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¾ÃéÍÁ·Ñé§á»Å¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§¼Å·Õè¤é¹¾º
ËÃ×ÍÇÔà¤ÃÒÐËì
¤ÇÃà¢ÕÂ¹ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂÇèÒà»ç¹ä»             
µÒÁÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì·ÕèµÑé§äÇéËÃ×ÍäÁèà¾ÕÂ§ã´           
áÅÐ¤ÇÃÍéÒ§ÍÔ§¶Ö§·ÄÉ®ÕËÃ×Í¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
¢Í§¼Ùé·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§»ÃÐ¡Íº´éÇÂ
¤ÇÃà¢ÕÂ¹ÊÃØ»à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ (ãËéµÃ§
»ÃÐà´ç¹) áÅÐ¢éÍàÊ¹Íá¹Ð·Õè¹Ó¼Å¡ÒÃä»
ãªé»ÃÐâÂª¹ì ËÃ×ÍÊÓËÃÑº¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ ¤ÃÑ§é µèÍä»
1) ¼Ùéà¢ÕÂ¹µéÍ§ÃÑº¼Ô´ªÍºã¹¤ÇÒÁ¶Ù¡µéÍ§
¢Í§àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§ ¡ÒÃÍéÒ§ÍÔ§àÍ¡ÊÒÃãªé
ÃÐºº  Vancouver

2) ¡ÒÃÍéÒ§ÍÔ§àÍ¡ÊÒÃã´ ãËéãªéà¤Ã×Íè §ËÁÒÂ
àªÔ§ÍÃÃ¶à»ç¹ËÁÒÂàÅ¢ â´ÂãªéËÁÒÂàÅ¢ 1
ÊÓËÃÑºàÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§ÍÑ¹´ÑºáÃ¡ áÅÐàÃÕÂ§
µèÍµÒÁÅÓ´Ñº áµè¶Òé µéÍ§¡ÒÃÍéÒ§ÍÔ§«éÓãËéãªé
ËÁÒÂàÅ¢à´ÔÁ
3) àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§ËÒ¡à»ç¹ÇÒÃÊÒÃÀÒÉÒ             
ÍÑ § ¡ÄÉãËé ã ªé ª × è Í Âè Í ÇÒÃÊÒÃµÒÁË¹Ñ § Ê× Í        
Index Medicus ¡ÒÃãªé à Í¡ÊÒÃÍé Ò §ÍÔ §
äÁè¶Ù¡áºº ¨Ð·ÓãËéàÃ×èÍ§·ÕèÊè§ÁÒà¡Ô´¤ÇÒÁ
ÅèÒªéÒã¹¡ÒÃ¾ÔÁ¾ì à¾ÃÒÐµéÍ§ÁÕ¡ÒÃµÔ´µèÍ  
¼Ù é à ¢Õ Â ¹à¾× è Í ¢Í¢é Í ÁÙ Å à¾Ô è Á àµÔ Á ¤ÃºµÒÁ
ËÅÑ¡à¡³±ì
3. ÃÙ»áºº¡ÒÃà¢ÕÂ¹ÇÒÃÊÒÃ
(â»Ã´ÊÑ§à¡µà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂÇÃÃ¤µÍ¹ã¹·Ø¡µÑÇÍÂèÒ§)
3.1 ¡ÒÃÍéÒ§àÍ¡ÊÒÃ
¡. ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ
ÅÓ´Ñº·Õè. ª×éÍ¼Ùéáµè§ (Ê¡ØÅ ÍÑ¡ÉÃÂèÍ¢Í§ª×èÍ). ª×èÍàÃ×èÍ§.
ª×èÍÂèÍÇÒÃÊÒÃ »Õ·Õè¾ÔÁ¾ì;àÅèÁ·Õè¢Í§ÇÒÃÊÒÃ (volume):Ë¹éÒáÃ¡Ë¹éÒÊØ´·éÒÂ ã¹¡Ã³Õ·Õè¼Ùéáµè§à¡Ô¹ 6 ¤¹ ãËéãÊèª×èÍ¼Ùéáµè§ 6 ¤¹áÃ¡
áÅéÇµÒÁ´éÇÂ et al.
		
µÑÇÍÂèÒ§
1) Fischl MA, Dickinson GM, Scott GB. Evaluation
of Heterosexual partners, children and household contacts of
adults with AIDS. JAMA 1987;257:640-4.
¢. ÀÒÉÒä·Â
ãªéàªè¹à´ÕÂÇ¡ÑºÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ áµèªÍè× ¼Ùáé µè§ãËéà¢ÕÂ¹µÑÇàµçÁ
µÒÁ´éÇÂ¹ÒÁÊ¡ØÅ áÅÐãªéª×èÍÇÒÃÊÒÃà»ç¹µÑÇàµçÁ
		
µÑÇÍÂèÒ§
2) ¸ÕÃÐ ÃÒÁÊÙµ, ¹ÔÇµÑ Ô Á¹µÃÕÇÊØÇµÑ ,Ô ÊØÃÈÑ¡´Ôì ÊÑÁ»ÑµµÐÇ¹Ôª.
ÍØºÑµÔ¡ÒÃ³ìâÃ¤àÃ×éÍ¹ÃÐÂÐáÃ¡ â´Â¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨ØÅ¾ÂÒ¸ÔÇÔ·ÂÒ¤ÅÔ¹Ô¡
¨Ò¡Ç§´èÒ§¢ÒÇ¢Í§¼ÔÇË¹Ñ§¼Ùé»èÇÂ·ÕèÊ§ÊÑÂà»ç¹âÃ¤àÃ×éÍ¹ 589 ÃÒÂ.
ÇÒÃÊÒÃâÃ¤µÔ´µèÍ 2527;10:101-2.
3.2 ¡ÒÃÍéÒ§ÍÔ§Ë¹Ñ§Ê×ÍËÃ×ÍµÓÃÒ áºè§à»ç¹ 2 ÅÑ¡É³Ð
¡. ¡ÒÃÍéÒ§ÍÔ§·Ñé§ËÁ´
ÅÓ´Ñº·Õ.è ª×Íè ¼Ùáé µè§ (Ê¡ØÅ ÍÑ¡ÉÃÂèÍ¢Í§ª×Íè ). ª×Íè Ë¹Ñ§Ê×Í.
¤ÃÑé§·Õè¾ÔÁ¾ì (edition). àÁ×Í§·Õè¾ÔÁ¾ì: ÊÓ¹Ñ¡·Õè¾ÔÁ¾ì; »Õ·Õè¾ÔÁ¾ì.
µÑÇÍÂèÒ§
1) Toman K. Tuberculosis case-finding and chemo-therapy. Geneva: World Health Organization; 1979.

		
¢. ¡ÒÃÍéÒ§ÍÔ§º·Ë¹Ñ§Ê×Í·ÕèÁÕ¼Ùéà¢ÕÂ¹à©¾ÒÐº·áÅÐ
ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ¢Í§Ë¹Ñ§Ê×Í
ÅÓ´Ñº·Õè. ª×èÍ¼Ùéà¢ÕÂ¹. ª×èÍº·. ã¹; (ª×èÍºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ),
ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ. ª×èÍË¹Ñ§Ê×Í. ¤ÃÑé§·Õè¾ÔÁ¾ì. àÁ×Í§·Õè¾ÔÁ¾ì: ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾ì;
»Õ·Õè¾ÔÁ¾ì. Ë¹éÒáÃ¡-Ë¹éÒÊØ´·éÒÂ.
µÑÇÍÂèÒ§
2) ÈÃªÑÂ ËÅÙÍÒÃÕÂÊì ÇØ ÃÃ³. ¡ÒÃ´×Íé ÂÒ¢Í§àª×Íé ÁÒÅÒàÃÕÂ.
ã¹: ÈÃªÑÂ ËÅÙÍÒÃÕÂìÊØÇÃÃ³, ´¹ÑÂ ºØ¹¹Ò¤, µÃÐË¹Ñ¡¨Ôµ ËÐÃÔ³ÊØµ,
ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ. µÓÃÒÍÒÂØÃÈÒÊµÃìà¢µÃéÍ¹. ¾ÔÁ¾ì¤ÃÑé§·Õè 1. ¡ÃØ§à·¾
ÁËÒ¹¤Ã: ÃÇÁ·ÃÃÈ¹ì; 2533. Ë¹éÒ 115-20.
3.3 àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§·Õàè »ç¹Ë¹Ñ§Ê×Í»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ»ÃÐªØÁ ËÃ×ÍÃÒÂ§Ò¹
¡ÒÃ»ÃÐªØÁ (Conference proceeding)
ÅÓ´Ñº·ÕÍè Òé §ÍÔ§. ª×Íè ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ, ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ. ª×Íè àÃ×Íè §.
ª×èÍ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ; ÇÑ¹ à´×Í¹ »Õ ·Õè»ÃÐªØÁ; Ê¶Ò¹·Õè¨Ñ´»ÃÐªØÁ.
àÁ×Í§·Õè¾ÔÁ¾ì: ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾ì; »Õ¾ÔÁ¾ì.
µÑÇÍÂèÒ§
1) Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology.  Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995
Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.
3.4 ¡ÒÃÍéÒ§ÍÔ§º·¤ÇÒÁ·Õè¹ÓàÊ¹Íã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ ËÃ×ÍÊÃØ»¼Å
¡ÒÃ»ÃÐªØÁ (Conference paper)
ÅÓ´Ñº·ÕèÍéÒ§ÍÔ§. ª×èÍ¼Ùéà¢ÕÂ¹. ª×èÍàÃ×èÍ§. ã¹/In: ª×èÍ
ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ, ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ/editor. ª×èÍ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ; ÇÑ¹ à´×Í¹»Õ
·Õè»ÃÐªØÁ; Ê¶Ò¹·Õè¨Ñ´»ÃÐªØÁ, àÁ×Í§·Õè»ÃÐªØÁ. àÁ×Í§·Õè¾ÔÁ¾ì:
»Õ·Õè¾ÔÁ¾ì. Ë¹éÒ/p. Ë¹éÒáÃ¡-Ë¹éÒÊØ´·éÒÂ.
µÑÇÍÂèÒ§
1) Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data
protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun
KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO
92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam:
North-Holland; 1992. p. 1561-5.
3.5 àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§·Õèà»ç¹ÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸ì
ÅÓ´Ñº·ÕèÍéÒ§ÍÔ§. ª×èÍ¼Ùé¹Ô¾¹¸ì. àÃ×èÍ§ (»ÃÐàÀ·/ÃÐ´Ñº
»ÃÔญญÒ). àÁ×Í§·Õ¾è ÁÔ ¾ì: ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ; »Õ·äèÕ ´éÃºÑ »ÃÔญญÒ.
 ¨Ó¹Ç¹Ë¹éÒ.
µÑÇÍÂèÒ§
1) àÍ× é Í Áà´× Í ¹ äªÂËÒ. ÅÑ ¡ É³Ðà¤Ã× Í ¢è Ò ÂªØ Á ª¹
à¾×èÍ¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹áÅÐá¡éä¢»ÑญËÒÂÒàÊ¾µÔ´ã¹ªØÁª¹ (ÇÔ · ÂÒ               
¹Ô¾¹¸ì»ÃÔญญÒÊÑ

§¤ÁÊ§à¤ÃÒÐËìÈÒÊµÃÁËÒºÑ³±Ôµ). ¡ÃØ§à·¾Ï:
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃì; 2542.

3.6 ¡ÒÃÍéÒ§ÍÔ§àÍ¡ÊÒÃÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Êì
¡. ÇÒÃÊÒÃÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Êì
ÅÓ´Ñº·ÕèÍéÒ§ÍÔ§. ª×èÍ¼Ùéáµè§. ª×èÍº·¤ÇÒÁ. ª×èÍÇÒÃÊÒÃ
[»ÃÐàÀ·¢Í§Ê×Íè ]. »Õ·¾èÕ ÁÔ ¾ì [Ê×º¤é¹àÁ×Íè /cited »Õ à´×Í¹ ÇÑ¹·Õ]è ; àÅèÁ·Õè
(volume):Ë¹éÒáÃ¡-Ë¹éÒÊØ´·éÒÂ. à¢éÒ¶Ö§ä´é¨Ò¡/Available from:
http://..................
µÑÇÍÂèÒ§
1) Alavi-Naini R, Moghtaderi A, Metanat M,
Mohammadi M, Zabetian M. Factors associated with mortality in Tubeculosis patients. J Res Med Sci [internet]. 2013
[cited 2013 Nov 5];18:52-5. Available from: http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3719227/
¢. Ë¹Ñ§Ê×ÍËÃ×Íº·¤ÇÒÁÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Êì
ÅÓ´Ñº·ÕèÍéÒ§ÍÔ§. ª×èÍ¼Ùéáµè§. ª×èÍàÃ×èÍ§ [»ÃÐàÀ·¢Í§Ê×èÍ].
àÁ×Í§·Õè¾ÔÁ¾ì. ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾ì; »Õ·Õè¾ÔÁ¾ì [Ê×º¤é¹àÁ×èÍ/cited »Õ à´×Í¹
ÇÑ¹·Õè]. ¨Ó¹Ç¹Ë¹éÒ. áËÅè§¢éÍÁÙÅ/Available from: http://
..................
µÑÇÍÂèÒ§
2) Merlis M, Gould D, Mahato B. Rising out-ofpocket spending for medical care: a growing strain on family
budgets [Internet]. New York: Commonwealth Fund; 2006 Feb
[cited 2006 Oct 2]. 23 p. Available from: http://www.cmwf.
org/usr_doc/Merlis_ risingoopspending_ 887.pdf
3) ¢¹Ô¯°Ò ¡Ò¨¹ÃÑ§ÉÕ¹¹·ì. ¡ÒÃÊÃéÒ§à¤Ã×Í¢èÒÂ à¾×èÍ
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò [ÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ]. [Ê×º¤é¹àÁ×èÍ 13 µ.¤. 2555]. áËÅè§
¢éÍÁÙÅ: http://www.northphc.org

4. ¡ÒÃÊè§µé¹©ºÑº
		
4.1 ¡ÒÃÊè§àÃ×Íè §µÕ¾ÁÔ ¾ìãËéÊ§è µé¹©ºÑº 1 ªØ´ áÅÐ á¼è¹
CD ¶Ö § สถาบั น วิ จั ย ฯ ¡ÃÁ¤Çº¤Ø Á âÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ ¢
¶¹¹µÔÇÒ¹¹·ì ÍÓàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ 11000 ËÃ×ÍÊè§àÍ¡ÊÒÃ
ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡ÊìÁÒ·Õè¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ddcjournal@hotmail.com
4.2 ãªé ¡ ÃÐ´ÒÉ¾Ô Á ¾ì ´ Õ ´ ¢¹Ò´ A4 ¾Ô Á ¾ì Ë ¹é Ò à´Õ Â Ç
áÅÐÊè§àÍ¡ÊÒÃÁÒ¾ÃéÍÁ¡Ñºá¼è¹ CD «Öè§¾ÔÁ¾ìµé¹©ºÑºàÍ¡ÊÒÃ
¾ÃéÍÁÃÐºØª×èÍ File áÅÐÃÐºº·Õèãªé MSWord
4.3 ÀÒ¾»ÃÐ¡Íº ¶éÒà»ç¹ÀÒ¾ÅÒÂàÊé¹µéÍ§à¢ÕÂ¹
´éÇÂËÁÖ¡´Óº¹¡ÃÐ´ÒÉË¹ÒÁÑ¹ ¶é Ò à»ç ¹ ÀÒ¾¶è Ò Â¤ÇÃà»ç ¹ ÀÒ¾
ÊäÅ´ì ËÃ×ÍÍÒ¨ãªéÀÒ¾¢ÒÇ´Ó¢¹Ò´â»Ê¡ÒÃì´á·¹ä´é ¡ÒÃà¢ÕÂ¹
¤ÓÍ¸ÔºÒÂãËéà¢ÕÂ¹áÂ¡µèÒ§ËÒ¡ ÍÂèÒà¢ÕÂ¹Å§ã¹ÃÙ»
5. ¡ÒÃÃÑºàÃ×èÍ§µé¹©ºÑº
5.1 àÃ×èÍ§·ÕèÃÑºäÇé ¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ¨Ðá¨é§µÍºÃÑºãËé
¼Ùéà¢ÕÂ¹·ÃÒº áÅÐÊè§ãËé reviewer 2 ·èÒ¹ ÃèÇÁ¾Ô¨ÒÃ³Ò
5.2 àÃ×Íè §·Õäè Áèä´éÃºÑ ¾Ô¨ÒÃ³ÒÅ§¾ÔÁ¾ì ¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
¨Ðá¨é§ãËé·ÃÒºáµè¨ÐäÁèÊè§µé¹©ºÑº¤×¹
5.3 àÃ×èÍ§·Õèä´éÃÑº¾Ô¨ÒÃ³ÒÅ§¾ÔÁ¾ì ¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
¨ÐÊè§àÅèÁÇÒÃÊÒÃãËé¼Ùéà¢ÕÂ¹ ¨Ó¹Ç¹ 3 àÅèÁ
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
º·¤ÇÒÁ·ÕèÅ§¾ÔÁ¾ìã¹ÇÒÃÊÒÃ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¶×ÍÇèÒà»ç¹
¼Å§Ò¹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃËÃ×Í¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ áÅÐÇÔà¤ÃÒÐËì µÅÍ´¨¹à»ç¹
¤ÇÒÁàËç¹ÊèÇ¹µÑÇ¢Í§¼Ùéà¢ÕÂ¹ äÁèãªè¤ÇÒÁàËç¹¢Í§¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤
ËÃ×Í¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃáµè»ÃÐ¡ÒÃã´ ¼Ùéà¢ÕÂ¹¨ÓµéÍ§ÃÑº¼Ô´ªÍºµèÍ
º·¤ÇÒÁ¢Í§µ¹
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาของ
โรคไข้เลือดออกในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร และหาความสัมพันธ์ระหว่างการป่วยกับสภาพภูมอิ ากาศ ประชากรศึกษา
คือ ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้ง 3 รหัสโรค (26, 27 และ 66) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2539 - 30 กันยายน 2559
โดยศึกษาจากข้อมูลรายงานผูป้ ว่ ยทางระบาดวิทยา และข้อมูลสภาพภูมอิ ากาศจากกรมอุตนุ ยิ มวิทยา วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้รอ้ ยละ ค่าเฉลีย่ ค่ามัธยฐาน อัตรา อัตราส่วนและสหสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า มีรายงานผูป้ ว่ ยโรคไข้เลือดออก
รวม 192,613 ราย อัตราป่วย 35.47-461.19 ต่อประชากรแสนคนต่อปี อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0-0.18 สัดส่วน
อัตราป่วยในกลุ่ม 15 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ส่วนกลุ่ม 10-14 ปี คงที่ และกลุ่ม ≤9 ปี
แนวโน้มลดลง ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเพิ่มของอายุเฉลี่ยผู้ป่วยและอายุเฉลี่ยประชากร (r = -0.22, 95%
CI = -0.69 to 0.38, p=0.47) อัตราส่วนผู้ป่วยเพศชายสูงกว่าเพศหญิง รูปแบบการระบาดก่อนปี พ.ศ. 2548
เป็นแบบสองปีเว้นสองปี หลังจากนั้นรูปแบบไม่แน่นอน การระบาดตามฤดูกาลช้าลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จากเดิม
ทีม่ อี ตั ราป่วยต�ำ่ สุดเดือนเมษายนเลือ่ นเป็นเดือนพฤษภาคม อัตราป่วยเริม่ สูงจากเดือนมิถนุ ายนเป็นเดือนกรกฎาคม
อัตราป่วยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับปริมาณน�้ำฝน (r = 0.18, 95% CI = 0.05 to 0.29, p=0.01) อุณหภูมิ
(r = -0.18, 95% CI = -0.30 to -0.06, p=0.00) และความชื้นสัมพัทธ์ (r = 0.20, 95% CI = 0.08 to 0.32,
p=0.00) ในเชิงพื้นที่พบเขตที่ระบาดซ�้ำซากทุกปี จ�ำนวน 35 เขต และอัตราป่วยรายเขตมีความสัมพันธ์เชิงเส้น
กับความหนาแน่นประชากร (r = 0.08, 95% CI = 0.01 to 0.16, p=0.03) แต่ละปีพบผู้ป่วย DHF มากที่สุด
(ร้อยละ 51.26-92.59) รองลงมาคือ DF (ร้อยละ 6.69-48.49) และ DSS (ร้อยละ 0.25-0.83) ช่วงปี
พ.ศ. 2552-2559 พบว่า สัดส่วนผู้ป่วย DF มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ DHF ลดลง หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จึงควรเร่งด�ำเนินการป้องกันควบคุมโรคให้สอดคล้องกับฤดูการระบาดที่เปลี่ยนไป ควรมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ในพื้นที่ระบาดซ�้ำซาก แพทย์ต้องตระหนักและค�ำนึงถึงโรคไข้เลือดออกในผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่มากขึ้น รวมถึงควรระวัง
ผู้ป่วย DF ที่อาจมีอาการไม่ชัดเจน
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โรคไข้เลือดออกกับการเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยา

Abstract

This study was a descriptive study. The objectives were to describe the epidemiological changes of
dengue in Bangkok during 1996-2016, and to determine the correlation between the morbidity rate and the
meteorological factors. We analyzed the secondary data from the disease reporting system and the Thai
Meteorological Department. The data of patients who had address in Bangkok and diagnosed or coded as any
kind of dengue diseases during 1 January 1996 to 30 September 2016 were recruited. The data were analyzed
by descriptive statistics; percentage, mean, median, rate, ratio and correlation. The results found that there
were 192,613 dengue cases. The morbidity rate was 35.47-461.19 per 100,000 population per year. The
case fatality rate was 0-0.18%. The increasing trend in the age-group of ≥15 year old was clearly,
especially in 2001-2016. The morbidity rate by age-group of 10-14 and ≤9 year olds were unchanged
and decreased. There was no correlation between mean age of dengue case and mean age of population
(r = -0.22, 95% CI = -0.69 to 0.38, p=0.47). The dengue ratio in males was higher than in females. The
fluctuations in the diseases cycle was uncertain pattern during 2005-2016, which different from 1996-2004
that 2 years of outbreak space 2 years of free outbreak. Since 2010, the morbidity rate was low in May and
increased in July but before 2010 it was low in April and increased in June. The morbidity rate of the
dengue was linearly correlated with rainfall (r = 0.18, 95% CI = 0.05 to 0.29, p=0.01), temperature
(r = -0.18, 95% CI = -0.30 to -0.06, p=0.00) and relative humidity was statistically significant
(r = 0.20, 95% CI = 0.08 to 0.32, p=0.00). In 2003-2015, there were 35 districts with repetitive
outbreaks from all 50 districts. The morbidity rate by districts was linearly correlated with population
density (r = 0.08, 95% CI = 0.01 to 0.16, p=0.03). The most type of dengue cases were DHF
(51.26-92.59%) followed by DF (6.69-48.49%) and DSS (0.25-0.83%). In 2009-2015, trends of
DF was increasing, but it was decreasing for DHF. Health sectors and staff should run prevention and control
activities in line with the changing epidemic season. Special surveillance should be taken in the repeated
outbreak areas. The physicians have to aware of dengue diseases in adult and should recognized that DF
patients will present with nonspecific symptoms.
ค�ำส�ำคัญ																												 Keywords
ระบาดวิทยา, ไข้เลือดออก, กรุงเทพมหานคร									 epidemiology, dengue diseases, Bangkok

บทน�ำ

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อน�ำโดยแมลงทีม่ ี
สาเหตุจากเชื้อไวรัสเด็งกี โดยมียุงลายบ้าน (Aedes
aegypti) เป็นพาหะน�ำโรคที่ส�ำคัญ ซึ่งมีการจ�ำแนกการ
ป่วยเป็นกลุ่มอาการไข้เด็งกี (dengue fever, DF) ไข้
เลือดออกเด็งกี (dengue haemorhagic fever, DHF) และ
ไข้เลือดออกช็อก (dengue shock syndrome, DSS)(1)

ปี พ.ศ. 2556 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รายงาน
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกว่า เป็น 1 ใน 40 โรค
ทีห่ วนกลับมาแพร่ระบาดใหม่ และเป็นปัญหาสาธารณสุข
ในกว่า 100 ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศแถบภูมิภาค
ร้อนชื้น โดยมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกปีละกว่า 50-100 ล้านคน
มากกว่าครึ่งต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล เสียชีวิตปีละ
กว่า 25,000 ราย ส�ำหรับประเทศไทยโรคไข้เลือดออก
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เป็นโรคประจ�ำถิ่น และเป็นปัญหาสาธารณสุขอันดับ
ต้นๆ มีการระบาดใหญ่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2501 และ
มีการระบาดมาจนถึงปี พ.ศ. 2558 โดยพบอัตราป่วย
มีแนวโน้มสูงขึ้นมาโดยตลอด ปี พ.ศ. 2558 มีรายงาน
ผู้ป่วย 144,952 ราย เสียชีวิต 148 ราย อัตราป่วย
222.58 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดทีม่ อี ตั ราป่วยสูงสุด
5 อันดับแรก ได้แก่ เพชรบุรี (624.43 ต่อประชากรแสน
คน) ระยอง ราชบุรี อุทัยธานีและกรุงเทพมหานคร(2-3)
ส�ำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2558
พบอั ต ราป่ ว ยโรคไข้ เ ลื อ ดออกสู ง สุ ด ในรอบ 20 ปี
ที่ผ่านมา และเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังที่มีอัตราป่วยสูง
เป็นล�ำดับที่ 2 รองจากโรคอุจจาระร่วง และในช่วง 10 ปี
ที่ผ่านมา พบอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มสูงขึ้น
โดยปี พ.ศ. 2558 มีผู้ป่วย 26,271 ราย เสียชีวิต 3 ราย
อัตราป่วย 461.52 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตาย
ร้อยละ 0.01(3) อีกทัง้ กรุงเทพมหานครยังเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิ จ ท� ำ ให้ มี จ� ำ นวนประชากรหนาแน่ น มี
การเคลื่อนไหวของประชากรสูง มีการคมนาคมขนส่ง
ที่ ส ะดวกรวดเร็ ว ซึ่ ง ปั จ จั ย เหล่ า นี้ ยิ่ ง เพิ่ ม โอกาสให้
การแพร่กระจายของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว จากข้อมูล
ดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง สถานการณ์ ก ารระบาดของ
โรคไข้เลือดออกที่น่าเป็นห่วง จึงเป็นปัญหาที่ต้องเร่ง
ด�ำเนินการแก้ไข
การระบาดของโรคไข้เลือดออก มีองค์ประกอบ
3 ประการ ได้แก่ เชื้อไวรัสเด็งกี มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ในด้านของเชือ้ โรคพบว่า เมือ่ ติดเชือ้ ไวรัสเด็งกีแล้ว อาจมี
หรือไม่มอี าการก็ได้ และพืน้ ทีท่ มี่ ไี วรัสเด็งกีหลายซีโรทัยป์
ในช่วงเวลาเดียวกันท�ำให้มีโอกาสติดเชื้อซ�้ำสูง(2) และ
จากหลายการศึกษาในประเทศไทย พบการกระจายของ
เชื้ อ ทั้ ง 4 ซี โ รทั ยป์ หมุ น เวียนกัน และแตกต่า งกัน
ตามเวลาและสถานที่(4-5) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของชนิด
เชื้ อ ไวรั ส ในแต่ ล ะปี อ าจจะส่ง ผลต่อ จ�ำนวนผู้ป่วยได้
เนื่ อ งจากประชาชนไม่ มี ภู มิ ต ้ า นทานต่ อ เชื้ อ ไวรั ส
ชนิดนัน้ ๆ ส่วนปัจจัยด้านมนุษย์นนั้ พบเด็กมีความเสีย่ ง
ทีจ่ ะเกิดโรค DHF มากกว่าผูใ้ หญ่(2) แต่จากรายงานหลาย
การศึกษาในประเทศไทย พบอัตราป่วยในกลุ่มเด็กโต
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และผูใ้ หญ่มแี นวโน้มสูงขึน้ ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา(2,5-7)
ส�ำหรับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเอื้อต่อการระบาด
ของโรคคือ ยุงลายตัวเมียซึ่งเป็นพาหะน�ำโรคที่ส�ำคัญ
การแพร่เชื้อจะต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ ถ้ามียุงและคน
ทีม่ เี ชือ้ ไวรัสเด็งกีอยู่ นอกจากนัน้ ถ้าอุณหภูมแิ ละความชืน้
เหมาะสม โดยเฉพาะในฤดูฝน ยุงลายเพียง 2-3 ตัว
อาจแพร่เชื้อให้สมาชิกทั้งครอบครัวได้(2)
ส� ำ หรั บ การกระจายโรคไข้ เ ลื อ ดออกใน
ประเทศไทย พบมีการระบาดที่มีแบบแผน โดยระบาด
แบบปีเว้นปีหรือปีเว้นสองปี แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
รูปแบบการเกิดโรคเริ่มไม่ชัดเจน และแตกต่างกันไป
ตามพื้นที่(2,6,8) การระบาดของโรคเป็นไปตามฤดูกาล
โดยมีการระบาดรุนแรงในช่วงฤดูฝน แต่บางจังหวัด
อาจมีการระบาดในช่วงปลายปีและคร่อมปี แต่ไม่มากนัก
และช่วงเดือนทีม่ กี ารระบาดอาจแตกต่างกันไปบ้างตามปี
และพื้นที่(4-9) และพบการกระจายโรคไข้เลือดออกตาม
พืน้ ทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละปี(2,4,7-8) โดยพบมากในพืน้ ที่
ทีม่ ปี ระชากรหนาแน่นและการคมนาคมสะดวก(6,10)
การทีจ่ ะป้องกัน ควบคุม และลดการแพร่ระบาด
ของโรคได้นั้น จะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และชัดเจน
เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะการเกิ ด โรค ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเฉพาะใน
แต่ละพื้นที่ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระบาดวิทยาของ
โรคไข้เลือดออกที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และโครงสร้างประชากร
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลง
ทางระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. 2539-2559
(เป็ น ช่ ว งที่ ไ ม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงระบบรายงานโรค
ไข้ เ ลื อ ดออก) ในแง่ ข องอั ต ราป่ ว ยในประชากรตาม
ลักษณะบุคคล เวลาและสถานที่ อัตราป่วยตาย ประเภท
โรคไข้เลือดออกจ�ำแนกตามการวินิจฉัย และเพื่อหา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอั ต ราป่ ว ยกั บ สภาพภู มิ อ ากาศ
(ปริมาณน�้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์)

วัสดุและวิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมิ
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2539 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559
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ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลในเดือนธันวาคม 2559 จากแหล่งข้อมูล
ซึ่งประกอบด้วย (1) ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้ง
3 รหัสโรค ได้แก่ ไข้เลือดออกเด็งกี (DHF) รหัส 26
ไข้เลือดออกช็อก (DSS) รหัส 27 และไข้เด็งกี (DF)
รหัส 66 จากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา
(รง.506) ของสถาบั น ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคเขตเมื อ ง
(2) ข้อมูลประชากร ซึ่งเป็นข้อมูลปลายปี (ยกเว้นปี
พ.ศ. 2559 ที่ใช้ข้อมูลประชากรกลางปี) จากส�ำนัก
บริหารการทะเบียน และ (3) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ
(ปริมาณน�ำ้ ฝน อุณหภูมิ ความชืน้ สัมพัทธ์) ซึง่ เป็นข้อมูล
เฉลี่ยรายเดือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา ตรวจสอบความ
ครบถ้ ว นและความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล โดยตรวจสอบ
ภาพรวมของชุดข้อมูล ตรวจสอบลักษณะของข้อมูลทีละ
ตัวแปร โดยดูจากพิสัย ข้อมูลซ�้ำซ้อน (หากพบข้อมูล
ผู้ป่วยซ�้ำกันจะตัดออกให้เหลือ 1 ราย) ชนิดตัวแปร
ข้อมูลสูญหาย การกระจายข้อมูล และตรวจสอบความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละตัว ก่อนน�ำไปวิเคราะห์
โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา และใช้เกณฑ์ตวั ชีว้ ดั พืน้ ทีร่ ะบาด
ของกรมควบคุมโรค (ก�ำหนดพื้นที่ที่มีการระบาดคือ
มีอัตราป่วย >50 ต่อประชากรแสนคน) ในการวิเคราะห์
พื้นที่ที่มีการระบาดซ�้ำซาก (ระบาดซ�้ำซากคือ ระบาดซ�้ำ
ทุกปี) โดยวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน
ค่าต�ำ่ สุด-สูงสุด และสหสัมพันธ์ (สหสัมพันธ์ใช้วเิ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเพิ่มของอายุเฉลี่ยผู้ป่วยและ
อายุเฉลีย่ ของประชากร, อัตราป่วยและสภาพภูมอิ ากาศ,
อัตราป่วยและความหนาแน่นประชากรรายเขต) ด้วย
โปรแกรม STATA version 10.0 วิเคราะห์หาค่าอัตรา
อัตราส่วน โดยใช้ Microsoft Excel 2010 และแสดงการ
กระจายโรคตามพื้นที่โดยใช้โปรแกรม Quantum GIS
version 2.16
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ผ ่ า นการรั บ รองจากคณะ
กรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น

โรคไข้เลือดออกกับการเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยา

ผลการศึกษา

ผลการศึ ก ษาพบว่ า ข้ อ มู ล ประชากรและ
ข้ อ มู ล สภาพภู มิ อ ากาศมี ค วามครบถ้ ว น ส่ ว นข้ อ มู ล
ผูป้ ว่ ยมีบางตัวแปรทีไ่ ม่ครบถ้วนทุกปี (ตัวแปรเพศส�ำหรับ
วิเคราะห์อัตราส่วนเพศ, ที่อยู่ส�ำหรับวิเคราะห์จ�ำนวน
ผูป้ ว่ ยจ�ำแนกรายเขต มีเฉพาะ พ.ศ. 2546-2559) โดยพบ
รายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2539 - 30 กันยายน 2559
จ�ำนวน 192,613 ราย เสียชีวิต 148 ราย ผลการศึกษา
ระบาดวิทยา ดังนี้
1. การกระจายโรคตามลักษณะบุคคล (person)
1.1 อายุ ปี พ.ศ. 2539-2559 มีรายงาน
ผูป้ ว่ ยโรคไข้เลือดออกในทุกกลุม่ อายุ โดยปี พ.ศ. 25392544 มีอตั ราป่วยสูงสุดในกลุม่ อายุ 5-9 ปี รองลงมาคือ
กลุ่ม 10-14 ปี และกลุ่มน้อยกว่า 5 ปี ตามล�ำดับ
จากนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2559 อัตราป่วยสูงสุด
เปลี่ยนเป็นกลุ่มอายุ 10-14 ปี และส่วนใหญ่กลุ่มอายุ
ทีพ่ บอัตราป่วยสูงรองลงมาคือ กลุม่ 5-9 ปี และ 15-24 ปี
(ภาพที่ 1) โดยสัดส่วนอัตราป่วยในกลุม่ อายุ 15 ปีขนึ้ ไป
มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 15-34 ปี ที่มี
แนวโน้มสูงขึน้ อย่างชัดเจนตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา
ส่วนกลุ่มอายุ 0-9 ปี มีแนวโน้มลดลง และกลุ่มอายุ
10-14 ปี มีลักษณะค่อนข้างคงที่ ในขณะที่โครงสร้าง
ประชากรก็ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเช่ น กั น โดยกลุ ่ ม อายุ
0-34 ปี มีแนวโน้มลดลง ส่วนกลุ่ม 35-44 ปี มีลักษณะ
ค่อนข้างคงที่ และกลุ่ม 45 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มสูงขึ้น
แต่เมือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเพิม่ ของอายุ
เฉลี่ยผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และอายุเฉลี่ยของประชากร
ปี พ.ศ. 2546-2559 ด้วย Spearman’s rank correlation
coefficient พบว่ า ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น กั น
(r = -0.22, 95% CI = -0.69 to 0.38, p=0.47)
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ภาพที่ 1 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จ�ำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2539-2559 (1 ม.ค. 2539 - 30 ก.ย. 2559)

1.2 เพศ ปี พ.ศ. 2546-2559 พบอัตราส่วน
เพศชายมากกว่าเพศหญิงเกือบทุกปี (1.01-3.10:1)
ยกเว้นปี พ.ศ. 2554 และ 2558 ทีพ่ บเพศหญิงมากกว่า
เพศชายเล็กน้อย (1.01:1)
2. การกระจายโรคตามเวลา (time)
2.1 อัตราป่วยรายปี : cyclical ปี พ.ศ. 25392559 มีอตั ราป่วย 35.47-461.19 ต่อประชากรแสนคน
พบอั ต ราป่ ว ยสู ง สุ ด ในปี พ.ศ. 2558 (461.19
อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
500

ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2544
(281.22) และ 2556 (259.87) โดยในช่ ว งปี
พ.ศ. 2539-2547 พบรูปแบบการระบาดแบบสองปี
เว้นสองปี หลังจากนั้นรูปแบบการระบาดเริ่มเปลี่ยนไป
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยมีรปู แบบการระบาด
ไม่แน่นอน พบการระบาดต่อเนือ่ งหลายปี และอัตราป่วย
มีแนวโน้มสูงขึ้น (ภาพที่ 2)

อัตราป่วย_กรุงเทพฯ

อัตราป่วยตาย_กรุงเทพฯ

อัตราป่วยตายต่อพัน
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ภาพที่ 2 อัตราป่วยและอัตราป่วยตายโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539-2559 (1 ม.ค. 2539 - 30 ก.ย. 2559)
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2.2 อัตราป่วยตายรายปี ปี พ.ศ. 25392559 พบอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0-0.18 อัตรา
ป่วยตายมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่อัตราป่วยมีแนวโน้ม
สูงขึ้น โดยพบอัตราป่วยตายใน DSS มากที่สุด (ร้อยละ
9.31) รองลงมาคือ DHF (ร้อยละ 0.03) และ DF
(ร้อยละ 0.002) ปี พ.ศ. 2546-2559 พบอัตราป่วย
ตายมากที่สุดในกลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 0.25)
รองลงมาคือ กลุ่ม 5-9 ปี (ร้อยละ 0.10) ตามล�ำดับ
โดยอัตราป่วยตายในเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน
(ชาย ร้อยละ 0.06 หญิง ร้อยละ 0.06)
2.3 อั ต ราป่ ว ยรายเดื อ น : seasonal ปี
พ.ศ. 2539-2559 พบอัตราป่วยรายเดือน 0.21-146.36
ต่อประชากรแสนคน โดยมีอตั ราป่วยสูงในเดือนกรกฎาคมธันวาคม และสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน ส่วนใหญ่ใน
แต่ละปีมีช่วงการระบาดเพียง 1 peak ซึ่งสอดคล้อง
กับปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนที่พบฤดูฝน หรือช่วงที่
มีปริมาณน�้ำฝนสูงคือ เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน
ซึ่งอยู่ในช่วงเดียวกับที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูง โดย

โรคไข้เลือดออกกับการเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยา

ปี พ.ศ. 2539-2552 อัตราป่วยต�่ำสุดในเดือนเมษายน
และอัตราป่วยเริ่มสูงในเดือนพฤษภาคม -มิถุนายน แต่
จากนั้ น ปี พ.ศ. 2553-2559 อั ต ราป่ ว ยต�่ ำ สุ ด ใน
เดื อ นพฤษภาคม และส่ ว นใหญ่ อั ต ราป่ ว ยเริ่ ม สู ง ขึ้ น
ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งช้าลงกว่าเดิม และพบแต่ละเดือน
ในฤดูระบาดช่วงหลังจะรุนแรงกว่าเดิมทีค่ อ่ นข้างสม�ำ่ เสมอ
(ภาพที่ 3) และสอดคล้ อ งกั บ ปริ ม าณน�้ ำ ฝนที่ ป ี
พ.ศ. 2539-2552 ฝนเริ่ ม สู ง ในเดื อ นเมษายนพฤษภาคม จากนั้นปี พ.ศ. 2553-2559 พบส่วนใหญ่
ปริมาณน�้ำฝนเริ่มสูงในเดือนพฤษภาคม โดยอัตราป่วย
เริ่มสูงขึ้นหลังจากปริมาณน�้ำฝนเริ่มสูงมาได้ 1-2 เดือน
และเมือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ดว้ ย วิธี Spearman’s rank
correlation coefficient พบอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก
รายเดื อ นมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น กั บ ปริ ม าณน�้ ำ ฝน
(r = 0.18, 95% CI = 0.05 to 0.29, p=0.01) อุณหภูมิ
(r = -0.18, 95% CI = -0.30 to -0.06, p=0.00)
และความชืน้ สัมพัทธ์เฉลีย่ รายเดือน อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (r = 0.20, 95% CI = 0.08 to 0.32, p=0.00)

อัตราป่วย(ต่อประชากรแสนคน)
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ภาพที่ 3 ค่ามัธยฐานอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539-2559 (1 ม.ค. 2539 - 30 ก.ย. 2559)
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ภาพที่ 4 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก เปรียบเทียบกับปริมาณน�้ำฝน อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ�ำแนกรายเดือน ปี พ.ศ. 2539-2559 (ม.ค. 2539 - ก.ย. 2559)

3. การกระจายโรคตามสถานที่ (place)
เขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2546-2559 (มี 50 เขต)
พบอัตราป่วยรายเขต 20.41-738.39 ต่อประชากรแสนคน
โดยปี พ.ศ. 2546-2550 พบทั้งเขตที่มีการระบาดสูง
ที่อัตราป่วย >100 ต่อประชากรแสนคน เขตที่มีการ
ระบาดปานกลาง (50.01-100 ต่อประชากรแสนคน)
และเขตที่มีการระบาดต�่ำ (≤50 ต่อประชากรแสนคน)
แต่จากปี พ.ศ. 2551-2558 ไม่มเี ขตทีม่ กี ารระบาดต�ำ่ เลย
350

มีเพียงเขตที่มีการระบาดปานกลางเพียงไม่กี่เขต และ
ทีเ่ หลือเป็นเขตทีม่ กี ารระบาดสูงทัง้ หมด ซึง่ มีมากถึง 4750 เขต ยกเว้นในปี พ.ศ. 2557 ส่วนในปี พ.ศ. 2559
ซึ่งข้อมูลยังไม่ครบปี พบเขตที่มีการระบาดสูง 21 เขต
ปานกลาง 28 เขต และต�่ำ 1 เขต ปี พ.ศ. 2546-2558
(13 ปี) พบเขตที่มีการระบาดซ�้ำซากทุกปี จ�ำนวน 35
เขต ได้ แ ก่ เขตพระนคร หนองจอก ปทุ ม วั น
ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระโขนง ยานนาวา พญาไท ธนบุรี

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2560
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บางกอกใหญ่ ห้วยขวาง คลองสาน ตลิง่ ชัน บางกอกน้อย
ภาษีเจริญ หนองแขม ราษฎร์บูรณะ บางพลัด ดินแดง
บึ ง กุ ่ ม สาทร บางคอแหลม ประเวศ คลองเตย
สวนหลวง จอมทอง ดอนเมือง ราชเทวี ลาดพร้าว วัฒนา
คันนายาว สะพานสูง วังทองหลาง ทวีวัฒนา ทุ่งครุ และ
บางบอน (ภาพที่ 5) ซึ่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.57)

เป็นเขตที่มีประชากรหนาแน่นมากถึง 5,000 คน/กม.2
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธี Spearman’s rank
correlation coefficient พบอัตราป่วยรายเขต มีความ
สัมพันธ์เชิงเส้นกับความหนาแน่นประชากร อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (r = 0.08, 95% CI = 0.01 to 0.16,
p=0.03)
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ภาพที่ 5 พื้นที่ระบาดซ�้ำซากโรคไข้เลือดออก
จ�ำแนกรายเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2546-2558

4. ประเภทโรคไข้เลือดออกจ�ำแนกตามการวินิจฉัย
ปี พ.ศ. 2539-2559 พบผูป้ ว่ ย DHF มากทีส่ ดุ
(ร้อยละ 51.26-92.59) รองลงมาคือ DF (ร้อยละ
6.69-48.49) และ DSS (ร้อยละ 0.25-0.83) ตาม
ล�ำดับมาโดยตลอด ยกเว้นในปี พ.ศ. 2559 ที่พบ DF
มากที่สุด (ร้อยละ 52.81) แต่ยังไม่สามารถสรุปได้
เนื่องจากข้อมูลยังไม่ครบปี เมื่อพิจารณาแนวโน้มพบ
ตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2552-2559 สั ด ส่ ว นผู ้ ป ่ ว ย DF มี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 27.60 ในปี พ.ศ. 2552
เป็น 48.49 ในปี พ.ศ. 2558 และเพิ่มเป็น 52.81 ใน
ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมากกว่า DHF ที่เคยมีสัดส่วนสูงสุดมา
โดยตลอด แต่สัดส่วน DHF กลับมีแนวโน้มลดลงจาก
ร้อยละ 71.83 ในปี พ.ศ. 2552 เป็น 51.26 ใน
ปี พ.ศ. 2558 และลดลงเหลือ 46.80 ในปี พ.ศ. 2559
ส่วน DSS มีลกั ษณะค่อนข้างคงทีเ่ ช่นเดิม (ร้อยละ 0.250.73)
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ภาพที่ 6 ร้อยละของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จ�ำแนกตามการวินิจฉัย ปี พ.ศ. 2539-2559 (1 ม.ค. 2539 - 30 ก.ย. 2559)

วิจารณ์

การพบการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มอายุผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออก โดยพบในวัยรุ่นและผู้ใหญ่มากขึ้นอาจ
เนือ่ งมาจากการมีเชือ้ ไวรัสเด็งกีทงั้ 4 ซีโรทัยป์ อยูใ่ นพืน้ ที่
ซึ่งท�ำให้มีโอกาสติดเชื้อซ�้ำในผู้ใหญ่ได้มากขึ้น เนื่องจาก
การติดเชือ้ ซีโรทัยป์หนึง่ จะท�ำให้มภี มู คิ มุ้ กันต่อซีโรทัยป์
นั้นตลอดไป แต่ป้องกันข้ามซีโรทัยป์ได้เพียงชั่วคราว
เท่านัน้ (2) และนอกจากนีอ้ าจเนือ่ งจากการดูแลป้องกันใน
เด็กที่ดี เนื่องจากผู้ปกครองมีความกังวลและใส่ใจเด็ก
ตลอดเวลา เพราะแต่กอ่ นพบผูป้ ว่ ยสูงในเด็ก ซึง่ แตกต่าง
จากวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ที่ต้องดูแลตนเอง ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาทีผ่ า่ นมาในประเทศไทย พ.ศ. 2501-2549
ทีพ่ บอัตราป่วยสูงสุดเปลีย่ นเป็นกลุม่ 10-14 ปี และกลุม่
อายุ <15 ปี มากกว่ากลุ่มอายุ ≥15 ปี(8) การศึกษาใน
จังหวัดราชบุรี ที่พบอัตราป่วยสูงสุด ยังเป็นกลุ่มอายุ
<15 ปี แต่พบอัตราป่วยในกลุ่มเด็กโตและผู้ใหญ่ สูงขึ้น
อย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา(7) และอีกหลายการ
ศึกษา(2,5-6,11)
การทีพ่ บอัตราป่วยเพศชายมากกกว่าเพศหญิง
อาจเนือ่ งมาจากลักษณะนิสยั และพฤติกรรมของเพศชาย
ทีเ่ สีย่ งต่อการถูกยุงกัด/ยุงชอบกัด ได้แก่ มีเหงือ่ ออกมาก
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อุณหภูมิผิวหนังสูง หายใจแรง อยู่ในที่มืด/รก ใส่เสื้อผ้า
สีเข้ม แต่ข้อมูลจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
พบว่า ยุงชอบกัดผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เพราะฮอร์โมน
ทีแ่ ตกต่างกัน(12) แต่อาจเนือ่ งด้วยพฤติกรรมของเพศหญิง
ที่มักจะดูแลป้องกันตนเองดีกว่าเพศชาย จึงอาจท�ำให้
ลดโอกาสในการถูกยุงกัดได้ อย่างไรก็ตาม ทุกคนมีโอกาส
โดนยุงกัดได้หมด ซึง่ สอดคล้องกับหลายการศึกษาทีผ่ า่ น
มาที่พบอัตราส่วนผู้ป่วยเพศชายมากกว่าหญิง (5,8,11)
แต่แตกต่างจากการศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. 25172540 ที่พบอัตราส่วนเพศหญิงมากกว่าชายเล็กน้อย
1,017:1,000(4)
การที่ รู ป แบบการระบาดเปลี่ ย นแปลงไป
จากเดิมที่มีการระบาดแบบสองปีเว้นสองปี เป็นรูปแบบ
การระบาดไม่แน่นอน อาจเนื่องมาจากการคมนาคม
ทีส่ ะดวกขึน้ ท�ำให้มกี ารเดินทางมากขึน้ มีการเคลือ่ นย้าย
ประชากรสูง รวมถึงวิถชี วี ติ ของคนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และ
การที่มีการขยายชุมชนมากขึ้น ท�ำให้มีภาชนะขังน�้ำที่คน
ท�ำเพิ่มขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลให้การแพร่กระจาย
ของเชื้อยิ่งง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการเฝ้าระวังที่ได้
รับรายงานอาจไม่ครบถ้วน ซึง่ การรณรงค์ในการเฝ้าระวัง
โรคในแต่ละปีกม็ คี วามเข้มข้นไม่เหมือนกัน และปัจจุบนั

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2560

พบการรายงานโรคจากโรงพยาบาล และคลินิกเอกชน
มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นด้วย(8) โดยข้อมูลจากสถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง ปี พ.ศ. 2559 พบสถานพยาบาล
ในกรุ ง เทพมหานคร ที่ร ายงานโรค 147 แห่ง จาก
สถานพยาบาลเครือข่ายทั้งหมด 208 แห่ง (ร้อยละ
70.67) ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการเฝ้าระวัง
โรคให้ ค รอบคลุ ม มากขึ้ น ของกรุ ง เทพมหานครได้
เป็นอย่างดี อีกทั้งนโยบายของผู้บริหารในการป้องกัน
ควบคุมโรค ล้วนมีส่วนในการส่งผลให้ระบาดวิทยาของ
โรคเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมได้ ซึง่ สอดคล้องกับหลายการ
ศึกษาทีผ่ า่ นมา ทีพ่ บการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการระบาด
อย่างการศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2501-2549
ที่พบปี พ.ศ. 2501-2510 มีการระบาดแบบปีเว้นปี
พ.ศ. 2511-2530 เป็นแบบปีเว้นสองปี พ.ศ. 25312549 มีลกั ษณะไม่แน่นอน(8) การศึกษาในจังหวัดล�ำปาง
ปี พ.ศ. 2546-2555 ทีก่ ารเกิดโรคมีรปู แบบทีไ่ ม่ชดั เจน
คื อ ไม่ ใ ช่ ป ี เ ว้ น ปี หรื อ ปี เ ว้ น สองปี (6) และอี ก หลาย
การศึกษา(2,11)
การที่อัตราป่วยสูงในช่วงฤดูฝน และเริ่มสูง
หลั ง จากที่ มี ป ริ ม าณน�้ ำ ฝนสู ง มาได้ 1-2 เดื อ น
อาจเนื่องมาจากในฤดูฝนจะมียุงลายมากขึ้นในช่วงหลัง
ฝนตกชุ ก เพราะมี น�้ ำ ใช้ เ ป็ น แหล่ ง เพาะพั น ธุ ์ แ ละ
มีอุณหภูมิ ความชื้นที่เหมาะแก่การแพร่พันธุ์ของยุง
โดยความชื้ น สู ง จะท� ำ ให้ ยุ ง เติ บ โตได้ ดี มี ชี วิ ต อยู ่ ไ ด้
ยาวนาน และอุณหภูมทิ เี่ พิม่ ขึน้ จะเป็นตัวเร่งกระบวนการ
เจริญเติบโตของยุง ซึ่งสอดคล้องกับหลายการศึกษา
ทีผ่ า่ นมาทีพ่ บจ�ำนวนผูป้ ว่ ยสูงในช่วงฤดูฝน แต่ชว่ งเดือน
อาจแตกต่างกันไปบ้างตามปีและพื้นที่(4-11)
ผลการศึกษาพบอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกมี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นกับปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยรายเดือน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่
ผ่านมาในจังหวัดอุตรดิตถ์(10) แต่แตกต่างจากการศึกษา
ในจังหวัดล�ำปาง(6) และการศึกษาในประเทศไทย(4) ทีพ่ บ
ปริ ม าณน�้ ำ ฝนไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ อั ต ราป่ ว ย และ
พบอัตราป่วยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับอุณหภูมใิ นทิศทาง
ลบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ แต่จากการศึกษาในจังหวัด

