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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นแบบผสมผสานวิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์และ
เพศศึกษาส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์และ
เพศศึกษา 7 คน ผู้บริหารโรงเรียน 4 คน ครู 4 คน และนักเรียน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและแบบสนทนากลุ่มกับนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย และเปรียบเทียบความคงที่ของ
ข้อมูล (2) เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษาส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญ 7 คน นักเรียนจ�ำนวน 2 ห้อง 49 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบ
ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ แบบทดสอบความรู้เรื่องโรคเอดส์และ
เพศศึกษา แบบสอบถามเจตคติต่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเพศศึกษา และแบบสอบถามทักษะชีวิตเพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ย ร้อยละ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างภายในกลุ่ม
ด้วยสถิติ paired t-test เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ independent t-test ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
(1) นโยบายของโรงเรียน (2) งบประมาณ (3) การสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (4) หลักสูตรสถานศึกษา (5)
ครูผู้สอน (6) กระบวนการจัดการเรียนรู้ (7) สื่อการเรียนการสอน (8) แหล่งการเรียนรู้ (9) การจัดกิจกรรมเสริม
การเรียนรู้ และ (10) การประเมินผลการเรียนรู้ ส่วนหลักการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูท้ ไี่ ด้จากการวิจยั เป็นแบบ
GE-TICA คือ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม (group process) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (experiential
learning) การจัดการเรียนรู้ที่ท�ำให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด (thinking) สามารถสืบสอบแสวงหาความรู้ได้
(investigation) สร้างความรู้ด้วยตนเองได้ (construction) และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
241

Disease Control Journal Vol 41 No.4 Oct - Dec 2015

AIDS and sex education learning management model

(application) ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษาส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ได้น�ำกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการ GE-TICA มาใช้ทดลองกับนักเรียน 1 ห้องเรียน โดยมีกลุ่มควบคุม
1 ห้องเรียน พบว่า กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ เจตคติตอ่ การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีและเพศศึกษา และทักษะชีวติ
เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้น และแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น
คะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา

Abstract

The mixed method research aimed to (1) develop an AIDS and sex education learning management
model for secondary school students. The subjects consisted of 7 experts, 4 school headmasters, 4 teachers,
and 44 secondary school students. Semi-structural interviewing questionnaire and focus group discussion were
used. Qualitative data were analyzed by using analytic induction and constant comparison method. (2) To
evaluate the AIDS and sex education learning management model for secondary school students. Seven experts
and 49 school students were invited to be the subject. Three domains of evaluation such as propriety, feasibility, and utility, rating scale questionnaires were used by 7 experts to evaluate the model. AIDS and sex
education knowledge, attitude toward AIDS and sex education learning management, and skills related AIDS
and sex education, self-administer questionnaires were tested by school students. Descriptive and inferential
statistics such as mean, percentage, independent t-test and paired t-test were employed in analysis. The
research result showed that the model consisted of 10 components as follow; (1) school policy, (2) budget,
(3) making an understanding about AIDS and sex education learning management to school staff and related,
(4) curriculum, (5) teacher, (6) learning management process, (7) instructional media, (8) learning
resource, (9) extra-curriculum activity, and (10) learning assessment. GE-TICA was an instructional model
which found from this research. GE-TICA stood for 6 principles of learning management method such as
group process, experiential learning, thinking, investigation, construction, and application. The propriety,
feasibility, and utility of the model were assessed at the better level. After experiment the GE-TICA model,
the experimental group had attitude toward AIDS and sex education learning management and skills related
AIDS and sex education scores were significantly higher than before the experiment (p<0.05). After the experiment, AIDS and sex education knowledge scores of the experimental group were not significantly different
than the control group at 0.05 level.
ค�ำส�ำคัญ					
การจัดการเรียนรู้, เอดส์และเพศศึกษา, 		
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา			
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บทน�ำ

โรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาการสาธารณสุขของ
ประเทศไทย จากรายงานของกรมควบคุ ม โรคมี ผู ้
ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ที่ มี ชี วิ ต อยู ่ ใ นประเทศไทย ปี 2557
จ�ำนวน 438,629 คน และคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี
รายใหม่ ปีละ 7,695 คน(1) นอกจากนี้ กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีรายใหม่มีแนวโน้มอายุน้อยลงเรื่อยๆ(2) สาเหตุ
ของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้มีอายุน้อยเพิ่มมากขึ้น
อาจเป็นผลมาจากการมีเพศสัมพันธ์โ ดยไม่ป้องกันที่
เร็วขึ้น จากรายงานการศึกษาและวิจัยต่างๆ พบว่าวัยรุ่น
มีเพศสัมพันธ์ตงั้ แต่อายุยงั ไม่ถงึ 15 ปี และมีเพศสัมพันธ์
มากกว่า 1 คน(2-3) และมุมมองของวัยรุ่นต่อการมีเพศ
สัมพันธ์ถือว่าเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะวัยรุ่นชายจะมอง
ว่าเพศสัมพันธ์เป็นเรือ่ งไม่เสียหาย สามารถมีได้(4) ปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นคือ การมี เ พศสั ม พั น ธ์ โ ดย
ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่มีความพร้อม เช่น อยู ่ ใ กล้ ชิ ด กั บ เพศ
ตรงข้าม หรือดืม่ เครือ่ งดืม่ ที่มีแอลกอฮอล์
ปัจจุบนั ประเทศไทยด�ำเนินการแก้ไขปัญหาเอดส์
ตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ
พ.ศ. 2555-2559 โดยประเด็นเด็กและเยาวชนนั้น ได้
ก�ำหนดมาตรการส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้เรื่อง
เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุท์ ไี่ ด้มาตรฐาน การบริการ
ป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การส่งเสริมความปลอดภัยเมือ่ เยาวชนมีเพศสัมพันธ์(5) ซึง่
สอดคล้องกับหลายๆ งานวิจยั ก่อนหน้านีท้ เี่ สนอแนวทาง
การป้องกันการติดเชือ้ รายใหม่ในโรงเรียน ให้จดั กิจกรรม
การเรียนการสอนเรือ่ งการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพด้าน
การคบเพือ่ นต่างเพศ การปลูกฝังเรือ่ งการมีเพศสัมพันธ์
อย่างปลอดภัย โดยใช้ถงุ ยางอนามัยเมือ่ มีเพศสัมพันธ์ทกุ ครัง้
โรงเรียนควรบรรจุเรือ่ งเพศศึกษา เรือ่ งพฤติกรรมทีเ่ สีย่ งต่อ
การติดเชือ้ เอชไอวีในหลักสูตรการเรียนการสอนตัง้ แต่ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น(6-7)
การจัดการเรียนรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา
ในโรงเรียน ไม่ใช่เรือ่ งใหม่ของประเทศไทย เพราะกระทรวง
ศึกษาธิการเคยมีแผนการสอนเรื่องเอดส์ศึกษา เพื่ อ ให้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา

ครูนำ� ไปจัดการเรียนการสอน โดยน�ำความรูเ้ รือ่ งโรคเอดส์
ไปบูรณาการกับเนือ้ หาวิชาในกลุม่ เสริมสร้างประสบการณ์
ชีวิตและกลุ่มเสริมสร้างลักษณะนิสัย(8) ปัจจุบันหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 มีการ
บรรจุเนือ้ หาเรือ่ งเอดส์และเพศศึกษาไว้ในหลักสูตร และ
ก�ำหนดตัวชีว้ ดั การจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งเอดส์ไว้ในสามระดับชัน้
คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3
ส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับเพศศึกษามีบรรจุอยู่ในทุกช่วงชั้น(9)
นอกจากนี้ มีรายงานการวิจยั จ�ำนวนมากทีพ่ ยายามหาวิธี
การจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งเอดส์และเพศศึกษารูปแบบใหม่ๆ
มาใช้ในโรงเรียน เช่น การพัฒนาการเรียนการสอนเอดส์
โดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน(8)		การพัฒนาชุดแนะแนวเพือ่ พัฒนา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์(10) การ
พัฒนาโปรแกรมสุขศึกษา(11) การพัฒนาศักยภาพของ
แกนน�ำนักเรียน ครูและผูป้ กครอง ด้วยวิธกี ารอบรมเรือ่ ง
โรคเอดส์และเพศศึกษา(12) เป็นต้น ซึ่งแต่ละเรื่องนั้นมี
วัตถุประสงค์เพือ่ หาวิธถี า่ ยทอดความรูเ้ รือ่ งเอดส์และเพศ
ศึกษา ผ่านวิธกี ารจัดการเรียนรูแ้ บบต่างๆ ซึง่ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ วินัย รอดไทร(13) ที่ได้ไปทบทวนงานวิจัย
ในช่วงปี 2545-2550 ซึง่ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียน
รู้ยังคงเน้นการสอนทฤษฎีผา่ นรูปแบบการจัดการเรียนวิธี
ต่างๆ นั้นเอง แต่จากผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า
การประเมินระดับความรูเ้ รือ่ งเอดส์ของนักเรียนด้วยค�ำถาม
5 ข้อ นักเรียนไทยสามารถตอบค�ำถามถูกทุกข้อได้เพียง
ร้อยละ 15.00 เท่านัน้ และนักเรียนไทยไม่สวมถุงยางอนามัย
เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงมาก(14)
ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะพั ฒ นารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของหลักสูตรการศึกษา
และการเรียนการสอนของโรงเรียนไทย และตัง้ วัตถุประสงค์
ของการวิจัยไว้คือ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
เรื่ อ งเอดส์ แ ละเพศศึ ก ษาส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษา
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วัสดุและวิธีการศึกษา

การวิจัยนี้เป็นวิจัยแบบผสมผสานวิธี (mixed
method) แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะศึกษาสภาพปัญหา		 และบริ บ ท
ของการจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษาในระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษา ด้วยวิธีการทบทวนรายการงานวิจัยต่างๆ
และรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
เรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา จ�ำนวน 7 คน ประกอบ
ด้วยอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา จ�ำนวน 2 คน ส�ำเร็จ
การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต มีประสบการณ์สอนหรือท�ำ
วิจัยเรื่องเอดส์และ/หรือเพศศึกษา ครูที่มีประสบการณ์
การสอนเรือ่ งเอดส์และ/หรือเพศศึกษาในระดับชัน้ มัธยม
ศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี จ�ำนวน 2 คน นักวิชาการสาธารณสุข
จากภาครัฐ จ�ำนวน 1 คน ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
ขึ้นไป มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
เรือ่ งเอดส์หรือเพศศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านเอดส์และ/หรือเพศศึกษาจากองค์กรพัฒนาเอกชน
จ�ำนวน 2 คน ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึน้ ไป
มีประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์
และ/หรือเพศศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั ยัง
ศึกษาภาคสนามโรงเรียน จ�ำนวน 4 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร
โดยการคัดเลือกโรงเรียนตัวอย่างแบบเจาะจง และมี
ความยินดีเข้าร่วมการวิจัย แบ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการ
เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาแบบเข้มข้น (มีการจัดการเรียนรู้
เพศศึกษาเป็นวิชาเพิ่มเติม และจัดการเรียนรู้ทุกชั้นปี)
จ�ำนวน 2 แห่ง โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา
แบบทัว่ ไป (ไม่มกี ารจัดการเรียนรูเ้ พศศึกษาเป็นวิชาเพิม่ เติม
เรื่องเพศศึกษาและเอดส์จัดการเรียนรู้ในวิชาสุขศึกษา)
จ�ำนวน 2 แห่ง กลุม่ ตัวอย่างประกอบด้วยผูบ้ ริหารโรงเรียนๆ
ละ 1 คน ครูที่จัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา
โรงเรียนละ 1 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 โรงเรียนละ 11 คน รวมนักเรียนเป็น 44 คน เครือ่ งมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างตาม
กรอบ CIPP model และการสนทนากลุ ่ ม กั บ นั ก เรี ย น
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยการวิ เ คราะห์ แ บบอุ ป นั ย และ
เปรียบเทียบความคงที่ของข้อมูล
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ระยะที่ 2 เป็นระยะการสร้างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา โดยน�ำข้อมูลระยะที่ 1
และทฤษฎีการจัดการเรียนรู้มาสังเคราะห์รูปแบบ ซึ่ง
ผลการสังเคราะห์ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์
และเพศศึกษาส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 10
องค์ประกอบ และใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักการ GE-TICA ซึ่งหมายถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุม่ (group process) การจัดการการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ (experiential learning) การจัดการ
เรียนรูท้ ที่ ำ� ให้นกั เรียนคิดเป็น (thinking) สามารถสืบสอบ
แสวงหาความรูไ้ ด้ (investigation) สร้างความรูด้ ว้ ยตนเองได้
(construction) และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันได้ (application)
ระยะที่ 3 เป็นระยะการประเมินผลรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษาส�ำหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยท�ำการประเมิน 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เรื่องเอดส์และเพศศึกษาส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษา ใน 3 ด้าน ได้แก่ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้
และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 7 คน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน
2 คน ครู 3 คน และอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 2 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบประเมินความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ
ขัน้ ตอนที่ 2 เป็นการประเมินกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักการ GE-TICA ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการ
วิจัยในระยะที่ 1 และ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ�ำนวน 2 ห้อง ของโรงเรียนแห่ง
หนึ่งที่ผู้วิจัยคัดเลือกเข้าร่วมวิจัยแบบเจาะจง และยินดี
ให้เข้าไปศึกษาวิจยั ผูว้ จิ ยั จับฉลาก 1 ห้องเรียน มีนกั เรียน
จ�ำนวน 25 คน เป็นกลุ่มทดลองจัดกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักการ GE-TICA และอีก 1 ห้องเรียนมี
นักเรียนจ�ำนวน 24 คน เป็นกลุ่มควบคุมที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามปกติ ซึ่งทั้งสองกลุ่มผู้วิจัยเป็นผู้จัดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ในการวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย
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1. แผนจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา
ส�ำหรับกลุ่มทดลองใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักการ GE-TICA โดยผลการประเมินความเหมาะสม
ต่อการน�ำไปจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดียวกัน
กับขั้นตอนที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด แผนจัดการเรียนรู้
เรื่องเอดส์และเพศศึกษาที่ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามหลักการ GE-TICA มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1)
วิเคราะห์ผู้เรียน (2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกระตุ้น
ให้นกั เรียนคิด (3) แลกเปลีย่ นเรียนรู้ (4) สรุปการเรียนรู้
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษามีทั้งหมด
8 แผน ได้แก่ แผนที่ 1 ตัวฉัน แผนที่ 2 สาเหตุของการ
เปลี่ ย นแปลงของวั ย รุ ่ น แผนที่ 3 ฉั น จะเผชิ ญ การ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างไร แผนที่ 4 ความหลากหลายทาง
เพศ แผนที่ 5 ความเสมอภาคทางเพศ แผนที่ 6 การ
ประเมินความเสี่ยง แผนที่ 7 เรื่องของถุงยางอนามัยและ
แผนที่ 8 รู้เลี่ยง...รู้ปลอดภัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สัปดาห์ละ 1 แผนๆ ละ 50 นาที ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์และ
เพศศึกษา 8 แผน เช่นเดียวกันกับกลุ่มทดลอง แต่ใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบปกติคือ การบรรยายใน
ชั้นเรียน
2. แบบทดสอบความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศ

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา

ศึกษา มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.88
3. แบบสอบถามเจตคติ ต ่ อ การป้ อ งกั น การ
ติดเชื้อเอชไอวีและเพศศึกษา มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
เท่ากับ 0.91
4. แบบสอบถามทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการ
ติดเชื้อเอชไอวีและเพศศึกษา		 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา
เท่ากับ 0.85
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั 		 ตัวแปรต้นคือ กระบวน
การจัดการเรียนรู้ตามหลักการ GE-TICA และการจั ด
การเรียนรูต้ ามปกติ ตัวแปรตามคือ ความรูเ้ รือ่ งโรคเอดส์
และเพศศึกษา เจตคติต่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
และเพศศึกษา ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
และเพศศึกษา		การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย
ร้อยละ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างภายในกลุ่ม
ด้วยสถิติ paired t-test และระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ independent t-test

ผลการศึกษา

จากการศึกษาผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา ส�ำหรับ
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาได้เป็น 10 องค์ประกอบ ดัง
ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
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องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรือ่ ง
เอดส์และเพศศึกษา ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยม
ศึกษา มี 10 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) นโยบายของโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียนต้องก�ำหนดเป็นนโยบาย ซึ่ ง ท� ำ ได้ 2
รูปแบบ คือ 1) การมอบนโยบายในทีป่ ระชุมครู 2) มีหนังสือ
สั่งการมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดให้มีเรื่องเอดส์
และเพศศึกษาอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียน และให้ครูจดั
การเรียนการสอนในชัน้ เรียน (2) งบประมาณโรงเรียนต้อง
มีงบประมาณอย่างเพียงพอส�ำหรับอบรมครูผู้สอนเอดส์
และเพศศึกษา จัดซื้อสื่อการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในโรงเรียน (3) การสร้างความเข้าใจกับผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
เช่น ครูในโรงเรียน กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง
เพื่อป้องกันการต่อต้านและช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ (4) หลักสูตร สถานศึกษา โครงสร้าง
หลักสูตรของสถานศึกษา แต่ละโรงเรียนต้องจัดการเรียนรู้
เรือ่ งเอดส์และเพศศึกษาอย่างรอบด้าน		โดยเรือ่ งเอดส์และ
เพศศึกษาควรจัดให้มีการเรียนการสอนใน 2 วิชา ดังนี้
รายวิชาสุขศึกษาและรายวิชาเพิม่ เติม หรือจัดอยูใ่ นกิจกรรม
แนะแนว (5) ครูผสู้ อนจะต้องผ่านการอบรมการจัดการ
เรียนรูเ้ รือ่ งเอดส์และเพศศึกษา เพราะครูมบี ทบาทส�ำคัญ
เป็นทัง้ ผูจ้ ดั กระบวนการจัดการเรียนรู้และท�ำหน้าที่เป็น
ที่ปรึกษาให้กับนักเรียนในเรื่องเพศได้ (6) กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ หรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักการ GE-TICA กล่าวคือต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ 6 หลักการ คือ การใช้กระบวนการกลุม่ (group process) เพือ่ ให้นกั เรียนมีโอกาสได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และการเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์ (experiential learning)
โดยให้นักเรียนเรียนรู้จากการฝึ ก ปฏิบตั กิ ารทดลองหรือ
เล่นบทบาทสมมุต		ิ นอกจากนีก้ ารจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์
และเพศศึกษา สิ่งที่ต้องมุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับนักเรียนคือ
นักเรียนต้องมีความสามารถในการคิด (thinking) คือ
สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ สามารถสืบสอบแสวงหา
ความรูไ้ ด้ (investigation) ซึง่ การจัดการเรียนรูใ้ นปัจจุบนั
แหล่งการเรียนรูส้ ำ� หรับนักเรียนไม่ได้มเี ฉพาะในห้องเรียน
และโรงเรียน นักเรียนต้องสามารถสืบเสาะแสวงหาความรู้
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ได้ดว้ ยตนเอง		 สามารถใช้ทักษะการคิดในการคัดเลือก
ความรู้ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ ตนเองได้ นอกจากนีน้ ั ก เรี ย น
ต้องสามารถสร้างความรูด้ ว้ ยตนเองได้ (construction) ซึง่
เป็นความรูท้ ตี่ กผลึก คงทน และสามารถน�ำความรูน้ นั้ น�ำมา
ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ (application) (7) สือ่ การเรียนการ
สอนต้องเป็นสื่อที่แปลกใหม่และดึงดูดความสนใจของ
นักเรียน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น เช่น คลิป
วิดีโอ หนังสั้น MV หรือสื่อบุคคล เช่น ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
เยาวชนที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของเยาวชนหรือไอดอล
สื่อการเรียนการสอนครูไม่จ�ำเป็นต้องสร้างขึ้นมาใหม่
แต่ควรพิจารณาเลือกสือ่ จากแหล่งต่างๆ มาใช้ให้เหมาะสม
กับกิจกรรมการเรียนรู้และนักเรียน (8) แหล่งการเรียนรู้
อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส�ำคัญมากและดีที่สุด
แหล่งหนึง่ ทีส่ ามารถสืบค้นความรูแ้ ละขอรับการปรึกษาได้
แต่ทั้งนี้ครูจะต้องเป็นผู้ระบุแหล่งการเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือ
และเหมาะสมให้กบั นักเรียน (9) การจัดกิจกรรมเสริมการ
เรียนรู้ เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ให้นกั เรียนมีความรูค้ วาม
เข้าใจเรื่องเอดส์มากยิ่งขึ้น เช่น การเข้าค่ายทักษะชีวิต
การอบรมเรื่องเอดส์ การจัดบอร์ดนิทรรศการเรื่องเอดส์
และเพศศึกษา การรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เนือ่ ง
ในวันเอดส์โลกและวันวาเลนไทน์ เป็นต้น และ (10) การ
ประเมินผลการเรียนรู้ ต้องประเมินให้รอบด้านคือ ทัง้ ด้าน
ความรู้ ทัศนคติและทักษะชีวิต โดยใช้วิธีการประเมินที่
หลากหลายและประเมินตามสภาพจริง เพือ่ สะท้อนให้เห็น
ถึงผลการเรียนรูท้ แี่ ท้จริง นอกจากนีต้ อ้ งน�ำผลการประเมิน
สะท้อนป้อนกลับให้นักเรียนทราบทันที เพื่อให้นักเรียน
ได้ น� ำ ไปแก้ ไ ขจุ ด ที่ บ กพร่ อ งและพั ฒ นาตนเองอย่ า ง
ต่อเนื่อง
หลังจากที่ผู้วิจัยได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เรื่องเอดส์และเพศศึกษา ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น�ำรูปแบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 7 ท่าน ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ ผลการประเมินสรุปได้
ดังตารางที่ 1
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์และ
เพศศึกษา ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ประเด็นที่ประเมิน
ความเหมาะสม
1. รูปแบบนี้มีความเหมาะสมในการน�ำไปจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา
2. รูปแบบมีการระบุองค์ประกอบของรูปแบบอย่างชัดเจน
3. รูปแบบมีความเหมาะสมกับหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
4. กระบวนการบริหารของรูปแบบมีความชัดเจน เหมาะสม
5. ขั้นตอนการด�ำเนินงานของรูปแบบมีความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
6. รูปแบบนี้สามารถน�ำไปใช้ได้จริง
7. รูปแบบนี้เป็นที่ยอมรับได้
8. มีความเป็นไปได้ที่โรงเรียนสามารถน�ำรูปแบบไปใช้ได้จริง
ความเป็นประโยชน์
9. รูปแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
10. รูปแบบนี้มีประโยชน์ต่อครูผู้สอน
11. โรงเรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น เมื่อน�ำรูปแบบไปใช้
ในการบริหารจัดการ
12. การด�ำเนินการตามรูปแบบมีความชัดเจน และผลจากการด�ำเนินการตามรูปแบบ
แต่ละขั้นตอนมีประโยชน์ส�ำหรับโรงเรียน
13. ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติตามรูปแบบจะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จากตารางพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ ง
เอดส์ แ ละเพศศึ ก ษาส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยม
ศึกษามีระดับความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความ
เป็นประโยชน์ของรูปแบบทุกองค์ประกอบในระดับมาก
ถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาผลการประเมินรวมที่มีคะแนน
เฉลีย่ เท่ากับ 58.86 (SD = 6.54) หมายความว่า รูปแบบ
มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์
ในระดับมากที่สุด ในส่วนของการประเมินกระบวนการ

X

ผลการวิเคราะห์
SD ผลการประเมิน

4.57

0.54

มากที่สุด

4.43
4.57
4.57
4.57

0.79
0.54
0.54
0.54

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.57
4.29
4.57

0.54
0.76
0.54

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.57
4.71
4.29

0.54
0.49
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.57

0.54

มากที่สุด

4.57

0.54

มากที่สุด

จัดการเรียนรูต้ ามหลักการ GE-TICA ผูว้ จิ ยั น�ำไปทดลอง
ใช้จริงในโรงเรียน 1 แห่ง โดยใช้กลุ่มทดลอง จ�ำนวน 1
ห้องเรียน และกลุม่ ควบคุม 1 ห้องเรียน โดยเปรียบเทียบ
คะแนนก่อน-หลังทดลองของคะแนนความรู้เรื่องโรค
เอดส์และเพศศึกษา เจตคติต่อการป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวีและเพศศึกษา ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวีและเพศศึกษา ผลการวิจัยสรุปได้ดังตารางที่ 2
และ 3
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา เจตคติต่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและ
เพศศึกษา ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเพศศึกษาของกลุ่มทดลอง ระหว่าง ก่อนและหลังการทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

การทดสอบ
ความรู้
ก่อนเรียน
หลังเรียน
เจตคติ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ทักษะชีวิต
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ความรู้
ก่อนเรียน
หลังเรียน
เจตคติ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ทักษะชีวิต
ก่อนเรียน
หลังเรียน

จ�ำนวน
นักเรียน

คะแนน
เต็ม

X

SD

t

p-value

25
25

30
30

19.40
21.36

3.28
3.62

-2.51

0.019*

25
25

100
100

68.68
73.68

7.77
8.74

-4.76

0.000**

25
25

75
75

40.68
61.96

11.15
5.37

-9.19

0.000**

25
25

30
30

21.71
22.42

3.43
3.89

-1.17

0.252

25
25

100
100

68.92
64.50

9.00
15.44

2.09

0.048*

25
25

75
75

54.83
55.83

12.93
12.20

-0.41

0.685

*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, **มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา เจตคติต่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
และเพศศึกษา ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเพศศึกษา ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อน
และหลังการทดลอง
กลุ่มควบคุม
t
p-value
กลุ่มทดลอง
การทดสอบ
SD
X
SD
X
3.04
21.71
0.014*
-2.55
3.28
19.40
ความรู้ก่อนเรียน
3.89
22.42
0.329
-0.99
3.62
21.36
ความรู้หลังเรียน
9.00
68.92
-0.10
0.922
7.77
68.68
เจตคติก่อนเรียน
15.44
64.50
0.013*
2.58
8.74
73.68
เจตคติหลังเรียน
12.93
54.83
-2.55
0.014*
11.15
40.68
ทักษะชีวิตก่อนเรียน
12.20
55.83
2.26
0.031*
5.37
61.96
ทักษะชีวิตหลังเรียน
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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วิจารณ์และสรุป

		 จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เรื่องเอดส์และเพศศึกษา ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษามี 10 องค์ประกอบ คือ (1) นโยบายของโรงเรียน
(2) งบประมาณ (3) การสร้างความเข้าใจกับผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
(4) หลักสูตรสถานศึกษา (5) ครูผสู้ อน (6) กระบวนการ
จัดการเรียนรู้เป็นรูปแบบ GE-TICA (7) สื่อการเรียน
การสอน (8) แหล่งการเรียนรู้ (9) การจัดกิจกรรมเสริม
การเรียนรู้ และ (10) การประเมินผลการเรียนรูร้ ปู แบบที่
พัฒนาขึน้ นี้ ถือเป็นรูปแบบเชิงบริหารจัดการ มีผเู้ กีย่ วข้อง
หลายส่วน ที่ส�ำคัญครูผู้สอนซึ่งมีส่วนส�ำคัญต่อการจัด
กระบวนการเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียน ต้องมีเป้าหมายปลายทาง
ให้นกั เรียนสามารถคิดเป็น สามารถสืบสอบแสวงหาความรู้
เป็น สร้างความรูด้ ว้ ยตนเองได้ และน�ำความรูม้ าใช้ในชีวติ
ประจ�ำวันได้ เพราะการจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศ
ศึกษาเป้าหมายคือ นักเรียนมีทกั ษะชีวติ โดยสามารถป้องกัน
ตนเองในเรือ่ งเพศและเอชไอวีได้ ซึง่ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
มิได้มงุ่ หวังให้นกั เรียนมีเฉพาะความรู้ แต่ตอ้ งให้นกั เรียน
เกิดพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมในเรือ่ งเพศและป้องกันตนเอง
เมื่อมีเพศสัมพันธ์		ซึ่งได้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ
เฉวตสรร นามวาท และสุปยิ า จันทรมณี(14) ที่เสนอว่าการ
ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศ และการมีเพศสัมพันธ์
ที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยยับยั้งการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร ลดจ�ำนวนคูน่ อน และมีอตั ราการใช้ถงุ ยาง
อนามัยทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ ถือเป็นการป้องกันการรับเชือ้ โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ด้วย ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การป่วยโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เยาวชนอายุ 15-24 ปี เป็นกลุ่มที่มี
อัตราป่วยสูงสุด(15)
		 จากการศึกษายังพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เรื่องเอดส์และเพศศึกษาส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนการประเมินความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก
ที่สุด หมายความว่ารูปแบบสามารถน�ำไปใช้ได้ ดังนั้น
ผูว้ จิ ยั จึงน�ำรูปแบบไปทดลองใช้กบั โรงเรียน จ�ำนวน 1 แห่ง
โดยน�ำเฉพาะกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการ
GE-TICA ไปทดลองใช้ เพราะไม่สามารถน�ำรูปแบบฉบับเต็ม

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา

ไปทดลองใช้ได้		 เนื่องจากจะต้องด�ำเนินการทั้งโรงเรียน
เช่น การสร้างความเข้าใจกับผูท้ เี่ กีย่ วข้อง การจัดโครงสร้าง
หลักสูตรของโรงเรียน การพัฒนาศักยภาพครู เป็นต้น
ด้วยข้อจ�ำกัดดังกล่าว ผู้วิจัยได้น�ำกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักการ GE-TICA ไปทดลองใช้กับนักเรียน
1 ห้องเรียน และควบคุม 1 ห้องเรียน ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคเอดส์
และเพศศึกษา เจตคติต่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
และเพศศึกษา ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
และเพศศึกษา หลังการทดลองเพิ่มขึ้น และแตกต่างจาก
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคเอดส์และ
เพศศึกษา เจตคติต่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและ
เพศศึกษา ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและ
เพศศึกษา หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุมพบว่า คะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อการป้องกันการ
ติดเชื้อเอชไอวีและเพศศึกษา ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการ
ติดเชื้อเอชไอวีและเพศศึกษาของกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่
คะแนนเฉลีย่ ความรูเ้ รือ่ งโรคเอดส์และเพศศึกษาระหว่าง
กลุ่มทดลองกับควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
		 จากผลการวิจยั ก่อนทดลองกลุม่ ควบคุมมีคะแนน
เฉลี่ ย ความรู ้ แ ละทั ก ษะชี วิ ต สู ง กว่ า กลุ ่ ม ทดลองและ
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 แสดง
ให้เห็นว่า กลุม่ ควบคุมอาจมีพนื้ ฐานความรูแ้ ละทักษะชีวิต
เรื่องเอดส์และเพศศึกษาดีกว่ากลุม่ ทดลอง แต่ภายหลังที่
กลุ่มทดลองได้รบั กระบวนการจัดการเรียนรูต้ ามหลักการ
GE-TICA กลุม่ ทดลองมีความรูเ้ พิม่ ขึน้ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 แต่กลุม่ ควบคุมซึง่ ได้รบั กระบวนการ
จัดการเรียนรูแ้ บบบรรยายก่อนทดลองและหลังทดลองมี
ความรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศ
ศึกษาตามกระบวนการจัดการเรียนรูต้ ามหลักการ GE-TICA
ท�ำให้นกั เรียนมีเจตคติและทักษะชีวติ เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงเจตคติในเรื่องเพศและการมี
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ทักษะชีวิต ซึ่งเป็นเป้าหมายส�ำคัญของการจัดการเรียนรู้
เรื่องเอดส์และเพศศึกษา(16) ดังนั้นผลการวิจัยในครั้งนี้
จะช่วยยืนยันว่าเรือ่ งเอดส์และเพศศึกษา การจัดการเรียนรู้
แบบบรรยายจะไม่เหมาะสม เพราะนักเรียนจะขาดการคิด
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนชั้นเรียน
นักเรียนจะท�ำหน้าทีเ่ พียงผูร้ บั ความรูเ้ ท่านัน้ 		แต่จะไม่เกิด
การเรียนรู้ ซึง่ องค์การแพธ กล่าวว่า(17) กระบวนการจัดการ
เรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพนัน้ ต้องจัดกิจกรรมให้นกั เรียนได้คดิ
วิเคราะห์ วิจารณ์ สร้างสรรค์ ศึกษา ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ
จนเกิดการเรียนรู้และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง นอกจาก
นี้ ผลของกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการ GETICA ยังสอดคล้องกับการศึกษาของวัชรินทร์ พอสม(18)
ทีศ่ กึ ษารูปแบบการจัดอบรมเรือ่ งเอดส์ รูปแบบการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม (participatory learning) ที่ใช้หลักการ
เรียนรู้พื้นฐาน 2 อย่างคือ		การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
(experiential learning)		และการเรียนรูผ้ า่ นกระบวนการ
กลุ่ม (group process)		 ซึง่ หลังจากทีอ่ บรม กลุ่มตัวอย่าง
มีความรู้เรื่องเอดส์และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวีสูงขึ้น ซึ่งการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวนี้ สกลพร
พิชยั กมล(19) กล่าวว่า จะท�ำใหันกั เรียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
มีความรู้ความเข้าใจจริงมากกว่าการจดจ�ำความรู้ เปิด
โอกาสให้นกั เรียนได้แสดงความคิดเห็น การคิดวิเคราะห์
ปัญหา ได้รวบรวบความรูค้ วามคิดเห็นเป็นข้อสรุปของตนเอง
โดยไม่ตอ้ งท่องจ�ำ ซึง่ ถือว่านักเรียนสามารถสร้างความรู้ด้วย
ตนเองได้ (construction) นอกจากนี้ กระบวนการจัดการ
เรียนรูต้ ามหลักการ GE-TICA ยังไป สอดคล้องกับวิธกี าร
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based
learning) ที่เน้นให้นักเรียนได้สืบสอบแสวงหาความรู้
(investigation) เพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งจากการศึกษาของ
ภั ก ดิ์ ภู มิ ม าลา (8) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรียนเรื่องเอดส์
หลังการทดลองเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป
		 จากการวิจยั พบว่า การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ รือ่ ง
เอดส์และเพศศึกษาตามหลักการ		 GE-TICA ท�ำให้
นักเรียนมีความรู้ เจตคติ และมีทักษะเรื่องเอดส์และ
เพศศึกษาเพิ่มขึ้น		ดังนั้นโรงเรียนควรน�ำกระบวนการ
ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งเอดส์และ
เพศศึกษาในโรงเรียน โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไม่ใช่
เน้นเฉพาะการจัดกระบวนการเรียนรู้ หรือการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนเท่านัน้ แต่หมายความถึงการบริหารจัดการ
ทัง้ หมดในโรงเรียน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ควร
เน้นให้นกั เรียนคิดเป็น สืบเสาะแสวงหาความรูเ้ ป็น สร้าง
ความรูเ้ ป็น และน�ำความรู้มาใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ ซึ่ง
รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้
โรงเรียนและครูสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั กลุม่ นักเรียน
ของตนเองได้
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
		 1. การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด คื อ การประเมิน
รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งเอดส์และเพศศึกษาส�ำหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่มี 10 องค์ประกอบ
ใช้วิธีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินใน 3 ด้าน คือ
ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์
ของรูปแบบ ด้วยแบบวัดประเมินค่า 5 ระดับ ดังนั้นควร
ศึกษาเพิ่มเติมด้วยการน�ำรูปแบบทั้ง 10 องค์ประกอบ
ไปทดลองใช้ในโรงเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา แล้วประเมิน
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์
ของรูปแบบ โดยผูท้ เี่ กีย่ วข้องเป็นผูป้ ระเมิน เช่น ผูบ้ ริหาร
โรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง นอกจากนี้ควรใช้
รูปแบบการประเมินทีห่ ลากหลาย เช่น การใช้แบบสอบถาม
การสัมภาษณ์ เป็นต้น
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา

		 2. ควรน� ำ กระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ ต าม
2551;21:28-35.
หลักการ GE-TICA		ไปทดลองซ�้ำกับนักเรียนระดับชั้น 4. สมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์. การศึกษาปัจจัยเพื่อ
มัธยมศึกษากลุ่มอื่นๆ เช่น นักเรียนในโรงเรียนขยาย
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของ
โอกาส โรงเรียนในเขตเมือง โรงเรียนสาธิต เป็นต้น เพื่อ
วัยรุน่ . วารสารส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 2551;
ศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
12:101-3.
หลักการ GE-TICA
5. คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์. ยุทธศาสตร์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
กิตติกรรมประกาศ
แห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559. นนทบุร:ี โรงพิมพ์ชมุ นุม
		 การศึกษานีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของวิจยั เรือ่ ง การพัฒนา
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2555.
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษาเพื่อ 6. ดาราวดี นั น ทขว้ า ง. ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การมี
ป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีในนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
เพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีที่ 5
ปีที่ 2 ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย
และนักเรียนอาชีวศึกษาชัน้ ประกาศนียบัตรปีที่ 2 ใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณผูอ้ ำ� นวยการ
จังหวัดล�ำพูน ปี 2546. วารสารโรคเอดส์ 2550;
ส�ำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
19:85-101.
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน 7. สุปิยา จันทรมณี, ธนรักษ์ ผลิพัฒน์. ผลการเฝ้าระวัง
ขอขอบคุณคณะผู้เชี่ยวชาญ ครู นักเรียน ที่ได้มีส่วนร่วม
พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม
ในการวิจัย และที่ส�ำคัญขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.อนันต์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประเทศไทย พ.ศ.
มาลารัตน์ และ ผศ. ดร. เรือโท ไพบูลย์ อ่อนมั่ง ที่ได้ให้
2549. วารสารโรคเอดส์ 2550;19:174-82.
ค�ำแนะน�ำในการท�ำวิจัย
8. ภักดิ์ ภูมิมาลา.		การสอนเอดส์ศึกษาโดยวิธีการใช้
ปัญหาเป็นฐาน ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
[วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ].
เอกสารอ้างอิง
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2538.
1. กรมควบคุมโรค. 1 ธันวา วันเอดส์โลก “ไม่ตดิ ไม่ตาย
ไม่ตตี รา ร่วมยุตปิ ญ
ั หาเอดส์และเพศสัมพันธ์”. DDC 9. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. ตัวชีว้ ดั
และสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้
WATCH จับตาโรคและภัยสุขภาพ 2557;6:1.
สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการ
2. เพชรศรี ศิรินิรันดร์, พัชรา เบญจรัตนาภรณ์, อรทัย
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร:
หรูเจริญพาณิชย์, พรทิพย์ เข็มเงิน. รายงานความ
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย;
ก้าวหน้าระดับประเทศตามปฏิญญาว่าด้วยพันธกรณี
2551.
เรื่อง เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย มกราคม 2551ธันวาคม 2552. กรุงเทพมหานคร: เฟือ่ งฟ้าพริน้ ติง้ ; 10. ทัศนีย์ พันธุก์ าหลง. การใช้ชดุ การแนะน�ำเพือ่ พัฒนา
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการป้องกันโรคเอดส์สำ� หรับ
2553.
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
3. สินีนาถ แย้มละออ, ศิริวรรณ วชิรวงศ์. พฤติกรรม
อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ [การค้นคว้าแบบ
เสี่ยงทางเพศสัมพันธ์กับความรู้เรื่อง การติดเชื้อ
อิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต]. เชียงใหม่:
เอชไอวีในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2541.
สุพรรณบุรี พ.ศ. 2548-2550. วารสารโรคเอดส์
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11. ประนอม บุษมงคล. การพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษา
ในการสร้างเสริมศักยภาพในการป้องกันโรคเอดส์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรี ย นชุ ม ชน
กุดบอดวิทยาเสริม ต�ำบลสงเปลือย อ�ำเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ		์ [วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต].
สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; 2549.
12. สุวารี ค�ำศิริรักษ์. การมีส่วนร่วมของนักเรียน ครูและ
ผู้ปกครองในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุ่น
[การศึกษาค้นคว้าอิสระพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต].
ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.
13. วินัย รอดไทร, เพ็ญศรี กระหม่อมทอง, ชนกานต์
ด่านวนกิจเจริญ. สถานการณ์การเรียนการสอนเพศศึกษา
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น [อินเทอร์เน็ต]. [สืบค้น
เมื่อ 6 ก.ค. 2558]. แหล่งข้อมูล: http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=171
14. เฉวตสรร นามวาท, สุปยิ า จันทรมณี. ผลการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมทีส่ มั พันธ์กบั การติดเชือ้ เอชไอวีกลุม่ นักเรียน
ประเทศไทย พ.ศ. 2554. นนทบุรี: กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข; 2554.
15. เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย, ปภานิจ สวงโท, พิมพ์พา เตชะ
กมลสุข. ผลการวิเคราะห์ระบบการเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค
5 มิต.ิ นนทบุร:ี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข;
2558.
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16. UNESCO. แนวทางเชิงวิชาการสากลของเพศวิถศี กึ ษา:
การใช้ข้อมูลเชิงหลักฐานส�ำหรับโรงเรียน		ค รู แ ล ะ
ผู้ให้ความรู้ด้านสุขภาพ [อินเทอร์เน็ต]. [สืบค้นเมือ่
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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่อง
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา การรับรู้การประเมินเผชิญอันตรายต่อโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา การรับรู้การประเมินเผชิญ
ปัญหาต่อโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ทัศนคติต่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสอีโบลา ประเภทของสื่อ หรือแหล่งข้อมูลในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรค
ติดเชื้อไวรัสอีโบลา และความคิดเห็นต่อข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพ ผลการศึกษาที่ส�ำคัญพบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา การรับรู้
การประเมินเผชิญอันตรายต่อโรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลา และการรับรูก้ ารประเมินเผชิญปัญหาต่อโรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลา
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ทัศนคติต่อการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ประเภทของสื่อหรือแหล่งข้อมูลในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และ
ความคิดเห็นต่อข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ข้อค้นพบที่น่าสนใจบาง
ประการ ได้แก่ ประชาชนรับรู้ในเรื่องวิธีการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาน้อยที่สุด และประชาชนมีความเข้าใจไม่
ถูกต้องในประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาไม่มียารักษาโรคโดยเฉพาะมากที่สุด ส่วนแหล่งข้อมูลที่ประชาชนมีการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารมากที่สุดคือ โทรทัศน์/เคเบิ้ลทีวี ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรใช้โทรทัศน์/เคเบิ้ลทีวี เป็นสื่อ
หลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน รวมทั้งการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารในสื่อรูปแบบอื่นๆ ผ่านช่องทาง
ที่มีความหลากหลาย เพือ่ ให้ประชาชนในทุกกลุม่ วัยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ตามความต้องการและความสนใจ
อันจะน�ำไปสู่การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน
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Perception, learning and related factors of Ebola virus disease.

Abstract

This descriptive research aimed to investigate Thai citizens’ perception of information on EVD,
perception on threat appraisal and perception on coping response toward EVD, knowledge of EVD and attitude
toward EVD prevention, EVD prevention behavior. This study also aimed to explore types and sources of
information on EVD, opinion on information of EVD. Data collecting through questionnaire which quality was
tested. The major study results found that perception of information on EVD, perception on threat appraisal,
and perception on coping response of the respondents were in medium levels. Knowledge of EVD was in
a high level. Attitude toward EVD prevention was in a medium level where as prevention behavior to EVD
was in a low level. Types and sources of information on EVD, and opinions on information of EVD were in
medium levels. There were some interesting findings such as ordinary people perceived the least in term of the
way to treat EVD and people misunderstood the most in term of EVD do not have particular medicine to cure.
Regarding source of information, television and cable TV were the sources that people perceived information
through the most. Therefore, relevant organizations should use television and cable TV as major media to
distribute information. In addition, presenting information in other type of media through various channels
should be implemented in order to enhance accessibility to information in all age group of populations depending on their need and interest which will results in establishing public perception precisely.
ค�ำส�ำคัญ					
การรับรู้, การเรียนรู้, พฤติกรรมการป้องกัน,
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 

บทน�ำ

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus diseaseEVD) เป็นโรคอุบตั ใิ หม่ซงึ่ เป็นโรคติดต่ออันตรายทีท่ ำ� ให้
เกิดกลุม่ อาการไข้เลือดออก มีลักษณะเลือดออกง่ายอย่าง
รุนแรง อวัยวะล้มเหลวและเสียชีวิต อัตราการเสียชีวิตสูง
ถึงร้อยละ 90.0 เชื้อไวรัสอีโบลาเป็นเชื้อประจ�ำถิ่นแถบ
ประเทศแอฟริกา และมีการระบาดเป็นระยะๆ เชื้อไวรัส
อีโบลา (Ebola virus) จะอยู่ในสัตว์และคนที่ได้รับเชื้อนี้
จากสัตว์ที่มีเชื้อโรค การติดต่อจากคนสู่คนโดยการได้รบั
สารคัดหลัง่ ขณะนีย้ งั ไม่มยี ารักษาจ�ำเพาะ และยังไม่มวี คั ซีน
ป้องกันส�ำหรับโรคนี(1)
้ จากรายงานสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลาโดยองค์การอนามัยโลก (WHO
Ebola situation report 11 March 2015) มีรายงานผู้ป่วย
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากการระบาดทัง้ สิน้ 24,282 ราย
254
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เสียชีวิต 9,976 ราย		 โดยในประเทศที่ มี ก ารระบาดใน
วงกว้าง 3 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน
พบผู้ป่วยสะสม 24,247 ราย เสียชีวิต 9,961 ราย(2)
สถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลาในประเทศไทยตัง้ แต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2557-15 มีนาคม 2558 มีผปู้ ว่ ยเข้า
เกณฑ์สอบสวนโรค 7 ราย ผลการตรวจหาเชือ้ ไวรัสอีโบลา
โดยวิธี Polymerase chain reaction (PCR) พบว่าผู้ป่วย
ทั้ง 7 ราย ไม่ใช่ผู้ติดเชื้ออีโบลา(3)
ประเทศไทยมี ก ารด� ำ เนิ น การตามมาตรการ
ขององค์การอนามัยโลก เรื่องประกาศภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency
of International Concern; PHEIC) ดังนี้ (1) ด้านการ
เฝ้าระวังโรค ด�ำเนินการโดยกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ติดตามสถานการณ์จากองค์การอนามัยโลก
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และประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อประเมินความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง ร่วมกับการท�ำงานของด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ (2) ด้านการดูแลรักษา กระทรวงสาธารณสุข
โดยกรมควบคุมโรคติดตามการใช้และจัดหาชุดพร้อม
อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ร่วมกับสนับสนุนโรงพยาบาล
ที่ มี ห ้ อ งแยกโรคให้ ส ามารถดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยได้ รวมทั้ ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รว่ มกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
และหน่วยงานเครือข่ายทั่วประเทศเตรียมความพร้อม
การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
รองรับการเก็บตัวอย่างเพือ่ ส่งตรวจหาการติดเชือ้ ไวรัสอีโบลา
(3) การเตรียมความพร้อมและการประสานสั่งการโดย
กระทรวงสาธารณสุขจัดการซ้อมแผนการด�ำเนินการ
เมื่ อ พบผู ้ ป ่ ว ยสงสั ย โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส อี โ บลาร่ ว มกั บ
กรมควบคุมโรคและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดท�ำ
แผ่นพับ โปสเตอร์ และคูม่ อื โรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลาส�ำหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องน�ำไปให้ความรู้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย
เกีย่ วกับเรือ่ งโรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลา(4) ส�ำนักสือ่ สารความ
เสีย่ งและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรคได้ตอบ
สนองมาตรการดังกล่าว โดยการวางแผนการสือ่ สารและ
รณรงค์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์โรค เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้างกระแสกระตุ้นให้
ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคที่ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม และส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น หน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ย
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้มีส่วนร่วม และสนับสนุน
การสือ่ สารและรณรงค์(5) และในการสือ่ สารเพือ่ ให้ประชาชน
มี พ ฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส อี โ บลานั้ น
ส�ำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติ ก รรมสุขภาพ
กรมควบคุมโรค ได้ดำ� เนินการประชาสัมพันธ์สถานการณ์
และความรุนแรงของโรคความรู้และการป้องกันโรคติดเชือ้
สิ่งเรา

ประสาทสัมผัส

สมอง

ไวรัสอีโบลาผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพับ โปสเตอร์ และ
ทางเว็บไซต์ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ป ระชาชนเกิ ด
การรับรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และน�ำไปสู่การมี
พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ถูกต้อง
ซึ่ ง กระบวนการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของบุ ค คล
เกิดขึน้ จากปัจจัยหลายประการ อาทิ		 เกิดจากการเรียนรู้
ซึ่งการเรียนรู้เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
จากเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่ และพฤติกรรมใหม่นี้เป็น
ผลมาจากประสบการณ์ หรือการฝึกฝนจากแนวคิด ทฤษฏี
การเรียนรู้ (learning theory) เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจาก
การเปลีย่ นแปลงด้านต่างๆ ดังนี(6)
้ (1) การเปลีย่ นแปลง
ทางด้านความรู้ (cognitive domain) เป็นความสามารถ
ในการระลึก จดจ�ำ	เกีย่ วกับเนือ้ หาสาระก็จะท�ำให้เกิดความ
เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้มากขึน้ (2) การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ทัศนคติ (affective domain) เกิดจากการเรียนรู้สิ่งใหม่
ของบุคคล ทีท่ ำ� ให้เกิดความรูส้ กึ ทางด้านจิตใจ		ความเชื่อ
และการตอบสนอง และ (3) การเปลีย่ นแปลงทางด้านการ
ปฏิบตั ิ (psychomotor domain) เป็นการเรียนรูจ้ ากความคิด
ความเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิดและค่านิยม แล้วน�ำเอา
สิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความช�ำนาญมากขึ้น
ดั ง นั้ น การเรียนรู้จึงเกิดจากความสัมพันธ์ของความรู้
(know ledge) ทัศนคติ (attitude) และการปฏิบตั ิ (practice)
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้นั้น บุคคลจะต้องเกิด
การรับรู้ก่อน ดังนั้นการรับรู้และการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่
เกี่ยวข้องกัน โดยการรับรู้เป็นกระบวนการเลือก รวบรวม
และแปลผล หรือตีความสารสนเทศ ซึ่งจัดเป็นสิ่งเร้า
ชนิดหนึง่ ผ่านการรับสัมผัสของประสาทสัมผัสทัง้ 5 ได้แก่
การเห็น การได้กลิ่น การรับรส การรับสัมผัสทางกาย
และการได้ยิน(7) โดยกระบวนการรับรู้ มีดังนี้

การรับรู

ตีควา

การตอบสนอง
พฤติกรรม

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการรับรู้
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นอกจากการเรียนรู้และการรับรู้ที่ได้กล่าวมา
แล้วนั้นยังพบว่า มีแนวคิดทฤษฏีทางพฤติกรรมศาสตร์
ที่ จ ะอธิ บ ายพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรคของบุ ค คล
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค (protection motivation theory) พัฒนาโดย Fonald W.
Roger(8) เชื่อว่าแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคจะกระท�ำได้ดี
ทีส่ ดุ เมือ่ บุคคลเห็นว่า สิง่ ทีเ่ ป็นอันตรายนัน้ มีผลต่อสุขภาพ
อย่างรุนแรง และรูส้ กึ ว่าตนเองเสีย่ งอันตราย และบุคคล
มีความเชื่อมั่นในตนเองว่าจะสามารถปรับตัว ตอบสนอง
หรือปรับเปลีย่ นพฤติกรรมนัน้ ได้อย่างสมบูรณ์ จากความ
เชื่ อ ดั ง กล่ า วน� ำ ไปสู ่ ก ารรั บ รู ้ ถึ ง การประเมิ น อั น ตราย
ต่อสุขภาพ (threat appraisal) และการรับรู้การประเมิน
การเผชิญปัญหา (coping appraisal) โดยการรับรู้ทั้ง
สองส่วนนี้จะเป็นตัวเชื่อมโยงน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเพื่อการป้องกันโรค จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น
คณะผูว้ จิ ยั จึงได้นำ� แนวคิด การเรียนรู้ การรับรู้ และทฤษฎี
แรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค มาเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ใน
การศึกษาการรับรู้ การเรียนรู้		 และปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในเรือ่ งโรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลาของประชาชน โดยคณะผู้วิจัย
มีความสนใจที่จะศึกษาว่าข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่โดย
กรมควบคุมโรคและหน่วยงานอืน่ ๆ สามารถสร้างการรับรู้
การเรียนรู้และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง		 เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารเกิ ด
พฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชน โดยประยุกต์
ใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ กั บ ทฤษฎี แ รงจู ง ใจเพื่ อ
ป้องกันโรค ผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการวางแผน ออกแบบ การสือ่ สารประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย
ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการ
หามาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคต่อไป โดยมี
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. เพือ่ ศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้ ได้แก่ การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา การรับรู้การ
ประเมินเผชิญอันตรายต่อโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และ
การรับรู้การประเมินเผชิญปัญหาต่อโรคติดเชื้อไวรัส
อีโบลาของประชาชน
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2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยด้านการเรียนรู้ ได้แก่ ความ
รู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ทัศนคติต่อการป้องกันโรค
ติดเชือ้ ไวรัสอีโบลา และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชือ้
ไวรัสอีโบลาของประชาชน
3. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องด้านข้อมูลข่าวสาร
ได้แก่ ประเภทของสื่อ หรือแหล่งข้อมูลในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและความคิดเห็นต่อ
ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาของประชาชน

วัสดุและวิธีการศึกษา

การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้รปู แบบการวิจยั เชิงพรรณนา
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประชากรคือ ประชาชน
ทั่วไป ทั้งชายและหญิงที่มีอายุ 15-65 ปี กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนทั่ ว ไปทั้ ง ชายและหญิ ง
อายุ 15 ปีขึ้นไป ค�ำนวณโดยใช้ตารางการก�ำหนดกลุ่ม
ตัวอย่างทีค่ วามเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95.0 และความคลาดเคลือ่ น
+ ร้อยละ 2.0(9) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 2,500 คน
โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มอายุ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 อายุ 15-25 ปี
กลุ่มที่ 2 อายุ 26-45 ปี กลุ่มที่ 3 อายุ 45-60 ปี และ
กลุ่มที่ 4 อายุ 60-65 ปี
ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาด้วย
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling)
โดยเริม่ จากแบ่งภาค ตามด้วยการคัดเลือกจังหวัด อ�ำเภอ/
เขต ต�ำบล/แขวง ตามล�ำดับสถานที่ เก็บรวบรวมข้อมูล
ตามแหล่งชุมชนในอ�ำเภอและเขตที่เป็นตัวแทน ได้แก่
สถานศึกษา ส่วนราชการ ห้างสรรพสินค้า อาคารส�ำนักงาน
สถานีขนส่ง ตลาด โรงพยาบาล สวนสาธารณะ และที่อยู่
อาศัยของกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างข้างต้น เป็นแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ คือ
ระดับมากทีส่ ดุ ระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับน้อย
จากการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกับทฤษฎีแรง
จูงใจเพื่อป้องกันโรค โดยมีเกณฑ์การพิจารณาวิเคราะห์
ระดับของคะแนนความรู้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์เกณฑ์ของ
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การรับรู้ การเรียนรู้ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

Bloom(6) และเกณฑ์การวิเคราะห์ระดับคะแนนการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารฯ ประเภทของสื่อ หรือแหล่งข้อมูลในการ
รับรูข้ อ้ มูลข่าวสารฯ ความคิดเห็นต่อข้อมูลข่าวสารฯ ทัศนคติ
ต่อการป้องกันฯ การรับรู้การประเมินเผชิญอันตรายฯ
และการรับรู้การประเมินเผชิญปัญหาฯ และพฤติกรรม
การป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสอีโบลา ตามแนวคิดของ Best(10)
โดยแบบสอบถามแต่ละส่วนนั้นประกอบด้วย
ข้อค�ำถามทีส่ ำ� คัญดังนี้ (1) การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารฯ ประกอบ
ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาด สาเหตุ อาการ การติดต่อ
และความรุนแรง การรักษาและการป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัส
อีโบลาจากแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ (2) ประเภทของสือ่
หรือแหล่งข้อมูลในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ ประกอบด้วย
แหล่งข้อมูลจากสื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ และสื่อบุคคลที่
ประชาชนได้รับ (3) ความคิดเห็นต่อข้อมูลข่าวสารฯ
ประกอบด้วย ทัศนะของประชาชนต่อข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ทีไ่ ด้รบั (4) ความรูฯ้ ประกอบด้วย สาเหตุ การติดต่อ
และการแพร่ระบาด อาการ อาการแสดง การรักษา และ
การป้ อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส อี โ บลา (5) ทั ศ นคติ ฯ
ประกอบด้วย ความรูส้ กึ ความเชือ่ การตอบสนองเกีย่ วกับ
โรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลาเกีย่ วกับการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารฯ และ
พฤติกรรมการป้องกันฯ (6) การรับรู้การประเมินเผชิญ
อันตรายฯ ประกอบด้วย โอกาสเสี่ ย งของการเกิ ด โรค
ติดเชื้อไวรัสอีโบลาและอันตรายที่เกิดจากการป่วยด้วย
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (7) การรับรู้การประเมินเผชิญ
ปัญหาฯ ประกอบด้วย การรับรูค้ วามเชือ่ มัน่ ในความสามารถ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคฯ และการรับรู้ถึง
ความคาดหวั ง ของตนเองเมื่ อ ปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมการ
ป้องกัน และ (8) พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อไวรัส
อีโบลา ประกอบด้วย การแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา การไม่สัมผัสสัตว์ป่าที่น�ำเข้าจาก
ต่างประเทศโดยไม่ผ่านการตรวจโรค การไม่รบั ประทาน
อาหารที่ประกอบจากสัตว์ป่า หรืออาหารเมนูพิสดารที่ใช้
สัตว์ป่า และการป้องกัน/การเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีดังนี้
1. ความตรงตามเนือ้ หา (content validity) โดย
น�ำเครื่องมือการวิจัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 คน
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา คัดเลือกข้อค�ำถามที่มี
ความตรงตั้งแต่ 0.66-1.00 มาใช้
2. การหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (discrimination
power) ผู้วิจัยหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกโดยน�ำแบบสอบถาม
ไปทดลองกับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
จ�ำนวน 90 คน คัดเลือกข้อค�ำถามที่มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
รายข้อที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05
และค่า item-total correlation เท่ากับหรือมากกว่า 0.20
ไปใช้จริง
3. การหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) แบบ
สอบถามด้านความรู้ หาความเชือ่ มัน่ ด้วยวิธขี อง KuderRichardson สูตร KR-20 ส่วนแบบสอบถามด้านอื่นๆ
หาความเชือ่ มัน่ ด้วยวิธสี มั ประสิทธิแ์ อลฟ่า ของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ค่าความเชื่อมั่นโดย
รวมเท่ากับ 0.918
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
ซึง่ ใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ประกอบด้วย สถิตเิ ชิงพรรณนา
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ เลขคณิต และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยแบบสอบถาม จ�ำนวน 2,500 ชุด ลักษณะทั่วไปของ
กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 63.1 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 32.9
อยู่ในช่วงอายุ 26-45 ปี ร้อยละ 26.3 มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา รองลงมาคือ ร้อยละ 25.7 มีการศึกษาปริญญาตรี
ร้อยละ 18.8 มีอาชีพหลักเป็นนักเรียน/นักศึกษา รองลงมา
คือ เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 18.6 และร้อยละ 63.0
มีรายได้ต่อเดือนต�่ำกว่า 10,000 บาท รองลงมาคือ
10,000-20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 24.6
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2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ข้อมูลข่าวสารฯ ระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 1
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 51.1 มีการรับรู้
ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ระดับของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
กลุ่มตัวอย่าง (n = 2,500)
จ�ำนวน
เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ร้อยละ
440
มาก (16-20 คะแนน)
17.6
1,278
ปานกลาง (11-15 คะแนน)
51.1
782
น้อย (5-10 คะแนน)
31.3

เมื่ อ พิ จ ารณาในประเด็ น ข้ อ ค� ำ ถามพบว่ า 3. การรับรู้การประเมินเผชิญอันตรายต่อโรคติดเชื้อ
ประชาชนมีการรับรู้มากที่สุดในเรื่องสถานการณ์และ ไวรัสอีโบลา
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 66.7 มีการรับรู้
ความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และมีการรับรู้
การประเมินเผชิญอันตรายฯ ระดับปานกลาง ดังแสดง
น้อยที่สุดในเรื่องวิธีการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของระดับการรับรู้การประเมินเผชิญอันตรายต่อโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ระดับของการรับรู้การประเมินเผชิญอันตราย
กลุ่มตัวอย่าง (n = 2,500)
ต่อโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
จ�ำนวน
ร้อยละ
มาก (22-28 คะแนน)
792
31.7
ปานกลาง (15-21 คะแนน)
1,668
66.7
น้อย (7-14 คะแนน)
40
1.6

เมื่ อ พิ จ ารณาในประเด็ น ข้ อ ค� ำ ถามพบว่ า
ประชาชนมีการรับรู้มากที่สุดในเรื่องควรหลีกเลี่ยงการ
ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการไข้สูงและอ่อนเพลีย ที่เดินทางมาจาก
ประเทศที่มีการระบาด เพราะมีโอกาสเสี่ยงในการเกิด
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และมีการรับรู้น้อยที่สุดในเรื่อง
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาระบาดในทวีปแอฟริกาตะวันตก

จึงไม่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคขึ้นในประเทศไทย
4. การรับรู้การประเมินเผชิญปัญหาต่อโรคติดเชื้อ
ไวรัสอีโบลา
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.9 มีการรับรู้
การประเมินเผชิญปัญหาฯ ระดับปานกลาง ดังแสดงใน
ตารางที่ 3

ตารางที่ 3 จ�ำนวนและร้อยละของระดับการรับรู้การประเมินเผชิญปัญหาต่อโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ระดับของการรับรู้การประเมินเผชิญปัญหา
ต่อโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
มาก (22-28 คะแนน)
ปานกลาง (15-21 คะแนน)
น้อย (7-14 คะแนน)
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กลุ่มตัวอย่าง (n = 2,500)
ร้อยละ
จ�ำนวน
43.8
1,095
52.9
1,322
3.3
83
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การรับรู้ การเรียนรู้ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

เมื่ อ พิ จ ารณาในประเด็ น ข้ อ ค� ำ ถามพบว่ า
ประชาชนมี ก ารรั บ รู ้ ม ากที่ สุ ด คื อ 			 เชื่ อ มั่ น ว่ า จะไม่
รับประทานอาหารทีป่ ระกอบจากสัตว์ปา่ เช่น ลิง ค้างคาว
หรืออาหารเมนูพิสดารที่ใช้สัตว์ป่าหรือสัตว์แปลกๆ ได้
เพราะไม่ต้องการเสี่ยงให้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ส่วนการรับรู้น้อยที่สุดคือ มั่นใจว่าจะสามารถกลั่นกรอง

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
อีโบลาจากสื่อต่าง ๆ ได้
5. ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 53.6 มีความรู้ฯ
ในระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 จ�ำนวนและร้อยละของระดับความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ระดับความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลามาก
มาก (8-10 คะแนน)
ปานกลาง (6-7 คะแนน)
น้อย (0-5 คะแนน)

กลุ่มตัวอย่าง (n = 2,500)
ร้อยละ
จ�ำนวน
53.6
1,339
19.5
488
26.9
673

		 เมื่ อ พิ จ ารณาในประเด็ น ข้ อ ค� ำ ถามพบว่ า คือโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาไม่มียารักษาโรคโดยเฉพาะ
ประชาชนตอบถูกต้องมากที่สุดคือ การป้องกันที่ดีที่สุด 6. ทัศนคติต่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
คือ การหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่สงสัย
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.6 มีทศั นคติฯ
ติดเชื้อไวรัสอีโบลา ส่วนที่ประชาชนตอบผิดมากที่สุด ระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จ�ำนวนและร้อยละของระดับทัศนคติต่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ระดับของทัศนคติต่อการป้องกัน
กลุ่มตัวอย่าง (n = 2,500)
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
จ�ำนวน
ร้อยละ
มาก (31-40 คะแนน)
1,073
43.2
ปานกลาง (21-30 คะแนน)
1,389
55.6
น้อย (10-20 คะแนน)
32
1.3

เมื่ อ พิ จ ารณาในประเด็ น ข้ อ ค� ำ ถามพบว่ า ระบาดของไวรัสอีโบลาฉันจะอยู่ห่างจากคนผิวด�ำ
ประชาชนมีทัศนคติฯ ที่ถูกต้องมากที่สุดในเรื่องพร้อม 7. พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ทีจ่ ะไปรับวัคซีน หากมีวคั ซีนป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลา
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.0 มีพฤติกรรม
และมีทัศนคติฯ ที่ถูกต้องน้อยที่สุดในเรื่องช่วงที่มีการ การป้องกันฯ ระดับน้อย ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 จ�ำนวนและร้อยละของระดับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ระดับของพฤติกรรม
กลุ่มตัวอย่าง (n = 2,500)
การป้องกันการติดเชื้อไวรัสอีโบลา
จ�ำนวน
ร้อยละ
มาก (22-28 คะแนน)
247
9.8
ปานกลาง (15-21 คะแนน)
1,054
42.2
น้อย (7-14 คะแนน)
1,199
48.0
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มีพฤติกรรมการป้องกันฯ มากที่สุดในเรื่องการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับโรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลาจากสือ่ ต่างๆ
และติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
จากสื่อที่เผยแพร่โดยกระทรวงสาธารณสุข

Perception, learning and related factors of Ebola virus disease.

8. ประเภทของสื่อหรือแหล่งข้อมูลในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.4 มีการรับรู้
ข่าวสารเรือ่ งโรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลาจากประเภทหรือแหล่ง
ข้อมูลข่าวสารฯ ระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 7 จ�ำนวนและร้อยละของระดับประเภทของสื่อหรือแหล่งข้อมูลในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ระดับประเภทของสื่อหรือแหล่งข้อมูลในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
มาก (49-64 คะแนน)
ปานกลาง (33-48 คะแนน)
น้อย (16-32 คะแนน)

เมื่อพิจารณาในประเด็นข้อค�ำถามพบว่า แหล่ง
ข้อมูลที่ประชาชนมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากที่สุดคือ
โทรทัศน์/เคเบิ้ลทีวี และแหล่งข้อมูลที่ประชาชนมีการ
รับรู้น้อยที่สุดคือ แผ่นพับ/แผ่นปลิว โปสเตอร์ หนังสือ
คู่มือ และการจัดงานในสถานที่ต่าง ๆ

กลุ่มตัวอย่าง (n = 2,500)
จ�ำนวน
ร้อยละ
326
13.0
1,208
48.4
966
38.6

9. ความคิดเห็นต่อข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคติดเชื้อ
ไวรัสอีโบลา
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.4 มีความ
คิดเห็นต่อข้อมูลข่าวสารฯ ระดับปานกลาง ดังแสดงใน
ตารางที่ 8

ตารางที่ 8 จ�ำนวนและร้อยละของระดับความคิดเห็นต่อข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ระดับของความคิดเห็นต่อข้อมูลข่าวสาร
เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
มาก (19-24 คะแนน)
ปานกลาง (13-18 คะแนน)
น้อย (6-12 คะแนน)

เมื่ อ พิ จ ารณาในประเด็ น ข้ อ ค� ำ ถามพบว่ า
ประชาชนมี ค วามคิ ด เห็ น มากที่ สุ ด ในประเด็ น ข้ อ มู ล
ข่าวสารฯ ที่ได้รับมีประโยชน์ต่อการน�ำไปใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน ส่วนความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ ประเด็นการ
น�ำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เพียงพอต่อการรับรู้และเข้าใจ

วิจารณ์และสรุป

จากผลการวิจัยมีข้อสรุปและวิจารณ์ ดังนี้
1. ปัจจัยด้านการรับรู้ ประกอบด้วย การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา การรับรู้การ
ประเมินเผชิญอันตรายต่อโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และ
การรับรู้การประเมินเผชิญปัญหาต่อโรคติดเชื้อไวรัส
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กลุ่มตัวอย่าง (n = 2,500)
จ�ำนวน
ร้อยละ
1,048
41.9
1,386
55.4
66
2.6

อีโบลานั้นอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่อง
มาจากยังไม่พบว่า โรคดังกล่าวมีการระบาดในประเทศไทย
ดั ง นั้ น โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส อี โ บลาจึ ง อาจเป็ น เรื่ อ งไกลตั ว
ประชาชนจึงอาจยังไม่ให้ความส�ำคัญมากนัก พร้อมกับ
ทั้งสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ที่เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ นั้นเป็นสถานการณ์การระบาด
ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่
ไปสู่ประชาชนส่วนใหญ่จะมุ่งประเด็นที่ทางภาครัฐโดย
เฉพาะกระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการต่างๆ ในการควบคุม
ป้องกันโรค ท�ำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าโรคติดเชื้อ
ไวรัสอีโบลามีโอกาสน้อยทีจ่ ะเกิดการระบาดในประเทศไทย
จึงท�ำให้กลุม่ ตัวอย่างเห็นว่า ประเด็นดังกล่าวยังไม่ได้สง่ ผล
ต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคมมากนัก แต่ถงึ แม้
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การรับรู้ การเรียนรู้ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

จะมีการสื่อสารในประเด็นความรุนแรงของโรคเพียงใด
ก็ตาม แต่ประชาชนก็ยังรับรู้ว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นเรือ่ ง
ทีส่ ามารถควบคุมได้ดว้ ยมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
ซึง่ เมือ่ ประชาชนยังมีความเชือ่ มัน่ กับมาตรการของภาครัฐ
มาก อาจท�ำให้ละเลยกับความเชื่อในความสามารถของ
ตนเองที่จะเผชิญกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และความ
คาดหวังในสิ่งที่ตนเองปฏิบัติจะป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
อีโบลาได้ จึงท�ำให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีปัจจัยด้าน
การรับรู้ด้านการรับรู้ประเมินเผชิญอันตราย และการรับรู้
การประเมินเผชิญปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ปัจจัยด้านการเรียนรู้ ประกอบด้วย ความรู้
เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ทัศนคติต่อการป้องกันโรค
ติ ด เชื้ อ ไวรั ส อี โ บลา และพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรค
ติดเชื้อไวรัสอีโบลา ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาระดับมาก อาจเป็น
เพราะในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ในระดับนานาชาตินนั้ หน่วยงานต่างๆ มีการสือ่ สารอย่าง
ต่อเนื่องและหลายช่องทาง ในประเด็นเกี่ยวกับสาเหตุ
การติดต่อ การแพร่ระบาด อาการ อาการแสดง การรักษา
และการป้องกันผ่านสื่อต่างๆ อีกทั้งข้อความรู้เกี่ยวกับ
โรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลาดังกล่าวไม่ได้มคี วามซับซ้อนมากนัก
จึ ง ท� ำ ให้ ป ระชาชนมี ค วามสามารถในการระลึกและ
จดจ�ำเรือ่ งโรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลาได้ ส่วนทัศนคตินั้นกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสอีโบลาระดับปานกลาง ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า
ในการสื่อสารเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงที่มีการ
ระบาดของโรค ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในการน�ำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับอันตรายและความรุนแรงของโรค แต่ในขณะ
เดียวกันหน่วยงานภาครัฐโดยกระทรวงสาธารณสุขได้
สื่อสารถึงมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคดังกล่าว
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความ
ตื่นตระหนก จึงท�ำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อ
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอยู่ในระดับปานกลาง
แต่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกัน
การติดเชือ้ ไวรัสอีโบลาระดับน้อย อธิบายได้วา่ ในช่วงของ
การระบาดของโรค หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและองค์กร

ไม่แสวงหาผลก�ำไร มุ่งเน้นในการสื่อสารเพื่อสร้างความ
เชือ่ มัน่ ให้แก่ประชาชนว่า ภาครัฐมีมาตรการในการป้องกัน
ควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ตามหลัก
มาตรฐานสากล เพือ่ ไม่ให้เกิดการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
อีโบลาในประเทศไทยได้ นอกจากนี้เนื่องจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสอีโบลายังไม่มีการระบาดในประเทศไทย ดังนั้นจึง
อาจท� ำ ให้ ป ระชาชนมี พ ฤติ ก รรมในการป้ อ งกั น การ
ติดเชื้อไวรัสอีโบลาอยู่ในระดับน้อย
3. ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องด้านข้อมูลข่าวสาร ประกอบ
ด้วย ประเภท/แหล่งข้อมูลของการรับรู้ข่าวสารเรื่องโรค
ติดเชือ้ ไวรัสอีโบลา และความคิดเห็นต่อข้อมูลข่าวสารเรือ่ ง
โรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลา ซึง่ จากผลการวิจยั พบว่า ประชาชน
รับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากสื่อ
โทรทัศน์มากทีส่ ดุ อาจเนือ่ งจากโทรทัศน์เป็นช่องทางการ
สือ่ สารทีป่ ระชาชนคุน้ เคยกันเป็นอย่างดี ประชาชนจ�ำนวน
ไม่นอ้ ยทีเ่ ปิดรับโทรทัศน์จนเป็นกิจวัตรประจ�ำวัน นอกจากนี้
สือ่ โทรทัศน์เป็นสือ่ ทีเ่ ข้าถึงผูบ้ ริโภคได้งา่ ย และครอบคลุม
ประชาชนทุกชนชั้นและส่วนใหญ่ของประเทศ จึงท�ำให้
กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข่าวสารเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
จากสือ่ โทรทัศน์มากทีส่ ดุ ส่วนประเด็นด้านความคิดเห็น
ด้านการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารเรือ่ งโรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลานัน้
ประชาชนเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่มีประโยชน์
สามารถใช้ได้ในชีวติ ประจ�ำวัน ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากส่วนใหญ่
การสือ่ สารเรือ่ งโรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลา เกิดจากการสือ่ สาร
โดยองค์กรภาครัฐทีม่ ไิ ด้มงุ่ แสวงหาผลประโยชน์ มีระบบ
การวิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นระบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ก่อนการเผยแพร่สู่สาธารณชน
จึงท�ำให้ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
มีประโยชน์ต่อการน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากสื่อโทรทัศน์มาก
ที่สุด รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ต ดังนั้น จึงควรให้ความ
ส�ำคัญและใช้โทรทัศน์เป็นสื่อหลักในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารไปสู่ประชาชน อย่างไรก็ตาม การใช้สื่อโทรทัศน์
อาจมี ข ้ อ จ� ำ กั ด ในด้ า นเวลาออกอากาศและการรั บ ชม
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รวมทัง้ ต้นทุนค่าใช้จา่ ย กรมควบคุมโรคอาจให้ความสนใจ
และพัฒนาสือ่ ทางเลือกอืน่ ๆ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต เนือ่ งจาก
มีต้นทุนไม่สูง และมีความเป็นสื่อผสมในตนเอง (multimedia) พร้อมทัง้ เป็นสือ่ ปฏิสมั พันธ์ (interactive) สามารถ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เข้าถึงสื่อดังกล่าว
รวมทั้งสามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย
และก้าวข้ามข้อจ�ำกัดในด้านเวลาออกอากาศและการ
รับชมของโทรทัศน์ได้
2. จากประเด็นการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่อง
โรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ผลการวิจยั
พบว่า ไม่เพียงพอต่อการรับรู้และเข้าใจ พร้อมทั้งแหล่ง
ข้อมูลทีป่ ระชาชนมีการรับรูข้ า่ วสารน้อย ได้แก่ การเผยแพร่
ข่าวสารผ่านการจัดงานตามสถานทีต่ า่ งๆ และสือ่ สิง่ พิมพ์
ได้แก่ แผ่นพับ แผ่นปลิว หนังสือ/คู่มือ และโปสเตอร์
ทั้งนี้อาจเกิดจากรูปแบบการน�ำเสนอของสื่อสิ่งพิมพ์ที่
ปกติมักมุ่งเน้นการน�ำเสนอเนื้อหาและบรรจุขอ้ มูลมาก
จนขาดความน่าสนใจ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควร
พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสาร อาทิ การน�ำ
เสนอสือ่ สิง่ พิมพ์รปู แบบใหม่ เช่น การน�ำเสนอโดยใช้รปู ภาพ
ประกอบข้อมูล (infographic) ซึ่งจะท�ำให้การน�ำเสนอ
มีความน่าสนใจและชวนติดตาม ประชาชนสามารถจดจ�ำ
ประเด็นส�ำคัญได้ พร้อมทั้งควรเสนอผ่านช่องทางที่มี
ความหลากหลาย ประชาชนในทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ตามความพร้อม ความสนใจ
และความต้องการของตน โดยมีเนื้อหาสาระที่บูรณาการ
เข้ากับชีวิตประจ�ำวันของประชาชน
3. จากการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
การรับรู้ การเรียนรู้ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องโรค
ติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลายปัจจัย ดังนั้นควรศึกษาปัจจัย
ที่ สามารถท�ำนายพฤติกรรมในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสอีโบลา เพือ่ ประโยชน์ในการบ่งชีว้ า่ ตัวแปรใดทีส่ ามารถ
ท�ำนายพฤติกรรมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ได้สูงสุดและน�ำมาซึ่งการพัฒนาปัจจัยนั้นต่อไป
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การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ส� ำ เร็ จ ได้ ด ้ ว ยความ
อนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก นายเชาวลิต จีระดิษฐ์ ที่ปรึกษา
ส�ำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ในการให้คำ� ปรึกษา แนะแนวทาง จนท�ำให้งานวิจยั ในครัง้ นี้
มีความสมบูรณ์ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา
สรายุทธพิทักษ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ และแพทย์หญิงรพีพรรณ เดชพิชัย หัวหน้า
กลุ่มปฏิบัติการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
การควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ส�ำนักโรคติดต่อทั่วไปที่ให้
ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย
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การควบคุมแมลงสาบในโรงพยาบาลและการศึกษาการเป็นพาหะน�ำเชื้อ Klebsiella
pneumoniae, Escherichia coli และ Citrobacter freundii ของแมลงสาบ
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมแมลงสาบในโรงพยาบาล โดยศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ระหว่างการใช้กับดักแมลงสาบชนิดแก้วประยุกต์ (modified jar trap) และกับดักกาวเหนียว (sticky trap) รวมถึง
การศึกษาการเป็นพาหะน�ำเชื้อแบคทีเรีย Klebsiella pneumonie, Citrobacter freundii และ Escherichia coli ที่พบ
ในแมลงสาบ วิธีการศึกษาท�ำโดยวางกับดักแมลงสาบในห้องต่าง ๆ ของโรงพยาบาล สัปดาห์ละครั้ง นาน 5 สัปดาห์
ผลการศึกษาพบว่า จ�ำนวนแมลงสาบทีด่ กั ได้จากห้องต่าง ๆ ของโรงพยาบาลไม่แตกต่างกันทางสถิติ และเมือ่ เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของการดักจับแมลงสาบระหว่างกับดักแก้วประยุกต์และกับดักกาวเหนียวพบว่า มีประสิทธิภาพในการ
ดักจับไม่แตกต่างกันทางสถิติ แบคทีเรียที่พบจากผิวภายนอกจากตัวอย่างแมลงสาบพบเชื้อ Escherichia coli ร้อยละ
28.00 เชื้อ Citrobacter freundii ร้อยละ 26.00 และ Klebsiella pneumoniae ร้อยละ 20.00 ส่วนแบคทีเรียที่พบ
จากทางเดินอาหารส่วนกลางของแมลงสาบ พบเชือ้ Escherichia coli ร้อยละ 28.00 เชือ้ Citrobacter freundii ร้อยละ
25.00 และเชื้อ Klebsiella pneumoniae ร้อยละ 18.00

Abstract

The objectives of this study were to compare the efficiency of the cockroaches trapping between
modified jar trap and the sticky trap, and also studying of cockroaches as the vector carrying Klebsiella pneumoniae, Citrobacter freundii and Escherichia coli. In this study, both types of traps were laid in the pharmacy
room, dental room, ward, office, kitchen which was conducted once a week for 5 weeks. We found that the
number of cockroaches in any rooms of the hospital was not different significantly. The efficiency of using the
modified jar trap and sticky trap was not different significantly. The bacteria found on the external surface of
cockroaches were Escherichia coli 28.00%, Citrobacter freundii 26.00% and Klebsiella pneumonia 20.00%.
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And the bacteria found in the mid gut of cockroaches were Escherichia coli 28.00%, Citrobacter freundii
25.00% and Klebsiella pneumonia 18.00%.
ค�ำส�ำคัญ					
Key words
แมลงสาบ, การติดเชื้อในโรงพยาบาล, แบคทีเรีย
cockroaches, nosocomial infection, bacteria
										

บทน�ำ

โรคติดเชื้อจากแบคทีเรียเป็นปัญหาส�ำคัญใน
ประเทศไทย เพราะถ้าติดเชื้อแล้วไม่ได้รับการรักษาที่
ถูกต้อง ผูป้ ว่ ยอาจเสียชีวติ ได้ เนือ่ งจากในปัจจุบนั นีม้ ผี ปู้ ว่ ย
ทีม่ ภี มู คิ ม้ ุ กันต�ำ่ เป็นจ�ำนวนมาก มีโอกาสติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
ได้งา่ ยขึน้ (1) การศึกษาในโรงพยาบาล 23 แห่ง ทัว่ ประเทศไทย
ใน พ.ศ. 2541 พบว่า มีรายงานอัตราความชุกของการ
ติดเชือ้ ในโรงพยาบาล ร้อยละ 11.70(2) ซึง่ เกิดได้ทกุ ระบบของ
ร่างกาย เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ
การท�ำหัตถการทีม่ กี ารสอดใส่อปุ กรณ์เข้าสูร่ า่ งกายผูป้ ว่ ย
เป็นปัจจัยเสีย่ งทีท่ ำ� ให้เกิดโรคติดเชือ้ ได้ แบคทีเรียทีท่ ำ� ให้
เกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียที่
ฉวยโอกาส หากผูป้ ว่ ยมีภมู คิ มุ้ กันต�ำ่ ลงจะท�ำให้ตดิ เชือ้ โรค
ได้ง่ายขึ้น สถานการณ์โรคติดเชื้อในจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2556 พบว่า กลุม่ ผูป้ ว่ ยในมีสาเหตุการเจ็บป่วยด้วย
โรคติดเชือ้ และปรสิต มีอตั ราป่วย 858 ต่อแสนประชากร
ซึง่ เป็นปัญหาส�ำคัญ 10 ล�ำดับแรก ของจังหวัดสุพรรณบุร(3)
ี
แมลงสาบ (cockroaches) เป็นแมลงที่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีมาก ทั้งในด้านอาหาร
การกินและที่อยู่ เพราะกินอาหารได้แทบทุกชนิดที่เป็น
อาหารของมนุษย์ ชอบอยูก่ นั เป็นกลุม่ ๆ ในทีส่ กปรกตามที่
อับชื้นมิดชิด แมลงสาบจึงเป็นพาหะน�ำโรคหลายชนิดมา
สูค่ น(4) โดยเชือ้ โรคส่วนใหญ่ทตี่ รวจพบในมูลและในล�ำไส้
ของแมลงสาบจะเป็นเชือ้ แบคทีเรียสายพันธุ์ Enterococcus
species, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli and Citrobacter species(5) ซึ่ง

มักเป็นเชือ้ ฉวยโอกาสทีก่ อ่ ให้เกิดการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล(6)
ถ้าหากพบแมลงสาบในโรงพยาบาลก็จะเพิ่มโอกาสที่จะ
เป็นพาหะน�ำเชื้อแบคทีเรียมาสู่ผู้ป่วยได้มากขึ้น ดังนั้น
ผูว้ จิ ยั จึงมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ควบคุมแมลงสาบในโรงพยาบาล
โดยท�ำการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดักจับ
แมลงสาบของกับดักแก้วประยุกต์และกับดักกาวเหนียว
รวมทั้งศึกษาการเป็นพาหะน�ำแบคทีเรียก่อโรค เพื่อเป็น
ข้อมูลในการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลต่อไป

วัสดุและวิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาเชิงทดลอง (experimental study)
ด�ำเนินการในโรงพยาบาลในเขตอ�ำเภอดอนเจดีย์ โดย
แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ตอน คือ
1. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
ดักจับแมลงสาบ ระหว่างกับดักชนิดแก้วประยุกต์และ
กับดักกาวเหนียว โดยการวางกับดักทั้ง 2 ชนิด ไว้คู่กัน
และเปรี ย บเที ย บจ� ำ นวนแมลงสาบจากการติ ด กั บ ดั ก
ทั้ง 2 ชนิด โดยวางกับดักสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ใช้ระยะเวลา
ในการศึกษารวม 5 สัปดาห์
1.1 อุปกรณ์ที่ใช้
			 1.1.1 กับดักแมลงสาบชนิดแก้วประยุกต์
			 - แก้วพลาสติกสีขาวขนาด 10-12 ออนซ์
			 - วาสลีน
			 - กระดาษกาวย่น
			 - อาหารสัตว์สำ� เร็จรูป ส�ำหรับล่อแมลงสาบ
			 1.1.2 กับดักชนิดกาว ; HOY HOY R
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กับดักชนิดแก้วประยุกต์ (modified jar trap)
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กับดักชนิดกาวเหนียว (sticky trap)

ภาพที่ 1 ลักษณะของกับดักแมลงสาบ

1.2 วิธีการทดลอง
			 1.2.1 น�ำกับดักทั้ง 2 ชนิด คือ กับดักชนิด
แก้วประยุกต์และกับดักกาวเหนียวไปวางคู่กันภายใน
ห้องต่างๆ ของโรงพยาบาล โดยวางกับดักห้องละ 5 ชิ้น
ตามขนาดพื้นที่ 20-25 ตารางเมตร ซึ่งประกอบด้วย
ห้องจ่ายยา ห้องทันตกรรม หอผู้ป่วย ห้องส�ำนักงาน
และห้องโภชนาการ
			 1.2.2 ด�ำเนินการวางกับดักสัปดาห์ละ 1
ครัง้ โดยวางกับดักทิง้ ไว้ 1 คืน เมือ่ ถึงเวลาเก็บกับดัก มีการ
บันทึกจ�ำนวนแมลงสาบติดกับดัก เพศ และระยะเวลาที่
เจริญเติบโตของแมลงสาบ ในระยะเวลาทีศ่ กึ ษา 5 สัปดาห์
			 1.2.3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของกับดัก
จากจ�ำนวนแมลงสาบทีต่ ดิ กับดักทัง้ 2 ชนิด ด้วยสถิติ t-test
และ One-way ANOVA
2. การศึกษาวิเคราะห์และคัดแยกแบคทีเรีย
Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli และ Citrobacter freundii จากแมลงสาบ โดยคัดแยกจากผิว
ภายนอกของแมลงสาบ และทางเดินอาหารส่วนกลางของ
แมลงสาบ(7)
2.1 อุปกรณ์ที่ใช้
			 2.1.1 อาหารเลี้ ย งเชื้ อ ส� ำ หรั บ ตรวจหา
Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli และ Citrobacter freundii
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				 - blood agar (BA)
				 - Salmonella-Shigella agar (SS)
				 - MacConkey agar (MC)
				 - xylose lysine desoxyscholate agar
					 (XLD)
			 2.1.2 อุปกรณ์และสารเคมีในห้อง
						 ปฏิบัติการ
			 2.1.3 อาหารเลี้ยงเชื้อส�ำหรับทดสอบทาง
						 ชีวเคมี
				 - Triple Sugar Iron agar (TSI)
				 - MIL (Motile Indole, Lysine 				
					 medium)
				 - Urea agar
				 - Simmons’ citrate agar
				 - MR-VP broth
				 - Malonate broth
2.2 วิธีการทดลอง
			 2.2.1 น�ำแมลงสาบทีด่ กั จับได้มาท�ำให้สลบ
โดยการแช่น�้ำแข็งเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นใช้ forcep
คีบแมลงสาบที่สลบแล้ว ใส่ลงใน Sterile Paste ที่บรรจุ
Sterile Water ไว้ แล้วเขย่าเพื่อให้ Sterile Water ชะล้าง
แบคทีเรียที่อาจติดมากับผิวภายนอกทุกส่วนของล�ำตัว
แมลงสาบ
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ผลการศึกษา

			 2.2.2 ท� ำ ความสะอาดผิ ว ของล� ำ ตั ว
แมลงสาบด้วย 70% Isopropyl alcohol จากนั้นผ่าเอา
เฉพาะส่วนที่อยู่ในช่องท้องบริเวณทางเดินอาหารส่วน
กลาง ใส่ลงในหลอดทดลอง ด้วยอุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อ
			 2.2.3 น�ำ Normal saline ทีไ่ ด้จากการชะล้าง
ผิวภายนอกของแมลงสาบ และทางเดินอาหารส่วนกลาง
ที่ผ่าได้ น�ำไปเพาะเชื้อ (agar plate) โดยใช้ loop ที่ฆ่า
เชื้อโดยการเผาไฟให้ร้อนแดง รอจนเย็นลงประมาณ
1-2 นาที จากนั้นน�ำ loop จุ่มลงใน specimen และน�ำไป
ลาก (Streak) บนผิวอาหารแข็ง blood agar, MacConkey agar, xylose lysine desoxyscholate agar และ Salmonella-Shigella agar แล้วน�ำไปอบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง(8)
			 2.2.4 น�ำโคโลนีที่มีลักษณะสีชมพูซึ่งเกิด
จากการท�ำปฏิกิริยากับน�้ำตาลแลคโตสบนอาหารเลี้ยง
เชื้อ มาทดลองทางชีวเคมีเพื่อตรวจยืนยันเชื้อ(8)
			 2.2.5 จดบั น ทึ ก ผลการพบเชื้ อ จากผิ ว
ภายนอกของแมลงสาบและทางเดินอาหารส่วนกลาง

1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของกับดักชนิดแก้วประยุกต์และกับดักกาวเหนียว
จากการวางกับดักชนิดแก้วประยุกต์ และกับดัก
ชนิดกาวเหนียวภายในห้องต่างๆ ของโรงพยาบาล 5 ครัง้
พบว่า เป็นแมลงสาบอเมริกันทั้งหมด จ�ำนวน 100 ตัว
จากกับดักแก้วประยุกต์ 51 ตัว (ร้อยละ 51.00) และ
จากกับดักชนิดกาวเหนียว 49 ตัว (ร้อยละ 49.00) ใน
จ�ำนวนนี้เป็นแมลงสาบที่อยู่ในระยะโตเต็มวัย 52 ตัว
(ร้อยละ 52.00) และอยูใ่ นระยะตัวอ่อน 48 ตัว (ร้อยละ
48.00) ดักจับได้จากห้องต่างๆ ในจ�ำนวนที่แตกต่างกัน
เรียงจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ห้องโภชนาการ 25 ตัว (ร้อยละ
26.00) หอผู้ป่วย 21 ตัว (ร้อยละ 21.00) ห้องจ่ายยา
20 ตัว (ร้อยละ 20.00) ห้องทันตกรรม 19 ตัว (ร้อยละ
19.00) และห้องส�ำนักงาน 15 ตัว (ร้อยละ 15.00) ดัง
แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการจ�ำแนกแมลงสาบที่ดักจับได้จากห้องต่างๆ ภายในโรงพยาบาล
ห้อง

ห้องจ่ายยา
ห้องส�ำนักงาน
ห้องทันตกรรม
หอผู้ป่วย
ห้องโภชนาการ
รวม

กับดักแก้ว
(modified jar trap)
ตัวอ่อน
ตัวเต็มวัย
เพศผู้ เพศเมีย
4
4
2
2
2
4
3
3
4
4
5
1
5
4
4
18
18
15

รวม
10
8
10
10
13
51

กับดักกาวเหนียว
(sticky trap)
ตัวอ่อน
ตัวเต็มวัย
เพศผู้ เพศเมีย
2
6
2
0
6
1
1
6
2
2
7
2
1
8
3
6
33
10

รวม
10
7
9
11
12
49

รวม
ทั้งหมด
20
15
19
21
25
100

เมื่ อ น� ำ แมลงสาบอเมริ กั น ที่ ดั ก จั บ ได้ ม า สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 5 โดยมีจ�ำนวน
เปรียบเทียบ โดยจ�ำแนกตามระยะเวลาของการวางกับดัก เท่ากับ 32, 17, 23, 16 และ 12 ตัว ตามล�ำดับ ดังแสดง
ในแต่ละสัปดาห์พบว่า แมลงสาบอเมริกันที่ดักจับได้ใน ในตารางที่ 2
สัปดาห์ที่ 1 มีจ�ำนวนมากที่สุด รองลงมาคือ สัปดาห์ที่ 3
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ตารางที่ 2 จ�ำนวนแมลงสาบที่ดักได้จากห้องต่างๆ ของโรงพยาบาลในแต่ละสัปดาห์
ต�ำแหน่งของการวางกับดัก
ห้องจ่ายยา
ส�ำนักงาน
ห้องทันตกรรม
หอผู้ป่วย
ห้องโภชนาการ

รวม
ค่าเฉลี่ย

1
5
7
5
8
7
32
6.4

2
4
3
3
2
5
17
3.4

สัปดาห์ที่
3
5
3
2
5
6
23
4.6

4
4
1
4
4
3
16
3.2

5
2
1
3
2
4
12
2.4

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการดั ก จั บ ได้จากกับดักทัง้ สองชนิด ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
แมลงสาบของกับดักชนิดแก้วประยุกต์และกับดักชนิด ดังตารางที่ 3 ซึง่ แสดงว่ากับดักทัง้ สองชนิดมีประสิทธิภาพ
กาวเหนียวพบว่า ค่าเฉลี่ยของจ�ำนวนแมลงสาบที่ดักจับ การดักจับแมลงสาบไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของกับดักชนิดแก้วประยุกต์และกับดักชนิดกาวเหนียว
กับดัก
กับดักแก้วประยุกต์
กับดักกาวเหนียว

จ�ำนวน

ค่าเฉลี่ย

51
49

2.23
2.13

2.		 การวิเคราะห์และคัดแยกเชื้อแบคทีเรีย
จากแมลงสาบ
เมื่อน�ำแมลงสาบที่ดักจับได้มาตรวจสอบการ
เป็นพาหะน�ำเชื้อแบคทีเรีย โดยท�ำการคัดแยกแบคทีเรีย
จากผิวภายนอก และจากทางเดินอาหารส่วนกลางของ

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.006
1.167

t

p

0.356

0.723

แมลงสาบพบว่า ผิวภายนอกของแมลงสาบ จ�ำนวน 100
ตัวอย่าง มี Escherichia coli 28 ตัวอย่าง (ร้อยละ
28.00) มี Citrobacter freundii 26 ตัวอย่าง (ร้อยละ
26.00) และมี Klebsiella pneumonia 20 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 20.00) ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 จ�ำนวนและร้อยละของแมลงสาบที่พบแบคทีเรียที่ติดจากผิวภายนอก
เชื้อแบคทีเรีย
Escherichia coli
Citrobacter freundii
Klebsiella pneumoniae

แมลงสาบทั้งหมด
100
100
100

จ�ำนวนตัวอย่างที่พบเชื้อ (ตัว)
28
26
20

ร้อยละ
28.00
26.00
20.00

แบคทีเรียที่พบจากทางเดินอาหารส่วนกลาง 25 ตัวอย่าง (ร้อยละ 25.00) และมี Klebsiella pneuของแมลงสาบ จ�ำนวน 100 ตัว พบว่ามี Escherichia coli moniae 18 ตัวอย่าง (ร้อยละ 18.00) ดังแสดงใน
28 ตัวอย่าง (ร้อยละ 28.00) มี Citrobacter freundii ตารางที่ 5
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การควบคุมแมลงสาบในโรงพยาบาลและการเป็นพาหะน�ำเชื้อ

ตารางที่ 5 จ�ำนวนและร้อยละของแมลงสาบที่พบแบคทีเรียในทางเดินอาหารส่วนกลาง
เชื้อแบคทีเรีย
Escherichia coli
Citrobacter freundii
Klebsiella pneumoniae

วิจารณ์

แมลงสาบทั้งหมด
100
100
100

ประสิทธิภาพในการดักจับแมลงสาบระหว่าง
กับดักชนิดแก้วประยุกต์และกับดักชนิดกาวเหนียว โดย
เปรียบเทียบจากจ�ำนวนแมลงสาบที่ดักได้พบว่า กับดัก
ทั้ง 2 ชนิด มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน แต่จากลักษณะ
ของกับดักชนิดกาวเหนียวที่มีรูปทรงแบน มีช่องทางเข้า
ของกับดักที่ต�่ำกว่า อาจมีผลท�ำให้ตัวอ่อนที่มีขนาดเล็ก
เข้ า มาติ ด กั บ ดั ก ได้ ง ่ า ยกว่ า กั บ ดั ก ชนิ ด แก้ ว ประยุ ก ต์
อย่างไรก็ตามกับดักทั้ง 2 ชนิดนี้ มีหลักการในการล่อ
แมลงสาบที่แตกต่างกัน โดยกับดักชนิดแก้วประยุกต์ใช้
กลิ่นของอาหารในการล่อให้แมลงสาบเข้ามาติดกับดัก
แต่กับดักชนิดกาวเหนียวใช้กลิ่นฟีโรโมน (pheromone)
ของแมลงสาบในการล่อให้แมลงสาบซึ่งเป็นสัตว์สังคม
เข้ามารวมกลุ่มกัน จากการทดลองประสิทธิภาพของกับดัก
เห็นว่าควรใช้กับดักชนิดแก้วประยุกต์ ซึ่งมีต้นทุนในการ
ผลิตต�่ำกว่า ประมาณ 3-5 บาทต่อชิ้น และลดการใช้สาร
เคมีที่เป็นอันตราย โดยยังสามารถน�ำวัสดุที่เหลือใช้มา
ประดิษฐ์เป็นกับดักได้ ซึ่งแตกต่างจากกับดักกาวเหนียว
ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 10-15 บาทต่อชิ้น(9)
แบคที เ รี ย ที่ น� ำ โดยแมลงสาบอเมริ กั น ใน
โรงพยาบาลมี เ ป็ น จ� ำ นวนมาก แต่จากกลุ่มตัวอย่าง
แมลงสาบทีพ่ บเชือ้ แบคทีเรีย มากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก ได้แก่
Escherichia coli, Citrobacter freundii และ Klebsiella
pneumoniae ซึ่งเป็นเชื้อฉวยโอกาส สามารถติดต่อและ
เป็นอันตรายแก่ผปู้ ว่ ยในโรงพยาบาลทีม่ ภี มู คิ มุ้ กันต�ำ่ หรือ
ผู้ป่วยที่ต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์ใส่เข้าไปในร่างกายเป็น
เวลานาน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hsiu-Hua Pai(5)
ซึง่ ได้ศกึ ษาการเป็นพาหะน�ำโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาลของ
แมลงสาบที่พบว่า แมลงสาบอเมริกันเป็นพาหะน�ำเชื้อ
แบคทีเรีย Staphylococcus aureus, Enterococcus       

จ�ำนวนตัวอย่างที่พบเชื้อ (ตัว)
28
25
18

ร้อยละ
28.00
25.00
18.00

species, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Serratia marcescens และ
Proteus spp. มากกว่า 17 สายพันธุ์ และยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Wahid Ur Rehman Mlso(10) ซึง่ ได้ศกึ ษาการ
เป็นพาหะน�ำเชื้อแบคทีเรียของแมลงสาบในโรงพยาบาล
พบว่า แมลงสาบอเมริกันเป็นพาหะน�ำเชื้อแบคทีเรีย
ร้อยละ 73.00 โดยเชื้อแบคทีเรียที่พบมี Enterococcus
spp. ร้อยละ 13.40 Proteus spp. ร้อยละ 11.50 Citrobacter spp. ร้อยละ 11.30 Klebsiella pneumoniae
ร้อยละ 12.80 Escherichia coli ร้อยละ 9.70 Enterobacter spp. ร้อยละ 8.00 Pseudomonas spp. ร้อยละ
8.00 Bacillus spp. ร้อยละ 6.90 Pseudomonas aeruginosa ร้อยละ 5.70 Serratia marcescens ร้อยละ 4.70
Providencia spp. ร้อยละ 3.40 Staphylococcus spp.
ร้อยละ 2.30 และ Klebsiella oxytoca ร้อยละ 1.80 และ
ยังสอดคล้องกับ มณเฑียร เพ็งสมบัติ(11) ได้ท�ำการศึกษา
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม
โรงพยาบาลปทุมธานี ที่พบผู้ป่วย 72 ราย ติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 14 ราย ร้อยละ 19.44 โดยต�ำแหน่งที่
ติดเชื้อมากที่สุดคือ ระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 66.67
รองลงมาคือ ระบบทางเดินปัสสาวะ ร้อยละ 27.78 โดย
เชื้อที่พบมากที่สุดคือ Acinetobacter baumanii ร้อยละ
19.05 เชื้อที่พบมากที่สุดในระบบทางเดินหายใจคือ
Acinetobacter baumanii (26.67) เชื้อที่พบในระบบ
ทางเดินปัสสาวะคือ E. coli, Staphylococus saprophycus และ Streptococci group ร้อยละ 33.33 เท่ากัน และ
การติดเชือ้ ทีแ่ ผล กดทับพบเชื้อ P. aeruginosa, Acinetobacter baumanii และ Enterobacter aerogenes ร้อยละ
33.33 เท่ากัน
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ข้อเสนอแนะ

1. จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า บริเวณห้องต่างๆ
ของโรงพยาบาลยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงสาบ
ซึ่งเป็นพาหะน�ำเชื้อแบคที่เรียที่สามารถก่อโรคได้ จึงควร
มีแนวทางการก�ำจัดท�ำลายแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกัน
ไม่ให้แมลงสาบน�ำเชื้อแบคทีเรียไปสู่ผู้ป่วยที่เข้ามานอน
พักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อไป
2. ในการก�ำจัดแมลงสาบ เห็นควรสนับสนุนให้
ใช้กบั ดักแก้วประยุกต์ เพราะมีประสิทธิภาพในการดักจับ
แมลงสาบได้ไม่แตกต่างจากกับดักชนิดกาวเหนียวที่มี
จ�ำหน่ายตามท้องตลาด ซึ่งมีต้นทุนในการผลิตสูงกว่า
นอกจากนี้การใช้กับดักแก้วประยุกต์ยังสามารถลดการ
ใช้สารเคมีได้อีกทางหนึ่ง

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุ ณ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาล
ดอนเจดีย์ และคณะเจ้าหน้าที่ที่ให้ความอนุเคราะห์
ในด้านเก็บข้อมูล ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าทีก่ ลุม่ งานพยาธิ
วิทยาคลินกิ ทีช่ แี้ นะให้คำ� แนะน�ำ และให้ความอนุเคราะห์
ในการใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือในการทดลอง
รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
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บทคัดย่อ

บุหรีเ่ ป็นสารเสพติดชนิดแรกทีว่ ยั รุน่ ติด เป็นสือ่ น�ำไปสูก่ ารติดสารเสพติดชนิดอืน่ ๆ ทีร่ า้ ยแรงกว่า เช่น สุรา
เฮโรอีน กัญชา ยาบ้า และพบว่า การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญที่ส่งผลต่อภาระโรคสูงเป็นอันดับ 2 รองจากปัจจัย
เสี่ยงด้านการดื่มแอลกอฮอล์ หากทราบว่าปัจจัยใดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
เยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการควบคุม ป้องกันการใช้ยาสูบในเยาวชนไทย ในการศึกษานี้จึง
ใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการสังเคราะห์อภิมานงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย
ป้องกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย ตามกรอบแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงสังคม ผลการศึกษา จากการสืบค้น
ฐานข้อมูล Google Scholar, Scopus และ Science Direct มีจ�ำนวน 6,372 บทความ จากค�ำค้นที่ก�ำหนดขึ้น และมี
จ�ำนวน 18 บทความ ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบทความตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อน�ำมาสกัดข้อมูลตามกรอบแนวคิด
นิเวศวิทยาเชิงสังคมในทุกมิติพบว่า ปัจจัยในระดับสังคม/นโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะการออกกฎหมาย และการ
ขึ้นภาษีบุหรี่มีผลในเชิงการป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย และปัจจัยในระดับระหว่างบุคคล ได้แก่ การมีตัวแบบ
ที่ดีจากพ่อแม่ บุคคลในครอบครัว ครู และบุคคลที่มีชื่อเสียง มีผลในเชิงการป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย ซึ่งใน
ประเทศไทยพบว่า มีการด�ำเนินการเพือ่ ป้องกันการสูบบุหรีใ่ นเยาวชนในระดับต่างๆ แต่ยงั ขาดความเชือ่ มโยงทีช่ ัดเจน
ในแต่ละระดับและพบว่า ปัจจัยในระดับชุมชนทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั ยังมีการด�ำเนินการไม่ตรงกับปัจจัยป้องกันทีค่ น้ พบ
จากการศึกษาในครัง้ นีส้ รุปได้วา่ การป้องกันการใช้ยาสูบในเยาวชนจะส�ำเร็จได้ต้องด�ำเนินการให้ครอบคลุมทุกระดับ
ตามกรอบแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงสังคม และให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างระดับในทุกมิติด้วย

