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บทคัดยอ
โรคนิว่ ในทางเดินปสสาวะสามารถปองกันได ซึง่ ปจจัยหลักของการเกิดนิว่ ในทางเดินปสสาวะคือ ปจจัยดาน
พันธุกรรมและปจจัยดานสิง่ แวดลอม ซึง่ อาหารและนํา้ เปนปจจัยดานสิง่ แวดลอมทีม่ คี วามสําคัญทําใหเกิดนิว่ ในทาง
เดินปสสาวะ มาตรการปองกันทั่วไปคือ รับประทานอาหารหลากหลายและใหครบ 5 หมู ไมควรรับประทานอาหาร
อยางใดอยางหนึ่งมากๆ ซํ้ากันเปนเวลานานๆ ควรดื่มนํ้า 2-3 ลิตรตอวัน ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ นอนหลับพัก
ผอนใหเพียงพอ หลีกเลี่ยงความเครียด ไมอยูในที่ที่มีอากาศรอนจัด มาตรการปองกันเฉพาะเจาะจงในผูปวยที่เปน
โรคนิ่วในทางเดินปสสาวะ ที่ผาตัดแลวนํานิ่วไปตรวจแลวทราบวา ตนเองเปนชนิดใด สามารถปองกันได โดยการ
จํากัดการรับประทานอาหารบางชนิดทีท่ าํ เกิดนิว่ ชนิดนัน้ ๆ ไมควรงดรับประทานอาหารทีม่ แี คลเซียม และควรไดรบั
ปริมาณ 800 มิลลิกรัมตอวัน ในทางสาธารณสุข ควรใหความสําคัญในการใหความรูและคําแนะนําในการปฏิบัติตัว
เพื่อปองกันการเกิดนิ่วในทางเดินปสสาวะ เนื่องจากคาใชจายในการรักษา การผาตัดหรือสองกลองมีราคาสูง ทําให
ผูปวยและภาครัฐสูญเสียคาใชจายในการรักษา แตถาไมไดรับการรักษาอาจทําใหเกิดภาวะไตวายเรื้อรังและถึงแก
ความตายได

Abstract
Generally, urinary calculi can be prevented. The main risk factors of urinary calculi are genetic
factors and environmental factors. Food and water are important environmental factors contributing to urinary
calculi. General protection measures is to eat a variety of fully five among each group. You should not eat
anything for a long time. You should drink 2-3 liters of water a day. You should exercise regularly. You
should sleep well enough. You should avoid stress. You should not be in the hot weather. Specific protection
measures in postoperative patients with urinary tract diseases that found any type of stones can be prevented
by limiting certain foods that cause those calculi. These patients should not abstain from eating calciumcontaining food. You should receive calcium 800 mg. per day. In public health aspects, providing knowledge
and suggestions urinary calculi. The cost of surgery or endoscopic surgery is so high accompanying with
expensive patients’ and government’s expenditures in cases of non-treatment, and finally it can cause chronic
renal failure and death.
คําสําคัญ
Key words
การปองกัน, นิ่วในทางเดินปสสาวะ
prevention, urinary calculi
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บทนํา
โรคนิว่ ในทางเดินปสสาวะ เปนปญหาสําคัญทาง
สาธารณสุขของประเทศตางๆ ทั่วโลก เชนเดียวกันกับ
ประเทศไทย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวัย พบมากใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(1) การรักษานิว่
ในทางเดินปสสาวะ มีจุดมุงหมายสําคัญ 2 ประการ คือ
เพื่ อ เอานิ่ ว ออก และป อ งกั น ไม ใ ห เ กิ ด นิ่ ว ขึ้ น มาใหม
ผูท เี่ คยเปนนิว่ ในทางเดินปสสาวะ จะมีอตั ราการเกิดนิว่ ซํา้
สูงถึงรอยละ 50-70(2) แปรผันตามองคประกอบของนิว่
ผูปวยที่เคยเปนนิ่วในทางเดินปสสาวะแลว มีโอกาสเกิด
นิ่วกอนใหมไดมากกวาประชาชนทั่วไปประมาณ 8 เทา
ภายในเวลา 1-2 ป และถาไมมกี ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การใชชวี ติ ประจําวัน เชน การดืม่ นํา้ การรับประทานอาหาร
การออกกําลังกายใหเหมาะสมพบวา ประมาณรอยละ 50
ของผูป ว ยจะเกิดนิว่ ซํา้ ภายใน 5 ป และรอยละ 70 จะเกิด
นิ่วซํ้าใน 10 ป(3) ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของนิ่ว นิ่วที่พบบอย
ที่สุดเปนอันดับ 1 คือ นิ่วที่มีแคลซียมเปนองคประกอบ
เชน แคลเซียมออกซาเลต พบรอยละ 60-70 และ
แคลเซียมฟอสเฟต พบรอยละ 5-10 อันดับที่ 2 นิ่ว
กรดยูริก พบรอยละ 5-10 อันดับ 3 นิ่วแมกนีเซียม
แอมโมเนียม ฟอสเฟต คือ นิว่ สตรูไวท พบในรูปแบบนิว่
เขากวาง พบรอยละ 5-10 อันดับ 4 นิ่วซีสทีน พบนอย
ราคาคาผาตัดสองกลองของโรงพยาบาลศิริราชเพื่อเอา
นิ่วในทางเดินปสสาวะออก ราคาประมาณ 30,00060,000 บาท ขึน้ อยูก บั หัตถการทีท่ าํ ผาตัด ราคานีไ้ มรวม
คาหองและคาอาหาร สวนการสลายนิ่วดวยการใชคลื่น
กระแทก (extracorporeal shock wave lithotripsy หรือ
ESWL) ทําครั้งแรกราคา 17,000 บาท ทําครั้งตอไป
ภายใน 1 ป และขางเดียวกัน ราคา 8,500 บาท แตนิ่ว
อาจจะเอาออกไมหมด อาจตองทําหลายครั้ง ถาเกิดเปน
นิ่วซํ้า จะทําใหผูปวยและภาครัฐตองสูญเสียคาใชจาย
ในการรักษาคอนขางสูง แตถา ไมไดรบั การรักษา อาจทําให
เกิดภาวะอุดกั้นในทางเดินปสสาวะ ไตบวมนํ้า มีภาวะ
ติ ด เชื้ อ ในระบบทางเดิ น ป ส สาวะ การทํ า งานของไต
เสื่ อ มลง อาจเป น อั น ตรายร า ยแรงถึ ง ขั้ น เกิ ด ภาวะ
ไตวายเรื้ อ รั ง โรคไตระยะสุ ด ท า ย และทํ า ให ถึ ง แก
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ความตายได มาตรการป อ งกั น เพื่ อ ไม ใ ห เ กิ ด นิ่ ว
คื อ การให ค วามรู  แ ละคํ า แนะนํ า ในการปฏิ บั ติ ตั ว
เพื่อปองกันการกลับเปนซํ้า โดยใหความรูในเรื่องการ
ดื่มนํ้า การรับประทานอาหาร และการออกกําลังกาย
ที่เหมาะสม
ปจจัยที่มีผลทําใหเกิดนิ่วในทางเดินปสสาวะ
ปจจัยที่มีผลทําใหเกิดนิ่วในทางเดินปสสาวะ
ไดแก ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เชน ประเทศในเขตทะเล
ทราย ที่มีภูมิอากาศแหงแลง ทําใหเกิดนิ่วในทางเดิน
ปสสาวะสูงขึน้ เนือ่ งจากมีการสูญเสียนํา้ ออกจากรางกาย
ทําใหมีจํานวนนํ้าปสสาวะนอย และเขมขนสูง(3) นํ้าดื่ม
เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ของการเกิ ด นิ่ ว ในทางเดิ น ป ส สาวะ
ผูที่ดื่มนํ้านอยกวา 2 ลิตรตอวัน(4) ทําใหเกิดนิ่วใน
ทางเดินปสสาวะสูงขึ้น และแรธาตุที่ละลายอยูในนํ้าดื่ม
ก็มีสวนสําคัญตอการเกิดนิ่วได เชน การดื่มนํ้ากระดาง
(มีปริมาณแคลเซียมสูง) และการดืม่ นํา้ ทีม่ ฟี ลูโอไรดสงู (5-6)
การรับประทานอาหาร เชน การรับประทานอาหารที่มี
ออกซาเลตสูง ทําใหเกิดนิ่วประเภทแคลเซียมได แตไม
ควรงดอาหารแคลเซียม ตองรับประทานใหเพียงพอตอ
ความต อ งการของร า งกายคื อ 800 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ วั น
เนื่องจากเมื่อไมมีแคลเซียม ลําไสจะดูดซึมออกซาเลต
เพิม่ ขึน้ การทีอ่ อกซาเลตถูกขับออกมาในปสสาวะมากขึน้
แมเพียงเล็กนอย จะทําใหเกิดนิ่วประเภทแคลเซียม
ออกซาเลตได ดังนั้น การปองกันนิ่วประเภทแคลเซียม
จึงควรแนะนําใหผปู ว ยจํากัดอาหารทีม่ อี อกซาเลตสูง และ
ไมควรงดอาหารแคลเซียม การรับประทานอาหารโปรตีน
เชน เนื้อสัตวที่มีกรดยูริกสูง จะทําใหเกิดนิ่วกรดยูริกได
อาหารที่มีฤทธิ์เปนกรดและดาง มีผลกับการเกิดนิ่วได
ดังนั้น ผูปวยโรคนิ่วในทางเดินปสสาวะ ควรรับประทาน
อาหารใหครบ 5 หมู และเลือกอาหารหลากหลายชนิด
ไมควรรับประทานอาหารชนิดใดชนิดหนึง่ ตอเนือ่ ง ซํา้ กัน
เปนเวลานาน ๆ โรคนิว่ ในทางเดินปสสาวะมีการถายทอด
ทางพันธุกรรม ผูที่มีประวัติโรคนิ่วในครอบครัว จะมี
โอกาสเปนนิว่ มากถึง 4 เทา ของคนปกติ เพศชายเปนนิว่
มากกวาเพศหญิง 2-3 เทา(7-8) เนื่องจากเพศหญิง
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มีฮอรโมนเอสโตรเจน ทําใหมีการขับซิเตรทออกมาใน
ป ส สาวะมากขึ้ น ซึ่ ง ซิ เ ตรทเป น สารยั บ ยั้ ง การก อ นิ่ ว
ดั ง นั้ น เพศหญิ ง จึ ง เกิ ด นิ่ ว ได น  อ ยกว า อาชี พ ที่ พ บว า
เปนนิ่วบอย(9-10) ไดแก ผูบริหาร แพทย เนื่องจากมีการ
บริ โ ภคอาหารประเภทโปรตี น สู ง ทํ า ให ก รดยู ริ ก ถู ก
ขับออกมาในปสสาวะมาก จึงเกิดนิว่ กรดยูรกิ ได นอกจาก
นี้ กรดยูริกยังรบกวนการทํางานของสารยับยั้งการกอนิ่ว
ในปสสาวะ ทําใหเกิดนิ่วแคลเซียมดวย ผูที่เสียเหงื่อ
มากๆ อยูในที่ๆ มีอากาศรอน เชน พอครัว เกษตรกร
และผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เกิดจากภาวะขาด
นํา้ เรือ้ รังทําใหปส สาวะเขมขึน้ จึงเกิดนิว่ ไดงา ย(3) มีการคัง่
ของนํา้ ปสสาวะเปนเวลานานๆ เชน โรคตอมลูกหมากโต
ผูที่นอนอยูกับที่เปนเวลานานๆ ภาวะติดเชื้อแบคทีเรีย
บางชนิดกอใหเกิดนิ่วได
มาตรการทั่ ว ไปเพื่ อ ป อ งกั น การเกิ ด นิ่ ว ในทางเดิ น
ปสสาวะ
อาหารและนํ้า เปนปจจัยที่ทําใหเกิดนิ่วในทาง
เดินปสสาวะ ควรดื่มนํ้า 2-3 ลิตรตอวัน และถาอยูในที่
ที่มีอากาศรอน ทํางานกลางแจง หรือการออกกําลังกาย
อยางหนัก ที่ทําใหเสียเหงื่อมากกวาปกติ รางกายจะขาด
นํ้าและปสสาวะเขมขนขึ้น จะตองดื่มนํ้าอยางสมํ่าเสมอ
ตลอดทั้งวัน เพื่อทดแทนใหเพียงพอกับการเสียเหงื่อ
ปสสาวะทีเ่ จือจางเพียงพอ จะทําใหปอ งกันการตกตะกอน
ของนิ่วได ฉะนั้นจะตองมีปริมาณปสสาวะ 2-2.5 ลิตร
ตอวัน การรับประทานอาหาร ควรรับประทานอาหาร
ใหครบ 5 หมู และไมควรรับประทานอาหารชนิดใดชนิด
หนึ่งซํ้าอยูเปนเวลานานๆ อาหารที่ควรจํากัดปริมาณ
ไดแก โปรตีนที่ไดจากเนื้อสัตว ไมควรรับประทานเกิน
150 กรัมตอวัน(3) แตโปรตีนทีไ่ ดจากอาหารมังสวิรตั แิ ละ
โปรตีนจากไข ไมพบวา ทําใหเกิดนิว่ ในทางเดินปสสาวะ(11)
อาหารทีค่ วรหลีกเลีย่ ง ไดแก อาหารทีม่ นี าํ้ ตาลหรือเกลือ
ปริมาณมาก ควรลดนํ้าหนักใหอยูในเกณฑมาตรฐานคือ
คาดัชนีมวลกาย Body Mass Index (BMI) = นํา้ หนักตัว
(หนวยเปนกิโลกรัม)/ความสูง2 (หนวยเปนเมตร)
เกณฑปกติคือ อยูระหวาง 18.50-22.90 ภาวะอวนจะ

นิว่ ในทางเดินปสสาวะ

ทํ า ให เ กิ ด นิ่ ว แคลเซี ย มออกซาเลต (11) และนิ่ ว ยู ริ ก
ควรออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ เชน กระโดดเชือก
วิ่งเหยาะๆ หรือการเคลื่อนไหวรางกายบอยๆ จะทําให
เกิดกอนนิ่วไดยาก และดื่มนํ้ามากๆ ในกรณีที่เสียเหงื่อ
จากการออกกําลังกาย เพื่อชดเชยไมใหรางกายขาดนํ้า
หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ตองเสียเหงื่อมากๆ เชน อยูในที่มี
อากาศรอน หรืออยูกลางแจงเปนเวลานานๆ หลีกเลี่ยง
ความเครียดและนอนหลับพักผอนใหเพียงพอคือ ไมนอ ย
กวา 7-8 ชั่วโมงตอวัน
หากทราบชนิด องคประกอบของนิว่ ในทางเดิน
ปสสาวะ จะสามารถปองกันการเกิดนิ่วซํ้าได
มาตรการเจาะจงเพื่อปองกันนิ่วชนิดตางๆ(12) มีดังนี้
นิ่วแคลเซียม (calcium stone) นิ่วประเภทนี้
ไดแก แคลเซียมออกซาเลต และแคลเซียมฟอสเฟต เกิด
จากการมีแคลเซียมในปสสาวะมากเกินไป การปองกันนิว่
แคลเซียมทําไดโดยการดื่มนํ้ามากๆ โดยดื่มนํ้า 1 แกว
(200-250 มิลลิลิตร) ทุกๆ 2 ชั่วโมง ในเวลากลางวัน
และถาตื่นขึ้นในเวลากลางคืน ควรดื่มนํ้า 1-2 แกว
เพื่อลดความเขมขนของปสสาวะ และปองกันการอิ่มตัว
และตกผลึกเปนกอนนิ่ว นํ้าที่ดื่มควรเปนนํ้าเปลาอยาง
น อ ยครึ่ ง หนึ่ ง ที่ เ หลื อ อาจเป น เครื่ อ งดื่ ม อื่ น ๆ ได
เชน นํา้ ผลไม นํา้ ผักทีไ่ มหวานจัด นํา้ ชา หรือกาแฟทีไ่ มมี
คาเฟอีน ถาเปนนํ้าแร ควรมีปริมาณแคลเซียมนอยกวา
100-150 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลิ ต ร และมี ส ารประกอบ
ไบคารบอเนต (HCO3-) มากกวา 1,500 มิลลิกรัม
ตอลิตร เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยง ไดแก เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล เชน เบียร ไวน เครื่องดื่มที่มีนํ้าตาลสูง นํ้า
อัดลม(3)
อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง(13) ไดแก
อาหารทีม่ อี อกซาเลตสูง เชน ช็อกโกแลต โกโก
นํ้าชา ผักโขม ใบชะพลู หนอไม ผักแพว ผักเสม็ด มะรุม
ผักกะโดน ผักแขนง ยอดมันสําปะหลัง ใบขึ้นฉาย ผัก
คะนา กะหลํ่าปลี มะเขือเทศ พริกไทย มันเทศ แครน
เบอรรี องุน สม เปนตน
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อาหารทีม่ แี คลเซียมสูง เชน กุง แหง งา นม เนย
แข็ง ปลาเล็กปลานอย กุง ปู ปลา หอย ไขแดง ใบขึ้นฉาย
ใบยอ ใบสะระแหน ผักกระเฉด ใบโหระพา ใบชะพลู
ผักโขมหวาน สะเดา ยอดแค ถั่วเหลือง เปนตน
ขอแนะนํา
ไมควรงดอาหารแคลเซียมทั้งหมด เนื่องจาก
การขาดแคลเซียมจะทําใหรางกายเพิ่มการดูดซึมกรด
ออกซาเลตในลํ า ไส ม ากขึ้ น จึ ง ทํ า ให เ กิ ด นิ่ ว ประเภท
แคลเซียมออกซาเลตไดงา ยขึน้ ควรไดรบั แคลเซียมอยาง
นอย 800 มิลลิกรัมตอวัน
นิว่ ยูรกิ (uric acid stone) นิว่ ยูรกิ สวนมากพบ
ในผูปวยที่มีระดับกรดยูริกในเลือดและในปสสาวะสูง(1)
ควรทําใหปสสาวะมีคาเปนดาง อาหารที่ทําใหปสสาวะ
เปนดาง ไดแก ผลไมทกุ ชนิด ยกเวนลูกพรุนและขาวโพด
งดเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล ทุ ก ชนิ ด และควรดื่ ม นํ้ า
มากๆ ควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนตํ่า ควบคุมการ
รับประทานอาหารประเภทโปรตีนใหนอยกวา 90 กรัม
ตอวัน อาหารที่มีกรดยูริกมากที่สุดไมควรรับประทาน
ไดแก เครื่องในสัตวทุกชนิด ตับ ไต หัวใจ สมอง กะป
ปลาซาร ดี น และนํ้ า สกั ด จากเนื้ อ อาหารที่ มี ก รดยู ริ ก
ปานกลาง ไดแก เนือ้ หมู เนือ้ วัว กระตาย เปด หาน ไกงวง
นก หอย กุง ไสกรอก กุนเชียง อาหารที่มีกรดยูริกนอย
ไดแก หมูแฮม เนื้อแกะ ปู ไก ปลา หนอไม ดอกกะหลํ่า
ถั่ว ผักโขม อาหารที่มีกรดยูริกนอยมาก ไดแก ไข นม
นิ่ ว สตรู ไ วท (struvite stone) สาเหตุ ข อง
การเกิดนิ่วชนิดนี้คือ การติดเชื้อแบคทีเรียในทางเดิน
ปสสาวะ ดังนั้น การปองกันจึงตองกําจัดเชื้อแบคทีเรีย
และกําจัดสิ่งแปลกปลอม ไดแก เศษนิ่วเล็กๆ ที่คางอยู
ในทางเดินปสสาวะ
นิ่วซีสทีน (cystine stone) เปนนิ่วที่มีการ
ถายทอดทางพันธุกรรม และเปนนิ่วที่มีโอกาสสูงในการ
กลับเปนใหม(11) นิว่ ชนิดนีค้ วรปองกันโดยการลดอาหาร
ที่มีเกลือสูง ไดแก เกลือแกง อาหารที่ดองเกลือหรือ
ใสเกลือ(11) ใหดื่มนํ้ามาก ๆ ลดอาหารประเภทโปรตีน
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งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรับประทานอาหารและการ
เกิดนิ่วในทางเดินปสสาวะ
Jackson RD และคณะ(14) ศึกษาเรื่องปริมาณ
แคลเซียมและโรคนิว่ ในทางเดินปสสาวะ เปนการทดลอง
แบบสุม ในผูหญิงวัยหมดประจําเดือน 36,000 คน โดย
ใหไดรบั ยาเปนแคลเซียมเสริม 1,000 มิลลิกรัม บวกกับ
วิตามินดีสาม 400 IU (International Unit) ตอวัน เปน
เวลา 7 ป พบวา มีความเสี่ยงตอการเกิดนิ่วในทางเดิน
ปสสาวะสูงขึ้น รอยละ 17
Domrongkitchaiporn S และคณะ(15) ไดทํา
การวิจัยแบบสุม โดยใหผูที่มีสุขภาพดีวัยหนุมสาวและ
ทหาร ไดรับแคลเซียมคารบอเนต 1,000 มิลลิกรัม
รับประทานพรอมอาหาร 3 มื้อ เปรียบเทียบกับการให
รับประทานกอนนอน 3,000 มิลลิกรัม พบวา ทั้งสอง
กลุ  ม มี ร ะดั บ แคลเซี ย มในป ส สาวะเพิ่ ม ขึ้ น เหมื อ นกั น
แตระดับออกซาเลตในปสสาวะลดลง เมือ่ เสริมแคลเซียม
พรอมอาหาร ดังนั้น ควรใหรับประทานแคลเซียมพรอม
อาหาร เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย งต อ ภาวะแคลเซี ย ม
ออกซาเลต หากจําเปนตองรับประทานแคลเซียมเสริม
เพือ่ ปองกันภาวะกระดูกพรุน ไมควรรับประทานระหวาง
มื้ออาหารหรือกอนนอน
Curhan GC และคณะ(16) ไดศกึ ษาความสัมพันธ
ของการรั บ ประทานแคลเซี ย มเสริ ม กั บ การได รั บ
แคลเซี ย มจากอาหารต อ การเกิ ด นิ่ ว ในไต ในผู  ห ญิ ง
อาชีพพยาบาลชาวอเมริกัน ซึ่งไมเคยปนโรคนิ่วในไต
จํานวน 91,731 ราย อายุ 34-59 ป โดยใชแบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมและ
การรั บ ประทานแคลเซี ย มเสริ ม เริ่ ม ศึ ก ษาตั้ ง แต ป 
พ.ศ. 2523 เปนเวลา 12 ป พบวา จํานวน 864 ราย
เปนนิ่วในไต ในทุก ๆ 1 ป จะพบวา มีการเกิดนิ่ว 1 ราย
ในจํานวน 1,000 คน คือ รอยละ 0.1 ตอป โดยพบความ
สัมพันธของการรับประทานแคลเซียมเสริมกับการเกิด
นิ่วในไต ปริมาณตั้งแต 1-500 มิลลิกรัมตอวัน สวนการ
รั บ แคลเซี ย มจากอาหาร มี ค วามสั ม พั น ธ ต  อ การเกิ ด
นิ่วนอย
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มีรายงานวา การเกิดนิ่วในทางเดินปสสาวะ
ประเภทแคลเซี ย มออกซาเลต สั ม พั น ธ กั น กั บ การ
รับประทานแคลเซียมเสริม(17)
Borghi L และคณะ(18) ในป ค.ศ. 2002 ไดมี
การทดลองแบบสุ  ม ในผู  ช ายที่ มี ภ าวะแคลเซี ย มใน
ปสสาวะสูงและมีประวัตกิ ารกลับปนนิว่ ซํา้ เปนประจํา โดย
ใหชายกลุม หนึง่ ไดรบั อาหารทีม่ เี กลือระดับตํา่ โปรตีนตํา่
และแคลเซียมปานกลาง คือ 1,200 มิลลิกรัมตอวัน
เปรียบเทียบกับชายอีกกลุมหนึ่งที่ไดรับปริมาณอาหารที่
มีแคลเซียมตํ่าคือ 400 มิลลิกรัมตอวัน ทั้งสองกลุมได
ลดปริมาณอาหารที่มีออกซาเลต หลังจากนั้น 5 ป พบวา
ความเสีย่ งของการเกิดนิว่ ซํา้ ในชายทีไ่ ดรบั ปริมาณอาหาร
ทีม่ แี คลเซียมตํา่ เกิดนิว่ ซํา้ ไดมากกวารอยละ 50 ของชาย
ที่ไดรับอาหารจากแคลเซียมปกติ และหากมีการจํากัด
แคลเซียมในอาหาร อาจทําใหเกิดภาวะกระดูกพรุนได
ดังนั้นจึงควรใหความรูผูปวยโรคนิ่วในทางเดินปสสาวะ
รับประทานอาหารที่มีแคลเซียม 800-1,200 มิลลิกรัม
ตอวัน และยังเปนการปองกันการเกิดนิ่วในทางเดิน
ปสสาวะดวย(19)
ตัวอยางบทความนิว่ ในทางเดินปสสาวะ ในประเทศไทย
บทความที่ 1 นิ่วทอไต
ทอไต (ureter) หมายถึง ทอขนาดเล็กที่เชื่อม
จากไตลงมาที่กระเพาะปสสาวะ ซึ่งมีอยู 2 ขาง บางครั้ง
อาจมีกอนนิ่วขนาดเล็กอุดคาอยูภายในทอไต ซึ่งมักเกิด
ขึ้ น เพี ย งข า งเดี ย ว ทํ า ให เ กิ ด อาการปวดท อ งรุ น แรง
ฉับพลันได นิ่วทอไตสวนใหญมักจะหลุด และถูกขับถาย
ออกทางปสสาวะไดเอง สวนนอยอาจคาอยูในทอไต
หากปลอยทิ้งไว อาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอนได
ชื่อภาษาไทย นิ่วทอไต นิ่วในทอไต
ชือ่ ภาษาอังกฤษ ureteric stone, ureteral stone
สาเหตุ นิ่วทอไตเปนนิ่วขนาดเล็กที่เกิดขึ้น
ในไต แลวตกผานลงมาในทอไต เปนเหตุใหทอไตเกิด
การบีบรัดตัว เพือ่ ขับกอนนิว่ ใหหลุดออกมา ทําใหผปู ว ย
มีอาการปวดทองรุนแรง สวนสาเหตุของการเกิดนิว่ ในไต
นั้นเชื่อวา มีปจจัยรวมกันหลายอยางดวย เชน การกิน

นิว่ ในทางเดินปสสาวะ

อาหารที่มีสารแคลเซียม กรดยูริก (มีมากในเนื้อสัตว
เครือ่ งในสัตว ยอดผัก พืชหนอออน) และสารออกซาเลต
(มีมากในผักตางๆ) อยางเสียสมดุล การเสียเหงื่อและ
ดื่มนํ้านอย การติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ และความผิด
ปกติทางโครงสรางของไต เปนตน
อาการ ผูปวยจะมีอาการปวดทองรุนแรง โดย
มีลักษณะปวดบิดเปนพักๆ (คลายอาการปวดทองแบบ
ทองเดิน) ตรงบริเวณทองนอยขางใดขางหนึ่งเพียงขาง
เดียว มักจะปวดนานเปนชัว่ โมงๆ หรือเปนวันๆ ลักษณะ
เฉพาะของโรคนี้คือ จะมีอาการปวดราวไปที่หลังและ
ตนขาดานใน (ปวดไปทีอ่ ณ
ั ฑะหรือชองคลอด) ขางเดียว
กับทองนอยทีป่ วด บางคนอาจปวดมากจนดิน้ ไปมา หรือ
อาจมีอาการคลื่นไส อาเจียน เหงื่อออก ตัวเย็นรวมดวย
ผูปวยจะไมมีอาการขัดเบา หรือถายปสสาวะกะปริด
กะปรอย ปสสาวะมักจะออกไดมากและใส ไมขนุ ไมแดง
เวลาใชมอื กดหรือใชกาํ ปน ทุบเบา ๆ ตรงบริเวณทองนอย
ที่ปวด จะไมมีอาการเจ็บ และมักจะไมมีอาการเปนไข
การแยกโรค อาการปวดตรงทองนอยขางใด
ขางหนึ่ง อาจเกิดจากสาเหตุอื่นที่สําคัญ ไดแก
- ไส ติ่ ง อั ก เสบ มั ก มี อ าการปวดตรง
ทองนอยขางขวานานเกิน 6 ชั่วโมง เวลาขยับตัวหรือ
มีการกระเทือนถูก (เชน เดินแรงๆ) หรือใชมือกดถูก
บริเวณนั้น จะมีอาการเจ็บมาก มักมีอาการคลื่นไส และ
มีไขตํ่าๆ รวมดวย
- ปกมดลูกอักเสบ มักมีอาการปวดตรง
ทองนอยขางใดขางหนึ่งอยางตอเนื่อง ใชมือกดถูกเจ็บ
และมีไขสูงรวมดวย
การวิ นิ จ ฉั ย แพทย จ ะวิ นิ จ ฉั ย เบื้ อ งต น จาก
อาการแสดงคือ ปวดทองนอยแบบปวดบิดๆ เปนพักๆ
และปวดราวไปทีห่ ลังและตนขาดานใน ในการวินจิ ฉัยให
แนชดั แพทยจะทําการตรวจปสสาวะ (พบมีเม็ดเลือดแดง
ในปสสาวะจํานวนมากกวาปกติ) เอกซเรย อัลตราซาวนด
หรือใชกลองสองตรวจทอไต พบกอนนิ่วคาอยูในทอไต
การดูแลตนเอง หากมีอาการปวดทองนอย
ขางใดขางหนึ่ง ที่มีลักษณะปวดรุนแรง ปวดนานเกิน
6 ชั่วโมง มีไขหรือใชมือกดถูกเจ็บ ก็ควรรีบไปพบแพทย
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โดยเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งถาปวดที่ทองนอยขางขวา
ซึ่งนาสงสัยวาเปนไสติ่งอักเสบ ถาแพทยตรวจพบวา
เปนนิ่วทอไต ผูปวยควรกินยาและปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของแพทย และเฝาสังเกตวา มีกอนนิ่วหลุดออกมา
ทางปสสาวะหรือไม โดยการถายปสสาวะลงในกระโถน
เมื่อนิ่วหลุดออกมาและไมมีอาการปวดทองกําเริบอีกก็
แสดงวา หายดีแลว แตถากอนนิ่วไมหลุด และมีอาการ
ปวดทองกําเริบอีก ก็ควรกลับไปพบแพทย
การรั ก ษา แพทย จ ะให ย าบรรเทาอาการ
ปวดทอง ไดแก ยาตานการเกร็งของทอไต (แอนติสปาส
โมดิก) เชน ไฮออสซีน (hyoscine) ยาตานอักเสบที่
ไมใชสเตียรอยด เชน ไดโคลฟแนค ถาปวดรุนแรง
เบื้องตนแพทยอาจใชยาชนิดฉีด แลวจึงคอยใหยากลับ
ไปกินตอทีบ่ า น แพทยจะนัดติดตามดูผลการรักษาภายใน
1-2 สัปดาห ถานิ่วหลุดออกมาทางปสสาวะ ก็ถือวา
หายดีแลว แตถานิ่วไมหลุด และยังมีอาการปวดทอง
กําเริบอีกก็แสดงวา อาจเปนนิว่ ขนาดใหญคาอยูใ นทอไต
แพทยอาจตองรักษาดวยการผาตัด หรือใชเครื่องสลาย
นิ่ว บดนิ่วใหเปนผง ไหลออกมากับนํ้าปสสาวะ
ภาวะแทรกซอน ถานิ่วกอนใหญหลุดออกเอง
ไมได ปลอยทิ้งไวอาจทําใหเกิดการติดเชื้อของทางเดิน
ปสสาวะและไตวายได
การดําเนินโรค ถาเปนนิ่วทอไตขนาดเล็ก มัก
จะหลุดออกมาทางปสสาวะไดเอง ภายใน 1-2 สัปดาห
ถาเปนกอนนิ่วขนาดใหญ ก็มักจะคาอยูในทอไตจนกวา
จะไดรับการผาตัดหรือการสลายนิ่ว จึงจะหายขาดได
การปองกัน ผูที่เคยเปนนิ่วทอไตมาครั้งหนึ่ง
แลว แมวาจะรักษาจนหายดีแลว ในระยะตอมา (เปน
แรมปหรือหลายๆ ปตอมา) ก็อาจมีกอนนิ่วเกิดขึ้นได
ใหม ควรปองกันไมใหเปนซํ้า โดยการดื่มนํ้าใหมากๆ
(วันละ 8-12 แกว) เปนประจํา อยาใหรางกายขาดนํ้า
(ปสสาวะออกนอยและเปนสีนํ้าชา) เพื่อปองกันการตก
ตะกอนของสารตางๆ จนเปนกอนนิว่ ควรปรับลดอาหาร
ทีม่ สี ารออกซาเลตสูงหรือกรดยูรกิ สูง ระหวางการกินเนือ้
สัตวและพืชผักใหเหมาะสมตามคําแนะนําของแพทย
ความชุก โรคนีพ้ บบอยในวัยกลางคน และพบ
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ในผูชายมากกวาผูหญิง(20)
บทความที่ 2 นิ่วในไต จะนากลัวหรือไม
ควรรูไว
นิ่วในไตเปนโรคที่พบไดบอยในคนทุกเพศทุก
วัย แตจะพบมากในผูชายมากกวาผูหญิง และพบมากใน
ชวงอายุ 30-40 ป นิ่วในไต renal calculi จะพบใน
ประเทศอุ ต สาหกรรมมากกว า ประเทศเกษตรกรรม
นิ่วในไตมักเกิดจากการที่ปสสาวะเขมขนมากและตก
ตะกอนเปนนิว่ มักจะเกิดทีไ่ ตบริเวณกรวยไต และเมือ่ นิว่
หลุดลงมาทอไตก็จะเกิดอาการปวดทองทันทีเหมือนคน
ปวดทองคลอดลูกพบวา เมื่อเปนนิ่ว โอกาสที่จะเกิดเปน
ซํ้าประมาณครึ่งหนึ่งในเวลา 10 ป ผูปวยรอยละ 80 นิ่ว
สามารถออกไดเอง
ผูปวยที่เปนนิ่วทางเดินปสสาวะ จะมีอาการ
อะไรบาง อาการของนิว่ ในทางเดินปสสาวะจะขึน้ กับขนาด
ของนิว่ ตําแหนงทีน่ วิ่ นัน้ อุดอยู นิว่ นัน้ อุดทางเดินปสสาวะ
มากนอยแคไหน
นิ่วที่อุดทอไตกับกรวยไต ureteropelvic junction [UPJ] ผูปวยจะมีอาการปวดเอว โดยที่ไมมีอาการ
ปวดราวไปบริเวณขาหนีบ
นิว่ อุดทีท่ อ ไต ureter ผูป ว ยจะมีอาการปวดทอง
อยางทันที ปวดอยางรุนแรง ปวดบิดเหมือนคลอดลูก บาง
คนปวดเอว และปวดราวลงมาบริเวณอวัยวะเพศ อาจจะ
มีอาการคลื่นไสอาเจียน
นิ่ ว อุ ด ที่ ท  อ ไตต อ กั บ กระเพาะป ส สาวะ
ureterovesicle junction ผูปวยจะมีอาการระคายเคือง
เวลาปสสาวะ
นิ่วอยูในกระเพาะปสสาวะ อาจจะไมมีอาการ
หรืออาจจะมีอาการปสสาวะขัด เมื่อแพทยตรวจรางกาย
อาจจะทุบเบา ๆ บริเวณหลัง อาจจะทําใหปวดเพิ่มขึ้น
ผลเสียของนิ่วในไต ปวดทองเมื่อนิ่วอุดทอไต
มีการติดเชื้อทางเดินปสสาวะ ถามีการอุดนานจะทําให
เกิดการเสื่อมของไต
สาเหตุของนิ่วในไต กอนนิ่วที่เกิดขึ้นในไต
ประกอบดวยหินปูน (แคลเซียม) กับสารเคมีอื่น ๆ เชน
ออกซาเลต, กรดยูริก เปนตน การเกิดนิ่วจึงมีสวน
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เกี่ยวของกับภาวะที่มีแคลเซียมในปสสาวะมากผิดปกติ
ทั้งนี้อาจเปนเพราะการกินอาหารที่แคลเซียมสูง การดื่ม
นมมากๆ หรือมีภาวะผิดปกติอื่นๆ (เชน ตอมพารา
ไทรอยดทาํ งานมากเกินไป ซึง่ ทําใหแคลเซียมในเลือดสูง)
นอกจากนี้ ยังพบเปนโรคแทรกซอนของผูปวยโรคเกาต
ซึ่งมีการขับกรดยูริกออกทางปสสาวะ
สวนกลไกของการเกิดนิ่วนั้น ในปจจุบันยังไม
ทราบแนชัด เชื่อวา คงมีปจจัยรวมกันหลายอยางดวยกัน
เชน การอยูในเขตรอน ที่รางกายสูญเสียเหงื่องาย แลว
ดื่มนํ้านอย ทําใหปสสาวะมีความเขมขนของแคลเซียม
การติ ด เชื้ อ ในทางเดิ น ป ส สาวะ ความผิ ด ปกติ ท าง
โครงสรางของไต เปนตน คนที่ชอบกินอาหารที่มีสาร
ออกซาเลตสูง หรือกินวิตามินซีขนาดสูงๆ (ซึ่งจะกลาย
เปนสารออกซาเลตสูง) ก็มโี อกาสเปนนิว่ มากกวาคนปกติ
อาการ ผูปวยอาจมีอาการปวดเอว ปวดหลัง
ขางใดขางหนึง่ ลักษณะปวดแบบเสียดๆ หรือปวดบิดเปน
พักๆ อาจมีอาการคลืน่ ไสอาเจียน ปสสาวะอาจมีลกั ษณะ
ขุนแดง หรือมีเม็ดทราย
ถากอนนิ่วมีขนาดเล็ก อาจตกลงมาที่ทอไต
ทําใหเกิดอาการปวดบิดในทองรุนแรง บางรายอาจไมมี
อาการแสดงเลยก็ได
อาการแทรกซอน อาจทําใหเกิดการติดเชื้อ
กลายเปนกรวยไตอักเสบ และถาปลอยไวนานๆ มีการ
ติดเชื้อบอยๆ ก็ทําใหเนื้อไตเสีย กลายเปนไตวายเรื้อรัง
ได
การรักษา หากสงสัยควรสงโรงพยาบาล มักจะ
วินจิ ฉัยโดยการตรวจปสสาวะ (พบมีเม็ดเลือดแดงจํานวน
มาก) ตรวจเลือด เอกซเรย อัลตราซาวนด เอกซเรยไต
ดวยการฉีดสี (intravenous pyelogram หรือ IVP) และ
อาจตรวจพิเศษอื่นๆ ถาจําเปน ถานิ่วกอนเล็กอาจหลุด
ออกมาไดเอง แตถา กอนใหญอาจตองผาตัดเอาออก หรือ
ใชเครื่องสลายนิ่ว (extracorporeal shock wave lithotripsy/ESWL) สลายนิว่ โดยการใชเสียงความถีส่ งู ทําให
นิ่วระเบิดเปนผงโดยไมตองผาตัด ถามีอาการปวด ใหยา
แกไขหรือแอนติสปาสโมดิก ถามีอาการติดเชื้อ ใหยา
ปฏิชีวนะ เชน อะม็อกซีซิลลิน, โคไตรม็อกซาโซล หรือ

นิว่ ในทางเดินปสสาวะ

นอรฟล็อกซาซิน เชนเดียวกับการรักษากรวยไตอักเสบ
เฉียบพลัน ในรายทีม่ สี าเหตุชดั เจน ควรใหการรักษาตาม
สาเหตุที่พบ เชน ใหยารักษาโรคเกาตในรายที่เปนโรค
เกาต เปนตน
ขอแนะนํา
1. โรคนี้แมไมมีอาการแสดง ก็ควรจะรักษา
อยางจริงจัง ถาจําเปนอาจตองผาตัดเอาออก หรือใช
เครือ่ งมือสลายนิว่ หากปลอยทิง้ ไวอาจเกิดแทรกซอนเปน
อันตรายได
2. ผูปวยควรดื่มนํ้ามาก ๆ และลดอาหารที่มี
กรดยูรกิ แคลเซียมและสารออกซาเลตสูง ถาเปนนิว่ กอนใหญ
ควรรักษาดวยการใชเครื่องสลายนิ่วหรือการผาตัด(21)
บทความที่ 3 นิ่วในระบบปสสาวะ
นิ่วในระบบปสสาวะ หมายถึง ผลึกตะกอนใน
นํ้าปสสาวะ ของเสียในรางกายที่ถูกขับออกทางเลือด
ที่ผานกรองจากไต ตกมาเปนนํ้าปสสาวะและละลายเปน
นํ้ า แต เ มื่ อ การตกตะกอนผิ ด ปกติ จะอุ ด ที่ ท างเดิ น
ปสสาวะ ไดแก ไต กรวยไต ทอปสสาวะ โดยอาการหลัก
มี 3 กลุม
1. จากอาการปวด ขึ้นกับตําแหนงของนิ่ว เชน
อุดที่ทอไต ปวดทองราวหลัง ขาหนีบ ปวดเสียดรุนแรง
ถานิว่ เคลือ่ นลงมาตํา่ อุดทอปสสาวะ มีอาการปวดปสสาวะ
ปสสาวะไมออก ปวดเบง เปนตน
2. ติดเชือ้ เชือ้ โรคจะอยูท นี่ วิ่ และมีการกระจาย
เชื้อเติบโตขึ้น บางรายรุนแรงมากเขาสูกระแสเลือด
3. ปสสาวะเปนเลือด ลักษณะเหมือนนํา้ ลางเนือ้
ถาเลือดออกมาก อาจมีเปนลิ่มปนออก มักเปนรวมกับ
การติดเชื้อ
สาเหตุการเกิดโรค ยังไมทราบแนชัดเจน แต
ที่สามารถอธิบายได เชน การดื่มนํ้านอย กลุมอาชีพเสี่ยง
ตอโรค เชน ผูที่ออกไปดื่มนํ้าลําบาก เมื่อดื่มนํ้านอยจึง
ทํ า ให ป  ส สาวะเข ม ข น แร ธ าตุ ข องเสี ย ที่ ก รองจากไต
ตกตะกอนจั บ ตั ว เป น ก อ นหิ น เป น ผลึ ก ได ม ากขึ้ น
สิ่งแวดลอมดานพันธุกรรม คนไทยที่อาศัยที่ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดนิ่วไดงายกวาคนภาค
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อื่น เพราะระบบเผาผลาญ การดูดซึม คัดกรองเกลือแร
ของคนไข ทําใหมีการตกตะกอนไดงาย
นิ่วในระบบปสสาวะเกิดไดกับหลายอวัยวะ เชน
ไต ทอไต กรวยไต กระเพาะปสสาวะ ทอปสสาวะ โดย
สวนใหญอาการจะสัมพันธกับตําแหนงที่เกิดโรค ความ
สําคัญของการประเมินตําแหนง ขนาดและชนิด เพื่อ
พิ จ ารณาแนวทางการรั ก ษา “การวิ นิ จ ฉั ย เบื้ อ งต น
การตรวจปสสาวะ เจาะเลือดดูการทํางานของไต สําหรับ
การประเมินวิธีการรักษาตองตรวจเอกซเรยฉีดสี เพื่อดู
ตําแหนง ขนาด จํานวนและชนิดของนิ่ว การรักษาทําได
หลายวิธี อาทิ ใชเครื่องสลายนิ่ว สองกลองและผาตัด
การสลายนิ่วดวยเครื่องสลายนิ่ว (extracorporeal shock
wave lithotripsy: ESWL) เปนเครื่องมือชนิดพิเศษ
ที่มีการนําคลื่นเสียงความถี่สูง กระแทกกอนนิ่วใหแตก
เปนผงหรือเม็ดเล็กๆ และขับออกจากรางกายโดยระบบ
ทางเดินของปสสาวะ ดวยการดื่มนํ้าใหมากๆ”
การดูแลปองกัน สามารถทําได ดังนี้
1. ดื่มนํ้าใหมาก ทางทฤษฎีถาดื่มและปสสาวะ
ออกมาไดในปริมาณ 2 ลิตร ชวยปองกันการเกิดนิ่วซํ้า
หรือการเกิดนิ่วกอนใหม แตปจจุบันตองพิจารณาตาม
ความเหมาะสมกับลักษณะการใชชีวิต
2. ดืม่ นํา้ มะนาว นํา้ สม ชวยใหการเกิดนิว่ ลดลง
เพราะนํา้ มะนาวมีซเิ ตรท ชวยยับยัง้ การเกิดนิว่ การดืม่ นํา้
มะนาววันละ 1-2 แกวตอวัน ชวยยับยั้งใหนิ่วโตชา หรือ
เกิดซํ้าชาขึ้นในผูที่เปนแลว
3. ดูแลดานอาหาร พิจารณาจากชนิดของนิ่ว
เปนหลัก อาทิ เปนนิ่วกรดยูริก ลักษณะการดูแลตนเอง
จะคลายกับผูที่ปวยดวยโรคเกาต ตองระมัดระวังอาหาร
ประเภทเครื่องในสัตว
4. ตรวจสุขภาพประจําป อายุ 30 ปขึ้นไป
ควรตรวจเปนประจํา(22)

Far away the urinary calculi

ปริมาณมากในแตละวัน การรักษาปสสาวะใหเจือจาง
ชวยในการหยุดของเสียทีไ่ ดรบั มีความเขมขนมากเกินไป
และกลายเปนนิว่ สีของปสสาวะมักจะเปนสีเหลืองเขมใน
ตอนเชา เพราะมีการสรางของเสีย มีการผลิตในชวง
กลางคืน เครื่องดื่ม เชน ชา กาแฟและนํ้าผลไม สามารถ
นั บ รวมเป น การดื่ ม นํ้ า แต นํ้ า เปล า เป น ตั ว เลื อ กที่ ดี
ต อ สุ ข ภาพ และเป น การป อ งกั น ที่ ดี ที่ สุ ด สํ า หรั บ การ
ปองกันการเกิดนิ่วในไต และควรดื่มนํ้ามากขึ้น เมื่อ
อากาศรอนหรือออกกําลังกาย เพื่อชดเชยเหงื่อที่สูญเสีย
ไปเพื่อปองกันการเกิดนิ่ว
อาหาร ถ า นิ่ ว ในไตเกิ ด จากแคลเซี ย มมาก
เกินไป แนะนําใหลดปริมาณของออกซาเลตในอาหาร
ออกซาเลตจะปองกันไมใหแคลเซียมถูกดูดซึม สามารถ
สะสมในไตทําใหเกิดนิ่วได
อาหารทีม่ อี อกซาเลตมีดงั นี้ บีทรูท หนอไมฝรัง่
ช็อกโกแลต ผลเบอรรี่ กระเทียม พาสลีย ผักชีฝรั่ง
อัลมอนด ถัว่ ลิสงและเม็ดมะมวงหิมพานต ผลิตภัณฑจาก
ถั่วเหลือง ธัญพืช เชน ขาวโอต จมูกขาวสาลี
ไม ค วรลดปริ ม าณของแคลเซี ย มในอาหาร
เพราะแคลเซี ย มเป น สิ่ ง สํ า คั ญ มากสํ า หรั บ การรั ก ษา
สุขภาพกระดูกและฟน เพือ่ หลีกเลีย่ งการเกิดนิว่ กรดยูรกิ
ควรลดปริมาณของเนื้อสัตวปกและปลาในอาหาร
ยา ยาไวสาํ หรับการบรรเทาอาการปวดหรือเพือ่
ปองกันการติดเชื้อ(23)
บทความที่ 2 การปองกันโรคนิ่วในทางเดิน
ปสสาวะ

การปองกันการกลับเปนซํ้าของนิ่วในไตเปน
เรื่องปกติ ดังนั้นผูปวยที่เปนโรคนี้จึงแนะนําใหปองกัน
หรือชะลอการเกิดโรค ดังนี้
1. ดื่มนํ้ามากๆ เพื่อรักษาปริมาณปสสาวะ
ไวที่ 2-3 ลิตรตอวัน
2. ลดปริมาณเกลือ
ตัวอยางบทความนิว่ ในตางประเทศ (แปลเปนภาษาไทย)
3. ลดปริมาณเนื้อสัตวและโปรตีนจากสัตวที่
บทความที่ 1 ปองกันนิ่วในไต (preventing
kidney stones)
รับประทาน
วิธที ดี่ ที สี่ ดุ ในการปองกันนิว่ ในไตคือ การดืม่ นํา้
4. ลดปริมาณออกซาเลต ไดแก ช็อกโกแลต
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สาลี หลีกเลีย่ งการรับประทานอาหารทีม่ กี รดยูรกิ สูง เชน
เครือ่ งในสัตวทกุ ชนิด ตับ ไต หัวใจ สมอง กะป ปลาซารดนี
และนํ้าสกัดจากเนื้อ
มาตรการเจาะจงเพื่ อ ป อ งกั น นิ่ ว ชนิ ด ต า งๆ
จะสามารถทําไดเมื่อรูวา ตนเองเปนนิ่วชนิดใด เพื่อ
ปองกัน จํากัดอาหารชนิดนัน้ ๆ ได เชน ถาเปนนิว่ แคลเซียม
ใหลดอาหารทีม่ อี อกซาแลตสูง ไมควรงดการรับประทาน
อาหารที่ มี แ คลเซี ย ม ถ า เป น นิ่ ว กรดยู ริ ก ให ล ดการ
รับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสูง จํากัดการรับประทาน
อาหารประเภทโปรตีน ใหนอ ยกวา 90 กรัมตอวัน ถาเปน
นิ่วซีสทีน ใหลดการรับประทานอาหารที่มีเกลือสูง เชน
อาหารหมักดองที่ใสเกลือ เกลือแกง
วิจารณ
ดังนัน้ การปฏิบตั ติ วั เพือ่ ปองกันไมใหเกิดนิว่ ใน
ตัวอยางบทความเรือ่ งนิว่ ของไทย สวนใหญเปน ทางเดินปสสาวะ เปนวิธีที่งายๆ ที่สามารถปฏิบัติไดจริง
เรื่ อ งโรค จนทํ า ให บ ทบาทการปฏิ บั ติ ตั ว ไม เ ด น ชั ด และทําใหปอ งกันการเกิดนิว่ ได จากหลักฐานงานวิจยั จาก
จากขอมูลที่สืบคนพบวา มาตรการการปองกันโรคนิ่วใน ตางประเทศ
ทางเดินปสสาวะทั่วไปคือ ควรดื่มนํ้า 2-3 ลิตรตอวัน
หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ตองเสียเหงื่อมากๆ หรืออยูในที่ที่มี
สรุป
อากาศรอนจัด หากจําเปนควรดื่มนํ้ามากๆ เพื่อชดเชย
หลักการปองกันนิว่ ในทางเดินปสสาวะ สามารถ
ไมใหรางกายขาดนํ้า รับประทานอาหารใหหลากหลาย ทําไดจริง เริ่มตนไดจากการปฏิบัติตามคําแนะนําในการ
และครบ 5 หมู ไมควรรับประทานโปรตีนเกิน 150 กรัม ปองกันไมใหเกิดนิ่ว ซึ่งเปนวิธีการที่งายไมยุงยากและ
ต อ วั น ป อ งกั น ไม ใ ห อ  ว น ออกกํ า ลั ง กายสมํ่ า เสมอ ซับซอน ทําใหลดอุบัติการณ การเขารับการผาตัดและ
หลีกเลี่ยงความเครียด นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ การรักษาในโรงพยาบาล ทําใหลดคาใชจา ยทัง้ ของตนเอง
รับประทานอาหารที่มีแคลเซียม 800-1,200 มิลลิกรัม และประเทศชาติ
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บทคัดยอ
การอพยพผูประสบภัยนํ้าทวมเปนขั้นตอนที่สําคัญในการชวยชีวิต แมวาจะมีเครื่องมืออุปกรณชวยยก
แตดวยสภาพแวดลอมขณะนํ้าทวมอาจมีขอจํากัด เชน ระดับนํ้า สภาพพื้นที่ขรุขระ พื้นที่คับแคบ เปนตน ดังนั้น
การยกและเคลือ่ นยายดวยแรงกายจึงใชเพือ่ อพยพผูป ระสบภัย บทความนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ นําเสนอความเสีย่ งตอ
การบาดเจ็บระบบกระดูกและกลามเนือ้ ของผูช ว ยเหลือ เพือ่ ใหเกิดความตระหนักและรับรูถ งึ ความเสีย่ งจากการอพยพ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยพบวา การอพยพสวนใหญผูยกตองยกผูประสบภัยดวยแรงกาย รอยละ 72.30
ความชุกของอาการบาดเจ็บระบบกระดูกและกลามเนื้อของผูยกมากกวารอยละ 60.00 โดยเฉพาะบริเวณหลัง
สวนลาง ทาทางการยก และเคลื่อนยายผูประสบภัยดวยผูยก 1 คน 2 คน และ 3 คน เปนทาทางที่มีความเสี่ยงสูง
ตอการบาดเจ็บระบบกระดูกและกลามเนื้อของผูยก รอยละ 63.10, 42.80 และ 63.60 ตามลําดับ นอกจากนี้
มีการศึกษาเชิงทดลองในประเทศสหรัฐอเมริกาไดบงชี้วา เมื่อลําตัวผูยกโคงงอเฉลี่ยเกิน 50 องศา จะเกิดแรงกด
ที่บริเวณหมอนรองกระดูกสันหลังบั้นเอวที่ 5 กับกระดูกกนกบที่ 1 (L5/S1 disc) เกินคาเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่า
ที่กําหนด สงผลใหเกิดความลาและการบาดเจ็บของหลังสวนลาง จึงกลาวไดวา การยกและเคลื่อนยายผูประสบภัย
ดวยแรงกายนัน้ เปนลักษณะงานทีม่ คี วามเสีย่ งตอการบาดเจ็บระบบกระดูกและกลามเนือ้ ของผูย ก ดังนัน้ หัวหนาทีม
และผูชวยเหลือควรใหความสําคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของผูชวยเหลือ และไดรับการฝกอบรมในการ
เขาชวยเหลือการอพยพดวยวิธีที่เหมาะสมและปลอดภัย สําหรับผูชวยเหลือและผูประสบภัย เชน การฝกทักษะ และ
ขั้นตอนการยกเคลื่อนยายที่ถูกตอง การใชการยกระบบทีม การสื่อสารขอความรวมมือระหวางผูยกกับผูถูกยก
การออกแบบอุปกรณเคลื่อนยายผูประสบภัยในสถานการณนํ้าทวม รวมถึงควรมีประเด็นการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายในกลุมอาสาสมัครที่จะปฏิบัติภารกิจ ดวยเหตุผลดังกลาว การชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวมจึงไมใชเพียง
แตการตระหนักถึงความเสี่ยงตอการบาดเจ็บของผูประสบภัยเทานั้น แตควรคํานึงถึงการยศาสตรของผูชวยเหลือ
เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผูชวยเหลือดวยเชนเดียวกัน

