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บทคัดยอ
การวิจยั เชิงคุณภาพนีม้ วี ตั ถุประสงค เพือ่ ศึกษาการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอ ในศูนยสขุ ภาพ
ชุมชนหรือสถานีอนามัย เปรียบเทียบกอนและหลังการปฏิรปู ระบบราชการ และโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา โดยมงุ ศึกษาในดานงบประมาณ การปองกันโรคลวงหนา การควบคุมโรคขณะเกิดการระบาด
ระบบการรายงาน เฝาระวังโรค การประสานความรวมมือกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ และรูปแบบการจัดทำ
แผนงานโครงการปองกันควบคุมโรคติดตอ กลุมตัวอยางคือ ศูนยสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลรัฐนอกกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชน
และสถานีอนามัยของทุกจังหวัดในเขต 5 รวมจังหวัดละ 5 – 6 แหง เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก
และสนทนากลมุ วิเคราะหขอ มูลโดยการวิเคราะหเนือ้ หา (Content Analysis) จัดหมวดหมแู ละพรรณนา
เรือ่ งราวตามประเด็นทีก่ ำหนด
ผลการศึกษาพบวา ในดานงบประมาณหลังการเปลีย่ นแปลงศูนยสขุ ภาพชุมชน สวนใหญไดรบั
งบประมาณเพิม่ ขึน้ และเปนตัวเงินชัดเจน สามารถบริหารจัดการดวยตัวเอง ทำใหการทำงานมีความคลองตัว
ยกเวนศูนยสขุ ภาพชุมชนขนาดเล็กทีไ่ มไดรบั จัดสรรตามกำหนดหลังการเปลีย่ นแปลง ศูนยสขุ ภาพชุมชน
เปนผจู ดั ทำแผนงานโครงการแกไขปญหาในพืน้ ทีไ่ ดเองมากขึน้ กวากอนการเปลีย่ นแปลง ซึง่ เปนไปตามกรอบ
แนวทางของผบู ริหาร ทำใหเจาหนาทีส่ ามารถแกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีไ่ ดชดั เจนขึน้ การปองกันโรค
ลวงหนา หลังการเปลีย่ นแปลงเจาหนาทีม่ คี วามถีต่ อ การเขาไปเยีย่ มบานสูงขึน้ มากกวากอนการเปลีย่ นแปลง
ทำใหเกิดความสัมพันธระหวางเจาหนาทีก่ บั ชุมชนมากขึน้ ชุมชนใหความรวมมือในการแกไขปญหามากขึน้
แตการเขาไปเยีย่ มบานของเจาหนาที่ โดยสวนใหญจะเปนกิจกรรมการคนหาและติดตามกลมุ โรคไมตดิ ตอ
เชน ความดัน เบาหวาน หรือโรคเรือ้ รัง สวนโรคติดตอทัว่ ไปมีการตามนอยมาก ไมแตกตางจากกอนการ
เปลีย่ นแปลง การควบคุมโรคขณะเกิดการระบาดของโรค เจาหนาทีม่ คี วามคลองตัวสูงขึน้ เนือ่ งจากสามารถ
บริหารจัดการงบประมาณเองได ประกอบกับระบบการสือ่ สารมีความทันเวลาสูง เนือ่ งจากมีโทรศัพทมอื ถือ
เปนสวนใหญ องคการปกครองสวนทองถิน่ ใหการสนับสนุนและใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกัน
ควบคุมโรคมากกวากอนการเปลีย่ นแปลง ศูนยสขุ ภาพทีม่ แี พทยประจำและไมประจำไมมผี ลตอการดำเนินงาน
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ปองกันควบคุมโรคติดตอ ประชาชนมีความพอใจตอการทำงานของเจาหนาทีม่ ากขึน้ และโดยสวนใหญ
เจาหนาทีม่ คี วามพอใจ ถึงแมวา หลังการเปลีย่ นแปลงจะตองทำงานหนักมากขึน้ ก็ตาม
ขอเสนอแนะ ในการเยี่ยมบานของเจาหนาที่ควรมีกิจกรรมการคนหาผูปวยเชิงรุกที่เกิดจาก
โรคติดตอทีส่ ำคัญเพิม่ ขึน้ เพือ่ ปองกันการระบาดของโรคทีร่ นุ แรง และหนวยงานทางวิชาการควรใหการ
สนับสนุนรูปแบบและเทคโนโลยีการปองกันควบคุมโรคติดตอทีเ่ หมาะสมกับสภาพทองถิน่ และมีความชัดเจน
ในทางปฏิบตั แิ กเจาหนาทีข่ องศูนยสขุ ภาพชุมชนใหมากขึน้

บทนำ
กระทรวงสาธารณสุข มีความเคลือ่ นไหวเรือ่ งปฏิรปู ระบบสุขภาพในป พ.ศ. 2543 มีการจัดตัง้
คณะกรรมการปฏิรปู ระบบสุขภาพแหงชาติ มีการจัดทำแผนและขัน้ ตอนการกระจายอำนาจ และมีการ
ทดลองจัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ขึ้น และในป พ.ศ. 2544 รัฐบาลมีนโยบาย
สรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือ “30 บาท รักษาทุกโรค” โดยใหถอื ปฏิบตั ติ งั้ แตเดือนตุลาคม 2544
เปนตนมา(1) จากนโยบายดังกลาว ทำใหมกี ารปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการในหนวยงานทุกระดับ
ตัง้ แตระดับกรม เขต จังหวัด อำเภอ และตำบล มีการปฏิรปู ระบบทางการเงิน ระบบบริการสาธารณสุข
อยางชัดเจน โดยเฉพาะหนวยงานปฐมภูมิ (Primary Care Unit)หรือศูนยแพทยชมุ ชน(2)
ภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา กระทรวงสาธารณสุข กำหนดใหเครือขายคสู ญ
ั ญา
บริการปฐมภูมิ (Contracting Unit for Primary Care : CUP) จัดตัง้ หนวยบริการปฐมภูมิ (Primary Care
Unit : PCU) ซึง่ ตอมาเปลีย่ นชือ่ เปนศูนยสขุ ภาพชุมชน (ศสช.)(2) เพือ่ ใหบริการปฐมภูมแิ ละเวชศาสตร
ครอบครัว โดยจัดบริการผสมผสานแกผใู ชบริการบริบาลดูแลสุขภาพแกบคุ คลในบริบทของครอบครัว และ
ดูแลครอบครัวภายใตบริบทของชุมชนอยางเปนองครวม(3) อันเปนบริการทีใ่ กลบา นใกลใจ มีการกำหนด
กิจกรรมเชิงรุกบริการในชุมชน ไดแก 1) การจัดบริการดานสุขภาพในชุมชนเพื่อใหประชาชนที่อยูใน
ความรับผิดชอบมีความรคู วามเขาใจ และทักษะในการดูแลสุขภาพ และไดรบั การบริการทัง้ ในดานรักษา
สงเสริมปองกัน และฟน ฟูสภาพ 2) การออกประเมินสภาพปญหาชุมชน 3) การรวมมือกับชุมชนและ
หนวยงานอืน่ ๆ ในการวิเคราะหและวางแผนแกไขปญหาสุขภาพในชุมชน เชน การเยีย่ มบาน การคัดกรอง
ผปู ว ย งานอนามัยโรงเรียน เปนตน(4) จากบทบาทหนาทีด่ งั กลาว กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดโครงสราง
และมาตรฐานบริการ และเกณฑการดำเนินงานของศูนยสขุ ภาพชุมชนอยางชัดเจน โดยระบุประเภทและ
จำนวนบุคลากรสาธารณสุข จำนวนประชากรในความรับผิดชอบ 10,000 คนตอแหง รวมทัง้ เปดทาง
ใหใชอตั ราคาตอบแทนใหมสำหรับเจาหนาที่ เพือ่ เปนแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านเชิงรุก(5)
นโยบายดังกลาวนับไดวา เปนการปรับโฉมระบบบริการสุขภาพของไทยครัง้ สำคัญ ซึง่ การปรับเปลีย่ น
ดังกลาวคงหลีกเลีย่ งไมไดทจี่ ะมีผลกระทบตอการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอ ซึง่ มีหลายโรคทีย่ งั
เปนปญหาทีส่ ำคัญในแตละพืน้ ที่ ศึกษาการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอในศูนยสขุ ภาพชุมชน
เปรียบเทียบกอนและหลังการปฏิรปู ระบบราชการและโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาจึงมีความจำเปน
เพือ่ ประโยชนตอ การพัฒนาแกไขการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคทัง้ ในระดับภูมภิ าค และในสวนกลาง
ตอไป


⌫  ⌫

การดำเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอในระดับศูนยสุขภาพชุมชน
เปรียบเทียบกอนและหลังการปฏิรปู ระบบราชการ
และโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา

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

วัตถุประสงคของโครงการ
เพือ่ ศึกษาการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอในหนวยงานระดับศูนยสขุ ภาพชุมชนเปรียบเทียบ
กอนและหลังการปฏิรปู ระบบราชการ และโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา

วัตถุประสงคเฉพาะ ศึกษาเปรียบเทียบกอนและหลังการเปลีย่ นแปลงดังกลาวในดานตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การบริหารจัดการดานงบประมาณ การจัดทำแผนงานโครงการ และบุคลากร
การดำเนินงานดานการปองกันโรคติดตอ
การดำเนินงานสอบสวนควบคุมโรคกรณีเกิดระบาด
การจัดระบบขอมูลขาวสารและการเฝาระวังโรค
การประสานความรวมมือกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการปองกันควบคุมโรคติดตอ
การติดตาม กำกับ นิเทศงาน
ผลกระทบของการมีหรือไมมแี พทยตอ การดำเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอ

ขอบเขตการวิจยั
ทำการศึกษาเฉพาะในพืน้ ที่ 5 จังหวัด ของเขต 5 คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรี มั ย สุรนิ ทร และ
มหาสารคาม เทานัน้

นิยามศัพท
1. ศูนยสขุ ภาพชุมชน หมายถึง หนวยงานสาธารณสุขระดับตำบล หรือชุมชน ทีม่ กี ารใหบริการ
แกประชาชนในระดับปฐมภูมิ (Primary care unit)(6)
2. ศูนยสขุ ภาพชุมชนทีม่ แี พทยประจำ หมายถึง ศูนยสขุ ภาพชุมชนทีม่ แี พทยมาใหบริการรักษา
ประจำตัง้ แตวนั จันทรจนถึงวันศุกร
3. ศูนยสขุ ภาพชุมชนทีม่ แี พทยไมประจำ หมายถึง ศูนยสขุ ภาพชุมชนทีม่ แี พทยมาใหบริการรักษา
สัปดาหละ 1 วัน หรือเดือนละ 1 วัน
4. ศูนยสขุ ภาพชุมชนทีไ่ มมแี พทยประจำ หมายถึง ศูนยสขุ ภาพชุมชนทีไ่ มมแี พทยมาใหบริการ
รักษา
5. ศูนยสขุ ภาพชุมชนของโรงพยาบาลรัฐนอกกระทรวง หมายถึง ศูนยสขุ ภาพชุมชนทีส่ งั กัด
โรงพยาบาลของรัฐทีไ่ มใชสงั กัดกระทรวงสาธารณสุข เชน โรงพยาบาลทหารทีเ่ ขาโครงการหลักประกัน
สุขภาพ
6. ศูนยสขุ ภาพชุมชนของโรงพยาบาลเอกชน หมายถึง ศูนยสขุ ภาพชุมชนทีเ่ ปนของโรงพยาบาล
เอกชนทีเ่ ขารวมโครงการหลักประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

วิธกี ารศึกษา
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เปนการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยวิธกี ารสัมภาษณเชิงลึก (Indepth interview) และสัมภาษณกลมุ (Focusgroup discussion) โดยใช
แนวคำถามทีส่ รางขึน้
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กลมุ ตัวอยางทีศ่ กึ ษา ไดจากการสมุ ตัวอยางทีส่ ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแตละจังหวัด เลือกให
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศูนยสขุ ภาพชุมชนของโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทัว่ ไป จังหวัดละ 1 แหง
ศูนยสขุ ภาพชุมชนของโรงพยาบาลรัฐ นอกกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดละ 1 แหง
ศูนยสขุ ภาพชุมชนของโรงพยาบาลเอกชนทีเ่ ขารวมโครงการจังหวัดละ 1 แหง
ศูนยสขุ ภาพชุมชนทีแ่ พทยประจำในระดับอำเภอ จังหวัดละ 1 แหง
ศูนยสขุ ภาพชุมชนทีม่ แี พทยไมประจำ จังหวัดละ 1 แหง
ศูนยสขุ ภาพชุมชนทีไ่ มมแี พทย จังหวัดละ 1 แหง

ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธกี ารสัมภาษณเชิงลึก เจาหนาทีใ่ นหนวยงานแตละแหงๆ ละ
2-5 คน ตามแนวคำถามทีต่ อบวัตถุประสงคทกุ ขอในเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2547 โดยผวู จิ ยั จะ
แนะนำตัวและชีแ้ จงวัตถุประสงคของการศึกษาแกกลมุ ตัวอยาง และพูดคุยเพือ่ สรางความคนุ เคย จากนัน้
จะขออนุญาตทำการสัมภาษณรว มกับการใชเครือ่ งบันทึกเสียง ระยะเวลาในการสัมภาษณแหงละประมาณ
2 – 3 ชัว่ โมง
ในการเรียบเรียงขอมูลผวู จิ ยั จะทำการถอดเทปแบบคำตอคำ (Verbatim) นำขอมูลทีไ่ ดมาประมวล
และวิเคราะหเนือ้ หา (content analysis) จากนัน้ นำขอมูลทัง้ หมดมาอานทำความเขาใจ วิเคราะหขอ มูล
โดยทีมวิจยั และนำผลการวิเคราะหมาพิจารณาความสอดคลองสรุปเปนประเด็นทีส่ ำคัญ (Theme) ทีจ่ ะแสดง
ในผลการศึกษาตอไป

ผลการศึกษา
1. การบริหารจัดการดานงบประมาณการจัดทำแผนงานโครงการและบุคลากรกอนการ
เปลีย่ นแปลง (กอนตุลาคม 2544)
1.1 การบริหารจัดการดานงบประมาณ
ศูนยสขุ ภาพชุมชน หรือสถานีอนามัยเดิม จะไดรบั จัดสรรงบประมาณมาจากสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ซึง่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะกระจายมาใหสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอจะกระจายใหกบั สถานีอนามัยอีกตอหนึง่ แตสถานีอนามัยจะไมไดรบั จัดสรรในรูปของ
ตัวเงิน จะไดรบั เปนวัสดุอปุ กรณ เชน ทรายกำจัดลูกน้ำ น้ำยาพนเคมี ในกรณีมกี ารระบาดของโรคจะ
ไดรบั วัสดุอปุ กรณ เวชภัณฑ เคมีภณ
ั ฑ เพิม่ เติมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะไมไดรบั เปนตัวเงิน
ถาไมพอสถานีอนามัยจะใชเงินบำรุงทีม่ อี ยทู ดแทน คาตอบแทนเบิกจากเงินบำรุงของสถานีอนามัย ไมมี
ความแตกตางกันในศูนยสขุ ภาพชุมชนทีม่ แี พทย, ไมมแี พทย หรือ มีแพทยไมประจำ ยกเวน ศูนยสขุ ภาพ
ชุมชนของโรงพยาบาลศูนยทไี่ ดรบั การสนับสนุนทัง้ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และจากโรงพยาบาล
สวนโรงพยาบาลรัฐนอกกระทรวงจะใชงบประมาณของกรมแพทยทหารบก สวนโรงพยาบาลเอกชนซึง่ มีเพียง
1 แหง กอนการเปลีย่ นแปลงมิไดเขารวมในโครงการหลักประกันสุขภาพ การไดรบั จัดสรรงบประมาณ
คอนขางจะมีความชัดเจน
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“จังหวัดเปนผดู ำเนินการ งบฯ ไมไดเปนตัวเงิน ไดเปนวัสดุ อุปกรณ เบีย้ เลีย้ ง ไดบา ง
ไมไดบา ง งบฯ ขึน้ อยกู บั สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะเปนผเู บิก
จาย” PCU ไมมแี พทยกลาว
“ไดรบั งบประมาณ 4-5 หมืน่ ทัง้ ป แตไมเห็นเงิน เปนวัสดุ เวชภัณฑ คอนขางอัตคัด”
PCU มีแพทยไมประจำกลาว
“สาธารณสุขอำเภอเปนผบู ริหารจัดการงบประมาณ เมือ่ เกิดโรค สาธารณสุขอำเภอจะเปน
ผสู นับสนุนวัสดุ อุปกรณ รายไดของสถานีอนามัยจะมาจากเงินบำรุง” PCU มีแพทยประจำกลาว
1.2 การจัดทำแผนงานโครงการแกไขปญหาโรคติดตอ
สวนใหญแผนงานโครงการจะถูกกำหนดมาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทัง้ กรอบแนวทาง
หัวขอและกิจกรรม แผนงานโครงการจะเปนลักษณะของนโยบายสัง่ มา มีสว นนอยทีส่ ำนักงานสาธารณสุข
อำเภอจะทำแผนรวมกันกับสถานีอนามัย เพราะลักษณะของแผนจะเปนแผนปกติทมี่ ลี กั ษณะคลาย ๆ กัน
กับปทผี่ า นมา
“เปนแผนงานปกติทำไปเรือ่ ย ๆ” PCU มีแพทยไมประจำกลาว
“ไมตอ งทำโครงการเพราะเปนงานทีท่ ำประจำอยแู ลวไมเคยเบิกเงิน” PCU มีแพทยประจำกลาว
“แผนงานจะเปนในลักษณะของงานนโยบายสัง่ มาวาจะทำอะไร ซึง่ จริง ๆ แลว ปญหาในพืน้ ที่
กับงานนโยบายอาจจะไมใชปญหาเดียวกัน สวนกลางจะกำหนดกิจกรรมมาเลย บางครั้งงานทำ
ไมสำเร็จก็โทษเปนความผิดของพืน้ ที”่ PCU ของโรงพยาบาลศูนยกลาว
“ตองรองบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จึงจะจัดทำแผนได ความชัดเจนในการ
ใชงบประมาณไมคอ ยมี งบประมาณลาชา” PCU ไมมแี พทยกลาว
“การจัดทำแผนการปฏิบัติจะทำเฉพาะในเขตรั้วทหารเทานั้น” PCU ของโรงพยาบาล
นอกกระทรวงกลาว
หลังเปลีย่ นแปลง
งบประมาณจะมารวมที่ CUP (โรงพยาบาลชุมชน) จาก CUP จะมาทีส่ ำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
สาธารณสุขอำเภอเปนผปู ระสานใหสถานีอนามัย หรือศูนยสขุ ภาพชุมชน ทำแผนงานโครงการ โดยสวนใหญ
ศูนยสขุ ภาพชุมชนจะเปนผกู ำหนดแผนงานโครงการแกไขปญหาในพืน้ ทีเ่ อง จากนัน้ นำเสนอคณะกรรมการ
คัดกรองของ CUP และจะโอนเงินใหตามโครงการทีเ่ สนอไป CUP จะสนับสนุนเปนตัวเงินงบประมาณ
เปนสวนใหญ ในบางครัง้ จะสนับสนุนวัสดุอปุ กรณใหเพิม่ เติม
“งบประมาณเพิ่มขึ้น สภาพการใชเงินคลองตัวขึ้นกวาเดิม สถานีอนามัยเปนผูบริหาร
งบประมาณเอง” PCU มีแพทยประจำกลาว
“จะเปนลักษณะเราคิดเองมากขึน้ ตรงกับปญหาของชุมชน แตงบประมาณทีไ่ ดรบั มีปญ
 หา
ไมไดตามหลักเกณฑทกี่ ำหนดไว” PCU มีแพทยไมประจำกลาว


⌫  ⌫

สุรชัย ศิลาวรรณ และคณะ

Surachai Silawan et al.

ศูนยสขุ ภาพชุมชนบางแหงหลังการเปลีย่ นแปลงไดรบั งบประมาณลาชา และไมไดตามทีก่ ำหนด
เปนรายหัว โดยเฉพาะในศูนยสขุ ภาพชุมชนทีม่ ขี นาดเล็ก ประชากรมีไมมาก
“เงินทีโ่ อนมาใหไมเปลีย่ นแปลง มีโอกาสแยลงกวากอนการเปลีย่ นแปลง เพราะเงินทีใ่ ห
มา Fix cost ไมมเี พิม่ เลย มีแตละลดนอยลง”
“เงิน PP มีปญ
 หา เงินมาลาชา”
“งบประมาณไดรบั ลาชา คุยกันดวยความเขาใจแบบไมเขาใจ ตองวิง่ เตนหาผาปาจากแหลง
ตาง ๆ”
“คิดวาเปนแบบเดิมดีกวา ถาแบบเกาปรับใหเราเปนคนคิดแผนงานโครงการขึน้ ไปเสนอไป
แลวเขาสนอง need ของเรา เปนแบบเกาจะดีกวา ถาคิดเองแลวทำเองแตงบประมาณใหเราหาเอง
มันก็แย มีตวั เลขใหแตไมมเี งิน”
โดยสวนใหญศูนยสุขภาพชุมชนจะไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตำบล (อบต.)
เพิม่ เติม และเปนแหลงเงินทุนหลักสำหรับงานปองกันควบคุมโรคติดตอ โดยศูนยสขุ ภาพชุมชนจะจัดทำ
แผนงานโครงการไวรองรับ ซึง่ ไดรบั การสนับสนุนทุกป
“ขึน้ อยกู บั นโยบายของผบู ริหาร CUP วาจะจัดสรรอยางไร งบประมาณจะขอสนับสนุนจาก
อบต. เพิม่ เติม เชน ไขเลือดออก จะใชงบของ อบต. เปนสวนใหญ ไมวา จะเปนเรือ่ งของการปองกัน
ควบคุม การติดตาม โดยจะทำรวมกับทีม อบต. งบประมาณจะขอ อบต.ทัง้ หมด ใหอบต. เปนผจู ดั
ซือ้ ให”
“ทีน่ ดี่ อี ยางชุมชนคอนขางเขมแข็ง ทำแผนงานโครงการขอจาก อบต. เทาไหรไดหมด ปนี้
งบ7,500 อยทู ี่ อบต. คำสัง่ จายเงินมาแลว แตยงั ไมเห็นเงิน แต อบต. บอกไมยาก”
“อบต. เริม่ เขาใจในภาระหนาทีห่ ลังเปลีย่ นแปลง เพราะเดิมสาธารณสุขอำเภอไมจำเปน
ตองอาศัย อบต. มากนัก มีงบฯ ในการดำเนินการปกติ พอหลังเปลีย่ นแปลงเงินไมไดรบั จัดสรร
จึงตองอาศัยพืน้ ที่ ตองเขาไปชีแ้ จงวางานควบคุมโรคเปนหนาทีข่ องเขาดวย ก็จดั ทำแผนไปเสนอ
โดยทำเปนแผน 1 ป, 3 ป, 5 ป ไมวา จะเปนโรคไขเลือดออก เลปโตฯ เอดส”
ความพึงพอใจของเจาหนาทีห่ ลังการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับงบประมาณ และการจัดทำแผนงานโครงการ
“ในกระบวนการจัดทำแผนจะชอบชวงหลังเปลีย่ นแปลงมากกวา เพราะเปนสิง่ ทีส่ ามารถ
คิดเองไดตามสภาพปญหา ซึง่ กอนเปลีย่ นแปลงแผนจะเปนในลักษณะของงานนโยบาย สัง่ มาวา
จะตองทำอะไร ซึง่ จริงแลวปญหาในพืน้ ทีก่ บั งานนโยบายอาจจะไมใชปญ
 หาเดียวกัน” PCU ของ
โรงพยาบาลศูนยกลาว
“ปแรก Happy อยู เพราะยังคลุมเครืออยู ยังไมรูวาใครอยูตรงไหน ทำยังไง ปที่ 2
Per head แลว เขาเริม่ ปลอยเทากับวาตัวใครตัวมัน มันก็มากเกินไป” PCU ไมมแี พทยประจำกลาว
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“ดีขนึ้ สำหรับการบริการ การไดเงิน การไดอยกู บั ประชาชน แตสำหรับอีกมุมหนึง่ แทบจะไม
มีเวลาอยกู บั ครอบครัว จะมีเวลาใหกบั ชุมชน งานกับอะไรตาง ๆ เดือนหนึง่ แทบไมไดหยุด เสาร
อาทิตย ก็ทำงานตลอด จะบอกวาเปนความสมัครใจก็ไมใช ปฏิเสธก็ไมได เพียงแตมเี งินเขามา
เปนแรงจูงใจ ใหเราทำ” PCU มีแพทยไมประจำกลาว
“งบประมาณของงานปองกันควบคุมโรค หลังเปลีย่ นแปลงทีต่ อ งหาเงินนอกมาชวย เทศบาล
ก็จะชวยไดเปนบางอยาง เพราะเทศบาลสวนใหญจะเปนในเรือ่ งของเศรษฐกิจ สังคม และระบบ
สาธารณูปโภคมากกวา ในสวนของงานควบคุมโรคยังมีสว นรวมนอย การดำเนินงานจะใชเงินของ
โรงพยาบาลเปนหลัก สรุปแลวงานปองกันควบคุมโรคกอนเปลีย่ นแปลงจะมีความคลองตัวมากกวา”
PCU ของโรงพยาบาลศูนยกลาว
“การจัดทำแผนในชวงแรก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะจัดให ในตอนหลังจะคิดเอง
ในชวงหลังเมือ่ ลงชุมชนแลวเจอปญหาทีไ่ มเหมือนกับคำสัง่ ของจังหวัด ก็จะมีการพูดคุยกันแลวจัด
ทำแผนขึน้ มาแกไขเอง หลังเปลีย่ นแปลงระบบงานจะมีจดุ ดีมากกวาจุดดอย” PCU มีแพทยประจำ
กลาว
“หลังการเปลีย่ นแปลงมีผปู ว ยเพิม่ ขึน้ (กลมุ ทีม่ บี ตั รทอง) แตกลมุ ผปู ว ยทัว่ ไปลดลง ถา
วิเคราะหจริง ๆ แลว โรงพยาบาลขาดทุน แตจำเปนตองมีการบริหารจัดการเพือ่ ใหโรงพยาบาลอยู
ได ในแงของ การดำเนินงานในพืน้ ที่ มัน่ ใจวาสามารถทำได การสัง่ การและการทำงานของโรง
พยาบาลเอกชนจะเร็วกวา” PCU โรงพยาบาลเอกชนกลาว
1.3 การบริหารจัดการดานบุคลากร
กอนการเปลีย่ นแปลง
ในศูนยสุขภาพชุมชนที่ไมมีแพทย มีแพทยไมประจำ และมีแพทยประจำที่มิใชของ
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลรัฐนอกกระทรวง จะมีเจาหนาทีป่ ระจำประมาณ 2-3 คน เปนตำแหนง
เจาหนาทีบ่ ริหารงานสาธารณสุข 1 คน และเจาพนักงานสาธารณสุข 1-2 คน ในสถานีอนามัยขนาดใหญ
บางแหง จะมีเจาพนักงานทันตสาธารณสุข หรือพยาบาลเทคนิคเพิม่ ขึน้
หลังการเปลีย่ นแปลง
โดยสวนใหญจะมีเจาหนาทีเ่ พิม่ ขึน้ ไดแก พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค บางแหงที่
เปนศูนยสขุ ภาพชุมชนขนาดใหญจะมีแพทย เภสัชกร มาเปนระยะ โดยเฉลีย่ จะมีบคุ ลากรประมาณ 3-5
คน ตอศูนยสขุ ภาพชุมชน 1 แหง สวนในศูนยสขุ ภาพชุมชนของโรงพยาบาลจำนวนบุคลากร ไมเปลีย่ นแปลง
“ดานบุคลากร เดิมสาธารณสุขอำเภอมีเจาหนาที่ 2 คน ตำแหนงเจาพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน หลังการเปลีย่ นแปลงมี RN เพิม่ และทุกวันศุกร จะมีแพทยและเภสัชมา”
“กอนเปลีย่ นแปลง มีเจาหนาที่ 2 คน (เจาหนาที่ 1 ทันตภิบาล 1) กรอบอัตรา
กำลัง 5 คน หลังเปลีย่ นแปลงมี RN เพิม่ 1 คน ลูกจาง (พสอ.) 1 คน โดยใชเงินบำรุง”
“เดิมมีเจาหนาที่ 2 คน (เจาหนาที่ 1, เจาพนักงาน 1) หลังเปลีย่ นแปลงมีจำนวน
บุคลากรเพิม่ ขึน้ (เจาหนาที่ 1, RN.2, เจาพนักงาน 1) ตามกรอบ 5 คน ขาดตำแหนงนักวิชาการ”
“จำนวนบุคลากรกอนเปลีย่ นแปลงมี 11 คน (แพทย 1 คน, RN.5, เจาพนักงาน 1,
ทันตภิบาล 1, คนงาน 1, ยาม 1, พนักงานขับรถ 1) รับผิดชอบพืน้ ที่ 5 ชุมชน หลังเปลีย่ นแปลง
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รับผิดชอบเหลือ 4 ชุมชน เจาหนาทีเ่ พิม่ เปน 13 คน (เพิม่ RN.1, ผชู ว ยเหลือคนไข 1)” PCU ของ
โรงพยาบาลศูนย
“กอนและหลังเปลีย่ นแปลงจำนวนบุคลากรยังคงเทาเดิม” PCU ของโรงพยาบาลรัฐ
นอกกระทรวงกลาว
“เปดเปน PCU ครัง้ แรก โรงพยาบาลใหเจาหนาที่ 8 คน (หัวหนางาน 1, แพทย 1,
ทันตแพทย 1, เภสัช 1, เวชระเบียน 1, พยาบาล 3) ปจจุบนั เพิม่ เปน 12 คน(เพิม่ เจาหนาทีเ่ ยีย่ ม
บาน 5 คน)” PCU ของโรงพยาบาลเอกชน
2. การปองกันโรคติดตอลวงหนา ไดทำการศึกษาใน 3 ประเด็นคือ การใหบริการงานสรางเสริม
ภูมคิ มุ กันโรคแกเด็กอายุต่ำกวา5 ป การใหสขุ ศึกษาประชาสัมพันธและการเยีย่ มบานในการเฝาระวังเชิงรุก
2.1 การใหบริการงานสรางเสริมภูมคิ มุ กันโรค
กอนเปลีย่ นแปลง
สถานีอนามัยใหบริการกลมุ เปาหมาย โดยนัดวันฉีดวัคซีนบางแหงกำหนดเปนวันที่ 10, 20
หรือวันศุกร ของแตละเดือน ในกรณีทเี่ ด็กไมมารับวัคซีน สวนใหญจะฝากให อสม. เปนคนติดตามใหมา
รับวัคซีนทีส่ ถานีอนามัย มีสว นนอยมากทีเ่ จาหนาทีจ่ ะไปตามเอง
หลังการเปลีย่ นแปลง
รูปแบบการใหวคั ซีนไมมคี วามแตกตางกัน แตจะมีการติดตามกลมุ เปาหมายใหมารับวัคซีนดวย
เจาหนาทีเ่ พิม่ มากขึน้ อสม. ใหความรวมมือเพิม่ มากขึน้ กวากอนการเปลีย่ นแปลง
“กอนหลังเปลีย่ นแปลงไมแตกตางกันในวิธกี าร แตความครอบคลุมมีมากขึน้ อาจเนือ่ ง
มาจากประชาชนมีความรมู ากขึน้ อสม. มีบทบาทมากขึน้ ”
“การใหบริการ EPI ไมแตกตาง แตความครอบคลุมของวัคซีนหลังเปลี่ยนแปลง
นาจะมากกวา เพราะมีเวลาในการติดตามหรือกระตนุ ใหการดูแลตัวเองและลูกมากขึน้ ”
“งาน EPI มีความครอบคลุมของวัคซีนเพิม่ มากขึน้ เพราะเจาหนาทีม่ กี ารติดตามใหบริการ
ในชุมชน ซึง่ แตเดิมแลวแตเด็กจะมาหรือไม”
“เดิมรับการสนับสนุนวัคซีนจากกองทัพชวงหลังรับการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด การดำเนินงานไมแตกตาง” PCU ของโรงพยาบาลรัฐนอกกระทรวงกลาว
2.2 การใหสขุ ศึกษาประชาสัมพันธการปองกันโรคติดตอในชุมชน
กอนการเปลีย่ นแปลง
เจาหนาทีจ่ ะเนนการประชาสัมพันธผา นทาง อสม. เปนหลัก ในวันประชุมประจำเดือนของ อสม.
มีการประชาสัมพันธผา นหอกระจายขาวในหมบู า นในชวงทีม่ กี ารระบาดของโรค และใชสอื่ เทาทีม่ ตี ามที่
ไดรบั การสนับสนุนจากสวนกลาง หรือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ความถีใ่ นการประชาสัมพันธ แลวแต
สถานการณ เชน ชวงรณรงค หรือขณะเกิดโรคระบาด จะใหสขุ ศึกษาถีก่ วาชวงอืน่ ๆ
หลังการเปลีย่ นแปลง
การประชาสัมพันธ การใหสขุ ศึกษา มีความรวดเร็ว และมีความถีใ่ นการใหสขุ ศึกษามากขึน้
กวากอนการเปลีย่ นแปลง ประเภทของสือ่ มีมากขึน้ แตบางแหงก็ไมมคี วามแตกตางกัน
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“การใหสขุ ศึกษาประชาสัมพันธ รูปแบบเหมือนเดิม ดวยบุคลากรทีเ่ พิม่ ขึน้ ทำใหลงพืน้ ที่
ได มากขึน้ เจาหนาที่ 1 คน ตอ 2-3 ชุมชน” PCU มีแพทยไมประจำกลาว
“งานสรางสุขภาพตองยกไปนอกเวลา หรือเสาร-อาทิตย เพราะเปนโรงพยาบาลเอกชน
จึงจำเปนตองเปดใหการรักษาตลอดวัน” PCU ของโรงพยาบาลเอกชนกลาว
“การใหสขุ ศึกษาไมมคี วามแตกตาง เพราะพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบนอย ควบคุมได ความถีใ่ น
การให สุขศึกษาเทาเดิม” PCU ไมมแี พทยกลาว
“การใหสขุ ศึกษามีความถีม่ ากขึน้ กวากอนเปลีย่ นแปลง อาจเกิดจากบทบาทหนาทีข่ องศูนย
สุขภาพชุมชนทีเ่ นนใหเจาหนาทีท่ ำงานเชิงรุกมากขึน้ ” PCU ไมมแี พทยกลาว
2.3 กิจกรรมการเยีย่ มบานหรือการดำเนินงานเชิงรุก
กอนการเปลีย่ นแปลง
การเยีย่ มบานของเจาหนาทีส่ าธารณสุขโดยสวนใหญจะออกเยีย่ มชวงเชา กอนทำงาน และหลัง
เลิกงาน ความถีป่ ระมาณหมบู า นละ 1 ครัง้ ตอ 1-2 เดือน สวนใหญจะฝากงานไวกบั อสม. เนือ้ หาใน
การเยีย่ มบาน ไดแก เยีย่ มหลังคลอดเปนหลัก และชัง่ น้ำหนักเด็ก ติดตามผปู ว ยโรคเรือ้ รัง เชน เบาหวาน
ความดัน โรควัณโรค เอดส สวนใหญจะเปนโรคไมตดิ ตอ รูปแบบการเยีย่ มบานจะไมมคี วามชัดเจนใน
ทางปฏิบตั แิ ลวแตความสะดวกของเจาหนาทีใ่ นแตละพืน้ ที่
หลังการเปลีย่ นแปลง
จะมีความถีใ่ นการเยีย่ มบานเพิม่ มากขึน้ เพราะการเยีย่ มบานเปนหนาที่ สวนใหญจะออกชวง
บายของทุกวัน เนือ้ หาในการเยีย่ มบาน คนหา จะถูกกำหนดใน Family folder มีการกำหนดเนือ้ หา
ชัดเจน โรงพยาบาลเอกชนจะเยีย่ มบานวันเสาร-อาทิตย
“ออกเยีย่ มบานในชวงบาย การเยีย่ มบานถือเปนหนาทีป่ กติ ไมไดคา ตอบแทนใด ๆ”
“การเฝาระวังเชิงรุกการเยีย่ มบานจะมีเนือ้ หาในการลงชุมชนมีการประชุมชาวบาน แลว
แตเนือ้ หางานวาจะเปนกลมุ เปนหมู เนือ้ หาจะเปลีย่ นไปตามปญหา พืน้ ทีท่ ไี่ มมปี ญ
 หาก็จะใหสขุ ศึกษา
ตามปกติ”
“การเยีย่ มบานจะถีข่ นึ้ 10-15 วัน/หมบู า น/เดือน คนหา คัดกรองโรคเรือ้ น ผปู ว ยขาด
ยา เบาหวาน ความดัน กอนเปลีย่ นแปลงไมคอ ยไดออกเพราะเจาหนาทีน่ อ ย” PCU ไมมแี พทยกลาว
“การเยี่ยมบานจะเยอะขึ้น มีการมาไลอะไรกัน แตละทีมเยี่ยมไดเทาไหร มีรายงาน
ทุกเดือน เนือ้ หามากขึน้ แตเดิมเยีย่ มเฉพาะหลังคลอด เดีย๋ วนีท้ กุ โรคทีต่ อ งเยีย่ มบานสวนใหญเปน
โรคไมติดตอและโรคเรื้อรัง กอนเปลี่ยนแปลงก็ทำแบบนี้ แตจะไมเขาชุมชนถี่แบบนี้” PCU
โรงพยาบาลศูนยกลาว
“เกณฑการเยีย่ มบาน 3 วัน ตอสัปดาห เดิม 3 - 4 ครัง้ ตอเดือน ปจจุบนั 20 ครัง้ ตอ
เดือน กิจกรรมทีล่ งเยีย่ มบานคือติดตามผปู ว ยทีข่ าดนัด, ใหความรผู ปู ว ยเรือ้ รัง, โรคติดตอ เยีย่ มผปู ว ย
ทีจ่ ำหนายมาจากโรงพยาบาล เยีย่ มหลังคลอด, ผพู กิ ารในชุมชน ทำแผนทีบ่ า น, ญาติ คัดกรองผปู ว ย
เบาหวาน ความดันสูง แตกอ นไมไดดแู บบองครวมทำระบบแบบปจจุบนั ” PCU มีแพทยไมประจำ
กลาว
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“การเยีย่ มบานดีมากขึน้ เพราะขอบังคับจาก family folder”
“ผลสัมฤทธิท์ ชี่ ดั เจน อสม. อบต. ผนู ำชุมชน เขาใจระบบงานของสาธารณสุขอำเภอ
มากขึน้ เดิมทำงานแตกบั อสม. ทุกวันทีจ่ ะกระจายประสานไปทัง้ หมด ทัง้ ผนู ำ อบต. กรรมการหมบู า น
ความครอบคลุมจะกวางขึน้ กลมุ เปาหมายทีเ่ ราไปหาจะมากขึน้ การสรางความเขาใจกับชุมชนจะมาก
ขึน้ กวาแตกอ น การเยีย่ มบานบางสวนจะมีการกำหนดแผนทีช่ ดั เจน เชน คัดกรองผปู ว ยโรคเรือ้ น
โรคเบาหวานหรือตามงาน เชน ตามผปู ว ยโรคไขเลือดออก” PCU มีแพทยประจำกลาว
3. การควบคุมการระบาดของโรคติดตอขณะเกิดโรค
ผสู มั ภาษณไดยกตัวอยางโรคติดตอทีส่ ำคัญไดเกิดระบาดขึน้ ในพืน้ ทีข่ องศูนยสขุ ภาพชุมชน เพือ่
ทราบถึงรูปแบบแนวทางความพรอมของการดำเนินงานควบคุมโรค โดยโรคติดตอทีย่ กตัวอยาง ไดแก
อหิวาตกโรค เลปโตสไปโรซีส ไขเลือดออก และโรคทีป่ อ งกันไดดว ยวัคซีน
กอนการเปลีย่ นแปลง
การดำเนินงานควบคุมโรคของเจาหนาทีใ่ นระดับสถานีอนามัยจะดำเนินการเองเกือบทัง้ หมด
และตองรอคำสัง่ จากผบู งั คับบัญชาใหลงปฏิบตั งิ าน คอนขางมีความลาชาในการควบคุมโรค ไมคอ ยมีความ
ชัดเจนในบทบาท และรูปแบบการทำงาน ไมมงี บประมาณ ตองรอรับการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ ทำใหไมมคี วามคลองตัว โดยเฉพาะในเรือ่ งของการใชวสั ดุ อุปกรณ เวชภัณฑ เคมีภณ
ั ฑ ในการ
ควบคุมโรค องคการปกครองสวนทองถิน่ (อบต.) ไมคอ ยมีสว นรวมในการควบคุมโรคและไมเห็นความสำคัญ
หลังการเปลีย่ นแปลง
ในการสอบสวนควบคุมการระบาดของโรคของเจาหนาทีใ่ นศูนยสขุ ภาพชุมชนมีความพรอม
สะดวก และคลองตัวมากขึน้ เพราะมีงบประมาณในการดำเนินงานสามารถบริหารจัดการไดเอง ความ
รวดเร็วในการดำเนินงานมีมากขึน้ วัสดุ อุปกรณ เวชภัณฑ เคมีภณ
ั ฑ มีความพรอมทีจ่ ะใชไดทนั ที เมือ่
เกิดโรคในวันหยุดสามารถติดตอไดทนั ที แตละคนสามารถทำงานแทนกันได เทศบาล, อบต. ใหความ
รวมมือ และมีสว นรวมในการควบคุมโรคในพืน้ ทีม่ ากขึน้ มีการประสานความรวมมือในหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
มากขึน้ ไดแก โรงพยาบาล, สสอ., อสม., อบต. และบางแหงชุมชนมีการตัง้ คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพ
พรอมใหความรวมมือและมีสว นรวมในการควบคุมการระบาดของโรคมากขึน้
“กรณีเกิดไขเลือดออก 1 หรือ 2 ราย หรืออุจจาระรวงอยางแรงเกิดขึน้ การสอบสวน
โรคแตเดิมไมมกี ระบวนการทีช่ ดั เจนวาจะตองไปสอบสวนโรค ควบคุมโรค ภายในเวลาเทาไร ทีม
จะตองมีอะไร คือแตละแหง จะตองรับผิดชอบควบคุมเอง พอมี CUP จะมีศนู ยขอ มูล มีหนวย SRT
ของ CUP สาธารณสุขอำเภอรับขอมูลจาก CUP พืน้ ทีร่ ว มสอบสวนโรคกับ SRT ภายใน 2 ชัว่ โมง”
PCU ของโรงพยาบาลชุมชนกลาว
“กอนการเปลีย่ นแปลง เจาหนาทีส่ าธารณสุขอำเภอ, อสม., อบต. เปนทีมสอบสวนโรค
ซึง่ จะคัดเลือกมาจากผนู ำชุมชน ประธาน อสม. แตละหมบู า น สมาชิก อบต. สมาชิกผทู รงคุณวุฒิ
ทัง้ หมด 32 คน เกิดโรคทีห่ มบู า นไหน เราก็จะประสานในละแวกทีอ่ ยใู กลเคียง 4-5 หมบู า น ที่
อยใู กลกนั ก็มาชวยกัน เราก็กระจายขาวใหเต็มพืน้ ทีว่ า ตอนนีม้ ี case เขาก็ใหความรวมมือดี กอนการ
เปลี่ยนแปลง โรงพยาบาลไมไดลงมารวม และสาธารณสุขอำเภอก็จะมาบางบางครั้ง บาง case
บางโอกาส” PCU ทีม่ แี พทยไมประจำกลาว
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“สังคมชนบท จะแตกตางสังคมในเมือง ซึ่งชนบทจะมีเครือขายพี่ปานาอาที่แนะนำ
กันได สังคมเมืองจะเปนตัวใครตัวมัน คนทีถ่ กู ทอดทิง้ จะถูกทอดทิง้ อยอู ยางนัน้ บานขางๆ กันก็ไม
รจู กั กัน สังคมของเราจะเปนชนบท ใครเจ็บปวยก็จะดูแลกัน จะไมมวี า หมอไมรู เพราะมีคนในบาน
ดูแล ตองมีคนหนึง่ เอามาหาหมอ ชวงทีม่ โี รคซาร มีบางคนกลับจากไตหวัน สิงคโปร ทีเ่ ราได
ขอมูลจากกระทรวง เราก็ตามลงไปดู บางสวนชาวบานเองก็จะมาบอกเรา” PCU ทีไ่ มมแี พทยกลาว
“ชวงทีม่ กี ารระบาดของโรค สาธารณสุขอำเภอตองลงพืน้ ทีภ่ ายใน 3 ชัว่ โมง พรอมกับ
สอบสวนโรคของอำเภอ/โซน ตองประสานกับชุมชน ประชาสัมพันธใหชมุ ชนทราบ มีการประชุม
ผนู ำชุมชนและ อสม. วาจะทำอยางไร อสม.จะรบู ทบาทหนาทีข่ องตัวเองวาเมือ่ เกิดโรคจะตองทำอะไร
หลังเปลีย่ นแปลงความคลองตัวในการทำงานมีมากขึน้ มีการประสานงานระหวางเครือขายมากขึน้
อบต. ใหความสำคัญกับงานควบคุมโรคมากขึ้น อาจเนื่องมาจากนโยบาย หรือการที่ดึงเอาอบต.
เขามามีสว นรวมอยเู รือ่ ย ๆ” PCU มีแพทยประจำกลาว
“กรณีเกิดการระบาดของโรค เจาหนาทีส่ าธารณสุขอำเภอสามารถลงพืน้ ทีค่ วบคุมโรค
ไดทนั ทีมกี ารแบงพืน้ ทีเ่ ปนโซนในการทำงาน ความคลองตัวในการควบคุมโรคมีมาก สามารถเบิก
วัสดุ อุปกรณในการควบคุมโรคจากโรงพยาบาลมาชวยได กรณีเกิดโรคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
แจงสาธารณสุขอำเภอลงพืน้ ทีด่ ำเนินการไดทนั ที การพนหมอกควันสามารถยืมเครือ่ งพนจาก อบต.
หรือโรงพยาบาลไดเดิม สาธารณสุขอำเภอ ตองดำเนินการเองทัง้ หมด ซึง่ ในการพนบางครัง้ ตอง
เก็บเงินจากชาวบาน ปจจุบนั แลวแตชาวบานจะเก็บใหเปนคาแรงคนพน” PCU ไมมแี พทยกลาว
“เมือ่ มีการระบาดของโรคขึน้ โรงพยาบาลเองมีความพรอมทีจ่ ะลงพืน้ ทีท่ นั ที มีการเตรียม
ทีมเฉพาะกิจ 3 ทีม ในการสอบสวนควบคุมโรค ซึง่ เปนเจาหนาทีใ่ นงานเวชกรรมกำหนด หลัง
เปลีย่ นแปลงมีความพรอม สะดวก และคลองตัวมากกวา อาจเพราะมีงบในการดำเนินงานมากขึน้
มีคา ตอบแทนสามารถบริหารจัดการไดเอง มีความพรอมในดานวัสดุ อุปกรณ การประสาน การ
ไดรบั ความรวมมือกับเทศบาลยังคงเหมือนเดิม” PCU ของโรงพยาบาลศูนยกลาว
“กรณีเกิดโรคระบาดในชุมชน โรงพยาบาลมีความพรอมทีจ่ ะสอบสวนโรคในพืน้ ทีท่ นั ที
โดยทีมของอำเภอ 2 ทีม เมือ่ เกิดโรคทุกคนสามารถทีจ่ ะทำงานแทนกันได เดิมไมมกี ารจัดเวรวันหยุด
เมือ่ เกิดโรคในวันหยุดตองรอ ทำใหการครอบคลุมโรคลาชา ปจจุบนั จะมีผรู บั ผิดชอบ หากมีการ
เกิดโรคสามารถติดตอไดทนั ที โรงพยาบาลมีรถใหประจำฝายสามารถปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีไ่ ดตลอด”
PCU ของโรงพยาบาลชุมชนกลาว
“หลังการเปลีย่ นแปลง วิธกี ารทีใ่ ชในการควบคุมโรคไมไดงา ยกวาเดิม แตขอ มูลได
มากกวา เพราะเดิมกรมแพทยทหารบกเปนสวนกลางของโรงพยาบาล แตขอ ดีหลังจากเขาโครงการ
คือ มีการประสานกับหนวยงานทีด่ แู ลในเรือ่ งของจังหวัด อยางเชนมีการรวมประชุมกับสาธารณสุข
จังหวัดทุกเดือน ก็จะทราบขอมูล แนวโนมของโรค และจะตองเตรียมทำอะไรบาง ทำใหขอ มูล
ตาง ๆ เปนไปในทางเดียวกัน” PCU ของโรงพยาบาลรัฐนอกกระทรวงกลาว
“กรณีเกิดโรคระบาด หากพูดถึงความชำนาญในการควบคุมโรคยังมีนอ ย เมือ่ เกิดโรค
ระบาด ยังตองประสานขอความรวมมือจากหนวยงานของรัฐอยู เชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,
เทศบาล มีเพียงบางโรคเทานัน้ ทีส่ ามารถดำเนินการเองได” PCU ของโรงพยาบาลเอกชนกลาว
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4. การจัดระบบขอมูลขาวสารและการเฝาระวังโรคติดตอ
กอนการเปลีย่ นแปลง
มีการวางระบบการเฝาระวังโรคตามแนวทางของสำนักระบาดวิทยา โดยการรายงานในแบบ
รง.506 เมือ่ มีผปู ว ยจะแจงตามเสนทางเดิมทีม่ อี ยคู อื สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะเปนศูนยกลางการ
รายงานโรคไปยังอำเภอตาง ๆ ในกรณีมโี รคระบาดมีความเรงดวน จะมีการรายงานพืน้ ทีเ่ กิดโรคดวยวิทยุ
หรือโทรศัพท ในสวนของรัฐนอกกระทรวง และโรงพยาบาลเอกชน จะมีการแจงขอมูลการเกิดโรคนอยมาก
หลังการเปลีย่ นแปลง
ระบบการรายงานโรค โดยสวนใหญยงั ยืดถือระบบเดิม ความแตกตางทีเ่ กิดขึน้ คือ มีความรวดเร็ว
ในการรายงานโรคไปยังพืน้ ทีเ่ กิดโรคไดรวดเร็วขึน้ เพราะเจาหนาทีม่ โี ทรศัพทมอื ถือเกือบทุกคน และ CUP
บางแหงไดจดั ตัง้ ศูนยขอ มูล สงขอมูลกับสาธารณสุขอำเภอทุกสัปดาห PCU ของโรงพยาบาลรัฐนอกกระทรวง
และโรงพยาบาลเอกชน มีการแลกเปลีย่ นขอมูลสถานการณโรคกับหนวยงานสาธารณสุขมากขึน้
“ในสวนของระบบขอมูลขาวสารการเฝาระวังโรค การรายงานยังใชระบบเดิมคือ ระบบ
รายงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานพืน้ ทีแ่ ตสว นทีเ่ พิม่ ขึน้ คือ
โรงพยาบาลรายงานพืน้ ทีโ่ ดยตรงทางโทรศัพทดว ย ซึง่ จะมีความรวดเร็วขึน้ ” PCU ทีม่ แี พทยประจำ
กลาว
“ขอมูลขาวสารการเฝาระวังโรค เดิมโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะรายงาน
โรคทางวิทยุ การสอบสวนโรคชา ทำใหควบคุมโรคชา เนือ่ งจากเจาหนาทีท่ ำงานคนเดียว ไมคอ ย
มีเวลา ไมมที มี วางเมือ่ ไหรกล็ งเมือ่ นัน้ ทำใหเกิดโรคติด ๆ กันในหมบู า น หลังเปลีย่ นแปลง ขอมูล
ขาวสารเปนระบบขึน้ มีเกณฑชวี้ ดั โรงพยาบาลจะมีการรายงานเร็วขึน้ เมือ่ มีผปู ว ยสงสัยจะแจงพืน้ ที่
ทันที โดยไมตอ งรอรายงาน” PCU ไมมแี พทยกลาว
“ระบบขอมูลขาวสารการเฝาระวังโรค ไมมคี วามแตกตาง เพราะยังใชระบบเดิม การแจง
ขาวจะแจงทางวิทยุ และโทรศัพทมอื ถือ จึงมีความรวดเร็วมากขึน้ ” PCU ไมมแี พทยกลาว
“ระบบรายงาน เดิมมีการสงรายงานทุกวันศุกร หลังเปลีย่ นแปลงสงรายงาน 2 ครัง้ /
สัปดาห หรือพบ case เรงดวนก็จะสงทันที การรายงานขาวจะรายงานทางวิทยุ/โทรศัพท ไมมคี วาม
แตกตางจากเดิม” PCU มีแพทยไมประจำกลาว
“ขอมูลขาวสารการเฝาระวังโรคหลังเปลีย่ นแปลงเร็วขึน้ อาจเนือ่ งมาจากการมีโทรศัพท
มือถือ การประสานงานแตกอ นไมคอ ยดี” PCU มีแพทยไมประจำกลาว
“ระบบขอมูลขาวสาร เดิมมีเฉพาะการรายงานออกไมมรี ายงานเขา หลังเปลีย่ นแปลงมี
การรายงาน เขา - ออก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผปู ระสาน หากมีผปู ว ยในพืน้ ที”่ PCU
โรงพยาบาลเอกชนกลาว
5. การประสานความรวมมือกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการปองกันควบคุมโรคติดตอ
กอนการเปลีย่ นแปลง
อบต. เทศบาล หรือแมแตโรงพยาบาล ใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันควบคุมโรคติดตอ
คอนขางนอย ทัง้ ในเรือ่ งการสนับสนุนงบประมาณ การรวมทีมควบคุมโรคในพืน้ ทีเ่ กิดโรค โดยเฉพาะใน
ชุมชนไมคอ ยมีสว นรวมในการปองกันควบคุมโรคเชนเดียวกัน
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หลังการเปลีย่ นแปลง
อบต.ใหความสำคัญตองานควบคุมโรคติดตอมากขึน้ ใหการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และ
งบประมาณอยางเต็มทีเ่ ปนสวนใหญ ชุมชนใหความรวมมือทัง้ อสม. ผนู ำชุมชน และองคกรตาง ๆ ในชุมชน
ในการปองกันควบคุมโรคมากขึน้ เนือ่ งจากเจาหนาทีม่ กี ารเขาหาชุมชน และมีความใกลชดิ กับชุมชนมากขึน้
แตในสวนของเทศบาล บางแหงมีความสัมพันธดขี นึ้ บางแหงมีความสัมพันธทแี่ ยลง
“เมือ่ เกิดการระบาดของโรคในชุมชน จะมีทมี เจาหนาทีท่ งั้ ในระดับตำบล อำเภอ ลงดำเนินการ
สอบสวนควบคุมโรคในพืน้ ที่ โดยทีมอำเภอจะประกอบดวย ผอู ำนวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุข
อำเภอ, นักวิชาการ เจาหนาทีส่ าธารณสุขอำเภอในอำเภอ........... ทีมตำบลประกอบดวย อบต.
สาธารณสุขอำเภอ............. สวนใหญทมี ทีล่ งมาจะเปนสาธารณสุขอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ หลังเปลีย่ นแปลงขอแตกตางคือ มี อบต. เขามารวมเปนเจาของเรือ่ ง กรณีไขเลือดออกระบาด
อบต. จะมีงบในการจางพนยา ซึง่ แตเดิมชาวบานจะเสียคาน้ำมันในการพนหลังคาเรือนละ 10 บาท”
PCU ทีม่ แี พทยไมประจำกลาว
“หลังเปลีย่ นแปลง ความคลองตัวในการทำงานมีมากขึน้ มีการประสานงานระหวาง
เครือขายมากขึน้ อบต. ใหความสำคัญกับงานควบคุมโรคมากขึน้ อาจจะเนือ่ งมาจากนโยบายหรือ
การทีด่ งึ เอา อบต. เขามามีสว นรวมอยเู รือ่ ย ๆ” PCU ทีไ่ มมแี พทยกลาว
“การมีสว นรวมของชุมชนในการปองกันควบคุมโรค ชวงหลังทำงานงายขึน้ เพราะชาวบาน
รับขาวสารดีขนึ้ เพราะการสือ่ สารหลาย ๆ อยางเปลีย่ นแปลงไป”
“บทบาทหนาทีท่ เี่ ปลีย่ นจากเดิม ก็คงเปนดานบริหารจัดการงบประมาณ ดานอะไรตาง ๆ
แตกอ นสาธารณสุขอำเภอทำงานตามคำสัง่ สัง่ อะไรมาก็ทำ ไมสงั่ ก็ไมทำ นัง่ อยเู ฉย ๆ ก็ได วันหนึง่
ไมทำงานก็อยไู ด แตทกุ วันนีห้ นาทีค่ วามรับผิดชอบเปลีย่ นไป เชนวา สัง่ วันนีต้ อ งไดวนั นี้ สัง่ พรงุ นี้
ตองไดพรงุ นี้ จะมีการประชุมอบรมแทบทุกวัน การติดตอสือ่ สาร การประสานงานจะมากขึน้ ทาง
ชุมชน ทางชาวบานจะตองรวมมือกับเรา อสม. ผนู ำ อบต. จะประสานกันทัง้ หมด เราไมอยนู งิ่
เหมือนแตกอ นจะตองไปตลอด” PCU ทีม่ แี พทยไมประจำกลาว
“กอนป 2544 ก็ชว ยเรือ่ งงบประมาณคือ ยังไมชดั เจน อบต. ยังไมไดรบั งานนีไ้ ปโดยตรง
ก็ใหเราดำเนินการอยู เราก็ประสานในเรือ่ งงบประมาณทีเ่ ราจะไดเอามาทำเอง หลังจากงบประมาณ
กระจายไปที่ อบต. ก็รบั เปนเจาภาพเต็มที่ เอางานเขาแผน พอเงินมาก็ซอื้ ทราย น้ำยา และใหคนของ
อบต. รวมกับ อสม. เรา” PCU ไมมแี พทยกลาว
“การไดรบั ความรวมมือจากเทศบาล ทัง้ กอนและหลังเปลีย่ นแปลง ยังคงเหมือนเดิม
ในการสนับสนุนงบฯ จะเปนบางชวง เพราะเทศบาลเองมีการตั้งงบฯ แบบตายตัว” PCU ของ
โรงพยาบาลศูนยกลาว
“เทศบาลจะทำงานแตนโยบายของเทศบาลเอง เทศบาลจะขอรับงบฯ PP Outdoor ทัง้ หมด
แตทำตามกรอบงาน PCU ไมได เทศบาลบอก PP Outdoor อยทู ี่ PCU ซึง่ เปนงบฯ รวมหลายโรค
งานสวนใหญจงึ อยทู โี่ รงพยาบาล ใน PCU อุปกรณเพียงพอ เทศบาลไมมี การไดรบั ความรวมมือ
ยังนอย การประสานงานกับเทศบาลไมดขี นึ้ และแยลงกวาเดิม แตกอ นทำงานรวมกัน เดีย๋ วนีต้ า งคน
ตางทำ กลายเปนเสนขนานไปแลว ระหวางผบู ริหารระดับกลาง” PCU ของโรงพยาบาลศูนยกลาว
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“งบประมาณไดรบั สนับสนุนจาก อบต. โดยสาธารณสุขอำเภอจะตองทำแผนสงให อบต.
เพือ่ พิจารณาประมาณเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ซึง่ เดิมการสนับสนุนจาก อบต. ไมมากเทาปจจุบนั
อาจเพราะความชัดเจนของงานมีมากขึน้ ความพอใจในการเปลีย่ นแปลงมีมากกวา เพราะทำใหรู
ภาระงาน รตู น ทุน รเู ปาหมาย ซึง่ แตเดิมไมเคยรอู ะไรเลย” PCU ของโรงพยาบาลชุมชนกลาว
“มีการประชุมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกเดือน รวมทัง้ คณะกรรมการโซนดวย
นับวาเปนเรือ่ งทีด่ ที เี่ จาหนาทีจ่ ะทำงานไดอยางตอเนือ่ ง” PCU ของโรงพยาบาลเอกชนกลาว
6. การไดรบั การติดตาม กำกับ และนิเทศงานในงานปองกันควบคุมโรคติดตอ
กอนการเปลีย่ นแปลง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จะมีการติดตามนิเทศงาน สถานี
อนามัยประมาณ 2-3 ครัง้ /ป โดยสวนใหญจะติดตามดูภาพรวมของการปฏิบตั งิ าน และใหคำปรึกษา
ไมไดลงลึกในแตละโครงการ สวนหนึง่ มีการติดตามในการประชุมประจำเดือนทีส่ ำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ทุกเดือน ในสวนของโรงพยาบาลไมคอ ยไดมาสัมผัสกับงานในสถานีอนามัยตำบลมากนัก ยกเวนเมือ่ เกิด
การระบาดของโรคจะมารวมควบคุมโรค ซึง่ นาน ๆ จะเกิดขึน้ สักครัง้
หลังการเปลีย่ นแปลง
รูปแบบการติดตามโดยสวนใหญจะเปลี่ยนแปลงไปโดยจะติดตามเปนโครงการเฉพาะตาม
ตัวชีว้ ดั ความถีข่ องการติดตามบางสวนจะติดตามถีข่ นึ้ บางแหงจะเทาเดิม บางแหงติดตามลดลง แตจะมี
การประชุมติดตามทุกเดือนทีส่ ำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือโรงพยาบาล ในสวนของโรงพยาบาล (CUP)
จะมีการติดตามมากขึน้ โรงพยาบาลจะมีความสำคัญสูงกวาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โดยสวนใหญ
ความสัมพันธระหวางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกับศูนยสขุ ภาพชุมชนคอนขางจะหางเหินกัน
“การติดตามนิเทศงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 2 ครัง้ /ป หลังเปลีย่ นแปลง สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ ไมมเี วลานิเทศงานเลย มีเพียงการติดตามเปนสวน ๆ ไป การนิเทศงานนอยลง
การติดตามเฉพาะกิจ, การประชุมบอยขึน้ ” PCU ไมมแี พทยกลาว
“การติดตามกำกับนิเทศงานประเมินผล การประชุมรวมกับโรงพยาบาล และสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอไมบอ ย ประมาณ 3 เดือนตอครัง้ กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกเดือน สวนใหญ
รวมประชุมเฉพาะกิจกับ CUP และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เนือ้ หาการประชุมความแตกตาง
กอนหลัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไมไดมาจุกจิกกับกิจกรรมเทาไหร ไมไดมาสัง่ ใหตอ งทำกิจกรรม
นี้ สวนมากจะแจงวามีไขเลือดออกเกิดขึ้นบานไหนไมคอยเจาะลึกเหมือนเมื่อกอน” PCUมีแพทย
ไมประจำกลาว
“การนิเทศลดลง แผนนิเทศแตกอ นทุก 3 เดือน หลังเปลีย่ นแปลงปละ 2 ครัง้ จังหวัด
มาปละครัง้ อำเภอมาปละ 2 ครัง้ เนือ้ หาติดตามของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แตกอ นมาตาม
process indicator ชวงหลังมาตามโครงการ เนนโครงการทัง้ หมด และหอยดวย process indicator”
PCU มีแพทยประจำกลาว
“การนิเทศติดตามจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 2-3 ครัง้ /ป รูปแบบการติดตามมี
เนือ้ หางานเพิม่ ขึน้ กระบวนการติดตามหลังการระบาดของโรคมีความถีม่ ากขึน้ ” PCU มีแพทยไม
ประจำกลาว
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“การนิเทศติดตามหลังการเปลี่ยนแปลง การนิเทศติดตามจากสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอลดลง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอใหเหตุผลวาไมมงี บประมาณ” PCU มีแพทยไมประจำกลาว
“การติดตามกำกับการปฏิบตั งิ านของผบู ริหาร เยีย่ มบอยขึน้ มาตามแผนสวนหนึง่ อีก
สวนหนึง่ คือ โรคระบาด แอบ ๆ มาก็มี ทุกวันนี้ 2-3 ครัง้ ตอเดือน แตกอ นนาน ๆ จะมาที และ
จะติดตามในทีป่ ระชุมประจำเดือน” PCU ไมมแี พทยประจำ
“การติดตามกำกับของผบู ริหาร จะมีการนิเทศตามเกณฑ 2 ครัง้ /ป การควบคุมกำกับ
งานควบคุมโรค เนือ่ งจากเปนนโยบายหลักของผบู ริหาร จึงคอนขางทีจ่ ะใหความสนใจ เมือ่ มีการ
ระบาด ผบู ริหารของโรงพยาบาลก็จะเปนสวนหนึง่ ในคณะกรรมการ เพราะจะมีอำนาจในการสัง่ การ”
PCU ของโรงพยาบาลศูนย
7. ผลกระทบตอการปองกันควบคุมโรคติดตอ กรณีมี หรือไมมแี พทยในระดับศูนยสขุ ภาพ
ชุมชน
โดยสวนใหญแพทยทไี่ ปใหบริการทีศ่ นู ยสขุ ภาพชุมชนจะเนนการใหการรักษาเปนหลักโดยเฉพาะ
ในกลมุ โรคไมตดิ ตอ เชน เบาหวาน ความดัน ซึง่ จะมีการนัดวันใหบริการในศูนยสขุ ภาพ ชุมชน แพทย
มีสว นในการสนับสนุนการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอนอยมาก เพราะผปู ว ยทีเ่ ปนโรคติดตอทีส่ ำคัญ
มักจะเขารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล หรือถูกสงตอไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลกอนทีจ่ ะมีการวินจิ ฉัย สวน
ผลกระทบดานอืน่ ๆ คือ มีการปรับเทียบมาตรฐานการใหการรักษาและการจายยาใหแกประชาชนทีไ่ ม
เหมือนกันของประชาชน แตในศูนยสขุ ภาพชุมชนทีไ่ มมแี พทยกม็ คี วามตองการทีจ่ ะมีแพทย หรือพยาบาล
วิชาชีพ มาใหบริการรักษาผปู ว ยบาง
“PCU ทีม่ แี พทยจะมีผลดานการรักษา เพราะแพทยมศี กั ยภาพมากกวา แตดา นสงเสริม
สุขภาพไมนา จะมีผล ผปู ว ยมารับบริการเฉลีย่ 800-900 คนตอวัน PCU ทีม่ แี พทยยาจะเยอะกวา
ถึงแพทยไมมาก็มยี าบริการ เงินบำรุงก็ไดเปนหมืน่ (PCU ทีไ่ มมแี พทย ความเชือ่ ถือก็จะตองลดลง)
ของเราไดแค 2,000 -3,000 บาท” PCU ไมมแี พทยกลาว
“แพทยไมมผี ลกระทบตองานควบคุมโรคติดตอ การทำงานยังเหมือนเดิม จะแตกตาง
เฉพาะตอนทีแ่ พทยออกมาตรวจทีจ่ ะตองมีการคัดกรองผปู ว ยตามขัน้ ตอนระบบการรักษา” PCU ทีม่ ี
แพทยไมประจำกลาว
“การใหบริการพอเปน PCU เรือ่ ง พวก Chronic disease ตาง ๆ จะตองครอบคลุมกวาง
ออกไปอีก อยางเขตของ.............รับผิดชอบ 8 หมบู า น ก็ตอ งมารับบริการทีเ่ รา โดยเฉพาะวันศุกร
จะเปนวัน Chronic disease ตาง ๆ จะมามาก บางครัง้ เจาหนาทีอ่ ยกู นั 3 คน บางวันแพทยมาไมได
เราก็ตอ งชวยกันเทียบกับผมู ารับบริการ 80-150 คน คอนขางทีจ่ ะหนักมากสำหรับเจาหนาที”่ PCU
มีแพทยไมประจำกลาว
“แพทยอยไู มประจำก็จะเกิดความสับสนในประชาชนผมู ารับบริการ แพทยรกั ษาอยางนี้
ทำไมหมออนามัยใหอยางนี้ ก็มคี วามสับสนในประชาชนก็ไมมากหรอก ไมถอื วาเปนปญหาแตกม็ ี
อยบู า ง แพทยมาก็ใหความรเู รา case ไหนนาสนใจ เขาก็เรียกใหเราดู ใหคำแนะนำมี conference
แตมหี รือไมมแี พทยกไ็ มมผี ลตองานปองกันควบคุมโรคติดตอ” PCU มีแพทยไมประจำกลาว

⌫  ⌫

สุรชัย ศิลาวรรณ และคณะ

Surachai Silawan et al.

“การมีแพทยมา แพทยจะมาเนนการรักษามากกวา มีผลกระทบตอการปองกันควบคุมโรค
นอยถาเด็กสงสัยไขเลือดออก สวนใหญจะนอนโรงพยาบาล วันทีแ่ พทยมาสวนใหญจะเปนผปู ว ย
นัดพบแพทย เปนผปู ว ย chronic”
“การมีแพทยมาใหบริการทีศ่ นู ยสขุ ภาพชุมชน ไมมผี ลตองานควบคุมโรค แพทยมบี ทบาท
เพียงการรักษาโรคเทานัน้ แตอาจมีผลคือ วันทีแ่ พทยมาจะทำใหรโู รคเร็ว แตถา แพทยมาใหบริการ
ทุกวันก็อาจจะมีผลใหงานควบคุมโรคดีขนึ้ และรวดเร็วขึน้ ก็อาจเปนได”

อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลที่แทจริงที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานปองกัน
ควบคุมโรคติดตอ จากการปรับโฉมระบบบริการสุขภาพของไทยครัง้ สำคัญนับตัง้ แตเดือนตุลาคม 2544
เปนตนมานัน้ ในหลายประเด็นโดยสวนใหญจะเปนปจจัยเอือ้ และปจจัยเสริมทีจ่ ะทำใหกจิ กรรมการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอในชุมชนของเจาหนาทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากขึน้
ประเด็นทีเ่ ปนผลกระทบในทางบวก หรือเปนจุดดี คือ การเปลีย่ นแปลงระบบการบริหารจัดการ
ดานงบประมาณ และการจัดทำแผนงานโครงการปฏิบตั งิ านประจำป ซึง่ ศูนยสขุ ภาพชุมชนจะไดรบั จัดสรร
งบประมาณเปนตัวเงิน ทำใหสามารถบริการจัดการการใชจา ยงบประมาณดวยตัวเองได ในกรณีทมี่ กี าร
เกิดโรคระบาดขึน้ ความฉับไว รวดเร็วในการควบคุมโรคจะมีมากขึน้ เวชภัณฑ เคมีภณ
ั ฑ ไมเพียงพอ
ศูนยสขุ ภาพชุมชนสามารถจัดซือ้ ไดทนั ที อยางไรก็ตามจะมีศนู ยสขุ ภาพชุมชนบางแหงทีม่ ขี นาดเล็กดูแล
ประชากรจำนวนนอยงบประมาณทีไ่ ดรบั ไมเปนไปตามทีก่ ำหนดทำใหเปนอุปสรรคตองานควบคุมโรคได
สอดคลองกับการศึกษาของสัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และเพ็ญแข ลาภยิง่ (7) ทีศ่ กึ ษาพบวา การจัดสรรเงิน
ตามรายหัวสำหรับบริการสงเสริมปองกันแกเครือขายและสถานบริการ ไมกอ ใหเกิดแรงจูงใจในการบริการ
เมือ่ แตละเครือขาย (CUP) กำหนดรูปแบบการจัดสรรเงินภายในเครือขายเอง จะทำใหสถานีอนามัยใน
เครือขายทีข่ าดแคลนงบประมาณ ประสบปญหาในการจัดบริการ
ในดานการจัดทำแผนงานโครงการแกไขปญหาโรคติดตอ จากทีเ่ คยรับคำสัง่ จากหนวยงานระดับสูง
เปลีย่ นมาเปนใหศนู ยสขุ ภาพชุมชนมีโอกาสกำหนดแผนงานโครงการแกปญ
 หาดวยตัวเองสวนหนึง่ พบวา
โดยสวนใหญเจาหนาทีม่ คี วามพอใจ เพราะสามารถควบคุมกำกับทัง้ งาน และเงินไดตลอดโครงการ ถึงแม
วาการปฏิบตั งิ านสวนหนึง่ ยังตองดำเนินงานตามใบสัง่ อยบู า งก็ตาม จากการทีเ่ จาหนาทีม่ อี ำนาจในการตัดสินใจ
กำหนดแผนงานโครงการเอง นาจะสามารถแกไขปญหาโรคติดตอในแตละพืน้ ทีด่ ว ยวิธกี ารและรูปแบบที่
ไดผลมากยิง่ ขึน้ จะเห็นไดวา มี PCU บางแหงทีไ่ มพอใจทีไ่ ดรบั ใบสัง่ ใหปฏิบตั ติ ามรูปแบบแนวทางทีส่ ว นกลาง
กำหนด แตไมสามารถดำเนินการไดในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ เพราะสภาพปญหาทีแ่ ตกตาง และสิง่ แวดลอม
ไมเหมือนกัน
ประเด็นทีเ่ ปนจุดดีอกี ดานหนึง่ ทีม่ คี วามสำคัญคือ การเปลีย่ นบทบาทหนาทีข่ องศูนยสขุ ภาพชุมชน
ใหเปนการทำงานสรางสุขภาพเชิงรุกมากขึน้ โดยเฉพาะกิจกรรมการเยีย่ มบาน (Home visit) และการจัดทำ
แฟมประวัตคิ รอบครัว (Family Folder)(8) เปนผลใหเจาหนาทีส่ าธารณสุขตองเขาหาชุมชน และหลังคาเรือน
มีความถีส่ งู ขึน้ หลายเทาตัว เมือ่ เทียบกับชวงกอนการเปลีย่ นแปลง ทำใหเกิดความสัมพันธอยางใกลชดิ
ระหวางเจาหนาทีส่ าธารณสุขกับชาวบานมีมากขึน้ ชาวบานมีความพอใจกับการทำงานของเจาหนาทีเ่ ปน
อยางมาก ซึง่ เจาหนาทีส่ าธารณสุขเองก็มคี วามสนใจกับการปฏิบตั งิ านในรูปแบบใหมนเี้ ชนเดียวกัน สอดคลอง
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กับการศึกษาของ รัตนา ยอดอานนท (9) ทีพ่ บวา ชาวบานมีความพึงพอใจดีมากถึงรอยละ 77.2 และ
เจาหนาทีม่ คี วามพอใจถึงรอยละ 68.2 และดีมากรอยละ 27.3 ถือไดวา กิจกรรม การเยีย่ มบานเปนกลยุทธ
ทีส่ ำคัญทีจ่ ะแกปญ
 หา ทัง้ การปองกันและควบคุมโรคติดตอในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอตองอาศัยความไวในการรขู า วและความรวดเร็วในการควบคุม เมือ่ ความสัมพันธระหวาง
ชุมชนกับเจาหนาทีด่ แี ลว ปญหาการดำเนินงานก็นา จะลดนอยลง แตอยางไรก็ตามเมือ่ พิจารณาถึงเนือ้ หา
ในการเยีย่ มบานของเจาหนาทีข่ องศูนยสขุ ภาพชุมชน เนือ้ งานดานการคนหาผปู ว ยหรือการเฝาระวังเชิงรุก
ของโรคติดตอทีส่ ำคัญกลับไมปรากฏในแฟมประวัตคิ รอบครัว (Family folder) เชน การติดตามผถู กู สุนขั
กัดไปรับวัคซีน การติดตามผมู อี าการอุจจาระรวงอยางแรง ผปู ว ยสงสัยเปนไขเลือดออก และการติดตาม
เยีย่ มใหคำแนะนำการปองกันการเจ็บปวยของเด็กอายุต่ำกวา 5 ป แตกลมุ ทีเ่ จาหนาทีจ่ ะติดตามและปรากฏ
ใน Family folder คือ กลมุ ผปู ว ยโรคเรือ้ รัง เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง วัณโรค เอดส เปนตน(6)
ซึง่ อาจจะเปนเหตุผลหนึง่ ทีใ่ นหลายพืน้ ทีย่ งั มีรายงานการเกิดโรคติดตอทีส่ ำคัญอยเู นืองๆ ทัง้ โรคพิษสุนขั
บา อหิวาตกโรค และโรคไขเลือดออก ทัง้ ทีเ่ จาหนาทีส่ าธารณสุขมีการเยีย่ มบานและคลุกคลีชมุ ชนอยาง
ใกลชดิ มากขึน้ ดังนัน้ จึงนาจะมีการทบทวนเนือ้ หาการเยีย่ มบานของเจาหนาทีใ่ หมกี ารเฝาระวังเชิงรุกใน
กลมุ โรคติดตอเฉียบพลันใหมากขึน้
นอกจากนีป้ ระเด็นทีเ่ ปนจุดดีตอ การปองกันควบคุมโรคติดตอทีพ่ บจากการศึกษาครัง้ นี้ คือ การที่
องคการบริหารสวนตำบล (อบต.) มีความเขาใจในบทบาทหนาทีข่ องตัวเองชัดเจนขึน้ และมีงบประมาณ
สนับสนุนงานสรางสุขภาพ สำหรับงานสาธารณสุขทีเ่ พิม่ ขึน้ ประกอบกับโดยภาพรวม สวนใหญเจาหนาที่
สาธารณสุขของศูนยสขุ ภาพชุมชนจะมีความสัมพันธอนั ดีกบั บุคลากรของ อบต. ทำใหการดำเนินงานปองกัน
ควบคุมโรคติดตอในพืน้ ทีไ่ ดรบั การดูแลและรวมแกไขปญหามากขึน้ แตกตางจากชวงกอนเปลีย่ นแปลง
อยางชัดเจน ในศูนยสขุ ภาพชุมชนทีไ่ ดรบั การจัดสรรงบประมาณเปนรายหัวจาก CUP ทีไ่ มเพียงพอสวนใหญ
จะขอสนับสนุนจาก อบต. เปนหลัก และจะไดรับการสนับสนุนตามที่ขอสอดคลองกับการศึกษาของ
เพ็ญแข ลาภยิง่ และสัมฤทธิ์ ศรีธรรมวงสวัสดิ(10)
์ และอมร นนทสุต(11) พบวา อบต. เปนหนวยงานสำคัญ
ทีจ่ ะสนับสนุนใหการดำเนินงานของศูนยสขุ ภาพชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึน้ และสอดคลองกับการศึกษา
ครัง้ นี้ ทีพ่ บวา เมือ่ เกิดโรคระบาดขึน้ ความคลองตัวของการควบคุมโรคจะมีสงู เพราะความรวดเร็วและ
การมีความพรอมของอุปกรณ เคมีภณ
ั ฑตา ง ๆ ทีอ่ บต.จัดเตรียมไว แตในบางพืน้ ทีท่ คี่ วามสัมพันธระหวาง
เจาหนาทีส่ าธารณสุขกับ อบต. หรือกับเทศบาลยังคงมีปญ
 หาอยบู า ง คงจะมีเปนสวนนอย สาเหตุนา จะ
เนือ่ งมาจากตัวบุคคลมากกวาทีจ่ ะเกิดจากระบบการทำงาน
ความรวดเร็วของการสงขาวสารการเกิดโรคถึงพืน้ ที่ พบวา มีความรวดเร็วมากขึน้ สาเหตุ คือการ
ทีเ่ จาหนาทีส่ าธารณสุขมีโทรศัพทมอื ถือ สามารถแจงขาวสารไดตลอดเวลา ก็เปนประเด็นหนึง่ ทีส่ ง ผลกระทบ
ทีด่ ตี อ การควบคุมการระบาดของโรคติดตอทีท่ นั เวลามากขึน้ ซึง่ เปนประเด็นทีไ่ มเกีย่ วของกับการมีโครงการ
หลักประกันสุขภาพของรัฐแตอยางใด
จุดดอยทีพ่ บจากการศึกษาครัง้ นีท้ จี่ ะมีผลตอการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอ คือ จำนวน
เจาหนาที่ในแตละศูนยสุขภาพชุมชนที่ยังคงมีจำนวนที่ไมเพียงพอกับปริมาณงาน โดยเฉพาะในศูนย
สุขภาพชุมชนขนาดเล็ก ทำใหไมมเี วลาลงไปเยีย่ มบานเทาทีค่ วร การมีแพทยในศูนยสขุ ภาพชุมชน ทัง้ ประจำ
และไมประจำ มีผลกระทบตอการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอนอยมาก โดยสวนใหญแพทยจะเนน
ปฏิบตั งิ านดานการรักษา และจะเปนกลมุ ผปู ว ยทีเ่ ปนโรคเรือ้ รังเปนหลัก แพทยควรจะใหความสำคัญตอการ
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ดำเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอมากกวาทีเ่ ปนอยู และจุดดอยดังทีก่ ลาวมา คือ ไมมเี นือ้ งานการติดตาม
เฝาระวังเชิงรุกเพือ่ การปองกันควบคุมโรคติดตอใน Family folder ทำใหเจาหนาทีไ่ มใหความสำคัญเทาทีค่ วร
โดยภาพรวมผลกระทบทีเ่ กิดจากการปฏิรปู ระบบราชการและโครงการหลักประกันสุขภาพ ทีม่ ตี อ
การปองกันควบคุมโรคติดตอของศูนยสขุ ภาพชุมชน จะมีผลกระทบในทางทีด่ มี ากกวาไมดี เจาหนาทีม่ คี วาม
พรอมทัง้ ในดานงบประมาณ อำนาจการตัดสินใจในการแกปญ
 หา การมีความสัมพันธทดี่ กี บั หนวยงานที่
เกีย่ วของโดยเฉพาะ อบต. ชุมชนใหความรวมมือกับเจาหนาทีม่ ากขึน้ เจาหนาทีม่ คี วามเขาใจและเขาหาชุมชน
มากขึน้ แตการเกิดโรคติดตอทีม่ อี ยเู นืองๆ ในหลายพืน้ ทีน่ า จะเกิดมาจาก การทีไ่ มไดกำหนดใหเจาหนาที่
ปฏิบตั กิ ารดำเนินงานเชิงรุก หรือเกิดภาวะความไมคลองตัวของระบบการทำงานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากการ
ปฏิรปู ของหนวยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ เชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
โรงพยาบาลชุมชนซึง่ เปน CUP เอง ซึง่ ควรมีการศึกษาตอไป และการทีเ่ จาหนาทีไ่ มสามารถควบคุมโรคให
สงบลงโดยเร็วได อาจจะเปนเพราะการขาดประสบการณ และองคความรทู างวิชาการทีไ่ มเพียงพอ ซึง่
กรมวิชาการ หรือสำนักงานวิชาการดานการควบคุมโรค จะตองใหการสนับสนุนและเสริมทักษะใหแก
เจาหนาที่ สาธารณสุขในระดับศูนยสขุ ภาพชุมชนใหมากขึน้ เพราะความพรอมในดานอืน่ ๆ ทีจ่ ะสงเสริม
ใหงานปองกันควบคุมโรคติดตอในชุมชนนาจะมีความพรอมในเกณฑทดี่ อี ยแู ลว

สรุป
หลังจากมีการเปลีย่ นแปลงจากการปฏิรปู ระบบราชการและมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
สงผลกระทบในทางทีด่ ตี อ การดำเนินงานดานการปองกันควบคุมโรคติดตอของเจาหนาทีร่ ะดับ ศูนยสขุ ภาพ
ชุมชน ทัง้ ในเรือ่ งการบริหารจัดการดานงบประมาณ การจัดทำแผนงานโครงการทีเ่ จาหนาทีม่ อี ำนาจใน
การคิดเองทำเองมากขึน้ เจาหนาทีถ่ กู กำหนดใหมกี ารเยีย่ มบานและเขาหาชุมชนมีความถีส่ งู ขึน้ สงผลให
เกิดความสัมพันธทดี่ รี ะหวางเจาหนาทีก่ บั ประชาชน การมีสว นรวมของชุมชนมีมากขึน้ องคการปกครอง
สวนทองถิน่ มีความเขาใจและสนับสนุนการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคมากขึน้ สวนจุดดอยทีต่ อ งการแกไข
คือ จำนวนบุคลากรยังไมเพียงพอ การดำเนินงานเฝาระวังเชิงรุกในการเยีย่ มบานยังมีนอ ย และความรู
ความสามารถของเจาหนาทีใ่ นการปองกันควบคุมโรคควรมีการเสริมทักษะใหมากขึน้

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ในกิจกรรมการเยีย่ มบานในแบบบันทึกประวัตคิ รอบครัว (Family folder) ควรกำหนดให
เจาหนาทีม่ กี ารติดตามเฝาระวังเชิงรุกในงานปองกันควบคุมโรคติดตอเพิม่ เติม เชน การคนหาผถู กู กัด
ไปรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บา การคนหาผมู อี าการคลายอหิวาตกโรค ผปู ว ยเขาขายโรค ไขเลือดออก
ฯลฯ
2. กรมวิชาการทีเ่ กีย่ วของกับการปองกันควบคุมโรคควรเนนบทบาทในทางวิชาการใหมากขึน้ และ
หาแนวทางใหเจาหนาทีร่ ะดับศูนยสขุ ภาพชุมชนมีความสามารถและประสบการณในการปองกัน ควบคุมโรค
ใหมากขึน้
3. ในศูนยสุขภาพชุมชนที่มีขนาดเล็กและไดรับงบประมาณไมเพียงพอควรมีการประสานกับ
องคการบริหารสวนตำบล (อบต.) ใหมากขึน้ เพือ่ ขอสนับสนุนงบประมาณ และรวมดำเนินการแกไขปญหา
ในพืน้ ทีด่ ว ยกัน
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4. การสนับสนุนงบประมาณแกศูนยสุขภาพชุมชน จากหนวยงานสวนกลางไมควรกำหนด
แนวทางการดำเนินงานไปพรอมกับงบประมาณ เนือ่ งจากในบางพืน้ ทีแ่ นวทางทีก่ ำหนดใหปฏิบตั ไิ มสามารถ
ทีจ่ ะทำได ควรกำหนดเปนเปาหมายหรือตัวชีว้ ดั ทีส่ ว นกลางตองการก็นา จะพอ เพือ่ ใหเกิดความงาย
ในการปรับแผนงานโครงการของเจาหนาทีใ่ หมคี วามสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพทองถิน่
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บทคัดยอ
การวิจยั เชิงสำรวจ (Cross-sectional research) นี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาการดำเนินงานสราง
เสริมภูมคิ มุ กันโรคหัดของเจาหนาทีส่ าธารณสุขทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานีอนามัย เปรียบเทียบระหวางพืน้ ทีท่ มี่ ี
และไมมรี ายงานผปู ว ยโรคหัด ในดานความเขาใจในการปองกันควบคุมโรคหัด ความครอบคลุมในการ
สรางเสริมภูมคิ มุ กัน เทคนิคการสรางเสริมภูมคิ มุ กัน ความถูกตองในการจัดเก็บวัคซีน และการลงทะเบียน
รายงาน พืน้ ทีศ่ กึ ษาคืออำเภอทีม่ แี ละไมมรี ายงานผปู ว ยโรคหัด กลมุ ละ 6 อำเภอ ในแตละอำเภอสมุ ตัวอยาง
สถานีอนามัยทีศ่ กึ ษา จำนวน 2 แหง รวมตัวอยางสถานีอนามัยทีศ่ กึ ษากลมุ ละ 12 แหง ตัวอยางในการ
ศึกษาคือ 1) ตัวแทนเจาหนาทีส่ าธารณสุขทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานีอนามัยตัวอยางแหงละคน รวมตัวอยาง
เจาหนาทีส่ าธารณสุขทีศ่ กึ ษากลมุ ละ 12 คน 2) เด็กแรกเกิดถึง 60 เดือนทีอ่ ยใู นเขตรับผิดชอบของสถานี
อนามัยตัวอยางแหงละ 20 คน รวมตัวอยางเด็กทีศ่ กึ ษากลมุ ละ 240 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณ
สังเกต และรวบรวมขอมูลจากทะเบียนบันทึกขอมูลสุขภาพเด็ก ผลการศึกษาพบวา เจาหนาทีใ่ นพืน้ ทีท่ มี่ ี
และไมมรี ายงานผปู ว ยโรคหัดมีความเขาใจทีถ่ กู ตองในการปองกันควบคุมโรครอยละ 25.00 และ 33.33
ของคะแนนเต็ม ตามลำดับ เด็กกลุมเปาหมายไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคหัดครอบคลุมสูงกวา
รอยละ 98.00 ทัง้ สองพืน้ ที่ การฉีดวัคซีนเขาใตชนั้ ผิวหนังถูกตองรอยละ 41.67 และ 33.33 ตามลำดับ
บริเวณจุดฉีดวัคซีนถูกตองรอยละ 58.33 และ 66.67 ตามลำดับ การฉีดวัคซีนถูกตองตามเกณฑอายุของ
เด็กรอยละ 77.08 เทากัน การจัดเก็บวัคซีนถูกตองทัง้ สองพืน้ ที่ และมีการลงทะเบียน Lot number ของ
วัคซีน 1 แหง (รอยละ 8.33) เทากัน ขอเสนอแนะจากการศึกษาควรเสริมสรางความเขาใจในการปองกัน
ควบคุมโรคหัดแกเจาหนาทีส่ าธารณสุขทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานีอนามัย โดยเนนหนักทัง้ ในพืน้ ทีท่ มี่ แี ละไมมี

⌫  ⌫

ธนเดช สัจจวัฒนา และคณะ

Tanadach Satjawattana et al.

รายงานผปู ว ย โดยเฉพาะในประเด็นการดำเนินงานปองกันควบคุมการระบาดของโรค และการจัดทำทะเบียน
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
หัดเปนโรคทีเ่ กิดจากเชือ้ ไวรัส measles ซึง่ อยใู น Paramyxovirus เปนกลมุ RNA virus ทีพ่ บไดใน
จมูกและลำคอของผปู ว ย ทำใหมไี ขสงู 3 – 4 วัน ซึม ไอ และมีผนื่ อันตรายทีจ่ ะเกิดจากโรคนี้ คือโรคแทรก
ซอน อาทิ ปอดบวม (หรือชาวบานเรียกหัดหลบใน) หูน้ำหนวก ทองเดิน สมองอักเสบ (1) ฯลฯ ปจจุบนั
มีวคั ซีนปองกันโรคหัด โดยเริม่ ใหวคั ซีนปองกันโรคหัดในเด็กอายุ 9 – 12 เดือน ตัง้ แตป 2527 (2) ให
วัคซีนปองกันโรคหัด ในเด็กนักเรียน ป.1 ในป 2539 และเปลีย่ นมาใชวคั ซีนปองกันโรคหัด คางทูม หัด
เยอรมัน (MMR) ในเด็กนักเรียน ป.1 เมือ่ ป 2541 (1)
สถานการณโรคหัด ของเขต 5 ในทุกกลมุ อายุระหวางป 2540 – 2545 (3) ปทมี่ อี ตั ราปวยสูงกวา
เปาหมาย (15 ตอแสนประชากร) คือป 2540 อัตราปวย 37.82 ตอแสนประชากร ป 2541 อัตราปวย
26.25 ตอแสนประชากร ป 2545 อัตราปวย 27.29 ตอแสนประชากร สวนในป 2542 – 2544
มีอตั ราปวยต่ำกวาเปาหมาย คือ 4.4, 4.53 และ 7.40 ตอแสนประชากร ตามลำดับ สถานการณหดั ใน
กลมุ อายุ 0-5 ป มีลกั ษณะเชนเดียวกับในทุกกลมุ อายุคอื มีอตั ราปวยสูงกวาเปาหมาย (50 ตอแสน
ประชากร) ในป 2540, 2541และ 2545 (100.23, 81.89 และ 91.59 ตอแสนประชากรตามลำดับ)
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สำหรับป 2546 (ถึงวันที่ 19 เมษายน 2546) มีจำนวนผปู ว ยในเขต 5 ทุกกลมุ อายุ จำนวน 374 ราย
เปนผปู ว ยในจังหวัดนครราชสีมา สูงสุดคือ 267 ราย (3) จากสถานการณโรคทีม่ แี นวโนมเพิม่ ขึน้ ทัง้ ทีไ่ ดมี
การใหวคั ซีนปองกันโรคหัดแกกลมุ เปาหมายตามแผนงานสรางเสริมภูมคิ มุ กันโรค ตัง้ แตป 2527 แต
สถานการณโรคหัดยังไมลดลง จึงไดทำการศึกษาถึงการดำเนินงานใหบริการวัคซีนหัดของสถานีอนามัยใน
พื้นที่เกิดโรคกับพื้นที่ไมเกิดโรค เพื่อจะไดนำขอมูลมาใชประโยชนในการปรับปรุงแผนงานโครงการ
สรางเสริมภูมคิ มุ กันโรค ในพืน้ ทีเ่ ขต 5 ตอไป

วัตถุประสงคของโครงการ : ศึกษาเปรียบเทียบการใหบริการฉีดวัคซีนระหวางพืน้ ทีท่ มี่ แี ละไมมรี ายงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ผปู ว ยโรคหัดเกีย่ วกับ
ความเขาใจในการปองกันควบคุมโรคหัดของเจาหนาที่
ความครอบคลุมของการสรางเสริมภูมคิ มุ กันโรคหัดในเด็กกลมุ เปาหมาย
เทคนิคการฉีดวัคซีนปองกันโรคหัดของเจาหนาที่
การไดรบั วัคซีนตามเกณฑมาตรฐานของเด็กกลมุ เปาหมาย
การจัดเก็บวัคซีนหัดและการลงรายงานของเจาหนาทีส่ าธารณสุข

นิยามศัพท
1. เทคนิคการฉีดวัคซีนหัด หมายถึง การฉีดวัคซีนเขาใตหนังทีบ่ ริเวณกึง่ กลางตนขา ดานหนา
คอนไปดานนอกหรือตนแขน หลังจากเช็ดผิวหนังบริเวณทีจ่ ะฉีดดวยแอลกอฮอล 70% และ
ทิง้ ใหแหงดีแลว
2. เกณฑมาตรฐานของการฉีดวัคซีนหัด : หมายถึง การฉีดวัคซีนที่ผสมละลายแลวขนาด
0.5 มล. ในกลมุ เด็กอายุ 9 – 12 เดือน และอายุ 6 ป
3. ความเขาใจของการปองกันควบคุมโรคเมื่อเกิดระบาด : หมายถึง ความเขาใจในการ
ปฏิบตั งิ านตามกิจกรรมทีก่ ำหนดในการควบคุมการระบาดของโรค
4. ความครอบคลุมของการไดรบั วัคซีนหัด : หมายถึง กลมุ เด็กอายุ 1 – 2 ป ทีไ่ ดรบั วัคซีน
ปองกันโรคหัดหารดวยจำนวนเด็กกลมุ อายุ 1 – 2 ป ทัง้ หมดทีส่ ำรวจคูณดวย 100
5. พืน้ ทีเ่ กิดโรค : หมายถึง หมบู า นทีม่ รี ายงานผปู ว ย ติดตอกันตัง้ แต 3 ปขนึ้ ไป (พ.ศ.2544 –
2546)
6. พืน้ ทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ย : หมายถึง หมบู า นทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ยติดตอกัน 3 ป (พ.ศ. 2544 –
2546)
7. ผปู ว ยโรคหัด : หมายถึง ผทู มี่ อี าการเขาขายโรคหัด และมีการวินจิ ฉัยโดยกุมารแพทย
8. ศักยภาพการฉีดวัคซีน : หมายถึง ศักยภาพของเจาหนาทีส่ าธารณสุขในการฉีดวัคซีนถูกตอง,
ความครอบคลุมของการไดรบั วัคซีนของเด็กกลมุ เปาหมาย, ความรคู วามเขาใจของเจาหนาที่
ในการปองกันควบคุมโรคหัดและการรักษาคุณภาพของวัคซีนหัด
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วิธกี ารศึกษา
รูปแบบการศึกษาเปนการศึกษา เชิงสำรวจเปรียบเทียบ 2 กลมุ (Cross-sectionalanalytical study)
ประชากรและตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาคือ สถานีอนามัยและเด็กอายุ 1-5 ป ในพืน้ ทีท่ มี่ แี ละไมมรี ายงานผปู ว ย
โรคหัดในจังหวัดนครราชสีมา
ตัวอยางในการศึกษาคือ
1. อำเภอทีม่ แี ละไมมรี ายงานผปู ว ยโรคหัด กลมุ ละ 6 อำเภอ ซึง่ ไดจากการสมุ ตัวอยางแบบงาย
รวม 12 อำเภอ
2. สถานีอนามัยเปนสถานีอนามัยในพืน้ ทีม่ แี ละไมมรี ายงานผปู ว ยโรคหัด ในอำเภอดังกลาว โดย
สมุ ตัวอยางแบบงายมาอำเภอละ 2 แหงกลมุ ละ 12 แหงรวมทัง้ หมด 24 แหง จากนัน้ เก็บ
รวบรวมขอมูลจากเจาหนาทีส่ าธารณสุขในพืน้ ทีม่ แี ละไมมรี ายงานผปู ว ยโรคหัดสถานีอนามัยละ
1 คน
3. เด็กอายุ 1 – 5 ป กลมุ อายุละ 5 คน รวม 20 คน ตอ สถานีอนามัย ทีไ่ ดจากการสมุ ตัวอยาง
แบบงาย รวม 480 คน เปนเด็กในพืน้ ทีท่ มี่ รี ายงานและไมมรี ายงานผปู ว ยโรคหัดกลมุ ละ 240
คน จากนัน้ เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณผปู กครองและรวบรวมขอมูลจากสมุดบันทึก
สุขภาพเด็ก
วิธกี ารเก็บขอมูล
1. สัมภาษณและสังเกต การปฏิบตั งิ านสรางเสริมภูมคิ มุ กันโรคของเจาหนาที่ สถานีอนามัยที่
ศึกษาเกีย่ วกับ
- เทคนิคการฉีดวัคซีน
- การใหวคั ซีนหัดตามเกณฑมาตรฐาน
- ความรคู วามเขาใจในการปองกันควบคุมโรคหัด
2. ตรวจสอบความถูกตองในการจัดเก็บและจัดระบบในการลงรายงาน จากทะเบียนผมู ารับวัคซีน
หัดทัง้ ในกลมุ เด็กและกลมุ นักเรียน
3. เก็บขอมูลประวัตกิ ารไดรบั วัคซีนหัด จากสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก และสอบถามผปู กครองเด็ก
กลมุ เปาหมาย
เครือ่ งมือในการเก็บขอมูล
1. แบบทดสอบทีส่ รางขึน้
2. แบบบันทึกความถูกตองของการไดรบั วัคซีน
3. แบบทดสอบความรคู วามเขาใจของเจาหนาที่
การประมวลผลและวิเคราะหขอ มูล
ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป สถิตทิ ใี่ ชไดแก รอยละ คาเฉลีย่ Chi-square test และ
Fisher’s Exact test
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ผลการศึกษา
จำนวนเจาหนาทีส่ าธารณสุขทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานีอนามัย (PCU) ในพืน้ ทีเ่ กิดโรคมีจำนวนแหงละ
2-3 คน เปนสวนใหญ แตละสถานีอนามัยมีหมบู า นทีต่ อ งรับผิดชอบประมาณ 10 หมู มีเพียง 2 แหงที่
รับผิดชอบดูแลมากกวา 15 หมู สวนพืน้ ทีไ่ มเกิดโรคจำนวนเจาหนาทีส่ าธารณสุขทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานี
อนามัยมีแหงละ 3 คน แตละสถานีอนามัยรับผิดชอบหมบู า นประมาณ 10 หมู เชนเดียวกัน จำนวน
เจาหนาทีส่ าธารณสุขในพืน้ ทีเ่ กิดโรคต่ำสุด 2 คน สูงสุด 5 คน รับผิดชอบหมบู า นต่ำสุด 5 หมู สูงสุด
16 หมู ในพืน้ ทีไ่ มเกิดโรคมีเจาหนาทีต่ ่ำสุด 1 คน และเจาหนาทีส่ งู สุด 4 คน รับผิดชอบหมบู า นต่ำสุด
6 หมู สูงสุด 15 หมู การไดรบั ความรเู พิม่ เติม เรือ่ งงานสรางเสริมภูมคิ มุ กันโรคของเจาหนาทีส่ าธารณสุข
ทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานีอนามัยทัง้ สองพืน้ ทีใ่ นระหวางป 2544 – 2546 จากการอบรม และไดรบั การนิเทศ
จากหนวยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานปองกันควบคุมโรค
ที่ 5 นครราชสีมา พืน้ ทีเ่ กิดโรคไดรบั การอบรม 6 แหง และไดรบั การนิเทศ 7 แหง สวนพืน้ ทีไ่ มเกิดโรค
ไดรับการอบรม 7 แหง และไดรับการนิเทศ 9 แหง การไมผานการอบรมและไมไดรับการนิเทศของ
เจาหนาทีส่ าธารณสุขในพืน้ ทีเ่ กิดโรคและไมเกิดโรค พืน้ ทีเ่ กิดโรคไมผา นการอบรม 6 แหง ไมไดรบั การ
นิเทศ 5 แหง สวนพืน้ ทีไ่ มเกิดโรค ไมผา นการอบรม 5 แหง และไมไดรบั การนิเทศ 3 แหง (ตารางที่ 1,2)
ตารางที่ 1 จำนวนหมบู า นและเจาหนาทีใ่ นเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัย เปรียบเทียบระหวางพืน้ ทีท่ มี่ ี
และไมมรี ายงานผปู ว ยโรคหัด
หมบู า นและเจาหนาทีใ่ น
เขตรับผิดชอบ
1. จำนวนหมบู า น
- ต่ำสุด
- สูงสุด
2. จำนวนเจาหนาที่
- ต่ำสุด
- สูงสุด

พืน้ ทีม่ รี ายงานผปู ว ย
(n=12)

พืน้ ทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ย
(n=12)

5
16

6
15

2
5

1
4
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ตารางที่ 2 จำนวนและรอยละของเจาหนาที่สาธารณสุข จำแนกตามรูปแบบการไดรับความรูเกี่ยวกับ
การสรางเสริมภูมคิ มุ กันโรค เปรียบเทียบระหวางพืน้ ทีท่ มี่ แี ละไมมรี ายงานผปู ว ยโรคหัด
รูปแบบการไดรบั
ความรู
1. การอบรมงาน EPI
- ผานการอบรม
- ไมผา นการอบรม
2. การนิเทศงาน
- ไดรบั การนิเทศงาน
- ไมไดรบั การนิเทศงาน

พืน้ ทีม่ รี ายงานผปู ว ย พืน้ ทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ย
(n=12)
(n=12)
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
6
6
7
5

50.00
50.00

7
5

58.33
41.67

9
3

Chisquare

p-value

0.17

0.682

*

0.333

58.33
41.67
75.00
25.00

หมายเหตุ (*) หมายถึง ทดสอบโดย Fisher’s Exact test
เทคนิคและความถูกตองของการฉีดวัคซีนปองกันโรคหัด ของเจาหนาทีส่ ถานีอนามัย พบวา มีการ
ผสมวัคซีนถูกตองทุกแหง ทัง้ 2 พืน้ ที่ การนัดอายุของเด็กกลมุ เปาหมายถูกตองทุกแหงทัง้ 2 พืน้ ทีแ่ ตการ
ฉีดวัคซีนปองกันโรคหัด เขาชัน้ ใตหนัง ของสถานีอนามัยในพืน้ ทีเ่ กิดโรค ถูกตอง 5 แหง (รอยละ 41.67)
ในพืน้ ทีไ่ มเกิดโรคถูกตอง 4 แหง (รอยละ 33.33) ความถูกตองของบริเวณทีฉ่ ดี วัคซีนในเด็ก ของสถานี
อนามัยทีเ่ กิดโรค ถูกตอง 7 แหง (รอยละ 58.33) ในขณะทีส่ ถานีอนามัยพืน้ ทีไ่ มเกิดโรคมีความถูกตอง
ของบริเวณทีฉ่ ดี วัคซีน 8 แหง (รอยละ 66.67) สวนเด็กทีอ่ ายุเกิน 12 เดือน ทีย่ งั ไมเคยไดรบั วัคซีนหัด
สถานีอนามัยในพืน้ ทีเ่ กิดโรคจะฉีดใหมี 9 แหง (รอยละ 75.00) สถานีอนามัยในพืน้ ทีไ่ มเกิดโรคจะฉีดให
มี 11 แหง (รอยละ 91.67) สำหรับระดับคะแนนทีไ่ ดของสถานีอนามัยทัง้ 2 พืน้ ทีค่ ะแนนเฉลีย่ ใกลเคียง
กันคือ 9 คะแนน (ตารางที่ 3) จากการทดสอบความแตกตางทางสถิตขิ องความถูกตองในการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคหัด พบวา ทัง้ สองพืน้ ที่ เจาหนาทีม่ เี ทคนิคและความถูกตองไมแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญ
(ตารางที่ 7)
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ตารางที่ 3 จำนวนและรอยละของเจาหนาทีส่ าธารณสุข จำแนกตามความเขาใจทีถ่ กู ตองเกีย่ วกับเทคนิคการ
สรางเสริมภูมคิ มุ กันโรคหัด เปรียบเทียบระหวางพืน้ ทีท่ มี่ แี ละไมมรี ายงานผปู ว ยโรคหัด
เทคนิคการสรางเสริม พืน้ ทีม่ รี ายงานผปู ว ย พืน้ ทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ย
รวม
(n=24)
ภูมคิ มุ กันโรคหัด
(n=12)
(n=12)
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
1. การผสมวัคซีน
12
2. วิธกี ารฉีดวัคซีนทีผ่ สม 11
แลว
3. เกณฑอายุเด็กทีฉ่ ดี
12
4. การเก็บวัคซีนทีผ่ สมแลว 12
5
5. การฉีดวัคซีนเขาใตชนั้
ผิวหนัง
7
6. จุดฉีดวัคซีน
6
7. การฉีดวัคซีนในกลมุ ที่
เคยปวยดวยโรคหัด
9
8. การฉีดวัคซีนในกลมุ ที่
อายุเกินแตมารับวัคซีน
10
9. การใชเข็มดูด
12
10. การใชเข็มฉีด
11. การใชกระบอกฉีดยา 12
8
คะแนนต่ำสุด
10
คะแนนสูงสุด
คะแนนเฉลีย่
9.00

100.00
91.67

12
8

100.00
66.67

24
19

100.00
79.17

100.00
100.00
41.67

12
11
4

100.00
91.67
33.33

24
23
9

100.00
95.83
37.50

58.33
50.00

8
6

66.67
50.00

15
12

62.50
50.00

75.00

11

91.67

20

83.33

83.33
100.00
100.00

11
12
12
7
11
8.92

91.67
100.00
100.00

21
24
24
7
11
8.96

87.50
100.00
100.00
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ตารางที่ 4 จำนวนและรอยละของเจาหนาทีส่ าธารณสุข จำแนกตามความเขาใจทีถ่ กู ตองเกีย่ วกับการปองกัน
ควบคุมการระบาดของโรคหัด เปรียบเทียบระหวางพืน้ ทีท่ มี่ แี ละไมมรี ายงานผปู ว ยโรคหัด
ความเขาใจเกีย่ วกับการ พืน้ ทีม่ รี ายงานผปู ว ย พืน้ ทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ย
รวม
ปองกันควบคุมการ
(n=12)
(n=12)
(n=24)
ระบาดของโรคหัด
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
1. นิยมการระบาด
2. การดำเนินงานควบคุม
การระบาด
3. วัตถุประสงคของการ
สอบสวนการระบาด
4. การสอบสวนผปู ว ย
เฉพาะราย
คะแนนต่ำสุด
คะแนนสูงสุด
คะแนนเฉลีย่

5
3

41.67
25.00

5
4

41.67
33.33

10
7

41.67
29.17

10

83.33

8

66.67

18

75.00

3

25.00

3

25.00

6

25.00

0
4
1.75

0
4
1.67

0
4
1.71

ความเขาใจของเจาหนาทีใ่ นการปองกันควบคุมโรคหัด เมือ่ มีการระบาดทัง้ พืน้ ทีเ่ กิดโรคและไมเกิด
โรค มีความเขาใจนิยามของการเกิดการระบาดของโรคหัด พืน้ ทีล่ ะ 5 แหง (รอยละ 41.67) มีความเขาใจ
เรือ่ งการสอบสวนเฉพาะราย และการดำเนินงานควบคุมการระบาดของโรค 3-4 แหง (รอยละ 25.00,
33.33) เมือ่ ดูคะแนนความเขาใจของเจาหนาทีใ่ นการปองกันควบคุมโรคหัด เมือ่ มีการระบาด มีระดับคะแนน
เฉลีย่ ใกลเคียงกันทัง้ 2 พืน้ ที่ (รอยละ 1.75, 1.67) (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 5 จำนวนและรอยละของเด็กกลุมเปาหมาย จำแนกตามการไดรับวัคซีนโรคหัด เปรียบเทียบ
ระหวางพืน้ ทีท่ มี่ แี ละไมมรี ายงานผปู ว ยโรคหัด
การไดรบั วัคซีน

พืน้ ทีม่ รี ายงานผปู ว ย พืน้ ทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ย
รวม
(n=240)
(n=240)
(n=480)
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

236
1. ไดรบั วัคซีน
185
2. ไดรบั วัคซีนถูกตอง
55
3. ไดรบั วัคซีนไมถกู ตอง
4. สาเหตุทไี่ ดรบั วัคซีน (n=55)
ไมถกู ตอง
43
- อายุต่ำกวา 9 เดือน
7
- อายุสงู กวา 1 ป
(12 เดือน)
4
- ไมไดรบั วัคซีน
- ไดรบั วัคซีนเกินจำเปน 1

98.33
77.08
22.92

239
173
67
(n=67)

99.58
72.08
27.92

475
358
122
(n=122)

98.96
74.58
25.42

78.18
12.73

57
9

85.08
13.43

100
16

81.97
13.11

7.27
1.82

1
0

1.49
0.00

5
1

4.09
0.82

จากการสำรวจการไดรับวัคซีนปองกันโรคหัด ของเด็กกลุมเปาหมายในพื้นที่เกิดโรค มีความ
ครอบคลุมของการไดรบั วัคซีนหัดรอยละ 98.33 มีความถูกตองของระยะเวลาทีเ่ ด็กควรไดรบั วัคซีนรอยละ
77.08 สวนพืน้ ทีไ่ มเกิดโรคมีความครอบคลุมของการไดรบั วัคซีนหัดรอยละ 99.58 และมีความถูกตองของ
ระยะเวลาทีเ่ ด็กควรไดรบั วัคซีนรอยละ 72.08 (ตารางที่ 5 )
สาเหตุทเี่ ด็กกลมุ เปาหมายทีส่ ำรวจ ไดรบั วัคซีนไมถกู ตองคือ เด็กไดรบั กอนอายุ 9 เดือน ในพืน้ ที่
เกิดโรครอยละ 78.18 ในพืน้ ทีไ่ มเกิดโรครอยละ 85.08 เด็กอายุเกิน 12 เดือน ในพืน้ ทีเ่ กิดโรครอยละ
12.73 ในพืน้ ทีไ่ มเกิดโรครอยละ 13.43 ในกลมุ เปาหมายทีส่ ำรวจมีเด็กทีไ่ มไดรบั วัคซีนในพืน้ ทีเ่ กิดโรค
รอยละ 7.27 และพืน้ ทีไ่ มเกิดโรคเด็กไมไดรบั วัคซีนรอยละ 1.49 (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 6 จำนวนและรอยละของเจาหนาทีส่ าธารณสุข จำแนกตามความถูกตองครบถวนของการจัดเก็บ
วัคซีนหัดและการจัดทำทะเบียนรายงาน เปรียบเทียบระหวางพื้นที่ที่มีและไมมีรายงาน
ผปู ว ยโรคหัด
การจัดเก็บวัคซีนหัดและ พืน้ ทีม่ รี ายงานผปู ว ย พืน้ ทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ย
รวม
การจัดทำทะเบียนรายงาน
(n=12)
(n=12)
(n=24)
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
1. การจัดเก็บวัคซีนในตเู ย็น 6
75.00*
12
100.00
2. การลง Lot number ของ
วัคซีนในทะเบียนผมู ารับ
บริการอยางตอเนือ่ ง
1
8.33
0
0.00
- ในกลมุ เด็ก 0-5 ป
- ในกลมุ เด็ก ป.1-ป.6 1
8.33
1
8.33
3. การจัดทำรายงานความ 4
33.33
4
33.33
ครอบคลุมของการไดรบั
วัคซีนเด็ก 0-5 ป
83.33
9
75.00
4. การจัดทำทะเบียนรายชือ่ 10
เด็ก 0-5 ปเปนปจจุบนั
5. การจัดทำทะเบียนเด็ก 10
83.33
11
91.67
ป.1-ป.6 เปนปจจุบนั
หมายเหตุ (*) หมายถึง 6 แหงจาก 8 แหง (**) หมายถึง 18 แหงจาก 20 แหง

18

90.00**

1
2
8

4.17
8.33
33.33

19

79.17

21

87.50

ความถูกตองครบถวนของการจัดเก็บวัคซีนหัด และการลงรายงานของผมู ารับการฉีดวัคซีนหัด พืน้ ที่
ทีเ่ กิดโรค จำนวนสถานีอนามัยทีเ่ ก็บวัคซีนหัดไวมี 8 แหง เก็บไวในอุณหภูมทิ ถี่ กู ตอง 6 แหง คิดเปน
รอยละ 75.00 สวนพืน้ ทีท่ ไี่ มเกิดโรค จำนวนสถานีอนามัยทีเ่ ก็บวัคซีนหัดไวมี 6 แหง และทุกแหง เก็บไว
ในอุณหภูมทิ ถี่ กู ตอง สำหรับการลง Lot number ของวัคซีนหัดในทะเบียนผมู ารับบริการ เพือ่ การติดตาม
เฝาระวังอาการภายหลังไดรบั วัคซีน ทัง้ 2 พืน้ ทีม่ เี พียงพืน้ ทีล่ ะ 1 สถานีอนามัยทีม่ กี ารลง Lot number
ในทะเบียน (รอยละ 8.33) การจัดทำรายงานความครอบคลุมของการไดรบั วัคซีนเด็กอายุ 0-5 ป ทัง้ 2
พืน้ ทีเ่ ทากัน (รอยละ 33.33) การจัดทำทะเบียนรายชือ่ เด็กอายุ 0-5 ป และนักเรียน ป.1, ป.6 ของสถานี
อนามัยเพือ่ ติดตามกลมุ เปาหมาย ในพืน้ ทีเ่ กิดโรค มีการจัดทำ 10 แหง (รอยละ 83.33) สวนในพืน้ ที่
ไมเกิดโรค มีการจัดทำทะเบียนเพือ่ ติดตามเด็กกลมุ อายุ 0-5 ป จำนวน 9 แหง (รอยละ 75.00) มีบญ
ั ชี
ติดตามเด็กนักเรียน ป.1, ป.6 จำนวน 11 แหง (รอยละ 91.67) (ตารางที่ 6)
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เทคนิคการฉีดวัคซีนของเจาหนาทีส่ าธารณสุขในพืน้ ทีท่ เี่ กิดโรคและไมเกิดโรคหัด พบวา พืน้ ทีท่ เี่ กิด
โรคฉีดวัคซีนทีผ่ สมแลวถูกตองรอยละ 50.00 ฉีดวัคซีนเขาใตชนั้ ผิวหนังถูกตอง รอยละ 16.67 ฉีดบริเวณ
จุดทีถ่ กู ตองรอยละ 33.33 และฉีดวัคซีนในเด็กอายุเกิน 12 เดือน ถูกตองรอยละ 33.33 สวนในพืน้ ที่
ไมเกิดโรค พบวา การฉีดวัคซีนทีผ่ สมแลวถูกตองรอยละ 50.00 ฉีดวัคซีนเขาใตชนั้ ผิวหนังถูกตองรอยละ
25.00 ฉีดบริเวณจุดทีถ่ กู ตองรอยละ 41.67 และฉีดวัคซีนในเด็กอายุเกิน 12 เดือน ถูกตองรอยละ 58.33
(ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 จำนวนและรอยละของเจาหนาทีส่ าธารณสุข จำแนกตามเทคนิคการฉีดวัคซีน เปรียบเทียบ
ระหวางพืน้ ทีท่ มี่ แี ละไมมรี ายงานผปู ว ยโรคหัด
เทคนิคการฉีดวัคซีน

พืน้ ทีม่ รี ายงานผปู ว ย พืน้ ทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ย Chi-square p-value
(n=12)
(n=12)
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

1. การฉีดวัคซีนทีผ่ สมแลว
- ถูกตอง
50.00
6
6
- ไมถกู ตอง
6
50.00
6
2. การฉีดวัคซีนเขาใตชนั้
ผิวหนัง
- ถูกตอง
2
16.67
3
10
83.33
9
- ไมถกู ตอง
3. บริเวณทีฉ่ ดี วัคซีน
- ถูกตอง
4
33.33
5
- ไมถกู ตอง
8
66.67
7
4. การฉีดวัคซีนเด็กอายุสงู
กวา 12 เดือน
- ถูกตอง
4
33.33
7
8
66.67
5
- ไมถกู ตอง
หมายเหตุ (*) หมายถึง ทดสอบโดย Fisher’s Exact test

0.00

1.000

*

0.500

*

0.500

0.67

0.412

50.00
50.00

25.00
75.00
41.67
58.33

58.33
41.67
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อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาครัง้ นีเ้ นนเปรียบเทียบการดำเนินงานใหบริการฉีดวัคซีนหัดของเจาหนาทีส่ าธารณสุข
ประจำสถานีอนามัย ระหวางพืน้ ทีท่ มี่ รี ายงานผปู ว ย กับพืน้ ทีท่ ไี่ มมรี ายงานผปู ว ยยอนหลัง 3 ป (ป 25442546) ของจังหวัดนครราชสีมา
ผลการศึกษา พบวา ลักษณะการดำเนินงานใหบริการของเจาหนาทีใ่ นทัง้ 2 พืน้ ที่ มีความถูกตอง
ทีไ่ มแตกตางกัน ไมวา จะเปนเรือ่ งของเทคนิคการฉีดวัคซีน ความรคู วามเขาใจในการใหบริการวัคซีน ความ
เขาใจในการปองกันควบคุมโรคหัดเมือ่ หัดระบาด การจัดทำระบบระเบียนรายงานติดตามเด็กกลมุ เปาหมาย
รวมทัง้ ความครอบคลุมของการไดรบั วัคซีนหัดในเด็กอายุต่ำกวา 5 ป ซึง่ มีความครอบคลุมสูงกวารอยละ 90
ทัง้ 2 พืน้ ที่ เกินกวาเกณฑทกี่ ำหนดไว (รอยละ 90) ( 4) มีเพียงความถูกตองของการจัดเก็บวัคซีนหัดใน
ตเู ย็นทีแ่ ตกตางกันเล็กนอย คือ ในสถานีอนามัยทีม่ รี ายงานผปู ว ย เก็บวัคซีนถูกตองรอยละ 75 ในขณะที่
ในสถานีอนามัยทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ย เก็บวัคซีนถูกตองรอยละ 100 ซึง่ การจัดเก็บวัคซีนไมถกู ตองนี้ อาจจะ
เปนสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำใหคณ
ุ ภาพของวัคซีนลดลง ทำใหกลมุ ทีไ่ ดรบั วัคซีนแลวยังสามารถปวยดวยโรคหัดได
ซีง่ สอดคลองกับการศึกษาของเกรียงศักดิ์ เวทีวฒ
ุ าจารย และคณะ ทีพ่ บวา กลมุ ไดรบั วัคซีนหัดมีระดับ
(5.)
ภูมคิ มุ กันทีป่ อ งกันโรคไดรอ ยละ 77.8 สอดคลองกับการศึกษาของเอมอร ราษฎรจำเริญสุขและพอพิศ
วรินทรเสถียร ทีม่ กี ารประเมินผลการสรางเสริมภูมคิ มุ กันโรคในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาดของโรคหัด พ.ศ. 2545
ทีพ่ บวา ระบบการเก็บรักษาวัคซีนไมถกู ตอง (6) และของทะนอม ทองสุทธิ สุรกั ษ วิไลศรีประเสริฐ ที่
พบวา เทคนิคการฉีดวัคซีนกับระบบหวงโซความเย็น มีผลตอการเกิดระบาดของโรคหัด (7)
จากการศึกษาครัง้ นี้ ประเด็นทีน่ า สนใจ คือ เทคนิคการฉีดวัคซีนของเจาหนาที่ พบวา ในทัง้ 2
พืน้ ทีฉ่ ดี วัคซีนเขาชัน้ ใตผวิ หนังถูกตองเพียงรอยละ 16.67 และ 25.00 ในพืน้ ทีไ่ มมแี ละมีรายงายผปู ว ย
ตามลำดับ จากการสอบถามเจาหนาทีส่ าธารณสุขเพิม่ เติม พบวา สาเหตุทไี่ มสามารถฉีดไดตามวิธกี าร
ทีก่ รมกำหนด (1) เนือ่ งจากการฉีดเขาชัน้ ใตผวิ หนัง เด็กจะเจ็บและดิน้ มาก บางครัง้ ผปู กครองไมกลาทีจ่ ะอมุ
เด็กเพราะกลัว จากความไมถกู ตองดังกลาว อาจจะเปนสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำใหระดับภูมคิ มุ กันทีจ่ ะปองกันโรค
ไดต่ำลง ซึง่ มีผศู กึ ษาถึงระดับภูมคิ มุ กัน หรือ Vaccine effectiveness แลวพบวา มีระดับคอนขางต่ำ ไดแก
การศึกษาของปราโมทย รักชีพและคณะ ทีพ่ บระดับภูมคิ มุ กันในเด็กอายุต่ำกวา 5 ป เพียงรอยละ 58.96 (8)
การศึกษาของชาญชัยณรงค ทรงคาศรี ทีพ่ บวา มีเพียงรอยละ 57.8 ( 9) แสดงวาในกลมุ ทีเ่ คยไดรบั วัคซีน
แลวยังมีโอกาสทีจ่ ะปวยเปนโรคหัดไดอกี สอดคลองกับสยมพร ศิรนิ าวิน( 10) ทีศ่ กึ ษาโรคหัดในเด็กหลังจาก
มีการใหวคั ซีนปองกันโรคหัด เนือ่ งจากคุณภาพของวัคซีนทีม่ กี ารจัดเก็บไมถกู ตองและวิธกี ารฉีดทีไ่ มถกู ตอง
ของเจาหนาที่
อยางไรก็ตาม ในการศึกษาครัง้ นี้ ทีไ่ มพบความแตกตางของประเด็นตาง ๆ อาจจะเนือ่ งมาจาก
จำนวนตัวอยางทีศ่ กึ ษาอาจจะนอยเกินไปก็เปนได ซึง่ ไมสามารถหลีกเลีย่ งได เนือ่ งจากพืน้ ทีท่ ไี่ มมรี ายงาน
ผปู ว ยมีเพียง 12 ตำบล จึงจำเปนตองเก็บขอมูลเทาทีม่ ใี นพืน้ ทีจ่ ริง
ในสวนของการเกิดโรคหัดทีม่ คี วามแตกตางกันใน 2 พืน้ ทีอ่ าจจะเกิดจากปจจัยในตัวบุคคลของผปู ว ย
เอง เชน การมีภาวะทุพโภชนาการ การสรางภูมคิ มุ กันทีไ่ มเทากัน หรือคุณภาพของวัคซีนเองดังทีก่ ลาวมา
นอกจากนีอ้ าจจะเกิดจากความถูกตองของการวินจิ ฉัยโรคของเจาหนาทีใ่ นพืน้ ทีท่ มี่ ผี ปู ว ยอาจจะมีการวินจิ ฉัย
โรคเกินจริงหรือไม เนือ่ งจากโรคหัดเปนโรคทีส่ ามารถใหเจาหนาทีส่ าธารณสุขตำบลรายงานตามระบบเฝา
ระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) ได ( 11) จึงควรมีการศึกษาถึงความถูกตองของการรายงานโรคนีต้ อ ไป
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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
รายงานผปู ว ยโรคหัด จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2546

สรุป
การใหบริการฉีดวัคซีนหัดแกเด็กกลมุ เปาหมายของเจาหนาทีส่ ถานีอนามัยทัง้ 2 พืน้ ทีไ่ มแตกตาง
กัน ทัง้ ในเรือ่ งขององคความรู เทคนิควิธกี ารฉีดวัคซีน และความครอบคลุมของการไดรบั วัคซีนของเด็ก
กลมุ เปาหมาย แตกตางกันเล็กนอยในเรือ่ งความถูกตองของการจัดเก็บวัคซีน การทีม่ รี ายงานการเกิดโรค
หัดทีแ่ ตกตางกัน นาจะเกิดมาจากสาเหตุอนื่ เชน จากปจจัยในตัวของบุคคลเอง หรือจากความคลาดเคลือ่ น
ของการรายงานโรคหัดทีไ่ มถกู ตอง

ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการทบทวนเทคนิควิธกี ารฉีดวัคซีนหัดทีถ่ กู ตองแกเจาหนาที่ ใหถอื ปฏิบตั ใิ นทิศทางเดียวกัน
2. ควรมีการติดตามนิเทศงานในเรือ่ งเกีย่ วกับการจัดเก็บวัคซีนทีถ่ กู ตอง และการจัดระบบการ
ลงรายงานเด็กกลมุ เปาหมายใหมกี ารลงรายงานทีถ่ กู ตอง และครอบคลุมเด็กกลมุ เปาหมาย
รวมทัง้ การรายงานผปู ว ยโรคหัดใหมคี วามถูกตองมากยิง่ ขึน้
3. ควรมีการศึกษาถึงระดับภูมคิ มุ กันทีเ่ กิดขึน้ ในกลมุ เปาหมายตาง ๆ เชน กลมุ ทีเ่ คยไดรบั วัคซีน
ปองกันโรค กลมุ ทีเ่ คยเปนโรคหัด หรือกลมุ ทีไ่ มเคยปวยเปนโรคหัด เพือ่ จะไดขอ มูลนำไปใช
ประกอบการแกไขปญหาทีถ่ กู ตองตอไป
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บทคัดยอ
การศึกษาเชิงพรรณนา ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายลักษณะทางระบาดวิทยา ของผูปวย
อุจจาระรวงอยางแรงที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนยในเขต 5 ในดาน
ลักษณะทางประชากร สถานทีเ่ กิดโรค เวลาเกิดโรค อาการและอาการแสดง ความรุนแรง การรักษา และ
การตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร ตัวอยางในการศึกษาคือผปู ว ยทีม่ อี าการอุจจาระรวงอยางแรงทีถ่ า ยเปนน้ำ
1 ครัง้ ขึน้ ไปภายใน 12 ชัว่ โมง ทีเ่ ขารับการรักษาในโรงพยาบาลทัว่ ไปหรือโรงพยาบาลศูนย ใน 5 จังหวัด
ของเขต 5 ในชวงเดือนเมษายน กรกฎาคม และธันวาคม พ.ศ. 2546 ซึง่ ตรงกับชวงเทศกาลสงกรานต
เขาพรรษา และปใหม ตามลำดับ จำนวน 1,075 ราย โดยเก็บรวบรวมขอมูลประวัตผิ ปู ว ยจาก OPD card
และระเบียนผปู ว ยใน ผลการศึกษาพบวาผปู ว ยเพศชายและหญิงมีจำนวนใกลเคียงกัน พบผปู ว ยมากในกลมุ
อายุต่ำกวา 5 ป, 15-24 ป และ 5-14 ป รอยละ 28.2, 15.8 และ 13.6 ตามลำดับ พบผปู ว ยมากทีส่ ดุ
ทีจ่ งั หวัดบุรรี มั ยรอ ยละ 41.6 รองลงมาพบมากทีจ่ งั หวัดนครราชสีมารอยละ 19.7 ผปู ว ยมีอาการถาย
เปนน้ำอยางเดียวรอยละ 20.2 มีอาการถายเปนน้ำรวมกับปวดทองรอยละ 20.1 ผปู ว ยมีอาการถายเปน
น้ำ 6 ครัง้ ขึน้ ไปใน 1 วันรอยละ 34.5 และมากกวา 10 ครัง้ ขึน้ ไปรอยละ 9.6 โดยในกลมุ ทีถ่ า ยเปนน้ำ
มากกวา 10 ครัง้ ขึน้ ไปเปนผทู มี่ อี ายุมากกวา 14 ปรอ ยละ 80.7 พบผปู ว ยทีถ่ า ยเปนน้ำ 6 ครัง้ ขึน้ ไป ใน
ชวงเทศกาลสงกรานต เขาพรรษา และปใหม รอยละ 39.4, 36.4 และ 32.8 ตามลำดับ ผปู ว ยรอยละ
86.9 เขารับการรักษาในโรงพยาบาลหลังจากมีอาการอุจจาระรวงไมเกิน 2 วัน ผปู ว ยเขารับการรักษา
ประเภทผปู ว ยในรอยละ 4.2 ผปู ว ยไดรบั การรักษาดวยยาปฏิชวี นะรอยละ 68.6 ซึง่ ในจำนวนนีไ้ ดรบั ยา
Norfloxacin รอยละ 56.3 ผปู ว ยไดรบั ผงน้ำตาลเกลือแรรอ ยละ 89.2 และไดรบั สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
รอยละ 8.9 ผปู ว ยไดรบั การตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารเรียงตามลำดับดังนี้ นครราชสีมารอยละ 6.6 ชัยภูมิ
รอยละ 6.2 สุรนิ ทรรอ ยละ 3.1 มหาสารคามรอยละ 0.8 และบุรรี มั ยรอ ยละ 0.7 ขอเสนอแนะจากการ
ศึกษาควรกระตุนใหมีการตรวจทางหองปฏิบัติการมากขึ้น เพื่อการคนหาและควบคุมอหิวาตกโรคได
ทันทวงที โดยเฉพาะในชวงเทศกาลสำคัญซึง่ มักมีการระบาดของโรคอยเู สมอ

⌫  ⌫

สุธารัตน วิทยชยั วุฒวิ งศ และคณะ

Sutharat Witchaiwuttiwong et al.