โรคไข้เลือดออกกับการเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยา

ล�ำปาง(6) ประเทศไทย(9) และอุตรดิตถ์(10) กลับพบอุณหภูมิ
มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ การเกิ ด โรคไข้ เ ลื อ ดออก
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ผลการศึกษายัง
พบอัตราป่วยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับความชืน้ สัมพัทธ์
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ในจังหวัดล�ำปาง(6) และอุตรดิตถ์(10) แต่จากการศึกษาใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2539-2548 กลับพบความชืน้ สัมพัทธ์
มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ลบกั บ การเกิ ด โรคไข้ เ ลื อ ดออก
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)(9) อย่างไรก็ตาม
แม้ผลการศึกษาในครัง้ นีจ้ ะพบอัตราป่วยมีความสัมพันธ์
เชิงเส้นกับปริมาณน�้ำฝน อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ แต่ขนาดความสัมพันธ์นอ้ ยมาก
จึ ง ไม่ ส ามารถน� ำ ข้ อ มู ล สภาพภู มิ อ ากาศเหล่ า นี้ ไ ปใช้
ในการคาดการณ์ อุ บั ติ ก ารณ์ ข องโรคไข้ เ ลื อ ดออกได้
อย่างชัดเจน
เขตทีม่ กี ารระบาดซ�ำ้ ซากทุกปี 35 เขต ส่วนใหญ่
เป็นเขตที่มีประชากรหนาแน่นมาก ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์และล�ำปาง ที่พบผู้ป่วยมาก
ในอ� ำ เภอที่ มี ป ระชากรหนาแน่ น และการคมนาคม
สะดวก(6,10) และการศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทีพ่ บว่า ในประเทศไทยมีกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลาง
ในการกระจายผู้ป่วย(13)
การพบสัดส่วนผู้ป่วย DF เพิ่มขึ้นแสดงว่า
ประชาชนน่ า จะมี ค วามรู ้ ค วามสนใจในการเจ็ บ ป่ ว ย
มากขึ้น ท�ำให้มารับการรักษาเร็วขึ้น จึงตรวจรักษาได้ใน
ระยะแรกของโรค ประกอบกับแพทย์ให้ความสนใจและ
วินิจฉัยโรคนี้มากขึ้น ซึ่งในช่วงเวลาที่ท�ำการศึกษาไม่มี
การเปลีย่ นแปลงพืน้ ฐานระบบรายงานโรค อย่างไรก็ตาม
ยังมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตซึ่งส่วนใหญ่เป็น DSS หากผู้ป่วย
มารักษาเร็ว และได้รับการรักษาถูกต้อง น่าจะลดจ�ำนวน
ผู้เสียชีวิตลงได้อีก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา
ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2501-2549 ทีพ่ บสัดส่วนผูป้ ว่ ย
DF เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 10.18 เป็น 34.00 สัดส่วนผูป้ ว่ ย
DHF มีแนวโน้มลดลง แต่ DSS คงที(8)
่ และการศึกษาปี
พ.ศ. 2543-2554 ที่พบตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา
สัดส่วน DF สูงขึ้น ส่วน DHF ลดลง(5)
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ระบาดวิ ท ยาของโรคไข้ เ ลื อ ดออกในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยพบ
ผู้ป่วยในวัยรุ่นและผู้ใหญ่มากขึ้น รูปแบบการระบาด
เปลี่ยนจากระบาดแบบสองปีเว้นสองปี เป็นไม่แน่นอน
อั ต ราป่ ว ยตายมี แ นวโน้ ม ลดลง ในขณะที่ อั ต ราป่ ว ย
มีแนวโน้มสูงขึน้ อัตราป่วยสูงในช่วงฤดูฝน โดยเริม่ สูงใน
เดือนกรกฎาคม ซึ่งช้าลงกว่าเดิมที่เคยเริ่มสูงในเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน มีการระบาดซ�้ำซากทุกปีในพื้นที่
35 เขต และสัดส่วนผูป้ ว่ ย DF เพิม่ ขึน้ การทีจ่ ะป้องกัน
ควบคุม และลดการแพร่ระบาดของโรคได้ ควรมีการปรับให้
สอดคล้องกับระบาดวิทยาของโรค ดังนัน้ ควรประชาสัมพันธ์
ให้ แ พทย์ ไ ด้ ต ระหนั ก และค� ำ นึ ง ถึ ง โรคไข้ เ ลื อ ดออก
ในผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่มากขึ้น เจ้าหน้าที่ควรเร่งด�ำเนินการ
ป้องกันโรค ก่อนช่วงการระบาดให้เข้มข้นและต่อเนือ่ งคือ
ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน และเน้นการควบคุมโรค
ในช่วงการระบาดคือ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม โดย
อาศั ย ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และควรวางแผน
เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรต่างๆ ในการป้องกัน
ควบคุมโรค และมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ที่มีการระบาดซ�้ำซาก รวมถึงควรระวังผู้ป่วย
ที่อาการไม่ชัดเจนว่าอาจป่วยเป็น DF และควรมีการ
ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด การระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเมือง รูปแบบการพยากรณ์ใน
พื้ น ที่ เ ขตเมื อ ง และรู ป แบบการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค
ไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่เขตเมืองต่อไป
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปาก
ของผู้ปกครองและเด็กก่อนวัยเรียน อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
Factors related to hand foot and mouth disease prevention behaviors among
parents and preschool children in Amphoe Bua Yai, Nakhon Ratchasima Province
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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของผู้ปกครองและเด็ก
ก่อนวัยเรียน ปัจจัยด้านแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และปัจจัยด้านชีวสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
โรคมือเท้าปากของผูป้ กครอง และปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของเด็กก่อนวัยเรียน เป็นการ
วิจยั เชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (analytical cross-sectional study) โดยศึกษากับผูป้ กครองและเด็กก่อนวัยเรียน
อายุ 3-5 ปี ทีอ่ าศัยอยูใ่ นอ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 250 คู่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ด้วยค่าการทดสอบไคสแควร์ (chi-square) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุลอจิสติก (multiple logistic regressions)
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนมีพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากอยู่ในระดับดีคือ
การล้างมือก่อนการเตรียมหรือปรุงอาหารและหลังการขับถ่าย คิดเป็นร้อยละ 55.20 ส่วนเด็กก่อนวัยเรียนมีพฤติกรรม
การป้องกันโรคมือเท้าปากอยูใ่ นระดับดีคอื การขับถ่ายอุจจาระลงส้วม คิดเป็นร้อยละ 54.40 ผูป้ กครองเด็กก่อนวัยเรียน
ที่มีการรับรู้ความรุนแรงของโรคสูง การรับรู้อุปสรรคน้อย และการเชื่อในความสามารถของตนเองในระดับสูง
มีพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากได้ดีกว่าเป็น 3.15 (95% CI: 1.79-5.56), 2.11 (95% CI: 1.14-3.92)
และ 7.79 (95% CI: 2.46-24.62) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนที่มีอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากทีด่ คี อื การขับถ่ายอุจจาระลงส้วมเพิม่ ขึน้
คิดเป็นร้อยละ 87.00 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ปกครองที่มีอาชีพพนักงานบริษัท/เอกชน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p<0.05)

Abstract

The objective this research is to study the factors of Health Belief Model and Biosocial factor
associated with HFMD. Analytical cross-sectional design was used in this study. The simple size was selected
by simple random sampling 250 couples parent and their children. This study used Health Belief Model and
Biosocial factor questionnaires collected for descriptive analysis such as frequency, percentage, average and
standard deviation. Analysis of the relationship was carried out by chi-square and multiple logistic regressions.
The results of HFMD prevention behavior in the parents indicated 55.20% was in a good level on the hand
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พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปาก และปัจจัยที่สัมพันธ์กัน

wash before preparing or cooking food and after defecation, and in the pre-school children reported 54.40%
had a good level on a defecation in the toilet. This study also projected to the parents who had a high perceived
of disease severity, low perceived of barrier and high self efficacy about the HFMD will be better prevention
behavior which showed a significant statistical respectively; 3.15 (95% CI: 1.79-5.56), 2.11 (95% CI:
1.14-3.92) and 7.79 (95% CI: 2.46-24.62), (p<0.05). The results shown 87.00% of parents status of
better living on official work was affected to their student to increase the prevention behavior on HFMD.
ค�ำส�ำคัญ																											 Keywords
โรคมือเท้าปาก, พฤติกรรม, 																 hand foot and mouth disease, behavior,
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ																 Health Belief Model

บทน�ำ

โรคมือเท้าปาก (hand foot and mouth disease)
เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ Coxsackievirus A type 6, 16, 10 และ Enterovirus 71 แต่ทมี่ คี วาม
รุนแรงทีส่ ดุ คือ ไวรัสสายพันธุ์ Enterovirus 71 จากข้อมูล
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร(1)
เชื้อไวรัสสามารถเข้าสู่ร่างกายจากการสัมผัสโดยตรง
ทางปาก หรืออาจปนเปื้อนในน�้ำมูก น�้ำลาย อาการของ
โรคในผู้ใหญ่มักไม่ค่อยแสดงอาการ หรือแสดงอาการ
เพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีภูมิต้านทาน ขณะที่ในเด็กจะ
มีอาการไข้ เป็นแผลในปาก และมีอาการปวดร่วมด้วย
ต่อมาอาจพบผื่นที่มือและเท้า ความรุนแรงของโรคอาจ
ถึงขั้นเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อที่ได้รับ และ
ความรวดเร็วในการได้รบั การรักษา โรคมือเท้าปากมีการ
ระบาดได้ทวั่ ทุกภูมภิ าคของโลก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
องค์การอนามัยโลกภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก (WPRO)
รายงานว่า สถานการณ์การระบาดของโรคมือเท้าปาก
ในประเทศแถบภาคพืน้ แปซิฟกิ ตะวันตก เช่น ออสเตรเลีย
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น มีแนวโน้ม
ลดลง ยกเว้นประเทศสิงคโปร์ จากข้อมูลการเฝ้าระวัง
เหตุ ก ารณ์ ข องส� ำ นั ก ระบาดวิ ท ยา กรมควบคุ ม โรค
กรุ ง เทพมหานคร (2) สถานการณ์ก ารระบาดของโรค
มือเท้าปากในประเทศไทยนั้นพบว่า ในปี พ.ศ. 2557
พบผูป้ ว่ ย จ�ำนวน 64,317 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 99.78
ต่อประชากรแสนคน และเสียชีวิต 2 ราย

โรคมือเท้าปาก เป็นโรคอุบตั ใิ หม่ทยี่ งั ไม่มวี คั ซีน
ป้องกัน ดังนั้นมาตรการในการป้องกันโรคนี้คือ การ
เผยแพร่ ค วามรู ้ เ รื่ อ งการฝึ ก ปฏิ บั ติ ป ้ อ งกั น โรคตาม
สุขบัญญัติแห่งชาติให้เป็นนิสัย เช่น การรักษาความ
สะอาดและรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เป็นวิธีที่จะช่วย
ลดการแพร่ระบาดลงได้ ส�ำหรับในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ซึง่ มักมีการระบาดของโรค ควรดูแลรักษาสุขลักษณะของ
สถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ใ ห้ ส ะอาด รวมทั้ ง การ
ใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างสม�่ำเสมอ ด้วยเหตุนี้ผู้ปกครอง
ผู้ดูแลเด็ก ควรมีพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปาก
เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี หรือเด็ก
ในโรงเรียนอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพศชาย ทีม่ พี ฤติกรรม
เสี่ยง เช่น การไม่ล้างมือ การเล่นคลุกคลีกันอย่างใกล้ชิด
กับเด็กทีป่ ว่ ย ก็ตอ้ งรูจ้ กั ป้องกันตนเองด้วย จึงจะสามารถ
ป้องกันโรคมือเท้าปากได้ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาได้มีรายงาน
การวิจยั พบว่า พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของ
ผู้ดูแลเด็ก โดยรวมอยู่ในระดับดี อย่างไรก็ตามพบว่า
พฤติกรรมการป้องกันโรคจะดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย เช่น ความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ใน
การป้องกันโรค ตลอดจนเจตคติ ลักษณะทางสังคมและ
ประชากรของผู้ดูแลเด็กโดยเฉพาะ รายได้ครอบครัว
ดังนัน้ บุคคลย่อมมีพฤติกรรมการป้องกันโรคแตกต่างกัน
ไป แต่ พ ฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรคก็ ส ามารถสร้ า งได้
ดังเช่น แนวคิดทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
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(Health Belief Model) จากการศึกษาของ Becker MH(3)
ซึ่ ง เชื่ อ ว่ า การรั บ รู ้ ข องบุ ค คลเป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ พ ฤติ ก รรม
สุ ข ภาพ โดยบุ ค คลจะแสดงพฤติ ก รรมใดๆ ด้ ว ย
ความเชื่อว่า จะท�ำให้มีสุขภาพดีและมีวัตถุประสงค์ใน
การป้องกันไม่ให้เป็นโรคขึ้นกับปัจจัยหลัก สามประการ
ประการแรกคือ ความพร้อมที่จะปฏิบัติ ประกอบด้วย
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค และการรับรู้ความ
รุนแรงของโรค ประการทีส่ องคือ การประเมินถึงประโยชน์
ต่อการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วย การรับรู้
ประโยชน์ของการปฏิบัติและการรับรู้อุปสรรคของการ
ปฏิบัติ ประการที่สามคือ สิ่งชักน�ำให้มีการปฏิบัติ ซึ่ง
อาจเป็นสิ่งชักน�ำ มาจากภายในหรือภายนอก
พืน้ ทีศ่ กึ ษา อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรม มี
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จ�ำนวน 31 แห่ง จากสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมปัจจุบัน ท�ำให้ผู้ปกครองได้น�ำบุตรหลานของ
ตนเองเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกันมากขึ้น โดย
ทุกเช้าวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 น. ผู้ปกครอง
จะน�ำเด็กมาส่ง และเวลา 14.00 น. จะมารับกลับบ้าน
ซึ่งสถานที่เกิดการระบาดของโรคมือเท้าปาก ส่วนใหญ่
อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะเป็นสถานที่เด็กก่อน
วัยเรียนมาอยูร่ วมกัน จึงมีความจ�ำเป็นต้องศึกษาเพือ่ ให้
ทราบถึงความเชือ่ ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกัน
โรคมื อ เท้ า ปากของผู ้ ป กครองและเด็ ก โดยเฉพาะ
เด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นวัยที่มีความเสี่ยงสูง ตลอดจน
ทราบปัจจัยด้านชีวสังคม และปัจจัยด้านความเชื่อด้าน
สุขภาพที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปาก
อันจะเป็นประโยชน์ในการน�ำองค์ความรู้นี้ไปส่งเสริม
สุขภาพ หรือป้องกันปัจจัยเสีย่ งต่อการป้องกันโรคมือเท้า
ปาก ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัสดุและวิธีการศึกษา

การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงวิเคราะห์ภาค
ตัดขวาง (analytical cross-sectional study)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือ
ผู ้ ป กครองเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย นและเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย น
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อายุ 3-5 ปี ทีอ่ าศัยอยูใ่ นอ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
จ�ำนวน 1,061 คน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ปกครองเด็กก่อน
วัยเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 3-5 ปี ที่อาศัยอยู่ใน
อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 250 คู่ ขนาด
ตัวอย่าง ค�ำนวณได้จากสูตรของ อรุณ จิรวัฒน์กุล(4)
2
		 n = Zα+ Zβ +3
						 Z(r)
โดยที่ n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
α = α error และ β = β error
r = สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
						 Z(r) = 1 ln (1 + r)
1-r
2
1.96

α คือ ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05 Zα เท่ากับ

β คือ อ�ำนาจการทดสอบที่ 80 % β = 0.2
ดังนั้น Zβ เท่ากับ 0.84
จากการศึกษา พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธิ์ กับพฤติกรรมการป้องกันโรค
มือเท้าปาก ดังนี้
การได้รบั ข้อมูลข่าวสารของโรค			 r = 0.20
การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งทีเ่ ด็กจะติดเชือ้ 		 r = 0.19
การรับรูป้ ระโยชน์ของการป้องกันโรค r = 0.15
ความรูโ้ รคมือเท้าปาก 				
r = 0.27
ระดับการศึกษา					
r = 0.29
รายได้						
r = 0.22
ในการวิจัยครั้งนี้เลือกใช้ r = 0.2 สามารถ
ค�ำนวณขนาดตัวอย่างได้ดังนี้
แทนค่าในสูตรจะได้
Z(r) = 1 ln (1+0.2)
2
1-0.2
					
				

= 0.15
		 n = (1.96+0.84)2+3
0.2
= 199
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พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปาก และปัจจัยที่สัมพันธ์กัน

การคัดเลือกตัวอย่างใช้วธิ กี ารสุม่ อย่างง่าย โดย
การจับฉลากจากรายชื่อเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 3-5 ปี
ก� ำ ลั ง ศึ ก ษาในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในอ� ำ เภอบั ว ใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ท�ำการจับฉลากครั้งละ 1 รายชื่อ จนครบ 250 รายชื่อ
และเลือกผู้ปกครองของเด็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
เลือกแบบเจาะจง
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั คือ แบบสอบถาม
ประกอบด้วย แบบสอบถาม 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ส�ำหรับ
ผู้ปกครอง และชุดที่ 2 ส�ำหรับเด็กก่อนวัยเรียน โดยได้
รับการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา จากผู้ทรงคุณวุฒิ
3 ท่าน จากนัน้ หาความเทีย่ งของเนือ้ หา โดยน�ำไปทดลอง
ใช้กบั กลุม่ ตัวอย่างซึง่ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ต้องการศึกษา จ�ำนวน 30 คน และค�ำนวณหาค่าความ
เที่ ย งของเครื่ อ งมื อ ด้ ว ยสู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) ผลการ
ทดสอบความเชื่อมั่นได้ค่า ดังนี้

ความเชื่อทางด้านสุขภาพ เท่ากับ 0.74
พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรคมื อ เท้ า ปากของ
ผู้ปกครองเท่ากับ 0.88
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของเด็ก
ก่อนวัยเรียนเท่ากับ 0.90
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง และตรวจสอบความครบถ้วน
ของแบบสอบถามทันที จากนั้นน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ทาง
สถิติต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พรรณนาข้อมูล
ลักษณะทางชีวสังคม โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม านวิ เ คราะห์
(inferential statistic) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยชีวสังคมกับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปาก
ของผู้ปกครองและเด็กก่อนวัยเรียน

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 จ�ำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง จ�ำแนกตามลักษณะทางชีวสังคม
จ�ำนวน

ร้อยละ

70
180

28.00
72.00

อายุ (ปี)
≤25 ปี
26-59 ปี
60 ปีขึ้นไป

37
199
14

14.80
79.60
5.60

ระดับการศึกษา
ต�่ำกว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6/ปวช.)
อนุปริญญา/ปวส.

35
78
57
57
15

14.00
31.20
22.80
22.80
6.00

เพศ
ชาย
หญิง

ปัจจัยทางชีวสังคม
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองจ�ำแนกตามลักษณะทางชีวสังคม (ต่อ)
ปัจจัยทางชีวสังคม
อาชีพ
เกษตรกร
รับจ้างทั่วไป
พนักงานบริษัท/เอกชน
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย
มีงานเป็นครั้งคราว

จ�ำนวน

ร้อยละ

106
79
17
6
25
17

42.40
31.60
6.80
2.40
10.00
6.80

รายได้ต่อเดือน
ต�่ำกว่า 10,000
10,001-15,000
มากกว่า 15,000

153
82
15

61.20
32.80
6.00

ตารางที่ 1 พบว่า ลักษณะทางชีวสังคมของ
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 72.00 มีอายุระหว่าง 26-59 ปี คิดเป็นร้อยละ
79.60 การศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ
31.20 รองลงมาคื อ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น

มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 22.80 เท่ากัน
ประกอบอาชีพเกษตรกรมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 42.40
รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 31.60 และ
ส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ต�่ ำ กว่ า หรื อ เท่ า กั บ
10,000 บาท

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางชีวสังคมกับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของผู้ปกครอง
ปัจจัยทางชีวสังคม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
≤25 ปี
26-59 ปี
60 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ต�่ำกว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6/ปวช.)
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
360

ระดับพฤติกรรมการป้องกันโรค
จ�ำนวน (ร้อยละ)
ไม่ดี
ดี
31 (44.30)
81 (45.00)
19 (51.40)
89 (44.70)
4 (28.60)
15 (42.90)
38 (48.70)
25 (45.90)
24 (42.10)
7 (46.70)
3 (37.50)

39 (55.70)
99 (55.00)
18 (48.60)
110 (55.30)
10 (71.40)
20 (57.10)
40 (51.30)
32 (56.10)
33 (57.90)
8 (53.30)
5 (62.50)

p-value
0.90

0.30

0.90
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พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปาก และปัจจัยที่สัมพันธ์กัน

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางชีวสังคมกับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของผู้ปกครอง (ต่อ)
ปัจจัยทางชีวสังคม
อาชีพ
เกษตรกร
รับจ้างทั่วไป
พนักงานบริษัท/เอกชน
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย
มีงานเป็นครั้งคราว
รายได้ต่อเดือน
ต�่ำกว่า 10,000
10,001-15,000
มากกว่า 15,000

ระดับพฤติกรรมการป้องกันโรค
จ�ำนวน (ร้อยละ)
ไม่ดี
ดี
56 (52.80)
31 (39.20)
8 (48.10)
1 (14.30)
12 (48.00)
4 (25.00)
70 (45.80)
35 (42.70)
7 (46.70)

50 (47.20)
48 (60.80)
9 (52.90)
6 (85.70)
13 (52.00)
12 (75.00)
83 (54.20)
47 (57.30)
8 (53.30)

p-value
0.11

0.90

จากตารางที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ไม่มคี วาม
ระหว่างปัจจัยทางชีวสังคมกับพฤติกรรมการป้องกันโรค สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของ
มือเท้าปากของผู้ปกครองด้วยการทดสอบไคสแควร์ ผู้ปกครอง
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของผู้ปกครอง
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
การรับรู้โอกาสเสี่ยง
ควรปรับปรุง (<20 คะแนน/ร้อยละ 57.00)
ระดับสูง
การรับรู้ความรุนแรง
ควรปรับปรุง (<21 คะแนน/ร้อยละ 70.00)
ระดับสูง
การรับรู้ประโยชน์
ควรปรับปรุง (<13 คะแนน/ ร้อยละ 65.00)
ระดับสูง
การรับรู้อุปสรรค
น้อย (<5 คะแนน/ร้อยละ 33.00)
มาก
สิ่งชักน�ำสู่การปฏิบัติ
ควรปรับปรุง (<10 คะแนน/ร้อยละ 66.00)
ระดับสูง
ความเชื่อในความสามารถของตนเอง
น้อย (<15 คะแนน/ร้อยละ 66.00)
มาก
*อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05

ระดับพฤติกรรมการป้องกันโรค
จ�ำนวน (ร้อยละ)
ไม่ดี
ดี
61 (37.90)
51 (57.30)

100 (62.10)
38 (42.70)

54 (59.30)
37 (40.70)

58 (36.50)
101 (63.50)

7 (87.50)
1 (12.50)

105 (43.40)
137 (56.60)

42 (51.90)
39 (48.10)

70 (41.40)
99 (58.60)

18 (64.30)
10 (35.70)

94 (42.30)
128 (57.70)

18 (81.80)
4 (18.20)

94 (41.20)
134 (58.80)

p-value
0.003*
0.001*
0.014*
0.121
0.028*
0.001*
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จากตารางที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างแบบแผนความเชือ่ ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคมือเท้าปากของผู้ปกครอง ด้วยการทดสอบ
ไคสแควร์ พ บว่ า การรั บ รู ้ อุ ป สรรคต่ อ การป้ อ งกั น
โรคมือเท้าปากของผู้ปกครอง ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของผู้ปกครอง
ตรงกันข้ามกับการรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง
การรับรูป้ ระโยชน์ สิง่ ชักน�ำสูก่ ารปฏิบตั ิ และความเชือ่ ใน

Prevention behaviors and hand foot mouth related factors

ความสามารถของตนเอง ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การป้องกันโรคมือเท้าปากของผู้ปกครอง อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ 0.05
อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ย
พหุ ล อจิ ส ติ ก เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของผู้ปกครอง
ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของผู้ปกครอง
ปัจจัย

OR adjusted
(95% CI)

p-value

การรับรู้ความรุนแรง
ควรปรับปรุง (<21 คะแนน/ร้อยละ 70.00)
ระดับสูง

1
3.15 (1.79-5.56)

0.001*

การรับรู้อุปสรรค
อุปสรรคมาก (>10 คะแนน/ร้อยละ 66.00)
อุปสรรคน้อย

1
2.11 (1.14-3.92)

0.018*

ความเชื่อในความสามารถของตนเอง
ควรปรับปรุง (<15 คะแนน/ร้อยละ 66.00)
สูง

1
7.79 (2.46-24.62)

0.001*

*อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4 เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของ
ผู้ปกครองด้วยวิธีพหุลอจิสติกแล้วพบว่า ผู้ปกครอง
ที่มีการรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้าปากในระดับสูง
มีพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากได้ดีกว่าเป็น
3.15 เท่า ของผู้ปกครองที่มีการรับรู้ความรุนแรงระดับ
ต�่ำกว่า
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ผู้ปกครองที่มีการรับรู้อุปสรรคในการป้องกัน
โรคมือเท้าปากในระดับน้อย มีพฤติกรรมการป้องกันโรค
มือเท้าปากได้ดกี ว่าเป็น 2.11 เท่า ของผูป้ กครองทีม่ กี าร
รับรู้อุปสรรคในระดับสูง
ผู้ปกครองที่มีความเชื่อในความสามารถของ
ตนเองในการป้ องกั น โรคมื อเท้ าปากในระดั บ สู ง มี
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากได้ดีกว่าเป็น 7.79
เท่า ของผูป้ กครองมีความเชือ่ ในความสามารถของตนเอง
ในการป้องกันโรคมือเท้าปากในระดับต�่ำ

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2560

พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปาก และปัจจัยที่สัมพันธ์กัน

ตารางที่ 5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของเด็กก่อนวัยเรียน
ปัจจัย

อาชีพของผู้ปกครอง
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
รับจ้างทั่วไป
พนักงานบริษัท/เอกชน
ค้าขาย
มีงานเป็นครั้งคราว
*อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05

ระดับพฤติกรรมการป้องกันโรค
ของเด็กก่อนวัยเรียน
จ�ำนวน (ร้อยละ)
ไม่ดี
ดี
1 (16.67)
52 (49.06)
33 (41.77)
12 (70.59)
12 (48.00)
4 (23.53)

จากตารางที่ 5 เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของ
เด็กก่อนวัยเรียนพบว่า อาชีพของผูป้ กครองมีความสัมพันธ์
กั บ พฤติ ก รรมโรคมื อ เท้ า ปากของเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย น
โดยพบว่ า ผู ้ ป กครองเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย นที่ มี อ าชี พ รั บ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมการป้องกัน
โรคมือเท้าปากที่ดีคือ การขับถ่ายอุจจาระลงส้วมเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 87.00 เมือ่ เปรียบเทียบกับผูป้ กครองทีม่ ี
อาชีพพนักงานบริษัท/เอกชน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ขณะที่ผู้ปกครองที่มีอาชีพอื่นๆ ไม่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของ
เด็กก่อนวัยเรียน

วิจารณ์

จากการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของผูป้ กครองและ
เด็กก่อนวัยเรียน อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ ที่ศึกษา ได้แก่ ปัจจัย
ทางด้านชีวสังคม ปัจจัยแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพพบว่า พฤติกรรมของผู้ปกครอง
และพฤติกรรมเด็กก่อนวัยเรียนอยู่ในระดับพฤติกรรม
การป้องกันโรคที่ดี สอดคล้องกับการศึกษาของ สิวารีย์
พิมพ์ประเสริฐ และ รัตติญา เจริญโชคพาณิชย์(5-6)
พบว่ า ระดั บ พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรคมื อ เท้ า ปาก

5 (83.33)
54 (50.94)
46 (58.23)
5 (29.41)
13 (52.00)
13 (76.47)

OR adjusted
(95% CI)

1
0.20 (0.02-1.83)
0.27 (0.03-2.49)
0.08 (0.00-0.90)
0.21 (0.22-2.13)
0.65 (0.05-7.32)

p-value

0.15
0.25
0.04*
0.19
0.70

อยู่ในระดับสูง และปัจจัยความเชื่อด้านสุขภาพที่มีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรคมื อ เท้ า ปาก
ประกอบไปด้ ว ย การรั บ รู ้ ค วามรุ น แรงของการเกิ ด
โรคมือเท้าปาก การรับรูอ้ ปุ สรรคของการเกิดโรคมือเท้าปาก
และความเชื่อในความสามารถของตนเอง
ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนที่มีการรับรู้ความ
รุ น แรงของโรคมื อ เท้ า ปากในระดั บ สู ง มี พ ฤติ ก รรม
การป้องกันโรคมือเท้าปากได้ดกี ว่าเป็น 3.15 เท่า (95%
CI: 1.79-5.56) เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ปกครองเด็ก
ก่อนวัยเรียนทีม่ กี ารรับรูค้ วามรุนแรงระดับต�ำ่ ความสัมพันธ์
นีม้ นี ยั ส�ำคัญทางสถิติ p=0.001 หรือกล่าวได้วา่ ผูป้ กครอง
เด็กก่อนวัยเรียนทีม่ โี อกาสการรับรูค้ วามรุนแรงในระดับสูง
เป็นปัจจัยส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปาก
ทัง้ นีเ้ พราะการรับรูค้ วามรุนแรงของโรคเป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้
บุคคลทราบว่า ผูป้ ว่ ยจะได้รบั ผลกระทบจากโรคมากน้อย
เพียงใด การรับรู้ความรุนแรงของโรคเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมอนามัยของบุคคล และมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเจ็บป่วย ถ้าบุคคลใดรับรู้ว่าโรคนั้น
มีความรุนแรงมากพอที่จะท�ำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
และกระทบกระเทือนต่อหน้าที่ในสังคม บุคคลย่อม
เกิ ด ความกลั ว และจะมี พ ฤติ ก รรมหลี ก เลี่ ย งจากการ
เป็นโรคนั้น Irwin M. Rosenstock(7) ผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิริพร พงษ์โภคา(8) โดย
พบว่า การรับรู้ความรุนแรงของโรคไวรัสตับอักเสบบี
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มีความสันพันธ์กับการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดต่อของ
โรค สอดคล้องกับการศึกษาของ Mikhail B(9) พบว่า
การรับรู้ความรุนแรงของโรค มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมการมารับภูมคิ มุ้ กันโรคไข้หวัดใหญ่ สอคคล้อง
กับการศึกษาของ Cerkoney KA และ Hart LK(10) พบว่า
การรับรู้ความรุนแรงของโรคเบาหวาน มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความร่วมมือในการรักษาของผูป้ ว่ ยเบาหวาน
สอคล้องกับการศึกษาของ Janz NK และ Becker MH(11)
พบว่า การรับรู้ความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่มีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ การยอมรั บ การฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรค
ไข้หวัดใหญ่
ผู้ปกครองที่มีการรับรู้อุปสรรคของโรคมือเท้า
ปากในระดับน้อย มีพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปาก
ได้ดีกว่าเป็น 2.11 เท่า (95% CI: 1.14-3.92) เมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ผู ้ ป กครองที่ มี ก ารรั บ รู ้ อุ ป สรรคใน
ระดับสูง ความสัมพันธ์นี้มีนัยส�ำคัญทางสถิติ p=0.018
ซึ่งจะเห็นได้ว่า หากคิดว่าการล้างมือ 7 ขั้นตอน เป็นการ
ปฏิบัติที่ยุ่งยาก ก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคมือเท้าปากทีไ่ ม่ดี เมือ่ เทียบกับกลุม่ ผูป้ กครอง
ทีม่ กี ารรับรูอ้ ปุ สรรคในระดับมาก หรือกล่าวได้วา่ ผูป้ กครอง
ทีม่ คี วามเห็นว่า การล้างมือ 7 ขัน้ ตอน ไม่เป็นสิง่ ทีย่ งุ่ ยาก
เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ มี พ ฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรค
มื อ เท้ า ปาก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
Hsu LY, et al(12) ซึ่งพบว่า การล้างมือที่ไม่ถูกต้องจะ
สามารถก่อให้เกิดโรคติดเชือ้ ต่างๆ รวมถึงโรคมือเท้าปาก
สันติพงษ์ กัณทะวารี(13) ทั้งนี้ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
เด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย นเกิ ด ความตระหนั ก ในการล้ า งมื อ
ให้ถูกต้อง เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก
ที่มีประสิทธิภาพ และควรมีการรณรงค์เผยแพร่ความรู้
เรือ่ งการฝึกการล้างมือให้ถกู ต้องตามขัน้ ตอนเพือ่ ป้องกัน
โรค โดยเฉพาะการล้างมือตามขั้นตอนทุกครั้ง ก่อนและ
หลังการเตรียมอาหาร ก่อนรับประทานอาหารและหลัง
การขับถ่าย ซึง่ เป็นวิธกี ารทีจ่ ะช่วยลดการแพร่ระบาดของ
โรคลงได้มาก นอกจากนี้ ควรมีการล้างมือด้วยสบู่หรือ
เจลล้างมือ ทั้งชนิดที่ใช้และไม่ใช้น�้ำทุกครั้ง เพื่อป้องกัน
การเกิดโรคมือเท้าปาก และพัชราภรณ์ บดีรัฐ(14) ได้
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ศึกษาพบว่า การปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กในด้านอนามัย
ส่วนบุคคลและด้านการดูแลเด็ก โดยผู้ดูแลเด็กและเด็ก
มีการล้างมือจริง แต่พบว่า เป็นการล้างมือที่ไม่ถูกต้อง
ตามขั้ น ตอนของกรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข
รวมทั้งการใช้ผ้ากันเปื้อนร่วมกันในเด็ก และในบาง
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก มีการใช้ถงุ มือในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคมือเท้าปากด้วย
ผู้ปกครองที่มีความเชื่อในความสามารถของ
ตนเองในการป้ อ งกั น โรคมื อ เท้ า ปากในระดั บ สู ง มี
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากได้ดเี ป็น 7.79 เท่า
(95% CI: 2.46-24.62) เมือ่ เปรียบเทียบกับผูป้ กครอง
ที่มีความเชื่อในความสามารถของตนเองในการป้องกัน
โรคมือเท้าปากในระดับต�ำ่ ความสัมพันธ์นมี้ นี ยั ส�ำคัญทาง
สถิติ p=0.001 กล่าวได้วา่ ผูป้ กครองทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ ใน
ตนเองว่า การสังเกตการมีตุ่มขึ้นบริเวณผิวหนัง ฝ่ามือ
ฝ่าเท้าและในปาก สามารถปฏิบัติได้ทุกวัน การท�ำความ
สะอาดของเล่นเด็กแม้จะไม่มีน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ก็สามารถ
ใช้น�้ำสะอาดล้างหลาย ๆ ครั้ง แล้วน�ำไปผึ่งแดด และ
การล้ า งมื อ 7 ขั้ น ตอน จะเป็ น การปฏิ บั ติ ที่ ยุ ่ ง ยาก
ก็สามารถปฏิบัติได้ เป็นปัจจัยส่งเสริมให้มีพฤติกรรม
การป้องกันโรคมือเท้าปาก ดังนั้นการส่งเสริมพฤติกรรม
การป้องกันโรคมือเท้าปาก จึงควรเน้นให้มกี จิ กรรมสร้าง
เสริมพลังอ�ำนาจ (empowerment) โดยดึงศักยภาพ
ในตนเองออกมาให้เกิดพลังทีจ่ ะเอาชนะอุปสรรคทุกชนิด
เกิดพฤติกรรมการป้องกันโรค และควรให้ครอบครัว
เข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกัน
โรคมือเท้าปากด้วย
อาชีพของผูป้ กครองเด็กก่อนวัยเรียนทีม่ คี วาม
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของ
เด็กก่อนวัยเรียนพบว่า ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนที่มี
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรม
การป้องกันโรคมือเท้าปากที่ดีคือ การขับถ่ายอุจจาระลง
ส้วมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 87.00 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ปกครองที่มีอาชีพพนักงานบริษัท/เอกชน อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขณะที่ผู้ปกครองที่มีอาชีพ
อื่นๆ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้า
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พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปาก และปัจจัยที่สัมพันธ์กัน

ปากของเด็กก่อนวัยเรียน ซึง่ มีงานวิจยั จากการศึกษาของ
ชัยพงศ์ ชูยศ(15) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองในผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง้ ณ สถาบันโรค
ทรวงอก พบว่า อาชีพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การดูแตนเองของผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกั้นเรือ้ รัง อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับปิยาภรณ์ นิกข์นิภา(16)
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอด
เลือดหัวใจของเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข พบว่า อาชีพ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

สามารถของตนเองในการป้ อ งกั น โรคมื อ เท้ า ปาก
ในระดั บ ต�่ ำ อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (p=0.001)
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปาก
ของเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย นคื อ อาชี พ ของผู ้ ป กครอง โดย
ผู ้ ป กครองเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย นที่ มี อ าชี พ รั บ ราชการ/
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ส่ ง ผลให้ เ ด็ ก มี พ ฤติ ก รรมการป้ อ งกั น
โรคมือเท้าปากที่ดีคือ การขับถ่ายอุจจาระลงส้วมเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 87.00 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ปกครอง
ที่ มี อ าชี พ พนั ก งานบริ ษั ท /เอกชน อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขณะที่ผู้ปกครองที่มีอาชีพอื่นๆ
ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปาก
ของเด็กก่อนวัยเรียน
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของผูป้ กครองและ
เด็กก่อนวัยเรียน อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. การที่จะท�ำให้ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนมี
พฤติ ก รรมที่ ถู ก ต้ อ ง ในการป้ อ งกั น โรคมื อ เท้ า ปาก
ในระดับดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน ควรจัดโครงการ กิจกรรม รณรงค์
เกี่ยวกับโรคมือเท้าปากอย่างต่อเนื่อง
2. มุ ่ ง เน้ น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น
โรคมือเท้าปาก ที่ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนสามารถ
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมได้ โดยพั ฒ นาพฤติ ก รรรมสุ ข ภาพ
เช่น รณรงค์การใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร
การใช้ผ้าปิดปากและจมูก เมื่อมีอาการไอหรือจาม และ
ไม่ควรน�ำเด็กที่ป่วยไปในที่ชุมชนที่มีคนอยู่จ�ำนวนมาก
3. มี ก ารด� ำ เนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้
เกิดความเชื่อด้านสุขภาพในการป้องกันโรคมือเท้าปาก
ที่ถูกต้อง และน�ำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผล
ท�ำให้อัตราป่วยด้วยโรคมือเท้าปากลดลงในอนาคต
4. การที่จะท�ำให้เด็กก่อนวัยเรียนมีพฤติกรรม
ที่ถูกต้องในการป้องกันโรคมือเท้าปากในระดับดียิ่งขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนควรมีเวลาใน
การดู แ ลพฤติ ก รรมสุ ข ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของเด็ ก

สรุป

การวิจยั เรือ่ งปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การป้องกันโรคมือเท้าปากของผู้ปกครองและเด็กก่อน
วัยเรียน อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา
สรุปได้ดังนี้
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคมือเท้าปากของผู้ปกครอง ได้แก่ การรับรู้
ความรุนแรง การรับรู้อุปสรรค และการเชื่อในความ
สามารถของตนเอง โดยเฉพาะความเชือ่ ในความสามารถ
ของตนเองถื อ เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรม
การป้องกันโรคมือเท้าปากมากที่สุด โดยผู้ปกครองที่มี
การรั บ รู ้ ค วามรุ น แรงของโรคมื อ เท้ า ปากในระดั บ สู ง
มีพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากได้ดีกว่าเป็น
3.15 เท่า (95% CI: 1.79-5.56) ของผู้ปกครองที่มี
การรับรู้ความรุนแรงระดับต�่ำกว่า อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p=0.001) ผู้ปกครองที่มีการรับรู้อุปสรรคใน
การป้องกันโรคมือเท้าปากในระดับน้อย มีพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคมือเท้าปากได้ดกี ว่าเป็น 2.11 เท่า (95% CI:
1.14-3.92) ของผู ้ ป กครองที่ มี ก ารรั บ รู ้ อุ ป สรรค
ในระดั บ สู ง อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (p=0.018)
ผู ้ ป กครองที่ มี ค วามเชื่ อ ในความสามารถของตนเอง
ในการป้องกันโรคมือเท้าปากในระดับสูง มีพฤติกรรม
การป้องกันโรคมือเท้าปากได้ดกี ว่าเป็น 7.79 เท่า (95%
CI: 2.46-24.62) ของผู้ปกครองที่มีความเชื่อในความ
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ก่อนวัยเรียน เช่น ไม่ควรใช้แก้วน�้ำร่วมกับเพื่อน ไม่เล่น
ใกล้ชิดกับเพื่อนที่ป่วย และควรใช้ผ้าปิดปากและจมูก
เมื่อมีอาการไอหรือจาม
5. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครอง
เด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย นได้ รั บ รู ้ ค วามรุ น แรงของการเกิ ด
โรคมือเท้าปาก จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัคร
สาธารณสุข เมื่อมีการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน หรือ
แจกเอกสารแผ่นพับความรูใ้ นการป้องกันโรคมือเท้าปาก
หรือจัดกิจกรรมให้มีการเข้าถึงสื่อต่างๆ ที่ผู้ปกครอง
เด็กก่อนวัยเรียนเข้าถึงได้งา่ ย เช่น ให้ความรูข้ า่ วสารเรือ่ ง
โรคมือเท้าปาก ผ่านเสียงตามสายในหมู่บ้านทุกวัน
6. ท�ำความเข้าใจกับผูป้ กครองเด็กก่อนวัยเรียน
ในเรื่องการรับรู้ปัญหาและอุปสรรค ในประเด็นที่ว่า
ปั ญ หาและอุ ป สรรคเป็ น เรื่ อ งง่ า ยต่ อ การแก้ ไ ข โดย
ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนได้ปฏิบัตกิ ิจกรรม
การป้องกันโรคมือเท้าปาก เพื่อให้เกิดการรับรู้ที่ดีใน
เรื่องพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปาก
7. ควรจั ด กิ จ กรรมสร้ า งเสริ ม พลั ง อ� ำ นาจ
(empowerment) โดยการดึงศักยภาพในตนเองออกมา
ให้เกิดพลังทีจ่ ะเอาชนะอุปสรรคทุกชนิด จนเกิดพฤติกรรม
การป้องกันโรคมือเท้าปาก และควรให้บคุ คลในครอบครัว
เข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกัน
โรคมือเท้าปากร่วมด้วย
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การศึกษาครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา
เป็นอย่างดีจาก ดร.สมคิด ปราบคิด อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบเครื่องมือใน
การวิจัย ที่สละเวลาให้ค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ และ
ขอขอบคุ ณ นายกองค์ ก ารบริห ารส่ว นต�ำบลทุก แห่ง
ที่ ก รุ ณ าอนุ ญ าตให้ ด� ำ เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย
ตลอดจนผู ้ ดู แ ลเด็ ก ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ และ
อ�ำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง และ
ขอขอบคุณกลุม่ ตัวอย่างทุกท่านทีม่ สี ว่ นช่วยให้การศึกษา
นี้ ส� ำ เร็ จ ลงด้ ว ยดี ท้ า ยที่ สุ ด นี้ ขอกราบขอบพระคุ ณ
คุณพ่อ คุณแม่และพี่ชาย ผู้ให้โอกาสการศึกษา และ
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ให้กำ� ลังใจด้วยความรักและห่วงใย ขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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บทคัดย่อ

การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนากลไกการขับเคลือ่ นงานคลินกิ โรคไม่ตดิ ต่อ (NCD)
คุณภาพแบบบูรณาการ ของเครือข่ายศูนย์วิชาการในพื้นที่รับผิดชอบส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัด
อุบลราชธานี ภายใต้แนวคิดคลินิก NCD คุณภาพ แบบบูรณาการ โดยการบริหารจัดการทรัพยากร ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินรับรองคุณภาพการด�ำเนินงานสุขภาพกลุ่มวัยท�ำงาน ด้านโรคไม่
ติดต่อเรือ้ รัง เขตสุขภาพที่ 8, 10 ปีงบประมาณ 2558 และตัวแทนคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
ระดับอ�ำเภอ ใน 45 อ�ำเภอเป้าหมาย เก็บข้อมูลโดยการประชุมระดมสมองและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้
แบบประเมินตนเองคลินกิ NCD คุณภาพแบบบูรณาการ และการตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย การวิเคราะห์
เนื้อหา และสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา กระบวนการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานคลินิก NCD คุณภาพ
เป็น ดังนี้ [1] การวางแผน แบ่งเป็น 3 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนปฏิบัติการแบบบูรณาการของเครือข่าย
ศึกษาบริบทของเครือข่ายเกี่ยวกับอัตราก�ำลัง เป้าหมาย บทบาทภารกิจ พื้นที่ด�ำเนินการ และทรัพยากรสนับสนุน
ของแต่ละเครือข่ายพบว่า มีปญ
ั หาด้านอัตราก�ำลัง และงบประมาณในการขับเคลือ่ นงานฯ ท�ำการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ขับเคลือ่ นและประเมินรับรองคุณภาพการด�ำเนินงานสุขภาพกลุม่ วัยท�ำงาน ด้านโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังระดับเขตสุขภาพ
พัฒนาแนวทางการประเมินตนเองแบบบูรณาการ และก�ำหนดแนวทางการประเมินฯ (2) แผนการขับเคลื่อนงาน
ในระดับจังหวัดและอ�ำเภอ ถ่ายทอดแนวทางการด�ำเนินงาน NCD คุณภาพ แนวทางการประเมินรับรองคุณภาพฯ
และ (3) แผนการประเมินรับรองคุณภาพฯ [2] การปฏิบัติตามแผน มีการขับเคลื่อนสามลักษณะคือ การถ่ายทอด
แนวทาง เป้าหมายและรูปแบบการด�ำเนินงานบูรณาการโดยเครือข่าย การพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน NCD
ระดับอ�ำเภอ และการประเมินรับรองคุณภาพของคณะกรรมการฯ [3] การสังเกต ด้วยการติดตามประเมินตนเอง
ของอ�ำเภอ สะท้อนผลให้กับจังหวัด ทบทวนการออกประเมินรับรองคุณภาพฯ ของคณะกรรมการ และการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประเมิน โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการฝึกอบรมหลักสูตร DPAC [4] การประเมินผลพบว่า
มีการประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ 45 อ�ำเภอ คิดเป็นร้อยละ 100 และผลการประเมินผ่านเกณฑ์คลินิก
NCD คุณภาพ จ�ำนวน 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.78 กลไกในการขับเคลื่อนงานแบบการบูรณาการครั้งนี้
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สามารถบูรณาการได้ชัดเจนในด้านภารกิจและเป้าหมาย ส่วนอัตราก�ำลังบุคลากร บางหน่วยงานไม่สามารถจัดเวลา
ให้ตรงกันได้ แต่สามารถแก้ไขโดยการสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบัติแทนกันได้

Abstract

This action research was aim to develop the driven mechanism of the integrated NCD (non-communicable disease) Quality Clinic of the academic center network in the area responsibility of the Office of
Disease Prevention and Control Region 10, Ubon Ratchathani under the concept of NCD Quality Clinic and
management. Target group were the health working group board on driven and quality assurance of non-communicable disease, Health Service Provider Board office 8th and 10th, 2015, and the non-communicable
disease board of district level in 45 districts. Data was collected by brainstorming and in-depth interview by
self-assessment form of integrated NCD Quality Clinic and documentary review. Data was analyzed by content analysis for qualitative data and descriptive statistics for quantitative data. Finding: the process of driven
mechanism were as followed; (1) The study network’s context was found the problem of the manpower and
the budget for driven the NCD Quality Clinic; (2) Planning were divided in the plan of network of health
working group board, and plan and the driven NCD Quality Clinic of province and district level, and the
model of quality assurance on NCD clinic; (3) The practicing driven by the integrated network with the
method of teaching the guidance, the goals, and the model of practicing. The provincial and district driven as
well as self-evaluation; and (4) Evaluation: was found 45 districts (100%) were evaluated and assurance
and 44 districts (97.78) were reached to the criteria of NCD Quality Clinic. This integrated driven mechanism was obviously on the mission and the goal whereas the problem of manpower of some offices were
solving by man supporting from other offices within network.
ค�ำส�ำคัญ																												 Keywords
กลไกการขับเคลื่อน, คลินิก NCD คุณภาพ, 							 driven mechanism, NCD Quality Clinic,
การบูรณาการ																										 integrated

บทน�ำ

คุณภาพของระบบบริการสุขภาพเป็นปัจจัย
ก�ำหนดหนึ่งที่มีบทบาทส�ำคัญในการป้องกัน ควบคุม
จั ด การกั บ ปั จ จั ย เสี่ ย งและโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง เพื่ อ
ลดความพิ ก ารและการตายก่ อ นวั ย อั น ควร ทั่ ว โลก
ได้มีก ารพัฒ นาแนวคิดส�ำคัญเพื่อ เพิ่มคุณภาพระบบ
บริการสุขภาพในการจัดการกับปัจจัยเสีย่ งและโรคเรือ้ รัง
คือ “คลินิก NCD คุณภาพ” เป็นรูปแบบการจัดบริการ
อย่างเป็นระบบที่ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ได้พัฒนาขึ้น ภายใต้แนวคิด Chronic Care Model เพื่อ

เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานในการดูแลสุขภาพประชาชน
กลุม่ ปกติ กลุม่ เสีย่ ง และกลุม่ ป่วยทีม่ คี วามครอบคลุมทัง้
ด้านการรักษา ป้องกัน ควบคุมโรคและภาวะแทรกซ้อน
ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพ ให้เกิดระบบบริการที่ดูแล
ประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง(1)
ในปีงบประมาณ 2558 กรมควบคุมโรคได้
พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ ภายใต้แนวคิดการพัฒนา
สุขภาพกลุ่มวัยท�ำงาน เป็น “คลินิก NCD คุณภาพแบบ
บูรณาการ”(2) เพื่อให้ประชาชนกลุ่มวัยท�ำงานซึ่งเป็น
กลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูงกว่ากลุ่มอายุอื่น
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ให้มีสุขภาพดี จากการมีวิถีชีวิตที่เหมาะสม มีปัจจัยเอื้อ
ต่อสุขภาพ และความปลอดภัยทัง้ ในบ้าน สถานทีท่ ำ� งาน
ชุมชน เพื่อลดการป่วยและการบาดเจ็บให้ได้มากที่สุด
ขณะเดี ย วกั น เมื่ อ เจ็ บ ป่ ว ยต้ อ งได้ รั บ บริ ก ารสุ ข ภาพ
ที่ เ หมาะสมและมี คุณ ภาพ โดยหน่ว ยบริก ารสุข ภาพ
มีการจัดบริการสุขภาพอย่างเป็นระบบทีม่ กี ารบูรณาการ
กับหน่วยบริการส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ด้านโรคไม่ตดิ ต่อ
เรื้ อ รั ง โดยต้ อ งมี ก ารบู ร ณาการในภารกิ จ ดั ง กล่ า ว
ร่วมกับกลุม่ งานในเครือข่ายอ�ำเภอหรือจังหวัด ซึง่ ถูกถ่าย
ภารกิจมาจากกรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ และมีกรมควบคุมโรค
เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งการขับเคลื่อนมาตรการคลินิก
NCD คุณภาพแบบบูรณาการดังกล่าว เป็นเพียงแนวคิด
ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการท�ำงานแบบบูรณาการระหว่าง
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
กับศูนย์วิชาการต่างๆ ในการพัฒนางานคลินิก NCD
คุณภาพมาก่อน ขณะที่กรอบแนวทาง “คลินิก NCD
คุณภาพแบบบูรณาการ” ต้องท�ำงานบูรณาการภารกิจ
กับกรม/กอง/ฝ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการดูแลประชาชน
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย แต่ยังไม่มีกลไกขับเคลื่อนที่
เป็นรูปธรรม(2) ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักของงาน
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ป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ และต้องน�ำมาตรการคลินกิ
NCD คุณภาพแบบบูรณาการ สูก่ ารปฏิบตั จิ ริง จึงต้องการ
พัฒนากลไกการขับเคลือ่ นงานคลินกิ NCD คุณภาพแบบ
บูรณาการ ในการจัดการทรัพยากรระหว่างเครือข่าย
ศูนย์วชิ าการในภาพเขตสุขภาพ ไปจนถึงรูปแบบแนวทาง
ทีเ่ ครือข่ายระดับอ�ำเภอต้องด�ำเนินการ และรับการประเมิน
รับรองจากผู้ประเมิน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในการพั ฒ นากลไกการขั บ เคลื่ อ นงานคลิ นิ ก NCD
คุณภาพแบบบูรณาการ โดยการจัดการทรัพยากร (3)
ระหว่ า งเครื อ ข่ า ยศู น ย์ วิ ช าการ ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกการ
ขั บ เคลื่ อ นงานคลิ นิ ก NCD คุ ณ ภาพแบบบู ร ณาการ
ของเครือข่ายศูนย์วิชาการในพื้นที่รับผิดชอบส�ำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร ในการ
พัฒนากลไกการขับเคลือ่ นงานคลินกิ NCD คุณภาพแบบ
บูรณาการ ของเครือข่ายศูนย์วิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
ในปีงบประมาณ 2558
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กรอบแนวคิดการวิจัย
กระบวนการพัฒนากลไกขับเคลือ่ นงานคลินกิ NCD คุณภาพแบบบูรณาการ โดยการบริหารจัดการทรัพยากร
ของเครือข่ายศูนย์วิชาการในพื้นที่รับผิดชอบส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
การวางแผนพัฒนากลไก
การขับเคลื่อนงานแบบ
บูรณาการของเครือข่าย
โดยการบริหารจัดการ
ทรัพยากร

1. วางแผนปฏิบัติการแบบ
บูรณาการของเครือข่าย
- ศึกษาบริบทเครือข่ายเพื่อการ
ขับเคลื่อนงานคลินิก NCD แบบ
บูรณาการ
- อัตราก�ำลัง, เป้าหมายงาน,
พื้นที่ด�ำเนินการ และทรัพยากร
สนับสนุน
- ชี้แจงท�ำความเข้าใจภารกิจ
และเป้าหมายร่วม
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและประเมินรับรอง
คุณภาพการด�ำเนินงานสุขภาพ
กลุ่มวัยท�ำงานฯ
- แนวทางการประเมิน NCD
แบบบูรณาการ : บูรณาการ
เนื้อหา และโปรแกรมประเมิน
ตนเองออนไลน์
- ก�ำหนดแนวทางและแผนการ
ประเมินรับรองคุณภาพแบบ
บูรณาการ
2. แผนการขับเคลื่อนงาน
ในระดับจังหวัดและอ�ำเภอ
- การถ่ายทอดแนวทางการ
ด�ำเนินงาน NCD คุณภาพแบบ
บูรณาการ
- แนวทางรับการประเมินฯ
- การพัฒนาศักยภาพผู้รับ
ผิดชอบงาน NCD ระดับ
จังหวัดและอ�ำเภอ
3. แผนการประเมินรับรอง
คุณภาพคลินิก NCD คุณภาพ

การปฏิบัติตามแผน

- ประชุมถ่ายทอด
แนวทางการด�ำเนินงาน
คลินิก NCD คุณภาพ
แบบบูรณาการ เป้าหมาย
และการประเมินตนเอง
ด้วยโปรแกรมออนไลน์
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพผู้
รับผิดชอบงาน NCD
ระดับอ�ำเภอ
- การประสานจังหวัด
และออกประเมินรับรอง
คุณภาพของคณะ
กรรมการฯ ตามแผน

การสังเกต ติดตาม
ผลการด�ำเนินงาน
แบบบูรณาการของ
เครือข่ายศูนย์
วิชาการ

การประเมินผล

ผลการประเมินรับรอง
คุ ณ ภาพของคลิ นิ ก
NCD คุ ณ ภาพแบบ
บูรณาการ

- ติดตามความก้าวหน้า
การประเมินตนเองใน
โปรแกรมประเมิน
ตนเองออนไลน์ของ
หน่วยงานระดับอ�ำเภอ
- การทบทวนและการ
ปรับแผนการออก
ประเมินฯ ของคณะ
กรรมการ
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ความก้าวหน้าการประเมินตนเอง ในโปรแกรมประเมิน
ตนเองออนไลน์ ข องหน่ ว ยงานระดั บ อ� ำ เภอ และ
การทบทวน และการปรับแผนการออกประเมินฯ ของ
คณะกรรมการ
4. การประเมินผล โดยการประเมินรับรองคุณภาพ
ของคลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณาการตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดของคณะกรรมการ และผลการประเมินรับรอง
คุณภาพของคลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณาการ โดยใช้
แบบประเมินตนเอง คลินกิ NCD คุณภาพแบบบูรณาการ
ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์ การสังเกตและการตรวจเอกสาร โดย
ใช้เกณฑ์ตัวชี้วัด คลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณาการ
ทั้ง 6 องค์ประกอบ 24 ข้อ จากการประเมินรับรอง
ของคณะกรรมการขับเคลือ่ นและประเมินรับรองคุณภาพ
การด�ำเนินงานสุขภาพกลุ่มวัยท�ำงาน ด้านโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 8, 10(5) ซึ่งแบ่งเกณฑ์เป็น 4 ระดับ
ได้แก่
ไม่ผ่าน หมายถึง ผลการประเมิน ข้อใดข้อ
หนึ่งใน 24 ข้อ อยู่ในระดับ ข.
ผ่านระดับพื้นฐาน ผลการประเมินใน 24 ข้อ
ไม่มีระดับ ข. และมีระดับ ค. 12 ข้อขึ้นไป
ผ่านระดับดี ผลการประเมินใน 24 ข้อ ไม่มี
ระดับ ข. และมีระดับ ง. 12 ข้อขึ้นไป
ผ่านระดับดีมาก ผลการประเมินใน 24 ข้อ
ไม่มีระดับ ข. และมีระดับ จ. 12 ข้อขึ้นไป
การรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลโดยการประชุม
ระดมสมองและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบประเมิน
ตนเอง คลิ นิ ก NCD คุ ณ ภาพแบบบู ร ณาการ และ
การตรวจสอบเอกสาร
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและสถิติเชิงพรรณนา

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ในการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงาน NCD แบบบูรณา
การของเครือข่าย โดยการบริหารจัดการทรัพยากร พื้นที่
ศึกษาคือ อ�ำเภอและจังหวัดในพื้นที่ส�ำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ จังหวัด
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ�ำนาจเจริญ สกลนคร
นครพนมและมุกดาหาร และระดับอ�ำเภอ 45 แห่ง
ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อน
และประเมิ น รั บ รองคุ ณ ภาพการด� ำ เนิ น งานสุ ข ภาพ
กลุ่มวัยท�ำงาน ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 8,
10 ปีงบประมาณ 2558 และตัวแทนคณะกรรมการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (NCD Board) ระดับ
อ�ำเภอ ใน 45 อ�ำเภอเป้าหมาย
ขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ
1. การวางแผนพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงาน
แบบบูรณาการของเครือข่าย ท�ำแผนปฏิบัติการแบบ
บู ร ณาการของเครื อ ข่ า ย โดยศึ ก ษาบริ บ ทเครื อ ข่ า ย
เกี่ ย วกั บ บทบาท ภารกิ จ อั ต ราก� ำ ลั ง เป้ า หมายการ
ด�ำเนินงาน พืน้ ทีด่ ำ� เนินงาน และทรัพยากรสนับสนุนของ
แต่ ล ะเครื อ ข่ า ย น� ำ มาวางแผนก� ำ หนดผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ
เครื่องมือ NCD แบบบูรณาการ และโปรแกรมประเมิน
ตนเองออนไลน์ ก�ำหนดแนวทางการประเมินรับรอง
คุ ณ ภาพแบบบู ร ณาการ วางแผนการขั บ เคลื่ อ นงาน
ในระดับจังหวัดและอ�ำเภอ และวางแผนการออกประเมิน
รับรองคุณภาพคลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณาการ
2. ปฏิ บั ติ ก ารขั บ เคลื่ อ นงานในพื้ น ที่ แ บบ
บูรณาการของเครือข่ายศูนย์วิชาการ โดยการท�ำงาน
ของคณะกรรมการฯ ในการจัดประชุม ถ่ายทอดแนวทาง
การด�ำเนินงานคลินกิ NCD คุณภาพแบบบูรณาการ พืน้ ที่
เป้าหมายและการประเมินตนเองด้วยโปรแกรมออนไลน์
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน
ผลการศึกษา
NCD ระดับอ�ำเภอ และการออกประเมินรับรองคุณภาพ
กระบวนการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงาน
ของคณะกรรมการฯ ตามแผน
คลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณาการ ของเครือข่ายศูนย์
3. การสังเกต สะท้อนผลการด�ำเนินงานแบบ วิชาการ ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค
บูรณาการของเครือข่ายศูนย์วิชาการ โดยการติดตาม ที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558 เป็นดังนี้
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1. การวางแผนการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงาน
แบบบูรณาการของเครือข่าย ประกอบด้วย
การวางแผนปฏิ บั ติ ก ารแบบบู ร ณาการของ
เครือข่าย แผนการขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัดและ
อ�ำเภอ และแผนการประเมินรับรองคุณภาพ คลินกิ NCD
คุณภาพแบบบูรณาการ โดย
1.1 วางแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการของ
เครือข่าย บริบทของเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง ของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุม่ พัฒนาภาคีเครือข่าย มีพนื้ ที่
ด�ำเนินการทัง้ สิน้ 100 อ�ำเภอ ด�ำเนินการประเมินรับรอง
แล้วเสร็จในปี 2557 จ�ำนวน 30 อ�ำเภอ ในพืน้ ที่ 7 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ�ำนาจเจริญ
สกลนคร นครพนมและมุกดาหาร ส่วนพื้นที่ด�ำเนินการ
ของเครือข่ายศูนย์วิชาการพบว่า เครือข่ายศูนย์วิชาการ
เกือบทั้งหมดมีพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด เช่นเดียวกัน
ยกเว้นโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ที่รับผิดชอบเฉพาะ
5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10 เท่านั้น จึงก�ำหนดพื้นที่
ด�ำเนินการแบบบูรณาการของเครือข่ายศูนย์วิชาการ
ภายใน 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร
อ�ำนาจเจริญและมุกดาหาร จ�ำนวน 70 อ�ำเภอ และ
ในปี 2558 มีเป้าหมายการประเมินรับรอง จ�ำนวน 45
อ�ำเภอ
ด้ า นภารกิ จ พบว่ า เครื อ ข่ า ยศู น ย์ วิ ช าการ
ในพืน้ ที่ ทีม่ ภี ารกิจงานกลุม่ วัยท�ำงานทีส่ อดคล้องกับงาน
ด้านป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้ง 5 หน่วยงาน
ซึ่ ง มี บ ทบาท ภารกิ จ ที่ มุ ่ ง เป้ า หมายดู แ ลประชาชน
กลุม่ วัยท�ำงาน เพือ่ ลดพฤติกรรมเสีย่ ง ปัจจัยเสีย่ ง และ
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง จ�ำแนกตามหน่วยงานดังนี้ (1) งาน
คลินกิ NCD คุณภาพ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
(2) การด�ำเนินงาน DPAC องค์กรไร้พุง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ ศูนย์อนามัยที่ 10 (3) คลินกิ
ให้คำ� ปรึกษา psychosocial clinic ศูนย์สขุ ภาพจิต เขต 10
และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (4) มาตรฐานการดูแล
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (CPG) เพื่อ
ควบคุมป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน CVD ตา ไต เท้า

โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี (5) ต�ำบลจัดการสุขภาพ
ดี วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนยั่ ง ยื น (ด้ า นโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง )
ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10
ทรัพยากรสนับสนุน ซึ่งทุกงานมีแนวทางการด�ำเนินงาน
ที่ชัดเจน
ด้านบุคลากร พบว่า เครือข่ายศูนย์วิชาการ ทั้ง
5 แห่ง มีอตั ราก�ำลังปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องอยูแ่ ห่งละ 1-4
คน รวม 12 คน ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน นักวิชาการ
สาธารณสุข 4 คน พยาบาลวิชาชีพ 2 นักปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (DPAC) 2 คน นักจัดการอาหาร 1 คน และ
พยาบาลจิตเวช 2 คน ซึ่งจ�ำนวนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบ
กับพื้นที่ที่ต้องด�ำเนินงานใน 5 จังหวัด
ด้านงบประมาณ พบว่า เครือข่ายศูนย์วิชาการ
4 แห่ ง ไม่ มี แ ผนงานและงบประมาณรองรั บ การ
ขับเคลื่อนคลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณาการ และ
เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งหลั ง การจั ด สรรงบประมาณของ
แผนงานปี 2558 จึงมีเพียงส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานเดียวที่มีแผนงาน
รองรับและมีงบประมาณด�ำเนินการในการขับเคลือ่ นงาน
ในปี 2558
จากบริบทของเครือข่ายดังกล่าว ทัง้ 5 หน่วยงาน
มี ภ ารกิ จ และพื้ น ที่ ด�ำ เนิ น การ งานกลุ ่ มวั ย ท� ำ งานที่ มี
เนือ้ งานด้านป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง สอดคล้อง
กับงานคลินิก NCD คุณภาพ แต่พบปัญหาด้านบุคลากร
ที่ มี จ� ำ นวนน้ อ ย เพี ย งหน่ ว ยงานละ 1-4 คน ไม่ มี
งบประมาณในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่จะน�ำมา
บูรณาการ ดังนัน้ แนวทางการบูรณาการงานเหล่านี้ จึงมุง่
ที่ ก ารบู ร ณาการด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทั้ ง
ด้านบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือและแนวทางการ
ประเมินที่มีเนื้อหาของแต่ละภารกิจ ที่มุ่งไปสู่การดูแล
ผู้ป่วยในคลินิก NCD เป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาให้เกิดกลไกการขับเคลือ่ นงานแบบ
บู ร ณาการของเครื อ ข่ า ย จึ ง ก� ำ หนดในรู ป แบบคณะ
กรรมการระดับเขต โดยท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิ น รั บ รองคุ ณ ภาพการด� ำ เนิ น งานสุ ข ภาพกลุ ่ ม
วั ย ท� ำ งาน ด้ า นโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง และการบาดเจ็ บ
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เขตสุขภาพที่ 10 ลงนามโดยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพ
ที่ 10 ประกอบด้วยทีป่ รึกษาคือ ผูต้ รวจราชการ สาธารณสุข
นิเทศก์ และผู้บริหารของทุกศูนย์วิชาการ คณะกรรมการ
อ�ำนวยการ ประกอบด้วย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
คณะกรรมการด�ำเนินงานแบ่งเป็น 3 คณะ ก�ำหนดตาม
พื้นที่เป้าหมายของงาน ได้แก่ การด�ำเนินงานสุขภาพ
กลุ่มวัยท�ำงานในชุมชน กลุ่มวัยท�ำงานในสถานประกอบ
การ และกลุ่มวัยท�ำงานในโรงพยาบาล กรรมการมา
จาก 5 หน่ ว ยงาน ทั้ ง นี้ ก ารพั ฒ นาให้ เ กิ ด กลไกการ
ขับเคลื่อนงานคลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณาการคือ
กลุม่ วัยท�ำงานในโรงพยาบาล โดยมีผอู้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายเป็นเลขานุการ
กรรมการที่ อ อกประเมิ น ได้ รั บ การมอบหมายให้
รับผิดชอบในการประเมินเป็นรายองค์ประกอบ ทั้ง 6
องค์ ป ระกอบๆ ละ 2 คน โดยในทุ ก องค์ ป ระกอบ
มีเจ้าหน้าทีจ่ ากส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัด
อุ บ ลราชธานี 1 คน และกรรมการจากเครื อ ข่ า ย
ศูนย์วิชาการ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสหวิชาชีพ 1 คน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บั ติ ใ นการประเมิ น
คุณภาพของสหวิชาชีพ ด้านงบประมาณสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนที่งานคลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณาการ
เป็นงบประมาณภายใต้แผนงานของส�ำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งหมด ด้าน
เครือ่ งมือใช้แบบประเมินตนเอง คลินิก NCD คุณภาพ
เป็ น แกนหลั ก ที่ บู ร ณาการเชื่ อ มโยงระหว่ า งภารกิ จ
ของกรมต่างๆ ในการขับเคลือ่ นงานคลินกิ NCD คุณภาพ
ประกอบด้ ว ย การด�ำ เนิ น งาน DPAC องค์ ก รไร้ พุ ง
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพด้ า นโภชนาการ คลิ นิ ก
ให้ค�ำปรึกษา psychosocial clinic มาตรฐานการดูแล
ผู ้ ป ่ ว ยโรคเบาหวานและความดั น โลหิ ต สู ง (CPG)
เพื่อควบคุมป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน CVD ตา ไต
เท้า และต�ำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน
ส�ำหรับพื้นที่ต�ำบล ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเพิ่ม
เนื้อหาในองค์ประกอบที่ 1 ประเด็นผู้น�ำหรือทีมน�ำของ
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โรงพยาบาล มี น โยบายที่ แ สดงความมุ ่ ง มั่ น ต่ อ การ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างไร
องค์ประกอบที่ 2 ประเด็นมีวิธีการอย่างไรในการได้มา
ของข้อมูล/การจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุ ข ภาพของผู ้ รั บ บริ ก าร และมี วิ ธี ก ารสื่ อ สารข้ อ มู ล
และน� ำ ข้ อมู ลด้ านสุ ข ภาพและพฤติ กรรมสุ ข ภาพ ใน
การสนับสนุน การดูแลสุขภาพของผู้รับบริการอย่างไร
องค์ประกอบที่ 3 ประเด็นมีวิธีการอย่างไรในการปรับ
ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทีส่ อดคล้อง
หรื อ ตอบสนองกั บ ปั ญ หาความต้ อ งการด้ า นสุ ข ภาพ
ของผู้รับบริการทุกกลุ่มวัย ตามบริบทของโรงพยาบาล
มี ร ะบบการประเมิ น และติ ด ตามความเสี่ ย งต่ อ การ
เกิดปัญหาสุขภาพจิตและโรคซึมเศร้า ประเมินภาวะ
ซึมเศร้า 2Q, 8Q, 9Q ในผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังอย่างไร และ
มีแนวทางการดูแลผู้ป่วย (CPG) เพื่อลดการเกิดโรค
แทรกซ้อน CVD ตา ไต เท้า องค์ประกอบที่ 4 ประเด็น
การส่งเสริมด้านสุขภาพจิต สุข 5 มิติ องค์ประกอบที่ 5
ประเด็นแนวทางการประสานและส่งต่อผู้ป่วย (CPG)
ระหว่างหน่วยบริการ องค์ประกอบที่ 6 ประเด็นมีการ
วางระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคจาก
โรงพยาบาลลงสู่ชุมชน และเชื่อมต่อกับภาคีเครือข่าย
ต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับปัญหา และความต้องการของชุมชน
อย่างไร มีแนวทางอย่างไรในการคืนข้อมูล และสนับสนุน
ให้เกิดแผนงานส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค พร้อมทั้ง
มี ก ารประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งาน โดยมี ชุ ม ชนและ
ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน นอกจากนี้ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
อุบลราชธานี ได้สนับสนุนการประเมินตนเอง คลินิก
NCD คุณภาพ ด้วยโปรแกรมประเมินตนเองออนไลน์
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั พืน้ ทีใ่ นการประเมินตนเอง
ง่ายต่อการตรวจสอบและการส่งรายงาน ให้กับจังหวัด
และส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
1.2 วางแผนการขั บ เคลื่ อ นงานในระดั บ
จังหวัดและอ�ำเภอ ซึ่งคณะกรรมการที่แต่งตั้งร่วมกัน
ถ่ายทอดแนวทางการด�ำเนินงาน NCD คุณภาพแบบ
บูรณาการ แนวทางรับการประเมินฯ การพัฒนาศักยภาพ
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ผู้รับผิดชอบงาน NCD ระดับจังหวัดและอ�ำเภอ
1.3 ก�ำหนดแผนการประเมินรับรองคุณภาพ
คลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณาการ
2. การปฏิบัติตามแผน : การด�ำเนินงานขับเคลื่อน
สู่การปฏิบัติ
การน�ำแผนงานที่ก�ำหนดไปสู่การปฏิบัติ โดย
เครื อ ข่ า ยทั้ ง 5 หน่ ว ยงาน ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า น
วิชาการ/แนวทางการบูรณาการงานด้านส่งเสริม ป้องกัน
และรักษา ทีแ่ ต่ละหน่วยงานเกีย่ วข้อง สนับสนุนบุคลากร
ในการเป็ นวิ ท ยากรในการร่วมถ่า ยทอดแนวทางการ
ด�ำเนินงาน ได้ร่วมกันจัดประชุมถ่ายทอดแนวทางการ
ด�ำเนินงาน คลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณาการ ชี้แจง
เป้าหมายและการประเมินตนเองด้วยโปรแกรมออนไลน์
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน
NCD ระดับอ�ำเภอ และการออกประเมินรับรองคุณภาพ
ของคณะกรรมการฯ ตามแผน ดังนี้
2.1 การถ่ายทอดแนวทาง เป้าหมาย และ
รูปแบบการด�ำเนินงานคลินกิ NCD คุณภาพบูรณาการ
ให้เครือข่ายผูร้ บั ผิดชอบงาน ระดับส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด โรงพยาบาล ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ ในพืน้ ที่
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
จ� ำ นวน 256 คน โดยคณะกรรมการ ได้ ร ่ ว มชี้ แ จง
แนวทาง/คูม่ อื /แบบการประเมินตนเอง โดยตัวแทนของ
แต่ละเครือข่าย ภายใต้กรอบคลินิก NCD คุณภาพ
รายละเอียดตัวชี้วัด และเกณฑ์การด�ำเนินงาน หลักฐาน
ผลงานเชิ ง ประจั ก ษ์ แผน/ปฏิ ทิ น การด� ำ เนิ น งาน
ของหน่วยงานระดับอ�ำเภอ จังหวัดและเขต เป้าหมาย
ประเมินรับรองคุณภาพ โดยแจ้งโควต้าจ�ำนวนอ�ำเภอ
ที่แต่ละจังหวัดต้องส่งรับการประเมิน ให้จังหวัดเลือก
พื้นที่
2.2 กระบวนการขับเคลื่อนงานของระดับ
จังหวัดและอ�ำเภอ โดยคณะกรรมการมีการประชุมกับ
ผูแ้ ทนจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตรับผิดชอบ
เพื่อชี้แจง ท�ำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินรับรอง และ
ร่วมกันวางแผนการออกประเมินรับรองในแต่ละพื้นที่
จังหวัดน�ำนโยบายแนวทางการด�ำเนินงานไปถ่ายทอดสู่

ผู้ปฏิบัติ โดยให้พื้นที่ระดับอ�ำเภอประเมินตนเองตาม
แบบประเมินตนเอง คลินกิ NCD คุณภาพแบบบูรณาการ
ซึ่ ง ทุ ก เครื อ ข่ า ยสามารถเข้ า ระบบโปรแกรมประเมิ น
ตนเองออนไลน์ ท�ำการประเมินตัวเองในเว็บไซต์ และ
ด�ำเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพตามส่วนขาด และ
ให้จังหวัดติดตามความก้าวหน้า
2.3 การออกประเมินรับรองคุณภาพของ
คณะกรรมการฯ แผนการด�ำเนินงานประเมินรับรอง
คุณภาพของคณะกรรมการฯ ได้ดำ� เนินการตามทีก่ ำ� หนด
โดยในส่วนของคณะกรรมการจะได้รับตารางปฏิบัติงาน
ใน 45 วัน ข้อมูลการประเมินตนเองของพื้นที่ และ
แบบฟอร์ ม การประเมิ น คลิ นิ ก NCD คุ ณ ภาพแบบ
บู รณาการ และประสานจัง หวั ดแจ้ ง แผนก� ำ หนดการ
ประเมินรับรอง รายชือ่ คณะกรรมการผูป้ ระเมิน รูปแบบ/
ขัน้ ตอน และกลุม่ เป้าหมายรับการประเมิน และให้จงั หวัด
ประสานแจ้งพื้นที่ระดับอ�ำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อม
รับการประเมิน
ดั ง นั้ น การปฏิ บั ติ ก ารขั บ เคลื่ อ นงานแบบ
บูรณาการของเครือข่ายศูนย์วิชาการ ในการน�ำแผนงาน
และแนวทางที่ก�ำหนดไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในระดับ
จังหวัดและระดับอ�ำเภอ ให้บรรลุผลส�ำเร็จตามแนวทาง
คลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณาการ ในการวิจัยครั้งนี้
จึงประกอบด้วยกิจกรรมทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ (1) การถ่ายทอด
แนวทาง เป้าหมาย และรูปแบบการด�ำเนินงานบูรณาการ
โดยเครือข่าย (2) กระบวนการขับเคลื่อนงานของระดับ
จังหวัดและอ�ำเภอ และ (3) การวางแผนออกประเมิน
รับรองที่รัดกุมและมีงบประมาณที่เพียงพอ
3. การสังเกต : ติดตามความก้าวหน้า และผลการ
ด�ำเนินงานแบบบูรณาการของเครือข่ายศูนย์วิชาการ
การติ ด ตามผลจากการถ่ า ยทอดแนวทาง
เป้ า หมายและรู ป แบบการด� ำ เนิ น งาน คลิ นิ ก NCD
คุณภาพบูรณาการ ให้เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานระดับ
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล ส�ำนักงาน
สาธารณสุขอ�ำเภอ โดยติดตามความก้าวหน้าการประเมิน
ตนเอง ในโปรแกรมประเมิ น ตนเองออนไลน์ ข อง
หน่วยงานระดับอ�ำเภอ ได้แจ้งผลการประเมินตนเอง
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และความก้าวหน้าการด�ำเนินงานของอ�ำเภอให้กบั จังหวัด
นัน้ ๆ ทราบ โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้นกั จัดการ
ระบบ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานข้อมูล และโปรแกรม
ประเมินตนเองออนไลน์ของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 10 จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ติ ด ตามความก้ า วหน้ า
การขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัด/อ�ำเภอ ตรวจสอบ
ข้ อ มู ล การประเมิ น ตนเอง วิ เ คราะห์ ป ั ญ หาเสนอต่ อ
คณะกรรมการฯ และแจ้งผลให้ผรู้ บั ผิดชอบระดับจังหวัด
เพื่อก�ำกับติดตามจากการติดตามผลการประเมินตนเอง
ของเครือข่ายบริการระดับอ�ำเภอพบว่า เป้าหมายประเมิน
ตัวเอง ร้อยละ 100 ประเมินตนเองผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับพื้นฐาน 36 อ�ำเภอ ระดับดี 34 อ�ำเภอ ระดับดีมาก
30 อ�ำเภอ ปัญหาที่พบคือ กลไกในการขับเคลื่อนงาน
NCDs ในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง
ค่อนข้างน้อย และส่วนใหญ่ขาดทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงระบาดวิทยา และการใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผน และ
การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานไม่มรี ะบบทีช่ ดั เจน
ดังนั้นเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาสู่มาตรฐาน คลินิก
NCD คุณภาพ ของพื้นที่ ตามสภาพปัญหาที่พบ จึงได้
จัดอบรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมให้กบั ทีมผูร้ บั ผิดชอบ
NCD ในอ�ำเภอ 100 คน และสนับสนุนการจัดอบรม
นักจัดการระบบ (system manager) เขตสุขภาพที่ 10
จ�ำนวน 200 คน
ด้านการออกประเมินรับรองคุณภาพของคณะ
กรรมการฯ ตามแผนที่ก�ำหนด จากการทบทวนแผนการ
ออกประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ในระหว่างด�ำเนิน
การพบว่า เครือข่ายศูนย์วิชาการทั้ง 5 แห่ง ส่วนใหญ่
สามารถร่วมออกประเมินได้ตามแผน ยกเว้นบางวันที่
กรรมการบางคนไม่สามารถออกประเมินได้ แต่จาก
การวางแผนให้มีเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค
(สคร.) ท�ำหน้าที่ประจ�ำทุกองค์ประกอบ เพื่อเรียนรู้
ฝึ ก ทั ก ษะการประเมิ น มาตรฐานงานสหวิ ช าชี พ อื่ น ๆ
จึงสามารถท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูป้ ระเมินแทนได้ และเพือ่ เตรียม
ความพร้อมให้ผปู้ ระเมินมีความมัน่ ใจในการประเมินและ
ให้ค�ำแนะน�ำแก่พื้นที่ได้ เครือข่ายศูนย์อนามัยที่ 10
อุ บ ลราชธานี ซึ่ ง เปิ ด อบรมหลั ก สู ต ร DPAC ให้ กั บ
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เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สนใจ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการ
จาก สคร. 10 เข้ารับการอบรมด้วย 2 คน ส�ำหรับ
งบประมาณด�ำเนินการมีเพียงพอ ท�ำให้กระบวนการ
ประเมินรับรองฯ ใน 45 วัน ด�ำเนินไปได้สำ� เร็จลุลว่ งตาม
แผนที่ก�ำหนด
4. การสะท้อนผลจากการประเมินผลการด�ำเนินงาน
ผลการประเมินคลินิก NCD แบบบูรณาการ
พบว่ า เครื อ ข่ า ยบริ ก ารระดั บ อ� ำ เภอทุ ก อ� ำ เภอมี
การพั ฒ นาและประเมิ น ตนเองอยู ่ ใ นระดั บ ที่ ดี ขึ้ น
เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินรอบที่ 1 และผลการ
ประเมินรับรองของคณะกรรมการฯ พบว่า เครือข่าย
บริการระดับอ�ำเภอสามารถพัฒนา คลินกิ NCD คุณภาพ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคลินกิ NCD คุณภาพแบบบูรณาการ
จ�ำนวน 44 อ�ำเภอ คิดเป็นร้อยละ 97.78 ภายใต้กลไก
ทีไ่ ด้รว่ มกันก�ำหนดแผนการท�ำงานและมีการประสานงาน
แจ้งแผนงานให้กับคณะกรรมการฯ จังหวัดและอ�ำเภอ
ที่จะรับการประเมินรับทราบ และยืนยันแผนล่วงหน้า
ทุ ก ครั้ ง โดยเลขานุ ก าร ท� ำ ให้ ค ณะกรรมการสามารถ
ท� ำ การประเมิ น รั บ รองได้ ค รบทั้ ง 45 อ� ำ เภอ ตาม
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100

วิจารณ์

กระบวนการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการด�ำเนิน
งาน คลินกิ NCD คุณภาพแบบบูรณาการ โดยการบริหาร
จัด การทรั พ ยากรของเครื อข่ ายศู น ย์ วิช าการ มี กลไก
การขับเคลื่อน ดังนี้ (1) การวางแผนปฏิบัติการแบบ
บู ร ณาการของเครื อ ข่ า ย ศึ ก ษาบริ บ ทของเครื อ ข่ า ย
เกี่ยวกับอัตราก�ำลัง เป้าหมาย บทบาทภารกิจ พื้นที่
ด�ำเนินการ และทรัพยากรสนับสนุนของแต่ละเครือข่าย
ท� ำ การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นและประเมิ น
รับรองคุณภาพการด�ำเนินงานสุขภาพกลุ่มวัยท�ำงาน
ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพ ประชุมคณะท�ำงาน
พิจารณากรอบ/แนวทางการด�ำเนินงาน คลินิก NCD
คุณภาพ แบบบู ร ณาการ ภายใต้ ภ ารกิ จ ของแต่ ล ะ
หน่วยงานทีส่ อดคล้องกัน ในการป้องกันควบคุมโรคและ
ปัจจัยเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อ เพือ่ สร้างความเข้าใจถึงแนวทาง
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การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานคลินิก NCD คุณภาพ
แบบบูรณาการ ตกลงก�ำหนดเป้าหมายที่มีความชัดเจน
ออกแบบแนวทางจัดบริการ และแนวทางการประเมิน
ตนเองตามแบบประเมินตนเอง งานคลินกิ NCD คุณภาพ
แบบบูรณาการ แผนการขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัด
และอ�ำเภอ และแผนการประเมินรับรองคุณภาพคลินิก
NCD คุณภาพแบบบูรณาการ (2) การน�ำไปขับเคลื่อน
โดยคณะกรรมการร่วมถ่ายทอด แนวทางงานคลินกิ NCD
คุณภาพแบบบูรณาการ และรูปแบบการประเมินรับรอง
คุณภาพ ให้กบั จังหวัดและอ�ำเภอ (3) การสังเกต สะท้อน
ผลการด� ำ เนิ น งานแบบบู ร ณาการของเครื อ ข่ า ย
ศูนย์วิชาการ ก�ำกับติดตามความก้าวหน้าการประเมิน
ตนเองของอ� ำ เภอในระบบออนไลน์ แจ้ ง ผลกลั บ ให้
กับจังหวัดทราบ เพื่อให้จังหวัดติดตามและประเมิน
อ� ำ เภอเป้ า หมาย และ (4) การประเมิ น ผล โดย
คณะกรรมการฯ ด�ำเนินการประเมินรับ รองคุณภาพ
คลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณาการ ตามเกณฑ์และ
เป้าหมายที่ก�ำหนด
ปัจจัยความส�ำเร็จของการบูรณาการในครั้งนี้
เกิดเนื่องจาก ระดับกรมมีการบูรณาการและถ่ายทอด
นโยบายให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การน�ำไปปฏิบัติ
ระดับภูมิภาคทุกหน่วย ต้องยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
ร่วมกัน การท�ำงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับ
เขตสุ ข ภาพ ลงนามโดยผู ้ ต รวจราชการ และแจ้ ง ให้
หน่วยงานต้นสังกัดของเครือข่ายรับทราบ คณะกรรมการ
มีการตกลงท�ำงานร่วมกัน ทุกเครือข่ายต้องมีส่วนร่วม
ระดมความคิด โดยเปิดโอกาสให้ทุกเครือข่ายน�ำงาน
ของตนเองที่มีเป้าหมาย และพื้นที่ด�ำเนินการเดียวกัน
มาบูรณาการ ก�ำหนดแนวทางที่เป็นไปได้ชัดเจน ร่วม
รับผิดชอบและได้ผลงานร่วมกัน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่
กันอย่างชัดเจน มีการวางแผนด�ำเนินงาน/รูปแบบที่
ชัดเจน โดยมีเลขานุการสือ่ สารแผน ทัง้ กับคณะกรรมการ
และผู้รับการประเมินทุกครั้ง ท�ำให้เกิดความร่วมมือ
เป็นอย่างดี นอกจากนีก้ ารมีระบบประเมินตนเองออนไลน์
ท�ำให้พื้นที่สามารถเข้าถึงการประเมินได้ทุกที่ทุกเวลา
และง่ายต่อการด�ำเนินงาน ตลอดจนสามารถประหยัด

ค่าใช่จ่ายในการท�ำงานได้ ผลดีจากการบูรณาการครั้งนี้
ท�ำให้มีการท�ำงานเป็นทีม ท�ำงานได้บรรลุเป้าหมาย
เกิ ด การใช้ ท รั พ ยากรทั้ ง บุ ค ลากร งบประมาณอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม กลไกในการขับเคลือ่ นงาน
แบบบูรณาการครัง้ นี้ สามารถบูรณาการได้ชดั เจนในด้าน
ภารกิ จ และเป้ า หมาย ส่ ว นอั ต ราก� ำ ลั ง บุ ค ลากร บาง
หน่วยงานไม่สามารถจัดเวลาให้ตรงกันได้ แต่สามารถ
แก้ไขโดยการสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบตั ิ
แทนกันได้
ข้อเสนอแนะ
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค ควรน�ำกระบวน
การขับเคลื่อนงานคลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณการ
ระหว่างเครือข่ายศูนย์วิชาการนี้ เป็นกลไกเพิ่มคุณภาพ
และประสิ ทธิ ภ าพการท� ำ งาน เพื่ อให้ การท� ำ งานเป็ น
เอกภาพ มีทิศทาง/เป้าหมายร่วมกัน และเกิดการใช้
ทรัพยากรที่มีจ�ำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การตาย และความชุกของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง* 4 ชนิด
ทีพ่ บบ่อยในประเทศไทย อันได้แก่ โรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง
ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557 ที่จ�ำแนกตามเพศ อายุ สถานที่ เพื่อหาแนวโน้มของโรคในลักษณะต่างๆ และบ่งชี้
ประเด็นสถานการณ์ และกลุ่มเป้าหมายที่ควรให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินงานควบคุมป้องกันในระยะต่อไป วิธีการ
ศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลทุตยิ ภูมิ ทีเ่ ป็นฐานข้อมูลการตายจากส�ำนักทะเบียนราษฎร์
และข้อมูลการป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง ในปี
พ.ศ. 2553-2557 จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ในระบบกระทรวงสาธารณสุข (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ซึ่งมี
การจัดการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนวิเคราะห์ ร่วมกับฐานข้อมูลประชากรในแต่ละปี
จากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ สรุปข้อค้นพบจากข้อมูลฐานการตายที่รวบรวมจากฐานทะเบียนราษฎร์ และข้อมูลการ
เจ็บป่วยจากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ที่แสดงสถานการณ์การเจ็บป่วยของโรคไม่ติดต่อ 4 โรค สามารถน�ำมาวิเคราะห์
เพือ่ การเฝ้าระวังโรคไม่ตดิ ต่อ ทีแ่ สดงแนวโน้มปัญหาโรคไม่ตดิ ต่อในแต่ละปีได้ รวมทัง้ ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลทางระบาด
วิทยาที่จ�ำแนกเป็นกลุ่มอายุและเพศ แสดงถึงสถานการณ์ของประชาชนในพื้นที่ลักษณะต่างๆ อย่างต่อเนื่องได้
อีกทั้งใช้เป็นการสะท้อนผลการด�ำเนินงานของการจัดการควบคุม ป้องกันโรคโดยทางอ้อม แต่ข้อมูลฐานการป่วย
ที่ใช้ในการศึกษานี้ก็ยังมีข้อจ�ำกัดบางส่วนที่ควรมีการศึกษาเจาะลึก เพื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลแหล่งอื่นๆ ต่อไป
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษานี้พบว่า สถานการณ์การตายจากโรคไม่ติดต่อ 4 ชนิด และความชุกจาก
โรคไม่ติดต่อ 4 ชนิด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557 เพิ่มขึ้นในทุกเขตพื้นที่สุขภาพ
ด้วยอัตราเพิ่มที่แตกต่างกัน และเพิ่มขึ้นในกลุ่มชายมากกว่าหญิง การตายเกิดขึ้นสูงสุดในกลุ่มอายุ 70 ปีขึ้นไป
แนวโน้มการตายในกลุ่มอายุ 30-69 ปี เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 28.10 ในผู้ชาย และร้อยละ 18.8 ในผู้หญิง ซึ่งคิด
เป็นการเพิ่มขึ้นของอัตราการตายที่สูงกว่าค่าเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลกก�ำหนด นอกจากนั้นยังพบว่า การตาย
ในกลุม่ ทีอ่ ายุนอ้ ยลง ส่วนสถานการณ์ความชุกของโรคไม่ตดิ ต่อใน 4 โรค ก็มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ มากทัง้ ในกลุม่ ชายและ
หญิง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มอายุน้อยเช่นกัน โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานจากฐาน 43 แฟ้ม พบใน
กลุ่มหญิงมากกว่ากลุ่มชาย แต่โรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง พบในกลุ่มชายมากกว่าหญิง สรุปว่า
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ข้อมูลสถานการณ์การตายและการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อในระยะ 5 ปี มีแนวโน้มที่เป็นปัญหาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่ง
จ�ำเป็นต้องเร่งจัดการควบคุมป้องกันโรค ด้วยกลวิธีที่จ�ำเพาะกับแต่ละกลุ่มประชากรมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดการ
ในกลุ่มประชากรชายวัยท�ำงาน เพื่อให้การควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
*โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในเอกสารนี้ หมายถึง โรคไม่ติดต่อ 4 โรค คือ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (NIDDM) โรคหัวใจ
ขาดเลือด (ischemic heart disease) โรคความดันโลหิตสูง (hypertension) โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ยังไม่ได้
หมายรวมถึงโรคถุงลมโป่งพองและโรคมะเร็ง

Abstract

The objectives of this study is to analyze the existing death registration and 43 files services based
data to show the mortality and morbidity situation of 4 NCDs in Thailand (diabetes, hypertension, stroke and
ischemic heart disease) during 2010-2014 to indicate the target population and issues for NCD prevention
and control. This study is a descriptive study by using secondary data of 4 NCDs (diabetes, hypertension,
stroke and ischemic heart disease) from (1) the national death registration (2) the 43 files services based of
overall service facilities under the Ministry of Public Health (not include Bangkok) during 2010-2014 from
the Bureau of Policy and Strategy and (3) the mid-year population data from the National Statistic Office.
The data was verified and clean and then analyzed the age-specific, sex-specific morbidity and mortality rate
by years and by 12 regions. Findings: the mortality rate and the prevalence of 4 NCDs have been increasing
during 2010-2014 both male and female and all over 12 regions with different rates. Those of males increased more rapidly than female; and the rates of people aged 70 and more were highest the premature death
(aged 30-69 yrs) of all 4 NCDs increased with the rate of 28.1% in male and 18.8% in female which is
higher than the NCD-WHO-targets. The increasing rate of mortality and morbidity was also observed in the
younger population. The prevalence of diabetes and hypertension from this data based was found higher in
female than male. But the ischemic heart disease and stroke was found in male higher than male. The situations was also different among health regions in Thailand. Conclusion and recommendations: the situation of
4 NCDs showed the serious situation of NCD in Thailand that need the more specific and more effective
diseases prevention and control especially for the male and the working age population
ค�ำส�ำคัญ																																	
โรคไม่ติดต่อ, สถานการณ์, อัตราตาย,  
อัตราป่วย, ประเทศไทย, ข้อมูล 43 แฟ้ม

Keywords
non-communicable disease, situation, mortality,  
morbidity, Thailand, 43 files databased

บทน�ำ

ในปัจจุบัน เป็นสาเหตุการตายและการเจ็บป่วย ถึง 2 ใน
3 ของสาเหตุการตายทั้งหมด(1) โดยในปี พ.ศ. 2556
ประเทศไทยมีผเู้ สียชีวติ จากกลุม่ โรค NCDs ถึง 349,090
ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 75.2 ของการเสียชีวิตของ
ประชากรไทยทั้งหมด และก่อให้เกิดภาระโรคจากการ

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส�ำคัญ (NCDs) อัน
ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน
และโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง เป็นกลุ่มโรคที่เป็น
ปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลก และของประเทศไทย
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วารสารควบคุมโรค ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2560 สถานการณ์การป่วย และการตายด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคหัวใจและหลอดเลือด

สูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs) มากถึงร้อยละ 75.4 ของ
การสูญเสียปีสุขภาวะทั้งหมดในปี พ.ศ. 2556(2) และมี
แนวโน้ ม เพิ่ ม มากขึ้ น โดยประชากรไทยมี ภ าระโรค
ในสัดส่วนที่สูงที่สุดจากกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด
สู ง ถึ ง 1.5 ล้ า น DALYs รองลงมาคื อ โรคมะเร็ ง
(1.4 ล้าน DALYs) โรคเบาหวาน (0.6 ล้าน DALYs)
และโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง (0.5 ล้าน DALYs)
ตามล�ำดับ(2-3)
องค์การอนามัยโลกได้ก�ำหนดค่าเป้าหมาย
ในแผนปฏิบัติการสุขภาพ ให้แต่ละประเทศด�ำเนินการ
ให้บรรลุ 9 ค่าเป้าหมาย ภายในปี พ.ศ. 2568 โดย
ค่าเป้าหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการป่วย และการเสียชีวติ จาก
โรคเรือ้ รังคือ อัตราตายก่อนวัยอันควรลดลงร้อยละ 25.0
ความชุกของของโรคเบาหวานไม่เพิ่มขึ้น และความชุก
ของภาวะความดันโลหิตสูงลดลงร้อยละ 25.0(1)
ข้อมูลสถานการณ์การตายในประเทศไทย ได้มี
การรายงานเป็นรายกลุ่มโรค โดยส�ำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข มาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่ ง รวมถึ ง กลุ ่ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ คื อ กลุ ่ ม โรคหั ว ใจและ
หลอดเลือด โรคมะเร็งและอุบตั เิ หตุ แต่การรายงานด้วย
อัตราตายอย่างหยาบเพือ่ แสดงสถานการณ์แนวโน้มของ
โรค แต่ยังไม่มีการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงระบาดวิทยา
จ�ำแนกที่มีความจ�ำเพาะมากขึ้น ส่วนข้อมูลสถานการณ์
ความชุกของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จะมีการ
วิเคราะห์และรายงานจากฐานข้อมูลด้านการแพทย์และ
สุขภาพ 43 แฟ้ม ที่แต่ละหน่วยบริการได้รวบรวมและ
วิเคราะห์เป็นรายพืน้ ที่ หรือรายเขตสุขภาพ แต่ยงั ไม่เคย
มี ก ารน� ำ ข้ อ มู ล ทั้ ง ประเทศมารวบรวม และรายงาน
เป็นรายเขตอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งยังไม่เคยมีการวิเคราะห์
เพือ่ จ�ำแนกข้อมูลทางระบาดวิทยา เพือ่ แสดงสถานการณ์
การป่วยที่มีความชัดเจนมากขึ้น

ข้อมูลการตายจากส�ำนักทะเบียนราษฏร์ กระทรวงมหาดไทย
ในปี พ.ศ. 2553-2557 ที่ ผ ่ า นการจั ด การด้ ว ย
การพิ จ ารณาบั ญ ชี จ� ำ แนกทางสถิ ติ ร ะหว่ า งประเทศ
ของโรค และปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง (ICD-10 code)
รวมทั้งการตรวจสอบสาเหตุการตาย และมีการดึงข้อมูล
ตาม ICD-10 code ของ 4 กลุ่มโรค โดยส�ำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ เพื่อน�ำมาเป็นฐานข้อมูลสาเหตุการตาย
และ (2) ข้อมูลจ�ำนวนประชากรกลางปีแต่ละปีจาก
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ทีม่ กี ารจัดการข้อมูล จ�ำแนกตาม
เพศ กลุม่ อายุและเขตพืน้ ที่ เพือ่ เป็นฐานของการค�ำนวณ
(อ้ตราตายจากกลุ่มโรค NCD 1 ต่อแสนประชากร =
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากโรค NCD 1 คูณ 100,000 หาร
ด้วยประชากรกลางปีทั้งหมด)
การศึกษาด้านสถานการณ์ความชุกของการป่วย
ด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ใช้การวิเคราะห์จาก
ฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ ทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบ 43 แฟ้ม
จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ
ที่ส่งมารวมที่ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุ ข ซึ่ ง ผู ้ ศึ ก ษาได้ ด� ำ เนิ น การตรวจสอบและ
แก้ ไ ขความถู ก ต้ อ งและความซ�้ ำ ซ้ อ นของฐานข้ อ มู ล
ทั้งหมด ก่อนการวิเคราะห์ภาพรวม และจ�ำแนกตามราย
เขตสุขภาพ ส่วนฐานข้อมูลอายุประชากร ในกลุม่ ประชากร
อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ใช้ฐานข้อมูลจากส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ (ความชุกของโรค = จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวาน
ทั้งหมดในรอบปี (ผู้ป่วยเก่าบวกผู้ป่วยใหม่ ลบผู้ป่วย
ที่เสียชีวิต) คูณ 100 หารด้วยจ�ำนวนประชากรกลางปี
ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป)
ขอบเขตและค�ำนิยาม
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-communicable
diseases; NCDs) 4 กลุ่มในรายงานนี้ หมายถึง โรค
เบาหวานชนิดที่ 2 (non-Insulin dependent diabetes
mellitus; NIDDM) ความดันโลหิตสูง (hypertension;
วัสดุและวิธีการศึกษา
HT) โรคหัวใจขาดเลือด (ischemic heart disease; IHD)
การศึกษาด้านสถานการณ์การตาย และการ และโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) โดยกลุม่ โรคเบาหวาน
ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา หมายถึ ง โรคที่ มี ร หั ส ICD-10 เป็ น E10-E14,
ที่ใช้การวิเคราะห์ฐานข้อมูลหลัก 2 ฐาน คือ (1) ฐาน โรคความดันโลหิตสูง I10-I15, โรคหัวใจขาดเลือด
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I20-I25, โรคหลอดเลือดสมอง = I60-I62, I63, I64,
I65, I66, I67, I67.0, I67.1, I67.2, I69.3, I67.4,
I67.5, I67.8, I67.9, I69, I69.0, I69.1, I69.2,
I69.4, I69.8, G45
การตายก่อนวัยอันควร หมายถึง การเสียชีวิต
ของประชากรอายุระหว่าง 30-70 ปี(4-6) (ซึ่งข้อมูล
วิเคราะห์ในการศึกษานีใ้ ช้ชว่ งอายุ 30-69 ปี ทีร่ วมไปถึง
อายุ 69.99 ปี)
เ ข ต บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ คื อ ก ล ไ ก ที่ ส� ำ คั ญ
ของกระทรวงสาธารณสุขในระดับกลุ่มจังหวัด ซึ่งใน
ประเทศไทย ได้แบ่งกลุ่มจังหวัดออกเป็น 12 เขต และ
เขตกรุ ง เทพมหานคร และมี ห น่ ว ยงานส� ำ นั ก งาน
เขตสุขภาพเป็นผู้ดูแลกลุ่มจังหวัดในแต่ละเขต ภายใต้
การก� ำ กั บ ของส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงสาธารณสุข

ผลการศึกษา

สถานการณ์การตาย
อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ด้ ว ยกลุ ่ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ
ปี พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. 2557 มีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่ า งโรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2
โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และความ
ดันโลหิตสูง พบว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุ
การตายสูงที่สุด เท่ากับ 44.84 ต่อประชากรแสนคน
ตามมาด้วยโรคหัวใจขาดเลือด 31.84 ต่อประชากรแสนคน
โรคเบาหวาน 21.94 ต่อประชากรแสนคน และโรค
ความดันโลหิตสูง 13.64 ต่อประชากรแสนคน แต่เมื่อ
พิ จ ารณาอั ต ราการเพิ่ ม พบว่ า โรคความดั น โลหิ ต สู ง
มี อั ต ราเพิ่ ม สู ง ที่ สุ ด คื อ เพิ่ ม ขึ้ น 3 เท่ า จาก 4.54
ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2552 เป็น 13.64
ต่ อ ประชากรแสนคน ในปี 2557 ตามมาด้ ว ยโรค
หลอดเลื อ ดสมองเพิ่ ม ขึ้ น 1.76 เท่ า จาก 25.49
เป็น 44.84 ต่อประชากรแสนคน โรคเบาหวานเพิ่มขึ้น
1.53 เท่า จาก 14.26 เป็น 21.94 ต่อประชากรแสนคน
และโรคหัวใจขาดเลือดเพิม่ ขึน้ 1.32 เท่า จาก 24.07 ต่อ
ประชากรแสนคน เป็น 31.84 ต่อประชากรแสนคน
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ในปี พ.ศ. 2557 อั ต ราตายจากโรค
หลอดเลือดสมอง ในกลุ่มผู้ชาย อายุ 15-29, 30-39,
40-49, 50-59, 60-69 และ 70 ปีขึ้นไป เท่ากับ 3.5,
14.2, 38.0, 73.9, 123.2, 296.7 ต่อประชากรแสน
คน ตามล�ำดับ และ อัตราตายในกลุ่มหญิงในแต่ละกลุ่ม
อายุเท่ากับ 1.48, 4.03, 14.5, 31.1, 66.9 และ 264.5
ตามล�ำดับอัตราตาย ในกลุ่มชายสูงกว่าหญิงในทุกกลุ่ม
อายุประมาณ 2-3 เท่าตัว ยกเว้นในกลุ่มอายุมากกว่า
70 ปี ทีช่ ายสูงกว่าหญิงไม่มาก แนวโน้มอัตราตายระหว่าง
ปี พ.ศ. 2553-2557 มีการเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอายุ
การเพิ่มในผู้ชายสูงกว่าหญิง และผู้ชายมีอัตราการตาย
สูงขึ้น ตั้งแต่กลุ่มอายุ 40-49 ปี การตายส่วนใหญ่
เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งอายุ ม ากกว่ า 70 ปี (อั ต รา 296.7
ต่อประชากรแสนคนในผู้ชาย และอัตรา 264.5 ต่อ
ประชากรแสนคนในผู้หญิง) แต่กลุ่มอายุ 30-69 ปี
ซึ่งถือเป็นการตายก่อนวัยอันควรนั้น ยังคงมีแนวโน้ม
สูงขึน้ ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 ร้อยละ 21.9 ในผูช้ าย และ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 ในผู้หญิง ภาพรวมอัตราตายทั้ง
เพศหญิงและชายเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8
อั ต ราการตายจากโรคหั ว ใจขาดเลื อ ดในปี
พ.ศ. 2557 ในกลุม่ ผูช้ ายอายุ 15-29, 30-39, 40-49,
50-59, 60-69 และ 70 ปีขึ้นไป เท่ากับ 1.15, 7.21,
22.7, 54.4, 104.5, 249.3 ต่อประชากรแสนคนตาม
ล�ำดับ และอัตราตายต่อแสนในกลุ่มหญิง ในแต่ละกลุ่ม
อายุ เท่ากับ 0.47, 1.65, 5.6, 16.9, 50.5, 194.5 ตาม
ล�ำดับ อัตราตายในกลุ่มชายสูงกว่าหญิง 2-6 เท่า มี
แนวโน้มการตายในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557 เพิ่มสูงขึน้
ในทุกกลุ่มอายุ ทั้งในกลุ่มหญิงและชาย แต่แนวโน้ม
การเพิ่ ม ในผู ้ ช ายสู ง กว่ า หญิ ง ในทุ ก กลุ ่ ม อายุ สู ง กว่ า
ประมาณ 3-4 เท่า ในกลุ่มอายุ 40-59 ปี และ 1.3 เท่า
ในกลุ่มอายุมากกว่า 70 ปี และผู้ชายมีอัตราการตาย
สูงขึน้ ตัง้ แต่กลุม่ อายุ 40-49 ปี การตายส่วนใหญ่เกิดขึน้
ในช่วงอายุมากกว่า 70 ปี แต่กลุ่มอายุ 30-69 ปี
ที่ เ ป็ น การตายก่ อ นวั ย อั น ควรนั้ น มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น
เมื่อเทียบปี พ.ศ. 2557 กับปี พ.ศ. 2553 ในกลุ่มผู้ชาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.2 หญิง ร้อยละ 17.6 รวมหญิงชาย

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2560 สถานการณ์การป่วย และการตายด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคหัวใจและหลอดเลือด

อัตราต่อประชากร 100,000 คน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.6
เมือ่ พิจารณารวมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง 4 กลุม่ โรค
(แผนภูมิที่ 1) พบว่า อัตราการตายจาก 4 กลุ่มโรคใน
ช่วงอายุ 30-69 ปี ซึ่งถือเป็นการตายก่อนวัยอันควรใน
กลุม่ ชาย หญิง และรวมในปี 2557 เท่ากับ 112.5, 60.0,
85.3 ต่อประชากรแสนคนตามล�ำดับ อัตราการตายใน
กลุ่มอายุมากกว่า 70 ปี จาก 4 กลุ่มโรคนี้ในชาย หญิง
และรวมในปี 2557 เท่ากับ 770.9, 734.7 749.9 ต่อ
ประชากรแสนคนตามล� ำ ดั บ ซึ่ ง การตายในกลุ ่ ม อายุ
70 ปีขึ้นไป สูงกว่าช่วงอายุ 30-69 ปี 6-8 เท่า แต่

ทุ ก กลุ ่ ม อายุ มี แ นวโน้ ม อั ต ราการตายสู ง ขึ้ น ทั้ ง หมด
แต่เพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่ต่างกัน อัตราตายในกลุ่มชายสูง
กว่าหญิงเช่นกัน โดยเฉพาะช่วงอายุ 30-69 ปี
อัตราการตายก่อนวัยอันควร (30-69 ปี)
จาก 4 กลุม่ โรค โดยรวมหญิงชายเพิม่ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2553
เทียบกับปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 24.6 ในผู้ชายเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 28.2 ส่วนผู้หญิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8 ซึ่งจ�ำเป็น
ต้องให้ความสนใจเพิ่มขึ้นในกลุ่มชายที่มีอัตราการตาย
เพิ่มขึ้นสูงกว่าหญิง (แผนภูมิที่ 1)

900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
ช (30-69)

87.72
93.80
96.59
2556 107.93
2557 112.45
2553

2554
2555

ญ (30-69)

50.53
51.44
52.04
58.52
60.03

ช +ญ (30-69)

ช (> 70)

ญ (> 70)

ช +ญ (> 70)

68.48
71.88
73.54
82.36
85.32

539.22
623.61
629.63
739.79
770.89

482.29
577.32
576.39
670.42
734.67

506.24
596.81
598.83
699.64
749.95

แผนภูมิที่ 1 อัตราตายต่อประชากรแสนคน ด้วย 4 กลุ่มโรค NCDs จ�ำแนกตามอายุ เพศ ปี พ.ศ. 2553-2557

เมื่อวิเคราะห์จ�ำแนกตามเขตสุขภาพพบว่า เขต 7 มีอัตราการตายจาก 4 กลุ่มโรค NCDs สูงที่สุด รองลง
มาคือ เขต 8, 3
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อัตราต่อประชากร 100,000 คน
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กทม.
53.50
49.20
47.30
53.40
51.80

1
45.90
50.00
47.70
49.60
56.80

2
58.90
53.30
52.50
57.50
64.90

4
3
48.20 54.80
61.80 54.00
67.80 57.40
75.00 63.50
64.20 63.60
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5
45.90
46.20
50.50
54.20
56.50

6
47.50
47.20
48.20
59.30
56.20

7
61.20
75.10
71.60
75.00
78.40

8
58.10
57.70
53.30
65.60
70.40

9
48.50
46.00
45.20
54.00
55.80

10
48.30
49.70
55.70
62.90
52.10

11
34.60
32.80
35.80
44.10
49.20

12
48.50
46.40
49.50
51.40
63.60

total
50.50
51.40
52.00
58.50
60.00

แผนภูมิที่ 2 อัตราการตายก่อนวัยอันควร ต่อประชากรแสนคน จาก 4 กลุ่มโรค NCDs จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ

สถานการณ์การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ซึ่งการศึกษานี้ เป็นการศึกษาและวิเคราะห์
การป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่มีระบบ
การลงทะเบี ยน และการจัดเก็บ ข้อ มูล อย่า งต่อ เนื่อ ง
ในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม และวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนของ
โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง ซึง่ มีขอ้ มูล
รายละเอียดไม่มาก การวิเคราะห์จะน�ำเสนอส่วนที่เป็น
ความชุก และอัตราการเพิม่ ขึน้ ของผูป้ ว่ ย ในระบบบริการ
สาธารณสุขทีใ่ ห้บริการ โดยหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุข
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์น้ีอยู่บนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
ทีเ่ ก็บรวบรวมทัง้ หมดโดยส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข
ความชุกโรคเบาหวานทั้งหมดในกลุ่มประชากรอายุ
15+ ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557
ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ความชุกโรคเบาหวาน
ในกลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ทุ ก กลุ ่ ม อายุ ยกเว้ น กลุ ่ ม อายุ 70 ปี ขึ้ น ไป ที่ ใ นปี
พ.ศ. 2557 มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย และความชุกเพิ่ม
ขึ้นตามกลุ่มอายุที่เพิ่มขึ้น จนสูงสุดที่กลุ่มอายุ 60-69 ปี
และลดลงในกลุม่ อายุ 70+ ปี ซึง่ ส่วนหนึง่ อาจเป็นผลจาก
การเสียชีวิตตามอายุขัยที่เพิ่มขึ้น (แผนภูมิที่ 3) ทั้งนี้
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของความชุกลดลงตามกลุม่ อายุทเี่ พิม่ ขึน้
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โดยความชุ ก ในกลุ ่ ม อายุ 30-39 ปี เป็ น ประมาณ
สามเท่า (3.00-3.18 เท่า) ของกลุ่มอายุ 15-29 ปี ใน
ขณะที่ความชุกในกลุ่มอายุ 60-69 ปี เป็นมากกว่าหนึ่ง
เท่าเล็กน้อย (1.25-1.40 เท่า) ของกลุ่มอายุ 50-59 ปี
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจ�ำแนกตามเพศแล้วพบว่า
การเพิม่ ของความชุกในเพศชายสูงทีส่ ดุ ในกลุม่ อายุ 4049 ปี เมื่อเทียบกับกลุ่มอายุ 30-39 ปี คือ ประมาณ
เกือบสามเท่า (2.71-2.85 เท่า) รองลงมาเป็นกลุม่ อายุ
30-39 ปี เมือ่ เทียบกับกลุม่ อายุ 15-29 ปี คือ ประมาณ
สองเท่า ในขณะทีอ่ ตั ราการเพิม่ ของความชุกในเพศหญิง
สูงที่สุดในกลุ่มอายุ 30-39 ปี ซึ่งสูงเป็นกว่า 3 เท่า
(3.33-3.59 เท่า) ของกลุ่มอายุ 15-29 ปี ซึ่งหมายถึง
สถานการณ์ โ รคเบาหวานในเพศชายและเพศหญิ ง
กลุ่มอายุ 30-39 ปี น่าจะมีปัญหามากกว่ากลุ่มอายุอื่น
(ตารางที่ 1)
ความชุกของโรคเบาหวานจากฐานข้อมูลชุดนี้
มีค่าต�่ำกว่าข้อมูลจากการส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทย
โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 และ 5 เมื่อปี 2552 และ
2557 ค่าความชุกเบาหวานของประชากร อายุ 15 ปีขนึ้ ไป
มีค่าเท่ากับ 6.9, 8.9 และในกลุ่มชายมีค่า 6, 7.9 และ
หญิงเท่ากับ 7.7, 9.8 ซึง่ น่าจะแสดงว่า มีผปู้ ว่ ยจ�ำนวนหนึง่
ที่ ไ ม่ เ ข้ า ถึ ง และ/หรื อ ไม่ ใ ช้ บ ริ ก ารตรวจคั ด กรอง
โรคเบาหวาน

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2560 สถานการณ์การป่วย และการตายด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคหัวใจและหลอดเลือด
20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

15.20

13.70

ร้อยละ

10.04
4.89
4.69

12.10

13.13

13.75

5.59

6.27

6.90

7.39

5.43
2.04
0.66

6.11
2.32
0.77

6.67

7.04

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

10.97

9.75

1.75
0.55

พ.ศ. 2553
15-29 ปี

12.46

12.66

12.40

11.41

17.24

17.20

16.55

30-39 ปี

40-49 ปี

2.58
0.86
50-59 ปี

2.79
0.93
พ.ศ. 2557

60-69 ปี

70+ ปี

รวม

แผนภูมิที่ 3 ความชุก (ร้อยละ) โรคเบาหวานทั้งหมดในกลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามกลุ่มอายุ ระหว่างปี
พ.ศ. 2553-2557