Abstract
Flood victim evacuation is an important procedure in the emergency life-saving responses. Even
though there are many portable devices and equipment to transfer flood victims during flood situation, the
usage of equipment is limited by out of control situation, such as water level, rough ground, narrow space,
etc. Therefore, helpers always use forceful exertion to lift and move flood victims. This article was aimed to
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present the reviewed risk information of the helpers to musculoskeletal injuries (MSI) to raise awareness and
perception of risks in flood evacuation. Referring to the literature review, it was found that forceful exertion
of helpers was the most common method to move victims during flood evacuation (72.30%) in Thailand.
Prevalence of MSI of helpers was more than 60.00%, especially low back pain. It was also found that
postures of one, two, and three helpers to move victims by forceful exertion were high risk to MSI. The
percentage was showed 63.10%, 42.80% and 63.60%, respectively. In addition, a reported experiment
study concerning with victims transfer in the United States indicated that average lumbar flexion more than
50 degrees led to compressive force on the L5-S1 disc over threshold limit value. This lifting task is the
major activity contributing to the risk of muscle fatigue and lower back injury. The reviewed studies indicated
that moving flood victims by forceful exertion postures can cause risk to MSI. Therefore, team leader and
helpers should use the suitable flood evacuation procedures concerning with health and safety. They should
be trained the skill and safety procedures for transferring victims, system of lifting team, communication
between helpers and victims, and selecting the proper equipment. Besides, physical fitness test should be
performed for helpers. In conclusion, the ergonomics for flood evacuation is not only important for health and
safety of victims, but also for health and safety of helpers.
คําสําคัญ
ทาทางการยกเคลื่อนยายคนดวยแรงกาย, นํ้าทวม,
การยศาสตร

บทนํา
ภั ย พิ บั ติ นํ้ า ท ว ม เป น ภั ย ธรรมชาติ ที่ ม นุ ษ ย
ไม อาจยับยั้งได ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศทั่วโลก รวมถึง
ประเทศไทย สิ่งที่ตามมาคือ ความสูญเสียแกชีวิตและ
ทรัพยสิน เกิดผลกระทบเชิงลบทั้งแบบเฉียบพลันและ
ระยะยาวหลายประการ เชน ทางดานเศรษฐกิจ สังคม
สุขภาพและคุณภาพชีวติ (1) เมือ่ เกิดนํา้ ทวมมีผปู ระสบภัย
ที่ตองการความชวยเหลือเปนจํานวนมาก สวนใหญเปน
กลุม เปราะบาง หรือกลุม เสีย่ ง ไดแก ผูส งู อายุ เด็ก หญิง
มีครรภ ผูพ กิ ารและผูป ว ยทีช่ ว ยเหลือตนเองไมได ในขณะ
ผู  ช  ว ยเหลื อ มี จํ า นวนน อ ย (2) การอพยพเคลื่ อ นย า ย
ผู  ป ระสบภั ย เป น มาตรการโต ต อบภาวะฉุ ก เฉิ น เพื่ อ
บรรเทาความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชน(3)
จากบทเรียนมหาอุทกภัย ป พ.ศ. 2554 ที่ครอบคลุม
พื้นที่ถึง 65 จังหวัด ประชาชนไดรับความเดือดรอน
ประมาณ 12 ลานคน มีผูอพยพตองการความชวยเหลือ
มากกว า 5 ล า นคน ซึ่ ง ผู  ป ระสบภั ย เหล า นี้ ต  อ งการ

Key words
forceful exertion postures, flood,
ergonomics
ความชวยเหลือดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จากภาครัฐ สูงถึงรอยละ 61.10 ในขณะที่วัสดุ อุปกรณ
รวมถึงผูที่เขาไปใหความชวยเหลืออพยพมีจํากัดและไม
เพียงพอ สภาพแวดลอมขณะนํ้าทวมยังเปนขอจํากัดใน
การใชอุปกรณชวยเหลือ(4) จึงจําเปนตองทําการยก และ
เคลื่ อ นย า ยผู  ป ระสบภั ย ด ว ยแรงกาย ไปยั ง สถานที่
ที่ปลอดภัยเปนลําดับแรกกอน
จากบทเรียนที่ผานมาหลายหนวยงานไดให
ความสํ า คั ญ กั บ การฝ ก ซ อ มแผน โดยการจํ า ลอง
สถานการณภัยพิบัติตางๆ การยกเคลื่อนผูประสบภัย
เป น หนึ่ ง ในขั้ น ตอนของการอพยพ การฝ ก ซ อ มให
ผู  ป ฏิ บั ติ ง านเกิ ด ความพร อ มในการเข า ช ว ยเหลื อ
ผูป ระสบภัยอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตาม ระบบการโตตอบ
ภั ย พิ บั ติ ก็ ค วรคํ า นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของผู  ที่ ป ฏิ บั ติ
ภารกิจชวยเหลือผูประสบภัยดวยเพราะวา การยกและ
เคลือ่ นยายผูป ว ยหรือผูป ระสบภัยนํา้ ทวมนีเ้ ปนกิจกรรม
ต อ งใช แ รงกายอย า งหนั ก ของผู  ป ฏิ บั ติ ง าน จากการ
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ทบทวนวรรณกรรมพบวา งานยกและเคลื่อนยายดวย
แรงกาย เปนสาเหตุสําคัญในการจายคาชดเชย คารักษา
พยาบาล การเจ็บปวยจากการทํางาน ผลผลิตงานลดลง
และทําใหคุณภาพชีวิตของพนักงานตํ่าลง(5) แมวาใน
ปจจุบันจะมีอุปกรณเชิงกลหรือเทคโนโลยีอื่นๆ เขามา
ชวยลดการยกเคลือ่ นยายดวยแรงกาย แตบางสถานการณ
ไมสามารถใชอุปกรณชวยเหลานี้ได เชน การสงวัตถุดิบ
เข า สายการผลิ ต การยกกล อ งบรรจุ รวมถึ ง การยก
เคลื่อนยายผูปวยหรือยกคนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง(6)
เชนเดียวกับการฝกซอมแผนและการอพยพผูป ระสบภัย
ในสถานการณนาํ้ ทวมจริงนัน้ อาจไมสามารถนําอุปกรณ
ชวยในการเคลื่อนยายเขาไปชวยเคลื่อนยายได หรือ
มีอุปกรณ แตไมเพียงพอตอการชวยเหลือผูประสบภัย
ที่ มี จํ า นวนมาก (4) ดั ง นั้ น จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ก ารอพยพ
ผูประสบภัยดวยแรงกายของผูชวยเหลือ บทความนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ
ระบบกระดูกและกลามเนื้อ จากการยกและเคลื่อนยาย
คน ด ว ยแรงกายของกลุ  ม ผู  ช  ว ยเหลื อ เพื่ อ นํ า ไปสู 
การสรางความตระหนัก รับรูถ งึ ความเสีย่ งจากการอพยพ
นําไปสูก ารเพิม่ มาตรการความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
ของการอพยพผูประสบภัย
การอพยพผูป ระสบภัยทีต่ อ งยกและเคลือ่ นยาย
ด ว ยแรงกายนี้ ตามหลั ก การทางการยศาสตร ถื อ ว า
นอกจากเปนการออกแรงที่อาจจะเกินขีดความสามารถ
ของรางกายของผูชวยเหลือแลว ผูยกยังอยูในสภาพ
ทาทางที่ฝนธรรมชาติหลายครั้งพรอมกันไปดวย อีกทั้ง
ในสถานการณนํ้าทวม มีปจจัยทั้งจากผูยก ผูประสบภัย
เครื่องมือ อุปกรณและสภาพแวดลอม ปจจัยเหลานี้
อาจเปนสิ่งคุกคาม และเพิ่มการสัมผัสกับความเสี่ยง
ตอการบาดเจ็บได จากรายงานการศึกษาสถานะสุขภาพ
ในกลุมบุคลากรทางการแพทยฉุกเฉิน กูชีพ หรือกลุม
อาสาสมัครทีป่ ฏิบตั ภิ ารกิจยกและเคลือ่ นยายผูป ระสบภัย
ในสถานการณตางๆ พบวา บุคลากรกลุมนี้มีปญหา
ทางสุขภาพ ระบบกระดูกและกลามเนื้อ มากกวากลุม
อาชีพอื่น(7) โดยการยกผูประสบภัยนี้ผูยกตองออกแรง
อยางหนักจนเกิดการบาดเจ็บ ตองหยุดงานเพือ่ รักษาตัว
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ถึงรอยละ 69.00(8)

วิธีการศึกษา
บทความนีเ้ ปนการทบทวนเอกสาร และงานวิจยั
ที่เกี่ยวของกับการอพยพเคลื่อนยายผูประสบภัยนํ้าทวม
ซึ่งมุงประเด็นไปที่การยกดวยแรงกายเปนหลัก สืบคน
จากฐานขอมูลวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูลดัชนี
วารสารไทย (Thai-Journal Citation Index) และวารสาร
ระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล PubMed, BMC,
Scopus และ SCI โดยใชคาํ สําคัญคือ “การยกและเคลือ่ น
ย า ยด ว ยแรงกาย” “ระบบกระดู ก และกล า มเนื้ อ ”
“การยศาสตร” “การบาดเจ็บ” “หลังสวนลาง” “บุคลากร
ทางการแพทยฉุกเฉิน” “กูชีพ” สวนสถานการณการ
อพยพในบทความนี้ จะเปนการเขาชวยเหลือในบริเวณ
พื้นที่ในชุมชนแหลงที่อยูอาศัย

ขอคนพบ
จากการทบทวนงานวิจัย พบรูปแบบการศึกษา
แบบภาคตัดขวาง ที่ไดทําการศึกษาความชุก และปจจัย
เสี่ ย งของอาการทางระบบกระดู ก และกล า มเนื้ อ ของ
บุคลากร หรือกลุม อาสาสมัครทีท่ าํ หนาทีเ่ ขาไปชวยเหลือ
ผูประสบภัยในตางประเทศ พบขอสรุปเชนเดียวกันวา
ผูช ว ยเหลือมีความเสีย่ งตอการบาดเจ็บระบบกระดูกและ
กลามเนื้ออยูในระดับสูง เชน ประเทศอิหรานพบวา
รอยละ 79.17 มีอาการปวดหลังสวนลางในรอบ 6 เดือน
ที่ ผ  า นมา ซึ่ ง เป น ผลจากการยกเคลื่ อ นย า ยคนด ว ย
แรงกาย(9) ประเทศสหรัฐอเมริกามีการบาดเจ็บ รอยละ
64.80 ในจํ า นวนนี้ ต  อ งเข า รั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาล
รอยละ 35.20(10) และจากการศึกษาของ Maguire BJ
และ Smith S(11) พบรายงานการบาดเจ็บของผูย กรอยละ
67.00 ในจํานวนนีเ้ ปนการบาดเจ็บทีห่ ลังสวนลางรอยละ
43.00
มีการศึกษาเชิงสํารวจแบบยอนหลังของลักษณะ
การอพยพเคลือ่ นยายผูป ระสบภัยในสถานการณนาํ้ ทวม
ประเทศไทย ป พ.ศ. 2554(12) พบวา สวนใหญผใู หความ
ช ว ยเหลื อ หรื อ ผู  ย กเป น เพศชาย ร อ ยละ 82.20
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ในจํานวนนี้สวนใหญเปนทหารและบุคลากรทางการ
แพทยหรือหนวยกูช พี เชนเดียวกันกับสถิตใิ นตางประเทศ(8)
ผูป ระสบภัยสวนใหญเปนผูใ หญ หรือผูส งู อายุทไี่ มสามารถ
ชวยเหลือตนเองได ตองอาศัยความชวยเหลือ รอยละ
62.30 และโดยมากเป น เพศหญิ ง ร อ ยละ 44.50
สวนลักษณะการอพยพนั้นเปนการเขาชวยเหลือโดย
ไมมอี ปุ กรณชว ยยก ผูย กตองยกผูป ระสบภัยดวยแรงกาย
ถึงรอยละ 72.30 โดยในจํานวนนี้เปนการยกดวยผูยก
1 คน มากที่สุด การศึกษานี้ยังไดบงชี้ความเสี่ยง และ
ประเมิ น ค า ความเสี่ ย งของผู  ย กจากท า ทางที่ พ บบ อ ย
ในการยกและเคลื่อนยายผูประสบภัย ดวยแบบประเมิน
ทาทางรางกายทัว่ ทัง้ ลําตัว (Rapid Entire Body Assessment:
REBA) ซึ่ ง พบว า ท า ทางการยก และเคลื่ อ นย า ย
ผูประสบภัยนํ้าทวมนี้ไมวา จะยกดวยผูยก 1 คน 2 คน
หรือ 3 คน เปนทาทางที่มีความเสี่ยงสูงตอการบาดเจ็บ
ระบบกระดูกและกลามเนื้อของผูยก รอยละ 63.10,
42.80 และ 63.60 ตามลําดับ ในขณะที่ Marras WS
และคณะ(13) ไดทาํ การศึกษาการยกผูป ว ยในสถานการณ
ฉุกเฉิน แตเปนพื้นที่ปกติทั่วไป ก็พบเชนเดียวกันวา
การยกและเคลื่อนยายผูปวยแมวา จะยก 1 คน หรือ
2 คน ทั้งผูยกที่เปนเพศชายหรือเพศหญิง ก็สงผลให
เกิดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหลังสวนลาง แสดงให
เห็นวา กิจกรรมการยกเคลือ่ นยายคนหรือผูป ว ย เปนงาน
ที่อันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน
ในประเทศไทยยังพบงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การบาดเจ็บจากการยกคน หรือในกลุมผูชวยเหลือยังมี
จํานวนนอย โดยเฉพาะการอพยพในสถานการณนํ้าทวม
ขอมูลยังมีขอจํากัด เชน ขอมูลกลุมอายุ เพศ และปจจัย
ตางๆ ที่เกี่ยวของ แตมีรายงานการศึกษาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดนําเสนอขอมูลในกลุมผูปฏิบัติการ
ช ว ยเหลื อ ในสถานการณ ฉุ ก เฉิ น ส ว นใหญ มี อ ายุ
อยูร ะหวาง 25-34 ป โดยยังพบอีกวา ในกลุม ทีผ่ ยู กอายุ
มากกวา 44 ป มีการบาดเจ็บระบบกระดูกและกลามเนือ้
สูงกวากลุมผูยกที่อายุนอย(8) แสดงใหเห็นวาอายุของ
ผู  ย กก็ เ ป น อี ก ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ค วรนํ า มาพิ จ ารณาในการ
กําหนดมาตรการเฝาระวังสุขภาพ และการเขาอพยพ

การอพยพผูประสบภัยนํ้าทวม

เชน หากเปนไปไดกค็ วรมีการจัดกลุม นํา้ หนักผูป ระสบภัย
เพื่อใหสอดคลองกับความแข็งแรง อายุของผูยก รวมถึง
ขอควรระวังในกลุมผูยกที่มีอายุมาก
พบข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ ที่ บ  ง ชี้ ว  า ท า ทางการ
ทํางานของผูชวยเหลือนั้นมีความเสี่ยงสูง เปนสิ่งคุกคาม
ทางการยศาสตรอยางหนึ่งที่จะทําใหเกิดอันตรายตอ
ผู  ป ฏิ บั ติ ง าน และอาจเป น สาเหตุ สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให เ กิ ด
ความลาและการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกลามเนือ้
ของผูยก โดยเฉพาะการบาดเจ็บบริเวณหลังสวนลาง
สวนใหญมักเกิดกับคนที่ทําการยกหรือเคลื่อนยายวัสดุ
เกินความสามารถของรางกาย ในขณะยกผูป ว ยจะเกิดแรง
กระทําตอหมอนรองกระดูกสันหลังของผูยก ระหวาง
กระดูกสันหลังบั้นเอวที่ 5 ตอกับกระดูกสันหลังสวน
กนกบที่ 1 (L5/S1 disc)(13-14) Vieira E และ Kumar S(15)
ไดวิเคราะหความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย
จากการยกเคลื่อนยายผูปวยดวยแรงกายในโรงพยาบาล
ดวยวิธีวัดมุมของการงอและเหยียดของลําตัว โดยใช
electrogoniometer จากนั้นนํามาคํานวณหาแรงกดและ
แรงเฉือน ที่กระทําตอหมอนรองกระดูกสันหลังพบวา
ในระหวางยกเคลื่อนยายหากลําตัวโคงงอเกิน 50 องศา
แรงกดตอหมอนรองกระดูกสันหลังจะมีคาเพิ่มมากขึ้น
แรงสูงสุดที่ไดจากการทดลองนี้เทากับ 4,754 นิวตัน
ซึ่ ง ถื อ ว า เกิ น ค า เกณฑ ม าตรฐานขั้ น ตํ่ า ที่ กํ า หนดไว
3,400 นิ ว ตั น (16) สอดคล อ งกั บ ข อ มู ล การบาดเจ็ บ
จากการทํางานที่ระบุวา สถิติและแนวโนมของปญหา
การปวดเมือ่ ยและบาดเจ็บตอระบบกระดูกและกลามเนือ้
ในกลุมผูชวยเหลือหรือผูยก มากกวาผูประกอบอาชีพ
กลุมอื่น(7)

วิจารณ
ในสถานการณนํ้าทวมที่ไมสามารถคาดการณ
ลวงหนาได ผูประสบภัยเปนจํานวนมากที่ตองอพยพ
ในขณะที่ผูชวยเหลือมีนอย แมวาจะมีเครื่องมืออุปกรณ
ชวยยกลําเลียงผูป ระสบเหตุตา งๆ แตดว ยสภาพแวดลอม
ขณะนํ้ า ท ว ม อุ ป กรณ ช  ว ยยกและเคลื่ อ นย า ยคน
ในสถานการณนาํ้ ทวมอาจมีขอ จํากัดของการใชเครือ่ งมือ
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และอาจไมเพียงพอ หรือเปนไปไดวา อุปกรณบางชนิด
อาจจะไม ไ ด อ อกแบบมาเพื่ อ ใช ใ นการอพยพหรื อ
ชวยเหลือใหเหมาะสมกับสภาพนํ้าทวม อาจจํากัดการ
ใชในงานเฉพาะโรงพยาบาล หรือในเหตุฉุกเฉินบนพื้นที่
ปกติ ที่ไมใชสถานการณนํ้าทวม ผูยกจึงตองยกและ
เคลื่อนยายดวยแรงกาย เกิดการใชทาทางที่ไมเหมาะสม
รวมถึงอาจตองใชแรงทีเ่ กินกวาขีดจํากัดทางรางกายของ
ผูยกได(17) ซึ่งแตกตางกับการยกผูปวยในโรงพยาบาล
ที่สามารถใชอุปกรณชวยยกหรือเคลื่อนยาย เชน รถเข็น
เตียงหรือเปลนอน และอุปกรณเชิงกลสําหรับผูปวยที่มี
นํ้าหนักมาก เปนตน(18)
ท า ทางการยกเคลื่ อ นย า ยผู  ป ระสบภั ย ที่
ไมเหมาะสม เชน กม โนมตัวไปขางหนา เอี้ยวตัวหรือ
คุกเขา ระดับการยก นํ้าหนักผูถูกยกและสภาพแวดลอม
การสั ม ผั ส กั บ ป จ จั ย เสี่ ย งเหล า นี้ เ ป น เหตุ ใ ห เ กิ ด การ
บาดเจ็บบริเวณหลังสวนลางได เนื่องจากกระดูกสันหลัง
เกิดการโคงงอมากเกินไป เกิดความเคนของเอ็นกระดูก
และแรงกดตอหมอนรองกระดูกสันหลัง(6,15,19) การยก
ผูป ระสบภัยในทาทางไมสมมาตร ยังสงผลตอการทํางาน
ของระบบหัวใจและหลอดเลือด ทําใหความสามารถใน
การทํางานลดลง กลามเนื้อบริเวณหลังสวนลางทํางาน
เพิ่มขึ้น การหดตัวของกลามเนื้อเปนเวลานาน ทําให
กลามเนื้อไมสามารถนําออกซิเจนและอาหารไปใชใน
การใหพลังงานระหวางทํากิจกรรมได จึงตองปรับเปลีย่ น
ไปใช พ ลั ง งานแบบไม ใ ช อ อกซิ เ จน ผลที่ ต ามมาคื อ
เกิดของเสียสะสมปริมาณมากขึ้น เกิดการบาดเจ็บของ
กลามเนือ้ และความลาในทีส่ ดุ (20) อาการลาเปนสัญญาณ
เริม่ ตนของการบาดเจ็บทีต่ อ งการเวลาพัก หากทํากิจกรรม
หรือทํางานโดยไมพัก การใชกลามเนื้อบริเวณนั้นก็จะ
เกิดความไมสบาย อาการปวด การบาดเจ็บ และอาจรุนแรง
ถึงพิการได นอกจากนี้กลุมผูยกยังตองยกอุปกรณ วัสดุ
และกระสอบทราย เพื่อชวยบรรเทาความเดือดรอนให
ผูประสบภัย ซึ่งเปนการเพิ่มภาระงาน และความเสี่ยง
ใหเกิดความลาไดเร็วขึ้น นอกจากนี้สถานการณ และ
สภาพการอพยพขณะนํ้ า ท ว ม มี ส ภาพไม เ หมาะกั บ
การปฏิบัติงานยกเคลื่อนยาย เชน ยกผูประสบภัยขึ้นรถ
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ฉุกเฉิน ขึ้นรถทหาร เคลื่อนยายผูประสบภัยขึ้น-ลง
ทางลาดชั น ต อ งยกและเดิ น บนพื้ น ที่ ลื่ น เดิ น ในนํ้ า
การอพยพในพื้ น ที่ คั บ แคบ ก็ อ าจจะเป น สาเหตุ ข อง
ความเสีย่ งตอการเกิดอุบตั เิ หตุ และการบาดเจ็บของผูย ก
และผูถูกยกไดเชนกัน(6,18,21)

สรุป
การอพยพผูป ระสบภัยนํา้ ทวม เปนลักษณะงาน
ทีม่ คี วามเสีย่ งตอการบาดเจ็บระบบกระดูกและกลามเนือ้
ของผูย ก โดยเฉพาะหลังสวนลาง โดยความชุกของอาการ
บาดเจ็บระบบกระดูกและกลามเนื้อของผูยกมากกวา
รอยละ 60.00 ซึ่งทาทางการอพยพของผูยกมีความ
เสี่ยงตอการบาดเจ็บอยูในระดับสูง จึงกลาวไดวา การยก
และเคลือ่ นยายผูป ระสบภัยดวยแรงกายนัน้ เปนลักษณะ
งานที่ มี ค วามเสี่ ย งต อ การบาดเจ็ บ ระบบกระดู ก และ
กลามเนื้อของผูยก โดยเฉพาะเมื่อผูยกมีอายุมากกวา
44 ป การทราบถึงความเสีย่ งจากการทํางานนําไปสูค วาม
ตระหนักใหมีความเขาใจ การรับรูถึงความระมัดระวัง
ในการใหความชวยเหลือ รวมไปถึงการเตรียมความพรอม
มีแนวทางการปฏิบัติงานที่จะไมทําใหเกิดการบาดเจ็บ
ตอผูย ก เชน การฝกทักษะและขัน้ ตอนการยกเคลือ่ นยาย
ที่ถูกตอง การใชการยกระบบทีม การสื่อสารขอความ
รวมมือระหวางผูยกกับผูถูกยก การออกแบบอุปกรณ
เคลื่อนยายผูประสบภัยในสถานการณน้ําทวม รวมถึง
ประเด็นการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การเพิ่มความ
แข็งแรงของกลามเนื้อของผูยก ซึ่งจะเปนมาตรการที่
สําคัญ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงตอการบาดเจ็บในกลุมผูยก
บทความนี้ มี ข  อ เสนอแนะว า ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ใน
ประเด็นสุขภาพของผูช ว ยเหลือในการอพยพผูป ระสบภัย
ในประเทศไทยใหมากขึ้น ทั้งการศึกษาเชิงสํารวจและ
เชิงทดลอง เพือ่ ใหเกิดองคความรูม าสนับสนุนการอพยพ
ผูประสบภัยใหมปี ระสิทธิภาพ แมวา ในเหตุการณนาํ้ ทวม
จําเปนจะตองชวยเหลือชีวิตผูประสบภัยใหเร็วที่สุดกอน
ก็ตาม ดังนั้นหัวหนาทีมและผูชวยเหลือ ควรใหความ
สําคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของผูช ว ยเหลือ และ
ไดรับการฝกอบรม ในการเขาชวยเหลือการอพยพดวย
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วิ ธี ที่ เหมาะสม และปลอดภัยสําหรับผูชวยเหลือ และ
ผูป ระสบภัย ดวยเหตุผลดังกลาว การชวยเหลือผูป ระสบภัย
นํ้าทวมจึงไมใชเพียงแตการตระหนักถึงความเสี่ยงตอ
การบาดเจ็บของผูประสบภัยเทานั้น แตควรคํานึงถึง
การยศาสตร ข องผู  ช  ว ยเหลื อ เพื่ อ สุ ข ภาพและความ
ปลอดภัยของผูชวยเหลือดวยเชนเดียวกัน
ขอเสนอแนะ
จากการทบทวน พบรายงานการวิ จั ย ที่ นํ า
มาตรการหรือแนวทางการยศาสตร ในการลดความเสีย่ ง
ตอการบาดเจ็บจากการยกและเคลือ่ นยายคนได โดยสรุป
แบงเปน 3 ระยะ ดังนี(8,17,22)
้
1. ระยะการเตรียมความพรอม
1.1 ควรมีการอบรมใหความรูเพื่อเพิ่ม
ทักษะการยกดวยแรงกายใหกับผูยก
1.2 ควรวางแผนเส น ทางการอพยพ
เคลื่อนยายที่ใกลที่สุด เพื่อลดการใชพลังงานและการ
ออกแรงกาย
1.3 การฝกซอมแผนประจําป ควรมีการ
ซอมการยกและเคลื่อนยายผูประสบภัย
1.4 ควรมีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของกลุมผูยก เชน ความแข็งแรงของกลามเนื้อหลัง แขน
และขา เปนตน
2. ระยะการเขาชวยเหลือ
2.1 ควรใชอปุ กรณชว ยยก เคลือ่ นยายเปน
ลําดับแรกกอน (ถามี)
2.2 ควรใชวิธีการยกเปนทีม
2.3 หากจํ า เป น ต อ งยกลํ า พั ง คนเดี ย ว
หลีกเลี่ยงการกมหลัง บิดเอี้ยว ลําตัว
2.4 ควรชี้ แ จงให ผู  ป ระสบภั ย ทราบถึ ง
ขัน้ ตอนการชวยเหลือเพือ่ ขอความรวมมือ เพราะผูถ กู ยก
อาจมีการเคลื่อนไหว ดิ้น ตอตานระหวางเคลื่อนยาย
ซึ่ ง เป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ก ระตุ  น ให เ กิ ด แรงกดบนกระดู ก
สันหลังของผูยกเพิ่มขึ้น จนกอใหเกิดการบาดเจ็บตอ
ผูยกได

การอพยพผูประสบภัยนํ้าทวม

2.5 หากเปนไปได พิจารณาความสูงของ
จุดยกและจุดวาง ควรอยูช ว งระดับขอศอกถึงหัวไหลเพือ่
หลีกเลี่ยงการกม โนมลําตัว
3. ระยะหลังเขาชวยเหลือ
3.1 ควรมีการรายงานการบาดเจ็บจาก
การชวยเหลือ เพื่อเปนการเฝาระวัง และการจัดการ
ความเสี่ยง
3.2 ควรทบทวนความรู  แ ละทั ก ษะ
เพื่อเพิ่มความตระหนักตอความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
อยางไรก็ตาม ไดมีการแนะนําทางวิชาการวา
การใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่งเพียงลําพังนั้น อาจจะไม
สามารถลดความเสี่ยงการบาดเจ็บได ควรบูรณาการ
มาตรการที่หลากหลายรวมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บระบบกระดูกและ
กลามเนื้อของผูชวยเหลือ(20) ซึ่งจากการทบทวนงานวิจัย
และบทความวิชาการทีเ่ กีย่ วของครัง้ นีแ้ สดงใหเห็นวา การ
ศึ ก ษาวิ จั ย ในประเด็ น สุ ข ภาพของผู  ช  ว ยเหลื อ ในการ
อพยพผูป ระสบภัยในประเทศไทยยังมีนอ ย จึงเสนอแนะ
การศึกษาวิจัย ทั้งเชิงสํารวจและเชิงทดลอง เพื่อใหเกิด
องค ค วามรู  ม าสนั บ สนุ น การอพยพผู  ป ระสบภั ย ให มี
ประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยตอสุขภาพ ทั้งจาก
ผูปฏิบัติงานและผูประสบภัย
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โลหิต และแรงสนับสนุนจากครอบครัว ระหวางผูปวยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได
และไมได ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดบางไกรใน
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรับรูอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง พฤติกรรม
การควบคุมระดับความดันโลหิต และแรงสนับสนุนจากครอบครัว ระหวางผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุม
ความดันโลหิตไดและไมได ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดบางไกรใน จังหวัดนนทบุรี
คัดเลือกกลุม ตัวอยางจากผูป ว ยทีไ่ ดรบั การวินจิ ฉัยโรคความดันโลหิตสูงนานอยางนอย 1 ป และยินดีใหความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม จํานวน 210 คน จากจํานวนประชากรทั้งหมดที่สงแบบสอบถาม 230 คน คิดเปน
รอยละ 91.30 รวบรวมขอมูลระหวางระหวางเดือนมิถุนายน 2559 ถึง พฤษภาคม 2560 โดยใชแบบสอบถาม
ประกอบดวย ขอมูลทัว่ ไป การรับรูอ าการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง พฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิต
และแรงสนับสนุนจากครอบครัว ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ไดเทากับ 0.89 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
เชิงพรรณนาและการทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา กลุมผูปวยที่ควบคุมความดันโลหิตไดและไมได มีการรับรู
อาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองอยูใ นระดับมากและปานกลาง ( x = 3.50, SD = 1.28; x = 3.26, SD = 1.13)
ตามลําดับ มีพฤติกรรมเสี่ยงดานการรับประทานอาหารอยูในระดับนอยที่สุดทั้งสองกลุม ( x = 1.22, SD = 0.28;
x = 1.37, SD = 0.33 ตามลําดับ) มีพฤติกรรมการออกกําลังกายอยูในระดับปานกลางและนอย ( x = 2.79,
SD = 1.22; x = 2.28, SD = 0.97) ตามลําดับ มีการจัดการกับความเครียดอยูในระดับมากและปานกลาง
( x = 3.75, SD = 0.72; x = 3.49, SD = 0.70) ตามลําดับ มีการใชยาและการไปตรวจตามนัดอยูในระดับมาก
ทั้งสองกลุม ( x = 4.11, SD = 0.58; x = 3.96, SD = 0.58 ตามลําดับ) และมีแรงสนับสนุนจากครอบครัวอยู
ในระดับมากและปานกลาง ( x = 3.63, SD = 1.61; x = 3.32, SD = 1.24) ตามลําดับ นอกจากนี้ผูปวยกลุมที่
ควบคุมความดันโลหิตไดและไมได มีภาพรวมของการรับรูอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง พฤติกรรมการใช
ยาและการไปตรวจตามนัด และแรงสนับสนุนจากครอบครัวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
(p = 0.158, 0.066 และ 0.060 ตามลําดับ) ในขณะที่ผูปวยกลุมที่ควบคุมความดันโลหิตได มีภาพรวมของการ
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อาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง

ดูแลตนเองดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการจัดการกับความเครียดแตกตางจากกลุม ทีค่ วบคุม
ไมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (p = 0.000, 0.014 และ 0.007 ตามลําดับ) ดังนั้น บุคลากรสาธารณสุข
ควรกระตุนใหผูปวยมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการจัดการกับความเครียดที่
เหมาะสมกับโรคที่เปนอยู โดยเนนยํ้าในกลุมผูปวยที่ควบคุมความดันโลหิตไมไดอยางตอเนื่อง

Abstract
The present study was aimed to compare the perception of stroke warning signs, blood pressure
behavior and family support among controlled and uncontrolled hypertensive patients in the responsible area
of Bang Krai Nai Sub-District Health Promoting Hospital, Nonthaburi Province. 230 simples who were
diagnosed hypertension at least one year were collected from June 2016 to May 2017. Only 210 questionnaires were collected. The instruments used in data collection included demographic data form, perception of
stroke warning signs, blood pressure controlled behavior and family support. Cronbach’s alpha correlation
coefficient analyses revealed that the reliability of the instrument was 0.89. Data were analyzed using
descriptive statistics and t-test. The study findings showed that the controlled and uncontrolled hypertensive
groups had high and moderate level of perception of stroke warning signs ( x = 3.50, SD = 1.28; x = 3.26,
SD = 1.13), respectively, both of them had lowest level of diet-risk behavior ( x = 1.22, SD = 0.28;
x = 1.37, SD = 0.33, respectively), had moderate and low level of exercise behavior ( x = 2.79, SD =
1.22; x = 2.28, SD = 0.97), respectively, had high and moderate level in stress management behavior
( x = 3.75, SD = 0.72; x = 3.49, SD = 0.70), respectively, both of them had high level of drug-intake
behavior and medical follow-up ( x = 4.11, SD = 0.58; x = 3.96, SD = 0.58, respectively) and had high
and moderate level in family support ( x = 3.63, SD = 1.61; x = 3.32, SD = 1.24), respectively.
Furthermore, the findings revealed that the perception of stroke warning signs, drug-intake behavior and
medical follow-up and family support were not significantly different from the uncontrolled group at 0.05
(p= 0.158, 0.066 and 0.060, respectively). While the diet-risk behavior, exercised behavior and stress
management behavior in controlled group were significantly different from the uncontrolled group at 0.05
(p= 0.000, 0.014 and 0.007, respectively). Thus, health personnel should continuously motivate the
hypertensive patients to have proper diet-behavior, exercise behavior and stress management, especially in
uncontrolled hypertensive patients.
คําสําคัญ
การรับรูอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง,
พฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิต,
แรงสนับสนุนจากครอบครัว, โรคความดันโลหิตสูง

Key words
perception of stroke warning signs,
blood pressure controlled behaviors,
family support, hypertensions
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บทนํา

วัสดุและวิธีการศึกษา

โรคความดันโลหิตสูงเปนปจจัยเสีย่ งสําคัญตอ
โรคหลอดเลือดสมอง และเปนสาเหตุการเสียชีวิตใน
ผูป ว ยความดันโลหิตสูง การมีคา ความดันโลหิตทีเ่ พิม่ ขึน้
ทุกๆ 10 มิลลิเมตรปรอท จะเพิ่มความเสี่ยงตอโรค
หลอดเลือดสมอง มากถึงรอยละ 40(1) เชนเดียวกันกับ
รายงานอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองใน
ผูปวยคนไทยที่เพิ่มขึ้นอยางนาเปนหวง จากผลการ
จั ด ลํ า ดั บ สาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิ ต ของประชากรไทยของ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข(2)
พบวา โรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการเสียชีวิต
อันดับตนๆ ทั้งในเพศชายและเพศหญิง และกอให
เกิดความสูญเสียปสุขภาวะ (Disability-Adjusted Life
Year: DALYs) ที่สําคัญ และมีแนวโนมการเกิดโรค
เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ป (3) ซึ่ ง ผู  ป  ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองหาก
รอดชีวิต สวนใหญจะมีความพิการหลงเหลืออยู ซึ่งจะ
สงผลตอการใชชีวิตประจําวัน ทําใหคุณภาพชีวิตลดลง
ทั้งกอใหเกิดภาระคาใชจายตอครอบครัว และภาระคา
ใช จ  า ยด า นสุ ข ภาพของประเทศเพิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้
รายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ
รางกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 พบวา ผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูง ไดรบั การวินจิ ฉัยแตยงั ไมไดรกั ษา รอยละ 6.10
รักษาแตควบคุมไมได รอยละ 19.5 รักษาและควบคุม
ได รอยละ 29.7(4) และในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดบางไกรใน พบ
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนจากโรค
หลอดเลือดสมองมากถึง 4 คน ภายในระยะเวลาเพียง
3 ป จากจํานวนผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 650 คน
คัดเลือกกลุมตัวอยางจากผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยโรค
ความดันโลหิตสูง นานอยางนอย 1 ป และยินดีใหความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถาม จํานวน 210 คน จาก
จํานวนประชากรทั้งหมด ที่สงแบบสอบถาม 230 คน
การศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการควบคุมความดันโลหิต
ในผูปวย จึงมีความสําคัญตอการคนหาแนวทางการ
ปองกันโรคหลอดเลือดสมอง และลดอัตราการเสียชีวิต
จากภาวะแทรกซอนดังกลาว

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง เปรี ย บเที ย บ
(comparative research) ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย
คื อ ประชากรในเขตพื้ น ที่ ห มู  4 ตํ า บลบางขุ น กอง
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี อายุมากกวาหรือเทากับ
35 ป ที่ อ ยู  ใ นเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลวัดบางไกรใน จํานวน 1,464 คน
กลุมตัวอยางคือ ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวา เปนโรค
ความดันโลหิตสูงนานอยางนอย 1 ป จํานวน 210 คน
คํานวณขนาดกลุม ตัวอยางโดยใชดว ยการวิเคราะหอาํ นาจ
ทดสอบ (power analysis) สําหรับสถิติการทดสอบคาที
หรื อ โปรแกรมคํ า นวณขนาดกลุ  ม ตั ว อย า งสํ า เร็ จ รู ป
G-power(5) กําหนดอํานาจในการทดสอบ (power of
test) ทีร่ ะดับ 0.95 ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
(α = 0.05) และขนาดอิทธิพล (effect size) อยูในชวง
ปานกลาง คือ 0.50 ไดขนาดกลุมที่ควบคุมความดัน
โลหิตได (systolic blood pressure; SBP <140 mmH,
diastolic blood pressure; DBP <90 mmHg ทัง้ สองอยาง)
อยางนอย 1 ป จํานวน 105 คน และกลุม ทีค่ วบคุมความ
ดันโลหิตไมได (SBP ≥140 mmH, DBP ≥90 mmHg
อยางใดอยางหนึง่ ) อยางนอย 2 ครัง้ ใน 1 ป จํานวน 105 คน
ดังนั้นควรใชขนาดตัวอยาง จํานวน 210 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ แบบสอบถามมี
4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส การศึกษา อาชีพ รายไดครอบครัว สถานะทาง
การเงินของครอบครัว สิทธิการรักษา ระยะการเจ็บปวย
ดวยโรคความดันโลหิตสูง โรครวม ดัชนีมวลกาย จํานวน
สมาชิกครอบครัว ผูชวยเหลือ/ดูแลสุขภาพ ลักษณะ
เปนคําถามปลายปด หรือใหเติมขอเท็จจริง ในชองวาง
ที่เวนไว รวมจํานวน 13 ขอ
ตอนที่ 2 การรั บ รู  อ าการเตื อ นของโรค
หลอดเลื อ ดสมอง จํ า นวน 10 ข อ ข อ คํ า ถามเป น
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอยที่สุด
และไมเห็นดวย
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ตอนที่ 3 พฤติกรรมการดูแลตนเอง แบงเปน
4 ดาน ประกอบดวย ดานการรับประทานอาหาร ดานการ
ออกกําลังกาย ดานการจัดการกับความเครียด และดาน
การใชยาและการไปตรวจตามนัด จํานวนดานละ 10 ขอ
ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ
เปนประจํา (7 ครั้ง/สัปดาห) บอยครั้ง (4-6 ครั้ง/
สัปดาห) บางครั้ง (1-3 ครั้ง/สัปดาห) นานๆ ครั้ง
(1-3 ครั้ง/เดือน) ไมเคย (ไมมีการปฏิบัติในขอนั้น)
ตอนที่ 4 แรงสนับสนุนจากครอบครัว จํานวน
10 ขอ ขอคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
คือ เปนประจํา (7 ครั้ง/สัปดาห) บอยครั้ง (4-6 ครั้ง/
สัปดาห) บางครัง้ (1-3 ครัง้ /สัปดาห) นานๆ ครัง้ (1-3
ครั้ง/เดือน) ไมเคย (ไมมีการปฏิบัติในขอนั้น)
วิ เ คราะห ข  อ มู ล โดยนํ า ค า เฉลี่ ย ที่ ไ ด ม าแปล
ความหมาย ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความวา ระดับนอย
ที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความวา ระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความวา ระดับ
ปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความวา ระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความวา ระดับมาก
ที่สุด
ยกเวน ขอคําถามตอนที่ 2 ดานการใชยา และ
การไปตรวจตามนัด ประเด็นยอยที่ 9 และ 10 ซึง่ เปนขอ
คําถามเชิงลบ จะนําคาเฉลีย่ ทีไ่ ดมาแปลความหมาย ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความวา ระดับมาก
ที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความวา ระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความวา ระดับ
ปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความวา ระดับนอย
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความวา ระดับนอย
ที่สุด
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ผลการศึกษา
ลักษณะทางดานประชากร เศรษฐกิจและสังคม
ทัง้ 2 กลุม มีลกั ษณะคลายกันคือ สวนใหญเปนเพศหญิง
รอยละ 63.81 และ 62.86 มีอายุเฉลี่ย 62.98 และ
63.07 ป (SD = 12.08 และ 13.04 ตามลําดับ)
มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 62.86 และ 70.48 มีการ
ศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 71.43 และ 64.76
ไมไดประกอบอาชีพ รอยละ 56.20 และ 44.76 มี
รายไดนอยกวา 5,000 บาท/เดือน รอยละ 95.24 และ
95.24 มีสถานะทางการเงินของครอบครัวเพียงพอ/ไมมี
หนี้สิน รอยละ 47.62 และ 53.33 เปนผูใชสิทธิบัตร
ประกันสุขภาพถวนหนา รอยละ 68.57 และ 75.24
มีระยะการเจ็บปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง 1-10 ป
รอยละ 48.57 และ 41.90 ไมมีโรครวม รอยละ 66.67
และ 62.86 มีดัชนีมวลกายเฉลี่ย 24.56 และ 24.91
กก/ม2 (SD = 4.42 และ 4.45) มีสมาชิกในครอบครัว
1-4 คน รอยละ 58.10 และ 60.95 มีผูชวยเหลือ/
ผูดูแล รอยละ 65.71 และ 66.67 (ตารางที่ 1)
การรับรูอ าการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง
เมื่อพิจารณาภาพรวมพบวา ผูปวยกลุมที่ควบคุมความ
ดั น โลหิ ต ได แ ละไม ไ ด มี ก ารรั บ รู  อ าการเตื อ นของ
โรคหลอดเลือดสมองไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แตเมื่อพิจารณารายขอพบวา มี 1 ขอ
ไดแก การรับรูอ าการมองไมชดั ตามัว 1 หรือ 2 ขางทันที
ทันใด เปนอาการนําของโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีการ
รับรูมากกวากลุมที่ควบคุมความดันโลหิตไมได อยาง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 สวนดานอืน่ ๆ ไมแตกตางกัน
โดยกลุม ควบคุมความดันโลหิตได มีการรับรูอ าการเตือน
ของโรคหลอดเลือดสมองโดยรวมอยูในระดับมาก และ
มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก อาการออนแรงของ
กลามเนื้อใบหนา แขนหรือขาขางใดขางหนึ่งทันทีทันใด
อาการเดินเซ เดินลําบากอยางทันทีทนั ใด อาการพูดไมชดั
พูดไมรูเรื่องทันทีทันใด อาการสูญเสียความสามารถ
ในการทรงตัวทันทีทันใด และอาการสูญเสียการทํางาน
ประสานสัมพันธของแขนและขาทันทีทันใด ตามลําดับ
สวนกลุมที่ควบคุมไมได มีการรับรูอาการเตือนของโรค
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หลอดเลือดสมองโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีการ
รับรูอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง อยูในระดับ
มากเพียง 2 อาการ ไดแก อาการชาของกลามเนือ้ ใบหนา
แขนหรือขาขางใดขางหนึง่ ทันทีทนั ใด และอาการออนแรง
ของกลามเนื้อใบหนา แขนหรือขาขางใดขางหนึ่งทันที
ทันใด สวนขออื่นๆ อยูในระดับปานกลาง (ตารางที่ 2)
พฤติกรรมเสี่ยงดานการรับประทานอาหาร
เมื่อพิจารณาภาพรวมพบวา ผูปวยกลุมที่ควบคุมความ
ดั น โลหิ ต ได แ ละไม ไ ด มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งด า นการ
รับประทานอาหาร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา มี 4 ขอ
ไดแก รับประทานเนื้อสัตวติดมัน รับประทานเนื้อสัตว
แปรรู ป ที่ ป รุ ง รส รั บ ประทานอาหารที่ ใ ส ก ะทิ และ
รับประทานอาหารทอด ที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยกวากลุม
ที่ควบคุมความดันโลหิตไมได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 สวน ดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน โดยกลุมควบคุม
ความดั น โลหิ ต ได มีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมเสี่ยง
ดานการรับประทานอาหารทุกขอ นอยกวากลุมที่ควบคุม
ไมได โดยทั้ง 2 กลุม มีพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมอยู
ในระดับนอยทีส่ ดุ และเมือ่ พิจารณาพฤติกรรมเสีย่ งดาน
การรับประทานอาหารสูงสุด 3 อันดับแรก พบวา ทั้ง
2 กลุม มีคะแนนเฉลี่ย 3 อันดับแรก ไดแก การใชนาํ้ มัน
ปาลม/นํา้ มันหมูในการประกอบอาหาร การรับประทาน
อาหารทอด และการดื่มกาแฟ ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
พฤติกรรมการออกกําลังกาย เมื่อพิจารณา
ภาพรวมพบวา ผูปวยกลุมที่ควบคุมความดันโลหิตได
และไมได มีพฤติกรรมการออกกําลังกายแตกตางกัน
อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 และเมือ่ พิจารณา
รายข อ พบว า มี 8 ข อ ได แ ก การออกกํ า ลั ง กาย
อยางสมํ่าเสมอ การออกกํ า ลั ง กายร ว มกั บ ผู  อื่ น การ
ออกกําลังกาย อยางนอยครั้งละ 30 นาที สัปดาหละ
3 ครั้ง การจัดแบงเวลาสําหรับการออกกําลังกายได
ในแตละวัน การออกกําลังกายทีเ่ หมาะสมกับสุขภาพและ
วัย การอบอุนรางกายกอน และผอนคลายกลามเนื้อ
ภายหลังจากออกกําลังกาย การสํารวจอยางสมํ่าเสมอวา
ร า งกายไม เ ป น อุ ป สรรคต อ การออกกํ า ลั ง กาย และ
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การวางแผนกอนออกกําลังกายทุกครั้ง ที่มีคะแนนเฉลี่ย
มากกวากลุมควบคุมความดันโลหิตไมได อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน
โดยกลุมควบคุมความดันโลหิตได มีคะแนนเฉลี่ยโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง และมีคะแนน เฉลี่ยสูงสุด
3 อั น ดั บ แรก ได แ ก การออกกํ า ลั ง กายที่ เ หมาะสม
กับสุขภาพและวัย การออกกําลังกายอยางสมํา่ เสมอ และ
การจัดแบงเวลาสําหรับการออกกําลังกายไดในแตละวัน
ตามลํ า ดั บ ส ว นกลุ  ม ที่ ค วบคุ ม ความดั น โลหิ ต ไม ไ ด
มีพฤติกรรมการออกกําลังกายโดยรวมอยูในระดับนอย
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มี 2 ขอ ที่มีคะแนนเฉลี่ย
อยูในระดับปานกลาง ไดแก การออกกําลังกายอยาง
สมํ่าเสมอ และการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับสุขภาพ
และวัย สวนขออื่นๆ อยูในระดับนอย (ตารางที่ 3)
พฤติกรรมการจัดการกับความเครียด เมื่อ
พิ จ ารณาภาพรวมพบว า ผู  ป  ว ยกลุ  ม ที่ ค วบคุ ม ความ
ดั น โลหิ ต ได แ ละไม ไ ด มี พ ฤติ ก รรมการจั ด การกั บ
ความเครียดแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05 และเมื่อพิจารณารายขอพบวา มี 4 ขอ ไดแก
ครอบครั ว พาเที่ ย วพั ก ผ อ น หย อ นใจ ตามสถานที่
ท อ งเที่ ย วต า งๆ การผอนคลายดวยงานอดิเรกเมื่อมี
ความเครียด การควบคุมตนเองไมใหมีอารมณหงุดหงิด
หรื อ อารมณ เ สี ย และการมองป ญ หาอย า งรอบคอบ
ปราศจากอคติ ที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกวากลุมที่ควบคุม
ความดันโลหิตไมได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน โดยกลุมที่ควบคุมความ
ดันโลหิตได มีการจัดการกับความเครียดโดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก
การควบคุ ม ตนเองไม ใ ห ห งุ ด หงิ ด หรื อ อารมณ เ สี ย
การผ อ นคลายด ว ยงานอดิ เ รก และการมองปญหา
อยางรอบคอบ ปราศจากอคติ ตามลําดับ สวนกลุม ทีค่ วบคุม
ความดันโลหิตไมได มีการจัดการกับความเครียดโดยรวม
อยูใ นระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลีย่ 3 อันดับแรก ไดแก
การจัดการควบคุมอารมณไมใหหงุดหงิด หรืออารมณเสีย
ไดดวยตนเอง มีการพักผอนนอนหลับปกติเพียงพอ และ
ความสามารถในการมองปญหาอยางรอบคอบปราศจาก
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อคติ ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
การใช ย าและการไปตรวจตามนั ด เมื่ อ
พิ จ ารณาภาพรวมพบว า ผู  ป  ว ยกลุ  ม ที่ ค วบคุ ม ความ
ดั น โลหิ ต ได และไม ไ ด มี ก ารใช ย า และการไปตรวจ
ตามนัด ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และเมื่อพิจารณารายขอพบวา มี 1 ขอ ไดแก
รั บ ประทานยาตรงเวลาสมํ่ า เสมอ ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย
มากกวากลุมที่ควบคุมความดันโลหิตไมได อยางมีนัย
สําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 สวนดานอืน่ ๆ ไมแตกตางกัน โดย
ทั้ง 2 กลุม มีคะแนนเฉลี่ยการใชยาและการไปตรวจ
ตามนัด โดยรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
3 อันดับแรก ไดแก การไปพบแพทยตามวันนัดหมาย
การไปรับยาจากโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง และการ
รับประทานยาตรงเวลาทุกครั้ง ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
แรงสนับสนุนจากครอบครัว เมื่อพิจารณา
ภาพรวมพบวา ผูปวยกลุมที่ควบคุมความดันโลหิตได
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และไมได มีแรงสนับสนุนจากครอบครัวไมแตกตางกัน
อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 และเมือ่ พิจารณา
รายขอพบวา มี 2 ขอ ไดแก ครอบครัวมีการสอบถาม
และให คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ และครอบครั ว มี
การชมเชยเมื่อปฏิบัติตัวไดเหมาะสมกับโรค มีคะแนน
เฉลี่ ย มากกว า กลุ  ม ที่ ค วบคุ ม ความดั น โลหิ ต ไม ไ ด
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนดานอื่นๆ ไม
แตกต า งกั น โดยกลุ  ม ที่ ค วบคุ ม ได มี แ รงสนั บ สนุ น
จากครอบครั ว โดยรวมอยู  ใ นระดั บ มาก ส ว นกลุ  ม
ที่ ค วบคุ ม ไม ไ ด อยู  ใ นระดั บ ปานกลาง ทั้ ง สองกลุ  ม
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การสนับสนุน
การรักษาเมือ่ ยามทีท่ า นเจ็บปวยจากครอบครัว บุคคลใน
ครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของทาน และ
ครอบครั ว มี ก ารสอบถาม และให คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ
สุขภาพของทาน ตามลําดับ (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 1 ลักษณะประชากรของกลุมผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไดและไมได
ขอมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
30-46 ป
47-63 ป
64-80 ป
81-97 ป
รวม

ควบคุมได
จํานวน (คน)
รอยละ
38
67
105

11
43
45
6
105
x=62.98

ควบคุมไมได
จํานวน (คน)

รอยละ

36.19
63.81
100

39
66
105

37.14
62.86
100

10.48
40.95
42.86
5.71
100
SD = 12.08

8
47
38
12
102
x = 63.07

7.62
44.76
36.19
11.43
100
SD = 13.04

สถานภาพสมรส
โสด
คู
หมาย/หยา/แยก
รวม

15
66
24
105

14.28
62.86
22.86
100

12
74
19
105

11.43
70.48
18.09
100

การศึกษา
ไมไดเรียน
ประถมศึกษา

3
75

2.86
71.43

7
68

6.67
64.76
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ตารางที่ 1 ลักษณะประชากรของกลุมผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไดและไมได (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม
อาชีพ
ไมไดประกอบอาชีพ
รับจาง/พนักงานบริษัท
เอกชน/โรงงาน
คาขาย
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจสวนตัว
อื่นๆ
รวม

ควบคุมได
จํานวน (คน)
9
9
9
0
105

รอยละ
8.57
8.57
8.57
0
100

ควบคุมไมได
รอยละ
จํานวน (คน)
13.33
14
3.81
4
9.52
10
1.91
2
100
105

59
10

56.2
9.52

47
15

44.76
14.29

14
5
10
7
105

13.33
4.76
9.52
6.67
100

21
5
8
9
105

20
4.76
7.62
8.57
100

100
0
5
105
x = 22,178

95.24
0
4.76
100
SD = 24,043.30

สถานะการเงินของครอบครัว
เพียงพอ/ไมมีหนี้สิน
ไมเพียงพอ/มีหนี้สิน
เหลือเก็บ
รวม

50
47
8
105

47.62
44.76
6.62
100

56
38
11
105

53.33
36.19
10.48
100

สิทธิการรักษา
ประกันสุขภาพถวนหนา
ประกันสังคม
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ
รวม

72
6
22
5
105

68.57
5.71
20.95
4.76
100

79
7
13
6
105

75.24
6.67
12.38
5.71
100

51
24
30
105
x = 7.39

48.57
22.86
28.57
100
SD = 5.31

44
34
27
105
x = 6.32

41.90
32.38
25.72
100
SD = 4.10

รายไดครอบครัว
<5,000
5,000-100,000
>100,000
รวม

ระยะการเจ็ บ ป ว ยด ว ยโรค
ความดันโลหิตสูง
1-10 ป
11-20 ป
21-30 ป
รวม
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100
5
0
105
x = 20,060

95.24
4.76
0
100
SD = 18,991
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อาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง

ตารางที่ 1 ลักษณะประชากรของกลุมผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไดและไมได (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
โรครวมอื่นๆ
มีโรครวม
ไมมีโรครวม
รวม
คาดัชนีมวลกาย
15.00-22.90
22.90-45.00
รวม
จํานวนสมาชิกครอบครัว
1-4 คน
5-8 คน
9-12 คน
รวม
ผูชวยเหลือ/ดูแลสุขภาพ
มี
ไมมี
รวม