Abstract

Smoking may serve as gateway drug to other substance abuse such as alcohol, heroin, marijuana and
methamphetamine. Furthermore, of all the risk factors of ill health, smoking is responsible for the second
greatest burden of disease. An understanding of factors affecting smoking among youth is important in pro271
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tecting them from smoking behaviour. This study, constituting the systematic review and meta-synthesis of
literature, aimed to examine factors regarding social ecological model which protect Thai youth from smoking. A comprehensive search of literature in Google Scholar, Scopus and Science Direct was conducted and
found 6,372 articles. Eighteen articles fulfilled the selection criteria and quality assessment. The context and
findings of the eligible articles were extracted and summarised using social ecological model. The review
found that factors in social /policy level, especially tobacco control law and taxation were effective in protecting youth from smoking, factors in the individual level including having a role model (parents, family
members, teachers and famous persons) were also the protective factors. In Thailand, there has been policies
and implementation which target smoking among youth. However, there was a lack of connections in each
level. In addition, intervention in the community level has not corresponded to the factors found in this review. It is recommended that effective youth tobacco control should consider and develop a connection of the
complex interplay among various levels.
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Key words
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บทน�ำ

รายงานสถานการณ์ทั่วโลกประมาณการว่า จะ
มีเยาวชนสูบบุหรี่ถึง 150 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นหญิง		ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้สูบบุหรี่
จะสูบบุหรีก่ อ่ นอายุ 18 ปี และครึ่งหนึ่งของผู้สูบบุหรี่จะ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควร		 หากรูปแบบดังกล่าวนี้ยังคง
ด�ำเนินต่อไปท�ำนายได้ว่า		 จะมี เ ด็ ก และเยาวชนจ� ำ นวน
ถึง 250 ล้านคนทั่วโลก ที่จะเสียชีวิตจากผลของการสูบ
บุหรี่ และส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา(1)
จากการศึกษาขององค์การอนามัยโลกพบว่า การบริโภค
ยาสูบเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดภาระโรคในประชากร
โลกมากที่สุดเป็นอันดับที่ 3 รองจากการดื่มแอลกอฮอล์
และการมีเพศสัมพันธ์ทไี่ ม่ปลอดภัย ในขณะทีป่ ระเทศไทย
มีการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญที่เป็นสาเหตุ
ของภาระโรคและบาดเจ็บ พ.ศ. 2552(2) พบว่า การบริโภค
ยาสู บ เป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด การสู ญ เสี ย ปี
สุขภาวะเป็นอันดับ 2 รองจากการดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้น
การป้องกันก่อนจะมีอาการของโรคจึงเป็นวิธีที่ดีท่ีสุดใน
การลดภาระโรคที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่
272

จากการทบทวนงานวิ จั ย หลายชิ้ น แสดงให้
เห็นว่า เพศชาย อายุ ระดับการศึกษา ความรู้และ
ทัศนคติเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ ประสบการณ์
การดื่มแอลกอฮอล์ การจ�ำกัดพื้นที่ภายในบ้านส�ำหรับ
สูบบุหรี่ ความถี่ในการเห็นฉลากค�ำเตือนบนซองบุหรี่มี
อิทธิพลต่อการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ การเป็ น วั ย รุ ่ น ชาย
รองลงมาคือ ประสบการณ์การดื่มแอลกอฮอล์โดยวัยรุ่น
ชายมีโอกาสที่จะสูบบุหรี่มากกว่าวัยรุ่นหญิง และการมี
ประสบการณ์การดื่มแอลกอฮอล์มีผลท�ำให้วัยรุ่นสูบบุหรี่
มากขึ้น กล่าวคือ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นชายมี
อัตราการสูบบุหรี่ที่สูงกว่าวัยรุ่นหญิงถึง 10 เท่า และเมื่อ
วัยรุ่นมีอายุมากขึน้ จะสูบบุหรีม่ ากขึน้ 		 นอกจากนี้ยังพบว่า
ทัศนคติเกีย่ วกับการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ ทีม่ องว่าการสูบบุหรี่
เป็นเรื่องปกตินั้น มีโอกาสที่เขาจะสูบบุหรี่มากกว่าวัยรุ่น
ที่มองการสูบบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดี และวัยรุ่นที่สูบบุหรี่กับ
วัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ มี ค วามคิ ด เห็ น ตรงข้ า มกั น ในเรื่ อ ง
ความน่าดึงดูดใจ โดยผูส้ บู บุหรีจ่ ะมองว่าผูช้ ายหรือผูห้ ญิง
ทีส่ บู บุหรีจ่ ะน่าดึงดูดใจมากกว่าผูไ้ ม่สบู บุหรี		่ อีกทั้งได้มีการ
ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
(3-4)
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ชายชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น(5) พบว่า ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย
ได้แก่ (1) ปัจจัยทางชีวสังคมคือ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
เหตุผลทีส่ บู บุหรี่ ลักษณะทีพ่ กั อาศัย รายได้ตอ่ เดือนของ
บิดามารดา และสถานภาพครอบครัวของนักเรียน (2) ปัจจัยน�ำ
คือ ความรูท้ วั่ ไปในเรือ่ งของบุหรี่ ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ การ
ป้องกันการสูบบุหรี่ การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งและความรุนแรง
ของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ การรับรู้ประโยชน์และ
อุปสรรคของการปฏิบัติในการป้องกันตนเองจากการสูบ
บุหรี่ (3) ปัจจัยเอือ้ คือ การใช้เวลาว่าง รายได้ในแต่ละวัน
สถานที่หรือร้านค้าที่มีการจ�ำหน่ายบุหรี่ (4) ปัจจัยเสริม
ได้แก่ แหล่งข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั จากสือ่ ต่างๆ		แหล่งข้อมูล
ข่าวสารทีไ่ ด้รบั จากเพือ่ น ครูและจากผูป้ กครอง นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในกลุม่ วัยรุน่
ตั้งแต่ระดับมัธยมต้นถึงระดับอุดมศึกษา(6) พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษามีพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบหลาย
ประเภทในเวลาเดียวกัน หรือสูบหลายอย่างนอกเหนือจาก
การสูบบุหรี่ธรรมดา ได้แก่ บารากู่ ซึ่งวัยรุ่นสูบมากที่สุด
รองลงมาได้แก่ บุหรีช่ รู ส ยาเส้น/ยาเส้นชูรส บุหรีม่ วนเอง
บุหรี่ไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่เพื่อนเป็นผู้แนะน�ำให้สูบ และ
ผลิตภัณฑ์ทเี่ พือ่ นแนะน�ำให้สบู มากทีส่ ดุ คือ บุหรีช่ รู สและ
บารากู่ เหตุผลในการสูบคือ ความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์
และเพือ่ นยังแนะน�ำว่าปลอดภัยกว่าบุหรีธ่ รรมดา ส่วนช่วง
เวลาที่สูบคือ ช่วงเวลาที่ไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อน โดย
เฉพาะเยาวชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร นิยมสูบยาสูบที่
สูบผ่านน�ำ้ เช่น บารากู/่ ฮุกก้า(7) จะเห็นได้วา่ การสูบบุหรี่
ของเยาวชนเป็นพฤติกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งปัจจัยภายในของตัวเยาวชนเองและ
ปัจจัยภายนอก จากสภาพแวดล้อมรอบตัว ได้แก่ เพื่อน
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน แล้วส่งผลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อเยาวชน น�ำไปสูก่ ารสูบบุหรี่ และยังพบประเด็น
ทีน่ า่ สนใจ ได้แก่ (1) ค่านิยมของสังคมที่มองว่า การสูบ
บุหรี่ไม่ใช่สิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมาย การสูบบุหรีจ่ งึ ถือเป็น
เรือ่ งธรรมดาทีพ่ บเห็นได้ทวั่ ไป ประกอบกับวัยของเด็กที่

การสังเคราะห์อภิมานงานวิจัย ปัจจัยป้องกันการสูบบุหรี่

เป็ น เยาวชนมี ค วามอยากรู ้ อ ยากลองและเลี ย นแบบ
พฤติกรรมต่างๆ จากบุคคลที่ชื่นชอบได้ง่าย จึงท�ำให้มี
เจตคติทางบวกต่อการสูบบุหรี่ (2) ประชาชนทั่วไปและ
เยาวชนยังมีความรู้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และ
มักจะเพิกเฉย หรือไม่ให้ความส�ำคัญต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
เท่าที่ควร เนื่องจากยังไม่ตระหนักถึงโทษพิษภัยของบุหรี่
อย่างแท้จริง รู้แต่ก็ไม่เชื่อว่าปัญหาจะเกิดขึ้นกับตนเอง
และ (3) การด�ำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ผ่านมายังมี
จุดอ่อน เนือ่ งจากเป็นการแก้ปญ
ั หาเฉพาะทีต่ วั เด็กเท่านัน้
ยังขาดการมีสว่ นร่วมระหว่างฝ่ายต่างๆ ของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง
สถานการณ์และการศึกษาดังกล่าวข้างต้นจะ
เห็นได้วา่ แนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางสุขภาพ
ของประชากรไทย สามารถน�ำแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงสังคม
(social ecological model)(8-10) มาใช้เป็นกรอบแนวคิด
ในการพัฒนาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางสุขภาพ
ของประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาแนวทาง
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมแบบพหุมติ ิ เน้นการมีสว่ นร่วม
จากทุกภาคส่วนของสังคมใน 5 ระดับ คือ ระดับบุคคล
ระดับระหว่างบุคคล ระดับสถาบัน ระดับชุมชนและระดับ
สังคม เพราะเชือ่ ว่าในชีวติ ประจ�ำวันพฤติกรรมของบุคคล
ย่ อ มมิ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น จากอิ ท ธิ พ ลภายในตั ว บุ ค คลเท่ า นั้ น
แต่ยังได้รบั อิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อมรอบตัวทีบ่ คุ คล
นั้นด้วย
ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีคุณภาพ
ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะท�ำการศึกษาทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบและการสังเคราะห์อภิมานงานวิจัย โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยป้องกันพฤติกรรมการสูบ
บุ ห รี่ ใ นเยาวชนไทยในทุ ก มิ ติ ทั้ ง ระดั บ บุ ค คล ระดั บ
ระหว่างบุคคล ระดับองค์กร/สถาบัน ระดับชุมชน และระดับ
สังคม/นโยบายสาธารณะ โดยน�ำผลที่ได้จากการศึกษา
ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนป้องกันการสูบบุหรี่ข อง
เยาวชนไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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วัสดุและวิธีการศึกษา

รู ป แบบการศึ ก ษา เป็ น การศึ ก ษาทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการสังเคราะห์อภิมาน
งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยป้องกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่ใน
เยาวชนไทย ซึง่ เป็นโครงการวิจยั ทีผ่ า่ นการพิจารณาอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
วิธีการสืบค้นและแหล่งของข้อมูล การศึกษา
ครัง้ นีส้ บื ค้นบทความงานวิจยั จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
คือ Google Scholar, Scopus และ Science Direct ส�ำหรับ
บทความในประเทศไทยจะสืบค้นจากวารสาร ทัง้ ทีเ่ ผยแพร่
และไม่ได้เผยแพร่ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของห้อง
สมุดต่างๆ ร่วมด้วยการสืบค้นเอกสารงานวิจยั และบทความ
ต่างๆ จะสืบค้นทั้งเอกสารที่ตีพิมพ์และไม่ได้ตีพิมพ์ และ
มีรูปแบบการศึกษาทั้งที่เป็นงานวิจัยแบบสังเกต แบบ
ทดลอง งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ตีพิมพ์
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบนั โดยจะสืบค้นจากค�ำส�ำคัญ
หรือดัชนีคำ� ค้นทีก่ ำ� หนดขึน้ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เช่น “พฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่” “ปัจจัยป้องกัน +
การสูบบุหรี”่ “การสูบบุหรี่ + เยาวชนไทย” “ปัจจัยป้องกัน
+ นิเวศวิทยาเชิงสังคม” “การสูบบุหรี่ + นิเวศวิทยาเชิง
สังคม” “protective behavior + smoking” “protective
factor + smoking” “smoking + Thai youth” “protective factor + social ecological model” และ “smoking
+ social ecological model” เป็นต้น
เกณฑ์การเลือกเข้า บทความงานวิจยั ทีเ่ ข้าเกณฑ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ในช่วง พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน มี
วัตถุประสงค์การศึกษาตามกรอบนิเวศวิทยาเชิงสังคม ที่
ศึกษาในกลุม่ เป้าหมายเยาวชนไทยอายุไม่เกิน 18 ปี และ
เป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือรายงานประเมินผล
โครงการที่เป็นเอกสารเฉพาะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เกณฑ์การเลือกออก บทความที่ต้องการเลือก
ออกจากการศึกษาคือ เอกสารหรือบทความที่มีเฉพาะ
บทคัดย่อ และรูปแบบการศึกษาเป็นแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่
รูปแบบงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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การประเมินคุณภาพของบทความและการ
วิเคราะห์ข้อมูล การศึกษานีม้ เี กณฑ์ในการพิจารณาโดยการ
สกัดผลการศึกษาตามกรอบแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงสังคม
ในระดับบุคคล ระดับระหว่างบุคคล ระดับองค์กร/สถาบัน
ระดับชุมชน และระดับสังคม/นโยบายสาธารณะ โดย
แบ่งผลการประเมินออกเป็น 2 ระดับ คือ		 ผ่ า นและ
ไม่ผ่าน โดยก�ำหนดให้เอกสารที่ผ่าน		ต้ อ งมี ข ้ อ มู ล ครบ
ทุกข้อของการประเมิน
กรณีที่เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ประเมินจาก
บทความนัน้ มีการตรวจสอบงานวิจยั แบบสามเส้า (triangulation) เช่น ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง ใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลที่หลากหลายวิธี และมีผู้ร่วมวิจัยมากกว่า 2 ท่ า น
ในการตีความและสรุปรายงานวิจัย
กรณีที่เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ประเมินจาก
บทความนั้นมีการควบคุมอคติ (bias) ในการเลือกกลุ่ม
ศึกษา เช่น selection bias, information bias และ misclassification bias เป็นต้น มีการควบคุมตัวแปรกวน
(confounding factor) และอคติในการรายงานผลการศึกษา
(report bias) เช่น การรายงานตรงตามวัตถุประสงค์การวิจยั
เป็นต้น
การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย (1) ข้อมูล
ประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา วิเคราะห์ดว้ ยสถิติ
พรรณนา ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ�ำนวน ร้อยละ
และ (2) ข้อมูลปัจจัยป้องกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่ใน
เยาวชนไทย ทัง้ ระดับบุคคล ระหว่างบุคคล องค์กร/สถาบัน
ชุมชน และสังคม/นโยบายสาธารณะ จะใช้รูปแบบการ
วิเคราะห์ตามวิธกี ารของ meta-synthesis ซึง่ เน้นการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ ตาม theory explication
(เพื่ออธิบายทฤษฎี) และ descriptive meta-synthesis
(เพื่ออธิบายข้อค้นพบในเชิงคุณภาพ) โดยทีมผู้วิจัยจะ
น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แยกแต่ละประเด็นตามกรอบ
นิเวศวิทยาเชิงสังคม
การสังเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่สกัดได้ในแต่ละ
หมวดหมู่ตามกรอบนิเวศวิทยาเชิงสังคม จะถูกน�ำมา
สังเคราะห์ด้วยนักวิจัยอย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อสรุปผลการ
ศึกษาตามรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ
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การสังเคราะห์อภิมานงานวิจัย ปัจจัยป้องกันการสูบบุหรี่

ผลการศึกษา

บทความจากการสืบค้น 3 ฐานข้อมูล ทั้งหมด เรื่อง ที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ จึงเหลือ
6,372 เรื่อง มี 4,804 เรื่อง ที่ผ่านเข้าพิจารณา มี จ�ำนวนบทความทีใ่ ช้ในการศึกษา 18 เรือ่ ง (ดังภาพที่ 1)
บทความ 4,778 เรื่อง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และมี 8
ภาพที่ 1 แผนภูมิกระบวนการคัดเลือกบทความงานวิจัย
6,372 บทความ จากการสืบคน
1,568 บทความ ถูกคัดออก เนื่องจากเปนบทความซ้ํา
และหานิพนธตน ฉบับไมได
4,804 บทความ ที่นําเขาพิจารณาตามเกณฑ
4,778 บทความ ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
26 บทความ ที่นําเขาพิจารณาการประเมินคุณภาพเอกสาร
8 บทความ ไมผานการประเมินคุณภาพเอกสาร
18 บทความ ที่ใชในการศึกษา

การสังเคราะห์อภิมานงานวิจยั จาก 18 บทความ
งานวิจัยที่ใช้ในการศึกษา(11-28) พบว่า ปัจจัยป้องกัน
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นตามกรอบแนวคิดนิเวศ
วิทยาเชิงสังคม ทีค่ รอบคลุมปัจจัยทัง้ 5 ระดับ มีรายละเอียด
ดังนี้
ระดับบุคคล ประกอบด้วย
1. การวางเป้าหมายมุง่ อนาคต (มีองค์ประกอบ
ย่อย 4 ด้าน คือ การวางแผน การคาดการณ์อนาคต การ
มองปัจจุบัน และการวางเป้าหมายอนาคต)
2. เจตคติทางลบต่อการสูบบุหรี่ในวัยรุ่น (มี
องค์ประกอบย่อย 2 ด้าน คือ ความรู้สึกเชิงบวกกับการ
สูบบุหรีใ่ นวัยรุ่น และความรู้สึกเชิงลบกับการสูบบุหรี่ใน
วัยรุ่น) ปัจจัยด้านของความรูส้ กึ ภูมใิ จในตนเอง เป็นหนึ่ง
ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ของเยาวชน โดย
เยาวชนทีพ่ ดู ว่า “do some things wrong” ใน 2 สัปดาห์ที่
ผ่านมามีแนวโน้มทีจ่ ะสูบบุหรีม่ ากกว่าเยาวชนทีพ่ ดู ว่า “do
most things ok” (OR = 3.16, 95% CI = 1.71-5.84)
ทั ศ นคติ ห รื อ เจตคติ เ กิ ด จากสิ่ ง แวดล้ อ มทางสั ง คม

วัฒนธรรม และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคล และมีผลต่อการตัดสินใจหรือตั้งใจที่จะแสดง
พฤติกรรมได้ สอดคล้องกับแนวคิดของทฤษฎีการกระท�ำ
อย่างมีเหตุผลที่กล่าวว่า ทัศนคติเป็นปัจจัยส�ำคัญในการ
เกิดพฤติกรรม ถ้ามีความรู้สึกชอบ เห็นด้วย หรือรู้สึกว่า
กระท�ำพฤติกรรมนั้นๆ แล้วมีประโยชน์ ก็มีแนวโน้ม
ทีจ่ ะปฏิบตั พิ ฤติกรรมนัน้ สูง ท�ำให้ทศั นคติตอ่ การสูบบุหรี่
มีความสัมพันธ์กับการตั้งใจสูบบุหรี่
3. การรับรู้ภาพลักษณ์ทางลบของวัยรุ่นที่สูบ
บุหรี่ (มีองค์ประกอบย่อย 2 ด้าน คือ การรับรูภ้ าพลักษณ์
ทางบวกกับการสูบบุหรีใ่ นวัยรุน่ และการรับรู้ภาพลักษณ์
ทางลบกับการสูบบุหรี่ในวัยรุ่น) มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ทุกด้าน (โมเดลการวัดปัจจัยเชิงป้องกัน มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี (chisquare = 27.82, df = 20, p = 0.10, GFI = 0.99,
AGFI = 0.97, RMR = 0.028, RMSEA = 0.026)
และความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพในการป้ อ งกั น การสู บ บุ ห รี่
และพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น การสู บ บุ ห รี่ พบว่ า กลุ ่ ม
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ทดลองมีการรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบ
บุหรี่ที่ถูกต้อง และมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ที่
ถูกต้องมากขึ้น อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t = 4.424,
p<0.001 และ t = 4.647, p<0.001 ตามล�ำดับ) มีการ
รับรู้อุปสรรคของการไม่สูบบุหรี่ที่ถูกต้อง และมีการรับรู้
สมรรถนะของตนเองในการป้องกันการสูบบุหรี่ที่ถูกต้อง
มากขึ้น อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t = 3.327, p<0.01
และ t = 2.958, p<0.01 ตามล�ำดับ) มีการรับรู้โอกาส
เสีย่ งของการเกิดโรค และอันตรายจากการสูบบุหรีท่ ถี่ กู ต้อง
และมี ก ารรั บ รู ้ ป ระโยชน์ ข องการไม่ สู บ บุ ห รี่ ที่ ถู ก ต้ อ ง
มากขึ้น อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t = 2.177, p<0.05
และ t = 2.255, p<0.05 ตามล�ำดับ) การรับรู้ถึงค่านิยม
ในการสูบบุหรี่ของบรรดาผู้ที่ประสบความส�ำเร็จหรือ
มีชื่อเสียง เป็นความสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงสูงในการสูบ
บุหรี่ในปัจจุบัน ตลอดจนความพยายามที่จะสูบบุหรี่และ
ความอ่อนไหวที่จะสูบบุหรี่ของวัยรุ่น
4. การรับรูค้ วามสามารถของตนเองเป็นตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์ และส่งผลต่อการตั้งใจในการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล อันจะน�ำมาซึง่ พฤติกรรมทีต่ อ้ งการ
ปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแบนดูราที่กล่าวว่า
การรับรูใ้ นความสามารถของบุคคลเป็นตัวก�ำหนดทีส่ ำ� คัญ
ของการกระท�ำของมนุษย์ ที่จะน�ำไปสู่ผลที่พึงปรารถนา
ได้เช่นกัน ท�ำให้การรับรูค้ วามสามารถแห่งตนในการหลีก
เลีย่ งการสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กับการตั้งใจสูบบุหรี่
5. การไม่ทดลองสูบบุหรี่ (x = 5.50, SD = 0.85)
ความอยากทดลองสูบด้วยตนเอง การเริม่ สูบบุหรีค่ รัง้ แรก
ของวัยรุ่นเมื่อมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 11.07 ปี ซึ่งปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเริ่มสูบบุหรี่ของนักเรียน ประกอบด้วย
ปัจจัยภายในของตัวเด็กเอง ได้แก่ การเห็นเพื่อนสูบแล้ว
อยากสูบบ้าง อยากให้เพื่อนยอมรับเข้ากลุ่ม การไม่รู้ว่า
จะปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนให้สูบบุหรี่อย่างไร ความอยากรู้
อยากลอง การรับรูห้ รือความเชือ่ ทีไ่ ม่ถกู ต้องเกีย่ วกับบุหรี่
เช่น “บุหรี่เลิกได้ง่าย สูบแล้วไม่ติด” หรือ “รู้สึกว่าคนที่
สูบบุหรี่ โก้ หรือเท่” เป็นต้น การเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยความมั่นใจในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และความ
ตั้งใจไม่สูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชายในกลุ่ม
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ทดลอง หลังการเข้าร่วมโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะ
แห่งตน และการมีส่วนร่วมของครอบครัวพบว่า กลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความมั่นใจในการหลีกเลี่ยงการ
สูบบุหรี่ และคะแนนเฉลี่ยความตั้งใจไม่สูบบุหรี่สูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(t = 4.022, p = 0.001 และ t = 3.035, p = 0.007
ตามล�ำดับ)
6. การจัดการกับความเครียด (x = 8.04, SD
= 1.02)
7. การปฏิเสธการชักชวนให้สบู บุหรี่ (x = 14.80,
SD = 2.00) และความเชื่อมั่นในตนเอง ในเรื่องของ
ความมั่นใจในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และความตั้งใจ
ไม่สูบบุหรี่พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความมั่นใจ
ในการหลีกเลีย่ งการสูบบุหรี่ และคะแนนเฉลี่ยความตั้งใจ
ไม่สบู บุหรี่ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (t = 4.022, p = 0.001 และ t = 3.035,
p = 0.007 ตามล�ำดับ)
8. การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ (x = 10.03,
SD = 1.32)
ระดับระหว่างบุคคล ประกอบด้วย
1. การต้ า นทานอิ ท ธิ พ ลกลุ ่ ม เพื่ อ น (มี อ งค์
ประกอบย่อย 2 ด้าน คือ การก�ำกับตัวให้เข้ากับกลุ่ม
และการได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน) มีนัยส�ำคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โมเดลการวัดปัจจัยเชิงป้องกันมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี (chi-square
= 27.82, df = 20, p = 0.10, GFI = 0.99, AGFI =
0.97, RMR = 0.028, RMSEA = 0.026)
2. การไม่ยงุ่ เกีย่ วกับเพือ่ นทีส่ บู บุหรี่ (x = 7.78,
SD = 1.16)
3. การเรียนรูป้ ระสบการณ์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จ
ด้วยตนเองในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็นการ
ได้เห็นตัวแบบ หรือประสบการณ์จากผูอ้ นื่ ในการหลีกเลีย่ ง
การสูบบุหรี่ หรือการใช้ค�ำพูดชักจูงเพื่อให้บุคคลเชื่อว่า
ตนเองสามารถจะประสบความส�ำเร็จในการหลีกเลี่ยง
การสูบบุหรี่ได้ ในกลุ่มของเด็กนักเรียนที่ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ แ ละความคิ ด เห็ น ในประเด็ น เกี่ ย วกั บ
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สถานการณ์การสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ สาเหตุของการสูบบุหรี่
และความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ การสูบบุหรี่ พร้อมทัง้ จัดให้มกี าร
เรียนรู้เกี่ยวกับอารมณ์และการจัดการอารมณ์ โดยการ
อภิ ป รายและฝึกทักษะการจัดการกับอารมณ์และความ
เครียด และให้ความรู้เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
ตลอดจนทักษะการปฏิเสธแก่เด็กนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาชาย ร่วมกับการทบทวนความรู้ ทักษะ และสร้าง
พันธะสัญญาร่วมกันทีจ่ ะไม่สบู บุหรี่ องค์ประกอบดังกล่าว
จะช่วยป้องกันการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นได้
4. การกระตุ้น และให้ก�ำลังใจ
5. การส่งเสริมสภาวะด้านร่างกายและอารมณ์
ให้มีความพร้อมในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ร่วมกับการ
มีส่วนร่วมของครอบครัว โดยให้ผู้ปกครองมีความรู้สึก
ใกล้ชดิ กับนักเรียนมากทีส่ ดุ อาจเป็นบิดามารดาหรือญาติ
การมีส่วนร่วมโดยมีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพด้วย
การพูดคุยเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และความคาดหวังของ
ครอบครัวที่บ้าน โดยใช้หลักการสื่อสารที่ดี มีการกระตุ้น
เตือน และติดตามให้มีการปฏิบัติจริง
6. ครอบครัวและการเลีย้ งดู ปัจจัยดังกล่าวนีพ้ บ
ว่าพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นได้รับอิทธิพลมาจากการ
ปฏิบตั ขิ องพ่อแม่ การเลีย้ งดูของครอบครัว รวมถึ ง การใช้
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ยาสูบ และการกระท�ำผิดกฎหมาย
และการมีมาตรการ/การตรวจสอบโดยผูป้ กครอง		 รูปแบบ
การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่ใกล้ชิด การสื่อสารของ
ผู้ปกครองและการเลีย้ งดูของครอบครัว ความใกล้ชดิ ของ
ผูป้ กครอง ทั้งหมดนี้มีความสัมพันธ์กับอัตราการลดลง
ของการใช้บุหรี่ของวัยรุ่น การปฏิบัติโดยการเลี้ยงดูของ
มารดาอาจมีความส�ำคัญมากที่สุดโดยเฉพาะกับลูกสาว
ของพวกเขา การมีพอ่ แม่อย่างน้อยหนึง่ คนทีส่ บู บุหรี่ เป็น
ความสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงสูงในการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน
และความพยายามที่จะสูบบุหรี่ของลูก การมี ผู ้ ป กครอง
ที่ไม่สูบบุหรี่ และไม่เคยถูกเพือ่ นสนิทชักชวนให้สบู บุหรี่
ช่วยให้เด็กไม่คดิ ทีจ่ ะสูบบุหรีเ่ พิม่ ขึน้ ปัญหาของผู้ปกครอง
มีอิทธิพลต่อการทดลองสูบบุหรี่หรือการกระท�ำผิดของ
เยาวชนพบว่า ผู้ปกครอง (พ่อแม่)		ที่ แ ยกกั น อยู ่ ห รื อ
หย่าร้าง อาจน�ำไปสูก่ ารสูบบุหรีข่ องเยาวชนได้ นอกจากนี้

การสังเคราะห์อภิมานงานวิจัย ปัจจัยป้องกันการสูบบุหรี่

ผูป้ กครองทีม่ รี ายได้และระดับการศึกษาต�ำ	่ มี แ นวโน้ ม ที่
ลูกจะสูบบุหรีม่ ากกว่าผู้ปกครองที่มีรายได้และระดับการ
ศึกษาสูง
7. เพื่อน พบว่า ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งมาก
ที่สุดต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ใน logistic models คือ
การมีเพือ่ นสนิททีส่ บู บุหรี่ การศึกษาควรมุง่ เน้นไปทีเ่ พือ่ นๆ
และครอบครัว เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการไม่สูบบุหรี่
ให้กับวัยรุ่น ครึ่งหนึ่งของนักเรียนร้อยละ 50.70 มาจาก
ครอบครัวที่สูบบุหรี่ และมีเพื่อนที่สูบบุหรี่ ซึ่งอิทธิพล
จากกลุ่มเพื่อนและครอบครัวมีผลต่อการสูบบุหรี่ครั้ง
แรกของเยาวชน นักเรียนคนทีม่ เี พือ่ นสูบบุหรีจ่ ำ� นวนมากนัน้
มีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่ในอนาคต มากกว่านักเรียนที่ไม่มี
เพื่อนสูบบุหรี่ (p<0.001) นักเรียนที่ไม่สูบบุหรี่มีความ
ตั้งใจที่จะสูบบุหรี่ในอนาคตจากการชักชวนของเพื่อน
ประมาณ 5.29 ครั้ง ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้มีแนวโน้มจะสูบ
บุ ห รี่ ใ นอนาคตมากกว่ า นั ก เรี ย นที่ ไ ม่ มี เ พื่ อ นชั ก ชวน
(95% CI = 3.75-7.46) การถูกเพื่อนชักชวนให้สูบ
บุ ห รี่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การตั้ ง ใจสู บ บุ ห รี่ อ ย่ า งมี นั ย
ส�ำคัญที่ระดับ 0.01 ดังนั้นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เยาวชน
เริ่มสูบบุหรี่คือ เพื่อน โดยพบว่า เยาวชนมากกว่าร้อยละ
98.00 มีเพื่อนที่สูบบุหรี่
8. การได้เห็นตัวแบบหรือประสบการณ์ของ
ผูอ้ นื่ (vicarious		experiences) โดยการให้เรียนรูจ้ ากวัยรุน่
ทีม่ ลี กั ษณะดึงดูดความสนใจ มีอายุและเพศใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่าง		และประสบความส�ำเร็จในการหาทางออก
จากสถานการณ์เสี่ยงต่อการสูบบุหรี่ผ่านวีดทิ ศั น์ รวมทัง้
ให้นกั เรียนได้แสดงความรูส้ กึ และสะท้อนคิดจากการได้
เรียนรู้ประสบการณ์ของบุคคลอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กับตน จะท�ำให้บคุ คลรับรูว้ า่ ตนมีความสามารถทีจ่ ะกระท�ำ
พฤติกรรมและเกิดความพยายามทีจ่ ะกระท�ำพฤติกรรมนัน้
เนื่องจากบุคคลมีการประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
เปรียบเทียบกับความส�ำเร็จในการกระท�ำพฤติกรรมของ
บุคคลอื่น
ระดับสถาบัน/องค์กร ประกอบด้วย
1. มี ม าตรการป้ อ งกั น การใช้ ส ารเสพติ ด ใน
โรงเรียน สอดคล้ อ งกั บ นโยบายด้ า นการด� ำ เนิ น การ
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ป้องกันการสูบบุหรี่ในโรงเรียน ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553 และนโยบายป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับสถานศึกษาของส�ำนัก
พัฒนาการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด
2. มีโปรแกรมหรือกลวิธีในการป้องกันการสูบ
บุหรี่ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นโปรแกรม
ทีต่ อ้ งมีการติดตามต่อเนือ่ ง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมด้วย ซึ่งประกอบด้วยการเสริมสร้างความรู้และการ
รับรู้โอกาสเสี่ยงของการสูบบุหรี่ การให้ทราบความรุนแรง
ของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และการรับรู้ประโยชน์ของ
การไม่สูบบุหรี่ สร้างให้เกิดการรับรู้อุปสรรคของการไม่
สูบบุหรี่ และการเสริมพลังความมัน่ ใจ และมีการกระตุน้
เตือนค�ำปฏิญาณเพือ่ การไม่สบู บุหรี่ โดยครูประจ�ำชัน้ การมี
โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพอาจเป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีเ่ อือ้
ต่อความชุกของการสูบบุหรีใ่ นเยาวชนให้ตำ�่ ลง ผลการวิจัย
ของเราแสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ของเยาวชนที่ยังไม่ได้
เริม่ ต้นใช้เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทอี่ ายุ 13-14 ปี และท�ำให้
ช่วงอายุนี้จะเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมส�ำหรับการส่งมอบ
โปรแกรมการป้องกันหรือกลยุทธ์ โดยโปรแกรมดังกล่าว
จะต้องมีการพัฒนาหรือปรับให้เหมาะสมกับวัฒนธรรม
ครอบครัวไทย		โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการวิจัยเกี่ยวกับ
พิธีกรรมในครอบครัวทั้งในเชิงบวก		และอิทธิพลทางลบ
ต่อเด็กและเยาวชน
3. ปัจจัยด้านโรงเรียน เช่น ปัญหาด้านการเรียน
การสูบบุหรี่ของครู สภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เด็ก
สามารถเดินเข้าออกโรงเรียนได้ตลอดเวลา และโรงเรียน
มีบริเวณทีก่ ว้างมากท�ำให้มหี ลายจุดทีห่ า่ งไกลจากสายตาครู
เช่น ห้องน�้ำข้างโรงเรียน บ่อเลี้ยงปลาหลังโรงเรียนและ
บริเวณรัว้ โรงเรียน หรือการเสริมปัจจัยเรือ่ งความเชือ่ ทาง
ศาสนาเป็นปัจจัยป้องกันการสูบบุหรี่ เยาวชนที่บอกว่า
“religious beliefs guide their actions sometimes (ศาสนา
เป็นแนวทางในการท�ำกิจกรรมของเขาในบางเวลา)” มี
โอกาสน้อยที่จะสูบบุหรี่เมื่อเทียบกับเยาวชนที่บอกว่า
“religious rarely guided their actions (ศาสนาไม่ได้
เป็นแนวทางในการท�ำกิจกรรมของเขา)” (OR = 0.41,
95% CI = 0.22-0.77)
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ระดับชุมชน ประกอบด้วย
1. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในชุมชน เช่น ค่า
นิยมของคนในชุมชนทีม่ องว่า การสูบบุหรีเ่ ป็นเรือ่ งธรรมดา
จึงพบเห็นผูส้ บู บุหรีไ่ ด้ทวั่ ไปในชุมชน และการหาซือ้ บุหรี่
ได้งา่ ยตามร้านขายของช�ำในชุมชน และนักเรียนส่วนใหญ่
สามารถหาซื้อบุหรี่ได้จากร้านค้าทั่วไปในหมู่บ้าน
2. พฤติกรรมการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้
กับเยาวชน ของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชน ไม่มี
การตรวจสอบอายุของผูซ้ อื้ ก่อนจ�ำหน่าย การที่ผลิตภัณฑ์
ยาสูบวางโชว์ ณ จุดจ�ำหน่าย การจ�ำหน่ายยาสูบ โดยให้
เยาวชนเข้าถึงได้ด้วยตนเอง จ�ำหน่ายยาสูบแบบแยกมวน
ไม่ติดป้าย “ร้ า นนี้ ไ ม่ จ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ ให้ เ ด็ ก
อายุต�่ำกว่า 18 ปี และยังมีบริการที่จุดบุหรี่สูบให้เยาวชน
โดยไม่ คิ ด มู ล ค่ า และมี ก ารจั ด สถานที่ ไ ว้ ใ ห้ เ ยาวชน
ส�ำหรับนั่งสูบบุหรี่
ระดับนโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย
1. ระดับจังหวัด		มีนโยบายป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
2. มีนโยบายแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การสูบบุหรี่และดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กันอย่างมากใน
เยาวชนหรือวัยรุ่นที่ใช้ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ร่วมกัน
3. นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นสิ่งที่ควร
ท�ำตามกฎหมายที่ก�ำหนด
4. นโยบายการเพิ่มภาษีบุหรี่พบว่า นักเรียน
บางส่วน ร้อยละ 41.10 ระบุว่า การเพิ่มราคาของบุหรี่
จะมีผลต่อการสูบบุหรี่ของพวกเขา
5. นโยบายการโฆษณาพบว่า อิทธิพลของการ
โฆษณา และราคาของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มีผลต่อการสูบบุหรีแ่ ละดืม่ สุราครัง้ แรกของ
เยาวชน ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างการสูบบุหรี่
และการบริโภคแอลกอฮอล์แสดงให้เห็นว่า การรณรงค์
ต่อต้านการสูบบุหรีค่ วรจะท�ำในแบบคูข่ นานกับการรณรงค์
ต่อต้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัจจัยเรื่องของการได้รับ
หรือสัมผัสกับสื่อโฆษณาเกี่ยวกับยาสูบ (วัดจากจ�ำนวน
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สื่อโฆษณาเกี่ยวกับยาสูบ) ที่เยาวชนพบเห็น และการได้
รับหรือสัมผัสเกี่ยวกับค�ำเตือนเรื่องอันตรายจากยาสูบ
(วัดจากจ�ำนวนของรูปแบบสื่อที่เยาวชนเคยเห็นข้อมูล
เกี่ยวกับอันตรายจากยาสูบ) ทั้ง 2 ปัจจัยนี้ มีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติต่อการสูบบุหรี่ของเยาวชน
6. แม้จะมีกฎหมายห้ามขายบุหรีใ่ ห้กบั เยาวชน
อายุตำ�่ กว่า 18 ปี แต่จากการศึกษาส่วนใหญ่ เยาวชนสามารถ
ซื้อบุหรี่ได้ด้วยตัวเอง ร้อยละ 74.10 และร้อยละ 3.30
ได้มาจากผู้ปกครอง เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน

การสังเคราะห์อภิมานงานวิจัย ปัจจัยป้องกันการสูบบุหรี่

วิจารณ์

ในประเทศไทยมีการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการใช้ยาสูบในเยาวชนไทยจ�ำนวนมาก ทัง้ ใน
ระดับบุคคล ระดับระหว่างบุคคล ระดับองค์กร/สถาบัน
ระดับชุมชนและระดับสังคม/นโยบาย แต่จากการศึกษา
พบว่า การด�ำเนินงานดังกล่าวยังขาดการเชื่อมโยงการ
ด�ำเนินงานในแต่ละระดับ หรือยังขาดการส่งต่องานระหว่าง
ระดับทีช่ ดั เจน นอกจากนีย้ งั พบว่า การด�ำเนินงานป้องกัน
ยาสูบในเยาวชนไทยในระดับชุมชนยังไม่ได้มุ่งเป้าไปที่
ปัจจัยป้องกันการใช้ยาสูบทีต่ รงประเด็นกับปัจจัยป้องกัน
ที่แท้จริง (ดังตารางที่ 1) ที่แสดงให้เห็นถึงการด�ำเนิน
งานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
เยาวชนไทย ตามกรอบแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงสังคม

ตารางที่ 1 การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทย(1,10)
กรอบแนวคิดนิเวศวิทยา
เชิงสังคม
1. ระดับบุคคล

การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สิง่ ทีด่ ำ� เนินการอยู่ (1) การเรียนการสอนถึงพิษภัยของยาสูบ
เป็นเนือ้ หาการเรียนรูป้ ระกอบด้วย เรือ่ งสารพิษในควันบุหรี่ สาเหตุ
ของการสูบบุหรี่ ผลต่อบุคลิกภาพและสุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยง
จากการสูบบุหรี่ วิธีการเลิกสูบบุหรี่ ควันบุหรี่มือสอง บ้านปลอด
ควันบุหรี่ รู้เท่าทันบริษัทบุหรี่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถ
น�ำไปบูรณาการจัดการเรียนรูใ้ ห้แก่นกั เรียนได้หลายช่องทาง ได้แก่
การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระพละศึกษาและสุขศึกษา/กิจกรรม
ชุ ม นุ ม /กิ จ กรรมแนะแนว/การจั ด ค่ า ยพั ฒ นาผู ้ เ รี ย น/การจั ด
กิจกรรมปฐมนิเทศ/การจัดกิจกรรมโครงงาน เป็นต้น (2) การสอน
ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา และการจัดการความเครียดของวัยรุ่น
ทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และ
การตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ พฤติกรรมติดเกมส์และการพนัน และพฤติกรรม
การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ เป็นโปรแกรมมาตรฐาน โดย
ด�ำเนินการตามคูม่ อื แนวทางการจัดบริการสุขภาพวัยรุน่ แบบบูรณาการ
ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ เป็นการด�ำเนินการบูรณาการ
ระหว่างกรมสุขภาพจิต กรมอนามัยและกรมควบคุมโรค
สิ่งที่ควรด�ำเนินการ (1) สร้างแรงจูงใจให้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของโทษพิษภัยของบุหรี่และกลยุทธ์ของธุรกิจยาสูบ
(2) ให้ความรูด้ า้ นพฤติกรรมสุขภาพทีถ่ กู ต้อง (3) แสดงให้เห็นถึง
ความเสี่ยงของการเกิดโรค หากปฏิบัติตนทางสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง
(4) แสดงให้เห็นโทษหรือความรุนแรงของโรคทีเ่ กิดจากพฤติกรรม
เสี่ยงทางสุขภาพ (5) แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตน

- ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เครือข่ายครู นักรณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่
- มูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่
สูบบุหรี่
- กรมสุขภาพจิต
- กรมอนามัย
- กรมควบคุมโรค
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ตารางที่ 1 การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทย(1,10) (ต่อ)
กรอบแนวคิดนิเวศวิทยา
เชิงสังคม

การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เสี่ยงทางสุขภาพ (5) แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตน
ทางสุขภาพที่ถูกต้อง (6) พยายามลดอุปสรรคของการปฏิบัติตน
ทางสุขภาพที่ถูกต้อง (7) สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตนทาง
สุขภาพทีถ่ กู ต้อง (8) เสริมสร้างทักษะการปฏิเสธ (9) สร้างทัศนคติ
ทีด่ ตี อ่ การปฏิบตั ติ นทางสุขภาพทีถ่ กู ต้อง (10) กระตุน้ ให้เกิดการ
ปฏิบัติตนทางสุขภาพที่ถูกต้อง

2. ระดับระหว่างบุคคล

สิง่ ทีด่ ำ� เนินการอยู่ (1) รณรงค์บา้ นปลอดบุหรี่ (2) พัฒนา
ศักยภาพครูพี่เลี้ยงให้มีความรู้ในการให้ค�ำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนเลิกบุหรี่
สิง่ ทีค่ วรด�ำเนินการ (1) การส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีภายใน
ครอบครัว (2) การจัดอบรมการปฏิบตั ติ นทางสุขภาพทีถ่ กู ต้องแก่ผนู้ ำ�
ครอบครัว (3) การจัดโครงการ “เพือ่ นถึงเพือ่ น” หรือ “เพือ่ นช่วย
เพือ่ น” (4) การจัดกลุม่ ช่วยเหลือกันเอง (self help group) (5) สนับสนุน
ให้เด็กเยาวชนเป็นผูน้ ำ� ในการควบคุมยาสูบ (youth advocacy groups)

- มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่
สูบบุหรี่
- ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ส�ำนักควบคุมการ
บริโภคยาสูบ

3. ระดับองค์กร/สถาบัน

สิง่ ทีด่ ำ� เนินการอยู่ (1) ด�ำเนินการให้สถานทีส่ าธารณะ และ
สถานทีท่ ำ� งานเป็นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมาย ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553 และด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่
4 การสร้างสิง่ แวดล้อมปลอดบุหรี่ เพือ่ คุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู
บุหรี่ เช่น โรงเรียนปลอดบุหรี่ วัดปลอดบุหรี่ เป็นต้น (2) โครงการ
ทวงสิทธิห์ า้ มสูบ และโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ (3) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการด�ำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ระหว่างกรมควบคุมโรค
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และมูลนิธริ ณรงค์เพือ่
การไม่สบู บุหรี่ โดยมีขอ้ ตกลงร่วมกัน ดังนี้
- สนับสนุนให้เกิดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ และจัดตัง้
คณะท�ำงานเพือ่ จัดท�ำแผน และด�ำเนินการควบคุมยาสูบในโรงเรียน
- สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็น
เขตปลอดบุหรีต่ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และห้ามขายบุหรีใ่ นโรงเรียน
รวมถึงการเฝ้าระวังมิให้มกี ารสูบบุหรีใ่ นบริเวณโรงเรียน เพือ่ ป้องกัน
ริเริม่ สูบบุหรีข่ องเยาวชน
- สนับสนุนให้เกิดค่านิยมไม่สูบบุหรี่ให้กับนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน และรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นที่
เกีย่ วข้องกับการควบคุมยาสูบในโรงเรียน
- สนับสนุนให้มกี ารบูรณาการความรูเ้ รือ่ งพิษภัยของบุหรี่
รวมถึงกลยุทธ์ของบริษทั บุหรีใ่ นรายวิชาและกิจกรรมต่างๆ ทัง้ ในและ
นอกหลักสูตร
- สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน รวมทัง้ บุคลากรในโรงเรียน
ทีต่ อ้ งการเลิกบุหรีใ่ ห้เข้าถึงบริการเลิกบุหรีไ่ ด้
- งดเข้าร่วมกิจกรรมหรือการสนับสนุนใดๆ จากผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจยาสูบ ซึง่ รวมถึงรูปแบบด�ำเนินกิจกรรมของผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ยาสูบภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social
responsibility: CSR)

- ส�ำนักควบคุมการ
บริโภคยาสูบ
- ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เครือข่ายครูนักรณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่
- มูลนิธิรณรงค์เพื่อการ
ไม่สูบบุหรี่
- ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ
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ตารางที่ 1 การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทย(1,10) (ต่อ)
กรอบแนวคิดนิเวศวิทยา
เชิงสังคม

4. ระดับชุมชน

5. ระดับสังคม/นโยบาย

การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
สิง่ ทีค่ วรด�ำเนินการ (1) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในสถาบัน
การศึกษา (2) จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่สมาชิกในองค์กร (3)
รณรงค์ผา่ นสือ่ ในองค์กร (4) จัดสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้เอือ้
ต่อการปฏิบตั ติ นทางสุขภาพทีถ่ กู ต้อง (5) นโยบายและกฎระเบียบ
ขององค์กร
สิง่ ทีด่ ำ� เนินการอยู่ (1) โครงการทวงสิทธิห์ า้ มสูบ เป็นกิจกรรม
รณรงค์ เพื่อปกป้องจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง (2) โครงการ
ควบคุมยาสูบโดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน เป็นโครงการน�ำร่องทีล่ งไปด�ำเนิน
การในระดับ อบต. (3) น�ำร่องพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชน
ในการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบเชิงรุก ประกอบด้วย การพัฒนา
หลักสูตร/พัฒนาแกนน�ำเยาวชน ในการเฝ้าระวังควบคุมยาสูบรอบ
ชุมชนแบบเชิงรุก แลกเปลี่ยนถอดบทเรียน (4) เครือข่ายครูและ
แกนน�ำเยาวชน น�ำแนวทางและหลักสูตรการเฝ้าระวังเพือ่ การควบคุม
ยาสูบไปปรับใช้ตามบริบทของตนเอง รวมถึงขยายพืน้ ทีต่ น้ แบบเพือ่
ควบคุมยาสูบ (5) อสม. สนับสนุนการเลิกบุหรี่ (6) กิจกรรมปลอด
เหล้า ปลอดบุหรี่ ในงานเทศกาล/วันส�ำคัญต่าง ๆ เช่น งานศพปลอด
เหล้า ปลอดบุหรี่
สิง่ ทีค่ วรด�ำเนินการ (1) รณรงค์ผา่ นสือ่ ในชุมชน (2) จัดอบรม
พฤติกรรมสุขภาพแก่ผนู้ ำ� ชุมชน (3) จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่
สมาชิกในชุมชน (4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน
(5) จัดสภาพแวดล้อมภายในชุมชนให้เอือ้ ต่อการปฏิบตั ติ นทางสุขภาพ
ทีถ่ กู ต้อง (6) นโยบายและกฎระเบียบของชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- มูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบ
บุหรี่
- ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ
- ส�ำนักควบคุมการบริโภค
ยาสูบ
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ส�ำนักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า

สิง่ ทีด่ ำ� เนินการอยู่ (1) ด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การ - ส�ำนักควบคุม
ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2557 ทัง้ 8 ยุทธศาสตร์ ทีส่ ำ� คัญ การบริโภคยาสูบ
คือ 1. ป้องกันมิให้เกิดผูบ้ ริโภคยาสูบรายใหม่ 2. ส่งเสริมให้ผบู้ ริโภค - หน่วยงานภาคีเครือข่าย
ลดและเลิกใช้ยาสูบ 3. ลดพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ 4. สร้าง ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
สิง่ แวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ 5. สร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีด เอกชน
ความสามารถในการด�ำเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศ 6. ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบทีผ่ ดิ กฎหมาย 7. แก้ปญ
ั หาการควบคุมยาสูบโดย
ใช้มาตรการภาษี 8. เฝ้าระวังและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ
(2) ด�ำเนินการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบทัง้ 2 ฉบับ
ได้แก่ พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
สิง่ ทีค่ วรด�ำเนินการ (1) มาตรการทางกฎหมาย (2) มาตรการ
ทางภาษีและนโยบายราคา (3) มาตรการรณรงค์ผา่ นสือ่ มวลชนและ
สือ่ ต่างๆ (4) มาตรการทางการโฆษณาและการจัดท�ำฉลากภาพ
ค�ำเตือนบนซองบุหรี่ (5) ใช้แผนการตลาดเชิงสังคม (6) บังคับใช้
กฎหมายควบคุมยาสูบ (7) พัฒนาและปรับปรุงกลไกการด�ำเนินงาน
ป้องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางสุขภาพของสังคมทุกระดับ
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สรุป