เมื่อพิจารณาจ�ำแนกรายเขตพื้นที่สุขภาพพบว่า ความชุกของโรคเบาหวานสูงสุดในเขต 7 รองลงมาคือ เขต
10, เขต 1, เขต 8 ตามล�ำดับ (แผนภูมิที่ 4)
ตารางที่ 1 ความชุกของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (NIDM), ความดันโลหิตสูง (HT), หัวใจขาดเลือด (IHD) และ
หลอดเลือดสมอง (stroke) จ�ำแนกตามเพศและปี ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 และอัตราการเปลี่ยนแปลง
ความชุกรายโรคและรายเพศ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2557
โรค

อายุ
(ปี)

ปี 2553

ปี 2554

ช
ญ
ช
ญ
NIDDM 15-29 0.44 0.66 0.53 0.79
(ร้อยละ) 30-39 1.12 2.37 1.33 2.74
40-49 3.19 6.50 3.73 7.36
50-59 6.47 12.74 7.45 14.16
60-69 9.58 17.29 10.87 18.97
≥70 7.91 11.60 9.08 13.13
≥15 3.11 6.19 3.68 7.09
15-29 0.82 1.05 1.00 1.25
HT
(ร้อยละ) 30-39 1.84 3.28 2.25 3.90
40-49 5.20 10.20 6.27 12.00
50-59 11.58 20.09 13.82 23.29
60-69 21.73 30.67 25.11 34.84
≥70 24.88 30.32 28.63 34.58
≥15 6.40 10.82 7.74 12.82

ความชุก
ปี 2555
ช
0.62
1.54
4.27
8.41
12.11
9.96
4.23
1.19
2.71
7.39
16.06
28.24
31.01
9.01

ญ
0.91
3.09
8.15
15.45
20.40
14.20
7.90
1.47
4.55
13.76
26.23
38.38
37.28
14.60

ปี 2556
ช
0.70
1.75
4.78
9.28
12.81
10.25
4.69
1.36
3.15
8.42
17.94
29.82
31.09
9.99

ญ
1.02
3.42
8.91
16.63
21.00
14.42
8.55
1.67
5.14
15.34
28.62
39.77
37.33
15.91

ปี 2557
ช
0.76
1.91
5.18
9.83
12.98
10.14
5.00
1.47
3.46
9.13
18.98
30.01
30.01
10.57

ญ
1.10
3.67
9.49
17.32
20.90
14.16
8.97
1.80
5.57
16.46
29.87
39.49
36.16
16.65

อัตราการ
เปลีย่ นแปลง
ระหว่างปี พ.ศ.
56-57 (ร้อยละ)
ช
ญ
7.99 7.61
9.18 7.33
8.26 6.55
5.89 4.20
1.36 -0.48
-1.05 -1.80
6.64 4.96
8.24 7.78
10.00 8.36
8.47 7.31
5.79 4.37
0.65 -0.70
-3.47 -3.15
5.72 4.69
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ร้อยละ

ตารางที่ 1 ความชุกของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (NIDM), ความดันโลหิตสูง (HT), หัวใจขาดเลือด (IHD) และ
หลอดเลือดสมอง (stroke) จ�ำแนกตามเพศและปี ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 และอัตราการเปลี่ยนแปลง
ความชุกรายโรคและรายเพศ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2557 (ต่อ)
อายุ
อัตราการ
ความชุก
โรค
(ปี)
เปลีย่ นแปลง
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ระหว่างปี พ.ศ.
56-57 (ร้อยละ)
ช
ญ
ช
ญ
ช
ญ
ช
ญ
ช
ญ
ช
ญ
15-29 0.60 0.18 0.91 0.23 0.80 0.36 1.17 0.37 1.15 0.47 -1.71 27.03
IHD
30-39 5.39 1.10 5.74 1.30 6.08 0.36 7.02 1.37 7.21 1.65 2.71 20.44
(ต่อ
ประชากร 40-49 16.74 4.71 18.08 6.04 20.55 1.14 21.11 5.97 22.71 5.65 7.58 -5.36
แสนคน) 50-59 45.18 15.27 47.99 15.54 49.44 5.43 54.57 17.99 54.44 16.99 -0.2 -5.56
60-69 94.49 51.29 102.44 49.24 99.59 15.86 108.34 56.91 104.56 50.51 -3.49 -11.25
≥70 221.90 167.49 235.99 182.61 231.51 184.19 258.87 198.62 249.35 194.55 -3.68 -2.05
Stroke 15-29 4.02 1.48 2.96 1.01 3.07 1.30 3.23 1.58 3.50 1.48 -8.36 -6.33
30-39 12.87 3.96 12.67 3.25 13.50 4.00 14.19 3.92 14.25 4.03 0.42 2.81
(ต่อ
ประชากร 40-49 32.54 13.12 33.79 12.97 35.25 12.64 36.95 12.92 38.05 14.52 2.98 12.38
แสนคน) 50-59 63.15 28.66 68.45 28.40 68.69 28.38 71.71 32.09 73.91 31.14 3.07 -2.96
60-69 109.55 63.99 110.43 66.39 118.73 66.45 126.23 67.14 123.21 66.85 -2.39 -0.43
≥70 217.51 198.73 251.22 227.60 256.81 228.01 298.70 255.12 296.74 264.58 -0.66 3.71
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 รวม

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
แผนภูมิ 4 ความชุก (ร้อยละ) โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทั้งหมดในประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไปจ�ำแนกตามเขตสุขภาพ
ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557

ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง ปี พ.ศ. 25532557
หากพิจารณาจ�ำแนกเพศพบว่า ความชุกของ
โรคความดันโลหิตสูง (จากฐาน 43 แฟ้ม) ในผู้หญิง
มากกว่าในผู้ชาย และความชุกของโรคความดันโลหิตสูง
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอายุ โดยมีค่าสูงสุดในกลุ่ม
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อายุ 60-69 ปี (แผนภูมิที่ 5, ตารางที่ 1) ทั้งในกลุ่ม
หญิงและชาย ในด้านอัตราเพิ่มของผู้เป็นโรคเบาหวาน
ผูช้ ายเพิม่ ขึน้ มากกว่าหญิง ในทุกกลุม่ อายุ ยกเว้นในกลุม่
อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 70 ปี ทีม่ คี วามชุกลดลง (ตาราง
ที่ 1)

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2560 สถานการณ์การป่วย และการตายด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคหัวใจและหลอดเลือด

สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมาพบว่า กลุ่มอายุที่มีความชุกสูงที่สุดคือ กลุ่มอายุ
60 ปีขนึ้ ไป โดยทุกกลุม่ อายุมแี นวโน้มการเพิม่ ขึน้ ยกเว้น
กลุ่มอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในปี
พ.ศ. 2557 (แผนภูมิที่ 5) และมีแนวโน้มว่า ความชุก
ในกลุ่มอายุ 70 ปีขึ้นไป จะต�่ำกว่ากลุ่มอายุ 60-69 ปี
ซึ่งสังเกตได้ชัดเจนในเพศหญิง (ตารางที่ 1) ทั้งนี้ อัตรา
การเพิ่มความชุก ลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบ
เทียบระหว่างปี พ.ศ. 2557 กับปี พ.ศ. 2553 โดย
กลุ่มอายุที่มีอัตราเพิ่มสูงที่สุดคือ 15-29 ปี (1.75 เท่า)

และ 30-39 ปี (1.76 เท่า) ซึง่ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งเพศชายและเพศหญิง (ตารางที่ 1) โดยเพศหญิงมี
อัตราเพิม่ น้อยกว่าเพศชายเล็กน้อยในทุกกลุม่ อายุ แม้วา่
ความชุกในเพศหญิงจะสูงกว่าเพศชายในทุกกลุ่มอายุ
โดยมีความแตกต่างกันมากที่สุดที่ช่วงอายุ 40-49 ปี
ซึ่งความชุกในเพศหญิงเป็น 1.8 เท่าในเพศชาย จากนั้น
ความแตกต่างจะค่อย ๆ ลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น
เมื่ อ พิ จ ารณาจ� ำ แนกรายเขตสุ ข ภาพพบว่ า
ความชุกของภาวะความดันโลหิตสูงมีค่าสูงสุดในเขต 1
รองลงมาคือ เขต 3, 2 และเขต 5 ตามล�ำดับ (แผนภูมทิ ี่ 6)

40
35

ร้อยละ

30
25
20

32.06
28.01

5
0

8.66
7.76
2.56
0.93
พ.ศ. 2553
15-29 ปี

33.67

34.69

35.10
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24.68
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18.78
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35.15

30.31

25.51
16.03

34.62

11.88

10.34

10.67

9.21
3.08
1.12

3.63
1.33

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

30-39 ปี

40-49 ปี

50-59 ปี

13.69
12.89

13.03
11.97
4.14

4.51

1.51

1.63
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556
60-69 ปี

70+ ปี

รวม

แผนภูมิที่ 5 ความชุก (ร้อยละ) ภาวะความดันโลหิตสูงทั้งหมด ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามกลุ่มอายุ
ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557
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พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

แผนภูมิที่ 6 ความชุก (ร้อยละ) โรคความดันโลหิตสูงทั้งหมดในประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ
ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557

สถานการณ์โรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง
(ตารางที่ 1)
จากข้อมูลชุด 43 แฟ้มนี้ พบว่า แนวโน้มการ
ป่วยด้วยโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง
เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอายุ ยกเว้นกลุ่มอายุมากกว่า 70 ปี
ทั้งหญิงและชาย ความชุกสูงที่สุดในกลุ่มอายุมากกว่า
70 ปี ความชุกในกลุ่มชายสูงกว่าหญิงมากในทั้ง 2 โรค
โดยเฉพาะในช่วงอายุนอ้ ยกว่า 70 ปี ในกลุม่ อายุ 30-49 ปี
ต่างกันประมาณ 3-4 เท่า
เมือ่ พิจารณาในด้านอัตราเพิม่ ของความชุกพบ
ว่า กลุ่มผู้ชายเพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงอายุ 30-39 ปี ที่เพิ่ม
จากช่วงอายุ 15-29 ปี ส่วนกลุ่มผู้หญิงเพิ่มสูงขึ้นมาก
ในช่วงอายุ 40-49 ปี

วิจารณ์

ข้อมูลชุดการตายจาก 4 กลุ่มโรคนี้ เป็นข้อมูล
จากส�ำนักทะเบียนราษฎร์ ซึ่งมีข้อจ�ำกัดในด้านความ
ครอบคลุ ม ของข้ อ มู ล ที่ น ้ อ ยกว่ า ความเป็ น จริ ง ที่ ร ะบุ
สาเหตุการตายจากโรคเรือ้ รัง เนือ่ งจากการแจ้งสาเหตุการ
ตายมีความคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
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ที่ เ ป็ น กลุ ่ ม โรคที่ พ บว่ า มี ก ารวิ นิ จ ฉั ย สาเหตุ ก ารตาย
ไม่ชัดแจ้งสูงที่สุด(7) ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูล
จากแฟ้ม death ในฐาน 43 แฟ้ม กับข้อมูลการตาย
จากมรณะบั ต รพบว่ า ผู ้ ที่ เ สี ย ชี วิ ต จากโรคเบาหวาน
มีรายชื่อว่า เป็นผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานอยู่ในทั้ง
2 ฐาน เพียงร้อยละ 15.0 ของรายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน
ที่เสียชีวิตทั้งหมดที่อยู่ในฐานข้อมูลแฟ้ม death หรือ
ฐานข้อมูลมรณบัตร และพบว่า การตายในกลุ่มผู้ป่วย
เบาหวานทีร่ ะบุในแฟ้ม death มีจำ� นวนถึง 2 เท่า ของการ
ตายจากมรณะบัตร(8) แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณาฐาน
ข้อมูลที่ต่อเนื่องนั้นสามารถสะท้อนแนวโน้มสถานการณ์
ของโรคได้ระดับหนึง่ ว่าสถานการณ์การตายน่าจะเพิม่ ขึน้
และเพิ่มขึ้นในกลุ่มอายุลดลง และเพิ่มในชายมากกว่า
หญิง ซึง่ ข้อมูลนีน้ า่ จะเป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ที้ ศิ หรือน�ำ้ หนักใน
การด�ำเนินงานในกลุม่ ชาย และกลุม่ อายุนอ้ ยเพิม่ มากขึน้
ข้อมูลการตายในแต่ละเขตพื้นที่มีความแตกต่างกันใน
เชิงปริมาณ แต่ลักษณะแนวโน้มใกล้เคียงกัน ซึ่งข้อมูล
ส่วนนี้น่าจะสะท้อนถึงปัจจัยในด้านการจัดบริการ และ
สถานการณ์ความเสีย่ งของแต่ละพืน้ ทีแ่ ตกต่างกัน ข้อมูล
ชุดการป่วย เป็นข้อมูลที่ได้มาจากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2560 สถานการณ์การป่วย และการตายด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคหัวใจและหลอดเลือด

มีขอ้ จ�ำกัดในด้านความครอบคลุมของข้อมูลทีข่ าดหายไป
จากกระบวนการทางเทคโนโลยี อีกทั้งไม่ครอบคลุม
ประชากรที่ ใ ช้ บ ริ ก ารในสถานบริ ก ารสุ ข ภาพในส่ ว น
เอกชนและภาครัฐอื่นๆ นอกกระทรวงสาธารณสุข(9)
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลฐาน 43 แฟ้ม อาจใช้ประโยชน์ใน
การติดตามเพื่อเตือนภัยจากแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงได้
และสามารถใช้เป็นข้อมูลทางอ้อมที่แสดงถึงการเข้าถึง
บริการสุขภาพในหน่วยงานรัฐของประชาชนในพื้นที่ได้
ด้วย โดยพิจารณาจากสัดส่วนข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้ในระบบ
บริการสุขภาพของสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เทียบกับ
ค่าคาดการณ์ผู้ป่วยที่ควรมีจากฐานความชุกของโรค
ในชุมชน โดยเทียบจากค่าความชุกที่ได้จากการส�ำรวจ
สุขภาพ ด้วยการตรวจร่างกายในประชากรไทย ซึ่งจาก
ข้อมูลในการศึกษานี้พบว่า บางพื้นที่มีค่าความชุกของ
โรคเรื้อรังต�่ำกว่าค่าความชุกในชุมชนอย่างมาก เช่น ใน
พื้นที่ที่เป็นเขตอ�ำเภอเมือง ในขณะที่บางพื้นที่มีค่าใกล้
เคียงกัน ซึ่งมักพบในพื้นที่ที่เป็นชนบท และไม่มีแหล่ง
ทางเลือกบริการสุขภาพอื่น
ความชุกของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจากฐาน
ข้อมูลนี้ พบในผูห้ ญิงสูงกว่าชายมาก ในขณะทีข่ อ้ มูลจาก
การส�ำรวจด้วยการตรวจร่างกายในประชากรไทย มีความ
ชุ ก ของโรคนี้ ใ นหญิ ง และชายใกล้ เ คี ย งกั น (10-11) ซึ่ ง
แปลความได้วา่ การเข้าถึงบริการสุขภาพในหน่วยงานรัฐ
กระทรวงสาธารณสุข ในผู้หญิงสูงกว่าผู้ชายมาก ในขณะ
ที่อัตราการตาย และความชุกของโรคหลอดเลือดสมอง
และโรคหัวใจขาดเลือด พบในกลุม่ ผูช้ ายสูงกว่าหญิง หรือ
อาจเป็นจากที่กลุ่มผู้ชายอาจจะไม่ได้รับการคัดกรองโรค
ความดันโลหิตสูง หรือขาดการติดตามต่อเนื่อง และ
ไม่ได้รบั การดูแลรักษาทีค่ รอบคลุม อันเป็นผลให้มคี วาม
รุนแรงของโรคมากกว่า และเป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้การตาย
ในกลุ ่ ม ชายสู ง กว่ า หญิ ง และชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า กลุ ่ ม ผู ้ ช าย
วัยกลางคน ควรเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ควรให้ความส�ำคัญ
ในการค้ น หา และหาวิ ธี ก ารจั ด บริ ก ารเพื่ อ ให้ เ ข้ า มา
ใช้บริการสุขภาพต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

สรุป

จากข้ อ มู ล ฐานการตายที่ ร วบรวมจากฐาน
ทะเบียนราษฎร์ และข้อมูลการเจ็บป่วยจากฐานข้อมูล
43 แฟ้ม สามารถน�ำมาวิเคราะห์ เพื่อการเฝ้าระวัง
โรคไม่ ติ ด ต่ อ ที่ แ สดงแนวโน้ ม ปั ญ หาโรคไม่ ติ ด ต่ อ
ในแต่ละปีได้ รวมทั้งใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา
ที่จ�ำแนกเป็นกลุ่มอายุและเพศได้ แสดงถึงสถานการณ์
ของประชาชนในพื้นที่ลักษณะต่างๆ อย่างต่อเนื่องได้
อีกทัง้ ใช้เป็นการสะท้อนผลการด�ำเนินงานของการจัดการ
ควบคุมป้องกันโรคโดยทางอ้อม แต่ข้อมูลฐานการป่วย
ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษานี้ ยั ง มี ข ้ อ จ� ำ กั ด บางส่ ว น ที่ ค วรมี
การศึกษาเจาะลึกเพื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลแหล่ง
อื่นๆ รวมทั้งศึกษาว่า ประชาชนกลุ่มโรคไม่ติดต่อนั้นไป
ใช้บริการในภาคเอกชน หรือหน่วยบริการสาธารณสุข
ในหน่ ว ยงานอื่ น นอกกระทรวงสาธารณสุ ข มากน้ อ ย
เพียงใด เพื่อน�ำมาใช้ประมาณการจ�ำนวนผู้ป่วยที่แท้จริง
ทั้งหมดต่อไปได้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษานี้พบว่า
สถานการณ์การตายจากโรคไม่ตดิ ต่อ 4 กลุม่ โรค มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นตลอดในช่วงระยะ ปี พ.ศ. 2553-2557 และ
เพิ่มขึ้นในกลุ่มชายมากกว่าหญิง และการตายเกิดขึ้น
ในกลุ่มอายุ 70 ปีขึ้นไป มากกว่ากลุ่มอายุ 30-69 ปี
แต่การตายในกลุ่มอายุ 30-69 ปี ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เรือ่ ยๆ และเพิม่ ขึน้ ในอายุทนี่ อ้ ยลง อัตราการตายเพิม่ ขึน้
กว่าค่าเป้าหมายทีอ่ งค์การอนามัยโลกก�ำหนดให้การตาย
ลดลงภายในปี พ.ศ. 2568
ข้อมูลสถานการณ์การตายและการป่วยด้วย
โรคไม่ ติ ด ต่ อ ในระยะ 5 ปี มี แ นวโน้ ม ที่ เ ป็ น ปั ญ หา
เพิ่มมากขึ้นมาตลอด ซึ่งจ�ำเป็นต้องเร่งจัดการควบคุม
ป้ อ งกั น โรค ด้ ว ยกลวิ ธี ที่ จ� ำ เพาะส� ำ หรั บ ประชากร
แต่ ละกลุ ่ ม เพื่ อให้ การควบคุ มป้ องกั น โรคไม่ ติด ต่ อ
มีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
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ขอขอบพระคุณ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุ ข ที่ ส นั บ สนุ น งบประมาณในการจั ด การ
วิเคราะห์และประเมินผลการด�ำ เนินงานแผนงานโรค
ไม่ตดิ ต่อระยะ 5 ปี นี้ ขอบคุณ คุณภาคภูมิ จงพิรยิ ะอนันต์
คุณอมรา ทองหงษ์ คุณกมลชนก เทพสิทธา จากส�ำนัก
ระบาดวิทยา เจ้าหน้าทีจ่ ากส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุข ที่ส นับ สนุนการ
จัดการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ทั้งหมด และขอบคุณ
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานควบคุ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ
ในส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ที่ เ ป็ น พื้ น ที่ ศึ ก ษา
เก็บข้อมูล และให้ข้อมูลต่างๆ ในการศึกษาประเมินผล
ครั้งนี้
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บทคัดย่อ

โรคไข้เลือดออกยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญด้านสุขภาพในประเทศไทย มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกมีด้วยกันหลายวิธี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนถือเป็นปัจจัยความส�ำเร็จในการควบคุม ในปัจจุบัน
ผู้คนในชุมชนได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ซึ่งในพื้นที่ภาคใต้พบว่า
มีการใช้ภูมิปัญญาในการทาป้องกันยุงมาช้านานหลากหลายรูปแบบ โดยหลายวิธีมีการใช้แต่ยังไม่มีการทดสอบ
ประสิทธิผลในการป้องกันยุงอย่างชัดเจน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจรวบรวมข้อมูลการใช้ภูมิปัญญาทาป้องกันยุงใน
ท้องถิ่น 14 จังหวัดภาคใต้ และทดสอบประสิทธิผลของภูมิปัญญาทาป้องกันยุง จากการส�ำรวจในครั้งนี้พบ 11
ภูมิปัญญาทาป้องกันยุง ใน 7 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ พัทลุง พังงา ยะลา ปัตตานี ตรังและนราธิวาส เมื่อน�ำมาทดสอบ
ประสิทธิผลทางห้องปฏิบัติการ ด้วยการทดสอบสารทากันยุงตาม WHO/HTM/NTD/WHOPES/2009.4 โดย
ใช้อาสาสมัครทั้งหมด 4 คน ทาด้วยภูมิปัญญาป้องกันยุงบริเวณท้องแขนซ้ายเป็นบริเวณ 30 ซม.2 และทายากันยุง
มาตรฐานตามท้องตลาด (DEET 12%) ที่แขนขวาเพื่อใช้เป็นยาทากันยุงควบคุม ส่วนบริเวณแขนที่ไม่ทายา ปกปิด
ให้มิดชิด ยื่นแขนเข้าไปในกรงยุง ขนาด 30 ซม.3 ที่มียุงลายบ้านเพศเมีย งดน�้ำหวานมาแล้ว 24 ชั่วโมง
อายุ 5-7 วัน จ�ำนวน 200 ตัว สังเกตยุงที่เข้ากัดเป็นเวลา 3 นาที ทุกครึ่งชั่วโมง จนมียุงตัวที่ 1-2 ลงเกาะแขน
ทีท่ าภูมปิ ญ
ั ญาจึงหยุดการทดสอบ หรือหยุดการทดสอบเมือ่ ครบ 8 ชัว่ โมง แล้วค�ำนวณระยะเวลาเฉลีย่ ในการป้องกัน
ยุงพบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นทาป้องกันยุงที่มีประสิทธิผลในการป้องกันยุงมากกว่าสองชั่วโมง มี 2 ภูมิปัญญา ได้แก่
ครีมไบโอเรทากันยุงกลิ่นส้ม (กระบี่) และภูมิปัญญาครีมน�้ำนมมะขามตะไคร้หอมทากันยุง (พัทลุง) เมื่อสิ้นสุด
โครงการได้รายงานผลการทดสอบกลับคืนสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนน�ำผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิด
การพึ่งพาตนเอง และเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพในชุมชน โดยเกิดประโยชน์ทางสาธารณสุขต่อไป
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Abstract

Dengue fevers have been an important disease in Thailand for a long time ranking one of the major
health problems in the country. Although there are various control strategies for dengue disease, the participation from the local community play an important role in the success for disease control. At present, a lot
of local people have seen the value of local wisdom and used this to improve their life. The local community in the southern part of Thailand has used mosquito-repellent made from local wisdom for a long time. The
problem regarding mosquito-repellent made from local wisdom is that the repellent have not yet been tested
to clearly determine their effectiveness. Therefore the objective of this research is to determine the effectiveness of mosquito-repellent that is made from local wisdom from 14 provinces in Thailand. From the survey,
out of 14 provinces a total of 11 mosquito-repellents were found from 7 provinces which include the
following: Krabi, Phatthalung, Phangnga, Yala, Pattani, Trang, and Narathiwat. The testing for efficacy of
mosquito-repellent followed the protocol from WHO/HTM/NTD/WHOPES/2009.4. The test is done by
using 4 treated volunteers with mosquito-repellent made from local wisdom covering 30 cm2 on their left
hand and on their right hand treated with 12% DEET, the rest of the hand is protected with gloves.
The volunteers insert their arms into 30 cm3 the cage containing 200 non-blood feed female Aedes aegypti
mosquitos for 24 hours, aged 5-7 days. The biting behavior was observed every half an hour each time
after exposing to mosquito for 3 minutes, the experiment stop when 2 mosquito are observed probing, the
experiment time last for maximum of 8 hours. The protective time average of the mosquito-repellent was
calculated using the time elapsed between the starting of mosquito repellent applied until the mosquito observed
probing. The result shows that 2 mosquito-repellents made from local wisdom have the protection that last
for more than 2 hours which are biore orange repellent cream (Krabi) and Citronella Tamaindus repellent
milk cream (Phatthalung). The result of this research was reported back to the local community to re-evaluate their self-reliance on their protection toward mosquito biting.
ค�ำส�ำคัญ																																	
ประสิทธิภาพในการไล่ยุง, ภูมิปัญญาท้องถิ่น,
สารทาป้องกันยุง 																											

บทน�ำ

ภู มิป ั ญ ญาท้ อ งถิ่นคือ พื้นฐานความรู้ความ
สามารถ ความคิด ความเชื่อ ที่กลุ่มชนตั้งถิ่นฐานอยู่ และ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับกลุ่มอื่นจนสั่งสมประสบการณ์
แล้วน�ำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและการด�ำรงชีวิต
ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเวลา(1) โดยภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
มีความส�ำคัญในการให้ชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และ
สภาวะแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและสมดุล เป็นรากฐาน
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การพัฒนาเพือ่ การพึง่ พาตนเอง การพัฒนาทีเ่ กิดจากการ
ผสมผสานองค์ความรู้ เพื่อเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ที่
เหมาะสมกับยุคสมัย(2) ในประเทศไทยมีภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
มากมายและหลากหลายประเภท ซึ่งได้ปรากฏข้อมูลที่
เคยมีการรวบรวมไว้ดังต่อไปนี้ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เก็บข้อมูลภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ในการใช้สมุนไพรกับสัตว์(3) กัลยารัตน์ จ�ำปา(4) ได้ศกึ ษา
การจั ด การความรู ้ ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นสมุ น ไพร
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ของชมรมสมุ น ไพรในเขตค� ำ ชะอี จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ในด้ า นการแสวงหาและการจั ด เก็ บ องค์ ค วามรู ้
การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน�ำไปใช้ประโยชน์
และการประยุกต์ใช้งานกรรมวิธี การผลิตและแปรรูป
สมุนไพร Hongsawong M(5) ได้ศกึ ษาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
เกีย่ วกับการอนุรกั ษ์สมุนไพรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของชุมชนลุ่มแม่น�้ำโขง ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรเคียงคู่
กั บ วิ ถี ชี วิ ต ไทยมายาวนาน นอกเหนื อ จากประโยชน์
ด้านอาหาร ยารักษาโรค ยังมีการน�ำมาใช้ประโยชน์
ในการป้องกันแมลงกัด โดยเฉพาะยุง ซึ่งได้มีผู้ศึกษา
พืชสมุนไพรที่มีน�้ำมันหอมระเหยหลายชนิด สามารถ
น�ำมาใช้ไล่ยุง ดังที่ อุษาวดี ถาวระ และคณะ(6) ได้ศึกษา
และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรป้องกันก�ำจัดแมลง
ทางการแพทย์ โดยสมุนไพรไทยหลายชนิดได้มกี ารน�ำมา
ใช้ก�ำจัดแมลงทางการแพทย์ แต่ส่วนใหญ่ยังไม่มีการ
ศึกษาวิจัยเชิงลึก จึงได้ท�ำการศึกษาเพื่อที่จะสามารถ
น� ำ สมุ น ไพรมาใช้ ป ้ อ งกั น ก� ำ จั ด แมลงทางการแพทย์
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาอื่นๆ
ที่ใช้ในการไล่ยุง ได้แก่ ภูมิปัญญาแส้ปัดยุงของจังหวัด
สมุทรปราการ(7) นายสมภาร บุราณ ผู้ใหญ่บ้านดอนหัน
ต�ำบลบ้านฝาง อ�ำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ
ชาวบ้านในชุมชนผลิตเสือ่ สมุนไพรไล่ยงุ (8) จากคูม่ อื ฉบับ
ชาวบ้านของนายปลื้ม จันทุง เกษตรกรจังหวัดพัทลุง
ได้ใช้ควันไฟไล่แมลง(9) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
สิ่งทอ ได้ร่วมกับ บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จ�ำกัด ได้น�ำ
สมุนไพรในครัวเรือนมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
จนได้เป็นสารสมุนไพรกันยุง น�ำมาเคลือบบนผ้าจีวร
ของพระสงฆ์(10) Sree-iam S(11) ได้ศึกษาการพัฒนา
ต�ำรับยากันยุงน�้ำมันตะไคร้หอมและน�้ำมันไพล พรศักดิ์
ศรีอมรศักดิ์(12) ได้ศึกษาพัฒนาต�ำรับเจลไล่ยุงเพื่อ
หลี ก เลี่ ย งการสั ม ผั ส กั บ สารที่ มี ฤ ทธิ์ ไ ล่ ยุ ง ซึ่ ง อาจก่ อ
ให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังของผูใ้ ช้ได้ Sritabutra D
และ Soonwera M(13) ได้ศึกษาการป้องกันยุงของ
น�ำ้ มันหอมระเหยสมุนไพรสูตรต่างๆ ต่อยุงลายบ้านและ
ยุงร�ำคาญ Phasomkusolsil S และ Soonwera M(14) ได้
ศึกษาเปรียบเทียบการป้องกันยุงของน�้ำมันหอมระเหย

ของพืชชนิดต่างๆ ต่อยุงลายสวน (Aedes aegypti (Linn.))
ยุงก้นปล่อง (Anopheles dirus (Peyton and Harrison))
และยุงร�ำคาญ(Culex quinquefasciatus (Say)) และ
Pates HV, et al(15) ได้ศึกษาการใช้ภูมิปัญญาประยุกต์
ตะเกียงน�้ำมันก๊าดในการไล่ยุง
ท้องถิ่นภาคใต้ของไทยเป็นพื้นที่ซึ่งมีการน�ำ
ภูมิปัญญามาใช้กันอย่างแพร่หลาย รวมถึงภูมิปัญญา
ที่ใช้ในการทาป้องกันยุง การศึกษาในครั้งนี้จึงได้ท�ำการ
รวบรวมเอาภูมิปัญญาที่ใช้ในการทาป้องกันยุงในพื้นที่
ภาคใต้ ที่ยังไม่ได้มีการทดสอบหาประสิทธิผลในการ
ทาป้องกันยุง มาทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ าร เพือ่ ให้ทราบ
ระยะเวลาป้องกันยุง อัตราส่วนในการใช้ และถ่ายทอด
องค์ความรู้ดังกล่าวกลับคืนสู่ชุมชนเจ้าของภูมิปัญญา
ถือเป็นการพัฒนารูปแบบการดูแลตนเองด้านสาธารณสุข
ในชุ มชน ท� ำให้ ชุ มชนน� ำองค์ ค วามรู ้ ที่มีไ ปใช้ ในการ
ป้องกันยุงและแมลงพาหะน�ำโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยโครงการ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยกรมควบคุมโรค

วัสดุและวิธีการศึกษา

1. เลื อ กพื้ น ที่ ศึ ก ษา ซึ่ ง มี ก ารใช้ ภู มิ ป ั ญ ญา
ท้องถิ่นในการทาป้องกันยุง โดยการเลือกพื้นที่ตัวอย่าง
แบบเจาะจง (purposive selection) ในพื้นที่ภาคใต้ โดย
การสอบถามไปยังหน่วยงานสาธารณสุข โรงเรียนต่างๆ
ที่สามารถติดต่อได้ในพื้นที่ 14 จังหวัดของภาคใต้ ว่ามี
หน่วยงานไหน หรือมีชาวบ้านในชุมชน ได้มกี ารใช้ภมู ปิ ญ
ั ญา
ชาวบ้านในการไล่ยุง ท�ำการส�ำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชนที่คัดเลือก โดยจะเลือกจากพื้นที่ซึ่งมีภูมิปัญญา
ไล่ยุง และยินยอมให้ทีมผู้วิจัยน�ำภูมิปัญญาดังกล่าว
มาทดสอบประสิ ท ธิ ผ ล โดยพื้ น ที่ ซึ่ ง มี ภู มิ ป ั ญ ญาทา
ป้องกันยุง และยินดีให้ผู้วิจัยส�ำรวจภูมิปัญญาทาป้องกัน
ยุงในครั้งนี้ ได้แก่ กระบี่ (อ�ำเภอเมือง และคลองท่อม)
พังงา (อ�ำเภอทับปุด) ตรัง (อ�ำเภอนาโยง) พัทลุง
(อ�ำเภอควนขนุน และศรีบรรพต) ยะลา (อ�ำเภอเบตง
และบางภูมิปัญญาเป็นการบอกเล่าต่อๆ กันมา แต่ไม่มี
เจ้าของโดยชัดเจน) ปัตตานี (อ�ำเภอเมือง) และนราธิวาส
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(อ�ำเภอสุไหงโกลก) โดยการลงพืน้ ที่ และใช้การสัมภาษณ์
กลุ่มย่อยเพื่อสอบถามภูมิปัญญาทากันยุงวิธีต่างๆ ที่มี
การบอกเล่ า สื บ ต่ อ กั น มา หรื อ ภู มิ ป ั ญ ญาที่ มี ก าร
คิ ด ขึ้ น ใหม่ ใ นท้ อ งถิ่ น ให้ เ จ้ า ของภู มิ ป ั ญ ญาร่ ว มกั น
คัดเลือกภูมิปัญญาที่จะมาทดสอบ และสอบถามความ
คิดเห็นของชุมชนในการน�ำวิธกี ารป้องกันยุงจากภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ มาทดสอบประสิทธิผล ในแง่ช่วงระยะเวลาใน
การป้องกันและปริมาณการใช้ หากตัวแทนในชุมชน
ยิ น ยอมให้ น� ำ ภู มิ ป ั ญ ญาของชุ ม ชนนั้ น ๆ มาทดสอบ
ประสิทธิผล ก็ด�ำเนินการสัมภาษณ์เกี่ยวกับรายละเอียด
ของวิธี วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการป้องกันยุงแต่ละวิธี
2. การทดสอบภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นสารทา
ป้องกันยุง อิงการทดสอบตามวิธกี ารทดสอบประสิทธิภาพ
ในการป้องกันยุงของ WHO/HTM/NTD/WHOPES/
2009.4(16) ดังภาพที่ 1
ใช้อาสาสมัครทัง้ หมด 4 คน และยุงทดสอบเป็น
ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) เพศเมียสายพันธุ์ USA
อายุ 5-7 วัน งดน�้ำหวานมาแล้ว 24 ชั่วโมง ใส่ใน
กรงขนาด 30 ซม.3 ที่มีจ�ำนวน 200 ตัว/กรง จ�ำนวน
8 กรง ต่อการทดลองภูมิปัญญา 1 ชนิด โดยก่อนการ
ทดลองต้องด�ำเนินการทดสอบความแข็งแรงของยุงก่อน
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ทุกครั้ง

ทาภูมิปัญญาป้องกันยุงที่แขนซ้าย (ภูมิปัญญา
ที่เป็นน�้ำและครีม จะใช้วิธีทาลงไปบนผิวหนังส่วนที่
ใช้ทดสอบ ภูมิปัญญาที่เป็นผ้า ใช้วิธีทาบลงไปบนส่วน
พืน้ ทีท่ ดสอบ ส่วนทีเ่ ป็นของแข็งใช้วธิ ผี กู ติดกับแขนส่วน
พื้นที่ทดสอบ) และทาสารกันยุงควบคุม (DEET 12%)
ทีแ่ ขนขวา ปริมาตร 1 มิลลิลติ ร บริเวณท้องแขนช่วงตัง้ แต่
ข้อมือถึงข้อศอกประมาณพื้นที่ 30 ซม.2 ทิ้งไว้ 30 นาที
สอดแขนเข้าไปในกรงยุงทดสอบ โดยแขนซ้ายสอดเข้าไป
ในกรงยุงกรงที่ 1 สอดแขนขวาเข้าไปในกรงที่ 2 ทิ้งไว้
เป็นระยะเวลา 3 นาที แล้วดึงออก โดยท�ำซ�้ำทุก 30 นาที
บันทึกเวลาทีม่ ยี งุ ตัวที่ 1-2 ลงเกาะแขนข้างซ้ายของอาสา
สมัครทั้ง 4 คน และหยุดการทดสอบ โดยจะท�ำการ
ทดสอบไม่เกิน 8 ชั่วโมง (ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่ทายา
กันยุง ถึงเวลาที่ยุงตัวที่ 1-2 ลงเกาะ ถือเป็นระยะเวลา
ป้องกันยุง)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะเวลาในการป้องกันยุง = (T1+T2+T3+
T4)/4
T1, T2, T3 และ T4 = ระยะเวลาป้องกันยุง
ของอาสาสมัครคนที่ 1, 2, 3 และ 4

สังเกตยุงที่ลงเกาะ บันทึกเวลาที่ยุงตัวที่ 1-2 ลงเกาะ
ทดสอบภูมิปัญญา
ภาพที่ 1 วิธีการทดสอบภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นสารทาป้องกันยุง
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ประสิทธิผลของภูมิปัญญาท้องถิ่นทาป้องกันยุงต่อยุงลายบ้าน

ผลการศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ทากันยุงในท้องถิ่นภาค
ใต้ที่ได้จากการส�ำรวจในการท�ำวิจัยครั้งนี้มีทั้งสิ้น 11
ภูมิปัญญา โดยในแต่ละพื้นที่มีการใช้ภูมิปัญญาไล่ยุง
แตกต่างกันออกไป พบการใช้ภูมิปัญญาทากันยุงทั้งสิ้น
7 จังหวัด จาก 14 จังหวัดของภาคใต้ ซึ่งจังหวัดที่มีการ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทากันยุงมากที่สุด ได้แก่ ยะลา

(3 ภูมปิ ญ
ั ญา) รองลงมา พัทลุงและกระบี่ (2 ภูมปิ ญ
ั ญา)
ตรัง พังงา ปัตตานีและนราธิวาส (1 ภูมิปัญญา) ตาม
ล�ำดับ ดังภาพที่ 2
รูปแบบที่เป็นสารทาป้องกันยุงที่มีประสิทธิผล
ในการไล่ยุงมากกว่าสองชั่วโมง ได้แก่ ครีมไบโอเรทากัน
ยุงกลิ่นส้ม และภูมิปัญญาครีมน�้ำนมมะขามตะไคร้หอม
ทากันยุง ดังตารางที่ 1

1

2

3

4

6

5

9

10

7

8

11

ภาพที่ 2 แสดงชนิดของภูมิปัญญาทากันยุงแต่ละชนิดที่พบในแต่ละจังหวัดของภาคใต้
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(1) ภู มิ ป ั ญ ญาเข็ ม ขั ด ตะไคร้ ห อมไล่ ยุ ง
(2) ภูมิปัญญาครีมไบโอเรทากันยุง (3) ภูมิปัญญาครีม
น�้ำนมมะขามตะไคร้หอมทากันยุง (4) ภูมิปัญญาน�้ำต้ม
สมุนไพรทากันยุง รพสต.โคกเจริญ (5) ภูมิปัญญาน�้ำ
หมักตะไคร้หอมทากันยุง อสม. เบตง (6) ภูมิปัญญา
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บอระเพ็ดทากันยุง (7) ภูมปิ ญ
ั ญาบุหงาตานี (8) ภูมปิ ญ
ั ญา
แป้งปูนขาวตะไคร้หอมกันยุง (9) ภูมิปัญญาผ้าอบควัน
ตะไคร้หอมไล่ยุง (10) ภูมิปัญญาน�้ำหมักยาเส้นกันยุง
(11) ภูมิปัญญาเสื้อชุบน�้ำคั้นตะไคร้หอมกันยุง

ตารางที่ 1 ประสิทธิผลของภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบที่เป็นสารทาป้องกันยุง
รายการภูมิปัญญา
1. ภูมิปัญญาเข็มขัดตะไคร้หอมไล่ยุง
(ชุมชนบ้านไสตอตก หมู่ที่ 16 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน)
2. ภูมิปัญญาครีมไบโอเรทากันยุง
(โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม)
- กลิ่นส้ม
- ตะไคร้หอม
- ลาเวนเดอร์
3. ภูมิปัญญาครีมน�้ำนมมะขามตะไคร้หอมทากันยุง
(นางหนูเวียง คงช่วย 27 หมู่ที่ 1 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต)
4. ภูมิปัญญาน�้ำต้มสมุนไพรทากันยุง รพ.สต.โคกเจริญ
(รพ.สต.โคกเจริญ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา)
5. ภูมิปัญญาน�้ำหมักตะไคร้หอมทากันยุง อสม. เบตง
(นายไชยวัฒน์ กิจพรอนันต์ 210 หมู่ 7 ต.ตานา อ.เบตง)
6. ภูมิปัญญาบอระเพ็ดทากันยุง
7. ภูมิปัญญาบุหงาตานี
(รพสต.ปูยุป หมู่ 7 ต.ปูยุต อ.เมือง)
8. ภูมิปัญญาแป้งปูนขาวตะไคร้หอมกันยุง
(นางคลี่ ชูชาติ บ้านโคกโตน หมู่ 8 ต.นาโยงใต้ อ.นาโยง)
9. ภูมิปัญญาผ้าอบควันตะไคร้หอมไล่ยุง
(พระปลัดบุญลือ จิตตปุณโณ ส�ำนักสงฆ์บา้ นโต๊ะแดง หมูท่ ี่ 5
ต.ปูโยะ อ.สุไหงโกลก)
10. ภูมิปัญญาน�้ำหมักยาเส้นกันยุง
11. ภูมิปัญญาเสื้อชุบน�้ำคั้นตะไคร้หอมกันยุง
(นางเพ็ญศรี เกมุดร รพ.สต.ในไร่ ต.สองทะเล อ.เมือง)
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จังหวัดที่ส�ำรวจ
พบภูมิปัญญา

เวลาป้องกันยุง
เฉลี่ย

พัทลุง

39 นาที

กระบี่

พัทลุง

2 ชั่วโมง 10 นาที
1 ชั่วโมง 31 นาที
1 ชั่วโมง 6 นาที
4 ชั่วโมง 36 นาที

พังงา

47 นาที

ยะลา

1 นาที

ยะลา
ปัตตานี

1 นาที
1.40 นาที

ตรัง

1 นาที

นราธิวาส

2 นาที

ยะลา
กระบี่

28 นาที
1 นาที
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วิจารณ์และสรุป

ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ ใ ช้ ท ากั น ยุ ง ในท้ อ งถิ่ น
ภาคใต้ ที่ได้จากการส�ำรวจในการท�ำวิจัยครั้งนี้มีทั้งสิ้น
11 ภูมิปัญญา โดยในแต่ละพื้นที่มีการใช้ภูมิปัญญา
ไล่ ยุ ง แตกต่างกันออกไป ดังที่สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(3) กัลยารัตน์ จ�ำปา(4) และ
Hongsawong M(5) ได้ศึกษาและรวบรวมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยพบว่า แต่ละพื้นที่
ในภู มิ ภ าคต่ า งๆ ย่ อ มมี ภู มิ ป ั ญ ญาแตกต่ า งกั น หรื อ
คล้ายคลึงกัน ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ ข ้ อ มู ล การใช้ ภู มิ ป ั ญ ญาทากั น ยุ ง
จาก 7 จังหวัด ของ 14 จังหวัดของภาคใต้ ซึ่งจังหวัดที่มี
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทากันยุงมากที่สุด ได้แก่ ยะลา
(3 ภูมปิ ญ
ั ญา) รองลงมา พัทลุงและกระบี่ (2 ภูมปิ ญ
ั ญา)
ตรั ง พั ง งา ปั ต ตานี แ ละนราธิ ว าส (1 ภู มิ ป ั ญ ญา)
ตามล� ำ ดั บ ข้ อ มู ล ภู มิ ป ั ญ ญาทากั น ยุ ง ที่ ไ ด้ ม าอาจ
ไม่สามารถเก็บรวบรวมได้ครอบคลุมทั้งหมด ซึ่งมีปัจจัย
แวดล้อมเกี่ยวข้องด้วยกันหลายประการ ได้แก่ ช่วงเวลา
ที่ส�ำรวจที่จ�ำกัด ความสะดวกในการประสานงาน
ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ ใ ช้ ใ นการทาป้ อ งกั น ยุ ง
ส่วนใหญ่ที่ส�ำรวจได้ มีการใช้ส่วนผสมของตะไคร้หอม
เป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Sree-iam S(11)
Kaewmanee S(17) และพรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์(12) พบว่า
สารสกัดจากตะไคร้ ห อม (Cymbopogon nardus)
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการป้ อ งกั น ยุ ง ลายบ้ า นได้ ดี และ
การทดสอบน�้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอม 0.1 มก./ซม2
สามารถป้องกันยุงลายได้รอ้ ยละ 48 เป็นเวลา 30 นาที(18)
นอกจากนี้ Phasomkusolsil S และ Soonwera M(14)
ที่ได้ทดสอบน�้ำมันหอมระเหยของตะไคร้ ตะไคร้หอม
และกานพลู พบว่ า สามารถป้ อ งกั น ยุ ง ลายบ้ า นได้
72 นาที 60 นาที และ 54 นาที ตามล�ำดับ
นอกเหนื อ จากนี้ ภู มิ ป ั ญ ญาที่ ไ ด้ จ ากพื ช ที่ มี
สารหอมระเหยชนิดอื่นๆ ยังมีผลต่อการป้องกันยุงได้ดี
เช่นเดียวกัน ดังการศึกษา Phasomkusolsil S และ
Soonwera M(14) ที่พบว่า น�้ำมันสกัดตะไคร้มีผลต่อ
การป้ อ งกั น ยุ ง ลายบ้ า นได้ ดี ที่ สุ ด (14) และนอกจากนี้
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ยังพบว่า แถบเอธิโอเปียมีการใช้สมุนไพรท้องถิ่นที่อยู่
ในกลุ่มเดียวกับกะเพรา (Labiatae) ที่ชื่อว่า Tinjute
(Otostegia integrifolia) มาใช้ในการไล่แมลงได้เป็น
อย่ า งดี (19) ยั ง มี ร ายงานการน� ำ พื ช สมุ น ไพรบางชนิ ด
มาประยุกต์เป็นภูมิปัญญาใช้ทาป้องกันยุงในท้องถิ่น
ได้แก่ กระเทียมน�ำมาทุบแล้วทาบนผิวหนัง น�้ำที่บีบ
จากเมล็ดเทียนแดง การขยีใ้ บหรือเปลือกของ Bitter Leaf
แล้วทาน�ำ้ ทีบ่ บี จากเมล็ดมัสตาร์ด น�ำ้ ทีค่ นั้ จากใบมะละกอแห้ง
น�้ำที่บีบจากเมล็ดละหุ่ง น�้ำจากการขยี้ใบยูคาลิปตัส และ
น�้ ำ มั น ที่ บี บ จากเปลื อ กมะนาว (20) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ Kidane D, et al(21) ที่ได้ศึกษาภูมิปัญญา
จากพื ช สมุ น ไพรท้ อ งถิ่ น ไล่ ยุ ง ในเอธิ โ อเปี ย พบว่ า
ได้ มี ก ารน� ำ ส่ ว นของใบสดพื ช มาถู กั บ ผิ ว หนั ง เพื่ อ ใช้
ป้องกันยุง
ภูมปิ ญ
ั ญาทาป้องกันยุงบางภูมปิ ญ
ั ญา ยังมีการ
ผสมผสานด้วยสมุนไพรมากกว่า 1 ชนิด ตามการศึกษา
ของ Sritabutra D และ Soonwera M(13) ที่พบว่า น�้ำมัน
หอมระเหยตะไคร้หอมทีใ่ ช้นำ�้ มันมะกอกและน�ำ้ มันมะพร้าว
เป็นตัวท�ำละลาย มีผลต่อการไล่ยงุ ร�ำคาญได้ดกี ว่ายุงลาย
และการศึ ก ษาของหทั ย รั ต น์ ริ ม คี รี และคณะ (22)
ที่ได้ทดลองยาทากันยุงจากน�้ำมันหอมระเหยธรรมชาติ
ที่มีส่วนผสมของน�้ำมันตะไคร้หอม ร้อยละ 10 น�้ำมัน
ผิวส้ม ร้อยละ 5 และน�้ำมันมะกรูด ร้อยละ 5 สามารถ
ป้องกันยุงในห้องปฏิบัติการได้นาน 2.5 ชั่วโมง และ
ในภาคสนาม 3 ชั่วโมง
การศึกษาในครั้งนี้พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
รูปแบบที่เป็นสารทาป้องกันยุงที่มีประสิทธิผลในการ
ไล่ยงุ มากกว่าสองชัว่ โมงได้ตามมาตรฐาน WHO ก�ำหนด
ได้แก่ ครีมไบโอเรทากันยุงกลิ่นส้ม และภูมิปัญญาครีม
น�้ำนมมะขามตะไคร้หอมทากันยุง แต่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
บางชิน้ ไม่มปี ระสิทธิผลต่อการป้องกันยุงตามสรรพคุณที่
อ้างถึง ทัง้ นีอ้ าจจะเนือ่ งจากส่วนประกอบของสารไล่ยงุ ใน
ภูมิปัญญาที่ใช้อาจะมีปริมาณของสารไม่เพียงพอ และมี
ความคงทนของการออกฤทธิ์ได้ยาวนานพอในการทา
ป้องกันยุง
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรจะส�ำรวจภูมิปัญญาเพิ่มเติม เนื่องด้วย
ความจ�ำกัดของเวลาและงบประมาณ จึงอาจท�ำให้ยังมี
ภูมิปัญญาที่ทางทีมวิจัยยังส�ำรวจไม่พบ จากการค้นหา
ข้อมูลเบื้องต้นและจากการประสานงานไปยังหน่วยงาน
สาธารณสุข หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยทางการศึกษาในพื้นที่
2. ควรจะศึ ก ษาต่ อ ยอดทดสอบภู มิ ป ั ญ ญา
ที่มีประสิทธิภาพดีในการไล่ยุงกับยุงชนิดอื่น ๆ
3. ควรจะท�ำการทดสอบเปรียบเทียบความ
เข้มข้น/อัตราส่วน/ปริมาณวัตถุดิบของภูมิปัญญาชนิด
ต่ า งๆ เพิ่ ม เติ ม เนื่ อ งจากการทดสอบภู มิ ป ั ญ ญาใน
การป้องกันยุงในงานวิจัยครั้งนี้ได้ท�ำการทดสอบเฉพาะ
ความเข้ ม ข้ น ของสาร/ปริ ม าณ/อั ต ราส่ ว น/ปริ ม าณ
วัตถุดิบ ตามสูตรที่เจ้าของภูมิปัญญาให้มา
4. ควรมีการทดสอบหลังการผลิต เพื่อจะได้
ทราบอายุการใช้งานของภูมิปัญญา
5. ภูมิปัญญาบางชนิด สามารถใช้ในการทา
ป้องกันยุงได้ดี แต่สีและรูปลักษณ์อาจไม่น่ามอง ควรหา
วิธีการปรับปรุงเพื่อให้ดึงดูดใจแก่ผู้ใช้มากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู ้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ กรมควบคุ ม โรค
กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ และให้ ก าร
สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เรื่ อ ง “การศึ ก ษาหาประสิ ท ธิ ผ ล
ของภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีใ่ ช้ในการไล่ยงุ โดยการมีสว่ นร่วม
ของท้องถิ่นภาคใต้” ขอขอบคุณ คุณวิรัช วงศ์หิรัญรัชต์
ดร.อุ ษ าวดี ถาวระ และ ศาสตราจารย์ ดร.ธี ร ภาพ
เจริ ญ วิ ริ ย ะภาพ ที่ ใ ห้ ค� ำ ปรึ ก ษาและเอื้ อ เฟื ้ อ สถานที่
ในการท�ำวิจัยในครั้งนี้ นอกจากนี้ขอขอบคุณ ดร.อภิวัฏ
ธวัชสิน ที่เอื้อเฟื้อให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ข้อมูล การทดลองทางสถิติ รวมทั้งขอบคุณผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา และ
เพื่ อ นร่ ว มงานเจ้ า หน้ า ที่ ก ลุ ่ ม ปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม โรค
ในพื้ น ที่ เ ฉพาะทุ ก ท่ า น ที่ ส นั บ สนุ น การท� ำ วิ จั ย และ
ขอขอบคุณคณะท�ำงานโครงการวิจัย ส�ำนักงานป้องกัน
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บทคัดย่อ

จ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานที่รายงานโดยโรงพยาบาลมะการักษ์ ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ปี 2550 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ที่พบในระหว่างปี 2550
ถึงมิถุนายน 2558 โดยจัดเก็บข้อมูลจากทะเบียน เวชระเบียน และฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงพยาบาล ด�ำเนินการใน
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกันยายน 2558 และวิเคราะห์ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อท�ำความเข้าใจสภาพปัญหาและเสนอแนะแนวทางการจัดการป้องกันควบคุมและดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
หลายขนานให้มีประสิทธิผลมากขึ้น ผลการศึกษาพบว่า มีข้อมูลจากผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานที่น�ำมาทบทวน
ได้ 240 ราย พบว่า ข้อมูลจ�ำนวนหนึ่งมีไม่ครบถ้วน จากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้พบว่า อัตราการพบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
หลายขนานต่อผู้ป่วยวัณโรครวม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.7 ในปีงบประมาณ 2550 เป็นร้อยละ 17.2 ในปีงบประมาณ
2554 และลดลงเป็นร้อยละ 8.8 ในปีงบประมาณ 2558 จากข้อมูลที่มีอยู่พบว่า สัดส่วนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
หลายขนานรายใหม่ ต่อผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานที่เคยรักษามาก่อน เท่ากับ 1.67:1 พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
หลายขนานที่เป็นคนต่างด้าว 2 ราย (ร้อยละ 0.8) ในภาพรวมพบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน เป็นเพศชาย
ร้อยละ 50.8 และเพศหญิงร้อยละ 47.1 นอกจากนั้นไม่มีข้อมูลเรื่องเพศ ผู้ป่วยกระจายมาจากทุกกลุ่มอายุ โดย
ร้อยละ 45.5 มีอายุระหว่าง 21-45 ปี ผู้ป่วยร้อยละ 82.4 อาศัยในอ�ำเภอท่ามะกาโดยกระจายมาจากทุกต�ำบล
ส่วนทีเ่ หลืออาศัยในอ�ำเภออืน่ ๆ ในจังหวัดเดียวกันและจังหวัดอืน่ ผลการตรวจความไวต่อยาพบว่า เชือ้ วัณโรคดือ้ ยา
หลายชนิด ในส่วนของผลการรักษามีข้อมูลในผู้ป่วย 177 ราย ไม่มีข้อมูล 63 ราย ในกลุ่มที่มีผลการรักษาพบว่า
รักษาหาย 77 ราย (ร้อยละ 43.5) รักษาครบ 39 ราย (ร้อยละ 22.0) ขาดนัด 14 ราย (ร้อยละ 7.9) ไปรับรักษา
ที่อื่น 2 ราย (ร้อยละ 1.1) รักษาล้มเหลว 5 ราย (ร้อยละ 2.8) อื่น ๆ 1 ราย (ร้อยละ 0.6) และเสียชีวิต 39 ราย
(ร้อยละ 22.0) ส�ำหรับผลการรักษาในผู้ป่วยดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก 12 ราย และชนิดรุนแรง 1 ราย
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รวม 13 ราย พบว่า ยังอยู่ระหว่างการรักษา 1 ราย (ร้อยละ 7.7) ขาดนัดและรักษาล้มเหลว กลุ่มละ 3 ราย
(ร้อยละ 23.1) และเสียชีวิต 6 ราย (ร้อยละ 46.1) แม้การวิจัยครั้งนี้จะมีข้อจ�ำกัดเรื่องความไม่ครบถ้วนของข้อมูล
แต่กไ็ ด้ทำ� ให้เข้าใจในระบาดวิทยา ความรุนแรงและขนาดของปัญหา รวมทัง้ แนวโน้มทีค่ าดว่า จะยังคงมีผปู้ ว่ ยวัณโรค
ดือ้ ยาหลายขนานเพิม่ ขึน้ และอาจขยายไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ ได้ ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ได้แก่ ควรเร่งรัดการเฝ้าระวังและ
ติดตามสถานการณ์วณ
ั โรคดือ้ ยาหลายขนานอย่างต่อเนือ่ งและจริงจัง ควรวิจยั และพัฒนาแนวทางการป้องกันควบคุม
การตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษา และการก�ำกับติดตามการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน และควรวิจัยและ
พัฒนาระบบข้อมูลเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงาน รวมทัง้ ขยายผลการด�ำเนินงานป้องกันควบคุม และดูแลรักษาผูป้ ว่ ย
วัณโรคดื้อยาหลายขนาน ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ที่อาจพบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานได้ต่อไป