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
โรคอุจจาระรวงอยางแรงทีเ่ กิดจากเชือ้ Vibrio cholera O1 เปนโรคทีม่ คี วามสำคัญ มีศกั ยภาพใน
การเกิดระบาดของโรคสูง และกำลังเปนปญหาสาธารณสุขทีส่ ำคัญของประเทศในปจจุบนั (1)
สถานการณโรคในชวง 10 ปทผี่ า นมา พบวามีรายงานผปู ว ยอยางตอเนือ่ งทุกป โดยเฉพาะใน
เขตจังหวัดทีต่ ดิ กับทะเล เชน สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานคร ในเขตภาคกลาง จังหวัด
ปตตานี สงขลา สุราษฎรธานี ในเขตภาคใต (2) จำนวนผปู ว ยทัง้ ประเทศในป 2536 – 2537 มีผปู ว ย
มากกวา 10,000 ราย และลดลงเหลือประมาณ 3,000 ราย ในป 2538 – 2539 หลังจากนัน้ พบวา
มีรายงานผปู ว ยจำนวน 852, 3,092, 2,786 และ 829 ในป พ.ศ. 2540, 2542, 2544 และ
2545 ตามลำดับ(3) ในป พ.ศ. 2546 ทัง้ ประเทศมีรายงานผปู ว ยอุจจาระรวงอยางแรง จำนวน 961
ราย(4)
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สถานการณโรคอุจจาระรวงอยางแรงในเขต 5 ยอนหลัง 5 ป (2541 – 2545) พบวา มีจำนวน
ผปู ว ยลดลงทุกป และมีหลายจังหวัดทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ยติดตอกัน 2 – 3 ป เชน มหาสารคาม, บุรรี มั ย
และชัยภูม(3)
ิ จังหวัดทีม่ รี ายงานทุกป คือ นครราชสีมา มีจำนวนผปู ว ยโดยเฉลีย่ 5 – 10 รายตอป
จากสถานการณทโี่ รคอุจจาระรวงอยางแรง มีจำนวนผปู ว ยลดลงอยางมากในหลายจังหวัดในเขต 5
แตในจังหวัดทีอ่ ยใู กลเคียงกลับมีรายงานการเกิดระบาดของโรคอยอู ยางตอเนือ่ ง ประกอบกับมีรายงานวา
ลักษณะอาการของโรคทีเ่ กิดจากกลมุ Vibrio cholera O1 มีอาการทีอ่ อ นลงไมรนุ แรงเหมือนทีผ่ า นมา(5)
และจากการศึกษาวิจยั ของธนวัน ชาแสงบง และคณะ(6) พบวา จังหวัดทีม่ รี ายงานผปู ว ยมากมีผลมาจาก
การตรวจ Rectal swab culture ในกลมุ ผปู ว ยอุจจาระรวงเปนจำนวนมาก
จากลักษณะของขอมูลทีก่ ลาวมา จึงนาสงสัยวาสถานการณโรคอุจจาระรวงอยางแรงในจังหวัดเขต
5 มีจำนวนผปู ว ยนอยหรือไมมผี ปู ว ยจริงหรือไม อยางไร จึงมีความสนใจทีจ่ ะทำการศึกษา การดูแลรักษา
ผปู ว ยทีม่ อี าการเขาขายอุจจาระรวงอยางแรงในโรงพยาบาลทัว่ ไป/โรงพยาบาลศูนย ในเขต 5 เพือ่ ประเมิน
สถานการณ และทราบขอเท็จจริงของสถานการณโรคอุจจาระรวงอยางแรงในเขต 5 และเปนขอมูลประกอบ
การแกไขปญหาในพืน้ ทีต่ อ ไป

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาของกลมุ ผปู ว ยทีม่ อี าการอุจจาระรวงอยางแรง
2. เพือ่ ศึกษาการดูแลรักษาและการตรวจทางหองชันสูตรของโรงพยาบาล

นิยามศัพท
1. อาการอุจจาระรวงอยางแรง หมายถึง ผปู ว ยทีม่ อี าการถายอุจจาระเปนน้ำตัง้ แต 1 ครัง้ ขึน้ ไป
ภายใน 12 ชัว่ โมง
2. เชือ้ กอโรคอุจจาระรวงอยางแรง หมายถึง เชือ้ Vibrio cholera O1, O139

ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาในโรงพยาบาลทัว่ ไป/โรงพยาบาลศูนย ใน 5 จังหวัดของเขต 5 ไดแก นครราชสีมา, ชัยภูม,ิ
บุรรี มั ย, สุรนิ ทร และมหาสารคาม

วิธดี ำเนินการศึกษา
1. รูปแบบการศึกษา เปนการศึกษาเชิงพรรณนา
2. ประชากรและตัวอยาง คือ กลมุ ผปู ว ยทีม่ อี าการตามนิยาม ทีเ่ ขารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลศูนย/
โรงพยาบาลทัว่ ไป ในจังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูม,ิ บุรรี มั ย, สุรนิ ทร และมหาสารคาม ในชวง
เดือน เมษายน, กรกฎาคม และ ธันวาคม 2546
3. การเก็บรวบรวมขอมูล เก็บรวบรวมประวัตผิ ปู ว ย การดูแลรักษาและการตรวจทางหองชันสูตร
ของผปู ว ยทีม่ อี าการตามนิยาม จากระเบียนผปู ว ยนอก (OPD Card) และสมุดระเบียนผปู ว ย
ในของผปู ว ยทีไ่ ดรบั การวินจิ ฉัยเปนโรคกลมุ A09 ตามรหัส ICD-10
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4. ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
4.1 ประสานงานกับโรงพยาบาลขอความรวมมือในการเก็บขอมูล
4.2 จัดทำแบบบันทึกขอมูล
4.3 เก็บขอมูลตามแบบบันทึก
4.4 วิเคราะหขอ มูล และเขียนรายงานการศึกษา
5. สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล ใชสถิตเิ ชิงพรรณา ไดแก จำนวน รอยละ อัตราสวน สัดสวน
วิเคราะหขอ มูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS

ผลการศึกษา
จากการเก็บรวบรวมขอมูลผปู ว ยดวยอาการอุจจาระรวงเปนน้ำ 1 ครัง้ ขึน้ ไปใน 12 ชัว่ โมง ทีเ่ ขารับ
การรักษาทีโ่ รงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทัว่ ไป ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรนิ ทร บุรรี มั ย มหาสารคาม
ในชวงเดือน เมษายน กรกฎาคม และธันวาคม 2547 ไดผปู ว ยเขาไดกบั นิยาม จำนวน 1,075 ราย
นำมาวิเคราะห ไดผลการศึกษาดังนี้
1. ลักษณะทางระบาดวิทยาของผปู ว ยอาการอุจจาระรวงอยางแรง
1.1 จำนวนผปู ว ยจำแนกตามจังหวัดทีศ่ กึ ษา
จังหวัดบุรรี มั ย มีสดั สวนของผปู ว ยมากทีส่ ดุ จำนวน 447 ราย คิดเปนรอยละ 41.6 รองลงมา
คือ จังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ จำนวน 212 และ 162 ราย คิดเปนรอยละ 19.7 และ 15.1
ตามลำดับ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของผปู ว ยจำแนกรายจังหวัด
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
สุรนิ ทร
บุรรี มั ย
มหาสารคาม
รวม

จำนวนผปู ว ย (ราย)
212
162
128
447
126
1,075
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1.2 ลักษณะของผปู ว ยจำแนกตามกลมุ อายุ และเพศ
ผปู ว ยสวนใหญเปนกลมุ อายุต่ำกวา 5 ป จำนวน 303 ราย คิดเปนรอยละ 28.2 รองลงมาคือ
กลมุ อายุ 15 – 24 ป และ 5 – 14 ป จำนวน 170 ราย และ 146 ราย คิดเปนรอยละ 15.8 และ
13.6 ตามลำดับ เปนเพศหญิง จำนวน 568 ราย เพศชาย จำนวน 507 ราย คิดเปนสัดสวนระหวาง
เพศหญิงตอเพศชาย เปน 1 ตอ 1 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 จำนวนและรอยละของผปู ว ยจำแนกตามกลมุ อายุ และเพศ
กลมุ อายุ (ป)
ต่ำกวา 5 ป
5 – 14
15 – 24
25 – 34
35 – 44
45 – 54
55 – 64
65 ปขนึ้ ไป
ไมทราบ
รวม

เพศ
ชาย
122
68
112
73
73
44
33
43
0
568

หญิง
181
78
58
51
27
36
38
37
1
507

รวม

รอยละ

303
146
170
124
100
80
71
80
1
1,075

28.2
13.6
15.8
11.6
9.3
7.4
6.6
7.4
0.1
100.0

1.3 ลักษณะของผปู ว ยจำแนกตามวันทีม่ ารับการรักษาหลังจากมีอาการในแตละเดือน
จากจำนวนผปู ว ย 1,013 ราย พบวามีผปู ว ย 371 ราย คิดเปน รอยละ 36.6 มารับการรักษา
ทีโ่ รงพยาบาลภายใน 1 วัน หลังจากมีอาการอุจจาระรวง จำนวน 338 ราย คิดเปนรอยละ 33.4 มา
รับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลหลังจากมีอาการอุจจาระรวงไมเกิน 1 วัน และจำนวน 171 ราย คิดเปนรอยละ
16.9 มารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลหลังจากมีอาการอุจจาระรวงไมเกิน 2 วัน ในเดือนเมษายนมีจำนวน
ผปู ว ยทีม่ ารับการรักษานับจากวันเริม่ ปวยไมเกิน 2 วัน จำนวน 300 ราย คิดเปนรอยละ 87.2 เดือน
กรกฎาคม จำนวน 273 ราย คิดเปนรอยละ 86.4 และเดือนธันวาคม จำนวน 307 ราย คิดเปนรอยละ
87.0 (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 จำนวนและรอยละของผปู ว ยในแตละเดือนทีศ่ กึ ษาจำแนกตามระยะหางจากวันเริม่ ปวย
ระยะ
เดือนเมษายน
หางจาก
จำนวน รอยละ
วัน
เริม่ ปวย (ราย)
0
116
33.7
114
33.1
1
2
70
20.3
26
7.6
3
4
7
2.0
11
3.2
5 วัน
ขึน้ ไป
344 100.0
รวม

เดือนกรกฎาคม
จำนวน
(ราย)
113
116
44
23
11
9

รอยละ

316

เดือนธันวาคม
รอยละ

35.8
36.7
13.9
7.3
3.5
2.9

จำนวน
(ราย)
142
108
57
29
8
9

100.0

353

รวมทัง้ 3 เดือน
รอยละ

40.2
30.6
16.2
8.2
2.3
2.6

จำนวน
(ราย)
371
338
171
78
26
29

100.0

1,013

100.0

36.6
33.4
16.9
7.7
2.6
2.9

หมายเหตุ : ไมทราบระยะหางจากวันเริม่ ปวยจำนวน 62 ราย
1.4 จำนวนครัง้ ของการถายอุจจาระเปนน้ำกับกลมุ อายุและการสงอุจจาระตรวจหาเชือ้ กอโรค
จากจำนวนผปู ว ย 862 ราย มีผปู ว ยจำนวน 442 ราย คิดเปนรอยละ 51.3 มีอาการถายเปน
น้ำ 3 – 5 ครัง้ กอนมารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล รองลงมามีอาการถายเปนน้ำ 6- 8 ครัง้ และนอยกวา
2 ครัง้ จำนวน 151 และ 123 ราย คิดเปนรอยละ 17.5 และ 14.3 ตามลำดับ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 จำนวนและรอยละของผปู ว ยจำแนกตามจำนวนครัง้ ของการถายเปนน้ำ
จำนวนครัง้ ของการถายเปนน้ำ
1-2
3–5
6–8
9 – 10
มากกวา 10 ครัง้ ขึน้ ไป
รวม

จำนวนผปู ว ย (ราย)
123
442
151
63
83
862

หมายเหตุ : ไมทราบจำนวนครัง้ ของการถายเปนน้ำ จำนวน 213 ราย
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ผปู ว ยทีม่ อี าการถายเปนน้ำ 1 - 2 ครัง้ รอยละ 56.1 เปนกลมุ อายุต่ำกวา 15 ป สวนผปู ว ยทีม่ ี
อาการถายเปนน้ำมากกวา 10 ครัง้ ขึน้ ไป รอยละ 80.7 เปนกลมุ อายุ ตัง้ แต 15 ป ขึน้ ไป (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 จำนวนและรอยละของผปู ว ยตามกลมุ อายุจำแนกตามจำนวนครัง้ ของการถายเปนน้ำ
กลมุ อายุ (ป)
1 – 2 ครัง้
จำนวน รอยละ
(ราย)
นอยกวา 5 ป 42 34.2
5 – 14
27 21.9
15 – 24
15 12.2
8
6.5
25 – 34
35 – 44
10 8.1
7
5.7
45 – 54
55 – 64
3
2.4
65 ปขนึ้ ไป 11 8.9
ไมทราบ
0
0.0
รวม
123 100.0

จำนวนครัง้ ของการถายเปนน้ำ (N=862)
3 – 5 ครัง้
จำนวน รอยละ
(ราย)
126 28.5
70 15.8
71 16.1
43 9.7
45 10.2
28 6.3
30 6.8
28 6.3
1
0.2
442 100.0

6 – 8 ครัง้
จำนวน รอยละ
(ราย)
33 21.9
13 8.6
21 13.9
27 17.9
15 9.9
16 10.6
14 9.3
12 7.9
0
0.0
151 100.0

9 – 10 ครัง้ มากกวา 10 ครัง้
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
(ราย)
(ราย)
20 31.8 11 13.3
5
5
6.0
7.9
14 22.2 16 19.3
11 17.5 12 14.5
5
7.9 11 13.3
4
6.4
9 10.8
2
7
8.4
3.2
2
3.2 12 14.5
0
0.0
0
0.0
63 100.0 83 100.0

หมายเหตุ : ไมทราบจำนวนครัง้ ของการถายเปนน้ำ จำนวน 213 ราย
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จากจำนวนผปู ว ย 1,043 ราย มีผปู ว ยจำนวน 211 ราย คิดเปนรอยละ 20.2 มีอาการถาย
เปนน้ำอยางเดียว ผปู ว ยจำนวน 210 ราย คิดเปนรอยละ 20.1 ถายเปนน้ำและปวดทอง ในกลมุ ผปู ว ย
ทีม่ อี าการถายเปนน้ำอยางเดียวมีการเก็บตัวอยางอุจจาระสงตรวจหาเชือ้ กอโรค 7 ราย คิดเปนรอยละ 3.3
และในกลมุ ผปู ว ยทีม่ อี าการถายเปนน้ำและปวดทองมีการเก็บตัวอยางอุจจาระสงตรวจหาเชือ้ กอโรค 1 ราย
คิดเปนรอยละ 0.5 (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 จำนวนและรอยละของผปู ว ยจำแนกตามอาคาร
จำนวนผปู ว ย
N=1,043
ราย
รอยละ
211
20.2
210
20.1
8.6
90
62
5.9
18
1.7

อาการ
ถายเปนน้ำอยางเดียว
ถายเปนน้ำและปวดทอง
ถายเปนน้ำและอาเจียน
ถายเปนน้ำและมีไข
ถายเปนน้ำ ปวดทอง อาเจียน และมีไข

สงตรวจหาเชือ้ กอโรค
ราย
7
1
2
4
1

รอยละ
3.3
0.5
2.2
6.5
5.6

1.5 ลักษณะของผปู ว ยทีม่ ารับการรักษาในชวงเทศกาลสำคัญจำแนกตามความรุนแรงของการถายเปนน้ำ

ผปู ว ยทีม่ ารับการรักษาในชวงเทศกาลทีส่ ำคัญ ไดแก สงกรานต เขาพรรษา และ ปใหม มีจำนวน
ใกลเคียงกันทัง้ 3 เทศกาล และพบวา จำนวนครัง้ ของการถายเปนน้ำตัง้ แต 6 ครัง้ ขึน้ ไป มีถงึ เกือบรอยละ
40 (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 จำนวนและรอยละของผปู ว ยตามจำนวนครัง้ ทีถ่ า ยเปนน้ำจำแนกตามเทศกาลทีส่ ำคัญ
เทศกาลสงกรานต
เทศกาลเขาพรรษา
เทศกาลปใหม
(12 – 18 เมษายน) (10 – 16 กรกฎาคม) (25 – 31 ธันวาคม)
จำนวนครัง้ ทีถ่ า ยเปนน้ำ
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
(ราย)
(ราย)
(ราย)
1 – 5 ครัง้
40
60.6
42
63.6
45
67.2
6 ครัง้ ขึน้ ไป
26
39.4
24
36.4
22
32.8
รวม
66
100.0
66
100.0
67
100.0
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2. การดูแลรักษาและการตรวจทางหองชันสูตรของโรงพยาบาล
2.1 ประเภทของผปู ว ยทีร่ บั รักษาในโรงพยาบาล
จากจำนวนผปู ว ยทัง้ หมด 1,075 ราย เปนผปู ว ยนอกจำนวน 1,023 ราย คิดเปนรอยละ 95.2
เปนผปู ว ยทีต่ อ งนอนพักรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 45 ราย คิดเปนรอยละ 4.2 (ไมทราบประเภท
7 ราย) เมือ่ จำแนกตามจำนวนครัง้ ของการถายเปนน้ำ พบวา ผปู ว ยทีถ่ า ยเปนน้ำตัง้ แต 10 ครัง้ ขึน้ ไป
เปนผปู ว ยใน รอยละ 10.8 (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 จำนวนและรอยละของผปู ว ยนอก/ใน จำแนกตามจำนวนครัง้ ทีถ่ า ยเปนน้ำ
จำนวนครัง้ ที่
ถายเปนน้ำ
1-2
3-5
6-8
9 - 10
10 ครัง้ ขึน้ ไป

จำนวน
ทัง้ หมด
(ราย)
122
440
151
63
83

จำนวนผปู ว ยนอก
ราย
รอยละ

จำนวนผปู ว ยใน
ราย
รอยละ

115
428
147
60
74

7
12
4
3
9

94.3
97.3
97.4
95.2
89.2

5.7
2.7
2.6
4.8
10.8

2.2 การไดรบั การรักษาดวยผงน้ำตาลเกลือแร (ORS)
จากผปู ว ยจำนวน 1,069 ราย ไดรบั การรักษาดวย ORS จำนวน 953 ราย คิดเปน รอยละ
89.2 จากผปู ว ยจำนวน 1,054 ราย ไดรบั สารน้ำทางหลอดเลือดดำ จำนวน 94 ราย คิดเปนรอยละ
8.9 และจากผปู ว ยจำนวน 1,068 ราย ไดรบั การรักษาดวยยาปฏิชวี นะ 733 ราย คิดเปนรอยละ 68.6
(ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 จำนวนและรอยละของผปู ว ยทีไ่ ดรบั การรักษาดวยผงน้ำตาลเกลือแร (ORS),
สารน้ำทางหลอดเลือดดำ, ยาปฏิชวี นะ
การรักษา
ผงน้ำตาลเกลือแร (ORS)
สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
ยาปฏิชวี นะ

จำนวน (ราย)
1,069
1,054
1,068

ใช
ไมใช
จำนวน (ราย) รอยละ จำนวน (ราย)
953
89.2
116
94
8.9
960
733
68.6
335
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2.3 การไดรบั การรักษาดวยยาปฏิชวี นะ
ไดรบั การรักษาดวยยา Norfloxacin จำนวน 601 ราย คิดเปนรอยละ 56.3 และไดรบั การรักษาดวยยา
Tetracycline เพียง 1 ราย คิดเปนรอยละ 0.1 (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 จำนวนและรอยละของผปู ว ยทีไ่ ดรบั ยาปฏิชวี นะจำแนกตามชนิดยา
จำนวน
N = 1,068

ชนิดยา
Norfloxacin
Amoxycilin
Bactrium
Ofloxacin
Cotrimoxazole
Ampicilin
Doxycycline
Colistin
Rulid
Tetracycline
Cloxacilin

ราย
601
24
86
11
5
9
1
6
1
1
1

รอยละ
56.3
2.3
8.1
1.0
0.5
0.8
0.1
0.6
0.1
0.1
0.1

2.4 การเก็บตัวอยางอุจจาระตรวจหาเชือ้ อหิวาตกโรคในแตละจังหวัด
จากจำนวนผปู ว ย 1,075 ราย มีการเก็บตัวอยางอุจจาระสงตรวจหาเชือ้ กอโรค จำนวน 32 ราย
คิดเปนรอยละ 3.0 เมือ่ จำแนกรายจังหวัด พบวา จังหวัดนครราชสีมา มีการเก็บตัวอยางอุจจาระสงตรวจ
มากทีส่ ดุ รอยละ 6.60 รองลงมาคือจังหวัดชัยภูมิ รอยละ 6.17 สุรนิ ทร รอยละ 3.13 มหาสารคาม
รอยละ 0.80 และต่ำทีส่ ดุ คือจังหวัดบุรรี มั ย รอยละ 0.67 ผลการตรวจไมพบเชือ้ อหิวาตกโรค (ตารางที่ 11)
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ตารางที่ 11 จำนวนและรอยละของการสงตัวอยางอุจจาระตรวจหาเชือ้ กอโรคจำแนกรายจังหวัด
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
สุรนิ ทร
บุรรี มั ย
มหาสารคาม
รวม

จำนวนผปู ว ย (ราย)

สงตรวจหาเชือ้ กอโรค
ราย
รอยละ
14
6.6
10
6.2
4
3.1
3
0.7
1
0.8
32
3.0

212
162
128
447
126
1,075

สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการเก็บขอมูลจากขอมูลทีม่ อี ยแู ลวในสมุดบันทึก และเวชระเบียนประวัตกิ าร
ใหการรักษาผปู ว ย (Secondary data) โดยมงุ ศึกษาเฉพาะกลมุ ทีม่ อี าการอุจจาระรวงทีเ่ ขาเกณฑรนุ แรง
ที่เขาขายวาจะปวยเปนโรคอหิวาตกโรค ในชวงเดือนที่มีเทศกาลสำคัญ คือ เดือนเมษายน (เทศกาล
สงกรานต) กรกฎาคม (เทศกาลเขาพรรษา) และธันวาคม (เทศกาลวันขึน้ ปใหม) โดยใชเกณฑของอาการ
ถายเปนน้ำตัง้ แต 1 ครัง้ ขึน้ ไป ใน 12 ชัว่ โมง(7) ผลการศึกษาพบวา จังหวัดบุรรี มั ยมสี ดั สวนของผปู ว ย
มากทีส่ ดุ คิดเปน 3 เทาของผปู ว ยในจังหวัดอืน่ สัดสวนเพศชายตอเพศหญิงเปน 1 ตอ 1 รอยละ 86.9
มารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลหลังจากมีอาการอุจจาระรวงไมเกิน 2 วัน สัดสวนของผปู ว ยในแตละเดือน
ใกลเคียงกัน ความรุนแรงของโรคพบวา รอยละ 34.5 มีการถายเปนน้ำตัง้ แต 6 ครัง้ ขึน้ ไป กลมุ อายุ
ตัง้ แต 15 ป ขึน้ ไปมีอาการถายเปนน้ำมากกวา 10 ครัง้ รอยละ 80.7 มีอาการถายเปนน้ำอยางเดียว
รอยละ 20.2 มีอาการถายเปนน้ำและปวดทอง รอยละ 20.1 ไดรบั การรักษาดวยผงน้ำตาลเกลือแร (ORS)
รอยละ 89.2 ไดรบั ยาปฏิชวี นะรอยละ 68.6 โดยรอยละ 56.3 ไดรบั ยา Norfloxacin การตรวจทาง
หองปฏิบตั กิ าร พบวา มีการสงตัวอยางอุจจาระตรวจหาเชือ้ กอโรคนอย เพียงรอยละ 3.0 ผลการตรวจ
ไมพบเชือ้ อหิวาตกโรค
จากการศึกษาครัง้ นีไ้ ดตวั อยางทัง้ หมด 1,075 ราย พบวามีผมู อี าการถายเปนน้ำอยางเดียว 211
ราย และถายเปนน้ำมากกวา 10 ครัง้ ขึน้ ไป มีมากถึง 83 ราย ซึง่ ในผปู ว ยกลมุ นีม้ โี อกาสทีจ่ ะติดเชือ้
อหิวาตกโรคสูงมาก เพราะอาการสำคัญของอหิวาตกโรค คือ การถายเปนน้ำหลาย ๆ ครัง้ จะไมมอี าการ
ปวดทองรวมดวย ยกเวนสาเหตุเกิดจาก Vibrio Cholerae O139(5) ซึง่ ในทางปฏิบตั ทิ ถี่ กู ตองผปู ว ยกลมุ นี้
จะตองไดรบั การตรวจอุจจาระหาเชือ้ อหิวาตกโรคทุกราย(7) แตจากการเก็บขอมูลครัง้ นีพ้ บวา แพทยใหมี
การเก็บตัวอยางอุจจาระตรวจเพียงรอยละ 3.3 เทานัน้ ซึง่ ถือวานอยมาก แมวา ผลการตรวจอุจจาระจะ
ไมพบเชือ้ กอโรคอหิวาตกโรคก็ตาม ในสวนไมไดตรวจอาจจะมีเชือ้ อหิวาตกโรคอยกู เ็ ปนได ซึง่ ผศู กึ ษาได
เลือกชวงเดือนทีม่ เี ทศกาลสำคัญ เนือ่ งจากในทุกปทผี่ า นมา จะเปนชวงเดือนทีม่ กั จะมีการระบาดของโรค
อหิวาตกโรคทีม่ สี าเหตุจากการเคลือ่ นยายกลับภูมลิ ำเนาของผทู ไี่ ปทำงานในเขตพืน้ ทีเ่ สีย่ ง และเปนแหลง
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โรค(5) ดังนัน้ ในชวง 3 เดือนนีจ้ งึ มีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะมีการระบาดของโรค แตจากการศึกษาครัง้ นีก้ ลับพบวา
การใหการดูแลรักษาผปู ว ยทีม่ อี าการคลายอหิวาตกโรค ของโรงพยาบาลคอนขางไมใหความสำคัญ นอกจาก
นีย้ งั พบวาในกลมุ ผทู มี่ อี าการถายเปนน้ำเกิน 10 ครัง้ ขึน้ ไป ประมาณรอยละ 80 เปนกลมุ อายุทมี่ ากกวา
15 ป ซึง่ สอดคลองกับการเกิดพยาธิสภาพของโรคอหิวาตกโรคทีก่ ลมุ ผใู หญมกั จะมีอาการทีร่ นุ แรงมากกวา
กลมุ เด็ก แตการรับรักษาเปนผปู ว ยในมีเพียงรอยละ 10.8 เทานัน้ สวนทีเ่ หลือใหยาปฏิชวี นะและให
กลับบานไป โดยยาทีแ่ พทยใชมากทีส่ ดุ คือ Norfloxacin มากถึงรอยละ 56.3 รองลงมาคือ Bactrium
รอยละ 8.1 ถาหากกลมุ ทีม่ อี าการรุนแรงนีเ้ ปนโรคอหิวาตกโรค กลมุ ทีไ่ ดรบั ยาปฏิชวี นะไปรักษาเองทีบ่ า น
แลวไมมกี ารติดตามดูการกินยาใหครบโดส มีโอกาสสูงมากทีจ่ ะมีการระบาดของโรค เนือ่ งจากผลการศึกษา
พบวาผปู ว ยทีพ่ น ระยะมีอาการแลว จะเปนพาหะทีถ่ า ยทอดโรคไดดกี วาและนานกวาผทู ตี่ ดิ เชือ้ ทีไ่ มปรากฏ
อาการ(5) และการเกิดการดือ้ ยาของเชือ้ ทีม่ สี าเหตุมาจากการกินยาไมครบโดส ซึง่ ในปจจุบนั มียาหลายตัว
ทีเ่ ชือ้ กอโรคอหิวาตกโรคมีการดือ้ ยาแลว เชน Tetracycline, Cotrimoxazole, Erythromycin เปนตน(7)
การเก็บอุจจาระสงตรวจ ทีม่ สี ดั สวนการเก็บตัวอยางนอยอาจจะมีสาเหตุหลายประการทีท่ ำใหแพทย
ไมสงั่ ใหมกี ารสงตรวจ เชน แพทยอาจจะสามารถวินจิ ฉัยไดโดยไมตอ งใชผลการตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร
อางอิง หรือเนือ่ งจากคาตรวจมีราคาแพง ประมาณตัวอยางละ 80 ถึง 260 บาท ซึง่ มากกวาราคาคารักษา
30 บาท ตามโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา(8) ทำใหโรงพยาบาลขาดทุน หรือแพทยมคี วามเชือ่ วา
การใหยาปฏิชวี นะรักษาสามารถกำจัดเชือ้ อหิวาตกโรคไดโดยไมตอ งตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารกอน เพราะ
เสียเวลากวาจะทราบผลการตรวจตองรอประมาณ 1 – 2 วัน(5) ซึง่ ความเปนจริงในเรือ่ งการปองกัน
ควบคุมโรคอหิวาตกโรค ปญหาทีส่ ำคัญ คือการเกิดระบาดของโรคในชุมชน ถาหากกลมุ ผปู ว ยทีเ่ ขาขาย
สงสัยวาจะติดเชือ้ อหิวาตกโรคมารับการรักษาในสถานพยาบาลแลวไมไดรบั การดูแลรักษาทีถ่ กู ตองรัดกุม
โอกาสทีผ่ ปู ว ยกลมุ นีจ้ ะเปนตัวแพรเชือ้ ใหเกิดการระบาดในชุมชนจะมีสงู มาก ดังนัน้ โรงพยาบาลทุกแหงควร
ใหความสำคัญตอการดูแลรักษาผปู ว ยกลมุ นี้ ใหมากขึน้ เพือ่ มิใหมกี ารระบาดของโรคในชุมชนทีย่ ากตอการ
ควบคุมแกไข ตอไป

ขอเสนอแนะ
1. โรงพยาบาลทุกแหงควรมีการเก็บ Rectal swab culture ในผปู ว ยอุจจาระรวง โดยเฉพาะผทู มี่ ี
อาการถายเปนน้ำหลาย ๆ ครัง้ เพิม่ มากขึน้ เพือ่ เปนการเฝาระวัง และความรวดเร็วในการควบคุมโรค
อหิวาตกโรคในพืน้ ที่
2. โรงพยาบาลทุกแหง ควรใหความสำคัญตอการดูแลรักษาผปู ว ยทีม่ อี าการคลายอหิวาตกโรค
โดยเฉพาะในเรือ่ งการติดตามเรือ่ งการกินยาปฏิชวี นะใหครบโดส เพือ่ ปองกันการดือ้ ยา
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บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค เพือ่ ศึกษาถึงอัตราการติดเชือ้ รายใหม ความชุกของการติดเชือ้
เลปโตสไปโรซีส ในรอบ 1 ป และชนิดของเชือ้ กอโรค เปรียบเทียบระหวางพืน้ ทีท่ มี่ รี ายงานการเกิดโรคและ
ไมเกิดโรคติดตอกัน 3 ป (2543-2545) โดยวิธศี กึ ษาแบบไปขางหนา (Prospective study) นาน 1 ป
ตัวอยางทีศ่ กึ ษาเปนเพศชาย อายุ 15-65 ป ทีส่ มัครใจเขารวมโครงการตลอดการศึกษาไดขนาดตัวอยาง
ในพืน้ ทีท่ มี่ รี ายงานการเกิดโรค 110 ราย และพืน้ ทีไ่ มมรี ายงานการเกิดโรค 116 ราย เก็บตัวอยางโดย
การสัมภาษณประวัตเิ สีย่ งและเจาะเลือด 2 ครัง้ เพือ่ หาระดับภูมคิ มุ กันชนิด IgM และ IgG โดยวิธี Indirect
Immunofluorescent Antibody(IFA) และตรวจหาชนิด Serovar โดยวิธี Microscopic Agglutination test
วิเคราะหขอ มูล โดยใชอตั รา อัตราสวน สัดสวนและคา Relative risk , 95% confidence interval for Relative
risk
ผลการศึกษาพบวา อัตราการติดเชือ้ รายใหม ในพืน้ ทีม่ รี ายงานผปู ว ยในการเจาะเลือดครัง้ ที่ 1
สูงกวาพืน้ ทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ย (RR=4.08, 95% CI=1.18-14.17) ในการเจาะเลือดครัง้ ที่ 2 พบอัตรา
การติดเชือ้ ในรอบ 1 ป ลดลงเหลือรอยละ 6.36 ในพืน้ ทีท่ มี่ รี ายงานผปู ว ย สวนในพืน้ ทีท่ ไี่ มมรี ายงานผปู ว ย
เพิม่ ขึน้ เปนรอยละ 2.58 ไมแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญ ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธตอ อัตราการติดเชือ้ รายใหม
ไดแก การทำนา ลาหนู และการลุยทีช่ นื้ แฉะ อัตราความชุกของโรคในการเจาะเลือดครัง้ ที่ 1 ในหมบู า น
ทีม่ รี ายงานผปู ว ย พบความชุกของการติดเชือ้ รอยละ 10.81 ในหมบู า นทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ยพบความชุก
รอยละ 1.99 ซึง่ แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ ในการตรวจครัง้ ที่ 2 พบความชุกของโรคในหมบู า น
ทีม่ รี ายงานผปู ว ยรอยละ 9.09 และในหมบู า นทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ยรอยละ 2.58 ระดับไตเตอรของภูมคิ มุ กัน
ทีเ่ กิดขึน้ อยรู ะหวาง 1 : 100 ถึง 1 : 200 ทัง้ IgM และ IgG กลมุ ทีต่ รวจพบระดับภูมคิ มุ กันชนิด IgM ใน
การตรวจครัง้ แรก ตรวจพบ IgM ครัง้ ที่ 2 รอยละ 40 แตไมพบ IgG กลมุ ทีต่ รวจพบ IgG ในครัง้ แรก ยัง
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คงตรวจพบ IgG ในครัง้ ที่ 2 ชนิด Serovar ทีพ่ บคือ L.bratislava และกลมุ ทีม่ รี ะดับภูมคิ มุ กันทัง้ IgM และ
IgG ในการตรวจครัง้ ที่ 2 ไมมปี ระวัตมิ ไี ขหรือเจ็บปวยแตอยางใด

บทนำ
ปญหาการเกิดโรคเลปโตสไปโรซีสในประเทศไทย เริม่ มีความรุนแรงในป 2540 โดยมี รายงาน
ผปู ว ยทัว่ ประเทศ จำนวน 2,331 ราย(1) มากกวาป 2539 ซึง่ สงรายงานผปู ว ยเพียง 358 ราย หลังจาก
นัน้ สถานการณโรคไดเพิม่ จำนวนขึน้ อยางตอเนือ่ ง ในป 2542 มีจำนวนผปู ว ย 6,080 ราย(2) เสียชีวติ
266 ราย และในป 2543 จำนวน 14,285 ราย เสียชีวติ 362 ราย ในป 2544 จนถึงปจจุบนั สถานการณ
โรคกลับมีแนวโนมลดลง โดยในป 2544 มีรายงานผปู ว ยเพียง 10,125 ราย เสียชีวติ 68 ราย และป
2545 จำนวนผปู ว ยลดลงเหลือ 6,646 ราย เสียชีวติ 89 ราย(3) สถานการณโรคใน 5 จังหวัด เขต 5
ไดแก นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรนิ ทร บุรรี มั ย และมหาสารคาม เปนเขตพืน้ ทีท่ มี่ รี ายงานผปู ว ยสูงสุดในประเทศ
ไทย โดยแนวโนมของโรคเริม่ ลดลงในป 2544-2545 จากจำนวน 6,784 ราย ตาย 170 ราย ในป 2543
ลดลงเหลือ 2,916 ราย ตาย 49 ราย และ 1,901 ราย ตาย 18 ราย ในป 2544 และ 2545 ตาม
ลำดับ(3) ประชากรกลมุ เสีย่ งยังเปนกลมุ ทีป่ ระกอบอาชีพทำเกษตรกรรม ทีม่ ปี ระวัตสิ มั ผัสพืน้ ทีช่ นื้ แฉะ (3,4,5)
สถานการณของโรคทีม่ แี นวโนมลดลงดังกลาว สวนหนึง่ นาจะเปนผลมาจากประชากรมีความรู
ความเขาใจมากขึน้ (6) อยางไรก็ดี พบวาผลการเปลีย่ นพฤติกรรมการสวมรองเทาบตู ของประชาชนกลมุ เสีย่ ง
ยังคงเดิม(6) จึงเปนทีน่ า สงสัยวาการลดลง ของผปู ว ยเกิดมาจากสาเหตุใด เนือ่ งจากในปจจุบนั การกำจัดแหลง
โรคในสิง่ แวดลอมยังไมสามารถทำได ผทู มี่ อี าชีพเกษตรกรรมจึงมีความเสีย่ งตอการติดเชือ้ เลปโตสไปโรรา
เมือ่ ประกอบอาชีพ
การศึกษานีจ้ งึ มีวตั ถุประสงคทจี่ ะศึกษาถึงการติดเชือ้ รายใหม ความชุกของโรคและสัดสวนของชนิด
Serovar ซึง่ เปนตัวแทนของ Serogroup ของเชือ้ ในกลมุ ประชากรทัว่ ไป เปรียบเทียบใน 2 พืน้ ที่ คือ พืน้ ทีท่ ี่
มีรายงานผปู ว ย เลปโตสไปโรซีสอยางตอเนือ่ งติดตอกัน 3 ป กับพืน้ ทีท่ ไี่ มมรี ายงานผปู ว ยติดตอกัน 3 ป
ในชวงป 2543 – 2545 เพือ่ เปนการประเมินสถานการณ และขนาดของปญหาโรคเลปโตสไปโรซีส ซึง่
จะเปนขอมูลทีส่ ำคัญในการแกไขปญหาในพืน้ ทีเ่ สีย่ งตอไป
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วิธดี ำเนินการวิจยั
1. รูปแบบการศึกษา เปนการศึกษาไปขางหนา (Prospective study) ในเวลา 1 ป
2. ประชากรและตัวอยาง เปนกลมุ เพศชาย อายุ 15-65 ป อาชีพทำนาหรือเกษตรกรรม และมี
พฤติกรรมเสีย่ งตอการติดโรคเลปโตสไปโรซีส ในหมบู า นทีม่ แี ละไมมรี ายงานผปู ว ยโรคเลปโต
สไปโรซีส จำนวนประมาณ 110 คน โดยคำนวณจากสูตรหาขนาดตัวอยาง ดังนี้
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 เทากับ 0.429(13)
- p2 = อัตราความชุก (IgG) ทีพ่ บสูงสุดจากการสำรวจในพืน้ ทีเ่ สีย่ งสูงของจังหวัดมหาสารคาม
เทากับ 0.296(13)
P = p1 + p2/2
แทนคาในสูตรไดขนาดตัวอยางกลมุ ละ 109 ราย
หลักเกณฑการเลือกตัวอยางเขาโครงการ
- โดยความสมัครใจของอาสาสมัครในการเขารวมโครงการ
หลักเกณฑการคัดเลือกตัวอยางออกจากโครงการคือ
- อาสาสมัครไมยนิ ยอมใหเจาะเลือด
- อาสาสมัครไมอยใู นพืน้ ทีข่ ณะเขาไปเก็บขอมูล
- อาสาสมัครมีสขุ ภาพไมสมบูรณ เชน เจ็บปวย สติไมสมประกอบ
3. วิธกี ารเก็บขอมูล
3.1 ทำการสัมภาษณกลมุ ตัวอยางดวยแบบสอบถามมาตรฐานเกีย่ วกับขอมูลทัว่ ไป ประวัตเิ สีย่ ง
อาชีพเสีย่ ง ประวัตกิ ารเจ็บปวย และการรักษายอนหลัง 3 ป ในการเก็บตัวอยางครัง้ แรก
และยอนหลัง 1 ป ในการเก็บตัวอยางครัง้ ที่ 2
3.2 เจาะเลือด 2 ครัง้ ครัง้ ละ 5 ซีซี โดยบุคลากรทางดานสาธารณสุข ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ปน ซีรมั่ สงตรวจทีศ่ นู ยวทิ ยาศาสตรการแพทยนครราชสีมา ตรวจหา IgM, IgG โดยวิธี IFA
และตรวจหาชนิดของ Serovar ของเชือ้ โดยวิธี MAT ระยะหางของการเจาะเลือดทัง้ 2 ครัง้
หางกัน 12 เดือน
4. เครือ่ งมือในการเก็บขอมูล
4.1 แบบสัมภาษณทสี่ รางขึน้
4.2 อุปกรณการเจาะเลือด ไดแก เข็ม ไซริงค หลอดเก็บเลือด
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5. การวิเคราะหขอ มูล โดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนา ไดแก อัตราสวน สัดสวน สถิตวิ เิ คราะหเปรียบเทียบ
ขอมูล 2 กลมุ โดยใช Relative Risk และ 95% confidence interval for relative risk

นิยามศัพท
1. อัตราการติดเชือ้ รายใหม (Incidence rate)
1.1 ในการตรวจครัง้ ที่ 1 หมายถึง ผทู ตี่ รวจพบ IgM ในระดับไตเตอรตงั้ แต 1:100 ขึน้ ไป หาร
ดวย จำนวนทีต่ รวจทัง้ หมดคูณดวย 100
1.2 ในการตรวจครัง้ ที่ 2 หมายถึง กลมุ ทีต่ รวจพบ IgM ครัง้ ที่ 2 หรือกลมุ ทีไ่ มพบการติดเชือ้
ในครัง้ แรก แตครัง้ ที่ 2 พบ IgM หรือ IgG ในระดับไตเตอร ตัง้ แต 1:100 ขึน้ ไป หารดวย
กลมุ ทีต่ รวจทัง้ หมดคูณดวย 100
2. อัตราความชุกของโรค (Prevalence rate) หมายถึง กลมุ ทีต่ รวจพบ IgM และ IgG หารดวย
กลมุ ทีต่ รวจเลือดทัง้ หมดในการตรวจแตละครัง้ คูณดวย 100
3. กลุมเสี่ยง หมายถึง กลุมที่มีอาชีพเกษตรกรรม และมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการติดโรค
ขณะประกอบอาชีพในหมบู า นทีเ่ คยมีรายงาน และไมมรี ายงานผปู ว ยติดตอกัน 3 ป ตัง้ แตป
2543 –2545 ในจังหวัดทีศ่ กึ ษา
4. MAT(7) หมายถึง Microscopic Agglutination test เปนวิธกี ารตรวจวินจิ ฉัยมาตรฐาน (gold
standard) โดยใช Leptospira interrogans 23 serogroup เปนแอนติเจนตรวจโดย
ศูนยวทิ ยาศาสตร การแพทยนครราชสีมา เกณฑการตัดสินถือวาบวก และวินจิ ฉัยวาเปนผปู ว ย
เลปโตสไปโรซีส เมือ่ ตรวจพบแอนติบอดีตอ เชือ้ เลปโตสไปราในซีรมั่ ครัง้ แรก และ/หรือ ครัง้ ที่
2 ในไตเตอรทมี่ ากกวาหรือเทากับ 1 : 100 ขึน้ ไปตอเชือ้ ชนิดใดชนิดหนึง่ และเชือ้ ใดทีใ่ ห
ไตเตอรสงู สุดถือวาโรคเกิดจากเชือ้ นัน้
5. IFA(7) หมายถึง Indirect Immunofluorescent Antibody เปนวิธกี ารตรวจคัดกรองผปู ว ยโดย
ตรวจหา IgM และ IgG มีคา ความไว (Sensitivity) รอยละ 94.7 มีคา ความจำเพาะ (Specificity)
รอยละ 92.0 เกณฑการตัดสินถือวาบวกและวินจิ ฉัยวาเปนผปู ว ยเลปโตสไปโรซีส เมือ่ ตรวจ
พบแอนติบอดีตอ เชือ้ เลปโตสไปราในซีรมั่ ครัง้ แรก และ/หรือ ครัง้ ทีส่ องในไตเตอรทมี่ ากกวาหรือ
เทากับ 1 : 100
การศึกษาครัง้ นี้ ไดผา นความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจยั ในคนกระทรวง
สาธารณสุข ลำดับที่ 69/2546 ตามหนังสือที่ สธ. 0321/1289 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2547
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ผลการศึกษา
1. ขอมูลทัว่ ไปของกลมุ ศึกษาทัง้ 2 กลมุ
กลมุ ทีศ่ กึ ษาทัง้ 2 หมบู า น ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีความเสีย่ งตอการเกิดโรคเลปโต
สไปโรซีสซึง่ หมบู า นทีม่ รี ายงานผปู ว ย ในการเจาะเลือดครัง้ แรกไดอาสาสมัคร จำนวน 148 ราย โดยกลมุ
อายุสงู สุดคือ 31-40 ป รอยละ 34.46 รองลงมาคือ 41-50 ป และ 51-60 ป รอยละ 27.03 และ
16.22 ตามลำดับ
หมบู า นทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ย ในการเจาะเลือดครัง้ แรก ไดอาสาสมัคร จำนวน 151 ราย กลมุ อายุ
สูงสุดคือ 31-40 และ 41-50 ป รอยละ 24.50 รองลงมาคือ 51-60 ป รอยละ 23.84
ในการติดตามเจาะเลือดครัง้ ที่ 2 กลมุ ทีอ่ ยใู นหมบู า นทีม่ รี ายงานผปู ว ย ติดตามได 110 ราย ใน
หมบู า นทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ยติดตามได 116 ราย ลักษณะการกระจายตามกลมุ อายุมคี วามใกลเคียงกัน
(ตารางที่ 1 – 2)
ตารางที่ 1 จำนวนรอยละของตัวอยางในหมบู า น 2 กลมุ จำแนกตามกลมุ อายุในการเก็บตัวอยางครัง้ ที่ 1
กลมุ อายุ (ป)
15-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-65
รวม

หมบู า นมีรายงานผปู ว ย
จำนวน
รอยละ
9
6.08
22
14.86
51
34.46
40
27.03
24
16.22
2
1.35
148
100.00

หมบู า นไมมรี ายงานผปู ว ย
จำนวน
รอยละ
17
11.25
22
14.57
37
24.50
37
24.50
36
23.84
2
1.32
151
100.00

ตารางที่ 2 จำนวนรอยละของตัวอยางในหมบู า น 2 กลมุ จำแนกตามกลมุ อายุในการเก็บตัวอยางครัง้ ที่ 2
กลมุ อายุ (ป)
15-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-65
รวม

หมบู า นมีรายงานผปู ว ย
จำนวน
รอยละ
3
2.73
11
10.00
42
38.18
32
29.09
21
19.09
1
0.90
110
100.00
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หมบู า นไมมรี ายงานผปู ว ย
จำนวน
รอยละ
8
6.89
19
16.38
28
24.40
29
25.00
31
26.72
1
0.86
116
100.00
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2. อัตราการติดเชือ้ รายใหม (Incidence rate)
ในการเก็บตัวอยางครัง้ ที่ 1 กลมุ ตัวอยางทีอ่ ยใู นหมบู า นทีม่ รี ายงานผปู ว ยพบผตู ดิ เชือ้ รายใหม จาก
การตรวจหา IgM รอยละ 8.11 สวนในหมบู า นทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ยพบผตู ดิ เชือ้ รายใหม รอยละ 1.99 ซึง่
อัตราการติดเชือ้ รายใหม ในหมบู า นทีม่ รี ายงาน ผปู ว ยสูงกวาในหมบู า นทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ยถึง 4.08 เทา
(95%CI (RR= 4.08,95% CI= 1.18 – 14.17) สวนผลการเก็บตัวอยางครัง้ ที่ 2 ซึง่ หางจากครัง้ แรก
12 เดือน พบวาในหมบู า นทีม่ รี ายงานผปู ว ยมีอตั ราการติดเชือ้ รายใหม ในรอบ 1 ป รอยละ 6.36 ในขณะที่
หมบู า นทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ย พบผตู ดิ เชือ้ รอยละ 2.58 ซึง่ จากการวิเคราะหทางสถิติ พบวาไมมคี วามแตกตาง
กันอยางมีนยั สำคัญ (ตารางที่ 3)
เมือ่ วิเคราะหเปรียบเทียบ จากการติดเชือ้ รายใหม ในพืน้ ทีเ่ ดียวกันเปรียบเทียบระหวางครัง้ ที่ 1 และ
2 พบวาในหมบู า น ทีม่ รี ายงานผปู ว ยมีอตั ราการติดเชือ้ ลดลง จากรอยละ 8.11 เหลือรอยละ 6.36 สวน
ในหมบู า นทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ยกลับพบวามีอตั ราการติดเชือ้ ในระยะ 1 ป สูงขึน้ จากรอยละ 1.99 เพิม่ เปน
รอยละ 2.58 ไมพบความแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 3 จำนวนรอยละและคาทางสถิตเิ ปรียบเทียบผลการตรวจเลือดระหวาง 2 หมบู า นในการตรวจ
เลือดทัง้ 2 ครัง้
หมบู า นมีรายงานผปู ว ย หมบู า นไมมรี ายงานผปู ว ย
จำนวน พบ รอยละ จำนวน พบ รอยละ RR 95% CI FOR RR
IgM
IgM
1-4 ส.ค. 2546 148
12 8.11 151
3
1.99 4.08 1.18-14.17**
1-4 ส.ค. 2547 110
7
6.36 116
3
2.58 2.46 0.65-9.28
**แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
ชวงเวลา
เจาะเลือด

ตารางที่ 4 จำนวนรอยละและคาทางสถิตเิ ปรียบเทียบผลการตรวจเลือด 2 ครัง้ ในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน

พืน้ ทีศ่ กึ ษา

การเจาะเลือดครัง้ ที่ 1
การเจาะเลือดครัง้ ที่ 2
จำนวน พบ IgM รอยละ จำนวน ติดเชือ้ ใหม รอยละ RR
รอบ 1 ป

95% CI
FOR RR

หมบู า นทีม่ ี
รายงานผปู ว ย

148

12

8.11

110

7

6.36 1.27 0.152-3.13

หมบู า นทีไ่ มมี
รายงานผปู ว ย

151

3

1.99

116

3

2.58 0.77 0.16-3.74
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อัตราการติดเชือ้ รายใหมในรอบ 1 ป จำแนกตามกลมุ อายุพบวากลมุ ตัวอยางในหมบู า นทีม่ รี ายงาน
ผปู ว ย มีอตั ราการติดเชือ้ ใกลเคียงกันทัง้ ในกลมุ อายุทตี่ ่ำกวา 40 และตัง้ แต 41 ปขนึ้ ไป สวนในหมบู า นที่
ไมมรี ายงานผปู ว ย พบในกลมุ อายุมากกวา 41 ป (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 จำนวนรอยละ และคาทางสถิตขิ องอัตราการติดเชือ้ ในรอบ 1 ป เปรียบเทียบระหวางหมบู า น
ทีม่ ี และไมมรี ายงานผปู ว ยในแตละกลมุ อายุทศี่ กึ ษา
หมบู า นมีรายงานผปู ว ย
หมบู า นไมมรี ายงาน
95% CI for
จำนวน พบติดเชือ้ ใหม รอยละ จำนวน พบติดเชือ้ ใหม รอยละ RR
RR
รอบ 1 ป
รอบ 1 ป
15-40 56
3
5.36 55
0
0 Undefined Undefined
41-65 54
4
7.41 61
3
4.92 1.51 0.35-6.43
รวม 110
7
6.36 116
3
2.59 2.46 0.65-9.28
กลมุ
อายุ

ในกลมุ ทีต่ รวจพบ IgM จากการเก็บตัวอยางครัง้ ที่ 1 ของกลมุ ทีอ่ ยใู นหมบู า น ทีม่ ผี ปู ว ยพบวามีประวัติ
ลาหนูสงู สุด รองลงมาคือเกีย่ วหญา ลุยทีช่ นื้ แฉะ รอยละ 9.17, 9.00 และ 8.63 ตามลำดับ ในกลมุ ทีอ่ ยู
ในหมบู า นไมมรี ายงานผปู ว ยพบสูงสุดในกลมุ เลีย้ งสัตว เกีย่ วหญาและหาปลารอยละ 3.80 , 2.74 และ
2.54 ตามลำดับ เมือ่ วิเคราะหความแตกตางของอัตราการติดเชือ้ รายใหมตามประวัตเิ สีย่ งพบวาประวัตทิ ำนา
ลาหนู และลุยทีช่ นื้ แฉะ ของกลมุ ทีอ่ ยใู นหมบู า นทีม่ รี ายงานผปู ว ย มีอตั ราทีส่ งู แตกตางจากหมบู า นทีไ่ มมี
รายงานผปู ว ยอยางมีนยั สำคัญ ทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 จำนวนรอยละ และคาทางสถิตขิ องการพบ IgM เปรียบเทียบระหวางหมบู า นทีม่ แี ละไมมรี ายงาน
ผปู ว ยจำแนกตามประวัตเิ สีย่ งในการเก็บตัวอยางครัง้ ที่ 1

ประวัตเิ สีย่ ง
ทำนา
หาปลา
เลีย้ งสัตว
เกีย่ วหญา
ลาหนู
ลุยทีช่ นื้ แฉะ

หมบู า นมีรายงานผปู ว ย หมบู า นไมมรี ายงานผปู ว ย
จำนวน พบ รอยละ จำนวน พบ รอยละ
IgM
IgM
147
12 8.16 138
3
2.17
132
11 8.33 118
3
2.54
108
9
8.33
79
3
3.80
100
9
9.00
73
2
2.74
100
10 9.17
88
1
1.14
139
12 8.63 121
2
1.65

**แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05

⌫  ⌫

RR 95% CI FOR RR
3.76
3.28
2.19
3.28
8.80
5.22

1.08-13.02**
0.94-11.47
0.61-7.85
0.73-14.75
1.15-67.38**
1.19-22.88**
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จากการเก็บตัวอยางครัง้ ที่ 2 ซึง่ เปนการศึกษาการติดเชือ้ รายใหม ในรอบ 1 ป พบวาในหมบู า นที่
มีรายงานผปู ว ย การมีการติดเชือ้ สูงกวาหมบู า นทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ย ตามประวัตเิ สีย่ งในทุกกิจกรรม 1-3
เทา แตไมมคี วามแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญ (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 จำนวนรอยละและคาทางสถิติ ของการติดเชือ้ รายใหมในรอบ 1 ป เปรียบเทียบระหวางหมบู า น
ทีม่ แี ละไมมรี ายงานผปู ว ย จำแนกตามประวัตเิ สีย่ งในการเก็บตัวอยางครัง้ ที่ 2
หมบู า นมีรายงานผปู ว ย
หมบู า นไมมรี ายงานผปู ว ย
95% CI for
ประวัตเิ สีย่ ง จำนวน พบติดเชือ้ ใหม รอยละ จำนวน พบติดเชือ้ ใหม รอยละ RR
RR
รอบ 1 ป
รอบ 1 ป
ทำนา
109
6
5.55 109
2
1.83 3.03 0.62-14.54
94
6
6.38 84
2
2.38 2.68 0.56-12.93
หาปลา
เลีย้ งสัตว
89
4
4.42 67
2
2.98 1.48 0.28-7.98
4
4.44 62
2
3.22 1.38 0.26-7.21
เกีย่ วหญา 91
3
10.34 29
0
0 Undefined Undefined
ลาหนู
29
6
5.71 107
2
1.87 3.05 0.63-14.81
ลุยทีช่ นื้ แฉะ 105

3. อัตราความชุกของการติดเชือ้ เลปโตสไปโรซีส
ในการเก็บตัวอยางครัง้ ที่ 1 พบอัตราความชุก (IgM และ IgG) ของการติดโรคเลปโตสไปโรซีส
ในกลมุ ตัวอยางของหมบู า นทีม่ รี ายงานผปู ว ยรอยละ 10.81 ขณะทีก่ ลมุ ตัวอยางในหมบู า นทีไ่ มมรี ายงาน
ผปู ว ยพบเพียงรอยละ 1.99 ซึง่ มีความแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (RR= 5.44, 95% CI for RR
= 1.62 – 18.29) (ตารางที่ 8)
ในการเก็บตัวอยางครัง้ ที่ 2 ซึง่ เปนการศึกษาในรอบ 1 ป พบอัตราความชุกของการติดโรคเลปโต
สไปโรซีส ในกลมุ ตัวอยางของหมบู า นทีม่ รี ายงานผปู ว ย รอยละ 9.09 สูงกวาอัตราความชุกในกลมุ ตัวอยาง
ของหมบู า นทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ย 3.52 เทา แตไมแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญ (95% CI = .99-12.44)
(ตารางที่ 8)
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ตารางที่ 8 จำนวนรอยละและคาทางสถิติของการตรวจพบ IgM และ IgG เปรียบเทียบใน 2 หมูบาน
ในการเก็บตัวอยาง 2 ครัง้
หมบู า นทีม่ รี ายงานผปู ว ย หมบู า นทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ย
จำนวน พบ IgM. รอยละ จำนวน พบ IgM. รอยละ RR 95% CI
FOR RR
IgG
IgG
1-4 ส.ค. 46
148
16
10.81 151
3
1.99 5.44 1.62-18.29**
1-4 ส.ค. 47
148
10
9.09 116
3
2.58 3.52 0.99-12.44
**แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
ชวงเวลา
ทีเ่ จาะเลือด

4. ระดับไตเตอรของการตรวจพบการติดเชือ้ ในการตรวจครัง้ ที่ 1 และ 2 และชนิด Serovar ทีพ่ บ
4.1 ในกลมุ ตัวอยางของหมบู า นทีม่ รี ายงานผปู ว ย จากการเจาะเลือดครัง้ ที่ 1 ระดับไตเตอรของ IgM
อยใู นระดับ 1: 200 จำนวน 3 ราย และ 1 : 100 จำนวน 9 ราย มี 1 ราย ทีพ่ บทัง้ IgM และ IgG เมือ่ เจาะ
เลือดครัง้ ที่ 2 หางจากครัง้ แรก 1 ป พบวาในกลมุ ทีพ่ บ IgM ครัง้ แรก 10 ราย ตรวจพบ IgM ครัง้ ที่ 2
จำนวน 4 ราย ตรวจไมพบภูมคิ มุ กันชนิด IgG ในครัง้ ที่ 2 แตกลมุ ทีพ่ บ IgG จากการตรวจครัง้ แรก พบวา
ในการเจาะครัง้ ที่ 2 ยังคงตรวจพบ IgG ทุกรายทีส่ ามารถติดตามเก็บตัวอยางไดทงั้ 2ครัง้ และเปนการพบเชือ้
เพิม่ 3 รายในกลมุ ทีค่ รัง้ แรกไมพบการติดเชือ้ (รายที1่ 7-19)
ผลการตรวจหาชนิด Serovar หาเชือ้ เลปโตสไปโรซีสโดยวิธี MAT พบวาครัง้ แรกใหผล negative
แตในการตรวจครัง้ ที่ 2 พบ Serovar ชนิด L.bratislava 5 ราย อีก 2 ราย ใหผล negative (ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 ระดับไตเตอรของ IgM,IgG และผลการตรวจ Serovar ผตู ดิ เชือ้ เลปโตสไปโรซีสของแตละราย
ในหมบู า นทีม่ รี ายงานผปู ว ยติดตอกัน 3 ป
ระดับไตเตอรของ IgM
ระดับไตเตอรของ IgG
ลำดับที่
ของตัวอยาง เจาะครัง้ ที่ 1 เจาะครัง้ ที่ 2 เจาะครัง้ ที่ 1 เจาะครัง้ ที่ 2
1
1 : 100
1 : 100
2
1 : 100
1 : 100
3
1 : 100
1 : 200
4
1 : 100
5
1 : 100
1 : 100
6
1 : 200
No
1 : 200
No
7
1 : 100
8
1 : 100
9
1 : 100

⌫  ⌫

ชนิดของ Serovar (MAT)
เจาะครัง้ ที่ 1 เจาะครัง้ ที่ 2
Negative L.bratislava
Negative
Negative
Negative
Negative
Negative
Negative L.bratislava
Negative
Negative
Negative
Negative
-

อัตราการติดเชื้อเลปโตสไปโรซีสรายใหมของประชากรที่อาศัยในพื้นที่
ที่มีและไมมีรายงานผูปวยโรคเลปโตสไปโรซีสของจังหวัดบุรีรัมย

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

ระดับไตเตอรของ IgM
ระดับไตเตอรของ IgG
ลำดับที่
ของตัวอยาง เจาะครัง้ ที่ 1 เจาะครัง้ ที่ 2 เจาะครัง้ ที่ 1 เจาะครัง้ ที่ 2
10
1 : 100
11
1 : 200
1 : 200
12
1 : 200
1 : 400
13
1 : 100
14
1 : 200
1 : 200
15
No
1 : 200
No
1 : 200
No
1 : 100
No
16
17
1 : 100
18
1 : 100
19
1 : 200
No. : หมายถึง ติดตามเก็บตัวอยางครัง้ ที่ 2 ไมได

ชนิดของ Serovar (MAT)
เจาะครัง้ ที่ 1 เจาะครัง้ ที่ 2
Negative
Negative L.bratislava
L.bratislava
Negative
Negative
Negative
L.bratislava
Negative
Negative

4.2 ในหมบู า นทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ย ผลการเจาะเลือดครัง้ ที่ 1 พบระดับไตเตอรของ IgM 3 ราย
มีระดับไตเตอร 1: 100 จำนวน 2 ราย และ 1: 200 จำนวน 1 ราย ไมพบ IgG ในกลมุ ศึกษา ผลการเจาะ
เลือดครัง้ ที่ 2 ไมพบระดับไตเตอรของ IgM และพบ IgG รายใหมในรอบ 1 ป 3 ราย อยใู นระดับ 1 : 100
ในกลมุ IgG ในการตรวจครัง้ ที่ 2 ผลการตรวจชนิดของเชือ้ พบชนิด L.bratislava จำนวน 1 ราย ในการ
ตรวจครัง้ แรก ครัง้ ที่ 2 ใหผล Negative (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 ระดับไตเตอรของ IgM,IgGและผลการตรวจ Serovar ผตู ดิ เชือ้ เลปโตสไปโรซีสของแตละราย
ในหมบู า นทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ยติดตอกัน 3 ป
ระดับไตเตอรของ IgM
ระดับไตเตอรของ IgG
ลำดับที่
ของตัวอยาง เจาะครัง้ ที่ 1 เจาะครัง้ ที่ 2 เจาะครัง้ ที่ 1 เจาะครัง้ ที่ 2
1
1 : 100
2
1 : 200
3
1 : 100
4
1 : 100
5
1 : 100
6
1 : 100
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Negative
L.bratislava
Negative
Negative
Negative
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4.3 การเกิดอาการไขของกลมุ ทีต่ รวจพบ IgM และ IgG ของตัวอยางในการรอบปทศี่ กึ ษาพบวา
ในหมบู า นทีม่ รี ายงานผปู ว ยพบผตู ดิ เชือ้ รายใหม ในรอบ 1 ป 7 ราย ไมพบผมู อี าการไขหรือเจ็บปวย
เชนเดียวกับตัวอยางในหมบู า นทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ยทีพ่ บติดเชือ้ รายใหม 3 ราย และไมมผี มู ไี ขหรือปวย
แตอยางใด

อภิปรายผลการศึกษา
ในการศึกษาการติดเชือ้ เลปโตสไปโรซีสครัง้ นี้ เปนการศึกษาในรูปแบบของการเก็บขอมูลในกลมุ
ตัวอยางเดิม โดยเก็บตัวอยางเลือดเพือ่ หา IgM และ IgG 2 ครัง้ ระยะเวลาหางกัน 1 ป เปรียบเทียบ
ระหวางหมบู า นทีม่ รี ายงานผปู ว ยติดตอกัน 3 ป (2543-2545) กับหมบู า นทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ยตลอด
3 ป ในชวงเวลาเดียวกัน ซึง่ ขอมูลดังกลาวไดจากงานระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรี มั ย
กลมุ ศึกษาเปนเพศชายทัง้ หมดในทัง้ 2 พืน้ ที่ เนือ่ งจากเพศชายมีสดั สวนทีม่ กี ารติดเชือ้ สูงกวาเพศหญิง ใน
อัตราสวน 15:1(1) ชวงเวลาในการเก็บตัวอยางเลือดคือวันที่ 1-4 สิงหาคม 2546-2547 ซึง่ เปนชวงเดือน
ทีป่ ระชากรกลมุ เสีย่ งกำลังทำนา (5) และเปนชวงเดือนทีม่ รี ายงานการเกิดโรคเลปโตสไปโรซีสสูงเดือนหนึง่
ดังนัน้ ผลการศึกษาการติดเชือ้ เลปโตสไปโรซีสครัง้ นี้ จึงนาจะเปนขอมูลทีใ่ กลเคียงความเปนจริงมากทีส่ ดุ
ผลการเก็บตัวอยางเลือดครัง้ ที่ 1 - 4 สิงหาคม 2546 ในหมบู า นทีม่ รี ายงานผปู ว ยอยางตอเนือ่ ง
พบอัตราการติดเชือ้ รายใหม (IgM) ไมเกิน 30 วันโดยสวนใหญ(8) นับจากวันเก็บตัวอยางรอยละ 8.11
ใกลเคียงกับการสำรวจของวราลักษณ ตังคณะกุล และคณะ ทีม่ กี ารสำรวจในป 2541 ในชวงเดือนเดียวกัน
กับการศึกษาครั้งนี้ ที่พบการติดเชื้ออยูรอยละ 8.4-11.00(9) และใกลเคียงกับการศึกษาของดวงพร
พูนสุขสมบัติ และคณะ(10) ทีม่ กี ารสำรวจในทหารกองประจำการ จังหวัดขอนแกน ป 2542 พบการติดเชือ้
รอยละ 8.13 และใกลเคียงกับการศึกษาของสมโภชน มนเทียรอาสน(11) ทีพ่ บอัตราการติดเชือ้ รอยละ 9.8
สวนในหมูบานที่ไมมีรายงานผูปวยกับพบผูติดเชื้อรายใหมเพียง รอยละ 1.99 เทานั้น ซึ่งแตกตางกัน
อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ ทัง้ ทีก่ ลมุ ศึกษามีประวัตสิ มั ผัสพืน้ ทีเ่ สีย่ งทุกราย แสดงวาในหมบู า นทีม่ รี ายงาน
ผูปวยความชุกของโรคในสิ่งแวดลอมอาจจะมีมากนอยแตกตางกันก็เปนได จะเห็นไดวาประวัติเสี่ยงที่มี
ความแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญ คือ การทำงาน การลุยทีช่ นื้ แฉะ และการลาหนู กิจกรรมเสีย่ งทีไ่ มแตกตาง
กันคือ การหาปลา เลีย้ งสัตว และเกีย่ วหญา
ในการตรวจหาชนิด Serovar หาเชือ้ โดยวิธี MAT ในกลมุ ทีต่ รวจพบการติดเชือ้ ในการตรวจครัง้ แรก
ผลปรากฏวาใหผลลบ ทัง้ นีอ้ าจเปนไปไดวา การติดเชือ้ ครัง้ นีอ้ าจจะไมอยใู นชนิด Serovar ทีใ่ ชตรวจ 23
Serotype(7) หรืออาจจะเกิดจากระดับของการติดเชือ้ อยใู นเกณฑทตี่ ่ำ เพราะไตเตอรของภูมคิ มุ กันโดยสวน
ใหญอยรู ะหวาง 1 : 100 – 1 : 200 เทานัน้ ยกเวนในหมบู า นทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ย พบวาใหผลบวกตอ
L.bratislava 1 ราย ในระดับไตเตอรของ IgM 1 : 200 ผลการเก็บตัวอยางเลือดครัง้ ที่ 2 1 – 4 สิงหาคม
2547 ซึง่ เปนการเก็บตัวอยางในคนเดียวกันกับการเก็บตัวอยางเลือดครัง้ แรกหางกัน 12 เดือน ในการศึกษา
ครัง้ นีส้ ามารถทีจ่ ะทราบถึงอัตราการติดเชือ้ ทีแ่ ทจริง ในรอบ 1 ป ไดอยางถูกตอง ผลการศึกษาพบวา
ในกลมุ ทีอ่ ยใู นพืน้ ทีม่ รี ายงานผปู ว ยพบการติดเชือ้ ใหมในรอบ 1 ป รอยละ 6.36 ซึง่ ลดลงจากการสำรวจ
ในการเจาะเลือดครัง้ ที่ 1 สวนในหมบู า นทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ยกลับพบวามีการติดเชือ้ รายใหม เพิม่ สูงขึน้
แตยังอยูในอัตราที่ต่ำคือ รอยละ 2.58 ซึ่งไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญของอัตราการติดเชื้อ
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รายใหมในทัง้ สองพืน้ ที่ (95% CI = .65 – 9.28 ) กลมุ อายุทมี่ อี ตั ราการติดเชือ้ รายใหมสงู คือ กลมุ อายุ
21-30 และ 41-51 ป ของหมบู า นทีม่ รี ายงานผปู ว ยซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของ พงษสวัสดิ์ รัตนแสง
และคณะ ทีศ่ กึ ษาในอำเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ป 2541 ประวัตเิ สีย่ งทีม่ อี ตั ราการติดเชือ้ แตก
ตางกันคอนขางมาก ไดแก การลาหนู ซึง่ ในหมบู า นทีม่ รี ายงานผปู ว ยพบสูง ถึงรอยละ 10.34 ในขณะทีใ่ น
หมบู า นทีไ่ มมรี ายงานผปู ว ยไมมผี พู บเชือ้ รองลงมา คือ ประวัตกิ ารทำนา และการลุยทีช่ นื้ แฉะ ซึง่ ไมแตกตาง
กับประวัตเิ สีย่ งในการเก็บตัวอยางครัง้ แรก
เปนทีน่ า สังเกตวา ในกลมุ ทีต่ รวจพบ IgM ครัง้ แรก ทีส่ ามารถติดตามเก็บตัวอยางไดครบ 2 ครัง้
จำนวน 10 ราย พบวาในครัง้ ที่ 2 ตรวจพบ IgM 4 ราย แสดงวาอาจจะมีการติดเชือ้ 2 ครัง้ ในแตละป
เนือ่ งจาก IgM ไมสามารถทีจ่ ะคงอยไู ดถงึ 1 ป(8) และการติดเชือ้ ทัง้ 2 ครัง้ อาจจะเปน Serovar คนละชนิด
กัน เนือ่ งจากการตรวจหา Serovar ครัง้ แรกไมพบ แตในครัง้ ที่ 2 พบ L.bratislava ถึง 5 ราย ทัง้ ทีร่ ะดับ
ไตเตอรอยใู นระดับ 1: 100 –1 : 200 เหมือนกัน ซึง่ พบทัง้ ในกลมุ ทีต่ รวจพบ IgM และ IgG สอดคลองกับ
การศึกษาของ วราลักษณ ตังคณะกุล และคณะ(12) ทีศ่ กึ ษา ในจังหวัดนครราชสีมา ป 2541-2542
ดวงพร พูนสุขสมบัติ ทีศ่ กึ ษาในทหารกองประจำการขอนแกน ป 2542(10) และสอดคลองกับการศึกษา
ของ พิมพใจ นัยโกวิท(14) ทีต่ รวจพบ L.bratislava ในหองปฏิบตั กิ ารสูงถึง รอยละ 67.7% ของตัวอยาง
ทัง้ หมดทีต่ รวจในป 2540 (แตแตกตางจากการศึกษาของ พงษสวัสดิ์ รัตนแสง ทีอ่ ำเภอโกสุมพิสยั (13) ที่
พบวา Serovar ทีเ่ ปนสาเหตุคอื L.pyrogenes) ในกลมุ ทีต่ รวจพบ IgM ครัง้ แรก ในครัง้ ที่ 2 กลับตรวจ
ไมพบ IgG แมแตรายเดียว เปนไปไดวา กลมุ ทีต่ ดิ เชือ้ ดังกลาวอาจจะมีระดับของ IgG เกิดขึน้ แตหายไปใน
ชวงเวลาทีไ่ มถงึ 1 ป หรืออาจจะไมเกิด IgG เลยก็เปนได เพราะระดับไตเตอรของ IgM ต่ำเกินไป อยางไร
ก็ตามในกลมุ ทีต่ รวจพบ IgG ในครัง้ แรก กลับยังคงตรวจพบ IgG ในการตรวจครัง้ ที่ 2 มี 1 ราย ทีร่ ะดับ
ไตเตอรเพิม่ ขึน้ จาก 1: 200 เปน 1 : 400 เปนไปไดวา การเกิด IgG ของการติดเชือ้ สามารถทีจ่ ะคงอยไู ด
นานเกิน 1 ป สอดคลองกับการศึกษาของตางประเทศ ทีพ่ บระดับภูมคิ มุ กันทีอ่ ยไู ดนานถึง 5 ป(15) แตก็
อาจจะเปนไปไดวา ในการเก็บตัวอยางเลือดทัง้ 2 ครัง้ ตรงกับชวงทีร่ ะดับภูมคิ มุ กันเปลีย่ นแปลงจาก IgM
ไปเปน IgG พอดีอาจจะเปนการติดเชือ้ รอบใหมกไ็ ด เชนเดียวกับกลมุ ทีพ่ บ IgG ในครัง้ ที่ 2 ขณะทีค่ รัง้ แรก
ไมพบการติดเชือ้
จากการสัมภาษณประวัติการเจ็บปวยดวยอาการไขสูง ซึ่งเปนอาการหลักของโรคเลปโตสไปโร
(1,8,16)
ซีส
พบวา ในกลมุ ทีม่ รี ะดับภูมคิ มุ กันทีแ่ สดงถึงการติดเชือ้ รายใหมในรอบ 1 ป จากการเก็บตัวอยาง
เลือดครัง้ ที่ 2 ผลพบวาทุกคนใหประวัตไิ มเคยเจ็บปวยหรือมีอาการไขแตอยางใดทัง้ นีอ้ าจจะเนือ่ งจากระดับ
ของการติดเชือ้ อาจจะไมรนุ แรงเพราะพบไตเตอรของการติดเชือ้ อยใู นระดับ 1 : 100 และ 1 : 200 อาจ
จะไมสงู พอทีจ่ ะทำใหเกิดอาการก็เปนได หรืออาจจะเกิดจากประชากรตัวอยางเองทีร่ า งกายสามารถทนทาน
ตอโรคไดทงั้ ทีร่ บั เชือ้ เขาไปใหมหลังจากทีใ่ นพืน้ ทีด่ งั กลาวเคยมีการเกิดโรคนีม้ าอยางตอเนือ่ ง ใน 4-5 ป
ทีผ่ า นมา
จึงมีความเปนไปไดสงู มาก ทีส่ ถานการณของโรคเลปโตสไปโรซีสทีม่ แี นวโนมลดลงอยางตอเนือ่ ง
ทุกป นาจะเกิดมาจากการทีป่ ระชาชนกลมุ เสีย่ งสามารถตานทานตอโรคไดดขี นึ้ และเนือ่ งจากเชือ้ กอโรคหลัก
ทีพ่ บยังคงเปน L.bratislava ซึง่ เปนเชือ้ กอโรคทีเ่ กิดอยอู ยางซ้ำๆ ทุกป ในขณะทีอ่ ตั ราความชุกของโรค และ
อัตราการติดเชือ้ รายใหม เมือ่ เปรียบเทียบกับการศึกษาในพืน้ ทีต่ า งๆ ในป ทีม่ กี ารระบาดของโรคสูง ก็พบ
อัตราการติดเชือ้ ทีม่ ขี นาดความชุกทีใ่ กลเคียงกันกับผลการศึกษาครัง้ นี้
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สรุปผลการศึกษา
พบอัตราการติดเชือ้ รายใหม ในรอบ 1 ป ของหมบู า นทีม่ รี ายงานผปู ว ยอยางตอเนือ่ ง รอยละ 6.36
อัตราความชุกเทากับรอยละ 9.09 ของตัวอยางในหมบู า นทีม่ รี ายงานผปู ว ยสูงกวาในหมบู า นทีม่ รี ายงาน
ผปู ว ยทีพ่ บอัตราการติดเชือ้ รายใหมเทากับรอยละ 2.52 ถึง 3.52 เทา กลมุ อายุทมี่ อี ตั ราการติดเชือ้ สูงสุด
คือ 21-30 ป และ 41-50 ป ประวัตเิ สีย่ งทีม่ คี วามแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญของอัตราการติดเชือ้
รายใหมในหมบู า นทัง้ สองกลมุ คือ ทำนา ลาหนู และลุยทีช่ นื้ แฉะ ในกลมุ ทีต่ รวจพบระดับภูมคิ มุ กัน IgM
ครัง้ ที่ 1 สามารถตรวจพบ IgM ครัง้ ที่ 2 รอยละ 40 กลมุ ทีต่ รวจพบ IgM ครัง้ ที่ 1 ตรวจไมพบ IgG ในการ
ตรวจครัง้ ที่ 2 ทุกราย กลมุ ทีต่ รวจพบ IgG ตรวจไมพบ IgM ทุกราย ในการตรวจครัง้ ที่ 2 ชนิดของเชือ้ ที่
ตรวจพบครัง้ นีม้ ชี นิดเดียวคือ L.bratislava และทุกรายทีต่ รวจพบระดับภูมคิ มุ กันทัง้ IgM และ IgG ไมมปี ระวัติ
การเจ็บปวยหรือมีไข แตอยางใด

ขอเสนอแนะ
1. การทำนา ลาหนูและลุยทีช่ นื้ แฉะ ยังพบวามีความเสีย่ งสูงตอการติดโรคเลปโตสไปโรซีส ควร
มีการแนะนำใหประชาชนมีการปองกันตัวเองตอไป
2. การติดโรคของกลมุ เสีย่ ง สามารถติดเชือ้ ซ้ำไดในรอบ 1 ป ถาหากกลมุ เสีย่ งไดรบั เชือ้ เขาไป
ในปริมาณมาก โอกาสทีจ่ ะมีอาการของโรคก็นา จะมีสงู จึงควรมีมาตรการในการประชาสัมพันธ
ใหประชาชนไดมคี วามรคู วามเขาใจใหมากขึน้
3. ในพืน้ ทีท่ เี่ คยมีรายงานผปู ว ยอยางตอเนือ่ ง จะเห็นวาอัตราการติดเชือ้ มีสงู กวาพืน้ ทีท่ ไี่ มมรี ายงาน
ผปู ว ยอยางชัดเจน การแกไขปญหาของภาครัฐ ควรเนนกิจกรรมการปองกันควบคุมโรคในพืน้ ที่
ดังกลาวใหมากขึน้
4. ถึงแมวา แนวโนมของการติดเชือ้ จะลดลง การดำเนินงานปองกันควบคุมโรคของภาครัฐก็ไมควร
จะลดความสำคัญ เนือ่ งจากการศึกษาครัง้ นีเ้ ปนเพียงสวนหนึง่ ของการบอกความชุกของโรคใน
คน ในขณะทีค่ วามชุกของโรคในสัตวและสิง่ แวดลอมยังไมมคี วามชัดเจนเพียงพอ
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บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาความสัมพันธของการติดเชือ้ พยาธิใบไมตบั กับการเกิด
มะเร็งตับ, พฤติกรรมการรับประทานอาหารทีม่ ดี นิ ประสิว เชน ปลารา, ปลาจอม, ปลาสม, ปลาเค็ม, ไสกรอก
หรือสารพิษอัลฟลาทอกซิน ในถัว่ ลิสงปน พริกปน รูปแบบการศึกษา Case – Control Study กลมุ ศึกษา
คือ ผปู ว ยมะเร็งตับ จำนวน 53 ราย กลมุ เปรียบเทียบคือ ผทู ไี่ มเปนมะเร็งตับทีอ่ าศัยอยใู นบานเดียวกับ
ผปู ว ย มีอายุใกลเคียงกัน จำนวน 147 ราย เก็บขอมูลผปู ว ยจากฝายเวชกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ แลว
ติดตามสัมภาษณทงั้ กลมุ ศึกษาและกลมุ เปรียบเทียบ พรอมกับเก็บอุจจาระตรวจหาไขพยาธิใบไมตบั ดวย
วิธี Kato’s Thick smear ผลการศึกษา พบวา การติดเชือ้ พยาธิใบไมตบั มีความสัมพันธกบั การปวยดวย
มะเร็งตับอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ รอยละ 95 โดยพบวา ผตู ดิ เชือ้ พยาธิใบไมตบั เสีย่ ง
เปน 1.57 เทาของผไู มตดิ เชือ้ การรับประทานไสกรอก, การดืม่ สุรา ก็มคี วามสัมพันธกบั การปวยดวยมะเร็ง
ตับอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ รอยละ 95 สวนผลการตรวจตัวอยางอาหาร 7 ชนิด พบวา
มีสารกอมะเร็ง เจือปนในอาหารนอยกวาคามาตรฐาน จึงมีขอ เสนอแนะวานาจะศึกษาใหลกึ ลงไปอีก ทัง้ ผัก
และน้ำ ซึง่ อาจจะปนเปอ นสารกอมะเร็งได

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% ของโรคมะเร็งทัง้ หลายเกิดขึน้ จากวิถที างการดำรงชีวติ และสภาพแวดลอมของคนเรานัน่ เอง
คือ อาหาร เครือ่ งเสพบริโภคทัง้ ปวง อากาศทีห่ ายใจ อาชีพการทำงาน ตำแหนงทีอ่ ยอู าศัย และ
ประกอบอาชีพ ปจจุบนั การคนควาทางวงการแพทยชว ยสงเสริมความรคู วามเขาใจเกีย่ วกับสภาพแวดลอม
และสิง่ บริโภคทีม่ อี ทิ ธิพลชวยเพิม่ หรือลดอัตราสวนการเกิดโรคมะเร็ง เปนตนวา
1. อาหาร เปนปจจัยสำคัญในการเพิม่ ความโนมเอียงของการเกิดมะเร็งถึง 30 เปอรเซ็นตของ
จำนวนคนไขทตี่ ายดวยมะเร็ง
2. การสูบบุหรี่ เปนการเพิม่ อัตราเสีย่ งของการเกิดมะเร็งอีก 30 เปอรเซ็นต
3. กรรมพันธุ ความเครียด มีสว นเพิม่ อีก 25 เปอรเซ็นต นอกนัน้ ก็เปน มลพิษ 4%, เครือ่ งดืม่
3%, แสงแดด 3%
มะเร็งตับพบมากเปนอันดับหนึง่ ของประเทศไทย และพบในเพศชายมากกวาเพศหญิง 2 เทา
ทีพ่ บมากมี 2 ชนิด คือ โรคมะเร็งของเซลลตบั และโรคมะเร็งทอน้ำดีตบั โรคมะเร็งทอน้ำดีตบั พบมากใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1) สาเหตุทแี่ ทจริงยังไมทราบแน การเปลีย่ นแปลงจากจุดเริม่ ตนจนกลายเปน
เซลลมะเร็งนัน้ จะผานขัน้ ตอนหลายระยะ เชือ่ วามีความสัมพันธกบั สารกอมะเร็งตับ (hepatic -carcinogen)
โดยสารกอมะเร็งจะจับตัวกับ DNA แตจะเกิดมะเร็งขึน้ หรือไมนนั้ ขึน้ อยกู บั ความสามารถของรางกายทีจ่ ะ
ซอมแซม DNA หรือมีความตานทาน หรือดือ้ ตอสารกอมะเร็งมากนอยเพียงใด(2)
จากผลการศึกษาตาง ๆ เกีย่ วกับการเกิดมะเร็งในคนองคการวิจยั มะเร็งระหวางประเทศ (International
Agency for research on Cancer : IARC) ไดแบง factor ทีม่ หี ลักฐานยืนยันวาเปนสาเหตุทำใหเกิดมะเร็งใน
คนไดเปน 3 กลมุ กลมุ 1 สารกอมะเร็งในคน (Carcinogen to humans) ทีจ่ ดั อยใู นกลมุ อาหารและสิง่ เจือปน
ในอาหาร คือสาร Mycotoxin ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือ Aflatoxin เปนสารทีไ่ ดมาจากเชือ้ รา Aspergillus flavus
ทีม่ อี ยใู นพืชและอาหารบางชนิด เชือ้ รานีส้ ามารถเติบโตไดดใี นสภาวะอากาศรอนและชืน้ จากการสำรวจ
ปริมาณของ Aflatoxin ในอาหารแหงตาง ๆ ในประเทศไทยพบมีปริมาณสูงในถัว่ ลิสง ขาวโพด พริก หอม
กระเทียม โดยเฉพาะในภาคอีสานจะมีปริมาณสูงมากวาในภาคอืน่ ๆ ความเชือ่ ทีว่ า Aflatoxin เปนสาเหตุ
โดยตรงทำใหเกิดมะเร็งตับในคนหรือใน primate สกุลใกล ๆ กับคนยังนัน้ ไมมหี ลักฐาน ยืนยัน ยกเวน ใน
สัตวทดลอง ซึง่ ความไวแตละชนิดก็ไมเทากันถึงแมจะเปนสัตวกลมุ เดียวกัน เชน เปด และไก พบวาเปด
จะไวกวาไกมาก สำหรับขอมูลทีส่ นับสนุนวา Aflatoxin นาจะมีความสัมพันธกบั การเกิดมะเร็งตับ HCC
คือ การทีพ่ บมะเร็งตับ HCC มากในแถบประเทศรอน ซึง่ เปนบริเวณทีพ่ บเชือ้ รานีม้ ากกวาในประเทศทีม่ ี
อากาศเย็น และทีน่ า สังเกตในประเทศไทย เมือ่ เปรียบเทียบอัตราการเกิดมะเร็งตับกับปริมาณของ Aflatoxin
ในพืน้ ทีต่ า ง ๆ จะเห็นไดวา มีความสัมพันธกนั ตัวอยางเชน อาหารทีร่ าชบุรมี ปี ริมาณ Aflatoxin สูงกวา
จังหวัดสงขลา 10-30 เทา พบวาทีร่ าชบุรี มีมะเร็งตับสูงกวาทีส่ งขลา 40 เทา เชนกัน
สวนกลมุ ที่ 2 A นาจะเปนสารกอมะเร็งในคน (probably carcinogenic to human) คือ Nitrosamine
เปน industrial solvent แตอาจเกิดขึน้ ไดเองตามธรรมชาติ จากปฏิกริยาระหวาง nitrite กับ secondary
และ tertiary amino ในภาวะทีเ่ ปนกรด ดังนัน้ สารหรืออาหารทีม่ สี ว นผสมของ nitrite หรือ nitrate (ซึง่
จะถูก reduce โดย bacteria ใหกลายเปน nitrite) สามารถจะทำใหเกิด nitrosamine ขึน้ ได อาหารทีม่ ี
nitrite หรือ nitrate มากไดแก ปลารา, กุนเชียง, เนือ้ เค็ม, ปลาเค็ม โดยเฉพาะทีใ่ สดนิ ประสิว เพือ่ ทำให
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เนือ้ ออนนมุ หรือมีสแี ดงนารับประทานจะมี nitrosamine สูงมาก จนทำใหเกิดอันตรายได นอกจากนี้
ยังพบไดในไสกรอก กงุ แหง หอยแมลงภแู หง สวนกลมุ ที่ 3 คือการติดเชือ้ เรือ้ รัง (chronic infections) ทีม่ ี
ผลตอการเกิดมะเร็งคือ โรคพยาธิใบไมตบั (opisthorchiasis) สวนใหญจะมีความสัมพันธกบั มะเร็งตับชนิด
Cholangioma มากกวา Hepatoma กลาวคือ ผปู ว ย Cholangioma พบพยาธิใบไมตบั รอยละ 44-79 แต
ใน Hepatoma พบเพียงรอยละ 10 เทานัน้ โรคพยาธิใบไมตบั ก็เกิดจากการบริโภคปลาดิบทีม่ รี ะยะติดตอ
ของพยาธิอยทู ำใหผปู ว ยมีอาการระบบทางเดินอาหารเรือ้ รัง รางกายไมแข็งแรง ทำงานไมไดเต็มที่ ถาเปน
โรคนีน้ าน ๆ มีโอกาสเปนมะเร็งทอน้ำดีได ในชวงปงบประมาณ 2540-2543 มีหลายจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทีม่ คี วามชุกพยาธิใบไมตบั สูงกวาเปาหมาย เชน จังหวัดชัยภูม,ิ มหาสารคาม เฉลีย่
รอยละ 17.43 และ 15.6 (3) และจากรายงานของศูนยมะเร็ง คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน
ป 2544 จังหวัดมหาสารคาม พบผปู ว ยมะเร็งรอยละ 9.8 สวนจังหวัดชัยภูมิ รอยละ 8.3 การศึกษาของ
Haswell-Elkins et.al (1994) ใน 39 หมบู า น จังหวัดมหาสารคาม ความสัมพันธของมะเร็งทอน้ำดีจะเพิม่
มากขึน้ จากผปู ว ยทีต่ รวจพบไข 1,500 ฟอง/กรัม และผปู ว ยทีต่ รวจพบไขมากกวา 6,000 ฟอง/กรัม(4)
สวนมากจะเปนการศึกษาทีจ่ งั หวัดขอนแกนของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (5)
ดังนัน้ จึงไดทำการศึกษาหาความสัมพันธดงั กลาว เพือ่ ใหทราบถึงปจจัยเสีย่ งหลายชนิดโดยเฉพาะ
ปจจัยภายนอกทีส่ ามารถหลีกเลีย่ งได และยืนยันถึงระดับความสัมพันธ เพือ่ ใชประกอบในการควบคุมโรค
พยาธิใบไมตบั ในพืน้ ทีเ่ ขตสาธารณสุขที่ 5

วัตถุประสงคทวั่ ไป
- เพือ่ ศึกษาความสัมพันธของการติดเชือ้ พยาธิใบไมตบั กับการเกิดโรคมะเร็งตับ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงคเฉพาะ
- เพือ่ ศึกษาความสัมพันธพฤติกรรมการรับประทานอาหารทีม่ ดี นิ ประสิวเชน ปลารา, ปลาจอม,
ปลาสม, ปลาเค็ม, ไสกรอกหรือสารพิษอะฟลาทอกซิน ซึง่ เกิดจากเชือ้ ราบางชนิดในอาหารประเภทถัว่ ,
พริกแหง กับการเกิดโรคมะเร็งตับ

ระเบียบวิธวี จิ ยั
รูปแบบการศึกษา
เปนการศึกษาแบบ Case-control study เพือ่ ทราบถึงความสัมพันธของมะเร็งตับกับการบริโภค
สารกอมะเร็งและการติดเชือ้ โรคพยาธิใบไมตบั
1. ประชากรศึกษา
ขอมูลจากฝายแผนงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปงบประมาณ 2545(6)
มีรายงานผปู ว ยมะเร็งตับ ทัง้ หมด 207 ราย สูงทีส่ ดุ อำเภอเมือง 117 ราย คิดเปนอัตราปวย 59.95/
แสนประชากร จึงเลือกศึกษาในเขตอำเภอเมือง
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2. กลมุ ตัวอยาง
ประกอบดวย กลมุ ศึกษาและกลมุ ควบคุม
กลมุ ศึกษา = ผูปวยมะเร็งตับที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย โรงพยาบาลชัยภูมิปงบประมาณ
2545
กลมุ ควบคุม = ผทู ไี่ มปว ยเปนมะเร็งตับทีอ่ าศัยอยใู นบานเดียวกับผปู ว ยและมีอายุใกลเคียงกับผปู ว ย
มะเร็งตับ ในชวงเวลานัน้
ขนาดตัวอยาง Case จำนวน 117 ราย เสียชีวติ 64 ราย คงเหลือ 53 ราย ใชอตั ราสวนระหวาง
case และ control 1 : 3 เทากับ 53 : 147 รวม 200 ราย
ขอจำกัดในการศึกษาครัง้ นี้ เนือ่ งจากผปู ว ยทีแ่ พทยวนิ จิ ฉัยวาเปนโรคมะเร็งตับจะเสียชีวติ ในเวลาอัน
รวดเร็ว ทำใหขนาดตัวอยางของกลมุ ศึกษา ซึง่ เก็บขอมูลจากทะเบียนประวัตกิ ารรักษาของโรงพยาบาลชัยภูมิ
ปงบประมาณ 2545 จำนวน 117 ราย เหลือผปู ว ยอยเู พียง 53 รายเทานัน้
3. วิธกี ารเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอ มูล
- เก็บขอมูลผูปวยมะเร็งตับจากทะเบียนประวัติการรักษาของโรงพยาบาลชัยภูมิแลวออก
สัมภาษณทงั้ case และ control ตามแบบสัมภาษณทผี่ ศู กึ ษาสรางขึน้
- ประชุมชีแ้ จงโครงการเพือ่ ประสานความรวมมือกับสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูม,ิ นักวิชาการ,
เจาหนาทีส่ าธารณสุขประจำสถานีอนามัยทุกตำบล
- เก็บขอมูลสวนบุคคล, พฤติกรรมการบริโภค, เก็บอุจจาระผปู ว ยและกลมุ ควบคุมตรวจหาไข
พยาธิใบไมตบั ดวยวิธี Kato thick smear technic รวม 200 ราย
- เก็บตัวอยางอาหาร 7 ชนิด คือปลารา, ปลาจอม, ปลาสม, ปลาเค็ม, ไสกรอก, พริกแหง
และถัว่ ลิสงปน จากรานคาในหมบู า นทีม่ ผี ปู ว ยมะเร็งตับ สงตรวจทีศ่ นู ยวทิ ยาศาสตรการแพทย
เขต 5 นครราชสีมา
- วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป Stata ดวยสถิติ รอยละ, Mantel-Haenzel
Chi square test,Multiple Logistic Regression Analysis

ผลการวิจยั
1. ขอมูลประชากรศึกษา จากจำนวนผปู ว ยมะเร็งตับจากโรงพยาบาลชัยภูมิ พ.ศ. 2545 และ 2546
ทีย่ งั มีชวี ติ อยจู ำนวน 53 ราย สวนมากเปนชาย 38 ราย (71.69%) หญิง 15 ราย (28.31%) กลมุ
ควบคุม 147 ราย เปนชาย 44 ราย (29.93%) หญิง 103 ราย (70.06%)อายุของผปู ว ยทีน่ อ ยทีส่ ดุ
35 ป สูงสุด 81 ป เฉลีย่ 57 ป (ตามตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของประชากรกลมุ ตัวอยาง จำแนกตามเพศ และอายุ
ปจจัย
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2.อายุ
- 35-50 ป
- 51-65 ป
- 65 ปขนึ้ ไป

% กลมุ ศึกษา
(n=53)

% กลมุ ควบคุม
(n=147)

71.70 (38)
28.30 (15)

29.93 (44)
70.07 (103)

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

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

2. ความสัมพันธระหวางการติดเชือ้ พยาธิใบไมตบั ,การบริโภคอาหาร กับการปวยดวยมะเร็งตับ
2.1 การติดตามผปู ว ยไปในหมบู า นเพือ่ สัมภาษณถงึ ปจจัยเสีย่ งอืน่ ๆ และแจกตลับเก็บอุจจาระ
มาตรวจดวยวิธี Kato’s thick smear ตัวอยางละ 2 ครัง้ ปรากฏวา ตรวจพบไขพยาธิใบไมตบั ในกลมุ ผปู ว ย
20 ราย จากทัง้ หมด 53 ราย คิดเปนรอยละ 37.73 สวนกลมุ ควบคุมพบ 34 ราย จากทัง้ หมด 147
ราย คิดเปนรอยละ 23.13 (ตามตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 จำนวนและรอยละการติดเชือ้ พยาธิใบไมตบั ของกลมุ ศึกษาและกลมุ ควบคุม
ปจจัย
1.การติดเชือ้ พยาธิใบไมตบั
- ติดเชือ้
- ไมตดิ เชือ้

% กลมุ ศึกษา
(n=53)

% กลมุ ควบคุม
(n=147)

37.74 (20)
62.26 (33)

23.13 (34)
76.87 (113)
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2.2 การบริโภคอาหารทีเ่ จือปนสารกอมะเร็ง ผลจากการสอบถามปจจัยอืน่ ๆ ทีส่ นใจ คือการ
รับประทานปลารา สวนมากรับประทาน 50 ราย ในกลมุ ผปู ว ยคิดเปนรอยละ 94.33 สวนกลมุ ควบคุม
144 ราย รอยละ 97.95 สวนอาหารแปรรูปจากเนือ้ สัตวคอื ไสกรอก แหนม รับประทานจำนวน 36 ราย
คิดเปนรอยละ 67.92 ในกลมุ ผปู ว ย สวนกลมุ ควบคุม คิดเปนรอยละ 83.67 สวนการดืม่ สุราในกลมุ
ผปู ว ยจะดืม่ มากกวา คิดเปนรอยละ 50.94 โดยเฉพาะเพศชาย เพศหญิงจะไมคอ ยดืม่ (ตามตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 จำนวนและรอยละการบริโภคอาหารและเครือ่ งดืม่ ของกลมุ ศึกษาและกลมุ ควบคุม

ปจจัย
1. การรับประทานปลารา
- ไมกนิ
- กินไมบอ ย
- กินบอย
2. รับประทานไสกรอก
- ไมกนิ
- กินไมบอ ย
- กินบอย
3. การดืม่ สุรา
- ไมดมื่
- ดืม่ เดือนละครัง้
- ดืม่ สัปดาหละครัง้
- ดืม่ ทุกวัน

% กลมุ ศึกษา
(n=53)

% กลมุ ควบคุม
(n=147)

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

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

32.08 (17)
5.66 (3)
62.26 (33)

16.33 (24)
4.08 (6)
79.59 (117)

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

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

สวนผลการวิเคราะหหาปจจัยตางๆ ทีม่ คี วามสัมพันธกบั การปวยดวยมะเร็งตับ พบวา การติดเชือ้
พยาธิใบไมตบั , กลมุ อายุ, เพศ, การรับประทานไสกรอกและการดืม่ สุรา มีความสัมพันธกบั การปวยดวย
มะเร็งตับอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ รอยละ 95 สวนรับประทานปลาราไมพบวามีความ
สัมพันธกบั การปวยดวยมะเร็งตับอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ รอยละ 95 (ตามตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธดว ย Univarate ระหวางปจจัยตาง ๆ กับการปวยดวยโรคมะเร็งตับ
ปจจัย
1. การติดเชือ้ พยาธิใบไมตบั
- ติดเชือ้
- ไมตดิ เชือ้
2. เพศ
- ชาย
- หญิง
3.อายุ
- 35-50 ป
- 51-65 ป
- 65 ปขนึ้ ไป
4.การรับประทานปลารา
- ไมกนิ
- กินไมบอ ย
- กินบอย
5.การรับประทานไสกรอก
- ไมกนิ
- กินไมบอ ย
- กินบอย
6.การดืม่ สุรา
- ไมดมื่
- ดืม่ เดือนละครัง้
- ดืม่ สัปดาหละครัง้
- ดืม่ ทุกวัน

% กลมุ ศึกษา % กลมุ ควบคุม
(n=53)
(n=147)

OR

95% CI

p-value

37.74 (26) 23.13 (34)
62.26 (33) 76.87 (113)

2.01

1.03-3.93

0.04

71.70 (38) 28.30 (15)
29.93 (44) 70.07 (103)

6.97

3.42-14.17 0.000

7.55 (4) 37.41(55)
26.42 (14) 42.86 (63)
66.04 (35) 19.73 (29)

4.72
7.94
7.32

2.21-10.08 0.000
1.70-3.70 0.000
2.60-20.48 0.000

2.04 (3)
5.66 (3)
50.94 (27) 61.22 (90)
43.40 (23) 36.73 (54)

2.347
3.333
2.88

0.501-11.01 0.305
0.723-15.37 0.134
0.642-12.91 0.275

32.08 (17) 16.33 (24)
4.08 (6)
5.66 (3)
62.26 (33) 79.59 (117)

1.141
2.511
2.313

0.33-5.90 0.652
1.217-5.18 0.012
0.201-0.84 0.0149

49.06 (26) 71.43 (105)
41.51 (22) 21.77 (32)
7.55 (4)
4.08 (8)
1.89 (1)
2.72 (4)

2.78
2.01
1.00
2.17

1.39-5.52 0.003
0.59-6.85 0.27
0.25-7.12 0.193
1.30-4.69 0.005

แตเมือ่ นำตัวแปรทีว่ เิ คราะหทลี ะคแู ลว พบวามีความสัมพันธกบั การปวยดวยมะเร็งตับ มาวิเคราะห
พรอมกันดวยการใช Logistic Regression พบวามีเพียงการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ, เพศ, อายุและการ
รับประทานไสกรอกทีม่ คี วามสัมพันธกบั การปวยดวยมะเร็งตับ (ตามตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธดว ย Multivariate
ตัวแปร
OR
2.01
6.97

Univariate
(95% CI) p-value
1.03-3.93 0.04
3.42-14.17 0.000

การติดเชือ้ พยาธิ
เพศ
อายุ
4.72 2.21-10.08 0.000
- 35-50 ป
7.94 1.70-3.70 0.000
- 51-65 ป
7.32 2.60-20.48 0.000
- 65 ปขนึ้ ไป
การกินไสกรอก
1.14 0.33-5.90 0.652
- ไมกนิ
- กินไมบอ ย
2.511 1.217-5.18 0.012
2.313 0.201-0.84 0.014
- กินทุกวัน
การดืม่ สุรา
2.78 1.39-5.52 0.003
- ไมดมื่
2.01 0.59-6.85 0.27
- ดืม่ นาน ๆ ครัง้
1.00 0.25-7.12 0.27
- ดืม่ 2-3 วัน/ครัง้
2.17 1.30-4.69 0.005
- ดืม่ ทุกวัน

Multivariate
OR
(95% CI) p-value
1.57 0.701-3.533 0.272
3.964 1.606-9.785 0.003

1.12
4.67

0.29-4.27 0.867
2.07-10.52 0.000

2.66
4.85

0.02-2.69 0.677
3.77-55.63 0.003

2.01
1.00
2.17

0.59-6.85 0.27
0.25-7.12 0.193
1.30-4.69 0.005

จากประชากรศึกษาทัง้ หมด 200 ราย มี 53 ราย ทีป่ ว ยดวยโรคมะเร็ง เมือ่ ควบคุมผลกระทบ
ของปจจัยอืน่ ๆ แลว พบวาความสัมพันธระหวางติดเชือ้ พยาธิใบไมตบั กับการปวยดวยโรคมะเร็งตับ พบวา
ถาคนนัน้ ติดเชือ้ พยาธิใบไมตบั จะเสีย่ งตอการปวยดวยมะเร็งตับสูงเปน 1.57 เทาของคนทีไ่ มตดิ เชือ้ พยาธิ
ใบไมตบั (95 % CI : 0.70 – 3.53)
การตรวจพบปริมาณ nitrate ในอาหารชนิดตางๆ ตัง้ แต 1.7ถึง 159.7 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
ของตัวอยาง ดังตารางที่ 6 ซึง่ ประเทศไทยกำหนดปริมาณการปนเปอ นในอาหารไวไมเกิน 500 ppm สวน
Aflatoxin ตรวจพบตัง้ แต 1 ถึง 18 ไมโครกรัมตอกิโลกรัมของตัวอยาง ซึง่ กำหนดไวไมเกิน 500 ppm
เชนกัน
ตารางที่ 6 ปริมาณ nitrateและ Aflatoxin ทีต่ รวจพบในอาหาร
อาหาร
ปลารา, ปลาสม, ปลาจอม, ปลาเค็ม
ไสกรอก
ถัว่ ลิสงปน, พริกปน

Nitrate (ppm)
1.7-3.0
1.15-159.7
-
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Aflatoxin (ppm)
1-18

ความสัมพันธระหวางการติดเชื้อพยาธิใบไมตับและการบริโภค
สารกอมะเร็งกับการเกิดโรคมะเร็งตับ จังหวัดชัยภูมิ

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

วิจารณ
มะเร็งตับเปนมะเร็งทีม่ อี บุ ตั กิ ารณสงู ในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน
ขณะเดียวกันภูมภิ าคนีก้ ม็ กี ารระบาดของพยาธิใบไมตบั สูงเชนเดียวกัน ประมาณกันวาอุบตั กิ ารณของมะเร็งตับ
ในประชากรในภูมภิ าคนี้ โดยเฉพาะจังหวัดขอนแกน มีมากถึง 39.6 และ 94.8 คนตอประชากรแสนคน
ในผหู ญิงและผชู ายตามลำดับ (Parkin et al, 1997) (7) ขณะทีอ่ บุ ตั กิ ารณของมะเร็ง ในจังหวัดชัยภูมทิ ี่
เปนพืน้ ทีว่ จิ ยั 59.95 ตอแสนประชากรความแตกตางระหวางอุบตั กิ ารณของมะเร็งตับมีปจ จัยหลายอยาง
เชน สิง่ แวดลอมเผาพันธ,ุ และปจจัยเสีย่ งตอมะเร็งเปนตน
1. การติดเชือ้ พยาธิใบไมตบั จากการวิจยั ครัง้ นีป้ จ จัยเสีย่ งตอมะเร็ง คือการติดเชือ้ พยาธิใบไม
จัดอยใู นกลมุ 3 คือ การติดเชือ้ เรือ้ รัง ซึง่ ทำใหเกิด endogenous nitrosation โดย nitric oxide ทีเ่ กิดขึน้
จากเซลลทเี่ กิดจากการอักเสบ (8,11) (Vatanasapt et al 1999) Srivatanakul (1991) จากการวิจยั
ครัง้ นีก้ ารติดเชือ้ พยาธิใบไมตบั มีความสัมพันธกบั การปวยดวยมะเร็งตับอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ
ความเชือ่ มัน่ รอยละ 95 โดยพบวาผตู ดิ เชือ้ พยาธิใบไมตบั เสีย่ งเปน 1.57 เทาของผไู มตดิ เชือ้ [ OR = 1.57
(95% CI 0.70- 3.53 ) ] ใกลเคียงกับ Kurathorg (1980) (9) ซึง่ พบ OR = 1.3 (95% CI 0.3-4.7)
และ Srivatanakul (1991)11 ซึง่ พบ OR = 1.7 (95% CI 0.8-3.7)
2. สวนการไดรบั สารกอมะเร็งในอาหารซึง่ เปนปจจัยทีส่ นใจ (Foctor of interest) ซึง่ จัดอยใู นกลมุ
ที่ 2A จากการวิจยั ครัง้ นีก้ ารรับประทานปลาราไมมคี วามสัมพันธกบั การเกิดมะเร็งตับอยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิติ ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ รอยละ 95 แตกตางจากการศึกษาของวันชัย วัฒนทรัพย และคณะในป 2542
เนือ่ งจากผลการสัมภาษณพฤติกรรมการบริโภคของทัง้ ผปู ว ยและกลมุ ควบคุม สวนมากรับประทานอาหาร
ปลา เชน ปลารา, ปลาจอม, ปลาเจาคลายกัน แตในขณะเดียวกันการรับประทานอาหารจากเนือ้ ทีอ่ าจ
ปนเปอ นสารกอมะเร็งมีความสัมพันธกบั การปวยดวยมะเร็งตับอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับความ
เชือ่ มัน่ รอยละ 95 และเทียบกับรายงานการตรวจพบปริมาณ nitrate และ nitrite สูงในอาหารชนิดตาง ๆ (10)
(Migasened et al, 1980) แตการวิจยั ครัง้ นีพ้ บในปริมาณต่ำกวา ตรงกันขามกับปจจัยทีน่ อกเหนือความ
สนใจ (Extraneous factors) ซึง่ เปนปจจัยดานตัวบุคคล เชน อายุ, เพศ และการดืม่ สุรา กลับมีความ
สัมพันธกบั การปวยดวยโรคมะเร็งตับอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ รอยละ 95 เชน กลมุ
อายุมากกวาเสีย่ งมากกวา OR = 4.67 (95% CI 2.07 – 10.52) ผปู ว ยเพศชายมากกวาเพศหญิง 3.97
เทา OR = 3.97 (95% CI 1.60-9.18 ) คลายกับรายงานของเติมชัย ไชยนุวตั ิ พ.ศ. 2534 โดยทัว่ ไป
แอลกอฮอลไมใชสารกอมะเร็งโดยตรง OR = 2.59 (95% C 1.96-6.98 ) แตอาจมีบทบาท และมี
ความสัมพันธกบั การเกิดมะเร็งตับ คือ alcohol mediated DNA alkaliation ใหเสียหนาทีไ่ ปหรือเปน
สาเหตุของโรคตับแข็ง และเกิดมะเร็งตับไดบอ ย (12,13,14)
ผลของการวิจัยสามารถนำไปใชประโยชน คือกระตุนเตือนประชาชนไมใหบริโภคอาหารที่มี
ดินประสิวปนเปอ น เชนไสกรอกและการรับประทานปลาดิบทีเ่ ปนสาเหตุการติดเชือ้ พยาธิใบไมตบั ซึง่ เปน
ปจจัยเสีย่ งในการเกิดโรคมะเร็งตับ จะทำใหลดอัตราปวยโรคมะเร็งตับได และประชาชนมีสขุ ภาพอนามัย
ทีด่ ตี อ ไป
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บทคัดยอ
ระหวาง ตุลาคม 2546-มิถุนายน 2547 ไดศึกษาสภาพทางสังคมของผูปวยวัณโรคดื้อยา
หลายชนิดแบบ MDR-TB ซึง่ มารับการรักษาทีศ่ นู ยวณ
ั โรคเขต 5 จำนวน 13 ราย เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ
เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก อัดเทปเสียงและถายภาพโดยไปเยีย่ มบานผปู ว ยอยางนอยรายละ 3 ครัง้
จนกวาจะไดขอ มูลทีต่ อ งการครบถวน พบวาเปนผปู ว ยชาย 8 ราย ผปู ว ยหญิง 5 ราย อายุต่ำสุด 24 ป
สูงสุด 71 ป สวนมากมีการศึกษาระดับประถม สภาพสมรสสวนใหญแยกกันอยู และมีอาชีพรับจาง มี
ผปู ว ย 3 รายทีม่ อี าชีพนักบวช และมี 3 รายทีม่ เี ด็กอายุต่ำกวา 5 ปอยใู นครอบครัว ระยะเวลาทีป่ ว ยเปน
วัณโรคจนถึงปจจุบนั เฉลีย่ 3.4 ป รอยละ 50 ของผปู ว ยมีประวัตสิ มั ผัสจากสมาชิกรวมบาน รอยละ 75
ไมเคยมีความรเู รือ่ งวัณโรคมากอน ปจจุบนั เกือบทุกรายมีอาการไอเรือ้ รัง และไมไดมกี ารปดปากเวลาไอหรือ
การกำจัดเสมหะอยางถูกวิธี 2 ใน 3 ของผปู ว ยมีสภาพบานทีอ่ บั ทึบ และถูกแยกอยตู า งหากจากสมาชิกอืน่
ในครอบครัว ซึง่ อาจชวยลดการแพรกระจายเชือ้ ไดบา ง รอยละ 75 ของผปู ว ยมีการใชสมุนไพรรวมดวย
เมือ่ แพทยบอกวาไมมที างรักษาหายขาด ผปู ว ยเกือบทุกรายไมมกี ารออกกำลังกายทีเ่ พียงพอเนือ่ งจากสุขภาพ
ไมดี แตไปเนนการพักผอน และสวนใหญจะมีความเชือ่ เรือ่ งการไมทานเนือ้ สัตว ซึง่ กลัววาจะแสลงตอโรค
สมาชิกสวนใหญในครอบครัวไมไดแสดงการรังเกียจผูปวยที่ชัดเจน แตแสดงออกทางการกระทำ เชน
แยกกันอยู แยกกันรับประทานอาหาร สำหรับชุมชน สวนมากไมทราบวาผปู ว ยเปนโรคอะไรเนือ่ งจากผปู ว ย
จะเก็บตัวและไมเขารวมกิจกรรมชุมชนมากนัก ผปู ว ยสวนนอยยังสูบบุหรีเ่ มือ่ มีความเครียด และสวนใหญ
ตองอาศัยผอู นื่ หาเลีย้ งชีพเพราะอายุมากและสุขภาพไมดี แตเนือ่ งจากผปู ว ยไมมคี วามจำเปนในเรือ่ งการ
ใชจา ยมากนัก จึงไมพบปญหาทางเศรษฐกิจทีช่ ดั เจน ผปู ว ยสวนมากมีความวิตกกังวลและมีความเครียด
จากโรคมากบางนอยบาง ตามสภาพของครอบครัว
จากขอมูลทีไ่ ดทำใหตอ งเนนใหผปู ว ยมีความรแู ละความตระหนักในเรือ่ งการแพรเชือ้ และการกำจัด
เสมหะทีถ่ กู วิธี ตลอดจนตองใหคำปรึกษาและคำแนะนำอยางตอเนือ่ งโดยสถานบริการควรนัดติดตามผปู ว ย
เปนระยะ ๆ หรือออกไปเยี่ยมบานเปนครั้งคราวเพื่อใหการดูแลและชวยเหลือทางดานสังคมเศรษฐกิจ
เชนเดียวกับโรคเรือ้ รังอืน่ ๆ ไมควรทิง้ ใหผปู ว ยตองเผชิญกับปญหาตามลำพัง
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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 socioeconomic 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
วัณโรคยังเปนปญหาทางสาธารณสุขทีส่ ำคัญของประเทศไทยและทัว่ โลก จนถูกประกาศโดย องคการ
อนามัยโลกในป พ.ศ. 2536 ใหเปนภาวะฉุกเฉินของโลก โดยพบวา ผปู ว ยรายใหมวณ
ั โรคปอดและนอก
ปอด เกิดขึน้ ปละ 8 ลานราย และรอยละ 95 อยใู นประเทศกำลังพัฒนา ประชากรทัว่ โลกประมาณรอยละ
30 คิดเปน 1.7 พันลานคน ติดเชือ้ วัณโรคแลว และ 1.3 พันลานคน อยใู นประเทศกำลังพัฒนา วัณโรค
ทำใหเกิดการตายคิดเปนรอยละ 26 ของการตายในผใู หญ ทีป่ อ งกันไดและเปนสาเหตุการตายจากการ
ติดเชือ้ สำหรับโรคเดีย่ วในผหู ญิงมากกวาสาเหตุอนื่ ๆจากการตัง้ ครรภและการคลอดรวมกัน และผปู ว ยวัณโรค
สวนใหญมอี ายุ 15-60 ป ซึง่ เปนวัยแรงงาน (1)
ตนป พ.ศ. 2536 มีรายงานการระบาดของวัณโรคทีด่ อื้ ตอยาหลายขนาน ในบางแหงของโลก
ซึง่ เปนผลจากการใชยาตานวัณโรคทีไ่ มถกู ตอง ปรากฏการณของการเกิดวัณโรคทีด่ อื้ ตอยาหลายขนาน
เกิดจากการกระทำของมนุษยนนั่ เอง โดยความผิดพลาดทีเ่ กีย่ วกับยาทีพ่ บบอยทีส่ ดุ ทีน่ ำไปสเู ชือ้ ดือ้ ยา
คือการใหยาทีไ่ มเพียงพอแกผปู ว ยวัณโรค หรือการเพิม่ ยาใหมเพียงชนิดเดียวใหแกผปู ว ยทีล่ ม เหลวตอการ
รักษา ตลอดจนผปู ว ยขาดยารักษาบอย ๆ เปนเวลานาน รวมกับการใชยาทีไ่ มไดทดสอบ bioavailability(2)
เชือ้ วัณโรคทีด่ อื้ ตอยาหลายขนาน ( MDR-bacilli ) หมายถึงเชือ้ วัณโรคทีด่ อื้ ตอยาอยางนอย 2 ขนาน
คือ Isoniazid และ Rifampicin ซึง่ เปนยาหลักในการรักษา และการดือ้ ตอยาหลายขนานนีถ้ อื วารุนแรงทีส่ ดุ
ของการดือ้ ยาของเชือ้ วัณโรคในปจจุบนั ซึง่ ผปู ว ยเหลานี้ แมจะมีจำนวนนอย แตมคี วามจำเปนอยางยิง่ ยวด
ทีจ่ ะตองใหการรักษาใหหายมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทำได เพือ่ ตัดวงจรการแพรกระจายเชือ้ ซึง่ ยากตอการรักษา
ดวยระบบยามาตรฐาน และหากมีผปู ว ยดือ้ ยาเกิดขึน้ จำนวนมากแลว หนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการรักษา
จะมีคา ใชจา ยสูงโดยไมจำเปน โดยพบวาคายาสำหรับผปู ว ยดือ้ ยาสูงเปน 100 เทาของผปู ว ยทีไ่ มดอื้ ยา (2)
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ในป พ.ศ. 2540 องคการอนามัยโลกคาดวา ประเทศไทยมีผปู ว ย MDR –TB ประมาณ 3,000
ราย ซึง่ ผปู ว ยเหลานีไ้ มสามารถรักษาใหหายไดดว ยยาและสามารถแพรกระจายเชือ้ อันตรายนีส้ ผู ใู กลชดิ
ผดู แู ลรักษาและชุมชนอยตู ลอดไป จนกวาผปู ว ยจะพนจากระยะแพรเชือ้ หรือเสียชีวติ กองวัณโรคไดมกี าร
รายงานผปู ว ย MDR-TB ของประเทศไทยตัง้ แต พ.ศ. 2531 (3) แตประเทศเราไดมกี ารนำระบบรักษา แบบ
DOTS มาเริม่ ใชในป 2540 จึงคาดไดวา นาจะมีการแพรระบาดของผปู ว ยประเภทนีใ้ นสังคมไทยมานานแลว
จากการเฝาระวังเชือ้ ดือ้ ยาในประเทศไทยของ กองวัณโรค ครัง้ ที่ 2 เมือ่ พ.ศ. 2544-2545 พบการ
เกิด MDR – TB ในผปู ว ยใหมรอ ยละ 1.06 พบในผปู ว ยทีเ่ คยรักษารอยละ 20.3 และในแรงงานตางดาว
รอยละ 5.3 (4) สวนขอมูล MDR-TB ในจังหวัดเชียงราย พบวา ในผปู ว ยใหม พบ รอยละ 7.2 ในผปู ว ยทีเ่ คย
รักษาแลวพบ รอยละ 30.8 (5) ซึง่ นับวาสูงมาก และการรักษาผปู ว ยเหลานี้ ตองรับประทานยานาน 24
เดือน หลังจากเสมหะเพาะเชือ้ เปนลบ เพือ่ ปองกันการกลับเปนซ้ำ และมีโอกาสหายขาดเพียงรอยละ 4556 เทานัน้ (6) ซึง่ ผปู ว ยอีกประมาณ รอยละ 50 จะไมมที างรักษาหายขาด กลายเปนผปู ว ยวัณโรคดือ้ ยา
แบบเรือ้ รัง (chronic case) ซึง่ มีการใชชวี ติ รวมกับชุมชนปกติ ทำใหมโี อกาสแพรเชือ้ ใหคนรอบขางตอไป
หากผปู ว ยขาดความตระหนักและพฤติกรรมทีถ่ กู ตองในการปองกันการแพรเชือ้ ผวู จิ ยั จึงตองการศึกษาวา
ผปู ว ยเหลานีจ้ ะมีสภาพทางสังคมตลอดจนพฤติกรรมเปนอยางไร มีโอกาสจะแพรเชือ้ ใหคนทัว่ ไปไดมากนอย
แคไหน และจะปองกันไดอยางไร

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาสภาพพฤติกรรมทางสังคมของผปู ว ย MDR-TB ทีไ่ มมที างรักษาของ ศูนยวณ
ั โรค
เขต 5
2. เพือ่ นำผลการศึกษาไปประยุกตใชใหเกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทางสังคมทีเ่ หมาะสมของ
ผปู ว ยวัณโรคดือ้ ยาแบบ MDR-TB

ระเบียบวิธวี จิ ยั
เปนการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึง่ ใหความสำคัญแกขอ มูลทีเ่ ปนพฤติกรรมทีส่ งั เกตได ความคิดเห็นของ
ผปู ว ย การใหคณ
ุ คาของผปู ว ย และลักษณะทีผ่ ปู ว ยใหคณ
ุ คาของสิง่ ตาง ๆ ซึง่ เก็บขอมูลโดย การสอบถาม
การสังเกต การสัมภาษณระดับลึก และการเยีย่ มบาน วิเคราะหปรากฏการณทางสังคมจากสภาพแวดลอม
ตามความเปนจริงทีเ่ กิดขึน้ โดยมงุ ทีจ่ ะวิเคราะหเพือ่ สรางขอสรุป
ประชากร
คือ ผูปวยวัณโรคดื้อยาแบบ MDR-TB ที่ไมมีทางรักษาหายขาด ที่มารับบริการที่ศูนยวัณโรค
เขต 5
ตัวอยางและการสมุ ตัวอยาง
ใชการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling ) ในผปู ว ยวัณโรคดือ้ ยาแบบ MDR-TB ทีม่ ารับ
บริการทีศ่ นู ยวณ
ั โรคเขต 5 ทีย่ นิ ยอมใหความรวมมือ จำนวน 13 ราย
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การเก็บรวบรวมขอมูลและเครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บขอมูล
ใชการสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณระดับลึกผปู ว ยและญาติ และการเยีย่ มบานจนกวาจะได
ขอมูลทีต่ อ งการ โดยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง ซึง่ ไดจากการทบทวนวรรณกรรม เสร็จแลวปรึกษาผรู ู
เพือ่ ใหขอ คิดเห็น การสัมภาษณจะใชการอัดเทป โดยใน 2 รายแรก จะอัดเทปแลวสงใหผรู ฟู ง เพือ่ ให
ขอเสนอแนะตอแนวทางการสัมภาษณ ซึ่งจะปรับแกแนวทางสัมภาษณตามขอเสนอแนะของผูรู สวน
ผสู มั ภาษณซงึ่ เปนเครือ่ งมืออยางหนึง่ ของการวิจยั จะใชคนเดียวเทานัน้ ในการเก็บขอมูลตลอดการวิจยั โดย
ผสู มั ภาษณจะใหนงั่ เหนือลมและอยหู า งจากผปู ว ยพอประมาณ เพือ่ ปองกันการติดเชือ้ วัณโรคจากผปู ว ย
แตจะตองไมใหผูปวยเกิดความรูสึกวาถูกรังเกียจจากผูสัมภาษณ และมีการเตรียมตัวผูสัมภาษณ
ตลอดจนอุปกรณเครือ่ งใชบนั ทึกภาพและเสียง
การวิเคราะหขอ มูล ใชการวิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพ ตรวจสอบความถูกตองและเชือ่ ถือไดของ
ขอมูลจากความสอดคลองของขอมูลจากหลายแหลง และสอดคลองกับบริบทชุมชนและสังคม

กรอบแนวคิด
☺

☺
☺
☺

☺
☺

สภาพทางจิตใจของผปู ว ย
- อารมณ จิตใจ ความวิตกกังวล
- ความถูกรังเกียจ ความรสู กึ ปมดอย การถูกลงโทษ
- ความคิด ความเชือ่ คานิยม
พฤติกรรมการแพรเชือ้ ใหผอู นื่
พฤติกรรมการแสวงหาบริการอืน่
พฤติกรรมการปฏิบตั ติ วั ของผปู ว ย เชน การออกกำลัง
การรับประทานอาหาร การใชยาเสพติด เหลา บุหรี่
สัมพันธภาพในครอบครัว / ชุมชน
ปญหาทางสังคม / เศรษฐกิจ
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ผลการศึกษาวิจยั
ขอมูลทัว่ ไปของผปู ว ย
ไดเก็บขอมูลจากผปู ว ย 13 รายทีม่ ารับบริการทีศ่ นู ยวณ
ั โรคเขต 5 โดยทุกรายมีผลการทดสอบ
ความไวตอยาของเชือ้ วัณโรความีการดือ้ ยาหลายชนิดแบบ MDR-TB โดยเปนผปู ว ยชาย 8 ราย ผปู ว ยหญิง
5 ราย มีอายุระหวาง 24 – 71 ป โดยมีอายุเฉลีย่ 50.7 ป มีภมู ลิ ำเนาสวนใหญอยใู นเขตอำเภอเมือง
นครราชสีมาและอำเภอใกลเคียง เกือบทัง้ หมดของผปู ว ยคือ 11 ใน 13 รายจบการศึกษาชัน้ ประถมศึกษา
และสวนมาก คือ 8ใน 15 รายมีสถานภาพสมรสแบบอยคู นเดียวคือ โสด /มาย /หยา /แยก และมีผปู ว ย
เพียงหนึง่ รายทีม่ โี รคประจำตัวคือเบาหวาน อาชีพเกือบทัง้ หมดทำงานรับจางหรือเปนเกษตรกร มี 3 ราย
ทีเ่ ปนนักบวช และ 1 รายทำงานรัฐวิสาหกิจ ผปู ว ยสวนมากมีรายไดนอ ยหรือไมมรี ายได เนือ่ งจากอายุ
มากหรือทำงานไมไดแลว ระยะเวลาการปวย ระหวาง 4 เดือน – 8 ป คาเฉลีย่ 3.4 ป มีราวครึง่ หนึง่ ที่
สัมผัสโรคจากคนในบาน และสวนใหญไมมคี วามรเู กีย่ วกับเรือ่ งวัณโรค ผปู ว ยทัง้ หมดไดรบั การรักษาครัง้ ที่
2 ขึน้ ไป โดยสาเหตุการดือ้ ยาคือมีประวัตกิ ารขาดยาในการรักษาครัง้ แรก ๆ ขณะไปเยีย่ มบานสวนมากมี
อาการไอ เหนือ่ ย หอบ ตัง้ แตระดับนอย ถึง มาก มีเพียง 1 รายทีไ่ มมอี าการ สภาพบานสวนมากเปน
หองแยกทีอ่ บั ทึบ และมีความรกรุงรัง ผปู ว ยไมมกี ารปดปากเวลาไอทีช่ ดั เจน รวมทัง้ การบวนเสมหะ หรือ
การกำจัดเสมหะนิยมใสถงุ พลาสติกแลวนำไปทิง้ ปนกับขยะทัว่ ไป และพบวาผปู ว ย 8 ใน 13 ราย มีการใช
สมุนไพรระหวางการรักษา โดยญาติหรือเพือ่ นบานเปนคนแนะนำใหกนิ หรือจัดหามาใหกนิ ผปู ว ยสวนใหญ
แทบไมไดออกกำลังกายที่ชัดเจนเนื่องจากสภาพรางกายที่ออนแอ และสวนมากมักหลีกเลี่ยงการทาน
เนื้อสัตวเพราะคิดวาแสลงกับโรค สวนใหญมีการพักผอนที่เพียงพอ เนื่องจากไมตองทำงานเพื่อการ
หาเลี้ยงชีพ ผูปวยมีความเชื่อวาที่ตองปวยเปนโรคเนื่องจากกฎแหงกรรมและเปนสิ่งที่แกไขไมได แต
เนื่องจากไมสามารถรักษาใหหายขาดได จึงมีความเครียดสูง ผูปวยที่ยังอยูกับครอบครัวสวนใหญ ไม
ถูกรังเกียจจากสมาชิกครอบครัว รวมทัง้ รายทีบ่ วชพระหรือบวชชี ก็ไมถกู รังเกียจจากพระหรือชีรว มวัด และ
ชุมชนทีผ่ ปู ว ยอยสู ว นใหญไมทราบวาผปู ว ยเปนวัณโรคเพราะผปู ว ยจะเก็บตัวไมออกสังคม จึงไมพบการ
รังเกียจจากชุมชนทีช่ ดั เจน สวนนอยของผปู ว ยทีม่ คี วามเครียดจะสูบบุหรีแ่ ละดืม่ เหลา เพือ่ เปนการลดความ
เครียด สวนใหญจะใชทางออกอยางอืน่ เชน การนัง่ สมาธิ การสวดมนตฯ
สภาพทางจิตใจของผปู ว ย
ผปู ว ยสวนใหญมคี วามวิตกกังวล และมีความเครียดจากการปวย และสวนมากคิดวาเปนเรือ่ งของ
เวรกรรม เนือ่ งจากมีบางรายทีม่ สี มาชิกครอบครัวเคยเปนวัณโรค ทำใหผปู ว ยคิดวาเปนโรคทางกรรมพันธุ
และคิดวาเปนเรือ่ งธรรมดาทีโ่ รคจะมีการแพรถงึ กันในครอบครัว ผปู ว ยทีเ่ พิง่ มีอาการภายใน 1 ปแรกจะมี
ความวิตกกังวลคอนขางสูง กวาผูปวยที่มีอาการปวยมานานแลว ซึ่งผูปวยที่เปนมานานแลวจะมีความ
ยอมรับคอนขางสูงและคอนขางปลงตก ซึง่ เปนไปตามกลไกของจิตใจทีต่ อ งรับรแู ละอยกู บั สิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ ง
ไมได ซึง่ สอดคลองกับทฤษฎีของ Elizabeth Kubler-Ross ซึง่ ระบุวา ปฏิกริยาทางจิตใจของผปู ว ยหรือ
ครอบครัวเมือ่ รถู งึ การวินจิ ฉัยวาตนเปนโรคทีม่ คี วามรุนแรงจะมี 5 ขัน้ คือ 1. ตกใจและปฏิเสธความจริง
2. แสดงความโกรธ 3. มีการตอรอง 4. แสดงความโศกเศรา 5. การยอมรับความจริง (7)
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สำหรับผปู ว ยทีม่ อี าการปวยไมเกิน 1 ปจะมีการแสดงออกของความเครียดในรูป การนอนไมหลับ
อารมณหงุดหงิด ไมมสี มาธิ มึนงง เวียนศรีษะ ซึง่ อาการสวนหนึง่ อาจมาจากโรคเอง และจากยารักษา
วัณโรคดวย สำหรับผปู ว ยทีอ่ ายุนอ ย และยังตองทำงานหาเลีย้ งครอบครัวจะมีความวิตกกังวลสูงมากกวา
ผปู ว ยทีอ่ ายุมาก ซึง่ ไมตอ งทำงานหาเลีย้ งตัว เพราะมีลกู หลานคอยดูแล ผปู ว ยทีม่ กี ารศึกษาดี จะมีการ
ปรับตัวคอนขางดีกวาผปู ว ยทีก่ ารศึกษานอย ผปู ว ยบางรายทีม่ คี วามเครียดสูงจะหาทางออกโดยการบวช
และมักมีปจ จัยเสริมจากปญหาในครอบครัวดวย พบวาผปู ว ยทีอ่ ยกู บั ครอบครัว มีคนดูแลจะมีสขุ ภาพจิต
ดีกวาผปู ว ยทีอ่ ยคู นเดียว ผปู ว ยสวนใหญมปี ญ
 หาครอบครัวกอน จึงทำใหตอ งอยคู นเดียว เชน หยา แยก
มาย โสด และทำใหปว ยเปนโรคตามมา จึงคาดวา ความเครียดจากปญหาชีวติ นาจะมีสว นเกีย่ วของกับ
ภูมติ า นทานของรางกายและทำใหโรคกำเริบได (8)
ผปู ว ยบางรายทีข่ าดการใหคำปรึกษาทีด่ ี มักจะหาทางออกเพือ่ ลดความเครียดดวยการสูบบุหรีห่ รือ
ดืม่ เหลา แตบางรายทีไ่ ดรบั คำแนะนำทีด่ ี จะหาทางออกไดดกี วา เชน การนัง่ สมาธิ การสวดมนต หรือ
ทำงานบานเบาๆ ผปู ว ยทีม่ อี าการมากจะมีความเครียดสูงจากการกลัวผอู นื่ จะรวู า ปวยเพราะไอเสียงดังตลอด
เวลา จึงเปนสวนหนึง่ ทีท่ ำใหผปู ว ยแยกตัวออกจากสังคม มักแยกอยู เชน มักอยหู อ งแยกทายบาน หรือ
แยกไปอยกู ระทอมทีแ่ ยกหางออกไปจากบานใหญ ทัง้ ๆ ทีส่ มาชิกครอบครัวไมไดแสดงการรังเกียจแต
อยางใด ผปู ว ยทีเ่ ปนหัวหนาครอบครัว พบวาการปวยทำใหตนเสียคุณคาไป รสู กึ วาตนมีปมดอย ซึง่ แสดงออก
ในรูปการซึมเศรา แตไมมผี ปู ว ยคนใดทีม่ คี วามคิดฆาตัวตาย ผปู ว ยเพศหญิงมีความวิตกกังวลและซึมเศรา
มากกวาเพศชาย และผปู ว ยทีไ่ มไดรบั ความสนใจจากครอบครัวมีความวิตกกังวลและซึมเศรามากกวาผปู ว ย
ทีไ่ ดรบั ความสนใจจากครอบครัว จึงควรพยายามสงเสริมความสัมพันธทดี่ ใี นครอบครัว ตลอดจนให
คำปรึกษาทีด่ แี กผปู ว ยและสมาชิกครอบครัวเพือ่ ใหรบั รภู าวะสุขภาพและปญหาทีก่ ำลังเผชิญ อันจะสงผลดี
ตอกำลังใจของผปู ว ยในการดูแลตนเองตอไป
พฤติกรรมการแพรเชือ้ ใหผอู นื่
พบวาผปู ว ยเกือบทัง้ หมดมีพฤติกรรมทีย่ งั คงแพรเชือ้ ใหผอู นื่ ทัง้ ๆ ทีผ่ า นการใหสขุ ศึกษามาหลาย
ครัง้ จากศูนยวณ
ั โรค เชน การไอมักไมปด ปาก การบวนเสมหะไมเปนที่ การกำจัดเสมหะโดยใสถงุ พลาสติก
แลวทิ้งปนกับขยะทั่วไป พบวา การใหสุขศึกษาอยางเดียวไมสงผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองอยางมี
ประสิทธิภาพได เนือ่ งจากยังมีปจ จัยอืน่ ทีม่ อี ทิ ธิพลตอการรับรภู าวะสุขภาพตนเองและพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง เชน สภาพการดำรงชีวติ ความเชือ่ ลักษณะครอบครัว และความเคยชินทีส่ ะสมมานาน ผปู ว ย
สวนใหญมคี วามเคยชินในการบวนเสมหะไมเปนทีจ่ นมองวาเปนเรือ่ งธรรมดา เนือ่ งจากผปู ว ยสวนใหญ
ไมไดพกผาเช็ดหนา จึงไมสามารถนำมาปดปากเวลาไอได ทัง้ ๆ ทีส่ ว นใหญรวู า หากไมปด ปากจะแพรเชือ้
ได สภาพหองนอนผปู ว ยมักอับทึบและรกรุงรัง ซึง่ คาดวานาจะแพรเชือ้ ใหคนใกลชดิ ไดสงู ผปู ว ยและสมาชิก
ครอบครัวบางคนมักเนนเรือ่ งการใชชอ นกลาง หรือ แยกสำรับอาหารกับผปู ว ย ซึง่ ไมใชวธิ ปี อ งกันทีด่ ี ผปู ว ย
บางคนมีอายุมากเปนผอู าวุโสของครอบครัว ซึง่ มีสถานภาพทางสังคมคอนขางสูง ทำใหไมมใี ครกลาไป
แนะนำใหปด ปากอยางจริงจัง ผปู ว ยสูงอายุบางคนคิดวา อีกไมนานก็แกตายแลว ไมรจู ะปองกันใหยงุ ยาก
ไปทำไม บางคนเห็นเปนความเคยชินทีจ่ ะไมปด ปาก เพราะไมเห็นวามีใครเปนวัณโรคทันทีในครอบครัว
ดังคำกลาวของผปู ว ยรายหนึง่ ทีว่ า “ไมปด ปากเวลาไอ ก็ไมเห็นวาใครในบานจะเปนวัณโรคเหมือนฉัน เพราะ
ฉันปวยมานานแลว”
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ทางแกไขปญหานี้ คงตองประยุกตหาวัสดุในครัวเรือนมาใช เชน อาจแนะนำใหใชผาขาวมา
คลองคอและปดปากเวลาไอ โดยมี 2 ผืน สลับกันซัก สวนการผูกผาปดปากปดจมูก คงไมสอดคลองกับ
วิถชี วี ติ ของผปู ว ยและไมสามารถปดไดตลอดเวลา ตลอดจนการจัดหา การผูกและการทำลาย ลวนแลวแต
สรางภาระอยางสูงตอครอบครัวผปู ว ย
พฤติกรรมการแสวงหาบริการอืน่
ถึงแมวา จะไดรบั การรักษาดวยยาแผนปจจุบนั พบวาผปู ว ย 8 ใน 13 ราย มีการใชสมุนไพรรวม
ดวย เชน น้ำตะไคร เห็ดหลินจือ แหมฯ โดยสวนมากญาติเปนผแู นะนำหรือหามาใหใช ผปู ว ยจะทานสมุนไพร
เปนระยะ ๆ ไมตอ เนือ่ ง สมุนไพรบางชนิดมีราคาแพง พอหมดเงินก็ไมไดทานตอ หรือบางรายทานแลว
อาการไมดขี นึ้ ก็จะหยุดทานไปโดยปริยาย พบวาการทานสมุนไพรไมมผี ลดีตอ อาการหรือความรุนแรงของ
โรคอยางชัดเจน ผปู ว ยสวนใหญยงั มีอาการของโรคอยู แตสมุนไพรทำใหจติ ใจผปู ว ยดีขนึ้ มีสขุ ภาพจิตดีขนึ้
เพราะสรางความหวังใหผปู ว ย การทีผ่ ปู ว ยบางสวนยังนิยมใชสมุนไพรอาจเนือ่ งมาจากสังคมไทยดัง้ เดิมมี
การใชสมุนไพรรักษาโรคตางๆมาอยางแพรหลาย เชน โรคเอดส เบาหวานฯ ตลอดจนสมุนไพรเปนเรือ่ ง
ใกลตวั มีการประชาสัมพันธเขาถึงกลมุ ประชาชนจากสือ่ ตาง ๆ อยางตอเนือ่ ง และการใชสมุนไพรมักเปน
เรื่องการบอกปากตอปากตามประสบการณของผูใช ประกอบกับในสังคมไทย ยังมีความเชื่อและแหลง
ใหบริการรักษาโรคทีอ่ ยนู อกระบบมากมาย เชน สำนักสงฆตา ง ๆ หมอแผนโบราณฯ จึงทำใหการใชสมุนไพร
เปนเรือ่ งทีเ่ ขาถึงไดงา ย
ผูปวยบางรายขณะที่ทานยาสมุนไพรจะหยุดยาแผนปจจุบัน ซึ่งในการเยี่ยมบานผูปวยทุกครั้ง
ควรสอบถามเรือ่ งการไปรับบริการจากสถานบริการอืน่ ๆ หรือไม หากผปู ว ยกำลังทานยาสมุนไพรอยู
ไมควรหาม แตอาจเสนอแนะใหทานควบคไู ปกับยาแผนปจจุบนั จะทำใหสขุ ภาพจิตผปู ว ยดีขนึ้ และปลอย
ใหผปู ว ยคอย ๆ ตัดสินใจเองวาจะหยุดใชสมุนไพรเมือ่ ไหร พบวาผปู ว ยสวนใหญไมไดคาดหวังผลจากสมุนไพร
วาจะทำใหหายจากโรคได เพียงแตหวังวาสุขภาพจะดีขนึ้ โดยทำไปตามความเชือ่ ของญาติและคนใกลชดิ
ในรายทีม่ อี าการนอย สมุนไพรจะชวยใหอาการดีขนึ้ ไดบา ง แตในรายทีม่ อี าการมากแลวพบวา สมุนไพร
ไมไดชว ยอะไรเลย
พฤติกรรมการแสวงหาบริการอืน่ ๆ นอกจากสมุนไพร คือการไปแสวงหาบริการจากโรงพยาบาล
หลายๆที่ ซึง่ จะเกิดขึน้ มากในชวง 1-2 ปแรกทีผ่ ปู ว ยทราบวาเปนวัณโรคดือ้ ยา เมือ่ ไดรบั ยาและขอมูลการ
รักษาทีค่ ลาย ๆ กันจากหลาย ๆ ทีจ่ ะทำใหผปู ว ยเขาใจสภาพความเปนจริงและจะคอย ๆ หยุดการไปรับ
การรักษาจากหลาย ๆ ทีเ่ อง การใชสมุนไพรสวนมากเกิดจากความตัง้ ใจดีของญาติและคนใกลชดิ จึงควร
ทำความเขาใจกับญาติดว ยวา สมุนไพรเพียงแตทำใหรา งกายผปู ว ยแข็งแรงขึน้ แตไมสามารถรักษาโรคให
หายขาดได หากจะทานเพือ่ ความสบายใจก็ไมหา ม แตไมควรหยุดยาแผนปจจุบนั
พฤติกรรมการปฏิบตั ติ วั ของผปู ว ย
พฤติกรรมการทานอาหาร พบวาผปู ว ยจะทานอาหารไดนอ ยลงจากผลของความเจ็บปวยทำใหเบือ่
อาหาร และมีความเชื่อวา เนื้อสัตวใหญคือของแสลง เชน เนื้อหมู เนื้อวัว แตยังคงทานเนื้อปลาซึ่ง
เหมาะสมกับวัยของผปู ว ยทีส่ ว นมากเปนผสู งู อายุ บางครัง้ อาการเบือ่ อาหารเกิดจากผลขางเคียงของยาวัณโรค
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ตลอดจนผปู ว ยขาดการออกกำลังกาย ก็ยงิ่ ทำใหผปู ว ยทานอาหารไดนอ ยลง ดังนัน้ การดูแลผปู ว ยบางครัง้
ตองใหยาบำรุง หรือยาเจริญอาหารชวยดวย แตในผปู ว ยบางรายทีอ่ าการไมมาก จะทานอาหารไดตามปกติ
พฤติกรรมการออกกำลังกาย พบวาผปู ว ยเกือบทัง้ หมดไมมกี ารออกกำลังกายอยางชัดเจน เนือ่ งจาก
สวนมากเปนผสู งู อายุ และการเจ็บปวยก็ทำใหสภาพรางกายออนแออยแู ลว หากเปนไปไดควรแนะนำผปู ว ย
ใหออกกำลังกายเบา ๆ เชน การเดิน การทำงานบานเล็กๆ นอย ๆ การหายใจเขาออกลึกๆ ฯ ซึง่ นาจะ เปน
ผลดีกวาการไมออกกำลังกายเลย มีผปู ว ยบางรายทีอ่ ายุนอ ยและอาการของโรคไมมาก สามารถออกกำลังกาย
ไดตามปกติ โดยการเตนแอโรบิค ซึง่ คงตองแนะนำผปู ว ยไมใหออกกำลังกายหักโหมเกินไป
พฤติกรรมการพักผอน พบวาสวนใหญผปู ว ยจะเนนเรือ่ งการพักผอนมาก อาจเนือ่ งจากสภาพของ
โรคเอง ทำใหรา งกายออนแอไมอยากทำอะไรหรืออาจเกิดจากความเชือ่ วา คนปวยตองพักผอนมาก ๆ
ประกอบกับมักไดรบั คำแนะนำจากบุคลากรสาธารณสุขอยเู สมอใหพกั ผอนมาก ๆ อีกสวนหนึง่ เกิดจากการ
กลัวการรังเกียจจากเพือ่ นบาน ทำใหผปู ว ยคอนขางเก็บตัว ไมไดออกงานสังคม ทำใหมเี วลาพักผอนอยกู บั
บานอยางเต็มที่ ซึง่ นับเปนขอดีในการลดการแพรเชือ้ สสู งั คมภายนอก แตจะตองระวังเรือ่ งการแพรเชือ้ ให
สมาชิกครอบครัวดวย ซึง่ หองพักของผปู ว ยจะตองมีการระบายอากาศดี แสงแดดสองถึง จึงจะลดการแพร
เชือ้ ได
สัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชน
สมาชิกครอบครัวสวนใหญทราบวาผปู ว ยเปนวัณโรค และไมไดแสดงการรังเกียจแตอยางใด แต
ผปู ว ยยังรสู กึ ถึงการแบงแยกอยู เชน หองพักผปู ว ยมักจะเปนหองเล็ก ๆ ทายบาน หรืออยแู ยกออกไปจาก
บานใหญ หรือเวลาทานอาหารก็จะแยกสำรับกัน หรืออาจใชชอ นกลาง หรือใหผปู ว ยทานทีหลัง ทำใหผปู ว ย
บางรายคิดมากได วาการรังเกียจไมไดแสดงออกทางวาจาแตแสดงออกทางการกระทำ การทีแ่ ยกผปู ว ยออก
จากสมาชิกคนอืน่ นับเปนขอดีตอ การปองกันการแพรกระจายเชือ้ ได แตมผี ลกระทบทางจิตใจ โดยเฉพาะ
ผสู งู อายุซงึ่ ตองการความรักความเห็นใจจากคนรอบขาง ทำใหผปู ว ยแสดงความไมพอใจออกมาในรูป การ
ไมทานยา การไมรกั ษาสุขภาพ เพราะไมรจู ะรักษาไปทำไม อีกไมนานก็ตายแลว แตอยางไรก็ตาม บาง
ครอบครัวมีเด็กเล็กซึง่ มักมีความใกลชดิ และผูกพันธกบั ผปู ว ย ทำใหมโี อกาสรับเชือ้ ไดสงู และอาจเปนวัณโรค
เยือ่ หมุ สมองได จึงควรใหคำแนะนำเรือ่ งการปองกันการแพรเชือ้ และการกำจัดเสมหะอยางดีแกครอบครัว
ทีม่ เี ด็กเล็กอยใู นบาน
ในชุมชนสวนใหญ ไมทราบวาผปู ว ยเปนโรคอะไร เนือ่ งจากผปู ว ยมีพฤติกรรมเก็บตัว ไมคอ ยออก
งานสังคมเนือ่ งจากสภาพรางกายไมแข็งแรง และกลัวการรังเกียจ จากการไออยตู ลอดเวลา ซึง่ นับเปน
ขอดีในเรือ่ งการลดการแพรกระจายเชือ้ โรคได แตอาจมีผลกระทบทำใหผปู ว ยคิดมาก ซึง่ สงผลตอการรักษา
ได นอกจากนีจ้ ากการไปเยีย่ มบานของเจาหนาทีส่ าธารณสุข อาจทำใหผปู ว ยถูกเพือ่ นบานสงสัย และรังเกียจ
ได บางครัง้ เพือ่ นบานคิดวาผปู ว ยเปนโรครายแรงเชน โรคเอดส เจาหนาทีจ่ งึ ควรผสมผสานการเยีย่ มบาน
เปนแบบบูรณาการ ไปเยีย่ มครัง้ ละหลายๆกลมุ เปาหมาย เชน เยีย่ มหลังคลอด เยีย่ มเด็กแรกเกิด เยีย่ ม
ผปู ว ยโรคเรือ้ รังอืน่ ๆ เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรืออาจตองเปลีย่ นทัศนคติของชุมชมไมใหรงั เกียจ
ผปู ว ย อันจะสงผลดีทำใหผปู ว ยตัง้ ใจรักษาซึง่ จะลดการแพรเชือ้ ในชุมชนได
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ปญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ
เนือ่ งจากผปู ว ยสวนใหญเปนผสู งู อายุ มักตองพึง่ พิงคนอืน่ ในการหาเลีย้ งชีพ แตเนือ่ งจากมีรายจาย
นอยจึงไมคอ ยมีปญ
 หาทางเศรษฐกิจ ยกเวนผปู ว ยบางรายทีเ่ ปนหัวหนาครอบครัวหรือผหู ารายไดหลักของ
ครอบครัว อาจทำใหมปี ญ
 หาทางเศรษฐกิจได ซึง่ ผปู ว ยเหลานีต้ อ งการคำแนะนำทีด่ ใี นการวางแผนอนาคต
ซึง่ บุคลากรสาธารณสุขจะเปนผทู มี่ บี ทบาทมากในสวนนี้

