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บทคัดยอ
วัณโรคยังเปนปญหาสาธารณสุขทีส่ าํ คัญของประเทศไทย ในโรงพยาบาลสตึกพบผูป ว ยวัณโรคปอดรายใหม
เพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง การรักษาในระยะเขมขนนัน้ มีความสําคัญในการลดการแพรกระจายของเชือ้ วัณโรคสูบ คุ คลอืน่
วัตถุประสงคของการศึกษาครัง้ นีเ้ พือ่ ศึกษาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั ผลยอมเสมหะพบเชือ้ วัณโรคหลังระยะเขมขน
ในผูปวยวัณโรคปอดของโรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรีรัมย ระหวางป พ.ศ. 2554-2558 โดยใชรูปแบบการศึกษา
แบบ retrospective cohort study แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรคดวย risk ratio (95% CI)
และ adjusted odds ratio (95% CI) ใน multivariate analysis ผลการศึกษาในผูปวยวัณโรคปอดที่เขารับการรักษา
ในโรงพยาบาลสตึก ตั้งแตป พ.ศ. 2554-2558 ทั้งสิ้นจํานวน 232 คน เปนผูปวยวัณโรคปอดชนิดยอมเสมหะ
พบเชื้อวัณโรค จํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 93.96 ในผูปวยวัณโรคปอดชนิดยอมเสมหะพบเชื้อวัณโรคนี้พบวา
ผลยอมเสมหะหลังระยะเขมขนยังพบเชื้อวัณโรคจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 11.93 สวนใหญเปนเพศชาย
รอยละ 73.08 อายุเฉลี่ยเทากับ 56.69 ป (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 15.38) พบวา มีอาการไอเรื้อรังเกิน 1 เดือน
คิดเปนรอยละ 76.92 ไอเสมหะปนเลือด และนํ้าหนักลด เทากับรอยละ 42.30 และ 19.23 ตามลําดับ ปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับผลยอมเสมหะพบเชื้อวัณโรคหลังระยะเขมขนในผูปวยวัณโรคปอดที่มีความแตกตางอยางมีนัย
สําคัญในการวิเคราะห multivariate analysis มี 2 ปจจัย คือ กลุมอายุ >40 ป (adjusted OR = 2.88, 95% CI =
1.31-9.34) และผลการตรวจเสมหะกอนเริ่มยาวัณโรคที่ 3+ (adjusted OR = 4.18, 95% CI = 1.43-12.22)
อาจเนื่องมาจากผูปวยวัณโรคที่อายุมากขึ้นนั้น อาจมีระบบภูมิคุมกันที่มีความสามารถในการขจัดเชื้อวัณโรค
ไดนอ ยลง และระดับเสมหะกอนเริม่ ยาวัณโรคในระดับทีส่ งู อาจทําใหการลดลงของเชือ้ วัณโรคตองใชเวลานานมากกวา
ผูปวยทั่วไปที่มีระดับเสมหะกอนเริ่มยาวัณโรคในระดับตํ่า โดยควรเฝาระวังในกลุมผูปวยที่กลุมอายุ >40 ป
หรือระดับเสมหะกอนเริ่มยาวัณโรคระดับ 3+ พิจารณาการทํา sputum culture และ DST (drug susceptibility testing)
กอนเริ่มการรักษา และดําเนินการคนหาผูปวยเชิงรุกในชุนชุมชนและกลุมเสี่ยงตอไป

Abstract
Background: Tuberculosis remains the major public health problem of Thailand. In Satuek Hospital,
the incidence of pulmonary tuberculosis patients has increased steadily. In the intensive phase of treatment,
it is critical to reduce the spreading of tuberculosis to other people. This objective of this study is to determine
the factors associated with sputum smears not converted after intensive phase in pulmonary tuberculosis in
Satuek Hospital during the years 2011-2015. Methods: Retrospective cohort study was performed to identify
possible risk factors relevant to delay or non-conversion after intensive phase. Univariate and multivariate
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analyses were used to estimate risk ratio and adjusted odds ratio with 95% confidence interval. Result: The
pulmonary tuberculosis patients enrolled in this study was 232 and sputum smears positive were 218 (93.63%).
The sputum smears remained positive after intensive phase of treatment was 11.93%. The means age was
56.69 years (SD = 15.38). The majority of signs and symptoms were chronic cough (76.92%), hemoptysis (42.30%) and weight loss (19.23%). In multivariate analysis only age group >40 years (adjusted OR
= 2.88, 95% CI = 1.31-9.34) and sputum acid-fast bacilli grades 3+ initially was 2 significant factors.
(adjusted OR = 4.18, 95% CI = 1.43-12.22) Conclusions: The risk factors associated with sputum smears
positive after intensive phase of treatment was age group >40 years and sputum acid-fast bacilli grades 3+
prior to treatment. Recommendation: surveillance in patients age group >40 years, or sputum acid-fast bacilli
grades 3+ initially, sputum culture and DST (drug susceptibility testing) before starting treatment and conduct
active cases finding in community and risk population should be implemented.
คําสําคัญ
วัณโรคปอด, ปจจัยเสี่ยง,
ผลยอมเสมหะหลังระยะเขมขนยังพบเชื้อวัณโรค

บทนํา
วัณโรคเปนโรคติดเชือ้ ทีย่ งั เปนปญหาสาธารณสุข
ที่ สํ า คั ญ ของประเทศไทย (1) โดยประเทศไทยนั้นได
ดําเนินการแผนงานวัณโรคตามแนวทางขององคการ
อนามัยโลกอยางตอเนื่อง และการนําเอาระบบยารักษา
วัณโรคระยะสัน้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพดีทสี่ ดุ มาใชในการรักษา
เปนผลใหอัตราปวยของวัณโรคลดลง แตอยางไรก็ตาม
ยังพบผูปวยวัณโรครายใหมอยูอยางตอเนื่อง
การวินิจฉัยวัณโรคปอดโดยทั่วไปมักใชอาการ
และอาการแสดง การถายภาพรังสีทรวงอก และการตรวจ
เสมหะหาเชื้อวัณโรครวมกัน(2) และไดจําแนกผูปวย
วัณโรคไว 2 กลุม คือ วัณโรคปอดยอมเสมหะพบเชือ้ คือ
ผู  ป  ว ยที่ มี ผ ลตรวจเสมหะโดยวิ ธี ย  อ มเชื้ อ เป น บวก
อยางนอย 1 ครั้ง รวมกับมีความผิดปกติของภาพรังสี
ทรวงอกเขาไดกับวัณโรคปอด หรือผูปวยที่มีผลตรวจ
เสมหะโดยวิธยี อ มเชือ้ เปนบวกอยางนอย 2 ครัง้ ถึงแมวา
ภาพรังสีทรวงอกไมพบสิ่งผิดปกติ วัณโรคปอดยอม
เสมหะไมพบเชือ้ คือ ผูป ว ยทีม่ ผี ลตรวจเสมหะโดยวิธยี อ มเชือ้
เปนผลลบ อยางนอย 3 ครัง้ และผลเพาะเชือ้ เปนลบหรือ
ไมทราบ แตมีอาการทางคลินิกและภาพรังสีทรวงอก
112
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sputum smears positive after intensive phase
ผิดปกติ เขาไดกับวัณโรคปอด ประกอบกับการตัดสินใจ
ของแพทยที่จะใหการรักษาแบบวัณโรคปอด หรือผูปวย
ที่มีผลตรวจเสมหะโดยวิธียอมเชื้อเปนผลลบ แตมีผล
การเพาะเชื้อพบเชื้อวัณโรค
องคการอนามัยโลกแนะนําวา การรักษาผูปวย
วัณโรคที่เสมหะเปนบวกนั้น ใหเริ่มดวยสูตรยาระยะสั้น
6 เดือน(3) คือ ใชยา isoniazid rifampicin pyrazinamide
และ ethambutol ในระยะ 2 เดือนแรก สวน 4 เดือนหลัง
ใชยา isoniazid กับ rifampicin จนครบ 6 เดือน ในชวง
2 เดือนแรกของการรักษาซึ่งเรียกวา intensive phase
ในทางปฏิบัติผูปวยบางรายควรไดรับการติดตามในชวง
2 สัปดาหแรกของการรักษา เนือ่ งจากมีผปู ว ยจํานวนหนึง่
ทีอ่ าจมีอาการของผลขางเคียงของยาหรืออาการแพยาได
ผูปวยวัณโรคที่มีผลยอมเสมหะเปนบวกนั้น
หลังจากรักษาดวยยาสูตรนีจ้ ะพบเสมหะกลายเปนลบได
หลังจากเริม่ รักษาไปแลว 2 เดือน ประมาณรอยละ 80(4)
แตอยางไรก็ดี มีผูปวยจํานวนหนึ่งที่เสมหะยังคงพบเชื้อ
หลัง 2 เดือนของการเริม่ รักษา แมวา จะทานยาอยางสมํา่ เสมอ
ในกรณี ดั ง กล า วนี้ อ าจเกิ ด จากสาเหตุ ห ลายประการ
ไดแก มีการติดเชื้อดื้อยาตั้งแตแรก หรือผูปวยมีเชื้อที่
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ตอบสนองตอยาดี แตมจี าํ นวนเชือ้ ตัง้ ตนมาก ทําใหตอ ง
ใชเวลาในการลดจํานวนเชื้อวัณโรคนานกวาปกติ หรือ
อาจเปนเชื้อวัณโรคที่ตายแลวหลุดออกมาใหตรวจพบ
ก็ได ซึ่งในกรณีหลังนี้การเพาะเชื้อในขณะนั้นจะไมขึ้น
การทีผ่ ลยอมเสมหะเปนบวกหลังจากรักษาไป
แลว 2 เดือนนั้น ทําใหผูปวยวัณโรคมีโอกาสแพรเชื้อ
สูบ คุ คลขางเคียงไดมากกวากลุม ผูป ว ยทีผ่ ลตรวจเสมหะ
ไมพบเชือ้ การรักษาในระยะ 2-3 สัปดาห ซึง่ จะลดอาการ
ไอและจํานวนเชื้อของผูปวยวัณโรค จึงมีความสําคัญ
ในการจํากัดการแพรเชื้อ โดยจากการศึกษาที่ผานมา
เกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลยอมเสมหะหลัง
ระยะเขมขน ยังพบเชือ้ วัณโรคในผูป ว ยวัณโรคปอด พบวา
การศึกษาของ Edward E ป ค.ศ. 1997(5)
พบวา ระยะเวลาเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงเสมหะหลัง
เริม่ ยารักษาวัณโรคเทากับ 33 วัน ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ
กับผลยอมเสมหะหลังระยะเขมขนยังพบเชื้อวัณโรคใน
ผู  ป  ว ยวั ณ โรคปอด ได แ ก ผลถ า ยภาพรั ง สี ท รวงอก
ในลักษณะ cavity ผลยอมเสมหะพบเชือ้ ในระดับสูง และ
ประวัติเคยปวยเปนวัณโรคมากอน
การศึกษาของ Banu Rekha, et al ป ค.ศ. 2007(6)
พบวา อัตราการเปลี่ยนของเสมหะหลังระยะเขมขนใน
ผูปวยวัณโรคปอด เทากับรอยละ 58.0 ปจจัยที่มีความ
สั ม พั น ธ กั บ ผลย อ มเสมหะหลั ง ระยะเข ม ข น ยั ง พบ
เชื้อวัณโรคในผูปวยวัณโรคปอด ไดแก อายุ >40 ป และ
ผลยอมเสมหะพบเชื้อในระดับสูง
การศึกษาของ Sumant Pajankar ป ค.ศ. 2008(7)
พบวา อัตราการเปลี่ยนของเสมหะหลังระยะเขมขน
ในผูป ว ยวัณโรคปอด เทากับรอยละ 78.6 ปจจัยทีม่ คี วาม
สั ม พั น ธ กั บ ผลย อ มเสมหะหลั ง ระยะเข ม ข น ยั ง พบ
เชื้อวัณโรคในผูปวยวัณโรคปอด ไดแก ระยะเวลาของ
การปวย โรคเบาหวาน การสูบบุหรี่ และคา Erythrocyte
sedimentation rate (ESR)
การศึกษาของ Aylin Babalik ป ค.ศ. 2012(8)
พบวา อัตราการเปลี่ยนของเสมหะหลังระยะเขมขน
ในผูป ว ยวัณโรคปอด เทากับรอยละ 88.1 ปจจัยทีม่ คี วาม
สัมพันธกับผลยอมเสมหะหลังระยะเขมขนยังพบเชื้อ

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลยอมเสมหะ

วัณโรคในผูปวยวัณโรคปอด ไดแก เพศชาย อายุ >40 ป
และการสูบบุหรี่
การศึกษาของ Unsematham S ป ค.ศ. 2013(9)
พบวา ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั ผลยอมเสมหะหลังระยะ
เขมขนยังพบเชื้อวัณโรคในผูปวยวัณโรคปอด ไดแก
เพศชาย ผลยอมเสมหะพบเชื้อในระดับสูง และผลถาย
ภาพรังสีทรวงอกในลักษณะ cavity
การศึ ก ษาของ Fatemah Behnaz ป ค.ศ.
(10)
2014 พบวา อัตราการเปลี่ยนของเสมหะหลังระยะ
เขมขนในผูปวยวัณโรคปอด เทากับรอยละ 83.6 ปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับผลยอมเสมหะหลังระยะเขมขนยัง
พบเชื้อวัณโรคในผูปวยวัณโรคปอด ไดแก โรคเบาหวาน
และผลยอมเสมหะพบเชื้อในระดับสูง
การศึกษาของ Fabrice Nembot Djouma ป
ค.ศ. 2015(11) พบวา อัตราการเปลี่ยนของเสมหะหลัง
ระยะเขมขนในผูปวยวัณโรคปอด เทากับรอยละ 92.7
ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั ผลยอมเสมหะหลังระยะเขมขน
ยังพบเชื้อวัณโรคในผูปวยวัณโรคปอด ไดแก ผลยอม
เสมหะพบเชื้อจํานวนมาก (high grading)
โดยในโรงพยาบาลสตึ ก นั้ น ยั ง คงพบผู  ป  ว ย
วัณโรคปอดรายใหมอยางตอเนื่อง และอุบัติการณของ
ภาวะผลยอมเสมหะหลังระยะเขมขนยังพบเชื้อวัณโรค
สูงขึ้น การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ผลย อ มเสมหะหลั ง ระยะ
เขมขน ยังพบเชื้อวัณโรคในผูปวยวัณโรคปอด เพื่อใช
เปนแนวทางในการปองกันและกําหนดกลุมเสี่ยงสําหรับ
เฝาระวัง อีกทั้งยังสามารถลดโอกาสแพรเชื้อของผูปวย
วัณโรคตอไป

วัสดุและวิธีการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช รู ป แบบการศึ ก ษาแบบ
retrospective cohort study เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความ
สัมพันธกับผลยอมเสมหะหลังระยะเขมขนยังพบเชื้อ
วัณโรคในผูปวยวัณโรคปอด โดยดําเนินการเก็บขอมูล
จากเวชระเบียนผูป ว ย ณ โรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรรี มั ย
และการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด ผ  า นการพิ จ ารณาจากคณะ
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กรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดบุรีรัมย
ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้คือ ผูปวยวัณโรคปอด
ชนิดยอมเสมหะพบเชื้อรายใหมที่เขารับการศึกษาใน
โรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรีรัมย ในระหวางวันที่ 1
มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีเกณฑ
การคัดเลือกดังนี้
1. ไดรับการรักษาวัณโรคดวยยาสูตร IRZE
เปนเวลา 2 เดือน
2. มาติดตามการรักษาอยางตอเนื่องในระยะ
2 เดือนแรกของการรักษา
3. ไดรับการตรวจยอมเสมหะ หลังจากรักษา
ครบ 2 เดือน
โดยประชากรศึกษาในการศึกษาครัง้ นีจ้ ะไดรบั
การทบทวนเวชระเบียน และใชนยิ ามผลยอมเสมหะหลัง
ระยะเขมขนยังพบเชือ้ วัณโรค หมายถึง ผูป ว ยวัณโรคปอด

ที่มีผลยอมเสมหะใหผลบวกอยางนอย 1 ครั้ง (พบเชื้อ
วัณโรค) หลังไดยารักษาวัณโรคสูตร IRZE ครบ 2 เดือน
ไดจัดการขอมูลและวิเคราะหโดยใช Epi-info
version 7.1 กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติดวย 2-sided
p-value นอยกวา 0.05 การวิเคราะหขอมูลแบบตัวแปร
อิสระแสดงผลดวย risk ratio (95% CI) หาความสัมพันธ
โดยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกเชิงพหุ (multiple
logistic regression) แสดงผลดวย adjusted odds ratio
(95% CI)

ผลการศึกษา
จํานวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหม (new case)
ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลสตึก ตั้งแตป พ.ศ.
2554-2558 ทั้งสิ้นจํานวน 232 คน พบเปนผูปวย
วัณโรคปอดชนิดยอมเสมหะพบเชื้อวัณโรค 218 คน
คิดเปนรอยละ 93.96 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จํานวนผูปวยวัณโรคปอดที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลสตึก ตั้งแตป พ.ศ. 2554-2558
ผูปวยวัณโรคปอด
ชนิดยอมเสมหะพบเชื้อวัณโรค
ชนิดยอมเสมหะไมพบเชื้อวัณโรค
รวม

จํานวนผูปวย (คน)

รอยละ

218
14
232

93.96
6.04
100

ในผูปวยวัณโรคปอดชนิดยอมเสมหะพบเชื้อ พบผูปวยที่มีผลตรวจเสมหะพบเชื้อวัณโรคหลังระยะ
วัณโรคทั้ง 218 คน ไดรับการรักษาในระยะเขมขนครบ เขมขน 26 คน ดังตารางที่ 2
ทั้งหมด (ไมพบผูปวยเสียชีวิตหรือขาดการรักษา) และ
ตารางที่ 2 จํานวนผูปวยวัณโรคปอดที่มีผลตรวจเสมหะพบเชื้อวัณโรคหลังระยะเขมขน
ผูปวยวัณโรคปอดชนิดยอมเสมหะ
พบเชื้อวัณโรค (คน)
218

ผลตรวจเสมหะเมื่อสิ้นสุดระยะเขมขน
ไมพบเชื้อวัณโรค (คน)
ยังพบเชื้อวัณโรค (คน)
192
26
(88.07%)
(11.93%)

รอยละของผลยอมเสมหะพบเชื้อวัณโรคหลัง คิดเปนรอยละ 17.65 ตามดวยป พ.ศ. 2558 และป
ระยะเขมขนในผูป ว ยวัณโรคปอดชนิดยอมเสมหะพบเชือ้ พ.ศ. 2555 เทากับรอยละ 12.50 และ 10.26 ตามลําดับ
ของโรงพยาบาลสตึก ระหวางป พ.ศ. 2554-2558 คิด ดังตารางที่ 3
เปนรอยละ 11.93 โดยพบมากที่สุดในป พ.ศ. 2557
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลยอมเสมหะ

ตารางที่ 3 รอยละของผูปวยวัณโรคปอดที่ผลยอมเสมหะหลังระยะเขมขนยังพบเชื้อวัณโรคที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลสตึก
ตั้งแตป พ.ศ. 2554-2558
รอยละ
ป
ผูปวยวัณโรคปอด
ผลยอมเสมหะหลัง
ชนิดยอมเสมหะพบเชื้อวัณโรค
intensive phase
กอนเริ่ม intensive phase
พบเชื้อวัณโรค
4
9.30
2554
43
4
10.26
2555
39
2556
45
4
8.89
17.65
2557
51
9
2558
40
5
12.50
218
26
11.93
รวม

ในผูปวยที่ผลยอมเสมหะหลังระยะเขมขนยัง
พบเชื้อวัณโรค พบสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 73.08
อายุเฉลี่ยเทากับ 56.69 ป (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =
15.38) อาชีพพบวา สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร
คิดเปนรอยละ 53.85 ตามดวยไมไดประกอบอาชีพและ
คาขาย เทากับรอยละ 26.92 และ 15.38 ตามลําดับ
อาการและอาการแสดงพบวา สวนใหญมอี าการไอเรือ้ รัง

เกิน 1 เดือน คิดเปนรอยละ 76.92 ตามดวยไอเสมหะ
ปนเลือดและนํ้าหนักลด เทากับรอยละ 42.30 และ
19.23 ตามลําดับ ระดับผลยอมเสมหะกอนเริม่ ยาวัณโรค
พบวา สวนใหญมผี ลยอมเสมหะพบเชือ้ วัณโรคระดับ 3+
คิดเปนรอยละ 50.00 ตามดวยผลยอมเสมหะพบเชื้อ
วัณโรคระดับ 2+ และ 1+ เทากับรอยละ 26.92 และ
23.08 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ขอมูลทั่วไปของผูปวยวัณโรคปอดที่ผลยอมเสมหะหลังระยะเขมขน ยังพบเชื้อวัณโรค (n = 26)
ปจจัย
เพศ
ชาย
หญิง
อายุเฉลี่ย

จํานวน (คน)

รอยละ

19
7

73.08
26.92
Mean = 56.69 ป (SD = 15.38)

อาชีพ
เกษตรกร
ไมไดประกอบอาชีพ
คาขาย
รับจาง

14
7
4
1

53.85
26.92
15.38
3.85

อาการและอาการแสดง
ไอเรื้อรังเกิน 1 เดือน
ไอเสมหะปนเลือด
นํ้าหนักลด
ไขเรื้อรัง

20
11
5
3

76.92
42.31
19.23
11.54

ระดับผลยอมเสมหะกอนเริ่มยาวัณโรค
3+
2+
1+

13
7
6

50.00
26.92
23.08
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การวิเคราะหตวั แปรอิสระทีม่ คี วามสัมพันธกบั
ผลยอมเสมหะหลังระยะเขมขนยังพบเชือ้ วัณโรคในผูป ว ย
วัณโรคปอด พบปจจัยที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
2 ปจจัย ไดแก กลุมอายุ >40 ป (RR = 2.94, 95% CI
= 1.05, 8.23) และระดับเสมหะกอนเริม่ ยาวัณโรคระดับ
3+ (RR = 3.10, 95% CI = 1.25, 7.68) ดังตาราง
ที่ 5

การวิ เ คราะห ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก เชิ ง พหุ
(multiple logistic regression) ปจจัยมีความสัมพันธ
กับผลยอมเสมหะหลังระยะเขมขนยังพบเชื้อวัณโรคใน
ผู  ป  ว ยวั ณ โรคปอด พบป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ อ ย า ง
มีนัยสําคัญ 2 ปจจัย ไดแก กลุมอายุ >40 ป (adjusted
OR = 2.88, 95% CI = 1.31-9.34) และระดับเสมหะ
กอนเริม่ ยาวัณโรคระดับ 3+ (adjusted OR = 4.18, 95%
CI = 1.43-12.22) ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 5 ความสัมพันธการวิเคราะหตัวแปรอิสระกับผลยอมเสมหะหลังระยะเขมขนยังพบเชื้อวัณโรคในผูปวยวัณโรคปอด
โรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรีรัมย (N = 218)
ปจจัย
ผลยอมเสมหะหลังระยะเขมขน
RR
95% CI
พบเชื้อวัณโรค ไมพบเชื้อวัณโรค
(n = 26)
(n = 192)
เพศ
19
ชาย
1.39
0.61-3.16
125
7
หญิง
1
Ref
67

116

กลุมอายุ
>40 ป
<40 ป

22
4

120
72

2.94
1

1.05-8.23
Ref

ดัชนีมวลกาย
<25 kg/m2
>25 kg/m2

24
2

174
17

1.15
1

0.29-4.50
Ref

ดื่มสุรา
ดื่ม
ไมดื่ม

11
15

92
100

0.81
1

0.39-1.70
Ref

สูบบุหรี่
สูบ
ไมสูบ

16
10

99
93

1.43
1

0.68-3.10
Ref

ระดับผลยอมเสมหะกอนเริ่มยาวัณโรค
3+
2+
1+

13
7
6

45
70
77

3.10
1.25
1

1.25-7.68
0.44-3.57
Ref

โรคเบาหวาน
เปน
ไมเปน

1
25

18
174

0.41
1

0.06-2.92
Ref
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ตารางที่ 5 ความสัมพันธการวิเคราะหตัวแปรอิสระกับผลยอมเสมหะหลังระยะเขมขนยังพบเชื้อวัณโรคในผูปวยวัณโรคปอด
โรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรีรัมย (N = 218) (ตอ)
ปจจัย

ผลยอมเสมหะหลังระยะเขมขน
พบเชื้อวัณโรค ไมพบเชื้อวัณโรค
(n = 26)
(n = 192)

RR

95% CI

โรคความดันโลหิตสูง
เปน
ไมเปน

1
24

16
175

0.48
1

0.07-3.38
Ref

ติดเชื้อ HIV
เปน
ไมเปน

0
26

7
185

Undefined

Undefined

ภาวะไตวายเรื้อรัง
เปน
ไมเปน

1
25

2
190

2.86
1

0.55-14.81
Ref

ตารางที่ 6 ความสัมพันธการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกเชิงพหุ ระหวางปจจัยกับผลยอมเสมหะหลังระยะเขมขนยังพบเชื้อ
วัณโรคในผูปวยวัณโรคปอด โรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรีรัมย (N = 218)
ปจจัย
RR (95% CI)
adjusted OR (95% CI)
1.39 (0.61-3.16)
1.59 (0.55-4.63)
เพศชาย
กลุมอายุ >40 ป*
2.94 (1.05-8.23)
2.88 (1.31-9.34)
0.81 (0.39-1.70)
0.60 (0.23-1.53)
ดื่มสุรา
สูบบุหรี่
1.43 (0.68-3.10)
1.45 (0.53-3.99)
เปนโรคเบาหวาน
0.41 (0.06-2.92)
0.30 (0.03-2.47)
มีภาวะไตวายเรื้อรัง
2.86 (0.55-14.81)
4.51 (0.34-59.37)
ระดับผลยอมเสมหะเริ่มยาวัณโรค*
3+
3.10(1.25-7.68)
4.18 (1.43-12.22)
หมายเหตุ * หมายถึง ปจจัยที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

วิจารณ
จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว า ป จ จั ย ที่ มี ค วาม
สัมพันธกับผลยอมเสมหะหลังระยะเขมขนยังพบเชื้อ
วัณโรคในผูปวยวัณโรคปอด ไดแก กลุมอายุ >40 ป และ
ระดับเสมหะกอนเริ่มยาวัณโรคระดับ 3+
ปจจัยกลุมอายุ >40 ป สอดคลองกับการศึกษา
ที่ผานมาของ Banu Rekha, et al ป ค.ศ. 2007(6) และ
Aylin Babalik ป ค.ศ. 2012(8) สาเหตุอาจเนื่องมาจาก
ผูป ว ยวัณโรคปอดทีอ่ ายุมากขึน้ นัน้ อาจมีระบบภูมคิ มุ กัน
ที่ มี ค วามสามารถในการขจั ด เชื้ อ วั ณ โรคได น  อ ยลง
เมื่อเทียบกับผูปวยวัณโรคปอดที่อายุนอย

ปจจัยระดับเสมหะกอนเริ่มยาวัณโรคระดับ 3+
สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาที่ ผ  า นมาของ Edward E
ป ค.ศ. 1997(5), Banu Rekha, et al ป ค.ศ. 2007(6),
Unsematham S ป ค.ศ. 2013(9), Fatemah Behnaz ป
ค.ศ. 2014(10) และ Fabrice Nembot Djouma ป ค.ศ.
2015(11) สาเหตุอาจเนือ่ งมาจากการทีผ่ ปู ว ยวัณโรคปอด
มีเชื้อวัณโรคปริมาณมาก สัมพันธกับระดับเสมหะกอน
เริ่มยาวัณโรค ทําใหการลดลงของเชื้อวัณโรคอาจตองใช
เวลานานมากกวาผูป ว ยทัว่ ไปทีม่ รี ะดับเสมหะกอนเริม่ ยา
วัณโรคในระดับตํ่า จึงเปนผลใหระดับเสมหะกอนเริ่มยา
วัณโรคระดับสูง เปนปจจัยเสี่ยงตอผลยอมเสมหะหลัง
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ระยะเขมขนยังพบเชื้อวัณโรคในผูปวยวัณโรคปอด
สวนปจจัยอื่น ๆ ที่ไมพบนัยสําคัญทางสถิติใน
การศึกษาครั้งนี้ เชน เพศชาย โรคเบาหวาน และการสูบ
บุหรี่ อาจเนื่องมาจากจํานวนประชาการศึกษา (sample
size) ที่ไดในตัวแปรเหลานี้นอยเกินไป จึงทําใหไม
สามารถตรวจพบความสัมพันธที่มีนัยสําคัญไดในการ
ศึกษาครั้งนี้

Factors associated with sputum smear positive

ของผูปวยวัณโรคอาจลาชา ดังนั้นการคนหาผูปวยเชิงรุก
ในชุมชนและกลุมเสี่ยง เชน ผูสัมผัสใกลชิด จึงเปน
มาตรการที่จําเปนเพื่อตัดวงจรการระบาดของวัณโรค

กิติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลสตึก งาน
เวชระเบียน คลินิกวัณโรค งานควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล กลุม งานเวชกรรมสังคม เจาหนาทีห่ อผูป ว ย
สรุป
อายุรกรรม และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย ที่
อั ต ราภาวะผลย อ มเสมหะหลั ง ระยะเข ม ข น สนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้เปนอยางดี
ยังพบเชื้อวัณโรคในผูปวยวัณโรคปอดรายใหม คิดเปน
เอกสารอางอิง
ร อ ยละ 11.93 โดยอาการและอาการแสดงพบว า
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เวชศาสตรปอ งกันแหงประเทศไทย 2554;1:232-5.
เสมหะพบเชื้อวัณโรคระดับ 3+ รองลงมาคือ ระดับ 2+ 2. B Samb D. Henze, CL Daley. Methods for diagและ 1+ ตามลําดับ ในสวนของปจจัยที่มีความสัมพันธ
nosing tuberculosis among in-patients. Int J Tuกับผลยอมเสมหะหลังระยะเขมขนยังพบเชื้อวัณโรคใน
berc Lung Dis, 1997;1:25-30.
ผูปวยวัณโรคปอดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมี 2 ปจจัย 3. World Health Organization. Treatment of tuberคือกลุมอายุ >40 ป และระดับเสมหะกอนเริ่มยาวัณโรค
culosis: guidelines for national programmed.
ระดับ 3+
Geneva: World Health Organization; 2003.
ขอเสนอแนะ
4. American Thoracic Society, Centers for Disease
1. ในผูปวยวัณโรคชนิดยอมเสมหะพบเชื้อ
Control and Prevention, Infectious Diseases Society of America. Treatment of Tuberculosis. Am
วัณโรคที่มีปจจัยดานกลุมอายุ >40 ป หรือระดับเสมหะ
กอนเริม่ ยาวัณโรคระดับ 3+ ควรไดรบั การเฝาระวังภาวะ
J Respir Crit Care Med 2003;167:603-62.
ผลยอมเสมหะพบเชื้อวัณโรคหลังระยะเขมขน มากกวา 5. Telzak EE, Fazal BA, Turett GS, Justman JE,
ผูปวยวัณโรครายอื่นๆ โดยอาจพิจารณาเรื่อง directly
Blum S. Factors influencing time to sputum
conversion among patients with smear-positive
observed treatment (DOT) ชนิดเขมขนในผูป ว ยวัณโรค
pulmonary tuberculosis. Clinical infectious
กลุมนี้
diseases 1998;26:775-6.
2. ควรทํา sputum culture และ DST (drug
susceptibility testing) กอนเริ่มการรักษาใหมากขึ้น 6. Banu Rekha VV, Balasubramanian R, Swaminaเนื่องจากการที่ผลยอมเสมหะพบเชื้อวัณโรคหลังระยะ
than S, Ramachandran R, Rahman F, Sundaram
V, et al. Sputum conversion at the end of intensive
เขมขน อาจเกิดจากการติดเชื้อดื้อยาตังแตแรกเริ่ม
phase of category-1 regimen in the treatment of
3. การศึกษาครัง้ นีพ้ บสวนมากแลวผูป ว ยมักมา
pulmonary tuberculosis patients with diabetes
ดวยอาการไอเรือ้ รังเกิน 1 เดือน และมีระดับเสมหะกอน
mellitus or HIV infection: An analysis of risk
เริม่ ยาวัณโรคระดับ 3+ ซึง่ บงวา การเขาสูร ะบบการรักษา
118

วารสารควบคุมโรค ปที่ 43 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2560

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลยอมเสมหะ

factors. Indian J Med Res 2007;126:452-8.
sputum smear conversion and treatment outcomes
7. Pajankar S, Khandekar R, Al Amri MA, Al Lain new smear-positive pulmonary tuberculosis.
wati MR. Factors influencing sputum smear conJ Med Assoc Thai 2013;96:644-9.
version at one and two months of tuberculosis 10. Behnaz F, Mohammadzadeh M, Mohammadzade
treatment. Oman medical journal 2008;23:263G. Five-year assessment of time of sputum
8.
smears conversion and outcome and risk factors
8. Aylin Babalık, Sule Kızıltas, Hülya Arda, Korkof tuberculosis patients in central Iran. Tuberculosis
maz Oruç, Gülgün Çetintas, Haluk Celalettin
research and treatment 2015;DOI:609083.
Çalışır. Factors affecting smear conversion in tu- 11. Djouma FN, Noubom M, Ateudjieu J, Donfack
berculosis management. Med-Science 2012;1:
H. Delay in sputum smear conversion and
351-62.
outcomes of smear-positive tuberculosis patients:
9. Unsematham S, Kateruttanakul P. Factors predicting
a retrospective cohort study in Bafoussam, Cameroon. BMC infectious diseases 2015;15:139.

119

วารสารควบคุ
โรค ปทVol
ี่ 4343ฉบัNo.2
บที่ 2Aprเม.ย.
.ย. 2560
Disease
Control มJournal
- Jun- มิ2017

นิพนธตนฉบับ

Disease Evaluation
Control Journal
Vol 43 No.2 ofAprhealth
- Jun
2017
of the implementation
promotion

Original Article

การประเมินผลกระบวนการบริหารงานสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรค ป 2556
Evaluation of the implementation of health promotion and disease prevention
for the year 2013
ฉันทนา เจนศุภเสรี วท.บ., วท.ม.
ดาริกา มุสิกุล วท.บ., วท.ม.
ออมใจ ชาลี วท.บ.
นิติกร หนุนนาค วท.บ., ศศ.ม.
กองแผนงาน กรมควบคุมโรค

Chantana Jansupasaree B.Sc., M.Sc.
Darika Musikun B.Sc., M.Sc.
Aomjai Chalee B.Sc.
Nitikorn Noonnark B.Sc, M.A.
Planning Division, Department of Disease Control

บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการประเมินผลกระบวนการบริหารงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตามกลุม วัยของ
พืน้ ทีเ่ ครือขายบริการที่ 1-12 ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ (1) ประเมินผลกระบวนการบริหาร
งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (2) ศึกษาความคาดหวังตอแผนยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ในอีก 10 ปขางหนา (3) ศึกษาปจจัยความสําเร็จของกระบวนการบริหารงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค และ
(4) ศึกษาความตองการไดรบั การสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขตอกระบวนการบริหารงานสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคใหบรรลุผลสําเร็จ ประชากรทีศ่ กึ ษาประกอบดวย คณะอนุกรรมการประสานการบริหารแผนงานสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรคตามกลุม วัย 8 คณะ ทีม่ กี ารทํางานบูรณาการรวมกันหลายหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
ไดแก กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมการแพทย กรมสุขภาพจิต รวมทั้งนักวิชาการที่มีสวนรวมในการดําเนินการ
แผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทัง้ ในสวนกลางและสวนภูมภิ าค เชน สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ศูนยวชิ าการเขต และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กลุม ตัวอยางเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากประชากรทีศ่ กึ ษา จํานวน
ทัง้ สิน้ 117 คน เก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 - มกราคม พ.ศ. 2557 ดวยขอมูลเชิงคุณภาพ
จากการวิเคราะหขอมูลเอกสารรายงานการประเมินผลฯ และรายงานการประชุมการประเมินกระบวนการบริหาร
งานสงเสริมสุขภาพและปองกันควบคุมโรค ปงบประมาณ 2556 และขอมูลเชิงปริมาณใชแบบสอบถามทีม่ กี ารพัฒนา
ใหขอเสนอแนะโดยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานกลุมวัยของกระทรวงสาธารณสุข และ
ผูทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคที่มีความเชี่ยวชาญดานการติดตามประเมินผล ผลการศึกษาพบวา (1) กระบวนการ
บริหารงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในภาพรวมมีการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยได
รับงบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล มีการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติดวยการประชุมชี้แจงถายทอดแผนงาน โครงการ
และกิจกรรมจากสวนกลาง จังหวัด ไปสูพื้นที่ และมีการติดตามประเมินผลโดยกลไกปกติของพื้นที่ เชน การนิเทศ
งานอําเภอ การติดตามความกาวหนาในที่ประชุมจังหวัด เปนตน (2) ความคาดหวังตอแผนยุทธศาสตรสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรคในอีก 10 ปขางหนา ควรมีการใชขอมูลที่ไดมาจากการวิเคราะหสภาพปญหาความตองการ
ของพื้นที่ และการประเมินผลการดําเนินงานที่ผานมามีการบริหารงานอยางบูรณาการรวมกันจากภาคีเครือขาย
ทุกภาคสวน เพื่อใหประชาชนในชุมชนปลอดโรคและภัยสุขภาพอยางยั่งยืน (3) ปจจัยความสําเร็จของกระบวนการ
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บริหารงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค คือ มีโครงสรางการบริหารงานฯ ในรูปคณะกรรมการ และอนุกรรมการ
ทีม่ าจากผูบ ริหารและนักวิชาการจากทุกกรมวิชาการทีเ่ กีย่ วของ และมีผปู ฏิบตั งิ านทีม่ สี มรรถนะเพียงพอตอการแปลง
แผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ และสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย รวมทั้งมี
งบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอทันเวลา และ (4) การสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข คือ การสื่อสารนโยบาย
และยุทธศาสตรที่เหมาะสมชัดเจน ทันเวลา พัฒนาบุคลากรใหสามารถดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ของแตละกลุมวัยไดอยางเหมาะสม สิ่งสนับสนุนในการดําเนินงาน ไดแก มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
ความกาวหนาในอาชีพ คาตอบแทนที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลที่ชัดเจนและตอเนื่อง รวมทั้งนําผล
การประเมินมาใชในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตอไป ขอเสนอแนะจากการศึกษา เนื่องจากรัฐบาลปจจุบัน
ใหความสําคัญกับแผนบูรณาการระดับประเทศ ทุกกระทรวงที่มีการดําเนินงานที่เกี่ยวของจึงควรมีการวางแผนการ
ดําเนินงาน และมีการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรรวมกัน ซึ่งจะมีแผนบูรณาการพัฒนา
ศักยภาพคนตามชวงวัยตาง ๆ อยูดวย และกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหมียุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค จึงเปนโอกาสทีส่ าํ คัญทีจ่ ะตองเรงรัดการดําเนินงาน ดังนัน้ ควรมีกระบวนการกําหนดแนวทางการดําเนิน
งานที่มีการบูรณาการแผนงานที่ชัดเจน ทันเวลาตอการนําไปสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดย (1) ควรแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ เพือ่ ขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตรสง เสริมสุขภาพและปองกันโรคทีม่ าจากผูบ ริหาร นักวิชาการและภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของ (2) การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวมจากภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของดวยขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพจากทองถิ่น เขตบริการสุขภาพและประเทศ และกําหนด
มาตรการในการดําเนินงานที่สามารถแกไขปญหาที่ตรงกับสาเหตุที่แทจริง และกลุมเปาหมายที่เปนกลุมเสี่ยง (3)
การสื่อสารแผนดวยชองทางที่สอดคลองเหมาะสมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของและ (4) การติดตามประเมินผล
อยางมีสวนรวม และนําผลการประเมินมาใชประโยชนในการพัฒนางานตอไป

Abstract
This study is an evaluation of the administrative procedures for the implementation of health
promotion and disease prevention by age group in the 1st - 12th service area during the fiscal year 2013. Its
objectives were to evaluate the administrative procedures of health promotion and disease prevention, to
determine the expectations for the strategic plans of health promotion and disease prevention in the next 10
years, and to determine both the key success factors for the implementation of health promotion and disease
prevention and the required supports from the Ministry of Public Health and other organizations in order to
achieve the desired goals. Qualitative data was obtained by analyzing the information in the reports of the
evaluation of the implementation and the administrative processes of health promotion and disease prevention
for the fiscal year 2013. Quantitative data was collected from questionnaires that were developed and
suggested by the Ministry of Public Health’s inspector that is responsible for age group-related tasks and from
the monitoring and evaluation specialist of the Department of Disease Control. The population and the
sample group in the research were selected based on the so-called “purposive sampling” method then divided
into 8 subgroups with a total of 117 members that came from the Department of Disease Control, the
Department of Health, the Department of Medical Services, the Department of Mental Health, the Bureau of
Inspection and Evaluation, academic centers, and provincial health offices. The study was conducted from
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September 2013 - January 2014. Overall, the administrative processes of the health promotion and disease
prevention have clearly followed the policies set forth by the Ministry of Public Health. The required budget
funding was allocated from the National Health Security Office, the Ministry of Public Health, provincial
governments, and the Community Health Fund. Meetings among relevant participants were setup in order to
clearly communicate the implementation plans, project objectives, and involved activities from the central and
provincial level offices to the local level offices where the progress can be monitored and tracked by usual
means, e.g. district supervisions or provincial meeting progress reports. The expectation for the strategic plans
of health promotion and disease prevention in the next 10 years is to be able to reach an important goal that
people in communities are free from diseases and health risks. This is to be achieved with the help of the
information gathered from local needs, and the evaluations of the past project implementations in conjunction
with the management integration among partnership networks. The success of the implementations of health
promotion and disease prevention relies on the establishing of the following key factors: a combined executive committee and sub-committee command structure with members from top managements and scholars
from every related academic department; having enough qualified operators who can translate the proposed
plans into actions and also are able to effectively drive the operations to meet the set goals; and having support
budget that is both sufficiently and timely available. Supports that are needed from the Ministry of Public
Health are: communications that are clear, timely, and effective about policies and strategies; development
of human capital that is capable of supporting the implementation of health promotion and disease prevention
for each age group. These are to be supported by: an efficient information technology system; career path
growth for personnel involved and appropriate compensations; clear and consistent evaluation practice with
the goals of being able to utilize the concluded results in future projects. Because the current government put
great emphasis on integration plan at the national level, ministries with ongoing projects that are interrelated
must formulate their objective and budget allocation plans in a strategically integration manner. The human
capacity integration plan for various age groups is a part of this adopted practice. Because the Health Ministry
has set forth strategic plans for health promotion and disease prevention, it is a great opportunity to speed up
the implementation. There should be some process to determine guidelines that show clear integration plan
which is timely to the practice in the field. The suggestions of this current study were: (1) Establishing an
executive committee with members from executives, specialists, and relevant parties to implement health
promotion and disease prevention plans; (2) Planning and managing project budget in an integrated fashion
among relevant parties with the help of health information data from local, regional, and national plans; (3)
Communicating the established plans with related associates via appropriated channels, and (4) Fully engaging
in the monitoring and the evaluation process then applying the results obtained in future development plans
when possible.
คําสําคัญ
Key words
งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค,
health promotion and disease prevention,
การประเมินผล, กระบวนการบริหาร
evaluation, administrative process
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บทนํา
ประเทศไทยได กํ า หนดแผนพั ฒ นาสุ ข ภาพ
แหงชาติ ฉบับที่ 9, 10 และ 11 ที่มุงสรางความเปน
เอกภาพ และธรรมาภิบาลใหกับระบบสุขภาพทุกระดับ
มีการใหความสําคัญกับการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
ในสังคม เนนหนักในการสงเสริมสุขภาพและบริการ
สุขภาพในเชิงรุก โดยพิจารณาปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ
ทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม การเมื อ งและ
สิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ ซึ่งมีความสอดคลองกับ
พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. 2550 ที่ มี
การปรับบทบาทใหกระทรวงสาธารณสุขสามารถกําหนด
นโยบายสุขภาพได จากการมีสวนรวมของประชาชนและ
สั ง คม รวมทั้ ง มี ค วามเชื่ อ มโยงไปกั บ นโยบายระบบ
สุขภาพอําเภอ (district health system: DHS) ที่เปน
การพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพแบบผสมผสานผ า นการมี
ส ว นร ว มของภาคี เ ครื อ ข า ยในระดั บ อํ า เภอโดยมุ  ง
เปาหมาย “อําเภอสุขภาวะ” ที่ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น
และดูแลตนเองได มีผลการศึกษาขององคการอนามัย
โลกพบวา อายุขยั เฉลีย่ ของประชาชนทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 10
จะทําใหอตั ราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
เพิม่ ขึน้ รอยละ 0.35 แสดงใหเห็นวา การมีสถานะสุขภาพ
ทีส่ งู ขึน้ ของประชาชนนัน้ จะเพิม่ กําลังการผลิตของประเทศ
ไดประมาณรอยละ 17(1) ซึ่งการปฏิรูประบบสุขภาพ
ดวยการปรับนโยบายและแผนทางดานสุขภาพ จึงเปน
กระบวนการที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนที่หลายประเทศ
ทั่วโลกไดหันกลับมาใชเปนแนวทางจัดการดานสุขภาพ
ที่เปาหมายการดูแลมีการเปลี่ยนแปลงจากการรักษา
เยียวยา ไปเปนการแกไขปญหาที่ตนเหตุ โดยเนนการ
สงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคและการบาดเจ็บ(2)
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได
กํ า หนดว า บริ ก ารสาธารณสุ ข ของรั ฐ จะต อ งเป น ไป
อยางทัว่ ถึง และมีประสิทธิภาพภายใตกลวิธกี ารดําเนินการ
โดยสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน
มีสวนรวมดวย(3)
จากผลการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บของ
ประชากรไทย พ.ศ. 2547 โดยสํานักงานพัฒนานโยบาย
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สุขภาพระหวางประเทศ โดยการสนับสนุนของกระทรวง
สาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
พบวา ประชากรไทยสูญเสียปสุขภาวะเพิ่มขึ้นจาก 9.50
เปน 9.90 ลานปสุขภาวะ โดยเพศชายสูญเสียเพิ่มขึ้น
จาก 5.60 เปน 5.70 ลานปสุขภาวะ และเพศหญิง
สูญเสียเพิ่มขึ้นจาก 3.90 เปน 4.20 ลานปสุขภาวะ
โดยเฉพาะกลุ  ม โรคไม ติ ด ต อ ที่ มี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น
อย า งชั ด เจน (4) เพื่ อ ระงั บ ยั บ ยั้ ง และบริ ห ารจั ด การ
สถานการณ ป  ญ หาทางสุ ข ภาพของประชาชนใน
ประเทศไทยใหทุเลาเบาบางลงไดอยางเปนรูปธรรม
กระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ
การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพและการป อ งกั น ควบคุ ม โรค
จึงไดรวมมือกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ในการบริหารงบประมาณสงเสริมสุขภาพและปองกัน
ควบคุมโรคภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ที่ มี ก ารทํ า งานแบบบู ร ณาการ โดยมี ค ณะกรรมการ
สงเสริมสุขภาพ และปองกันควบคุมโรคในระดับเขตและ
ระดับจังหวัดดําเนินงานเปน 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1
การพั ฒ นาความร ว มมื อ กระทรวงสาธารณสุ ข และ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ป พ.ศ. 25512555 มี ก ารสร า งเสริ ม สุ ข ภาพระดั บ เขต และกลุ  ม
เปาหมายเฉพาะ ระยะที่ 2 ความรวมมือ (promotion and
prevention model: PP Model 2556) มีการปรับบทบาท
ของ สปสช. และกระทรวงสาธารณสุข (purchaser-provider) และจัดทําแผนงานตามกลุมวัย โดยมีการทํางาน
เชิงบูรณาการดานความเชี่ยวชาญ (expertise) รวมกัน
ของทั้ง 4 กรม ไดแก กรมอนามัย กรมควบคุมโรค
กรมการแพทยและกรมสุขภาพจิต ทีเ่ ชือ่ มโยงไปกับกรอบ
ยุ ท ธศาสตร ด า นส ง เสริ ม สุ ข ภาพและป อ งกั น โรคของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีการดําเนินงาน 3 ระดับ
ที่มีปฏิสัมพันธกันคือ นโยบายในสวนกลาง พื้นที่และ
ชุมชน ซึ่งมีหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวของกับสุขภาพ
หลากหลายมากขึน้ (multiple key actors) เชน สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงาน
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ (สปสช.) กระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
และประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลจัดการสุขภาพ
ในชุมชนของตนเองมากขึ้น แตการดําเนินงานที่ผานมา
ยังไมสามารถแกปญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได
มากเท า ที่ ค วร และไม ส อดรั บ กั บ ความเปลี่ ย นแปลง
ทางบริบทของพื้นที่ เชน อายุ เพศ กรรมพันธุ การศึกษา
ความเชื่อ คานิยม พฤติกรรม วัฒนธรรม อาชีพ การ
เจริญเติบโตของชุมชนเมือง การใชสารเคมีและวัตถุ
อันตรายมากขึ้นในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การ
กระจายทรัพยากรสาธารณสุขไมทัดเทียมกันในภูมิภาค
เปนตน ซึง่ ปจจัยเหลานีท้ เี่ ปนตัวกําหนดใหปญ
 หาสุขภาพ
(5)
ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
ดังนั้นจึงมีการประเมินผลกระบวนการบริหาร
งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคป 2556 ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ (1) ประเมินผลกระบวนการบริหาร
งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (2) ศึกษาความ
คาดหวังตอแผนยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคในอีก 10 ปขางหนา (3) ศึกษาปจจัยความสําเร็จ
ของกระบวนการบริหารงานสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรค และ (4) ศึกษาความตองการ ไดรับการสนับสนุน
จากกระทรวงสาธารณสุข ตอกระบวนการบริหารงาน
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหบรรลุผลสําเร็จ

วัสดุและวิธีการศึกษา
การศึกษานี้เปนการประเมินผลกระบวนการ
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตามกลุมวัย
ของพื้ น ที่ เ ครื อ ข า ยบริ ก ารที่ 1-12 ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2556 โดยเก็ บ ข อ มู ล ตั้ ง แต เ ดื อ นกั น ยายน
พ.ศ. 2556 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ซึ่งมีวิธีการ
ศึกษาดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง เลือกแบบ
เจาะจง คือคณะอนุกรรมการประสานการบริหารแผนงาน
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตามกลุมวัย 8 คณะ ที่มี
การทํางานบูรณาการรวมกันภายในกระทรวงสาธารณสุข
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ไดแก กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมการแพทย
กรมสุ ข ภาพจิ ต รวมทั้ ง นั ก วิ ช าการที่ มี ส  ว นร ว มใน
การดําเนินการแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค เชน ผูประสานงาน
เครื อ ข า ยบริ ก ารจากสํ า นั ก ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข และผูรับผิดชอบแผนงานสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคของศูนยวิชาการเขต และสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ไดจํานวนทั้งสิ้น 117 คน
2. แหลงขอมูลเชิงคุณภาพ จากรายงานการ
ประเมินกระบวนการและการบริหารจัดการแผนงานตาม
กลุม วัยของคณะอนุกรรมการฯ 8 แผนงาน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 และรายงานการประชุ ม การประเมิ น
กระบวนการบริหารงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2556 และข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ
จากแบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ตี อ กระบวนการดําเนิน
งานส ง เสริ ม สุ ข ภาพและป อ งกั น โรค ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2556
3. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จาก
การศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ
กระบวนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีการ
พัฒนาและปรึกษาผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ที่รับผิดชอบงานกลุมวัยของกระทรวงสาธารณสุข และ
ผูทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ที่มีความเชี่ยวชาญดาน
การติดตามประเมินผล ซึง่ ไดสง ใหประชากรกลุม ตัวอยาง
เมื่อแบบสอบถามสงกลับมาจึงตรวจสอบความถูกตอง
สมบู ร ณ ก อ นนํ า ข อ มู ล ไปวิ เ คราะห ด  ว ยโปรแกรม
สําเร็จรูป
4. การวิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพ จากเนือ้ หา
รายงานการประเมินกระบวนการและการบริหารจัดการ
แผนงานตามกลุมวัยของคณะอนุกรรมการฯ 8 แผนงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และรายงานการประชุมการ
ประเมินกระบวนการบริหารงานสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณ จากแบบสอบถามเพื่อหาคาสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก รอยละและคาเฉลี่ย
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ผลการศึกษา
1. ข อ มู ล ทั่ ว ไป ผู  ต อบแบบสอบถามรวม
ทั้งสิ้น 117 คน ประกอบดวยนักวิชาการสวนภูมิภาค
รอยละ 68 รองลงมา 3 ลําดับ ไดแก นักวิชาการใน
สวนกลาง รอยละ 28.20 และผูบ ริหารสวนกลาง ผูบ ริหาร
ส ว นภู มิ ภ าค หั ว หน า กลุ  ม งาน และพยาบาลวิ ช าชี พ
จํานวนเทาๆ กัน รอยละ 3.42 สวนใหญปฏิบัติงาน
ในสั ง กั ด กรมควบคุ ม โรค มากที่ สุ ด ร อ ยละ 38.46
รองลงมา 3 ลําดับ ไดแก สังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด รอยละ 24.19 กรมอนามัย รอยละ 13.68 และ
กรมสุขภาพจิต รอยละ 7.69
2. กระบวนการบริหารงานสงเสริมสุขภาพ
และป อ งกั น โรค ในภาพรวมมี ก ารดํ า เนิ น งานตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยไดรับงบประมาณ
จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวง
สาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถิ่น และกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล มีการแปลงแผนไปสูก ารปฏิบตั ิ
ดวยการประชุมชี้แจงถายทอดแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมจากสวนกลาง จังหวัด ไปสูพ นื้ ที่ และมีการติดตาม
ประเมินผลโดยกลไกปกติของพื้นที่ เชน การนิเทศงาน
อําเภอ การติดตามความกาวหนาในที่ประชุมจังหวัด
3. ความคาดหวั ง ต อ แผนยุ ท ธศาสตร
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในอีก 10 ปขางหนา
ควรมีการใชขอมูลที่ไดมาจากการวิเคราะหสภาพปญหา
ความต อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ ในการกํ า หนด
นโยบายและวางแผนสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการบริหารงานอยางบูรณาการรวมกัน
จากภาคีเครือขายทุกภาคสวน เชน ทองถิน่ อบต. รพ.สต.
ชุมชนและโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ สถานบริการ
สาธารณสุขสามารถใหบริการไดคุณภาพตามมาตรฐาน
ครอบคลุมทั่วถึง บุคลากรไดรับการพัฒนาความรู และ
ศั ก ยภาพด า นการบริ ห ารจั ด การยุ ท ธศาสตร ส  ง เสริ ม
สุขภาพและปองกันโรคอยางตอเนื่อง เพื่อใหประชาชน
ในชุ ม ชนมี สุ ข ภาพดี ทั้ ง ทางกายและจิ ต ใจ อายุ เ ฉลี่ ย
มากกวา 82 ป มีอัตราการปวยพิการและตายในทุกกลุม