Abstract

Multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) cases, reported by Makarak Hospital continuously
occur since 2007. The authors reviewed all MDR-TB cases found or registered in the hospital during 2007
to June 2015. Data were collected from registration, record and database system of the hospital between
February and September 2015. We analyzed their descriptive epidemiology and other related factors in order
to get better understanding on the issue and recommending further improved response. It was found that data
of 240 studied cases was partially completed for reviewing. MDR-TB cases increased from 9.7% in fiscal
year 2007 to 17.2% in 2011 and decline to 8.8% in 2015. Ratio between new and acquired MDR-TB was
1.67:1. The majority of cases (50.8%) were male, whereas 47.1% were female. The rest of cases could
not be gender identified. Two cases were non-Thai (0.8%). Cases were identified in all age-groups and the
majority of cases (45.5%) were the ages of 21-45 years. The majority of cases (82.4%) resided in Tamaka
District with scattering in all sub-districts, whereas the rest of cases resided in other districts of Kanchanaburi
Province and other provinces. Drug-susceptibility-tests (DST) results indicated resisting several drugs.
Treatment outcome data was available in 177 cases while no such data in other 63 cases. Of the patients
whose treatment outcomes were available, 77 cases (43.5%) were cured, 39 cases (22%) were completed,
7 cases (7.9%) were defaulted, 2 cases (1.1%) were transferred-out, 5 cases (2.8%) were failure treatment,
1 case (0.6%) was unclassified (other) patients for registration, and 39 cases (22%) died. The treatment
results of 1 pre-extensively drug-resistant tuberculosis (pre-XDR-TB) case and 12 extensively
drug-resistant tuberculosis (XDR-TB) revealed 1 case (7.7%) was ongoing treatment, 3 cases (23.1%) of
defaulted treatment and 3 cases (23.1%) of failure treatment, and 6 dead cases (46.1%). The study revealed
sufficient information for getting better understanding of the disease epidemiology and scope of MDR-TB
serious problems. According to our study findings, we can hypothesize that MDR-TB may continuously
occur and spread to other areas of Thailand. We recommend rigorously continuing the monitoring of MDR-TB
situation, including the research and development on MDR-TB prevention, control, diagnosis, treatment and
MDR-TB data-information system for supporting MDR-TB control program implementation in Kanchanaburi
Province and other potentially epidemic areas of Thailand.
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บทน�ำ

วัณโรคดือ้ ยาหลายขนาน (multidrug-resistant
tuberculosis: MDR-TB) เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับ
โลกที่ส�ำคัญ องค์การอนามัยโลกได้คาดประมาณว่า มี
ผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคดื้ อ ยาหลายขนานร่วมกับ ผู้ป่ว ยวัณ โรค
ทีอ่ ย่างน้อยดือ้ ยา rifampicin [rifampicin-resistant (RRTB)] ด้วย ทัว่ โลกในปี พ.ศ. 2558 ว่ามี 580,000 ราย(1)
ในจ�ำนวนนี้ประมาณ 480,000 ราย หรือร้อยละ 83.0
เป็นผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน และอัตราผู้ป่วย
วัณโรคดื้อยาหลายขนาน รวมถึงผู้ป่วย RR-TB ที่เป็น
รายใหม่ พบร้อยละ 3.9 (95% CI: 2.7-5.1) และอัตรา
ผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคดื้ อ ยาหลายขนานที่ เ คยรั ก ษามาก่ อ น
ร้ อ ยละ 21.0 (95% CI: 15.0-28.0) ส� ำ หรั บ
ประเทศไทย จากการเฝ้าระวังวัณโรคดื้อยาซึ่งได้ส�ำรวจ
มาแล้ว 4 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2540-2541, 2544-2545,
2548-2549 และ 2555-2556 พบว่า มีวัณโรคดื้อยา
หลายขนานในผู้ป่วยรายใหม่เป็นอัตราร้อยละ 2.01,
0.93, 1.65 และ 2.03 ตามล�ำดับ(2-5)
ในปี พ.ศ. 2551(6) มีรายงานการระบาดของ
วั ณ โรคดื้ อ ยาหลายขนาน ที่ โ รงพยาบาลมะการั ก ษ์
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อ�ำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยา
หลายขนาน 120 ราย ในระหว่างปี พ.ศ. 2545-2550
ผลจากรายงานดังกล่าว ท�ำให้โรงพยาบาลมะการักษ์
ส่งเสมหะจากผูป้ ว่ ยวัณโรคทุกรายเพือ่ ตรวจเพาะเชือ้ และ
วิ เ คราะห์ ค วามไวของเชื้ อ วั ณ โรคต่ อ ยารั ก ษาวั ณ โรค
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2545 ถึง
มิถุนายน 2553 ส�ำนักระบาดวิทยาร่วมกับโรงพยาบาล
มะการักษ์ ได้ด�ำเนินการสอบสวนโรคกรณีผู้ป่วยวัณโรค
ดื้อยาหลายขนาน พบผู้ป่วยที่ตรวจสอบเวชระเบียนได้
148 ราย ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยาหลายขนาน
รายใหม่ 47 ราย (7) และในการติ ด ตามข้ อ มู ล จาก
คลินกิ วัณโรค โรงพยาบาลมะการักษ์ พบว่า ยังคงมีผปู้ ว่ ย
วัณโรคดื้อยาหลายขนานรายใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วแสดงถึ ง แนวโน้ ม ว่ า วั ณ โรคดื้ อ ยา
หลายขนานในพื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นปัญหาอยู่
โดยทีผ่ า่ นมายังไม่ได้มกี ารวิจยั เพือ่ รวบรวมและ
วิ เ คราะห์ ป ั ญ หาวั ณ โรคดื้ อ ยาหลายขนานที่ พ บที่
โรงพยาบาลมะการักษ์ในบางประเด็น ดังนั้น คณะผู้วิจัย
จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย ในประเด็ น ที่ ยั ง ไม่ เ คย
มีการศึกษามาก่อน โดยศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
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ของวัณโรคชนิดดื้อยาหลายขนาน ควบคู่กับการศึกษา
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพือ่ ศึกษาสภาพปัญหาและผลกระทบ
ในกลุ่มผู้ป่วยและครอบครัว และศึกษาทัศนคติของ
บุคลากรในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยาหลายขนาน
โดยในรายงานฉบับนี้น�ำเสนอเฉพาะการศึกษาระบาด
วิทยาเชิงพรรณนาของวัณโรคดือ้ ยาหลายขนาน ทัง้ นี้ ข้อมูล
ผลการศึกษานี้ ร่วมกับผลการศึกษาอื่นๆ และผลการ
ด�ำเนินงานที่ผ่านมา จะช่วยให้สามารถพัฒนาแนวทาง
ป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานในพื้นที่อ�ำเภอ
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ให้มปี ระสิทธิผลมากขึน้ และ
จะส่งผลต่อการด�ำเนินงานในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ของประเทศไทย
ได้ด้วย

วัสดุและวิธีการศึกษา

การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
ด� ำ เนิ น การที่ โ รงพยาบาลมะการั ก ษ์ อ� ำ เภอท่ า มะกา
จังหวัดกาญจนบุรี จัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์กันยายน 2558 ข้อมูลที่จัดเก็บ ได้แก่ ข้อมูลจากผู้ป่วย
วั ณ โรคดื้ อ ยาหลายขนานทุ ก รายที่ ม ารั บ บริ ก ารที่
โรงพยาบาลมะการักษ์ ในช่วงปีงบประมาณ 2550 ถึง
มิถุนายน 2558 จ�ำแนกตามกลุ่มของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
หลายขนาน [multidrug-resistant tuberculosis (MDRTB) ซึ่ ง หมายถึ ง วั ณ โรคดื้ อ ยาหลายขนานที่ ดื้ อ ยา
isoniazid และ rifampicin พร้อมกัน และอาจจะดือ้ ต่อยา
อื่นๆ ด้วยก็ได้)] ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิด
รุนแรง [(pre-extensively drug-resistant tuberculosis
(pre-XDR-TB) ซึ่งหมายถึง วัณโรคดื้อยาหลายขนาน
ที่ดื้อยารักษาวัณโรคในกลุ่ม fluoroquinolones หรือ
second-line injectable durgs ร่วมด้วย] และผู้ป่วย
วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก [extensively
drug-resistant tuberculosis (XDR-TB) ซึ่งหมายถึง
วั ณ โรคดื้ อ ยาหลายขนานที่ ดื้ อ ยารั ก ษาวั ณ โรคใน
กลุม่ fluoroquinolones และ second-line injectable durgs
ร่วมด้วย] ประเภทของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
(ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานรายใหม่ และผู้ป่วย
วัณโรคดื้อยาหลายขนานที่เคยรักษามาก่อน) ข้อมูล

ตัวแปรต่างๆ ทีจ่ ดั เก็บจากผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยาหลายขนาน
เพื่อน�ำมาศึกษา ได้แก่ ข้อมูลปัจจัยประชากร (สัญชาติ
เพศ อายุ ที่อยู่) ประวัติการต้องขัง อาการป่วย น�้ำหนัก
ตัวผู้ป่วย โรคร่วม ต�ำแหน่งรอยโรค การสัมผัสโรค
การตรวจภาพรังสีปอด (chest X-ray: CXR) และ
ผลการตรวจภาพรังสีปอด ข้อมูลการส่งเสมหะตรวจย้อม
เชื้อด้วยวิธีย้อมสีทนกรด (acid-fast-bacilli (AFB)
staining) และการส่ ง ตรวจด้ ว ยวิ ธี อ ณู ชี ว โมเลกุ ล
(molecular techniques) เพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรคที่ดื้อ
ต่อยาที่ใช้รักษาวัณโรค การตรวจเพาะเชื้อ และตรวจ
ความไวต่อยารักษาวัณโรค [culture และ drug susceptibility test (DST)] ผลการตรวจความไวต่อยารักษา
วั ณ โรค ชนิ ด ยารั ก ษาวั ณ โรคที่ ใ ช้ ใ นการรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ย
วัณโรคดื้อยาหลายขนาน อาการข้างเคียงจากยาและ
ผลการรักษา
การจัดเก็บข้อมูลข้างต้นด�ำเนินการโดยสืบค้น
และทบทวนบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนงานวัณโรค
ปกติ ได้แก่ ทะเบียนวัณโรค (TB03) และทะเบียนผูป้ ว่ ย
วัณโรคดื้อยาหลายขนาน และวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
ชนิดรุนแรงมาก (ทะเบียน PMDT) tuberculosis treatment
card (TB01) ระบบฐานข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
โรงพยาบาลมะการักษ์ และเวชระเบียนของกลุ่มผู้ป่วย
วัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ตามรหัส
ICD-10 และมีหลักฐานการวินิจฉัยว่า เป็นวัณโรคและ
วัณโรคดื้อยาหลายขนาน
ผู ้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นาแบบจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล โดยให้
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะการักษ์ สืบค้น ทบทวนและ
บันทึกข้อมูลในแบบจัดเก็บข้อมูล คณะผู้วิจัยตรวจสอบ
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั การบันทึกลงสูแ่ บบจัดเก็บข้อมูล และบันทึก
ลงฐานข้อมูล (Microsoft Access) จากนั้นได้วิเคราะห์
น�ำเสนอผลการศึกษาวิจัย นอกจากนี้ได้จัดเก็บข้อมูล
จ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรคทั่วไปที่ไม่ดื้อยา เพื่อน�ำมาค�ำนวณ
หาอัตราการเกิดวัณโรคดื้อยาหลายขนานที่โรงพยาบาล
มะการักษ์
ข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ ได้ น� ำ มาวิ เ คราะห์ ห า
แนวโน้มของอัตราการตรวจพบวัณโรคดือ้ ยาหลายขนาน
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ต่อผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมด แนวโน้มจ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรค
ดือ้ ยาหลายขนาน และผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยาหลายขนานชนิด
ตามประเภทผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยาหลายขนาน และวิเคราะห์
ความถี่ ข องปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ พ บในผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคดื้ อ ยา
หลายขนาน และสังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงแนวทางการป้องกัน ควบคุม และ การดูแล
รักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานต่อไป

ผลการศึกษา

พบว่า สามารถสืบค้นข้อมูลจ�ำนวนผูป้ ว่ ยวัณโรค
ดือ้ ยาหลายขนานในทะเบียนวัณโรค ทีไ่ ด้รบั การรักษาใน
ช่วงปีงบประมาณ 2550 ถึง มิถนุ ายน 2558 ได้ 237 ราย
ในจ�ำนวนนี้มีเอกสารที่มีข้อมูลให้ทบทวนได้ 226 ราย
และยังสืบค้นพบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน จาก
ฐานข้อมูลรหัสโรค ICD-10 ได้เพิม่ อีก 14 ราย รวมเป็น
ผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยาหลายขนานทีม่ ขี อ้ มูลให้ทบทวนทัง้ สิน้
20 ร้อยละของอัตราการค้นพบ
MDR-TB และ TB
15
10

240 ราย ส่วนข้อมูลจ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ดื้อยาจาก
ทะเบียนวัณโรค ในช่วงปีงบประมาณ 2550 ถึง มิถนุ ายน
2558 มี 1,566 ราย
เมื่อน�ำข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
มาแจกแจงตามปี ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นหรื อ เริ่ ม รั ก ษาพบว่ า
มี ผู ้ ป่ว ยวั ณ โรคดื้ อ ยาหลายขนานที่ ขึ้ น ทะเบี ย นใน
ปีงบประมาณ 2548-2549 จ�ำนวน 12 ราย ขึน้ ทะเบียน
ในระหว่างปีงบประมาณ 2550 ถึง มิถุนายน 2558
จ�ำนวน 218 ราย และไม่มีข้อมูลปีที่ขึ้นทะเบียน จ�ำนวน
10 ราย จากการค�ำนวณหาอัตราการพบผู้ป่วยวัณโรค
ดื้อยาหลายขนาน ต่อผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมด (ทั้งที่ดื้อยา
และไม่ดื้อยา) รายปี พบว่า อัตราดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก
ประมาณ ร้อยละ 9.7 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 17.2 ใน
ปีงบประมาณ 2554 และลดลงเป็นร้อยละ 8.8 ในช่วง
ปีงบประมาณ 2558 ดังภาพที่ 1

17.2 (35/204)

13.9 (32/231)

12.6 (23/183)

13.3 (30/226)

9.7 (23/236)

12.0 (22/183) 12.8 (20/156)

8.8 (12/136)

9.2 (21/229)
5
0

ปีงบประมาณ
2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

ภาพที่ 1 อัตราร้อยละการค้นพบผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยาหลายขนาน ต่อผูป้ ว่ ยวัณโรครวมรายปี โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ปีงบประมาณ 2550 ถึง มิถุนายน 2558

ในการทบทวนและตรวจสอบข้ อ มู ล ผู ้ ป ่ ว ย
วัณโรคดื้อยาหลายขนาน เพื่อจ�ำแนกประเภทผู้ป่วย
วัณโรคดือ้ ยาหลายขนานว่า เป็นผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยาหลาย
ขนานรายใหม่ หรือเป็นผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
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ที่เคยรักษามาก่อนพบว่า มีข้อมูลบันทึกว่าเป็นผู้ป่วย
วัณโรคดือ้ ยาหลายขนานรายใหม่ 114 ราย และเป็นผูป้ ว่ ย
วัณโรคดือ้ ยาหลายขนานทีเ่ คยรับการรักษามาก่อน 68 ราย
คิดเป็นสัดส่วนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานรายใหม่

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2560 ระบาดวิทยาของวัณโรคดื้อยาหลายขนาน โรงพยาบาลมะการักษ์

ต่อผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานที่เคยรักษามาก่อน รายใหม่ หรื อ เคยรั บ การรั ก ษามาก่ อ น มี 58 ราย
เท่ากับ 1.67:1 ส่วนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ดังตารางที่ 1
ที่ไม่มีข้อมูลระบุว่า เป็นผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบข้อมูลประเภทผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (รายใหม่ หรือเคยรับการรักษามาก่อน) ตามความ
รุนแรงของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน โรงพยาบาลมะการักษ์ ปีงบประมาณ 2550 ถึง มิถุนายน 2558
ปีงบประมาณ

ก่อนปี 2550
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้ป่วย
วัณโรค
ดื้อยา
หลายขนาน
ที่ทบทวน
12
23
21
32
30
35
22
23
20
12
10
240

ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
ผู้ป่วย
ผู้ป่วย ไม่มีข้อมูล
วัณโรค
วัณโรค
ประเภท
ดื้อยา
ดื้อยา
หลายขนาน หลายขนาน
รายใหม่ ที่เคยรักษา
3
7
2
8
9
3
11
7
3
14
8
5
18
11
1
23
6
3
13
5
4
6
4
12
6
4
10
5
4
3
6
1
2
113
66
48

จากข้อมูลของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
ที่ทบทวน 240 ราย ซึ่งรวบรวมจากทะเบียนวัณโรค และ
จากฐานข้อมูล ICD-10 สามารถน�ำมาวิเคราะห์แจกแจง
ความถี่ของปัจจัยต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. สัญชาติ เพศ อายุ และที่อยู่ของผู้ป่วย
วัณโรคดื้อยาหลายขนาน
พบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคดื้ อ ยาหลายขนานเป็ น
แรงงานต่างด้าว 2 ราย (ร้อยละ 0.8) นอกนั้นเป็น
คนไทย จากผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานที่วิเคราะห์
ทั้งหมด พบเป็นเพศชาย 122 ราย (ร้อยละ 50.8)
และเพศหญิง 113 ราย (ร้อยละ 47.1) และไม่ทราบ
ข้ อ มู ล เพศผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคดื้ อ ยาหลายขนาน 5 ราย
(ร้อยละ 2.1) ในปัจจัยกลุ่มอายุเมื่อเริ่มรักษา มีผู้ป่วย
วั ณ โรคดื้ อ ยาหลายขนานที่ มี ข ้ อ มู ล อายุ 132 ราย

ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
ชนิดรุนแรงมาก/ชนิดรุนแรง
ผู้ป่วย
ผู้ป่วย ไม่มีข้อมูล
วัณโรค
วัณโรค
ประเภท
ดื้อยา
ดื้อยา
หลายขนาน หลายขนาน
รายใหม่ ที่เคยรักษา
1/0
2/0
4/1
1/0
2/0
1/0
1
1/0
2/0
9/1

(ร้ อ ยละ 55.0) กลุ ่ ม อายุ ต�่ ำ กว่ า 15 ปี มี 2 ราย
(ร้อยละ 1.5) อายุ 16-20 ปี มี 5 ราย (ร้อยละ 3.8)
อายุ 21-45 ปี มี 60 ราย (ร้อยละ 45.5) อายุ 46-60 ปี
มี 43 ราย (ร้อยละ 32.6) อายุมากกว่า 60 ปี มี 22 ราย
(ร้อยละ 16.7)
ส�ำหรับทีอ่ ยูข่ องผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยาหลายขนาน
พบว่า มีขอ้ มูลภูมลิ ำ� เนาในผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยาหลายขนาน
239 ราย (ร้อยละ 99.6) ในจ�ำนวนนี้เป็นผู้ป่วยวัณโรค
ดื้อยาหลายขนาน ในอ�ำเภอท่ามะกา 197 ราย (ร้อยละ
82.4) กระจายจากทุกต�ำบล นอกจากนั้นเป็นผู้ป่วย
วัณโรคดื้อยาหลายขนาน จากอ�ำเภอท่าม่วง 33 ราย
(ร้อยละ 13.8) และจากอ�ำเภออื่นในจังหวัดกาญจนบุรี
และจังหวัดอื่น 9 ราย (ร้อยละ 3.8)
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2. ประวัติการต้องขัง
พบว่า มีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานที่มี
ข้ อ มู ล ประวั ติ เ คยถู ก ต้ อ งขั ง หรื อ ไม่ รวม 110 ราย
(ร้อยละ 45.8) เป็นผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
ที่เคยต้องขัง 1 ราย (ร้อยละ 0.9) ก�ำลังต้องขัง 2 ราย
(ร้อยละ 1.8) และไม่เคยต้องขัง 107 ราย (ร้อยละ
97.3)
3. ประวัติอาการป่วย น�้ำหนักตัวผู้ป่วย โรค
ร่วม และต�ำแหน่งรอยโรค
จากผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคดื้ อ ยาหลายขนานทั้ ง หมด
ข้อมูลอาการป่วยเมื่อเริ่มป่วยที่พบมากตามล�ำดับ ได้แก่
ไข้ 105 ราย (ร้อยละ 43.8) ไอ 55 ราย (ร้อยละ 22.9)
น�้ำหนักลด 42 ราย (ร้อยละ 17.5) และไอเป็นเลือด
16 ราย (ร้อยละ 6.7)
ในส่วนของข้อมูลน�ำ้ หนักตัวผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยา
หลายขนาน เมือ่ วินจิ ฉัยโรคพบว่า มีบนั ทึกข้อมูลในผูป้ ว่ ย
วัณโรคดื้อยาหลายขนาน 172 ราย (ร้อยละ 71.7) ใน
กลุม่ นีพ้ บผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยาหลายขนานทีม่ นี ำ�้ หนัก <40
กก. มี 32 ราย (ร้อยละ 18.6) เป็นผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
หลายขนานที่มีน�้ำหนัก 41-50 กก. มี 77 ราย (ร้อยละ
44.8) เป็นผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานที่มีน�้ำหนัก
51-60 กก. มี 47 ราย (ร้อยละ 27.3) และเป็นผู้ป่วย
วัณโรคดื้อยาหลายขนานที่มีน�้ำหนัก >60 กก. มี 16 ราย
(ร้อยละ 9.3)
ส�ำหรับประเด็นโรคร่วม จากข้อมูลของผู้ป่วย
วัณโรคดื้อยาหลายขนานทั้งหมด มีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
หลายขนานที่มีบันทึกว่าเป็นเบาหวาน 63 ราย (ร้อยละ
26.3) ผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยาหลายขนานเป็นความดันโลหิต
สูง 13 ราย (ร้อยละ 5.4) เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
4 ราย (ร้อยละ 1.7) และเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี 16 ราย
(ร้อยละ 6.7)
ในส่วนของต�ำแหน่งรอยโรคพบว่า มีข้อมูลให้
ตรวจสอบได้ในผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยาหลายขนาน 211 ราย
(ร้ อ ยละ 87.9) ในกลุ ่ ม นี้ พ บว่ า รอยโรคอยู ่ ที่ ป อด
199 ราย (ร้อยละ 94.3) นอกปอด 9 ราย (ร้อยละ 4.3)
ปอดและนอกปอดร่ ว มกั น 3 ราย (ร้ อ ยละ 1.4)
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กลุ่มที่พบรอยโรคนอกปอด พบรอยโรคที่กระดูก 3 ราย
เยื่อหุ้มปอด 2 ราย ต่อมน�้ำเหลือง 1 ราย ต่อมน�้ำเหลือง
ร่วมกับล�ำไส้ใหญ่ 1 ราย อื่น ๆ และไม่มีข้อมูลต�ำแหน่ง
รอยโรคที่ชัดเจน อย่างละ 1 ราย ส่วนกลุ่มที่มรี อยโรคทั้ง
ในปอดและนอกปอดพบว่า นอกเหนือจากมีรอยโรค
ที่ปอดแล้ว พบร่วมกับต่อมน�้ำเหลือง 2 ราย และร่วมกับ
supraglottic region 1 ราย
4. ประวัติการสัมผัสโรค
พบข้อมูลในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
23 ราย (ร้อยละ 9.6) ว่า มีประวัติการเป็นผู้สัมผัสโรค
มาก่อน ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 74 ราย (ร้อยละ
30.8) ไม่ มี ป ระวั ติ ก ารสั ม ผั ส โรค และ 143 ราย
(ร้อยละ 59.6) ไม่ทราบหรือไม่มีข้อมูลว่ามีประวัติ
ดั ง กล่ า วมาก่ อ นหรื อ ไม่ ในกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคดื้ อ ยา
หลายขนาน ที่ เป็ น ผู ้ สัมผั สโรคมาก่ อน เป็ น ผู ้ สัมผั ส
ในครอบครัว 17 ราย (ร้อยละ 73.9) เพื่อนร่วมงาน
1 ราย (ร้อยละ 4.3) อื่น ๆ 3 ราย (ร้อยละ 13.0) และ
ไม่ระบุ 2 ราย (ร้อยละ 8.7)
5. การตรวจภาพรังสีปอด (chest X-ray:
CXR) และผลการตรวจภาพรังสีปอด
พบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การส่ ง ตรวจภาพรั ง สี ป อด
ในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน เมื่อแรกวินิจฉัย
โรคในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 132 ราย (ร้อยละ
55) ส่วนที่เหลือ 108 ราย (ร้อยละ 45) ไม่พบบันทึก
ข้อมูลการส่งตรวจภาพรังสีปอด ในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรค
ดื้อยาหลายขนานที่มีข้อมูลว่า ได้ตรวจภาพรังสีปอด
พบรายงานผลการตรวจ 113 ราย (ร้อยละ 85.6)
ในกลุ ่ ม นี้ พ บลั ก ษณะของรอยโรคในปอดเป็ น แบบ
infiltration 72 ราย (ร้อยละ 63.7) เป็นโพรง (cavity)
20 ราย (ร้อยละ 17.7) แบบ infiltration ร่วมกับโพรง
3 ราย (ร้อยละ 2.6) แบบ infiltration ร่วมกับรอยโรค
ลักษณะอื่น ๆ เช่น pleural effusion, mass หรือ nodule
7 ราย (ร้อยละ 6.2) และเป็นโพรงร่วมกับรอยโรคแบบ
อื่น ๆ เช่น fibrosis 2 ราย (ร้อยละ 1.8) นอกจากนี้ พบ
รอยโรคแบบ miliary 2 ราย (ร้อยละ 1.8) และอื่นๆ
7 ราย (ร้อยละ 6.2)

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2560 ระบาดวิทยาของวัณโรคดื้อยาหลายขนาน โรงพยาบาลมะการักษ์

6. การส่งเสมหะตรวจย้อมเชื้อด้วยวิธีการ
ย้อมสีทนกรด (acid-fast-bacilli (AFB) staining) และ
การส่ ง ตรวจด้ ว ยวิ ธี อ ณู ชี ว โมเลกุ ล (molecular
techniques) เพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรคที่ดื้อต่อยาที่ใช้
รักษาวัณโรค
พบข้อมูลที่บันทึกว่า ได้มีการส่งเสมหะตรวจ
ย้อมเชื้อด้วยวิธี AFB staining 149 ราย (ร้อยละ 62.1)
ในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน กลุ่มนี้พบว่า ผลการ
ตรวจเสมหะเป็นบวก 126 ราย (ร้อยละ 84.6) ผลการ
ตรวจเสมหะเป็นลบ 18 ราย (ร้อยละ 13.9) และไม่พบ
บันทึกผลการตรวจ 5 ราย (ร้อยละ 3.9)
ส� า หรั บ การตรวจ molecular เพื่ อ ตรวจหา
การดื้ อ ยารั ก ษาวั ณ โรคพบว่ า มี ข ้ อ มู ล ที่ บั น ทึ ก ว่ า ได้
ส่งตรวจ 49 ราย (ร้อยละ 20.4) ในกลุ่มนี้เป็นการ
ส่งตรวจด้วยหาการดือ้ ต่อยา rifampicin (RIF) ด้วยเครือ่ ง
Xpert MTB/RIF 17 ราย (ร้อยละ 34.7) ตรวจด้วยวิธี
line probe assay (LPA) 25 ราย (ร้อยละ 51.0) วิธอี นื่ ๆ
2 ราย (ร้อยละ 4.1) และไม่มขี อ้ มูล 5 ราย (ร้อยละ 10.2)

7. การตรวจเพาะเชื้อและตรวจความไวต่อ
ยารักษาวัณโรค [culture และ drug susceptibility test
(DST)] และผลการตรวจความไวต่อยารักษาวัณโรค
ในการส่ ง ตรวจเพาะเชื้ อ และวั ด ความไวต่ อ
ยารั ก ษาวั ณ โรคพบว่ า มี ข ้ อ มู ล การส่ ง เสมหะตรวจ
146 ราย (ร้อยละ 60.8) ในกลุ่มนี้พบว่า เป็นการ
ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ได้แก่ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
โรคดื้ออ้ ยายา ห้องปฏิบตั กิ าร
าชพยาบาลและศู
และศูนนย์วย์จิ วยั ิจวััยณโรคดื
อณูจุลชีววิทยาและมัยโคแบคทีเรีย 80 ราย (ร้อยละ
54.8) ห้องปฏิบัติการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดราชบุรี 40 ราย (ร้อยละ 27.4) ห้องปฏิบัติการ
ส�านักวัณโรค 13 ราย (ร้อยละ 8.9) ที่อื่นๆ อีก 2 ราย
(ร้อยละ 1.4) และไม่พบข้อมูลว่าส่งตรวจที่ใด 11 ราย
(ร้อยละ 7.5)
ส�าหรับผลการตรวจความไวต่อยารักษาวัณโรค
ชนิดต่างๆ จากผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ทั้งหมด
พบบันทึกข้อมูลผลการตรวจ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการตรวจการดื้อยารักษาวัณโรคในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน โรงพยาบาลมะการักษ์
ปีงบประมาณ 2550 ถึง มิถุนายน 2558
จ�านวนที่ไม่มี
จ�านวนที่มีข้อมูลบันทึกการส่งตรวจ
ยา
ตรวจไม่พบเชื้อ ดื้อยา (%)#
ไม่ดื้อยา (%)#
(%)#
193 (98.5)
1 (0.5)
isoniazid
2 (1.0)
195 (98.9)
rifampicin
2 (1.0)
4 (15.4)
17 (65.4)
pyrazinamide
5 (19.2)
66 (41.2)
14 (8.8)
ethambutol
80 (50.0)
166 (95.9)
1 (0.6)
streptomycin
6 (3.5)
10 (8.1)
kanamycin
113 (91.9)
5 (31.2)
amikacin
11 (68.8)
capreomycin
14 (100)
11 (8.9)
ofloxacin
112 (91.1)
3 (15.0)
levofloxacin
17 (85.0)
2 (66.7)
moxifloxacin
1 (33.3)
1
(50.0)
ciprofloxacin
1 (50.0)
30 (28.8)
ethionamide
74 (71.2)
8 (7.5)
PAS
98 (92.5)
1 (5.9)
cycloserine
16 (94.1)
หมายเหตุ *ร้อยละต่อจ�านวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานทั้งหมด
#ร้อยละต่อจ�านวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานที่มีบันทึกการส่งตรวจ

รวม (%)*

ข้อมูล (%)*

196 (81.7)
197 (82.1)
26 (10.8)
160 (66.7)
173 (72.1)
123 (51.2)
16 (6.7)
14 (5.8)
123 (51.2)
20 (8.3)
3 (1.2)
2 (0.8)
104 (43.3)
106 (44.2)
17 (7.1)

44 (18.3)
43 (17.9)
214 (89.2)
80 (33.3)
67 (27.9)
117 (48.8)
224 (93.3)
226 (94.2)
117 (48.8)
220 (91.7)
237 (98.8)
238 (99.2)
136 (56.7)
134 (55.8)
223 (92.9)
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8. ชนิ ด ยารั ก ษาวั ณ โรคที่ ใ ช้ ใ นการรั ก ษา
ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
พบว่า มีข้อมูลสูตรยาในการสั่งจ่ายให้ผู้ป่วย
วัณโรคดื้อยาหลายขนานครั้งแรก ในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
หลายขนาน 173 ราย (ร้อยละ 72.1) ในจ�ำนวนนี้
สูตรยาที่มีการจ่ายให้ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
สูงที่สุด 3 ล�ำดับ ได้แก่ยา kanamycin/pyrazinamide/
ethambutol/ofloxacin และ PAS 73 ราย (ร้อยละ 42.2)
รองลงไป ได้แก่ kanamycin/levofloxacin/ethionamide/
cycloserine และ PAS 35 ราย (ร้อยละ 20.2) และ
kanamycin/pyrazinamide/ofloxacin/ethionamide และ
PAS 20 ราย (ร้อยละ 11.6)
9. อาการข้างเคียงจากยา
มี ผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคดื้ อ ยาหลายขนาน 95 ราย
(ร้อยละ 39.6) ที่มีบันทึกข้อมูลอาการข้างเคียงจากยา
โดยอาการข้างเคียงจากยาในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนาน อาจมีมากกว่า 1 อาการ และอาการข้างเคียงที่
บันทึกไว้ ได้แก่ คลื่นไส้อาเจียน 37 ราย (ร้อยละ 38.9)
ปวดข้อ 22 ราย (ร้อยละ 23.2) เบื่ออาหาร 20 ราย
(ร้อยละ 21.1) นอนไม่หลับ 16 ราย (ร้อยละ 16.8)
หูอื้อ 15 ราย (ร้อยละ 15.8) hypothyroid 13 ราย
(ร้อยละ 13.7) คัน 12 ราย (ร้อยละ 12.6) อ่อนเพลีย
ไม่มแี รง 11 ราย (ร้อยละ 11.6) ชาแขนขาปลายมือปลาย
เท้า 10 ราย (ร้อยละ 10.5) ตามัว 9 ราย (ร้อยละ 9.5)
มึนงง เบลอ 8 ราย (ร้อยละ 8.4) ผื่น 7 ราย (ร้อยละ
7.4) เดินเซและเวียนหัว อย่างละ 4 ราย (ร้อยละ 4.2)
ซึมเศร้า อยากตาย ปวดศีรษะและปวดเมื่อย อย่างละ
3 ราย (ร้อยละ 3.2) ไข้ เหนื่อยหอบ มือเท้าบวมและ
น�้ำหนักลด อย่างละ 2 ราย (ร้อยละ 2.1) นอกจากนั้น
มีขอ้ มูลอาการข้างเคียงอืน่ ๆ ได้แก่ ตับอักเสบ ตัวเหลือง
ตาเหลือง หนาวสั่น แสบร้อนคอ จุกท้อง ริมฝีปากหนา
พูดคนเดียว เกร็งมือ ผิวซีด ปวดหลัง ปวดคอและชัก
อย่างละ 1 ราย (ร้อยละ 1.1)
10. ผลการรักษา
พบว่ า มี ข ้ อ มู ล ผลการรั ก ษา 177 ราย
(ร้อยละ 73.8) และไม่มีข้อมูลผลการรักษา 63 ราย
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(ร้อยละ 26.2) ในจ�ำนวนที่มีข้อมูลผลการรักษาพบว่า
เป็นการรักษาหาย 77 ราย (ร้อยละ 43.5) รักษาครบ
39 ราย (ร้อยละ 22) ขาดนัด 14 ราย (ร้อยละ 7.9)
ไปรักษาที่อื่น 2 ราย (ร้อยละ 1.1) การรักษาล้มเหลว
5 ราย (ร้อยละ 2.8) อื่น ๆ 1 ราย (ร้อยละ 0.6) และ
เสียชีวิต 39 ราย (ร้อยละ 22)
หากนับเฉพาะผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
ชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) ซึ่งพบ 12 ราย ร่วมกับ
ผู้ป่วยวัณโรคดือ้ ยาหลายขนานชนิดรุนแรง (pre-XDRTB) 1 ราย รวมเป็น 13 ราย พบว่า ยังอยู่ระหว่าง
การรักษา 1 ราย (ร้อยละ 7.7) ขาดนัด 3 ราย (ร้อยละ
23.1) รักษาล้มเหลว 3 ราย (ร้อยละ 23.1) และ
เสียชีวิต 6 ราย (ร้อยละ 46.1)

วิจารณ์

การระบาดของวัณโรคดือ้ ยาหลายขนาน ทีต่ รวจ
พบโดยโรงพยาบาลมะการักษ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ยัง
คงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และเป็นการระบาดที่มี
รายงานจ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานมากที่สุด
เท่าที่เคยมีบันทึกไว้ และเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลใน
ระดับประเทศพบว่า ในปี พ.ศ. 2558 มีรายงานผู้ป่วย
วัณโรคดือ้ ยาหลายขนาน และผูป้ ว่ ย RR-TB ทีไ่ ด้รบั การ
รักษา 506 ราย(1) หรือเฉลีย่ จังหวัดละ 6-7 ราย ในขณะ
ที่ ทีโ่ รงพยาบาลมะการักษ์เพียงแห่งเดียวได้ให้การรักษา
ผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยาหลายขนานในช่วง 9 ปีทเี่ ก็บข้อมูลใน
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ระหว่ า งปี ง บประมาณ 2550 ถึ ง
มิถุนายน 2558 เป็นจ�ำนวนรวม 218 ราย หรือ 21-35
รายต่อปี แสดงให้เห็นถึงสภาพและขนาดของปัญหา
ตลอดจนภาระงานที่โรงพยาบาลมะการักษ์ ต้องติดตาม
ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานอย่างใกล้ชิด
และต่อเนือ่ งเป็นเวลาอย่างน้อยกว่า 2 ปี ในผูป้ ว่ ยวัณโรค
ดื้อยาหลายขนานแต่ละราย เป็นภาระงานด้านวัณโรค
ทีม่ ากกว่าโรงพยาบาลอืน่ ๆ เป็นอย่างมาก ส�ำหรับการระบาด
ของวัณโรคดื้อยาหลายขนานในประเทศไทยในอดีตที่
ผ่านมา เท่าที่มีรายงานตีพิมพ์ไว้พบว่า เคยมีการระบาด
ในกลุ่มผู้อพยพชาวม้ง(8) ในค่ายอพยพที่จังหวัดลพบุรี

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2560 ระบาดวิทยาของวัณโรคดื้อยาหลายขนาน โรงพยาบาลมะการักษ์

เมื่อปี พ.ศ. 2548 มีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานที่
รายงาน 24 ราย การระบาดสิ้นสุดลงหลังปิดค่ายอพยพ
และไม่พบการแพร่สู่คนไทยแต่อย่างใด
มีข้อสังเกตว่า การระบาดของวัณโรคดื้อยา
หลายขนานที่พบที่โรงพยาบาลมะการักษ์ เป็นผู้ป่วย
วัณโรคดื้อยาหลายขนานรายใหม่ที่ไม่เคยรักษามาก่อน
เป็นจ�ำนวนมาก และมีสัดส่วนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนานรายใหม่ ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคดื้ อ ยาหลายขนาน
ที่เคยรักษามาก่อนสูง แม้จะนับรวมผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
หลายขนานที่ ไ ม่ มี ข ้ อ มู ล ประเภทผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคดื้ อ ยา
หลายขนาน ซึ่งมี 58 ราย ให้เป็นผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
หลายขนานที่ เ คยรั ก ษามาก่ อ นทั้ ง หมด สั ด ส่ ว นก็ ยั ง
คงเท่ากับ 113:126 หรือประมาณ 0.9:1 ซึ่งก็ยังคง
สูงมาก แสดงถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากการแพร่
ระบาดของเชือ้ วัณโรคดือ้ ยาหลายขนาน ในกลุม่ ประชาชน
และในชุมชน ในระดับที่สูงกว่า หรือใกล้เคียงกับที่เกิด
จากการรักษาวัณโรคทัว่ ไป ทีผ่ ปู้ ว่ ยรับประทานยาไม่ครบ
ถ้วนสม�่ำเสมอ
แม้ว่าการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะมีข้อจ�ำกัดในเรื่อง
ความครบถ้วนของข้อมูลทีบ่ นั ทึกไว้ในแหล่งข้อมูลต่างๆ
ของโรงพยาบาลมะการักษ์ แต่ผลจากการวิจัยยังท�ำให้
เกิดความรู้และความเข้าใจในสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และ
ประเด็นส�ำคัญที่พบจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
1. การกระจายของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนาน ทั้งในด้านปัจจัยบุคคล เวลาและสถานที่ พบว่า
ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานเกือบทั้งหมดเป็นคนไทย
มีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานที่เป็นแรงงานต่างด้าว
เพียงร้อยละ 0.8 ผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยาหลายขนานกระจาย
มาจากทุกกลุ่มอายุ ส�ำหรับปัจจัยด้านเพศของผู้ป่วย
วัณโรคดื้อยาหลายขนานพบว่า มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน
ในปัจจัยด้านเวลา พบแนวโน้มของปัญหาที่ยังพบผู้ป่วย
วัณโรคดือ้ ยาหลายขนานอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบกับปัจจัย
ด้านสถานที่ซึ่งพบว่า ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
กระจายมาจากทุกต�ำบลของอ�ำเภอท่ามะกา และมีผู้ป่วย
ในอ�ำเภอใกล้เคียงและอ�ำเภออืน่ ๆ ในจังหวัด รวมทัง้ จาก
จังหวัดอื่น แสดงให้เห็นถึงขอบเขตของปัญหาที่ขยาย

พื้นที่ออกไปมากกว่าที่จะเป็นปัญหาของโรงพยาบาล
มะการักษ์ เพียงแห่งเดียว ข้อมูลเหล่านีแ้ สดงถึงโอกาสที่
เชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานจะแพร่ต่อไปในชุมชน และ
อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆ ได้อีก
2. จากผลการตรวจความไวต่อยารักษาวัณโรค
พบว่า การดือ้ ยาของเชือ้ วัณโรคดือ้ ยาหลายขนาน มีความ
หลากหลายมาก และดื้อยารักษาวัณโรคได้หลายชนิด
แม้ยาทีถ่ กู แนะน�ำให้ใช้เป็นสูตรยารักษาแบบ empirical(9-10)
ซึ่ ง ได้ แ ก่ kanamycin/levofloxacin/ethionamide/
cycloserine และ PAS ก็พบว่า มีการดื้อยาอยู่ในระดับ
ที่มากพอควร เช่นยา kanamycin พบดื้อร้อยละ 8.1
levofloxacin ดื้อร้อยละ 15.0 ethionamide ดื้อร้อยละ
28.8 และ PAS พบดื้อร้อยละ 7.5 ดังนั้น จึงเป็นเรื่อง
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตามผลการตรวจการดื้อยา
รักษาทีค่ รอบคลุมถึงยาแนวที่ 2 เพือ่ วินจิ ฉัยผูป้ ว่ ยวัณโรค
ดื้อยาหลายขนานที่อาจป่วยด้วยเชื้อวัณโรคดื้อยาชนิด
รุนแรงและชนิดรุนแรงมาก และปรับยาที่ใช้รักษาผู้ป่วย
วัณโรคดื้อยาหลายขนาน ให้เหมาะสมกับผลการตรวจ
ความไวต่อยา
3. อัตราเสียชีวิตที่พบในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
หลายขนาน ในการวิจัยครั้งนี้อยู่ในระดับที่สูง กล่าวคือ
อัตราเสียชีวิตอย่างหยาบในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนาน ที่ มี บั น ทึ ก ข้ อ มู ล สถานะเมื่ อ สิ้ น สุ ด การรั ก ษา
เท่ากับ 39 ราย (ร้อยละ 22.0) นอกจากนีห้ ากน�ำมารวม
กับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานที่ขาดนัด 14 ราย
(ร้อยละ 7.9) และผู้ป่วยที่การรักษาล้มเหลว 5 ราย
(ร้อยละ 2.8) ก็จะแสดงให้เห็นถึงผลการรักษาที่ไม่เป็น
ไปตามที่คาดหวัง รวมถึง 58 ราย (ร้อยละ 32.7)
จากจ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีม่ าวิเคราะห์ 177 ราย ซึง่ ถือเป็นระดับ
ที่รุนแรงมาก นอกจากนี้ หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มผู้ป่วย
วั ณ โรคดื้ อ ยาหลายขนานชนิ ด รุ น แรงและรุ น แรงมาก
พบว่า อัตราเสียชีวิตร่วมกับการขาดนัด และการรักษา
ล้มเหลวจะสูงมากคือ 12 ราย ใน 13 ราย (ร้อยละ 92.3)
อัตราเหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ดื้อยาหลายขนานทั่วโลก(1) ในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
หลายขนานและผู้ป่วยที่ RR-TB ที่พบในปีงบประมาณ
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2556 ซึ่งผลการรักษาพบว่า รักษาส�ำเร็จ (หายและ
รักษาครบ) ร้อยละ 52.0 เสียชีวิต ร้อยละ 17.0 ขาดนัด
ร้อยละ 15.0 รักษาล้มเหลว ร้อยละ 9.0 และไม่มีข้อมูล
ผลการรักษา ร้อยละ 7.0 จะเห็นได้ว่า มีอัตราการ
เสี ย ชี วิ ต ต�่ ำ กว่ า ในรายงานการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ประกอบ
กั บ การที่ ผ ลข้ า งเคี ย งจากยามี ม าก จึ ง ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น
ความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะเร่งพัฒนาหาแนวทางการค้นหา
ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานให้พบโดยเร็ว เพื่อน�ำ
สู่ขบวนการรักษาที่ถูกต้องโดยเร็ว และพัฒนานวัตกรรม
การรักษาโดยใช้ยาที่มีประสิทธิผลสูง ผลข้างเคียงน้อย
ใช้ระยะเวลาสั้น เช่น 9 เดือน หรือน้อยกว่า 9 เดือน เพื่อ
ให้อัตราการรักษาหายขาดเพิ่มสูงขึ้น และลดการขาด
การรักษา นอกจากนี้ การจัดการกับปัญหาจากอาการ
ข้ า งเคี ย งของยาที่ ถู ก ต้ อ ง ทั น เวลา ก็ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม ผล
การรักษาส�ำเร็จให้มากขึ้นได้
4. การพบว่า ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
ส่วนหนึ่งมีประวัติเป็นผู้สัมผัสโรคมาก่อน แสดงให้เห็น
ถึ ง ความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะเกิ ด การติ ด เชื้ อ วั ณ โรคดื้ อ ยา
หลายขนานในหมู่ผู้สัมผัสโรค โดยเฉพาะผู้สัมผัสโรค
ในครอบครัว 17 ราย (ร้อยละ 73.9) ดังนั้นจึงควรมี
การพัฒนากิจกรรมการติดตามผู้สัมผัสโรคของผู้ป่วย
วัณโรคและผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยาหลายขนาน และเนือ่ งจาก
ระยะฟักตัวของวัณโรค และวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
มีความยาวนาน และการเกิดโรคยังขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ
ในผู้สัมผัสโรคที่ติดเชื้อวัณโรค เช่น ระดับภูมิคุ้มกันของ
ผู้สัมผัสโรค ดังนั้น จึงควรพัฒนาแนวทางการติดตาม
ผู้สัมผัสโรคให้สอดคล้องกับธรรมชาติของการเกิดโรค
ก� ำ หนดระยะเวลาติ ด ตามผู ้ สั ม ผั ส โรคที่ ส อดคล้ อ ง
กับระยะฟักตัวของวัณโรคดื้อยา พร้อมทั้งน�ำนวัตกรรม
การตรวจทดสอบใหม่ๆ ที่สามารถแยกแยะผู้สัมผัสโรค
ที่ติดเชื้อวัณโรค ออกจากผู้สัมผัสโรคที่ไม่ติดเชื้อมาใช้
ข้ อ จ� ำ กั ด ที่ ส� ำ คั ญ ของการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่
ความครบถ้วนของข้อมูล เนือ่ งจากจัดเก็บข้อมูลวิจยั จาก
ทะเบียน เวชระเบียน ฐานข้อมูลการบริการปกติ ซึ่งเป็น
ไปเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
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หลายขนานเป็นหลัก และไม่ได้มุ่งเน้นความครบถ้วน
ของข้ อ มู ล เพื่ อ ตอบโจทย์ ป ั ญ หาการวิ จั ย นอกจากนี้
สาเหตุของความไม่ครบถ้วนของข้อมูลยังน่าจะเป็นผลมา
จากการเปลี่ ย นแปลงของข้ อ มู ล ที่ มี ม ากและเปลี่ ย น
อย่างรวดเร็วตามความซับซ้อนของปัญหา และแนวทาง
การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยาหลายขนาน ซึง่ มีบริการ
หลายด้ า น มี ห น่ ว ยงานย่ อ ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งหลายหน่ ว ย
รวมทั้ ง ต้ อ งติ ด ตามผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคดื้ อ ยาหลายขนาน
อย่างยาวนานประมาณ 2 ปี ในแต่ละราย มีจ�ำนวนครั้ง
ของการบริการค่อนข้างมาก เช่น การบันทึกข้อมูลการ
ตรวจเสมหะเพื่อติดตามผลการรักษาพบว่า ต้องจัดเก็บ
ตั ว อย่ า งเสมหะจากผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคดื้ อ ยาหลายขนาน
เพื่อเพาะเชื้อถึง 16 ครั้ง(11) ตลอดช่วงของการรักษา
ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยปัญหาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
ในอนาคต ควรจะวางแผนการศึกษาวิจัยและการจัดเก็บ
ข้ อ มู ล ให้ ค รบถ้ ว น โดยสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรต่ า งๆ
ให้ เ หมาะสม และไม่ เ ป็ น ภาระของเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
โรงพยาบาลมะการักษ์ ในการจัดเก็บข้อมูล
ข้ อ มู ล อื่ น ๆ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมาก
ทีพ่ บในการวิจยั นี้ เช่น อาการป่วยของผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยา
หลายขนาน และอาการข้างเคียงจากการใช้ยา การเอ็กซเรย์
ปอด ยาที่ใช้รักษา เป็นต้น ข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน
ขอบข่ า ยของการวิ จั ย นี้ และมี ก ารเปลี่ ย นแปลงมาก
เช่นกัน และจ�ำเป็นต่อการป้องกันควบคุม และการดูแล
รักษาผู้ป่วยวัณโรคฯ ดื้อยาหลายขนาน เช่น การติดตาม
ผู้สัมผัสโรค ซึ่งมีผู้สัมผัสโรคทั้งในครอบครัว ผู้สัมผัส
โรคในที่ ท� ำ งาน และผู ้ สั ม ผั ส โรคที่ ร ่ ว มกิ จ กรรมทาง
สังคมต่างๆ การติดตามก�ำกับการรักษาด้วยวิธีสังเกต
การกินยา (directly observed treatment: DOT) ซึ่ง
ด�ำเนินการทุกวัน เป็นเวลาประมาณ 2 ปี เป็นต้น จะเห็น
ได้ ว ่ า มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ส� ำ หรั บ
การป้องกัน ควบคุม และการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ดือ้ ยาหลายขนาน เพือ่ ใช้สนับสนุนการติดตามดูแลผูป้ ว่ ย
วัณโรคดื้อยาหลายขนาน และการด�ำเนินงานอื่นๆ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
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เป็นที่น่ายินดีที่ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นมา
ได้มีการริเริ่มพัฒนาระบบข้อมูลส�ำหรับวัณโรคดื้อยา
หลายขนานเพิ่ ม ขึ้ น (12) ซึ่ ง ควรจะได้ มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย
เพื่อพัฒนาระบบและฐานข้อมูล และการประเมินผล
อย่างต่อเนือ่ ง ให้ระบบข้อมูลมีความสะดวก โดยค�ำนึงถึง
ภาระงาน ในการจัดการด้านข้อมูล ครอบคลุมกิจกรรม
ต่างๆ ตามแนวทางการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค
ดื้อยาหลายขนาน และหน่วยงานในทุกระดับสามารถ
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากฐานข้ อ มู ล ที่ พั ฒ นาขึ้ น นี้ ไ ด้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ

สรุป

จากการสืบค้น ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูล
ผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคดื้ อ ยาหลายขนานที่ พ บในระหว่ า ง
ปีงบประมาณ 2550 ถึง มิถุนายน 2558 ที่โรงพยาบาล
มะการักษ์ จ�ำนวน 240 ราย พบว่า ข้อมูลบางส่วนมี
ไม่ครบถ้วน จากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้พบว่า อัตราการ
พบผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคดื้ อ ยาหลายขนานต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรค
รวมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.7 ในปีงบประมาณ 2550
เป็นร้อยละ 17.2 ในปีงบประมาณ 2554 และลดลงเป็น
ร้อยละ 8.8 ในปีงบประมาณ 2558 พบผู้ป่วยวัณโรค
ดื้ อ ยาหลายขนานเป็ น เพศชาย ร้ อ ยละ 50.8 และ
เพศหญิง ร้อยละ 47.1 กระจายมาจากทุกกลุม่ อายุ ผูป้ ว่ ย
ร้อยละ 82.4 อาศัยในอ�ำเภอท่ามะกา โดยกระจายมา
จากทุกต�ำบล นอกจากนัน้ อาศัยในอ�ำเภออืน่ ๆ ในจังหวัด
เดียวกันและจังหวัดอืน่ ผลการตรวจความไวต่อยาพบว่า
เชื้อวัณโรคดื้อยาหลายชนิด ในส่วนของผลการรักษา
มีข้อมูลในผู้ป่วย 177 ราย พบว่า รักษาหาย 77 ราย
(ร้อยละ 43.5) รักษาครบ 39 ราย (ร้อยละ 22.0)
ขาดนัด 14 ราย (ร้อยละ 7.9) ไปรับรักษาที่อื่น 2 ราย
(ร้อยละ 1.1) รักษาล้มเหลว 5 ราย (ร้อยละ 2.8)
อื่นๆ 1 ราย (ร้อยละ 0.6) และเสียชีวิต 39 ราย
(ร้อยละ 22.0) ส�ำหรับผลการรักษาในผู้ป่วยดื้อยา
หลายขนานชนิดรุนแรงมาก 12 ราย และชนิดรุนแรง
1 ราย รวม 13 ราย พบว่า ยังอยู่ระหว่างการรักษา 1 ราย
(ร้อยละ 7.7) ขาดนัดและรักษาล้มเหลว กลุ่มละ 3 ราย

(ร้อยละ 23.1) และเสียชีวิต 6 ราย (ร้อยละ 46.1)
ข้อเสนอแนะ
ควรเร่ ง รั ด ให้ มี ก ารเฝ้ า ระวั ง และติ ด ตาม
สถานการณ์ ก ารระบาดของวั ณ โรคดื้ อ ยาหลายขนาน
ในพื้นที่อ�ำเภอท่ามะกา และในพื้นที่อ�ำเภอและจังหวัด
ใกล้ เ คี ย งอย่ า งจริ ง จั ง ต่ อ ไป นอกจากนี้ ควรพั ฒ นา
แนวทางการตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษา การก�ำ กับ
ติดตามการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน โดย
การมี ส ่ ว นร่ ว มของหน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพระดั บ ต่ า งๆ
รวมทั้งการพัฒนาสูตรยารักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
ที่มีประสิทธิผลสูง ผลข้างเคียงต�่ำ และใช้ระยะเวลาสั้น
ลงกว่าของสูตรยาในปัจจุบนั ในขณะเดียวกัน ควรพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ป้องกันควบคุม และการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
หลายขนานอย่างต่อเนื่อง โดยค�ำนึงถึงความสะดวก
ภาระงานในการจัดการด้านข้อมูล ครอบคลุมกิจกรรม
ต่างๆ และมีการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลได้ในทุกระดับ
และขยายผลการด�ำเนินงานป้องกันควบคุม และดูแล
รักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ไปยังพื้นที่อื่นๆ
ที่อาจพบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานได้ต่อไป
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คณะผู ้ ศึ ก ษาวิ จั ย ขอขอบคุ ณ แพทย์ ห ญิ ง
ศรี ป ระพา เนตรนิ ย ม และ แพทย์ ห ญิ ง เพชรวรรณ
พึ่ ง รั ศ มี นายแพทย์ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ฯ กรมควบคุ ม โรค
นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวัณโรค
นายแพทย์ ธี ร ะชั ย คงเอี่ ย มตระกู ล ผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงพยาบาลมะการักษ์ แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริย
สุวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และ
มาตรฐานการควบคุมโรค นายไพโรจน์ พรหมพันใจ
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานคณะกรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
กรมควบคุ ม โรค แพทย์ ห ญิ ง เกวลิ น สุ น ทรมน
ส�ำนักวัณโรค และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐ (ด้านสาธารณสุข) ได้แก่ แพทย์หญิงเอกจิตรา
สุขกุล นางปัทมา มัน่ คงดี และนางสาวอภิระตี ก้านภูเขียว
ที่ได้กรุณาให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำในการวิจัยครั้งนี้ และ
411

Disease Control Journal Vol 43 No.4 Oct - Dec 2017

Epidemiology of multidrug-resistance tuberculosis, Makarak Hospital

ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมะการักษ์ 6. เอกจิตรา สุขกุล. สถานการณ์เชื้อวัณโรคดื้อยาหลาย
ส�ำนักวัณโรค ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัด
ขนานในโรงพยาบาลมะการักษ์ ปี พ.ศ. 2545ราชบุรี ส�ำนักงานคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
2550. วารสารวัณโรค โรคทรวงอก และเวชบ�ำบัด
ที่ได้ช่วยสืบค้น ทบทวน และบันทึกข้อมูลของผู้ป่วย
วิกฤติ 2551;29:103-13.
วัณโรคดื้อยาหลายขนาน เพื่อประกอบการศึกษาวิจัย 7. ชุลีพร จิระพงษา, ธนพล หวังธีระประเสริฐ,
ครั้ ง นี้ จนประสบผลส� ำ เร็ จ เป็ น อย่ า งดี ท้ า ยที่ สุ ด
ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้, จันทิรา สุขะสิฐษ์วณิชกุล,
ขอขอบคุ ณ กรมควบคุ ม โรค ที่ ไ ด้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
นาฎพธู สงวนวงศ์, ลัดดาวัลย์ ปัญญา, และคณะ.
งบประมาณในการวิจัยครั้งนี้
การระบาดของวัณโรคดื้อยาในชุมชน อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี 2545 - มิถุนายน 2553. วารสาร
เอกสารอ้างอิง
สมาคมเวชศาสตร์ปอ้ งกันแห่งประเทศไทย 2554;1:
1. World Health Organization. Global tuberculosis
261-71.
report 2016. Geneva: World Health Organiza- 8. Oeltmann JE, Varma JK, Ortega L, Liu Y,
tion; 2016.
O’Rourke T, Cano M, et al. Multidrug-resistant
2. Payanandana V, Rienthong D, Rienthong
tuberculosis outbreak among US-bound Hmong
S, Ratanavichit L, Kim SJ, Sawert H. Surveillance
refugees, Thailand, 2005. Emerg Infect Dis
for antituberculosis drug resistance in Thailand:
2008;14:1715-21.
results from a national survey. Thai J Tuberc 9. ส�ำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค. แนวทางการด�ำเนิน
Chest Dis 2000;21:1-8.
งานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ฉบับ
3. WHO/IUATLD Global Project on Anti-Tuberปรับปรุงเพิม่ เติม. กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์
culosis Drug Resistance Surveillance, 1999การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2556.
2002. Anti-tuberculosis drug resistance in the 10. ส�ำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค. แนวทางการบริหาร
world: third global report. Singapore: World
จัดการผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยา. กรุงเทพมหานคร: ชุมนุม
Health Organization; 2004.
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2558.
4. ยุทธิชัย เกษตรจินดา, ธนิดา เหรียญทอง, สมศักดิ์ 11. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือบริหาร
เหรียญทอง, ศรีประพา เนตรนิยม. ผลการเฝ้าระวัง
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ
การดื้อยาวัณโรค รอบที่ 3 พ.ศ. 2549-2550 และ
2560 การบริหารงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ
แนวโน้มการดื้อยา เปรียบเทียบกับการส�ำรวจรอบที่
ผูป้ ว่ ยเอดส์ และการบริหารงบผูป้ ว่ ยวัณโรค. กรุงเทพ
1 พ.ศ. 2540-2541 และการส�ำรวจครั้งที่ 2 พ.ศ.
มหานคร: แสงจันทร์การพิมพ์; 2559.
2544-2545. วารสารควบคุมโรค 2551;34:30- 12. สินสมุทร จันทร์ทอง. โปรแกรมบริหารงานคลินิก
9.
วัณโรค : คู่มือการใช้โปรแกรม TBCM2010 ฉบับ
5. World Health Organization. Global tuberculosis
ปรับปรุงล่าสุด; เชียงใหม่: โรงพยาบาลสันก�ำแพง;
report 2015. Geneva: World Health Organiza2559.
tion; 2015.

