็องกนัไดโดยการทายากนัแมลงทีม่ขีายตาม
ทองตลาด หรอืสวมใสเสือ้ผาทีป่กปดมดิชดิ และหลงัจากกลบัออกมาแลวควรรบีอาบน้ำเปลีย่นเสือ้ผาทนัที
เพือ่ปองกนัไรออนทีต่ดิมากบัเสือ้ผากดั
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หลกัการและเหตผุล
         Scrub  typhus  เปนโรคตดิตอทีเ่กดิจากเชือ้  Orientia  tsutsugamushi  โดยปกตเิปนโรคตดิตอของ
สตัวปาประเภทฟนแทะ  เชน  หน ู กระรอก  กระแต เปนตน  ซึง่โรคนีม้ไีรออน (Chigger  mite)  ทีอ่ยใูน
ตระกลู  Leptotrombidlium spp. เปนพาหะและคนเปนโรคนีโ้ดยบงัเอญิสำหรบัประเทศไทยมรีายงานโรค
สครบัไทฟสครัง้แรก เมือ่ พ.ศ. 2495 ที ่จ.นครปฐม  โดยนายแพทย  มะล ิ  ไทยเหนอื  ตอมาโรคนีไ้ด
กระจายออกไปทัว่ทกุภาคของประเทศ  จากขอมลูของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรการแพทยทหาร (AFRIMS)
พบผปูวยทีม่าดวยอาการไขไมทราบสาเหต ุ(Pyrexia of Unknown Origin) จากโรงพยาบาลตาง ๆ  ในจงัหวดั
ราชบรุ ีกาญจนบรุแีละนนทบรุ ีมอีตัราการตรวจพบภมูคิมุกนัตอเชือ้ Orientia.tsutsugamushi สงูถงึรอยละ
30.0-50.0 เมื่อคำนึงถึงจำนวนผูปวยของกลุมอาการไขไมทราบสาเหตุทั่วประเทศ ปละประมาณ
100,000-300,000 รายกน็บัวาโรคนี ้เปนปญหาสาธารณสขุทีน่าสนใจโรคหนึง่

จากการสำรวจไรออน(Chigger  mite)และสตัวรงัโรคของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรการแพทยทหาร
ในจงัหวดัตางๆ ทัว่ประเทศ เมือ่ป  2505-2512  พบไรออนชนดิ   Leptotrombidium  akamushi, L.deliense
และไรออนชนิดอื่นๆ โดยมีหนูนา (Bandicota Indiga) หนูทองขาว (Rattus rattus) เปนสัตวรังโรค
นอกจากนีย้งัพบสตัวเลีย้งลกูดวยนมประเภทคางคาว  หรอืประเภทนกเปดน้ำเปนสตัวรงัโรคดวย
            ในปจจบุนัการศกึษาทางดานชวีวทิยาอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของกบัไรออนและสตัวรงัโรคยงัมนีอยจากเหตผุล
ดงักลาว  สำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 จงัหวดันครราชสมีา ไดทำการศกึษาอตัราการตดิเชือ้ สครบั
ไทฟสของสัตวรังโรคในพื้นที่ที่มีอุบัติการของโรคสูง เพื่อนำขอมูลที่ไดมาใชในการวางแผนปองกันและ
ควบคมุโรค และเปนขอมลูพืน้ฐานในการศกึษาวจิยัดานอืน่ๆตอไป

วตัถปุระสงค
           1. ศกึษาอตัราการตดิเชือ้สครบัไทฟสของหนใูนพีน้ทีท่ีอ่บุตักิารณของโรคสงูในเขต 5
           2. ศกึษาชนดิของไรออนทีเ่ปนพาหะนำโรคสครบัไทฟสในพีน้ทีท่ีอ่บุตักิารณของโรคสงูในเขต 5

ผลทีค่าดวาจะไดรบั
         เพือ่นำขอมลูทีไ่ดมาใชในการวางแผนปองกนัควบคมุโรคสครบัไทฟสและเปนขอมลูพืน้ฐานในการ
ศกึษาวจิยัดานอืน่ ๆ ตอไป

ระเบยีบวธิวีจิยั
วสัดวุธิกีาร
- รปูแบบการวจิยัเปนการศกึษาวจิยัเชงิสำรวจ โดยใชวธิกีารดกัจบัสตัวรงัโรค เจาะเลอืดหนเูพือ่

หาอตัราการตดิเชือ้สครบัไทฟส
- การวเิคราะหขอมลู ใชสถติเิชงิพรรณา, คาเฉลีย่และรอยละ
- การตรวจทางหองปฏบิตักิาร วเิคราะหตวัอยางซรีัม่หนหูาระดบัภมูคิมุกนัตอเชือ้สครบัไทฟส

โดยวธิ ีIFA

ดอกรัก  ฤทธิ์จีน และคณะ          Dokrak  Rithjeen  et  al.
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พืน้ทีศ่กึษา  พืน้ทีด่ำเนนิการ เลอืกตามสถานการณโรคของเขต 5 ป 2545 - 2546 ไดแก
- จงัหวดันครราชสมีา   บานดงใหญ ม. 13 และบานกลวย ม.5  ต.ดงใหญ อ.พมิาย
- จงัหวดับรุรีมัย   บานจอกเตีย้ ม.7  ต.หายโศก  อ.พทุไธสง

เครือ่งมอืดำเนนิการ
1. กรงดกัหน ูสำหรบัดกัสตัวรงัโรคในพืน้ทีท่ีผ่ปูวยระบุ
2. เขม็ฉดียา เบอร 20 ยาว 1�    นิว้
3. ไซรงิขนาด 5   cc.
4. Tube พลาสตกิขนาด 5 cc.
5. แบบฟอรมการเกบ็ขอมลูภาคสนาม เกีย่วกบัสตัวทีเ่ปนรงัโรคและไรออน
6. แบบฟอรมสมัภาษณผทูีเ่คยปวยเปนโรคสครบัไทฟส

วธิกีารเกบ็ขอมลู
1. หารายชือ่ผปูวยโรคสครบัไทฟส จาก E 1 ทะเบยีนผปูวยโรคสครบัไทฟส ป 2545-2546

ใน อ.พมิาย จ.นครราชสมีาและ อ.พทุไธสง จ.บรุรีมัย โดยใชเกณฑทีต่ัง้ใว
2. สมัภาษณผทูีเ่คยปวยเปนโรคสครบัไทฟสทีไ่ดรายชือ่จาก ขอ 1 เพือ่หาแหลงหรอืบรเิวณ

ทีส่งสยัไปสมัผสัไรออน
3. สำรวจรองรอยของหนูหรือสัตวรังโรค วางกรงดักสัตวรังโรคในพื้นที่ที่ผูปวยใหประวัติ

พืน้ทีล่ะ 3  วนั ๆ ละ 120-150  กรง การวางจะเริม่วางในชวงเวลา  15.00 น.-18.00 น.  และเกบ็กรง
ในชวงเวลาประมาณ  06.00 น.-07.00 น.

4. นำหนทูีด่กัจบัได มาดมยาสลบ  เจาะเลอืด  นบัจำนวน  แยกชนดิ  วดัความยาวตวั  ความ
ยาว หาง  ชัง่น้ำหนกั  วดัความยาวเทาหลงั  นบัจำนวนเตานม  จำนวนกรงทีว่าง  จำนวนกรงทีด่กัหนไูด
จำนวนวนัทีว่างกรง  บนัทกึขอมลูทัง้หมดลงในแบบฟอรมเกบ็ขอมลูภาคสนาม  แคะไรออนจากรหูแูละตาม
ลำตวับรเิวณทองและอวยัวะเพศ  ใสขวดทีม่แีอลกอฮอล  70 % นำกลบัมาจำแนกชนดิในหองปฏบิตักิาร
เกบ็น้ำเหลอืงหนใูส Tube พลาสตกิ เกบ็ทีค่วามเยน็  8-10 ํC  สงตรวจทีส่ถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรการแพทย
ทหาร  กรมแพทยทหารบก

5. การตรวจหาภมูติานทานตอโรคสครบัไทฟสในน้ำเหลอืงหนดูวยวธิ ีIFA  มขีัน้ตอนดงันีค้อื
- เตรยีม  Antigen  โดยใชเชือ้ Orientia. tsutsugamushi  สายพนัธ ุ  Karp, Kato และ

Gilliam  ผสมในอตัราสวนทีเ่ทากนัใน  PBS  Buffer  pH  6.8  จากนัน้นำ   Antigen  ทีเ่ตรยีมหยดบน
สไลด  Incubate  30 นาท ี ที ่ 37  Cํ  Fix  ดวย  Acetone

- Dilute  Serum  1: 50   ดวย  PBS  Buffer  pH  6.8 นำไปหยดบนสไลด  Antigen ที่
เตรยีมใว  Incubate  30  นาท ี ที ่ 37  Cํ

- ลางดวย  PBS  Buffer  pH  6.8  1  ครัง้  จากนัน้นำมาแชใน   PBS  Buffer  pH  6.8
นาน  5  นาที

อตัราการตดิเชือ้สครบัไทฟสของสตัวรงัโรค ในพืน้ทีท่ีม่อีบุตักิารณ
ของโรคสูงในเขต 5 ป 2547
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- ลางดวยน้ำกลัน่  1  ครัง้  แลวแชในน้ำกลัน่  5  นาท ี นำไปเปาใหแหง  จากนัน้หยด
Conjugate  ANTI-RAT   IgG  หลมุละ  1  หยด  นำไป  Incubate  30  นาท ี ที ่ 37  ํC

- ลางดวย  PBS  Buffer  pH  6.8  1  ครัง้แลวแชใน  PBS  Buffer  pH  6.8  นาน  5  นาที
ลางดวยน้ำกลัน่  1 ครัง้  และแชในน้ำกลัน่  5 นาท ี เปาใหแหง

-หยด Mounting Medium จากนัน้นำสไลดไปดดูวยกลองจลุทศัน Fluorescent กำลงัขยาย
ประมาณ 500 เทา

5. การเตรยีมไรออนเพือ่แยกชนดิ  นำไรออนทีเ่กบ็ในขวดแอลกอฮอล 70% เทใสจานแกว
ใช Dropper ดดูไรออนใสแผนสไลด ใชกระดาษทชิชดูดูซบัน้ำออกใหแหง จากนัน้ใชเขม็เขีย่แมลงแตะตวัไร
ออนมาวางบนแผนสไลดทีม่หียดน้ำยา permount  ปดดวย coverslip การเตรยีมสไลดทกุขัน้ตอนจะตอง
ทำภายใตกลองจลุทศันสำหรบัดแูมลง เกบ็แผนสไลดทีเ่ตรยีมเสรจ็แลวทิง้ไวทีอ่ณุหภมูหิองประมาณ 2-3
สปัดาห จงึนำมาแยกชนดิโดยแยกชนดิของไรออนทีเ่กบ็ไดทกุตวัจากกลองจลุทศันทีม่กีำลงัขยาย 40-100
เทา

6. สถติทิีใ่ชคอื  จำนวนและรอยละ

 ขัน้ตอนการดำเนนิงาน
1. รวบรวมขอมลูสถานการณโรค ของจงัหวดัทีก่ำหนด เพือ่เลอืกพืน้ทีด่ำเนนิการ และขออนมุตัิ

โครงการวจิยั วางแผนและกำหนดการเกบ็ขอมลูภาคสนาม
2. เตรยีมวสัด,ุ อปุกรณ เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็ขอมลูภาคสนาม
3. ประสานงานกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ เพือ่ขอขอมลูรายละเอยีดเพิม่เตมิและขออนญุาตเขา

ดำเนนิการเกบ็ขอมลูในพืน้ที่
4. ดำเนนิการเกบ็ขอมลูตามวธิแีละระยะเวลาทีก่ำหนดในแผน
5. สงตวัอยางน้ำเหลอืงหนตูรวจทีส่ถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรการแพทยทหาร
6. รวบรวมขอมลูนบัจำนวนและแยกชนดิ หน ูไรออนทีเ่กบ็ไดสรปุวเิคราะหแปรผลขอมลู
7. เขยีนรายงานผลการดำเนนิงาน จดัพมิพและเผยแพร

ผลการศกึษา
ขอมลูทัว่ไป
พืน้ทีด่ำเนนิการจำนวน  2 จงัหวดัคอื

1. บานดงใหญ ม.13 และบานกลวย ม. 5 ต.ดงใหญ อ. พมิาย จ.นครราชสมีาเปนพืน้ทีท่ีพ่บ
ผปูวยโรคสครบัไทฟสสงูสดุ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชพี ทำนา พืน้ทีว่างกรงคอืบรเิวณทงุนารอบ
หมบูานและบรเิวณรมิลำน้ำมลู  ซืง่อยหูางจากหมบูานประมาณ  3 กโิลเมตร

2. บานจอกเตีย้  ม.7  ต. หายโศก  อ. พทุไธสง  จ. บรุรีมัย  ประชาชนสวนใหญประกอบอาชพี
ทำนา  พืน้ทีว่างกรงคอืบรเิวณทงุนารอบหมบูานและบงึทีอ่ยรูอบหมบูาน

ดอกรัก  ฤทธิ์จีน และคณะ          Dokrak  Rithjeen  et  al.
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ผลการสำรวจสตัวรงัโรค
การดกัสตัวรงัโรคในพืน้ทีด่ำเนนิการใชวธิกีารวางกรงดกัจบั โดยใชเหยือ่ หอยโขง หอยเชอรี ่และ

ปนูา เพราะพีน้ทีด่ำเนนิการสวนใหญเปนทงุนาและรมิลำน้ำซึง่สัตวรงัโรคสวนใหญทีด่กัจบัไดเปนหนพูกุใหญ
(B.indica) จงึตองใชเหยือ่สดๆ

ผลการดกัจบัสตัวรงัโรคในพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีา  พบวา  ดกัสตัวรงัโรคไดทัง้หมด  31 ตวั Percent
trap  success  เทากบั 5.26  โดยแยกเปนสตัวรงัโรคชนดิตางๆดงันีค้อื  หนพูกุใหญ (B. indica) รอยละ
67.7  รองลงมาคอื หนพูกุเลก็ (B. savilei)  หนทูองขาว ( R. rattus) และหนจูีด๊ (R.exulance)ตามลำดบั
สวนจงัหวดับรุรีมัยดกัสตัวรงัโรคไดทัง้หมด  4 ตวั Percent  trap  success เทากบั  1.15 โดยแยกเปนสตัว
รงัโรคชนดิตางๆ ไดดงันีค้อื หนพูกุใหญ  (B. indica) รอยละ 75 รองลงมาคอื หนพูกุเลก็ (B. savilei) รอยละ
25 สาเหตทุีด่กัสตัวรงัโรคไดนอยเนือ่งจากพบวามงีเูหลอืมอยใูนบรเิวณวางกรงชกุชมุมากทำใหมหีนนูอย
สำหรับอัตราการติดเชื้อ Orientia tsutsugamushi ในพื้นที่ดำเนินการโดยเจาะเลือดสัตวรังโรคที่ดักได
สงตรวจทั้งหมด 35 ตัว ใหผลบวก 16 ตัว คิดเปนรอยละ 45.71 โดยอัตราการติดเชื้อ Orientia
tsutsugamushi  สงูสดุคอื จงัหวดันครราชสมีา รอยละ 48.3 จงัหวดับรุรีมัย รอยละ  25