		 ข้อสรุปของการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ปัจจัยใน
ระดับสังคม/นโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะการออกกฎหมาย
และการขึ้นภาษีบุหรี่ มีผลในเชิงการป้องกันการสูบบุหรี่
ในเยาวชนไทย และปัจจัยระหว่างบุคคล ได้แก่ การมีตวั แบบ
ที่ดีจากพ่อแม่ บุคคลในครอบครัว ครู และบุคคลที่มี
ชือ่ เสียง มีผลในเชิงการป้องกันการสูบบุหรีใ่ นเยาวชนไทย
ซึง่ ในประเทศไทยพบว่า มีการด�ำเนินการเพือ่ ป้องกันการ
สูบบุหรีใ่ นเยาวชนในระดับต่างๆ แต่ยังขาดความเชื่อมโยง
ทีช่ ดั เจนในแต่ละระดับ และพบว่า ปัจจัยป้องกันในระดับ
ชุมชนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังมีการด�ำเนินงานไม่ตรงกับ
ปัจจัยป้องกันทีไ่ ด้จากการศึกษาในครัง้ นี้ ดังนัน้ การป้องกัน
การใช้ยาสูบในเยาวชนจะส�ำเร็จได้		 ต้ อ งด� ำ เนิ น การให้
ครอบคลุมทุกระดับ ตามกรอบแนวคิดนิเวศวิทยาสังคม
และให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างระดับในทุกมิติด้วย
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
		 1. ควรมี ก ารประเมิ น โครงการมาตรการ
โปรแกรมต่างๆ ที่มีการศึกษาวิจัยในประเทศ และที่เกิด
จากการพัฒนาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย เช่น
การฝึกอบรมทักษะชีวิต มาตรการควบคุมยาสูบ เป็นต้น
ว่าโครงการ โปรแกรม มาตรการดังกล่าวเหล่านี้ มีการน�ำ
ไปใช้หรือไม่ และผลการน�ำไปใช้เป็นอย่างไร
		 2. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมป้องกันการสูบ
บุหรี่ที่เหมาะกับเยาวชน โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเพื่อน เพื่อนที่
สูบบุหรี่ และเน้นกิจกรรมกลุม่ การเสริมพลัง (empowerment)
และการสร้างแรงจูงใจไม่สูบบุหรี่ โดยทุกกิจกรรมต้องมี
พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
มีส่วนร่วมด้วย
		 3. ควรจัดอบรมเชิงวิชาการ และการเรียนรู้ใน
ชุมชนให้กับชาวบ้านและผู้จ�ำหน่ายร้านค้าปลีกในชุมชน
เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมป้ อ งกั น
การสูบบุหรี่ให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน
		 4. ในการแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชนให้
มีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น ต้ อ งมี ก ารด� ำ เนิ น การใน
หลายระดับ ตัง้ แต่ระดับนโยบาย องค์กร ชุมชน ครอบครัว
และบุคคล เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมที่มีความ
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ซับซ้อน เป็นสารเสพติด ยากต่อการเลิก และมีความ
เชื่อมโยงของปัจจัยต่างๆ ที่เป็นตัวก�ำหนดพฤติกรรม
ไม่ ส ามารถที่ จ ะใช้ วิ ธี ก ารเพี ย งวิ ธี ก ารเดี ย วในการแก้
ปัญหาได้ ซึ่งจากการทบทวนพบว่า การศึกษาที่ใช้กรอบ
แนวคิดนิเวศวิทยาเชิงสังคมที่เกี่ยวกับเยาวชนไทยพบ
น้อยมาก ดังนัน้ ควรท�ำการศึกษาวิจยั โดยใช้กรอบแนวคิดนี้
แบบสามเส้า (triangulate research) เก็ บ ข้ อ มู ล ทั้ ง เชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ		เพื่อน�ำมาปรับใช้ให้เหมาะกับ
สังคมไทย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
		 1. ควรสร้างการรับรู้ ถ่ายทอด/สือ่ สาร เกีย่ วกับ
นโยบายควบคุ ม ยาสู บ /แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารควบคุ ม
ยาสูบแห่งชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไปยังหน่วยงาน
ระดับต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจ
ถูกต้องตรงกัน และใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดมาตรการ
ในระดับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
		 2. ควรมี ก ารทบทวน/ประเมิ น ผลการออก
นโยบายควบคุมยาสูบและแผนยุทธศาสตร์การควบคุม
ยาสูบแห่งชาติ ทั้งในภาพรวม ระดับจังหวัด และใน
ประเด็นย่อยว่ามีประสิทธิภาพ เพื่อน�ำไปสู่เป้าหมายการ
ควบคุมยาสูบของประเทศ
		 3. ควรมีการบูรณาการนโยบายการควบคุมยาสูบ
และการดื่มแอลกอฮอล์เข้าด้วยกัน ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
		 4. ควรน�ำกรอบแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงสังคม
ตัง้ แต่ระดับนโยบาย องค์กร ชุมชน ครอบครัวและบุคคล
มาใช้วางแผนในการแก้ปัญหาการควบคุมการบริโภค
ยาสูบของทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน

กิตติกรรมประกาศ

		 รายงานการวิจัยฉบับนี้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วย
ความกรุณาอย่างดียิ่งของ		แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติ
เบญจมาภรณ์ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ควบคุ ม การบริ โ ภค
ยาสูบที่คอยติดตาม กระตุ้นเตือน ให้เกิดความก้าวหน้า
ในการท�ำงานวิจยั ให้เสร็จทันเวลาทีก่ ำ� หนด และที่ ป รึ ก ษา
ผศ. ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์

ÇÒÃÊÒÃ¤Çº¤ØÁâÃ¤ »Õ·Õè 41 ©ºÑº·Õè 4 ต.ค. - ธ.ค. 2558

การสังเคราะห์อภิมานงานวิจัย ปัจจัยป้องกันการสูบบุหรี่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ได้ให้ค�ำแนะน�ำ
สถานการณ์ ป ั จ จั ย เสี่ ย งหลั ก ด้ า นยาสู บ ของ
ที่มีคุณค่ายิ่ง และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ มาโดยตลอด และ
ประเทศไทย พ.ศ. 2557. กรุงเทพมหานคร: เจริญ
ดีมั่นคงการพิมพ์; 2557. หน้า. 37- 40.
ขอขอบคุ ณ คุณกัญญาภัค เงาศรี ที่ ช ่ ว ยเหลื อ ในการ
ด�ำเนินงานวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี คณะผู้วิจัยขอขอบ 7. ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ. สรุปส�ำหรับผู้บริหาร ก า ร
ส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของ
พระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ประชากร พ.ศ. 2557 [อินเทอร์เน็ต]. [สืบค้นเมื่อ
เอกสารอ้างอิง
12 มิ.ย. 2558]. แหล่งข้อมูล: http://service.nso.
go.th/nso/nsopublish/themes/files/smokeEx1. ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล, สตรีรัตน์ รุจิระชาคร,
ec57.pdf
ไอยรดา มารีอัมมัน. คู่มือแนวทางการจัดบริการ
สุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการตามมาตรฐานกระทรวง 8. Bronfenbrenner U. The ecology of human development: experiments by nature and design: Camสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การ
bridge, Massachusetts: Harvard university; 2009.
เกษตรแห่งประเทศไทย; 2556.
2. ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์, ปวีณา ปั้นกระจ่าง, กนิษฐา 9. วิโรจน์ เจียมจรัสรังสี, ประศักดิ์ สันติภาพ. การทบทวน
องค์ความรู้มาตรการด�ำเนินการควบคุมและป้องกัน
บุญธรรมเจริญ. บทที่ 3 ผลกระทบต่อสุขภาพและ
โรคหัวใจและหลอดเลือด. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ
เศรษฐกิจจากการบริโภคยาสูบ		เปรียบเทียบกับรายได้
สาธารณสุขแห่งชาติ; 2547.
ทางเศรษฐกิจจากยาสูบ. ใน; ศิรวิ รรณ พิทยรังสฤษฏ์,
ปวีณา ปั้นกระจ่าง, สุนิดา ปรีชาวงษ์, บรรณาธิการ. 10. สมพล วันต๊ะเมล์. แนวทางการป้องกันพฤติกรรม
เสีย่ งทางสุขภาพ ตามแนวศึกษานิเวศวิทยาเชิงสังคม
สรุ ป สถานการณ์ ป ั จ จั ย เสี่ ย งหลั ก ด้ า นยาสู บ ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2557. กรุงเทพมหานคร: เจริญ
[อินเทอร์เน็ต]. [สืบค้นเมื่อ 4 เม.ย. 2558]. แหล่ง
ดีมั่นคงการพิมพ์; 2557. หน้า. 19-21.
ข้อมูล: www.thaipopulation.org
3. สุรตั นา พรวิวฒ
ั นชัย. ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม 11. สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. ผลการใช้โปรแกรมเชิง
การสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ . กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจยั
ป้ อ งกั น ที่ มี ต ่ อ เจตนาเชิ ง พฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; 2553.
ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น [อินเทอร์เน็ต].
4. บุปผา ศิริรัศมี, จรรยา เศรษฐบุตร, ฟิลิป เกสต์ ,
[สืบค้นเมื่อ 2 มิ.ย. 2558]. แหล่งข้อมูล: http://
อารีย์ พรมโม้, วรางคณา ผลประเสริฐ, ปรียา เกนโรจน์.
ir.swu.ac.th/xmlui/bitstream/handle/
ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบใน
123456789/2494/Sittipong_W_R440134.
ประเทศไทย การส� ำ รวจกลุ ่ ม วั ย รุ ่ น ระดั บ ประเทศ
pdf?sequence=1
รอบที่ 1 (พ.ศ. 2548). กรุงเทพมหานคร: สถาบัน 12. จันทนา ค�ำน้อย. พฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ของ
วิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; 2548.
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต�ำบลแม่อาย
5. นันทิชา ฦาชา. พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่
อ�ำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ [วิทยานิพนธ์ปริญญา
ของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต]. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย
เบญจมราชานุสรณ์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่; 2551.
เกษตรศาสตร์; 2550.
13. ศิริธิดา ศรีพิทักษ์, ยุคนธ์ เมืองช้าง, จารุวรรณ สนอง
6. ศรีรัช ลอยสมุทร. บทที่ 6 สถานการณ์ผลิตภัณฑ์
ญาติ, ลักขณา ศิรถิรกุล, สินีพร ยืนยง. ประสิทธิผล
ยาสูบชนิดใหม่. ใน; ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์, ปวีณา
ของโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่ในนักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนต้น จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารวิทยาลัย
ปั้นกระจ่าง, สุนิดา ปรีชาวงษ์, บรรณาธิการ. สรุป
283

Disease Control Journal Vol 41 No.4 Oct - Dec 2015

พยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 2555;23:38-52.
14. ศิ ริ ญ ญา ชมขุ น ทด, พรนภา หอมสิ น ธุ ์ , รุ ่ ง รั ต น์
ศรีสุริยเวศน์. ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะ
แห่งตน และการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อความ
มั่นใจในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และความตั้งใจ
ไม่สบู บุหรีข่ องนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาชาย. วารสาร
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา 2557;9:91-103.
15. วรรณชนก จันทชุม. การพัฒนากลวิธีในการป้องกัน
การสูบบุหรีข่ องนักเรียน โดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วม :
กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 2549;12:94-109.
16. กมลภู ถนอมสัตย์, รัชนี สรรเสริญ. ปัจจัยที่สัมพันธ์
กั บ การสู บ บุ ห รี่ ใ นระยะเริ่ ม ต้ น ของนั ก เรี ย นชาย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตราด. วารสารการพยาบาลและการศึกษา
2554;4:38-47.
17. โชคชัย สาครพานิช. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตั้งใจสูบ
บุหรี่ของนักเรียนชายที่ไม่สูบบุหรี่ ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จังหวัดตราด.
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินกิ โรงพยาบาล
พระปกเกล้า 2554;28:44-52.
18. จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ, ณรงค์ศักดิ์ สอนหนู, ปิยะรัตน์
นิม่ พิทกั ษ์พงศ์, ศันสนีย์ เมฆรุง่ เรือ่ งวงศ์. ปรากฏการณ์
แบบแผน และภาพจ�ำลองทางความคิดของพฤติกรรม
การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนของผูป้ ระกอบ
การร้านค้าปลีกในชุมชนชนบท. วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์ 2558;21:39-59.
19. สุวรรณี จรูงจิตรอารี, นวลอนงค์ ชัยปิยะพร, สลิลา
เศรษฐไกรกุล, อโนมา สันติวรกุล. ปัจจัยที่มีผลต่อ
การสูบบุหรี่ของนักศึกษาอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพ
มหานคร. วารสารเทคนิคการเเพทย์และกายภาพ
บ�ำบัด 2556;25:164-71.
20. Dumrongpiwat S, Wongwiwatthananukit S, Krittiyanunt S, Khlaisang M, Suwanmajo S. Tobacco
smoking behavior in youth. J Health Res 2009;
23:103-9.
21. Chutima Deesawat, Chaweewon Boonshuyar,
Lukkhana Termsirikulchai. A Multilevel study of

284

Meta synthesis of preventive factors for cigarette smoking

smoking among youths in school at Buriram
Province. J Med Assoc Thai 2012;95:S78-86.
22. Miller BA, Byrnes HF, Cupp PK, Chamratrithirong A, Rhucharoenpornpanich O, Fongkaew W,
et al. Thai parenting practices, family rituals and
risky adolescent behaviors: alcohol use, cigarette
use and delinquency. International journal of
child and adolescent health 2011;4:367.
23. Sirirassamee T, Sirirassamee B, Jampaklay A,
Borland R, Fong GT. Risk factors of tobacco use
among Thai adolescents: finding from international tobacco control policy survey southeast
Asia (ICT-SEA). J Med Assoc Thai 2009;
92:S4-8.
24. Page RM, Suwanteerangkul J, Sloan A, Kironde
J, West J. Thai adolescents’ normative beliefs of
the popularity of smoking among peers, adults,
the successful and elite, and parents. Social Development 2012;21:849-67.
25. Lee G, Lee J, Lee S. Risk factors of future smoking among Thai youth : a secondary analysis of
the Thai Global Youth Tobacco Survey. Asia-Pacific Journal of Public Health 2015;27:2602-9.
26. Chaikoolvatana A, Manwong M, Junnual N,
Chaikoolvatana C, Thongnun W, Apirakmontree
J, et al. Effects of a cigarette smoking prevention
program among junior high school students in
north-east Thailand: a pilot survey. J Med Assoc
Thai 2013;96:730-41.
27. Sirichotiratana N, Techatraisakdi C, Rahman K,
Warren CW, Jones NR, Asma S, et al. Prevalence of smoking and other smoking-related behaviors reported by the Global Youth Tobacco
Survey (GYTS) in Thailand. BMC Public Health
2008;8:1-7.
28. Seal N. Preventing tobacco and drug use among
Thai high school students through life skills training.
Nursing & Health Sciences 2006;8:164-8.

ÇÒÃÊÒÃ¤Çº¤Ø
âÃ¤»Õ·»ÕÕè 41
·Õè 41©ºÑ©ºÑ
4 ต.ค.
- ธ.ค.
2558 ปัจจัยที่สัมDisease
Control Journal Vol ก41
No.4
Octม-ผัสDec
2015ย
ÇÒÃÊÒÃ¤Çº¤ØÁÁâÃ¤
º·Õºè 4·Õè ต.ค.
- ธ.ค.
2558
พันธ์กับสมรรถภาพปอดของพนั
งานที
่มีการสั
แอมโมเนี

นิพนธ์ต้นฉบับ

Original Article

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถภาพปอดของพนักงานที่มีการสัมผัสแอมโมเนีย
จากการรับซื้อน�้ำยางสดในสหกรณ์กองทุนสวนยางเขตภาคใต้
Factors associated with pulmonary function among workers exposing ammonia
from fresh natural latex purchasing process at Rubber Holder Cooperative in
Southern, Thailand

ธนาวัฒน์ รักกมล วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย)
Tanawat Rakkamon M.Eng. (Safety Engineering)
ธิติมา ณ สงขลา วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย)
Thitima Na-songkhla M.Eng. (Safety Engineering)
วรินทิพย์ ชูช่วย ส.ม. 				
Varintip Chuchuag M.P.H.
(การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)			
(Industrial Environment Management)
อรนุช อิสระ วท.บ. 					
Orranuch Issara B.Sc.
			
(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)		
(Industrial Hygiene and Safety)
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสุขภาพสิ่งแวดล้อม Industrial Hygiene and Environmental
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา			
Health Program, Faculty of Health
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง			
and Sports Science,
							
					
Thaksin University, Phatthalung Campus

บทคัดย่อ

การสัมผัสแอมโมเนียของพนักงานรับซื้อน�้ำยางสดในสหกรณ์กองทุนสวนยาง มีความเสีย่ งต่อความผิดปกติ
ของสมรรถภาพปอด ซึ่งเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกร่างกาย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่
สัมพันธ์กบั สมรรถภาพปอดของพนักงานทีม่ กี ารสัมผัสแอมโมเนียจากการรับซือ้ น�ำ้ ยางสดในสหกรณ์กองทุนสวนยาง
เขตภาคใต้ จ�ำนวน 55 คน โดยเปรียบเทียบกับชาวสวนยาง จ�ำนวน 55 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถาม
เครื่องสไปโรมิเตอร์ สายวัดส่วนสูง เครื่องชั่งน�้ำหนักแบบดิจิตอล และอุปกรณ์เก็บตัวอย่างแอมโมเนีย ผลการศึกษา
พบว่า ระดับสมรรถภาพปอดของพนักงานรับซื้อน�้ำยางสดและชาวสวนยางอยู่ในระดับผิดปกติ ร้อยละ 9.1 และ
ร้อยละ 1.8 ตามล�ำดับ และจากการทดสอบปัจจัยต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
การท�ำงาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การสูบบุหรี่ ประวัติการไอเรื้อรัง และดัชนีมวลกาย พบว่า
ปัจจัยการไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพปอดที่ผิดปกติของพนักงานรับซื้อ
น�้ำยางสด (OR 9.9, 95% CI 1.6 - 67.6) ดังนั้นภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ พร้อมทั้งให้ความรู้ วิธีการใช้ รวมถึงการบ�ำรุงรักษาให้ถูกต้องและเหมาะสม

Abstract

Exposure of ammonia among workers from fresh natural latex purchasing process was risked to
abnormal functions of pulmonary causing from inside and outside personnel factors. The aim of this study was
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Factors associated with pulmonary function among workers exposing

to determine factors associated to the abnormal of pulmonary functions of fresh natural latex purchasing workers at Rubber Holder Cooperative in Southern Thailand. Questionnaires, spirometer, tape measure, digital
balance, and ammonia measure were used for collecting the information. Those information were compared
between 55 workers and other 55 regularly rubber farmers. The result found that an abnormal pulmonary
function was occurred in the fresh natural latex purchasing workers and rubber farmers at 9.1% and 1.8%,
respectively. Different factors were studied consisting of gender, status, education level, experience of working, the using of personal protective equipment (PPE), smoking status, chronic cough, and body mass index
(BMI). The result found that the luck of using PPE associated to the pulmonary functions (OR 9.9, 95% CI
1.6-67.6). Therefore, the relating network of partnership organization have to provide the respiratory PPE to
the worker and give them the correctly and properly of knowledge, instruction including the maintenance
guideline of an equipment.
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บทน�ำ

		 กระบวนการรั บ ซื้ อ น�้ ำ ยางสดของสหกรณ์
กองทุนสวนยาง มีการเติมสารแอมโมเนีย เพือ่ รักษาสภาพ
น�้ำยางไม่ให้มีการบูดเน่าและมีกลิ่นเหม็น(1) จากนั้นก็น�ำ
น�้ำยางสดที่ผ่านการรักษาสภาพเข้าสู่กระบวนการผลิต
ยางแผ่นรมควัน หรือจ�ำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ
ต่อไป โดยในกระบวนการรับซื้อน�้ำยางสดคนงานต้องอยู่
ในพื้นที่ที่มีการฟุ้งกระจายจากการเติมสารแอมโมเนีย
ตลอดเวลาการท�ำงาน ท�ำให้พนักงานรับซื้อน�้ำยางสดมี
ความเสีย่ งต่อภาวะโรคระบบทางเดินหายใจ และการเสือ่ มลง
ของสมรรถภาพปอด
		 ส�ำหรับกระบวนการรับซือ้ น�ำ้ ยางสดของสหกรณ์
กองทุนสวนยางในเขตภาคใต้ จะเริม่ รับซือ้ น�ำ้ ยางสดตัง้ แต่
เวลา 06.00-12.00 น. โดยใช้แอมโมเนียเหลวเติมลงไป
ในน�้ำยางสด ปริมาณ 1 ลิตร ต่อน�้ำยางสด 10 กิโลกรัม
ภาพรวมกลุม่ ทีศ่ กึ ษามีกำ� ลังการผลิตตัง้ แต่ 50-40,000
กิโลกรัมต่อวัน โดยหากกลุ่มมีก�ำลังการผลิตสูง ย่อมมี
การใช้แอมโมเนียในกระบวนการผลิตมากกว่ากลุ่มที่มี
ขนาดเล็ก การจัดเก็บและการถ่ายเทสารแอมโมเนียจึงมากขึน้
ด้วยเช่นกัน ความเสี่ยงของการรับสัมผัสแอมโมเนียโดย
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กระบวนการหายใจก็ยงิ่ สูงขึน้ อันจะมีผลต่อการเปลีย่ นแปลง
ของสมรรถภาพของปอดและเกิดอาการของโรคระบบ
ทางเดินหายใจตามมา
		 จากรายงานการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ผ ่ า นมาพบว่ า
แอมโมเนียจะมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของ
มนุษย์และสัตว์(2) โดยพบว่า กลุ่มพนักงานที่ท�ำงานใน
โรงงานผลิตปุ๋ยแอมโมเนีย มีอาการแน่นหน้าอก ร้อยละ
17.0(3) กลุม่ พนักงานทีท่ ำ� งานในฟาร์มเลีย้ งหมูมกี ารสัมผัส
แอมโมเนีย และมีอาการไอมีเสมหะ ร้อยละ 48.5(4) ตลอดจน
จากการศึกษาของ Ferguson และคณะ(5) รายงานว่า
หากมีการรับสัมผัสความเข้มข้นของแอมโมเนีย 50 หรือ
100 พีพีเอ็ม และมีการท�ำงานสัมผัสตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์
ก็จะมีอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ และ
มีผลต่อความผิดปกติระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้
พบว่า เด็กนักเรียนมีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
แบบเฉียบพลัน เมือ่ มีการสัมผัสความเข้มข้นของแอมโมเนีย
ระหว่าง 0.117-0.161 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ระยะ
เวลามากกว่า 6 เดือน(6)
		 จากการศึกษาสมรรถภาพปอด (Lung Function)
ของกลุม่ พนักงานโรงงานผลิตแอมโมเนียพบว่า มีคา่ FVC
และ FEV1 ลดลง หลังจากสัมผัสแอมโมเนีย(7) รวมถึง
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ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถภาพปอดของพนักงานที่มีการสัมผัสแอมโมเนีย

การศึกษาสมรรถภาพปอดในกลุ่มพนักงานฟาร์มหมูพบ
ว่า ค่า FEV1 ลดลงร้อยละ 3.0 หลังการสัมผัสแอมโมเนีย(8)
ตลอดจนในกลุม่ พนักงานฟาร์มหมู พบว่าค่า FEV1 ลดลง
ร้อยละ 2.0 หลังจากการสัมผัสแอมโมเนีย(9) และจาก
รายงานการศึกษาวิจยั ในบรรยากาศการท�ำงานของคนงาน
รมควันยางแผ่น ในโรงรมยางของจังหวัดนครศรีธรรมราช
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีผลการตรวจสมรรถภาพปอดผิดปกติ(10)
รวมถึงการศึกษาของ วิทชย(11) ที่ประเมินความผิดปกติ
ของระบบทางเดินหายใจ และสารเคมี ก ่ อ อั น ตรายของ
พนักงานรมควันยางแผ่นในสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัด
สงขลาพบว่า		กลุ่มคนงานรมควันยางแผ่นและกลุ่มชาว
สวนยาง มีสมรรถภาพปอดผิดปกติร้อยละ 8.7 และ 1.8
ตามล�ำดับ
		 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการเสื่อมของสมรรถภาพปอดเกิดขึ้น
ทัง้ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกร่างกาย ได้แก่ เพศ(12-13)
อายุ(14) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน(15-17) การใช้อุปกรณ์
ป้องกัน(18-19) การสูบบุหรี่ ระยะเวลาสูบบุหรี่ และจ�ำนวน
บุหรีท่ สี่ บู (14,16) ประวัตกิ ารไอเรือ้ รัง(20) และดัชนีมวลกาย(21)
แต่ยังไม่ครอบคลุมการตรวจสมรรถภาพปอดในกลุ่ม
พนั ก งานรั บ ซื้ อ น�้ ำ ยางสดในสหกรณ์ ก องทุ น สวนยาง
ดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพปอดของพนักงาน
ทีม่ กี ารสัมผัสแอมโมเนียจากการรับซือ้ น�ำ้ ยางสดในสหกรณ์
กองทุนสวนยางเขตภาคใต้ เพื่อน�ำไปสู่การป้องกันความ
เสี่ยงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพปอดในกลุ่ม
พนักงานรับซื้อน�้ำยางที่มีความเสี่ยง และเป็นแนวทางให้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในชุมชนน�ำข้อมูลไปวางแผนป้องกัน
และการจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันโรค
จากการประกอบอาชีพต่อไป

วัสดุและวิธีการศึกษา

		 การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาแบบภาคตั ด
ขวาง (cross-sectional study) ประชากรที่ศึกษา แหล่ง
ประกอบการรับซื้อน�้ำยางและผลิตยางแผ่นรมควัน ที่อยู่
ในท�ำเนียบสหกรณ์กองทุนสวนยาง ปี 2553 ในพื้นที่

จังหวัดนครศรีธรรมราช (76 แห่ง) จังหวัดพัทลุง (42
แห่ง) และจังหวัดสงขลา (54 แห่ง) โดยการส�ำรวจพื้นที่
เบื้องต้นเพื่อหาประชากร โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) คือ เป็นกลุ่มที่รับ
ซื้อน�้ำยางสดที่มีการใช้เฉพาะสารแอมโมเนียเท่านั้น และ
ไม่มกี ระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน และเป็นพืน้ ทีก่ ลุม่
ที่อ ยู ่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม และดู แ ลจากสหกรณ์ ก องทุ น
สวนยาง ได้กลุม่ ตัวอย่างรวมทัง้ สิน้ 15 แห่ง ประกอบด้วย
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�ำนวน 2 แห่ง จังหวัดพัทลุง
จ�ำนวน 7 แห่ง และจังหวัดสงขลา จ�ำนวน 6 แห่ง
		 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง แบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ ่ ม คื อ
(1) กลุ่มศึกษาคือ พนักงานระดับปฏิบัติการทั้งหมด
15 แห่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลา
นับถึงเดือนมีนาคม 2556 มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 72 คน ส�ำหรับ
วิธกี ารสุม่ ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั เลือกการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง
(purposive sampling) คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานในการรับซื้อ
น�้ำยางสด และได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 55 คน และ
(2) กลุม่ เปรียบเทียบคือ เกษตรกรชาวสวนยางพารา ได้แก่
ผู้ที่มีขั้นตอนการกรีดยาง เก็บน�้ำยาง ผลิตยางแผ่น หรือ
ขายน�ำ้ ยางทีไ่ ม่มกี ารใช้แอมโมเนีย อย่างใดอย่างหนึง่ หรือ
ทัง้ หมดรวมกัน ส�ำหรับวิธกี ารสุม่ ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั เลือกการสุม่
ตัวอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) โดยเกณฑ์
การคัดเข้า (inclusions criteria) ทัง้ 2 กลุม่ คือ ผูท้ ปี่ ฏิบตั งิ าน
ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน มีอายุระหว่าง 18-60 ปี สามารถสือ่ สาร
ภาษาไทยได้ และยินดีเข้าร่วมการตรวจสมรรถภาพปอด
ส�ำหรับเงื่อนไขในการคัดออก (exclusion criteria) คือ
ผู้ที่มีข้อห้ามการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์
คือ ไอเป็นเลือด มีภาวะลมรั่วในช่องเยื้อหุ้มปอดที่ยังไม่
ได้รับการรักษา มีภาวะความดันโลหิตสูงที่ยังไม่ได้รับ
การรักษาและยังควบคุมได้ไม่ดี		 เส้นเลือดแดงโป่งพอง
ในทรวงอก พึง่ ได้รบั การผ่าตัดตาหรือผ่าตัดทรวงอกหรือ
ช่องท้อง ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ หญิงตั้งครรภ์
และผู้ที่เจ็บป่วยที่อาจมีผลต่อการทดสอบด้วยเครื่อง
สไปโรเมตรีย์ เช่น คลื่นไส้ หรืออาเจียนมาก(22) และช่วง
ระยะเวลาในการศึกษา เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม
ปี พ.ศ. 2556
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		 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล		แบ่ ง
เป็น 5 ส่วน ดังนี้
		 1.		แบบสอบถาม ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เองโดยเฉพาะ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยประยุกต์
ขึน้ จากงานวิจยั ต่างๆ(12-21) ซึง่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ดัชนีมวลกาย
และระยะเวลาการท�ำงาน จ�ำนวน 6 ข้อ และแบบสอบถาม
ประวัติการท�ำงาน และภาวะสุขภาพ จ�ำนวน 7 ข้อ ได้แก่
ชั่วโมงการท�ำงานต่อวัน จ�ำนวนวันท�ำงานต่อสัปดาห์ การ
ใช้ผ้าปิดจมูก การสูบบุหรี่ และประวัติการไอเรื้อรัง โดย
มีลักษณะข้อค�ำถามให้เลือกตอบ และเติมข้อความลงใน
ช่องว่าง รวมจ�ำนวนทั้งหมด 13 ข้อ
		 2.		สไปโรมิเตอร์ทเี่ ป็นแบบ flow sensing Spirometer ใช้ในการตรวจวัดสมรรถภาพปอดของพนักงาน
โดยตรวจวัดปริมาตรของอากาศทีห่ ายใจเร็วและออกจาก
ปอดที่มีการ calibrate ทุกครั้งของการใช้งาน ค่าปริมาตร
ทีอ่ า่ นได้มคี วามแปรปรวนไม่เกินร้อยละ 3.0 ของค่าทีใ่ ช้ใน
การ Calibrate ผลทีไ่ ด้จะน�ำไปเปรียบเทียบกับค่าคาดคะเน
(predicted values) ของสมรรถภาพปอดในประชากรไทย
แยกตามเพศ ส่วนสูง และอายุ แล้วแปลผลตามเกณฑ์ของ
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย(22) โดยผลสมรรถภาพปอด
ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ปกติคือ FVC <80.0% ของค่าคาดคะเน,
FEV1<80.0% ของค่าคาดคะเน และ FEV1/FVC<70.0%
ของค่าคาดคะเน ทั้งนี้ก่อนการตรวจวัดสมรรถภาพปอด
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั แต่ละคนได้รบั การอธิบายขัน้ ตอน พร้อมทัง้
สาธิตขัน้ ตอนการตรวจวัดปริมาตรของอากาศทีห่ ายใจเร็ว
และออกจากปอด (flow sensing Spirometer) จากผู้วิจัย
อย่างละเอียด
		 3.		สายวัดมาตรฐานเป็นเซนติเมตร		ทีไ่ ม่มคี วาม
ยืดใช้ในการวัดส่วนสูง
		 4.		เครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนักแบบดิจติ อล		 ที่ใช้ในการชั่ง
น�ำ้ หนักเป็นกิโลกรัม ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงและ
ความเที่ยงไม่เกิน 1 ปี โดยน�ำค่าส่วนสูงเป็นเซนติเมตร
ที่ได้จากการวัดด้วยแถบวัดมาตรฐานและน�้ำหนักตัวเป็น
กิโลกรัมทีไ่ ด้จากเครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนัก เพือ่ มาค�ำนวณหาค่าดัชนี
มวลกายตามสูตรมาตรฐานคือ ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) =
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น�ำ้ หนักตัว (กก.) / ความสูง2 (เมตร) ดัชนีมวลกายทีอ่ ยูใ่ น
เกณฑ์ปกติคอื 18.5-22.9 กก./ม2 ดัชนีมวลกายทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์
ผิดปกติคอื มีคา่ ดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5 กก./ม2 หรือ
มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า หรือเท่ากับ 23.0 กก./ม2(23)
		 5.		การเก็บตัวอย่างแอมโมเนียในพืน้ ทีก่ ารท�ำงาน
ด�ำเนินการศึกษาเฉพาะพื้นที่กลุ่มตัวอย่างเท่านั้น จ�ำนวน
กลุ่มละ 1 จุด เก็บตัวอย่างบริเวณใกล้กับถังรับน�้ำยางสด
(จ�ำนวน 2 ซ�ำ้ ) ทัง้ 15 พืน้ ที่ ส่วนพืน้ ทีก่ ลุม่ เปรียบเทียบไม่มี
การเก็บตัวอย่างแอมโมเนีย เนือ่ งจากไม่มกี ารใช้สารแอมโมเนีย
และเก็บตัวอย่างโดยใช้วธิ มี าตรฐาน การเก็บตัวอย่างอากาศ
แอมโมเนียของ NIOSH Method # 6016(24) ด้วยหลอด
เก็บตัวอย่างอากาศ sulfuric acid-treated silica gel ทีอ่ ตั รา
การไหล 0.2 ลิตรต่อนาที ตลอดระยะเวลาการท�ำงานโดยใช้
ปัม๊ ดูดอากาศ personal pump รุน่ 224-PCXR8 และ Gilian
รุน่ GilAir-5 ในพืน้ ทีก่ ารท�ำงานตลอดช่วงเวลาการท�ำงาน
คือ 5 ชัว่ โมง จากนัน้ เก็บรักษาตัวอย่างไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมิ 5 องศา
เซลเซียส และน�ำตัวอย่างไปวิเคราะห์ทหี่ อ้ งปฏิบตั กิ ารของ
ส� ำ นั ก โรคจากการประกอบอาชี พ และสิ่ ง แวดล้ อ ม
กรุงเทพมหานคร
		 ผูว้ จิ ยั จะน�ำแบบสอบถามทีไ่ ด้จดั ท�ำขึน้ ไปตรวจ
สอบความถูกต้อง ความครอบคลุม ความเหมาะสม และ
ความชัดเจนในเนื้อหา จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 ท่าน
หลังจากผ่านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยน�ำ
เครื่องมือมาหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (content
validity index: CVI) โดยหาค่า scale-level CVI (S-CVI)
มีคา่ ภาพรวมเท่ากับ 0.8 ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ทยี่ อมรับได้
เพราะมากกว่า 0.8(25) จากนั้นผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามมา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
และน�ำไปทดลองใช้กับพนักงานรับซื้อน�้ำยางสดที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 35 คน และพบว่า เครื่องมือวัดมี
ค่ า ความเชื่ อ มั่ น สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.8
		 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง ก่อนท�ำการศึกษา
ผูว้ จิ ยั เข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านจริยธรรม
การวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อผ่านการอนุมัติแล้วผู้
วิจัยท�ำการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และ
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ขั้นตอนการท�ำการวิจัยให้แก่กลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งขอ
ความยินยอมในการเข้าร่วมวิจัย
		 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการน�ำลงส�ำรวจ
พืน้ ที่ ทั้ง 15 กลุ่ม จากนั้ น ผู ้ วิ จั ย นั ด วั น เวลาของการ
เข้าร่วมการวิจยั และการเข้ารับการตรวจสมรรถภาพปอด
โดยก่ อ นเข้ า ร่ ว มวิ จั ย ผู ้ วิ จั ย แจ้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละราย
ละเอียดของแต่ละขั้นตอนของการวิจัยให้ผู้เข้าร่วมวิจัย
แต่ละคนทราบ เมื่อได้รับความยินยอม ผู้เข้าร่วมวิจัย
ลงลายมือชื่อยินยอม เข้าร่วมวิจัย		ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป ประวัตกิ ารท�ำงานและภาวะสุขภาพด้วยตนเอง
จากนั้นผู้วิจัยท�ำการชั่งน�้ำหนัก วัดส่วนสูง และการตรวจ
สมรรถภาพปอด ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เดือน
หลังจากนัน้ 		ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
และแปลผลการตรวจสมรรถภาพปอดก่อนน�ำไปวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป
		 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลทัว่ ไปและตัวแปรทัง้ หมด
ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล ข้อมูลประวัติ
การท�ำงานและภาวะสุขภาพ รวมทัง้ ใช้คา่ สถิติ conditional

logistic regression เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
กลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ และใช้สถิติ multiple
logistic regression analysis ค�ำนวณหา odds ratio (OR)
และ 95% confidential interval (95% CI)

ผลการศึกษา

		 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง		ผลการศึ ก ษา
พบว่า กลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม มีอายุเฉลี่ย 35.3 ปี
(SD = 10.8) และ 34.6 ปี (SD = 10.9) ส่วนใหญ่จบ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) คิดเป็นร้อยละ
23.6 และ 34.6 นอกจากนี้ส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรส
ร้อยละ 67.3 และ 70.9 ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 1 ส�ำหรับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุ่มศึกษา		ส่วนใหญ่สูบบุหรี่
ร้อยละ 49.1 ปัจจุบนั ยังสูบอยูค่ ดิ เป็นร้อยละ		43.6 ส�ำหรับ
กลุ่มเปรียบเทียบ ส่ ว นใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่
ร้อยละ 36.4 ปัจจุบนั ยังสูบอยู		่ คิดเป็นร้อยละ 25.5 และ
จากการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า ภาพรวม
ส่วนใหญ่ข องข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ ่ ม ที่ ศึ ก ษาและกลุ ่ ม
ควบคุม ไม่แตกต่างกัน (p>0.05)

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มที่ศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ
กลุ่มรับซื้อน�้ำยางสด
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
(n = 55)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
เพศ
32 (58.2)
ชาย
23 (41.8)
หญิง
อายุ (ปี)
18 (32.7)
18-30
37 (62.3)
31-60
ระดับการศึกษา
49 (89.1)
ไม่เรียน/ต�่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
6 (10.9)
ปริญญาตรี/สูงกว่า
สถานภาพ
16 (29.1)
โสด
39 (70.9)
สมรส/แยกกันอยู่/หม้าย/หย่าร้าง
ประสบการณ์การท�ำงาน (ปี)
48 (87.3)
<10
7 (13.7)
>10

กลุ่มชาวสวนยาง
(n = 55)
จ�ำนวน (ร้อยละ)

p-value

32 (58.2)
23 (41.8)

-

18 (32.7)
37 (62.3)

-

48 (87.3)
7 (12.7)

0.31

15 (27.3)
40 (72.7)

0.87

50 (90.9)
5 (9.1)

0.11
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มที่ศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ (ต่อ)
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
ดัชนีมวลกาย (BMI)
ปกติ
น้อยกว่าปกติ
มากกว่าปกติ
การท�ำงาน (ชั่วโมงต่อวัน)
<4
>4
การท�ำงาน (วันต่อสัปดาห์)
<5
>5
การใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันทางระบบทางเดิน
หายใจ
ไม่ใช้
ใช้
พฤติกรรมการสูบบุหรี่
ไม่เคยสูบ
สูบ
ระยะเวลาการสูบบุหรี่ (ปี)
<15
>15
จ�ำนวนการสูบบุหรี่ (มวลต่อวัน)
<10
>10
ประวัติการป่วยไอเรื้อรัง
ไม่ไอ
ไอ
สมรรถภาพปอด
ปกติ
ผิดปกติ
restrictive
mixed obstruction & restriction

กลุ่มรับซื้อน�้ำยางสด
(n = 55)
จ�ำนวน (ร้อยละ)

กลุ่มชาวสวนยาง
(n = 55)
จ�ำนวน (ร้อยละ)

23 (41.8)
5 (9.1)
27 (49.1)

22 (40.0)
4 (7.3)
29 (52.7)

0.32

26 (47.3)
29 (52.7)

21 (38.2)
34 (61.8)

0.01*

7 (12.7)
48 (87.3)

43 (78.2)
12 (21.8)

<0.001*

51 (90.1)
5 (9.1)

54 (98.2)
1 (1.8)

0.24

28 (50.9)
27 (49.1)

35 (63.6)
20 (36.4)

0.25

15 (55.6)
12 (44.4)

15 (75.0)
5 (25.0)

0.68

17 (63.0)
10 (37.0)

13 (65.0)
7 (35.0)

0.82

50 (90.9)
5 (9.1)

54 (98.2)
1 (1.8)

0.62

50 (90.9)
5 (9.1)
5 (9.1)
0 (0.0)

54 (98.2)
1 (1.8)
1 (1.8)
0 (0.0)

0.21

p-value

หมายเหตุ : เพศและอายุ ไม่สามารถวิเคราะห์ทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นตัวแปรในการควบคุมการศึกษาสถิติทดสอบ คือ
conditional logistic regression (*p<0.05)
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		 ผลการตรวจวัดแอมโมเนียในพื้นที่การท�ำงาน
ทั้งหมดในกลุม่ ศึกษาพบว่า มีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 0.05-4.98
พีพเี อ็ม ซึง่ ไม่เกินค่ามาตรฐานทีก่ ำ� หนดของ The National
Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)(24)
ส่วนผลการศึกษาสมรรถภาพปอดที่มีการเปลี่ยนแปลง
และไม่อยูใ่ นเกณฑ์ปกติคอื FVC		<80.0% ของค่าคาดคะเน
หรือ FEV1 <80.0% ของค่าคาดคะเนหรือ FEV1/ FVC
<70.0% ของค่าคาดคะเน จากการศึกษาพบว่า สมรรถภาพ
ปอดของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ร้อยละ 90.9 และ 98.1 ตามล�ำดับ โดยพบว่า ความ
ผิดปกติของปอดทัง้ 2 กลุม่ เป็นแบบ restrictive คือ
ความยืดหยุน่ ของปอดลดลง ท�ำให้ความจุของปอดลดลง

ซึง่ เมือ่ ทดสอบความแตกต่างทางสถิตพิ บว่า ผลสมรรถภาพ
ปอดทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน (p>0.05)
		 จากการทดสอบปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์
กับสมรรถภาพปอด ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ ดัชนีมวลกาย ระยะเวลาท�ำงาน ชั่วโมงการ
ท�ำงานต่อวัน จ�ำนวนวันท�ำงานต่อสัปดาห์ การใช้อุปกรณ์
ป้องกันทางระบบทางเดินหายใจ พฤติกรรมการสูบบุหรี่
และประวัติการไอเรื้อรังพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อม
สมรรถภาพปอดของพนักงานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
คือ การใช้ผา้ ปิดจมูก (p = 0.03) (OR 9.9, 95% CI 1.567.6) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพปอดของกลุ่มที่ศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ
สมรรถภาพปอดที่ผิดปกติ
OR
ปัจจัย
รวมทั้งหมด
กลุ่มรับซื้อ
กลุ่มชาว
(n = 6)
น�้ำยาง
ยางสด
จ�ำนวน
(n = 5)
(n = 1)
(ร้อยละ)
จ�ำนวน
จ�ำนวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
เพศ
1.0
1 (1.0)
1 (1.8)
0 (0.0)
หญิง
1.5
5 (4.6)
4 (7.3)
1 (1.8)
ชาย
อายุ (ปี)
1.0
2 (1.8)
2 (3.6)
0 (0.0)
18-30
0.9
4 (3.6)
3 (5.5)
1 (1.8)
31-60
ระดับการศึกษา
1.0
1 (1.0)
1 (1.8)
0 (0.0)
ปริญญาตรี/สูงกว่า
1.3
5 (4.6)
4 (7.3)
1 (1.8)
ไม่เรียน/ต�่ำกว่า ม.ปลาย
ประสบการณ์การท�ำงาน (ปี)
1.0
1 (1.0)
1 (1.8)
0 (0.0)
<10
2.7
5 (4.6)
4 (7.3)
1 (1.8)
>10
ดัชนีมวลกาย (BMI)
1.0
2 (1.8)
2 (3.6)
0 (0.0)
ปกติ
1.5
4
(3.6)
3 (5.5)
1 (1.8)
น้อยกว่าหรือมากกว่าปกติ
การท�ำงาน (ชั่วโมงต่อวัน)
1.0
1 (1.0)
1 (1.8)
0 (0.0)
<4
1.7
5 (4.6)
4 (7.3)
1 (1.8)
>4

(95% CI)

p-value

(0.3-8.4)

0.66

(0.2-4.5)

0.85

(0.1-11.4)

0.83

(0.5-14.3)

0.25

(0.3-7.7)

0.64

(0.3-9.4)

0.57
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ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพปอดของกลุ่มที่ศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ (ต่อ)
สมรรถภาพปอดที่ผิดปกติ
OR
ปัจจัย
รวมทั้งหมด
กลุ่มรับซื้อ
กลุ่มชาว
(n = 6)
น�้ำยาง
ยางสด
จ�ำนวน
(n = 5)
(n = 1)
(ร้อยละ)
จ�ำนวน
จ�ำนวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
การท�ำงาน (วันต่อสัปดาห์)
1.0
1 (1.0)
1 (1.8)
0 (0.0)
<5
0.4
5 (4.6)
4 (7.3)
1 (1.8)
>5
การใช้ อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ทาง
ระบบทางเดินหายใจ
1.0
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
ใช้
9.9
6
(5.5)
5 (9.1)
1 (1.8)
ไม่ใช้
สถานภาพ
1.0
1 (1.0)
1 (1.8)
0 (0.0)
โสด
1.3
5 (4.6)
4 (7.3)
1 (1.8)
สมรส/แยกกันอยู่/หม้าย/
หย่าร้าง
พฤติกรรมการสูบบุหรี่
1.0
2 (1.8)
2 (3.6)
0 (0.0)
ไม่เคยสูบ
0.7
4 (3.6)
3 (5.5)
1 (1.8)
สูบ
ประวัติการป่วยไอเรื้อรัง
1.0
1 (1.0)
1 (1.8)
0 (0.0)
ไม่ไอ
6.7
5
(4.6)
4 (7.3)
1 (1.8)
ไอ

(95% CI)

p-value

(0.1-2.2)

0.28

(1.5-67.6)

0.03*

(0.2-7.5)

0.77

(0.1-3.8)

0.71

(0.6-76.9)

0.12

หมายเหตุ : สถิติทดสอบคือ multiple logistic regression analysis p<0.05*

วิจารณ์

		 ผลการตรวจระดับสมรรถภาพปอดพบว่า กลุ่ม
รับซื้อน�้ำยางและกลุ่มชาวยางสด		มี ส มรรถภาพปอด
ผิดปกติ ร้อยละ 9.1 และร้อยละ 1.8 ตามล�ำดับ และพบว่า
ค่าความผิดปกติของสมรรถภาพปอดของกลุม่ ศึกษาสูงกว่า
กลุม่ เปรียบเทียบเล็กน้อย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
กลุม่ พนักงานทีท่ ำ� งานในโรงงานผลิตโซเดียมคาร์บอเนตที่
พบว่า มีสมรรถภาพปอดผิดปกติ ร้อยละ 3.3 ในกลุม่ ศึกษา
และร้อยละ 1.4 ในกลุ่มเปรียบเทียบ(26) นอกจากนัน้ การ
ศึกษาในกลุม่ พนักงานโรงงานผลิตแอมโมเนียพบว่า มีค่า
FVC และ FEV1 ลดลงหลังจากสัมผัสแอมโมเนีย(7) รวมถึง
การศึกษาสมรรถภาพปอดในกลุม่ พนักงานฟาร์มหมูพบว่า
ค่า FEV1 ลดลงร้อยละ 3.0 หลังการสัมผัสแอมโมเนีย(8)
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ตลอดจนในกลุม่ พนักงานฟาร์มหมูพบว่า ค่า FEV1 ลดลง
ร้อยละ 2.0 หลังจากการสัมผัสแอมโมเนีย(9) รวมถึง
การศึกษาการใช้เชือ้ เพลิง ทางชีวภาพพบว่า กลุ่มที่มีการ
ใช้เชื้อเพลิงทางชีวภาพจะพบค่าเฉลี่ย FEV1, FEV1%,
FEV1 / FVC % ลดลง เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ทีม่ กี าร
ใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ(27-29) เป็นต้น จากผลการศึกษานี้
จะเห็นว่าความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในคนรับซือ้
น�ำ้ ยางสดของสหกรณ์กองทุนสวนยางมีนอ้ ย อาจเนือ่ งจาก
การวัดสมรรถภาพปอดในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึง่ เท่านัน้
ไม่สามารถระบุความผิดปกติของปอดในระยะยาวได้เนือ่ งจาก
แม้เกิดความผิดปกติของสมรรถภาพปอด แต่ผลการตรวจ
ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ		 เพราะกลไกการเปลี่ยนแปลงของ
สมรรถภาพปอดที่ต้องใช้เวลานานจึงเกิดความผิดปกติ(30)
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ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถภาพปอดของพนักงานที่มีการสัมผัสแอมโมเนีย

นอกจากนีย้ งั มีปจั จัยอืน่ ทีอ่ าจส่งผลและมีความเกีย่ วข้องที่
ท�ำให้เกิดปัญหาสุขภาพ ที่เกิดขึ้น ได้แก่ ระยะเวลาท�ำงาน
ตามหลักทางพิษวิทยาสารเคมีจะมีการสะสมในร่างกาย
เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ตามระยะเวลาทีม่ กี ารรับสัมผัส และส่งผล
ให้เกิดความรุนแรงต่อร่างกายเพิ่มขึ้น(31) ซึ่งการศึกษา
ครัง้ นีพ้ บว่า ระยะเวลาท�ำงานของพนักงานเฉลีย่ 3.7+3.8 ปี
ซึ่งมีอายุงานไม่มากนัก		จึงอาจจะมีการเปลี่ยนงานหรือ
ลาออกไปแล้วก่อนการศึกษานี้ ซึง่ พนักงานทีล่ าออกไปแล้ว
อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพหรือระบบทางเดินหายใจ
(health worker effect) และไม่สามารถสืบค้น ติดตามข้อมูล
ประวัตสิ ขุ ภาพของพนักงานทีอ่ อกจากงานไปแล้ว แต่ทั้งนี้
ข้อมูลต่างๆ ทีไ่ ด้จากการศึกษาครัง้ นี้ แสดงให้เห็นว่าปัญหา
ที่เกิดขึ้นอาจมีความเกี่ยวข้องกับสารแอมโมเนียที่ใช้ใน
การท�ำงาน จึงมีความเสีย่ งทีผ่ ปู้ ระกอบอาชีพจะเกิดอาการ
เหล่านี้หรืออาการที่รุนแรงกว่านี้ได้
		 ส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ
ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ท�ำงาน ดัชนีมวลกาย
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล พฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ และประวัติการป่วยไอเรื้อรังพบว่า		ปัจจัยการใช้
อุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล เกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจเป็น
ปัจจัยเดียวที่มีผลต่อสมรรถภาพปอด ซึง่ แตกต่างกับการ
ศึกษาอืน่ ๆ ข้างต้น(12-17,20-21) ทัง้ นีก้ ารไม่พบความสัมพันธ์
กับปัจจัยหลายประการจากการวิจยั อืน่ ๆ อาจอธิบายได้ ดังนี้
(1) ความเข้ ม ข้ น ของแอมโมเนี ย ในพื้ น ที่ ก ารท� ำ งาน
จากการวิจยั ในครัง้ นีไ้ ม่เกินมาตรฐาน NIOSH และสภาพ
โรงเรือนที่เปิดโล่งท�ำให้โอกาสสั ม ผั ส แอมโมเนี ย ลดลง
แตกต่างจากโรงเรือนในโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงเรือน
ในต่างประเทศ หรือ (2) ตัวแปร สมรรถภาพปอดแบบ
วัดครัง้ เดียวอาจมีความไวไม่เพียงพอในการระบุความผิดปกติ
ของปอดได้ และ (3) กลุ่มอาชีพ ปริมาณ การรับสัมผัส
ระยะเวลาการสัมผัส รวมถึงแบบสอบถาม และการวินจิ ฉัย
โรคทีแ่ ตกต่างกัน จึงท�ำให้ไม่พบความสัมพันธ์เกิดขึน้ กับ
หลายๆ ปัจจัย และจากการศึกษานีพ้ บว่า พนักงานทีไ่ ม่ใช้
อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ระบบทางเดิ น หายใจมี ค วามผิ ด ปกติ
สมรรถภาพปอดมากกว่าพนักงานที่มีการใช้ 9.9 เ ท ่ า
(OR = 9.9, CI 1.5-67.6) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

(p = 0.03) สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่า
การใช้ อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ระบบทางเดิ น หายใจมี ผ ลต่ อ
สมรรถภาพปอด(18-19) และจากการศึกษาพบว่า พนักงาน
ทีไ่ ม่ใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันทางเดินหายใจมีจำ� นวนมาก (ร้อยละ
92.7) อาจมาจากหลายๆ ปัจจัย อาทิ ค่านิยม ความเคยชิน
ความรู้ ค�ำแนะน�ำ และทักษะในการใช้อปุ กรณ์(32) นอกจากนี้
อาจมาจากปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับรายได้ ซึง่ หากบุคคลมีแหล่ง
สนับสนุนด้านเศรษฐกิจทีไ่ ม่เพียงพอ จะท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัด
ในการเลือกปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมได้(33) รวมทัง้ อาจ
มาจากคนท�ำงานขาดอุปกรณ์ปอ้ งกันบางอย่าง และเคยชิน
กับการปฏิบตั ติ วั ไม่ถกู ต้องมานาน และสาเหตุอีกประการ
คือ ไม่มีร้านค้าจ�ำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันสารแอมโมเนีย
ในพืน้ ที(34)
่ และเมื่อพิจารณาพนักงานที่มีอุปกรณ์ป้องกัน
ระบบทางเดินหายใจ		ส่วนหนึ่งมีผลต่อความผิดปกติของ
สมรรถภาพปอดเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากอุปกรณ์ป้องกันที่
ใช้คือ ผ้าปิดจมูก (ร้อยละ 7.3) เป็นชนิดที่ไม่สามารถ
ป้องกันสารแอมโมเนียเข้าสูร่ ะบบทางเดินหายใจได้ทงั้ หมด
โดยอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจส�ำหรับสารแอมโมเนีย
ต้องมีคานิสเตอร์ (canisters) ทีม่ ตี วั ดูดซับ (sorbents) โดย
ตัวดูดซับจะต้องเป็นคาร์บอนที่สามารถจับไอของสาร
แอมโมเนียได้(35) ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากปัจจัยการขาดความรู้
และทักษะการใช้อุปกรณ์ ขาดความตระหนักในปัญหา
ทีจ่ ะตามมา		และไม่ เ ชื่ อ ว่ า อุ ป กรณ์ จะสามารถป้ อ งกั น
อันตรายได้จริง(36) ดั ง นั้ น หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่
เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) หรือ
ผู้รับผิดชอบดูแลสหกรณ์กองทุนสวนยางหรือเจ้าของ
ควรเล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการป้องกันอันตรายโดย
การจั ด หาอุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลที่ มี
คานิสเตอร์ที่มีตัวดูดซับแอมโมเนีย		 ใ ห ้ ถู ก ต ้ อ ง แ ล ะ
เหมาะสม		 ตลอดจนเพียงพอต่อการใช้งานของคนท�ำงาน
ทุกคน พร้อมทั้งให้ความรู้ และมี คู ่ มื อ การใช้ แ ละการ
บ�ำรุงรักษาเพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนัก และเกิด
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท�ำงานมากยิง่ ขึน้
		 ข้อจ�ำกัดของการศึกษาวิจัยนี้ ศึ ก ษาการตรวจ
สมรรถภาพปอดเพียง 1 ครั้ง และไม่ได้มีการพิจารณา
สิง่ สัมผัสสารเคมีอนื่ ๆ ร่วมกับการประเมินสารแอมโมเนีย
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ในบรรยากาศการท�ำงานที่อาจจะมีการปนเปื้อน เช่น ฝุ่น
ควันและสารเคมีจากโรงรมควันที่อยู่ด้านหลังจุดรับซื้อ
(7 พื้นที่กลุ่มตัวอย่าง) ท�ำให้พนักงานอาจมีการสัมผัส
ก๊าซอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการผลิตยางแผ่นรมควัน แม้ว่า
พนักงานกลุ่มตัวอย่างไม่มีการท�ำงานในหน้าที่ดังกล่าว
ก็ตาม แต่ในช่วงเวลาการรับซื้อน�้ำยางสด อาจได้รับผล
กระทบจากฝุ ่ น ควั น ที่ เ กิ ด จากการท� ำ ยางแผ่ น รมควั น
ไม่มากก็นอ้ ย ดังนัน้ พนักงานหลายคนอาจจะมีการสัมผัส
สารเคมีหลายชนิดทีม่ าจากควัน จากการอบยางแผ่นรมควัน
ได้ แต่อาจจะได้รับในปริมาณน้อยๆ ซึ่งสารเหล่านี้อาจมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างสารเคมีทเ่ี พิม่ ความรุนแรงต่ออันตราย
กับระบบทางเดินหายใจได้(37)