ควบคุมได
จํานวน (คน)
รอยละ

ควบคุมไมได
จํานวน (คน)
รอยละ

70
35
105

66.67
33.33
100

41
64
105
x = 24.56

39.05
60.95
100
SD = 4.42

61
40
4
105

58.10
38.10
3.80
100

64
38
3
105

60.95
36.19
2.86
100

69
36
105

65.71
34.29
100

70
35
105

66.67
33.33
100

66
39
105

62.86
37.14
100

39
66
105
x = 24.91

37.14
62.86
100
SD = 4.45

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการรับรูอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง ระหวางผูปวยที่ควบคุมความดันโลหิตไดและไมได
การรับรูอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง
x
1. อาการชาของกล า มเนื้ อ ใบหน า แขนหรื อ 3.53
ขาขางใดขางหนึ่งทันทีทันใด เปนอาการนําของ
โรคหลอดเลือดสมอง

ควบคุมได
SD
แปลผล
1.52
มาก

x
3.54

ควบคุมไมได
p-value
SD
แปลผล
0.963
1.47
มาก

มาก

0.431

2. อาการออนแรงของกลามเนือ้ ใบหนา แขนหรือ 3.70
ขาขางใดขางหนึ่งทันทีทันใด เปนอาการนําของ
โรคหลอดเลือดสมอง

1.50

มาก

3.54

1.47

3. อาการสับสน มึนงงอยางทันทีทนั ใด เปนอาการ 3.42
นําของโรคหลอดเลือดสมอง

1.57

ปานกลาง

3.36

1.46

ปานกลาง 0.785

4. อาการพูดไมชดั พูดไมรเู รือ่ งทันทีทนั ใด เปน 3.63
อาการนําของโรคหลอดเลือดสมอง

1.55

มาก

3.34

1.49

ปานกลาง 0.175

5. อาการเดินเซ เดินลําบากอยางทันทีทนั ใด เปน 3.67
อาการนําของโรคหลอดเลือดสมอง

1.50

มาก

3.35

1.43

ปานกลาง 0.123
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการรับรูอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง ระหวางผูปวยที่ควบคุมความดันโลหิตไดและไมได (ตอ)
การรับรูอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง
x
6. อาการสูญเสียความสามารถในการทรงตัว 3.63
ทันทีทันใด เปนอาการนําของโรคหลอดเลือด
สมอง

ควบคุมได
SD
แปลผล
1.49
มาก

ควบคุมไมได
p-value
SD
แปลผล
x
3.31
1.39 ปานกลาง 0.115

7. อาการสูญเสียการทํางานประสานสัมพันธ 3.63
ของแขนและขาทันทีทันใด เปนอาการนําของ
โรคหลอดเลือดสมอง

1.46

มาก

3.26

1.38

ปานกลาง 0.059

8. อาการมองไมชัด ตามัว 1 หรือ 2 ขางทันที 3.31
ทันใด เปนอาการนําของโรคหลอดเลือดสมอง

1.58

ปานกลาง

2.79

1.48

ปานกลาง 0.014*

9. อาการปวดศีรษะอยางรุนแรง โดยไมทราบ 3.38
สาเหตุอยางทันทีทันใด เปนอาการนําของโรค
หลอดเลือดสมอง

1.53

ปานกลาง

3.19

1.47

ปานกลาง 0.359

10. กลืนนํ้าลายไมได กลืนลําบากอยางทันที 3.08
ทันใด เปนอาการนําของโรคหลอดเลือดสมอง

1.65

ปานกลาง

2.91

1.57

ปานกลาง 0.467

1.28

มาก

3.26

1.13 ปานกลาง 0.158

รวม

3.50

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงดานการรับประทานอาหาร ระหวางผูปวยที่ควบคุมความดันโลหิตไดและไมได
พฤติกรรมเสี่ยง
x

ดานการรับประทานอาหาร
1. รับประทานเนื้อสัตวติดมัน
2. รับประทานเนื้อสัตวแปรรูปที่ปรุงรส
3. ใชนํ้ามันปาลม/นํ้ามันหมู ในการ
ประกอบอาหาร
4. รับประทานอาหารที่มีคลอเลสเตอรอลสูง
5. รับประทานอาหารที่ใสกะทิ
6. รับประทานอาหารทอด
7. ดื่มกาแฟ
8. ดื่มเครื่องดื่มชูกําลัง
9. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
10. เติมนํ้าปลา เกลือ ซีอิ๊วขาว ซอสปรุงรส
รวม
138

ควบคุมได
แปลผล
SD

p-value
ควบคุมไมได
แปลผล
SD
x

2.43
2.41
3.39

0.90
0.90
1.49

นอย
นอย
มาก

2.93
2.83
3.64

1.20
1.13
1.46

ปานกลาง 0.001*
ปานกลาง 0.003*
0.227
มาก

2.54
2.57
2.97
2.92
1.48
1.34
2.27
1.22

1.11
0.93
1.03
1.70
1.04
0.83
1.35
0.28

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอยที่สุด
นอยที่สุด
นอย
นอยที่สุด

2.75
2.93
3.30
3.27
1.82
1.53
2.45
1.37

1.15
0.97
1.04
1.81
1.26
1.01
1.40
0.33

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
นอย
นอย
นอยที่สุด

0.182
0.007*
0.025*
0.158
0.126
0.137
0.342
0.000*
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อาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงดานการรับประทานอาหาร ระหวางผูปวยที่ควบคุมความดันโลหิตไดและไมได (ตอ)
พฤติกรรมเสี่ยง
x

ดานการออกกําลังกาย
1. ทานมีการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ
2. ทานออกกําลังกายรวมกับผูอื่น
3. ทานออกกําลังกาย อยางนอยครั้งละ 30 นาที
และอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง
4. การออกกําลังกายแตละครั้ง ทานรูสึกเหนื่อย
5. ทานมีการจัดแบงเวลา สําหรับการออกกําลังกาย
ไดในแตละวัน
6. ทานเลือกการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับ
สุขภาพและวัยของทาน
7. ทานมีการอบอุนรางกาย กอนการออกกําลังกาย
และมีการผอนคลายกลามเนือ้ ภายหลังการออกกําลังกาย
8. เวลาทานออกกําลังกาย ทานรูสึกเมื่อยลา
9. ทานมีการสํารวจตนเองสมํ่าเสมอวา รางกาย
แข็งแรง ไมเปนอุปสรรคตอการออกกําลังกาย
10. ทานมีการวางแผนกอนการออกกําลังกายทุกครัง้
รวม
ดานการจัดการกับความเครียด
1. ครอบครัวพาทานไปเที่ยวพักผอนหยอนใจตาม
สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ
2. เมื่อทานเกิดปญหา จะคิดหาวิธีตางๆ เพื่อที่จะแก
ปญหาหรือควบคุมสถานการณใหได
3. เมื่อทานมีเรื่องไมสบายใจ ทานปรึกษาหรือระบาย
กับผูใ กลชดิ เชน สามีหรือภรรยา ญาติพนี่ อ ง เพือ่ นบาน
4. เมื่อทานทะเลาะกับบุคคลในครอบครัว ทานสามารถ
แกไขปญหาโดยวิธีประนีประนอม
5. เมื่อทานมีความเครียด ทานผอนคลายโดยการนั่ง
สมาธิหรือสวดมนตภาวนา
6. เมื่อทานมีความเครียด ทานผอนคลายโดยการหา
งานอดิเรกทํา เชน เลนกีฬา อานหนังสือ
7. เมื่อทานมีความเครียด โกรธหรือโมโห ทานไมใชวิธี
ระบายอารมณ ดา ทําลายขาวของ ทุบตี
8. ทานสามารถควบคุมอารมณไมใหหงุดหงิด หรือ
อารมณเสียไดดวยตนเอง
9. ทานสามารถมองปญหาอยางรอบคอบ ปราศจากอคติ
10. ทานพักผอนนอนหลับปกติเพียงพอ อยางนอย
วันละ 8-10 ชั่วโมง
รวม

ควบคุมได
แปลผล
SD

x

p-value
ควบคุมไมได
แปลผล
SD
ปานกลาง 0.036*
นอย 0.022*
นอย 0.004*

3.18
2.16
3.00

1.50
1.43
1.47

ปานกลาง 2.75
1.75
นอย
ปานกลาง 2.42

1.45
1.12
1.41

2.41
3.02

1.36
1.61

2.14
นอย
ปานกลาง 2.34

1.11
1.34

3.21

1.56

ปานกลาง 2.67

1.52

2.67

1.60

ปานกลาง 2.06

1.29

นอย

0.003*

2.53
2.89

1.43
1.57

ปานกลาง 2.11
ปานกลาง 2.37

1.12
1.44

นอย
นอย

0.060
0.014*

2.74
2.79

1.58 ปานกลาง 2.22
1.22 ปานกลาง 2.28

1.33
0.97

นอย
นอย

0.010*
0.001*

2.70

1.22

ปานกลาง 2.35

1.02

นอย

0.028*

3.69

1.19

3.72

1.21

มาก

0.818

3.46

1.36

ปานกลาง 3.18

1.37

3.93

1.28

3.65

1.38

3.28

1.50

ปานกลาง 3.26

1.40

4.33

1.24

มาก

3.50

1.35

3.79

1.61

มาก

3.36

1.67

4.37

0.97

มาก

4.03

1.22

มาก

0.026*

4.26
4.22

0.94
1.06

มาก
มาก

3.90
3.93

1.07
1.07

มาก
มาก

0.015*
0.053

3.75

0.72

มาก

3.49

0.70 ปานกลาง 0.007*

มาก

มาก

นอย
นอย

0.122
0.001*

ปานกลาง 0.012*

ปานกลาง 0.144
มาก

0.121

ปานกลาง 0.924
มาก

0.049*

ปานกลาง 0.059
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงดานการรับประทานอาหาร ระหวางผูปวยที่ควบคุมความดันโลหิตไดและไมได (ตอ)
พฤติกรรมเสี่ยง
x

ดานการใชยาและการไปตรวจตามนัด
1. ทานรับประทานยาเพื่อรักษาโรคความดันโลหิต
สูง รวมกับยาชนิดอื่น
2. ทานรับประทานยาตรงเวลาสมํ่าเสมอ
3. ทานไมเคยลืมรับประทานยา
4. หากทานลืมรับประทานยา ทานมักจะรับประทาน
ยาทันทีที่นึกได
5. ทานไปรับยาจากโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง
6. ทานใชยาอื่นนอกจากยาที่โรงพยาบาลจายให
7. ทานไปพบแพทยตามวันนัดหมาย
8. หากทานทราบวา ไมสามารถไปตรวจตามนัดได
ทานจะนัดตรวจในวันถัดไป
9. ทานเคยไมไปพบแพทยตามวันนัดหมาย เพราะ
มีธุระสําคัญ
10. ทานเคยไมไปพบแพทยตามวันนัดหมาย
เพราะลืมวันนัด
รวม

ควบคุมได
SD
แปลผล

3.93

1.65

4.69
3.97
3.71

x

ควบคุมไมได
p-value
SD
แปลผล
1.54

0.72
1.39
1.61

มากที่สุด 4.40
3.88
มาก
3.29
มาก

0.99
1.25
1.67

0.018*
มาก
0.602
มาก
ปานกลาง 0.061

4.75
2.46
4.78
3.73

0.80
1.73
0.68
1.71

มากที่สุด
นอย
มากที่สุด
มาก

4.76
2.43
4.68
3.67

0.71
1.78
0.77
1.58

มากที่สุด
นอย
มากที่สุด
มาก

0.927
0.906
0.295
0.770

4.49

0.93

นอย

4.22

1.31

นอย

0.090

4.58

0.97

นอยที่สุด 4.28

1.33

นอย

0.060

4.11

0.58

3.96

0.58

มาก

0.066

มาก

มาก

0.665

4.03

มาก

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบแรงสนับสนุนจากครอบครัว ระหวางผูปวยที่ควบคุมความดันโลหิตไดและไมได
แรงสนับสนุนจากครอบครัว
1. บุคคลในครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ
ของทาน
2. ครอบครัวมีการแนะนํา/เตือน/หาม และเอาใจใส
ในการเลือกรับประทานอาหารของทาน
3. ครอบครัวของทานใหการสนับสนุนการรักษา เมื่อ
ยามที่ทานเจ็บปวย
4. มีการพูดคุยและแกปญหารวมกันภายในครอบครัว
เกี่ยวกับปญหาสุขภาพของทาน
5. ครอบครัวใหคําปรึกษาและใหกําลังใจเมื่อเจ็บปวย
6. ครอบครัวติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ
ของทาน และพาไปตรวจตามนัด
7. ครอบครัวเอาใจใสในดานการออกกําลังกายของทาน
8. ครอบครัวมีการสอบถามและใหแนะนําเกี่ยวกับ
สุขภาพของทาน
9. ครอบครัวสังเกตเห็นถึงอาการที่เปลี่ยนแปลง และ
ติดตามอาการของทาน
10. ครอบครัวมีการชมเชยทาน เมื่อปฏิบัติตนได
เหมาะสมกับโรค
รวม
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ควบคุมได
x
แปลผล
SD
3.76 1.33
มาก

p-value
ควบคุมไมได
แปลผล
SD
x
3.48 1.39 ปานกลาง 0.130

3.60

1.40

มาก

3.26

1.46

3.85

1.31

มาก

3.63

1.41

3.71

1.33

มาก

3.44

1.34

ปานกลาง 0.135

3.75
3.62

1.27
1.33

มาก
มาก

3.43
3.33

1.39
1.40

ปานกลาง 0.079
ปานกลาง 0.130

3.18
3.76

1.40
1.24

ปานกลาง 2.90
3.33
มาก

1.35
1.35

ปานกลาง 0.146
ปานกลาง 0.018*

3.60

1.34

มาก

3.30

1.32

ปานกลาง 0.099

3.50

1.40

มาก

3.10

1.44

ปานกลาง 0.042*

3.63

1.61

มาก

3.32

1.24 ปานกลาง 0.060

ปานกลาง 0.083
มาก

0.244
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วิจารณ
จากผลการวิจยั พบวา กลุม ตัวอยางทัง้ สองกลุม
มีลกั ษณะประชากรไมแตกตางกันกลาวคือ สวนมากเปน
เพศหญิง อายุเฉลี่ย 62.98 และ 63.07 ป มากกวาครึ่ง
มีสถานภาพสมรสคู จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ไมไดประกอบอาชีพ มีรายไดนอ ยกวา 5,000 บาท/เดือน
สถานะทางการเงินของครอบครัวเพียงพอ/ไมมีหนี้สิน
เปนผูใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา มีระยะการ
เจ็บปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง 1-10 ป ไมมโี รครวม
ดัชนีมวลกายเฉลีย่ 24.56 และ 24.91 กก/ม2 ครอบครัว
มีจํานวนสมาชิกระหวาง 1-4 คน และมากกวาครึ่ง
มีผูชวยเหลือ/ผูดูแล รอยละ 65.71 และ 66.67
เมื่อเปรียบเทียบการรับรูอาการเตือนของโรค
หลอดเลือดสมอง พฤติกรรมเสี่ยงดานการรับประทาน
อาหาร พฤติกรรมการออกกําลังกาย การจัดการกับ
ความเครียด การใชยา และการไปตรวจตามนัด และแรง
สนับสนุนจากครอบครัวพบวา ผูป ว ยกลุม ทีค่ วบคุมระดับ
ความดันโลหิตไดและไมได มีการรับรูอาการเตือนของ
โรคหลอดเลือดสมอง การใชยาและการไปตรวจตามนัด
และแรงสนับสนุนจากครอบครัว โดยรวมไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับ
การทบทวนวรรณกรรมทีพ่ บวา ตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ
อย า งมี นั ย สํ า คั ญ กั บ การรั บ รู  อ าการเตื อ นของโรค
หลอดเลือดสมองในระดับสูง ไดแก เพศหญิง และ
ผูท เี่ คยมีประวัตเิ ปนโรคความดันโลหิตสูง(6) อธิบายไดวา
ผู  ป  ว ยความดั น โลหิ ต สู ง ทั้ ง สองกลุ  ม ส ว นใหญ เ ป น
เพศหญิ ง จึ ง มี ค วามใส ใ จต อ สุ ข ภาพไม แ ตกต า งกั น
สงผลใหการรับรูอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง
ไมแตกตางกัน สอดคลองกับวิจัยที่พบวา ผูปวยกลุม
เสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง มีการรับรูอาการ
เตือนของโรคหลอดเลือดสมองอยูใ นระดับตํา่ ไมแตกตาง
จากบุคคลทั่วไป ที่ไมมีความเสี่ยง(7) โดยอาการเตือน
ทีร่ บั รูม ากทีส่ ุด คือ อาการออนแรงของกลามเนือ้ ใบหนา
แขนหรือขาขางใดขางหนึง่ ทันทีทนั ใด(8) ในผลการศึกษา
ของกานตธิชา กําแพงแกว และคณะ และอภิปรายไววา
การรั บ รู  อ าการเตื อ นของโรคหลอดเลื อ ดสมองที่ ไ ม

อาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง

แตกตางกัน อาจเนื่องมาจากลักษณะของกลุมตัวอยาง
ที่มีระยะเวลาการเปนโรคระหวาง 1-10 ป ไดรับความรู
คําแนะนําจากบุคลากรทางการแพทยเกี่ยวกับการดูแล
ตนเองตามโรคประจําตัวที่เปนอยู เพื่อปองกันภาวะ
แทรกซอนที่สําคัญอยางโรคหลอดเลือดสมองทุกครั้ง
ทีม่ ารับการรักษาตามนัด(8) เชนเดียวกันกับการใชยาและ
การไปตรวจตามนัดที่พบวา มีการไปพบแพทยตาม
วันนัดหมายรับยาอย า งต อ เนื่ อ ง และรั บ ประทานยา
ตรงเวลาทุกครัง้ เปนไปในทิศทางเดียวกัน อธิบายไดจาก
ผลการศึกษาของ สุมาพร สุจํานง ที่วา สถานภาพสมรส
และดัชนีมวลกาย มีความสัมพันธกับการรับประทานยา
และการไปตรวจตามนั ด อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p=0.002 และ 0.001 ตามลําดับ) กลาวคือ กลุม ตัวอยาง
ในงานวิ จั ย มี ส ถานภาพสมรสคู  เ ป น ส ว นใหญ แ ละ
มีดัชนีมวลกายใกลเคียงกัน อาจสงผลใหมีการปฏิบัติ
ตามคํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การรั บ ประทานยาและการ
ไปตรวจตามนัดไมแตกตางกัน(9) แตเมือ่ พิจารณารายขอ
กลับพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
เพียงขอเดียวคือ การรับประทานยาตรงเวลาสมํ่าเสมอ
ซึ่งกลุมผูปวยที่ควบคุมความดันโลหิตได มีการปฏิบัติ
มากกวากลุมที่ควบคุมไมได สอดคลองกับการศึกษา
ของกิรณา อรุนแสงสด และคณะ ที่พบวา ในกลุมผูปวย
ที่รับประทานยาตอเนื่องสมํ่าเสมอ เปนเวลานานกวา 4
สัปดาห ผูป ว ยมีความดันโลหิตซิสโตลิกและไดแอสโตลิก
ลดลงกวาเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001 และ
p<0.05 ตามลําดับ)(10) นอกจากนี้การมีแรงสนับสนุน
จากครอบครัวที่ไมแตกตางกันในผูปวยกลุมที่ควบคุม
ความดันโลหิตไดและไมได อาจเปนผลมาจากลักษณะ
ทางประชากรทีไ่ มแตกตางกัน อธิบายไดจากผลการศึกษา
ของสุมาพร สุจํานงค ที่พบวา สถานภาพสมรสมีความ
สัมพันธกบั พฤติกรรมการปฏิบตั ติ ามคําแนะนํา ซึง่ อภิปราย
ไว ว  า สามี ห รื อ ภรรยามี ส  ว นในการบอกกล า ว หรื อ
กระตุนเตือนในการปฏิบัติตามคําแนะนํา(9) กลาวคือ
กลุมตัวอยางในงานวิจัยสวนใหญมีสถานภาพสมรสคู
และมีผูดูแล จึงไดรับแรงสนับสนุนจากครอบครัวไม
แตกตางกัน และอาจอธิบายไดจากผลการศึกษาของ
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สุ ภ าพร พู ล เพิ่ ม ที่ พ บว า แรงสนั บ สนุ น จากสมาชิ ก
ในครอบครัวไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง(11)
แตอยางไรก็ตาม ผลการวิจยั พบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ของการรับรูอาการ
เตือนของโรคหลอดเลือดสมองขอยอยที่วา การรับรู
อาการมองไมชดั ตามัว 1 หรือ 2 ขางทันทีทนั ใด เปนอาการ
นําของโรคหลอดเลือดสมอง แสดงใหเห็นวา การรับรู
เกี่ยวกับภาวะแทรกซอนเกี่ยวกับการมองเห็น สงผลตอ
การควบคุมระดับความดันโลหิตของผูปวย ผูปวยกลุมที่
ควบคุมระดับความดันโลหิตได มีพฤติกรรมเสี่ยงดาน
การรับประทานอาหารโดยรวมนอยกวากลุมที่ควบคุม
ไมได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเฉพาะ
พฤติกรรมเสี่ยงดานการรับประทานอาหารติดมัน เนื้อ
สัตวแปรรูปทีป่ รุงรส อาหารทีใ่ สกะทิ และอาหารทอดนอย
สอดคลองกับผลการศึกษาทีว่ า การควบคุมอาหารหรือลด
การรับประทานอาหารทีม่ โี คเลสเตอรอลและไขมันรวมตํา่
ลดอาหารประเภทเนื้อแดงเปนระยะเวลานานมากกวา
6 เดือน จะทําใหความดันโลหิตซีสโตลิกในผูป ว ยลดลง
เฉลีย่ 8-14 มิลลิเมตร ปรอท(12) การควบคุมอาหารหรือ
การลดการบริโภคอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง มีผลชวย
ควบคุมความดันโลหิตใหอยูใ นเกณฑปกติ(13) แมวา จะมี
คะแนนเฉลีย่ ของพฤติกรรมการใชนาํ้ มันปาลม/นํา้ มันหมู
การรับประทานอาหารทอดและการดืม่ กาแฟอยูใ นระดับ
เดียวกันกับกลุมที่ควบคุมไมไดก็ตาม ทั้งนี้จากผลการ
ศึกษาพบวา แมผูปวยกลุมที่ควบคุมความดันโลหิตได
แมจะมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการรับประทานอาหารอยูบ า ง
หากมีพฤติกรรมการออกกําลังกายร ว มกั บ ผู  อื่ น อย า ง
สมํา่ เสมอ อยางนอยสัปดาหละ 3 ครัง้ นานครัง้ ละ 30 นาที
โดยมี ก ารจั ด แบ ง เวลาสํ า หรั บ การออกกํ า ลั ง กายใน
แตละวัน เลือกการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับสุขภาพ
และวัย อบอุนรางกายกอน และผอนคลายกลามเนื้อ
หลั ง จากออกกํ า ลั ง กาย สํ า รวจอุ ป สรรคของร า งกาย
ตลอดจนวางแผนกอนการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ
ก็สามารถควบคุมความดันโลหิตใหอยูในเกณฑปกติได
สอดคลองกับผลการศึกษาของวิมตุ ชพรรณ ไชยชนะ และ
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หทัยรัตน นิยมาศ ที่พบวา การออกกําลังกายในกลุมที่
ควบคุมแรงดันเลือดไดไมดี สวนใหญไมไดออกกําลังกาย
เนือ่ งจากไมมเี วลา ตองทํางานหาเลีย้ งครอบครัว เหน็ด
เหนือ่ ย จากการทํางาน รองลงมาคือ ออกกําลังกาย
ไมสมํ่าเสมอและไมตอเนื่อง(14-15) นอกจากนี้ผลการ
ศึกษาของอรทัย ชูเมือง และคณะ ยังชี้ใหเห็นวา การ
ออกกํ า ลั ง กายที่ มี ค วามรุ น แรงเหมาะสมกั บ วั ย และ
สงเสริมสุขภาพ ครั้งละ 50 นาที 3 ครั้งตอสัปดาห
เปนเวลา 10 สัปดาห สามารถลดความดันโลหิตซิสโตลิก
และไดแอสโตลิกในผูส งู อายุ ทีเ่ ปนโรคความดันโลหิตสูง
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)(16)
นอกจากนี้ ก ารมี พ ฤติ ก รรมการผ อ นคลาย
ความเครียดดวยการทองเที่ยว เพื่อพักผอนหยอนใจกับ
ครอบครั ว การมี ง านอดิ เ รกทํ า เมื่ อ เกิ ด ความเครี ย ด
การควบคุมอารมณตนเองไมใหหงุดหงิดอารมณเสีย และ
การมองปญหาอยางรอบคอบปราศจากอคติ ยังสงผล
ทําใหผูปวยสามารถควบคุมความดันโลหิตไดเชนกัน
เนื่องจากความเครียดสงผลตอการทํางานของหัวใจและ
หลอดเลือดในการเพิม่ ความดันโลหิต จากการตอบสนอง
ตอความเครียด ทําใหหัวใจเตนเร็วขึ้น หลอดเลือดฝอย
หดเกร็ง ซึง่ เมือ่ เกิดขึน้ ในระดับสูงเปนเวลานาน จะสงผล
ทําอันตรายตออวัยวะเปาหมายได เชน การเกิดโรค
หลอดเลือดสมอง(17)
ขอเสนอแนะ
จากความแตกตางของการรับรูอ าการเตือนของ
โรคหลอดเลือดสมอง พฤติกรรมการควบคุมความดัน
โลหิ ต และแรงสนั บ สนุ น จากครอบครั ว นํ า ไปสู  ก าร
วางแผนแกไขปญหาในผูปวยความดันโลหิตสูงที่อยู
ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
วัดบางไกรใน โดยเจาหนาที่ควรสรางความตระหนัก
ใหรับรูความรุนแรงที่จะเกิดเปนอัมพฤกษ อัมพาตได
โดยสื่ อ สารความเสี่ ย งกั บ ผู  ป  ว ยทุ ก คนและเน น ยํ้ า ใน
กลุ  ม ที่ ค วบคุ ม ความดั น โลหิ ต ไม ไ ด อ ย า งต อ เนื่ อ ง
ตามระยะพฤติกรรมของแตละบุคคล (stage of change)
และสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมกลุมเพื่อใหเกิดการ
เรี ย นรู  และเสริ ม แรงพฤติ ก รรมการจั ด การตนเอง
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ในดานการรับรูอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง
ที่เกี่ยวกับการรับรูการมองเห็น การหลีกเลี่ยงอาหารเนื้อ
สัตวตดิ มัน เนือ้ สัตวแปรรูปทีป่ รุงรส อาหารทีใ่ สกะทิ และ
อาหารทอด สงเสริมใหผูปวยมีการจัดแบงเวลาเพื่อ
การออกกําลังกายรวมกับผูอ นื่ อยางสมํา่ เสมอ อยางนอย
30 นาที สัปดาหละ 3 วัน โดยเลือกชนิดของการออก
กําลังกายใหเหมาะสมกับสุขภาพและวัย พรอมกับวางแผน
ออกกํ า ลั ง กาย และการสํ า รวจสมรรถนะของตนเอง
นอกจากนี้ ยังควรสงเสริมใหมีการใชเทคนิคผอนคลาย
ความเครียด โดยใหครอบครัวพาผูป ว ยมีสว นรวมไปเทีย่ ว
พักผอนหยอนใจตามสถานที่ทองเที่ยวตางๆ การมีงาน
อดิ เ รกยามว า ง พร อ มทั้ ง ส ง เสริ ม การสร า งทั ก ษะ
การควบคุมอารมณไมใหหงุดหงิดหรืออารมณเสีย และ
ทั ก ษะการมองป ญ หาอย า งรอบคอบปราศจากอคติ
ยิ่งไปกวานั้น การรับประทานยาตรงเวลาสมํ่าเสมอ การ
ไดรับการสอบถาม การไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพ
และคําชมเชยจากครอบครัว ก็ยังคงเปนสวนสําคัญตอ
การควบคุมระดับความดันโลหิตของผูป ว ยใหอยูใ นเกณฑ
ปกติได
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บทคัดยอ
ปจจุบันวัยรุนไทยมีแนวโนมเผชิญปญหาการติดเชื้อเอชไอวีที่เพิ่มมากขึ้น จากสาเหตุการมีพฤติกรรม
เสีย่ งทางเพศ การวิจยั กึง่ ทดลองนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมสรางเสริมพฤติกรรมปองกันการติดเชือ้
เอชไอวี ในกลุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยางในการศึกษาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหนึง่ ของกรุงเทพมหานคร ไดจากการสุม เลือกโรงเรียน 1 โรงเรียน จากเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และ
สุมเลือกหองเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 1 หองเรียน จากโรงเรียนที่เลือก ทําการทดลองใชโปรแกรมกับ
นักเรียนทั้งหองที่สุมเลือกได ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 24 คน แบงการดําเนินการวิจัยเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1
การศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับความรู การรับรูเรื่องโรคเอดส และการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมวัยรุน
เพือ่ ใชพฒ
ั นาโปรแกรมทดลอง ระยะที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนรูต ามโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ และระยะที่ 3 การประเมิน
ประสิทธิผลของโปรแกรมหลังการทดลอง เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการ
แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงมาตรฐาน และ paired sample’s t-test ผลการศึกษาพบวา หลังเขารวม
โปรแกรมสรางเสริมพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรูเรื่องโรคเอดส
และการปองกันการติดเชือ้ เอชไอวี เจตคติตอ การมีพฤติกรรมปองกันการติดเชือ้ เอชไอวี การรับรูค วามสามารถตนเอง
ในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวีเพิ่มขึ้นมากกวากอนการเขารวมโปรแกรม แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงใหเห็นวา โปรแกรม
การสรางเสริมพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ในนักเรียนมัธยมศึกษาที่พัฒนามาจากขอมูลพื้นฐานของกลุม
ดังกลาว เปนโปรแกรที่มีประสิทธิผล สามารถนําไปประยุกตในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียนมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนอื่น หรือนักเรียนกลุมอื่นในวัยใกลเคียงกัน เพื่อชวยใหนักเรียนวัยรุนมีความรู และทักษะในการกระทํา
พฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวีไดอยางเหมาะสม
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Promotion program for HIV prevention behaviors

Abstract
At present, HIV infection in Thai youth is increasing due to harmful risk behaviors. This quasiexperimental research aimed to study the effect of a program promoting HIV prevention behaviors among
junior high school students. The studied samples were 24 grade 8th students in a school in Bangkok. One
grade-8 classroom was randomly selected from the Bangkok educational region; and all students of the class
were recruited for the study. The study was conducted in three phases. The first phase emphasized on the
study of primary data (explicit knowledge and perception) regarding AIDS and HIV prevention of the youth
for developing the study program. The second phase dealed with implementation of the program learning
activities. The third phase involved evaluation of the program effectiveness. Data were collected by a selfadministered questionnaire and were described by frequency, percent, mean, standard deviation and paired
t-test. Results of the study revealed that after the experimental group participated in the program, they gained
significantly higher mean scores on knowledge about AIDS and HIV prevention, attitude toward HIV
prevention behaviors, and perceived self-efficacy in prevention of HIV (p<0.05) when compared to those
before participating in the program. The mean score of HIV prevention behaviors was found to be higher than
that gained before the experimentation, though it was not statistically significant (p>0.05). These results
indicated the effectiveness of the program which was developed and based on the elicit knowledge and
perceptions of the youth. Therefore, the program could be applied to design learning activities for students in
other junior high schools as well as other related age group students in order to enhance the students to gain
more knowledge and skills in performing proper HIV prevention behaviors.
คําสําคัญ
เอดสและการติดเชื้อเอชไอวี,
พฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี,
นักเรียนมัยธมศึกษา
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บทนํา
โรคเอดส ยังคงเปนปญหาทางสาธารณสุขที่
สําคัญ ถึงแมปจจุบันผูติดเชื้อเอชไอวี จะสามารถกินยา
ตานไวรัสเพื่อรักษาระดับภูมิคุมกันในรางกาย แตก็ไม
สามารถรักษาใหหายขาดได อีกทั้งยังมีประชากรอีก
จํานวนมากที่ไมรูสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง
และทําใหตองเสียชีวิตเนื่องจากเอดสในแตละปจํานวน
ไม น  อ ย ทํ า ให สู ญ เสี ย งบประมาณในการดู แ ลรั ก ษา
ผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีหรือผูป ว ยเอดส และสงผลตอเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ จากรายงานของโครงการโรคเอดส
แหงสหประชาชาติ ป พ.ศ. 2558 มีการคาดประมาณ
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ผูติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก 36.70 ลานคน โดยเพิ่มขึ้น
จาก 10 ปที่ผานมา ประมาณ 5 ลานคน ซึ่งเปนผูติดเชื้อ
เอชไอวีรายใหมทั้งสิ้น 2 ลานคน และมีผูเสียชีวิตจาก
เอดส 1.20 ลานคน(1) สําหรับประเทศไทย จากการคาด
ประมาณดวย AIDS epidemic model เมื่อเดือนเมษายน
พ.ศ. 2559 คาดวา มีผตู ดิ เชือ้ เอชไอวี จํานวน 437,700 คน
โดยเปนผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหมประมาณ 6,900 คน(2)
กรุ ง เทพมหานคร เป น พื้ น ที่ ที่ พ บอั ต ราการ
ติดเชื้อเอชไอวีรายใหมสูงที่สุดในประเทศไทย คิดเปน
รอยละ 25.00 ของจํานวนผูติดเชื้อรายใหมทั้งหมด
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และแมวา อัตราการติดเชือ้ โดยรวมจะลดลง แตกลับเพิม่
ขึ้นเรื่อยๆ ในกลุมวัยรุน(3) สาเหตุและชองทางหลัก
ของการติดเชื้อมาจากการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย
โดยพบว า ร อ ยละ 84.03 ติ ด เชื้ อ เอชไอวี จ ากการ
มีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัย เมื่อพิจารณา
พฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวีตามกลุมอายุ
พบวา วัยรุนโดยเฉพาะในกลุมนักเรียนมัธยมศึกษา
มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงคือ นักเรียนเคยมีประสบการณ
ทางเพศแลว รอยละ 28.60 โดยที่มากกวาครึ่งหนึ่ง
มีเพศสัมพันธครั้งแรกเมื่ออายุนอยกวา 15 ป อายุเฉลี่ย
ของการมีเพศสัมพันธครั้งแรก ประมาณ 14 ป และ
ประมาณครึ่งหนึ่งในจํานวนนี้ไมใชถุงยางอนามัยเมื่อ
มีเพศสัมพันธ(3)
จากสถานการณ ข องป ญ หาดั ง ที่ ก ล า วมา
แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีพฤติกรรมเสีย่ งตอการติดเชือ้
เอชไอวี กลาวคือ เริ่มมีเพศสัมพันธเมื่ออายุยังนอย
มีแนวโนมที่มีคูนอนหลายคน และมีคูนอนที่เสี่ยงตอ
การติ ด เชื้ อ เอชไอวี และที่ สํ า คั ญ ขาดการป อ งกั น คื อ
การมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัย(3) รวมถึงการ
ขาดความรูท เี่ ฉพาะเจาะจง และขาดทักษะทางพฤติกรรม
ปองกันการติดเชื้อเอชไอวี อีกทั้งมีเจตคติและความ
เชื่ อ มั่ น ว า ตนเองนั้ น ไม เ สี่ ย งต อ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
จึงไมมีการปองกัน(3-6) จากความสําคัญนี้การสรางเสริม
พฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมนักเรียน
วั ย รุ  น ควรมุ  ง เน น ที่ ก ารสร า งเสริ ม ความรู  ที่ จํ า เป น
สรางเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย ดังนั้น
ผูวิจัยจึงพัฒนาโปรแกรมสรางเสริมพฤติกรรมปองกัน
การติ ด เชื้ อ เอชไอวี ขึ้ น โดยประยุ ก ต แ นวคิ ด ทฤษฎี
ทางพฤติกรรมศาสตร เพือ่ ใชในการออกแบบแบบจําลอง
ขอมูลขาวสาร การสรางแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะ
พฤติกรรม (information motivation behavioral skill:
IMB model) ที่พัฒนาขึ้นโดย Fisher JD และ Fisher
WA(7) โดยแนวคิดหลักของแบบจําลอง IMB กลาวถึง
การทีบ่ คุ คลไดรบั ขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ ทีเ่ ฉพาะ
เจาะจง ไดรับแรงจูงใจทั้งสวนบุคคลและสังคม จะทําให
เกิดเจตคติที่ดีตอการกระทําพฤติกรรม รวมทั้งถาได

โปรแกรมสรางเสริมพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี

ฝกทักษะการทําพฤติกรรมทีส่ มั พันธกบั สุขภาพ จะทําให
เกิดความเชือ่ มัน่ ทีจ่ ะกระทําพฤติกรรมสุขภาพ และสงผล
ใหบุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง เหมาะสม ซึ่งใน
การศึกษานี้ ไดมุงเนนการสรางเสริมขอมูลที่ถูกตอง
ซึ่งไมใชการใหขอมูลความรูทั่วไป แตเปนขอมูลในสวน
ที่ขาดหาย และมีความจําเปนตอการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวี และมีการมุงเนนการเสริมสรางแรงจูงใจ พัฒนา
การรับรูค วามสามารถตนเอง ตอพฤติกรรมปองกันการ
ติดเชือ้ เอชไอวี ซึง่ จะสงผลใหนกั เรียนเกิดการเปลีย่ นแปลง
พฤติ ก รรมป อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชไอวี ต  อ ไป โดยมี
วัตถุประสงคการวิจัยดังนี้
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมสรางเสริมพฤติกรรม
ปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่
2 กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลของโปรแกรมสร า งเสริ ม
พฤติ ก รรมป อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชไอวี ของนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาปที่ 2 กรุงเทพมหานคร
สมมุติฐานการวิจัย
ภายหลังเขารวมโปรแกรมสรางเสริมพฤติกรรม
ปองกันการติดเชือ้ เอชไอวี นักเรียนกลุม ทดลองมีความรู
เรือ่ งโรคเอดส และการปองกันการติดเชือ้ เอชไอวี เจตคติ
ตอการมีพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี การรับรู
ความสามารถตนเองในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
และพฤติกรรมปองกันการติดเชือ้ เอชไอวี เพิม่ ขึน้ มากกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

วัสดุและวิธีการศึกษา
การศึกษานี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (quasiexperimental research) แบบหนึ่งกลุม วัดกอนและหลัง
การทดลอง (one groups pretest-posttest design) กลุม
ตัวอยาง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 ทัง้ เพศชายและ
หญิงของโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหนึง่ เขตกรุงเทพมหานคร
ทีส่ มัครใจเขารวมโครงการ คํานวณขนาดของกลุม ตัวอยาง
โดยใช สู ต รการคํ า นวณขนาดตั ว อย า ง เปรี ย บเที ย บ
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางหนึ่งกลุมที่ไมเปนอิสระตอกัน
มีสูตรการคํานวณ(8) ดังนี้
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อางอิงจากการศึกษาวิจัยของแพรวทิพฑ สุธีร
ประเสริฐ ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการสนับสนุนทาง
สังคม เพื่อปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุน ใน
โรงเรียนเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึง่ มีการใช
เครือ่ งมือวัดผลเปรียบเทียบเจตคติทมี่ ี scale เชนเดียวกัน
ผลการทดลองพบว า กลุ  ม ทดลองมี ค  า เฉลี่ ย คะแนน
เจตคติ กอนการทดลองเทากับ 47.56 (SD 5.72) หลัง
การทดลองเทากับ 54.20 (SD 6.16) และเนือ่ งจากการ
ศึกษาที่อางอิง แสดงผลการทดลองเปนภาพรวมดาน
เจตคติ ซึ่งไมไดแสดงผลการวัดเจตคติกอน-หลังการ
ทดลองเปนรายบุคคล จึงมีขอ จํากัดในการคํานวณ SD of
mean difference จึงใช SD ตัวที่มากที่สุดแทน(10) และ
กําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (1.96) อํานาจการ
ทดสอบที่ 95% (1.645)
(9)

ไดขนาดตัวอยางเทากับ 12 คน แตเนื่องจาก
วัตถุประสงคหลักของการศึกษา เปนการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมปองกัน ซึ่งเมื่อคํานวณขนาดตัวอยางโดยใช
คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมจากการศึกษาอางอิง กอน
การทดลอง มี ค  า เฉลี่ ย คะแนนพฤติ ก รรมป อ งกั น
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เทากับ 34.16 (SD 5.56)
หลังการทดลองเทากับ 39.24 (SD 5.37) ไดขนาด
ตัวอยางเทากับ 16 คน และเพื่อเปนการปองกันการ
สูญหายและความไมสมบูรณของขอมูล จึงไดทาํ การปรับ
เพิ่มขนาดกลุมตัวอยาง รอยละ 20.00 จากการคํานวณ
ตามสูตร ไดจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน
การสุม ตัวอยางแบงเปน 2 ขัน้ ตอน คือ สุม เลือก
โรงเรียน 1 แหง จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ าร
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ศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร เมือ่ ไดโรงเรียน ทําการสุม
เลือกหองเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 1 หองเรียน
เพื่ อ เป น กลุ  ม ทดลอง จากห อ งเรี ย นของชั้ น ดั ง กล า ว
ทัง้ หมด และเนือ่ งจากการวิจยั ครัง้ นี้ เปนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่บูรณาการรวมกับชั่วโมงการเรียนการสอน
ตามปกติ ใ นโรงเรี ย น ดั ง นั้ น ผู  วิ จั ย จึ ง ดํ า เนิ น การจั ด
กิจกรรมการเรียนรู กับนักเรียนทัง้ หมดในหองเรียนทีส่ มุ
ไดคือ จํานวน 24 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย
1. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการคนหาปญหาเพือ่ พัฒนา
โปรแกรมสร า งเสริ ม พฤติ ก รรมป อ งกั น การติ ด เชื้ อ
เอชไอวี ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 กรุงเทพมหานคร
เปนแบบสัมภาษณเชิงลึก แบงออกเปน 4 สวน คือ
สวนที่ 1 ความรูเ รือ่ งโรคเอดสและการปองกันการติดเชือ้
เอชไอวี สวนที่ 2 เจตคติตอการมีพฤติกรรมปองกันการ
ติดเชื้อเอชไอวี สวนที่ 3 การรับรูความสามารถตนเอง
ในการปองกันการติดเชือ้ เอชไอวี และสวนที่ 4 พฤติกรรม
ปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
2. เครื่องมือที่ใชในการจัดกิจกรรมทดลองคือ
โปรแกรมสร า งเสริ ม พฤติ ก รรมป อ งกั น การติ ด เชื้ อ
เอชไอวี ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 กรุงเทพมหานคร
ที่ไดจากการพัฒนาโปรแกรมในการดําเนินงานขั้นตอน
ที่ 1 ประกอบดวย กิจกรรมการเรียนรูใ นหองเรียน จํานวน
4 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที (1 คาบเรียน) และกิจกรรมให
แรงจูงใจทางสังคม โดยใชสอื่ สังคมออนไลน “Facebook”
จํานวน 4 ครั้ง
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ผานการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
และปรั บ ปรุ ง แก ไ ข พร อ มทั้ ง นํ า ไปทดลองใช กั บ
กลุมตัวอยางนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีลักษณะคลายคลึง
กับกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน ทําการวิเคราะหหาคา
ความเที่ยงและปรับปรุงกอนนําไปใชจริง แบบสอบถาม
ประกอบดวย 5 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป สวนที่ 2
ความรูเรื่องโรคเอดสและการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
ได ค  า ความเที่ ย ง 0.72 ส ว นที่ 3 เจตคติ ต  อ การมี
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พฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ไดคาความเที่ยง
0.75 สวนที่ 4 การรับรูความสามารถตนเองในการ
ปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ไดคาความเที่ยง 0.83 และ
สวนที่ 5 พฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
การวิเคราะหขอมูล ขอมูลคุณลักษณะทาง
ประชากรและสังคม วิเคราะหดว ยสถิตเิ ชิงพรรณนา ไดแก
การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จัดระดับความรู เจตคติ การรับรูค วามสามารถ
ตนเอง และพฤติกรรมปองกัน แบงออกเปน 3 ระดับ
ตามเกณฑการประเมินแบบอิงเกณฑของ Bloom BS(11)
เปรี ย บเที ย บความแตกต า งคะแนนเฉลี่ ย ของตั ว แปร
ที่ศึกษากอนและหลังการทดลอง โดยใชสถิติ paired
sample’s t-test
ขั้นตอนการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยนี้ไดผานการรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย ของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
กอนเริ่มการวิจัย โดยขั้นตอนการวิจัย ดําเนินการตาม
แบบจําลองขอมูลขาวสาร การสรางแรงจูงใจและทักษะ
ทางพฤติกรรม แบงเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การคนหาปญหา โดยผูว จิ ยั ทําการ
ศึกษาขอมูลสถานการณปญหา โดยใชแบบสัมภาษณ
เชิ ง ลึ ก เพื่ อ ศึ ก ษาข อ มู ล ของกลุ  ม ทดลองว า มี ร ะดั บ
ความรู  เ กี่ ย วกั บ โรคเอดส แ ละการป อ งกั น การติ ด เชื้ อ
เอชไอวี เจตคติ การรับรูความสามารถ แรงจูงใจ และ
ทักษะทางพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวีอยางไร
นํามาวิเคราะห และวางแผนพัฒนาโปรแกรมสรางเสริม
พฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
ขั้นตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมทดลอง ผูวิจัย
ดําเนินการจัดกิจกรรมทดลองตามโปรแกรม ประกอบ
ดวย กิจกรรมการเรียนรู 4 กิจกรรม และกิจกรรมให
แรงจูงใจทางสังคม โดยใชสอื่ สังคมออนไลน “Facebook”
จํานวน 4 ครัง้ จัดขึน้ ในชัว่ โมงคาบเรียนวิชาอิสระ สัปดาห
ละ 1 กิจกรรม ใชระยะเวลาจัดกิจกรรมทดลอง รวม
8 สัปดาห

โปรแกรมสรางเสริมพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผล การประเมินผล
การวิจยั โดยการรวบรวมขอมูลกอนและหลังการทดลอง
โดยใชแบบสอบถาม และนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
เพื่อวิเคราะหผลการวิจัย และดําเนินการอภิปรายและ
สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษา
ขั้นตอนที่ 1 การคนหาปญหา
ผลจากการศึกษาขอมูลเบื้องตน เพื่อประกอบ
การวางแผนการพัฒนาโปรแกรมสรางเสริมพฤติกรรม
ปองกันการติดเชือ้ เอชไอวี พบประเด็นสําคัญตาง ๆ ดังนี้
ความรูเ รือ่ งการติดเชือ้ เอชไอวีและการปองกัน
สวนใหญทราบวา ชองทางหลักของการติดเชื้อเอชไอวี
มากทีส่ ดุ คือ การมีเพศสัมพันธ แตไมทราบขอมูลทีถ่ กู ตอง
ถึงอาการแสดงของผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี โดยเขาใจวาผูต ดิ เชือ้
เอชไอวีจะตองมีลักษณะ ตัวผอม ผิวคลํ้าและมีแผล
ตามตัว โดยไมทราบวา ผูท มี่ รี ปู รางหนาตาดี และดูมสี ขุ ภาพ
แข็งแรงก็มเี ชือ้ เอชไอวีในรางกายได นอกจากนี้ ยังเขาใจวา
วิธีปองกันการติดเชื้อเอชไอวีคือ “การใชถุงยางอนามัย
เมื่อมีเพศสัมพันธกับคนแปลกหนา” และ “ใหผูหญิง
ทําความสะอาดดวยนํา้ ยาฆาเชือ้ กอนมีเพศสัมพันธ” อีกทัง้
ไมทราบวิธปี ฏิบตั ทิ ถี่ กู ตองเพือ่ ปองกันการติดเชือ้ เอชไอวี
หลังมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัย ซึ่งนักเรียน
เขาใจวา ถาไปมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัย
ก็สามารถไปซือ้ ยามารับประทานทันทีได และทีน่ า สนใจคือ
นักเรียนตอบวา “ไมตองทําอะไร เพราะมีเพศสัมพันธ
ครั้งเดียว ไมนาจะติดเชื้อเอชไอวีได”
เจตคติ ต  อ การป อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
สวนใหญเห็นดวยกับการมีแฟนหรือคนรักในวัยเรียน
และมองวาการอยูลําพังกับแฟนเปนเรื่องปกติ รวมถึง
ประเด็น “การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน เปนเรื่องปกติ”
ด า นความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
พบวา นักเรียนสวนใหญมคี วามเชือ่ วา ตนเองไมมโี อกาส
เสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี โดยใหเหตุผลวา ไมเสี่ยง
เพราะไมเคยมีเพศสัมพันธ และที่นาสนใจคือ นักเรียน
ใหเหตุผลวา “ไมเสี่ยง เพราะไมไดมั่วสุม” มีบางสวน
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ตอบวา ไมเสี่ยง เพราะไมยุงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไมมีแฟน
และไมใชของรวมกับผูอื่น
ดานบุคคลอางอิง พบวา บุคคลที่นักเรียนสนิท
สามารถพูดคุยปรึกษาไดทุกเรื่องมากที่สุด คือ แมและ
พอ แตที่นาสนใจอยางมากคือ “แมและพอ คุยและ
ปรึกษาไดทุกเรื่อง ยกเวนเรื่องการมีแฟน” รวมถึงไมมี
การพูดคุยบอกกลาวถึงผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควรกับนักเรียน สวนบุคคลที่นักเรียนสนิท
สามารถพูดคุยปรึกษาไดทุกเรื่องรองลงมาคือ เพื่อน ซึ่ง
เป น การพู ด คุ ย ปรึ ก ษาในลั ก ษณะการเล า สู  กั น ฟ ง
ในประเด็นบุคคลที่เห็นดวย ถานักเรียนจะมีแฟนคือ
เพื่อน ซึ่งเปนไปในลักษณะคอยสงเสริมใหมีแฟน
การรับรูความสามารถตนเองในการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอวี พบวา สวนใหญไมมีความมั่นใจวา
จะไมอยูต ามลําพังกับแฟน การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ
และการใชถงุ ยางอนามัยเพือ่ ปองกัน ถาหากมีเพศสัมพันธ
โดยใหขอ มูลวา อยากอยูก บั แฟนตามลําพัง ไมรจู ะปฏิเสธ
อยางไร และทั้งชายและหญิงไมกลาที่ใชหรือบอกใหคูใช
ถุงยางอนามัย เนือ่ งดวยเหตุผลวา กลัวแฟนคิดวาไมไวใจ
ไมไดเปนโรค ไมจําเปนตองใช รวมถึงไมรูขั้นตอนการ
ใชถุงยางอนามัยที่ถูกตอง
พฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี พบวา
นักเรียนจํานวนครึง่ หนึง่ มีแฟนแลว มีการอยูด ว ยกันตาม
ลําพังเปนประจําทั้งที่โรงเรียน หลังเลิกเรียน และในชวง

Promotion program for HIV prevention behaviors

วันหยุด มีการเลือกวิธกี ารปองกันโดยการใชยาคุมกําเนิด
เมือ่ มีเพศสัมพันธ นอกจากนีน้ กั เรียนทุกคนมีการเปดรับ
สื่อสังคมออนไลน ประเภท Facebook ทุกวัน มีการใช
สื่ อ อิ น เทอร เ น็ ต ในการเป ด ดู ภ าพโป และสื่ อ กระตุ  น
อารมณทางเพศ บางสวนเคยดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล
เที่ยวสถานบันเทิง เมื่อมีโอกาส
จากขอมูลสะทอนใหเห็นวา นักเรียนสวนใหญ
มีความรูที่ไมถูกตองเรื่องการติดเชื้อเอชไอวี และการ
ปองกัน ซึ่งเปนขอมูลที่มีความสําคัญตอการวิเคราะห
พฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี สงผลตอเจตคติ
ดานการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี อีกทั้งแรงจูงใจจาก
กลุมเพื่อน มีอิทธิพลตอความเชื่อ ความรูสึกของวัยรุน
ทําใหนักเรียนสวนใหญมองวา การมีแฟน และการมี
เพศสัมพันธในวัยเรียนเปนเรื่องปกติ นอกจากนี้ยังขาด
ทักษะที่จําเปนตอพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
ทั้งทักษะการปฏิเสธ ทักษะการใชถุงยางอนามัย ขณะที่
สื่อสังคมออนไลน เขามามีอิทธิพลตอชีวิตประจําวัน
ของนักเรียน ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงไดพฒ
ั นาโปรแกรมสรางเสริม
พฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยประยุกตใช
รูปแบบกิจกรรม เนือ้ หาและสาระสําคัญ ตามแบบจําลอง
ขอมูลขาวสาร แรงจูงใจและทักษะพฤติกรรม เพือ่ สงเสริม
พฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุมนักเรียน
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การประยุกตใชรูปแบบกิจกรรม เนื้อหาและสาระสําคัญ ตามแบบจําลองขอมูลขาวสาร แรงจูงใจ และทักษะ
พฤติกรรม เพื่อสงเสริมพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุมนักเรียน
เนื้อหาและสาระสําคัญ
information
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1. อาการของผูติดเชื้อเอชไอวี
2. สถานการณเอชไอวี ของกลุมวัยรุนในพื้นที่
3. การปองกันและพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวี

กิจกรรม/รูปแบบกิจกรรม
1. กิจกรรม “เอชไอวี กับวัยรุน” แลกนํ้า โดยใช
กิจกรรมกลุม วิดีโอ และการบรรยายประกอบสื่อ
2. กิจกรรมใหแรงจูงใจทางสังคมผาน “Facebook”
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โปรแกรมสรางเสริมพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี

ตารางที่ 1 การประยุกตใชรูปแบบกิจกรรม เนื้อหาและสาระสําคัญ ตามแบบจําลองขอมูลขาวสาร แรงจูงใจ และทักษะ
พฤติกรรม เพื่อสงเสริมพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุมนักเรียน (ตอ)
กิจกรรม/รูปแบบกิจกรรม

เนื้อหาและสาระสําคัญ
motivation

1. การปรับความเชื่อที่ผิดในการปองกันและ
พฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
2. เสริมสรางความเชื่อทางบวกตอพฤติกรรม
ปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ขอดีของการละเวน
การมีเพศสัมพันธ และขอเสียการมีเพศสัมพันธ
ในวัยรุน ซึ่งเปนการเพิ่มแรงจูงใจตอพฤติกรรม
ปองกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยการปรับความเชื่อ
สวนบุคคล รวมกับอิทธิพลจากบรรทัดฐานสังคม