ตารางที ่ 1 รอยละของหนทูีด่กัได  รอยละการตดิเชือ้และ  Percent  trap  success จำแนกตามพืน้ทีศ่กึษา

สถานที่ ชนดิของสตัวรงัโรค รอยละของ
หนทูีด่กัได

รอยละการตดิเชือ้
ของหนใูนพืน้ที่

Percent
trap

success
จงัหวดันครราชสมีา
อำเภอพมิาย

จงัหวดับรุรีมัย
อำเภอพทุไธสง

B. indica - 47.6 5.26
B. savilei 19.4 66.6
R. rattus 9.7 33.3
R. exulance 67.7 Neg
B. indica 75 33.3 1.15
B. savilei 25 Neg

ตารางที ่2 อตัราการตดิเชือ้ O.tsutsugamushi ของหนใูนพืน้ทีด่ำเนนิการ

จงัหวดั รอยละการตดิเชือ้ O.tsutsugamushi
นครราชสมีา 48.3
บรุรีมัย 25

อตัราการตดิเชือ้สครบัไทฟสของสตัวรงัโรค ในพืน้ทีท่ีม่อีบุตักิารณ
ของโรคสูงในเขต 5 ป 2547
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ตารางที ่3 จำนวน ชนดิของสตัวรงัโรคและรอยละของไรออนทีพ่บบนตวัสตัวรงัโรค ในพืน้ทีด่ำเนนิการ

สถานที่ ชนดิของ
สตัวรงัโรค

จำนวน
สตัวรงัโรค

รอยละของไรออน
ทีพ่บบนตวัสตัว

ชนดิของไรออนทีพ่บ

จ.นครราชสมีา
อ.พมิาย

B. indica 21 L. deliense 25
L. akamushi 8.1
L. scutellare 0.2
G. (Walchia)ewingi lupella 33.3
G. (Walchia) micropella 21.2
G. (Walchia) kritochaeta 1.2
Ascoschoengastia sp. 10.8
Helenicula sp. 0.1
Blankaartia acuscutellaris 0.1
L. deliense 10.2
L. akamushi 37.7
G. (Walchia)ewingi lupella 23.2
G. (Walchia) micropella 16.7
Ascoschoengastia sp. 11.6
Blankaartia. acuscutellaris. 0.6
L. deliense 66.6
L. akamushi 9.1
G. (Walchia)ewingi lupella 18.2
Ascoschoengastia sp. 6.1
ไมพบไรออน
L. deliense 1.5
L. akamushi 2
L. scutellare 0.8
G. (Walchia)ewingi lupella 53.2
G. (Walchia) micropella 29.6

B. savilie 6

R. rattus 3

R. exulance 1
B. indica 3จ.บรุรีมัย

อ.พทุไธสง

ดอกรัก  ฤทธิ์จีน และคณะ          Dokrak  Rithjeen  et  al.
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ตารางที ่3 จำนวน ชนดิของสตัวรงัโรคและรอยละของไรออนทีพ่บบนตวัสตัวรงัโรค ในพืน้ทีด่ำเนนิการ (ตอ)

ผลการจำแนกชนดิไรออน (Chigger)
ตัวอยางไรออน (Chigger) ที่เก็บไดจากรูหูหรือตามอวัยวะสวนตางๆ ของสัตวรังโรค พบวา

สตัวรงัโรคทีจ่บัไดทัง้หมด 35 ตวั เกบ็ไรออนได 34 ตวั คดิเปนรอยละ 97.14  โดยหนพูกุใหญ  (B. indica)
พบไรออนรอยละ 100 หนพูกุเลก็ (B. savilei) พบไรออนรอยละ 100 หนทูองขาว ( R. rattus) พบไรออน
รอยละ 100  และหนจูีด๊ (R.exulance) ไมพบไรออน  การสำรวจครัง้นีเ้กบ็ไรออนไดทัง้หมด  2,386  ตวั
เปนพาหะหลัก ไรใน Leptotrombidlium spp. รอยละ 30.3 พาหะรองไดแกไรในตระกูล Gahrlipia,
Ascoschoengastia,Helenicula  และ Blankaartia  รอยละ  69.7  โดยเฉลีย่สตัวรงัโรค 1 ตวัพบไรออน
ประมาณ  70.2  ตวัโดยพบไรออนในสตัวรงัโรคต่ำสดุ  1 ตวั  สงูสดุ  471 ตวั และยงัพบวาในสตัวรงัโรค
1 ตวั มไีรออนอาศยัอยรูวมกนั 4-5 genus ไดแก Leptotrombidlium, Gahrlipia, Ascoschoengastia,
Helenicula  และ Blankaartia  spp.

สถานที่ ชนดิของ
สตัวรงัโรค

จำนวน
สตัวรงัโรค

รอยละของไรออน
ทีพ่บบนตวัสตัว

ชนดิของไรออนทีพ่บ

Ascoschoengastia sp. 4.2
Blankaartia acuscutellaris 7.5
L. deliense 6.8
L. akamushi 1.4
G. (Walchia)ewingi lupella 5.4
G. (Walchia) micropella 56.7
Ascoschoengastia sp. 29.7

B. savilie 1

อตัราการตดิเชือ้สครบัไทฟสของสตัวรงัโรค ในพืน้ทีท่ีม่อีบุตักิารณ
ของโรคสูงในเขต 5 ป 2547
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ตารางที ่4 จำแนกชนดิสตัวรงัโรคและไรออนทีพ่บจำแนกตามการตรวจพบเชือ้กบัตรวจไมพบเชือ้

สถานที่ ชนดิของ
สตัวรงัโรค

ชนดิของไรออน
รอยละของไรออนทีพ่บในสตัวรงัโรค
หนทูีพ่บเชือ้ หนทูีไ่มพบเชือ้

จ.นครราชสมีา
อ.พมิาย

B.indica L. deliense
L. akamushi
L. scutellare
G.(Walchia) ewingi lupella
G.(Walchia) micropella
G.(Walchia) kritochaeta

13.9 34.7
10.8 5.8
0.4 0
46.5 21.8
11.1 30.1

0 2.3
Ascoschengastia sp. 16.9 5.3
Helenicula sp. 0.3 0
Blankaartiaacuscutellaris 0.1 0
L.  deliense 15.4 0
L. akamushi 15.8 80.7

B. savillei

G.(Walchia) ewingi lupella
G.(Walchia) micropella
Ascoschengastia sp.
Blankaartiaacuscutellaris
L.delienseR. rattus
L. akamushi
G.(Walchia) ewingi lupella
Ascoschengastia sp.
L. deliense
L. akamushi
L. scutellare
G.(Walchia) ewingi lupella
G.(Walchia) micropella
G.(Walchia) kritochaeta

31.2 7.6
19.2 11.7
17.5 0
0.9 0
85.7 61.5

0 11.5
0 23.1

14.3 3.9
0 1.8B. indicaจ.บรุรีมัย
0 2.1
0 0.8
60 52.8
5 30.8
25 0

ดอกรัก  ฤทธิ์จีน และคณะ          Dokrak  Rithjeen  et  al.
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สำหรบัไรออนทีพ่บในหนทูีต่ดิเชือ้ Orientia.tsutsugamushi  ของพืน้ทีด่ำเนนิการทัง้หมด
975  ตวั เปนพาหะหลกั รอยละ  26.56  ไดแก L.deliense, L.akamushi และ L.scutellare  เปนพาหะรอง
รอยละ 73.44 ไดแกไรในตระกลู Gahrlipia, Ascoschoengastia, Helenicula และ Blankaartia โดยระดบั
ภมูคิมุกนัตอเชือ้ขึน้  1 : 50  จำนวน 12 ตวั   ระดบั  1 :  200  จำนวน  4 ตวั  คาดวาหนคูงเพิง่ไดรบัเชือ้
ใหม ๆ หรืออาจเคยปวยมากอนหนานี้  จึงทำใหระดับภูมิคุมกันขึ้นต่ำ ไรออนที่พบในหนูที่ไมติดเชื้อ
Orientia.tsutsugamushi ของพืน้ทีด่ำเนนิการทัง้หมด  1,423  ตวั เปนพาหะหลกัรอยละ  32.82  ไดแก
L.deliense, L.akamushi และ L.scutellare เปนพาหะรอง รอยละ 67.18 ไดแกไรในตระกลู Gahrlipia,
Ascoschoengastia, Helenicula และ Blankaartia

ตารางที ่5 จำแนก ชนดิไรออนของสตัวรงัโรค ทีต่รวจระดบัภมูคิมุกนักบัระหวาง  1 : 50 กบั  1 : 200

ชนดิไรออน
รอยละของไรออนทีพ่บในหนู

หนทูีม่ภีมูคิมุกนั 1 : 50 หนทูีม่ภีมูคิมุกนั 1 : 200
L. deliense
L. akamushi
L. scutellare
G. (Walchia)ewingi lupella
G. (Walchia) micropella
G. (Walchia) kritochaeta
Ascoschoengastia sp.
Helenicula sp.
Blankaartia acuscutellaris

16.2 11.6
16.1 4.1

0 0.8
25.9 71.1
17.7 4.7

0 1.4
20.4 5.8
0.3 0
0.3 0.5

จากตารางที ่5 จะเหน็วาหนทูีต่รวจพบระดบัภมูคิมุกนัที ่ 1:50  พบไรออนทีเ่ปนพาหะหลกัมากกวา
หนทูีต่รวจพบระดบัภมูคิมุกนั 1:200 อาจเปนเพราะหนทูีต่รวจพบระดบัภมูคิมุกนัที ่1:50 ไดรบัเชือ้จาก
ไรออนใหมทำใหระดบัภมูคิมุกนัขึน้ต่ำและพบไรออนทีเ่ปนพาหะหลกัมาก  สวนหนทูีต่รวจพบระดบัภมูคิมุกนั
1:200  ตรวจพบไรออนทีเ่ปนพาหะหลกันอย  อาจเกดิจากไรออนออกจากตวัหนเูมือ่กนิน้ำเหลอืงอิม่ เพือ่
วางไขตอไป

อตัราการตดิเชือ้สครบัไทฟสของสตัวรงัโรค ในพืน้ทีท่ีม่อีบุตักิารณ
ของโรคสูงในเขต 5 ป 2547

The Infection Rate of Scrub Typhus in Rat
in High Incidence Area of Region  5, 2004.
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อภปิรายผล
ในการสำรวจสตัวรงัโรคครัง้นีด้ำเนนิการในเดอืนธนัวาคม โดยดกัสตัวรงัโรคได 35 ตวั สตัวรงัโรค

ทีพ่บไรออนรอยละ 97.14 หนทูีม่กีารตดิเชือ้ Orientia tsutsugamushi  จำนวน 16 ตวั ซึง่การสำรวจครัง้นี้
ดำเนนิการในชวงฤดกูาลเกบ็เกีย่ว มปีรมิาณหนชูกุชมุ แตไมสามารถดกัจบัหนไูดมากกวานี ้เพราะมปีระชาชน
ออกลาหนมูาเปนอาหารและความชกุชมุของศตัรทูางธรรมชาตขิองหน ู(งเูหลอืม) มากขึน้ ทำใหไดหนนูอย
การเกบ็ไรออนจากสตัวรงัโรคทีด่กัจบัไดทัง้หมด 2,386 ตวั เปนไรออนทีพ่บจากสตัวรงัโรคทีต่ดิเชือ้ Orientia
tsutsugamushi  จำนวน 975 ตวั เปนไรออนพาหะหลกัรอยละ 26.56 พาหะรองรอยละ 73.44  สวน
ไรออนทีพ่บจากสตัวรงัโรคทีไ่มตดิเชือ้ Orientia tsutsugamushi  จำนวน 1,423 ตวั เปนพาหะหลกัรอยละ
32.82 เปนพาหะรอง 67.18 สตัวรงัโรคทีด่กัไดมรีะดบัภมูคิมุกนัตอเชือ้ที ่1 : 50 จำนวนรอยละ 75  และ
1 :  200 จำนวนรอยละ 25  ระดบั   ภมูคิมุกนั 1:50  หมายถงึหนตูวันัน้เคยตดิเชือ้มาแลวภมูคิมุกนัจงึ
ลดลงหรอืเพิง่ไดรบัเชือ้แลวระดบัภมูคิมุกนักำลงัขึน้  สวนหนทูีม่รีะดบัภมูคิมุกนัตัง้แต  1:100,1:200 และ
1:400 เปนหนทูีก่ำลงัปวย  หากผาซากหนดูอูวยัวะภายในจะพบความผดิปกตทิีต่บั และ มาม

ปญหาอปุสรรคในการทำสไลดตวั  Chigger  ซึง่ตองใชความชำนาญและตองทำภายใตกลองดแูมลง
สำหรับกลองดูแมลงที่มีใชงานในสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 มีสภาพเกาและประสิทธิ์ภาพไมดี
เทาทีค่วร  และประการสำคญัตองใชประสบการณและความชำนาญในการทำสไลด จงึจะทำใหการวนิจิฉยั
ไรออนไดงาย  ในการศกึษาวจิยัครัง้นีผ้วูจิยัยงัขาดประสบการณในการจดัทำสไลดตวั Chigger ทำใหจำแนก
ชนดิไรออนไดอยากขึน้เพราะตวัไรออนทบัซอนกนั  สามารถแกไขไดโดยเพิม่การฝกปฏบิตักิารทำสไลด  ให
มคีวามชำนาญและประสบการณมากยิง่ขึน้

ในการจำแนกชนดิไรออนทีพ่บจากสตัวรงัโรคทีด่กัจบัได พบวาเปนแมลงพาหะนำโรค สครบัไทฟส
รอยละ 97.14 เพยีงแตไรออนทีพ่บในหนทูีต่ดิเชือ้ Orientia tsutsugamushi นอยกวาทีพ่บในหนทูีไ่มตดิเชือ้
Orientia tsutsugamushi  ซึง่หนทูีด่กัจบัไดกอ็าศยัหากนิอยใูนบรเิวณเดยีวกนัดงันัน้ในโอกาสตอไป การถาย
ทอดเชือ้ Orientia.tsutsugamushi   ของไรออนไปยงัหนมูากขึน้ทำใหพืน้ทีเ่สีย่งแพรขยายวงกวางขึน้ ทำให
ยากตอการควบคมุและปองกนัตนเองของประชาชนในพืน้ทีเ่สีย่ง นอกจากนีก้ารตรวจหาภมูคิมุกนัตอเชือ้
Orientia tsutsugamushi ในหนไูด ทำใหงายตอการคนหาพืน้ทีเ่สีย่ง สามารถนำไปแนะนำประชาชนไดรบั
ทราบถงึการปองกนัตนเองกอนและหลงัจากเขาไปสมัผสัพืน้ทีเ่สีย่งเพือ่ลดอตัรากีต่ดิโรคในพืน้ทีล่ง