412

วารสารควบคุมมโรค
โรค ปีปีทที่ ี่ 43
43 ฉบั
วารสารควบคุ
ฉบับบทีที่ ่ 44 ต.ค.
ต.ค. -- ธ.ค.
ธ.ค. 2560
2560

นิพนธ์ต้นฉบับ

Control ่ทJournal
Vol 43 No.4 Oct - Dec 2017
ความรุDisease
นแรงในสถานที
�ำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลชุ
มชน

Original Article

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลของการถูกกระท�ำความรุนแรงในสถานที่ท�ำงานของ
พยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน ของจังหวัดสมุทรปราการ
Factors related to effects of workplace violence among nurses in primary care
hospital, Samut Prakan Province

อดุลย์ ฉายพงษ์ วท.ม.																				
ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ Ph.D.																		
นันทพร ภัทรพุทธ Ph.D.																		
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา									

Adun Chayyaphong M.Sc.
Srirat Lormphongs Ph.D.
Nantaporn Phatarabuddha Ph.D.
Faculty of Public Health, Burapha University

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพการปฏิบตั งิ าน นโยบายของหน่วยงานในการป้องกันและจัดการความรุนแรงในสถานทีท่ ำ� งาน และการสนับสนุน
ทางสังคม กับผลของการถูกกระท�ำความรุนแรงในสถานทีท่ ำ� งานของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน โดยกลุม่ ตัวอย่าง
คือ พยาบาลผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 168 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยแบบสอบถาม ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2560 และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานโดยการหาความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Pearson’s correlation coefficient
ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพยาบาลหญิง ร้อยละ 97.0 อายุเฉลีย่ 37.2 ปี ส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์
ในการปฏิบัติงานเฉลี่ย 12.7 ปี ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่แผนกผู้ป่วยใน ร้อยละ 42.3 และความรุนแรงที่ได้รับ
ส่วนใหญ่มาจากญาติผู้ป่วย ร้อยละ 85.1 ผลของการถูกกระท�ำความรุนแรงต่อร่างกายอยู่ในระดับต�่ำ และ
ผลของการถูกกระท�ำความรุนแรงต่อความรู้สึกต่อเหตุการณ์ และต่อทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการศึกษา
ความสัมพันธ์พบว่า สภาพการปฏิบัติงาน นโยบายของหน่วยงานในการป้องกันและจัดการความรุนแรงในสถานที่
ท�ำงาน และการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับผลของการถูกกระท�ำความรุนแรงต่อความรู้สึกต่อเหตุการณ์
และผลของการถูกกระท�ำความรุนแรงต่อทัศนคติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.01 และ p<0.001 ตามล�ำดับ)
ข้อเสนอแนะคือ ผู้บริหารของโรงพยาบาลและผู้ปฏิบัติงานควรน�ำปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ไปก�ำหนดเป็นนโยบาย
และกิจกรรม ในการป้องกันและจัดการความรุนแรงในสถานที่ท�ำงานร่วมกันในทุกแผนกของโรงพยาบาล เพื่อ
ลดความรุนแรงของผลของการถูกกระท�ำความรุนแรง โดยมุง่ เน้นไปทีก่ ารปรับเปลีย่ นสภาพการปฏิบตั กิ าร การก�ำหนด
นโยบายในการป้องกันและจัดการความรุนแรง และการให้การสนับสนุนทางสังคมแก่ผู้ปฏิบัติงาน

Abstract

This study is a cross-sectional descriptive study. Its objective is to investigate relationship between
working conditions, organizational policies for prevention and management workplace violence, socials support
and effect of workplace violence among nurses in a primary care hospital. The study subjects were 168
nurses who work in the primary care hospital, Samut Prakan Province. All data were collected by questionnaires
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from April to June 2017 and were analyzed by Pearson’s correlation coefficient test. Results revealed that
most of them were female 97.0%, average age was 32.7 years old and had experience for 12.7 years in
average, mainly work in inpatient department (42.3%) and most violence is perpetrated by relatives of
patient (85.1%). An effect of violence to physicals in low level and an effect of violence to feeling on the
event and attitude in medium level. Moreover correlation study revealed that working condition, organizational policies for prevention and violence management in workplace and social support were significantly
associated with the effect of violence to feeling on the event and the effect of violence to attitude (p<0.01
and p<0.001, respectively). For suggestion the hospital administrator and healthcare workers should use the
relationship factor to determine policies and systems for prevention and violence management in workplace
in every department of the hospital together for reducing the effect of violence level by focusing on working
conditions improvement, policies determination for prevention and violence management in workplace and
social support for workers.
ค�ำส�ำคัญ																										 Keywords
ผลของการถูกกระท�ำความรุนแรง, พยาบาล								 effect of workplace violence, nurses

บทน�ำ

การปฏิบตั งิ านของบุคลากรทางการพยาบาล มี
ปัจจัยเสีย่ งต่อสุขภาพและความปลอดภัยทางด้านชีวภาพ
เช่น การสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วยที่เป็นโรคติดเชื้อ
ปัจจัยเสี่ยงทางด้านเคมี เช่น การสัมผัสกับยาบางชนิด
ก๊าซที่ใช้ในห้องผ่าตัด ทางด้านกายภาพ เช่น การสัมผัส
รังสีในการรักษาและการวินิจฉัยโรค ปัจจัยเสี่ยงทาง
ด้านท่าทางการท�ำงาน เช่น การเข็นและการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย การบาดเจ็บจากการท�ำงาน เช่น การถูกเข็มต�ำ(1)
และรวมถึงปัจจัยทางจิตวิทยาสังคมในการท�ำงาน เช่น
ความเครียดจากการดูแลผูป้ ว่ ยจ�ำนวนมาก ความไม่พงึ พอใจ
ของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ซึ่งส่งผลให้เกิดความรุนแรง
ในสถานที่ท�ำงาน ทั้งความรุนแรงทางด้านร่างกายและ
ทางด้านวาจา โดยความรุนแรงในสถานทีท่ ำ� งาน หมายถึง
การใช้วาจาหรือกิริยา รวมทั้งการใช้ก�ำลังของบุคคล
ฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าเป็นผู้กระท�ำ ไปกระท�ำกับอีกฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งเรียกว่า ผู้ถูกกระท�ำ ในสถานที่ท�ำงานอันเป็นเหตุให้
ได้รบั บาดเจ็บทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ
หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง(2)
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จากการส�ำรวจของส�ำนักสถิติแรงงานแห่งชาติ
สหรัฐอเมริกาพบว่า บุคลากรทางการพยาบาล มีอัตรา
อุ บั ติ ก ารณ์ ค วามรุ น แรงในสถานที่ ท� ำ งาน 7.8 ราย
ต่ อ 10,000 ราย ซึ่ ง สู ง กว่ า ผู ้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
สถานประกอบการ ที่มีอัตราอุบัติการณ์ความรุนแรงใน
สถานที่ท�ำงานเพียง 2 ราย ต่อ 10,000 ราย(3) โดย
บุคลากรทางการพยาบาลที่ถูกกระท�ำความรุนแรงมาก
ที่ สุ ด คื อ พยาบาล (4) ส� ำ หรั บ ประเทศไทยการศึ ก ษา
เกี่ยวกับความรุนแรงในสถานที่ท�ำงานในโรงพยาบาล
ยังมีน้อย โดยมีการศึกษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งพบว่า
พยาบาลร้อยละ 88.6 มีประสบการณ์การถูกกระท�ำ
ความรุนแรง(5) ซึง่ ความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นความรุนแรง
ทางด้านวาจา รองลงมาคือ ความรุนแรงทางด้านร่างกาย(5-7)
โดยมีผู้ป่วยเป็นสาเหตุหลักในการกระท�ำความรุนแรง
ทั้งทางด้านร่างกายและด้านวาจา(5) ส�ำหรับปัจจัยเสริม
ที่ท�ำให้ผู้ป่วยกระท�ำความรุนแรง ได้แก่ การเมาสุรา
การใช้ยาเสพติด การรอคอยการรักษาพยาบาลทีย่ าวนาน
รวมทั้งอาการแสดงของความเจ็บป่วย(2)
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ความรุนแรงในสถานที่ท�ำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน

ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ในสถานทีท่ ำ� งาน สามารถ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลหลายฝ่าย ทั้งบุคลากร
ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและองค์กร โดยเฉพาะส่งผล
ต่อบุคลากรทางพยาบาล ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
กระบวนการท�ำงาน ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ป่วย
กับบุคลากรทางการพยาบาล(8) รวมถึงตัดสินใจที่จะ
ลาออกจากงาน (9) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งผลของ
การถู ก กระท� ำ ความรุ น แรงออกเป็ น 3 ด้ า น คื อ
ทางด้านร่างกาย เช่น การบาดเจ็บจากการถูกกระท�ำ
ความรุ น แรง ทางด้ า นความรู ้ สึ ก ต่ อ เหตุ ก ารณ์ เช่ น
รู้สึกโกรธ รู้สึกเครียดขณะถูกกระท�ำความรุนแรง และ
ทางด้านทัศนคติของพยาบาลต่อการปฏิบัติงาน
การศึกษาผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอาชีพ
พยาบาล ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
และความปลอดภัยจากการท�ำงาน(10) ส�ำหรับการศึกษา
ด้านความรุนแรงในสถานทีท่ ำ� งานของสถานบริการสุขภาพ
ที่ผ่านมาเป็นเพียงการศึกษาถึงอุบัติการณ์ความรุนแรง
ในสถานทีท่ ำ� งาน และแหล่งทีม่ าของความรุนแรง ซึ่งยัง
ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง ปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ ส นั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ผล
กระทบจากความรุ น แรงในสถานที่ ท� ำ งาน ผู ้ ศึ ก ษา
จึงสนใจศึกษาเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ผลของ
การถู ก กระท� ำ ความรุ น แรงในสถานที่ ท� ำ งาน โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการ
ปฏิบัติงาน นโยบายของหน่วยงานในการป้องกันและ
จัดการความรุนแรงในสถานที่ท�ำงาน และการสนับสนุน
ทางสั ง คม กั บ ผลของการถู ก กระท� ำ ความรุ น แรงใน
สถานที่ท�ำงาน เพื่อน�ำข้อมูลไปประกอบการพิจารณา
ร่วมกันระหว่างผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน ในการวางแผน
ก� ำ หนดมาตรการป้ อ งกั น และจั ด การความรุ น แรง
ในสถานที่ท�ำงานต่อไป

โรงพยาบาลชุ ม ชนของจั ง หวั ด สมุ ท รปราการที่
มีประสบการณ์ถูกกระท�ำความรุนแรงในสถานที่ท�ำงาน
จากผูป้ ว่ ย และ/หรือญาติผปู้ ว่ ย และ/หรือผูบ้ งั คับบัญชา
และ/หรือเพื่อนร่วมงานในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา
และยินยอมให้ความร่วมมือในการวิจัย จ�ำนวน 224 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ก�ำหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจากตารางส�ำเร็จรูป
ของ Krejcie RV และ Morgan DW(11) จ�ำนวน 140 คน
และเพื่อป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย
จึงเพิ่มจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 20.0 จากขนาด
กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากตารางส�ำเร็จรูปของ Krejcie RV
และ Morgan DW จ�ำนวน 28 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 168 คน จากโรงพยาบาลชุมชน จ�ำนวน 3 แห่ง
และท�ำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น
แบบสอบถาม ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น จากการทบทวน
วรรณกรรม (2,12-13) ซึ่ ง ผ่ า นการตรวจสอบความตรง
เชิงเนือ้ หาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน และด�ำเนินการ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เพื่ อ หาค่ า ความเที่ ย งของเครื่ อ งมื อ
ในส่วนของการสนับสนุนทางสังคม ผลของการถูกกระท�ำ
ความรุนแรงต่อความรู้สึกต่อเหตุการณ์ และผลของ
การถู ก กระท� ำ ความรุ น แรงต่ อ ทั ศ นคติ มี ค ่ า alpha
coefficient เท่ ากั บ 0.776, 0.925 และ 0.840
ตามล� ำ ดั บ โดยลั ก ษณะข้ อ ค� ำ ถามในแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 5 ตอน มีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
แผนก ประสบการณ์ ก ารท� ำ งาน ประวั ติ ก ารได้ รั บ
การอบรม ขนาดของโรงพยาบาลชุมชนที่ปฏิบัติงาน
อยูป่ จั จุบนั และแหล่งทีม่ าของความรุนแรง จ�ำนวน 7 ข้อ
ลักษณะข้อค�ำถามเป็นแบบปลายปิดและปลายเปิด
วัสดุและวิธีการศึกษา
ตอนที่ 2 สภาพการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2
รู ป แบบของการศึ ก ษา เป็ น การศึ ก ษาเชิ ง ตอน ดังนี้
พรรณนา
						 ตอนที่ 2.1 ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 3 ข้อ ลักษณะข้อค�ำถามเป็นแบบปลายเปิด
ประชากรคื อ พยาบาลที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน 						 ตอนที่ 2.2 ลักษณะการปฏิบัติงาน
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จ� ำ นวน 10 ข้ อ ลั ก ษณะข้ อ ค� ำ ถามแบบประเมิ น ค่ า
(rating scale) จ�ำนวน 10 ข้อ โดยมีข้อความ ทุกครั้ง
บ่อยครั้ง นานๆ ครั้ง และไม่เคย
ตอนที่ 3 นโยบายของหน่วยงานในการป้องกัน
และจัดการความรุนแรงในสถานที่ท�ำงาน จ�ำนวน 14 ข้อ
ลักษณะค�ำถามเป็นแบบให้เลือกค�ำตอบ มี และไม่มี
ตอนที่ 4 การได้รบั การสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน จ�ำนวน
26 ข้อ ลักษณะข้อค�ำถามเป็นแบบประเมินค่า (rating
scale) โดยมีขอ้ ความ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ตอนที่ 5 ผลของการถูกกระท�ำความรุนแรง
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
							 ตอนที่ 5.1 ผลของการถูกกระท�ำ
ความรุนแรงต่อร่างกาย จ�ำนวน 10 ข้อ แบ่งเป็น ลักษณะ
ค� ำ ถามเป็ น แบบให้ เ ลื อ กค� ำ ตอบ เคย และไม่ เ คย
จ�ำนวน 9 ข้อ และแบบตรวจสอบรายการ (check list)
จ�ำนวน 1 ข้อ
							 ตอนที่ 5.2 ผลของการถูกกระท�ำ
ความรุนแรงต่อความรู้สึกต่อเหตุการณ์ความรุนแรง
ในสถานที่ท�ำงาน จ�ำนวน 15 ข้อ ลักษณะข้อค�ำถาม
เป็นแบบประเมินค่า (rating scale) โดยมีข้อความ
ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มากและมากที่สุด
							 ตอนที่ 5.3 ผลของการถูกกระท�ำ
ความรุนแรงต่อทัศนคติ จ�ำนวน 12 ข้อ ลักษณะข้อค�ำถาม
เป็นแบบประเมินค่า (rating scale) โดยเป็นข้อความ
ทางบวกและทางลบ มี 4 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
การพิทกั ษ์สทิ ธิกลุม่ ตัวอย่าง ในการศึกษาวิจยั
ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ยื่ น ขอพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่
29 มีนาคม พ.ศ. 2560
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติเชิงพรรณนา หาจ�ำนวน
ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า ต�่ ำ สุ ด
และค่าสูงสุด
2. ข้อมูลความเสีย่ งของการเกิดความรุนแรงใน
สถานที่ท�ำงานจากสภาพการปฏิบัติงาน นโยบายของ
หน่วยงานในการป้องกันและจัดการความรุนแรงในสถาน
ที่ท�ำงาน และการสนับสนุนทางสังคม รวมทั้งข้อมูลผล
ของการถูกกระท�ำความรุนแรง ได้มกี ารพิจารณาแบ่งเป็น
3 ระดับตามกฎของ Best, J. W.(14) ได้แก่ ระดับสูง
ระดับปานกลางและระดับต�่ำ
3. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ทั่วไป สภาพการท�ำงาน ขนาดโรงพยาบาล นโยบายของ
หน่วยงาน และการสนับสนุนทางสังคม กับผลของการถูก
กระท� ำ ความรุ น แรง โดยทดสอบค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส ห
สัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient)

ผลการศึกษา

1. ข้อมูลส่วนบุคคล
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นพยาบาลหญิง ร้อยละ 97.0 อายุเฉลี่ย 37.2 ปี
อายุตำ�่ สุด 22 ปี อายุสงู สุด 58 ปี ส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์
ในการปฏิบัติงานเฉลี่ยอยู่ที่ 12.7 ปี ประสบการณ์ใน
การปฏิบตั งิ านต�ำ่ สุด 1 ปี ประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน
สู ง สุ ด 35 ปี โดยกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ป ฏิ บั ติ ง าน
อยู่แผนกผู้ป่วยใน และส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการอบรม
เกีย่ วกับการจัดการความรุนแรงในสถานทีท่ ำ� งาน ส่วนใหญ่
ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120-150 เตียง
ร้อยละ 54.1 ความรุนแรงที่ได้รับส่วนใหญ่มาจากญาติ
ผู้ป่วย ร้อยละ 85.1 ดังตารางที่ 1
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ความรุนแรงในสถานที่ท�ำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (n = 168)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
(X = 37.2, SD = 9.9, Min = 22 ปี, Max = 58 ปี)
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (ปี)
(X = 12.7, SD = 8.6, Min = 1 ปี, Max = 35 ปี)
แผนก
ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยนอก
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ห้องคลอด
ห้องผ่าตัด
หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)
ประวัติการได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการความรุนแรง
เคย
ไม่เคย
ขนาดของโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน (เตียง)
10-30
60
90-120
แหล่งของความรุนแรงที่ได้รับ*
ผู้ป่วย
ญาติผู้ป่วย
ผู้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงาน

จ�ำนวน

ร้อยละ

5
163

3.0
97.0

71
27
35
16
7
12

42.3
16.1
20.8
9.5
4.2
7.1

39
129

23.2
76.8

30
47
91

17.9
28.0
54.1

133
143
55
65

79.2
85.1
32.7
38.7

*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

2. สภาพการปฏิ บั ติ ง าน นโยบายในการป้ อ งกั น
และจัดการความรุนแรงในสถานที่ท�ำงาน และการ
ได้รับการสนับสนุนทางสังคม
จากการศึกษา ระดับความเสี่ยงของการเกิด
ความรุนแรงในสถานที่ท�ำงานจากสภาพการปฏิบัติงาน

นโยบายของหน่วยงานในการป้องกันและจัดการความ
รุนแรงในสถานทีท่ ำ� งาน และการสนับสนุนทางสังคมของ
กลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 64.9 ร้อยละ
54.8 และร้อยละ 51.8 ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามระดับความเสี่ยงของการเกิดความรุนแรงในสถานที่ท�ำงานจากสภาพ
การปฏิบัติงาน นโยบายในการป้องกันและจัดการความรุนแรงในสถานที่ท�ำงาน และการได้รับการสนับสนุนทางสังคม
(n = 168)
ระดับ
จ�ำนวน
ร้อยละ
ความเสี่ยงของการเกิดความรุนแรงจากสภาพการปฏิบัติงาน
ระดับสูง
41
24.4
ระดับปานกลาง
109
64.9
ระดับต�่ำ
18
10.7
นโยบายในการป้องกันและจัดการความรุนแรงในสถานที่ท�ำงาน
ระดับสูง
26
15.4
ระดับปานกลาง
92
54.8
ระดับต�่ำ
50
29.8
การได้รับการสนับสนุนทางสังคม
ระดับสูง
81
48.2
ระดับปานกลาง
87
51.8
ระดับต�่ำ
0
0.0

3. ผลของการถู ก กระท� ำ ความรุ น แรงต่ อ ร่ า งกาย
ผลของการถู ก กระท� ำ ความแรงต่ อ ความรู ้ สึ ก ต่ อ
เหตุการณ์ ผลของการถูกกระท�ำความแรงต่อทัศนคติ
พบว่า ผลของการถูกกระท�ำความรุนแรงต่อร่างกายอยูใ่ น

ระดับต�ำ่ ร้อยละ 78.6 ผลของการถูกกระท�ำความรุนแรง
ต่อความรู้สึกต่อเหตุการณ์และต่อทัศนคติ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 71.4 และ 61.9 ตามล�ำดับ ดังตาราง
ที่ 3

ตารางที่ 3 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามระดับผลของการถูกกระท�ำความแรงต่อร่างกาย ต่อความรู้สึก
ต่อเหตุการณ์และต่อทัศนคติ (n = 168)
ระดับผลของการถูกกระท�ำความรุนแรง
จ�ำนวน
ร้อยละ
ผลของการถูกกระท�ำความรุนแรงต่อร่างกาย
ระดับสูง
14
8.3
ระดับปานกลาง
22
13.1
ระดับต�่ำ
132
78.6
ผลของการถูกกระท�ำความรุนแรงต่อความรู้สึกต่อเหตุการณ์
ระดับสูง
34
20.2
ระดับปานกลาง
120
71.4
ระดับต�่ำ
14
8.4
ผลของการถูกกระท�ำความรุนแรงต่อทัศนคติ
ระดับสูง
50
29.8
ระดับปานกลาง
104
61.9
ระดับต�่ำ
14
8.3
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการปฏิบตั งิ าน นโยบาย
ในการป้ อ งกั น และจั ด การความรุ น แรงในสถานที่
ท� ำ งาน และการได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
กับผลของการถูกกระท�ำความรุนแรงต่อร่างกาย
พบว่า สภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์
เล็กน้อยทางบวกกับผลของการถูกกระท�ำความรุนแรง

ความรุนแรงในสถานที่ท�ำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน

ต่ อ ร่ า งกายอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (r = 0.260,
p<0.01) นโยบายของหน่ ว ยงานในการจั ด การและ
ป้องกันความรุนแรงในสถานที่ท�ำงาน และการได้รับ
การสนับสนุนทางสังคม ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ผลของการ
ถูกกระท�ำความรุนแรงต่อร่างกาย ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการปฏิบัติงาน นโยบายของหน่วยงานในการจัดการและป้องกันความรุนแรงในสถานที่
ท�ำงาน และการได้รับการสนับสนุนทางสังคม กับผลของการถูกกระท�ำความรุนแรงต่อร่างกาย (n = 168)
ปัจจัย
สภาพการปฏิบัติงาน
นโยบายของหน่วยงาน
การได้รับการสนับสนุนทางสังคม

X
27.7
6.2
95.2

5. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการปฏิบตั งิ าน นโยบาย
ในการป้ อ งกั น และจั ด การความรุ น แรงในสถานที่
ท�ำงาน และการได้รับการสนับสนุนทางสังคม กับผล
ของการถู ก กระท� ำ ความรุ น แรงต่ อ ความรู ้ สึ ก ต่ อ
เหตุการณ์
พบว่า สภาพการปฏิบตั งิ านมีความสัมพันธ์เล็ก
น้อยทางบวก กับผลของการถูกกระท�ำความรุนแรงต่อ

SD
5.1
3.2
10.6

r
0.260
-0.136
-0.079

p-value
<0.01
0.078
0.309

ความรูส้ กึ ต่อเหตุการณ์ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.001 (r = 0.288) นโยบายของหน่วยงานในการจัดการ
และป้องกันความรุนแรงในสถานที่ทำ� งาน และการได้รบั
การสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลของ
การถูกกระท�ำความรุนแรงต่อความรู้สึกต่อเหตุการณ์
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = -0.235 และ -0.259
ตามล�ำดับ) ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการปฏิบัติงาน นโยบายของหน่วยงานในการจัดการและป้องกันความรุนแรงในสถานที่
ท�ำงาน และการได้รับการสนับสนุนทางสังคม กับผลของการถูกกระท�ำความรุนแรงต่อความรู้สึกต่อเหตุการณ์
(n = 168)
ปัจจัย
X
SD
r
p-value
สภาพการปฏิบัติงาน
27.7
5.1
0.288
<0.001
นโยบายของหน่วยงาน
6.2
3.2
-0.235
<0.01
การได้รับการสนับสนุนทางสังคม
95.2
10.6
-0.259
<0.01

6. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการปฏิบตั งิ าน นโยบาย
ในการป้ อ งกั น และจั ด การความรุ น แรงในสถานที่
ท�ำงาน และการได้รับการสนับสนุนทางสังคม กับ
ผลของการถูกกระท�ำความรุนแรงต่อทัศนคติ
พบว่า นโยบายของหน่วยงานในการจัดการและ
ป้องกันความรุนแรงในสถานที่ท�ำงาน และการได้รับ

การสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์เล็กน้อยทางลบ
กั บ ผลของการถู ก กระท� ำ ความรุ น แรงต่ อ ทั ศ นคติ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = -0.370 และ -0.300,
p<0.001 ตามล�ำดับ) และสภาพการปฏิบัติงานไม่มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผลของการถู ก กระท� ำ ความรุ น แรง
ต่อทัศนคติ ดังตารางที่ 6

419

Disease Control Journal Vol 43 No.4 Oct - Dec 2017

Nurses in primary care hospital and workplace-violence related factors

ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการปฏิบัติงาน นโยบายของหน่วยงานในการจัดการและป้องกันความรุนแรงในสถานที่ท�ำงาน และ
การได้รับการสนับสนุนทางสังคม กับผลของการถูกกระท�ำความรุนแรงต่อทัศนคติ (n = 168)

ปัจจัย
สภาพการปฏิบัติงาน
นโยบายของหน่วยงาน
การได้รับการสนับสนุนทางสังคม

วิจารณ์

X
27.7
6.2
95.2

จากการศึ ก ษาพบว่ า ผลของการถู ก กระท� ำ
ความรุนแรงต่อร่างกายอยู่ในระดับต�่ำกว่าผลของการ
ถูกกระท�ำความรุนแรงต่อความรู้สึกต่อเหตุการณ์และ
ต่อทัศนคติ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วันเพ็ญ
ไสไหม และคณะ(2) พบว่า พยาบาลส่วนใหญ่ได้รับ
ผลของการถูกกระท�ำความรุนแรงทางด้านความรู้สึก
ต่ อ เหตุ ก ารณ์ และต่ อ ทั ศ นคติ อ ยู ่ ใ นระดั บ สู ง กว่ า
ผลของการถู ก กระท� ำ ความรุ น แรงทางด้ า นร่ า งกาย
เพราะพยาบาลส่ ว นใหญ่ มั ก ไม่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ เมื่ อ
ถูกกระท�ำความรุนแรงทางด้านร่างกาย
จากการศึ ก ษาพบว่ า สภาพการปฏิ บั ติ ง าน
มีความสัมพันธ์กับผลของการถูกกระท�ำความรุนแรง
ต่อร่างกาย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพการปฏิบัติงาน
ที่ ต ้ อ งใกล้ ชิ ด หรื อ สั ม ผั ส กั บ ผู ้ ป ่ ว ย เป็ น สภาพการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ เ สี่ ย งต่ อ การเกิ ด ความรุ น แรงในสถานที่
ท�ำงานมากกว่าสภาพการปฏิบัติการอื่นๆ เพราะการ
ใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วย เป็นการเอื้อต่อการกระท�ำ
ความรุ น แรงทางด้ า นร่ า งกายของผู ้ ป ่ ว ยต่ อ พยาบาล
ได้งา่ ย สอดคล้องกับการศึกษา ของ Xing K, et al(15)
พบว่ า พยาบาลที่ มี ส ภาพการปฏิ บั ติ ง านใกล้ ชิ ด กั บ
ผู้ป่วย เช่น อาบน�้ำให้ผู้ป่วย ยก หรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
มี โ อกาสเสี่ ย งต่ อ การถู ก กระท� ำ ความรุ น แรงมากกว่ า
พยาบาลที่มีสภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันออกไป
นอกจากนี้ ส ภาพการปฏิ บั ติ ง านยั ง มี ค วามสั ม พั น ธ์
กั บ ผลของการถู ก กระท� ำ ความรุ น แรงต่ อ ความรู ้ สึ ก
ต่อเหตุการณ์ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากเมือ่ พยาบาลถูกกระท�ำ
ความรุนแรงจากสภาพการปฏิบัติงานนั้นๆ ย่อมเกิด
ความรู ้ สึ ก กลั ว ที่ จ ะถู ก กระท� ำ ความรุ น แรงซ�้ ำ ๆ
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SD
5.1
3.2
10.6

r
0.101
-0.370
-0.300

p-value
0.191
<0.001
<0.001

เมือ่ ต้องอยูใ่ นสภาพการปฏิบตั งิ านแบบเดิม ซึง่ สอดคล้อง
กั บ การศึ ก ษาของ Ramacciati N, et al (16) ที่ ท� ำ
การศึกษาเชิงคุณภาพและพบว่า พยาบาลทีเ่ คยถูกกระท�ำ
ความรุนแรงมีความรูส้ กึ กลัวว่าจะถูกกระท�ำความรุนแรง
อีกครั้งเมื่อต้องกลับไปปฏิบัติงานแผนกเดิม
จากการศึกษาพบว่า นโยบายในการป้องกัน
และจัดการความรุนแรงในสถานทีท่ ำ� งาน มีความสัมพันธ์
กั บ ผลของการถู ก กระท� ำ ความรุ น แรงต่ อ ความรู ้ สึ ก
ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากเมื่ อ หน่ ว ยงาน
มี ก ารก� ำ หนดนโยบายในการป้ อ งกั น และจั ด การ
ความรุนแรงในสถานที่ท�ำงานอย่างเหมาะสม เช่น จัดให้
มีการติดตั้งอุปกรณ์ในการตรวจตราการผ่านเข้า-ออก
ในสถานทีท่ ำ� งาน และมีการติดตัง้ ระบบสัญญาณเตือนภัย
หรือปุม่ ขอความช่วยเหลือกรณีถกู กระท�ำความรุนแรงได้
อย่างทันถ่วงที เป็นต้น ย่อมส่งผลให้พยาบาลผูป้ ฏิบตั งิ าน
มี ค วามรู ้ สึ ก ปลอดภั ย จากการถู ก กระท� ำ ความรุ น แรง
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Zhao S, et al(17) พบว่า
นโยบายของหน่ ว ยงานในการป้ อ งกั น ความรุ น แรง
ในสถานที่ ท� ำ งาน มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ความ
วิตกกังวลของบุคลากรทางการพยาบาล อีกทั้งนโยบาย
ในการป้องกันและจัดการความรุนแรงในสถานที่ท�ำงาน
ยังมีความสัมพันธ์กับผลของการถูกกระท�ำความรุนแรง
ต่อทัศนคติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเมื่อพยาบาลถูกกระท�ำ
ความรุ น แรง และไม่ ไ ด้ รั บ การคุ ้ ม ครองหรื อ ดู แ ล
จากหน่วยงาน ส่งผลให้พยาบาลผูถ้ กู กระท�ำความรุนแรง
รู้สึกว่าตนเองไม่มีความส�ำคัญ และสูญเสียขวัญและ
ก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ
Ramacciati N, et al(16) ซึ่งพบว่า พยาบาลที่ถูกกระท�ำ
ความรุนแรงมีความรู้สึกว่า ตนเองไม่มีคุณค่า เมื่อไม่ได้
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รับการคุ้มครองและดูแลจากหน่วยงาน เมื่อถูกกระท�ำ
ความรุนแรง
จากการศึกษาพบว่า การได้รับการสนับสนุน
ทางสั ง คมมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผลของการถู ก กระท� ำ
ความรุ น แรงต่ อ ความรู ้ สึ ก ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องมาจากเมื่อพยาบาลถูกกระท�ำความรุนแรง และ
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
จากเพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้พยาบาลผู้ถูกกระท�ำรู้สึก
สบายใจมากขึ้ น จากเหตุ ก ารณ์ เพราะรู ้ สึ ก ว่ า ตนเอง
สามารถได้รับการช่วยเหลือ และการปกป้องจากบุคคล
รอบข้าง ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ วีรวัฒน์ ทางธรรม
และคณะ (18) ซึ่ ง พบว่ า การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา มีความสัมพันธ์กบั ความเครียดของพยาบาล
และ Li L, et al(19) ที่พบว่า การสนับสนุนทางสังคม
จากเพื่ อ นร่ ว มงานและผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา มี ผ ลต่ อ ความ
รู้สึกเหนื่อยหน่ายในการท�ำงาน และความส�ำเร็จส่วน
บุคคลของพยาบาล นอกจากนี้ การได้รับการสนับสนุน
ทางสั ง คม มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผลของการถู ก กระท� ำ
ความรุนแรงต่อความรู้สึกต่อทัศนคติ ทั้งนี้อาจเพราะ
เกิดจากการสนับสนุนทางสังคมที่ช่วยคงไว้ซึ่งความรู้สึก
ที่เห็นคุณค่าในตนเอง เป็นที่รัก และมีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือมีส่วนร่วมในสังคม ส่งผลให้บุคคลสามารถด�ำเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความผาสุก(20)
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้บริหารโรงพยาบาล และหัวหน้าแผนก
สามารถน�ำปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ ไปใช้กำ� หนดมาตรการ
เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการถูกกระท�ำความรุนแรง
โดยเน้นที่การปรับสภาพการปฏิบัติงาน เช่น หลีกเลี่ยง
การให้พยาบาลอยูก่ บั ผูป้ ว่ ยเพียงล�ำพัง เป็นต้น การก�ำหนด
นโยบายในการป้องกันและจัดการความรุนแรงในสถานที่
ท�ำงานร่วมกันระหว่างผูบ้ ริหาร โรงพยาบาลกับผูป้ ฏิบตั งิ าน
รวมทั้ ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น ทางสั ง คมแก่ ผู ้ ที่ ถู ก กระท� ำ
ความรุนแรง เช่น มีการสนับสนุนทางด้านค่าชดเชย และ
การดูแลจากการถูกกระท�ำความรุนแรง
2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานควรด�ำเนินการ
ส� ำ รวจผลของการถู ก กระท� ำ ความรุ น แรงที่ บุ ค ลากร

ความรุนแรงในสถานที่ท�ำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน

ในหน่ ว ยงานได้ รั บ และน� ำ ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์
กับผลของการถูกกระท�ำความรุนแรงด้านนัน้ ๆ มาก�ำหนด
เป็นกิจกรรม เพื่อลดผลของการถูกกระท�ำความรุนแรง
พร้ อ มทั้ ง ศึ ก ษาความแตกต่ า งของระดั บ ผลของการ
ถูกกระท�ำความรุนแรง ก่อนและหลังการด�ำเนินกิจกรรม
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การติดเชื้อมาลาเรียของประชาชนในจังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
ราชบุรี จ�ำนวน 440 คน แบ่งเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อมาลาเรีย ในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ
กลุ่มผู้ไม่ติดเชื้อมาลาเรีย จ�ำนวนกลุ่มละ 220 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์หาความ
สัมพันธ์กบั การติดเชือ้ มาลาเรียด้วย multiple conditional logistic regression และน�ำเสนอด้วยค่า OR และช่วงความ
เชื่อมั่น 95% ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อมาลาเรียอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ การ
ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย (ORadj = 2.15, 95% CI: 1.052-4.408) การอาศัยอยู่ในพื้นที่ต�่ำกว่า
16 ปี (ORadj = 2.96, 95% CI: 1.254-6.978) สถานที่ท�ำงานอยู่ในป่าหรือสวน และใกล้แหล่งน�้ำ (ORadj = 4.06,
95% CI: 1.812-9.087) พฤติกรรมการไม่นอนในมุ้งหรือนอนเป็นบางครั้ง (ORadj = 2.39, 95% CI: 1.1464.986) การพักค้างคืนในป่าหรือสวน และใกล้แหล่งน�้ำ (ORadj = 3.45, 95% CI: 1.672-7.102) การไม่ฉีดพ่น
สารเคมีตามผนังบ้าน (ORadj = 2.76, 95% CI: 1.118-6.821) และการขับถ่ายนอกบ้านหรือในป่าหรือสวน
และใกล้แหล่งน�ำ้ เป็นประจ�ำ (ORadj = 3.47, 95% CI: 1.787-6.740) ส่วนความรูแ้ ละการรับรูเ้ กีย่ วกับโรคมาลาเรีย
ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติกับการติดเชื้อมาลาเรีย (ORadj = 1.70, 95% CI: 0.930-3.098)
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ควรมีการจัดระบบเฝ้าระวังเชิงรุก โดยให้ทีมเครือข่ายในระดับหมู่บ้าน
ในการคัดกรองกลุม่ เสีย่ งทีเ่ ดินทางเข้า-ออกประเทศพม่า หรือพักค้างคืนในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง และการส่งเสริมให้ประชาชน
ใช้มุ้งชุบสารเคมีหรือมุ้งคลุมเปล ร่วมกับการใช้ยาทากันยุงเมื่อต้องไปขับถ่ายนอกบ้าน การจัดบริการฉีดพ่นสารเคมี
ตามผนังบ้าน และการจัดท�ำสื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคมาลาเรียเป็นภาษาท้องถิ่น โดยมีการพัฒนาเครือข่าย
อาสาสมัครต่างด้าวเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคมาลาเรีย
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Malaria infection in Ratchaburi Province

Abstract

This is an analytical case-control study. The research aimed to identify the factors of malaria infection
in Ratchaburi’s population. There were 440 participants in the study who were 15 years old or older who
have lived in Ratchaburi Province; divided into two groups, 220 cases group of malaria infection who were
infected during 1st January to 31th December 2015, and 220 controls group of non-malarial infected (control
group). Data were collected by interview questionnaire using interviewing. Multiple conditional logistic
regression was analyzed to determine the relationship with malaria infection and presented by OR with 95%
confidence interval. The results showed that factors significantly associated with malaria infection (p<0.05)
were: not receiving information about malaria (ORadj = 2.15, 95% CI: 1.052-4.408), duration of living in
the area less than 16 years (ORadj = 2.96, 95% CI: 1.254-6.978), having workplace in the forest or
garden and near water resource (ORadj = 4.06, 95% CI: 1.812-9.087), not using nets (ORadj = 2.39, 95%
CI: 1.146-4.986), entering and staying overnight in the forest or garden and near water reservoir (ORadj =
3.45, 95% CI: 1.672-7.102), unsprayed house (ORadj = 2.76, 95% CI: 1.118-6.821) and regular
defecation in the forest or garden and near water reservoir (ORadj = 3.47, 95% CI: 1.787-6.740) and the
knowledge and perception did not significantly associate with malaria infection (adjusted OR = 1.70, 95%
CI: 0.930-3.098). The malaria risk might be reduced by the active surveillance system for screening
population at risk crossing the Thai-Myanmar border or staying overnight in risk area, promotion of longlasting insecticidal nets or hammock nets, mosquito repellent when defecation outside the home, indoor
residual spraying, malaria information media in local language by development a network of foreign volunteers
to provide malaria education.
ค�ำส�ำคัญ
Keywords
การติดเชื้อมาลาเรีย, ปัจจัยเสี่ยง, โรคประจ�ำถิ่น						 malaria infection, risk factors, endemic area

บทน�ำ

โรคมาลาเรี ย เป็ น โรคติ ด ต่ อ น� ำ โดยแมลง
ที่มียุงก้นปล่อง (Anopheles spp.) เป็นพาหะส�ำคัญน�ำ
เชื้อพลาสโมเดียม (Plasmodium spp.) ติดต่อมาสู่คน(1)
ที่มีมานานกว่า 50,000 ปี มักมีความชุกตามป่าเขาและ
แหล่ ง น�้ ำ ถื อ เป็ น โรคประจ� ำ ถิ่ น ที่ เ ป็ น ปั ญ หาส� ำ คั ญ
ด้ า นสาธารณสุ ข ของประเทศไทยมาอย่ า งยาวนาน(2)
จากสถานการณ์โรคมาลาเรียทั่วโลก มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่องจากปี 2543-2558 ถึงร้อยละ 47.00(3)
เป็นผลสืบเนือ่ งจากทีอ่ งค์การอนามัยโลก (World Health
Organization; WHO) สนับสนุนให้ใช้ยุทธศาสตร์หลัก
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ในการป้องกันและรักษาคือ การควบคุมพาหะน�ำโรค การ
ใช้สารเคมีปอ้ งกัน และการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย แต่มาลาเรีย
ยังคงเป็นปัญหาอย่างรุนแรงในทวีปแอฟริกาและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ที่พบอัตราตายด้วยโรคมาลาเรีย 3.5
ต่อแสนประชากร(3) ส�ำหรับประเทศไทยยังพบการแพร่
เชื้ออย่างต่อเนื่องและรุนแรง ในจังหวัดที่มีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศพม่า กัมพูชา ลาวและมาเลเซีย(1)
เมื่อมีการเปิดเสรีทางการค้าของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามประเทศ
เพื่อมาท�ำงานรับจ้างและการเกษตร ซึ่งกลุ่มแรงงาน
ต่างชาติเป็นพาหะน�ำโรคมาลาเรียในอัตรา 3.5 เท่า
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การติดเชื้อมาลาเรียในจังหวัดราชบุรี และปัจจัยที่สัมพันธ์กัน

ของกลุ่มแรงงานไทย(4) โดยมีข้อจ�ำกัดการเข้าถึงตรวจ
รักษาของสถานบริการ และขาดความรู้ในการป้องกัน
ตนเองทีอ่ าศัยอยูต่ ามพืน้ ทีช่ ายแดนทีต่ ดิ กับประเทศพม่า(4)
โดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีมีลักษณะทางภูมิประเทศที่
เอือ้ ต่อการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรีย จากการสุม่ ส�ำรวจ
ของนักกีฏวิทยา พบยุงพาหะหลัก Anopheles minimus
และ Anopheles dirus ชุกชุมในพื้นป่าดิบชื้น ใกล้ล�ำธาร
ซึ่งพบผู้ป่วยด้วยโรคมาลาเรียทุกปี มาเป็นระยะเวลา
ยาวนานและเป็นโรคประจ�ำถิ่น โดยในปี 2555-2556
จังหวัดราชบุรมี อี ตั ราป่วยและอัตราตายด้วยโรคมาลาเรีย
สูงเป็นอันดับ 2 ของภาคกลางฝั่งตะวันตก รองจาก
จังหวัดกาญจนบุรี และปี 2557 มีอัตราป่วยตายสูงถึง
0.33 ต่อแสนประชากร เป็นอันดับหนึ่งของภาคกลาง
ฝั่งตะวันตก(5)
ผลกระทบผู ้ ป ่ ว ยที่ ติ ด เชื้ อ มาลาเรี ย ก่ อ ให้
เกิดการสูญเสียภาวะสุขภาพจากอาการเจ็บป่วยที่ก่อให้
เกิดความทรมานทั้งทางด้านร่างกาย และถ้าเกิดอาการ
ติ ด เชื้ อ รุ น แรงเฉี ย บพลั น อาจถึ ง เสี ย ชี วิ ต ผู ้ ป ่ ว ยและ
ครอบครั ว ต้ อ งประสบกั บ การสู ญ เสี ย ทางด้ า นจิ ต ใจ
ขาดขวัญก�ำลังใจและพละก�ำลังไปประกอบอาชีพ สูญเสีย
รายได้ทางเศรษฐกิจและการด�ำรงชีพ รวมทัง้ ประเทศชาติ
จะต้องสูญเสียเงินงบประมาณด้านสาธารณสุขไปกับ
การป้องกันควบคุมโรค และการรักษาผู้ป่วยในแต่ละปี
เป็นจ�ำนวนมาก(1,6)
การแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียยังคงมีอยู่
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่พบระดับการ
แพร่โรคสูง การเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อม
ที่มีการเข้าไปบุกรุกป่าและถือครอง เพื่อใช้ประกอบ
อาชีพและเป็นที่อยู่อาศัย และสภาพเศรษฐกิจสังคมที่มี
อัตราการเคลื่อนย้ายแรงงานสูงขึ้นจากในอดีตที่ผ่านมา
ซึ่งเอื้อให้การแพร่เชื้อโรคมาลาเรียก็ยังคงมีอยู่อย่าง
ต่ อ เนื่ อ งจนถื อ ว่ า เป็ น โรคประจ� ำ ถิ่ น ที่ ต ้ อ งเฝ้ า ระวั ง
โดยแนวโน้มผู้ป่วยติดเชื้อมาลาเรียในประเทศไทย 5 ปี
ย้ อ นหลั ง (ปี 2554-2558) ส่ ว นใหญ่ จ ะติ ด เชื้ อ
Plasmodium vivax เพิ่ ม สู ง ขึ้ น (5) และการที่ เ ชื้ อ
Plasmodium falciparum ดื้อต่อยาที่ใช้ในการรักษาสูง

ท�ำให้การควบคุมการแพร่เชือ้ โรคไข้มาลาเรียยุง่ ยากมาก
ขึ้ น (7) รวมถึ ง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารก� ำ จั ด โรคมาลาเรี ย ให้
หมดไป โดยองค์การอนามัยโลกได้ก�ำหนดเป้าหมาย
ให้ก�ำจัดโรคมาลาเรียอย่างน้อย 35 ประเทศ ภายใน
ปี 2573 (8) และประเทศในอนุ ภู มิ ภ าคลุ ่ ม แม่ น�้ ำ โขง
ก็ได้ก�ำหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อก�ำจัดโรคมาลาเรีย
ให้หมดไปจากภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยได้ปรับยกระดับ
ยุทธศาสตร์จากการควบคุมและป้องกันโรค เป็นการ
ก�ำจัดโรคมาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทยภายใน
ปี 2567(9) ซึง่ นับว่า เป็นความท้าทายอย่างยิง่ โดยก�ำหนด
ให้โรคมาลาเรียเป็นโรคที่ต้องรายงานภายใต้พระราช
บัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งสาเหตุการติดเชื้อ
มาลาเรียอาจจะเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ที่มีผลท�ำให้
ประชาชนมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรีย
ผู้วิจัยได้เห็นความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าว
จึงได้ศกึ ษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การติดเชือ้ มาลาเรีย
ที่ เ ป็ น โรคประจ� ำ ถิ่ น ในจั ง หวั ด ราชบุ รี ซึ่ ง ยั ง ไม่ เ คยมี
การศึกษาในรูปแบบ matched case-control เพื่อใช้เป็น
แนวทางควบคุ ม และป้ อ งกั น โรคได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
และเหมาะสมกับสถานการณ์โรคมาลาเรีย ป้องกันไม่ให้
เกิ ด การดื้ อ ยา และวางแผนการพั ฒ นาระบบบริ ก าร
ด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ต่อไป

วัสดุและวิธีการศึกษา

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ (analytical research)
แบบย้อนหลัง ชนิดจับคู่ (matched case-control study)
โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากระบบเฝ้าระวังโรค (รง.
506) รายงานการสอบสวนโรคและรักษา (รว.3) และ
การสัมภาษณ์ข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่อ�ำเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี ซึง่ การศึกษานีไ้ ด้ผา่ นการรับรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมและสังคมศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนคนไทยและคน
ต่างชาติ ทั้งเพศชายและหญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป อาศัย
อยู่ในจังหวัดราชบุรีอย่างน้อย 6 เดือน โดยแบ่งเป็น
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2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มศึกษาคือ ผู้ที่มีผลการตรวจเลือด
ทางห้องปฏิบตั กิ าร หรือแพทย์วนิ จิ ฉัยว่า พบเชือ้ มาลาเรีย
อย่างน้อย 1 ชนิดในเลือด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และกลุ่มควบคุมคือ ผู้ที่ไม่
ติดเชื้อมาลาเรีย โดยการตรวจสอบจากระบบรายงาน
และคัดกรองจากการสัมภาษณ์ ซึ่งรวบรวมรายชื่อจาก
ทะเบียนราษฎร์ หรือทะเบียนคนต่างด้าวที่ผู้น�ำชุมชน
เก็บรวบรวมไว้ โดยพิจารณาตามเงือ่ นไข เปรียบเทียบกับ
ผู้ป่วยในกลุ่มศึกษาที่ถูกจับคู่กับผู้ไม่ป่วย อยู่ในกลุ่ม
ควบคุมแต่ละราย ดังนี้
1. เพศเดียวกัน
2. อายุไม่เกิน ±5 ปี
3. อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านและต�ำบลเดียวกัน
ขนาดตัวอย่าง
1. การค�ำนวณขนาดตัวอย่างขัน้ ต้น ตามรูปแบบ
การศึกษา matched case-control(10) ดังนี้
m=
โดยที่
และ M ≃
เมื่อ ψ = Odds ratio หรือ OR
ซึ่งก�ำหนดให้ Zα= 1.96 เมื่อก�ำหนด 				
α=

Zβ = 1.28 เมื่อก�ำหนดอ�ำนาจในการท�ำสอบ		
เป็นร้อยละ 90 (β = 0.1)
m = จ�ำนวนตัวอย่างต่อกลุ่ม
OR = อัตราเสี่ยงของการติดเชื้อมาลาเรียใน
กลุ่มที่ไปพักค้างแรมในพื้นที่เสี่ยง เท่ากับ 2.11(11)
P0 = สัดส่วนของกลุ่มไม่ติดเชื้อมาลาเรียที่ไป
พักค้างแรมในพื้นที่เสี่ยงเท่ากับ 0.34(11)
P1 = สัดส่วนของกลุ่มติดเชื้อมาลาเรียที่ไปพัก
ค้างแรมในพื้นที่เสี่ยงเท่ากับ 0.54(11)
2. การค�ำนวณขนาดตัวอย่างขั้นสุดท้าย ตาม
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ multiple logistic regression(12) ดังนี้
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np =
โดย np คือ จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ปรับ
ด้วยค่า ρ
n1 คือ จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต้นที่ยังไม่ค�ำนึง
ถึงค่า ρ
ρ คื อ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง พหุ
(multiple correlation) ระหว่างการเคยไปพักค้างแรม
ในพื้นที่เสี่ยง กับตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด
ด้วยค่า 0.10 ถึง 0.90
โดยเลือกใช้ค่า multiple correlation เท่ากับ
0.50 เพื่อลดปัญหาการมีความสัมพันธ์กัน ระหว่าง
ตัวแปรอิสระทีส่ นใจศึกษา (multicolinearity) จึงค�ำนวณ
ขนาดตัวอย่างของกลุม่ ศึกษาและกลุม่ ควบคุมในสัดส่วน
1:1 ได้เท่ากับกลุ่มละ 203 คน เพื่อป้องกันกลุ่มตัวอย่าง
ที่อาจสูญหายหรือติดตามเก็บข้อมูลไม่ได้ ผู้วิจัยจึงเก็บ
เพิม่ อีกกลุม่ ละ 17 คน เป็นกลุม่ ละ 220 คน ดังนัน้ จ�ำนวน
ตัวอย่างทั้งหมด 440 คน
วิธีการสุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูล
เนื่ อ งจากจ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยที่ ติ ด เชื้ อ มาลาเรี ย ของจั ง หวั ด
ราชบุรี ปี พ.ศ. 2558 ส่วนใหญ่ร้อยละ 87.46 หรือ
จ�ำนวน 295 คน อยู่ในพื้นที่อ�ำเภอสวนผึ้ง ดังนั้นเพื่อ
ความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั จึงท�ำการสุม่
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling)
เป็นพื้นที่ 4 ต�ำบล ในอ�ำเภอสวนผึ้ง ได้แก่ ต�ำบลสวนผึ้ง
ต�ำบลตะนาวศรี ต�ำบลป่าหวายและต�ำบลท่าเคย และ
การสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยการ
จับฉลากชนิดไม่ใส่กลับคืน ทัง้ กลุม่ ศึกษาและกลุม่ ควบคุม
ในสัดส่วน 1:1 จ�ำนวนกลุ่มละ 220 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบบสัมภาษณ์ที่
ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content
validity) จากผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 ท่าน ของส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ
น�ำโดยแมลงที่ 5.1 จังหวัดราชบุรี โดยค่าดัชนีความตรง
ตามเนื้อหา (content validity index) เท่ากับ 0.80 และ
ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability) โดยน�ำไป