1. กิจกรรมเอชไอวีกับโรคเอดส “ความจริง VS
ความเชื่อ” โดยใชบัตรคํา วิดีโอ เสนอตัวแบบ แบง
กลุมระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. กิจกรรมใหแรงจูงใจทางสังคม ผาน “Facebook”

behavioral skill

1. ทักษะการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ
2. การเจรจาตอรองในการมีเพศสัมพันธ
ที่ปลอดภัย โดยการใชถุงยางอนามัย ทักษะการ
ใชถุงยางอนามัย

1. กิจกรรม “รูทัน ปองกันได”
2. กิจกรรม “เลือกถูกหลัก ใชถูกสเต็ป เก็บถูกวิธี”
โดยใชการสาธิตและฝกปฏิบัติ บทบาทสมมุติ
สถานการณจําลอง
3. กิจกรรมใหแรงจูงใจทางสังคม ผาน “Facebook”

ขั้นตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมทดลอง
จัดกิจกรรมตามโปรแกรมสรางเสริมพฤติกรรม
ป อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชไอวี ที่ อ อกแบบกิ จ กรรมการ
เรียนรูโ ดยใชขอ มูลจากการศึกษาเบือ้ งตนในกลุม ตัวอยาง
จัดกิจกรรมการเรียนรู 4 กิจกรรม ใชเวลากิจกรรมละ 50
นาที ในคาบเรียนวิชาอิสระ สัปดาหละ 1 กิจกรรม ใน
สัปดาหที่ 2, 4, 6 และสัปดาหที่ 7 สวนในสัปดาหที่ 3,
5, 8 และ 9 จะเปนการใหแรงจูงใจทางสังคมผาน
Facebook โดยมีรายละเอียดแตละกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมการเรียนรู ครัง้ ที่ 1 “เอชไอวีกบั วัยรุน ”
แลกนํา้ เพือ่ ใหนกั เรียนมีความรูเ กีย่ วกับอาการแสดงของ
ผูติดเชื้อเอชไอวี สาเหตุสําคัญ และชองทางเสี่ยงที่ทําให
ติดเชือ้ เอชไอวี รวมถึงสถานการณเอชไอวีของกลุม วัยรุน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผานกิจกรรมกลุมที่จําลอง
สถานการณเครือขายการมีเพศสัมพันธ ประกอบสื่อใน
การอธิบายถึงวิธีการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีที่ถูกตอง
สรุปการแลกเปลีย่ นประเด็นทีไ่ ดจากการเขารวมกิจกรรม
และเชื่อมโยงถึงสถานการณการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุน
และวิธีการปองกัน

กิจกรรมการเรียนรู ครั้งที่ 2 เอชไอวีกับโรค
เอดส “ความจริง VS ความเชื่อ” เพื่อใหนักเรียนมีความ
รูที่ถูกตอง ในเรื่องความแตกตางระหวางเอชไอวีและ
โรคเอดส เพื่อสรางเสริมเจตคติที่ถูกตองตอการปองกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี โดยการใชบตั รคําใหนกั เรียนแยกแยะ
ว า ข อ ความหรื อ ประโยคนั้ น ว า เป น ความจริ ง หรื อ
ความเชือ่ และการเรียนรูผ า นตัวแบบ จากคลิปวิดโี อ เรือ่ ง
จริงบนแผนฟลม ตอน “เปดคําสารภาพคนติดเชื้อ
เอชไอวี” แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ได สรุปขอเท็จจริง
เชื่อมโยงวิธีการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีที่ถูกตอง
กิจกรรมการเรียนรู ครัง้ ที่ 3 “รูท นั ปองกันได”
เพื่ อ ให นั ก เรี ย นรั บ รู  พ ฤติ ก รรมเสี่ ย ง วิ ธี ก ารป อ งกั น
พฤติกรรมเสีย่ งตอการติดเชือ้ เอชไอวี และเพือ่ พัฒนาการ
รั บ รู  ค วามสามารถตนเองในการป อ งกั น การติ ด เชื้ อ
เอชไอวี ในรูปแบบสถานการณจําลอง โดยใหนักเรียน
ฝกทักษะจากการแสดงบทบาทสมมุติในการหลีกเลี่ยง
ปฏิเสธหรือการแกปญหา ในสถานการณที่นําไปสูความ
เสี่ ย งต อ การมี เ พศสั ม พั น ธ หรื อ เสี่ ย งต อ การติ ด เชื้ อ
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เอชไอวี สรุปและอภิปรายพฤติกรรมเสี่ยงและวิธีการ
ปองกันรวมกัน
กิจกรรมการเรียนรู ครั้งที่ 4 “เลือกถูกหลัก
ใชถูกสเต็ป เก็บถูกวิธี” เพื่อใหรูวิธี และมีทักษะการ
ปองกันการติดเชือ้ เอชไอวี เมือ่ มีเพศสัมพันธ โดยพัฒนา
ทักษะการใชถุงยางอนามัยอยางถูกวิธี และพัฒนาการ
รั บ รู  ค วามสามารถตนเองในการป อ งกั น การติ ด เชื้ อ
เอชไอวี โดยการสาธิตขั้นตอนการใชถุงยางอนามัยอยาง
ถูกวิธี และใหนักเรียนสาธิตยอนกลับ มีการดูคลิปวิดีโอ
“ถุงยางดีออก บอกตอรึยัง” และสรุปรวมกันในประเด็น
การใชถุงยางอนามัยอยางถูกวิธี
กิจกรรมใหแรงจูงใจทางสังคม ครั้งที่ 1 เพื่อ
กระตุน เตือน ใหคาํ แนะนํา เปดประเด็นแลกเปลีย่ นขอมูล
กันในกลุม ทบทวนขอมูลเกีย่ วกับการติดเชือ้ เอชไอวีและ
การปองกัน
กิจกรรมใหแรงจูงใจทางสังคม ครั้งที่ 2 เพื่อ
กระตุนเตือน ใหคําแนะนํา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ในกลุม ในประเด็นการมีแฟนในวัยเรียน การปองกัน
ไมใหเกิดพฤติกรรมที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธ และ
การปฏิบัติตนใหเหมาะสมตามบทบาทและหนาที่ของ
นักเรียน พฤติกรรมทีค่ วรสนับสนุน และพฤติกรรมทีค่ วร
ตักเตือน ในกลุมเพื่อนนักเรียน
กิจกรรมใหแรงจูงใจทางสังคม ครั้งที่ 3 เพื่อ
เสริมสรางเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันการมีเพศ

Promotion program for HIV prevention behaviors

สัมพันธ โดยโพสเปดประเด็นใหนกั เรียนรวมแสดงความ
คิดเห็นวา “หากรูท นั แลวไมปอ งกันจะเปนอยางไร” และ
พฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อปองกันสถานการณเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธมีอะไรบาง พรอมใหคําแนะนําการ
ปฏิบัติตนในการปองกันการมีเพศสัมพันธ
กิจกรรมใหแรงจูงใจทางสังคม ครัง้ ที่ 4 เพือ่ ให
กําลังใจ เสริมสรางเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันการ
ติดเชื้อเอชไอวี โดยการโพสคลิปวิดีโอ let’s talk about
sex ใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นวา หากตกอยู
ในสถานการณเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ จะมีวิธีการ
ใดบางที่จะปองกันการติดเชื้อเอชไอวีได สรุปวิธีการ
ป อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชไอวี โ ดยการใช ถุ ง ยางอนามั ย
สรุปความคิดเห็นของนักเรียน กลาวชื่นชมและใหรางวัล
ผูที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
ใหคําแนะนําการปฏิบัติตนในการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวี หากอยูใ นสถานการณเสีย่ งตอการมีเพศสัมพันธ
ขั้นตอนที่ 3 ผลการประเมิน
3.1 ขอมูลทั่วไป
กลุมทดลองเปนเพศหญิง รอยละ 54.20 เพศ
ชาย รอยละ 45.80 สวนใหญพักอาศัยอยูที่บานกับพอ
แมหรือญาติ รอยละ 75.00 ไดรบั เงินมาโรงเรียนระหวาง
50-100 บาท รอยละ 83.30 (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของกลุมทดลอง จําแนกตามขอมูลทั่วไป (จํานวนตัวอยาง 24 ราย)
ขอมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
สถานที่และบุคคลที่นักเรียนพักอาศัยดวย
บาน กับพอแม/ญาติ
หอพัก คอนโด กับพอแม
บาน กับเพื่อน
เงินที่ไดรับมาโรงเรียนตอวัน
นอยกวา 50 บาท
50-100 บาท
มากกวา 100 บาท
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จํานวน

รอยละ

11
13

45.80
54.20

18
4
2

75.00
16.70
8.30

0
20
4

0
83.30
16.70
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3.2 ความรูเรื่องโรคเอดสและการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอวี
กอนการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ความรูเรื่องโรคเอดสและการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
เทากับ 8.04 คะแนน (SD 2.97) ซึ่งสวนใหญมีความรู
อยูใ นระดับควรปรับปรุง รอยละ 54.20 หลังการทดลอง
กลุ  ม ทดลองมี ค ะแนนเฉลี่ ย ความรู  เ รื่ อ งการติ ด เชื้ อ
เอชไอวีและการปองกัน เทากับ 11.29 คะแนน (SD
2.49) ซึ่ ง หลั ง การทดลอง ความรู  เ รื่ อ งการติ ด เชื้ อ
เอชไอวีและการปองกันเพิ่มขึ้นอยูในระดับดี รอยละ
54.20 รองลงมา มีความรูอยูในระดับพอใช และระดับ
ควรปรั บ ปรุ ง ร อ ยละ 33.30 และร อ ยละ 12.50
ตามลําดับ (ตารางที่ 3) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความรู กอนและหลังการทดลองพบวา หลังการทดลอง
กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรูเรื่องโรคเอดส และ
การปองกันการติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้นมากกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) (ตาราง
ที่ 4)
3.3 เจตคติตอการมีพฤติกรรมปองกันการ
ติดเชื้อเอชไอวี
กอนการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
เจตคติตอการมีพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
เทากับ 58.00 คะแนน (SD 7.98) ซึง่ สวนใหญมเี จตคติ
ตอการมีพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี อยูใน
ระดับพอใช รอยละ 79.20 หลังการทดลอง กลุม ทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยเจตคติตอการมีพฤติกรรมปองกันการ
ติดเชื้อเอชไอวีเทากับ 68.71 คะแนน (SD 7.22)
ซึ่ ง หลั ง การทดลองเจตคติ อ ยู  ใ นระดั บ พอใช ร อ ยละ
70.80 รองลงมา มีเจตคติอยูในระดับดี รอยละ 29.20
(ตารางที่ 3) เมื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย เจตคติ
กอนและหลังการทดลองพบวา หลังการทดลอง กลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ เจตคติตอ การมีพฤติกรรมปองกัน
การติ ด เชื้ อ เอชไอวี สู ง กว า ก อ นการทดลองอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) (ตารางที่ 4)

โปรแกรมสรางเสริมพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี

3.4 การรับรูความสามารถตนเองในการ
ปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
กอนการทดลอง กลุม ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ การ
รั บ รู  ค วามสามารถตนเองในการป อ งกั น การติ ด เชื้ อ
เอชไอวี เทากับ 52.25 คะแนน (SD 10.18) ซึ่งสวน
ใหญมีการรับรูความสามารถตนเองอยูในระดับพอใช
รอยละ 62.5 หลังการทดลอง กลุม ทดลองมีคะแนนเฉลีย่
การรับรูความสามารถตนเองในการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวี เทากับ 63.88 คะแนน (SD 9.91) หลังการ
ทดลอง การรับรูความสามารถตนเองในการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้น อยูในระดับดี รอยละ 54.20
รองลงมา การรับรูค วามสามารถตนเองอยูใ นระดับพอใช
รอยละ 45.80 (ตารางที่ 3) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ ย การรั บ รู  ค วามสามารถตนเองในการป อ งกั น
การติ ด เชื้ อ เอชไอวี ก อ นและหลั ง การทดลองพบว า
หลังการทดลอง กลุม ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ การรับรูค วาม
สามารถตนเองในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี สูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)
(ตารางที่ 4)
3.5 พฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
กอนการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี เทากับ 54.21
คะแนน (SD 10.05) ซึ่งสวนใหญมีพฤติกรรมปองกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี อยูใ นระดับดีรอ ยละ 50.00 รองลงมา
มีพฤติกรรมอยูในระดับพอใชและระดับควรปรับปรุง
รอยละ 37.50 และรอยละ 12.50 ตามลําดับ หลังการ
ทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมปองกัน
การติดเชื้อเอชไอวีเทากับ 57.88 คะแนน (SD 9.87)
ซึง่ หลังการทดลอง พฤติกรรมปองกันการติดเชือ้ เอชไอวี
เพิม่ ขึน้ อยูใ นระดับดี รอยละ 66.70 รองลงมามีพฤติกรรม
อยูในระดับพอใช และระดับควรปรับปรุงเทากันคือ
รอยละ 16.70 (ตารางที่ 3) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่ พฤติกรรมปองกันการติดเชือ้ เอชไอวี กอนและหลัง
การทดลองพบวา หลังการทดลอง กลุม ทดลองมีคะแนน
เฉลีย่ พฤติกรรมปองกันการติดเชือ้ เอชไอวีเพิม่ ขึน้ เล็กนอย
แตไมมนี ยั สําคัญทางสถิติ (p=0.075) (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของกลุมทดลอง จําแนกตามระดับความรูเรื่องโรคเอดสและการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี เจตคติ
ตอการมีพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี การรับรูความสามารถตนเองในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี และ
พฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวีกอนและหลังการทดลอง (จํานวนตัวอยาง 24 ราย)
ตัวแปร
ความรูเรื่องการติดเชื้อเอชไอวีและการปองกัน
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
เจตคติตอการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
การรับรูค วามสามารถตนเอง ในการปองกันการติดเชือ้ เอชไอวี
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
พฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

ระดับดี

ระดับพอใช

ควรปรับปรุง

3 (12.50)
13 (54.20)

8 (33.30)
8 (33.30)

13 (54.20)
3 (12.50)

1 (4.20)
7 (29.20)

19 (79.20)
17 (70.80)

4 (16.70)
0 (0.00)

5 (20.80)
13 (54.20)

15 (62.50)
11 (45.80)

4 (16.70)
0 (0)

12 (50.00)
16 (66.70)

9 (37.50)
4 (16.70)

3 (12.50)
4 (16.70)

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู เจตคติ การรับรูความสามารถตนเอง พฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี กอนและ
หลังการทดลอง (จํานวนตัวอยาง 24 ราย)
ตัวแปร
ความรูเรื่องการติดเชื้อเอชไอวีและการปองกัน
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
เจตคติตอการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
การรับรูค วามสามารถตนเอง ในการปองกันการติดเชือ้ เอชไอวี
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
พฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

วิจารณและสรุป
ผลการศึกษาพบวา หลังเขารวมโปรแกรมสราง
เสริมพฤติกรรมปองกันการติดเชือ้ เอชไอวี นักเรียนกลุม
ทดลองมีระดับความรูเรื่องการติดเชื้อเอชไอวีและการ
ปองกัน ระดับดีเพิ่มมากขึ้น และมีคะแนนเฉลี่ยความรู
เพิม่ ขึน้ มากกวากอนการทดลองอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
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x

SD

t

df

p-value

8.04
11.29

2.971
2.493

6.027

23

<0.001

58.00
68.71

7.984
7.226

4.964

23

<0.001

52.25
63.88

10.18
9.91

4.420

23

<0.001

54.21
57.88

10.04
9.87

1.863

23

0.075

ซึง่ เปนไปตามสมมุตฐิ านการวิจยั ทัง้ นีเ้ ปนผลมาจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่กําหนดในโปรแกรมทดลองนั้น
มี ก ารออกแบบกิ จ กรรมและเนื้ อ หาความรู  ต ามแบบ
จําลองขอมูลขาวสาร แรงจูงใจและทักษะพฤติกรรม
โดยเนื้อหาความรูนั้นเปนความรูที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเปน
ความรูสวนขาดที่กลุมทดลองตองไดรับ โดยความรู

วารสารควบคุมโรค ปที่ 44 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2561

ส ว นขาดนี้ ไ ด ม าจากข อ มู ล การศึ ก ษาในขั้ น ตอนที่ 1
จึงทําใหการออกแบบและกําหนดเนือ้ หาความรู ตรงตาม
ปญหาของกลุมทดลอง รวมทั้งวิธีการสรางเสริมความรู
ไม ไ ด เ น น การบรรยาย แต เ น น การให ก ลุ  ม ทดลองมี
สวนรวมในการเรียนรูแบบ active learning เนนการ
จัดการเรียนรูผ า นกิจกรรมกลุม ทีจ่ าํ ลองสถานการณเรือ่ ง
การติดตอของเชื้อเอชไอวี ซึ่งทําใหกลุมทดลองมีความรู
และเกิ ด การรั บ รู  ว  า ลั ก ษณะของผู  ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ใ น
ระยะเริม่ แรกนัน้ ไมมอี าการแสดงใด ๆ ใหรู หรือบงบอก
จากภายนอกไดวา มีเชื้อเอชไอวีหรือไม ประกอบสื่อ
ในการอธิ บ ายถึ ง วิ ธี ก ารป อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
ที่ถูกตองวา วิธีการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีที่ดีที่สุด
ในวั ย เรี ย นคื อ การไม มี เ พศสั ม พั น ธ และหลี ก เลี่ ย ง
สถานการณ เ สี่ ย งต อ การมี เ พศสั ม พั น ธ หรื อ หากอยู 
ในสถานการณเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธโดยไมตั้งใจ
สามารถปองกันการติดเชื้อเอชไอวีได โดยการใชถุงยาง
อนามัย พรอมทัง้ มีการสาธิตวิธกี ารใชถงุ ยางอนามัย รวมถึง
วิธกี ารเลือก และการเก็บถุงยางอนามัยทีถ่ กู ตอง อีกทัง้ ยัง
มีกิจกรรมใหแรงจูงใจทางสังคมผานทาง Facebook
เพื่ อ ทบทวนความรู  เ รื่ อ งการติ ด เชื้ อ เอชไอวี แ ละการ
ปองกัน ซักถามปญหา และตอบขอสงสัยของกลุม ทดลอง
ที่ยังไมเขาใจเรื่องการติดเชื้อเอชไอวีและการปองกันที่
ถูกตอง สอดคลองกับงานวิจยั ของวรวรรณ ทิพยวารีรมย
และนั น ท น ภั ส สารพานิ ช (6) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การพั ฒ นา
โปรแกรมปองกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศในกลุม ทดลอง
มัธยมศึกษาตอนตน ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก โดยการประยุกตใชแนวคิดของขอมูล
แรงจูงใจและทักษะพฤติกรรม (IMB model) ผลการวิจยั
พบวา หลังการทดลอง กลุมทดลองมีความรูเรื่องโรค
ติดตอทางเพศสัมพันธ เพิ่มขึ้นมากกวากอนทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)
ด า นเจตคติ ต  อ การมี พ ฤติ ก รรมป อ งกั น การ
ติดเชือ้ เอชไอวีพบวา หลังเขารวมโปรแกรม กลุม ทดลอง
มีระดับเจตคติตอการมีพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวี ระดับดีเพิ่มมากขึ้น และมีคาเฉลี่ยของคะแนน
เจตคติ เพิม่ ขึน้ มากกวากอนการทดลอง อยางมีนยั สําคัญ

โปรแกรมสรางเสริมพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี

ทางสถิติ (p<0.001) ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย
ทั้ ง นี้ เ ป น ผลมาจากการได รั บ โปรแกรมสร า งเสริ ม
พฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี เปนโปรแกรม
ทีป่ ระยุกตแบบจําลองขอมูลขาวสาร แรงจูงใจและทักษะ
พฤติ ก รรม ซึ่ ง แนวทางการสร า งเสริ ม เจตคติ ที่ ดี
ในโปรแกรมนี้ เปนการสรางแรงจูงใจในแบบจําลองนี้
มีพนื้ ฐานมาจากทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลของ Ajzen
I และ Fishbein M(12) ที่กลาววา บุคคลที่มีเจตนา
จะกระทําพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง มาจาก 2 ปจจัย คือ
เจตคติตอพฤติกรรมนั้น และอิทธิพลของกลุมอางอิง
ตอการทําพฤติกรรม ซึ่งจากการคนหาขอมูลเบื้องตน
ในการดําเนินงานระยะที่ 1 พบวา ยังมีความเชื่อและ
เขาใจผิดเกีย่ วกับวิธกี ารปองกันการติดเชือ้ เอชไอวี ผูว จิ ยั
จึงใชการสรางแรงจูงใจผานการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ในกลุม เพือ่ นจากการเลมเกมส “ความจริง VS ความเชือ่ ”
เกี่ ย วกั บ การป อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชไอวี แลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นในประเด็นการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
ของวัยรุน จากการดูคลิปวิดีโอเรื่องจริงบนแผนฟลม
ตอน “เปดคําสารภาพคนติดเชื้อเอชไอวี” อีกทั้งยังมี
กิจกรรมใหแรงจูงใจทางสังคมผานทาง Facebook โดย
การใหกลุมทดลองไดแสดงความคิดเห็น ผูวิจัยสงเสริม
ชื่ น ชมและให ร างวั ล สํ า หรั บ ผู  ที่ แ สดงความคิ ด เห็ น ที่
ถูกตองเหมาะสม เพื่อเปนการทําใหเจตคตินั้นเขมแข็ง
หรือคงอยู และเปนการเนนยํ้าผลที่ไดรับทางบวกตอ
พฤติกรรมปองกันที่ถูกตอง มีการเนนยํ้าความเชื่ อ ที่
ถูกตองที่พบในกลุมเพื่อน ซึ่งนับวามีอิทธิพลตอกลุม
ทดลอง ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคลองกับการผลการวิจัย
ของ Ybarra ML และคณะ(13) ที่ศึกษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมปองกันเอชไอวี โดยแบบจําลองการใหขอ มูล
ขาวสาร การสรางแรงจูงใจและการพัฒนาทักษะและ
พบวา หลังการทดลอง กลุม ทดลองมีเจตคติตอ พฤติกรรม
การใชถุงยางอนามัยเพื่อการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
เมือ่ มีเพศสัมพันธสงู กวากอนการทดลองอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ สอดคลองกับผลการวิจยั ของ Singh S(14) ทีพ่ บวา
หลังการทดลอง กลุมทดลองมีแรงจูงใจเพิ่มมากขึ้นกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ดานการรับรูค วามสามารถตนเองในการปองกัน
การติดเชือ้ เอชไอวีพบวา หลังเขารวมโปรแกรมกลุม ทดลอง
มี ร ะดั บ การรั บ รู  ค วามสามารถตนเองในการป อ งกั น
การติดเชื้อเอชไอวี ระดับดีเพิ่มมากขึ้น และมีคาเฉลี่ย
ของคะแนนการรับรูค วามสามารถตนเอง เพิม่ ขึน้ มากกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเปนไปตาม
สมมุตฐิ านการวิจยั ทัง้ นีเ้ ปนผลมาจากกิจกรรมพัฒนาการ
รับรูค วามสามารถตนเองตามโปรแกรมทีผ่ วู จิ ยั พัฒนาขึน้
นั้น มีการเสริมความรูที่จําเปนตอการทําพฤติกรรม และ
มีการฝกทักษะการทําพฤติกรรม ไดแก ฝกทักษะการ
ปฏิเสธ ทักษะเจรจาตอรอง การแสดงบทบาทสมมุติจาก
การจํ า ลองสถานการณ และทดลองฝ ก ใส แ ละถอด
ถุงยางอนามัยกับโมเดลอวัยวะเพศ รวมถึงฝกทักษะ
การเลือก และการเก็บถุงยางอนามัยอยางถูกวิธี จนกลุม
ทดลองสามารถทําไดอยางถูกตองเหมาะสม มีการนํา
เสนอตัวแบบเชิงบวกที่เปนคลิปวิดีโอ สะทอนใหเห็น
ผลดี และความสามารถในการปฏิเสธการอยูตามลําพัง
สองต อ สองกั บ แฟน จึ ง ทํ า ให เ กิ ด ความมั่ น ใจว า
ตนสามารถทําพฤติกรรมนั้นได รวมทั้งการพูดชมเชย
และสรางบรรยากาศการเรียนรูแบบเปนกันเอง ทําให
กลุมทดลองมีความผอนคลายและสนุกสนาน มีการ
ใหรางวัลจากการตอบคําถาม และรวมแสดงความคิดเห็น
ในแงมมุ ทีว่ ยั รุน สนใจ ผานทาง Facebook ซึง่ เปนชองทาง
ที่กลุมทดลองมีความสะดวกในการเขารวมและใหความ
สนใจเปนอยางมาก สอดคลองกับงานวิจัยของศรีพรรษ
ถาวรรัตน และคณะ(15) ทําการศึกษาผลของโปรแกรม
การใหขอมูลขาวสาร การสรางแรงจูงใจ และการพัฒนา
ทักษะตอพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของกลุม ทดลองชาย
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน ผลการวิจยั พบวา หลังการทดลอง
กลุมทดลองมีการรับรูความสามารถตนเอง สูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
ด า นพฤติ ก รรมป อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
พบวา หลังเขารวมโปรแกรมการทดลอง กลุมทดลอง
มีระดับพฤติกรรมปองกันการติดเชือ้ เอชไอวี ระดับดีเพิม่
มากขึ้ น แต มี ค ะแนนเฉลี่ ย พฤติ ก รรมป อ งกั น การ
ติดเชื้อเอชไอวี ไมแตกตางจากกอนการทดลองอยาง
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มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p=0.075) ซึ่ ง ไม เ ป น ไปตาม
สมมุติฐานการวิจัย อาจเนื่องมาจากชวงเวลาการศึกษา
ทดลองในกลุมทดลองที่อยูสถานศึกษามีความจํากัด
ซึ่งจะมีการจัดสอบเปนระยะ ทั้งสอบเก็บคะแนนรายวิชา
สอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน โดยชวงเวลา
ในการวัดพฤติกรรมกอนการทดลองนั้น เปนชวงเวลา
ที่ ก ลุ  ม ทดลองเตรี ย มตั ว เพื่ อ สอบกลางภาคเรี ย น
อาจทําใหกลุมทดลองตองมีการอานหนังสือเพื่อเตรียม
ตัวสอบ ทําใหกอนการทดลองมีพฤติกรรมปองกันการ
ติดเชือ้ เอชไอวีอยูแ ลว จึงทําใหหลังการทดลอง พฤติกรรม
ปองกันการติดเชือ้ เอชไอวีไมแตกตางจากกอนการทดลอง
อย า งไรก็ ต าม การสร า งเสริ ม พฤติ ก รรมป อ งกั น การ
ติดเชือ้ เอชไอวีของนักเรียนทีอ่ ยูใ นชวงวัยรุน ยังมีขอ จํากัด
ในเรื่ อ งของบริ บ ท และวั ฒ นธรรมของสั ง คมไทย
เขามาเกีย่ วของ โดยเฉพาะเรือ่ งเจตคติ ทีม่ สี ว นอยางมาก
ตอพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ที่ยังคงเปน
ประเด็นทาทายตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
ขอเสนอแนะ
1. ขอมูลสารสนเทศที่ใชเพื่อสรางเสริมความรู
ความเชือ่ ใหกบั นักเรียนวัยรุน ควรเปนขอมูลทีส่ อดคลอง
กับสภาพปญหาและความตองการของนักเรียน จึงจะ
สงผลใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดี และเกิดเจตคติที่ดี
ตอการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี และยังจะสงผลให
มี ทั ก ษะทางพฤติ ก รรมป อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชไอวี ไ ด
ถูกตอง
2. รูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู หรือการ
จั ด การเรี ย นการสอน เรื่ อ งการป อ งกั น การติ ด เชื้ อ
เอชไอวีใหกับนักเรียนวัยรุน ควรใชวิธีการเรียนรูแบบ
รวมมือ (co-operative learning) และใหนักเรียนได
ลงมือปฏิบัติ หรือฝกทักษะทางพฤติกรรมปองกันการ
ติดเชื้อเอชไอวี และควรฝกทักษะซํ้าๆ หลายครั้งจน
เกิ ด ความเชี่ ย วชาญที่ จ ะกระทํ า พฤติ ก รรมเมื่ อ เผชิ ญ
สถานการณเสี่ยงได
3. การสร า งแรงจู ง ใจเพื่ อ ส ง เสริ ม การมี
พฤติกรรมปองกันการติดเชือ้ เอชไอวีใหแกนกั เรียนวัยรุน
ที่สอดคลองตามแบบจําลองขอมูลขาวสาร แรงจูงใจและ
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ทักษะพฤติกรรม (IMB model) ควรมีการสรางแรงจูงใจ
ทั้งสวนบุคคล และการสรางแรงจูงใจทางสังคม เชน
การกลาวชมเชยกันในกลุมเพื่อน การไดรับการยกยอง
เป น ต น แบบของนั ก เรี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมทางเพศ
ที่ปลอดภัย เปนตน
4. การวิจยั ครัง้ ตอไป ควรทําวิจยั กึง่ ทดลองโดย
ประยุ ก ต แ บบจํ า ลอง IMB กั บ การใช แ รงสนั บ สนุ น
ทางสังคมจากผูปกครองและเพื่อนสนิท เพื่อสรางเสริม
เจตคติและการรับรูค วามสามารถตนเอง รวมทัง้ การสราง
เสริมพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
5. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจเกี่ ย วกั บ
เจตคติ ความเชือ่ และการรับรูโ อกาสเสีย่ งตอการติดเชือ้
เอชไอวีและการปองกัน จากกลุมอางอิงที่มีอิทธิพลตอ
กลุม นักเรียนวัยรุน เพือ่ ใหไดขอ มูลพืน้ ฐานสําคัญในการ
วางแผนปรับพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
6. ควรมีการศึกษาวิจัย รูปแบบสื่อออนไลน
ดานการปองกันการติดเชือ้ เอชไอวี ทีม่ อี ทิ ธิพลตอเจตคติ
ตอพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนวัย
รุน เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําขอมูลไป
พัฒนาสือ่ เพือ่ สงเสริมเจตคติ และพฤติกรรมปองกันการ
ติดเชื้อเอชไอวี ที่เหมาะสมกับกลุมนักเรียนวัยรุน และ
เปนการสรางกระแสสังคมในการสงเสริมพฤติกรรม
ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีที่เหมาะสมในยุคปจจุบัน
7. การวิจัยครั้งตอไป ควรวางแผนชวงเวลาจัด
กิจกรรมการเรียนรูในสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความ
เกี่ยวของเชื่อมโยงที่มีผลตอพฤติกรรมปองกันของกลุม
ทดลอง เพือ่ ลดความคลาดเคลือ่ นตอการวัดผลกอนและ
หลังการทดลอง
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบเกณฑอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน ตามแนวคิด
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม รูปแบบเปนการวิจัยและพัฒนา (research and development) แบบผสม (mixed
method) การวิจัยมี 2 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 สรางและตรวจสอบรูปแบบเกณฑพัฒนาอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง
แบบยั่งยืน ตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม โดยศึกษาสภาพปญหา แนวคิด ทฤษฎี องคประกอบ
ความตองการเกณฑรปู แบบเกณฑจากเอกสาร สัมภาษณเชิงลึกผูท รงคุณวุฒิ 5 ทาน และสอบถามผูบ ริหารระดับอําเภอ
ทุกคนในเขตสุขภาพที่ 2 จํานวน 81 คน แลวสรางรูปแบบเกณฑ ดวยการประชุมกลุมยอย (focus group) และ
สัมมนาอิงผูเ ชีย่ วชาญ (connoisseurship) 10 ทาน วิเคราะหขอ มูลเชิงเนือ้ หาและขอมูลเชิงพรรณา จากนัน้ ตรวจสอบ
รูปแบบเกณฑกบั ขอมูลเชิงประจักษ โดยใชแบบสอบถามทีผ่ า นการตรวจสอบความตรง (validity) และความเชือ่ มัน่
(reliability) สอบถามผูบ ริหารและผูร บั ผิดชอบงานอําเภอเขมแข็งทุกคนในเขตสุขภาพที่ 2 จํานวน 202 คน วิเคราะห
ขอมูลโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการใชและประเมิน
รูปแบบเกณฑพฒ
ั นาอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยัง่ ยืน ตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม โดยจัดทํา
คูมือและโปรแกรมสําเร็จรูป NPM-DC สื่อสารถายทอดแกอําเภอเปาหมาย 5 แหง แลวนําไปปฏิบัติและประเมิน
ตนเอง โดยมีคณะผูวิจัยสนับสนุน ติดตาม ใหคําปรึกษาในการประเมินตนเอง จากนั้นเจาหนาที่ในอําเภอเปาหมาย
ทั้ง 5 แหง จํานวน 21 คน นําเสนอผลการนําไปปฏิบัติและผลการประเมินตนเอง ดําเนินการประเมินการใชรูปแบบ
เกณฑ โดยใชแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณา ผลวิจัยพบวา [1] ผลการสรางรูปแบบเกณฑ
อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน ตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ประกอบดวย 8 หมวด ไดแก
หมวด 1 ผูบริหารระดับสูงอําเภอ หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ หมวด 3 การมุงเนนประชาชนผูรับบริการ
หมวด 4 การวัด วิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ หมวด 5 การจัดการความรูและนวัตกรรม หมวด 6 การพัฒนา
บุคลากร หมวด 7 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน และหมวด 8 ผลลัพธการดําเนินงาน โดยมีองคประกอบยอย
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รวม 44 ประการ ผลการตรวจสอบรูปแบบเกณฑ พบมีความตรงเชิงโครงสราง (construct validity) และมีความ
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ [2] ผลปฏิบัติการใช พบวา
ทั้ง 5 อําเภอเปาหมาย สามารถนําไปใชประเมินตนเอง กับขอมูลเชิงประจักษไดอยางมีประสิทธิผล กลาวคือ
ผลการประเมินในภาพรวม ได 325-586 คะแนน (เต็ม 1,000 คะแนน) จําแนกเปนหมวดปฏิบัติงานการ
(หมวด 1-7) ได 270-371 คะแนน (เต็ม 600 คะแนน) หมวดผลลัพธการปฏิบตั ิ (หมวด 8) ได 55-217 คะแนน
(เต็ม 400 คะแนน) และผลการประเมินความเปนไปไดและมีประโยชน พบมีคาเฉลี่ยระหวาง 3.76-4.52 และ
3.95-4.71 (เต็ม 5 คะแนน) จัดอยูในระดับมากถึงมากที่สุด จึงสรุปไดวา รูปแบบเกณฑอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง
แบบยัง่ ยืน ตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมนี้ มีความเหมาะสม เปนไปไดในการปฏิบตั ิ และมีประโยชน
ตอการควบคุมโรคของอําเภอ ขอเสนอแนะคือ ควรนําไปใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกัน
ควบคุมโรค ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)

Abstract
This research aimed to develop a model based on strongly sustainable disease control by using the
concept of new public management. This was a research and development (R & D), mixed (mixed method)
research. The research had two phases: (1) to create and verify model based on strongly sustainable disease
control by using the concept of new public management, study documents of problems, concepts, theories,
components, criteria requirements, In-depth interviews were provided to 5 experts and 81 district
administrators in the second health zone, create criteria form for the focus group and the connoisseurship then
examined the criteria and empirical data by using a questionnaire that had been tested for validity and
reliability. Two hundred and two samples were arked and analyzed by using confirmatory factor analysis.
(2) to implement and evaluate the criteria for development of the model based on strongly sustainable disease
control by using the concept of new public management, the NPM-DC program was developed and
distributed to five target districts, the research team supports follow-up counseling in self-evaluation,
subsequently, 21 target district officers presented results of their implementation and self-assessment. The
questionnaire was used to analyze the data by using descriptive statistics. The results showed that [1] the
results of the modeling of the district’s strongly disease control model based on the concept of the new state
management consisted of 8 categories, including: (1) Executive district leadership (2) Strategic planning
(3) Focusing on the public service (4) Measurement and analysis of data and information (5) Knowledge
management and innovation (6) Development of human resources (7) Development of operational processes
(8) Results of operations, that were 44 sub-elements. The results of the audit showed constructive validity
in harmony with the empirical data at 0.05 level of the statistical significance, and [2] the results showed
that the 5 target districts can use self-assessment data with empirical data effectively. The total score was
325-586 points (full 1,000 points). The total score was classified as the following: (1) process of works
(categories 1-7) 270-371 points (full 600 points), the results (categories 8) 55-217 points (full 400
points) and the feasibility and usefulness 3.76-4.52 points and 3.95-4.71 points (full 5 points) and
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รูปแบบเกณฑอาํ เภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยัง่ ยืน

very-most level are possible. In conclusion, it is appropriate, useful, and possible practice for disease
control in the district. Recommendations should be used as a tool to drive the disease control activities for
the development of the District Quality of Life.
คําสําคัญ
Key words
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บทนํา
อําเภอมีความสําคัญตอผลสําเร็จหรือความ
ลมเหลวในการปองกันควบคุมโรค กรมควบคุมโรคจึง
กําหนดแนวทางการพัฒนาอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง
แบบยั่ ง ยื น ขึ้ น (1) และในป ง บประมาณ พ.ศ. 2556
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดนโยบายระบบสุขภาพอําเภอ
(District Health System: DHS) เพื่อบริหารจัดการ
สุขภาพระดับอําเภอใหเปนเอกภาพ และพื้นฐานในการ
แกไขปญหาสาธารณสุขของอําเภอ(2) ปจจุบันปญหาโรค
และภั ย สุ ข ภาพได เ ปลี่ ย นไป เช น มี โ รคอุ บั ติ ใ หม
“ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009”(3) หรือโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ที่สงสัยการแพรกระจายจาก
คนสูคน(4) รวมทั้งในป พ.ศ. 2558 ประเทศในกลุม
อาเซี ย นได ร วมตั ว เป น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
ประชาชนในภูมิภาคนี้กวา 600 ลานคน มีการเดินทาง
ติดตอสือ่ สาร เคลือ่ นยายแรงงานระหวางประเทศมากขึน้
จึงเสีย่ งตอการเคลือ่ นยายโรคระบาดหรือโรคอุบตั ใิ หม(5)
โดยเฉพาะโรคระบาดที่ เ คยอุ บั ติ ขึ้ น ในชาติ อ าเซี ย นที่
ผานมา อาทิ “ไขมาลาเรีย” ในประเทศลาวและพมา
“โรคมือเทาปาก” ในประเทศกัมพูชา เวียดนามและบรูไน
“อหิวาตกโรค” ในประเทศอินโดนีเซีย “โรคไขเลือดออก”
ในประเทศไทย ฟลปิ ปนสและสิงคโปร และ “โรคไขสมอง
อักเสบจากเชื้อไวรัสเฮนดรา และนิปาห” ในประเทศ
มาเลเซีย เปนตน(6) อาจขยายวงกวางเปนโรคติดตอ
ระหวางประเทศได หนวยงานภาครัฐจําเปนตองมีวธิ กี าร
ใหม ๆ ในการจัดการปญหา จึงจะสามารถรับมือกับการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ (7) แนวคิดในการบริหารจัดการภาค
รัฐแนวใหม องคการจะพึ่งพาความรูของคนมากกวา

เครื่องจักร งานที่ตองใชสมองจะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น
สวนการใชแรงงานจะลดนอยลง(8) องคการยุคใหมจึง
ตองอาศัยการเรียนรูเปนรากฐาน(9) และจากการศึกษา
ของ Harvard Business School (1984) พบองคประกอบ
สําคัญที่ชวยใหองคการยุคใหมสามารถตอบสนองตอ
สิ่งทาทายใหมๆ ไดคือ มีพนักงานที่สามารถมีความ
ผูกพัน เชื่อมโยงเปาหมายขององคการและพนักงาน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากร
มนุษย(8) รวมทั้งมุงเนนพัฒนาคุณภาพการทํางาน ซึ่ง
จะชวยปรับเปลี่ยนโลกทัศนการทํางานที่จะสรางคุณคา
ใหมๆ ใหแกลูกคาไดเสมอ โดยผูบริหารจะตองเปน
ผูนํา(10) ในป พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
เกณฑพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public
Sector Management Quality Award: PMQA) เพื่อใช
เปนกรอบแนวคิดใหมในการบริหารจัดการ(11) เกณฑ
ดังกลาวสอดคลองกับเกณฑปฏิบัติที่มุงสูความเปนเลิศ
ของ Baldrige Program ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (12)
ซึง่ ประเทศตาง ๆ เชน สิงคโปร ญีป่ นุ แคนาดา ออสเตรเลีย
สหภาพยุ โ รป รวมทั้ ง ประเทศไทย นํ า มาเป น เกณฑ
ประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ(13) สําหรับดานสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ไดนํา
หลักเกณฑดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ไดผลเปนอยางดี(14) แนวทางดังกลาวชวยใหองคกรมีการ
พัฒนาอยางกาวกระโดด(15-16) ปญหาสําคัญในการพัฒนา
อํ า เภอควบคุ ม โรคเข ม แข็ ง ที่ ผ  า นมาคื อ เกณฑ ห รื อ
คุณลักษณะ 5 ดาน ยังไมสอดคลองกับเกณฑพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเปนกรอบแนวคิด
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ใหมในการบริหารจัดการ และไมสอดคลองกับเกณฑ
ประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ เนือ่ งจากเกณฑดงั กลาว
ไมครอบคลุมสาระสําคัญดังนี้ (1) การแสดงถึงความมุง มัน่
ของผูบริหารและการสื่อสารทําความเขาใจเปาประสงค
การปองกันควบคุมโรคขององคกรแกบคุ ลากร การทบทวน
ผลการดําเนินการ และการกํากับดูแลทีด่ ี (2) การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร และการถายทอดไปสูก ารปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน
เปนระบบ รวมถึงการถายทอดตัวชี้วัดไปสูบุคลากร (3)
การใหความสําคัญกับผูรับบริการ กระบวนการในการ
เรี ย นรู  ค วามต อ งการของผู  รั บ บริ ก าร การวั ด ความ
พึงพอใจที่เกี่ยวของกับคุณภาพการใหบริการ (4) การ
วั ด วิ เ คราะห และการจั ด การความรู  อ ย า งเป น ระบบ
รวมถึงการจัดการฐานขอมูลที่มีประสิทธิผล (5) การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (6) กระบวนการทํางานที่เปน
ระบบ มีการจัดทําขอกําหนดกระบวนการ และตัวชี้วัด
ของกระบวนการสําคัญ และ (7) ผลลัพธการดําเนินการ
ที่ครอบคลุมทั้งมิติประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพ
และการพัฒนาองคกร นอกจากนี้พบวา คุณลักษณะทั้ง
5 ดาน ไมสอดคลองเชือ่ มโยงระหวางกันเทาทีค่ วรจะเปน
ทําใหไมสามารถมั่นใจไดจะขับเคลื่อนงานสูเปาประสงค
การปองกันควบคุมโรคที่ตั้งไวไดอยางไร ดังนั้นการวิจัย
นี้จะทําใหไดเกณฑพัฒนาอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งที่
เปนระบบชัดเจน 4 มิติ คือ (1) แนวทางการดําเนินงาน
(approach) (2) การถายทอด/นําไปปฏิบตั ิ (3) การทบทวน
ที่ทําใหเกิดการเรียนรู (learning) (4) ความสอดคลอง/
บูรณาการ (integration) และทําใหไดผลลัพธการดําเนิน
งานทีด่ ใี น 4 มิติ เชนกัน คือ (1) ระดับผลการดําเนินงาน
(level) (2) แนวโนม (trend) (3) การเทียบเคียงผลงาน
(comparison) (4) ความเชื่อมโยง (linkage) ซึ่งจะชวย
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการปองกันควบคุมโรค
ระดับอําเภอ ใหสอดคลองกับบทบัญญัติตามกฏหมาย
ว า ด ว ยการบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี เป น ไปตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยใหมีศักยภาพ
และขีดความสามารถเทียบเทาระดับสากล จึงไดวิจัยนี้
เพือ่ พัฒนารูปแบบเกณฑอาํ เภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบ
ยั่งยืน ตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
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วัสดุและวิธีการศึกษา
การวิจัยแบบผสม (mixed method) นี้เปนการ
วิจัยและพัฒนา (research and development) แบงการ
วิจัยเปน 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 สรางและตรวจสอบรูปแบบเกณฑ
พัฒนาอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยัง่ ยืน ตามแนวคิด
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
ขั้นตอนที่ 2 ทดลองใชและประเมินรูปแบบ
เกณฑ พั ฒ นาอํ า เภอควบคุ ม โรคเข ม แข็ ง แบบยั่ ง ยื น
ตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 สร า งและตรวจสอบรู ป แบบเกณฑ ฯ
ประกอบดวย
1. ศึกษาสภาพปญหา ความตองการ และ
แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง โดย
1.1 ศึกษาปญหา ความตองการพัฒนา
อําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง จากผูบ ริหารทีก่ าํ หนดนโยบาย
ระดับกระทรวง/ระดับกรม/ระดับจังหวัด รวม 5 คน โดย
ใชแบบสัมภาษณเจาะลึกเกีย่ วกับปญหาในการดําเนินงาน
ตามนโยบาย ประเด็นที่ตองการพัฒนา และแนวทาง
ในการประเมิน วิเคราะหขอ มูลโดยการวิเคราะหเชิงเนือ้ หา
1.2 ศึ ก ษาสภาพป ญ หา ความต อ งการ
ในการพัฒนาอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง โดยใชแบบ
สอบถามตอบดวยตนเองทางไปรษณีย สอบถามประชากร
ทั้งหมดที่เปนผูบริหารระดับอําเภอ (สาธารณสุขอําเภอ
และผูอํานวยการโรงพยาบาล) 47 อําเภอ 5 จังหวัด
เขตสุขภาพที่ 2 รวม 94 คน (ตอบกลับ 81 ฉบับ)
วิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิตเิ ชิงพรรณา และแบบสอบถาม
มี 4 สวนดังนี้ (1) ขอมูลทั่วไป 5 ขอ (2) สภาพปญหา
ในการพัฒนาอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยัง่ ยืน 5 ขอ
(3) ความตองการในการพัฒนาฯ 16 ขอ และ (4) ขอ
เสนอแนะ
1.3 ศึ ก ษา แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารบริ ห าร
จัดการภาครัฐแนวใหม จากสาธารณสุขอําเภอทีเ่ คยไดรบั
รางวัลผลงานดีเดน 5 ทาน โดยการสัมภาษณเจาะลึก
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา
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2. สรางและตรวจสอบรูปแบบเกณฑพัฒนา
อําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง ตามแนวคิดการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม ประกอบดวย
2.1 สรางรูปแบบเกณฑฯ โดยผูว จิ ยั ประชุม
ยกรางรูปแบบแลวนําไปตรวจสอบ โดยจัดสัมมนาอิง
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 ทาน วิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเชิงเนื้อหา
2.2 ตรวจสอบรูปแบบเกณฑฯ เครื่องมือ
ที่ใชเปนแบบสอบถามแบบประมาณคา (rating scale)
5 ระดับ มีจาํ นวน 44 องคประกอบยอย ตอบดวยตนเอง
ทางไปรษณียที่ผานการตรวจสอบความตรง (validity)
ไดคาดัชนีความสอดคลอง ระหวาง 0.8-1 คาความ
เชื่อมั่น (reliability) สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
เทากับ 0.988 โดยการสอบถามประชากรทั้งหมด ไดแก
สาธารณสุ ข อํ า เภอ ผู  อํ า นวยการโรงพยาบาล ผู  รั บ
ผิดชอบงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง และผูสนับสนุน
งานของจังหวัด 5 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 2 รวม 202 คน
จากนัน้ วิเคราะหขอ มูลโดยสถิตเิ ชิงพรรณนา และวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis)
ดวยโปรแกรม LISREL V. 8.8 โดยมีโมเดลที่ทําการ
ทดสอบ 8 โมเดล แตละโมเดลมีองคประกอบยอยที่จะ
นํามาใชในการทดสอบระหวาง 4-7 องคประกอบ รวม
ทั้งสิ้น 44 องคประกอบ สถิติที่ใชทดสอบโมเดล ไดแก
คาเมทริกซสหสัมพันธไมนอยกวา 0.30, คา KMO
(Kaiser-Mayer-Olkin) 0.80 ขึ้นไป, คาไคสแควร
(chi-square) มีคาตํ่าหรือเขาใกลศูนยมากที่สุด หรือคา
p-value มีคาเกิน 0.05, คาดัชนีวัดความสอดคลอง
(goodness of fit index: GFI) และคาดัชนีวดั ระดับความ
สอดคลองทีป่ รับแกแลว (adjusted goodness of fit index:
AGFI) มีคา 0.90-1.0 และคาดัชนีรากของคาเฉลีย่ กําลัง
สองของเศษเหลือมาตรฐาน (root mean squaered error
of approximation: RMSEA) มีคานอยกวา 0.05
ขั้นตอนที่ 2 ทดลองใชและประเมินรูปแบบเกณฑฯ
โดยคณะเจ า หน า ที่ ได แ ก ผู  บ ริ ห ารและ
ผูปฏิบัติระดับอําเภอ (สาธารณสุขอําเภอ ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลชุมชน และผูรับผิดชอบงานอําเภอเขมแข็ง

รูปแบบเกณฑอาํ เภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยัง่ ยืน

ของอําเภอ) ที่เลือกแบบเจาะจง จากอําเภอเขตสุขภาพ
ที่ 2 จังหวัดละ 1 อําเภอ รวม 5 อําเภอๆ ละ 5 คน
รวม 25 คน ประกอบดวย อําเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก, อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ, อําเภอ
ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ, อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
และอําเภอบานตาก จังหวัดตาก โดยมีเกณฑในการ
คั ด เลื อ กอํ า เภอ ได แ ก (1) ป ญ หาสุ ข ภาพอํ า เภอ
มีประเด็นโรค/ภัยสุขภาพ (2) มีประสบการณการดําเนิน
งานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน (3) ผูบริหาร
อํ า เภอยิ น ดี ใ ห ค วามร ว มมื อ นํ า การประเมิ น ตนเอง
เครื่องมือที่ใชเปนคูมือประเมินตนเอง ประเมินผาน
โปรแกรมสําเร็จรูปที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น (NPM-DC)
วิเคราะหขอมูลการประเมินตนเองโดยใชคาคะแนนและ
คารอยละ จากนัน้ ใชแบบสอบถาม (rating scale 5 ระดับ)
ประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชน รายองค
ประกอบยอยของรูปแบบเกณฑฯ ซึง่ เปนเนือ้ หาเดียวกับ
เกณฑ ที่ พั ฒ นามาจากการศึ ก ษาขั้ น ที่ 1.2 สอบถาม
เจาหนาที่ใน 5 อําเภอ ที่เลือกแบบเฉพาะเจาะจงขางตน
โดยมีผูตอบแบบสอบถามในการประเมิน จํานวน 21 คน
วิเคราะหขอ มูล โดยใชคาเฉลี่ย