สรุป วิจารณ
ผปู ว ยวัณโรคดือ้ ยาหลายชนิด มีพฤติกรรมทางสังคมสวนใหญคลายกับผปู ว ยวัณโรคหรือผปู ว ยโรค
เรือ้ รังอืน่ ๆ เชน สภาพทางจิตใจ การแสวงหาบริการอืน่ การปฏิบตั ติ วั ของผปู ว ย ปญหาทางสังคม
เศรษฐกิจ แตเนือ่ งจากเปนโรคเรือ้ รังทีม่ โี อกาสรักษาใหหายขาดยาก และสามารถแพรเชือ้ ดือ้ ยาใหแกสมาชิก
ครอบครัวและชุมชนทัว่ ไป จึงตองเนนย้ำใหผปู ว ยตระหนักถึงความสำคัญของการปองกันการแพรเชือ้ ให
ผอู นื่ ตลอดจนพฤติกรรมการปฏิบตั ติ นในดานอืน่ ๆ และเนือ่ งจากผปู ว ยสวนมากเปนผสู งู อายุ ซึง่ ตอง
พึง่ พิงสมาชิกอืน่ ในครอบครัวเปนผดู แู ล จึงควรตองใหความรกู บั สมาชิกครอบครัวและผใู กลชดิ ในการดูแล
ผปู ว ย จนกวาผปู ว ยจะเสียชีวติ หรือหายขาดจากโรค ซึง่ เปนกระบวนการทางสังคมทีค่ อ นขางยาวนานและ
ตอเนือ่ ง ตลอดจนบุคลากรสาธารณสุขตองเขาไปมีบทบาทหนุนเสริมเพือ่ เปนการรับผิดชอบปญหาสังคม
รวมกัน อันจะชวยใหสงั คมไทยสวนใหญปลอดภัยจากเชือ้ วัณโรคดือ้ ยา

ขอเสนอแนะ
1. ผปู ว ยตองไดรบั สุขศึกษาและคำแนะนำในการปฏิบตั ติ วั เรือ่ งการแพรเชือ้ อยางเขมขน สามารถ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมได เพือ่ ปองกันการแพรเชือ้ ใหแกบคุ คลอืน่ ตลอดจนผใู กลชดิ ผปู ว ยตองมีการควบคุม
กำกับและตรวจสอบการปฏิบตั ติ วั ของผปู ว ยอยางตอเนือ่ ง ตลอดจนใหกำลังใจผปู ว ยเพือ่ ใหมพี ฤติกรรมการ
ปฏิบตั ติ วั อยใู นสังคมในลักษณะทีจ่ ะไมแพรเชือ้ ใหคนอืน่
2. บุคลากรสาธารณสุขตองแสดงบทบาทในการสนับสนุนใหผปู ว ยและครอบครัวสามารถอยรู ว ม
กันไดอยางปลอดภัย ตลอดจนลดการรังเกียจจากชุมชน ตราบใดทีย่ งั ไมมยี าชนิดใหมทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
สูงพอ โดยควรมีการนัดติดตามผปู ว ยเปนระยะ ๆ หรือออกไปเยีย่ มบานเปนครัง้ คราวเพือ่ ใหคำปรึกษาและ
ชวยเหลือทางสังคมเศรษฐกิจเทาทีจ่ ะทำไดเชนเดียวกับโรคเรือ้ รังอืน่ ๆ เชน จัดตัง้ เปนชมรม ไมควรทิง้ ให
ผปู ว ยตองเผชิญกับปญหาตามลำพัง
3. ควรเชือ่ มโยงการดูแลรักษาผปู ว ยเหลานีก้ บั ระบบประกันสุขภาพถวนหนา ซึง่ เนนการดูแลผปู ว ย
โดยใชแนวทางเวชปฏิบตั คิ รอบครัวและหารูปแบบวิธกี ารทีจ่ ะใหชมุ ชนมีสว นรวมในการดูแลรักษาผปู ว ย
ตอไป
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บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการศึกษากึง่ ทดลอง เพือ่ พัฒนาบทบาทและศักยภาพของเจาหนาทีม่ าลาเรีย
ในการคนหาและดูแลผปู ว ยวัณโรค เปรียบเทียบ 2 กลมุ โดยการอบรมความรวู ชิ าการดานวัณโรคแกกลมุ
ทดลอง วัดความรกู อ นและหลังอบรม พบวามีความรแู ตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ p – value
< 0.001 ติดตามผลการดำเนินงาน 9 เดือน กลมุ ทดลองสามารถคนหาผทุ มี่ อี าการสงสัยได 7 ราย พบผปู ว ย
รายใหม 2 ราย ไมมกี ารขาดยารักษา ในขณะทีก่ ลมุ ควบคุมไมมกี จิ กรรมใด ๆ
ขอเสนอแนะของการศึกษาครัง้ นีค้ อื การคัดเลือกกลมุ ศึกษา ควรจะไดพจิ ารณาความพรอมของ
บุคคลในหลาย ๆ ดาน และขยายการพัฒนาไปในบุคลากรอืน่ ทีม่ ศี กั ยภาพ พรอมทัง้ ใหมกี ารติดตามอยาง
ตอเนือ่ งเพือ่ ใหเกิดความยัง่ ยืน

บทนำ
ปจจุบนั ประเทศไทยมีรายงานผปู ว ยวัณโรครายใหมปล ะประมาณ 70,000 ราย และมีแนวโนมที่
จะสูงขึน้ ในเขต 5 เชนเดียวกัน ตัง้ แตป 2543 – 2545 มีรายงานผปู ว ยใหมจำนวน 3,563, 4,294
และ 6,419 ราย ตามลำดับ อัตราการรักษาหาย (Cure rate) รอยละ 73.2 , 73.2 และ 75.3 ต่ำกวา
เกณฑทกี่ ำหนด (เกณฑ 85%) ในขณะทีอ่ ตั ราการขาดยา (Default rate) สูงกวาเกณฑคอื รอยละ 9, 13
และ 12 ตามลำดับ (เกณฑ <5%) แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการดูแลผปู ว ย การติดตามการรักษา
ความตอเนือ่ งของการรับยาใหถกู ตองครบถวน ปญหาทีต่ ามมาคือ เกิดเชือ้ วัณโรคชนิดใหมทดี่ อื้ ตอยารักษา
ผลกระทบทีช่ ดั เจนคือ คาใชจา ยในการรักษา ซึง่ เดิมการรักษาผปู ว ยวัณโรค 1 ราย คายารักษาประมาณ
4,000 บาท แตเมือ่ เกิดเชือ้ ชนิดทีด่ อื้ ตอยา คาใชจา ยทีใ่ ชรกั ษาจะเพิม่ ขึน้ เปนประมาณ 80,000 – 100,000
บาทตอราย (1)
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องคการอนามัยโลกจึงกำหนดกลยุทธการใหยารักษาวัณโรคระยะสัน้ แบบมีพเี่ ลีย้ งกำกับดูแลการ
กินยา (DOTS = Directly Observed Treatment, short course) ขึน้ ใชทวั่ โลก ประเทศไทยกำหนดใหเปน
แนวทางการควบคุมวัณโรคแหงชาติตงั้ แตป 2538 เปนตนมา ประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก ซึง่ 2
ใน 5 ขององคประกอบหลักคือ การคนหาผปู ว ยรายใหมโดยการตรวจวินจิ ฉัยดวยกลองจุลทรรศนและการ
กำกับการกินยาโดยมีพเี่ ลีย้ ง (2) แตการคนหาผปู ว ยยังเปนลักษณะตัง้ รับทีส่ ถานบริการ ซึง่ อาจจะมีผปู ว ย
ทีย่ งั ไมแสดงอาการ และไมไดออกมาพบแพทย การดำเนินการ DOTS ยังไมประสบผลสำเร็จเทาทีค่ วร
จึงยังคงมีอตั ราการขาดยาทีค่ อ นขางสูง เนือ่ งจากการปรับเปลีย่ นโครงสราง สงผลถึงขอจำกัดดานจำนวน
บุคลากร ความพรอมของเจาหนาทีใ่ นพืน้ ทีท่ จี่ ะออกดำเนินงานควบคุมวัณโรคใหมปี ระสิทธิภาพ
สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา มีบคุ ลากรทีป่ ฏิบตั งิ านดานควบคุมโรคติดตอ
ทีน่ ำโดยแมลงในหลายระดับทีม่ ศี กั ยภาพ ทัง้ ในดานความสามารถในการปฏิบตั งิ านและการเขาถึงพืน้ ทีไ่ ด
อยางกวางขวาง จึงควรนำบุคลากรเหลานีม้ าพัฒนาศักยภาพดานการควบคุมวัณโรค เพือ่ รวมดำเนินงาน
ควบคุมวัณโรคใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

วัตถุประสงค
เพือ่ พัฒนาบทบาทและศักยภาพเจาหนาทีม่ าลาเรียในการควบคุมวัณโรค

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาเปนการศึกษากึง่ ทดลอง คัดเลือกเจาหนาทีม่ าลาเรีย โดยหนวยควบคุมโรคติดตอนำโดย
แมลงจังหวัดชัยภูมิ ในอำเภอบำเหน็จณรงค ซึง่ เปนพืน้ ทีท่ ไี่ มมปี ญ
 หาดานโรคติดตอทีน่ ำโดยแมลง ในหมู
บานทีม่ ผี ปู ว ยวัณโรคตอเนือ่ งตัง้ แตป 2543-2545 จำนวน 10 หมบู า น โดยทัง้ 10 หมบู า นมีสภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจทีไ่ มตา งกัน แบงพืน้ ทีค่ วบคุม 5 หมบู า น พืน้ ทีท่ ดลอง 5 หมบู า น ดำเนินการตัง้ แต
เดือนธันวาคม 2546 – สิงหาคม 2547

นิยามศัพท
เจาหนาทีม่ าลาเรีย หมายถึง
บทบาทและศักยภาพ หมายถึง

อาสาสมัครมาลาเรียประจำหมบู า น (อมม.)
การคนหาผูปวยวัณโรครายใหม/ผูที่มีอาการสงสัยและ
การดูแลผปู ว ยวัณโรค

การคนหามีขนั้ ตอนดังนี้
1. อมม. คัดกรองผทู มี่ อี าการสงสัย ( Suspected case) กรอกรายละเอียดในใบสงตัวทีส่ รางขึน้
เพือ่ ให Suspected case ถือไปตรวจทีส่ ถานีอนามัย
2. เจาหนาทีส่ ถานีอนามัยตรวจคัดกรองกอนสงไปโรงพยาบาล พรอมใบสงตัว
3. เจาหนาทีโ่ รงพยาบาลลงทะเบียน Suspected case sa
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การดูแลผปู ว ยวัณโรคมีขนั้ ตอนดังนี้
1. เมือ่ มีผปู ว ยวัณโรครายใหมทโี่ รงพยาบาล เจาหนาทีป่ ระจำคลินคิ วัณโรคแจง อมม. เพือ่ ติดตาม
กำกับดูแลการกินยา และลงบันทึกในสมุดประจำตัวผปู ว ย พรอมสำเนา Treatment card
พรอมแจงเจาหนาทีส่ ถานีอนามัย
2. เจาหนาทีส่ ถานีอนามัยทำ Surprised visit สัปดาหละ 1 ครัง้ ในระยะเขมขน และเดือนละ 1
ครัง้ ในระยะตอเนือ่ ง

วิธดี ำเนินการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประสานงานหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ขอความรวมมือ
อบรมกลมุ ทดลองโดยใชกระบวนการ AIC
ใหความรวู ชิ าการวัณโรคแกกลมุ ทดลอง
ชีแ้ จงแนวทางการดำเนินงาน
ประเมินผลหลังการอบรม 3 เดือน
นิเทศ ติดตามการดำเนินงานเดือนละ 1 ครัง้
สรุปผลโดยเปรียบเทียบจำนวนผทู มี่ อี าการสงสัยทีไ่ ดรบั การตรวจ และอัตราการขาดยาของผปู ว ย
ระหวางกลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุม

ผลการศึกษา
จากการทำกลมุ โดยวิธี AIC เพือ่ ศึกษาสภาพของกลมุ และกำหนดกระบวนทัศนใหมใหเกิดการทำงาน
รวมกัน ในดานของการดูแลสุขภาพ ถามีปญ
 หาสุขภาพในอดีตใชหมอเปา ตมยาหมอ ฝนยารากไม ใช
น้ำมนต ปจจุบนั จะนึกถึงสถานีอนามัยเปนอันดับแรก แตถา อาการรุนแรงจะไปโรงพยาบาลประจำอำเภอ
ถาแพทยใหขอ มูลวาตองใชเวลาในการรักษาคอนขางนาน จะเปลีย่ นสถานบริการ หรือกลับไปใชการรักษา
แบบพืน้ บาน
การวิเคราะหปญ
 หาในกลมุ
- ปญหาสุขภาพเกิดจากตัวผปู ว ยทีไ่ มดแู ลตัวเอง
- ผปู ว ยทีร่ กั ษาไมหาย สวนใหญเกิดจากการกินยาไมตอ เนือ่ ง
- ครอบครัว ญาติพนี่ อ ง นาจะมีอทิ ธิพลตอการรักษา
บทบาททีอ่ าสาสมัครสาธารณสุขประจำหมบู า น/อาสาสมัครมาลาเรียประจำหมบู า นในการดูแล
ผปู ว ยวัณโรค คือ
1. การชักจูงใหผปู ว ยรับยาตอเนือ่ ง ใชวธิ ที า ทาย เอาตัวเองเปนประกัน แสดงความจริงใจ ติดตาม
เยีย่ มถึงบาน
2. ใหคำปรึกษา
3. แนะนำเรือ่ งการปฏิบตั ติ วั จัดสภาพแวดลอมใหนา อยู
4. ดูแลเรือ่ งสวัสดิการสิทธิข์ องการรักษา
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ผลการดำเนินงาน
ตารางที่ 1 คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความรเู รือ่ งวัณโรคของกลมุ ทดลอง

กอนใหความรู
หลังใหความรู

จำนวน
14
14

X
6.35
9.50

SD
2.3
2.2

t-value
-7.093

df
13

P-value
.000**

** มีนยั สำคัญทางสถิติ P-value < 0.001
เมือ่ เปรียบเทียบความรเู รือ่ งวัณโรคของกลมุ ทดลองกอนและหลังใหความรู พบวาความรกู อ น
และหลังใหความรแู ตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ P-value < 0.001 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานวัณโรค ระหวางกลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุม
ผลการดำเนินงาน
1. จำนวนผทู มี่ อี าการสงสัยทีไ่ ดรบั คำแนะนำจาก อสม/อมม
2. จำนวนผปู ว ยรายใหม
3. การขาดยา

กลมุ ทดลอง
7
2
0

กลมุ ควบคุม
0
0
0

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหวางกลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุม พบวาในกลมุ ทดลองมีกจิ กรรม
การคนหาและการดูแลทีช่ ดั เจน (ตารางที่ 2)
จากการนิเทศติดตามทุกเดือนพบวา อมม/อสม มีภารกิจสวนตัวทางดานการประกอบอาชีพ ทำให
ดำเนินกิจกรรมไมไดเต็มที่ กลมุ ทดลองทีค่ ดั เลือกไมตรงกับพืน้ ทีท่ มี่ ผี ปู ว ย และบางสถานีอนามัยยังไม
เขาใจในโครงการ เนือ่ งจากไมไดเขารวมในการอบรม จึงตองใชเวลาในการชีแ้ จงเพิม่ เติมขณะนิเทศ
ขาดการทำ Surprised visit ในสวนของโรงพยาบาลทีใ่ หการตรวจรักษาใหความรวมมือเปนอยางดี การ
สงตอขอมูลไปยังสถานบริการใกลบา นเปนไปตอเนือ่ ง

สรุปผล วิจารณ
หลังการอบรมใหความรเู รือ่ งวัณโรคแกกลมุ ทดลองเปรียบเทียบกอนและหลังการอบรมหางกันเปน
เวลา 3 เดือนพบวาแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ ซึง่ เดิมกลมุ ทดลองไมมคี วามรดู า นนีม้ ากอน
หลังการอบรมไดนำความรทู ไี่ ดไปใช ในการดำเนินกิจกรรมการคนหา และการดูแลผปู ว ยวัณโรค ผลการ
ดำเนินการเปรียบเทียบระหวางกลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุม ในกลมุ ทดลองมีผลการดำเนินงานทีช่ ดั เจน
จากรายงานการคนหาผทู มี่ อี าการสงสัยและจำนวนผปู ว ยรายใหมทตี่ รวจพบ (ตารางที่ 2) สมาชิกในกลมุ
ทดลองสวนใหญจะมีภารกิจทางการประกอบอาชีพ ไมสามารถดำเนินกิจกรรมไดเต็มที่ อยางไรก็ตาม
การนิเทศติดตามอยางตอเนือ่ ง มีผลในการชวยกระตนุ ใหเกิดกิจกรรม


⌫  ⌫

การพัฒนาบทบาทและศักยภาพของเจาหนาที่มาลาเรีย
ในการควบคุมวัณโรค อำเภอบำเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

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

ขอเสนอแนะ
ในการคัดเลือกกลมุ ตัวอยางควรจะไดศกึ ษาความพรอมของบุคลากรทีจ่ ะสามารถดำเนินกิจกรรมได
อยางตอเนือ่ ง การมองเห็นประเด็นความสำคัญของปญหา โดยเฉพาะเจาหนาทีภ่ าครัฐซึง่ อยใู นพืน้ ที่ จะชวย
ใหเกิดแรงผลักดันทีจ่ ะสรางเสริมหรือตืน่ ตัวในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน การมีสว นรวมในระดับ
พืน้ ทีจ่ ะทำใหการพัฒนามีความเปนไปไดอยางตอเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ
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บทคัดยอ
การศึกษาเชิงสำรวจในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาถึงปจจัยทีม่ ผี ลตอระยะเวลากอนการรักษาของ
ผปู ว ยโรคเรือ้ น โดยทำการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธในรูปแบบเชิงเหตุและผล ภายใตทฤษฎีความเชือ่
ดานสุขภาพ (Health Belief Model) กลมุ ตัวอยางทีท่ ำการศึกษา ไดแก ผปู ว ยโรคเรือ้ นทีก่ ำลังรับการรักษา
ทีโ่ รงพยาบาลทัว่ ไป และโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดบุรรี มั ย จำนวน 87 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ
ระหวางวันที่ 2-30 เมษายน 2547 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และหลักการวิเคราะห
เสนทาง (Path analysis)
ผลการศึกษาพบวา กลมุ ตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 54) มีอายุเฉลีย่ อยใู นวัย ผู ใหญ
(45.40 ป) มีระดับการศึกษาต่ำ (ประถมศึกษา รอยละ 58.6) ฐานะยากจน (รายได 1-2,500 บาท
รอยละ 47.1) มีระยะเวลากอนการรักษาอยรู ะหวาง 0-12 เดือน (รอยละ 56.3) และสวนใหญไมมคี วาม
พิการ (รอยละ 77) พบวาคะแนนเฉลีย่ การรับรภู าวะคุกคามของโรคเรือ้ นมีคะแนนสูงทีส่ ดุ (87.26 คะแนน)
รองลงมาคือ คะแนนการรับรโู อกาสเสีย่ ง และความรุนแรงของโรคเรือ้ น (29.28 คะแนน) การศึกษา
ความสัมพันธระหวางตัวแปร ภายใตทฤษฎีความเชือ่ ดานสุขภาพ ซึง่ ตัวแปรทีม่ ผี ลตอระยะเวลากอนการ
รักษาของผปู ว ยโรคเรือ้ น ไดแก การรับรภู าวะคุกคามของโรคเรือ้ น และการรับรปู ระโยชน-อุปสรรค
ในการปฏิบตั เิ พือ่ ปองกันโรคเรือ้ น พบวาการรับรภู าวะคุกคาม มีผลโดยตรงในทางบวกกับ ระยะเวลากอน
β = 0.233) และ การรับรปู ระโยชน-อุปสรรคตอการปฏิบตั เิ พือ่ ปองกันโรคเรือ้ น
การรักษาโรคเรือ้ น (β
β = -0.192) และพบวา รายไดของครอบครัว
มีผลโดยตรงในทางลบตอ ระยะเวลากอนการรักษา (β
β = 0.035)
มีผลโดยตรงในทางบวกกับ การรับรปู ระโยชน-อุปสรรคตอการปฏิบตั เิ พือ่ ปองกันโรคเรือ้ น (β
สวนปจจัยทีม่ ผี ลตอ การรับรภู าวะคุกคามของโรคเรือ้ นนัน้ ไดแก สิง่ ชักนำใหมกี ารปฏิบตั ิ การรับรโู อกาส
เสีย่ งและความรุนแรงของโรคเรือ้ น และรายไดของครอบครัว โดยพบวาสิง่ ชักนำใหมกี ารปฏิบตั ิ และการ
รับรโู อกาสเสีย่ งและความรุนแรงของโรคเรือ้ น มีผลโดยตรงในทางบวก กับ การรับรภู าวะคุกคามของโรค
β = 0.089 และ 0.291 ตามลำดับ) สวนรายไดของครอบครัว มีผลโดยตรงในทางลบกับ การรับรู
เรือ้ น (β
ภาวะคุกคามของโรคเรือ้ น (β
β = -0.074) นอกจากนัน้ ยังพบวา รายไดของครอบครัว มีผลโดยตรงใน
β = 0.124) แตในขณะเดียวกันยังพบวา
ทางบวกกับ การรับรโู อกาสเสีย่ งและความรุนแรงของโรคเรือ้ น (β
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รายไดของครอบครัว มีผลโดยออมตอ การรับรภู าวะคุกคามของโรคเรือ้ น โดยสงผานมาทาง การรับรโู อกาส
เสีย่ งและความรุนแรงของโรคเรือ้ น และพบวาสัมประสิทธิค์ วามสัมพันธของเสนทางระหวางตัวแปรทีพ่ บ
มีเพียงความสัมพันธของเสนทางการรับรโู อกาสเสีย่ งและความรุนแรงของโรคเรือ้ น กับการรับรภู าวะคุกคาม
ของโรคเรือ้ น ทีม่ นี ยั สำคัญทางสถิติ (P < 0.05)
จากผลการศึกษาทีก่ ลาวมา สามารถใหขอ เสนอแนะในการวางแผนการดำเนินงาน เพือ่ ปองกัน
และควบคุมโรคเรือ้ น การใหสขุ ศึกษา การผลิตสือ่ สุขศึกษา โดยควรเนนเนือ้ หาในเรือ่ ง โอกาสเสีย่ งตอการ
เปนโรคเรือ้ น ความรุนแรงของโรคเรือ้ น การรับรปู ระโยชนและอุปสรรคตอการปฏิบตั เิ พือ่ ปองกันโรคเรือ้ น
เพือ่ เรงรัดใหผปู ว ยโรคเรือ้ นออกมารับการรักษากอนทีจ่ ะปรากฏความพิการ
คำสำคัญ
โรคเรือ้ น, รูปแบบเชิงเหตุและผล
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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
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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
โรคเรือ้ นเปนปญหาสำคัญทัง้ ทางสาธารณสุข สังคมและเศรษฐกิจ เนือ่ งจากเปนโรคติดตอเรือ้ รัง
ทีท่ ำใหเกิดความพิการได ผปู ว ยโรคเรือ้ นทีย่ งั ไมไดรบั การรักษายังสามารถเปนแหลงแพรเชือ้ โรคเรือ้ นทีส่ ำคัญ
(ธีระ รามสูต, 2535 : 385) โรคเรือ้ นยังคงเปนปญหาสำคัญของหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
ทีก่ ำลังพัฒนาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต หลังจากประเทศไทยปรับเปลีย่ นการรักษาโรคเรือ้ นดวยยา
แดปโซน (Dapsone monotherapy) ทีใ่ ชมาตัง้ แตป 2507 มาเปนยาผสมเคมีบำบัดแบบใหมขององคการ
อนามัยโลกในป 2532 สงผลใหสามารถรักษาผปู ว ยโรคเรือ้ นใหหายจากโรคและจำหนายจากทะเบียนได
เร็วยิง่ ขึน้ อัตราความชุกของโรคลดลงอยางรวดเร็วจาก 7.9 ตอประชากรหมืน่ คนในป 2527 เหลือเพียง
3.0 รายตอประชากรหมืน่ คนในป 2532 (กองโรคเรือ้ น, 2535 : 7) และลดลงเหลือเพียง 0.36 ราย
ตอประชากรหมืน่ คน แตในความเปนจริงนัน้ อัตราความชุกโรคทีล่ ดลงมิไดสะทอนสถานการณทเี่ ปนจริง
เนือ่ งจากยังพบผปู ว ยใหมทเี่ ปนเด็กถึงรอยละ 4.31 และผปู ว ยใหมพกิ ารระดับ 2 สูงถึงรอยละ 14.08
จากรายงานสรุปผลการปฏิบตั งิ านควบคุมโรคเรือ้ นปงบประมาณ 2545 ของสำนักงานปองกันควบคุมโรค
ที่ 5 พบวามีอตั ราความชุกของโรคเรือ้ นเทากับ 0.60 รายตอประชากรหมืน่ คน มีอตั ราผปู ว ยใหมพกิ าร
เกรด 2 รอยละ 6.4 ผปู ว ยใหมวยั เด็กรอยละ 5.57 จังหวัดบุรรี มั ยมอี ตั ราความชุก 1.04 รายตอประชากร
หมืน่ คน ผปู ว ยใหมทพี่ กิ ารระดับ 2 รอยละ 7.5 ผปู ว ยใหมวยั เด็กรอยละ 5.06 (สำนักงานปองกันควบคุม
โรคที่ 5 นครราชสีมา, 2546 : 20)
จากสถานการณดงั กลาวจะเห็นวาแมอตั ราความชุกโรคเรือ้ นของประเทศไทย โดยเฉลีย่ อยทู รี่ ะดับ
ไมเกิน 1 ตอหมืน่ ประชากร ซึง่ องคการอนามัยโลกถือวาควบคุมได จนไมเปนปญหาสาธารณสุขแลว แต
จังหวัดบุรรี มั ยยงั มีอตั ราความชุกทีเ่ กิน 1 ตอหมืน่ ประชากร ซึง่ ในจำนวนนีร้ วมถึงผปู ว ยเด็กดวย แสดง
ใหเห็นวายังมีการระบาดของโรคเรือ้ นในพืน้ ที่ และการมีผปู ว ยใหมทมี่ คี วามพิการเกรด 2 แสดงใหเห็นวา
มีผปู ว ยไดรบั การรักษาทีล่ า ชา ถึงแมวา สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมารวมกับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรี มั ยไดจดั กิจกรรมในการดำเนินการปองกันควบคุมโรคเรือ้ นครบทุกกิจกรรม
แลวก็ตาม ยังพบวามีผปู ว ยโรคเรือ้ นออกมารับการรักษาลาชา ทำใหเกิดความพิการและการแพรเชือ้ ใน
ชุมชน
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ในปจจุบนั แนวทางการปองกันปญหาโรคเรือ้ นทีด่ ที สี่ ดุ คือ การหยุดการแพรระบาดของโรค การ
พยายามคนหาผปู ว ยใหเร็วทีส่ ดุ เพือ่ ใหการรักษา จากแผนการดำเนินงานควบคุมโรคเรือ้ นในแผนพัฒนาการ
สาธารณสุขฉบับที่ 9 ไดกลาวถึงความพยายามในการลดอัตราความพิการในผปู ว ยใหมใหอยูในระดับต่ำกวา
รอยละ 5 โดยจะตองรีบดำเนินการคนหาผปู ว ยโรคเรือ้ นรายใหมใหพบโดยเร็วกอนทีผ่ ปู ว ยจะเกิดความพิการ
ซึง่ สาเหตุทที่ ำใหเกิดความพิการในผปู ว ยโรคเรือ้ น เกิดจากปจจัยหลาย ๆ ปจจัยทีเ่ กีย่ วของตามทฤษฎี
แบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพ ดังนัน้ ผศู กึ ษาจึงมีความสนใจทีต่ อ งการศึกษาถึงความสัมพันธทเี่ ปนสาเหตุ
และผลเพือ่ วิเคราะหหาปจจัยทีม่ ผี ลตอระยะเวลาทีเ่ ริม่ การรักษาของผปู ว ยโรคเรือ้ น เพือ่ ทีจ่ ะไดนำผลการ
ศึกษาทีไ่ ดมาใชในการวางแผน กำหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนางานควบคุมโรคเรือ้ นตอไป

วัสดุและวิธกี ารศึกษา
การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Research) เพือ่ ทดสอบรูปแบบเชิงเหตุและผล
ระหวางตัวแปรดานรายไดของครอบครัว การรับรปู ระโยชน - อุปสรรคของการปฏิบตั เิ พือ่ ปองกันโรคเรือ้ น
การรับรโู อกาสเสีย่ งและความรุนแรงของโรคเรือ้ น การรับรภู าวะคุกคามของโรคเรือ้ น สิง่ ชักนำใหมกี าร
ปฏิบตั ิ และระยะเวลากอนการรักษาโรคเรือ้ น ซึง่ มีวธิ กี ารดังนี้
- ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของ
- กลมุ ตัวอยางในการศึกษาครัง้ นีเ้ ปนผปู ว ยโรคเรือ้ นทีร่ บั ยารักษาโรคเรือ้ นและมีชอื่ อยใู นทะเบียน
รักษาของโรงพยาบาลทัว่ โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดบุรรี มั ย จำนวน 87 ราย ทีม่ ารับบริการระหวางเดือน
เมษายน 2547 (ผปู ว ยจำนวน 10 รายไมอยใู นภูมลิ ำเนาในระหวางทีด่ ำเนินการเก็บขอมูล)
- วิเคราะหขอ มูลโดยใชโปรแกรม SPSS for windows (version 11.0) วิเคราะหขอ มูลพืน้ ฐาน
ทัว่ ไป วิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร และใชหลักการวิเคราะหเสนทาง (Path analysis)
- พิจารณาตัดเสนทางความสัมพันธโดยใชเกณฑพิจารณาการมีความหมายของเสนทาง
ความสัมพันธเปนหลัก ซึง่ หมายความวาคาสัมประสิทธิเ์ สนทางมาตรฐานมีคา มากกวาหรือเทากับ 0.05
โดยไมคำนึงวาจะมีนยั สำคัญทางสถิตหิ รือไม
- การอภิปรายผลการศึกษา

ผลการศึกษา
ลักษณะทัว่ ไปของกลมุ ตัวอยาง
พบวา กลมุ ตัวอยางทีศ่ กึ ษาทัง้ หมดเปนผปู ว ยโรคเรือ้ นทีก่ ำลังรับการรักษาโรคเรือ้ น จำนวน 87
ราย เปนเพศชาย จำนวน 47 คน (รอยละ 54) เพศหญิง จำนวน 40 คน (รอยละ 46) กลมุ
ตัวอยางมีชว งอายุระหวาง 12 – 80 ป อายุเฉลีย่ 45.40 ป สวนใหญจะอยูในกลมุ อายุ 31 – 40 ป
จำนวน 21 ราย (รอยละ 24.1) รองลงมาคือกลมุ อายุ 51 – 60 ป และกลมุ อายุ 60 ปขนึ้ ไป ซึง่
มีจำนวนเทากันคือ 18 ราย (รอยละ 20.7) พบวากลมุ ตัวอยางมีระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา
จำนวน 51 ราย (รอยละ 58.6) รองลงมามีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 21 ราย (รอยละ
24.1)
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูปวยโรคเรื้อนที่ไมมีความพิการ จำนวน 60 ราย (รอยละ 77.0)
รองลงมามีระดับความพิการเกรด 1 และเกรด 2 จำนวนเทากัน คือ 10 ราย (รอยละ 11.5) กลมุ ตัวอยาง
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มีรายไดสว นบุคคลตอเดือน ระหวาง 1-2,500 บาท มากทีส่ ดุ จำนวน 48 ราย (รอยละ 55.2)
รองลงมาไมมรี ายไดเลย จำนวน 19 ราย (รอยละ 21.8) และพบวากลมุ ตัวอยางสวนใหญมรี ายไดของ
ครอบครัวอยใู นระดับต่ำ คือ ระหวาง 1 – 2,500 บาท จำนวน 41 ราย (รอยละ 47.1) รองลงมามี
รายไดอยรู ะหวาง 2,501-5,000 บาท จำนวน 34 ราย (รอยละ 39.1)
ระยะเวลาทีป่ รากฏอาการและอาการแสดงของโรคเรือ้ นจนกระทัง่ มารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลของ
รัฐบาล พบวากลมุ ตัวอยางมีระยะเวลาทีป่ รากฏอาการอยใู นชวง 1 – 12 เดือน จำนวน 49 ราย (รอยละ
56.3) รองลงมามีระยะเวลาทีป่ รากฏอาการอยใู นชวง 13-24 เดือน จำนวน 19 ราย (รอยละ 21.8)
ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางตัวแปรในรูปแบบ (Model)
ตัวแปร

X1

ระยะเวลากอนการรักษา (X1)
รายไดของครอบครัว (X2)
การรับรปู ระโยชน-อุปสรรค (X3)
การรับรโู อกาสเสีย่ งและความรุนแรง (X4)
การรับรภู าวะคุกคาม (X5)
การรับรตู อ สิง่ ชักนำ (X6)
**

X2

X3

X4

X5

1.00
.099 1.00
-.062 .035 1.00
-.120 .124 .354** 1.00
.110 -.032 .584** .300** 1.00
.160 .064 -.064 .203 .143

X6

1.00

P< .01

ตารางที่ 2 การทำนายการรับรโู อกาสเสีย่ งความรุนแรงของโรคเรือ้ น โดยการวิเคราะหการถดถอยแบบงาย
แหลงความแปรปรวน

R-square

b

β

t

P-value

การรับรโู อกาสเสีย่ งและความรุนแรง
ของโรคเรือ้ น
รายไดของครอบครัว

0.015

0.001

0.124

1.154

0.252

ตารางที่ 3 ทำนายการรับรปู ระโยชน-อุปสรรคของการปองกันโรคเรือ้ น โดยการวิเคราะหการถดถอยแบบงาย
แหลงความแปรปรวน

R-square

b

β

t

P-value

การรับรปู ระโยชน-อุปสรรคของการ
ปองกันโรคเรือ้ น
รายไดของครอบครัว

0.001

0.0004

0.035

0.325

0.746
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ตารางที่ 4 การทำนายการรับรภู าวะคุกคามของโรคเรือ้ น โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคณ
ู
แหลงความแปรปรวน
การรับรภู าวะคุกคาม
- การรับรโู อกาสเสีย่ งและ
ความรุนแรงของโรคเรือ้ น
- รายไดของครอบครัว
- สิง่ ชักนำใหมกี ารปฏิบตั ิ

RSQ change

b

β

t

P-value

0.081

0.227

0.291

2.724

0.008

-0.008 -0.0005 -0.074
0.011
0.052
0.089

-0.708
0.834

0.481
0.406

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

ตารางที่ 5 การทำนายระยะเวลากอนการรักษา โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคณ
ู
แหลงความแปรปรวน
ระยะเวลากอนการรักษา
- การรับรปู ระโยชน-อุปสรรค
ตอการปองกันโรคเรือ้ น
- การรับรภู าวะคุกคาม

RSQ change

b

β

t

P-value

0.025

-0.289

-0.192

-1.458

0.566

0.033

0.514

0.223

1.688

0.309

Overall F (2, 84) = 1.594 (P-value = 0.209) r2 = 0.037
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ผลการตรวจสอบสมมุตฐิ านและการตรวจสอบเสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปร
ในรูปแบบ (Model)

Z4
Z1
0.035

รายไดของครอบครัว
0.124

- การรับรถู งึ ประโยชนของการ
ปฏิบตั เิ พือ่ การปองกันโรคเรือ้ น
- การรับรอู ปุ สรรคตอการปฏิบตั ิ
เพือ่ ปองกันโรคเรือ้ น

-0.074
-0.192

Z2
Z3
Z6
- การรั บ รู ถึ ง โอกาสเสี่ ย ง
การรับรภู าวะคุกคาม
ตอการเปนโรคเรือ้ น
- ความรุนแรงของโรคเรือ้ น .291* ของโรคเรือ้ น
.233

ระยะเวลากอนการรักษา

0.089

Z5
สิง่ ชักนำใหมกี ารปฏิบตั ิ
- บทความหรือโฆษณาโรคเรือ้ นในวารสาร หนังสือพิมพ สือ่ มวลชน
- แพทยและเจาหนาทีส่ ขุ ภาพไดมกี ารใหความรเู รือ่ งโรคเรือ้ น
- บุคคลอืน่ ๆ ได ใหคำแนะนำเกีย่ วกับโรคเรือ้ น
- สมาชิกในครอบครัวและเพือ่ นทีเ่ คยปวยดวยโรคเรือ้ นมากอน
หมายเหตุ * P< 0.05
การตรวจสอบเสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปรในรูปแบบเชิงสาเหตุที่สรางขึ้น (ตามภาพ
ประกอบ 4-1) พบวาขนาดของสัมประสิทธิค์ วามสัมพันธของเสนทางระหวางตัวแปร (β) ในรูปแบบมีคา
≥ 0.05 เปนสวนใหญ ยกเวนความสัมพันธของเสนทางความสัมพันธระหวาง รายไดของครอบครัวกับ
การรับรถู งึ ผลประโยชน – อุปสรรคตอการปฏิบตั เิ พือ่ ปองกันโรคเรือ้ น (ผลตาง) ซึง่ มีคา (β) = 0.035
ผศู กึ ษาจึงไดทำการปรับรูปแบบ (Model) หลังการปรับเสนทางแลวจึงไดรปู แบบเชิงสาเหตุลดรูป จากนัน้
คำนวณความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวางตัวแปรแตละคู เพือ่ นำมาเปรียบเทียบระหวางรูปแบบเต็มรูป
(Full Model) กับรูปแบบลดรูป (Reduced Model) พบวา คาความสัมพันธระหวางตัวแปร Reduced
Correlation Matrix และ Original Correlation Matrix (ตาราง 6) มีความแตกตางกัน แสดงวา ขอมูลจาก
การศึกษาครัง้ นีไ้ มสอดคลองกับรูปแบบลดรูป (Pedhazur. 1982 : 617) ดังนัน้ จึงยังคงใชรปู แบบเต็มรูป
ในการวิเคราะหตอ ไป
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบ Reduced Correlation Matrix กับ Original Correlation Matrix ระหวาง รูปแบบ
ตามสมมุตฐิ านการวิจยั และรูปแบบลดรูป
Z1
1.00
.124
-.038
.035
0
0

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
P < .01
หมายเหตุ : Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6

Z2
.124
1.00
-.282
.004
0
-.075

Z3
-.038
.282
1.00
-.0013
.38
.233

Z4
0
0.004
-.0013
1.00
0
-.192

Z5
0
0
.089
0
1.00
0

Z6
0
-0.075
.233
-.192
0
1.00

**

=
=
=
=
=
=

รายไดของครอบครัว
การรับรโู อกาสเสีย่ งและความรุนแรงของโรคเรือ้ น
การรับรภู าวะคุกคามของโรคเรือ้ น
การรับรปู ระโยชน – อุปสรรคตอการปฏิบตั เิ พือ่ ปองกันโรคเรือ้ น (ผลตาง)
สิง่ ชักนำใหมกี ารปฏิบตั ิ
ระยะเวลากอนการรักษา

ตารางที่ 7 ความสัมพันธโดยตรง โดยออมและความสัมพันธลวง ระหวางตัวแปรในรูปแบบเต็มรูป
ความสัมพันธ
เชิงเหตุและผล

Z1Z2
Z1Z3
Z1Z4
Z2Z3
Z3Z6
Z4Z6
Z5Z3

อิทธิพลโดยตรง

อิทธิพลโดยออม

อิทธิพลรวม

ความสัมพันธลวง

D

I

T

S

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

.036
-

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

-.009
.003
-.0003
-

หมายเหตุ : Z1 = รายไดของครอบครัว
Z2 = การรับรโู อกาสเสีย่ งและความรุนแรงของโรคเรือ้ น
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=
=
=
=

การรับรภู าวะคุกคามของโรคเรือ้ น
การรับรปู ระโยชน-อุปสรรคตอการปฏิบตั เิ พือ่ ปองกันโรคเรือ้ น
สิง่ ชักนำใหมกี ารปฏิบตั ิ
ระยะเวลากอนการรักษา

จากตาราง 7 พบวาเมือ่ จำแนกอิทธิพลระหวางตัวแปรทีศ่ กึ ษา จากการนำคาสัมประสิทธิค์ วาม
สัมพันธของเสนทาง (Path Coefficients) มาแทนคาในสมการโครงสรางของตัวแปรแตละตัว พบวารายได
ของครอบครัว มีผลทางตรงกับการรับรโู อกาสเสีย่ งและความรุนแรงของโรคเรือ้ น (P21 = 0.124) การ
รับรปู ระโยชน – อุปสรรคตอการปฏิบตั เิ พือ่ ปองกันโรคเรือ้ น (P41 = 0.035) และมีผลทางตรง กับการ
รับรภู าวะคุกคามของโรคเรือ้ น (P31 = -0.074) แลว ยังพบอีกวา รายไดของครอบครัว มีผลทางออม
โดยสงผานมาทาง การรับรโู อกาสเสีย่ งและความรุนแรงของโรคเรือ้ น (P32 P21 = 0.036) นอกจากนัน้
ยังพบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคเรื้อน มีผลทางตรงกับการรับรูภาวะคุกคามของ
โรคเรือ้ น (P32 = 0.291) และพบวา สิง่ ชักนำใหมกี ารปฏิบตั เิ พือ่ ปองกันโรคเรือ้ น มีผลทางตรงกับ
การรับรภู าวะคุกคามของโรคเรือ้ น (P35 = 0.089) และยังพบอีกวา การรับรภู าวะคุกคามของโรคเรือ้ น
มีผลทางตรงกับ ระยะเวลากอนการรักษา (P63 = 0.233), การรับรปู ระโยชน – อุปสรรคตอการปฏิบตั ิ
เพือ่ ปองกันโรคเรือ้ น (P41 = .035) และมีผลทางตรงกับ ระยะเวลากอนการรักษา (P64 = -0.192)

อภิปรายผล
จากการศึกษาพบวาลักษณะทัว่ ไปของกลมุ ตัวอยางของการศึกษาในครัง้ นี้ สอดคลองกับลักษณะ
ของผปู ว ยโรคเรือ้ นทีพ่ บในประเทศไทย (ไพโรจน พรมพันใจ, 2540 : นฤมล ใจดี, 2543 : ศรีสนุ ทร
วิรยิ ะภาต, 2544) โดยเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีอายุเฉลีย่ อยใู นวัยผใู หญ มีระดับการศึกษาต่ำ
ฐานะยากจน มีระยะเวลากอนการรักษาอยรู ะหวาง 0-12 เดือน และสวนใหญไมมคี วามพิการ จาก
การวิเคราะหเสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปรภายใตกรอบแนวคิดทฤษฎีความเชือ่ ดานสุขภาพ (Health
Belief Model) ปจจัยทีม่ ผี ลตอระยะเวลากอนการรักษาโรคเรือ้ น ไดแก การรับรภู าวะคุกคามของโรคเรือ้ น
และ การรับรปู ระโยชน-อุปสรรคในการปฏิบตั เิ พือ่ ปองกันโรคเรือ้ น ซึง่ ในการศึกษานีพ้ บวา การรับรภู าวะ
คุกคามของโรคเรือ้ น มีผลโดยตรงในทางบวกกับ ระยะเวลากอนการรักษาโรคเรือ้ น (β = 0.233, P-value
= 0.309) หมายความวาถาผปู ว ยมีการรับรภู าวะคุกคามของโรคเรือ้ นมาก จะทำใหมี ระยะเวลากอนการ
รักษาโรคเรือ้ นมาก และ การรับรภู าวะคุกคามของโรคเรือ้ น สามารถทำนาย ระยะเวลากอนการรักษาโรค
เรือ้ น ไดรอ ยละ 3.3 ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากโรคเรือ้ นเปนโรคทีส่ งั คมรังเกียจกลัว แมกลมุ ตัวอยางจะมีการ
รับรภู าวะคุกคามของโรคเรือ้ นมากเพียงใดก็ตาม แตถา การออกมารับการรักษาทำใหไดรบั ความรังเกียจ
กลัวจากบุคคลรอบขางหรือสังคม ยอมจะมีผลทำใหระยะเวลากอนการรักษาของผปู ว ยโรคเรือ้ น เปนไป
อยางลาชา และอาจมีปจ จัยอืน่ ๆ เขามาเกีย่ วของ เชน ผสู งู อายุทไี่ มมผี ดู แู ลจะไมสามารถไปรับการตรวจ
รักษาทีส่ ถานบริการสุขภาพไดโดยลำพัง เปนตน และพบวา การรับรปู ระโยชน-อุปสรรคในการปฏิบตั เิ พือ่
ปองกันโรคเรือ้ น มีผลโดยตรงในทางลบกับ ระยะเวลากอนการรักษาโรคเรือ้ น (β = -0.192, P-value
= 0.566) กลาวคือ ถามี การรับรปู ระโยชน-อุปสรรคในการปฏิบตั เิ พือ่ ปองกันโรคเรือ้ นมาก จะทำใหระยะ
เวลากอนการรักษาโรคเรือ้ นมีจำนวนนอยลง และการรับรปู ระโยชน-อุปสรรคในการปฏิบตั เิ พือ่ ปองกันโรค
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เรือ้ น สามารถทำนาย ระยะเวลากอนการรักษาโรคเรือ้ น ไดรอ ยละ 2.5 ความสัมพันธทไี่ ดนสี้ ามารถอธิบาย
ไดวา ในจังหวัดบุรรี มั ยมกี ารใหความรเู รือ่ งโรคเรือ้ นแกประชาชน โดยเนนถึงประโยชนและประสิทธิภาพของ
ยารักษาโรคเรือ้ นทีห่ ายขาดดวยแพทยแผนปจจุบนั รวมถึงการปองกันการเกิดความพิการเมือ่ รีบมารับการ
รักษาโรคเรือ้ น สงผลใหผปู ว ยโรคเรือ้ นทีม่ ี การรับรปู ระโยชน-อุปสรรคมาก มีระยะเวลากอนการรักษานอย
คือมารับการรักษาเร็วขึน้
จากกรอบแนวคิดทฤษฎีความเชือ่ ดานสุขภาพ (Health Belief Model) ปจจัยทีม่ ผี ลตอการรับรู
ประโยชน-อุปสรรคในการปฏิบตั เิ พือ่ ปองกันโรคเรือ้ น ไดแก รายไดของครอบครัว จากผลการศึกษานีพ้ บวา
รายไดของครอบครัว มีผลโดยตรงในทางบวกกับการรับรปู ระโยชน-อุปสรรคในการปฏิบตั เิ พือ่ ปองกันโรค
เรือ้ น (β = 0.035, P-value = 0.746) ซึง่ หมายถึงวา ถากลมุ ตัวอยางมีรายไดของครอบครัวมาก จะมี
การรับรปู ระโยชน-อุปสรรคในการปฏิบตั เิ พือ่ ปองกันโรคเรือ้ นมาก และ รายไดของครอบครัว สามารถทำนาย
การรับรปู ระโยชน-อุปสรรคของการปฏิบตั เิ พือ่ ปองกันโรคเรือ้ นไดเพียงรอยละ 0.1 ซึง่ สอดคลองกับการศึกษา
ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั พฤติกรรมการปองกันโรคเรือ้ นของผสู มั ผัสโรคเรือ้ น อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ทีพ่ บวา อาชีพ รายได และการไดรบั ขอมูลขาวสารเรือ่ งโรคเรือ้ น มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การปองกันโรคเรื้อน (เปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ, 2540 : 27-36) และสอดคลองกับการศึกษา
แบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพในการใช Mammography ทีพ่ บวาตัวแปรดานสังคมและเศรษฐกิจมีความ
สัมพันธอยางมีนยั สำคัญทางสถิตกิ บั การรับรอู ปุ สรรคในการมาตรวจดวยเครือ่ ง Mammography (Stein JA,
Fox SA, Mutara PJ, Morisky DE, 1992 : 447-462) ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากผทู มี่ รี ายไดสงู จะมีเวลาใน
การดูแลสุขภาพตนเองดีกวาผปู ว ยทีม่ รี ายไดต่ำทีม่ กั จะใหความสนใจเรือ่ งการหารายไดมากกวาการเอาใส
ดูแลสุขภาพ
จากกรอบแนวคิดทฤษฎีความเชือ่ ดานสุขภาพ (Health Belief Model) ปจจัยทีม่ ผี ลตอการรับรู
ภาวะคุกคามของโรคเรือ้ น ไดแก สิง่ ชักนำใหมกี ารปฏิบตั ิ การรับรโู อกาสเสีย่ งและความรุนแรงของโรคเรือ้ น
และรายไดของครอบครัว ผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บวา สิง่ ชักนำใหมกี ารปฏิบตั ิ มีผลโดยตรงในทางบวกกับการ
รับรภู าวะคุกคามของโรคเรือ้ น (β = 0.089, P-value = 0.406) หมายความวา ถามีสงิ่ ชักนำใหมกี าร
ปฏิบตั เิ พือ่ ปองกันโรคเรือ้ นมาก เชน การไดรบั ขอมูลขาวสารเกีย่ วกับโรคเรือ้ นจากเอกสารสิง่ พิมพ, สือ่ สาร
มวลชน, เจาหนาทีส่ าธารณสุข หรือมีญาติและเพือ่ นบานทีเ่ คยปวยเปนโรคเรือ้ นมากอน จะทำใหผปู ว ยมี
การรับรภู าวะคุกคามของโรคเรือ้ นสูงขึน้ และสิง่ ชักนำใหมกี ารปฏิบตั ิ สามารถทำนาย การรับรภู าวะคุกคาม
ของโรคเรือ้ นไดรอ ยละ 1.1 ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาแบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพในการมาตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งกระเพาะอาหารในเมืองไมยา ประเทศญีป่ นุ พบวา สิง่ ชักนำใหมกี ารปฏิบตั ิ มีความสัมพันธทางบวก
อยางมีนยั สำคัญทางสถิตกิ บั การมาตรวจคัดกรองมะเร็งกระเพาะอาหาร (Tsubono Y, Fukao A, Hisamichi
S, Sugawara N, Hosokawa T, 1993)
จากผลการศึกษายังพบอีกวา การรับรโู อกาสเสีย่ งและความรุนแรงของโรคเรือ้ น มีผลโดยตรงใน
ทางบวกกับการรับรภู าวะคุกคามของโรคเรือ้ น อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (β = 0.291, P-value = 0.008)
หมายความวาถาผปู ว ยมีการรับรโู อกาสเสีย่ งและความรุนแรงของโรคเรือ้ นมาก จะมีการรับรภู าวะคุกคาม
ของโรคเรือ้ นสูงตามไปดวย และการรับรโู อกาสเสีย่ งและความรุนแรงของโรคเรือ้ นนี้ สามารถทำนาย การ
รับรภู าวะคุกคามของโรคเรือ้ นไดรอ ยละ 8.1 โดยผลดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาความสัมพันธของ
แบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผสู งสัยโรคเรือ้ น (ผสู มั ผัสโรครวมบาน)
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จังหวัดนครราชสีมา (วราภรณ พรหมพันใจ, 2541 : 18-26) ซึง่ พบวา การรับรโู อกาสเสีย่ งของการ
เปนโรคเรือ้ น การรับรคู วามรุนแรงของโรคเรือ้ น มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการดูแลตนเองของผสู งสัยโรค
เรือ้ น และสอดคลองกับการศึกษาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั ความลาชาในการมารับการรักษาของผปู ว ยโรค
เรือ้ น ศูนยโรคเรือ้ น เขต 6 และโรงพยาบาลโรคติดตอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน (นฤมล
ใจดี, 2543 : 74) ซึง่ พบวา การรับรโู อกาสเสีย่ งตอการเกิดโรค และการรับรคู วามรุนแรงของโรค มีความ
สัมพันธกบั ความลาชาในการมารับการรักษาของผปู ว ยโรคเรือ้ น และจากผลการศึกษายังพบอีกวา รายได
ของครอบครัว มีผลโดยตรงในทางลบกับการรับรภู าวะคุกคามของโรคเรือ้ น (β = -0.074, P = 0.481)
ซึง่ หมายถึงวา ถากลมุ ตัวอยางมีรายไดของครอบครัวต่ำผปู ว ยจะมีการรับรภู าวะคุกคามของโรคเรือ้ นมาก
เนือ่ งจากกลมุ ตัวอยางทีศ่ กึ ษามีฐานะยากจนเปนสวนใหญ จึงอาจเปนสาเหตุทำใหผลการศึกษาทีอ่ อกมา
ไมสอดคลองกับการศึกษาอืน่ ๆ (Kasl and Cobb, 1966 : เกศินี ไขนลิ , 2536 : ก-ข) ทีพ่ บวาผทู มี่ รี ายได
ของครอบครัวมากจะมีการดูแลตนเองดี และในการศึกษานีย้ งั พบอีกวา รายไดของครอบครัว มีผลทางออม
ตอการรับรภู าวะคุกคาม โดยสงผานมาทาง การรับรโู อกาสเสีย่ งและความรุนแรงของโรคเรือ้ น และพบวา
รายไดของครอบครัว มีผลโดยตรงในทางบวกกับ การรับรโู อกาสเสีย่ งและความรุนแรงของโรคเรือ้ น (β =
0.124, P = 0.252) หมายความวา ถารายไดของครอบครัวมากจะมีการรับรโู อกาสเสีย่ งและความรุนแรง
ของโรคเรื้อนมาก โดยรายไดของครอบครัว สามารถทำนายการรับรูโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของ
โรคเรือ้ น ไดรอ ยละ 1.5 ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ กับพฤติกรรมการปองกันโรค
เรือ้ นของผสู มั ผัสโรคเรือ้ น อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ทีพ่ บวา อาชีพ รายได และการไดรบั ขอมูล
ขาวสารเรือ่ งโรคเรือ้ น มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคเรือ้ น (เปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ,
2540 : 27-36) และสอดคลองกับการศึกษาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ กับความลาชาในการมารับการรักษา
ของผปู ว ยโรคเรือ้ น ศูนยโรคเรือ้ นเขต 6 และโรงพยาบาลโรคติดตอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแกน (นฤมล ใจดี, 2543 : 74) ซึง่ พบวา รายไดมคี วามสัมพันธกบั การมารับการรักษาลาชา ทัง้ นี้
อาจเนือ่ งมาจากผทู ม่ี รี ายไดนอ ยมักจะมีการศึกษาต่ำและไมคอ ยเอาใจใสตอ สุขภาพ ซึง่ ตรงขามกับผทู มี่ ี
รายไดสงู กวาและมีการศึกษาสูงกวาจะมีเวลาในการดูแลสุขภาพตนเองไดดกี วา
โดยสรุป ผลการศึกษาในครัง้ นี้ ทำใหทราบถึงรูปแบบของความสัมพันธระหวางตัวแปรทีม่ ผี ล
ตอระยะเวลากอนการรักษาของผปู ว ยโรคเรือ้ น ภายใตกรอบแนวคิดทฤษฎีแบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพ
(Health Belief Model) ถึงแมวา คาสัมประสิทธิค์ วามสัมพันธสว นใหญทพี่ บจะไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ แต
สามารถบอกไดถงึ แนวโนมของความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ซึง่ เปนประโยชนในการกำหนดแนวทางใน
การวางแผนดำเนินงานควบคุมโรคเรือ้ นตอไป

ขอจำกัดของการศึกษา
1. การศึกษาครัง้ นีท้ ำการศึกษาในกลมุ ผปู ว ยทีก่ ำลังรับการรักษา ซึง่ บางรายไดรบั การรักษามาเปน
ระยะเวลาหนึง่ อาจทำใหขอ มูลมีอคติจากความจำของผถู กู สัมภาษณ (Recall Bias) โดยเฉพาะอยางยิง่ ใน
ตัวแปร ระยะเวลากอนการรักษา อยางไรก็ตามผศู กึ ษาไดพยายามลดอคติ ดังกลาว โดยทำการตรวจสอบ
ระยะเวลากอนการรักษาทีผ่ ปู ว ยใหสมั ภาษณ กับแบบบันทึกขอมูลประจำตัวผปู ว ยโรคเรือ้ น เพือ่ ใหไดขอ มูล
ตามความเปนจริงมากทีส่ ดุ
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2. กลมุ ตัวอยางทีศ่ กึ ษามีจำนวนนอย ทำใหขอ มูลมีการกระจายทีไ่ มดพี อ จึงอาจเปนสาเหตุหนึง่
ทีท่ ำใหความสัมพันธทไี่ ดคลาดเคลือ่ นจากความเปนจริง
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช
1.1 จากผลการศึกษาพบวา การรับรโู อกาสเสีย่ งความรุนแรงของโรคเรือ้ น มีผลโดยตรงใน
ทางบวกกับการรับรภู าวะคุกคามของโรคเรือ้ น ดังนัน้ ในการวางแผนในการดำเนินงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ
สำหรับโรคเรือ้ นจังหวัดบุรรี มั ย จึงควรเนนใหประชาชนทราบถึง โอกาสเสีย่ งตอและความรุนแรงของโรคเรือ้ น
เชน ผสู มั ผัสโรครวมบานกับผปู ว ยโรคเรือ้ นจะมีโอกาสติดโรคมากกวาผอู นื่ ดังนัน้ จึงควรประชาสัมพันธให
ผสู มั ผัสโรคเรือ้ นมารับการตรวจรางกายทุกป หรือใหสงั เกตอาการทีน่ า สงสัยทีจ่ ะเปนโรคเรือ้ น หากมีอาการ
ดังกลาวก็ใหรบี ออกมารับการตรวจรักษา และจะเนนการประชาสัมพันธใหมกี ารรับรภู าวะคุกคามของโรค
เรือ้ น เพราะอาการเริม่ แรกของโรคจะไมทำใหผปู ว ยเกิดอาการอักเสบหรือคันจนทำใหเกิดความรำคาญ แต
จะมีการทำลายเสนประสาทสวนปลายไปเรือ่ ย ๆ จนทำใหผปู ว ยเกิดพิการไดถา ปลอยทิง้ ไวนาน ๆ และใน
การผลิตสือ่ สุขศึกษาโรคเรือ้ น ควรเนนเนือ้ หาในเรือ่ ง โอกาสเสีย่ งตอการเปนโรคเรือ้ น และความรุนแรง
ของโรคเรือ้ นใหมากขึน้ ดวย นอกจากนัน้ ผลการศึกษายังพบอีกวา การรับรปู ระโยชน-อุปสรรคตอการปฏิบตั ิ
เพือ่ ปองกันโรคเรือ้ น มีผลโดยตรงในทางลบกับ ระยะเวลากอนการรักษา ดังนัน้ จึงควรเนนใหประชาชน
ทราบถึงประโยชนและประสิทธิภาพของยาทีใ่ ชในการรักษาโรคเรือ้ นไดหายขาดดวยแพทยแผนปจจุบนั
รวมถึงการปองกันการเกิดความพิการเมือ่ รีบมารับการรักษาโรคเรือ้ นโดยเร็ว
1.2 จากผลการศึกษาพบวา ลักษณะผปู ว ยโรคเรือ้ นทีพ่ บ สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลีย่
อยใู นวัยผใู หญ มีระดับการศึกษาต่ำ และมีรายไดนอ ย ดังนัน้ จึงควรเนนการใหสขุ ศึกษาหรือประชาสัมพันธ
ในกลมุ เปาหมายทีม่ ลี กั ษณะดังผลการศึกษาขางตน
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ตอไป
ในระหวางทีด่ ำเนินการศึกษา ผศู กึ ษาไดพบประเด็นทีน่ า สนใจสำหรับผทู สี่ นใจจะทำการศึกษา
เรือ่ งนีต้ อ ไปดังนี้
2.1 จากการศึกษารูปแบบเชิงสาเหตุและผลของปจจัยทีม่ ผี ลตอระยะเวลากอนการรักษาของ
ผปู ว ยโรคเรือ้ นในครัง้ นี้ เปนการเก็บขอมูลจากผปู ว ยโรคเรือ้ นในจังหวัดบุรรี มั ยเทานัน้ ดังนัน้ จึงควรทำการ
ศึกษาในจังหวัดอืน่ หรือภาคอืน่ ๆ ของประเทศ เพือ่ เปรียบเทียบผลการศึกษาทีไ่ ด และนำผลการศึกษา
นัน้ ไปดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธโรคเรือ้ นใหเหมาะสมในแตละทองถิน่ ตอไป
2.2 จากการวิเคราะหผลการศึกษา โดยการวิเคราะหรปู แบบเชิงสาเหตุและผลของปจจัยทีม่ ี
ผลตอระยะเวลากอนการรักษาในผปู ว ยโรคเรือ้ นในครัง้ นี้ ควรมีการเพิม่ จำนวนกลมุ ตัวอยางใหมากขึน้ เพือ่
ใหขอ มูลมีการกระจายทีเ่ หมาะสม และทำการเก็บขอมูลดานจิตสังคมเพิม่ เชน บุคลิกภาพ ฐานะทาง
สังคม
2.3 อาจใชทฤษฎีอนื่ ในการวิเคราะหรปู แบบเชิงเหตุและผลของปจจัยทีม่ ผี ลตอระยะเวลากอน
การรักษาของผปู ว ยโรคเรือ้ น หรือใชกรอบแนวคิดทฤษฎีความเชือ่ ดานสุขภาพ (Health Belief Model) ในรูป
แบบอืน่ เชน รูปแบบของ Rosenstock ซึง่ มีความแตกตางของเสนทางความสัมพันธ โดยทีไ่ มปรากฏตัวแปร
การรับรภู าวะคุกคาม เนือ่ งจากเชือ่ วา การรับรภู าวะคุกคาม มาจากตัวแปร การรับรโู อกาสเสีย่ งตอการ
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บทคัดยอ
เอดสไดเปนปญหาทีส่ ำคัญของโลกเพราะมีผลกระทบในระดับกวางทัง้ ดานสังคม เศรษฐกิจ และ
สุขภาพ มากกวารอยละ 80 ติดเอดส จากการมีเพศสัมพันธ โดยอายุ 20 – 29 ป พบปวยมากทีส่ ดุ
แสดงถึงวาติดเชื้อเอดสตั้งแตยังเปนวัยรุน ประกอบกับปจจุบันวัยรุนมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงตอการ
แพรระบาดของเอดสสงู มาก การดำเนินงานเอดสทผี่ า นมาโดยกระบวนการสอนทักษะชีวติ ยังไมปรากฏ
ผลสำเร็จอยางยัง่ ยืน จึงไดศกึ ษากระบวนการเรียนรแู บบมีสว นรวมในการปองกันการติดเชือ้ เอดส โดยครู
และนักเรียน โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรแู บบมีสว นรวมในการปองกันการ
ติดเชือ้ เอดส ในสถานศึกษา เปนการวิจยั แบบมีสว นรวม (PAR) ผวู จิ ยั เปนผกู ระตนุ หนุนเสริมและเปนการ
สรางการเรียนรแู ละการสะทอนกลับ ซึง่ ในการนีเ้ ปนการศึกษานำรองในโรงเรียนมัธยมและขยายโอกาส
จำนวน 10 โรงเรียน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต บันทึก ทุกขัน้ ตอนและกระบวนการ และสรุปดวย
การประเมินผลกอนและหลังกระบวนการการดำเนินงาน ใช Chi-square และใชแผนทีผ่ ลลัพธ (Outcome
Mapping) เปนรูปแบบการติดตามประเมินผลการทำงาน ผลการศึกษาพบวาในการดำเนินงานภายใตการ
มีสว นรวมของทุกระดับ เริม่ ตัง้ แตระดับนโยบายไดมสี ว นรวมในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น วิเคราะหปญ
 หา
การมีทมี งานครูทมี่ คี วามเขมแข็ง ทัง้ ดานสัมพันธภาพและกระบวนการคิดในการดำเนินงาน ก็จะสามารถ
ดึงภาคสวนอืน่ ๆ เขามามีสว นรวม และผลักดันใหมหี ลักสูตรการเรียนการสอนเรือ่ งเอดสและเพศศึกษา
ตลอดจนการจัดสิง่ แวดลอมใหเอือ้ เชน การมีชมรมรณรงค การสงเสริมการสือ่ สารกับผปู กครอง พบวา
กระบวนการดำเนินงานของโรงเรียนผานเกณฑประเมินดีถงึ ดีมากเพิม่ ขึน้ และโรงเรียนผานเกณฑประเมิน
ขัน้ พืน้ ฐานลดลง แตกตางอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ 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
โรคเอดสเปนโรคติดตออันตรายและแพรระบาดไปอยางรวดเร็ว จนเปนปญหาสาธารณสุขทีส่ ำคัญ
ของโลก รวมถึงประเทศไทยดวย ซึ่งมีผลกระทบมากมายในระดับกวางทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และ
ความมัน่ คงของประเทศ จากขอมูลการคาดประมาณสถานการณเอดสในประเทศไทย เมือ่ สิน้ ป พ.ศ. 2545
โดยคณะผเู ชีย่ วชาญ Thai Working Group on HIV Estimation and Projection คาดวามีผตู ดิ เชือ้ เอดสสะสม
1,030,400 คน มีชวี ติ อยใู นปจจุบนั 635,000 คน ในจำนวนนีเ้ ปนผตู ดิ เชือ้ เอดสทเี่ ปนเยาวชนประมาณ
90,000 คน ( 1 ) และจากรายงานผปู ว ยเอดส พบวาพฤติกรรมทีน่ ำไปสโู อกาสเสีย่ งตอการติดเชือ้ เอดส
มากทีส่ ดุ คือการมีเพศสัมพันธสงู ถึงรอยละ 84 โดยกลมุ อายุ 20-29 ป พบผปู ว ยมากทีส่ ดุ ถึงรอยละ
36.86 ( 2 ) ซึ่งการเจ็บปวยดวยโรคเอดสนั้นพบวาโดยเฉลี่ยแลวจะเกิดขึ้นหลังจากติดเชื้อเอดสมาแลว
2-8 ป แสดงวาบางสวนของผปู ว ยเหลานีต้ ดิ เชือ้ เอดสมาตัง้ แตชว งวัยรนุ ขณะเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ทัง้ นีเ้ พราะวัยรนุ เปนวัยทีม่ พี ฒ
ั นาการทัง้ ทางรางกาย จิตใจ สังคม และอารมณ เปนวัยอยากลอง อยาก
รู อยากแสดงออกซึง่ การมีเพศสัมพันธและการทดลองยาเสพติด ( 3 ) จากการเฝาระวังพฤติกรรมเสีย่ งใน
กลมุ วัยรนุ ของเขตสาธารณสุขที่ 5 พบวานักเรียนชายชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 มีประวัตเิ คยมีเพศสัมพันธแลว
รอยละ 10.4 ( 4 ) เปนการมีเพศสัมพันธกบั แฟนหรือเพือ่ นสนิท รอยละ 65.9 ใชถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ เพียง
รอยละ 13.3 ในขณะเดียวกันก็ไปมีเพศสัมพันธกบั หญิงบริการอีก ถึงรอยละ 22.2 ใชถงุ ยางอนามัยรอย
ละ 38.5 จะเห็นวากลมุ วัยรนุ เหลานีม้ พี ฤติกรรมเสีย่ งในการรับและแพรโรคเอดส และแนวโนมของการมี
เพศสัมพันธในวัยเรียนก็คงจะเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ อันมาจากกระแสการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมและคา
นิยมการบริโภคและเลียนแบบทางตะวันตก
โรงเรียนนับเปนสถาบันหนึง่ ทีจ่ ะชวยลดการแพรกระจายของโรคเอดส ในหมวู ยั รนุ ทีก่ ำลังอยใู น
วัยเรียน การใหความรปู อ งกัน และควบคุมการแพรระบาดของโรคเอดส ควรเริม่ ตนทีโ่ รงเรียน ( 5 ) เพราะ
ในโรงเรียนจะสามารถใหความรู ความเขาใจ และจัดการเรียนการสอนใหเยาวชนได อีกทัง้ โรงเรียนถือเปน
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แหลงสำคัญในการสรางและพัฒนาเด็กใหมคี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรม โรงเรียนยังเปนแบบอยางและเปน
ผนู ำทางความคิดในการพัฒนาสังคมในทุก ๆ ดาน รวมทัง้ ดานสุขอนามัย ซึง่ โรคเอดสไดกลายเปนปญหา
ดานสุขภาพอนามัยในระดับโลกไปแลว และแพรระบาดเขาไปในกลมุ นักเรียนวัยรนุ เพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ ใน
ทุกๆ โรงเรียนจะตองมงุ เนนภาวะสุขภาพของนักเรียนโดยปลูกจิตสำนึกใหนกั เรียนตระหนักและหลีกเลีย่ ง
พฤติกรรมเสีย่ งตางๆ ทีจ่ ะนำไปสกู ารติดเชือ้ เอดส เพือ่ เติบโตไปสวู ยั ผใู หญหรือไปประกอบอาชีพโดยมีสขุ ภาพ
ทีส่ มบูรณแข็งแรงปราศจากโรคเอดสตอ ไป
แตจากการดำเนินงานทีผ่ า นมา พบวายังไมประสบผลสำเร็จเทาทีค่ วร รอยละ 58.87 ของครูที่
ผานกระบวนการอบรมสัมมนาการสอนทักษะชีวติ มีการจัดการเรียนการสอนเพียง 1 ครัง้ เทานัน้ ( 6 )
การดำเนินงานเอดสใหปรากฏผลสำเร็จอยางยัง่ ยืน ตองอาศัยการมีสว นรวมจากทุกภาคสวนในลักษณะองค
รวม ( 7 ) และเสนทางทีจ่ ะพัฒนาไปสคู วามยัง่ ยืน ตามแนวคิดของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ทีเ่ รียกวา มรรค
8 นาจะเหมาะสมตอการดำเนินงานเอดส ในสถานศึกษา โดยแนวคิดนัน้ เริม่ จากการคนหาแกนนำทีม่ คี วาม
มงุ มัน่ รวบรวมเปนทำเนียบแกนนำ จากนัน้ นำแกนนำดังกลาวมาสรางเปนทีม และพัฒนาเปนเครือขาย
ทีม่ กี ารเรียนรรู ว มไปจนกอใหเกิดนวัตกรรม ไปสกู ารประเมินผลสรุปการเรียนรู อันจะนำไปสกู ารเชือ่ มโยง
ใหขอ เสนอแนะในระดับนโยบายและสรางสถาบันเรียนรใู นทีส่ ดุ ( 8 ) ดังนัน้ ผวู จิ ยั จึงมีแนวคิดทีจ่ ะศึกษา
เพือ่ พัฒนารูปแบบการดำเนินงานเอดส โดยกระบวนการมีสว นรวมของผมู สี ว นเกีย่ วของ เปนการนำรองใน
สถานศึกษา 10 แหง ในจังหวัดสุรนิ ทร

วัตถุประสงคของการวิจยั
เพือ่ พัฒนารูปแบบในการเสริมสรางกระบวนการเรียนรู และการดำเนินงานเอดส แบบมีสว นรวม
ในสถานศึกษา

ระเบียบวิธวี จิ ยั
1. รูปแบบการวิจยั
การศึกษานีเ้ ปนการวิจยั แบบมีสว นรวม (Participatory Action Research : PAR) เพือ่ เสริมสราง
กระบวนการเรียนรู และการดำเนินงานเอดส แบบมีสว นรวมในโรงเรียน ภายใตกรอบแนวคิดกระบวนการ
สงเสริมสุขภาพ (Ottawa Charter for Health Promotion) ทีม่ กี ลยุทธทสี่ ำคัญ 5 ประการ คือ การสราง
นโยบายสาธารณะ การจัดสิง่ แวดลอมใหเอือ้ ตอสุขภาพ การเสริมสรางกิจกรรมชุมชนใหเขมแข็ง การพัฒนา
ทักษะสวนบุคคล และการปรับเปลีย่ นบริการใหสอดคลองกัน (9 ) ซึง่ ในทีน่ เี้ ปรียบโรงเรียนเปนเสมือนชุมชน
ทีต่ อ งไดรบั การพัฒนาตามกลยุทธดงั กลาวอยางรอบดาน โดยมีผเู กีย่ วของตัง้ แตผบู ริหารโรงเรียน ครู อาจารย
ทั้งที่เปนแกนนำ และครูผูสอนอื่น ๆ นักเรียน ชุมชน และองคกรในทองถิ่น ผูวิจัยมีบทบาทในการ
ถายทอดแนวคิด จัดเวทีเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรแู นวคิด วิธกี ารระหวางทีม และระหวางโรงเรียน สนับสนุน
สือ่ และการประเมินผล
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กรอบแนวคิดการวิจยั
ผบู ริหารโรงเรียน
O
O
O
O

ผวู จิ ยั
O

แลกเปลีย่ นแนวคิด/ประสบการณ
สมัครเขารวมโครงการ
คัดเลือกกลมุ แกนนำ
กำหนดนโยบาย

O
O
O

ครูแกนนำ
O
O
O

ถายทอด/แลกเปลีย่ นแนวคิดและ
ประสบการณ
สมัครเขารวมโครงการ
คัดเลือกกลมุ แกนนำ
กำหนดนโยบาย

การดำเนินงานเอดสในโรงเรียน

แลกเปลีย่ นแนวคิด/ประสบการณ
ทีมเรียนรู
ขยายแนวคิด/แนวรวม

1. นโยบายดานเอดสของโรงเรียน
2. การจัดการเรียนการสอนเรือ่ งเอดสและ
เพศศึกษา
3. การเสริมสรางความเขมแข็งและการมี
สวนรวมของผมู สี ว นเกีย่ วของ (ครู/
นักเรียน/ผปู กครอง/ชุมชน)
4. สรางสิง่ แวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการเรียนรเู รือ่ ง
เอดสและเพศศึกษา (ชมรม/การรณรงค/
การสือ่ สารกับผปู กครอง)
5. จัดระบบบริการใหคำปรึกษาเรือ่ งเอดสและ
เพศศึกษา (ครู/อาสาสมัคร)

2. กลมุ ตัวอยาง และวิธกี ารเลือก
จังหวัดสุรนิ ทรโดยคณะอนุกรรมการปองกัน และแกไขปญหาเอดสจงั หวัด สมัครใจทีจ่ ะเขารวม
โครงการศึกษาครัง้ นี้ ไดคดั เลือกสถานศึกษา โดยพิจารณาจากจากความพรอมของโรงเรียนเปนหลัก และ
จำแนกกลมุ ตัวอยางทีศ่ กึ ษาดังนี้
1. สถานศึกษา
จำนวน 10 แหง
2. ผบู ริหารสถานศึกษา จำนวน 10 คน
3. ครูแกนนำ โรงเรียนละ 5 คน ซึง่ ไดรบั การคัดเลือกจากผบู ริหารโรงเรียน โดยไมเฉพาะเจาะจง
วาตองเปนครูจากแผนกหรือฝายใด
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3. ขัน้ ตอนการศึกษาวิจยั
หลังจากไดสถานศึกษา 10 แหงแลวไดกำหนดขัน้ ตอนการศึกษาดังนี้
ระยะที่ 1 จัดประชุมผบู ริหารสถานศึกษา และผเู กีย่ วของทัง้ ในสวนกระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงสาธารณสุข เปนเวลา 1 วัน เพือ่ ทำความเขาใจในปญหาเอดส และการ
ดำเนินงานในสถานศึกษารวมกัน
ระยะที่ 2 จัดอบรมครูแกนนำ ในเรือ่ งเพศศึกษา และการสือ่ สารเรือ่ งเอดส เปนเวลา 2 วัน
เพือ่ เสริมสรางกระบวนการเรียนรู และการดำเนินงานเอดส แบบมีสว นรวม เสริมการ
ทำงานเปนทีม
ระยะที่ 3 ติดตามเยีย่ มโรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการทุกแหง หลังการอบรมผานไป 6 เดือน เพือ่
เก็บขอมูล ประเมินผลในเชิงคุณภาพ
ระยะที่ 4 จัดเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงานเอดส และเพศศึกษาในโรงเรียน เปนเวลา 1 วัน
เพือ่ ใหครูแกนนำ ผบู ริหาร และผเู กีย่ วของ ไดมาสรุปบทเรียนทีผ่ า นมา แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น ประสบการณ ทีจ่ ะนำไปสกู ารประยุกตใชในการดำเนินงานตอไป
4. วิธเี ก็บรวมรวมขอมูล และเครือ่ งมือ
การเก็บรวบรวมขอมูล และเครือ่ งมือทีใ่ ช มีความหลากหลายทัง้ แบบประเมิน การสนทนากลมุ
และการสรุปเนือ้ หาในเชิงพรรณนา เพือ่ นำขอมูลทีไ่ ดมาใชในการศึกษาขัน้ ตอ ๆ มา
1. การสรุปเนือ้ หาในเชิงพรรณนา ในการศึกษาตัง้ แตระยะที่ 1 – 4
ั นา
2. การประเมินผลกระบวนการดำเนินงานของโรงเรียน ใชแบบประเมินกิจกรรม ซึง่ ไดพฒ
มาจากการประชุมเครือขายคนทำงานดานการศึกษาในเขต 5 ประจำป 2546 มีความครอบคลุม
ตามกลยุทธทงั้ 5 ของกระบวนการสงเสริมสุขภาพ ประเมินโดยใหคณะครูแกนนำรวมกัน
วิเคราะหในชวงกอนอบรมครูแกนนำ (ระยะที่ 2) และหลังจากอบรมแลวเปนเวลา 6 เดือน
(ระยะที่ 3)
3. การสนทนากลมุ ครูแกนนำ ในชวงติดตามเยีย่ มโรงเรียน (ระยะที่ 3) โดยใชแนวทางการ
สนทนากลมุ เพือ่ เก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
5. การวิเคราะห และแปลผล
1. ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานของโรงเรียน โดยใชแบบประเมินกิจกรรม วิเคราะห
ผลเปรียบเทียบกอน และหลังการดำเนินงานโดย ใชโปรแกรม ดวยสถิติ Chi - squre
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ผลการศึกษา
ระยะที่ 1 ประชุมเครือขายการศึกษาทีท่ ำงานดานเอดส และผบู ริหารโรงเรียนในโครงการ 10 แหง
มีผบู ริหารระดับผอู ำนวยการโรงเรียนมารวมประชุม 3 แหง รองผอู ำนวยการ/ผชู ว ยผอู ำนวยการ 6 แหง
และครูทรี่ บั ผิดชอบ 1 แหง ซึง่ จากการพูดคุยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สรางความตระหนักรวมในปญหาเอดสกบั
เยาวชนและสรางการมีสว นรวมกับปญหา ตลอดจนชีแ้ จงโครงการและขอความรวมมือในการดำเนินโครงการ
และคัดเลือกครูทมี่ คี วามสนใจในการทำงานดานเอดส โดยเนนความสมัครใจไมใชกะเกณฑมาเขารับการ
อบรมจากการระดมสมองและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผบู ริหารโรงเรียนถึงปญหาเอดสทเี่ กิดขึน้ พบวา
ครูสอนเพศศึกษาในโรงเรียนจะสอนเกีย่ วกับการดูแลตนเอง สรีระผหู ญิง/ผชู าย ยังขาดทักษะในการสอน
เรือ่ งเพศศึกษาอยางรอบดาน และไมรวู า สิง่ ทีด่ ำเนินการอยใู ชแนวทางทีถ่ กู ตองหรือไม ขาดเครือ่ งมือทีช่ ว ย
ในการประเมินผล และสิง่ ทีส่ ำคัญนาจะระดมทุกสวนทีเ่ กีย่ วของกับเยาวชนมารวมกันวิเคราะหและดำเนินงาน
รวมกันกับเยาวชน เชน ผปู กครอง ชุมชน อบต. ครู เปนตน
ระยะที่ 2 อบรมครูเรือ่ งเพศศึกษาและการสือ่ สารเรือ่ งเอดสใหแกครูในโครงการ 10 แหง เปน
เวลา 2 วัน โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ เสริมสรางกระบวนการเรียนรแู ละการดำเนินงานเอดสแบบมีสว นรวม
และปรับทัศนคติครูในเรือ่ งการดำเนินงานเอดสและเพศศึกษาในโรงเรียน กลมุ เปาหมายโรงเรียนละ 5 คน
เพือ่ สรางกระบวนการทำงานเปนทีมและหลักสูตรทีใ่ ชในการอบรมจะเนนกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรกู าร
ทำงานเปนทีม ปรับทัศนคติวธิ คี ดิ ในการทำงานเอดส ไมตดั สินพฤติกรรมเยาวชนโดยเอาตัวเราไปตัดสิน
บทบาทหญิงชาย ปจจัยทีน่ ำไปสเู อดส ผตู ดิ เชือ้ ก็สามารถอยใู นสังคมไดอยางปกติสขุ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
จากผตู ดิ เชือ้ เอดส
จากการประเมินเชิงคุณภาพหลังการอบรมครูแกนนำ โดยใชกจิ กรรมจดหมายถึงเพือ่ น ผเู ขาอบรม
ไดสะทอนวาไดรบั ความรคู วามเขาใจ ทัศนคติ แนวคิดเกีย่ วกับเรือ่ งเอดสและเพศศึกษาทีถ่ กู ตอง เกิดความ
เขาใจในปญหาเอดส พฤติกรรมวัยรนุ และการเปลีย่ นแปลงของสังคม ไดแนวทางการปฏิบตั ทิ งั้ ในสวนทีเ่ กีย่ วของ
กับการจัดกิจกรรมดำเนินงานเอดสในสถานศึกษา และเทคนิควิธกี ารทีจ่ ะนำไปประยุกตใชในดานอืน่ ๆ
ไดหลายดาน ในดานความสัมพันธกบั ผเู ขารวมอบรมดวยกัน ก็ไดแลกเปลีย่ นประสบการณ แนวคิด ทัศนคติ
ไดสรางมิตรภาพในกลมุ เพือ่ นรวมอาชีพ การอยรู ว มในสังคมและ Team Work คนรใู จในการทำงาน เกิด
ความรสู กึ ภาคภูมใิ จ ดีใจทีไ่ ดเขารวมอบรม มีความมัน่ ใจทีจ่ ะถายทอดความรู แนวคิดมากขึน้ รสู กึ วา
เปนการอบรมทีม่ บี รรยากาศดี ไมนา เบือ่ ไมเครียด มีความสนุกสนานไมกงั วล แตไดสาระ เกิดความ
ตัง้ ใจไดกำลังใจทีจ่ ะดำเนินงานตอไป และเห็นวาเปนโครงการทีด่ ี ควรมีการดำเนินงานอยางตอเนือ่ ง

การประเมินผล
หลังจากดำเนินกระบวนการตามขัน้ ตอนตัง้ แตพดู คุยแลกเปลีย่ นกับผบู ริหารคัดเลือกดู อบรมครู
โดยกระบวนการมีสว นรวม ดำเนินกิจกรรมในโรงเรียน ติดตามเยีย่ มประเมิน จัดเวทีสรุปบทเรียน และ
ไดประเมินผลกอนและหลังดำเนินการ ดังมีผลการประเมินดังนี้
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินโรงเรียนกอนและหลังดำเนินการ
การแตงตัง้ คณะกรรมการ
1. ครู

กอนดำเนินการ
จำนวน รอยละ
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี

2. นักเรียน
3. ผปู กครอง
4. องคกรชุมชน
5. เจาหนาทีส่ าธารณสุข / อบต.

7
3
3
7
2
8
1
9
2
8

การดำเนินงาน
1. มีหลักสูตรและมีการสอนทักษะชีวติ /
เพศศึกษา
2. มีการจัดกิจกรรมรณรงคเรือ่ งเอดสเนือ่ ง
ในวันสำคัญอยางนอย 2 ครัง้ /ป
3. มีการประชาสัมพันธขา วสารดานเอดส
อยางตอเนือ่ ง
4. มีนโยบายใหผไู ดรบั ผลกระทบดานเอดส
สามารถศึกษาตอได
5. มีนโยบายใหผไู ดรบั ผลกระทบไดรบั การ
สนับสนุนใหทนุ การศึกษา
6. สงเสริมใหบคุ ลากรมีความรดู า นเอดส/
เพศศึกษา
7. สงเสริมการสือ่ สารกับผปู กครอง

70
30
30
70
20
80
10
90
20
80

หลังดำเนินการ
P-value
จำนวน รอยละ
10
0
8
2
6
4
4
6
5
5

100
0
80
20
60
40
40
60
50
50

0.10
0.03*
0.08
0.15
0.17

กอนดำเนินการ หลังดำเนินการ
P-value
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี

8
2
9
1
7
3
5
5
3
7
8
2
5
5

80
20
90
10
70
30
50
50
30
70
80
20
50
50
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10
0
10
0
10
0
8
2
9
1
10
0
10
0

100
0
100
0
100
0
80
20
90
10
100
0
100
0

0.23
0.50
0.10
0.17
0.01*
0.23
0.01*
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การดำเนินงาน
8. มีองคกร/ชมรมนักเรียน นักศึกษา
ดำเนินงานเกีย่ วกับเอดส
9. มีบริการใหคำปรึกษาเรือ่ งเอดสเพศโดย
ครู/อาสาสมัคร
10. มีการนิเทศติดตามผล
11. มีการประเมินผล

กอนดำเนินการ หลังดำเนินการ
P-value
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี

3
7
6
4
4
6
4
6

30
70
60
40
40
60
40
60

5
5
10
0
9
1
8
20

50
50
100
0
90
10
80
20

0.32
0.04*
0.02*
0.08

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินการดำเนินงานเอดส
กอนดำเนินการ
จำนวน รอยละ
- ผลการประเมินผานเกณฑดถี งึ ดีมาก
1
10
(คะแนนดัชนีชวี้ ดั 9-16 คะแนน)
- ผลการประเมินผานเกณฑขนั้ พืน้ ฐาน
9
90
(คะแนนดัชนีชวี้ ดั 0-8 คะแนน)
*P-value < 0.05 : มีความแตกตางอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ

หลังดำเนินการ
P-value
จำนวน รอยละ
7

70
0.01*

3

30

จากตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสในสถานศึกษาเขต 5 เปรียบเทียบ
กอนและหลังดำเนินงาน ประเมินตามดัชนีชวี้ ดั การดำเนินงานซึง่ ออกแบบโดยเครือขายคนทำงานเอดสใน
สถานศึกษาเขต 5 ในดานการแตงตัง้ คณะกรรมการดำเนินงาน ซึง่ ประกอบดวยครู นักเรียน ผปู กครอง
องคกรชุมชน เจาหนาทีส่ าธารณสุข / อบต. ซึง่ พบวามีการตัง้ คณะกรรมการเพิม่ ขึน้ และทีเ่ พิม่ ขึน้ แตกตาง
อยางมีนยั สำคัญทางสถิตคิ อื นักเรียน และในการดำเนินกิจกรรมดานตางๆ พบวา มีการดำเนินงานเพิม่
ขึน้ ทุกดาน แตทเี่ พิม่ ขึน้ แตกตางอยางมีนยั สำคัญทางสถิตคิ อื ดานนโยบายใหผไู ดรบั ผลกระทบไดรบั การ
สนับสนุนใหทนุ การศึกษา การสงเสริมกิจกรรมสือ่ สารกับผปู กครอง มีบริการใหคำปรึกษาเรือ่ งเอดสและ
เพศโดยครู / หรืออาสาสมัคร และไดมกี ารนิเทศติดตามผล และถาดูในภาพรวมของคะแนนรวมจากตาราง
ที่ 2 ใหคะแนนขอละ 1 คะแนนมี 16 ขอ รวมเปน 16 คะแนน โดยตัดเกณฑประเมินขัน้ พืน้ ฐาน (0-8
คะแนน) และเกณฑประเมินดีถึงดีมาก (9-16 คะแนน) ผลการประเมินเกณฑดีถึงดีมากจากเดิมมี
1 โรงเรียน หลังดำเนินการมี 7 โรงเรียน และประเมินผานเกณฑขนั้ พืน้ ฐานจากมี 9 โรงเรียน หลังดำเนิน
การมีเหลือ 3 โรงเรียน พบวากอนและหลังดำเนินการมีความแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ P-value
= 0.01
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สวนโรงเรียนทีไ่ ดมกี ารดำเนินงานพบวา โรงเรียนมีนโยบายทีช่ ดั เจนใหโอกาสและสนับสนุนใหครู
ดำเนินงานดานเอดสได ในวาระการประชุมก็นำเรือ่ งเอดสแทรกเขาไปดวย การมีทมี งานทีเ่ ขมแข็ง ทีมที่
รใู จและเปนทีมงานทีม่ ใี จรักในการทำงานมีผลตอการทำงานมาก ใหนกั เรียนมีสว นรวมในการทำงานโดย
ใหมชี มรมเพือ่ นเตือนเพือ่ น จัดกิจกรรมเขากับคณะสี ครูเปนเพียงผกู ระตนุ ใหเกิด จัดใหมกี จิ กรรมรณรงค
สม่ำเสมอในวันสำคัญ เชน วันเอดสโลก วันแหงความรัก วันสุนทรภู เปนตน และใหนกั เรียนไปพูดรณรงค
ทางหอกระจายขาวในชุมชนดวย ตลอดจนใหมบี ริการใหคำปรึกษาทัง้ แบบพูดคุยตอหนา และพูดคุยผาน
จดหมาย และสงเสริมใหสว นอืน่ เขามามีสว นรวมในการดำเนินงาน เชน สาธารณสุข อบต. เทศบาล
องคกรชุมชน ผปู กครอง และนักเรียน ไมใชดำเนินงานเฉพาะครูเทานัน้
ระยะที่ 3 หลักจากทีค่ รูผา นการอบรมเรือ่ งเพศศึกษาและการสือ่ สารเรือ่ งเอดส ในแตละโรงเรียน
ก็จดั ทำแนวทางและดำเนินงาน ระหวางเดือนมกราคม – มิถนุ ายน 2547 และในเดือนกรกฎาคม สำนักงาน
ปองกันควบคุมโรคที่ 5 ไดออกติดตามเยีย่ มและสนทนากลมุ กับผบู ริหารและคณะครูทดี่ ำเนินงาน ดังมีผล
ดังนี้ โรงเรียนบางแหงทีย่ งั ไมไดดำเนินการอยางเปนรูปธรรม พบวาการคัดเลือกครูเขาอบรมมีความสำคัญ
ไมใชคดั เลือกมาเพราะหนาที่ แตตอ งมาดวยความตัง้ ใจและมีทมี งานทีพ่ รอมจะทำดวยกัน ถาครูคดิ วามี
กิจกรรมมากมายทีค่ รูตอ งทำ ครูจะเนนไปทีก่ ารเรียนการสอนวิชาการเปนสำคัญ การจะคิดวิเคราะหเพือ่
การเสริมสรางทักษะชีวติ นักเรียนไดสอดคลองกับสถานการณปญ
 หาทีเ่ จอในโรงเรียน เทาทีพ่ บครูจะพูดวา
“ครูบางคนกระดากทีจ่ ะสอนเรือ่ งเพศ ผบู ริหารยังไมใหเปนนโยบายทีช่ ดั เจนวาโรงเรียนจะดำเนินงาน
เรือ่ งนี้ ครูคดิ วาการสอนเพศศึกษาจะเปนการสงเสริมเด็กใหมเี พศสัมพันธ บทบาทไมชดั เจนของครู
ตางคนตางทำ ทีมไมเขาใจกัน”
โรงเรียนบางแหงไดมกี ารดำเนินงาน พบวาผบู ริหารใหการสนับสนุนมีนโยบายทีช่ ดั เจนและใหโอกาส
ผทู ำงาน และทีส่ ำคัญทีพ่ บคือทีมงานมีความสำคัญ เปนทีมทีม่ ใี จ มีเปาหมายรวมกัน มีใจรักทีจ่ ะทำงาน
ดานนี้ และเปนทีมงานทีเ่ ขมแข็ง และสามารถขยายทีมงานใหชมุ ชน องคกรทองถิน่ นักเรียน สาธารณ
สุขเขามามีสว นรวม มีการจัดกิจกรรมรณรงคในวันสำคัญ และใหนกั เรียนเขามามีสว นรวมในการดำเนินงาน
จัดเปนชมรมเพือ่ นเตือนเพือ่ น ครูเปน Facilitator และบางแหงสามารถนำแนวคิดเรือ่ งเอดสเขาทีป่ ระชุมครู
ไดทกุ สัปดาห ใหครูทไี่ มไดเขารวมประชุมมีสว นรวม จัดใหมบี ริการใหคำปรึกษาทัง้ การพูดคุย และเขียน
คำถามคำตอบทิง้ ไว โดยไมตอ งเผชิญหนากับครู ตลอดจนนักเรียนเขาไปรณรงคในชุมชน โดยการไปให
ขอมูลทางหอกระจายขาวเปนการเสริมศักยภาพเยาวชน
ระยะที่ 4 เวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงานเอดสและเพศศึกษาในโรงเรียน
ผเู ขารวมประชุมแลกเปลีย่ นมีผบู ริหารโรงเรียน 7 แหง คิดเปนรอยละ 70 ของโรงเรียน และครู
ผปู ฏิบตั งิ าน ผแู ทนจากสำนักงานเขตการศึกษาพืน้ ทีท่ งั้ 3 เขตและนักวิชาการดานสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วของ
และจากการประเมินรอยละ 97.9 เห็นดวยมากถึงมากทีส่ ดุ กับการจัดใหมกี ารประชุมสรุปบทเรียน รอยละ
87.5 ไดแนวคิดใหมหรือแนวคิดเพิ่มเติมแตไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปานกลางถึงนอย คือ
รอยละ 37.5
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ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการสรุปบทเรียนของโรงเรียนนำรอง 10 แหง
1. ผนู ำ/ผบู ริหารของโรงเรียนมีความสำคัญในการมอบนโยบายเพือ่ จะนำมาเปนแผนดำเนินงาน
ผนู ำสนับสนุนสงเสริมคนทำงานใหมแี รงจูงใจในการทำงาน
2. ทีมงานภายในโรงเรียน การดำเนินงานเอดสใหบรรลุควรมีคณะทำงาน ทัง้ เปนทางการหรือ
ไมเปนทางการ กำหนดบทบาท มีความสัมพันธแนวราบ สัมพันธภาพทีด่ มี ผี ลตอการทำงาน
ทีมงานนอกโรงเรียน เชน สาธารณสุข องคกรทองถิน่ องคกรชุมชน บาน-วัด-โรงเรียน
ยังคงมีความสำคัญของการประสานความรวมมือกัน การมีทมี งานตองสงเสริมใหมกี ารเรียนรู
ของทีมงาน ทัง้ สงเสริมใหมกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู ปรับทัศนคติวธิ คี ดิ ของคนทำงาน เรียนรู
อยางตอเนือ่ ง ตัง้ เปาหมายการทำงานรวมกันของทีมงานและองคกรและเรียนรจู าก Best Practice
3. หลักสูตรการเรียนรเู รือ่ งเอดสและเพศศึกษา ควรประเมินจากผเู รียน ปรับหลักสูตรใหตรงกับ
กลมุ เปาหมาย ใหเนนทีเ่ นือ้ หาใกลตวั ใชภาษาของกลมุ เปาหมาย ใหผเู รียนมีสว นรวมสงเสริม
การสือ่ สารกับผปู กครอง สัมพันธภาพของผเู รียน-ผสู อนมีความสำคัญ และสามารถบูรณาการ
กับวิชาอืน่ ๆ ได
4. จัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อ เชน การสรางบรรยากาศในโรงเรียน สงเสริมใหมีกีฬาสันทนาการ
ประสานงาน กับผดู ำเนินการเกีย่ วของกับหอพักใหชว ยกันลดความเสีย่ งตอการแพรระบาด
ของเอดส ตลอดจนสงเสริมใหจัดสิ่งแวดลอมในชุมชนใหเอื้อตอการเขาใจเรียนรูของผูใหญ
และเยาวชน
5. จัดกิจกรรมสงเสริม เชน ควรจัดใหมกี ารรณรงคเรือ่ งเอดสและเพศศึกษาอยางตอเนือ่ ง สงเสริม
ใหมกี ารเฝาระวังความเสีย่ ง เชน ยาเสพติด ใหนกั เรียนมีสว นรวมในการออกสำรวจความคิดเห็น
ประชาชน
6. การสงเสริมใหชมุ ชนมีสว นรวมและเขมแข็ง เชน การเยีย่ มบานโดยครู สือ่ สารกิจกรรมระหวาง
บานและโรงเรียน ใหองคกรทองถิน่ มีสว นรวมในการสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนใหชมุ ชน
มีสว นรวมในการแกไขปญหา
7. การประเมินผลในการดำเนินงาน ควรมีรวบรวมขอมูลทัง้ ปริมาณและคุณภาพ บันทึกหลักสูตร
เชิงประจักษ สรุปเปนบทเรียนเพือ่ การเรียนรตู อ ไป

วิจารณ
จากผลการดำเนินงานวิจยั แบบมีสว นรวม พบวากระบวนการดำเนินงานมีความแตกตางระหวาง
กอนดำเนินงานและดำเนินงานอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ P-value<0.01 จากกรอบความคิดของการดำเนิน
งานเขาสเู สนทางการเรียนรแู ละพัฒนาอยางประณีต (มรรค 8) และกรอบความคิดกระบวนการสงเสริม
สุขภาพ (Ottawa charter for Health promotion) คนพบวาผบู ริหารหรือผนู ำมีความสำคัญตอครูทที่ ำงาน
และผลการดำเนินงานทีเ่ กิดขึน้ ดังการศึกษาของบุษยา จันทรสุกรี (10) และคณะพบวา ผบู ริหารควรให
ความสำคัญในการสอนเรือ่ งโรคเอดส โดยกำหนดเปนนโยบายและสรางทัศนคติทดี่ ตี อ ครูผสู อนและผเู กีย่ วของ
และสอดคลองกับกรอบความคิดของกระบวนการสงเสริมสุขภาพถึงนโยบายสาธารณะ อันหมายถึงนโยบาย
ดานเอดสของโรงเรียน และในการดำเนินงานเอดสควรจะมีหลายภาคสวนเขามามีสวนรวมทั้งเยาวชน
ผปู กครอง องคกรชุมชน อบต. สาธารณสุข เพือ่ เปนการเสริมสรางความเขมแข็งและระดมการมีสว นรวม
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ของผเู กีย่ วของ ดังวารุณี พวงแกว (11) กลาวไววา การสรางพันธมิตรในการทำงานรวมกันระหวางเยาวชน
ครอบครัว ชุมชน เปนกลวิธที สี่ ำคัญ และลัดดา ไวยวรรณ (12) กลาวถึงการทำงานประสานความรวมมือ
แกไขปญหาเอดสทงั้ ในโรงเรียนและชุมชน และประสานความรวมมือกับ อบต.
ทีมงานของครูมผี ลตอการดำเนินงานสูง การดำเนินงานเอดสเปนงานทีต่ อ งอาศัยหลายแนวคิด วิธกี าร
และกระบวนการหลากหลาย และเปนงานเสริมจากงานหลักของโรงเรียน ถาไมมที มี ดำเนินงานจะคอนขาง
ทีจ่ ะสำเร็จยาก พบวาโรงเรียนทีผ่ า นมาตรฐานขัน้ ดีถงึ ดีมาก จะมีทมี งานครูและผบู ริหารมีความเขมแข็ง
ดังแนวคิดของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ถึงการทำงานเริม่ ตนคนหาแกนนำทีม่ คี วามมงุ มัน่ มีใจอยากจะทำ
เรือ่ งเอดส อาจจะไมใชตามบทบาทหนาที่ แลวรวมตัวกันเปนทีมงาน ฝายกระบวนการเวทีแลกเปลีย่ น
แนวคิดประสบการณ สังเคราะหความรแู ละปรับทัศนคติ เพือ่ ใหเกิดเปาหมายรวมกัน ทำใหการทำงาน
มีความยั่งยืน การทำงานไดยึดหลัก PDCA และจัดใหมีเวทีสรุปบทเรียนจะทำใหไดมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและนำไปประยุกตใชในพืน้ ทีข่ องตนตอไป และในการเรียนการสอนเรือ่ งเอดส ควรเสริม
ศักยภาพครูผสู อนเพศศึกษาใหเขาใจการสือ่ สารเรือ่ งเอดสและเพศศึกษา ทัศนคติ คานิยม วิธคี ดิ บทบาท
หญิงชาย ทีม่ ผี ลตอเรือ่ งเอดส ดัง ภาวนา เหวียนระวี (13) กลาวไววา คนจัดการศึกษาเรือ่ งเอดสควร
ทำความเขาใจกระบวนการเรียนรทู จี่ ะทำใหผเู รียนเกิดความสามารถใน “การคิด” ทัง้ การรจู กั วิเคราะห
สังเคราะห เพื่อเขาใจปญหา สาเหตุ ขณะเดียวกันก็ตองสรางความสามารถใหผูเรียนในการคิด
นอกรองเดิม และคิดอยางสรางสรรค เพือ่ แกปญ
 หาไดหลากหลาย การแกปญ
 หาเอดสตอ งแกทปี่ ญ
 ญา
คิดเปนระบบ คิดแบบเชือ่ มโยงก็เกิดปญญาได (14)

สรุป
เอดสไดเปนปญหาทีส่ ำคัญของโลกเพราะมีผลกระทบในระดับกวางทัง้ ดานสังคม เศรษฐกิจ และ
สุขภาพ มากกวารอยละ 80 ติดเอดสจากการมีเพศสัมพันธ โดยอายุ 20 – 29 ป พบปวยมากทีส่ ดุ
แสดงถึงวาติดเชือ้ ตัง้ แตยงั เปนวัยรนุ ประกอบกับปจจุบนั วัยรนุ มีพฤติกรรมทางเพศทีเ่ สีย่ งตอการแพรระบาด
ของเอดสสงู มาก การปองกันนอย ดังนัน้ การดำเนินงานในโรงเรียนจึงมีความสำคัญ จึงไดจดั ทำโครงการ
กระบวนการเรียนรแู บบมีสว นรวมในการปองกันการติดเชือ้ เอดสโดยครูและนักเรียน โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่
เสริมสรางกระบวนการเรียนรแู ละการดำเนินงานเอดสแบบมีสว นรวมในโรงเรียน โดยดำเนินการนำรอง 10
โรงเรียน จังหวัดสุรนิ ทร เปนการวิจยั แบบมีสว นรวม (Participatory Action Research) โดยผวู จิ ยั เปน
ผกู ระตนุ และหนุนเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรู และดำเนินงานโดยครูและโรงเรียน ภายใตกรอบความ
คิดของกระบวนการสงเสริมสุขภาพ (Ottawa charter for Health Promotion) และกรอบความคิดของเสนทาง
การเรียนรแู ละพัฒนาอยางประณีตตามแนวคิดของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี (มรรค 8) ผลการศึกษาพบวา
ในการดำเนินงานภายใตการมีสว นรวมของทุกระดับ ตัง้ แตผบู ริหารในโรงเรียน ครู นักเรียน ผนู ำชุมชน
ผปู กครอง องคกรทองถิน่ หนวยงานอืน่ ๆ สนับสนุนและสรางทีมงานทีม่ ีใจรักใหเขมแข็ง และมีเวทีแลกเปลีย่ น
สรุปบทเรียน ผลทีเ่ กิดขึน้ คือ การจัดเวทีใหผบู ริหารไดมสี ว นรวมในการแลกเปลีย่ นปญหาเอดส ในเยาวชน
และคัดเลือกครูทมี่ คี วามสนใจเขารวมโครงการ มีผลตอการกำหนดนโยบายใหผปู ฏิบตั งิ านดำเนินงาน
ภายใตกรอบแนวทางการทำงานงายขึน้ และครูทจี่ ะดำเนินการควรสรางทีมงาน วิธคี ดิ การทำงานเอดส
ตลอดจนทัศนคติในทิศทางทีถ่ กู ตอง ก็จะทำใหการดำเนินงานไดตรงสภาพปญหาและยัง่ ยืน และการจัด
เวทีสรุปบทเรียนก็จะเปนการใหคนทำงานไดแลกเปลีย่ นและตอยอดความคิดในการดำเนินงานเพิม่ ขึน้
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ขอเสนอแนะ
1. ในการดำเนินงานเอดสควรยึดหลักการทำงานใหทกุ ภาคสวนมีสว นรวม ตัง้ แตรว มคิด รวมทำ
รวมประเมิน และสงเสริมใหมกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรจู ากบทเรียนของตนเองและของผอู นื่ เพือ่
ไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบทบาทตัวเองได
2. ควรสงเสริมใหเกิดการทำงานเปนทีมทีด่ ี จะกอใหเกิดเครือขายทีเ่ ขมแข็ง เครือขายทีเ่ ขมแข็ง
จะกอใหเกิดพลังทีย่ งิ่ ใหญในการทำงาน
3. ควรสงเสริมใหผเู กีย่ วของกับเอดสทงั้ คนทำงานเอดส ผไู ดรบั ผลกระทบจากเอดสไดเขาใจการ
เรียนรทู จี่ ะคิดมากกวาการเรียนรตู ามเนือ้ หาวิชา ปญหาเอดสตอ งแกทปี่ ญ
 ญา
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บทคัดยอ
เบาหวานเปนโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง ซึง่ นับวาเปนปญหาสำคัญทางสาธารณสุขยิง่ ในปจจุบนั และเปน
โรคทางพันธุกรรม การวิจยั ครัง้ นี้ ไดทำการสำรวจระดับน้ำตาลในกระแสเลือด เพือ่ ศึกษา หาความชุกของ
โรคเบาหวานและภาวะเบาหวานแฝงในประชากรกลุมญาติผูปวยเบาหวาน โดยอาศัย รูปแบบการวิจัย
เชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ตัวอยางในการศึกษามีอายุ 20 ปขนึ้ ไป จำนวน 294 ราย เก็บขอมูลโดย
การสัมภาษณและเจาะเลือดปลายนิว้ (Blood Gluco Stick) วิเคราะหขอ มูลเพือ่ นำเสนอ ความชุกของโรค
เบาหวานและภาวะเบาหวานแฝง ตลอดจนศึกษาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั การมีระดับน้ำตาลผิดปกติ
ผลการศึกษา พบเพศชายรอยละ 40.5 เพศหญิงรอยละ 50.5 มีอายุระหวาง 20-28 ป เฉลีย่
39.9 ป สถานภาพสมรสครู อ ยละ 49.0 ระดับความสัมพันธกบั ผปู ว ยเบาหวานในฐานะเปนบุตรพบรอยละ
80.3 รองลงมาเปนบิดามารดารอยละ 10.9 ดัชนีมวลกายอยรู ะหวาง 15.8– 49 กก./ม2 (เฉลีย่ 23.5)
พบความชุกของโรคเบาหวานรอยละ 5.1(16 ราย) ภาวะเบาหวานแฝง รอยละ 4.1 ราย (12 ราย)
และยังพบวาตัวอยางมีการรับรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานอยูในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ยมากกวารอยละ80)
สำหรับลักษณะทางประชากรทีม่ คี วามสันพันธอยางมีนยั สำคัญทางสถิตกิ บั ระดับน้ำตาลในเลือด ไดแก อายุ
(p= 0.006), สถานภาพสมรส (p= 0.033) ความสัมพันธในครอบครัว (p= 0.002) กลาวคือ
ผทู มี่ อี ายุมากจะมีความเสีย่ งตอการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง คือ อายุมากกวา 60 ป จะมีความเสีย่ งมากกวา
4.40 เทา และอายุ 40-59 ป จะมีความเสีย่ งมากกวา 3.75 เทา, สถานภาพสมรส มาย / หยา / แยก
จะมีความเสีย่ งมากกวาสถานภาพสมรสคู 3.89 เทา ความสัมพันธเปนพีน่ อ งกับผปู ว ยจะมีความเสีย่ ง
มากกวาผเู ปนบุตร 6.01 เทา และดัชนีมวลกายมากก็จะเสีย่ งตอการมีระดับน้ำตาลสูงมากกวาเชนกัน
(r = 0.153, p = 0.008)
การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาญาติผูปวยมีความเสี่ยงตอการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงถึง
รอยละ 9.2 โดยเฉพาะอยางยิง่ ญาติเกือบทัง้ หมดไมทราบวาตัวเองมีระดับน้ำตาลผิดปกติหรือไม แมจะมี
การรับรูโรคเบาหวานในระดับสูงก็ตาม จึงจำเปนตองมีการดำเนินการอยางเรงดวนในการรณรงค ให
ประชาชนกลมุ นีต้ ระหนัก สนใจในสุขภาพของตนเองมากขึน้
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บทนำ
ปจจุบนั แมวา จะพยายามหาแนวทางในการปองกันควบคุมโรคเบาหวานอยางไร ก็ยงั พบวาแนวโนม
โรคนีย้ งั คงเพิม่ มากขึน้ จนกลายเปนโรคระบาดและยังเปนโรคทางพันธุกรรม นับวาภาระโรคอยางมหาศาล
ตอประเทศ ซึง่ มีการณประมาณผปู ว ยเบาหวานทัว่ โลกไวราว 100 ลานคน โดยคาดวาในป พ.ศ. 2553
จะมีผูปวยเบาหวานทั่วโลกอยางนอย 215 ลานคน(1) จะเห็นวาอุบัติการณและอัตราความชุกของ
โรคเบาหวานสูงขึน้ อยางมาก จากการศึกษาหาความชุกของโรคเบาหวานกับญาติสายตรงในผปู ว ยเบาหวาน
พบโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานถึง 10.53%(2) และป 2541- 2545 พบวาประเทศไทย
มีอตั ราปวยแนวโนมเพิม่ ขึน้ จาก 175.7 – 340.95 ตอแสนประชากร อัตราตาย เทากับ 7.9 – 11.8
ตอแสนประชากร%(3) โดยเขต 5 ป 2546-2547 พบอัตราความชุกเพิม่ ขึน้ จาก 1.65% - 2.05%
ซึง่ จังหวัดนครราชสีมาพบอัตราความชุกสูงเปนอันดับหนึง่ ซึง่ เทากับ 2.52% และ 2.57%(4) ตามลำดับ
จากสภาพปญหาดังกลาว เพือ่ การปองกันควบคุมโรคเบาหวานไมใหมแี นวโนมสูงขึน้ การคนหา
คัดกรองผปู ว ยทีค่ รอบคลุมและรวดเร็วถูกตองในกลมุ ประชากรทีม่ คี วามเสีย่ งตอโรคเบาหวานเปนสิง่ สำคัญ
โดยเฉพาะอยางยิง่ ญาติสายตรงซึง่ จะเปนผทู มี่ โี อกาสเสีย่ งตอการเกิดภาวะเบาหวานแฝงและโรคเบาหวาน
ไดมากกวาประชากรทัว่ ไป

วัตถุประสงค
วัตถุประสงคทวั่ ไป
เพื่อสำรวจโรคเบาหวานและภาวะเบาหวานแฝง ในประชากรกลุมญาติผูปวยเบาหวาน ที่มา
รับบริการ ณ ศูนยสขุ ภาพชุมชนจอหอ จังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ. 2547
วัตถุประสงคเฉพาะ
1. ศึกษาความชุกของโรคเบาหวานในประชากรกลมุ ญาติผปู ว ยเบาหวาน
2. ศึกษาความชุกของภาวะเบาหวานแฝงในประชากรกลมุ ญาติผปู ว ยเบาหวาน
นิยามปฏิบตั กิ าร
1. โรคเบาหวาน หมายถึง ภาวะทีม่ รี ะดับน้ำตาลในกระแสเลือด > 126 มก./ดล.
2. ภาวะเบาหวานแฝง หมายถึง ภาวะที่มีระดับน้ำตาลในกระแสเลือด เทากับ110-125
มก./ดล.
3. ญาติผปู ว ยเบาหวาน หมายถึง ผทู เี่ ปนญาติสายตรงของผปู ว ย (first degree generation)
ไดแก บิดา มารดา บุตร และพีน่ อ งรวมบิดามารดา
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ระเบียบวิธวี จิ ยั
1. รูปแบบการวิจยั เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive
Study) เพื่อสำรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดของญาติสายตรงของผูปวยเบาหวานที่มารับบริการ ณ
ศูนยสขุ ภาพชุมชนจอหอ จังหวัดนครราชสีมา ในป พ.ศ. 2547
2. ประชากรและกลมุ ตัวอยาง
2.1 ประชากรศึกษา
กลุมประชากรที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป ที่เกี่ยวของเปนญาติสายตรงของผูปวยเบาหวาน
ทีม่ ารับบริการ ณ ศูนยสขุ ภาพชุมชนจอหอ จังหวัดนครราชสีมา ซึง่ จากการสำรวจพบวามีจำนวนประมาณ
2,000 คน
2.2 ขนาดตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั
ขนาดตัวอยางคำนวณจากสูตร

n

โดยที่ n =
N =
Z∝/2 =
P =
d
แทนคา n

=
=
=

=

NZ2∝/2 P(1-P)
Z2∝/2 P(1-P) + Nd2

จำนวนตัวอยางที่ใช ในการวิจยั
จำนวนประชากรศึกษาประมาณ 2,000 คน
คาวิกฤติภายใตความเชือ่ มัน่ รอยละ 95 เทากับ 1.96
สัดสวนของตัวแปรทีต่ อ งการวัดในกลมุ ประชากร
(เพชร รอดอารีย, 2541) มีคา = 0.11
คาความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมรับไดไมเกินรอยละ3 (d = 0.03)
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 การคัดเลือกตัวอยาง
โดยสมุ เลือกผปู ว ยเบาหวานทีม่ ารับบริการ ณ ศูนยสขุ ภาพชุมชนจอหอ นครราชสีมา แลว
ติดตามไปทีบ่ า นเพือ่ พบญาติสายตรงของผปู ว ยเบาหวาน โดยขอความรวมมือและเชิญชวนญาติสายตรง
ทุกคนทีอ่ าศัยอยใู นบานเดียวกันกับผปู ว ย ใหเขารวมเปนตัวอยางในการวิจยั และทำการนัดหมายวัดทีจ่ ะ
ทำการเก็บรวบรวมขอมูล เพือ่ ใหตวั อยางอดอาหารกอนทำการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ทำการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณและเจาะเลือดเพือ่ ตรวจวัดระดับน้ำตาล เริม่ เก็บขอมูลจากตัวอยางในชวง
เดือนมีนาคม - มิถนุ ายน พ.ศ. 2547
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3. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั
1. แบบสัมภาษณ เปนเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมขอมูลของตัวอยางเกีย่ วกับ ประวัตคิ รอบครัว
ประวัตกิ ารเจ็บปวยและการตรวจรักษาโรคเบาหวานของบุคคลภายในครอบครัว ขอมูลสวนบุคคล ขอมูล
พฤติกรรมสุขภาพ
2. ชุดตรวจเบาหวาน โดยการตรวจเลือดทีเ่ จาะจากปลายนิว้ (Glucose Stick)
4. เกณฑในการจัดระดับน้ำตาลในเลือด
ใชเกณฑของ American Diabetes Association (ADA)(1997) ดังนี้

FPG
OGTT 2-h PG
Random PG

เกณฑปกติ
≤110
≤140
≤160

ระดับน้ำตาลในเลือด (mg/dl)
IGT
110-125
140-199

เบาหวาน
≥ 126
≥ 200
≥ 200

5. การวิเคราะหขอ มูลและสถิตทิ ใี่ ชในการวิจยั
5.1 นำขอมูลทีไ่ ดมาหาความชุก (Prevalence) ของโรคเบาหวานและภาวะเบาหวานแฝงในกลมุ
ประชากรทีท่ ำการศึกษา
5.2 ขอมูลอืน่ ๆ ทีร่ วบรวมไดจะนำมาวิเคราะหดว ยโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยการแจกแจง
ความถี่ และหาคารอยละของขอมูลสวนบุคคล หาความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคลกับระดับน้ำตาล
ในเลือดโดยการทดสอบความสัมพันธ ดวยสถิตกิ ารวิเคราะหสหสัมพันธเชิงเสนตรงอยางงาย (Simple Linear
Correlation) และการทดสอบไคสแคร (Chi-square test)

ผลการศึกษา
1. ขอมูลทัว่ ไปทางประชากร
ประชากรศึกษาเปนญาติสายตรงผปู ว ยเบาหวานจำนวน 294 คน เปนเพศชายรอยละ 40.5
และเพศหญิงรอยละ 59.5 มีอายุระหวาง 20-88 ป เฉลีย่ 39.9 ป สวนมากมีอายุอยใู นชวง 30-39 ป
(รอยละ 29.6) รองลงมาอายุ 20-29 ป (รอยละ 25.2) สวนมากมีสถานภาพสมรสคู (รอยละ 49.0)
และโสด (รอยละ 39.5) มีความสัมพันธกับผูปวยเบาหวานในฐานะเปนบุตรสวนใหญ รอยละ 80.3
รองลงมาเปนพอแม รอยละ 10.9 (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินโรงเรียนกอนและหลังดำเนินการ
ลักษณะทางประชากร

จำนวน

รอยละ

119
175
294

40.5
59.5
100.0

74
87
69
34
19
11
294

25.2
29.6
23.5
11.6
6.5
3.7
100.0

116
144
22
12
294

39.5
49.0
7.5
4.1
100.0

32
236
23
3
294

10.9
80.3
7.8
1.0
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ (ป)
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
≥ 70
รวม
พิสยั 20-88 คาเฉลีย่ 39.9 คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน 13.8
สถานภาพสมรส
โสด
คู
มาย
หยา/แยก
รวม
ความสัมพันธในครอบครัวกับผปู ว ยเบาหวาน
พอ แม
บุตร
พี่ นอง
หลาน
รวม
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ตอนที่ 2 ขอมูลสุขภาพและการเปนเบาหวาน
ประชากรศึกษามีน้ำหนักระหวาง 36-120 กิโลกรัม เฉลีย่ 60.5 กิโลกรัม โดยสวนมากมีน้ำหนัก
อยใู นชวง 51-60 กิโลกรัม (รอยละ 44.6) รองลงมาระหวาง 61-70 กิโลกรัม (รอยละ 24.8) มีดชั นี
มวลกายระหวาง 15.8-49.1 กิโลกรัมตอตารางเมตร เฉลีย่ 23.5 กิโลกรัมตอตารางเมตร สวนใหญมดี ชั นี
มวลกายนอยกวาหรือเทากับ 25 กิโลกรัมตอตารางเมตร (รอยละ 76.9) มีความดันโลหิตบนสูงกวา 140
มิลลิเมตรปรอท รอยละ 4.4 ความดันโลหิตลางมากกวา 90 มิลลิเมตรปรอท รอยละ 2.0 เมือ่ พิจารณา
พบวาเปนความดันโลหิตสูง (ผิดปกติ) รอยละ 5.2
เมือ่ สอบถามเกีย่ วกับโรคประจำตัว พบวาตัวอยางรอยละ7.5 มีโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 7.1
เปนโรคเครียด รอยละ 2.4 เปนโรคกระเพาะอาหาร สวนอาการทีเ่ กีย่ วของกับการเปนโรคเบาหวาน พบวา
ในจำนวนตัวอยางทัง้ หมด มีอาการปสสาวะมาก/บอย และกระหายน้ำบอย รอยละ 8.2 เปนแผลหายยาก
รอยละ 2.0 น้ำหนักลด รอยละ 3.4 คันตามผิวหนัง รอยละ 10.2 ชาตามปลายมือปลายเทา รอยละ 11.6
และพบทราบวาปวยดวยโรคเบาหวาน รอยละ1 ไมทราบ ไมเปนรอยละ 99 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 จำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามขอมูลสุขภาพและการเปนเบาหวาน
ขอมูลสุขภาพและการเปนเบาหวาน
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
≤50
51-60
61-70
≥70
พิสยั 36-120 คาเฉลีย่ 60.5 คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน 12.7
ดัชนีมวลกาย (Kg/m2)
≤25
≥25
ไมตอบ
พิสยั 15.8-49.1 คาเฉลีย่ 23.5 คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน 4.7
ความดันโลหิตบน
≤140 mmHg
≥140 mmHg
ความดันโลหิตลาง
≤90 mmHg
≥90 mmHg
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รอยละ

50
131
73
40

17.0
44.6
24.8
13.6

226
56
12

76.9
19.0
4.1

281
13

95.6
4.4

288
6

98.0
2.0
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ขอมูลสุขภาพและการเปนเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
ปกติ≤140/≤90
ผิดปกติ≥140/≤90
ผิดปกติ≤140/≥90
ผิดปกติ≥140/≥90
โรคประจำตัว
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเครียด
โรคกระเพาะอาหาร
อืน่ ๆ
อาการทีม่ ใี นปจจุบนั
ปสสาวะมาก/บอย และกระหายน้ำ
เปนแผลหายยาก
น้ำหนักลด
คันตามผิวหนัง
ชาตามปลายมือปลายเทา
การเปนเบาหวานในปจจุบนั
เปน
ไมเปน ไมทราบ
การรักษาเบาหวานในปจจุบนั
รักษา
ไมรกั ษา
ไมทราบ
ระดับน้ำตาลในเลือด (mg%)
≤110 mg%
110-125 mg%
≥126 mg%
พิสยั 58-307 คาเฉลีย่ 95.0 คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน 26.3
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รอยละ

279
9
2
4

94.9
3.1
0.7
1.4

22
21
7
244

7.5
7.1
2.4
83

24
6
10
30
34

8.2
2.0
3.4
10.2
11.6

3
291

1.0*
99*

3
86
205

1.0
29.3
69.7

267
12
15

90.8
4.1
5.1
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ตอนที่ 3 การรับรเู กีย่ วกับโรคเบาหวาน
การรับรเู กีย่ วกับความรุนแรงของโรคเบาหวาน พบวา สวนใหญเห็นดวยกับขอความทีว่ า ถาระดับ
น้ำตาลในเลือดมีคา สูงขึน้ ทำใหอาการรุนแรงขึน้ รอยละ 74.5 ถาน้ำตาลในเลือดสูง ทานมีโอกาสพิการ
เปนอัมพาตได รอยละ 65.3 และเบาหวานเปนโรคทีไ่ มสามารถรักษาใหหายได รอยละ 70.7(ตารางที่ 3)
เมือ่ ประเมินระดับการรับรเู กีย่ วกับความรุนแรงของโรคเบาหวานเปนคะแนน พบวา มีคะแนนระหวาง 4-9
คะแนน เฉลีย่ 7.9 คะแนน จากชวงคะแนนเต็ม 3-9 คะแนน แสดงวาตัวอยางมีการรับรเู กีย่ วกับความ
รุนแรงของโรคเบาหวานเฉลีย่ คิดเปนรอยละ 81.7 ของคะแนนเต็ม
การรับรโู อกาสเสีย่ งตอการเกิดโรคแทรกซอน ในกลมุ ตัวอยางพบวา สวนใหญเห็นดวยกับขอความ
ทีว่ า การปองกันภาวะแทรกซอนขึน้ อยกู บั การปฏิบตั ติ วั ของทาน รอยละ 81.6 เชนผปู ว ยเบาหวานมีโอกาส
เกิดแผล ฝ การอักเสบทีผ่ วิ หนังไดงา ย รอยละ81.3 และผปู ว ยเบาหวานมีโอกาสตาพรามัวไดงา ยกวาคนปกติ
รอยละ 81.0 (ตารางที่ 3) เมือ่ ประเมินระดับการรับรเู กีย่ วกับความรุนแรงของโรคเบาหวานเปนคะแนน
พบวา มีคะแนนระหวาง 7-15 คะแนน เฉลีย่ 13.4 คะแนน จากชวงคะแนนเต็ม 5-15 คะแนน แสดงวา
ตัวอยางมีการรับรเู กีย่ วกับความรุนแรงของโรคเบาหวานเฉลีย่ คิดเปนรอยละ 84.0 ของคะแนนเต็ม
การรับรปู ระโยชนในการปฏิบตั ติ วั สวนใหญมกี ารรับรทู ถี่ กู ตอง เชน การลดอาหารรสหวานและ
ประเภทแปงเปนสิง่ จำเปนในการควบคุมภาวะเบาหวาน (รอยละ 81.3) การรับประทานยาเบาหวานสม่ำ
เสมอชวยลดภาวะแทรกซอน (รอยละ 80.6) และการออกกำลังกายสม่ำเสมอจะชวยปองกันโรคเบาหวาน
ได (รอยละ 79.9) (ตารางที่ 3) เมือ่ ประเมินระดับการรับรเู กีย่ วกับความรุนแรงของโรคเบาหวานเปนคะแนน
พบวา มีคะแนนระหวาง 9-15 คะแนน เฉลีย่ 13.3 คะแนน จากชวงคะแนนเต็ม 5-15 คะแนน แสดงวา
ตัวอยางมีการรับรเู กีย่ วกับความรุนแรงของโรคเบาหวานเฉลีย่ คิดเปนรอยละ 83.0 ของคะแนนเต็ม
ตารางที่ 3 จำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามการรับรเู กีย่ วกับโรคเบาหวาน
ขอความ
การรับรถู งึ ความรุนแรงของโรค
ถาระดับน้ำตาลในเลือดมีคา สูงขึน้ ทำใหอาการรุนแรงขึน้
ถาน้ำตาลในเลือดสูง ทานมีโอกาสพิการเปนอัมพาตได
เบาหวานเปนโรคทีไ่ มสามารถรักษาใหหายได

เห็นดวย

ไมแนใจ ไมเห็นดวย

219
(74.5)
192
(65.3)
208
(70.7)

57
(19.4)
88
(29.9)
65
(22.1)

18
(6.1)
14
(4.8)
21
(7.1)

157
(53.4)
238
(81.0)

124
(42.2)
50
(17.0)

13
(4.4)
6
(2.0)

การรับรโู อกาสเสีย่ งตอการเกิดโรคแทรกซอน
- ผปู ว ยเบาหวานทีเ่ ปนมานาน อาจเกิดโรคความดันโลหิต
สูงไดในภายหลัง
- ผปู ว ยเบาหวานมีโอกาสตาพรามัวไดงา ยกวาคนปกติ
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ขอความ
- ผปู ว ยเบาหวานมีโอกาสเกิดแผล ฝ การอักเสบทีผ่ วิ หนัง
ไดงา ย
- ภาวะแทรกซอนทีเ่ กิดขึน้ เชน โรคหัวใจ เปนสิง่ ทีป่ อ งกันได
- การปองกันภาวะแทรกซอนขึน้ อยกู บั การปฏิบตั ติ วั ของทาน

เห็นดวย
239
(81.3)
166
(56.5)
240
(81.6)

ไมแนใจ ไมเห็นดวย
44
11
(15.0)
(3.7)
113
15
(38.4)
(5.1)
50
4
(17.0)
(1.4)

239
(81.3)
153
(52.0)
237
(80.6)
235
(79.9)
45
(15.3)

50
(17.0)
103
(35.0)
46
(15.6)
51
(17.3)
30
(10.2)

การรับรปู ระโยชนในการปฏิบตั ติ วั
- การลดอาหารรสหวานและประเภทแปงเปนสิง่ จำเปนใน
การควบคุมภาวะเบาหวาน
- ผปู ว ยเบาหวานควรจะรับประทานอาหารโดยการแบงมือ้
อาหาร ทานนอย ๆ บอยครัง้
- การรับประทานยาเบาหวานสม่ำเสมอชวยลดภาวะ
แทรกซอน
- การออกกำลังกายสม่ำเสมอจะชวยปองกันโรคเบาหวานได
- ผปู ว ยเบาหวานไมจำเปนตองมาตรวจตามนัด

5
(1.7)
38
(12.9)
11
(3.7)
8
(2.7)
219
(74.5)

ตอนที่ 4 ความสัมพันธระหวางระดับน้ำตาลในเลือดกับลักษณะทางประชากรของตัวอยาง
และขอมูลสุขภาพ
ในการศึกษาครัง้ นีพ้ บวา ลักษณะทางประชากรทีม่ คี วามสัมพันธอยางมีนยั สำคัญทางสถิตกิ บั
ระดับน้ำตาลในเลือด ไดแก อายุ (p=0.006), สถานภาพสมรส (p=0.033), และความสัมพันธใน
ครอบครัว (p=0.002)
โดยตัวอยางทีม่ อี ายุมากกวาจะมีความเสีย่ งตอการมีระดับน้ำตาลสูงมากกวา กลาวคือ อายุ
มากกวาหรือเทากับ 60 ป จะมีความเสีย่ งมากกวา 4.40 เทา (95%CI=1.30-14.95) และ อายุ 40-59
ป จะมีความเสีย่ งมากกวา 3.75 เทา (95%CI=1.47-9.55)
ผังการกระจายแสดงความสัมพันธระหวางอายุกบั ระดับน้ำตาลในเลือดแสดงในภาพที่ 1
ตัวอยางทีม่ สี ถานภาพสมรสหมาย/หยา/แยก จะมีความเสีย่ งตอการมีระดับน้ำตาลสูงมากกวา
สถานภาพสมรสคู 3.89 เทา (95%CI=1.33-11.35)
ตัวอยางทีเ่ ปนพีน่ อ งกับผปู ว ยเบาหวาน มีค่ วามเสีย่ งตอการมีระดับน้ำตาลสูงมากกวา ตัวอยาง
ทีเ่ ปนบุตร 6.01 เทา (95%CI=2.16-16.73)
(ตารางที่ 4)

⌫  ⌫

นัยนา อาภาสุวรรณกุล และคณะ

Naiyana Apasuwannakul et al.

ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางระดับน้ำตาลในเลือดกับลักษณะทางประชากรของตัวอยาง
ลักษณะทางประชากร

ระดับน้ำตาลในเลือด
≤110
≥110

OR
(95% CI)

นัยสำคัญ
ทางสถิติ

1.00

χ2 = 10.1

อายุ (ป)
154
(95.7)
88
(85.4)
25
(83.3)

7
(4.3)
15
(14.6)
5
(16.7)

135
(93.8)0
105
โสด
(90.5)
27
หมาย/หยา/แยก
(79.4)
ความสัมพันธในครอบครัวกับผปู ว ยเบาหวาน

9
(6.3)
11
(9.5)
7
(20.6)

220
(93.2)
28
(87.5)
16
(69.6)
3
(100)

16
(6.8)
4
(12.5)
7
(30.4)
0
(0)

20-39
40-59

>60

df = 2
3.75
(1.47-9.55) p = 0.006
4.40
(1.30-14.95)

สถานภาพสมรส
คู

บุตร
พอ แม
พี่ นอง
หลาน
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1.00

χ2 = 6.80

df = 2
1.57
(0.63-3.93) p = 0.033
3.89
(1.33-11.35)

1.00

χ2 = 14.8

df = 3
1.96
(0.61-6.29) p = 0.002
6.01
(2.16-16.73)
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ระดับน้ำตาลในเลือด (mg%)

350
300
250
200
150

y=0.4177x + 78.272
100
50
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

อายุ (ป)
ภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางระดับน้ำตาลในเลือด กับอายุ

ตอนที่ 5 ความสัมพันธระหวางระดับน้ำตาลในเลือดกับพฤติกรรมสุขภาพตามปกติในชีวติ ประจำวัน
ในการศึกษานีไ้ มพบความสัมพันธระหวาง การทานอาหารรสหวานจัด การออกกำลังกาย และการ
มีความเครียดในชีวติ ประจำวัน จนตองอาศัยยาคลายเครียด หรือยานอนหลับ กับระดับน้ำตาลในเลือด
(ตารางที่ 6) ไมพบความสัมพันธระหวางความดันโลหิต น้ำหนัก สวนสูง และการรับรเู กีย่ วกับโรคเบาหวาน
ทัง้ การรับรถู งึ ความรุนแรงของโรค การรับรโู อกาสเสีย่ งตอการเกิดโรคแทรกซอน การรับรโู อกาสเสีย่ งตอการ
เกิดโรคแทรกซอน กับระดับน้ำตาลในเลือด
พบความสัมพันธระหวางดัชนีมวลกายกับระดับน้ำตาลในเลือด อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
(r= 0.153, p=0.008) (ตารางที่ 5 ) ภาพความสัมพันธในลักษณะของผังการกระจาย แสดงในภาพที่ 2
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ตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวางระดับน้ำตาลในเลือดกับพฤติกรรมสุขภาพตามปกติในชีวติ ประจำวัน
พฤติกรรมสุขภาพตามปกติ
ในชีวติ ประจำวัน

ระดับน้ำตาลในเลือด
≤110
≥110

OR
(95% CI)

นัยสำคัญ
ทางสถิติ

1.00

χ2 = 3.26

การทานอาหารรสหวานจัด
ไมทานรสหวานจัด
นาน ๆ ครัง้
ทานเปนประจำ

144
(92.9)
93
(90.3)
30
(83.3)

11
(7.1)
10
(9.7)
6
(16.7)

113
(93.4)
154
(89.0)

8
(6.6)
19
(11.0)

df = 2
1.41
(0.58-3.45) p = 0.196
2.62
(0.90-7.63)

การออกกำลังกาย
ออก
ไมออก

1.00

χ2 = 1.63

1.74
(0.74-4.12)

df = 1
p = 0.20

1.00

p = 0.098*

การมีความเครียดในชีวติ ประจำวัน
จนตองอาศัยยาคลายเครียด หรือยานอนหลับ
ไมใช
ใช หรือบางครัง้
หมายเหตุ

226
(92.2)
41
(83.7)

19
(7.8)
8
(16.3)

2.32
(0.95-5.65)

p* หมายถึง นัยสำคัญทางสถิติ ทีค่ ำนวณ โดย Fisher’s Exact test
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ตารางที่ 6 ระดับความสัมพันธระหวางระดับน้ำตาลในเลือด กับตัวแปรตาง ๆ
ตัวแปร
r
ความดันโลหิตบน
ความดันโลหิตลาง
น้ำหนัก
สวนสูง
ดัชนีมวลกาย
การรับรถู งึ ความรุนแรงของโรค
การรับรโู อกาสเสีย่ งตอการเกิดโรคแทรกซอน
การรับรปู ระโยชนในการปฏิบตั ติ วั

ระดับน้ำตาลในเลือด
p

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

ระดับน้ำตาลในเลือด (mg%)

350
300
250
200

y = 0.595x + 80.856

150
100
50
0
0

20

40

60

ดัชนีมวลกาย
ภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางระดับน้ำตาลในเลือดกับดัชนีมวลกาย
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อภิปรายผลและวิจารณ
การศึกษาในกลมุ ประชากรญาติสายตรงผปู ว ยเบาหวานครัง้ นีพ้ บความชุกโรคเบาหวานรอยละ 5.1
(16 ราย) และภาวะเบาหวานแฝงรอยละ 4.1 (12 ราย) ซึง่ พบนอยกวาการศึกษาของ นพ.เพชร รอดอารีย,
2541. ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากกลมุ ประชากรและวิธกี ารตรวจทีแ่ ตกตางกัน และมีเพียง 3 รายเทานัน้ ทีท่ ราบวาเปน
โรคเบาหวาน ซึง่ กำลังอยใู นระหวางการรักษา และยังพบวาสวนใหญมกี ารรับรเู กีย่ วกับโรคเบาหวานอยใู น
ระดับสูง (คะแนนเฉลีย่ มากกวารอยละ 80) ลักษณะทางประชากรทีม่ คี วามสัมพันธกบั ระดับน้ำตาลในเลือด
ทีผ่ ดิ ปกติ ไดแก อายุ (p= 0.006) กลาวคือผทู มี่ อี ายุมากก็จะเสีย่ งตอการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเชนกัน
ซึง่ ตรงกับการศึกษาของตางประเทศ(5,6) และยังพบวาผทู มี่ อี ายุ 40-59 ป จะมีความเสีย่ งมากวา 3.75 เทา
ผทู อี่ ายุมากกวา 60 ป จะมีความเสีย่ งมากกวา 4.40 เทา สถานภาพสมรส กลาวคือผทู มี่ สี ถานภาพสมรส
มาย/หยา/แยก(7) จะมีความเสีย่ งมากกวาสถานภาพสมรสคมู ากกวา 3.89 เทา และระดับความสัมพันธ
ในครอบครัว (p=0.002) กลาวคือผทู มี่ อี ายุมากจะมีความเสีย่ งตอการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึน้ เชนกัน
ความสัมพันธเปนพีน่ อ งกับผปู ว ยจะมีความเสีย่ งมากกวาผเู ปนบุตร 6.01 เทา และดัชนีมวลกายมากก็จะ
เสีย่ งตอการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึน้ เชนกัน (r = 0.153, p = 0.008) การศึกษาครัง้ นีแ้ สดงใหเห็นวา
ญาติผปู ว ยยังมีความเสีย่ งตอการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงถึงรอยละ 9.2 โดยเฉพาะอยางยิง่ ญาติเกือบ
ทัง้ หมดไมทราบวาตนเองมีระดับน้ำตาลผิดปกติหรือไม แมจะมีการรับรเู รือ่ งโรคเบาหวานในระดับสูงก็ตาม

ขอเสนอแนะ
1. ญาติผูปวยสวนใหญมีการรับรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานคอนขางสูง แตก็ยังพบวาเกือบทั้งหมด
ไมทราบวาตนเองมีระดับน้ำตาลที่ผิดปกติ จึงจำเปนตองดำเนินการหาวิธีการและรณรงคใหเกิดความ
ตระหนัก สนใจตอสุขภาพในการตรวจหาโรคเบาหวานและภาวะเบาหวานแฝง ใหเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพทีถ่ กู ตอง เพือ่ ลดอุบตั กิ ารณของโรคเบาหวาน
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เพือ่ หารูปแบบในการปองกันควบคุมโรคเบาหวานใหลดลงอยางยัง่ ยืน โดย
ใหประชาชนเขามามีสว นรวมในการวางแผน ตัดสินใจ และสามารถดำเนินกิจกรรมตางๆ ในลักษณะพหุภาคี
ทีส่ อดคลองกับวิถชี วี ติ ในชุมชนนัน้ ๆ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ นายแพทยสมชาย ตัง้ สุภาชัย ผอู ำนวยการสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
ทีส่ นับสนุนในการทำวิจยั และผศ.ดร.ถิรพงษ ถิรมนัส ทีใ่ หคำแนะนำปรับแก พรอมทีมเจาหนาทีศ่ นู ยสขุ ภาพ
ชุมชนจอหอทีใ่ หความรวมมือในการเก็บขอมูลการวิจยั จนสำเร็จลุลว ง.
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บทคัดยอ
การวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research) นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาลักษณะทีเ่ กีย่ วของกับ
การเกิดอุบตั เิ หตุจราจรทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2547 ของประชาชนในเขต 5 ตัวอยางในการ
วิจยั คือ ผบู าดเจ็บและเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุจราจรทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2547 ทีม่ ภี มู ลิ ำเนา
อยใู นจังหวัดนครราชสีมา ทีเ่ ขารับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวน 6 แหงระหวางวันที่ 9–18 เมษายน
2547 และสมุ ตัวอยางผบู าดเจ็บและผเู สียชีวติ สำหรับสัมภาษณเชิงลึกจำนวน 28 ราย เก็บรวบรวมขอมูล
ยอนหลังดวยวิธกี ารทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพจากแบบบันทึกการเฝาระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance)
และสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผลการวิจัยพบวาผูประสบอุบัติเหตุเปนเพศชายประมาณ
2-3 เทาของเพศหญิง สวนใหญมอี ายุระหวาง 16-25 ป สถานภาพสมรสโสด จบการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษา
และต่ำกวา ประกอบอาชีพรับจาง อาศัยอยใู นเขตเทศบาลเมือง ไมมโี รคประจำตัว ครอบครัวมีสมั พันธภาพ
ทีด่ ตี อ กัน ไมมปี ระวัตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุรนุ แรง ไมเคยทำรายผอู นื่ รุนแรงจนและไมเคยทำลายขาวของเสียหาย
ผปู ระสบอุบตั เิ หตุเปนผบู าดเจ็บรอยละ 87.4 และผเู สียชีวติ รอยละ 4.1 เปนผขู บั ขีร่ อ ยละ 51.5 และ
ผโู ดยสารรอยละ 42.8 ในกลมุ ผเู สียชีวติ สวนใหญเสียชีวติ ณ จุดเกิดเหตุ ในกลมุ ผบู าดเจ็บสวนใหญยงั
ไมทราบผลการรักษาและผลการรักษาทุเลาหรือหาย คามัธยฐานของคาใชจา ยในการรักษาพยาบาลเทากับ
280 บาท โดยเกือบครึง่ ตองเสียคาใชจา ยเอง ผปู ระสบเหตุจากรถจักรยานยนตไมสวมหมวกนิรภัยรอยละ
50.9 และไมระบุวาสวมหรือไมรอยละ 40.6 สวนผูประสบอุบัติเหตุจากรถยนตทุกประเภทไมระบุวา
คาดเข็มขัดนิรภัยหรือไมรอ ยละ 96.2 ผปู ระสบอุบตั เิ หตุดมื่ สุราขณะขับขีย่ านพาหนะรอยละ 9.9 และ
ไมระบุวา ดืม่ สุราหรือไมรอ ยละ 61.0 ผเู สียชีวติ ทีข่ บั ขีร่ ถจักรยานยนตเกือบทัง้ หมดไมสวมหมวกนิรภัย กวาครึง่
ดืม่ สุราและขับรถดวยความเร็วสูง และกวาครึง่ ไมมใี บขับขี่ ยานพาหนะทีเ่ กีย่ วของกับการเกิดอุบตั เิ หตุ
สวนใหญคอื รถจักรยานยนตรอ ยละ 64.5 และผเู สียชีวติ เกือบทัง้ หมดเปนผขู บั ขีร่ ถจักรยานยนต อุบตั เิ หตุ
เกิดในชวงวันที่ 12-14 เมษายน 2547 รอยละ 42.3 โดยเกิดสูงสุดในวันที่ 13 เมษายน 2547
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ชวงเวลาทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุสงู อยรู ะหวาง 12.00-20.00 น. แตในกลมุ ผเู สียชีวติ สวนใหญเกิดอุบตั เิ หตุในชวง
เวลากลางคืน อุบตั เิ หตุเกิดบนถนนในเขต อบต.หรือถนนในหมบู า นและถนนทางหลวงชนบทในสัดสวน
ใกลเคียงกัน สวนใหญจดุ เกิดเหตุเปนถนนลาดยางสภาพดีมี 2 ชองทางจราจรทีจ่ ดั ใหรถวิง่ สวนทางกันได
เกือบครึง่ ประสบอุบตั เิ หตุบริเวณถนนเสนทางตรง สองในสามบริเวณเกิดเหตุไมมปี า ยแสดงการควบคุมการ
จราจร ทัศนวิสยั ในขณะเกิดเหตุมลี กั ษณะสวางและแจมใส ลักษณะการเกิดอุบตั เิ หตุเนือ่ งจากรถจักรยานยนต
เกิดจากการเฉีย่ วหรือชนกับรถยนตปค อัพและรถจักรยานยนตดว ยกัน ผปู ระสบอุบตั เิ หตุจากรถยนตเกิดจาก
ดืม่ สุราและขับรถดวยความเร็วสูง ถูกชนทาย และถนนลูกรังมีสภาพลืน่ ผนู ำสงผปู ระสบเหตุไปยังสถานพยาบาล
สวนใหญคอื ผปู ระสบเหตุและมูลนิธหิ รืออาสาสมัคร หลังเกิดเหตุการณมสี ว นนอยทีร่ ะบุวา มีการปรับปรุงแกไข
จุดเกิดเหตุ

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.
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บทนำ
อุบตั เิ หตุเปนปญหาทีน่ บั วันจะทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้ เปนสาเหตุของการเสียชีวติ มากอันดับตน ๆ เปน
เหตุทคี่ กุ คามผมู อี ายุนอ ยกวา 40 ป ซึง่ เปนวัยสรางตัว สรางครอบครัว สรางสังคมและเปนเหตุสญ
ู เสียโอกาส
และในเวลาสรางผลผลิตของชาติอยางมหาศาล
จากกลมุ สาเหตุการตาย 10 กลมุ แรก ของประเทศไทย ป 2544 พบวาสาเหตุการตายภายนอก
ของการปวยและตายเปนอันดับ 2 จำนวน 40,010 ราย คิดเปนอัตรา 64.4 ตอแสนประชากร(1) เมือ่
พิจารณาจากการบาดเจ็บทัง้ หมด จะพบวาจำนวนผเู สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุจราจรทางถนน เทากับ 12,722
(20.5 ตอแสนประชากร) ซึง่ สูงกวาอุบตั เิ หตุขนสงอืน่ ๆ ทีเ่ ปนสาเหตุการตายภายนอกของการปวยและตาย
สูงกวาเปาหมายทีก่ รมควบคุมโรคกำหนดอัตราตายจากอุบตั เิ หตุจราจรทางถนนไวไมเกิน 19.5 ตอแสน
ประชากร จากขอมูลยอนหลัง 5 ป (2541-2545) ในสวนภูมภิ าคพบวาแนวโนมอัตราการบาดเจ็บและ
การตายลดลงเรือ่ ย ๆ แตจะเพิม่ สูงขึน้ เล็กนอย ในป 2544, 2545 และในป 2546 จะเพิม่ สูงมากเมือ่
เปรียบเทียบจำนวนการบาดเจ็บและตายจากอุบตั เิ หตุจราจรทางถนนในชวงเทศกาล ปใหม ตรุษจีน และ
สงกรานต พบวา เทศกาลสงกรานต มีจำนวนผบู าดเจ็บและตายสูงทีส่ ดุ สาเหตุการบาดเจ็บในชวงเทศกาล
สงกรานต (11-17 เมษายน 2545) พบวารอยละ 84.88 ของผบู าดเจ็บและเสียชีวติ เกิดจากอุบตั เิ หตุ
จราจรทางถนน คือ รถจักรยานยนต รองลงมาคือ รถปกอัพ/รถเกง รอยละ 13.09 และ 2.01 ตามลำดับ
จากขอมูลรายงาน 19 สาเหตุของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขต 5 ตัง้ แตเดือนมกราคม – ธันวาคม
2546 เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน พ.ศ. 2545 ผบู าดเจ็บทัง้ เขตลดลงรอยละ 8.7 ผเู สียชีวติ เพิม่ ขึน้
รอยละ 4.5 และเมือ่ เปรียบเทียบอัตราผบู าดเจ็บทีเ่ สียชีวติ ป 2544 – 2546 เทากับ 1.20,1.22 และ
1.45 ตามลำดับ แสดงถึงความรุนแรงของการบาดเจ็บถึงขัน้ เสียชีวติ สูงขึน้ และเมือ่ วิเคราะหสถานการณ
ของการบาดเจ็บในชวงเทศกาล พบวาการบาดเจ็บและเสียชีวติ ในชวงเทศกาลสงกรานตจะสูงกวาเทศกาล
อืน่ ๆ กลาวคือ ในป 2547 ในชวงเทศกาลปใหม (27 ธันวาคม – 2 มกราคม 2547) พบผบู าดเจ็บ
4,408 ราย ซึง่ ลดลงรอยละ 11.5 และผเู สียชีวติ 82 ราย ลดลงรอยละ 19.5 แตในชวงสงกรานต (11 –
17 เมษายน 2547) มีผบู าดเจ็บ

วัตถุประสงค
วัตถุประสงคทวั่ ไป
เพือ่ ศึกษาลักษณะทีเ่ กีย่ วของกับการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรทางถนน ชวงเทศกาลสงกรานต ของ
ประชาชนในเขต 5 พ.ศ. 2547
วัตถุประสงคเฉพาะ
อธิบายลักษณะดานบุคคล ยานพาหนะ และสิง่ แวดลอม ของผบู าดเจ็บและเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ
จราจรทางถนน ชวงเทศกาลสงกรานต ในเขต 5 พ.ศ. 2547
วิเคราะหลักษณะที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ชวงเทศกาลสงกรานต ของ
ประชาชนในเขต 5 พ.ศ. 2547
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ขอบเขตการวิจยั
มงุ ศึกษาเฉพาะในกลมุ ผบู าดเจ็บและเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุจราจรทางถนน ในชวงเทศกาลสงกรานต
(วันที่ 9 – 18 เมษายน 2547) ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมาและเขารักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมาและโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา

นิยามศัพทในการวิจยั
1. อุบตั เิ หตุจราจรทางถนน หมายถึง อุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ จาก จักรยานยนต มอเตอรไซค รถยนต
สวนบุคคล รถยนตโดยสาร (4)
2. ลักษณะทีเ่ กีย่ วของกับการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรทางถนน ไดแก 1) คน (Human factor) ไดแก
ลักษณะทางประชากร พฤติกรรม เชน การขับรถเร็ว ขาดวินยั ไมปฏิบตั ติ ามกฎจราจร เสพสุราและติดยา
เสพติด และปญหาดานสุขภาพ เชน สายตาสัน้ ตาบอดสี หูตงึ และโรคประจำตัวตางๆ นอกจากนีย้ งั รวม
ถึงการขาดความรแู ละความชำนาญในการขับขีย่ านพาหนะ 2) ยานพาหนะ (Vehicular Factor) ไดแก ความ
บกพรองของเครือ่ งยนต ขาดการบำรุงรักษาสภาพรถ และ 3) สภาพแวดลอม (Road And Environment)
เชน ฝนตก ถนนลืน่ ควันไฟ ความสวาง สภาพถนน ทางเลีย้ ว สัญญาณไฟจราจรและปายสัญญาณจราจรที่
ไมชดั เจน(4)

กรอบแนวคิดและตัวแปรในการวิจยั
กรอบแนวคิดในการวิจยั ครัง้ นี้ ประยุกตจากแนวคิดทฤษฎีของ Haddon matrix ซึง่ มองวาปจจัย
ในการเกิดอุบตั เิ หตุในแตละครัง้ ประกอบดวยคน พาหนะ และสิง่ แวดลอม และจำแนกระยะการเกิดอุบตั เิ หตุ
เปน 3 ระยะคือ กอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยมีตวั แปรในการวิจยั ดังนี้
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กอนเกิดเหตุ

คน

ยานพาหนะ

สิง่ แวดลอม

ขณะเกิดเหตุ

หลังเกิดเหตุ

เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ โรคประจำ
ตัว บุคลิกภาพ การดืม่
สุรา การใชสารเสพติด
ใบขับขี่ พ.ร.บ. ความรู
เกีย่ วกับกฎจราจร

การสมวกหมวกนิรภัย ลักษณะการบาดเจ็บ
การคาดเข็มขัดนิรภัย
การเสียชีวติ
การดืม่ สุรา การใชสาร การรักษาพยาบาล
เสพติด ลักษณะการขับขี่
ยานพาหนะ

ชำรุด ดัดแปลง

ประเภท ลักษณะ
การเกิดเหตุ

สถานที่ สภาพ
อากาศ อุณหภูมิ
ปายสัญญาณ
จราจร แสง

เวลาเกิดเหตุ สถานทีเ่ กิด ผพู บเห็น การแจงเหตุ
เหตุ ทัศนวิสยั สภาพ
การนำสง คดีความ
อากาศ ปายสัญญาณ
การปรับปรุงจุดเกิดเหตุ
จราจร แสง คกู รณี

ความเสียหายของเครือ่ ง
ยนตและอุปกรณ

วิธดี ำเนินการวิจยั
รูปแบบการวิจยั
เปนการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยการเก็บขอมูลยอนหลัง (retrospective case
series study) ดวยวิธกี ารทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ประชากร

ประชากรในการวิจยั คือ ผบู าดเจ็บและเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุจราจรทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต
พ.ศ. 2547 ในเขต 5
ตัวอยาง
ตัวอยางในการวิจยั คือ ผบู าดเจ็บและเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุจราจรทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต
พ.ศ. 2547 ในเขต 5 ทีม่ ภี มู ลิ ำเนาอยใู นจังหวัดนครราชสีมา ทีเ่ ขารับการรักษา ในโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา และโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 แหง ไดแก โรงพยาบาลบานเหลือ่ ม
แกงสนามนาง หวยแถลง ปากชองและโชคชัย ระหวางวันที่ 9 – 18 เมษายน 2547
กลมุ ตัวอยางสำหรับการสัมภาษณเชิงลึก คือ ผบู าดเจ็บและผเู สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุจราจรทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต ซึง่ สมุ ตัวอยางดวยวิธสี มุ ตัวอยางแบบงาย จำแนกตามขนาดของอำเภอ โดยคำนวณขนาด
ตัวอยางดังนี้
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สูตร

Zα
n =
d

pq

/2
2

Z = คามาตรฐานภายใตโคงปกติ ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95%, Z
มีคา เทากับ 1.96
P = อัตราตายจากอุบตั เิ หตุจราจรทางถนนชวงเทศการสงกรานตในพืน้ ทีเ่ ขต 5 ป พ.ศ. 2546
รอยละ 1.75
q = 1–p
d = ความคลาดเคลือ่ น กำหนดรอยละ 15
จากการคำนวณไดขนาดตัวอยางในการวิจยั ครัง้ นี้ 25 ราย เผือ่ ความผิดพลาดจากการเก็บขอมูล
รอยละ 10 รวมตัวอยางผบู าดเจ็บและเสียชีวติ ในการวิจยั ครัง้ นี้ 28 ราย โดยจำแนกตามขนาดอำเภอ ดังนี้
อำเภอเมือง 16 ราย อำเภอขนาดใหญ 11 ราย อำเภอขนาดกลาง 7 ราย และอำเภอขนาดเล็ก 7 ราย จาก
นัน้ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกผบู าดเจ็บ และ/หรือ ผเู กีย่ วของกับผบู าดเจ็บและผเู สียชีวติ
2-3 ราย ไดแก ญาติ ผเู ห็นเหตุการณ ผขู บั ขีร่ ถ ผโู ดยสาร คนเดินถนน ตำรวจ/ตำรวจทางหลวง แพทย
องคกรเอกชน บริษทั ประกัน เปนตน
α / 2

เครือ่ งมือในการวิจยั
เครือ่ งมือในการวิจยั ประกอบดวยแบบเก็บขอมูลทุตยิ ภูมจิ ากรายงานเฝาระวังการบาดเจ็บ เกีย่ วกับ
ลักษณะดานบุคคล ยานพาหนะและสิง่ แวดลอม ของผบู าดเจ็บและผเู สียชีวติ ทีเ่ ขารับการรักษาในโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลชุมชน และแนวคำถามสำหรับสัมภาษณเชิงลึกกลมุ ตัวอยางผบู าดเจ็บ
และผเู สียชีวติ พรอมดวยอุปกรณการบันทึกเสียงและภาพ
การเก็บรวบรวมขอมูลและขอพิจารณาดานจริยธรรม
ดำเนินการเก็บขอมูล ดวยวิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกการเฝาระวังการบาดเจ็บ (Injury
Surveillance) และสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผบู าดเจ็บ ผรู เู ห็น และผทู เี่ กีย่ วของกับการเกิด
เหตุการณ โดยใชแนวคำถามทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ทัง้ นีผ้ วู จิ ยั ไดดำเนินการวิจยั ตามแนวทางจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย
ดังนี้
การเก็บรวบรวมขอมูลจากการเฝาระวังการบาดเจ็บ ผวู จิ ยั ทำหนังสือถึงหัวหนาหนวยงานเพือ่ ชีแ้ จง
วัตถุประสงคการวิจยั ตัวแปรในการเก็บขอมูล การใชประโยชนจากตัวแปร การเก็บรักษาความลับของขอมูล
และการนำเสนอผลการศึกษาในภาพรวม
การสัมภาษณเชิงลึก ผวู จิ ยั ไดแนะนำตัวกับกลมุ ตัวอยางหรือผใู หขอ มูล สรางความคนุ เคย ชีแ้ จง
วัตถุประสงคการวิจยั ประโยชนทไี่ ดจากการวิจยั การเก็บรักษาความลับของขอมูลบุคคล การนำเสนอผลการ
วิจยั ในภาพรวม การนำเสนอผลการวิจยั รายบุคคลโดยใชนามสมมุติ การเขารวมการวิจยั โดยสมัครใจ สิทธิ
ในการปฏิเสธการตอบคำถามบางสวนหรือทัง้ หมด การขออนุญาตทำการสัมภาษณรว มกับจดบันทึกและ
ใชเครือ่ งบันทึกเสียงและภาพ โดยการสัมภาษณใชระยะเวลาประมาณ 30-50 นาทีตอ ราย
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การวิเคราะหขอ มูล
ขอมูลจากรายงานการเฝาระวังการบาดเจ็บ นำมาประมวลผลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป และวิเคราะห
ดวยคารอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก ทำการบันทึกขยายจากบันทึกยอและเทปบันทึกเสียงแบบคำตอคำ
(Verbatim) จากนัน้ ประมวลและวิเคราะหเนือ้ หา (Content Analysis) พิจารณาความสอดคลอง และพรรณนา
เรือ่ งราวตามประเด็นทีก่ ำหนดไว

ผลการวิจยั
1. ลักษณะทีเ่ กีย่ วของกับการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต: บทสรุป
จากรายงานการเฝาระวังการบาดเจ็บในสถานพยาบาลของรัฐ
จากการวิเคราะหลกั ษณะของผบู าดเจ็บและเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุจราจรทางถนน ทีเ่ ขารับรักษาที่
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลชุมชน 5 แหง ระหวางวันที่ 9-18 เมษายน 2547 ซึง่ มี
ภูมลิ ำเนาในเขตจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 546 คน พบลักษณะดานบุคคล ยานพาหนะ และสิง่ แวดลอม
ทีเ่ กีย่ วของกับการเกิดอุบตั เิ หตุ นำดังนี้
1.1 ลักษณะดานบุคคลทีเ่ กีย่ วของกับการเกิดอุบตั เิ หตุ
ผบู าดเจ็บและเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุจราจรทางถนน เปนเพศชายรอยละ 68.3 เพศหญิงรอยละ 31.7
อายุเฉลีย่ 25.78 ป โดยอายุ 16-25 ปรอ ยละ 39.9 อายุ 26-35 ปรอ ยละ 18.7 และอายุต่ำกวา 16
ปรอ ยละ 18.5 จำแนกเปนผบู าดเจ็บรอยละ 87.4 และผเู สียชีวติ รอยละ 4.1 เปนผขู บั ขีร่ อ ยละ 51.5
ผโู ดยสารรอยละ 42.8 คนเดินเทารอยละ 3.8 และอืน่ ๆ รอยละ 0.4 ในกลมุ ผเู สียชีวติ 12 ราย พบวา
เสียชีวติ ณ จุดเกิดเหตุ 7 ราย เสียชีวติ ระหวางสงตอ 3 ราย และเสียชีวติ ในสถานพยาบาล 2 ราย ในกลมุ
ผบู าดเจ็บ ณ วันทีบ่ นั ทึกรายงานยังไมทราบผลการรักษารอยละ 52.4 ผลการรักษาทุเลาหรือหายรอยละ
41.6 พิการทางสมอง 4 ราย และแขนหรือขาพิการ 3 ราย ผปู ว ยทีต่ อ งรับการรักษาในโรงพยาบาลเขารับ
การรักษา 1 วันรอยละ 97.4 และ 2 วันรอยละ 2.6 คามัธยฐานของคาใชจา ยในการรักษาเทากับ 280
บาท โดยสวนใหญเสียคาใชจา ยในการรักษาต่ำกวา 301 บาทรอยละ 77.3 และ 301-60 บาทรอยละ
10.4 ขณะเกิดเหตุผปู ระสบเหตุจากรถจักรยานยนตสวมหมวกนิรภัยรอยละ 18.8 ไมสวมหมวกนิรภัย
รอยละ 50.9 และไมระบุวา สวมหรือไมรอ ยละ 40.6 สวนผปู ระสบอุบตั เิ หตุจากรถยนตทกุ ประเภทคาดเข็มขัด
นิรภัยรอยละ 3.8 และไมระบุวา คาดเข็มขัดนิรภัยหรือไมรอ ยละ 96.2 ดานการดืม่ สุราพบวาผปู ระสบอุบตั เิ หตุ
ดืม่ สุราขณะขับขีย่ านพาหนะรอยละ 9.9 ไมไดดมื่ ดืม่ สุรารอยละ 29.1 และไมระบุวา ดืม่ สุราหรือไมรอ ยละ
61.0 (ตารางที่ 1 และรูปที่ 1)
1.2 ลักษณะดานยานพาหนะทีเ่ กีย่ วของกับการเกิดอุบตั เิ หตุ
ประเภทยานพาหนะทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุคอื รถจักรยานยนตรอ ยละ 64.5 รถยนตสว นบุคคลประเภทปคอัพ
รอยละ 19.2 รถจักรยานรอยละ 4.0 รถโดยสารขนาดใหญรอ ยละ 3.5 รถยนตสว นบุคคลประเภทเกงหรือ
แท็กซีร่ อ ยละ 2.4 รถโดยสาร 4 ลอ (สองแถว) รอยละ 1.5 รถสามลอเครือ่ งโดยสาร (ตกุ ตกุ ) รอยละ 1.1
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และอืน่ ๆ รอยละ 0.9 นอกจากนีพ้ บผปู ระสบอุบตั เิ หตุทไี่ มเกีย่ วเนือ่ งกับยานพาหนะประเภทใด (ลมเอง)
รอยละ 1.1 (ตารางที่ 2)
1.3 ลักษณะดานสิง่ แวดลอมทีเ่ กีย่ วของกับการเกิดอุบตั เิ หตุ
อุบตั เิ หตุเกิดในชวงกอนวันสงกรานต (9-11 เมษายน 2547) รอยละ 22.0 เกิดในชวงวันสงกรานตทมี่ ี
การเลนน้ำมาก (12-14 เมษายน 2547) รอยละ 42.3 และเกิดชวงหลังสงกรานต (15-18 เมษายน
2547) รอยละ 35.7 โดยในชวงกอนวันสงกรานตอบุ ตั เิ หตุเกิดสูงสุดในวันที่ 11 เมษายน 2547 ในชวง
สงกรานตทมี่ กี ารเลนน้ำมากอุบตั เิ หตุเกิดสูงสุดในวันที่ 13 เมษายน 2547 และในชวงหลังสงกรานตอบุ ตั เิ หตุ
เกิดสูงสุดในวันที่ 15 เมษายน 2547 (รูปที่ 2) ชวงเวลาทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุสงู ทีส่ ดุ คือ 16.00-19.59 น.
รอยละ 28.8 รองลงมาเหตุเกิดในเวลา 12.00-15.59 น. รอยละ 24.4 เวลา 20.00-23.59 น. รอยละ
17.6 อุบตั เิ หตุเกิดบนถนนในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบล (ถนน อบต.) หรือถนนใน
หมบู า นรอยละ 23.3 ถนนกรมทางหลวงรอยละ 20.0 ถนนทางหลวงชนบทรอยละ 5.5 และถนนในเมือง
รอยละ 2.4 ผนู ำสงผปู ระสบเหตุไปยังสถานพยาบาลคือผปู ระสบเหตุหรือพลเมืองทีเ่ ห็นเหตุการณรอ ยละ
50.5 รองลงมาคือมูลนิธหิ รืออาสาสมัครรอยละ 26.7 หนวยกชู พี ขัน้ พืน้ ฐานรอยละ 5.1 หนวยกชู พี ขัน้ สูง
และเจาหนาทีต่ ำรวจ รอยละ 1.5 เทากัน (ตารางที่ 3)
2. ลักษณะทีเ่ กีย่ วของกับการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต: บทสรุปจาก
ขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกผบู าดเจ็บและผเู สียชีวติ
2.1 ลักษณะทีเ่ กีย่ วของกับการเกิดอุบตั เิ หตุในกลมุ ผไู ดรบั บาดเจ็บ
จากกลมุ ตัวอยางผบู าดเจ็บทีท่ ำการสัมภาษณเชิงลึกถึงเรือ่ งราวการเกิดอุบตั เิ หตุ ทัง้ หมด 22 คน
นำเสนอผลการวิจยั ภาพรวมในชวงกอนเกิดเหตุการณ ขณะเกิดเหตุการณ และหลังเกิดเหตุการณ ทัง้ ลักษณะ
ดานบุคคล ยานพาหนะ และสิง่ แวดลอมทีเ่ กีย่ วของกับการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรทางถนน ดังนี้
พบวากลมุ ตัวอยางมีอายุเฉลีย่ 30.59 ป อายุมากทีส่ ดุ 67 ป อายุนอ ยทีส่ ดุ 15 ป กวาหนึง่ ในสาม
มีอายุต่ำกวา 21 ป หนึง่ ในสีม่ อี ายุ 21-30 ป สวนนอยมีอายุ 31-35 ป และ 67 ปขนึ้ ไป ผบู าดเจ็บสาม
ในสีเ่ ปนเพศชาย หนึง่ ในสีเ่ ปนเพศหญิง กวาครึง่ มีสถานภาพสมรสโสด เกือบครึง่ มีสถานภาพสมรสคู และ
สวนนอยเปนหมาย เกือบครึง่ ของผบู าดเจ็บจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา หนึง่ ในสีจ่ บชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย เกือบหนึง่ ในสีจ่ บชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน และสวนนอยจบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. และ
ระดับปริญญาตรี กวาหนึง่ ในสามของกลมุ ตัวอยางประกอบอาชีพรับจาง เกือบหนึง่ ในสีป่ ระกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและไมไดประกอบอาชีพ และสวนนอยเปนนักศึกษา คาขาย พนักงานบริษทั และขาราชการ
กวาครึง่ มีรายไดเฉลีย่ ตอเดือนประมาณ 1- 5,000 บาท และสวนนอยมีรายไดมากกวา 10,000 บาท
ทุกคนอาศัยอยใู นเขตจังหวัดนครราชสีมา ในจำนวนนีส้ องในสามอาศัยอยใู นเขตเทศบาลเมือง ในขณะทีห่ นึง่
ในสามอาศัยอยนู อกเขตเทศบาลเมืองและในเขตชนบท เกือบทัง้ หมดไมมโี รคประจำตัวและสวนนอยมีโรค
ประจำตัวคือโรคกระเพาะอาหารและโรคสะเก็ดเงิน เกือบทัง้ หมดอาศัยอยกู บั ครอบครัวและสมาชิกครอบครัว
มีสมั พันธภาพทีด่ ตี อ กัน มีสว นนอยทีค่ รอบครัวมีการหยารางหรือแยกทางกัน เกือบทัง้ หมดไมมปี ระวัตกิ าร
เกิดอุบตั เิ หตุรนุ แรงจนตองเขารับการรักษาจากแพทย มีสว นนอยเคยประสบอุบตั เิ หตุและเคยเขารับการรักษา
จากแพทย ทุกคนระบุวา ไมเคยทำรายผอู นื่ รุนแรงจนทำใหผอู นื่ ตองเขารับการรักษาจากแพทย และเกือบ
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ทุกคนไมเคยแสดงอารมณโกรธหรือเกลียดอะไรบางอยางแลวทำลายขาวของเสียหาย มีสว นนอยทีเ่ คยเปน
บางครัง้ แตไมบอ ยนัก
กึง่ หนึง่ เกิดอุบตั เิ หตุในชวงวันสงกรานต (ทีม่ กี ารเลนน้ำมาก) (12-14 เมษายน 2547) หนึง่ ใน
สามเกิดเหตุหลังวันสงกรานต (15 – 18 เมษายน 2547) มีสวนนอยที่เกิดเหตุกอนวันสงกรานต
(11 เมษายน 2547) ในชวงวันสงกรานตสองในสามเกิดเหตุวนั ที่ 13 เมษายน 2547 หนึง่ ในสาม เกิด
อุบตั เิ หตุในชวงเวลา 12.01 – 18.00 น ซึง่ เทากับการเกิดเหตุในชวงเวลา 06.01 – 12.00 น. เกือบ
หนึง่ ในสามเกิดเหตุในชวงเวลา 18.01 – 24.00 น. และมีสว นนอยทีเ่ กิดเหตุในชวงเวลา 00.01 – 06.00
น. ประเภทของถนนจุดเกิดอุบตั เิ หตุเกือบทัง้ หมดเปนถนนสภาพดี มีสว นนอยทีเ่ ปนถนนบำรุง สองในสาม
เปนถนนมี 2 ชองทางจราจร สวนทีเ่ หลือหนึง่ ในสามเปนถนนทีม่ ี 4 ชองทางจราจร เกือบทัง้ หมดเกิดอุบตั เิ หตุ
บนถนนทีจ่ ดั ใหรถแลนสวนทางกันได และมีสว นนอยทีเ่ กิดเหตุบนถนนทีจ่ ดั ใหเดินรถทางเดียว กึง่ หนึง่
ประสบอุบตั เิ หตุบนถนนลาดยาง หนึง่ ในสามจุดเกิดเหตุเปนถนนคอนกรีต และทีเ่ หลือจุดเกิดเหตุเปน
ถนนลูกรัง ถนนหิน หรือถนนดิน เกือบครึง่ ประสบอุบตั เิ หตุบริเวณถนนเสนทางตรง หนึง่ ในสีป่ ระสบอุบตั เิ หตุ
บริเวณถนนเสนทางโคง สวนที่เหลือประสบอุบัติเหตุบริเวณทางสี่แยกและสามแยก และมีหนึ่งรายที่
ประสบเหตุบนถนนทีเ่ ปนทางกลับรถ (U-TRUN) “ไปซือ้ ของขากลับ หนูกจ็ ะเลีย้ วเขามา พอมองกระจกหลัง
หนูกเ็ ห็นรถตีไฟเลีย้ วมาชิดเกาะกลางถนน คนเห็นเหตุการณเขาบอกวารถปคอัพแซงสิบลอขึน้ มาแต
เขาหลบสิบลอไมพน ก็เลยหันรถเขามาชนหนูแทน” ดานปายแสดงการควบคุมการจราจรบริเวณทีเ่ กิด
เหตุ สองในสามระบุวา ไมมปี า ยแสดงการควบคุมการจราจรในจุดเกิดเหตุแตอยางใด มีสว นนอยระบุวา จุด
เกิดเหตุมสี ญ
ั ญาณไฟหรือมีไฟสองสวางริมถนนหรือมีปา ยเตือน เกือบทัง้ หมดระบุวา สภาพการจราจรขณะเกิด
เหตุมสี ภาพการจราจรเบาบาง มีสว นนอยทีเ่ กิดเหตุในชวงทีก่ ารจราจรมีความคลองตัว คับคัง่ และติดขัด
“ลำบากใจเหมือนกันนะ ทีม่ าเลนแลวมาหยุดจอดกลางถนน ใชมอรไซตวนั สงกรานตมนั อันตรายที่
สุดเลย” สามในสีร่ ะบุวา ทัศนวิสยั ในขณะเกิดเหตุมลี กั ษณะสวางและแจมใส หนึง่ ในสีร่ ะบุวา สลัวมืด และ
หนึง่ รายเกิดเหตุขณะฝนตก ในกลมุ ผทู ปี่ ระสบอุบตั เิ หตุในชวงเวลากลางคืนจำนวน 7 ราย สามรายระบุวา
จุดเกิดเหตุมไี ฟฟาสองแตไมชดั เจน สองรายระบุวา มีไฟฟาชัดเจน ทีเ่ หลือระบุวา ไมมไี ฟฟาและไมไดสงั เกต
(อยางละราย)
สองในสามของการเกิดอุบตั เิ หตุเกิดจาก หรือการเกิดมีความเกีย่ วเนือ่ งจากรถจักรยานยนต หนึง่
ในสามเกิดจากรถยนตสว นบุคคลประเภทปคอัพ โดยสวนใหญกลมุ ตัวอยางเปนผขู บั ขีเ่ อง มีสว นนอยทีเ่ ปน
ผโู ดยสารหรือผซู อ นทาย “ขับเอง ไปคนเดียว กอนไปก็กนิ เหลามากัก๊ นึง เหลาขาว ไมไดกนิ มันวิง่
ไมคอ ยออก (หัวเราะ)” “ผมก็ไมรู นัง่ มาหลังรถ เอาเสือ้ คลุมหัวมา มารตู วั อีกทีกต็ อนรถอยทู ี่ U – TURN
แลวก็มคี นมาชนตูด”
ในจำนวนผปู ระสบอุบตั เิ หตุจากรถจักรยานยนต (15 ราย) พบวาผทู ปี่ ระสบอุบตั เิ หตุกวาครึง่
สวมหมวกนิรภัย และทีเ่ หลือเกือบครึง่ ไมไดสวมหมวกนิรภัย กวาครึง่ มีใบอนุญาตขับขี่ สวนทีเ่ หลือไมมี
ใบอนุญาตขับขีแ่ ละใบอนุญาตขับขีห่ มดอายุ รถจักรยานยนตสว นใหญมพี ระราชบัญญัตคิ มุ ครองผปู ระสบภัย
จากรถ (พรบ.) สวนนอยไมมี พรบ. และพรบ.หมดอายุ สาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุในกลมุ นีห้ นึง่ ในสีถ่ กู เฉีย่ ว
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ลมจากรถยนตสว นบุคคลประเภทปคอัพและรถจักรยานยนตดว ยกัน โดยสาเหตุการเฉีย่ วชนเกิดจากถูกรถ
ทีห่ ลบรถคันอืน่ มาชน รถคันหนาหยุดกะทันหันทำใหเบรกไมทนั รถฝาสัญญาณไฟเตือนหยุด (ไฟเหลือง)
มาชน และจอดรถลงเก็บของและถูกคนขับทีอ่ ยใู นสภาพเมาสุราชน “ “รถปคอัพ สงสัยจะมาชวงไฟเหลือง
มันเหยียบมาเลย ผมถามคนทีเ่ ห็นเหตุการณนะ ผมไฟเขียวกำลังจะออก มันวิง่ มาแรงกะใหพน กอน
มันเลยเฉีย่ วเอาไมไดชน คนเขาบอกถาชนเต็มๆก็คงตาย” “มอรไซคเขามาไว ตามตูดรถยนตมา เขา
หลบรถยนต หลบมาทางซายก็มาเจอผม พอดีผมเบรกแลวก็ลม ” หนึง่ ในสีข่ บั รถลมเองโดยสาเหตุที่
รถลมคือ สตารทรถขณะเกียรไมอยใู นสถานะเกียรวา ง มีเด็กวิง่ ตัดหนาจึงเบรกกะทันหัน เกิดอาการหนา
มืดตาลาย และขับรถเบรกไมทนั เมือ่ เขาสทู างโคง (แหกโคง) “ไปนัง่ ดืม่ กับเพือ่ น กำลังจะกลับบาน ถอย
มอเตอรไซคออกมา ไมไดดไู ฟทีห่ นาปด เกียรมนั คางอยพู อสตารทปบุ รถมันก็พงุ เลย” หนึง่ ในสีช่ นกับ
รถยนต รถโดยสารและรถบรรทุก ซึง่ ในจำนวนนีม้ าอาการบาดเจ็บสาหัสหนึง่ ราย เนือ่ งจากเมาสุราขับรถ
และขณะจะยูเทิรน รถคันหลังชน คุยกันกับเพือ่ นขณะขับรถดวยความเร็วสูงและมีรถถอยหลังจากซอยทำให
เบรกไมทนั และชนกับรถโดยสารบริเวณทางแยกแตไมทราบวาเกิดเหตุอยางไร “มองไมเห็นเพราะขับคุย
กันมากับเพือ่ น รถเขาถอยหลังออกมา มันเต็มถนน เราก็ขบั เร็วประมาณ 70-80 เบรคไมอยู มีชอ งอยู
นิดนึง ผมก็เลยสบัดไปหาเขา” “ถามพยาบาล เขาบอกวาสมองโดนกระทบกระเทือนทัง้ หมด ตายเกือบ
หมด ไมนา มีชวี ติ รอด” และมีสว นนอยชนกับมอเตอรไซคดว ยกันเอง โดยหนึง่ รายขับรถขณะเมาสุราและ
รสู กึ คลายกับวามีคนวิง่ มาหยอกจึงตกใจหักหลบจนรถแหกโคง และอีกหนึง่ รายโดนรถซึง่ ขับโดยวัยรนุ พงุ ออก
มาจากซอยชน ตอนนัน้ 5 ทมุ ตรงนัน้ มันมืด ไฟขางทางเสียเปนทางโคงดวย มีคนวิง่ ออกมาเหมือน
จะหยอก เคาเลยตกใจ บิดรถเลยเตลิดโคง”
ในจำนวนผปู ระสบอุบตั เิ หตุจากรถยนต (7 ราย) พบวากวาครึง่ เปนผโู ดยสาร และทีเ่ หลือเปน
คนขับ ผขู บั ทุกรายมีใบอนุญาตขับขี่ เกือบทุกรายมีพระราชบัญญัตคิ มุ ครองผปู ระสบภัยจากรถ (พรบ.) มีหนึง่
รายที่ พรบ. หมดอายุ “ขาดครับ พรบ.ขาดมา 5 วันแลว รถมันวิง่ อยใู นไร ก็เลยยังไมไดไปตอ” ผขู บั
รถสองรายดืม่ สุราและขับรถดวยความเร็วสูงกอนทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุ สองรายระบุวา ขับรถดวยความเร็วปกติและ
ถูกชนทาย และมีหนึง่ รายทีพ่ กั ผอนไมเพียงพอทำใหหลับใน ““สงกรานตมนั ตองกิน มันเปนประเพณี กิน
แลวมัน เวลาปะแปงสาวจะไดไมอาย เพือ่ เปลีย่ นนิสยั ” “13 ก็ดกึ 14 ก็ดกึ 15 ก็ดกึ มันผสมกัน
พอถึงวันที่ 16 ก็เลยเพลีย” “ขับรถไปตามเลนสธรรมดา เราก็ขบั ไป แลวรถทัวร มันแซงกันมามัน
ก็มาหนุน เพือ่ นมันกรีด๊ ก็เลยหันไปเจอ” และสองรายเกิดอุบตั เิ หตุจากสภาพถนนทีเ่ ปนถนนลูกรังมีสภาพ
ลืน่ และเปนทางลงเนินและทางโคง “มองไมเห็น มอรไซคสวนมา หลบนิดเดียว ถนนมันลืน่ ก็เลย
ลงถนน”
ดานลักษณะการบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ กวาหนึง่ ในสามมีอาการบาดเจ็บเพียงเล็กนอยคือเปนแผลถลอก
ตามตัว “ผมเจ็บทีข่ า ขาโดนเบรกมันลมทับ ก็บวมเฉย” เกือบหนึง่ ในสามมีอาการบาดเจ็บตองเขารับ
การรักษาทีโ่ รงพยาบาลในแผนกผปู ว ยนอก “กระดูกแขนสนออกมา ไปราชสีมาธนบุรี เคาก็ทำแผลให
พอไปมหาราช เขาก็ X-ray แลวก็เขาเฝอกให” หนึง่ ในสาม มีอาการบาดเจ็บและตองนอนพักรักษาตัว
ทีโ่ รงพยาบาล “ขาหัก ยืนไมได พยายามลุกแตลกุ ไมได ก็นอนลงเลยครับ ขาหักทอนเดียว นอน
โรงพยาบาล 3 วัน” ดานคาใชจา ยในการรักษาพยาบาล เกือบครึง่ ตองเสียคาใชจา ยดวยตนเอง กวาหนึง่ ในสี่
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เบิกจาก พรบ. สวนทีเ่ หลือใชบตั รประกันสุขภาพถวนหนาและไมตอ งเขารับการรักษาพยาบาล “คารักษา
ขอผอนผัน แมจา ยไปสีพ
่ นั ไมมี พรบ. รถมันเกา ซือ้ มามันเกาแลว”

ในสวนของความรเู กีย่ วกับกฎจราจร กลมุ ตัวอยางเกือบทัง้ หมด ระบุวา เคยไดรบั การอบรมความรู
เกีย่ วกับการจราจรจากการสอบใบอนุญาตขับขี่ มีสว นนอยทีไ่ มไดรบั การอบรม “เคยเรียนกฎหมายมาตอน
ม.3 จากโรงเรียน อานตามสือ่ หองสมุด ติดตามบอรดก็ม”ี “ก็ไมไดสอบ ก็ไมรู ก็มไี ฟเขียวไฟแดง
ไมไดเรียนเรือ่ งกฎหมาย”

จากการสอบถามความคิดเห็นตอสาเหตุทที่ ำใหเกิดอุบตั เิ หตุ กลมุ ตัวอยางกวาครึง่ ระบุวา เกิดจาก
ความประมาท ทัง้ ของตนเองซึง่ เปนคนขับหรือความประมาทของคกู รณี หนึง่ ในสีร่ ะบุวา เกิดจากการดืม่
สุราและความประมาท “ความสะเพราของหนูเองคะ ตรงทีเ่ อาบัตรใสไมดี ถาบัตรไมหลนก็ไมเกิด” “
ขับเลนไปจอดไป เรายืน่ บาง คนอืน่ ยืน่ บาง เขายืน่ มาก็ตอ งกินตามมารยาท” สวนทีเ่ หลือระบุวา เกิด
จากสิ่งแวดลอมและยานพาหนะอยูในสภาพไมปลอดภัยสำหรับการขับขี่ “คิดวาเกี่ยวกับยาง คิดวา
จะเปลีย่ นยางใหม วันนัน้ นาจะเห็นเพราะลมยางมีแรงดันเยอะเกินไป มันเลยแตก”

2.2 ลักษณะทีเ่ กีย่ วของกับการเกิดอุบตั เิ หตุในกลมุ ผเู สียชีวติ
ผใู หขอ มูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผเู สียชีวติ ครึง่ หนึง่ เปนพีห่ รือนองกับผเู สียชีวติ สวนทีเ่ หลือเปนญาติและเพือ่ น
ผเู สียชีวติ มีอายุเฉลีย่ 32-33 ป อายุมากทีส่ ดุ 58 ป อายุนอ ยทีส่ ดุ 21 ป สวนใหญมอี ายุ 21-25 ป
ทัง้ หมดเปนเพศชาย เกือบทัง้ หมดมีสถานภาพสมรสโสด ทีเ่ หลือหนึง่ รายเปนมาย เกือบทัง้ หมดมีการศึกษา
อยใู นระดับประถมศึกษา มีรายเดียวทีม่ กี ารศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน กวาครึง่ ประกอบอาชีพรับจาง
สวนทีเ่ หลือประกอบอาชีพทำการเกษตรและคาขาย รายไดเฉลีย่ 6,250 บาทตอเดือน สูงสุด 20,000
บาท ต่ำสุด 1,000 บาท โดยกวาครึง่ มีรายไดต่ำกวา 5,000 ตอเดือน กลมุ ตัวอยางทีอ่ าศัยอยใู นเขตเมือง
และเขตชนบทมีจำนวนเทากัน ทัง้ หมดไมมโี รคประจำตัว แตมหี นึง่ รายทีม่ คี วามพิการขาไมเทากัน เกือบ
ทัง้ หมดมีสมั พันธภาพทีด่ ใี นครอบครัว มีหนึง่ รายทีค่ รอบครัวแยกกันอยู เกือบทัง้ หมดไมเคยประสบอุบตั เิ หตุ
รุนแรงจนตองพบแพทย มีหนึง่ รายทีเ่ คยประสบอุบตั เิ หตุมากอนถึง 2 ครัง้ และประสบเหตุจากรถจักยานยนต
ทัง้ สองครัง้ ทุกคนไมมปี ระวัตทิ ำรายผอู นื่ จนตองเขารับการรักษาพยาบาล และทุกคนไมเคยแสดงอารมณ
โกรธและทำลายสิง่ ของเสียหายเชนกัน
การเกิดอุบตั เิ หตุ ผทู ใี่ หขอ มูลการเกิดอุบตั เิ หตุหนึง่ ในสามเปนเพือ่ นของผเู สียชีวติ หนึง่ ในสามเปน
พีน่ อ ง และทีเ่ หลือเปนญาติ กึง่ หนึง่ เกิดอุบตั เิ หตุในชวงวันสงกรานต (12-14 เมษายน 2547) สองราย
เกิดเหตุกอ นวันสงกรานต (10-11 เมษายน 2547) และหนึง่ รายเกิดเหตุหลังวันสงกรานต (15 เมษายน
2547) เวลาทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุเกือบทัง้ หมดอยใู นชวงเวลากลางคืน มีหนึง่ รายทีเ่ กิดในเวลากลางวัน ถนนที่
เกิดอุบัติเหตุสวนใหญเปนเสนทางปกติ มีสองรายที่ถนนกำลังอยูในสภาพกอสราง สองในสามเหตุเกิด
บนถนนหลัก 4 เลนสหรือมากกวา มีสองรายทีเ่ กิดบนถนน 2 เลนส โดยทุกรายเกิดอุบตั เิ หตุบนถนนที่

⌫  ⌫

ลักษณะทีเ่ กีย่ วของกับการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต ของประชาชนในเขต 5 พ.ศ. 2547

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

จัดใหรถวิง่ สวนทางกันได สภาพถนนสองในสามเปนถนนคอนกรีต สวนนอยทีเ่ กิดบนถนนลาดยาง บริเวณ
ทีเ่ กิดเหตุสองในสามเปนถนนทางตรง สวนนอยเปนทางโคงและเปนทางตัดกัน (สามแยก) “ผมก็ขมี่ าถึง
กิโล 12 บานเอง…ผมก็หนั มองดูแตไอ…มันแซงออกไปนำหนา ผมก็ไมคดิ อะไรนะ ไปเทีย่ วแลว ถึง
บานแลว…พอผมถึงประมาณหนาปอม ไอ…เกือบถึงยูเทิรน พอผมถึงยูเทิรน ไอ…มันก็เลยหางไป มัน
มืดแลว แลวผมก็มองดูเห็นรถไฟมันลง ลงไปขางทางเลย” บริเวณทีเ่ กิดเหตุครึง่ หนึง่ มีปา ยจราจรหรือ
มีทางขาม หนึง่ ในสามเกิดเหตุในจุดทีไ่ มมปี า ยสัญญาณการควบคุมการจราจรใดๆ และมีหนึง่ รายทีไ่ มได
สังเกตสภาพจุดเกิดเหตุ สภาพการจราจรในชวงทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุหนึง่ ในสามอยใู นสภาพเบาบาง หนึง่ ในสาม
เกิดเหตุขณะสภาพการจราจรมีความคลองตัวและสวนนอยเกิดเหตุในขณะสภาพการจราจรคับคัง่ และไมมี
รถบนเสนทาง ทัศนวิสยั ในขณะทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุสว นใหญมลี กั ษณะมืดสลัว หนึง่ ในสามมีลกั ษณะสวางแจมใส
และสวนนอยไมมไี ฟสองทาง สำหรับอุบตั เิ หตุทเี่ กิดในชวงกลางคืนนัน้ หนึง่ ในสามระบุวา บริเวณทีเ่ กิดไม
มีไฟฟา หนึง่ ในสามระบุวา มีไฟฟาชัดเจน และมีสว นนอยระบุวา มีไฟฟาแตไมชดั เจน หลังการเกิดอุบตั เิ หตุ
สองในสามแจงความและเปนคดีความ ทีเ่ หลือไมไดดำเนินการดานคดีความแตอยางใด
ผเู สียชีวติ เกือบทัง้ หมดเกิดจากการขับขีร่ ถจักรยานยนต มีเพียงหนึง่ รายทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุจากการ
ถูกรถจักรยานยนตชน ผเู สียชีวติ ทีเ่ กิดอุบตั จิ ากการขับขีร่ ถจักยานยนตเกือบทัง้ หมดเปนผขู บั ขีร่ ถจักรยานยนต
เอง มีหนึง่ รายทีเ่ ปนผซู อ นทาย ซึง่ ในจำนวนนีเ้ กือบทัง้ หมดไมสวมหมวกนิรภัย มีหนึง่ รายทีส่ วมหมวกนิรภัย
และกวาครึง่ ไมมใี บขับขี่ เกือบทัง้ หมดของผเู สียชีวติ เคยไดรบั ความรเู รือ่ งกฎหมายการจราจร มีหนึง่ รายที่
ไมเคยไดรบั ความรู และกลมุ ตัวอยางเกินครึง่ มีการดืม่ สุราและขับรถดวยความเร็ว “ผมไปสองคน เลย
พอเคาบอกเธคเลิกแลว ตอนแรกผมวาจะไปประตูน้ำกัน จะไปดูแถวหนาเทคโนวาเคาเลิกกันหรือยัง…
เมามากแลวตอนนัน้ จึงชวนกันกลับบาน” “คิดวาไว …ไมไดมองดูไมล…คิดวาเร็วครับ ผมตรงอยาง
เดียว รถสายหรือไมสา ยไมรู แตใจผมวาผมตรง” “หนูกว็ า ตองขับเร็วมัง้ เพราะตรงนีเ้ ขาก็ลม บอย
แตไมมใี ครตาย นีแ่ หละครัง้ แรก หนูคดิ วาเร็วพอสมควรแหละ จากเสียหลักมาเนาะ มันอาจจะชน
อะไรซักอยางและมันถึงไปฝง โนน”
กลมุ ผทู ใี่ หขอ มูลครึง่ หนึง่ คิดวาการเกิดอุบตั เิ หตุมสี าเหตุมาจากการดืม่ สุรา สวนทีเ่ หลือคิดวาเกิด
จากความประมาท การชอบเทีย่ ว มีเรือ่ งกังวล การพักผอนไมเพียงพอ สายตาไมดี และถนนไมดี “ตัดใจ
แตแรกเลยกลับบานคงไมตอ งเทีย่ ว(หัวเราะ)..แตคงตัดใจไมไดครับ (หัวเราะ) ถาคนมันอยากจะไป
ก็ฉุดไมอยู..อธิบายยากครับ” “ก็คงอยูแถวบาน..แตโดยนิสัยแลวมันตองไหลแนนอนแหละครับ
(หัวเราะ) ทุกคนไมวา ใครทุกคนนี”้ “เมา คิดมากดวย คิดมากเรือ่ งสาวๆ เคาชอบสาวๆ ยืมทองไป
ทอง 2 บาท เคาก็มแี ฟนใหม แตงงาน ตัง้ แต..กินแตเหลาอยางเดียว กินเหลากับน้ำ ขาวไมกนิ ”
“ก็ตรงนัน้ มันเปนทอ ทางมันจะเสียๆ ถนนแตกก็มหี ลุม ถาเปนมอรไซดขบั มาแบบไมแข็งก็เสียหลัก”
หลังเกิดเหตุการณบางสวนมีการปรับปรุงแกไขจุดเกิดเหตุ ในขณะทีบ่ างสวนไมมหี นวยงานใดดำเนิน
การเปลีย่ นแปลงหรือแกไขสภาพสิง่ แวดลอมแตอยางใด “ออ ตรงนีเ้ ขาเกรดแลว เดีย๋ วนีม้ นั เปนทางที่
ดีแลว” “หลุมมันมีมาแตไหนแตไรแลว เพิง่ มาทำไดไมกวี่ นั นี้ เคาเพิง่ เปดใชวนั อังคารนี”้
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ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของผปู ระสบอุบตั เิ หตุจราจรทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2547
จำแนกตามลักษณะดานบุคคลทีเ่ กีย่ วของกับการเกิดอุบตั เิ หตุ
จำนวน

รอยละ

ลักษณะดานบุคคลทีเ่ กีย่ วของกับการเกิดอุบตั เิ หตุ
(n=546)

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
ต่ำกวา 16
16-25
26-35
36-45
46-55
56 ขึน้ ไป
ไมระบุ
Mean± S.D.=25.78 ±13.33, Minimum=1, Maximum=76
ประเภทผปู ระสบเหตุ
ผบู าดเจ็บ
ผเู สียชีวติ
ไมระบุ
สถานะของผปู ระสบเหตุ
ผขู บั ขี่
ผโู ดยสาร
คนเดินเทา
อืน่ ๆ
ไมระบุ
ลักษณะ/เสียชีวติ (เฉพาะผเู สียชีวติ 12 ราย)
เสียชีวติ ณ จุดเกิดเหตุ
เสียชีวติ ระหวางสงตอ
เสียชีวติ ในสถานพยาบาล
ผลการรักษา (เฉพาะผบู าดเจ็บ 534 ราย)
ยังไมทราบผลการรักษา
ทุเลา/หาย
พิการทางสมอง
พิการแขน/ขา
หนีกลับ
ไมระบุ
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373
173

68.3
31.7

101
218
102
70
32
17
6

18.5
39.9
18.7
12.8
5.9
3.1
1.1

477
12
47

87.4
4.1
8.6

281
234
21
2
8

51.5
42.8
3.8
0.4
1.5

7
3
2

58.3
25.0
16.7

280
222
4
3
1
24

52.4
41.6
0.7
0.6
0.2
4.5
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จำนวน

รอยละ

ลักษณะดานบุคคลทีเ่ กีย่ วของกับการเกิดอุบตั เิ หตุ
(n=546)

จำนวนวันทีร่ กั ษาในโรงพยาบาล (เฉพาะผปู ว ยใน 155 ราย)
1 วัน
2 วัน
คารักษาพยาบาล (บาท)
ต่ำกวา 301
301-600
601-900
901-1,200
1,201-1,500
1,500 ขึน้ ไป
ไมระบุ
Median=280, Mean ±S.D.=474.02± 553.49
Minimum=25, Maximum=4,000
การสวมอุปกรณปอ งกัน
หมวกนิรภัย (เฉพาะผปู ระสบเหตุทเี่ กีย่ วเนือ่ งกับรถจักรยานยนต
352 ราย)
- สวมหมวกนิรภัย
- ไมสวมหมวกนิรภัย
- ไมระบุ
เข็มขัดนิรภัย (เฉพาะผปู ระสบเหตุทเี่ กีย่ วเนือ่ งกับรถยนต 234 ราย)
- คาดเข็มขัดนิรภัย
- ไมระบุ
การดืม่ สุรา
ดืม่
ไมดมื่
ไมทราบ/ไมระบุ


⌫  ⌫

151
4

97.4
2.6

422
57
37
9
3
18
273

77.3
10.4
6.8
1.6
0.5
3.3
50.0

66
144
143

18.8
40.9
40.6

9
225

3.8
96.2

54
159
333

9.9
29.1
61.0
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ตารางที่ 2 จำนวนและรอยละของผปู ระสบอุบตั เิ หตุจราจรทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2547
จำแนกตามประเภทยานพาหนะทีเ่ กีย่ วของกับการเกิดอุบตั เิ หตุ
จำนวน

รอยละ

ประเภทยานพาหนะทีเ่ กีย่ วของกับการเกิดอุบตั เิ หตุ
(n=546)

รถจักรยานยนต
รถยนตปก อัพ
รถจักรยาน
รถโดยสารขนาดใหญ
รถเกง/แท็กซี่
รถโดยสาร 4 ลอ
รถสามลอเครือ่ ง
รถต/ู รถบรรทุก
รถจักรยานสามลอ
ประสบอุบตั เิ หตุโดยไมเกีย่ วเนือ่ งกับยานพาหนะ (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

ตารางที่ 3 จำนวนและรอยละของผปู ระสบอุบตั เิ หตุจราจรทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2547
จำแนกตามลักษณะดานสิง่ แวดลอมทีเ่ กีย่ วของกับการเกิดอุบตั เิ หตุ
จำนวน

รอยละ

ลักษณะดานสิง่ แวดลอมทีเ่ กีย่ วของกับการเกิดอุบตั เิ หตุ
(n=546)

เวลาเกิดเหตุ
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
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10.2
6.8
11.4
24.4
28.8
17.6
0.9
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จำนวน

รอยละ

ลักษณะดานสิง่ แวดลอมทีเ่ กีย่ วของกับการเกิดอุบตั เิ หตุ
(n=546)

ประเภทถนนจุดเกิดเหตุ
ถนน อบต./หมบู า น
ถนนกรมทางหลวง
ถนนทางหลวงชนบท
ถนนในตัวเมือง
อืน่ ๆ
ไมทราบ/ไมระบุ
ผนู ำสงสถานพยาบาล
ผปู ระสบเหตุ
มูลนิธ/ิ อาสาสมัคร
หนวยกชู พี ขัน้ พืน้ ฐาน
หนวยกชู พี ขัน้ สูง
เจาหนาทีต่ ำรวจ
เสียชีวติ ในทีเ่ กิดเหตุ
ไมระบุ
ผนู ำสงสถานพยาบาล
ผปู ระสบเหตุ
มูลนิธ/ิ อาสาสมัคร
หนวยกชู พี ขัน้ พืน้ ฐาน
หนวยกชู พี ขัน้ สูง
เจาหนาทีต่ ำรวจ
เสียชีวติ ในทีเ่ กิดเหตุ
ไมระบุ
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127
109
30
13
6
261

23.3
20.0
5.5
2.4
1.1
47.8

276
146
28
8
8
7
73

50.5
26.7
5.1
1.5
1.5
1.3
13.4

276
146
28
8
8
7
73

50.5
26.7
5.1
1.5
1.5
1.3
13.4
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40

จํานวน

30
20
10
61

อายุ (ป)

49

37

25

13

1

0

รูปที่ 1 จำนวนผปู ระสบอุบตั เิ หตุจราจรทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2547
จำแนกตามอายุ

150
จํานวน

100
50
0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
วันที่ (เดือนเมษายน 2547)

รูปที่ 2 จำนวนผปู ระสบอุบตั เิ หตุจราจรทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2547
จำแนกตามวันทีเ่ กิดเหตุการณ (9-18 เมษายน 2547)
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อภิปราย
ผลการวิจยั ไดแสดงใหเห็นวาการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานตนนั้ ผปู ระสบ
อุบตั เิ หตุเปนเพศชายประมาณ 2-3 เทาของเพศหญิง สวนใหญมอี ายุระหวาง 16-25 ป สถานภาพสมรส
โสด จบการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาและต่ำกวา ประกอบอาชีพรับจาง ผปู ระสบเหตุจากรถจักรยานยนตสว น
ใหญไมสวมหมวกนิรภัย ผูประสบอุบัติเหตุบางสวนดื่มสุราขณะขับขี่ยานพาหนะ ผูเสียชีวิตที่ขับขี่รถ
จักรยานยนตเกือบทัง้ หมดไมสวมหมวกนิรภัย กวาครึง่ ดืม่ สุราและขับรถดวยความเร็วสูง ยานพาหนะที่
เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุสวนใหญคือรถจักรยานยนต และผูเสียชีวิตเกือบทั้งหมดเปนผูขับขี่รถ
จักรยานยนต อุบตั เิ หตุเกิดในชวงวันที่ 12-14 เมษายน 2547 โดยเกิดสูงสุดในวันที่ 13 เมษายน 2547
ชวงเวลาทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุสงู อยรู ะหวาง 12.00-20.00 น. แตในกลมุ ผเู สียชีวติ สวนใหญเกิดอุบตั เิ หตุในชวง
เวลากลางคืน สอดคลองกับรายงานการศึกษาของวัลลภ ไทยเหนือ(5) และสมชาย กาญจนสุต)(6) แตผลการ
ศึกษาบางสวนไมสอดคลองกับการศึกษาของกาญจนา ยังขาว นิตยา โรจนทนิ กร และรัชนี ศิรวิ ฒ
ั น(7) ซึง่
วิเคราะหลกั ษณะทางระบาดวิทยาของการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุขนสงจากระบบเฝาระวังการบาดเจ็บใน
ภาพรวม ไมไดจำกัดเฉพาะชวงเทศกาลสงกรานต ซึง่ จากผลการวิจยั แสดงวาลักษณะของผปู ระสบเหตุใน
เทศกาลสงกรานตนนั้ แตกตางจากผปู ระสบเหตุจากอุบตั เิ หตุทวั่ ไป กลาวคือเปนเพศชายทีม่ อี ายุนอ ยอยใู น
ชวงตนของวัยรนุ มีการขับขีจ่ กั รยานยนตและมีการดืม่ สุราเปนเหตุการณรว ม โดยเหตุการณจะเกิดมากใน
ชวงวันทีม่ กี ารเลนน้ำมาก (12-14 เมษายน) สาเหตุทเี่ ปนเชนนีน้ า จะเนือ่ งมาจาก วัยรนุ เปนวัยทีม่ คี วาม
กระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรมทีม่ ผี คู นรวมกันเปนจำนวนมาก จึงทำใหชายวัยรนุ ทัง้ ทีอ่ ยใู นตัวเมืองและ
พื้นที่โดยรอบเดินทางเพื่อเขาสูบริเวณที่มีการเลนน้ำกันมาก โดยเดินทางดวยรถจักรยานยนตซึ่งมีกัน
แทบทุกบาน และเมือ่ ชายวัยรนุ ดังกลาวไดอยรู วมกันเปนกลมุ จึงเอือ้ ใหมกี ารดืม่ สุราขึน้ ประกอบกับในชวง
เทศกาลสงกรานตมสี รุ าหรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอลวางจำหนายอยโู ดยทัว่ ไป หาซือ้ ไดงา ย และราคาไมแพง
สอดคลองกับรายงานของศูนยวจิ ยั กสิกรไทย (2547)(8) ทีค่ าดวาเทศกาลสงกรานตป 2547 ปริมาณ
จำหนายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลจะสูงขึน้ ไมต่ำกวา 4.7% เมือ่ เทียบปทผี่ า นมา ไมวา จะเปนเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ประเภทสุราหรือเบียร รวมทัง้ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลทผี่ ลิตจากภูมปิ ญ
 ญาชาวบานอยางสุราพืน้ เมือง อาทิ
กระแช สาโท ไวนผลไม ไวนสมุนไพร เปนตน ทัง้ นีก้ ารดืม่ อาจเกิดจากชวนเพือ่ นดืม่ ดืม่ ตามเพือ่ น ดืม่ เพือ่
ความสนุกสนานและเมื่อเมาสุราและขับรถจึงทำใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นได โดยเฉพาะในชวงเดินทางกลับ
นอกจากนีใ้ นชวงเทศกาลสงกรานตประชาชนมีการเดินทาง ใชรถ ใชถนนเพิม่ มากขึน้ เพือ่ ทองเทีย่ วหรือกลับ
ภูมลิ ำเนาทำใหมโี อกาสเกิดอุบตั เิ หตุไดสงู ขึน้ โดยเฉพาะในชวงเดินทางกลับซึง่ ผขู บั ขีบ่ างสวนอาจยังมีอาการ
ออนเพลียหรือบางสวนอาจยังคงดืม่ สุราอยู ในดานการสวมหมวกนิรภัยนัน้ จะเห็นไดวา ชวงเทศกาลสงกรานต
ผขู บั ขีส่ ว นใหญจะไมสวมหมวกนิรภัย ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการเขารวมกิจกรรมเลนน้ำนัน้ หากนำหมวกนิรภัยไปดวย
อาจเปนภาระในการระวังรักษา เปนอุปสรรคในการเลนน้ำ และบางสวนอาจคิดวามีการผอนผันหรือไมถกู
จับกุมแมไมสวมหมวกนิรภัยในระหวางเทศกาลสงกรานต ดานเวลาในการเกิดเหตุซงึ่ พบมากในชวงเทีย่ งวัน
ถึงชวงเย็นนัน้ ก็สอดคลองกับกิจกรรมการเลนน้ำและดืม่ สุรา โดยกลมุ วัยรนุ อาจเดินทางเขารวมกิจกรรม
ชวงสายและดืม่ สุรา จนกระทัง่ ถึงชวงเทีย่ งวันและเรือ่ ยไปถึงชวงเย็น ก็อาจอยใู นสภาพเมาสุรา และเกิด
อุบตั เิ หตุได โดยเฉพาะในชวงเย็นซึง่ เปนชวงทีต่ อ งเดินทางกลับบาน
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ผลจากการวิจยั พบสัดสวนผเู สียชีวติ ลดลง ซึง่ อาจเนือ่ งมาจากความสำเร็จในการรณรงคเพือ่ ปองกัน
อุบตั เิ หตุของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของมาโดยตลอด และโดยเฉพาะอยางยิง่ ป 2547 องคการอนามัยโลกได
ประกาศใหเปนปแหงการรณรงคปอ งกันอุบตั เิ หตุจราจร มีคำขวัญวา “สำนึกดี ขับขีป่ ลอดภัย รวมใจลด
อุบตั เิ หตุ (Road Safety is No Accident)“ ซึง่ รัฐบาลเห็นความสำคัญและกำหนดใหการลดอุบตั เิ หตุจราจร
เปนวาระแหงชาติซงึ่ ตองไดรบั การแกไขอยางเรงดวน(5) มีผลใหการเกิดอุบตั เิ หตุรนุ แรงลดลง โดยเฉพาะ
กลมุ รถเกง ทัง้ นีค้ าดวาเกิดจากผลการรณรงคเรือ่ งเมาไมขบั ซึง่ ภาพลักษณของการรณรงคมงุ ไปทีก่ ลมุ รถ
ประเภทนี้ และยิง่ ไปกวานัน้ คือกลมุ รถยนตขนาดใหญมอี บุ ตั กิ ารณลดลงเชนกัน ซึง่ นาจะเกิดจากการควบ
คุมในเสนทางหลวงและการเขมงวดกวดขันตอผปู ระกอบการและคนขับทำใหลดอุบตั กิ ารและความรุนแรงของ
อุบตั เิ หตุลงได
การวิจยั นีพ้ บวาผบู าดเจ็บสวนใหญเขารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐโดยเสียคาใชจา ยในการ
รักษาพยาบาลประมาณ 300 บาท โดยเกือบครึง่ ตองเสียคาใชจา ยเอง สอดคลองกับการวิจยั ของ อารี
โคตรประทุม(9) ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากผปู ระสบอุบตั เิ หตุและญาติเห็นวาคาใชจา ยในการรักษาพยาบาลดังกลาว
ไมมากนัก และมีความยงุ ยากหากเบิกจายคาใชจา ยตามพระราชบัญญัตคิ มุ ครองผปู ระสบภัยจากรถ จึงทำให
ผปู ระสบเหตุบางสวนสมัครใจทีจ่ ะเสียคาใชจา ยเอง นอกจากนีก้ ารวิจยั นีย้ งั พบวามีผเู สียชีวติ จำนวนไมนอ ย
ทีเ่ สียชีวติ ระหวางการนำสงสถานพยาบาล หรือเสียชีวติ ในสถานพยาบาลหลังการนำสงภายใน 24 ชัว่ โมง
ซึง่ สาเหตุการเสียชีวติ อาจเนือ่ งมาจากการนำสงทีไ่ มถกู ตองและเหมาะสม การอบรมใหความรแู ละฝกทักษะ
การบริหารจัดการในการสงตอแกองคกรและผทู เี่ กีย่ วของอาจชวยลดสัดสวนการเสียชีวติ ลงได สอดคลองกับ
การศึกษาของวิทยา ชาติบญ
ั ชาชัย(10)
ดานสิง่ แวดลอมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการเกิดอุบตั เิ หตุ พบวาอุบตั เิ หตุเกิดบนถนนในเขต อบต.หรือ
ถนนในหมูบานและถนนทางหลวงชนบทในสัดสวนใกลเคียงกัน สวนใหญจุดเกิดเหตุเปนถนนลาดยาง
สภาพดีมี 2 ชองทางจราจรทีจ่ ดั ใหรถวิง่ สวนทางกันได เกือบครึง่ ประสบอุบตั เิ หตุบริเวณถนนเสนทางตรง
สองในสามบริเวณเกิดเหตุไมมีปายแสดงการควบคุมการจราจร ทั้งนี้อาจเนื่องจากบริเวณดังกลาวอยู
นอกบริเวณทีม่ กี ารจราจรคับคัง่ ทำใหไมมรี ะบบตรวจตราและกวดขันจากเจาหนาทีต่ ำรวจ ผขู บั ขีจ่ งึ อาจ
ขับรถดวยความประมาท ประกอบกับบริเวณเกิดเหตุมสี ภาพการจราจรเบาบาง ไมมสี ณ
ั ญานเตือนทีเ่ ดนชัด
ผขู บั ขีจ่ งึ อาจขาดการระวังในการขับขีย่ านพาหนะ และเกิดอุบตั เิ หตุได อยางไรก็ตามจากการวิจยั พบวา
ผปู ระสบเหตุบางคนเคยประสบเหตุมากอนหนาการเกิดอุบตั เิ หตุครัง้ นี้ ซึง่ อาจเกิดจากการมีพฤติกรรมการ
ขับขีห่ รือบุคลิกภาพบางประการทีเ่ สีย่ งตอการเกิดอุบตั เิ หตุไดงา ยกวาบุคคลอืน่
ในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจยั ครัง้ นี้ พบวาตัวแปรในรายงานการเฝาระวังการบาดเจ็บทีเ่ ก็บรวบรวม
จากโรงพยาบาลตาง ๆ บางตังแปรมีการบันทึกทีไ่ มสมบูรณหรือไมไดบนั ทึก จึงทำใหผลการวิเคราะหอาจ
ไมสอดคลองกับความเปนจริงได ตลอดจนไมสามารถอธิบายการเกิดเหตุการณไดครบถวนและรอบดาน
สวนในดานการสัมภาษณเชิงลึกนัน้ ในสวนของผเู สียชีวติ ผใู หขอ มูลคือผเู ห็นเหตุการณหรือญาติทไี่ มไดเห็น
เหตุการณ แตรบั ทราบจากการบอกกลาวจากผอู นื่ หรือคาดเดาเหตุการณ หรือแมแตการสัมภาษณผบู าดเจ็บ
ซึง่ เปนกลมุ ตัวอยางโดยตรง ผบู าดเจ็บเองก็ระบุวา ไมเห็นเหตุการณ และไมทราบวาเกิดเหตุการณไดอยางไร
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ผบู าดเจ็บบางรายจึงใหขอ มูลในลักษณะของการคาดเดาสถานการณเชนกัน จึงอาจทำใหไดขอ มูลทีไ่ มตรง
กับเหตุการณจริงได นอกจากนีจ้ ำนวนตัวอยางผเู สียชีวติ ทีส่ มั ภาษณมจี ำนวนนอย และเปนเหตุการณใน
ลักษณะแตกตางกัน ผลการวิเคราะหจงึ อาจคลาดเคลือ่ นและไมเปนตัวแทนของผเู สียชีวติ ทัง้ หมดได

สรุป
ผูประสบอุบัติเหตุจราจรทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต เปนเพศชายประมาณ 2-3 เทา
ของเพศหญิง สวนใหญมอี ายุระหวาง 16-25 ป สถานภาพสมรสโสด จบการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาและ
ต่ำกวา ประกอบอาชีพรับจาง อาศัยอยใู นเขตเทศบาลเมือง ไมมโี รคประจำตัว ครอบครัวมีสมั พันธภาพ
ทีด่ ตี อ กัน ไมมปี ระวัตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุรนุ แรง ไมเคยทำรายผอู นื่ รุนแรงจนและไมเคยทำลายขาวของเสียหาย
ผปู ระสบอุบตั เิ หตุเปนผบู าดเจ็บรอยละ 87.4 และผเู สียชีวติ รอยละ 4.1 เปนผขู บั ขีร่ อ ยละ 51.5 และผโู ดยสาร
รอยละ 42.8 ในกลมุ ผเู สียชีวติ สวนใหญเสียชีวติ ณ จุดเกิดเหตุ ในกลมุ ผบู าดเจ็บสวนใหญยงั ไมทราบผล
การรักษาและผลการรักษาทุเลาหรือหาย คามัธยฐานของคาใชจา ยในการรักษาพยาบาลเทากับ 280 บาท
โดยเกือบครึง่ ตองเสียคาใชจา ยเอง ผปู ระสบเหตุจากรถจักรยานยนตไมสวมหมวกนิรภัยรอยละ 50.9 และ
ไมระบุวา สวมหรือไมรอ ยละ 40.6 สวนผปู ระสบอุบตั เิ หตุจากรถยนตทกุ ประเภทไมระบุวา คาดเข็มขัดนิรภัย
หรือไมรอ ยละ 96.2 ผปู ระสบอุบตั เิ หตุดมื่ สุราขณะขับขีย่ านพาหนะรอยละ 9.9 และไมระบุวา ดืม่ สุราหรือ
ไมรอ ยละ 61.0 ผเู สียชีวติ ทีข่ บั ขีร่ ถจักรยานยนตเกือบทัง้ หมดไมสวมหมวกนิรภัย กวาครึง่ ดืม่ สุราและ
ขับรถดวยความเร็วสูง และกวาครึง่ ไมมใี บขับขี่ ยานพาหนะทีเ่ กีย่ วของกับการเกิดอุบตั เิ หตุสว นใหญคอื
รถจักรยานยนตรอ ยละ 64.5 และผเู สียชีวติ เกือบทัง้ หมดเปนผขู บั ขีร่ ถจักรยานยนต อุบตั เิ หตุเกิดในชวง
วันที่ 12-14 เมษายน 2547 รอยละ 42.3 โดยเกิดสูงสุดในวันที่ 13 เมษายน 2547 ชวงเวลาทีเ่ กิด
อุบตั เิ หตุสงู อยรู ะหวาง 12.00-20.00 น. แตในกลมุ ผเู สียชีวติ สวนใหญเกิดอุบตั เิ หตุในชวงเวลากลางคืน
อุบัติเหตุเกิดบนถนนในเขต อบต.หรือถนนในหมูบานและถนนทางหลวงชนบทในสัดสวนใกลเคียงกัน
สวนใหญจดุ เกิดเหตุเปนถนนลาดยางสภาพดีมี 2 ชองทางจราจรทีจ่ ดั ใหรถวิง่ สวนทางกันได เกือบครึง่
ประสบอุบตั เิ หตุบริเวณถนนเสนทางตรง สองในสามบริเวณเกิดเหตุไมมปี า ยแสดงการควบคุมการจราจร
ทัศนวิสัยในขณะเกิดเหตุมีลักษณะสวางและแจมใส ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากรถจักรยานยนต
เกิดจากการเฉีย่ วหรือชนกับรถยนตปค อัพและรถจักรยานยนตดว ยกัน ผปู ระสบอุบตั เิ หตุจากรถยนตเกิดจาก
ดืม่ สุราและขับรถดวยความเร็วสูง ถูกชนทาย และถนนลูกรังมีสภาพลืน่ ผนู ำสงผปู ระสบเหตุไปยังสถานพยาบาล
สวนใหญคอื ผปู ระสบเหตุและมูลนิธหิ รืออาสาสมัคร หลังเกิดเหตุการณมสี ว นนอยทีร่ ะบุวา มีการปรับปรุงแกไข
จุดเกิดเหตุ

ขอเสนอแนะ
1. ควรกำหนดมาตรการปองกันการเกิดอุบตั เิ หตุในชวงเทศกาลสงกรานต โดยมีการตรวจตราและ
ปองปรามอยางเขมงวด โดยเฉพาะในชวงเวลากลางวัน (กอนเทีย่ งถึงเย็น) ของวันทีม่ กี ารเลนน้ำมาก และ
ใหครอบคลุมตำบลหรืออำเภอโดยรอบของพืน้ ทีท่ มี่ กี ารเลนน้ำมาก
2. ประชาสัมพันธเตือนถึงโทษของการดืม่ สุราและขับขีย่ านพาหนะ กอนถึงเทศกาลสงกรานตโดย
ใชสอื่ ทีเ่ ห็นไดชดั และมีรปู แบบนาสนใจ และดำเนินการกวดขัน เปรียบเทียบปรับ และจับกุมผขู บั ขีย่ านพาหนะ
ทีด่ มื่ สุราอยางจริงจัง ทัง้ ในชวงกอน ระหวาง และหลังเทศกาลสงกรานต

⌫  ⌫

เปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ และคณะ

Prempree Chawananarasert et al.

3. จัดระบบ ควบคุม และตรวจตราการจำหนายและซือ้ สุราอยางเขมงวด
4. กำหนดพืน้ ทีใ่ นการเลนน้ำในชวงเทศกาลสงกรานตอยางชัดเจน พรอมทัง้ ประชาสัมพันธให
ประชาชนทราบ โดยกำหนดเปนพืน้ ทีส่ ำหรับการเลนน้ำโดยเฉพาะ และไมอนุญาตใหนำยานพาหนะเขาใน
บริเวณนัน้
5. ควรปรับปรุงระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บใหมกี ารบันทึกขอมูลทีค่ รบถวน
6. ควรเนนการทำใบขับขีเ่ พิม่ ขึน้

ขอเสนอแนะทัว่ ไป
1. ควรจัดอบรมเจาหนาทีม่ ลู นิธใิ หมากขึน้ และเขมขนขึน้ เพือ่ การชวยเหลือผบู าดเจ็บไดถกู ตอง
2. ควรเพิม่ บริการชวยเหลือผบู าดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุหรือหนวยกชู พี และประชาสัมพันธเพิม่ มาก
ยิง่ ขึน้
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บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการศึกษาเชิงพรรณนา แบบภาคตัดขวาง (Cross – sectional Descriptive)
โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาถึงพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูม,ิ บุรรี มั ย
สุรนิ ทร และ มหาสารคาม ศึกษาในประชาชนทีม่ อี ายุ 15 ปขนึ้ ไป ไดกลมุ ตัวอยางจำนวน 2,078 ราย
สมุ ตัวอยางโดยวิธสี มุ เปนกลมุ หลายขัน้ ตอน (Multi Stage Cluster Sampling) เครือ่ งมือในการศึกษาคือ
แบบสอบถาม ทีม่ อี ยู 4 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ สวนที่ 3
ขอมูลพฤติกรรมของผทู เี่ คยสูบบุหรีแ่ ละเลิกแลว สวนที่ 4 ขอมูลพฤติกรรมของผทู ไี่ มสบู บุหรี่ วิเคราะหขอ มูล
โดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนา จำนวน รอยละ ในการอธิบายลักษณะทัว่ ไปของกลมุ ตัวอยาง และทดสอบความ
สัมพันธโดยใชสถิติ Chi square และอนุมานคาสถิตใิ นประชากรดวยคาความเชือ่ มัน่ รอยละ 95 (95%
confidence interval)
ผลการศึกษาพบวา กลมุ ตัวอยางในเขต 5 มีการสูบบุหรีอ่ ยรู อ ยละ 22.4 สูบเปนประจำทุกวัน
รอยละ 18.1 ชนิดของบุหรีท่ สี่ บู ในเขต 5 สวนใหญเปน ยาเสนมวนเอง โดยจะสูบวันละ 5-10 มวน
สวนใหญเริม่ สูบบุหรีเ่ มือ่ อายุ 20 ปลงมา เวลาทีอ่ ยากสูบบุหรีม่ ากทีส่ ดุ สวนใหญอยากสูบภายหลังรับประทาน
อาหาร สวนใหญสถานทีท่ สี่ บู คือสูบไดทกุ สถานที่
ปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับการไมสบู บุหรี่ พบวาประชาชนกลมุ ตัวอยางสวนใหญทไี่ มสบู บุหรีเ่ นือ่ งจากคิด
วาไมอยากสูบ ทีเ่ ลิกสูบบุหรีไ่ ดสว นใหญ เคยสูบมานานกวา 20 ป และสาเหตุทที่ ำใหเลิกสูบบุหรีไ่ ดเพราะ
บุหรีม่ สี ารเสพติดใหโทษตอรางกาย
จากผลการวิจยั ครัง้ นี้ ผวู จิ ยั ขอเสนอแนวทางในการรณรงคเพือ่ ไมสบู บุหรี่ โดยการใหรเู รือ่ งโทษ
พิษรายของบุหรีใ่ นกลมุ เยาวชนและนักเรียน และควรมีการบังคับใชกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบอยาง
จริงจังและตอเนือ่ งโดยเฉพาะในสถานทีส่ าธารณะ
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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
บุหรีเ่ ปนปญหาสาธารณสุขทีน่ บั วันจะทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ หากยังไมมมี าตรการในการควบคุม
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพดีพอแลวบุหรีจ่ ะทำใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและตอชีวติ ของประชาชน โดยจะเปน
ภาระตอรัฐบาลในการดูแลรักษาผปู ว ยดวยโรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรีเ่ ปนจำนวนมหาศาล ซึง่ การสูบบุหรีเ่ ปน
อันตรายตอตนเองและบุคคลใกลชดิ ในควันบุหรีป่ ระกอบดวยสารเคมีตา งๆ มากกวา 4,000 ชนิด และ
ไมต่ำกวา 42 ชนิด จัดเปนสารกอมะเร็ง (Carcinogens) ซึง่ กอใหเกิดโรคตางๆ เชน โรคถุงลมโปงพอง,
โรคหัวใจ, โรคมะเร็งของอวัยวะตางๆ ซึง่ เปนสาเหตุของการเสียชีวติ กอนวัยอันควร(1) องคการอนามัยโลก
ประมาณการวาปจจุบนั มีผสู บู บุหรีท่ งั้ สิน้ 1,100 ลานคน ซึง่ ภายในป พ.ศ. 2568 จะเพิม่ ขึน้ เปนจำนวน
มากกวา 1,600 ลานคน โดยมีผเู สียชีวติ จากการสูบบุหรีถ่ งึ ปละ 4 ลานคน หรือวันละ 11,000 คน
คาดวาอีก 25 ป ขางหนา อาจเพิม่ เปน 10 ลานคน/ป ในจำนวนนีร้ อ ยละ 80 เปนผอู าศัยในประเทศทีม่ ี
ประชากรรายไดนอ ยและปานกลาง(2) ในป 2544 สำนักงานสถิตแิ หงชาติไดทำการสำรวจประชากรทีม่ อี ายุ
ตัง้ แต 11 ปขนึ้ ไป จำนวน 51.3 ลานคน พบมีผสู บู บุหรีจ่ ำนวน 12 ลานคน ซึง่ เปนผสู บู ประจำหรือ
สูบทุกวันประมาณ 10.6 ลานคน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอตั ราการสูบบุหรีส่ งู ทีส่ ดุ รอยละ 23.3
เพิม่ ขึน้ จากป 2542 รอยละ 5.4 (ป 2542 รอยละ 22.1)(3) บุหรีจ่ งึ ยังคงเปนปญหาสำคัญเรงดวน หรือ
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นิ่มนวล พรายน้ำ และคณะ
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อีกนัยหนึง่ ก็คอื อยใู นภาวะวิกฤต หากยังไมมมี าตรการในการชะลอหรือลดการบริโภคบุหรีล่ ง บุหรีจ่ ะสง
ผลกระทบตอทรัพยากรมนุษย และชีวติ ของประชากรโลกในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิง่ ในประเทศทีก่ ำลัง
พัฒนา
เพือ่ ใหการดำเนินงานควบคุมการบริโภคบุหรีใ่ นเขต 5 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สำนักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา จึงไดจดั ทำโครงการศึกษาวิจยั เพือ่ สำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องประชาชน
ในเขต 5 สำหรับใชเปนขอมูลพืน้ ฐานในการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ และเปนตัวชีว้ ดั ในการ
เปรียบเทียบกับเปาหมายทีก่ ำหนด ตลอดจนนำไปใชประโยชนกบั หนวยงานทีเ่ กีย่ วของไดอกี ดวย

วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.

เพือ่ ศึกษาถึงพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องประชาชนในเขต 5
เพือ่ ศึกษาถึงอัตราการสูบบุหรีข่ องประชาชนในเขต 5
เพือ่ ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยทีม่ ผี ลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และไมสบู บุหรี่
เพือ่ นำความรทู ไี่ ดมาประยุกตใชเปนแนวทางในการรณรงคเพือ่ การไมสบู บุหรีข่ องประชาชน
ในเขต 5

วิธดี ำเนินการ
รูปแบบการวิจยั การศึกษาเชิงพรรณาแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Descriptive) ในป
2547
ขนาดตัวอยาง คำนวณโดยใชสตู ร ดังนี้ (4)
n = NZ2 α / 2 pq/d2 (N-1)+Z2 α / 2pq
โดยที่ n = จำนวนตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั
N = ประชากรทีท่ ำการศึกษาทีม่ อี ายุตงั้ แต 15 ป ถึง 60 ป ในเขต 5
p = สัดสวนของพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องประชาชนทัว่ ไปในประเทศไทย
จากการสำรวจของสำนักงานสถิตแิ หงชาติ ป 2544 = 0.23 ไดขนาดตัวอยาง ดังนี้
" จังหวัดนครราชสีมา n = 416 คน
" จังหวัดชัยภูมิ
n = 416 คน
" จังหวัดบุรรี มั ย
n = 417 คน
" จังหวัดสุรน
ิ ทร
n = 415 คน
" จังหวัดมหาสารคาม n = 414 คน
รวมไดขนาดตัวอยาง
2,078 คน
การสมุ ตัวอยาง สมุ ตัวอยางแบบ Multi-Stage Cluster Sampling โดยในแตละจังหวัดเลือกสมุ
อำเภอโดยเก็บตัวอยางในอำเภอเมืองทุกจังหวัด และสมุ อำเภออืน่ อีก 1 อำเภอ ในแตละอำเภอแบงเปนใน
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เขต และนอกเขตเทศบาล แลวเลือกสมุ ตัวอยางในเขตเทศบาล 1 ตำบล และนอกเขตเทศบาล 1 ตำบล
แตละตำบลเลือกสมุ หมบู า นเก็บตัวอยางทุกหลังคาเรือน จนครบขนาดตัวอยาง
วิธเี ก็บรวบรวมขอมูล
1. ประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
2. เลือกพืน้ ทีด่ ำเนินการ โดยใชวธิ สี มุ ตัวอยางแบบ Multi – Stage Cluster Sampling ไดจำนวน
ทัง้ สิน้ 2,078 ตัวอยาง
3. ประชุมชีแ้ จงแบบสอบถาม แกเจาหนาทีท่ จี่ ะออกเก็บขอมูล
4. สัมภาษณกลมุ ตัวอยางตามแบบสอบถามทีส่ รางขึน้
5. รวบรวม วิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนา จำนวน รอยละ ในการอธิบายลักษณะ
ทัว่ ไปของกลมุ ตัวอยาง และสถิตเิ ชิงอนุมาน Chi square ในการทดสอบความสัมพันธและอนุมานคาสถิติ
ในประชากรดวยคาความเชือ่ มัน่ รอยละ 95 (95% confidence interval)
6. สรุปผลการศึกษา และรายงาน

ผลการศึกษา
สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
กลมุ ตัวอยางทีส่ ำรวจมีจำนวน 2,078 ราย ซึง่ แบงไดเปน 3 กลมุ คือ กลมุ ทีส่ บู บุหรีจ่ ำนวน
466 ราย กลมุ ทีเ่ ลิกสูบบุหรีแ่ ลวจำนวน 155 ราย และกลมุ ทีไ่ มเคยสูบบุหรีจ่ ำนวน 1,457 ราย โดยเปน
เพศชายรอยละ 56.3 เพศหญิง รอยละ 43.7 กลมุ อายุ สวนใหญมอี ายุระหวาง 50 – 60 ป รอยละ 24.6
รองลงมาคืออายุ 31-40 ป รอยละ 22.6 สวนใหญมอี าชีพเกษตรกร รอยละ 36.3 รองลงมาคือกรรมกร
รับจาง รอยละ 24.7 สถานภาพสมรสคู รอยละ 67.7 โสด รอยละ 25.9 สวนใหญมกี ารศึกษาต่ำกวา
อนุปริญญา รอยละ 84.7 รองลงมาระดับอนุปริญญา รอยละ 8.1 สวนใหญนบั ถือศาสนา พุทธ รอยละ
99.9 และสวนใหญไมมโี รคประจำตัว รอยละ 81.1 พบวาขอมูลสวนบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธกบั พฤติกรรม
การสูบบุหรีท่ รี่ ะดับนัยสำคัญ 0.05 คือเพศ, อายุ, อาชีพ, สถานภาพสมรส, การศึกษา, ศาสนา โรคประจำตัว
เขตทีอ่ ยอู าศัย (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
รายการ
n=2,078(100)
ขอมูลสวนบุคคล
เพศ*
ชาย
หญิง
กลมุ อายุ*
ต่ำกวา 20 ป
20-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
51-60 ป
อาชีพ*
เกษตรกร
กรรมกร/รับจาง
คาขาย/ธุรกิจ
นักเรียน/นักศึกษา
ขาราชการ/ลูกจาง
อยบู า น/วางงาน
พระ/นักบวช
สถานภาพสมรส* คู
โสด
หมาย/หยา/แยก
การศึกษา*
ต่ำกวาอนุปริญญา
อนุปริญญา
ปริญญาหรือเทียบเทา
สูงกวาปริญญาตรี
ศาสนา*
พุทธ
คริสต

สูบบุหรี่
รอยละ (จำนวน)
22.4 (466)

เลิกสูบบุหรี่
รอยละ (จำนวน)
7.5 (155)

(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 (151)
2.6 (4)
3.2 (5)
9.0 (14)
16.1 (25)
28.4 (44)
43.2 (67)
36.1 (56)
18.7 (29)
12.9 (20)
1.9 (3)
17.4 (27)
5.2 (8)
7.7 (12)
77.4 (120)
18.1 (28)
4.5 (7)
81.9 (127)
5.8 (9)
10.3 (16)
1.9 (3)
100.0 (155)
0

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
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ไมเคยสูบบุหรี่
รอยละ (จำนวน)
70.1 (1,457)

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
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)
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สูบบุหรี่
รอยละ (จำนวน)
22.4 (466)

รายการ
n=2,078(100)
โรคประจำตัว*

ไมมี
มี
เขตทีอ่ ยอู าศัย* นอกเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล

84.1
15.9
62.9
37.1

เลิกสูบบุหรี่
รอยละ (จำนวน)
7.5 (155)

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

68.6
31.4
40.6
59.4

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

ไมเคยสูบบุหรี่
รอยละ (จำนวน)
70.1(1,457)
80.0 (1,165)
20.0 (292)
46.5 (677)
53.5 (780)

หมายเหตุ * ทดสอบโดย X 2 – test พบนัยสำคัญที่ p value < 0.05

สวนที่ 2 พฤติกรรมการสูบบุหรีจ่ ำแนกรายจังหวัดในเขต 5
2.1 พฤติกรรมการสูบบุหรีก่ บั การรับรขู อ มูลการเลิกบุหรี่ และขอคิดเห็นตางๆ
ดานพฤติกรรมการสูบบุหรีก่ บั การรับรขู อ มูลการเลิกสูบบุหรีใ่ นผสู บู ผทู เี่ คยสูบบุหรีแ่ ตเลิก
แลว และผทู ไี่ มสบู บุหรี่ คอนขางสูง คือ รอยละ 91.6, 94.8 และ 93.1 ตามลำดับ
ดานความคิดเห็นตอบริษทั บุหรีว่ า ควรเปดเผยสวนผสมของบุหรีแ่ กผบู ริโภคหรือไม กลมุ
ตัวอยางสวนใหญในผสู บู ผทู เี่ คยสูบบุหรีแ่ ตเลิกแลว และผทู ไี่ มสบู บุหรี่ เห็นดวยคอนขางสูง รอยละ 84.3,
92.3 และ 82.8 ตามลำดับ
ดานความคิดเห็นตอการปฏิบตั ขิ องรานคาในการไมขายบุหรีใ่ หแกผทู มี่ อี ายุต่ำกวา 18 ป
กลมุ ตัวอยางสวนใหญในผสู บู บุหรีเ่ ห็นวา ไมมเี ลยทีจ่ ะไมขายและมีบา งเล็กนอย รอยละ 30.9 และรอยละ
29.8 ตามลำดับ ผทู เี่ คยสูบแตเลิกเห็นวามีบา งเล็กนอยรอยละ 46.5 และไมมเี ลยทีจ่ ะไมขาย และทุกราน
ไมขาย รอยละ 17.4 เทากัน (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 การรับรขู อ มูลและขอคิดเห็นตางๆ
การรับรขู อ มูลและขอคิดเห็นตางๆ
n=2,078(100)
การรับรขู อ มูล
การเลิกบุหรี่

ความคิดเห็นในเรือ่ งวา
บริษทั บุหรีค่ วรเปดเผย
สวนผสมของบุหรีแ่ ก
ผบู ริโภคหรือไม
การปฏิบตั ขิ องรานคา
ตามกฎหมายหามขาย
บุหรีแ่ กผมู อี ายุต่ำกวา
18 ป

เคย
ไมเคย
ไมร/ู ไมแนใจ/จำไมได
ไมตอบ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมร/ู ไมแนใจ/จำไมได
ไมตอบ
ทุกรานไมขาย
สวนใหญไมขาย
มีบา งเล็กนอยทีไ่ มขาย
ไมมเี ลย
ไมร/ู ไมแนใจ/จำไมได
ไมตอบ

สูบบุหรี่
เลิกสูบบุหรี่ ไมเคยสูบบุหรี่
รอยละ (จำนวน) รอยละ (จำนวน) รอยละ (จำนวน)
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)

2.2 ชองทางการรับรขู อ มูลการเลิกสูบบุหรี่
กลมุ ตัวอยางรับรผู า นทางชองทางสือ่ โทรทัศนมากทีส่ ดุ รอยละ 88.2 รองลงมา ไดแกวทิ ยุ
ปายโฆษณา
พยาบาล/เจาหนาทีส่ าธารณสุข หอกระจาย รอยละ 70.8, 67.1, 48.2 และ 47.3
ตามลำดับ สวนสือ่ ทีม่ กี ารรับรนู อ ยทีส่ ดุ ไดแก อินเตอรเน็ต รอยละ 2.6 (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ชองทางการรับรขู อ มูลการเลิกสูบบุหรี่
ได
รอยละ (จำนวน)

แหลงขอมูล n=2,078
โทรทัศน
วิทยุ
ปายโฆษณา
พยาบาล/เจาหนาทีส่ าธารณสุข
หอกระจายขาว
ญาติพนี่ อ ง/เพือ่ น
แพทย
แผนพับ เอกสารตาง ๆ
ทีท่ ำงาน
ทันตแพทย
สายดวน
อินเตอรเน็ต

88.2
70.8
67.1
48.2
47.3
40.5
37.8
35.6
12.7
7.8
2.9
2.6

(1,833)
(1,472)
(1,394)
(1,001)
(983)
(842)
(786)
(740)
(263)
(162)
(60)
(55)

ไมได
รอยละ (จำนวน)
8.9
21.1
21.9
35.4
40.3
44.0
47.0
52.0
69.0
74.6
76.2
79.5

(185)
(439)
(455)
(736)
(837)
(915)
(976)
(1,081)
(1,434)
(1,550)
(1,584)
(1,641)

ไมตอบ
รอยละ (จำนวน)
2.9
8.0
11.0
16.4
12.4
15.4
15.2
12.4
18.3
17.6
20.9
17.9

(60)
(167)
(229)
(341)
(257)
(321)
(316)
(257)
(381)
(366)
(434)
(372)

2.3 การบริโภคสิง่ เสพติดอยางอืน่
กลมุ ตัวอยางสวนใหญดมื่ สุราประจำหรือบอยครัง้ รอยละ 11.4 รองลงมาคือยาแกปวดและ
เครือ่ งดืม่ ชูกำลังในอัตราทีใ่ กลเคียงกัน คือ รอยละ 4.0 และ รอยละ 4.0 สวนยาแกปวดจะรับประทานนาน ๆ
ครัง้ มากทีส่ ดุ รอยละ 73.6 รองมาคือสุรารอยละ 38.8 และเครือ่ งดืม่ ชูกำลังรอยละ 33.7 (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 การบริโภคสิง่ เสพติดอยางอืน่

แหลงขอมูล n=2,078
สุรา
ยาแกปวด
เครือ่ งดืม่ ชูกำลัง
ยานอนหลับ
ยามา
สารระเหย
กัญชา

ประจำหรือบอยครัง้
นาน ๆ ครัง้
รอยละ (จำนวน) รอยละ (จำนวน)
11.4
4.0
3.9
1.1
0.4
0.2
0.1

(237)
(83)
(81)
(22)
(8)
(4)
(3)

38.8
73.6
33.7
9.6
1.3
0.4
0.4


⌫  ⌫

(807)
(1,529)
(701)
(199)
(27)
(9)
(8)

ไมเคยเลย
รอยละ (จำนวน)
49.8
22.4
62.4
89.4
98.3
99.4
99.5

(1,034)
(466)
(1,296)
(1,857)
(2,043)
(2,065)
(2,067)
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สวนที่ 3 ปจจัยทีม่ ผี ลตอการสูบบุหรี่
อายุทเี่ ริม่ สูบบุหรี่ กลมุ ตัวอยางทีส่ บู บุหรี่ สวนใหญเริม่ สูบเมือ่ อายุกอ นถึง 20 ป รอยละ 82.8
รองลงมาอายุ 21-30 ป รอยละ 15.9
ลักษณะการสูบบุหรี่ สวนใหญรอ ยละ 80.9 มีพฤติกรรมการสูบบุหรีเ่ ปนประจำทุกวัน สูบเปน
ประจำแตไมทกุ วัน รอยละ 11.2 และสูบเปนครัง้ คราวรอยละ 7.9
จำนวนบุหรี่ที่สูบในหนึ่งวัน กลุมตัวอยางที่ยังคงสูบบุหรี่ สวนใหญรอยละ 39.1 สูบวันละ
5-10 มวน รองลงมารอยละ 35.6 สูบวันละ 11-20 มวน
เวลาทีอ่ ยากสูบมากทีส่ ดุ สวนใหญรอ ยละ 57.5 ของกลมุ ทีส่ บู บุหรีอ่ ยากสูบบุหรีห่ ลังรับประทาน
อาหาร รองลงมาเมือ่ มีความเครียด วิตกกังวล รอยละ 9.4 แตยงั มีสบู ไดทกุ เวลา รอยละ 6.9
สถานทีท่ ชี่ อบสูบมากทีส่ ดุ กลมุ ตัวอยางมีพฤติกรรมสูบบุหรีไ่ ดในทุกสถานที่ รอยละ 45.3
รองลงมาทีบ่ า น/หอพัก รอยละ 36.5
การสูบบุหรีเ่ มือ่ มีคนอยมู าก สวนใหญรอ ยละ 39.9 และ รอยละ 39.7 จะออกจากกลมุ คน
ไปสูบทีอ่ นื่ และอดใจไวไมสบู แตยงั มีถงึ รอยละ 11.6 ทีจ่ ดุ บุหรีส่ บู ทันที
การปฏิบตั ติ วั เมือ่ เห็นคนอืน่ สูบ สวนใหญกลมุ ตัวอยางจะรสู กึ เฉย ๆ รอยละ 38.6 รองลงมา
หยิบขึน้ มาสูบบาง รอยละ 35.4 สวนการเดินหนีมเี พียงรอยละ 12
ประเภทของบุหรีท่ สี่ บู สวนใหญของกลมุ ตัวอยางจะสูบบุหรีช่ นิดทีเ่ ปนบุหรีท่ มี่ วนเองหรือยาเสน
รอยละ 56.7 รองลงมาเปนบุหรีท่ มี่ กี น กรอง รอยละ 32.2
ลักษณะการสูบบุหรี่ กลมุ ตัวอยางสวนใหญรอ ยละ 62.2 จะมีพฤติกรรมการสูบบุหรีค่ อื จุดสูบ
จนหมดมวนแลวหยุด มีเพียง รอยละ 0.4 ทีส่ บู มวนตอมวน
การพกบุหรี่ สวนใหญของกลมุ ตัวอยางจะพกบุหรีอ่ ยตู ลอดเวลา รอยละ 67.2 รองลงมาคือ
ไมเคยพกรอยละ 12.4 และพกเฉพาะเวลาทำงาน รอยละ 10.1
ยีห่ อ บุหรีท่ นี่ ยิ มสูบ สวนใหญของกลมุ ตัวอยางจะสูบยาเสน รอยละ 55.6 รองลงมาคือยีห่ อ
กรองทิพย รอยละ 21.9 สายฝน รอยละ 10.9 บุหรีน่ อกรอยละ 6.4 มีเพียงรอยละ 1.7 ทีส่ บู ไดทกุ ยีห่ อ
คาใชในการซือ้ บุหรีส่ บู ตอสัปดาห กลมุ ตัวอยางสวนใหญมคี า ใชจา ยตอสัปดาหนอ ยกวา 100 บาท
รอยละ 82.2 รองลงมา 100-200 บาท รอยละ 9.7 มีเพียงรอยละ 2.7 ทีม่ คี า ใชจา ยตอสัปดาหมากกวา
300 บาท
สาเหตุสำคัญทีท่ ำใหสบู บุหรี่ สวนใหญของกลมุ ตัวอยางจะสูบบุหรีเ่ พราะตามเพือ่ น รอยละ 41.4
รองลงมาคือ อยากลองรอยละ 22.3 และชวยลดความเครียดรอยละ 19.9 แตยงั มีทคี่ ดิ วาโก และอยใู น
ฐานะทีส่ บู ไดเพียงรอยละ 1.5
ผทู มี่ สี ว นสำคัญทีท่ ำใหสบู บุหรี่ พบวา กลมุ ตัวอยางคิดวาเกิดจากตนเอง และเพือ่ นฝูง ในสัดสวน
ทีใ่ กลเคียงกัน คือรอยละ 41.8 และ 40.6 ตามลำดับ
ความหวงใยตออันตรายของบุหรีต่ อ ตนเอง กลมุ ตัวอยางสวนใหญเปนหวงมากรอยละ 59.5 และ
เปนหวงพอสมควร รอยละ 26.3 แตยงั มีทไี่ มเปนหวงเลยอยรู อ ยละ 5.9
ความหวงใยตออันตรายตอผใู กลชดิ กลมุ ตัวอยางสวนใหญเปนหวงอันตรายทีจ่ ะเกิดกับผใู กลชดิ
โดยเปนหวงมากถึง รอยละ 71.2 เปนหวงพอสมควร รอยละ 17.0 แตยงั มีทไี่ มเปนหวงเลยอยรู อ ยละ 3.9
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ความคิดทีจ่ ะเลิกสูบ สวนใหญกลมุ ตัวอยางเคยคิดแตยงั ไมไดลองเลิก รอยละ 59.2 รองลงมา
เคยคิดและเคยพยายามเลิกถึง รอยละ 32.4 และไมเคยคิดทีจ่ ะเลิกรอยละ 14.4
สาเหตุทที่ ำใหไมสามารถเลิกสูบได สวนใหญของกลมุ ตัวอยางเกิดจากสาเหตุเห็นผอู นื่ สูบแลวอด
ไมได รอยละ 34.5 รองลงมาไมไดสบู แลวหงุดหงิดรอยละ 23.6 ติดจนเคยชิน รอยละ 19.9 มีเพียง
รอยละ 6.9 ทีเ่ กิดจากเครียดเวลาทำงาน
ใน 1 ปทผี่ า นมาเคยมีเจาหนาทีส่ าธารณสุขแนะนำใหเลิกสูบบุหรีห่ รือไม สวนใหญของกลมุ
ตัวอยางเคยมีเจาหนาทีส่ าธารณสุขมาแนะนำใหเลิก รอยละ 56.2 ไมเคย รอยละ 42.3
หากหนวยงานสาธารณสุขจัดโปรแกรมเลิกสูบบุหรีย่ นิ ดีเขารวมหรือไม กลมุ ตัวอยาง ยินดีเขารวม
อยางยิง่ รอยละ 44 ยินดีเขารวมหากมีเวลาวาง รอยละ 37.8 และไมประสงคจะเขารวมรอยละ 18.2 (ตาราง
ที่ 5)
ตารางที่ 5 ปจจัยทีม่ ผี ลตอการสูบบุหรี่
ปจจัย n=466

รายละเอียดการจำแนก

อายุทเี่ ริม่ สูบบุหรี่

ต่ำกวา 20 ป
21-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
ลักษณะการสูบบุหรี่
สูบเปนประจำทุกวัน
สูบเปนประจำแตไมทกุ วัน
สูบเปนครัง้ คราว
จำนวนทีส่ บู ในหนึง่ วัน
5-10 มวน
11-20 มวน
ต่ำกวา 5 มวน
21-40 มวน
มากกวา 40 มวน
เวลาทีอ่ ยากสูบมากทีส่ ดุ หลังรับประทานอาหาร
เมือ่ มีความเครียด วิตก
กังวล
ทุกเวลา
เวลาเขาหองสุขา
เวลาดืม่ สุรา

จำนวน

รอยละ

(95% CI)

386
74
5
1
377
52
37
182
166
105
9
4
268
44

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

(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)

32
29
24

6.9
6.2
5.2

(-1.84-15.84)
(-2.64-14.64)
(-3.71-13.72)


⌫  ⌫

นิ่มนวล พรายน้ำ และคณะ

ปจจัย n=466

สถานทีท่ ชี่ อบสูบมากทีส่ ดุ

การสูบบุหรีเ่ มือ่ มีคนที่
อืน่ อยมู าก

การปฏิบตั ติ วั เมือ่ เห็น
ผอู นื่ สูบบุหรี่

ประเภทของบุหรีท่ สี่ บู

Nimnual Prynum et al.

รายละเอียดการจำแนก
เวลาพักผอน
ใชความคิดอยคู นเดียว
ขณะทำงาน
เห็นคนอืน่ สูบหรือไดกลิน่
กอนรับประทานอาหาร
ตอนเชาตืน่ นอน
เชา - เย็น
สูบไดทกุ ที่
ทีบ่ า น/หอพัก
วงสุรา
หองสุขา
สถานทีท่ อ งเทีย่ ว/สถาน
เริงรมย
ทีท่ ำงาน/สถานศึกษา
สถานทีจ่ ดั งานรืน่ เริง
อืน่ ๆ
ออกจากกลมุ คนไปสูบ
อดใจไวไมสบู
จุดบุหรีท่ นั ที
รอดูวา คนอืน่ สูบจึงสูบตาม
อืน่ ๆ
เฉย ๆ
หยิบบุหรีข่ นึ้ มาสูบบาง
ขอเพือ่ นสูบ
เดินหนี
บุหรีม่ วนเองหรือยาเสน
บุหรีช่ นิดมีกน กรอง
บุหรีช่ นิดมีและไมมกี น กรอง
บุหรีช่ นิดไมมกี น กรอง
อืน่ ๆ

จำนวน

รอยละ

(95% CI)

16
15
12
11
7
5
3
211
170
25
24
14

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

(-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)

9
8
5
186
185
54
35
6
180
165
65
56
264
150
43
4
5

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

(-5.50-7.50)
(-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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ปจจัย n=466

รายละเอียดการจำแนก

ลักษณะการสูบบุหรี่

จุดสูบจนหมดมวนแลว
หยุด
จุดสูบครึง่ มวนแลวทิง้
ไมแนนอน
สูบไปทำงานไปจนหมด
จุดสูบครึง่ มวนแลวดับไว
สูบคราวตอไป
สูบมวนตอมวน
อืน่ ๆ
การพกบุหรี่
ตลอดเวลา
ไมเคยพก
เฉพาะเวลาทำงาน
ไมแนนอน
ทุกครัง้ ทีเ่ ขาสังคม
ยีห่ อ บุหรีท่ นี่ ยิ มสูบ
ยาเสน
กรองทิพย
สายฝน
บุหรีน่ อก
กรุงทอง
ไดทกุ ยีห่ อ
คาใชจา ยในการซือ้ บุหรี่ นอยกวา 100 บาท
สูบตอสัปดาห
100-200 บาท
201-300 บาท
มากกวา 300 บาท
คาเฉลีย่
Means 65.29 (112.78)
(SD)
สูบตามเพือ่ น
สาเหตุสำคัญทีท่ ำใหสบู
อยากลอง
บุหรี่
ชวยลดความเครียด
สูบตามบุคคลในครอบครัว

จำนวน

รอยละ

(95% CI)

290

62.2

(56.41-67.59)

100
37
20
9

22.7
7.9
4.3
1.9

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

2
2
313
58
47
24
24
259
102
51
30
13
8
383
45
25
13

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

(-)
(-)
(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)

193
104
93
20

41.4
22.3
19.9
4.3

(34.06-47.94)
(14.04-29.96)
(11.87-28.13)
(-4.59-12.59)
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นิ่มนวล พรายน้ำ และคณะ

ปจจัย n=466
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รายละเอียดการจำแนก

มีเวลาวางและเหงา
เปนเรือ่ งปกติธรรมดา
คิดวาโกและอยใู นฐานะสูบ
ได
ผทู มี่ สี ว นสำคัญทีท่ ำให ตนเอง
สูบบุหรี่
เพือ่ นฝูง
บุคคลในครอบครัว
เพือ่ นรวมงาน
อืน่ ๆ
ความเปนหวงตอ
เปนหวงมาก
เปนหวงพอสมควร
อันตรายของบุหรีต่ อ
เปนหวงเล็กนอย
ตนเอง
ไมหว งเลย
เปนหวงมาก
ความเปนหวงตอ
เปนหวงพอสมควร
อันตรายของบุหรีต่ อ
ผใู กลชดิ
เปนหวงเล็กนอย
ไมหว งเลย
เคยคิดแตยงั ไมไดลองเลิก
ความคิดทีจ่ ะเลิกสูบ
เคยคิดและเคยพยายามเลิก
ไมเคยคิดจะเลิก
สาเหตุทที่ ำให
เห็นผอู นื่ สูบแลวอดไมได
ไมสามารถเลิกสูบบุหรี่ ไมไดสบู แลวหงุดหงิด
ติดจนเคยชินแลว
ได
บังคับใจตนเองไมได
เครียดเวลาทำงาน
อืน่ ๆ
เคย
ใน 1 ปทผี่ า นมาเคยมี
เจาหนาทีส่ าธารณสุข
ไมเคย
มาแนะนำใหเลิกสูบบุหรี่ ไมร/ู ไมแนใจ/จำไมได
หรือไม

จำนวน

รอยละ

(95% CI)

15
34
7

3.2
7.3
1.5

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

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

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

(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)
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ปจจัย n=466

รายละเอียดการจำแนก

หากหนวยงานสาธารณสุข ยินดีเขารวมอยางยิง่
จัดโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่ ยินดีหากมีเวลาวาง
ยินดีเขารวมหรือไม
ไมประสงคจะเขารวม

จำนวน

รอยละ

(95% CI)

205
176
85

44.0
37.8
18.2

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

สวนที่ 4 ปจจัยทีม่ ผี ลตอการเลิกสูบบุหรี่
อายุทเี่ คยเริม่ สูบบุหรีข่ องผทู เี่ ลิกสูบบุหรีแ่ ลว สวนใหญเริม่ สูบอายุกอ น 20 ป รอยละ 86.5 รองลง
มาคือเริม่ สูบเมือ่ อายุ 21-30 ป รอยละ 12.3
สวนระยะเวลาทีเ่ คยสูบจนกระทัง่ เลิกสูบ สวนใหญของกลมุ ตัวอยางเคยสูบบุหรีม่ ามากกวา 20 ป
รอยละ 43.2 รองลงมาคืออายุ 11-15 ป รอยละ 16.1
ระยะเวลาทีเ่ ลิกสูบมาแลว กลมุ ตัวอยางสวนใหญมรี ะยะเวลาทีเ่ ลิกสูบมาแลวต่ำกวา 5 ป รอยละ
38.1 รองลงมามีระยะเวลา 6-10 ป รอยละ 25.2
สาเหตุทที่ ำใหไมสบู บุหรี่ สวนใหญเกิดจากบุหรีเ่ ปนสารเสพติด ทำใหเกิดโทษตอรางกาย รอยละ
41.3 รองลงมาคิดวาเวลาสูบมีอาการผิดปกติ รอยละ 34.8
วิธกี ารเลิกสูบบุหรี่ กลมุ ตัวอยางสวนใหญใชวธิ บี งั คับใจตนเอง รอยละ 94.8 รองลงมาใชวธิ ฝี ก
สมาธิ รอยละ 32
ภาวะสุขภาพหลังเลิกสูบ กลมุ ตัวอยางสวนใหญมภี าวะสุขภาพดีขนึ้ รอยละ 89.7 มีเพียงรอยละ 10.3
ทีม่ สี ขุ ภาพเหมือนเดิมไมเปลีย่ นแปลง แตไมมผี ใู ดทีม่ สี ขุ ภาพแยลง (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ปจจัยทีม่ ผี ลตอการเลิกสูบบุหรี่
ปจจัย n=466

รายละเอียดการจำแนก

อายุทเี่ คยเริม่ สูบบุหรี่

นอยกวา 20 ป
21-30 ป
30 ป ขึน้ ไป
ระยะเวลาทีส่ บู จนกระทัง่ มากกวา 20 ป
เลิกสูบ
11-15 ป
16-20 ป
6-10 ป
ต่ำกวา 5 ป
ระยะเวลาของการเลิกสูบ ต่ำกวา 5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป

จำนวน

รอยละ

(95% CI)

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)
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นิ่มนวล พรายน้ำ และคณะ
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ปจจัย n=466

สาเหตุทที่ ำใหไมสบู บุหรี่

วิธกี ารเลิกสูบบุหรี่

ภาวะสุขภาพหลังเลิกสูบ

มากกวา 20 ป
บุหรีใ่ หโทษตอรางกาย
เวลาสูบมีอาการผิดปกติ
สิน้ เปลืองคาใชจา ย
บุคคลในครอบครัวไมใหสบู
บังคับใจตนเอง
ฝกสมาธิ
ใชยาอมชวย/ยา
สุขภาพดีขนึ้
สุขภาพเหมือนเดิมไม
เปลีย่ นแปลง

จำนวน

รอยละ

(95% CI)

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)

สวนที่ 5 ปจจัยทีม่ ผี ลตอการไมสบู บุหรีข่ องผทู ไี่ มสบู บุหรี่
กลมุ ตัวอยางทีม่ พี ฤติกรรมไมสบู บุหรี่ จำนวน 1,457 ราย สวนใหญเกิดจากไมคดิ อยากสูบ
รอยละ 44.5 รองลงมา บุหรีเ่ ปนสารเสพติดมีโทษตอรางกาย รอยละ 34.5 และสิน้ เปลืองคาใชจา ย
รอยละ 9.8 (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 สาเหตุทที่ ำใหผทู ไี่ มสบู บุหรีไ่ มสบู บุหรี่
ปจจัย n=1,457
สาเหตุทที่ ำใหไมสบู บุหรี่

ไมคดิ อยากสูบ
ใหโทษตอรางกาย
สิน้ เปลืองคาใชจา ย
สังคมไมยอมรับ
บุคคลในครอบครัวไมใหสบู
มีความตัง้ ใจวาจะไมสบู
เวลาสูบมีอาการผิดปกติ
ไดรบั คำแนะนำจากเพือ่ น
ผบู งั คับบัญชา

จำนวน

รอยละ

(95% CI)

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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สรุปและวิจารณผล
รอยละ 22.4 ของประชาชนในเขต 5 มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ทีน่ อ ยกวาผลการสำรวจของสำนักงาน
สถิติแหงชาติ ป 2544 (3) ซึ่งพบวาประชาชนทั่วประเทศสูบบุหรี่รอยละ 23.4 และลดลงจากของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเล็กนอย รอยละ 23.3
ปจจัยทีม่ ผี ลตอการสูบบุหรี่ อายุทเี่ ริม่ สูบบุหรีค่ อื นอยกวา 20 ป สอดคลองกับการศึกษาของฐิติ
ภมรศิลปธรรม ทีศ่ กึ ษาความสัมพันธระหวางอายุทเี่ ริม่ สูบบุหรีก่ บั การสูบบุหรีอ่ ยางตอเนือ่ ง(5) โดยสวนใหญ
จะสูบบุหรีท่ กุ ๆ วัน วันละ 5-10 มวน คลายกับการสำรวจของสำนักงานสถิตแิ หงชาติป 2544เ3) เชนกัน
ชนิดบุหรีท่ นี่ ยิ มสูบมากทีส่ ดุ คือยาเสน เวลาทีช่ อบสูบมากทีส่ ดุ (รอยละ 57.5) คือหลังรับประทานอาหาร
ซึง่ สูงกวางานวิจยั เรือ่ งสิง่ กระตนุ ทางพฤติกรรมทีท่ ำใหนกึ อยากสูบบุหรี(6)
่ พบวาหลังรับประทานอาหาร
รอยละ 10.6 สวนสถานที่ที่ชอบสูบบุหรี่คือสูบไดทุกสถานที่ (รอยละ 45.3) สาเหตุที่ทำใหสูบบุหรี่
สวนใหญ (รอยละ 40.6) จะสูบเพราะตามเพือ่ น สอดคลองกับการศึกษาของยุพนิ ลอยหา(7) ทีศ่ กึ ษา
พฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี และผลการศึกษาของสุรพงษ ชูเดช (8) ทีศ่ กึ ษา
ปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ชองทางการรับรขู อ มูลการเลิกสูบบุหรี่ กลมุ ตัวอยางรับรผู า นชองทางสือ่ โทรทัศนมากทีส่ ดุ รอยละ
88.2 สอดคลองผลการศึกษาของ ชูชยั ศุภวงศและคณะ(9) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งกฎหมายคมุ ครองสุขภาพของ
ผไู มสบู บุหรีใ่ นรานอาหารทีม่ หี อ งปรับอากาศ
สำหรับพฤติกรรมการบริโภคสิง่ เสพติดอืน่ กลมุ ตัวอยางบริโภคสุราเปนประจำหรือบอยครัง้ รอยละ
11.4 ซึง่ ใกลเคียงกับการศึกษาวิจยั ของยุพนิ ลอยหา(7) ซึง่ พบวา กลมุ ตัวอยางบริโภคสุรารอยละ 13.4
ปจจัยทีม่ ผี ลตอการเลิกสูบบุหรี่
- ระยะเวลาทีเ่ คยสูบจนกระทัง่ เลิกสูบ สวนใหญรอ ยละ 43.2 เคยสูบมา 20 ป ระยะเวลาของ
การเลิกสูบ สวนมากรอยละ 38.1 เลิกสูบมานอยกวา 5 ป สาเหตุทที่ ำใหเลิกสูบ สวนใหญ (รอยละ 41.3)
เพราะบุหรี่มีสารเสพติดใหโทษตอรางกาย วิธีการเลิกสูบบุหรี่โดยการบังคับใจตนเอง (รอยละ 94.8)
สอดคลองกับหนังสือบุหรีห่ รือสุขภาพของกลมุ ควบคุมการบริโภคยาสูบ(10) ซึง่ กลาววารอยละ90 ผทู เี่ ลิกสูบ
บุหรีไ่ ดสำเร็จ (เลิกไดไมต่ำกวา 1 ป) เลิกไดดว ยตนเอง เมือ่ เลิกสูบบุหรีแ่ ลวจะทำใหสขุ ภาพดีขนึ้ (รอยละ
89.7) ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของยุพนิ ลอยหา (7) เชนกัน
- การหาความสัมพันธของปจจัยภูมหิ ลังกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบวา เพศ, กลมุ อายุ, อาชีพ,
สถานภาพสมรส, การศึกษา โรคประจำตัว และเขตทีอ่ ยอู าศัย มีผลตอการสูบบุหรีห่ รือไมสบู บุหรี่ อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ คลองจองกับการศึกษาของ รณภพ เอือ้ พันธเศรษฐ(11) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพและการปองกันการเจ็บปวย ของประชาชนในโครงการบัตรประกันสุขภาพถวนหนาในเขตเทศบาล
เมืองเชียงใหม
ตัวอยางทีไ่ ดสว นใหญเก็บไดในกลมุ ผสู งู อายุ (51-60 ป) เนือ่ งมาจากการเก็บขอมูลเก็บในเวลา
กลางวัน ซึง่ อายุทอี่ ยใู นวัยแรงงานออกทำงานนอกบาน ทำใหผลทีไ่ ดสว นใหญเปนตัวแทนในกลมุ ผสู งู อายุ
ซึง่ อยบู า น และเปนกลมุ ทีส่ บู ยาเสนทีซ่ อื้ มามวนเอง ถาจะใหไดกระจายทุกกลมุ อายุ จะตองเก็บตัวอยาง
ในสถานทีท่ ำงาน สถานประกอบการหรือในโรงเรียน
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ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีขอ เสนอแนะเพือ่ ทำใหเกิดประโยชนมากทีส่ ดุ คือ
1. การรณรงคเพื่อใหเยาวชนรุนใหมไดรับทราบโทษ พิษ ภัย ของบุหรี่ ผานทางโทรทัศน ซึ่ง
จากผลการศึกษาเปนชองทางทีร่ บั ทราบมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษา เพราะผลการศึกษาก็พบ
วาสาเหตุทที่ ำใหสบู บุหรี่ สวนใหญจะสูบตามเพือ่ น
2. ควรสงเสริมใหมคี ลินกิ อดบุหรีใ่ นผทู ตี่ อ งการเลิกสูบบุหรีใ่ หครอบคลุมทุกพืน้ ที่ ซึง่ จากการศึกษา
พบวาสวนใหญของกลมุ ตัวอยางทีส่ บู บุหรีม่ คี วามตองการทีจ่ ะเลิกสูบบุหรี่
3. ควรมีการบังคับใชกฎหมายใหเปนรูปธรรมมากกวานี้ เพราะมีขา วเฉพาะในชวงแรกทีม่ กี ฎหมาย
นาน ๆ ก็เงียบหายไป
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บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการศึกษาเชิงพรรณนา ( Descriptive Study ) มีการติดตามผลเปนระยะเวลา
1 ป โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหเจาหนาทีส่ ำนักงานควบคุมโรคที่ 5 ทีส่ มัครใจเลิกสูบบุหรีไ่ ด และเกิดความ
ตระหนักถึงโทษทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่ มีผเู ขารวมโครงการทัง้ สิน้ 10 ราย โดยใชรปู แบบการเลิกบุหรีด่ ว ย
วิธกี ารประยุกตใชโปรแกรม 5 วัน 5 ชัว่ โมง ผลการศึกษา ผเู ขารวมโครงการมีอายุเฉลีย่ 45.7 ป สถานภาพ
สมรสครู อ ยละ 90 มีระดับการศึกษาชัน้ ประถมศึกษารอยละ 20 ระดับอนุปริญญารอยละ 80 รายได
ต่ำกวา 5,000 บาท ตอเดือน รอยละ 20 มากกวา 5,000 บาท รอยละ 80 โดยรอยละ 60 เริม่ สูบบุหรี่
ตัง้ แตอายุยงั นอย (เฉลีย่ 15 ป) สาเหตุของการสูบบุหรีเ่ นือ่ งจากอยากทดลอง เลียนแบบผใู กลชดิ และ
จากการตรวจรางกาย รอยละ 90 ไมพบความผิดปกติจากการถายภาพรังสีปอด ดานความตองการเลิกบุหรี่
หลังเขาโปรแกรม 5 วัน 5 ชัว่ โมง พบวารอยละ 90 สามารถเลิกบุหรีไ่ ด แตไดลดจำนวนการสูบลง จาก
การติดตามประเมินผลจำนวน 4 ครัง้ และเมือ่ ครบ 1 ป โดยวิธกี ลมุ สัมพันธ มีผอู อกจากโครงการ 2 คน
พบเลิกบุหรีไ่ ดรอ ยละ 50 ซึง่ ปจจัยทีท่ ำใหผเู ขารวมโครงการสามารถเลิกได พบวาสวนใหญเพือ่ สุขภาพ เปน
ตัวอยางทีด่ แี กครอบครัว จากกฎระเบียบในหนวยงานทีห่ า มสูบบุหรี่ และสังคมรังเกียจ สำหรับสาเหตุของ
ผทู ยี่ งั ไมสามารถเลิกได คือ การใกลชดิ ผสู บู บุหรี่ ทนตอภาวะเครียดไมได และความพยายามในการเลิกสูบ
บุหรีต่ ่ำ
ดังนัน้ การจัดกิจกรรม 5 วัน 5 ชัว่ โมง และการติดตามประเมินผลจนครบกำหนด 1 ป จึงยังใชได
ผลดีกับกลุมบุคคลที่ตองการคำปรึกษาเปนกลุม และเปนผูที่มีความตั้งใจเลิกสูบ แตยังไมสามารถเลิก
ไดอยางเด็ดขาด อีกทัง้ การมีนโยบายชัดเจนจากผบู งั คับบัญชา และเพือ่ นรวมงาน ครอบครัวทีเ่ ขาใจ ใหกำลังใจ
จะชวยใหเกิดความสำเร็จมากขึน้
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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
เสพยตดิ ประเภทอืน่ ๆ ทีร่ า ยแรงกวา นอกจากนีบ้ หุ รีย่ งั เปนปญหาสุขภาพทีก่ อ ใหเกิดโรคทีร่ า ยแรง เชน โรค
ถุงลมโปงพอง โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจขาดเลือด เปนตน(1) ซึง่ ในแตละปจะมีจำนวนผเู สียชีวติ ดวยโรค
ดังกลาวเปนจำนวนมาก และมีแนวโนมจะสูงยิง่ ขึน้ ซึง่ พบวาปจจุบนั มีผเู สียชีวติ จากโรคทีเ่ กิดจากบุหรีป่ ล ะ
ถึง 4 ลานคน ซึง่ ตัวเลขจะสูงขึน้ ถึง 10 ลานคน ในป 2020 หรือตนป 2030(2) ในป พ.ศ. 2544
สำนักงานสถิตแิ หงชาติไดสำรวจขอมูลผสู บู บุหรีใ่ นประเทศไทยพบวามีจำนวน 10.6 ลานคน เฉพาะใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผสู บู บุหรีค่ ดิ เปนรอยละ 23.3(3) ซึง่ หากไมมกี ารควบคุมอยางจริงจังและตอเนือ่ ง
แลวจำนวนผตู ดิ บุหรีจ่ ะเพิม่ จำนวนสูงยิง่ ขึน้ ดังนัน้ สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 ไดตระหนักถึงปญหา
ความสำคัญดังกลาว จากการสำรวจพบวาบุคลากรของสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
มีผสู บู บุหรีม่ อี ตั ราสูงถึงรอยละ 15.04 จึงเห็นสมควรทีจ่ ะเรงรัดดำเนินการ เพือ่ ใหบคุ ลากรทีส่ บู บุหรีม่ จี ำนวน
ลดลง และนำไปสกู ารดำเนินการเพือ่ ใหสำนักงานสดใสปลอดภัยควันบุหรีไ่ ดตอ ไป

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ใหผตู อ งการเลิกสูบบุหรีส่ ามารถเลิกบุหรีไ่ ดอยางแทจริง
2. เพือ่ ใหเกิดการตระหนักถึงโทษ พิษภัย ทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่

วิธกี ารศึกษา
รูปแบบศึกษา เปนการศึกษาเชิงพรรณา (Descriptive Study) โดยมีการติดตามผลเปนระยะเวลา
1ป
ผเู ขารวมโครงการ เจาหนาทีข่ องสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 ทีส่ มัครใจ จำนวน 10 คน
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นิ่มนวล พรายน้ำ และคณะ

Nimnual Prynum et al.