โรคสครบัไทฟสเปนโรคตดิตอของสตัวปาประเภทฟนแทะ   เกดิจากเชือ้ Orientia tsutsugamushi
ตดิตอโดยถกูไรออน (Chigger) ทีม่เีชือ้กดัแตเดมิโรคนีเ้กดิอยใูนปา ปจจบุนัพบมกีารแพรกระจายออกมา
จากปามาอยบูรเิวณชายปา ทงุนา และสวนผลไม  เนือ่งจากหนเูปนตวันำมาแพรตามทงุนาและชายปา  สวน
คนตดิโรคนีโ้ดยบงัเอญิเขาไปในแหลงทีอ่ยอูาศยัของไรออนและถกูไรออนกดั  ในชวง 5  ปยอนหลงัพบวา
สถานการณโรคสงูตอเนือ่งทกุป  จากสาเหตดุงักลาวจงึเปนวตัถปุระสงคของการสำรวจพาหะนำโรคและสตัว
รงัโรคในพืน้ทีท่ีม่อีบุตักิารณของโรคสงู  เพือ่ตองการทราบชนดิและอตัราการตดิเชือ้สครบัไทฟส  ทราบ
จำนวน ชนดิของไรออนทีเ่ปนแมลงพาหะนำโรค

การศกึษาครัง้นีเ้ปนการวจิยัเชงิสำรวจ  โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ทราบชนดิและอตัราการตดิเชือ้สครบั
ไทฟสของสตัวรงัโรค  ทราบชนดิและจำนวนไรออนทีเ่ปนแมลงพาหะนำโรคในพืน้ทีด่ำเนนิการ  โดยการ
วางกรงดกัจบัสตัวรงัโรค  เกบ็ไรออนในรหู ู  เจาะเลอืดสตัวรงัโรคในพืน้ทีด่ำเนนิการสงตรวจโดยวธิ ี  IFA
(Immunofluorescence  assay) ผลพบวา  ดกัสตัวรงัโรคในพืน้ทีด่ำเนนิการไดทัง้หมด 35 ตวั Percent

ดอกรัก  ฤทธิ์จีน และคณะ          Dokrak  Rithjeen  et  al.



⌫  ⌫



trap  success  เทากบั  3.73  สตัวรงัโรคทีด่กัจบัไดเปนหนพูกุใหญ (B. indica) รอยละ 68.57  อตัราการ
ตดิเชือ้  Orientia  tsutsugamushi  ของสตัวรงัโรคทีด่กัไดเฉลีย่รอยละ 45.71 พบสงูสดุคอื อ.พมิาย
จ.นครราชสมีา  รอยละ  48.3  รองลงมาคอื อ.พทุไธสง  จ.บรุรีมัย  รอยละ  25.0  สตัวรงัโรคทีด่กัจบัได
พบไรออนคดิเปนรอยละ  97.14  ไดไรออนทัง้หมด  2,386 ตวั เปนพาหะหลกัรอยละ  30.3  พาหะรอง
รอยละ  69.7  เฉลีย่สตัวรงัโรค  1 ตวัพบไรออนเฉลีย่ 70.2 ตวั สตัวรงัโรคทีด่กัจบัไดพบไรออนมากสดุ
471ตวั นอยสดุ 1 ตวัและยงัพบวามไีรออนอาศยัอยรูวมกนั 4-5 genus ไดแก Leptotrombidlium, Gahrlipia,
Ascoschoengastia, Helenicula และ Blankaartia  สภาพนเิวศวทิยาแหลงทีอ่ยอูาศยัของไรออนในพืน้ที่
ดำเนนิการคอื  บรเิวณจอมปลวก  คนันา รมิหนองน้ำและลำหวย
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ความพงึพอใจของหนวยงานทีเ่กีย่วของกบัการปองกนัควบคมุโรคและ
ภยัสขุภาพตอบทบาทของสำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา

ปงบประมาณ 2546
Satisfaction of Disease Prevention and Control Related Units toward Role of 5th

Disease Prevention and Control Office, 2003
จนัทกานต วลยัเสถยีร สส.บ. Juntakarn  Valaisathien B. SW.
นนัทนภสั สขุใจ วท.บ.(วทิยาการคอมพวิเตอร) Nunnaput Sookjai B.Sc.
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สำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา Office of Disease Prevention and

Control Region 5th, Nakhonratchasima

บทคดัยอ
การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาความพงึพอใจของหนวยงานทีเ่กีย่วของกบัการปองกนั

ควบคมุโรคและภยัสขุภาพตอบทบาทของสำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา โดยใชรปูแบบการ
วจิยัเชงิสำรวจ (Cross-sectional Survey Research) ประชากรไดแก ผปูฏบิตังิานในหนวยงานทีเ่กีย่วของ
ในเขต 5 ไดแก สำนักงานสาธารณสขุจงัหวดั โรงพยาบาลศนูย/โรงพยาบาลจงัหวดั โรงพยาบาลชมุชน
สำนกังานสาธารณสขุอำเภอ สถานอีนามยั และองคการบรหิารสวนตำบล โดยใชการสมุตวัอยางแบบงาย
ไดจำนวน 306 คน เกบ็ขอมลูโดยใชแบบสมัภาษณ สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลูไดแกความถี ่และ
รอยละ ดำเนนิการสำรวจระหวางเดอืนตลุาคม 2546 - มถินุายน 2547

ผลการศกึษาพบวา หนวยงานทีเ่กีย่วของมคีวามพงึพอใจระดบัมาก ในดานตาง ๆ  ตามลำดบัดงันี้
ดานนโยบายรอยละ 54.9 ดานสมรรถนะของบคุลากรรอยละ 45  ดานองคความรทูางวชิาการรอยละ 44
ดานการสนบัสนนุขอมลูขาวสารรอยละ 41  ดานการปฏบิตังิานรอยละ 40.8 ดานการสนบัสนนุเวชภณัฑ
และวสัดตุาง ๆ รอยละ 35 ดานการใหคำปรกึษาทางวชิาการรอยละ 33 ดานวธิกีารถายทอดองคความรู
รอยละ 23 ดานการสนบัสนนุงบประมาณรอยละ 16 ดานการสนบัสนนุสือ่ประเภทตาง ๆ  รอยละ 14 และ
มกีารนำความรไูปใชประโยชนในการปฏบิตังิานในระดบัมากรอยละ 52.6  ปญหาทีพ่บคอืหนวยงานตางๆ
ยังมีความคาดหวังกับบทบาทเดิมของสำนักงานปองกันควบคุมโรคในดานการสนับสนุนสิ่งของตางๆ
ตลอดจนวธิกีารถายทอดองคความรยูงัขาดชองทางทีห่ลากหลาย

จากขอมลูทีไ่ดจะพบวา สำนกังานปองกนัควบคมุโรคฯ สามารถตอบสนองความพงึพอใจของหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของไดระดบัหนึง่เทานัน้ จำเปนตองมกีารวางแผนพฒันาสมรรถนะบคุลากรและหนวยงานเพือ่ให
ตอบสนองตอบทบาทใหมทางวชิาการและพฒันาไปสอูงคกรแหงการเรยีนรตูอไป
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ABSTRACT
 The  objective  of  this  cross-sectional  survey research was  to  study  about  satisfaction

of  disease prevention and  control related  units toward roles of  5th disease prevention and  control
office. During October 2003-June 2004, 306 staffs  from provincial health  office, provincial
hospital, district  hospital, district  health  office, health  station  and Tambon administrative
organization in region 5 were selected by  simple random sampling method and  interviewed by
interview form about satisfaction toward roles  of 5th disease prevention and  control office.  The data
were analyzed by frequency and percentage.

The  results  showed  respectively  high  satisfaction  in  policy 54.9%, personal  competency
45%  technical knowledge  supply  44%, health information  supply 41%, operation 40.8%,
logistics 35%, technical  consultant 33%, knowledge  transfer  method  23%, budget  supply 16 %,
health  education  media   supply 14% and  knowledge could  be applied 52.6%. Wrong  expectation
for  logistics  role  and  lack of  new knowledge transfer  methods were  the  problem  we  faced.

5th  disease  prevention and  control  office  could  satisfy  related  units  at  some  level. It
is  necessary  to  strengthen  the  human  resources  development  plan  for  all  staffs  to  make
office  works  more  effectively  to  meet  the  target  to  be  learning  organization  in  the  future.

ประเดน็สำคญั Key words
ความพงึพอใจ Satisfaction
บทบาท Role

บทนำ
กรมควบคมุโรคตดิตอ (เดมิ) ไดลงนามในบนัทกึความเขาใจรวมกนักบัสำนกังบประมาณ เมือ่วนัที่

7 มถินุายน 2544 อนัมผีลทำใหมกีารรือ้ปรบัระบบงบประมาณจาก Line-item/PBBS เดมิ มาเปนระบบ
PBBS (Performance Based Budgeting System) หรอืทีป่จจบุนัปรบัเปน SPBB (Strategic Performance
Based Budgeting) ซึง่เปนการบรหิารจดัการแบบใหมเชงิธรุกจิหรอืเชงิกลยทุธ  ตลอดจนอทิธพิลจากกระแส
การรือ้ปรบัระบบราชการทำใหรฐับาลนำมากำหนดเปนยทุธศาสตร 7 ดาน อนัไดแก การปรบัโครงสราง
และภารกจิ การรือ้ปรบัระบบการเงนิการงบประมาณแผนดนิบนพืน้ฐานหลกัการ Zero-based Budgeting
และ Strategic Focused  Budgeting  การปรบัเปลีย่นกระบวนการบรหิารราชการใหเปนการบรหิารผลงาน
เชงิธรุกจิแนวใหม/การปรบัปรงุออกแบบระบบขาราชการพลเรอืนใหมเปน Flat Organization  การเปลีย่น
วฒันธรรมองคกร กระบวนทศันและสมรรถนะขาราชการ  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการ
พฒันาระบบราชการ  การปรบัเขาสรูะบบรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส (1)  ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักลาว
ทำใหกระทรวงสาธารณสขุ มกีารปฏริปูโครงสรางและระบบงาน โดยมเีปาหมายทีจ่ะพฒันาคณุภาพการให
บรกิารประชาชนใหดขีึน้ ปรบับทบาท ภารกจิ และขนาดใหมคีวามเหมาะสม  ยกระดบัความสามารถและ
มาตรฐานการทำงานใหอยใูนระดบัสงูเทยีบเทาเกณฑสากล(2) การปรบัโครงสรางภาคราชการในป 2546
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จงึไดกำหนดใหมกีารจดัตัง้กรมควบคมุโรคขึน้ ซึง่เปนการรวมหนวยงานภารกจิทีเ่กีย่วของกบัการปองกนัและ
ควบคมุโรค ทัง้โรคตดิตอ โรคไมตดิตอ และภยัสขุภาพจากอบุตัภิยัตาง ๆ อกี 3 หนวยงานใหญเขาดวยกนั
ไดแก  สำนกัระบาดวทิยา  สำนกัโรคไมตดิตอ และสำนกัโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดลอม
ในสวนภมูภิาคมกีารรวมหนวยงานและบคุลากรจากงานโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดลอม
ของศนูยอนามยัสิง่แวดลอมและโรคตดิตอนำโดยแมลง เขามาอยภูายในสงักดัสำนกังานปองกนัควบคมุโรค
อนัมผีลทำใหสำนกังานควบคมุโรคตดิตอเขต 5 (เดมิ) ตองมกีารปรบัเปลีย่นโครงสรางและภารกจิ เปน
สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ตองเรงรัดปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหเกิด
ประสทิธภิาพ และมงุเนนสมัฤทธิผ์ลตามเจตนารมณของการปฏริปู โดยตองดำเนนิการใหบรรลเุปาหมาย
ผลผลติ(3) และเกดิเปนผลลพัธทีพ่งึประสงคไดอยางคมุคา ใหเปนไปตามยทุธศาสตร เปาหมาย และกลวธิี
ของการปองกนั ควบคมุและแกไขปญหาโรคแตละโรคดวย (4)

ปงบประมาณ 2546 เปนปแรกของการปรบัเปลีย่นบทบาทหนาทีข่อง สำนกังานปองกนัควบคมุ
โรคที่ 5 ซึ่งมีวิสัยทัศนจะเปนผูนำดานวิชาการและเทคโนโลยีการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื   และมพีนัธกจิคอืการวจิยั พฒันา  ถายทอดองคความรแูละเทคโนโลยกีารปองกนั
ควบคมุโรคและภยัสขุภาพทีไ่ดมาตรฐานและสามารถประยกุตใชไดอยางมปีระสทิธภิาพใหแกหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของและประชาชน (5) หลงัจากการทำงานไป 1 ป ผวูจิยัตองการศกึษาถงึความพงึพอใจของหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของกบัการปองกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพตอบทบาทใหมของสำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่ 5
จงึไดจดัทำโครงการวจิยันีข้ึน้มา

วตัถปุระสงค
เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของหนวยงานทีเ่กีย่วของกบัการปองกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ ตอ

บทบาทของสำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5  จงัหวดันครราชสมีา

นยิามศพัท

ความพงึพอใจ  หมายถึง สภาวะทางอารมณที่รูสึกพอใจ ชอบใจหรือมีทัศนคติที่ดีตอเรื่องใด
เรือ่งหนึง่  อนัเปนผลมาจากการประเมนิของบคุคลจากประสบการณในเรือ่งนัน้ ๆ ของตน

ความพงึพอใจดานนโยบาย หมายถงึ  สภาวะทางอารมณทีร่สูกึพอใจ ชอบใจหรอืมทีศันคตทิีด่ี
ตอนโยบาย อนัเปนผลมาจากการประเมนิของบคุคลจากประสบการณการทำงานของตน

ความพงึพอใจดานการปฏบิตังิาน  หมายถงึ การทีผ่ปูฏบิตังิานมคีวามรสูกึพอใจ ชอบใจหรอื
มทีศันคตทิีด่ตีอปจจยัตางๆ ทีม่สีวนเกีย่วของกบัการทำงาน อนัมผีลใหการทำงานเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ

ความพงึพอใจดานการสนบัสนนุ  หมายถงึ สภาวะทางอารมณทีร่สูกึพอใจ  ชอบใจหรอืมทีศันคติ
ทีด่ตีอการสนบัสนนุ อนัเปนผลมาจากการประเมนิของบคุคลจากประสบการณการทำงานของตน

บทบาท หมายถงึ การปฏบิตัติามหนาที ่และสทิธขิองตนตามสถานภาพในสงัคม

ความพงึพอใจของหนวยงานทีเ่กีย่วของกบัการปองกนัควบคมุโรค
และภัยสุขภาพ  ตอบทบาทของสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
นครราชสมีา  ปงบประมาณ 2546

Satisfaction of Disease Prevention and Control
Related Units toward Role of 5th Disease

Prevention and Control Office, 2003
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ประเดน็ในการศกึษา
1. ความพงึพอใจในดานนโยบาย

- เหมาะสมกบัสถานการณ
- ทนัตอเหตกุารณ
- ทนัสมยั

2. ความพงึพอใจดานการปฏบิตังิาน
- ระบบงาน
- วธิปีฏบิตังิาน
- การประสานงาน
- บคุลากรมคีวามรคูวามสามารถ
- มนษุยสมัพนัธ
- การกำกบัดแูลและการนเิทศงาน

3. ความพงึพอใจดานการสนบัสนนุทรพัยากรและวชิาการ
- เวชภณัฑ, สือ่, งบประมาณ
- ขอมลูขาวสาร
- วชิาการ, การฝกอบรม

วสัดแุละวธิกีารศกึษา
รปูแบบการวจิยัเปนการวจิยัเชงิสำรวจ (Cross-sectional Survey research)
ประชากร คือเจาหนาที่ระดับบริหารของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันควบคุมโรคและ

ภยัสขุภาพอนัไดแก สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั  โรงพยาบาลศนูย/โรงพยาบาลจงัหวดั  โรงพยาบาลชมุชน
สำนกังานสาธารณสขุอำเภอ สถานอีนามยั และองคการบรหิารสวนตำบล ซึง่ตัง้อยใูนพืน้ทีเ่ขต 5 ประกอบ
ดวยจงัหวดั นครราชสมีา  บรุรีมัย  สรุนิทร  ชยัภมู ิ มหาสารคาม

ตวัอยางและการสมุตวัอยาง ไดแบงหนวยงานทีจ่ะสมัภาษณออกเปนกลมุตามประเภท  แลวใช
การสมุตวัอยางแบบงาย (Simple random sampling) ดงันี้

หนวยงานทีส่ำรวจ กลมุตวัอยาง จำนวน
ทัง้หมด

จำนวนทีส่มุ จำนวน
ตวัอยาง

สำนกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั

นายแพทยสาธารณสขุจงัหวดัหรอืผชูวย
หวัหนากลมุสนบัสนนุวชิาการ/
ผรูบัผดิชอบงานแตละกลมุโรค

5 จงัหวดั 5 จงัหวดั  41 ราย

โรงพยาบาลศนูย/
โรงพยาบาลจงัหวดั

ผอูำนวยการโรงพยาบาลหรอืผแูทน
หวัหนาฝายเวชกรรมสงัคมหรอืผแูทน

5 แหง 5 แหง  15 ราย
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หนวยงานทีส่ำรวจ กลมุตวัอยาง จำนวน
ทัง้หมด

จำนวนทีส่มุ จำนวน
ตวัอยาง

โรงพยาบาลชมุชน ผอูำนวยการโรงพยาบาลหรอืผแูทน
หวัหนากลมุภารกจิดานบรกิารหรอื
ผแูทน

88 แหง 45 แหง 82 ราย

สำนกังาน
สาธารณสขุอำเภอ

สาธารณสขุอำเภอหรอืผแูทน 88 แหง 45 แหง 78 ราย

องคการบรหิาร
สวนตำบล

ปลดัองคการบรหิารสวนตำบล
ผรูบัผดิชอบงานควบคมุโรค

883 แหง 45 แหง 45 ราย

สถานอีนามยั หวัหนาสถานอีนามยั 1,152 45 แหง 45 ราย

การเกบ็รวบรวมขอมลูและเครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็ขอมลู ใชการสมัภาษณโดยแบบสมัภาษณ
ไดจากการทบทวนวรรณกรรม สวนหนึง่คนควาจากแนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิยัทีเ่กีย่วของ อกีสวนหนึง่ปรบั
ปรงุจากแบบสอบถามทีผ่วูจิยัทานอืน่ไดศกึษา และจากคำแนะนำของผเูชีย่วชาญ ผทูีม่ปีระสบการณโดย
พจิารณาจากวตัถปุระสงคของการวจิยัและตวัแปรทีจ่ะศกึษา

การทดสอบเครือ่งมอื เมือ่รวบรวมคำถามตามวตัถปุระสงคของการวจิยัแลว นำแบบสอบถามไป
ปรกึษาและขอคำแนะนำตอผเูชีย่วชาญเพือ่ปรบัปรงุแกไข แลวนำแบบสอบถามไปทดลองใชกบัผบูรหิาร
จำนวน 30 คน โดยมขีอคำถามเกีย่วกบัความพงึพอใจ แลวนำไปหาคาความตรง (Validity) และความเทีย่ง
(Reliability) โดยใชสมัประสทิธิแ์อลฟา ซึง่ไดคา ตัง้แต 0.7 ขึน้ไป พรอมทัง้ปรบัปรงุเรือ่งภาษา กอนนำไป
เก็บรวบรวมขอมลูกบักลมุตวัอยางจรงิ และปรกึษาผรูเูพือ่ใหขอคดิเหน็   ผสูมัภาษณไดรบัการประชมุ ชีแ้จง
วตัถปุระสงคการวจิยักอนสมัภาษณ

การวเิคราะหขอมลู โดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสำเรจ็รปู  สถติทีใ่ช  ไดแก ความถี ่และรอยละ

ผลการศกึษา
จากการศกึษา พบวา กลมุตวัอยางสวนใหญปฏบิตังิานทีโ่รงพยาบาลชมุชน  รองลงมาปฏบิตังิาน

ทีส่ำนกังานสาธารณสขุอำเภอ  คดิเปนรอยละ 26.8 และรอยละ 25.5 ตามลำดบั สวนใหญมตีำแหนงเปน
นกัวชิาการสาธารณสขุ รองลงมาเปนพยาบาลวชิาชพี  คดิเปนรอยละ 37.3  และรอยละ 16.7  ตามลำดบั
ในสวนหนาทีค่วามรบัผดิชอบ พบวาสวนใหญมหีนาทีร่บัผดิชอบในการปองกนัควบคมุโรคตดิตอ รอยละ 34
รองลงมามหีนาทีร่บัผดิชอบในงานปองกนัควบคมุโรคไมตดิตอคดิเปนรอยละ  16  โดยมลีกัษณะงานทีเ่กีย่ว
ของกบัสำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา ไดแก การจดัอบรม/ประชมุ/สมัมนา  เปนสวนใหญ
คดิเปนรอยละ 80.1 รองลงมาพบวา ไดแก รวมปฏบิตังิาน นเิทศงานและประเมนิผล รอยละ 59.2  และ
ยงัพบวามรีะยะเวลาในการปฏบิตังิานอยรูะหวาง 0-5 ป เปนสวนใหญ รองลงมามรีะยะเวลาปฏบิตังิาน
ระหวาง 6-10 ป คดิเปนรอยละ 40.2 และรอยละ  27.1 ตามลำดบั (ตารางที ่1)

ความพงึพอใจของหนวยงานทีเ่กีย่วของกบัการปองกนัควบคมุโรค
และภัยสุขภาพ  ตอบทบาทของสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
นครราชสมีา  ปงบประมาณ 2546
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ขอมลูทัว่ไป จำนวน (คน) รอยละ
 1. หนวยงาน

โรงพยาบาลชมุชน 82 26.8
สำนกังานสาธารณสขุอำเภอ 78 25.5
สถานอีนามยั 45 14.7
องคการบรหิารสวนตำบล 45 14.7
สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั 41 13.4
โรงพยาบาลศนูย/โรงพยาบาลจงัหวดั 15 4.9

 2. ตำแหนง
นกัวชิาการสาธารณสขุ 114 37.3
พยาบาลวชิาชพี 51 16.7
เจาหนาทีบ่รหิารงานสาธารณสขุ 49 16.0
ปลดัองคการบรหิารสวนตำบล 45 14.7
เจาพนกังานสาธารณสขุชมุชน 45 14.7
นายแพทย 2 0.6

 3. หนาทีค่วามรบัผดิชอบ
งานปองกนัควบคมุโรคตดิตอ 101 34
งานปองกนัควบคมุโรคไมตดิตอ 50 16
งานสถานอีนามยั 45 15
งานองคการบรหิารสวนตำบล 45 15
งานสงเสรมิสขุภาพ 40 13
งานอาชวีอนามยั 11 3
งานระบาดวทิยา 10 3
งานอืน่ๆ 4 1

4. ลกัษณะงานทีเ่กีย่วของ
รวมจดัอบรม /ประชมุ/สมัมนา 245 80.1
รวมปฏบิตั ินเิทศงาน ประเมนิผล 181 59.2
รวมวางแผน กำหนดนโยบาย แนวทางการทำงาน 142 46.4
รวมศกึษาวจิยั 49 16.0

5. ระยะเวลาการปฏบิตังิาน (ป)
0-5 123 40.2
6-10 83 27.1
11-15 43 14.1
16-20 24 7.8
> 20 33 10.8

จนัทกานต  วลยัเสถยีร และคณะ          Juntakarn  Valaisathien  et  al.
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จากการศกึษาระดบัความพงึพอใจ  พบวาสวนใหญ มคีวามพงึพอใจในดานนโยบาย อยใูนระดบั
มาก คดิเปนรอยละ 54.9 สวนความพงึพอใจในดานการปฏบิตังิาน พบวา สวนใหญอยใูนระดบัปานกลาง
คดิเปนรอยละ 54.3 และในสวนของความพงึพอใจในการสนบัสนนุดานตาง ๆ   พบวาการสนบัสนนุเวชภณัฑ,
วสัดตุาง ๆ  สือ่ ขอมลูขาวสารทางสาธารณสขุ  องคความรทูางวชิาการ  การใหคำปรกึษาเกีย่วกบัปญหา
ทางวิชาการ วิธีการถายทอดองคความรู  และบุคลากรทางวิชาการสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง คดิเปนรอยละ 44, รอยละ 50, รอยละ 44, รอยละ 47,  รอยละ 52, รอยละ 50 และรอยละ
47 ตามลำดบั  มเีพยีงความพงึพอใจดานการสนบัสนนุงบประมาณเทานัน้ทีอ่ยใูนระดบัต่ำ  คดิเปนรอยละ
50 (ตารางที ่2)

ตารางที ่2 จำนวน และรอยละระดับความพึงพอใจ จำแนกตามประเด็นดานนโยบาย การปฏิบัติงาน
และการสนบัสนนุ

ระดบัความพงึพอใจ

1. นโยบาย (แหง) 168 (54.9) 128 (41.8) 10 (3.3)
2. การปฏบิตังิาน (แหง) 125 (40.8) 166 (54.3) 15 (4.9)
3. การสนบัสนนุดานตางๆ (แหง)

บคุลากรทางวชิาการ 138 (45) 145 (47) 23 (8)
องคความรทูางวชิาการ 134 (44) 144 (47) 28 (9)
ขอมลูขาวสารทางสาธารณสขุ 126 (41) 135 (44) 45 (15)
เวชภณัฑ ,วสัดตุางๆ 107 (35) 134 (44) 65 (21)
การใหคำปรกึษาเกีย่วกบัปญหาทางวชิาการ 100 (33) 161 (52) 45 (15)
วธิกีารถายทอดองคความรู 69 (23) 156 (50) 81 (27)
งบประมาณ 49 (16) 131 (44) 126 (50)
สือ่ประเภทตางๆ 42 (14) 154 (50) 110 (36)

มาก (%) ปานกลาง (%) นอย (%)

จากการศกึษาการนำองคความรทูีไ่ดรบัไปใชประโยชนในการปฏบิตังิาน พบวา สวนใหญนำองค
ความรไูปใชประโยชนในระดบัมาก รองลงมาเปนระดบัปานกลาง คดิเปนรอยละ 52.6 และรอยละ 40.2
ตามลำดบั (ตารางที ่3)

ประเดน็

ความพงึพอใจของหนวยงานทีเ่กีย่วของกบัการปองกนัควบคมุโรค
และภัยสุขภาพ  ตอบทบาทของสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
นครราชสมีา  ปงบประมาณ 2546

Satisfaction of Disease Prevention and Control
Related Units toward Role of 5th Disease

Prevention and Control Office, 2003



⌫  ⌫



ตารางที ่3  จำนวน  และรอยละระดบัการนำองคความรทูีไ่ดรบัไปใชประโยชนในการปฏบิตังิาน

ระดบัของการนำไปใชประโยชน จำนวน (คน) รอยละ

สรปุและวจิารณ
จากการศกึษา  พบวา สวนใหญความพงึพอใจตอนโยบายการดำเนนิงานของสำนกังานปองกนั

ควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา ในระดบัมากถงึรอยละ 54.9  ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก สำนกังานฯ มกีารประชมุ
ประสานแผนปฏบิตังิาน กบัหนวยงานทีเ่กีย่วของทกุป และในการประชมุมกีารชีแ้จงนโยบาย  และแนวทาง
ทีช่ดัเจนแกหนวยงานทีเ่กีย่วของ  สงผลใหเกดิความพงึพอใจในดานนโยบาย สวนความพงึพอใจในดานการ
ปฏบิตังิาน  พบวา สวนใหญอยใูนระดบัปานกลาง  ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการทำงานทีม่กีารปรบัเปลีย่นบทบาท
หนาทีท่ีม่เีพิม่มากขึน้ของหนวยงาน รวมผปูฏบิตังิานทีม่คีวามรบัผดิชอบในแตละงานตองมกีารปรบัเปลีย่น
บทบาทหนาทีใ่หม จงึทำใหเกดิการปฏบิตังิานขาดความคลองตวั ลาชา ทัง้นีเ้ปนเพราะผปูฏบิตังิานตองเรยีน
รบูทบาท หนาทีใ่หมของตน

นอกจากนีย้งัพบวา  สวนใหญมคีวามพงึพอใจในดานการสนบัสนนุอยใูนระดบัปานกลาง  โดยเฉพาะ
ดานงบประมาณมีความพึงพอใจในระดับต่ำ ทั้งนี้อาจมาจากหนวยงานที่เกี่ยวของยังเขาใจบทบาทของ
สำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา วาเปนหนวยงานทีส่นบัสนนุวสัด ุอปุกรณ  และงบประมาณ
เชนเดยีวกบั  สำนกังานควบคมุโรคตดิตอเดมิ  เมือ่ปรบัเปลีย่นเปนสำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่ 5
นครราชสมีา บทบาทของสำนกังานฯ จะเปนสนบัสนนุดานวชิาการ  และการถายทอดองคความร ู  สวน
วสัดอุปุกรณ  และงบประมาณจะสนบัสนนุนอยลง  ดงันัน้  จงึทำใหหนวยงานทีเ่กีย่วของมคีวามพงึพอใจ
อยใูนระดบัปานกลางเปนสวนใหญ