ผลการศึกษา
ผลการสั ม ภาษณ เ จาะลึ ก ผู  เ ชี่ ย วชาญพบว า
ปญหาที่แกไขยังไมได การระบาดของโรคซํ้าซาก การ
ตอบสนองไมเปนระบบ การทํางานระหวางผูบริหาร
สาธารณสุข ความรวมมือจากภาคีเครือขาย และไมมี
intervention ใสในอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง สวนความ
ตองการที่สําคัญ ไดแก การทํา policy advocacy ให
นายอําเภอกําหนดเปนนโยบายสําคัญ ใชขอมูลวางแผน
ยุทธศาสตร เฝาระวัง (คนหาไดกอน) ปองกัน ควบคุม
โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และเกิดประโยชน
ต อ ประชาชน และมี ก ระบวนการให ร างวั ล สํ า หรั บ
สภาพปญหา ความตองการจากการสอบถามผูบริหาร
ระดับอําเภอ ไดแก ขอมูลสถานการณโรคเพื่อเสนอ
นายอําเภอ การมอบหมายงานที่ชัดเจน การติดตามงาน
อยางตอเนื่อง มีการประชุมคณะกรรมการโดยเฉพาะ
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ผลักดันใหทองถิ่นเห็นความสําคัญ สรางบุคลากรที่มี
ความรูเรื่องระบาดวิทยา การแจงรายงานโรคที่รวดเร็ว
มี ก ารระดมทรั พ ยากรสนั บ สนุ น การแก ป  ญ หา และ
มีการวัดผลสําเร็จ สวนแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหมจากการสัมภาษณเจาะลึก มีดังนี้
1. บทบาทผูบริหาร นายอําเภอควรกําหนด
นโยบายสําคัญ ทุกภาคสวนตองมารวมกันนํา (collective
readership) ผูน าํ จะตองทําตัวใหเปนตัวอยาง มีคณ
ุ ธรรม
วางโครงสราง กลไกติดตาม
2. การวางแผนงาน มีการวางแผนยุทธศาสตร
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค โดยการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนที่สําคัญ โดยทองถิ่นสนับสนุนงบประมาณ
นอกจากนี้มีแผนกํากับติดตามและประเมิน
3. การมุ  ง เน น ประชาชน มี ก ารวิ เ คราะห
กํ า หนดผู  รั บ บริ ก ารเชิ ง ยุ ท ธศาสตร ใ นระดั บ อํ า เภอ
อภิบาลระบบปองกันควบคุมโรคของพื้นที่ใหตอบความ
ตองการประชาชน
4. การวั ด วิ เ คราะห ข  อ มู ล และสารสนเทศ
มีระบบขอมูลเฝาระวังโรค สาเหตุการเกิดโรค ขอมูล
พรอมใช และมี social determinant มีประมวลผลขอมูล
ที่สาํ คัญนํามาใชเพื่อตัดสินใจ
5. การจั ด การความรู  แ ละนวั ต กรรม เก ง
วิชาการ policy advocacy การควบคุมโรคเนนเชิงรุก และ
มีความรูเฉพาะโรค
6. การพั ฒ นาบุ ค ลากร มี ส มรรถนะหลั ก
ที่สําคัญ บุคลากรมีสมรรถนะตรงบทบาทหนาที่ พัฒนา
ตนเอง เสริมสรางศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานนี้
7. กระบวนการปฏิบัติ มีกระบวนการเฝาระวัง
โรคและควบคุมโรคระบาด การจัดการปญหาสุขภาพ
ตามแนวคิด UCARE การขับเคลื่อนการดําเนินการ
และการติดตามผล กระบวนการสรางเครือขายทองถิ่น
และกระบวนการใหรางวัล
8. ผลลัพธการดําเนินการ ผลลัพธที่เชื่อมตอ
กับกระบวนการ การลดอัตราปวย ระดับการลดลงของโรค
ความตอเนือ่ ง 3 ป ผลลัพธตอ งมีคเู ทียบระหวางอําเภอกับ
อําเภอทีม่ บี ริบทใกลเคียงกัน มีประสิทธิผลการดําเนินการ
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การสร า งเกณฑ พั ฒ นาอํ า เภอควบคุ ม โรค
เขมแข็งแบบยัง่ ยืน ตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม โดยการสัมมนาอิงผูเ ชีย่ วชาญ สรุปไดวา มีเกณฑ
ที่ประกอบดวย 8 หมวด 44 ขอยอย ดังนี้
หมวด 1 ดานผูบริหารระดับสูงอําเภอ มี
6 องคประกอบยอย ไดแก
(1) ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง อํ า เภอ ต อ งกํ า หนด
เป า ประสงค ก ารป อ งกั น ควบคุ ม โรคไว อ ย า งชั ด เจน
สอดคลองกับยุทธศาสตรการควบคุมโรคของกระทรวง
สาธารณสุข กรมควบคุมโรค จังหวัด ตลอดจนสภาพ
ปญหาของพื้นที่
(2) ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง อํ า เภอ ต อ งสื่ อ สาร
ถายทอดเปาประสงคการปองกันควบคุมโรคสูบุคลากร
ที่เกี่ยวของทุกระดับ ตั้งแตระดับอําเภอ ตําบล เพื่อ
ใหบุคลากรรับรู เขาใจ ในการนําไปปฏิบัติใหบรรลุผล
ตามเปาประสงคที่ตั้งไว
(3) ผูบริหารระดับสูงอําเภอ ตองเปนผูนํา
ในการสรางบรรยากาศ ใหมีการปฏิบัติงานอยางจริงจัง
การปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง าน และการเรี ย นรู  เ กี่ ย วกั บ
การปองกันควบคุมโรคใหบรรลุตามเปาประสงคที่ตั้งไว
(4) ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของอํ า เภอ ต อ งมี
บทบาทเชิงรุกในการจูงใจบุคลากร ซึ่งหมายรวมถึงการ
มี ส  ว นร ว มในการให ร างวั ล และยกย อ งชมเชยเพื่ อ
เสริมสรางใหมีผลการปฏิบัติงานที่ดี
(5) ผูบริหารระดับสูงของอําเภอ ตองกําหนด
ตัวชี้วัดที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานปองกันควบคุม
โรค เพื่อกํากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
(6) ผูบริหารระดับสูงของอําเภอ ตองกําหนด
ใหมรี ะบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั งิ านปองกัน
ควบคุมโรค เพื่อปรับปรุงการปฏิบตั ิงานใหดีขึ้น
หมวด 2 ดานการวางแผนเชิงกลยุทธ มี
7 องคประกอบยอย ไดแก
(1) อํ า เภอต อ งมี ก ารรวบรวม วิ เ คราะห
ขอมูลตางๆ ทั้งภายในและภายนอก มาใชประกอบการ
วางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ ป  อ งกั น ควบคุ ม โรคของอํ า เภอ
ประกอบดวย วิสัยทัศน ยุทธศาสตรการควบคุมโรค
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ของจังหวัด สภาพปญหาของพืน้ ที่ ความทาทาย นวัตกรรม
ความสามารถขององคกร ความเสีย่ งในดานตาง ๆ เปนตน
(2) อํ า เภอต อ งมี ก ารวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ
ปองกันควบคุมโรค โดยระบุขั้นตอน/กิจกรรม/กรอบ
เวลา และผูรับผิดชอบไดอยางชัดเจน
(3) อําเภอตองมีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ปองกันควบคุมโรคที่สําคัญของอําเภอ โดยแผนดังกลาว
ต อ งมี ค วามสอดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค เ ชิ ง กลยุ ท ธ
ของอําเภอ
(4) อําเภอตองมีการถายทอดแผนปฏิบัติการ
สู  ก ารปฏิ บั ติ ทั่ ว ทั้ ง อํ า เภอ ไปยั ง บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ ง
ทุกระดับตั้งแตระดับอําเภอ ตําบล เพื่อใหรับรู เขาใจ
สามารถนําแผนไปปฏิบัติบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว
(5) อํ า เภอต อ งมี ก ารสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร
ดานการเงินและดานอื่น ๆ ที่พรอมใชในการปฏิบัติการ
จนประสบความสําเร็จ
(6) อํ า เภอต อ งมี ก ารจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
บุ ค ลากร เพื่ อ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานให บ รรลุ ต าม
ประสงค ตลอดจนรองรับขีดความสามารถ และอัตรา
กําลังบุคลากรที่อาจเปลี่ยนไป
(7) อํ า เภอต อ งจั ด ทํ า แผนงาน/โครงการ
เพื่อใชในการติดตามผลการดําเนินงานปองกันควบคุม
โรค และเปนการเรงรัดใหงานบรรลุเปาหมาย
หมวด 3 การมุงเนนประชาชนผูรับบริการ มี
6 องคประกอบยอย ไดแก
(1) อําเภอตองมีการกําหนด จําแนกประชาชน
กลุมเปาหมาย ตามประเด็นการปองกันควบคุมโรค
ของอําเภอ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
แตละกลุม
(2) อําเภอตองมีการหาขอมูลความตองการ
ของประชาชนผูรับบริการแตละกลุม ตามประเด็นการ
ปองกันควบคุมโรค เพื่อตอบสนองความตองการให
ครอบคลุมทุกกลุมที่สําคัญ
(3) อําเภอตองมีการปรับปรุงการปฎิบัติงาน
ปองกันควบคุมโรค เพื่อสนองตอบความตองการให
เหนื อ กว า ความคาดหวั ง ของประชาชนผู  รั บ บริ ก าร
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แตละกลุมที่สําคัญ
(4) อําเภอตองมีการวัดทัง้ ความพึงพอใจและ
หาประเด็ น ที่ ไ ม พึ ง พอใจ ของประชาชนผู  รั บ บริ ก าร
แตละกลุม ตามประเด็นการปองกันควบคุมโรค
(5) อําเภอตองมีการสรางความสัมพันธกับ
ประชาชนผูรับบริการ เพื่อใหการปฏิบัติงานปองกัน
ควบคุมโรค ครอบคลุมกลุม เปาหมายเพิม่ ขึน้ และมีความ
ผูกพันกับหนวยงานในพื้นที่
(6) อําเภอตองมีการจัดการขอรองเรียนของ
ประชาชนผู  รั บ บริ ก าร และติ ด ตามการแก ไ ขอย า ง
ทันทวงทีและมีประสิทธิผล
หมวด 4 ดานการวัด วิเคราะหขอมูลและ
สารสนเทศ มี 5 องคประกอบยอย ไดแก
(1) อํ า เภอต อ งมี ร ะบบฐานข อ มู ล เฝ า ระวั ง
ทางระบาดวิ ท ยาที่ ค รอบคลุ ม ถู ก ต อ งและทั น สมั ย
เปนไปตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด
(2) อําเภอตองมีการใชขอมูลสารสนเทศจาก
การติดตามความกาวหนาการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ใชสนับสนุน
การตัดสินใจในการแกไขปญหา และการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง
(3) อําเภอตองมีการเลือก รวบรวมขอมูล
สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ เพือ่ การประเมินและปรับปรุง
(4) อําเภอตองมีวธิ กี ารติดตามเพือ่ ใหมนั่ ใจได
วา มีการใชประโยชนจากขอมูลและสารสนเทศความตองการ
ของประชาชนผูร บั บริการ รวมถึงเกีย่ วกับเรื่องรองเรียน
ไดอยางมีประสิทธิผล
(5) อําเภอตองมีวิธีการตรวจสอบระบบวัดผล
การดําเนินการปองกันควบคุมโรควา สามารถตอบสนอง
ตอการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อยางรวดเร็ว หรือเหตุการณ
ที่ไมไดคาดคิด
หมวด 5 ด า นการจั ด การความรู  แ ละ
นวัตกรรม มี 4 องคประกอบยอย ไดแก
(1) อําเภอตองมีการจัดทําแผนการจัดการ
ความรูเกี่ยวกับการปองกันควบคุมโรคและนําไปปฏิบัติ
โดยมีการรวบรวมความรู ถายทอด และแบงปนความรู
สูบุคลากร
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(2) อําเภอตองมีวธิ กี ารในการคนหาหนวยงาน
หรือหนวยปฏิบัติการที่มีผลการดําเนินการที่ดี และการ
คนหาวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ปนเลิศของอําเภอ เพือ่ การแลกเปลีย่ น
เรียนรู
(3) อําเภอตองมีวธิ กี ารใชความรูแ ละทรัพยากร
ตางๆ เพื่อใหการเรียนรูฝงลึกลงไปในวิธีปฏิบัติงาน
ขององคกร หรือองคกรแหงการเรียนรู
(4) อํ า เภอต อ งมี วิ ธี ก ารใช ผ ลการทบทวน
ผลการดํ า เนิ น การ ไปใช จั ด ลํ า ดั บ ของเรื่ อ งที่ จ ะต อ ง
ปรั บ ปรุ ง อย า งต อ เนื่ อ ง และนํ า ไปใช เ ป น โอกาสใน
การสรางนวัตกรรม
หมวด 6 ดานการพัฒนาบุคคลากร มี 6 องค
ประกอบยอย ไดแก
(1) อําเภอตองมีวธิ กี ารประเมินความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะที่จําเปนของบุคลากรในการดําเนินงาน
ปองกันควบคุมโรคที่สําคัญ
(2) อํ า เภอต อ งมี ก ารจั ด สภาพแวดล อ ม
การทํางาน และปรับปรุงใหสขุ ภาพและสวัสดิภาพใหดขี นึ้
(3) อํ า เภอต อ งมี วิ ธี ก ารหาป จ จั ย ที่ มี ผ ล
ตอความผูกพัน และความพึงพอใจของบุคลากร รวมทั้ง
มี ก ารปรั บ ปรุ ง ป จ จั ย ดั ง กล า วให มี ค วามเหมาะสม
เพื่อสรางแรงจูงใจบุคลากรในการปฏิบัติงาน
(4) อํ า เภอต อ งมี ร ะบบการประเมิ น ผล
การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรระดั บ อํ า เภอ ตํ า บล
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและเป น ธรรม รวมทั้ ง มี ก ารแจ ง ผล
การประเมินใหบุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติ
งานใหดีขึ้น
(5) อํ า เภอต อ งมี วิ ธี ก ารหรื อ แผนพั ฒ นา
บุ ค ลากรระดั บ อํ า เภอ ตํ า บล เพื่ อ นํ า แผนไปปฎิ บั ติ
ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว
(6) อําเภอตองมีระบบประเมินประสิทธิผล
ของการพั ฒ นาบุ ค ลากร หรื อ การฝ ก อบรมบุ ค ลากร
ทุกระดับ ทั้งระดับอําเภอ ตําบล
หมวด 7 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
มี 6 องคประกอบยอย ไดแก
(1) อํ า เภอต อ งมี ก ารเลื อ ก และกํ า หนด
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กระบวนการปฏิบตั งิ านหลักทีส่ าํ คัญ เพือ่ ใชในการดําเนิน
งาน ที่ตอบสนองเปาประสงคการปองกันควบคุมโรค
ของอําเภอ
(2) อํ า เภอต อ งมี ก ารเลื อ ก และกํ า หนด
กระบวนการสนั บ สนุ น ที่ สํ า คั ญ เพื่ อ ช ว ยสนั บ สนุ น
ให ก ระบวนการปฏิ บั ติ ง านหลั ก สามารถตอบสนอง
เปาประสงคการปองกันควบคุมโรคของอําเภอ
(3) อําเภอตองระบุขอกําหนดที่สําคัญของ
แตละกระบวนการ และขอกําหนดทีช่ ว ยวัดผลการดําเนิน
งานปองกันควบคุมโรค หรือปรับปรุงการดําเนินงานให
ดีขึ้น
(4) อํ า เภอต อ งจั ด ทํ า คู  มื อ หรื อ มาตรฐาน
การปฏิ บั ติ ง านของกระบวนการหลั ก และกระบวน
การสนับสนุน เพื่อตอบสนองเปาประสงคการปองกัน
ควบคุมโรคของอําเภอ
(5) อําเภอตองมีการสือ่ สาร ถายทอดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานดังกลาว ไปสูบุคลากรที่เกี่ยวของ นําไป
ปฏิบัติใหบรรลุผล ตามขอกําหนดสําคัญขางตน
(6) อําเภอตองมีวิธีการตรวจติดตามผลการ
ปฏิบตั ิ เพือ่ การปรับปรุงการปฏิบตั งิ านใหบรรลุเปาประสงค
การปองกันควบคุมโรค และเพือ่ ใหผลการดําเนินงานดีขนึ้
รวมทั้งปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดในการทํางาน
หมวด 8 ผลลัพธการดําเนินงาน มี 4 องค
ประกอบยอย ไดแก
(1) แสดงผลการดําเนินงานตัง้ แตหมวด 1-7
เปรียบเทียบกับเปาหมายที่ตั้งไวตามแผนปฏิบัติงาน
หรือเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่ตั้งไว
(2) แสดงขอมูลแนวโนมผลการดําเนินงาน
ตามขอ (1) เปรียบเทียบยอนหลังอยางนอย 3 ป
(3) แสดงขอมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ตามขอ (1) กับหนวยงานอื่น มีผลงานดีหรือเปนเลิศ
(4) แสดงขอมูลผลการดําเนินงานขางตนตาม
ขอ (1) วามีความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน หรือเปน
ผลงานที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ง านตามกระบวนการที่
กําหนดขึ้น
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สําหรับผลการตรวจสอบรูปแบบเกณฑดงั กลาว
จากการสํ า รวจข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ และตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสรางขององคประกอบรูปแบบเกณฑฯ
ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน โดยทดสอบ
ความสอดคลองของโมเดลโครงสราง และกําหนดนํา้ หนัก
ความสําคัญขององคประกอบรูปแบบ 8 โมเดล ดังนี้
(1) ผูบ ริหารระดับสูงอําเภอ (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ
(3) การมุงเนนประชาชน (4) การวัด วิเคราะหขอมูล
และสารสนเทศ (5) การจัดการความรูและนวัตกรรม
(6) การพัฒนาบุคลากร (7) การพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงาน (8) ผลลัพธการดําเนินงาน และผลการ
ตรวจสอบ พบองคประกอบยอยทัง้ 44 ขอ พบวา มีความ
เหมาะสมระดับมากถึงมากที่สุด เนื่องจากมีคาเฉลี่ย
ระหวาง 4.18-4.60 (เต็ม 5 คะแนน) และจากการศึกษา
ความสัมพันธระหวางองคประกอบรูปแบบเกณฑสรุป
ไดวา ทั้ง 8 โมเดล ทุกองคประกอบมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับตํ่ากวา .001 มีคาดัชนี
ไกเซอร-เมเยอร-อัลคิน (Kaiser-Mayer-Olkin: KMO)
0.80 ขึ้นไป แสดงวา ขอมูลชุดนี้มีความเหมาะสมระดับ
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ดีมาก ทีจ่ ะนําไปวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (ตาราง
ที่ 1) และผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา
ทั้ง 8 โมเดล สอดคลอง (fit) กับขอมูลเชิงประจักษ
(ตารางที่ 2) ดังนี้ (1) คาไคสแควร (chi-square statistics) ใชระดับการยอมรับที่ไมมีนัยสําคัญ หรือคา
p-value เกิน 0.05 ขึ้นไป (2) ดัชนีวัดความสอดคลอง
(goodness of fit index: GFI) มีคา ตัง้ แต 0.90 (3) ดัชนี
วัดระดับความสอดคลองทีป่ รับแกแลว (adjusted goodness of fit index: AGFI) มีคาตั้งแต 0.90 ขึ้นไป (4)
คา RMSEA มีคา ไมเกิน 0.05 เชน โมเดลผูบ ริหารระดับ
สูงอําเภอ (leadership) มีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ เนื่องจากคาไคสแควรมีคา เทากับ 7.01 ความ
นาจะเปน (p) เทากับ 0.32 คาองศาอิสระ (df) เทากับ
6 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.99
คาดัชนีกําลังสองของความคลาดเคลื่อน (RMSEA)
เทากับ .029 นํ้าหนักองคประกอบของโมเดลนี้มีคา
ระหวาง 0.39-0.57 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ทุกคา (ภาพที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธขององคประกอบโมเดลผูบริหารระดับสูงอําเภอ
องคประกอบ
LD1

LD1
1.000

LD2

LD2

0.609

1.000

LD3

0.613

0.667

1.000

LD4

0.641

0.604

0.654

1.000

LD5

0.588

0.587

0.548

0.724

1.00

LD6

0.517

0.488

0.586

0.494

0.60

LD3

LD4

LD5

LD6

1.00
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ตารางที่ 2 คาแสดงความสอดคลองของ 8 โมเดล จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
โมเดล
p-value
GFI
AGFI
(เกิน 0.05) (0.90-1.00)
(0.90-1.00)
1. ผูบริหารระดับสูง
0.320
0.99
0.99
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ
0.137
0.98
0.98
3. การมุงเนนประชาชน
0.47
0.99
0.99
4. การวัด วิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ
0.144
0.89
0.89
5. การจัดการความรูและนวัตกรรม
0.446
1.00
1.00
6. การพัฒนาบุคลากร
0.159
0.98
0.98
7. การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
0.430
0.99
0.99
8. ผลลัพธการดําเนินงาน
0.450
1.00
1.00

0.15

LD 1

0.16

LD 2

0.13

LD 3

0.04 0.20
0.07
0.25
0.06
0.20

LD 4

0.46
0.51
0.54
0.57
0.56

LD 5

0.39

LEADER

RMSEA
(ไมเกิน 0.05)
0.029
0.047
0.000
0.063
0.000
0.050
0.000
0.000

1.00

LD 6

Chi-Square=7.01, df=6, p-value=0.31991, RMSEA=0.029

ภาพที่ 1 แสดงตัวอยางผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
โมเดลผูบริหารระดับสูงอําเภอ (leadership)
ผลการทดลองใชและประเมินรูปแบบเกณฑ
พัฒนาอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยัง่ ยืน ตามแนวคิด
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม พบวา ทั้ง 5 อําเภอ
สามารถประเมินตนเองได โดยใชขอมูลที่ปฏิบัติ (ขอมูล
เชิงประจักษ) และใหคะแนนประเมินตนเองตามเกณฑ
ไดทั้ง 8 หมวด 44 องคประกอบยอย โดยในภาพรวม
จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน ผลประเมินไดคะแนน
ระหวาง 325-586 คะแนน Median (Md) = 504.03
จําแนกเปน คะแนนหมวดกระบวนการปฏิบตั งิ าน (หมวด
1-7) เต็ม 600 คะแนน ไดคะแนนระหวาง 270-371
คะแนน (Md = 352.59) หมวดผลลัพธการดําเนินงาน
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(หมวด 8) เต็ม 400 คะแนน ไดคะแนนระหวาง 55217 คะแนน (Md = 197.69) และประเมินประโยชน
และความเปนไปไดของเกณฑนี้ ดวยการสอบถามกลุม
ตัวอยางที่รวมปฏิบัติการใชเกณฑ จํานวน 21 คน พบวา
ทั้ง 44 องคประกอบยอย มีคาความเปนไปไดระหวาง
3.76-4.52 (Md = 4.21) จัดอยูในระดับมาก และ
ความเปนประโยชนมีคาระหวาง 3.95-4.71 (Md =
4.48) จัดอยูใ นระดับมาก โดยหมวดทีม่ คี า คะแนนสูงสุด
คือ หมวด (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ ตํ่าสุดคือ หมวด
(3) การมุงเนนประชาชน

วารสารควบคุมโรค ปที่ 44 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2561

วิจารณ
จากการศึกษาความตองการพัฒนาเกณฑอาํ เภอ
ควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน ตามแนวคิดการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
ความเห็นของชาติชาย ณ เชียงใหม(17) ทีเ่ นนวัตถุประสงค
และผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน ทั้งในแงผลผลิตและ
ความคุมคาของเงิน และสอดคลองกับความเห็นการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหมของบุญเกียรติ การะเวกพันธุ(18)

อัครพงษ เขียแจม(19) และสถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานคร(20) สําหรับในสวนของเกณฑทสี่ รางและ
พัฒนาขึ้นในครั้งนี้นั้น ในรายหมวดพบวา หมวด 1 :
ผูบริหารระดับสูงอําเภอ สอดคลองกับแนวคิดทุนมนุษย
ที่มุงเนนผูนําและเปนผูนําแบบ collective leader(21)
และของ ก.พ.ร. วาดวยการนําองคกร(22) หมวด 2 :
การวางแผนเชิงกลยุทธ สอดคลองกับการวางแผนกําลัง
คนเชิงยุทธศาสตรของปณรส มาลากุล ณ อยุธยา(23)
และทศพร ศิริสัมพันธ(15) หมวด 3 การมุงเนนประชาชน
ผู  รั บ บริ ก าร สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของทิ พ าวดี
เมฆสวรรค(24) หมวด 4 การวัด วิเคราะหขอมูลและ
สารสนเทศ สอดคลองกับนโยบายประเทศไทย 4.0 กับ
แนวคิดทีว่ า เทคโนโลยีเปนตัวคูณ ทําใหมนุษยมขี ดี ความ
สามารถในการทํางานมากขึน้ เศรษฐพงษ มะลิสวุ รรณ(25)
Jonathan Boston(26) และวิจารณ พานิช(27) หมวด 6 การ
พัฒนาบุคคลากร สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561) ทีม่ งุ เนน
องคการใหมขี ดี สมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความ
เปนมืออาชีพ(28) หมวด 7 การพัฒนากระบวนการปฏิบตั ิ
งานสอดคล อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบ
ราชการไทย ประเด็นการสรางความเปนเลิศในการให
บริ ก ารประชาชน หมวด 8 ผลลั พ ธ ก ารดํ า เนิ น งาน
สอดคล อ งกั บ ของกรมการปกครอง และที่ มุ  ง เน น
ประโยชนสขุ ของประชาชนและผลสัมฤทธิต์ อ ภารกิจของ
รัฐ และการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ตามที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา(29) ในภาพรวมของโมเดลสอดคลอง
กับทิศทางเปาหมายสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ที่ตองการใหเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาค

รูปแบบเกณฑอาํ เภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยัง่ ยืน

รัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย(30) จากการศึกษานี้
แสดงใหเห็นวา องคประกอบยอยทุกตัวมีผลการประเมิน
ความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด(31) ซึ่งเปน
ความเห็นทีม่ คี วามแข็งแรงทุกตัว จึงสงผลใหทงั้ 8 โมเดล
มีความเหมาะสมและอยูในระดับดีมาก(32) กลาวคือ
มีคานํ้าหนักมากกวาหรือเทากับ 0.30 และคะแนน
ความเหมาะสมเฉลี่ยมากกวา 3.50 มาสรางเปนเกณฑ
ประเมินสอดคลองตามเกณฑของแทช(32) ผลการประเมิน
ตนเองตามเกณฑอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
ตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ภาพรวม
ผลการประเมินตนเองไดคะแนนระหวาง 325.28586.48 สอดคลองกับระดับคะแนนที่ไดจากผลการ
ประเมินเบื้องตน องคกรที่ขอรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ
ที่ไดคะแนนตํ่ากวา 350 คะแนน และไดรับรางวัลระดับ
TQC สําหรับองคกรที่ไดคะแนนมากระหวาง 350 ถึง
<650 คะแนน ตามเกณฑสถาบันเพิม่ ผลผลิตแหงชาติ(33)
และสอดคลองกับเกณฑคณ
ุ ภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ
(34)
(PCA) ขอจํากัดของการวิจยั ในครัง้ นี้ ไดแก ระยะเวลา
ในการเรียนรูทําความเขาใจรายละเอียดรูปแบบเกณฑ
เชิ ง ลึ ก ของอาสาสมั ค รที่ ร  ว มโครงการวิ จั ย มี จํ า กั ด
เนื่องจากเจาหนาที่แตละคนมีงานตามนโยบายสําคัญ
ของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะตองเรงรัดดําเนินการ
ในชวงเดียวกับการทดลองใชและประเมินการใช
สรุ ป ได ว  า การวิ จั ย รู ป แบบเกณฑ ใ นครั้ ง นี้
ประกอบดวย การสราง การตรวจสอบและการประเมิน
จึงไดรปู แบบเกณฑอาํ เภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยัง่ ยืน
ตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ตาม
วัตถุประสงค จากการนําไปทดลองใชประเมินกับขอมูล
เชิงประจักษใน 5 อําเภอเปาหมาย ไดผลลัพธออกมาเปน
คะแนนระหวาง 325-586 คะแนน จากเต็ม 1,000
คะแนน และจากการประเมินมีความเปนไปได และ
ความเป น ประโยชน อ ยู  ใ นระดั บ มากถึ ง มากที่ สุ ด นั้ น
แสดงใหเห็นรูปแบบเกณฑนี้มีความเหมาะสมกับอําเภอ
ที่มีความเขมแข็ง สามารถสรางผลงานใหไดตามเกณฑ
จึงจะสามารถสะทอนผลลัพธการประเมินไดและเปน
ประโยชน หรือเหมาะกับอําเภอทีผ่ บู ริหารระดับสูงอําเภอ
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มีความมุงมั่นพัฒนาใหไดผลลัพธออกมาตามรูปแบบ
เกณฑนจี้ งึ จะมีประโยชน ดังนัน้ จึงสามารถนําไปประยุกต
ใช หรือใชเปนเครือ่ งมือสําหรับพัฒนาตอยอดการดําเนิน
งานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
(พชอ.) ตามรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ที่คณะ
รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไวเมื่อ ตุลาคม 2560 ไดอยาง
สอดคลองกัน
ขอเสนอแนะ
1. เห็นควรจัดทําเปนขอเสนอเชิงนโยบายตอ
กรมควบคุมโรค เพือ่ นําไปเปนเกณฑในการตรวจประเมิน
รั บ รองคุ ณ ภาพป อ งกั น ควบคุ ม โรคระดั บ อํ า เภอของ
ประเทศไทย โดยมอบเป น รางวั ล คุ ณ ภาพแห ง ชาติ
ในการปองกันควบคุมโรคระดับอําเภอ ตลอดจนใชเปน
กลไกในการตอยอดการพัฒนาของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ทั่วทั้งประเทศตอไป
แมเกณฑนไี้ ดทดลองใชในเพียง 5 อําเภอ ในเขตสุขภาพ
ที่ 2 แตเนือ้ หาเกณฑและแนวทางประเมินมีความยืดหยุน
จึงสามารถสะทอนการดําเนินงานในพืน้ ทีต่ า งๆ ทีม่ บี ริบท
แตกตางกันได
2. ควรนํ า ผลการวิ จั ย นี้ ไ ปต อ ยอดขยายผล
เพื่อสรางรูปแบบกระบวนการพัฒนาเกณฑ และตรวจ
รับรองคุณภาพการปองกันควบคุมโรค ในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นของประเทศไทย

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ท า นอาจารย นายแพทย ณ รงค
สหเมธาพัฒน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย
รัฐวุฒิ สุขมี ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นาย
แพทยบญ
ุ ชัย ธีรกาญจน สาธารณสุขนิเทศก นางมาลี โชค
เกิด สาธารณสุขอําเภอตรอน นายธีระวัฒน คําโฉม
สาธารณสุขอําเภอบึงสามพัน นายมนัสศักดิ์ มากบุญ
สาธารณสุขอําเภอบางระกํา นายวันชัย ทิมชม สาธารณสุข
อําเภอวังทอง นายถาวรพัฒน จันทรรัตน สาธารณสุข
อําเภอนํ้าปาด นายชาญชัย เหล็กคํา สาธารณสุขอําเภอ
เมืองอุตรดิตถ ทีก่ รุณาเปนผูเ ชีย่ วชาญและรวมสัมมนาอิง
ผูเชี่ยวชาญ (connoisseurship)
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อรรฆศิลป ผูต รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข แพทยหญิง
วราภรณ ภูมิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ
นายแพทยพเิ ชษฐ บัญญัติ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบูรณ ที่กรุณาอนุเคราะหขอมูลที่เปนประโยชนตอ
การวิ จั ย และขอขอบคุ ณ รศ. ดร.วริ น ทร บุ ญ ยิ่ ง
รศ. ดร.ปกรณ ประจัญบาน และ รศ. ดร.พัชรินทร
สิรสุนทร มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ใหคําปรึกษาการวิจัย
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บทคัดยอ
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรม
สุขาภิบาลของผูสัมผัสอาหารในรานอาหาร ทั้งภายในและรอบ ๆ มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุมตัวอยางเปนผูสัมผัส
อาหารในรานอาหาร จํานวน 201 คน สุมตัวอยางรานอาหารภายในมหาวิทยาลัย และรอบๆ มหาวิทยาลัยแบบงาย
เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยมีคาความเที่ยงตามวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคทั้งฉบับเทากับ 0.86
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติการถดถอยเชิงเสนพหุคูณแบบขั้นตอน ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ผลการศึกษาพบวา
กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหาร ในภาพรวมอยูในระดับสูง ( x = 2.47, SD = 0.31, Min = 1.85,
Max = 3.00) จากพฤติกรรมสุขาภิบาลทั้ง 4 ดาน พบวา พฤติกรรมในดานสิ่งแวดลอมมีคะแนนมากที่สุด ในขณะ
ทีด่ า นสุขลักษณะสวนบุคคลมีคะแนนนอยทีส่ ดุ สําหรับปจจัยทีม่ ผี ลตอพฤติกรรมสุขาภิบาลอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
คือ ปจจัยดานทัศนคติ และจํานวนครั้งที่เคยไดรับการอบรม ซึ่งปจจัยทั้ง 2 ดาน สามารถใชรวมกันพยากรณผลตอ
พฤติกรรมสุขาภิบาลของผูส มั ผัสอาหารในรานอาหาร จากการศึกษาครัง้ นีช้ ใี้ หเห็นวา ผูท มี่ หี นาทีเ่ กีย่ วของตองดําเนิน
การยกระดับทัศนคติที่ถูกตองแกผูสัมผัส โดยควรจัดใหมีการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารขึ้นอยางตอเนื่อง

Abstract
The purpose of this cross-sectional survey study was to determine the factors influencing of food
sanitation behavior among 201 food shops inside and outside Naresuan University. Data were randomly
collected by simple random sampling by using questionnaire which the Cronbach’s alpha coefficient were
0.86. Stepwise multiple linear regression was used to analyze significant level p-value at 0.05. The results
showed that the overall level of the food sanitation behavior of the food handlers shop were at high level
( x = 2.47, SD = 0.31, Min = 1.85, Max = 3.00). From four elements of behaviors, environment aspect
had the highest score while personal hygiene aspect had the lowest score. Attitude and frequency of attending
in the training were significantly associated with food sanitation behavior at the food shops. All of these
factors could predict the food sanitation behavior. Therefore, the results suggested that the persons who were
relevant to the food sanitation among food handlers should be increasing the level of attitude. Training should
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be implemented, while enforcement should be continuously provided to food handlers for good practice in
food sanitation.
คําสําคัญ
Key words
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บทนํา
อาหารเปนปจจัยพื้นฐานอยางหนึ่งที่มีความ
สําคัญอยางยิ่งในการดํารงชีวิตของมนุษย ทําใหรางกาย
เจริ ญ เติ บ โตและมี สุ ข ภาพอนามั ย ที่ แ ข็ ง แรงสมบู ร ณ
การบริโภคอาหารนอกจากจะคํานึงถึงการบริโภคใหได
สารอาหารที่ถูกตองตามความตองการของรางกายแลว
ยังตองคํานึงถึงความสะอาดและอยูในสภาพที่เหมาะสม
ไม มี ก ารปนเป  อ นจากเชื้ อ โรคและสารเคมี ต  า งๆ ใน
ขั้นตอนของการผลิต การปรุงและการจําหนาย หากมี
สิ่งเจือปน อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคทั้งในระยะ
สัน้ และระยะยาว(1) ดังนัน้ การสุขาภิบาลอาหารจึงมีความ
สํ า คั ญ อย า งมากที่ จ ะทํ า ให อ าหารสะอาด ปลอดภั ย
ตอสุขภาพอนามัย และการดํารงชีวิตของผูบริโภค
ในชวงเวลา 2-3 ทศวรรษทีผ่ า นมา ประเทศไทย
ไดมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยาง
รวดเร็ว ประชาชนสวนใหญจึงตองปรับตัวในการใชชีวิต
เพื่อการตอบสนองตอความเจริญกาวหนาของประเทศ
ส ง ผลให ชี วิ ต ความเป น อยู  โดยเฉพาะพฤติ ก รรม
การบริโภคอาหารของประชาชนเปลี่ยนแปลง ประชาชน
ที่อาศัยอยูในเมือง นิยมบริโภคอาหารนอกบานมากขึ้น
จากขอมูลการศึกษาของบริษทั ศูนยวจิ ยั กสิกรไทย จํากัด
พ.ศ. 2552 พบวา คนไทยทานขาวนอกบานเฉลีย่ อาทิตย
ละ 13 มื้อ(2) ซึ่งอาจเสี่ยงตอการไดรับอาหารและนํ้าที่
ไมสะอาด จากมีการปนเปอนของเชื้อโรคและสารเคมี
ที่ เ ป น พิ ษ ที่ อ าจจะก อ ให เ กิ ด อั น ตรายต อ สุ ข ภาพได
ทั้งชนิดพิษเฉียบพลัน เชน โรคอหิวาต โรคบิด เปนตน
และพิษเรื้อรัง เชน มะเร็งตับ มะเร็งลําไส เปนตน(3)
จากรายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยาของ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ไดจดั ใหโรคอาหารเปน
พิษ เปนปญหาที่สําคัญของประเทศ โดยมุงเนนไปที่
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โรคอุจจาระรวงเฉียบพลันและอหิวาตกโรค ซึง่ สถานการณ
โรคอาหารเปนพิษในประเทศไทย พบผูป ว ย 102,562154,678 รายตอป เฉลี่ยปละ 123,000 ราย โดย
โรคอาหารเป น พิ ษ ส ว นใหญ เ กิ ด จากเชื้ อ แบคที เ รี ย
ซึง่ ติดตอจากนํา้ ดืม่ หรือรับประทานอาหารทีป่ นเปอ นเชือ้
รวมทั้งติดตอจากคนสูคน และอาจเกิดจากอิทธิพลของ
สภาพแวดลอม โดยเฉพาะอุณหภูมิที่สูงขึ้นในฤดูรอน
ทําใหมผี ลตอการเกิดโรคทางเดินอาหารได โดยพบผูป ว ย
ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ สู ง ที่ สุ ด รองลงมาเป น
ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต ตามลําดับ จังหวัด
ที่มีอัตราการปวยสูงสุด ไดแก จังหวัดอํานาจเจริญ รอง
ลงมาคือ อุบลราชธานี บุรีรัมย ขอนแกนและพิษณุโลก
ตามลําดับ(4)
สําหรับมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเปนหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยในจังหวัดพิษณุโลก เปนชุมชนขนาดใหญ
มีจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งประชากรเดิมใน
พื้นที่ ประชากรที่อพยพมาใหม นิสิตและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย จึงทําใหมีการขยายตัวอยางรวดเร็วของ
ธุรกิจตางๆ ทั้งหอพัก รานคา รานอาหารและแผงลอย
จํ า หน า ยอาหารทั้ ง ในและนอกมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
จากการสํารวจมาตรฐานอาหารปลอดภัยโดยใชเกณฑ
ของกรมอนามัยพบวา ผูประกอบการในมหาวิทยาลัย
นเรศวร จํานวน 60 ราน ซึ่งประกอบดวยรานอาหาร
ในโรงอาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จํานวน
30 ราน และโรงอาหารหอในมหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน
30 ราน ไมผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยทาง
ดานกายภาพ จํานวน 25 ราน คิดเปนรอยละ 41.66 ใน
ดานการวางอุปกรณไวตาํ่ กวา 60 เซนติเมตร ไมมอี ปุ กรณ
ในการหยิบจับอาหาร และถังขยะไมมีฝาปด สําหรับ
เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยทางดานชีวภาพพบวา
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ไมผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย ประกอบดวย
การตรวจพบโคลิฟอรมแบคทีเรียในมือผูสัมผัสอาหาร
ร อ ยละ 45.00 และโคลิ ฟ อร ม แบคที เ รี ย ในภาชนะ
ใสอาหาร รอยละ 20.68 ซึ่งอาจสงผลใหเกิดโรคจาก
อาหารและนํ้าเปนสื่อได(5) นอกจากนี้ ในการสํารวจ
รานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารรอบมหาวิทยาลัย
นเรศวร จํานวน 88 ราน พบวา ผานเกณฑมาตรฐานของ
กรมอนามัยทางดานกายภาพเพียง 1 ราน และผานเกณฑ
มาตรฐานดานชีวภาพเพียง 4 ราน(6) ดังนัน้ ผูว จิ ยั มีความ
สนใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขาภิบาลของ
ผู  สั ม ผั ส อาหารในร า นอาหารทั้ ง ภายในและรอบๆ
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผลการศึกษาจะใชเพื่อเปน
แนวทางในการแกปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
สุขาภิบาลอาหาร อันจะนําไปสูก ารมีสขุ ภาพทีด่ ขี องนิสติ
บุคลากร และประชาชนรอบๆ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
ใหประชาชนสามารถบริโภคอาหารที่ปลอดภัยไดอยาง
มีมาตรฐาน นําพาไปสูสุขภาพที่ดีของประชาชนตอไป
และเพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภคที่ปราศจากโรค
จากอาหารเปนสื่อนําได

วัสดุและวิธีการศึกษา
รูปแบบการศึกษา เปนการวิจยั เชิงสํารวจแบบ
ภาคตัดขวาง (cross-sectional survey study) ซึ่งผาน
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 0270/60 ผูวิจัยทําการ
ขออนุญาตจากผูสัมผัสอาหารในรานอาหารกอนการ
เก็ บ ข อ มู ล โดยผู  สั ม ผั ส อาหารในร า นอาหารได รั บ
คํ า อธิ บ ายวั ต ถุ ป ระสงค ข องการศึ ก ษา และสามารถ
ซักถามขอสงสัยกอนตัดสินใจ กลุมตัวอยางเขารวมวิจัย
อยางสมัครใจ และมีการลงนามในใบยินยอมเขารวมการ
ศึกษา
ประชากรและกลุม ตัวอยาง คือ ผูส มั ผัสอาหาร
ในรานอาหาร ทั้งภายในและรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก คํานวณขนาดตัวอยางโดยใชสตู รขนาด
ของตัวแปร 1 ตอ 20(7) จากตัวแปร 9 ตัวแปร ไดแก
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการจําหนาย

พฤติกรรมสุขาภิบาลของผูสัมผัสอาหารในรานอาหาร

อาหาร รายได จํานวนครั้งที่เคยไดรับการอบรมความรู
ด า นสุ ข าภิ บ าลอาหาร จํ า นวนครั้ ง การตรวจสุ ข ภาพ
ประจําป ความรูดานสุขาภิบาลอาหาร ทัศนคติดาน
สุขาภิบาลอาหาร และคํานวณเผื่อไวอีกรอยละ 10.00
เกณฑการคัดเขากลุมตัวอยาง เปนผูสัมผัส
อาหารในรานอาหาร ทั้งภายในและรอบๆ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ที่มีอยูจริงในป 2559 ทําการเก็บตัวอยางทุก
รานคาที่มีโครงสรางอาคารที่แข็งแรง และเขาเกณฑ
ของกรมอนามัย โดยเลือกตัวแทนผูสัมผัสอาหารใน
รานอาหาร 1 คน ตอ 1 ราน เปนผูที่อานออกเขียนได
และยินยอมเขารวมโครงการวิจัย เก็บขอมูลตัวอยาง
ทัง้ สิน้ 201 คน แบงเปนภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 101
คน และภายนอกรอบๆ มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน
100 คน
ผู  สั ม ผั ส อาหารในร า นอาหารภายใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ ตัวแทนผูสมั ผัสอาหารในราน
จํ า หน า ยอาหารในคณะต า ง ๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (simple random
sampling) รวม 101 คน ซึ่งทําการแบงกลุมออกเปน 5
กลุมดังนี้ (1) กลุมคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 24
คน (2) กลุมคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยี จํานวน 8 คน
(3) กลุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน
9 คน (4) โรงอาหาร อาคารเรียนรวม จํานวน 30 คน
(5) ศูนยอาหารหอ ในมหาวิทยาลัย จํานวน 30 คน
สํ า หรั บ ร า นอาหารรอบมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ทํ า การ
สุม ตัวอยางผูส มั ผัสอาหารในรานจําหนายอาหารแบบงาย
รวม 100 คน โดยแบงประเภทของรานอาหารดังนี้
(1) รานอาหารจานเดียว 11 คน (2) รานกวยเตี๋ยว 18
คน (3) รานขาวราดแกง 6 คน (4) รานอาหารตามสั่ง
50 คน (5) รานสมตํา 10 คน (6) รานโจก 5 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่
พั ฒ นาขึ้ น จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จั ย
ที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 4 สวน คือ สวนที่ 1 คือ ปจจัย
สวนบุคคล จํานวน 9 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณในการจําหนายอาหาร รายได
การไดรับการอบรมดานสุขาภิบาลอาหาร การตรวจ
175

Disease Control Journal Vol 44 No.2 Apr - Jun 2018

สุขภาพประจําป และประเภทอาหารทีจ่ าํ หนาย แบบสอบถาม
เปนแบบเลือกตอบ และแบบเติมคําในชองวาง สวนที่ 2
ปจจัยดานความรูเรื่องสุขาภิบาลอาหาร แบบสอบถาม
เปนชนิดปลายปด 20 ขอ มีลกั ษณะเปนคําถามแบบเลือก
ตอบถูกหรือผิด โดยตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0
คะแนน (0-20 คะแนน) สวนที่ 3 ปจจัยดานทัศนคติ
จํานวน 20 ขอ มีลักษณะคําถามแบบมาตราสวนของ
ลิเคิรท (Likert scale) 3 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน
คือ 1 ไมเห็นดวย จนถึง 3 เห็นดวย (20-60 คะแนน)
สวนที่ 4 พฤติกรรมสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 20 ขอ มี
ลักษณะคําถามแบบมาตราสวนของลิเคิรท 3 ระดับ
มีเกณฑการใหคะแนนคือ 1 ไมเคยปฏิบตั ิ จนถึง 3 ปฏิบตั ิ
ทุกครั้ง (20-60 คะแนน) โดยแบงพฤติกรรมออกเปน
4 ดาน คือ พฤติกรรมดานการปองกันการปนเปอน
ของอาหาร ดานอันตรายจากจุลินทรีย ดานสุขลักษณะ
สวนบุคคลและดานสิ่งแวดลอม
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดย
แบบสอบถามทัง้ หาสวนผานการตรวจสอบหาความเทีย่ ง
ตรงเชิงเนื้อหา (content validity) จากผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 คน ไดคา IOC เฉลี่ยเทากับ 0.70 หลังจากนั้น
นํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ แลวนําไปทดลอง
ใช กั บ ผู  สั ม ผั ส อาหารในร า นจํ า หน า ยอาหารบริ เ วณ
มหาวิทยาลัย ที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกับกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน และคํานวณความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม
โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha-coefficient) ไดคา ความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ เทากับ 0.86
วิเคราะหขอมูล สําหรับขอมูลทั่วไปใชสถิติ
พรรณนา และหาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมสุขาภิบาล
ของผูสัมผัสอาหารในรานอาหาร ทั้งภายในและรอบๆ
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใชสถิติการถดถอยเชิงเสน
พหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน (stepwise multiple linear regression)
โดยนําตัวแปรทั้งหมดที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม
เขาเปนโมเดลตัง้ ตนในการวิเคราะห ในการวิเคราะหแบบ
ขั้นตอนกําหนดเกณฑในการคัดตัวแปรเขาทีค่ า p<0.05 และ
เกณฑในการคัดตัวแปรออก p>0.1 ทําการวิเคราะห
176

Food sanitation behavior among food handlers in food shops

ด ว ยโปรแกรม SPSS version 17 (ลิ ข สิ ท ธิ์ ข อง
มหาวิทยาลัยนเรศวร) ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05

ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ผลการศึ ก ษาผู  สั ม ผั ส อาหารในร า นอาหาร
จํานวน 201 คน พบวา มีรา นคาอาหารอยูน อกมหาวิทยาลัย
รอยละ 49.80 และอยูในมหาวิทยาลัย รอยละ 50.20
สวนใหญขายอาหารตามสั่ง รอยละ 41.30 โดยผูสัมผัส
อาหารในรานอาหาร เปนเพศหญิง รอยละ 80.60 มีอายุ
เฉลี่ย 40.60 ป (SD = 9.19) มีอายุนอยสุดคือ 19 ป
และมากทีส่ ดุ คือ 62 ป สวนใหญมกี ารศึกษาระดับสูงกวา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รอยละ 81.10 มีรายได
เฉลี่ย 20,064 บาทตอเดือน (SD = 18.74) มีรายได
สูงกวา 15,000 บาทตอเดือน รอยละ 57.20 สําหรับ
ประสบการณในการจําหนายอาหารมีคาเฉลี่ย 8 ป (SD
= 6.38) มีผูที่ไดรับการอบรมความรูดานสุขาภิบาล
อาหาร คิดเปนรอยละ 37.30 จํานวนครัง้ ทีเ่ คยไดรบั การ
อบรมมีคาเฉลี่ย 1.05 ครั้ง (SD = 1.93) และมีผูที่ได
รับการตรวจสุขภาพประจําป รอยละ 45.80 จํานวนครั้ง
ที่ไดรับการตรวจสุขภาพประจําปมีคาเฉลี่ย 1.33 ครั้ง
(SD = 2.44) ดังตารางที่ 1
1. ความรู  ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมด า น
สุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหาร
คะแนนความรู  ด  า นสุ ข าภิ บ าลอาหารของ
ผูสัมผัสอาหารในรานอาหาร ในภาพรวมอยูในระดับดี
( x = 0.74, SD = 0.16) และมีคะแนนทัศนคติดาน
สุขาภิบาลอาหาร ในภาพรวมอยูใ นระดับดี ( x = 2.25,
SD = 0.33) สําหรับพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารของ
ผูสัมผัสอาหารในรานอาหาร ในภาพรวมอยูในระดับดี
( x = 2.47, SD = 0.31) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมราย
ดานพบวา ดานอันตรายจากจุลินทรีย ( x = 2.54, SD
= 0.38) ดานสุขลักษณะสวนบุคคล ( x = 2.20, SD =
0.61) ดานการปองกันการปนเปอนของอาหาร ( x =
2.39, SD = 0.31) และดานสิ่งแวดลอม ( x = 2.64,
SD = 0.25) ดังตารางที่ 2
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2. ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมสุ ข าภิ บ าล
อาหารของผูสัมผัสอาหารในรานอาหาร
จากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
สุ ข าภิ บ าลอาหารของผู  สั ม ผั ส อาหารในร า นอาหาร
ในการนําตัวแปรเขาวิเคราะหทั้งหมด 9 ตัวแปร ไดแก
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการจําหนาย
อาหาร รายได จํานวนครั้งที่เคยไดรับการอบรมความรู
ด า นสุ ข าภิ บ าลอาหาร จํ า นวนครั้ ง การตรวจสุ ข ภาพ
ประจําป ความรูดานสุขาภิบาลอาหาร ทัศนคติดาน
สุขาภิบาลอาหาร โดยใชสถิติการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ
แบบขั้นตอน พบวา ตัวแปรตัวแรกที่ถูกคัดเลือกเขามา
ในสมการคือ ปจจัยดานทัศนคติ มีคาสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยในรูปคะแนนดิบ (B) = 0.72 (p<0.01) ตัวแปร

พฤติกรรมสุขาภิบาลของผูสัมผัสอาหารในรานอาหาร

ตัวที่ 2 ที่ถูกคัดเลือกเขามาในสมการคือ จํานวนครั้ง
ที่เคยไดรับการอบรมความรูดานสุขาภิบาลอาหาร โดย
มีคา สัมประสิทธการถดถอยในรูปคะแนนดิบ (B) = 0.02
(p<0.05) ซึ่งปจจัยทั้ง 2 ดาน สามารถรวมกันพยากรณ
พฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารของผูสัมผัสอาหารในราน
อาหาร ไดรอยละ 67.00 (adjust R2 = 0.67, F =
203.90, p<0.01) ดังตารางที่ 3 ดังนั้นจึงสามารถสราง
สมการพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารของผูส มั ผัสอาหารใน
รานอาหาร ในรูปคะแนนดิบ ไดดังนี้
พฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารของผูส มั ผัสอาหาร
ในรานอาหาร = 0.83 + 0.72 (ทัศนคติ) + 0.02
(จํานวนครั้งที่เคยไดรับการอบรมความรู)

ตารางที่ 1 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ( n = 201 คน )
ปจจัยสวนบุคคล

จํานวน

รอยละ

39
162

19.40
80.60

1
16
100
41
43
1

0.50
7.96
49.76
20.39
21.39
0.50

6
14
18
67
41
55

3.00
7.00
9.00
33.20
20.40
27.40

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
นอยกวา 20 ป
20-29 ป
30-39 ป
40-49 ป
50-59 ป
60 ปขึ้นไป
x = 40.60, SD = 9.19, Min = 19, Max = 62
รายไดตอเดือน
x = 20,064.68 บาท, SD = 18,740.81, Min = 5,000 บาท,
Max = 25,000 บาท
ระดับการศึกษา
ไมไดศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
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ตารางที่ 1 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ( n = 201 คน ) (ตอ)
ปจจัยสวนบุคคล
ประสบการณในการจําหนายอาหาร
1-5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
21-25 ป
26-30 ป
มากกวา 30 ปขึ้นไป
x = 8, SD = 6.38, Min = 1, Max = 15
ไดรับการอบรมความรูดานสุขาภิบาลอาหาร
เคยไดรับการอบรม
ไมเคยไดรับการอบรม
การตรวจสุขภาพประจําป
เคยไดรับการตรวจ
ไมเคยตรวจสุขภาพ
ประเภทของอาหาร
อาหารตามสั่ง
อาหารจานเดียว ขาวมันไก/ขาวหมูแดง/ขาหมู
ขาวราดแกง
ขาวตม/โจก
กวยเตี๋ยว
สมตํา
อื่น ๆ
รานอาหาร
ภายในมหาวิทยาลัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย

จํานวน

รอยละ

95
70
16
12
4
3
1

47.20
34.80
8.00
6.00
2.00
1.50
0.50

75
126

37.30
62.70

92
109

45.80
54.20

83
18
23
6
28
12
31

41.30
9.00
11.40
3.00
13.90
6.00
15.40

101
100

50.20
49.80

ตารางที่ 2 รอยละ คะแนนเฉลี่ยรายขอของพฤติกรรมดานสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหาร จําแนกตามการตอบ
รายขอ
SD
คะแนน
ไม
ปฏิบัติ
ขอคําถาม
ปฏิบัติ
เฉลี่ย
บางครั้ง ปฏิบัติ
ทุกครั้ง
0.58
2.59
31.84 4.48
1. ทุกครั้งที่ทําอาหารทานใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารที่ปรุง 63.68
2.54
0.50
45.77 0.00
2. ทานจัดบริเวณทีใ่ ชเตรียมปรุง จําหนาย ใหสามารถระบายกลิน่ 54.23
ได หรือใชปลองควัน และพัดลมชวยในการดูดอากาศ
2.29
0.68
46.27 41.30
12.44
3. วางอาหารและภาชนะที่ใชในการเตรียมปรุงอาหารบนพื้น
2.41
0.68
37.31 51.74
4. ทานชิมอาหารในขณะปรุง โดยการใชทัพพีที่ใชปรุงอาหาร 10.95
อันเดียวกันในการชิม
2.61
0.52
35.82 1.49
5. ทานลางทําความสะอาด และดักเศษอาหารกอนที่จะปลอยลง 62.69
สูแหลงนํ้า
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พฤติกรรมสุขาภิบาลของผูสัมผัสอาหารในรานอาหาร

ตารางที่ 2 รอยละ คะแนนเฉลี่ยรายขอของพฤติกรรมดานสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหาร จําแนกตามการตอบ
รายขอ(ตอ)
ขอคําถาม
ไม คะแนน SD
ปฏิบัติ ปฏิบัติ
ทุกครั้ง บางครั้ง ปฏิบัติ เฉลี่ย
6. ทานลางมือใหสะอาดดวยสบู หรือนํ้ายาลางมือทุกครั้งหลังจากเขาหองนํ้า 48.26 48.76 2.99 2.45 0.56
และกอนเตรียมปรุง
7. ทานแตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน สวมหมวกคลุมผม และใสผากันเปอน 49.75 47.26 2.99 2.47 0.56
8. ทานใชเขียงที่มีลักษณะแตกราวหรือเปนรอง
6.47 6.47 87.06 2.81 0.54
9. ทานบริโภคนํ้าดื่มหรือนํ้าแข็งในถังนํ้าแข็งที่มีสิ่งของอยางอื่น แชรวมไว
7.46 48.26 44.28 2.37 0.62
10.ทานสวมใสเครื่องประดับ เชน แหวน นาฬกา ขณะประกอบอาหาร
38.81 18.41 42.79 2.04 0.90
11.ทานลางเนื้อสัตว และผัก ผลไม กอนนํามาปรุง
95.52 3.98 0.50 2.95 0.24
12.ทานมีการแยกภาชนะใสอาหาร ระหวางอาหารคาวและอาหารหวาน
50.75 47.76 1.49 2.49 0.53
13.ทานตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป
29.35 25.87 44.78 1.85 0.85
14.ทานวางอาหารปรุงเสร็จในภาชนะทีม่ กี ารปกปด และตัง้ สูงจากพืน้ อยางนอย 52.74 40.30 6.97 2.46 0.62
60 ซม.
15.ทานวางวัตถุดิบที่ใชในการทําอาหารไวกับพื้น
9.45 45.77 44.78 2.35 0.65
92.04 5.97 1.99 2.90 0.36
16.ที่ลางและที่เก็บภาชนะอุปกรณ มีนํ้าใชเพียงพอ หางจากหองสวม
17.ทานจัดเก็บภาชนะในลักษณะหงายขึ้น โดยการเรียงซอนกันไวอยางเปน 44.28 37.31 18.41 2.26 0.75
ระเบียบในภาชนะ หรือสถานที่ที่สะอาด
18.ในการปรุ ง อาหาร ท า นใช ส ารปรุ ง แต ง อาหารที่ มี ค วามปลอดภั ย 94.03 4.98 1.00 2.93 0.29
มีเครื่องหมาย อย. รับรอง
38.81 51.74 9.45 1.71 0.63
19.หลังจากลางภาชนะอุปกรณ ทานเช็ดทําความสะอาดดวยผาแหง
93.03 5.47 1.49 2.92 0.33
20.ทานใชภาชนะรองรับขยะที่ไมรั่วซึม และมีฝาปดมิดชิด
พฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารภาพรวม
คะแนนเฉลี่ย 2.47 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 คะแนน คะแนนตํ่าสุด 1.85 คะแนน คะแนนสูงสุด 3.00 คะแนน
ตารางที่ 3 การวิเคราะหถดถอยพหุคูณเชิงเสนพหุคูณแบบขั้นตอนของปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขาภิบาลของผูสัมผัสอาหาร
ในรานอาหาร ทั้งภายในและรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร (N = 201)
ตัวแปรพยากรณ
ทัศนคติ
จํานวนครั้งที่เคยไดรับการอบรมความรู