การประเมินผลกระบวนการบริหารงานสงเสริมสุขภาพ

อายุ ล ดลง มี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ดี ป ลอดโรคและ
ภัยสุขภาพ
4. ป จ จั ย ที่ มี ส  ว นผลั ก ดั น ให ก ระบวนการ
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตามแผน
ยุทธศาสตรสขุ ภาพกระทรวงสาธารณสุข ดานสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรค มีการบูรณาการและบรรลุ
ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบวา
ป จ จั ย ที่ มี ส  ว นผลั ก ดั น ให ก ระบวนการดํ า เนิ น งาน
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในป พ.ศ. 2556 ตาม
แผนยุ ท ธศาสตร สุ ข ภาพกระทรวงสาธารณสุ ข ด า น
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค มีการบูรณาการและบรรลุ
ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ โดยปจจัยทีไ่ ดคา คะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด 8 อันดับ ซึ่งทั้งหมดมีระดับความสําคัญ
อยูในเกณฑมาก เรียงลําดับตามคาคะแนนจากมากไป
หาน อ ย ได ดั ง ต อ ไปนี้ ลํ า ดั บ ที่ 1 การแต ง ตั้ ง คณะ
กรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ประสานการบริหาร
แผนงานฯ ที่ประกอบดวย ผูบริหารและนักวิชาการ
จากทุ ก กรมวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง 8 แผนงาน เพื่ อ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน (ไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ
4.04) ลําดับที่ 2 การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและ
ป อ งกั น โรคตามแผนยุ ท ธศาสตร ส  ง เสริ ม สุ ข ภาพฯ
ต อ งมี ก ารกํ า หนดหน ว ยงานและผู  รั บ ผิ ด ชอบหลั ก
ที่ชัดเจน (ไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00) ลําดับที่ 3
การกําหนดตัวชี้วัดกระทรวงฯ ในปงบประมาณ 2556
สอดคลองกับตัวชีว้ ดั ในแผนยุทธศาสตรสง เสริมสุขภาพฯ
(ไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.98) ลําดับที่ 4 มีกลไก
การแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อน
การดํ า เนิ น งานในพื้ น ที่ ผ  า นการตรวจราชการและ
นิเทศงานของสํานักตรวจราชการ โดยมีศูนยวิชาการ
ตางๆ รวมในการตรวจราชการ (ไดคาคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.97) ลําดับที่ 5 ประโยชนที่จะไดรับจากการ
บูรณาการการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ตามแผนยุ ท ธศาสตร สุ ข ภาพกระทรวงสาธารณสุ ข
ดานสงเสริมสุขภาพฯ (ไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.88)
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ระดับความสําคัญของปจจัยทีม่ สี ว นผลักดันใหกระบวนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคบรรลุความสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพ (n = 117)
ปจจัยทีม่ สี ว นผลักดันกระบวนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค

คาเฉลี่ย

1. การแตงตั้งคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ประสานการบริหารแผนงานฯ
ทีป่ ระกอบดวย ผูบ ริหารและนักวิชาการจากทุกกรมวิชาการทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ 8 แผนงาน เพือ่
ขับเคลือ่ นการดําเนินงาน

4.04

ระดับ
ความสําคัญ
มาก

2. การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตามแผนยุทธศาสตรสุขภาพกระทรวง
สาธารณสุข ดานสงเสริมสุขภาพฯ (8 flagships project) ตองมีการกําหนดหนวยงานและ
ผูร บั ผิดชอบหลักทีช่ ดั เจน

4.00

มาก

3. การกําหนดตัวชีว้ ดั กระทรวงสาธารณสุข (strategic focus) ในปงบประมาณ 2556 สอดคลอง
กับตัวชีว้ ดั ในแผนยุทธศาสตรสขุ ภาพกระทรวงสาธารณสุข ดานสงเสริมสุขภาพฯ (8 flagships
project)

3.98

มาก

4. มีกลไกการแปลงแผนยุทธศาสตรสกู ารปฏิบตั ิ เพือ่ ขับเคลือ่ นการดําเนินงานในพืน้ ที่ ผาน
การตรวจราชการและนิเทศงานของสํานักตรวจราชการ โดยมีศูนยวิชาการตาง ๆ รวมใน
การตรวจราชการ

3.97

มาก

5. ประโยชนทจี่ ะไดรบั จากการบูรณาการการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตาม
แผนยุทธศาสตรสง เสริมสุขภาพฯ

3.88

มาก

5. ปจจัยความสําเร็จของกระบวนการบริหาร
งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค คือ มีการกําหนด
เปนนโยบายของกระทรวงและกรมฯ ผูบ ริหารในทุกระดับ
ใหความสําคัญของงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
อยางตอเนือ่ งสมํา่ เสมอ มีการทํางานในระดับกรมวิชาการ
จังหวัด และพื้นที่อยางบูรณาการ และมีความเชื่อมโยง
กันตั้งแตแผนงาน งบประมาณ บุคลากรและเทคโนโลยี
มี ก ารจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร แ บบมี ส  ว นร ว มจากทุ ก
ภาคสวน และมีแผนปฏิบตั กิ ารทีม่ มี าตรการในการดําเนิน
งานสอดคลองกับบริบทของประชากรในแตละกลุมวัย
และกําหนดเปนตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้งอยู
บนพื้นฐานสภาพปญหาที่แทจริงของเขตสุขภาพ และ
กําหนดเปนประเด็นในการตรวจราชการฯ มีบุคลากร
ในระดับพื้นที่ รพ.สต. อปท. ชุมชน และ อสม. รวมกัน
เปนทีมที่เขมแข็งในการวิเคราะหสภาพปญหาในพื้นที่
ตั้งแตระดับอําเภอและตําบล เพื่อจัดทําตัวชี้วัดที่ตรง
กับปญหาของประชาชนโดยการมีสว นรวมในทุกขัน้ ตอน
มีการสื่อสารถายทอดยุทธศาสตรจากกระทรวงสูกรม
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เขตและจังหวัด ที่ชัดเจนและครอบคลุม รวมทั้งมีการ
สื่อสารภายในองคกรที่นําไปสูการปฏิบัติไดจริง ทําให
ผูปฏิบัติงานมีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของ
การจัดการปญหาตามสภาพที่แทจริงในพื้นที่ ตลอดจน
ประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสารที่มีประโยชน เขาถึง
ประชาชนกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะที่เพิ่มขึ้น เชน การจัดทํา
แผนฯ การทํางานแบบบูรณาการ การจัดการฐานขอมูล
ที่ไดมาจากพื้นที่ เพื่อใชในการวิเคราะหปญหาสุขภาพ
ตามกลุมวัยไดอยางถูกตองและแมนยํา
6. การสนั บ สนุ น ที่ ต  อ งการจากกระทรวง
สาธารณสุข คือ การสื่อสารทางนโยบายและยุทธศาสตร
ที่เหมาะสมชัดเจน ทันเวลา พัฒนาบุคลากรใหสามารถ
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคของแตละ
กลุมวัยไดอยางเหมาะสม สิ่งสนับสนุนในการดําเนินงาน
ไดแก มีระบบสารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ความกาวหนา
ในอาชีพ คาตอบแทนทีเ่ หมาะสม และแนวทางการติดตาม
ประเมินผลที่ชัดเจนและตอเนื่อง
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วิจารณและสรุป
กระบวนการบริหารงานสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคในภาพรวมไดมีการดําเนินงานตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข โดยไดรับงบประมาณจาก
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และกองทุนหลักประกัน
สุ ข ภาพตํ า บล มี ก ระบวนการจั ด ทํ า แผนและกํ า หนด
เปาหมายความสําเร็จทัง้ 8 แผนงาน อยางมีสว นรวมจาก
กรมวิชาการที่เกี่ยวของ มีการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
ดวยการประชุมชี้แจงถายทอดแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมจากสวนกลาง จังหวัด ไปสูพ นื้ ที่ และมีการติดตาม
ประเมินผลโดยกลไกปกติของพื้นที่ เชน การนิเทศงาน
อําเภอ การติดตามความกาวหนาในที่ประชุมจังหวัด
สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ รั ก ใจ บุ ญ ระดม (6)
ที่ พ บว า การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานนโยบาย
สรางสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการเมืองจันท
สุขภาพดี เปนการดําเนินงานภายใตการพัฒนาสุขภาพ
หรือสุขภาวะในชวงแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554) และยุทธศาสตร “เมืองจันท
สุขภาพดี” ซึ่งเปนยุทธศาสตรหลักของการสรางสุขภาพ
ที่ตอบสนองตอวิสัยทัศนของแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี
ที่มุงหวังใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถ
พึ่งพาตนเองดานสุขภาพได โดยมีการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด และถูกบรรจุเปนคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของจังหวัดจันทบุรี กับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึง่ มีเกณฑการประเมินการบรรลุ
ตามนโยบายเมืองจันทสุขภาพดี ในระดับหมูบาน ตําบล
อํ า เภอและจั ง หวั ด มี ก ารแปลงนโยบายสู  ก ารปฏิ บั ติ
ดําเนินการภายใตแนวคิดและหลักการ “ใชพนื้ ทีเ่ ปนฐาน
บูรณาการทุกภาคสวน สรางกระบวนการ เรียนรูสูวิถี
ชุมชน” เนนการบริหารจัดการเพือ่ ประสานความรวมมือ
ในการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ รวมทัง้ สอดคลองกับ
ผลการประเมินกระบวนการทํางานสงเสริมสุขภาพและ
ป อ งกั น โรค ป ง บประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ พ บว า
กระบวนการจัดทําแผนบูรณาการงานสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคของทุกเขต สวนใหญจะมีการกําหนด

การประเมินผลกระบวนการบริหารงานสงเสริมสุขภาพ

ตัวชี้วัด มีระบบการกํากับ ติดตาม มีการรายงานผลตาม
ระยะเวลาที่ กํ า หนด มี ก ารนิ เ ทศงานที่ ชั ด เจน ได รั บ
งบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีบางจังหวัด
เท า นั้ น ที่ มี ก ารระบุ ง บประมาณจากแหล ง อื่ น เช น
งบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น งบพัฒนา
จั ง หวั ด และมี ก ระบวนการวางแผนยุ ท ธศาสตร ข อง
ทุกเขต มีหลายภาคสวนเขามามีสวนรวม ทั้งภาครัฐที่
เป น หน ว ยงานราชการอื่ น ๆ ในพื้ น ที่ ภ าคประชาชน
ภาคเอกชนและทองถิ่น(5)
ปจจัยความสําเร็จของกระบวนการบริหารงาน
ส ง เสริ ม สุ ข ภาพและป อ งกั น โรคคื อ มี โ ครงสร า ง
การบริหารงานฯ ในรูปคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ที่มาจากผูบริหารที่ใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง และ
มีผูปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะเพียงพอตอการแปลงแผน
ยุ ท ธศาสตร สู  ก ารปฏิ บั ติ และสามารถขั บ เคลื่ อ น
การดํ า เนิ น งานได ต ามตั ว ชี้ วั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
และตั ว ชี้ วั ด ในแผนยุ ท ธศาสตร สุ ข ภาพกระทรวง
สาธารณสุขดานสงเสริมสุขภาพ รวมทั้งมีงบประมาณ
ที่เพียงพอและทันตอเวลา สอดคลองกับผลการศึกษา
ของ รักใจ บุญระดม(6) ที่พบวา ปจจัยแหงความสําเร็จ
ของการดําเนินงานนโยบายสรางสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี
ตามโครงการเมื อ งจั น ท สุ ข ภาพดี ได แ ก การได รั บ
แรงผลักดันในเชิงนโยบาย การไดรบั ความรูอ ยางสมํา่ เสมอ
การไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน
และการสรางแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงานหนวยงานภาคี
และชุ ม ชน รวมทั้ ง สอดคล อ งกั บ ผลการประเมิ น
กระบวนการทํ า งานส ง เสริ ม สุ ข ภาพและป อ งกั น โรค
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ พ บว า ป จ จั ย สํ า คั ญ
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด ทํ า แผนคื อ ผู  บ ริ ห ารของพื้ น ที่
ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
หากใหความสําคัญ แผนปฏิบตั กิ ารจะสามารถบูรณาการ
การแกไขปญหาไดด(5)
ี
ดังนัน้ แนวทางสําคัญทีต่ อ งดําเนินการใหบรรลุ
ความคาดหวังในการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตร
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคคือ การถายทอดนโยบาย
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ทิศทาง และตัวชี้วัดที่จะถายทอดลงสูพื้นที่อยางชัดเจน
มีการแบงงานตามภารกิจ โดยมุง เนนทีเ่ ปาหมายการสงเสริม
ปองกัน การสรางพฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี และลดพฤติกรรม
เสี่ยงในกลุมเปาหมาย การทํางานไมเกิดความซํ้าซอน
โดยเฉพาะหนวยงานทีเ่ ปนผูร บั ผิดชอบหลัก จะตองสามารถ
บริหารจัดการยุทธศาสตรใหเปาประสงคไปสูก ารปฏิบตั ไิ ด
ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ประภาส อนันตา(7)
ที่ไดพบตนแบบการทํางานที่ดีในการนํายุทธศาสตรไปสู
การปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ดวย PIES 4 ขั้นตอน
ดังนี้ (1) การวางแผน เปนขั้นตอนการกําหนดนโยบาย
ใหเปนรูปธรรมและมีความพรอมที่จะนําไปสูการปฏิบัติ
ได (2) การนําแผนไปปฏิบัติเปนขัน้ ตอนการถายทอด
ความรูค วามเขาใจในแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบตั กิ าร
แกบคุ ลากรทีเ่ กีย่ วของทุกฝาย (3) การติดตามประเมินผล
ขัน้ ตอนนีเ้ ปนขัน้ ตอนการประเมินผล โดยประเมินทีต่ วั ชี้
วัดทีเ่ ปนผล (results or lag indicators) และ (4) ปรับ
มาตรฐาน เปนขั้นตอนทีค่ วรกําหนดใหมคี ณะทํางานเพือ่
ติดตามผลการดําเนินงาน หากพบวา ผลการดําเนินงานตํา่
กวาเปาหมาย ตองพยายาม ปรับแผนเพือ่ ใหบรรลุเปาหมาย
ที่ตั้งไว นอกจากนี้หากพบวา ผลการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมาย แตเปาหมายทีต่ งั้ ไวตาํ่ ก็ตอ งพยายามยกระดับ
เกณฑหรือระดับเปาหมายใหสูงขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ดานนโยบายและแผน
1.1 รัฐบาลปจจุบันใหความสําคัญกับแผน
บูรณาการระดับประเทศ ทุกกระทรวงที่มีการดําเนินงาน
ทีเ่ กีย่ วของจะตองมีการวางแผนการดําเนินงาน และมีการ
จัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ที่สอดคลองกับรางกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ซึ่ ง แผนบู ร ณาการระดั บ ประเทศจะมี แ ผนบู ร ณาการ
พัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยตาง ๆ นอกจากนีก้ ระทรวง
สาธารณสุข ยังกําหนดใหการดําเนินงานยึดยุทธศาสตร
กระทรวงฯ 4 ดาน โดยจะมีดานสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคเปนยุทธศาสตรหนึ่งใน 4 ดาน ดังนั้นการ
ที่มีนโยบายในระดับประเทศที่ชัดเจน และกระทรวง
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สาธารณสุขกําหนดใหการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
เปนยุทธศาสตรในการดําเนินงาน จึงเปนโอกาสที่สําคัญ
ทีจ่ ะตองเรงรัดการดําเนินงาน ควรมีกระบวนการกําหนด
ชัดเจน ทันเวลาตอการนําไปสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่
เนื่ อ งจากผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ และ
สนับสนุนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
อยางจริงจังอยูแลว ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการฯ
และคณะอนุกรรมการฯ ในการบริหารแผนงานฯ ทีม่ บี ทบาท
หนาที่อยางชัดเจน โดยประกอบดวย ผูบริหารทุกระดับ
และนักวิชาการจากทุกกลุม วัยจากทุกกรมวิชาการ รวมทั้ง
เครือขายตางๆ ที่เกี่ยวของ
1.2 หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งระดับจังหวัดและ
ระดับพืน้ ทีต่ อ งมีความเขาใจตอสภาพปญหาในเรือ่ งนัน้ ๆ
มีสวนรวมตั้งแตกระบวนการวิเคราะหสภาพปญหา โดย
ใชขอมูลสารสนเทศที่สามารถสะทอนสภาพปญหาที่
แท จ ริ ง จากพื้ น ที่ เ พื่ อ นํ า ข อ มู ล มาวางแผน ซึ่ ง แผน
บูรณาการนัน้ จะตองยึดปญหาเปนตัวตัง้ (problem-oriented approach) และมีความชัดเจนใน 3 องคประกอบ
คือ การวิเคราะหสภาพปญหาทั้งดานกวางและดานลึก
การระบุกลุม เปาหมายทีม่ คี วามเสีย่ ง การกําหนดกลยุทธ
และมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล ทีส่ อดคลอง
กับปญหาในพื้นที่อยางแทจริง ดังนัน้ แผนบูรณาการเชิงรุก
จึงประกอบดวยแผนงานยอยๆ ทีต่ รงกับปญหา และมีการ
ขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร ใ นระดั บ พื้ น ที่ ไ ด อ ย า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลด ว ยการทํ า งานเชิ ง รุ ก ผ า นกลไกการ
ตรวจราชการและนิเทศงานของสํานักตรวจราชการ ที่มี
หนวยงานวิชาการที่เกี่ยวของเขารวมตรวจราชการ
1.3 แผนพั ฒ นาสุ ข ภาพของจั ง หวั ด ควร
เกิดจากการบูรณาการรวมกับหนวยงานภายในจังหวัด
รวมทัง้ องคกรปกครองสวนทองถิน่ และภาคประชาสังคม
ซึ่ ง เริ่ ม มี บ ทบาทด า นสุ ข ภาพมากขึ้ น การจั ด ทํ า แผน
ยุทธศาสตรระดับจังหวัด จะตองสอดคลองกับนโยบาย
และยุทธศาสตรระดับประเทศทีส่ อดรับกับปญหาสุขภาพ
ในพืน้ ที่ มีการระบุกลุม เปาหมายทีช่ ดั เจน จัดลําดับความ
สําคัญของปญหา มีการคาดการณผลหรือการเปลีย่ นแปลง
ทีจ่ ะเกิดขึน้ กําหนดกลยุทธและมาตรการทีต่ รงกับปญหา
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มีความจําเพาะตอบริบททางสังคมวัฒนธรรม รวมทั้ง
มีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางเหมาะสม
1.4 การสือ่ สารใหผเู กีย่ วของและภาคีเครือขาย
ทั้งระดับประเทศ กรม เขตสุขภาพและจังหวัดรับทราบ
อยางทัว่ ถึงในหลายชองทาง กรมวิชาการกําหนดมาตรการ
แกไขปญหาที่ชัดเจน โดยรวมคิด รวมทํา และผลักดัน
งานไปพรอมๆ กับผูปฏิบัติในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่เปน
ผูดําเนินการยอมจะเขาใจถึงบริบทและสภาพแวดลอม
และควรใหศูนยวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรเขตสุขภาพ และผลักดันใหเกิดการ
บูรณาการแบบรวมคิด รวมวางแผน มีการตั้งเปาหมาย
และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จรวมกัน เพื่อใหสามารถ
วางแผนงานทีต่ อบสนองเปาหมายการดําเนินงาน ตลอดจน
สนับสนุนงบประมาณใหเหมาะสมกับสภาพปญหาของ
พื้นที่ รวมทั้งทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ตองดําเนินงานโดย
มุงเปาหมายที่ประชาชนเปนตัวตั้งในการดําเนินงาน
2. ด า นการติ ด ตามและประเมิ น ผล ควร
มุงเนนการประเมินผลอยางมีสวนรวม โดยใหความ
สํ า คั ญ ที่ ก ระบวนการทํ า งานและผลงานเชิ ง คุ ณ ภาพ
ทุ ก กลุ  ม วั ย โดยเก็ บ ข อ มู ล อย า งสมํ่ า เสมอ ทั้ ง ก อ น
การดําเนินงาน ระหวางการดําเนินงาน และเสร็จสิ้น
การดํ า เนิ น งาน มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จงเรื่ อ งการติ ด ตาม
ประเมินผลอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหผรู บั ผิดชอบในทุกระดับ
เกิดความเขาใจที่ชัดเจนตรงกัน ควรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมเปนกรรมการประเมินผล
และควรมีการติดตามงานทุกไตรมาส สวนกรมวิชาการ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรค ตลอดจนการนํ า ผลการประเมิ น มาป ด ช อ งว า ง
การดําเนินงานและปรับกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากขึ้น
3. ด า นการพั ฒ นาบุ ค ลากร ควรนํ า best
practice มาจัดเวทีแลกเปลีย่ นประสบการณกบั หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ ควรพัฒนาบุคลากรใหมที กั ษะในการติดตาม
ประเมินผลอยางตอเนื่อง และนําผลการประเมินมา
พัฒนางานใหดียิ่งขึ้นตอไป

การประเมินผลกระบวนการบริหารงานสงเสริมสุขภาพ

เอกสารอางอิง
1. World Health Organization. Macroeconomics
and health: investing in health for economic
development. Geneva: World Health Organization; 2001.
2. Carvalho SR, Compose GW. Health care models:
organization of Reference Teams in the health
basic network of Secretaria Municipal de Saude
of Betim, Minas Greais State, Brazil. Cad Saude
Publica 2000;16:507-15.
3. วิพธุ พูลเจริญ, สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ,์ สุวทิ ย วิบลุ ผล
ประเสริฐ, โกมาตร จึงเสถียรทรัพย, จิรตุ ม ศรีรตั นบัลล.
สูก ารปฏิรปู ระบบสุขภาพคนไทย. กรุงเทพมหานคร:
ดีไซร; 2543.
4. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข.
รายงานการศึ ก ษาภาระโรคและการบาดเจ็ บ ของ
ประชากรไทย พ.ศ. 2547. นนทบุรี: สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข; 2550.
5. กระทรวงสาธารณสุข. คูมือการประเมินกระบวนการ
บริหารงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคของจังหวัด
ปงบประมาณ 2555. นนทบุร:ี กระทรวงสาธารณสุข;
2555.
6. รักใจ บุญระดม, เกศรินทร ไทยศรีวงศ, บัญชา
พรอมดิษฐ, กุมารี ศรีจันทร. การประเมินผลการ
ดํ า เนิ น งานนโยบายสร า งสุ ข ภาพจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
ตามโครงการเมืองจันทสุขภาพดี. วารสารวิทยาลัย
พยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี 2553;21:10-21.
7. ประภาส อนันตา, เสถียรพงษ ศิวินา, สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด, โรงพยาบาลเกษตรวิสยั .
รูปแบบการนําแผนเชิงกลยุทธไปสูการปฏิบัติของ
หนวยบริการปฐมภูมิ อําเภอเกษตรวิสยั จังหวัดรอยเอ็ด.
วารสารสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัด
ขอนแกน 2556;20:9-18.

129

วารสารควบคุ
โรค ปทVol
ี่ 4343ฉบัNo.2
บที่ 2Aprเม.ย.
.ย. 2560
Disease
Control มJournal
- Jun- มิ2017

นิพนธตนฉบับ

Disease Control Journal VolEpidemiology
43 No.2 Apr
- Jun 2017
of malarial
disease

Original Article

ระบาดวิทยาของโรคมาลาเรีย อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร :
การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ ป 2553-2557
Epidemiology of malarial disease in Kap Choeng District, Surin Province: analysis
of secondary data of year 2010-2014
พิทวัส เหลาอุดม* พ.บ., ว.ว. เวชศาสตรครอบครัว
สมหมาย สุพรรณภพ* วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
รัษฎากร ยิ้มสบาย** วท.บ. (สถิติ)
พักตรวิมล ศุภลักษณศึกษากร** พ.บ., อ.ว.
เวชศาสตรปองกัน (แขนงระบาดวิทยา)
*โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร
**สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

Pittawat Laoudom* M.D.
Sommai Supannapop** B.Sc. (Public Health)
Ratsadakorn Yimsabai** B.Sc. (Statistics)
Pakwimon Subhaluksuksakorn** M.D.
*Kap Choeng Hospital, Surin Province
**Institute of Medicine, Suranaree University of Technology,
Nakhon Ratchasima

บทคัดยอ
มาลาเรียเปนโรคติดเชื้อที่เปนปญหาสําคัญของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ที่อยูตามแนวชายแดน
ที่ยังพบอัตราการปวยดวยมาลาเรียคอนขางสูง วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อศึกษาอุบัติการณและการ
กระจายของโรคมาลาเรี ย ลั ก ษณะทางระบาดวิ ท ยาของผู  ป  ว ย รวมถึ ง ผลการรั ก ษาในพื้ น ที่ อํ า เภอกาบเชิ ง
จังหวัดสุรนิ ทร เพือ่ เปนประโยชนในการควบคุมและปองกันโรคมาลาเรียใหมปี ระสิทธิภาพตอไปในอนาคต การศึกษานี้
เปนการศึกษาเชิงพรรณนา โดยวิเคราะหขอ มูลทุตยิ ภูมิ 5 ปยอ นหลัง ตัง้ แต พ.ศ. 2553-2557 ประชากรศึกษาและ
กลุม ตัวอยางคือ ผูท ไี่ ดรบั การวินจิ ฉัยวาติดเชือ้ มาลาเรีย และเขารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลกาบเชิง และหนวยควบคุม
โรคติดตอนําโดยแมลงที่ 5.3.2 อําเภอกาบเชิง ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2557 เก็บรวบรวม
ขอมูลจากเวชระเบียนผูปวยมาลาเรีย โรงพยาบาลกาบเชิง และทะเบียนผูปวยมาลาเรียของหนวยควบคุมโรคติดตอ
นํ า โดยแมลงที่ 5.3.2 อํ า เภอกาบเชิ ง ซึ่ ง ประกอบด ว ยข อ มู ล ทั่ ว ไปด า นประชากรศาสตร อาชี พ ที่ เ สี่ ย งต อ
การติดเชื้อมาลาเรีย ชนิดของเชื้อมาลาเรีย วันที่วินิจฉัย ชนิดของยาและผลการรักษา วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
เชิงพรรณนา นําเสนอเปนจํานวนและรอยละ ผลการศึกษา ผูไ ดรบั การวินจิ ฉัยวาปวยโรคมาลาเรียมีจาํ นวน 133, 76,
22, 41 และ 71 คน คิดเปนอัตราการปวย 2.1, 1.3, 0.4, 0.7 และ 1.2 ตอประชากร 1,000 คน ในป พ.ศ. 2553,
2554, 2555, 2556 และ 2557 ตามลําดับ เปนการปวยเพียงครั้งเดียวในรอบ 5 ป รอยละ 77.5 ปวยมากกวา
หนึ่งครั้ง รอยละ 22.5 โดยเฉลี่ย 1 คน ปวยดวยโรคมาลาเรีย 1.5 ครั้ง และพบวามีการกระจายอยูในทุกกลุมอายุ
สวนใหญเปนเพศชายและเปนคนไทย ชนิดของเชื้อมาลาเรียที่ตรวจพบมากที่สุดในจํานวนครั้งของการปวยคือ
P. vivax (รอยละ 85.3) รองลงมาคือ P. falciparum (รอยละ 13.0) และพบเชือ้ ทัง้ สองชนิดรวมกัน (รอยละ 1.7)
อาชีพขณะที่ไดรับเชื้อมาลาเรีย สวนใหญมีอาชีพเปนทหารพรานที่ออกลาดตระเวนตามชายแดน (รอยละ 46.4)
รองลงมาคือ อาชีพหาของปา ทําสวน ทําไร ถางปา (รอยละ 34.2) และอาชีพรับจาง (รอยละ 13.3) สถานที่ที่เสี่ยง
ตอการติดเชื้อมาลาเรีย พบมากที่สุดเปนพื้นที่ตําบลดาน รองลงมาคือ ตําบลโคกตะเคียนของอําเภอกาบเชิง และ
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มีการกระจายตามบริเวณปาเขื่อนที่เปนแนวชายแดน ยาที่ใชในการรักษาสวนใหญเปนไปตามมาตรฐานแนวทางเวช
ปฏิบัติในการรักษาผูปวยมาลาเรียในประเทศไทย พ.ศ. 2557 หลังการรักษาครบ 3 วัน ยังคงตรวจพบเชื้อมาลาเรีย
ในกระแสเลือด รอยละ 4.4 (P. falciparum รอยละ 15.4 , P. vivax รอยละ 0.7) ในชวงวันที่ 7-28 พบ
เชื้อมาลาเรียในกระแสเลือด รอยละ 3.5 (P. falciparum รอยละ 10.3 และ P. vivax รอยละ 2.1) และเมื่อสิ้นสุด
วันที่ 28 ตรวจไมพบเชื้อมาลาเรียในกระแสเลือด รอยละ 97.1 (P. falciparum รอยละ 91.4 และ P. vivax
รอยละ 98.5) การศึกษานี้ชี้ใหเห็นวา การปวยดวยโรคมาลาเรียยังเปนปญหาที่สําคัญของพื้นที่อําเภอกาบเชิง มี
ความจําเปนตองทบทวนมาตรการควบคุมปองกันโรคที่ผานมา รวมทั้งระบบเฝาระวังโรคเพื่อติดตามสถานการณ
การดื้อยา หรือการติดเชื้อใหมอยางตอเนื่อง

Abstract
Malaria is a mosquito-borne infectious disease caused by parasitic protozoans of the genus Plasmodium. Malaria is still a public health problem in Thailand especially in the border areas. The aim of this study
was to identify the incidence, epidemiological characters of patients and treatment outcomes of malarial
diseases in Kap Choeng District, Surin Province. A retrospective descriptive study was conducted using a
secondary data analysis. All malaria cases treated at Kap Choeng hospital and the Vector Borne Diseases
Control Unit of 5.3.2 (VBDCU 5.3.2) between 2010-2014 were collected for analysis. Malaria records
of the hospital and the VBDCU 5.3.2 were retrieved. The main variables were comprised of demographic
data, risk occupation, type of malarial infection, date of diagnosis and treatment outcome. Descriptive statistics was applied to describe the characteristics of malaria cases and the proportion of malaria infection. During
2010-2014, a number of 133, 76, 22, 41 and 71 malaria cases were diagnosed with incidence rates of
2.1, 1.3, 0.4, 0.7 and 1.2 per 1000 population, respectively. Approximately three-fourths of them were
infected only one time and the rest were infected more than one time during the 5 year-study. An average of
infection per 1 person was 1.5 times. Most of the malaria cases were Thai males of all age groups. Among
407 malarial infections, 85.3% were positive for P. vivax, 13.0% for P. falciparum and 1.7% for mixed-infections. Most of them were distributed in Tambon Dan, Tambon Khoktakhian and in the area bordering
Cambodia. Occupations with likelihood of exposure to malaria were those involving work near the border
areas. At follow-up on day 3 and day 7-28 after treatment, 4.4% (P. falciparum 15.4%, P. vivax 0.7%)
and 3.5% (P. falciparum 10.3%, P. vivax 2.1%) of blood tests were still positive, respectively. In addition,
at follow-up on day 28 after treatment, 97.1% (P. falciparum 91.4%, P. vivax 98.5%) of blood tests were
negative. The key findings of this study confirmed that malaria is still a problem in Kap Choeng District.
Blood test surveillance with PCR among the recurrent cases should be considered for monitoring for drug
resistance or new infection. Malaria control measures should be evaluated and strengthened.
คําสําคัญ
มาลาเรีย, อุบัติการณ, ผลการรักษา,
อําเภอกาบเชิง

Key words
malaria, incidence, treatment outcome,
Kap Choeng District
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บทนํา
มาลาเรียเปนโรคติดตอชนิดหนึง่ ทีม่ ยี งุ กนปลอง
เปนพาหะ เชื้อที่เปนสาเหตุของโรคมาลาเรียคือ Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium
malariae, Plasmodium ovale และ Plasmodium
knowlesi ระยะฟกตัวสวนใหญประมาณ 1-2 สัปดาห
อาการปวยทีพ่ บไดบอ ยทีส่ ดุ คือ ไข สวนอาการอืน่ ๆ ไมมี
ลั ก ษณะจํ า เพาะ เช น ครั่ น เนื้ อ ครั่ น ตั ว ปวดศี ร ษะ
ปวดเมื่อยตามตัว เปนตน(1-2)
สถานการณผูปวยมาลาเรียในประเทศไทย
ณ วันที่ 1 มกราคม - 26 ธันวาคม 2557(3) มีจํานวน
ผูปวยสะสมรวม 30,006 ราย คิดเปนอัตราปวย 0.5
ตอประชากร 1,000 คน โดยจําแนกเปนคนไทย 22,828
ราย คนต า งชาติ 7,178 ราย ผู  ป  ว ยส ว นใหญ เ ป น
กลุ  ม เด็ ก นั ก เรี ย น พบในเพศชายมากกว า เพศหญิ ง
อายุ ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ ช ว งอายุ 15-24 ป จั ง หวั ด
ที่พบผูปวยมากที่สุดคือ จังหวัดอุบลราชธานี พบผูปวย
7,887 ราย คิดเปนรอยละ 26.3 ของผูปวยทั้งประเทศ
รองลงมาคือ จังหวัดตาก 6,190 ราย คิดเปนรอยละ
20.6 และจังหวัดยะลา 3,871 ราย คิดเปนรอยละ 12.9
อาชีพหลักของผูปวยเปนการหาของปาและเกษตรกร
สําหรับจังหวัดสุรินทร มีรายงานพบผูปวย 267 ราย
คิดเปนอัตราปวย 0.2 ตอประชากร 1,000 คน โดยชนิด
ของเชื้อมาลาเรียที่ตรวจพบจําแนกเปนเชื้อ P. vivax
รอยละ 59.5 และ P. falciparum รอยละ 25.1(3)
จากสถานการณดังกลาว มาลาเรียยังคงเปน
ปญหาที่สําคัญ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตามแนว
ชายแดน อี ก ทั้ ง สถานการณ ดื้ อ ยามาลาเรี ย ในแนว
ชายแดนที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น (4-5) ประกอบกั บ กระทรวง
สาธารณสุขไดกําหนดเปาหมายในการขจัดการแพรเชื้อ
มาลาเรียใหหมดจากประเทศไทยในป 2567(6) และ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทําแผน
ยุทธศาสตรโรคติดตอนําโดยแมลง กําหนดเปาหมายลด
การปวยจากโรคมาลาเรียไมเกิน 0.2 ตอประชากร 1,000 คน
ในป 2559(7) ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาทางระบาด
วิ ท ยาของโรคมาลาเรี ย เพื่ อ ประเมิ น อุ บั ติ ก ารณ แ ละ
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การกระจายของโรคมาลาเรียตามบุคคล เวลา สถานที่
ลักษณะทางระบาดวิทยาของผูปวย และผลการรักษา
โรคมาลาเรียในอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรนิ ทร ซึง่ เปนพื้นที่
ที่อยูติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยวิเคราะหขอมูล
ผูป ว ยมาลาเรียยอนหลัง 5 ป ตัง้ แต ป พ.ศ. 2553-2557
เพือ่ เปนประโยชนในการพัฒนาระบบการดูแลรักษา และ
ควบคุมปองกันโรคมาลาเรียใหมีประสิทธิภาพตอไปใน
อนาคต

วัสดุและวิธีการศึกษา
รูปแบบวิจัย การศึกษายอนหลังเชิงพรรณนา
retrospective descriptive study
แหลงขอมูล รวบรวมขอมูลจากเวชระเบียน
ผู  ป  ว ยที่ เ ข า รั บ การรั ก ษาที่ โ รงพยาบาลกาบเชิ ง และ
ทะเบียนผูปวยมาลาเรียของหนวยควบคุมโรคติดตอ
นํ า โดยแมลงที่ 5.3.2 อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร
เปนขอมูลยอนหลัง 5 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2553-2557
ประชากรศึกษา ผูปวยมาลาเรียทุกคนที่เขา
รับการรักษาที่โรงพยาบาลกาบเชิง และหนวยควบคุม
โรคติดตอนําโดยแมลงที่ 5.3.2 อําเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรนิ ทร ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2557
ตัวแปรหลัก
การติดเชือ้ มาลาเรีย หมายถึง การตรวจพบเชือ้
Plasmodium ที่ วิ นิ จ ฉั ย จากการดู ฟ  ล  ม เลื อ ดด ว ย
กลองจุลทรรศน
ชนิดของเชือ้ มาลาเรีย หมายถึง P. falciparum,
P. vivax, P. malariae, P. ovale และ P. knowlesi
อายุ หมายถึง อายุของผูปวยมาลาเรีย ณ วันที่
ไดรับการวินิจฉัย มีหนวยเปนป
เพศ หมายถึง เพศของผูปวยมาลาเรียตาม
ลักษณะทางสรีรวิทยา จําแนกเปนเพศชายและหญิง
อาชีพขณะทีไ่ ดรบั เชือ้ มาลาเรีย หมายถึง อาชีพ
หรือการทํางานในสถานที่ที่ผูปวยสัมผัสเชื้อมาลาเรีย
สถานทีท่ เี่ สีย่ งตอการติดเชือ้ มาลาเรีย หมายถึง
สถานที่ที่ผูปวยเขาไปสัมผัสเชื้อมาลาเรีย
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ผลการรักษามาลาเรีย(8-10) แบงเปน
1. early treatment failure หมายถึง พบเชื้อ
มาลาเรียในกระแสเลือด ณ วันที่ 3 หลังการรักษา
2. late parasitological failure หมายถึ ง
พบเชือ้ มาลาเรียในกระแสเลือด ชวงวันที่ 7-28 หลังการ
รักษา
3. adequate parasitological response หมายถึง
ตรวจไมพบเชือ้ มาลาเรียในกระแสเลือด ณ วันที่ 28 หลัง
การรักษา โดยไมคํานึงถึงอุณหภูมิรางกาย
การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่และรอยละ
เพื่ อ อธิ บ ายคุ ณ ลั ก ษณะต า งๆ ของผู  ป  ว ยมาลาเรี ย
การกระจายของโรคตามบุคคล เวลา สถานที่ สัดสวนของ
การตรวจพบเชื้อมาลาเรียในกระแสเลือด ณ ชวงเวลา
ตางๆ หลังการรักษา เปนตน บันทึกขอมูลในโปรแกรม
Excel และวิเคราะหดว ยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 18
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ซึ่งเปนการใหบริการโปรแกรมสําเร็จรูปสวนกลางของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ในรูปแบบ Virtual Desktop

ผลการศึกษา
พบผูปวยโรคมาลาเรียจํานวน 133, 76, 22,
41 และ 71 คน คิดเปนอัตราการปวย 2.1, 1.3, 0.4,
0.7 และ 1.2 ตอประชากร 1,000 คน ในป พ.ศ. 2553,
2554, 2555, 2556 และ 2557 ตามลําดับ จํานวนครั้ง
ของการปวยทั้งหมดในชวง 5 ป มีจํานวนรวม 407 ครั้ง
เปนการปวยจํานวน 156, 90, 24, 43 และ 94 ครั้ง
ในป 2553, 2554, 2555, 2556 และ 2557 ตามลําดับ
(ตารางที่ 1) เปนการปวยเพียงครั้งเดียวในรอบ 5 ป
รอยละ 77.5 ปวยมากกวาหนึ่งครั้งในรอบ 5 ป รอยละ
22.5 โดยเฉลี่ย 1 คน ปวยดวยโรคมาลาเรีย 1.5 ครั้ง
(ตํ่าสุด-สูงสุด = 1-9 ครั้ง) การปวยดวยโรคมาลาเรีย
พบวา มีการกระจายอยูใ นทุกกลุม อายุ สวนใหญเปนเพศ
ชายและเปนคนไทย (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 จํานวนและอัตราปวยดวยโรคมาลาเรีย ป พ.ศ. 2553-2557
2553
63,199

2554
60,261

ป
2555
58,271

จํานวนปวย (คน)
- ไทย
- กัมพูชา
จํานวนปวย (ครั้ง)
- ไทย
- กัมพูชา

133
81
52
156
103
53

76
70
6
90
84
6

22
22
0
24
24
0

41
40
1
43
42
1

71
69
2
94
92
2

อัตราปวย (คนตอประชากร 1,000 คน)

2.1

1.3

0.4

0.7

1.2

จํานวนและอัตราปวย
จํานวนประชากรอําเภอกาบเชิง (คน)

2556
58,491

2557
58,938

หมายเหตุ : การคิดอัตราปวยเปนการคิดโดยประมาณ ตัวเศษคือ จํานวนปวย (คน) ทั้งคนไทยและกัมพูชา ตัวหารคือ จํานวน
ประชากรคนไทยอําเภอกาบเชิงเทานั้น ขอใชคานี้โดยอนุโลม ทั้งนี้เพราะไมสามารถหาประชากรตางชาติได
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ตารางที่ 2 ลักษณะทั่วไปทางประชากรศาสตรของผูปวยมาลาเรีย จําแนกตามรายป
ขอมูลทั่วไป
ป
2556
2553
2555
2554
เพศ ชาย
41 (100)
125 (94.0) 75 (98.7)
21 (95.5)
8 (6.0)
1 (4.5)
0 (0.0)
หญิง
1 (1.3)
อายุ

<10 ป
10-19 ป
20-29 ป
30-39 ป
40-49 ป
50-59 ป
ตั้งแต 60 ปขึ้นไป

เชื้อชาติ ไทย
กัมพูชา

รวม
2557
69 (97.2) 331 (96.5)
2 (2.8)
12 (3.5)

2 (1.5)
16 (12.0)
28 (21.1)
39 (29.3)
24 (18.0)
19 (14.3)
5 (3.8)

0 (0.0)
6 (7.9)
16 (21.1)
16 (21.1)
23 (30.3)
14 (18.4)
1 (1.3)

0 (0.0)
2 (9.1)
7 (31.8)
4 (18.2)
3 (13.6)
6 (27.3)
0 (0.0)

0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
3 (4.2)
15 (36.6) 23 (32.4)
6 (8.5)
9 (22.0)
9 (22.0) 24 (33.8)
8 (19.5) 14 (19.7)
1 (1.4)
0 (0.0)

81 (60.9)
52 (39.1)

70 (92.1)
6 (7.9)

22 (100)
0 (0.0)

40 (97.6) 69 (97.2) 282 (82.2)
2 (2.8) 61 (17.8)
1 (2.4)

ชนิดของเชื้อมาลาเรียที่ตรวจพบมากที่สุดใน
จํานวนครั้งของการปวยทั้งหมด 407 ครั้ง คือ P. vivax
(รอยละ 85.3) รองลงมาคือ P. falciparum (รอยละ
13.0) และพบเชื้อทั้งสองชนิดรวมกัน (รอยละ 1.7)
อาชี พ ขณะที่ ไ ด รั บ เชื้ อ มาลาเรี ย ส ว นใหญ มี อ าชี พ
เปนทหารพรานทีอ่ อกลาดตระเวนตามชายแดน (รอยละ

2 (0.6)
27 (7.9)
89 (25.9)
74 (21.6)
83 (24.2)
61 (17.8)
7 (2.0)

46.4) รองลงมาคือ อาชีพหาของปา ทําสวน ทําไร
ถางปา (รอยละ 34.2) และอาชีพรับจาง (รอยละ 13.3)
(ตารางที่ 3) สถานที่ที่เสี่ยงตอการติดเชื้อมาลาเรีย
พบมากที่สุดเปนพื้นที่ตําบลดาน รองลงมาคือ ตําบล
โคกตะเคี ย นของอํ า เภอกาบเชิ ง และมี ก ารกระจาย
ตามบริเวณปาเขื่อนที่เปนแนวชายแดน (ภาพที่ 1)

ตารางที่ 3 ชนิดของเชื้อมาลาเรียและลักษณะอาชีพของผูปวยขณะที่ไดรับเชื้อมาลาเรีย จําแนกตามรายป
ตัวแปร
2553

2554

ป
2555

รวม
2556

2557

ชนิดของเชื้อ
P. falciparum
P. vivax
P. falciparum & P. vivax

16 (10.3) 12 (13.3) 2 (8.3)
1 (2.3) 22 (23.4) 53 (13.0)
138 (88.5) 77 (85.6) 21 (87.5) 41 (95.3) 70 (74.5) 347 (85.3)
1 (1.1)
2 (1.3)
7 (1.7)
1 (4.2)
1 (2.3)
2 (2.1)

อาชีพขณะที่ไดรับเชื้อมาลาเรีย
ทหารพรานออกลาดตระเวน
หาของปา ทําสวน ทําไร ถางปา
รับจาง
หาปลา
อื่น ๆ

38 (24.4)
68 (43.6)
43 (27.6)
2 (1.3)
5 (3.2)
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60 (66.7) 15 (62.5) 25 (58.1) 51 (54.3) 189 (46.4)
15 (16.7) 6 (25.0) 11 (25.6) 39 (41.5) 139 (34.2)
4 (4.4)
3 (12.5) 2 (4.7)
2 (2.1) 54 (13.3)
9 (10.0)
17 (4.2)
0 (0.0) 5 (11.6) 1 (1.1)
2 (2.2)
8 (2.0)
0 (0.0)
1 (1.1)
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ระบาดวิทยาของโรคมาลาเรีย

หมายถึง การปวย 1 ครั้ง

ภาพที่ 1 แสดงการกระจายของการปวยโรคมาลาเรียตามสถานที่ที่เสี่ยงตอการติดเชื้อ อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร

ยาที่ใชในการรักษาโรคมาลาเรีย สําหรับเชื้อ
P. falciparum ใชยา artemisinin-based combination
therapy คื อ artesunate ร วมกั บ mefloquine และ
primaquine มากที่สุด (รอยละ 86.8) รองลงมาคือ
quinine รวมกับ doxycycline และ primaquine (รอยละ
3.8) สําหรับเชื้อ P. vivax ใชยา chloroquine รวม
กับ primaquine มากที่สุด (รอยละ 92.2) รองลงมาคือ
ยา chloroquine รวมกับเพิ่มยา primaquine ใหนานขึ้น
(รอยละ 2.6) สวนกรณีพบการติดเชื้อสองชนิดรวมกัน
มีการใชยา artemisinin-based combination therapy คือ
artesunate ร ว มกั บ mefloquine และ primaquine
(รอยละ 42.9) และ artesunate รวมกับ mefloquine และ
primaquine และ chloroquine (รอยละ 42.9)
ผลการรักษาผูปวยมาลาเรีย หากพิจารณาภาค
ตัดขวางตามจํานวนที่มาติดตามการตรวจรักษาในแตละ
ชวงเวลา ดังตารางที่ 4 พบวา ณ วันที่ 3 หลังการรักษายังคง
ตรวจพบเชื้อมาลาเรียในกระแสเลือด (early treatment

failure) รอยละ 4.4 (P. falciparum รอยละ 15.4, P.
vivax รอยละ 0.7 และ mixed infection รอยละ 20.0)
ในชวงวันที่ 7-28 หลังการรักษา ตรวจพบเชื้อมาลาเรีย
ในกระแสเลือด (late parasitological failure) รอยละ
3.5 (P. falciparum รอยละ 10.3 และ P. vivax รอยละ
2.1) และ ณ วันที่ 28 หลังการรักษา ตรวจไมพบเชื้อ
มาลาเรียในกระแสเลือดโดยไมคํานึงถึงอุณหภูมิรางกาย
(adequate parasitological response) รอยละ 97.1
(P. falciparum รอยละ 91.4 และ P. vivax รอยละ 98.5)
ทัง้ นีใ้ นจํานวนทีม่ าติดตามการตรวจรักษา มีผลการตรวจ
เชือ้ มาลาเรียในกระแสเลือดเปนลบ และกลับมาเปนบวก
อีกในวันที่ 7 (3 ราย) และในวันที่ 28 (2 ราย) อยางไร
ก็ตามพบวา ไมมขี อ มูลผลการตรวจติดตามเชือ้ มาลาเรีย
ณ วันที่ 3 และ 28 หลังการรักษา มีมากถึงรอยละ 55.0
และรอยละ 58.2 ของจํานวนครัง้ ของการปวย ตามลําดับ
อนึ่งจากรายงานที่รวบรวมไดไมมีขอมูลวาผูปวยกินยา
ครบชุดหรือไม

ตารางที่ 4 การตรวจพบเชื้อมาลาเรีย ณ ชวงเวลาตาง ๆ หลังการรักษา
วันที่ 3
ติด พบ %
ตาม เชื้อ
P. falciparum
39 6 15.4
P. vivax
139 1 0.7
P. falciparum & 5 1 20.0
P. vivax
รวม
183 8 4.4
ชนิดของเชื้อ

วันที่ 7
ติด พบ %
ตาม เชื้อ
35 1 2.9
137 2 1.5
5 0 0.0

วันที่ 14
ติด พบ %
ตาม เชื้อ
25 0 0.0
164 0 0.0
3 0 0.0

วันที่ 28
ติด พบ %
ตาม เชื้อ
35 3 8.6
132 2 1.5
3 0 0.0

วันที่ 7-28
ติด พบ %
ตาม เชื้อ
39 4 10.3
187 4 2.1
5 0 0.0

177 3 1.7

192 0 0.0

170 5 2.9

231 8 3.5
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วิจารณ
อั ต ราการป ว ยด ว ยโรคมาลาเรี ย ในอํ า เภอ
กาบเชิ ง จั ง หวั ด สุ ริ น ทร สู ง กว า เกณฑ ข องกระทรวง
สาธารณสุขที่กําหนดไวในป 2559(7) การปวยในพื้นที่
อํ า เภอกาบเชิ ง พบมากที่ สุ ด ในป พ.ศ. 2553 และ
มีแนวโนมลดลงจนถึงป พ.ศ. 2555 แตอยางไรก็ตาม
การปวยกลับเพิ่มขึ้นมาอีกในชวงป พ.ศ. 2556-2557
แนวโนมการปวยที่ลดลงในชวงแรกอาจเปนผลมาจาก
การดําเนินงานของโครงการกองทุนโลกดานมาลาเรีย
รอบที่ 7 ในพื้ น ที่ อํ า เภอกาบเชิ ง จั ง หวั ด สุ ริ น ทร
โดยอางอิงจากงานวิจัยของ ชํานาญ ปนนา(11) ที่ศึกษา
ประสิทธิผลของโครงการกองทุนโลกดานมาลาเรียหลัง
จากเริม่ โครงการในปที่ 2 (พ.ศ. 2553) และปที่ 3 (พ.ศ.
2554) พบวา อัตราปวยใน 4 จังหวัด ซึ่งประกอบดวย
จังหวัดตาก กาญจนบุรี ราชบุรีและสุรินทร ในชวงป
2553-2554 ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไร
ก็ ต าม ต อ งมี ก ารศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก เพื่ อ ดู ต  อ ว า เมื่ อ สิ้ น สุ ด
โครงการกองทุนโลก ความเขมขนในการทํางานดาน
การปองกันและควบคุมโรคมาลาเรียมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอยางไรบาง และมีผลตอการปวยดวยโรคมาลาเรีย
ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นภายหลังจากป พ.ศ. 2556 ดวย
หรือไม การคํานวณอัตราปวยในการศึกษานีย้ งั มีขอ กําจัด
ในดานจํานวนประชากรเสี่ยงที่นํามาเปนตัวหารในการ
ศึกษา ประกอบกับขอจํากัดที่ไมสามารถรวบรวมขอมูล
จํ า นวนผู  ที่ ไ ด รั บ การตรวจหาการติ ด เชื้ อ มาลาเรี ย
ในแตละป เพื่อนํามาคํานวณอัตราการติดเชื้อ ที่จะชวย
สะทอนถึงมาตรการการควบคุมปองกันโรคที่ผานมาได
อยางชัดเจน
ลักษณะทางระบาดวิทยาของผูปวยมาลาเรีย
พบมากในเพศชาย อายุ 20-49 ป ซึ่งอยูในวัยทํางาน
และเชื้อมาลาเรียที่พบมากที่สุดคือ P. vivax รองลงมา
คือ P. falciparum ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ ณัฏฐวุฒิ
แกวพิทูลย(12) ประกอบกับอําเภอกาบเชิงมีพื้นที่เปน
แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่มีลักษณะเปนเทือกเขา
ทําใหผูปวยที่ติดเชื้อมาลาเรียสวนใหญเปนผูที่ประกอบ
อาชีพที่ตองทํางานในปาตามแนวชายแดน
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การเลื อ กใช ย ารั ก ษาโรคมาลาเรี ย แบบชนิ ด
ไม รุ น แรง ส ว นใหญ เ ป น ไปตามมาตรฐานแนวทาง
เวชปฏิบัติในการรักษาผูปวยมาลาเรียในประเทศไทย
พ.ศ. 2557(13) ซึ่งกําหนดยาที่ใชรักษามาลาเรียชนิด
P. falciparum คือ atesunate รวมกับ mefloquine และ
primaquine สวนยาที่ใชรักษามาลาเรียชนิด P. vivax คือ
chloroquine ร ว มกั บ primaquine อย า งไรก็ ต าม
การศึกษาในครัง้ นีพ้ บวา มีสว นนอยทีใ่ ชยาในลักษณะอืน่
ซึ่ ง อาจเกิ ด จากในขณะนั้ น โรงพยาบาลขาดแคลนยา
ในขนานแรก หรื อ เป น ดุ ล ยพิ นิ จ ของแพทย ใ นการ
ตัดสินใจเลือกใชยาในกลุมที่สงสัยเชื้อดื้อยา
ผลการรักษาโรคมาลาเรีย ในการศึกษานี้พบ
เชื้อมาลาเรียในกระแสเลือด ณ วันที่ 3 หลังการรักษา
(early treatment failure) ในภาพรวม รอยละ 4.4
หากพิจารณาตามชนิดของเชื้อมาลาเรียพบวา ยังคงพบ
เชื้ อ มาลาเรี ย ชนิ ด P. falciparum ในกระแสเลื อ ด
ณ วั น ที่ 3 หลั ง การรั ก ษา ได ม ากถึ ง ร อ ยละ 15.4
ซึ่งมากกวาการศึกษาของ Wichai Satimai, et al(14)
ที่พบวา ผูปวยติดเชื้อมาลาเรียชนิด P. falciparum
ในพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ที่รักษาดวย
mefloquine-artesunate combination therapy
พบเชื้อมาลาเรียในกระแสเลือด วันที่ 3 ของการรักษา
อยูที่รอ ยละ 14.4 และการศึกษาของ William O Rogers,
et al(15) ที่พบวา ผูปวยติดเชื้อ P. falciparum ทางตอนใต
ของประเทศกัมพูชาทีร่ กั ษาดวย mefloquine-artesunate
combine therapy ยังคงตรวจพบเชื้อมาลาเรียในกระแส
เลือด วันที่ 3 ของการรักษา อยูที่รอยละ 11.3
การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการเก็บรวบรวมขอมูลยอน
หลังจากทะเบียนรายงานผูป ว ย ซึง่ พบผูป ว ยทีไ่ มไดตรวจ
หรือไมมขี อ มูลผลการตรวจติดตามเชือ้ มาลาเรียตามชวง
เวลาที่องคการอนามัยโลกแนะนํา(16) คือวันที่ 0, 1, 2,
3, 7, 14, 21 และ 28 หลังไดรับการรักษา สวนใหญ
แลวระบบการติดตามตรวจเชือ้ มาลาเรียซํา้ ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอ
กาบเชิง ดําเนินการนัดตรวจซํ้าในวันที่ 3, 7, 14, 21
และ 28 ในการศึกษาครัง้ นีม้ ผี ปู ว ยทีไ่ มไดมาตามนัดเพือ่
ตรวจซํา้ หรือไมมขี อ มูลผลการตรวจติดตามเชือ้ มาลาเรีย
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ณ วันที่ 3 และ 28 หลังการรักษา มีมากถึงรอยละ 55.0
และร อ ยละ 58.2 ตามลํ า ดั บ สาเหตุ อ าจเกิ ด จาก
การยายที่อยูหรือที่ทํางาน เปนตน จึงมีความจําเปน
ที่ ต  อ งพั ฒ นาระบบการติ ด ตามการดู แ ลรั ก ษาให
มีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมกับการประเมินเรือ่ งวินยั การ
กินยาของผูปวยโรคมาลาเรีย และจากรายงานที่รวบรวม
ไดไมมีขอมูลวา ผูปวยไดกินยาครบหรือไม ซึ่งมีผลตอ
ประสิทธิผลการรักษาไดเชนกัน
จากขอมูลเบื้องตนนี้บงชี้แนวโนมของปญหา
เชื้อ P. falciparum ดื้อตอยารักษามากกวาจากเหตุอื่น
ทั้งนี้เพราะในการตรวจเลือดครั้งแรกกอนการรักษาพบ
วา สวนใหญเปนเชื้อ P. vivax มากถึงรอยละ 85.3 แต
ในชวงการติดตามผลสวนใหญพบเชื้อ P. falciparum
มากกวา P. vivax ถึง 5 เทา (ตรวจพบเชือ้ P. falciparum
รอยละ 10.3 และ P. vivax รอยละ 2.1 ในชวงวันที่
7-28 หลังการรักษา ในตารางที่ 4) ซึ่งมีโอกาสเปนไป
ไดมากวาผลการรักษาไมหายเปนเพราะเชื้อดื้อยา อีกทั้ง
การตรวจพบเชื้อ P. falciparum สูงถึงรอยละ 15.4 ใน
วันที่ 3 หลังการใหยารักษา เปนสัญญาณแรกที่องคการ
อนามัยโลกใชเปนตัวบงชีเ้ บือ้ งตนของเชือ้ P. falciparum
ดื้อยากลุม artemisinin ซึ่งไมควรเกินรอยละ 10(17)
ในชวงเวลา 5 ป มีผปู ว ยดวยโรคมาลาเรียทีป่ ว ย
มากกวา 1 ครั้ง อยูประมาณ 1 ใน 4 ซึ่งในจํานวนนี้ยัง
ไมสามารถจําแนกไดวา เปนการกลับเปนซํา้ ทีอ่ าจจะเกิด
จาก recrudescence (กลับเปนซํ้าจากเชื้อในกระแสเลือด
ที่ทําลายไมหมด) หรือ relapse (เชื้อที่หลบซอนในตับ
ถูกทําลายไมหมด) หรือ re-infection (ติดเชื้อใหม)
เนื่องจากการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคมาลาเรียใน
ระบบปกติของอําเภอกาบเชิง ไมไดมกี ารตรวจ genotype
ของเชื้อ อยางไรก็ตาม คณะผูศึกษาวิจัยมีขอเสนอให
มีการสุมตรวจ genotype ของเชื้อ เพื่อจําแนกชนิดของ
การกลับเปนซํา้ เปนระยะ ๆ ในกลุม ทีเ่ ปนซํา้ เพือ่ ติดตาม
เฝ า ระวั ง สถานการณ ก ารดื้ อ ยาหรื อ สถานการณ ก าร
ติดเชือ้ ใหม จะชวยใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของสามารถกําหนด
มาตรการการควบคุ ม ป อ งกั น และดู แ ลรั ก ษาได
อยางเหมาะสมตอไป