สรุป

		 การศึกษานี้พบว่า ปั จ จั ย การไม่ ใ ช้ อุ ป กรณ์
ป้องกันอันตรายเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมีผลต่อ
ความผิดปกติของสมรรถภาพปอดของพนักงานรับซื้อ
น�้ำยางในสหกรณ์กองทุนสวนยางอย่างชัดเจน		ดั ง นั้ น
ต้องป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ พ นั ก งานมี ส มรรถภาพปอดที่ ล ดลง
หรือป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และดูแล
พนักงานที่มีสมรรถภาพปอดผิดปกติ ไม่ให้เกิดโรคปอด
ที่รุนแรงขึ้น		โดยความร่ ว มมื อ ของภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่
เกี่ยวข้อง เช่น การจัดหาอุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายเกีย่ วกับ
ระบบทางเดินหายใจให้ถูกต้องและเหมาะสม		ตลอดจน
เพียงพอต่อการใช้งานของคนท�ำงานทุกคน พร้อมทั้งให้
ความรู้ และมีคู่มือการใช้และการบ�ำรุงรักษาที่ถูกต้อง ซึ่ง
เป็ น มาตรการหนึ่ ง ในการลดและป้ อ งกั น โรคจากการ
ประกอบอาชีพได้

กิตติกรรมประกาศ

		 ผู ้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ ฝ่ า ยบริ ห ารคลั ส เตอร์ แ ละ
โปรแกรมวิจัย ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโน
โลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ให้ทุนสนับสนุน และขอขอบคุณ
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสุขภาพสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณที่
ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการซื้อสารก�ำจัดศัตรูพืชกับอัตราการเข้า
รับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ด้วยโรคจากสารก�ำจัดศัตรูพืช การศึกษานี้ครอบคลุมทั้งจากอุบัติเหตุการท�ำงาน และ
การฆ่าตัวตายด้วยสารก�ำจัดศัตรูพชื เพือ่ น�ำไปสูม่ าตรการในการป้องกันควบคุมโรคทีไ่ ด้ผล วิธกี ารศึกษา คือ น� ำ ข้ อ มู ล
การรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลของปีงบประมาณ 2557 จากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มากรอง
เอาเฉพาะกลุ่มพิษเฉียบพลันจากสารก�ำจัดศัตรูพืช สรุปยอดผู้ป่วยเป็นรายจังหวัด และค�ำนวณเป็นอัตราป่วยต่อ
แสนประชากร จ�ำแนกตามหมวดหมู่ของสารเคมีที่เป็นต้นเหตุ ส่วนข้อมูลการซื้อสารก�ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
ได้จากข้อมูลการซือ้ สารเคมีผา่ นบัตรเครดิตเกษตรกรของธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ ในปีงบประมาณเดียวกัน
มูลค่าการซื้อถูกสรุปเป็นรายจังหวัด และค�ำนวณเป็นอัตราการซื้อต่อหน่วยประชากร จ�ำแนกอัตราซื้อออกเป็นหมวด
หมู่ตามชนิดของสารเคมี จากนั้นน�ำข้อมูลมาเชื่อมต่อกัน และหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างอัตราป่วยและอัตรา
การซื้อ ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างอัตราของการเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุ
และการท�ำงาน (จ�ำนวนครัง้ ของการเข้ารักษาตัวต่อแสนประชากร) กับอัตราการซือ้ สารก�ำจัดศัตรูพชื (มูลค่าของการ
ซื้อสารก�ำจัดศัตรูพืชต่อประชากร) และพบความสัมพันธ์ดังกล่าว กับการเข้ารับการรักษาตัวจากการฆ่าตัวตายด้วย
เนื่องจากอัตราการซื้อสารก�ำจัดศัตรูพืชมีผลต่ออัตราการป่วยจากพิษของสารเคมีชนิดนั้นๆ จึงควรมีมาตรการที่
เข้มงวดยิ่งขึ้น ในการควบคุมการขึ้นทะเบียน และการจ�ำหน่ายสารก�ำจัดศัตรูพืชที่มีพิษสูง ควรให้ความส�ำคัญแก่การ
สื่อสารความเสี่ยง การวิจัยเกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย และควรสนับสนุนการท�ำเกษตรอินทรีย์

Abstract

The purpose of this study was to find relationship between rate of pesticides purchasing by farmers
and admission rate due to related pesticides toxicity. The study included both the admissions from accident and
from suicidal attempts. Admission data from nationwide hospitals in fiscal year 2014 was retrieved from
National Health Security Office and was filtered for admissions from acute pesticides toxicity. The data was
summarized to provincial level and grouped by causative pesticides. The purchasing data was retrieved from
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Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives and was summarized to provincial level. The data was
joined together and analyzed. Linear relationship was found between the admission rate (number of admissions
per 100,000) from accidental pesticides toxicity and the rate of purchasing (pesticide cost/population) and
between the admission rate from pesticides related suicidal attempt and the rate of purchasing. Relationships
between subgroups of purchasing and related toxicity were also found. The conclusion was that the more pesticides bought, the more admissions from toxicity, so registration and distribution of highly toxic pesticides
should be strictly controlled. Risk communication on unsafe application should be emphasis. More research on
safety of pesticides applying should be done. Organic agriculture should be promoted.
ค�ำส�ำคัญ																											 Key words
เกษตรกร, สารก�ำจัดศัตรูพืช, การเจ็บป่วย,								 agriculture, pesticides, admission,
การฆ่าตัวตาย																									 suicidal attempt

บทน�ำ

การเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคจากสารก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช
แบบเฉียบพลันเป็นโรคทีม่ คี วามส�ำคัญ ส�ำนักระบาดวิทยา
เคยรายงานว่าในปี พ.ศ. 2552 มีผปู้ ว่ ยด้วยพิษจากสารกําจัด
ศัตรูพชื จากการทํางานและสิง่ แวดล้อม (ไม่รวมสาเหตุการ
ฆ่าตัวตาย) จาํ นวน 1,691 ราย อัตราป่วย 2.66 ต่ อ แสน (1)
พิบูล อิสสระพันธุ์ ได้รายงานในการประชุมวิชาการเพื่อ
การเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตรครัง้ ที่ 1 ว่าอัตราการป่วย
ในปี 2552 อยูท่ ี่ 17.69 ต่อแสน(2) โดยรวมทัง้ การเจ็บป่วย
จากการได้รับสารเคมีโดยอุบัติเหตุหรือการท�ำงานและ
การฆ่าตัวตาย เป็นทีต่ ระหนักว่าการฆ่าตัวตายจากสารก�ำจัด
ศัตรูพืชกลายเป็นปัญหาส�ำคัญในประเทศก�ำลังพัฒนา
เช่น จากบทบรรณาธิการของ International Journal of
Epidemiology ฉบับที่ 32 ในปี 2003 กล่าวว่าการฆ่าตัวตาย
ในประเทศก�ำลังพัฒนามักเกิดจากการใช้สารก�ำจัดศัตรู
พืชเป็นหลัก เช่น ในศรีลงั กา 71.00% ตรินแิ ดด 68.00%
และมาเลเซีย 90.00% โดยมีอัตราตายระหว่าง 10.00%
ถึง 20.00% เป็นต้น(3)
ส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม
กรมควบคุมโรค ได้จัดให้โรคพิษจากสารเคมีก�ำจัดศัตรู
พืชเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดยทุกปีส�ำนักโรค
จากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม จะขอการสนับสนุน
ข้อมูลการเจ็บป่วยจากพิษของสารก�ำจัดศัตรูพชื ทีต่ อ้ งรับไว้
รักษาตัวในโรงพยาบาล จากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) โรคดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่ม T60 ตาม
298

International Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems 10th Revision (ICD-10)
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั เป็นข้อมูลรายคน ซึง่ ปกปิดชือ่ และเอกลักษณ์
บุคคลไว้
ในข้อมูลดังกล่าวยังมีรหัสสาเหตุภายนอกรวม
อยู่ด้วย ได้แก่ รหัสในชุด V01 ถึง Y98 ข้อมูลเหล่านี้
เป็นสาเหตุภายนอกของโรคของผู้ป่วย ซึ่งบันทึกไว้ใน
รหัส T60 นัน้ เกิดจากสาเหตุใด ซึง่ สืบค้นได้จาก เช่น รหัส
ที่ขึ้นต้นว่า X48 หมายถึง การได้รับพิษจากอุบัติเหตุ(4)
ซึ่งส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้
รวมถึงการได้รับพิษโดยอุบัติเหตุจากการท�ำงานด้วย
X68 หมายถึง การฆ่าตัวตาย และ Y96 หมายถึง โรคที่
เกีย่ วข้องกับการประกอบอาชีพ (work-related condition)
อย่างไรก็ดี ในคู่มือ ICD-10-TM(4) ได้ระบุว่าโรคที่อยู่
ในกลุ่ม T ให้ลงท้ายด้วยรหัสภายนอกในกลุ่ม X ท�ำให้
รหัส Y96 ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ ในขณะนี้จึงจ�ำเป็น
ต้องใช้รหัส X48 เป็นตัวบ่งว่าเกิดจากการประกอบอาชีพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)
ได้ให้สินเชื่อแก่เกษตรกรเพื่อน�ำไปซื้อวัตถุดิบที่จ�ำเป็น
เช่น ปุ๋ย สารก�ำจัดศัตรูพืช ตัวอย่าง เช่น สารก�ำจัดแมลง
และวัชพืช โดยผ่านบัตรเครดิตเกษตรกร ในฐานข้อมูล
ของ ธกส. มีชนิดสารเคมีที่ตรงกับรหัส ICD-10 ของ
ข้อมูลโรคที่ได้จาก สปสช.ท�ำให้นำ� มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ได้ดงั แสดง ในตารางที่ 1 ดังนี้

ÇÒÃÊÒÃ¤Çº¤ØÁâÃ¤ »Õ·Õè 41 ©ºÑº·Õè 4 ต.ค. - ธ.ค. 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการซื้อสารก�ำจัดศัตรูพืช และการเข้ารับการรักษา

ตารางที่ 1 การเทียบข้อมูลระหว่างชนิดของโรคและชนิดของสารเคมี
รหัส ICD-10
T60.0
T60.1
T60.2
T60.3
T60.4
T60.8
T60.9

ชื่อโรค
พิษของสารก�ำจัดแมลงพวก organophosphate and
carbamate
พิษของสารก�ำจัดแมลงพวกฮาโลจีเนต
พิษสารก�ำจัดแมลงชนิดอื่น ๆ
พิษสารก�ำจัดวัชพืชและเชื้อรา
พิษสารก�ำจัดหนู ยกเว้นสตริกนิน
พิษสารก�ำจัดศัตรูพืชอื่น ๆ
พิษสารก�ำจัดศัตรูพืชซึ่งไม่ได้ระบุชนิด

ในปี 2557 ภู ษ ณิ ศ า ฉลาดเลิ ศ 		 ได้ท�ำการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าการซื้อสารก�ำ จัด
ศัตรูพืช และอัตราการป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับพิษ
ของสารเคมีเหล่านี้ จากฐานข้ อ มู ล ของส� ำ นั ก นโยบาย
และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2556 และ
พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างกัน(5) เนื่องจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดความเจ็บป่วย และ
อัตราความเจ็บป่วย เป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญและสามารถใช้
ในการพยากรณ์โรค		 กรมควบคุมโรคจึงใช้ความสัมพันธ์
ดังกล่าวในระบบเฝ้าระวัง 5 มิติ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทำ� การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของข้อมูลดังกล่าวในปีงบประมาณ 2557
เพือ่ ศึกษาระดับของความสัมพันธ์ในเชิงสถิติ รวมทัง้ พัฒนา
วิธกี ารวิเคราะห์ให้ละเอียดยิง่ ขึน้ โดยมี วัตถุ ประสงค์เ พื่อ
หาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการซือ้ สารก�ำจัดศัตรูพชื ต่อ
อัตราการป่วยจากอุบตั เิ หตุหรือการท�ำงาน และการพยายาม
ฆ่าตัวตายจากสารก�ำจัดศัตรูพืช

วัสดุและวิธีการศึกษา

ประชากรศึกษา
การศึกษานีใ้ ช้ขอ้ มูลทีเ่ ป็น secondary data จาก
ฐานข้อมูลทีส่ ำ� คัญสองชุดคือ ฐานข้อมูลผูป้ ว่ ยซึง่ รับไว้รกั ษา
เป็นผูป้ ว่ ยใน จากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ในปีงบประมาณ 2557 และฐานข้อมูลการซื้อ
สารก�ำจัดศัตรูพชื จากธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์
(ธกส.) ปีงบประมาณ 2557

ชนิดของสารเคมีจาก ธกส.
สารก�ำจัดแมลง
สารก�ำจัดวัชพืช
สารก�ำจัดหนู
ไม่มีชนิดสารเคมีที่ตรงกัน
ไม่มีชนิดสารเคมีที่ตรงกัน

ข้อมูลการเจ็บป่วยจาก สปสช. เป็นข้อมูลราย
บุคคลที่จ�ำแนกเป็นรายวัน		 โดยไม่มีข้อมูลของกรุงเทพ
มหานคร ส่วนข้อมูลผู้ป่วยจากกรมแพทย์ทหารเรือและ
กรมแพทย์ทหารบก ไม่สามารถน�ำมาวิเคราะห์ได้ เนือ่ งจาก
ไม่ตรงกับข้อมูลของ ธกส.
ข้อมูลจาก ธกส. เป็นข้อมูลที่ร้านค้ารายงาน
เข้ามาเป็นชุดย่อย ๆ จ�ำแนกเป็นรายจังหวัดและรายเดือน
โดยไม่มีข้อมูลของวันที่ซื้อ ไม่มีข้อมูลของจังหวัดปัตตานี
เนื่องจากปัญหาบางประการ
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรต้นคือ อัตราการซือ้ สารเคมีตอ่ ประชากร
ของแต่ละจังหวัด ในช่วงเวลา 12 เดือน ของหนึ่งปี
งบประมาณ
ตัวแปรตามคือ อัตราการป่วยต่อแสนประชากร
ด้วยโรคจากสารก�ำจัดศัตรูพืช แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่คือ
การป่วยจากอุบัติเหตุหรือการท�ำงาน และการพยายาม
ฆ่าตัวตาย จ�ำแนกโดยใช้รหัส external causes ของ ICD10
วิธีการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลท�ำโดยหาความสัมพันธ์เชิง
เส้น (linear regression) ร่วมกับ correlation coefficient
ระหว่างตัวแปรต้นคือ อัตราการซื้อสารเคมี และตัวแปร
ตามคือ อัตราการป่วย โดยใช้ confidence interval ที่ 95%
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การจัดการเบื้องต้นของข้อมูลที่ได้รับจากส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อมูลผู้ป่วยในของปีงบประมาณ 2557 ซึง่
ได้รบั จากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ประกอบไปด้วยข้อมูลของผู้ป่วยในที่มารับการรักษาใน
โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน		 โดยใช้สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ หรือทีน่ ยิ มเรียกกันว่า “สิทธิบตั รทอง” โดยในส่วน
ของการวินิจฉัยประกอบไปด้วยข้อมูลในหมวด		 T60
ซึ่งเป็นกลุ่มของรหัสที่ใช้ส�ำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคจาก
สารก�ำจัดศัตรูพืช		 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลในหมวด X48
หมวด X68 และ Y96 ซึ่งใช้ในการแยกสาเหตุของ
การป่วยร่วมมาในฐานข้อมูล		 ด้วยรายละเอียดของชื่อโรค
สืบค้นได้จากข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตของศูนย์มาตรฐาน
รหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ(6)
ขั้นตอนที่ส�ำคัญ
1. น�ำข้อมูลผู้ป่วยจาก สปสช. เข้าสู่ฐานข้อมูล
พร้อมด้วยข้อมูลอ้างอิง ได้แก่ ชื่อจังหวัด ชื่อโรงพยาบาล
ข้อมูลประชากร และจ�ำนวนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ซึ่งได้จากเว็บไซต์ของ สปสช.
2. ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและเชื่ อ มความ
สัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูล
3. ดึงข้อมูลในหมวด T60 ออกมาจากฐาน
ข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลรหัสและชื่อโรคที่ป่วย ชื่อ
โรงพยาบาล ชื่อจังหวัด ข้อมูลประชากร จ�ำนวนผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพในจังหวัดนั้น และสาเหตุภายนอก
คือ X48 X68 และ Y96 ออกมาเป็นชุดข้อมูลส�ำหรับ
วิเคราะห์
4. สรุป (aggregate) เป็นข้อมูลระดับจังหวัด
ซึ่งมีตัวแปรหลักคือ		 จ�ำนวนผู้ป่วยจ�ำแนกตามรหัสการ
ป่วยและรหัสสาเหตุของการป่วย ค� ำ นวณอั ต ราป่ ว ยต่ อ
ประชากรแสนราย เมื่อเทียบกับจ�ำนวนผู้มีสิทธิประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า
5. รวมข้อมูลในหมวดสารออร์กาโนฟอสเฟต
และคาร์บาเมต (T60.0) หมวดพิษของสารก�ำจัดแมลง
พวกฮาโลจีเนต (T60.2) และพิ ษ ของสารก� ำ จั ด แมลง
อืน่ ๆ (T60.3) เป็นข้อมูลพิษจากสารก�ำจัดแมลงทัง้ หมด
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เพื่อให้ตรงกับขัอมูลของ ธกส.
การจัดการเบือ้ งต้นของข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)
ข้อมูลที่ได้รับจาก ธกส. อยู ่ ใ นรู ป แบบของ
Excel file ซึ่งแยกออกเป็นหลายๆ ตาราง ข้อมูลดังกล่าว
ประกอบด้วย รายละเอียดการซื้อสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรทีร่ า้ นค้ารายงานเข้ามา แบ่งข้อมูลเป็นเดือน
และจังหวัด แต่ไม่ได้ระบุวันที่ซื้อ ขั้นตอนในการจัดการ
ข้อมูลประกอบด้วย
1. น�ำข้อมูลดังกล่าวเข้ามาสู่ฐานข้อมูล MS
Access และท�ำการรวมข้อมูลให้เป็นตารางเดียวกัน
2. เปลี่ยนข้อมูลให้กลุ่ม data ที่ส�ำคัญกลาย
เป็นคอลัมน์ ตัวอย่าง เช่น กลุ่มชนิดของสารเคมี ซึ่งเดิม
มีฐานะเป็น data กลายเป็นหัวคอลัมน์เพื่อจะได้หาความ
สัมพันธ์กับรหัสโรค
3. ค�ำนวณหาอัตราการซื้อสารเคมีแต่ละชนิด
ต่อประชากรหนึ่งคนเพื่อถ่วงน�้ำหนัก		 เนื่ อ งจากจั ง หวั ด
ใหญ่ซึ่งมีเกษตรกรจ�ำนวนมากอาจซื้อสารเคมีมากกว่า
จังหวัดเล็กๆ ฐานของประชากรทีน่ ำ� มาค�ำนวณคือ ประชากร
ในจังหวัดนั้นๆ ต่างจากอัตราการเจ็บป่วยซึ่งค�ำนวณจาก
ฐานประชากรที่มีหลักประกันสุขภาพของ สปสช.
การเชื่อมโยงข้อมูล
น� ำ ข้ อ มู ล ทั้ ง สองชุ ด มาเชื่ อ มกั น แบบแถวต่ อ
แถวตามชื่อจังหวัดพบว่า ในส่วนข้อมูลของการเจ็บป่วย
จากอุบัติเหตุ มีสองจังหวัดที่น�ำมาเชื่อมกับข้อมูลการซื้อ
ไม่ได้คอื ระนองและยะลา เนือ่ งจากไม่มขี อ้ มูลการเจ็บป่วย
ในรหัส X48 แต่ในส่วนข้อมูลการเจ็บป่วยจากการฆ่า
ตัวตาย สามารถเชื่อมได้		 ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร
ปัตตานี กรมแพทย์ทหารเรือและกรมแพทย์ทหารบก
ไม่สามารถน�ำมาวิเคราะห์ เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของ
ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ท�ำการวิเคราะห์โดยโปรแกรม Epi Info version
7 ของ Center for Disease Control (CDC) หน่วยของ
การวิเคราะห์คือ จังหวัด ตัวแปรต้นคือ อัตราการซื้อสาร
เคมีของแต่ละจังหวัดในช่วงเวลา 12 เดือน ของหนึ่ง
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ปีงบประมาณ ตัวแปรตามคือ อั ต ราการป่ ว ยแบ่ ง เป็ น
สองกลุ่มใหญ่คือ การป่วยจากอุบัติเหตุหรือการท�ำงาน
และการพยายามฆ่าตัวตาย หาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่มีความสัมพันธ์กัน		 เช่ น
อัตราการป่ ว ยด้ ว ยพิ ษ จากสารก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช เที ย บกั บ
อัตราการซื้อสารก�ำจัดศัตรูพชื หรืออัตราการป่วยด้วย
สารก�ำจัดแมลงเที ย บกั บ อั ต ราการซื้ อ สารก� ำ จั ด แมลง
เป็นต้น โดยวิธีการ linear regression ตามสูตรต่อไปนี้
ตัวแปรตาม = ค่าคงที่ + b* ตัวแปรต้น
การพิ จ ารณาว่ า ตั ว แปรมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น
ดูจากค่า p-value ในการท�ำ linear regression ซึ่งในที่นี้
ก�ำหนดไว้ไม่เกิน 0.05 (confidence interval 95%) โดย
พิจารณาค่า correlation coefficient (R2) ซึ่ ง แสดง

อัตราส่วนของความแปรปรวน (variance) ที่อธิบายได้
โดยตัวแปรต้น(7) ด้วย หากค่านี้ต�่ำเกินไปแสดงว่าความ
สัมพันธ์นี้มีผลในการประยุกต์ใช้น้อย

ผลการศึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงสถานการณ์การ
ป่วยจากสารก�ำจัดศ้ตรูพชื ของประเทศไทยได้ เช่น จังหวัด
ทีม่ อี ตั ราป่วยจากสารก�ำจัดศัตรูพชื (ไม่รวมการฆ่าตัวตาย)
สูงสุดคือ จังหวัดตาก (8.48 ราย ต่อแสน) ในขณะที่
อัตราป่วยระดับประเทศจากข้อมูลชุดเดียวกัน อยูท่ ี่ 2.92
ต่อแสน ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จังหวัดที่อยู่ในสิบอันดับสูงสุดของอัตราป่วยจากสารก�ำจัดศัตรูพืช 2557
ประชากร
(คน)
571,302
251,574
500,451
638,107
712,020
483,449
594,464
429,267
481,566
985,905

ผู้มีหลักประกัน
สุขภาพ (คน)
412,707
189,670
336,431
564,355
523,718
414,156
512,861
349,845
415,870
829,074

จังหวัด
ตาก
แม่ฮ่องสอน
ปราจีนบุรี
ก�ำแพงเพชร
ลพบุรี
พิจิตร
เลย
น่าน
สระแก้ว
นครสวรรค์

อัตราป่วยจากสารก�ำจัด
ศัตรูพืชต่อแสน
8.48
7.91
7.43
7.26
7.06
6.52
6.43
6.29
6.01
5.91

ผู้ป่วยจากสารก�ำจัด
ศัตรูพืช (ราย)
35
15
25
41
37
27
330
22
25
49

ส�ำหรับการป่วยด้วยพิษสารก�ำจัดศัตรูพชื สามารถแยกได้ตามสาเหตุภายนอก ดังแสดงตามตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 การจ�ำแนกผู้ป่วยตามโรคและสาเหตุ
โรค

ไม่ระบุ

T600 organophosphate and carbamate
T601 สารก�ำจัดแมลงฮาโลจีเนต
T602 สารก�ำจัดแมลงชนิดอื่น ๆ
T603 สารก�ำจัดวัชพืชและเชื้อรา
T604 สารก�ำจัดหนู ยกเว้นสตริกนิน
T608 สารก�ำจัดศัตรูพืชอื่น ๆ
T609 สารก�ำจัดศัตรูพืชซึ่งไม่ได้ระบุชนิด
รวม

210
23
63
202
30
26
104
658

อุบัติเหตุ/การ
ประกอบอาชีพ
380
38
150
385
82
38
210
1,283

ฆ่าตัวตาย
1,161
81
282
1,907
250
96
422
4,199

ประกอบอาชีพ

รวม

1
1

1,751
142
495
2,494
362
160
737
6,141
301
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จากข้อมูลดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ภาพรวม
ของการซื้อได้ เช่น จังหวัดที่มีอัตราการซื้อสารเคมีสูงสุด
สิบอันดับแรก (ตารางที่ 4) และค�ำนวณยอดการซื้อสาร
ก�ำจัดศัตรูพชื ต่อประชากรได้วา่ อยู่ที่ 89.69 บาท ต่ อ คน
อัตราการซื้อสารเคมีนี้ไม่สามารถใช้อัตราต่อแสนคน

Relationship between pesticides purchasing rate and admission rate

เพราะท� ำ ให้ ตั ว เลขสู ง กว่ า ข้ อ มู ล การป่ ว ยมากเกิ น ไป
ตัวอย่าง เช่น ยอดการซื้ อ ต่ อ แสนประชากรคื อ
8,969,435.39 บาท ในขณะที่อัตราการป่วยต่อแสน
ประชากรคือ 2.92 ต่อแสน ท�ำให้โปรแกรม Epi Info
รองรับไม่ได้

ตารางที่ 4 จังหวัดที่มีการซื้อสารเคมีสูงสุดสิบอันดับแรก ปี 2557
จังหวัด
ประชากร
ยอดซื้อสารเคมี
อุทัยธานี
294,818
252,549,312.00
ก�ำแพงเพชร
638,107
324,282,274.32
พิษณุโลก
818,495
403,088,418.80
สุโขทัย
533,722
256,990,875.27
พิจิตร
483,449
192,955,710.75
อุตรดิตถ์
410,135
153,939,958.40
สุพรรณบุรี
800,214
298,543,589.47
ชัยนาท
308,832
95,165,144.13
สิงห์บุรี
204,434
60,840,460.00
เพชรบูรณ์
876,036
246,006,182.35
นครสวรรค์
985,905
269,184,551.55
ตารางที่ 5 ข้อมูลการซื้อสารเคมีทุกชนิดผ่านบัตรเครดิต
ชนิดสารก�ำจัดศัตรูพืช
เคมีภัณฑ์อื่น ๆ
สารก�ำจัดแมลง
สารก�ำจัดไร
สารก�ำจัดวัชพืช
สารก�ำจัดหนู
สารก�ำจัดหอย
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
สารป้องกันก�ำจัดโรคพืช
ฮอร์โมน (พืช)
รวมทุกชนิด

มูลค่าการซื้อต่อประชากร
856.63
508.19
492.48
481.51
399.12
375.34
373.08
308.15
297.60
280.82
273.03

มูลค่าการซื้อ (บาท)
1,050,899,471.23
1,191,770,102.45
35,974,067.00
1,918,357,523.57
35,944,853.00
42,759,112.95
164,251,400.30
372,874,256.36
331,922,567.30
5,144,753,354.16

ตัวอย่างข้อมูลที่เชื่อมแล้ว ได้แสดงตัวอย่างในตารางที่ 6 เฉพาะบางส่วน ส�ำหรับการป่วยจากการฆ่า
ตัวตายก็มีข้อมูลในลักษณะเดียวกัน
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ตารางที่ 6 ตัวอย่างตารางที่เชื่อมต่อระหว่างการป่วยและการซื้อสารก�ำจัดศัตรูพืช พร้อมวิเคราะห์แล้ว แสดงเฉพาะการป่วยจาก
อุบัติเหตุและการท�ำงานเพียงบางส่วน
จังหวัด

อุทัยธานี
ก�ำแพงเพชร
พิษณุโลก
สุโขทัย
พิจิตร
อุตรดิตถ์
สุพรรณบุรี
ชัยนาท
สิงห์บุรี
เพชรบูรณ์
นครสวรรค์
เลย
ฉะเชิงเทรา
อ่างทอง
น่าน
พระนครศรีอยุธยา
นครนายก
จันทบุรี
ลพบุรี

อัตราการซื้อสาร
อัตรา
อัตราป่วย อัตราการซื้อสาร อัตราการป่วยจาก อัตราการซื้อสาร
ทั้งหมด เคมีทั้งหมดต่อ สารก�ำจัดแมลง ก�ำจัดแมลง การป่วยจากสาร ก�ำจัดวัชพืชต่อ
ประชากร
ก�ำจัดวัชพืช
ต่อประชากร
ต่อแสน ประชากร (บาท) รวมต่อแสน
(บาท/คน)
ต่อแสน
(บาท/คน)
366.03
1.18
53.48
2.36
856.63
4.33
198.26
2.84
186.02
2.48
508.19
7.26
151.32
1.85
131.31
1.69
492.48
5.39
118.25
0.43
123.17
1.08
481.51
2.59
83.82
0.48
133.67
3.62
399.12
6.52
110.18
0.30
130.14
1.49
375.34
2.99
70.85
1.79
127.28
3.73
373.08
5.67
73.53
0.80
116.41
1.20
308.15
3.61
83.09
1.34
139.65
1.34
297.60
2.69
122.73
2.23
42.88
1.83
280.82
5.63
83.47
1.69
72.88
2.89
273.03
5.91
157.54
4.09
10.14
1.17
218.00
6.43
47.18
0.63
30.43
1.67
189.19
3.13
48.63
0.51
75.32
0.51
179.14
1.52
111.17
2.57
26.57
2.29
172.08
6.29
62.57
0.96
40.90
2.51
171.42
4.05
42.30
0.57
44.88
1.71
157.02
2.28
4.23
1.15
40.18
2.98
153.35
5.28
79.10
1.15
21.16
3.44
150.89
7.06

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในส่วนของการเจ็บป่วย
จากสารก�ำจัดศัตรูพืช จากอุบัติเหตุและการท�ำงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการป่วยด้วยสาร
ก�ำจัดศัตรูพืชทั้งหมดต่อแสนประชากร กับอัตราการ
ซื้อสารก�ำจัดศัตรูพืชทั้งหมด

พบว่า มีความสัมพันธ์ทางสถิติ ดังแสดงใน
ภาพที่ 1 คือ อัตราการป่วยด้วยสารก�ำจัดศัตรูพืชทั้งหมด
=2.395+0.006* อัตราการซื้อสารก�ำจัดศัตรูพืชทั้งหมด
โดยมี p-value = 0.00, R2 = 0.22 และ p-value ของ
R2 = 0.00
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อัตราการรับเป็นผู้ป่วยในจากสารก�ำจัดศัตรูพืชทั้งหมด
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ทั้งหมด

อัตราการซื้อสารก�ำจัดศัตรูพืชทั้งหมด
ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการซื้อสารก�ำจัดศัตรูพืชต่ออัตราป่วยด้วยอุบัติเหตุจากสารก�ำจัดศัตรูพืช

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการป่วยด้วยสาร
เคมีก�ำจัดแมลง กับอัตราการซื้อสารเคมีก�ำจัดแมลง
พบว่า มีความสัมพันธ์คือ อัตราการป่วยด้วย
สารเคมีก�ำจัดแมลง = 1.065+0.01* อัตราการซื้อสาร
เคมีกำ� จัดแมลง โดยมี p-value = 0.00, R2 = 0.18 และ
p-value ของ R2 = 0.00
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการป่วยด้วยสาร
ก�ำจัดวัชพืช กับอัตราการซื้อสารก�ำจัดวัชพืช
พบว่า มีความสัมพันธ์ในทางสถิติคือ อัตรา
การป่วยด้วยสารก�ำจัดวัชพืช = 0.647+0.008* อัตรา
การซื้อสารเคมีก�ำจัดวัชพืช โดยมี p-value = 0.00, R2 =
0.18 และ p-value ของ R2 = 0.00
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการป่วยด้วยสาร
ก�ำจัดหนู กับอัตราการซื้อสารก�ำจัดหนู
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พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ในทางสถิติคือ อัตรา
การเจ็บป่วยจากสารก�ำจัดหนู = 0.185-0.001* อัตรา
การซื้อสารก�ำจัดหนู โดยมี p-value = 0.94, R2 = 0.00
และ p-value ของ R2 = 0.94
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในส่วนของการเจ็บป่วย
จากการฆ่าตัวตายด้วยสารก�ำจัดศัตรูพืช
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการป่วยด้วยการ
ฆ่าตัวตายจากสารก�ำจัดศัตรูพืชทั้งหมด กับอัตราการ
ซื้อสารก�ำจัดศัตรูพืชทั้งหมด
พบว่า มีความสัมพันธ์ทางสถิติ ดังแสดงตัวอย่าง
ในภาพที่ 2 คือ อัตราการป่วยด้วยการฆ่าตัวตายจากสาร
ก�ำจัดศัตรูพืช = 7.265+0.029* อัตราการซื้อสารก�ำจัด
ศัตรูพืชทั้งหมด โดยมี p-value = 0.00, R2 = 0.38
และ p-value ของ R2 = 0.00

อัตราการรับเป็นผู้ป่วยในจากการฆ่าตัวตายทั้งหมด
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อัตราการซื้อสารก�ำจัดศัตรูพืชทั้งหมด
ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการซื้อสารเคมีทั้งหมด กับอัตราการเป็นผู้ป่วยใน จากการฆ่าตัวตายด้วยสารเคมีทั้งหมด

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการป่วยด้วยการ
ฆ่าตัวตายจากสารก�ำจัดแมลง		 กั บ อั ต ราการซื้ อ สาร
ก�ำจัดแมลง
พบว่า มีความสัมพันธ์ทางสถิตคิ อื อัตราการป่วย
ด้วยการฆ่าตัวตายจากสารก�ำจัดแมลง =2.804+0.038*
อัตราการซื้อสารก�ำจัดแมลง โดยมี p-value = 0, R2 =
0.32 และ p-value ของ R2 = 0.00
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการป่วยด้วยการ
ฆ่าตัวตายจากสารก�ำจัดวัชพืช		 กั บ อั ต ราการซื้ อ สาร
ก�ำจัดวัชพืช
พบว่า มีความสัมพันธ์ทางสถิตคิ อื อัตราการป่วย
ด้วยการฆ่าตัวตายจากสารก�ำจัดวัชพืช = 3.20+ 0.038*
อัตราการซื้อสารก�ำจัดวัชพืช โดยมี p-value = 0, R2 =
0.30 และ p-value ของ R2 = 0.00

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการป่วยด้วยการ
ฆ่าตัวตายจากสารก�ำจัดหนู กับอัตราการซือ้ สารก�ำจัดหนู
พบว่า ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสถิตคิ อื อัตราการ
ป่วยด้วยการฆ่าตัวตายจากสารก�ำจัดหนู = 0.625- 0.031*
อัตราการซื้อสารก�ำจัดหนู โดยมี p-value = 0.29, R2 =
0.02 และ p-value ของ R2 = 0.29

วิจารณ์

พบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างอัตราการรับ
ไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล ด้วยพิษสารก�ำจัดศัตรูพืชใน
ระหว่างการท�ำงานหรืออุบัติเหตุ		 กั บ อั ต ราการซื้ อ สาร
ก�ำจัดศัตรูพืช		 โดยพบความสัมพันธ์ไม่ว่าจะวิเคราะห์
จากผลรวมหรือจ�ำแนกตามชนิดของการเจ็บป่วยและ
การซื้อสารเคมีแต่ละชนิด แผนที่ (ภาพที่ 3) แสดงว่าใน
จังหวัดทีม่ เี ฉดสีเข้ม (ซือ้ มาก) จะมีจดุ จ�ำนวนมาก (ป่วยมาก)
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ภาพที่ 3 แผนที่แสดงอัตราการป่วย (1 จุด เท่ากับหนึ่งต่อแสน) เปรียบเทียบกับอัตราการซื้อสารเคมี
ซึ่งแบ่งเป็นหกเฉดสีตามปริมาณการซื้อ สีอ่อนแสดงว่ามีอัตราการซื้อต�่ำ

ส�ำหรับผู้ป่วยใน จากการฆ่ า ตั ว ตายโดยสาร
ก�ำจัดศัตรูพืชพบว่า		 อั ต ราการป่ ว ยสั ม พั น ธ์ กั บ มู ล ค่ า
การซื้อสารก�ำจัดศัตรูพืชต่อแสนประชากร เช่นเดียวกัน
ไม่ว่าจะวิเคราะห์ในภาพรวมหรือจ�ำแนกตามชนิดของ
การเจ็บป่วย
การทีอ่ ตั ราการป่วยเป็นผูป้ ว่ ยใน จากสารก� ำ จั ด
หนู ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราการซื้อ อาจเป็นได้จาก
หลายเหตุผล เช่น สารในกลุ่มนี้มีความหลากหลาย และ
สารเคมีหลายชนิดเป็นของแข็ง เช่น ซิงค์ฟอสไฟด์ ซึง่ เป็น
ผงละลายน�้ำยาก(8) ท�ำให้โอกาสได้รับสัมผัสจากผิวหนัง
หรือทางเดินหายใจน้อยลง
ข้อจ�ำกัดของการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่		 การใช้ขอ้ มูล
วิเคราะห์ในภาพรวมเป็นรายจังหวัด ถือเป็นการศึกษาแบบ
ecological ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการหาแนวโน้มได้
ในระดับหนึ่ง แต่อาจเกิด ecological fallacy ได้เนื่องจาก
การรวมข้อมูล (aggregate) อาจท�ำให้ขอ้ มูลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
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ถูกรวมเข้าด้วยกัน(9) ผู ้ วิ จั ย พยายามลดข้ อ บกพร่ อ ง
ดังกล่าวโดยหลีกเลีย่ งการใช้สถิตทิ เี่ ป็น non parametric
tests และไม่ aggregate ข้อมูลเกินจ�ำเป็น เช่น จ�ำแนกเป็น
กลุม่ จังหวัดทีม่ อี ตั ราการป่วยสูง/ต�ำ		
่ หรืออัตราการซือ้ สูง/ต�ำ่
เป็นต้น
การที่อัตราการป่วยด้วยการฆ่าตัวตายจากสาร
ก�ำจัดศัตรูพืช มีความสัมพันธ์กับอัตราการซื้อสารก�ำจัด
ศัตรูพืช แสดงให้เห็นว่า การเข้าถึงสารเคมีที่ง่ายเกินไป
อาจจูงใจให้เลือกใช้สารเคมีดังกล่าวในการฆ่าตัวตาย
อาจต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมว่า อั ต ราการป่ ว ยด้ ว ยการ
พยายามฆ่าตัวตายซึ่งเพิ่มขึ้นนี้ เป็นผลมาจากอัตราการ
ฆ่าตัวตายโดยรวมที่เพิ่มขึ้น หรือเป็นเพียงการเปลี่ยนวิธี
การเท่านั้น ดังที่บทบรรณาธิการของ I n t e r n a t i o n a l
Journal of Epidemiology ฉบับที่ 32 ในปี 2003 เชื่อว่า
เป็นการเปลีย่ นวิธกี ารมากกว่าทีจ่ ะท�ำให้อตั ราการพยายาม
ฆ่าตัวตายโดยรวมสูงขึ้น(3)
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ประเทศไทยควรมีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเพื่อ
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ

จากการติดตามผลการด�ำเนินงานรณรงค์ให้วคั ซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ในประชากรอายุ 20-50 ปี
ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มที่มีระดับภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอต่อการป้องกันต่อโรคคอตีบในสัดส่วนที่สูง เพื่ อ ถวายเป็ น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ ซึง่ จังหวัด
สิงห์บุรีมีจ�ำนวนเป้าหมาย 58,000 คน ตั้งแต่มกราคม-เมษายน 2558 พบว่า ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน
ยังไม่ถึงร้อยละ 85.00 ซึ่งเป็นระดับเป้าหมายที่จะสามารถป้องกันไม่ให้โรคคอตีบระบาดได้ จึงได้ท�ำการส�ำรวจเพื่อ
ประเมินความครอบคลุมการได้รับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ในประชากรกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว และศึกษาสาเหตุของ
การไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ในกลุ่มประชากรอายุ 20-50 ปี เป็นการศึกษาเชิงส�ำรวจชนิด cross
sectional survey โดยวิธี 30 cluster sampling สุ่มเลือก 30 หมู่บ้าน ตามสัดส่วนจ�ำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในจังหวัด
สิงห์บรุ ี 381 หมูบ่ า้ น ก�ำหนดขนาดตัวอย่างทีใ่ ช้ศกึ ษาจากตารางส�ำเร็จรูปของเครจซีแ่ ละมอรแกน (Krejcie & Morgan)
ส�ำรวจข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ประชากรอายุ 20-50 ปี ตามแบบส�ำรวจที่ก�ำหนดหมู่บ้านละไม่ต�่ำกว่า 13 คน
ในช่วงระหว่างมิถนุ ายน-สิงหาคม 2558 ผลการศึกษาพบว่า ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน ร้อยละ 51.36 จาก
กลุ่มเป้าหมายที่ส�ำรวจ 841 คน และสถานที่ที่ประชาชนไปรับบริการวัคซีนมากที่สุดคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล ร้อยละ 50.00 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนไปแล้วส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.21 ไม่มีอาการภายหลังได้รับวัคซีน
มีเพียงร้อยละ 30.78 ที่มีอาการเล็กน้อย ได้แก่ มีไข้ต�่ำ ๆ เพียง 1-2 วัน และมีอาการปวด บวมแดงเล็กน้อยบริเวณ
ที่ฉีด และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และอาชีพของประชากร
ที่ส�ำรวจพบว่า ปัจจัยทางด้านอายุและอาชีพ มีความสัมพันธ์กับการฉีดวัคซีน เห็นได้ว่าถ้าช่วงอายุมาก 40-50 ปี
จะได้รบั การฉีดวัคซีนมากกว่าช่วงอายุนอ้ ยๆ และอาชีพเกษตรกรจะมีสัดส่วนของการได้รับวัคซีนมากกว่าอาชีพอื่นๆ
ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ สาเหตุของการไม่ได้รับวัคซีนพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.69 ไม่ว่าง ไม่มี
เวลาไป รองลงมาไม่ทราบว่ามีการรณรงค์ให้วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ร้อยละ 23.47 จากการศึกษาในครั้งนี้จะเห็น
ได้ว่า ความครอบคลุมจากการส�ำรวจน้อยกว่าความครอบคลุมที่ได้จากการรายงาน ด้ ว ยสาเหตุ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ตั ว เลข
เป้าหมายไม่ถกู ต้อง และเพือ่ ให้ความครอบคลุมของการได้รบั วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
จึงเห็นควรขยายเวลาการให้บริการวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักออกไป เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในระดับพืน้ ทีต่ ดิ ตาม
กลุม่ เป้าหมายทีย่ งั ไม่ได้รบั วัคซีน ให้มารับวัคซีนตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนด และหน่วยงานส่วนกลางควรจะต้องประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทาง mass media และเพิ่มความถี่ในการเผยแพร่ตามโอกาส
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Abstract

Background: On the special occasion in celebrating the 60th Birthday of HRH Princess Maha Chakri
Sirindhorn’s on April 2, 2015, The MOPH has launched the campaign to give diphtheria and tetanus (dT)
immunization in Sing Buri, the project was conducted during January to April, 2015, targeted on 58,000
peoples aged 20-50 years, when likely to have insufficient level of immunity against diphtheria. The objective of this study is to investigated the reasons target set for 85.00% coverage of dT is not successful.
Method: This investigate was done by cross #2 sectional survey method with 30 cluster sampling 30 villages/
cluster were selected from 381 villages, and the sample size calculation following the Krejcie & Morgan criteria.
These survey were proceeded by interviewing the target population, ≥13 persons per village. The interview
period was from June to August, 2015. Results: The results of survey showed that the coverage of dT vaccination
campaign is 51.36% (from 841 sampling people), The place most people went for vaccination was Sub
District Hospital (50.00% sampling). Majority of those who had been vaccinated (69.21%) had no side
effect, while 30.78% have had some mild side effects such as mild fever, and slight pain around the injection
sites. The analysis of other factors such as gender, age, marital, status, education and occupation showed that
the people aged 40-50 years were vaccinated higher than the 20-30 years age group. The farmers were
highest vaccinated than other occupations. There is no statistical significant showing relationship among other
factors. This investigation revealed that the primary cause that the unvaccinated people did not come for
unvaccination include (1) did not have time or were busy (46.69%) (2) did not know about the dT vaccination
campaign. Conclusion: The coverage from this survey is less than from the report. To reach herd immunity of
85.00% coverage the project should be extended, the extension would give advantage for the health officials
to reach out and vaccinate the still unvaccinated groups to increase the coverage to the set goal 85.00%. The
information of public relation by mass media should be already continued.
ค�ำส�ำคัญ 																								 Key words
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immunization coverage

บทน�ำ

วัคซีนเป็นเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และความ
คุม้ ทุนมากทีส่ ดุ ชนิดหนึง่ ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ทีเ่ ป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนทัว่ โลก ประเทศไทย
ใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการป้องกันโรคติดต่อ
ทีป่ อ้ งกันได้ดว้ ยวัคซีนอย่างเป็นระบบ และกว้างขวางมาตัง้ แต่
ปี 2520 ด้วยการจัดตั้งแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
มีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราป่วยและอัตราตายด้วยโรค
ติดต่อทีป่ อ้ งกันได้ดว้ ยวัคซีน โดยการใช้วคั ซีนเป็นเครือ่ งมือ
310

ในการป้องกันควบคุมโรคแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
และผสมผสานเข้ากับงานบริการสาธารณสุขในระบบปกติ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและปรับปรุง
การด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการเพิม่ ชนิดของวัคซีน
ให้มากขึ้นเพื่อป้องกันโรคที่ส�ำคัญ		 จนปั จ จุ บั น มี วั ค ซี น
ทั้งหมดรวม 8 ชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องวัณโรค (บีซีจี)
วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี (ตับอักเสบบี) วัคซีนรวม
ป้องกัน โรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี (ดีทพี -ี
ตับอักเสบบี) วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (โอพีว)ี วัคซีนรวม
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ป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (เอ็ม-เอ็ม-อาร์)
วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (ดี ที พี )
วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (เจอี) และวัคซีน
รวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (ดีที) รวมทั้งเพิ่ม
กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ประชากรไทยมีภูมิคุ้มกันต่อโรคที่
ป้องกันได้ดว้ ยวัคซีนในระดับสูงอย่างต่อเนือ่ ง ผลจากการ
เร่งรัดและปรับปรุงดังกล่าว ท�ำให้ประเทศไทยประสบ
ความส�ำเร็จในการควบคุมโรคติดต่อทีป่ อ้ งกันได้ดว้ ยวัคซีน
เป็นอย่างมาก(1-2) และเนือ่ งจากในระยะเวลาทีผ่ า่ นมาพบมี
การระบาดของคอตีบเป็นระยะ โดยในปี พ.ศ. 2555
พบการระบาดของคอตีบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้ มีผู้ป่วยยืนยัน 54 ราย เสียชีวิต 7 ราย
ข้อมูลทางระบาดวิทยาพบว่า		 สัดส่วนการป่วยในผู้ใหญ่
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เกิดก่อนหรือ
เกิดในช่วงต้นของแผนงานสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค ท�ำให้
ประชาชนกลุ่มนี้ไม่ได้รับวัคซีน สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบของประชากรกลุ่ม
อายุต่างๆ ของหลายหน่วยงานซึ่งพบว่า กลุ่มผู้ใหญ่ช่วง
อายุ 20-50 ปี มีระดับภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอต่อการ
ป้องกันโรคคอตีบในสัดส่วนที่สูง และมี ค วามเสี่ ย งต่ อ
การรับเชื้อเพิ่มมากขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบในประชาชนอายุ
20-50 ปี ท�ำให้ประชาชนมีภมู คิ มุ้ กันอยูใ่ นระดับทีเ่ พียงพอ
ต่อการป้องกันโรค จะสามารถป้องกันมิให้โรคที่เคยลด
ลงหรือหมดไปแล้วกลับมาระบาดใหม่ หรือก่อให้เกิดปัญหา
ทางด้านสาธารณสุข(2)
เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลที่ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 กระทรวง
สาธารณสุข ได้จดั ท�ำ	“โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกัน
โรคคอตีบและหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
5 รอบ 2 เมษายน 2558” เพื่อเทิดพระเกียรติและถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยจะเน้นการจัดให้มี

กิจกรรมการรณรงค์ให้วคั ซีนทีจ่ ำ� เป็น ครอบคลุมประชากร
กลุ่มเป้าหมายให้ได้ตามเกณฑ์ก�ำหนด อันจะเสริมสร้าง
ภูมคิ มุ้ กันให้คนไทยห่างไกลจากโรคติดต่อที่ป้องกันได้
ด้วยวัคซีนมีคุณภาพชีวิตที่ดี		 และเป็นก�ำลังส�ำคัญที่จะ
ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เข้มแข็งสืบไป(2)
จังหวัดสิงห์บุรีได้ด�ำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ในประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ดังกล่าว จ�ำนวน 58,000 คน ตามแนวทางทีก่ ำ� หนดตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558
ณ สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง หรือจุดนัดหมายและ
แผนการที่ก�ำหนด และจากการติดตามความก้าวหน้า
การด�ำเนินงานจากแบบรายงานผลการรณรงค์เมื่อสิ้น
เดือนเมษายน 2558 มี ค วามครอบคลุ ม ของการได้ รั บ
วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ของจังหวัดสิงห์บุรี
เพียงร้อยละ 68.32 ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีส่ ว่ นกลาง
ก�ำหนด ร้อยละ 85.00 และเพือ่ ให้มนั่ ใจว่ากลุม่ เป้าหมาย
ได้รับวัคซีนครบถ้วนและมีระดับภูมิคุ้มกันอย่างทั่วถึง
ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี จึ ง ได้ ข ยายเวลา
ด�ำเนินการรณรงค์ให้วคั ซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก
ในกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 20-50 ปี ออกไปจนถึงวันที่ 31
กรกฎาคม 2558 และท�ำการประเมินความครอบคลุม
ของการได้รับวัคซีน 2 วิธี คือ ประเมินจากแบบรายงาน
ผลการรณรงค์ของหน่วยบริการในสังกัด และประเมิ น
ด้วยวิธีส�ำรวจ เพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบกับข้อมูล
จากการรายงาน และหาสาเหตุของการไม่ได้รับวัคซีน ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและเร่งรัดการด�ำเนินงาน
ควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันด้วยวัคซีนต่อไป(3) โดยมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้
1. เพื่อประเมินความครอบคลุมของการได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ในกลุ่มผู้ใหญ่อายุ
20-50 ปี ในช่วงรณรงค์จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2558
2. เพื่อศึกษาหาสาเหตุของการไม่ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ในกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 2050 ปี ในช่วงรณรงค์จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2558
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วัสดุและวิธีการศึกษา

		เป็นการศึกษาเชิงส�ำรวจชนิด cross sectional
survey ในประชากรอายุ 20-50 ปี โดยวิธี cluster sampling
แบบ 30 cluster technique ซึง่ เป็นวิธกี ารทีอ่ งค์การอนามัยโลก
(WHO) แนะน�ำให้ใช้ในการส�ำรวจความครอบคลุมของ
วัคซีน(4)		ด�ำเนินการส�ำรวจด้วยการสัมภาษณ์ประชาชน
อายุ 20-50 ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2558 		
การสุม่ ตัวอย่าง ในการศึกษานี้มุ่งเน้นหาความ
ครอบคลุมในระดับจังหวัด จึงก�ำหนดสุม่ เลือก 30 หมูบ่ า้ นๆ
ละ 1 กลุ่มศึกษา (cluster) ตามสัดส่วนจ�ำนวนหมู่บ้าน
ทั้งหมดในจังหวัดสิงห์บุรี 381 หมู่บ้าน สุ่มเลือกหมู่บ้าน
ที่จะส�ำรวจแบบ systematic cluster sampling(5) อ�ำเภอ
เมืองสิงห์บุรี 6 หมู่บ้าน, อ�ำเภอบางระจัน 6 หมู่บ้าน,
อ�ำเภอค่ายบางระจัน 5 หมูบ่ า้ น, อ�ำเภอพรหมบุรี 3 หมูบ่ า้ น,
อ�ำเภอท่าช้าง 2 หมู่บ้าน และอ�ำเภออินทร์บุรี 8 หมู่บ้าน
1. จัดท�ำบัญชีรายชื่ออ�ำเภอ ต�ำบล หมู่บ้าน
โดยเรียงตามล�ำดับเลขที่ของหมู่บ้านหรือชุมชน เช่น หมู่
ที่ 1, 2, 3 เป็นต้น และจัดท�ำบัญชีประชากรเป้าหมาย
สะสมเป็นรายหมู่บ้าน
2. ค�ำนวณช่วงกลุ่มตัวอย่าง หรือ sampling
interval จากสูตร
sampling interval = จ�ำนวนหมูบ่ า้ นทัง้ หมดในอ�ำเภอ
จ�ำนวนหมูบ่ า้ นทีจ่ ะสุม่ ส�ำรวจ

ขนาดตัวอย่างประชากรที่ศึกษา
ก� ำ หนดขนาดของกลุ ่ ม ประชากรที่ ใ ช้ ศึ ก ษา
โดยใช้ตารางส�ำเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie
& Morgan) ตารางนี้ใชในการประมาณค่าสัดส่วนของ
ประชากรเช่นเดียวกัน และก�ำหนดให้สดั ส่วนของลักษณะ
ทีส่ นใจในประชากรเท่ากับ 0.50 ระดับความคลาดเคลือ่ น
ที่ยอมรับได 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% สามารถ
ค�ำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับประชากรที่มีขนาด
เล็กไดต งั้ แต่ 10 ขึน้ ไป(6) ส�ำหรับจังหวัดสิงห์บรุ มี ปี ระชากร
เป้าหมายในการรณรงค์ จ�ำนวน 58,000 คน จ�ำนวนขนาด
ตัวอย่างที่ศึกษาจะอยู่ระหว่าง 381-382 คน โดยท�ำการ
ส�ำรวจในพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นทีส่ มุ่ ได้ 30 หมูบ่ า้ น ๆ ละไม่ตำ�่ กว่า
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13 คน ตามแผนที่ ก� ำ หนดในช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายนสิงหาคม 2558 เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาอายุ
20-50 ปี เป็นกลุ่มวัยแรงงาน คาดการณ์ว่า ในช่วงเวลา
ราชการที่ออกไปเก็บข้อมูลจะพบกลุ่มเป้าหมายน้อย
และหากไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดจะต้องเข้าไปเก็บ
ซ�้ำเพื่อให้ได้หมู่บ้านละไม่ต�่ำกว่า 13 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์การส�ำรวจ
ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก
ประชากรอายุ 20-50 ปี คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2508 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2538 ที่ผู้ศึกษา
สร้างขึ้นมาเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ค�ำถาม
ปลายปิด โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ บ้านเลขที่
สัญชาติ สถานภาพ การศึกษาและอาชีพ ตอนที่ 2 ข้อมูล
การได้รับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ในช่วงรณรงค์ตั้งแต่
เดือนมกราคม-เมษายน 2558 รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรโดยใช้การทดสอบ Pearson chi-square
และ p-value

ผลการศึกษา

จากการศึกษาในพื้นที่ 30 หมู่บ้าน ที่เลือกสุ่ม
ได้ครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประชากรอายุ 20-50 ปี ให้
ข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ จ�ำนวน 841 คน เฉลี่ยหมู่บ้าน
ละ 28 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และเกษตรกร
ซึ่งมีเวลาท�ำงานไม่แน่นอน		 ท�ำให้พบกลุ่มเป้าหมายได้
มากกว่าที่ก�ำหนดไว้ จ�ำแนกการวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็น 2
ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของประชาชนอายุ 20-50 ปี ที่
ส�ำรวจในครั้งนี้ จ�ำนวน 30 หมู่บ้าน ที่สุ่มเลือกจากทั้ง
จังหวัด 6 อ�ำเภอ 381 หมูบ่ า้ น จ�ำนวน 841 คน เป็น
เพศชาย ร้อยละ 43.87 เพศหญิง ร้อยละ 56.12 เมื่อ
จ�ำแนกช่วงอายุของประชาชนที่ส�ำรวจออกเป็น 3 ช่วง
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 40-50 ปี ร้อยละ 43.88
รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 20-29 ปี และอายุ 30-39 ปี ที่
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มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน เป็นสัญชาติไทย ร้อยละ 99.52
และสัญชาติเมียนมาร์ ร้อยละ 0.47 สถานภาพประชาชน
ทีส่ ำ� รวจส่วนใหญ่มสี ถานภาพคู่ ร้อยละ 74.43 รองลงมา
มีสถานภาพโสดและหม้าย หย่า แยก ร้อยละ 23.78
และ 1.78 ตามล�ำดับ การศึกษาส่วนใหญ่ประชาชนที่
ส�ำรวจจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 28.80
รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา/ปวช., มัธยมศึกษาตอนต้น,

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า, ปวส./ปวท./อนุ ป ริ ญ ญา
และปริญญาโทขึ้นไปตามล�ำดับ		 อาชีพของประชาชนที่
ศึกษา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง พนักงานบริษัท/
สถานประกอบกิจการ ร้อยละ 46.84 รองลงมาเป็นอาชีพ
เกษตรกร ท�ำนา/สวน/ไร่, ค้าขาย, แม่บ้าน, ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และนักศึกษา (นปค.) ตามล�ำดับ ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชนอายุ 20-50 ปี
ปัจจัยด้านประชากร
เพศ
- ชาย
- หญิง
อายุ (ปี )
- 20-29 ปี
- 30-39 ปี
- 40-50 ปี
สัญชาติ
- ไทย
- เมียนมาร์
สถานภาพ
- โสด
- คู่
- หม้าย หย่า แยก
การศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษา/ปวช.
- ปวส./ปวท./อนุปริญญา
- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- ปริญญาโทขึ้นไป
อาชีพ
- เกษตรกร ท�ำนา/สวน/ไร่
- รับจ้าง พนักงานบริษัท
- ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- แม่บ้าน
- ค้าขาย
- นักเรียน (นปค.)