B
0.72
0.02

β

0.77
0.11

t
17.71
2.59

p-value
0.00
0.01

constant (a) = 0.83, R square = 0.67, adjusted R2 = 0.67, F = 203.90, p=0.00

โดยภาพรวมอยูในระดับดี ( x = 2.47, SD = 0.31)
สรุปการอภิปรายผลตามวัตถุประสงคแตละขอ มีดังนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งอยูในจังหวัดพิษณุโลก
1. การศึกษาพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหาร ของ ซึ่งมียุทธศาสตรในการจัดการดานสุขาภิบาลและความ
ปลอดภัยของอาหารอยางเปนรูปธรรม โดยมีการรณรงค
ผูสัมผัสอาหารในรานอาหาร
พฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารของผูส มั ผัสอาหาร ดานการจัดการสุขาภิบาลอาหาร มีการตรวจประเมิน
ในรานอาหาร ทัง้ ภายในและรอบ ๆ มหาวิทยาลัยนเรศวร สุขาภิบาลอาหารเปนประจํา มีการสรางเครือขายความ
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รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสาธารณสุขจังหวัด และ
องคการบริหารสวนทองถิน่ สอดคลองกับนโยบายกรอบ
ยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศไทย(8)
สอดคลองกับการศึกษาของศันสนีย เมฆรุง เรืองวงศ และ
คณะ ศึกษาในผูสัมผัสอาหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก พบวา ผูส มั ผัสอาหารมีระดับการปฏิบตั ิ
ตัวที่ถูกตองดานสุขาภิบาลอาหารในระดับสูงถึงรอยละ
68.90 และระดับปานกลาง รอยละ 31.10(9)
เมื่ อ พิ จ ารณาพฤติ ก รรมรายด า นพบว า
ดานอันตรายจากจุลินทรีย ( x = 2.54, SD = 0.38)
ดานสุขลักษณะสวนบุคคล ( x = 2.20, SD = 0.61)
ดานการปองกันการปนเปอ นของอาหาร ( x = 2.39, SD
= 0.31) และดานสิง่ แวดลอม ( x = 2.64, SD = 0.25)
พฤติกรรมดานสุขลักษณะสวนบุคคล และการปองกัน
การปนเปอนของอาหาร มีคะแนนนอยที่สุดใน 4 ดาน
เมื่ อ พิ จ ารณาข อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ  ม ตั ว อย า งจะพบว า
กลุมตัวอยางมีการตรวจสุขภาพประจําปเพียงรอยละ
45.80 โดยมีคา เฉลีย่ จํานวนครัง้ ทีไ่ ดรบั การตรวจสุขภาพ
ประจําป 1.33 ครัง้ (SD = 2.44) และมีการตรวจสุขภาพ
เปนประจําทุกป ( x = 1.85, SD = 0.85) แสดงใหเห็นวา
โดยภาพรวมกลุมตัวอยางอาจเปนผูที่ไมคอยสนใจดาน
สุขภาพ สอดคลองกับการศึกษาของ Okojie OH และ
คณะ ไดประเมินสุขอนามัยอาหารของผูสัมผัสอาหารใน
มหาวิทยาลัยไนจีเรียพบวา ผูส มั ผัสอาหารมีสขุ วิทยาสวน
บุคคลในเกณฑตํ่า โดยมีพฤติกรรมไมสวมผากันเปอน
และหมวกคลุมผม สวมใสเครื่องประดับ ใชชอนตักชิม
อาหารลงในภาชนะปรุงอาหารหลายครั้ง โดยไมมีการ
เปลี่ยนชอนใหม(10) รวมทั้งกลุมตัวอยางสวนใหญไมได
รับการอบรมความรูดานสุขาภิบาลอาหาร สูงถึงรอยละ
72.70 มีการปฏิบัติงานตามความเคยชิน คํานึงถึงความ
สะดวก รวดเร็ว แตไมไดคํานึงถึงความถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร เนื่องจากตองเตรียมปรุงอาหารใน
ปริมาณมาก สอดคลองกับการศึกษาสถานการณสขุ าภิบาล
อาหารบริเวณรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 88 ราน
พบวา รานอาหารผานเกณฑดานกายภาพเพียง 1 ราน
โดยสวนใหญจะไมผานขอกําหนดในดานการแตงกาย
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ของผูประกอบการที่ยังไมเหมาะสม การกําจัดมูลฝอย
และนํ้าเสียที่ยังไมถูกสุขาภิบาล และการไมแยกเขียง
ระหวางอาหารสุก อาหารดิบและผักผลไม สวนการ
สุขาภิบาลอาหารดานชีวภาพ ผานเกณฑเพียง 4 ราน โดย
ยังพบโคลิฟอรมแบคทีเรียในมือของผูป รุงอาหารมากทีส่ ดุ
รองลงมาคือ ภาชนะใสอาหาร(6) ผลการศึกษาพบวา ใน
บางพฤติกรรมยังมีคะแนนที่ตํ่า เชน การเช็ดทําความ
สะอาดดวยผาแหง หลังลางภาชนะอุปกรณ ( x = 1.71,
SD = 0.63) การตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป ( x = 1.85,
SD = 0.85) การสวมใสเครือ่ งประดับ ( x = 2.04, SD =
0.91) ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวไมสอดคลองกับหลักการ
ปฏิบัติของกองสุขาภิบาลอาหาร(11) ที่วาผูสัมผัสอาหาร
ควรมีสขุ นิสยั ทีด่ รี ะหวางการเตรียมปรุงอาหารคือ ควรใส
ผากันเปอ น หมวกคลุมผม ไมสวมเครือ่ งประดับ สําหรับ
การชิมอาหารระหวางปรุงตองตักแบงใสถว ยและใชชอ น
ชิมเฉพาะ และใชชิมอาหารเฉพาะแตละครั้งเทานั้น และ
ไมพูดคุยขณะปรุงหรือประกอบอาหาร ทั้งนี้เพื่อปองกัน
การแพร ก ระจายของเชื้ อ โรคจากผู  สั ม ผั ส อาหารไปสู 
ผูบริโภค สวนพฤติกรรมการลางมือ ( x = 2.45, SD =
0.56) อยูในระดับสูง อาจเนื่องมาจากการรณรงคที่ผาน
มาของกระทรวงสาธารณสุ ข ในเรื่ อ งของ “กิ น ร อ น
ชอนกลาง ลางมือ” ทําใหผสู มั ผัสอาหารมีความตระหนัก
และใหความสําคัญของพฤติกรรมการลางมือไปดวย
สอดคลองกับการศึกษา ผูประกอบการรานอาหารใน
มหาวิทยาลัย Kebangsaan Malaysia ที่พบวา มีคะแนน
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมเรื่องอาหารปลอดภัยใน
ระดับดี โดยเฉพาะเรื่องของการลางมือในขณะเตรียม
อาหาร (12) จะเห็ น ได ว  า ความตระหนั ก ในเรื่ อ งของ
พฤติกรรมสุขาภิบาล เปนสิ่งที่มีความสําคัญเพราะเปน
ป จ จั ย ที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ในการทํ า กิ จ กรรมที่
เกีย่ วกับสุขาภิบาลอาหาร รวมทัง้ การยอมรับถึงความสําคัญ
ของการลางมือทีจ่ ะตองนําไปสูก ารปฏิบตั (13)
ิ นอกจากนี้
ยังพบวา ผูหญิงที่เปนผูสัมผัสอาหารจะมีการปฏิบัติตัว
ในดานอาหารปลอดภัยสูงกวาเพศชาย อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ(14) เนื่องจากความแตกตางของความคาดหวัง
ทางสังคมในบทบาทแตละเพศ โดยผูหญิงจะมีแนวโนม
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ที่จะกังวลในเรื่องของอาหารและโภชนาการ และผูหญิง
มักมีบทบาทหนาทีใ่ นการกลัน่ กรองอาหารเขาสูค รอบครัว(15)
สอดคลองกับผลการศึกษานีท้ พี่ บวา กลุม ตัวอยางสวนใหญ
เปนผูหญิงรอยละ 80.60
2. ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมสุ ข าภิ บ าล
อาหารของผูสัมผัสอาหารในรานอาหาร
ป จ จั ย ที่ ส  ง ผลต อ พฤติ ก รรมด า นสุ ข าภิ บ าล
อาหารของผูสัมผัสอาหารในรานอาหาร สามารถแยก
อภิปรายรายประเด็น ไดดังนี้
2.1 ปจจัยดานทัศนคติ เปนปจจัยหนึง่ ทีส่ ง
ผลตอพฤติกรรมดานสุขาภิบาลอาหาร ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากการมีทัศนคติที่ดีหรือที่ถูกตอง สงผลตอการปรับ
เปลีย่ นสิง่ แวดลอมหรือภาพลักษณของรานอาหาร ซึง่ จะ
มีผลตอการเลือกซื้ออาหารของผูบริโภค เชน ขยะตองมี
การกําจัดใหถูกวิธี ( x = 2.92, SD = 0.34) สถานที่
ปรุงอาหารตองไมอับทึบ ระบายกลิ่นได ( x = 2.90,
SD = 0.41) การปองกันสัตวและแมลงนําโรคที่มีผล
ทําใหอาหารสะอาด ( x = 2.85, SD = 0.48) นอกจาก
นี้การมีทัศนคติที่ดีเนื่องมาจากการรณรงคใหผูบริโภค
“กินรอน ชอนกลาง ลางมือ” อยางตอเนื่อง ทําใหมีผล
ตอพฤติกรรมสุขาภิบาลทีถ่ กู ตองของผูส มั ผัสอาหารดวย
เชน การลางมือใหสะอาดดวยนํา้ และสบู ( x = 2.96, SD
= 0.21) อยางไรก็ตาม ยังมีทัศนคติที่ไมถูกตอง เชน
การปรุงอาหารใกลทางเดิน ( x = 1.69, SD = 0.72)
การปรุงอาหารที่ พื้ น หรื อ ที่ โ ต ะ ที่ สู ง ไม ไ ด ม าตรฐาน
( x = 1.63, SD = 0.86) การเลือกเครือ่ งปรุงโดยคํานึง
ถึงยีห่ อ และรสชาติมากกวาเครือ่ งหมาย อย. ( x = 1.52,
SD = 0.84) การเช็ดภาชนะดวยผาแหงทันทีหลังลางเสร็จ
( x = 1.47, SD = 0.82) ในการศึกษานี้ปจจัยดาน
ทัศนคติเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมดานสุขาภิบาล
อาหาร เปนไปตามแนวคิดของ Salminen S และคณะ
ทีก่ ลาววา ทัศนคติเปนตัวตัดสินพฤติกรรม เปนความรูส กึ
ทัง้ ทางบวกและทางลบ เปนภาวะทีจ่ ติ ใจพรอมตอบสนอง
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติของบุคคลนั้น ซึ่งทัศนคติสามารถ
เรียนรูและจัดการโดยใชประสบการณ(16) สอดคลองกับ
การศึกษาของนฤมล วีระพันธ และปราณี ทองคํา พบวา
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ทั ศ นคติ ต  อ การสุ ข าภิ บ าลอาหารของเจ า ของร า นใน
จังหวัดปตตานี สงผลตอมาตรฐานอาหาร 6.30 เทา (OR
= 6.30, p<0.05)(17) และฐานิศา สาเบด และคณะ ศึกษา
สภาพการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
ควบคูสามัญจังหวัดสตูล ในกลุมครู ผูบริหารโรงเรียน
และผูสัมผัสอาหารพบวา เจตคติดานการสุขาภิบาลมี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติดานการสุขาภิบาลอาหาร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.19, p<0.05)(18) และ
สอดคลองกับ Abdul-Mutalib N-A และคณะ พบวา
ทั ศ นคติ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมที่ ดี ท างด า น
สุขลักษณะและสุขาภิบาลอาหารของผูสัมผัสอาหารใน
รานอาหารของประเทศมาเลเซีย (X2 = 4.178, p=0.04)(19)
อยางไรก็ตาม ขัดแยงกับ ผลการศึกษาผูสัมผัสอาหาร
ในโรงเรียน ในประเทศมาเลเซีย ที่ไมพบความสัมพันธ
ของพฤติกรรมกับทัศนคติดานความสะอาดของมือของ
ผูสัมผัสอาหาร(20)
2.2 ปจจัยดานจํานวนครั้งที่เคยไดรับการ
อบรมความรูดานสุขาภิบาลอาหาร ที่ไดรับการสนับสนุน
จากหนวยงานของรัฐ โดยมีกลยุทธในการดําเนินงาน
ความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งองคการอนามัยโลกได
กําหนดกลยุทธใหภาครัฐควรใหคําปรึกษาแกผูจัดการ
อาหาร ผูคาอาหารรายยอย โดยเฉพาะแผงลอย ในเรื่อง
ของการปรุง การประกอบและการจําหนายอาหาร(8)
จากผลการศึกษาพบวา มีผูที่ไดรับการอบรมความรูดาน
สุขาภิบาลอาหาร คิดเปนรอยละ 37.30 จํานวนครัง้ ทีเ่ คย
ไดรับการอบรมมีคาเฉลี่ย 1.05 ครั้ง (SD = 1.93) จะ
เห็นไดวา การอบรมดานสุขาภิบาลอาหารยังมีไมมาก
เทาที่ควร ควรจัดใหมีการอบรมเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม
การศึกษาทีพ่ บวา สัดสวนการไดรบั การอบรมของผูส มั ผัส
อาหารมีคามากกวาในหลายการศึกษาของ Wen-Hwa
Ko คือ รอยละ 21.80(21) การอบรมความรูนี้เปนปจจัย
สนับสนุนในดานความรูและคําแนะนําตางๆ รวมทั้งกอ
ใหเกิดทัศนคติที่ถูกตอง(22) เปนปจจัยสําคัญที่ทําให
ผูส มั ผัสอาหารไดรบั ขอมูลขาวสาร มีชอ งทางในการติดตอ
จากผู  ที่ มี ส  ว นเกี่ ย วข อ งในการติ ด ตามประเมิ น ผล
รานจําหนายอาหาร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการไดรับ
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แรงสนับสนุนทางสังคม(23) เนื่องจากการมีหนวยงานที่
เกีย่ วของมาใหคาํ แนะนําสนับสนุน สงผลตอการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมของผูสัมผัสอาหาร สอดคลองกับการศึกษา
ของนฤมล วีระพันธ และปราณี ทองคํา พบวา การไดรับ
การอบรมความรูด า นสุขาภิบาลอาหาร สงผลตอมาตรฐาน
อาหาร 5.50 เทา (OR = 5.50, p<0.01)(17) สอดคลอง
กับการศึกษาของ Kibre M และ Abera B. ศึกษาผูทํา
อาหารที่เปนลูกจาง จํานวน 455 คน รานอาหารเมือง
Bahir Dar Town พบวา มีความแตกตางระหวางคนที่ได
รับการฝกอบรมโดยผูเชี่ยวชาญ และคนที่ไมไดรับการ
ฝกอบรม (OR = 7.20, p=0.01) นอกจากนี้ยังพบวา
ผูที่สัมผัสอาหารยังเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมที่ไมดีและ
พฤติกรรมที่ไมดี ดังนั้น โปรแกรมการใหความรูเพื่อ
สงเสริมทัศนคติเปนสิ่งที่สําคัญ และควรมีการติดตาม
ตรวจสอบเปนประจํา(24) จะเห็นไดวา มีหลายการศึกษา
ที่ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการฝกอบรมในเรื่องของ
อาหารปลอดภั ย เป น การเพิ่ ม ความรู  แ ละทั ศ นคติ ที่
ถูกตองในเรื่องของอาหารปลอดภัย(12,24-25) โดยพบวา
การอบรมและการศึกษาเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ในการเพิ่มความรูและความตระหนักในเรื่องของอาหาร
ปลอดภัยในกลุม ผูส มั ผัสอาหาร และสงผลใหเกิดพฤติกรรม
ในดานอาหารปลอดภัยที่ถูกตอง(26)
จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ สามารถสรุ ป และเรี ย ง
ลําดับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารของ
ผูสัมผัสอาหารในรานอาหาร โดยใชการวิเคราะหสถิติ
การถดถอยเชิงเสนพหุคูณแบบขั้นตอน ไดแก ทัศนคติ
และจํานวนครัง้ ทีเ่ คยไดรบั การอบรมความรูด า นสุขาภิบาล
อาหาร มีผลตอพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งปจจัย
ทั้ ง 2 ด า น สามารถใช ร  ว มกั น พยากรณ พ ฤติ ก รรม
สุขาภิบาลอาหารของผูสัมผัสอาหาร ไดรอยละ 67.00
(adjust R2 = 0.67, F = 203.90, p<0.01) สามารถ
อธิ บ ายได โ ดยใช ท ฤษฏี ก ารเรี ย นรู  ท างป ญ ญาสั ง คม
ของ Albert Bandura ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของบุคคลวา ไมไดเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
ปจจัยใดเพียงอยางเดียว หากแตจะตองประกอบดวย
ปจจัยทางพฤติกรรม ปจจัยสภาพแวดลอม และปจจัย
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สวนบุคคล ที่ทําหนาที่กําหนดซึ่งกันและกัน โดยอาจจะ
มีอทิ ธิพลในการกําหนดความเทาเทียมกัน หรือบางปจจัย
อาจมีอิทธิพลมากกวาปจจัยอื่นก็ได(27)
ขอเสนอแนะ
1. การศึ ก ษานี้ แ สดงให เ ห็ น ว า ป จ จั ย ด า น
ทัศนคติและการฝกอบรมใหความรูด า นสุขาภิบาลอาหาร
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปรุง และการบริโภค
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ บุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของใน
การดูแลสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ควรมีการพัฒนา
ความรู ฝกอบรมอยางตอเนื่อง และเพิ่มความตระหนัก
ในเรือ่ งสุขาภิบาลอาหารแกผสู มั ผัสอาหาร เพือ่ ใหสามารถ
ทันตอเหตุการณในเรื่องของอันตรายจากอาหาร ดังนัน้
ในการออกแบบโปรแกรมในการส ง เสริ ม พฤติ ก รรม
ควรเนนในเรื่องของการปรับทัศนคติของผูสัมผัสอาหาร
ควบคูกับการใหความรู
2. ควรมีการวิจยั เชิงคุณภาพในผูท มี่ สี ว นไดเสีย
ในเรื่องของการบริหารจัดการดานอาหารปลอดภัยใน
สถานศึกษา เพือ่ ทําใหเกิดความครอบคลุมในการพัฒนา
งานดานพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา
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เอกสารอางอิง
1. Van Wijk C, Tineke M. Motivating better hygiene behaviour. In: Steven E, editor. Importance
for public heath mechanisms of change. The
Hague, Netherlands: IRC International Water and
Sanitation Centre; 2003.
2. สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํา้ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข. คู  มื อ การปฏิ บั ติ ง านด า นสุ ข าภิ บ าล
อาหารและนํ้า สําหรับสาธารณสุขอําเภอ. พิมพครั้ง
ที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณการเกษตร

วารสารควบคุมโรค ปที่ 44 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2561

แหงประเทศไทย; 2557.
3. คณะกรรมการอาหารและยา. คุณภาพความปลอดภัย.
กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
อาหารแหงชาติ สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา; 2558.
4. กองสุขาภิบาลอาหาร. คูมือวิชาการสุขาภิบาลอาหาร
สําหรับเจาหนาที่. กรุงเทพมหานคร: กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข; 2556.
5. สุดาวดี ยะสะกะ, พีรญา อึ้งอุดรภักดี, สรัญญา
ถีป่ อ ม, พันธทพิ ย หินหุม เพ็ชร, ณัฐพงศ โปรยสุรนิ ทร.
รายงานฉบับสมบูรณโครงการอาหารปลอดภัยใสใจ
ผูบริโภคภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร. พิ ษ ณุ โ ล ก :
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2559.
6. ญานิศา ศรีใส, สุดาวดี ยะสะกะ. สถานการณการ
สุขาภิบาลอาหารบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
วารสารควบคุมโรค 2559;42:327-36.
7. Hair JJF, Black WC, Babin BJ, Anderson RE,
Tatham RL. Multivariate data analysis. 6th ed.
New Jersey: Pearson Prentice Hall; 2006.
8. คณะกรรมการอาหารแหงชาติ. กรอบยุ ท ธศาสตร
การจั ด การด า นอาหารของประเทศไทย ( ฉ บั บ
ปรับปรุงครัง้ ที่ 1). พิมพครัง้ ที่ 2. นนทบุร:ี สํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการอาหารแหงชาติ; 2557.
9. ศันสนีย เมฆรุงเรืองวงศ, นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ,
ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ. สถานการณและการบริหาร
จัดการดานโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก:
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2558.
10. Okojie OH, Wagbatsoma VA, Ighoroge AD. An
assessment of food hygiene among food handlers
in a Nigerian university campus. Niger Postgrad
Med J 2005;12:93-6.
11. กองสุขาภิบาลอนามัย สํานักอนามัย กรุงเทพ
มหานคร. คูมือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของ
กรุงเทพมหานคร. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ; 2553.

พฤติกรรมสุขาภิบาลของผูสัมผัสอาหารในรานอาหาร

12. Norrakiah AS, Siow ON. Knowledge, attitudes
and practices of food handlers on food safety
in food service operations at the University
Kebangsaan Malaysia. Food Control 2014;37:
210-7.
13. Assefa M, Kumie A. Assessment of factors
influencing hygiene behaviour among school
children in Mereb-Leke District, Northern
Ethiopia: a cross-sectional study. BMC Public
Health 2014;14:1000.
14. Siow ON, Norrakiah AS. Assessment of knowledge,
attitudes and pactices (KAP) among food handlers
at residential colleges and canteen regarding food
safety. Sains Malaysiana 2011;40:403-10.
15. Lin W, Hang CM, Yang HC, Hung MH. 20052008 Nutrition and health survey in Taiwan: the
nutrition knowledge, attitude and behavior of
19-64 years old adults. Asia Pac J Clin Nutr
2011;20:309-18.
16. Salminen S, Bouley C, Boutron-Ruault MC,
Cummings JH, Franck A, Gibson GR, et al.
Functional food science and gastrointestinal
physiology and function. Br J Nutr 1998;
80:S147-71.
17. นฤมล วีระพันธ, ปราณี ทองคํา. ปจจัยที่มีผลตอ
สภาวะการสุ ข าภิ บ าลอาหารตามหลั ก เกณฑ
ขอกําหนดมาตรฐานของรานอาหารในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดปตตานี. วารสารสงขลานครินทร ฉบับ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 2550;13:187-200.
18. ฐานิศา สาเบด, ชาญชัย เรืองขจร, กัลยา ตันสกุล.
สภาพการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาควบคูสามัญจังหวัดสตูล. วารสารสุขาภิบาล
อาหารและนํ้า 2557;5:28-33.
19. Abdul-Mutalib N-A, Abdul-Rashid M-F,
Mustafa S, Amin Nordin S, Hamat RA, Osman
M. Knowledge, attitude and practices regarding
183

Disease Control Journal Vol 44 No.2 Apr - Jun 2018

food hygiene and sanitation of food handlers in
Kuala Pilah, Malaysia. Food Control 2012;
27:289-93.
20. Tan SL, Bakar FA, Abdul Karim MS, Lee HY,
Mahyudin NA. Hand hygiene knowledge,
attitudes and practices among food handlers at
primary schools in Hulu Langat district, Selangor
(Malaysia). Food Control 2013;34:428-35.
21. Wen-Hwa Ko. Food sanitation knowledge,
attitude, and behavior for the University Restaurants Employees. Food Nutr Sci 2011;2:744-50.
22. ศันสนีย เมฆรุงเรืองวงศ, นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ,
ชวลิต วโรดมรังสิมันต. ปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะในนักเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิจัยเเละ
พัฒนาระบบสุขภาพ 2560;10:205-12.
23. House JS. Work stress and social support. Reading,
MA: Addison-Wesley; 1981.

184

Food sanitation behavior among food handlers in food shops

24. Kibre M, Abera B. The sanitary conditions of
food service establishment and food safety
knowlege and practice of food handles in Bahir
Dar town. Ethiop J Health Sci 2012;22:27-35.
25. Lynch RA, Elldege BL, Griffith CC, Boatright
DJ. A comparison of food safety knowledge
among restaurant managers, by source of training
and experience, in Oklahoma Country, Oklahoma.
J Environl Health 2003;66:9-14.
26. Gillespie I, Little C, Mitchell R. Mirobiological
examination of cold ready-to-eat sliced meats
from catering establishments in the United Kingdom. J Appl Microbiol 2000;88:467-74.
27. สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. ทฤษฏีและเทคนิคการปรับ
พฤติกรรม. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย;
2541.

วารสารควบคุมมโรค
โรคปีปีทที่ 44
ี่ 44 ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 22 เม.ย.
เม.ย. -- มิมิ..ย.
ย. 2561
2561
วารสารควบคุ

นิพนธ์ต้นฉบับ		

Disease Control Journal ชุVol
44บการลดดั
No.2 Apr
มชนกั
ชนี-ลกู Jun
น�ำ้ ยุ2018
งลาย

Original Article

ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการลดดัชนีลูกน�้ำยุงลาย
Effectiveness of the dengue hemorrhagic fever prevention and control program
using community participation

ศณิษา ตันประเสริฐ พ.บ., ส.ม. 														 Sanisa Tanprasert M.D., M.P.H.
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลล�ำปาง									 Department of Social Medicine, Lampang Hospital

บทคัดย่อ
การวิจยั ชุมชนเชิงทดลองแบบสุม่ และมีกลุม่ ควบคุม เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกัน ควบคุม
โรคไข้เลือดออกโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม วัดผลโดยใช้ค่าดัชนีลูกน�้ำยุงลาย ชุมชนควบคุมได้รับความรู้ในการควบคุม
โรคตามปกติ ชุมชนทดลองมีการประชาคมระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้น�ำชุมชน อสม. และประชาชนในชุมชน
ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุกขั้นตอน เพื่อให้มีความตระหนักและร่วมมือกันแก้ปัญหาคือ ร่วมกันรับทราบ
ปัญหา วิเคราะห์ หาวิธีการแก้ ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม โดยเน้นใช้ทรัพยากรในชุมชน ด�ำเนินกิจกรรม 5 เดือน
มีการประเมินผล ปรับปรุงวิธีการแก้ไขปัญหาป็นระยะ ถอดบทเรียน สรุปผลการจัดกิจกรรม ชุมชนที่เข้าร่วม
อยู่ในเขตเทศบาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง จ�ำนวน 4 ชุมชน เป็นชุมชนทดลอง 2 ชุมชน และชุมชนควบคุม
2 ชุมชน จ�ำนวนหลังคาเรือนที่เข้าร่วม 1,670 หลังคาเรือน ผลการทดลองพบว่า การด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการ
วิจัยเป็นไปตามที่ได้ก�ำหนดไว้ ค่าเฉลี่ยดัชนีลูกน�้ำยุงลายทั้ง 3 ค่า ของชุมชนควบคุมก่อนและหลังการทดลองไม่
แตกต่างกัน แต่ชุมชนทดลองมีค่าเฉลี่ยของดัชนีบีไอลดลง 28.27 ค่าเฉลี่ยของดัชนีเอชไอลดลงร้อยละ 10.10
ค่าเฉลี่ยของดัชนีซีไอลดลงร้อยละ 9.46 ซึ่งทั้ง 3 ค่า ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลีย่ ดัชนีลกู น�ำ้ ยุงลาย ก่อนและหลังการทดลองพบว่า ค่าดัชนีบไี อของชุมชนทดลองลดลง เมือ่ เทียบกับชุมชน
ควบคุม 27.79 ดัชนีเอชไอลดลงร้อยละ 8.71 ดัชนีซีไอลดลงร้อยละ 7.59 โดยลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ทั้ง 3 ค่า ที่ระดับ 0.05 จากผลการศึกษา หน่วยงานทางสาธารณสุขควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เพราะจะช่วยลดดัชนีลูกน�้ำยุงลาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดอัตราป่วย
น�ำไปสู่การป้องกันการระบาดได้อย่างยั่งยืน

Abstract
Dengue hemorrhagic fever is a major public-health concern of Thailand, including Lampang Province.
The objective was to evaluate the effectiveness of the dengue hemorrhagic fever prevention and control program using community participation. This randomized control trial study was implemented 5 months in 2
intervention communities and 2 control communities, totally 1,670 houses and the outcome was measured
by larvae indexes. There were established multisectoral dengue action committees in two intervention
communities that included public health officers, community leaders, village health volunteers, community
members to participate in the activities; analyzed data, formalized appropriate dengue prevention and control
action plan using their own resources, performed and evaluated the program and rectified the proper activities.
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All activities were accomplished as defined. Among interventional communities, means of larvae indexes
included Breteau Index (BI), House Index (HI) and Container Index (CI) were all significant decrease 28.27,
10.10% and 9.46%, respectively, but not change compared to control communities. Mean difference of BI,
HI and CI of interventional communities were significance decrease 27.79, 8.71% and 7.59% than of
control communities after intervention. These results showed that the dengue hemorrhagic fever prevention
and control program using community participation is effective to reduce larvae indexes in the communities.
ค�ำส�ำคัญ 																									 Key words
การมีส่วนร่วมของชุมชน, ดัชนีลูกน�้ำยุงลาย,							 community participation, larvae index,
โรคไข้เลือดออก, โปรแกรมการป้องกันควบคุมโรค			 dengue hemorrhagic fever, intervention

บทน�ำ
โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญ
ในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากโรคนี้แพร่กระจาย
อย่างกว้างขวาง และจ�ำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมากใน
30 ปีทผี่ า่ นมา ระบาดมากกว่า 100 ประเทศทัว่ โลก และ
คุกคามต่อสุขภาพของประชากรโลก มากกว่าร้อยละ 40
(2,500 ล้านคน) โดยเฉพาะอย่างยิง่ พบมากในประเทศ
เขตร้อนและเขตอบอุ่น ในประเทศไทยเริ่มพบโรคนี้
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 โดยมีระบาดใหญ่ในประเทศไทย
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2501 ในกรุงเทพมหานคร และ
ปัจจุบันพบกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ(1) จากนั้น
มีการระบาดปีเว้น 1-2 ปี แต่ก็พบผู้ป่วยจ�ำนวนมากทุก
ปี ดังเช่นในปี พ.ศ. 2558 ทั่วประเทศมีจ�ำนวนผู้ป่วยสูง
ถึง 86,653 ราย (อัตราป่วย 133.06 ต่อแสนประชากร)
โดยภาคเหนือเป็นอันดับสอง(2) แต่ข้อมูลจากส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล�ำปางพบว่า อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก
ของจั ง หวั ด ล� ำ ปาง มากกว่ า ของทั้ ง ประเทศหลายปี
ติดต่อกัน(3) และพบอัตราการป่วยทีส่ งู กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด (50 ต่อแสนประชากร)
เช่นในปี พ.ศ. 2558 มีจ�ำนวนผู้ป่วยสูงถึง 1,408 ราย
(อัตราป่วย 187.25 ต่อแสนประชากร) และในปี พ.ศ. 2559
มีจ�ำนวนผู้ป่วยสูงถึง 746 ราย (อัตราป่วย 99.21 ต่อ
แสนประชากร) ซึ่งองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นความ
ส�ำคัญของโรคนี้เช่นกัน และตั้งเป้าหมายในเรื่องโรค
ไข้เลือดออกคือ ลดอัตราตายลง ร้อยละ 50 ลดอัตราป่วย
ลงร้อยละ 25 ภายในปี พ.ศ. 2563 เมื่อเทียบกับ
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ปี พ.ศ. 2553(4) จากสถานการณ์ขา้ งต้นจะเห็นได้วา่ โรค
ไข้ เ ลื อ ดออกยั ง เป็ น ปั ญ หาสาธารณสุ ข ที่ ส� ำ คั ญ ของ
ประเทศไทย และจังหวัดล�ำปาง ถึงแม้วา่ ทางสถานบริการ
สาธารณสุขที่รับผิดชอบในพื้นที่ จะท�ำการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกมาตลอด แต่ก็ยังมีการระบาด
ของโรคไข้เลือดออกอยู่ ทัง้ ทีเ่ ป็นโรคทีส่ ามารถป้องกันได้
โดยการให้ประชาชนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ถูกต้อง
จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยโรคไข้ เ ลื อ ดออกจะสามารถ
ลดลงได้ ถ้ามีระบบเฝ้าระวังที่ดี(5) ซึ่งการเฝ้าระวังโรค
ไข้เลือดออกมีหลายวิธี เช่น เฝ้าระวังผูป้ ว่ ย เฝ้าระวังชนิด
ของไวรัส เฝ้าระวังลูกน�้ำยุงลาย ซึ่งการเฝ้าระวังลูกน�้ำ
ยุงลายเป็นสิ่งส�ำคัญ มีประโยชน์ ท�ำได้ง่าย และสามารถ
ใช้ ติ ด ตามดู แ นวโน้ ม ของขนาดของปั ญ หาได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง(5) สามารถน�ำไปวิเคราะห์ แปลผล พยากรณ์
การระบาดได้ค่อนข้างแม่นย�ำ และสามารถนําข้อมูลไป
วางแผนกาํ หนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ได้ ซึ่งโดยทั่วไป
การเฝ้าระวังลูกน�้ำยุงลาย รวมถึงด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
ในการด�ำเนินงาน ท�ำโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งมัก
จะมี ข ้ อ จ� ำ กั ด ในด้ า นปริ ม าณคน อาจจะส่ ง ผลถึ ง
ความเหมาะสม ความสม�่ำเสมอ รวมถึงความยั่งยืนใน
การด� ำ เนิ น งาน แม้ ว ่ า ขณะนี้ จ ะมี วั ค ซี น ไข้ เ ลื อ ดออก
ที่ ค รอบคลุ ม เชื้ อ ไวรั ส เดงกี ทั้ ง 4 สายพั น ธุ ์ แต่ ยั ง มี
ข้อจ�ำกัดในการใช้คือ แนะน�ำเฉพาะในผู้ที่อายุ 9-45 ปี
และไม่ได้อยู่ในก�ำหนดการให้วัคซีนของประเทศไทย
ในขณะนี้ จึงยังมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงวัคซีน ดังนั้น
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ชุมชนกับการลดดัชนีลกู น�ำ้ ยุงลาย

ความครอบคลุ ม ของการได้ รั บ วั ค ซี น จึ ง ยั ง ไม่ ม าก
เพียงพอที่จะลดอุบัติการณ์ และการระบาดได้อย่างมี
นัยส�ำคัญ(6-7)
การควบคุมพาหะน�ำโรคทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการลดอัตราป่วย น�ำไปสู่การป้องกัน
การระบาดได้อย่างยัง่ ยืน(4) ในประเทศไทยพบว่า จังหวัด
ที่ พ บแนวโน้ ม ความชุ ก ชุ ม ของลู ก น�้ ำ ยุ ง ลายสู ง จะมี
อุบัติการณ์ของโรคมากกว่าจังหวัดที่พบความชุกชุมของ
ลูกน�ำ้ ยุงลายต�ำ่ (8) ในการวิจยั นีใ้ ช้การมีสว่ นร่วมของภาคี
เครือข่าย เช่น โรงพยาบาล เทศบาลนคร รวมถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ทีส่ ดุ ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก เพราะการควบคุมโรค
จะมี โ อกาสประสบผลส� ำ เร็ จ หากเจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถ
กระตุน้ และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ารับเป็นภาระทีจ่ ะร่วม
มือกันควบคุมโรค โดยให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม
ตั้งแต่รับทราบปัญหา วิเคราะห์ปัญหา วางแผนแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนประเมินผล และปรับปรุงวิธีการแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง จะท�ำให้ประชาชนทราบขนาดของปัญหา
ความรุนแรงของปัญหา มีความตระหนัก และร่วมมือ
ร่วมใจกันแก้ปญ
ั หาโรคไข้เลือดออกในชุมชนของตนเอง
ได้ ดังนั้นการวิจัยนี้จึงเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ปญ
ั หาโรคไข้เลือดออก โดยใช้การเฝ้าระวังดัชนีลกู น�ำ้
ยุงลาย วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีลูกน�้ำยุงลาย ก่อน
และหลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าดัชนี
ลูกน�้ำยุงลายของชุมชนทดลองและชุมชนควบคุม

โดยก�ำหนดกลุ่ม (cluster) ตามลักษณะต่อไป
นี้ : ขนาดชุมชน โดยดูทจี่ ำ� นวนหลังคาเรือน จ�ำนวนผูป้ ว่ ย
โรคไข้เลือดออกในแต่ละชุมชน 3 ปียอ้ นหลัง และค่าดัชนี
ลูกน�้ำยุงลายคือ ค่าดัชนีบีไอ (Breteau Index: BI)
ค่าดัชนีเอชไอ (House Index: HI) และค่าดัชนีซีไอ
(Container Index: CI) จากการส�ำรวจ 5 ครั้งล่าสุดของ
อสม. ใช้การสุ่มชุมชน ชนิดขั้นตอนเดียว (one-stage
cluster sampling) ในแต่ละกลุ่มจะสุ่มเป็นชุมชนทดลอง
และชุมชนควบคุม เกณฑ์การคัดเข้าคือ ชุมชนที่ให้ความ
ร่วมมือ และมีความสนใจในเรื่องการมีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออก เกณฑ์การคัดออกคือ ชุมชนที่
ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดการท�ำวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย การจั ด กิ จ กรรม
ในการวิจัยนี้ ใช้หลากหลายเครื่องมือ เช่น สื่อวิดีทัศน์
ให้ความรู้ ป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับเรื่องโรค
ไข้เลือดออก และรณรงค์การก�ำจัดลูกน�้ำยุงลาย ทราย
ทีมีฟอส สมุนไพรกันยุง ฯลฯ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกค่าดัชนี
ลูกน�้ำยุงลาย ที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้น และเก็บข้อมูลโดย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับ
การฝึกอบรมก่อนการเก็บข้อมูล
นิ ย ามศั พ ท์ ดั ช นี ลู ก น�้ ำ ยุ ง ลายที่ ใ ช้ ใ นการ
ประมาณการความชุกของยุงลายในพื้นที่ สามารถแสดง
ถึงความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่มี
การใช้ในภาคปฏิบัติ และใช้ในการวิจัยนี้ ประกอบด้วย
3 ค่า(1) คือ
ค่าดัชนีบีไอ (Breteau Index: BI) หมายถึง
วัสดุและวิธีการศึกษา
ภาชนะที่พบลูกน�้ำ ต่อบ้าน 100 หลังคาเรือน
เป็นการวิจัยชุมชนแบบทดลอง (community
ค่าดัชนีเอชไอ (House Index: HI) หมายถึง
intervention study) ชนิดแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
ร้อยละของบ้านที่พบลูกน�้ำ
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ประชากรทีศ่ กึ ษา
ค่าดัชนีซีไอ (Container Index: CI) หมายถึง
คือ ชุมชนในเขตเทศบาลล�ำปาง อ�ำเภอเมือง จังหวัด ร้อยละของภาชนะที่พบลูกน�้ำ
ล�ำปาง จ�ำนวน 43 ชุมชน กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา เลือกโดย
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster sampling)
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วิธีการศึกษา ในการวิจัยนี้แบ่งชุมชนได้เป็น 2 ข้อมูลดัชนีลูกน�้ำยุงลาย และอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก
กลุ่ม
ในชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาสาเหตุ ก�ำหนด
กลุ่มที่ 1 สุ่มได้มา 2 ชุมชน
วัตถุประสงค์ วิธีการแก้ปัญหา วางแผนและออกแบบ
		 -		 ชุมชนที่เป็นกลุ่มทดลอง มีจ�ำนวนบ้านที่ กิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับชุมชน โดยมีเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
เข้าร่วมการวิจัย 536 หลังคาเรือน
เป็ น ผู ้ ใ ห้ ค� ำ ปรึ ก ษา เพื่ อ ให้ กิ จ กรรมเป็ น มาตรฐาน
		 -		 ชุมชนที่เป็นกลุ่มควบคุม มีจ�ำนวนบ้านที่ ตามหลักวิชาการ ร่วมกันก�ำหนดทรัพยากรทีจ่ ะใช้ ซึง่ เน้น
เข้าร่วมการวิจัย 523 หลังคาเรือน
ทรัพยากรที่มีในชุมชน ก�ำหนดวิธีการวัดผลกิจกรรม
กลุ่มที่ 2 สุ่มได้มา 2 ชุมชน
โดยกิจกรรมต่าง ๆ นี้ เป็นข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
		 -		 ชุมชนที่เป็นกลุ่มทดลอง มีจ�ำนวนบ้านที่ ในชุมชน เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้ และให้ความร่วมมือ
เข้าร่วมการวิจัย 318 หลังคาเรือน
ในการด�ำเนินกิจกรรม มีการฝึกทักษะประชาชนและ
		 -		 ชุมชนที่เป็นกลุ่มควบคุม มีจ�ำนวนบ้านที่ อสม. ในการส� ำ รวจลู ก น�้ ำ การใช้ แ บบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
เข้าร่วมการวิจัย 293 หลังคาเรือน
การใช้ทรายทีมีฟอส และมีการจัดระบบเฝ้าระวังผู้ป่วย
รวมทั้ ง หมด 1,670 หลั ง คาเรื อ น และท� ำ โรคไข้เลือดออกในชุมชนทั้งเชิงรับ เชิงรุก
การส�ำรวจลูกน�้ำยุงลายทุกหลังคาเรือน จ�ำนวน 8 ครั้ง
ขั้นด�ำเนินการ : ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามมติ
ทั้ ง ชุ ม ชนทดลองและชุ ม ชนควบคุ ม มี ม าตรการการ ของการประชาคม ได้แก่ การสร้างความตระหนักเรื่อง
ควบคุมลูกน�ำ้ และยุงเช่นเดียวกัน กล่าวคือ เมือ่ สุม่ ส�ำรวจ โรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยประกาศเสียงตามสาย
พบลูกน�้ำ จะได้รับการก�ำจัดลูกน�้ำยุงลายทันที และถ้า ทุกสัปดาห์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก
พบผู ้ ป ่ ว ยโรคไข้ เ ลื อ ดออก จะได้ รั บ การควบคุ ม โรค ตามสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.
ในชุมชนทันที
และประชาชนเดินรณรงค์และจัดกิจกรรมท�ำความสะอาด
ชุมชนที่เป็นกลุ่มควบคุม ได้รับความรู้ในการ ในชุมชน (big cleaning day) ทุกเดือน โดยระหว่าง
ป้องกันควบคุมโรคตามปกติ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การเดินรณรงค์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับ อสม. ให้
ฝึกทักษะ อสม. ในการส�ำรวจลูกน�้ำ การใช้แบบบันทึก ความรูแ้ ก่ประชาชนเกีย่ วกับโรค และการควบคุมป้องกัน
ข้อมูล อสม. ส�ำรวจลูกน�้ำยุงลายทุกหลังคาเรือน ทุก 2 โรคไข้เลือดออก มีการส�ำรวจลูกน�้ำยุงลายโดย อสม.
สัปดาห์ จ�ำนวน 8 ครั้ง จดบันทึกจ�ำนวนหลังคาเรือน ทุก 2 สัปดาห์ และใช้สติกเกอร์ที่ประชาชนช่วยกัน
ที่ได้รับการสุ่มลูกน�้ำ โดยมีเป้าหมายในการส�ำรวจให้ ออกแบบติดหน้าบ้านทีไ่ ม่พบลูกน�ำ้ มีการจดบันทึกดัชนี
มากกว่าร้อยละ 80 ของหลังคาเรือนในชุมชน
ลู ก น�้ ำ ยุ ง ลาย บั น ทึ ก จ� ำ นวนบ้ า นที่ ไ ด้ รั บ การส� ำ รวจ
ส่วนชุมชนที่เป็นกลุ่มทดลอง มีกิจกรรมระยะ แจกเอกสารสุขศึกษา ทรายทีมีฟอส สมุนไพรกันยุง
เวลานาน 5 เดือน (เดือนมีนาคม-กรกฎาคม) โดยมี ทุกครั้งที่ลงส�ำรวจในชุมชน มีการตรวจสอบข้อมูลโดย
ขั้นตอนดังนี้
การสุ่มส�ำรวจลูกน�้ำยุงลายไขว้ โดย อสม. ทุกเดือน
ขั้ นเตรี ย มการ : ประชาคมสุข ภาพระหว่า ง นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในชุมชน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาล กองสาธารณสุข เช่น การปลูกและการแปรรูปสมุนไพรกันยุง เช่น ตะไคร้
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครล�ำปาง ผู้น�ำชุมชน คณะ หอม โดยรายละเอียดกิจกรรม ความถี่ และการวัดผล
กรรมการชุมชน อสม. และประชาชนในชุมชน ชี้แจง กิจกรรมของชุมชนทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 1
โครงการแก่ชุมชน ให้ร่วมกันรับทราบปัญหา โดยใช้
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ตารางที่ 1 รายละเอียดกิจกรรม ความถี่ และตัวชี้วัดของกิจกรรม ในชุมชนทดลอง
กิจกรรม
1. การประชาคมในชุมชน
2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก
ในชุมชน
3. ประกาศเสียงตามสายเรื่องโรคไข้เลือดออก
4. จัดกิจกรรมท�ำความสะอาดในชุมชน (big
cleaning day)
5. อสม. ส�ำรวจลูกน�้ำยุงลายทุกหลังคาเรือน
6. อสม. แจกเอกสารสุขศึกษา ทรายทีมีฟอส
สมุนไพรกันยุง ทุกหลังคาเรือน
7. มีการใช้ทรัพยากรในชุมชน เช่น การปลูกและ
การแปรรูปสมุนไพรกันยุง เช่น ตะไคร้หอม

ความถี่ของกิจกรรม
ตัวชีวัด
ทุกเดือน
มีการประชาคมและบันทึกการประชุมทุกเดือน
เมื่อเริ่มโครงการ มีป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน
ทุกสัปดาห์
ทุกเดือน

มีการประกาศเสียงตามสายทุกสัปดาห์ โดยดูจากบันทึก
การประกาศเสียงตามสายของประธานชุมชน
มีการจัดกิจกรรมและมีภาพถ่ายกิจกรรมทุกเดือน

ทุก 2 สัปดาห์
ทุก 2 สัปดาห์

มากกว่าร้อยละ 80 ของหลังคาเรือนในชุมชน ทั้ง 8 ครั้ง
มากกว่าร้อยละ 80 ของหลังคาเรือนในชุมชน ทั้ง 8 ครั้ง

ขั้นประเมินผล : เมื่อด�ำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ
ในแต่ ล ะเดื อ น จะมี ก ารประชาคมสุ ข ภาพระหว่ า ง
เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ของโรงพยาบาล เทศบาลนคร
ผู้น�ำชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. และประชาชน
ในชุมชน น�ำเสนอครบถ้วนของกิจกรรม รวมถึงค่าดัชนี
ลูกน�ำ้ ยุงลาย และจ�ำนวนผูป้ ว่ ยโรคไข้เลือดออก จากระบบ
เฝ้าระวัง เพือ่ คืนข้อมูลให้กบั ชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์การ
ท�ำงานในแต่ละเดือน ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งาน ช่ ว ยกั น คิ ด วิ ธี ป รั บ ปรุ ง
การด�ำเนินงานในเดือนต่อไป เมื่อจบกิจกรรมทั้งหมด
แล้ว มอบรางวัลการประกวดครัวเรือนดีเด่นปลอดลูกน�ำ้
ยุงลาย โดยดูจากบ้านที่ได้รับการติดสติกเกอร์มากที่สุด
มีการร่วมกันประเมินผลทั้งโครงการ ถอดบทเรียน และ
สรุปผลการด�ำเนินงาน
การวิจัยนี้ผ่านการรับรองการด�ำเนินการวิจัย
ในมนุ ษ ย์ จากคณะกรรมการรั ก ษามาตรฐานและ
จริยธรรมวิชาชีพ โรงพยาบาลล�ำปาง เลขที่ 05/60
รับรองวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
การวิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ กําหนดความเชื่อมั่นในการทดสอบทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ข้อมูลทัว่ ไปใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบ
พรรณนา รายงานผลเป็นจ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่า

มีการปลูกและสอนการแปรรูปสมุนไพรกันยุงในชุมชน
อย่างน้อย 1 ครั้ง

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานใช้สถิติ chisquare, paired t-test และ independent t-test

ผลการศึกษา
ชุมชนที่เข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้มี 4 ชุมชน
เป็นชุมชนทดลอง 2 ชุมชน และชุมชนควบคุม 2 ชุมชน
ในเขตเทศบาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง รวมจ�ำนวน
หลังคาเรือนที่เข้าร่วมการวิจัยทั้งหมด 1,670 หลังคา
เรือน
การด�ำเนินกิจกรรมในการวิจัยเป็นไปตามที่ได้
ก�ำหนดไว้คือ ในชุมชนควบคุม 2 ชุมชน มีการส�ำรวจ
ลูกน�้ำยุงลายโดย อสม. ได้มากกว่าร้อยละ 90 ทั้ง 8 ครั้ง
และชุ ม ชนทดลอง 2 ชุ ม ชน มี ก ารท� ำ ประชาคม
ทุกเดือน ระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครล�ำปาง
ผู ้ น�ำ ชุ มชน อสม. และประชาชนในชุ มชนพบว่ า ทั้ ง
2 ชุมชน สามารถวิเคราะห์ปัญหา หาวิธีการแก้ปัญหา
ร่ ว มกั น วางแผนและออกแบบกิ จ กรรมที่ เ หมาะสม
กับชุมชนได้เป็นอย่างดี กิจกรรมที่ก�ำหนดไว้ผ่านตัวชี้วัด
ทุกกิจกรรมคือ มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน มีการประกาศเสียงตามสายเรื่อง
โรคไข้ เ ลื อ ดออกทุ ก สั ป ดาห์ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการ
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ท�ำความสะอาดในชุมชนทุกเดือน อสม. ส�ำรวจลูกน�้ำ
ยุงลาย แจกเอกสารสุขศึกษา ทรายทีมีฟอส สมุนไพร
กันยุง มากกว่าร้อยละ 90 ทั้ง 8 ครั้ง และมีการใช้
ทรัพยากรในชุมชนคือ ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน สอน
สมาชิกในการปลูกตะไคร้หอมและการสกัดน�ำ้ มัน เพือ่ น�ำ
มาใช้ในการทาผิวป้องกันยุงกัด

คุณลักษณะทั่วไปของชุมชนทดลองและชุมชน
ควบคุมคือ จ�ำนวนหลังคาเรือน ค่าเฉลี่ยอัตราป่วยโรค
ไข้เลือดออก 3 ปีย้อนหลัง รวมถึงค่าดัชนีลูกน�้ำยุงลาย
ทั้ง 3 ค่า คือ ค่าดัชนีบีไอ ค่าดัชนีเอชไอ และค่าดัชนีซีไอ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 คุณลักษณะทั่วไปของชุมชนทดลองและชุมชนควบคุม
คุณลักษณะทั่วไป
จ�ำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)

ค่าเฉลี่ยอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 3 ปีย้อนหลัง
ค่าดัชนีบีไอ (จ�ำนวนภาชนะ)
ค่าดัชนีเอชไอ (ร้อยละ)
ค่าดัชนีซีไอ (ร้อยละ)

ชุมชนทดลอง
x ±SD
536
318
427±154.15
12.42±0.39
38.52±4.25
13.73±0.40
12.14±0.29

ชุมชนควบคุม
x ±SD
523
293
408±162.64
12.30±0.16
33.77±4.25
12.55±1.75
11.02±0.88

p-value

0.157
0.707
0.318
0.510
0.230

ค่าเฉลี่ยดัชนีลูกน�้ำยุงลายทั้ง 3 ค่า ของชุมชน ค่าเฉลีย่ ของดัชนีเอชไอลดลงร้อยละ 10.10 ค่าเฉลีย่ ของ
ควบคุม ก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน แต่ ดัชนีซีไอลดลงร้อยละ 9.46 ซึ่งทั้ง 3 ค่า ลดลงอย่างมีนัย
ภายในชุมชนทดลองมีคา่ เฉลีย่ ของดัชนีบไี อลดลง 28.27 ส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยดัชนีลูกน�้ำยุงลาย ภายในชุมชนทดลองและชุมชนควบคุม ก่อนและหลังทดลอง
ชุมชนทดลอง
ชุมชนควบคุม
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
p- value
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
p- value
x ±SD
x ±SD
x ±SD
x ±SD
38.52±4.25
10.25±0.19
0.044
33.77±4.25
33.30±7.80
0.881
ค่าดัชนีบีไอ
13.73±0.40
3.63±0.37
0.034
12.55±1.75
11.16±0.81
0.582
ค่าดัชนีเอชไอ
12.14±0.29
2.68±0.34
0.030
11.02±0.88
9.15±0.17
0.168
ค่าดัชนีซีไอ

เมือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ของ
ค่าดัชนีลูกน�้ำยุงลาย ก่อนและหลังการทดลองพบว่า
ค่าดัชนีบีไอของชุมชนทดลองลดลง เมื่อเทียบกับชุมชน
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ควบคุม 27.79 ดัชนีเอชไอลดลงร้อยละ 8.71 ดัชนีซีไอ
ลดลงร้อยละ 7.59 โดยลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ทั้ง 3 ค่า (ตารางที่ 4)
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ชุมชนกับการลดดัชนีลกู น�ำ้ ยุงลาย

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าดัชนีลูกน�้ำยุงลายในชุมชนทดลองและชุมชนควบคุม ก่อนและหลังทดลอง
ชนิดชุมชน
ค่าดัชนีบีไอ
ค่าดัชนีเอชไอ
ค่าดัชนีซีไอ

ก่อนทดลอง
x ±SD
38.52±4.25
33.77±4.25
13.73±0.40
12.55±1.75
12.14±0.29
11.02±0.88

ชุมชนทดลอง
ชุมชนควบคุม
ชุมชนทดลอง
ชุมชนควบคุม
ชุมชนทดลอง
ชุมชนควบคุม

หลังทดลอง
x ±SD
10.25±0.19
33.30±7.80
3.63±0.37
11.16±0.81
2.68±0.34
9.15±0.17

Mean difference

p-value

-27.79

0.018

-8.71

0.044

-7.59

0.008

ค่าดัชนีบีไอ เอชไอและซีไอ จากการส�ำรวจ 8
ครั้ง ของชุมชนทดลองลดลง เมื่อเทียบกับชุมชนควบคุม
(ภาพที่ 1-3)
จํานวนภาชนะที่พบลูกน้ํา/100 บาน
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ภาพที่ 1 ค่าดัชนีบีไอ จากการส�ำรวจในชุมชนทดลองและชุมชนควบคุม