ระบาดวิทยาของโรคมาลาเรีย

สรุป
อั ต ราป ว ยด ว ยโรคมาลาเรี ย ยั ง เป น ป ญ หาที่
สําคัญของอําเภอกาบเชิง ซึ่งเปนพื้นที่ตามแนวชายแดน
ไทย-กัมพูชา การเฝาระวังสถานการณการดื้อยา และ
การติดเชือ้ ใหมมคี วามจําเปนอยางยิง่ รวมถึงการทบทวน
ประสิ ท ธิ ภ าพของมาตรการการควบคุ ม ป อ งกั น โรค
และระบบการติ ด ตามให ผู  ป  ว ยกลั บ มารั บ การรั ก ษา
อยางตอเนื่อง
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บทคัดยอ
จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติและกองทุนเงินทดแทน กระทรวงแรงงาน พบการบาดเจ็บจากการ
ทํางาน เปนปญหาสุขภาพทีพ่ บสูงเปนลําดับ 1 ของปญหาสุขภาพในผูป ระกอบอาชีพ การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค
เพือ่ ศึกษาสถานการณการลงขอมูลการบาดเจ็บจากการทํางานและศึกษาอัตราการบาดเจ็บ รวมทัง้ ประมาณภาระทาง
สุขภาพที่เกิดจากการบาดเจ็บที่พบในผูประกอบอาชีพที่มารับบริการในโรงพยาบาลเปาหมาย รูปแบบการศึกษา
เปนการศึกษาเชิงพรรณนา เก็บขอมูลยอนหลังในป 2557 จากโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป จํานวน 31 แหง ใน 27
จังหวัด ที่สมัครใจเขารวมโครงการ จัดการและวิเคราะหขอมูลบน spread sheet ใชสถิติเชิงพรรณนา ความถี่ รอยละ
และคํานวณการสูญเสียปสุขภาวะ (Disability-Adjusted Life Years: DALYs) โดยปรับคาจํานวนผูบาดเจ็บ
ดวยสัดสวนผูบาดเจ็บที่ไมไดมารับบริการ ณ โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป ผลการศึกษาพบวา โรงพยาบาลสวนใหญ
มีการบันทึกรหัสสาเหตุภายนอกโดยการลงรหัส ICD-10 (V01-Y98) ครบ 5 หลัก แตหลักที่ 5 (รหัสกิจกรรม)
ทีต่ อ งลงทายดวย 2 จึงจะชีบ้ ง วา การบาดเจ็บนัน้ เกิดจากการทํางานพบวา มีโรงพยาบาลถึง 12 แหง (รอยละ 38.71)
ที่ไมมีการรายงาน สวนใหญจะลงดวย 9 คือ ไมทราบกิจกรรม พบอัตราการบาดเจ็บที่ไมไดเจตนา 102.43 ราย ตอ
ผูป ระกอบอาชีพ 1,000 คน อัตราการบาดเจ็บสูงสุดพบในกลุม อาชีพรับจางทัว่ ไป ชาง ลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรม
พนักงานเอกชน รองลงมาคือ กลุมทํางานภาคเกษตรกรรม และพบในเพศชายมากกวาเพศหญิง ชวงอายุที่พบมาก
คือ 35-44 ป สวนอัตราการเสียชีวิตพบ 88.60 รายตอผูประกอบอาชีพ 100,000 คน สําหรับ DALYs เมื่อเทียบ
ตอผูประกอบอาชีพ 1,000 คน พบมีคา 62.29 DALYs และ 23.23 DALYs ในเพศชายและเพศหญิงตามลําดับ
โดยพบวา มีคา Year Life Loss (YLL) มากกวาคา Year Life Disability (YLD) ผลจากการศึกษาครั้งนี้ใชเปน
ขอมูลนําเขาที่สําคัญในการดําเนินงานรวมกันระหวางกระทรวงตาง ๆ ที่เกี่ยวของในโครงการ safety Thailand เพื่อ
ลดการบาดเจ็บในผูประกอบอาชีพ โดยเนน 2 กลุมอาชีพ ที่พบอัตราการเกิดการบาดเจ็บสูง รวมทั้งเปนขอมูล
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ในการพัฒนาระบบการลงขอมูลของโรงพยาบาล โดยเฉพาะการลงรหัสสาเหตุภายนอกทีบ่ ง ชีว้ า เปนการบาดเจ็บจาก
การทํางาน ซึง่ เปนขอมูลทีม่ คี วามสําคัญ อันจะนําไปสูก ารพัฒนาระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บจากการทํางานตอไป

Abstract
Injury causes an enormous amount of physical, financial and emotional hardship for individual
working populations, their families and workplaces. It has been identified as the top of occupational health
problems in Thailand. This descriptive study aimed to investigate (1) the situation of data entry regarding to
occupational injuries (2) the unintentional injury rates among working populations with breakdown by
gender, age and type of occupation, and (3) the health burden from such injuries. Data were collected from
thirty-one participated hospitals. Such data were manipulated and analyzed using frequency, percentage and
Disability-Adjusted Life Years (DALYs) with spread sheets. A number of injured patients were adjusted with
the proportion of those injured patients who did not access the services at general/regional hospitals. The
results showed that 38.71% of the selected hospitals did not notify ICD-10 coding for the occupational
injuries into the hospital database. The injury rates were 102.43 per 1,000 working populations and the
injured fatality rates were 88.60 per 100,000 working populations. In addition, such rates were higher in
males than females with age 35-44 years old. The burdens of unintentional injuries among 31 hospitals (27
provinces) in males were 62.29 DALYs per 1,000 working populations and 23.23 DALYs per 1,000
working populations in females. Of DALYs, Year of Life Loss (YLL) was higher than Year Lost due to
Disability (YLD). This study recommended that unintentional injuries prevention from occupational exposures
should address on industrial work and agriculture work. The results of this study are useful to support
“safety Thailand” project which is aimed to integrate and promote collaboration on safety and occupational
health among concerned ministries. According to the under-report of occupational injuries found in this study,
it is needed to train the staff of the hospital to record ICD-10 code for occupational injuries in the database.
Such data are crucial for the planning and guiding of preventive strategies to develop surveillance and
notification systems of occupational health problems.
คําสําคัญ
ผูประกอบอาชีพ, การบาดเจ็บจากการทํางาน,
ภาระการบาดเจ็บ

บทนํา
สภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันทําใหคน
ทํางานอยางเรงรีบแขงกับเวลา เพือ่ ตองการใหไดผลผลิต
หรือรายไดใหมากทีส่ ดุ โดยไมไดคาํ นึงถึงความปลอดภัย
ในการทํางาน ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
และเกิดการบาดเจ็บตามมา สงผลกระทบตอตนเอง
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Key words
working populations, occupational injuries,
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ครอบครัว รวมทั้งสถานที่ทํางาน ทั้งทางดานสุขภาพและ
รายได โดยขอมูลจากการสํารวจแรงงานนอกระบบในป
2558 ของสํานักงานสถิตแิ หงชาติ จากแรงงานนอกระบบ
จํานวน 21.40 ลานคน มีผูที่ไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
จากการทํางาน 3.50 ลานคน หรือรอยละ 16.36(1)
สําหรับสถิติแรงงานในระบบประกันสังคมของกองทุน

วารสารควบคุมโรค ปที่ 43 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2560

เงินทดแทน ป 2558(2) เชนกัน พบการบาดเจ็บจากการ
ทํางาน 93,261 คน จากจํานวนแรงงานในระบบประกัน
สั ง คม 9,336,317 คน คิ ด เป น อั ต ราการบาดเจ็ บ
ประมาณ 10 รายตอลูกจาง 1,000 คน โดยสาเหตุการ
บาดเจ็บ ไดแก สัมผัสแรงกลวัตถุสงิ่ ของ การพลัดตกหรือ
ลม ถูกของมีคมบาด ถูกเครือ่ งจักรตัดนิว้ มือ วัตถุสงิ่ ของ
กระเด็นเขาตา เปนตน
เครือ่ งชีว้ ดั ภาระโรค (burden of disease) ทีว่ ดั
ป สุ ข ภาวะโดยปรั บ ด ว ยความบกพร อ งทางสุ ข ภาพ
(Disability-Adjusted Life Years: DALYs) จากโรค
และการบาดเจ็บของประชากร เปนเครื่องวัดสถานะ
สุขภาพของประชากรแบบองครวม ที่วัดการสูญเสีย
สุขภาพหรือชองวางทางสุขภาพ (health gap) โดยแสดง
ถึงจํานวนปที่สูญเสียจากการตายกอนวัยอันควร (Year
of Life Lost: YLL) รวมกับจํานวนปที่มีชีวิตอยูดวย
ความบกพรองทางสุขภาพ (Year Lost due to Disability:
YLD) เพือ่ บงบอกปญหาทัง้ การปวย พิการและเสียชีวติ
เปนหนวยวัดเดียวกันระหวางสาเหตุจากโรคและการ
บาดเจ็บตางๆ ทัง้ นีป้ ระเทศไทยมีการศึกษาภาระโรคและ
การบาดเจ็ บ ของประชากรไทยมา 4 ครั้ ง ในป
พ.ศ. 2542, 2547, 2552 และลาสุดในป พ.ศ. 2554
โดยการสูญเสียปสุขภาวะ (DALYs) ของประชากรไทย
ในป 2554(3) คิดเปน 10.60 ลาน DALYs เพศชาย
มีการสูญเสียประมาณ 6.10 ลาน DALYs และเพศหญิง
มีความสูญเสียประมาณ 4.50 ลาน DALYs สํ า หรั บ
ชวงวัยทํางาน สาเหตุในเพศชายคือ อุบัติเหตุทางถนน
และการเสพติ ด เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล เพศหญิ ง
คือ อุบัติเหตุทางถนนและโรคเรื้อรัง สวนอุบัติเหตุอื่นๆ
เชน อุบัติเหตุจากการสัมผัสสารพิษในเพศชาย พบมีคา
5,412 DALYs และเพศหญิงมีคา 3,402 DALYs และ
อุบัติเหตุจากเพลิงไหม ในเพศชายพบมีคา 13,062
DALYs และเพศหญิงมีคา 3,074 DALYs อุบัติเหตุ
จากการพลัดตกหรือลม ในเพศชายพบมีคา 72,466
DALYs และเพศหญิงมีคา 32,843 DALYs(3)
สําหรับการบาดเจ็บจากการทํางานไดมีการ
ศึกษาใน 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง เมื่อป 2550 พบวา
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การสูญเสีย DALYs ตอลูกจาง 1,000 คน อยูในชวง
0.40-17.20 ป สาเหตุหลักคือ จากอุบัติเหตุทางถนน
ระหวางทํางาน การถูกแรงเชิงกลของวัตถุสงิ่ ของ และการ
ถูกทํารายรางกาย(4) ในตางประเทศมีการศึกษาภาระทาง
สุขภาพที่เกี่ยวของกับการทํางานในหลายประเทศ เชน
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา โดยปญหาสุขภาพทีพ่ บ ไดแก
ปวดหลังสวนลาง สูญเสียการไดยนิ หลอดลมอุดกัน้ เรือ้ รัง
หอบหืด มะเร็งปอด มะเร็งเม็ดเลือดขาว และบาดเจ็บ
จากการทํางาน นอกจากนี้องคการอนามัยโลก ไดทําการ
ศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บทัว่ โลกในป 2004 พบวา
สั ด ส ว นของป ญ หาสุ ข ภาพที่ ม าจากการทํ า งาน พบ
ปวดหลังสวนลางสูงสุด รอยละ 37.00 สูญเสียการ
ไดยิน รอยละ 16.00 หลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง รอยละ
13.00 หอบหื ด ร อ ยละ 11.00 และบาดเจ็ บ จาก
การทํางาน รอยละ 8.00 ของภาระโรคและการบาดเจ็บ
รวมทั้งหมด(5) ทั้งนี้จากการศึกษาภาระดานสุขภาพจาก
การทํางานในหลายประเทศพบมีขอ จํากัดทีเ่ หมือนกันคือ
ปญหาความไมสมบูรณของขอมูล และจํานวนผูที่ปวย
หรื อ บาดเจ็ บ จากการทํ า งานตํ่ า กว า ความเป น จริ ง
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษา
สถานการณการลงขอมูลการบาดเจ็บจากการทํางานและ
ศึกษาอัตราการบาดเจ็บ รวมทัง้ ประมาณภาระทางสุขภาพ
ที่ เ กิ ด จากการบาดเจ็ บ ที่ พ บในผู  ป ระกอบอาชี พ ที่ ม า
รับบริการในโรงพยาบาลเปาหมาย

วัสดุและวิธีการศึกษา
รู ป แบบการศึ ก ษา การศึ ก ษาเชิ ง พรรณนา
(descriptive study) เก็บขอมูลยอนหลังจากโรงพยาบาล
ในป 2557
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร เปนโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาล
ทัว่ ไป ทีเ่ ขารวมโครงการพัฒนาคลินกิ โรคจากการทํางาน
จํานวน 72 แหง
กลุม ตัวอยาง แบงเปน 2 ระดับ คือ โรงพยาบาล
และเวชระเบียน
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1. โรงพยาบาล คื อ โรงพยาบาลศู น ย /
- ยินดีเขารวมโครงการ
โรงพยาบาลทั่วไป ที่เขารวมโครงการพัฒนาคลินิกโรค
- มีการสงรายงานผลการดําเนินงานคลินกิ โรค
จากการทํางาน คัดเลือกโดยเจาะจง ตามเกณฑดังนี้
จากการทํางานรายไตรมาส ใหกับสํานักโรคจากการ
- เปนโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมครบ ในป 2556
โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไปที่เปน
ทีเ่ ขารวมโครงการพัฒนาคลินกิ โรคจากการทํางาน จนถึง
กลุม ตัวอยาง จํานวน 31 แหง รายละเอียดตามตารางที่ 1
ป 2556
ตารางที่ 1 จํานวนกลุมตัวอยางโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป แยกตามภาค
ภาค
โรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลทั่วไป
ภาคเหนือ
3
5
ภาคกลาง
5
5
ภาคตะวันออก
1
1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4
2
ภาคใต
4
1
รวมทั้งหมด
17
14

2. เวชระเบียนผูประกอบอาชีพทุกราย ผูปวย
ใน ผูป ว ยนอก ทีไ่ ดรบั การวินจิ ฉัยการบาดเจ็บ และมีการ
บันทึกขอมูลลงในระบบของโรงพยาบาล ชวงระหวาง 1
มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557 คัดเลือกตามเกณฑ
คัดเขาดังนี้
- เวชระเบี ย นของผู  ที่ ไ ด รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว า
มีการบาดเจ็บโดยไมไดเจตนา (unintentional injuries)
ชวงอายุ 15-79 ป (แรงงานนอกระบบทํางานเกินอายุ
60 ป)
- มีขอมูลของผูปวยครบถวนคือ เพศ อายุ
อาชีพ การวินิจฉัยหลัก (principle diagnosis) และ
สถานภาพผูปวยขณะจําหนาย (discharge status)
เกณฑการคัดออก
1. เวชระเบียนของผูท มี่ สี าเหตุการบาดเจ็บจาก
เจตนา (intentional injuries) โดยจัดกลุมสาเหตุตาม
International Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems 10th Revision (ICD-10)
ดังนี้
2. ตัง้ ใจฆาตัวตาย ตัง้ ใจทํารายตนเอง ICD-10
คือ X60-X84
3. ถูกผูอื่นทําราย ICD-10 คือ X85-Y09
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รวม
8
10
2
6
5
31

4. การปฏิ บั ติ ก ารทางกฎหมาย และ/หรื อ
สงคราม ICD-10 คือ Y35-Y38
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
1. ทบทวนวรรณกรรม ฐานขอมูล สถิติตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการคํานวณภาระสุขภาพ
2. ปรึกษาผูเ ชีย่ วชาญเพือ่ จัดทําเครือ่ งมือในการ
เก็บขอมูลและประสานโรงพยาบาล ทําหนังสือขอความ
รวมมือ และขอความยินยอมในการเขารวมโครงการ และ
ยินยอมในการเก็บและใชขอ มูล (consent to participate)
3. จัดประชุมชี้แจงการดําเนินงาน และอบรม
วิธีการเก็บขอมูล
4. รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล เป น แบบ
เก็บขอมูลการบาดเจ็บของผูมารับบริการที่โรงพยาบาล
ในชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษา ไดแก ชนิดของการ
บาดเจ็บ รหัส ICD-10 จํานวน visit และขอมูลดาน
ประชากร เพศ อายุ อาชีพ
การวิเคราะหขอมูล มีขั้นตอนดังนี้
1. นําขอมูลที่ไดจากโรงพยาบาลมาใสตาราง
ที่ออกแบบขึ้น ที่ประกอบดวย ตัวแปร ชื่อโรงพยาบาล
จังหวัด รหัสผูปวย จํานวนครั้งของการมาโรงพยาบาล
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เพศ อายุ อาชีพ การวินิจฉัยหลัก (ICD-10) สาเหตุ
ภายนอก (external cause) ในโปรแกรม Microsoft
Excel
2. Pivot ขอมูล ที่ไดจากโรงพยาบาล โดยแยก
กลุมเพศและชวงอายุ (ชวงอายุแยกตามอายุประชากร)
และตัดกลุม ทีไ่ มประกอบอาชีพ ไดแก ขาราชการบํานาญ
งานบาน นักบวช ผูสอนศาสนา พระภิกษุ สามเณร
นักเรียน/นักศึกษาในความปกครอง และอื่นๆ รวมทั้ง
ตัดขอมูลที่ไมสมบูรณ ขาดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งออก
3. การแบงประเภทอาชีพ ปรับมาจากการแบง
กลุมอาชีพขององคการแรงงานระหวางประเทศ(6)
4. ปรับจํานวนผูป ว ยทีม่ ารับบริการ ดวยสัดสวน
ของแรงงานไทย (ผูประกอบอาชีพ) ที่มารับบริการ
ณ โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป เพื่อนําเสนอ
ขอมูลในภาพของจังหวัด โดยอางอิงจากการสํารวจภาวะ
สุขภาพแรงงานไทยของสํานักงานสถิตแิ หงชาติ ป 2552
ซึ่ ง เป น ป ล  า สุ ด ที่ มี ก ารสํ า รวจ พบผู  ม าใช บ ริ ก าร
ณ โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทัว่ ไป กรณีมาใชบริการ
ดวยอุบัติเหตุ รอยละ 11.20(7) จึงคูณจํานวนผูบาดเจ็บ
ที่ ม ารั บ บริ ก ารโรงพยาบาลศู น ย / โรงพยาบาลทั่ ว ไป
ที่เปนกลุมเปาหมายดวย 100.00/11.20 = 8.93
5. แจกแจงความถี่ของการบาดเจ็บ และการ
เสียชีวิตจากการบาดเจ็บของผูประกอบอาชีพ ใชความถี่
รอยละ โดยใชฐานขอมูลผูมีงานทําแยกรายจังหวัด ป
2557 จากสํานักงานสถิติแหงชาติ(8)
6. คํานวณ DALYs จากสูตรการคํานวณคือ
จํานวนปที่สูญเสียไปจากการตายกอนวัยอันควร (Years
of Life Lost: YLLs) โดยเทียบกับอายุขัยเฉลี่ย (life
expectancy) ทีบ่ คุ คลหนึง่ จะสามารถมีชวี ติ อยูไ ด รวมกับ
จํานวนปทมี่ ชี วี ติ อยูก บั ความบกพรองทางสุขภาพ (Years
of Life Lost due to Disability: YLDs) สูตรการคํานวณ
พื้นฐานคือ DALY = YLL+YLD
โดย YLL = N x L
โดยที่ N = จํานวนคนที่เสียชีวติ
L = อายุคาดเฉลี่ยรายอายุ (age-specific life expectancy)
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สําหรับการศึกษานี้ ใช Standard Expected Year
of Life Lost ซึ่งอิงตารางชีพมาตรฐาน Coale and
Demeny West level 26(9) ที่มีอายุขัยเฉลี่ยแรกเกิดของ
ชายและหญิง ที่ 80.00 และ 82.50 ป ตามลําดับ เพื่อ
ใหสามารถเปรียบเทียบกับประเทศอื่นไดและสอดคลอง
กับ GBD
สูตร YLD = I x D x L
โดยที่ I = อุบัติการณ (incidence) การเกิด
โรคในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
D = คาถวงนํ้าหนักของภาวะบกพรอง
ทางสุขภาพ (disability weight) คาถวงนํ้าหนักความ
พิการ (disability weight) ของการบาดเจ็บจากการ
ทํางาน อางอิงมาจาก GBD 2000(10) โดยจัดกลุม ICD10 ตามประเภทของการบาดเจ็บ (nature of injury
category) 32 ประเภท
L = ระยะเวลาที่อยูอยางเจ็บปวยและ
พิการ (duration of disability) สําหรับการบาดเจ็บ
จําแนกเปน short term duration และ long term duration
จําแนกตามเพศ อายุ และประเภทของการบาดเจ็บ และ
กําหนดอัตราลดทอน (discount rate) ใช 3% ตอป เชน
เดียวกับ GBD standard
7. การวิเคราะหขอ มูลสาเหตุการบาดเจ็บ เลือก
ผูปวยเฉพาะการบาดเจ็บที่เกิดโดยไมไดเจตนาเทานั้น
(unintentional injuries)
ขั้นตอนการคํานวณ
- คนหาประชากรของแตละจังหวัด จากระบบ
สถิ ติ ท างการทะเบี ย น กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย (http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/
upstat_age.php)(11)
- คํ า นวณอั ต ราการสู ญ เสี ย DALYs ต อ
ผูประกอบอาชีพ ใชฐานขอมูลผูมีงานทําแยกรายจังหวัด
ป 2557 จากสํานักงานสถิติแหงชาติ(8)
ขอพิจารณาทางจริยธรรม การศึกษาวิจัยครั้งนี้
ผานการพิจารณาอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัย กรมควบคุมโรค
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ผลการศึกษา
ขอมูลการบาดเจ็บของผูประกอบอาชีพไดจาก
โรงพยาบาล 31 แหง ใน 27 จังหวัด ผลการศึกษาพบวา
โรงพยาบาล 19 แหง (รอยละ 61.29) มีการบันทึกรหัส
สาเหตุภายนอกโดยการลงรหัส ICD-10 (V01-Y98)
ครบ 5 หลัก แตหลักที่ 5 (รหัสกิจกรรม) ที่ลงทาย
ดวย 2 จะบงชี้วา การบาดเจ็บเกิดจากการทํางานนั้น
พบวา มีโรงพยาบาลถึง 12 แหง (รอยละ 38.71) ทีไ่ มมี
การรายงาน สวนใหญจะลงดวย 9 คือ ไมทราบกิจกรรม
ทําใหจํานวนผูบาดเจ็บจากการทํางานนอยมาก จึงไม
สามารถคํานวณอัตราการบาดเจ็บ หรือ DALYs ของการ
บาดเจ็บที่เกิดจากการทํางานได
จํ า นวนผู  ที่ ไ ด รั บ บาดเจ็ บ ทั้ ง หมดหลั ง ปรั บ
ด ว ยสั ด ส ว นผู  ป ระกอบอาชี พ ที่ ไ ม ไ ด ม ารั บ บริ ก าร
ณ โรงพยาบาลศู น ย / โรงพยาบาลทั่ ว ไป เท า กั บ

Health burden from injuries

1,807,295 คน โดยขอมูลที่นํามาคํานวณหาคา YLD
เทากับ 1,515,206 (รอยละ83.84) สําหรับกลุมการ
บาดเจ็บทีไ่ มนาํ มาคํานวณ YLD คือ การบาดเจ็บทีม่ ภี าวะ
แทรกซอน วัตถุแปลกปลอม (foreign body) เขารางกาย
บาดเจ็บบริเวณชั้นผิวของรางกาย (superficial injury)
ไดรบั บาดเจ็บจากความรอนและแสง จํานวน 187,401 คน
(รอยละ 10.37) และกลุมสาเหตุการบาดเจ็บจากการ
กระทําโดยเจตนา (intentional injuries) เชน การทําราย
ตนเอง ถูกผูอื่นทําราย เปนตน จํานวน 104,688 คน
(รอยละ 5.79)
ลักษณะการบาดเจ็บทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ แผลเปด
(open wound) รองลงมาคือ กระดูกเรเดียส หรือกระดูก
อัลนารหัก (fractured radius or ulna) รายละเอียดตาม
ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูประกอบอาชีพจําแนกตามลักษณะของการบาดเจ็บ
ลักษณะการบาดเจ็บ
1. กะโหลกศีรษะราว (fractured skull)
2. กระดูกหนาหัก (fractured face bones)
3. กระดูกสันหลังหัก (fractured vertebral column)
4. การบาดเจ็บของไขสันหลัง (injured spinal cord)
5. กระดูกซี่โครงหรือกระดูกหนาอกหัก (fractured rib or sternum)
6. กระดูกเชิงกรานหัก (fractured pelvis)
7. กระดูกไหปลารา กระดูกสะบัก กระดูกตนแขนบนหัก
(fractured clavicle, scapula or humerous)
8. กระดูกเรเดียส หรือกระดูกอัลนารหัก (fractured radius or ulna)
9. กระดูกมือหัก (fractured hand bones)
10. กระดูกตนขาหัก (fractured femur)
11. กระดูกสะบา กระดูกแขง กระดูกนองหัก (fractured patella, tibia or fibula)
12. กระดูกขอเทาหัก (fractured ankle)
13. กระดูกเทาหัก (fractured foot bones)
14. การเคลื่อนของสวนอื่น ๆ (other dislocation)
15. การเคลื่อนของขอไหล ขอศอก ขอสะโพก (dislocated shoulder, elbow or hip)
16. การแพลง (sprains)
17. การบาดเจ็บในกะโหลกศีรษะ (intracranial injuries)
18. การบาดเจ็บอวัยวะภายใน (internal injuries)
19. แผลเปด (open wound)
20. การบาดเจ็บของตา (injury to eyes)
144

จํานวน*
104,688
62,330
20,830
8,420
41,482
15,152
60,625

รอยละ
6.91
4.11
1.37
0.56
2.74
1.00
4.00

129,080
57,241
24,205
30,473
46,045
84,705
17,330
34,455
52,205
99,545
41,902
445,500
37,679

8.52
3.78
1.60
2.01
3.04
5.59
1.14
2.27
3.45
6.57
2.77
29.4
2.49
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ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูประกอบอาชีพจําแนกตามลักษณะของการบาดเจ็บ (ตอ)
ลักษณะการบาดเจ็บ
จํานวน*
21. แขนถูกตัด (amputated arm)
9,661
1,563
22. เทาถูกตัด (amputated foot)
23. ขาถูกตัด (amputated leg)
5,402
24. การบาดเจ็บแบบบดอัด (crushing)
5,848
25. แผลถูกความรอนนอยกวารอยละ 20 ของผิวกาย (burns <20%)
20,884
188
26. แผลถูกความรอนมากกวารอยละ 20 แตนอยกวารอยละ 60 ของผิวกาย (burns
>20% and <60%)
27. แผลถูกความรอนมากกวารอยละ 60 ของผิวกาย (burns >60%)
27
28. เสนประสาทไดรับบาดเจ็บ (injured nerves)
6,250
29. ไดรับสารพิษ (poisoning)
51,491
รวม
1,515,206

รอยละ
0.64
0.10
0.36
0.39
1.38
0.01
0.00
0.41
3.40
100

*ปรับดวยสัดสวนผูประกอบอาชีพที่ไมไดมารับบริการ ณ โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป

อัตราการบาดเจ็บในผูประกอบอาชีพ
อั ต ราการบาดเจ็ บ สู ง สุ ด พบในกลุ  ม อาชี พ
รับจางทัว่ ไป ชาง ลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรม พนักงาน
บริษัท รองลงมาคือ กลุมเกษตรกร เพาะปลูก เลี้ยงสัตว

ประมง และทํางานในสํานักงาน ตามลําดับ โดยพบใน
เพศชายมากกวาเพศหญิง และพบมากในชวงอายุ 3544 ป ใกลเคียงกับอายุ 25-34 ป รายละเอียดดังตาราง
ที่ 3 และตารางที่ 4

ตารางที่ 3 อัตราการบาดเจ็บในผูประกอบอาชีพ แยกตามอาชีพและเพศ
อาชีพ
จํานวนผูบาดเจ็บ (ราย)*

1. รับจางทั่วไปชาง
ลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรม
พนักงานเอกชน
2. เกษตรกร เลี้ยงสัตว ประมง
3. กลุมที่ทํางานในสํานักงาน
4. คาขาย
5. ทหาร ตํารวจ
6. บุคลากรทางการแพทย
7. ครู อาจารย
8. งานบริการ
รวม

รวม
ชาย
หญิง
729,929 326,884 1,056,813

153,598
47,384
32,973
17,357
2,089
3,259
1,518
988,107

100,786 254,384
40,875 88,259
46,357 79,330
429
17,786
6,607
8,696
3,688
6,947
1,473
2,991
527,099 1,515,206

อัตราการบาดเจ็บ*
(ตอผูประกอบอาชีพ 1,000 คน)
ชาย
หญิง
รวม
90.76
48.42
71.44

19.10
5.89
4.10
2.16
0.26
0.41
0.19
122.87

14.93
6.05
6.87
0.06
0.98
0.55
0.22
78.08

17.20
5.97
5.36
1.20
0.59
0.47
0.20
102.43

*ปรับดวยสัดสวนผูประกอบอาชีพที่เกิดอุบัติเหตุ แตไมไดมารับบริการ ณ โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
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ตารางที่ 4 อัตราการบาดเจ็บในผูประกอบอาชีพแยกตามอายุ
จํานวนผูปวย (ราย)*

อัตราอุบัติการณ (ราย)*
(ตอผูประกอบอาชีพ 1,000 คน)
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
148,839
49,143
197,982
18.51
7.28
13.38
15-24 ป
326,054
28.65
14.17
22.04
230,420
95,634
25-34 ป
339,643
28.14
16.79
22.96
226,304
113,339
35-44 ป
18.70
21.87
197,071
126,296
323,367
24.51
45-54 ป
14.22
15.11
127,607
95,982
223,589
15.87
55-64 ป
57,866
46,705
104,571
7.19
6.92
7.07
65 ปขึ้นไป
527,099 1,515,206
122.87 78.08 102.43
988,107
รวม
*ปรับดวยสัดสวนผูประกอบอาชีพที่เกิดอุบัติเหตุ แตไมไดมารับบริการ ณ โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
อายุ (ป)

อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากการบาดเจ็ บ ใน
ผูประกอบอาชีพ
อัตราการเสียชีวติ จากการบาดเจ็บในผูป ระกอบ
อาชีพ สูงสุดพบในกลุมอาชีพ รับจางทั่วไป ชาง ลูกจาง

ในโรงงานอุตสาหกรรม พนักงานบริษัท รองลงมาคือ
กลุม เกษตรกรรม เลีย้ งสัตว ประมงและคาขาย ตามลําดับ
โดยพบในเพศชายมากกวาเพศหญิง รายละเอียดดัง
ตารางที่ 5

ตารางที่ 5 อัตราการเสียชีวิตของผูประกอบอาชีพแยกตามอาชีพ และเพศ
อาชีพ

จํานวนผูเสียชีวิต (ราย)*
ชาย
7,438

หญิง
1,536

รวม
8,974

อัตราการเสียชีวิต*
(ตอผูประกอบอาชีพ 100,000 คน)
ชาย
หญิง
รวม
92.48
22.75
60.66

1. รับจางทั่วไป ชาง ลูกจางใน
โรงงานอุตสาหกรรม พนักงาน
เอกชน
2. เกษตรกร เลี้ยงสัตว ประมง
2,188
929
3,117
27.20
13.76
3. คาขาย
357
161
518
4.44
2.38
4. กลุมที่ทํางานในสํานักงาน
268
63
331
3.33
0.93
5. ทหาร ตํารวจ
134
0
134
1.67
0.00
6. บุคลากรทางการแพทย
27
0
27
0.33
0.00
7. ครู อาจารย
9
9
18
0.11
0.13
8. งานบริการ
0
0
0
0.00
0.00
รวม
10,421
2,698
13,119
129.56 39.95
*ปรับดวยสัดสวนผูประกอบอาชีพที่เกิดอุบัติเหตุ แตไมไดมารับบริการ ณ โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป

21.06
3.50
2.23
0.91
0.18
0.06
0.00
88.60

การสูญเสียปสขุ ภาวะจากการบาดเจ็บในจังหวัด สูญเสียปสุขภาวะ 85.52 ป ตอผูประกอบอาชีพ 1,000
ที่ศึกษาทั้งหมด (DALYs) 500,934.04 ป โดยพบคา คน โดยเพศชายจะสูญเสียปสุขภาวะมากกวาเพศหญิง
YLL มากกวาคา YLD เกือบ 1.50 เทา และจะมีการ ประมาณ 3 เทา รายละเอียดตามตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 YLL, YLD, DALYs และอัตราการสูญเสีย DALYs ของการบาดเจ็บตอผูประกอบอาชีพ 1,000 คน แยกตามเพศ
เพศ
YLL*
YLD*
DALYs
DALYs
ตอผูประกอบ
อาชีพ 1,000 คน
ชาย
279,265.57
221,668.48
500,934.05
62.29
หญิง
101,189.84
55,623.96
156,813.80
23.23
รวม
380,455.41
277,292.44
657,747.85
85.52
*ปรับดวยสัดสวนผูประกอบอาชีพที่เกิดอุบัติเหตุแตไมไดมารับบริการ ณ โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป

วิจารณและสรุป
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการบาดเจ็บใน
ผูประกอบอาชีพที่มาใชบริการ ณ โรงพยาบาลศูนย/
ทั่วไป จํานวน 31 แหง ใน 27 จังหวัด จําแนกตามเพศ
กลุมอายุ อาชีพ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากโรงพยาบาล
ยอนหลังในป 2557 ผลจากการศึกษาวิจารณไดดังนี้
เพศ การศึกษานี้พบการสูญเสียปสุขภาวะของ
การบาดเจ็บในเพศชายมากกวาเพศหญิง สอดคลอง
กับการศึกษา Global burden of injury ในป 2000 ที่พบ
DALYs ในเพศชายสูงกวาเพศหญิง(10) และจากรายงาน
ภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2554
ที่พบการสูญเสีย DALYs จากการบาดเจ็บ ในเพศชาย
เทากับ 1,041,755 ป และในเพศหญิงเทากับ 281,458 ป(3)
รวมทั้งสอดคลองกับการศึกษา DALYs การบาดเจ็บ
ที่ เ กิ ด จากการทํ า งานใน 7 จั ง หวั ด ภาคใต ต อนล า ง
ที่พบคา DALYs ในเพศชายเทากับ 735.20 ป และ
เพศหญิงพบ 213.80 ป หรือในอัตราสวนเพศชาย
ตอเพศหญิงเทากับ 3.40:1.00(4) เนื่องจากเพศชาย
ทํ า งานในลั ก ษณะที่ เ ป น งานหนั ก และเสี่ ย งอั น ตราย
มากกวาเพศหญิง โอกาสเกิดการบาดเจ็บจึงสูงกวา
อายุ การศึ ก ษานี้ ผู  ป ระกอบอาชี พ เกิ ด การ
บาดเจ็บสูงชวงอายุ 25-54 ป สอดคลองกับการศึกษา
การบาดเจ็บจากการทํางานใน 7 จังหวัดเชนเดียวกัน(4)
อาจเปนเพราะกลุม อายุกลุม นีเ้ ปนกลุม ทีม่ รี า งกายแข็งแรง
จึงอาจตองทํางานที่มีความเสี่ยงมากกวากลุมอายุนอย
อาชี พ ที่ พ บมากคื อ ผู  ป ระกอบอาชี พ กลุ  ม
ที่ทํางานคอนขางหนัก ทํางานรับจาง หรือทํางานใน
สถานประกอบการ ซึง่ จากการศึกษาสถานการณการรับรู

ความเสี่ ย ง และพฤติ ก รรมการป อ งกั น อั น ตรายจาก
การทํ า งาน ของผู  ป ฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ
เชนเดียวกันที่พบวา ลูกจางรอยละ 31.30 ทํางานที่
ตองใชแรงดึงดัน ยกของนํ้าหนักมาก รอยละ 20.00
ทํางานในพื้นที่เปยกลื่น รอยละ 28.20 ทํางานโดยใช
สารเคมี รอยละ 12.30 สถานที่ทาํ งานมีการวางสิ่งของ
ระเกะระกะ และรอยละ 12.00 ทํางานกับเครื่องจักร
ที่ไมมีการด(12) ซึ่งจากความเสี่ยงเหลานี้เปนปจจัยที่
กอใหเกิดการบาดเจ็บจากการทํางาน สวนกลุมแรงงาน
นอกระบบ ที่มีเกษตรกรเปนกลุมใหญและเปนกลุม
ที่มีการใชสารเคมีและเครื่องมือที่มีคม จากการสํารวจ
แรงงานนอกระบบในป 2558 รวมทั้งปที่ผานๆ มาพบ
วา สาเหตุของการเกิดการบาดเจ็บจากการทํางาน มาจาก
ของมีคมบาดหรือทิ่มแทงและการพลัดตกหกลม(1)
สําหรับ DALYs ของการบาดเจ็บในภาพรวม
ทุกจังหวัดพบวา คา YLL มากกวา YLD ทั้งในเพศชาย
และเพศหญิง เนื่องจากมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก หรือ
เสียชีวิตในขณะที่อายุยังนอย ทําใหคา Standard Life
Expectancy สูง คา YLL จึงสูงตาม DALYs ที่พบใน
การศึกษานีม้ คี า สูงกวา DALYs ของการบาดเจ็บจากการ
ทํางาน ที่ไดมีการศึกษาใน 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง
เมื่อป 2550(4) ที่พบวา การสูญเสีย DALYs ตอลูกจาง
1,000 คน อยูในชวง 0.40-17.20 ป ในแตละจังหวัด
เนื่องจากการศึกษาดังกลาววิเคราะหขอมูลจากกองทุน
เงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม จึงเปนการบาดเจ็บ
ที่ ไ ด รั บ การยื น ยั น ว า เกิ ด จากงาน โดยมี ส าเหตุ ห ลั ก
ที่เหมือนกับการศึกษาครั้งนี้คือ จากอุบัติเหตุทางถนน
ระหวางทํางาน และการถูกแรงเชิงกลของวัตถุสิ่งของ
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สรุป
ขอมูลการบาดเจ็บของผูประกอบอาชีพไดจาก
โรงพยาบาล 31 แหง ใน 27 จังหวัด ผลการศึกษาพบวา
โรงพยาบาลสวนใหญมีการบันทึกรหัสสาเหตุภายนอก
โดยการลงรหัส ICD-10 (V01-Y98) ครบ 5 หลัก
แตหลักที่ 5 (รหัสกิจกรรม) ซึ่งจะบงชี้วา เกิดจากการ
ทํ า งานนั้ น ประมาณร อ ยละ 40.00 ไม มี ก ารลงรหั ส
สวนใหญจะลงดวย 9 คือ ไมทราบกิจกรรม ทําใหจาํ นวน
ผูบาดเจ็บจากการทํางานนอยมาก จึงไมสามารถคํานวณ
DALYs ของการบาดเจ็บที่เกิดจากการทํางานได ดังนั้น
การคํานวณ DALYs ในครั้งนี้จึงเปนการคํานวณการ
บาดเจ็ บ และการเสี ย ชี วิ ต โดยไม ไ ด เ จตนาที่ พ บใน
ผูป ระกอบอาชีพทุกกลุม ชนิดการบาดเจ็บทีพ่ บสูงสุดคือ
มีแผลเปด (open wound) สําหรับอัตราการเสียชีวิตนั้น
พบมีคา 88.60 ราย ตอผูประกอบอาชีพ 100,000 คน
อัตราการบาดเจ็บ และอัตราการเสียชีวิตพบสูงสุดใน
กลุม อาชีพรับจางทัว่ ไป ชาง ลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรม
รองลงมาคือ กลุม เกษตรกรรม เลีย้ งสัตว ประมง DALYs
ในเพศชายและเพศหญิ ง เที ย บต อ ผู  ป ระกอบอาชี พ
1,000 คน พบมีคา 62.29 ป และ 23.23 ป ตามลําดับ
ขอจํากัดของการศึกษาครั้งนี้
1. การเก็บขอมูลยอนหลัง ดังนั้นขอมูลที่ไดมา
จึงไมสมบูรณ ทัง้ นีพ้ บวา โรงพยาบาลมีการลงรหัสสาเหตุ
ภายนอก (external cause) แตสวนใหญไมไดระบุวา
การบาดเจ็บนั้นเกิดขึ้นขณะทํางาน รวมทั้งสถานที่เกิด
การบาดเจ็บก็ไมไดระบุเชนเดียวกัน มักจะระบุวา ไมทราบ
และโรงพยาบาลมีการใชฐานขอมูลที่แตกตางกัน ทําให
ตัวแปรตางๆ เชน อาชีพของฐานขอมูลโรงพยาบาล
แตละแหงใชรหัสทีแ่ ตกตาง ยากในการจัดกลุม นอกจาก
นีเ้ จาหนาที่ หรือนักวิชาการทางดานอาชีวอนามัย ยังขาด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบขอมูลของโรงพยาบาล
และการลงรหัส ICD-10 เพื่อบงบอกวา ปญหาสุขภาพ
นั้นเกิดจากการทํางาน
2. การคํานวณการสูญเสียปสุขภาวะของการ
บาดเจ็บ จากการศึกษาครั้งนี้มีแนวโนมจะมีคาตํ่ากวา
ความเปนจริง เนื่องจาก
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2.1 เปนการรวบรวมขอมูลจํานวนผูบาดเจ็บ
ที่มารับบริการจากโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
ขอมูลทีไ่ ดตาํ่ กวาความเปนจริง ถึงแมจะปรับดวยสัดสวน
ของผูป ว ยทีม่ ารับบริการทีโ่ รงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาล
ทั่วไป แลวก็ตาม (จากขอมูลการสํารวจภาวะสุขภาพ
แรงงานไทย ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2552 พบ
ผูที่มาใชบริการโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
รอยละ 11.20)(7) เนื่องจากการบาดเจ็บกรณีไมรุนแรง
ผูป ว ยสามารถรับบริการหนวยบริการสาธารณสุขใกลบา น
เช น สถานพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลชุ ม ชน
โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล ทํ า ให จํ า นวนคน
ที่จะมารับบริการโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
นอย ยกเวนผูป ว ยทีม่ อี าการรุนแรง หรือตองรับการผาตัด
จากแพทยเฉพาะทาง
2.2 จํานวนผูท ไี่ ดรบั บาดเจ็บทัง้ หมดหลังปรับ
ด ว ยสั ด ส ว นผู  ป ระกอบอาชี พ ที่ ไ ม ไ ด ม ารั บ บริ ก าร
ณ โรงพยาบาลศู น ย / โรงพยาบาลทั่ ว ไป เท า กั บ
1,807,295 คน โดยขอมูลที่นํามาคํานวณหาคา YLD
เทากับ 1,515,206 (รอยละ 83.84) ทีเ่ หลือไมสามารถ
นํามาคํานวณ YLD ได เนือ่ งจากไมมคี า disability weight
ดั ง นั้ น ผลการศึ ก ษา DALYs ครั้ ง นี้ มี แ นวโน ม จะมี
คาตํ่ากวาความเปนจริงเล็กนอย เนื่องจากสวนใหญ
การบาดเจ็บที่ไมไดนํามาคํานวณ เปนการบาดเจ็บชั้นผิว
ซึง่ เปนการบาดเจ็บไมรนุ แรง ไมถงึ ขัน้ พิการหรือเสียชีวติ
จุดแข็งของการศึกษาครั้งนี้
1. เก็บขอมูลจากฐานขอมูลโรงพยาบาลโดยตรง
ดังนั้นการคํานวณอัตราการบาดเจ็บหรือ DALYs ของ
การบาดเจ็บ จะเปนการบาดเจ็บทีผ่ ปู ระกอบอาชีพเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาล และไดรบั การวินจิ ฉัยจากแพทย
2. กลุม ตัวอยางครอบคลุมผูป ระกอบอาชีพทุก
กลุม ทั้งแรงงานในระบบ (สิทธิประกันสังคม ขาราชการ
และรัฐวิสาหกิจ) รวมทั้งแรงงานนอกระบบ
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
ประโยชน
1. DALYs ของการบาดเจ็บในผูป ระกอบอาชีพ
จั ด เป น ภาระทางสุ ข ภาพที่ มี ก ารสู ญ เสี ย ป สุ ข ภาวะ
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คอนขางสูง จึงควรจัดเปนปญหาระดับตนๆ ทีต่ อ งทํางาน
รวมกันระหวางกระทรวงที่เกี่ยวของ เพื่อการวางแผน
อยางเปนรูปธรรมในการควบคุมปองกันการเกิดอุบตั เิ หตุ
โดยเฉพาะกลุมผูประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม
ทีพ่ บการบาดเจ็บสูงกวาอาชีพอืน่ ๆ เนือ่ งจากลักษณะงาน
มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งควรเนนการปองกันการบาดเจ็บ
ของผูประกอบอาชีพที่ทํางานเกี่ยวของกับยานพาหนะ
ทั้งการขนสงทางถนน ทางนํ้า ทางอากาศ ดวยเชนกัน
โดยผลการศึกษานี้จะเปนขอมูลนําเขาที่สําคัญในการ
บูรณาการทํางานของกระทรวงตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ ระดับ
ประเทศและระดับพื้นที่ สอดรับกับโครงการ safety
Thailand ที่มีการจัดทําขอตกลงความรวมมือระหวาง
6 กระทรวง ไดแก กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ และกระทรวงมหาดไทย ในป 2559
นี้ เพือ่ ลดการประสบอันตรายจากการทํางานและสงเสริม
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยใหกับผูประกอบอาชีพ
ทุกกลุม(13)
2. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ในการลงขอมูล
การบาดเจ็บจากการทํางาน เนือ่ งจากการวินจิ ฉัยคอนขาง
ชัดเจน ดังนั้นควรเนนการซักประวัติเกี่ยวกับสถานที่
เกิดเหตุและกิจกรรม เพือ่ ใหการลงรหัส ICD-10 สาเหตุ
ภายนอกมีความสมบูรณยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหลักที่ 5 รหัส
กิจกรรมทีส่ ามารถบงบอกวา การบาดเจ็บนัน้ เกิดจากการ
ทํางานหรือไม

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณโรงพยาบาลเปน
อยางสูงที่ใหความอนุเคราะหขอมูลทั้งหมด นอกจากนี้
ขอขอบพระคุณ ดร. ทันตแพทยหญิงกนิษฐา บุญธรรม
เจริญ และทีมงาน สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหวางประเทศ นายแพทยพิบูล อิสสระพันธุ สํานักโรค
จากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดลอม ทีใ่ หขอ เสนอแนะ
ในการจั ด การและวิ เ คราะห ข  อ มู ล นายแพทย ป รี ช า
เปรมปรี ผูอํานวยการสํานักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิง่ แวดลอม ทีใ่ หขอ เสนอแนะในการนําผลการศึกษา

ภาระทางสุขภาพจากการบาดเจ็บ

ไปใชประโยชน และสนับสนุนทรัพยากรตางๆ ในการ
ดํ า เนิ น งาน รวมทั้ ง สถาบั น วิ จั ย จั ด การความรู  และ
มาตรฐานการควบคุมโรค (ชือ่ เดิม สํานักจัดการความรู)
กรมควบคุมโรค ทีส่ นับสนุนงบประมาณในการศึกษาวิจยั
ครั้งนี้
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บทคัดยอ
โรคติดตออุบตั ใิ หมอบุ ตั ซิ าํ้ เปนปญหาสาธารณสุขทีม่ ผี ลกระทบตอมนุษยในดานรางกาย จิตใจ สังคม และ
เศรษฐกิจ ดังนัน้ จึงตองมีการปองกันควบคุมโรคติดตออุบตั ใิ หมอบุ ตั ซิ าํ้ โดยใชการมีสว นรวมจากชุมชนและประชาชน
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค เพือ่ ศึกษารูปแบบการมีสว นรวมของชุมชนในการปองกันและควบคุมโรคอุบตั ใิ หมอบุ ตั ซิ าํ้
โดยภาคีเครือขายในจังหวัดนครพนม คัดเลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจงใน 4 อําเภอชายแดนของจังหวัดนครพนม
ศึกษาในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุมตัวอยางที่ศึกษาไดมาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง
เปนบุคลากรที่เกี่ยวของในการดําเนินการปองกันและควบคุมโรคติดตอ จํานวน 57 คน เก็บขอมูลโดยการสนทนา
กลุมและการสัมภาษณเชิงลึก วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหาและการตีความ ผลการศึกษาพบวา รูปแบบ
การมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันและควบคุมโรคอุบัติใหมอุบัติซํ้าคือ การทําเวทีประชาคมในชุมชน การใช
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดทําแผนชุมชน และการขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยการ
สงเสริมสนับสนุนอยางใกลชิดจากภาครัฐ ขอเสนอแนะ ควรนําแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนไปปฏิบัติจริง
ในพืน้ ที่ รวมทัง้ ควรขยายผลนําไปใชในอําเภออืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ กลเคียง และควรนําไปใชจริงในจังหวัดอืน่ ๆ ทีม่ อี าณาเขต
ติดกับจังหวัดนครพนม

Abstract
Emerging and re-emerging infectious diseases is a public health problem that impacts human’s body,
mind, society and economy. Therefore, it must be prevented and controled emerging and re-emerging infectious
diseases by community participation and people. The purpose of this study was to find a model of community
participation for prevention and control of emerging and re-emerging infectious diseases by community network
in Nakhon Phanom Province. The study areas were 4 districts of Nakhon Phahom Province, studied during
January to December in 2012. 57 subjects who involved in communicable disease prevention and control
were selected by purposive sampling. Data were obtained through focus groups and in-depth interviews and
analyzed by content analysis and interpretation. The results showed that the models of community participation
for prevention and control emerging and re-emerging infectious diseases were community forum acception,
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using strategic maps, holding forums for exchanging learning information, developing community plans and
driving operation by using public mechanism. The suggestions for the research should handle the model of
community participation to practice in authentic areas, including to expand its results to the nearby districts
and other provinces bordered to Nakhon Phanom Province.
คําสําคัญ
Key words
โรคอุบัติใหมอุบัติซํ้า, เมืองชายแดน
emerging and re-emerging infectious diseases, border towns

บทนํา
ในช ว งหลายทศวรรษที่ ผ  า นมา ได เ กิ ด การ
ระบาดของเชื้ อ โรคติ ด ต อ อุ บั ติ ใ หม ที่ มี ค วามรุ น แรง
มาอยางตอเนือ่ ง เชน โรคไขสมองอักเสบนิปาห โรคซารส
โรคไขหวัดนก โรคอีโบลา โรคเมอรส เปนตน นอกจาก
นั้นการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนก็ยิ่งทําใหความ
เสีย่ งของการแพรระบาดขามประเทศขามทวีปเพิม่ สูงขึน้
ไปดวย ดวยเหตุนจี้ งึ เกิดกระแสการตืน่ ตัวของทุกภาคสวน
ทุกระดับ ในการเตรียมความพรอมที่จะปองกันและ
ควบคุ ม ไม ใ ห โ รคที่ เ กิ ด ขึ้ น แพร ก ระจายออกไปเป น
วงกวาง(1) เนื่องจากในปจจุบันมีปจจัยมากมายที่สงเสริม
ใหเกิดโรคติดตออุบัติใหม เชน การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
และพฤติกรรม ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การรบกวน
ธรรมชาติและระบบนิเวศ การเดินทางทีส่ ะดวกทําใหโรค
แพรกระจายอยางรวดเร็ว ในปจจุบนั โรคติดตออุบตั ใิ หม
จัดเปนปญหาสาธารณสุขที่คุกคามตอสุขภาพของคน
ทั้ ง ทางด า นร า งกาย จิ ต ใจ สั ง คม มี ผ ลกระทบต อ
เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และทํ า ให เ กิ ด ความโกลาหล
ของประชาชนในบริ เ วณที่ มี ก ารระบาดของโรคได
เป น อย า งมาก ดั ง นั้ น เจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข จึ ง ต อ ง
เตรี ย มพร อ มในการควบคุ ม และป อ งกั น โรคติ ด ต อ
อุบตั ใิ หม โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน รวมทัง้
ประชาชนในทุกระดับ(2)
การมีสวนรวมของชุมชน เปนกระบวนการที่
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทุกระดับ และ
ประชาชนเปนเจาของเรือ่ งในการแกปญ
 หาของชุมชน การ
มีสวนรวมเปนวิธีการที่ดีที่สุดที่จะนําไปสูความสําเร็จ
ในการทํางานรวมกันในทุกๆ กิจกรรม การมีสว นรวมของ
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ชุมชนมีความสําคัญคือ ชวยใหประชาชนตระหนักใน
ปญหาของตนเอง และตระหนักถึงความสําคัญของการมี
สวนรวมในการแกไขปญหา ประชาชนมีสว นรวมรับผิดชอบ
และมี อํ า นาจสู ง สุ ด ในการพั ฒ นาชุ ม ชนของตนเอง
ประชาชนมีสทิ ธิและหนาทีท่ จี่ ะมีสว นรวมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะมีผลตอสุขภาพและความเปนอยู
ของตนเอง รวมทั้งเปนการระดมทรัพยากรบุคคลมาใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด(3)
จังหวัดนครพนมเปนจังหวัดชายแดน ตัง้ อยูท าง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พืน้ ทีม่ ลี กั ษณะ
เลียบยาวตามแนวชายฝง ขวาของแมนาํ้ โขง ประมาณ 174
กิโลเมตร จังหวัดนครพนมเปนอีกจังหวัดหนึง่ ทีเ่ ปนพืน้ ที่
นํารองโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม ศูนยความรวมมือ
ไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข การแพรระบาดของโรค
ติ ด ต อ อุ บั ติ ใ หม ใ นจั ง หวั ด นครพนมนั้ น สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ไดรับรายงานผูปวยสงสัย
เปนโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิดเอ (H1N1) ใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2552 ถึงเดือนพฤษภาคม 2553
จํานวน 584 ราย และมีผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยยืนยัน
วา เปนโรคไขหวัดใหญสายพันธุใ หมชนิดเอ จํานวน 107
ราย โดยมีผปู ว ยเสียชีวติ จํานวน 6 ราย นอกจากนีจ้ งั หวัด
นครพนมยังเคยมีการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกใน
สัตวปก ทําใหมีสัตวปกตายจํานวนประมาณ 3,000 ตัว
มีการทําลายสัตวปกในฟารม จํานวน 387,622 ตัว และ
มีการทําลายสัตวปกที่เลี้ยงบริเวณบานและไกพื้นเมือง
การแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในครั้งนั้นทําใหเกิด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับชุมชนและระดับ
ประเทศ และทํ า ให เ กิ ด การแพร ร ะบาดไปยั ง พื้ น ที่
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ใกลเคียง รวมทัง้ อาจจะแพรระบาดไปสูต า งประเทศทีอ่ ยู
ชายแดนติดกับจังหวัดนครพนมได การแพรระบาดของ
โรคติดตออุบัติใหมอาจแพรมาจากตางประเทศ หรือ
อาจแพรจากประเทศไทยออกไปสูต า งประเทศ เนือ่ งจาก
ในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมมีผูปวยจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางเขามารับการรักษา
อาการเจ็บปวย จึงอาจจะเกิดการแพรระบาดของโรค
ติดตออุบัติใหมอุบัติซํ้าได ดังนั้นจึงตองมีการศึกษาการ
ปองกันและควบคุมโรคอุบตั ใิ หมอบุ ตั ซิ าํ้ ในเมืองชายแดน
กรณีศึกษาจังหวัดนครพนม โดยมีจุดประสงคเพื่อหา
รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชน ในการปองกันและ
ควบคุมโรคอุบตั ใิ หมอบุ ตั ซิ าํ้ โดยภาคีเครือขายในจังหวัด
นครพนม

วัสดุและวิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมี
สวนรวม โดยเลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจงในพื้นที่ 4
อําเภอ ในจังหวัดนครพนม ซึ่งเปนเขตพื้นที่ชายแดน
ตามลํ า แม นํ้ า โขง ติ ด กั บ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว ไดแก อําเภอเมืองนครพนม อําเภอ
บานแพง อําเภอทาอุเทนและอําเภอธาตุพนม
กลุมตัวอยาง เปนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
ปองกันควบคุมโรค จังหวัดนครพนม ไดแก แพทย
ผูบ ริหาร หัวหนากลุม งาน นักวิชาการสาธารณสุข ปศุสตั ว
จังหวัด ปศุสัตวอําเภอ นายกองคการบริหารสวนตําบล
คณะกรรมการกองทุ น สุ ข ภาพตํ า บล อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ผูนําชุมชน ประชาชนผูรับ
บริการ คัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน 57 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา ประกอบด ว ย
แนวคํ า ถามในการสนทนากลุ  ม แนวคํ า ถามในการ
สัมภาษณเชิงเจาะลึก ซึง่ พัฒนาขึน้ จากการศึกษารูปแบบ
และประสิ ท ธิ ภ าพในการป อ งกั น ควบคุ ม โรคติ ด ต อ
ในพื้นที่ชายแดน และเทปบันทึกขอมูล
การวิ เ คราะห ข  อ มู ล โดยตรวจสอบความ
ครบถวนสมบูรณของขอมูลหลังการเก็บขอมูลทุกครั้ง
แล ว บั น ทึ ก ข อ มู ล ข อ มู ล ที่ บั น ทึ ก เสร็ จ จะถู ก นํ า มา
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วิเคราะหเนื้อหาและตีความขอมูล แลวกําหนดรหัสของ
ขอมูลโดยนักวิจัยและผูชวยนักวิจัย ตรวจสอบความ
น า เชื่ อ ถื อ ของข อ มู ล จากการวิ เ คราะห ข  อ มู ล ด ว ยวิ ธี
สะทอนขอมูลกับทีมนักวิจัยและชุมชน เพื่อตรวจสอบ
ยืนยันวาขอมูลทีไ่ ดนา เชือ่ ถือ สมบูรณ ครอบคลุมประเด็น
ทีศ่ กึ ษา ตรวจสอบความถูกตองตรงประเด็นของผลการวิจยั
และนําเสนอขอมูล

ผลการศึกษา
แนวทางการปองกันและควบคุมโรคอุบัติใหม
อุ บั ติ ซํ้ า จากภาคเครื อ ข า ยพบว า มี ก ารส ง เสริ ม ให
ประชาชนมีสว นรวมในการปองกันและควบคุมโรค ไดแก
ประชาคมในชุมชน โดยการบูรณาการภาคสวนในชุมชน
ซึ่งประกอบดวยผูใหญบาน กํานัน ผูนําชุมชน ปราชญ
ชาวบาน ประชาชนในชุมชน โดยใชเทคนิคการระดม
ความคิด การใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดทําแผนชุมชน มีการสรางและ
ใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรในการปองกันและเฝาระวัง
โรคอุบัติใหมอุบัติซํ้าในระดับตําบล โดยใหผูมีสวนได
สวนเสียไดมารวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ และมี
ขอสรุปการวิเคราะหปญหาของชุมชน โดยนําขอมูลที่ได
จากการทําประชาคม เชน สถานการณโรค การปวย
การตาย กลุม เสีย่ งตอการเกิดโรค ความเสีย่ งดานสุขภาพ
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน นําขอมูลมาวิเคราะหสภาพ
ปญหาตามสถานการณจริง ประชาชนในชุมชน สมาชิก
ชมรมสรางสุขภาพทุกชมรมในตําบลและองคกรของรัฐ
ในชุมชน รวมกันคิดรูปแบบกลวิธีที่เหมาะสม กําหนด
แนวทางการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง รวมขับเคลือ่ นโครงการ
ป อ งกั น และควบคุ ม โรคอุ บั ติ ใ หม อุ บั ติ ซํ้ า โดยมี ก าร
สงเสริมสนับสนุนอยางใกลชดิ จากภาครัฐ (กลไกประชารัฐ)
ประกอบดวยการใชแผนชุมชน (รอยละ 96.49 ของกลุม
ตัวอยาง) แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรตําบล (รอยละ
91.23 ของกลุมตัวอยาง) เปนเครื่องมือในการดําเนิน
งานโครงการปองกันและควบคุมโรคอุบัติใหมอุบัติซํ้า
ผลของการดําเนินงานเฝาระวังโรคในชุมชนพบวา อาสา
สมัครสาธารณสุขประจําหมูบานไดดําเนินงานเชิงรุก
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ติดตามสถานการณและคัดกรองโรคในชุมชน มีการ
รายงานสถานการณโรคอยางสมํา่ เสมอ มีทมี สอบสวนโรค
และปฏิบตั กิ ารเคลือ่ นทีเ่ ร็ว มีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีมาตรการทางสังคมใน
การเฝาระวังโรค มีการถอดบทเรียนและสรุปบทเรียนเพือ่
การพัฒนา

วิจารณ
แนวทางการปองกันและควบคุมโรคอุบัติใหม
อุ บั ติ ซํ้ า จากภาคเครื อ ข า ยพบว า มี ก ารส ง เสริ ม ให
ประชาชนมีสว นรวมในการปองกันและควบคุมโรค ไดแก
ประชาคมในชุมชน โดยการบูรณาการภาคสวนในชุมชน
ซึ่งประกอบดวยผูใหญบาน กํานัน ผูนําชุมชน ปราชญ
ชาวบาน ประชาชนในชุมชน โดยใชเทคนิคการระดม
ความคิด การใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดทําแผนชุมชน มีการสรางและ
ใชแผนทีท่ างเดินยุทธศาสตรในการปองกัน และเฝาระวัง
โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า วิเคราะหสภาพปญหา
ตามสถานการณจริง ประชาชนในชุมชน สมาชิกชมรม
สรางสุขภาพทุกชมรมในตําบลและองคกรของรัฐในชุมชน
รวมกันคิดรูปแบบกลวิธที เี่ หมาะสม กําหนดแนวทางการ
พัฒนาอยางตอเนือ่ ง รวมขับเคลือ่ นโครงการปองกันและ
ควบคุมโรคอุบัติใหมอุบัติซํ้า ขอมูลที่ไดเปนสิ่งที่ชุมชน
รวมรับรู รวมกําหนดปญหาของชุมชน ตัดสินใจและ
ยืนยันเจตนารมณทจี่ ะแกไขปญหาใหแกชมุ ชน สอดคลอง
กับการศึกษาของ ชํานาญ ปนนา(4) ทีไ่ ดศกึ ษาการประเมิน
พืน้ ทีเ่ สีย่ งโรคพิษสุนขั บาบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร
จังหวัดตาก ป พ.ศ. 2558 ผลการศึกษาพบวา จุดแข็ง
ของการดํ า เนิ น งานโรคพิ ษ สุ นั ข บ า บริ เ วณชายแดน
จังหวัดตาก คือ หนวยงานดานสาธารณสุข ปศุสัตว และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงมีความรวมมือและ
ทํางานรวมกันเปนอยางดี สอดคลองกับการศึกษาของ
เกษร แถวโนนงิ้ว(5) ที่ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบระบบ
เฝาระวังโรคติดเชือ้ ระดับอําเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่สาธารณสุข
ในพื้ น ที่ มี ก ารแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสารกั บ องค ก ร
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ปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียนและชุมชน อยางตอเนื่อง
เดือนละครั้ง นําไปสูการตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่ได
อย า งทั น ท ว งที องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ร ะบบ
เฝาระวังโรคในพื้นที่สามารถบรรลุวัตถุประสงคไดตาม
ที่มุงหวังคือ การรวมกลุมของเครือขายเฝาระวังโรค
ในพื้นที่ชัดเจน มีการสรางทีมประเมินผลการดําเนินงาน
ด า นระบาดวิ ท ยาในพื้ น ที่ โดยเชิ ญ หน ว ยงานต า งๆ
ทีเ่ กีย่ วของมาเปนคณะทํางาน สงผลใหสามารถขับเคลือ่ น
งานไดชดั เจนยิง่ ขึน้ สอดคลองกับการศึกษาของ จุฑาทิพย
ชมภูนชุ (6) ไดศกึ ษาการปองกันควบคุมโรคชายแดนไทยเมียนมาร โดยองคการบริหารสวนตําบล ผลการศึกษา
พบวา สวนใหญมกี ารจัดทําแผนงานโครงการดานสุขภาพ
รวมกับหนวยงานอืน่ มีการดําเนินการปองกันควบคุมโรค
ติดตอ สวนใหญใหความรวมมือในการดําเนินงานปองกัน
ควบคุ ม โรคและภั ย สุ ข ภาพกั บ หน ว ยงานสาธารณสุ ข
ในตํ า บลเป น อย า งดี องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลกั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของมีการประสานงาน และปฏิบัติงาน
ปองกันควบคุมโรคในพื้นที่เปนประจํา สอดคลองกับ
การศึกษาของ มนัสนันท ลิมปวิทยากุล(7) ที่ไดศึกษาการ
เฝาระวังโรคไขหวัดใหญของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลในพื้นที่ชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ผลการ
ศึกษาพบวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหนวยบริการของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพืน้ ทีช่ ายแดนไทยสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ส ว นใหญ มี
การประสานเตรียมความพรอมรวมกับหนวยงานอืน่ เชน
คณะกรรมการระดับตําบล ทองถิน่ ครู ในการปองกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคไขหวัดใหญ (รอยละ 81.73)
มี ก ารเฝ า ระวั ง สอบสวนโรคไข ห วั ด ใหญ ใ นเรื่ อ งการ
เฝาระวังโรคในชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชน
โรงเรียน (รอยละ 94.24) มีการรวมมือกับองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ และเครือขายทุกภาคสวนในทองถิน่
เพื่ อ เฝ า ระวั ง ป อ งกั น ไข ห วั ด ใหญ (ร อ ยละ 93.27)
สอดคลองกับการศึกษาของ หฤทัย ทบวงษศรี(8) ไดศกึ ษา
รูปแบบการเฝาระวังไขหวัดนกโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนในองคการบริหารสวนตําบล ป 2550 ผลการศึกษา

วารสารควบคุมโรค ปที่ 43 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2560

พบวา รูปแบบการเฝาระวังไขหวัดนก โดยการมีสว นรวม
ของชุมชนในองคการบริหารสวนตําบล จะมีขอบังคับใน
การควบคุมไขหวัดนก มีนโยบายสุขภาพภาคประชาชน
มี แ ผนชุ ม ชนในการเฝ า ระวั ง ควบคุ ม โรคที่ จั ด ขึ้ น โดย
ชุมชน มีระบบการเฝาระวังไขหวัดนก ทั้งในสถานการณ
ปกติและสถานการณระบาด ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิด
รู ป แบบการดํ า เนิ น งานคื อ ความร ว มมื อ กั น ระหว า ง
เครือขายการดําเนินงานทั้งภาครัฐ ชุมชน หรือชาวบาน
มีการจัดระบบการเฝาระวังโรคโดยประสานกลุมองคกร
เครือขายอาสาสมัครสาธารณสุข เจาหนาที่สาธารณสุข
เจาหนาทีป่ ศุสตั ว ครูอนามัยโรงเรียน ผูน าํ ชุมชน ชาวบาน
ผูประกอบอาชีพทําฟารมเลี้ยงไก เปด ในหมูบาน การ
มีสว นรวมของชุมชนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในการ
ปองกันควบคุมโรคไขหวัดนกตามบทบาทหนาที่ของ
ตนเอง รวมแสดงความคิดเห็นผานเวทีชาวบาน สอดคลอง
กับการศึกษาของ พันธฉวี สุขบัติ(9) ไดศึกษาการพัฒนา
งานสาธารณสุขชายแดน 3 กรอบความรวมมือ ไดแก MBDS
(Mekong Basin Disease Surveillance) IHR 2005
(International Health Regulations) และ ASEAN-SEZ
(Special Economic Zone) 1 จังหวัด 2 แขวง 3 ประเทศ
(จังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย-แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
-แขวงกวางตรี ประเทศเวียดนาม) ป 2558 ผลการศึกษา
พบวา จังหวัดมุกดาหารไดพฒ
ั นาความรวมมือดานสาธารณสุข
กับแขวงสะหวันนะเขตและแขวงกวางตรี มีวัตถุประสงค
เพือ่ การเฝาระวังปองกันควบคุมโรคติดตอตามแนวชายแดน
เปนการสรางความเขมแข็งและเสริมสรางความรวมมือ
การเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคติดตอตามแนวชายแดน
มีการขยายความรวมมือระดับผูป ฏิบตั ใิ นการเฝาระวังโรค
มีการประเมินตนเอง วิเคราะหสว นขาด กําหนดเปาหมาย
ร ว มกั น มี ก ารจั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  แ ละพั ฒ นา
ศักยภาพทีม มีการประชุมประเมินสถานการณและจัดทํา
แผนรวมระหวางประเทศ เมืองคูขนาน โดยไดรับความ
รวมมือจากเครือขายทุกภาคสวนทั้งสามประเทศอยาง
ตอเนื่อง สอดคลองกับการศึกษาของ เทอด สอนสุข(10)
ไดศึกษาภาคีเครือขายกับความสําเร็จของทีมเฝาระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ในการดําเนินงานปองกันควบคุม
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โรคแบบมีสว นรวม ป 2555-2558 ทีมเฝาระวังสอบสวน
เคลื่อนที่เร็ว หรือทีม SRRT (Surveillance and Rapid
Response Team) ตําบลนาสะเม็ง อําเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษาพบวา ทีม SRRT ตําบล
นาสะเม็ง มีการดําเนินงานแบบมีสวนรวม มีการเสริม
ศักยภาพภาคีเครือขายการทํางานรวมกันระหวางทีม
SRRT ตําบลนาสะเม็ง รวมกับทีม SRRT อําเภอดอนตาล
มีการมอบหมายบทบาทหนาทีก่ บั ภาคีเครือขาย การตรวจ
คัดกรองกลุมเสี่ยง เยี่ยมบานกลุมเสี่ยง บันทึกกิจกรรม
และรายงานเหตุการณในชุมชน รวมทีมในการปองกัน
และขจัดแหลงรังโรคเมื่อพบการระบาดของโรค เชน
ไขเลือดออก โรคมือเทาปาก ไขหวัดใหญ โรคเยื่อบุตา
อักเสบ รวมถึงโรคอุบตั ใิ หม สอดคลองกับการศึกษาของ
ปภานิจ สวงโท(11) ที่ไดศึกษาบทบาทของทีมเฝาระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ในการเฝาระวังโรคใน
พืน้ ทีช่ ายแดน กรณีศกึ ษาอําเภอแมสอด จังหวัดตาก และ
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ผลการศึกษาพบวา ปจจัย
สําคัญในการดําเนินงานของทีม SRRT ในพื้นที่ปกติคือ
การกําหนดเปาหมายเพื่อตอบสนองตอการดําเนินงาน
สาธารณสุขชายแดน การประสานงานระหวางประเทศ
การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ องคกรและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ใหการสนับสนุนดานวิชาการและงบประมาณแกพื้นที่
ในการทํางานเชิงรุก และสอดคลองกับการศึกษาของ
สายพิณ วรบุตร(12) ไดศึกษาบทบาทขององคการบริหาร
สวนตําบลในการปองกันและควบคุมโรคติดตอบริเวณ
ชายแดนไทย-พมา ในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
ผลการศึกษาพบวา สวนใหญองคการบริหารสวนตําบล
ต อ งประสานงานกั บ อํ า เภอแม อ าย และหน ว ยงานที่
เกีย่ วของในการเก็บขอมูลผูป ว ย เพือ่ เปนการปองกันการ
แพรระบาดของโรคติดตอ มีการประสานงานในหลาย
สวน และทุกหนวยงานมีสวนรวมในการปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดตอ ไมวา จะเปนสถานีอนามัย สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล ชุมชน โรงเรียนและทุก
หมูบานในพื้นที่
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สรุป
แนวทางการปองกันและควบคุมโรคอุบัติใหม
อุบัติซํ้า ใน 4 อําเภอชายแดนของจังหวัดนครพนม โดย
ใชรปู แบบการมีสว นรวมของชุมชนคือ การทําเวทีประชาคม
การใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู จัดทําแผนชุมชน และการขับเคลือ่ นการดําเนินงาน
โดยการสงเสริมสนับสนุนอยางใกลชดิ จากภาครัฐ (กลไก
ประชารัฐ) ขอเสนอแนะ ควรนําแนวทางการมีสวนรวม
ของชุมชนนําไปปฏิบตั จิ ริงในพืน้ ที่ ควรนําไปใชในอําเภอ
อื่นๆ ที่อยูใกลเคียงกัน และควรนําไปใชจริงในจังหวัด
อืน่ ๆ ทีม่ อี าณาเขต ติดกับจังหวัดนครพนม ขอเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งตอไปคือ ควรศึกษาแนวทางการปองกัน
และควบคุมโรคอุบตั ใิ หมอบุ ตั ซิ าํ้ ระหวางจังหวัดนครพนม
กับแขวงคํามวน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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บทคัดยอ
โครงการการเขาถึงระบบบริการยาตานไวรัสระดับชาติ สําหรับผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป ว ยเอดส (NAPHA)
ไดเริ่มในป พ.ศ. 2547 เพื่อใหผูปวยเขาถึงยาตานไวรัสเพิ่มขึ้น และไดขยายโครงการในป พ.ศ. 2549 ชื่อโครงการ
NAPHA Extension โดยมีกลุมเปาหมายเปนผูปวยที่มีขอจํากัดในการเขาถึงสิทธิระบบประกันสุขภาพ การศึกษานี้
มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการรักษาของผูเขาโครงการ NAPHA Extension เปนการศึกษาเชิงพรรณนา โดย
ใชขอมูลทุติยภูมิจากฐานขอมูลการรักษาผูติดเชื้อเอชไอวีหรือผูปวยเอดสในโครงการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2549 จนถึง
30 กันยายน 2558 ซึ่งไมรวมประชากรที่อายุนอยกวา 15 ป และประชากรที่เปนหญิงตั้งครรภ หรือผูหญิงที่มา
รับยาตานไวรัสเพื่อปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก ผลการศึกษาพบวา มีผูปวยลงทะเบียนสะสม
ในโครงการทั้งสิ้น 7,026 ราย ในจํานวนนี้เปนเพศหญิงรอยละ 52.4 เพศชายรอยละ 47.6 มีอายุเฉลี่ย 35 ป
(SD = 8.4) เปนประชากรขามชาติรอยละ 61.7 และรอยละ 70.3 ของผูที่ยังไมเคยกินยาตานไวรัสมากอน มีระดับ
CD4 เมื่อแรกเขาโครงการ <200 cells/mm3 อัตราความครอบคลุมของการตรวจหาปริมาณระดับไวรัสใน
กระแสเลือด (VL) เพื่อประเมินผลการรักษาในหนึ่งปแรกหลังเริ่มยาตานไวรัส เพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.9 ของ
ผูปวยในป 2549 เปนรอยละ 30.2 ในป 2557 และสัดสวนของผูปวยที่สามารถกดระดับ VL <50 copies/ml
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 75.0 ในป 2549 เปนรอยละ 84.3 ในป 2557 อัตราการเสียชีวิตอยูที่รอยละ 4.0 ในป 2558
สําหรับอัตราการขาดการติดตามการรักษา >90 วัน หลังวันนัดครั้งสุดทาย มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่องจาก
รอยละ 5.3 ในป 2549 เปนรอยละ 50.5 ในป 2558 สรุปไดวา ประสิทธิผลของการรักษาผูปวยในชวงหนึ่งปแรก
หลังเริ่มยามีแนวโนมดีขึ้น แตผูปวยเขาถึงการรักษาชา มีการขาดการติดตามการรักษาเพิ่มขึ้น และความครอบคลุม
ของการจัดบริการตรวจ VL ยังคงตํ่า คณะผูวิจัยใหขอเสนอแนะวา ควรสงเสริมใหผูปวยรูสถานะการติดเชื้อเอชไอวี
โดยเร็ว และเริ่มการรักษาดวยยาตานไวรัสทันที ควรพัฒนาคุณภาพการจัดบริการ เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของ
การใหบริการตรวจ VL และเพิ่มการใหคําปรึกษาและติดตามผูปวยอยางใกลชิด เพื่อปองกันการออกจากโครงการ
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Abstract
National Access to Antiretroviral Program for people living with HIV/AIDS was established in 2004
in order to increase access of patients to antiretroviral drugs; and extension of the program or NAPHA
Extension was implemented in 2006. Its target group was the patients who were uninsured and with limited
rights. This study aimed to evaluate treatment outcomes of the patients. It was conducted as a descriptive study
using secondary data of the NAPHA Extension program’s database from October 2006 to September 2015.
Patients aged <15 years or pregnant women or patients enrolled in the program for PMTCT were excluded
from this study. It was found that cumulative number of patients registered in the program was 7,026. Of
these, 52.4% were female and 47.6% were male. The mean age was 35 years (SD = 8.4). Most of them
were migrants (61.7%). Altogether 70.3% of ARV naïve patients had CD4 level before starting antiretroviral
treatment (ART) <200 cells/mm3. Viral load (VL) testing coverage to assess treatment outcome at the first
year after ART initiation increased from 3.9% of patients in 2006 to 30.2% in 2014. Proportion of patients
with VL suppression (VL <50 copies/ml) increased from 75.0% in 2006 to 84.3% in 2014. Death rate
was 4.0% in 2015. Loss to follow-up >90 days after the last appointment date rose from 5.3% in 2006 to
50.5% in 2015. It can be concluded that effectiveness in the first year after ART had increased. However,
treatment delay was observed. Furthermore, loss to follow-up rate had increased and VL testing coverage
rates were still low. Promotion of early HIV testing and prompted ART were recommended. In addition,
quality improvement of services to increase VL testing coverage, counseling and closed monitoring of patients
to prevent drop-outs should be conducted.
คําสําคัญ
Key words
ผลการรักษา, การรักษาดวยยาตานไวรัส,
treatment outcomes, antiretroviral treatment,
เอชไอวี/เอดส
HIV/AIDS

บทนํา
กระทรวงสาธารณสุขไดเริม่ ใหบริการการรักษา
ผู  ติ ด เชื้ อ เอชไอวี แ ละผู  ป  ว ยเอดส ด  ว ยยาต า นไวรั ส
มาตั้งแตป พ.ศ. 2535(1) และไดมีการพัฒนาการให
บริการอยางตอเนือ่ ง จนในป พ.ศ. 2547 สํานักโรคเอดส
วั ณ โรค และโรคติ ด ต อ ทางเพศสั ม พั น ธ (สอวพ.)
กรมควบคุมโรค ไดเริ่มโครงการการเขาถึงระบบบริการ
ยาตานไวรัสระดับชาติ สําหรับผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป ว ย
เอดส (National Access to Antiretroviral Program for
people living with HIV/AIDS หรือ NAPHA) ซึ่งทําให
ผูป ว ยชาวไทยไดเขาถึงยาตานไวรัสเพิม่ ขึน้ อยางกวางขวาง
และทั่วถึง ตอมาในป พ.ศ. 2549 การบริการรักษาดวย
ยาตานไวรัสไดถกู บรรจุเขาเปนสิทธิประโยชนในโครงการ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ และโครงการประกันสุขภาพ
อื่นๆ(2-4) ทําใหผูปวยสามารถเขาถึงยาตานไวรัสโดย
ไมตอ งเสียคาใชจา ย และนับถึง 31 พฤษภาคม 2559 มี
ผู  ป  ว ยเข า ถึ ง การรั ก ษาด ว ยยาต า นไวรั ส จากทุ ก สิ ท ธิ
ของระบบประกันสุขภาพ จํานวนทัง้ สิน้ 272,750 ราย(5)
แตยงั คงมีผปู ว ยอีกกลุม หนึง่ ทีไ่ มมสี ทิ ธิในการรักษา หรือ
มีขอจํากัดในการเขาถึงสิทธิ เชน กลุมประชากรขามชาติ
ผูที่รอพิสูจนสิทธิ ชนกลุมนอย เปนตน โดยเฉพาะ
กลุม แรงงานขามชาติ และผูต ดิ ตามจากประเทศเพือ่ นบาน
ซึ่ ง มี แ นวโน ม เพิ่ ม จํ า นวนมากขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง และ
มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีเชนเดียวกัน
ในป 2549 กรมควบคุมโรคไดอนุมตั ใิ ห สอวพ.
จัดทําโครงการการปรับปรุงการเขาถึงระบบบริการการ
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ดูแลรักษาผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป ว ยเอดส และการรักษา
ดวยยาตานไวรัสเอดสในประเทศไทย (NAPHA Extension)
เพื่อใหบริการยาตานไวรัสสําหรับผูปวยที่มีขอจํากัด
ในการเขาถึงสิทธิ หรืออยูน อกสิทธิระบบประกันสุขภาพ
โดยได รั บ ทุ น จากกองทุ น โลกเพื่ อ ต อ สู  กั บ โรคเอดส
วัณโรค และมาลาเรีย(6-8) โครงการนีไ้ ดรบั การสนับสนุนทุน
อยางตอเนื่องจนถึงสิ้นปงบประมาณ 2559 โดยในชวง
ป พ.ศ. 2549-2554 ไดกาํ หนดเปาหมายใหบริการดวย
ยาตานไวรัสเปนจํานวน 2,000 รายตอป และไดปรับเพิม่
จํานวนเปาหมายในชวงป พ.ศ. 2555 เปน 2,300 ราย
ตอป ป พ.ศ. 2556 เปน 2,700 รายตอป และตั้งแตป
พ.ศ. 2557 เปน 3,700 รายตอป
หนวยงานที่รวมโครงการ NAPHA Extension
ประกอบดวย (1) หนวยงานที่ทําหนาที่บริหารโครงการ
พัฒนาวิชาการ ติดตาม บริหารขอมูล ไดแก สอวพ. สํานักงาน
ปองกันควบคุมโรค (สคร.) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(สสจ.) กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ
ทางเพศสั ม พั น ธ สํ า นั ก อนามั ย กรุ ง เทพมหานคร
(2) หนวยงานที่ใหบริการดูแลรักษา ไดแก โรงพยาบาล
ของรัฐที่สมัครใจเขารวมโครงการ และมีผูปวยมารับ
บริการ จํานวน 489 แหง ในทุกภาคของประเทศไทย
และ (3) หนวยงานที่ประสาน สงตอและดูแลผูปวย
ในชุมชน ไดแก องคกรเอกชนสาธารณประโยชน เชน
มูลนิธริ กั ษไทย เครือขายผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป ว ยเอดส
การบริ ห ารจั ด การโครงการประกอบด ว ย
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของหนวยงานที่เขารวม
โครงการ เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารโครงการพัฒนา
ศั ก ยภาพบุ ค ลการ และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  ร ะหว า ง
หนวยงาน มีกิจกรรมการลงพื้นที่ นิเทศติดตามปญหา
อุปสรรคในการดําเนินโครงการ พรอมใหขอเสนอแนะ
มี ก ารพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การยา และนํ้ า ยาตรวจ
ทางหองปฏิบัติการดานเอชไอวี รวมทั้งการพัฒนาระบบ
ขอมูลติดตามการดูแลรักษาผูปวยในโครงการ
กลุมเปาหมายของโครงการ ไดแก กลุมผู
ติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส ที่มีขอจํากัดในการเขา
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ถึงสิทธิ หรือเปนผูป ว ยทีอ่ ยูน อกสิทธิระบบประกันสุขภาพ
การบริการประกอบดวย
1. การใหบริการรักษาดวยยาตานไวรัสสําหรับ
ผูปวยที่เขาเกณฑการรักษา ซึ่งหมายถึง ผูปวยที่มีความ
เจ็ บ ปว ยของระยะเอดส ห รื อ มี อ าการทางคลินิ ก โดย
ไมตองคํานึงถึงระดับเม็ดเลือดขาว ซีดี 4 (CD4) หรือ
เปนผูปวยที่มีระดับ CD4 <200 cells/mm3 แมจะไมมี
อาการทางคลินิก (ชวงปงบประมาณ 2549-2555)
หรือ <350 cells/mm3 (ชวงปงบประมาณ 2556-2557)
หรือเปนผูติดเชื้อเอชไอวีทุกคน (ตั้งแตปงบประมาณ
2558 เปนตนมา)
สูตรยาตานไวรัสที่ใชในโครงการ กําหนดให
สอดคลองกับแนวทางการดูแลรักษาผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีและ
ผูป ว ยเอดสของประเทศไทย ไดแก สูตรพืน้ ฐาน ซึง่ มีองค
ประกอบของยาในกลุม nucleoside reverse transcriptase
inhibitor (NRTIs) 2 ชนิด รวมกับยาในกลุม non-nucleoside
reverse transcriptase inhibitor (NNRTI) 1 ชนิด และ
สูตรทางเลือก ใชในกรณีเชือ้ เอชไอวีดอื้ ยาสูตรพืน้ ฐาน ซึง่
มีองคประกอบของยาในกลุม NRTIs 2 ชนิด รวมกับยา
ในกลุม protease inhibitor (PI) 1 ชนิด
2. การตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร ดังนี้ การตรวจ
หาความสมบูรณของเม็ดเลือด (CBC) จํานวน 2 ครั้ง/
ป การตรวจระดับ CD4 จํานวน 2 ครั้ง/ป และในกรณีที่
ไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสแลว จะไดรับการตรวจ
หาปริมาณไวรัสในเลือด หรือ viral load (VL) จํานวน
2 ครั้ง/ป และในกรณีที่มี VL >2,000 copies/ml จะได
รับการตรวจหาเชือ้ ดือ้ ตอยาตานไวรัส (genotyping test)
จํานวน 1 ครั้ง/ป
3. ผูท ยี่ งั ไมเขาเกณฑรบั ยาตานไวรัส จะไดรบั คํา
แนะนํ า ให ติ ด ตามอาการและตรวจติ ด ตามทางห อ ง
ปฏิบัติการ(7-8)
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการ และผลการรักษาของผูเขาโครงการ
NAPHA Extension
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วัสดุและวิธีการศึกษา
เปนการศึกษาเชิงพรรณนา โดยใชขอ มูลทุตยิ ภูมิ
จากฐานขอมูลการรักษาผูที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือปวยเปน
เอดสในโครงการ NAPHA Extension ตั้งแต 1 ตุลาคม
2549 จนถึง 30 กันยายน 2558 ซึ่งไมรวมประชากร
ที่อายุนอยกวา 15 ป และประชากรที่ถูกรายงานวา
เปนหญิงตั้งครรภหรือผูหญิงที่มารับยาตานไวรัสเพื่อ
ปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก
การบันทึกขอมูลในฐานขอมูลการดูแลรักษา
ของโครงการ ทําโดยเจาหนาที่ที่คลินิกยาตานไวรัสที่
ไดรบั มอบหมาย เชน พยาบาล เภสัชกร โดยในระยะแรก
เจาหนาที่จะบันทึกขอมูลการรักษาผูปวยที่มารับบริการ
ที่โรงพยาบาลทุกครั้ง ลงในแบบบันทึกขอมูล มีการ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทุกหนึ่งเดือน และ
จัดสงให สสจ. เพือ่ ประมวลผลเปนภาพรวมระดับจังหวัด
และสงให สคร. เพื่อประมวลผลขอมูลเปนภาพรวม
ระดั บ เขต และส ง ให สอวพ. จั ด ทํ า ข อ มู ล ภาพรวม
ระดับประเทศ ตามลําดับ ตอมาในป พ.ศ. 2552 ไดมี
การพั ฒ นาโปรแกรมบั น ทึ ก ข อ มู ล ออนไลน ที่ อ ยู 
บนเว็บไซต www.gfaidscare.com ทําใหหนวยงานบริหาร
โครงการแตละระดับสามารถดูขอมูลของหนวยงานใน
พื้นที่ได(7-8)
นิยามศัพททใี่ ชในการบันทึกขอมูลและวิเคราะหขอ มูล
ไดแก
1. ระยะการติดเชื้อเอชไอวีของผูปวยเมื่อแรก
เขาโครงการ แบงเปน
- ผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีทไี่ มมอี าการ (asymptomatic
HIV) หมายถึง ผูติดเชื้อเอชไอวีที่ยังไมมีอาการหรือ
อาการแสดงของภาวะภูมิคุมกันบกพรอง
- ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ (symptomatic
HIV) หมายถึง ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการหรืออาการ
แสดง 1 ใน 11 ตามนิยามของรายงานการเฝาระวังโรค
506/1(8-9)
- ผูปวยเอดส (AIDS) หมายถึง ผูติดเชื้อ
เอชไอวีทมี่ โี รคติดเชือ้ ฉวยโอกาส หรือมะเร็ง 1 ใน 28 โรค
ตามนิยามของรายงานการเฝาระวังโรค 506/1(8-9)
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2. การหยุ ด การใช ย าต า นไวรั ส หมายถึ ง
ผูติดเชื้อหรือผูปวยหยุด หรือพักการกินยาตานไวรัส
เชน เกิดจากการรักษาลมเหลว หรือมีอาการขางเคียงจาก
ยา หรือผูปวยขอถอนตัวจากการกินยา
3. การกิ น ยาไม ต  อ เนื่ อ ง หมายถึ ง ผู  ป  ว ย
ไมสามารถกินยาตานไวรัสไดตอเนื่องสมํ่าเสมอ ทําให
ผูปวยตองหยุดยาตานไวรัส ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของแพทยผูรักษา
4. การขาดนัด หมายถึง ผูติดเชื้อ/ผูปวยที่
ยังไมไดกินยาตานไวรัส ขาดการติดตอกับโรงพยาบาล
เกินวันนัดในครั้งตอไปนานเกิน 1 เดือน หรือผูติดเชื้อ/
ผูปวยที่ไดกินยาตานไวรัส ขาดการติดตอโรงพยาบาล
เกินวันนัดในครั้งตอไปนานเกิน 180 วัน
5. การรักษาลมเหลว หมายถึง กรณีดังตอไป
นี้
- Clinical failure หมายถึง ผูป ว ยมีโรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาสหรือมะเร็ง 1 ใน 28 โรคตามแบบ รายงาน
506/1 ของสํานักระบาดวิทยา เกิดขึ้น
- Immunological failure หมายถึง ตรวจ CD4
count 2 ครั้ง พบมีจํานวนนอยกวา 30% ของคา CD4 ที่
ขึน้ สูงสุดในระหวางการรักษาดวยยาตานไวรัส และระดับ
CD4 ลดลงตํ่ากอนการเริ่มรักษา
- Virological failure หมายถึง เมื่อตรวจพบ
ปริมาณ VL >1,000 copies/ml หลังกินยาตานไวรัสอยาง
สมํ่าเสมอนาน 6 เดือน เคยมีผลการรักษาที่ปริมาณ VL
<50 copies/ml แลวกลับมาสูง >1,000 copies/ml
- ตรวจพบเชื้อเอชไอวีดื้อยาจากการตรวจหา
การดื้อยาตานไวรัส(8)
6. คาระดับ CD4 เมื่อแรกเขาโครงการ หมาย
ถึง คาระดับ CD4 ที่ถูกตรวจในชวงตั้งแต 3 เดือนแรก
กอนเริ่มยา จนถึง 1 เดือนแรกหลังเริ่มยา
7. การตรวจหาปริมาณระดับไวรัสในกระแส
เลือด (VL) อยางนอย 1 ครั้ง ในปแรกหลังเริ่มยาตาน
ไวรัส หมายถึง การตรวจ VL อยางนอย 1 ครั้ง ในชวง
3-13 เดือน หลังเริ่มยาตานไวรัส
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8. การขาดการติ ดตามการรัก ษา หมายถึง
การทีผ่ ปู ว ยไมมาตามนัด >90 วัน หลังวันนัดครัง้ สุดทาย
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา เพื่อ
หาค า ร อ ยละและค า เฉลี่ ย โดยวิ เ คราะห แ ยกตาม
ปงบประมาณ

ผลการศึกษา
นับตั้งแต 1 ตุลาคม 2549 จนถึง 30 กันยายน
2558 มีผูปวยลงทะเบียนสะสมในโครงการ NAPHA
Extension ทั้งสิ้น 7,026 ราย ในจํานวนนี้พบวา เปน
เพศหญิง รอยละ 52.4 (3,679 ราย) เปนเพศชาย
ร อ ยละ 47.6 (3,347 ราย) มี อ ายุ เ ฉลี่ ย 35 ป
(SD = 8.4) มีอายุระหวาง 25-34 ป มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 43.6 รองลงมาคือ 35-44 ป รอยละ 35.9
มี สั ญ ชาติ พ ม า มากที่ สุ ด ร อ ยละ 40.1 รองลงมา
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เปนสัญชาติไทย รอยละ 24.5 คนรอพิสูจนสัญชาติ
รอยละ 12.9 ลาว รอยละ 8.5 ไมระบุสัญชาติ รอยละ
7.4 กัมพูชา รอยละ 5.7 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาขอจํากัดในการเขาถึงการรักษา
ตามสิทธิของระบบประกันสุขภาพพบวา เปนประชากร
ขามชาติที่มีหลักฐานเขาเมือง รอยละ 37.5 ประชากร
ขามชาติไมมีหลักฐานเขาเมือง/ผูลี้ภัย รอยละ 24.2
เปนคนที่รอการพิสูจนสิทธิ รอยละ 11.6
เมื่อพิจารณาระยะการติดเชื้อเอชไอวีขณะที่
ลงทะเบี ย นพบว า ร อ ยละ 39.2 เป น ผู  ป  ว ยเอดส
ร อ ยละ 24.8 เป น ผู  ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ที่ มี อ าการ และ
รอยละ 36.0 เปนผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีทไี่ มมอี าการ สวนใหญ
เปนผูที่ไมเคยกินยาตานไวรัสมากอน รอยละ 55.9 และ
มีเพียงรอยละ 80.1 ที่ไดเริ่มการรักษาดวยยาตานไวรัส
ในปเดียวกันกับปทลี่ งทะเบียนเขาโครงการ (ตารางที่ 1)

เพศ
ชาย
หญิง
อายุเฉลี่ย
SD
15-24 ป
25-34 ป
35-44 ป
45-54 ป
55-64 ป
65 ปขึ้นไป
สัญชาติ
พมา
ลาว
กัมพูชา
ไทย
รอพิสูจน
ชนกลุมนอย
ชาติอื่น
ไมระบุ
สิทธิการรักษา
ประชากรขามชาติ
มีหลักฐานเขาเมือง
ประชากรขามชาติ
ไมมีหลักฐานเขา
เมือง/ผูลี้ภัยสงคราม
รอการพิสูจนสิทธิ
ไมระบุ
คนไทย

ปงบประมาณ
ขอมูลทั่วไป

58
6
30

9.8
1.0
5.0

36
3
14

10.3
0.9
4.0

26
1
12

10.0
0.4
4.6

46
4
18

9.8
0.9
3.8

21
1
0

21.4 34 9.7 290 12.3 175 11.9
1.2 19 0.8 6 0.4
1.9
4
22.6 104 29.5 1,053 44.6 487 33.2

34
3
36

11.5
0.5
7.9

64

262 31.2 203 34.1 101 28.9 103 39.6 192 40.9

21.0 365 15.4 313 21.3

15.1

24

97
4
66

84

411 48.9 298 50.1 195 55.9 118 45.4 210 44.7

39.0 136 38.6 636 26.9 487 33.2

62

74

80
37
18
1
21
0
0
13

29.7
4.1
4.0
42.5
13.3
1.2
0.4
4.8

455 54.2 325 54.6 176 50.4 149 57.3 245 52.1
97 11.5 76 12.8 57 16.3 36 13.9 73 15.5
41 4.9 20 3.4 24 6.9 19 7.3 51 10.9
2.7 12 2.6
60 7.1 31 5.2 11 3.2
7
104 12.4 64 10.7 40 11.5 31 11.9 56 11.9
0.0 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0.0 0
0.0
0
0.0
1
0.5
4
0
0.2
79 9.4 78 13.1 41 11.7 18 6.9 33 7.0

2,819
599
401
1,719
903
40
23
522

40.1
8.5
5.7
24.5
12.9
0.6
0.3
7.4

12.4 817 11.6
0.6 51 0.7
0 1,820 25.9

37.7 1,701 24.2

49.4 2,637 37.5

47.1
21.8
10.6
0.6
12.3
0.0
0.0
7.6

33.8 175 37.2 61 35.9 3,347 47.6
66.2 295 62.8 109 64.1 3,679 52.4
35
35
34
9.5
8.4
9.4
12.3 56 11.9 31 18.2 580 8.3
41.5 173 36.8 64 37.7 3,063 43.6
34.6 172 36.6 51 30.0 2,522 35.9
10.0 52 11.1 18 10.6 695 9.9
1.2 13 2.8 6 3.5 140 2.0
0.4 4
0.8 0 0.0 26 0.3

468 31.9
102 7.0
108 7.4
470 32.0
191 13.0
9 0.6
5 0.3
115 7.8

36.1 88
63.9 172
34
8.8
11.4 32
47.6 108
32.7 90
6.6 26
1.4
3
0.3
1

43.4 150 42.6 702
5.1 16 4.6 97
2.5 22 6.3 94
19.5 92 26.1 1,004
22.0 46 13.1 315
0.5 28
0.6
2
1.1
0.0
9
4
6.9 20 5.7 114

126
223
33
8.2
40
166
114
23
5
1

69
8
4
31
35
1
0
11

48.3 255 42.9
51.7 340 57.1
34
7.9
7.9 58 9.7
45.2 258 43.4
35.5 223 37.5
9.3 49 8.2
7
1.4
1.2
0
0.7
0.0

50.7 792 54.0
49.3 676 46.0
35
8.2
5.9 121 8.2
42.6 668 45.5
38.1 505 34.4
10.6 149 10.2
2.5 20 1.4
0.3 5 0.3

1,199
1,164
36
8.3
139
1,006
901
250
60
7

49.1 167 47.4
50.9 185 52.6
35
8.4
5.7 28 8.0
50.9 159 45.2
32.1 117 33.2
8.8 36 10.2
2.5 10 2.8
0.6
0
2
406
434
35
8.3
66
380
298
78
12
6

2555
2556
2557
2558
รวม
2553
2554
จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน %

78
81
35
7.91
9
81
51
14
4
0

2549
2550
2551
2552
จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน %
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282 33.6 176 29.6 90 25.8 77 29.6 178 37.9 46 27.1 3,101 44.1
558 66.4 419 70.4 259 74.2 183 70.4 292 62.1 124 72.9 3,925 55.9

632 75.2 423 71.1 249 71.4 202 77.7 386 82.1 160 94.1 5,626 80.1
208 24.8 172 28.9 100 28.6 58 22.3 84 17.9 10 5.9 1400 19.9
840 100 595 100 349 100 260 100 470 100 170 100 7,026 100

57.9 224 63.6 1,354 57.3 582 39.7
42.1 128 36.4 1,009 42.7 886 60.3

61.0 253 71.9 2,022 85.6 1,202 81.9
39.0 99 28.1 341 14.4 266 18.1
100 352 100 2,363 100 1,468 100

47.1 2,530 36.0
25.9 1,740 24.8
27.0 2,756 39.2

324 38.6 199 33.5 144 41.3 115 44.2 196 41.7
213 25.3 121 20.3 86 24.6 64 24.6 120 25.5
303 36.1 275 46.2 119 34.1 81 31.2 154 32.8
80
44
46

2553
2555
2556
2557
2558
รวม
2554
จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน %

22.0 125 35.5 826 35.0 486 33.1
35.2 74 21.0 634 26.8 328 22.3
42.8 153 43.5 903 38.2 654 44.6

2550
2549
2551
2552
จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน %

ระยะการติดเชื้อ
35
Asymptomatic
56
Symptomatic
68
AIDS
ประวัติเคยกินยาตาน
ไวรัส
92
เคยกินยามากอน
67
ไมเคยกินยา
การเริ่มยาตานไวรัส
ในปที่ลงทะเบียน
97
ไดเริ่มยา
62
ไมไดเริ่มยา
159
รวม
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ปงบประมาณ
ขอมูลทั่วไป
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เมื่อพิจารณาการเขาถึงการรักษาพบวา ระดับ
CD4 เมื่อแรกเขาโครงการของผูติดเชื้อเอชไอวีที่ยัง
ไมเคยกินยาตานไวรัสมากอน จํานวน 3,925 ราย ตั้งแต
ปงบประมาณ 2549 ถึง 2558 พบวา มีขอมูลผลการ
ตรวจ CD4 เพียง 3,405 ราย (รอยละ 86.8) แสดงผล
ดังนี้ คามัธยฐานของ CD4 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 140

ผลการรักษาของผูเขาโครงการฯ

cells/mm3 ในป 2549 เปน 226 cells/mm3 ในป 2558
และสัดสวนของผูติดเชื้อที่มีระดับ CD4 เมื่อแรกเขา
โครงการ <200 cells/mm3 มีแนวโนมลดลงจากป 2549
รอยละ 84.6 ลดลงเหลือรอยละ 47.8 ในป 2558
(ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ระดับ CD4 เมื่อแรกเขาโครงการ NAPHA Extension ของผูติดเชื้อเอชไอวีที่ยังไมเคยกินยาตานไวรัสมากอน
ปงบประมาณ Median CD4 CD4 <100 CD4 100- <200 CD4 200- <350
ที่เริ่มยา (cells/mm3) จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
140
2549
9
23.1
3
24 61.5
7.7
76
2550
30.8
12
52 50.0
32
11.5
121
2551
70
442 59.0 202
27.0
9.4
147
2552
22.5 102
369 51.8 160
14.3
124
2553
21.0
69
261 52.1 105
13.8
137
2554
19.4
90
82
170 40.2
21.3
162
2555
53
18.6
91 38.6
44
22.5
178
2556
15.4
37
78 38.6
31
18.3
200
2557
53
100 39.5
52
20.6
21.0
226
2558
25
13.4
40
64 34.4
21.5
รวม
21.8 529
1,651 48.5 742
15.5

สรุปสถานะของผูเขาโครงการ
ตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึง 2558 มีจํานวน
ผูเขาโครงการรายใหมทุกป และ ณ สิ้นปงบประมาณ
2558 มีผูเขาโครงการสะสมทั้งหมด 7,026 ราย ใน
จํ า นวนนี้ เ ป น ผู  ที่ ยั ง ไม เ ริ่ ม ยาต า นไวรั ส ร อ ยละ 0.2
(15 ราย) ผูที่กินยาตานไวรัสตอเนื่อง รอยละ 25.1
(1,765 ราย) ถูกสงตอไปรับการรักษาทีอ่ นื่ หรือยายสิทธิ
รอยละ 30.0 (2,105 ราย) หยุดการใชยาตานไวรัส
รอยละ 2.1 (145 ราย) กินยาไมตอเนื่อง/ขาดนัด
รอยละ 36.8 (2,583 ราย) และเสียชีวิต รอยละ 5.9
(413 ราย) (ตารางที่ 3 และภาพที่ 1)
สาเหตุของการหยุดยาตานไวรัส สวนใหญคือ
การขอถอนตั ว จากการกิ น ยา คิ ด เป น ร อ ยละ 69.0

CD4 >350
จํานวน รอยละ
3
7.7
8
7.7
35
4.7
11.4
81
13.2
66
81
19.2
48
20.3
56
27.7
19.0
48
30.7
57
483 14.2

รวม
(คน)
39
104
749
712
501
423
236
202
253
186
3,405

(100 ราย) รองลงมา ไดแก หยุดยาจากสาเหตุอื่น เชน
รักษาโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาส เปนตน คิดเปนรอยละ 23.4
(34 ราย) หยุดยาเพราะเกิดผลขางเคียงจากยา รอยละ
4.1 (6 ราย) และหยุ ด ยาเพราะการรั ก ษาล ม เหลว
รอยละ 3.5 (5 ราย)
ในแตละปจะมีผูกินยาตานไวรัสในโครงการ
ทีต่ อ งเปลีย่ นสูตรยา ตัง้ แตปง บประมาณ 2549 ถึง 2558
มีผูเปลี่ยนสูตรยาทั้งสิ้น จํานวน 779 ราย ซึ่งสาเหตุ
ส ว นใหญ เ กิ ด จากป ญ หายาหมดจากคลั ง ยา คิ ด เป น
รอยละ 43.8 (341 ราย) รองลงมาเกิดจากผลขางเคียง
จากยาตานไวรัส รอยละ 51.1 (398 ราย) การรักษา
ลมเหลว รอยละ 4.2 (33 ราย) และผลขางเคียงจาก
ยาอื่นเชนยาวัณโรค รอยละ 0.9 (7 ราย) ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 สรุปสถานะของผูเขาโครงการ NAPHA Extension ณ สิ้นปงบประมาณ 2549-2558
ปงบ
ประมาณ
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

ผูเขาโครง
การสะสม
159
511
2,874
4,342
5,182
5,777
6,126
6,386
6,856
7,026

จํานวน (คน)
หยุดยา
ยังไมเริ่มยา กินยา
ตอเนื่อง
108
0
16
391
1
37
22
176
2,115
43
220
2,529
181
2,281
76
2,219
81
159
111
2,348
102
2,242
125
86
2,176
135
60
145
1,765
15

สงตอ/ กินยาไมตอเนื่อง/
ยายสิทธิ
ขาดนัด
1
34
72
9
365
132
528
890
1,003
1,424
1,309
1,734
1,835
1,419
1,613
1,967
2,231
1,879
2,583
2,105

ภาพที่ 1 กราฟแสดงจํานวนของผูที่เขาโครงการ NAPHA Extension การสงตอ/ยายสิทธิ
และการกินยาตอเนื่อง ณ สิ้นปงบประมาณ 2549-2558
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เสีย
ชีวิต
0
1
64
132
217
275
311
353
375
413

วารสารควบคุมโรค ปที่ 43 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2560

อัตราความครอบคลุมของการตรวจหาปริมาณ
ระดับไวรัสในกระแสเลือด (VL) อยางนอย 1 ครั้ง ในป
แรกหลังเริม่ ยาตานไวรัสในกลุม ผูเ ขาโครงการทีไ่ ดรบั การ
รักษาดวยยาตานไวรัสครบหนึ่งป (ไมรวมผูเสียชีวิต
ระหวางป) ตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึง 2557 มีแนว
โนมเพิม่ ขึน้ จากรอยละ 3.9 ในป 2549 เปนรอยละ 32.4
ในป 2554 และเริม่ ลดลงเหลือรอยละ 30.2 ในป 2557
ผลของการรักษาในกลุมผูไดรับการตรวจ VL
พบว า ในกลุ  ม ผู  เ ริ่ ม ยาในป 2557 มี ร ะดั บ ไวรั ส ใน
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กระแสเลือด <50 copies/ml ในหนึ่งปแรกหลังเริ่มยา
คิดเปนรอยละ 84.3 และ <1,000 copies/ml คิดเปน
รอยละ 92.8 ในชวงป 2549-2557 มีแนวโนมขึน้ ๆ ลงๆ
โดยสัดสวนของผูที่มี VL <50 copies/ml อยูระหวาง
รอยละ 33.3-84.3 และผูที่มี VL <1,000 copies/ml
รอยละ 90.9-100.0 ซึ่งมีสัดสวนที่สูงที่สุดในป 2557
คิดเปนรอยละ 84.3 ที่มี VL <50 copies/ml และในป
2549 รอยละ 100.0 ที่มี VL <1,000 copies/ml
(ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 ความครอบคลุมของการตรวจระดับปริมาณไวรัสในกระแสเลือด และประสิทธิผลของการรักษาดวยยาตานไวรัส
ในปแรกหลังเริ่มยาตานไวรัส ของผูที่เขาโครงการ NAPHA Extension

167

Disease Control Journal Vol 43 No.2 Apr - Jun 2017

เมือ่ เปรียบเทียบอัตราการเสียชีวติ ในปแรกหลัง
เริม่ รักษาดวยยาตานไวรัส ระหวางกลุม ทีเ่ ริม่ ยา ในแตละ
ปงบประมาณพบวา มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 0.0
ในป 2549 เปนรอยละ 6.7 ในป 2553 ตอมาลดลง
อยางตอเนื่อง อยูที่รอยละ 2.3 ในป 2557 และกลับมา

Treatment outcomes of patients in NAPHA Extension

เพิ่มขึ้นอีกครั้งในป 2558 เปนรอยละ 4.0
อัตราการขาดการติดตามการรักษาของกลุม ผูท ี่
กําลังรับการรักษาในโรงพยาบาลทีร่ ายงาน มีแนวโนมสูง
ขึ้นอยางตอเนื่องจากรอยละ 5.3 ในป 2549 เปนรอยละ
50.5 ในป 2558 (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 อัตราการเสียชีวิตในปแรกหลังเริ่มรักษาดวยยาตานไวรัส และอัตราการขาดการติดตามการรักษาในปที่รายงาน
ของผูที่เขาโครงการ NAPHA Extension

วิจารณ
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ผูป ว ยทีม่ ขี อ จํากัด
ในการเขาถึงสิทธิการดูแลรักษา เขามารับบริการใน
โครงการ NAPHA Extension มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกป
นอกจากนี้ ยังพบปญหาผูป ว ยเขารับบริการดูแลรักษาชา
มีแนวโนมการขาดการติดตามการรักษาสูงขึ้น ถึงแม
ความครอบคลุมของการจัดบริการตรวจหา VL ในชวง
หนึ่งปแรกหลังเริ่มยามีแนวโนมสูงขึ้น แตสัดสวนยัง
ตํ่ากวาเปาหมายรอยละ 90.0 สําหรับประสิทธิผลของ
การรักษาผูปวยในชวงหนึ่งปแรกหลังเริ่มยาในกลุมผูที่
ไดรับการตรวจ VL พบวา มีแนวโนมดีขึ้น
จํ า นวนผู  ป  ว ยที่ กิ น ยาต า นไวรั ส ต อ เนื่ อ งใน
โครงการในชวงป พ.ศ. 2551-2555 มีคาเกินกวา
เปาหมายที่ตั้งไว (2,000 รายตอป ชวงป 2551-2554
และ 2,300 รายตอป ในป 2555) แตมผี ปู ว ยในโครงการ
จํานวนหนึ่งที่ไมสามารถกินยาไดตอเนื่อง ทําใหสามารถ
บริหารจัดการยา เพื่อจัดบริการใหกับจํานวนผูปวยที่
เพิ่มกวาเปาหมายได หลังจากป พ.ศ. 2556 เปนตนมา
168