ขอเสนอแนะ
1. ภาพรวมความพงึพอใจของหนวยงานทีเ่กีย่วของตอบทบาทของสำนกังานฯ สวนใหญอยใูนระดบั

ตัง้แตปานกลางถงึมาก โดยมบีางดานทีจ่ะตองเรงรดัพฒันาใหมากขึน้ ดงันี้
1.1 ดานการปฏบิตังิาน มคีวามพงึพอใจมากเพยีงรอยละ 40.8 เทานัน้ ซึง่ สำนกังานฯ ควร

ปรบัปรงุในเรือ่งระบบงานใหชดัเจน มวีธิปีฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ มกีารประสานงานทีด่ ีพฒันาบคุลากร
ใหมคีวามรคูวามสามารถและมนษุยสมัพนัธทีด่ ีและรวมทำวจิยักบัหนวยงานอืน่ใหมากขึน้

1.2 ดานการสนับสนุนขอมูลขาวสารทางสาธารณสุขมีความพึงพอใจมากรอยละ 41 และ
ดานการสนบัสนนุองคความรทูางวชิาการ มคีวามพงึพอใจมากรอยละ 44 ซึง่ตองพยายามคนควาขอมลู
ทีถ่กูตองทนัสมยั และนำเสนอใหมคีวามชดัเจน สัน้  กะทดัรดั เขาใจและนำไปปฏบิตัไิดงาย โดยมกีารจดัการ
องคความรทูีด่ ีและมฐีานขอมลูทีด่ี

มาก 161 52.6
ปานกลาง 123 40.2
นอย 22 7.2

จนัทกานต  วลยัเสถยีร และคณะ          Juntakarn  Valaisathien  et  al.
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1.3 ดานการใหคำปรกึษาเกีย่วกบัปญหาทางวชิาการ มคีวามพงึพอใจมากเพยีง รอยละ 33
ซึง่ตองพฒันาดานชองทางการตดิตอใหหนวยงานอืน่เขาถงึไดงายและสะดวกขึน้ เชน ทาง website ตลอด
จนตองมกีารตอบสนองดวยขอมลูทีท่นัสมยัและถกูตองตามหลกัวชิาการ

1.4 ดานวธิกีารถายทอด มคีวามพงึพอใจมากเพยีง รอยละ 23 ซึง่ตองเรงพฒันาชองทางการ
ถายทอดใหมีความหลากหลายมากขึ้น นอกจากทางวารสาร หรือจดหมายขาวแลว ควรเพิ่มชอง ทาง
web site และ web board สวนการถายทอดทางดานการจดัประชมุ อบรม สมัมนา พบวาไดทำมาเพยีงพอแลว

1.5 ดานบคุลากรวชิาการ มคีวามพงึพอใจมากเพยีง รอยละ 45 เทานัน้ ซึง่ตองเรงพฒันา
สมรรถนะบคุลากรในเรือ่ง องคความรทูีท่นัสมยั มทีกัษะการถายทอดทีด่ ี มคีวามตัง้ใจ กระตอืรอืรนและ
มกีารใชสือ่อเิลค็ทรอนคิสใหมากขึน้ โดยเชือ่มโยงกบัแผนแมบทการพฒันางานวจิยัของ สำนกังานฯ เพือ่
มงุสอูงคกรแหงการเรยีนรู

2. เกีย่วกบัการสนบัสนนุดานเวชภณัฑ  สือ่ตาง ๆ และงบประมาณ มคีวามพงึพอใจมากรอยละ
35.14 และ 16 ตามลำดบั ซึง่คอนขางต่ำ ทัง้นีเ้นือ่งจากเดมิกอนการเปลีย่นแปลงบทบาทของสำนกังานฯ
มกีารสนบัสนนุในดานนัน้ แตหลงัการปรบัเปลีย่นบทบาทใหมทำใหความเขาใจในบทบาทใหมของหนวยงาน
ในเขตรับผิดชอบยังไมชัดเจนในบทบาทใหมที่เปนหนวยงานทางวิชาการ การสนับสนุนดานเวชภัณฑ
สือ่ตาง ๆ จะลดลง แตมกีารสนบัสนนุดานวชิาการเพิม่มากขึน้  จงึควรมกีารประชาสมัพนัธใหหนวยงานที่
เกีย่วของทราบ และเขาใจถงึ นโยบาย  วสิยัทศัน พนัธกจิ และบทบาทของสำนกังานฯ ใหมากขึน้กวาเดมิ

3. การนำองคความรูไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานมีระดับมาก รอยละ 52.6 ซึ่งถึงแมวา
สวนใหญมกีารนำความรไูปใชแลว กค็งตองพฒันาหาองคความรใูหม ๆ  ทีส่อดคลองกบัการแกปญหาในพืน้ที่
เพือ่รกัษาระดบัการนำความรไูปใชประโยชนของลกูคา

4. ควรนำขอมลูทีไ่ดไปใชในการทำแผนปฏบิตังิานในปตอๆ ไป และเชือ่มโยงกบัวสิยัทศัน พนัธกจิ
ขององคกร และการเพิม่เตมิสวนขาดเพือ่ใหสำนกังานฯ สามารถบรรลตุวัชีว้ดัตอไป

5. ควรมกีารประเมนิในลกัษณะเดยีวกนัทกุ 3-5 ป เพือ่เปนการประเมนิตนเองของสำนกังานฯ
วาสามารถตอบสนองความพงึพอใจไดดขีึน้หรอืไม

กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคณุ ผอูำนวยการสำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่ 5 นครราชสมีา ทีใ่หการสนบัสนนุดาน

งบประมาณ ขอขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, บุรีรัมย,  สุรินทร, ชัยภูมิ และ
มหาสารคาม ทีส่นบัสนนุใหมกีารเกบ็ขอมลู ขอขอบคณุคณะเจาหนาทีส่าธารณสขุสงักดัโรงพยาบาลศนูย/
โรงพยาบาลจงัหวดั  โรงพยาบาลศนูยชมุชน  สำนกังานสาธารณสขุอำเภอ  องคการบรหิารสวนตำบล และ
สถานอีนามยั เขต 5 ทีอ่นญุาตใหทำการศกึษาในพืน้ที ่และใหขอมลูเปนอยางด ีและขอขอบคณุนายแพทย
ธรีวฒัน วลยัเสถยีร ทีก่รณุาใหคำปรกึษาและขอเสนอแนะ   จนทำใหการศกึษาครัง้นีส้ำเรจ็ลงดวยด ี  และ
ขอขอบคณุไพโรจน  พรหมพนัใจ ทีใ่หขอชีแ้นะในการเขยีนรายงาน

ความพงึพอใจของหนวยงานทีเ่กีย่วของกบัการปองกนัควบคมุโรค
และภัยสุขภาพ  ตอบทบาทของสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
นครราชสมีา  ปงบประมาณ 2546

Satisfaction of Disease Prevention and Control
Related Units toward Role of 5th Disease

Prevention and Control Office, 2003
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การพฒันารปูแบบการลดความเสีย่งตอการถกูสนุขักดัโดยชมุชนมสีวนรวม
ภายใตการสนบัสนนุขององคการบรหิารสวนตำบล  จงัหวดัสรุนิทร

Model Development for Dog Bite Prevention and Rabies Control by Community
Participation and Tumbol Administration Organization Supporting, Surin Province

ธญัภา จนัทรโท วท.ม. (วทิยาการระบาด) Thanyapa  Chanto  M.Sc.(Epid.)
สรุชยั ศลิาวรรณ วท.ม. (วทิยาการระบาด) Surachai  Silawan M.Sc.(Epid.)
จนัทรา  กฤษณสวุรรณ  ป.พยาบาลศาสตรและผดงุครรภชัน้สงู Chantra  Krisanasuwan  Cert.In

Nursing and  Midwifery.
สำนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา Office of Disease Prevention and

Control Region 5th Nakhonratchasima

บทคดัยอ
การศกึษานีเ้ปนการวจิยัและพฒันา  รปูแบบกึง่ทดลองแบบสองกลมุวดัผลกอนและหลงัการดำเนนิการ

มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการลดความเสี่ยงตอการถูกสุนัขกัดโดยชุมชนมีสวนรวมภายใตการ
สนบัสนนุขององคการบรหิารสวนตำบล จงัหวดัสรุนิทร และทดลองใชเพือ่ศกึษาประสทิธผิลของรปูแบบฯ
เลือกพื้นที่ทดลองอยางเฉพาะเจาะจงบานโคกมะกะ ตำบลทาสวาง อำเภอเมือง ซึ่งเปนพื้นที่เสี่ยงสูง
มผีปูวยเสยีชวีติดวยโรคพษิสนุขับา และพืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบคอืบานสำโรง ตำบลนาด ี อำเภอเมอืง เครือ่งมอื
ทีใ่ชเปนแบบสมัภาษณ บนัทกึการสนทนากลมุ   สงัเกตการมสีวนรวม  วเิคราะหขอมลูใชสถติเิชงิพรรณนา
คาความถี ่ รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน   สถติเิชงิวเิคราะห t- test, Propportion  test

ผลการศกึษา ไดรปูแบบการลดความเสีย่งตอการถกูสนุขักดัโดยชมุชนมสีวนรวมภายใตการสนบัสนนุ
ขององคการบรหิารสวนตำบล หลกัสตูร 1 วนั โดยการรวมกนัวเิคราะหสภาพปญหาทีเ่กดิขึน้ การรวมคดิ
รวมทำ รวมประเมนิผลจนไดแผนงาน/โครงการทีม่ผีรูบัผดิชอบชดัเจน 5 โครงการ การศกึษาประสทิธผิล
ของรปูแบบฯ พบวา ภายหลงัดำเนนิการพืน้ทีท่ดลองมคีวามรเูกีย่วกบัโรคพษิสนัุขบา   มกีารรบัรคูวามเสีย่ง
ตอการถกูสนุขักดั  อตัราการไดรบัวคัซนีปองกนัโรคพษิสนุขับาในสนุขัสงูกวากอนดำเนนิการและสงูกวากลมุ
เปรยีบเทยีบอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิหลงัการดำเนนิการในพืน้ทีท่ดลองมกีารปองกนัการถกูสนุขักดัโดย
การไมเขาใกลสนุขัหรอืถอืไมเมือ่เดนิผานสนุขั   การไมปลอยใหเดก็อยกูบัสนุขัโดยลำพงั  เจาของสนุขัมกีาร
ผกู / ลามโซ หรอืขงัสนุขัไวในรัว้บานแตกตางจากกอนดำเนนิการอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ ยกเวนการฝก
สนุขัใหเชือ่ง  อตัราการถกูสนุขักดัในพืน้ทีท่ดลองหลงัดำเนนิการลดลง จากรอยละ 4.9 เหลอืรอยละ  1.5
สาเหตขุองการถกูสนุขักดั พบวาในพืน้ทีท่ดลองกอนดำเนนิการสวนใหญจากการหยอก  แหยเลน หลงัดำเนนิ
การมสีาเหตจุากสตัวดรุาย และหวงลกู  ในสวนของผทูีถ่กูสนุขักดัพบวาหลงัดำเนนิการในพืน้ทีท่ดลองมี
รอยละของการการปฏบิตัทิีถ่กูตองมากขึน้  การใชมาตรการดแูลผถูกูสนุขักดัและการดแูลสนุขั ชมุชนมี
ขอตกลงใหผถูกูสนุขักดัทกุรายมาแจงผใูหญบานหรอือาสาสมคัรปศสุตัวหมบูาน เพือ่ตดิตามการฉดีวคัซนี
ปองกนัโรคพษิสนุขับา มกีารสำรวจและจดัทำทะเบยีนสนุขั/แมวเพือ่ตดิตามการฉดีวคัซนีปองกนัโรคพษิ
สนุขับาและการคมุกำเนดิ
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ขอเสนอแนะจากการศกึษาครัง้นี ้รปูแบบการลดความเสีย่งตอการถกูสนุขักดัโดยชมุชนมสีวนรวม
ทัง้ผนูำชมุชน  แกนนำ  องคกรทองถิน่เหน็ความสำคญัและใหการสนบัสนนุ  กอใหเกดิความรวมมอือยาง
จรงิจงั  จงึควรนำไปขยายผลตอ  โดยทดลองใชในพืน้ทีล่กัษณะทีแ่ตกตางจากหมบูานทดลองนี ้ เชนพืน้ที่
ทีไ่มเคยมผีเูสยีชวีติดวยโรคพษิสุนขับาแตมปีจจยัเสีย่งอืน่ ๆ  และจากประสทิธผิลของรปูแบบฯไดผลดใีน
ชวงทีด่ำเนนิการอยใูนระยะ  1 ป   ซึง่พืน้ทีท่ดลองนีไ้มเคยจดักจิกรรมชมุชนมสีวนรวมมากอน ดงันัน้จงึ
ควรจดักจิกรรมสงเสรมิการมสีวนรวมในประเดน็อืน่ทีเ่ปนปญหาตอไปใหชมุชนมคีวามเขมแขง็มากขึน้

ความเปนมาและความสำคญัของปญหา
โรคพษิสนุขับาเปนโรคตดิตอจากสตัวสคูนทีย่งัคงเปนปญหาทีส่ำคญัของประเทศทีต่องไดรบัการ

แกไข โดยมเีปาหมายตามแผนพฒันาสาธารณสขุแหงชาต ิฉบบัที ่9 พ.ศ. 2549 กำหนดใหไมมผีเูสยีชวีติ
ดวยโรคพษิสนุขับาในประเทศไทย และกำจดัโรคพษิสนุขับาใหหมดไปจากประเทศไทย ในป พ.ศ. 2550-
2554 (1) จากผลการดำเนินงานควบคุมปองกันโรคทั้งในคนและในสัตวอยางจริงจังและตอเนื่องของ
หนวยงานภาครฐั องคกรเอกชนและชมุชน สงผลใหจำนวนผเูสยีชวีติดวยโรคพษิสนุขับาในภาพรวมของ
ประเทศลดลงอยางชดัเจน จาก 93  ราย  ในป 2536 (2)  เหลอืเพยีง 30 ราย  ในป 2545 (3)   ผลการ
ตรวจพบเชือ้ในสตัวลดลงจากรอยละ 44.50 ในป 2536 (2)    เหลอืรอยละ 24.71  ในป 2545 (3)   สำหรบั
สถานการณโรคพษิสนุขับาใน 5 จงัหวดัของเขต 5 พบวามผีปูวยทกุป ในชวงป 2539 – 2545 จำนวน
14, 7, 5, 12, 9, 4, 5  ราย ตามลำดบั ผลการตรวจหวัสตัวพบเชือ้ทกุปอยรูะหวางรอยละ 20-45  ของ
หัวสัตวที่สงตรวจทั้งหมด (4)  ประชาชนในเขต 5 ถูกสุนัขกัดรอยละ 1.7 คนตอป หรือประมาณปละ
104,000–155,000 คน  สนุขัและแมวไดรบัวคัซนีปองกนัโรคพษิสนุขับาภายใน 1 ป  เพยีงรอยละ 54.9 (5)