รอยละ
15

ชุมชนทดลอง
ชุมชนควบคุม
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ภาพที่ 2 ค่าดัชนีเอชไอ จากการส�ำรวจในชุมชนทดลองและชุมชนควบคุม

รอยละ
15

ชุมชนทดลอง
ชุมชนควบคุม
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ครั้งที่

ภาพที่ 3 ค่าดัชนีซีไอ จากการส�ำรวจในชุมชนทดลองและชุมชนควบคุม
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ระหว่างการศึกษาพบผู้ป่วยในชุมชนควบคุม
ชุมชนละ 4-5 ราย ในชุมชนทดลองพบผู้ป่วย 1 ราย
เป็นผูป้ ว่ ยทีป่ ว่ ยและรักษาต่างจังหวัด แต่กลับมาพักผ่อน
ที่บ้านในชุมชน เมื่อพบผู้ป่วยมีการควบคุมโรค เช่น
การพ่นสารเคมีก�ำจัดตัวยุงทันที ทั้งชุมชนควบคุมและ
ชุมชนทดลอง ประชาชนส่วนใหญ่ของชุมชนทดลอง
ให้ความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
เป็นอย่างดี ช่วยกันดูแลภาชนะเก็บน�้ำในบ้านของตนเอง
และช่วยกันดูแลบริเวณรกร้างในชุมชน แต่ยังพบว่า
มีความเข้าใจผิดของประชาชนหลายอย่าง เช่น คิดว่า
ยุงลายกัดเฉพาะตอนกลางวันเท่านัน้ ไม่ตอ้ งระวังการกัด
ของยุงในตอนเย็นหรือตอนค�ำ่ มีความเข้าใจผิดในการใช้
ทรายทีมีฟอส เช่น ใส่ทรายลงไปทั้งถุง โดยไม่ฉีกถุงก่อน
การใส่ ท รายที มี ฟ อสลงไปโดยไม่ ส นใจปริ ม าณ/ใส่
ปริมาณน้อยเกินไป ใส่ทรายทีมีฟอสแล้วไม่กล้าใช้น�้ำ
เพราะน�ำ้ มีกลิน่ การเทน�ำ้ ทิง้ แต่ไม่ขดั ภาชนะ ซึง่ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และ อสม. ช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดต่างๆ
ให้กับประชาชนในชุมชน

วิจารณ์
การจัดการปัญหาโรคไข้เลือดออก เพื่อน�ำไป
สู่เป้าหมายการลดอัตราป่วย อัตราตาย เป็นสิ่งที่ท�ำ
ได้ยาก เนื่องจากต้องอาศัยความร่วมมือของหลายฝ่าย
กิจกรรมในการวิจัยนี้ปรับมาจากค�ำแนะน�ำขององค์การ
อนามั ย โลกที่ จะท� ำ ให้ ก ารด�ำเนินงานป้อ งกันควบคุม
โรคไข้เลือดออกประสบความส�ำเร็จ ได้แก่ ความร่วมมือ
กันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรณรงค์อย่างต่อเนื่อง
การสื่ อ สารกั บ ประชาชนเพื่ อ ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมที่
พึงประสงค์ รวมไปถึงการตรวจสอบและประเมินผล
หลังกิจกรรม ในการวิจัยนี้เน้นการควบคุมลูกน�้ำยุงลาย
เนือ่ งจากเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญในการจัดการปัญหาโรคไข้เลือดออก
ที่สามารถท�ำได้โดยคนในชุมชน ใช้ต้นทุนต�่ำ(5) และมี
การเฝ้าระวัง ทั้งการเฝ้าระวังพาหะน�ำโรคคือ ดูค่าดัชนี
ลู ก น�้ ำ ยุ ง ลายเป็ น หลั ก แต่ มี ก ารติ ด ตามอั ต ราป่ ว ย
โดยมีระบบเฝ้าระวังผู้ป่วย/ผู้ต้องสงสัยในชุมชนด้วย
ทัง้ เชิงรับและเชิงรุก เนือ่ งจากระบบเฝ้าระวังเป็นกระบวน
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การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แปลผล กระจายข้อมูล
แก่ ผู้ ใช้ ประโยชน์ เพื่อใช้ ติดตามแนวโน้ ม ตรวจจั บ
การระบาด ประเมินมาตรการควบคุมโรค ช่วยก�ำหนด
นโยบายการปฏิ บั ติ ง านในชุ ม ชน (5,7) โดยกรณี นี้ จ ะ
เน้นให้ได้ขอ้ มูลทีร่ วดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ คือเน้นความ
ไวมากกว่ า ความจ� ำ เพาะ เนื่ อ งจากต้ อ งการตรวจจั บ
การระบาดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในชุมชนทดลองมี อสม.
มาแจ้งว่า มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในชุมชน (การเฝ้าระวัง
เชิงรุก) แต่ไม่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาล (การเฝ้าระวัง
เชิงรับ) เมือ่ ไปตรวจสอบข้อมูลจึงพบว่า เป็นผูป้ ว่ ยทีป่ ว่ ย
และรักษาต่างจังหวัด และกลับมาพักผ่อนทีบ่ า้ นในชุมชน
ต่อมามีการควบคุมโรค เช่น การพ่นสารเคมีก�ำจัดยุง
อย่างทันท่วงที เป็นตัวอย่างในการใช้ประโยชน์จากการ
เฝ้าระวังเชิงรุก
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก
มี ห ลายอย่ า ง เช่ น สภาพภู มิ อ ากาศ ปริ ม าณนํ้ า ฝน
อุณหภูมิ ความชื้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ (9-12)
แต่หลายการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส�ำคัญและสามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นได้ คื อ การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนใน
การป้องกันควบคุมโรค(13-17) โดยเฉพาะการท�ำลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการลดจ�ำนวนผู้ป่วย และป้องกันการระบาดได้
อย่างยั่งยืน(4) ที่ผ่านมาประชาชนให้ความสนใจในเรื่อง
ปากท้องเป็นหลัก เรื่องการป้องกันควบคุมโรคถือว่า
เป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ท�ำให้
ไม่ให้ความร่วมมือ เพราะไม่เห็นถึงความส�ำคัญ ดังนั้น
ในการวิจยั นีจ้ งึ มุง่ สร้างความตระหนัก และการมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วน ในการป้องกันควบคุมโรคในชุมชนของ
ตนเอง ซึ่ ง ได้ รับ การสนั บ สนุ น และความร่ วมมื อเป็ น
อย่ า งดี จากผู ้ น� ำ และประชาชน ที่ ไ ม่ ต ้ อ งการเห็ น
บุตรหลานและสมาชิกในชุมชนป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
ซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้
ค่าดัชนีลูกน�้ำยุงลายที่เหมาะสมที่สุด ส�ำหรับ
ที่จะใช้ประเมินความร่วมมือของประชาชนคือ ค่าดัชนี
เอชไอ(5) เนื่องจากใช้แสดงร้อยละของบ้านที่พบลูกน�้ำ
ยุงลาย ซึ่งในการวิจัยนี้พบว่า ชุมชนทดลองที่มีความ
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ร่ ว มมื อ ของประชาชน มี ค ่ า เฉลี่ ย ดั ช นี เ อชไอหลั ง
การทดลอง ลดลงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ เมื่อเทียบกับชุมชนควบคุม เดิมข้อมูลที่ได้จาก
การส� ำ รวจแหล่ ง เพาะพั น ธุ ์ ลู ก น�้ ำ ยุ ง ลายของ อสม.
บางครั้งพบว่า ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อาจเกิด
จากการขาดทักษะการส�ำรวจ ดังนัน้ เพือ่ ความถูกต้องของ
ข้อมูลค่าดัชนีลูกน�้ำยุงลายในการวิจัยนี้ จึงมีการอบรม
ก่ อ นจะมี ก ารส� ำ รวจ และเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ของ
โรงพยาบาล อสม. และประชาชน ร่วมกันส�ำรวจในชุมชน
เพื่ อ เป็ น การฝึ ก ทั ก ษะ การบอกเทคนิ ค การส� ำ รวจ
ลูกน�้ำยุงลายให้กับ อสม. และประชาชน เพือ่ ให้มที กั ษะ
ในการส�ำรวจลูกน�้ำยุงลายต่อไป แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในช่วง
การวิ จั ย แล้ ว และมี ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล โดยสุ ่ ม ไขว้
กับ อสม. อื่นทุกเดือน ท�ำให้เชื่อมั่นถึงความถูกต้องของ
ค่าดัชนีลูกน�้ำยุงลายที่ได้
การก� ำ จั ด ลู ก น�้ ำ ที่ ไ ด้ ผ ลมากที่ สุ ด คื อ ทราย
ทีมฟี อส แต่บางครัง้ มีไม่เพียงพอ รวมถึงพบว่า ประชาชน
บางส่วนยังขาดความรู้เรื่องการใช้ เช่น ปริมาณทราย
ที่เหมาะสม คิดว่าเป็นสิ่งที่อันตรายต่อสุขภาพเพราะ
ท�ำให้นำ�้ มีกลิน่ การจัดเก็บทรายทีมฟี อสไม่เหมาะสม เช่น
วางแตกแดด เปี ย กน�้ ำ ซึ่ ง จะท� ำ ให้ คุ ณ ภาพเสื่ อ ม
ประสิทธิภาพลดลง(18) หลายหลังคาเรือนใส่ลงไปทั้งถุง
ดังเช่นพบในการศึกษาอืน่ (13) การให้ อสม. เป็นผูใ้ ส่ทราย
ทีมีฟอส อาจไม่ครบถ้วนทุกภาชนะ ซึ่งภาชนะเหล่านั้น
อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ ดังนั้นการก�ำจัดลูกน�้ำ
ยุงลายทีด่ ที สี่ ดุ คือ การผสมผสานระหว่างสารเคมีชวี ภาพ
และกายภาพ จึ ง จะสามารถควบคุ ม ลู ก น�้ ำ ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ ซึง่ ในชุมชนทดลองก็ได้ทำ� การก�ำจัดลูกน�ำ้
ยุงลายทั้ง 3 แบบ เช่น การปิดฝาภาชนะ การเทน�้ำทิ้ง
การปล่อยปลากินลูกน�้ำ วิธีเหล่านี้ลงทุนต�่ำและมีความ
ปลอดภั ย นอกจากนี้ ใ นชุ ม ชนทดลองยั ง มี วิ ธี ก ารอื่ น
ในการใช้สมุนไพรแทนการใช้สารเคมีคือ การปลูกและ
สกัดน�้ำมันตะไคร้หอม เนื่องจากมีการศึกษาที่พบว่า
ยุ ง ลายในจั ง หวั ด ล� ำ ปางเริ่ ม มี ก ารดื้ อ สารเคมี ใ นกลุ ่ ม
ไพรีทรอยด์ ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ก�ำจัดแมลงในบ้านเรือน
ในประเทศไทย ในระดับปานกลาง(19) นอกจากนี้การ

ชุมชนกับการลดดัชนีลกู น�ำ้ ยุงลาย

ใช้ทรัพยากรในชุมชนนั้น ยังเพื่อความยั่งยืนของการ
ป้องกันควบคุมโรคอีกด้วย
การศึกษานีว้ ดั ผลของโปรแกรม โดยวัดค่าดัชนี
ลูกน�ำ้ ยุงลายเหมือนบางการศึกษา(15) แม้วา่ แตกต่างจาก
บางการศึกษาทีใ่ ช้การวัดความรู้ วัดพฤติกรรมการป้องกัน
โรคไข้ เ ลื อ ดออก (15,20-21) แต่ ห ลายการศึ ก ษาพบว่ า
โปรแกรมการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคไข้ เ ลื อ ดออก
โดยชุมชนมีส่วนร่วม มีผลให้ความรู้และการปฏิบัติตน
ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน
เพิ่มสูงขึ้น(15,21-22)
อุปสรรคในการท�ำการศึกษานี้ ได้แก่ มาตรการ
บางอย่ า งใช้ ไ ม่ ไ ด้ กั บ ทุ ก กลุ ่ ม เป้ า หมาย เช่ น มี ก าร
แจกแผ่นพับ แต่ผู้ได้รับอ่านหนังสือไม่ออก/ผู้สูงอายุ
อ่านตัวหนังสือเล็กๆ ไม่เห็น บางครั้งเสียงตามสายใน
ชุมชนใช้ไม่ได้ มีการแจกปลาหางนกยูง แต่บางบ้านที่
ได้ไป ไม่ได้ดแู ลท�ำให้ปลาตาย คนในชุมชนบางส่วนสนใจ
แต่การก�ำจัดลูกน�้ำในบ้านเรือน ไม่ให้ความส�ำคัญกับ
พื้นที่รกร้างซึ่งมักมีภาชนะมีน�้ำขัง แต่ในชุมชนทดลอง
มีผู้น�ำชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข ช่ ว ยกั น วิ เ คราะห์ ก ารท� ำ งาน ทบทวน
ปรับแผนการปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ และช่วยกัน
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การซ่อมแซมเสียงตามสาย
การใช้ วิ ท ยุ ชุ ม ชนช่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ การเพิ่ ม ขนาด
ตั ว อั ก ษรในแผ่ น พั บ การคิ ด กิ จ กรรมที่ ด� ำ เนิ น การ
ครอบคลุมไปถึงบริเวณรกร้างในชุมชนคือ มีการท�ำความ
สะอาดทัง้ ชุมชน (big cleaning day) เป็นประจ�ำทุกเดือน
ซึ่งช่วยก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบริเวณดังกล่าวได้
ถึงแม้ว่า จะมีอุปสรรคหลายอย่าง แต่การวิจัยก็ประสบ
ความส�ำเร็จเป็นอย่างดี ทุกกิจกรรมผ่านตัวชี้วัด และ
ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนีลูกน�้ำยุงลายทั้ง 3 ค่า ของ
ชุมชนทดลอง หลังการทดลอง ลดลงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับชุมชนควบคุม
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาอื่นที่พบว่า การได้รับความ
ร่วมมือจากผู้น�ำชุมชน อสม. ประชาชน เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่จะท�ำให้การด�ำเนินงานประสบความส�ำเร็จ(14-16,20-24)
เพราะเมื่อเป็นกิจกรรมจากการประชาคม จึงเหมาะสม
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กับชุมชน นอกจากนี้ยังมีเทคนิคอื่นที่ใช้ในการวิจัยนี้
ข้อมูล: http://www.boe.moph.go.th/fact/Denได้แก่ การคืนข้อมูลให้กบั ชุมชนทุกเดือน เช่น ข้อมูลดัชนี
gue_Haemorrhagic_Fever.htm
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ระบบเฝ้าระวัง Dengue fever [อินเทอร์เน็ต].
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[สืบค้นเมือ่ 5 ต.ค. 2560]. แหล่งข้อมูล: http://
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www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/disease.
การส�ำรวจลูกน�ำ้ ยุงลาย เพือ่ เพิม่ ความครอบคลุม การให้
php?ds=66
รางวัลการประกวดครัวเรือนปลอดลูกน�้ำยุงลาย
3. ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดล�ำปาง. ระบบสารสนเทศ
สาธารณสุข [อินเทอร์เน็ต]. [สืบค้นเมื่อ 5 ต.ค.
สรุป
2560]. แหล่งข้อมูล: https://lpg.hdc.moph.go.
การให้ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
th/hdc/main/index_pk.php
แก้ ไ ขปั ญ หาโรคไข้ เ ลื อ ดออก ตั้ ง แต่ รั บ ทราบปั ญ หา 4. World Health Organization. Global strategy for
วิเคราะห์ปัญหา วางแผนแก้ไขปัญหา ร่วมกันด�ำเนิน
dengue prevention and control 2012-20 [Interกิจกรรม ตลอดจนประเมินผล และปรับปรุงวิธีการแก้ไข
net]. [cited 2017 Dec 10]. Available from:
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75303/1/9789241504034_eng.pdf
ปัญหา และร่วมมือร่วมใจกันแก้ปญ
ั หาในชุมชน สามารถ 5. องอาจ เจริญสุข. ระบาดวิทยาประยุกต์เพื่อป้องกัน
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et al. Efficacy and long-term safety of a dengue
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ด้วยทรายทีมีฟอส [อินเทอร์เน็ต]. [สืบค้นเมื่อ 10
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บทคัดยอ
การเจ็บปวยจากพิษสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื ยังเปนปญหาสําคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคการเกษตร
เชิงพาณิชย การวิจัยเชิงเปรียบเทียบเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดแมลง และการ
เจ็บปวยของเกษตรกรที่ปลูกพืชผักเชิงพาณิชย กลุมตัวอยางเปนเกษตรกรผูปลูกพืชผักเชิงพาณิชยในเขตอําเภอ
โคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี จํานวน 45 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสัมภาษณ การตรวจคัดกรองความเสี่ยงจาก
สารกําจัดศัตรูพืช ดวยกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส และบันทึกทางการแพทย จํานวน 2 ครั้ง หางกันเปนเวลา
10 ป ครัง้ ที่ 1 เดือนเมษายน 2549 และครัง้ ที่ 2 เดือนเมษายน 2559 ทําการวิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนา
การทดสอบไค-สแควร และการทดสอบแม็กนีมา ตามความเหมาะสม ผลการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม
ระหวางป 2549 และ 2559 พบวา เกษตรกรมีการใชสารเมโทมิล ลดลง (p=0.007) แตใชสารคารโบฟูรานเพิ่มขึ้น
(p<0.001) สวนสารคลอไพริฟอส มาลาไธออน ไซเปอรเมทริน และเบตาไซฟลูทริน ยังใชในจํานวนเทาเดิม
(p>0.999) การใชสารเคมีกาํ จัดแมลงในปริมาณทีเ่ กินกวาทีร่ ะบุในฉลากลดนอยลง แตมกี ารนําสารเคมีมากกวาหนึง่
ชนิดมาผสมกันกอนใชเพิม่ ขึน้ และการทิง้ ภาชนะบรรจุสารเคมีใกลแหลงนํา้ ลดลง (p<0.05) สวนปญหาการเจ็บปวย
พบวา จํานวนผูป ว ยพิษเฉียบพลันรุนแรงทีเ่ ขารับการรักษาในสถานบริการลดลง อาการเวียนศีรษะมึนงง และคอแหง
ลดลง (p<0.01) สวนอาการเจ็บปวยอื่น ๆ ไมเปลี่ยนแปลง สรุป พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดแมลง และปญหา
สุขภาพของเกษตรกรทีป่ ลูกพืชผักเชิงพาณิชย ผันแปรไปตามชนิดของพืชผักทีเ่ พาะปลูก และยังคงมุง ปองกันพืชผัก
ที่เพาะปลูก มากกวาการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากการใชสารเคมีกําจัดแมลง

Abstract
Pesticide poisoning is a major health problem in Thailand, especially in commercial agricultural
sector. A comparative study is aimed to assess change of insecticide use behaviors and health effects of commercial vegetable and field crops growers. Study subjects were 45 commercial vegetable and field crops
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insecticide use behaviors

growers in Khok Pho District, Pattani. Data were gathered by using interviewing form, blood screening test
by using cholinesterase reactive paper and reviewing medical records. According to a 10 years follow-up,
two times of data collection had been firstly done in April 2006 and then in April 2016. Data were analyzed
by using descriptive statistics, Chi-square test and McNemar test when appropriate. Study results showed
that, of a comparative data between 2006 and 2016, application of Methomyl was decline (p=0.007) while
that of Carbofuran was increase (p<0.001). Other reactive ingredients, for example, Chlorpyrifos, Malathion, Cypermethrin and Beta-cyfluthrin were not changed in use (p>0.999). While using excess doses of
insecticide decreased (p<0.005), dramatically increased in using multi-insecticides mixture (p<0.05). A
decline in unsafe disposal of insecticide containers was observed (p<0.005). For health effects, there were
decreasing in acute severe insecticide poisoning, dizziness and giddiness, and dry throat (p<0.01). Other
insecticide-related symptoms were still presented, but not significantly different between 2006 and 2016.
In conclusion, insecticide use behaviors and related-health effects of agricultures had been changed by types
of crops that were grown. The farmers had more concern about protecting their crops than their health.
คําสําคัญ
พฤติกรรม, สารเคมีกําจัดแมลง, การเจ็บปวย

บทนํา
การไดรับอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ยังเปนปญหาสําคัญของหลายประเทศในแถบภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต(1) การผลิตเชิงพาณิชยสงผล
ให มี ก ารใช ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช มากขึ้ น โดยพบว า
ในป 2542 ประเทศไทยมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ที่ใชในแปลงเกษตร 0.32 กิโลกรัม/ไร และเพิ่มเปน
1.12 กิ โ ลกรั ม /ไร ในป 2552 (2) และยั ง พบว า มี
การละเมิดหลักเกณฑการโฆษณาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ขององค ก ารอาหารและเกษตรแห ง สหประชาชาติ (3)
ขณะที่แนวโนมของการนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ
ประเทศไทย ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แมจะมีความพยายาม
ในการส ง เสริ ม การเกษตรอิ น ทรี ย  เ พิ่ ม ขึ้ น ก็ ต าม (4)
ดั ง ข อ มู ล การนํ า เข า วั ต ถุ อั น ตรายทางการเกษตร ใน
ป 2549 มีถงึ 95,763.10 ตัน และเพิม่ เปน 160,824.10
ตัน ในป 2559(5)
เมื่อพิจารณาระดับความเปนอันตรายของสาร
เคมีกําจัดศัตรูพืชที่นําเขาประเทศไทยโดยใชหลักเกณฑ
ขององคการอนามัยโลก(6) พบวา ประมาณหนึ่งในสาม
มีสารออกฤทธิ์ที่มีระดับความเปนพิษในระดับปานกลาง
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ถึงระดับความเปนพิษรายแรง(7) นอกจากนี้ยังพบวา
สารเคมีที่มีพิษรายแรงหลายชนิดในผลิตผลทางการ
เกษตร ที่สงออกและจําหนวยในประเทศ แมสารเคมี
เหลานี้ ไดมีการหามนําเขามาจําหนายในประเทศแลว
ก็ตาม(8-9) และจากการศึกษาที่ผานมาพบวา เกษตรกร
มักใหความสําคัญกับการปองกันแปลงเกษตรของตน
ไมใหแมลงมาทําลาย มากกวาการปองกันอันตรายจาก
พิษสารเคมี ที่อาจเกิดกับตนเอง(10) นอกจากนี้ยังพบวา
อัตราการซื้อสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีความสัมพันธกับ
อัตราปวยจากสารเคมีดังกลาว(11)
ปญหาการเจ็บปวยจากพิษสารเคมีกําจัดศัตรู
พื ช ในประเทศไทยเพิ่ ม ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว โดยพบว า
อัตราปวยจากพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
เพิ่มจาก 2.00 ตอประชากรแสนคนในป 2549(12) เปน
14.47 ตอประชากรแสนคนในป 2559(13) นอกจากนี้
ผลการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกําจัด
ศัตรูพชื ในเกษตรกร ดวยกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส
(Cholinesterase reactive paper) ตัง้ แต ป 2554-2557
ก็พบวา เกษตรกรทีอ่ ยูใ นกลุม เสีย่ งและกลุม ไมปลอดภัย
ยังสูงเกินกวารอยละ 30.00 ตลอดทั้งสี่ป เมื่อพิจารณา

วารสารควบคุมโรค ปที่ 44 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2561

รายป พบวา ในป 2554 มีเกษตรกรถึงรอยละ 32.47
ทีม่ ผี ลการทดสอบตัง้ แตระดับเสีย่ งถึงระดับไมปลอดภัย
และลดลงเหลือรอยละ 30.94 ในป 2555 รอยละ 30.83
ในป 2556 แตกลับเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 34.33 ใน
ป 2557(14)
จังหวัดปตตานีมีพื้นที่เกษตรกรรม 885,363
ไร คิดเปนรอยละ 72.24 ของพื้นที่จังหวัด ในป 2555
จังหวัดปตตานีมพี นื้ ทีเ่ พาะปลูกพืชผัก จํานวน 9,206 ไร
และเพิ่มเปน 27,848 ไร ในป 2559(15) มูลคาผลผลิต
311.68 ลานบาท สรางมูลคาผลผลิตมากเปนอันดับสาม
ของจังหวัด รองลงมาจากขาวและยางพารา(16) อําเภอ
โคกโพธิ์ เปนพื้นที่หนึ่งที่เกษตรกรนิยมเพาะปลูกพืชผัก
เพื่ อ จํ า หน า ย เนื่ อ งจากสภาพภู มิ ป ระเทศที่ เ อื้ อ ต อ
การเพาะปลูก มีแหลงนํา้ ทีเ่ พียงพอ ทัง้ ระบบชลประทาน
และแหลงนํ้าธรรมชาติที่มีตนนํ้าจากอุทยานแหงชาติ
นํา้ ตกทรายขาวในพืน้ ที่ เกษตรกรจึงมีปญ
 หาสุขภาพจาก
พิษสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื เรือ่ ยมา แมบางครัง้ ขอมูลจะไม
ปรากฏในระบบรายงานก็ ต าม ที่ ผ  า นมามี ก ารจั ด ทํ า
โครงการเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจ และลดความ
เสี่ยงจากการใชสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่อยูหลาย
ครั้ง แตการประเมินติดตามผลยังมีนอย ผูวิจัยจึงทํา
การศึกษาครัง้ นี้ เพือ่ ประเมินการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
การใชสารเคมีกาํ จัดแมลง และการเจ็บปวยของเกษตรกร
ที่ปลูกพืชผักเชิงพาณิชย อันเปนการแสวงหาขอเท็จจริง
สําหรับใชเปนแนวทางในการดําเนินงานเพือ่ ปองกัน และ
แกไขปญหาสุขภาพของเกษตรกรอยางเหมาะสมตอไป

วัสดุและวิธีการศึกษา
การศึ ก ษาเชิ ง เปรี ย บเที ย บ (comparative
study) โดยใชกลุมตัวอยางกลุมเดิม เครื่องมือชุดเดิม
และผูเก็บรวบรวมขอมูลคนเดิม ทําการเก็บรวบรวม
ขอมูล 2 ครัง้ ครัง้ แรกในเดือนเมษายนของป 2549 และ
ครั้ ง ที่ ส อง เดื อ นเมษายน 2559 ซึ่ ง เดื อ นเมษายน
เปนชวงกลางฤดูเพาะปลูก และมีการเพาะปลูกพืชผัก
มากในแตละป อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี เปนพืน้ ที่
นํารองของโครงการเฝาระวังสุขภาพภาคเกษตรกรของ

พฤติกรรมการใชสารเคมีกาํ จัดแมลง

จังหวัดปตตานี ตั้งแตป 2547 เปนตนมา จึงถูกคัดเลือก
ใหเปนพื้นที่สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ โดยกลุมตัวอยาง
เปนเกษตรกรที่ปลูกพืชผักเชิงพาณิชย และสมัครใจ
เขารวมโครงการ ทําการกําหนดขนาดตัวอยางโดยใช
โปรแกรม Epi Info version 7 ดังนี้ ประชากรเปาหมาย
เปนเกษตรกรที่ปลูกพืชผักเพื่อจําหนายเปนอาชีพหลัก
ตามระเบี ย นของสํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอโคกโพธิ์
ในป 2548 ซึ่งมีจํานวน 67 คน และใชขอมูลสัดสวน
การเจ็บปวย เทากับ 35% ซึง่ เปนคาสัดสวนของเกษตรกร
ที่มีการตรวจคัดกรอง เพื่อหาความเสี่ยงจากสารกําจัด
ศัตรูพืชในระดับเสี่ยงและไมปลอดภัยในป 2548 ใน
การคํานวณขนาดตัวอยางครั้งนี้ไดกําหนดระดับความ
เชือ่ มัน่ เทากับ 95% และกําลังในการทดสอบเทากับ 80%
ผลการคํานวณไดขนาดตัวอยางเทากับ 44 ราย เนือ่ งจาก
อาจมีกลุมเปาหมายบางสวนไมสะดวกเขารวมโครงการ
ผูวิจัยจึงเชิญกลุมเปาหมายทั้ง 67 ราย เขารวมโครงการ
และมีผตู อบรับเขารวมโครงการ 60 ราย (รอยละ 89.6)
จึงทําการเก็บรวบรวมขอมูลครัง้ แรกทัง้ 60 ราย สวนการ
เก็บรวบรวมขอมูลครั้งที่สอง เหลือผูเขารวมโครงการ
45 ราย (รอยละ 75.00) มีผูออกจากการศึกษา 15 ราย
เนื่องจากเสียชีวิต 2 ราย ไดยายออกนอกพื้นที่ 4 ราย
และอีก 9 ราย เปลี่ยนอาชีพ
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลทัง้ ขอมูลปฐมภูมแิ ละ
ขอมูลทุติยภูมิ โดยขอมูลปฐมภูมิประกอบดวย (1) ใช
แบบสัมภาษณทสี่ รางขึน้ มาโดยเฉพาะ ซึง่ แบงออกเปน 4
สวนคือ (1.1) ขอมูลดานประชากรและสังคม เปนขอ
คําถามแบบเลือกตอบและคําถามปลายเปด จํานวน 5 ขอ
(1.2) ขอมูลดานการปลูกพืชและการใชสารเคมี เปนขอ
คําถามแบบเลือกตอบและคําถามปลายเปด จํานวน 5 ขอ
(1.3) ขอมูลดานสุขภาพ เปนขอคําถามแบบเลือกตอบ
และคําถามปลายเปด จํานวน 11 ขอ และ (1.4) ขอมูล
ด า นพฤติ ก รรมการใช ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช เป น
ขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา แบบ 4 ตัวเลือก
คือ ไมเคยปฏิบัติ ปฏิบัตินอยครั้ง ปฏิบัติบอยครั้งและ
ปฏิบัติทุกครั้ง จํานวน 12 ขอ แบบสัมภาษณขางตนได
ทําการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน หลังจาก
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ทําการปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลว ไดนํา
ไปทดลองใชกับเกษตรกรในเขตอําเภอเมืองปตตานี
จํานวน 30 คน ในเดือนมีนาคม 2549 ชุดคําถามดาน
พฤติกรรมการใชสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื มีคา ความเชือ่ มัน่
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha) เทากับ 0.72 (2)
การตรวจคัดกรองเพือ่ หาความเสีย่ งจากสารกําจัดศัตรูพชื
ด ว ยกระดาษทดสอบโคลี น เอสเตอเรส ในช ว งเวลา
เดียวกันกับการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม
สวนขอมูลทุตยิ ภูมิ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลการเจ็บปวย
เฉียบพลันของเกษตรกร หลังการใชสารเคมีกําจัดแมลง
ทํ า การทบทวนข อ มู ล บั น ทึ ก ทางการแพทย จ ากสถาน
บริการสาธารณสุขในพื้นที่ สําหรับขอมูลดานพฤติกรรม
การใช ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช เป น ข อ คํ า ถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา แบบ 4 ตัวเลือกคือ ไมเคยปฏิบตั ิ
ปฏิ บั ติ น  อ ยครั้ ง ปฏิ บั ติ บ  อ ยครั้ ง และปฏิ บั ติ ทุ ก ครั้ ง
ไดทําการจัดกลุมใหมเปน 2 กลุม คือปฏิบัติทุกครั้งและ
ไมปฏิบัติทุกครั้ง ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา การทดสอบไค-สแควร และการทดสอบ
แม็กนีมา ตามความเหมาะสม

ผลการศึกษา
ลักษณะทางประชากรและสังคม
จากการเปรียบเทียบขอมูลทางประชากรและ
สังคม ระหวางกลุมตัวอยางที่คงอยูและออกจากการวิจัย
พบวา ทั้งสองกลุมไมแตกตางกันในเรื่องเพศ (เพศชาย
รอยละ 77.80 และรอยละ 77.30 ตามลําดับ, p=0.733)
ระดับการศึกษา (ระดับประถมศึกษาและตํ่ากวา รอยละ
53.3 และ 40.0 ตามลําดับ, p=0.552) รายได (ไมเกิน
10,000 บาท/เดือน รอยละ 48.90 และ 60.00 ตาม
ลําดับ, p=0.556) และขนาดพื้นที่เพาะปลูก (ไมเกิน 5
ไร รอยละ 52.30 และ 26.50 ตามลําดับ, p=0.133)
อยางไรก็ตาม กลุม ทีค่ งอยู มีอายุมากกวากลุม ทีอ่ อกจาก
การวิจัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (อายุมากกวา 30 ป
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รอยละ 66.7. และ 20.00 ตามลําดับ, p<0.05) และ
กลุมที่คงอยูเปนเจาของที่ดิน (รอยละ 80.00) มากกวา
กลุม ทีอ่ อกจากการวิจยั (รอยละ 20.00) อยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p<0.001)
ชนิดของพืชผักที่เพาะปลูกเพื่อจําหนาย
จากเกษตรกรที่ ค งอยู  ใ นการวิ จั ย 45 ราย
พบวา สวนใหญ (รอยละ 93.33) ทําการเพาะปลูกพืช
ผักมากกวาหนึ่งชนิดเพื่อจําหนาย ซึ่งพืชผักที่ยังคงมีการ
เพาะปลูกเพือ่ จําหนายในป 2549 และ 2559 ในปริมาณ
ที่ไมแตกตางจากเดิม ไดแก ผักกาด ผักบุง ขาวโพด
แตงกวา มะเขือ มะนาว ถัว่ ฝกยาว ชะอม โหระพา ตะไคร
และขา สวนพืชผักที่เกษตรกรมีการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นใน
ป 2559 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ป 2549 ไดแก แตงโม (p<0.001) แตงไทย (p<0.01)
และฟกทอง (p<0.01)
ชนิดของสารเคมีกําจัดแมลงที่เกษตรกรนิยมใช
สารเคมี กํ า จั ด แมลงที่ เ กษตรกรรายงานว า
ใชเปนหลักในป 2549 และ 2559 ยังคงเปนสารเคมี
กลุมเดิม โดยพบวา สวนใหญใชสารเคมีกลุมคารบาเมต
(Carbamates) รองลงมาคือ กลุมออรกาโนฟอสเฟต
(Organophosphate) และกลุม ไพรีทรอยด (Pyrethroid)
ตามลําดับ แตเมือ่ พิจารณาถึงรายละเอียดของสารออกฤทธิ์
พบวา ในกลุมคารบาเมต เกษตรกรมีการใชสารเมโทมิล
(Methomyl) ลดลงอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.007)
แตกลับพบวา สารคาโบฟูราน (Carbofuran) มีการใช
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) ขณะที่
ในกลุมออรกาโนฟอสเฟต เกษตรกรยังคงใชสารคลอ
ไพริฟอส (Chlorpyrifos) และมาลาไธออน (Malathion)
ในจํานวนที่ไมแตกตางจากเดิม (p>0.47) เชนเดียวกับ
กลุมไพรีทรอยดที่พบวา เกษตรกรยังคงใชสารออกฤทธิ์
กลุมไซเปอรเมทริน (Cypermethrin) และเบตาไซฟลู
ทริน (Beta-cyfluthrin) คงเดิม (p>0.999)
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบชนิดสารเคมีกําจัดแมลงที่เกษตรกรใชเปนหลักในการปองกันพืชผักที่ปลูกเพื่อจําหนวย ระหวางป
2549 และ 2559
ชนิดสารเคมีกําจัดแมลง

2549
N = 45

ใช
n (%)
Methomyl
25 (55.56)
Carbamates
Carbofuran
6 (13.33)
Carbamates
4 (8.89)
Organophosphate Chlorpyrifos
4 (8.89)
Organophosphate Malathion
Pyrethroid
Cypermethrin
3 (6.67)
Pyrethroid
Beta-cyfluthrin 3 (6.67)
กลุม

สารออกฤทธิ์

2559
N = 45

ไมใช
n (%)
20 (44.44)
39 (86.67)
41 (91.11)
41 (91.11)
42 (93.33)
42 (93.33)

ใช
n (%)
16 (35.56)
18 (40.00)
4 (8.89)
3 (6.67)
2 (4.44)
2 (4.44)

p-valueMc

ไมใช
n (%)
29 (64.44)
27 (60.00)
41 (91.11)
42 (93.33)
43 (95.56)
43 (95.56)

0.007
<0.001
0.479
>0.999
>0.999
>0.999

Mc = McNemar test

พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดแมลง
เกษตรกรไมถึงครึ่งที่อานฉลากทุกครั้งกอนใช
สารเคมี กํ า จั ด แมลง และยั ง คงไม เ ปลี่ ย นแปลงเมื่ อ
เปรียบเทียบการปฏิบตั ใิ นป 2549 และ 2559 (p>0.05)
นอกจากนี้ เ กษตรกรยั ง คงมี พ ฤติ ก รรมเช น เดิ ม เมื่ อ
เปรียบเทียบระหวางป 2549 และ 2559 ในเรื่องการ
งดสูบบุหรี่ ดื่มนํ้า กินอาหารระหวางใชสารเคมีกําจัด
แมลง ลางตัว หรือทําความสะอาดรางกายทันทีหลัง

การใชสารเคมีกําจัดแมลง ปกปดรางกาย แขนขา และ
ป ด ปากและจมู ก ขณะใช ส ารเคมี กํ า จั ด แมลง ส ว น
พฤติกรรมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p<0.05) ไดแก มีการใชสารเคมีกําจัดแมลงในปริมาณ
ที่เกินกวาที่ระบุในฉลากลดนอยลง มีการนําสารเคมี
มากกวาหนึ่งชนิดมาผสมกัน กอนใชเพิ่มขึ้น มีการทิ้ง
ภาชนะบรรจุสารเคมีใกลแหลงนํ้าลดลง (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดแมลงของเกษตรกรที่ปลูกพืชผักเพื่อจําหนาย
ระหวางป 2549 และ 2559
พฤติกรรม
ปฏิบัติทุกครั้ง
2549 N = 45

p-valueMc

2559 N = 45

ใช
ไมใช
ใช
n (%)
n (%)
n (%)
อานฉลากกอนใชสารเคมีกําจัดแมลง
20 (44.44) 25 (55.56) 16 (35.56)
ใชสารเคมีกาํ จัดแมลงในปริมาณเกินกวาทีฉ่ ลากระบุ 22 (48.89) 23 (51.11) 14 (31.11)
นําสารเคมีกาํ จัดแมลงเกินหนึง่ ชนิดมาผสมกันกอน 16 (35.56) 29 (64.44) 22 (48.89)
ใช
งดสูบบุหรี่ ดืม่ นํา้ กินอาหาร ระหวางเตรียมสารเคมี 30 (66.67) 15 (33.33) 32 (71.11)
กําจัดแมลง
ลางตัว ทําความสะอาดรางกายทันทีหลังการใชสาร 22 (48.89) 23 (51.11) 26 (57.78)
เคมีกําจัดแมลง
ไม ทิ้ ง ภาชนะที่ ใ ช บ รรจุ ส ารเคมี กํ า จั ด แมลงใกล 16 (35.56) 29 (64.44) 26 (57.78)
แหลงนํ้า เชน บอนํ้า ลําคลอง ฯลฯ

ไมใช
n (%)
29 (64.44)
31 (68.89)
23 (51.11)

0.102
0.011
0.014

13 (28.89)

0.157

19 (42.22)

0.157

19 (42.22)

0.018
201
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดแมลงของเกษตรกรที่ปลูกพืชผักเพื่อจําหนาย
ระหวางป 2549 และ 2559 (ตอ)
พฤติกรรม
ปฏิบัติทุกครั้ง
2549 N = 45
ใช
ไมใช
n (%)
n (%)
ไมใชสารเคมีกําจัดแมลงเวลาที่ลมแปรปรวนพัด 18 (40.00) 27 (60.00)
กลับไปกลับมา
สวมถุงมือยางเวลาใชสารเคมีกําจัดแมลง
26 (57.78) 19 (42.22)
สวมรองเทาบูทเวลาใชสารเคมีกําจัดแมลง
26 (57.78) 19 (42.22)
สวมเสือ้ ผาปกปดรางกายมิดชิดเวลาใชสารเคมีกาํ จัด 42 (93.33) 3 (6.67)
แมลง
สวมผาปดปากจมูกเวลาใชสารเคมีกําจัดแมลง
40 (88.89) 5 (11.11)
สวมอุปกรณปองกันสารเคมีกระเด็นเขาตาเวลาใช 12 (26.67) 33 (73.33)
สารเคมีกําจัดแมลง
Mc = McNemar test

การเจ็บปวยของเกษตรกร
ในป 2549 มีเกษตรกรที่มีอาการแนนหนาอก
ตาพรามัวหลังการใชสารเคมีกําจัดแมลง จํานวน 6 ราย
ในจํานวนนี้ 3 ราย ไปรักษาที่สถานบริการสาธารณสุข
อีก 3 ราย ใชวิธีนอนพักฟนที่บานจนกระทั่งมีอาการ
ดีขนึ้ สวนในป 2559 มีเกษตรกรทีร่ ายงานอาการขางตน
จํานวน 5 ราย แตไมใชรายเดิมที่มีอาการในป 2549
ซึ่งทั้ง 5 ราย รักษาตนเองโดยใชสมุนไพรรางจืด และ
ผลการตรวจคัดกรองสุขภาพจากการใชสารเคมีกําจัด
แมลงในกลุมออรกาโนฟอสเฟตหรือกลุมคารบาเมต
โดยการเจาะเลื อ ดเพื่ อ ทดสอบหาระดั บ เอนไซม
โคลีนเอสเตอเรส ดวยกระดาษทดสอบเอนไซมโคลีน
เอสเตอเรสพบวา มีเกษตรกรทีม่ สี ารเคมีตกคางในเลือด
อยูในระดับเสี่ยงและระดับอันตราย ถึงรอยละ 42.20
ในป 2549 และลดลงเหลือรอยละ 31.10 ในป 2559
แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.104)

202

p-valueMc

2559 N = 45
ใช
ไมใช
n (%)
n (%)
21 (46.67) 24 (53.33)

0.083

32 (71.11) 13 (28.89)
32 (71.11) 13 (28.89)
43 (95.56) 2 (4.44)

0.058
0.058
>0.999

42 (93.33) 3 (6.67)
15 (33.33) 30 (66.67)

0.333
0.134

สําหรับอาการเจ็บปวยที่เกี่ยวของกับการใช
สารเคมีกาํ จัดแมลง ทีเ่ กษตรกรรายงานดวยตนเองพบวา
กวารอยละ 80.00 ยังคงมีอาการผื่นคันตามผิวหนัง
ทั้งในป 2549 และ 2559 (p=0.414) อยางไรก็ตาม
อาการเจ็บปวยที่มีการรายงานในป 2559 ลดลงอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับป 2549 ไดแก
เวียนศีรษะมึนงง และคอแหง (p<0.01) สวนอาการ
อื่นๆ เชน ใจสั่น มีเหงื่อมากผิดปกติ ปวดศีรษะ ระคาย
เคืองตา มีนํ้าลายมากผิดปกติ เปนตน ยังพบในสัดสวน
ทีค่ งเดิม เมือ่ เปรียบเทียบกันระหวางป 2549 และ 2559
(ตารางที่ 3) สวนอาการเจ็บปวยพิษเฉียบพลันรุนแรง
พบวา ในป 2549 มีรายงานจํานวน 3 ราย และในป 2559
มี ร ายงาน 1 ราย ทั้ ง หมดมี อ าการกระสั บ กระส า ย
แนนหนาอกอยางรุนแรง และหายใจไมออก ยังไมมี
รายงานผูเสียชีวิต
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบอาการเจ็บปวยจากการรายงานดวยตนเองของเกษตรกรที่ปลูกพืชผัก เพื่อจําหนาย ระหวางป 2549
และ 2559
อาการ

มีอาการ

ผื่นคัน ตามผิวหนัง
เวียนศีรษะ มึนงง
คอแหง
ใจสั่น
มีเหงื่อมากผิดปกติ แมตอนพัก
ปวดศีรษะ
ระคายเคืองตา/แสบตา/ปวดตา
มีนํ้าลายมากผิดปกติ
คลื่นไส อาเจียน
ตาพรามัว
แนนหนาอก

2549 N = 45
ใช n (%) ไมใช n (%)
36 (80.00) 9 (20.00)
32 (71.11) 13 (28.89)
28 (62.22) 17 (37.78)
20 (44.44) 25 (55.56)
16 (35.56) 29 (64.44)
13 (28.89) 32 (71.11)
12 (26.67) 33 (73.33)
9 (20.00) 36 (80.00)
8 (17.78) 37 (82.22)
6 (13.33) 39 (86.67)
6 (13.33) 39 (86.67)

2559 N = 45
ใช n (%) ไมใช n (%)
38 (84.44) 7 (15.56)
23 (51.11) 22 (48.89)
19 (42.22) 26 (57.78)
16 (35.56) 29 (64.44)
15 (33.33) 30 (66.67)
14 (31.11) 31 (68.89)
14 (31.11) 31 (68.89)
5 (11.11) 40 (88.89)
9 (20.00) 36 (80.00)
5 (11.11) 40 (88.89)
5 (11.11) 40 (88.89)

p-valueMc

0.414
0.006
0.003
0.102
0.317
0.655
0.414
0.105
0.563
0.564
0.564

Mc = McNemar test

วิจารณ
เกษตรกรสวนนอยที่อานฉลากกอนใชสารเคมี
กํ า จั ด แมลงทุ ก ครั้ ง ทั้ ง ในป 2549 และ 2559 ซึ่ ง
เกษตรกรไดใหเหตุผลวา เนื่องจากตนเองใชสารเคมี
ชนิ ด เดิ ม เป น ประจํ า จึ ง สามารถจํ า ปริ ม าณตามที่
ฉลากแนะนําได ไมจําเปนตองอานฉลากทุกครั้ง และ
เมื่อพิจารณาชนิดสารเคมีกําจัดแมลงที่เกษตรกรใชเปน
หลักก็พบวา ยังคงเปนชนิดเดิม ทัง้ ในป 2549 และ 2559
อยางไรก็ตาม การศึกษานี้พบวา ในป 2559 เกษตรกร
ใชสารเมโทมิล ลดลงจากป 2549 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ทางตรงขามในป 2559 เกษตรกรใชสารคารโบ
ฟูรานเพิ่มขึ้นจากในป 2549 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ซึ่งทั้งสารเมโทมิลและคารโบฟูราน ตางก็อยูในกลุม
คารบาเมต มีความเปนอันตรายในระดับ Ib หรือมี
พิษสูงมาก(6) อยางไรก็ตาม สารเคมีทั้งสองชนิดยังคงมี
การใชมากทีส่ ดุ ในพืน้ ที่ แมจะมีการเคลือ่ นไหวใหยกเลิก
การขึน้ ทะเบียนมาตัง้ แตป 2555 ก็ตาม(17) ผลจากความ
เปนพิษสูงของสารเคมีทงั้ สองชนิด ทําใหคณะกรรมาธิการ

การเกษตรและสหกรณ สภาผูแทนราษฎร มีมติใหจํากัด
การใชโดยกําหนดใหมีการขึ้นทะเบียนไดเฉพาะสูตร
เมโทมิล ที่ความเขมขนนอยกวา 40% และคารโบฟูราน
เฉพาะสูตรที่มีความเขมขนนอยกวา 3% ซึ่งมีความเสี่ยง
อันตรายนอยลง และไมกอ ใหเกิดอันตรายแบบเฉียบพลัน(18)
เกษตรกรมีการเพาะปลูกแตงโม แตงไทย และ
ฟกทองเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับขอมูล
ภาพรวมของจังหวัดปตตานี ที่ผลผลิตพืชดังกลาวเพิ่ม
สูงขึ้นอยางรวดเร็ว ดังขอมูลสถิติของจังหวัดปตตานี
ที่รายงานวา ในป 2558 มีผลผลิตแตงโม 2,165 ตัน
และเพิ่ ม ขึ้ น อี ก เท า ตั ว เป น 4,536 ตั น ในป 2559
ในทํานองเดียวกัน พื้นที่เพาะปลูกของจังหวัดก็ขยาย
มากขึน้ จากป 2549 มีเพียง 9,051 ไร เพิม่ เปน 27,848 ไร
ในป 2559(15) ชนิดของพืชที่ปลูกมีผลตอการเลือกใช
สารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื และพฤติกรรมการใชของเกษตรกร
เกษตรกรนิยมใชสารคารโบฟูรานในการเพาะปลูกแตงโม
แตงไทยและฟกทอง เนื่องจากสารคารโบฟูรานที่มีขาย
ในพื้นที่ เปนผลิตภัณฑที่เปนเม็ดทรายหยาบ (granule)
203

Disease Control Journal Vol 44 No.2 Apr - Jun 2018

เมื่อใชหยอดลงกนหลุมจะชวยปองกันสัตวและแมลง
ที่จะมากัดแทะทําลายเมล็ดพันธุที่ฝงไวใตดินไดดวย
แมจํานวนเกษตรกรที่ใชสารเคมีกําจัดแมลง
ในปริมาณเกินกวาทีฉ่ ลากระบุไวลดลง แตยงั คงมีถงึ หนึง่
ในสาม ที่มีการใชในปริมาณเกินกวาที่ฉลากกําหนดไว
นอกจากนี้ยังพบวา มีเกษตรกรที่นําสารเคมีกําจัดแมลง
เกินกวาหนึ่งชนิดมาผสมกันกอนใชเพิ่มขึ้น อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา เกษตรกรยังคง
มุงเนนการรักษาพืชผลทางการเกษตร เพื่อเปาหมาย
ทางเศรษฐกิจมากกวาการปองกันความเสีย่ งจากสารเคมี
ดั ง กล า วที่ อ าจเกิ ด กั บ ตน เช น เดี ย วกั บ ผลการศึ ก ษา
ในพื้นที่อื่น ๆ ที่พบวา เกษตรกรมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
ความสูญเสีย กลัวผลผลิตเสียหาย จึงมีการใชสารเคมี
ในปริมาณมาก ในขณะที่เกษตรกรมีความรูดานแมลง
อยูในระดับปานกลาง แตใชสารเคมีมากกวาคาเฉลี่ย
เนื่องจากยังขาดความรูเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชบางชนิด
และวิธีการกําจัดแมลงเหลานั้นอยางเหมาะสม จึงทําให
เกษตรกรตัดสินใจพนสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื ทุกครัง้ ทีพ่ บ
แมลงในแปลงปลูก(10) ทําใหเกษตรกรจํานวนมากที่มี
อาการผิดปกติหลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช(19) และ
สงผลใหพบปริมาณสารเคมีตกคางในพืชผลทางการ
เกษตรที่เกินมาตรฐานอยางตอเนื่อง(8)
อาการเจ็บปวยของเกษตรกรยังคงมีจํานวน
ใกลเคียงกันระหวางป 2549 และ 2559 ยกเวนอาการ
เวียนศีรษะ มึนงง และคอแหงทีพ่ บวา ในป 2559 จํานวน
เกษตรกรที่มีอาการเจ็บปวยดังกลาวลดลงจากป 2549
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเปนผล
มาจากเกษตรกรมีโอกาสสูดดมสารเคมีที่ฟุงกระจาย
ในอากาศนอยลง เนื่องจากมีการใชสารเมโทมิลลดลง
เพราะเมโทมิลจะสามารถกอพิษรายแรงและเกิดอาการ
เจ็บปวยไดงายเมื่อเขาสูรางกายทางปากหรือทางการ
หายใจ (17,20) และพบว า สารเมโทมิ ล ที่ เ กษตรกรใช
ตองนําผลึกผงสารเคมีไปละลายนํ้า แลวใชเครื่องฉีดพน
ไปยังพืชผัก จึงทําใหมีสารเคมีฟุงกระจายไดมาก โอกาส
ทีเ่ กษตรกรจะรับสารเคมีเขาสูร า งกาย โดยเฉพาะทางการ
หายใจจึงมีมาก แตการใชสารคารโบฟูรานที่เปนแบบ
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เม็ดทรายหยาบ เกษตรกรใชโดยการหยอดลงหลุมที่
เตรี ย มไว ห รื อ หว า นตามดิ น โอกาสที่ จ ะฟุ  ง กระจาย
ในอากาศเปนเวลานานจึงมีนอยกวา
สรุป จากการติดตามผลรอบ 10 ป เกษตรกร
ที่ ป ลู ก พื ช ผั ก เชิ ง พาณิ ช ย ยั ง คงมุ  ง รั ก ษาพื ช ผลทาง
การเกษตรของตนจากแมลงศั ต รู พื ช จนละเลยเรื่ อ ง
ความเสี่ยงจากพิษสารเคมีที่อาจเกิดกับตน จึงยังพบมี
การใช ส ารกํ า จั ด แมลงในปริ ม าณเกิ น กํ า หนด และ
ผสมสารกําจัดแมลงมากกวาหนึ่งชนิดเขาดวยกัน ขณะ
ที่ปญหาสุขภาพผันแปรไปตามชนิดของสารกําจัดแมลง
ที่ใช
ขอจํากัดในการวิจัย
งานวิจยั นีไ้ มไดครอบคลุมถึงการวิเคราะหปจ จัย
สิ่งแวดลอม เชน สภาพภูมิอากาศ การระบาดของแมลง
ศัตรูพชื ฯลฯ ทีอ่ าจสงผลตอการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
การใชสารกําจัดแมลงของเกษตรกร ขอมูลการเจ็บปวย
เปนเพียงขอมูลจากการบอกเลาของเกษตรกร อาจมี
ความแตกตางในแตละบุคคล
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ จากใชสารเคมีเกินความ
จํ า เป น และการผสมสารเคมี ห ลายชนิ ด เข า ด ว ยกั น
เนื่องจากการดื้อยาของเมลง ดังนั้นเพื่อลดปญหาการ
เจ็บปวยของเกษตรกร และลดความเสีย่ งผูบ ริโภคพืชผัก
จากสารเคมีกําจัดแมลง ควรมีการดําเนินการดังนี้ (1)
มีการใหความรูเ รือ่ งการควบคุมแมลงศัตรูพชื ทีเ่ หมาะสม
แก เ กษตรกร ทั้ ง การเลื อ กใช ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช
อยางเหมาะสมตามชนิดของแมลง ทางเลือกในการกําจัด
แมลงศั ต รู พื ช อื่ น ๆ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนอกเหนื อ จาก
การใชสารเคมี และ (2) มีการควบคุมไมใหสารเคมีกาํ จัด
แมลงทีม่ คี วามเปนพิษสูง ถึงมือเกษตรกรไดอยางสะดวก
สําหรับการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการทดลองใช
โปรแกรมการเรียนรูและการปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยง
จากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแกเกษตรกร เพิ่มเติมจาก
กิจกรรมการประชุมใหความรู และการตรวจคัดกรอง
ความเสี่ยงจากสารเคมีกําจัดสัตรูพืชที่มีอยู
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บทคัดยอ
การศึกษาเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางพฤติกรรมศาสตร 3 ตัวแปร
หลักคือ ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการปองกันควบคุมโรคติดตอในเด็ก ของผูดูแลเด็กในศูนยเด็กเล็ก
และชุมชน กลุมตัวอยางผูดูแลเด็ก จํานวน 276 คน และผูปกครองเด็ก จํานวน 999 คน ในศูนยเด็กเล็กและชุมชน
12 แหง ใน 12 จังหวัด จาก 12 เขตสุขภาพ สุมเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน ทําการสํารวจระหวาง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560 เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นเอง
ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา และสถิติอนุมาน ผลการศึกษา
พบวา กลุม ตัวอยางผูด แู ลเด็กมีความรู ทัศนคติ และการปฏิบตั อิ ยูใ นระดับดี ตัวแปรประสบการณการไดรบั การอบรม
ดูแลเด็กมีความสัมพันธกบั ระดับคะแนนความรูเ กีย่ วกับการปองกันควบคุมโรคติดตอในเด็ก และมีความสัมพันธกบั
ระดับคะแนนพฤติกรรมการปองกันควบคุมโรคติดตอในเด็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เชนเดียวกับ
ประสบการณการไดรบั ความรูเ รือ่ งโรคติดตอในเด็ก การไดรบั การนิเทศงาน และการไดศกึ ษาดูงานทีม่ คี วามสัมพันธ
กับระดับคะแนนพฤติกรรมการปองกันควบคุมโรคติดตอในเด็ก อยางมีนยั สําคัญ (p<0.05) สวนกลุม ผูป กครองเด็ก
มีความรูอยูในระดับปานกลาง มีทัศนคติที่ดี และการปฏิบัติอยูในระดับดี ตัวแปรประสบการณการไดรับขาวสาร
เกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ โรคอุจจาระรวง โรคมือเทาปาก และประวัติการปวยดวยโรคทางเดินหายใจของเด็ก
มีความสัมพันธกบั ระดับคะแนนความรูเ กีย่ วกับการปองกันควบคุมโรคติดตอในเด็กของผูป กครอง อยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ในขณะทีป่ ระสบการณการไดรบั การฝกอบรมดูแลเด็กมีความสัมพันธกบั ระดับคะแนนพฤติกรรม
การปองกันควบคุมโรคติดตอในเด็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังนั้น การจัดประสบการณการเรียนรู
สําหรับผูด แู ลเด็กและผูป กครอง มีสว นสําคัญในการมีพฤติกรรมการปองกันโรคติดตอในเด็กใหมคี วามถูกตอง เชน
การฝกอบรม การศึกษาดูงาน เพื่อเปนการปองกันควบคุมไมใหเกิดการแพรระบาดของโรคติดตอในเด็ก
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Abstract
This cross-sectional survey was aimed to describe the 3 core behavioral factors; knowledge, attitude
and practice of the child care workers and parents on prevention and control of communicable diseases among
children. From November 2016 to March 2017, 276 child care workers and 999 parents were included in
the study by Multi-stage sampling from 12 health care facilities in 12 provinces in 12 health regions. Each
health region used simple random method that run by provinces, districts and child care centers in Thailand.
Data were collected by self-administrative questionnaires and analyzed by using a descriptive and deductive
statistics. In the child care workers, they had good score level of knowledge, attitude and practice. The results
of correlation analysis showed that knowledge and practice scores on prevention and controlling of
communicable diseases were significantly correlated with the experience of child care training (p<0.05). The
practice score on prevention and controlling on communicable diseases was significantly correlated with child
care workers who had been trained, ever received a supervision, and had educational tour related to prevention
of communicable diseases among children (p<0.05). The parents had fair level of knowledge score, good
level of attitude and practice score. The results of correlation analysis showed that parents’ knowledge score
on prevention and controlling communicable diseases was significantly correlated with parents who ever
received the information related to respiratory tract diseases, diarrhea diseases, hand-foot-mouth diseases,
and parents whose their child had a history of respiratory tract infection (p<0.05). The practice scores on
prevention and controlling of the communicable diseases among the children was significantly correlated
with experiences on child care training (p<0.05). In order to control communicable diseases among children,
organizing learning experience for the child care workers and parents such as field trip, child care training
courses is important for the right prevention and control practices on prevention of communicable disease
among children.
คําสําคัญ
Key words
ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกัน
knowledge, attitude and practice regarding prevention
ควบคุมโรคติดตอในเด็กของผูดูแลเด็กและผูปกครองเด็ก, and control of communicable diseases in children
ศูนยเด็กเล็ก, โรคติดตอในเด็ก
among child care workers and parents,
child care center, communicable diseases in children