วิธเี ก็บรวบรวมขอมูล
1. รับสมัครผทู ตี่ อ งการเลิกบุหรีโ่ ดยสมัครใจ
2. ประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการจัดทำคลินกิ อดบุหรี่
3. จัดใหมกี ารเขาคลินกิ อดบุหรีโ่ ดย การประยุกตใชโปรแกรม 5 วัน 5 ชัว่ โมง โดยมีวธิ กี ารดังนี้
O การตรวจสุขภาพของผูเขารวมโครงการ โดยการชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต
เอ็กซเรยปอด
(4)
O การประเมินการติดนิโคติน โดยใชแบบทดสอบ Fagerstrom test for nicotine
O การใหคำปรึกษา ในผเู ขารวมโครงการ
O การใหความรเู รือ
่ ง โทษ พิษ ภัย โดยการบรรยาย และฉายวิดโิ อ
O ตัวอยางการสรางขวัญและกำลังใจ โดยนำผท
ู เี่ คยติดบุหรีแ่ ตเลิกไดแลวมาเปนตัวอยาง
O การชี้ใหเห็นคุณคาของตัวเองที่มีตอครอบครัว บุตร ภรรยา เพื่อนรวมงาน และ
องคกรสังคม
4. ติดตามประเมินผลผเู ขาโครงการหลังเขาโครงการครัง้ แรกจำนวน 4 ครัง้
O ครัง้ ที่ 1 เดือนที่ 1
O ครัง้ ที่ 2 เดือนที่ 4
O ครัง้ ที่ 3 เดือนที่ 6
O ครัง้ ที่ 4 เดือนที่ 9
5. สรุปผลโครงการ เมือ่ ครบ 1 ป
6. รวบรวม วิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนา จำนวน รอยละ
7. สรุปผลการศึกษา และรายงาน

ผลการศึกษา
การประยุกตใชโปรแกรม 5 วัน 5 ชัว่ โมง
ขอมูลทัว่ ไป
ผูเขารวมโครงการจำนวน 10 คน เปนเพศชายรอยละ 100 มีอายุเฉลี่ย 45.7 ป
(35-54 ป) สถานภาพ สมรสคู รอยละ 90 มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษารอยละ 20 ระดับ
อนุปริญญารอยละ 80 รายไดต่ำกวา 5,000 บาท ตอเดือน รอยละ 20 มากกวา 5,000 บาท รอยละ 80
ประวัตกิ ารสูบบุหรี่
รอยละ 60 ของผเู ขารวมโครงการ เริม่ สูบบุหรีต่ งั้ แตอายุยงั นอย โดยมีอายุเฉลีย่ 15 ป
รอยละ 50 สูบมากกวา 10-20 มวน สวนสาเหตุการสูบบุหรี่เนื่องมาจากความอยากทดลอง และ
เลียนแบบผใู กลชดิ รอยละ 90 และเริม่ มีอาการเจ็บปวยเล็ก ๆ นอย ๆ โดยมีอาการเจ็บหนาอกรอยละ 30
และจากการตรวจรางกายพบวา รอยละ 90 ยังไมพบความผิดปกติจากการถายภาพรังสีปอด
ปจจัยทีม่ ผี ลตอการสูบบุหรี่
ผเู ขารวมโครงการรอยละ 100 ทราบวาบุหรีม่ อี นั ตรายตอสุขภาพ มีความตองการเลิกมาก
รอยละ 90 และไดพยายามเลิกดวยตนเอง รอยละ 90 แตไมสำเร็จ สาเหตุการกลับมาสูบอีกเกิดจากความ
เครียดรอยละ40
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ความคาดหวังของการเลิกบุหรี่
ในการเขารวมโครงการรอยละ 60 หวังวาจะเลิกไดเด็ดขาด แตความมัน่ ใจในการเลิกสำเร็จ
รอยละ 50 มัน่ ใจมาก รอยละ 50 ไมมนั่ ใจ
การทดสอบนิโคติน
ผลการทดสอบระดับนิโคติน โดยใชแบบทดสอบ Fagerstrom test for nicotine dependence
พบวา
O รอยละ 20 ไมตด
ิ นิโคติน (Nicotine independent)
O รอยละ 60 ติดนิโคตินไมมาก (Less dependent smoker)
O รอยละ 20 ติดนิโคตินมาก (Highly dependent smoker)
ผลหลังเขาโปรแกรม 5 วัน 5 ชัว่ โมง
ผเู ขารวมโครงการ รอยละ 90 เลิกสูบบุหรีไ่ ดภายใน 5 วัน สวนทีเ่ หลือไดลดจำนวนการ
สูบลงอยางมาก จากจำนวน 20 มวน/วัน เหลือเพียง 1 มวน/ วัน การรับรโู ทษและพิษภัยเพิม่ ขึน้ จากการ
บรรยาย และสือ่ วิดทิ ศั น และผเู ขารวมโครงการทัง้ หมด ไดลองเลิกบุหรีต่ ามคำแนะนำ โดยรอยละ 60 ใช
วิธคี อ ยๆลดจำนวน , รอยละ 20 ใชวธิ หี กั ดิบ สามารถหยุดไดทนั ทีในวันแรก รอยละ80 มีอาการหงุดหงิด
ในชวงวันที่ 1-4 โดยมีอาการมากทีส่ ดุ ในวันที่ 2 ของการเลิกบุหรี่ ซึง่ จะมีอาการกระสับกระสาย ไอมาก
เจ็บหนาอก ออนเพลีย เจ็บหัวใจ ซึ่งเปนกลุมที่สอดคลองกับการทดสอบพบวาติดนิโคตินมาก (ระดับ
คะแนน=9) เมือ่ สิน้ สุดการเขาโปรแกรมดังกลาว ผเู ขารวมโครงการสวนใหญรอ ยละ 80 มีความมัน่ ใจ
ในการเลิกบุหรีต่ ลอดไป และไมแนใจวาจะสามารถเลิกได รอยละ 20 โดยผเู ขารวมโครงการนีร้ สู กึ พอใจ
กับการอดบุหรีข่ องตนเอง ซึง่ ไดรบั การสนับสนุนในการเลิกจากเพือ่ นรวมงาน, ผบู งั คับบัญชาโดยตรง บุตร,
ภรรยา และคำสัญญาทีใ่ หกบั ตนเอง, ครอบครัว, ผใู หญทเี่ คารพนับถือ

การติดตามประเมินผล
ผลการประเมินผลครัง้ ที่ 1
ประเมินผลหลังจากการเขาโปรแกรมเปนเวลา 1 เดือน โดยวิธกี ลมุ สัมพันธ มีผเู ขารับ
การประเมิน 10 ราย โดยผเู ขารวมโครงการสามารถเลิกสูบบุหรีไ่ ดเด็ดขาด 3 ราย และไมสามารถเลิกได
7 ราย ซึง่ สาเหตุสว นใหญเกิดจากการทนตอภาวะเครียดไมได, อยใู กลชดิ กับผสู บู บุหรี,่ จากสภาพแวดลอม
และขาดแรงจูงใจจากครอบครัว
อยางไรก็ดผี ทู ยี่ งั เลิกไมไดกม็ กี ารลดจำนวนการสูบลง ยกเวนรายเดียวทีข่ าดแรงจูงใจจาก
ครอบครัว และสภาพแวดลอม ทีก่ ลับมาสูบเหมือนเดิม
ผลการประเมินผลครัง้ ที่ 2
ประเมินผลหลังจากเขาโครงการ อีก 4 เดือนตอมา มีจำนวนผเู ขารับการประเมิน 10 คน
ยังคงมีผสู ามารถเลิกไดเด็ดขาด 3 ราย สวนคนทีย่ งั เลิกไมได เริม่ มีการสูบเพิม่ เทาเดิม โดยสาเหตุทยี่ งั สูบ
อยู หรือสูบมากขึน้ มาจากสาเหตุมากกวา 1 อยางไดแก สวนใหญผใู กลชดิ ยังสูบอย,ู ทนตอภาวะเครียด
ไมได, ยังไมยอมเปลีย่ นอุปนิสยั เดิม และเกิดจากปญหาครอบครัว
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ผลการประเมินผลครัง้ ที่ 3
ประเมินผลหลังเขาโครงการ 6 เดือนตอมา จำนวนผเู ขารับการประเมินเหลือ 6 ราย ยัง
คงมีผสู ามารถเลิกบุหรีไ่ ดเด็ดขาด 3 คน ซึง่ ผทู ยี่ งั เลิกไมไดเกิดจากสาเหตุทนตอภาวะเครียดไมได และอยู
ใกลชดิ ผสู บู บุหรี่ และในดานจิตใจ มีพลังใจทีจ่ ะเลิกต่ำ
ผลการประเมินผลครัง้ ที่ 4
ประเมินผลหลังเขาโครงการ 9 เดือนตอมา มีผเู ขารับการประเมิน 7 ราย( ออกจากโครงการ
ไปอีก 1 ราย เนือ่ งจากยายทีท่ ำงาน เหลืออยใู นโครงการ 8 ราย) โดยผทู เี่ ขารับการประเมินพบวามีผเู ลิก
สูบบุหรีไ่ ดเด็ดขาดเพิม่ เปน 4 ราย ในผทู เี่ ลิกสูบไมได 3 ราย กลับมาสูบเหมือนเดิม 1 ราย สูบนอยลง
(ประมาณ10 มวน) 2 ราย สวนสาเหตุทเี่ ลิกไมไดเกิดจากหลายสาเหตุไดแก ทนตอภาวะเครียดไมได,
ผใู กลชดิ ยังสูบอย,ู อุปนิสยั และพฤติกรรมเดิม, สภาพแวดลอม และยังไมมอี าการปวยในดานจิตใจ ยังคงมี
พลังใจทีจ่ ะเลิกต่ำทัง้ 3 คน
ผลการประเมินผลเมือ่ ครบ 1 ป
จำนวนผเู ขารวมกิจกรรม 8 คน เปนคนทีเ่ ลิกไดเด็ดขาด 4 คน เลิกไมได 4 คน แตกม็ กี าร
ลดจำนวนการสูบบุหรีล่ ดลงครึง่ หนึง่ หลังจากเริม่ เขาโครงการครัง้ แรก
ปจจัยแหงความสำเร็จทีท่ ำใหผเู ขารวมโครงการเลิกสูบได พบวาสาเหตุสว นใหญเกิดจาก
เพือ่ สุขภาพของรางกายตัวเอง และสุขภาพและจิตใจของคนทีร่ กั ไดแก บุตร, ภรรยา นอกจากนีย้ งั มีสาเหตุ
เสริมจากกฎระเบียบในหนวยงานทีห่ า มสูบบุหรี,่ การทีส่ งั คมรังเกียจคนสูบบุหรี่ และกฎหมายเกีย่ วกับเงือ่ นไข
การสูบบุหรีต่ อ สังคม นอกจากนีย้ งั ทำใหประหยัดเงิน, สังคมมีมลพิษนอยลง และเปนตัวอยางทีด่ ใี หลกู
ปฏิบตั ติ าม
สวนสาเหตุของผทู เี่ ลิกบุหรีไ่ มได เกิดจากผใู กลชดิ ยังสูบอย,ู ทนตอภาวะเครียดไมได อุปนิสยั
พฤติกรรมเดิมทีเ่ ปลีย่ นไมได, ยังไมมอี าการเจ็บปวย, สภาพแวดลอมไมเอือ้ ใหเลิก (อยวู งการมวย) ในดาน
จิตใจ มีพลังใจทีจ่ ะเลิกต่ำทัง้ 4 ราย

สรุปและวิจารณผล
ผเู ขารวมโครงการจำนวนทัง้ หมด 10 ราย ออกจากโครงการ 2 ราย โดยผทู อี่ ยตู ลอดโครงการ
และติดตามได 8 ราย พบวารอยละ 50 สามารถเลิกบุหรีไ่ ดโดยเด็ดขาด ซึง่ ไดผลใกลเคียงกับผลการดำเนิน
งานอดบุหรีข่ องโรงพยาบาลมุกดาหาร ทีพ่ บวาสามารถเลิกสูบบุหรีไ่ ดรอ ยละ 40.1(5) และจากการศึกษา
ของคลินกิ อดบุหรีโ่ รงพยาบาลบานหมีท่ ใี่ ชรปู แบบดวยการใหความรแู ละใหคำปรึกษารวมการใชยาบำบัด
พบวา มีผสู ามารถเลิกบุหรีไ่ ดถงึ รอยละ 70.66(6) โดยใชรปู แบบการดำเนินคลินกิ อดบุหรีแ่ บบ 5 วัน 5
ชัว่ โมง ของโรงพยาบาลปากชองนานา โดยในการติดตามประเมินผลหลังใชโปรแกรม 5 วัน 5 ชัว่ โมง
มีการติดตามประเมินผล 4 ครัง้ โดยเพิม่ การติดตามระยะ 9 เดือน ซึง่ ทำใหเพิม่ จำนวนผเู ลิกบุหรีเ่ พิม่ อีก
1 ราย
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โดยปจจัยแหงความสำเร็จทีท่ ำใหผเู ขารวมโครงการเลิกสูบได เกิดจากเพือ่ สุขภาพของรางกาย
ตัวเอง และสุขภาพและจิตใจของคนทีร่ กั ไดแก บุตร, ภรรยา นอกจากนีย้ งั มีสาเหตุเสริมจากกฎระเบียบ
ในหนวยงานทีห่ า มสูบบุหรี,่ การทีส่ งั คมรังเกียจคนสูบบุหรี่ และกฎหมายเกีย่ วกับเงือ่ นไขการสูบบุหรีต่ อ สังคม
นอกจากนีย้ งั ทำใหประหยัดเงิน, สังคมมีมลพิษนอยลง และเปนตัวอยางทีด่ ใี หลกู ปฏิบตั ติ าม
สวนสาเหตุของผูที่เลิกบุหรี่ไมได เกิดจากผูใกลชิดยังสูบอยู, ทนตอภาวะเครียดไมได อุปนิสัย
พฤติกรรมเดิมทีเ่ ปลีย่ นไมได, ยังไมมอี าการเจ็บปวย, สภาพแวดลอมไมเอือ้ ใหเลิก (อยวู งการมวย) ในดาน
จิตใจ มีพลังใจทีจ่ ะเลิกต่ำ
การจัดกิจกรรม 5 วัน 5 ชัว่ โมง จึงเหมาะสำหรับกลมุ บุคคลทีต่ อ งการรับคำปรึกษาเปนกลมุ และ
เปนผทู มี่ คี วามตัง้ ใจเลิกอยางเด็ดขาด แตยงั ไมสามารถทำลำพังโดยตนเองไดสำเร็จ อีกทัง้ การมีนโยบาย
ชัดเจนจากผบู งั คับบัญชา และเพือ่ นรวมงานทีเ่ ขาใจ ใหกำลังใจ ก็จะเปนปจจัยแหงความสำเร็จมากยิง่ ขึน้
ซึง่ การเลิกสูบบุหรีผ่ ตู อ งการเลิกตองทำทันทีอยารีรอ(7) ในการศึกษาครัง้ นีม้ ผี ตู ดั สินใจเลิกทันที 3 คน
และสามารถเลิกไดสำเร็จ

ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีขอ เสนอแนะเพือ่ ทำใหเกิดประโยชนมากทีส่ ดุ คือ
1. ควรสงเสริมใหมคี ลินกิ อดบุหรีใ่ นผทู ตี่ อ งการเลิกสูบบุหรีใ่ หครอบคลุมทุกพืน้ ที่ การประยุกต
ใชโปรแกรม 5 วัน 5 ชัว่ โมง ยังคงไดผลดีในกลมุ ผทู ตี่ งั้ ใจจริงทีจ่ ะเลิกบุหรีใ่ หได
2. การดำเนินงานในสำนักงาน ควรมีกฎระเบียบในหนวยงานที่หามสูบบุหรี่อยางชัดเจน
และเขมแข็ง

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ นายแพทยสมชาย ตัง้ สุภาชัย ผอู ำนวยการสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
ทีใ่ หการสนับสนุนดานงบประมาณ และบุคลากร และโรงพยาบาลปากชองนานา นครราชสีมาทีใ่ หการ
สนับสนุนดานวิชาการ
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บทคัดยอ
เปนการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Research) มีวตั ถุประสงค เพือ่ ศึกษาสภาพสิง่ คุกคามตอสุขภาพ
ของบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 และ 30 เตียง ในพืน้ ทีเ่ ขต 5 เก็บรวบรวมขอมูล
ยอนหลังตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม–ธันวาคม 2546 โดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณในบุคลากรกลมุ
ตัวอยางที่ขึ้นปฏิบัติงานเวรเชาในวันที่เก็บขอมูล จำนวน 1,253 คน ผูบริหารโรงพยาบาล 23 คน
ผรู บั ผิดชอบงาน 24 คน ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทำงาน ไดแก ระดับความดันเสียง, แสงสวาง, สภาพ
ความรอน, และความดันบรรยากาศ โดยใชเครือ่ งมือดานอาชีวสุขศาสตร ใชสถิตพิ รรณา คาเฉลีย่ รอยละ
และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา โรงพยาบาลชุมชนกลมุ ตัวอยาง มีการจัดใหบริการอาชีวอนามัย
ในโรงพยาบาลครอบคลุมกิจกรรมเฉลีย่ รอยละ 52.1 จัดอยใู นระดับปานกลาง ดานสภาพการทำงาน
พบบุคลากรกลมุ ตัวอยางทำงานเวรหรือผลัด (เชา บาย ดึก) รอยละ 32.8 มีจำนวนเวรลวงเวลาเฉลีย่ 5
เวร/เดือน สูงทีส่ ดุ 34 เวร/เดือน มีจำนวนชัว่ โมงทำงานตอสัปดาหมากกวาทีก่ ำหนดตาม พรบ.คมุ ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 รอยละ 42.5 มีคะแนนปฏิบตั ติ วั เพือ่ ความปลอดภัยระดับปานกลาง รอยละ 60.5
เคยมีประวัตกิ ารเจ็บปวย รอยละ 48.5 โดยแพทยวนิ จิ ฉัยวาเกิดจากการทำงาน รอยละ 10.4 อุบตั ทิ เี่ กิด
ขึน้ บอย ๆ ไดแก ของมีคมบาด ทิม่ แทง รอยละ 41.5 เดินชน หรือกระแทกสิง่ ของ รอยละ 39.0 ถูก
เข็ม หรือของเหลมทิม่ แทง รอยละ 35.0 มีอาการเจ็บ หรือปวดกลามเนือ้ กระดูก ขอหรือเสนเอ็น จากการ
ทำงานพบมากบริเวณไหล รอยละ 32.7, คอ รอยละ 29.6 การสัมผัสสิง่ คุกคามตอสุขภาพในสถานทีท่ ำงาน
พบวามีการสัมผัสสิง่ คุกคามดานชีวภาพทีส่ ดุ โดยสัมผัสเชือ้ โรค รอยละ 72.7 รองลงมาดานเคมี มีการ
สัมผัสฝนุ รอยละ 53.8 กาซและไอระเหยสารเคมี รอยละ 24.7 ดานกายภาพ มีการสัมผัสแสงจา รอยละ
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30.6 แสงสลัว/มืด รอยละ 26.7 ความรอนสูง รอยละ 22.8 สถานทีท่ ำงานไดรบั กลิน่ เหม็นจากระบบ
บำบัดน้ำเสีย รอยละ 39.3 กลิน่ เหม็น ควัน เขมาจากเตาเผาขยะ รอยละ 24.5 ผลการตรวจวัดสิง่ แวดลอม
ในการทำงาน โดยใชเครือ่ งมือดานอาชีวสุขศาสตร มีจดุ ตรวจวัดทีม่ คี า ความเขมแสงไดมาตรฐานในเวลา
กลางวันและเวลากลางคืน รอยละ 60.5 และ รอยละ 36.7 ตามลำดับ ระดับความดันเสียง (Leq 15
นาที) มีคา เฉลีย่ 66.5+16.1 เดซิเบล(เอ) อุปกรณเครือ่ งมือทีร่ ะดับความดันเสียงสูง คือ กบไสไม 106.6
เดซิเบล(เอ) สภาพความรอนคาดัชนีกระเปาะเปยกและโกลบ(WBGT) เกินมาตรฐาน รอยละ 6.2
จุดทำงานทีม่ เี ครือ่ งนึง่ ฆาเชือ้ ธรรมดามีคา ดัชนี WBGT สูงทีส่ ดุ 32.8 องศาเซลเซียส ความดันบรรยากาศ
บริเวณ Nurse Station และหอผปู ว ยในมีคา ใกลเคียงกัน คือ คาเฉลีย่ 997.2+7.1 มิลลิบาร และ 996.4+7.5
มิลลิบาร ตามลำดับ
สรุปและเสนอแนะจากการศึกษาครัง้ นี้ บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 และ 30 เตียง
มีสงิ่ คุกคามสุขภาพทัง้ ทีเ่ กิดจากสภาพการทำงาน สิง่ แวดลอมและการปฏิบตั ติ วั ของบุคลากร ควรมีการตรวจ
สุขภาพตามความเสีย่ งของงานเพิม่ จากการตรวจสุขภาพประจำปทดี่ ำเนินการอยแู ลว การบริหารจัดการให
มีการใชอปุ กรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคลตามความเสีย่ งของงาน และการเฝาระวังทางดานสิง่ แวดลอม
โดยตรวจวัดอยางตอเนือ่ งและปรับปรุงแกไขใหไดตามเกณฑมาตรฐาน

บทนำ
โรงพยาบาลชุมชน เปนสถานบริการสาธารณสุขในระดับอำเภอ มีการจัดโครงสรางการบริหารงาน
ภายในโรงพยาบาลชุมชนใหม แบงกลมุ งานตามกลมุ ภาระกิจ ครอบคลุมงานดานสาธารณสุขทัง้ 4 ดาน
จากการใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกประชาชนทีเ่ จ็บปวยหลายกลมุ โรคและอาการ ดังนัน้ จึงถือวาเปน
สถานทีท่ มี่ เี ชือ้ โรคตางๆ จำนวนมากอยใู นสิง่ แวดลอม และในงานบริการตองมีการนำเครือ่ งมืออุปกรณ
เวชภัณฑและเวชภัณฑมใิ ชยา สารเคมีในการรักษาพยาบาล มีการจัดโครงสรางอาคารสถานที่ การจัด
สิง่ แวดลอมดานตาง ๆ เชน การจัดแบงแผนก/หองปฏิบตั งิ าน, การติดตัง้ อุปกรณเครือ่ งมือเครือ่ งใช, การ
ติดตัง้ ระบบไฟฟา, การจัดระบบแสง, ระบบระบายอากาศตามลักษณะการปฏิบตั งิ าน เปนตน เพือ่ เอือ้
ประโยชนใหสามารถปฏิบตั งิ านไดอยางมีประสิทธิภาพ
สิ่งเหลานี้ หากมีระบบการจัดการหรือการใชงานที่ไมเหมาะสมก็สามารถกอใหเกิดโทษและ
อันตรายกลายเปนสิง่ คุกคามตอสุขภาพของผเู กีย่ วของทัง้ โดยตรงและโดยออมได นอกจากนีบ้ คุ ลากรใน
โรงพยาบาลยังเปนกลมุ อาชีพทีม่ คี วามแตกตางจากกลมุ อาชีพอืน่ เชน เปนสหวิชาชีพ อีกทัง้ มีการจัดระบบ
การทำงานแบบหมุนเวียนตลอด 24 ชัว่ โมง การพักผอนของบุคลากรไมเปนเวลา การมีวฒ
ั นธรรมของ
องคกรทีแ่ ตกตางจากกลมุ อาชีพอืน่ ๆ เปนตน ดังนัน้ ผวู จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาวาโดยแทจริงแลว
ภายในโรงพยาบาลชุมชนซึง่ มีทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ คาตอสังคม ปฏิบตั งิ านอยใู นสิง่ แวดลอมใดบางทีเ่ ปน
สิง่ คุกคามซึง่ สามารถกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ
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วัตถุประสงค
เพือ่ ศึกษาสภาพสิง่ คุกคามตอสุขภาพของบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 และ
30 เตียง

นิยามศัพท
1. สิง่ คุกคาม หมายถึง ปจจัยดานกายภาพ, ดานสารเคมี, ดานชีวภาพ, การยศาสตรและอุบตั เิ หตุ
จากการทำงาน และดานจิตวิทยาสังคม ทีม่ อี ยใู นสภาพแวดลอมของการทำงานภายในโรงพยาบาล โดย
มีผลทำใหหรืออาจทำใหสภาวะสุขภาพของผทู สี่ มั ผัสเสือ่ มลง เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการสัมผัส
สิง่ คุกคามในขณะปฏิบตั งิ าน หลังปฏิบตั งิ าน หรือภายหลักจากเลิกอาชีพไปแลว
2. บุคลากรในโรงพยาบาล หมายถึง ขาราชการและลูกจางทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วของกับการใหบริการ
ดานสุขภาพแกผรู บั บริการและสัมผัสกับสิง่ คุกคามทีม่ อี ยภู ายในโรงพยาบาล ในชวงวันที่ 1 มกราคม – 31
ธันวาคม 2546 ทีย่ งั คงปฏิบตั งิ านอยแู ละขึน้ ปฏิบตั งิ านเวรเชาในเก็บขอมูล
3. โรงพยาบาลชุมชน หมายถึง โรงพยาบาลชุมชน (ระดับอำเภอ) ขนาด10 และ 30 เตียงใน
พืน้ ทีเ่ ขต 5 ไดแก จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูม,ิ บุรรี มั ย, สุรนิ ทร และมหาสารคาม ซึง่ ใหบริการดานสุขภาพ
ครอบคลุมงานสงเสริมสุขภาพ งานปองกันโรค งานรักษาพยาบาล และงานฟน ฟูสภาพ

ขอบเขตของการวิจยั
การศึกษาครัง้ นี้ ศึกษาในกลมุ บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 และ 30 เตียง
ภายในพืน้ ทีเ่ ขต 5 (นครราชสีมา, ชัยภูม,ิ บุรรี มั ย, สุรนิ ทร และมหาสารคาม) เก็บขอมูลยอนหลัง ตัง้ แต
วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2546 และตรวจวัดสิ่งแวดลอมในการทำงานดวยเครื่องมืออาชีว
สุขศาสตรในวันเก็บขอมูล

วิธกี ารดำเนินการวิจยั
รูปแบบการศึกษา เปนการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Research)
ประชากรและกลมุ ตัวอยาง
ประชากรศึกษา คือ โรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 และ 30 เตียง ในพืน้ ทีเ่ ขต 5 (นครราชสีมา,
ชัยภูม,ิ บุรรี มั ย, สุรนิ ทรและมหาสารคาม) และบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาล กลมุ ตัวอยางไดจาก
การสมุ เลือกดวยวิธกี ารสมุ อยางงาย (Simple Random Sampling) โดยสมุ เลือกทีละขนาดรายจังหวัดได
โรงพยาบาล ขนาด 10 เตียงจำนวน 2 แหง และขนาด 30 เตียง จำนวน 22 แหง รวม 24 แหง และสมุ
เลือกบุคลากรทีข่ นึ้ ปฏิบตั งิ านเวรเชาในวันทีเ่ ก็บขอมูล โดยสมุ เลือกรายแผนก หากไมเกิน 5 คนเลือกโดย
ไมตอ งสมุ หากเกิน 5 คน สมุ เลือก รอยละ 80 ไดกลมุ ตัวอยางบุคลากร จำนวน 1,253 คน
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เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั
1. แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ
1.1 แบบสัมภาษณ ขอมูลเกีย่ วกับการบริหารจัดการ และขอมูลดานการใหบริการอาชีวอนามัย
ในโรงพยาบาล
1.2 แบบสอบถาม ขอมูลพืน้ ฐานโรงพยาบาล ขอมูลดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
บุคลากร
2. แบบบันทึกการสังเกตการณและการตรวจวัด
2.1 แบบตรวจรายการ (Checklist)
2.2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดสิง่ แวดลอมในการทำงาน
3. เครือ่ งมือเก็บขอมูลเชิงปริมาณ เปนเครือ่ งมือดานอาชีวสุขศาสตรทใี่ ชในการตรวจวัดสิง่ แวดลอม
ในการทำงาน
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเก็บขอมูลโดยคณะผูวิจัยโดยใชแบบสัมภาษณสัมภาษณผูอำนวยการโรงพยาบาล และ
ผรู บั ผิดชอบงานอาชีวอนามัย และแบบสอบถาม เก็บขอมูลพืน้ ฐานทัว่ ไป จากหัวหนาฝายบริหารงานทัว่ ไป
และขอมูลจากผทู ขี่ นึ้ ปฏิบตั งิ านเวรเชาในวันเก็บขอมูล ตามจำนวนทีส่ มุ ได
2. การสังเกตการณสภาพแวดลอมและการปฏิบตั งิ านภายในโรงพยาบาล และบันทึกผลดวยแบบ
ตรวจรายการ
3. การตรวจวัดสิง่ แวดลอมในการการทำงาน ดวยเครือ่ งมือดานอาชีวสุขศาสตรตามสภาพงาน และ
บันทึกผลการตรวจวัดดวยแบบบันทึกผลการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทำงาน
การวิเคราะหขอ มูล
ใชสถิตเิ ชิงพรรณา คาเฉลีย่ รอยละ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
1. การใหบริการอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล
พบวาโรงพยาบาลชุมชน มีการใหบริการครอบคลุมกิจกรรม รอยละ 52.1 จัดอยใู นระดับ
ปานกลาง โดยมีกจิ กรรมดำเนินการดานบริหารจัดการ ครอบคลุมกิจกรรม รอยละ 54.3 จัดอยใู นระดับ
ปานกลาง ดานวิชาการมีการดำเนินการในสวนทีเ่ กีย่ วของครอบคลุมกิจกรรม รอยละ 56.7 จัดอยใู นระดับ
ปานกลาง ดานการรักษาพยาบาลและฟน ฟูสภาพ ดำเนินการครอบคลุมกิจกรรม รอยละ35.5 จัดอยใู น
ระดับต่ำ โดยพบวาสวนใหญ รอยละ 75.0 ขาดแพทย พยาบาลทีผ่ า นการฝกอบรมดานอาชีวเวชศาสตร
และมีเครือ่ งมืออาชีวเวชศาสตรทจี่ ำเปนอยเู พียง รอยละ 25.0 ดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคมี
การดำเนินการครอบคลุมกิจกรรม รอยละ 62.0 จัดอยใู นระดับปานกลาง โดยมีการตรวจสุขภาพประจำป
แกบคุ ลากร รอยละ 100 แตการตรวจสุขภาพเฉพาะตามความเสีย่ งของงานนัน้ พบวา มีการดำเนินการ
เพียง รอยละ 41.7 โรงพยาบาลชุมชน รอยละ 100 ไมมเี ครือ่ งมือดานอาชีวสุขศาสตร ไดแก เครือ่ งวัด
แสง, เครือ่ งวัดเสียง, เครือ่ งเก็บตัวอยางอากาศ, เครือ่ งวัดปริมาณกาซในการดำเนินงาน และมีเพียง
รอยละ 4.2 ทีม่ เี ครือ่ งวัดสภาพความรอน สำหรับการตรวจวัดสิง่ แวดลอมในการทำงาน เชน การตรวจวัด
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แสงสวาง, ระดับเสียง, สภาพความรอน, ปริมาณฝนุ นัน้ พบวา มีการดำเนินการเพียง รอยละ 8.3 ใน
ขณะทีก่ ารตรวจวัดปริมาณสารเคมีในสภาพแวดลอมในการทำงาน พบวามีการดำเนินการมากกวาดานอืน่
เล็กนอย
2. ขอมูลจากการสอบถามบุคลากรกลมุ ตัวอยาง
ขอมูลทัว่ ไป
จากขอมูลของบุคลากรกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสามถาม จำนวน 1,253 คน พบวา
สวนใหญ รอยละ 70.3 เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20 – 39 ป รอยละ 78.0 อายุโดยเฉลีย่ 32.8 ป
มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 60.7 ดานการศึกษา พบวา สวนใหญ รอยละ 45.1 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รายไดเฉลีย่ 10,855 บาท/เดือน
ระยะเวลาทำงาน
บุคลากรสวนใหญปฏิบัติงานประจำกลุมการพยาบาล รอยละ 38.6 รองลงมาไดแก
กลมุ งานบริการทางการแพทย ฝายบริหารงานทัว่ ไป กลมุ งานเวชปฏิบตั คิ รอบครัว รอยละ 21.3, 20.3
และ 11.8 โดยทำงานลักษณะเวรหรือผลัด (เชา บาย ดึก) รอยละ 32.8 มีจำนวนเวรลวงเวลาอยรู ะหวาง
5 – 9 เวร/เดือน รอยละ 33.6 มีมากกวา 10 เวร/เดือน รอยละ 16.4 โดยเฉลีย่ มีเวรลวงเวลา 5 เวร/เดือน
สูงทีส่ ดุ 34 เวร/เดือน จำนวนชัว่ โมงทำงานตอสัปดาห (รวมเวลาทำงานลวงเวลา) พบวา รอยละ 50.1
ของบุคลากรมีจำนวนชัว่ โมงทำงานอยรู ะหวาง 35 – 42 ชัว่ โมง/สัปดาห โดยผทู ที่ ำงานปกติ รอยละ 5.8
ทีม่ จี ำนวนชัว่ โมงทำงานมากกวา 48 ชัว่ โมง/สัปดาห และผทู ที่ ำงานอันตราย รอยละ 36.7 มีจำนวนชัว่ โมง
ทำงานมากกวา 42 ชัว่ โมง/สัปดาห ดังตาราง 1-2
ตาราง 1 จำนวนและรอยละของกลมุ ตัวอยาง จำแนกตามการปฏิบตั งิ าน
การปฏิบตั งิ าน

จำนวน

ลักษณะการขึน้ เวรปฏิบตั งิ าน
(n=1,246)
248
ทำงานเวรเชาปกติ
589
ทำงานเวรเชาปกติและขึน้ เวรเสริม
409
ทำงานเวรหรือผลัด (เชา บาย ดึก)
จำนวนเวรลวงเวลาตอเดือน
(n=1,239)
ไมปฏิบตั งิ านลวงเวลา
316
304
นอยกวา 5 เวร
5-9 เวร
416
158
10-14 เวร
มากกวา 14 เวร
45
X = 5.01 เวร, SD. = 4.4 เวร, Min = 0 เวร, Max = 34 เวร


⌫  ⌫

รอยละ
19.9
47.3
32.8
25.5
24.5
33.6
12.8
3.6

วิเศษ วริศรางกูล และคณะ

Wisaed Warissarangkul et al.

ตารางที่ 2 จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามจำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานตอสัปดาหและ
ลักษณะงาน (n=1,126)
จำนวนชัว่ โมงทีป่ ฏิบตั งิ านตอสัปดาห
35 ชม.
36-42 ชม.
43-48 ชม.
49-56 ชม.
มากกวา 56 ชม.
รวม
X

งานปกติ
งานอันตราย
รวม
จำนวน (รอยละ) จำนวน (รอยละ) จำนวน (รอยละ)
138 (12.3)
116 (10.3)
84 (7.5)
53 (4.7)
12 (1.1)
403 (35.8)

145
165
158
208
47
723

(12.9) 283
(14.7) 281
(14.0) 242
(18.5) 261
(4.2)
59
(64.2) 1,126

(25.1)
(25.0)
(21.5)
(23.2)
(5.2)
(100)

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

การปฏิบตั ติ วั เพือ่ ความปลอดภัย
จากการสอบถามถึงการปฏิบตั ติ วั เพือ่ ความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร (จำนวน
24 ขอ คะแนนเต็มรวม 72 คะแนน) จำนวน 1,253 คน มีบคุ ลากรทีต่ อบครบทุกขอ จำนวน 564 คน
คิดเปนรอยละ 45.0 พบวา บุคลากรมีคะแนนการปฏิบตั ติ วั เพือ่ ความปลอดภัย เทากับ 53.4+ 6.9 คะแนน
โดยสวนใหญ รอยละ 60.5 อยใู นระดับปานกลาง (36.0–47.9 คะแนน) รองลงมาอยใู นระดับดี (48.0–
59.9 คะแนน) รอยละ 19.3, และระดับต่ำ (12.0–35.9 คะแนน) รอยละ 19.1 ตามลำดับ สวนระดับ
ดีมาก (60.0 – 72.0 คะแนน) มีเพียง รอยละ 1.1
การเจ็บปวย
มีบคุ ลากรทีเ่ คยมีประวัตกิ ารเจ็บปวย รอยละ 48.5 โดยเปนโรคติดเชือ้ รอยละ 60.8
โรคไรเชือ้ รอยละ 22.1 และกลมุ อาการทางการยศาสตร รอยละ 7.2 ซึง่ แพทยวนิ จิ ฉัยวาเกิดจากการ
ทำงาน ถึง รอยละ 10.4 แตในกลมุ ทีแ่ พทยไมไดวนิ จิ ฉัยวาเกิดจาการทำงาน(รอยละ 89.6) มีถงึ รอยละ
12.9 ทีค่ ดิ วาเกิดจากการทำงาน สำหรับระยะทีต่ อ งหยุดงานภายหลังการเจ็บปวย พบวาไมตอ งหยุดงาน
รอยละ 38.5 หยุดงานไมเกิน 3 วัน รอยละ 36.5 และหยุดงานเกิน 3 วัน รอยละ 25.0
การเกิดอุบตั เิ หตุจากการทำงาน
ดานการเกิดอุบตั เิ หตุจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล พบอุบตั ทิ เี่ กิดขึน้ ในสถานที่
ทำงานบอย ๆ ไดแก ของมีคม เชน มีด กรรไกร เศษแกว บาด ทิม่ แทง รอยละ 41.5 เดินชน หรือ
กระแทกสิ่งของ อุปกรณ เครื่องมือหรือสวนของอาคารในสถานที่ทำงาน รอยละ 39.5 ถูกเข็ม หรือ
ของแหลมทิม่ แทง รอยละ 35.5 ลืน่ ลม หรือสะดุด เฉีย่ วชนสิง่ ของหกลมในสถานทีท่ ำงาน รอยละ 27.9
ดังตาราง 4
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29
28
24
7
16

883 (78.5)
846
835
951
929

218 (19.2)
86 (7.7)
118 (10.5)
90 (8.0)
101 (8.9)
116 (10.4)
76 (6.6)
113 (10.1)
128 (11.3)
107 (9.5)
133 (11.9)
122 (11.0)

(74.8)
(74.3)
(85.5)
(83.4)

(2.6)
(4.1)
(3.7)
(7.7)
(4.9)
(2.3)
(5.1)

29
45
42
87
55
26
58
(64.4)
(46.7)
(50.3)
(56.4)
(70.9)
(82.4)
(48.8)

730
518
564
639
800
921
561

238 (21.1)

- เครือ่ งจักรอุปกรณ เครือ่ งมือ หรือเครือ่ งใชกระแทกหรือหนีบ
(n=1,127)
- สารเคมีหรือน้ำยาเคมีหกรดใสตามรางกาย (n=1,134)
- ของมีคม เชน มีด กรรไกรบาด ทิม่ แทง (n=1,110)
- เข็ม หรือของแหลมทิม่ แทง (n=1,122)
- ลืน่ ลม หรือสะดุด เฉีย่ วชนสิง่ ของหกลม (n=1,132)
- สิง่ ของหรือวัสดุในสถานทีท่ ำงานหลนใส (n=1,129)
- สิง่ ของหรือวัสดุในสถานทีท่ ำงานหลนทับ (n=1,118)
- เดินชน หรือกระแทกสิง่ ของ อุปกรณ เครือ่ งมือ หรือสวนของ
อาคารในสถานทีท่ ำงาน (n=1,149)
- ถูกชนหรือกระแทกจากรถยนต ยานพาหนะ หรืออุปกรณตา ง ๆ
ทีเ่ คลือ่ นทีใ่ นสถานทีท่ ำงาน (n=1,124)
- ไฟ ความรอน ไอ (n=1,131)
- ไฟฟาชอตหรือดูด (n=1,124)
- ตกจากทีส่ งู (n=1,112)
- ถูกสัตวกดั ขวน ภายในโรงพยาบาล (n=1,114)

(2.5)
(2.1)
(0.6)
(1.4)

(2.6)

(3.0)

34

643 (57.1)

ไมม/ี ไมไดใชงาน
จำนวน (รอยละ)

การเกิดอุบตั เิ หตุ
ไมเคยเกิด
เกือบเกิดขึน้
จำนวน (รอยละ) จำนวน (รอยละ)

สาเหตุ

ตารางที่ 4 รอยละของบุคลากรทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุจากการทำงาน จำแนกตามสาเหตุ

(8.8)

99

129 (11.4)
158 (14.1)
21 (1.9)
47 (4.2)

(13.8)
(41.5)
(35.5)
(27.9)
(15.3)
(4.9)
(39.5)

157
461
398
316
173
55
454

212 (18.8)

เคยเกิด
จำนวน (รอยละ)

สิง่ คุกคามตอสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน
ขนาด 10 และ 30 เตียง ในพื้นที่เขต 5 ป 2547
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การบาดเจ็บจากการทำงาน
มีบคุ ลากรที่อาการเจ็บ หรือปวดกลามเนือ้ กระดูก ขอหรือเสนเอ็น เนือ่ งจากการทำงาน
รอยละ 44.5 พบวา สวนใหญ รอยละ 84.5 ไมตอ งหยุดงาน และเมือ่ พิจารณาอวัยวะทีไ่ ดรบั การบาดเจ็บ
และระดับความเจ็บปวดทีม่ พี บมากเรียงตามลำดับ พบวามีการบาดเจ็บทีไ่ หล รอยละ 32.7 มีความเจ็บปวด
ระดับปานกลาง รอยละ 12.2 บาดเจ็บทีค่ อ รอยละ 29.6 มีความเจ็บปวดระดับเล็กนอย รอยละ 10.1
บาดเจ็บทีห่ ลังสวนกลาง รอยละ 28.7 มีความเจ็บปวดระดับปานกลาง รอย 10.6, บาดเจ็บทีห่ ลังสวนลาง
รอยละ 22.4 มีความเจ็บปวดระดับปานกลาง รอยละ 7.9 บาดเจ็บทีข่ าสวนลาง รอยละ 21.4 มีความ
เจ็บปวดระดับปานกลาง รอยละ 7.2 บาดเจ็บทีห่ ลังสวนบน รอยละ 18.3 มีความเจ็บปวดระดับปานกลาง
รอยละ 6.0 และบาดเจ็บทีข่ อ เทา รอยละ17.7 มีความเจ็บปวดระดับปานกลาง รอยละ 6.1
สิง่ คุกคามสุขภาพ
จากการสอบถามบุคลากรถึงการสัมผัสสิ่งคุกคามในสถานที่ทำงาน พบสิ่งมีการสัมผัส
สิง่ คุกคามดานชีวภาพ สูงทีส่ ดุ โดยสัมผัสเชือ้ โรคมากถึง รอยละ 72.7 รองลงมาคือดานเคมี สัมผัสฝนุ
รอยละ 53.8 กาซและไอระเหย รอยละ 24.7 ดานกายภาพ สัมผัสกับมีแสงจา รอยละ 30.6 แสงสลัว/
มืด รอยละ 26.7 ความรอนสูง รอยละ 22.8 เสียงดัง รอยละ 18.2 และดานสภาพการทำงานทีไ่ มปลอดภัย
สัมผัสกับของแหลมคม รอยละ 52.3 เครือ่ งมือเคลือ่ นที/่ เคลือ่ นไหว มีจดุ บีบ/หนีบ/ตัด/เฉือน รอยละ 21.8
ดังตาราง 5
ตารางที่ 5 จำนวนและรอยละของบุคลากรทีส่ มั ผัสกับสิง่ คุกคาม จำแนกตามสิง่ คุกคาม
มี
ไมมี
จำนวน (รอยละ) จำนวน (รอยละ)

สิง่ คุกคาม
ดานกายภาพ
- เสียงดัง
- ความสัน่ สะเทือน
- ความรอนสูง
- ความเย็น
- แสงจา
- แสงสลัว
- สารกัมตรังสี
ดานเคมี
- ฝนุ /ฟูม
- กาซและไอระเหย
ดานชีวภาพ
- เชือ้ โรคตาง ๆ

(n=1,058)
(n=1,024)
(n=1,048)
(n=1,010)
(n=1,035)
(n=1,019)
(n=1,019)

193
145
239
109
317
269
152

(18.2)
(14.2)
(22.8)
(10.8)
(30.6)
(26.4)
(14.9)

865
879
809
901
718
750
867

(81.8)
(85.8)
(77.2)
(89.2)
(69.4)
(73.6)
(85.1)

(n=1,058)
(n=1,021)

569
252

(53.8)
(24.7)

489
769

(46.2)
(75.3)

(n=1,108)

805

(72.7)

303

(27.3)
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มี
ไมมี
จำนวน (รอยละ) จำนวน (รอยละ)

สิง่ คุกคาม
สภาพการทำงานทีไ่ มปลอดภัย
- ของแหลมคม
(n=1,062)
- เครือ่ งมือเคลือ่ นที/่ เคลือ่ นไหวมีจดุ บีบ/หนีบ/ตัด/เฉือน
(n=1,050)
- ความสูง
(n=980)

555
229

(52.3)
(21.8)

507
821

(47.7)
(78.2)

36

(3.7)

944

(96.3)

การไดรบั กลิน่ เหม็นรบกวนจากสภาพแวดลอม พบวา มีบคุ ลากรทีไ่ ดรบั กลิน่ เหม็นรบกวนจากสภาพ
แวดลอมภายในโรงพยาบาล โดยบริเวณสถานทีท่ ำงานและบานพักไดรบั กลิน่ เหม็นจากระบบบำบัดน้ำเสีย
รอยละ 39.3 และ 21.9 ตามลำดับ และบริเวณสถานทีท่ ำงานและบานพักไดรบั กลิน่ เหม็น ควัน เขมาจาก
เตาเผาขยะ รอยละ 24.5 และ 29.0 ตามลำดับ
3. ผลการตรวจวัดสิง่ แวดลอมในการทำงาน
แสงสวาง
ผลการตรวจวัดแสงสวางในจุดทีม่ กี ารปฏิบตั งิ านเวลากลางวัน (จำนวน 4,076 จุด) และ
กลางคืน (จำนวน 1,629 จุด) พบวาไดตามมาตร รอยละ 60.5 และ 36.7 สวนและการตรวจวัดแสง
สวางในจุดทีม่ กี ารปฏิบตั งิ านทัง้ เวลากลางวันและกลางคืน จำนวน 1,325 จุด พบวา จุดตรวจวัดทีม่ คี วาม
เขมแสงไดมาตรฐานในเวลากลางวัน รอยละ 61.5 เมือ่ ตรวจวัดในเวลากลางคืนกลับมีจดุ ทีค่ วามเขมแสง
ไดมาตรฐานลดลงเหลือ รอยละ 39.4 สวนจุดตรวจวัดมีความเขมแสงไมไดมาตรฐานในเวลากลางวัน พบ
รอยละ 39.4 เมือ่ ตรวจวัดในเวลากลางคืนพบวา สวนใหญ รอยละ 36.8 ยังคงไมไดมาตรฐานเชนเดิม
ดังตาราง 6-7
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ไมตอ งการความละเอียด
ไมตอ งการความละเอียดมาก
ละเอียดเล็กนอย
ละเอียดปานกลาง
ละเอียดมาก
ละเอียดเปนพิเศษ
รวม

ลักษณะความตองการแสงสวาง

8 (0.2)
15 (0.4)
7 (0.2)
987 (24.2)
42 (1.0) 1,029 (25.2)
277 (6.8)
57 (7.4) 334 (13.4)
66 (1.6)
41 (1.0) 107 (2.6)
1,064 (26.1) 1,457 (35.7) 2,521 (61.8)
64 (1.6)
6 (0.1)
70 (1.7)
2,466 (60.5) 1,610 (39.5) 4,076 (100)

36 (2.2) 126 (7.7) 162 (9.9)
91 (5.6) 442 (27.1)
351 (21.5)
98 (6.0) 120 (7.4) 218 (13.4)
14 (0.9)
22 (1.4)
8 (0.5)
95 (5.8) 677 (41.6) 772 (47.7)
3 (0.2)
13 (0.8)
10 (0.6)
598 (36.7) 1,031 (63.3) 1,629 (100)

กลางวัน
กลางคืน
ไดมาตรฐาน
ไมไดมาตรฐาน
รวม
ไดมาตรฐาน
ไมไดมาตรฐาน
รวม
จำนวน (รอยละ) จำนวน (รอยละ) จำนวน (รอยละ) จำนวน (รอยละ) จำนวน (รอยละ) จำนวน (รอยละ)

ตารางที่ 6 ผลการตรวจวัดแสงสวางเวลากลางวันและกลางคืน ประเมินเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน(1) จำแนกตามลักษณะความตองการแสงสวาง
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ระดับความดันเสียง
จากการตรวจวัดระดับความดันเสียง ดวยเครือ่ งวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) จำนวน
573 จุด พบวา ระดับความดันเสียงเฉลีย่ (Leq 15 นาที) คือ 66.5+6.1 เดซิเบล(เอ) และเมือ่ ประเมิน
ระดับความดันเสียงจุดทีม่ กี ารปฏิบตั งิ าน 8 ชัว่ โมง เปรียบเทียบกับคามาตรฐานเสียง(2) พบวาเกินมาตรฐาน
1 จุด คิดเปน รอยละ 0.2 ดังตาราง 8
ตารางที่ 8 จำนวนและรอยละของจุดตรวจวัดเสียง จำแนกตามชวงระดับความดันเสียง (n = 573)
ระดับความดันเสียง
ต่ำกวา 45
45-64
65-79
80-84
85-89
90-94
95-99
สูงกวา 99
รวม
X

เดซิเบล(เอ)
เดซิเบล(เอ)
เดซิเบล(เอ)
เดซิเบล(เอ)
เดซิเบล(เอ)
เดซิเบล(เอ)
เดซิเบล(เอ)
เดซิเบล(เอ)

จำนวน

รอยละ

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

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

อุปกรณเครือ่ งมือทีม่ รี ะดับเสียงสูงในแตละประเภท พบวา เครือ่ งมือชาง คือ กบไสไม 106.6
เดซิเบล(เอ) เครือ่ งมือแพทย คือ เครือ่ งขูดหินปูน (81.2+8.5 เดซิเบล(เอ)) เครือ่ งมืองานสนาม คือ
เครือ่ งพนหมอกควัน 99.4+6.6 เดซิเบล(เอ)
สภาพความรอน
จากการตรวจวัดสภาพความรอนโดยใชดชั นีกระเปาะเปยกและโกลบ (WBGT) ดวยเครือ่ ง
วัดความเคนความรอน จำนวน 437 จุด พบวา จุดทำงานทีม่ ลี กั ษณะงานหนัก (คามาตรฐาน 25.9
องศาเซลเซียส) มีคา ความเคนความรอนเฉลีย่ คือ 27.6 องศาเซลเซียส จุดทำงานทีม่ ลี กั ษณะงานปานกลาง
(คามาตรฐาน 28.0 องศาเซลเซียส) มีคา ความเคนความรอนเฉลีย่ 24.6 องศาเซลเซียส จุดทำงานทีม่ ี
ลักษณะงานเบา (คามาตรฐาน 30.6 องศาเซลเซียส) แหลงความรอนหลัก ๆ ภายในโรงพยาบาลชุมชน
ไดแก เครือ่ งนึง่ ฆาเชือ้ เครือ่ งอบผา มีคา เฉลีย่ 25.2 องศาเซลเซียส โดยบริเวรจุดทำงานทีม่ เี ครือ่ งนึง่ ฆา
เชือ้ ธรรมดาจะคาความเคนความรอนสูงทีส่ ดุ (32.8 องศาเซลเซียส) เมือ่ เทียบคาความเคนความรอนกับ
คามาตรฐานทีก่ ำหนดโดย American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH)(1) พบวา
มีจดุ ทำงานเพียง รอยละ 6.2 ทีม่ คี า เกินมาตรฐานทีก่ ำหนด ดังตาราง 9 - 11
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ตารางที่ 9 คาสภาพความรอนดัชนีกระเปาะเปยกและโกลบ (องศาเซลเซียส) จำแนกตามระยะเวลาทำงาน
ระยะเวลาพัก และลักษณะงาน
(n = 473)
ระยะเวลาทำงาน ระยะเวลาพัก/
คา
จำนวน ต่ำสุด
ลักษณะงาน
มาตรฐาน
ทำ 75% พัก 25%
งานหนัก
งานปานกลาง
งานเบา
ทำ 50% พัก 50%
งานปานกลาง
รวม

สูงสุด

X

SD

25.9
28.0
30.6

5
185
235

24.6
18.8
16.2

30.7
32.8
30.0

27.6
24.6
23.9

2.3
2.8
2.8

29.4

12
437

14.6
14.6

24.7
32.8

20.4
24.2

2.8
2.9

ตารางที่ 10 คาสภาพความรอนดัชนีกระเปาะเปยกและโกลบ (องศาเซลเซียส) จำแนกตามแหลงกำเนิด
ความรอน (n = 13)
แหลงกำเนิดความรอน

จำนวน ต่ำสุด

เครือ่ งนึง่ ฆาเชือ้ ธรรมดา
เครือ่ งนึง่ ฆาเชือ้ ไฟฟา
เครือ่ งซัก/อบผา
รวม

9
1
3
13

21.8
21.2
19.5
19.5

สูงสุด

X

SD

32.8
21.2
26.7
32.8

26.1
21.2
23.7
25.2

3.1
3.7
3.4

ตารางที่ 11 จำนวนและรอยละผลการประเมินสภาพความรอนดัชนีกระเปาะเปยกและโกลบเปรียบเทียบ
คามาตรฐาน(2) จำแนกตามระยะเวลาทำงานระยะเวลาพัก และลักษณะงาน (n = 437)
ผลการประเมิน
ลักษณะงาน
ระยะเวลาทำงานระยะพัก
ไมเกินมาตรฐาน
เกินมาตรฐาน
(ความหนักเบา)
จำนวน (รอยละ) จำนวน (รอยละ)
ทำ 75% พัก 25%

ทำ 50% พัก 50%
รวม

2 (0.5)
งานหนัก
งานปานกลาง 161 (36.8)
งานเบา 235 (53.8)
งานปานกลาง 12 (2.7)
410 (93.8)
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3
24
0
0
27

(0.7)
(5.9)
(0)
(0)
(6.2)

รวม

5 (1.2)
185 (42.7)
235 (53.8)
12 (2.7)
437 (100)
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ความดันบรรยากาศ
จากการตรวจวัดความดันบรรยากาศตามจุดตาง ๆ โดยใชเครือ่ งวัดความดันบรรยากาศ
(Barometer) พบวา มีคา อยรู ะหวาง 975.0 –1011.0 มิลลิบาร คาเฉลีย่ 997.8+7.2 มิลลิบาร บริเวณ
Nurse Station คาเฉลีย่ 997.2+ 7.1มิลลิบาร สวนหอผปู ว ยในมีคา เฉลีย่ 996.4 + 7.5 มิลลิบาร ดัง
ตาราง 12
ตารางที่ 12 คาความดันบรรยากาศ (มิลลิบาร) จำแนกตามแผนก/หอง (n = 437)
แผนก/หอง

จำนวน ต่ำสุด

Nurse station หอผปู ว ยใน
หอผปู ว ยใน
อืน่ ๆ
รวม

38
40
359
437

976.0
975.0
975.0
975.0

สูงสุด

X

SD

1008.0
1007.9
1011.0
1011.0

997.2
996.4
998.6
997.8

7.1
7.5
7.2
7.2

อภิปรายผล
1. การบริหารจัดการและการจัดบริการอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล
จากการสัมภาษณผูบริหารจำนวน 23 คน และผูรับผิดชอบงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในโรงพยาบาล 24 คน ในดานการบริหารจัดการและการจัดบริการอาชีวอนามัยใน
โรงพยาบาล ตามมาตรฐานแนวทางปฏิบัติการใหบริการอาชีวอนามัยสำหรับสถานบริการสุขภาพ
(ฉบับที่ 1)(2) ภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา พบวา ดานบริหาร มีการดำเนินกิจกรรมเฉลีย่
ครอบคลุม รอยละ 54.3 จัดอยใู นระดับปานกลาง ดานวิชาการ มีการดำเนินกิจกรรมเฉลีย่ ครอบคลุม
รอยละ 56.7 จัดอยใู นระดับปานกลาง ดานรักษาพยาบาลและฟน ฟูสภาพ มีการดำเนินกิจกรรมเฉลีย่
ครอบคลุม รอยละ 35.5 จัดอยใู นระดับต่ำ และดานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค มีการดำเนินกิจกรรม
เฉลีย่ ครอบคลุม รอยละ 62.0 จัดอยใู นระดับปานกลาง สรุปภาพรวมมีการจัดบริการอาชีวอนามัยใน
โรงพยาบาลชุมชน รอยละ 52.1 จัดอยใู นระดับปานกลาง สอดคลองกับศึกษาของกองอาชีวอนามัย(3) ได
ศึกษาการจัดบริการอาชีวอนามัยแกเจาหนาทีโ่ รงพยาบาล พบวา โรงพยาบาลชุมชนโดยสวนใหญ รอยละ 47.9
มีการใหบริการอาชีวอนามัยแกเจาหนาทีโ่ รงพยาบาลระดับปานกลาง รองลงมาคือระดับสูง รอยละ 28.2
และ ระดับต่ำ รอยละ 23.9 ตามลำดับ
2. ขอมูลจากการสอบถามบุคลากรกลมุ ตัวอยาง
ระยะเวลาทำงาน บุคลากรสวนใหญทำงานเวรผลัดหรือดึก รอยละ 32.8 โดยเฉลีย่ มีเวร
ลวงเวลา 5 เวร/เดือน สูงทีส่ ดุ 34 เวร/จำนวนชัว่ โมงทำงานตอสัปดาห(รวมเวลาทำงานลวงเวลา) พบวา
รอยละ 50.1 ของบุคลากรมีจำนวนชัว่ โมงทำงานอยรู ะหวาง 35 – 42 ชัว่ โมง/สัปดาห โดยผทู ที่ ำงาน
ปกติ รอยละ 5.8 ทีม่ จี ำนวนชัว่ โมงทำงานมากกวา 48 ชัว่ โมง/สัปดาห และผทู ที่ ำงานอันตราย รอยละ
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36.7 มีจำนวนชัว่ โมงทำงานมากกวา 42 ชัว่ โมง/สัปดาห ในปจจุบนั ไมมมี าตรฐานหรือกฎหมายกำหนด
เกีย่ วกับระยะเวลาการทำงานของผทู ที่ ำงานในหนวยงานภาครัฐ มีเพียงพระราชบัญญัตคิ มุ ครองแรงงาน พ.ศ.
2541(4) ซึง่ ใชคมุ ครองสุขภาพอนามัยเฉพาะคนทำงานในภาคเอกชน โดยตามบทบัญญัตเิ ฉพาะ กำหนด
เกีย่ วกับระยะเวลาทำงานไววา เวลาทำงานปกติ งานทัว่ ไปตองไมเกินวันละ 8 ชัว่ โมง (แตถา เกิน 8 ชัว่ โมง/
วัน รวมแลวตองไมเกิน 48 ชัว่ โมง/สัปดาห) และในกรณีเปนงานทีอ่ าจเปนอันตรายการตอสุขภาพและ
ความปลอดภัย ตองไมเกินวันละ 7 ชัว่ โมง/วัน โดยรวมแลวไมเกิน 42 ชัว่ โมง/สัปดาห เมือ่ เปรียบเทียบ
กับระยะเวลาทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน พบวา ลักษณะงานของโรงพยาบาลเขาขายงาน
ปกติและงานทีอ่ าจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย ดังนัน้ หากเทียบกับกฎหมายนีส้ รุปไดวา
มีบคุ ลากร รอยละ 42.5 ทีม่ รี ะยะเวลาทำงานมากกวามาตรฐานตามทีก่ ฎหมายกำหนด
การเกิดอุบตั เิ หตุจากการทำงาน พบอุบตั ทิ เี่ กิดขึน้ บอย ๆ ในบุคลากร คือ ของมีคม เชน
มีด กรรไกร เศษแกว บาด ทิม่ แทง รอยละ 41.5 เดินชน หรือกระแทกสิง่ ของ อุปกรณ เครือ่ งมือหรือ
สวนของอาคารในสถานทีท่ ำงาน รอยละ 39.5 ถูกเข็ม หรือของเหลมทิม่ แทง รอยละ 35.5 ลืน่ ลม หรือ
สะดุด เฉีย่ วชนสิง่ ของหกลมในสถานทีท่ ำงาน รอยละ 27.9 เนือ่ งจากพบวาในเกือบทุกแผนกจะมีการใช
งานอุปกรณเหลานี้ และสอดคลองกับคะแนนพฤติกรรมดานความปลอดภัยของบุคลากร
การเจ็บปวยและการบาดเจ็บจากการทำงาน มีบุคลากรที่เคยมีประวัติการเจ็บปวย
รอยละ 48.5 โดยเปนโรคจากเชือ้ โรค รอยละ 60.8 โรคไรเชือ้ รอยละ 22.1 และกลมุ อาการทางการยศาสตร
รอยละ 7.2 และพบอาการเจ็บ หรือปวดกลามเนือ้ กระดูก ขอหรือเสนเอ็น เนือ่ งจากการทำงาน รอยละ
44.5 พบวา พบมากบริเวณไหล รอยละ 32.7, คอ รอยละ 29.6, หลังสวนกลาง รอยละ28.7, หลัง
สวนลาง รอยละ 22.4 ขาสวนลาง รอยละ 21.4 4 สอดคลองกับลักษณะทาทางการใหบริการตรวจรักษา
ผปู ว ย โดยจะพบวามีการใชอวัยวะสวนบน เชน การกมตรวจรางกาย กมใหการพยาบาล หรือมีการเดินเปน
ระยะ ๆ ตลอดเวลาทำงาน
สิง่ คุกคามสุขภาพ มีบคุ ลากรถึงการสัมผัสสิง่ คุกคามในสถานทีท่ ำงาน พบมีการสัมผัส
สิง่ คุกคามดาน ชีวภาพ สูงทีส่ ดุ โดยสัมผัสเชือ้ โรคมากถึง รอยละ 72.7 รองลงมาคือดานเคมี สัมผัสฝนุ
รอยละ 53.8 กาซและไอระเหย รอยละ 24.7 ดานกายภาพ สัมผัสกับแสงจา รอยละ 30.6 แสงสลัว/มืด
รอยละ 26.7 ความรอนสูง รอยละ 22.8 เสียงดัง รอยละ 18.2 และดานสภาพการทำงานทีไ่ มปลอดภัย
พบวาบุคลากรสัมผัสของแหลมคม รอยละ 52.3 เครือ่ งมือเคลือ่ นที/่ เคลือ่ นไหว มีจดุ บีบ/หนีบ/ตัด/เฉือน
สอดคลองกับการศึกษาของ สุทธิพงษ ศิรมิ ยั และคณะ(6) ศึกษาสิง่ คุกคามทีร่ บกวนเจาหนาทีข่ องโรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ สิ่งคุกคามสวนมากเกิดจากปจจัยทางดานกายภาพ จากปญหาแสงไมพอหรือแสง
มากเกิน รอยละ 63 อุบตั เิ หตุ หรือการกระทำทีไ่ มปลอดภัย รอยละ 62.79 สิง่ คุกคามทางดานการยศาสตร
รอยละ 16.51 สิง่ คุกคามทางดาน ชีวภาพ รอยละ 14.88 และสิง่ คุกคามมีทางสารเคมี รอยละ 10.23
3. ผลการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทำงานโดยใชเครือ่ งมือทางอาชีวสุขศาสตร
ความเขมแสง ผลการตรวจวัดคาความเขมแสงในเวลากลางวันไดมาตรฐาน รอยละ
60.5 โดยมีจดุ ปฏิบตั งิ านทีต่ อ งการความละเอียดมากไดมาตรฐานในเวลากลางวันและกลางคืน รอยละ
64.3 และ 36.7 ตามลำดับ สวนในจุดทีก่ ารปฏิบตั งิ านทัง้ กลางวันและกลางคืน พบวา มีจดุ ตรวจวัดทีไ่ ด
มาตรฐานในเวลากลางวัน รอยละ 61.5 แตในเวลากลางคืนมีจุดตรวจวัดที่ไดมาตรฐานลดลงเหลือ
รอยละ 39.4 ทัง้ นี้ มีหลายปจจัยทีม่ ผี ลตอความเขมแสง เชน แหลงใหแสงสวางในเวลากลางวันคือ แสง
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จากดวงอาทิตยและเปดไฟเสริมบางจุด แตในเวลากลางคืนแสงสวางไดจากหลอดไฟเพียงอยางเดียว จำนวน
และขนาดหลอดไฟ ชนิดของกลองไฟสะทอนแสง/ไมสะทอนแสง ตำแหนงจุดปฏิบตั งิ านและหลอดไฟ สภาพ
แสงสวางจากภายนอก อายุการใชงานหลอดไฟ การทำความสะอาด เปนตน
ระดับความดันเสียง จากการตรวจวัดระดับความดันเสียงมีคา เฉลีย่ 66.5 + 6.1เดซิเบล(เอ)
โดยมีระดับเสียงสูงกวา 45 เดซิเบล(เอ) และ 65 เดซิเบล(เอ) รอยละ 97.9 และ รอยละ 36.5 ตามลำดับ
และพบวามีจดุ ตรวจวัดทีม่ รี ะดับเสียงเกินมาตรฐานเพียง 1 จุด (มาตรฐานการสัมผัสเสียงตอเนือ่ งตลอด
ระยะเวลาทำงาน 8 ชัว่ โมง ไมเกิน 90 เดซิเบล(เอ)) แตมบี คุ ลากรถึง รอยละ 18.2 ทีบ่ อกวาในสภาพแวดลอม
มีเสียงดัง ทัง้ นีอ้ าจจะเนือ่ งมาจากลักษณะงานของโรงพยาบาลเปนงานตรวจรักษาพยาบาล ซึง่ สวนใหญ
ตองพูดคุยกับผรู บั บริการ เมือ่ พูดคุยกันฟงไดยนิ ไมชดั เจนหรือไมไดยนิ จึงรสู กึ วาเสียงดัง ซึง่ สอดคลองกับ
WHO ทีไ่ ดเสนอแนะระดับเสียงสูงสุด ภายในทีพ่ กั อาศัยทัว่ ไป(Indoor) เวลากลางวัน (07.00 –22.00 น.)
ระดับเสียงทีเ่ กิน 45 เดซิเบล(เอ) จะรบกวนการพูดคุยหรือการติดตอสือ่ สาร, เชนเดียวกับขอเสนอของ World
Bank Environmental Guideline ระดับเสียงสูงสุดภายในอาคาร(วัดกลางวัน-กลางคืน Ldn) ในพื้นที่
โรงพยาบาล ทีไ่ มทำใหเกิดการรวบกวน คือ 45 เดซิเบล(เอ) และ US Department of Housing and Urban
Development (HU) สรุปผลกระทบของระดับเสียงทีม่ ตี อ ชุมชนวาโดยชุมชนจะมีการรองเรียนมากขึน้ ทีร่ ะดับ
เสียงกลางวัน-กลางคืน Ldn. อยรู ะหวาง 60–70 เดซิเบล(เอ) (6)
สภาพความรอน ผลการวัดสภาพความรอนโดยใชดชั นีกระเปาะเปยกและโกลบ (WBGT)
จำนวน 437 พบวา มีจำนวนจุดตรวจวัดทีม่ คี า เกินมาตรฐานกำหนด รอยละ 6.2 พบเฉพาะในจุดทีม่ รี ะยะ
เวลาทำงาน 75% พัก 25% โดยเปนงานทีม่ ลี กั ษณะงานหนัก รอยละ 0.7 และงานปานกลาง รอยละ 5.9
อาจจะเนื่องจาก สวนใหญไมมีแหลงกำเนิดความรอน อยูในสถานที่ทำงานมีเพียงแผนกซักฟอกและ
หนวยจายกลางเทานัน้ แตกม็ กี ารใชงานเพียงชวงสัน้ ๆ ประมาณ 2–4 ชัว่ โมง/วัน สอดคลองกับขอมูลที่
ไดจากการสอบถามบุคลากร ซึง่ พบวา มีบคุ ลากร รอยละ 22.8 ทีบ่ อกวาสถานทีง่ านมีความรอนสูง
ความดันบรรยากาศ ผลการตรวจวัดความดันบรรยากาศ 437 จุด พบวา มีคา อยรู ะหวาง
975.0 –1011.0 มิลลิบาร คาเฉลีย่ 997.8 มิลลิบาร บริเวณ Nurse Station คาเฉลีย่ 997.2 มิลลิบาร
สวนหอผปู ว ยในมีคา เฉลีย่ 996.4 มิลลิบาร ซึง่ มีคา เฉลีย่ ตางกันเพียง 0.8 มิลลิบาร ตาม Guidelines for
the Classification and Design of Isolation Rooms in Health Care Facilities ของ Centers for Disease
Control and Prevention (CDC)(7) ไดกำหนดแนวทางในการจัดสภาพแวดลอมหองแยกผปู ว ย Class-N
Negative Pressure Room โดยใหมกี ารจัดการหมุนเวียนอากาศภายในหอง (Air Exchange Rate) เทากับ
หรือมากกวา 6 - 12 Air Changes Per Hour(ACH) หรือ 145 ลิตรตอวินาทีตอ ผปู ว ย 1 คน จัดความดัน
บรรยากาศต่ำกวาบริเวณใกลเคียงไมนอ ยกวา 30 และ 15 Pa กรณีมี Airlock และไมมี Airlock ตามลำดับ
หรือไมนอ ยกวา 0.01 inches water gauge แตจากการสังเกตพบวา ไมมกี ารดำเนินการเพือ่ ควบคุมความ
ดันบรรยากาศใหมคี วามแตกตางกัน มีเพียงแยกผปู ว ยโรคติดเชือ้ ไปอยใู นจุดทีไ่ กลจากจุดอืน่ ๆ หรืออยู
ในหองแยกทีม่ สี ภาพแวดลอมเชนเดียวกับบริเวณทัว่ ไป สวนใหญมกี ารติดเครือ่ งเปา/ดูดอากาศ เพียงเพือ่
ระบายอากาศภายในหองเทานัน้
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สรุปและเสนอแนะ
การศึกษาครัง้ นี้ เปนการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Research) มีวตั ถุประสงค เพือ่ ศึกษาสภาพ
สิง่ คุกคามตอสุขภาพของบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลชุมชน โดยศึกษาในกลมุ บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 และ 30 เตียง ภายในพืน้ ทีเ่ ขต 5 (นครราชสีมา, ชัยภูม,ิ บุรรี มั ย, สุรนิ ทร
และมหาสารคาม) เก็บขอมูลยอนหลัง ตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2546 และตรวจวัดสภาพ
แวดลอมในการทำงานดวยเครือ่ งมืออาชีวสุขศาสตรในวันเก็บขอมูล สมุ เลือกดวยวิธกี ารสมุ อยางงาย ได
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง 2 แหง และ ขนาด 30 เตียง แหง รวม 24 แหง เก็บรวบรวมขอมูลยอน
หลังตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม–ธันวาคม 2546 โดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณในบุคลากรกลมุ ตัวอยาง
ทีข่ นึ้ ปฏิบตั งิ านเวรเชาในวันทีเ่ ก็บขอมูล จำนวน 1,253 คน ผบู ริหารโรงพยาบาล 23 คน ผรู บั ผิดชอบงาน
24 คน ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทำงาน ไดแก ระดับความดันเสียง, แสงสวาง, สภาพความรอน
และความดันบรรยากาศ โดยใชเครือ่ งมือดานอาชีวสุขศาสตร ผลการศึกษาพบวา โรงพยาบาลชุมชนมี
การจัดใหบริการอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล อยใู นระดับปานกลาง บุคลากรมีจำนวนชัว่ โมงทำงานมากกวา
ทีก่ ำหนดตาม พรบ.คมุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 รอยละ 42.5 พฤติกรรมดานความปลอดภัยอยใู นระดับ
ปานกลาง บุคลากรทีม่ กี ารประวัตกิ ารเจ็บปวย รอยละ 48.5 และมีสาเหตุจากโรคติดเชือ้ สูงกวากลมุ อืน่ มี
การอาการเจ็บ ปวดกลามเนือ้ กระดูก ขอหรือเสนเอ็น เนือ่ งจากการทำงาน รอยละ 44.5 สวนใหญพบบริเวณ
รางกายสวนบน ไดแก บริเวณไหล คอ หลังสวนกลาง อุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ ในลำดับตน ๆ มีสาเหตุจาก ของ
มีคม เชน มีด กรรไกร เศษแกว บาด ทิม่ แทง เดินชน หรือกระแทกสิง่ ของ อุปกรณ เครือ่ งมือหรือสวนของ
อาคารในสถานทีท่ ำงาน ถูกเข็ม หรือของเหลมทิม่ แทง ผลการตรวจสิง่ แวดลอมในการทำงาน พบวา ความ
เขมแสงในจุดปฏิบตั งิ านมีคา ต่ำกวามาตรฐานจำนวนมาก โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ไดมาตรฐานเพียง
รอยละ 36.7 ระดับความดันเสียงเกินมาตรฐานเพียง 1 จุด สภาพความรอนดัชนีกระเปาะเปยกและโกลบ
(WBGT) มีคา เกินมาตรฐานกำหนด รอยละ 6.2 ความดันบรรยากาศมีคา ใกลเคียงกันโดยเฉพาะบริเวณ
Nurse Station และหอผปู ว ยใน

ขอเสนอแนะ
1. การจัดใหบริการอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการเพียงประมาณ รอยละ 50 ซึง่
พบวาสวนใหญมปี ญ
 หาขาดแคลนบุคลากร (แพทยอาชีวเวชกรรม และพยาบาลอาชีวอนามัย) ขาดเครือ่ งมือ
ดานอาชีวสุขศาสตร/เวชศาสตร รวมถึงขาดองคความรใู นดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังนัน้ จึง
ควรมีการผลิตบุคลากรดานนีเ้ พิม่ ขึน้ เชน การพัฒนาบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านอยใู นปจจุบนั โดยการจัดอบรม
สัมมนา ประชุมวิชาการเพือ่ พัฒนาความรแู ละทักษะทีเ่ กีย่ วของ การสนับสนุนเครือ่ งมือดานอาชีวสุขศาสตร/
เวชศาสตร ในโรงพยาบาลทีม่ สี ถานประกอบการหรือกลมุ เปาหมายอยใู นพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบจำนวนมาก
2. ระยะเวลาการทำงานของบุคลากร ทีเ่ กินมาตรฐานตามกำหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ ควรมี
การศึกษาและกำหนดมาตรฐานเกีย่ วกับ รูปแบบเวรและระยะเวลาทำงานทีเ่ หมาะสม เชน จำนวนชัว่ โมง
ทำงานตอสัปดาห ในหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะสถานบริการสาธารณสุข เพือ่ เปนการคมุ ครองสุขภาพของ
บุคลากรสาธารณสุข
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3. จากผลการศึกษาพบวา สิง่ คุกคามทีบ่ คุ ลากรสัมผัส และการเจ็บปวยหรืออุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ หรือ
เกือบเกิดขึน้ สวนหนึง่ มาจากสภาพการทำงานทีไ่ มปลอดภัย จึงควรพิจารณามาตรการในการจัดสภาพ
งานแวดลอมในการทำงานใหมคี วามปลอดภัยเพือ่ ลดอุบตั กิ ารณทเี่ กิดขึน้ โดยใชเทคนิคการประเมินความ
เสีย่ งหรือเทคนิคอืน่ ๆ
4. ในแผนกผปู ว ยใน ควรมีการจัดสภาพแวดลอมระหวางบริเวณทีม่ ผี ปู ว ยดวยโรคทีส่ ามารถติดตอ
ไดโดยมีอากาศเปนสือ่ กับบริเวณทีม่ เี จาหนาทีห่ รือผปู ว ยทัว่ ไปอยู โดยใหมรี ะดับความดันมีความแตกตางกัน
ตามมาตรฐานทีก่ ำหนด
5. ผลการตรวจสิง่ แวดลอมในการทำงานพบวาสิง่ แวดลอมบางดานไมไดมาตรฐานหรือสูงกวาที่
มาตรฐานกำหนด ดังนัน้
5.1 ควรมีการดำเนินการเฝาระวังดานสุขภาพของบุคลากร เชน การตรวจสุขภาพตาม
ความเสีย่ งของงานเพิม่ จากการตรวจสุขภาพประจำปทดี่ ำเนินการอยแู ลว โดยเฉพาะการตรวจสมรรถภาพ
การมองเห็นเนื่องจากพบวาจุดปฏิบัติงานที่มีความเขมแสงไมไดมาตรฐานกระจายอยูตามแผนกตาง ๆ
การตรวจสมรรถภาพการไดยนิ และจัดโครงการอนุรกั ษณการไดยนิ ในแผนกทีม่ รี ะดับเสียงสูง
5.2 การบริหารจัดการใหการใชอปุ กรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคลตามความเสีย่ งของงาน
5.3 การใหความรดู า นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
5.4 การเฝาระวังทางดานสิง่ แวดลอมโดยตรวจวัดสิง่ แวดลอมในการทำงานอยางตอเนือ่ งและ
ปรับปรุงแกไขไมใหมผี ลกระทบตอสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล
6. การศึกษาครัง้ นี้ เปนการศึกษาในลักษณะสำรวจสภาพปญหาทางดานสิง่ คุกคามสุขภาพทีม่ อี ยู
ยังไมไดศกึ ษาเชิงลึกเฉพาะดานใดดานหนึง่ แตพบวาบุคลากรมีปญ
 หาดานการเจ็บปวยและการบาดเจ็บ
จากการทำงาน และมีสงิ่ คุกคามสุขภาพดานตาง ๆ ในสภาพแวดลอมในการทำงาน ดังนัน้ ควรมีการศึกษา
เพิม่ ในดานความสัมพันธระหวางสิง่ คุกคามกับปญหาสุขภาพของบุคลากร โดยนำผลการศึกษาครัง้ นีไ้ ปใช
ประกอบในการระบุประเด็นการศึกษา
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บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค เพือ่ ทราบแนวทางการวินจิ ฉัยไขไมทราบสาเหตุในโรงพยาบาลชุมชน
เปนการศึกษาเชิงสำรวจภาคตัดขวางและเพือ่ หาสัดสวนของผปู ว ยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการวินจิ ฉัย เลือกพืน้ ที่
แบบสมุ อยางงายไดจงั หวัดนครราชสีมา และใหโรงพยาบาลชุมชนรอยละ 80 จำนวน 21 แหงเปนพืน้ ที่
ศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลจากระเบียนผปู ว ยเฉพาะโรค ตรวจสอบกับ OPD card หรือ chart ตามวันเริม่
ปวยตัง้ แต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2546 ไดตวั อยาง จำนวน 2,342 ราย
ผลการศึกษาพบวาผปู ว ยกระจายอยใู นทุกกลมุ อายุ มีอายุเฉลีย่ 30.1 ป เปนผปู ว ยนอก 65.6 %
และสวนใหญปว ยกอนมาโรงพยาบาล 2 – 3 วัน ทัง้ ผปู ว ยนอกและผปู ว ยใน 78.1 % และ 67.0 % ตาม
ลำดับ ผปู ว ยนอกสวนใหญวดั ไขครัง้ เดียวมากถึง 63.7 % และพบวาสวนใหญไขต่ำกวา 38.3 ํ ซ ลงมา
59.9 % แตเมือ่ วัดไขมากกวา 1 ครัง้ ครัง้ ทีส่ งู ทีส่ ดุ ต่ำกวา 38.3 ํ ซ เหลือเพียง 20.0 % มีการติดตาม
ผปู ว ยนอก 16.6 % สำหรับผปู ว ยใน สวนใหญไขสงู กวา 38.3 ํ ซ ในวันแรก 66.0 % และลดลงเปน
54.5 % ในวันที่ 2 สวนใหญนอนพักรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล ไมเกิน 7 วัน ( 86.4 %) เมือ่ พิจารณาจาก
อาการนำของผปู ว ย พบวาอาการนำทีพ่ บมากสุดคือ ไข ปวดหัว ไอ อาเจียน และปวดกลามเนือ้ (รอยละ
95.4, 26.8, 19.9, 16.8, และ 12.5 ตามลำดับ) ผปู ว ยไดรบั การตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารมากสุดคือ
CBC, UA, Renal function test, Lepto titer และ Widal (รอยละ 40.3, 21.9, 4.9, 4.2 และ 4.0
ตามลำดับ) มีการเปลีย่ นแปลงการวินจิ ฉัยจากไขไมทราบสาเหตุในครัง้ แรกเปนโรคอืน่ รอยละ 36.4 โดย
เปลีย่ นเปนโรค 5 อันดับแรกทีพ่ บมากสุดคือ ไขเลือดออก ติดเชือ้ ไวรัส สครับไทฟส คอหอยอักเสบ และ
เลปโตสไปโรซีส (รอยละ 4.5, 3.2, 2.6, 2.5 และ 1.9 ตามลำดับ)
การศึกษาครัง้ นีแ้ สดงใหเห็นวา โรงพยาบาลชุมชนทัง้ ผปู ว ยนอกและผปู ว ยใน วินจิ ฉัยไขไมทราบ
สาเหตุโดยใชนยิ ามของ FWLS ซึง่ ไมมรี ายใดเลยทีว่ นิ จิ ฉัยโดยใชนยิ ามดัง้ เดิม มีการเปลีย่ นแปลงการวินจิ ฉัย
เปนโรคอืน่ ไดแก ไขเลือดออก สครับไทฟส คอหอยอักเสบ เลปโตสไปโรซีส โรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจ
สวนตน และอืน่ ๆ ดังนัน้ แพทยหรือผใู หการรักษาผปู ว ย ควรเนนการซักประวัติ และตรวจรางกายผปู ว ย
ใหละเอียด ตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารใหครอบคลุมโรคทีเ่ ปนปญหาในพืน้ ที่ ประกอบกับวิเคราะหการเกิด
โรคแยกตามฤดูกาลจะทำใหการวินจิ ฉัยโรคไขไมทราบสาเหตุลดลงได
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ความสำคัญและทีม่ าของปญหา
ปจจุบนั แมวา เทคโนโลยีดา นวิทยาศาสตรการแพทยจะกาวหนาไปมาก สามารถชันสูตรชวยในการ
วินจิ ฉัยแยกโรคตางๆ ทีส่ มัยกอนไมเคยทำไดมากอนจำนวนมาก แตกลมุ อาการไขไมทราบสาเหตุ (Fever
Unknown Origin:FUO) ก็ยงั คงเปนปญหาทางคลินกิ ทีท่ า ทาย (1) จากรายงานการเฝาระวังโรคของสำนัก
ระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข พบวาในป 2543,2544 และ 2545 ประเทศไทย มีรายงานผปู ว ยไข
ไมทราบสาเหตุคิดเปนอัตราปวยตอประชากรแสนคน คือ 341.5, 434., และ 388.4 ตามลำดับ
ในสวนเขต 5 (2 ) มีรายงานคิดเปนอัตราปวยตอประชากรแสนคน เทากับ 619.4, 632.7 และ 661.3
ตามลำดับ ซึง่ นับเปนอันดับ 2 หรือ 3 ในบรรดาโรคทีต่ อ งเฝาระวังมาตลอด โดยไดรบั รายงานจาก
สถานีอนามัย และโรงพยาบาลชุมชนมากทีส่ ดุ ซึง่ กระทบภาพลักษณของประเทศ ทีม่ กี ารวินจิ ฉัยไขไมทราบ
สาเหตุ เพราะแสดงถึงความลาหลังของระบบการแพทยและสาธารณสุข
มีผใู หคำนิยามของ FUO ไวหลายแบบ เปนตนวา Petersdorf RO, และ Beeson PB (3) รายงานไว
ตัง้ แตป ค.ศ. 1961 วา FUO ตองประกอบดวยเกณฑ 3 ขอดังนี้ (1) ปวย ≥ 3 สัปดาห (2) ไข ≥ 38.3 0C
โดยวัดซ้ำหลายครัง้ และ (3) วินจิ ฉัยไมไดหลังมีการชันสูตรอยใู นโรงพยาบาล 1 สัปดาห
สวน Durack DT, Street AC (4 ) ไดแบงใหมเปน 4 กลมุ ไดแก
1. Classical FUO: ซึง่ ใหคำนิยามวา “ไข ≥ 38.3 0C วัดซ้ำหลายครัง้ นาน ≥ 3 สัปดาห และการ
วินจิ ฉัยไมแนนอนหลังการชันสูตรอยางเหมาะสมในฐานะคนไขใน 3 วันหรือในฐานะคนไขนอก
3 ครัง้
2. Nosocomial FUO : กำหนดคำนิยามดังนี้ “เปนคนไขใน ไข ≥ 38.3 0C วัดซ้ำหลายครัง้ ไม
พบการติดเชือ้ หรือระยะฟกตัวในขณะ admission และการวินจิ ฉัยไมแนนอนหลังจากทำการ
ชันสูตรอยางเหมาะสมเปนเวลา 3 วัน”
3. Neutropenic FUO: นิยามวา “มี Netrophils < 500/mm-3 ไข ≥ 38.3 0C วัดซ้ำหลายครัง้
และการวินจิ ฉัยไมแนนอนหลังจากทำการชันสูตรอยางเหมาะสมเปนเวลา 3 วัน
4. HIV – associated FUO: นิยามวา “ตรวจยืนยันติดเชือ้ HIV มีไข ≥ 38.3 0C วัดซ้ำหลายครัง้
นาน ≥ 24 สัปดาห (คนไขนอก) หรือ ≥ 3 วันสำหรับผปู ว ยทีร่ บั ไว โรงพยาบาล และการ
วินจิ ฉัยไมแนนอนหลังจากทำการชันสูตรอยางเหมาะสมเปนเวลา 3 วัน
กองโรคติดตอทัว่ ไป กรมควบคุมโรคติดตอ ไดนยิ ามไขไมทราบสาเหตุเพือ่ การเฝาระวังทางระบาด
วิทยาไววา “ผทู มี่ อี าการไข หรืออาการไขรว มกับอาการอืน่ ๆ และยังไมอาจใหการวินจิ ฉัยโรคได (5)” สวน
นิยามทางคลินกิ จะหมายถึง “ผปู ว ยทีม่ ไี ขไมนานเกิน 1-2 สัปดาห และไมสามารถวินจิ ฉัยโรคได จากขอมูล
ทีไ่ ดจากประวัติ และการตรวจรางกาย การตรวจนับเม็ดเลือด การตรวจปสสาวะ และการถายภาพรังสีทรวง
อก และยังไมทราบผลจากการเพาะเชือ้ จากเลือดหรือการเพาะเชือ้ จากเลือดใหผลลบ”
จากหนังสือนิยามโรคติดเชือ้ ประเทศไทย 2546 ของกระทรวงสาธารณสุข ไดนยิ ามเรือ่ งไขไมทราบ
สาเหตุไว 2 ลักษณะ ไดแกไขไมทราบสาเหตุ (FUO) และไขไมพบความผิดปกติ (Fever Without Localizing
Sign: FWLS) วาไขไมทราบสาเหตุ หมายถึง “ไข ≥ 38.3 0C โดยการวัดหลายครัง้ ไขนาน ≥ 3 สัปดาห
มีการตรวจทางหองปฏิบัติการอยางเต็มที่โดยแพทยเฉพาะทางหลังจากรับผูปวยไวในโรงพยาบาล
(Inpatient) นาน 1 สัปดาหแลว ไมสามารถหาสาเหตุของไขได” สวน FWLS เปนคำทีส่ ำนักระบาดวิทยา
กระทรวงสาธารณสุข ใชในการรายงานผปู ว ยไขไมทราบสาเหตุทปี่ รากฏใน รง. 506 ไดนยิ ามไววา “ผทู มี่ ี
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ไข ≥ 38.3 0C โดยเกิดขึน้ อยางเฉียบพลัน หลังจากซักประวัตกิ ารเจ็บปวยและตรวจรางกายแลว ไมสามารถ
อธิบายสาเหตุของไขได (6)”
การทีม่ รี ายงานไขไมทราบสาเหตุจากโรงพยาบาลชุมชนมาก นอกจากจะขึน้ กับความพรอมของ
บุคลากรสาธารณสุขทีท่ ำหนาทีใ่ นการตรวจวินจิ ฉัย และศักยภาพของแผนกชันสูตรในการสนับสนุนการ
วินจิ ฉัยแลว อาจเกิดจากผรู วบรวมรายงานเขาใจนิยามของเรือ่ งนีไ้ มตรงกัน ดังนัน้ สำนักงานปองกันควบคุมโรค
ที่ 5 นครราชสีมา จึงไดทำการศึกษาเรือ่ งนี้ เพือ่ สนับสนุนการแกไขปญหาทีถ่ กู ตองตอไป

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาแนวทางการวินจิ ฉัยไขไมทราบสาเหตุในระดับโรงพยาบาลชุมชน
2. เพือ่ หาสัดสวนของผปู ว ยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการวินจิ ฉัย
3. เพือ่ ใชเปนขอมูลประกอบการประเมินสถานการณโรคไขไมทราบสาเหตุทแี่ ทจริงตอไป

ขอบเขตและขอจำกัดการศึกษา
1. ศึกษาเฉพาะโรคไขไมทราบสาเหตุ (pyrexia, fever, Febrile, Pyrexia Cause, Pyrexia of unknown
origin, P.U.O, Pyrexia Undetermined origin, Hyper-pyrexia, Fever cause) ทีม่ กี ารรายงาน
ในระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยา
2. เก็บขอมูลการเจ็บปวยในระหวางเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2546 โดยเก็บจากทะเบียน
ผปู ว ยนอกและผปู ว ยในของสถานบริการของรัฐตามวันรับรักษา
3. ทำการสำรวจเฉพาะโรงพยาบาลชุมชน ทีส่ มุ ตัวอยางไดในเขต 5 คือ จังหวัดนครราชสีมา

คำจำกัดความทีใ่ ชในการวิจยั
1. โรคไขไมทราบสาเหตุ หมายถึง โรคทีผ่ ปู ว ยควรมีอาการไขมาอยางนอย 3 สัปดาห และไขสงู
กวา 38.3 o ซ และไมสามารถวินจิ ฉัยสาเหตุของไขไดแนนอนหลังจากทีท่ ำการตรวจรางกาย และตรวจ
ทางหองปฏิบตั กิ ารในโรงพยาบาล เปนเวลาอยางนอย 1 สัปดาห
2. การเปลีย่ นแปลงการวินจิ ฉัยโรค ไดแก การเปลีย่ นแปลงการวินจิ ฉัยในแบบบันทึกการตรวจ
ผปู ว ย (OPD card) หรือเวชระเบียน (Chart) หรือทะเบียนผปู ว ยในจากโรคไขไมทราบสาเหตุ เปนโรคอืน่ ๆ
และโรคอืน่ ๆ เปนโรคไขไมทราบสาเหตุ

วิธดี ำเนินการศึกษา
รูปแบบการศึกษา
เปนการศึกษาเชิงสำรวจภาคตัดขวาง
พืน้ ทีศ่ กึ ษา
ใชพนื้ ทีเ่ ดียวกับโครงการวิจยั หลักเรือ่ งไขไมทราบสาเหตุ ทีเ่ ลือกโดยแบบ
Simple Sampling ไดจงั หวัดนครราชสีมา และใหโรงพยาบาลชุมชนรอยละ 80 ในจังหวัดนครราชสีมา เปน
พืน้ ทีศ่ กึ ษา
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ประชากรศึกษา
ผปู ว ยทีป่ รากฏใน รง.506 วาเปนไขไมทราบสาเหตุทกุ ราย ตัง้ แตวนั ที่
1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546
ระยะเวลาศึกษา
มกราคม – กันยายน 2547
เครือ่ งมือในการศึกษา
1. แบบบันทึกขอมูลทีส่ รางขึน้ ในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ระเบียน E.1 ของโรคไขไมทราบสาเหตุของโรงพยาบาลชุมชนทีเ่ ปนพืน้ ทีต่ วั อยางในการศึกษา
3. OPD card ของโรคไขไมทราบสาเหตุ Chart ของผูปวยในดวยโรคไขไมทราบสาเหตุของ
โรงพยาบาลชุมชนทีเ่ ปนพืน้ ทีต่ วั อยางในการศึกษา
ขัน้ ตอนการรวบรวมขอมูล
1. ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชนในพืน้ ทีว่ จิ ยั เพือ่ ขอความรวมมือ
ในการศึกษาวิจยั
2. คนขอมูลจากฐานขอมูล Epidem สำนักระบาดวิทยา เพือ่ หารายชือ่ ของผทู ถี่ กู รายงานไวใน รง.
506 ประจำป 2546 วาเปนไขไมทราบสาเหตุแยกราย โรงพยาบาล
3. ทบทวนขอมูลจากประวัติการรักษาของผูปวยจากโรงพยาบาล (ทั้ง OPD card และ/ หรือ
เวชระเบียน) ทีเ่ กีย่ วของ
4. วิเคราะหขอ มูลและจัดทำรายงานการวิจยั
สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะห
- ใชสถิตเิ ชิงพรรณนาอยางงาย เชน รอยละ อัตราสวน
- วิเคราะหขอ มูลโดยใชโปรแกรม คอมพิวเตอรสำเร็จรูป

ผลการศึกษา
1. ขอมูลทัว่ ไป
การศึกษาการวินจิ ฉัยไขไมทราบสาเหตุในโรงพยาบาลชุมชน ในเขต 5 ป 2546 สมุ เลือกไดจงั หวัด
นครราชสีมา ศึกษาในโรงพยาบาลชุมชน 21 แหง จำนวนผปู ว ย 2,342 ราย อัตราสวนผปู ว ยในตอผปู ว ย
นอก เทากับ 1: 1.9 เปนผปู ว ยเพศชายมากกวาเพศหญิง คิดเปนอัตราสวนชาย: หญิง เทากับ 1.04: 1
โดยกระจายอยใู นทุกกลมุ อายุ มีอายุเฉลีย่ 30.1ป
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ตารางที่ 1 ประเภทผปู ว ย เพศ กลมุ อายุของประชากรทีศ่ กึ ษา (2,342 ราย)
ตัวแปร
ประเภทผปู ว ย
ผปู ว ยใน
ผปู ว ยนอก
เพศ
ชาย
หญิง
กลมุ อายุ
ต่ำกวา 5 ป
5-9
10-14
15-24
25-44
45-64
65 ปขนึ้ ไป

จำนวน

รอยละ

805
1,537

34.4
65.6

1,196
1,146

51.1
48.9

419
382
250
213
439
353
286

17.9
16.3
10.7
9.1
18.7
15.1
12.2

อายุเฉลีย่ 30.1 ป สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 23.4 ต่ำสุด 0 และ สูงสุด 94
2. จำนวนวันทีม่ ไี ขกอ นมาพบแพทย
ประชากรที่ศึกษาเปนผูปวยนอก 1,516 ราย เปนผูปวยใน 791 ราย จำนวนวันที่มีไขตั้งแต
เริม่ ปวยจนกระทัง่ พบแพทยภายใน 3 วัน พบมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ 4-7 วัน ทัง้ ผปู ว ยนอกและผปู ว ยใน
(ดูตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 จำนวนและรอยละผปู ว ยทีร่ ายงานไขไมทราบสาเหตุ จำแนกตามวันทีม่ ไี ขกอ นมาพบแพทย
ผปู ว ยนอก (n=1,516)
จำนวนวันทีม่ ไี ข
กอนมาพบแพทย

จำนวน
(ราย)

รอยละ

0-3 วัน
4-7 วัน
มากกวา 7 วัน
ไมระบุ

1,184
262
70
35

78.1
17.3
4.6

คาเฉลีย่ 3.29

S.D=5.7

ผปู ว ยใน
(n=791)
จำนวน รอยละ
(ราย)
530
196
65

รวม
(n=2,347)
จำนวน รอยละ
(ราย)

67.0
24.8
8.2

1714
458
135

74.3
19.9
4.8

ต่ำสุด 0 สูงสุด 120

1. อุณหภูมแิ รกรับ และอุณหภูมสิ งู สุดเมือ่ วัดหลายครัง้ ของผปู ว ยการติดตามผปู ว ยนอก และการ
พักรักษาตัวในโรงพยาบาลของผปู ว ยใน
ผปู ว ยนอกสวนใหญวดั ไขครัง้ เดียว มากถึง 63.75 % และพบวาสวนใหญ ไขต่ำกวา 38.3 O ซ ลงมา
59.9 % มีการติดตามผปู ว ยนอก 16.6 % สำหรับผปู ว ยในสวนใหญ มีไขสงู กวา 38.3 O ซ 66.0 %
สวนใหญนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3 – 5
ตารางที่ 3 อุณหภูมแิ รกรับ และอุณหภูมสิ งู สุดเมือ่ วัดหลายครัง้ ของผปู ว ยนอกและ ผปู ว ยใน
อุณหภูมิ ( Cํ )
ผปู ว ยนอก (n=1,459)
นอยกวา 38.3 Cํ
≥ 38.3 Cํ
คาเฉลีย่ 38.1 ต่ำสุด 35.0
ผปู ว ยใน (n=723)
นอยกวา 38.3 Cํ
≥ 38.3 Cํ
คาเฉลีย่ 38.8 ต่ำสุด 35

วันแรก (n=1,416)
จำนวน
รอยละ

วันทีส่ อง (n=10)
จำนวน
รอยละ

848
568
สูงสุด 41.3

59.9
40.1
SD=1.1

2
8

20.0
80.0

246
477
สูงสุด 43.0

34.0
66.0
SD=1.2

10
12

45.5
54.5
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ตารางที่ 4 จำนวนครัง้ การติดตามการรักษาของผปู ว ยนอก

การติดตาม (n=2,315)
ไมตดิ ตาม
ติดตาม
จำนวนครัง้ ทีต่ ดิ ตาม (n=399)
1 ครัง้
2 ครัง้
มากกวา 2 ครัง้

จำนวน

รอยละ

916
399

83.4
16.6

346
42
11

86.7
10.5
2.8

ตารางที่ 5 จำนวนวันทีพ่ กั รักษาตัวในโรงพยาบาลของผปู ว ยใน (n=770)
จำนวนวันพักรักษาตัว
0-3 วัน
4-7 วัน
มากกวา 7 วัน
ไมระบุ
คาเฉลีย่ 4.5
S.D=4.0

จำนวน

รอยละ

378
287
105
35
คาต่ำสุด 0

49.1
37.3
13.6
คาสูงสุด 51

3. อาการและอาการแสดง
สำหรับอาการและอาการแสดงที่ทำใหผูปวยไขไมทราบสาเหตุ เขารับการรักษาสวนใหญ คือ
ไข (95.4%) รองลงมาปวดหัว (26.8%) และไอ (19.9%) ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 อาการและอาการแสดงของผปู ว ยไขไมทราบสาเหตุ (n=2,323)
อาการ/อาการแสดง

จำนวน

รอยละ

1. ไข
2. ปวดหัว
3. ไอ
4. คลืน่ ไสอาเจียน
5. ปวดกลามเนือ้
6. ปวดทอง
7. หนาวสัน่
8. เจ็บคอ
9. ออนเพลีย
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

4. การตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร
เมือ่ เขารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลชุมชน สวนใหญจะไดรบั การตรวจ คือ CBC (40.3%) รอง
ลงมาคือ UA (21.9%) และ renal function test ( 4.9%) ตามลำดับ ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 จำนวนและรอยละของผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร (n=2,342)
ชนิดของการตรวจ

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
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สรุป อภิปรายผลและเสนอแนะ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค เพือ่ ทราบแนวทางการวินจิ ฉัยไขไมทราบสาเหตุในโรงพยาบาลชุมชน
เปนการศึกษาเชิงสำรวจภาคตัดขวาง เลือกพืน้ ทีแ่ บบสมุ อยางงายไดจงั หวัดนครราชสีมา และใหโรงพยาบาล
ชุมชนรอยละ 80 เปนพืน้ ทีศ่ กึ ษา เก็บรวบรวมขอมูลจากระเบียนผปู ว ยเฉพาะโรค ตรวจสอบกับ OPD card
หรือ chart ตามวันเริม่ ปวยตัง้ แต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2546 ไดตวั อยาง จำนวน 2,342 ราย
พบวาผปู ว ยกระจายอยใู นทุกกลมุ อายุ โดยมีอายุเฉลีย่ 30.1 ป เปนผปู ว ยนอก 65.6 % และสวนใหญปว ย
กอนมาโรงพยาบาล 2 – 3 วัน ทัง้ ผปู ว ยนอกและผปู ว ยใน 78.1 % และ 67.0 % ตามลำดับ ผปู ว ยนอก
สวนใหญวดั ไขครัง้ เดียวมากถึง 63.7 % และพบวาสวนใหญไขต่ำกวา 38.3 o ซ ลงมา 59.9 % แตเมือ่
วัดไขมากกวา 1 ครัง้ ครัง้ ทีส่ งู ทีส่ ดุ ต่ำกวา 38.3 ํ ซ เหลือเพียง 20.0 % มีการติดตามผปู ว ยนอก 16.6 %
สำหรับผปู ว ยใน สวนใหญไขสงู กวา 38.3 ํ ซ ในวันแรก 66.0 % และลดลงเปน 54.5 % ในวันที่ 2
สวนใหญนอนพักรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล ไมเกิน 7 วัน (86.4 %) เมือ่ พิจารณาจากอาการนำของผปู ว ย
พบวาอาการนำทีพ่ บมากสุดคือ ไข ปวดหัว ไอ อาเจียน และปวดกลามเนือ้ (รอยละ 95.4, 26.8,
19.9, 16.8, และ 12.5 ตามลำดับ) ผปู ว ยไดรบั การตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารมากสุดคือ CBC, UA, Renal
function test, Lepto titer และ Widal (รอยละ 40.3, 21.9, 4.9, 4.2 และ 4.0 ตามลำดับ) มีการ
เปลีย่ นแปลงการวินจิ ฉัยจากไขไมทราบสาเหตุในครัง้ แรกเปนโรคอืน่ รอยละ 36.4 โดยเปลีย่ นเปนโรค
5 อันดับแรกทีพ่ บมากสุดคือ ไขเลือดออก ติดเชือ้ ไวรัส สครับไทฟส คอหอยอักเสบ และเลปโตสไปโรซีส
(รอยละ 4.5, 3.2, 2.6, 2.5 และ 1.9 ตามลำดับ) สวนการวินจิ ฉัยในครัง้ แรกเปนโรคอืน่ ๆ แตสดุ ทาย
เปลีย่ นการวินจิ ฉัยเปนไขไมทราบสาเหตุมรี อ ยละ 4.4 โดยเปลีย่ นมาจากโรคทีเ่ ปนมากสุด 5 อันดับแรก
คือ เบาหวาน (11 ราย) ไขสงู เฉียบพลัน (9 ราย) ไขเลือดออก (5 ราย) ติดเชือ้ ไวรัส (5 ราย) และ
สงสัยเปนเลปโตสไปโรซีส (4 ราย)

อภิปรายผล
การศึกษานีช้ ใี้ หเห็นวา ผรู ายงานโรคเห็นความสำคัญของกลมุ อาการไขเปนอาการนำ โดยรายงาน
โรคตามการวินจิ ฉัยของแพทย พยาบาลทีม่ หี นาทีใ่ หการรักษาผปู ว ย เมือ่ ซักประวัติ ตรวจรางกายแลว ยัง
ไมสามารถตรวจคนหาสาเหตุไดในขณะนัน้ ไขไมทราบสาเหตุทรี่ ายงานจึงหมายถึง “ผทู มี่ อี าการไขหรือ
อาการอืน่ ๆ ทีย่ งั ไมอาจใหการวินจิ ฉัยโรคได” ทัง้ ผปู ว ยนอกและผปู ว ยในแพทยและพยาบาลวินจิ ฉัยไข
ไมทราบสาเหตุโดยใชนยิ ามของ FWLS ของสำนักระบาดวิทยา ซึง่ ไมมรี ายใดเลยทีว่ นิ จิ ฉัยโดยใชนยิ าม
ดั้งเดิม ทำใหรายงานมากกวาปกติถึงแมวาความครบถวนของการรายงานโรคไขไมทราบสาเหตุใน
โรงพยาบาลชุมชนมี ความครบถวนในการรายงานเพียง รอยละ 38.4 (7) ระบบนีถ้ อื วาเปนระบบเฝาระวัง
ทีม่ คี วามไวสูงในการเฝาระวังการระบาดของโรคติดตอทีส่ ำคัญและมีไข อาทิ ไขเลือดออก ไขหวัดใหญ ฯลฯ
การรายงานแบบนีจ้ งึ เปนการรวมโรคตางๆ ทีแ่ สดงออกโดยการมีไข แตยงั ไมมอี าการทีช่ ถี้ งึ อวัยวะหรือ
เนือ้ เยือ่ ทีม่ กี ารติดเชือ้ และยังไมสามารถตรวจคนเพิม่ เติมทีจ่ ะทำใหทราบสาเหตุ ไดภายใน 24 ชัว่ โมงแรก
ทีพ่ บผปู ว ย
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ปจจุบนั โรงพยาบาลชุมชนมีศกั ยภาพสูงในการตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร สามารถตรวจวินจิ ฉัยหา
สาเหตุของโรคไดเกือบทุกรายทีม่ อี าการสงสัย จึงมีการเปลีย่ นแปลงการวินจิ ฉัยเปนโรคอืน่ ๆ มากถึง
รอยละ 36.4 (แตไมมกี ารติดตามแกไขการรายงานโรค (รง.507) ทำใหรายงานไขไมทราบสาเหตุมจี ำนวน
มาก) โดยเปลีย่ นจากไขไมทราบสาเหตุเปนโรคทีพ่ บมากสุด 10 อันดับแรกคือ ไขเลือดออก ติดเชือ้ ไวรัส
สครับไทฟส คอหอยอักเสบ เลปโตสไปโรซีส การตดเชือ้ ทางเดินหายใจตอนบน หลอดลมอักเสบ กรวย
ไตอักเสบ ปอดบวมและ โรคติดเชือ้ ทางระบบปสสาวะ (คิดเปนรอยละ 4.5, 3.2, 2.6, 2.5, 2.01, 1.9,
1.57, 1.52, 1.3 และ 1.25 ตามลำดับ) ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาความชุกของโรคติดเชือ้ ในผปู ว ยไข
ไมทราบสาเหตุในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (8) พบการติดเชือ้ ไขเลือดออก รอยละ 10
สครับไทฟส รอยละ 8.3 เลปโตสไปโรซีส รอยละ 7.8 และ ไขหวัดใหญ รอยละ 4.3 สวนการวินจิ ฉัย
ในครัง้ แรกเปนโรคอืน่ ๆ แตสดุ ทายเปลีย่ นการวินจิ ฉัยเปนไขไมทราบสาเหตุมรี อ ยละ 4.4 โดยเปลีย่ นมา
จากโรคทีเ่ ปนมากสุด 5 อันดับแรกคือ เบาหวาน (11 ราย) ไขสงู เฉียบพลัน (9 ราย) ไขเลือดออก
(5 ราย) ติดเชื้อไวรัส (5 ราย) และสงสัยเปนเลปโตสไปโรซีส (4 ราย) ดังนั้นไขไมทราบสาเหตุ
จึงหมายถึงผปู ว ยทีม่ ไี ขไมนานเกิน 1-2 สัปดาห และไมสามารถวินจิ ฉัยโรคไดจากขอมูลทีไ่ ดจากประวัติ
และการตรวจรางกายการตรวจนับเม็ดเลือด (Complete blood count) การตรวจปสสาวะ และการถายภาพ
รังสีทรวงอกและยังไมทราบผลการเพาะเชือ้ จากเลือด หรือการเพาะเชือ้ จากเลือดใหผลลบภายใน 24 ชัว่ โมง
แรกทีพ่ บผปู ว ย
สำหรับในผปู ว ย PUO มีการศึกษาไดพบสมควร (9) ยกตัวอยางการศึกษาทีจ่ .สงขลา ผปู ว ย PUO
จำนวน 335 ราย ทัง้ เด็กและผใู หญซงึ่ exclude clinical dengue ไปแลว พบวาเปนโรค Scrub typhus 12.2%
Leptospirosis 7.5%, Dengue 7.5%, Murine typhus 5.7% Chilunkunya<.7%
จากการศึกษาทีผ่ า นมานาจะพอสรุปวา โรคทีจ่ ะเปน differential diagnosis ของผปู ว ย PUO ใน
ประเทศไทยไดแก Leptospirosis , Murine typhus, Scrub typhus, Dengue, Malaria และ Enteric fever
ซึง่ อมร ลีลารัศมี (10) ไดใหแนวทางการคนหาสาเหตุของไข โดยการซักถามอาการอืน่ ทีเ่ กิดรวมกับไขจะทำ
ใหนกึ ถึงโรคทีเ่ กิดทีอ่ วัยวะ หรือเนือ้ เยือ่ นัน้ ใหนกึ ถึงโรคทีพ่ บบอยกอนโรคทีพ่ บนอย ขอมูลทีไ่ ดจากการซัก
ประวัตจิ ะทำใหทราบวาควรตรวจรางกายสวนใดบาง เพือ่ เก็บขอมูลเพิม่ เติมเพือ่ ยืนยัน กลมุ โรคทีต่ อ งวินจิ ฉัย
แยกออกจากกัน ดังนัน้ แพทย หรือพยาบาลทีใ่ หการรักษาผปู ว ย ควรเนนการซักประวัตแิ ละตรวจรางกาย
ผปู ว ยใหละเอียด พรอมทัง้ ตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารใหครอบคลุม โรคทีเ่ ปน ปญหาในพืน้ ที่ การวินจิ ฉัย
โรคไขไมทราบสาเหตุอาจลดลงได โดยเฉพาะแพทยฝก หัด ซึง่ จากการรวบรวมขอมูล จะสังเกตเห็นวาใน
โรงพยาบาลทีม่ แี พทยฝก หัด จะมีสดั สวนการรายงานไขไมทราบสาเหตุสงู กวาโรงพยาบาล ทีไ่ มมแี พทยฝก หัด
ควรคำนึงถึงโรคเหลานีด้ ว ยกอนทีจ่ ะวินจิ ฉัยไขไมทราบสาเหตุ
การรายงานไขไมทราบสาเหตุ ในระบบเฝาระวังโรคมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหทราบปญหาแตเนิน่ ๆ
ซึง่ จะชวยใหสามารถควบคุมปองกันโรคไดทนั ทีเมือ่ พบสถานการณผดิ ปกติ ผรู ายงานควรติดตามแกไขขอมูล
เฝาระวังใหมคี วามครบถวน ถูกตองและทันเวลามากทีส่ ดุ เพือ่ ใหเกิดประโยชนตอ การควบคุมปองกันโรค
ทีเ่ กิดขึน้ ตรงตามสาเหตุของโรค เชน ไขเลือดออก สครับไทฟส เลปโตสไปโรซีส ฯลฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป
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เกณฑการวินจิ ฉัยไขไมทราบสาเหตุทโี่ รงพยาบาลชุมชนใน เขต 5 ป 2546

ขอเสนอแนะ
1. สำนักระบาดวิทยา ควรมีการทบทวนนิยามไขไมทราบสาเหตุทชี่ ดั เจน และใหเขาใจความหมาย
ตรงกันระหวาง แพทย พยาบาล และผรู ายงานโรค
2. มีการใชแบบบันทึกแกไขรายงานผปู ว ยนอยมาก จึงควรมีการทบทวนและปรับปรุงระบบเฝาระวัง
ทางระบาดวิทยาใหแกไขรายงานไดงา ย และเหมาะสมขึน้
3. ควรเนนย้ำใหเจาหนาที่เห็นความสำคัญของการซักประวัติ และตรวจรางกายเพื่อคนหา
ความผิดปกติของผปู ว ย และการนัดหมาย ผปู ว ย มาตรวจเพิม่ เติมกรณีทโี่ รคไมมขี อ ชีบ้ ง ทีช่ ดั เจน
4. ผรู บั ผิดชอบในพืน้ ที่ ควรนำกลมุ อาการไขไมทราบสาเหตุ มาวิเคราะหเปรียบเทียบกับชวงทีม่ ี
การระบาดของโรคบางโรค และบางฤดูกาลทีเ่ กิดโรค เพือ่ หาแนวโนมของสถานการณโรคทีม่ ี
การระบาดเชน ไขเลือดออก สครับไทฟส เลปโตสไปโรซีส หรือ ไขหวัดใหญ เปนตน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผอู ำนวยการโรงพยาบาลชุมชนและเจาหนาทีร่ ะบาดวิทยาในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา ทีอ่ นุญาตใหทำการศึกษาในพืน้ ที่ และประสานการรวบรวมขอมูลเปนอยางดี ขอขอบคุณ
ผูอำนวยการสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 ผูอำนวยการสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 และ
คุณกาญจนา ยังขาว ทีก่ รุณาใหขอ เสนอแนะจนทำใหการศึกษาครัง้ นีส้ ำเร็จลงดวยดี และขอบคุณ คุณสุระชัย
ศิลาวรรณ ทีช่ ว ยใหขอ ชีแ้ นะในการเขียนรายงาน
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บทคัดยอ
การศึกษาในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ หาปจจัยทีส่ มั พันธกบั การรอดชีพผปู ว ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้
เอชไอวีรว มดวย และประมาณอัตราและระยะเวลาการรอดชีพ โดยใชรปู แบบการศึกษา retrospective cohort
เก็บรวบรวมขอมูลผวู ณ
ั โรคทีม่ รี ายชือ่ ในทะเบียนผปู ว ยวัณโรค ปงบประมาณ 2542 –2543 ของโรงพยาบาล
ศูนย โรงพยาบาลทัว่ ไป และ โรงพยาบาลชุมชน ใน 5 จังหวัดของเขต 5 จดบันทึกประวัตกิ ารรักษาจาก
บัตรบันทึกการรักษา (OPD card) ตัง้ แต ตุลาคม2541-ธันวาคม 2546 วิเคราะหขอ มูลดวยจำนวน
รอยละ คาเฉลีย่ คามัธยฐานสำหรับสถิตเิ ชิงพรรณนา วิเคราะหเปรียบเทียบการรอดชีพในแตละกลมุ โดย
วิธแี คปลานและไมยเออย และทดสอบดวยสถิตลิ อกแลง หาขนาดและความสัมพันธระหวางปจจัยโดยสมการ
ค็อก คำนวณคาโดยโปรแกรม STATA
ผลการศึกษาพบวากลมุ ตัวอยาง 841 คน รวมระยะเวลาการติดตาม 6779 คน-เดือน เสียชีวติ
9 คน คิดเปนอัตราตาย 0.13 ตอ 100 คน-เดือน คามัธยฐานการรอดชีพ 24.5 เดือน ในจำนวน 9 คน
ทีต่ าย ติดเชือ้ เอชไอวี 5 ราย ไมตดิ เชือ้ 1 ราย และ 3 ราย ไมตรวจหาการติดเชือ้ ในผปู ว ยวัณโรค 841 คน
เปนผตู ดิ เชือ้ เอชไอวีรว มดวย 94 ราย รวมระยะเวลาติดตาม 815 คน-เดือน ตาย 5 คน คิดเปนอัตราตาย
0.6 ตอ 100 คน –เดือน (ชวงเชือ่ มัน่ 95 % 0.25-1.47) ระยะเวลารอดชีพเฉลีย่ 24.5 เดือน สวน
ผไู มตดิ เชือ้ เอชไอวีรว มดวย 84 คน ระยะเวลาติดตาม 761 คน-เดือน ตาย 1 คน คิดเปนอัตราตาย 0.13
ตอ 100 คน-เดือน (ชวงเชือ่ มัน่ 95 % 0.01-0.9) และพบวาผปู ว ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีรว มดวยมี
โอกาสเสีย่ งตอการตายมากเปน 4.78 เทาของผปู ว ยวัณโรคทีไ่ มตดิ เชือ้ เอชไอวีรว มดวย แตไมพบวานัยสำคัญ
ทางสถิติ (ชวงเชือ่ มัน่ 95 % 0.55-41.19, p-value = 0.10) การวิเคราะหปจ จัยเดีย่ วพบวา อายุทปี่ ว ย
เปนวัณโรคทีส่ งู กวามีโอกาสเสียชีวติ นอยกวาอายุทตี่ ่ำกวา 0.91 เทาอยางมีนยั สำคัญ (95 % CI =0.840.99, p=0.02) ปจยั ทีไ่ มมผี ลตอการเพิม่ ความเสีย่ งของการเสียชีวติ คือเพศ อาชีพ ชนิดของวัณโรค
ประเภทผปู ว ยเมือ่ เริม่ รักษา สูตรยาทีใ่ ชรกั ษา การตรวจพบแผลจากภาพฉายรังสีปอด ผลการรักษาวัณโรค
เมือ่ ควบคุมผลกระทบจากปจจัยอืน่ ๆ พบวา อายุเมือ่ เริม่ ปวยเปนวัณโรค มีผลตอการรอดชีพของผปู ว ย
อยางมีนยั สำคัญ โดยอายุมากขึน้ เสียงตอการเสียชีวติ มากวาอายุต่ำกวาเปน 1.56 เทาอยางมีนยั สำคัญ
(ชวงเชือ่ มัน่ 95 % 1.01-2.44, p-value=0.04) สวนอาชีพ การตรวจพบแผลจากภาพฉายรังสีปอด
ผลการรักษาวัณโรค ยังไมพบวามีความเสีย่ งตอการเสียชีวติ การศึกษาครัง้ นีม้ ขี อ เสนอแนะดังนีค้ อื ผปู ว ย
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วัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีรว มดวยมีการตายสูงกวาผทู ไี่ มตดิ เชือ้ เอชไอวี โดยปจจัยเสีย่ งทีส่ ำคัญไดแก ผปู ว ย
วัณโรคทีอ่ ายุมาก จึงควรมีมาตรการรองรับสำหรับผปู ว ยกลมุ นี้

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
วัณโรคเปนโรคติดตอชนิดหนึง่ ทีก่ อ ปญหากับสุขภาพของประชากรโลกทีอ่ งคการอนามัยโลกให
ความสำคัญ โดยเฉพาะวัณโรคทีเ่ กิดจากเชือ้ ดือ้ ยา (1,7) ประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรโลกติดเชือ้ วัณโรค
จำนวนนีร้ อ ยละ 5-10 ปวยเปนวัณโรค และตายไปราวๆ 2 ลานคนตอป (2,3,4) อัตราเพิม่ ของผปู ว ยวัณโรค
รายใหมเพิม่ ขึน้ รอยละ 10 ตอปและสูงเปน 2 เทาในทศวรรษหนา เปนผลมาจากการระบาดของเอชไอวี
ประมาณวาปลายป 2538 มีผปู ว ยวัณโรครายใหมทวั่ โลก 8 ลานคน ตายประมาณ 4 ลานคน เปนรอยละ
7 ของการตายทัง้ หมดและรอยละ 26 ของการตายทีป่ อ งกันได (1,3) 1 ใน 3 ของผตู ดิ เชือ้ เอชไอวี หรือ 15
ลานคน ติดเชือ้ วัณโรครวมดวยและ ในจำนวนนีร้ อ ยละ 5 เปนผตู ดิ เชือ้ เอชไอวีทเี่ ปนวัณโรคซึง่ กำลังกำเริบ
รอยละ 70 อาศัยในแถบ sub-saharan ในแอฟริกา รอยละ 20 ในเอเชีย ในแมวา ผปู ว ยสวนใหญจะอยใู น
แถบแอฟริกา แตในแถบเอเชียโดยเฉพาะอินเดีย มีผปู ว ยวัณโรคประมาณรอยละ 26 ของผปู ว ยวัณโรค
ทัว่ โลก และเปน รอยละ 37 ของการตายจากวัณโรค และคาดวาใน 10 ปขา งหนา ในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต จะมีผูปวยวัณโรครายใหม 40 ลานคน เสียชีวิตประมาณ 13 ลานคน ในประเทศไทยพบวา
แนวโนมของการปวยดวยวัณโรคเริม่ เพิม่ สูงขึน้ ในป 2530 หลังมีการรายงานผปู ว ยเอดสในป 2527 โดย
อัตราปวยเพิ่มจาก 33.6 ตอประชากรแสนคน เปน 48.3 ตอประชากรแสนคนในป 2544 และใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปวยมากทีส่ ดุ 53 ตอประชากรแสนคน กลมุ อายุทปี่ ว ยมากทีส่ ดุ คือ มากกวา 35
ป และ 25-34 ป รอยละ 67.9 และ 20.7 และยังพบวาแนวโนมพบผปู ว ยในกลมุ อายุนอ ย ๆ มากขึน้ (5)
อิทธิพลของการติดเชือ้ เอชไอวี ทำใหปญ
 หาวัณโรครุนแรงขึน้ โดยผตู ดิ เชือ้ เอชไอวี และวัณโรคจะปวยเปน
วัณโรคสูงเปน 22.9-30 เทาของผทู ตี่ ดิ เชือ้ วัณโรคอยางเดียว และแตกตางกันไปตามความชุกของการ
ติดเชือ้ เอชไอวี (1,4) โดยเฉพาะเพิม่ การปวยดวยวัณโรคนอกปอดอยางชัดเจน (6,8)ผปู ว ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้
เอชไอวีมอี ตั ราการเสียชีวติ สูงกวากลมุ ทีไ่ มตดิ เชือ้ เอชไอวี ทัง้ นี้ เนือ่ งจากไมสามารถวินจิ ฉัยวัณโรคได
ตัง้ แตตน (1) หากไมไดรบั การรักษาในผปู ว ยวัณโรคอยางเดียว ครึง่ หนึง่ จะเสียชีวติ ใน 5 ป แตถา มีการติด
เชือ้ เอชไอวีรว มดวยและไมไดรบั การรักษาจะเสียชีวติ ใน 5-6 สัปดาห และมีชวี ติ รอดไดนานถึง ตัง้ แต 7.4
เดือน (2) 15.9 เดือน (10) 2-5 ปถา ไดรบั การรักษา (7 ,9, 10, 11, 12, 13,18) ระยะเวลาการมีชวี ติ อยรู อดของ
ผปู ว ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวียงั มีความแตกตางกัน กลาวคือ ถาเปนผปู ว ยวัณโรคปอดและติดเชือ้ เอชไอวี
รวมดวย จะมีอายุยนื ยาวกวาผปู ว ยวัณโรคนอกปอดและติดเชือ้ เอชไอวี รวมดวย (8,10,11) ผปู ว ยวัณโรคปอด
ทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีรว มดวยมีอายุยนื ยาวตัง้ แต 17.4 เดือน , 19.1 (10) 28 เดือน (11) ถึง 43 เดือน(8) ใน
ขณะทีผ่ ปู ว ยวัณโรคนอกปอดและติดเชือ้ เอชไอวีรว มดวยมีอายุยนื ยาวอยรู ะหวาง 1.1 เดือน, 11.9 (10)30
เดือน (8) และ 34.7 เดือน (11) มีการศึกษาพบวาการติดเชือ้ เอชไอวีกบั การมีระดับ CD4 ต่ำกวา รอยละ
20(8,14,15) การวินจิ ฉัยโรคลาชา (17) อายุเมือ่ เริม่ ปวยมากกวา 35 ป (16) เปนปจจัยทีม่ ผี ลตอการมีชวี ติ
อยรู อดของผปู ว ยวัณโรค แตการใหยานานขึน้ ไมมผี ลตอการมีชวี ติ รอดยาวขึน้ (17) ดังนัน้ ในป 2536 องคการ
อนามัยโลกจึงประกาศใหวณ
ั โรคเปนภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพของโลกและจัดการดวยมาตรการของ DOTS
(Directly Observed Treatment Short-course) ซึง่ ใหประสิทธิผลสูง รอยละ 70 การรักษาดวยสูตรยาระยะ
สัน้ ใหผลดี อัตราการลมเหลวนอยกวารอยละ 5 การรักษาผปู ว ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีรว มดวยนอกจาก
จะประหยัดแลวยังเปนการเพิม่ คุณภาพชีวติ และลดการแพรกระจายวัณโรคอีกดวย (2,11) แตอยางไรก็ตาม
การรักษาผปู ว ยวัณโรคตองทราบผลการติดเชือ้ เอชไอวี ในผปู ว ยดวยเนือ่ งจากพบวามีปฏิกริ ยิ าระหวางยาตาน
ไวรัสเอดสประเภท protease inhibitors กับยาตานเชือ้ ราบางชนิดเชน ketoconazole กับยา rifampicin และ
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ยังพบวาอัตราการกลับเปนซ้ำภายใน 1 ป ในผปู ว ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี รวมดวยหลังการรักษาดวยวิธี
มาตรฐานครบ 6-9 เดือน พบไดนอ ยกวารอยละ 5 แตเนือ่ งจากในปจจุบนั ยาตานไวรัสเอดสทใี่ หรว มกัน
หลายขนานมีประสิทธิภาพดีขึ้นทำใหผูติดเชื้อ HIV อยูรอดไดนานขึ้น และผูปวยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV
ุ ภาพชีวติ ทิ ดี่ ขี นึ้
รวมดวย (1,10) หากไดรบั การรักษาวัณโรคอยางมีประสิทธิผลจะสงผลใหอายุยนื ยาวและมีคณ
การศึกษาการรอดชีพของผปู ว ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีรว มดวยในเขต 5 ยังไมเคยมีการศึกษาเลย ดังนัน้
จึงเปนเหตุผลทีท่ ำใหผวู จิ ยั สนใจศึกษาอัตราการรอดชีวติ ในผปู ว ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีรว มดวยใน ผปู ว ย
ทีข่ นึ้ ทะเบียนรักษาในเขต 5