จงึแสดงใหเหน็วาเขต 5 ยงัคงเปนพืน้ทีเ่สีย่งสงู  โดยเฉพาะจงัหวดัสรุนิทรพบผเูสยีชวีติ ในป 2541 – 2545
จำนวน 1, 1, 4, 2, 2 ราย ตามลำดบั  พบเชือ้ในหวัสตัวทีส่งตรวจถงึ รอยละ 40-44 ในชวงป 2543-
2544  (4)    ถงึแมวาสถานการณของโรคลดลงแตผถูกูสตัวกดัและตองฉดีวคัซนีปองกนัโรคในแตละปยงัคงมี
เปนจำนวนมาก และผลการตรวจหวัสตัวพบเชือ้กอโรคในสนุขัมากถงึรอยละ 91(6) ซึง่เปนสตัวใกลชดิกบัคน
ดังนั้นการที่จะใหทุกพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบาตามเปาหมายนั้น จำเปนตองลดอัตราการถูกสัตวกัดลง
ใหเหลอืนอยทีส่ดุ โดยเนนใหประชาชนและผเูลีย้งสนุขัมคีวามสนใจ มพีฤตกิรรมการปองกนัการถกูสนุขักดั
และการดแูลสนุขัทีเ่ลีย้งไวไมใหกดัคน สนุขัไดรบัวคัซนี ตลอดจนผทูีถ่กูสตัวกดัจะตองไดรบัการดแูลรกัษา
บาดแผลทีถ่กูตองและไดรบัวคัซนีปองกนัโรคพษิสนุขับาทกุคน (6)

จากแนวคิดการดำเนินงานโดยใหองคการบริหารสวนตำบลและชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
บรหิารจดัการในกจิกรรมตาง ๆ และรวมแกไขปญหา  โดยมกีารวเิคราะหสภาพปญหา รวมคดิ รวมทำ
รวมประเมนิผล  ทกุคนผมูสีวนไดสวนเสยีในสิง่ทีเ่กดิขึน้ในชมุชน  คาดวาจะกอใหเกดิความตอเนือ่งและยัง่ยนื
จนสามารถพฒันาใหเปนชมุชนทีม่คีวามเขมแขง็ สามารถพึง่ตนเองตอไป  จากเหตผุลดงักลาว  ผวูจิยัจงึมี
ความสนใจทีจ่ะพฒันาการดำเนนิการปองกนัควบคมุโรคพษิสนุขับา โดยศกึษารปูแบบของการลดความเสีย่ง
ตอการถกูสนุขักดัโดยชมุชนมสีวนรวมภายใตการสนบัสนนุขององคการบรหิารสวนตำบล  เพือ่ใหเปนพืน้ที่
ปลอดโรคพษิสนุขับา และเปนพืน้ทีต่วัอยางในการพฒันางานโครงการกำจดัโรคพษิสนุขับาตอไป

ธัญภา  จันทรโท และคณะ          Thanyapa  Chanto  et  al.
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วตัถปุระสงคทัว่ไป
1. เพือ่พฒันารปูแบบการลดความเสีย่งตอการถกูสนุขักดัโดยชมุชนมสีวนรวมภายใตการสนบัสนนุของ

องคการบรหิารสวนตำบล
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใชรูปแบบการลดความเสี่ยงตอการถูกสุนัขกัด  โดยชุมชนมีสวนรวม

ภายใตการสนบัสนนุขององคการบรหิารสวนตำบล
วตัถปุระสงคเฉพาะ
1. เพือ่ประเมนิอตัราการถกูสนุขักดั เปรยีบเทยีบระหวางกอนและหลงัดำเนนิการ
2. เพือ่ประเมนิความรเูกีย่วกบัโรคพษิสนุขับา และการรบัรคูวามเสีย่งตอการถกูสนุขักดัเปรยีบเทยีบระหวาง

กอนและหลงัดำเนนิการ และระหวางพืน้ทีท่ดลองกบัพืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบ
3. เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมการปองกนัโรคพษิสนุขับาของผถูกูสตัวกดัเปรยีบเทยีบระหวางกอนและหลงั

ดำเนนิการ และระหวางพืน้ทีท่ดลองและเปรยีบเทยีบ
4. เพือ่สรางมาตรการดแูลผถูกูสนุขักดัของชมุชน  และการฉดีวคัซนีปองกนัโรคพษิสนุขับาใหกบัสนุขั

สมมตุฐิาน
1. อตัราการถกูสนุขักดัของประชาชนในพืน้ทีท่ดลองหลงัดำเนนิการต่ำกวากอนดำเนนิการ
2. ประชาชนในพืน้ทีท่ดลองมคีวามรเูกีย่วกบัโรคพษิสนุขับา และการรบัรคูวามเสีย่งตอการถกูสนุขักดั

หลงัดำเนนิการสงูกวากอนดำเนนิการ และสงูกวาพืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบ
3. ประชาชนในพืน้ทีท่ดลองมกีารปองกนัการถกูสนุขักดัหลงัดำเนนิการดกีวากอนดำเนนิการ
4. อตัราการไดรบัวคัซนีปองกนัโรคพษิสนุขับาในสนุขัในพืน้ทีท่ดลองหลงัดำเนนิการสงูกวากอนดำเนนิการ

และสงูกวาพืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบ

นยิามศพัทเฉพาะ
การลดความเสีย่งตอการถกูสนุขักดั หมายถงึ  การมพีฤตกิรรมปองกนัการถกูสนุขักดั   มกีารรบัรู

ความเสีย่งตอการถกูสนุขักดั  และผทูีเ่ลีย้งสนุขัมกีารดแูลปองกนัไมใหสนุขักดัคน
การรบัรคูวามเสีย่งตอการถกูสนุขักดั  หมายถงึ  ความเชือ่ของบคุคลทีเ่กีย่วกบัโอกาสเสีย่งตอการ

ถกูสนุขักดั
ความรเูกีย่วกบัโรคพษิสนุขับา หมายถงึ  ความสามารถจำได  ความเขาใจเกีย่วกบัสตัวนำโรคพษิ

สนุขับา  การตดิตอ  อาการแสดง   การรกัษา   การปองกนัควบคมุโรคทัง้ในคนและในสตัว
การมีสวนรวม หมายถึง  การรวมมือของกลุมบุคคลในการดำเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน ตั้งแต

การรวมกนัคดิ  รวมทำ  และรวมประเมนิผล

ระเบยีบวธิวีจิยั
รปูแบบการศกึษา  เปนการวจิยัและพฒันา (Research  and  Development) รปูแบบกึง่ทดลอง

(Quasi - experimental  research)  แบบสองกลมุวดัผลกอนและหลงัการดำเนนิการ
ประชากรและกลมุตวัอยาง  คอื ประชาชนในจงัหวดัสรุนิทร

การพฒันารปูแบบการลดความเสีย่งตอการถกูสนุขักดั
โดยชุมชนมีสวนรวมภายใตการสนับสนุน
ขององคการบรหิารสวนตำบล จงัหวดัสรุนิทร

Model Development  for Dog  Bite Prevention and Rabies Control
by Community Participation and Tumbol Administration Organization

Supporting : Surin Province.
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การเลอืกพืน้ทีศ่กึษาวจิยั  เลอืกอยางเฉพาะเจาะจง  ทีจ่งัหวดัสรุนิทร  โดยการคดัเลอืก  อบต. ทีม่ี
ความพรอม และเปนพืน้ทีเ่สีย่งสงู  ทำการศกึษาวจิยัใน 2 หมบูานทีม่ลีกัษณะคลายคลงึกนั  ใหเปนพืน้ที่
ทดลอง 1 หมบูาน และเปนพืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบ  1 หมบูาน  โดยมขีัน้ตอนการดำเนนิการดงันี้

1. สำรวจขอมลูพืน้ฐานทีเ่กีย่วของ และสนทนากลมุ (Focus  Group  Discussion) กลมุแกนนำ
และชาวบาน เพือ่วเิคราะหสภาพปญหาเบือ้งตน

- สำรวจจำนวนสนุขั และการนำสนุขัไปฉดีวคัซนีปองกนัโรคพษิสนุขับา
- สมุสมัภาษณความรเูกีย่วกบัโรคพษิสนุขับา การรบัรคูวามเสีย่งตอการถกูสนุขักดั การปฏบิติั

ในการปองกนัการถกูสนุขักดัของประชาชน  และวธิกีารเลีย้งดแูลสนุขั  ของผทูีเ่ลีย้งสนุขั
- สำรวจอตัราการถกูสนุขักดัในรอบ 1 ปทีผ่านมา  และสอบถามถงึมาตรการการดแูลผทูี่

ถกูสนุขักดัของชมุชน
2.  สนทนากลมุหนวยงานทีเ่กีย่วของ ไดแก ประธาน อบต. ปลดั อบต. ปศสุตัวอำเภอ  ผใูหญบาน

สมาชกิ อบต.  ประธาน อสม. เจาหนาทีส่าธารณสขุจากสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั  และเจาหนาทีส่ถานี
อนามยัทีร่บัผดิชอบหมบูานทีเ่ปนพืน้ทีท่ดลอง  เพือ่หารอืแนวทาง / กจิกรรม กฎขอบงัคบัของชมุชนที่
เหมาะสม ตอการใชในชมุชน

3. ทดลองใชรปูแบบการลดความเสีย่งตอการถกูสนุขักดั  โดยชมุชนมสีวนรวมภายใตการสนบัสนนุ
ของ อบต. หลงัจากนัน้ไดจดัทำประชาพจิารณขอตกลงทีไ่ด  และทำหนงัสอืแจงขอปฏบิตัใิหทกุครวัเรอืนทราบ
/ ถอืปฏบิตั ิ จดัทำแบบบนัทกึกจิกรรมประจำหมบูาน  (ทะเบยีนสนุขั แบบบนัทกึการดแูลผถูกูสนุขักดั)

4. ตดิตามความกาวหนาเปนระยะทกุ  2  เดอืน

เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็ขอมลู  เปนแบบสมัภาษณทีผ่วูจิยัสรางขึน้  ประกอบดวย  5  สวน ไดแก
1. ขอมลูทัว่ไป
2. ขอมลูการเลีย้งสนุขัและการปองกนัโรคในสตัว
3. ขอมลูการถกูสนุขักดัของคนในครอบครวัในรอบ 1 ป  และการปฏบิตัติน
4. ความรเูกีย่วกบัโรคพษิสนุขับา การรบัรคูวามเสีย่งตอการถกูสนุขักดั
5. ขอมลูการปองกนัการถกูสนุขักดั

การวเิคราะหขอมลูและสถติทิีใ่ช
1. สถิตเิชงิพรรณนา  ไดแก  คาความถี ่ รอยละ   คาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน
2. สถติเิชงิวเิคราะห  เพือ่เปรยีบเทยีบโดยใชสถติ ิ t- test, Propportion  test
3. สงัเกตการมสีวนรวม วเิคราะหโดยการจดัหมวดหมแูละเขยีนบรรยาย

ขอบเขตการศกึษา    การศกึษาครัง้นีท้ำการศกึษาในจงัหวดัสรุนิทร  ซึง่เปนพืน้ทีเ่สีย่งสงู
ระยะเวลาในการศกึษาวจิยั  เดอืนตลุาคม 2546 – ธนัวาคม  2547

ธัญภา  จันทรโท และคณะ          Thanyapa  Chanto  et  al.
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ผลการศกึษา
1. ไดรปูแแบบการลดความเสีย่งตอการถกูสนุขักดัโดยชมุชนมสีวนรวมภายใตการสนบัสนนุของ

องคการบรหิารสวนตำบล
2. การประเมนิประสทิธผิลของรปูแบบการลดความเสีย่งตอการถกูสนุขักดัโดยชมุชนมสีวนรวม

ภายใตการสนบัสนนุขององคการบรหิารสวนตำบล

รปูแแบบการลดความเสีย่งตอการถกูสนุขักดัโดยชมุชนมสีวนรวมภายใตการสนบัสนนุขององคการ
บรหิารสวนตำบล

ประยกุตจากหลกัสตูรการดำเนนิงานชมุชนมสีวนรวมในการปองกนัควบคมุโรคเลปโตสไปโรซสี
ของกรมควบคมุโรค และหลกัสตูรการเปนวทิยากรกระบวนการของศนูยฝกอบรมและพฒันาการสาธารณสขุ
มลูฐานภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยปรบัใหมคีวามกระชบั สัน้และงายเหมาะสำหรบัประชาชน

เวลา เวลาที่ ใช กจิกรรม
วนัที ่1
08.30-09.00 น. 30 นาที - ลงทะเบยีน / ปายชือ่คลองคอ
09.00-09.30 น. 30 นาที - พธิเีปด

ประธาน นายก อบต.ทาสวาง  กลาวรายงานโดย ผใูหญบาน
09.30-09.45 น. 15 นาที - กจิกรรมกลมุสมัพนัธ (เพลงสวสัด ีปรบมอืเตรยีมความพรอม

เรยีกพลงั)
09.45-10.00 น. 15 นาที - พดูคยุเรือ่ง การปองกนัควบคมุโรคพษิสนุขับาในคน (สคร. 5)

- พดูคยุเรือ่ง การปองกนัควบคมุโรคพษิสนุขับาในสตัว (ปศสุตัว)
10.00-10.30 น. 30 นาที - รวมกนัวเิคราะหสภาพปญหาโรคพษิสนุขับาในชมุชนและ

หาแนวทางแกไข โดยใชขอมลูจากการสมุสำรวจ
10.30-11.00 น. 30 นาที - กจิกรรมกลมุสมัพนัธ (มองตางมมุ / รวมสตางคแบงกลมุ)
11.00-12.00 น. 1 ชัว่โมง - แบงกลมุยอย ใน 4 ประเดน็ ทีไ่ดจากการรวมกนัวเิคราะหสภาพ