จ�ำนวน

ร้อยละ

369
472

43.87
56.12

226
246
369

26.87
29.25
43.88

837
4

99.52
0.47

200
626
15

23.78
74.43
1.78

224
198
207
77
125
10

26.63
23.54
24.61
9.15
14.86
1.18

97
394
43
45
225
37

11.53
46.84
5.11
5.35
26.75
4.39
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2. ความครอบคลุ ม ของการได้ รั บ วั ค ซี น
คอตีบ-บาดทะยัก ในช่วงรณรงค์ตั้งแต่เดือนมกราคมเมษายน 2558 และสาเหตุของการไม่ได้รับวัคซีน
			 2.1 จากการส�ำรวจพบว่า ความครอบคลุม
ของการได้รับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ในช่วงรณรงค์
ร้อยละ 51.36 และสถานทีท่ ปี่ ระชาชนไปรับบริการวัคซีน
มากที่สุดคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ร้อยละ
50.00 รองลงมาเป็นจุดนัดหมายในหมูบ่ า้ น ร้อยละ 30.32

และในโรงพยาบาล, สถานที่ท�ำงาน, สถานศึ ก ษาและ
ต่างจังหวัด ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่ประชาชนที่ได้รับวัคซีน
ไปแล้วไม่มีอาการภายหลังได้รับการฉีด ร้อยละ 69.21
มีเพียงร้อยละ 30.78 ที่มีอาการเล็กน้อยภายหลังได้รับ
วัคซีน ได้แก่ มีไข้เล็กน้อย ร้อยละ 40.60 มีอาการ
ปวดบวมแดงเล็กน้อยบริเวณที่ฉีด ร้อยละ 59.39 ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 2 และ 3

ตารางที่ 2 ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ในช่วงรณรงค์ฯ
การได้รับวัคซีน dT ในช่วงรณรงค์ฯ
ได้รับวัคซีน dT ช่วงรณรงค์
- ได้รับ
- ไม่ได้รับ

จ�ำนวน

ร้อยละ

432
409

51.36
48.64

ตารางที่ 3 การได้รับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักในช่วงรณรงค์ฯ
การได้รับวัคซีน dT ในช่วงรณรงค์ฯ
สถานที่ไปรับบริการวัคซีน dT
- รพ.สต.
- จุดนัดหมายในหมู่บ้าน
- โรงพยาบาล
- สถานที่ท�ำงาน
- อื่น ๆ สถานศึกษาและต่างจังหวัด
อาการภายหลังการฉีดวัคซีน dT
- ไม่มีอาการ
- มีอาการ
		 + มีอาการปวด บวมแดงเล็กน้อย
		 + มีไข้เล็กน้อย
		 + มีอาการรุนแรง/ช็อก
		 (จนต้องนอนรักษาที่ รพ.)

		 2.2		 สาเหตุหลักของการไม่ได้รบั วัคซีนพบว่า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.69 ไม่ว่าง ไม่มีเวลาไป รองลงมา
ไม่ ท ราบว่ า มี ก ารรณรงค์ ใ ห้ วั ค ซี น คอตี บ -บาดทะยั ก
ร้อยละ 23.47, กลัวฉีดแล้วไม่สบาย จึงไม่ไปฉีด ร้อยละ
11.01, เจ้าหน้าที่ หรือ อสม. ไม่ได้นัดและแจ้งให้ทราบ
314

จ�ำนวน
432
216
131
60
13
12
432
299
133
79
54
0

ร้อยละ
50.00
30.32
13.89
3.00
2.77
69.21
30.78
59.39
40.60
0

ร้อยละ 8.31, ไม่สบาย มีโรคประจ�ำตัว จึงไม่ไปฉีด
ร้อยละ 3.66, จ�ำวันทีน่ ดั หมายไม่ได้ พ้นก�ำหนดแล้วจึงไม่ไป
ฉีด และไม่เห็นประโยชน์ของการฉีดวัคซีน ร้อยละ 2.44
ตามล�ำดับดังรายละเอียดในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สาเหตุหลักที่ไม่ไปรับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ในช่วงรณรงค์ฯ
สาเหตุหลักที่ไม่ไปรับวัคซีน
จ�ำนวนผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน dT
- ไม่ว่าง ไม่มีเวลาไป
- ไม่ทราบว่ามีการรณรงค์ให้วัคซีน dT
- กลัวฉีดแล้วไม่สบาย จึงไม่ไปฉีด
- เจ้าหน้าที่ หรือ อสม. ไม่ได้นัดและแจ้งให้ทราบ
- ไม่สบาย มีโรคประจ�ำตัว จึงไม่ไปฉีด
- ไม่เห็นประโยชน์ของการฉีดวัคซีน
- จ�ำวันที่นัดหมายไม่ได้, พ้นก�ำหนดแล้วจึงไม่ไป
- อื่น ๆ (ระบุ) ตั้งครรภ์ หลังคลอดไม่ถึง 1 ปี
- คิดว่าได้รับวัคซีนครบตั้งแต่เด็กแล้ว

จ�ำนวน
409
191
96
45
34
15
10
10
5
3

		 2.3 เมื่อน�ำข้อมูลทั่วไปที่ได้มาจ�ำแนกปัจจัย
ทางด้านเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และอาชีพของ
ประชากรที่ส�ำรวจพบว่า ปั จ จั ย ทางด้ า นอายุ แ ละอาชี พ
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การฉี ด วั ค ซี น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เห็นได้จากถ้าช่วงอายุมาก ช่วงอายุ

ร้อยละ
46.69
23.47
11.01
8.31
3.66
2.44
2.44
1.22
0.73

40-50 ปี จะได้รับการฉีดวัคซีนมากกว่าช่วงอายุน้อยๆ
และอาชีพเกษตรกร ท�ำนา/สวน/ไร่ จะมีสัดส่วนของการ
ได้รับวัคซีนมากกว่าอาชีพอื่นๆ ส่วนปัจจัยอื่นๆ ได้แก่
เพศ สัญชาติ สถานภาพ และการศึกษาของประชากรที่
ส�ำรวจไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ รายละเอียดตารางที่ 5

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรที่มีผลต่อการฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก
ปัจจัยด้านประชากร
เพศ
- ชาย
- หญิง
อายุ
- 20-29 ปี
- 30-39 ปี
- 40-50 ปี
สัญชาติ
- ไทย
- เมียนมาร์
สถานภาพ
- โสด
- คู่
- หม้าย หย่า แยก

ฉีด
48.50
53.60

ร้อยละ
ไม่ฉีด
51.49
46.49

44.70
45.53
59.35

55.30
54.47
40.65

51.37
50.00

48.62
50.00

52.00
50.79
66.66

48.00
49.20
33.34

Pearson
chi-square
2.150

p-value

16.802

<0.001

0.003

0.956

1.519

0.468

0.163
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรที่มีผลต่อการฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (ต่อ)
ปัจจัยด้านประชากร
การศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษา/ปวช.
- ปวส./ปวท./อนุปริญญา
- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- ปริญญาโทขึ้นไป
อาชีพ
- เกษตรกร ท�ำนา/สวน/ไร่
- รับจ้าง พนักงานบริษัท
- ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- แม่บ้าน
- ค้าขาย
- นักเรียน (นปค.)

วิจารณ์

ฉีด

ร้อยละ
ไม่ฉีด

54.77
51.51
51.69
45.45
48.80
70.00

45.63
48.49
48.30
54.54
51.20
30.00

61.85
53.81
41.86
46.66
44.00
59.45

38.14
46.19
58.14
53.34
56.00
40.55

จากการส�ำรวจความครอบคลุมของการได้รับ
วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ในกลุม่ ประชากรอายุ 20-50 ปี
ในช่วงรณรงค์ตงั้ แต่เดือนมกราคม-เมษายน 2558 พบว่า
ความครอบคลุมของการได้รบั วัคซีน ร้อยละ 51.36 และ
สถานที่ ที่ ป ระชาชนไปรั บ บริ ก ารวั ค ซี น มากที่ สุ ด คื อ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่
ประชาชนที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว ไม่มีอาการภายหลังได้รับ
การฉีด ร้อยละ 69.21 มีเพียงร้อยละ 30.78 ที่มีอาการ
เล็กน้อยภายหลังได้รับวัคซีน ได้แก่ มีไข้เล็กน้อยและมี
อาการปวด บวมแดงเล็กน้อยบริเวณที่ฉีด
เมื่ อ พิ จ ารณาข้ อ มู ล จากการติ ด ตามความ
ก้าวหน้าผลการด�ำเนินงาน ตามแบบรายงานผลรณรงค์
ให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-50 ปี
ในระดับจังหวัด (แบบ dTC4) เมื่อสิ้นเดือนเมษายน
2558 พบว่า มีความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนจาก
การรายงานฯ ร้อยละ 68.31 (ข้อมูล ณ วันที่ 30
เมษายน 2558) จากเป้าหมายประชาชนอายุ 20-50 ปี
จ�ำนวน 58,000 คน ซึ่งจากเดิมเป้าหมายประชาชนอายุ
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Pearson
chi-square
3.650

p-value

13.022

0.023

0.601

20-50 ปี แฟ้ม person ของจังหวัดสิงห์บุรีก่อนการ
รณรงค์มีจ�ำนวน 85,268 คน จากประชากรทั้งหมดใน
จังหวัดสิงห์บุรี จ�ำนวน 215,650 คน และหากคิดตาม
เป้าหมายเดิมก่อนการรณรงค์จะพบว่า มีความครอบคลุม
ของการได้รับวัคซีนอยู่ที่ร้อยละ 53.70 ซึ่งใกล้เคียงกัน
กับความครอบคลุมที่ได้จากการส�ำรวจ ร้อยละ 51.36
สาเหตุของการปรับจ�ำนวนเป้าหมายประชาชนอายุ 2050 ปี ในพื้นที่จาก 85,268 คน เป็น 58,000 คน ซึ่ง
ตามแนวทางการส�ำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายประชาชน
อายุ 20-50 ปี ก�ำหนดให้หน่วยบริการทุกแห่งจะต้อง
พิมพ์รายชื่อกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจากแฟ้ม person เพื่อ
ให้ อสม. ตรวจสอบว่าใครไม่อยู่ในพื้นที่ หรือเพิ่มเติม
รายชื่อที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ในพื้นที่ จากนั้ น แจ้ ง ผลการ
ตรวจสอบและรายชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่ อ รวบรวมแจ้ ง
เป้าหมายจากการส�ำรวจ แต่เนื่องจากมีหน่วยบริการใน
พื้นที่บางแห่งด�ำเนินการส�ำรวจกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไป
ตามแนวทางที่ก�ำหนด โดยให้ อสม. ไปส�ำรวจประชาชน
ที่อายุ 20-50 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ และแจ้งรายชื่อ
กลุ่มเป้าหมายให้กับเจ้าหน้าที่ทราบ ท�ำให้ได้ข้อมูลการ

ÇÒÃÊÒÃ¤Çº¤ØÁâÃ¤ »Õ·Õè 41 ©ºÑº·Õè 4 ต.ค. - ธ.ค. 2558 ความครอบคลุมของวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT) ในประชาชนอายุ 20-50 ปี

ส�ำรวจต�่ำกว่าข้อมูลที่ได้จากแฟ้ม person มาก(7) และ จากหน่ ว ยงานในสั ง กั ด เพื่ อ ปรั บ ยอดเป้ า หมายการ
ได้รับการแจ้งยืนยันเป้าหมายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รณรงค์ดงั กล่าว รายละเอียดแบบ dTC4 ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แบบรายงานผลรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20 - 50 ปี ในระดับจังหวัด
อ�ำเภอ

เมืองสิงห์บุรี
บางระจัน
ค่ายบางระจัน
พรหมบุรี
ท่าช้าง
อินทร์บุรี
รวมจังหวัด

กลุ่มเป้าหมายในจังหวัด
จ�ำนวนกลุ่ม
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
กลุ่ม
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ได้รับ ได้รับจาก ความ
ที่มีอยู่จริง
นอกพื้นที่
ในพื
น
้
ที
่
ที
อ
่
น
่
ื
ครอบคลุ
ม
ในพื้นที่
1,044
7,549
619
44.29
18,442
162
1509
81.58
5,735
8,880
74
77.25
5,891
29
7,663
249
659
85.13
4,069
5,554
65
63.59
1,863
252
3,326
373
80.95
10,775
667
14,135
1,967
58,000 35,882 3,735 68.30

กลุ่มเป้าหมาย ชาวต่างชาติ ผลการให้
วัคซีน
นอกจังหวัด
390
147
17
131
114
35
834

103
179
8
309
18
30
647

9,086
6,223
5,990
4,758
2,060
11,213
39,330

ที่มา : แบบ dTC4 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2558

การรณรงค์ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มระดับ
ภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบของประชากรกลุ่มเสี่ยงอายุ 20
- 50 ปีทกุ คน ให้อยูใ่ นระดับเกินกว่าร้อยละ 85.00 ซึง่ เป็น
ระดับทีท่ ำ� ให้เกิดภูมคิ มุ้ กันโรคในชุมชน (herd immunity)
สามารถทีจ่ ะป้องกันไม่ให้โรคนีร้ ะบาดต่อไปได้(7) แต่จาก
ผลการรณรงค์ ใ นภาพรวมของพื้ น ที่ ใ นเขตภาคเหนื อ
ภาคกลางและภาคใต้พบว่า มีความครอบคลุมของการได้
รับวัคซีนร้อยละ 40.25 ( ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2558)
ยังต�่ำกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด จึงได้ขยายเวลาการรณรงค์
ให้วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ในประชากรอายุ 20-50 ปี
ออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ซึ่งคาดว่าการ
ขยายเวลารณรงค์ออกไปอีก 3 เดือน จะท�ำให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขสามารถด�ำเนินการได้ตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนด(8)
ส�ำหรับสาเหตุของการไม่ได้รับวัคซีน สามารถ
จ�ำแนกได้ดังนี้
1. ไม่ว่าง ไม่มีเวลาไป จึงยังไม่ได้ไปรับการฉีด
วัคซีน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่ส�ำรวจส่วนใหญ่มีอาชีพ
รับจ้าง หรือเป็นพนักงานบริษทั /ในสถานประกอบกิจการ
เวลาท�ำงานส่วนใหญ่เป็นกะเช้า กะบ่ายและกะดึก ซึง่ เวลา
การให้บริการวัคซีนของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข อาจตรงกับ

เวลาท�ำงานหรือเวลาพักผ่อน จึ ง ท� ำ ให้ พ ลาดการได้ รั บ
วัคซีน
2. ไม่ทราบว่ามีการรณรงค์ให้วัคซีนคอตีบบาดทะยัก ในประชาชนอายุ 20-50 ปี เนื่องจากในช่วง
ของการรณรงค์ทผี่ า่ นมามีการประชาสัมพันธ์ทางสือ่ มวลชน
(mass media) ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์
ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ(9) น้อยมาก ประกอบกับ
ระยะเวลาในการให้ข้อมูลเพื่อเตรียมกลุ่มเป้าหมายก่อน
การรณรงค์ค่อนข้างจ�ำกัด		 ท�ำให้กลุ่มเป้าหมายบางคน
ไม่ทราบข้อมูลและประโยชน์ของการได้รับวัคซีน
3. กลัวฉีดแล้วไม่สบาย จึงไม่ไปฉีด เนื่องจาก
มีขา่ วลือเรือ่ งการเสียชีวติ และอาการแพ้ภายหลังฉีดวัคซีน
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับพื้นที่ไม่สามารถชี้แจง
และท�ำความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ทราบได้อย่าง
ครอบคลุม
4. ไม่สบาย มีโรคประจ�ำตัว จึงไม่ไปฉีด และ
ไม่เห็นประโยชน์ของการฉีดวัคซีน		 จากข่าวลือเรื่องการ
แพ้วัคซีนที่ท�ำให้เจ็บป่วยและเสียชีวิต จึ ง ท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม
เป้าหมายที่มีโรคประจ�ำตัว สุขภาพอ่อนแอ ไม่กล้าไป
รับบริการฉีดวัคซีน ซึ่งอาจจะท�ำให้โรคที่เป็นอยู่ก�ำเริบ
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หรือมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
5. จ�ำวันที่นัดหมายไม่ได้ พ้นก�ำหนดแล้วจึงไม่
ไปรับบริการฉีดวัคซีน ประชากรที่ ส� ำ รวจหลายคนให้
เหตุผลว่าไม่มีรายชื่อในทะเบียนที่ อสม. ส�ำรวจ และนัด
หมายให้ไปฉีดวัคซีน ณ จุดนัดหมายที่ก�ำหนด ทั้งๆ ที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มานานแล้ว แต่ไม่ได้ย้ายชื่อตัวเองเข้า
มาอยูใ่ นพืน้ ทีต่ ามทะเบียนบ้าน และกรณีเลยวันนัดหมาย
ก�ำหนดฉีดวัคซีน เจ้าหน้าที่และ อสม. ก็ไม่ได้มาติดตาม
และนัดหมายให้ไปรับการฉีดใหม่
6. คิดว่าได้รับวัคซีนครบตั้งแต่เด็กแล้ว กรณี
ประชากรทีส่ ำ� รวจอายุ 20 ปีตน้ ๆ บางคนคิดว่าได้รบั วัคซีน
ครบแล้วตัง้ แต่เด็ก และบางคนก็มคี วามคิดว่าได้รบั วัคซีน
ป้องกันบาดทะยักมาแล้วครบ 3 เข็ม จะมีภูมิคุ้มกันโรค
10 ปี จึงไม่ไปรับบริการฉีดวัคซีน

ข้อเสนอแนะ

จะเห็นได้ว่าข้อมูลผลการส�ำรวจความครอบ
คลุมของการได้รับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก และข้ อ มู ล
ความครอบคลุมจากการรายงานผลการรณรงค์ฯ มีความ
แตกต่างกัน		 โดยความครอบคลุมจากผลการส�ำรวจจะ
น้อยกว่าความครอบคลุมจากการรายงาน เนือ่ งจากเจ้าหน้าที่
ให้ตัวเลขเป้าหมายไม่ถูกต้อง และยั ง ต�่ ำ กว่ า เป้ า หมาย
ทีก่ �ำหนดร้อยละ 85.00 (herd immunity) ทีจ่ ะสามารถ
ป้องกันไม่ให้โรคนีร้ ะบาดต่อไปได้(8) ดังนั้นเพื่อให้ความ
ครอบคลุมของการได้รบั วัคซีนคอตีบ-บาดทะยักเป็นไป
ตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนด		 จึงเห็นควรด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. ขยายเวลาการให้บริการวัคซีนออกไป เพื่อ
ให้เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในระดับพืน้ ทีต่ ดิ ตามกลุม่ เป้าหมาย
ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ให้มารับวัคซีนให้
ครอบคลุมตามเป้าหมายที่ก�ำหนด โดย
			 1.1 ก� ำ หนดประเภทของกลุ ่ ม คนที่ มี
ลักษณะของการอยู่ในสถานที่และช่วงเวลาที่จะเข้าพบได้
คล้ายๆ กัน (setting) ที่มีอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
			 1.2 ก�ำหนดช่องทางการสือ่ สารประชาสัมพันธ์
ทีเ่ หมาะสม (เข้าถึงกลุ่มคนเป้าหมายได้ดี/สือ่ สารหลาย
ช่องทาง/สื่อสารเป็นระยะๆ) และประชาสัมพันธ์ถึงผล
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ข้างเคียงของการฉีดวัคซีน จากการศึกษาพบว่า มีอาการ
ข้างเคียงเพียงเล็กน้อยหลังการฉีด ได้แก่ มีไข้ตำ�่ ๆ ปวด
บวมบริเวณที่ฉีดเพียงร้อยละ 30.78
			 1.3 ก�ำหนดสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน
และช่วงเวลาของการให้บริการฉีดวัคซีน ที่สอดคล้องกับ
ความสะดวกในการรั บ บริ ก ารฉี ด วั ค ซี น ของกลุ ่ ม
เป้าหมาย และให้เจ้าหน้าทีส่ อบถามหากใครมีโรคประจ�ำ
ตัวอาจพิจารณาให้ไปฉีดที่โรงพยาบาล เป็นราย ๆ ไป
2. หน่วยงานระดับกรม/กอง/ส�ำนักประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทาง mass media และเพิ่มความถี่ในการเผยแพร่
ตามโอกาส
ทั้งนี้ เมื่อขยายเวลาการรณรงค์ออกไปพบว่า
ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก
จากการรายงานเพิ่มเป็นร้อยละ 78.96 เมื่อสิ้นสุดเดือน
กรกฎาคม 2558 และร้อยละ 81.42 เมื่อสิ้นสุดเดือน
กันยายน 2558

กิตติกรรมประกาศ

ผูเ้ ขียนและคณะท�ำงานทุกคนในโครงการส�ำรวจ
ความครอบคลุ ม ของการให้ วั ค ซี น คอตี บ -บาดทะยั ก
ในประชาชนอายุ 20-50 ปี จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2558
ขอขอบคุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ที่ได้
สนับสนุนงบประมาณ และข้อเสนอแนะในการด�ำเนิน
งานโครงการนี้เป็นอย่างดียิ่ง
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บทคัดย่อ

การเสริมสร้างความเข้มแข็งงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ		 โดยเฉพาะบริเวณชายแดน
ติดประเทศเพื่อนบ้าน นับว่ามีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระบบเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องของเครือข่าย
โดยจังหวัดตากได้นำ� หลักการท�ำงานภายใต้กลยุทธ์การด�ำเนินงานของเครือข่ายสุขภาพหนึง่ เดียว มาใช้ในการขับเคลือ่ น
เพื่อพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าบริเวณชายแดน โดยยึดตามข้อตกลงระหว่างประเทศคือ การก�ำจัด
โรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ. 2563 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า
บริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดตาก วิธีการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลผลการด�ำเนินงานของเครือข่ายเฝ้าระวัง
โรคพิษสุนัขบ้า	ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ได้แก่ รายงานการส�ำรวจข้อมูลประชากรสัตว์เลี้ยง รายงานการ
ฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง ข้อมูลจากการนิเทศงานและข้อสรุปจากที่ประชุม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์
ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคนของจังหวัดตากยังมีผู้ป่วยตายเกือบทุกปี ส่วนใหญ่เป็น
คนต่างชาติ โดยติดเชื้อมาจากฝั่งประเทศเมียนมาร์ แสดงให้เห็นว่าบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ มีความเสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ ผลงานความครอบคลุมการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
แก่สัตว์เลี้ยงในภาพรวมทั้งจังหวัดร้อยละ 69.6 ซึ่งต�่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80.0 ผลประเมินตามเกณฑ์การสร้างพื้นที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นรายต�ำบลพบว่า ทุกต�ำบลไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าต่อเนื่องกันมากกว่า 2 ปี
รวมทัง้ ตัวอย่างหัวสัตว์ทสี่ ง่ ตรวจไม่พบเชือ้ มากกว่า 2 ปีตดิ ต่อกัน ผลการด�ำเนินงานขึน้ ทะเบียนสัตว์เลีย้ งและการฉีดวัคซีน
ให้สัตว์เลี้ยงในปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีปัญหาอุปสรรคจากการบริหารจัดการ ซึ่งไม่สามารถจัดหาวัคซีนเพือ่ ใช้ในการ
ด�ำเนินงานได้ เพือ่ ลดความเสีย่ งจากโรคพิษสุนขั บ้า	 และเร่งรัดการสร้างพืน้ ทีป่ ลอดโรค หน่วยงานเครือข่ายควรรณรงค์
ให้ประชาชนมีความร่วมมือโดยน�ำสัตว์เลีย้ งไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าอย่างต่อเนือ่ งทุกปี และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรออกเทศบัญญัติหรือข้อบังคับ เพื่อควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ โดยเฉพาะสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ
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Abstract

Strengthening the disease surveillance and response systems along international border was needed,
and it should continuously be cooperated with all stakeholders. A network of rabies surveillance in Tak had
adopted One Health approach strengthening capabilities of rabies surveillance system along Thai-Myanmar
border. The goal of rabies elimination by 2020 was also motivated the capacity of rabies surveillance. The
objective of this study aimed to evaluate risk areas for rabies along Thai-Myanmar border. Data were collec
ted from rabies surveillance network both quantitative data such as survey of animal populations and vaccine
coverage in animals. Reports from inspection and meeting minutes were analyzed as qualitative data. The data
were described by descriptive statistics. The results found that there were human rabies deaths in Tak almost
every year. Most of them were exposed to rabies from Myanmar side. There was an assumption that Myanmar
had an occurrence of rabid animals and could be a potential risk of rabies for human and animals along border
areas. Therefore, coverage of rabies vaccine in animal populations should be reaching to at a high level around
those areas probably more than 80.0%. However, there was overall rabies vaccination coverage at 69.6% in
Tak. For evaluating rabies free area in each sub-district, it found that no rabies death case and samples of
animals were positive result for rabies with two consecutive years. Most of municipal governments in Tak
could not conduct the rabies vaccination campaign due to the procurement process. In order to reduce the risk
of rabies and accelerate rabies free area, all stakeholders should conduct campaigns to increase vaccination
coverage in animals every year. In addition, municipal government should regulate the special laws to control
the stray dogs.
ค�ำส�ำคัญ 																								 Key words
ประเมินพื้นที่เสี่ยง, เครือข่ายเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า, evaluation of risk area,
ชายแดนไทย-เมียนมาร์,
rabies surveillance network, Thai-Myanmar border,    
สุขภาพหนึ่งเดียว
One Health

บทน�ำ

จังหวัดตากเป็นจังหวัดชายแดน ทิศตะวันตก
ติดประเทศเมียนมาร์ ระยะทางติดต่อยาว 560 กิโลเมตร
บริเวณพื้นที่ชายแดนจะมีคนต่างชาติเข้ามารับจ้างขาย
แรงงานในฝัง่ ประเทศไทย ทัง้ แบบเช้าไปเย็นกลับ ส่วนหนึง่
มาตัง้ ทีพ่ กั ชัว่ คราวอยูก่ ระจัดกระจายในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอชายแดน
(อ�ำเภอแม่สอด พบพระ แม่ระมาด ท่าสองยางและอุม้ ผาง)
ประกอบกับในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2558 จะมีการเปิด
ประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริเวณอ�ำเภอชายแดน
ของจังหวัดตาก ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้ความส�ำคัญที่จะเปิด
เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะมีการเพิ่มการเข้าออก
ของผู้คนบริเวณชายแดน		 เกิดแหล่งชุมชนใหม่รายรอบ

พื้นที่ จะมีทั้งคน สัตว์ สิ่งของ การค้าขายเพิ่มมากขึ้น
ในบริเวณนี้		 ซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการ
เกิดโรคระบาดต่าง ๆ ในพื้นที่ได้ง่าย โดยเฉพาะโรคพิษ
สุนัขบ้าก็อาจจะเป็นปัญหาตามมาได้ในอนาคต
ข้อมูลสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคนของ
จังหวัดตาก ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2557(1) โดยในปี
พ.ศ. 2550 พบผู้ป่วยต่างชาติชาวเมียนมาร์ จ�ำนวน 3
ราย ปี พ.ศ. 2552 พบผู้ป่วยต่างชาติ 1 ราย ปี พ.ศ.
2553 พบผู้ป่วยคนไทย 1 ราย และคนต่างชาติ 3 ราย ปี
พ.ศ. 2555 พบผู้ป่วยต่างชาติ 2 ราย ปี พ.ศ. 2556 พบ
ผู้ป่วยต่างชาติ 3 ราย และในปี พ.ศ. 2558 พบผู้ป่วย
ต่างชาติ 1 ราย จากผลการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ป่วย
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ต�ำบล
ทั้งหมดใน 9 อ�ำเภอ ของจังหวัดตาก จ�ำนวน 63 ต�ำบล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ต�ำบลที่อยู่ใน 5
อ�ำเภอชายแดน จังหวัดตาก จ�ำนวน 33 ต�ำบล ดังนี้
- อ�ำเภอแม่สอด จ�ำนวน 10 ต�ำบล
- อ�ำเภอพบพระ จ�ำนวน 5 ต�ำบล
- อ�ำเภอท่าสองยาง จ�ำนวน 6 ต�ำบล
- อ�ำเภออุ้มผาง จ�ำนวน 6 ต�ำบล
- อ�ำเภอแม่ระมาด จ�ำนวน 6 ต�ำบล
ข้อมูลเชิงปริมาณ
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด�ำเนินงานของ
เครือข่ายสุขภาพหนึง่ เดียว ในการเฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้า
จังหวัดตาก ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 ได้แก่
1. ลักษณะพื้นที่เสี่ยง อธิบายด้วยข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์และประชากร
2. รายงานการส�ำรวจข้อมูลประชากรสุนัข/
แมว และรายงานการฉีดวัคซีนในสัตว์เลีย้ ง ได้จากเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.)
3. รายงานการส่ ง ตั ว อย่ า งซากสั ต ว์ ข อง
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อ�ำเภอ และส�ำนักบริหารพื้นที่
เขตอนุรักษ์		 ส่ ง ตรวจไปยั ง ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการ
สัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง อ�ำเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก
4. รายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า	 ร.36(3) ได้
จากโรงพยาบาล
5. รายงานผลประเมินการสร้างพื้นที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า (rabies free area)(4) ได้จากส�ำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด และส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ได้จากผูเ้ ข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “โครงการ
วัสดุและวิธีการศึกษา
พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการเฝ้ า ระวั ง โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า บริ เ วณ
รูปแบบการศึกษา
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2558”
เป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง (retrospective จ�ำนวน 80 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด/
study) ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
ปศุสัตว์อ�ำเภอ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขของเทศบาล/
องค์การบริหารส่วนต�ำบล เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานสาธารณสุข

ต่างชาติทงั้ หมดถูกสุนขั กัดในฝัง่ ประเทศเมียนมาร์ และสัตว์
ที่น�ำโรคส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีน ส�ำหรับสถานการณ์โรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว์ของจังหวัดตาก โดยหน่วยงานปศุสัตว์
ได้ด�ำเนินการเก็บตัวอย่างหัวสัตว์ส่งตรวจ (สัตว์ฟันแทะ
และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม) ในปี พ.ศ. 2556-2558(2)
รวมทั้งหมด 24, 50, 78 ตัวอย่างตามล�ำดับ ผลการ
ตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า โดยวิธี fluorescent antibody test: FAT ให้ผลลบทุกตัวอย่าง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการด�ำเนินที่ผ่านมาในการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดที่สามารถด�ำเนินการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงให้มีความครอบคลุม
มากกว่าร้อยละ 70.0 ทุกปี อย่างไรก็ตาม จากทีพ่ บผูป้ ว่ ย
โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ในบริ เ วณชายแดนไทย-เมี ย นมาร์
อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่ายังมีความเสี่ยงต่อการเกิด
โรค ประกอบกับการที่ไม่มีข้อมูลการฉีดวัคซีนในสัตว์ฝั่ง
ประเทศเมียนมาร์ ท�ำให้หน่วยงานราชการไม่สามารถ
ทราบสถานการณ์การเกิดโรคในพื้นที่บริเวณชายแดน
จึงเป็นอุปสรรคต่อการวางแผนป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนขั บ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริเวณชายแดน
ของจังหวัด จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องศึกษาประเมินพืน้ ที่
เสีย่ งโรคพิษสุนขั บ้าเป็นรายต�ำบล เพือ่ น�ำผลการประเมิน
ความเสี่ยงที่ได้ เป็นแนวทางก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนิน
งาน เพื่อให้บริเวณชายแดนจังหวัดตากเป็นแนวกั้นโรค
พิษสุนัขบ้า (rabies buffer zone) โดยใช้กลยุทธ์ของ
เครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health approach) ใน
การด�ำเนินงานต่อไป ดังนั้นการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าบริเวณชายแดน
ไทย-เมียนมาร์ จังหวัดตาก ภายใต้กลยุทธ์การด�ำเนิน
งานของเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว
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การประเมินพื้นที่เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์

จังหวัด/ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาล
และเจ้าหน้าที่ส�ำนักบริหารพื้นที่เขตอนุรักษ์ที่ 14
วิธีการด�ำเนินงาน
ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย รายงานการ
ฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยง โดยได้ก�ำหนดตามพื้นที่เสี่ยง และ
เป้าหมายการให้ความครอบคลุมวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ดังนี้
-		 พื้นที่เสี่ยงสูง หมายถึง ต�ำบลที่มีพื้นที่ติด
ชายแดน โดยมีเกณฑ์การประเมินฉีดวัคซีนครอบคลุม
มากกว่าร้อยละ 90.0 ขึน้ ไป มีทงั้ หมด 23 ต�ำบล ประกอบ
ด้วย อ�ำเภอแม่สอด 6 ต�ำบล (แม่ตาว แม่กุ แม่ปะ แม่กาษา
ท่าสายลวด มหาวัน) อ�ำเภอพบพระ 5 ต�ำบล (พบพระ
รวมไทยพัฒนา วาเล่ย์ ช่องแคบ คีรีราษฎร์) อ�ำเภอ
ท่าสองยาง 5 ต�ำบล (แม่ต้าน แม่หละ แม่อุสุ แม่สอง
ท่าสองยาง) อ�ำเภออุ้มผาง 4 ต�ำบล (แม่กลอง แม่จัน
หนองหลวง โมโกร) และอ�ำเภอแม่ระมาด 3 ต�ำบล (แม่
จะเรา แม่ระมาด ขะเนจื้อ)
-		 พื้นที่เสี่ยงปานกลาง หมายถึง ต�ำบลที่ถัด
จากพื้นที่เสี่ยงสูง โดยมี เ กณฑ์ ก ารประเมิ น ฉี ด วั ค ซี น
ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 85.0-90.0 มีทั้งหมด 10
ต�ำบล ประกอบด้วย อ�ำเภอแม่สอด 4 ต�ำบล (แม่สอด
พระธาตุผาแดง แม่ละเมา พะวอ) อ�ำเภอท่าสองยาง 1
ต�ำบล (แม่วะหลวง) อ�ำเภออุ้มผาง 2 ต�ำบล (อุ้มผาง
แม่ละมุ้ง) และอ�ำเภอแม่ระมาด 3 ต�ำบล (สามหมื่น
พระธาตุ แม่ตื่น)
-		 พื้นที่เสี่ยงต�่ำ หมายถึง ต�ำบลที่อยู่ถัดจาก
พื้นที่เสี่ยงปานกลาง โดยมีเกณฑ์การประเมินฉีดวัคซีน
ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80.0-85.0 ไม่มีต�ำบลใดใน
5 อ�ำเภอชายแดน เข้าเกณฑ์ประเมิน ข้อนี้ ส่วนใหญ่เป็น
ต�ำบลในอ�ำเภอที่ไม่ติดชายแดน ได้แก่ อ�ำเภอเมืองตาก
บ้านตาก สามเงา และวังเจ้า
โดยน� ำ ข้ อ มู ล ตั ว แปรในรายงานพื้ น ที่ เ สี่ ย ง
รายงานการส่งตัวอย่างซากสัตว์ รายงานผู้สัมผัสโรคพิษ
สุนัขบ้า ร.36(3) และรายงานผลประเมินการสร้างพื้นที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า(4) ลงในโปรแกรมบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
Microsoft®office Excel ท� ำ การตรวจสอบข้ อ มู ล เพื่ อ

เตรียมการวิเคราะห์ต่อไป
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้ จ ากการอภิ ป รายและ
บั น ทึ ก ข้ อ คิ ด เห็ น จากผู ้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
“โครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
บริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2558”
และจดบันทึกลงในโปรแกรม Microsoft®office Word
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิง
พรรณนาในการวิเคราะห์ (descriptive statistic analysis) ได้แก่ จ�ำนวนและร้อยละ

ผลการศึกษา

ได้นำ� เสนอผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ลักษณะพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
ผลการประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และ
สรุปข้อคิดเห็นทีไ่ ด้จากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “โครงการ
พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการเฝ้ า ระวั ง โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า บริ เ วณ
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2558”
รายละเอียดดังนี้
1. ลักษณะพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้า บริเวณชายแดนจังหวัดตาก
โดยลักษณะทางภูมิศาสตร์ จังหวัดตากมีพื้นที่
5 อ�ำเภอชายแดน ติดประเทศเมียนมาร์ ได้แก่ อ�ำเภอ
แม่สอด พบพระ แม่ระมาด		 ท่ า สองยางและอุ ้ ม ผาง
ภูมิประเทศเป็นป่าเขา และมีแม่น�้ำเมยกั้นเป็นระยะทาง
ยาวประมาณ 560 กิโลเมตร โดยมีคนต่างชาติที่เข้ามา
อาศัยอยูป่ ะปนกับคนไทยในพืน้ ทีป่ ระมาณ 300,000 คน
อัตราส่วนคนไทยและคนต่างชาติเท่ากับ 1 ต่อ 1 นอกจากนี้
ยั ง มี ผู ้ อ พยพหนี ภั ย สงครามที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นศู น ย์ พั ก พิ ง
ชัว่ คราวอีก 3 แห่ง ซึง่ มีจำ� นวนประชากรประมาณ 70,000 คน
บริเวณชายแดนระหว่างประเทศ ประชาชน
สามารถเดินทางเข้าออกได้งา่ ย ส่วนใหญ่แล้วชาวต่างชาติ
จะเข้ามารับจ้างขายแรงงานในฝั่งประเทศไทย ช่องทาง
ผ่านข้ามแดนที่ถูกต้องตามกฎหมายมีช่องทางเดียวคือ
ที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ ส่วนช่องทางข้าม
แดนอืน่ ๆ มีทงั้ จุดผ่อนปรน และช่ อ งทางธรรมชาติ ที่
สามารถเดินทางเข้าออกได้ตลอดทัง้ ปี คนต่างชาติบางส่วน
323

Disease Control Journal Vol 41 No.4 Oct - Dec 2015

Evaluation of risk areas for rabies along Thai-Myanmar border

เข้ามาขายแรงงานและรับจ้างทั่วไป แบบเช้าไปเย็นกลับ
บางส่วนมาตั้งที่พักชั่วคราวอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่
อ�ำเภอชายแดน และอีกจ�ำนวนหนึ่งเคลื่อนย้ายไปสู่ตอน
กลางของประเทศ กอปรกับในปลายปี พ.ศ. 2558 จะมี
การเปิดประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และบริเวณ
ชายแดนของจังหวัดตาก ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้ความส�ำคัญ
ที่จะเปิดเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะมีการเพิ่มการ
เข้าออกของผู้คนบริเวณชายแดน เกิดแหล่งชุมชนใหม่
รายรอบพื้นที่ จะมีทั้งคน สัตว์ สิ่งของ การค้าขายเพิ่ม
มากขึ้นในบริเวณนี้ ซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มโอกาสของการ
เกิดโรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่ได้ โดยเฉพาะโรคพิษสุนัข

บ้าก็อาจจะเป็นปัญหาตามมาได้ในอนาคต
จากภาพที่ 1 มีจ�ำนวนต�ำบลที่เป็นพื้นที่เสี่ยง
สูง จ�ำนวน 23 ต�ำบล อ�ำเภอแม่สอดมีพื้นที่เสี่ยงสูงมาก
ที่สุด จ�ำนวน 6 ต�ำบล รองลงมา ได้แก่ อ�ำเภอพบพระ
ท่าสองยาง อุ้มผางและแม่ระมาด จ�ำนวน 5, 5, 4, และ
3 ต�ำบล ตามล�ำดับ ส่วนพื้นที่เสี่ยงปานกลาง จ�ำนวน 10
ต�ำบล อ�ำเภอแม่สอดมีพื้นที่ปานกลางมากที่สุด จ�ำนวน
4 ต�ำบล รองลงมา ได้แก่ อ�ำเภอแม่ระมาด อุ้มผางและ
ท่าสองยาง จ�ำนวน 3, 2, และ 1 ต�ำบล ตามล�ำดับ
ส�ำหรับพื้นที่เสี่ยงต�่ำ ไม่มีต�ำบลใดใน 5 อ�ำเภอชายแดน
เข้าเกณฑ์ประเมินข้อนี้

เสีย่ งสูง
เสีย่ งปานกลาง
เสีย่ งต�ำ่

ภาพที่ 1 พืน้ ทีเ่ สีย่ งโรคพิษสุนขั บ้าแยกรายต�ำบล จังหวัดตาก

ส�ำหรับข้อมูลผลการด�ำเนินงานการฉีดวัคซีนในพืน้ ทีเ่ สีย่ งทัง้ 3 ระดับ แยกรายต�ำบล ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของต�ำบล แยกตามพื้นที่เสี่ยง แยกรายอ�ำเภอ ผ่านเกณฑ์ความครอบคลุมวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ในบริเวณชายแดนจังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2557
อ�ำเภอ
แม่สอด
พบพระ
ท่าสองยาง
อุ้มผาง
แม่ระมาด
รวม
324

พื้นที่เสี่ยงสูง
จ�ำนวน ผ่าน ร้อยละ
ต�ำบล เกณฑ์
6
4 66.7
100
5
5
5
3 60.0
4
0
0
3
0
0
23
12 52.2

พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
จ�ำนวน ผ่าน ร้อยละ
ต�ำบล เกณฑ์
4
2 50.0
1
0
0
0
0
2
3
0
0
10
2 20.0

รวม
จ�ำนวน ผ่าน
ต�ำบล เกณฑ์
10
6
5
5
6
3
6
0
6
0
33
14

ร้อยละ
60.0
100
50.0
0
0
42.4
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จากตารางที่ 1		 ผลการด� ำ เนิ น งานให้ วั ค ซี น
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง แยกตามต�ำบลพื้นที่
เสีย่ งสูงและพืน้ ทีเ่ สีย่ งปานกลางเป็นรายอ�ำเภอ ในภาพรวม
พบว่า อ�ำเภอพบพระมีความครอบคลุมวัคซีนมากที่สุด
ร้อยละ 100 รองลงมาคือ อ�ำเภอแม่สอดและท่าสองยาง
ร้อยละ 60.0, 50.0 ตามล�ำดับ ส่วนอ�ำเภออุ้มผางและ
แม่ระมาดพบว่า	 ทุกต�ำบลไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินความ
ครอบคลุมของวัคซีนตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
2. ผลการประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรค
พิษสุนขั บ้า (rabies free area) บริเวณชายแดนจังหวัดตาก

จากรายงานผลการประเมิ น ตามเกณฑ์ ก าร
สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าพบว่า ทุกต�ำบลในพื้นที่
อ�ำเภอชายแดน		 ไม่ มี ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต ด้ ว ยโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า
ต่อเนือ่ งกันมากกว่า 2 ปี รวมทัง้ ตัวอย่างหัวสัตว์ทสี่ ง่ ตรวจ
ไม่พบเชื้อมากกว่า 2 ปีติดต่อกัน ส�ำหรับผลการด�ำเนิน
งานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าในสัตว์เลีย้ งในภาพรวม
ทัง้ พืน้ ทีเ่ สีย่ งสูงและพืน้ ทีเ่ สีย่ งปานกลางมีความครอบคลุม
ของการฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยง ร้อยละ 69.6 ตามตารางที่
2

ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของสัตว์เลี้ยงที่ขึ้นทะเบียน และได้รับการฉีดวัคซีนแยกรายต�ำบล ปี พ.ศ. 2557
อ�ำเภอ
แม่สอด

พบพระ

ท่าสองยาง

อุ้มผาง

แม่ระมาด
รวม

พื้นที่เสี่ยงสูง
ฉีด
ขึ้น
ต�ำบล
ทะเบียน
1,350
1,408
แม่ตาว
892
892
แม่กุ
1,028
1,146
แม่ปะ
2,247
2,600
แม่กาษา
1,577
1,621
ท่าสายลวด
406
418
มหาวัน
1,737
1,737
พบพระ
979
รวมไทยพัฒนา 979
1,774
1,774
วาเล่ย์
1,233
1,233
ช่องแคบ
418
418
คีรีราษฎร์
1,175
1,641
แม่ต้าน
917
970
แม่หละ
700
738
แม่อุสุ
971
1,110
แม่สอง
1,500
1,640
ท่าสองยาง
324
648
แม่กลอง
1,000
2,246
แม่จัน
N/A
N/A
หนองหลวง
700
1400
โมโกร
2,175
4,878
แม่จะเรา
675
1,562
แม่ระมาด
1,154
2,850
ขะเนจื้อ
33,909 24,932
23 ต�ำบล

ร้อยละ

ต�ำบล

95.9
100
89.7
86.4
97.3
97.1
100
100
100
100
100
71.6
94.5
94.9
87.5
91.5
50.0
44.5
N/A
50.0
44.6
43.2
40.5
73.5

แม่สอด
พระธาตุผาแดง
แม่ละเมา
พะวอ

พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
ขึ้น
ฉีด
ทะเบียน
2,308
1,753
1,012
967
300
232
632
588