วัตถุประสงค
1. เพือ่ หาปจจัยทีส่ มั พันธกบั การรอดชีพของผปู ว ยโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีรว มดวย
2. เพือ่ ประมาณระยะเวลารอดชีพของผปู ว ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีรว มดวย
3. เพือ่ ประมาณอัตราการรอดชีพผปู ว ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีรว มดวย

วัสดุวธิ กี าร
การวิจยั ครัง้ นี้ มีรปู แบบการวิจยั แบบ Retrospective Cohort โดยเก็บรวบรวมขอมูลประวัตกิ าร
เจ็บปวย การรักษา ของผปู ว ยวัณโรคทีข่ นึ้ ทะเบียนรับการรักษาโดยวิธกี าร DOTs ในโรงพยาบาลทัว่ ไป
โรงพยาบาลชุมชน ในเขต 5 ตัง้ แต ตุลาคม 2541 ถึง กันยายน 2543 ทุกราย
การวิเคราะห โดยสถิตพิ รรณนาใชในการวิเคราะหขอ มูลทัว่ ไป ขอมูลเกีย่ วกับการปวย นำเสนอใน
รูปแบบตารางแจกแจงความถี่ คาเฉลีย่ คามัธยฐานและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานในกรณีขอ มูลตอเนือ่ ง และ
คารอยละ กรณีขอ มูลแจงนับ สถิตเิ ชิงวิเคราะหใชในการวิเคราะหขอ มูลตอไปนี้ วิเคราะหการรอดชีพโดย
วิธขี องแคปลานและไมยเออย (Kaplan-Meier method) และผลกระทบจากแตละปจจัย นำเสนอคามัธยฐาน
ระยะเวลารอดชีพและชวงเชือ่ มัน่ 95% สถิตทิ ดสอบล็อกแลง (Log-rank test) วิเคราะหความสัมพันธการ
รอดชีพกับปจจัยตางๆคราวละปจจัยและตัวแปรเชิงพหุ ใชสมการคอกซ (Cox regression) เพือ่ หาขนาด
และทิศทางของความสัมพันธ นำเสนอคาความเสีย่ งตอการตาย (Hazard ratio, HR) และชวงเชือ่ มัน่ 95%
p-value จากพาเชียลไลลิฮดู (Partial likelihood ratio test)
โปรแกรมวิเคราะหขอ มูล ใชโปรแกรม STATA

ระยะเวลาทำการศึกษา
ใชระยะเวลาทำการศึกษาทัง้ สิน้ 12 เดือน ตัง้ แตเดือน ตุลาคม 2546-กันยายน 2547
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คำจำกัดความ
- ผปู ว ยวัณโรค
ในการศึกษาครั้งนี้ แบงเปน 3 ประเภทคือ 1)ผูปวยวัณโรคปอด 2)ผูปวยวัณโรค
นอกปอด 3)ผปู ว ยวัณโรคปอดและนอกปอด
จุดเริม่ ตนเวลาศึกษา ตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2541 ถึง 30 กันยายน 2543
ระยะเวลาติดตาม ตัง้ แต 1 ตุลาคม 2541-31 ธันวาคม 2546
การเสียชีวติ คือ เสียชีวติ ทีร่ ะบุไวในบัตร OPD และวัดวาเปนการเกิดเหตุการณทสี่ นใจ
Censored คือ กลมุ ทีไ่ มเกิดเหตุการณ (เสียชีวติ ) หรือ ขาดการติดตาม โอนออกไปรักษาทีอ่ นื่
ยังมีชวี ติ อยเู มือ่ สิน้ สุดระยะเวลาติดตาม 31 ธันวาคม 2546
IR คือ Incidence rate อัตราอุบตั กิ ารณ การตาย
HR คือ Harzard ratio เปนอัตราสวนความเสีย่ งตอการเสียชีวติ ของกลมุ ทีไ่ ดรบั ปจจัยทีส่ นใจ
เทียบกับกลมุ เปรียบเทียบ
Median Survival Time คือคามัธยฐานของระยะเวลารอดชีพ (คือชวงเวลาที่ผูปวยมีชีวิตรอด
รอยละ 50 )

ผลการศึกษา
ลักษณะทัว่ ไปของกลมุ ตัวอยาง
กลมุ ผปู ว ยวัณโรคทีศ่ กึ ษาทัง้ สิน้ 841 ราย จาก 5 จังหวัด เพศชายตอเพศหญิง 1:1.7 อายุเฉลีย่
49.6 ป (sd = 17.3 ป) รอยละ 58. 9 มีอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 73.1 สถานภาพสมรสคู รอยละ
91.3 (768 ราย) เปนวัณโรคปอด และเปนผปู ว ยใหมรอ ยละ 79.9 วินจิ ฉัยโดยวิธตี รวจ AFB และ
ฉายภาพรังสี ทราบผลการติดเชือ้ เอชไอวี รอยละ 21.8 (183 ราย) ในจำนวนนีเ้ ปนผปู ว ยวัณโรคที่
ติดเชือ้ เอชไอวีรว มดวย รอยละ 11.4 (96 ราย) จากจำนวน 841 ราย ทีศ่ กึ ษาทราบผลการเสียชีวติ
9 ราย คิดเปนรอยละ 1.07 รายละเอียดในตารางที่ 1
การวิเคราะห การรอดชีพ
การศึกษาการรอดชีพผปู ว ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีรว มดวย ระยะเวลาการติดตาม ตัง้ แตตลุ าคม
2541-31 ธันวาคม 2546 รวม 5 ป 3 เดือน ผปู ว ยทีเ่ สียชีวติ ทีบ่ นั ทึกไวในบัตร OPD ในชวงทีศ่ กึ ษาคือ
ู หาย (censor) จากกลมุ
เหตุการณทสี่ นใจ สวนผทู ยี่ งั มีชวี ติ อยู โอนไปรักษาทีอ่ นื่ ขาดการรักษาถือเปนผสู ญ
ตัวอยาง 841 ราย ระยะเวลาติดตาม 6779 คน-เดือน เสียชีวติ 9 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.13 ตอ 100
คน-เดือน คามัธยฐานการรอดชีพ 24.5 เดือน โอกาสทีจ่ ะมีชวี ติ รอดถึง 24 เดือน รอยละ 92.28 (ชวง
เชือ่ มัน่ 95% 96.22-99.59) จาก 841 ราย ทราบผลการติดเชือ้ เอชไอวี 183 ราย เปนผปู ว ยวัณโรค
ทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีรว มดวย 96 ราย ระยะเวลาติดตาม 815 คน-เดือน เสียชีวติ 5 ราย อัตราตาย 0.61
ตอ100 คน-เดือน (ชวงเชือ่ มัน่ 95% 0.25-1.40) คามัธยฐานการรอดชีพ 24.5 เดือน ผปู ว ยวัณโรค
ทีไ่ มตดิ เชือ้ เอชไอวีรว มดวย 87 ราย ระยะเวลาติดตาม 761 คน-เดือน เสียชีวติ 1 ราย อัตราตาย 0.13
ตอ 100 คน-เดือน (ชวงเชือ่ มัน่ 95 % 0.01 – 0. 90) รายละเอียดในตารางที่ 2 แตพบวาอัตราตายของ
2 กลมุ ไมแตกตางกันจาก Kaplan meier รูปที่ 1
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ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธตอ การรอดชีพ
ปจจัยทีม่ ผี ลตอการรอดชีพของผปู ว ยวัณโรค โดยไมคำนึงผลกระทบจากปจจัยอืน่ พบวา ผปู ว ยวัณโรค
ทีเ่ ริม่ ปวยเมือ่ อายุสงู ขึน้ เสีย่ งตอการเสียชีวติ นอยกวากลมุ ทีเ่ ริม่ ปวยเมือ่ อายุต่ำกวาอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
0.91 เทา (ชวงเชือ่ มัน่ 95 % = 0.84-0.99, p-value = 0.02 ) สวนผปู ว ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี
รวมดวย เสีย่ งตอการเสียชีวติ 4.78 เทาของผทู ไี่ มตดิ เชือ้ เอชไอวีแตไมพบนัยสำคัญทางสถิติ (ชวงเชือ่ มัน่
95 % 0.54-41.19, p-value = 0.10) ปจจัยดานเพศ อาชีพ ชนิดของวัณโรค ประเภทผปู ว ย สูตรยาใน
การรักษา การตรวจพบแผลจากการฉายภาพรังสีปอด ผลการรักษา ระยะเวลาในการรักษา ผลการรักษา
วัณโรค ไมมคี วามแตกตางในการเพิม่ ความเสีย่ งตอการเสียชีวติ ของผปู ว ยวัณโรค (รายละเอียดในตารางที่
2, 3) เมื่อควบคุมผลกระทบจากปจจัยอื่นพบวา อายุเมื่อเริ่มปวย เพิ่มความเสี่ยงตอการเสียชีวิตของ
ผปู ว ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ HIV รวมดวยอยางมีนยั สำคัญโดย อายุเพิม่ ขึน้ ทุก 1 ป เสีย่ งตอการเสียชีวติ เปน 1.56
เทา (ชวงเชือ่ มัน่ 95 % = 1.01-2.44, p-value = 0.04) ปจจัยอืน่ ๆ ไมพบวาเพิม่ ความเสีย่ งตอการ
เสียชีวติ ของผปู ว ยวัณโรคแตอยางใด (รายละเอียดในตารางที่ 4)
ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของผปู ว ยวัณโรคจำแนกตามชนิดวัณโรคและการตรวจหาเชือ้ เอชไอวี

ชนิดวัณโรค
วัณโรคปอด
วัณโรคนอกปอด
วัณโรคปอดและนอกปอด
รวม

พบ
จำนวน (%)
76 (9.89)
18(30.00)
2(15.38)
96(11.41)

ตรวจเชือ้ เอชไอวี
ไมพบ
ไมตรวจ
รวม
จำนวน (%)
จำนวน (%)
จำนวน (%)
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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ตารางที่ 2 ปจจัยทีม่ ผี ลตอการรอดชีพผปู ว ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีรว มดวยกรณีปจ จัยเดีย่ วและ
ตัวแปรแจงนับ
ปจจัย
เพศ
ชาย
หญิง
อาชีพ
เกษตรกรรม
รับจาง
คาขาย
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ1
อืน่ ๆ
สถานภาพสมรส
โสด
คู
หมาย/หยา/แยก
ประเภทการปวย
วัณโรคปอด2
วัณโรคนอกปอด
วัณโรคปอดและนอกปอด
อายุ (ป)
1-353
36-50
51-63
64-92

Person time
IR/100
(คน-เดือน)

1021.7
555
990
270
63
24
97

0.29
0.54

HR

1
1.94

95%CI
HR

p-value

0.39-9.68

0.42

0.20
1
0.12
0.74
7.46
0.67-83.33
0 4.06x10-19
4.0
38.78 2.04-734.84
0
-

731.99
1116.57
73.53

0.27
0.36
1.36

1
1.49
10.45

1281.87
233.1
61.83

0.39
1
0.43
0.94
0.22-14.20
0 5.56x10-16
-

0.77

925.77
332.47
152
159

1
0.54
0.30
0.69
0 1.52x10-16
0 1.47x10-16

0.44

1 Median survival time = 6.13 เดือน
2., 3 Median survival time = 24.5 เดือน
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0.33
0.16-13.52
0.56-193.55

0.07-6.27
-
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ตารางที่ 2 ปจจัยทีม่ ผี ลตอการรอดชีพผปู ว ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีรว มดวยกรณีปจ จัยเดีย่ วและ
ตัวแปรแจงนับ (ตอ)
ตัวแปร

Person time
IR/100
(คน-เดือน)

ประเภทผปู ว ย
ผปู ว ยใหม
1143.27
กลับเปนซ้ำ4
189.23
ขาดยากลับมารักษาใหม5
54
รับโอนจากหนวยงานอืน่
33.90
ดือ้ ยา
104.80
ประวัตคิ รอบครัวปวยเปน
วัณโรค
ไมมี
1562.93
มี
13.87
มีการเจ็บปวยโรคอืน่ รวมดวย
1084
ไมมี
181
มี
ภาพฉายรังสีปอดมีแผล
1084
ไมมี
181.0
มี
วิธกี ารตรวจ
77.70
AFB
129.67
CXR
1288.03
2 วิธี
สูตรยารักษา
CAT 1
1486.33
CAT 26
40.47
CAT 3
10.90
39.10
> 2 CAT
5 median survival time = 24.5 เดือน
4, 6 median survival time = 18 เดือน

0.17
1.59
1.84
0
0

HR

1
9.00
8.24
-

1
0.38
0 6.07x1014
0.27
0

1
2.18

0.28
1
0 7.59x1014
2.57
1
0 4.25x1016
0.31
0.16
0.34
1
2.47
0.69
0 1.52x10-16
0 1.47x10-16
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95%CI
HR

p-value

0.12
1.39-58.09
0.71-95.22
-

-

0.72

0.25-18.90

0.51

0.32
0.10
0.20-0.88
0.44
0.08-6.27
-
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ตารางที่ 2 ปจจัยทีม่ ผี ลตอการรอดชีพผปู ว ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีรว มดวยกรณีปจ จัยเดีย่ วและ
ตัวแปรแจงนับ (ตอ)
ตัวแปร
อาการ
ไอ
มีเสมหะขาวขนุ เหนียวขน
ไอเปนเลือดปนหนอง
เจ็บหนาอก
หอบเหนือ่ ย
ไข
น้ำหนักลด
ผลการรักษาวัณโรค
หาย
ครบ
ลมเหลว
ตาย7
ขาดยามากกวา 2 เดือน/
โอนออก
รักษาครบ/หายกลับเปนซ้ำ
ขาดยาผลเสมหะเปนบวก/
รักษาไมสม่ำเสมอ/รักษา
ไมหาย
การติดเชือ้ เอชไอวีรว มดวย8
ไมตดิ เชือ้
ติดเชือ้

Person time
IR/100
(คน-เดือน)

1175
243
83
146
361
562
112
353.40
689.53
32.87
72.73
261

HR

95%CI
HR

p-value

0.17
0.09
0.01-0.69
0.14
1.44
0.15-13.98
0 1.53x10-15
0 5.04x10-16
0.27
0.75
0.07-7.24
0.53
3.85
0.40-37.45
0.89
4.03
0.42-38.83

0.03
0.76
0.46
0.31
0.80
0.21
0.29

0
1
0
0.13
0
0.19
8.25 2.91x1016
0
0.13

-

0.00
-

58.8
68.5

0
0

0.13
0.12

-

-

761.23
815.50

0.13
0.61

1
4.78

0.55-41.19

0.10

7 median survival time = 6.2 เดือน
8 median survival time = 24.5 เดือน


⌫  ⌫

นันทนา สุขมา, กัลยาณี จันทิมา

Nantana Sookma, Kulyanee Junthima

ตารางที่ 3 ปจจัยทีม่ ผี ลตอระยะเวลารอดชีพผปู ว ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีรว มดวย กรณีปจ จัยเดีย่ วและ
ตัวแปรตอเนือ่ ง
ปจจัย

คาเปลีย่ นแปลง
HR(95%CI)
5
0.91(0.84-0.99)
1
0.92(0.71-1.81)
6
0.88(0.66-1.18)

อายุ
ผลเสมหะ
จำนวนเดือนทีร่ กั ษาวัณโรค

p-value
0.02
0.49
0.33

ตารางที่ 4 ปจจัยทีม่ ผี ลตอการรอดชีพผปู ว ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีรว มดวยกรณีหลายปจจัย
ปจจัย
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
อาชีพ
เกษตรกรรม
รับจาง
คาขาย
รัฐวิสาหกิจ
อืน่ ๆ

HRcrude

HRadjust

95%HRadjust

1
1.94
0.91

1
6.51x105
1.56

1.01-2.44

0.04*

1
7.46
4.06x10-19
38.78
-

1
0.002
6.02
590.42
0.07

1.27x10-10 -2.25x104
1.90x10-17 -1.84x1022
-

0.45
0.99
0.78
0.99

*พบนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ p=0.05
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ตารางที่ 4 ปจจัยทีม่ ผี ลตอการรอดชีพผปู ว ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีรว มดวยกรณีหลายปจจัย (ตอ)
ปจจัย
HRcrude
HRadjust
95%HRadjust
p-value
ชนิดของวัณโรค
วัณโรคปอด
วัณโรคนอกปอด
วัณโรคปอดและนอกปอด
ระยะเวลาในการรักษาวัณโรค
สูตรยาในการรักษา
CAT1
CAT2
CAT3
>2 สูตร
ผลการรักษาวัณโรค
หาย
ครบ
ลมเหลว
ตาย
โอนนอก/ขาดยา>2 เดือน
รักษาครบ/หายกลับเปนซ้ำ
รักษาไมหาย/รักษา
ไมสม่ำเสมอ
การติดเชือ้ เอชไอวีรว มดวย
ไมตดิ เชือ้
ติดเชือ้

1
1
0.94
5.8x10-4
5.56x10-16 2.17x105
0.88
0.08

-

-

1
1
0.69
1.46x1013
1.52x10-16
1.47x10-16 5.61x1010

-

-

1
0.13
0.19
2.91x1016
0.13
0.13
0.12

1
4.78

1
0.42
5.71x10-53 -3.11x1051
0.43
3.28x1013
5.31x10-5
2.01x10-3
5.56x10-10

1
208.87
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-

0.99
1.00
1.00
0.99
1.00
1.00

-
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รูปที่ 1 Kaplan-Meier survival curve ผปู ว ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีและไมตดิ เชือ้ เอชไอวี
Kaplan-Meier survival estimates, by hivn

Hivn = 0 คือ ไมตดิ เชือ้ เอชไอวี
Hivn = 1 คือ ติดเชือ้ เอชไอวี

0

20 analysis time 40
hivn = 0

60

hivn = 1

สรุปวิจารณผล
การศึกษาครัง้ นี้ เก็บตัวอยางจากโรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุมชนในเขต 5 ตัง้ แต วันที่ 1 ตุลาคม
2541 ถึง 30 กันยายน 2543 จำนวนตัวอยางทัง้ สิน้ 841 ราย ระยะเวลาติดตาม 5 ป 3 เดือน จำนวนนี้
ทราบผลการตรวจหาเชือ้ HIV 183 ราย ระยะเวลาติดตาม 6779 คน -เดือน เสียชีวติ 9 ราย อัตราตาย
0.13 ตอ 100 คน - เดือน คามัธยฐานการรอดชีพ 24.5 เดือน จำนวน 183 ราย พบการติดเชือ้ HIV 96
ราย ระยะเวลาติดตาม 815 คน - เดือน เสียชีวติ 5 ราย อัตราตาย 0.61 ตอรอยคน- เดือน ผปู ว ยวัณโรค
ทีไ่ มตดิ เชือ้ HIV รวมดวย 87 ราย เสียชีวติ 1 ราย อัตราตาย 0.13 ตอ 100-คน-เดือน อัตราตาย 2 กลมุ
ไมตา งกัน จาก Kaplan Meier survival curve ปจจัยทีม่ ผี ลตอการเพิม่ ความเสีย่ งของการเสียชีวติ มีเพียง
ปจจัยเดียวคืออายุเมือ่ เริม่ ปวยวัณโรคสูงขึน้ เสีย่ งเปน 1.56 เทาอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ สวนปจจัยอืน่ ๆ
เชนอาชีพ ชนิดวัณโรค การตรวจพบแผลจากภาพฉายรังสีปอด ผลการรักษาวัณโรค ไมมผี ลตอการเพิม่ ความ
เสีย่ วของการเสียชีวติ ของผปู ว ย

วิจารณและเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพบวาผปู ว ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีรว มดวยเสียชีวติ สูงกวาผทู ไี่ มตดิ เชือ้ เอชไอวี และ
ยังพบวา การไดรบั การรักษามีอายุยนื ยาวโดยเฉลีย่ 24.5 เดือน หรือประมาณ 2 ปครึง่ ซึง่ สอดคลองกับ
ผลการศึกษาทีผ่ า นมาซึง่ พบวามีอายุยนื ยาวตัง้ แต 7.4 เดือนถึง 5 ป (7,9,10,11,12,13,20) และกลมุ อายุทสี่ งู ขึน้
เสีย่ งตอการเสียชีวติ มากกวากลมุ อายุทตี่ ่ำกวา โดยอายุทเี่ ปนจุดเปลีย่ นคือ 35 ป(17) หากพิจารณาเพียง
ปจจัยเดียวแลวผมู อี ายุนอ ยจะเสียชีวติ สูงกวาผทู มี่ อี ายุมากกวา ทัง้ นีเ้ พราะวาผทู มี่ อี ายุนอ ยและติดเชือ้ เอชไอวี
จะปวยเปนวัณโรคซึง่ เปนโรคฉวยโอกาสทีพ่ บมากทีส่ ดุ ในประเทศไทย(5) สวนอาชีพคาขาย รับราชการและ
รัฐวิสาหกิจ แมจะมีความเสีย่ งตอการตายสูงเมือ่ เทียบกับอาชีพเกษตรกรรมแลวแตไมพบนัยสำคัญทางสถิติ
(HRadj = 6.02,590.4 ) และยังพบวาระยะเวลาการรักษานานขึน้ เพศ ชนิดวัณโรค ประเภทผปู ว ย สูตรยา
ในการรักษาไมมผี ลตอการเพิม่ ความเสีย่ งตอการเสียชีวติ ซึง่ ตางไปจากการศึกษาทีผ่ า นมา ทีผ่ ปู ว ยวัณโรค
ปอดเสียงตอการเสียชีวติ มากกวาวัณโรคนอกปอด อนึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ มีขนาดตัวอยางมีเหตุการณสนใจ
(เสียชีวิตนอยมาก) มีผูมีอายุอยูจนสิ้นสุดระยะเวลาติดตามมาก การวิเคราะหการรอดชีพใหผลคา
คาดประมาณ อัตราความเสีย่ งตอการเสียชีวติ ดวยการติดเชือ้ HIV ในผปู ว ยวัณโรค ยังพบความนาเชือ่ ถือต่ำ
การศึกษาครัง้ ตอไปควรเพิม่ ระยะเวลาติดตามใหมากขึน้ และ มีจำนวนตัวอยางมากกวาครึง่ คือ 658 ราย
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(รอยละ 78 ของทัง้ หมด) ทีไ่ มไดตรวจหาผลการติดเชือ้ เอชไอวี การวิเคราะหถา รอดชีพตองตัดออกจาก
การศึกษา ทำใหขนาดตัวอยางลดลง แตอยางไรก็ตามแมขนาดตัวอยางทีม่ กี ารเสียชีวติ จำนวนนอย แตผลการ
ทดสอบยังใหผลสอดคลองกับการศึกษาทีผ่ า นมาหลายปจจัย คือ ผปู ว ยวัณโรคแมวา จะติดหรือไมตดิ เชือ้
เอชไอวีถา ไดรบั การรักษา จะมีชวี ติ รอดนานขึน้ สูตรยา ระยะเวลาการรักษาไมมผี ลใหการยืดระยะเวลาอยู
รอดนานขึน้ เชนกัน อีกประการหนึง่ ในการศึกษาครัง้ นีว้ ตั ถุประสงคหลักอยางหนึง่ ตอการศึกษาในผปู ว ยที่
ขึน้ ทะเบียนรักษาโดยวิธี DOTS แตเนือ่ งจากชวงระยะเวลาทีเ่ ก็บตัวอยางเพือ่ การศึกษาในเขต 5 ยังไมไดดำเนิน
การจัดทำ DOTS ในการรักษาผปู ว ยวัณโรค จึงเปนการศึกษาผปู ว ยทีอ่ ยใู นทะเบียนการรักษาวัณโรคเทานัน้
จึงเปนขอจำกัดหนึง่ ของการศึกษาในครัง้ นี้
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บทคัดยอ
ความสำคัญ: ไขไมทราบสาเหตุเปนกลมุ อาการของโรคทีแ่ พทยไมสามารถใหการวินจิ ฉัยไดอยางชัดเจน
ในแตละปพบรายงานผปู ว ยสูงเปนอันดับ 3 ของโรคทีเ่ ฝาระวังตามรายงาน 506/1(สำนักระบาดวิทยา
กระทรวงสาธารณสุข) นับเปนปญหาทางการแพทยและสาธารณสุขของประเทศไทยอยางหนึง่ การวินจิ ฉัย
แยกโรคทีถ่ กู ตองเพือ่ การรักษาและเพือ่ การควบคุมปองกันโรคอยางมีประสิทธิภาพเปนสิง่ จำเปน การตรวจ
ทางหองปฏิบตั กิ ารถือเปนองคประกอบสำคัญทีจ่ ะสนับสนุนหรือยืนยันการวินจิ ฉัยโรคของแพทย
วัตถุประสงค: เพือ่ ศึกษาความเพียงพอของบุคลากร เครือ่ งมือและศักยภาพในการตรวจวิเคราะหสงิ่ สงตรวจ
ทางหองปฏิบตั กิ ารของโรงพยาบาลชุมชนในการวินจิ ฉัยโรคติดเชือ้ ทีอ่ าจเปนสาเหตุของภาวะไขไมทราบ
สาเหตุ
วิธกี ารศึกษา: ใชวธิ ศี กึ ษาแบบภาคตัดขวางโดยใชแบบสอบถามในการสัมภาษณจาก 26 โรงพยาบาล
ในระดับชุมชนของจังหวัดนครราชสีมา ชวงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2546
ผลการศึกษา: ขอมูลจากโรงพยาบาลทัง้ หมด 26 แหง ดานบุคลากรพบวา 16 แหงมีนกั เทคนิคการแพทย
ครบตามเกณฑมาตรฐานการพัฒนาระบบบริการของสถานบริการและหนวยงานสาธารณสุขในสวนภูมภิ าค
2539 (พบส.) คิดเปนรอยละ61.5สวนดานเจาพนักงานวิทยาศาสรตการแพทยไมมีโรงพยาบาลใด
ผานเกณฑดงั กลาว ดานความสามารถและเครือ่ งมือในการตรวจวิเคราะหโรคทีเ่ ปนสาเหตุของไขไมทราบ
สาเหตุ พบวาโรงพยาบาล 15 แหงสามารถตรวจโรคมาลาเรียโดยวิธมี าตรฐาน Thick film ได (รอยละ
57.7) ตรวจโรคไขเลือดออกโดยใชแถบวัดสำเร็จรูปได 1 แหง (รอยละ 3.9) ตรวจโรคLeptospirosis โดย
ใชวธิ ตี กตะกอนของอนุภาค,แถบวัดสำเร็จรูปและวิธอี ไี ลซาได 26 แหง (รอยละ 100) ตรวจโรค Melioidosis
โดยใชการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงได 1 แหง (รอยละ 3.9) ตรวจโรคScrub typhus โดยวิธี Weil Felix
ได 26 แหง (รอยละ 100) Typhoidsโดยวิธี Widal’s testได 26 แหง(รอยละ 100) และจากการสำรวจ
เครือ่ งมือในหองปฏิบตั กิ ารเมือ่ เทียบกับเกณฑมาตรฐานของพบส.ทีก่ ำหนด เครือ่ งมือทีม่ คี รบทุกโรงพยาบาล
4 อันดับแรก คือ vertex hot-air ตเู ย็นและเครือ่ งหมุนสาย สวนเครือ่ งมือทีข่ าดแคลน 4 อันดับแรกคือ
dark field เครือ่ งรัดและตัดสายถุงเลือด เครือ่ งเขยาไปเปตนับเม็ดเลือดและเครือ่ งชัง่ ไฟฟา

⌫  ⌫

สุนนั ทา มงคลจิตร และคณะ

Sununtha Mongkoljit et al.

ขอเสนอแนะ : ควรเพิม่ ความสามารถและประสิทธิภาพในการวินจิ ฉัยทางหองปฏิบตั กิ าร โรงพยาบาลระดับ
ชุมชนดวยการมีแผนสนับสนุนและฝกอบรมเจาหนาทีใ่ นหองปฏิบตั กิ าร พรอมการจัดระบบการสงตอในรูป
เครือขายรวมทัง้ จัดหาอุปกรณทางหองปฏิบตั กิ ารทีเ่ หมาะสมซึง่ จะสงผลใหการวินจิ ฉัยโรคไขไมทราบสาเหตุ
มีความถูกตองและแมนยำยิง่ ขึน้

ความเปนมา
ไขไมทราบสาเหตุ (Fever of Unknown Origin, FUO) ถือเปนปญหาสาธารณสุขอยางหนึง่ ของประเทศ
จากรายงานของสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข พบวาผปู ว ยทีเ่ ปนโรคไขไมทราบสาเหตุมจี ำนวน
สูงเปนอันดับ 3 ของโรคทีเ่ ฝาระวังในแตละป ในป 2544, 2545 และ 2546 ทัง้ ประเทศ มีรายงานผปู ว ย
ไขไมทราบสาเหตุทงั้ สิน้ 269,740, 242,022 และ 138,451 ราย 1 ตามลำดับ ซึง่ เปนจำนวนทีส่ งู มาก
แสดงใหเห็นวาโรคนีย้ งั คงเปนปญหาทางการแพทยและสาธารณสุขของประเทศไทยตลอดมา ไขไมทราบ
สาเหตุเปนกลมุ อาการของโรคทีแ่ พทยไมสามารถใหการวินจิ ฉัยไดอยางชัดเจน เนือ่ งจากอาการไขในผปู ว ย
นัน้ สามารถเกิดไดจากหลายสาเหตุ ทัง้ จากการติดเชือ้ และไมตดิ เชือ้ โดยเฉพาะอาการแสดงมักจะไมชดั เจน
ยากแกการวินจิ ฉัย2 จึงมีผใู หคำจำกัดความของไขไมทราบสาเหตุไว คือ ผปู ว ยทีม่ ไี ขมานานกวา 3 สัปดาห
และมีไขสงู กวาหรือเทากับ 38.3 ํC (101 ํF) โดยการวัดหลาย ๆ ครัง้ และมีการตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร
อยางเต็มที่ โดยแพทยเฉพาะทางหลังจากรับผปู ว ยไวในโรงพยาบาล (Inpatient) นาน 1 สัปดาห แลว
ไมสามารถหาสาเหตุของไขได 3, 4, 5,6
จากรายงานผลการศึกษาโรคติดเชือ้ ในไขไมทราบสาเหตุ และมีการกำหนดนิยามดังกลาวขางตน
แสดงใหเห็นวาการเกิดโรคไขไมทราบสาเหตุในโรคติดเชื้อมีความสำคัญ และจำเปนตองมีการคนหา
การดำเนินการวินจิ ฉัยแยกโรคเพือ่ การรักษาและควบคุมปองกันโรคทีถ่ กู ตองและทันทวงที ดังนัน้ การตรวจ
วินิจฉัยทางหองปฏิบัติการถือเปนองคประกอบหนึ่งที่สำคัญมากที่จะสามารถใหการสนับสนุนการตรวจ
วินจิ ฉัยของแพทยไดอยางมีประสิทธิภาพ การประเมินศักยภาพของหองปฏิบตั กิ ารในการตรวจวินจิ ฉัยโรค
ติดเชือ้ ทีอ่ าจเปนสาเหตุไขไมทราบสาเหตุในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา จึงเปนสิง่ จำเปนทีต่ อ ง
ดำเนินการ โดยองคประกอบหลักทีต่ อ งศึกษา คือ ความเพียงพอของบุคลากร, ศักยภาพในการตรวจทาง
หองปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐานทีจ่ ำเปนและความเพียงพอของเครือ่ งมือ อุปกรณ โดยอางอิงจากเกณฑมาตรฐานการ
พัฒนาระบบบริการของสถานบริการและหนวยงานสาธารณสุข ในสวนภูมภิ าค 2539 (พบส.) กระทรวง
สาธารณสุข โดยเนนมาตรฐานและคุณภาพงานชันสูตรบริการ7 ซึง่ ผลทีไ่ ดจะนำไปสกู ารแกไขปญหาและ
พัฒนาหองปฏิบตั กิ ารในระดับโรงพยาบาลชุมชนใหสามารถทำการตรวจและรายงานผลตามมาตรฐานทีค่ วร
จะทำได อีกทัง้ ผลทีร่ ายงานจำเปนตองมีความถูกตอง แมนยำ อันจะนำไปสกู ารวินจิ ฉัยทีถ่ กู ตองของแพทย
สามารถปองกันและแกไขปญหาโรคไขไมทราบสาเหตุ ทำใหการรักษามีประสิทธิภาพดีขนึ้


⌫  ⌫

ศักยภาพของหองปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่อาจเปนสาเหตุ
ไขไมทราบสาเหตุในโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา

Potentiality of Laboratory of Community Hospitals in Nakhonratchasima
in Diagnosis Fever of Unknown Origin

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาความเพียงพอของจำนวนบุคลากรในหองปฏิบตั กิ ารโรงพยาบาลชุมชน
2. เพือ่ ศึกษาศักยภาพในการตรวจวิเคราะหสงิ่ สงตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารของโรงพยาบาลชุมชน
ในการตรวจโรคติดเชือ้ ไขไมทราบสาเหตุ
3. เพือ่ ศึกษาความเพียงพอของอุปกรณและเครือ่ งมือทีใ่ ชในการตรวจวิเคราะหสงิ่ สงตรวจ

วิธดี ำเนินการศึกษา
1. รูปแบบการศึกษาเปนแบบ Cross-Sectional Descriptive Study
2. ประชากรศึกษาและกลมุ ตัวอยาง
2.1 ประชากรศึกษาไดแกหอ งปฏิบตั กิ ารชันสูตรโรคโรงพยาบาลชุมชนในเขต 5 นครราชสีมา
2.2 กลมุ ตัวอยางคือ หองปฏิบตั กิ ารชันสูตรโรคโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
2.3 คัดเลือกกลมุ ตัวอยางโดยวิธกี ารแบบเจาะจง (purposive sampling) จำนวน 26 โรงพยาบาล
ชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2546 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2547
3. วิธกี ารเก็บโดยนำแบบสอบถามไปสัมภาษณหวั หนาหองปฏิบตั กิ ารชันสูตรโรคโรงพยาบาลชุมชน
รวมทัง้ การสังเกตหองปฏิบตั กิ าร
4. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามทีส่ รางขึน้ โดยใชขอ มูลพืน้ ฐานอางอิงจาก พบส. ป
พ.ศ. 2539
5. การวิเคราะหขอ มูล ใชสถิตเิ ชิงพรรณารอยละ
6. เขียนรายงานการศึกษาและนำเสนอผลงานในเวทีวชิ าการตาง ๆ หรือตีพมิ พในวารสาร

ผลการศึกษา
1. โรงพยาบาลชุมชนทีท่ ำการศึกษา
จากโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมาทัง้ หมด 26 แหง พบวาโรงพยาบาลชุมชนทีศ่ กึ ษาจำแนก
ตามขนาดของเตียง แบงเปนประเภท 10 เตียง 1 แหง (รอยละ 4) ประเภท 30 เตียง 11 แหง (รอยละ
42) ประเภท 60 เตียง 8 แหง (รอยละ 31) และประเภท 90-120 เตียง 6 แหง (รอยละ 23)
2. ขอมูลบุคลากร
พบบุคลากรทางหองปฏิบตั กิ ารใน 2 สาขาวิชาชีพเทียบกับเกณฑมาตรฐาน พบส.ป 2539 ไดแก
นักเทคนิคการแพทย ในโรงพยาบาลขนาด 10-60 เตียงเกณฑมาตรฐาน พบส.ระบุตอ งมี
อยางนอย 1 คน ในขณะทีศ่ กึ ษาพบวามีอยู 11 แหง (รอยละ 55.0) ทีม่ จี ำนวนนักเทคนิคการแพทยครบ
ตามเกณฑ สวนโรงพยาบาลขนาด 90-120 เตียง เกณฑมาตรฐาน พบส. ระบุตอ งมีอยางนอย 2 คน เมือ่
ศึกษาพบมีเพียง 5 แหง (รอยละ 83.3) ทีม่ คี รบตามเกณฑ (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ขอมูลจำนวนโรงพยาบาลชุมชนทีม่ นี กั เทคนิคการแพทย ครบตามเกณฑมาตรฐาน พบส.
ขนาดรพ.
(เตียง)
10-60
90-120

บุคลากรตามเกณฑ
พบส.
(คน)
1
2

จำนวนรพช.
ทัง้ หมด
20
6

จำนวน รพช.ทีม่ ี
บุคลากร ครบตาม
เกณฑ พบส. (แหง)
11
5

รอยละ

55.0
83.3

เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย เกณฑมาตรฐาน พบส. ระบุวา ทุกโรงพยาบาลตองมีบคุ ลากร
ตำแหนงนีอ้ ยางนอย 4 คน เมือ่ ศึกษาพบวา ทุกแหงไมมบี คุ ลากรครบตามเกณฑ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ขอมูลจำนวนโรงพยาบาลชุมชนทีม่ เี จาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทยครบตามเกณฑมาตรฐาน
พบส.
ขนาดรพ.
(เตียง)
10-120

บุคลากรตามเกณฑ
พบส.
(คน)
4

จำนวนรพช.
ทัง้ หมด
26

จำนวน รพช.ทีม่ ี
บุคลากร ครบตาม
เกณฑ พบส. (แหง)
0

รอยละ

0

3. ศักยภาพในการตรวจวิเคราะหสงิ่ สงตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารของโรงพยาบาลชุมชน
3.1 ความสามารถตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบตั กิ ารผานเกณฑมาตรฐานงานบริการชันสูตร
สาธารณสุข แยกตามลักษณะงาน ไดแก
งานจุลทรรศนศาสตรคลินกิ มาตรฐานงานบริการชันสูตรสาธารณสุข ระบุวา โรงพยาบาลตอง
สามารถใหบริการตรวจไดอยางนอย 12 หัวขอ จากขอมูลแบบสอบถามพบวาโรงพยาบาลทีส่ ามารถใหบริการ
ตรวจไดเพียง 17 รพ.รอยละ 65.4 (ตารางที่ 3)
งานโลหิตวิทยา มาตรฐานงานบริการชันสูตรสาธารณสุข ระบุวา โรงพยาบาลตองสามารถใหบริการ
ตรวจไดอยางนอย 11 ขอ จากขอมูลแบบสอบถามพบวาโรงพยาบาลทีส่ ามารถใหบริการตรวจไดเพียง 16
โรงพยาบาล(รอยละ 61.5) (ตารางที่ 3)
งานจุลชีววิทยาคลินกิ มาตรฐานงานบริการชันสูตรสาธารณสุขระบุวา โรงพยาบาลตองสามารถให
บริการตรวจไดอยางนอย 4 ขอ โดยสวนใหญ พบวาทุกโรงพยาบาลชุมชนสามารถใหบริการตรวจวิเคราะห
งานทางดานนีไ้ ดรอ ยละ 100 ซึง่ อยใู นเกณฑทดี่ มี าก (ตารางที่ 3)
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งานภูมิคุมกันวิทยาคลินิก มาตรฐานงานบริการชันสูตรสาธารณสุข ระบุวาโรงพยาบาลตอง
สามารถใหบริการตรวจไดอยางนอย 6 ขอ ซึง่ หนึง่ ในนัน้ มีบริการตรวจ Widal’s test อันเปนองคประกอบ
หนึง่ ทีใ่ ชในการวินจิ ฉัยไขไมทราบสาเหตุโดยพบวาทุกโรงพยาบาลสามารถใหบริการตรวจได 26 โรงพยาบาล
(รอยละ 100) (ตารางที่ 3)
งานเคมีคลินกิ มาตรฐานงานบริการชันสูตรสาธารณสุข ระบุวา โรงพยาบาลตองตรวจบริการได
อยางนอย 13 หัวขอ จากขอมูลการศึกษา พบวาโรงพยาบาลที่สามารถใหบริการตรวจไดเพียง 21
โรงพยาบาล (รอยละ 80.8) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 รพช.ที่ตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการผานเกณฑมาตรฐานงานบริการชันสูตร
สาธารณสุข
จุลทรรศน
โลหิตวิทยา จุลชีววิทยา ภูมคิ มุ กันวิทยา เคมีคลินกิ
ศาสตร
คลินกิ
คลินกิ
งาน
จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน %
ขนาดรพ.
(แหง)
(แหง)
(แหง)
(แหง)
(แหง)
(จำนวน)
10 เตียง (1) 1
30 เตียง (11) 8
60 เตียง (8) 6
90 เตียง (4) 1
120 เตียง (2) 1
รวม (26)
17

100
72.7
75.0
25.0
50.0
65.4

0
9
4
2
1
16

0
81.8
50.0
50.0
50.0
61.5

1
11
8
4
2
26

100
100
100
100
100
100

1
11
8
4
2
26

100
100
100
100
100
100

0
10
6
3
2
21

0
90.9
75.0
75.0
100
80.8

3.2 ศักยภาพในการบริการตรวจโรคทีอ่ าจเปนสาเหตุของโรคไขไมทราบสาเหตุ
Malaria พบวาทุกโรงพยาบาลชุมชนทีศ่ กึ ษา สามารถใหบริการตรวจมาลาเรีย ซึง่ เปนสาเหตุของไขไมทราบ
สาเหตุได แตวธิ ที ใี่ ชตรวจจะมีทงั้ thick film และ thin film ขณะศึกษาพบวามีโรงพยาบาลเพียง 15 แหง
(รอยละ 57.7) ทีส่ ามารถตรวจโดยวิธี thick film ซึง่ เปนวิธกี ารหลักทีใ่ ชในงานควบคุมไขมาลาเรีย
Dengue hemorrhagic fever พบวามีเพียง 1 โรงพยาบาลทีส่ ามารถใหบริการตรวจวินจิ ฉัยได (รอยละ 3.9)
โดยใชแถบวัดสำเร็จรูป (Commercial strip test) ซึง่ เปนชุดตรวจแบบดวนใชระยะเวลาเพียง 15-20 นาที
สวนอีก 25 โรงพยาบาล (รอยละ96.1) ใชระบบสงตอไปตรวจยังโรงพยาบาลจังหวัดหรือหองปฏิบตั กิ าร
เอกชน
Influenza ทุกโรงพยาบาลไมสามารถใหการตรวจวินจิ ฉัยไขหวัดใหญไดเลย จะใชระบบสงตอ
Leptospirosis พบโรงพยาบาลที่สามารถตรวจวินิจฉัยได 26 แหง (รอยละ 100) พบใชวิธี Latex
agglutination และ Strip test โดยพบในโรงพยาบาลชุมชนจะใชวธิ ี Latex agglutination กันอยางแพรหลาย
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Melioidosis พบวามีโรงพยาบาลเพียง 1 แหง (รอยละ 3.9) ทีส่ ามารถตรวจวินจิ ฉัยไดเอง โดยใชวธิ ี Indirect
heamagglutination และ โรงพยาบาลอีก 25 แหง (รอยละ 96.1) จะใชระบบการสงตอ
Scrub typhus พบวามีโรงพยาบาล 26 แหง (รอยละ 100) ทีส่ ามารถใหบริการตรวจได โดยวิธี Weil felix
Typhoid พบเชนเดียวกับกรณีตรวจวินจิ ฉัย Scrub typhus คือทุกโรงพยาบาล 26 แหง (รอยละ 100) ที่
สามารถตรวจไดโดยวิธี Widal test
4. ความเพียงพอของอุปกรณและเครือ่ งมือทีใ่ ชในการตรวจวิเคราะห
จากขอมูลโรงพยาบาลชุมชน 26 แหง ในดานความเพียงพอของอุปกรณเครื่องมือ
เปรียบเทียบกับเกณฑพนื้ ฐานของอุปกรณทคี่ วรมีของหองปฏิบตั กิ าร พบดังนี้
ตารางที่ 4 จำนวนเครือ่ งมือทีโ่ รงพยาบาลมีเทียบกับมาตรฐาน พบส.

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

จำนวนโรงพยาบาล
จำนวนทีก่ ำหนด
(หนวย) มี ≥ เกณฑกำหนด มีนอ ยกวาเกณฑกำหนด
3
5
21
กลองจุลทรรศน 2 ตา
1
2
24
Dark bield
2
11
15
Certribuge
2
13
13
ตเู ย็นเก็บสารเคมี
1
25
1
Vortex mixer
2
3
23
Water bath
1
22
4
Hot air oven
1
1
25
เครือ่ งชัง่ ไฟฟา
1
4
22
Magnetic steriv
1
19
7
Hood/laminan
1
1
25
เครือ่ งรีดและตัดสายถุงเลือด
1
7
19
Ultraviolet box
Ultrasonic cleaner
1
5
12
2
7
19
Spectrophotometer
เครือ่ งตรวจหาปริมาณอิเล็คโตรลท
1
14
12
1
13
13
เครือ่ งตรวจหาบิลริ มู นิ
เครือ่ งนับแยกชนิดเม็ดเลือด
2
3
23
2
6
20
เครือ่ งปน เม็ดเลือดแดงอัดแนน
เครือ่ งเขยาไปเปตนับเม็ดเลือด
2
1
25
อุปกรณ
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ลำดับที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28

อุปกรณ
เครือ่ งวัดความเกาปสสาร
Serofuge
ตเู ย็นเก็บเลือด
ตแู ชแข็ง-30 ถึง-70 ํ C
Dry bath
อุปกรณแยกพลาสมา
เครือ่ งหมุนสาย
ชุดตรวจ Blisaset
autoclave
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จำนวนโรงพยาบาล
จำนวนทีก่ ำหนด
(หนวย) มี ≥ เกณฑกำหนด มีนอ ยกวาเกณฑกำหนด
2
3
23
1
16
10
1
24
2
1
2
24
1
9
17
1
2
24
1
25
1
1
3
23
1
10
16

จากการสำรวจเครื่องมือในหองปฏิบัติการเมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานของ พบส.ที่กำหนด
เครือ่ งมือทีส่ ว นใหญโรงพยาบาลมี 4 อันดับแรก คือ vertex hot-air ตเู ย็นและเครือ่ งหมุนสาย สวนเครือ่ งมือ
ทีข่ าดแคลน 4 อันดับแรกคือ dark field เครือ่ งรัดและตัดสายถุงเลือด เครือ่ งเขยาไปเปตนับเม็ดเลือดและ
เครือ่ งชัง่ ไฟฟา
5. คุณภาพการตรวจวิเคราะห
พบวามีโรงพยาบาล 24 แหง (รอยละ 92.3) ทีม่ กี ารประเมินคุณภาพหองปฏิบตั กิ าร โดย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ปละ 3 ครัง้ ไดครอบคลุม 6 สาขาหลักของหองปฏิบตั กิ ารทางการแพทย ไดแก
เคมีคลินกิ จุลชีววิทยาคลินกิ โลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตรคลินกิ ภูมคิ มุ กันวิทยาคลินกิ และธนาคาร
เลือด8
สวนผลการประเมินจากการศึกษาในระหวางเดือนกุมภาพันธ-เดือนธันวาคม 2542 กลมุ
หองปฏิบตั กิ ารโรงพยาบาลชุมชนจำนวน 560 แหง พบวา ใน 5 สาขาหลักของหองปฏิบตั กิ ารอยใู นเกณฑ
มาตรฐานยอมรับ ยกเวนสาขาเคมีคลินกิ ซึง่ ควรไดรบั การสนับสนุนทรัพยากรทีข่ าดแคลนและประสบการณ
ทีจ่ ำกัดตอไป9 (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพหองปฏิบตั กิ ารทางการแพทยกลมุ รพช. ป 2542
สาขาแผนทดสอบความชำนาญ
เคมีคลินกิ
จุลชีววิทยาคลินกิ
โลหิตวิทยา
จุลทรรศศาสตรคลินกิ
ภูมคิ มุ กันวิทยาคลินกิ
ธนาคารเลือด

ผลประเมินคุณภาพหองปฏิบตั กิ ารทางการแพทย
176*
2.9
2.9
2.7
3.4
3.4

หลักเกณฑ * สาขาเคมีคลินกิ คาเฉลีย่ ของคะแนนดัชนีความแปรปรวนสะสม (Overall mean running
variance index score) อยรู ะหวาง 0-400 เกณฑมาตรฐานยอมรับ ≤ 150
สาขาอืน่ ๆ คาเฉลีย่ ของคะแนนมาตรฐาน (Standard Score) อยรู ะหวาง 0-4.0 เกณฑ
มาตรฐาน ยอมรับ ≥ 2.5

สรุปและวิจารณ
จากรายงานไขไมทราบสาเหตุในประเทศไทย ตามระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยา พบวาผปู ว ยที่
เปนโรคไขไมทราบสาเหตุมจี ำนวนสูงเปนอันดับ 3 ของโรคทีเ่ ฝาระวังในแตละป โดยในทุก ๆ ปจะมีผปู ว ย
ทีเ่ สียชีวติ จากโรคนีไ้ มต่ำกวารอยละ 0.01 ถึงแมอตั ราตายจะไมสงู มากนักแตกม็ คี วามจำเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตอง
ใหการวินจิ ฉัยโรคใหไดเพือ่ ไมใหเกิดความสูญเสียถึงแกชวี ติ และเพือ่ สามารถปองกันควบคุมโรคไดอยาง
รวดเร็ว ซึ่งการตรวจชันสูตรทางหองปฏิบัติการถือเปนปจจัยหนึ่งที่สำคัญอยางมากในการสนับสนุน
การวินจิ ฉัยโรค แตเนือ่ งจากในหลาย ๆ หองปฏิบตั กิ ารมีขดี ความสามารถจำกัด จากขอมูลการศึกษาในครัง้
นีพ้ บความจำกัดใน 3 หัวขอหลัก คือ
1. จำนวนบุคลากร พบวาบุคลากรทีม่ อี ยใู นหองปฏิบตั กิ ารของโรงพยาบาลชุมชนทุกประเภทมีจำนวนนอย
กวาเกณฑ พบส. กำหนดแมกระทัง่ โรงพยาบาลขนาด 120 เตียงทีค่ วรมีบคุ ลากรครบตามเกณฑมากทีส่ ดุ
ยังพบปญหาการขาดแคลนเจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย แตอยางไรก็ตามโรงพยาบาลก็ตระหนักถึง
ปญหานีก้ ไ็ ดแกไขโดยการจางบุคคลทีจ่ บการศึกษาระดับมัธยม มาฝกฝนจนสามารถปฏิบตั งิ านไดเชนเดียว
กับเจาหนาทีว่ ทิ ยาศาสตรการแพทย หรืออีกแนวทางหนึง่ คือการจางนักเทคนิคการแพทยในอัตราจางของ
ลูกจางชัว่ คราว
2. ศักยภาพในการตรวจวิเคราะหสงิ่ สงตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารโดยเฉพาะโรคทีเ่ ปนสาเหตุของไขไมทราบ
สาเหตุ คือ
2.1 มาลาเรีย โรงพยาบาลชุมชนทุกแหงสามารถตรวจวินจิ ฉัยไดโดยวิธฟี ล ม บาง (Thin film)
รอยละ 42.3, ฟลม หนา (Thick film) รอยละ7.7 และ Thin+Thick film รอยละ 50.0 ในขณะทีป่ จ จุบนั มี
ชุดทดสอบแบบเร็ว (Rapid diagnosis) คือใชเวลาเพียง 15 นาทีในการรายงานผลออกมาจำหนายที่ แต
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อยางไรก็ตามเทคนิคการตรวจ Thick blood film และ PCR ก็ยงั ถือวาเปน gold standard ทีห่ อ งปฏิบตั กิ าร
ควรคำนึงถึง ดังนัน้ วิธกี ารตรวจวินจิ ฉัยทีโ่ รงพยาบาลชุมชนจะสามารถทำได คือ การตรวจ blood film และ
หองปฏิบตั กิ ารควรทำการตรวจ thick film เปนการทดสอบแรกเนือ่ งจากมีขอ ไดเปรียบกวาวิธี thin film คือ
ใชเลือดในปริมาณมากโอกาสในการเจอเชือ้ เยอะกวา แตหากเจอเชือ้ โดย thick film ควรยืนยันดวยการตรวจ
thin film เพื่อดูชนิดของเชื้อดวย ดังนั้น dipstick จึงเหมาะสำหรับเปนชุดทดสอบเสริมและเหมาะกับ
สถานทีท่ ไี่ มสามารถตรวจสเมียรเลือดไดเนือ่ งจากไมมหี อ งปฏิบตั กิ ารสนับสนุน10
2.2 Dengue hemorrhagic fever โรงพยาบาลชุมชนสามารถตรวจวินิจฉัยไดโดยเทคนิค
Heamagglutination ไดเพียง 1 แหง (รอยละ 3.9) วิธตี รวจวินจิ ฉัยไขเลือดออกขณะนีม้ หี ลากหลายวิธี
วิธที ถี่ อื วาเปน gold standard คือ Viral isolation11 แตเนือ่ งจากเปนวิธที ตี่ อ งใชผทู มี่ คี วามเชีย่ วชาญ ทักษะ
พิเศษสูงและระยะเวลา อีกทัง้ อุปกรณเครือ่ งมือราคาแพง จึงไมเหมาะสมสำหรับหองปฏิบตั กิ ารในระดับ
โรงพยาบาลเทาทีค่ วร วิธที หี่ อ งปฏิบตั กิ ารโรงพยาบาลชุมชนจะสามารถทำไดคอื การตรวจทางน้ำเหลือง
วิทยา ซึง่ เปนวิธที งี่ า ยและรวดเร็ว แตวธิ นี กี้ ส็ ามารถเกิดผลบวกปลอมไดเชนกันโดยการเกิด cross-reaction
ระหวางแอนติบอดีของ dengue และ flaviviruses อืน่ ๆ
2.3 Influenza ทุกโรงพยาบาลไมสามารถตรวจวิเคราะหได วิธตี รวจทีถ่ อื วาเปน gold standard คือ
Virus isolation (Culture) แตเนือ่ งจากวิธนี มี้ ขี อ จำกัดคือ ตองใชระยะเวลาอยางนอย 5 วันจึงไมทนั ตอการ
รักษาหรือการควบคุมโรควิธนี จี้ งึ เหมาะสำหรับการยืนยันผล สำหรับชุดทดสอบทีใ่ ชกนั อยางแพรหลายคือ
ชุดตรวจแบบเร็ว (Rapid diagnotic kit) โดยใชระยะเวลาเพียง 15-45 นาที งายตอการตรวจ แตชดุ ทดสอบ
นีย้ งั มีราคาแพงหากตองใชตรวจกรองผปู ว ยจำนวนมากๆ จึงไมคอ ยเหมาะสม
2.4 Leptospirosis โรงพยาบาลชุมชนสามารถตรวจได 26 แหง (รอยละ 100) โดยวิธที นี่ ำมา
ทำการตรวจคือ Latex agglutination และ Immunochromatography (strip test) แตวธิ ที เี่ ปนมาตรฐาน
(gold standard) คือ Culture isolation แตเนือ่ งจากวิธกี ารทำทีย่ งุ ยากและตองใชเวลาจึงไมเหมาะสำหรับ
หองปฏิบตั กิ ารโรงพยาบาลชุมชน จึงนิยมทำการตรวจทางน้ำเหลืองซึง่ วิธที มี่ คี วามไวสูงและถือเปนมาตรฐาน
สำหรับการตรวจวินจิ ฉัยโรคเลปโตสไปโรซิสคือ Microscopic agglutination test (MAT)
2.5 Melioidosis มีรายงานมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ในบานเรา12 โดยเฉพาะอยางยิง่ ในผปู ว ยจากภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ แตขอ มูลการศึกษาพบมีโรงพยาบาลเพียง 1 แหง (รอยละ 3.9) ทีต่ รวจวินจิ ฉัยโดยวิธี Indirect
heamagglutination สำหรับวิธที เี่ ปนมาตรฐาน (gold standard) คือ bacterial isolation and identification
ถึงแมคา ใชจา ยจะไมแพงแตวธิ นี กี้ ต็ อ งอาศัยผมู ปี ระสบการณในการแปลผลอีกทัง้ ตองใชระยะเวลา 3-4 วัน
ในการอานผล การทดสอบทางน้ำเหลืองจึงเปนอีกการทดสอบทีจ่ ำเปน ประกอบดวยเทคนิค ELISA for
IgM และ IgG และวิธี Immunofluorescent antibody test (IFA)
2.6 Scrub typhus มีโรงพยาบาล 26 แหง (รอยละ 100) ทีส่ ามารถบริการตรวจวินจิ ฉัยไดโดย
วิธี Weil felix ซึง่ ใชหลักการagglutination เนือ่ งจากเปนวิธที ที่ ำไดงา ย ไมแพงจึงใชกนั อยางกวางขวางใน
หองปฏิบตั กิ าร แตวธิ นี กี้ ม็ ขี อ จำกัดในเรือ่ งของความไวและความจำเพาะ เนือ่ งจากสามารถพบปฏิกริ ยิ าการ
เกาะกลุ ม ได กั บ ตั ว อย า งที่ มี เ ชื้ อ เลปโตสไปโรซิ ส ซึ่ ง จะทำให เ กิ ด ผลบวกปลอมต อ การตรวจหาโรค
scrub typhusได ดังนั้นวิธีนี้จึงเหมาะสำหรับใชตรวจกรองเบื้องตน การเพาะเชื้อและแยกชนิดเชื้อ
(Culture&Isolation) ริกเก็ตเชียถือเปนวิธกี ารตรวจวินจิ ฉัยทีถ่ กู ตองทีส่ ดุ แตเนือ่ งจากตองใชระยะเวลาและ
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ราคาแพงจึงไมนยิ มเทาทีค่ วร สำหรับวิธที เี่ หมาะสำหรับใชตรวจยืนยันและถือวาเปน gold standard คือวิธี
Indirect immunofluorescent antibody testing(IFA)
2.7 Typhoid มี โรงพยาบาล 26 แหง (รอยละ 100) ทีต่ รวจไดโดยวิธี Widal test ใชหลักการ
Agglutination แตมขี อ จำกัดคือ อัตราการเกิดผลบวกปลอมสูง มีความไว ความจำเพาะปานกลาง แตถา จะให
ผลการตรวจมีความถูกตองยิง่ ขึน้ ตัวอยางตรวจควรเปน Pair serum (Acute serum, Convalescent serum)
สำหรับการตรวจทางน้ำเหลืองวิธอี นื่ ๆ ในปจจุบนั ไดมกี ารพัฒนาชุดทดสอบใหสามารถใชงานไดงา ยและ
สะดวกทีเ่ รียกวา Rapid test แตอยางไรก็ตามวิธหี ลักทีส่ ำคัญถือเปน gold standard คือ การเพาะเชือ้
(Culture)
3. ความเพียงพอของอุปกรณ เครื่องมือพื้นฐานทางหองปฏิบัติการ ซึ่งในเกณฑ พบส.ป 2539
กำหนดมาถึง 28 รายการ พบวาเครื่องมือที่สวนใหญทุกโรงพยาบาล มีใน 4 อันดับแรกคือ vertex,
hot-air ตเู ย็นและเครือ่ งหมุนสายสวนเครือ่ งมือทีข่ าดแคลน 4 อันดับแรกคือ dark field เครือ่ งรัดและตัด
สายถุงเลือด เครือ่ งเขยาไปเปตนับเม็ดเลือดและเครือ่ งชัง่ ไฟฟา ความทันตอสถานการณปจ จุบนั จึงเปน
สิง่ จำเปนตอการตัง้ เกณฑมาตรฐานดานเครือ่ งมือในหองปฏิบตั กิ ารนอกเหนือไปจากจำนวนทีเ่ หมาะสม
ในการกำหนด เนือ่ งจากหองปฏิบตั กิ ารของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียงยอมเปนไปไดยากทีจ่ ะมี
อุปกรณเทากับโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ดังนัน้ การกำหนดจำนวนของอุปกรณจงึ ควรแยกตาม
ประเภทของโรงพยาบาลใหเหมาะสม จึงจะสามารถใชประเมินไดอยางเทีย่ งตรง แตอยางไรก็ตาม หองปฏิบตั กิ าร
แตละแหงทีม่ จี ำนวนอุปกรณไมเพียงพอ ก็สามารถแกไขปญหาไดโดยการหาพันธมิตรหรือเครือขายในการ
ยืมอุปกรณมาใชงานทดแทนไดเมือ่ อุปกรณของตนเองเกิดการชำรุดเสียหาย สวนโรงพยาบาลทีม่ คี วามพรอม
ในการตรวจชันสูตรเต็มขีดความสามารถ ก็จะสามารถใหการตรวจชันสูตรประกอบการวินจิ ฉัยไดมากขึน้
ซึ่งจะสงผลใหปริมาณของผูปวยโรคไขไมทราบสาเหตุลดลงจากอันดับที่ 3 ของโรคที่เปนปญหาทาง
สาธารณสุขของประเทศไทยได
ดังนัน้ จึงมีความจำเปนอยางยิง่ ทีห่ อ งปฏิบตั กิ ารชันสูตรของกระทรวงสาธารณสุขควรจะตองพัฒนา
ศักยภาพของหองปฏิบตั กิ ารทัง้ ระดับโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชุนใหมคี วามสามารถในการ
ตรวจวินจิ ฉัยใหมากขึน้ และมีประสิทธิภาพ เพือ่ ชวยในการสนับสนุนการวินจิ ฉัยโรคของแพทยใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ สงผลใหคณ
ุ ภาพชีวติ ของคนในประเทศอยใู นเกณฑทดี่ ขี นึ้ ลดคาใชจา ยในการรักษาพยาบาล
ตลอดจนเปนการประหยัดงบประมาณของประเทศ

ขอเสนอแนะ
เพือ่ เปนการพัฒนาศักยภาพของหองปฏิบตั กิ ารในการตรวจวินจิ ฉัยโรคติดเชือ้ ทีอ่ าจเปนสาเหตุ
ไขไมทราบสาเหตุในโรงพยาบาลชุมชน ควรจะตองมีการ
1. เพิม่ บุคลากรใหเพียงพอและเหมาะสม
2. เพิม่ อุปกรณทจี่ ำเปนใหเพียงพอ
3. เพิ่มความสามารถในการตรวจวิเคราะหโรคติดเชื้อที่อาจเปนสาเหตุของไขไมทราบสาเหตุ
ใหเพียงพอ เพื่อสนับสนุนหรือยืนยันการวินิจฉัยโรคของแพทยเปนไปอยางถูกตองและ
มีประสิทธิภาพ
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ศักยภาพของหองปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่อาจเปนสาเหตุ
ไขไมทราบสาเหตุในโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา

Potentiality of Laboratory of Community Hospitals in Nakhonratchasima
in Diagnosis Fever of Unknown Origin

4. เกณฑทใี่ ชประเมินหองปฏิบตั กิ ารจาก พบส.ป 2539 ควรมีการทบทวนเนือ่ งจากเปนขอกำหนด
โดยรวมไมมกี ารแยกประเภทของโรงพยาบาลดังนัน้ จำนวนกิจกรรมในการตรวจวิเคราะหหรือจำนวนอุปกรณ
ทีก่ ำหนดไวจงึ มักสูงเกินไปสำหรับหองปฏิบตั กิ ารขนาดเล็กและต่ำเกินไปสำหรับหองปฏิบตั กิ ารขนาดใหญ
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บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีเ้ พือ่ ศึกษาอัตราการติดโรค อัตราความชุกในประชากรกลมุ เสีย่ ง ศึกษาระดับ
ความรุนแรงของอาการของโรคในกลมุ ผตู ดิ เชือ้ รายใหม และศึกษาความคงอยขู อง Ig G. ในกลมุ ผตู ดิ เชือ้
ในชวงเวลา 1 ป รูปแบบการวิจยั เปนการศึกษาไปขางหนา (Prospective Cohort Study) โดยมีประชากร
กลมุ ตัวอยางเปนกลมุ เสีย่ งทีอ่ าศัยในหมบู า นทีม่ รี ายงานการเกิดโรคติดตอกัน 3 ป ในพืน้ ที่ อ.พุทไธสง
จ.บุรรี มั ย เพศชาย อายุตงั้ แต 15 – 60 ป อาชีพทำนา ทำไร มีพฤติกรรมเสีย่ งตอโรค จำนวน 50%
ของประชากรทัง้ หมด คือ 150 คน โดยสัมภาษณประวัตเิ สีย่ ง ประวัตกิ ารเจ็บปวย กอนทำการเจาะเลือด
ทัง้ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 5 CC โดยเจาหนาทีส่ าธารณสุข ปน ซีรมั่ สงตรวจทีศ่ นู ยวทิ ยาศาสตรการแพทยนครราชสีมา
ตรวจหา IgM, Ig G โดยวิธี IFA โดยเจาะเลือดครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 หางกัน 1 ป ตัง้ แตกรกฎาคม 2546
- กันยายน 2547 โดยใชสถิตอิ ตั รา อัตราสวน สัดสวน
ผลการศึกษาพบวา กลมุ ตัวอยางสวนใหญมอี าชีพหลักทำนา 95.5% อาชีพรองเลีย้ งสัตว 80%
อายุเฉลี่ย 42 ป ผูติดเชื้อทุกราย มีพฤติกรรมและวิถีชีวิตเสี่ยงตอการเกิดโรค เลี้ยงวัว เกี่ยวหญา
เดินตามคันนาหญาสูง หาของปา นอนใตตน ไม พบผตู ดิ เชือ้ แตไมมอี าการของโรค 6.36% โดยแยกเปน
ติดเชือ้ รายใหม 2.73% และไมมคี วามคงอยขู องระดับภูมคิ มุ กันภายใน 1 ป ไมพบอัตราความชุกในกลมุ
เสีย่ ง ขอเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ตอไปควรเก็บขอมูลทัง้ หญิงและเพศชายและทุกกลมุ อายุ เนือ่ งจาก
เพศหญิง วิถชี วี ติ ในการเลีย้ งวัวและมีความเสีย่ งไมแตกตางกับเพศชาย และจากการวิจยั ควรใหสขุ ศึกษา
ประชาสัมพันธในการปองกันโรค Scrub Thypus ในพืน้ ทีท่ เี่ ปนรังโรค โดยเฉพาะพืน้ ทีท่ เี่ ปนแหลงทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศวิทยา หรือ การทีไ่ มไดอยใู นในพืน้ ที่ หรือในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารซอมรบ คายทหาร คายอพยพ ควรมี
การปองกัน และควรมีการเฝาระวัง โดยงานระบาดวิทยาจังหวัดวามีทใี่ ดบางเปนพืน้ ทีช่ กุ โดยใชระบบ
สารสนเทศทางภูมศิ าสตร (GIS) สำหรับใชในการวางแผนตอไป
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Scrub Typhus in Risk Group of Burirum Province
Case Study in One High Risk Village

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 เปนโรคติดตอทีเ่ กิดจากเชือ้ Rickettsia ชือ่ Orientia tsutsugamushi โรคนี้
ตามธรรมชาติเปนโรคของสัตวในปา โดยเฉพาะสัตวฟน แทะ เชน กระรอก กระจอน กระแต บาง และ
จำพวกหนูทอี่ ยตู ามไร, นา โดยเชือ่ กันวาเชือ้ Rickettsia ทีอ่ ยใู นตัว Host จะไมทำให host ทีม่ นั อาศัย
อยเู กิดอาการหรือทีเ่ รียกวา Inapparent infection การติดโรคจากสัตวตวั หนึง่ ไปยังสัตวอกี ตัวหนึง่ จะอาศัย
ไรออนทีเ่ รียกวา Trombiculid mite หรือ Chigger mite เปนพาหะ โดยไรออนจะคอยกระโดดเกาะดูด
น้ำเหลือง และสารเนือ้ เยือ่ ของสัตวหรือคนทีผ่ า นไปมาบริเวณทีม่ นั อยู เมือ่ กินอาหารอิม่ เต็มทีแ่ ลวจะกระโดด
ลงดินเจริญเปนตัวแก หากินอิสระ ผสมพันธออกไข นอกจากนีต้ วั เมียยังมีความสามารถถายทอดเชือ้ ให
กับไรรนุ ลูกไดทางไข (transiovarian transmission) เดิมไรจะอาศัยอยใู นบริเวณทงุ หญาคาชายปา, ปา
โปรง แตในปจจุบนั มีผพู บระบบนิเวศนวทิ ยาใหมของไร คือ บริเวณทีย่ งั ใชทำนาอยโู รค(1) Scrub Typhus
เปนโรคทีเ่ ปนปญหาสาธารณสุข สถานการณในประเทศไทย (31 ตุลาคม 2545) มีจำนวนผปู ว ย
2,532 ราย ตาย 4 ราย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาตัง้ แตป 2542 ถึงปจจุบนั จากขอมูล
เฝาระวังการระบาดวิทยา(5) สถานการณโรค Scrub Typhus ของเขต 5 ป 2545 พบวาจำนวนผปู ว ยใน
เขตเทากับ 832 ราย คิดเปนอัตราปวยเทากับ 11 ตอแสนประชากร โดยเมือ่ เทียบกับของประเทศทีอ่ ตั รา
ปวยเทากับ 6.72 ตอแสนประชากร ซึง่ สูงกวาเกือบเทาตัว โดยจังหวัดทีม่ จี ำนวนปวยสูงสุดคือ จังหวัด
นครราชสีมา, บุรรี มั ย, สุรนิ ทร, ชัยภูมิ และมหาสารคาม ตามลำดับ จังหวัดบุรรี มั ย อัตราปวยมีแนวโนม
สูงขึน้ ทุกป และโรคนีม้ กั จะเกิดในชวงฤดูฝนตอหนาว (มิถนุ ายน ถึง พฤศจิกายน) เนือ่ งจากในปจจุบนั
การตรวจหาแหลงแพรโรคในสิง่ แวดลอม ยังมีปญ
 หาไมสามารถตรวจได ทำใหการกำจัดแหลงโรคเปนไป
ไดยาก และพฤติกรรมของกลมุ เสีย่ ง ยังไมมกี ารเปลีย่ นแปลง ทำใหยงั มีความเสีย่ งตอการติดเชือ้ Scrub
Typhus ทุกเมือ่ ขณะประกอบอาชีพ
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จากการทบทวนงานวิจยั ในป 2540 George Walt และ ชวนพิศ สุทธินนั ท(7) ไดทำการศึกษา
ผลจากวินิจฉัยทางคลินิคโรค Leptospirosis พบวามีอัตราการเกิดโรค Scrub Typhus รวมกับโรค
Leptospirosis 17.60%, Scrub Typhus 32.40% และจากการศึกษาวิจยั ของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร
การแพทยทหารสหรัฐ รวมกับกรมวิทยาศาสตรการแพทย จากอัตราการเกิดโรคไขไมทราบสาเหตุพบโรค
Scrub Typhus 9 – 15% ในป 2541 – 2542
ความไวและความตานทานตอการรับเชือ้ (2) คนจะมีความไวตอการติดเชือ้ O.tsutsugamushi หลัง
การติดเชื้อและจะมีภูมิคุมกันเกิดขึ้นเปนเวลานานตอเชื้อสายพันธเดียวกันแตจะมีภูมิคุมกันชั่วคราว
ตอเชือ้ ริดเกต เชือ้ สายพันธอุ นื่ การติดเชือ้ ตางสายพันธซุ ้ำภายในเวลา 2 – 3 เดือน เปนผลใหมอี าการ
โรคอยางออน แตหลังจากนัน้ 1 ป ถาติดเชือ้ ใหมอาการปวยเหมือนอาการติดเชือ้ ตามปกติผทู อี่ ยใู น
เขตโรคประจำถิน่ หากติดเชือ้ ตามธรรมชาติเปนครัง้ ที่ 2 และ 3 มักไมปรากฏอาการหรืออาการไมรนุ แรง
ขณะนีย้ งั ไมมวี คั ซีน (โรคสครับทัยฟส, สุนทร ชินประสาทศักดิ,์ 2546)

วัสดุ และวิธกี าร
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการศึกษาไปขางหนา (Prospective Cohort Study) โดยเก็บตัวอยางเลือด
จากอาสาสมัครเพศชาย อายุ 15 – 60 ป ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งทีม่ กี ารเกิดโรคติดตอกัน 3 ป 1 หมบู า น คือ
หมทู ี่ 8 และหมทู ี่ 13 ในตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรรี มั ย มีอาชีพทำนาและมีพฤติกรรม
เสีย่ งตอโรค Scrub Typhus จำนวน 50% ของกลมุ เปาหมายทัง้ หมดเปนจำนวน 150 คน โดยวิธกี าร
สัมภาษณขอ มูลทัว่ ไป ประวัตเิ สีย่ ง พฤติกรรมเสีย่ ง ประวัตกิ ารเจ็บปวย การรักษา กอนเจาะเลือดทัง้
2 ครัง้ ๆ ละ 5 CC. โดยเจาหนาทีส่ าธารณสุข ปน ซีรมั่ สงตรวจทีศ่ นู ยวทิ ยาศาสตรการแพทยนครราชสีมา
ตรวจหา IgM, IgG โดยวิธี IFA โดยเจาะเลือดครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 หางกัน 12 เดือน ในเดือนกรกฎาคม
2546 และสิงหาคม 2547

นิยามศัพท
1. ผตู ดิ เชือ้ รายใหม(4) หมายถึง ผทู ตี่ รวจพบ IgM หรือ IgG ในการตรวจซีรมั่ ครัง้ ที่ 2 ใน
ระดับไตเตอรตงั้ แต 1 : 400 ขึน้ ไป หลังจากทีต่ รวจครัง้ แรกไมพบการติดเชือ้ จากการตรวจโดยวิธี IFA
หารดวยผทู ตี่ รวจไมพบการติดเชือ้ ครัง้ แรก (IgG)
2. อัตราความชุกของโรค (Prevalence rate) หมายถึง กลมุ ทีต่ รวจพบ IgG และ IgM ใน
การตรวจครัง้ แรกทีม่ รี ะดับไตเตอรของภูมคิ มุ กันตัง้ แต 1 : 400(4) ขึน้ ไปจากการตรวจโดยวิธี IFA หาร
ดวยผทู ตี่ รวจเลือดทัง้ หมด
3. ความคงอยูของระดับภูมิคุมกันตอโรค Scrub Typhus หมายถึง ระดับ IgG ที่ตรวจพบ
ครัง้ แรกและครัง้ ที่ 2 ทีห่ า งกัน 12 เดือน มีระดับทีไ่ มลดลง(4) ระดับภูมคิ มุ กัน IgM หรือ IgG ≥ 1: 50 –
< 1 : 400 = Recent infection
4. กลมุ เสีย่ ง หมายถึง ประชาชนอายุ 15 – 60 ป เพศชาย ทีม่ อี าชีพทำนา ทำไร และมี
พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการติดโรคขณะประกอบอาชีพในหมูบานที่เคยมีรายงานการเกิดโรคอยางตอเนื่อง
ทุกปเปนเวลา 3 ป ตัง้ แตป 2542 – 2544 ในจังหวัดเขต 5
5. พืน้ ทีเ่ สีย่ ง คือ พืน้ ทีท่ มี่ กี ารเกิดโรคเลปโตสไปโรซีส และ Scrub Thypus ติดตอกัน 3 ป ยอนหลัง
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ผลการศึกษา
ประชากรทีศ่ กึ ษา
กลมุ ประชากรในหมทู ี่ 8 และ 13 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรรี มั ย ทีม่ อี าชีพทำนา
มีประวัติ พฤติกรรมเสีย่ งตอการเกิดโรค Scrub Typhus กอนทำการเจาะเลือดครัง้ ที่ 1 และ 2 จำนวน
150 คน เปนเพศชายทัง้ หมด การเจาะเลือดครัง้ แรกไมพบผตู ดิ เชือ้ แตจากการเจาะเลือดครัง้ ที่ 2 คงเหลือ
ประชากรศึกษา 110 คน มีอายุเฉลีย่ 42 ป พิสยั (16 – 64 ป) มีอาชีพหลักทำนา 95.5% อาชีพ
รองเลีย้ งวัว 80% สวนอาชีพอืน่ ๆ คือรับราชการ และนักศึกษา 1.8% ปจจัยเสีย่ งทีพ่ บในดานตัวคนมี
อาชีพทำนาและเลีย้ งวัวเปนสวนใหญ ประกอบกับสิง่ แรกทีน่ า จะเสีย่ งตอโรคคือ มีปา หญาสูงทีด่ นิ นา 86.4%
มีพฤติกรรมเสีย่ งคือลุยปาหญา 97.3% ลุยทีช่ นื้ แฉะ 89.1% นอกจากนัน้ ขณะไปเลีย้ งสัตว (วัว) จะมี
พฤติกรรมเกีย่ วหญาเพือ่ เลีย้ งสัตว และนอนใตตน ไม 77.3% และ 64.5% ตามลำดับ สวนประวัตกิ าร
เกิดโรค ไมมผี มู อี าการของโรคและรักษาตัวในโรงพยาบาลเลย
ผลการตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารพบวา มีผตู ดิ เชือ้ ครัง้ แรก 3 ราย คิดเปน 2.73% คา IgG
1 : 400 – 1 : 1600 สามารถตรวจภูมคิ มุ กันชนิด IgM และ IgG ในระดับทีต่ ่ำ (titer 1 : 100 และ
1 : 200) ตามลำดับ จำนวน 12 ราย คิดเปน 10.9% นอกจากตรวจระดับภูมคิ มุ กันทีเ่ กิดในระยะ
แรกของการรับเชือ้ IgM ในระดับทีต่ ่ำ (titer 1 : 100) จำนวน 7 ราย คิดเปน 3.36% (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ลักษณะประชากรกลมุ เสีย่ งในพืน้ ทีต่ อ โรค Scrub Typhus ในการตรวจเลือดครัง้ ที่ 2 ในพืน้ ที่
อ.พุทไธสง
ประชากรกลมุ เสีย่ ง
ในพืน้ ที่ อ.พุทไธสง (n=110)

ลักษณะประชากร
เพศชายทัง้ หมด
อายุเฉลีย่
พิสยั
ตรวจพบ IgM หรือ IgG ≥ 1 : 400
ตรวจพบ IgM ≥ 1 : 100
Median (titer)
พิสยั
ตรวจพบ IgG ≥ 1 : 200
Median (titer)
พิสยั

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
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วิจารณ
การศึกษาอัตราการติดโรค Scrub Thypus ประชากรกลมุ เสีย่ ง 1 หมบู า น ในอำเภอพุทไธสง ซึง่
เปนพืน้ ทีเ่ สีย่ งในจังหวัดบุรรี มั ย ทีม่ อี ตั ราเกิดโรคสูงสุด โดยเจาะเลือดกลมุ ตัวอยางทีเ่ ปนเพศชาย อายุ
15 – 60 ป จำนวน 150 ราย โดยเจาะเลือด 2 ครัง้ ๆ ละ 5 CC ในเดือนกรกฎาคม 2546 และ
สิงหาคม 2547 เพือ่ ตรวจหาระดับภูมคิ มุ กันโดยวิธี IFA (Indirect Immuno Fluorecent antibody) พบอัตรา
การติดเชือ้ ครัง้ แรก 2.73% คือมีการตรวจพบอิมมูโนโกลบูลนิ จี (IgG) เปนแอนตีบ้ อดี้ ทีส่ รางขึน้ ภายหลัง
จากการถูกกระตนุ ของแอนติเจน ซึง่ แสดงวากลมุ ตัวอยางอาจจะมีการติดเชือ้ มาแลว 1 – 2 สัปดาห ( 2)
ผูติดเชื้อไมมีอาการปวยเลย อาจจะขึ้นอยูกับสายพันธุของเชื้อและภูมิคุมกันของผูปวยและพื้นที่ชุก
(endemic area) สวนอัตราชุกของโรคไมมเี นือ่ งจากการตรวจหาคา IgM, IgG ในครัง้ แรก ไมพบ พบคา
IgM และ IgG ในครัง้ ที่ 2 แสดงวาอาจจะมีการติดเชือ้ ในการตรวจครัง้ แรกแตไมมภี มู คิ มุ กัน เนือ่ งจากการ
ติดโรคครั้งที่ 2 เปนคนละสายพันธุ ซึ่งอธิบายไดวา แอนติบอดี้ตอเชื้อ จะมีปฏิกิริยาขามกลุมไดแก
แอนติบอดี้ จะปองกันการติดเชือ้ ซ้ำในสายพันธเุ ดียวกันไดดกี วา และแอนติบอดีต้ า งสายพันธุ จะคงอยไู ด
ไมนาน การตอบสนองทางภูมคิ มุ กันขึน้ อยกู บั ชนิดของการติดเชือ้ หากเปนการติดเชือ้ ครัง้ แรก จะพบ IgM
สูง ในระยะ 8 วันแรก สวน IgG จะสูงปลายสัปดาหที่ 2 (2)
จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บวา พืน้ ทีท่ มี่ คี วามชุกของโรคสูง (endemic area) ประชากรในพืน้ ทีจ่ ะมี
ภูมคิ มุ กันตอโรคสูง และเมือ่ ติดเชือ้ มักไมมอี าการหรือมีอาการไมรนุ แรง อาชีพทำนา เลีย้ งสัตว และการ
ทำอาชีพอืน่ ๆ หลังฤดูเกีย่ วกับประกอบกันมีพฤติกรรมเสีย่ ง เชน เกีย่ วหญา นอนใตตน ไม หาของปา
ดักหนู เดินในทีช่ นื้ แฉะ ตลอดจนสิง่ แวดลอมทีเ่ สีย่ ง คือ เปนพืน้ ทีท่ มี่ หี นู สัตวรงั โรคชุกชุม พืน้ ทีท่ มี่ โี รค
เลปโตสไปโรซีส จะมีโอกาสติดเชือ้ และเกิดโรคไดมาก
ขอเสนอแนะในการทำวิจยั ครัง้ ตอไป กลมุ ตัวอยางควรมีทงั้ เพศหญิงและชายเนือ่ งจากเพศหญิง
มีการเกีย่ วหญา และเลีย้ งวัว เชนกัน สำหรับขอเสนอแนะทีไ่ ดจากการวิจยั ครัง้ นี้ ควรใหสขุ ศึกษาประชา
สัมพันธใหพนื้ ทีท่ มี่ คี วามชุกของโรคปองกันโดยสวมเสือ้ ผาใหมดิ ชิด หรือทายากันแมลงตามแขน ขา และ
ประชาสัมพันธ ใหผทู ไี่ มใชประชาชนในพืน้ ทีป่ อ งกันกอนเขาพืน้ ที่ เนือ่ งจากไมมภี มู คิ มุ กัน ถาติดเชือ้ จะทำ
ใหมอี าการรุนแรงถึงตายไดหากรักษาชา โดยเฉพาะขณะนีม้ กี ารทองเทีย่ วเชิงนิเวศวิทยา(6) หรือในพืน้ ที่
การซอมรบ คายทหาร คายอพยพ ควรมีการปองกัน และควรมีการเฝาระวังโรคงานระบาดวิทยาของ
จังหวัดวาทีใ่ ดบางเปนพืน้ ทีช่ กุ โดยใชระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร (GIS)(3) สำหรับใชในการวางแผน
ตอไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ นายแพทยสมชาย ตัง้ สุภาชัย ทีส่ นับสนุนงบประมาณในการวิจยั ขอบคุณแพทยหญิง
ชวนพิศ สุทธินนท ทีไ่ ดใหคำปรึกษาทางวิชาการ ศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทย ทีช่ ว ยตรวจทางดานหอง
ปฏิบตั กิ าร และขอขอบคุณเจาหนาทีก่ ลมุ งานโรคติดตอทัว่ ไป สาธารณสุขจังหวัดบุรรี มั ย ทีช่ ว ยเก็บขอมูล
และอำนวยความสะดวกในการวิจยั
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บทคัดยอ
ทีม่ า การควบคุมลูกน้ำยุงลายมีหลายวิธี คือ วิธที างกายภาพ ชีวภาพ และการใชสารเคมี นอกจากนัน้ ยังมี
การใชภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ ไดแก การใชปนู แดง มะกรูด และสมุนไพรตาง ๆ จาการนิเทศติดตามงานปองกัน
ควบคุมไขเลือดออกในพืน้ ที่ พบวา ชาวบานทีต่ ำบลหนองมวง อำเภอ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีการใช
สารสกัดชีวภาพ ซึง่ หมักดวยสะเดา ขีเ้ หล็ก ตะไครหอม ขา บรเพ็ด และหัวเชือ้ น้ำตาล ผวู จิ ยั จึงมีความสนใจ
ทีจ่ ะศึกษาประสิทธิผลการควบคุมลูกน้ำยุงลายของสารสกัดชีวภาพดังกลาวเพือ่ เปนขอมูลในการเลือกวิธกี าร
ควบคุมลูกน้ำยุงลายไดอยางมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
วิธกี ารวิจยั เปนการวิจยั เชิงทดลอง เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดชีวภาพในระดับความเขมขน 15,
20, 30, 40, 50 CC. ตอน้ำ 100 ลิตร และความเขมขน 100% เปรียบเทียบกับกลมุ ควบคุม โดยทำการ
ศึกษาในแตละระดับความเขมขน 5 ซ้ำ ในซ้ำหนึง่ ๆ ใชลกู น้ำยุงลายระยะที่ 1-4 จำนวน 20 ตัวแลวทำการ
บันทึกความเปลีย่ นแปลงเมือ่ ครบ 3, 6, 12, 24 และ 48 ชัว่ โมง และศึกษาประสิทธิผลในการฟกไข
ยุงลายและการเจริญเติบโตของลูกน้ำทีฟ่ ก จากไขยงุ ลายทีน่ ำมาทดลองในน้ำสกัดชีวภาพทีม่ คี วามเขมขน
เชนเดียวกับทีศ่ กึ ษากับลูกน้ำ และทำการบันทึกการเปลีย่ นแปลง ใน 3-24 ชัว่ โมง และดูการเจริญเติบโต
ทุก 24 ชัว่ โมงตอไปอีก จนสิน้ สุดระยะการเปนลูกน้ำ เปรียบเทียบกับกลมุ ควบคุมซึง่ ใชน้ำฝนธรรมดา
ผลการศึกษา สารสกัดชีวภาพในทุกความเขมขนมีระดับคา PH = 7.2 ซึง่ อยใู นระดับคา PH ทีย่ งุ ชอบ
วางไข คือ คา PH = 6-12 การทดลองกับลูกน้ำ พบวา สารสกัดชีวภาพทุกระดับความเขมขนทีศ่ กึ ษา (1550 CC./ตอน้ำ 100 ลิตร) ไมมคี วามไวตอการฆาลูกน้ำยุงลาย และไมแตกตางจากกลมุ ควบคุมซึง่ เปน
น้ำฝนธรรมดา ยกเวนในระดับความเขมขน 100% เมือ่ ทำการศึกษาการฟกไขยงุ ลายในน้ำผสมสารสกัด
ชีวภาพทีม่ รี ะดับความเขมขนเดียวกัน เปรียบเทียบกับกลมุ ควบคุม พบวา ทุกระดับความเขมขนทีศ่ กึ ษา
(15-50 CC./ตอน้ำ 100 ลิตร) ใน 3 ชัว่ โมงแรกไขสามารถฟกเปนตัวไดไมแตกตางจากกลมุ ควบคุม
ยกเวนในระดับความเขมขน 100% และเมือ่ สังเกตการเปลีย่ นแปลงทุก 24 ชัว่ โมง พบวา ลูกน้ำทีอ่ อกจาก
ไขทฟี่ ก ในน้ำผสมสารสกัดชีวภาพในระดับความเขมขน 40-50 มีความแข็งแรง และโตเร็วกวาในกลมุ
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ควบคุม และพบวามีการเปลีย่ นเปนระยะตัวโมง ภายใน 6 วัน ซึง่ เร็วกวากลมุ ทีอ่ ยใู นระดับความเขมขนอืน่
และกลมุ ควบคุม เมือ่ ทำการศึกษาตอโดยแยกเปน 2 กลมุ คือกลมุ ทีไ่ มใหอาหาร และใหอาหาร พบวา
ลูกน้ำในกลมุ ทีไ่ มใหอาหารทีอ่ ยใู นระดับความเขมขน 15 CC. มีการเจริญเติบโตไมแตกตางจากกลมุ Control
และในกลมุ ทีอ่ ยใู นระดับความเขมขน 20-30 CC. จะตายหมดเมือ่ อายุ 14 วัน ขณะทีเ่ ปนลูกน้ำระยะที่ 3
กลมุ ทีอ่ ยใู นระดับความเขมขน 40-50 CC. จะตายในระยะที่ 4 โดยในกลมุ 40 CC. ตายหมดเมือ่ อายุ
16 วัน และ 50 CC. ตายหมดเมือ่ อายุ 19 วัน ซึง่ ยาวกวาปกติ ในกลมุ ทีใ่ หอาหารและอยใู นระดับความ
เขมขน 20-50 CC. จะสามารถลอกคราบเปนตัวยุงไดรอ ยละ 100 เมือ่ อายุ 8-10 วัน โดยกลมุ ทีอ่ ยใู น
ระดับ ความเขมขน 40-50 CC. เปนตัวยุงเร็วกวากลมุ อืน่ จึงสรุป สารสกัดชีวภาพนีไ้ มมคี วามไวในการฆา
ลูกน้ำยุงลาย แตสามารถลดประชากรยุงลายไดในระดับหนึง่
Keyword : Dengue, Bioextract, Lavar Control

บทนำ
ยุงลายเปนแมลงบินที่เปนพาหะนำโรคไขเลือดออกที่สำคัญในประเทศไทย การกำจัดยุงลาย
ที่ประหยัด มีประสิทธิภาพและปลอดภัย คือการควบคุมแหลงเพาะพันธุซึ่งเปนการกำจัดลูกน้ำยุงลาย
อยางถาวร กวา 30 ปทผี่ า นมา ไดมกี ารใชสารเคมีกำจัดแมลงเพือ่ ผลในการตัดวงจรการระบาดของโรค
เปนหลัก ในแตละปประเทศไทยจะตองสูญเสียงบประมาณในการจัดซือ้ สารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลายเปน
จำนวนมาก ในการควบคุมลูกน้ำยุงลายนัน้ แมวา การควบคุมจะสามารถควบคุมได 3 วิธหี ลัก คือ วิธที าง
กายภาพ ชีวภาพ และสารเคมี จากการติดตามการดำเนินงานควบคุมลูกน้ำยุงลายในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ พบวา
 ญาทองถิน่ เพือ่ ใชในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย โดยใชสมุนไพร และที่ ตำบล
ชาวบานมีการพัฒนาภูมปิ ญ
หนองมวง อำเภอบรบือ เปนอีกพืน้ ทีห่ นึง่ ทีช่ าวบาน มีการหมักปยุ ชีวภาพจากสมุนไพรซึง่ มีฤทธิใ์ นการกำจัด
แมลง เชน สะเดา ขีเ้ หล็ก ตะไครหอม ขาบด และบอระเพ็ด และไดนำน้ำสกัดนีไ้ ปใสในภาพชนะเก็บกักน้ำ
ใช ในอัตราสวนดังนี้
O ตม
ุ น้ำ 1 : 10,000 (ตมุ มังกร 15 CC.) เติมสวนผสมทุกครัง้ ทีน่ ้ำลด
O อางอาบน้ำ 1 : 10,000 (15-20 CC.) เติมสวนผสมทุกครัง้ ทีน
่ ้ำลด
O ตม
ุ แดง 1 : 10,000 (30-50 CC.) เติมสวนผสมทุกครัง้ ทีน่ ้ำลด
O ภาชนะอืน
่ ๆ ลดลงตามสวน
และเชือ่ วาสามารถควบคุมลูกน้ำยุงลายได ผวู จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาประสิทธิผลการควบคุมลูกน้ำยุงลาย
เพือ่ สามารถนำขอมูลทีไ่ ดไปใชในการตัดสินใจเลือกวิธกี ารควบคุมลูกน้ำยุงลายในพืน้ ทีท่ มี่ ปี ระสิทธิภาพ
ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจยั
วัตถุประสงคทวั่ ไป เพือ่ ศึกษาการควบคุมลูกน้ำยุงลายโดยใชสารสกัดชีวภาพในระดับความเขมขน
ทีต่ า งกัน
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วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เปรียบเทียบการควบคุมลูกน้ำยุงลายโดย สารสกัดชีวภาพ ในระดับความเขมขนตางกัน
2. ศึกษาการควบคุมลูกน้ำยุงลายโดยใชสารสกัดชีวภาพในแตละระยะของการเปนลูกน้ำ
3. ศึกษาการฟกไขของยุงลายในสารสกัดชีวภาพ ในระดับความเขมขนตางกัน

ระเบียบวิธวี จิ ยั
1. วิธกี ารศึกษา เปนการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Design)
การศึกษาครัง้ นีแ้ บงออกเปน 2 ตอน คือ
1. ทำการหมักสารสกัดชีวภาพ
2. นำสารสกัดทีไ่ ด ไปใชในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในแตละระยะ ประเมินประสิทธิผลในการกำจัด
ลูกน้ำยุงลายโดยเปรียบเทียบกับกลมุ Control
2. วัสดุอปุ กรณทใี่ ชในการดำเนินงานวิจยั
1. วัสดุในการทำหัวเชือ้ ชีวภาพ
 กากน้ำตาล
จำนวน 8
กิโลกรัม
 สะเดาบดละเอียด
”
4
กิโลกรัม
 ตะไครบดละเอียด
”
2
กิโลกรัม
 ขาบดละเอียด
”
2
กิโลกรัม
 ตนกลวยสับละเอียด
”
10 กิโลกรัม
2. สัตวทดลอง
 ยุงลาย ในเขต จังหวัดสระบุรี
 หนูตะเภา สำหรับใหเลือดยุงตัวเมีย
3. อาหารสัตวทดลอง
 อาหารปลาตบู ดละเอียดหรือเศษขนมปงเพือ่ เปนอาหารลูกน้ำยุงลาย
 น้ำหวานเทียมสำหรับลูกน้ำทีเ่ จริญมาจากตัวโมงใหม ๆ
 อาหารหนูทดลอง หญา
4. อุปกรณทใี่ ชในการทดลอง
 กรงเลีย้ งยุงรูปสีเ่ หลีย่ มขนาด 12 x 12 x 12 นิว้ บุดว ยมงุ ลวดตาถี่ 2 ชัน้ เพือ่ กันยุงลอด
 ผาดิบขาวเย็บเปนถุงยาว 2 ฟุต ไวสวมดานหนากรงทีเ่ จาะไว
 ขวดปากกวางสำหรับวางสำลี น้ำหวานเทียม หรือ Vitamin Syrup
 กระดาษกรองสำหรับวางไขยงุ หรือถวยดินเผาใสไขยงุ
 กระดาษฟางรองพืน้ กรงเพือ่ ไมใหสกปรก
 กรงหนูตะเภา
 อางพลาสติกเพาะฟกยุง
 แกวพลาสติกขนาด 230 CC. จำนวน 75 แกว
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 หลอดดูดน้ำหวาน
 ทีด่ ดู ลูกน้ำ (dropper)
 กระชอนผาขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 นิว้
 ถังพลาสติกขนาด 10 ลิตร จำนวน 4 ถัง สำหรับหมักน้ำสกัดชีวภาพ
 ปรอทวัดอุณหภูมนิ ้ำและอุณหภูมหิ อ งทดลอง
 กระบอกตวงขนาด 100 ml
 ไมพนั สำลี
 กระบอกใสหนูเพือ่ นำเลือดมาเปนอาหารยุง
3. วิธที ดลอง
1. การสกัดหัวเชือ้ ชีวภาพ
หัวเชือ้ ขัน้ ที่ 1 นำ
 กากน้ำตาล จำนวน 8
กิโลกรัม
 สะเดาบดละเอียด
4
กิโลกรัม
 ตะไครบดละเอียด
2
กิโลกรัม
 ขาบดละเอียด
2
กิโลกรัม
 ตนกลวยสับละเอียด 10 กิโลกรัม
สับละเอียดคลุกเคลาผสมกันหมักไวในถัง ประมาณ 7 – 10 วัน ผลผลิตไดหวั เชือ้ น้ำปยุ ชีวภาพ ประมาณ
4 – 5 ลิตร (หัวเชือ้ ขัน้ ที่ 1)
การขยายหัวเชือ้ ชีวภาพ
หัวเชือ้ ขัน้ ที่ 2
นำหัวเชือ้ ขัน้ ที่ 1 จำนวน 1 สวน + กากน้ำตาล 100 สวน น้ำสะอาด 100 สวน ไดหวั เชือ้ ขัน้
ที่ 2 (หมัก 7-14 วัน)
หัวเชือ้ ขัน้ ที่ 3 (หัวเชือ้ เพือ่ การใชงาน)
นำหัวเชือ้ ขัน้ ที่ 2 จำนวน 1 สวน + กากน้ำตาล 1 สวน + น้ำสะอาด 10 สวน + สับปะรด 5
สวน (หมัก 7-14 วัน)
การเพาะเลีย้ งลูกน้ำยุงลาย (1)
 ใชยงุ ลายจากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตรการแพทยทหารบก นำมาเลีย้ ง เมือ่ ยุงตัวเต็มวัยอายุ
7 – 8 วัน ยุงจะผสมพันธกุ นั ปลอยใหยงุ ผสมพันธกุ นั 2 – 3 วัน และงดใหน้ำหวาน
1 – 2 วัน จากนัน้ นำหนูทดลองมาใหเลือดแกยงุ ตัวเมีย ประมาณ 2-3 ชัว่ โมงนำถวย
ดินเผา มาใสในกรงเลีย้ งยุงสำหรับวางไขใสน้ำประมาณครึง่ ถวย ทิง้ ไวประมาณ 1 สัปดาห
ยุงจะเริม่ วางไข นำไขยงุ มาผึง่ ใหแหงเปนเวลา ไมนอ ยกวา 3-7 วัน เพือ่ ให Embryo
เจริญเต็มที่
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 เมือ่ ตองการฟกไขยงุ ก็นำถวยดินทีม่ ไี ขเกาะไปใสน้ำใหเต็มถวยประมาณ 1-2 ชัว่ โมง แลว
เทออกใสอา งเพาะลูกน้ำ และอาจขยายอางเพือ่ ไมใหลกู น้ำแนนเกินไป
2. การทดลองประสิทธิผลการควบคุมลูกน้ำยุงลาย
 นำสารสกัดทีไ่ ดผสมน้ำในอัตราสวน
*15 CC.ตอน้ำ 100 ลิตร pH 7.2
*20 CC.ตอน้ำ 100 ลิตร pH 7.2
*30 CC.ตอน้ำ 100 ลิตร pH 7.2
*40 CC.ตอน้ำ 100 ลิตร pH 7.2
*50 CC.ตอน้ำ 100 ลิตร pH 7.2
* ความเขมขน 100% pH 6.4
ในแตละความเขมขนทำ 5 ซ้ำ ๆ ละ 20 ตัว
 ใสลกู น้ำยุงลาย ระยะที่ 1 จำนวน 20 ตัว ระยะที่ 2 จำนวน 20 ตัว ระยะที่ 3 จำนวน 20 ตัว
และระยะที่ 4 จำนวน 20 ตัว และไขลกู น้ำยุงลาย จำนวน 20 ฟองโดยในแตละระยะทำ
5 ซ้ำ โดยเปรียบเทียบอัตราการตายของลูกน้ำในแตละความเขมขน และ Control
 นำแกววางไวในทีร่ ม แลวนับจำนวนลูกน้ำทีต่ ายเมือ่ ครบเวลา 1 ชัว่ โมง 3 ชัว่ โมง 6 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง 24 ชัว่ โมง และ 48 ชัว่ โมงเพือ่ นำไปวิเคราะหผลการทดลอง
3. ประสิทธิผลการฟกไขของลูกน้ำยุงลาย
โดยนำน้ำสารสกัดชีวภาพในระดับความเขมขนดังกลาว (ขอ3) ไปทดลองใหไขยงุ ฟกแลว
อานผลทุก 3 ชัว่ โมง 6 ชัว่ โมง 24 ชัว่ โมง และ 48 ชัว่ โมง
4. ประสิทธิผลของสารสกัดชีวภาพตอการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุงลาย
ทำเชนเดียวกับขอ 3 แตศึกษาการเจริญเติบโตของลูกน้ำตลอดระยะของการเปนลูกน้ำ
จดบันทึกผลทุกวัน
ผลการศึกษา ประสิทธิผลในการทำลายลูกน้ำยุงลาย
ความเขมขนของสารสกัดชีวภาพ 15 CC.ตอน้ำ 100 ลิตร 20 CC.ตอน้ำ 100 ลิตร
30 CC. ตอน้ำ 100 ลิตร 40 CC. ตอน้ำ 100 ลิตร 50 CC. ตอน้ำ 100 ลิตร และความเขมขน 100 % โดย
ทดสอบกับลูกน้ำระยะที่ 1, 2 และ 3 จำนวนรนุ ละ 20 ตัว ในแตละรนุ ทำ 5 ซ้ำ คิดเปนจำนวนลูกน้ำ
ระยะที่ 1 จำนวน 720 ตัว ลูกน้ำระยะที่ 2 จำนวน 720 ตัว และลูกน้ำระยะที่ 3 จำนวน 720 ตัว รวมเปน
จำนวนลูกน้ำทีใ่ ชในการศึกษา 2,160 ตัว โดยเริม่ จับเวลาตัง้ แตการปลอยลูกน้ำลงในสารสกัดแตละความ
เขมขน แลวสังเกตลักษณะของลูกน้ำหลังจากไดรบั สารสกัดชีวภาพ พบวา เมือ่ ใสลกู น้ำ (ระยะที่ 1-3)
ในแกวพลาสติกทีผ่ สมสารสกัดชีวภาพในปริมาณเขมขนตางกัน ลูกน้ำทุกระยะทีใ่ สลงไปในในแกวทีม่ สี ารสกัด
ปนอยใู นตอนแรกจะมีการเคลือ่ นไหวเร็วกวาปกติ หลังจากนัน้ พบวามีการเคลือ่ นไหวปกติ แตลกู น้ำทีใ่ ส
ลงในแกวทีม่ สี ารสกัดเขมขน 100% ลูกน้ำจะตายทันที หลังจากนัน้ ทำการสังเกตและจดบันทึกทุก 1 ชัว่ โมง
3 ชัว่ โมง 6 ชัว่ โมง 12 ชัว่ โมง 24 ชัว่ โมง และ 48 ชัว่ โมง พบวาในทุกความเขมขน และทุกระยะของลูกน้ำ
ไมมลี กู น้ำตายเลยและไมแตกตางจากกลมุ ควบคุม
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เมือ่ ทำการศึกษาประสิทธิการฟกไขของลูกน้ำยุงลายในสารสกัดชีวภาพในระดับความเขมขนเดียว
กัน โดยใชไขยงุ 20 ฟอง ทำ 5 ซ้ำ ในความเขมขนตางกันเชนเดียวกับการศึกษาในลูกน้ำ และทำการสังเกต
การฟกเปนตัวของไขในเวลา 3 ชัว่ โมง 6 ชัว่ โมง 12 ชัว่ โมง 24 ชัว่ โมง และ 48 ชัว่ โมง พบวาไขสามารถฟก
เปนตัวไดในสารสกัดทีม่ คี วามเขมขนตางกัน โดยเริม่ เห็นเปนตัวในชัว่ โมงที่ 6 พบในระดับความเขมขน 15
CC. ตอน้ำ 100 ลิตร เชนเดียวกับในกลมุ Control และในเวลา 12 ชัว่ โมง พบลูกน้ำเปนตัวในความเขมขน
ทุกระดับ ยกเวนในระดับความเขมขน 100% (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลการทดลองการฟกไขลกู น้ำยุงลายในสารสกัดชีวภาพทีม่ คี วามเขมขนตางกัน

ระยะเวลา
3 ชัว่ โมง
15.10-18.10 น.
6 ชัว่ โมง
15.10-21.10 น.
12 ชัว่ โมง
15.10-03.10 น.
24 ชัว่ โมง
15.10-15.10 น.
48 ชัว่ โมง
15.10-15.10 น.

สาร 15 สาร 20 สาร 30 สาร 40 สาร 50 ความ
cc/น้ำ cc/น้ำ cc/น้ำ cc/น้ำ cc/น้ำ เขมขน
100 ลิตร 100 ลิตร 100 ลิตร 100 ลิตร 100 ลิตร 100%

Control

0

0

0

0

0

0

0

√

0

0

0

0

0

0

√

√

√

√

√

0

√

√

√

√

√

√

0

√

√

√

√

√

√

0

√

เมือ่ นำลูกน้ำยุงลายมาเลีย้ งในน้ำผสมสารสกัดชีวภาพทีม่ รี ะดับความเขมขนตางกัน โดยไมใหอาหาร
พบวา ลูกน้ำยุงลายทีอ่ ยใู นระดับความเขมขน 15 CC ตอน้ำ 100 ลิตร กับลูกน้ำยุงลายกลมุ Control มี
ความเจริญเติบโตไมแตกตางกัน โดยเปนลูกน้ำระยะที่ 1 เปนเวลา 3 วัน และเปลีย่ นเปนระยะที่ 2 ใน
วันที่ 4-7 และระยะที่ 3 ในวันที่ 8-9 และตายในวันที่ 10 ขณะทีเ่ ปนลูกน้ำระยะที่ 3
ลูกน้ำในกลมุ ทีอ่ ยใู นน้ำสกัดชีวภาพทีค่ วามเขมขน 20 CC. ตอน้ำ100 ลิตร จะตายในวันที่ 12 ขณะที่
เปนลูกน้ำระยะที่ 3
ลูกน้ำในกลมุ ทีอ่ ยใู นความเขมขน 30 CC. ตอน้ำ 100 ลิตร จะตายในวันที่ 15 ขณะทีเ่ ปนลูกน้ำระยะที่ 3
ลูกน้ำในกลมุ ทีอ่ ยใู นความเขมขน 40 CC. ตอน้ำ 100 ลิตร จะตายในวันที่ 17 ขณะทีเ่ ปนลูกน้ำระยะที่ 4
ลูกน้ำในกลมุ ทีอ่ ยใู นความเขมขน 50 CC. ตอน้ำ 100 ลิตร จะตายในวันที่ 19 ขณะทีเ่ ปนลูกน้ำ
ระยะที่ 4 และพบวาลูกน้ำในสารสกัดชีวภาพทีม่ รี ะดับความเขมขน 40-50 CC. ตอน้ำ 100 ลิตร จะมีการ
พัฒนาเปนลูกน้ำระยะที่ 2 เร็วกวาลูกน้ำในกลมุ Control และกลมุ ทีอ่ ยใู นน้ำสกัดชีวภาพทีค่ วามเขมขน
15 CC., 20 CC. และ 30 CC. (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตของลูกน้ำยุงลายแตละระยะในน้ำสกัดชีวภาพทีม่ คี วามเขมขนตาง ๆ กันโดย
ไมใหอาหาร
EM.
CC/
น้ำ 100
ลิตร
15 CC.
20 CC.
30 CC.
40 CC.
50 CC.
100
CC.
control
หมายเหตุ

วันที/่ ระยะของลูกน้ำ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
3
3

3 3 ตาย
3 3 3 3 ตาย
3 3 3 3 3 3 3 ตาย
3 3 3 3 3 3 4 4 4 ตาย
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 ตาย
ไขไมสามารถ Hatch ได

1 1 1 2 2 2 2 3 3 ตาย
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ไดทำการศึกษาการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุงลายทีฟ่ ก เปนตัวจากไขทฟี่ ก ในน้ำผสมสารสกัดชีวภาพ
ในแตละความเขมขนนำมาเลีย้ งตอในความเขมขนเทาเดิมทีต่ า งกัน พบวา ลูกน้ำยุงลายทีอ่ ยใู นน้ำทีม่ สี ารสกัด
ชีวภาพในระดับความเขมขนทีแ่ ตกตางกัน โดยใหอาหารอยางสม่ำเสมอ พบวา ลูกน้ำยุงลายทีอ่ ยใู นน้ำทีม่ ี
สารสกัดชีวภาพระดับความเขมขน 15 CC./น้ำ 100 ลิตร มีการพัฒนาเปนลูกน้ำระยะที่ 2 ในวันที่ 3 และ
เปนลูกน้ำระยะที่ 4 ในวันที่ 6 และในวันที่ 7 เปนตัวโมงรอยละ 5 วันที่ 8 เปนตัวโมงรอยละ 10 และวันที่
10 เพิม่ ขึน้ อีก รอยละ 5 และสามารถพัฒนาเปนตัวยุงและอยรู อดได สวนทีเ่ หลืออีก รอยละ 80 จะตายใน
วันที่ 11
สวนลูกน้ำยุงลายทีอ่ ยทู รี่ ะดับความเขมขน 20 CC.-50 CC. สามารถเจริญเติบโตเปนตัวโมงไดตงั้ แต
วันที่ 6 รอยละ 10 โดยระดับความเขมขน 20 CC. เปนตัวโมง รอยละ 10 ระดับความเขมขน 40 CC. เปน
ตัวโมง รอยละ 80 ระดับความเขมขน 50 CC. เปนตัวโมง รอยละ 70 และสามารถเจริญเปนตัวยุงได
ทัง้ หมด (ภาพที่ 1)
สวนกลมุ Control จะกลายเปนตัวโมงไดรอ ยละ 40 และตาย รอยละ 60 ซึง่ ใกลเคียงกับทีร่ ะดับ
ความเขมขน 15 CC. /น้ำ 100 ลิตร (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 การเจริญเติบโตของลูกน้ำยุงลายแตละระยะในน้ำสกัดชีวภาพทีม่ คี วามเขมขนตาง ๆ กันโดย
ใหอาหารอยางสม่ำเสมอ
EM.
CC./
น้ำ 100
ลิตร
15 CC.
20 CC.
30 CC.
40 CC.
50 CC.
100
CC.
control

วันที/่ ระยะของลูกน้ำ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

4 4 4
ตาย80%
4 4
สามารถเปนตัวยุงได 100%
4 4 4
สามารถเปนตัวยุงได 100%
4
สามารถเปนตัวยุงได 100%
4
สามารถเปนตัวยุงได 100%
ไขไมสามารถ Hatch ได

1 1 2 2 3 3 4 4 4

ตาย 60%
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หมายเหตุ

ภาพที่ 1
รอยละของการเจริญเปนตัวโมงของลูกน้ำยุงลายในสารสกัดชีวภาพ
ทีม่ คี วามเขมขนตางกัน
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อภิปรายผล
1. สารสกัดชีวภาพ
1.1 สูตรผสม
สารสกัดชีวภาพจากการศึกษานีเ้ ปนสารละลายเขมขนทีไ่ ดจาการหมัก พืชสมุนไพร ทีม่ ฤี ทธิใ์ นการ
ปองกันกำจัดแมลง ไดแก
• สะเดา มีชอื่ วิทยาศาสตร Azadirachta indica A.Juss โดยเม็ดสะเดาสามารถนำมา สกัด
ในการฆาลูกน้ำยุงลาย(3)(4) หนอนแมลงวันบาน(4) โดยทีส่ ารสกัดจากเม็ดสะเดาดวย ethanal ซึง่ มีสาร
azadirachtin ประมาณ 0.1%มีคา LC50 ตอลูกน้ำยุงกนปลองยุงรำคาญ (Culex qinquefasciatus) และ
หนอนแมลงวันบาน เทากับ 36 46 169 346 667 และ 852 ppm ตามลำดับ สำหรับใบสะเดาแหงเมือ่
นำมาเตรียมเปนยาจุดกันยุง พบวามีประสิทธิภาพในการลดการกัดของยุงกลางคืนได รอยละ 61.8 (เมือ่
เทียบกับกลมุ ทีไ่ มมยี าจุดกันยุง) (5) ซึง่ ในการหมักนีใ้ ชใบสะเดาบดละเอียด 2 กิโลกรัม เปนสวนในการผสม
หมัก ซึง่ ไมมกี ารศึกษาวาการหมักแบบนีจ้ ะทำใหไดสาร azadirachtin ทีม่ ผี ลตอการฆาลูกน้ำยุงลายหรือไม
• ขีเ้ หล็ก มีชอื่ วิทยาศาสตร Senna Siamea (Lam.) Irwin & Barneby (syn.Cassia siamea
Lam.) สารสกัดจากใบสดของขีเ้ หล็กมีฤทธิใ์ นการฆาลูกน้ำยุงลายบาน (Aedes aegypti ยุงรำคาญ (Culex
quinquefasciatus) และลูกน้ำยุงกนปลอง (Anopheles dirus) (6) การทดสอบความเปนพิษในหนูตะเภา
และหนู ขนาดทีไ่ มเปนอันตรายคือ 70-76 กรัม/กิโลกรัม)
• ตะไครหอม มีชอื่ วิทยาศาสตร Cymbopogon winterianus Jowitt ประสิทธิภาพในการ
ปองกันกำจัดแมลง น้ำมันหอมระเหยทีไ่ ดจากตนตะไครหอมเมือ่ นำมาเตรียมเปนโลชัน่ หรือครีม พบวา มี
ประสิทธิภาพในการปองกันการกัดของยุงชนิดตาง ๆ ไดดี ทัง้ นีป้ ระสิทธิภาพทีไ่ ดขนึ้ อยกู บั ชนิดของตะไคร
หอมทีส่ กัด ความเขมขนทีใ่ ชและตำรับทีเ่ ตรียมขึน้ น้ำมันตะไครหอมมีสว นประกอบทีส่ ำคัญในการออกฤทธิ์
คือ Camphor (7,8), cineol (7,8), eugenol (8-9), linalool (8), citronellal,citral (8)
• ขา มีชอื่ วิทยาศาสตร Alpinia galanga (L) Willd. น้ำมันหอมระเหยจากเหงาขามีประสิทธิภาพ
ปองกันการกัดของยุงกนปลอง (Anopheles dirus) ไดในชวง 2-4 ชัว่ โมง นอกจากนีย้ งั มีคณ
ุ สมบัตใิ นการ
เปนสารกำจัดลูกน้ำโดยมีฤทธิฆ์ า ลูกน้ำยุง 4 ชนิด คือยุงลายบาน (Aedes aegypti) ยุงลายสวน (Aedes
albopictus) ยุงรำคาญ (Culex quinquefasciatus) และยุงกนปลอง (Anopheles dirus) (5)
• บอระเพ็ด มีชอื่ วิทยาศาสตร Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f. & Thoms. (Tiospora
rumphill Beaumee) มีสรรพคุณทางยาสูง มีฤทธิใ์ นการตานแบคทีเรีย (10)
• ตนกลวย
จากสรรพคุณในการฆาลุกน้ำยุงลายของสมุนไพรทีเ่ ปนสวยผสมในการทำน้ำสกัดชีวภาพนัน้
จะพบวาสมุนไพรทีม่ ฤี ทธิใ์ นการฆาลูกน้ำยุงลายมี 2 ตัวทีส่ ำคัญ คือ ขีเ้ หล็ก และขา ทีส่ ามารถสกัดไดจาก
ใบ และเหงาสด สวนสะเดานัน้ สวนทีส่ ามารถสกัดและมีฤทธิใ์ นการฆาลูกน้ำไดคอื เม็ด(3) และสมุนไพร
เหลานีจ้ ะตองมีการสกัดใหถกู วิธี จึงจะไดสารกำจัดลูกน้ำทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ยังไมมกี ารศึกษาใดทีย่ นื ยันวาการหมัก
สมุนไพรเหลานีแ้ ลวจะทำใหสมุนไพรใหสารทีม่ ฤี ทธิใ์ นการกำจัดลูกน้ำได อยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ และ
จุรนิ ทรีทไี่ ดจากการหมักเปนจุรนิ ทรีชนิดใด มีคณ
ุ หรือมีโทษตอรางกายมนุษยเพราะสารสกัดนีช้ าวบานได
ใสในน้ำใชซงึ่ จะตองปนเปอ นเขาไปในรางกาย อยางไรก็ตามจุรนิ ทรีทไี่ ดควรมีการศึกษาสายพันธ เพราะ
จุรนิ ทรียท จี่ ะนำมาใชในงานควบคุมพาหะนำโรค จำเปนตองไดรบั การตรวจสอบดานความปลอดภัยกอน
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เพราะมีจุรินทรียหรือแบคทีเรียหลายชนิดที่สรางโปรตีนซึ่งทำใหแมลงตายได องคการอนามัยโลกจะ
ไมยนิ ยอมใหใชแบคทีเรียทีส่ รางโปรตีนดังกลาว (13) แมวา จากการสอบถามชาวบานจะใชสารสกัดนีใ้ น
ชีวติ ประจำวัน เชน น้ำอาบ ลางหนา อมบวนปาก สระผม ทาผิวหนัง ถูบา น ลางผัก ลางจาน ซักผา ขจัดน้ำ
ทิง้ ลางพืน้ หองน้ำ ก็ตาม เพราะยังไมมกี ารศึกษาฤทธิส์ ะสม
2. การทดลองฤทธิใ์ นการกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ผลิตผลจากการหมัก ไดน้ำสกัดชีวภาพ คือน้ำละลายเขมขนที่ไดจากการหมักพืช ซึ่งจะถูก
ยอยสลายโดยใชกากน้ำตาล เปนแหลงพลังงานของจุลนิ ทรียถ า ไดผา นการหมักทีส่ มบูรณแลวจะพบสาร
ประกอบดวย คารโบไฮเดรต โปรตีน และกรดอะมิโน ฮอรโมน เอนไซม ในปริมาณทีแ่ ตกตางกันขึน้ อยกู บั
วัตถุดบิ ทีใ่ ชหมัก และผลจากการหมักนีท้ ำใหเกิดจุรนิ ทรียท มี่ ปี ระสิทธิภาพ EM (Effective Microorganisms)(11)
เปนตัวเอือ้ ประโยชนแกพชื สัตว และสิง่ มีชวี ติ ทัง้ มวล ดังนัน้ จากการทดลองของคณะวิจยั โดยการผสม
สารสกัดในน้ำใหมคี วามเขมขนตางกัน ตามทีช่ าวบานไดใชในหมบู า น พบวา ทุกความเขมขนไมมผี ลตอ
ลูกน้ำยุงลายเลย ในทางกลับกัน กลับพบวาลูกน้ำมีความแข็งแรงดีทกุ ระยะซึง่ อาจจะไดสารจากสารสกัดนี้
เปนอาหารอยางดี สวนในระดับความเขมขน 100% ที่ทำใหลูกน้ำตายได เนื่องจากความเขมขนของ
สารเคมีทำใหประสิทธิภาพของการทำงานของเซลลเสีย ลูกน้ำจะตายเพราะสูญเสียน้ำในรางกาย
แตเมือ่ เลีย้ งลูกน้ำตอจนสิน้ สุดระยะการเปนลูกน้ำ โดยแบงเปน 2 กลมุ คือ กลมุ ทีใ่ หอาหาร และ
กลมุ ทีไ่ มใหอาหาร พบวา กลมุ ทีใ่ หอาหาร ลูกน้ำทีอ่ ยใู นสารสกัดชีวภาพทีร่ ะดับความเขมขน 15 CC./น้ำ
100 ลิตร สามารถเจริญเปนลูกน้ำถึงระยะที่ 4 และพัฒนาเปนตัวยุงได รอยละ 20 และตายรอยละ 80
สวนลูกน้ำที่อยูในระดับความเขมขน 20-50 CC./น้ำ 100 ลิตร สามารถลอกคราบและเปนตัวยุงได
รอยละ 100
เมือ่ เปรียบเทียบกับกลมุ Control พบวา กลมุ ทีอ่ ยใู นสารสกัดทีม่ คี วามเขมขนในระดับตาง ๆ ลูกน้ำ
จะมีการพัฒนาเปนระดับที่ 4 เร็วกวากลมุ Control 1 วันและในกลมุ Control ลูกน้ำจะตายรอยละ 60 และ
เปนตัวยุงไดรอ ยละ 40 แสดงวา แมสารสกัดชีวภาพจะมีประโยชน แตลกู น้ำก็ยงั ตองการสารอาหารในสวน
อืน่ ดวย
ในกลมุ ทีไ่ มใหอาหาร พบวา ทุกกลมุ สามารถอยไู ดจนเปนลูกน้ำระยะที่ 3 สวนกลมุ ทีอ่ ยใู นระดับ
ความเขมขน 40-50 CC./น้ำ 100 ลิตร สามารถพัฒนาเปนลูกน้ำระยะที่ 4 ไดและจะตายหมด แตที่
นาสังเกตคือในระดับความเขมขน 20-50 CC./น้ำ 100 ลิตร ระยะเวลาของการเปนลูกน้ำในแตละชวง
จะยาวขึน้ จนทำใหลกู น้ำไมสามารถลอกคราบเปนตัวยุงได อาจเปนเพราะสารสกัดชีวภาพมีผลตอฮอรโมน
และการทำงานของอวัยวะในรางกายยุงทำใหมชี ว งของการเปนลูกน้ำเปลีย่ นไปจนไมสามารถลอกคราบเปน
ตัวยุงได (11) (ตารางที่ 2) เพราะโดยปกติแลวระยะจากไข เปนลูกน้ำใชเวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง – 24 ชัว่ โมง
ระยะลูกน้ำเปนตัวโมงใชเวลา 5-7 วัน และจากตัวโมงเปนยุงใชเวลา 2-3 วัน โดยเฉลีย่ ยุงลายใชเวลา
ในการเจริญเติบโตจากไขจนกระทัง่ เปนตัวเต็มวัยใชเวลาประมาณ 9-14 วัน ทีร่ ะดับอุณหภูมิ 28-35 องศา
เซลเซียส ทัง้ นีต้ อ งขึน้ อยกู บั อาหารและอุณหภูมทิ เี่ หมาะสมดวย (2,11) และวีรพล โพธิจติ ติ ไดศกึ ษาระยะ
การเปลีย่ นระยะของลูกน้ำยุงลาย พบวา ลูกน้ำระยะที่ 1-2 จะมีอายุ 2-7 วัน ระยะที่ 2-3 อายุประมาณ
7-12 วัน ลูกน้ำระยะ 3-4 อายุประมาณ 12-17 วัน (1) ซึง่ ระยะตาง ๆ จากการศึกษานีไ้ ดมคี วามแตกตาง
ออกไป
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เมื่อเปรียบเทียบกับกลุม Control พบวาไมแตกตางกับกลุมที่อยูในสารสกัดฯที่มีความเขมขน
15 CC. / น้ำ 100 ลิตร
3. การฟกไขของยุงลายในสารสกัดชีวภาพ ในระดับความเขมขนตางกัน
จากการทดลองใหไขยงุ ลายฟกในน้ำทีม่ สี ว นผสมทีม่ คี วามเขมขนตางกัน พบวา ไขยงุ ทีอ่ ยใู นสารสกัด
ชีวภาพทีม่ คี วามเขมขน 15 cc./น้ำ 100 ลิตร สามารถฟกไดใน 3 ชัว่ โมงเชนเดียวกับกลมุ ควบคุม สวนใน
กลมุ ทีม่ คี วามเขมขนสูงขึน้ สามารถฟกเปนตัวไดในเวลา 6 ชัว่ โมง ซึง่ อยใู นระยะเวลาปกติ คือ 1 ชัว่ โมง –
24 ชัว่ โมง ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะระดับคา pH ของน้ำผสมสารสกัดชีวภาพทีร่ ะดับความเขมขน 15-50 CC.
ตอน้ำรอยลิตร จะมีคา pH อยทู รี่ ะดับ 7.2 สวนความเขมขน 100% มีคา pH อยทู รี่ ะดับ 6.4 ซึง่ ปกติแลวยุง
จะชอบน้ำทีม่ รี ะดับ pHประมาณ 6-12 และเมือ่ สังเกตการเจริญเติบโตของลูกน้ำแลว พบวาลูกน้ำมีความ
เจริญเติบโตไดดี และพัฒนาเปนตัวโมงไดเร็วกวากลมุ ควบคุม ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากในน้ำมีสารอินทรียท มี่ ี
ประโยชนตอ การเจริญเติบโต
ดังนัน้ จึงพอสรุปไดวา การทีช่ าวบานบอกวาสารสกัดชีวภาพสามารถควบคุมลูกน้ำไดนนั้ อาจเนือ่ ง
มาจาก สารนีส้ ามารถควบคุมไมใหยงุ พัฒนาเปนตัวยุงไดในสภาวะทีไ่ มมอี าหารเปนการลดประชากรยุงได
ระดับหนึง่ แตไมมผี ล 100% และไมมผี ลในการลดประชากรลูกน้ำไดอยางมีประสิทธิภาพ

สรุปผล
จากการทดลองนี้ พบวา ไขยงุ ลายสามารถฟกเปนตัวไดในสารสกัดชีวภาพทีม่ คี วามเขมขนตางกัน
ทำใหวงจรชีวติ ในชวงเปนลูกน้ำของลูกน้ำยุงลายในแตละระยะเปลีย่ นแปลงไปในกลมุ ทีไ่ มไดใหอาหาร ในกลมุ
ทีอ่ ยสู ารสกัดชีวภาพทีม่ ขี นาดเขมขน 50 CC./น้ำ100 ลิตร วงจรชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นจากเดิมมาก แตไมสามารถ
เจริญเปนตัวยุงไดและสามารถมีอายุไดสงู สุดนานถึง 19 วัน จึงตายหมด และเมือ่ ใหอาหารลูกน้ำในสารสกัด
เกือบทุกความเขมขนสามารถรอดเปนตัวยุงได รอยละ 100 ยกเวนในกลมุ ทีม่ รี ะดับความเขมขน 15 CC./
น้ำ 100 ลิตร ซึง่ มีลกู น้ำตายถึงรอยละ 80
ดังนัน้ สารสกัดชีวภาพทีช่ าวบาน ตำบลหนองมวง อำเภอบรบือ คิดขึน้ มีฤทธิใ์ นการควบคุม
ลูกน้ำยุงลายไมใหเปนตัวยุงได หากไมมอี าหารเสริม ซึง่ อาจนำมาใชได แตจะไมมผี ลทำใหปลอดลูกน้ำยุง
ลาย เนือ่ งจากไมมคี วามไวในการฆาลูกน้ำ เพียงแตมฤี ทธิใ์ นการทำใหฮอรโมนในตัวลูกน้ำเปลีย่ นไป จึงทำให
การลอกคราบในแตละระยะของการเปนลูกน้ำเปลีย่ นไป (2) โดยมีระยะเวลานานขึน้ และตายในทีส่ ดุ

ขอเสนอแนะ
1. การใชสารสกัดชีวภาพควรจะมีการศึกษาถึงฤทธิข์ องสารชนิดนัน้ กอนทีจ่ ะมีการใชในพืน้ ทีแ่ ละ
มีการตรวจฤทธิใ์ หมคี วามเทีย่ งตรงกอนใชเพราะหากไมไดผลก็จะมีผลทำใหประสิทธิภาพในการ
ควบคุมโรคไมไดผลดวย ซึง่ จะสงผลกระทบตอประชาชนในการเปนไขเลือดออกได
2. ควรมีการศึกษาซ้ำถึงอายุของลูกน้ำยุงลายในสารสกัดชีวภาพระยะตาง ๆ ในหองปฏิบตั กิ ารที่
สามารถควบคุมอุณหภูมแิ ละความชืน้ ได
3. ควรมีการศึกษาวิธกี ารใชสารสกัดชีวภาพนี้ ตามพฤติกรรมการใชของชาวบานในพืน้ ทีจ่ ริง
4. ควรมีการศึกษาถึงจุลนิ ทรียท มี่ อี ยใู นสารสกัดชีวภาพ
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บทคัดยอ
การใชสารเคมีควบคุมลูกน้ำยุงลายเปนวิธกี ารหนึง่ ในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย ซึง่ ในปจจุบนั มีการ
เปดเสรีทางการคา และทองถิน่ สามารถจัดหาเพือ่ การสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกไดเอง และ
มักจะไดรบั คำบอกเลาจากประชาชนวาสารเคมีทใี่ ชในการปองกันควบคุมโรคไมไดผล ผวู จิ ยั จึงมีความสนใจ
ทีจ่ ะศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายทีใ่ ชในเขต 5 เพือ่ เปนขอมูลในการวาง
แผนดำเนินงาน เพือ่ ใหการควบคุมโรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ วิธดี ำเนินการวิจยั เปนการวิจยั เชิงทดลอง
เพือ่ เปรียบเทียบคุณภาพสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายทีใ่ ชในเขต 5 โดยวิธี Bioassay Test โดยทำการสำรวจ
การใชสารเคมีในเขต 5 และเลือกชนิดทีใ่ ชมากมา 5 ชนิด ไดแกชนิด A, B, C, D และ E (ชือ่ สมมติ) นำมา
ทดลองกับลูกน้ำระยะที่ 3 - 4 โดยแยกเปนลูกน้ำในเขตเมือง และเขตชนบทในจังหวัดในเขต 5 ไดแกจงั หวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม สุรนิ ทร และบุรรี มั ย ในสารเคมีชนิดละ 3 ชนิด ๆ ละ 40 ตัว และ
สัมภาษณประชาชนในหมบู า น 5 จังหวัดจำนวน 332 หลังคาเรือนเพือ่ ศึกษาวิธใี ชสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ของประชาชน และสำรวจความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายในบานทีท่ ำการศึกษา และเจาหนาทีส่ ถานีอนามัย
จำนวน 10 แหง ผลการวิจยั ความไวในการกำจัดลูกน้ำยุงลายของสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย พบวา ใน
ชวง 3-24 ชัว่ โมงแรก สารเคมีทสี่ ามารถกำจัดลูกน้ำยุงลายไดรอ ยละ 100 ไดแกชนิด A, C และ D ทัง้ ลูกน้ำ
ในเขตเมืองและชนบท สวนชนิด E กำจัดไดรอ ยละ 99.2 ในวันที่ 1 และ 100.0 ในวันที่ 2 (ในเขต
ชนบท) และในเขตเทศบาลกำจัดไดรอ ยละ 81.7-95.0 สวนชนิด B สามารถกำจัดลูกน้ำในเขตเมืองได
รอยละ 13.3 และนอกเขตเทศบาลได รอยละ 12.5 และเมือ่ ครบ24 ชัว่ โมงสามารถกำจัดลุกน้ำยุงลายได
รอยละ 30.0 และ 31.6 ตามลำดับ จากการสัมภาษณ พบวา ประชาชนไดรบั การสนับสนุนจากหนวยงาน
มากกวา 3 ครั้ง/ป และมีเพียงพอใชรอยละ 71.3 ชนิดของภาชนะที่ใสสารเคมีกำจัดลูกน้ำมากที่สุด
ไดแกอา งซีเมนตในหองน้ำ รองลงมาคือ อางซีเมนตลาดสวมและโองน้ำใช โองแดงใหญและโองน้ำดืม่ ใชนอ ย
วิธกี ารใชนยิ มโรยลงในน้ำโดยตรง รองลงมาโดยการหอผา และบางพืน้ ทีใ่ ชซองยาเจาะรู เมือ่ ทดสอบความ
แตกตางของการพบลูกน้ำจากวิธกี ารโรย และการหอผารวมกับการใสซองยาเจาะรู พบวาไมมคี วามแตกตาง
กัน (p > 0.05) จากการศึกษาครัง้ นีส้ รุปไดวา สารเคมีเคลือบเม็ดทรายชนิด A,C.D และ E มีความไวใน
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การกำจัดลูกน้ำยุงลายไดตามเกณฑมาตรฐานเมือ่ ทดลองครบ 24 ชัว่ โมง ไมแตกตางกัน ยกเวน ชนิด B
ยังมีความไวในการกำจัดลูกน้ำยุงลายไดนอ ย และเมือ่ ทดสอบฤทธิค์ งทนของสารเคมี พบวาทุกชนิดมีฤทธิ์
ความคงทนมากกวา 3 เดือน แตเทคนิคการใชสารเคมีในพืน้ ทีข่ องประชาชนยังไมถกู ตองจึงทำใหประสิทธิภาพ
การควบคุมลูกน้ำยังไมดเี ทาทีค่ วร
คำสำคัญ : Bioassay test, Aedes Larvae, control,dengue

บทนำ
โรคไขเลือดออก (Dengue Haemorhagic Fever) เปนโรคติดตอที่เปนปญหาของประเทศใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต มานานกวา 40 ป มีระบาดใหญครัง้ แรกในประเทศไทย ป 2501 และเปน
ปญหาซึง่ กระทรวงสาธารณสุขไดพยายามแกไขมาโดยตลอด (1)
โรคไขเลือดออกเกิดจากเชือ้ ไวรัสเดงกี่ ติดตอกันไดโดยมียงุ ลาย (Aedes aegypti) เปนพาหะนำโรค
สำคัญ โดยยุงตัวเมียซึง่ กัดเวลากลางวันและดูดเลือดคนเปนอาหาร จะกัดดูดเลือดผปู ว ยซึง่ ในระยะไขสงู
ไปกัดคนปกติทำใหเชื้อไวรัสแพรไปยังผูที่ถูกกัดและเกิดอาการของโรคได แหลงเพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย
(Aedes aegypti) ทีเ่ ปนปญหาจะชอบอยใู นภาชนะขังน้ำชนิดตาง ๆ ทีม่ นุษยสรางขึน้ ทัง้ ทีอ่ ยภู ายในบาน
และบริเวณรอบ ๆบาน การทีม่ ยี งุ พาหะมากก็เปนปจจัยเสีย่ งตอการเกิดโรคไขเลือดออกได จากการประเมิน
ทางกีฏวิทยาในประเทศไทยไมวา จะใชดชั นีชวี้ ดั ใดก็จะสูงมากและอาจสูงกวาประเทศอืน่ ๆ จึงเปนปจจัยที่
สงผลใหโรคไขเลือดออก ระบาดและเปนปญหามาแตอดีตจนถึงปจจุบนั ซึง่ กระทรวงสาธารณสุขพยายาม
คนหามาตรการตาง ๆ เพือ่ แกไขมาโดยตลอด ก็พบวาการควบคุมลูกน้ำยุงลายเปนมาตรการทีไ่ ดผล และ
งายกวามาตรการอืน่ เพราะยุงลายจะอยใู นแหลงน้ำในบาน หากประชาชนมีสว นรวมในการควบคุมแลวก็จะ
ทำใหสามารถลดปจจัยเสีย่ งลงได ซึง่ การควบคุมลูกน้ำยุงลายสามารถทำไดหลายวิธี ไดแก วิธที างกายภาพ
วิธที างชีวภาพ และการใชสารเคมี ซึง่ ในยุคแรกไดมกี ารใชทรายอะเบท ตอมามีการเปดเสรีทางการคา และ
ทองถิน่ สามารถจัดหาเพือ่ การสนับสนุนไดเอง มีหลายบริษทั เขามาแขงขัน ซึง่ ประชาชนทีน่ ำสารเคมีไปใช
บางคนก็ชอบ บางคนไมชอบ ในประสิทธิภาพของสารเคมีนนั้ ๆ และจากการนิเทศติดตามการปองกันควบคุม
ไขเลือดออกในพืน้ ที่ พบวา การควบคุมลูกน้ำในบางพืน้ ทีท่ ำไมไดผล และเจาหนาทีส่ าธารณสุขและประชาชน
ใหขอ มูลวาสารเคมีบางชนิดใชไมไดผล
ดังนัน้ ผวู จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ทีใ่ ชในพืน้ ทีเ่ ขต 5 เพือ่ เปนขอมูลในการวางแผนการดำเนินงาน และทราบปญหาของการควบคุมแหลง
เพาะพันธยุ งุ ลายวาเกิดจากคุณภาพของสารเคมี หรือเทคนิควิธกี ารใชทไี่ มถกู ตอง เพือ่ ทำใหการดำเนินงาน
ควบคุมไขเลือดออกในเขต 5 บรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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วัตถุประสงคทวั่ ไป เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบความไวและฤทธิค์ งทนของสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายในเขต 5
วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพือ่ เปรียบเทียบความไวและฤทธิค์ งทนของสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายทีใ่ ชในพืน้ ทีเ่ ขต 5
2. เพือ่ ศึกษาวิธกี ารใชสารเคมีในพืน้ ทีว่ า ถูกตองตาม
• ขนาดทีใ่ ชกบั ปริมาณน้ำหรือไม
• วิธกี ารใช
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของเทคนิควิธีการใชสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายของประชาชนกับ
การพบลูกน้ำในภาชนะทีใ่ สสารเคมีแตละชนิด

คำถามการวิจยั
1. ผลิตภัณฑสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายในพืน้ ทีเ่ ขต 5 ไดผลดีเทากันหรือไม
2. การใชสารเคมีกำจัดลูกน้ำประชาชนถูกตองหรือไม

สมมุตฐิ านการวิจยั
1. ผลิตภัณฑสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายในพืน้ ทีเ่ ขต 5 สามารถกำจัดลูกน้ำยุงลายไมแตกตางกัน
2. การใชสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายของประชาชนมีความสัมพันธกบั การพบลูกน้ำในภาชนะ
เก็บกักน้ำทีใ่ สสารเคมีแตละชนิดในบานเรือนของประชาชน

นิยามศัพท
1. ความไวในการกำจัดลูกน้ำ หมายถึง ฤทธิใ์ นการกำจัดลูกน้ำยุงลายไดรอ ยละ 98 ขึน้ ไปเมือ่
นำลูกน้ำมาใสในแกวทดลองทีม่ นี ้ำผสมสารเคมีในความเขมขน 1 กรัมตอน้ำ 10 ลิตรเปนระยะเวลา 24
ชัว่ โมง
2. ฤทธิค์ งทนในการกำจัดลูกน้ำยุงลายของสารเคมี หมายถึง ฤทธิใ์ นการกำจัดลูกน้ำยุงลายได
รอยละ 98 ขึน้ ไปเมือ่ นำลูกน้ำมาใสในแกวทดลองทีม่ นี ้ำผสมสารเคมีในความเขมขน 1 กรัมตอน้ำ 10 ลิตร
เปนระยะเวลา 24 ชัว่ โมง โดยวัดจากคาเฉลีย่ เมือ่ อายุน้ำผสมสารเคมีเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 3
3. การใชสารเคมีถกู ตอง หมายถึง การใชสารเคมีของประชาชนโดยวิธกี ารโรยลงในน้ำโดย
ตรงและใสในภาชนะขังน้ำในปริมาณ 1 กรัมตอน้ำ 10 ลิตร โดยประมาณ

วิธกี ารวิจยั
5.1 รูปแบบการวิจยั เปนการวิจยั เชิงทดลอง เพือ่ เปรียบเทียบความไวและฤทธิค์ งทนของสารเคมี
ทีใ่ ชในเขต 5 โดยใชวธิ กี าร Bioassay test
5.2 ประชากรทีศ่ กึ ษา
1. ลูกน้ำยุงลายในพืน้ ทีเ่ ขต 5 ระยะที่ 3-4
2. เจาหนาทีส่ ถานีอนามัยในเขต 5
3. ประชาชนในเขต 5
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5.3 วัสดุอปุ กรณ
• ในการทำ Bioassay test
1. สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายทีส่ ำรวจและเก็บตัวอยางไดในเขต 5
2. โหลแกวขนาดจุน้ำ 10 ลิตร จำนวน 45 ใบ สำหรับใสสตอกน้ำผสมสารเคมีชนิดละ
3 โหล และ กลมุ ควบคุม 3 โหล
3. แกวน้ำขนาด 150 CC. จำนวน 3 แกวตอสารเคมี 1 ชนิด เพือ่ แบงใสลกู น้ำทีศ่ กึ ษา
แกวละ 40 ตัว
4. แทงแกวคนสารเคมีกบั น้ำ
• การสำรวจการใชสารเคมี
ใชแบบสัมภาษณเจาหนาที่ และประชาชน
5.4 วิธกี ารศึกษา / เก็บขอมูล
• การศึกษาฤทธิใ์ นการกำจัดลูกน้ำ
1. เตรียมน้ำใสสารเคมีที่จะศึกษาใสโหลแกวขนาด 10 ลิตร สารเคมีละ 3 โหล เพื่อ
เปน สตอกน้ำ
สารเคมีชนิดที่ 1

A

B

C

สารเคมีชนิดที่ 2

A

B

C

สารเคมีชนิดที่ 3

A

B

C

สารเคมีชนิดที่ 4

A

B

C

สารเคมีชนิดที่ 5

A

B

C

ในการผสมนัน้ จะตองบันทึก วัน เดือน ป และ เวลาทีผ่ สม ในการผสมนัน้ ตองระวังการปนเปอ น
และการตวงสารเคมีใหไดขนาดตามทีร่ ะบุไวโดยใชตาชัง่ Digital
2. หลังจากใสสารเคมีในโถสตอกแลว แยกน้ำใสแกวเล็ก ปริมาณ 150 CC. จำนวน 3 แกว
ตอสารเคมี 1 ชนิด เพือ่ ใสลกู น้ำทีศ่ กึ ษาแกวละ 40 ตัว
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A

B

C

สารเคมีชนิดที่ 1
3. เตรียมลูกน้ำระยะ 3-4 ตามจำนวนทีจ่ ะศึกษาในแตละสารเคมีใหพรอม โดยลูกน้ำทีน่ ำมา
ศึกษาตองเลีย้ งใหอมิ่ นำมาปลอยลงแกวพรอมกัน แลวจับเวลา อานผลเมือ่ ครบ 24 ชัว่ โมง
ในระหวางนีไ้ มตอ งใหอาหารลูกน้ำ
4. ในแตละสัปดาหเอาน้ำออกจากแกวแลวเติมน้ำใสแกว ๆ ละ 150 CC. แลวเติมลูกน้ำตาม
จำนวน เพือ่ ดูฤทธิค์ งทนในการกำจัดลูกน้ำของสารเคมีแตละชนิดวามีฤทธิค์ งทนตามที่
กำหนดมาตรฐานไวหรือไม
5. ในการวางโหลและแกว เพือ่ ไมใหเกิดการหลงลืม และเคลือ่ นยาย สับสน จึงทำกระดาษสี
กำกับไว ใหแตกตางกันแตละชนิดสารเคมี ดังตัวอยาง

สารเคมีชนิดที่ 1

สารเคมีชนิดที่ 2

6. การบันทึกผล บันทึกเวลาผสมสารเคมี เมือ่ สารเคมีมอี ายุ 1 วัน ใสลกู น้ำตามจำนวน
แลวบันทึกเวลาทีใ่ สลกู น้ำ อานผลภายใน 3 และ 24 ชัว่ โมง
• การศึกษาเทคนิควิธกี ารใชสารเคมีของเจาหนาที่ สอ.และประชาชน โดยการสัมภาษณ
• สำรวจดัชนีความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายในพืน้ ทีศ่ กึ ษา จากคา House Index ( HI ) และ
คา Contianer Index (CI)


⌫  ⌫

ธวัลรัตน แดงหาญ และคณะ

Tawulrat Daengharn et al.