ปญหา จดัทำแผนชมุชนโดยเนนการมสีวนรวมของชมุชน
1. จะปองกนัตนเองและลกูหลานอยางไรไมใหถกูสนุขักดั
2. เลีย้งสนุขัอยางไรไมใหกดัคน
3. การจดัทำทะเบยีนประชากรสนุขั/แมว
4. การแกปญหาสนุขั/แมว ไมไดรบัวคัซนี

12.00-13.00 น. 1 ชัว่โมง - พกัรบัประทานอาหารกลางวนั
13.00-13.15 น. 15 นาที - กจิกรรมกลมุสมัพนัธ (คมุครองไข)
13.15-13.45 น. 30 นาที - นำเสนอผลการประชมุกลมุ 4 กลมุ

การพฒันารปูแบบการลดความเสีย่งตอการถกูสนุขักดั
โดยชุมชนมีสวนรวมภายใตการสนับสนุน
ขององคการบรหิารสวนตำบล จงัหวดัสรุนิทร

Model Development  for Dog  Bite Prevention and Rabies Control
by Community Participation and Tumbol Administration Organization

Supporting : Surin Province.
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เวลา เวลาที่ ใช กจิกรรม
13.45-14.45 น. 1 ชัว่โมง - จดัลำดบัความสำคญัของกจิกรรมทีจ่ะดำเนนิการแกไขปญหา (ตดิ

สตกิเกอร)
- จดัทำแผนชมุชนในการแกปญหาโรคพษิสนุขับา

1. ใหมกีารสำรวจสนุขั จดทำทะเบยีนคมุจำนวนสนุขั
และแมว

2. กำจดัสนุขัทีไ่มมเีจาของ
3. นำสนุขัและแมวไปฉดีวคัซนีปองกนัโรคพษิสนุขับา และ

ฉดียาคมุกำเนดิใหสตัวเพศเมยี
4. โครงการแกปญหาลกูหลานเลนคลกุคลกีบัสนุขั
5. ออกกฎระเบยีบของหมบูานในการเลีย้ง ดแูลสนุขั และ

มาตรการการดแูลผถูกูกดั
14.45-15.15 น. 30 นาที - นำเสนอแผนชมุชน
15.15-15.30 น. 15 นาที - พนัธะสญัญา (จดุเทยีนรวมพลงั) / พธิเีปด
วนัที ่2
09.00-10.00 น. 1 ชัว่โมง - ประชาพจิารณแผนชมุชนในการแกปญหาโรคพษิสนุขับา

การประเมนิประสทิธผิลของรปูแบบการลดความเสีย่งตอการถกูสนุขักดัโดยชมุชนมสีวนรวม ภายใต
การสนบัสนนุขององคการบรหิารสวนตำบล

จากการสมัภาษณกลมุตวัอยาง จำนวนกลมุละ 67 หลงัคาเรอืน โดยใหทัง้กอนและหลงัดำเนนิการ
เปนคนเดยีวกนั  ในกลมุทดลอง  รอยละ  91.04  กลมุเปรยีบเทยีบ รอยละ  86.56
1. ขอมลูทัว่ไป

ในพืน้ทีท่ดลอง กลมุตวัอยางสวนใหญเปนหญงิ  รอยละ  56.7 อายเุฉลีย่ 46.9  ป  สวนใหญมี
อายรุะหวาง  40- 59 ป  รอยละ   46.3   จบชัน้ประถมศกึษา รอยละ  77.6  อาชพีเกษตรกรรม รอยละ
83.6 จำนวนสมาชกิของครวัเรอืนใน 1 รอบป จำนวน 1- 3 คน  รอยละ  46.2  จำนวนสนุขัทีเ่ลีย้งใน
ครวัเรอืน  2  ตวั  รอยละ  41.7  เลีย้งแบบปลอย ไมเคยลามโซ หรอืกกัขงั  รอยละ   94.4  และเลีย้งไวเพือ่
เฝาบาน  สวน  ไรนา รอยละ  94.4

ในพืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบ  กลมุตวัอยางสวนใหญเปนหญงิ รอยละ 70.1 อายเุฉลีย่ 47.9  ป  สวนใหญ
มอีายรุะหวาง  40- 59 ป  รอยละ  52.2  จบชัน้ประถมศกึษา รอยละ  74.6  อาชพีเกษตรกรรม รอยละ
85.1จำนวนสมาชกิของครวัเรอืนใน 1 รอบป จำนวน 1- 3 คน  รอยละ  41.8  จำนวนสนุขัทีเ่ลีย้งใน
ครวัเรอืน 1  ตวั  รอยละ  72.4   เลีย้งแบบปลอย ไมเคยลามโซ หรอืกกัขงั  รอยละ  89.7   และเลีย้งไวเพือ่
เฝาบาน  สวน  ไรนา รอยละ  86.2    (ตารางที ่1 )

ธัญภา  จันทรโท และคณะ          Thanyapa  Chanto  et  al.
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ตารางที ่1 ขอมลูทัว่ไปของกลมุตวัอยางและขอมลูการเลีย้งสนุขั

เพศ - ชาย 29 43.3 20 29.9
- หญงิ 38 56.7 47 70.1

อายุ - 20- 39 28 41.7 20 29.9
- 40- 59 31 46.3 35 52.2
- 60 ปขึน้ไป 8 12.0 12 17.9
x  ± SD. (min-max) 46.9±12.6 (20- 68) 47.9±12.5 (21- 68)

การศกึษา - ประถมศกึษา 52 77.6 50 74.6
- มธัยมศกึษา 11 16.4 10 14.9
- อนปุรญิญาหรอืสงูกวา 4 6.0 7 10.5

อาชพี - เกษตรกรรม 56 83.6 57 85.1
- รบัจาง 5 7.5 2 2.9
- อืน่ ๆ (คาขาย  รบัราชการ) 6 8.9 8 12.0

จำนวนสมาชกิของครวัเรอืนใน 1 รอบป
 - 1- 3 คน 31 46.2 28 41.8
 - 4- 5 คน 28 41.8 25 37.3
 - 6 คนขึน้ไป 8 12.0 14 20.9
จำนวนสนุขัทีเ่ลีย้งในครวัเรอืน
- 1 ตวั 12 33.3 21 72.4
- 2 ตวั 15 41.7 5 17.3
- 3 ตวัขึน้ไป 9 25.0 3 10.3
ลกัษณะการเลีย้งสนุขั
- เลีย้งแบบปลอย 34 94.4 26 89.7
- ลามโซ  กกัขงัเปนบางเวลา 2 5.6 3 10.3
วตัถปุระสงคของการเลีย้งสนุขั
- เฝาบาน  สวน  ไรนา 34 94.4 25 86.2
- เลีย้งดวยใจรกั 2 5.6 4 13.8

ขอมลูทัว่ไป พืน้ทีท่ดลอง พืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบ
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

การพฒันารปูแบบการลดความเสีย่งตอการถกูสนุขักดั
โดยชุมชนมีสวนรวมภายใตการสนับสนุน
ขององคการบรหิารสวนตำบล จงัหวดัสรุนิทร
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2. อตัราการถกูสนุขักดั  พบวา ในพืน้ทีท่ดลองหลงัดำเนนิการอตัราการถกูสนุขักดัลดลง จากรอยละ 4.9
เหลอืรอยละ 1.5 เมือ่ทดสอบคาสถติ ิพบวาไมแตกตางกนั (ตารางที ่2)

ตารางที ่2 จำนวน รอยละของกลมุตวัอยางทีถ่กูสนุขักดั เปรยีบเทยีบกอนและหลงัดำเนนิการในพืน้ทีท่ดลอง
และพืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบ

ถกูสนุขักดั หลงัดำเนนิการ กอนดำเนนิการ p-value
จำนวน ถกูกดั รอยละ จำนวน ถกูกดั รอยละ (prtest)

พืน้ทีท่ดลอง 257 4 1.5 265 13 4.9 .311
พืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบ 254 4 1.5 261 7 2.6 .384

3. ความรโูรคพษิสนุขับา และการรบัรคูวามเสีย่งตอการถกูสนขักดั
ความรเูกีย่วกบัโรคพษิสนุขับา ในพืน้ทีท่ดลอง พบวาหลงัดำเนนิการ กลมุตวัอยางมคีวามรสูงูกวา

กอนดำเนินการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p- value .000) เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่ทดลองกับพื้นที่
เปรยีบเทยีบ หลงัดำเนนิการ  พบวา กลมุตวัอยางในพืน้ทีท่ดลองมคีวามรสูงูกวาพืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบอยางมี
นยัสำคญัทางสถติ ิ(p- value =  .000 )

การรบัรคูวามเสีย่งตอการถกูสนุขักดั  พบวาในพืน้ทีท่ดลอง  หลงัดำเนนิการ กลมุตวัอยางมกีาร
รบัรคูวามเสีย่งตอการถกูสนุขักดัสงูกวากอนดำเนนิการอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p- value =.000 )
เมือ่เปรยีบเทยีบพืน้ทีท่ดลองกบัพืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบ หลงัดำเนนิการ พบวา กลมุตวัอยางในพืน้ทีท่ดลองมกีาร
รบัรสูงูกวาพืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p- value  =.000) (ตารางที ่3)

ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบคาเฉลีย่คะแนนความร ูและความคดิเหน็ตอพฤตกิรรมทีเ่สีย่งตอการถกูสนุขักดั
ในพื้นที่ทดลอง กอนและหลังดำเนินการ และระหวางพื้นที่ทดลองกับพื้นที่เปรียบเทียบ
หลงัดำเนนิการ

ความรู
พืน้ทีท่ดลอง
- กอนการทดลอง 67 13.79 1.67
- หลงัการทดลอง 67 16.30 .74 11.21 132 .000 *
หลงัดำเนนิการ
- พืน้ทีท่ดลอง 67 16.30 .74 7.08 132 .000 *
- พืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบ 67 14.34 2.14

ความร ู/ การรบัรู n X SD. t-value df p-value
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 การรบัรคูวามเสีย่ง
พืน้ทีท่ดลอง
- กอนการทดลอง 67 4.73 1.40
- หลงัการทดลอง 67 6.73 .51 10.99 132 .000 *
หลงัดำเนนิการ
- พืน้ทีท่ดลอง 67  6.67 .51 2.70 132 .000 *
- พืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบ 67 6.33 1.11

* มนียัสำคญัทางสถติทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95 %

ความร ู/ การรบัรู n X SD. t-value df p-value

ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบคาเฉลีย่คะแนนความร ูและความคดิเหน็ตอพฤตกิรรมทีเ่สีย่งตอการถกูสนุขักดั
ในพื้นที่ทดลอง กอนและหลังดำเนินการ และระหวางพื้นที่ทดลองกับพื้นที่เปรียบเทียบ
หลงัดำเนนิการ (ตอ)

4.  สาเหตทุีถ่กูสนุขักดัและพฤตกิรรมการปองกนัโรคของผทูีถ่กูสนุขักดั  พบวา ในพืน้ทีท่ดลองกอน
ดำเนนิการมผีถูกูสนุขักดัในรอบปทีผ่านมา 13 ราย  สาเหตทุีถ่กูสนุขักดัสวนใหญจากการหยอก แหยสนุขั
รอยละ  46.1  หลงัดำเนนิการถกูกดัจากสตัวดรุาย  และสตัวตกใจ  หวงลกู สวนพฤตกิรรมการปองกนัโรค
พบวา หลงัดำเนนิการผถูกูสนุขักดั 4  ราย ไดทำความสะอาดบาดแผลถกูตอง  ไปฉดีวคัซนีปองกนัโรคพษิ
สนุขับา  และมกีารเฝาระวงัสตัวทีก่ดัครบ  10 วนั  รอยละ 100.00 (ตารางที ่ 4)

ตารางที ่4 จำนวน รอยละของกลมุตวัอยางทีถ่กูสนุขักดั จำแนกตามสาเหตทุีถ่กูสนุขักดัและพฤตกิรรม
การปองกนัโรค เปรยีบเทยีบระหวางพืน้ทีท่ดลอง และพืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบหลงัดำเนนิการ

สาเหตทุีถ่กูสนุขักดั
- หยอก  แหยเลน 6 (46.1) 0 (0.0) 3  (42.8) 2 (50.0)
- สตัวดรุาย 5 (38.4) 2 (50.0) 2  (28.5) 1 (25.0)
- สตัวตกใจ / หวงลกู 2 (28.5) 2 (50.0) 2  (28.5) 1 (25.0)

พฤตกิรรมการปองกนัโรค
- ทำความสะอาดบาดแผลถกูตอง 8 (61.5) 4 (100.0) 2  (28.5) 2 (50.0)
- ไปฉคีวคัซนีปองกนัโรค 8 (61.5) 4 (100.0) 5  (71.4) 4 (100.0)
- เฝาระวงัสตัวทีก่ดัครบ 10 วนั 8 (61.5) 4 (100.0) 4  (57.1) 3 (75.0)

สาเหตทุีถ่กูสนุขักดัและ
พฤตกิรรมการปองกนัโรค

พืน้ทีท่ดลอง
กอน  n=13 (%) หลงั n= 4 (%)

พืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบ
กอน  n=7 (%) หลงั n= 4 (%)

การพฒันารปูแบบการลดความเสีย่งตอการถกูสนุขักดั
โดยชุมชนมีสวนรวมภายใตการสนับสนุน
ขององคการบรหิารสวนตำบล จงัหวดัสรุนิทร
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5. การฉดีวคัซนีปองกนัโรคพษิสนุขับาในสนุขั  พบวาในพืน้ทีท่ดลอง กอนดำเนนิการมสีนุขัไดรบัวคัซนี
รอยละ 85.1 หลงัดำเนนิการไดรบัวคัซนี รอยละ 100.0 แตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p-value
= .011) เมือ่เปรยีบเทยีบพืน้ทีท่ดลองกบัพืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบ  พบวาทัง้กอนและหลงัดำเนนิการแตกตางกนั
อยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ (ตารางที ่ 5, 6)

ตารางที ่5 จำนวน  รอยละของสนุขัทีไ่ดรบัวคัซนีปองกนัโรคพษิสนุขับาในพืน้ทีท่ดลอง  เปรยีบเทยีบระหวาง
กอนและหลงัดำเนนิการ

ตารางที ่6 จำนวน  รอยละของสนุขัทีไ่ดรบัวคัซนีปองกนัโรคพษิสนุขับา เปรยีบเทยีบระหวางกอนและ
หลงัดำเนนิการในพืน้ทีท่ดลอง และพืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบ

สนุขัไดรบัวคัซนี
หลงัดำเนนิการ กอนดำเนนิการ p-value

จำนวน ไดรบัวคัซนี รอยละ จำนวน ไดรบัวคัซนี รอยละ (prtest)

พืน้ทีท่ดลอง 51 51 100.0 76 57 85.1    .011*
พืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบ 38 12 31.5 29 14 50.0 .130

* มนียัสำคญัทางสถติทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95 %

การดำเนนิการ
พืน้ทีท่ดลอง พืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบ p-value