แม่วะหลวง

1,346

954

70.9

อุ้มผาง
แม่ละมุ้ง

1,200
944

600
700

50.0
74.2

สามหมื่น
พระธาตุ
แม่ตื่น
10 ต�ำบล

1,794
1,568
2,466
13,570

680
516
1,120
8,110

37.9
32.9
45.4
59.8

ร้อยละ
76.0
95.6
77.3
93.0
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3. สรุปข้อคิดเห็นทีไ่ ด้จากประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การ “โครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคพิษ
สุนัขบ้าบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2558”
จุ ด แข็ ง ของการด� ำ เนิ น งานโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า
บริเวณชายแดนจังหวัดตากพบว่า เครือข่ายเฝ้าระวังโรค
พิษสุนัขบ้า ได้แก่ หน่วยงานด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีความร่วมมือ
และท�ำงานร่วมกันเป็นอย่างดี จากทีม่ กี ารรณรงค์ฉดี วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าให้แก่สตั ว์ในพืน้ ทีท่ กุ ปี ท�ำให้มคี วาม
ครอบคลุมวัคซีนสูง สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นที่ชายแดนได้
จุดอ่อนของการด�ำเนินงาน พบว่า มีการเคลือ่ น
ย้ายสัตว์เลี้ยงบริเวณชายแดนตลอดเวลา	 และสัตว์เหล่า
นั้นไม่ได้รับการฉีดวัคซีน		 ท�ำให้มีโอกาสแพร่ระบาดโรค
พิษสุนัขบ้าได้งา่ ย		 โดยเฉพาะในชุมชนต่างชาติที่เข้ามา
อาศัยอยู่ชั่วคราวในพื้นที่		 นอกจากนั้นบริเวณชายแดน
ไทย-เมียนมาร์		 ยังคงพบผู้ป่วยตายในคนต่างชาติอยู่
ทุกปี จากรายงานการสอบสวนโรคจะเห็นได้วา่ ในประเทศ
เมียนมาร์เป็นแหล่งรังโรคที่ส�ำคัญ		 หากเกิดการระบาด
ในฝั่งประเทศเมียนมาร์ ก็มีโอกาสที่จะระบาดข้ามฝั่งมา
ประเทศไทยได้ โดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ติดแนวชายแดน
การไปมาหาสู่กันของผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้น การเคลื่อน
ย้ายสัตว์โดยเฉพาะสุนัขและแมวที่ประชาชนอาจจะน�ำ
มาเลี้ยง โดยไม่รู้ว่าสัตว์เหล่านั้นอาจจะติดเชื้อโรคพิษ
สุนัขบ้า
โอกาสในการพัฒนา พบว่า	 การด� ำ เนิ น งาน
เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ในระดับนโยบาย เช่นโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณชายแดน โดยให้มีการออกเทศบัญญัติหรือข้อ
บังคับเพื่อควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ตามพระราช
บัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535(5) ก�ำหนดให้เป็นพืน้ ที่
ปลอดโรคพิษสุนขั บ้า	 และโครงการป้องกันควบคุมโรค
ติดต่อบริเวณชายแดน ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
จากกระทรวงการต่างประเทศ ในการจัดซื้อวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนขั บ้าสนับสนุน ทัง้ ฝัง่ ประเทศไทยและเมียนมาร์
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อุปสรรคการด�ำเนินงาน พบว่า ในปี พ.ศ. 2558
จังหวัดตากพบปัญหาทีส่ ำ� คัญคือ การไม่มีการด�ำเนินการ
ฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมว ตามพั น ธะสั ญ ญาของแผน
ยุทธศาสตร์หลักคือ การก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป
ภายในปี พ.ศ. 2563 ต้องสะดุดลงในส่วนของการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งในจังหวัดที่เคยให้การสนับสนุนทุกปี แต่ในปีนี้
ไม่สามารถด�ำเนินการได้ และในขณะเดี ย วกั น เจ้ า ของ
สัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ก็ไม่น�ำสัตว์เลี้ยงของตนไปฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคเอง ยังคงรอวัคซีนฟรีจากภาครัฐอยู่เช่นเคย
แนวทางการแก้ไข ต้องประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสัตว์
ตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของตนเองในการน� ำ
สัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรค แม้ว่าจะไม่มีบริการฟรี
ในภาครัฐ		 ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ศึกษาระเบียบการจัดหาวัคซีนที่สามารถด�ำเนินการให้
ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

วิจารณ์และสรุป

พื้นที่ชายแดนของจังหวัดตาก มีความเสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนขั บ้า	เนื่องจากมีการเคลื่อน
ย้ายของคนและสัตว์ และการเข้ า มาอยู ่ อ าศั ย ของคน
ต่างชาติและสัตว์เลีย้ งบริเวณชายแดน ประกอบกับผลการ
ฉีดวัคซีนป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ในสั ต ว์ เ ลี้ ย งในหลาย
ต�ำบลในบริเวณชายแดน ไม่ครอบคลุมตามเป้าหมายที่
ก�ำหนด เหตุผลข้อหนึ่งเป็นเพราะการตั้งงบประมาณใน
การจัดซื้อวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
แห่งไม่สอดคล้องกับจ�ำนวนประชากรสัตว์ แม้ว่าจังหวัด
ตากมีความส�ำเร็จในการลดอัตราป่วยตายด้วยโรคพิษ
สุนขั บ้าในคนไทยได้ แต่ก็ยังพบผู้เสียชีวิตเป็นคนต่างชาติ
ซึง่ ติดเชือ้ มาจากฝัง่ ประเทศเมียนมาร์		 แสดงให้เห็นว่าพืน้ ที่
บริเวณชายแดนยังมีความเสีย่ งอยู่ จากผลการประเมินการ
สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าพบว่า ทุกต�ำบลในพื้นที่
บริ เ วณชายแดนไม่ มี ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต ด้ ว ยโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า
ต่อเนื่องกันมากกว่า 2 ปี การตรวจหาเชื้ อ ในสั ต ว์ จ าก
การสุ่มตรวจหัวซากสัตว์ก็ไม่พบเชื้อมากกว่า 2 ปี ติดต่อ
เช่นกัน ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรค
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การประเมินพื้นที่เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์

พิษสุนขั บ้าในสัตว์ทไี่ ด้รบั การสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทุกแห่ง ท�ำให้โรคไม่ระบาดในฝัง่ ประเทศไทย
ผลงานภาพรวมในปี พ.ศ. 2557 ครอบคลุมร้อยละ
69.6 ซึ่งยังต�่ำกว่าเกณฑ์ของพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าที่
ร้อยละ 80.0 ดังนั้นการคาดหวังที่จะสร้างพื้นที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า(4) หรือ rabies free area ทุกต�ำบลควร
เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์เลี้ยง และการก� ำ จั ด สุ นั ข
จรจัดไปพร้อมกัน หลายประเทศในเอเชียใช้มาตรการนี้
และก็ประสบความส�ำเร็จมาแล้ว ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์(6) แม้แต่ประเทศมาเลเซียที่อยู่
ติดไทย(7) ซึง่ ปลอดโรคพิษสุนขั บ้ามาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2497(8)
ดังนั้นบริเวณชายแดนติดประเทศเมียนมาร์ อาจจะต้อง
เพิ่มความเข้มข้นการฉีดวัคซีนให้ได้มากกว่าเกณฑ์ที่
ก�ำหนดเพื่อให้พื้นที่บริเวณชายแดนเป็นแนวกั้นโรคพิษ
สุนัขบ้าหรือ rabies buffer zone
ในปี พ.ศ. 2558 การจั ด ซื้ อ วั ค ซี น ของทุ ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด�ำเนินการได้
เนื่ อ งจากได้ รั บ การทั ก ท้ ว งจากส� ำ นั ก งานตรวจเงิ น
แผ่นดิน ท�ำให้การณรงค์ฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยงขาดความ
ต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลให้โรคพิษสุนัขบ้ากลับมาระบาด
ได้อีก รวมถึงอาจไม่บรรลุเป้าหมายการสร้างพื้นที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้าภายในปี พ.ศ. 2563 แนวทางแก้ไข
ปัญหาคือ การรณรงค์ปรับเปลี่ยนทัศนคติเจ้าของสัตว์ให้
มีความรักสัตว์และรับผิดชอบต่อสังคม โดยน� ำ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง
ของตัวเองไปฉีดวัคซีน โดยรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยเอง อีกทัง้
การรณรงค์ไม่น�ำสุนัขไปปล่อยในพื้นที่สาธารณะ หรือไม่
ส่งเสริมน�ำอาหารไปเลี้ยงแก่สุนัขจรจัด ซึ่ ง จะท� ำ ให้ เ พิ่ ม
ประชากรสุนขั จรจัดในทีส่ าธารณะเป็นปัญหาในการควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า
ข้อเสนอแนะ
การศึกษานี้ได้ข้อสรุป 4 ประเด็นที่ส�ำคัญ และ
ข้อเสนอแนะที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้
1. การส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่าย จะ
ช่ ว ยให้ ก ารเฝ้ า ระวั ง โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า บริ เ วณชายแดน
ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายได้เร็วขึ้น จากผลการ

ศึกษานี้พบว่า เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบลทุก
แห่งให้ความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาโรคพิษสุนขั บ้า
เป็นอย่างดี โดยให้การสนับสนุนแผนงานและงบประมาณ
ในการจั ด ซื้ อ วั ค ซี น ฉี ด ป้ อ งกั น โรคให้ แ ก่ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง
เป็ น โอกาสดี ที่ ค วรส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง สิ่ ง ที่ ผู ้ ป ระเมิ น
อยากเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ส� ำ หรั บ องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นคือการจัดการกับปัญหาสุนัขจรจัดที่อาจจะเป็น
แหล่งรังโรค โดยการออกเทศบัญญัติ หรือข้อบังคับตาม
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535(5) เพือ่ ควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในที่สาธารณะต่อไป
2. ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว์ ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
ด�ำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายโครงการมากกว่าร้อยละ
80.0 ซึง่ เป็นการสร้างภูมคิ มุ้ กันในกลุม่ ประชากรสัตว์หรือ
สร้าง herd immunity มีความส�ำคัญมากกว่าการให้ภูมิ
คุ้มกันแก่สัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของเพียงไม่กี่ตัว ถึงแม้เจ้าของ
จะให้ถี่ทุกปี แต่ก็ไม่สามารถป้องกันโรคในชุมชนได้(9)
3. เร่งรัดการประเมินผ่านเกณฑ์พื้นที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า	 โดยหน่ ว ยงานในระดั บ จั ง หวั ด ควรหา
มาตรการกระตุ้น เช่น จัดประกวดต�ำบลต้นแบบพื้นที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
หรือจัดประกาศให้พื้นที่สาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยวที่
ส�ำคัญของจังหวัดเป็นพื้นที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า
4. บริเวณชายแดนเป็นจุดเสี่ยงของการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้า	 ดั ง นั้ น นอกเหนื อ จากการฉี ด วั ค ซี น ใน
สัตว์เลี้ยงบริเวณพื้นที่ buffer zone แล้ว ควรด�ำเนินการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนที่ถูกสุนัขกัด ต้ อ งรี บ ไปฉี ด
วัคซีนป้องกันโรคในคนด้วย โดยจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์
ทั้งภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น เพราะผู้เสียชีวิตด้วยโรค
พิษสุนขั บ้าเกือบร้อยละ 100 ไม่ได้รบั การฉีดวัคซีนป้องกัน
หลังสัมผัสโรค อาจเนื่องมาจากการขาดความตระหนัก
หรือปัญหาการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขในพื้นที่ห่าง
ไกล
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		 ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานปศุสตั ว์จงั หวัด
ตาก ทีไ่ ด้รวบรวมข้อมูลรายงานการส�ำรวจและขึน้ ทะเบียน
สัตว์เลีย้ ง ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีก่ องสาธารณสุขของเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต�ำบลทุกแห่งทีส่ นับสนุนและ
รายงานการฉีดวัคซีนให้สตั ว์เลีย้ งในชุมชน ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมประเมินการสร้างพืน้ ทีป่ ลอดโรคพิษสุนขั บ้าและ
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ
ตอนล่าง อ�ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทีช่ นั สูตรโรคพิษ
สุนขั บ้า ขอขอบคุณศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้าน
สาธารณสุขในการสนับสนุนงบประมาณ ท้ายสุดขอขอบคุณ
นายสัตวแพทย์ประวิทย์ ชุมเกษียร, ดร.สั ต วแพทย์ ห ญิ ง
เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย และคุณพรรณราย สมิตสุวรรณ
ส�ำนักระบาดวิทยา	 กรมควบคุมโรค ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ
และเป็นก�ำลังใจในการด�ำเนินงาน
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในระดับอ�ำเภอ ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ คัดเลือกสถานศึกษาแบบเจาะจงในโรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง สถานีอนามัย 17 แห่ง ส�ำนักงานสาธารณสุข
อ�ำเภอ 2 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง รวมทั้งสิ้น 37 แห่ง กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คัดเลือกแบบ
เจาะจง เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ 60 คน เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ จากการ
ทบทวนข้อมูลผู้ป่วยจากแฟ้มเวชระเบียน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ ่ ม และการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบสัดส่วนความแตกต่างก่อนและหลังด�ำเนินการ ผลการศึกษาในระยะแรกของการ
ด�ำเนินงานพบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขขาดความรู้ในการเฝ้าระวังโรค ใช้นิยามในการรายงานโรคน้อย ข้อมูลในระบบ
เฝ้าระวังโรคอธิบายการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในพื้นที่น้อย และความไวในการรายงานโรคต�่ำ ทีมวิจัยและผู้ร่วมด�ำเนิน
การในพืน้ ทีไ่ ด้รว่ มกันสร้างความเข้มแข็งระบบเฝ้าระวังโรคติดเชือ้ ในระดับอ�ำเภอ โดยวิเคราะห์ปญ
ั หาจากการท�ำงาน
แล้วก�ำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา มีการปฏิบัติและประเมินผลร่วมกัน ผลจากการพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังโรค
ท�ำให้คุณลักษณะของการเฝ้าระวังโรคดีขึ้น (ความไว ค่าท�ำนายผลบวก ความเป็นตัวแทนของข้อมูล ความทันเวลา
และคุณภาพข้อมูล) และมีขอ้ มูลเชิงคุณภาพสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบ
ที่ศึกษาในประชากรกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับพึงพอใจมาก การศึกษานี้ท�ำให้ได้รูปแบบในการสร้างความเข้มแข็ง
ระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในระดับอ�ำเภอ ที่เกิดจากการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินงาน
เฝ้าระวังโรคในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
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Abstract

This participatory action research aimed to improve communicable disease surveillance system at
district level in a province in the Northeastern by selecting to study purposively 1 community hospital 17 health
centers, 2 district health office, and 17 sub-district administrative organizations; a total was 37 health facilities. There were 60 local officers from those places by purposive sampling. Quantitative data were collected
through reviewing medical records. Qualitative data were obtained through focus groups and in-depth interviews,
and analyzed by qualitative content analysis. Using quantitative data was evaluated by descriptive statistics and
proportional differences before and after intervention. The results of the early stage of the surveillance system
showed that health personnel had insufficient knowledge of surveillance. They used less case definition on
reporting disease. The information in surveillance system could explain less disease situations in local area.
The sensitivities were also low. Then, local surveillance personnel and research team participated to improve
communicable disease surveillance system in district level to solve the problems. They could improve surveillance system better (sensitivity, positive predictive value, representativeness, timeliness and data quality).
Qualitative data supported quantitative data. This study offered new guidelines of communicable disease surveillance system in district, cooperative works process, cooperative equitation, reality reflection and cooperative discussion for being proud of self-reflection. Assessment of satisfaction participants found that a satisfactory was high level.
ค�ำส�ำคัญ 																							 Key words
การพัฒนารูปแบบ,																			 model development,
ระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ 															 communicable surveillance system

บทน�ำ

การเฝ้าระวังโรคติดเชือ้ เป็นกระบวนการจัดเก็บ
การวิ เ คราะห์ และการแปลผลข้ อ มู ล ทางสาธารณสุ ข
ที่ด�ำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึงการน�ำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน การจัดท�ำ
มาตรการและประเมินผลมาตรการป้องกัน และควบคุม
ปัญหาสาธารณสุข(1) ระบบเฝ้าระวังต้องถูกน�ำมาใช้ร่วม
กับมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรค ดังนั้นการ
ด�ำเนินการป้องกันควบคุมโรคทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ต้องอาศัย
ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวัง เพราะถ้าข้อมูลในระบบเฝ้าระวัง
โรคดี มีความถูกต้อง ทันเวลา จะน�ำไปสู่การตัดสินใจที่
ผิดพลาดได้น้อยลง(2) และการเฝ้าระวังที่ดีสามารถลด
อัตราป่วย อัตราตาย ซึง่ เป็นผลจากการด�ำเนินการป้องกัน
และควบคุ ม โรคในพื้ น ที่ ไ ด้ ลดโอกาสที่ จ ะตั ด สิ น ใจ
ผิดพลาดลงได้(3)
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศพบว่า ระบบการเฝ้าระวังโรคต้อง
ปรับปรุง จากรายงานการศึกษาของ Thaewnongiew K(4)
ทีป่ ระเมินระบบเฝ้าระวังโรคติดเชือ้ ในสถานีอนามัยพบว่า
ความไวในการรายงานโรคมีเพียงร้อยละ 43.7 ความเป็น
ตัวแทนของข้อมูล ร้อยละ 50.9 ความสอดคล้องของ
ข้อมูลโดยเฉพาะตัวแปรที่ส�ำคัญ ได้แก่ วันเริ่มป่วย และ
การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น ร้อยละ 25.2, 31.4 ตามล�ำดับ
สอดคล้องกับรายงานการศึกษาในประเทศไต้หวันทีพ่ บว่า
ความครอบคลุมของการรายงานโรค varicella ในช่วงปี
คศ. 2000-2002 มีเพียงร้อยละ 9.0(5) ซึ่งก็สอดคล้อง
กับรายงานการศึกษาอื่น(6) พบว่า ความครอบคลุมการ
รายงานโรคมาลาเรียในช่วงปี ค.ศ. 2000-2003 มีเพียง
54.6 และรายงานการศึกษาในประเทศไทย เจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข ขาดความรู ้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การ
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รายงานโรคและการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล (7) เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ที่
เกี่ยวข้องในระบบเฝ้าระวังโรค ใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
ระบบเฝ้าระวังน้อย(4)
การสนั บ สนุ น การเฝ้ า ระวั ง โรคในพื้ น ที่ มี ข ้ อ
จ�ำกัด การศึกษาของ Standaert S(8) ที่ศึกษาใน United
States พบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรสาธารณสุขใน
โรงพยาบาล ที่มีต่อการรายงานโรคมีเพียงร้อยละ 4.0
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานบริการ ร้อยละ 40.0
ไม่ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการเฝ้าระวังโรคเกือบ
ทุกขั้นตอน ส่งผลให้การส่งรายงานโรคใช้เวลานานถึง
5-157 วั น นอกจากนี้ ก ารศึ ก ษาในประเทศไทย
ของนันทนา(9) พบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
ในสถานีอนามัย สามารถวินิจฉัยโรคที่เป็นโรคพื้นฐานได้
เพียงร้อยละ 58.0 เนื่องจากขาดการสนับสนุนในเชิง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง และการศึกษาของ พวงเพชร
เมืองสนธิ์(10) พบว่า สาเหตุที่ทำ� ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
รายงานโรคน้อย เนือ่ งจากผูบ้ ริหารให้ความส�ำคัญต่อการ
ด�ำเนินงานน้อย และการสนับสนุนการด�ำเนินงานในพืน้ ที่
มีนอ้ ยด้วย(11) นัน่ แสดงว่าการสนับสนุนการด�ำเนินงานใน
พื้นที่ ส่งผลต่อการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ด้วย
จากข้อมูลทีก่ ล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การ
ด� ำ เนิ น งานการเฝ้ า ระวั ง โรคมี สิ่ ง ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยโรค การลงทะเบียน การรายงาน
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล อย่างไรก็ตาม หลายหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น
ซึ่ ง จะเห็ น ได้ จ ากการที่ ไ ด้ พั ฒ นาโปรแกรมส� ำ เร็ จ รู ป
(software) เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อให้มีการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ง่ายขึ้น มีการใช้นิยามโรคในระบบเฝ้าระวัง
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการรายงานโรค(12) การ
รายงานโรคโดยใช้ ก ารรายงานตามกลุ ่ ม อาการใน
พื้นที่(13) การจัดท�ำคู่มือต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
เฝ้าระวังให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง แต่พบว่าปัญหายังคง
มีอยู่(4) ประกอบกับการศึกษาด้านการพัฒนารูปแบบ
ระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในระดับอ�ำเภอยังมีการศึกษา
น้อย ดังนั้นทีมวิจัยจึงตระหนัก และเห็นความส�ำคัญใน
การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ร ะบบเฝ้ า ระวั ง โรคติ ด เชื้ อ

การพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังโรคติดเชือ้

ในระดับอ�ำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มปี ระสิทธิภาพ
โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ (1) ศึกษาสภาพปัญหาการด�ำเนิน
งานการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ (2) พัฒนารูปแบบระบบ
เฝ้าระวังโรคติดเชือ้ ในระดับอ�ำเภอให้มปี ระสิทธิภาพ และ
(3) ประเมินผลการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ
ในระดับอ�ำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัสดุและวิธีการศึกษา

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีลักษณะ
เป็นวงจรหรือเกลียวทีต่ อ่ เนือ่ ง(14) ในแต่ละวงจรประกอบ
ด้วย การค้นหาสภาพทีเ่ ป็นจริงหรือการสะท้อนเหตุการณ์
การวางแผนการด�ำเนินงาน การปฏิบตั ิ และการประเมินผล
เพื่อปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสม โดยเลือก
พืน้ ทีศ่ กึ ษาเลือกแบบเจาะจง จ�ำนวนทัง้ สิน้ 37 แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ
2 แห่ง สถานีอนามัย 17 แห่ง และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 17 แห่ง (เทศบาล 7 แห่ง และองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล 10 แห่ง) ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ ผี่ บู้ ริหารของแต่ละแห่ง
ยิ น ดี เ ข้ า ร่ ว มโครงการ และสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งาน
ในพื้นที่
กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
เฝ้าระวังโรค โดยมีเกณฑ์ในการคัดเข้า ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูล
เข้ า สู ่ ร ะบบเฝ้ า ระวั ง (แพทย์ / เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข
ผูว้ นิ จิ ฉัย) ผูใ้ ช้ขอ้ มูล (ผอ. รพช./สสอ./อบต. ฯลฯ) หรือ
ผูใ้ ห้และผูใ้ ช้ขอ้ มูลจากระบบเฝ้าระวังโรคฯ ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา
ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการด�ำเนินงาน >1 ปี และยินดีเข้าร่วม
โครงการ คัดเลือกแบบเจาะจง จ�ำนวนทั้งสิ้น 60 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย (1)
แบบสอบถามกึง่ โครงสร้างในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคล (2) แบบคัดลอกข้อมูล เพื่อประเมินคุณสมบัติ
ของระบบเฝ้าระวังฯ ตามแนวทางของ CDC(15) (3) แนว
ค�ำถามในการสนทนากลุม่ (4) แนวค�ำถามในการสัมภาษณ์
เชิงลึก (5) เทปบันทึกข้อมูล นักวิจยั ใช้เครือ่ งมือทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้น เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากที่สุด
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ สถิตเิ ชิงพรรณนา
ได้แก่ จ�ำนวน ร้อยละ ใช้วิเคราะห์ความไว ค่าท�ำนายผล
บวก ความทันเวลา ความเป็นตัวแทนของข้อมูลและ
unweighted Cohen’s Kappa ใช้ agreement เปรียบเทียบ
สัดส่วนการด�ำเนินงานและ 95% CI ก่อนและหลังด�ำเนินการ
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ใช้ ก าร
วิเคราะห์เนือ้ หา โดยประยุกต์แนวคิดของ Elo S, Kyngas
H(16) ความน่าเชื่อถือของข้อมูล นักวิจัยใช้แนวทางของ
Guba G(17) เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยใช้
หลายวิธีการ เช่น เอกสาร สัมภาษณ์ สังเกต เพื่อให้ได้
ข้อความจริง

วิทยาเลย ร้อยละ 83.3 และมีประสบการณ์การท�ำงาน
ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 55.0 ผลการศึกษาการด�ำเนินงานการ
เฝ้าระวังโรคติดเชื้อได้ผล ดังนี้
1. สภาพปัญหาการด�ำเนินงานของระบบเฝ้าระวังโรค
ติดเชื้อในระดับอ�ำเภอในพื้นที่ศึกษา
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขขาดความรูใ้ นการรายงาน
โรค ขาดความมั่นใจในการวินิจฉัยโรคบางโรค และมีการ
ใช้ นิ ย ามในการรายงานโรคค่ อ นข้ า งน้ อ ย นอกจากนี้
ยังขาดทักษะ และความมั่นใจในการวิเคราะห์ข้อมูลก่อน
ส่งให้โรงพยาบาลอ�ำเภอ การรายงานโรคพบว่า เจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข ไม่ ร ายงานโรคตามสภาพความเป็ น จริ ง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ นอกจากนี้ ข ้ อ มู ล ในระบบเฝ้ า ระวั ง
สามารถอธิบายการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ได้เพียง
ร้อยละ 39.8 ความไวในการรายงานโรคค่อนข้างต�่ำใน
บางโรค เช่น อุจจาระร่วง ร้อยละ 41.8 ส่วนคุณภาพของ
ข้อมูลค่อนข้างต�่ำ เช่น อาการและอาการแสดง มีความ
สอดคล้องร้อยละ 62.4 และการวินิจฉัยโรค มีความ
สอดคล้องร้อยละ 67.7 (ภาพที่ 1)

ผลการศึกษา

การประเมินผลการด�ำเนินงานเฝ้าระวังโรค
ติดเชื้อในระดับอ�ำเภอ จากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 60 คน
จ�ำแนกเป็นเพศชาย ร้อยละ 56.7 เพศหญิง ร้อยละ 43.3
อายุเฉลี่ย 42 ปี (SD 11.14) ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 53.3 สถานภาพสมรส ร้อยละ 60.0
จบปริญญาตรี ร้อยละ 53.3 ไม่เคยอบรมงานด้านระบาด

สภาพการด�ำเนินงานการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในพื้นที่ศึกษา

ความไวในการ
รายงานโรคต�่ำ
ขาดความรู้
ในการวินิจฉัยโรค
ต้องการส่ง
รายงานให้ทันเวลา
กลัว
เหนื่อย
ขาด
ความตระหนัก

ค่าท�ำนาย
ผลบวกต�่ำ
ไม่ใช้นิยาม
ในการรายงานโรค
ขาดความรู้
ด้านการวินิจฉัยโรค
ขาดการ
ประสานงาน

ความทัน
เวลาน้อย
ขาดการ
ควบคุม ก�ำกับ
ขาดความ
ตระหนัก
ขาดแรงจูงใจ
ในการท�ำงาน

คุณภาพ
ข้อมูลไม่ดี
ขาดความรู้
วินิจฉัยโรค
ขาดการ
ควบคุม ก�ำกับ
การเลือก
รายงานผู้ป่วย

ข้อมูล
ไม่เป็นตัวแทน
ขาดแรงจูงใจ
ในการท�ำงาน
ขาดการ
ควบคุม ก�ำกับ
การบันทึก
ข้อมูลไม่ถูกต้อง

ภาพที่ 1 สภาพปัญหาการด�ำเนินงานของระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในพื้นที่ศึกษา
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การใช้ประโยชน์
จากข้อมูลน้อย
ขาดทักษะ
ในการวิเคราะห์
ขาดความ
ตระหนัก
ไม่เห็น
ความส�ำคัญ
ขาด
ความรู้
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2. รูปแบบการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อใน
ระดับอ�ำเภอ
รูปแบบการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ
เป็นกระบวนการท�ำงานที่น�ำเอาผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ
เฝ้าระวัง ทัง้ ในส่วนของผูใ้ ห้และผูใ้ ช้ขอ้ มูลมาช่วยกันแก้ไข
ปัญหา ตั้งแต่การศึกษาสถานการณ์ที่เป็นจริง โดยประเมิน
ระบบเฝ้าระวังโรค แล้วน�ำข้อมูลมาพูดคุยกัน จนท�ำให้
ทุกคนเข้าใจปัญหาและสาเหตุของการเกิด เป็นการเรียน
รูท้ เี่ กิดจากการสะท้อนคิดด้วยตนเอง และท�ำให้เจ้าหน้าที่

การพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังโรคติดเชือ้

เห็นความส�ำคัญของปัญหา จนถึงร่วมกันตัดสินใจ วางแผน
ปฏิบัติตามแผน และประเมินผลการด�ำเนินงานร่วมกัน
กระบวนการนี้ท�ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมเรียนรู้
และท�ำงานร่วมกัน โดยทีมวิจัยเป็นผู้ให้การสนับสนุน
ด้านต่าง ๆ ตามความต้องการ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด�ำเนินงานเฝ้าระวังโรคได้ถูกต้อง ท�ำให้เกิดความเชื่อมั่น
ในตนเอง เกิดพลังอ�ำนาจในตนเอง ทราบว่าควรต้อง
ปฏิบัติอย่างไร ควรแก้ปัญหาอย่างไร สุดท้ายก็จะท�ำให้
เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ภาพที่ 2)

วงจรที่ 1
การศึกษาสภาพปัญหา
1. ประเมินระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในพื้นที่ โดยทบทวนเวชระเบียน/สนทนากลุ่ม/สัมภาษณ์เชิงลึก/และสะท้อนผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาที่พบ คือ (1) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขขาดความรู้ในการเฝ้าระวังโรค (2) เจ้าหน้าที่มีการด�ำเนินงานเฝ้าระวังโรคที่ไม่ถูกต้อง (3)
การสนับสนุนการด�ำเนินงานในพื้นที่มีน้อย
การวางแผนการด�ำเนินงานร่วมกัน
ปัญหาที่ 1 เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบเฝ้าระวังโรค ขาดความรู้เรื่องการเฝ้าระวังโรค
		 - จัดอบรมให้ความรูเ้ รือ่ ง การวินจิ ฉัยโรคทีพ่ บบ่อย/การใช้นยิ ามในการรายงาน/การรวบรวม/การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์
			 จากข้อมูล 1 ครั้ง
ปัญหาที่ 2 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการด�ำเนินงานเฝ้าระวังโรคที่ไม่ถูกต้อง
		 - ก�ำหนดโรคทีต่ อ้ งรายงานเข้าสูร่ ะบบเฝ้าระวังโรคใน สอ. 16 โรค รพช. ใช้กรอบเดิม และทบทวนบทบาทหน้าทีใ่ ห้ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง
			 1 ครั้ง
		 - เจ้าหน้าที่ที่ตรวจคนไข้ต้องบันทึกชื่อโรค อาการแสดง ในแฟ้มเวชระเบียนทุกครั้ง
		 - มีการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกวัน ในส่วนของ รพช. เป็นลักษณะ one-stop service
ปัญหาที่ 3 การสนับสนุนการด�ำเนินงานในพื้นที่มีน้อย (ขาดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์ การถ่ายทอด
แนวทางการด�ำเนินงาน การควบคุมคุณภาพในการด�ำเนินงาน ตลอดจนการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่)
		 - บรรจุงานระบาดวิทยา เข้าในวาระการประชุมประจ�ำเดือนของอ�ำเภอ และให้ผู้รับผิดชอบงานของแต่ละ สอ. น�ำเสนอผลการ
			 ด�ำเนินงานหมุนเวียนกัน
		 - สร้างทีมประเมินของอ�ำเภอ โดยให้ทุกภาคส่วนเป็นคณะท�ำงาน และสุ่มติดตามงาน 6 เดือนครั้ง สะท้อนผลในที่ประชุมและ
			 ยกย่องเชิดชู สอ. ต้นแบบ
		 - คปสอ. สนับสนุนให้ทุก สอ. สามารถเข้าถึง internet ได้
การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้
การประเมินผลหรือการสะท้อนคิดจากการปฏิบัติ
ปัญหาที่ 1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขขาดความรู้ในการเฝ้าระวังโรค : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลน้อย
และยังจ�ำรายชื่อโรคและนิยามไม่ได้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบางคนขาดความมั่นใจในการวินิจฉัยโรค
ปัญหาที่ 2 เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องมีการด�ำเนินงานเฝ้าระวังโรคทีไ่ ม่ถกู ต้อง : เจ้าหน้าทีท่ บี่ นั ทึกข้อมูลและคนวินจิ ฉัยไม่ใช่คนเดียวกัน
ท�ำให้มีคุณภาพข้อมูลไม่ดี และ รพช. ยังไม่สามารถท�ำเป็น one-stop service ได้
ปัญหาที่ 3 การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีน้อย : การบรรจุงานระบาดวิทยาเข้าในวาระการประชุมประจ�ำเดือนของอ�ำเภอ
และให้ผรู้ บั ผิดชอบงานของแต่ละ สอ. น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานหมุนเวียนกัน ปฏิบตั ไิ ด้ดี ส่วนทีมประเมินสามารถด�ำเนินการได้ และ
สามารถสะท้อนผลในที่ประชุมได้ แต่หน่วยงานภายนอก เช่น อบต. ยังให้การสนับสนุนในพื้นที่น้อย
ปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน (replan)
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หลังจากด�ำเนินโครงการวิจัยนาน 10 เดือน พบว่า การด�ำเนินงานพบกับอุปสรรค
ดังนั้นจึงท�ำการสะท้อนคิด เพื่อน�ำไปสู่การปรับแผนด�ำเนินงาน
วงจรที่ 2
การสะท้อนคิดจากการปฏิบัติงานตามแผนระยะแรก
ปัญหาที่ 1 เจ้าหน้าที่ธารณสุขขาดความรู้ในการเฝ้าระวังโรค : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลน้อย
และยังจ�ำรายชื่อโรคและนิยามไม่ได้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบางคนขาดความมั่นใจในการวินิจฉัยโรค
ปัญหาที่ 2 เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องมีการด�ำเนินงานเฝ้าระวังโรคทีไ่ ม่ถกู ต้อง : เจ้าหน้าทีท่ บี่ นั ทึกข้อมูลและคนวินจิ ฉัยไม่ใช่คนเดียวกัน
ท�ำให้มีคุณภาพข้อมูลไม่ดี และ รพช. ยังไม่สามารถท�ำเป็น one-stop service ได้
ปัญหาที่ 3 การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีน้อย : การบรรจุงานระบาดวิทยาเข้าในวาระการประชุมประจ�ำเดือนของอ�ำเภอ
และให้ผรู้ บั ผิดชอบงานของแต่ละ สอ. น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานหมุนเวียนกัน ปฏิบตั ไิ ด้ดี ส่วนทีมประเมินสามารถด�ำเนินการได้ และ
สามารถสะท้อนผลในที่ประชุมได้ แต่หน่วยงานภายนอก เช่น อบต. ยังให้การสนับสนุนในพื้นที่น้อย
การวางแผนการด�ำเนินงานร่วมกัน
ปัญหาที่ 1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขขาดความรู้ในการเฝ้าระวังโรค : รพช. สร้างหน่วยระบาดวิทยาคลินิกขึ้น ภายใน รพช. มีผู้
รับผิดชอบงาน เพือ่ เป็นแกนในการประสานการด�ำเนินงานระหว่างภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนจัดสนับสนุนวิชาการ เช่น จัด
ประชุม เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดือนละครั้ง
ปัญหาที่ 2 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการด�ำเนินงานเฝ้าระวังโรคที่ไม่ถูกต้อง : เจ้าหน้าที่จ�ำรายชื่อโรคและนิยามไม่ได้ ส่วนการบันทึก
ชื่อโรค และอาการแสดงยังมีปัญหาในบางพื้นที่ รพช. ยังไม่สามารถท�ำเป็น one-stop service ได้
- น�ำเอารายชือ่ โรคทีต่ อ้ งรายงาน และนิยามการรายงานโรคไปจัดท�ำเป็นปฏิทนิ ตัง้ โต็ะ วางไว้ทโี่ ต๊ะตรวจ และห้องต่าง ๆ ใน สอ.
		 และ รพช.
- จัดอบรมความรู้เรื่องการจัดเก็บข้อมูลด้วย ICD-10 ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ที่ตรวจวินิจฉัยโรคไม่สามารถป้อนข้อมูลเข้าในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เองได้ ให้จัดแยกโรคที่ต้องรายงาน
		 เข้าสูร่ ะบบเฝ้าระวังไว้ตา่ งหาก เพือ่ ให้ผทู้ ที่ ำ� หน้าทีป่ อ้ นข้อมูลเข้าในโปรแกรมเวชระเบียน มีความระมัดระวังในการบันทึกข้อมูล
		 มากยิ่งขึ้น
ปัญหาที่ 3 การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีน้อย :
- สร้างช่องทางสื่อสารด้วย internet กับภาคีเครือข่ายฯ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นสื่อกลาง
- คปสอ./อบต. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
- มีการสุ่มนิเทศติดตามงานทุก 6 เดือนครั้ง และสะท้อนผลในที่ประชุม และยกย่องเชิดชู สอ. ต้นแบบ และบุคคลต้นแบบ
		 ในที่ประชุม
การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้
การประเมินผลหรือการสะท้อนคิดจากการปฏิบัติ
ปัญหาที่ 1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขขาดความรู้ในการเฝ้าระวังโรค : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตอบรับการที่ รพช. จัดให้มีหน่วยระบาด
วิทยาคลินิกใน รพช. มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่อง และมีการประชุมกันเดือนละครั้ง
ปัญหาที่ 2 เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องมีการด�ำเนินงานเฝ้าระวังโรคทีไ่ ม่ถกู ต้อง : เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขมีการด�ำเนินงานเฝ้าระวังโรคชัดเจนขึน้
ปัญหาที่ 3 การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีน้อย : การสุ่มนิเทศงานทุก 6 เดือน ช่วยท�ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความ
ส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานมาก โดยเฉพาะประเมินผลการยกย่องเชิดชู สอ. ต้นแบบ และบุคคลต้นแบบในที่ประชุม ท�ำให้สร้างแรงจูงใจ
ในการด�ำเนินงาน และจากการประเมินผลการพัฒนารูปแบบในพื้นที่พบว่า ส่วนใหญ่พึงพอใจระบบเฝ้าระวังที่พัฒนาในระดับมาก
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3. ผลการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในระดับ
อ�ำเภอ
ระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในระดับอ�ำเภอ มี
โครงสร้างและวิธีการด�ำเนินการของระบบเฝ้าระวังที่มี
ความยากง่ า ยในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล แต่ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ที่
รั บ ผิดชอบงานฐานข้อมูลในโรงพยาบาลไม่สามารถเพิ่ม
ตัวแปร หรือเพิ่มข้อมูลต่างๆ เข้าไปในระบบเฝ้าระวังที่
มีอยูไ่ ด้ในกรณีทมี่ โี รคใหม่ๆ เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ อย่างไรก็ตาม
ระบบนีด้ �ำเนินการมานาน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
คุณภาพของข้อมูล ระบบเฝ้าระวังโรคมีข้อมูล

การพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังโรคติดเชือ้

ทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากขึน้ เนือ่ งจากมีการอบรมการใช้โปรแกรม
ในการจัดเก็บข้อมูล การใช้นยิ ามในการเฝ้าระวัง และการ
วินิจฉัยโรคที่พบบ่อยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ผู้ที่
เกีย่ วข้องเห็นความส�ำคัญในจัดเก็บรวบรวมข้อมูลมากขึน้
“เมือ่ ก่อนพวกเราท�ำงานตามความเคยชิน เวลาตรวจคนไข้
เขียนแค่อาการ ไม่เขียนชื่อโรค ท�ำให้คุณภาพข้อมูลแย่
แต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแบบนั้น เวลาตรวจคนไข้พวกเราเขียน
ชื่อโรคทุกครั้ง มันท�ำให้เรารู้สึกว่าข้อมูลที่ได้มีความ
ถูกต้อง” ซึ่งก็สอดคล้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ปริมาณทีพ่ บว่า หลังด�ำเนินการความสอดคล้องของข้อมูล
เพิ่มมากขึ้น (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 สัดส่วนของความสอดคล้องของข้อมูล ก่อนและหลังด�ำเนินงาน (n = 248)
p1 - p2
ตัวแปร
ก่อนด�ำเนินการ
หลังด�ำเนินการ
p
p
% ความ
% ความ
สอดคล้อง
สอดคล้อง
อาชีพ
0.01
0.98
0.99
99.19
98.17
สถานที่ป่วย
0.01
0.98
97.98
0.97
98.62
วันที่มารักษา
0.19
0.79
0.98
98.39
79.36
อาการแสดง
0.21
0.62
83.87
0.83
62.39
วันเริ่มป่วย
0.00
0.70
70.97
0.70
70.64
วินิจฉัย
0.16
0.69
85.48
0.85
69.72
note: p = proportion, p1-p2* = the difference between p1 and p2

การรายงานโรคทันเวลา เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ส่วนใหญ่รายงานโรคทันเวลามากขึน้ ตัง้ แต่ได้แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ร่วมกันกับคนอื่น อ�ำเภอสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในระดับต�ำบลเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทุกแห่ง
มีการสะท้อนผลการด�ำเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
อย่างต่อเนื่อง “เดี๋ยวนี้พวกเรารายงานโรควันต่อวัน เมื่อ

95% CI
of p1 - p2

p-value

0.01, 0.03
0.03, 0.02
0.14, 0.24
0.14, 0.29
0.08, 0.08
0.08, 0.23

0.326
0.552
0.001
0.001
0.942
0.001

เราพบคนไข้จะรีบรายงานทันที ซึ่งแตกต่างจากที่ผ่านมา
อีกอย่างเมือ่ เราตรวจคนไข้แล้ว ถ้าเป็นโรคทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง
น้องจะบันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรมเลย และจะรายงานให้
อ�ำเภอในช่วงบ่าย” ซึ่งก็สอดคล้องกับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณที่พบว่า ความทันเวลาของการรายงาน
โรคมีเพิ่มมากขึ้น (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 สัดส่วนของการส่งรายงานทันเวลา ก่อนและหลังด�ำเนินงาน
ก่อนด�ำเนินการ
หลังด�ำเนินการ
โรค
n
p1
n
p1
187
0.54
195
0.96
1. อุจจาระร่วง
85
0.35
154
0.96
2. อาหารเป็นพิษ
71
0.55
72
0.99
3. ตาแดง
343
0.49 421
0.97
รวม

p1 - p2
0.42
0.61
0.44
0.48

95% CI
of p1 - p2
0.35-0.50
0.50-0.71
0.32-0.56
0.41-0.52

p-value
0.001
0.001
0.001
0.001

note: p = proportion, n = number, p1-p2* = the difference between p1 and p2
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ความไวในการรายงานโรค เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
มีความมั่นใจในการรายงานโรคมากขึ้น โดยเฉพาะโรคที่
มีอาการและอาการแสดงใกล้เคียงกัน และรายงานโรคที่
ไม่เคยรายงานมาก่อน “เดี๋ยวนี้พวกเราสามารถรายงาน
โรคที่ไม่เคยรายงานได้มาก่อน เช่น มือเท้าปาก บิด
คางทูม เมื่อก่อนไม่กล้ารายงาน เพราะไม่แน่ใจว่าใช่โรค

นี้จริงมั้ย เดี๋ยวนี้ OK แล้วครับ” สาเหตุที่มั่นใจมากขึ้น
“อ�ำเภอจัดอบรมให้และเราใช้นิยามมากขึ้นครับ” ซึ่งก็
สอดคล้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพที่พบว่า
สัดส่วนของการรายงานโรคหลังด�ำเนินการเพิม่ ขึน้ (ตาราง
ที่ 3)

ตารางที่ 3 สัดส่วนความไวในการรายงานโรคในระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ ก่อนและหลังด�ำเนินการ
โรค
1. อุจจาระร่วง
2. อาหารเป็นพิษ
3. ตาแดง
รวม

ก่อนด�ำเนินการ
n
p1
478
0.41
120
0.40
174
0.13
772
0.28

หลังด�ำเนินการ
n
p1
478
0.83
120
0.81
174
0.80
772
0.82

p1 - p2
0.42
0.41
0.67
0.54

95% CI
of p1 - p2
0.46-0.35
0.52-0.29
0.73-0.58
0.57-0.48

p-value
0.001
0.001
0.001
0.001

note: p = proportion, n = number, p1-p2* = the difference between p1 and p2

ค่าท�ำนายผลบวกการรายงานโรค ผูป้ ว่ ยทีถ่ กู
รายงานเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังโรคเมื่อถูกตรวจสอบซ�้ำเพื่อ
ยืนยันว่าเป็นผู้ที่มีอาการ อาการแสดง เข้าได้กับนิยามที่
ใช้ในการเฝ้าระวังมากขึน้ “หลังจากทีผ่ มเข้าร่วมโครงการ
นีไ้ ด้ทำ� ในสิง่ ทีไ่ ม่เคยท�ำมาก่อน ตัง้ แต่จบมาท�ำงานไม่เคย
มีใครมาบอกว่า การรายงานโรคต้องมีนิยาม แรก ๆ อาจ

จะเปิดหนังสือบ่อยหน่อย เพราะยังจ�ำไม่ได้ เดี๋ยวนี้จ�ำได้
แม่นแล้ว ผมยังสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้กับโรคอื่นได้
ด้วย” เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหลายคนเห็นด้วยกับค�ำกล่าว
นี้ สอดคล้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (ตาราง
ที่ 4)

ตารางที่ 4 สัดส่วนค่าท�ำนายผลบวกการรายงานโรค ก่อนและหลังด�ำเนินการ
โรค
1. อุจจาระร่วง
2. อาหารเป็นพิษ
3. ตาแดง
รวม

ก่อนด�ำเนินการ
n
p1
478
0.69
120
0.64
174
0.60
772
0.21

หลังด�ำเนินการ
n
p1
478
0.82
120
0.84
174
0.82
772
0.82

p1 - p2
0.13
0.20
0.22
0.61

95% CI
of p1 - p2
0.18 -0.07
0.31-0.09
0.31-0.12
0.65-0.56

p-value
0.001
0.001
0.001
0.001

note: p = proportion, n = number, p1-p2* = the difference between p1 and p2

ความเป็นตัวแทนของข้อมูล ข้อมูลที่ได้จาก
การเฝ้าระวังโรค สามารถอธิบายปัญหาสาธารณสุขได้
ถูกต้องมากขึ้น มีการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง และสะท้อนข้อมูลที่ได้จากการประเมินผล
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ มีการยกย่องชมเชยคน
ที่ปฏิบัติงานดี “เมื่อก่อนเวลาเราตรวจพบผู้ป่วยอาหาร
เป็นพิษ เราจะเลือกรายงานว่าผู้ป่วยรายไหนควรรายงาน
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บ้าง เดี๋ยวนี้รายงานทุกรายครับ” นอกจากนี้การทบทวน
บทบาทหน้าทีข่ องผูท้ รี่ บั ผิดชอบงานระบาดวิทยาทุกระดับ
และตั้งหน่วยระบาดวิทยาคลินิกในโรงพยาบาล เพื่อเป็น
ศูนย์ประสานระหว่างอ�ำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ในงานเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (ภาพที่ 4)
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การพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังโรคติดเชือ้
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ภาพที่ 3 สัดส่วนความเป็นตัวแทนของการรายงานโรคก่อนและหลังด�ำเนินการ

การใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ที่
เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรค
มากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรายงานโรค
จากเดิมที่มีเพียงการเก็บรวบรวม รง. 506 เพื่อส่งให้
อ�ำเภอเพียงอย่างเดียว เปลี่ยนเป็นน�ำข้อมูลไปแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่มากขึ้น “เมื่อก่อนพวกเราท�ำหน้าที่เก็บ
รวบรวม รง. 506 ส่งให้อำ� เภออย่างเดียว และรอให้อำ� เภอ
วิเคราะห์ให้ชว่ งสิน้ เดือน แต่เดีย๋ วนีว้ เิ คราะห์ขอ้ มูลเองทุก
เดือนและส่งให้ อบต./โรงเรียน” ภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
น�ำข้อมูลทีเ่ จ้าหน้าทีส่ าธารณสุขส่งไปให้ไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหา เห็นได้จาก อบต. ด�ำเนินการป้องกันควบคุมโรค
ในพื้นที่เอง โดยที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นเพียงผู้ให้
ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปฏิบัติงานในระดับอ�ำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

วิจารณ์

การเฝ้ า ระวั ง โรคติ ด เชื้ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ย
ในการตรวจจั บ ความผิ ด ปกติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ท� ำ ให้ ท ราบ
แนวโน้ ม การเกิ ด โรคและภั ย สุ ข ภาพ เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก าร
ป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษานีใ้ ช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีลักษณะเป็นเกลียวที่

ต่อเนือ่ ง กระตุน้ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องกับระบบเฝ้าระวังโรครูจ้ กั
สะท้อนคิดด้วยตนเอง ตั้งแต่กระบวนการค้นหาสภาพ
การณ์ที่เป็นจริง การวางแผน การปฏิบัติและการประเมิน
ผล(18) ซึ่งการสะท้อนคิดด้วยตนเองช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รวู้ า่ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขขาดความรูใ้ นการเฝ้าระวังโรค
และมีการด�ำเนินงานทีไ่ ม่ถกู ต้อง หลังจากผูท้ เี่ กีย่ วข้องใน
ระบบเฝ้าระวังได้มาร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารท�ำงานร่วม
กัน ตั้งแต่ร่วมคิด วางแผน ด�ำเนินการ ตลอดจนประเมิน
ผลร่วมกัน ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
การด�ำเนินงาน เห็นได้จากองค์การบริหารส่วนต�ำบลใน
พื้นที่ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคในพื้นที่เพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรายงาน
โรคที่ไม่เคยรายงาน ในพื้นที่มาก่อนเพิ่มขึ้น สอดคล้อง
กับการศึกษาอืน่ (19) ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับการเพิม่ คุณภาพชีวติ
ของคนงานลาว ที่ท�ำงานในประเทศไทยพบว่า กระบวน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ช่วยให้คนงานของประเทศลาว
เข้าใจปัญหาของตนเอง มีความมั่นใจและสามารถแก้
ปัญหาด้วยตนเองได้
ความไวในการรายงานโรคที่พบบ่อยในพื้นที่ดี
ขึ้ น การศึ ก ษานี้ พ บว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ในพื้ น ที่
สามารถตรวจพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้จาก
การซักประวัติ อาการ และอาการแสดงของผู้ป่วยที่มารับ
บริการได้มากขึน้ แตกต่างจากอดีตทีผ่ า่ นมาทีโ่ รงพยาบาล
ชุมชนเป็นหน่วยที่ตรวจจับความผิดปกติได้ แล้วแจ้งให้
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เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับต�ำบลออกไปควบคุมโรค
อาจเนือ่ งจากมีการจัดอบรมเรือ่ งการวินจิ ฉัยโรคทีพ่ บบ่อย
ในพืน้ ทีใ่ ห้กบั เจ้าหน้าทีท่ กุ ระดับ และมีการใช้นยิ ามในการ
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวังมากขึน้ และทีส่ ำ� คัญในระดับ
ต�ำบลสามารถรายงานได้แค่ 16 โรค และการจัด conference case ที่น่าสนใจเป็นประจ�ำทุกเดือน และมีการน�ำ
ประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในการวินิจฉัยโรคของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มาพูดคุยกันเป็นประจ�ำทุกเดือน
ท�ำให้เจ้าหน้าทีม่ คี วามมัน่ ใจในการวินจิ ฉัยโรค โดยเฉพาะ
โรคทีต่ อ้ งรายงานเข้าสูร่ ะบบเฝ้าระวังมากขึน้ แตกต่างจาก
รายงานการศึกษาของ นันทนา สุขมา(9) ทีพ่ บว่า เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย ขาดความรู้ใน
การรายงานโรค การศึกษานีท้ ำ� ให้ขอ้ มูลในระบบเฝ้าระวัง
โรคสามารถสะท้อนขนาดของปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้ใกล้เคียง
ความเป็นจริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ยอมรับระบบเฝ้าระวังมากขึ้น
คุณภาพของข้อมูลในระบบเฝ้าระวังดีขึ้น โดย
เฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่มีผลต่อการป้องกันควบคุมโรค
เช่น วันเริ่มป่วยและวันพบผู้ป่วย อาการและอาการแสดง
เป็นต้น สอดคล้องกับรายงานการศึกษา Jhung M(20)
ที่พบว่า คุณภาพของข้อมูลในการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย
สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 100 เนื่ อ งจากการบั น ทึ ก เป็ น ลั ก ษณะ
one-stop service แตกต่างจากบริบทที่ศึกษา อย่างไร
ก็ตาม ศูนย์ระบาดวิทยาอ�ำเภอก�ำหนดให้มีการประเมิน
ระบบเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่อง และน�ำผลการประเมิน
สะท้อนให้ทปี่ ระชุมประจ�ำเดือนทุกเดือน เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร
ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหา เป็นผลให้ความ
เอาใจใส่ตอ่ การด�ำเนินงานในพืน้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพของข้อมูลในระบบ
เฝ้าระวังดีขึ้น
ระบบเฝ้าระวังโรคสามารถสะท้อนสถานการณ์
ของปัญหาในพืน้ ทีไ่ ด้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ซึง่ แสดง
ให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รายงานโรคตาม
ความเป็นจริงมากขึ้น เนื่องจากผู้บริหารในระดับอ�ำเภอ
มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรายงานโรค โดยเน้นว่า
พื้นที่ไหนที่มีการรายงานโรคมาก แสดงว่าระบบเฝ้าระวัง