จํานวนผูปวยที่กินยาตอเนื่องในโครงการมีคาตํ่ากวา
เปาหมายและมีแนวโนมลดลง และมีจํานวนการสงตอ/
ย ายสิทธิ เพิ่มขึ้ น ทั้ ง ๆ ที่ มีการเพิ่ มจํานวนเปาหมาย
เนื่ อ งจากต อ งมี ก ารเตรี ย มการก อ นที่ ก องทุ น โลกฯ
จะหยุดการสนับสนุนในป พ.ศ. 2559 จึงสงตอ/ยาย
ผูปวยคนไทยไปรับการรักษาตามสิทธิ มีการเริ่มขาย
บัตรประกันสุขภาพสําหรับประชากรขามชาติ ซึ่งรวม
บริการรักษาดวยยาตานไวรัส และในป พ.ศ. 2558 ได
เริ่มพัฒนาระบบสงตอผูปวยระหวางประเทศเพื่อนบาน
ทําใหผูปวยบางคนถูกสงตอกลับไปรักษายังประเทศ
ของตน
มีผปู ว ยคนไทยเขารับบริการในโครงการจํานวน
มาก ส ว นใหญ เ ป น ผู  ป  ว ยที่ อ ยู  ใ นช ว งระยะของการ
เปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษาพยาบาล รอพิสูจนสิทธิ หรือ
สาเหตุอื่น เชน เปนผูตองขัง ซึ่งยังไมมีสิทธิประกัน
สุขภาพที่ใหบริการยาตานไวรัสในเรือนจํา
ผูปวยในโครงการเขาถึงบริการดูแลรักษาชา
ดั ง จะเห็ น ได จ าก สั ด ส ว นของผู  ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ที่ ยั ง
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ไมเคยกินยาตานไวรัสมากอน มีระดับ CD4 เมื่อแรกเขา
โครงการตํ่ากวา 200 cells/mm3 มากกวารอยละ 50.0
ซึ่งระยะนี้เปนชวงที่ผูปวยติดเชื้อเอชไอวีมานานหลายป
จนทําใหเขาสูร ะยะทีร่ ะดับเม็ดเลือดขาว CD4 ตํา่ ลง ทําให
ติดเชื้อจากโรคฉวยโอกาสตาง ๆ ไดงาย ซึ่งผลการศึกษา
สอดคล อ งกั บ ฐานข อ มู ล การให บ ริ ก ารยาต า นไวรั ส
ของประชาชนไทยที่ ใ ช สิ ท ธิ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพใน
ป พ.ศ. 2556-2559 ทีพ่ บมากกวารอยละ 50.0 ของผูเ ริม่
ยาตานไวรัสมีระดับ CD4 ตํ่ากวา 200 cells/mm3 และ
คามัธยฐานของ CD4 ในป 2559 อยูท ี่ 194 cells/mm3(5)
ดังนั้นควรปรับปรุงวิธีการดําเนินงานของประเทศให
สงเสริมใหผปู ว ยรูส ถานะการติดเชือ้ เอชไอวีโดยเร็ว และ
ใหไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสทันทีที่รูวาติดเชื้อ
เพื่อประสิทธิผลการรักษาที่ดี ลดการปวยดวยโรคฉวย
โอกาส ลดการเสียชีวติ และสงผลตอการลดการถายทอด
เชือ้ ไปสูผ อู นื่ ตามแนวทางการดูแลรักษาของประเทศไทย
และองคการอนามัยโลก(10-11)
เมือ่ พิจารณาการจัดบริการของโครงการในชวง
ป 2549-2557 พบวา ความครอบคลุมของการให
บริ ก ารตรวจหา VL ในป แ รกหลั ง จากผู  ป  ว ยเริ่ ม ยา
ตานไวรัสมีแนวโนมสูงขึ้นถึงรอยละ 30.2 ในป 2557
แตก็ยังมีความครอบคลุมตํ่ากวาการใหบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพของรัฐทีพ่ บวา ณ สิน้ เดือนพฤษภาคม
2559 มี ร  อ ยละ 85.0 ของผู  ป  ว ยที่ กิ น ยาต า นไวรั ส
ไดรบั การตรวจ VL(5) ดังนัน้ ควรเพิม่ การใหบริการตรวจ
VL ให ค รอบคลุ ม ผู  ป  ว ยทุ ก ราย เพื่ อ ประโยชน ใ น
การประเมินผลการรักษา
ผลการรักษาในหนึง่ ปแรกหลังเริม่ ยาตานไวรัส
พบวา ในกลุม ผูท ไี่ ดรบั การตรวจ VL ประสิทธิผลของการ
รักษามีแนวโนมดีขึ้นกวาในชวงเริ่มตนโครงการ ดังจะ
เห็นไดจาก สัดสวนของผูปวยที่สามารถกดระดับ VL
ใหตํ่ากวา 50 copies/ml เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 84.3 ใน
ป 2557
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ค า เป า หมายของโลก
ทีก่ าํ หนดใหการบริการดูแลรักษาผูป ว ย ควรมีสดั สวนของ
ผู  ป  ว ยที่ มี VL <1,000 copies/ml ในหนึ่ ง ป แ รก
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หลั ง เริ่ ม ยา ควรมี ค  า สู ง กว า ร อ ยละ 90.0(12) พบว า
ตลอดชวงแปดปของโครงการ ในกลุมผูปวยที่ไดรับ
การตรวจ VL มีผลเกินกวาคาเปาหมาย ซึ่งผลเหมือน
กับขอมูลการใหบริการยาตานไวรัสในผูปวยที่ใชสิทธิ
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ (13) จากข อ มู ล นี้ ได แ สดงถึ ง
โรงพยาบาลมีการจัดบริการดูแลรักษาดวยยาตานไวรัส
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ อยางไรก็ตาม สัดสวนของผูป ว ยในโครงการ
ที่สามารถกดระดับไวรัสได เริ่มมีแนวโนมที่อาจจะตํ่าลง
และอัตราการขาดการติดตามการรักษามีแนวโนมสูงขึ้น
อยางตอเนือ่ ง ซึง่ เปนสัญญาณทีบ่ ง ชีถ้ งึ การเกิดการรักษา
ลมเหลว และเกิดเชื้อดื้อยาไดในอนาคต ปญหาการ
ขาดการติ ด ตามการรั ก ษาน า จะเกิ ด จากการที่ ผู  เ ข า
โครงการส ว นใหญ เ ป น ประชากรข า มชาติ ที่ มี ก าร
เคลื่อนยายถิ่นฐาน และสวนหนึ่งเปนคนไทยที่มีการ
ยายสิทธิการรักษา ดังนั้นควรสงเสริมใหมีการติดตาม
ผูปวยอยางใกลชิด ประเมินการกินยาอยางตอเนื่อง
และใหคําปรึกษาแกผูที่มีปญหาตอการกินยา รวมถึง
การพัฒนาระบบขอมูลการดูแลรักษาใหมีการเชื่อมตอ
ขอมูลของผูปวยที่เปนประชากรขามชาติ หรือยังไมระบุ
สิทธิการรักษาที่ยายไปรักษาที่สถานพยาบาลอื่น ทั้งใน
และนอกประเทศ เพื่อใหสามารถติดตามการดูแลรักษา
ไดอยางตอเนื่อง
ขอจํากัดของการศึกษานี้คือ เรื่องความไมครบ
ถวนของขอมูลการดูแลรักษาผูปวยในโครงการ และ
ผูปวยบางรายอาจมีการเคลื่อนยายไปรับการรักษาใน
สถานพยาบาลหลายแหง ซึ่งไมสามารถตรวจสอบความ
ซํ้าซอนของขอมูลได
ขอเสนอแนะในการดําเนินงานทีส่ าํ คัญ ไดแก
1. ควรสรางความยัง่ ยืนของการจัดบริการดูแล
รักษา สําหรับผูปวยที่มีขอจํากัดของการใชสิทธิประกัน
สุ ข ภาพ หลั ง จากหยุ ด การสนั บ สนุ น งบประมาณจาก
กองทุนโลกฯ เชน มีการจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อ
ขอสนั บ สนุ น ทุ น จากกองทุ น โลกฯ หรื อ งบประมาณ
ภาครั ฐ หรื อ แหล ง ทุ น อื่ น ๆ และควรส ง เสริ ม ให
กลุม ประชากรขามชาติเขาถึงบัตรประกันสุขภาพใหมากขึน้
สรางความมัน่ คง และกําหนดแนวทางทีช่ ดั เจนของระบบ
169

Disease Control Journal Vol 43 No.2 Apr - Jun 2017

Treatment outcomes of patients in NAPHA Extension

Health 2006;37:704-15.
ประกันสุขภาพสําหรับประชากรขามชาติ และพัฒนา
ระบบการจัดบริการสงตอ รวมถึงการรวมพัฒนาคุณภาพ 3. Lolekha R, Chunwimaleung S, Hansudewechakul
R, Leawsrisook P, Prasitsuebsai W, Srisamang
บริการดานเอดสในประเทศเพื่อนบาน เพื่อใหผูปวยได
P, et al. Pediatric HIVQUAL-T: measuring and
กลับไปรับการรักษาที่มีคุณภาพที่ประเทศของตนเอง
improving the quality of pediatric HIV care in
2. ควรสงเสริมและเรงรัดการเปลีย่ นแปลงสิทธิ
Thailand, 2005-2007. Joint Commission Journal
การรักษาพยาบาลของผูปวยคนไทย ใหสามารถเขา
on Quality and Patient Safety 2010;36:541-51.
ถึงระบบประกันสุขภาพ เพื่อถายโอนผูปวยใหกลับไปใช
4. McConnell MS, Chasombat S, Siangphoe U,
สิทธิประกันสุขภาพของตนเอง
Yuktanont P, Lolekha R, Pattarapayoon N, et al.
3. ควรพัฒนาคุณภาพการจัดบริการ ไดแก
National program scale-up and patient outcomes
การใหบริการตรวจ VL การติดตามผูปวยเพื่อใหมา
in a pediatric antiretroviral treatment program,
รับยาตอเนื่อง การจัดบริการใหคําปรึกษา รวมถึงจัด
Thailand, 2000-2007. J Acquir Immune Defic
บริการใหครอบคลุมบริการสุขภาพอื่นๆ อยางครบถวน
Syndr 2010;54:423-9.
และตอเนือ่ ง เชน การปองกันการติดเชือ้ เอชไอวี การตรวจ
และรักษาโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาส และโรครวมอืน่ เปนตน 5. กรมควบคุมโรค, สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ. ระบบบริการขอมูลสารสนเทศ การใหบริการ
4. ควรพัฒนาระบบขอมูลการดูแลรักษาผูป ว ย
ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส [อินเทอรเน็ต]. [สืบคนเมื่อ 9
เอดสใหมีการบริหารจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพและ
พ.ย. 2559]. แหลงขอมูล: http://napdl.nhso.go.
มีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
th/NAPPWebReport/jsp/new_home.jsp
6. กลุมโรคเอดส สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรค
กิตติกรรมประกาศ
ติดตอทางเพศสัมพันธ. หนังสือกลุม โรคเอดส สํานัก
คณะผู  ศึ ก ษาขอขอบคุ ณ คณะเจ า หน า ที่
โรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
โครงการในทุ ก ระดั บ ที่ ไ ด บ ริ ห ารจั ด การโครงการให
ผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส ไดเขาถึงการรักษาดวย
ที่ สธ 0424.4/7/GF2195 ลงวันที่ 14 มิถุนายน
ยาตานไวรัส รวมถึงการบันทึกขอมูลการรักษา อันเปน
2549 เรื่อง ขออนุมัติโครงการการปรับปรุงการ
ประโยชนตอการศึกษาในครั้งนี้
เขาถึงบริการการดูแลรักษาผูติดเชื้อและผูปวยเอดส
และการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดส ปที่ 3 (1 ตุลาคม
เอกสารอางอิง
2548-30 กันยายน 2549) และแผนดําเนินงาน
1. Thanprasertsuk S, Lertpiriyasuwat C, Chasombat
โครงการ.
S. Developing a national antiretroviral programme 7. สมบัติ แทนประเสริฐสุข, สัญชัย ชาสมบัติ, พรทิพย
for people with HIV/AIDS: the experience of
ยุกตานนท, ณัฐพร กองสกุลไกร, กมล เกษธรรม.
Thailand. In: Jai P Narain, editor. AIDS in Asia:
โครงการปรับปรุงการเขาถึงระบบบริการการดูแล
the challenge ahead. New Delhi: SAGE Publications
รักษาผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป ว ยเอดส และการรักษา
India Pvt; 2004. p. 312-22.
ดวยยาตานไวรัสเอดสในประเทศไทย สําหรับผูปวย
2. Chasombat S, Lertpiriyasuwat C, Thanprasertsuk
ทีม่ ขี อ จํากัดในการเขาถึงสิทธิ และผูป ว ยทีอ่ ยูน อกสิทธิ
S, Suebsaeng L, Lo YR. The National Access to
ระบบประกันสุขภาพ. วารสารควบคุมโรค 2555;
Antiretroviral Program for PHA (NAPHA) in
38:97-108.
Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public
170

วารสารควบคุมโรค ปที่ 43 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2560

ผลการรักษาของผูเขาโครงการฯ

public health approach. Geneva: World Health
8. สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติ ด ต อ ทางเพศ
สัมพันธ. โครงการกองทุนโลก ดานการดูแลรักษา
Organization; 2013.
[อินเทอรเน็ต]. [สืบคนเมื่อ 30 ต.ค. 2559]. แหลง 12. UNAIDS. 90–90–90 An ambitious treatment
ขอมูล: http://www.gfaidscare.com/naphax/
target to help end the AIDS epidemic [Internet].
[cited 2016 Nov 15]. Available from: http://
9. กองระบาดวิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.
นิยามผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อเอดสที่มีอาการที่
www.unaids.org/en/resources/documents/
ใชในการเฝาระวังโรค. กรุงเทพมหานคร: องคการ
2014/90-90-90
13. กรมควบคุมโรค, สํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
สงเคราะหทหารผานศึก; 2536.
10. สํานักโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ.
แหงชาติ. รายงานผลการดําเนินงาน Global AIDS
แนวทางการตรวจรั ก ษาและป อ งกั น การติ ด เชื้ อ
Response Progress Reporting: การรักษาและ
เอชไอวี ประเทศไทย ป 2557. กรุงเทพมหานคร:
ติดตามผลการใหบริการผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวย
ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย; 2557.
เอดส [อินเทอรเน็ต]. [สืบคนเมื่อ 9 พ.ย. 2559].
11. World Health Organization. Consolidated guidelines
แหลงขอมูล: http://napdl.nhso.go.th/NAPPWeb
on the use of antiretroviral drugs for treating and
Report/report/new_report_garp4.jsp
preventing HIV infection: recommendations for a

171

วารสารควบคุ
โรค ปทVol
ี่ 4343ฉบัNo.2
บที่ 2Aprเม.ย.
.ย. 2560
Disease
Control มJournal
- Jun- มิ2017

นิพนธตนฉบับ

Disease Control Journal
Vol 43 No.2
- Jun 2017
The successful
diseaseApr
surveillance
system

Original Article

ผลสําเร็จของระบบการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพโดยชุมชน
The successful disease and health hazard surveillance system by community
รวิสรา จิรโรจนวัฒน* ปพส. วท.ม.
(จิตวิทยาการใหคําปรึกษา)
มานิตย ดีเอื้อ** วท.ม.
(จิตวิทยาการใหคําปรึกษา)
ชะเอม มหากัณฑ*** ปพส.
*สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6
จังหวัดชลบุรี
**เทศบาลตําบลทาขาม
***โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาขาม

Ravisara Jirarojwatana* RN. M.Sc.
(Counseling Psychology)
Manit De-aru** M.Sc.
(Counseling Psychology)
Cha-Aim Mahagun*** RN.
*Office of Disease Prevention and Control Region 6,
Chon Buri
**Tha Kham Sub District Municipality
***Tha Kham Tambon Health Promoting Hospital

บทคัดยอ
การวิจัยกึ่งทดลองชนิดกลุมเดียว วัดกอนและหลังดําเนินการ (quasi–experimental, one group
pretest-posttest design ) นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาความสําเร็จของการพัฒนาระบบการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ
โดยชุมชน กลุมตัวอยางคือ (1) แกนนําชุมชน จํานวน 28 คน ซึ่งคัดเลือกโดยวิธีเจาะจง และ (2) ตัวแทนครัวเรือน
ที่แกนนําชุมชนกําหนดเปนเปาหมาย จํานวน 446 คน เครื่องมือวิจัยประกอบดวย (1) หลักสูตรการเสริมสรางพลัง
และคูมือปฏิบัติตัวปองกันโรคและภัยสุขภาพ (2) แบบสอบถามทักษะการสื่อสารและภาวะผูนํา สําหรับประเมิน
ศักยภาพของแกนนําชุมชน และ (3) แบบสอบถามความรู การรับรู การปฏิบัติตนในการปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของประชาชน ตัวแทนครัวเรือน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา และ paired t-test เปรียบเทียบผล
กอนและหลังดําเนินการ ผลการวิจัยพบวา กลุมแกนนําชุมชนสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 50-59 ป รอยละ
53.50 อาชีพเกษตรกรรม รอยละ 67.86 รายไดมากกวา 20,000 บาทตอเดือน รอยละ 53.60 ภายหลังการเสริม
สรางพลังตามขัน้ ตอนแลว แกนนําชุมชนมีทกั ษะการสือ่ สารและภาวะผูน าํ เรือ่ งการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
มีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการสรางพลัง (คา mean+SD, 21.1+2.87, 12.00+3.04, 17.7+0.64, และ 12.50+2.35,
ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) สําหรับกลุมตัวแทนครัวเรือน 446 คน สวนใหญเปนเพศหญิง
รอยละ 55.80, อายุเฉลี่ย 50-59 ป รอยละ 23.81 อาชีพเกษตรกรรมรอยละ 39.46 มีรายไดนอยกวา
5,000 บาทตอเดือน รอยละ 47.58 กลุมตัวแทนครัวเรือนมีความรูเรื่องโรคและภัยสุขภาพ การรับรูเกี่ยวกับความ
รุนแรงของโรค รับรูประโยชนของการปฏิบัติตามคําแนะนํา และอุปสรรคในการปองกันโรค การปฏิบัติตัวปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สูงกวากอนการสรางพลังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) รวมทั้งแกนนําชุมชน
รวมกันจัดพัฒนาระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพของชุมชนขึน้ ในรูปคณะกรรมการ มีการเตรียมความพรอมเพือ่ ปองกัน
โรคและภัยสุขภาพ โดยประชาสัมพันธ กําหนดแนวทางสื่อสารขอมูลขาวสารภายในชุมชนอยางเปนระบบ ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ภาครัฐควรสนับสนุนใหเกิดการพัฒนารูปแบบระบบการเฝาระวังโรคโดยภาคประชาชน และ
ผูที่เกี่ยวของอยางจริงจัง ยึดหลักการสรางเสริมพลังใหแกผูเกี่ยวของ ใหมีความรู ทักษะในการดําเนินงาน ควบคูไป
กับการพัฒนาภาวะผูนํา
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Abstract
This study is a quasi-experimental research (one group pre-post test design). It aimed to study the
empowerment in disease and health hazard surveillance system by community. 28 volunteers of community
leaders and 446 family representatives were included in this study. The research instruments were the
empowerment curriculum and guide book for disease prevention and health hazard surveillance, the questionnaire
for evaluating communication skill and leadership among community leaders and the other questionnaire to
assess the knowledge, perception and practice on disease control and prevention among villagers. Data were
analyzed using descriptive analysis and paired t-test before and after intervention. The result showed that most
of community leaders were female aged 50-59 years old accounting for 53.50%. The farmers were 67.86%
and monthly income more than 20,000 baht were 53.60%. After intervention, community leaders had
significantly increased the leadership and community skill for disease control and prevention (p<.001). Regarding
to villagers who were family representatives, most of them were female 55.80% and they were 50-59 years
of age (23.81%). They were farmers 39.46% who had, monthly income less than 5,000 baht accounting
for 47.98%. After the intervention, family representatives had showed an increased knowledge, perception
and practice for disease control and prevention and health hazard (p<0.001). This research suggests that the
government sector could empower community leaders and villagers on disease and health hazard surveillance
by increasing health knowledge, skill and their leadership concurrently.
คําสําคัญ
ผลสําเร็จ, ระบบการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ,
การเสริมสรางพลัง

Key words
the successfulness, disease and health hazard surveillance,
empowerment

บทนํา
สถานการณโรคและภัยสุขภาพในปจจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่เนนโรคติดตอไปสูโรค
ไม ติ ด ต อ และจากโรคพฤติ ก รรมสุ ข ภาพในด า นของ
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ปญหาสุขภาพจิต
รวมทั้งภัยธรรมชาติที่สงผลกระทบตอสุขภาพโรคและ
ภัยสุขภาพ เปนโรคติดตอในกลุมโรคอุบัติการณใหม
ทีร่ า ยแรงกอใหเกิดความเสียหายแกมนุษย(1-3) ตลอดจน
ปจจัยตางๆ ที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น แมหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดกําหนดมาตรการทั้งเชิงรับและเชิงรุกไว
หลายประการ แตยังพบจุดออนที่สําคัญคือ การบริหาร
จัดการดานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาพรวม
ของประเทศ อีกทัง้ ยังขาดการบูรณาการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ภายใตระบบราชการ ทําใหไมคลองตัวในการดําเนินการ

และขาดความเป น เจ า ของของกลไกการสร า งการมี
สวนรวมในภาคสวนตางๆ รวมถึงภาคประชาชน กระบวน
การขั บ เคลื่ อ นนโยบายและยุ ท ธศาสตร สู  ก ารปฏิ บั ติ
การติดตามประเมินผลยังไมประสบผลสําเร็จ อีกทั้ง
การจั ด การความรู  งานวิ ช าการงานวิ จั ย และพั ฒ นา
ส ว นใหญ ยั ง ไม ต อบสนอง และแก ป  ญ หาโรคและ
ภัยสุขภาพอยางแทจริง การปองกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพสวนใหญมุงเนนกิจกรรม และมาตรการที่ให
กับบุคคลหรือชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงตอการเจ็บปวย
ลดความรุนแรงของโรค หรือลดผลกระทบจากความ
พิ ก าร ในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถห า มไม ใ ห เ กิ ด โรคขึ้ น ได
แบงเปน 3 ระดับ(2,4-5) ไดแก ระดับปฐมภูมิ เนนดําเนิน
การตั้งแตระยะที่ยังไมเกิดโรค เปนการปองกันกอน
เจ็บปวย ไดแก มาตรการปองกันทัว่ ไป เชน การใหวคั ซีน
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ระดับทุติยภูมิ ดําเนินการในระยะที่เกิดโรคขึ้นแลวแต
ยังไมแสดงอาการหรือมีอาการเล็กนอย เปนการลด
การแพร ข ยายของโรคหรื อ การเจ็ บ ป ว ย และระดั บ
ตติยภูมิ เนนดําเนินการในระยะที่มีอาการปวยมาก หรือ
มีความพิการเกิดขึ้นแลว เพื่อปองกันและจํากัดความ
พิการ ฟนฟูสภาพจากภาวะแทรกซอนอันเกิดจากการ
เจ็บปวย
จากปญหาความสําคัญของโรคและภัยสุขภาพ
ทีม่ ผี ลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกันพิจารณา
ถึงรูปแบบที่เหมาะสมตอการแกไขปญหาการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีความไว มีประสิทธิภาพ
และยัง่ ยืน โดยรวบรวมขอมูลและคนหารูปแบบทีเ่ หมาะสม
ทัง้ การทดลองและปฏิบตั กิ ารทางวิชาการ รวมทัง้ การทดลอง
ปฏิบัติการในพื้นที่ โดยใชหลักการการมีสวนรวมของ
ประชาชนและภาคสวนที่เกี่ยวของ(6) ฉะเชิงเทราเปน
จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออก ที่มีพื้นที่เสี่ยงที่จะประสบ
กับปญหาโรคและภัยสุขภาพดวยเชนกัน จากการวิเคราะห
รายงานระบบเฝาระวังโรค 506 รวมกับการนําขอมูลการ
จัดลําดับความสําคัญของปญหาในพื้นที่พบวา โรคที่เปน
ปญหาสําคัญตามนโยบายคือโรคไขเลือดออก และโรค
ที่เปนปญหาในพื้นที่คือ โรคอุจจาระรวง พบวา โรค
ดังกลาวอัตราปวยของจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนอันดับที่ 1
และ 2 ของประเทศตามลําดับ เนือ่ งจากเปนพืน้ ทีโ่ รงงาน
อุตสาหกรรมและบางพื้นที่ใชเลี้ยงสัตวปก ยังมีพื้นที่
ที่เปนนํ้ากรอย ทําใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงที่ชุกชุมมาก
จากการสํ า รวจเบื้ อ งต น พบว า ตํ า บลท า ข า ม อํ า เภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนพืน้ ทีเ่ สีย่ งในการระบาด
ของโรค ตลอดจนไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดลอมอยางรวดเร็ว และเปนที่ประจักษแลววา
การปองกันควบคุมโรคตางๆ ทั้งติดตอและโรคเรื้อรัง
ตลอดจนภัยทีค่ กุ คามนัน้ ทัง้ ตัวประชาชนและภาครัฐตอง
รวมกันแบบบูรณาการ ประชาชนตองตระหนัก และมี
สํานึกความเปนชุมชน (community consciousness)
เพียงพอทีจ่ ะถือเอาปญหาของชุมชนเปนธุระของตนและ
ครอบครัว ตองมีภาวะผูนํา มีการรับรูขาวสารตางๆ
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เกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ อีกทั้งตองมีความพรอม
ที่จะปฏิบัติการในการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพอยาง
พรอมเพรียง ในขณะที่หนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ
ตองทําหนาทีใ่ หการสนับสนุนดานตางๆ เพือ่ ใหประชาชน
สามารถดําเนินการไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
เชน การพัฒนาศักยภาพของผูนํา การสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ งบประมาณ ขอมูลขาวสารทีช่ ดั เจน และการเปน
ที ม งานร ว มของชุ ม ชน ดั ง นั้ น ผู  วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจ
ทีจ่ ะกระตุน ใหเกิดระบบการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ
โดยชุมชน โดยใชวิธีการสรางเสริมพลังชุมชนแกแกนนํา
ที่มีองคประกอบทั้งภาครัฐและประชาชน ใหสามารถ
พัฒนา การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ โดยชุมชนตําบล
ทาขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเปนพื้นที่
เสี่ยง ของการเกิดการระบาดของโรคดังกลาว

วัสดุและวิธีการศึกษา
รู ป แบบวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง
(quasi-experimental research one group pretest-posttest
design) โดยรายละเอียดดังนี้
การเลือกพื้นที่ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยพิจารณาจากความพรอมของ
ผูน าํ ชุมชน กลุม แกนนําประชาชนทีเ่ ขมแข็ง และผูบ ริหาร
ของเทศบาล เจาหนาที่สาธารณสุข ที่สมัครใจเขารวม
โครงการ พื้นที่ดําเนินการ 8 หมูบาน 446 หลังคาเรือน
(ตําบลทาขาม แบงเปน 8 หมูบ า น จํานวน 6,630 หลังคา
เรือน)
กลุมตัวอยางที่ศึกษา จากการคัดเลือกแบบ
เจาะจง ผูม คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑทกี่ าํ หนด จํานวน 2 กลุม
กลุม ที่ 1 “แกนนําดานสุขภาพ” จํานวน 28 คน
ประกอบดวย
1. เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานดานสาธารณสุข
ชุมชน จากกองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม เทศบาลตําบล
ทาขาม จํานวน 2 คน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ทาขาม (รพ.สต.) 1 คน และจากศูนยสุขภาพชุมชนบาง
แสม สังกัดโรงพยาบาลบางปะกง ทีอ่ ยูพ นื้ ทีต่ าํ บลทาขาม
จํานวน 1 คน รวม 4 คน
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2. ภาคประชาชน ทีเ่ ปนตัวแทนชมรมหรือกลุม
อสม. และ/หรือ เปนทั้งกํานัน ผูใหญบาน ครู ผูนํา
ทองถิน่ หรือผูท เี่ กษียณอายุราชการจากหมูบ า นละ 3 คน
รวม 24 คน
กลุมที่ 2 เปนตัวแทนครัวเรือนที่มีความพรอม
และสนใจในการเข า ร ว มโครงการ สามารถเข า ร ว ม
กิจกรรมทุกครัง้ อาศัยในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และตองเปนผูท สี่ ามารถรับการถายทอดความ
รู และรวมกิจกรรมกับแกนนําชุมชน (กลุม ที่ 1) ไดอยาง
ตอเนือ่ ง จํานวน 446 คน (ตัวแทนครัวเรือน 12-30 คน/
แกนนําชุมชน)
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ประกอบด ว ย
เครือ่ งมือสําหรับการพัฒนาแกนนําชุมชน และเครือ่ งมือ
สําหรับสอบถามตัวแทนครัวเรือน ดังนี้
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นา
แกนนําชุมชน 28 คน ประกอบดวย 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 เปนเครื่องมือสําหรับพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถของแกนนําสุขภาพ ไดแก หลักสูตร
การเสริมสรางพลังการควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ
ที่บูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 9 ขั้นตอน
ไดแก (1) การพัฒนาภาวะผูน าํ และทักษะการสือ่ สาร (2)
การวิเคราะหบริบทของชุมชน จัดทําแผนทีเ่ ดินดิน ศึกษา
บทบาทและหนาที่ของกลุมองคกรตางๆ และทุนทาง
สังคม (3) การจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน
โดยใชกระบวนการมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติ (4) การ
วินิจฉัยชุมชน : คนหาปญหาในพื้นที่ จัดลําดับความ
สําคัญจากประเด็นปญหาที่วิเคราะหในแตละดาน (5)
เสริมสรางพลังชุมชน : สรางความตระหนักตอปญหา โดย
ใช ก ารวิ เ คราะห ชุ ม ชนแบบมี ส  ว นร ว ม (6) กํ า หนด
เปาหมายรวมกันคิดและกําหนดกิจกรรมแกปญหาโดย
ประยุกตใชเทคนิค Appreciate Influence Control (AIC)
รวมกับ Future Search Conference (FSC) (7) การ
จัดทําแผนแมบทชุมชน ในการควบคุมปองกันโรคและ
ภัยสุขภาพ (8) เรียนรูการสรางทีมงาน เพื่อมีสวนรวม
ทุกขัน้ ตอนในการแกปญ
 หาของชุมชน (9) สรุปบทเรียน/

ผลสําเร็จของระบบการเฝาระวังโรค

สิ่ ง ที่ ไ ด เ รี ย นรู  ร  ว มกั น มี ก ารประเมิ น ผลระบบการ
เฝาระวังโรคฯ โดยชุมชน การฝกใชคมู อื การเฝาระวังโรค
และภัยสุขภาพ
สวนที่ 2 เครื่องมือสําหรับการประเมินผล
การพัฒนาศักยภาพของแกนนําชุมชน ไดแก ก. แบบ
ประเมินแกนนําชุมชนในการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ
เป น แบบสั ง เกตแกนนํ า ชุ ม ชนในเรื่ อ งของทั ก ษะ
การสื่อสาร ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ
(ปฏิบัติไดทันทีโดยไมตองมีคําแนะนํา ปฏิบัติไดถาให
คําแนะนํา ปฏิบัติไดถา มีการควบคุมอยางใกลชิด ปฏิบัติ
ไมได) ข. แบบประเมินตนเอง (self- assessment) ของ
กลุ  ม แกนนํ า ชุ ม ชน ลั ก ษณะมาตราส ว นประมาณค า
3 ระดับ (ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติบางครั้ง ไมเคย
ปฏิบัติ)
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
จากตัวแทนครัวเรือนที่ไดรับการถายทอดความรู และ
รวมกิจกรรมกับแกนนําชุมชน ประกอบดวย แบบสอบถาม
ซึง่ ผูว จิ ยั สรางขึน้ จากการทบทวนเอกสาร รายงานวิจยั และ
ประมวลจากแผนกิจกรรมของแกนนําชุมชน ซึ่งไดรับ
การตรวจสอบความตรงดานเนื้อหา (content validity)
โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน จากมหาวิทยาลัยบูรพา
จากนั้นผูวิจัยไดนําเครื่องมือไปทดลองสอบถามตัวแทน
ครัวเรือน จํานวน 30 คน จากตําบลบานโพธิ์ นําขอมูล
มาวิเคราะหคา Cronbach’s alpha coefficient ไดคา ความ
เทีย่ ง (reliability) ทัง้ ฉบับ 0.83 จึงนํามาใชเก็บรวบรวม
ข อ มู ล กั บ กลุ  ม ตั ว อย า งเกี่ ย วกั บ ความรู  เ รื่ อ งโรคและ
ภัยสุขภาพ การรับรูเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ ทั้งใน
ดานผลประโยชน อุปสรรคในการปองกันควบคุมโรคฯ
การปฏิ บั ติ เ รื่ อ งการป อ งกั น ควบคุ ม โรคฯ ได แ ก
การปองกันความเสีย่ งของการติดตอโรค และการควบคุม
ปองกันโรค
การวิเคราะหขอมูล
1. ใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหขอมูล
ทัว่ ไป ใชการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่ และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean+SD)
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2. ใช paired t-test วิเคราะหเปรียบเทียบความ
แตกตางคาเฉลีย่ ของแกนนําชุมชนในเรือ่ งทักษะการสือ่ สาร
ภาวะผูนํา กอนและหลังดําเนินการ เปรียบเทียบความรู
เกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ การรับรูเกี่ยวกับโรคและภัย
สุขภาพ การปฏิบัติตัวในการปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของตัวแทนครัวเรือน
วิธีการศึกษา
ขั้นที่ 1 เตรียมการ
1.1 ศึ ก ษาข อ มู ล สถานการณ ประสาน
ขอความรวมมือ และเขารวมศึกษาในระดับชุมชนกับ
ผู  บ ริ ห ารเทศบาล ผู  นํ า ชุ ม ชน เจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข
คัดเลือกแกนนําของชุมชน จัดทําแนวทางหลักสูตรและ
แผนการสรางพลัง ดวยกระบวนการ 9 ขั้นตอน รวมทั้ง
การใหความรูแกนนําชุมชน และสรางความเขาใจในการ
เขารวมโครงการ
1.2 เก็บขอมูลกอนปฏิบัติการ ในเรื่องทักษะ
การสือ่ สารและภาวะผูน าํ ของแกนนําชุมชน การสอบถาม
ขอมูลเรือ่ งความรู การรับรู และการปฏิบตั ใิ นการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ที่เปนตัวแทน
ครัวเรือน
ขั้นที่ 2 ดําเนินการสรางพลังแกนนําในการ
เฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ ตามกระบวนการ 9 ขัน้ ตอน
2.1 พั ฒ นาศั ก ยภาพการเฝ า ระวั ง โรคและ
ภัยสุขภาพแกนนําชุมชน จํานวน 28 คน ดวยกระบวน
การสรางพลัง (community empowerment process) เพือ่
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พัฒนาทักษะการสือ่ สารและภาวะผูน าํ ตลอดจนกระบวนการ
ในการเฝ า ระวั ง โรคและภั ย สุ ข ภาพ ตามหลั ก สู ต ร
กระบวนการสรางพลังการควบคุมปองกันโรคและภัย
สุ ข ภาพที่ บู ร ณาการ ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะเวลา 7 วัน (แบงเปนสัปดาหละ
1 วัน)
2.2 แกนนําชุมชนทั้ง 28 คน ประชาสัมพันธ
โครงการควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพโดยชุมชน
ผานชองทางเสียงตามสาย และในที่ประชุมประชาคม
จัดกิจกรรมถายทอดความรูแ กตวั แทนครัวเรือนเปาหมาย
ในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอยางทัว่ ถึง โดย
มีกจิ กรรมรวมกับประชาชนในชุมชน ประเมินความเสีย่ ง
ในการเกิดโรคและภัยสุขภาพ จัดระบบการเฝาระวังโรค
และภัยสุขภาพโดยชุมชนขึน้ ดําเนินการเฝาระวังโรคและ
ภัยสุขภาพถึงระดับแตละครัวเรือน
ขั้นที่ 3 ติดตาม ประเมินผล
3.1 เก็ บ ข อ มู ล หลั ง จากดํ า เนิ น การครบ 7
สัปดาหแลว เรื่องทักษะการสื่อสารและภาวะผูนําของ
แกนนําชุมชน หลังปฏิบัติการ 12 สัปดาห
3.2 เก็บขอมูลเรื่อง ความรู การรับรู และการ
ปฏิ บั ติ ใ นการป อ งกั น ควบคุ ม โรคและภั ย สุ ข ภาพของ
หัวหนาครัวเรือนหรือตัวแทน หลังปฏิบตั กิ าร 24 สัปดาห
3.3 ประเมินการจัดระบบการเฝาระวังโรคและ
ภัยสุขภาพระดับตําบล หมูบาน โดยการสนทนากลุม
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วิเคราะห
สภาพการ
ดําเนินชีวติ
ปจจุบนั
ดานเศรษฐกิจ/
สังคม/สุขภาพ/
สิง่ แวดลอม/
ปจจัยเสีย่ ง

สิง่ ทีเ่ ปนปญหา
(จุดออน)
สิง่ ทีด่ /ี สําเร็จ
(จุดแข็ง)

ผลสําเร็จของระบบการเฝาระวังโรค
จัดลําดับ
ความสําคัญและ
ความเปนไปไดใน
การแกปญ
 หา
สรางความ
ตระหนักแตละ
ปญหากับผล
กระทบตอสุขภาพ

ประเมินความ
เ้ขม็ แข็งชุมชน
สรางภาพระบบเฝาระวัง
โรคและภัยสุขภาพ โดย
ชุมชนในฝน
เสนทางสูฝ น
(คิดกิจกรรมแกปญ
 หา
เปนระบบ)

หลักจัดการ
ความรูใ นชุมชน

สนับสนุน/กระตุน /
ติดตาม/สรุป
บทเรียนเปนระยะ

ทําฝนใหเปนจริง
(ดําเนินกิจกรรม
ทําอะไร ทีไ่ หน
อยางไร)

กิจกรรมสรางทีมงานและการทํางานเปนทีม/การประเมินผล
ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชน เพื่อการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ
ในพื้นที่ตําบลทาขาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาแกนนําชุมชน
1.1 กลุมแกนนําชุมชน 28 คน สวนใหญ
เปนเพศหญิง จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 64.30
อายุระหวาง 50-59 ป รอยละ 53.50 รองลงมา 30-39
ป 40-49 ป รอยละ 17.19 และ 60 ป ขึ้นไป รอยละ
10.70 ตามลําดับ สองในสามมีอาชีพหลักเกษตรกรรม
รอยละ 67.86 รองลงมาคือ รับจาง รอยละ 21.42 และ
รับราชการ รอยละ 10.71 ตามลําดับ รายไดตอ เดือนของ
ทุกคนในครอบครัว รวมกันมากกวา 20,000 บาท ตอ
เดือน รอยละ 53.60 รองลงมา 10,001-20,000 บาท
รอยละ 35.70 และนอยกวา 5,001-10,000 บาท
รอยละ 10.70 ตามลําดับ

1.2 ผลการประเมินศักยภาพของแกนนําชุมชน
กอนและหลังดําเนินการพบวา ทักษะการสื่อสารของ
แกนนําชุมชน เรือ่ งการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
กอนการสรางพลัง มีคาเฉลี่ย 12.00 หลังการสรางพลัง
คาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 21.10 ซึ่งทักษะการสื่อสารของ
แกนนํ า ชุ ม ชนสู ง กว า ก อ นการสร า งพลั ง ชุ ม ชน อย า ง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)
สําหรับภาวะผูนําเรื่องการปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพของแกนนําชุมชน กอนการสรางพลัง
มีคา เฉลีย่ 12.50 หลังจากการสรางพลังแลว คาเฉลีย่ ของ
ภาวะผูนําเพิ่มขึ้นเปน 17.70 หลังดําเนินการสรางพลัง
ภาวะผูน าํ เรือ่ งการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
แกนนําชุมชน สูงกวากอนการสรางพลังชุมชนอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ (p<0.001) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะการสื่อสาร และภาวะผูนําของกลุมแกนนําชุมชน กอนและหลังการดําเนินการ
สรางพลัง (n = 28)
กอนการสรางพลัง
หลังการสรางพลัง
t-test
p-value
ตัวแปร
X
SD
X
SD
12.00
3.04
21.1
2.87
13.34
<0.001
ทักษะการสื่อสารa
b
12.50
2.35
17.7
0.64
12.41
<0.001
ภาวะผูนํา
a
b
p-value by paired t-test; possible score = 30; possible score = 20

สวนที่ 2 ผลจากการปฏิบัติงานของแกนนํา สรางพลัง คาเฉลี่ยของการรับรู 8.66 และคาเฉลี่ยการ
ชุมชน
รับรูห ลังการสรางพลัง 8.92 ซึง่ หลังดําเนินการสรางพลัง
กลุม ตัวแทนครัวเรือน จํานวน 446 คน ทีไ่ ดรบั สูงกวากอนการสรางพลังชุมชน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
การถายทอดความรูแ ละเขารวมกิจกรรมพบวา สวนใหญ (p<0.001)
เปนเพศหญิง รอยละ 55.80 กลุมอายุ 50-59 ป
- ดานการรับรูประโยชนของการปฏิบัติตาม
รอยละ 23.81 รองลงมา 30-39 ป รอยละ 23.10 และ คําแนะนําในการปองกันโรคและภัยสุขภาพ กอนการ
อายุ 15-19 ป รอยละ 22.40 ตามลําดับ อาชีพหลัก สรางพลัง มีคาเฉลี่ย 17.25 หลังการสรางพลัง คาเฉลี่ย
สวนใหญเปนเกษตรกรรม รอยละ 39.46 รองลงมา เพิม่ ขึน้ เปน 17.68 หลังดําเนินการสรางพลังสูงกวากอน
เปนรับจาง รอยละ 22.65 และนักเรียน นักศึกษา การสรางพลังชุมชน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.001)
รอยละ 10.76 ตามลําดับ รายไดตอเดือนของทุกคน
- ดานการรับรูต อ อุปสรรคการปองกันโรคและ
ในครอบครัวรวมกันนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน ภัยสุขภาพ กอนการสรางพลังมีคาเฉลี่ย 9.95 ภายหลัง
ร อ ยละ 47.98 รองลงมา 5,001-10,000 บาท การสรางพลังมีคาเฉลี่ยการรับรู 11.65 หลังดําเนินการ
รอยละ 39.69 และ 10,001-15,000 บาท รอยละ 4.48 สร า งพลั ง สู ง กว า ก อ นการสร า งพลั ง ชุ ม ชน อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)
ตามลําดับ
เมือ่ เปรียบเทียบความรู การรับรู และการปฏิบตั ิ
จากการเปรียบเทียบกอนและหลังการสรางพลัง
ตนในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของกลุม ชุมชนพบวา การรับรูเรื่องโรคและภัยสุขภาพ ทั้งการ
ประชาชนหรือตัวแทนครัวเรือน กอนและหลังการสราง รับรูความรุนแรงของโรค การรับรูพฤติกรรมปองกันโรค
พลังชุมชนพบวา
การรั บ รู  ป ระโยชน ข องการปฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า ใน
- ดานความรูเรื่องการปองกันควบคุมโรคและ การปองกันโรคและภัยสุขภาพของประชาชนตําบลทาขาม
ภัยสุขภาพของประชาชนตําบลทาขาม กอนการสรางพลัง กอนและหลังดําเนินการสรางพลังชุมชน แตกตางอยางมี
ตัวแทนครัวเรือน มีคาเฉลี่ยความรู 14.33 หลังการ นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)
สรางพลัง คาเฉลี่ย 14.84 หลังดําเนินการสรางพลัง
สําหรับการปฏิบัติในการปองกันและควบคุม
สูงกวากอนการสรางพลังชุมชน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ โรคและภัยสุขภาพของประชาชนตําบลทาขามพบวา กอน
(p<0.001)
การสรางพลังมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติ 50.98 หลังการ
- ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคและ สรางพลังมีคา เฉลีย่ 54.93 ซึง่ เห็นไดวา หลังกระบวนการ
ภั ย สุ ข ภาพนั้ น ก อ นการสร า งพลั ง ค า เฉลี่ ย ของการ สรางพลังชุมชน การปฏิบตั ใิ นการปองกันควบคุมโรคและ
รับรู 22.54 คาเฉลีย่ หลังการสรางพลังเทากับ 22.68 ซึง่ ภัยสุขภาพของประชาชนตําบลทาขามดีกวากอนกระบวน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
สรางพลังชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)
- ดานการรับรูความรุนแรงของโรค กอนการ ดังตารางที่ 2
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ผลสําเร็จของระบบการเฝาระวังโรค

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเกี่ยวกับความรู การรับรูและการปฏิบัติตัวในการปองกันโรคและภัยสุขภาพของตัวแทน
ครัวเรือน กอนและหลังการดําเนินการสรางพลังชุมชน (n = 446)
กอนการสรางพลัง
หลังการสรางพลัง
t-test p-value
ความรูและการรับรู
X
SD
X
SD
a
14.33
1.78
14.84
0.56
5.65 <0.001
ความรูเรื่องโรคและภัยสุขภาพ
การรับรูตอโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคและภัย 22.54
สุขภาพb

2.16

22.68

2.03

1.03

0.301

การรับรูความรุนแรงของโรคและภัยสุขภาพc

8.66

0.73

8.92

0.44

6.13

<0.001

การรับรูป ระโยชนของการปฏิบตั ติ ามคําแนะนํา 17.25
ในการปองกันโรคและภัยสุขภาพd

1.38

17.68

0.62

5.94

<0.001

การรั บ รู  ต  อ อุ ป สรรคการป อ งกั น โรคและภั ย
สุขภาพe

9.95

2.62

11.65

1.36

11.71

<0.001

การปฏิบตั ติ วั ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพf 50.98
p-value by t-test
a
b
possible score = 18;
possible score = 25;
d
e
possible score = 20;
possible score = 15;

9.37

54.93

5.74

7.86

<0.001

ส ว นที่ 3 การตั้ ง ระบบเฝ า ระวั ง โรคและ
ภัยสุขภาพในชุมชน
การจัดตัง้ ระบบการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ
ในชุมชน โดยบูรณาการกับกิจกรรมของชุมชน กลาวคือ
แกนนําชุมชนโดยการสนับสนุนจากเทศบาลและ รพ.สต.
ทาขาม จัดเวทีระดมความคิดเห็นหลังจากการอบรมแลว
4 ครั้ง เพื่อพัฒนาแนวทางการเฝาระวังโดยชุมชน จัดทํา
คูมือการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพที่ปรับใหงายขึ้น
วิธกี ารและเครือ่ งมือในการเก็บขอมูล (ประยุกตจากกรม
ควบคุมโรคและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข) การรายงานสถานการณการเฝาระวังโรคและ
ภั ย สุ ข ภาพโดยชุ ม ชนมี ส  ว นร ว ม แกนนํ า ชุ ม ชนฝ ก
ใช คู  มื อ การเฝ า ระวั ง โรคและภั ย สุ ข ภาพ เพื่ อ แนะนํ า
แกตัวแทนครัวเรือน กําหนดโครงสรางการจัดการ มี
คณะกรรมการต า งๆ ตลอดจนกํ า หนดขั้ น ตอนการ
ทํางาน/ประสานงาน ทั้งในชวงเวลาปกติและชวงที่มีการ
เกิดโรคและภัยสุขภาพ เปนตน
ผลสํ า เร็ จ ของการสร า งพลั ง ชุ ม ชนในการ
จั ด ระบบเฝ า ระวั ง โรคและภั ย สุ ข ภาพ ตํ า บลท า ข า ม
รวมทั้งการระดมความคิดเห็นองคประกอบของ “ระบบ

c

possible score = 10
possible score = 60

f

การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพที่พึงประสงค” ผลการ
วิ เ คราะห ภ าพของชุ ม ชนที่ ผ  า นมา ตั้ ง แต อ ดี ต จนถึ ง
ปจจุบัน การยกรางวิสัยทัศนระบบการเฝาระวังโรคและ
ภัยสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค แลวนํามายกรางเปนแผนตําบล
ชุ ม ชนได ตั้ ง ระบบการเฝ า ระวั ง โรคและภั ย สุ ข ภาพ
ครอบคลุมทั้งในคน สัตวและสิ่งแวดลอม มีระบบการ
แจ ง เตื อ นการเฝ า ระวั ง ที่ ชั ด เจน ทั้ ง ภาวะปกติ แ ละ
ภาวะฉุ ก เฉิ น มี ร ะบบการประชาสั ม พั น ธ เ พื่ อ สร า ง
ความเขาใจ เรื่องแนวทางการปฏิบัติตัวในการปองกัน
ควบคุ ม โรคและการรั บ รู  ส ถานการณ ก ารระบาด
ที่ เ ป น ป จ จุ บั น รวมทั้ ง การเตรี ย มความพร อ มใน
การปองกันและควบคุมโรคในชุมชน ทั้งคน วัสดุสิ่งของ
ในการปองกันควบคุมโรค ทัง้ รูปแบบกองทุน การจัดสรร
งบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก เทศบาล
ตํ า บลท า ข า ม ดํ า เนิ น งานในรู ป ของคณะกรรมการ
ศูนยปฏิบัติการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพตําบลทาขาม
ประกอบดวย บุคคลในชุมชนชวยกันดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ในระบบการเฝาระวังที่ไดรวมกันจัดตั้งขึ้น ที่เกิด
จากผลการสรางพลังชุมชน
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วิจารณและสรุป
การเฝ า ระวั ง โรคและภั ย สุ ข ภาพโดยชุ ม ชน
เปนนวัตกรรมที่แตละชุมชนหรือพื้นที่สามารถสรางได
โดยการปลุ ก พลั ง สํ า นึ ก ชุ ม ชน ของประชาชนและ
หนวยงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของใหตระหนักวา โรค
และภั ย สุ ข ภาพเป น เรื่ อ งที่ ทุ ก คนต อ งรั บ ผิ ด ชอบ
แตกระบวนการที่เหมาะสมตอการกระตุนใหเกิดผล
ดังกลาวนัน้ ยังอาจจํากัด ซึง่ ตองพิจารณาบริบทของชุมชน
เปนฐานคิดสําคัญ ดังนัน้ การจัดตัง้ ระบบการเฝาระวังโรค
และภัยสุขภาพตําบลทาขามโดยชุมชน ที่มีผลมาจาก
การเสริ ม พลั ง อํ า นาจแก ผู  นํ า ชุ ม ชนให เ ป น ผู  นํ า
การเปลี่ยนแปลง เขาถึงตัวแทนครัวเรือน เกิดเครือขาย
เกิดความตระหนักรวมในการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ
จึงปรากฏผลการเปลี่ยนแปลงแกชุมชนอยางชัดเจน
การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพโดยชุมชนของ
ตําบลทาขาม เปนการดําเนินการอยางมีสวนรวมของ
ชุมชน โดยมีคณะกรรมการดําเนินการทั้งในชุมชนและ
พันธมิตร มีการบูรณาการแผนและกิจกรรมหลักของ
ชุมชน มีความเชื่อมโยงขอมูลการเฝาระวังโรคภายใน
ชุมชนอยางเปนระบบ กลาวคือ การกําหนดเปาหมาย
ชุมชน การวิเคราะหปญหาชุมชนอยางมีสวนรวม การ
จัดทําแผนแมบทชุมชนในการควบคุมปองกันโรคและภัย
สุขภาพ การฝกใชคูมือการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ
การรายงานความเสี่ยงและมีจุดเชื่อม/กระจายขอมูล
แกหนวยควบคุมโรคของระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด
มีการบูรณาการงบประมาณดําเนินการ พรอมทั้งวัสดุ
อุปกรณ
จากผลการเฝ า ระวั ง โรคและภั ย สุ ข ภาพโดย
ชุมชนแสดงวา กิจกรรมการสรางพลังชุมชน กระตุนให
ชุมชนเกิดแนวทางการปฏิบัติไดจริง เนื่องจากชุมชน
เขามามีสวนรวมในการคิด ดําเนินการ วิเคราะหและ
ประเมินผลขอมูลที่ไดจากการประเมินผลมาแกไขใน
สวนที่เปนปญหาของชุมชน(7-8) กระบวนการสรางพลัง
ชุ ม ชนตํ า บลท า ข า ม ได รั บ ความร ว มมื อ เป น อย า งดี
จากผู  เ กี่ ย วข อ ง เนื่ อ งจากชุ ม ชนมี ค วามพร อ มและ
มีศกั ยภาพพบวา องคการปกครองสวนทองถิน่ (เทศบาล
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ตําบลทาขาม) ที่ใหการสนับสนุนการคัดเลือกแกนนํา
ชุมชนเปนสวนสําคัญในความสําเร็จ เนือ่ งจากเปนบุคคล
ที่ชุมชนยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา และตัวแกนนําชุมชน
มีความสมัครใจในการเขารวมกิจกรรม อีกทั้งวิทยากร
ในการสรางพลัง มีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ
ทํ า ให แ กนนํ า ชุ ม ชนมี ค วามสนใจ และกระตื อ รื อ ร น
ในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
อยางไรก็ตาม กระบวนการเสริมสรางพลังชุมชน
ใชเวลานอยเพียง 7 วัน อยางไมตอเนื่อง (สัปดาหละ
1 วัน) อาจสงผลใหไมสามารถจัดทําแผนไดอยางสมบูรณ
ยังขาดขัน้ ตอนการพัฒนาโครงการในรายละเอียด การทํา
ประชาพิจารณแผน และการศึกษาดูงานชุมชนเขมแข็ง
ถ า มี ก ารดํ า เนิ น การอย า งต อ เนื่ อ งคาดว า จะสามารถ
ขับเคลื่อนใหเกิดกิจกรรมที่ยั่งยืนได แตในดานผล
การพัฒนายังพบวา แกนนําชุมชนมีทักษะการสื่อสาร
และสามารถปฏิบตั ไิ ดมากขึน้ อยางชัดเจน ซึง่ กลุม แกนนํา
ระบุวา เกิดจากกระบวนการเสริมสรางพลังและการเรียน
รู  แ บบมี ส  ว นร ว ม ซึ่ ง ได แ สดงศั ก ยภาพผสมผสาน
กั บ ประสบการณ ที่ เ ป น องค ค วามรู  ภ ายในตนอย า ง
มั่นใจ(7,9)
สําหรับความรู การรับรูของประชาชนที่เปน
ตัวแทนครัวเรือนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพนั้น เนื่อง
ดวยมีการระบาดของโรคไขเลือดออก และปญหายา
เสพติดในกลุม วัยรุน ชวงทีด่ าํ เนินการวิจยั จึงไดรบั ขอมูล
สุขศึกษาและประชาสัมพันธอยางตอเนือ่ ง ทัง้ สือ่ ในชุมชน
และระดับประเทศ ทําใหประชาชนไดรับขาวสารความรู
เรื่องอาการ การติดตอ การปองกันโรคและภัยสุขภาพ
อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ประชาชนมีความรูเรื่องโรคและ
ภั ย สุ ข ภาพเป น อย า งดี ประกอบกั บ แกนนํ า ชุ ม ชนมี
การใหสุขศึกษาแบบเคาะประตูบาน กระตุนใหหัวหนา
ครัวเรือนหรือผูแ ทนประเมินความเสีย่ งของคนในครัวเรือน
อยางตอเนื่อง อาจเปนเพราะมีการรับรูและเขาใจวา
โรคและภัยสุขภาพสามารถปองกันควบคุมความเสีย่ งได
ตัวแทนครัวเรือนจึงมีความไววางใจในระบบการเฝาระวัง
โรคและภัยสุขภาพของชุมชน โดยชุมชนทําใหคนกลุมนี้
มัน่ ใจวา ตนและครอบครัวมีความเสีย่ งนอยลงหากมีการ