จำนวน ไดรบัวคัซนี รอยละ จำนวน ไดรบัวคัซนี รอยละ (prtest)

กอนดำเนนิการ 76 57 81.5 28 14 50.0    .001*
หลงัดำเนนิการ 51 51 100.0 38 12 31.5 .000*

* มนียัสำคญัทางสถติทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95 %

6. การปองกนัการถกูสนุขักดัในพืน้ทีท่ดลอง  พบวา  ภายหลงัดำเนนิการกลมุตวัอยางมกีารปองกนัการ
ถกูสนุขักดัโดยการไมเขาใกลสนุขั  ถอืไมเมือ่เดนิผานสนุขั  ไมปลอยใหเดก็อยกูบัสนุขัโดยลำพงั และเจาของ
สนุขัมกีารผกู / ลามโซ หรอืขงัสนุขัไวในรัว้บาน แตกตางอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ  ยกเวนการฝกสนุขั
ใหเชือ่ง (ตารางที ่ 7)
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การปองกนัการถกูสนุขักดั
หลงัดำเนนิการ กอนดำเนนิการ p-value

จำนวน (%) (prtest)

การไมเขาใกลสนุขั   ถอืไม  62 (92.5)  49 (73.1)  .000*
ไมปลอยใหเดก็อยกูบัสนุขัโดยลำพงั 32 (84.2 ) 18 (47.3)  .000*
เจาของสนุขัผกู  ลามโซ  ขงัสนุขัไวในรัว้บาน  9 (25.0) 2 (5.5)   .021*
ฝกสนุขัใหเชือ่ง 11 (30.5) 6 (16.6) .165

* มนียัสำคญัทางสถติทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95 %

ตารางที ่7 จำนวน รอยละของกลมุตวัอยางทีม่กีารปองกนัการถกูสนุขักดัในพืน้ทีท่ดลอง  เปรยีบเทยีบ
ระหวางกอนและหลงัดำเนนิการ

จำนวน (%)

การมสีวนรวม
การมสีวนรวมของหนวยงานทีเ่กีย่วของ ไดแก  องคการบรหิารสวนตำบล  ปศสุตัว  ไดใหความ

รวมมอืเปนอยางด ี  อบต. ไดสนบัสนนุงบประมาณในการจดักจิกรรมในหมบูาน  และสนบัสนนุวคัซนีปองกนั
โรคพษิสุนขับาในสตัว  ยาฉดีคมุกำเนดิ

การมสีวนรวมของชมุชน  ในหมบูานทีเ่ปนพืน้ทีท่ดลองนีย้งัไมเคยดำเนนิกจิกรรมชมุชนมสีวนรวม
มากอน  ผใูหญบานจงึไดประชาสมัพนัธผานทางหอกระจายขาวอยางตอเนือ่ง และแจงในการประชมุลกูบาน
จากการจดักจิกรรมนีพ้บวามตีวัแทนครวัเรอืนเขารวมเกอืบครบทกุหลงัคาเรอืน  สวนมากเปนเพศหญงิ  และ
อยใูนวยักลางคน  ทกุคนมสีวนรวมในกจิกรรมตัง้แตการวเิคราะหสภาพปญหา  รวมคดิ ชวยกนัหาแนวทาง
การแกไข จนไดโครงการแกไขปญหาโรคพษิสนุขับา  5  โครงการ  ในการกำหนดผรูบัผดิชอบแผนงาน /
โครงการ พบวา สวนใหญจะเปนแกนนำชมุชน  เชน  บคุคลทีเ่ปนคณะกรรมการหมบูาน  อาสาสมคัรสาธารณสขุ
อาสาสมคัรปศสุตัวหมบูาน บรรยากาศโดยรวมมคีวามสนกุสนาน

การตดิตามการดำเนนิงานตามแผน ทกุ  2 เดอืน โดยการเดนิรอบๆหมบูาน ประชมุกลมุใน
ชวงเยน็  พบวาประชาชนมกีารทกัทายเปนอยางด ี  สามารถบอกไดวาในชวงนีม้ใีครในหมบูานถกูสนุขั  หรอื
แมวกดับาง การปฏบิตัตินเกีย่วกบัการดแูลรกัษาบาดแผลและการไปพบแพทยเพือ่ฉดีวคัซนีปองกนัโรค

การใชมาตรการดแูลผถูกูสนุขักดั ชมุชนมขีอตกลงใหผถูกูสนุขักดัทกุรายมาแจงผใูหญบานหรอื
อาสาสมคัรปศสุตัวหมบูาน และลงทะเบยีนไวตดิตามการฉดีวคัซนีปองกนัโรค  ซึง่ไมพบปญหา อปุสรรค
เนือ่งจากการไปโรงพยาบาลสะดวก  และเสยีคาใชจายเพยีง  30  บาท

การฉดีวคัซนีปองกนัโรคพษิสนุขับาใหกบัสตัว   หลงัจากการจดักจิกรรมไดจดัทำทะเบยีนสนุขั
และแมวทกุตวั   ถามสีตัวตวัใหม  สตัวตาย/หาย ใหไปลงทะเบยีนทีอ่ยบูานผใูหญบาน  และลงประวตักิาร
ฉดีวคัซนี   ผลการดำเนนิงานพบวาทกุคนทีเ่ลีย้งสนุขัและแมวมาฉดีวคัซนีปองกนัโรคพษิสนุขับาตามจดุที่
นดัหมาย  โดยฉดีใหฟรี
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อภปิรายผล
อภปิรายระเบยีบวธิวีจิยั
การศกึษานีเ้ปนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีวนรวม  (Participatory Action Research) โดยประยกุต

จากหลกัสตูรการดำเนนิงานชมุชนมสีวนรวมในการปองกนัควบคมุโรคเลปโตสไปโรซสีของกรมควบคมุโรค
และหลกัสตูรการเปนวทิยากรกระบวนการของศนูยฝกอบรมและพฒันาการสาธารณสขุมลูฐานภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื  โดยปรบัใหมคีวามกระชบั  สัน้และงายในการปฏบตัิ

กลมุตวัอยาง  ในพืน้ทีท่ดลองเปนหมบูานขนาดกลาง  78  หลงัคาเรอืน และเคยมผีปูวยเสยีชวีติ
ดวยโรคพษิสนุขับาทีเ่ปนนกัเรยีน ถกูลกูสนุขักดั  ดงันัน้จงึมผีเูขารวมกจิกรรมคอนขางมากถงึ  56  คน ซึง่
เปนตวัแทนครวัเรอืนละ 1 คน สวนในพืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบมลีกัษณะพืน้ฐานคลายคลงึกนั  แตยงัไมเคยมี
ผปูวยเสยีชวีติดวยโรคพษิสนุขับาในหมบูาน  ไดรบัทราบวามใีนหมบูานใกลเคยีง

อภปิรายผลการศกึษา
ประสทิธผิลของรปูแบบการลดความเสีย่งตอการถกูสนุขักดัโดยชมุชนมสีวนรวมภายใตการสนบัสนนุ

ขององคการบรหิารสวนตำบล  พบวา  อตัราการถกูสนุขักดัของประชาชนในพืน้ทีท่ดลองหลงัดำเนนิการ
ต่ำกวากอนดำเนนิการอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ เปนไปตามสมมตฐิานขอที ่1 ประชาชนมคีวามรเูกีย่วกบั
โรคพษิสนุขับา   และการรบัรคูวามเสีย่งตอการถกูสนุขักดัหลงัดำเนนิการสงูกวากอนดำเนนิการ และหลงั
ดำเนนิการในพืน้ทีท่ดลองสงูกวาพืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ เปนไปตามสมมตฐิานขอที ่2
ประชาชนในพืน้ทีท่ดลองมกีารปองกนัการถกูสนุขักดัหลงัดำเนนิการดกีวากอนดำเนนิการ อยางมนียัสำคญั
ทางสถติ ิ  เปนไปตามสมมตฐิานขอที ่3 ยกเวนการฝกสขุใหเชือ่ง ซึง่ไมแตกตางกนั  และเปนไปตามสมมตฐิาน
ขอที ่4  ทีพ่บวาอตัราการไดรบัวคัซนีปองกนัโรคพษิสนุขับาในสนุขัในพืน้ทีท่ดลองหลงัดำเนนิการสงูกวากอน
ดำเนนิการ และหลงัดำเนนิในพืน้ทีท่ดลองสงูกวาพืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิตลอดจน
พฤตกิรรมการปองกนัโรคพษิสนุขับาของผทูีถ่กูสนุขักดัในพืน้ทีท่ดลองหลงัดำเนนิการมรีอยละของการการ
ปฏบิตัทิีถ่กูตองมากขึน้  และสงูกวาพืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบ  (ตารางที ่4)  ซึง่กลมุตวัอยางนอยไมสามารถทดสอบ
ทางสถติไิด  ในสวนสาเหตขุองการถกูสนุขักดั พบวาในพืน้ทีท่ดลองกอนดำเนนิการสวนใหญจากการหยอก
แหยเลน หลงัดำเนนิการมสีาเหตจุากสตัวดรุาย และหวงลกู  จากผลการศกึษานีแ้สดงใหเหน็วา การจดั
กระบวนการเรยีนรโูดยชมุชนมสีวนรวม  มเีปาหมายรวมกนัทีจ่ะไมใหมผีปูวยเสยีชวีติดวยโรคพษิสนุขับาอกี
รวมกนัวเิคราะหสภาพปญหาทีเ่กดิขึน้  การรวมคดิ  รวมทำ รวมประเมนิผล  จนไดแผนงาน โครงการทีม่ี
ผรูบัผดิชอบทีช่ดัเจน มกีลมุแกนนำทีเ่ขมแขง็ เอาใจใส  และมกีารตดิตามอยางตอเนือ่งเปนระยะทกุ 2 เดอืน
จากหนวยงานของรฐัทีเ่กีย่วของทีใ่หการสนบัสนนุทัง้ในดานงบประมาณบางสวน  วคัซนี  ความรวูชิาการ
ทีถ่กูตองและเขาใจงาย   สอดคลองกบัการศกึษาของดวงผา  วานชิรกัษ (8)   ศกึษารปูแบบการมสีวนรวม
ของชมุชนในการปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออกทีพ่บวาภายหลงัการทดลองกลมุทดลองมคีวามร ูทศันคติ
พฤติกรรมการปฏิบัติตนดีขึ้นกวากอนการทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบ เนื่องจากชุมชนทำไดจริง
สวรรยา  สริภิคมงคล (9)   ไดศกึษาการมสีวนรวมของชมุชนในการปองกนัควบคมุโรคไขเลอืดออก พบวา
พืน้ทีท่ดลองหลงัดำเนนิการประชาชนมคีวามตระหนกั  เสยีสละในการชวยเหลอืชมุชนมากขึน้  และมี
แนวโนมของการเกดิโรคลดลงอยางชดัเจน     ปยวด ี แสงใหญ  (10)   ศกึษาการมสีวนรวมของชมุชนในการ
ปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา  หลังดำเนินกิจกรรมไดมีการสำรวจสุนัข / แมวและฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบาครบรอยละ 100  อบต. ไดมีสวนรวมในการจัดตั้งกองทุนวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

ธัญภา  จันทรโท และคณะ          Thanyapa  Chanto  et  al.
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พชิญา  ลบล้ำเลศิและคณะ (11)  ทีไ่ดประเมนิผลการดำเนนิงานแบบมสีวนรวมในการปองกนัควบคมุโรค
เลปโตสไปโรซสีของชมุชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื พบวา การสรางการมสีวนรวมในชมุชน การให
สุขศึกษาประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง  รวมถึงการสรางชุมชนใหเขมแข็งเปนกลยุทธสำคัญที่สงผลตอ
ความสำเรจ็ของการปองกนัควบคมุโรค  นอกจากนีฐ้ริภทัร  ศรศีริ ิ (12)   ไดศกึษาประสทิธผิลการเรยีนรู
แบบมสีวนรวมของชมุชนในการปองกนัโรคพษิสนุขับา  จงัหวดันครราชสมีา  พบวามคีวามรไูมแตกตางกนั
แตมีพฤติกรรมการปองกันโรคแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งกอนและหลังการทดลองใน
กลมุทดลองและระหวางกลมุทดลองและกลมุควบคมุ  ทัง้นีอ้าจเปนเพราะการศกึษานีใ้ชเวลาคอนขางนอย
เพยีง  3  เดอืน  อยางไรกต็ามการมสีวนรวมของชมุชนมหีลายระดบั ซึง่การจดักจิกรรมในครัง้นีเ้นนการ
ใหความรกูบัชมุชนในประเดน็ทีต่องการ เพือ่ใหชมุชนเกดิการเรยีนร ู และนำขอปฏบิตัทิีไ่ดไปใชในชวีติจรงิ

ขอเสนอแนะ
1. จากผลการศกึษาครัง้นีแ้สดงใหเหน็วา รปูแบบการดำเนนิงานปองกนัควบคมุโรคพษิสนุขับาโดย

ชมุชนมสีวนรวม   ทัง้ผนูำชมุชน  แกนนำ  องคกรทองถิน่เหน็ความสำคญัและใหการสนบัสนนุ  กอใหเกดิ
ความรวมมอือยางจรงิจงั  จงึควรนำไปขยายผลตอ  โดยทดลองใชในพืน้ทีล่กัษณะทีแ่ตกตางจากหมบูาน
ทดลองนี ้ เชนพืน้ทีท่ีไ่มเคยมผีเูสยีชวีติดวยโรคพษิสนุขับาแตมปีจจยัเสีย่งอืน่ ๆ  และประเมนิผลตอไป

2. จากผลการศกึษาพบวาประสทิธผิลของรปูแบบไดผลดใีนชวงทีด่ำเนนิโครงการอยใูนระยะ  1 ป
ซึง่พืน้ทีท่ดลองนีไ้มเคยจดักจิกรรมชมุชนมสีวนรวมมากอน  ดงันัน้จงึควรจดักจิกรรมสงเสรมิการมสีวนรวม
ในประเดน็อืน่ทีเ่ปนปญหาตอไปใหชมุชนมคีวามเขมแขง็มากขึน้

กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคณุนายกองคการบรหิารสวนตำบลทาสวางและเจาหนาที ่ ผใูหญบานโคกมะกะ  แกนนำ

ชมุชน   ประชาชนทีเ่ปนกลมุตวัอยางทกุทาน  เจาหนาทีส่ถานอีนามยัและทมีเกบ็ขอมลูของสำนกังานปองกนั
ควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีาทีใ่หความชวยเหลอืในการวจิยัครัง้นี้
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3. ปราณ ี  พานชิยพงษ. วเิคราะหเจาะลกึสถานการณโรคพษิสนุขับาในสตัว. ใน การสมัมนาเชงิปฏบิติัการ
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