ผลการวิจยั
1. เปรียบเทียบความไวในการกำจัดลูกน้ำยุงลายของสารเคมีทใี่ ชในพืน้ ทีเ่ ขต 5
ไดทำการสำรวจและเก็บสารเคมีทใี่ ชมากในเขต 5 (5 จังหวัด ไดแกนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรี มั ย
สุรนิ ทร และมหาสารคาม ) และเก็บตัวอยางสารเคมีทใี่ ชมากทีส่ ดุ มา 5 ชนิด นำมาผสมน้ำตามคำแนะนำ
ของสารเคมีแตละชนิด หลังจากใสสารเคมีในโถสตอกแลว แยกน้ำใสแกวเล็ก ปริมาณ 100 CC. ชนิดละ
3 แกว เพือ่ ใสลกู น้ำทีศ่ กึ ษาแกวละ 40 ตัว โดยแยกลูกน้ำทีเ่ ก็บจากในเขตเมือง และชนบท พบวา สารเคมี
A, C และ D มีความไวในการกำจัดลูกน้ำยุงลายไดในเวลา 3 ชัว่ โมง 100% โดยทำการศึกษา 2 วัน แต
ชนิด C ในวันที่ 2 ในเขตเทศบาลมีความไวสามารถกำจัดลูกน้ำยุงลายไดรอ ยละ 97.5 สวนชนิด E ในชวง
3 ชัว่ โมงแรกมีความไวสามารถกำจัดลูกน้ำยุงลายไดรอ ยละ 99.2 สวนในเขตชนบทสามารถกำจัดลูกน้ำ
ยุงลายไดรอ ยละ 100 ในวันที่ 2 ในเขตชนบทกำจัดไดรอ ยละ 81.7 และเมือ่ ครบ 24 ชัว่ โมงไดทำการ
จดบันทึกอีกพบวาชนิด A, C และ D สามารถกำจัดลูกน้ำยุงลายได รอยละ 100 สวน ชนิด E สามารถ
กำจัดไดรอ ยละ 100 ในเขตชนบท ในเขตเทศบาลกำจัดไดรอ ยละ 95.0 และพบวา ชนิด E มีความไว
ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายเขตเมืองต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน (รอยละ 98) ทัง้ ในระยะเวลา 3 ชัว่ โมงและ
24 ชัว่ โมง สวนชนิด B มีความไวต่ำกวาเกณฑมาตรฐานทุกระยะ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบรอยละของความไวของสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย 5 ชนิดที่ใชมากในเขต 5
ในเวลา 3 ชัว่ โมงและ 24 ชัว่ โมง จำแนกตามเขตชนบทและเขตเมือง

สารเคมี
A
B
C
D
E

เขตชนบท
3 ชัว่ โมง
24 ชัว่ โมง
วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 1 วันที่ 2
100.0 100.0 100.0 100.0
12.5
0.0
31.7 42.5
100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0
99.2 100.0 100.0 100.0

เขตเมือง
3 ชัว่ โมง
วันที่ 1 วันที่ 2
100.0 100.0
13.3
0.0
100.0 97.5
100.0 100.0
100.0 81.7

24 ชัว่ โมง
วันที่ 1 วันที่ 2
100.0 100.0
30.0
2.5
100.0 100.0
100.0 100.0
100.0 95.0

2. เปรียบเทียบฤทธิค์ วามคงทนในการกำจัดลูกน้ำยุงลายของสารเคมีทใี่ ชในพืน้ ทีเ่ ขต 5
ไดทำการศึกษาโดยทำการเปลี่ยนน้ำในแกวที่ทดลองใสยุง โดยใชน้ำในสต็อกที่ผสมไวตั้งแต
เริม่ ทำการทดลอง แลวทำการบันทึกผลฤทธิก์ ารกำจัดลูกน้ำทุกสัปดาห เมือ่ พิจารณาสารเคมีแตละชนิด พบวา
• ชนิด A ในชวง 1 เดือนแรกในชวง 3 ชัว่ โมงแรกมีความไวในการกำจัดลูกน้ำในเขตเทศบาลเฉลีย่
รอยละ 99.4 เขตชนบทรอยละ 99.8 และใน 24 ชัว่ โมงมีความไวในการกำจัดลูกน้ำไดรอ ยละ 100.0
ทัง้ ในเขตเมืองและชนบท ในเดือนที่ 2,3 และ 4 ในชวง 3 ชัว่ โมงแรกมีความไวในการกำจัดลูกน้ำ
ลดลงโดยในเขตเทศบาลเฉลีย่ รอยละ 93.1,92.9 และ 92.5 ตามลำดับ เขตชนบทรอยละ 96., 85.6
และ 92.5ตามลำดับ และใน24 ชัว่ โมงมีความไวในการกำจัดลูกน้ำไดรอ ยละ 100.0 ในทุกเดือน
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• ชนิด B ในชวง 1 เดือนแรกในชวง 3 ชั่วโมงแรกในเขตเทศบาลมีความไวในการกำจัดลูกน้ำเฉลี่ย
รอยละ 24.0 เขตชนบทรอยละ 26.9 และใน 24 ชัว่ โมงเขตเทศบาลมีความไวในการกำจัดลูกน้ำได
รอยละ 83.8 เขตชนบทรอยละ 93.4 ในเดือนที่ 2, 3 และ 4 ในชวง 3 ชัว่ โมงแรกมีความไวในการ
กำจัดลูกน้ำเพิม่ ขึน้ โดยในเขตเทศบาลเฉลีย่ รอยละ 54.8, 75.7 และ 69.2 ตามลำดับ เขตชนบท
รอยละ 52.7, 69.8 และ 69.2 ตามลำดับ และใน 24 ชัว่ โมงในเขตเทศบาลมีความไวในการกำจัด
ลูกน้ำไดรอ ยละ 100.0 ใน เดือนที่ 2 รอยละ 98.1 ในเดือนที่ 3 และ รอยละ 99.0 ในเดือนที่ 4 ในเขต
ชนบทมีความไวในการกำจัดลูกน้ำไดรอ ยละ 100.0 ใน เดือนที่ 2-4
• ชนิด C ในชวง 1 เดือนแรกในชวง 3 ชัว่ โมงแรกมีความไวในการกำจัดลูกน้ำในเขตเทศบาลเฉลีย่
รอยละ 93.1 เขตชนบทรอยละ 91.0 และใน 24 ชัว่ โมงมีความไวในการกำจัดลูกน้ำไดรอ ยละ 100.0
ทัง้ ในเขตเมืองและชนบท ในเดือนที่ 2,3 และ 4 ในชวง 3 ชัว่ โมงแรกมีความไวในการกำจัดลูกน้ำ
ลดลงโดยในเขตเทศบาลเฉลีย่ รอยละ 79.0,84.6 และ 90.2 ตามลำดับ เขตชนบทรอยละ 77.3, 84.6
และ 90.2 ตามลำดับ และใน24 ชัว่ โมงมีความไวในการกำจัดลูกน้ำไดรอ ยละ 100.0 ในทุกเดือน
• ชนิด D ในชวง 1 เดือนแรกในชวง 3 ชัว่ โมงแรกมีความไวในการกำจัดลูกน้ำทัง้ ในเขตเทศบาลและ
เขตชนบทเฉลีย่ รอยละ 99.4 ใน 24 ชัว่ โมงมีความไวในการกำจัดลูกน้ำไดรอ ยละ 100.0 ตัง้ แตเดือน
ที่ 1-4 ในเดือนที่ 2,3 ในชวงเวลา 3 ชัว่ โมงแรกมีความไวในการกำจัดลูกน้ำเพิม่ ขึน้ รอยละ 100.0
ทัง้ ในเขตเทศบาลและชนบท ในเดือนที่ 4 ลดลงเหลือรอยละ 96.7
• ชนิด E ในชวง 1 เดือนแรกในชวง 3 ชัว่ โมงแรกมีความไวในการกำจัดลูกน้ำเฉลีย่ รอยละ 76.3 ทัง้
ในเขตเทศบาลและเขตชนบทใน 24 ชัว่ โมงมีความไวในการกำจัดลูกน้ำไดรอ ยละ 99.0 ทัง้ ในเขตเมือง
และชนบท ในเดือนที่ 2, 3 ในชวง 3 ชัว่ โมงแรกมีความไวในการกำจัดลูกน้ำลดลงโดยในเขตเทศบาล
เฉลีย่ รอยละ 74.8, 72.1 และ เพิม่ ขึน้ ในเดือนที่ 4 เปนรอยละ 91.8 เขตชนบทรอยละ 72.7, 72.1
และ 91.8 ตามลำดับ และใน 24 ชัว่ โมงทัง้ ในเขตเทศบาลและชนบทมีความไวในการกำจัดลูกน้ำได
รอยละ 98.8, 99.4 และ 99.8 ในเดือนที่ 2-4 ตามลำดับ (ตารางที่ 2-3)
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ตารางที่ 2 ฤทธิค์ วามคงทนของสารเคมีในการกำจัดลูกน้ำ ในเขตเทศบาล

ชนิด A
สัปดาห
ที่

ชนิด B

ชนิด C

ชนิด D

ชนิด E

3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม.

1
2
3
4
X เดือน
ที่ 1

100.0
100.0
97.5
100.0
99.4

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.0
37.5
14.2
44.2
24.0

6.83
96.7
80.8
89.2
83.8

97.5
97.5
82.5
95.0
93.1

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

97.5
100.0
100.0
100.0
99.4

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

76.7 100.0
58.3 96.7
83.3 99.2
86.6 100.0
76.3 99.0

SD
5
6
7
8
X เดือน
ที่ 2

1.3
95.8
97.5
92.5
86.7
93.1

0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

20.5 12.2 7.2 0.0
9.2 90.8 95.0 100.0
44.2 96.7 82.5 100.0
93.3 100.0 81.7 100.0
72.5 100.0 56.7 100.0
54.8 96.9 79.0 100.0

1.3
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

12.7
62.5
80.8
75.0
80.8
74.8

SD
9
10
11
12
X เดือน
ที่ 3

4.8
94.2
97.5
95.8
84.2
92.9

0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

36.5 4.3 16.1 0.0 0.0 0.0
91.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
66.7 98.3 69.2 100.0 100.0 100.0
69.2 100.0 91.6 100.0 100.0 100.0
75.0 100.0 77.5 100.0 100.0 100.0
75.7 99.6 84.6 100.0 100.0 100.0

8.6 0.9
78.3 100.0
55.0 97.5
78.3 100.0
76.7 100.0
72.1 99.4

SD
13
14
15
16

6.0
75.0
97.5
100.0
100.0

0.0
100.0
100.0
100.0
100.0

11.3 0.9 13.8 0.0
64.2 99.2 97.5 100.0
54.2 100.0 83.3 100.0
91.7 100.0 99.2 100.0
91.7 100.0 99.2 100.0

11.4
84.2
79.2
96.2
100.0

0.0
100.0
99.2
87.5
87.5
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0.0
100.0
100.0
100.0
100.0

1.6
97.5
99.2
99.2
99.2
98.8

1.3
99.2
100.0
99.2
100.0
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ตารางที่ 2 (ตอ)

ชนิด A

ชนิด B

ชนิด C

ชนิด D

ชนิด E

สัปดาห
ที่
3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม.
X เดือน 92.5 100.0 69.2
ที่ 4

99.0

90.2 100.0 96.7 100.0 91.8

99.8

SD
17
18
19
20
X เดือน
ที่ 5

11.7
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

16.9
72.5
85.0
90.8
100.0
86.9

1.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

9.5
96.7
100.0
100.0
100.0
99.2

0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

6.1
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

12.9
86.7
94.2
95.0
100.0
94.0

0.4
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

SD

0.0

0.0

11.4

0.0

1.7

0.0

0.0

0.0

5.4

0.0
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ตารางที่ 3 ฤทธิค์ งทนของสารเคมีในการกำจัดลูกน้ำ ในเขตชนบท

ชนิด A

ชนิด B

ชนิด C

ชนิด D

ชนิด E

สัปดาห
ที่
3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม.
1
2
3
4
X เดือน
ที่ 1

100.0
100.0
100.0
99.2
99.8

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

19.2
13.3
15.0
60.0
26.9

84.2
99.2
97.5
92.5
93.4

97.5
97.5
74.2
95.0
91.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

97.5
100.0
100.0
100.0
99.4

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

76.7 100.0
58.3 96.7
83.3 99.2
86.7 100.0
76.3 99.0

SD
5
6
7
8
X เดือน
ที่ 2

0.4
99.2
98.2
96.7
90.0
96.1

0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

22.2
60.8
44.2
62.5
43.3
52.7

6.7
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

11.3
83.3
82.5
85.0
58.3
77.3

0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

1.23
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

12.7
62.7
72.5
75.0
80.8
72.7

SD
9
10
11
12
X เดือน
ที่ 3

4.2
78.3
85.0
100.0
79.1
85.6

0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

10.4 0.0 12.7 0.0 0.0 0.0
85.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
66.7 95.8 69.2 100.0 100.0 100.0
76.7 100.0 91.7 100.0 100.0 100.0
50.0 96.7 77.5 100.0 100.0 100.0
69.8 98.1 84.6 100.0 100.0 100.0

7.6 0.9
78.3 100.0
55.0 97.5
78.3 100.0
76.7 100.0
72.1 99.4

SD
13
14
15
16

10.1
75.0
97.5
100.0
97.5

0.0
100.0
100.0
100.0
100.0

15.3 2.2 13.9 0.0
64.1 99.2 97.5 100.0
54.2 100.0 83.3 100.0
91.7 100.0 99.2 100.0
66.6 96.7 80.8 100.0

11.4
84.2
100.0
96.2
86.7

0.0
100.0
99.2
87.5
100.0
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0.0
100.0
100.0
100.0
100.0

1.6
97.5
99.2
99.2
99.2
98.8

1.3
99.2
100.0
100.0
100.0
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ตารางที่ 3 (ตอ)

ชนิด A

ชนิด B

ชนิด C

ชนิด D

ชนิด E

สัปดาห
ที่
3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม. 3 ชม. 24 ชม.
X เดือน 92.5 100.0 69.2
ที่ 4

99.0

90.2 100.0 96.7 100.0 91.8

99.8

SD
17
18
19
20
X เดือน
ที่ 5

11.7
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

16.0
72.5
85.0
90.8
100.0
87.1

1.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

9.5
96.7
100.0
100.0
100.0
99.18

0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

6.1
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

7.5
94.2
95.8
95.0
100.0
96.1

0.4
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

SD

0.0

0.0

11.5

0.0

1.7

0.0

0.0

0.0

2.6

0.0

4. วิธกี ารใชสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายของประชาชน
ไดสมั ภาษณประชาชนในหมบู า น 5 จังหวัด จังหวัดละ 2 อำเภอ อำเภอละ 1 หมบู า น ๆ ละ 30
หลังคาเรือน ไดประชากรทีศ่ กึ ษาจำนวน 332 หลังคาเรือน พบวา สารเคมีทใี่ ชชนิด A รอยละ 32.2
ชนิด E รอยละ 24.1 ชนิด C รอยละ 21.4 ชนิด D รอยละ 18.7 และชนิด B รอยละ 0.3
จำนวนครัง้ ทีไ่ ดรบั สารเคมีกำจัดลูกน้ำจาก หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ไดรบั มากกวา 3 ครัง้ /ปรอ ยละ
4.25 ไดรบั 2 ครัง้ /ปรอ ยละ 25.0 ไดรบั 1 ครัง้ /ป รอยละ 21.8 และมีเพียงพอใชเพียงพอรอยละ 71.3
โดยสวนใหญไดรับจาก อสม. (ซึ่งไดมาจากสถานีอนามัย) รอยละ 82.0 รองลงมาจากสถานีอนามัย
รอยละ 4.8 จากโรงเรียนรอยละ 2.1 และจาก อบต.รอยละ 0.3
วิธใี ชสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ชนิดภาชนะทีม่ กี ารใสสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายไดแก อางซีเมนตน้ำอาบในหองน้ำ รอยละ 67.3
รองลงมาคือ อางซีเมนตลาดสวม รอยละ 59.3 และโองน้ำใชรอ ยละ 49.0 ตามลำดับ สวนโองน้ำดืม่ และ
โองแดงใหญมกี ารใชนอ ย สำหรับวิธกี ารใชสารเคมี นิยมใสโดยการโรยลงน้ำ รองลงมาโดยการหอผาใน
ทุกภาชนะ และบางพืน้ ทีม่ กี ารใสซองยาเจาะรู (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 วิธกี ารใสสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะตาง ๆ ของประชาชนในเขต 5
จำแนกตามวิธกี ารใสและภาชนะ
การใชสารเคมี
ใช
ไมใช

ชนิดภาชนะ

โองแดงใหญ
โองน้ำใช
อางอาบน้ำ
อางลาดสวม
โองน้ำดืม่

33.4
49.0
67.3
59.3
19.1

วิธกี ารใช
โรยลงน้ำ

หอผา

ใสซองยา
เจาะรู

หยิบใส/
ไมทราบ
ปริมาณ

18.1
27.4
33.1
30.1
3.6

7.2
9.0
22.6
20.5
1.8

0.3
2.4
6.0
5.1
0.0

7.8
10.1
5.6
3.6
13.7

66.6
51.0
32.7
40.7
80.9

ปริมาณทีใ่ ช
ปริมาณการใสสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะตางๆ ของประชาชน พบวามีหลายวิธี 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 ตามลำดับ (ตารางที่ 5 )
ตารางที่ 5 รอยละของภาชนะทีใ่ สสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายจำแนกตามปริมาณทีใ่ ส
ปริมาณทีใ่ ส (รอยละ)
ภาชนะ

โองแดงใหญ
อางอาบน้ำ
อางลางสวม
โองน้ำใช
โองน้ำดืม่

จำนวน ครึง่
ทีใ่ ส ชอน
แกง
263
213
190
387
51

1.09
5.61
5.88
5.45
1.21

1
ชอน
แกง

2
ชอน
แกง

1
ชอน
ชา

2
1
1
หยิบใส/
ชอน หอผา ซองยา ไมทราบ
ชา
ปริมาณ

18.25
15.96
15.26
11.37
17.65

5.32
7.98
7.89
7.24
0.00

19.01
29.58
33.68
33.88
41.18

32.32
13.62
10.00
17.57
1.96
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14.07
16.90
18.95
10.08
17.65

0.76
7.98
6.84
2.58
0.00

7.89
5.16
3.68
10.08
13.73
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เมือ่ พิจารณาปริมาณการใสกบั ปริมาตรภาชนะ (2,3) ตามมาตรฐานความเขมขนสารเคมี 1 กรัม
ตอน้ำ 10 ลิตร(1ppm) พบวา โองแดงใหญ ใสถกู ตองรอยละ 64.64 อางซิเมนตน้ำอาบ ใสถกู ตอง
รอยละ 29.58 อางลางสวมใสถกู ตองรอยละ 33.68 โองน้ำใช ใสถกู ตองรอยละ 33.88 และโองน้ำดืม่
รอยละ 41.18 (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ปริมาณการใสสารเคมีไดถกู ตองจำแนกตามชนิดภาชนะ

ชนิดภาชนะ

ขนาดบรรจุน้ำ
โดยประมาณ
(ลิตร)

โองแดงใหญ
อางน้ำอาบ
อางลางสวม
โองน้ำใช
โองน้ำดืม่

1000
400-600
200-400
100-200
100-200

ปริมาณสารเคมีทคี่ วรใส
กรัม
เทียบชอนชา
(1 ชช.=40 กรัม)
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

ใสถกู ตอง
(รอยละ)
64.64
29.58
33.68
33.88
41.18

4. แหลงทีม่ าและการกระจายสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายของเจาหนาทีส่ ถานีอนามัย
จากการสัมภาษณเจาหนาทีส่ ถานีอนามัยในพืน้ ทีศ่ กึ ษา 11 แหง พบวาสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ไดรบั การสนับสนุนจาก CUP รอยละ 64.3 จาก อบต.รอยละ 28.6 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รอยละ 7.14 บางพืน้ ทีไ่ ดรบั การสนับสนุนจาก CUP และ อบต.รอยละ 50 และไดรบั จาก CUP เพียง
หนวยงานเดียวรอยละ 50
การเก็บรักษาสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย
มีการเก็บรักษาถูกตอง โดยเก็บไวในหองพัสดุชั้นลางของสถานีอนามัย มีหลังคาและฝากันลม
กันแดดและความชืน้ ไดดี ลักษณะการเก็บเมือ่ เปดถังหรือซองแลวจะแจกจายให อสม. โดยการแบงเปน
รายหมบู า น สวนทีเ่ หลือจะปดฝาหรือถุงมิดชิดเพือ่ กันความชืน้
วิธกี ารแจกจายและคำแนะนำ
ให อสม. เจาหนาทีม่ กั ไมไดจดบันทึกไวในรายงาน หรือบันทึกไวแตขอ มูลไมชดั เจน เมือ่ สอบถาม
ถึงวิธกี ระจายและการคำนวณสารเคมีฯ มักจะไดคำตอบหลากหลายวิธดี งั นี้
1. แบงให อสม.คิดตามหลังคาเรือนตอหมบู า น โดยคิดประมาณ 1 กรัม/หลังคาเรือน แตได
ไมครบทุกหลังเพราะสารเคมีไมพอ
2. ให อสม.ไปแจกชาวบานโดยแนะนำใหใส 1 ชอนชา / โองมังกร
3. แจกให อสม.15 กรัม/หลังคาเรือน แบงเปนงวด 3 เดือนครัง้
4. แจกให อสม.ถุงละ 5 กิโลกรัม / หมบู า น ใหใส 2 ชอนชา / โองมังกร บางหมบู า นก็หอ ผา
บางหมบู า นไมหอ
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5.
6.
7.
8.

แบงใสถงุ ๆ ละ 1 กิโลกรัม / หมบู า น ใหใสน้ำใช น้ำดืม่ ไมตอ ง
ให อสม.ใสซองยา 10 กรัม / ซอง แจกชาวบาน
ใสซองยาเจาะรูประมาณ 1 ชอนโตะ เนนใสน้ำใช ไมมแี ผนการจายให อสม. หรือชาวบานมาขอ
ให อสม.ชวยกันหอผาประมาณ 2 ชอนชา / หอ แจกชาวบานใหใสภาชนะละ 1 หอถาโองใหญ
ใส 2 หอเชน โองแดง อางซีเมนตในหองน้ำ
9. สนับสนุนให อสม.หอผามงุ หอละ 1 ชอนโตะ ใสภาชนะละ 1 หอ
จากขอมูลดังกลาว จะเห็นวาเจาหนาทีส่ าธารณสุขยังคำนวณปริมาณสารเคมีไมถกู ตอง แมจะมีฉลาก
ระบุไวกต็ าม ทัง้ นีข้ นึ้ อยกู บั ปริมาณทีไ่ ดรบั การสนับสนุนดวย ซึง่ ถาไดรบั ไมเพียงพอ แตจำเปนตองแจกให
ทัว่ ถึง ปริมาณทีใ่ ชกจ็ ะไมมปี ระสิทธิภาพในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย และนอกจากนีใ้ นบางพืน้ ทีแ่ นะนำหรือ
ใชวธิ กี ารหอผา หรือใสซองยาเจาะรู เพือ่ เวลาประชาชนลางโองแลวสามารถนำหอผา หรือซองยามาใสได
อีกหลังจากทีม่ กี ารเปลีย่ นถายน้ำ จึงทำใหประสิทธิภาพในการควบคุมลูกน้ำยุงลายต่ำ
จากการสำรวจความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายในบานทีศ่ กึ ษา (House Index) ทุกจังหวัด สวนใหญ
พบคาดัชนีลกู น้ำในบานเกินคามาตรฐาน (คามาตรฐานเทากับ รอยละ 10) (ตารางที่ 7)

ตารางที่ 7 รอยละของบานทีพ่ บลูกน้ำจำแนกรายจังหวัด
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรรี มั ย
สุรนิ ทร
มหาสารคาม
รวม

จำนวน
90
62
60
60
60
332

HI
11.1
80.6
56.7
43.3
43.3
65.7

การสำรวจคารอยละของภาชนะทีพ่ บลูกน้ำ (Container Index :CI) พบวา ในภาพรวมพบลูกน้ำ
ในยางรถยนตเการอยละ 42.8 รองลงมาพบในภาชนะทีไ่ มไดใชประโยชนอนื่ ๆ รอบบาน รอยละ 30.73
และขาตกู นั มด รอยละ 26.7 และในรายจังหวัดก็มลี กั ษณะการพบลูกน้ำในภาชนะคลายคลึงกัน (ตารางที่ 8)
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ตารางที่ 8 รอยละของภาชนะทีพ่ บลูกน้ำ จำแนกรายจังหวัด
ภาชนะ / จังหวัด นครราชสีมา
โองแดงใหญ
16.84
อางน้ำอาบ
28.09
อางลางสวม
25.00
โองน้ำใช
20.62
โองน้ำดืม่
7.96
ขาตกู นั มด
25.81
ยางรถยนตเกา
71.43
ภาชนะทีไ่ มใชประโยชน 36.0
รวมทุกภาชนะ
20.77

บุรรี มั ย
10.96
19.30
21.67
19.61
7.35
7.69
7.69
29.03
15.18

สุรนิ ทร
20.65
18.64
15.79
26.13
13.98
42.11
42.11
34.48
23.49

ชัยภูมิ มหาสารคาม รวม
10.53
10.53
12.55
26.47
16.39
23.22
5.08
25.37
19.87
20.90
6.84
20.24
21.67
8.20
13.25
29.17
0.00
42.86
29.17
0.00
42.86
46.15
0.00
30.73
20.21
12.95
19.07

เมือ่ ทำการสำรวจคาดัชนีลกู น้ำ ในภาชนะทีใ่ ชสารเคมีแตละชนิด พบวา ชนิด B พบลูกน้ำ
รอยละ 100 และชนิด A พบลูกน้ำต่ำสุด รอยละ 47.4 (ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 สัดสวน (รอยละ) ของภาชนะทีพ่ บลูกน้ำจำแนกตามพืน้ ทีท่ ใี่ ชสารเคมี แตละชนิด
สารเคมี
A
B
C
D
E

รอยละทีพ่ บลูกน้ำ
47.4
100.0
71.8
70.0
62.3

4. ความสัมพันธระหวางเทคนิควิธกี ารใชสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายของประชาชนกับประสิทธิภาพ
การควบคุมลูกน้ำยุงลายในหมบู า น
คารอยละของภาชนะทีพ่ บลูกน้ำตามภาชนะ เมือ่ เปรียบเทียบตามวิธกี ารใส 3 วิธี พบวา ในวิธกี าร
โรยลงน้ำพบลูกน้ำในโองน้ำใชรอ ยละ 26.42 การใสโดยการหอผา พบลูกน้ำมากในภาชนะอางน้ำอาบ
รอยละ 22.07 สวนการใส โดยใชซองยาเจาะรู พบลูกน้ำมากทัง้ ในอางลางสวม รอยละ 31.25 โองน้ำใช
รอยละ 30.76 และอางน้ำอาบรอยละ 21.05 (ตารางที่ 10)
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ตารางที่ 10 รอยละของภาชนะทีพ่ บลูกน้ำตามภาชนะ เปรียบเทียบตามวิธกี ารใส 3 วิธี
ภาชนะ
โองแดงใหญ
อางน้ำอาบ
อางลางสวม
โองน้ำใช

จำนวน
248
213
190
335

โรยลงน้ำ
15.64
18.01
13.46
26.42

วิธกี ารใส / พบลูกน้ำ รอยละ
หอผา
ซองยาเจาะรู
16.63
15.81
22.07
19.81
31.25
15.34
30.76
24.32

การทดสอบคารอยละของภาชนะทีพ่ บลูกน้ำ (CI) ระหวางวิธกี ารใสสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายโดย
การโรยลงน้ำ กับวิธหี อ ผาและการใสซองยาเจาะรู พบวา ไมมคี วามแตกตางกัน ในโองแดงใหญขนาดใหญ,
อางน้ำอาบ, อางลางสวม และโองน้ำใช (p > 0.05) (ตารางที่ 11)
ตารางที่ 11 การทดสอบความแตกตางของวิธีการใชสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายกับรอยละที่พบลูกน้ำ
ในภาชนะ

ภาชนะ

จำนวน

โองแดงใหญ
อางน้ำอาบ
อางลางสวม
โองน้ำใช

248
213
190
225

โรยลงน้ำ
พบ
ไมพบ
ลูกน้ำ
ลูกน้ำ
15.64 84.35
18.10 81.89
13.46 86.54
26.42 73.58

หอผา+ซองยา
พบ
ไมพบ Chi-square p-value
ลูกน้ำ
ลูกน้ำ
16.07 83.93
0.12
0.73
28.00 72.00
0.47
0.49
21.43 78.57
0.63
0.42
36.84 63.16
3.08
0.07

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายทีใ่ ชมากในเขต 5 โดยเก็บรวบรวมจากพืน้ ที่ นำมาทดสอบ
กับลูกน้ำยุงลายทีเ่ ก็บมาจากพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลและเขตชนบทนำมาเลีย้ งจนไดลกู น้ำรนุ ที่ 1 – 2 และทดสอบ
ตามหลัก Bioassay test ขององคการอนามัยโลก พบวาสารเคมีทงั้ 4 ชนิด ไดแกชนิด A, C, D และ E มี
ความไวในการกำจัดลูกน้ำ โดยมีอตั ราตายตัง้ แต รอยละ 81.7 ถึง 100 ทัง้ ระยะ 3 ชัว่ โมงแรกและ 24
ชัว่ โมงแรก สวนชนิด B มีความไวคอนขางต่ำ โดยมีอตั ราตาย รอยละ 0 -42.5 ทัง้ ระยะ 3 ชัว่ โมงแรกและ
24 ชัว่ โมงแรก ในสวนฤทธิค์ งทนของสารเคมี 5 ชนิด มีฤทธิค์ งทนไดนานจนถึงการทดลองปจจุบนั 5 เดือน
และยังมีความไวในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ใน 24 ชัว่ โมงแรกไดดี แตเมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบความไวใน
ชวง 3 ชัว่ โมงแรก พบวา ชนิด D มีความไวมากกวาอีก 4 ชนิด รองลงมาเปนชนิด A สอดคลองกับการ
ศึกษาของพิษณุวฒ
ั น พานารถและคณะ (4)
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พฤติกรรมการใชสารเคมีกำจัดลูกน้ำของประชาชน พบวานิยมใสในอางน้ำอาบ, อางลางสวมและ
โองน้ำใช มากกวาภาชนะอืน่ น้ำดืม่ และโองแดงใหญไมนยิ มใสเพราะกลัวอันตรายและมีกลิน่ เหม็นจึงนิยม
ใชฝาปดมากกวา การใสโดยการโรยลงน้ำเปนวิธที ใี่ ชมากกวาการหอผา และการใสซองยาเจาะรู ซึง่ ถือวาเปน
วิธีการที่ถูกตองเพราะจะทำใหสารเคมีออกฤทธิ์ไดเต็มที่ สวนปริมาณการใสขึ้นกับการแนะนำของ
เจาหนาที่ และการประยุกตจากภาชนะทีใ่ ชตวงไดแกชอ นชา และชอนโตะ คำนวณปริมาณมากนอยตามขนาดของ
ภาชนะเอง ไมไดคำนวณตามปริมาตรน้ำในแตละภาชนะ เปนตนสอดคลองกับการศึกษาของธนวัน ชาแสงบง
และคณะ (5) ทีพ่ บวาพฤติกรรมการใชสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายของประชาชนขึน้ อยกู บั ปริมาณทีไ่ ดรบั และ
จะแบงใสหลายภาชนะโดยไมไดคำนวณปริมาณตอปริมาตรน้ำเต็มภาชนะนัน้
คาดัชนีลกู น้ำในบาน (HI) เกินคามาตรฐานทุกจังหวัด (มาตรฐานคา HI < 10 รอยละ 80 ของ
หมบู า นในจังหวัด) ซึง่ แสดงวาแมจะมีการใชสารเคมีกำจัดลูกน้ำอยางกวางขวางแตกย็ งั ไมสามารถควบคุม
ลูกน้ำไดดเี ทาทีค่ วรทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะมีการใชสารเคมีไมไดปริมาณทีเ่ หมาะสม มีการเปลีย่ นถายเทน้ำบอย
ก็มกี ารเทสารเคมีทงิ้ กอนครบอายุ 2- 3 เดือน และเปนทีน่ า สังเกตวาแมจะใสสารเคมีดว ยการโรยลงน้ำ การ
หอผาหรือใสซองยาเจาะรูกพ็ บลูกน้ำไดไมแตกตางกัน และภาชนะทีพ่ บลูกน้ำคอนขางสูงจะเปนภาชนะ
ทีไ่ มใชประโยชนทที่ งิ้ รอบบานและยางรถยนตเกา มากกวาภาชนะในบานแตกตางจากการศึกษาของ ศิรพิ ร
ยงชัยตระกูลและคณะ (6) ทีพ่ บวาการใสสารกำจัดลูกน้ำโดยการโรยลงน้ำ การหอผาขาวบางและ การใสถงุ
พลาสติกซิบเจาะรู มีผลตอการกำจัดลูกน้ำยุงลายแตกตางกัน อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
จากการศึกษานีจ้ ะพบวาความไวและฤทธิค์ งทนของสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายมีประสิทธิภาพดี
แตไมสอดคลองกับพฤติกรรมของประชาชนและคาดัชนีลกู น้ำในบานยังสูงเกินมาตรฐานทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะ
การทดลองในหองทดลองสามารถควบคุมปจจัยทีส่ ำคัญๆ ได เชน ปริมาณสารเคมีทผี่ สมน้ำไดขนาดตาม
สัดสวนปริมาตรน้ำจริง ปจจัยตอมาไดแกการใชน้ำผสมสารเคมีในอัตราคงที่ และการใชลกู น้ำทดลองเปน
ลูกน้ำระยะเดียวกัน แตในพืน้ ทีจ่ ริงพฤติกรรมการใชน้ำของประชาชนทีม่ กี ารเปลีย่ นถาย เพิม่ ลดปริมาตร
ตลอดเวลา การเทสารเคมีทงิ้ การใสสารเคมีไมไดสดั สวน ไมตอ เนือ่ ง ลวนเปนปจจัยทีส่ ง ผลใหการใชสาร
เคมีไมไดผลเต็มทีเ่ หมือนการทดลองในหองทดลองดังกลาว
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บทคัดยอ
ในการควบคุมไขมาลาเรียนัน้ การควบคุมยุงพาหะโดยการใชสารเคมีแบบมีฤทธิต์ กคาง ไมวา จะเปน
แบบพนใหติดขางฝาบานเรือนราษฎร หรือทำการชุบมุงลวนเปนมาตรการสำคัญ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
ลดความหนาแนนของยุงพาหะ ลดการสัมผัสระหวางคนกับยุง และลดอายุขยั ของยุงใหสนั้ ลงจนไมสามารถ
แพรเชือ้ มาลาเรียได ดังนัน้ การเลือกสารเคมีจงึ ตองเลือกชนิดทีม่ ฤี ทธิย์ าวนาน (Residual effect) และมี
ประสิทธิภาพตอเนือ่ งในการไลยงุ เปนอยางดี ทัง้ นีต้ อ งขึน้ อยกู บั เทคนิคการพนทีถ่ กู ตองดวย สำนักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 5 จึงมีความสนใจศึกษา เทคนิคการปฏิบตั งิ าน ความไว และฤทธิค์ วามคงทนของสารเคมี
วัตถุประสงคเพือ่ ศึกษาเทคนิคการปฏิบตั งิ านของผปู ฏิบตั งิ านภาคสนาม ประสิทธิผลการกำจัดยุงพาหะนำเชือ้
มาลาเรีย (An.minimus) และฤทธิ์ความคงทนของสารเคมี ที่ใชพนติดขางฝาบาน (Deltamitrin 5%
wdp.ขนาดความเขมขน 20 มิลลิกรัม/ตารางเมตร) และทีช่ บุ มงุ (Permithrin 10% EC. 300 มิลลิกรัม/
ตารางเมตร) วิธดี ำเนินการวิจยั เปนการวิจยั เชิงสำรวจ (Survey Research) การเก็บขอมูลเทคนิคการปฏิบตั งิ าน
โดยการสังเกตขณะปฏิบตั กิ ารและสัมภาษณผปู ฏิบตั ใิ นขณะปฏิบตั งิ านภาคสนาม ประสิทธิผลและฤทธิค์ วาม
คงทนของสารเคมี โดยใชเครือ่ งมือและทดสอบตามหลักการของ WHO (Bioessay test) โดยเก็บขอมูลเปน
ระยะ 2 เดือน 4 เดือน และ 6 เดือน หลังพนสารเคมี และชุบมงุ พืน้ ทีด่ ำเนินการเปนพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาด
(A1 และ A2) ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 3 จังหวัด ไดแก สุรนิ ทร
นครราชสีมา และชัยภูมิ แลวทำการสมุ เลือกหมบู า นโดยใชวธิ ี Simple Random Sampling จังหวัดละ 1
หมบู า น และเลือกหมบู า นเปรียบเทียบ 1 หมบู า น ผลการศึกษาพบวาในดานเทคนิคการปฏิบตั งิ านในภาค
สนามในภาพรวมทำไดรอ ยละ 77.6 โดยมีการเตรียมน้ำยาถูกตองรอยละ 90.3 การใชเครือ่ งพนถูกตอง
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รอยละ 71.0 เทคนิคการพนสารเคมีรอ ยละ 70.9 มีการการเตรียมชุมชนรอยละ 93.5 มีการใหคำแนะนำ
กอนพนสารเคมีรอ ยละ 94.4 และใหคำแนะนำหลังการพนสารเคมีรอ ยละ 77.6 ประสิทธิผลและฤทธิ์
ความคงทนในการกำจัดยุง An.minimus ของสารเคมี Deltamethrin 5% wdp. ไดทดสอบโดยใชยุง
An.minimus สัมผัสสารเคมีทตี่ ดิ ผนังในชวง 30 นาทีแรก พบวาในเดือนที่ 2 มีอตั ราสลบรอยละ 87.2
เดือนที่ 4 รอยละ 83.7 และเดือนที่ 6 รอยละ 76.7 และเมือ่ นำมาเลีย้ งภายใน 24 ชัว่ โมง พบวาทุกระยะ
มีอตั ราการตายรอยละ 100 ประสิทธิผลและฤทธิค์ วามคงทนในการกำจัดยุง An.minimus ของสารเคมี
Permithrin 10%EC. ไดทดสอบโดยใชยงุ An.minimus สัมผัสสารเคมีทตี่ ดิ มงุ ทีช่ บุ ในชวง 3 นาทีแรก พบวา
ในเดือนที่ 2 มีอตั ราสลบรอยละ 82.3 เดือนที่ 4 รอยละ 62.5 และเดือนที่ 6 รอยละ 53.8 และเมือ่ นำมา
เลีย้ งภายใน 24 ชัว่ โมง พบวาทุกระยะมีอตั ราการตายรอยละ 100 เชนกัน
แสดงวาสารเคมีทใี่ ชมปี ระสิทธิผลและฤทธิค์ วามคงทนในการกำจัดยุง An.minimus อยใู นระดับ
สูง และคงทนอยูไดถึง 6 เดือน ดังนั้นสารเคมีที่ใชในพื้นที่เขต 5 ยังใชไดผลดีไมมีการดื้อตอสารเคมี
แตการทีจ่ ะใหสารเคมีมปี ระสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ จะตองมีการเนนในดานเทคนิคการปฏิบตั งิ าน การอบรมและ
การควบคุมงานจึงยังมีความจำเปน นอกจากนัน้ การใหความรแู กประชาชนในการเก็บรักษามงุ ทีช่ บุ อยางถูก
วิธกี เ็ ปนการยืดอายุความคงทนของสารเคมีไดอกี ดวย
Keyword: Malaria, Insecticide, Bioassay test

บทนำ
ในการควบคุมไขมาลาเรีย การควบคุมยุงพาหะเปนมาตรการทีส่ ำคัญ เนือ่ งจากชีวนิสยั ของยุงกนปลอง
ชอบเกาะพักกอนและหลังกินเลือด ดังนัน้ การพนเคมีใหมฤี ทธิต์ กคางบนพืน้ ผิว อาคาร บานเรือน กระทอม
เพิง ทีพ่ กั อาศัย เฉพาะพืน้ ผิวทีย่ งุ พาหะในพืน้ ทีช่ อบเกาะพัก เปนมาตรการสำคัญในการควบคุมยุงพาหะของ
ทองทีท่ มี่ กี ารแพรเชือ้ สูง โดยพนเคมีกอ นฤดูการแพรเชือ้ 1 เดือน สารเคมีทใี่ ช คือ Deltamethrin 5%wdp.
พนบนพืน้ ผิวภายในอาคารบานเรือนใหมสี ารออกฤทธิต์ ดิ พืน้ ผิวขนาด 20 มิลลิกรัมตอตารางเมตร ปละ
1 ถึง 2 รอบ การพนตองหางกันไมนอ ยกวา 3 เดือน โดยในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารแพรระบาดตลอดป (A1) พน 2
รอบตอป และพืน้ ทีท่ มี่ กี ารแพรระบาดบางฤดูกาล (A2) พนเคมี 1 ครัง้ ตอป และมีการใชมงุ ชุบสารเคมี
Permethrin 10% E.C. ชนิดน้ำมัน ทำการชุบมงุ ใหมสี ารออกฤทธิข์ นาด 300 มิลลิกรัม ตอตารางเมตร
ดำเนินการ 1-2 รอบเชนเดียวกับการพนสารเคมี ทำใหภาวะไขมาลาเรียลดลงไดมาก จากทีม่ ผี ลการศึกษา
ประสิทธิภาพในการควบคุมยุงพาหะเพือ่ ลดการเกิดโรคมาลาเรียในจีน Xu J J และคณะ (1988)(1) พบวา
มงุ ทีช่ บุ สารเคมี Permethrin ในขนาด 500 มิลลิกรัม ตอตารางเมตรจะลดความหนาแนนของยุงในการ
สัมผัสคนเปนอยางมากและพบวามีผปู ว ยไขมาลาเรียลดลง 86% ทัง้ นีก้ ารปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีจ่ ะตองทำ
ถูกตองตามเทคนิคอยางมีคณ
ุ ภาพ
ดังนัน้ ผวู จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาการปฏิบตั งิ านของภาคสนาม โดยการศึกษาเทคนิคการพน
เคมี และชุบมงุ ในพืน้ ทีเ่ พือ่ นำขอมูลทีไ่ ดไปปรับปรุงแกไข การปฏิบตั งิ านใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากขึน้
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วัตถุประสงคของการวิจยั
เพือ่ ศึกษาเทคนิคการพนสารเคมีของผปู ฏิบตั งิ านภาคสนาม และฤทธิก์ ารฆายุงกนปลองพาหะนำไข
มาลาเรียของสารเคมีที่ติดอยูบนผนังบานและมุงภายหลังการพนเคมีหรือชุบมุงแลวไมเกิน 6 เดือน
(Residual Effect)

วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพือ่ ศึกษาเทคนิคการพนสารเคมีปอ งกันไขมาลาเรียผปู ฏิบตั งิ านภาคสนามในพืน้ ที่ A1 และ A2
2. เพื่อศึกษาความไวและความคงทนของฤทธิ์การฆายุงพาหะของยุงพาหะนำเชื้อมาลาเรีย
An.minimusตอสารเคมี Deltamethrin 5%wdp ขนาด 20 มิลลิกรัมตอตารางเมตร
3. เพื่อศึกษาความไวและความคงทนของฤทธิ์การฆายุงพาหะของสารเคมีชุบมุง Permethrin
10% E.C. ชนิดน้ำมัน ทำการชุบมงุ ใหมสี ารออกฤทธิข์ นาด 300 มิลลิกรัมตอตารางเมตร

ระเบียบวิธวี จิ ยั
1. รูปแบบการวิจยั
เปนการวิจยั เชิงสำรวจ (Survey Research) เพือ่ ศึกษาเทคนิคการปฏิบตั งิ านพนสารเคมีของ
เจาหนาที่ ความไว ของสารเคมีตอ ยุงพาหะนำเชือ้ มาลาเรีย An.minimus รวมทัง้ ความคงทนของฤทธิต์ กคาง
ของสารเคมีตอ การฆายุงพาหะนำเชือ้ มาลาเรียโดยใชเครือ่ งมือทดสอบและการวิเคราะหตามหลักการของ
องคการอนามัยโลก (WHO) Bioassay test
2. พืน้ ทีใ่ นการศึกษา
พืน้ ที่ A1 (ทองทีแ่ พรเชือ้ ตลอดป)
หมบู า นไทยสันติสขุ ม.16 ตำบลบักใด อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรนิ ทร
พืน้ ที่ A2 (ทองทีแ่ พรเชือ้ บางฤดูกาล)
หมบู า นบุเจาคุณ ม.10 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
หมบู า นหวยหินลับ ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ
พืน้ ทีค่ วบคุม
หมบู า นบุเจาคุณ ม.9 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
3. ประชากรทีศ่ กึ ษา
1. ยุงกนปลองพาหะหลักนำเชือ้ มาลาเรียทีเ่ ปนปญหาในเขต 5 An.minimus ซึง่ ขอสนับสนุนจาก
ศูนยฝก อบรมโรคติดตอนำโดยแมลงพระพุทธบาท สระบุรี จำนวน 360 ตัว ตอหมบู า น ตอ
การศึกษา 1 ครัง้ ศึกษา 3 ครัง้ รวมประชากรยุง An.minimus 10,080 ตัว
2. ผปู ฏิบตั งิ านภาคสนามทีร่ บั ผิดชอบหมบู า นทีศ่ กึ ษา
4. การเก็บขอมูล
• ความไวของยุงพาหะนำเชื้อมาลาเรีย An.minimus ตอสารเคมีที่ฉีดพนติดฝาบานเรือน
ประชาชน (Deltamethrin 5%ขนาด 20 มิลลิกรัมตอตารางเมตร) และชุบมงุ (Permethrin 10% E.C. ขนาด
300 มิลลิกรัมตอตารางเมตร) และฤทธิค์ งทนของสารตกคางการฆายุงกนปลองพาหะนำไขมาลาเรีย ของ
สารเคมีทตี่ ดิ อยบู นผนังบานและมงุ ภายหลังการพนเคมีโดยใชวธิ ี Bioassay test โดยเก็บขอมูลเปนระยะ
2 เดือน 4 เดือน และ 6 เดือนหลังพนสารเคมี
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• ศึกษาเทคนิคการปฏิบตั งิ าน และการจัดการปฏิบตั งิ านโดยการสัมภาษณ และสังเกตการปฏิบตั งิ าน
ผปู ฏิบตั งิ านภาคสนามขณะปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่
5. วัสดุอปุ กรณ
1. กรวยพลาสติกใสขนาดเสนผาศูนยกลาง 8.5เซนติเมตร สูง 5.5 เซนติเมตร จำนวน 35 อัน
2. หลอดพลาสติกทรงกระบอกมีจุดสีเขียวขนาดสูง 12.5 เซนติเมตรเสนผาศูนยกลาง 4.5
เซนติเมตร สำหรับเก็บยุงกลมุ ควบคุม จำนวน 5 หลอด
3. หลอดพลาสติกทรงกระบอกมีจุดสีแดงขนาดสูง 12.5 เซนติเมตรเสนผาศูนยกลาง 4.5
เซนติเมตร สำหรับเก็บยุงกลมุ ศึกษา จำนวน 15 หลอด
4. หลอดดูดยุงซึง่ มีเสนผาศูนยกลาง 1 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร จำนวน 5 อัน
5. เทปกาว 2 มวน
6. คลิปหนีบกระดาษ
7. ผาไนลอนขนาด 15 x 15 เซนติเมตร จำนวน 24 ชิน้
6. ขัน้ ตอนการศึกษา
 สมุ หมบู า นศึกษาในพืน้ ที่ A1 ของจังหวัดสุรนิ ทร 1 หมบู า น แลวสมุ บานทีผ่ า นการพนสารเคมี
จำนวน 5 หลังคาเรือน สมุ มงุ ในหมบู า นทีผ่ า นการชุบมงุ จำนวน 5 หลัง
 คัดเลือกพืน้ ที่ A2 จากจังหวัด นครราชสีมา 1 หมบู า น และจังหวัดชัยภูมิ 1 หมบู า น แลวสมุ
บานทีผ่ า นการพนสารเคมีหมบู า นละ 5 หลังคาเรือน สมุ มงุ ในหมบู า นทีผ่ า นการชุบมงุ จำนวน
5 หลัง
 เลือกพืน้ ทีค่ วบคุม โดยเลือกหมบู า นทีไ่ มไดพน สารเคมี 1 หมบู า นสมุ เลือกบานควบคุม 1 หลัง
มงุ จำนวน 1 หลัง
 นำยุงกนปลอง An.minimus จากหองเลีย้ งแมลงของ ศูนยฝก อบรมโรคติดตอนำโดยแมลง
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยคัดเลือกยุงตัวเมียมีสภาพแข็งแรงใกลเคียงกันทุกตัว
 สวนประกอบตาง ๆ ของรางกายครบถวนและสมบูรณ
 กินอาหารอิม่

 ไปทดสอบความไวตอสารเคมีกลมุ ไพรีทรอยด ชนิด Deltamethrin 5%ขนาด 20 มิลลิกรัมตอ
ตารางเมตร และชุบมงุ ใชสารเคมี Permethrin 10% E.C. ขนาด 300 มิลลิกรัมตอตารางเมตร
ทดสอบโดย วิธี Bioassay test เพือ่ ทดสอบความไวของสารเคมี และความคงทนของสารเคมี
โดยการศึกษาหลังการพนสารเคมี 2 เดือน และทำซ้ำในเดือนที่ 4 และเดือนที่ 6
7. วิธกี ารทดสอบ
 นำกรวยพลาสติกไปติดบนพืน้ ผิวทีไ่ ดเลือกไวสำหรับการทดสอบ
 ใชหลอดดูดยุง An.minimus ทีจ่ ะใชทดสอบใสลงในกรวยพลาสติก กรวยละ 10 ตัว แลวใสสำลี
จุกปากกรวยไว โดยพยายามอยาใหปลายหลอดสัมผัสกับพืน้ ผิวทีจ่ ะทดสอบ การถายยุงตอง
ทำอยางระมัดระวัง ในบานหนึง่ หลังทำ 3 กรวย มงุ 1 หลัง ทำ 4 กรวย
 โดยใหยงุ สัมผัสกับพืน้ ผิวทีพ่ น เคมี โดยสัมผัสนาน 30 นาที และมงุ ชุบสารเคมี นาน 3 นาที
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 หลังจากสัมผัสสารเคมีตามเวลาทีก่ ำหนด จึงถายยุงใสถว ยกระดาษ เลีย้ งไวจนครบ 24 ชัว่ โมง
แลวจึงตรวจสอบจำนวนยุงทีต่ ายและมีชวี ติ อยู
 วัดอุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธขณะทดสอบ พรอมทัง้ อุณหภูมสิ งู สุด ต่ำสุด ขณะเลีย้ งยุง
24 ชัว่ โมง
8. การแปรผลฤทธิข์ องสารเคมีตอ ยุง
 อัตราตาย 98-100% หมายถึงมีความไวตอสารเคมีในระดับสูง
 อัตราตาย 80-97% หมายถึงมีความไวตอสารเคมีในระดับปานกลาง
 อัตราตายต่ำกวา 80% หมายถึงมีความไวตอสารเคมีในระดับต่ำ (หรือตานตอสารเคมี)

ผลการศึกษา
1. เทคนิคการปฏิบตั งิ านภาคสนาม
จากการศึกษาเทคนิคการปฏิบตั งิ านภาคสนามของพนักงานพนสารเคมีจำนวน 31 คน จากจังหวัด
นครราชสีมา 13 คน สุรนิ ทร 10 คน และชัยภูมิ 8 คน พบวา ในภาพรวมพนักงานปฏิบตั ไิ ดถกู ตองรอยละ
77.6 โดยจังหวัดนครราชสีมาทำไดถกู ตองรอยละ 83.3 สุรนิ ทรทำไดถกู ตองรอยละ 80.6 และชัยภูมทิ ำได
ถูกตองรอยละ 75.7 และเมือ่ พิจารณาในรายละเอียดไดดงั นี้
1.1 ดานการเตรียมน้ำยา
การเตรียมน้ำยาพนขนาด 80 กรัมตอน้ำ 7.5 ลิตร ในภาพรวมพนักงานพนซึง่ ผานการอบรมแลว
ทำไดถกู ตองรอยละ 90.3 เมือ่ เปรียบเทียบในแตละจังหวัดแลว พบวา พนักงานของจังหวัดนครราชสีมา
ทำไดถกู ตองรอยละ 100.0 จังหวัดสุรนิ ทรทำไดถกู ตองไดรอ ยละ 80.0 และจังหวัดชัยภูมทิ ำไดรอ ยละ 87.4
1.2 ดานการใชเครือ่ งพน
ในภาพรวมทำไดถกู ตองรอยละ 71.0 เมือ่ พิจารณาในรายละเอียด พบวา
 การจัดระดับความดันเครือ่ งสูบครัง้ แรก 40-50 ครัง้ จังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมทิ ำได
ถูกตองทุกคน สวนจังหวัดสุรนิ ทรทำไดถกู ตองรอยละ 90.0
 การพน 3 นาทีแรกจะตองสูบ 25 ครัง้ ทำไดถกู ตองเพียงรอยละ 54.8 โดยจังหวัดนครราชสีมา
ทำไดถกู ตองรอยละ 61.5 สุรนิ ทรรอ ยละ 40.0 และชัยภูมริ อ ยละ 62.5
 เมือ่ พนตอไปทุก 2 นาที จะตองสูบ 25 ครัง้ ทำไดถกู ตองรอยละ 61.3 โดยจังหวัดนครราชสีมา
ทำไดถกู ตองรอยละ 76.9 สุรนิ ทร รอยละ 50.0 และชัยภูมริ อ ยละ 50.0
1.3 ดานเทคนิคการพนสารเคมี
ในภาพรวมทำไดถกู ตองรอยละ 70.9 โดยจังหวัดนครราชสีมาทำไดถกู ตองรอยละ 81.3 สุรนิ ทร
รอยละ 75.7 และชัยภูมทิ ำไดรอ ยละ 75.0 และเมือ่ พิจารณาในรายขอ พบวา
 ความเร็วการพน 1 นาทีครอบคลุมพืน้ ที่ 19 ตารางเมตร ทำไดถกู ตอง รอยละ 61.3 จังหวัด
นครราชสีมาทำไดรอ ยละ 53.8 สุรนิ ทรทำไดรอ ยละ 80.0 และชัยภูมทิ ำไดรอ ยละ 50.0
 ระยะหางจากฝาทีพ่ น ประมาณ 45 เซนติเมตร ทำไดถกู ตองรอยละ 87.0 จังหวัดนครราชสีมา
ทำไดถกู ตองรอยละ 92.3 สุรนิ ทรทำไดรอ ยละ 53.8 และชัยภูมทิ ำไดรอ ยละ 50.0
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 ความกวางของแถบน้ำยาจะตองมีขนาด 30 นิว้ หรือ 75 ซม. ทำไดถกู ตองรอยละ 64.5 จังหวัด
นครราชสีมาทำไดถกู ตองรอยละ 42.6 สุรนิ ทรทำไดรอ ยละ 70.0 และชัยภูมทิ ำไดรอ ยละ 70.0
 การพนใหแถบน้ำยาทับกันประมาณ 2 นิว้ หรือ 5 ซม. ทำไดถกู ตองรอยละ 87.1จังหวัดนครราชสีมา
ทำไดถกู ตองรอยละ 84.6 สุรนิ ทรทำไดรอ ยละ 80.0 และชัยภูมทิ ำไดรอ ยละ 100.0
 การพนจะตองพนภายในบานกอน ทำไดถกู ตองรอยละ 90.3 จังหวัดนครราชสีมาทำไดถกู ตอง
รอยละ 100.0 สุรนิ ทรทำไดรอ ยละ 80.0 และชัยภูมทิ ำไดรอ ยละ 70.0
 การพนจะตองพนเวียนดานใดดานหนึง่ เพือ่ กันการสับสน ทำไดถกู ตองรอยละ 100.0
 การพนจะตองพนสิง่ ทีแ่ ยกจากตัวบาน ทำไดถกู ตองรอยละ 100.0
1.4 ดานการเตรียมชุมชน
ทุกแหงมีการแจงใหชมุ ชน / หมบู า นทราบลวงหนากอนพน
1.5 ดานการใหคำแนะนำกอนพนสารเคมี
 การนำสัตวเลีย้ งออกนอกตัวบานกอนพน ทำได รอยละ 90.3 จังหวัดนครราชสีมาทำไดถกู ตอง
รอยละ 92.3 สุรนิ ทรทำไดรอ ยละ 100.0 และชัยภูมทิ ำไดรอ ยละ 75.0
 การเก็บอาหารและภาชนะใสอาหาร ทุกแหงทำได รอยละ 100.0
 การเก็บเครือ่ งนอนและของใชในบาน ทำได รอยละ 96.8 จังหวัดนครราชสีมาทำไดถกู ตอง
รอยละ 92.3 สุรนิ ทรทำไดรอ ยละ 100.0 และชัยภูมทิ ำไดรอ ยละ 100.0
 ใหผทู อี่ ยอู าศัยออกนอกตัวบานกอนพน ทำได รอยละ 93.5 จังหวัดนครราชสีมาทำไดถกู ตอง
รอยละ 92.3 สุรนิ ทรทำไดรอ ยละ 90.0 และชัยภูมทิ ำไดรอ ยละ 100.0
1.6 ดานการใหคำแนะนำหลังการพนสารเคมี
ทำไดถกู ตองรอยละ 45.2 จังหวัดนครราชสีมาทำไดถกู ตองรอยละ 38.5 สุรนิ ทรทำไดรอ ยละ 90.0
และชัยภูมไิ มมกี ารใหคำแนะนำแกชาวบาน (ตารางที่ 1)
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ตอสารเคมีในการพนติดผนังและชุบมุงในพื้นที่ A1 และ A2
เขต 5 ป 2547

ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละการทำถูกตองตามเทคนิคการพนสารเคมีของพนักงานพนสารเคมีในพืน้ ที่
A1และ A2 จำแนกตามจังหวัด
นครราชสีมา
สุรนิ ทร
ชัยภูมิ
รวม
หัวขอประเมิน จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
13 (คน)
10 (คน)
8 (คน)
31 (คน)
การเตรียมน้ำยา
การเตรียมน้ำยาพน
ขนาด 80 กรัม
ตอน้ำ 7.5 ลิตร

13

100.0

8

80.0

7

87.4

28

90.3

การใชเครือ่ งพน
1. ความดันเครือ่ งสูบ
ครัง้ แรก 40-50 ครัง้

13

100.0

9

90.0

8

100.0

30

96.8

2. พน 3 นาทีแรก สูบ
25 ครัง้

8

61.5

4

40.0

5

62.5

17

54.8

3. พนตอไปทุก 2
นาที สูบ 25 ครัง้
รวม

10

76.9

5

50.0

4

50.0

19

61.3

79.5

60.0

70.8

71.0

เทคนิคการพนสารเคมี
1. ความเร็วการพน 1
นาทีครอบคลุมพืน้ ที่
19 ตารางเมตร

7

53.8

8

80.0

4

50.0

19

61.3

2. ระยะหางจาก
ฝาผนังทีพ่ น ประมาณ
45 ซม.

12

92.3

7

53.8

4

50.0

27

87.1

3. ความกวางของ
แถบน้ำยาประมาณ
30 นิว้ หรือ 75 ซม.

6

46.2

7

70.0

7

70.0

20

64.5

4. การพนใหแถบ
น้ำยาทับกันประมาณ
2 นิว้ หรือ 5 ซม.
5. พนในบานกอน
6. พนเวียนดานใด
ดานหนึง่
7. พนสิง่ ทีแ่ ยกจากตัว
บาน
รวม

11

84.6

8

80.0

8

100.0

27

87.1

13
13

100.0
100.0

8
10

80.0
100.0

8
8

100.0
100.0

27
31

87.1
100.0

12

92.3

7

70.0

5

62.5

27

87.1

81.3

75.7
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ตารางที่ 1 (ตอ)
นครราชสีมา
สุรนิ ทร
ชัยภูมิ
รวม
หัวขอประเมิน จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
13 (คน)
10 (คน)
8 (คน)
31 (คน)
การเตรียมชุมชน
แจงใหชมุ ชน/หมบู า น
ทราบลวงหนากอน
พนสารเคมี

12

92.3

10

100.0

7

87.5

29

93.5

การใหคำแนะนำกอนพนสารเคมี
1. นำสัตวเลีย้ งออก
นอกตัวบาน

12

92.3

10

100.0

6

75.0

28

90.3

2. เก็บอาหารและ
ภาชนะใสอาหาร

13

100.0

10

100.0

8

100.0

31

100.0

3. การเก็บเครือ่ งนอน
และของใชในบาน
4. ใหผทู อี่ ยอู าศัย
ออกนอกตัวบาน
รวม

12

92.3

10

100.0

8

100.0

30

96.8

12

92.3

9

90.0

8

100.0

29

93.5

94.2

97.4

93.8

94.4

การใหคำแนะนำหลังการพนสารเคมี
การใหคำแนะนำ
รวมทัง้ สิน้

5

38.5
83.3

9

90.0

0

80.6

00
75.7

14

45.2
77.6

2. ความไวของยุงพาหะนำเชือ้ มาลาเรีย An.minimus ตอสารเคมี และความคงทนของฤทธิก์ ารฆายุง
พาหะภายในระยะเวลา 6 เดือน ทีพ
่ น ติดผนังบาน
การตรวจสอบอัตราการสลบ เมื่อใหยุง An.minimus สัมผัสสารเคมี Deltamethrin 5% ที่พน
ติดฝาบานนาน 30 นาทีแรก พบวา ยุง An.minimus มีอตั ราการสลบสูงในชวง 2- 4 เดือนแรกของการ
ทดลอง และเมือ่ นำไปเลีย้ งภายใน 24 ชัว่ โมง ก็พบวายุง An.minimus มีอตั ราการตาย 100% (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ประสิทธิผลการกำจัดยุง An.minimus ในพืน้ ที่ A1 และ A2 และความคงทนของฤทธิก์ ารฆายุง
พาหะของสารเคมี Deltamethrin 5% ทีพ่ น ติดผนังบานจำแนกตามระยะเวลาและพืน้ ที่
ระยะเวลา 2 เดือน
จำนวน รอยละ

พืน้ ที่
จ.สุรนิ ทร (N=200)
 สลบภายใน 30 นาทีแรก
 ตายเมือ่ เลีย้ งครบ 24 ชม.
จ.นครราชสีมา (N=200)
 สลบภายใน 30 นาทีแรก
 ตายเมือ่ เลีย้ งครบ 24 ชม.
จ.ชัยภูมิ (N=200)
 สลบภายใน 30 นาทีแรก
 ตายเมือ่ เลีย้ งครบ 24 ชม.
รวม (N=600)
 สลบภายใน 30 นาทีแรก
 ตายเมือ่ เลีย้ งครบ 24 ชม.
กลมุ เปรียบเทียบ (N=200)
 สลบภายใน 30 นาทีแรก
 ตายเมือ่ เลีย้ งครบ 24 ชม.

ระยะเวลา 4 เดือน
จำนวน รอยละ

ระยะเวลา 6 เดือน
จำนวน รอยละ

156
200

78.0
100.0

146
200

73.0
100.0

141
200

70.5
100.0

185
200

92.5
100.0

175
200

87.5
100.0

148
200

74.0
100.0

182
200

85.3
100.0

181
200

85.3
100.0

171
200

76.7
100.0
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100.0

0
0

0.0
0.0

0
0

0.0
0.0

0
0

0.0
0.0

ภาพที่ 1 ความไวของยุง An.minimus ตอสารเคมี
และฤทธิค์ งทนการของสาร Deltamethrin 5%
ทีพ
่ น ติดผนังบานเรือนประชาชน
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สลบใน30 นาที
ระยะเวลา 2 เดือน

ตายเมื่อครบ 24 ชม.
ระยะเวลา 4 เดือน

ระยะเวลา 6 เดือน
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3. ความไวของยุง พาหะมาลาเรีย An.minimus ตอสารเคมี และความคงทนของฤทธิก์ ารฆายุงพาหะ
ภายในระยะเวลา 6 เดือน ทีช่ บุ มงุ
การตรวจสอบอัตราการสลบ เมือ่ ใหยงุ An.minimus สัมผัสสารเคมี Permethrin ทีช่ บุ มงุ (ไนลอน)
นาน 3 นาที แรก พบวา ยุง An.minimus มีอตั ราการสลบสูงในชวง 2 เดือนแรกของการทดลอง และเมือ่
นำไปเลีย้ งภายใน 24 ชัว่ โมง ก็พบวายุง An.minimus มีอตั ราการตาย 100% ในทุกชวงเวลาทีศ่ กึ ษา (เดือน
ที่ 2, 4 และ 6) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ความไวของยุง An.minimus ตอสารเคมี ในพืน้ ที่ A1 และ A2 และความคงทนของฤทธิก์ าร
ฆายุงพาหะของสารเคมี Permethrin ทีช่ บุ มงุ จำแนกตามระยะเวลาและพืน้ ที่
พืน้ ที่
จ.สุรนิ ทร (N=200)
 สลบภายใน 3 นาทีแรก
 ตายเมือ่ เลีย้ งครบ 24 ชม.
จ.นครราชสีมา (N=200)
 สลบภายใน 3 นาทีแรก
 ตายเมือ่ เลีย้ งครบ 24 ชม.
จ.ชัยภูมิ (N=200)
 สลบภายใน 3 นาทีแรก
 ตายเมือ่ เลีย้ งครบ 24 ชม.
รวม (N=600)
 สลบภายใน 3 นาทีแรก
 ตายเมือ่ เลีย้ งครบ 24 ชม.
กลมุ เปรียบเทียบ (N=200)
 สลบภายใน 3 นาทีแรก
 ตายเมือ่ เลีย้ งครบ 24 ชม.

ระยะเวลา 2 เดือน
จำนวน รอยละ

ระยะเวลา 4 เดือน
จำนวน รอยละ

ระยะเวลา 6 เดือน
จำนวน รอยละ
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ภาพที่ 2 ความไวของยุง An.minimusตอสารเคมี
และฤทธิ์คงทนของสาร Permethrin 10%EC
ในการชุบมุง
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สลบภายใน 3 นาที
ระยะเวลา 2 เดือน

ตายเมื่อครบ 24 ชม.
ระยะเวลา 4 เดือน

ระยะเวลา 6 เดือน

สรุปและวิจารณ
1. การปฏิบตั งิ านภาคสนาม ในการควบคุมยุงพาหะนำเชือ้ ไขมาลาเรีย โดยใชสารเคมีแบบมีฤทธิ์
ตกคางไมวา จะเปนแบบพนใหตดิ ขางฝาบานเรือนราษฎร หรือทำการชุบมงุ ก็มวี ตั ถุประสงคเพือ่ ลดความ
หนาแนนของยุงพาหะลดการสัมผัสระหวางคนกับยุงเทคนิคในการพนสารเคมีกม็ คี วามสำคัญทีจ่ ะทำให
ประสิทธิภาพของสารเคมีทพี่ น หรือชุบมงุ คมุ คามากขึน้ จากการศึกษา พบวา ในดานการเตรียมน้ำยาทำได
ถูกตองรอยละ 90.3 การใชเรื่องพนทำไดถูกตองรอยละ 71.0 และเทคนิคการพนทำไดถูกตองเพียง
รอยละ70.9 ซึง่ ทำไดในระดับดีแตหากมีการปรับปรุงและควบคุมการปฏิบตั งิ านใหถกู ตองทางเทคนิคมาก
ขึน้ ยอมสงผลใหประสิทธิภาพการควบคุมไขมาลาเรียดีขนึ้ ดวยดังที่ ศาสตราจารย สมคิด แกวสน(2)ไดกลาว
ในเรือ่ งการประเมินผลการบริการสาธารณสุขวา กระบวนการผลิตใดทีม่ ปี ระสิทธิภาพทางเทคนิคจะเปน
ปจจัยทีท่ ำใหผลผลิตสูงขึน้ ดังนัน้ การอบรมพนักงานพนสารเคมี และการควบคุมงานยังมีความสำคัญและ
จำเปนอยางยิง่ เพราะเปนการเพิม่ ประสิทธิภาพของสารเคมีทพี่ น ใหมมี ากขึน้
2. การเตรียมชุมชนมีความสำคัญอยางยิง่ เพราะจะชวยทำใหไดรบั ความรวมมือจากเจาของบาน
และทำใหการพนสารเคมีมคี วามครอบคลุมมากยิง่ ขึน้ จากการประเมินพบวา พนักงานการใหคำแนะนำ
ชาวบานกอนพนสารเคมีถกู ตองรอยละ 94.4 แตการใหคำแนะนำการปฏิบตั ติ วั หลังการพนสารเคมียงั มี
นอยมากในภาพรวมมีเพียงรอยละ 45.2 เทานัน้
3. ความไวของยุงพาหะ An.minimus ตอสารเคมีและฤทธิค์ งทนในการกำจัดยุงพาหะของสารเคมี
Deltamethrin 5% ทีพ่ น ติดฝาบานเรือนราษฎร พบวาสาร Deltamethrin 5%ทีพ่ น ติดฝาบานเรือนราษฎร
มีประสิทธิผลในการกำจัดยุง An.minimus อยใู นระดับทีส่ งู (ตาย 100%) ในทุกระยะทีท่ ำการศึกษา (2 เดือน
4 เดือน และ 6 เดือน) แสดงวาในพืน้ ทีเ่ ขต 5 ยังไมมกี ารดือ้ ตอสารเคมีพน ติดฝาผนัง และพบวา Deltamethrin
5% มีฤทธิใ์ นการทำใหสลบรอยละ 85.3 ในเดือนที่ 2 และที่ 4 และในเดือนที่ 6 ฤทธิใ์ นการทำใหสลบลด
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ลงเหลือรอยละ 76.7 แสดงวา Deltamethrin 5% มีประสิทธิภาพในการฆายุงไดดี และมีฤทธิค์ งทนไดถงึ
6 เดือน และยังคงใชไดผลดีในเขต 5
4. ความไวของยุงพาหะ An.minimus ตอสารเคมีและฤทธิค์ งทนของสารเคมี Permethrin 10% EC
ขนาด 300 มิลลิกรัมตอตารางเมตร ทีช่ บุ มงุ ไนลอนในการกำจัดยุง An.minimus พบวาสารเคมี Permethrin
มีประสิทธิผลในการกำจัดยุง An.minimusในระดับสูง(ตาย 100%) ในทุกระยะทีท่ ำการศึกษา (2 เดือน
4 เดือน และ 6 เดือน) แสดงวาในพืน้ ทีเ่ ขต 5 ยังไมมกี ารดือ้ ตอสารเคมีชบุ มงุ จากการศึกษาของไตรรัตน
และคณะ(3) ไดศกึ ษาฤทธิค์ วามคงทน (Residual effect) ของสารเคมี Permethrin ขนาด 200 มิลลิกรัมตอ
ตารางเมตร มาชุบมงุ ทีท่ ำจากผาฝาย ไนลอน และโพลิเอสเตอร พบวา ฤทธิค์ วามคงทนของ Permethrin ที่
มงุ ไนลอน อยไู ดนาน 3 เดือน และในประเทศเวียดนาม ใชมงุ ชุบ Permethrin ในขนาด 100 มิลลิกรัมตอ
ตารางเมตรจะปองกันยุง An.minimus โดยพบวาผปู ว ยลดลงถึง 80% ในระยะเวลา 5 เดือนแรก แตจาก
การศึกษานีใ้ ช Permethrin ขนาด 300 มิลลิกรัมตอตารางเมตร จึงทำใหฤทธิค์ วามคงทนของสารเคมีอยู
ไดนานกวา และนอกจากนัน้ ยังอยทู กี่ ารเก็บรักษามงุ อีกดวย จากการศึกษาของ Lindsay และคณะ(4) พบวา
มงุ ชุบ Permethrin เมือ่ นำไปซักสารเคมีจะหลุดไปครึง่ หนึง่ นอกจากนีส้ ารไพรีทรอยดเกือบทุกชนิดสลายตัว
เมือ่ ถูกแสงแดด หากนำมงุ ไปตากแดด หรือแขวนถูกแสงแดดตลอดเวลา จะทำใหฤทธิค์ งทนสัน้ ดังนัน้
การนำไปใชจงึ ควรใหคำแนะนำและเนนการเก็บรักษาใหถกู ตองจะทำใหประสิทธิภาพของสารเคมีชบุ มงุ อยู
ไดนาน เปนการประหยัดทรัพยากรไดอกี ทางหนึง่
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ทีม่ าของการวิจยั เชิงคุณภาพครัง้ นี้ ซึง่ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาแนวทางการดำเนินงานปองกันควบคุมโรค
ไขเลือดออกในหมบู า นทาพิสจู นปลอดลูกน้ำยุงลาย พืน้ ทีว่ จิ ยั คือหมบู า นในเขต 5 ทีไ่ ดรบั การประกาศเปน
หมบู า นทาพิสจู นปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑของกรมควบคุมโรคติดตอ ในป พ.ศ. 2546 รวม 3 หมบู า น
ซึง่ ไดจากการสมุ ตัวอยางแบบงาย ในแตละหมบู า นเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ
เชิงลึก และการสนทนากลมุ จากนัน้ ถอดความ ตรวจสอบความถูกตองและสอดคลองของขอมูลจากแหลง
ตาง ๆ จัดหมวดหมู สังเคราะหและเรียบเรียงเปนบทความ ผลการวิจยั พบวาหมบู า นทาพิสจู นปลอดลูกน้ำ
ยุงลายในการวิจยั นีเ้ ปนหมบู า นขนาดเล็กและกลาง มีประชากร 227–610 คน สองหมบู า นอยใู นเขต
ชนบท สวนทีเ่ หลืออยใู กลเขตเมือง ลักษณะความสัมพันธของประชาชนในทัง้ สามหมบู า นเปนแบบเครือญาติ
และมีสมั พันธภาพทีด่ ตี อ กัน ทัง้ สามหมบู า นมีผนู ำทีพ่ กั อาศัยอยใู นหมบู า น ดำรงตำแหนงมานานกวา 5 ป
และเปนทีเ่ คารพนับถือของประชาชน ในหมบู า นมีการจัดตัง้ กลมุ ตาง ๆ มีระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
ครบครัน ยกเวนระบบจัดการขยะและน้ำเสีย และสภาพโดยทั่วไปอยูในเกณฑสะอาดและเปนระเบียบ
ดานความเปนมาและการกอตัวของการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกนัน้ หมบู า นแรกกอตัวจาก
การมีผเู สียชีวติ ดวยโรคไขเลือดออกในหมบู า น นำสกู ารทำประชาคมหมบู า นเพือ่ หาแนวทางปองกันควบคุม
โรคไขเลือดออกโดยตรง ในขณะที่หมูบานที่สองกอตัวจากผลพวงการดำเนินงานตามนโยบายเรื่องการ
ทำประชาคมของรัฐบาล ประกอบกับมีผูปวยในหมูบานและหมูบานใกลเคียงเปนประจำทุกป นำสูการ
ทำประชาคมสุขภาพระดับตำบลและการทำประชาคมหมบู า นเพือ่ หาแนวทางปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก
ในทีส่ ดุ สวนหมบู า นทีส่ ามซึง่ ไมมผี ปู ว ยโรคไขเลือดออกมานานนัน้ กอตัวจากการทาบทามของหนวยงาน
สาธารณสุขเพือ่ พัฒนาเปนหมบู า นทาพิสจู นปลอดลูกน้ำยุงลาย แนวทางการดำเนินงานปองกันควบคุมโรค
ไขเลือดออกในสวนทีค่ ลายคลึงกันทัง้ สามหมบู า นคือ มีการจัดตัง้ คณะกรรมการหรือผรู บั ผิดชอบเรือ่ งไขเลือด
ออกโดยเฉพาะ มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานในแตละครัวเรือน มีระบบการติดตามและประเมิน
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ผลการดำเนินงานโดยกรรมการระดับหมูบานอยางตอเนื่อง มีการรายงานผลการตรวจและประเมินให
ประชาชนทัง้ หมบู า นไดรบั ทราบ และมีกติกาชุมชนเกีย่ วกับการกำจัดลูกน้ำยุงลาย จากการประเมินพบวา
ประชาชนในทัง้ สามหมบู า นมีความรคู วามเขาใจเกีย่ วกับโรคไขเลือดออก ยุงพาหะ และการปองกันควบคุม
โรคในเกณฑดี และประชาชนและภาคสวนตาง ๆ เขารวมในการดำเนินงานอยางจริงจังและตอเนือ่ ง

บทนำ
โรคไขเลือดออกยังคงเปนปญหาสาธารณสุขทีส่ ำคัญของประเทศ และนับวันอัตราปวยยิง่ เพิม่ ขึน้ โดย
เฉพาะใน 5 จังหวัดของเขต 5 ซึง่ ไดแก นครราชสีมา บุรรี มั ย สุรนิ ทร มหาสารคาม และชัยภูม(1)
ิ ซึง่ ไดมี
ความพยายามดำเนินการและทมุ เททรัพยากรในการแกปญ
 หาโรคนี้ จากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของมาโดยตลอด
แตอาจกลาวไดวา สวนใหญยงั ไมประสบความสำเร็จเทาทีค่ วรหรือประสบความสำเร็จในระยะสัน้ เทานัน้ การ
คิดคนและพัฒนาแนวทางการปองกันควบคุมโรคทีไ่ ดผลและยัง่ ยืนจึงยังคงเปนประเด็นสำคัญทีท่ กุ ภาคสวน
ใหความสนใจ อยางไรก็ตามมีบางชุมชนทีป่ ระสบความสำเร็จในการดำเนินงานถึงขัน้ ไดรบั การประกาศวา
เปนหมบู า นปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑของกรมควบคุมโรค การศึกษาแนวทางการดำเนินงานปองกันควบคุม
โรค ตลอดจนปจจัยและเงือ่ นไขทีเ่ อือ้ ใหการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกประสบความสำเร็จ
และมีความยัง่ ยืนในหมบู า นทาพิสจู นปลอดลูกน้ำยุงลายครัง้ นี้ จะเปนขอมูลในการตัดสินใจกำหนดรูปแบบ
และแนวทางในการดำเนินงานทีเ่ ปนรูปธรรม และเปนขอมูลพืน้ ฐานสำหรับการพัฒนาแนวทางการปองกัน
ควบคุมโรคไขเลือดออกทีป่ ระสบความสำเร็จและยัง่ ยืนขึน้ สำหรับชุมชนอืน่ ตอไป

วัตถุประสงค
วัตถุประสงคทวั่ ไป
เพือ่ ศึกษาแนวทางการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกในหมบู า นทาพิสจู นปลอด ลูกน้ำ
ยุงลาย
วัตถุประสงคเฉพาะ
เพือ่ อธิบาย
1. ลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ และสังคมวัฒนธรรมของหมบู า นทาพิสจู นปลอดลูกน้ำ ยุงลาย
2. ความเปนมาและการกอตัวของการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกในหมูบาน
ทาพิสจู นปลอดลูกน้ำยุงลาย
3. แนวทางการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก ในหมบู า นทาพิสจู นปลอดลูกน้ำ ยุงลาย
4. ความรูความเขาใจและความคิดเห็นของประชาชนตอการดำเนินงานปองกันควบคุมโรค
ไขเลือดออกในหมบู า นทาพิสจู นปลอดลูกน้ำยุงลาย
5. การมีสว นรวมของประชาชนและภาคสวนตาง ๆ ในการดำเนินงานปองกันควบคุมโรค ไขเลือดออก
ในหมบู า นทาพิสจู นปลอดลูกน้ำยุงลาย
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การดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกในหมูบาน
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Prevention and Control of Dengue Haemorhagic Fever in
Free Dengue Larva’s Defy Villages in Region 5, 2004.

นิยามศัพท
1) หมบู า นทาพิสจู นปลอดลูกน้ำยุงลาย หมายถึง หมบู า นทีไ่ ดรบั การประกาศเปนหมบู า นทาพิสจู น
ปลอดลูกน้ำยุงลาย ตามเกณฑของกรมควบคุมโรคติดตอ โดยมีคา รอยละของหลังคาเรือนทีพ่ บลูกน้ำยุงลาย
(House Index: HI.) เทากับ 0 เปนระยะเวลาติดตอกัน 8 สัปดาหจนถึงวันทีป่ ระเมิน และไมมผี ปู ว ยโรค
ไขเลือดออกเปนระยะเวลา 3 ปตดิ ตอกัน
2) แหลงเพาะพันธยุ งุ ลาย หมายถึง ภาชนะขังน้ำทีย่ งุ ลายสามารถวางไขได โดยภาชนะทีม่ นี ้ำนิง่
และใส โดยเฉพาะน้ำฝน เปนภาชนะทีย่ งุ ลายชอบวางไขมากทีส่ ดุ
3) ชาวบาน คำวา “ชาวบาน” ในการวิจยั นี้ หมายความถึงประชาชนโดยทัว่ ไป ซึง่ ใชตามคำพูดที่
นิยมเรียกกันโดยทัว่ ไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ นอกจากคำวา “ชาวบาน” แลว คำวา “ไทบาน” ก็นยิ ม
พูดกันในชุมชนทีพ่ ดู ภาษาอีสาน และหมายถึงประชาชนโดยทัว่ ไปเชนกัน

ขอบเขตการวิจยั
การวิจยั นีม้ งุ ดำเนินการในหมบู า นในเขต 5 ทีไ่ ดรบั การประกาศเปนหมบู า นทาพิสจู นปลอด ลูกน้ำ
ยุงลาย ตามเกณฑของกรมควบคุมโรคติดตอ ในป พ.ศ. 2546

กรอบแนวคิดในการวิจยั

ลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ
และสังคมวัฒนธรรม

- ความเปนมาและการกอตัวของการ
ดำเนินงาน
- แนวทางการดำเนินงาน
- ความรคู วามเขาใจและความคิดเห็น
ตอการดำเนินงาน
- การมีสวนรวมของประชาชนและ
ภาคสวนตางๆ
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ระเบียบวิธวี จิ ยั
1) รูปแบบการวิจยั เปนการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการทบทวนเอกสาร
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) การสนทนากลมุ (Focus Group Discussion) และการสังเกต
2) ประชากรและตัวอยาง
พืน้ ทีใ่ นการวิจยั ครัง้ นีค้ ดั เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ดวยเหตุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
วิจยั คือเปนหมบู า นในเขต 5 ทีไ่ ดรบั การประกาศเปนหมบู า นทาพิสจู นปลอดลูกน้ำยุงลาย ตามเกณฑของกรม
ควบคุมโรคติดตอ ในปพ.ศ. 2546 ซึง่ กำหนดใหทกุ จังหวัดในเขต 5 ประกอบดวยนครราชสีมา บุรรี มั ย
สุรนิ ทร ชัยภูมิ และมหาสารคาม คัดเลือกหมบู า นเพือ่ รับการประเมินจากสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่
5 นครราชสีมารวมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เปนหมบู า นทาพิสจู นปลอดลูกน้ำยุงลาย จังหวัดละ 1
หมบู า น รวม 5 หมบู า น จากนัน้ คัดเลือกหมบู า นตัวอยางในการวิจยั ดวยวิธกี ารสมุ ตัวอยางแบบงาย (Simple
Random Sampling) จำนวน 3 หมบู า น ไดแก บานขา หมทู ี่ 6 ตำบลบานแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัด
บุรรี มั ย บานคอนเมือง หมทู ี่ 2 ตำบลคอนเมือง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา และบานหนองทมุ หมทู ี่ 5
ตำบลหนองทมุ อำเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ในแตละหมบู า นเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลมุ
โดยในการวิจัยนี้พิจารณาคัดเลือกผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informants) ในแตละประเด็นการวิจัยที่มี
ประสบการณตรงในเรือ่ งราวหรือกิจกรรมนัน้ ๆ ทัง้ นีโ้ ดยพิจารณากำหนดใหมดี ลุ ยภาพทัง้ ในดานภูมศิ าสตร
การตัง้ บานเรือน วัย เพศ และบทบาททางสังคม ประกอบดวย เจาหนาทีส่ าธารณสุข ประธานองคการบริหาร
สวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล ผอู ำนวยการโรงเรียน ครูอนามัยประจำโรงเรียน เจาอาวาสวัด/
พระภิกษุสงฆในพืน้ ที่ ผนู ำหมบู า น/กรรมการหมบู า นสาขาตางๆ อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนที่
เปนตัวแทนหลังคาเรือนซึง่ มีอายุตงั้ แต 15 –60 ป ซึง่ อยอู าศัยอยใู นหมบู า นตัง้ แตป 2542 เปนตนมา รวม
ตัวอยางผใู หขอ มูลสำคัญหมบู า นละ 13-15 คน
3) เครือ่ งมือในการวิจยั ประกอบดวย แนวคำถามสำหรับการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลมุ
ประเด็นในการสังเกต แบบบันทึกขอมูล และอุปกรณบนั ทึกเสียง
4) การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1) ประสานงานกับหนวยงานในพืน้ ทีว่ จิ ยั และชีแ้ จงรายละเอียดของโครงการวิจยั แก
บุคลากรทีเ่ กีย่ วของ
4.2) พัฒนาเครือ่ งมือวิจยั
4.3) ประชุมและอบรมทีมวิจยั เกีย่ วกับขัน้ ตอน แนวทาง และเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล
4.4) ดำเนินการเก็บขอมูล ในเดือน เมษายน,มิถนุ ายน และสิงหาคม 2547 ดังนี้
- การสนทนากลมุ ดำเนินการสนทนากลมุ หมบู า นละ 1 วงสนทนา ผใู หขอ มูลสำคัญ
ประมาณ 10 คน ประกอบดวยผใู หญบา น ผชู ว ยผใู หญบา น สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลประจำหมบู า น
ผอู าวุโสประจำหมบู า น ประธาน อสม. เจาหนาทีส่ ถานีอนามัย ครูและตัวแทนหลังคาเรือน
- การสัมภาษณเชิงลึก ดำเนินการสัมภาษณเชิงลึกผใู หขอ มูลสำคัญหมบู า นละ 3-5 คน
ประกอบดวยผใู หญบา น ผอู าวุโสประจำหมบู า น ครูในโรงเรียนทีม่ เี ด็กจากหมบู า นไปเรียนหนังสือและเจาหนาที่
สาธารณสุขในระดับตำบลและอำเภอ
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- การสังเกต ทีมวิจยั เขาพักอาศัยในชุมชน 3 ชวง ๆ ละ 3 วัน เพือ่ สังเกตวิถชี วี ติ และการ
ดำเนินการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกในครัวเรือนและชุมชนโดยผวู จิ ยั ไมไดเขารวมปฏิบตั กิ จิ กรรมตางๆ
ในชุมชน
5) รวบรวมและวิเคราะหขอ มูล โดยการถอดความ ตรวจสอบความถูกตองและสอดคลองของขอมูล
จากแหลงตางๆ จัดหมวดหมู สังเคราะหและเรียบเรียงเปนบทความ

ผลการวิจยั
สองในสามของหมบู า นทาพิสจู นปลอดลูกน้ำยุงลายในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนหมบู า นขนาดเล็ก ในขณะ
ที่อีกหนึ่งหมูบานเปนหมูบานขนาดกลาง จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ สังคม
วัฒนธรรม ความเปนมาและการกอตัวของการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก แนวทางการดำเนิน
งานปองกันควบคุมโรค ความรคู วามเขาใจและความคิดเห็นของประชาชนตอการดำเนินงานปองกันควบคุม
โรค และการมีสว นรวมของประชาชนและภาคสวนตาง ๆ ในการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก
ในทัง้ สามหมบู า น พบรายละเอียดดังนี้
1) หมบู า นแรก
1.1) ลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ และสังคมวัฒนธรรม
เปนหมบู า นขนาดปานกลางมีประชาชนอยอู าศัย 610 คน ใน 154 หลังคาเรือน อยหู า งจาก
ตัวอำเภอ 30 กิโลเมตรและหางจากจังหวัด 80 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก สภาพพืน้ ทีส่ ว นใหญเปน
ทีร่ าบลมุ ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลักและรับจางทำงานในโรงงานในตัวจังหวัดแบบไปเชา
เย็นกลับทุกวัน นอกจากนี้ในหมบู า นยังมีอตุ สาหกรรมขนาดเล็กในครัวเรือน และมีการจัดตัง้ กลมุ อาชีพเสริม
เย็บผาในหมบู า น ซึง่ มีสมาชิกครอบคลุมรอยละ 80 ของหลังคาเรือนทัง้ หมด ภายในอาณาเขตของหมบู า น
เปนทีต่ งั้ ของโรงเรียนประถมศึกษา 1 แหง วัด 1 แหง และศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจำหมบู า น 1 แหง
ในแตละหลังคาเรือนสวนใหญมีสมาชิกอาศัยอยู 3-5 คน โดยสมาชิกหนึ่งคนทำหนาที่เปน “แกนนำ
สาธารณสุขประจำครอบครัว” หมบู า นนีม้ กี ำนันเปนผนู ำและพักอาศัยอยใู นหมบู า น โดยผนู ำคนปจจุบนั ดำรง
ตำแหนงมาหลายป มีคณะกรรมการหมบู า นซึง่ แบงหนาทีร่ บั ผิดชอบงานดานตางๆ ซึง่ รวมถึงการปองกัน
ควบคุมโรคไขเลือดออกดวย ประชาชนดำรงชีวติ ดวยความเรียบงาย พึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกันดวยความ
สัมพันธเชิงเครือญาติ มีการรับรขู า วสารตางๆ อยางทัว่ ถึง มีไฟฟาและน้ำประปาใชทกุ หลังคาเรือน มีโทรศัพท
สาธารณะประจำหมูบาน แตละครัวเรือนรับผิดชอบกำจัดขยะและน้ำเสียดวยตนเอง ไมมีระบบที่เปน
สาธารณะ หัวหนาสถานีอนามัยทีร่ บั ผิดชอบหมบู า นนีป้ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีเ่ ปนเวลานานกวา 10 ป และมีความ
สนิทสนมคนุ เคยกับประชาชนในหมบู า นนีเ้ ปนอยางดี
1.2) ความเปนมาและการกอตัวของการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก
หมบู า นนีพ้ บผปู ว ยไขเลือดออกทุกป ๆ ละ 2-3 ราย โดยรายสุดทายพบผเู สียชีวติ ดวยไขเลือดออก
ในป พ.ศ. 2544 ซึง่ เปนบุตรของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมบู า นคนหนึง่ ในระยะเริม่ แรกคนสวนใหญ
ในหมบู า นรับรวู า โรคไขเลือดออกเปนการเจ็บปวยทีไ่ มรนุ แรง เพราะจำนวนเด็กทีป่ ว ยมีไมมากและอาการ
ก็ไมรนุ แรง จนกระทัง่ เกิดการเสียชีวติ ของของผปู ว ยรายสุดทาย ผใู หญบา นจึงไดจดั ใหมกี ารทำประชาคม
ในหมบู า นขึน้ เพือ่ หาแนวทางปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกโดยมีการแตงตัง้ ใหคณะกรรมการหมบู า นทาน
หนึง่ ดูแลกิจกรรมการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกโดยเฉพาะ
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1.3) แนวทางการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก
ผลจากการทำประชาคมหมบู า นไดมกี ารมอบหมายใหกรรมการหมบู า นทานหนึง่ ทำหนาทีค่ อย
ติดตามควบคุมกำกับการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกโดยเฉพาะ กิจกรรมการปองกันควบคุม
โรคไขเลือดออกทีด่ ำเนินการในหมบู า นนี้ ไดแก 1) การแตงตัง้ ผปู ระสานงานหลักในหมบู า น 2) การ
ประชาสัมพันธและประกาศเชิญชวนใหทกุ ครัวเรือนกำจัดลูกน้ำยุงลายทุกบายวันศุกร 3) การตรวจและ
สำรวจความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายโดยคณะกรรมการหมบู า นรวมกับ อสม. ทุกสัปดาห โดยกำหนดใหมี
การตรวจและสำรวจลูกน้ำยุงลายแบบไขว (ตรวจในคุมนอกเขตรับผิดชอบ) โดยตรวจทุกหลังคาเรือน
4) การสรุปผลการตรวจ ประเมินทุกสัปดาหและรายงานใหกำนันทราบ เพือ่ ดำเนินการตักเตือนและปรับเงิน
ตามกติกาชุมชน 5) การตัง้ กติกาชุมชนโดยปรับเจาของหลังคาเรือนทีพ่ บลูกน้ำยุงลาย 20 บาท/ครัง้ และ
เพิม่ คาปรับเปน 2 เทาหากพบในครัง้ ตอไป 6) การติดตามการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก
ในทีป่ ระจำเดือนของหมบู า น 7) การตัง้ กติกาชุมชนในการเขารวมประชุม หมบู า นซึง่ กำหนดไวเดือนละ
1 ครัง้ หากครัวเรือนใดไมเขารวมประชุมจะมีการปรับเปนเงินและประกาศทางหอกระจายขาวใหทราบโดย
ทัว่ กัน และ 8) การติดตามสถานการณไขเลือดออกในทีป่ ระชุมประจำเดือนของกำนัน ผใู หญบา น
สวนการปองกันและกำจัดยุงนัน้ วิธกี ารทีช่ าวบานใชสว นใหญคอื นอนในมงุ เปดพัดลมไลยงุ ปลอย
ปลาหางนกยูง ฉีดสารเคมีแบบกระปองในบางครัง้
กลมุ ผใู หขอ มูลระบุวา ปจจัยทีเ่ อือ้ อำนวย หรือสงเสริมใหการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือด
ออกในหมบู า นนีป้ ระสบความสำเร็จ ไดแก 1) การมีสว นรวมของประชาชนในการกำจัดลูกน้ำ ยุงลายอยาง
สม่ำเสมอและตอเนือ่ ง 2) การมีผนู ำชุมชนและคณะกรรมการในหมบู า นทีเ่ ขมแข็ง 3) การมีสว นรวมของ
เครือขายราชการอยางจริงจังและจริงใจ 4) การประชาสัมพันธอยางตอเนือ่ ง 5) การติดตามสถานการณ
ไขเลือดออกของหมบู า นในทีป่ ระชุมทุกเดือน
1.4) ความรูความเขาใจและความคิดเห็นของประชาชนตอการดำเนินงานปองกันควบคุมโรค
ไขเลือดออก
ประชาชนมีความรคู วามเขาใจในชนิด ลักษณะและวงจรชีวติ ของยุงพาหะนำโรคไขเลือดออก โดย
ระบุวา ยุงทีเ่ ปนพาหะนำโรคไขเลือดออกทีส่ ำคัญคือยุงลาย ซึง่ มีลกั ษณะทีส่ งั เกตไดคอื ตัวสีดำ มีลายขาว
ดำตามตัวและขา พบเห็นไดทวั่ ไปตามโองน้ำ ภาชนะขังน้ำในหองน้ำ โองแดง หรือตามมุมมืด จะพบมาก
ในชวงฤดูรอ น โดยเฉพาะในตอนกลางวัน ดานวงจรชีวติ ของยุงลายผใู หขอ มูลอธิบายวา เริม่ ตนจากยุงแก
ตัวเมียวางไขในน้ำ จากนัน้ ก็ฟก ตัวออกมาเปนลูกน้ำ เรียกวา “แมงงองแงง” หลังจากนัน้ ก็จะเจริญเปนยุง
บินออกไปหากิน ใชระยะเวลาทัง้ หมด 7 วัน ในดานแหลงเพาะพันธขุ องยุงลายนัน้ ผใู หขอ มูลระบุวา ยุงอาศัย
สถานทีห่ รือภาชนะทีม่ นี ้ำขังหรือความชืน้ เปนแหลงเพาะพันธุ ไมวา สถานทีน่ นั้ เปนสิง่ ทีม่ อี ยตู ามธรรมชาติ
หรือสรางขึน้ โดยระบุวา แหลงเพาะพันธยุ งุ ลาย ไดแก ภาชนะขังน้ำในบานเรือน ในวัด ในโรงเรียน ภาชนะ
ตางๆ ทีไ่ มไดใชประโยชนทที่ งิ้ ขวางอยตู ามบานเรือนหรือในบริเวณรอบๆ ทีไ่ มมผี คู นอาศัยอยู
1.5) การมีสว นรวมของประชาชนและภาคสวนตางๆ
แตละหลังคาเรือนมีการดูแลบริเวณภายในและนอกบานของตนเองใหสะอาดอยูเสมอ โองน้ำ
สวนใหญมฝี าปดมิดชิด ยกเวนโองน้ำใชและอางซีเมนตในหองน้ำทีม่ กี ารเปลีย่ นถายน้ำทุก 3 – 5 วัน
หัวหนาสถานีอนามัยรวมดำเนินกิจกรรมปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกกับ อสม. และชาวบานบอยครัง้
นอกจากนีม้ กี ารจัดทำแผนปฏิบตั กิ ารเรือ่ งโรคไขเลือดออกประจำตำบลเปนประจำทุกป และมีการจัดทำงบ

⌫  ⌫

การดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกในหมูบาน
ทาพิสจู นปลอดลูกน้ำยุงลายเขต 5 พ.ศ. 2547

Prevention and Control of Dengue Haemorhagic Fever in
Free Dengue Larva’s Defy Villages in Region 5, 2004.

ประมาณในการดำเนินงาน และแผนการออกหมบู า นทุกสัปดาห เพือ่ ติดตามงานสาธารณสุขดานตาง ๆ
รวมถึงโรคไขเลือดออกดวย มีการประสานงานกับ อบต. ในรูปแบบการประสานกิจกรรมในแผนปฏิบตั กิ าร
ประจำป โดยหัวหนาสถานีอนามัยเขารวมประชุมทุกเดือน และอบต. สนับสนุนสารเคมีไวใชในกรณีจำเปน
และสนับสนุนงบประมาณบางสวนเพือ่ รวมพัฒนาเปนตำบลปลอดลูกน้ำยุงลาย โรงเรียนใหความรวมมือ
เปนอยางดี ทัง้ ในดานการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก และงานดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนทุกคน
ซึง่ ในกิจกรรมการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกนัน้ มีการมอบหมายใหนกั เรียนสำรวจและกำจัดลูกน้ำ
ยุงลายในโรงเรียนทุกสัปดาหโดยผนวกกิจกรรมเขากับกิจกรรมในโครงการ ผนึกพลังเยาวชนไทยตานภัย
ไขเลือดออกของกรมควบคุมโรค
2) หมบู า นทีส่ อง
2.1) ลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ และสังคมวัฒนธรรม
หมบู า นนีเ้ ปนหมบู า นขนาดเล็กมีประชาชนอยอู าศัย 227 คนใน 52 หลังคาเรือนโดยเปน หมบู า น
ที่ตั้งอยูหางไกล ไมมีหมูบานตั้งอยูใกลเคียง อยูหางจากตัวอำเภอ 10 กิโลเมตรและหางจากจังหวัด
40 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก สภาพพืน้ ทีส่ ว นใหญเปนทีร่ าบลมุ ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เปนหลัก นอกจากนีม้ กี ารปลูกหมอน เลีย้ งไหม ทอผาไหม งานหัตถกรรมในครัวเรือน และรับจางทำงาน
ในสถานทีต่ า ง ๆ ซึง่ ไมไกลจากหมบู า นในลักษณะไปเชาเย็นกลับทุกวันเปนสวนใหญ กลมุ อาชีพเสริมในหมบู า น
ทีม่ กี ารจัดตัง้ ไดแก ทอผาและกลมุ เกษตรไรนาสวนผสม ประชาชนมีรายได 12,000–20,000 บาท/คน/
ป ในอาณาเขตของหมบู า นมีโรงเรียนประถมศึกษา 1 แหง วัด 1 แหง ศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจำ
หมบู า น 1 แหง ประชาชนสวนใหญมที ดี่ นิ เปนของตนเอง ลักษณะบานเรือนสวนใหญเปนบานครึง่ ไมครึง่
ปูน 2 ชัน้ หนึง่ ในสีข่ องครัวเรือนทัง้ หมดมีคอกสัตวในบริเวณบาน บริเวณในบาน คอกสัตว และบริเวณโดย
รอบสะอาดและเปนระเบียบ ครัวเรือนสวนใหญมสี มาชิก 4-5 คน ผใู หญบา นคนปจจุบนั ซึง่ พักอาศัยอยใู น
หมบู า นเปนผนู ำอยางเปนทางการและดำรงตำแหนงมาหลาย สิบป มีคณะกรรมการหมบู า นซึง่ แบงหนาที่
รับผิดชอบงานดานตาง ๆ โดยใหกรรมการหมบู า นทุกคนทำหนาทีร่ บั ผิดชอบดูแลเรือ่ งการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก ชาวบานหมบู า นนีม้ คี วามสัมพันธกนั แบบเครือญาติ ชาวบานสวนใหญเปนญาติ
พีน่ อ งกัน และสวนใหญมคี วามคิดเห็นในการสนับสนุนกิจกรรมตางของหมบู า นในทิศทางเดียวกัน ในหมบู า น
มีไฟฟา น้ำประปา โทรศัพทสาธารณะประจำหมบู า น ประชาชนกำจัดขยะดวยการเผาและฝงในทีน่ าของ
ตนเอง และการระบายน้ำเสียยังไมมรี ะบบสาธารณะรองรับ
2.2) ความเปนมาและการกอตัวของการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก
หมบู า นนีไ้ มเคยมีรายงานผปู ว ยโรคไขเลือดออกมานาน 20 ป ในขณะทีห่ มบู า นใกลเคียงพบ ผปู ว ย
1-2 รายตอไป ซึง่ ผนู ำและประชาชนผใู หขอ มูลแสดงความคิดเห็นวานอกจากจะเกิดจากความโชคดีของ
หมบู า นแลว ยังเกิดจากความรวมมือรวมใจของประชาชนในหมบู า นทีช่ ว ยกันสำรวจและกำจัดแหลงเพาะพันธุ
ยุงทุกสัปดาห ดูแลรักษาความสะอาดของบานเรือนและสิง่ แวดลอมอยเู สมอ ประกอบกับมีผใู หญบา นทีม่ ี
ความจริงใจและเปนทีเ่ คารพนับถือของชาวบาน ดังคำบอกเลาวา “ในชวง 20-30 ปทผี่ า นมาอาจจะเปน
โชคดีของหมบู า นทีไ่ มเคยมีผปู ว ยโรคไขเลือดออกเกิดขึน้ เลย” และ “นอกจากโชคดีแลว การรวมมือของ
ชาวบานทุกคนก็มสี ว นสนับสนุนดวย” เมือ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีนโยบายใหคดั เลือกหมบู า นปลอด
ลูกน้ำยุงลายเพือ่ สงทาพิสจู นในระดับเขตนัน้ เจาหนาทีส่ าธารณสุขในระดับอำเภอและตำบลไดเขามาประสาน
งานกับผนู ำหมบู า น เพือ่ พัฒนาเปนหมบู า นปลอดลูกน้ำ ยุงลาย ผนู ำหมบู า นและผทู เี่ กีย่ วของเห็นวาการที่
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ไมพบผปู ว ยมาเปนระยะเวลานาน ทำใหการพัฒนาเปนหมบู า นปลอดลูกน้ำยุงลายมีความเปนไปไดสงู จึง
ตกลงทีจ่ ะพัฒนาเปนหมบู า นทาพิสจู นปลอดลูกน้ำ ยุงลาย ดังคำกลาวของผนู ำทานหนึง่ ทีว่ า “การทีไ่ มพบ
ผปู ว ยนัน้ ทำใหพวกเราพัฒนาหมบู า นเปนหมบู า นปลอดลูกน้ำยุงลายได” หลังจากนัน้ ผนู ำหมบู า นไดประชุม
ชาวบานและผทู เี่ กีย่ วของเพือ่ หาแนวทางการพัฒนา โดยไดรบั งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอและ อบต.
2.3) แนวทางการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก
หลังประชุมชาวบานไดมกี ารกำหนดแนวทางการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก จำแนก
เปนมาตรการกอนการเกิดโรคและมาตรการในระยะทีม่ กี ารระบาดของโรค ดังนี้
มาตรการทีด่ ำเนินการกอนการเกิดโรค ไดแก 1) มีการตัง้ คณะกรรมการปองกันควบคุมโรค
ไขเลือดออกระดับหมบู า นโดยมีผใู หญบา นเปนประธานกรรมการ กรรมการประกอบดวยมัคทายกวัดและ
กรรมการหมบู า น และอาสาสมัครสาธารณสุขเปนเลขานุการ โดยระบุใหกรรมการหมบู า นทุกคนทำหนาที่
รับผิดชอบดูแลเรือ่ งการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก และในแตละหลังคาเรือนใหมผี ปู ระสานงานหลัก
ในการกำจัดยุงลายหนึง่ คน 2) ระบุบทบาทหนาทีข่ องคณะกรรมการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกระดับ
หมบู า นใหมหี นาทีใ่ นการตรวจและสำรวจลูกน้ำยุงลายทุกเชาวันศุกรและประชุมสรุปผลการตรวจและสำรวจ
ในชวงบาย “ในหมบู า นจะมอบหมายใหคณะกรรมการทุกคนเปนผรู บั ผิดชอบเรือ่ งไขเลือดออกรวมกัน โดย
มีหนาทีท่ สี่ ำคัญคือการตรวจหาลูกน้ำยุงลายทุกวันศุกรตอนเชาและประชุมสรุปผลตอนบาย” 3) อสม.
ดำเนินการประชาสัมพันธผานทางหอกระจายขาวและเขารวมประชุมประจำเดือนของหมูบาน เพื่อแจง
สถานการณของโรค ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย พรอมกับใหความรเู กีย่ วกับสาเหตุ อาการและการปองกัน
โรค 4) จัดทำโครงการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งเพือ่ การปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกขึน้ โดยดำเนินการ
รวมกับสถานีอนามัย ใชงบประมาณสาธารณสุขมูลฐานเดิมเปนเงิน 2,500 บาท โดยเชิญแกนนำครอบ
ครัว อสม. และสมาชิก อบต. ประจำหมบู า น เขารวมประชุมแบบมีสว นรวม เพือ่ วิเคราะหปญ
 หา หลังจาก
นัน้ ไดจดั ใหมกี ารประกวด “บานสะอาด รอบบานนามอง ปลอดลูกน้ำยุงลาย” โดยหลังคาเรือนทีช่ นะการ
ประกวดตามเกณฑตอ งปลอดลูกน้ำยุงลายติดตอกันอยางนอย 3 เดือน 5) เตรียมเครือ่ งมือ เชน ไฟฉาย
ทีช่ อ นลูกน้ำ เพือ่ ใชในการสำรวจลูกน้ำยุงลาย 6) จัดหาผาไนลอนเขียวและฝาปดโองน้ำโดยใชเงินกองทุน
7) สงเสริมการใชสมุนไพรปองกันการวางไขของยุงลายในโองหรือตมุ น้ำใชหอ งน้ำ เชน ผลมะกรูด, ตะไคร
8) รณรงคกำจัดวัชพืชรอบหมูบานและตามถนนในหมูบานเดือนละครั้งพรอมกำจัดวัสดุเหลือใชจาก
ทุกหลังคาเรือน
สวนการปองกันและกำจัดยุงทีช่ าวบานใชสว นใหญคอื การปลอยปลาหางนกยูงหรือปลากระดี่ โดย
ปลอยปลาลงในโองน้ำใชภาชนะละ 2-4 ตัว และปดฝาโองไดรบั การสนับสนุนผามงุ และฝาโองจากองคการ
บริหารสวนตำบลครบทุกภาชนะในหลังคาเรือน ซึง่ ชาวบานเห็นวาเปนวิธกี ารทีไ่ ดผลดี ดังทีผ่ ใู หขอ มูล
กลาววา “การใชมงุ ครอบฝาโองมีประโยชนมากในการปองกันยุงมาวางไข เปนการปองกัน 2 ชัน้ จากการที่
มีฝาโองปดอยแู ลว ” และ “ตัง้ แตทบี่ า นใชมงุ ครอบฝาโองเปนตนมา ทำใหไมมยี งุ มาบินใหรสู กึ รำคาญหรือ
มากัดอีกเลย ”
มาตรการทีด่ ำเนินการในระยะทีม่ กี ารระบาดของโรค ไดแก 1) อสม. และคณะกรรมการปองกัน
ควบคุมโรคของหมบู า นดำเนินการควบคุมปองกันโรครวมกับหนวยควบคุมโรคของอำเภอ ภายใน 3 ชัว่ โมง
หลังจากไดรบั การแจงโรค 2) คนหาผปู ว ยและคัดกรองเพือ่ การรักษาอยางทันทวงที 3) ควบคุมโรคทัง้
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ดานกายภาพและเคมีทนั ที พนกำจัดยุงลายรอบหมบู า น 3 ครัง้ โดยครัง้ แรกพนทันที ครัง้ ที่ 2 พนหลังจาก
พนครัง้ แรก 3 วัน และพนครัง้ ที่ 3 หลังจากพนครัง้ แรก 7 วัน
นอกจากนัน้ มีการออกขอบังคับของหมบู า น 17 ขอซึง่ เนือ้ หาสวนใหญเปนกฎระเบียบและขอหาม
ตาง ๆ สวนทีเ่ กีย่ วของกับโรคไขเลือดออก ไดแก สมาชิกตองเขารวมประชุมทุกครัง้ ในวันทีผ่ ใู หญบา นนัด
ประชุมของทุกเดือน ณ ทีท่ ำการผู ใหญบา น ผู ใดไมเขารวมประชุมโดยไมมเี หตุอนั ควรจะตองถูกปรับเขากอง
ทุนครัง้ ละ 50 บาท
2.4) ความรูความเขาใจและความคิดเห็นของประชาชนตอการดำเนินงานปองกันควบคุมโรค
ไขเลือดออก ประชาชนของหมบู า นนีท้ ราบวายุงลายเปนพาหะนำโรคไขเลือดออก โดยยุงแบงออกเปน 2
ประเภทตามทีอ่ ยอู าศัยและชวงเวลาหากินของยุง ยุงประเภทแรกคือยุงทีห่ ากินในบานคน เชน เกาะตาม
ราวเสือ้ ผาในบาน และตามซอกมุมมืดของบาน ยุงประเภทนีเ้ ปนยุงทีม่ ตี วั เล็กและออกหากินใน ตอนกลางวัน
ไดแก ยุงลาย สวนประเภททีส่ องคือยุงทีอ่ าศัยอยนู อกบาน เชน ในปารกขาง ๆ หมบู า น สวนหลังบาน และ
ทอระบายน้ำทิง้ โดยจะออกหากินตอนหัวค่ำและกลางคืน มีขนาดใหญกวายุง กลางวัน ไดแก ยุงดำ ยุงใหญ
จรชีวติ ของยุงลายในทัศนะของชาวบานนัน้ เริม่ ตนเมือ่ ยุงแกตวั เมียวางไขบนผิวน้ำ จากนัน้ ก็ฟก ตัวออกมาเปน
ลูกน้ำ หลังจากนัน้ ก็จะเจริญเปนตัวแกยงุ บินออกไปหากิน นอกจากนีช้ าวบานยังระบุวา การทีร่ ะบบน้ำประปา
ของหมบู า นมีลกั ษณะขนุ เปนผลดีตอ การปองกันโรค ดังคำกลาวทีว่ า “เวลาอาบน้ำเสร็จจะรสู กึ คันและมีผนื่
ขึน้ ตามตัว ทุกวันนีใ้ ชน้ำฝนอาบเปนบางครัง้ อาการก็ดขี นึ้ ” และ “มันก็เปนสวนทีด่ เี พราะลักษณะของน้ำที่
เราใชมนั ทำใหยงุ ไมชอบ แลวมันก็ไมมาวางไข” นอกจากนีช้ าวบานยังไดเรียนรวู า รางระบายน้ำรอบหมบู า น
ก็เปนแหลงเพาะพันธยุ งุ ทีส่ ำคัญเชนกัน และมีแผนทีจ่ ะดำเนินการในเรือ่ งนีด้ ว ย ดังทีผ่ นู ำคนหนึง่ กลาววา
“ในการประชุมรวมกับ อบต. ครัง้ หนาจะมีการหารือกันเกีย่ วกับรางระบายน้ำเสียในหมบู า น”
ชาวบานใหความคิดเห็นตอการควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลายใหหมดสิน้ ไปจากพืน้ ทีว่ า เปนเรือ่ งทีค่ อ นขาง
ยาก เนื่องจากทุกหนทุกแหงที่มีน้ำขังอยูลวนแตมีความเสี่ยงตอการเปนแหลงเพาะพันธุของยุงได
ทัง้ สิน้
2.5) การมีสว นรวมของประชาชนและภาคสวนตางๆ
ผใู หขอ มูลเลาวาชาวบานและคณะกรรมการหมบู า น ใหความสำคัญกับกิจกรรมการกำจัดลูกน้ำ
ยุงลายทุกสัปดาห โดยสำรวจแหลงเพาะพันธยุ งุ ลายและกำจัดลูกน้ำยุงลายบริเวณภายในและนอกบานของ
ตนเองอยเู สมอ โดยเฉพาะโองน้ำในแตละหลังคาเรือนมีมงุ ครอบฝาโองซึง่ ไดรบั สนับสนุนจาก องคการบริหาร
สวนตำบลและมีฝาปดมิดชิดทุกภาชนะ นอกจากนัน้ ไดมกี ารกำหนดกติกาชุมชนในการเขารวมประชุมหมู
บานซึง่ กำหนดไวเดือนละ 1 ครัง้ หากผแู ทนหลังคาเรือนไมเขารวมประชุมจะมีการปรับเปนเงิน 50 บาท
ตอหลังคาเรือน แตทผี่ า นมาไมเคยมีการปรับดังกลาวเนือ่ งจากทุกครัวเรือนสมัครใจเขารวมการประชุมเพือ่
ติดตามขาวสารสำคัญตาง ๆ ซึง่ รวมถึงโรคไขเลือดออกดวย ดังทีผ่ ใู หขอ มูลทานหนึง่ เลาวา“ทีต่ อ งเขาประชุม
ทุกเดือนนัน้ ไมใชเพราะกลัวจะถูกปรับเงิน แตอยากรขู า วสารความเคลือ่ นไหวตางๆของหมบู า น และไดตดิ ตาม
เรือ่ งไขเลือดออกดวย” ดานการตรวจประเมินนัน้ อสม. ทุกคนไดดำเนินการทุกสัปดาห ในสวนของสถานี
อนามัยประจำตำบลนัน้ แมวา เจาหนาทีท่ กุ คนจะเพิง่ ยายเขามารับผิดชอบดูแลหมบู า นนี้ แตหวั หนาสถานี
อนามัยเคยมีประสบการณในการปฏิบตั งิ านควบคุมโรคไขเลือดออกในพืน้ ทีท่ มี่ ผี ปู ว ยโรคไขเลือดออกมาก
มากอน จึงสามารถนำประสบการณมาสงเสริมการดำเนินการในชุมชนใหมคี วามพรอมอยเู สมอ และมีการ
จัดทำโครงการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกประจำตำบล โดยแยกเปนกิจกรรมทีส่ ำคัญรายหมบู า น มีการ
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จัดทำงบประมาณในการดำเนินงาน มีการจัดทำแผนการออกหมบู า นรายเดือน เพือ่ ติดตามงานสาธารณสุข
ดานตาง ๆ ซึง่ รวมถึงกิจกรรมการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกดวย นอกจากนีม้ กี ารประสาน
กิจกรรมกับ อบต. ในแผนปฏิบตั กิ ารประจำป โดยหัวหนาสถานีอนามัยเปนผเู ขารวมประชุมทุกเดือน และ
อบต. ใหการสนับสนุนมงุ ครอบฝาโองสำหรับภาชนะใสน้ำทุกหลังคาเรือนซึง่ ไดจากการสำรวจภาชนะของ
หมบู า นตัง้ แตตน ป 2546 และจะมีการสำรวจภาชนะเพิม่ เติมทุกป มีการสนับสนุนสารเคมีไวใชปอ งกันโรค
ในกรณีจำเปน และสนับสนุนงบประมาณบางสวนเพือ่ รวมพัฒนาเปนหมบู า นปลอดลูกน้ำยุงลาย สวนบทบาท
ของโรงเรียนนัน้ ผอู ำนวยการโรงเรียนไดกำหนดกิจกรรมการกำจัดลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห โดยใหนกั เรียน
ดำเนินการในโรงเรียนพรอมทัง้ ลงบันทึกผลการปฏิบตั งิ านในสมุดบันทึกกิจกรรมประจำวัน นอกจากนัน้
นักเรียนไดเลาใหฟง วาโรงเรียนมีกจิ กรรมเกีย่ วกับโรคไขเลือดออกมากมาย เชน การประชาสัมพันธหนาเสาธง
การประกวดเรียงความเรือ่ งไขเลือดออก การวาดภาพระบายสี การทำโครงงานวิทยาศาสตร เชน การใช
สมุนไพรมะกรูดในการปองกันยุงวางไข เปนตน ดานการสำรวจความชุกชุมลูกน้ำยุงลายในหลังคาเรือน
นัน้ หนวยควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงประจำอำเภอ ไดดำเนินการสำรวจแหลงเพาะพันธแุ ละกำจัดลูกน้ำ
ยุงลายทุกเดือน
3) หมบู า นทีส่ าม
3.1) ลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ และสังคมวัฒนธรรม
หมบู า นนีเ้ ปนหมบู า นขนาดเล็กมีประชาชนอยอู าศัย 409 คนใน 86 หลังคาเรือน หมบู า นตัง้ อยู
ในบริเวณหมบู า นเดียวกันกับอีก 4 หมบู า น รวมเปนชุมชนขนาดใหญ อยหู า งจากตัวอำเภอ 3 กิโลเมตร
และหางจากจังหวัด 40 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก สภาพพืน้ ทีส่ ว นใหญเปนทีร่ าบลมุ ปนทราย ประชาชน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลักและมีกลมุ อาชีพเสริมจักสาน (จอ) ทอผา ตัดเย็บเสือ้ ผา เลีย้ งสัตว และ
เกษตรไรนาสวนผสม มีโรงเรียนประถมศึกษา 1 แหง ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กกอนวัยเรียน 1 แหง วัด 1 แหง
ศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจำหมบู า น 1 แหง ลักษณะบานเรือนสวนใหญเปนบานไม 2 ชัน้ มีใตถนุ สูง มี
คอกสัตวใตถนุ บาน ในแตละหลังคาเรือนและบริเวณโดยรอบสะอาดและเปนระเบียบ มีแหลงน้ำสำหรับใช
ในการเกษตรและเลีย้ งสัตว ระบบการปกครองมีกำนันเปนผนู ำโดยพักอาศัยอยใู นหมบู า น ซึง่ ไดรบั การ
คัดเลือกและดำรงตำแหนงมาหลายป วิถชี วี ติ ของชาวบานทัง้ ในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวัน การประกอบ
อาชีพ และการรับขาวสารตางๆ มีลักษณะคลายประชาชนในเขตเมือง แตชาวบานมีความสัมพันธกัน
คอนขางดี และสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตางๆ ของหมบู า นในทิศทางเดียวกัน ในหมบู า นมีระบบ
ไฟฟา น้ำประปาโทรศัพทสาธารณะ แตไมมรี ะบบการกำจัดขยะและระบบการระบายน้ำเสียทีเ่ ปนสาธารณะ
3.2) ความเปนมาและการกอตัวของการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก
ชาวบานเลาใหฟง วาในอดีตกอนป 2542 หมบู า นนีแ้ ละหมบู า นใกลเคียงมีผปู ว ยโรคไขเลือดออก
เปนจำนวนมากโดยเกิดขึน้ กับบุตรหลานในหมบู า น ผนู ำและชาวบานจึงไดคดิ หาแนวทางดำเนินการใหได
ผล ซึง่ ตอมาจังหวัดไดมนี โยบายสงเสริมการทำประชาคมในหมบู า นเพือ่ ประเมินสถานการณปญ
 หาและ
รวมกันวางแผนแกไขปญหาตาง ๆ ของหมูบาน จึงไดมีการทำประชาคมสุขภาพตำบลขึ้นในป 2542
โดยคัดเลือกตัวแทนชาวบานทุกหมบู า น ๆ ละ 7 คนเขารับการอบรม รับฟงแนวคิดและจัดทำแผนงานการ
ดำเนินงานประชาคมสุขภาพ พรอมทัง้ ใหแตละหมบู า นนำเสนอปญหาทางดานสุขภาพ ซึง่ รวมถึงโรคไขเลือด
ออกดวย จากนัน้ คัดเลือกผแู ทนของแตละหมบู า น ๆ ละ 3 คนเขารวมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารวางแผนแบบมี
สวนรวม หลักสูตร 2 วัน ผลจากการประชุมไดโครงการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกของตำบล หลังจาก
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ทีม่ กี ารจัดทำประชาคมหมบู า นและรวมกันดำเนินการปองกันและควบคุมโรคตามแผนงานโครงการแลว
พบวาไมมรี ายงานผปู ว ยโรคไขเลือดออกตัง้ แตป 2542 เปนตนมา ดังทีผ่ ใู หขอ มูลหนึง่ เลาวา “ในชวงกอน
ป 2542 ที่ผานมาในหลายหมูบานมีผูปวยโรคไขเลือดออกกระจายกันอยูเกือบทุกหมูบาน หลังจากที่
รวมมือกันทำประชาคมก็ไมมผี ปู ว ยโรคไขเลือดออกอีกเลย” ตอมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไดมนี โยบาย
ใหพนื้ ทีค่ ดั เลือกตำบลปลอดลูกน้ำยุงลาย เพือ่ สงทาพิสจู นในระดับเขต เจาหนาทีส่ าธารณสุขในระดับอำเภอ
และตำบลไดมาประสานงานกับผนู ำหมบู า นเพือ่ พัฒนาเปนตำบลปลอดลูกน้ำยุงลาย กำนัน ผใู หญบา นและ
ชาวบานจึงไดประชุมรวมกันเพือ่ หาแนวทางดำเนินงาน
3.3) แนวทางการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก
การดำเนินงานเริ่มจากนโยบายสงเสริมการทำประชาคมหมูบานของรัฐบาล และไดมีการทำประชาคม
สุขภาพตำบลขึน้ โดยคัดเลือกตัวแทนหมบู า นละ 7 คนเพือ่ รับฟงแนวคิด จัดทำแผนงานประชาคมหมบู า น
และแบงกลุมใหแตละหมูบานคนหาและนำเสนอปญหาของหมูบาน จากนั้นคัดเลือกแกนนำหมูบานละ
3 คนเพือ่ เขารวมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารวางแผนแบบมีสว นรวม 2 วัน ผลจากการประชุมไดโครงการปองกัน
ควบคุมโรคไขเลือดออกของตำบล หลังจากทีม่ กี ารจัดทำประชาคมหมบู า นและรวมกันดำเนินการปองกันและ
ควบคุมโรคตามแผนงานโครงการแลว พบวาไมมรี ายงานผปู ว ยโรคไขเลือดออกตัง้ แตป 2542 เปนตนมา
ตอมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไดมนี โยบายใหพนื้ ทีค่ ดั เลือกตำบลปลอดลูกน้ำยุงลาย เพือ่ สงทาพิสจู น
ในระดับเขต เจาหนาทีส่ าธารณสุขในระดับอำเภอและตำบลไดมาประสานงานกับผนู ำหมบู า นเพือ่ พัฒนาเปน
ตำบลปลอดลูกน้ำยุงลาย กำนัน ผใู หญบา นและชาวบานจึงไดประชุมรวมกันเพือ่ หาแนวทางดำเนินงาน
ปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก โดยมาตรการทีด่ ำเนินการคือ “5 ป.” ไดแก 1) ปด ซึง่ หมายถึงการปด
ฝาโองน้ำและตมุ น้ำอยเู สมอ 2) เปลีย่ น หมายถึงการดูแลเปลีย่ นถายน้ำในโอง ตมุ น้ำ ถังซีเมนต และ
อางน้ำทุกสัปดาห 3) ปลอย หมายถึง การปลอยปลากินลูกน้ำในภาชนะทีเ่ สีย่ งตอการวางไขของยุงลาย เชน
ปลาหางนกยูงและปลากระดี่ 4) ปรับ หมายถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในและภายนอกบานให
สะอาดอยเู สมอ และ 5) ประสาน หมายถึง การประสานงานกับทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของเพือ่ สนับสนุนการ
ดำเนินงาน นอกจากนัน้ ในการเขารวมประชุมหมบู า นซึง่ กำหนดไวเดือนละ 1 ครัง้ ผนู ำชุมชนไดเนนหนัก
ใหชาวบานทุกคนหรือผแู ทนหลังคาเรือนเขารวมประชุมดวย และกำหนดใหมกี ารประชาคมตำบล ปละ
2 ครัง้
ในปจจุบนั วิธกี ารทีช่ าวบานใชสว นใหญคอื การปลอยปลาหางนกยูงหรือปลากระดีใ่ นทุกหลังคาเรือน
โดยปลอยปลาลงในโองน้ำใชภาชนะละ 2-4 ตัว และวิธปี ด ฝาโองน้ำดวยผามงุ และฝาทีม่ ดิ ชิดซึง่ ไดรบั สนับสนุน
มงุ ครอบฝาโองจากองคการบริหารสวนตำบล
3.4) ความรูความเขาใจและความคิดเห็นของประชาชนตอการดำเนินงานปองกันควบคุมโรค
ไขเลือดออก
ประชาชนทราบวายุงลายเปนพาหะนำโรคไขเลือดออก และอธิบายลักษณะของยุงลายและยุงรำคาญ
ดังนี้ ยุงลายมีลกั ษณะตัวเล็กสีดำ มีลายขาวดำตามลำตัว กัดเจ็บ บินไดไมสงู นัก และมักจะพบมากในเวลา
กลางวัน พบเห็นทัว่ ไปในโองน้ำ ถังซีเมนต มุมมืดตางๆ และสวนมากพบในบริเวณบานในขณะทีย่ งุ รำคาญ
มีลกั ษณะตัวเล็กสีออกดำปนแดง ไมมลี ายตามตัว พบมากเวลากลางคืน และพบเห็นทัว่ ไปในโองน้ำ ถังซีเมนต
และตามมุมมืดตางๆ เชนเดียวกัน ชาวบานสามารถอธิบายวงจรชีวติ ของยุงไดถกู ตอง ชาวบานคิดวายุง
ทุกชนิดอาศัยในสถานทีห่ รือภาชนะทีม่ นี ้ำขัง เชน รองระบายน้ำขางถนนในหมบู า น รวมทัง้ น้ำทิง้ ทีข่ งั อยตู าม
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ใตถนุ บานหรือบริเวณบาน ภาชนะขังน้ำในบานเรือน เชน ถังซีเมนตในหองน้ำ โองน้ำดืม่ โองน้ำใช โองมังกร
จานรองขาตู แจกันดอกไม เศษกระปอง หรือภาชนะทีม่ นี ้ำขังอืน่ ๆ
ดานความคิดเห็นตอการควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลายใหหมดสิน้ ไปจากพืน้ ทีน่ นั้ ประชาชนมองวา
เปนเรือ่ งทีเ่ ปนไปไดหากดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายอยางจริงจังและตอเนือ่ ง และหลังดำเนินการตาม
แผนงานโครงการที่กำหนดไมพบผูปวยไขเลือดออกในหมูบานอีกเลย ซึ่งหากดำเนินการตอไปเรื่อย ๆ
ภายใตการควบคุมกำกับการดำเนินงานอยางตอเนือ่ งของคณะกรรมการหมบู า น ประชาชน และ อสม. ก็เปน
ไปไดวา หมบู า นอาจปลอดไขเลือดออกไดในทีส่ ดุ ดังคำพูดของผใู หขอ มูลทานหนึง่ ทีว่ า “รสู กึ ภูมใิ จทีห่ มบู า น
ไมมผี ปู ว ยโรคไขเลือดออกอีกเลยหลังจากชวยกันดำเนินงานตามมาตรการ 5 ป. และคิดวาหากทำอยางนี้
ตอไปจะปลอดจากโรคไขเลือดออกแนนอน”
3.5) การมีสว นรวมของประชาชนและภาคสวนตางๆ
ชาวบานและคณะกรรมการหมบู า นในหมบู า นนี้ ใหความสำคัญกับกิจกรรมการกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย
โดยสำรวจแหลงเพาะพันธยุ งุ ลายและกำจัดลูกน้ำยุงลายบริเวณภายในและนอกบานของตนเองอยเู สมอ
โองน้ำในแตละหลังคาเรือนมีมงุ ครอบฝาโองซึง่ ไดรบั สนับสนุนจากองคการบริหารสวนตำบลหนองทมุ และ
มีฝาปดมิดชิดอีกชั้นหนึ่ง ยกเวนตุมน้ำใชที่มีการเปลี่ยนถายน้ำทุกวัน การประชุมหมูบานทุกเดือนและ
การทำประชาคมหมบู า นอยางสม่ำเสมอ ซึง่ กำหนดปละ 2 ครัง้ ชวยใหความรวมมือและความกระตือรือรน
ในการเขารวมกิจกรรมดีขนึ้ ดังทีผ่ ใู หขอ มูลคนเลาวา “การทำประชาคมสุขภาพอยางสม่ำเสมอสงผลให
ชาวบานใหความรวมมือดีขนึ้ เพราะเคาจะรสู กึ เปนเจาของหมบู า น และอยากรวมกันพัฒนา” อสม. ทำหนาที่
ตรวจประเมินทุกสัปดาห ดานเจาหนาทีส่ าธารณสุขนัน้ หัวหนาสถานีอนามัยเปนคนในพืน้ ทีแ่ ละพักอาศัยอยู
ในหมบู า นจึงมีความคนุ เคยกับชาวบานเปนอยางดี นอกจากนีม้ กี ารจัดทำโครงการปองกันควบคุมโรคไขเลือด
ออกประจำตำบล โดยแยกเปนกิจกรรมรายหมบู า น มีการจัดทำงบประมาณในการดำเนินงาน มีการจัด
ทำแผนการออกหมบู า นทุกเดือน เพือ่ ติดตามงานสาธารณสุขดานตางๆ ซึง่ รวมถึงกิจกรรมการดำเนินงาน
ปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกดวย มีการประสานกิจกรรมกับ อบต. ในแผนปฏิบตั กิ ารประจำปโดยหัวหนา
สถานีอนามัยเขารวมประชุมทุกเดือน และอบต. ใหการสนับสนุนมุงครอบฝาโองสำหรับภาชนะใสน้ำ
ทุกหลังคาเรือน ซึ่งไดจากการสำรวจภาชนะของหมูบานตั้งแตตนป 2545 และจะมีการสำรวจภาชนะ
เพิม่ เติมทุกป มีการสนับสนุนสารเคมีไวใชในกรณีจำเปน และสนับสนุนงบประมาณบางสวนเพือ่ รวมพัฒนา
เปนตำบลปลอดลูกน้ำยุงลาย นอกจากนี้ อบต. ไดจดั ทำแผนสนับสนุนงบประมาณดำเนินการอยางตอเนือ่ ง
สม่ำเสมอทุกป โดยระบุไวในขอบัญญัตงิ บประมาณประจำป สวนบทบาทของโรงเรียนนัน้ ผอู ำนวยการโรงเรียน
ครูและอาจารยไดมอบหมายใหนกั เรียนหมบู า นละ 6-10 คนแบงเขตรับผิดชอบภายในหมบู า นในการ
ดำเนินการสำรวจและทำลายแหลงเพาะพันธยุ งุ ลายทุกวันศุกร และทุกเชาวันจันทรใหนกั เรียนดังกลาว
นำขอมูลทีไ่ ดจากการสำรวจมารายงานหนาเสาธง และสงรายงานใหครูประจำชัน้ ทุกสัปดาห
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Prevention and Control of Dengue Haemorhagic Fever in
Free Dengue Larva’s Defy Villages in Region 5, 2004.