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2560

การติดเชื้อมาลาเรียในจังหวัดราชบุรี และปัจจัยที่สัมพันธ์กัน

ทดลองใช้เครื่องมือกับประชาชนในพื้นที่อ�ำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างละ 30 คน รวม 60 คน
น�ำมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.83 ซึ่งแบบ
สัมภาษณ์ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยด้านบุคคล จ�ำนวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน
5 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยด้านความรู้และการรับรู้
เกี่ยวกับโรคมาลาเรีย จ�ำนวน 15 ข้อ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัจจัยด้านพฤติกรรม จ�ำนวน
8 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส�ำเร็จรูป STATA version 13.1 by The United
States of America ประกอบด้วย สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุดและค่าต�่ำสุด และ
สถิตเิ ชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์แบบ
ทีละตัวแปร (univariate analysis) ใช้สถิติ simple
conditional logistic regression น�ำเสนอด้วยค่า crude
odds ratio (ORcrude) และการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
แบบหลายตัวแปร (multivariate analysis) ใช้สถิติ
multiple conditional logistic regression ด้วยเทคนิค
backward elimination น�ำเสนอด้วยค่า adjusted odds
ratio (ORadj), 95% CI และ p-value

ร้อยละ 73.64 ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย
โดยกลุม่ ผูต้ ดิ เชือ้ มาลาเรีย ไม่ได้รบั ข้อมูลข่าวสารมากกว่า
กลุ่มผู้ไม่ติดเชื้อมาลาเรีย (ร้อยละ 37.27 และ 15.45
ตามล�ำดับ)
2. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 51.82 มีลักษณะบ้านที่มั่นคงถาวรเป็นบ้านปูน
ชั้นเดียว และเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ยรวมของ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พบว่า ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่เป็นระยะเวลาเฉลี่ยยาวนานถึง 16 ปี (ต�่ำสุด =
1, สูงสุด = 66) ซึ่งมีบ้านตั้งอยู่ในป่าหรือสวน และ
ใกล้แหล่งน�ำ้ ร้อยละ 84.77 ซึง่ ในกลุม่ ผูต้ ดิ เชือ้ มาลาเรีย
มีบ้านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมากกว่ากลุ่มผู้ไม่ติดเชื้อมาลาเรีย
(ร้อยละ 93.64 และ 75.91 ตามล�ำดับ) และสถานที่
ท�ำงานตั้งอยู่ในป่าหรือสวน และใกล้แหล่งน�้ำ ร้อยละ
72.95 โดยกลุ่มผู้ติดเชื้อมาลาเรียท�ำงานในพื้นที่เสี่ยง
มากกว่ากลุ่มผู้ไม่ติดเชื้อมาลาเรีย (ร้อยละ 88.64 และ
57.27 ตามล�ำดับ) ซึ่งส่วนใหญ่มีสมาชิกในครอบครัว
เคยป่วยเป็นโรคมาลาเรีย ร้อยละ 52.05
3. ปั จ จั ย ด้ า นความรู ้ แ ละการรั บ รู ้ โดย
พิ จ ารณาใช้ เ กณฑ์ ค ่ า เฉลี่ ย คะแนนรวมทั้ ง หมดของ
กลุ่มตัวอย่างศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ ซึ่งพบว่า ส่วนใหญ่
มีความรู้ และการรับรู้เกี่ยวกับโรคมาลาเรียในระดับสูง
กว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม ร้อยละ 51.36 โดยกลุ่ม
ผูต้ ดิ เชือ้ มาลาเรียยังมีความรูแ้ ละการรับรูใ้ นระดับต�ำ่ กว่า
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 56.82 และกลุ่มผู้ไม่ติดเชื้อมาลาเรีย
มีความรู้และการรับรู้ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ย ร้อยละ
59.55
4. ปัจจัยด้านพฤติกรรม พบว่า ส่วนใหญ่นอน
ในมุง้ เป็นประจ�ำ ร้อยละ 66.14 ส่วนการทายากันยุงหรือ
จุดยากันยุง ที่ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติเป็นบางครั้ง สูงถึง
ร้อยละ 91.82 ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.50 ไปพักค้างคืน
ในพื้นที่เสี่ยง โดยกลุ่มผู้ติดเชื้อมาลาเรียไปพักค้างคืน
ในพื้ น ที่ เสี่ย งถึ ง ร้ อยละ 80.00 แต่ กลุ ่ มผู ้ ไ ม่ ติ ดเชื้ อ
มาลาเรียไปพักค้างคืนในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง มีเพียงร้อยละ 35.00
และในทั้งสองกลุ่มได้รับการพ่นสารเคมีตามผนังบ้าน
มากถึงร้อยละ 74.55 โดยที่กลุ่มผู้ไม่ติดเชื้อมาลาเรีย

ผลการศึกษา

ลักษณะของข้อมูลปัจจัย 4 ด้าน ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาทั้งหมด 440 คน ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
1. ปัจจัยด้านบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 65.00 มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 29 ปี (ต�่ำสุด =
15, สูงสุด = 72) และร้อยละ 58.86 เป็นคนกะเหรี่ยง
และอืน่ ๆ และคนไทย ร้อยละ 41.14 ทีไ่ ม่ได้เรียนหนังสือ
มากถึงร้อยละ 32.50 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง
ทัว่ ไป ร้อยละ 42.73 เป็นครอบครัวมีรายได้เฉลีย่ 7,000
บาทต่อเดือน (ต�่ำสุด = 0, สูงสุด = 60,000) และ
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มีอัตราการพ่นสารเคมีสูงกว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อมาลาเรีย 69.09 และ 26.82 ตามล�ำดับ) ในขณะที่กลุ่มผู้ไม่
(ร้อยละ 80.91 และ 68.18 ตามล�ำดับ) กลุ่มผู้ติดเชื้อ ติดเชื้อมาลาเรียส่วนใหญ่ไม่ขับถ่ายนอกบ้านเลย หรือ
มาลาเรียมีพฤติกรรมขับถ่ายนอกบ้านหรือในพื้นที่เสี่ยง ปฏิบัติบางครั้งเท่านั้น (ร้อยละ 73.18)
เป็นประจ�ำ มากกว่ากลุ่มผู้ไม่ติดเชื้อมาลาเรีย (ร้อยละ
ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มผู้ติดเชื้อมาลาเรียและไม่ติดเชื้อมาลาเรีย จ�ำแนกข้อมูลรายปัจจัย
ลักษณะของปัจจัย
1. ปัจจัยด้านบุคคล
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ (ปี)
<30
≥30
มัธยฐาน (ต�่ำสุด : สูงสุด)
เชื้อชาติ
ไทย
กะเหรี่ยงและอื่น ๆ
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาขึ้นไป
ไม่ได้เรียนหนังสือ
อาชีพ
เกษตรกร
รับจ้างทั่วไป
นักเรียน
อาชีพอื่น ๆ
รายได้เฉลี่ยของครอบครัว (บาท/เดือน)
>7,000
≥7,000
มัธยฐาน (ต�่ำสุด : สูงสุด)
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย
ได้รับ
ไม่ได้รับ
2. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ลักษณะของบ้านที่อยู่อาศัย
มั่นคงถาวร
ชั่วคราวหรือกระท่อม
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กลุ่มผู้ติดเชื้อ
(case) n = 220
จ�ำนวน
ร้อยละ

กลุ่มผู้ไม่ติดเชื้อ
(control) n = 220
จ�ำนวน
ร้อยละ

รวม
n = 440
จ�ำนวน
ร้อยละ

77
143

35.00
65.00

77
143

35.00
65.00

154
286

35.00
65.00

113
107
28

51.36
48.64
(15:72)

108
112
30

49.09
50.91
(15:69)

221
219
29

50.23
49.77
(15:72)

81
139

36.82
63.18

100
120

45.45
54.55

181
259

41.14
58.86

139
81

63.18
36.82

158
62

71.82
28.18

297
143

67.50
32.50

25
94
63
38

11.36
42.73
28.64
17.27

22
94
60
44

10.00
42.73
27.27
20.00

47
188
123
82

10.68
42.73
27.95
18.64

96
43.64
107
48.64
124
56.36
113
51.36
7,000 (0:50,000) 7,500 (0:60,000)

203
46.14
237
53.86
7,000 (0:60,000)

138
82

62.73
37.27

186
34

84.55
15.45

324
116

73.64
26.36

94
126

42.73
57.27

134
86

60.91
39.09

228
212

51.82
48.18
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การติดเชื้อมาลาเรียในจังหวัดราชบุรี และปัจจัยที่สัมพันธ์กัน

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มผู้ติดเชื้อมาลาเรียและไม่ติดเชื้อมาลาเรีย จ�ำแนกข้อมูลรายปัจจัย (ต่อ)
ลักษณะของปัจจัย
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
>16 ปี
≤16 ปี
มัธยฐาน (ต�่ำสุด : สูงสุด)
บริเวณที่ตั้งบ้านอยู่ในป่าหรือสวน และ
ใกล้แหล่งน�้ำ
ไม่อยู่
อยู่
บริเวณที่ตั้งสถานที่ท�ำงานอยู่ในป่าหรือสวน
และใกล้แหล่งน�้ำ
ไม่อยู่
อยู่
ประวัติสมาชิกในบ้านเคยป่วยเป็นโรคมาลาเรีย
ไม่เคย
เคย
3. ปัจจัยด้านความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับ
โรคมาลาเรีย
ระดับสูง
ระดับต�่ำ
4. ปัจจัยด้านพฤติกรรม
การนอนในมุ้ง
ปฏิบัติประจ�ำ
บางครั้ง/ไม่ปฏิบัติ
ทายากันยุง/จุดยากันยุง
ปฏิบัติประจ�ำ
บางครั้ง/ไม่ปฏิบัติ
การพักค้างคืนในพื้นทีเสี่ยง
ไม่พัก
พัก
การฉีดพ่นสารเคมีตามผนังบ้าน
พ่น
ไม่พ่น
การขับถ่ายนอกบ้านหรือในพื้นที่เสี่ยง
ปฏิบัติประจ�ำ
บางครั้ง/ไม่ปฏิบัติ

กลุ่มผู้ติดเชื้อ
(case) n = 220
จ�ำนวน ร้อยละ

กลุ่มผู้ไม่ติดเชื้อ
(control) n = 220
จ�ำนวน
ร้อยละ

รวม
n = 440
จ�ำนวน
ร้อยละ

94
126
14

42.73
57.27
(1:60)

117
103
18

53.18
46.82
(1:66)

221
229
16

47.95
52.05
(1:66)

14
206

6.36
93.64

53
167

24.09
75.91

67
373

15.23
84.77

25
195

11.36
88.64

94
126

42.73
57.27

119
321

27.05
72.95

91
129

41.36
58.64

120
100

54.55
45.45

211
229

47.95
52.05

95
125

43.18
56.82

131
89

59.55
40.45

226
214

51.36
48.64

131
89

57.73
42.27

160
60

70.91
29.09

291
149

66.14
33.86

12
208

5.45
94.55

24
196

10.91
89.09

36
404

8.18
91.82

44
176

20.00
80.00

143
77

65.00
35.00

187
253

42.50
57.50

150
70

68.18
31.82

178
42

80.91
19.09

328
112

74.55
25.45

152
68

69.09
30.91

59
161

26.82
73.18

211
229

47.95
52.05
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ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การติดเชือ้ มาลาเรีย
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบหลายตัวแปร โดย
ค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบของตั ว แปรอื่ น ด้ ว ยพบว่ า ปั จ จั ย
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การติดเชือ้ มาลาเรียอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ มีดังนี้ ปัจจัยด้านบุคคลคือ การไม่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย (ORadj = 2.15, 95%
CI: 1.052-4.408) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่
การอาศัยอยู่ในพื้นที่ต�่ำกว่า 16 ปี (ORadj = 2.96, 95%
CI: 1.254-6.978) และสถานทีท่ ำ� งานอยูใ่ นป่าหรือสวน
และใกล้แหล่งน�ำ้ (ORadj = 4.06, 95% CI: 1.812-9.087)

Malaria infection in Ratchaburi Province

ปัจจัยด้านพฤติกรรม ได้แก่ การไม่นอนในมุ้งหรือนอน
เป็นบางครั้ง (ORadj = 2.39, 95% CI: 1.146-4.986)
การพักค้างคืนในพื้นที่เสี่ยง (OR adj = 3.45, 95%
CI: 1.672-7.102) การไม่ฉีดพ่นสารเคมีตามผนังบ้าน
(ORadj = 2.76, 95% CI: 1.118-6.821) และการขับ
ถ่ายนอกบ้านหรือในพื้นที่เสี่ยง (ORadj = 3.47, 95%
CI: 1.787-6.740) ดังแสดงในตารางที่ 2 ส่วนปัจจัย
ด้านความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับโรคมาลาเรีย ไม่มีความ
สัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตกิ บั การติดเชือ้ มาลาเรีย
(ORadj 1.69, 95% CI: 0.930-3.098)

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ กับการติดเชื้อมาลาเรีย จังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. 2558 : การวิเคราะห์แบบหลาย
ตัวแปร (multivariate analysis)
ปัจจัย
กลุ่มผู้ติดเชื้อ
กลุ่มผู้ไม่ติดเชื้อ ORcrude ORadj
95% CI
p-value
(case) n = 220 (control) n = 220
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
ปัจจัยด้านบุคคล
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โรคมาลาเรีย
ได้รับ
138
62.73 186 84.55 1.00 1.00
ไม่ได้รับ
82
37.27
34
15.45 3.82 2.15 1.052-4.408 0.036
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
>16 ปี
94
42.73 117 53.18 1.00 1.00
≤16 ปี
126
57.27 103 46.82 1.96 2.96 1.254-6.978 0.013
บริเวณที่ตั้งสถานที่ท�ำงานอยู่ในป่า
หรือสวน และใกล้แหล่งน�้ำ
ไม่อยู่
25
11.36
94
42.73 1.00 1.00
อยู่
195
88.64 126 57.27 6.75 4.06 1.812-9.087 0.001
ปัจจัยด้านพฤติกรรม
การนอนในมุ้ง
ปฏิบัติประจ�ำ
131
57.73 160 70.91 1.00 1.00
บางครั้ง/ไม่ปฏิบัติ
89
42.27
60
29.09 2.38 2.39 1.146-4.986 0.020
การพักค้างคืนในพื้นที่เสี่ยง
ไม่พัก
44
20.00 143 65.00 1.00 1.00
พัก
176
80.00
77
35.00 9.25 3.45 1.672-7.102 0.001
การฉีดพ่นสารเคมีตามผนังบ้าน
พ่น
150
68.18 178 80.91 1.00 1.00
ไม่พ่น
70
31.82
42
19.09 2.75 2.76 1.118-6.821 0.028
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การติดเชื้อมาลาเรียในจังหวัดราชบุรี และปัจจัยที่สัมพันธ์กัน

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ กับการติดเชื้อมาลาเรีย จังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. 2558 : การวิเคราะห์แบบหลาย
ตัวแปร (multivariate analysis) (ต่อ)
ปัจจัย
กลุ่มผู้ติดเชื้อ
กลุ่มผู้ไม่ติดเชื้อ ORcrude ORadj
95% CI
p-value
(case) n = 220 (control) n = 220
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
การขับถ่ายนอกบ้านหรือ
ในพื้นที่เสี่ยง
บางครั้ง/ไม่ปฏิบัติ
68
30.91 161 73.18 1.00 1.00
ปฏิบัติประจ�ำ
152
69.09
59
26.82 6.81 3.47 1.787-6.740 <0.001
ปัจจัยด้านความรู้และการรับรู้
เกี่ยวกับโรคมาลาเรีย
ระดับสูง
95
43.18 131 59.55 1.00 1.00
ระดับต�่ำ
125
56.82
89
40.45 1.70 1.69 0.930-3.098 0.085

วิจารณ์

จากผลการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามพั น ธ์ กั บ
การติดเชือ้ มาลาเรียทีเ่ ป็นโรคประจ�ำถิน่ ในจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2558 พบว่า ประชาชนที่ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ ย วกั บ โรคมาลาเรี ย มี โ อกาสเสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ
มาลาเรียสูงเป็น 2 เท่าของประชาชนทีไ่ ด้รบั ข้อมูลข่าวสาร
ซึ่งคล้ายกับการศึกษาในประเทศไทยของ Kreerat P(15)
และสอดคล้องกับการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-พม่า
ที่ พ บว่ า การได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความรู้และพฤติกรรมการปฏิบัติตัว(4,16) แต่เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างศึกษาส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงที่ไม่ได้
เรียนหนังสือ หรือจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา
ทีไ่ ม่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ ท�ำให้การสือ่ สาร
ภาษาท้องถิ่นระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับประชาชน
ยั ง คงเป็ น อุ ป สรรคในการให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ
โรคมาลาเรีย และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต�่ำกว่า
ค่าเฉลี่ย 16 ปี มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรีย
สูงเป็น 3 เท่า ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า
16 ปีขึ้นไป โดยผู้วิจัยใช้ค่าเฉลี่ยของกลุ่มเป็นเกณฑ์แบ่ง
และจากผลการศึกษาในครัง้ นีน้ บั ว่า เป็นการค้นพบข้อมูล
ระยะเวลาที่ประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีโรคมาลาเรีย
เป็นโรคประจ�ำถิน่ แล้วท�ำให้เสีย่ งต่อการติดเชือ้ มาลาเรีย
ซึ่ ง คล้ า ยกั บ หลายการศึ ก ษาในประเทศไทย (17-20)

และสอดคล้องกับหลายการศึกษาในต่างประเทศ(14,21-22)
ที่ พ บว่ า ประชากรที่ เ คลื่ อ นย้ า ยเข้ า -ออก จากพื้ น ที่
ชั่วคราวในระยะสั้นและยาวแต่ไม่ถาวร เป็นปัจจัยที่
มีผลต่อการระบาดและได้รับเชื้อมาลาเรีย เนื่องจาก
ในพืน้ ทีม่ กี ารเคลือ่ นย้ายถิน่ ฐานเข้าไปท�ำงานฝัง่ ประเทศ
พม่า เมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่สงสัยว่า จะติดเชื้อมาลาเรีย
ก็กลับเข้ามารักษาตัวฝั่งประเทศไทยให้หาย แล้วกลับไป
ประเทศพม่าอีก ท�ำให้กลายเป็นวงจรของการแพร่กระจาย
เชือ้ มาลาเรียในพืน้ ที่ ส่วนประชาชนทีท่ ำ� งานในป่าหรือสวน
และใกล้แหล่งน�้ำ มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรีย
สูงเป็น 4 เท่า ของประชาชนทีไ่ ม่ได้ทำ� งานในพืน้ ทีด่ งั กล่าว
ซึง่ ขัดแย้งกับการศึกษาของ รัศมี ศรีชนื่ (23) เนื่องจากพื้นที่
ศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มี โ รคมาลาเรี ย เป็ น โรคประจ� ำ ถิ่ น
และประชากรศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ท� ำ งานรั บ จ้ า งและ
การเกษตรอยู ่ ใ นป่ า หรื อ ในสวน และใกล้ แ หล่ ง น�้ ำ
จึ ง มี โ อกาสเสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ มาลาเรี ย ได้ ส� ำ หรั บ
ประชาชนที่ไม่นอนในมุ้ง หรือนอนในมุ้งเป็นบางครั้ง
มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรียสูงเป็น 2 เท่า ของ
ประชาชนที่ น อนในมุ้งเป็นประจ�ำ ซึ่งคล้ายกับหลาย
การศึกษาในประเทศไทย(15,19,24-25) และสอดคล้องกับ
การศึกษาในประเทศเอธิโอเปียเช่นกัน(26) แต่ขัดแย้งกับ
การศึกษาของ รัศมี ศรีชื่น(23) เนื่องจากการศึกษาใน
ครั้ ง นี้ ไ ด้ ศึ ก ษากลุ ่ ม ประชาชนที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นชุ ม ชน
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โดยกลุ ่ ม ผู ้ ไ ม่ ติ ด เชื้ อ มาลาเรี ย จะคั ด เลื อ กประชาชน
ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นหมู ่ บ ้ า น และต� ำ บลเดี ย วกั น กั บ กลุ ่ ม
ผู้ติดเชื้อมาลาเรียด้วย ส่วนประชาชนที่พักค้างคืนในป่า
หรือสวน และใกล้แหล่งน�้ำ มีโอกาสติดเชื้อมาลาเรีย
สูงเป็น 3 เท่า ของประชาชนทีไ่ ม่พกั ค้างคืน ซึง่ สอดคล้อง
กับหลายการศึกษาในประเทศไทย(11,13,17,24-25) เนือ่ งจาก
ในป่าหรือสวน และใกล้แหล่งน�ำ้ ของพืน้ ทีศ่ กึ ษาในครัง้ นี้
มียุงพาหะหลักน�ำเชื้อมาลาเรีย ซึ่งจัดเป็นพื้นที่เสี่ยง
ที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียที่เป็น
โรคประจ�ำถิน่ ส่วนประชาชนทีไ่ ม่ได้รบั การฉีดพ่นสารเคมี
ตามผนังบ้าน มีโอกาสเสีย่ งต่อการติดเชือ้ มาลาเรียสูงเป็น
3 เท่า ของประชาชนที่ได้รับการฉีดพ่นสารเคมีตาม
ผนังบ้าน ซึง่ คล้ายกับการศึกษาของ ประยุทธ สุดาทิพย์(25)
และสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศเอธิโอเปีย (27)
แต่ขัดแย้งกับการศึกษาของ รัศมี ศรีชื่น(23) ที่พบว่า
การพ่นสารเคมีไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การติดเชือ้ มาลาเรีย
ในพื้ น ที่ ช ายแดนไทย-พม่า อาจเป็นเพราะยุง พาหะ
ที่น�ำเชื้อมาลาเรียในประเทศไทยบางส่วน มักมีนิสัยกัด
ดูดเลือดแล้วบินไปเกาะอยู่นอกบ้าน ท�ำให้ผลการศึกษา
อาจจะไม่ชัดเจน และประชาชนที่ขับถ่ายนอกบ้าน หรือ
ในป่าหรือสวน และใกล้แหล่งน�้ำ ในช่วงเวลาพลบค�่ำ
หรือเช้ามืดที่ปฏิบัติเป็นประจ�ำ มีโอกาสเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อมาลาเรียสูงเป็น 3 เท่า ของประชาชนที่ไม่ขับถ่าย
นอกบ้านหรือปฏิบัติเป็นบางครั้ง ซึ่งคล้ายกับการศึกษา
ของ Kreerat(15) เนือ่ งจากประชากรทีศ่ กึ ษาส่วนใหญ่ไม่มี
ห้องน�้ำและห้องส้วมใช้ เมื่อต้องขับถ่ายอุจจาระหรือ
ปัสสาวะ ก็มกั จะเข้าป่าและอาบน�ำ้ ตามแหล่งน�ำ้ ในล�ำธาร
หรือถ้ามีห้องน�้ำและห้องส้วม ก็มักจะตั้งแยกและห่าง
ออกจากตัวบ้าน โดยในช่วงเวลาพลบค�่ำและเช้ามืด ยุง
พาหะมักจะชุกชุมมาก และไม่มีพฤติกรรมการป้องกัน
ตัวเองไม่ให้ยุงกัดด้วย ในส่วนระดับความรู้และการ
รั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ โรคมาลาเรี ย มี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งไม่
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
พืน้ ทีท่ มี่ โี รคมาลาเรียเป็นโรคประจ�ำถิน่ ส่วนใหญ่มคี วาม
รู้และการรับรู้อยู่ในระดับดี ร้อยละ 51.36 เพราะเคย
มีประสบการณ์ปว่ ยเอง หรือคนในครอบครัวป่วยติดเชือ้
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มาลาเรียมาก่อน แต่จากการศึกษาก็ยังพบว่า ประชาชน
ยังมีความรู้และการรับรู้ที่ไม่ถูกต้อง เช่น การดื่มน�้ำ
ในแม่ น�้ ำ หรื อ ล� ำ ห้ ว ย ที่ มี ลู ก น�้ ำ ยุ ง ก้ น ปล่ อ งอาศั ย อยู ่
หรือการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยในบ้านเดียวกัน ท�ำให้
ติดเชื้อมาลาเรียได้ แต่ถ้าประชาชนได้รับข้อมูล และ
ข่าวสารเกี่ยวกับการแพร่กระจายเชื้อมาลาเรียในชุมชน
และการให้สุขศึกษาจากทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ
อาสาสมั ค รมาลาเรี ย ที่ ล งเยี่ ย มบ้ า น ท� ำ ให้ ป ระชาชน
ตระหนั ก ไม่ ต ้ อ งการทรมานจากการเจ็ บ ป่ ว ย และ
เสียโอกาสไปรับจ้างหารายได้ จึงมีพฤติกรรมป้องกัน
ตัวเองมากขึ้น

สรุป

จากการศึ ก ษาของประชาชนในชุ ม ชนที่ มี
โรคมาลาเรียเป็นโรคประจ�ำถิ่นในจังหวัดราชบุรี ที่ได้
ท�ำการส�ำรวจในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
2558 พบว่า ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรีย ได้แก่
ปัจจัยด้านบุคคล ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านพฤติกรรม
ที่ เ ป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ มาลาเรี ย ซึ่ ง พบว่ า
การไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 16 ปี บริเวณทีต่ งั้ ของสถานทีท่ ำ� งาน
อยู่ในป่าหรือสวน และใกล้แหล่งน�้ำ พฤติกรรมการ
ไม่ น อนในมุ ้ ง หรื อ นอนเป็ น บางครั้ ง การพั ก ค้ า งคื น
ในพื้นที่เสี่ยง การไม่ฉีดพ่นสารเคมีตามผนังบ้านและ
การขั บ ถ่ า ยนอกบ้ า น หรื อ ในพื้ น ที่ เ สี่ ย งในช่ ว งเวลา
พลบค�่ำหรือเช้ามืด
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านบุคคล ด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มและด้ า นพฤติ ก รรม มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
การติดเชื้อมาลาเรีย ในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง
และการจัดบริการด้านสาธารณสุข มีแนวทางที่จะขอ
เสนอแนะ ดังนี้
1. การจั ด ระบบเฝ้ า ระวั ง เชิ ง รุ ก (active
surveillance) โดยทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลือ่ นทีเ่ ร็วหรือ
SRRT ในระดับต�ำบล หรือเครือข่ายเฝ้าระวังโรคในระดับ
หมู่บ้าน คอยเฝ้าระวังและติดตามประชาชนกลุ่มเสี่ยง
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การติดเชื้อมาลาเรียในจังหวัดราชบุรี และปัจจัยที่สัมพันธ์กัน

ในชุมชนทีเ่ ดินทางเข้า-ออก ประเทศพม่า หรือไปพักค้าง
คืนในพื้นที่เสี่ยง
2. การส่งเสริมให้ประชาชนใช้มุ้งชุบสารเคมี
หรือมุ้งคลุมเปลที่ชุบสารเคมีเมื่อนอนในพื้นที่เสี่ยง และ
ส่งเสริมให้ใช้ยาทากันยุงเมื่อต้องไปขับถ่ายนอกบ้าน
พร้อมทัง้ จัดบริการฉีดพ่นสารเคมีทมี่ ฤี ทธิต์ กค้างยาวนาน
ตามผนั ง บ้ า น ในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ต่ อ การแพร่
กระจายเชื้อมาลาเรีย
3. การจัดท�ำสื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรค
มาลาเรียเป็นภาษาท้องถิ่น โดยมีการพัฒนาเครือข่าย
อาสาสมัครต่างด้าว หรือ อสม. ต่างด้าว เป็นผู้ถ่ายทอด
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในระดับพื้นที่
4. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาเพิ่มเติม
ในประเด็นของปัจจัยด้านเชื้อก่อโรค ด้านพาหะน�ำเชื้อ
มาลาเรีย สภาพภูมอิ ากาศและภูมปิ ระเทศ และควรศึกษา
ในรูปแบบ meta-analysis หรือ systematic review เพื่อ
หาปัจจัยเสี่ยงที่จ�ำเพาะต่อการติดเชื้อมาลาเรียในพื้นที่
ชายแดนให้มากขึ้น
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ลักษณะของผู้ป่วยวัณโรคและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตระหว่างการรักษา
ของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ในภาคเหนือตอนบน ปี 2005-2014
Characteristics and risk factors associated with death during tuberculosis
treatment among new patients with pulmonary tuberculosis in the Upper North
of Thailand, year 2005-2014
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บทคัดย่อ

วัณโรคเป็นปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีรายงานผู้ป่วยมากกว่า 5,000 ราย
ต่อปี ผลการรักษาส�ำเร็จเพียงร้อยละ 70.0-75.0 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากมีผเู้ สียชีวติ ระหว่างการรักษา การศึกษานีเ้ พือ่ วิเคราะห์
ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ เ ป็ น สาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิ ต ระหว่ า งการรั ก ษาของผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคปอดรายใหม่ เป็ น การศึ ก ษาแบบ
retrospective study ข้อมูลทุติยภูมิจากโปรแกรมบริหารงานคลินิกและการดูแลผู้ป่วยวัณโรค (TB-Clinic and case
management: TBCM) ที่ขึ้นทะเบียนปี 2005-2014 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ใช้สถิติวิเคราะห์ relative risk โดยใช้
univariate analysis ที่ p<0.05 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยจ�ำนวน 39,533 ราย เป็นชาย ร้อยละ 71.3 อายุ >50 ปี
ร้อยละ 68.6 ติดเชื้อ HIV ร้อยละ 13.6 มีโรคร่วม ร้อยละ 10.5 ไม่เสียชีวิต 33,521 ราย ร้อยละ 84.8 เสียชีวิต
6,012 ราย ร้อยละ 15.2 ปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้ผู้ป่วยวัณโรคปอดเสียชีวิต ได้แก่ อายุ >50 ปี ร้อยละ 19.3 (RR 1.9,
95% CI 1.8-2.0) ติดเชื้อ HIV ร้อยละ 27.1 (RR 2.4, 95% CI 2.3-2.6) โรคร่วม ร้อยละ 21.3 (RR 1.5,
95% CI 1.4-1.6) และแยกโรคคือ ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 19.7 (RR 1.3, 95% CI 1.2-1.5) ถุงลมโป่งพอง
ร้อยละ 32.2 (RR 2.2, 95% CI 2.0-2.4) ไต ร้อยละ 41.8 (RR 2.8, 95% CI 2.4-3.2) ตับ ร้อยละ 38.5
(RR 2.5, 95% CI 2.0-3.2) และมะเร็ง ร้อยละ 53.3 (RR 3.5, 95% CI 2.8-4.5) (p<0.05) สรุปได้ว่า
การติดเชื้อ HIV เป็นปัจจัยเสี่ยงสูงสุดที่ท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างรักษามากที่สุด ร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ
ผู้ป่วยสูงอายุ ร้อยละ 68.6 นอกจากนี้ ควรได้มีการเฝ้าระวังการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่มีโรคร่วมอื่นๆ โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยที่มีโรคร่วมก่อนการรักษา

Abstract

Tuberculosis (TB) remains the public health problem of Thailand. More than 5,000 cases/year were
reported success rate was 70.0-75.0% due to death during treatment. This study aimed to analyze the risk
factors associated death among new pulmonary tuberculosis patients. It is retrospective study, new pulmonary
TB cases who registered at TB clinic of public health hospitals in 8 provinces in the Upper North Thailand.
Treatment outcome were reported by TB-Clinic with case management (TBCM) which is the electronic for
TB recording in the hospital of Thailand from 2005 to 2014. Statistic analysis was relatives risk by
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การเสียชีวิตระหว่างการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

univariate analysis, p<0.05. Of the 39,533 cases, male 71.3%, age >50 years 68.6%, HIV positive 13.6%,
comorbidity diseases 10.5%. 33,521 cases survived (84.8%) and death 6,012 cases (15.2%). The risk
factors of death were age >50 years (19.3%) (RR1.9, 95% CI 1.8-2.0), HIV positive (27.1%) (RR 2.4,
95% CI 2.3-2.6), patients with comorbidity diseases such hypertension, diabetes mellitus, COPD, renal
disease, liver disease and cancer (21.3%) (RR 1.5, 95% CI 1.4-1.6). Among comorbidity diseases,
diseases risk were hypertension (19.7%) (RR 1.3, 95% CI 1.2-1.5), COPD (32.2%) (RR 2.2, 95% CI
2.0-2.4), renal disease (41.8%) (RR 2.8, 95% CI 2.4-3.2), liver diseases (38.5%) (RR 2.5, 95% CI
2.0-3.2) and cancer (RR 3.5, 95% CI 2.8-4.5) (p<0.05). Conclusion the HIV positive patient was the
strongest risk of death during treatment (33.3%) and aging patient ranks the second (68.6%). More concern
on patients with comorbidity diseases have to be taken in to consideration to lower the risk of TB death.
ค�ำส�ำคัญ 																										 Keywords
วัณโรค, เสียชีวิต, ปัจจัยเสี่ยง															 tuberculosis, death, risk factor

บทน�ำ

ร้อยละ 2.0 ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV ร้อยละ 13.0(2)
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยที่มีรายงานผู้ป่วย
วัณโรคมากกว่า 5,000 รายต่อปี การรักษาอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 70.0-75.0 ไม่ถงึ เป้าหมายทีอ่ งค์การอนามัยโลก
ก�ำหนด เนื่องจากผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการรักษา โดย
ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ ระหว่างการรักษามากกว่า 700 รายต่อปี(3)
(ภาพที่ 1, 2)

วัณโรคเป็นโรคติดต่อทีเ่ กิดจากเชือ้ Mycobacterium tuberculosis โดยส่วนใหญ่เกิดการติดเชื้อบริเวณ
ปอด(1) ประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรคเป็นอันดับที่ 18
จาก 22 ประเทศ ที่มีจ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรคสูงสุดของโลก
โดยในปี 2014 อัตราตายวัณโรคของประเทศไทยเท่ากับ
11 ความชุกเท่ากับ 236 ต่อแสนประชากร อุบัติการณ์
เท่ากับ 171 ต่อแสนประชากร วัณโรคดื้อยาเท่ากับ
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ภาพที่ 1 จ�ำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรคทุกประเภท เขตภาคเหนือตอนบน ปี 2005-2014
ที่มา : โปรแกรมบริหารงานคลินิกและการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
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ภาพที่ 2 จ�ำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตระหว่างการรักษาวัณโรคทุกประเภทในเขตภาคเหนือตอนบน ปี 2005-2014
ที่มา : โปรแกรมบริหารงานคลินิกและการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตจะมีภาวะโรคร่วม
นอกเหนือจากการติดเชื้อ HIV และโรคไม่ติดต่อ อาทิ
ถุ ง ลมโป่ ง พอง เบาหวาน โรคไต โรคตั บ เป็ น ต้ น
ประเทศไทยเป็นเช่นเดียวกับประเทศก�ำลังพัฒนาทัว่ โลก
ที่โรคไม่ติดต่อก�ำลังเป็นปัญหาส�ำคัญของประเทศ และ
มีแนวโน้มทีส่ งู มากขึน้ (4-7) จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า
ปัจจัยเกีย่ วข้องกับผลการรักษาไม่สำ� เร็จในผูป้ ว่ ยวัณโรค
อาทิ การติดเชือ้ HIV โรคร่วม เช่น เบาหวาน ถุงลมโป่งพอง
แผลโพรงในปอด ความหนาแน่นของแบคทีเรียก่อนการ
รั ก ษา การสู บ บุ ห รี่ การดื่ ม แอลกอฮอล์ และพบว่ า
เพศชายผลส�ำเร็จในการรักษาน้อยกว่าเพศหญิง รวมทั้ง
การเข้าถึงบริการการรักษาช้า ขาดผู้ดูแล การรักษา
ในสถานบริการเอกชน(8-12) การรักษาวัณโรคประกอบ
ด้วย 2 ระยะ คือ ระยะเข้มข้น ใช้ระยะเวลาการรักษา 2-3
เดือนแรกของการรักษา และระยะต่อเนื่อง ใช้ระยะเวลา
การรั ก ษา 4 เดื อ น หลั ง จากผ่ า นระยะเข้ ม ข้ น(1,13)
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ระยะเวลาที่ผู้ป่วยเสียชีวิตมาก
ที่สุดคือ ระยะเข้มข้น เช่น การศึกษาจังหวัดเชียงราย
ระยะเวลาทีผ่ ปู้ ว่ ยเสียชีวติ สูงสุดคือ ภายในเดือนแรกของ
การรั ก ษา (14) เช่ น เดี ย วกั บ ประเทศอิ น เดี ย ที่ พ บว่ า
ผูป้ ว่ ยวัณโรคเสียชีวติ มากทีส่ ดุ คือ ภายใน 8 สัปดาห์แรก
438

ของการรักษา และสัมพันธ์กับภาวะโรคร่วมอื่นๆ เช่น
HIV และโรคร่วมอื่นๆ(15) จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า
การติดเชือ้ HIV เป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้ผปู้ ว่ ยเสียชีวติ ในผูป้ ว่ ย
วัณโรค รวมทั้งการไม่ได้รับยาต้านไวรัสยังเป็นปัจจัย
ที่ท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการรักษาวัณโรค(16) ปัจจัย
อื่นๆ อาทิ ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป เพศชาย
เสมหะพบเชือ้ เมือ่ เริม่ รักษาและมีโรคร่วม โรคไต โรคตับ
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง ถุงลมโป่งพอง
โรคเบาหวานและหอบหืด อย่างไรก็ตาม ภาวะโรคร่วม
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเสี ย ชี วิ ต ของผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรค
อาจท� ำ ให้ ก ารแสดงอาการและการวิ นิ จ ฉั ย วั ณ โรคใน
ผู้ป่วยไม่ชัดเจน เช่น โรคเกี่ยวกับไตและโรคตับ ซึ่ง
ส่งผลต่อการรักษาวัณโรค และอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วย
เสียชีวติ เนือ่ งจากภาวะเป็นพิษของยาต่อตับในการรักษา
วั ณ โรค (8,17-18) นอกจากนี้ พ บว่ า ปั จ จั ย ที่ ท� ำ ให้ ผ ล
การรักษาวัณโรคมีผลการรักษาที่ไม่ส�ำเร็จ ได้แก่ ผู้ป่วย
สูงอายุ เพศชาย รายได้ต�่ำ ข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงบริการ
การรักษา สถานที่อยู่ห่างไกลจากสถานบริการ ไม่เห็น
ความจ� ำ เป็ น ของการรั บ การรั ก ษา บางกรณี พ บว่ า
ผู้ป่วยสูงอายุไม่มีผู้ดูแลท�ำให้รับประทานยาไม่ครบ หรือ
รั บ ประทานยาไม่ ถู ก ต้ อ งตามขนาดที่ ร ะบุ หรื อ
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ขาดยา (8,10-12,14) การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ลักษณะ และปัจจัยเสี่ยงของ
ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตระหว่าง
รักษาวัณโรค โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะของผู้ป่วยวัณโรคปอด
รายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในเขตภาคเหนือตอนบน
2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะ และอาการของ
ผู้ป่วยที่เสียชีวิต และผู้ป่วยที่ไม่เสียชีวิต
3. ศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิต
ระหว่างการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
นิยามการศึกษา ใช้นิยามจากแนวทางการ
ด�ำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ พ.ศ. 2556 โดยมีราย
ละเอียดดังนี(1)
้
วัณโรคปอด (pulmonary tuberculosis) คือ
การที่มีพยาธิสภาพของวัณโรคในเนื้อปอด และถ้าพบ
วัณโรคที่เนื้อปอด ร่วมกับที่อื่น ๆ จัดเป็นวัณโรคปอด
ผู้ป่วยวัณโรคใหม่คือ ผู้ป่วยที่ไม่เคยรักษามาก่อน หรือ
ผู้ป่วยที่เคยได้ยาต้านวัณโรคมาน้อยกว่า 1 เดือน และ
ไม่เคยขึ้นทะเบียนในแผนงานวัณโรคแห่งชาติมาก่อน
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (new pulmonary
tuberculosis) คือ ผู้ป่วยมีพยาธิสภาพของวัณโรคใน
เนื้อปอดและไม่เคยรักษามาก่อน หรือผู้ป่วยที่เคยได้
ยาต้านวัณโรคมาน้อยกว่า 1 เดือน และไม่เคยขึน้ ทะเบียน
ในแผนงานวัณโรคแห่งชาติมาก่อน
รักษาหาย หมายถึง ผู้ป่วยที่มีเสมหะพบเชื้อ
เมือ่ เริม่ ต้นรักษา แต่มผี ลเสมหะเป็นไม่พบเชือ้ อย่างน้อย
2 ครัง้ โดยทีผ่ ลเสมหะเมือ่ สิน้ สุดการรักษาต้องไม่พบเชือ้
ด้วย
รักษาครบ หมายถึง ผูป้ ว่ ยทีร่ กั ษาครบ แต่ไม่มี
ผลเสมหะเมื่อสิ้นสุดการรักษา
ตาย หมายถึง ผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยสาเหตุใด
ก็ตามระหว่างการรักษาวัณโรค
ขาดยา หมายถึง ผู้ป่ว ยที่ข าดยาติดต่อ กั น
นานเกิน 2 เดือน หรือมากกว่า ด้วยเหตุใดก็ตาม
ล้มเหลว หมายถึง ผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อเมื่อ
วินิจฉัยก่อนเริ่มรักษา และผลเสมหะยังคงหรือกลับเป็น

การเสียชีวิตระหว่างการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

บวก หรือพบเชื้อในเดือนที่ 5 ของการรักษา หรือหลัง
จากนั้นผู้ป่วยเสมหะไม่พบเชื้อในตอนแรก แต่กลับมี
เสมหะเป็นพบเชื้อ หลังจากรักษาได้ 2 เดือน
โอนออก หมายถึง ผู้ป่วยที่โอนไปรักษาที่อื่น
โดยไม่ทราบผลการรักษา
survived หมายถึง ผู้ป่วยที่มีผลการรักษาหาย
รักษาครบ ขาดยา ล้มเหลว และโอนออก
death หมายถึง ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ ระหว่างการรักษา

วัสดุและวิธีการศึกษา

การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ retrospective
study โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ จากการน�ำเข้าข้อมูลจาก
โปรแกรมบริหารงานคลินิกและการดูแลผู้ป่วยวัณโรค
ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 1 จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
จากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย ล�ำพูน ล�ำปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน
แพร่และน่าน
ตัวแปรต้น เพศ : ชาย หญิง อายุ : อายุ 0-50
ปี มากกว่า 50 ปีขึ้นไป ความหนาแน่นของแบคทีเรีย
ในเสมหะ เมื่อเริ่มรักษา (low; scanty (0-9 cell) และ
1+/high; > 2+) การติดเชื้อ HIV โรคร่วมอื่นๆ
ตัวแปรตาม คือ survived หมายถึง ผู้ป่วยที่มี
ผลการรักษาหาย รักษาครบ ขาดยา ล้มเหลว และโอน
ออก และ death หมายถึง ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ ระหว่างการรักษา
ข้อมูลน�ำเข้าการศึกษาครั้งนี้น�ำเข้าจากโปรแกรมบริหาร
งานคลินิกและการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ส�ำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้อบ่งชี้ก�ำหนด
ดังนี้ inclusion criteria: ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ขึน้ ทะเบียนรักษาระหว่าง 2005-2014 และมีขอ้ มูลการ
รั ก ษาตั้ ง แต่ เ ริ่ ม รั ก ษาจนสิ้ น สุ ด การรั ก ษา exclusion
criteria: ข้อมูลในระบบไม่สมบูรณ์
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล สถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา ได้แก่ จ�ำนวนและร้อยละ เพื่ออธิบายลักษณะ
ของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ สถิติเชิงวิเคราะห์ เพื่อ
หาความสัมพันธ์เชิงอนุมาน ได้แก่ การใช้สถิติ chi439
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square test เพื่อหาความสัมพันธ์และ univariate analysis เพื่อหาค่าปัจจัยเสี่ยง (relative risk) สาเหตุของการ
เสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ โดยมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p<0.05)

ผลการศึกษา

จากข้ อ มู ล ผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคปอดรายใหม่ ที่ ขึ้ น
ทะเบียน ปี 2005-2014 จ�ำนวนทั้งสิ้น 41,561 ราย
พบผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ จ�ำนวน 39,533 ราย
ผลการรักษา หาย 18,165 ราย รักษาครบ 11,709 ราย
ตาย 6,012 ราย ขาดยา 2,038 ราย ล้มเหลว 468 ราย
และโอนออก 1,141 ราย กลุ่มไม่เสียชีวิตประกอบด้วย
หาย รักษาครบ ขาดยา ล้มเหลวและโอนออก จ�ำนวน
33,521 ราย และกลุ่มเสียชีวิต จ�ำนวน 6,012 ราย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เพศชาย 28,341 ราย
ร้อยละ 71.3 เพศหญิง 11,192 ราย ร้อยละ 28.7

Tuberculosis death among new patients

สัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 2.5:1 อายุมากกว่า
50 ปี จ�ำนวน 21,373 ราย ร้อยละ 54.1 อายุเฉลีย่ 54.6
ปี (+ SD 43.99) เป็นคนไทย 33,392 ราย ร้อยละ 84.5
ลักษณะอาการพบว่า มีความเข้มข้นของแบคทีเรียอยู่
ในระดับ 2+ ร้อยละ 36.4 ติดเชื้อ HIV ร้อยละ 13.6
ผู้ป่วยที่พบเชื้อ HIV และไม่ได้รับยาต้านไวรัส ร้อยละ
46.2 และพบโรคร่วมอื่นๆ ร้อยละ 10.5 เมื่อจ�ำแนก
โรคร่วมพบว่า มีโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด ร้อยละ
4.2 รองลงมาคือ เบาหวานและถุงลมโป่งพอง ร้อยละ
3.7 และ 2.3 ตามล�ำดับ โรคร่วมอื่นๆ ได้แก่ โรคตับ
โรคไตและมะเร็ง ผลการรักษาพบว่า รักษาหาย 18,165
ราย ร้อยละ 45.9 รักษาครบ 11,709 ราย ร้อยละ 29.6
คิดเป็นผลส�ำเร็จของการรักษา ร้อยละ 75.5 เสียชีวิต
6,012 ราย ร้อยละ 15.2 ล้มเหลว 468 ราย ร้อยละ 1.2
ขาดยา 2,038 ราย ร้อยละ 5.2 และโอนออก 1,141 ราย
ร้อยละ 2.9 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ปี 2005-2014 จ�ำแนกตามลักษณะ
(N = 39,533)
ลักษณะ
จ�ำนวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
28,341
71.7
หญิง
11,192
28.3
อายุ (เฉลี่ย 54.6 ปี ; + SD 43.9)
18-50 ปี
>50 ปี

18,159
21,374

45.9
54.1

Smear grading at register
low (<2+)
high (≥2+)

14,505
25,028

36.7
63.3

HIV
ไม่มี
มี

26,107
5,360

66.0
13.6

ยาต้านไวรัส
ได้รับ
ไม่ได้รับ
ไม่ระบุ
ไม่ทราบ

2,672
247
213
8,066

49.9
46.2
4.0
20.4
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ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ปี 2005-2014 จ�ำแนกตามลักษณะ
(N = 39,533) (ต่อ)
ลักษณะ
จ�ำนวน
ร้อยละ
โรคร่วมอื่นๆ
ไม่มี
35,389
89.5
มี
4,144
10.5
เบาหวาน
		
ไม่มี
		
มี

38,061
1,472

96.3
3.7

ความดันโลหิตสูง
		
ไม่มี
		
มี

37,854
1,679

95.8
4.2

ถุงลมโป่งพอง
		
ไม่มี
		
มี

38,626
907

97.7
2.3

โรคไต
		
ไม่มี
		
มี

39,284
249

99.4
0.6

โรคตับ
		
ไม่มี
		
มี

39,429
104

99.7
0.3

มะเร็ง
		
ไม่มี
		
มี

39,473
60

99.8
0.2

เมื่อแบ่งกลุ่มตามการรักษาพบว่า ผู้ป่วยรอด
ชีวิตจากการรักษา 33,521 ราย ร้อยละ 84.8 และเสีย
ชีวิต 6,012 ราย ร้อยละ 15.2 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการ
เสียชีวติ ของผูป้ ว่ ยระหว่างการรักษา ได้แก่ ความหนาแน่น
ของแบคทีเรียก่อนการรักษา การติดเชื้อ HIV โรคร่วม

อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อจ�ำแนกโรคร่วม
พบว่า โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ถุงลมโป่งพอง,
โรคไตและโรคตับ มีความสัมพันธ์กบั การเสียชีวติ ระหว่าง
การรักษาวัณโรคเช่นเดียวกัน (p<0.05) (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่เสียชีวิตกับไม่เสียชีวิตระหว่างรักษา ปี 2005-2014
ลักษณะ
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18-50 ปี
>50 ปี
smear grading at register
low (<2+)
high (≥2+)
HIV
ไม่มี
มี
ยาต้านไวรัส
		
ได้รับ
		
ไม่ได้รับ
โรคร่วมอื่น (comorbidity dis.)
ไม่มี
มี
เบาหวาน
		
ไม่มี
		
มี
ความดันโลหิตสูง
		
ไม่มี
		
มี
ถุงลมโป่งพอง
		
ไม่มี
		
มี
โรคไต
		
ไม่มี
		
มี
โรคตับ
		
ไม่มี
		
มี
มะเร็ง
		
ไม่มี
		
มี

442

death
6,012 (15.2)

survived
33,521 (84.8)

chi-square
p-value

4,286 (71.3)
1,726 (28.7)

23,886 (71.3)
9,634 (28.7)

0.960

1,887 (31.4)
4,125 (68.6)

16,272 (48.5)
17,248 (51.5)

0.960

3,698 (61.9)
2,280 (38.1)

21,330 (63.8)
12,093 (36.2)

0.004

2,900 (66.7)
1,450 (33.3)

23,207 (85.6)
3,910 (14.4)

0.000

347 (25.6)
1,011 (74.4)

2,326 (61.4)
1,464 (38.6)

0.000

5,129 (85.3)
883 (14.7)

30,260 (90.3)
3,261 (9.7)

0.000

5,831 (97.0)
181 (3.0)

3,223 (96.1)
1,291 (3.9)

0.002

5,682 (94.5)
330 (5.5)

32,172 (96.0)
1,349 (4.0)

0.000

5,721 (95.2)
291 (4.8)

32,905 (98.2)
616 (1.8)

0.000

5,908 (98.3)
104 (1.7)

33,376 (99.6)
145 (0.4)

0.000

5,972 (99.3)
40 (0.7)

33,457 (99.8)
64 (0.2)

0.000

5,980 (99.5)
32 (0.5)

33,793 (99.9)
28 (0.1)

0.000
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การหาความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง (relative
risk) ในการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
กั บ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งพบว่ า ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
การเสียชีวิตของผู้ป่วยคือ อายุมากกว่า 50 ปี (RR 1.9,
95% CI 1.8-2.0), การติดเชื้อ HIV (RR 2.4, 95%
CI 2.3-2.6) โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV และไม่ได้
รับยาต้านไวรัส (RR 3.1, 95% CI 2.8-3.5) และมี
โรคร่วมอื่น ๆ (RR 1.5, 95% CI 1.4-1.6) เมื่อ

การเสียชีวิตระหว่างการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

พิจารณาโรคร่วมแยกพบว่า โรคร่วมที่สัมพันธ์กับปัจจัย
เสี่ยงการเสียชีวิต ได้แก่ ความดันโลหิตสูง (RR 1.3,
95% CI 1.2-1.5), ถุงลมโป่งพอง (RR 2.2, 95% CI
2.0-2.4), โรคตับ (RR 2.5, 95% CI 2.0-3.2) และ
มะเร็ง (RR 3.5, 95% CI 2.8-4.5) ผู้ป่วยเบาหวาน
เสี่ยงต่อการเสียชีวิตน้อยกว่าผู้ป่วยที่ไม่เป็นเบาหวาน
(RR 0.8, 95% CI 0.7-0.9) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p<0.05) (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 แสดงปัจจัยเสีย่ งการเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ยวัณโรคปอดรายใหม่ระหว่างรักษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ปี 2005-2014
จ�ำแนกตามลักษณะ (N = 39,533)
ลักษณะ
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18-50 ปี
>50 ปี
smear grading at register
low (<2+)
high (≥2+)
แผลโพรงปอด
ไม่มี
มี
HIV
ไม่มี
มี
ยาต้านไวรัส
		
ได้รับ
		
ไม่ได้รับ
โรคร่วมอื่น (comorbidity dis.)
ไม่มี
มี
เบาหวาน
		
ไม่มี
		
มี
ความดันโลหิตสูง
		
ไม่มี
		
มี

death
6,012 (15.2)

survived
33,521 (84.8)

RR (95% CI)

p-value

4,286 (15.2)
1,726 (15.2)

23,886 (84.8)
9,634 (84.8)

1
1.0 (0.9-1.1)

0.960

1,887 (10.4)
4,125 (19.3)

16,272 (89.6)
17,248 (80.7)

1
1.9 (1.8-2.0)

0.000

3,698 (14.8)
2,280 (15.9)

21,330 (85.2)
12,093 (84.1)

1
0.9 (0.9-1.0)

0.000

3,974 (15.8)
1,645 (14.3)

21,125 (84.2)
9,876 (85.7)

1
0.9 (0.9-1.0)

0.000

2,900 (11.1)
1,450 (27.1)

23,207 (88.9)
3,910 (72.9)

1
2.4 (2.3-2.6)

0.000

347 (13.0)
1,011 (40.8)

2,326 (87.0)
1,464 (59.2)

1
3.1 (2.8-3.5)

0.000

5,129 (14.5)
883 (21.3)

30,260 (85.5)
3,261 (78.7)

1
1.5 (1.4-1.6)

0.000

5,831 (15.3)
181 (12.3)

3,223 (84.7)
1,291 (87.7)

1
0.8 (0.7-0.9)

0.002

5,682 (15.0)
330 (19.7)

32,172 (85.0)
1,349 (80.3)

1
1.3 (1.2-1.5)

0.000
443

Disease Control Journal Vol 43 No.4 Oct - Dec 2017

Tuberculosis death among new patients

ตารางที่ 3 แสดงปัจจัยเสีย่ งการเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ยวัณโรคปอดรายใหม่ระหว่างรักษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ปี 2005-2014
จ�ำแนกตามลักษณะ (N = 39,533) (ต่อ)
ลักษณะ
ถุงลมโป่งพอง
		
ไม่มี
		
มี
โรคไต
		
ไม่มี
		
มี
โรคตับ
		
ไม่มี
		
มี
มะเร็ง
		
ไม่มี
		
มี

death
6,012 (15.2)

survived
33,521 (84.8)

RR (95% CI)

p-value

5,721 (14.8)
291 (32.1)

32,905 (85.2)
616 (67.9)

1
2.2 (2.0-2.4)

0.000

5,908 (15.0)
104 (41.8)

33,376 (85.0)
145 (58.2)

1
2.8 (2.4-3.2)

0.000

5,972 (15.1)
40 (38.5)

33,457 (84.9)
64 (61.5)

1
2.5 (2.0-3.2)

0.000

5,980 (15.1)
32 (53.3)