วารสารควบคุมโรค ปที่ 43 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2560

ปฏิ บั ติ ตั ว ที่ ถู ก ต อ งอย า งสอดคล อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของ
ประชาชน(7) โดยแกนนําชุมชนใหคําแนะนําเรื่องการ
ประยุ ก ต ใ ช วั ส ดุ สิ่ ง ของที่ มี ใ นบ า นและในชุ ม ชน
เพื่ อ ความสะดวกในการป อ งกั น โรคและภั ย สุ ข ภาพ
ซึ่งสอดคลองกับหลักการที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรม
สุขภาพอยางใดอยางหนึง่ เพือ่ หลีกเลีย่ งจากการเปนโรค
บุคคลนั้นจะตองมีความเชื่อวา โรคนั้นมีความรุนแรง
มี ผ ลกระทบต อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต และคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของเขา รวมทั้ ง การปฏิ บั ติ นั้ น จะเกิ ด ผลดี ใ นการลด
ความเสี่ยงตอการเปนโรค หรือชวยลดความรุนแรงของ
โรค โดยไมควรมีอุปสรรคทางจิตวิทยามาเกี่ยวของ(7)

ขอเสนอแนะ
1. หนวยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ ควรสงเสริม
ใหมีระบบการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพโดยชุมชน
ดวยการปลุกพลังและยกระดับสํานึกชุมชน (community consciousness) ของประชาชนและหนวยงานทุกภาค
สวนในทองถิ่น ดวยกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ
และการเรี ย นรู  แ บบมี ส  ว นร ว มที่ เ น น ชุ ม ชนเป น ฐาน
ให ค วามสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาทั ก ษะการเป น ผู  นํ า ของ
แกนนําชุมชน และใหความสําคัญในการสรางการเรียนรู
การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพในชุมชนดวยสื่อบุคคล
ควบคูกับสื่อสารมวลชน
2. หนวยงานที่รับผิดชอบการเฝาระวังโรค
และภั ย สุ ข ภาพพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ อย า งง า ยที่ ใ ช เพื่ อ
ประชาชนใชในการเฝาระวังระดับครัวเรือน แลวสามารถ
เชือ่ มโยงสูฐ านขอมูลการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพของ
ชุมชนนั้นตอไป
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บทคัดยอ
การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากจราจรทางถนนเปนปญหาสําคัญ สงผลตอการสูญเสียชีวิต ทรัพยสิน และ
เศรษฐกิจ ดานชุมชนเปนหนึ่งในมาตรการชุมชนในการปองกัน ซึ่งเปนความรวมมือของทุกภาคสวนในชุมชน
การพัฒนารูปแบบการปองกันการบาดเจ็บจากจราจรทางถนนโดยมาตรการดานชุมชน จังหวัดขอนแกน ป 2559
เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) โดยศึกษาในพื้นที่อําเภอพลและชุมแพ กลุมตัวอยางประกอบดวย
คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ (ศปถ.อําเภอ) ผูนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และประชาชนในชุมชน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง และไดเขารวมกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ระหวางเดือนธันวาคม 2558 - กันยายน 2559
เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณจากแบบประเมินดานชุมชน แบบประเมินการรับรู และขอมูลเชิงคุณภาพโดย
การสัมภาษณเชิงลึก วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวย content analysis และขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ผาน 2 วงรอบ โดยวงรอบที่ 1 ดําเนินการชวงเทศกาลปใหม ประกอบดวย
การรวมกันวางแผน รวมกันปฏิบัติการตามแผน การสังเกต และการสะทอนกลับเพื่อประเมินผล และนํามาปรับปรุง
พัฒนาเปนแผนปฏิบตั กิ ารสําหรับวงรอบที่ 2 ปฏิบตั ซิ าํ้ และประเมินผลในชวงเทศกาลสงกรานต รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ประกอบดวย 8 ขั้นตอน ไดแก (1) การขับเคลื่อนโดย ศปถ.อําเภอ ผานระบบสุขภาพอําเภอ ซึ่งครอบคลุมทุกภาค
สวน (2) การจัดการขอมูลโดยโรงพยาบาลและสาธารณสุขอําเภอ เพื่อนําเสนอปญหา จุดเสี่ยง แนวทางแกไข
(3) ภาคีเครือขายทุกภาคสวนในชุมชนรวมกันระบุปญหาและสาเหตุ หารูปแบบและแนวทางดําเนินมาตรการ
ดานชุมชน โดยการประชุม สนทนากลุม (4) จัดทํา “นโยบายชุมชน” และแผนการดําเนินงานมาตรการดานชุมชน
ระบุผรู บั ผิดชอบในแตละ ต. (5) ดําเนินการตามแผนทีก่ าํ หนด (6) การประเมินดานชุมชนตามหลัก 3 ต. การนิเทศ
เสริมพลัง ตรวจเยี่ยมดานแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน (7) ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และ
(8) ประเมินผลการพัฒนารูปแบบ พบวา การดําเนินงานชวงสงกรานตมคี วามชัดเจนเพิม่ ขึน้ มีการจัดทํากติกาชุมชน
เกิดเปน “นโยบายชุมชน” การตั้งดานครอบคลุมทางออกสูถนนใหญเพื่อสกัดกลุมเสี่ยง คนหาและแกไขจุดเสี่ยง
โดยชุมชนมีสวนรวม สามารถลดจํานวนบาดเจ็บและเสียชีวิตได ดังนั้น ควรขยายผลการดําเนินงานดานชุมชน
ตามหลัก 3 ต. สูพื้นที่เสี่ยงอื่น และดําเนินการทั้งในและนอกชวงเทศกาลปใหม สงกรานต โดยเนนการบูรณาการ
ผาน ศปถ. และระบบสุขภาพอําเภอ (District Health System; DHS) ซึ่งมีทีมสาธารณสุขอําเภอเปนเลขานุการรวม
การปลูกจิตสํานึกใหเคารพกฎจราจร การบังคับใชกฎหมายจราจร และควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล พ.ศ. 2551
และเสริมสรางมาตรการชุมชนเพื่อควบคุมการบริโภคแอลกอฮอลในชุมชนดวย
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Road Traffic Injury Prevention Model

Abstract
Injuries and deaths from road traffic is a major problem. Resulting in the loss of life, property and
the economy, the community checkpoint setting is one of the interventions to prevent and reduce road traffic
injuries, which is a collaboration of all sectors in the community. Road traffic injury prevention model by
community checkpoint setting; Khon Kaen Province, 2016 is action research in Phon and Chum Phae districts.
The sample was chosen by purposive consists of district road traffic center board, community leaders, village
health volunteers (VHV.), sub-district health providers and people in the community. The event was attended during December 2015 - September 2016. Data was collected into quantitative assessment of the performance of community checkpoint, road traffic injuries’ perception and number of deaths; qualitative data
from in-depth interviews. Qualitative data were analyzed by content analysis and use descriptive statistics for
quantitative data. The results show that the model developed over the past two spirals of the research, the first
implementation of the New Year festival includes a planning, action, observation and reflection. Revise an
action plan for the second round, and then repeat evaluations during the Songkran festival. A model developed
consists of eight stages: (1) Driven through district road traffic center board (RTI center) that integrated with
the district health system (DHS) (2) Management of information from hospitals and health districts regarding situation analysis, risk points and solution (3). All sectors in the community identify the problem and its
causes. Find guidelines and the measures taken by the community meetings, focus group (4) A “policy
community” and an action plan incorporating the community. Identify the individual responsible. (5) Performed as planned (6) Assessing the community’s checkpoints by three principles (3 T), supervision to
empower, visits with the participation of all sectors. (7) Lessons learned and shared (8) Assessment the
model development, the results found that the model in Songkran festival was clear up, create a community
rules that called “Community Policy”, the checkpoint are cover all the route through the main road, identify
and fix the risk point by community participation. The impact of the model affects to reduce the number of
death. Therefore, should be expanded the model to other areas and conducted in the whole year even in and
off the festival by integration through RTI center and DHS, which the director of health district office has
joined the team as secretarial. However, encourage respect for all laws that involved, law enforcement, and
strengthening the community intervention for Alcohol Control Act B.E. 2008.
คําสําคัญ
ดานชุมชนตามหลัก 3 ต.,
การบาดเจ็บจากจราจรทางถนน

บทนํา

Key words
community checkpoint,
road traffic injuries

สมัชชาสหประชาชาติไดประกาศเจตนารมณในปฏิญญา
การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทาง มอสโก ใหป พ.ศ. 2554-2563 เปนทศวรรษแหงความ
ถนนเป น ป ญ หาสํ า คั ญ ส ง ผลต อ ความสู ญ เสี ย ชี วิ ต ปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety)
ทรัพยสิน และเศรษฐกิจที่ทั่วโลกใหความสําคัญ โดย ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกไดรวมขับเคลื่อน
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วาระความปลอดภั ย ทางถนนของโลกโดยมติ ค ณะ
รัฐมนตรี วันที่ 29 มิถุนายน 2553 กําหนดให “ป พ.ศ.
2554-2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทาง
ถนน” เปาหมายเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนของคนไทยลงครึ่งหนึ่ง หรือตํ่ากวา 10 ตอ
ประชากรแสนคน(1) จากรายงานสถานการณโลกดาน
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2558 พบวา ทั่วโลกมีผู
เสียชีวติ จากการจราจรทางถนนสูงถึง 1.25 ลานคนตอป
และอัตราผูไดรับบาดเจ็บ จํานวน 20-50 ลานคน ใน
แตละป(2) โดย พ.ศ. 2553 (World Health Organization; WHO) รายงานการตายจากการจราจรทางถนน
ของประเทศไทย 26,312 ราย คิดเปนอัตราตาย 38.07
ตอประชากรแสนคน และ พ.ศ. 2555 จํานวนตาย
24,237 ราย คิดเปนอัตราตาย 36.20 ตอประชากรแสน
คน และจากรายงานมรณบัตรของสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร(3) พบวา อัตราตายจากการจราจรทางถนน
ป 2556-2558 ของประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก
22.89 ในป พ.ศ. 2552 เปน 22.30 ตอประชากรแสน
คน ในป พ.ศ. 2558 เมือ่ พิจารณาขอมูลระบาดวิทยาการ
บาดเจ็บป พ.ศ. 2557(4) พบวา เพศชายเสียชีวิตสูงกวา
เพศหญิงประมาณ 3 เทา รถจักรยานยนตเปนพาหนะ
ที่มีจํานวนการเสียชีวิตมากที่สุด ชวงเวลาที่เสียชีวิตมาก
ทีส่ ดุ คือ เดือนมกราคม รองลงมาเดือนมีนาคม กุมภาพันธ
และเมษายน ตามลําดับ การเสียชีวิตสูงในชวงเดือน
มกราคมและเมษายน อาจสื บ เนื่ อ งจากเป น ช ว งที่ มี
เทศกาลสํ า คั ญ คื อ ป ใ หม แ ละสงกรานต ส ง ผลให
จํานวนผูเสียชีวิตสะสมรายเดือนสูงกวาชวงเดือนอื่น
เขตสุขภาพที่ 7 ซึ่งประกอบไปดวย 4 จังหวัด ไดแก
ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ดและกาฬสินธุ พบวา
อั ต ราตายจากการจราจรทางถนนมี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น
เชนเดียวกับประเทศ โดยจังหวัดขอนแกนมีอัตราตาย
รายปสงู กวาภาพรวมประเทศ โดยป พ.ศ. 2558 มีอตั รา
ตายสูงถึง 26.33 ตอประชากรแสนคน(5) ซึ่งสูงกวาคา
เปาหมายที่กําหนดใหไมเกิน 18 ตอประชากรแสนคน
โดยจากการวิเคราะหขอ มูลการบาดเจ็บและเสียชีวติ จาก
การจราจรทางถนนในชวงเทศกาลปใหมพบวา ยานพาหนะ

รูปแบบการปองกันการบาดเจ็บจากจราจรทางถนน

ทีก่ อ ใหเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนสูงสุด ไดแกรถจักรยานยนต
ร อ ยละ 85.16 และถนนชนบทเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ สู ง สุ ด
รอยละ 47.10 การปองกันการบาดเจ็บจากจราจรทางถนน
เปน 1 ใน 4 มาตรการหลักของการดําเนินงานความ
ปลอดภัยทางถนน ซึง่ มาตรการหนึง่ ทีส่ าํ คัญคือ มาตรการ
ชุมชน เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุชวงเทศกาล เกิดจาก
รถจั ก รยานยนต ข องคนในพื้ น ที่ ที่ ดื่ ม สุ ร า ขั บ ขี่ ร ถใน
หมูบาน หรือเขาสูถนนหลักแลวถูกรถคันอื่นชน และ
ผู  ขั บ ขี่ เ ป น กลุ  ม วั ย รุ  น หรื อ วั ย กลางคนที่ มี ป  ญ หาการ
ดืม่ สุรา และขับขีร่ ถเกิดอุบตั เิ หตุประจํา หรือเปนกลุม เดิม
ทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ งเมาสุรา ขับรถเร็ว ไมสวมหมวกนิรภัย
บาดเจ็บจนเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหลายครั้ง
ซึ่ ง จั ง หวั ด ขอนแก น ได เ ข า ร ว มเป น พื้ น ที่ นํ า ร อ งการ
ขั บ เคลื่ อ น “ด า นชุ ม ชน ลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน” ใน
ปงบประมาณ 2558 ชวงเทศกาลสงกรานต ไดแก อําเภอ
แวงนอยและกระนวน(6) ผลการดําเนินงานไดถูกใชเปน
ส ว นหนึ่ ง ของการกํ า หนดนโยบายระดั บ ชาติ โดย
ปงบประมาณ 2559 กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให
ดําเนินมาตรการดานชุมชนตามหลัก 3 ต. (เตรียม ตั้ง
ติ ด ตาม) ซึ่ ง จั ง หวั ด ขอนแก น มี อํ า เภอที่ ถู ก ระบุ เ ป น
พืน้ ทีเ่ สีย่ ง 2 ใน 40 อําเภอของประเทศคือ พลและชุมแพ
ผู  วิ จั ย จึ ง มุ  ง เน น ที่ จ ะพั ฒ นารู ป แบบการป อ งกั น และ
ลดการบาดเจ็บจากจราจรทางถนนโดยมาตรการดานชุมชน
จังหวัดขอนแกน ป 2559 โดยกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
การเพื่ อ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ ใ นการ “สกั ด กลุ  ม เสี่ ย ง
เลี่ยงอุบัติเหตุ” ในชวงเทศกาลสําคัญคือ ปใหมและ
สงกรานต เพือ่ ขยายผลสูพ นื้ ทีเ่ สีย่ งอืน่ อยางมีประสิทธิภาพ
มุงสูทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนนในป 2563
ตอไป โดยมีวัตถุประสงค เพือ่ พัฒนารูปแบบการปองกัน
การบาดเจ็บจากจราจรทางถนนโดยมาตรการดานชุมชน
จังหวัดขอนแกน ป 2559

วัสดุและวิธีการศึกษา
รูปแบบการศึกษา เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(action research) เพื่อพัฒนารูปแบบการปองกันการ
บาดเจ็บจากจราจรทางถนนในพืน้ ทีเ่ สีย่ งจังหวัดขอนแกน
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ป 2559 โดยประยุกตหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการตาม
แนวคิดของเคมมิสและแม็กแท็กการท (Kemmis &
McTaggart)(7) ประกอบดวย การวางแผน (planning)
การปฏิบตั กิ าร (action) การสังเกตการณ (observation) และ
การสะทอนกลับ (reflection) แบงเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะ
เตรียมการวิจัย ระยะวิจัย และระยะหลังการวิจัย
ประชากรและกลุม ตัวอยาง คัดเลือกพืน้ ทีก่ าร
วิจยั โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
ในอํ า เภอที่ มี อั ต ราตายจากการบาดเจ็ บ จากจราจร
ทางถนนสูง และถูกระบุเปนอําเภอเสีย่ ง 2 ใน 40 อําเภอ
ในประเทศไทย โดยสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
ป 2559 ไดแก อําเภอพลและชุมแพ กลุมตัวอยาง
ประกอบดวย คณะกรรมการศูนยปฏิบตั กิ ารความปลอดภัย
ทางถนนอําเภอ (ศปถ.) ผูน าํ ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล (รพ.สต.) และประชาชนในชุมชน โดย
การสุมเลือกแบบเจาะจง และไดเขารวมกิจกรรมการ
ดําเนินงานแบบมีสว นรวมตามกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
การ ระหวางเดือนธันวาคม 2558 - กันยายน 2559
วิธีการดําเนินการ ดําเนินการเปน 2 วงรอบ
โดยวงรอบที่ 1 นั้น ดําเนินการชวงเทศกาลปใหม มีการ
ประชุม 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดรวมกันทั้ง 2 อําเภอ
เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มบุ ค ลากร โดยการอบรมเชิ ง
ปฏิบตั กิ าร การพัฒนาการใชประโยชนจากขอมูลเฝาระวัง
และการสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรสูการขับ
เคลื่อนการควบคุมปองกันการบาดเจ็บและมาตรการ
ชุมชน วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2558
ครั้งที่ 2 และ 3 แยกจัดในแตละอําเภอ และครั้งที่ 4
เพื่อถอดบทเรียน โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูหลัง
ชวงเทศกาลปใหม สะทอนขอมูลกลับ และใหเครือขาย
ที่ มี ส  ว นร ว มของแต ล ะอํ า เภอจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก าร
ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2559 และนํามาปรับปรุงพัฒนา
เปนแผนปฏิบัติการสําหรับวงรอบที่ 2 ปฏิบัติซํ้า และ
ประเมินผลในชวงเทศกาลสงกรานต
วงรอบที่ 2 ดําเนินมาตรการดานชุมชนในชวง
เทศกาลสงกรานต โดยทีมวิจยั ไดออกนิเทศเสริมพลังการ
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ดําเนินการดานชุมชนตามหลัก 3 ต. แบบสหสาขา มีการ
ผลักดันใหเกิดการปฏิบัติตามหลัก 3 ต. ผานที่ประชุม
ศปถ.อําเภอ และระบบสุขภาพอําเภอ โดยมีสํานักงาน
สาธารณสุ ข อํ า เภอเป น เลขานุ ก ารร ว มในการชี้ แ จง
การสอบสวนการบาดเจ็บ เสียชีวติ จากการจราจรทางถนน
ทุกราย และมีการนําเสนอขอมูลเพื่อใหขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายอยางตอเนื่อง
การเก็บรวบรวมขอมูล เก็บรวบรวมขอมูล
เชิงปริมาณจากแบบประเมินดานชุมชนตามหลัก 3 ต.
แบบประเมิ น การรั บ รู  และข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพโดย
การสัมภาษณเชิงลึกในพื้นที่เสี่ยง ระหวางเดือนธันวาคม
2558 - เมษายน 2559
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
1. แบบประเมินดานชุมชนตามหลัก 3 ต.
ที่พัฒนาโดยสํานักโรคไมติดตอ มี 3 สวน คือ สวนที่ 1
ต.เตรียม สวนที่ 2 ต. ติดตั้ง และสวนที่ 3 ต. ติดตาม
โดยในแตละขอจําแนกเปน 3 ระดับ คือ มี = 1 ไมชดั เจน
= 2 และไมมี = 3
2. แบบประเมิ น การรั บ รู  ประกอบด ว ย
ขอคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็น การบาดเจ็บและการ
เสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากจราจรทางถนน ผานการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ด า นเนื้ อ หาจาก
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ทดลองใชในประชาชนที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกันในอําเภอแวงนอย จํานวน 30 คน คา
ความเชื่อมั่น Cronbach’s alpha เทากับ 0.78
3. แบบสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก ผู  นํ า ชุ ม ชน อสม.
ชาวบาน และคณะกรรมการ ศปถ.อําเภอ ผานการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ด า นเนื้ อ หาตาม
วัตถุประสงคจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพ โดยการวิเคราะหเนือ้ หา (content analysis) และ
ขอมูลเชิงปริมาณโดยการบรรยายขอมูลการปฏิบัติงาน
การประเมินการรับรู จํานวนเสียชีวติ ดวยสถิตเิ ชิงพรรณนา
ดวยคาความถี่ รอยละ
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ระยะที่ 1 ขั้นการวางแผน (Planning)
1. ขับเคลื่อนการดําเนินงานผาน ศปถ.อําเภอ โดย
สํานักงานสาธารณสุขเปนเลขานุการรวม เพื่อกําหนด
วัตถุประสงค บทบาทหนาที่และแนวทางดําเนินงานของ
เครือขายทุกภาคสวน
2. การจัดการขอมูลโดยโรงพยาบาลและสาธารณสุข
อําเภอเพื่อนําเสนอปญหา จุดเสี่ยง แนวทางแกไข
3. ภาคีเครือขายทุกภาคสวนในชุมชนรวมกันระบุปญหา
และสาเหตุ หารูปแบบและแนวทางดําเนินมาตรการ
ดานชุมชน โดยการประชุม สนทนากลุม
4. จัดทํา “นโยบายชุมชน” และแผนการดําเนินงาน
มาตรการดานชุมชน ระบุผูรับผิดชอบในแตละ ต.
5. จัดทําแผนปฏิบัติการ (action plan)

รูปแบบการปองกันการบาดเจ็บจากจราจรทางถนน

ระยะที่ 2 ขั้นลงมือปฏิบัติ (action)
ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานมาตรการ
ดานชุมชน ระบุผูรับผิดชอบในแตละ ต.
ขั้นตอนที่ 1

การปฏิบัติซํ้า

ระยะที่ 4 ขั้นสะทอนผล (reflection)
1. ประชุมกลุมยอย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู สัมภาษณ
เชิงลึก และถอดบทเรียน
2. ประเมินผลการพัฒนารูปแบบ วิเคราะหปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน และวางแผนแกไขปญหาใน
วงรอบตอไป (เทศกาลสงกรานต)

จํานวนเสียชีวิตลดลง

ระยะที่ 3 ขั้นสังเกตผล (observation)
การประเมินดานชุมชนตามหลัก 3 ต. การนิเทศ
เสริมพลัง ตรวจเยี่ยมดานแบบมีสวนรวมทุก
ภาคสวน

ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมของผูเขารวมการพัฒนา
ผลการปฏิบัติในการดําเนินมาตรการดานชุมชนตาม
หลัก 3 ต. จากแบบประเมินดานชุมชน

รูปแบบการปองกันการบาดเจ็บจาก
จราจรทางถนนโดยมาตรการดานชุมชน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ผลการศึกษา
การดําเนินมาตรการ “ดานชุมชนตามหลัก 3 ต.”
ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งอําเภอพลและชุมแพ วงรอบที่ 1 ดําเนินการ
ในชวงเทศกาลปใหม ซึ่งเปนชวงที่มีนโยบายชัดเจนเรื่อง
ดานชุมชนตามหลัก 3 ต. ชวงแรกของการดําเนินงาน
จึ ง เน น ที่ ก ารชี้ แ จง ถ า ยทอดนโยบาย รายละเอี ย ด
ผลการดําเนินงานดังนี้
1. ระยะเตรี ย มการวิ จั ย ประกอบด ว ยขั้ น ตอนการ
วางแผน (planning)
1.1 ประชุมครั้งที่ 1 จัดรวมกันทั้ง 2 อําเภอ
เพือ่ เตรียมความพรอมบุคลากรโดยการอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การ การใชประโยชนจากขอมูลเฝาระวัง และการสอบสวน
การบาดเจ็ บ จากจราจรทางถนนสู  ก ารขั บ เคลื่ อ นการ
ควบคุมปองกันการบาดเจ็บและมาตรการชุมชน วันที่ 30
พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2558
1.2 การวางแผนการดําเนินงานในแตละอําเภอ
โดยขับเคลือ่ นผาน ศปถ.อําเภอ และระบบสุขภาพอําเภอ
(District Health System; DHS) เพือ่ กําหนดวัตถุประสงค
บทบาทหนาที่ และแนวทางดําเนินงานของเครือขาย
ทุกภาคสวน มีการเตรียมความพรอมบุคลากรทุกระดับ
โดยครั้งที่ 2 และ 3 จัดแยกในแตละอําเภอ รายละเอียด
ดังนี้
1.2.1 อําเภอพล ประชุมถอดบทเรียนการ
จัดการขอมูลอุบตั เิ หตุกอ นดําเนินการ โดยการมีสว นรวม
ของทุกภาคสวนระดับอําเภอและระดับจังหวัด กรณี
การเกิดอุบัติเหตุรถสาธารณะบนถนนมิตรภาพในพื้นที่
อําเภอพล ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 โดยเนนการ
สรางความเขมแข็งของภาคีเครือขายทุกภาคสวน และ
การจัดการขอมูลอุบตั เิ หตุ จากนัน้ ไดมกี ารประชุมกลุม ยอย
หลายครั้ ง ทั้ ง ที่ เ ป น ทางการและไม เ ป น ทางการผ า น
ชองทาง Line กลุม และการพัฒนาศักยภาพดวย on the
job training
1.2.2 อําเภอชุมแพ ประชุมถอดบทเรียน
กรณีการเกิดอุบตั เิ หตุบนถนนมะลิวลั ย ชวงบานโนนหันชุมแพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 และประชุมเตรียม
ความพรอมการดําเนินงาน ดานชุมชน ลดอุบัติเหตุ
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ทางถนน สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในวันที่ 24
ธันวาคม 2559 จะเห็นวาเกิดแรงกระเพื่อมใน อปท.
ภาคีเครือขายทุกภาคสวนในระดับอําเภอเริม่ ขยับเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบเขาใจแนวทางการปฏิบัติงานมากขึ้น
1.3 การจั ด การข อ มู ล โดยโรงพยาบาลและ
สาธารณสุขอําเภอ เพือ่ นําเสนอปญหา จุดเสีย่ ง แนวทาง
แกไขผานการบูรณาการของ ศปถ.อําเภอ และระบบ
สุขภาพอําเภอ (DHS)
1.4 ภาคีเครือขายทุกภาคสวนในชุมชนรวมกัน
ระบุปญหาและสาเหตุ หารูปแบบและแนวทางดําเนิน
มาตรการดานชุมชน โดยการประชุม สนทนากลุม มีขอ
ตกลงรวมกันวาจะดําเนินการดานชุมชนเปน “นโยบาย
ชุมชน” โดยทาง อบต. สนับสนุนงบประมาณบางสวน
การหนุนเสริมดานรักษาความปลอดภัยของมหาดไทย
เปนดานชุมชนตามหลัก 3 ต. มีเจาหนาที่ประจําดาน
ประกอบดวย ผูนําชุมชน อปพร. อสม. และชาวบาน
ที่ เ ป น จิ ต อาสาในการป อ งปรามลู ก หลานในชุ ม ชน
เพือ่ ปองกันการบาดเจ็บ โดยมีเจาภาพหลักจากมหาดไทย
คือ หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.
และเจาหนาที่สาธารณสุข
2. ระยะดําเนินการวิจยั ประกอบดวยขัน้ ตอนการลงมือ
ปฏิบัติ (action) และขั้นสังเกตผล (observation)
มีการตั้งดานชุมชนชวงเทศกาลปใหม จะเนน
การปฏิบัติตามแบบประเมินดานชุมชนตามหลัก 3 ต.
ซึ่ ง ดํ า เนิ น การยั ง ไม ค รอบคลุ ม การปฏิ บั ติ ซํ้ า ในช ว ง
เทศกาลสงกรานตไดมีกิจกรรมการชี้แจงเกณฑประเมิน
ดานชุมชนตามหลัก 3 ต. การนิเทศเสริมพลัง และ
ตรวจเยี่ยมดานแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน ผลการ
ดําเนินงานดังนี้
2.1 จํ า นวนด า นชุ ม ชนตามหลั ก 3 ต.
เทศกาลปใหม จํานวน 16 แหง จําแนกเปนอําเภอพล
12 แหง ครอบคลุมทุกตําบลๆ ละ 1 ดาน จํานวนคน
ปฏิบัติงานในดาน 144 คน จํานวนรถที่ผานดานทั้งหมด
6,405 คัน จําแนกเปนรถจักรยานยนต 3,584 คัน
รถยนต 2,821 คัน ไมมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต อําเภอ
ชุมแพ มี 4 ตําบล ๆ ละ 1 ดาน จํานวนคนปฏิบัติงานใน
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ดาน 189 คน จํานวนรถที่ผานดานทั้งหมด 6,218 คัน
จําแนกเปนรถจักรยานยนต 3,307 คัน รถยนต 2,911
คัน ผูบาดเจ็บ 3 คน ไมมีผูเสียชีวิต ซึ่งความครอบคลุม
ของการตั้งดานชุมชนยังมีนอย concept ยังไมถูกตอง
บางสวนตั้งดานบูรณาการกับจุดตรวจ/จุดบริการ/จุด
อํานวยความสะดวก รูปแบบการทํางานแบบเดิม อํานาจ
เรือ่ งการตรวจเตือนหรือยึดรถ มีความเขมแข็งแตกตางกัน
ไดสะทอนผลการปฏิบัติการ (reflection) และปรับแผน
และปฏิบัติซํ้าในเทศกาลสงกรานตพบวา อําเภอพล
มี จํ า นวนคนปฏิ บั ติ ง านในด า น 119 คน จํ า นวนรถ
ที่ผานดานเปนรถจักรยานยนต 4,042 คัน รถยนต
4,134 คัน และอําเภอชุมแพมีจํานวนคนปฏิบัติงานใน
ดาน 190 คน รถที่ผานดานเปนรถจักรยานยนต 3,370
คัน รถยนต 2,908 คัน
2.2 ผลการปฏิบัติในการดําเนินมาตรการดาน
ชุ ม ชนตามหลั ก 3 ต. จากแบบประเมิ น ด า นชุ ม ชน
ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมของผูเขารวมการพัฒนา จะวัดจาก
การปฏิบัติตามเกณฑแบบประเมินการดําเนินงานดาน
ชุมชนตามหลัก 3 ต. ไดแก เตรียม ตั้งและติดตาม ดังนี้
2.2.1 ต.เตรียม การเตรียมความพรอม
รวมสรางมาตรการชุมชน ชวงปใหม ประเด็นการจัด
ทําประชาคมหรือธรรมนูญหมูบาน เพื่อสรางมาตรการ
ชุ ม ชน/มติ ชุ ม ชน เพื่ อ สร า งการยอมรั บ ของชุ ม ชน
และการชีแ้ จงทําความเขาใจเรือ่ งดานยังไมชดั เจน จํานวน
1 ใน 16 แหง (รอยละ 6.25) แตชวงสงกรานตพบวา
ทุกดานมีการดําเนินการชัดเจนทั้ง 2 ประเด็น แตที่ยัง
เปนปญหาคือ เรื่องการจัดสรรงบประมาณในการตั้ง
ดานชุมชนซึ่งไมมีความชัดเจนทั้ง 2 เทศกาล ในประเด็น
การเตรี ย มพื้ น ที่ มี ป ระเด็ น ที่ ดํ า เนิ น การได น  อ ยคื อ
การสํารวจกลุมเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง เชน กลุมวัยรุน
เมาแล ว ขั บ ขั บ รถเร็ ว เพื่ อ กํ า หนดกลุ  ม เป า หมาย
รอยละ 18.75 รองลงมาคือ การสํารวจชุมชนเพื่อคนหา
จุดเสี่ยงรอยละ 25.00 และมีการใชขอมูลมาวิเคราะห
ป จ จั ย เสี่ ย ง พฤติ ก รรมเสี่ ย ง กลุ  ม เสี่ ย งและจุ ด เสี่ ย ง
ในชุมชน รอยละ 37.50 ซึ่งชวงเทศกาลสงกรานตมีการ
ดําเนินการครบทุกแหง

รูปแบบการปองกันการบาดเจ็บจากจราจรทางถนน

2.2.2 ต.ตั้ง หมายถึง การตั้งดานชุมชน
สกัดกลุมเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ พบวา มีประเด็นที่ยังไม
ชัดเจนรอยละ 6.25 เทากันจํานวน 6 ใน 9 ประเด็น ดังนี้
การจัดเปนลักษณะดานเคลื่อนที่เขาหากลุมเปาหมาย
ตามความเหมาะสม หรือจุดที่มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค
เพื่ อ พู ด คุ ย และขอความร ว มมื อ การกํ า หนดเวลา
ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากชวงเวลาที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงสูง เชน ตั้งดานเฉพาะชวงเวลาที่มีการดื่มเมาสุรา
และเดิ น ทางสั ญ จรมากที่ เ สี่ ย งต อ การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
การกํ า หนดวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านของที ม งานในด า น
อย า งชั ด เจน มี ที ม บั น ทึ ก ข อ มู ล มี ที ม ให สั ญ ญาณ
การจราจรขณะตัง้ ดาน และมีทมี ทีจ่ ะเขาพูดคุย ปองปราม
พฤติกรรมเสีย่ งตาง ๆ ประชาสัมพันธ โดยในชวงเทศกาล
สงกรานตมีการดําเนินงานไดครบทุกประเด็นในทุกดาน
2.2.3 ต.ติดตาม ประเด็นทีม่ กี ารดําเนินการ
ไดรอยละ 100 ทั้งชวงเทศกาลปใหมและสงกรานตคือ
มีการสรุปจํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ จํานวนผูบาดเจ็บ
ผูเ สียชีวติ มีบนั ทึกและสรุปขอมูลอุบตั เิ หตุประจําวัน และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอผูบริหาร ในสวน
ของการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับปที่ผานมา
การสอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุในชุมชน เพือ่ หา
แนวทางแกไข และการประชุมสรุปบทเรียน ขอเสนอแนะ
สํ า หรั บ ใช ว างแผนการดํ า เนิ น งานเทศกาลต อ ไป
มีการดําเนินงานชัดเจนมากขึ้นในชวงเทศกาลสงกรานต
โดยมีการดําเนินการครอบคลุมทุกดาน รอยละ 100
3. ระยะหลังการวิจัย ขั้นสะทอนผล (reflection)
3.1 มีการประเมินจํานวนผูเสียชีวิตจากการ
จราจรทางถนนในภาพรวมในพื้นที่เสี่ยง จากรายงาน
จํานวนผูเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน (ขอมูล 3 ฐาน
จากตํารวจ บริษัทกลาง และ สธ.) กอนและหลังการ
ดําเนินมาตรการดานชุมชน จํานวนผูเสียชีวิตจากการ
จราจรทางถนนอํ า เภอพลและชุ ม แพพบว า ในป
งบประมาณ 2558 จํานวนผูเ สียชีวติ 25 ราย ปงบประมาณ
2559 จํานวนผูเ สียชีวติ 21 ราย ลดลงรอยละ 16.00 ใน
สวนของอําเภอชุมแพ ในปงบประมาณ 2558 จํานวน
ผูเ สียชีวติ 37 ราย ปงบประมาณ 2559 จํานวนผูเ สียชีวติ
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42 ราย เพิ่มขึ้นรอยละ 13.51
3.2 การประเมินดานการรับรู และพฤติกรรม
การปองกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน โดยสุม
สัมภาษณประชาชนในชุมชนดานละ 8 คน อําเภอละ
2 ดาน รวม 4 ดาน กลุมตัวอยางทั้งหมด 32 คน
เก็บรวบรวมขอมูล ในวันที่ 17 เมษายน 2559 สรุปราย
ละเอี ย ดดั ง นี้ กลุ  ม ตั ว อย า งส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง
รอยละ 78.12 กลุมอายุสูงสุด 50-59 ป รอยละ 40.63
ประชาชนทุกคน (รอยละ 100) ทราบวาในชุมชนของตน
มี ก ารกํ า หนดมาตรการลดอุ บั ติ เ หตุ ใ นช ว งเทศกาล
สงกรานต 2559 โดยสวนใหญทราบการประชาสัมพันธ
รณรงคมาตรการ เพื่อลดอุบัติเหตุจากผูใหญบาน สูงสุด
รอยละ 90.63 รองลงมาทราบจาก อสม. รอยละ 71.86
ตามลําดับ มาตรการปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ที่ประชาชนคิดวา บังคับใชไดจริงตามกฎหมายสูงสุดคือ
การเมาไมขบั รอยละ 93.75 รองลงมาคือ การคาดเข็มขัด
นิรภัย รอยละ 81.25 ตามลําดับ การขายสุราใหบุคคล
อายุตํ่ากวา 20 ป ในชุมชนพบวา กลุมตัวอยางมีความ
เห็นวามีการขายทุกราน ถึงรอยละ 21.86 กลุมตัวอยาง
เห็นวา รานคาในหมูบานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลนอก
ชวงเวลาทีก่ ฎหมายกําหนดใหทกุ ราน รอยละ 53.13 และ
ขายนอกชวงเวลาเปนบางราน รอยละ 9.36 สําหรับวิธี
ปฏิบัติตัวเพื่อลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขณะขับขี่ยาน
พาหนะของกลุมตัวอยาง โดยสวนใหญคิดวา การปฏิบัติ
ตามกฎจราจรอยางเครงครัด รอยละ 84.36 รองลงมา
คือ ไมดื่มสุรากอนขับขี่ 78.13
3.3 สรุปประเด็นการสัมภาษณเชิงลึก (indepth interview)
3.3.1 กลุมผูบริหาร ไดแก ศปถ.อําเภอ
บุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาล และ สสอ. หัวหนางาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต. สรุปไดวา ทุก
หมูบานมีดานชุมชนและดานหลัก เพียงแตนําเรื่อง 3 ต.
มาหนุนเสริมโดยมุงเนนที่งานอุบัติเหตุ ทางปกครองขอ
ความร ว มมื อ ไปยั ง กํ า นั น ผู  ใ หญ บ  า น โดยในชุ ม ชน
มีการจัดประชุมชี้แจงผูนําชุมชน แลวใหแตละหมูบาน
จั ด ทํ า แผน กํ า หนดบทบาทหน า ที่ แ ต ล ะคนในการ
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ดํ า เนิ น งานด า นชุ ม ชน ได รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น
บางสวนจาก อบต. โดยมีคณะกรรมการหมูบาน อปพร.
ผูน าํ ชุมชน อส.ตร. อสม. และชาวบานทีเ่ ปนจิตอาสาผลัด
เปลี่ยนหมุนเวียนกันเขาเวร ไดรับขอมูลคืนจากทาง
สาธารณสุขอยางชัดเจนเปนรูปธรรม ปใหมสรุปผลวา
อุ บั ติ เ หตุ เ กิ ด ขึ้ น สายหลั ก เพราะเป น คนนอกพื้ น ที่
สวนสายรองเกิดขึน้ ในถนนในตําบลหมูบ า น การคืนขอมูล
ใหตําบล หมูบาน วิเคราะหหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มช ว งสงกรานต ที่ จ ะมาถึ ง นี้
การดําเนินงานดานชุมชนโดยบทบาทของกํานันผูใหญ
บานเปนการ “บําบัดทุกข บํารุงสุข” อยางหนึ่งซึ่งเปน
รู ป ธรรม ป ญ หาที่ พ บและต อ งการให มี ก ารแก ไ ขคื อ
ความถี่ที่จะเขาเวรและการตั้งดานมีระดับไหน แรงจูงใจ
เนือ่ งจากงบประมาณในการดําเนินการไมชดั เจน รวมถึง
การกระตุนจิตสํานึก การประชาสัมพันธใหประชาชน
ควรจะสรางตั้งแตยังเด็กในโรงเรียนควบคูไปดวย
3.3.2 กลุมผูปฏิบัติ ไดแก ผูนําชุมชน และ
อสม. สรุปไดวาประชาชนในชุมชนทุกคนตระหนักวา
ดานชุมชนทีต่ งั้ ขึน้ ในชวงเทศกาล สามารถลดการบาดเจ็บ
และการตายของประชาชนในชุมชนได เพราะคนในชุมชน
ไมไดคดิ วาเปนนโยบายของใครแตเปน “นโยบายชุมชน”
ในด า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายของร า นค า ในชุ ม ชน
จะไม ท ราบรายละเอี ย ดข อ กฎหมายในเรื่ อ งอายุ ข อง
ผูซื้อ สวนใหญยังเขาใจวากฎหมายกําหนดไมขายให
กับบุคคลอายุตํ่ากวา 18 ป และในเรื่องเวลาสวนใหญ
ไมทราบเวลาหามขายทีก่ ฎหมายกําหนด (เวลาใหขายได
11.00-14.00 น. และชวงเวลา 17.00-24.00 น.) และ
มีความเห็นวารานคาทุกราน รอยละ 100 ที่อยูในชุมชน
มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลตลอดทั้งวัน ตั้งแตเปด
รานจนถึงปดรานในแตละวัน ปญหาที่พบและตองการ
ให มี ก ารแก ไ ขคื อ ในเรื่ อ งของงบประมาณสนั บ สนุ น
เนื่องจากทุกคนที่มาเขาเวรมาดวยจิตอาสา แตอยางไร
ก็ตาม ก็ตองมีภาระในเรื่องปากทองในการดําเนินชีวิต
ตองไปประกอบอาชีพ ภารกิจสวนตัว อีกทั้งมีความสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน ควรจะมีประกันชีวิตใหทุกคนดวย
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3.4 การถอดบทเรียนหลังเทศกาลปใหมเพื่อ
เตรียมรับเทศกาลสงกรานต วันที่ 3-4 มีนาคม 2559
สรุปไดดังนี้
3.4.1 สิ่งสําคัญอยูที่กระบวนการเตรียม
ถาเราเตรียมดี การบริหารชุมชนก็จะขับเคลือ่ นไปไดดว ยดี
ที่มาของการจัดการเรื่องดานชุมชน มาจากผูดื่มที่ขับรถ
แล ว เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ขึ้ น บนถนนชนบท จึ ง เป น ที่ ม าการ
ออกแบบการดําเนินงานหลัก 3 ต. เตรียม ตั้ง ติดตาม
โดยมาตรการนีไ้ มใชมาตรการใหม ชุมชนก็ทาํ กันอยูแ ลว
แตยกเรื่องดานชุมชนเขามาเปนวาระที่ตองดําเนินการ
การสรางขอตกลงรวมกันเพื่อดําเนินการชวงเทศกาล
สงกรานต ในขั้น ต.เตรียม ควรมีการ (1) แตงตั้งคณะ
ทํางานระดับชุมชนและเจาหนาทีป่ ระจําดาน (2) ประชาคม
ชุ ม ชน เพื่ อ ออกมาตรการชุ ม ชน “ธรรมนู ญ ชุ ม ชน”
(3) ประชาสัมพันธใหคนในชุมชนทราบ (4) สํารวจจุด
เสีย่ ง กลุม เสีย่ ง ปจจัยเสีย่ ง (5) แกไขจุดเสีย่ ง (6) สํารวจ
เฝาระวังปจจัยเสี่ยงเปนระยะ ๆ ในสวนของการดําเนิน
การตั้ ง ด า นชุ ม ชน ต.ตั้ ง ประกอบด ว ย (1) สํ า รวจ
เปาหมาย และจัดหาอุปกรณสําหรับตั้งดาน (2) จัดเวร
เจาหนาทีป่ ระจําดาน (3) เก็บขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บ
และเสียชีวติ สุดทายคือการ ต.ติดตาม ประเมินผล ไดแก
(1) ติดตาม ตรวจสอบมุง สูค วามสําเร็จ (2) การสรุปผล
การดําเนินงานในแตละวัน
3.4.2 แนวคิดเพือ่ ใหประสบความสําเร็จ มี
3 สวนคือ (1) ชุมชนรวมคิด รวมแกไข (การดูแลตนเอง)
มีกระบวนการสรางขอตกลงรวมกัน/การทําประชาคม
และคนหาปจจัยเสี่ยงและแกไข โดยคนในชุมชน (2)
สวนราชการและเครือขาย ผลักดันนโยบายสอดคลองกับ
ฝายความมั่นคงเดิม มีระเบียบ/กฎหมายที่สอดคลอง
มีมาตรการเสริม “มาตรการองคกร” มีการบังคับใช
กฎหมาย (3 ม. 2 ข. 1 ร.) และ (3) องคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น สนั บ สนุ น อปท. ต อ งผลั ก ดั น นโยบาย
สนั บ สนุ น ด า นทรั พ ยากรอย า งต อ เนื่ อ ง (อุ ป กรณ /
งบประมาณ/สวัสดิการ) มีมาตรการเสริมสรางขวัญกําลังใจ
อย า งสมํ่ า เสมอ (การติ ด ตาม ตรวจเยี่ ย ม/ชื่ น ชม/
วิเคราะห/ประเมินผล)

รูปแบบการปองกันการบาดเจ็บจากจราจรทางถนน

วิจารณและสรุป
มาตรการในการปองกันและลดการบาดเจ็บจาก
จราจรทางถนนที่ผานมา มีผลตอการลดการบาดเจ็บ
รุ น แรงหรื อ กู  ชี พ มากกว า การลดอั ต ราการบาดเจ็ บ
มาตรการด า นชุ ม ชนเป น หนึ่ ง ในมาตรการป อ งกั น
กอนเกิดอุบัติเหตุ โดยมุงเนนการมีสวนรวมของภาคี
เครื อ ข า ย และคนในชุ ม ชนเป น ผู  ดํ า เนิ น การร ว มกั น
การดําเนิน “ดานชุมชน ลดอุบัติเหตุทางถนน” ที่ผานมา
ทุ ก หมู  บ  า น ตํ า บลมี ก ารตั้ ง ด า นความมั่ น คงของ
ทางกระทรวงมหาดไทย บูรณาการเรื่องการใหบริการ
ผูที่ผานเขา-ออก ตรวจยาเสพติด ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจาก อบต. โดยมี อปพร. ผูนําชุมชน และชาว
บ า นที่ เ ป น จิ ต อาสาผลั ด เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นกั น เข า เวร
จังหวัดขอนแกนไดมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
ในชวงเทศกาลสงกรานต ป พ.ศ. 2558(6) ใน 2 อําเภอ
คือ อําเภอแวงนอย ซึ่งไดเนนมาตรการการมีสวนรวม
ของชุมชน และอําเภอกระนวน ไดเนนมาตรการองคกร
ซึง่ ผลการดําเนินงานไดถกู เผยแพร และใชเปนขอมูลสวน
หนึ่งของการกําหนดนโยบายระดับชาติ ในป 2559
จะเห็นวา ในการดําเนินงานมีการพิจารณาเลือกมาตรการ
แตกตางกันไป ขึ้นกับบริบทของแตละพื้นที่ แตที่สําคัญ
คือ การมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวนและ
ประชาชนในชุมชน ซึ่งควรเกิดจากการทําขอตกลงหรือ
ประชาคมหมูบาน มีผูปฏิบัติประจําดานชุมชนมาจาก
แกนนํา อาสาสมัคร จิตอาสา กรรมการหมูบาน หลักการ
ดําเนินงาน “ดานชุมชน” คือการใชหลัก 3 ต. ดังนี้
(1) ต.เตรียม เตรียมความพรอม รวมสรางมาตรการ
ชุ ม ชน ค น หากลุ  ม เสี่ ย งและจุ ด เสี่ ย ง ร ว มกั น จั ด ทํ า
ประชาคมหมูบาน กําหนดกฎกติกา สรางมาตรการ
ปองกันอุบัติเหตุทางถนน นํามาใชเปนธรรมนูญหมูบาน
ผานการลงมติโดยคนในชุมชน สรางการยอมรับของ
คนในชุมชน (2) ต.ตั้ง ตั้งดานชุมชน สกัดกลุมเสี่ยง
เลี่ยงอุบัติเหตุ คือ การกําหนดจุดในการตั้งดานชุมชน/
จุดสกัด เชน ทางเขาออกชุมชน ทางแยกจุดตัดของถนน
ทีม่ คี วามเสีย่ งตอการเกิดอุบตั เิ หตุ ประมาณ 2-4 จุดตอ
ชุมชน และ (3) ต.ติดตาม ติดตามตรวจสอบมุงสูความ
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สําเร็จ โดยมีการจัดทีมตรวจสอบประเมินผล และสรุปผล
การดําเนินงานในแตละวัน สรุปจํานวนครัง้ ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ
จํานวนผูบาดเจ็บ ผูเสียชีวิต รวมถึงรวมกันสอบสวน
เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในชุมชน
เพื่ อ นํ า มาหาแนวทางแก ไ ขและป อ งกั น ในอนาคต
การดําเนินมาตรการดานชุมชน ป 2559 ในพื้นที่เสี่ยง
ไดแก อําเภอพลและชุมแพ ไดประยุกตกระบวนการวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ าร ซึง่ มีวตั ถุประสงคจะปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานประจําใหดีขึ้น โดยนํางานที่ปฏิบัติ
อยูมาวิเคราะหหาสาระสําคัญของสาเหตุที่เปนปญหา
อันเปนเหตุใหการปฏิบัติงานนั้นไมประสบผลสําเร็จ
เทาทีค่ วร จากนัน้ ใชแนวคิดทางทฤษฎีและประสบการณ
การปฏิบตั ทิ ผี่ า นมาของทีมวิจยั เสาะหาขอมูล และวิธกี าร
ทีค่ าดวาจะแกไขปญหาดังกลาวได แลวนําวิธกี ารดังกลาว
ไปทดลองใชอกี ครัง้ (8) โดยอาศัยกลไกการขับเคลือ่ นงาน
ผาน ศปถ.อําเภอ และระบบสุขภาพอําเภอ (DHS) ซึ่งมี
ภาคีเครือขาย “5 เสาหลัก” นายอําเภอเปนประธาน โดย
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทําหนาที่เลขานุการรวมกับ
ปภ. รวมดําเนินการขับเคลือ่ นงานระดับอําเภอ และมีการ
เชี่อมโยงขอมูลและการดําเนินงานลงสูชุมชน ซึ่งรูปแบบ
ที่พัฒนาขึ้น ผาน 2 วงรอบ ของกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ วงรอบที่ 1 ดําเนินการชวงเทศกาลปใหม
ประกอบดวย การรวมกันวางแผน รวมกันปฏิบัติการ
ตามแผน การสังเกต และการสะทอนกลับเพือ่ ประเมินผล
และนํามาปรับปรุงพัฒนาเปนแผนปฏิบัติการสําหรับ
วงรอบที่ 2 ปฏิบัติซํ้า และประเมินผลในชวงเทศกาล
สงกรานต รูปแบบที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 8 ขั้นตอน
ไดแก (1) การขับเคลื่อนโดย ศปถ.อําเภอ ผานระบบ
สุขภาพอําเภอซึง่ ครอบคลุมทุกภาคสวน (2) การจัดการ
ขอมูลโดยโรงพยาบาลและสาธารณสุขอําเภอเพือ่ นําเสนอ
ปญหา จุดเสีย่ ง แนวทางแกไข (3) ภาคีเครือขายทุกภาค
สวนในชุมชนรวมกันระบุปญหาและสาเหตุ หารูปแบบ
และแนวทางดําเนินมาตรการดานชุมชน โดยการประชุม
สนทนากลุม (4) จัดทํา “นโยบายชุมชน” และแผนการ
ดําเนินงานมาตรการดานชุมชน ระบุผูรับผิดชอบใน
แตละ ต. (5) ดําเนินการตามแผนที่กําหนด (6) การ
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ประเมินดานชุมชนตามหลัก 3 ต. การนิเทศเสริมพลัง
ตรวจเยี่ ย มด า นแบบมี ส  ว นร ว มของทุ ก ภาคส ว น
(7) ถอดบทเรี ย น แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  ร  ว มกั น และ
(8) ประเมินผลการพัฒนารูปแบบ หลังการดําเนินงาน
รอบที่ 1 เทศกาลสงกรานต จากการถอดบทเรียนการ
ดําเนินงานในขัน้ ตอนที่ 7 และประเมินผลการดําเนินงาน
ในขั้นตอนที่ 8 เพื่อเปนขอมูลสะทอนกลับในการดําเนิน
งานรอบที่ 2 นั้น พบวา ปญหาที่พบคือ งบประมาณ
ไมเพียงพอ ยังไมเขาใจ concept ของการตั้งดานชุมชน
ตามหลัก 3 ต. บางแหงยังคงบทบาทเปนดานจุดตรวจ/
จุดบริการ/จุดอํานวยความสะดวก การดําเนินงานตาม
หลัก 3 ต. ในแตละขอไมชัดเจน ความไมชัดเจนของ
ความถี่และระดับในการตั้งดาน จิตสํานึกของประชาชน
ในการขับขี่ยังนอย ไมปฏิบัติตามกฎจราจร ขับรถเร็ว
ดื่ม/เมาแลวขับ จึงไดมีการปรับแผนการดําเนินงาน
เพื่ อ เตรี ย มเทศกาลสงกรานต โดยเน น การสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธเรื่องเกณฑการดําเนินงานตามหลัก 3 ต.
ผาน ศปถ.จังหวัด อําเภอ การสรางขอตกลงรวมกันเพื่อ
ดําเนินการชวงเทศกาลสงกรานต ในขั้น ต.เตรียม ควรมี
การ (1) แตงตั้งคณะทํางานระดับชุมชนและเจาหนาที่
ประจําดาน (2) ประชาคมชุมชน เพื่อออกมาตรการ
ชุมชน “ธรรมนูญชุมชน” (3) ประชาสัมพันธใหคน
ในชุมชนทราบ (4) สํารวจจุดเสีย่ ง กลุม เสีย่ ง ปจจัยเสีย่ ง
(5) แกไขจุดเสี่ยง (6) สํารวจเฝาระวังปจจัยเสี่ยงเปน
ระยะๆ ในสวนของการดําเนินการตั้งดานชุมชน ต.ตั้ง
ประกอบดวย (1) สํารวจเปาหมาย และจัดหาอุปกรณ
สําหรับตัง้ ดาน (2) จัดเวรเจาหนาทีป่ ระจําดาน (3) เก็บ
ขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิต สุดทายคือการ
ต.ติดตาม ประเมินผล ไดแก (1) ติดตาม ตรวจสอบมุง
สูค วามสําเร็จ (2) การสรุปผลการดําเนินงานในแตละวัน
และระหวางเทศกาลสงกรานตมีการสุมนิเทศเสริมพลัง
ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานดานชุมชนโดยทีมวิจัยและสห
สาขาที่เกี่ยวของพบวา การดําเนินงานชวงสงกรานตมี
ความชัดเจนเพิ่มขึ้น มีการจัดทํากติกาชุมชนเกิดเปน
“นโยบายชุมชน” การตั้งดานครอบคลุมทางออกสูถนน
ใหญเพือ่ สกัดกลุม เสีย่ ง ซึง่ เปนหัวใจหลักของการดําเนิน
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งานดานชุมชนในการปองกันและลดการบาดเจ็บจาก
จราจรทางถนน โดยมุงไปที่ผูใชรถใชถนน ในสวนของ
การควบคุมการขับขี่ปลอดภัยและลดความรุนแรงของ
การบาดเจ็บ โดยสงเสริม 3 ม (เมา หมวก มอเตอรไซค)
2 ข (คาดเข็มขัด ใบขับขี่) 1 ร (เร็ว) คนหาและแกไขจุด
เสี่ยงโดยชุมชนมีสวนรวม สามารถลดจํานวนเสียชีวิตได
พบวาในปงบประมาณ 2558 อําเภอพลจํานวนผูเ สียชีวติ
ลดลง ลดลงรอยละ 16.00 อาจเนื่องมาจากมีการดําเนิน
มาตรการชุมชนครอบคลุมทุกตําบล สงผลตอจํานวน
ผูเสียชีวิตเนื่องจากมีการปองปราม สกัดกลุมเสี่ยง และ
ดําเนินการตั้งดานครอบคลุมทุกทางออกที่เชื่อมสูถนน
หลัก ผลการศึกษาสอดคลองกับ ณัฐกานต ไวยเนตร
ซึง่ ไดศกึ ษานํารอง การ “ตัง้ ดานชุมชน” ของประเทศไทย
โดยพบวาสามารถลดผูบาดเจ็บ-เสียชีวิตชวงเทศกาล
ไดถึงรอยละ 80.00 โดยเกิดกับผูใชรถจักรยานยนตบน
ถนนสายรองในชุมชน เปนถนนที่เชื่อมระหวางหมูบาน
“ดานชุมชน” จึงมีบทบาทสําคัญในการสกัดความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อสกัดมิใหผูขับขี่ที่ดื่มสุราออกสูถนน
ใหญและตักเตือนผูมีพฤติกรรมเสี่ยง อาทิ ไมสวมหมวก
และขับรถเร็ว ในขณะทีอ่ าํ เภอชุมแพ จํานวนเสียชีวติ เพิม่
ขึ้นรอยละ 13.51 อาจเนื่องมาจากอําเภอชุมแพมีการ
ดําเนินมาตรการดานชุมชนเพียง 4 ตําบล ใน 12 ตําบล
ซึง่ ครอบคลุมเพียงรอยละ 33.33 เนือ่ งจากพิจารณาตาม
ความพรอมของชุมชน หากตองการเห็นผลลัพธของ
การลดจํานวนเสียชีวิต ควรประเมินเฉพาะพื้นที่ที่ดําเนิน
การดานชุมชน จะทําใหสามารถประเมินประสิทธิผลของ
การดํ า เนิ น การได ชั ด เจนมากขึ้ น ว า ด า นชุ ม ชนช ว ย
ลดจํานวนเสียชีวิตไดจริง จะเห็นไดวา ในการดําเนินงาน
ดานชุมชนถาจะใหประสบความสําเร็จจําเปนทีจ่ ะตองให
ชุมชนมีสวนรวม จึงจะทําใหงานบรรลุเปาหมาย อยางไร
ก็ตามจําเปนตองมีการดําเนินมาตรการทางกฎหมาย
ควบคูไปดวย จากผลการประเมินการรับรูการควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชุมชนกลุมตัวอยาง
ยังพบเห็นการขายสุราใหบุคคลอายุตํ่ากวา 20 ป และ
ขายเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล น อกช ว งเวลาที่ ก ฎหมาย
กํ า หนด ซึ่ ง ผิ ด ตามประกาศสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
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“หามผูใดขายแอลกอฮอลในเวลาอื่น นอกจากเวลา
11.00 นาฬกา ถึงเวลา 14.00 นาฬกา และตั้งแตเวลา
17.00 นาฬกา ถึงเวลา 24.00 นาฬกา”(9) และมาตรา
29 หามมิใหผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกบุคคลซึ่ง
มีอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ(10) ดังนั้นจึงควรพัฒนา
ศักยภาพกํานัน ผูใหญบาน เพื่อดําเนินการตรวจเตือน
ประชาสัมพันธตามบทบาทพนักงานเจาหนาทีเ่ พือ่ ปฏิบตั ิ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล
พ.ศ. 2551(11) รวมกับผลักดันใหเกิดมาตรการชุมชน
ในการลด ละ เลิกการดื่มแอลกอฮอล โดยบูรณาการ
กับการดําเนินงานดานชุมชนตามหลัก 3 ต. รวมถึง
ตองสรางจิตสํานักแกรา นคา และประชาชนในการเคารพ
กฎหมายในขณะเดี ย วกั น เพื่ อ เป น ช อ งทางหนึ่ ง เพื่ อ
ป อ งกั น การเข า ถึ ง เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอลข องเยาวชน
การแจ ง เรื่ อ งร อ งเรี ย นหากพบเหตุ ก ารณ ก ระทํ า ผิ ด
เพือ่ ใหเกิดการบังคับใชกฎหมาย การรณรงคเพือ่ ปลูกจิต
สํานึกแกผูใชรถใชถนนทุกคน และประชาชนทุกคน
ต อ งให ค วามสํ า คั ญ เคารพกฎหมายการจราจร
อยางเครงครัด จะเห็นไดวา กฎหมายดานความปลอดภัย
ทางถนนช ว ยให ผู  ใ ช ถ นนมี พ ฤติ ก รรมดี ขึ้ น และ
ลดอุบตั เิ หตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวติ จากการจราจร
ทางถนน โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายเกี่ยวกับ 5 ปจจัย
เสี่ยงสําคัญตอความปลอดภัยทางถนน ไดแก ความเร็ว
เมาแลวขับ การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย
และการใชเบาะนิรภัยสําหรับเด็กในรถยนต การบังคับ
ใชกฎหมายความปลอดภัยทางถนนอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง รวมทั้งความตระหนักรูของประชาชนจะชวยให
ผูใชถนนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกไดมาก
ที่สุด(3)
ขอเสนอแนะ
1. การหนุนเสริมดานรักษาความปลอดภัยของ
มหาดไทยเป น ด า นชุ ม ชนและการมี ส  ว นร ว ม ความ
เขมแข็งของภาคีเครือขายและประชาชนในชุมชน ภายใต
การสนับสนุนขอมูล แนวทางการดําเนินงาน และติดตาม
โดยเจาหนาที่สาธารณสุขและ อสม. อยางเขมแข็ง จะสง
ผลตอความยั่งยืนในการดําเนินงาน
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2. ส ว นกลางควรมี น โยบายในการจั ด สรร
มีเดีย คอรปอเรชั่น; 2559.
งบประมาณที่สนับสนุนในการดําเนินการดานชุมชนให 3. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักปลัดกระทรวง
ชัดเจน และพิจารณาเรื่องการประกันชีวิตของบุคลากร
สาธารณสุข. ขอมูลมรณบัตร. นนทบุร:ี สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข;
ประจําดานชุมชน เนื่องจากมีความเสี่ยงในการปฏิบัติ
2559.
หนาที่
3. ควรดําเนินมาตรการชุมชนควบคูกับการ 4. สํานักโรคไมตดิ ตอ กระทรวงสาธารณสุข. สถานการณ
บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งกฎหมายจราจร และ
อุบัติเหตุทางถนน ป พ.ศ. 2557 [อินเทอรเน็ต].
[สืบคนเมื่อ 1 ก.ย. 2559]. แหลงขอมูล: http://
พระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล พ.ศ. 2551
4. ดานชุมชนเปนเพียงมาตรการปองกันกอน
www.thaincd.com/document/file/info/injured/
เกิดอุบตั เิ หตุหนึง่ ในมาตรการชุมชน การสงผลใหการลด
สถานการณอุบัติเหตุทางถนน ป พ.ศ. 2557.pdf
จํานวนบาดเจ็บและเสียชีวิต อาจจะยังประเมินไมไดใน 5. สํานักโรคไมติดตอ กระทรวงสาธารณสุข. จํานวน
ทันที ศปถ.จังหวัด อําเภอ ควรสนับสนุนใหพื้นที่ดําเนิน
และอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนต อ
การมาตรการชุมชนทั้งในและนอกชวงเทศกาลตลอดป
ประชากรแสนคน ป พ.ศ. 2556-2558 จําแนก
โดยพิจารณาการจัดตั้งดานชุมชนในเทศกาลอื่นๆ เพิ่ม
รายจังหวัด [อินเทอรเน็ต]. [สืบคนเมื่อ 1 ก.ย.
ขึ้นตามบริบทของพื้นที่
2559]. แหลงขอมูล: http://www.thaincd.com/
document/file/info/injured/dataInjury%2056กิตติกรรมประกาศ
58(12-09-16).pdf
ขอขอบคุณ ศปถ.จังหวัด ศปถ.อําเภอพล ศปถ. 6. ณัฐกานต ไวยเนตร, ธวัชชัย กาญจนรินทร, ภูษิต
อําเภอชุมแพ อบต. ผูนําทองถิ่น อสม. ชาวบานในชุมชน
เฟองฟู, ธีรรัตน ธัญญกุลสัจจา, ศิริบูรณ เนาวถิ่น
และเจ า หน า ที่ สสอ. รพ.สต. ในชุ ม ชน บุ ค ลากร
สุข, ไผท สิงหคํา, และคณะ. การทําขอมูลสอบสวน
ที่เกี่ยวของทั้งภายในกระทรวงสาธารณสุขและบุคลากร
ไปสูการกําหนดมาตรการชุมชน; คูมือการสอบสวน
เครือขายนอกกระทรวงสาธารณสุข ที่รวมกระบวนการ
การบาดเจ็บจากจราจรทางถนน. นนทบุร:ี ชุมนุม
วิ จั ย ในการขั บ เคลื่ อ นด า นชุ ม ชนตามหลั ก 3 ต.
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย; 2559.
เพื่อปองกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน 7. Kemmis S, McTaggart R. The action research
ในครั้งนี้ และทายที่สุดขอขอบคุณสํานักโรคไมติดตอ
planner. Australia: Deakin University Press;
กรมควบคุ ม โรค ที่ ไ ด ส นั บ สนุ น วั ส ดุ อุ ป กรณ และ
1988.
เครื่องมือในการดําเนินการดานชุมชนในอําเภอเสี่ยง
8. ยาใจ พงษบริบูรณ. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action
research). ขอนแกน: ภาควิชาประเมินผลและวิจัย
เอกสารอางอิง
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน;
ม.ป.ท.
1. สํานักโรคไมติดตอ กระทรวงสาธารณสุข. รายงาน
ประจําป 2558. นนทบุรี: สํานักโรคไมติดตอ; 9. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2558. เรื่อง
กําหนดเวลาหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.
2559.
2. แผนการจั ด การด า นการป อ งกั น โรคไม ติ ด ต อ
2558, ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 132 ตอนพิเศษ
ความพิการ ความรุนแรงและการบาดเจ็บ องคการ
18ง. (ลงวันที่ 6 มกราคม 2558).
อนามัยโลก. รายงานสถานการณโลกดานความปลอดภัย
ทางถนน พ.ศ. 2558. กรุงเทพมหานคร: สแกนด194
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10. พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล
พ.ศ. 2551, ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 125 ตอน
33ก. (ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551).
11. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558. เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติ
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การตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558,
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 132 ตอนพิเศษ 335ง.
(ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558).
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ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผูปวยเบาหวาน
ที่มารับบริการในโรงพยาบาลควนเนียง จังหวัดสงขลา
Risk factors of cardiovascular disease prevention among diabetic patients
receiving healthcare services in Kuannieng Hospital, Songkhla Province
คณาวุฒิ นิธิกุล พ.บ.
โรงพยาบาลควนเนียง จังหวัดสงขลา