อภิปรายผลการศึกษา
1) ลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ และสังคมวัฒนธรรม
หมบู า นทาพิสจู นปลอดลูกน้ำยุงลายในการวิจยั นีเ้ ปนหมบู า นขนาดเล็กและกลาง อยใู นเขตชนบท
ความสัมพันธของประชาชนเปนแบบเครือญาติและมีสมั พันธภาพทีด่ ตี อ กัน มีผนู ำทีพ่ กั อาศัยอยใู นหมบู า น
และเปนทีเ่ คารพนับถือของประชาชน มีการจัดตัง้ กลมุ ตางๆ และสภาพโดยทัว่ ไปอยใู นเกณฑสะอาดและเปน
ระเบียบ ซึง่ ลักษณะขางตนนีเ้ อือ้ ตอการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกใหประสบความสำเร็จเปน
อยางมาก เพราะเปนพืน้ ฐานสำคัญทัง้ ในดานการรวมกลมุ การสรางความสามัคคีรว มแรงรวมใจเพือ่ ดำเนิน
กิจการสวนรวม การระดมทรัพยากรเพือ่ การแกปญ
 หาตาง ๆ และการจัดระเบียบสังคม สอดคลองกับการ
วิจยั ของสุรยิ า สมุทคุปติ์ พัฒนา กิตอิ าษา นันทิยา พุทธะ และคณะ(13) อรนุช ภาชืน่ ชนินทร เจริญกุล
ทัศนีย ศิลาวรรณและคณะ(3) ชัยนรงค สุระชัยปญญา แสวงขัตติสาร รัตนา สารบุญ และคณะ(6) และ
แตงออน มัน่ ใจตน(7) และสอดคลองกับผลการประเมินดานการมีสว นรวมของประชาชนและภาคสวนตาง ๆ
ในการวิจยั นี้ ซึง่ พบวาประชาชนและภาคสวนตางๆ เขารวมในการดำเนินงานอยางจริงจังและตอเนือ่ งตาม
บทบาทหนาทีท่ กี่ ำหนด กลาวคือแตละครัวเรือนรับผิดชอบการดำเนินการในครัวเรือนตนเองและเขารวม
กิจกรรมสวนรวมของหมบู า น กรรมการปองกันควบคุมโรคระดับหมบู า นรับผิดชอบการตรวจ ประเมิน สำรวจ
และรายงานผลการดำเนินงานของครัวเรือน ใหความรู และจัดประชาคมหมบู า น โรงเรียนมีการมอบหมาย
กิจกรรมการปองกันและควบคุมโรคใหเด็กนักเรียนดำเนินการทัง้ ในโรงเรียนและหมบู า น เจาหนาทีส่ าธารณสุข
และองคการบริหารสวนตำบลสนับสนุนดานวิชาการ วัสดุอุปกรณ และงบประมาณในการดำเนินการ
การประสานความรวมมือและการมีสว นรวมของภาคสวนตางๆจึงนับเปนปจจัยสำคัญทีส่ ง ผลใหการดำเนิน
การปองกันควบคุมโรคประสบผลสำเร็จและมีความยัง่ ยืน
3.2) ความเปนมาและการกอตัวของการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก
ผลจากการวิจยั นีแ้ สดงใหเห็นวาการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก กอตัวจากเหตุผล
สองประการคือ ประการแรกกอตัวเนื่องจากภาวะคุกคามของโรคไขเลือดออกที่มีตอชีวิตและความทุกข
ทรมานจากการเจ็บปวย ทีเ่ กิดกับบุตรหลานของประชาชนในชุมชน สงผลใหทงั้ ผนู ำชุมชนและประชาชนมี
ความตระหนักถึงความสำคัญและดำเนินการแกปญ
 หาโรคนี้ สอดคลองกับแนวคิดแบบแผนความเชือ่ ดาน
สุขภาพ (Health Belief Model)(14) เหตุผลประการทีส่ องของการกอตัวเกิดจากการตัดสินใจเขารับการ
ประเมินเปนหมบู า นทาพิสจู นปลอดลูกน้ำยุงลาย ซึง่ ตัดสินใจบนพืน้ ฐานความพรอมและความเปนไปไดที่
จะผานการประเมิน จากนัน้ จึงสรางพลังใหประชาชนในหมบู า นเกิดความมงุ มัน่ และรวมมือรวมใจเพือ่ ให
ชนะการประกวดหรือใหผา นเกณฑ เพือ่ เกียรติและศักดิศ์ รีของหมบู า นใหจงได อยางไรก็ตาม สิง่ สำคัญที่
เอือ้ ใหเกิดการกอตัวของการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกในทัง้ สองรูปแบบนีค้ อื การริเ่ ริม่ และ
กระตนุ จากบุคลากรในหนวยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วของ โดยเฉพาะหนวยงานสาธารณสุขในพืน้ ที่ จึงยังคงมีคำถาม
วาถาปราศจากการริเริม่ และกระตนุ จากหนวยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วของแลว การกอตัวในการปองกันควบคุมโรค
ไขเลือดออกในหมบู า นจะเกิดขึน้ หรือไม
3.3) แนวทางการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก
แนวทางการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก ในสวนทีค่ ลายคลึงกันทัง้ สามหมบู า นคือมี
การจัดตัง้ คณะกรรมการหรือผรู บั ผิดชอบเรือ่ งไขเลือดออกโดยเฉพาะทัง้ ในระดับครัวเรือนและหมบู า น มีการ
กำหนดแนวทางการดำเนินงานในแตละครัวเรือน โดยมงุ เนนเรือ่ งการควบคุมแหลงเพาะพันธแุ ละกำจัด
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ลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโดยกรรมการระดับหมูบาน
อยางตอเนือ่ งทุกสัปดาห มีการประชาสัมพันธและรายงานผลการตรวจและประเมินใหประชาชนทัง้ หมบู า น
ไดรบั ทราบผานทางเสียงตามสาย การประชุมประจำเดือนของหมบู า น และการประชาคมทุก 2 เดือน และ
มีกติกาชุมชน ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับการกำจัดลูกน้ำยุงลายและกฎระเบียบโดยทัว่ ไปของหมบู า น ซึง่ มาตรการเหลานี้
สงผลใหการดำเนินงานประสบความสำเร็จและมีความยัง่ ยืนได สอดคลองกับผลการวิจยั ของอรนุช ภาชืน่
ชนินทร เจริญกุล ทัศนีย ศิลาวรรณและคณะ(3) สมบัติ มูลหนองแวง9(4) จำลอง โพธิบ์ ญ
ุ (8) และจิรประภา
อัครบวร บุญอนันต พินยั ทรัพย และสมบัติ กุสมุ าวลี(9) ในสวนของกลวิธดี ำเนินการนัน้ ทุกหมบู า นใชกลวิธี
“5 ป.” ซึง่ ไดแก ปด ปลอย เปลีย่ น ปรับปรุง และประสานงาน โดยมีหนึง่ หมบู า นทีป่ ระกาศอยางชัดเจน
ผลจากการดำเนินงานอาจกลาวไดวา สงผลใหประชาชนมีความรคู วามเขาใจทีถ่ กู ตองเกีย่ วกับโรคไขเลือดออก
ยุงพาหะ และการปองกันควบคุมโรค และสามารถดำเนินการปองกันควบคุมโรคดวยวิธกี ารทีถ่ กู ตองเหมาะ
สมยิง่ ขึน้ ตลอดจนลดการใชสารเคมีในการควบคุมโรคลง ทัง้ นีน้ า เนือ่ งมาจากการรณรงคประชาสัมพันธของ
หนวยงานสาธารณสุขทุกระดับ และขาวสารจากสือ่ ประเภทตาง ๆ เชนโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และ
ทีส่ ำคัญเปนประสบการณและการเรียนรทู ไี่ ดจากการลงมือปฏิบตั ดิ ว ยตนเอง สอดคลองกับการศึกษาของ
เกศินิ จันทสิรยิ ากร(11) และประเชิญ นราสูงเนิน(12)
ผลจากการวิจยั แสดงใหเห็นวา การดำเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใน
หมบู า นทาพิสจู นปลอดลูกน้ำยุงลายนัน้ จุดสำคัญอยทู กี่ ารกอตัวของโครงการ ซึง่ อาจกลาวไดวา ควรเริม่ กระตนุ
การกอตัวโดยบุคลากรจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ จากนัน้ จึงใชเทคนิคการจัดประสบการณการเรียนรใู หชมุ ชน
ไดมสี ว นรวมในการคิด พัฒนารูปแบบและดำเนินการแกปญ
 หาอยางจริงจังในทุกขัน้ ตอน ซึง่ ผจู ดั ประสบการณ
การเรียนรตู ามกระบวนการฯ ตองมีความพรอมทัง้ ในดานองคความรู ทักษะการจัดประสบการณการเรียนรู
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและการถายทอดความรูสูประชาชน ที่ตองใหสอดคลองกับหลักวิชาการ
เปนรูปธรรมตอการปฏิบัติในชุมชนและดำเนินการแบบคอยเปนคอยไป ตลอดจนมีการสนับสนุนดาน
ตาง ๆ และติดตามใหคำปรึกษาและใหกำลังใจชุมชนอยางตอเนือ่ ง

สรุปผล
การวิจยั เชิงคุณภาพ เพือ่ ศึกษาแนวทางการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกในหมบู า น
ทาพิสจู นปลอดลูกน้ำยุงลายครัง้ นี้ พืน้ ทีใ่ นการวิจยั เปนหมบู า นขนาดเล็กและกลาง มีประชากร 227–610
คน สองหมบู า นอยใู นเขตชนบท สวนทีเ่ หลืออยใู กลเขตเมือง ลักษณะความสัมพันธของประชาชนในทัง้ สาม
หมบู า นเปนแบบเครือญาติและมีสมั พันธภาพทีด่ ตี อ กัน ทัง้ สามหมบู า นมีผนู ำทีพ่ กั อาศัยอยใู นหมบู า น ดำรง
ตำแหนงมานานกวา 5 ป และเปนทีเ่ คารพนับถือของประชาชน ในหมบู า นมีการจัดตัง้ กลมุ ตาง ๆ มีระบบ
สาธารณูปโภคพืน้ ฐานครบครัน ยกเวนระบบจัดการขยะและน้ำเสีย และสภาพโดยทัว่ ไปอยใู นเกณฑสะอาด
และเปนระเบียบ ดานความเปนมาและการกอตัวของการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกนัน้
หมบู า นแรกกอตัวจากการมีผเู สียชีวติ ดวยโรคไขเลือดออกในหมบู า น นำสกู ารทำประชาคมหมบู า นเพือ่ หา
แนวทางปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกโดยตรง ในขณะทีห่ มบู า นทีส่ องกอตัวจากผลพวงการดำเนินงาน
ตามนโยบายเรือ่ งการทำประชาคมของรัฐบาล ประกอบกับมีผปู ว ยในหมบู า นและหมบู า นใกลเคียงเปนประจำ
ทุกป นำสกู ารทำประชาคมสุขภาพระดับตำบล และการทำประชาคมหมบู า นเพือ่ หาแนวทางปองกันควบคุม
โรคไขเลือดออกในทีส่ ดุ สวนหมบู า นทีส่ ามซึง่ ไมมผี ปู ว ยโรคไขเลือดออกมานานนัน้ กอตัวจากการทาบทาม
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ของหนวยงานสาธารณสุขเพือ่ พัฒนาเปนหมบู า นทาพิสจู นปลอดลูกน้ำยุงลาย แนวทางการดำเนินงานปองกัน
ควบคุมโรคไขเลือดออกในสวนทีค่ ลายคลึงกันทัง้ สามหมบู า นคือ มีการจัดตัง้ คณะกรรมการหรือผรู บั ผิดชอบ
เรือ่ งไขเลือดออกโดยเฉพาะ มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานในแตละครัวเรือน มีระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานโดยกรรมการระดับหมบู า นตอเนือ่ ง มีการรายงานผลการตรวจและประเมินให
ประชาชนทัง้ หมบู า นไดรบั ทราบ และมีกติกาชุมชนเกีย่ วกับการกำจัดลูกน้ำยุงลาย จากการประเมินพบวา
ประชาชนในทัง้ สามหมบู า นมีความรคู วามเขาใจเกีย่ วกับโรคไขเลือดออก ยุงพาหะ และการปองกันควบคุม
ในเกณฑดี และประชาชนและภาคสวนตางๆ เขารวมในการดำเนินงานอยางจริงจังและตอเนือ่ ง

ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดทำรายละเอียดการดำเนินงานทัง้ ในระดับครัวเรือน และหมบู า นเปนลายลักษณอกั ษร และ
ติดประกาศใหประชาชนในหมบู า นเห็นชัดเจน เพือ่ กระตนุ ใหสมาชิกในชุมชนปฏิบตั ติ ามบทบาท
และตรวจสอบการดำเนินงานซึง่ กันและกัน
2. ควรจัดระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการทีช่ ดั เจนและ
ตอเนือ่ ง โดยอาจบรรจุเขาในวาระการประชุมประจำเดือนของหมบู า น ติดบอรดขอมูลขาวสาร
ของหมบู า น หรือจัดเวทีชาวบาน เพือ่ เสริมสรางความมงุ มัน่ และแรงจูงใจในการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชนอยางตอเนือ่ ง
3. องคกรและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทัง้ ในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ควรประสานความรวมมือ
และจัดทำแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนอยางเปนระบบและตอเนือ่ ง รวมถึง
การขยายพืน้ ทีด่ ำเนินการใหมากขึน้
4. ควรมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในพืน้ ทีแ่ ละองคกรชุมชน ทำในดานการจัดทำแผนงาน
โครงการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกเชิงปฏิบตั กิ าร และการจัดประสบการณการเรียนรู
แบบมีสว นรวม และการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
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นครราชสีมา: โครงการจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑทางมานุษยวิทยาของอีสาน สำนักวิชาเทคโนโลยี
สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี, 2536.
14. Lawrence W. Green and Marshall W. Kreuter. Health Promotion Planning: An Educational and
Ecological Approach. Third edition London: Mayfield publishing company, 1999.
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บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงสำรวจ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ทราบชนิดและอัตราการติดเชือ้ สครับ
ไทฟสของสัตวรงั โรค ทราบชนิดและจำนวนไรออนทีเ่ ปนแมลงพาหะนำโรคในพืน้ ทีด่ ำเนินการ โดยการ
วางกรงดักสัตวรังโรค เก็บไรออนในรูหู เจาะเลือดหนูในพื้นที่ดำเนินการ สงตรวจโดยวิธี IFA
(Immunofluoresscence assay) ผลพบวา จังหวัดนครราชสีมาดักสัตวรงั โรคได 31 ตัว Percent trap
success เทากับ 5.26 หนูทดี่ กั จับไดรอ ยละ 67.7 เปนหนู B.indica อัตราการติดเชือ้ Orientia.tsutsugamushi
เทากับรอยละ 48.3 จังหวัดบุรรี มั ย ดักสัตวรงั โรคได 4 ตัว Percent trap success เทากับ 1.15 หนูทดี่ กั
จับไดรอ ยละ 75.0 เปนหนู B.indica อัตราการติดเชือ้ Orientia .tsutsugamushi เทากับ รอยละ 25.0
สำหรับหนูทพี่ บไรออนทัง้ หมดคิดเปนรอยละ 97.14 ไดไรออนทัง้ หมด 2,386 ตัว เฉลีย่ หนู 1 ตัว พบ
ไรออนประมาณ 70.2 ตัว พบไรออนทีเ่ ปนพาหะหลักรอยละ 30.3 พาหะรองรอยละ 69.7 โดยไรออน
ที่พบในสัตวรังโรคไดแกตระกูล. Leptotrombidium, Gahrlipia, Ascoschoengastia, Helenicula และ
Blankaartia spp สำหรับสภาพนิเวศวิทยาโดยรวมของแหลงทีอ่ ยอู าศัยของไรออนในพืน้ ทีศ่ กึ ษาไดแก บริเวณ
คันนา, จอมปลวกและบริเวณริมลำหวย และยังพบวาพืน้ ทีท่ เี่ คยเกิดโรคในคน มีอตั ราการติดเชือ้ สครับ
ไทฟสของสัตวรงั โรคสูง ควรประชาสัมพันธใหประชาชนในพืน้ ทีเ่ สีย่ งปองกันตนเอง โดยหลีกเลีย่ งการเขา
ไปอยใู นพืน้ ทีเ่ สีย่ งนาน ๆ หรือหากไมสามารถหลีกเลีย่ งไดกป็ อ งกันไดโดยการทายากันแมลงทีม่ ขี ายตาม
ทองตลาด หรือสวมใสเสือ้ ผาทีป่ กปดมิดชิด และหลังจากกลับออกมาแลวควรรีบอาบน้ำเปลีย่ นเสือ้ ผาทันที
เพือ่ ปองกันไรออนทีต่ ดิ มากับเสือ้ ผากัด


⌫  ⌫

ดอกรัก ฤทธิ์จีน และคณะ

Dokrak Rithjeen et al.

หลักการและเหตุผล
Scrub typhus เปนโรคติดตอทีเ่ กิดจากเชือ้ Orientia tsutsugamushi โดยปกติเปนโรคติดตอของ
สัตวปา ประเภทฟนแทะ เชน หนู กระรอก กระแต เปนตน ซึง่ โรคนีม้ ไี รออน (Chigger mite) ทีอ่ ยใู น
ตระกูล Leptotrombidlium spp. เปนพาหะและคนเปนโรคนีโ้ ดยบังเอิญสำหรับประเทศไทยมีรายงานโรค
สครับไทฟสครัง้ แรก เมือ่ พ.ศ. 2495 ที่ จ.นครปฐม โดยนายแพทย มะลิ ไทยเหนือ ตอมาโรคนีไ้ ด
กระจายออกไปทัว่ ทุกภาคของประเทศ จากขอมูลของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตรการแพทยทหาร (AFRIMS)
พบผปู ว ยทีม่ าดวยอาการไขไมทราบสาเหตุ (Pyrexia of Unknown Origin) จากโรงพยาบาลตาง ๆ ในจังหวัด
ราชบุรี กาญจนบุรแี ละนนทบุรี มีอตั ราการตรวจพบภูมคิ มุ กันตอเชือ้ Orientia.tsutsugamushi สูงถึงรอยละ
30.0-50.0 เมื่อคำนึงถึงจำนวนผูปวยของกลุมอาการไขไมทราบสาเหตุทั่วประเทศ ปละประมาณ
100,000-300,000 รายก็นบั วาโรคนี้ เปนปญหาสาธารณสุขทีน่ า สนใจโรคหนึง่
จากการสำรวจไรออน(Chigger mite)และสัตวรงั โรคของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตรการแพทยทหาร
ในจังหวัดตางๆ ทัว่ ประเทศ เมือ่ ป 2505-2512 พบไรออนชนิด Leptotrombidium akamushi, L.deliense
และไรออนชนิดอื่นๆ โดยมีหนูนา (Bandicota Indiga) หนูทองขาว (Rattus rattus) เปนสัตวรังโรค
นอกจากนีย้ งั พบสัตวเลีย้ งลูกดวยนมประเภทคางคาว หรือประเภทนกเปดน้ำเปนสัตวรงั โรคดวย
ในปจจุบนั การศึกษาทางดานชีววิทยาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับไรออนและสัตวรงั โรคยังมีนอ ยจากเหตุผล
ดังกลาว สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ไดทำการศึกษาอัตราการติดเชือ้ สครับ
ไทฟสของสัตวรังโรคในพื้นที่ที่มีอุบัติการของโรคสูง เพื่อนำขอมูลที่ไดมาใชในการวางแผนปองกันและ
ควบคุมโรค และเปนขอมูลพืน้ ฐานในการศึกษาวิจยั ดานอืน่ ๆตอไป

วัตถุประสงค
1. ศึกษาอัตราการติดเชือ้ สครับไทฟสของหนูในพีน้ ทีท่ อี่ บุ ตั กิ ารณของโรคสูงในเขต 5
2. ศึกษาชนิดของไรออนทีเ่ ปนพาหะนำโรคสครับไทฟสในพีน้ ทีท่ อี่ บุ ตั กิ ารณของโรคสูงในเขต 5

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั
เพือ่ นำขอมูลทีไ่ ดมาใชในการวางแผนปองกันควบคุมโรคสครับไทฟสและเปนขอมูลพืน้ ฐานในการ
ศึกษาวิจยั ดานอืน่ ๆ ตอไป

ระเบียบวิธวี จิ ยั
วัสดุวธิ กี าร
- รูปแบบการวิจยั เปนการศึกษาวิจยั เชิงสำรวจ โดยใชวธิ กี ารดักจับสัตวรงั โรค เจาะเลือดหนูเพือ่
หาอัตราการติดเชือ้ สครับไทฟส
- การวิเคราะหขอ มูล ใชสถิตเิ ชิงพรรณา, คาเฉลีย่ และรอยละ
- การตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร วิเคราะหตวั อยางซีรมั่ หนูหาระดับภูมคิ มุ กันตอเชือ้ สครับไทฟส
โดยวิธี IFA
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พืน้ ทีศ่ กึ ษา พืน้ ทีด่ ำเนินการ เลือกตามสถานการณโรคของเขต 5 ป 2545 - 2546 ไดแก
- จังหวัดนครราชสีมา บานดงใหญ ม. 13 และบานกลวย ม.5 ต.ดงใหญ อ.พิมาย
- จังหวัดบุรรี มั ย บานจอกเตีย้ ม.7 ต.หายโศก อ.พุทไธสง
เครือ่ งมือดำเนินการ
1. กรงดักหนู สำหรับดักสัตวรงั โรคในพืน้ ทีท่ ผี่ ปู ว ยระบุ
2. เข็มฉีดยา เบอร 20 ยาว 1 นิว้
3. ไซริงขนาด 5 cc.
4. Tube พลาสติกขนาด 5 cc.
5. แบบฟอรมการเก็บขอมูลภาคสนาม เกีย่ วกับสัตวทเี่ ปนรังโรคและไรออน
6. แบบฟอรมสัมภาษณผทู เี่ คยปวยเปนโรคสครับไทฟส
วิธกี ารเก็บขอมูล
1. หารายชือ่ ผปู ว ยโรคสครับไทฟส จาก E 1 ทะเบียนผปู ว ยโรคสครับไทฟส ป 2545-2546
ใน อ.พิมาย จ.นครราชสีมาและ อ.พุทไธสง จ.บุรรี มั ย โดยใชเกณฑทตี่ งั้ ใว
2. สัมภาษณผทู เี่ คยปวยเปนโรคสครับไทฟสทีไ่ ดรายชือ่ จาก ขอ 1 เพือ่ หาแหลงหรือบริเวณ
ทีส่ งสัยไปสัมผัสไรออน
3. สำรวจรองรอยของหนูหรือสัตวรังโรค วางกรงดักสัตวรังโรคในพื้นที่ที่ผูปวยใหประวัติ
พืน้ ทีล่ ะ 3 วัน ๆ ละ 120-150 กรง การวางจะเริม่ วางในชวงเวลา 15.00 น.-18.00 น. และเก็บกรง
ในชวงเวลาประมาณ 06.00 น.-07.00 น.
4. นำหนูทดี่ กั จับได มาดมยาสลบ เจาะเลือด นับจำนวน แยกชนิด วัดความยาวตัว ความ
ยาว หาง ชัง่ น้ำหนัก วัดความยาวเทาหลัง นับจำนวนเตานม จำนวนกรงทีว่ าง จำนวนกรงทีด่ กั หนูได
จำนวนวันทีว่ างกรง บันทึกขอมูลทัง้ หมดลงในแบบฟอรมเก็บขอมูลภาคสนาม แคะไรออนจากรูหแู ละตาม
ลำตัวบริเวณทองและอวัยวะเพศ ใสขวดทีม่ แี อลกอฮอล 70 % นำกลับมาจำแนกชนิดในหองปฏิบตั กิ าร
เก็บน้ำเหลืองหนูใส Tube พลาสติก เก็บทีค่ วามเย็น 8-10 Cํ สงตรวจทีส่ ถาบันวิจยั วิทยาศาสตรการแพทย
ทหาร กรมแพทยทหารบก
5. การตรวจหาภูมติ า นทานตอโรคสครับไทฟสในน้ำเหลืองหนูดว ยวิธี IFA มีขนั้ ตอนดังนีค้ อื
- เตรียม Antigen โดยใชเชือ้ Orientia. tsutsugamushi สายพันธุ Karp, Kato และ
Gilliam ผสมในอัตราสวนทีเ่ ทากันใน PBS Buffer pH 6.8 จากนัน้ นำ Antigen ทีเ่ ตรียมหยดบน
สไลด Incubate 30 นาที ที่ 37 Cํ Fix ดวย Acetone
- Dilute Serum 1: 50 ดวย PBS Buffer pH 6.8 นำไปหยดบนสไลด Antigen ที่
เตรียมใว Incubate 30 นาที ที่ 37 Cํ
- ลางดวย PBS Buffer pH 6.8 1 ครัง้ จากนัน้ นำมาแชใน PBS Buffer pH 6.8
นาน 5 นาที
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- ลางดวยน้ำกลัน่ 1 ครัง้ แลวแชในน้ำกลัน่ 5 นาที นำไปเปาใหแหง จากนัน้ หยด
Conjugate ANTI-RAT IgG หลุมละ 1 หยด นำไป Incubate 30 นาที ที่ 37 ํ C
- ลางดวย PBS Buffer pH 6.8 1 ครัง้ แลวแชใน PBS Buffer pH 6.8 นาน 5 นาที
ลางดวยน้ำกลัน่ 1 ครัง้ และแชในน้ำกลัน่ 5 นาที เปาใหแหง
- หยด Mounting Medium จากนัน้ นำสไลดไปดูดว ยกลองจุลทัศน Fluorescent กำลังขยาย
ประมาณ 500 เทา
5. การเตรียมไรออนเพือ่ แยกชนิด นำไรออนทีเ่ ก็บในขวดแอลกอฮอล 70% เทใสจานแกว
ใช Dropper ดูดไรออนใสแผนสไลด ใชกระดาษทิชชูดดู ซับน้ำออกใหแหง จากนัน้ ใชเข็มเขีย่ แมลงแตะตัวไร
ออนมาวางบนแผนสไลดทมี่ หี ยดน้ำยา permount ปดดวย coverslip การเตรียมสไลดทกุ ขัน้ ตอนจะตอง
ทำภายใตกลองจุลทัศนสำหรับดูแมลง เก็บแผนสไลดทเี่ ตรียมเสร็จแลวทิง้ ไวทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ งประมาณ 2-3
สัปดาห จึงนำมาแยกชนิดโดยแยกชนิดของไรออนทีเ่ ก็บไดทกุ ตัวจากกลองจุลทัศนทมี่ กี ำลังขยาย 40-100
เทา
6. สถิตทิ ใี่ ชคอื จำนวนและรอยละ
ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
1. รวบรวมขอมูลสถานการณโรค ของจังหวัดทีก่ ำหนด เพือ่ เลือกพืน้ ทีด่ ำเนินการ และขออนุมตั ิ
โครงการวิจยั วางแผนและกำหนดการเก็บขอมูลภาคสนาม
2. เตรียมวัสดุ, อุปกรณ เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บขอมูลภาคสนาม
3. ประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ขอขอมูลรายละเอียดเพิม่ เติมและขออนุญาตเขา
ดำเนินการเก็บขอมูลในพืน้ ที่
4. ดำเนินการเก็บขอมูลตามวิธแี ละระยะเวลาทีก่ ำหนดในแผน
5. สงตัวอยางน้ำเหลืองหนูตรวจทีส่ ถาบันวิจยั วิทยาศาสตรการแพทยทหาร
6. รวบรวมขอมูลนับจำนวนและแยกชนิด หนู ไรออนทีเ่ ก็บไดสรุปวิเคราะหแปรผลขอมูล
7. เขียนรายงานผลการดำเนินงาน จัดพิมพและเผยแพร

ผลการศึกษา
ขอมูลทัว่ ไป
พืน้ ทีด่ ำเนินการจำนวน 2 จังหวัดคือ
1. บานดงใหญ ม.13 และบานกลวย ม. 5 ต.ดงใหญ อ. พิมาย จ.นครราชสีมาเปนพืน้ ทีท่ พี่ บ
ผปู ว ยโรคสครับไทฟสสูงสุด ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ ทำนา พืน้ ทีว่ างกรงคือบริเวณทงุ นารอบ
หมบู า นและบริเวณริมลำน้ำมูล ซืง่ อยหู างจากหมบู า นประมาณ 3 กิโลเมตร
2. บานจอกเตีย้ ม.7 ต. หายโศก อ. พุทไธสง จ. บุรรี มั ย ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ
ทำนา พืน้ ทีว่ างกรงคือบริเวณทงุ นารอบหมบู า นและบึงทีอ่ ยรู อบหมบู า น
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ผลการสำรวจสัตวรงั โรค
การดักสัตวรงั โรคในพืน้ ทีด่ ำเนินการใชวธิ กี ารวางกรงดักจับ โดยใชเหยือ่ หอยโขง หอยเชอรี่ และ
ปูนา เพราะพีน้ ทีด่ ำเนินการสวนใหญเปนทงุ นาและริมลำน้ำซึง่ สัตวรงั โรคสวนใหญทดี่ กั จับไดเปนหนูพกุ ใหญ
(B.indica) จึงตองใชเหยือ่ สดๆ
ผลการดักจับสัตวรงั โรคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา พบวา ดักสัตวรงั โรคไดทงั้ หมด 31 ตัว Percent
trap success เทากับ 5.26 โดยแยกเปนสัตวรงั โรคชนิดตางๆดังนีค้ อื หนูพกุ ใหญ (B. indica) รอยละ
67.7 รองลงมาคือ หนูพกุ เล็ก (B. savilei) หนูทอ งขาว ( R. rattus) และหนูจดี๊ (R.exulance)ตามลำดับ
สวนจังหวัดบุรรี มั ยดกั สัตวรงั โรคไดทงั้ หมด 4 ตัว Percent trap success เทากับ 1.15 โดยแยกเปนสัตว
รังโรคชนิดตางๆ ไดดงั นีค้ อื หนูพกุ ใหญ (B. indica) รอยละ 75 รองลงมาคือ หนูพกุ เล็ก (B. savilei) รอยละ
25 สาเหตุทดี่ กั สัตวรงั โรคไดนอ ยเนือ่ งจากพบวามีงเู หลือมอยใู นบริเวณวางกรงชุกชุมมากทำใหมหี นูนอ ย
สำหรับอัตราการติดเชื้อ Orientia tsutsugamushi ในพื้นที่ดำเนินการโดยเจาะเลือดสัตวรังโรคที่ดักได
สงตรวจทั้งหมด 35 ตัว ใหผลบวก 16 ตัว คิดเปนรอยละ 45.71 โดยอัตราการติดเชื้อ Orientia
tsutsugamushi สูงสุดคือ จังหวัดนครราชสีมา รอยละ 48.3 จังหวัดบุรรี มั ย รอยละ 25
ตารางที่ 1 รอยละของหนูทดี่ กั ได รอยละการติดเชือ้ และ Percent trap success จำแนกตามพืน้ ทีศ่ กึ ษา

สถานที่
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอพิมาย

จังหวัดบุรรี มั ย
อำเภอพุทไธสง

ชนิดของสัตวรงั โรค
B. indica
B. savilei
R. rattus
R. exulance
B. indica
B. savilei

รอยละของ รอยละการติดเชือ้
หนูทดี่ กั ได ของหนูในพืน้ ที่
19.4
9.7
67.7
75
25

47.6
66.6
33.3
Neg
33.3
Neg

Percent
trap
success
5.26
-

1.15

ตารางที่ 2 อัตราการติดเชือ้ O.tsutsugamushi ของหนูในพืน้ ทีด่ ำเนินการ
จังหวัด

รอยละการติดเชือ้ O.tsutsugamushi
48.3
25

นครราชสีมา
บุรรี มั ย
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ตารางที่ 3 จำนวน ชนิดของสัตวรงั โรคและรอยละของไรออนทีพ่ บบนตัวสัตวรงั โรค ในพืน้ ทีด่ ำเนินการ

สถานที่
จ.นครราชสีมา
อ.พิมาย

จ.บุรรี มั ย
อ.พุทไธสง

ชนิดของ
สัตวรงั โรค

จำนวน
สัตวรงั โรค

B. indica

21

B. savilie

6

R. rattus

3

R. exulance
B. indica

1
3

ชนิดของไรออนทีพ
่ บ
L. deliense
L. akamushi
L. scutellare
G. (Walchia)ewingi lupella
G. (Walchia) micropella
G. (Walchia) kritochaeta
Ascoschoengastia sp.
Helenicula sp.
Blankaartia acuscutellaris
L. deliense
L. akamushi
G. (Walchia)ewingi lupella
G. (Walchia) micropella
Ascoschoengastia sp.
Blankaartia. acuscutellaris.
L. deliense
L. akamushi
G. (Walchia)ewingi lupella
Ascoschoengastia sp.
ไมพบไรออน
L. deliense
L. akamushi
L. scutellare
G. (Walchia)ewingi lupella
G. (Walchia) micropella
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รอยละของไรออน
ทีพ่ บบนตัวสัตว
25
8.1
0.2
33.3
21.2
1.2
10.8
0.1
0.1
10.2
37.7
23.2
16.7
11.6
0.6
66.6
9.1
18.2
6.1
-

1.5
2
0.8
53.2
29.6

อัตราการติดเชือ้ สครับไทฟสของสัตวรงั โรค ในพืน้ ทีท่ มี่ อี บุ ตั กิ ารณ
ของโรคสูงในเขต 5 ป 2547

The Infection Rate of Scrub Typhus in Rat
in High Incidence Area of Region 5, 2004.

ตารางที่ 3 จำนวน ชนิดของสัตวรงั โรคและรอยละของไรออนทีพ่ บบนตัวสัตวรงั โรค ในพืน้ ทีด่ ำเนินการ (ตอ)

สถานที่

ชนิดของ
สัตวรงั โรค

B. savilie

จำนวน
สัตวรงั โรค

1

ชนิดของไรออนทีพ
่ บ
Ascoschoengastia sp.
Blankaartia acuscutellaris
L. deliense
L. akamushi
G. (Walchia)ewingi lupella
G. (Walchia) micropella
Ascoschoengastia sp.

รอยละของไรออน
ทีพ่ บบนตัวสัตว
4.2
7.5
6.8
1.4
5.4
56.7
29.7

ผลการจำแนกชนิดไรออน (Chigger)
ตัวอยางไรออน (Chigger) ที่เก็บไดจากรูหูหรือตามอวัยวะสวนตางๆ ของสัตวรังโรค พบวา
สัตวรงั โรคทีจ่ บั ไดทงั้ หมด 35 ตัว เก็บไรออนได 34 ตัว คิดเปนรอยละ 97.14 โดยหนูพกุ ใหญ (B. indica)
พบไรออนรอยละ 100 หนูพกุ เล็ก (B. savilei) พบไรออนรอยละ 100 หนูทอ งขาว ( R. rattus) พบไรออน
รอยละ 100 และหนูจดี๊ (R.exulance) ไมพบไรออน การสำรวจครัง้ นีเ้ ก็บไรออนไดทงั้ หมด 2,386 ตัว
เปนพาหะหลัก ไรใน Leptotrombidlium spp. รอยละ 30.3 พาหะรองไดแกไรในตระกูล Gahrlipia,
Ascoschoengastia,Helenicula และ Blankaartia รอยละ 69.7 โดยเฉลีย่ สัตวรงั โรค 1 ตัวพบไรออน
ประมาณ 70.2 ตัวโดยพบไรออนในสัตวรงั โรคต่ำสุด 1 ตัว สูงสุด 471 ตัว และยังพบวาในสัตวรงั โรค
1 ตัว มีไรออนอาศัยอยรู วมกัน 4-5 genus ไดแก Leptotrombidlium, Gahrlipia, Ascoschoengastia,
Helenicula และ Blankaartia spp.
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ตารางที่ 4 จำแนกชนิดสัตวรงั โรคและไรออนทีพ่ บจำแนกตามการตรวจพบเชือ้ กับตรวจไมพบเชือ้
ชนิดของ
ชนิดของไรออน
สัตวรงั โรค
จ.นครราชสีมา B.indica
L. deliense
อ.พิมาย
L. akamushi
L. scutellare
G.(Walchia) ewingi lupella
G.(Walchia) micropella
G.(Walchia) kritochaeta
Ascoschengastia sp.
Helenicula sp.
Blankaartiaacuscutellaris
B. savillei L. deliense
L. akamushi
G.(Walchia) ewingi lupella
G.(Walchia) micropella
Ascoschengastia sp.
Blankaartiaacuscutellaris
R. rattus
L.deliense
L. akamushi
G.(Walchia) ewingi lupella
Ascoschengastia sp.
จ.บุรรี มั ย
B. indica
L. deliense
L. akamushi
อ.พุทไธสง
L. scutellare
G.(Walchia) ewingi lupella
G.(Walchia) micropella
G.(Walchia) kritochaeta
สถานที่

รอยละของไรออนทีพ
่ บในสัตวรงั โรค
หนูทพี่ บเชือ้
หนูทไี่ มพบเชือ้
13.9
34.7
10.8
5.8
0.4
0
46.5
21.8
11.1
30.1
0
2.3
16.9
5.3
0.3
0
0.1
0
15.4
0
15.8
80.7
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
1.8
0
2.1
0
0.8
60
52.8
5
30.8
25
0


⌫  ⌫

อัตราการติดเชือ้ สครับไทฟสของสัตวรงั โรค ในพืน้ ทีท่ มี่ อี บุ ตั กิ ารณ
ของโรคสูงในเขต 5 ป 2547

The Infection Rate of Scrub Typhus in Rat
in High Incidence Area of Region 5, 2004.

สำหรับไรออนทีพ่ บในหนูทตี่ ดิ เชือ้ Orientia.tsutsugamushi ของพืน้ ทีด่ ำเนินการทัง้ หมด
975 ตัว เปนพาหะหลัก รอยละ 26.56 ไดแก L.deliense, L.akamushi และ L.scutellare เปนพาหะรอง
รอยละ 73.44 ไดแกไรในตระกูล Gahrlipia, Ascoschoengastia, Helenicula และ Blankaartia โดยระดับ
ภูมคิ มุ กันตอเชือ้ ขึน้ 1 : 50 จำนวน 12 ตัว ระดับ 1 : 200 จำนวน 4 ตัว คาดวาหนูคงเพิง่ ไดรบั เชือ้
ใหม ๆ หรืออาจเคยปวยมากอนหนานี้ จึงทำใหระดับภูมิคุมกันขึ้นต่ำ ไรออนที่พบในหนูที่ไมติดเชื้อ
Orientia.tsutsugamushi ของพืน้ ทีด่ ำเนินการทัง้ หมด 1,423 ตัว เปนพาหะหลักรอยละ 32.82 ไดแก
L.deliense, L.akamushi และ L.scutellare เปนพาหะรอง รอยละ 67.18 ไดแกไรในตระกูล Gahrlipia,
Ascoschoengastia, Helenicula และ Blankaartia
ตารางที่ 5 จำแนก ชนิดไรออนของสัตวรงั โรค ทีต่ รวจระดับภูมคิ มุ กันกับระหวาง 1 : 50 กับ 1 : 200

ชนิดไรออน
L. deliense
L. akamushi
L. scutellare
G. (Walchia)ewingi lupella
G. (Walchia) micropella
G. (Walchia) kritochaeta
Ascoschoengastia sp.
Helenicula sp.
Blankaartia acuscutellaris

รอยละของไรออนทีพ
่ บในหนู
หนูทมี่ ภี มู คิ มุ กัน 1 : 50 หนูทมี่ ภี มู คิ มุ กัน 1 : 200
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

จากตารางที่ 5 จะเห็นวาหนูทตี่ รวจพบระดับภูมคิ มุ กันที่ 1:50 พบไรออนทีเ่ ปนพาหะหลักมากกวา
หนูทตี่ รวจพบระดับภูมคิ มุ กัน 1:200 อาจเปนเพราะหนูทตี่ รวจพบระดับภูมคิ มุ กันที่ 1:50 ไดรบั เชือ้ จาก
ไรออนใหมทำใหระดับภูมคิ มุ กันขึน้ ต่ำและพบไรออนทีเ่ ปนพาหะหลักมาก สวนหนูทตี่ รวจพบระดับภูมคิ มุ กัน
1:200 ตรวจพบไรออนทีเ่ ปนพาหะหลักนอย อาจเกิดจากไรออนออกจากตัวหนูเมือ่ กินน้ำเหลืองอิม่ เพือ่
วางไขตอ ไป
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อภิปรายผล
ในการสำรวจสัตวรงั โรคครัง้ นีด้ ำเนินการในเดือนธันวาคม โดยดักสัตวรงั โรคได 35 ตัว สัตวรงั โรค
ทีพ่ บไรออนรอยละ 97.14 หนูทมี่ กี ารติดเชือ้ Orientia tsutsugamushi จำนวน 16 ตัว ซึง่ การสำรวจครัง้ นี้
ดำเนินการในชวงฤดูกาลเก็บเกีย่ ว มีปริมาณหนูชกุ ชุม แตไมสามารถดักจับหนูไดมากกวานี้ เพราะมีประชาชน
ออกลาหนูมาเปนอาหารและความชุกชุมของศัตรูทางธรรมชาติของหนู (งูเหลือม) มากขึน้ ทำใหไดหนูนอ ย
การเก็บไรออนจากสัตวรงั โรคทีด่ กั จับไดทงั้ หมด 2,386 ตัว เปนไรออนทีพ่ บจากสัตวรงั โรคทีต่ ดิ เชือ้ Orientia
tsutsugamushi จำนวน 975 ตัว เปนไรออนพาหะหลักรอยละ 26.56 พาหะรองรอยละ 73.44 สวน
ไรออนทีพ่ บจากสัตวรงั โรคทีไ่ มตดิ เชือ้ Orientia tsutsugamushi จำนวน 1,423 ตัว เปนพาหะหลักรอยละ
32.82 เปนพาหะรอง 67.18 สัตวรงั โรคทีด่ กั ไดมรี ะดับภูมคิ มุ กันตอเชือ้ ที่ 1 : 50 จำนวนรอยละ 75 และ
1 : 200 จำนวนรอยละ 25 ระดับ ภูมคิ มุ กัน 1:50 หมายถึงหนูตวั นัน้ เคยติดเชือ้ มาแลวภูมคิ มุ กันจึง
ลดลงหรือเพิง่ ไดรบั เชือ้ แลวระดับภูมคิ มุ กันกำลังขึน้ สวนหนูทมี่ รี ะดับภูมคิ มุ กันตัง้ แต 1:100,1:200 และ
1:400 เปนหนูทกี่ ำลังปวย หากผาซากหนูดอู วัยวะภายในจะพบความผิดปกติทตี่ บั และ มาม
ปญหาอุปสรรคในการทำสไลดตวั Chigger ซึง่ ตองใชความชำนาญและตองทำภายใตกลองดูแมลง
สำหรับกลองดูแมลงที่มีใชงานในสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 มีสภาพเกาและประสิทธิ์ภาพไมดี
เทาทีค่ วร และประการสำคัญตองใชประสบการณและความชำนาญในการทำสไลด จึงจะทำใหการวินจิ ฉัย
ไรออนไดงา ย ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีผ้ วู จิ ยั ยังขาดประสบการณในการจัดทำสไลดตวั Chigger ทำใหจำแนก
ชนิดไรออนไดอยากขึน้ เพราะตัวไรออนทับซอนกัน สามารถแกไขไดโดยเพิม่ การฝกปฏิบตั กิ ารทำสไลด ให
มีความชำนาญและประสบการณมากยิง่ ขึน้
ในการจำแนกชนิดไรออนทีพ่ บจากสัตวรงั โรคทีด่ กั จับได พบวาเปนแมลงพาหะนำโรค สครับไทฟส
รอยละ 97.14 เพียงแตไรออนทีพ่ บในหนูทตี่ ดิ เชือ้ Orientia tsutsugamushi นอยกวาทีพ่ บในหนูทไี่ มตดิ เชือ้
Orientia tsutsugamushi ซึง่ หนูทดี่ กั จับไดกอ็ าศัยหากินอยใู นบริเวณเดียวกันดังนัน้ ในโอกาสตอไป การถาย
ทอดเชือ้ Orientia.tsutsugamushi ของไรออนไปยังหนูมากขึน้ ทำใหพนื้ ทีเ่ สีย่ งแพรขยายวงกวางขึน้ ทำให
ยากตอการควบคุมและปองกันตนเองของประชาชนในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง นอกจากนีก้ ารตรวจหาภูมคิ มุ กันตอเชือ้
Orientia tsutsugamushi ในหนูได ทำใหงา ยตอการคนหาพืน้ ทีเ่ สีย่ ง สามารถนำไปแนะนำประชาชนไดรบั
ทราบถึงการปองกันตนเองกอนและหลังจากเขาไปสัมผัสพืน้ ทีเ่ สีย่ งเพือ่ ลดอัตรากีต่ ดิ โรคในพืน้ ทีล่ ง
โรคสครับไทฟสเปนโรคติดตอของสัตวปา ประเภทฟนแทะ เกิดจากเชือ้ Orientia tsutsugamushi
ติดตอโดยถูกไรออน (Chigger) ทีม่ เี ชือ้ กัดแตเดิมโรคนีเ้ กิดอยใู นปา ปจจุบนั พบมีการแพรกระจายออกมา
จากปามาอยบู ริเวณชายปา ทงุ นา และสวนผลไม เนือ่ งจากหนูเปนตัวนำมาแพรตามทงุ นาและชายปา สวน
คนติดโรคนีโ้ ดยบังเอิญเขาไปในแหลงทีอ่ ยอู าศัยของไรออนและถูกไรออนกัด ในชวง 5 ปยอ นหลังพบวา
สถานการณโรคสูงตอเนือ่ งทุกป จากสาเหตุดงั กลาวจึงเปนวัตถุประสงคของการสำรวจพาหะนำโรคและสัตว
รังโรคในพืน้ ทีท่ มี่ อี บุ ตั กิ ารณของโรคสูง เพือ่ ตองการทราบชนิดและอัตราการติดเชือ้ สครับไทฟส ทราบ
จำนวน ชนิดของไรออนทีเ่ ปนแมลงพาหะนำโรค
การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงสำรวจ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ทราบชนิดและอัตราการติดเชือ้ สครับ
ไทฟสของสัตวรงั โรค ทราบชนิดและจำนวนไรออนทีเ่ ปนแมลงพาหะนำโรคในพืน้ ทีด่ ำเนินการ โดยการ
วางกรงดักจับสัตวรงั โรค เก็บไรออนในรูหู เจาะเลือดสัตวรงั โรคในพืน้ ทีด่ ำเนินการสงตรวจโดยวิธี IFA
(Immunofluorescence assay) ผลพบวา ดักสัตวรงั โรคในพืน้ ทีด่ ำเนินการไดทงั้ หมด 35 ตัว Percent
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อัตราการติดเชือ้ สครับไทฟสของสัตวรงั โรค ในพืน้ ทีท่ มี่ อี บุ ตั กิ ารณ
ของโรคสูงในเขต 5 ป 2547

The Infection Rate of Scrub Typhus in Rat
in High Incidence Area of Region 5, 2004.

trap success เทากับ 3.73 สัตวรงั โรคทีด่ กั จับไดเปนหนูพกุ ใหญ (B. indica) รอยละ 68.57 อัตราการ
ติดเชือ้ Orientia tsutsugamushi ของสัตวรงั โรคทีด่ กั ไดเฉลีย่ รอยละ 45.71 พบสูงสุดคือ อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา รอยละ 48.3 รองลงมาคือ อ.พุทไธสง จ.บุรรี มั ย รอยละ 25.0 สัตวรงั โรคทีด่ กั จับได
พบไรออนคิดเปนรอยละ 97.14 ไดไรออนทัง้ หมด 2,386 ตัว เปนพาหะหลักรอยละ 30.3 พาหะรอง
รอยละ 69.7 เฉลีย่ สัตวรงั โรค 1 ตัวพบไรออนเฉลีย่ 70.2 ตัว สัตวรงั โรคทีด่ กั จับไดพบไรออนมากสุด
471ตัว นอยสุด 1 ตัวและยังพบวามีไรออนอาศัยอยรู วมกัน 4-5 genus ไดแก Leptotrombidlium, Gahrlipia,
Ascoschoengastia, Helenicula และ Blankaartia สภาพนิเวศวิทยาแหลงทีอ่ ยอู าศัยของไรออนในพืน้ ที่
ดำเนินการคือ บริเวณจอมปลวก คันนา ริมหนองน้ำและลำหวย
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บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตอบทบาทของสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา โดยใชรปู แบบการ
วิจยั เชิงสำรวจ (Cross-sectional Survey Research) ประชากรไดแก ผปู ฏิบตั งิ านในหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ในเขต 5 ไดแก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สถานีอนามัย และองคการบริหารสวนตำบล โดยใชการสมุ ตัวอยางแบบงาย
ไดจำนวน 306 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูลไดแกความถี่ และ
รอยละ ดำเนินการสำรวจระหวางเดือนตุลาคม 2546 - มิถนุ ายน 2547
ผลการศึกษาพบวา หนวยงานทีเ่ กีย่ วของมีความพึงพอใจระดับมาก ในดานตาง ๆ ตามลำดับดังนี้
ดานนโยบายรอยละ 54.9 ดานสมรรถนะของบุคลากรรอยละ 45 ดานองคความรทู างวิชาการรอยละ 44
ดานการสนับสนุนขอมูลขาวสารรอยละ 41 ดานการปฏิบตั งิ านรอยละ 40.8 ดานการสนับสนุนเวชภัณฑ
และวัสดุตา ง ๆ รอยละ 35 ดานการใหคำปรึกษาทางวิชาการรอยละ 33 ดานวิธกี ารถายทอดองคความรู
รอยละ 23 ดานการสนับสนุนงบประมาณรอยละ 16 ดานการสนับสนุนสือ่ ประเภทตาง ๆ รอยละ 14 และ
มีการนำความรไู ปใชประโยชนในการปฏิบตั งิ านในระดับมากรอยละ 52.6 ปญหาทีพ่ บคือหนวยงานตางๆ
ยังมีความคาดหวังกับบทบาทเดิมของสำนักงานปองกันควบคุมโรคในดานการสนับสนุนสิ่งของตางๆ
ตลอดจนวิธกี ารถายทอดองคความรยู งั ขาดชองทางทีห่ ลากหลาย
จากขอมูลทีไ่ ดจะพบวา สำนักงานปองกันควบคุมโรคฯ สามารถตอบสนองความพึงพอใจของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของไดระดับหนึง่ เทานัน้ จำเปนตองมีการวางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและหนวยงานเพือ่ ให
ตอบสนองตอบทบาทใหมทางวิชาการและพัฒนาไปสอู งคกรแหงการเรียนรตู อ ไป
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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.
ประเด็นสำคัญ
ความพึงพอใจ
บทบาท

Key words
Satisfaction
Role

บทนำ
กรมควบคุมโรคติดตอ (เดิม) ไดลงนามในบันทึกความเขาใจรวมกันกับสำนักงบประมาณ เมือ่ วันที่
7 มิถนุ ายน 2544 อันมีผลทำใหมกี ารรือ้ ปรับระบบงบประมาณจาก Line-item/PBBS เดิม มาเปนระบบ
PBBS (Performance Based Budgeting System) หรือทีป่ จ จุบนั ปรับเปน SPBB (Strategic Performance
Based Budgeting) ซึง่ เปนการบริหารจัดการแบบใหมเชิงธุรกิจหรือเชิงกลยุทธ ตลอดจนอิทธิพลจากกระแส
การรือ้ ปรับระบบราชการทำใหรฐั บาลนำมากำหนดเปนยุทธศาสตร 7 ดาน อันไดแก การปรับโครงสราง
และภารกิจ การรือ้ ปรับระบบการเงินการงบประมาณแผนดินบนพืน้ ฐานหลักการ Zero-based Budgeting
และ Strategic Focused Budgeting การปรับเปลีย่ นกระบวนการบริหารราชการใหเปนการบริหารผลงาน
เชิงธุรกิจแนวใหม/การปรับปรุงออกแบบระบบขาราชการพลเรือนใหมเปน Flat Organization การเปลีย่ น
วัฒนธรรมองคกร กระบวนทัศนและสมรรถนะขาราชการ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสว นรวมในการ
พัฒนาระบบราชการ การปรับเขาสรู ะบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (1) ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงดังกลาว
ทำใหกระทรวงสาธารณสุข มีการปฏิรปู โครงสรางและระบบงาน โดยมีเปาหมายทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพการให
บริการประชาชนใหดขี นึ้ ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดใหมคี วามเหมาะสม ยกระดับความสามารถและ
มาตรฐานการทำงานใหอยใู นระดับสูงเทียบเทาเกณฑสากล(2) การปรับโครงสรางภาคราชการในป 2546
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ความพึงพอใจของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ ตอบทบาทของสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
นครราชสีมา ปงบประมาณ 2546

จึงไดกำหนดใหมกี ารจัดตัง้ กรมควบคุมโรคขึน้ ซึง่ เปนการรวมหนวยงานภารกิจทีเ่ กีย่ วของกับการปองกันและ
ควบคุมโรค ทัง้ โรคติดตอ โรคไมตดิ ตอ และภัยสุขภาพจากอุบตั ภิ ยั ตาง ๆ อีก 3 หนวยงานใหญเขาดวยกัน
ไดแก สำนักระบาดวิทยา สำนักโรคไมตดิ ตอ และสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่ แวดลอม
ในสวนภูมภิ าคมีการรวมหนวยงานและบุคลากรจากงานโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่ แวดลอม
ของศูนยอนามัยสิง่ แวดลอมและโรคติดตอนำโดยแมลง เขามาอยภู ายในสังกัดสำนักงานปองกันควบคุมโรค
อันมีผลทำใหสำนักงานควบคุมโรคติดตอเขต 5 (เดิม) ตองมีการปรับเปลีย่ นโครงสรางและภารกิจ เปน
สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ตองเรงรัดปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพ และมงุ เนนสัมฤทธิผ์ ลตามเจตนารมณของการปฏิรปู โดยตองดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย
ผลผลิต(3) และเกิดเปนผลลัพธทพี่ งึ ประสงคไดอยางคมุ คา ใหเปนไปตามยุทธศาสตร เปาหมาย และกลวิธี
ของการปองกัน ควบคุมและแกไขปญหาโรคแตละโรคดวย (4)
ปงบประมาณ 2546 เปนปแรกของการปรับเปลีย่ นบทบาทหนาทีข่ อง สำนักงานปองกันควบคุม
โรคที่ 5 ซึ่งมีวิสัยทัศนจะเปนผูนำดานวิชาการและเทคโนโลยีการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีพนั ธกิจคือการวิจยั พัฒนา ถายทอดองคความรแู ละเทคโนโลยีการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพทีไ่ ดมาตรฐานและสามารถประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพใหแกหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของและประชาชน (5) หลังจากการทำงานไป 1 ป ผวู จิ ยั ตองการศึกษาถึงความพึงพอใจของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของกับการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตอบทบาทใหมของสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
จึงไดจดั ทำโครงการวิจยั นีข้ นึ้ มา

วัตถุประสงค
เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตอ
บทบาทของสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

นิยามศัพท
ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะทางอารมณที่รูสึกพอใจ ชอบใจหรือมีทัศนคติที่ดีตอเรื่องใด
เรือ่ งหนึง่ อันเปนผลมาจากการประเมินของบุคคลจากประสบการณในเรือ่ งนัน้ ๆ ของตน
ความพึงพอใจดานนโยบาย หมายถึง สภาวะทางอารมณทรี่ สู กึ พอใจ ชอบใจหรือมีทศั นคติทดี่ ี
ตอนโยบาย อันเปนผลมาจากการประเมินของบุคคลจากประสบการณการทำงานของตน
ความพึงพอใจดานการปฏิบตั งิ าน หมายถึง การทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านมีความรสู กึ พอใจ ชอบใจหรือ
มีทศั นคติทดี่ ตี อ ปจจัยตางๆ ทีม่ สี ว นเกีย่ วของกับการทำงาน อันมีผลใหการทำงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ความพึงพอใจดานการสนับสนุน หมายถึง สภาวะทางอารมณทรี่ สู กึ พอใจ ชอบใจหรือมีทศั นคติ
ทีด่ ตี อ การสนับสนุน อันเปนผลมาจากการประเมินของบุคคลจากประสบการณการทำงานของตน
บทบาท หมายถึง การปฏิบตั ติ ามหนาที่ และสิทธิของตนตามสถานภาพในสังคม
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ประเด็นในการศึกษา
1. ความพึงพอใจในดานนโยบาย
- เหมาะสมกับสถานการณ
- ทันตอเหตุการณ
- ทันสมัย
2. ความพึงพอใจดานการปฏิบตั งิ าน
- ระบบงาน
- วิธปี ฏิบตั งิ าน
- การประสานงาน
- บุคลากรมีความรคู วามสามารถ
- มนุษยสัมพันธ
- การกำกับดูแลและการนิเทศงาน
3. ความพึงพอใจดานการสนับสนุนทรัพยากรและวิชาการ
- เวชภัณฑ, สือ่ , งบประมาณ
- ขอมูลขาวสาร
- วิชาการ, การฝกอบรม

วัสดุและวิธกี ารศึกษา
รูปแบบการวิจยั เปนการวิจยั เชิงสำรวจ (Cross-sectional Survey research)
ประชากร คือเจาหนาที่ระดับบริหารของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพอันไดแก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สถานีอนามัย และองคการบริหารสวนตำบล ซึง่ ตัง้ อยใู นพืน้ ทีเ่ ขต 5 ประกอบ
ดวยจังหวัด นครราชสีมา บุรรี มั ย สุรนิ ทร ชัยภูมิ มหาสารคาม
ตัวอยางและการสมุ ตัวอยาง ไดแบงหนวยงานทีจ่ ะสัมภาษณออกเปนกลมุ ตามประเภท แลวใช
การสมุ ตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) ดังนี้

หนวยงานทีส่ ำรวจ

กลมุ ตัวอยาง

สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหรือผชู ว ย
หัวหนากลมุ สนับสนุนวิชาการ/
ผรู บั ผิดชอบงานแตละกลมุ โรค

โรงพยาบาลศูนย/ ผอู ำนวยการโรงพยาบาลหรือผแู ทน
โรงพยาบาลจังหวัด หัวหนาฝายเวชกรรมสังคมหรือผแู ทน

จำนวน
จำนวน
จำนวนทีส่ มุ
ทัง้ หมด
ตัวอยาง
5 จังหวัด 5 จังหวัด

5 แหง
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ความพึงพอใจของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ ตอบทบาทของสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
นครราชสีมา ปงบประมาณ 2546

หนวยงานทีส่ ำรวจ

กลมุ ตัวอยาง

จำนวน
จำนวน
จำนวนทีส่ มุ
ทัง้ หมด
ตัวอยาง

โรงพยาบาลชุมชน

ผอู ำนวยการโรงพยาบาลหรือผแู ทน
หัวหนากลมุ ภารกิจดานบริการหรือ
ผแู ทน

88 แหง

45 แหง

82 ราย

สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ

สาธารณสุขอำเภอหรือผแู ทน

88 แหง

45 แหง

78 ราย

องคการบริหาร
สวนตำบล

ปลัดองคการบริหารสวนตำบล
ผรู บั ผิดชอบงานควบคุมโรค

883 แหง

45 แหง

45 ราย

สถานีอนามัย

หัวหนาสถานีอนามัย

1,152

45 แหง

45 ราย

การเก็บรวบรวมขอมูลและเครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บขอมูล ใชการสัมภาษณโดยแบบสัมภาษณ
ไดจากการทบทวนวรรณกรรม สวนหนึง่ คนควาจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ อีกสวนหนึง่ ปรับ
ปรุงจากแบบสอบถามทีผ่ วู จิ ยั ทานอืน่ ไดศกึ ษา และจากคำแนะนำของผเู ชีย่ วชาญ ผทู มี่ ปี ระสบการณโดย
พิจารณาจากวัตถุประสงคของการวิจยั และตัวแปรทีจ่ ะศึกษา
การทดสอบเครือ่ งมือ เมือ่ รวบรวมคำถามตามวัตถุประสงคของการวิจยั แลว นำแบบสอบถามไป
ปรึกษาและขอคำแนะนำตอผเู ชีย่ วชาญเพือ่ ปรับปรุงแกไข แลวนำแบบสอบถามไปทดลองใชกบั ผบู ริหาร
จำนวน 30 คน โดยมีขอ คำถามเกีย่ วกับความพึงพอใจ แลวนำไปหาคาความตรง (Validity) และความเทีย่ ง
(Reliability) โดยใชสมั ประสิทธิแ์ อลฟา ซึง่ ไดคา ตัง้ แต 0.7 ขึน้ ไป พรอมทัง้ ปรับปรุงเรือ่ งภาษา กอนนำไป
เก็บรวบรวมขอมูลกับกลมุ ตัวอยางจริง และปรึกษาผรู เู พือ่ ใหขอ คิดเห็น ผสู มั ภาษณไดรบั การประชุม ชีแ้ จง
วัตถุประสงคการวิจยั กอนสัมภาษณ
การวิเคราะหขอ มูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป สถิตทีใ่ ช ไดแก ความถี่ และรอยละ

ผลการศึกษา
จากการศึกษา พบวา กลมุ ตัวอยางสวนใหญปฏิบตั งิ านทีโ่ รงพยาบาลชุมชน รองลงมาปฏิบตั งิ าน
ทีส่ ำนักงานสาธารณสุขอำเภอ คิดเปนรอยละ 26.8 และรอยละ 25.5 ตามลำดับ สวนใหญมตี ำแหนงเปน
นักวิชาการสาธารณสุข รองลงมาเปนพยาบาลวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 37.3 และรอยละ 16.7 ตามลำดับ
ในสวนหนาทีค่ วามรับผิดชอบ พบวาสวนใหญมหี นาทีร่ บั ผิดชอบในการปองกันควบคุมโรคติดตอ รอยละ 34
รองลงมามีหนาทีร่ บั ผิดชอบในงานปองกันควบคุมโรคไมตดิ ตอคิดเปนรอยละ 16 โดยมีลกั ษณะงานทีเ่ กีย่ ว
ของกับสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ไดแก การจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา เปนสวนใหญ
คิดเปนรอยละ 80.1 รองลงมาพบวา ไดแก รวมปฏิบตั งิ าน นิเทศงานและประเมินผล รอยละ 59.2 และ
ยังพบวามีระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านอยรู ะหวาง 0-5 ป เปนสวนใหญ รองลงมามีระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
ระหวาง 6-10 ป คิดเปนรอยละ 40.2 และรอยละ 27.1 ตามลำดับ (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 จำนวน รอยละของขอมูลทัว่ ไปในกลมุ ประชากรศึกษา
ขอมูลทัว่ ไป
1. หนวยงาน
โรงพยาบาลชุมชน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
สถานีอนามัย
องคการบริหารสวนตำบล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลจังหวัด
2. ตำแหนง
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพ
เจาหนาทีบ่ ริหารงานสาธารณสุข
ปลัดองคการบริหารสวนตำบล
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นายแพทย
3. หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
งานปองกันควบคุมโรคติดตอ
งานปองกันควบคุมโรคไมตดิ ตอ
งานสถานีอนามัย
งานองคการบริหารสวนตำบล
งานสงเสริมสุขภาพ
งานอาชีวอนามัย
งานระบาดวิทยา
งานอืน่ ๆ
4. ลักษณะงานทีเ่ กีย่ วของ
รวมจัดอบรม /ประชุม/สัมมนา
รวมปฏิบตั ิ นิเทศงาน ประเมินผล
รวมวางแผน กำหนดนโยบาย แนวทางการทำงาน
รวมศึกษาวิจยั
5. ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน (ป)
0-5
6-10
11-15
16-20
> 20

จำนวน (คน)

รอยละ

82
78
45
45
41
15

26.8
25.5
14.7
14.7
13.4
4.9

114
51
49
45
45
2

37.3
16.7
16.0
14.7
14.7
0.6

101
50
45
45
40
11
10
4

34
16
15
15
13
3
3
1

245
181
142
49

80.1
59.2
46.4
16.0

123
83
43
24
33

40.2
27.1
14.1
7.8
10.8
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ความพึงพอใจของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ ตอบทบาทของสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
นครราชสีมา ปงบประมาณ 2546

จากการศึกษาระดับความพึงพอใจ พบวาสวนใหญ มีความพึงพอใจในดานนโยบาย อยใู นระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 54.9 สวนความพึงพอใจในดานการปฏิบตั งิ าน พบวา สวนใหญอยใู นระดับปานกลาง
คิดเปนรอยละ 54.3 และในสวนของความพึงพอใจในการสนับสนุนดานตาง ๆ พบวาการสนับสนุนเวชภัณฑ,
วัสดุตา ง ๆ สือ่ ขอมูลขาวสารทางสาธารณสุข องคความรทู างวิชาการ การใหคำปรึกษาเกีย่ วกับปญหา
ทางวิชาการ วิธีการถายทอดองคความรู และบุคลากรทางวิชาการสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 44, รอยละ 50, รอยละ 44, รอยละ 47, รอยละ 52, รอยละ 50 และรอยละ
47 ตามลำดับ มีเพียงความพึงพอใจดานการสนับสนุนงบประมาณเทานัน้ ทีอ่ ยใู นระดับต่ำ คิดเปนรอยละ
50 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 จำนวน และรอยละระดับความพึงพอใจ จำแนกตามประเด็นดานนโยบาย การปฏิบัติงาน
และการสนับสนุน
ระดับความพึงพอใจ
มาก (%) ปานกลาง (%) นอย (%)

ประเด็น

1. นโยบาย (แหง)
168 (54.9)
2. การปฏิบตั งิ าน (แหง)
125 (40.8)
3. การสนับสนุนดานตางๆ (แหง)
บุคลากรทางวิชาการ
138 (45)
องคความรทู างวิชาการ
134 (44)
ขอมูลขาวสารทางสาธารณสุข
126 (41)
เวชภัณฑ ,วัสดุตา งๆ
107 (35)
การใหคำปรึกษาเกีย่ วกับปญหาทางวิชาการ 100 (33)
วิธกี ารถายทอดองคความรู
69 (23)
งบประมาณ
49 (16)
สือ่ ประเภทตางๆ
42 (14)

128 (41.8)
166 (54.3)

10 (3.3)
15 (4.9)

145 (47)
144 (47)
135 (44)
134 (44)
161 (52)
156 (50)
131 (44)
154 (50)

23 (8)
28 (9)
45 (15)
65 (21)
45 (15)
81 (27)
126 (50)
110 (36)

จากการศึกษาการนำองคความรทู ไี่ ดรบั ไปใชประโยชนในการปฏิบตั งิ าน พบวา สวนใหญนำองค
ความรไู ปใชประโยชนในระดับมาก รองลงมาเปนระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 52.6 และรอยละ 40.2
ตามลำดับ (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 จำนวน และรอยละระดับการนำองคความรทู ไี่ ดรบั ไปใชประโยชนในการปฏิบตั งิ าน
ระดับของการนำไปใชประโยชน

จำนวน (คน)

รอยละ

161
123
22

52.6
40.2
7.2

มาก
ปานกลาง
นอย

สรุปและวิจารณ
จากการศึกษา พบวา สวนใหญความพึงพอใจตอนโยบายการดำเนินงานของสำนักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ในระดับมากถึงรอยละ 54.9 ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจาก สำนักงานฯ มีการประชุม
ประสานแผนปฏิบตั งิ าน กับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทุกป และในการประชุมมีการชีแ้ จงนโยบาย และแนวทาง
ทีช่ ดั เจนแกหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ สงผลใหเกิดความพึงพอใจในดานนโยบาย สวนความพึงพอใจในดานการ
ปฏิบตั งิ าน พบวา สวนใหญอยใู นระดับปานกลาง ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการทำงานทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นบทบาท
หนาทีท่ มี่ เี พิม่ มากขึน้ ของหนวยงาน รวมผปู ฏิบตั งิ านทีม่ คี วามรับผิดชอบในแตละงานตองมีการปรับเปลีย่ น
บทบาทหนาทีใ่ หม จึงทำใหเกิดการปฏิบตั งิ านขาดความคลองตัว ลาชา ทัง้ นีเ้ ปนเพราะผปู ฏิบตั งิ านตองเรียน
รบู ทบาท หนาทีใ่ หมของตน
นอกจากนีย้ งั พบวา สวนใหญมคี วามพึงพอใจในดานการสนับสนุนอยใู นระดับปานกลาง โดยเฉพาะ
ดานงบประมาณมีความพึงพอใจในระดับต่ำ ทั้งนี้อาจมาจากหนวยงานที่เกี่ยวของยังเขาใจบทบาทของ
สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา วาเปนหนวยงานทีส่ นับสนุนวัสดุ อุปกรณ และงบประมาณ
เชนเดียวกับ สำนักงานควบคุมโรคติดตอเดิม เมือ่ ปรับเปลีย่ นเปนสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
นครราชสีมา บทบาทของสำนักงานฯ จะเปนสนับสนุนดานวิชาการ และการถายทอดองคความรู สวน
วัสดุอปุ กรณ และงบประมาณจะสนับสนุนนอยลง ดังนัน้ จึงทำใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของมีความพึงพอใจ
อยใู นระดับปานกลางเปนสวนใหญ

ขอเสนอแนะ
1. ภาพรวมความพึงพอใจของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของตอบทบาทของสำนักงานฯ สวนใหญอยใู นระดับ
ตัง้ แตปานกลางถึงมาก โดยมีบางดานทีจ่ ะตองเรงรัดพัฒนาใหมากขึน้ ดังนี้
1.1 ดานการปฏิบตั งิ าน มีความพึงพอใจมากเพียงรอยละ 40.8 เทานัน้ ซึง่ สำนักงานฯ ควร
ปรับปรุงในเรือ่ งระบบงานใหชดั เจน มีวธิ ปี ฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีการประสานงานทีด่ ี พัฒนาบุคลากร
ใหมคี วามรคู วามสามารถและมนุษยสัมพันธทดี่ ี และรวมทำวิจยั กับหนวยงานอืน่ ใหมากขึน้
1.2 ดานการสนับสนุนขอมูลขาวสารทางสาธารณสุขมีความพึงพอใจมากรอยละ 41 และ
ดานการสนับสนุนองคความรทู างวิชาการ มีความพึงพอใจมากรอยละ 44 ซึง่ ตองพยายามคนควาขอมูล
ทีถ่ กู ตองทันสมัย และนำเสนอใหมคี วามชัดเจน สัน้ กะทัดรัด เขาใจและนำไปปฏิบตั ไิ ดงา ย โดยมีการจัดการ
องคความรทู ดี่ ี และมีฐานขอมูลทีด่ ี
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1.3 ดานการใหคำปรึกษาเกีย่ วกับปญหาทางวิชาการ มีความพึงพอใจมากเพียง รอยละ 33
ซึง่ ตองพัฒนาดานชองทางการติดตอใหหนวยงานอืน่ เขาถึงไดงา ยและสะดวกขึน้ เชน ทาง website ตลอด
จนตองมีการตอบสนองดวยขอมูลทีท่ นั สมัยและถูกตองตามหลักวิชาการ
1.4 ดานวิธกี ารถายทอด มีความพึงพอใจมากเพียง รอยละ 23 ซึง่ ตองเรงพัฒนาชองทางการ
ถายทอดใหมีความหลากหลายมากขึ้น นอกจากทางวารสาร หรือจดหมายขาวแลว ควรเพิ่มชอง ทาง
web site และ web board สวนการถายทอดทางดานการจัดประชุม อบรม สัมมนา พบวาไดทำมาเพียงพอแลว
1.5 ดานบุคลากรวิชาการ มีความพึงพอใจมากเพียง รอยละ 45 เทานัน้ ซึง่ ตองเรงพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรในเรือ่ ง องคความรทู ที่ นั สมัย มีทกั ษะการถายทอดทีด่ ี มีความตัง้ ใจ กระตือรือรนและ
มีการใชสอื่ อิเล็คทรอนิคสใหมากขึน้ โดยเชือ่ มโยงกับแผนแมบทการพัฒนางานวิจยั ของ สำนักงานฯ เพือ่
มงุ สอู งคกรแหงการเรียนรู
2. เกีย่ วกับการสนับสนุนดานเวชภัณฑ สือ่ ตาง ๆ และงบประมาณ มีความพึงพอใจมากรอยละ
35.14 และ 16 ตามลำดับ ซึง่ คอนขางต่ำ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเดิมกอนการเปลีย่ นแปลงบทบาทของสำนักงานฯ
มีการสนับสนุนในดานนัน้ แตหลังการปรับเปลีย่ นบทบาทใหมทำใหความเขาใจในบทบาทใหมของหนวยงาน
ในเขตรับผิดชอบยังไมชัดเจนในบทบาทใหมที่เปนหนวยงานทางวิชาการ การสนับสนุนดานเวชภัณฑ
สือ่ ตาง ๆ จะลดลง แตมกี ารสนับสนุนดานวิชาการเพิม่ มากขึน้ จึงควรมีการประชาสัมพันธใหหนวยงานที่
เกีย่ วของทราบ และเขาใจถึง นโยบาย วิสยั ทัศน พันธกิจ และบทบาทของสำนักงานฯ ใหมากขึน้ กวาเดิม
3. การนำองคความรูไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานมีระดับมาก รอยละ 52.6 ซึ่งถึงแมวา
สวนใหญมกี ารนำความรไู ปใชแลว ก็คงตองพัฒนาหาองคความรใู หม ๆ ทีส่ อดคลองกับการแกปญ
 หาในพืน้ ที่
เพือ่ รักษาระดับการนำความรไู ปใชประโยชนของลูกคา
4. ควรนำขอมูลทีไ่ ดไปใชในการทำแผนปฏิบตั งิ านในปตอ ๆ ไป และเชือ่ มโยงกับวิสยั ทัศน พันธกิจ
ขององคกร และการเพิม่ เติมสวนขาดเพือ่ ใหสำนักงานฯ สามารถบรรลุตวั ชีว้ ดั ตอไป
5. ควรมีการประเมินในลักษณะเดียวกันทุก 3-5 ป เพือ่ เปนการประเมินตนเองของสำนักงานฯ
วาสามารถตอบสนองความพึงพอใจไดดขี นึ้ หรือไม

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผอู ำนวยการสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ทีใ่ หการสนับสนุนดาน
งบประมาณ ขอขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, บุรีรัมย, สุรินทร, ชัยภูมิ และ
มหาสารคาม ทีส่ นับสนุนใหมกี ารเก็บขอมูล ขอขอบคุณคณะเจาหนาทีส่ าธารณสุขสังกัดโรงพยาบาลศูนย/
โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนยชมุ ชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ องคการบริหารสวนตำบล และ
สถานีอนามัย เขต 5 ทีอ่ นุญาตใหทำการศึกษาในพืน้ ที่ และใหขอ มูลเปนอยางดี และขอขอบคุณนายแพทย
ธีรวัฒน วลัยเสถียร ทีก่ รุณาใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะ จนทำใหการศึกษาครัง้ นีส้ ำเร็จลงดวยดี และ
ขอขอบคุณไพโรจน พรหมพันใจ ทีใ่ หขอ ชีแ้ นะในการเขียนรายงาน
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บทคัดยอ
การศึกษานีเ้ ปนการวิจยั และพัฒนา รูปแบบกึง่ ทดลองแบบสองกลมุ วัดผลกอนและหลังการดำเนินการ
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการลดความเสี่ยงตอการถูกสุนัขกัดโดยชุมชนมีสวนรวมภายใตการ
สนับสนุนขององคการบริหารสวนตำบล จังหวัดสุรนิ ทร และทดลองใชเพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบฯ
เลือกพื้นที่ทดลองอยางเฉพาะเจาะจงบานโคกมะกะ ตำบลทาสวาง อำเภอเมือง ซึ่งเปนพื้นที่เสี่ยงสูง
มีผปู ว ยเสียชีวติ ดวยโรคพิษสุนขั บา และพืน้ ทีเ่ ปรียบเทียบคือบานสำโรง ตำบลนาดี อำเภอเมือง เครือ่ งมือ
ทีใ่ ชเปนแบบสัมภาษณ บันทึกการสนทนากลมุ สังเกตการมีสว นรวม วิเคราะหขอ มูลใชสถิตเิ ชิงพรรณนา
คาความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิตเิ ชิงวิเคราะห t- test, Propportion test
ผลการศึกษา ไดรปู แบบการลดความเสีย่ งตอการถูกสุนขั กัดโดยชุมชนมีสว นรวมภายใตการสนับสนุน
ขององคการบริหารสวนตำบล หลักสูตร 1 วัน โดยการรวมกันวิเคราะหสภาพปญหาทีเ่ กิดขึน้ การรวมคิด
รวมทำ รวมประเมินผลจนไดแผนงาน/โครงการทีม่ ผี รู บั ผิดชอบชัดเจน 5 โครงการ การศึกษาประสิทธิผล
ของรูปแบบฯ พบวา ภายหลังดำเนินการพืน้ ทีท่ ดลองมีความรเู กีย่ วกับโรคพิษสุนขั บา มีการรับรคู วามเสีย่ ง
ตอการถูกสุนขั กัด อัตราการไดรบั วัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บาในสุนขั สูงกวากอนดำเนินการและสูงกวากลมุ
เปรียบเทียบอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ หลังการดำเนินการในพืน้ ทีท่ ดลองมีการปองกันการถูกสุนขั กัดโดย
การไมเขาใกลสนุ ขั หรือถือไมเมือ่ เดินผานสุนขั การไมปลอยใหเด็กอยกู บั สุนขั โดยลำพัง เจาของสุนขั มีการ
ผูก / ลามโซ หรือขังสุนขั ไวในรัว้ บานแตกตางจากกอนดำเนินการอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ ยกเวนการฝก
สุนขั ใหเชือ่ ง อัตราการถูกสุนขั กัดในพืน้ ทีท่ ดลองหลังดำเนินการลดลง จากรอยละ 4.9 เหลือรอยละ 1.5
สาเหตุของการถูกสุนขั กัด พบวาในพืน้ ทีท่ ดลองกอนดำเนินการสวนใหญจากการหยอก แหยเลน หลังดำเนิน
การมีสาเหตุจากสัตวดรุ า ย และหวงลูก ในสวนของผทู ถี่ กู สุนขั กัดพบวาหลังดำเนินการในพืน้ ทีท่ ดลองมี
รอยละของการการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ตองมากขึน้ การใชมาตรการดูแลผถู กู สุนขั กัดและการดูแลสุนขั ชุมชนมี
ขอตกลงใหผถู กู สุนขั กัดทุกรายมาแจงผใู หญบา นหรืออาสาสมัครปศุสตั วหมบู า น เพือ่ ติดตามการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนขั บา มีการสำรวจและจัดทำทะเบียนสุนขั /แมวเพือ่ ติดตามการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนขั บาและการคุมกำเนิด
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ขอเสนอแนะจากการศึกษาครัง้ นี้ รูปแบบการลดความเสีย่ งตอการถูกสุนขั กัดโดยชุมชนมีสว นรวม
ทัง้ ผนู ำชุมชน แกนนำ องคกรทองถิน่ เห็นความสำคัญและใหการสนับสนุน กอใหเกิดความรวมมืออยาง
จริงจัง จึงควรนำไปขยายผลตอ โดยทดลองใชในพืน้ ทีล่ กั ษณะทีแ่ ตกตางจากหมบู า นทดลองนี้ เชนพืน้ ที่
ทีไ่ มเคยมีผเู สียชีวติ ดวยโรคพิษสุนขั บาแตมปี จ จัยเสีย่ งอืน่ ๆ และจากประสิทธิผลของรูปแบบฯไดผลดีใน
ชวงทีด่ ำเนินการอยใู นระยะ 1 ป ซึง่ พืน้ ทีท่ ดลองนีไ้ มเคยจัดกิจกรรมชุมชนมีสว นรวมมากอน ดังนัน้ จึง
ควรจัดกิจกรรมสงเสริมการมีสว นรวมในประเด็นอืน่ ทีเ่ ปนปญหาตอไปใหชมุ ชนมีความเขมแข็งมากขึน้

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
โรคพิษสุนขั บาเปนโรคติดตอจากสัตวสคู นทีย่ งั คงเปนปญหาทีส่ ำคัญของประเทศทีต่ อ งไดรบั การ
แกไข โดยมีเปาหมายตามแผนพัฒนาสาธารณสุขแหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2549 กำหนดใหไมมผี เู สียชีวติ
ดวยโรคพิษสุนขั บาในประเทศไทย และกำจัดโรคพิษสุนขั บาใหหมดไปจากประเทศไทย ในป พ.ศ. 25502554 (1) จากผลการดำเนินงานควบคุมปองกันโรคทั้งในคนและในสัตวอยางจริงจังและตอเนื่องของ
หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชนและชุมชน สงผลใหจำนวนผเู สียชีวติ ดวยโรคพิษสุนขั บาในภาพรวมของ
ประเทศลดลงอยางชัดเจน จาก 93 ราย ในป 2536 (2) เหลือเพียง 30 ราย ในป 2545 (3) ผลการ
ตรวจพบเชือ้ ในสัตวลดลงจากรอยละ 44.50 ในป 2536 (2) เหลือรอยละ 24.71 ในป 2545 (3) สำหรับ
สถานการณโรคพิษสุนขั บาใน 5 จังหวัดของเขต 5 พบวามีผปู ว ยทุกป ในชวงป 2539 – 2545 จำนวน
14, 7, 5, 12, 9, 4, 5 ราย ตามลำดับ ผลการตรวจหัวสัตวพบเชือ้ ทุกปอยรู ะหวางรอยละ 20-45 ของ
หัวสัตวที่สงตรวจทั้งหมด (4) ประชาชนในเขต 5 ถูกสุนัขกัดรอยละ 1.7 คนตอป หรือประมาณปละ
104,000–155,000 คน สุนขั และแมวไดรบั วัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บาภายใน 1 ป เพียงรอยละ 54.9 (5)
จึงแสดงใหเห็นวาเขต 5 ยังคงเปนพืน้ ทีเ่ สีย่ งสูง โดยเฉพาะจังหวัดสุรนิ ทรพบผเู สียชีวติ ในป 2541 – 2545
จำนวน 1, 1, 4, 2, 2 ราย ตามลำดับ พบเชือ้ ในหัวสัตวทสี่ ง ตรวจถึง รอยละ 40-44 ในชวงป 25432544 (4) ถึงแมวา สถานการณของโรคลดลงแตผถู กู สัตวกดั และตองฉีดวัคซีนปองกันโรคในแตละปยงั คงมี
เปนจำนวนมาก และผลการตรวจหัวสัตวพบเชือ้ กอโรคในสุนขั มากถึงรอยละ 91(6) ซึง่ เปนสัตวใกลชดิ กับคน
ดังนั้นการที่จะใหทุกพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบาตามเปาหมายนั้น จำเปนตองลดอัตราการถูกสัตวกัดลง
ใหเหลือนอยทีส่ ดุ โดยเนนใหประชาชนและผเู ลีย้ งสุนขั มีความสนใจ มีพฤติกรรมการปองกันการถูกสุนขั กัด
และการดูแลสุนขั ทีเ่ ลีย้ งไวไมใหกดั คน สุนขั ไดรบั วัคซีน ตลอดจนผทู ถี่ กู สัตวกดั จะตองไดรบั การดูแลรักษา
บาดแผลทีถ่ กู ตองและไดรบั วัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บาทุกคน (6)
จากแนวคิดการดำเนินงานโดยใหองคการบริหารสวนตำบลและชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการในกิจกรรมตาง ๆ และรวมแกไขปญหา โดยมีการวิเคราะหสภาพปญหา รวมคิด รวมทำ
รวมประเมินผล ทุกคนผมู สี ว นไดสว นเสียในสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน คาดวาจะกอใหเกิดความตอเนือ่ งและยัง่ ยืน
จนสามารถพัฒนาใหเปนชุมชนทีม่ คี วามเขมแข็ง สามารถพึง่ ตนเองตอไป จากเหตุผลดังกลาว ผวู จิ ยั จึงมี
ความสนใจทีจ่ ะพัฒนาการดำเนินการปองกันควบคุมโรคพิษสุนขั บา โดยศึกษารูปแบบของการลดความเสีย่ ง
ตอการถูกสุนขั กัดโดยชุมชนมีสว นรวมภายใตการสนับสนุนขององคการบริหารสวนตำบล เพือ่ ใหเปนพืน้ ที่
ปลอดโรคพิษสุนขั บา และเปนพืน้ ทีต่ วั อยางในการพัฒนางานโครงการกำจัดโรคพิษสุนขั บาตอไป
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การพัฒนารูปแบบการลดความเสีย่ งตอการถูกสุนขั กัด
โดยชุมชนมีสวนรวมภายใตการสนับสนุน
ขององคการบริหารสวนตำบล จังหวัดสุรนิ ทร

วัตถุประสงคทวั่ ไป
1. เพือ่ พัฒนารูปแบบการลดความเสีย่ งตอการถูกสุนขั กัดโดยชุมชนมีสว นรวมภายใตการสนับสนุนของ
องคการบริหารสวนตำบล
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใชรูปแบบการลดความเสี่ยงตอการถูกสุนัขกัด โดยชุมชนมีสวนรวม
ภายใตการสนับสนุนขององคการบริหารสวนตำบล

วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพือ่ ประเมินอัตราการถูกสุนขั กัด เปรียบเทียบระหวางกอนและหลังดำเนินการ
2. เพือ่ ประเมินความรเู กีย่ วกับโรคพิษสุนขั บา และการรับรคู วามเสีย่ งตอการถูกสุนขั กัดเปรียบเทียบระหวาง
กอนและหลังดำเนินการ และระหวางพืน้ ทีท่ ดลองกับพืน้ ทีเ่ ปรียบเทียบ
3. เพือ่ ประเมินพฤติกรรมการปองกันโรคพิษสุนขั บาของผถู กู สัตวกดั เปรียบเทียบระหวางกอนและหลัง
ดำเนินการ และระหวางพืน้ ทีท่ ดลองและเปรียบเทียบ
4. เพือ่ สรางมาตรการดูแลผถู กู สุนขั กัดของชุมชน และการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บาใหกบั สุนขั

สมมุตฐิ าน
1. อัตราการถูกสุนขั กัดของประชาชนในพืน้ ทีท่ ดลองหลังดำเนินการต่ำกวากอนดำเนินการ
2. ประชาชนในพืน้ ทีท่ ดลองมีความรเู กีย่ วกับโรคพิษสุนขั บา และการรับรคู วามเสีย่ งตอการถูกสุนขั กัด
หลังดำเนินการสูงกวากอนดำเนินการ และสูงกวาพืน้ ทีเ่ ปรียบเทียบ
3. ประชาชนในพืน้ ทีท่ ดลองมีการปองกันการถูกสุนขั กัดหลังดำเนินการดีกวากอนดำเนินการ
4. อัตราการไดรบั วัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บาในสุนขั ในพืน้ ทีท่ ดลองหลังดำเนินการสูงกวากอนดำเนินการ
และสูงกวาพืน้ ทีเ่ ปรียบเทียบ

นิยามศัพทเฉพาะ
การลดความเสีย่ งตอการถูกสุนขั กัด หมายถึง การมีพฤติกรรมปองกันการถูกสุนขั กัด มีการรับรู
ความเสีย่ งตอการถูกสุนขั กัด และผทู เี่ ลีย้ งสุนขั มีการดูแลปองกันไมใหสนุ ขั กัดคน
การรับรคู วามเสีย่ งตอการถูกสุนขั กัด หมายถึง ความเชือ่ ของบุคคลทีเ่ กีย่ วกับโอกาสเสีย่ งตอการ
ถูกสุนขั กัด
ความรเู กีย่ วกับโรคพิษสุนขั บา หมายถึง ความสามารถจำได ความเขาใจเกีย่ วกับสัตวนำโรคพิษ
สุนขั บา การติดตอ อาการแสดง การรักษา การปองกันควบคุมโรคทัง้ ในคนและในสัตว
การมีสวนรวม หมายถึง การรวมมือของกลุมบุคคลในการดำเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน ตั้งแต
การรวมกันคิด รวมทำ และรวมประเมินผล

ระเบียบวิธวี จิ ยั
รูปแบบการศึกษา เปนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) รูปแบบกึง่ ทดลอง
(Quasi - experimental research) แบบสองกลมุ วัดผลกอนและหลังการดำเนินการ
ประชากรและกลมุ ตัวอยาง คือ ประชาชนในจังหวัดสุรนิ ทร
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การเลือกพืน้ ทีศ่ กึ ษาวิจยั เลือกอยางเฉพาะเจาะจง ทีจ่ งั หวัดสุรนิ ทร โดยการคัดเลือก อบต. ทีม่ ี
ความพรอม และเปนพืน้ ทีเ่ สีย่ งสูง ทำการศึกษาวิจยั ใน 2 หมบู า นทีม่ ลี กั ษณะคลายคลึงกัน ใหเปนพืน้ ที่
ทดลอง 1 หมบู า น และเปนพืน้ ทีเ่ ปรียบเทียบ 1 หมบู า น โดยมีขนั้ ตอนการดำเนินการดังนี้
1. สำรวจขอมูลพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วของ และสนทนากลมุ (Focus Group Discussion) กลมุ แกนนำ
และชาวบาน เพือ่ วิเคราะหสภาพปญหาเบือ้ งตน
- สำรวจจำนวนสุนขั และการนำสุนขั ไปฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บา
- สมุ สัมภาษณความรเู กีย่ วกับโรคพิษสุนขั บา การรับรคู วามเสีย่ งตอการถูกสุนขั กัด การปฏิบตั ิ
ในการปองกันการถูกสุนขั กัดของประชาชน และวิธกี ารเลีย้ งดูแลสุนขั ของผทู เี่ ลีย้ งสุนขั
- สำรวจอัตราการถูกสุนขั กัดในรอบ 1 ปทผี่ า นมา และสอบถามถึงมาตรการการดูแลผท
ู ี่
ถูกสุนขั กัดของชุมชน
2. สนทนากลมุ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ไดแก ประธาน อบต. ปลัด อบต. ปศุสตั วอำเภอ ผใู หญบา น
สมาชิก อบต. ประธาน อสม. เจาหนาทีส่ าธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเจาหนาทีส่ ถานี
อนามัยทีร่ บั ผิดชอบหมบู า นทีเ่ ปนพืน้ ทีท่ ดลอง เพือ่ หารือแนวทาง / กิจกรรม กฎขอบังคับของชุมชนที่
เหมาะสม ตอการใชในชุมชน
3. ทดลองใชรปู แบบการลดความเสีย่ งตอการถูกสุนขั กัด โดยชุมชนมีสว นรวมภายใตการสนับสนุน
ของ อบต. หลังจากนัน้ ไดจดั ทำประชาพิจารณขอ ตกลงทีไ่ ด และทำหนังสือแจงขอปฏิบตั ใิ หทกุ ครัวเรือนทราบ
/ ถือปฏิบตั ิ จัดทำแบบบันทึกกิจกรรมประจำหมบู า น (ทะเบียนสุนขั แบบบันทึกการดูแลผถู กู สุนขั กัด)
4. ติดตามความกาวหนาเปนระยะทุก 2 เดือน
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บขอมูล เปนแบบสัมภาษณทผี่ วู จิ ยั สรางขึน้ ประกอบดวย 5 สวน ไดแก
1. ขอมูลทัว่ ไป
2. ขอมูลการเลีย้ งสุนขั และการปองกันโรคในสัตว
3. ขอมูลการถูกสุนขั กัดของคนในครอบครัวในรอบ 1 ป และการปฏิบตั ติ น
4. ความรเู กีย่ วกับโรคพิษสุนขั บา การรับรคู วามเสีย่ งตอการถูกสุนขั กัด
5. ขอมูลการปองกันการถูกสุนขั กัด
การวิเคราะหขอ มูลและสถิตทิ ใี่ ช
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. สถิตเิ ชิงวิเคราะห เพือ่ เปรียบเทียบโดยใชสถิติ t- test, Propportion test
3. สังเกตการมีสว นรวม วิเคราะหโดยการจัดหมวดหมแู ละเขียนบรรยาย

ขอบเขตการศึกษา การศึกษาครัง้ นีท้ ำการศึกษาในจังหวัดสุรนิ ทร ซึง่ เปนพืน้ ทีเ่ สีย่ งสูง
ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั เดือนตุลาคม 2546 – ธันวาคม 2547
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การพัฒนารูปแบบการลดความเสีย่ งตอการถูกสุนขั กัด
โดยชุมชนมีสวนรวมภายใตการสนับสนุน
ขององคการบริหารสวนตำบล จังหวัดสุรนิ ทร

ผลการศึกษา
1. ไดรปู แแบบการลดความเสีย่ งตอการถูกสุนขั กัดโดยชุมชนมีสว นรวมภายใตการสนับสนุนของ
องคการบริหารสวนตำบล
2. การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการลดความเสีย่ งตอการถูกสุนขั กัดโดยชุมชนมีสว นรวม
ภายใตการสนับสนุนขององคการบริหารสวนตำบล
รูปแแบบการลดความเสีย่ งตอการถูกสุนขั กัดโดยชุมชนมีสว นรวมภายใตการสนับสนุนขององคการ
บริหารสวนตำบล
ประยุกตจากหลักสูตรการดำเนินงานชุมชนมีสว นรวมในการปองกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส
ของกรมควบคุมโรค และหลักสูตรการเปนวิทยากรกระบวนการของศูนยฝก อบรมและพัฒนาการสาธารณสุข
มูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยปรับใหมคี วามกระชับ สัน้ และงายเหมาะสำหรับประชาชน
เวลา
เวลาที่ ใช
กิจกรรม
วันที่ 1
08.30-09.00 น. 30 นาที - ลงทะเบียน / ปายชือ่ คลองคอ
09.00-09.30 น. 30 นาที - พิธเี ปด
ประธาน นายก อบต.ทาสวาง กลาวรายงานโดย ผใู หญบา น
09.30-09.45 น. 15 นาที - กิจกรรมกลมุ สัมพันธ (เพลงสวัสดี ปรบมือเตรียมความพรอม
เรียกพลัง)
09.45-10.00 น. 15 นาที - พูดคุยเรือ่ ง การปองกันควบคุมโรคพิษสุนขั บาในคน (สคร. 5)
- พูดคุยเรือ่ ง การปองกันควบคุมโรคพิษสุนขั บาในสัตว (ปศุสตั ว)
10.00-10.30 น. 30 นาที - รวมกันวิเคราะหสภาพปญหาโรคพิษสุนขั บาในชุมชนและ
หาแนวทางแกไข โดยใชขอ มูลจากการสมุ สำรวจ
10.30-11.00 น. 30 นาที - กิจกรรมกลมุ สัมพันธ (มองตางมุม / รวมสตางคแบงกลมุ )
11.00-12.00 น. 1 ชัว่ โมง - แบงกลมุ ยอย ใน 4 ประเด็น ทีไ่ ดจากการรวมกันวิเคราะหสภาพ
ปญหา จัดทำแผนชุมชนโดยเนนการมีสว นรวมของชุมชน
1. จะปองกันตนเองและลูกหลานอยางไรไมใหถกู สุนขั กัด
2. เลีย้ งสุนขั อยางไรไมใหกดั คน
3. การจัดทำทะเบียนประชากรสุนขั /แมว
4. การแกปญ
 หาสุนขั /แมว ไมไดรบั วัคซีน
12.00-13.00 น. 1 ชัว่ โมง - พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.15 น. 15 นาที - กิจกรรมกลมุ สัมพันธ (คมุ ครองไข)
13.15-13.45 น. 30 นาที - นำเสนอผลการประชุมกลมุ 4 กลมุ
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เวลา
เวลาที่ ใช
กิจกรรม
13.45-14.45 น. 1 ชัว่ โมง - จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมทีจ่ ะดำเนินการแกไขปญหา (ติด
สติกเกอร)
- จัดทำแผนชุมชนในการแกปญ
 หาโรคพิษสุนขั บา
1. ใหมกี ารสำรวจสุนขั จดทำทะเบียนคุมจำนวนสุนขั
และแมว
2. กำจัดสุนขั ทีไ่ มมเี จาของ
3. นำสุนขั และแมวไปฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บา และ
ฉีดยาคุมกำเนิดใหสตั วเพศเมีย
4. โครงการแกปญ
 หาลูกหลานเลนคลุกคลีกบั สุนขั
5. ออกกฎระเบียบของหมบู า นในการเลีย้ ง ดูแลสุนขั และ
มาตรการการดูแลผถู กู กัด
14.45-15.15 น. 30 นาที - นำเสนอแผนชุมชน
15.15-15.30 น. 15 นาที - พันธะสัญญา (จุดเทียนรวมพลัง) / พิธเี ปด
วันที่ 2
09.00-10.00 น. 1 ชัว่ โมง - ประชาพิจารณแผนชุมชนในการแกปญ
 หาโรคพิษสุนขั บา
การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการลดความเสีย่ งตอการถูกสุนขั กัดโดยชุมชนมีสว นรวม ภายใต
การสนับสนุนขององคการบริหารสวนตำบล
จากการสัมภาษณกลมุ ตัวอยาง จำนวนกลมุ ละ 67 หลังคาเรือน โดยใหทงั้ กอนและหลังดำเนินการ
เปนคนเดียวกัน ในกลมุ ทดลอง รอยละ 91.04 กลมุ เปรียบเทียบ รอยละ 86.56
1. ขอมูลทัว่ ไป
ในพืน้ ทีท่ ดลอง กลมุ ตัวอยางสวนใหญเปนหญิง รอยละ 56.7 อายุเฉลีย่ 46.9 ป สวนใหญมี
อายุระหวาง 40- 59 ป รอยละ 46.3 จบชัน้ ประถมศึกษา รอยละ 77.6 อาชีพเกษตรกรรม รอยละ
83.6 จำนวนสมาชิกของครัวเรือนใน 1 รอบป จำนวน 1- 3 คน รอยละ 46.2 จำนวนสุนขั ทีเ่ ลีย้ งใน
ครัวเรือน 2 ตัว รอยละ 41.7 เลีย้ งแบบปลอย ไมเคยลามโซ หรือกักขัง รอยละ 94.4 และเลีย้ งไวเพือ่
เฝาบาน สวน ไรนา รอยละ 94.4
ในพืน้ ทีเ่ ปรียบเทียบ กลมุ ตัวอยางสวนใหญเปนหญิง รอยละ 70.1 อายุเฉลีย่ 47.9 ป สวนใหญ
มีอายุระหวาง 40- 59 ป รอยละ 52.2 จบชัน้ ประถมศึกษา รอยละ 74.6 อาชีพเกษตรกรรม รอยละ
85.1จำนวนสมาชิกของครัวเรือนใน 1 รอบป จำนวน 1- 3 คน รอยละ 41.8 จำนวนสุนขั ทีเ่ ลีย้ งใน
ครัวเรือน 1 ตัว รอยละ 72.4 เลีย้ งแบบปลอย ไมเคยลามโซ หรือกักขัง รอยละ 89.7 และเลีย้ งไวเพือ่
เฝาบาน สวน ไรนา รอยละ 86.2 (ตารางที่ 1 )
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ตารางที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของกลมุ ตัวอยางและขอมูลการเลีย้ งสุนขั
ขอมูลทัว่ ไป

พืน้ ทีท่ ดลอง
จำนวน
รอยละ

เพศ

พืน้ ทีเ่ ปรียบเทียบ
จำนวน
รอยละ

- ชาย
29
43.3
20
29.9
- หญิง
38
56.7
47
70.1
อายุ
- 20- 39
28
41.7
20
29.9
- 40- 59
31
46.3
35
52.2
- 60 ปขนึ้ ไป
8
12.0
12
17.9
x ± SD. (min-max)
46.9±12.6 (20- 68) 47.9±12.5 (21- 68)
การศึกษา - ประถมศึกษา
52
77.6
50
74.6
- มัธยมศึกษา
11
16.4
10
14.9
- อนุปริญญาหรือสูงกวา
4
6.0
7
10.5
อาชีพ
- เกษตรกรรม
56
83.6
57
85.1
- รับจาง
5
7.5
2
2.9
- อืน่ ๆ (คาขาย รับราชการ) 6
8.9
8
12.0
จำนวนสมาชิกของครัวเรือนใน 1 รอบป
- 1- 3 คน
31
46.2
28
41.8
- 4- 5 คน
28
41.8
25
37.3
- 6 คนขึน้ ไป
8
12.0
14
20.9
จำนวนสุนขั ทีเ่ ลีย้ งในครัวเรือน
- 1 ตัว
12
33.3
21
72.4
- 2 ตัว
15
41.7
5
17.3
- 3 ตัวขึน้ ไป
9
25.0
3
10.3
ลักษณะการเลีย้ งสุนขั
- เลีย้ งแบบปลอย
34
94.4
26
89.7
- ลามโซ กักขังเปนบางเวลา
2
5.6
3
10.3
วัตถุประสงคของการเลีย้ งสุนขั
- เฝาบาน สวน ไรนา
34
94.4
25
86.2
- เลีย้ งดวยใจรัก
2
5.6
4
13.8
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2. อัตราการถูกสุนขั กัด พบวา ในพืน้ ทีท่ ดลองหลังดำเนินการอัตราการถูกสุนขั กัดลดลง จากรอยละ 4.9
เหลือรอยละ 1.5 เมือ่ ทดสอบคาสถิติ พบวาไมแตกตางกัน (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 จำนวน รอยละของกลมุ ตัวอยางทีถ่ กู สุนขั กัด เปรียบเทียบกอนและหลังดำเนินการในพืน้ ทีท่ ดลอง
และพืน้ ทีเ่ ปรียบเทียบ
ถูกสุนขั กัด
พืน้ ทีท่ ดลอง
พืน้ ทีเ่ ปรียบเทียบ

หลังดำเนินการ
กอนดำเนินการ
จำนวน ถูกกัด รอยละ จำนวน ถูกกัด รอยละ
257
4
1.5
265
13
4.9
254
4
1.5
261
7
2.6

p-value
(prtest)
.311
.384

3. ความรโู รคพิษสุนขั บา และการรับรคู วามเสีย่ งตอการถูกสนัขกัด
ความรเู กีย่ วกับโรคพิษสุนขั บา ในพืน้ ทีท่ ดลอง พบวาหลังดำเนินการ กลมุ ตัวอยางมีความรสู งู กวา
กอนดำเนินการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p- value .000) เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่ทดลองกับพื้นที่
เปรียบเทียบ หลังดำเนินการ พบวา กลมุ ตัวอยางในพืน้ ทีท่ ดลองมีความรสู งู กวาพืน้ ทีเ่ ปรียบเทียบอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p- value = .000 )
การรับรคู วามเสีย่ งตอการถูกสุนขั กัด พบวาในพืน้ ทีท่ ดลอง หลังดำเนินการ กลมุ ตัวอยางมีการ
รับรคู วามเสีย่ งตอการถูกสุนขั กัดสูงกวากอนดำเนินการอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p- value =.000 )
เมือ่ เปรียบเทียบพืน้ ทีท่ ดลองกับพืน้ ทีเ่ ปรียบเทียบ หลังดำเนินการ พบวา กลมุ ตัวอยางในพืน้ ทีท่ ดลองมีการ
รับรสู งู กวาพืน้ ทีเ่ ปรียบเทียบอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p- value =.000) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคาเฉลีย่ คะแนนความรู และความคิดเห็นตอพฤติกรรมทีเ่ สีย่ งตอการถูกสุนขั กัด
ในพื้นที่ทดลอง กอนและหลังดำเนินการ และระหวางพื้นที่ทดลองกับพื้นที่เปรียบเทียบ
หลังดำเนินการ
ความรู / การรับรู
ความรู
พืน้ ทีท่ ดลอง
- กอนการทดลอง
- หลังการทดลอง
หลังดำเนินการ
- พืน้ ทีท่ ดลอง
- พืน้ ทีเ่ ปรียบเทียบ

n

X

SD.

t-value

df

p-value

67
67

13.79
16.30

1.67
.74

11.21

132

.000 *

67
67

16.30
14.34

.74
2.14

7.08

132

.000 *
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคาเฉลีย่ คะแนนความรู และความคิดเห็นตอพฤติกรรมทีเ่ สีย่ งตอการถูกสุนขั กัด
ในพื้นที่ทดลอง กอนและหลังดำเนินการ และระหวางพื้นที่ทดลองกับพื้นที่เปรียบเทียบ
หลังดำเนินการ (ตอ)
ความรู / การรับรู

n

X

การรับรคู วามเสีย่ ง
พืน้ ทีท่ ดลอง
- กอนการทดลอง
67
4.73
- หลังการทดลอง
67
6.73
หลังดำเนินการ
- พืน้ ทีท่ ดลอง
67
6.67
- พืน้ ทีเ่ ปรียบเทียบ 67
6.33
* มีนยั สำคัญทางสถิตทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95 %

SD.

t-value

df

p-value

1.40
.51

10.99

132

.000 *

2.70

132

.000 *

.51
1.11

4. สาเหตุทถี่ กู สุนขั กัดและพฤติกรรมการปองกันโรคของผทู ถี่ กู สุนขั กัด พบวา ในพืน้ ทีท่ ดลองกอน
ดำเนินการมีผถู กู สุนขั กัดในรอบปทผี่ า นมา 13 ราย สาเหตุทถี่ กู สุนขั กัดสวนใหญจากการหยอก แหยสนุ ขั
รอยละ 46.1 หลังดำเนินการถูกกัดจากสัตวดรุ า ย และสัตวตกใจ หวงลูก สวนพฤติกรรมการปองกันโรค
พบวา หลังดำเนินการผถู กู สุนขั กัด 4 ราย ไดทำความสะอาดบาดแผลถูกตอง ไปฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนขั บา และมีการเฝาระวังสัตวทกี่ ดั ครบ 10 วัน รอยละ 100.00 (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 จำนวน รอยละของกลมุ ตัวอยางทีถ่ กู สุนขั กัด จำแนกตามสาเหตุทถี่ กู สุนขั กัดและพฤติกรรม
การปองกันโรค เปรียบเทียบระหวางพืน้ ทีท่ ดลอง และพืน้ ทีเ่ ปรียบเทียบหลังดำเนินการ
สาเหตุทถี่ กู สุนขั กัดและ
พฤติกรรมการปองกันโรค

พืน้ ทีท่ ดลอง
พืน้ ทีเ่ ปรียบเทียบ
กอน n=13 (%) หลัง n= 4 (%) กอน n=7 (%) หลัง n= 4 (%)

สาเหตุทถี่ กู สุนขั กัด
- หยอก แหยเลน
- สัตวดรุ า ย
- สัตวตกใจ / หวงลูก
พฤติกรรมการปองกันโรค
- ทำความสะอาดบาดแผลถูกตอง
- ไปฉีควัคซีนปองกันโรค
- เฝาระวังสัตวทกี่ ดั ครบ 10 วัน

6 (46.1)
5 (38.4)
2 (28.5)

0 (0.0)
2 (50.0)
2 (50.0)

3 (42.8)
2 (28.5)
2 (28.5)

2 (50.0)
1 (25.0)
1 (25.0)

8 (61.5)
8 (61.5)
8 (61.5)

4 (100.0)
4 (100.0)
4 (100.0)

2 (28.5)
5 (71.4)
4 (57.1)

2 (50.0)
4 (100.0)
3 (75.0)
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5. การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บาในสุนขั พบวาในพืน้ ทีท่ ดลอง กอนดำเนินการมีสนุ ขั ไดรบั วัคซีน
รอยละ 85.1 หลังดำเนินการไดรบั วัคซีน รอยละ 100.0 แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p-value
= .011) เมือ่ เปรียบเทียบพืน้ ทีท่ ดลองกับพืน้ ทีเ่ ปรียบเทียบ พบวาทัง้ กอนและหลังดำเนินการแตกตางกัน
อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 5, 6)
ตารางที่ 5 จำนวน รอยละของสุนขั ทีไ่ ดรบั วัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บาในพืน้ ทีท่ ดลอง เปรียบเทียบระหวาง
กอนและหลังดำเนินการ
หลังดำเนินการ

กอนดำเนินการ

p-value

จำนวน ไดรบั วัคซีน รอยละ

จำนวน ไดรบั วัคซีน รอยละ

(prtest)

สุนขั ไดรบั วัคซีน
พืน้ ทีท่ ดลอง
51
51 100.0
พืน้ ทีเ่ ปรียบเทียบ
38
12
31.5
* มีนยั สำคัญทางสถิตทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95 %

76
29

57
14

85.1
50.0

.011*
.130

ตารางที่ 6 จำนวน รอยละของสุนขั ทีไ่ ดรบั วัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บา เปรียบเทียบระหวางกอนและ
หลังดำเนินการในพืน้ ทีท่ ดลอง และพืน้ ทีเ่ ปรียบเทียบ
พืน้ ทีท่ ดลอง

พืน้ ทีเ่ ปรียบเทียบ

p-value

จำนวน ไดรบั วัคซีน รอยละ

จำนวน ไดรบั วัคซีน รอยละ

(prtest)

การดำเนินการ
กอนดำเนินการ
76
57
81.5
หลังดำเนินการ
51
51 100.0
* มีนยั สำคัญทางสถิตทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95 %

28
38

14
12

50.0
31.5

.001*
.000*

6. การปองกันการถูกสุนขั กัดในพืน้ ทีท่ ดลอง พบวา ภายหลังดำเนินการกลมุ ตัวอยางมีการปองกันการ
ถูกสุนขั กัดโดยการไมเขาใกลสนุ ขั ถือไมเมือ่ เดินผานสุนขั ไมปลอยใหเด็กอยกู บั สุนขั โดยลำพัง และเจาของ
สุนขั มีการผูก / ลามโซ หรือขังสุนขั ไวในรัว้ บาน แตกตางอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ ยกเวนการฝกสุนขั
ใหเชือ่ ง (ตารางที่ 7)
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ตารางที่ 7 จำนวน รอยละของกลมุ ตัวอยางทีม่ กี ารปองกันการถูกสุนขั กัดในพืน้ ทีท่ ดลอง เปรียบเทียบ
ระหวางกอนและหลังดำเนินการ
หลังดำเนินการ กอนดำเนินการ

p-value

การปองกันการถูกสุนขั กัด
การไมเขาใกลสนุ ขั ถือไม
ไมปลอยใหเด็กอยกู บั สุนขั โดยลำพัง
เจาของสุนขั ผูก ลามโซ ขังสุนขั ไวในรัว้ บาน
ฝกสุนขั ใหเชือ่ ง

จำนวน (%)

จำนวน (%)

(prtest)

62 (92.5)
32 (84.2 )
9 (25.0)
11 (30.5)

49 (73.1)
18 (47.3)
2 (5.5)
6 (16.6)

.000*
.000*
.021*
.165

* มีนยั สำคัญทางสถิตทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95 %

การมีสว นรวม
การมีสว นรวมของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ไดแก องคการบริหารสวนตำบล ปศุสตั ว ไดใหความ
รวมมือเปนอยางดี อบต. ไดสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในหมบู า น และสนับสนุนวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนขั บาในสัตว ยาฉีดคุมกำเนิด
การมีสว นรวมของชุมชน ในหมบู า นทีเ่ ปนพืน้ ทีท่ ดลองนีย้ งั ไมเคยดำเนินกิจกรรมชุมชนมีสว นรวม
มากอน ผใู หญบา นจึงไดประชาสัมพันธผา นทางหอกระจายขาวอยางตอเนือ่ ง และแจงในการประชุมลูกบาน
จากการจัดกิจกรรมนีพ้ บวามีตวั แทนครัวเรือนเขารวมเกือบครบทุกหลังคาเรือน สวนมากเปนเพศหญิง และ
อยใู นวัยกลางคน ทุกคนมีสว นรวมในกิจกรรมตัง้ แตการวิเคราะหสภาพปญหา รวมคิด ชวยกันหาแนวทาง
การแกไข จนไดโครงการแกไขปญหาโรคพิษสุนขั บา 5 โครงการ ในการกำหนดผรู บั ผิดชอบแผนงาน /
โครงการ พบวา สวนใหญจะเปนแกนนำชุมชน เชน บุคคลทีเ่ ปนคณะกรรมการหมบู า น อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาสมัครปศุสตั วหมบู า น บรรยากาศโดยรวมมีความสนุกสนาน
การติดตามการดำเนินงานตามแผน ทุก 2 เดือน โดยการเดินรอบๆหมบู า น ประชุมกลมุ ใน
ชวงเย็น พบวาประชาชนมีการทักทายเปนอยางดี สามารถบอกไดวา ในชวงนีม้ ใี ครในหมบู า นถูกสุนขั หรือ
แมวกัดบาง การปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับการดูแลรักษาบาดแผลและการไปพบแพทยเพือ่ ฉีดวัคซีนปองกันโรค
การใชมาตรการดูแลผถู กู สุนขั กัด ชุมชนมีขอ ตกลงใหผถู กู สุนขั กัดทุกรายมาแจงผใู หญบา นหรือ
อาสาสมัครปศุสตั วหมบู า น และลงทะเบียนไวตดิ ตามการฉีดวัคซีนปองกันโรค ซึง่ ไมพบปญหา อุปสรรค
เนือ่ งจากการไปโรงพยาบาลสะดวก และเสียคาใชจา ยเพียง 30 บาท
การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บาใหกบั สัตว หลังจากการจัดกิจกรรมไดจดั ทำทะเบียนสุนขั
และแมวทุกตัว ถามีสตั วตวั ใหม สัตวตาย/หาย ใหไปลงทะเบียนทีอ่ ยบู า นผใู หญบา น และลงประวัตกิ าร
ฉีดวัคซีน ผลการดำเนินงานพบวาทุกคนทีเ่ ลีย้ งสุนขั และแมวมาฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บาตามจุดที่
นัดหมาย โดยฉีดใหฟรี
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อภิปรายผล
อภิปรายระเบียบวิธวี จิ ยั
การศึกษานีเ้ ปนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม (Participatory Action Research) โดยประยุกต
จากหลักสูตรการดำเนินงานชุมชนมีสว นรวมในการปองกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสของกรมควบคุมโรค
และหลักสูตรการเปนวิทยากรกระบวนการของศูนยฝก อบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ โดยปรับใหมคี วามกระชับ สัน้ และงายในการปฏบัติ
กลมุ ตัวอยาง ในพืน้ ทีท่ ดลองเปนหมบู า นขนาดกลาง 78 หลังคาเรือน และเคยมีผปู ว ยเสียชีวติ
ดวยโรคพิษสุนขั บาทีเ่ ปนนักเรียน ถูกลูกสุนขั กัด ดังนัน้ จึงมีผเู ขารวมกิจกรรมคอนขางมากถึง 56 คน ซึง่
เปนตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน สวนในพืน้ ทีเ่ ปรียบเทียบมีลกั ษณะพืน้ ฐานคลายคลึงกัน แตยงั ไมเคยมี
ผปู ว ยเสียชีวติ ดวยโรคพิษสุนขั บาในหมบู า น ไดรบั ทราบวามีในหมบู า นใกลเคียง
อภิปรายผลการศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบการลดความเสีย่ งตอการถูกสุนขั กัดโดยชุมชนมีสว นรวมภายใตการสนับสนุน
ขององคการบริหารสวนตำบล พบวา อัตราการถูกสุนขั กัดของประชาชนในพืน้ ทีท่ ดลองหลังดำเนินการ
ต่ำกวากอนดำเนินการอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ประชาชนมีความรเู กีย่ วกับ
โรคพิษสุนขั บา และการรับรคู วามเสีย่ งตอการถูกสุนขั กัดหลังดำเนินการสูงกวากอนดำเนินการ และหลัง
ดำเนินการในพืน้ ทีท่ ดลองสูงกวาพืน้ ทีเ่ ปรียบเทียบอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2
ประชาชนในพืน้ ทีท่ ดลองมีการปองกันการถูกสุนขั กัดหลังดำเนินการดีกวากอนดำเนินการ อยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิติ เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 ยกเวนการฝกสุขใหเชือ่ ง ซึง่ ไมแตกตางกัน และเปนไปตามสมมติฐาน
ขอที่ 4 ทีพ่ บวาอัตราการไดรบั วัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บาในสุนขั ในพืน้ ทีท่ ดลองหลังดำเนินการสูงกวากอน
ดำเนินการ และหลังดำเนินในพืน้ ทีท่ ดลองสูงกวาพืน้ ทีเ่ ปรียบเทียบอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ ตลอดจน
พฤติกรรมการปองกันโรคพิษสุนขั บาของผทู ถี่ กู สุนขั กัดในพืน้ ทีท่ ดลองหลังดำเนินการมีรอ ยละของการการ
ปฏิบตั ทิ ถี่ กู ตองมากขึน้ และสูงกวาพืน้ ทีเ่ ปรียบเทียบ (ตารางที่ 4) ซึง่ กลมุ ตัวอยางนอยไมสามารถทดสอบ
ทางสถิตไิ ด ในสวนสาเหตุของการถูกสุนขั กัด พบวาในพืน้ ทีท่ ดลองกอนดำเนินการสวนใหญจากการหยอก
แหยเลน หลังดำเนินการมีสาเหตุจากสัตวดรุ า ย และหวงลูก จากผลการศึกษานีแ้ สดงใหเห็นวา การจัด
กระบวนการเรียนรโู ดยชุมชนมีสว นรวม มีเปาหมายรวมกันทีจ่ ะไมใหมผี ปู ว ยเสียชีวติ ดวยโรคพิษสุนขั บาอีก
รวมกันวิเคราะหสภาพปญหาทีเ่ กิดขึน้ การรวมคิด รวมทำ รวมประเมินผล จนไดแผนงาน โครงการทีม่ ี
ผรู บั ผิดชอบทีช่ ดั เจน มีกลมุ แกนนำทีเ่ ขมแข็ง เอาใจใส และมีการติดตามอยางตอเนือ่ งเปนระยะทุก 2 เดือน
จากหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของทีใ่ หการสนับสนุนทัง้ ในดานงบประมาณบางสวน วัคซีน ความรวู ชิ าการ
ทีถ่ กู ตองและเขาใจงาย สอดคลองกับการศึกษาของดวงผา วานิชรักษ (8) ศึกษารูปแบบการมีสว นรวม
ของชุมชนในการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกทีพ่ บวาภายหลังการทดลองกลมุ ทดลองมีความรู ทัศนคติ
พฤติกรรมการปฏิบัติตนดีขึ้นกวากอนการทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบ เนื่องจากชุมชนทำไดจริง
สวรรยา สิรภิ คมงคล (9) ไดศกึ ษาการมีสว นรวมของชุมชนในการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก พบวา
พืน้ ทีท่ ดลองหลังดำเนินการประชาชนมีความตระหนัก เสียสละในการชวยเหลือชุมชนมากขึน้ และมี
แนวโนมของการเกิดโรคลดลงอยางชัดเจน ปยวดี แสงใหญ (10) ศึกษาการมีสว นรวมของชุมชนในการ
ปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา หลังดำเนินกิจกรรมไดมีการสำรวจสุนัข / แมวและฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบาครบรอยละ 100 อบต. ไดมีสวนรวมในการจัดตั้งกองทุนวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
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การพัฒนารูปแบบการลดความเสีย่ งตอการถูกสุนขั กัด
โดยชุมชนมีสวนรวมภายใตการสนับสนุน
ขององคการบริหารสวนตำบล จังหวัดสุรนิ ทร

พิชญา ลบล้ำเลิศและคณะ (11) ทีไ่ ดประเมินผลการดำเนินงานแบบมีสว นรวมในการปองกันควบคุมโรค
เลปโตสไปโรซีสของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา การสรางการมีสว นรวมในชุมชน การให
สุขศึกษาประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง รวมถึงการสรางชุมชนใหเขมแข็งเปนกลยุทธสำคัญที่สงผลตอ
ความสำเร็จของการปองกันควบคุมโรค นอกจากนีฐ้ ริ ภัทร ศรีศริ ิ (12) ไดศกึ ษาประสิทธิผลการเรียนรู
แบบมีสว นรวมของชุมชนในการปองกันโรคพิษสุนขั บา จังหวัดนครราชสีมา พบวามีความรไู มแตกตางกัน
แตมีพฤติกรรมการปองกันโรคแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งกอนและหลังการทดลองใน
กลมุ ทดลองและระหวางกลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุม ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะการศึกษานีใ้ ชเวลาคอนขางนอย
เพียง 3 เดือน อยางไรก็ตามการมีสว นรวมของชุมชนมีหลายระดับ ซึง่ การจัดกิจกรรมในครัง้ นีเ้ นนการ
ใหความรกู บั ชุมชนในประเด็นทีต่ อ งการ เพือ่ ใหชมุ ชนเกิดการเรียนรู และนำขอปฏิบตั ทิ ไี่ ดไปใชในชีวติ จริง

ขอเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาครัง้ นีแ้ สดงใหเห็นวา รูปแบบการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคพิษสุนขั บาโดย
ชุมชนมีสว นรวม ทัง้ ผนู ำชุมชน แกนนำ องคกรทองถิน่ เห็นความสำคัญและใหการสนับสนุน กอใหเกิด
ความรวมมืออยางจริงจัง จึงควรนำไปขยายผลตอ โดยทดลองใชในพืน้ ทีล่ กั ษณะทีแ่ ตกตางจากหมบู า น
ทดลองนี้ เชนพืน้ ทีท่ ไี่ มเคยมีผเู สียชีวติ ดวยโรคพิษสุนขั บาแตมปี จ จัยเสีย่ งอืน่ ๆ และประเมินผลตอไป
2. จากผลการศึกษาพบวาประสิทธิผลของรูปแบบไดผลดีในชวงทีด่ ำเนินโครงการอยใู นระยะ 1 ป
ซึง่ พืน้ ทีท่ ดลองนีไ้ มเคยจัดกิจกรรมชุมชนมีสว นรวมมากอน ดังนัน้ จึงควรจัดกิจกรรมสงเสริมการมีสว นรวม
ในประเด็นอืน่ ทีเ่ ปนปญหาตอไปใหชมุ ชนมีความเขมแข็งมากขึน้
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