33,793 (84.9)
28 (46.7)

1
3.5 (2.8-4.5)

0.000

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบผูป้ ว่ ยวัณโรคปอดรายใหม่ระหว่างรักษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ปี 2005-2014 		
จ�ำแนกตามลักษณะระยะเวลาทีเ่ สียชีวติ
ลักษณะ
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18-50 ปี
>50 ปี
HIV
ไม่มี
มี
ยาต้านไวรัส
		
ได้รับ
		
ไม่ได้รับ
		
ไม่ทราบ

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บตามลั ก ษณะระยะเวลาที่
เสียชีวิตพบว่า ผู้ปวยเพศชายเสียชีวิตมากกว่าเพศหญิง
ทั้งในช่วง 2 เดือนแรก และช่วงระยะ 4 เดือนหลัง
เมื่อพิจารณาจากอายุพบว่า อายุมากกว่า 50 ปี เสียชีวิต
มากกว่ากลุ่มอายุ 18-50 ปี ทั้งในช่วงระยะ 2 เดือนแรก
และช่วงระยะ 4 เดือนหลัง เมื่อพิจารณาจากการพบเชื้อ
HIV พบว่า ผู้ที่ไม่พบเชื้อ HIV เสียชีวิตในช่วงระยะ
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ช่วง 2 เดือนแรก

ช่วง 4 เดือนหลัง

2,675 (72.0)
1,041 (28.0)

1,597 (70.5)
668 (29.5)

1,036 (27.7)
2,686 (72.3)

847 (37.4)
1,418 (62.6)

1,847 (71.5)
735 (28.4)

709 (40.6)
1,036 (59.4)

558 (80.4)
136 (19.6)
1,129 (30.4)

208 (31.6)
450 (63.5)
514 (22.7)

2 เดือนแรก มากกว่าผู้พบเชื้อ HIV ร้อยละ 71.5 และ
ผู้ที่พบเชื้อ HIV เสียชีวิตมากกว่าในช่วงระยะ 4 เดือน
หลัง ร้อยละ 59.4 เมื่อพิจารณาจากการได้รับยาต้าน
ไวรัสในกลุ่มผู้พบเชื้อ HIV พบว่า ผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัส
เสียชีวิตมากที่สุดในช่วงระยะ 2 เดือนแรก ร้อยละ 80.4
และผู้ที่ไม่ได้รับยาต้านไวรัส จะเสียชีวิตในช่วงระยะ 4
เดือนหลังมากที่สุด ร้อยละ 63.5

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2560

การเสียชีวิตระหว่างการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

วิจารณ์

ความชุกของวัณโรคสูง ถ้าผู้ป่วยมีอาการของระบบทาง
จากผลการศึกษา ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 50 ปี เดินหายใจ ให้ค�ำนึงโอกาสของการติดเชื้อวัณโรค โดย
มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้ป่วยที่มีอายุต�่ำกว่า 50 ปี เฉพาะผู้ป่วยสูงอายุที่อาการของโรคไม่ชัดเจน(8,17-18,25)
อาจเนื่องจากผู้ป่วยสูงอายุ และส่วนใหญ่ไม่มีรายได้
สรุป
ขาดผู ้ ดู แ ล ท� ำ ให้ โ อกาสเข้ า ถึ ง บริ ก ารล่ า ช้ า ท� ำ ให้
ปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตมากที่สุดคือ
การวินิจฉัยโรคและรักษาล่าช้า และมีอาการรุนแรงก่อน
เข้ารับการรักษา นอกจากนี้พบว่า ผู้ป่วยสูงอายุ การรับรู้ การติดเชื้อ HIV 2.4 เท่า โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้
ในการรับประทานยาอาจเกิดการผิดพลาด เช่น การ รั บ ยาต้ า นไวรั ส รองลงมาคื อ อายุ ม ากกว่ า 50 ปี
รับประทานยาไม่ครบ ไม่ถูกต้องตามขนาด อาจเป็น 1.9 เท่า และการมีโรคร่วมอื่นๆ 1.5 เท่า และเมื่อ
สาเหตุท�ำให้เกิดการขาดยา หรือได้รับยาไม่ครบถ้วน พิ จ ารณาโรคร่ ว ม แยกรายโรคพบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรค
ท� ำ ให้ ผ ลการรั ก ษาไม่ ส� ำ เร็ จ หรื อ เสี ย ชี วิ ต ระหว่ า ง ที่เป็นความดันโลหิตสูงเสียชีวิต 1.3 เท่า ถุงลมโป่งพอง
การรั ก ษาได้ (8,19-20) ผู ้ ป ่ ว ยที่ ติ ด เชื้ อ HIV มี โ อกาส 2.2 เท่า โรคไต 2.8 เท่า โรคตับ 2.5 เท่า และมะเร็ง 3.5
เสียชีวิตมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่ติดเชื้อ HIV โรคเอดส์เป็น เท่า ส่วนโรคเบาหวานไม่เป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้ผปู้ ว่ ยเสียชีวติ
โรคฉวยโอกาสในผู้ป่วยวัณโรค และเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)
ผูป้ ว่ ยวัณโรคเสียชีวติ ระหว่างการรักษา และท�ำให้ผตู้ ดิ เชือ้ ข้อเสนอแนะ
ให้เพิม่ การคัดกรองโรคร่วมแอบแฝง (underวั ณ โรคระยะแฝงเป็ น ผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคระยะแพร่ เ ชื้ อ ได้
(21)
ที่ท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตมากที่สุด มีการศึกษาพบว่า lying disease) ในผู้ป่วยวัณโรคทุกรายก่อนการรักษา
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV จะมีโอกาสป่วยเป็นวัณโรค ร้อยละ การเฝ้าระวังการเสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรคที่มีโรคเรื้อรัง
3.0-5.0 ภายใน 2 ปี หลังจากติดเชื้อ HIV ท�ำให้ระบบ เช่น โรคถุงลมโป่งพอง ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคตับ
ภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่อง ซึ่งรวมไปถึงการที่มีโอกาส และโรคมะเร็ ง และการคั ดกรอง HIV เพื่ อผู ้ ป ่ วยที่
ติ ด เชื้ อ วั ณ โรคมากขึ้ น (22) นอกจากนี้ ผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรค ติดเชื้อ HIV ได้รับยาต้านไวรัสอย่างครอบคลุม เพื่อให้
ที่ติดเชื้อ HIV จะอยู่ในช่วงอายุ 16-45 ปี มากที่สุด เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงของการเสียชีวิตระหว่างการรักษา เพื่อลดความรุนแรงของโรค การประเมินพยาธิสภาพ
วัณโรค(23) และผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV จะเสียชีวิต ของผู้ป่วยก่อนการรักษา โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคร่วม
มากที่สุดในช่วงระยะเข้มข้น หรือ 1-2 เดือนแรกของ จะท�ำให้การบริหารจัดการดูแลรักษาวัณโรคในผู้ป่วย
การรักษา(14,24) ในบางการศึกษายังพบว่า ผู้ป่วยวัณโรค มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ลดอั ต ราตายระหว่ า ง
ที่ติดเชื้อ HIV ที่ไม่ได้รับยาต้านไวรัส อาจเนื่องจาก การรักษา รวมทั้งการบูรณาการการดูแลรักษาผู้ป่วย
ไม่ ท ราบสถานะการติ ด เชื้ อ HIV ของตนเอง ท� ำ ให้ วัณโรคร่วมกับโรคเรื้อรัง หรือโรคไม่ติดต่ออื่น ๆ
มีโอกาสเสียชีวิตระหว่างรักษาวัณโรค(7) โรคร่วมอื่นๆ ข้อจ�ำกัดในการศึกษา
การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ retrospective
พบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี โ รคร่ ว มอื่ น ๆ มี โ อการเสี่ ย งต่ อ การ
เสียชีวิตระหว่างการรักษา โรคร่วมบางโรค เช่น ถุงลม study ดั ง นั้ น ข้ อ มู ล การเสี ย ชี วิ ต ของผู ้ ป ่ ว ยจึ ง เป็ น
โป่งพอง ปอดบวมหรือหอบหืด ท�ำให้อาการของวัณโรค การวิ เคราะห์ ข ้ อมู ลที่ ป รากฏในระบบทะเบี ย นผู ้ ป ่ วย
ในผู้ป่วยไม่ชัดเจน โดยพบว่า ผู้ป่วยบางส่วนที่มีโรคร่วม เท่านัน้ ไม่ได้รวบรวมการเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ น ซึง่ หาก
เหล่านี้จะมีอาการของระบบทางเดินหายใจ ก่อนที่จะได้ มี ข ้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว อาจท� ำ ให้ ผ ลการวิ เ คราะห์ มี ก าร
รับการวินิจฉัยวัณโรค ซึ่งอาจท�ำให้การรักษาล่าช้า หรือ เปลีย่ นแปลงได้ ซึง่ อาจมีปจั จัยเกีย่ วข้องอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุ
ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงก่อนการรักษา ทั้งนี้ในพื้นที่ที่มี ในระบบทะเบียน ท�ำให้การเปรียบเทียบระหว่างการมี
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการวิจัยประเมินผล เพื่อประเมินความพร้อมระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ในระดับจังหวัดและอ�ำเภอ กรณีศกึ ษาการระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสซิกา ปี 2559 ด้านปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิต
การสะท้อนกลับ พื้นที่ศึกษาคือ จังหวัดและอ�ำเภอในเขตสุขภาพที่ 7 ประกอบด้วย 4 จังหวัด และ 6 อ�ำเภอ
ที่มีการรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น (1) ผู้บริหาร 20 คน (2) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งและ
ปฏิบัติงาน เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด (4 จังหวัดๆ ละ 5 คน)
รวม 20 คน และระดับอ�ำเภอ (6 อ�ำเภอ) รวม 51 คน รวมทั้งสิ้น 71 คน และ (3) ประชาชน 400 คน เก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยจ�ำนวน
ร้อยละ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลประเมินปัจจัยน�ำเข้า พบระดับจังหวัดมีนโยบายชัดเจน
มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทุกแห่ง บุคลากรผ่านการอบรมเรื่องการจัดการภาวะฉุกเฉิน ร้อยละ 50.0 มีการจัด
ท�ำแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และมีการเฝ้าระวังความเสี่ยงของโรคและภัยในพื้นที่ ครอบคลุม
ทุกจังหวัด ส่วนระดับอ�ำเภอพบว่า 4 อ�ำเภอ ใน 6 แห่ง มีคำ� สัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ และก�ำหนด
ขอบเขตหน้าทีช่ ดั เจน ทุกอ�ำเภอสามารถเปิดศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉินได้ บุคลากรเคยผ่านการอบรมมีรอ้ ยละ 5.9
มีการจัดท�ำแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ร้อยละ 50.0 มีการฝึกซ้อมแผน ร้อยละ 100 มีการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงของโรคและภัย ร้อยละ 80.4 ผลการประเมินกระบวนการพบว่า ระดับจังหวัดมีระบบข้อมูลสามารถน�ำ
มาใช้ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ร้อยละ 85.0 สิง่ สนับสนุนต่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (งบประมาณและวัสดุอปุ กรณ์)
มีเพียงพอ มีการสื่อสารความเสี่ยงไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 90.0 และมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ ร้อยละ 85.0 อย่างไรก็ตาม มีบุคลากรที่สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเพียงร้อยละ 60.0 ระดับอ�ำเภอพบว่า
ระบบข้อมูลสามารถน�ำมาใช้ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินมีร้อยละ 80.4 สิ่งสนับสนุนต่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินมี
เพียงพอ มีการสื่อสารความเสี่ยงไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 86.3 และมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ ร้อยละ 80.4 แต่มีบุคลากรที่สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเพียงร้อยละ 58.8 เมื่อพิจารณาผลผลิตพบว่า
จังหวัดและอ�ำเภอสามารถควบคุมโรคได้ร้อยละ 75.0 และ 83.3 และอ�ำเภอที่มีค่าดัชนีลูกน�้ำ HI, CI = 0
เมื่อครบ 28 วัน หลังพบผู้ป่วยรายแรก มีร้อยละ 66.7 ประชาชนมีความรู้และปฏิบัติตนในการป้องกันควบคุมโรค
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ร้อยละ 85.5 และ 78.6 ตามล�ำดับ และมีการคืนข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปรับปรุงงานในพื้นที่
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความส�ำเร็จคือ ภาวะผู้น�ำ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ข้อมูลที่สามารถตรวจจับความผิดปกติ
ได้เร็ว การประสานงาน และความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ด้านปัญหาอุปสรรคคือ เจ้าหน้าทีผ่ ทู้ เี่ กีย่ วข้อง
ขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดการภาวะฉุกเฉิน ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการเหตุการณ์ บุคลากร
เปลี่ยนบ่อย มาตรการจากส่วนกลางที่เปลี่ยนบ่อย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคน้อย
จากผลการศึกษานี้ช้ีให้เห็นว่า ควรเร่งรัดการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการเหตุการณ์ส�ำหรับทุกภัยสุขภาพ
ให้มีขึ้นทุกระดับ และเชื่อมโยงประสานกัน ตลอดจน การจัดบุคลากรรับผิดชอบในโครงสร้างระบบบัญชาการ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามบทบาทที่ถูกคาดหวังได้

Abstract		

This evaluation study aimed to evaluate preparedness of public health emergency response related to
input, process, output, and reflect on components of successful and obstacles at provincial and district level,
from a case study of Zika virus epidemic in 2016. The study was conducted in 4 provinces, and 6 districts
in 7 health areas which reported Zika cases. Purposive sampling was used to recruit (1) 20 administrators
(2) Officers who were responsible for emergency response of emergency response centers at provincial level
(4 provinces with 5 persons each). The total number of officers at provincial level was 20 persons, and the
total number of officers at district level was 51 persons. Thus, the total number of officers was 71 persons,
and (3) 400 people. Data were collected using questionnaires, interviews, focus group and related documents.
Quantitative data were analyzed using number and percentage and quality data were analyzed by content
analysis. Results of the study found that at provincial level had a clear policy and had emergency response
centers every areas. Fifty percent of officers were trained for public health emergency management and every
provinces had planned for readiness emergency response and risk surveillance of Zika. At district level found
that 4 out of 6 districts had notification of appointment health emergency incidence committees system and
had clear responsibility. Every district were able to operate emergency operation centers. Only 5.9% of
officers were trained and 50.0% had preparedness plans of emergency response. One hundred percent had
sparring practice and 80.4% had Zika risk surveillance. Regarding process evaluation, at provincial level
found that they had information systems and 85.0% were able to use for emergency response. Supportive
resources for emergency response (budget, material and equipment) were sufficient, and 90.0% had sufficient
communication about risk to target population. Moreover, 85.0% officers monitored working practice in the
area and 60.0% were able to practice emergency response. At district level, it found that 80.4% had
information system and were able to use for emergency response. Supportive resources for emergency response
(equipment) had sufficient and 86.3% could communicate about risk to target population Moreover, 80.4%
officials monitored practice in the areas. However, only 58.8% of officers could respond to emergency
situations. When considering outputs, it found that the 75.0% of provinces and 83.3% of district were able
to control the Zika virus infection. At district level, after 28 days of having first Zika case reported, 66.7%
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of districts were able to control aquatic index and container index at 0. Eighty five point five percent of
people had knowledge about Zika disease, and 78.6% were also able to prevent the disease. They also could
feedback helpful data to officers who were responsible to control Zika virus for improving work. Successful
component was leadership of incidence command, data for early warning coordination and corporation with
related networks. Obstacle dimension was local officers lacking of knowledge related to concept of emergency
response management, emergency operation center and incidence command system. Additionally, there was,
high turnover rate of officers, strategy change frequently, and lack of community participation for prevention
and control the disease. The results of this study inform that related officers need to develop more knowledge
related to public health emergency management, Emergency Operations Center and Incident Command System.
For all hazard, it has to register in provincial and district levels and work collaboratively. Command structure
has to have an officer for practicing expected role.
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ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข,							 public health emergency response,
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บทน�ำ

โรคติดต่ออุบัติใหม่ เป็นปัญหาสาธารณสุข
ที่ ส� ำ คั ญ ที่ คุ ก คามต่ อ ความมั่ น คงของประเทศชาติ
อย่ า งรุ น แรง ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบและความสู ญ เสี ย
ต่อสุขภาพ ชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศได้มหาศาล(1)
ส่ ง ผลให้ ทั่ ว โลกเริ่ ม ตระหนั ก ในการจั ด การตอบโต้
ต่อภาวะฉุกเฉิน โดยจัดวางและพัฒนาระบบให้สามารถ
ประสานกลไกตอบโต้ปัญหาเร่งด่วนได้ฉับพลันทันที(2)
เครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินเพือ่ จ�ำกัด
ผลกระทบด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม คือ ศูนย์ปฏิบัติ
การภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะ
ฉุกเฉิน(3)
โรคติดเชื้อไวรัสซิกาถือว่า เป็นโรคอุบัติใหม่
และได้มกี ารแพร่ระบาดในหลายประเทศทัว่ โลก องค์การ
อนามั ย โลกได้ เ รี ย กร้ อ งให้ ป ระเทศต่ า งๆ ใช้ ร ะบบ
การจั ด การภาวะฉุ ก เฉิ น ในการจั ด การปั ญ หาโดยใช้
การเฝ้าระวัง ตอบโต้การระบาดของโรค(4) ข้อมูลจาก
องค์การอนามัยโลกได้รายงานการระบาดในหลายประเทศ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดย
พบผูป้ ว่ ยยืนยันใน 73 ประเทศ(5) ส่วนข้อมูลการเฝ้าระวัง
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ของส�ำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 16
ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีรายงานผู้ป่วยยืนยัน สะสม
ทั่วประเทศ 837 ราย ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ 230 ราย
ส�ำหรับการเฝ้าระวังและติดตามในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์
ในพื้นที่พบมีผู้ที่ติดเชื้อ 57 ราย คลอดแล้ว 12 ราย
ทารกทุกรายมีอาการปกติ และจากการเฝ้าระวังพบว่า
ประเทศไทยมีทารกศีรษะเล็กแต่กำ� เนิดทีม่ สี าเหตุจากการ
ติดเชื้อไวรัสซิกา 2 ราย(6) เขตสุขภาพที่ 7 พบผู้ติดเชื้อ
โรคไวรัสซิกาสะสม ตัง้ แต่วนั ที่ 13 กันยายน - 26 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 33 ราย และพบผู้ติดเชื้อหญิงตั้งครรภ์
ที่คลอดแล้วไม่พบความผิดปกติของทารก(7)
การกระจายทรัพยากรทั่วโลกในการตอบโต้
ต่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขยังไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะ
ในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา(8) การรับมือกับโรคติดต่อ
อุบตั ใิ หม่มคี วามซับซ้อนและอุปสรรค มากกว่าโรคติดต่อ
ทั่วไป เนื่องจากธรรมชาติของการเกิดโรคที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ขนาดของปัญหาได้ ความรู้และข้อมูลข่าวสาร
ของปั ญ หามั ก จะยั ง ไม่ ชั ด เจนในระยะต้ น ท� ำ ให้ เ กิ ด
ความตระหนกในหมู่ประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ข้อจ�ำกัดของทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร การบริหาร
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จัดการในภาวะวิกฤตในระดับต่าง ๆ ตลอดจนการสือ่ สาร
ความรู ้ แ ละข้ อ มู ล ข่ า วสาร ไปสู ่ ป ระชาชนในวงกว้ า ง
เพือ่ ลดความตืน่ ตระหนกของประชาชน(9) โดยเฉพาะการ
จั ด การกั บ เรื่ อ งโรคหรื อ ภั ย ที่ ไ ม่ เ คยเกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่
ต้องใช้เวลาในการท�ำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม
เพือ่ รับมือกับปัญหา(10) บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านมีจำ� กัด อีก
ทั้งมีปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ก�ำหนด(11-12)
กระทรวงสาธารณสุข ได้ก�ำหนดให้ทุกระดับ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการ
เหตุการณ์เพือ่ รับมือกับภาวะฉุกเฉิน ประกอบกับในช่วงต้นปี
พ.ศ. 2559 ได้มกี ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสซิกา
ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้
ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสซิกาเป็นโรคติดต่อที่ต้อง
แจ้งความ และได้สงั่ การให้เปิดศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉิน
และระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อม
ตอบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น การระบาดโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส ซิ ก า
ในอ�ำเภอ จังหวัดและเขต ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด

จึงเป็นที่มาของการศึกษา เรื่องการประเมินความพร้อม
ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในระดับ
จังหวัดและอ�ำเภอในเขตสุขภาพที่ 7 : กรณีศึกษาการ
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสซิกา ในปี พ.ศ. 2559 ซึง่ เป็น
ประโยชน์ต่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ
ในครัง้ ต่อไป โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพือ่ (1) ประเมิน
ความพร้อมระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ระดับจังหวัดและอ�ำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 7 ในด้านปัจจัย
น�ำเข้ากระบวนการ ผลผลิต และการสะท้อนกลับข้อมูล
(2) ศึกษาองค์ประกอบของความส�ำเร็จในการตอบโต้
ภาวะฉุ ก เฉิ น ปั ญ หาอุ ป สรรคและข้ อ เสนอแนะต่ อ
การด�ำเนินงานในพื้นที่

วัสดุและวิธีการศึกษา

การวิจัยประเมินผลนี้ประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินผล
เชิงระบบ(13)

ปัจจัยน�ำเข้า

กระบวนการ

1. นโยบาย
2. โครงสร้างการบริหารจัดการ
- ค�ำสั่งและขอบเขตการปฏิบัติงาน
3. ทรัพยากรที่เตรียมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน
- บุคลากร
- ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
- วัสดุ, อุปกรณ์
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรค
และภัย
5. การวางแผนและการซ้อมแผน
- แผนเตรียมความพร้อมและ
การซ้อมแผนฯ

1. ข้อมูลใช้ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
2. ทรัพยากรใช้ในการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน
3. กฎหมายที่ใช้ในการป้องกัน
ควบคุมโรค
4. การสื่อสารความเสี่ยง
5. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
6. ระบบบัญชาการเหตุการณ์
7. การติดตามงานในพื้นที่
8. การสรุปบทเรียนร่วมกัน

ผลผลิต
1. ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสซิการายใหม่
เกิดขึ้นภายใน 28 วัน หลังพบ
ผู้ป่วยรายแรก
2. ไม่พบดัชนีลูกน�้ำยุงลาย
ในหมู่บ้าน เมื่อครบ 28 วัน หลังพบ
ผู้ป่วยรายแรก
3. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ
ในการป้องกันควบคุมโรคได้อย่าง
ถูกต้อง

การสะท้อนกลับข้อมูล

พืน้ ทีศ่ กึ ษาคือ จังหวัดและอ�ำเภอในเขตสุขภาพ และร้อยเอ็ด และอ�ำเภอที่มีการรายงานผู้ป่วยยืนยันโรค
ที่ 7 ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ติดเชื้อไวรัสซิกา 6 อ�ำเภอ
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กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ผู้บริหาร คือ ผู้บัญชาการเหตุการณ์
หรือรองในระดับจังหวัด/อ�ำเภอ จ�ำนวน 20 คน
กลุ่มที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งและ
ปฏิบัติงาน เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของศูนย์ปฏิบัติการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน แบ่งเป็น (1) ระดับจังหวัด 4 แห่งๆ
ละ 5 คน รวม 20 คน (2) ระดับอ�ำเภอ 6 แห่ง รวม 51 คน
กลุ่มที่ 3 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป อาศัยใน
หมู่บ้านที่มีผู้ป่วย 12 หมู่บ้าน สุ่มอย่างง่าย 400 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย
(1) แบบสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร (2) แบบสอบถามเจ้าหน้าที่
ผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ และปฏิบตั งิ าน เพือ่ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด
และอ�ำเภอ (3) แบบสอบถามประชาชน (4) แนวทาง
การสนทนากลุ่มกับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งฯ ระดับ
อ�ำเภอ (5) แบบบันทึกข้อมูล ส่วนการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ ได้น�ำแบบสอบถามวิเคราะห์หาค่าความตรง
เชิงเนื้อหา มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6-1.0 ส่วนการ
ทดสอบความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือ โดยน�ำแบบสอบถาม
ไปทดสอบคุณภาพกับกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึง
กัน โดยใช้ Kuder-Richardson 20 ได้ค่าความเที่ยง 0.7
และ 0.8
การเก็บรวมรวมข้อมูล จากแบบสัมภาษณ์
ผู้บริหาร แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งฯ
ระดั บ จั ง หวั ด และอ� ำ เภอ แบบสอบถามประชาชน
การสนทนากลุ ่ ม กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ฯ
ระดับอ�ำเภอ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล
ที่สมบูรณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้ค่า
สถิติคือ จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา
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ผลการศึกษา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผูบ้ ริหาร 20 คน เพศชาย ร้อยละ 100 อายุเฉลีย่
53.9 ปี (SD = 6.7) ปฏิบัติงานที่ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด ร้อยละ 40.0 ส่วนใหญ่เป็นผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติงาน
ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ฯ ระดับจังหวัด 20 คน
เพศชาย ร้อยละ 65.0 อายุเฉลี่ย 47 ปี (SD = 8.12)
ระยะเวลาทีร่ บั ผิดชอบงานอยูใ่ นช่วง 1-5 ปี ร้อยละ 50.0
ระดับอ�ำเภอ 51 คน เพศหญิง ร้อยละ 54.9 มีอายุเฉลี่ย
38 ปี (SD = 10.37) ระยะเวลาที่รับผิดชอบงานอยู่
ในช่วง 1-5 ปี ร้อยละ 54.9 ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.
ร้อยละ 49.0 เป็นทีมปฏิบัติการร้อยละ 45.2
ประชาชนเพศหญิง ร้อยละ 53.3 อายุเฉลี่ย
42 ปี (SD = 8.5) จบระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า
ร้อยละ 36.0 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในช่วง 5,00110,000 บาท ร้อยละ 41.3 มีอาชีพเป็นเกษตรกร
ร้อยละ 53.0
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ในระดับจังหวัดและอ�ำเภอ
2.1 การประเมินปัจจัยน�ำเข้า
			 1) นโยบาย : ในระดับจังหวัดและอ�ำเภอ
พบว่า ทุกหน่วยงานผู้บริหารได้ก�ำหนดให้เป็นนโยบาย
และได้มีการถ่ายทอดแนวทางการด�ำเนินงานผ่านการ
ประชุมประจ�ำเดือน
			 2) โครงสร้างการบริหารจัดการและบทบาท
หน้าที่ : ทุกจังหวัดมีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบ
บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ใ นภาวะฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุ ข
ของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารภาวะฉุ ก เฉิ น ครอบคลุ ม ทุ ก แห่ ง
และมี ทั้ ง หมด 11 ภารกิ จ (ผู ้ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์
ทีมยุทธศาสตร์วชิ าการ ทีมความปลอดภัย ทีมปฏิบตั กิ าร
ทีมสื่อสารความเสี่ยง ทีมเวชภัณฑ์และส่งก�ำลังบ�ำรุง
ทีมการเงินและงบประมาณ ทีมกฎหมาย ทีมรักษาผู้ป่วย
ทีมก�ำลังคน) มีก�ำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการฯ ไว้ชัดเจน
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				 ระดั บ อ� ำ เภอพบว่ า 4 ใน 6 อ� ำ เภอ
มีคำ� สัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการระบบบัญชาการเหตุการณ์ฯ
มีทงั้ หมด 7 ภารกิจ (ผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์ ทีมสอบสวน
โรค ทีมควบคุมโรค ทีมข้อมูลและเลขานุการ ทีมเวชภัณฑ์
และส่ ง ก� ำ ลั ง บ� ำ รุ ง ที ม สื่ อ สารความเสี่ ย งและที ม ให้
ค� ำ ปรึ ก ษาด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ) มี ก ารก� ำ หนดขอบเขต
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชัดเจน ส่วน 2 อ�ำเภอ
ที่ไม่มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ สามารถเปิดศูนย์
ปฏิบัติการฯ ได้
				 3) ทรั พ ยากรที่ ใ ช้ ใ นศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร
ภาวะฉุกเฉิน : ระดับจังหวัดพบว่า ทุกจังหวัดมีสถานทีใ่ ช้
เป็ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารภาวะฉุ ก เฉิ น ส่ ว นอุ ป กรณ์ แ ละ
เทคโนโลยีในการประชุม การสื่อสารสั่งการและประสาน
ข้อมูลยังไม่มใี นศูนย์ปฏิบตั กิ ารฯ แต่สามารถจัดหามาได้
ในส่วนบุคลากรที่ผ่านการอบรมเรื่อง การจัดการภาวะ
ฉุกเฉินฯ มีรอ้ ยละ 50.0 ส่วนทีมตระหนักรูผ้ า่ นการอบรม
ทุกจังหวัด ผู้บัญชาการเหตุการณ์ผ่านการอบรมร้อยละ
25.0
				 ระดับอ�ำเภอพบว่า 1 ใน 6 อ�ำเภอ มี
สถานทีใ่ ช้เป็นศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉิน มีอปุ กรณ์และ
เทคโนโลยีในการประชุม การสื่อสารสั่งการและประสาน
ข้อมูล ส่วน 5 อ�ำเภอ สามารถเปิดศูนย์ปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉินและจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ในการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินได้ ถ้าต้องการเปิดศูนย์ปฏิบตั กิ ารฯ บุคลากร
ทีผ่ า่ นการอบรมมีรอ้ ยละ 5.9 ส่วนทีมตระหนักรูย้ งั ไม่เคย
ผ่านการอบรมทุกแห่ง ผู้บัญชาการเหตุการณ์ผ่านการ
อบรม ร้อยละ 8.3
			 4) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคและ
ภัยต่าง ๆ : จังหวัดและอ�ำเภอมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของโรคและภัยต่าง ๆ ร้อยละ 90.0 และ 80.4 ตามล�ำดับ
(ตารางที่ 1)
			 5) การวางแผนและการซ้ อ มแผน :
ทุกจังหวัดมีการจัดท�ำแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน ร้อยละ 100 และก�ำหนดงบประมาณไว้
ชัดเจน มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของหน่วยงานทีก่ ำ� หนด
ไว้ ร้อยละ 75.0
			 ระดั บ อ� ำ เภอมี ก ารจั ด ท� ำ แผนเตรี ย ม
ความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ร้อยละ 50.0 อย่างไร
ก็ตาม เมือ่ พิจารณาในรายละเอียดพบว่า การจัดท�ำแผนฯ
ยังขาดรายละเอียดทั้งในส่วนก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ
และหลั ง เกิ ด เหตุ ส่ ว นการฝึ ก ซ้ อ มแผน ก� ำ หนดไว้
ครอบคลุมทุกอ�ำเภอ ส่วนใหญ่เป็นการซ้อมแผนอุบตั เิ หตุ
(ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงปัจจัยน�ำเข้าระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ปัจจัยน�ำเข้า

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับจังหวัด
ผลประเมิน
สรุป

ผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับอ�ำเภอ
ผลประเมิน
สรุป

1. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80.0 ของผู้ที่เกี่ยวข้องเคยผ่านการอบรม
เคยผ่านการอบรม
เรือ่ งการจัดการภาวะฉุกเฉิน

ร้อยละ
50.0

ไม่ผ่าน

ร้อยละ
5.9

ไม่
ผ่าน

2. การวิเคราะห์ความ ร้อยละ 80.0 ของผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่า
เสี่ยงของโรคและภัย มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคและภัยต่าง ๆ

ร้อยละ
90.0

ผ่าน

ร้อยละ
80.4

ผ่าน

3. แผนเตรียมความ
พร้อมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน

ร้อยละ 80.0 ของผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่า
มีแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ

ร้อยละ
100

ผ่าน

ร้อยละ
50.0

ไม่ผ่าน

4. การฝึกซ้อมแผน
ฉุกเฉินของหน่วยงาน

ร้อยละ 80.0 ของผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่า
มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของหน่วยงาน

ร้อยละ
75.0

ไม่ผ่าน

ร้อยละ
100

ผ่าน
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จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินได้ให้ความเห็นไว้สองประเด็น คือ (1) เห็น
ด้วยกับแนวทางการด�ำเนินงาน โดยพัฒนาบุคลากรใน
ระดับจังหวัดให้เข้มแข็งก่อน เพื่อสนับสนุนการด�ำเนิน
งานในพืน้ ทีใ่ ห้ได้ “เรือ่ งภาวะฉุกเฉินเป็นเรือ่ งไกลตัว คน
จะให้ความส�ำคัญน้อย เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดกับตัวเองเมื่อ
ไหร่ งบประมาณก็มีจ�ำกัด เพราะฉะนั้นต้องท�ำให้จังหวัด
เข้มแข็งก่อน เมื่อมีโรคเกิดขึ้น จังหวัดต้องลงไปช่วย

Evaluation of preparedness for public health emergency

อ�ำเภอ” (2) การจัดการภาวะฉุกเฉินต้องพัฒนาอ�ำเภอ
ควบคู่ไปด้วย เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมา อ�ำเภอ
จัดการภาวะฉุกเฉินได้ แต่ต้องได้รับการสนับสนุนทั้งใน
เชิงนโยบายและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ “อ�ำเภอจัดการ
ภาวะฉุ ก เฉิ น ได้ แต่ ต ้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ”
“อ�ำเภออยู่ใกล้ปัญหามากที่สุด ควรต้องเข้มแข็งและ
จัดการได้เอง”

ตารางที่ 2 แสดงการประเมินกระบวนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
กระบวนการ

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับจังหวัด
ระดับอ�ำเภอ
ผลประเมิน
สรุป ผลประเมิน สรุป

1. ระบบข้อมูล

ร้อยละ 80.0 ของผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่า มีข้อมูลที่สามารถ
น�ำมาใช้ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้

ร้อยละ
85.0

ผ่าน

2. - บุคลากร

ร้อยละ 80.0 ของผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่า มีบุคลากรที่สามารถ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด

ร้อยละ
60.0

ไม่ผ่าน

- วัสดุอุปกรณ์

ร้อยละ 80.0 ของผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่า มีวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้เพียงพอ

ร้อยละ
90.0

ผ่าน

ร้อยละ
82.4

- งบประมาณ

ร้อยละ 80.0 ของผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่า มีงบประมาณ
เพื่อใช้ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเพียงพอ

ร้อยละ
90.0

ผ่าน

ร้อยละ ไม่ผ่าน
66.6

ร้อยละ
80.4

ผ่าน

ร้อยละ ไม่ผ่าน
58.8
ผ่าน

3. กฎหมาย

ร้อยละ 80.0 ของผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่า มีการใช้กฎหมาย
ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้

ร้อยละ 0

ไม่ผ่าน

ร้อยละ 0 ไม่ผ่าน

4. คู่มือการท�ำงาน
ของ EOC

ร้อยละ 80.0 ของผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่า มีคู่มือการท�ำงาน
ของ EOC ที่สามารถน�ำมาใช้ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้

ร้อยละ 0

ไม่ผ่าน

ร้อยละ 0 ไม่ผ่าน

5. การสื่อสาร
ความเสี่ยง

ร้อยละ 80.0 ของผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่า มีการสื่อสาร
ความเสี่ยงไปยังกลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ
90.0

ผ่าน

ร้อยละ
86.3

ผ่าน

6. การตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน

ร้อยละ 80.0 ของผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่า การปฏิบัติการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ
85.0

ผ่าน

ร้อยละ
86.3

ผ่าน

7. การติดตามงาน
ในพื้นที่

ร้อยละ 80.0 ของผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่า มีการก�ำกับติดตาม
การด�ำเนินงานในพื้นที่

ร้อยละ
85.0

ผ่าน

ร้อยละ
80.4

ผ่าน

ร้อยละ
85.0

ผ่าน

ร้อยละ
86.3

ผ่าน

ร้อยละ 0

ไม่ผ่าน

8. ระบบบัญชาการฯ ร้อยละ 80.0 ของผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่า การปฏิบัติการ
รวดเร็ว
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ
9. สรุปบทเรียน
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ร้อยละ 80.0 ของผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่า มีการสรุปบทเรียน
หลังเกิดภาวะฉุกเฉิน

ร้อยละ 0 ไม่ผ่าน

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2560 การประเมินความพร้อมระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

2.2 การประเมินกระบวนการ
ระดับจังหวัดมีความพร้อมในด้านระบบข้อมูล
ที่ น� ำ มาใช้ ใ นการตอบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น ร้ อ ยละ 85.0
วัสดุอปุ กรณ์ และงบประมาณในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
มีรอ้ ยละ 90.0, 90.0 ตามล�ำดับ มีการสือ่ สารความเสีย่ ง
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 90.0 การปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินมีร้อยละ 85.0 ระบบบัญชาการเหตุการณ์
ทีส่ งั่ การได้อย่างรวดเร็วมีรอ้ ยละ 85.0 การก�ำกับติดตาม
การด�ำเนินงานในพื้นที่ ร้อยละ 85.0 ส่วนด้านที่ยัง
ไม่พร้อม ได้แก่ บุคลากรทีใ่ ช้ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
มีรอ้ ยละ 60.0 และยังไม่มกี ารสรุปบทเรียนหลังเกิดเหตุ
การจัดท�ำคูม่ อื การด�ำเนินงานและการใช้กฎหมายในการ
ควบคุมโรค
ระดับอ�ำเภอมีความพร้อมในด้านระบบข้อมูล
ที่สามารถน�ำมาใช้ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ร้อยละ
80.4 วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณที่ใช้ในการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินมีรอ้ ยละ 82.4, 80.4 มีการสือ่ สารความเสีย่ ง
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 86.3 การปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน ร้อยละ 86.3 ระบบบัญชาการเหตุการณ์
ทีส่ งั่ การได้รวดเร็ว ร้อยละ 80.4 การติดตามงานในพืน้ ที่
ร้อยละ 80.4 ส่วนด้านที่ยังไม่พร้อม ได้แก่ บุคลากรที่ใช้
ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ร้อยละ 58.8 ยังไม่มีการ
สรุปบทเรียนหลังเกิดเหตุ การจัดท�ำคู่มือการด�ำเนินงาน
และการใช้กฎหมายในการควบคุมโรค (ตารางที่ 2)
จากการสนทนากลุ่มกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในระดั บ อ� ำ เภอพบว่ า ในช่ ว งแรกของการเปิ ด ศู น ย์

ปฏิบัติการฯ เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่รู้สึกสับสน
งุนงง “โรคซิกาเป็นโรคใหม่ ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลย
ผมไม่มนั่ ใจครับ” “พอผลแล็ปออกว่า มีผปู้ ว่ ยในพืน้ ทีเ่ รา
ผมมือไม้ออ่ น สับสน งุนงง ไม่รวู้ า่ จะท�ำอะไรบ้าง” เจ้าหน้าที่
ผู ้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งยั ง ไม่ เ ข้ า ใจเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด การจั ด การ
ภาวะฉุกเฉิน โดยเฉพาะค�ำว่า ศูนย์ปฏิบัติภาวะฉุกเฉิน
และระบบบัญชาการเหตุการณ์ “ผมไม่ทราบหรอกครับ
ว่า EOC มันคืออะไร หรือ ICS ลองค้นจากอินเทอร์เน็ต
มาอ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจ พี่เลี้ยงจากจังหวัดพาท�ำ ผมก็
ท�ำไปแบบงงๆ” ทั้งที่จังหวัดได้มีการถ่ายทอดแนวทาง
การด�ำเนินงานในช่วงที่มีการระบาด และลงมาช่วยกัน
แก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกัน
2.3 การประเมินผลผลิต
				 1) ไม่มผี ตู้ ดิ เชือ้ ไวรัสซิการายใหม่เกิดขึน้
ภายใน 28 วัน หลังพบผู้ป่วยรายแรก พบว่า จังหวัด
และอ�ำเภอด�ำเนินการได้ ร้อยละ 75.0, 83.3 ตามล�ำดับ
ส่วนอ�ำเภอที่ไม่พบดัชนีลูกน�้ำยุงลาย (ค่า HI, CI = 0)
เมื่อครบ 28 วัน หลังพบผู้ป่วยรายแรก ด�ำเนินการได้
ร้อยละ 66.7 (ตารางที่ 3)
				 2) ประชาชนมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพใน
การป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ประชาชน
400 คน พบว่า มีความรู้และปฏิบัติตนในการป้องกัน
ควบคุมโรค ร้อยละ 85.5, 78.6 ตามล�ำดับ ประชาชน
ได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส ซิ ก า
ร้อยละ 98.9 (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 3 แสดงผลผลิตของการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ปัจจัยน�ำเข้า

เกณฑ์การตัดสิน

ผลประเมิน

สรุป

1. ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสซิการายใหม่
เกิดขึ้นภายใน 28 วัน หลังพบ
ผู้ป่วยรายแรก

ร้อยละ 100 ของจังหวัด สามารถควบคุมโรคได้ภายใน 28 วัน
หลังพบผู้ป่วยรายแรก
ร้อยละ 100 ของอ�ำเภอ สามารถควบคุมโรคภายใน 28 วัน
หลังพบผู้ป่วยรายแรก

ร้อยละ 75.0

ไม่ผ่าน

ร้อยละ 83.3

ไม่ผ่าน

2. ไม่มีดัชนีลูกน�้ำยุงลาย
เมื่อครบ 28 วัน

ร้อยละ 80.0 ของอ�ำเภอทีม่ คี า่ HI, CI เป็น 0 เมือ่ ครบ 28 วัน
หลังพบผู้ป่วยรายแรก

ร้อยละ 66.7

ไม่ผ่าน
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ตารางที่ 4 แสดงประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างถูกต้อง (n = 400)
ผลผลิต

ผลประเมิน

สรุป

ร้อยละ 85.5

ผ่าน

การปฏิบัติตนในการป้องกันควบคุม ประชาชนมีการปฏิบัติตนในการป้องกันควบคุมโรค
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ติดเชื้อไวรัสซิกา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.0

ร้อยละ 78.6

ไม่ผ่าน

การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรค
ติดเชื้อไวรัสซิกา

ร้อยละ 98.9

ผ่าน

ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

เกณฑ์การตัดสิน
ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.0

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.0

2.4 การสะท้ อ นกลั บ ข้ อ มู ล ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น
หลั ง จากที่ มี ก ารสะท้ อ นข้ อ มู ล ให้ กั บ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้
รับทราบ คือ (1) การจัดตัง้ Node-EOC ในระดับอ�ำเภอ
จ�ำนวน 14 แห่ง โดยพิจารณาจากอ�ำเภอที่มีความพร้อม
ทัง้ ในส่วน คน เงิน ของ ทีส่ ามารถให้การสนับสนุนการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินในอ�ำเภอข้างเคียงได้ (2) ก�ำหนดให้มกี าร
พัฒนาศักยภาพของ Node-EOC ให้มีศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน มีระบบบัญชาการเหตุการณ์ ตลอดจน
สามารถจัดการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ โดยจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท�ำงานร่วมกันภายในเขตสุขภาพ
ที่ 7 โดยเชิญอ�ำเภอที่มีการจัดการภาวะฉุกเฉินที่ท�ำได้ดี
มาร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพือ่ ให้อำ� เภออืน่ ได้ทราบแนวทาง
การด�ำเนินงาน เพื่อน�ำไปสู่การวางแผนการด�ำเนินงาน
ในพื้นที่ตนเองได้ และ (3) ก�ำหนดให้มีการติดตาม
ประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานในพื้ น ที่ เพื่ อ รั บ ทราบ
ความก้ า วหน้ า ปั ญ หา อุ ป สรรคของการด� ำ เนิ น งาน
เพื่อน�ำสู่การแก้ไขต่อไป

ผิดปกติ ทีเ่ กิดขึน้ ได้เร็วและลงควบคุมโรคได้เร็ว “หัวใจ
ส�ำคัญของการท�ำงาน ระบบเฝ้าระวังต้องดีครับ ต้องจับ
ให้ ไ ด้ แล้ ว ลงเร็ ว ” “ที ม ระบาด ผมให้ เ ขาดู ข ้ อ มู ล
เลยครับ ถ้าไม่มีข้อมูลเดินต่อล�ำบากครับ” (3) การ
ประสานทั้งภายในภายนอกต้องชัดเจน และ (4) ความ
ร่วมมือของประชาชนในการควบคุมโรค
ปัญหาอุปสรรคคือ (1) บุคลากรขาดความรู้
เกีย่ วกับการจัดการภาวะฉุกเฉิน ระบบบัญชาการเหตุการณ์
เห็นได้จากการจัดบุคลากรรับผิดชอบในแต่ละกล่องของ
โครงสร้างมีความซ�้ำซ้อน (2) บุคลากรเปลี่ยนบ่อย
ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการด�ำเนินงานในบางพื้นที่มี
การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ในส่ ว นผู ้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน (3) มาตรการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค
ขาดความชัดเจน ท�ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสับสน
(4) บุ ค ลากรที่ ท� ำ หน้ า ที่ ค วบคุ ม โรคขาดความรู ้ ใ น
งานที่ปฏิบัติ

ส่ ว นที่ 3 องค์ ป ระกอบที่ ท� ำ ให้ ร ะบบการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินประสบความส�ำเร็จ และปัญหาอุปสรรค
ที่พบ
องค์ประกอบที่ท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จ ได้แก่
(1) ภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์ ทีส่ ามารถเชือ่ ม
โยงเหตุการณ์เพื่อน�ำสู่การแก้ปัญหา เช่น การระดม
ทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ ประสบการณ์ในการเคย
แก้ไขปัญหา การจัดการทีมงาน ความยืดหยุน่ ในการแก้ไข
ปัญหา (2) การมีระบบข้อมูลที่สามารถตรวจจับความ

การจั ด การภาวะฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุ ข
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารภาวะฉุ ก เฉิ น และระบบบั ญ ชาการ
เหตุ ก ารณ์ เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จ� ำ เป็ น ในการรั บ มื อ กั บ
ภาวะฉุ ก เฉิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น และจะด� ำ เนิ น การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จ�ำเป็นต้องพัฒนาทั้งโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบงานและก�ำลังคน การศึกษานี้พบว่า การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามบทบาทภารกิจ
ของการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทั้งในระดับจังหวัดและ
อ�ำเภอยังไม่ครอบคลุม ส่งผลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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ขาดความมั่ น ใจในการปฏิ บั ติ ง าน สั บ สน ไม่ เ ข้ า ใจ
ในบทบาทที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับการศึกษา
ของ วิไลวรรณ นาเงิน และ สุทศั น์ กองขุนทด(12) ทีพ่ บว่า
เมื่อเวลาเผชิญเหตุ บุคลากรส่วนใหญ่เกิดความสับสน
เพราะไม่ทราบบทบาทหน้าที่ตนเอง เนื่องจากนโยบาย
ของการจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบ
บัญชาการเหตุการณ์เป็นเรือ่ งใหม่ และเป็นปีแรกของการ
ด� ำ เนิ น การ และบุ ค ลากรที่ เ คยผ่ า นการอบรมมี น ้ อ ย
ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ระหว่างการปฏิบัติ
งานปกติ กับกรณีที่เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ท�ำให้เกิดการจ�ำกัดคนเพียงบางกลุ่ม/ฝ่าย เท่านั้นที่เข้า
มาปฏิบตั งิ านในศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉิน ในบางพืน้ ที่
มี เ ฉพาะเจ้ า หน้ า ที่ ข องส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
และมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพียงไม่กี่คนที่เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการฯ ซึง่ แตกต่างจากการระดมสรรพก�ำลัง
ยามฉุ ก เฉิ น ของสหรั ฐ อเมริ ก า ที่ มี ก ารขึ้ น ทะเบี ย น
เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น ฐานข้ อ มู ล ไว้ และมี ก าร
เตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะต่างๆ เพื่อให้มี
ความพร้อมตลอดเวลา เมือ่ เกิดภาวะฉุกเฉินขึน้ สามารถ
เลือกจากฐานข้อมูลที่เตรียมไว้แล้วได้เลย(14) กิจกรรม
การฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพือ่ ให้มี
ความพร้อมการตอบโต้การระบาด เป็นสิง่ จ�ำเป็น(4)
การจั ด ท� ำ แผนเตรี ย มความพร้ อ มตอบโต้
ฉุ ก เฉิ น ในระดั บ อ� ำ เภอยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม และชั ด เจน
ส่ ว นใหญ่ จั ด ท� ำ เป็ น โครงการ และบอกว่ า มี กิ จ กรรม
อะไรบ้ า ง แต่ ไ ม่ ค รอบคลุ ม กิ จ กรรมก่ อ นเกิ ด เหตุ
ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ แผนที่เตรียมตอบโต้ฯ
ส่วนใหญ่เน้นในด้านอุบัติเหตุ ประเด็นอื่นๆ จะมีน้อย
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ รพี พ รรณ เดชพิ ชั ย(15)
ทีพ่ บว่า หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องยังมีการเขียนแผนปฏิบตั กิ าร
ที่ไม่ครอบคลุมชัดเจน และยังมีข้อจ�ำกัดในด้านการ
ประสานแผนและการบู ร ณาการแผนในแต่ ล ะระดั บ
เกิดจากการขาดการประสานสนับสนุนในระดับต่างๆ
ตามระดับความรุนแรงของการเกิดภัยอย่างต่อเนื่อง
ดังนัน้ มีความจ�ำเป็นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ด้านการจัดท�ำแผนเตรียมความพร้อมฯ ในเชิงคุณภาพ(1)

การศึกษานีพ้ บว่า บุคลากรในพืน้ ทีส่ ว่ นหนึง่ ให้ความส�ำคัญ
ต่อการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินค่อนข้างน้อย
โดยเห็นว่าภาวะฉุกเฉินโอกาสที่จะเกิดในพื้นที่ตนเอง
ยังเป็นเรื่องไกลตัว ให้ความส�ำคัญกับปัญหาเร่งด่วน
อืน่ ก่อน ส่วนการซ้อมแผนเพือ่ ให้หน่วยงานและบุคลากร
ทีเ่ กีย่ วข้องทุกคนมีศกั ยภาพ และมีสมรรถนะในการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินนั้น ในระดับอ�ำเภอมีการซ้อมแผนครบ
ทุกแห่ง แต่ส่วนใหญ่เป็นการซ้อมแผนบนโต๊ะ ซึ่งการ
ซ้ อ มแผนบนโต๊ ะ ไม่ ส ามารถแสดงให้ เ ห็ น ข้ อ จํ า กั ด
ที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์จริงได้
ความพร้ อ มระบบการตอบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น
ในระดั บ จั ง หวั ด และอ� ำ เภอพบว่ า ยั ง ไม่ ผ ่ า นเกณฑ์
เนื่องจาก (1) ในบางพื้นที่มีปัญหาเรื่องการตรวจจับ
ความผิดปกติได้ช้า เนื่องจากผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ส่วนใหญ่ไม่มารับบริการที่โรงพยาบาล เนื่องจากอาการ
ไม่รุนแรง ส่วนใหญ่ไปรับบริการที่คลินิกเอกชน และ
เมื่ อ อาการเจ็ บ ป่ ว ยไม่ ดี ขึ้ น ผู ้ ป ่ ว ยจึ ง มารั บ บริ ก าร
ที่ โ รงพยาบาล การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล จากเอกชนมา
ที่โรงพยาบาลรัฐก็น้อย ท�ำให้การตรวจจับความผิดปกติ
ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีล่ า่ ช้า (2) การประสานงานระหว่างองค์กร
เนื่ อ งจากในระยะแรกของการเก็ บ ตั ว อย่ า งส่ ง ตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการมีความล่าช้า ส่งผลให้ทีมปฏิบัติการ
ลงควบคุมโรคในพื้นที่ล่าช้าด้วย (3) ประชาชนในเขต
เทศบาลหรือเขตเมือง ให้ความร่วมมือในการป้องกัน
ควบคุมโรคค่อนข้างน้อย ประชาชนให้ความสนใจเรื่อง
การท� ำ มาหากิ น มากกว่ า เรื่ อ งสุ ข ภาพ พื้ น ที่ บ างแห่ ง
เป็นบ้านร้าง ไม่มีคนพักอาศัย ท�ำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายเป็นจ�ำนวนมาก เห็นได้จากประชาชนในพื้นที่
ให้ความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคน้อย เมื่อ
ครบ 28 วัน หลังพบผู้ป่วยแล้ว ยังมีดัชนีลูกน�้ำยุงลาย
ในหมู่บ้านอีก สอดคล้องกับการศึกษาของ อรนุช พิศาล
สุทธิกุล และคณะ(16) ที่พบว่า ประชาชนให้ความส�ำคัญ
ในการก�ำจัดลูกน�้ำยุงลายน้อย โดยมองว่า การป้องกัน
และควบคุ ม โรคเป็ น หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยราชการ และ
อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ สอดคล้องกับการศึกษา
ของส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค(17)
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ทีพ่ บว่า ทุกท้องถิน่ ในเขตเมือง การด�ำเนินงานควบคุมโรค
ยังประสบปัญหา เนื่องจากขาดความร่วมมือจากชุมชน
การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า การเฝ้าระวังและการตอบสนอง
ต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้รวดเร็ว(4) เป็นสิ่งส�ำคัญ
ดังนั้นการขยายการเฝ้าระวังเพื่อตรวจจับความผิดปกติ
ในคลินิกต่างๆ ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในเขตเมือง ในการป้องกันควบคุมโรคเป็น
สิ่งที่ต้องรีบด�ำเนินการ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย กรมควบคุมโรคควร
ก�ำหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ในระดับอ�ำเภอ
และสนับสนุนเชิงโครงสร้างและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ติ ามบทบาททีถ่ กู คาดหวัง
ได้ตามเป้าประสงค์
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ (1) ควรพัฒนาศักยภาพ
บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งในทุ ก ระดั บ ให้ มี ค วามรู ้ เกี่ยวกับ
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ระบบบัญชาการเหตุการณ์
ตลอดจนการจัดการภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
ตามบทบาททีถ่ ูกคาดหวังได้ (2) ควรมีการทบทวนแผน
ในเชิงคุณภาพ ตลอดจนการจัดท�ำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (3) หาวิธกี ารให้ประชาชนในพืน้ ที่
เขตเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรค
เพิ่มมากขึ้น

สรุป

ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด
มี ค วามพร้ อ มด้ า นการก� ำ หนดเป็ น นโยบาย การมี
โครงสร้างการบริหารจัดการและบทบาทหน้าที่ มีศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน การจัดท�ำแผน การประเมิน
ความเสีย่ ง ระบบข้อมูล งบประมาณ การสือ่ สารความเสีย่ ง
การตอบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น ระบบบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์
และการติดตามงาน ด้านที่ยังไม่พร้อมคือ วัสดุอุปกรณ์
บุ ค ลากร ทั้ ง ในส่ ว นของผู ้ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ แ ละ
ผู้ปฏิบัติงาน การซ้อมแผน การใช้กฎหมาย คู่มือการ
ปฏิบตั งิ านของศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉิน และการสรุป
บทเรียน
458
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ระบบการตอบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น ระดั บ อ� ำ เภอ
มีความพร้อมด้านการก�ำหนดเป็นนโยบาย การประเมิน
ความเสีย่ ง การซ้อมแผน ระบบข้อมูล การสือ่ สารความเสีย่ ง
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การ
ติดตามงานในพืน้ ที่ ส่วนด้านทีย่ งั ไม่พร้อมคือ โครงสร้าง
และบทบาทหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และวัสดุ
อุปกรณ์ บุคลากร แผนเตรียมความพร้อมฯ การใช้
กฎหมาย คูม่ อื การท�ำงานของ EOC และการสรุปบทเรียน
ผลผลิตทีไ่ ด้ ท�ำให้จงั หวัดและอ�ำเภอควบคุมโรค
ได้ร้อยละ 75.0, 83.3 ตามล�ำดับ และอ�ำเภอที่ไม่พบ
ดัชนีลกู น�ำ้ ยุงลาย เมือ่ ครบ 28 วัน หลังพบผูป้ ว่ ยรายแรก
ด�ำเนินการได้ร้อยละ 66.7
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