Kanawut Nitikul M.D.
Kuannieng Hospital, Songkhla Province

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผูปวย
เบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลควนเนียง จังหวัดสงขลา กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ ผูปวยเบาหวานที่
มารับบริการในโรงพยาบาลควนเนียงในป 2557-2558 จํานวน 457 คน เก็บรวบรวมขอมูลจากระเบียนผูปวย
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลควนเนียง วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไคสแควร และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
สเปยรแมน กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมปองกันโรคในผูปวยเบาหวานที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุมตัวอยาง ไดแก
ผูป ว ยเบาหวานทีม่ ภี าวะเสีย่ งตอการเกิดโรคเบาหวานในระดับปานกลาง เสีย่ งสูงและเสีย่ งสูงอันตราย จํานวน 74 คน
แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 37 คน ผลการวิจัยพบวา ผูปวยมีภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดในระดับเสี่ยงตํ่ามากและเสี่ยงตํ่า รอยละ 60.40 และ 23.40 ตามลําดับ สวนผูปวยที่มีภาวะเสี่ยง
ปานกลาง เสี่ยงสูงและเสี่ยงสูงอันตราย คิดเปนรอยละ 12.50, 2.80 และ 0.90 ตามลําดับ ผลการทดสอบ
ความสั ม พั น ธ พ บว า การสู บ บุ ห รี่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ระดั บ ภาวะเสี่ ย งต อ การเกิ ด โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพบวา อายุ ระดับความดันโลหิต และระดับโคเลสเตอรอลในเลือด
มีความสัมพันธทางบวกกับระดับภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 และพบวา โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปองกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูปวยเบาหวานที่มี
ภาวะเสี่ยง โดยประยุกตทฤษฎีการจูงใจเพื่อการปองกันโรคมาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมพบวา กลุมทดลอง
มีคะแนนการรับรูทั้ง 4 ดาน และมีคะแนนพฤติกรรมปองกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกวากอนการจัด
โปรแกรมและสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงควรนําปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคและ
โปรมแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการวิจัยครั้งนี้ไปใชเปนแนวทางในการเฝาระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ปองกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูปวยเบาหวานที่มีภาวะเสี่ยงในโรงพยาบาลควนเนียง จังหวัดสงขลา
ใหครอบคลุมกลุมเปาหมายยิ่งขึ้น รวมทั้งการประยุกตใชในหนวยบริการสุขภาพอื่นๆ ตามความเหมาะสมตอไป

Abstract
This research were to identify risk factor levels towards cardiovascular disease among diabetic patients
receiving healthcare services in Kuannieng Hospital, Songkhla Province. The samples were 457 diabetic
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ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

patients receiving healthcare services in Kuannieng Hospital between 2014 and 2015. Medical records were
employed for data collection. Data were analyzed using chi square test and spearman correlation coefficient
and to stusdy the effectiveness of behavioral change program among risk groups of cardiovascular disease.
The samples were 74 diabetic patients with separated into 2 groups, experimental and control group.
Significant level was set up at 0.05 for testing the hypothesis. The results revealed that diabetic patients had
very low and low levels of cardiovascular disease risk factors at 60.40% and 23.40%, respectively.
Additionally, 12.50%, 2.80%, and 0.90% had moderate, high, and very high levels of cardiovascular
disease risk factors, respectively. The results indicated that cigarette smoking was associated with cardiovascular
disease statistically significant at 0.01. Age, blood pressure levels, and cholesterol levels were positively
correlated with levels of cardiovascular disease risk factors statistically significant at 0.001. Further, the
program on behavioral change of cardiovascular disease prevention among population at risk in diabetic patients
by applying motivation theory can be employed as an implentatation guildline. The program illustrated that
the intervention group showed greater perception scores in 4 aspects including scores of cardiovascular disease
prevention behaviors than before intervention and than those of the control group significantly at 0.05. As a
result, risk factors of cardiovascular disease prevention and behavioral changing program should be utilized
as a guildeline for surveillance and exchanging behavior for population at risk of cardiovascular disease among
diabetic patients. Additionally, the program should be covered the targated group and can be applied for
every level of healthcare sectors appropriately.
คําสําคัญ
โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคเบาหวาน

บทนํา
โรคหัวใจขาดเลือด (ischemic heart disease)
หรือโรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ (coronary artery
disease, CAD) ยังคงเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของ
ประชากรไทยในระดับประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุข
พบวา อัตราผูปวยในที่ปวยดวยโรคหัวใจขาดเลือด ภาพ
รวมทั้งประเทศ (รวมกรุงเทพมหานคร) ใน 7 ปที่ผาน
มา (พ.ศ. 2550-2557) พบว า มี อั ต ราการป ว ย
318.50, 356.12, 390.25, 429.54, 451.18,
460.76 และ 456.43 ตอประชากร 100,00 คน(1) และ
จากรายงาน(2) พบวา อัตราการตายดวยโรคหัวใจขาด
เลือด ในป พ.ศ. 2547-2556 พบอัตราการตาย 17.70,
18.70, 19.40, 20.25, 21.19, 20.68, 20.47,
22.47, 23.45 ในป 2557 ประเทศไทย พบผูเสียชีวิต

Key words
cardiovascular disease, diabetes mellitus
จากโรคหัวใจและหลอดเลือด ตายชั่วโมงละ 7 คน และ
จํานวนผูเ สียชีวติ จากโรคหัวใจขาดเลือด คิดเปนอัตราการ
ตายจากโรคหัวใจขาดเลือด ตายเฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน(3)
แสดงใหเห็นวา อัตราการตายและอัตราการปวยโรคหัวใจ
ขาดเลือดมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกป การเสียชีวิตรายโรค
ของประชากรไทยทุกกลุมอายุ ในป พ.ศ. 2554 พบวา
เพศชายเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด เปนอันดับ 3
คิดเปนรอยละ 7.70 เพศหญิง เสียชีวติ จากโรคหัวใจขาด
เลือดอยูในอันดับ 2 คิดเปนรอยละ 18.00 โรคหัวใจยัง
คงเปนสาเหตุ 3 อันดับแรกของการเสียชีวติ ของคนไทย(4)
ผูปวยโรคหัวใจขาดเลือด (พ.ศ. 2550-2554) เมื่อ
จําแนกตามกลุมอายุพบวา อายุ 60 ปขึ้นไป มีอัตราปวย
สูงสุด รองลงมาคือ กลุม อายุ 50-59 ป กลุม อายุ 40-49
และกลุม อายุตาํ่ กวา 40 ป ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาการ
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เกิดโรคหัวใจขาดเลือดมีความสัมพันธกับชวงอายุ(5)
โรคหัวใจขาดเลือด เกิดจากเสนโลหิตที่ไป
เลี้ ย งกล า มเนื้ อ หั ว ใจตี บ เนื่ อ งจากมี ก  อ นไขมั น และ
ลิม่ เลือดไปเกาะทีผ่ นังดานในของเสนเลือด จนเกิดภาวะ
หลอดเลือดแดงแข็งที่เรียกวา atherosclerosis(6) ปจจัย
เสีย่ งของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ประกอบดวย
ปจจัยเสีย่ งทีป่ รับเปลีย่ นไมได ไดแก เพศ อายุ และปจจัย
เสี่ ย งที่ ป รั บ เปลี่ ย นได ได แ ก โรคความดั น โลหิ ต สู ง
ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคอวน
การสูบบุหรี่(7) ซึง่ จากการศึกษาในผูป ว ยเบาหวานพบวา
มี โ อกาสเกิ ด โรคหั ว ใจสู ง กว า ผู  ที่ ไ ม ไ ด ป  ว ยด ว ยโรค
เบาหวาน 2-4 เทา(8) และจากขอมูลของเครือขายวิจัย
กลุมสถาบันแพทยแหงประเทศไทย (MedResNet)
ป 2555-2557 ในเขต 12 พบผูปวยโรคเบาหวานที่มี
ภาวะแทรกซอนของโรคหัวใจและหลอดเลือด รอยละ
5.70 ในป 2555 และรอยละ 6.80 ในป 2557 ซึ่งมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น(9) ผูปวยโรคเบาหวานถือเปนกลุมเสี่ยง
ทีส่ าํ คัญตอการเกิดโรคกลามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
เนือ่ งจากพบวา การปวยดวยโรคเบาหวานมีความสัมพันธ
กับการเกิดโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งสาเหตุของ
โรคเกิดจากวิถชี วี ติ และพฤติกรรมสุขภาพทีไ่ มเหมาะสม
เชน การรับประทานอาหารที่มากเกินพอดี นิยมอาหาร
รสหวาน มัน เค็ม มีกิจกรรมทางกายลดลง เครียด สูบ
บุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยง
ดานพฤติกรรมสุขภาพ สงผลใหเกิดภาวะนํ้าหนักเกิน
อวน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน และ
นําไปสูการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด(10)
ในป พ.ศ. 2554 โรงพยาบาลควนเนียงมีผปู ว ย
โรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จํานวน 33 ราย
โดยมีผูเสียชีวิตกอนมาถึงโรงพยาบาล 4 ราย และ
เสียชีวิตที่โรงพยาบาล 2 ราย รวมเปน 6 ราย ในป
พ.ศ. 2555 มี ผู  ป  ว ยโรคกล า มเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ด
เฉี ย บพลั น จํ า นวน 16 ราย เสี ย ชี วิ ต ก อ นมาถึ ง
โรงพยาบาล 6 ราย และในป พ.ศ. 2556 มีผูปวย
โรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จํานวน 18 ราย
เสียชีวติ กอนมาถึงโรงพยาบาล 2 ราย(11) จะพบวา ปญหา
198

Risk factors of cardiovascular disease

การเสียชีวิตของผูปวยจะเกิดขึ้นกอนมาถึงโรงพยาบาล
และเสียชีวิตที่โรงพยาบาล เนื่องจากมาถึงโรงพยาบาล
เมื่อมีอาการมากแลว การดูแลผูปวยกอนสงตอ และการ
เฝ า ระวั ง เพื่ อ ลดอั ต ราตายในผู  ป  ว ยจึ ง มี ค วามสํ า คั ญ
อยางยิ่ง
จากป ญ หาดั ง กล า วจะเห็ น ว า หากผู  ป  ว ย
กลุมเสี่ยง ซึ่งรวมทั้งผูปวยเบาหวานไดรับการเฝาระวัง
อยางเหมาะสมก็จะสามารถปองกันการเจ็บปวย และ
ลดอั ต ราตายด ว ยโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดในผู  ป  ว ย
กลุม เสีย่ งดังกลาวได ฉะนัน้ ผูว จิ ยั จึงมีวตั ถุประสงคในการ
วิจัยดังนี้ (1) ศึกษาภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (2) ศึกษาปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด และ (3) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมป อ งกั น การเกิ ด โรคหั ว ใจและ
หลอดเลือดในผูปวยเบาหวานที่มีภาวะเสี่ยง ซึ่งมารับ
บริการในโรงพยาบาลควนเนียง จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อ
นําผลการวิจยั มาใชเปนแนวทางในการเฝาระวังและปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมปองกันการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดในกลุมผูปวยดังกลาว

วัสดุและวิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยและพัฒนา
โดยกลุมตัวอยางในการศึกษาภาวะเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง
ต อ การเกิ ด โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด ได แ ก ผู  ป  ว ย
เบาหวานที่มารับบริการในรงพยาบาลควนเนียง ในป
2557-2558 จํานวน 457 คน ซึ่งไดจากการกําหนด
ขนาดตัวอยางดวยสูตรทดสอบสมมุติฐานคาสัดสวน
สุม ตัวอยางดวยวิธสี มุ อยางงาย (simple random sampling)
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบบันทึกขอมูลจากระเบียน
ผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลควนเนียง วิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไคสแควร และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธสเปยรแมน
สวนการวิจยั เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
ใชการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ชนิดสองกลุม วัดกอนและหลัง
การทดลอง (the two groups, pretest-posttest design)

วารสารควบคุมโรค ปที่ 43 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2560

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปวยเบาหวานที่มีภาวะเสี่ยงตอ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับปานกลาง
เสี่ยงสูงและเสี่ยงสูงอันตราย จํานวน 74 คน แบงเปน
กลุม ทดลองและกลุม ควบคุม กลุม ละ 37 คน จัดโปรแกรม
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมป อ งกั น การเกิ ด โรคหั ว ใจและ
หลอดเลือด โดยเนนเนื้อหาการรับรูตามทฤษฎีการจูงใจ
เพือ่ การปองกันโรค ในกลุม ทดลองกิจกรรมของโปรแกรม
ประกอบดวย กิจกรรมการเรียนรูร ายกลุม การแลกเปลีย่ น
ประสบการณระหวางผูปวย กิจกรรมการเลาเรื่องโดย
ตัวแบบผูป ว ยทีม่ พี ฤติกรรมการปฏิบตั ติ วั ดี การใหคาํ มัน่
สัญญากับตนเอง การวางแผนปรับพฤติกรรมตนเอง
การแจกเอกสารคําแนะนําในการปองกันโรค การกระตุน
เตือนการปฏิบตั โิ ดยญาติผปู ว ย และการติดตามเยีย่ มบาน
โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ า น เก็บรวบรวมขอมูล
การรับรูท งั้ 4 ดาน และพฤติกรรมปองกันการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด กอนและหลังการจัดโปรแกรมดวย
แบบสอบถามทีผ่ า นการตรวจสอบคุณภาพดานความตรง
(content validity) และความเทีย่ ง (reliability) โดยมีคา
สัมประสิทธิค์ วามเทีย่ งแบบครอนบาช อยูร ะหวาง 0.760.88 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ของคาความเที่ยง
ทดสอบความแตกตางของคะแนนการรับรู และพฤติกรรม
ปองกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหวางกลุม
ทดลองกับกลุม ควบคุมดวยสถิติ Mann-whitney U test และ
ทดสอบภายในกลุ  ม ทดลองและภายในกลุ  ม ควบคุ ม
ดวยสถิติ Wilcoxon Sign Rank test โดยกําหนดนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 เป น เกณฑ ใ นการยอมรั บ
สมมุติฐาน

ผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัย ไดดังนี้
1. ผู  ป  ว ยเบาหวานเป น เพศหญิ ง มากกว า
เพศชาย รอยละ 71.10 และ 28.90 ตามลําดับ โดย
มีอายุ 70 ปขึ้นไป มากที่สุด รอยละ 33.00 รองลงมาคือ
ช ว งอายุ 60-69 ป 50-59 ป และ 40-49 ป
รอยละ 30.00, 24.60 และ 11.80 ตามลําดับ เมือ่ จําแนก
ตามเพศพบวา ผูปวยเบาหวานเพศชายมีอายุอยูในชวง
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60-69 ป มากที่สุด รอยละ 33.30 รองลงมาคือ อายุ
50-59 ป 70 ปขึ้นไป และ 40-49 ป รอยละ 25.80,
25.00 และ 15.90 ตามลําดับ สวนผูปวยเบาหวานเพศ
หญิง มีอายุอยูใ นชวง 70 ปขนึ้ ไป มากทีส่ ดุ รอยละ 36.30
รองลงมาคือ อายุ 60-69 ป 50-59 ป และ 40-49 ป
รอยละ 29.50, 29.50 และ 10.20 ตามลําดับ
2. ผูปวยเบาหวานสูบบุหรี่ รอยละ 3.70 โดย
เพศชายสูบบุหรี่มากกวาเพศหญิง รอยละ 12.10 และ
0.30 ตามลําดับ มีคาความดันโลหิตคาบน (systolic
blood pressure = SBP) อยูในชวงนอยกวาหรือเทากับ
139 มิลลิเมตรปรอท เพียงรอยละ 59.50 สวนทีเ่ หลือ
อี ก ร อ ยละ 40.50 มี ค  า ความดั น โลหิ ต ตั้ ง แต 140
มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป โดยผูปวยเบาหวานเพศชายมีคา
ความดันโลหิตคาบนอยูใ นชวง นอยกวาหรือเทากับ 139
มิลลิเมตรปรอท เพียงรอยละ 56.80 สวนที่เหลืออีก
รอยละ 43.20 มีคา ความดันโลหิตตัง้ แต 140 มิลลิเมตรปรอท
ขึ้นไป สวนเพศหญิงพบวา มีคาความดันโลหิตคาบน
อยูในชวง นอยกวาหรือเทากับ 139 มิลลิเมตรปรอท
เพียงรอยละ 60.60 เชนกัน สวนทีเ่ หลืออีกรอยละ 39.40
มีคาความดันโลหิตตั้งแต 140 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป
3. ผูปวยเบาหวานมีโคเลสเตอรอลในเลือด
อยูใ นระดับนอยกวาหรือเทากับ 199 เพียงรอยละ 44.90
สวนที่เหลืออีกรอยละ 55.10 มีระดับโคเลสเตอรอล
ตั้งแต 200 mm/dl ขึ้นไป โดยผูปวยเบาหวานเพศชาย
มีระดับโคเลสเตอรอลในเลือด นอยกวาหรือเทากับ
199 mm/dl เพี ย งร อ ยละ 53.00 ส ว นที่ เ หลื อ อี ก
รอยละ 47.00 มีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดตั้งแต
200 mm/dl ขึ้ น ไป ส ว นเพศหญิ ง พบว า มี ร ะดั บ
โคเลสเตอรอลในเลือด นอยกวาหรือเทากับ 199 mm/
dl เพียงรอยละ 41.50 ตามลําดับ สวนที่เหลืออีก
รอยละ 58.50 มีโคเลสเตอรอลในเลือดตัง้ แต 200 mm/dl
ขึ้นไป
4. เมื่อประเมินภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดในอีก 10 ปขางหนา โดยใชเกณฑการ
ประเมินของสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค(12)
พบวา ผูปวยเบาหวานมีภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ
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และหลอดเลือดในระดับเสี่ยงตํ่ามาก (นอยกวารอยละ
10.00) รอยละ 60.40 และมีภาวะเสีย่ งในระดับเสีย่ งตํา่
(10-นอยกวารอยละ 20.00) เสีย่ งปานกลาง (20-นอย
กวารอยละ 30.00) เสีย่ งสูง (30-นอยกวารอยละ 40.00)
และเสี่ยงสูงอันตราย (รอยละ 40.00 ขึ้นไป) รอยละ
23.40, 12.50, 2.80 และ 0.90 ตามลําดับ โดยพบวา
ผูป ว ยเบาหวานเพศชายมีภาวะเสีย่ งตอการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดในระดับตํ่ามาก รอยละ 68.20 และมี
ภาวะเสี่ยงในระดับเสี่ยงตํ่า เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงสูงและ
เสี่ยงสูงอันตราย รอยละ 20.40, 9.80, 0.80 และ 0.80
ตามลําดับ สวนเพศหญิงพบวา มีภาวะเสี่ยงตอการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับตํ่ามาก รอยละ
57.20 และมีภาวะเสี่ยงในระดับเสี่ยงตํ่า เสี่ยงปานกลาง

Risk factors of cardiovascular disease

เสี่ยงสูงและเสี่ยงสูงอันตราย รอยละ 24.70, 13.50,
3.70 และ 0.90 ตามลําดับ
5. ผลการวิจยั พบวา เพศไมมคี วามสัมพันธกบั
ระดับภาวะเสีย่ งตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของ
ผูปวยเบาหวาน สวนการสูบบุหรี่พบวา มีความสัมพันธ
กับระดับภาวะเสีย่ งตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 ดังแสดงในตาราง
ที่ 1 และพบวา ชวงอายุ ระดับความดันโลหิต (SBP) และ
ระดับโคเลสเตอรอลมีความสัมพันธทางบวกกับระดับ
ภาวะเสีย่ งตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผูป ว ย
เบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ดัง
แสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางเพศและการสูบบุหรี่กับระดับภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผูปวยเบาหวาน
โรงพยาบาลควนเนียง จังหวัดสงขลา
ตัวแปร
เพศกับระดับภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ
การสูบบุหรี่กับระดับภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ

chi-square
6.45
9.95

DF
4
4

p-value
0.168
0.006

ตารางที่ 2 การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสเปยรแมน ระหวางอายุ ระดับความดันโลหิตคาบนและระดับโคเลสเตอรอล
ในเลือดกับระดับภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผูปวยเบาหวาน
ตัวแปร
r
p-value
ชวงอายุกับระดับภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ
0.329
0.001
ระดับความดันโลหิตกับระดับภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ
0.377
0.001
ระดับโคเลสเตอรอลกับระดับภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ
0.429
0.001

6. กอนการจัดโปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ป อ งกั น โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดในผู  ป  ว ยเบาหวาน
ที่ มี ภ าวะเสี่ ย งพบว า กลุ  ม ทดลองและกลุ  ม ควบคุ ม
มีคะแนนการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค การรับรู
ความรุนแรงของโรค การรับรูผลลัพธของการปฏิบัติ
การรับรูค วามสามารถตนเองในการปฏิบตั ิ และมีคะแนน
พฤติกรรมปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ไมแตกตางกัน
แตภายหลังการจัดโปรแกรมพบวา กลุม ทดลองมีคะแนน
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การรับรูทั้ง 4 ดาน และมีคะแนนพฤติกรรมปองกันโรค
สูงกวากอนการจัดโปรแกรมและสูงกวากลุมควบคุม
อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 สวนกลุม ควบคุม
พบวา กอนและหลังการจัดโปรแกรม มีคะแนนการรับรู
ทั้ง 4 ดาน และมีคะแนนพฤติกรรมปองกันโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ไมแตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 3
และ 4

วารสารควบคุมโรค ปที่ 43 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2560
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนการรับรูทั้ง 4 ดาน และพฤติกรรมปองกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผูปวยเบาหวาน
ภายในกลุมทดลองและภายในกลุมควบคุม กอนและหลังการจัดโปรแกรม
การรับรูและพฤติกรรม

การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
การรับรูความรุนแรงของโรค
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
การรับรูผลลัพธของการปฏิบัติ
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
การรับรูความสามารถตนเองในการปฏิบัติ
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
พฤติกรรมปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

Mean Rank
กอนการจัด
หลังการจัด
โปรแกรม
โปรแกรม

z

p-value

10.28
17.50

24.46
18.98

3.986
0.428

<0.001
0.590

8.20
17.08

26.10
17.79

5.397
0.623

<0.001
0.302

12.83
16.06

19.05
17.23

4.489
0.895

<0.001
0.168

12.25
15.05

19.18
15.89

3.249
0.556

<0.01
0.478

12.33
16.64

21.90
17.01

5.644
0.332

<0.001
0.694

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนการรับรูทั้ง 4 ดาน และพฤติกรรมปองกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผูปวยเบาหวาน
ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม หลังการจัดโปรแกรม
Mean Rank
การรับรูและพฤติกรรม
z
p-value
กลุมทดลอง กลุมควบคุม
<0.001
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค
47.26
26.74
3.614
3.024
<0.001
การรับรูความรุนแรงของโรค
44.80
29.20
การรับรูผลลัพธของการปฏิบัติ
42.84
31.16
2.846
<0.05
การรับรูความสามารถตนเองในการปฏิบัติ
40.19
33.81
2.511
<0.01
พฤติกรรมปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
43.12
31.88
2.668
<0.05

วิจารณ
1. ผูป ว ยเบาหวานมีโคเลสเตอรอลในเลือด อยู
ในระดับนอยกวาหรือเทากับ 199 เพียงรอยละ 44.90
สวนที่เหลืออีกรอยละ 55.10 มีโคเลสเตอรอลในเลือด
ตั้งแต 200 mm/dl ขึ้นไป เมื่อจําแนกตามเพศพบวา
ผูปวยเบาหวานเพศชายมีระดับโคเลสเตอรอลในเลือด
นอยกวาหรือเทากับ 199 mm/dl เพียงรอยละ 53.00
สวนที่เหลืออีกรอยละ 47.00 มีระดับโคเลสเตอรอลใน

เลือดตั้งแต 200 mm/dl ขึ้นไป สวนเพศหญิงพบวา
มีระดับโคเลสเตอรอลในเลือด นอยกวาหรือเทากับ
199 mm/dl เพียงรอยละ 41.50 ตามลําดับ สวนทีเ่ หลือ
อีกรอยละ 58.50 มีโคเลสเตอรอลในเลือดตั้งแต 200
mm/dl ขึน้ ไป ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ อรวรรยา ภูมิ
ศรีแกว(8) ศึกษาปจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดใน
ผูปวยโรคเบาหวานพบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูปวย
โรคเบาหวาน มีระดับไขมันในเลือดมากกวา 200 mg/dl
201

Disease Control Journal Vol 43 No.2 Apl - Jun 2017

รอยละ 61.70 ระดับไตรกลีเซอไรด มากกวา 150 mg/dl
รอยละ 70.50 และไขมันทีม่ คี วามหนาแนนตํา่ (low-density lipoprotein cholesterol) มากกวา 100 mg/dl
รอยละ 81.80 ซึง่ มีระดับสูงเกินเกณฑทกี่ าํ หนด นอกจาก
นี้การศึกษาปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี
และโรครวมในกลุม ทีเ่ ปนโรคและไมเปนโรคหลอดเลือด
แดงโคโรนารี พ บว า กลุ  ม ที่ เ ป น โรคหลอดเลื อ ดแดง
โคโรนารี พบโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรค
ไขมันในเลือดผิดปกติ โรคหลอดเลือดแดงสวนปลาย
สู ง กว า กลุ  ม ที่ ไ ม เ ป น โรคหลอดเลื อ ดแดงโคโรนารี
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ(13)
2. ผู  ป  ว ยเบาหวานมี ภ าวะเสี่ ย งต อ การเกิ ด
โรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับเสีย่ งตํา่ มาก (นอยกวา
รอยละ 10.00) รอยละ 60.40 ทีเ่ หลืออีกรอยละ 39.60
มีภาวะเสีย่ งในระดับเสีย่ งตํา่ เสีย่ งปานกลาง เสีย่ งสูงและ
เสีย่ งสูงอันตราย โดยผูป ว ยเบาหวานเพศชาย มีภาวะเสีย่ ง
ตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับตํ่ามาก
รอยละ 68.20 สวนทีเ่ หลืออีกรอยละ 31.80 มีภาวะเสีย่ ง
ในระดับเสี่ยงตํ่าขึ้นไป สวนเพศหญิงพบวา มีภาวะเสี่ยง
ตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับตํ่ามาก
รอยละ 57.20 สวนทีเ่ หลืออีกรอยละ 42.80 มีภาวะเสีย่ ง
ในระดับเสี่ยงตํ่าขึ้นไป ซึ่งผลการทดสอบความสัมพันธ
พบวา เพศไมมีความสัมพันธกับระดับภาวะเสี่ยงตอ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผูปวยเบาหวาน
สวนการสูบบุหรีพ่ บวา มีความสัมพันธกบั ระดับภาวะเสีย่ ง
ตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 กลาวคือ ผูป ว ยเบาหวานทีส่ บู บุหรี่
จะมีระดับภาวะเสีย่ งตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
สูงกวาผูปวยเบาหวานที่ไมสูบบุหรี่ ซึ่งจากการศึกษา
ที่ผานมาพบวา การสูบบุหรี่เปนสาเหตุของการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจ(14-15) เนื่องจากการสูบบุหรี่ทําใหเกิด
หลอดเลือดแข็งตัว (atherosclerosis) กระตุน ใหเกิดภาวะ
coronary thrombosis, coronary artery spasm และ
ลดความสามารถการถายเทออกซิเจนของเลือด(15) สาร
นิโคตินในบุหรีท่ าํ ใหเพิม่ catecholamine มีผลทําใหหวั ใจ
เต น เร็ ว และความดั น โลหิ ต สู ง ขึ้ น ลดไขมั น ชนิ ด ดี
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(high-density lipoprotein HDL) เพิม่ การเกาะกลุม ของ
เกล็ดเลือด จึงเรงการเกิด atheroma และสารนิโคตินใน
บุหรี่ยังทําใหหลอดเลือดแดงโคโรนารี่หดเกร็ง (spasm)
การสูบบุหรี่วันละ 1-4 มวนเปนประจํา สามารถเพิ่ม
ความเสีย่ งตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได(16) การเลิก
สูบบุหรี่ทําใหระดับ HDL-cholesterol ในเลือดเพิ่มขึ้น
ทําใหลดความรุนแรงตอการเปนโรคหัวใจขาดเลือด
และสามารถลดอั ต ราการเกิ ด โรคหั ว ใจขาดเลื อ ดได
ร อ ยละ 7.00-47.00 และผู  ที่ เ คยเป น โรคหากเลิ ก
สูบบุหรี่ จะสามารถลดการกลับมาเปนซํ้าไดถึงรอยละ
50.00(6)
สวนชวงอายุ ระดับความดันโลหิตคาบน และ
ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดพบวา มีความสัมพันธทาง
บวกกั บ ระดั บ ภาวะเสี่ ย งต อ การเกิ ด โรคหั ว ใจและ
หลอดเลือดของผูป ว ยเบาหวาน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.001 กลาวคือ ผูป ว ยเบาหวานทีอ่ ยูใ นอายุมาก
จะมีระดับภาวะเสีย่ งตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
สูงกวาผูปวยเบาหวานที่อยูในชวงอายุนอย เนื่องจาก
อายุเปนปจจัยเสีย่ งทีป่ รับเปลีย่ นไมได (non-modifiable
factors) ของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด(7) ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจยั ของ สิรอัยยกร นาสุนยี (17)
 ทีพ่ บวา
ปจจัยดานอายุ มีผลตอการตีบของหลอดเลือดหัวใจ โดย
ผูที่มีชวงอายุตั้งแต 30 ปขึ้นไป เริ่มมีความเสี่ยงตอการ
เกิดการตีบของหลอดเลือดหัวใจแตละเสนมากกวาผูท อี่ ยู
ในชวงอายุที่นอยกวา 30 ป และเมื่อชวงอายุเพิ่มขึ้นเปน
45-59 ป และมากกวา 60 ป จะมีความเสี่ยงเพิ่มมาก
ขึ้นตามลําดับ
ผู  ป  ว ยเบาหวานที่ มี ร ะดั บ ความดั น โลหิ ต สู ง
จะมี ร ะดั บ ภาวะเสี่ ย งต อ การการเกิ ด โรคหั ว ใจและ
หลอดเลือดสูงกวาผูป ว ยเบาหวานทีม่ รี ะดับความดันโลหิตตํ่า
โดยผูที่เปนโรคความดันโลหิตสูง จะมีโอกาสเสี่ยงเกิด
โรคหั ว ใจสู ง กว า ผู  ที่ ไ ม ไ ด เ ป น โรคความดั น โลหิ ต สู ง
ถึง 2-3 เทา เนื่องจากความดันโลหิตสูงทําใหความ
สามารถของหลอดเลือดในการหดตัวและขยายตัวลดลง
รวมทั้งรูหลอดเลือดแดงที่ตีบแคบมากขึ้น หรือเกิดการ
อุดตัน เมื่อหลอดเลือดเกิดพยาธิสภาพ จะสงผลกระทบ
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ตอระบบไหลเวียนเลือด ทําใหรางกายเพิ่มแรงในการ
บีบตัว หัวใจตองใชแรงสูบฉีดมากขึ้น เพื่อสงเลือดไป
เลี้ยงอวัยวะตางๆ สงผลใหความดันโลหิตสูงขึ้น เกิด
ภาวะแทรกซอนของความดันโลหิตสูงคือ โรคหลอดเลือด
หัวใจ(18-19)
นอกจากนัน้ ผลการวิจยั ยังพบวา ผูป ว ยเบาหวาน
ที่มีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง จะมีระดับภาวะเสี่ยง
ตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกวาผูป ว ยเบาหวาน
ทีม่ รี ะดับโคเลสเตอรอลในเลือดตํา่ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 จะมีระดับกลูโคสที่สูงขึ้น
ระดับกลูโคสมีความสัมพันธกับระดับของ total cholesterol, triglyceride และ HDL-C (high density lipoprotein cholesterol) ปจจัยเหลานีม้ อี ทิ ธิพลตอการเกิดภาวะ
oxidative stress ในผูปวยโรคเบาหวาน ผลของภาวะ
ดังกลาวที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหเกิดการทําลายของเอนโดที
เลี่ยมเซลล ทําใหเกิดเปนปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค
หลอดเลือดแดงแข็งตีบตัน (atherosclerosis) และโรค
coronary artery disease
3. กอนการจัดโปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ป อ งกั น โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดในผู  ป  ว ยเบาหวาน
ที่ มี ภ าวะเสี่ ย งพบว า กลุ  ม ทดลองและกลุ  ม ควบคุ ม
มีคะแนนการรับรูทั้ง 4 ดาน และมีคะแนนพฤติกรรม
ปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือดไมแตกตางกัน แต
ภายหลังการจัดโปรแกรม 2 เดือน กลุม ทดลองมีคะแนน
การรับรูท้งั 4 ดาน และมีคะแนนพฤติกรรมปองกันโรค
ดี ก ว า ก อ นการจั ด โปรแกรม และดี ก ว า กลุ  ม ควบคุ ม
อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 แต พ บว า
กลุมควบคุมมีคะแนนการรับรูทั้ง 4 ดาน และมีคะแนน
พฤติกรรมปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด กอนและ
หลังการจัดโปรแกรมไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา
การจัดโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใชกิจกรรม
ทีเ่ นนเนือ้ หาการรับรูต ามทฤษฎีการจูงใจเพือ่ การปองกัน
โรค สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมปองกันโรคหัวใจ
และหลอดเลือดในผูป ว ยเบาหวานทีม่ ภี าวะเสีย่ งได ไดแก
การลดพฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ การออกกํ า ลั ง กาย
การบริ โ ภคอาหาร และการจั ด การความเครี ย ด

ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สมบูรณ พันธุบุตร(20)
ที่ศึกษาประสิทธิผลของการประยุกตใชแรงจูงใจเพื่อ
การป อ งกั น โรค ร ว มกั บ แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
ในการดูแลสุขภาพผูปวยโรคเบาหวาน ในเขตตําบลไรขี
อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ พบวา การรับรู
ความรุ น แรงของภาวะแทรกซ อ นของโรคเบาหวาน
การรั บ รู  โ อกาสเสี่ ย งต อ การเกิ ด ภาวะแทรกซ อ นของ
โรคเบาหวาน ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง
ต อ การควบคุ ม ระดั บ นํ้ า ตาลในเลื อ ด ความคาดหวั ง
ในประสิทธิผลของการตอบสนองตอการควบคุมระดับ
นํา้ ตาล พฤติกรรมการควบคุมระดับนํา้ ตาลในเลือด และ
แรงสนับสนุนทางสังคมดีขึ้นกวากอนการทดลองและ
ดีกวากลุม เปรียบเทียบ อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
และสอดคลองกับการศึกษาของ วีณา เที่ยงธรรม(21)
ที่ ศึ ก ษาโปรแกรมการป อ งกั น โรคความดั น โลหิ ต สู ง
ในระดับปฐมภูมิสําหรับประชากรกลุมเสี่ยงในชุมชน
จังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางเปนชายหญิงอายุระหวาง
35-59 ป ในจังหวัดนครปฐมที่มีความเสี่ยงตอโรค
ความดันโลหิตสูง ผลการศึกษาพบวา หลังการทดลอง
กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของการรับรูความรุนแรง การรับรู
โอกาสเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูง การรับรูความ
สามารถตนเอง การรั บ รู  ป ระสิ ท ธิ ผ ลในผลลั พ ธ ข อง
การปฏิบัติ และพฤติกรรมการปองกันความดันโลหิตสูง
สู ง กว า กลุ  ม เปรี ย บเที ย บอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p<.016)

สรุป
ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา ผูปวยเบาหวานที่มี
ภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับ
เสี่ยงตํ่ามากและเสี่ยงตํ่า รอยละ 83.80 สวนที่เหลืออีก
ร อ ยละ 16.20 เป น ผู  ที่ มี ภ าวะเสี่ ย งในระดั บ เสี่ ย ง
ปานกลาง เสี่ยงสูงและเสี่ยงสูงอันตราย โรงพยาบาล
จึ ง ควรจั ด ทํ า ทะเบี ย นผู  ป  ว ยกลุ  ม เสี่ ย ง และจั ด ระบบ
เฝาระวังในผูปวยกลุมดังกลาวอยางใกลชิดและตอเนื่อง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูปวยที่สูบบุหรี่ มีอายุมาก
มีคาความดันโลหิต และระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง
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เนือ่ งจากพบวา ปจจัยดังกลาวมีความสัมพันธทางบวกกับ
ภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
นอกจากนี้ โ รงพยาบาลควรนํ า โปรแกรม
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมป อ งกั น การเกิ ด โรคหั ว ใจและ
หลอดเลือดในผูปวยเบาหวานที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งไดพิสูจนจากการวิจัยครั้งนี้
แลัววามีประสิทธิผลตอการเปลีย่ นพฤติกรรมปองกันโรค
หัวใจและหลอดเลือด ไดแก การสูบบุหรี่ การออกกําลัง
กาย การบริโภคอาหาร และการจัดการความเครียด
ไปใชใหครอบคลุมผูป ว ยเบาหวานทัง้ รายเกาและรายใหม
ทีม่ ภี าวะเสีย่ งทุกราย และควรติดตามประเมินพฤติกรรม
ปองกันโรคในผูปวยดังกลาว รวมทั้งควรประเมินความ
เสี่ ย งต อ การเกิ ด โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดในผู  ป  ว ย
เบาหวาน ทั้งรายเกาและรายใหมอยางครอบคลุมและ
ตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อปองกันและเฝาระวังการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลื อ ดในผู  ป  ว ยกลุ  ม ดั ง กล า ว นอกจากนั้ น
ควรนําโปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีไ่ ดจากการวิจยั
ครัง้ นีไ้ ปประยุกตใชในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมปองกัน
โรคหัวใจและหลอดเลือดในผูป ว ยเบาหวานทีม่ ภี าวะเสีย่ ง
ในหนวยบริการสุขภาพอื่นๆ ตามความเหมาะสมตอไป
อยางไรก็ตาม เนื่องจากการศึกษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมเพื่อปรับเปลี่ยนการรับรูและพฤติกรรม
ปองการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูป ว ยเบาหวาน
ทีม่ ภี าวะเสีย่ งตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดครัง้ นี้
เปนการศึกษาเปรียบเทียบกอนจัดโปรแกรมและหลัง
จัดโปรแกรม 2 เดือน ซึ่งประเมินโดยวิธีสัมภาษณผูปวย
ฉะนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม และติดตามผลลัพธ
ของโปรแกรมที่ จั ด ขึ้ น ต อ การลดป จ จั ย เสี่ ย งต อ การ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ไดแก คาระดับนํ้าตาล
ในเลือด และการเกิดภาวะแทรกซอน ซึง่ จะทําใหสามารถ
ยืนยันประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ต อ การนํ า ไปใช ใ นการป อ งกั น การเกิ ด โรคหั ว ใจและ
หลอดเลือดไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาสภาพการณของโรคระบาดใน
ศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน (2) พัฒนารูปแบบการเฝาระวังและการจัดการกับโรคระบาดอยางมีสวนรวมของ
ศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน และ (3) ประเมินผลรูปแบบการเฝาระวังและการจัดการโรคระบาดอยางมีสวนรวม
ของศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน การวิจัยมี 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการณของโรคระบาดในศูนยพักพิง
ชั่วคราวบานถํ้าหิน ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการเฝาระวังและการจัดการโรคระบาดอยางมีสวนรวม ดําเนินการวิจัย
กับกลุมแกนนําผูหนีภัยการสูรบ, บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในศูนย และตัวแทนประชาชนชาวไทย จํานวน 25 คน
คัดเลือกดวยการเลือกแบบเจาะจง ระยะที่ 3 ประเมินผลรูปแบบการเฝาระวังและการจัดการกับโรคระบาดอยาง
มีสวนรวม ดําเนินการวิจัยในกลุมประชากรผูหนีภัยการสูรบ พ.ศ. 2555 จํานวน 8,109 คน พ.ศ. 2556 จํานวน
7,735 คน และ พ.ศ. 2557 จํานวน 7,383 คน ระยะเวลาการวิจัย พ.ศ. 2554-2557 วิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพดวยกระบวนการสังเกตแบบมีสวนรวม และวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวย อัตราปวยคาเฉลี่ย และสวน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา (1) ศูนยพกั พิงชัว่ คราวบานถํา้ หินมีอตั ราการปวยดวยโรคติดตอ 7,052.83
ตอประชากรหมื่นคน สวนใหญปวยดวยโรคปอดบวม โรคอุจจาระรวง โรคไขเลือดออกและไขมาลาเรีย มีปญหา
ทีส่ าํ คัญคือ ปญหาการระบาดของโรคติดตอ ปญหาของระบบการเฝาระวังโรคระบาด และปญหาของระบบการจัดการ
กับโรคระบาด (2) รูปแบบการเฝาระวังและการจัดการกับโรคระบาดอยางมีสวนรวมของศูนยพักพิงชั่วคราว
บานถํ้าหิน อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มี 5 องคประกอบ คือ (2.1) ศูนยประสานงานสาธารณสุขชายแดน (2.2)
ศูนยขอ มูลสาธารณสุขชายแดน (2.3) การสนับสนุนดานวิชาการ (2.4) แกนนําบุคคลสําคัญ และ (2.5) คณะทํางาน
เฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วบานถํ้าหิน (3) ภายหลังการใชรูปแบบการเฝาระวังและการจัดการโรคระบาดตั้งแต
พ.ศ. 2555-2557 ผูห นีภยั การสูร บมีอตั ราการปวยดวยโรคติดตอลดลงคือ 4,097.92, 4,190.45 และ 4,005.15
ตอประชากรหมื่นคน จากผลการวิจัยควรสรางแนวปฏิบัติกลางในการดําเนินการเฝาระวัง และการจัดการกับ
โรคระบาดอยางมีสวนรวมสําหรับศูนยพักพิงชั่วคราวในประเทศไทย เพื่อใหแตละแหงสามารถนําไปประยุกตใชให
สอดคลองกับบริบทของตนเอง
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The development of surveillance and rapid response team model

Abstract
This research aims to (1) describe the status of epidemiological diseases at Ban Tham-Hin temporary
shelters (2) develop the surveillance and rapid response team model by participatory process at the community level and (3) monitor and evaluate the model. The population of this research are divided in three groups
(1) the refugees from the fighting of 7,383 people and 15 leaders living in temporary shelter (2) the officers
at the shelter and (3) the represent of local Thai people who lived at surrounding area. The research was
conducted into three phases following by the objectives above since 1st January 2011 - 31st December 2014.
Both of quantitative and qualitative data were used in this research. The analysis of data classified in two ways
as following; (1) qualitative data analyzed through observation and participation (participant observation)
and (2) the quantitative analyzed data by descriptive statistics such as percentage, mean and standard deviation. The study found that the model of surveillance and rapid response team at Ban Tham-Hin temporary
shelter by participatory process Suan Phueng district, Ratchaburi province has five components: (1) coordination
center of public health border (2) health data center (3) academic supporting unit (4) key important leaders
and (5) rapid response team setting. The results has shown that the refugees had the rate of patients with
communicable diseases decreased from 2012 to 2014 by the rate per ten thousand patients of 4,097.92,
4,190.45 and 4,005.15, respectively. Moreover, the refugees’ satisfaction of the development of this
model of the entire three years at a high level (X = 2.45, SD = 0.659), (X = 2.51, SD = 0.607) (X =
2.52, SD = 0.692) respectively. Research found that the public relations and promote the access to health
information should develop in every levels at the temporary shelter.
คําสําคัญ
การพัฒนา, รูปแบบ, การเฝาระวัง, การจัดการ,
โรคระบาด, การมีสวนรวม,
ศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน

บทนํา
ในประเทศไทยมี ศู น ย พั ก พิ ง ชั่ ว คราวของ
ผูหนีภัยการสูรบ 9 แหง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก
แมฮอ งสอน ตาก กาญจนบุรแี ละราชบุรี ผูห นีภยั การสูร บ
เขามาอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดความแออัด
ในทีพ่ กั อาศัย สงผลใหระบบการสุขาภิบาลและสิง่ แวดลอม
ไมถกู สุขลักษณะ ซึง่ เอือ้ ใหเกิดการระบาดของโรคไดงา ย
ปญหาสุขภาพของผูหนีภัยการสูรบที่อาศัยอยูในพื้นที่
พักพิงนัน้ สวนใหญเจ็บปวยดวยโรคทีป่ อ งกันไดดว ยวัคซีน
และโรคติดตอ(1) เชน มาลาเรีย อุจจาระรวง โรคระบบ
ทางเดินหายใจและวัณโรค การคุมครองสุขภาพใหแก
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ผูหนีภัยการสูรบจึงมีความสําคัญและจําเปนยิ่ง เพื่อชวย
ให ก ลุ  ม คนเหล า นี้ เ ข า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพเมื่ อ จํ า เป น
ในป จ จุ บั น ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพของผู  ห นี ภั ย การสู  ร บ
ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวนั้น มีองคกรภายในประเทศและ
ระหวางประเทศเปนผูด แู ล โดยมีคณะกรรมการประสาน
งานองคการชวยเหลือผูล ภี้ ยั ในประเทศไทย (Committee
for Coordination of Services to Displaced Persons in
Thailand: CCSDPT) เปนหนวยงานหลัก ทําหนาทีป่ ระสาน
งานองค ก รต า งๆ และองค ก รข า หลวงใหญ ผู  ลี้ ภั ย
แหงสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR)

วารสารควบคุมโรค ปที่ 43 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2560

ศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน อําเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี มีผูหนีภัยการสูรบเขามาพักอาศัยเปน
จํานวนมาก ประมาณ 7,000-10,000 คน ทําใหเกิด
ความแออัด สภาพสิ่งแวดลอมในศูนยพักพิงไมถูกตอง
ตามหลักสุขาภิบาล เอือ้ ใหเกิดการระบาดของโรคไดงา ย
จากรายงาน 506 ของศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน
พบวาในป พ.ศ. 2554 ผูห นีภยั การสูร บมีอตั ราการปวย
ดวยโรคติดตอ 7,052.83 ตอประชากรหมืน่ คน สวนใหญ
มีปญ
 หาการระบาดของโรคไขเลือดออก โรคอุจจาระรวง
โรคมือเทาปาก หากในศูนยพักพิงชั่วคราวมีการระบาด
ของโรคติ ด ต อ (2) เช น ศู น ย พั ก พิ ง ชั่ ว คราวแม ห ละ
จังหวัดตาก มีโรคอุจจาระรวงและโรคหัดเกิดขึ้นแลวมี
การระบาด แพรกระจายโรคเขาสูช มุ ชนและพืน้ ทีใ่ กลเคียง
ในอําเภอตาง ๆ อันเนือ่ งมาจากการเคลือ่ นยายผูค นและ
ขาดระบบการเฝาระวัง ติดตาม และควบคุมโรคระบาด
ทีด่ ี เนือ่ งดวยศูนยพกั พิงชัว่ คราวบานถํา้ หิน เปนพืน้ ที่
ทีม่ คี วามเปราะบางทัง้ ดานการเมืองและความมัน่ คงของ
ประเทศ การดําเนินงานตางๆ จึงมีความจําเปนตอง
ดําเนินงานอยางรอบคอบ หากไมมีระบบการจัดการ
เฝ า ระวั ง และการจั ด การกั บ โรคระบาดที่ มี คุ ณ ภาพ
อาจส ง ผลต อ สุ ข ภาพของผู  ห นี ภั ย การสู  ร บในศู น ย
ซึ่ ง ส ง ผลต อ ภาพลั ก ษณ ข องประเทศไทย ดั ง นั้ น การ
มีระบบในการเฝาระวัง และการจัดการโรคระบาดใน
ศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน จึงมีความสําคัญและ
จําเปน รวมทั้งระบบที่สรางและพัฒนาขึ้นนั้น ตองใหผู
หนีภัยการสูรบเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนเพื่อทํา
ให เ กิ ด ความต อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น จนเป น เนื้ อ เดี ย วกั บ
การดําเนินชีวติ ของผูห นีภยั ทัง้ ดานคานิยม สังคม วัฒนธรรม
และพฤติกรรมของผูห นีภยั การสูร บ ซึง่ การพัฒนาระบบ
ต อ งกระทํ า ควบคู  ไ ปกั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู 
หนีภัยการสูรบ ใหมีความสามารถในการจัดการกับ
โรคระบาดและปจจัยแวดลอมตางๆ ใหเอื้อตอการ
มีสขุ ภาพทีด่ ดี ว ยตัวของผูห นีภยั การสูร บเอง(3) อันจะกอ
ใหเกิดความมัน่ คงทางดานสุขภาพในศูนยพกั พิงชัว่ คราว
บานถํ้าหิน ดวยกลวิธีการพัฒนาในรูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม ทีน่ าํ การสรางกลไกการพัฒนา

รูปแบบการเฝาระวังและการจัดการกับโรคระบาด

ทางสังคมมาใชเปนแนวทางในการดูแลสุขภาพ และตอบ
สนองต อ ป ญ หาสาธารณสุ ข แก ผู  ห นี ภั ย การสู  ร บ ซึ่ ง
เปนการวิจัยที่ผสมผสานระหวางการวิจัยแบบมีสวนรวม
กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการวิจัยเชิงคุณภาพเขา
ดวยกัน เพื่อไดองคความรูใหมในการแกไขปญหาระบบ
การเฝาระวังและการจัดการโรคระบาด โดยใหแกนนํา
ผูห นีภยั การสูร บ และเจาหนาทีข่ ององคกรพัฒนาเอกชน
ที่เขามาปฏิบัติงานดูแลผูหนีภัยการสูรบมีสวนรวมใน
การวิจัย โดยเรียนรูจากประสบการณจริงที่เกิดขึ้น ตั้งแต
การสํารวจสภาพทั่วไป เพื่อใหทราบขอมูลสําคัญสําหรับ
กําหนดปญหา รวมกันวิเคราะหและสังเคราะหขอ มูลและ
วางแผนการดําเนินงาน ตลอดจนหาแนวทางการแกปญ
 หา
(4)
หรือสงเสริมกิจกรรม
ที ม เฝ า ระวั ง สอบสวนเคลื่ อ นที่ เ ร็ ว เป น ผู 
รับผิดชอบหลักในการเฝาระวังและการจัดการโรคระบาด
ภายในศู น ย พั ก พิ ง ชั่ ว คราวบ า นถํ้ า หิ น จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดย
แกนนําของกลุมคนที่อยูภายในศูนยพักพิงชั่วคราวบาน
ถํา้ หิน มีชอื่ เรียกวา ทีมเฝาระวังสอบสวนเคลือ่ นทีเ่ ร็วของ
ศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน (Surveillance and Rapid
Response Team Camp: SRRTC) หรือที่เรียกขานกัน
ในนามของ “SRRT Camp” มีหนาที่จัดการปญหาโรค
ระบาดและภาวะฉุกเฉิ น ทางสาธารณสุ ข ที่ เกิ ด ขึ้น ใน
ศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน ผูวิจัยเล็งเห็นถึงศักยภาพ
ของ SRRT Camp ที่สามารถเปนกลไกสําคัญในการ
พัฒนาระบบการเฝาระวังและการจัดการโรคระบาดได
โดยอาศัยหลักการเฝาระวังโรค(5) ที่กลาววา “ทุกพื้นที่
จํ า เป น ต อ งมี ที ม งานรั บ ผิ ด ชอบเฝ า ระวั ง ป ญ หาและ
สามารถตอบสนองตอปญหาไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ”
เพื่อใหการจัดการปญหาโรคระบาดและภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุ ข ของศู น ย พั ก พิ ง ชั่ ว คราวบ า นถํ้ า หิ น
มีประสิทธิภาพ โดยเสริมสรางระบบเฝาระวังโรค รวมถึง
การเตรียมความพรอม เพื่อการรับมือกับโรคระบาดใน
พื้นที่พักพิงชั่วคราว และบริเวณโดยรอบอยางเหมาะสม
ดังนัน้ ผูว จิ ยั และทีมงานแกนนําของศูนยพกั พิง
ชั่วคราวบานถํ้าหิน และเจาหนาที่องคกรพัฒนาเอกชน
จึงรวมกันพัฒนารูปแบบการเฝาระวัง และการจัดการกับ
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โรคระบาดอย า งมี ส  ว นร ว มของศู น ย พั ก พิ ง ชั่ ว คราว
บานถํ้าหิน อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเริ่มจากการ
พั ฒ นาคณะทํ า งานเฉพาะกิ จ เคลื่ อ นที่ เ ร็ ว บ า นถํ้ า หิ น
โดยใหความสําคัญการมีสวนรวมจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ในทุกขัน้ ตอน ตัง้ แตรว มคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินงาน
รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน และรวมกันประเมินผล
การดํ า เนิ น งาน ควบคู  ไ ปกั บ กระบวนการเรี ย นรู  ข อง
กลุมผูหนีภัยการสูรบในศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน
โดยยึดชุมชนเปนศูนยกลาง และใชกระบวนการเรียนรู
จากป ญ หา ร ว มกั น ในการออกแบบระบบและกลไก
ที่สําคัญในการเฝาระวัง และการจัดการโรคระบาดอยาง
มีสวนรวมของศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน อําเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งผูวิจัยคาดวา จะสามารถนํามา
เปนแนวทางหรือรูปแบบตัวอยางในดําเนินการเฝาระวัง
และการจัดการกับโรคระบาดใหกับศูนยพักพิงอื่นๆ ที่มี
ลักษณะใกลเคียงกันได
การพัฒนารูปแบบการเฝาระวัง และการจัดการ
กับโรคระบาดอยางมีสว นรวมของศูนยพกั พิงชัว่ คราวบาน
ถํ้าหิน มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ (1) เพื่อศึกษาสภาพ
การณของโรคระบาดในศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน
(2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเฝาระวัง และการจัดการ
กับโรคระบาดอยางมีสวนรวมของศูนยพักพิงชั่วคราว
บานถํ้าหิน (3) เพื่อประเมินผลภายหลังการพัฒนา
รูปแบบการเฝาระวัง และการจัดการกับโรคระบาดอยาง
มีสวนรวมของศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน

วัสดุและวิธีการศึกษา
การวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการณของโรคระบาดใน
ศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน มีการดําเนินการดังนี้
(1) การเตรียมโครงการวิจัย (2) ศึกษาสภาพทั่วไป
(3) ศึกษาสถานการณปญหาสาธารณสุข (4) คนหา
ปญหาโรคระบาด ปญหาระบบการเฝาระวัง และปญหา
ระบบการจัดการกับโรคระบาด
ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการเฝาระวัง และการ
จัดการโรคระบาดอยางมีสว นรวมของศูนยพกั พิงชัว่ คราว
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บานถํ้าหิน มีการดําเนินการดังนี้ (1) คนหาสาเหตุของ
ปญหา (2) สรางรูปแบบการเฝาระวังและการจัดการโรค
ระบาดอยางมีสวนรวม (3) วางแผนการดําเนินงาน (4)
กําหนดแผนงานเพื่อแกไขปญหา (5) ดําเนินโครงการ
ตามแผนการเฝาระวัง และการจัดการโรคระบาดอยางมี
สวนรวมในศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน
ระยะที่ 3 ประเมิ น ผลภายหลั ง การพั ฒ นา
รูปแบบการเฝาระวัง และการจัดการกับโรคระบาดอยาง
มีสว นรวมของศูนยพกั พิงชัว่ คราวบานถํา้ หิน ผูว จิ ยั ดําเนิน
การติดตามและประเมินผลดังตอไปนี้ (1) ผลลัพธทเี่ กิด
ขึ้น (2) ปญหาอุปสรรคและวิธีการแกไข และ (3) ความ
พึงพอใจตอรูปแบบการเฝาระวัง และการจัดการกับ
โรคระบาดอย า งมี ส  ว นร ว มของศู น ย พั ก พิ ง ชั่ ว คราว
บานถํ้าหิน
ประชากรที่ใชในการวิจัย แบงออกตามระยะ
เวลาการวิจัยดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการณของโรคระบาดใน
ศู น ย พั ก พิ ง ชั่ ว คราวบ า นถํ้ า หิ น ดํ า เนิ น การตั้ ง แต 1
มกราคม 2554 - 31 มีนาคม 2554 ดําเนินการเก็บ
รวบรวมข อ มู ล โดยที ม วิ จั ย โดยมี ก ารประชุ ม เตรี ย ม
ความพรอม เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย และวิธีการ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล
ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการเฝาระวัง และการ
จัดการโรคระบาดอยางมีสว นรวมของศูนยพกั พิงชัว่ คราว
บานถํ้าหิน ดําเนินการตั้งแต 1 เมษายน 2554 - 31
ธันวาคม 2555 ประชากรในการวิจยั แบงออกเปน 3 กลุม
ประกอบดวย คือ (1) แกนนําผูหนีภัยการสูรบในศูนย
พักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน (ผูหนีภัยการสูรบ แกนนํา
ผูหนีภัยการสูรบ และคณะกรรมการศูนยพักพิงชั่วคราว
บานถํ้าหิน) จํานวน 15 คน ไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง กําหนดคุณสมบัตเิ ปนผูท มี่ สี ว นรวมในการดําเนิน
กิจกรรมการดูแลผูหนีภัยการสูรบ (2) กลุมบุคลากร
ทีป่ ฏิบตั หิ นาทีใ่ นศูนยพกั พิงชัว่ คราวบานถํา้ หิน (บุคลากร
ที่สังกัดรัฐบาลไทย บุคลากรที่สังกัดองคกรระหวางชาติ
และบุคลากรที่สังกัดองคกรเอกชน) จํานวน 5 คน ไดมา
โดยการเลือกแบบเจาะจง และ (3) ตัวแทนประชาชนชาว
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ไทยในพื้นที่รอบศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน จํานวน
5 คน (ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ตัวแทนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน และสมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบลสวนผึ้ง) ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
ระยะที่ 3 ประเมิ น ผลภายหลั ง การพั ฒ นา
รูปแบบการเฝาระวัง และการจัดการกับโรคระบาดอยาง
มีสวนรวมของศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน ดําเนินการ
ตั้งแต 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557 ประชากร
ที่ใชในการวิจัยคือ ผูหนีภัยการสูรบ จําแนกรายป ดังนี้
พ.ศ. 2555 จํานวน 8,109 คน พ.ศ. 2556 จํานวน
7,735 คน และ พ.ศ. 2557 จํานวน 7,383 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เนื่องจากการวิจัยนี้
เปนการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใชระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนั้นเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยประกอบดวย ชุดที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปใน
ชุมชนของศูนยพกั พิงชัว่ คราวบานถํา้ หิน มีคา ความเทีย่ ง
ตรงของเนือ้ หา เทากับ 1.00 ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณแบบ
ไมมีโครงสราง เพื่อศึกษาปญหาสาธารณสุขของศูนย
พักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน ประกอบดวย (1) ปญหา
สาธารณสุข (2) ปญหาโรคระบาด (3) ปญหาระบบ
เฝาระวัง และระบบจัดการโรคระบาด มีคา ความเทีย่ งตรง
ของเนือ้ หา เทากับ 0.80 ชุดที่ 3 แบบสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง เพื่อคนหาปญหาทางดานสาธารณสุขของ
ศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน มีคาความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา เทากับ 0.80 ชุดที่ 4 แบบสอบถามตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ของรูปแบบการเฝาระวัง และ
การจั ด การโรคระบาดอย า งมี ส  ว นร ว มในศู น ย พั ก พิ ง
ชั่วคราวบานถํ้าหิน จากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน มีคาความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา เทากับ 1.00 และ ชุดที่ 5-7 แบบ
ประเมินผลโครงการเสริมสรางความมั่นคงดานสุขภาพ
ของประเทศไทย โดยการพั ฒ นาสถานะสุ ข ภาพของ
ผู  ห นี ภั ย การสู  ร บและผู  อ พยพชาวพม า ที่ อ าศั ย อยู 
ในประเทศไทย ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดราชบุรี พ.ศ. 2555-2557
มีคาความเที่ยงตรงของเนื้อหา เทากับ 1.00
การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล (1) การ
วิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพ จากการสังเกตแบบมีสว นรวม
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ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหเนื้อหา (2) วิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณดวยคาสถิติพื้นฐาน อัตราการปวย

ผลการศึกษา
ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค
การวิจัย ดังนี้
1. จากการศึกษาสภาพการณของโรคระบาดใน
ศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหินพบวา ศูนยพักพิงชั่วคราว
บานถํ้าหิน ตั้งอยูบริเวณบานถํ้าหิน หมู 5 ตําบลสวนผึ้ง
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ประมาณ 40 ไร
ภูมิประเทศทั่วไปเปนหุบเขา มีภูเขาลอมรอบ มีลําหวย
นํ้าขุนไหลผาน หางจากชายแดนไทย-พมา ประมาณ
10 กิโลเมตร พืน้ ทีส่ ว นใหญเปนทีร่ าบสูง อากาศเย็นชืน้
ทุกฤดูกาล อุณหภูมเิ ฉลีย่ 10-15 องศาเซลเซียส ปริมาณ
นํ้าฝนเฉลี่ย 70 มิลลิเมตร ขอมูลดานประชากรพบวา มี
จํานวนผูหนีภัยการสูรบ ป พ.ศ. 2554 จํานวน 8,045
คน, พ.ศ. 2555 จํานวน 8,109 คน พ.ศ. 2556 จํานวน
7,735 คน และ พ.ศ. 2557 จํานวน 7,383 คน นับถือ
ศาสนาคริสต รอยละ 95.00 ศาสนาพุทธ รอยละ 4.90
และศาสนาอิสลาม รอยละ 0.10
ในดานระบบสุขาภิบาลพบวา ที่พักอาศัยมี
สวมซึมทุกหลังคาเรือน และมีการจัดตัง้ ระบบประปาเพือ่
ใชในการอุปโภคและบริโภคไมถกู ตองตามหลักสุขาภิบาล
มีอัตราการผลิตปริมาณนํ้าที่ใชวันละ 38-40 ลิตร/คน
มีที่ซักลาง 8 แหง สําหรับใชเปนที่ซักลาง อาบนํ้า และ
ไมมีระบบการบําบัดนํ้ากอนปลอยลงไปสูลําหวยนํ้าขุน
มีโรงเรียนแบงระดับการจัดการศึกษาออกเปน 2 ระดับ
คือ ระดับปฐมภูมิ (primary level) และระดับทุติยภูมิ
(secondary level) มี โ รงพยาบาลซึ่ ง มี เ จ า หน า ที่
สาธารณสุ ข จากสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอสวนผึ้ ง
จํานวน 1 คน แพทยขององคกรระหวางประเทศ (International Rescue Committee: IRC) และมีระบบขั้นตอน
การขออนุ มั ติ นํ า ผู  ห นี ภั ย จากการสู  ร บไปรั ก ษาต อ ยั ง
โรงพยาบาลสวนผึ้งและโรงพยาบาลราชบุรี
ผูห นีภยั การสูร บมีการเจ็บปวยดวยโรคติดตอที่
ต อ งเฝ า ระวั ง ในป พ.ศ. 2554 คิ ด เป น อั ต ราป ว ย
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7,052.83 ตอหมื่นประชากร พ.ศ. 2555 คิดเปนอัตรา ตาง ๆ เรียง 5 ลําดับแรก คือ โรคปอดบวม รองลงมาคือ
ปวย 4,097.92 ตอหมื่นประชากร พ.ศ. 2556 คิดเปน โรคไขไมทราบสาเหตุ โรคอุจจาระรวง โรคไขเลือดออก
อัตราปวย 4,190.45 ตอหมืน่ ประชากร และ พ.ศ. 2557 และไขมาลาเรีย ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
คิดเปนอัตราปวย 4,005.15 ตอหมืน่ ประชากร ดวยโรค
ตารางที่ 1 สถานการณของปญหาโรคติดตอในศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน ตั้งแต พ.ศ. 2554-2557
อัตราปวยตอหมื่นประชากรรายป
โรค
2557
2556
2555
2554
87.96
1,101.32
1,814.03
Pneumonia
1,562.46
240.87
898.68
778.15
673.71
Pyrexia
592.69
961.61
601.80
454.94
Diarrhea
63.59
245.44
265.14
227.47
Malaria
161.03
20.14
108.52
109.38
Chickenpox
40.59
196.35
106.06
94.46
Uns.dysentery
1.35
7.55
16.03
16.16
Hepatitis Total
41.45
12.59
3.69
3.73
Hand, foot and mouth disease
21.39
379.82
355.50
Dengue fever
23.91
24.66
24.87
Measles complication
3.78
1.23
1.24
Typhoid
13.85
1.23
1.24
Influenza
1.26
1.24
1.24
Pulmonary T.B.
70.37
553.81
Conjunctivitis
104.19
6.29
Food poisoning
5.03
Syphilis
5.03
scrub typhus
1.26
โรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่น ๆ
4,005.15
4,190.45
4,097.92
7,052.83
รวม

ผลการคนหาปญหาสาธารณสุขในศูนยพักพิง
ชัว่ คราวบานถํา้ หิน ดวยกระบวนการวิเคราะหชมุ ชนแบบ
มีสวนรวม โดยการประชุมกลุมตัวแทนผูหนีภัยการสูรบ
และคณะกรรมการศูนยพกั พิงชัว่ คราวบานถํา้ หิน จํานวน
5 ครั้ง พบวา มีการเจ็บปวยดวยโรคติดตอหลายโรค
เชน โรคอุจจาระรวง โรคไขเลือดออก และมีการระบาด
เกิดขึน้ ภายในศูนยและกระจายสูป ระชาชนไทยทีอ่ ยูศ นู ย
ซึ่งสาเหตุมาจากขาดระบบการเฝาระวังและการจัดการ
โรคระบาดที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง ป ญ หาทางด า น
สิ่ ง แวดล อ มภายในศู น ย ซึ่ ง เกิ ด จากพฤติ ก รรมของ
ผูหนีภัยการสูรบ เชน การจัดการขยะไมมีประสิทธิภาพ
ทําใหมกี ารกระจายขยะลงสูแ หงนํา้ การเผาขยะทําใหเกิด
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กลิ่นเหม็นและควันคละคลุง และจากการประชุมมีมติวา
มีปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ 3 ปญหา คือ (1) ปญหา
การระบาดของโรคติดตอ (2) ปญหาของระบบการ
เฝาระวังโรคระบาด และ (3) ปญหาของระบบการจัดการ
กับโรคระบาด โดยศูนยควรพัฒนารูปแบบ และเปนกลไก
ในการเฝาระวังและการจัดการโรคระบาดอยางมีสว นรวม
ที่เหมาะสม และสอดคลองกับบริบทของศูนยพักพิง
ชั่วคราวบานถํ้าหิน
2. รูปแบบการเฝาระวัง และการจัดการกับโรค
ระบาดอย า งมี ส  ว นร ว มของศู น ย พั ก พิ ง ชั่ ว คราวบ า น
ถํ้าหิน มี 5 องคประกอบ แสดงดังภาพที่ 1
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รูปแบบการเฝาระวังและการจัดการกับโรคระบาด

I
ศูนยประสานงานสาธารณสุขชายแดน

II
ศูนยขอมูลสาธารณสุขชายแดน

III
ศูนยสนับสนุนดานวิชาการ

V
คณะทํางานเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วบานถํ้าหิน

IV
แกนนําบุคคลสําคัญ

เหตุการณ
โรคติดตอสําคัญ

ศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน

องคประกอบหลักทั้ง 5 มีรายละเอียด ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ศูนยประสานงานสาธารณสุข
ชายแดน มีบทบาทหนาที่ (1) วางแผนงานการดําเนิน
งาน (2) ประสานงาน/รวบรวมขอมูล เพื่อเตรียมความ
พรอมในการดําเนินการ (3) สนับสนุนวัสดุอุปกรณแก
ศู น ย ข  อ มู ล สาธารณสุ ข ชายแดน (4) ติ ด ตามความ
กาวหนาในการดําเนินงาน (5) สนับสนุนทางดานวิชาการ
สาธารณสุข ใหศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน (6) สรุป
รายงานผลการดํ า เนิ น งานส ง สํ า นั ก นโยบายและ
ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข
องคประกอบที่ 2 ศูนยขอมูลสาธารณสุข
ชายแดน มีบทบาทหนาทีส่ นับสนุนวัสดุอปุ กรณ เครือ่ งมือ

ตางๆ ในการเฝาระวังโรค และประสานงานระหวาง
ศูนยประสานงานสาธารณสุขชายแดน ศูนยพกั พิงชัว่ คราว
บานถํ้าหิน และสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของในอําเภอ
สวนผึง้ ติดตาม รวบรวบ บันทึก วิเคราะห และตรวจสอบ
ความถูกตองของรายงานการจําแนกโรค (รง 506) จาก
แกนนําที่ทําหนาที่การเฝาระวังโรค และสรุปสถานการณ
โรค ใหศูนยประสานงานสาธารณสุขชายแดน
องคประกอบที่ 3 การสนับสนุนดานวิชาการ
เปนการสนับสนุนองคความรูที่สําคัญ และเกี่ยวของ
กับการเฝาระวังและการควบคุมโรคระบาด รวมทั้งการ
พัฒนาศักยภาพใหแกผูหนี้ภัยการสูรบของศูนยพักพิง
ชั่วคราวบานถํ้าหิน รวมทั้งประชาชนชาวไทยที่พักอาศัย
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รอบ ๆ ศูนย ดวยกิจกรรมตาง ๆ อาทิ การจัดเวทีสมัชชา
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
การศึกษาดูงานการดําเนินงานของศูนยพกั พิงชัว่ คราวอืน่
องคประกอบที่ 4 แกนนําบุคคลสําคัญ คือ
บุคคลสําคัญของศูนยพกั พิงชัว่ คราวบานถํา้ หิน มีแบงเปน
2 ประเภท คือ (1) แกนนําที่ทําหนาที่บริหารจัดการ
ซึ่ ง เป น บทบาทหน า ที่ ข องคณะกรรมการศู น ย พั ก พิ ง
ชั่ ว คราวบ า นถํ้ า หิ น (camp committee) คื อ คณะ
กรรมการหมูบาน จํานวน 15 คน และ (2) แกนนําที่ทํา
หนาที่การเฝาระวังโรค
องค ป ระกอบที่ 5 คณะทํ า งานเฉพาะกิ จ
เคลือ่ นทีเ่ ร็วบานถํา้ หิน โดยใชชอื่ ทีเ่ รียกวา SRRTC-Camp
(Surveillance and Rapid Response Team Camp: SRRTC)
มีบทบาทหนาที่ในการคนหา/รับแจงเหตุการณผิดปกติ
ในชุมชน แลวแจงเหตุการณผิดปกติใหแพทยประจํา
ศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหินทราบ และดําเนินการ
สอบสวนและควบคุ ม โรค ประสานกั บ คณะทํ า งาน
เฝาระวังเคลื่อนที่เร็วสวนผึ้ง และรายงานเหตุการณ
ผิดปกติ/โรคติดตอที่สําคัญใหศูนยขอมูลสาธารณสุข
ชายแดน และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ รวมทั้งดําเนิน
การปรับปรุงดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมภายในศูนย
พักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน
3. ผลการประเมินภายหลังการนํารูปแบบการ
เฝาระวัง และการจัดการกับโรคระบาดอยางมีสวนรวม
ของศู น ย พั ก พิ ง ชั่ ว คราวบ า นถํ้ า หิ น ไปใช เป น กรอบ
การดํ า เนิ น กิ จ กรรมการเฝ า ระวั ง และการจั ด การกั บ
โรคติดตอตั้งแต พ.ศ. 2555-2557 พบวา อัตราการ
เจ็บปวยดวยโรคระบาดของผูหนีภัยการสูรบลดลงดังนี้
ป พ.ศ. 2555 อัตราปวย 1,814.03 ตอหมื่นประชากร
ป พ.ศ. 2556 อัตราปวย 1,101.32 ตอหมื่นประชากร
และป พ.ศ.2557 อัตราปวย 592.69 ตอหมื่นประชากร
ตามลําดับ และจากการสํารวจความพึงพอใจของผูห นีภยั
การสูรบตอการดําเนินงานตามรูปแบบฯ พบวา มีความ
พึงพอใจอยูในระดับมากทั้ง 3 ป คือ พ.ศ. 2555 (X=
2.45, SD = 0.659) พ.ศ. 2556 (X= 2.51, SD =
0.607) และ พ.ศ. 2557 (X = 2.52, SD = 0.692)
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ตามลําดับ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จของรูปแบบ
การเฝ า ระวั ง และการจั ด การกั บ โรคระบาดอย า งมี
สวนรวม ที่เปนรูปแบบที่มีความความถูกตอง ความ
ครบถวนและเหมาะสม เปนทีย่ อมรับของของศูนยพกั พิง
ชั่วคราวบานถํ้าหิน

วิจารณ
ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค
ดังนี้
1. วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพการณ
ของโรคระบาดในศูนยพกั พิงชัว่ คราวบานถํา้ หิน เนือ่ งจาก
พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้เปนพื้นที่ของสวนราชการ มีความ
ละเอียดออนทางดานความมั่นคง และความสัมพันธ
ระหว า งประเทศ จึ ง ต อ งดํ า เนิ น การวิ จั ย ด ว ยความ
รอบคอบ จากการศึกษาสรุปปญหาสาธารณสุขที่เกิดขึ้น
ภายในศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน ได 3 ปญหา คือ
(1) ปญหาการระบาดของโรคระบาด (2) ปญหาของ
ระบบการเฝาระวังโรคระบาด และ (3) ปญหาของระบบ
การจัดการกับโรคระบาด จากการวิเคราะหหาสาเหตุของ
ปญหาและความสัมพันธของปญหาดังกลาวพบวา สาเหตุ
สําคัญมาจากระบบการเฝาระวังและการจัดการกับโรค
ระบาด ซึ่งประกอบดวย การควบคุมและปองกันโรค
ระบาด ในระยะแรกพบวาสภาพแวดลอมภายในศูนยเปน
ชุมชนที่สรางขึ้นจากสิ่งปลูกสรางที่ไมถาวร อาคารเปน
เรือนแถว แตละแถวตั้งอยูหางกันไมเกิน 1 เมตร มีถนน
กลางที่ใชในการเดินทางติดตอ มีแหลงจายนํ้าสําหรับ
ใชอุปโภคบริโภค กระจายอยูตามจุดตางๆ ในถนนมี
นํ้าขัง รวมทั้งมีขยะที่เกิดจากผูอพยพ ระบบการจัดการ
ขยะที่ไมดี สวนใหญจะเผา ทําใหเกิดกลิ่นเหม็นและควัน
ที่คละคลุงไปทั่วศูนยและภายนอกศูนย บางครั้งมีขยะ
มากจนลนกระจายลงสูลําหวยซึ่งเปนตนนํ้า ทําใหสง
ผลกระทบกับสุขภาวะของผูหนีภัยการสูรบและคนไทย
รอบศู น ย นอกจากนี้ ผู  ห นี ภั ย การสู  ร บทราบดี ว  า
โรคระบาดหลายโรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ในศู น ย พั ก พิ ง ชั่ ว คราว
บานถํ้าหินนั้นมีสาเหตุจากปญหาสิ่งแวดลอมและวิธีการ
จัดการ ผูวิจัยจึงใชกระบวนการวิเคราะหชุมชนแบบมี
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ส ว นร ว ม เพื่ อ กระตุ  น เตื อ นให ผู  ห นี ภั ย การสู  ร บ
ในศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหินไดรับรูสาเหตุที่แทจริง
ของปญหาทางสุขภาพตามความเปนจริง ทําใหผูหนีภัย
การสูรบตระหนักถึงผลกระทบ และรวมแสดงความ
คิ ด เห็ น ในการระบุ ป  ญ หา และจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ
ของป ญ หา นํ า ไปสู  ก ารค น หาสาเหตุ ข องป ญ หาได
สอดคลองกับขอเท็จจริงและความตองการของชุมชน
กระบวนการวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวมนี้จึงเปน
วิธีเสริมพลังใหผูหนีภัยการสูรบมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ เพื่อนําไปสูการพัฒนารูปแบบการเฝาระวัง และ
การจัดการกับโรคระบาดอยางมีสว นรวมของศูนยพกั พิง
ชัว่ คราวบานถํา้ หิน โดยใหความสําคัญกับการเขาถึงขอมูล
ขาวสารที่เกี่ยวของกับโรคระบาด การรับรูถึงประโยชน
ที่ไดรับ และการสูญเสียตางๆ ของผูที่มีสวนเกี่ยวของ
เพื่อทําใหเกิดการรับรูถึงความรุนแรงของโรคระบาด
ที่อาจไดรับ เชน การเสียชีวิต และการรับรูถึงประโยชน
ที่ จ ะได รั บ จากการดํ า เนิ น กิ จ กรรมตามรู ป แบบการ
เฝาระวัง และการจัดการกับโรคระบาดอยางมีสวนรวม
ของศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน
2. วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อพัฒนารูปแบบการ
เฝาระวังและการจัดการกับโรคระบาดอยางมีสว นรวมของ
ศู น ย พั ก พิ ง ชั่ ว คราวบ า นถํ้ า หิ น ผู  วิ จั ย ได นํ า แนวคิ ด
กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางอนาคตรวมกัน
(Future Search Conference: FSC) มาประยุกตใชการ
ออกแบบรูปแบบฯ เนื่องจากกระบวนการประชุมเชิง
ปฏิบัติการสรางอนาคตรวมกัน(6) เปนกระบวนการเชิง
สรางสรรคทมี่ งุ “ใหผหู นีภยั การสูร บรวมกันมองอนาคต
ที่จะเกิดขึ้น โดยกําหนดอนาคตที่เต็มไปดวยความหวัง
ของการมีสุภาพที่ดี พรอมเดินทางไปสูประเทศที่ 3 เปน
จุดประสงคในการทํางาน” แทน “การใชปญหาและการ
แกปญหาโรคระบาดที่เกิดขึ้นภายในศูนยพักพิงชั่วคราว
บานถํ้าหินเปนตัวตั้งในการทํางาน” ซึ่งจะทําใหผูหนีภัย
การสูร บรูส กึ ขัดแยง ทอแทและสิน้ หวังในการแกไขปญหา
กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางอนาคตรวมกันนี้
ชวยใหการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานระยะยาว และ
แนวทางการดําเนินงานของศูนยพกั พิงชัว่ คราวบานถํา้ หิน

รูปแบบการเฝาระวังและการจัดการกับโรคระบาด

มีความชัดเจนและเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติมากขึ้น
ซึง่ เปน “เปาหมายรวมกัน” ทีท่ กุ คนยอมรับ และชวยเพิม่
พั น ธสั ญ ญาในการร ว มมื อ ปฏิ บั ติ ต ามแผนงานหรื อ
แนวทางของกลุม เพื่อไปสูอนาคตรวมกัน(7) ตามที่ได
ตกลงกันไว กระบวนการนีม้ ขี อ เดนทีก่ ารสรางความเขาใจ
เชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธของปจจัยองคประกอบ
ของป ญ หา และเหตุ ก ารณ ต  า งๆ ในอดี ต ที่ มี ผ ลต อ
ภาวะสุขภาพในปจจุบัน และมองภาพแนวโนมที่จะมีผล
เกิ ด ขึ้ น ในอนาคต ทํ า ให ผู  ห นี ภั ย การสู  ร บทุ ก คนเห็ น
ภาพรวมภาพเดียวกัน เกิดวิสยั ทัศนทเี่ ต็มไปดวยความหวัง
และการผูกพันธสัญญารวมกัน สงผลใหผหู นีภยั การสูร บ
ทุกคนเกิดความตระหนัก และแลกเปลีย่ นแนวคิดใหมๆ
รวมกัน ซึ่งนับเปนการขยายเครือขายการดําเนินงาน
กอใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี มีความเขาใจและเห็นคุณคา
ซึ่ ง กั น และกั น โดยทุ ก คนตระหนั ก ว า มี จุ ด มุ  ง หมาย
ปลายทางรวมกัน มีแผนงานที่ชัดเจนรวมกันจนทําให
พบวา ปญหาทีเ่ กิดขึน้ มีสาเหตุจากระบบการเฝาระวังและ
การจัดการกับโรคระบาด 2 ระบบ คือ ระบบการเฝาระวัง
โรคระบาด และระบบการจั ด การกั บ โรคระบาด ซึ่ ง
ประกอบดวย การควบคุมและปองกันโรคติดตอระบาด
ผูวิจัยและผูที่มีสวนเกี่ยวของนําปญหาที่ผาน
การวิเคราะหเชือ่ มโยงความสัมพันธมาสังเคราะหรปู แบบ
การเฝาระวัง และการจัดการโรคระบาดอยางมีสวนรวม
ในศูนยพกั พิงชัว่ คราวบานถํา้ หิน ทีม่ คี วามเหมาะสมและ
สอดคลองกับบริบทของศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน
พบวา รูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นนั้นมี 5 องคประกอบที่มี
กลไกการดําเนินงานที่เชื่อมโยงสัมพันธกันเปนขั้นตอน
คือ (1) ศูนยประสานงานสาธารณสุขชายแดน (2) ศูนย
ขอมูลสาธารณสุขชายแดน (3) การสนับสนุนดานวิชาการ
(4) แกนนําบุคคลสําคัญ และ (5) คณะทํางานเฉพาะกิจ
เคลือ่ นทีเ่ ร็วบานถํา้ หิน โดยมีศนู ยประสานงานสาธารณสุข
ชายแดน ทําหนาที่ในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล
เพื่อบริหารจัดการใหรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นดําเนินการ
ไดถกู ตอง ชัดเจนและตอเนือ่ ง สวนศูนยขอ มูลสาธารณสุข
ชายแดน มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการสนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ
ที่ ใ ช ใ นการเฝ า ระวั ง โรคให แ ก ค ณะทํ า งานเฉพาะกิ จ
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เคลื่อนที่เร็วถํ้าหินและประสานเชื่อมโยงขอมูล รวมถึง
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และแจงขอมูลใหศนู ย
ประสานงานสาธารณสุขชายแดน ศูนยพกั พิงชัว่ คราวบาน
ถํ้าหิน และสวนราชการที่เกี่ยวของในพื้นที่อําเภอสวนผึ้ง
เพื่ อ การควบคุ ม โรคระบาดต อ ไป ในส ว นขององค
ประกอบที่ 3 การสนับสนุนดานวิชาการนั้น เปนบทบาท
หนาที่ของศูนยประสานงานสาธารณสุขชายแดน ในการ
สนับสนุนองคความรู รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทีมงานฯ ทีด่ าํ เนินงานรวมกันใหแกกลุม ผูอ พยพ แกนนํา
บุคคลสําคัญของศูนยพกั พิงชัว่ คราวบานถํา้ หิน เนือ่ งจาก
ผูหนีภัยการสูรบสวนใหญยังมีความรูที่ไมถูกตองในการ
ดูแลสุขภาพ รวมทั้งการจัดกิจกรรมตางๆ อาทิ การจัด
เวทีสมัชชาระหวางผูหนีภัยการสูรบดวยกันเอง และกับ
ประชาชนชาวไทยที่ พั ก อาศั ย รอบๆ ศู น ย กิ จ กรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรูก บั หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ แลกเปลีย่ น
มุมมองและแนวคิดการเฝาระวังและจัดการโรคระบาด
รวมทั้งการศึกษาดูงานการดําเนินงานของศูนยพักพิง
ชั่วคราวอื่น โดยไปศึกษาดูงานที่ศูนยพักพิงชั่วคราว
จังหวัดระนอง และองคประกอบที่ 4 แกนนําบุคคลสําคัญ
ภายในศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหินนั้นมีหลากหลาย
เนือ่ งจากอพยพมาจากสถานทีห่ ลายแหง มีความแตกตาง
กันทั้งในสวนของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ธรรมเนียมปฏิบัติ และระดับสถานะของบุคคล เชน ผูน าํ
ศาสนา ผูน าํ เชือ้ ชาติทงั้ กระเหรีย่ ง มอญ พมา และทีส่ าํ คัญ
คือ คณะกรรมการศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน ซึ่ง
เปรียบเสมือนคณะกรรมการหมูบ า น ทําหนาทีบ่ ริหารจัดการ
ดูแลความเปนอยูข องผูห นีภยั การสูร บภายในศูนยพกั พิง
ชัว่ คราวบานถํา้ หิน จํานวน 15 คน แบงหนาทีช่ ดั เจน เชน
ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานสวัสดิการสังคม
ดานการเงินและดานอาหาร เปนตน แกนนําบุคคลสําคัญ
เหลานี้จะมีบทบาทหนาที่ตามรูปแบบการเฝาระวังและ
การจั ด การโรคระบาดอย า งมี ส  ว นร ว มในศู น ย พั ก พิ ง
ชั่วคราวบานถํ้าหิน 2 ดาน คือ (1) แกนนําที่ทําหนาที่
การเฝาระวังโรค โดยดําเนินการรวบรวมรายงาน 506
พร อ มทั้ ง รายงานสถานการณ โ รคของคนในศู น ย ใ ห
ศูนยขอมูลสาธารณสุขชายแดน ซึ่งมีผลทําใหการดําเนิน
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การในการเฝาระวังโรค และการจัดการกับโรคระบาด
ภายในศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหินมีประสิทธิภาพ
สามารถดําเนินการควบคุมโรค และยังยัง้ การแพรกระจาย
ของโรคระบาดได ทั น เวลา ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากแกนนํ า ใน
แต ล ะกลุ  ม ย อ ยเป น บุ ค คลที่ ผู  ห นี้ ภั ย การสู  ร บให
ความสําคัญ เชื่อมั่น จึงทําใหการดําเนินงานราบรื่น และ
(2) แกนนําที่ทําหนาที่บริหารจัดการ ซึ่งเปนบทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน
ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ไดมาจากการเลือกตั้งจากผูหนีภัย
การสูรบภายในศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน มีบทบาท
หนาที่คัดเลือกสั่งการใหกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม
การพัฒนาตาง ๆ ถามีเหตุฉุกเฉิน จะเปนทีมสั่งการ
ใหมารวมกัน เชน ถาเกิดโรคที่ตองปองกันทันที ก็จะ
มี ก ารสั่ ง การให รั บ ประทานยา และทํ า หน า ที่ ก าร
ประชาสัมพันธรณรงคผานเสียงตามสาย ใหความรูเรื่อง
โรค การปองกันควบคุมโรค การดําเนินตางๆ โดย
แกนนํานั้นจึงเปนวิธีการดําเนินงานที่มีความเหมาะสม
และสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูหนีภัยการสูรบ เนื่องจาก
เปนการดําเนินงานโดยผูที่ไดรับผลกระทบ มีสวนได
สวนเสียจากปญหา การจัดการปญหาซึ่งแตกตางจาก
ศูนยผูหนีภัยอื่น ๆ ที่ปลอยใหเปนบทบาทหนาที่ของ
เจาหนาทีร่ ฐั และองคประกอบที่ 5 คณะทํางานเฉพาะกิจ
เคลื่ อ นที่ เ ร็ ว บ า นถํ้ า หิ น ใช ชื่ อ ที่ เ รี ย กขานกั น ว า
SRRTC-Camp มีบทบาทหนาที่เปนทีมสําคัญในการ
คนหา/รับแจงเหตุการณผิดปกติ และแจงเหตุการณ
ผิดปกติใหแพทยประจําศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน
ทราบ ประสานงานกับคณะทํางานเฝาระวังเคลื่อนที่เร็ว
สวนผึง้ รายงานเหตุการณผดิ ปกติ/โรคติดตอทีส่ าํ คัญให
ศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทราบ เชน โรงพยาบาลสวนผึ้ง สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอสวนผึง้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ดําเนิน
การสอบสวนและควบคุมโรคเบื้องตน ปรับปรุงดาน
สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม เพื่อใหการดําเนินงานใน
การเฝาระวังและควบคุมปองกันโรคมีประสิทธิภาพ โดย
มีผนู าํ ทีเ่ ปนคณะทํางานเฉพาะกิจเคลือ่ นทีเ่ ร็ว ซึง่ เปนผูน าํ
ทีม่ ศี กั ยภาพเปนตัวชวยเสริมใหการพัฒนาความเขมแข็ง
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ของชุดศูนยผูหนีภัยการสูรบบานถํ้าหินไดเร็วขึ้น
องคประกอบหลักทั้ง 5 ของรูปแบบฯ เกิดจาก
การรวมกันคิดวิเคราะห และสังเคราะหรูปแบบการ
ดํ า เนิ น งานเพื่ อ เฝ า ระวั ง และการจั ด การโรคระบาด
ที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงสัมพันธกันระบบที่มีการ
บริหารจัดการระบบเปนแบบบูรณาการ ทัง้ บุคลากร และ
หนวยงานภายในศูนยพกั พิงชัว่ คราวบานถํา้ หิน รูปแบบฯ
ที่พัฒนาขึ้นนี้ จึงเปนรูปแบบการดําเนินที่มีระบบและ
ขัน้ ตอนทีช่ ดั เจน สามารถดําเนินการเพือ่ แกไขปญหาเพือ่
การเฝาระวัง และเพื่อการจัดการกับปญหาโรคระบาด
ที่เกิดขึ้นภายในศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหินไดตลอด
เวลาอยางตอเนื่อง สอดคลองกับการศึกษาของ สุเทพ
ลอยพลายแกว(8) ที่พบวา ในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ชุมชนจังหวัดลพบุรี ควรตองมีการดําเนินที่เปนระบบ
มีรูปแบบ โดยมีองคประกอบของรูปแบบที่สําคัญคือ
คนในชุมชน การบริหารและการจัดการ และสอดคลอง
กับการศึกษาของชดาภร ศิริคุณ(9) ที่ศึกษาแนวนโยบาย
สงเสริมพัฒนาเครือขายระบบบริการสุขภาพระดับอําเภอ
(District Health System: DHS) ซึง่ เปนระบบการทํางาน
แบบมี ส  ว นร ว มจากทุ ก ภาคส ว นในการแก ไ ขป ญ หา
สุขภาพพบวา การมีโครงสรางหนาที่ สรางการรับรูก ระตุน
การตอบสนองนโยบายหรือปญหาสุขภาพ และใหการ
สนับสนุนอยางเปนระบบ จะเปนจุดเริ่มตนของกิจกรรม
ทีต่ อบสนองตอปญหาชุมชน จนเกิดอรรถประโยชนสงู สุด
ดานสุขภาพ
รูปแบบการเฝาระวัง และการจัดการโรคระบาด
อย า งมี ส  ว นร ว มในศู น ย พั ก พิ ง ชั่ ว คราวบ า นถํ้ า หิ น
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยนําผูที่มีสวนเกี่ยวของเขามามี
สวนรวมในการพัฒนานั้น ไมไดเปนเพียงรูปแบบของ
การเฝาระวังและการจัดการโรคระบาดเทานัน้ แตยงั เปน
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ไดจากการมีสวนรวม
ของผูหนีภัยการสูรบในศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน
เปนการกระทําที่สอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ผูหนีภัยการสูรบ ที่ไมไดเนนเพียงมิติดานสุขภาพกาย
เพียงดานเดียว แตขอบเขตครอบคลุมทุกมิตขิ องสุขภาวะ
ของการดําเนินชีวิตของผูหนีภัยการสูรบในศูนยพักพิง
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ชั่วคราวบานถํ้าหิน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการสงเสริม
สุขภาพของ ประเวศ วะสี(10) ทีก่ ลาววา สุขภาพ หมายถึง
วิถีชีวิตทั้งมวลของมนุษย และจากแนวคิดขององคการ
อนามัยโลกที่วา มนุษยจะมีความสุขจะตองอาศัยอยูใน
สิ่ ง แวดล อ มที่ ดี เ อื้ อ ต อ สุ ข ภาพ และการให ชุ ม ชนมี
สวนรวมอยางจริงจังในทุกขัน้ ตอน ทําใหชมุ ชนรับรูข อ มูล
สภาพความเปนจริงของชุมชนตนเอง สงผลใหเกิดความ
ตระหนักถึงผลกระทบตอชุมชนและตนเอง และสามารถ
คนหา จัดลําดับความสําคัญของปญหา หาสาเหตุของ
ปญหาได ซึง่ สอดคลองกับ สุรเกียรติ อาชานานุภาพ(11)
ที่กลาวถึงขอเท็จจริงและความตองการของชุมชนวา วิธี
การของการเสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชนที่สําคัญ
คือ การใหชุมชนไดรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสาร และ
มีสวนไดสวนเสียทุกกระบวนการ ซึ่งมีผลทําใหผูหนีภัย
การสูรบในศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหินสามารถนํามา
ใชในการดําเนินการเฝาระวังโรค และการควบคุมปองกัน
โรคระบาด และเพื่อการพัฒนาสุขภาพของตนเอง และ
ศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหินได ซึ่งจะสงผลใหผูหนีภัย
การสูร บในศูนยพกั พิงชัว่ คราวบานถํา้ หินมีสขุ ภาพดี และ
มี ค วามภาคภู มิ ใ จในการดํ า เนิ น งานเฝ า ระวั ง และ
การจัดการโรคระบาดอยางมีสวนรวมดวยตนเอง
3. วัตถุประสงคขอ ที่ 3 เพือ่ ติดตามประเมินผล
ภายหลังการพัฒนารูปแบบการเฝาระวัง และการจัดการ
กับโรคระบาดอยางมีสวนรวมของศูนยพักพิงชั่วคราว
บานถํ้าหินพบวา จํานวนและอัตราปวยดวยโรคติดตอ
ตางๆ ตลอดระยะเวลา 3 ป ในภาพรวมมีจาํ นวนโรคและ
อั ต ราป ว ยลดลงอย า งชั ด เจน ซึ่ ง อาจเป น ผลจากการ
เฝาระวัง และการจัดการกับโรคระบาดอยางมีสวนรวม
ของศู น ย พั ก พิ ง ชั่ ว คราวบ า นถํ้ า หิ น ซึ่ ง มี ก ารกํ า หนด
มาตรการ แนวทางหรือระบบในการเฝาระวังโรค และ
ระบบในการจัดการโรคติดตอทีด่ ี ดวยการนําแนวคิดการ
ประเมินสภาวะชนบทแบบมีสวนรวม (Participatory
Rural Appraisal: PRA)(12) มาใชเปนแนวทางการดําเนินงาน
และวิเคราะหคน หาปจจัยทีเ่ ปนตัวกําหนดปญหา รวมถึง
วิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ข องป ญ หา และนํ า มาสู  ก าร
วางแผนงานเพื่อแกไขปญหารวมกัน บนแนวคิดของ
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กระบวนการประชุ ม แบบมี ส  ว นร ว มอยางสรางสรรค
(Appreciation Influence Control: AIC)(13) จนไดแผนการ
ดําเนินงานทีส่ อดคลองกับความตองการของผูห นีภยั การ
สูร บในศูนยพกั พิงชัว่ คราวบานถํา้ หิน และดําเนินงานตาม
โครงการที่กําหนดไวในแผนงานการเฝาระวัง และการ
จัดการโรคระบาดอยางมีสวนรวมในศูนยพักพิงชั่วคราว
บ า นถํ้ า หิ น ก อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ตามมาอยางตอเนื่อง ถึงแมวาการดําเนินงานในปที่
1 พ.ศ. 2555 จะมีจํานวนผูปวยและอัตราปวยมากกวา
พ.ศ. 2554 ก็ตาม แตอาจเปนเพราะเปนปแรกที่มี
การดําเนินการในดําเนินการเฝาระวังโรค และการควบคุม
ปองกันโรคมีระบบการคัดกรอง จึงทําใหตรวจพบและ
รายงานการปวยมากขึ้น รวมทั้งมีการสงตอเพื่อรักษาได
ทันเวลามากขึ้น จึงมีการรายงานเขาสูระบบเฝาระวัง
มากขึ้น คณะทํางานเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วบานถํ้าหิน
ไดดําเนินการสอบสวนและควบคุมโรคติดตอทันทีหลัง
แพทยวินิจฉัยวา มีโรคติดตอเกิดขึ้นตามมาตรการของ
กรมควบคุมโรค เชน โรคไขเลือดออก โรคอุจจาระรวง
เปนตน หากเกินศักยภาพจะประสานทีม SRRT ของ
อําเภอสวนผึ้ง และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
รวมควบคุมโรค ทําใหไมเกิดการแพรระบาด การปองกัน
โรคที่สําคัญมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง เชน โรค
ไขเลือดออก ทีม SRRTC สํารวจและกําจัดลูกนํ้าในศูนย
ทุกวันศุกร พนสารเคมีกําจัดยุงเปนประจํา เปนตน การ
เฝาระวังโรคมีความครบถวนและรวดเร็ว โดยสงรายงาน
โรคตามแบบรายงาน 506 ทุกสัปดาห และสรุปรายงาน
สถานการณเฝาระวังโรคประจําสัปดาห มาที่ศูนยขอมูล
สาธารณสุขชายแดนทีส่ าํ นักงานสาธารณสุขอําเภอสวนผึง้
จากเดิ ม ที่ ไ ม เ คยมี ก ารรายงาน 506 และการสรุ ป
สถานการณ ที่ ทํ า ไม ต  อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ ศู น ย พั ก พิ ง
ชั่วคราวบานถํ้าหินดําเนินการใหมีการกําจัดขยะมูลฝอย
ที่ถูกสุขลักษณะ โดยมีถังขยะประจําแตละละแวกบาน
เก็บรวบรวมไปเผาในเตาเผาขยะทุกสัปดาห ปองกันไม
ให เ ป น แหล ง เพาะพั น ธุ  สั ต ว แ ละแมลงนํ า โรค มี ก าร
ปรับปรุงคุณภาพนํา้ ประปาโดยเติมคลอรีน และตรวจวัด
คลอรีนตกคางในนํ้าประปาอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งหาม
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ไม ใ ห อ าบนํ้ า หรื อ ซั ก ล า งในลํ า ห ว ยที่ ผ  า นศู น ย พั ก พิ ง
โดยตรง โดยจัดทําสถานที่อาบนํ้า ซักลางบนพื้นดิน แลว
จัดทําระบบระบายนํ้าเสียไมใหไหลลงลําหวย เนื่องจาก
เปนแหลงนํ้าใชสําหรับผูอพยพและชุมชนชาวไทยที่อยู
ใตลาํ หวย ทําใหการเฝาระวังปองกันโรคในภาพรวมดีขนึ้
สงผลตออัตราปวยดวยโรคติดตอลดลง การดําเนิน
งานการเฝาระวังโรค และการควบคุมปองกันโรคระบาด
ซึ่งมีคณะกรรมการศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน และ
มีทีมงานรวมกันดําเนินงาน ในการดําเนินงานตลอด
ช ว งระยะเวลา 3 ป ปรากฏผลลั พ ธ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า ง
ตอเนื่องจากการดําเนินงานคือ การลดลงของจํานวน
ผูปวย และอัตราการเจ็บปวยดวยโรคติดตอของผูหนีภัย
การสูร บในศูนยพกั พิงชัว่ คราวบานถํา้ หิน ซึง่ สะทอนเห็น
ถึงความสําเร็จของรูปแบบการเฝาระวัง และการจัดการ
กับโรคระบาดอยางมีสวนรวมของศูนยพักพิงชั่วคราว
บานถํ้าหิน อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ที่นําไปใชเพื่อ
ดําเนินการเฝาระวังโรค และการควบคุมปองกันโรค
ระบาดของศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน

สรุป
ผลการศึกษาพบวา กอนการพัฒนารูปแบบการ
เฝาระวัง และการจัดการโรคระบาดอยางมีสวนรวม
ผูห นีภยั การสูร บมีอตั ราการปวยดวยโรคติดตอ 7,052.83
ตอประชากรหมืน่ คน โดยพบวา สวนใหญมปี ญ
 หาการระบาด
ของโรคปอดบวม โรคอุจจาระรวง โรคไขเลือดออก และ
ไขมาลาเรีย และศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน มีปญหา
ทีส่ าํ คัญคือ (1) ปญหาการระบาดของโรคระบาด (2) ปญหา
ของระบบการเฝาระวังโรคระบาด และ (3) ปญหาของ
ระบบการจัดการกับโรคระบาด และภายหลังการพัฒนา
รูปแบบการเฝาระวังและการจัดการกับโรคระบาดอยาง
มี ส  ว นร ว มของศู น ย พั ก พิ ง ชั่ ว คราวบ า นถํ้ า หิ น พบว า
มี 5 องคประกอบ คือ (1) ศูนยประสานงานสาธารณสุข
ชายแดน (2) ศูนยขอมูลสาธารณสุขชายแดน (3) การ
สนับสนุนดานวิชาการ (4) แกนนําบุคคลสําคัญ และ
(5) คณะทํางานเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วบานถํ้าหิน และ
ภายหลังจากการดําเนินกิจกรรมและติดตามประเมินผล
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ตามรูปแบบ ตลอดระยะเวลา 3 ป พบวา ในภาพรวมมี
จํานวนโรค และจํานวนผูปวยลดลงอยางเห็นไดชัดเจน
โดยผูหนีภัยการสูรบมีอาการเจ็บปวยดวยของโรคติดตอ
ตางๆ ในป พ.ศ. 2555 คิดเปนอัตราปวย 4,097.92
ต อ หมื่ น ประชากร พ.ศ. 2556 คิ ด เป น อั ต ราป ว ย
4,190.45 ตอหมื่นประชากร และ พ.ศ. 2557 คิดเปน
อัตราปวย 4,005.15 ตอหมื่นประชากรตามลําดับ
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยควรสรางแนวปฏิบัติกลางในการ
ดําเนินการเฝาระวังและการจัดการกับโรคระบาดอยาง
มีสวนรวมสําหรับศูนยพักพิงชั่วคราวในประเทศไทย
เพื่อใหแตละแหงสามารถนําไปประยุกตใชใหสอดคลอง
กั บ บริ บ ทของตนเอง และมี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ทีม SRRT Camp ภายในศูนยพักพิงชั่วคราวบานถํ้าหิน
ใหมีจํานวนที่สอดรับกับจํานวนของผูหนีภัยการสูรบ
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