โรคดี และยกย่องชมเชยในที่ประชุมประจ�ำเดือนอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้การเลือกรายงานโรคลดลง ส�ำหรับ
เจ้ า หน้ า ที่ จ บมาปฏิ บั ติ ง านใหม่ ต ้ อ งฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านที่
ศูนย์ระบาดวิทยาอ�ำเภอ 1 สัปดาห์ เพือ่ ท�ำให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้
แนวทางในการด�ำเนินงานเฝ้าระวังโรคทีถ่ กู ต้อง ก่อนออก
ไปปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ นอกจากนี้ มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จง
แนวทางการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมเวชระเบียน ให้กับ
ผู้ที่ท�ำหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลปีละครั้ง ส่งผลให้ข้อมูล
ในระบบเฝ้ า ระวั ง สามารถสะท้ อ นปั ญ หาสาธารณสุ ข
ในพืน้ ทีไ่ ด้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง แตกต่างจากรายงาน
การศึกษาของ Thaewnongiew K(4)
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรค
เพื่อน�ำไปสู่การวางแผนในการป้องกันโรคเพิ่มมากขึ้น
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลทุก
สัปดาห์ และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนและชุมชน อย่างต่อเนื่อง
เดือนละครั้ง นอกจากนี้ศูนย์ระบาดวิทยาอ�ำเภอได้สร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวังโรค โดยการน�ำช่องทางของ social
media เช่น face book เข้ามาช่วยในการแลกเปลีย่ นข้อมูล
ข่าวสารกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น มีการน�ำเสนอ
สถานการณ์โรคในที่ประชุมประจ�ำเดือนทุกเดือน เพื่อให้
ผู ้ บ ริ ห ารได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก าร
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้
เจ้าหน้าทีผ่ ทู้ เี่ กีย่ วข้องใช้ประโยชน์จากระบบเฝ้าระวังมาก
ขึน้ ซึง่ แตกต่างจากรายงานการศึกษาของ Thaewnongiew
K(4) ทีพ่ บว่า การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบเฝ้าระวัง
โรคมีน้อย เนื่องจากความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ผู้ที่รับผิดชอบงาน ผู้บริหารในระดับพื้นที่ให้ความสนใจ
ต่อการด�ำเนินงานมากขึ้น นโยบายมีความชัดเจนในการ
ที่จะน�ำเอาข้อมูลสถานการณ์การเกิดโรคและภัย ไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ส่งผลท�ำให้เจ้าหน้าที่ให้ความ
ส�ำคัญต่อการด�ำเนินงาน ประกอบกับการจัดให้มีการ
ประเมินระบบเฝ้าระวังโรคของอ�ำเภออย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญทีท่ ำ� ให้ระบบเฝ้าระวังโรค
ในพืน้ ทีส่ ามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ตามทีม่ งุ่ หวังนัน้ คือ
นโยบายของผู้บริหารในระดับอ�ำเภอที่มีความชัดเจน
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เอื้ อ อ� ำ นวยความสะดวกให้ กั บ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในระบบ
เฝ้ า ระวั ง โดยจั ด ให้ มี ง านระบาดวิ ท ยาคลิ นิ ก ใน
โรงพยาบาลชุมชน ท�ำหน้าที่เป็นแกนประสานระหว่าง
โรงพยาบาลชุมชน และเครือข่ายเฝ้าระวังโรคในระดับ
ต�ำบล ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของเครือข่ายเฝ้าระวังโรค
ในพื้นที่ชัดเจนขึ้น มีการสร้างทีมประเมินผลการด�ำเนิน
งานด้านระบาดวิทยาในพื้นที่ โดยเชิญหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องมาเป็นคณะท�ำงาน ท�ำหน้าที่ให้การสนับสนุน
ทางด้านวิชาการต่าง ๆ กับเครือข่ายเฝ้าระวังโรค ส่งผล
ให้สามารถขับเคลื่อนงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
รายงานการศึกษาของ อัมพรพรรณ ธีรานุตร(21) ที่พบว่า
นโยบายของผู้บริหารที่ชัดเจนส่งผลต่อการด�ำเนินการ
ในพื้นที่ ความร่วมมือในการด�ำเนินงานจากทุกฝ่ายก็จะ
เพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากผู้ที่ให้ข้อมูลเข้าสู่ระบบเฝ้าระวัง
โรค (แพทย์และพยาบาล) ใช้นิยามในการวินิจฉัยโรค
มากขึ้น รายงานโรคมากขึ้น
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในระดับ
อ�ำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นรูปแบบการจัด
กิจกรรมที่ช่วยให้มีข้อมูลที่ดี มีประสิทธิภาพ เข้าสู่ระบบ
เฝ้าระวังโรคติดเชือ้ การมีขอ้ มูลทีด่ ชี ว่ ยลดความผิดพลาด
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ ดังจะเห็นได้
จากเหตุการณ์ที่สามารถตรวจจับความผิดปกติมีหลาย
เหตุการณ์ทรี่ ะบบเฝ้าระวังฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาสามารถตรวจ
จับความผิดปกติได้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามี
ความพึงพอใจต่อระบบฯ ที่ร่วมกันพัฒนาอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก ดังนั้นส�ำนักระบาดวิทยาควรก�ำหนดกรอบ
โรคให้ระดับต�ำบล ให้รายงานโรคได้เฉพาะโรคทีส่ ามารถ
วินจิ ฉัยได้ตามอาการและอาการแสดงเท่านัน้ และก�ำหนด
ให้มกี ลุม่ งานระบาดวิทยาในระดับอ�ำเภอชัดเจน เพือ่ เป็น
แกนในการประสานงานระบาดวิทยาในพื้นที่ และควร
ประเมินระบบเฝ้าระวังโรคอย่างน้อยปีละครัง้ และสะท้อน
ผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อน�ำสู่การแก้ไขปัญหา
นอกจากนี้ ก ารป้ อ นข้ อ มู ล ในระบบเฝ้ า ระวั ง โรคใน
โรงพยาบาลระดับอ�ำเภอควรปรับรูปแบบใหม่เป็น onestop service คือผู้ที่ท�ำหน้าที่ป้อนข้อมูลเข้าในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และผู้ตรวจวินิจฉัยควรเป็นคนๆ เดียวกัน

การพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังโรคติดเชือ้

เพื่อเพิ่มคุณภาพของข้อมูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินงานการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ สามารถน�ำเอา
กระบวนการวิ จั ย และผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า ว ไปใช้ เ ป็ น
แนวทางในการพัฒนาการเฝ้าระวังโรคอื่น ๆ ได้

เอกสารอ้างอิง

1. Thacker S, Berkelman R. Public health surveillance in the United States. Epidemiol Rev 1988;
10:164-90.
2. Langmuir, D. The surveillance of communicable
diseases of national importance. The New England
Journal of Medicine 1963;268:182-92.
3. Scribner S, Franco L, Ram S. Improving surveillance systems: Building support for implementation. Washington, DC: U.S. Agency for international development; 2005.
4. Thaewnongiew K, Sriamporn S, Nilvarangkul K,
Rangsin R, Phitak P, Sarakarn P. The surveillance system in health centers in the Northeast
Thailand. Jpn J Infect Dis 2009;62:444-9.
5. Tan F, Chang K, Tseng F, Lin W. Evaluation of
the national notifiable disease surveillance system
in Taiwan: An example of varicella reporting.
Vaccine 2007;25:2630-33.
6. Klein S, Bosman A. Completeness of malaria notification in the Netherlands 1995-2003 assessed by capture-recapture method. Euro Surveill 2005;10:244-6.
7. เอมอร สุทธิสา, พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ, พงษ์เดช
สารการ. โรควัณโรค จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 25462547. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2550;16:27583.
8. Standaert S, Lefkowitz L, Horan J, Hutcheson R,
Schaffner W. The reporting of communicable
diseases: a controlled study of Neisseria meningitidis and Haemophilus influenza infections. Clin
339

Disease Control Journal Vol 41 No.4 Oct - Dec 2015

Development model of communicable disease surveillance system

Infect Dis 1995;20:30-6.
9. นันทนา สุขมา. การศึกษาการลงรหัสโรคผู้ป่วยนอก
ของสถานีอนามัยทั่วไป และสถานีอนามัยขนาดใหญ่
: กรณีศึกษาสถานีอนามัยในจังหวัดขอนแก่น [วิทยา
นิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาสาธารณสุ ข ศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต ].
ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2544.
10. พวงเพชร เมืองสนธิ,์ จิตติมา พานิชกิจ, รัชนี นันทนุช,
กฤษพงษ์ สุบันนารถ, ทิพยรัตน์ สิงห์ทอง, ศุจินันท์
ตรีเดช, และคณะ. การประเมินระบบเฝ้าระวังโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม. ขอนแก่น:
โรงพิมพ์คลังนานาธรรม; 2552.
11. Lyons S, Zidouh A, Ali Bejaoui M, Abdallah M,
Amine S, Garbouj M, et al. Implications of the
international health regulations (2005) for communicable disease surveillance system: Tunisia’s
experience. Public Health 2007;121:690-5.
12. ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข. การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อประเทศไทย.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและ
พัสดุภัณฑ์; 2546.
13. อิสระ วิริยะบุญญา, เด่นชัย สรจิต, ละมัย ภูริบัญชา.
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
โรคอุ บั ติ ใ หม่ โ ดยใช้ ก ารรายงานตามกลุ ่ ม อาการ
(SR-506 Form). การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ
ครั้งที่ 15; วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2545; โรงแรม
แอมบาสเดอร์, กรุงเทพมหานคร: 2545. หน้า 45.
14. Webb C. Action research: philosophy, methods
and personal experiences. Journal of Advance
Nursing 1989;14:403-10.

15. Centers for Disease Control and Prevention. Updated guidelines for evaluating public health surveillance systems. Morbidity and Mortality
Weekly Report 2001;50:1-35.
16. Elo S, Kyngas H. The qualitative content analysis
process. Journal of Advanced Nursing 2008;62:
107-15.
17. Guba G, Lincoln S. Effective evaluation. San
Francisco: Jossey-Bass; 1981.
18. Lewin. Action research and minority problems.
Journal of Social 1946;2:34-6.
19. Nilvarangkul K, Terence V McCann, Rungreangkulkij S, Wongprom J. Enhancing a Health-Related
Quality-of-Life Model for Laotian migrant
workers in Thailand. Qual Health Res 2012;22:
189-98.
20. Jhung M, Budnitz D, Mendelsohn A, Weidenbach K, Nelson T, Pollock D. Evaluation and
overview of the national electronic injury surveillance system cooperative adverse drug event surveillance project. Medical Care 2007;45:96102.
21. อัมพรพรรณ ธีรานุตร. การพัฒนารูปแบบการ
บริการระยะเปลี่ยนผ่านส�ำหรับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย
เรื้อรัง [วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต].
ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2548.

340

ÇÒÃÊÒÃ¤Çº¤Ø
âÃ¤»Õ·»ÕÕè 41
·Õè 41©ºÑ©ºÑ
4 ต.ค.
- ธ.ค.
2558
ÇÒÃÊÒÃ¤Çº¤ØÁÁâÃ¤
º·Õºè 4·Õè ต.ค.
- ธ.ค.
2558

นิพนธ์ต้นฉบับ

Disease Control Journal Vol 41 No.4
Oct -วัณ
Dec
2015
สถานการณ์
โรคดื
้อยา

Original Article

สถานการณ์วัณโรคดื้อยาในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. 2555-2557
Situation of drug resistant tuberculosis in Koh Samui District,
Suratthani Province during 2012-2014

ทรงยศ ชญานินปรเมศ พ.บ.														 Songyos Chayaninporamate M.D.
โรงพยาบาลเกาะสมุย 																		 Koh Samui Hospital

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อหาสัดส่วนวัณโรคดื้อยาของผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวกในคลินิกวัณโรค โรงพยาบาลเกาะ
สมุย ในปี พ.ศ. 2555, 2556 และ 2557 และเปรียบเทียบสัดส่วนของวัณโรคดื้อยาในผู้ป่วยที่เป็นคนไทยกับไม่ใช่
คนไทย รวมทั้งเปรียบเทียบสัดส่วนของวัณโรคดื้อยาในผู้ป่วยวัณโรคร่วมกับการติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยวัณโรคที่
ไม่ติดเชื้อเอชไอวี รูปแบบและวิธีการศึกษา การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ cross sectional study โดยได้ท�ำการ
ทบทวนเวชระเบียนย้อนหลังของผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวกที่ได้ขึ้นทะเบียนรักษาระหว่าง 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษานี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ chisquare test หรือ Fisher’s exact test เพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของวัณโรคดื้อยาในผู้ป่วยที่เป็นคนไทยกับไม่ใช่คนไทย
และเปรียบเทียบสัดส่วนของวัณโรคดื้อยา ระหว่างผู้ป่วยวัณโรคร่วมกับการติดเชื้อเอชไอวี		 และผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคที่
ไม่ติดเชื้อเอชไอวี ผลการศึกษา จากการศึกษาในผู้ป่วยเสมหะบวกทั้งหมด 178 ราย มีการส่งเพาะเชื้อและพบว่า
เป็นเชื้อวัณโรค จ�ำนวน 157 ราย พบว่า เป็นผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อเอชไอวี ร่วมกับวัณโรค ร้อยละ 15 ค่ามัธยฐานอายุ
ของผู้ป่วยเท่ากับ 39 ปี (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์, 30-50) ในปี พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 พบการ
ดือ้ ยาในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การรักษาวัณโรคครัง้ แรก (drug resistance among new cases) เท่ากับ ร้อยละ 27, ร้อยละ 30,
และร้อยละ 31 ตามล�ำดับ พบการดื้อยาในกลุ่มผู้ป่วยที่เคยรับการรักษาวัณโรคมาก่อน (drug resistance among
previously treated TB cases) เท่ากับร้อยละ 50, ร้อยละ 50, และร้อยละ 67 ตามล�ำดับ และพบการดื้อยาวัณโรค
หลายขนาน (multidrug-resistant tuberculosis: MDR-TB) ในผู้ป่วยเท่ากับร้อยละ 6.5, ร้อยละ 5.6, และร้อยละ
6.5 ตามล�ำดับ เมื่อท�ำการเปรียบเทียบสัดส่วนการดื้อยาในผู้ป่วยที่เป็นคนไทยกับไม่ใช่คนไทยพบว่า ในทั้งสองกลุม่
มีสดั ส่วนการดือ้ ยาวัณโรคทีไ่ ม่แตกต่างกัน (ระดับนัยส�ำคัญที่ 0.05) แต่พบว่า สัดส่วนการดือ้ ยาในกลุม่ ผูป้ ว่ ยที่ได้รับ
การรักษาวัณโรคครั้งแรกในผู้ป่วยวัณโรคร่วมกับการติดเชื้อเอชไอวี สูงกว่าผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี ที่ระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 (p = 0.021) สรุป สถานการณ์การดื้อยาวัณโรคที่พบในโรงพยาบาลเกาะสมุย สูงกว่าผล
ส�ำรวจจากทั่วทั้งประเทศในปี พ.ศ. 2556 โดยเฉพาะการดื้อยาในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่เคยได้รับการรักษามาก่อน ดังนั้น
ควรเพิ่มมาตรการในการควบคุมการดื้อยาของเชื้อวัณโรค
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Situation of drug resistant tuberculosis

Abstract

Objectives: This study aimed to assess tuberculosis drug-resistant proportion in smear-positive
tuberculosis (SS+) patients who had follow up at TB Clinic, Koh Samui Hospital between 2012, 2013 and
2014. Moreover, we aimed to compare the proportion of tuberculosis drug-resistant between Thai patients
and non-Thai patient, and also HIV co-infections and non-HIV co-infections. Methods: The design of this
study is cross sectional study, data was collected from medical record so fall smear-positive tuberculosis
patients at Koh Samui Hospital in 2012-2014. Chi-square or Fisher’s exact test was used to compare the
proportion of tuberculosis drug-resistance between Thai patients and non-Thai patient, and also between HIV
co-infections and non-HIV co-infections. Results: The study revealed that 157 of 178 smear-positive (AFB
strain) patients had tuberculosis. 15% of 178 were HIV co-infection. The median age was 39 years
(Interquartile range, 30-50). In 2012, 2013 and 2014, drug resistance among new TB cases was 27%,
30% and 31%, respectively; drug resistance among previously treated TB cases was 50%, 50% and 67%,
respectively; and multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) was 6.5%, 5.6% and 6.5%, respectively.
There were no significant differences of TB drug-resistance proportion between Thai patients and non-Thai
patients (all p>0.05). Moreover, the proportion of drug resistance among new TB cases in HIV co-infections
is significant higher than non-HIV co-infections (p = 0.021). Conclusion: The proportion of TB drug-resistance in Koh Samui Hospital was higher than the proportion of TB drug-resistance nationwide which report
in 2013, especially for drug resistance among new TB cases. Therefore, effective controlling measures should
be implemented.
ค�ำส�ำคัญ																									 Key words
การดื้อยาในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาวัณโรคครั้งแรก,		 drug resistance among new TB cases,
การดื้อยาในกลุ่มผู้ป่วยที่เคยรับการรักษาวัณโรคมาก่อน,		 drug resistance among previously treated TB cases,
เชื้อวัณโรคดื้อต่อยาหลายขนาน													 multidrug-resistant tuberculosis

บทน�ำ

วั ณ โรคเป็ น โรคติ ด เชื้ อ ที่ ถู ก ค้ น พบตั้ ง แต่ ป ี
พ.ศ. 2425 โดย Robert Koch(1) และถูกประกาศว่าเป็น
ภาวะฉุกเฉินของโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536(2) องค์การ
อนามัยโลก(3) คาดว่าในปี พ.ศ. 2556 ความชุกของ
วัณโรคจากทั่วโลกมีประมาณ 11 ล้านราย ซึ่งเป็นผู้ป่วย
รายใหม่ประมาณ 9 ล้านราย เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2556
ประมาณ 1.5 ล้านราย หลังจากที่มีการค้นพบยารักษา
วัณโรคพบว่า ในปี พ.ศ. 2556 อัตราการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วยวัณโรคลดลงร้อยละ 45 จากปี พ.ศ. 2533(3)
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 22 ประเทศ ที่มีปัญหา
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วัณโรคสูงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541(4) และได้มีการคาด
ประมาณจากองค์การอนามัยโลกว่า มีความชุกของผู้ป่วย
วัณโรคประมาณ 100,000 ราย ในปี พ.ศ 2556 (149 ราย
ต่อประชากร 100,000) ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ
80,000 ราย และเสียชีวิตประมาณ 10,000 ราย ในปี
ดังกล่าว(3)
จากการเฝ้ า ระวั ง วั ณ โรคดื้ อ ยาทั่ ว โลกของ
องค์การอนามัยโลก พบเชื้อวัณโรคดื้อต่อยาหลายขนาน
ประมาณร้อยละ 3.5 ในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทั่วโลก
และพบสูงถึงประมาณร้อยละ 20.5 ในผู้ป่วยที่เคยรักษา
มาก่อน(3) โดยองค์การอนามัยโลกได้มีการคาดการณ์ว่า
ในปี พ.ศ. 2556 จะมีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
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รายใหม่ทั่วโลกประมาณ 480,000 ราย แต่กลับพบการ
รายงานจากทั่วโลกเพียงแค่ร้อยละ 45 เท่านั้น ส�ำหรับ
ประเทศไทยได้ถูกคาดการณ์ว่า จะมีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
หลายขนานในปี พ.ศ. 2555 ประมาณ 1,760 ราย แต่
เนื่องจากระบบบันทึกและรายงานวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนานยังมีขอ้ จ�ำกัด ไม่ครอบคลุมในทุกหน่วยงาน ประกอบ
กับการเข้ า ถึ ง การวิ นิ จ ฉั ย เชื้ อ ดื้ อ ยาในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ชันสูตรยังต�่ำ ท�ำให้ในระบบรายงานของกรมควบคุมโรค
มีรายงานผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานปีละ 300-400
รายเท่านั้น(5)
จากการส�ำรวจประชากรของอ�ำเภอเกาะสมุย
เมื่อเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2557 พบประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ 63,077 คน นอกจากนี้ยังมีประชากร
แฝงเกือบ 180,000 คน ประกอบด้วย แรงงานพม่า
ขึ้นทะเบียน 9,035 คน แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
คนไทยย้ายถิ่นและชาวต่างชาติ ส� ำ หรั บ ประเทศพม่ า
องค์การอนามัยโลกได้คาดการณ์ความชุกของวัณโรคใน
ปี พ.ศ. 2556 ประมาณ 250,000 ราย (473 ราย ต่อ
ประชากร 100,000) ซึ่งสูงกว่าประเทศไทยประมาณ
3 เท่า โดยพบว่ามี MDR-TB สูงถึงร้อยละ 27 ในกลุ่ม
ผู้ป่วยวัณโรคที่เคยรักษาวัณโรคมาก่อน และร้อยละ 5
ในกลุ่มผู้ป่วยที่รักษาวัณโรคครั้งแรก(3) จากการที่อ�ำเภอ
เกาะสมุยมีแรงงานข้ามชาติมาก โดยเฉพาะแรงงานจาก
ประเทศพม่า โรงพยาบาลเกาะสมุยจึงมีการพบผู้ป่วย
วัณโรคทุกประเภทถึง 90-150 รายต่อปี ซึ่งเป็นผู้ป่วย
ชาวพม่าประมาณ 15-25 รายต่อปี (พ.ศ. 2551-2557)
ในโรงพยาบาลเกาะสมุยพบว่า ก่อนปี พ.ศ. 2551
มีผลการรักษาวัณโรค (success rate) ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
คือ ร้อยละ 68.1 เนื่องจากการที่ไม่มีระบบการรักษา
ระบบนัดและติดตาม รวมถึงมีการจ่ายยาที่ไม่ตรงขนาด
หลายครัง้ (ตรวจสอบจากเอกสารความคลาดเคลือ่ นทางยา
ของโรงพยาบาล) เป็นผลเนื่องมาจากไม่มีผู้รับผิดชอบ
โดยตรง แต่ ห ลั ง จากได้ พั ฒ นาระบบการรั ก ษาแบบ
บูรณาการ เป็นรูปแบบคลินิกวัณโรคซึ่งมีการติดตาม
ผู้ป่วยได้เกือบทุกรายให้ได้การรักษาที่ได้มาตรฐานและ
ครบถ้วน ท�ำให้ success rate ดีขึ้นเป็นร้อยละ 92-98

สถานการณ์วัณโรคดื้อยา

(ปี พ.ศ. 2551-2557) แต่สาเหตุที่ระบุข้างต้นที่สะสม
มานานหลายปี อาจท�ำให้เกิดการดื้อยาขึ้น ดังนั้นทาง
โรงพยาบาลเกาะสมุยจึงได้เฝ้าระวังการดื้อยาของเชื้อ
วัณโรค โดยมีการส่งเพาะเชื้อจากเสมหะทุกรายเพื่อดู
ความชุ ก ของการดื้ อ ยาของเชื้ อ วั ณ โรคมาตลอดทุ ก ปี
ซึ่ ง ข้ อ มู ล การส่ ง เพาะเชื้ อ ดั ง กล่ า วยั ง ไม่ เ คยมี ก าร
รวบรวม รายงานและวิเคราะห์มาก่อน ดั ง นั้ น การวิ จั ย นี้
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกของการดื้อยาวัณโรค
พร้อมทั้งเปรียบเทียบสัดส่วนของการพบวัณโรคดื้อยา
ของผู้ป่วยที่เป็นคนไทยและไม่ใช่คนไทย นอกจากนี้ยัง
ต้องการเปรียบเทียบสัดส่วนของการพบวัณโรคดื้อยาใน
ผูป้ ว่ ยวัณโรคร่วมกับการติดเชือ้ เอชไอวีและผูป้ ว่ ยวัณโรค
ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา(5-6)
การดื้ อ ยาในกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษา
วัณโรคครัง้ แรก (drug resistance among new TB cases)
หมายถึง วัณโรคดื้อยาในผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มแรก ก่อนเริ่ม
รับประทานยารักษาวัณโรค
การดื้อยาในกลุ่มผู้ป่วยที่เคยรับการรักษา
วัณโรคมาก่อน (drug resistance among previously
treated TB cases) หมายถึง วัณโรคดื้อยาที่เกิดใน
กระบวนการ เมื่อรับประทานยารักษาวัณโรคแล้ว ซึ่งยา
จะท�ำลายเชื้อที่ไวต่อยา		 ในขณะเดี ย วกั น ก็ ท� ำ ให้ เ ชื้ อ ที่
ดื้อยาเกิดการแบ่งตัวเจริญเติบโตมากขึ้น
การดือ้ ยาหนึง่ ขนาน (mono-resistance) หมายถึง
การดื้อยารักษาวัณโรคตัวใดตัวหนึ่งเพียงหนึ่งขนาน
การดือ้ ยามากกว่า 1 ขนาน (poly-resistance)
หมายถึง การดื้ อ ยารั ก ษาวั ณ โรคมากกว่ า หนึ่ ง ขนาน
โดยยาทีด่ อื้ ไม่ใช่ isoniazid และ rifampicin พร้อม ๆ กัน
การดือ้ ยาหลายขนาน (multidrug resistance:
MDR) หมายถึง การดื้อยาของเชื้อวัณโรคต่อยา isoniazid และ rifampicin พร้อมกัน และอาจจะดื้อต่อยาขนาน
อื่นๆ ด้วยก็ได้
การดื้ อ ยาหลายขนานชนิ ด รุ น แรงมาก
(extensively drug resistant TB, XDR-TB) หมายถึง
การดื้อยารักษาวัณโรคอย่างน้อย 4 ขนานที่ส�ำคัญคือ
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isoniazid และ rifampicin ร่วมกับการดื้อต่อยา
second-line injectable drugs (SLIs) ซึ่งเป็นยาฉีดหนึ่ง
ขนานและยาในกลุ่ม fluoroquinolone อีกหนึ่งขนาน
การดื้อยาในกลุ่มผู้ป่วยทุกประเภท (combined drug resistance) หมายถึงการดื้อยาวัณโรคใน
ผู้ป่วยทุกประเภท โดยไม่ต้องถามประวัติการรักษา

วัสดุและวิธีการศึกษา

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาแบบ cross sectional
study โดยผู้วิจัยได้ท�ำการทบทวนเวชระเบียนย้อนหลัง
ของผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวก		 ที่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นรั ก ษา
ระหว่าง 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.
2557 ที่เข้ารับการตรวจหรือรักษาวัณโรคที่โรงพยาบาล
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�ำนวนทั้งสิ้น 178 ราย
ผู ้ วิ จั ย ได้ ท� ำ การเก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล ผู ้ ป ่ ว ย
ที่ มี เ สมหะบวกทั้ ง หมดที่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาจากทะเบี ย น
ประวัติผู้ป่วย (Tuberculosis register/TB 03) หลังจาก
นั้นได้รวบรวมข้อมูลผลการส่งเพาะเชื้อ (culture) และ
ข้อมูลการทดสอบความไวของเชื้ อ ต่ อ ยาต้ า นวั ณ โรค
(drug susceptibility test) จากระเบียนบันทึกผลการ
ชันสูตรเสมหะ (Tuberculosis laboratory register/TB 04)
และข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วย เช่น เพศ อายุ สัญชาติ สถานะ
การติดเชื้อเอชไอวี จากเวชระเบียนผู้ป่วย (OPD card)
และประวัตกิ ารรักษา (Tuberculosis treatment card/TB 01)
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคทุ ก รายได้ รั บ การทดสอบ
หาเชื้อ Mycobacteria โดยการตรวจย้อมเสมหะด้วยวิธี
Ziehl-Neelsen จากนั้นท�ำการตรวจจ�ำแนกประเภทของ
Mycobacteria ว่าเป็นเชือ้ วัณโรคหรือไม่ โดยวิธี polymerase
chain reaction (PCR)(7) นอกจากนี้ผู้ป่วยวัณโรคทุกราย
ได้ รั บ การทดสอบความไวของเชื้ อ ต่ อ ยาต้ า นวั ณ โรค
ก่อนเริ่มรับยา และบางรายขณะที่เกิดความล้มเหลวต่อ
การรักษา		 เมื่อยังคงพบเสมหะบวกหลังจากได้รับยา
ระยะเข้มข้น 2 เดือนแรก โดยใช้การตรวจแบบ indirect
test ด้วยวิธีที่มีการรายงานผลทั้งยาในกลุ่ม first line
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ได้แก่ isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol และ streptomycin และยาในกลุ่ม second line ได้แก่
ofloxacin, levofloxacin, kanamycin, ethionamide,
cycloserine, para-aminosalicylic acid, และclarithromycin
การตรวจย้อมเสมหะ การตรวจวัณโรคด้วยวิธี
PCR และการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านวัณโรค
ได้รับการตรวจที่ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ ได้รบั รองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ		 ตามมาตรฐานสถาบันพัฒนาและการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล มาตรฐาน		 ISO 15189:
2007
ผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคทุ ก รายได้ รั บ การตรวจหาเชื้ อ
เอชไอวี ด้วยวิธี Gel particle Agglutination (GPA),
enzyme immunoassay (EIA), และ determine-Rapid
test ที่ห้องปฏิบัติการฝ่ายชันสูตร โรงพยาบาลเกาะสมุย
ซึ่งหากพบผลการตรวจเป็นบวกทั้ง 3 วิธี		 จะให้ ก าร
วินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อเอชไอวี
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมมานั้ น จะถู ก บั น ทึ ก
และตรวจสอบความถูกต้อง		 ความครบถ้วน และความ
สอดคล้องกันของข้อมูลโดยผู้วิจัยหลัก หลั ง จากนั้ น จึ ง
ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยที่ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลการ
ดือ้ ยาวัณโรคของผูป้ ว่ ยได้นำ� เสนอโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
ส�ำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพได้น�ำเสนอด้วยความถี่และ
ร้อยละ ส�ำหรับข้อมูลเชิงปริมาณได้น�ำเสนอด้วยค่า
มัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์หรือค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขึ้นอยู่กับรูปแบบการแจกแจง
ของข้อมูล
การเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลการ
ดื้อยาวัณโรคในแต่ละกลุ่ม (คนไทยและไม่ใช่คนไทย,
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี) ได้ใช้สถิติ
chi-square test หรือ Fisher’s exact test ในการเปรียบเทียบ
สัดส่วนของผูป้ ว่ ยทีม่ วี ณ
ั โรคดือ้ ยาในแต่ละกลุม่ ซึง่ ก�ำหนด
ระดับนัยส�ำคัญที่ 0.05 (p<0.05) การศึกษานีไ้ ด้ใช้โปรแกรม
Med calc version 15.2.2 ในวิเคราะห์ข้อมูล
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ผลการศึกษา

สถานการณ์วัณโรคดื้อยา

จากการศึกษาผูป้ ว่ ยเสมหะบวกทัง้ หมด 178 ราย
ซึ่งเป็นผู้ป่วยเสมหะบวก ปี พ.ศ. 2555 จ�ำนวน 62 ราย
ปี พ.ศ. 2556 จ�ำนวน 65 ราย และปี พ.ศ. 2557
จ�ำนวน 51 ราย พบว่า เป็นเพศชาย 134 ราย (ร้อยละ
75) ค่ามัธยฐานอายุของผู้ป่วยเท่ากับ 39 ปี (IQR, 3050) ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี ร่วมกับวัณโรค จ�ำนวน 27
ราย (ร้อยละ 15) เป็นคนไทย 156 ราย (ร้อยละ 88)

จากผู้ป่วยเสมหะบวกทั้งหมด 178 ราย ได้ส่งเพาะเชื้อ
ทั้งหมด 165 ราย (59 ราย ในปี 2555, 59 ราย ในปี
2556, และ 47 ราย ในปี 2557) และไม่ได้ส่งเพาะเชื้อ
จ�ำนวน 13 ราย เนื่องจากย้ายมาจากโรงพยาบาลอื่น
ซึ่งผลการเพาะเชื้อพบว่า เป็นเชื้อวัณโรคทั้งสิ้น จ� ำ นวน
157 ราย โดยจ�ำแนกตามปีที่ตรวจเป็น 55, 56 และ 46
ราย ในปี พ.ศ. 2555, 2556 และ 2557 ตามล�ำดับ
(ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปประวัติการรักษาและผลจากการเพาะเชื้อจากเสมหะของผู้ป่วย
ข้อมูลทั่วไป
อายุ
เพศ
ชาย
หญิง
เชื้อชาติ
คนไทย
ไม่ใช่คนไทย
ประวัติการรักษา
รักษาครั้งแรก
เคยได้รับการรักษามาก่อน
สถานะการติดเชื้อ HIV
ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV
ผู้ป่วยไม่ติดเชื้อ HIV
HIV
รักษาวัณโรคครั้งแรก
เคยรักษาวัณโรคมาก่อน
ส่งตรวจ PCR
contaminate
M.TB
NTM
M.TB
รักษาครั้งแรก
เคยรักษามาก่อน

2555
N = 62
41.5 (34, 53)

2556
N = 65
34 (26.5, 46.5)

2557
N = 51
40 (30, 45)

รวม
N = 178
39 (30, 50)

48 (77)
14 (23)

47 (72)
18 (28)

39 (76)
12 (24)

134 (75)
44 (25)

56 (90)
6 (10)

56 (86)
9 (14)

44 (86)
7 (14)

156 (88)
22 (12)

60 (97)
2 (3)
N = 58
8 (14)
50 (86)
N=8
8 (100)
0 (0)
N = 59
2 (3)
55 (94)
2 (3)
N = 55
53 (96)
2 (4)

57 (88)
8 (12)
N = 62
8 (13)
54 (87)
N=8
4 (50)
4 (50)
N = 59
2 (3)
56 (95)
1 (2)
N = 56
49 (88)
7 (12)

45 (88)
6 (12)
N = 51
11 (22)
40 (78)
N = 11
10 (91)
1 (9)
N = 47
1 (2)
46 (98)
0 (0)
N = 46
40 (87)
6 (13)

162 (91)
16 (9)
N = 171
27 (16)
144 (84)
N = 27
22 (81)
5 (19)
N = 165
5 (3)
157 (95)
3 (2)
N = 157
142 (90)
15 (10)
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ผู้ป่วยวัณโรคมีข้อมูลการตรวจหาเชื้อดื้อยา
จ�ำนวน 145 ราย จาก 157 ราย เนื่องจากสิ่งส่งตรวจของ
ผู้ป่วยบางรายนั้นไม่สามารถแปลผลได้ และผู ้ ป ่ ว ยขาด
การติดตาม		 ท�ำให้ไม่มีสิ่งส่งตรวจที่จะน�ำมาตรวจซ�้ำได้
การตรวจหาเชื้อดื้อยาจ�ำแนกเป็นการตรวจในผู้ป่วยที่ได้
รับการรักษาครั้งแรก (drug resistance testing among
new TB cases) จ�ำนวน 131 ราย และการตรวจหาเชื้อ
ดื้อยาในผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษามาก่อน (drug resistance testing among previously treated TB cases)
จ�ำนวน 14 ราย ในจ�ำนวนนี้พบเชื้อวัณโรคดื้อยาใน

Situation of drug resistant tuberculosis

ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาครั้งแรก (any drug resistance
among new TB cases) จ�ำนวน 39 ราย และเชื้อ
วัณโรคดื้อยาในผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษามาก่อน (any
drug resistance among previously treated TB cases)
จ�ำนวน 8 ราย (ตารางที่ 2) เมื่อจ�ำแนกตามประเภทของ
การดื้อยาวัณโรคโดยรวมของทั้งสองกลุ่ม		 (combined
drug resistance) พบว่า ผู้ป่วยมีการดื้อยาวัณโรคขนาน
เดียว จ�ำนวน 31 ราย (ร้อยละ 21) มากกว่า 1 ขนาน
จ�ำนวน 7 ราย (ร้อยละ 5) และมีการดื้อยาหลายขนาน
จ�ำนวน 9 ราย (ร้อยละ 6)

ตารางที่ 2 ผลการตรวจพบเชื้อวัณโรดดื้อยาในผู้ป่วยที่ผลจากการเพาะเชื้อเป็น M.TB จ�ำแนกตามปีที่ตรวจการดื้อยา
drug resistance
drug resistance test among new
TB cases
any resistance
any isoniazid resistance
any rifampicin resistance
any ethambutol resistance
any streptomycin resistance
any ofloxacin resistance
mono-resistance
mono isoniazid resistance
mono rifampicin resistance
poly-resistance
MDR
drug resistance test among previously treated TB cases
any resistance
any isoniazid resistance
any rifampicin resistance
any ethambutol resistance
any streptomycin resistance
any ofloxacin resistance
mono-resistance
mono isoniazid resistance
mono rifampicin resistance
poly-resistance
MDR
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2555
N = 55
N = 44

2556
N = 56
N = 47

2557
N = 46
N = 40

รวม
N = 157
N = 131

12 (27)
9 (20)
2 (5)
0 (0)
4 (10)
0 (0)
9 (20)
6 (14)
0 (0)
1 (2)
2 (5)
N=2

14 (30)
10 (21)
3 (6)
5 (11)
7 (15)
0 (0)
8 (17)
4 (9)
1 (2)
4 (9)
2 (4)
N=6

13 (33)
8 (20)
2 (5)
2 (5)
5 (13)
1 (3)
11 (28)
6 (15)
1 (3)
1 (3)
1 (3)
N=6

39 (30)
27 (21)
7 (5)
7 (5)
16 (12)
1 (1)
28 (21)
16 (12)
2 (2)
6 (5)
5 (4)
N = 14

1 (50)
1 (50)
1 (50)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (50)

3 (50)
2 (50)
1 (17)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
2 (33)
2 (33)
0 (0)
0 (0)
1 (17)

4 (67)
2 (33)
4 (67)
1 (17)
1 (17)
0 (0)
1 (17)
0 (0)
1 (17)
1 (17)
2 (33)

8 (57)
5 (36)
6 (43)
1 (7)
1 (7)
0 (0)
3 (21)
2 (14)
1 (7)
1 (7)
4 (29)
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สถานการณ์วัณโรคดื้อยา

		 ในการเปรียบเทียบสัดส่วนการพบเชื้อวัณโรค วัณโรคทีเ่ ป็นคนไทยและไม่ใช่คนไทย ไม่พบความแตกต่าง
ดื้อยา ในผู้ป่วยวัณโรคที่เป็นคนไทยและไม่ใช่คนไทย ทีม่ ีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3)
พบว่า สัดส่วนการพบเชือ้ วัณโรคดือ้ ยาแต่ละชนิด ในผูป้ ว่ ย
ตารางที่ 3 ผลการตรวจพบเชื้อวัณโรคดื้อยาในผู้ป่วยที่ผลจากการเพาะเชื้อเป็น M.TB จ�ำแนกตามสัญชาติ
p-value
ไม่ใช่คนไทย
คนไทย
drug resistance
N = 18
N = 127
N = 113
N = 18
drug resistance test among new
TB cases
0.451*
4 (22)
35 (31)
any resistance
0.363**
2 (11)
25 (22)
any isoniazid resistance
0.999**
1 (6)
6 (5)
any rifampicin resistance
0.999**
1 (6)
6 (5)
any ethambutol resistance
0.428**
3 (19)
13 (12)
any streptomycin resistance
0.999**
0 (0)
1 (1)
any ofloxacin resistance
0.762**
3 (17)
25 (22)
mono-resistance
0.697**
1 (6)
15 (13)
mono isoniazid resistance
0.999**
0 (0)
2 (2)
mono rifampicin resistance
0.999**
0 (0)
6 (5)
poly-resistance
0.528**
1 (6)
4 (4)
MDR
N = 18
N = 127
combined resistance test
0.425*
4 (22)
43 (34)
any resistance
0.366**
2 (11)
31 (24)
any isoniazid resistance
0.999**
1 (6)
12 (9)
any rifampicin resistance
0.999**
1 (6)
7 (6)
any ethambutol resistance
0.414**
3 (19)
14 (11)
any streptomycin resistance
0.999**
0 (0)
1 (1)
any ofloxacin resistance
0.764**
3 (17)
28 (22)
mono-resistance
0.701**
1 (6)
17 (13)
mono isoniazid resistance
0.999**
0 (0)
3 (2)
mono rifampicin resistance
0.597**
0 (0)
7 (6)
poly-resistance
0.999**
1 (6)
8 (6)
MDR
note: all previously treated TB patients were Thai., *chi-square test, **Fisher’s exact test

เมื่ อ ท� ำ การเปรี ย บเที ย บผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคที่ เ ป็ น
ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี และผูท้ ไี่ ม่ตดิ เชือ้ เอชไอวี พบว่า ในกลุม่
ผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับการรักษาครั้งแรก มีสดั ส่วนการพบ
วัณโรคดื้อยา (any drug resistance among new TB
cases) ในผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี (ร้อยละ 52) สูงกว่ากลุ่มที่
ไม่ติดเชื้อเอชไอวี (ร้อยละ 26) อย่างมีนัยส�ำคัญทาง

สถิติ (p = 0.021) นอกจากนี้พบว่า สัดส่วนการพบเชื้อ
วัณโรคดื้อยาบางชนิดในผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี สูงกว่ากลุ่มที่
ไม่ติดเชื้อเอชไอวี ได้แก่ เชื้อดื้อยา any isoniazid (p =
0.042) และ mono rifampicin resistance (p = 0.027)
ส�ำหรับกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคที่เคยได้รับการรักษามาก่อน
พบว่า สัดส่วนของเชื้อดื้อยาวัณโรคในกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อ
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เอชไอวี และกลุ่มที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี นั้น ไม่พบความ พบว่า ผูท้ ตี่ ดิ เชือ้ เอชไอวีรว่ ม มีการดือ้ ยาวัณโรค (ร้อยละ
แตกต่างทีม่ นี ยั ส�ำคัญทางสถิต		
ิ และเมือ่ ท�ำการเปรียบเทียบ 58) สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี (ร้อยละ 28) อย่าง
สัดส่วนการพบวัณโรคดื้อยา any drug resistance ใน มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.004) (ตารางที่ 4)
กลุ่มการดื้อยาทุกประเภท (combined drug resistance)
ตารางที่ 4 ผลการตรวจพบเชื้อวัณโรคดื้อยาในผู้ป่วยที่ผลจากการเพาะเชื้อเป็น M.TB จ�ำแนกตามสถานะการติดเชื้อเอชไอวี
drug resistance
HIV infected
non-HIV infected
p-value
patients
patients
N = 24
N = 115
drug resistance test among new TB cases
21
104
any resistance
11 (52)
27 (26)
0.021*
any isoniazid resistance
8 (38)
18 (17)
0.042**
any rifampicin resistance
3 (14)
4 (4)
0.092**
any ethambutol resistance
1 (5)
6 (6)
0.999**
any streptomycin resistance
5 (25)
11 (11)
0.141**
any ofloxacin resistance
1 (5)
0 (0)
0.167**
mono-resistance
7 (33)
20 (19)
0.158**
mono isoniazid resistance
4 (19)
11 (11)
0.279**
mono rifampicin resistance
2 (10)
0 (0)
0.027**
poly-resistance
3 (14)
3 (3)
0.059**
MDR
1 (5)
4 (4)
0.999**
drug resistance test among previously treated
3
11
TB cases
any resistance
3 (100)
5 (45)
0.209**
any isoniazid resistance
2 (67)
4 (36)
0.538**
any rifampicin resistance
2 (67)
4 (36)
0.538**
any ethambutol resistance
1 (33)
0 (0)
0.214**
any streptomycin resistance
0 (0)
1 (9)
0.999**
any ofloxacin resistance
0 (0)
0 (0)
NA
mono-resistance
1 (33)
2 (18)
0.999**
mono isoniazid resistance
1 (33)
1 (9)
0.396**
mono rifampicin resistance
0 (0)
1 (9)
0.999**
poly-resistance
1 (33)
0 (0)
0.214**
MDR
1 (33)
3 (27)
0.999**
combined resistance test
24
115
any resistance
14 (58)
32 (28)
0.004*
any isoniazid resistance
10 (42)
22 (19)
0.017*
any rifampicin resistance
5 (21)
8 (7)
0.049**
any ethambutol resistance
2 (8)
6 (5)
0.625**
any streptomycin resistance
5 (21)
12 (10)
0.171**
any ofloxacin resistance
1 (4)
0 (0)
0.172**
mono-resistance
8 (33)
22 (19)
0.124*
mono isoniazid resistance
5 (21)
12 (10)
0.174**
mono rifampicin resistance
2 (8)
1 (1)
0.077**
poly-resistance
4 (17)
3 (3)
0.017**
MDR
2 (8)
7 (6)
0.654**
*chi-square test, **Fisher’s exact test
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วิจารณ์

การศึกษานี้พบผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาล
เกาะสมุย มีสัดส่วนการดื้อยาที่สูงกว่าของประเทศเมื่อ
เปรียบเทียบกับสถานการณ์วัณโรคดื้อยาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556(5) ทั้งในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับการ
รักษาครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2556 ทางโรงพยาบาลเกาะสมุย
พบการดื้อยา any resistance ในกลุ่มผู้ป่วยที่มารับการ
รักษาวัณโรคครั้งแรก (ร้อยละ 30) และกลุ่มที่เคยได้รับ
ยารักษาวัณโรคมาก่อน (ร้อยละ 50) ซึ่งสูงกว่าที่รายงาน
ของทั่วประเทศ (ร้อยละ 17 และร้อยละ 39 ตามล�ำดับ)
โดยที่สัดส่วนการดื้อยาในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นคนไทยและ
กลุ่มที่ไม่ใช่คนไทย		 ไม่พบความแตกต่างที่มีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ แต่พบว่า สัดส่วนการดื้อยาในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้
รับการรักษาวัณโรคครั้งแรกในกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี
สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
การดือ้ ยาในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การรักษาวัณโรค
ครั้งแรกที่พบในโรงพยาบาลเกาะสมุยพบว่า การดื้ อ ยา
วัณโรคหลายขนาน (ร้อยละ 4) การดื้อยา any isoniazid
(ร้อยละ 21) การดือ้ ยา any rifampicin (ร้อยละ 6) สูงกว่า
ทีร่ ายงานการดือ้ ยาวัณโรคในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556
(ร้อยละ 2, ร้อยละ 12 และร้อยละ 2 ตามล�ำดับ)(5)
ในส่วนของการดื้อยาในกลุ่มผู้ป่วยที่เคยรับการรักษา
วัณโรคมาก่อน ที่พบในโรงพยาบาลเกาะสมุยพบว่า การ
ดื้อยา any isoniazid (ร้อยละ 50) สูงกว่าที่รายงานการ
ดื้อยาวัณโรคในประเทศไทย (ร้อยละ 30)(5) ในขณะที่
การดื้อต่อยา any rifampicin (ร้อยละ 17) และการ
ดื้อยาวัณโรคหลายขนาน (ร้อยละ 17) น้อยกว่าที่ได้
รายงานในประเทศไทย (ร้อยละ 24 และร้อยละ 19
ตามล�ำดับ)(5) แต่ทงั้ นีไ้ ม่พบสัดส่วนการดือ้ ยาทีแ่ ตกต่างกัน
ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นคนไทยและไม่ใช่คนไทย ซึง่ ในอนาคต
อาจจ�ำเป็นต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการดื้อยาวัณโรค
ของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การรักษาวัณโรคครัง้ แรกในอ�ำเภอเกาะสมุย
เนื่องจากมีสัดส่วนการดื้อยาที่สูง
การศึกษานี้พบว่า สั ด ส่ ว นการดื้ อ ยาในกลุ ่ ม
ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาวัณโรคครั้งแรกต่อ any isoniazid
และ mono rifampicin resistance ในกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อ

สถานการณ์วัณโรคดื้อยา

เอชไอวี สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี ในขณะที่การ
ดื้อยาในกลุ่มผู้ป่วยที่เคยได้รับยารักษาวัณโรคมาแล้วนั้น
ไม่พบความแตกต่างที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ		 จากผลการ
ศึกษาการดื้อยาในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาวัณโรค
ครั้งแรกดังกล่าว ได้ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
เชื้อวัณโรคดื้อยาในผู้ป่วยรายใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติได้
รับการรักษาด้วยยาวัณโรคมาก่อน		 ที่ ม า รั บ บ ริ ก า ร
ณ ศูนย์วัณโรค เขต 3 ชลบุรี ที่พบว่าการดื้อยาวัณโรค
(any resistance) มีความสัมพันธ์การติดเชื้อเอชไอวี(8)
แต่อย่างไรก็ตาม ยั ง มี ก ารศึ ก ษาอื่ น ที่ ใ ห้ ผ ลที่ แ ตกต่ า ง
ออกไป เช่น ผลการศึกษาในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ในช่วงปี 2542 ที่พบว่า ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี
มีการดื้อยาวัณโรคไม่แตกต่างไปจากผู้ป่วยที่ไม่ติดเชื้อ
เอชไอวี(9)		 และการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยเด็กของสถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ก็พบว่า ผู้ป่วยเด็กที่มีการ
ติดเชื้อเอชไอวี ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด วั ณ โรค
ดื้อยาเช่นเดียวกัน(10)
เมื่อไม่พิจารณาถึงประวัติการรักษาวัณโรคมา
ก่อน (combined drug resistance) พบว่า สัดส่วนการ
ดื้อยาวัณโรคคล้ายคลึงกับกลุ่มที่ไม่เคยได้รับยาต้าน
วัณโรคมาก่อน และไม่พบความแตกต่างของสัดส่วนการ
ดื้อยาในแต่ละชนิด		 ระหว่างผู้ป่วยวัณโรคที่เป็นคนไทย
และไม่ใช่คนไทย		 ในขณะที่ ผู ้ ที่ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ร ่ ว ม
มีการดื้อยาวัณโรค any drug resistance (ร้อยละ 58)
สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี (ร้อยละ 28) อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.004) ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่เคยได้
รับยาต้านวัณโรคมาก่อน ผลการศึกษาที่สอดคล้องกันนี้
อาจเนื่องมาจากในกลุ่ม combined drug resistance
ประกอบไปด้วยผู้ป่วยที่ไม่เคยได้รับการรักษามาก่อน
ถึงร้อยละ 91 นอกจากนี้เป็นผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษา
วัณโรคมาก่อนมีเพียงแค่ร้อยละ 9 เท่านั้น
ในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคที่มีการติดเชื้อเอชไอวี
ร่วม พบการดื้อยาวัณโรคชนิด MDR ร้อยละ 5 ในผู้ป่วย
ที่ไม่เคยได้รับการรักษาวัณโรคมาก่อน ขณะที่พบการ
ดื้อยาชนิดเดียวกันนี้สูงถึงร้อยละ 33 ในผู้ป่วยที่เคยได้
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รับการรักษาวัณโรคมาแล้ว ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยการ
ดื้อยาวัณโรคด้วยวิธี Molecular test เช่น วิธี Genotype
MTB/DR(11) ซึ่งให้ผลตรวจการดื้อต่อยา isoniazid และ
rifampicin ทีร่ วดเร็วภายใน 2 วัน อาจมีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ ง
ใช้ตรวจในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคที่มีการติดเชื้อเอชไอวีร่วม
ซึง่ อาจช่วยให้สามารถวางแผนการรักษาและการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนสูตรยาต้านเอชไอวี และวัณโรคได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
การศึกษานี้มีข้อจ�ำกัดหลัก 2 ประการ ได้แก่
(1) ข้อมูลการดือ้ ยาวัณโรคทีเ่ ก็บรวบรวมมานัน้ มีจำ� นวน
แค่ 3 ปี คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2557 ซึ่งไม่เพียงพอ
ต่อการศึกษาหาแนวโน้มของการดือ้ ยาทีพ่ บในโรงพยาบาล
เกาะสมุยได้ ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลอย่างน้อย 4 ปี
ตามการวิเคราะห์หาแนวโน้มด้วยวิธี Mann-Kendall
test และ (2) จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคของโรงพยาบาล
บางรายอาจอยู่นอกทะเบียนวัณโรค เนื่องจากไม่มีระบบ
ทะเบียนกลางงานวิจัยในโรงพยาบาล อาจเป็นผลท�ำให้
ผู้ป่วยบางรายที่ไม่อยู่ในทะเบียนวัณโรค และไม่ได้ถกู น�ำ
เข้ามาวิเคราะห์ด้วย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสัดส่วนของ
วัณโรคดื้อยาที่พบได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปคือ ควรท� ำ
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รักษามาก่อน ดังนั้นจึงควรเพิ่มมาตรการในการควบคุม
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