บทนํา
ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหมแตละป ประมาณ
700,000-800,000 ราย คิดเปนเด็กเล็กอายุ 0-5 ป
ประมาณ 3.5-4.0 ลานคน ครึ่งหนึ่งเปนเด็กที่มีอายุ
ระหวาง 2 ปครึ่ง - 5 ป(1) เปนชวงอายุที่เด็กเหลานี้ได
เขารับการศึกษาและการดูแลอยูภ ายในศูนยเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล เพือ่ พัฒนาศักยภาพ ทัง้ ทางดานรางกาย
อารมณ จิตใจ เชาวปญญาและสังคม ซึ่งเด็กเล็กเปนชวง
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วั ย ที่ มี ค วามเปราะบาง มี ภู มิ คุ  ม กั น ตํ่ า หากเด็ ก เกิ ด
การเจ็บปวยจะสงผลกระทบตอพัฒนาการดานตางๆ
และสุขภาพโดยรวมของเด็ก รวมถึงภาระทีจ่ ะเกิดตามมา
ของผูป กครองและครอบครัว ซึง่ บางโรคเมือ่ เจ็บปวยแลว
หากผู  ป กครองและผู  ดู แ ลเด็ ก ไม มี ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ
โรคติดตอในเด็ก และการปองกันโรคทีถ่ กู ตอง อาจสงผล
ใหเด็กเจ็บปวยและเสียชีวิตได(2)

วารสารควบคุมโรค ปที่ 44 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2561 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการป้ องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก

ในแตละปมเี ด็กอายุ 0-5 ป ปวยดวยโรคระบบ
ทางเดินหายใจ เชน ไขหวัด ไขหวัดใหญ และปอดบวม
ประมาณ 75,000-80,000 ราย ปวยดวยโรคอุจจาระ
รวงประมาณ 300,000-400,000 ราย และที่นาสนใจ
อยางยิ่งคือ โรคมือเทาปาก ที่มีการระบาด และมีเด็ก
เสี ย ชี วิ ต เป น จํ า นวนมากในประเทศเพื่ อ นบ า นตั้ ง แต
ป 2540 และประเทศไทยไดมกี ารพัฒนาระบบเฝาระวัง
และรายงานโรคตัง้ แตป 2544 เปนตนมา และมีแนวโนม
ของโรคเพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง จากผู  ป  ว ยประมาณ
1,200 ราย ในป 2546 เพิ่มขึ้นเปน 65,000 ราย
ในป 2557 และเพิ่มเปน 80,000 ราย ในป 2559 มี
เด็กเสียชีวติ เฉลีย่ ประมาณ 2-3 รายตอป อัตราปวยตาย
ประมาณ 0.1 ตอแสนประชากร(3) แมวา กรมควบคุมโรค
ไดดาํ เนินโครงการศูนยเด็กเล็กปลอดโรค ตัง้ แตป 2554
โดยใชมาตรการการปองกันควบคุมโรคในศูนยเด็กเล็ก
เชน การคัดกรองเด็ก การแยกเด็กปวย การทําความ
สะอาดของใช อุปกรณ และของเลนเด็ก รวมทัง้ การสราง
การมีสวนรวมของชุมชน ไดดําเนินการมาจนถึงปจจุบัน
พบวา มีศูนยเด็กเล็กเขารวมโครงการ และผานเกณฑ
มาตรฐาน รอยละ 78.3 ทีส่ ามารถเฝาระวัง คัดกรองเด็ก
เปนโรคมือเทาปากไดอยางรวดเร็ว จนสามารถแยกเด็ก
ป ว ยจากเด็ ก ปกติ ทํ า ให ส ามารถควบคุ ม โรคไม ใ ห
แพรระบาดตอไปได ซึง่ ในป 2557 สํานักโรคติดตอทัว่ ไป
ไดทําการศึกษาประสิทธิผลของมาตรการในการปองกัน
ควบคุมโรคมือเทาปากในศูนยเด็กเล็กพบวา ศูนยเด็ก
เล็กทีด่ าํ เนินการตามมาตรการในการปองกันควบคุมโรค
สามารถลดอัตราปวยโรคมือเทาปากในพื้นที่ไดรอยละ
56.0(4) แตอยางไรก็ตามยังพบวา มีรายงานของเด็ก
ที่ปวยเปนโรคมือเทาปากอีกจํานวนไมนอย ที่ไดรับเชื้อ
และปวยเปนโรคมือเทาปากจากภายนอกศูนยเด็กเล็ก
อีกเปนจํานวนมาก
สํานักโรคติดตอทัว่ ไป กรมควบคุมโรค จึงเห็น
ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการศึ ก ษาความรู  ทั ศ นคติ และ
การปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันควบคุมโรคติดตอในเด็ก
ของผู  ดู แ ลเด็ ก และผู  ป กครองเด็ ก เพื่ อ ศึ ก ษาความ
สัมพันธที่เกี่ยวของกับความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ

ตนในการปองกันควบคุมโรคติดตอในเด็ก ของผูด แู ลเด็ก
และผูปกครองในศูนยเด็กเล็กและชุมชน ซึ่งลวนสง
ผลกระทบตอการแพรระบาดของโรคติดตอในเด็กได
และจะนําผลการศึกษาทีไ่ ดเปนขอมูลไปใชในการกําหนด
แผนการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอในเด็ก
ตอไป

วัสดุและวิธีการศึกษา
การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (survey
study)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรทีศ่ กึ ษา คือ ครูผดู แู ลเด็กในศูนยเด็ก
เล็ก และโรงเรียนอนุบาลหรือประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล
ทีด่ แู ลเด็กอายุไมเกิน 6 ป) และผูป กครองหรือผูด แู ลเด็ก
ในครัวเรือน
กลุมประชากรศึกษา
1. เกณฑการคัดเขา (inclusion criteria)
- ครูผดู แู ลเด็กทีป่ ฏิบตั งิ านทีศ่ นู ยเด็กเล็ก
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ครูผูดูแลเด็กที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียน
อนุ บ าล ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
- ผูปกครองหรือผูดูแลเด็ก ที่มีเด็กฝาก
เลี้ยงที่ศูนยเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล
(2) เกณฑการคัดออก (exclusion criteria)
- ไม ยิ น ยอมให ข  อ มู ล หรื อ ตอบแบบ
สอบถาม
ขนาดตัวอยาง จํานวนตัวอยางสุมสํารวจที่ใช
ในการศึกษานี้ ใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (multistage sampling) เลือกกลุมตัวอยางโดยแบงประชากร
ออกตามเขตสาธารณสุข 12 เขต (stratified sample)
แบงเปน 4 ระดับ ในการเลือกตัวอยาง ไดแก ระดับแรก
สุมเลือกจังหวัด ระดับที่สองสุมเลือกอําเภอ ระดับที่สาม
สุม เลือกศูนยเด็กเล็กและโรงเรียน และระดับทีส่ สี่ มุ เลือก
ครู ผู  ดู แ ลเด็ ก /ผู  ป กครองหรื อ ผู  ดู แ ลเด็ ก ตามลํ า ดั บ
โดยวิธีสุมจับฉลากรายชื่อจังหวัด อําเภอ ศูนยเด็กเล็ก
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และโรงเรียน และชื่อครูผูดูแลเด็กและผูปกครอง โดยใช
สูตรคํานวณการสุมอยางงาย ดังนี้
n = z2pq/e2
n = จํานวนตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษา (ในแตละ
กลุ  ม ประชากรเป า หมาย ได แ ก ครู ผู  ดู แ ลเด็ ก และ
ผูปกครอง)
z = คาระดับความเชื่อมั่นมาตรฐาน (95%) มี
คาเทากับ 1.96
p = คาสัดสวนประชากรที่สนใจศึกษา เทากับ
0.5
q=1-p
e = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (5%)
เทากับ 0.05
n = 1.962 x 0.5 x 0.5 / (0.05)2 = 384.16
= 385 คน
ขนาดตัวอยางคือ ผูปกครองและครูผูดูแลเด็ก
ที่สุมมาเพื่อดําเนินการศึกษาในครั้งนี้ กลุมละ 385 คน
โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม (design effect)
เพิ่มรอยละ 4 เทากับ 400 คน อยางไรก็ตาม ในการ
ศึ ก ษานี้ ได เ พิ่ ม สั ด ส ว นกลุ  ม ตั ว อย า งของผู  ป กครอง
เปน 3 เทา ของครูผูดูแลเด็ก เนื่องจากขอมูลในกลุม
ผูป กครองมาจากการสุม ในพืน้ ที่ 3 กลุม คือ เทศบาลนคร
เทศบาลตําบล และองคการบริหารสวนตําบล ในสัดสวน
ที่ ใ กล เ คี ย งกั น ดั ง นั้ น กลุ  ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ทั้ ง สิ้ น รวม
เปน 1,600 คน (ครูผูดูแลเด็ก 400 คน และผูปกครอง
1,200 คน)
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เครื่องมือที่ใช
ในการศึกษาเปนแบบสอบถาม ที่ผูศึกษาสรางขึ้นเอง
มีการตรวจสอบความถูกตองของเนือ้ หาโดยผูท รงคุณวุฒิ
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะดาน จํานวน 3 คน โดยถือเกณฑ
ตามความเห็นสอดคลอง (index of item objective
congruence: IOC) ในการตัดสินใจคือ เห็นดวย (+1)
ไมแนใจ (0) และไมเห็นดวย (-1) โดยกําหนดคา IOC
ตองมากกวาหรือเทากับ 0.5 สวนขอคําถามที่มีคา IOC

นอยกวาเกณฑทกี่ าํ หนดตัดออก หรือนําไปปรับปรุงแกไข
ถาขอคําถามนัน้ มีความจําเปนหรือสําคัญตอการศึกษา ซึง่
แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 สวน ประกอบดวย (1) ขอมูล
ทัว่ ไป (2) ความรู (3) ทัศนคติ และ (4) พฤติกรรมของ
ครูผูดูแลเด็กและผูปกครองในการปองกันควบคุมโรค
ติดตอในศูนยเด็กเล็ก/โรงเรียนและภายในครอบครัว
เกณฑการใหคะแนน คะแนนความรู ทัศนคติ
และการปฏิบัติ ตอบผิดได 0 คะแนน และตอบถูกได
1 คะแนน โดยการจั ด กลุ  ม คะแนน อิ ง ตามเกณฑ
การประเมิ น ของสํ า นั ก สื่ อ สารความเสี่ ย งและพั ฒ นา
พฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค โดยกําหนดระดับ
กลุมคะแนน ดังนี้
≥80 ระดับดี
61-79 ระดับปานกลาง
≤60 ระดับนอย
การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูล 2 แนวทาง คือ
1. การเก็บรวมขอมูลที่ดําเนินการโดยทีมวิจัย
ลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลเอง (6 จังหวัด)
2. การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสงเอกสาร
ทางไปรษณีย (6 จังหวัดที่เหลือ) เนื่องจากบุคลากรและ
งบประมาณในการลงพืน้ ทีไ่ มเพียงพอ ซึง่ ไดทาํ การชีแ้ จง
วัตถุประสงคของการศึกษา และวิธีการเก็บขอมูลใหกับ
เจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ไวกอนแลว
การวิเคราะหขอ มูล ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป ไดแก สถิติพรรณนา เพื่ออธิบายขอมูลตัวแปร
โดยใช ค วามถี่ ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน เพื่อวิเคราะหและทดสอบ
สมมุติฐานทางสถิติ โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น หรือ
นัยสําคัญทางสถิติ p=0.05 โดยการวิเคราะหคูความ
สัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม ดวยคาสถิติ
Pearson correlation และ Phi เพือ่ วิเคราะหความสัมพันธ
ของตัวแปรกลุม (nominal scale)
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ผลการศึกษา
สวนที่ 1 กลุมครูผูดูแลเด็กในศูนยเด็กเล็ก
ขอมูลลักษณะทั่วไป
กลุมตัวอยางครูผูดูแลเด็ก จํานวน 276 คน
สวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 37.6 รอง
ลงมาคื อ อายุ 41-50 ป และอายุ ม ากกว า 51 ป
รอยละ 26.8 และ 23.6 ตามลําดับ อายุเฉลี่ย 42.1 ป
(SD = 9.5) อายุมากที่สุด 59 ป และอายุนอยที่สุด
22 ป สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 98.2 สัญชาติไทย
รอยละ 98.6 การศึกษา สวนใหญระดับปริญญาตรี
รอยละ 71.0 มีตําแหนงหนาที่เปนครู (ค.ศ. 1-3) และ
ครูผชู ว ย รอยละ 40.2 และ 37.6 ตามลําดับ ประสบการณ
การทํางานสวนใหญมีอายุงานนอยกวา 10 ป รอยละ

65.9 อายุงานเฉลี่ย 10.2 ป (SD = 8.6) อายุงาน
มากที่สุด 40 ป นอยที่สุด 1 ป
ระดับคะแนนความรู ทัศนคติ และการปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับโรคติดตอในเด็กของกลุมครูผูดูแลเด็ก
กลุมครูผูดูแลเด็กรอยละ 80.1 มีความรูใน
ระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 15.2 คะแนน (SD = 1.3)
รอยละ 100 มีทัศนคติที่ดีตอการปองกันควบคุมโรค
ติดตอในเด็ก คะแนนเฉลี่ย 45.4 คะแนน (SD = 1.4)
และรอยละ 93.5 มีพฤติกรรมการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ
การปองกันควบคุมโรคติดตอในเด็กในระดับดี โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 23.5 คะแนน (SD = 2.4) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระดับคะแนนความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคติดตอในเด็กของกลุมผูดูแลเด็ก
ตัวแปร
ความรู
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

ทัศนคติ
(คะแนนเต็ม 48 คะแนน)

การปฏิบัติ
(คะแนนเต็ม 25 คะแนน)

≤11 คะแนน
12-14 คะแนน
≥15 คะแนน
Min 10, Max 18, Mean 15.2, SD 1.3
≤29 คะแนน
30-37 คะแนน
≥38 คะแนน
Min 40, Max 48, Mean 45.4, SD 1.4
≤15 คะแนน
16-19 คะแนน
≥20 คะแนน
Min 12, Max 25, Mean 23.5, SD 2.4

ความสัมพันธระหวางกลุมตัวแปร การได
รับสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน กับกลุม ระดับคะแนนความ
รู และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคติดตอในเด็กของกลุม
ผูดูแลเด็ก
การทดสอบสมมุติฐานคูความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรการไดรับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งไดแก
ประวัติการไดรับการอบรมดูแลเด็ก การไดรับความรู
การไดรับการนิเทศ และการศึกษาดูงาน กับกลุมตัวแปร
ระดับคะแนนความรู และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคติดตอ

จํานวน
(N = 276)
2
53
221

รอยละ

0
0
276

0
0
100

5
13
258

1.8
4.7
93.5

0.7
19.2
80.1

ในเด็ ก ของกลุ  ม ผู  ดู แ ลเด็ ก พบว า ตั ว แปรประวั ติ ก าร
ไดรับการอบรมดูแลเด็ก มีความสัมพันธทางบวกกับ
ระดับคะแนนความรูเกี่ยวกับการปองกันควบคุมโรค
ติดตอในเด็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เชน
เดียวกับประวัติการไดรับความรูเรื่องโรคติดตอในเด็ก
การไดรับการนิเทศงาน และการไดศึกษาดูงานที่มีความ
สัมพันธทางบวกกับระดับคะแนนพฤติกรรมการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอในเด็กอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ดัง
แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางกลุมตัวแปร การไดรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน กับกลุมระดับคะแนนความรู และการปฏิบัติ
เกี่ยวกับโรคติดตอในเด็กของกลุมผูดูแลเด็ก
ตัวแปร
ประวัติการไดรับการอบรมดูแลเด็ก
ประวัติการไดรับความรูเรื่องโรคฯ
ประวัติการไดรับนิเทศงาน
ประวัติการศึกษาดูงาน
ประวัติการไดรับการอบรมดูแลเด็ก
ประวัติการไดรับความรูเรื่องโรคฯ
ประวัติการไดรับนิเทศงาน
ประวัติการศึกษาดูงาน

ระดับคะแนนความรู
ระดับคะแนนความรู
ระดับคะแนนความรู
ระดับคะแนนความรู
ระดับคะแนนการปฏิบัติ
ระดับคะแนนการปฏิบัติ
ระดับคะแนนการปฏิบัติ
ระดับคะแนนการปฏิบัติ

Pearson df
chi-square
7.009
2
2.491
2
0.833
2
4.899
2
1.960
2
9.238
2
9.530
2
8.807
2

p-value
0.030*
0.288
0.659
0.086
0.375
0.010*
0.009*
0.012*

Phi &
Cramer’s V
0.159
0.095
0.055
0.133
0.084
0.183
0.186
0.179

p-value
0.030*
0.288
0.659
0.086
0.375
0.010*
0.009*
0.012*

*significant at p<0.05

สวนที่ 2 กลุมผูปกครองเด็ก
ขอมูลลักษณะทั่วไป
กลุมตัวอยางผูปกครองเด็ก จํานวน 999 คน
รอยละ 70.7 มีอายุระหวาง 21-40 ป อายุเฉลีย่ 36.3 ป
(SD = 10.98) อายุมากสุด 81 ป และอายุนอ ยสุด 17 ป
รอยละ 81.4 เปนเพศหญิง รอยละ 99.0 สัญชาติไทย
รอยละ 51.4 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 46.5
มีอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือ รับจางและคาขาย
รอยละ 23.6 และ 12.1 ตามลําดับ กลุมตัวอยาง
รอยละ 66.3 เปนมารดาของเด็ก

ระดับคะแนนความรู ทัศนคติ และการปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับโรคติดตอในเด็ก ของกลุมผูปกครองเด็ก
กลุมผูปกครองเด็กรอยละ 65.8 มีความรู
อยู  ใ นระดั บ ปานกลาง คะแนนเฉลี่ ย 11.9 คะแนน
(SD = 1.1) กลุมตัวอยางรอยละ 99.4 มีทัศนคติที่ดี
ตอการปองกันควบคุมโรคติดตอในเด็ก คะแนนเฉลี่ย
44.4 คะแนน (SD = 1.6) และรอยละ 98.1 มีพฤติกรรม
การปฏิ บั ติ ต นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การป อ งกั น ควบคุ ม โรค
ติดตอในเด็กอยูในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 25.0
คะแนน (SD = 2.8) ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ระดับคะแนนความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคติดตอในเด็ก ของกลุมผูปกครองเด็ก
ตัวแปร
ความรู (คะแนนเต็ม 16 คะแนน)

ทัศนคติ (คะแนนเต็ม 46 คะแนน)

การปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 26 คะแนน)
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≤10 คะแนน (นอย)
11-12 คะแนน (ปานกลาง)
≥13 คะแนน (มาก)
Min 10, Max 15, Mean 11.9, SD 1.1
≤28 คะแนน (นอย)
29-36 คะแนน (ปานกลาง)
≥37 คะแนน (มาก)
Min 32, Max 46, Mean 44.4, SD 1.6
≤16 คะแนน (นอย)
17-21 คะแนน (ปานกลาง)
≥22 คะแนน (มาก)
Min 16, Max 26, Mean 25.0, SD 2.8

จํานวน
(N = 999)
97
657
245

รอยละ

0
6
993

0.0
0.6
99.4

1
18
980

0.1
1.8
98.1

9.7
65.8
24.5
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ความสัมพันธระหวางกลุมตัวแปรการไดรับ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน กับกลุมระดับคะแนนความรู
ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคติดตอในเด็กของ
กลุมผูปกครองเด็ก
การทดสอบสมมุติฐานความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรการไดรับการสนับสนุนของผูปกครอง ไดแก
ประวัติการไดรับขาวสารโรคทางเดินหายใจ โรคอุจจาระ
รวง โรคมือเทาปาก การไดรบั การอบรมดูแลเด็ก ประวัติ
เด็กปวยโรคทางเดินหายใจ โรคอุจจาระรวง โรคมือเทา
ปาก กับกลุมตัวแปรระดับคะแนนความรู ทัศนคติ และ

การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคติดตอในเด็กของกลุมผูปกครอง
เด็ ก พบว า ตั ว แปรประวั ติ ก ารได รั บ ข า วสารเกี่ ย วกั บ
โรคทางเดินหายใจ โรคอุจจาระรวง โรคมือเทาปาก และ
ประวัติการปวยดวยโรคทางเดินหายใจของเด็ก มีความ
สั ม พั น ธ ท างบวกกั บ ระดั บ คะแนนความรู  เ กี่ ย วกั บ
การปองกันควบคุมโรคติดตอในเด็กของผูป กครองอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เชนเดียวกับประวัติการ
ไดรับการฝกอบรมดูแลเด็ก มีความสัมพันธกับระดับ
คะแนนพฤติกรรมการปองกันควบคุมโรคติดตอในเด็ก
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางกลุมตัวแปรการไดรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน กับกลุมระดับคะแนนความรู ทัศนคติ และการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับโรคติดตอในเด็กของกลุมผูปกครองเด็ก
ตัวแปร
การไดรับขาวสารโรคทางเดินหายใจ
การไดรับขาวสารโรคอุจจาระรวง
การไดรับขาวสารโรคมือเทาปาก
การไดรับอบรมการดูแลเด็ก
ประวัติเด็กปวยโรคทางเดินหายใจ
ประวัติเด็กปวยโรคอุจจาระรวง
ประวัติเด็กปวยโรคมือเทาปาก
การไดรับขาวสารโรคทางเดินหายใจ
การไดรับขาวสารโรคอุจจาระรวง
การไดรับขาวสารโรคมือเทาปาก
การไดรับอบรมการดูแลเด็ก
ประวัติเด็กปวยโรคทางเดินหายใจ
ประวัติเด็กปวยโรคอุจจาระรวง
ประวัติเด็กปวยโรคมือเทาปาก
การไดรับขาวสารโรคทางเดินหายใจ
การไดรับขาวสารโรคอุจจาระรวง
การไดรับขาวสารโรคมือเทาปาก
การไดรับอบรมการดูแลเด็ก
ประวัติเด็กปวยโรคทางเดินหายใจ
ประวัติเด็กปวยโรคอุจจาระรวง
ประวัติเด็กปวยโรคมือเทาปาก

ระดับคะแนนความรู
ระดับคะแนนความรู
ระดับคะแนนความรู
ระดับคะแนนความรู
ระดับคะแนนความรู
ระดับคะแนนความรู
ระดับคะแนนความรู
ระดับคะแนนทัศนคติ
ระดับคะแนนทัศนคติ
ระดับคะแนนทัศนคติ
ระดับคะแนนทัศนคติ
ระดับคะแนนทัศนคติ
ระดับคะแนนทัศนคติ
ระดับคะแนนทัศนคติ
ระดับคะแนนการปฏิบัติ
ระดับคะแนนการปฏิบัติ
ระดับคะแนนการปฏิบัติ
ระดับคะแนนการปฏิบัติ
ระดับคะแนนการปฏิบัติ
ระดับคะแนนการปฏิบัติ
ระดับคะแนนการปฏิบัติ

Pearson
chi-square
12.170
11.073
11.788
1.684
16.631
0.946
1.490
1.017
0.085
2.531
0.015
0.930
0.374
0.084
0.268
0.320
0.549
8.175
1.236
2.945
3.657

df

p-value

4
4
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
4
4
2
2
2
2
2

0.016*
0.026*
0.003*
0.431
0.000*
0.623
0.475
0.602
0.958
0.112
0.902
0.335
0.541
0.772
0.992
0.988
0.760
0.017*
0.539
0.229
0.161

Phi &
Cramer’s V
0.110
0.105
0.109
0.041
0.129
0.031
0.039
0.320
0.009
0.050
-0.004
0.031
0.019
0.009
0.016
0.018
0.023
0.090
0.035
0.054
0.061

p-value
0.016*
0.026*
0.003*
0.431
0.000*
0.623
0.475
0.602
0.958
0.112
0.902
0.335
0.541
0.772
0.992
0.988
0.760
0.017*
0.539
0.229
0.161

*significant at p<0.05
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วิจารณและสรุป
การศึกษานี้พบวา กลุมครูผูดูแลเด็กในศูนย
เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลทีไ่ ดดาํ เนินการตามมาตรการ
ศูนยเด็กเล็กปลอดโรคของกรมควบคุมโรค(5-6) มีความรู
ในการดูแลเด็กไดอยางถูกตอง เนื่องจากครูผูดูแลเด็ก
สวนใหญผานการอบรม และไดรับความรูจากเจาหนาที่
สาธารณสุข เรือ่ ง โรคติดตอในเด็กเล็กอยางนอย 1 ครัง้ /ป
หรือผานการอบรมเรียนรูทางออนไลน (e-learning)
ศูนยเด็กเล็กปลอดโรค จึงทําใหครูผดู แู ลเด็กมีความรูใ น
การดูแลเด็กไดอยางถูกตอง สงผลใหเกิดการปฏิบัติ
ในการดูแลเด็กไดอยางถูกตองเชนเดียวกัน ซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาครั้งนี้ที่ครูผูดูแลเด็กมีความรู ทัศนคติ
และการปฏิบัติตนในการปองกันควบคุมโรคที่ถูกตอง
อยูในระดับดี อีกทัง้ ตัวแปรประสบการณ การไดรบั การ
อบรมดูแลเด็กมีความสัมพันธทางบวกกับระดับคะแนน
ความรูเกี่ยวกับการปองกันควบคุมโรคติดตอในเด็ก
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) เชนเดียวกับประวัติ
การไดรับความรูเรื่องโรคติดตอในเด็ก การไดรับการ
นิเทศงานและการไดศกึ ษาดูงานทีม่ คี วามสัมพันธทางบวก
กับระดับคะแนนพฤติกรรมการปองกันควบคุมโรคติดตอ
ในเด็ก อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ซึ่งการมีมาตรการ
หรื อ มาตรฐานรองรั บ จะเป น ข อ บั ง คั บ เชิ ง พฤติ ก รรม
ทางอ อ มของกลุ  ม ผู  ดู แ ลเด็ ก ที่ ต  อ งดํ า เนิ น การ เพื่ อ
การปองกันโรคติดตอในเด็ก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ประสิ ท ธิ ผ ลของมาตรการในการป อ งกั น ควบคุ ม โรค
มือเทาปาก ในศูนยเด็กเล็กพบวา ศูนยเด็กเล็กทีด่ าํ เนินการ
ตามมาตรการในการปองกันควบคุมโรค สามารถลด
อัตราปวยโรคมือเทาปากในพื้นที่ไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ(4) และสอดคลองกับผลการศึกษาของสมคิด
คงอยู ที่ไดทําการศึกษาความรู เจตคติ และการปฏิบัติ
ตนในการป อ งกั น และควบคุ ม โรคมื อ เท า ปากของ
ครูผูดูแลเด็ก ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กพบวา ครูผูดูแลเด็ก
มีความรูอยูใ นระดับสูง ดานเจตคติระดับปานกลาง และ
ดานปฏิบัติระดับสูง คาเฉลี่ยความรูและการปฏิบัติตน
ของครูผูดูแลเด็กในศูนยเด็กเล็กที่เขารวมโครงการศูนย
เด็กเล็ก ปลอดโรค และผานเกณฑการประเมินของ
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กรมควบคุมโรค จะมีคะแนนเฉลีย่ สูงกวาครูผดู แู ลเด็กใน
ศูนยเด็กเล็กที่ไมผานเกณฑ โดยมีความแตกตางกัน
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.0001 และ 0.03 ตาม
ลําดับ)(7)
กลุ  ม ผู  ป กครองที่ มี เ ด็ ก ฝากเลี้ ย งอยู  ใ นศู น ย
เด็กเล็ก สวนใหญมีความรูระดับปานกลาง และทัศนคติ
ที่ดีตอการปองกันควบคุมโรค จึงสะทอนมาถึงแนวทาง
การปฏิบัติที่ดี ซึ่งสังคมปจจุบัน พอแม ผูปกครองตอง
ทํางานนอกบาน ไมสามารถเลี้ยงดูบุตรได จึงเปนภาระ
ของปูยาตายาย หรือพี่เลี้ยงดูแลเด็ก การมีพฤติกรรม
ปองกันโรค จึงมีความสัมพันธกับองคประกอบภายใน
บุคคล ไดแก ความรู ทัศนคติ ความเชือ่ คานิยม แรงจูงใจ
และความตั้งใจใฝพฤติกรรม หรืออาจกลาวไดวา เปน
ผลมาจากการเรียนรูของผูปกครองที่ผานประสบการณ
การเรี ย นรู  ด  ว ยการแสวงหาข อ มู ล ผ า นอิ น เทอร เ น็ ต
การไดรบั ขอมูลจากเจาหนาทีส่ าธารณสุข สือ่ วิทยุโทรทัศน
เปนตน นอกจากปจจัยเสริมดังกลาวแลว การมีพฤติกรรม
ปองกันโรคของผูปกครองยังมาจากปจจัยเอื้อของแตละ
บุคคล เชน ระดับการศึกษาที่สงผลใหเขาถึงขอมูลความ
รูไดดวยตนเอง ทําใหตัวแปรประวัติการไดรับขาวสาร
เกีย่ วกับโรคทางเดินหายใจ โรคอุจจาระรวง โรคมือเทาปาก
และประวั ติ ก ารป ว ยด ว ยโรคทางเดิ น หายใจของเด็ ก
(ซึ่งพบเด็กปวยดวยโรคหวัดในศูนยเด็กเล็กเปนจํานวน
มาก) มีความสัมพันธทางบวกกับระดับคะแนนความรู
เกีย่ วกับการปองกันควบคุมโรคติดตอในเด็กของผูป กครอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เชนเดียวกับประวัติ
การไดรบั การฝกอบรมดูแลเด็ก มีความสัมพันธกับระดับ
คะแนนพฤติกรรมการปองกันควบคุมโรคติดตอในเด็ก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ Njama D และคณะ(8) และผลการศึกษา
ของนันทนัช โสมนรินทร และณัฏฐชุดา วิจิตรจามรี(9)
ขอจํากัดของการศึกษาครั้งนี้คือ ไมสามารถ
ลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลเองไดครบทุกแหง เนื่องจาก
จํานวนบุคลากรและงบประมาณมีจํากัด สวนที่เหลือใช
การสงเอกสารทางไปรษณียไ ปยังศูนยเด็กเล็กทีไ่ ดรบั การ
สุมในแตละเขตบริการสุขภาพ ทําใหขอมูลที่สงกลับมา
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นอยกวาจํานวนที่คํานวณไว อีกทั้งขอมูลของผูปกครอง
เปนขอมูลที่เก็บจากผูปกครองที่มีเด็กฝากเลี้ยงที่ศูนย
เด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาลเทานัน้ จึงอาจทําใหผลของ
ข อ มู ล ไม ไ ด เ ป น ตั ว แทนที่ ดี ข องผู  ป กครองในชุ ม ชน
ภาพรวมทั้งหมด
ผลการศึกษานี้สรุปไดวา กลุมครูผูดูแลเด็กใน
ศูนยเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลสวนใหญมีความรูใน
ระดับดี มีทัศนคติที่ดีตอการปองกันควบคุมโรคติดตอ
ในเด็ ก และมี พ ฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ที่ ดี เ กี่ ย วข อ งกั บ
การปองกันควบคุมโรคติดตอในเด็ก สามารถคัดกรอง
เด็ก แยกเด็กปวย ทําความสะอาดอุปกรณของใช ของเลน
เด็ก และสงตอเจาหนาที่สาธารณสุข ทําใหสามารถ
ควบคุมโรคไมใหแพรระบาดตอไปได สวนกลุม ผูป กครอง
เด็กถึงแมจะมีทศั นคติทดี่ ี และการปฏิบตั ติ อ การปองกัน
ควบคุมโรคในระดับดีมากก็ตาม แตคะแนนความรูอยู
ในระดับปานกลาง ดังนัน้ จึงควรจัดใหมกี จิ กรรมสงเสริม
ปองกันควบคุมโรคในชุมชน หรือครัวเรือนที่มีเด็กเล็ก
โดยการเรงรัดใหความรูกับกลุมผูปกครองที่ดูแลเด็ก
ซึ่ ง เป น มาตรการที่ สํ า คั ญ และจํ า เป น ในการพั ฒ นา
ศั ก ยภาพผู  ดู แ ลเด็ ก ในชุ ม ชนให ส ามารถดู แ ลเด็ ก
ไดอยางถูกตองและเหมาะสมตอไป
ขอเสนอแนะ
1. มาตรการในการปองกันควบคุมโรคในศูนย
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลของกรมควบคุมโรค มีสวน
ชวยสนับสนุนใหครูผดู แู ลเด็ก ไดรบั การพัฒนาศักยภาพ
มีความรู และสามารถปฏิบัติตามแนวทางการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ หนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ งจึ ง ควรสนั บ สนุ น ให มี ก ารดํ า เนิ น งานตาม
มาตรฐานศูนยเด็กเล็กปลอดโรคอยางตอเนื่อง
2. การนิเทศและติดตามอยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอ จะกระตุนใหครูผูดูแลเด็กสามารถปฏิบัติงาน
ตามแนวทางที่กําหนดไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3. ควรมี ก ารจั ด อบรมครู ผู  ดู แ ลเด็ ก และ
ผู  ป กครอง ให ค วามรู  เ รื่ อ งโรคติ ด ต อ โดยเจ า หน า ที่
สาธารณสุขอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความยั่งยืน
4. การสื่ อ สารชุ ด ความรู  แ ละการป อ งกั น

โรคติดตอในเด็ก ผานชองทางทีผ่ ดู แู ลเด็กและผูป กครอง
เขาถึงไดงายและสะดวก เชน อินเทอรเน็ต หรือสื่อวิทยุ
โทรทัศน และควรปรับเปลีย่ นชองทางการสือ่ สารสุขภาพ
ใหตรงกับกลุมเปาหมาย
5. หนวยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุน และ
สงเสริมมาตรการการดําเนินงานปองกันควบคุมโรค
ติดตอในเด็ก ใหครอบคลุมกลุม เปาหมายในชุมชนตอไป
6. การศึกษาเพิ่มเติมในครั้งตอไป ควรทําการ
ศึกษารูปแบบในการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอ
ของเด็กในชุมชน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ เจ า หน า ที่ จ ากสํ า นั ก งานป อ งกั น
ควบคุมโรค ทั้ง 12 แหง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกทานที่เกี่ยวของใน
การศึกษาครั้งนี้ ที่ใหขอคิดเห็นในการดําเนินงานและให
ความรวมมือในการประสานงานกับพื้นที่ รวมทั้งการ
เก็บรวบรวมขอมูล ขอบคุณผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ใหความรวมมือเปนอยางดี และที่สําคัญ
ขอขอบคุณครูผูดูแลเด็กและผูปกครองทุกทาน ที่มีสวน
เกี่ยวของในการใหขอมูลในครั้งนี้ อันเปนประโยชน
ตอการพัฒนางานปองกันควบคุมโรคติดตอในเด็กตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณสารตะกั่วในสิ่งแวดลอม
และหารูปแบบการปองกันการสัมผัสสารตะกั่วของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
ในพืน้ ที่ 7 จังหวัดภาคใตตอนบน โดยใชวธิ กี ารสุม ตัวอยางแบบเจาะจง จากศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กทีส่ งั กัดองคการบริหาร
สวนตําบลและสังกัดเทศบาล จังหวัดละ 2 แหง รวม 14 แหง การตรวจวัดปริมาณสารตะกั่วในสิ่งแวดลอม
ใชวิธี wipe method และการสํารวจขอมูลทั่วไป สภาพแวดลอม และกิจกรรมในการลดการปนเปอนสารตะกั่วใน
สิ่งแวดลอมโดยใชแบบสอบถาม และใชกระบวนการมีสวนรวมของผูที่มีสวนเกี่ยวของในชุมชน เพื่อหารูปแบบการ
ปองกันการสัมผัสสารตะกั่วในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดละ 1 ครั้ง วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ผลการ
วิจัยพบวา ปริมาณสารตะกั่วในสิ่งแวดลอม จํานวน 140 ตัวอยาง มีปริมาณสารตะกั่วเกินคามาตรฐาน (≥4.30
μg/100 cm2) จํานวน 22 ตัวอยาง (รอยละ 15.71) โดยพบมากในเครื่องเลนกลางแจงประเภทโลหะทาสี
เชน โครงเหล็กปนปาย ชิงชา มาโยกและกระดานลื่น สวนกิจกรรมเพื่อลดการปนเปอนสารตะกั่วในสิ่งแวดลอม
สวนใหญใชวิธีการกวาดพื้นและถูพื้นทุกวัน การเช็ดขอบหนาตาง/กระจก ประมาณ 1-3 ครั้ง/สัปดาห และพบวา
ครูผูดูแลเด็กสวนใหญ (รอยละ 81.35) ขาดความรูเกี่ยวกับการปนเปอน และอันตรายของสารตะกั่วในสิ่งแวดลอม
จากการทํากระบวนการกลุมใน 7 จังหวัด และนําเสนอผูเชี่ยวชาญดานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
เพื่อใหขอเสนอแนะเชิงวิชาการ ไดรูปแบบการปองกันการสัมผัสสารตะกั่วของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กพื้นที่
ภาคใตตอนบน คือ (1) กําหนดนโยบาย/แนวทางการเลือกใชสี การเลือกซื้อ การซอมแซมวัสดุอุปกรณ เครื่องใช
เครือ่ งเลน ในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก โดยหนวยงานเทศบาล/อบต. ทีด่ แู ลรับผิดชอบศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก (2) ทํากิจกรรม
เพื่อลดการปนเปอนสารตะกั่วในสิ่งแวดลอมในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน การทําความสะอาดหองเรียน การทําความ
สะอาดเครื่องเลน อุปกรณการเรียน เครื่องนอน ฯลฯ โดยครูผูดูแลเด็ก (3) พัฒนาใหครูผูดูแลเด็ก ผูปกครอง และ
เจาหนาที่ อบต./เทศบาล มีความรูเกี่ยวกับอันตรายของสารตะกั่ว โดยเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ (4) สอนและ
กวดขันใหเด็กมีสขุ นิสยั ทีด่ ใี นการลางมือกอนรับประทานอาหาร และหลังทํากิจกรรมตางๆ ทุกครัง้ โดยครูผดู แู ลเด็ก
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และผูปกครอง (5) ประเมินการทํากิจกรรมเพื่อลดการสัมผัสสารตะกั่วฯ ทุก 3 เดือน โดยเจาหนาที่สาธารณสุข
ในพื้นที่ และเจาหนาที่ อบต./เทศบาล ผลจากการวิจัยนี้สามารถนําไปปรับใชกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อื่นๆ
ได ซึ่งจะมีผลทําใหสามารถปองกันการสัมผัสสารตะกั่วและลดความเสี่ยงการเปนโรคพิษสารตะกั่วในเด็กเล็ก

Abstract
This research was a participation action research. The aimed of this research was to study
environmental lead and develop a model to prevent lead exposure in children at child development centres by
community participation in 7 provinces in the upper southern areas. The purposive sampling was used to
collect data from 2 centres of each province all together 14 centres govern by local administrative organizations
and municipalities. Descriptive statistic was applied for the analysis. The amount of lead in the environment
of child development centres was conducted by wipe method. Questionnaire was used to receive general data,
environment and teacher activities to reduce lead exposure in children at child development centres. The
formulation of a preventative model for lead exposure in children at child development centres was obtained
by community stakeholder participation process, once at each province. The research was illustrated that all
140 samples were positive for lead in the environment with 22 samples (15.71%) showed the amount
higher than the guideline (≥4.30 μg/100 cm2). The most place to find was at the metal-painted outdoor
playground equipments such as climbing steel frame, swing, rocking horse and slide. Floor cleaning and
mopping is conducted everyday but 1-3 times per week for window cleaning. It was also found that 81.35%
of teachers have less knowledge on lead exposure and the harm of lead in child development centre
environment. From the group process activities in 7 provinces and the recommendation from occupational and
environmental diseases expert, the development on the preventative model on lead exposure in children at
child development centre was formulated as follows; (1) Formulate a policy/guideline on the use of paint,
purchasing, and repairing the playground equipments by the municipality/ local administrative organization.
(2) Perform cleaning activity to reduce lead contamination in child development centre environment for
example classroom, playground equipment, learning material, bedding etc by teachers. (3) Educate teachers,
parents and local administrative organization/municipality officers on lead poisoning by local public health
officers. (4) Educate and monitor children on healthy habits such as hand washing before having food and
after outdoor activities by teachers and parents. (5) Assess the activity to reduce lead exposure every 3 months
by local public health officers and local administrative organization/municipality officers The result from this
research can be adapted to apply at child development centre in other areas to prevent lead exposure and
reduce the risk of lead poisoning in children.
คําสําคัญ
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน,
ปริมาณสารตะกั่วในสิ่งแวดลอม, ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก,
การปองกันตะกั่วในเด็กเล็ก
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การปองกันการสัมผัสสารตะกัว่ ในเด็กโดยกระบวนการมีสว นรวมของชุมชน

บทนํา
สารตะกั่ ว เป น โลหะหนั ก ที่ มี พิ ษ และไม มี
ประโยชนใดๆ ตอรางกาย ปจจุบันมีองคความรูทางการ
แพทยมากขึ้นชี้ชัดวา สารตะกั่วเปนภัยตอสุขภาพ แมได
รับในปริมาณเล็กนอย และลาสุดเมื่อป พ.ศ. 2553
องคการอนามัยโลกไดประกาศวา ไมมีระดับสารตะกั่ว
ในรางกายที่ปลอดภัยตอสุขภาพไมวา เด็กหรือผูใหญ
เด็กเล็กที่มีอายุตํ่ากวา 6 ป มีความเสี่ยงตอการไดรับ
อันตรายจากพิษตะกั่วมากกวาผูใหญ เพราะรางกาย
จะดู ด ซั บ สารตะกั่ ว ได ม ากกว า ผู  ใ หญ ถึ ง 4-5 เท า
โดยระบบทางเดินอาหารของเด็กจะดูดซึมสารตะกั่วได
มากถึงรอยละ 50.00 ของทั้งหมดที่รับประทานเขาไป
ขณะที่ ร ะบบทางเดิ น อาหารของผู  ใ หญ นั้ น ดู ด ซึ ม
สารตะกั่วไดเพียง รอยละ 10.00 ซึ่งสารตะกั่วที่ดูดซึม
เขาไปนี้ จะไปขัดขวางพัฒนาการทางสมองของเด็กเล็ก
สงผลใหสติปญญาบกพรองไปตลอดชีวิต ดวยเหตุนี้
องคการอนามัยโลกจึงระบุให โรคปญญาออนจากสาร
ตะกั่ว (lead-caused mental retardation) เปน 1 ใน 10
โรครายแรงที่สุด อันเกิดจากปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
และเปนตนเหตุใหเด็กมีความบกพรองทางสติปญญา
สูงถึงปละกวา 600,000 คน ซึ่งโดยสวนใหญเปนเด็ก
ที่อาศัยในประเทศที่มีรายไดปานกลางและรายไดตํ่า
สําหรับประเทศไทยคาทีถ่ กู กําหนดวา ยอมรับไดของสาร
ตะกั่ ว ในเลื อ ดเด็ ก คื อ 10 ไมโครกรั ม ต อ เดซิ ลิ ต ร
(10 ug/dl) ขณะที่องคการอนามัยโลกระบุวา การที่
มีสารตะกั่วในเลือดเพียง 5 ug/dl ก็จะทําใหระดับเชาว
ปญญา (IQ) ของเด็กลดลง(1)
ประเทศไทยในแตละปมเี ด็กเกิดใหมประมาณ
700,000 กวาคน มีเด็กกอนวัยเรียนที่มีอายุตํ่ากวา 5 ป
จํานวนเกือบ 4 ลานคน ในจํานวนนี้มีเด็กอายุระหวาง
2-5 ป รอยละ 50.00 หรือประมาณเกือบ 2 ลานคน(2)
จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ทําใหผปู กครองสวนใหญไมมเี วลาทีจ่ ะเลีย้ งดูบตุ รหลาน
ดวยตนเอง จึงนิยมนําบุตรหลานไปฝากเลีย้ งทีศ่ นู ยพฒ
ั นา
เด็ ก เล็ ก เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มก อ นเข า โรงเรี ย น
ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก มี อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น

(เทศบาล/อบต.) สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน
โดยมี ค รู เ ป น ผู  ดู แ ล ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เป น สถานที่
ที่เด็กอยูรวมกันเปนจํานวนมาก ทําใหเชื้อโรคสามารถ
แพรกระจาย และติดตอระหวางกันไดงาย เมื่อเด็ก
เจ็บปวย เด็กเล็กเปนชวงอายุทอี่ ยูร ะหวางการพัฒนาของ
รางกายจิตใจและสมอง นอกจากนี้ยังเปนชวงที่รางกาย
มีภูมิตานทานโรคตํ่า สงผลใหเด็กเจ็บปวยไดงายและ
พบไดบอย โดยเฉพาะโรคหวัด อุจจาระรวง มือเทาปาก
คางทูม อีสกุ อีใสและหัด ซึง่ การเจ็บปวยในวัยนีอ้ าจสงผล
ตอพัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็ก ถาไมไดรับ
การดู แ ลรั ก ษาตั้ ง แต เ ริ่ ม ป ว ยอาจทํ า ให ก ารเจ็ บ ป ว ย
มีอาการ หรือภาวะแทรกซอนที่รุนแรงถึงเสียชีวิตได
นอกจากนี้ เ มื่ อ เด็ ก เกิ ด เจ็ บ ป ว ยยั ง ส ง ผลกระทบต อ
ผูปกครองที่ตองหยุดงานเพื่อใหการดูแลเด็ก ทําให
ขาดรายได และเสียคาใชจา ยในการรักษาพยาบาล ดังนัน้
การปองกันควบคุมโรคทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จึงเปนเครือ่ งมือ
ที่สําคัญในการที่จะชวยลด และแกไขปญหาการเจ็บปวย
จากโรคติดตอที่พบไดบอยของเด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กได(3)
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคและ
กรมอนามัย ไดรวมกันจัดทําแนวทางการดูแลเฝาระวัง
ปองกันควบคุมโรคในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก ภายใตโครงการ
ศูนยเด็กเล็กปลอดโรค และโครงการศูนยเด็กเล็กคุณภาพ
โดยมุงเนนในประเด็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอม สะอาด
ปลอดภัย ความรูในการปองกันควบคุมโรค พฤติกรรม
สุขภาพทีถ่ กู ตอง การคัดกรอง การเฝาระวังโรค(3) จะเห็น
ไดวา ส ว นใหญ จ ะเป น ประเด็ น การเฝ า ระวั ง ป อ งกั น
ควบคุมโรคติดตอ ซึ่งมีโอกาสที่จะแพรระบาดไดงาย
ในศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก แต สํ า หรั บ ประเด็ น เกี่ ย วกั บ
พิษจากสารตะกัว่ ซึง่ มีอนั ตรายตอเด็กสูง และมีความเสีย่ ง
ที่ เ ด็ ก เล็ ก จะมี โ อกาสสั ม ผั ส สารตะกั่ ว ที่ ป นเป  อ นใน
สิง่ แวดลอมในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก อันไดแก จากสีทาผนัง
ขอบหนาตาง ประตู ชัน้ วางของ รัว้ เครือ่ งเลนตางๆ ทั้ง
เครือ่ งเลนกลางแจงและของเลนภายในหองเรียน เปนตน
ทั้งนี้เนื่องจากอุปกรณ เครื่องใช เครื่องเลน ตลอดจน
ของเลนเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มักใชสีสดใสเพื่อ
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ดึงดูดความสนใจของเด็ก แตสีตางๆ เหลานี้ โดยเฉพาะ
สีนํ้ามัน สวนใหญจะมีตะกั่วผสมอยู เนื่องจากคุณสมบัติ
ของตะกัว่ ทีท่ าํ ใหเนือ้ สีสดใส มันวาว ทนทาน ทําใหผผู ลิต
เครือ่ งเลนสนาม ของเลนเด็ก นิยมนํามาทาเคลือบผิววัสดุ
โดยอาจจะไมทราบถึงพิษภัยของตะกัว่ โดยเฉพาะพิษภัย
ตอเด็ก(1)
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การแก ไ ขป ญ หาอย า งยั่ ง ยื น
ผูว จิ ยั จึงไดทาํ การศึกษาหารูปแบบเพือ่ ปองกันการสัมผัส
สารตะกั่วของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยใชกระบวน
การมี ส  ว นร ว มของประชาชน องค ก รและหน ว ยงาน
ต า งๆ ในชุ ม ชน ร ว มกั น กํ า หนดรู ป แบบที่ เ หมาะสม
สามารถแกไขปญหาของชุมชน และนําไปใชเปนแนวทาง
ในการวางแผนดูแลสุขภาพอนามัย แนวทางในการแกไข
สิ่งแวดลอมในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อันจะสามารถลดโรค
พิษตะกั่วจากสิ่งแวดลอมในเด็กเล็กได

วัสดุและวิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม (participation action research: PAR) เพื่อหา
รูปแบบการปองกันการสัมผัสสารตะกั่วของเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได แ ก ศู น ย
พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใตตอนบน ไดแก
จังหวัดชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎรธานี
และนครศรีธรรมราช
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) จากศูนยพฒ
ั นา
เด็กเล็ก ทีม่ เี ด็กตัง้ แต 30-200 คน อายุ 2-6 ป และสมัคร
ใจเขารวมโครงการ โดยแบงเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่สังกัดเทศบาล จํานวน 7 แหง สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบล (อบต.) จํานวน 7 แหง รวม 14 แหง
กลุ  ม ตั ว อย า งที่ ใ ห ข  อ มู ล ทั่ ว ไป และทํ า แบบ
ทดสอบความรู ไดแก ครูผูดูแลเด็กทุกคนที่อยูในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่เปนกลุมตัวอยาง
กลุม ตัวอยางทีเ่ ขารวมกระบวนการกลุม เพือ่ หา
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รูปแบบในการปองกันการสัมผัสสารตะกั่วของเด็กใน
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก ประกอบดวย ครูผดู แู ลเด็ก เจาหนาที่
จาก อบต./เทศบาล ผูนําชุมชน ตัวแทนประชาชนจาก
พื้ น ที่ ตั ว อย า ง เจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข จากสํ า นั ก งาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด /สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ/
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รวม 15 คน/จังหวัด
พื้นที่การวิจัย พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใตตอนบน
ได แ ก จั ง หวั ด ชุ ม พร ระนอง กระบี่ พั ง งา ภู เ ก็ ต
สุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1. แบบสํารวจขอมูลทั่วไป ใชในการสํารวจ
ขอมูลในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับ
ขอมูลทัว่ ไป ขอมูลสภาพแวดลอมในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เพื่อลดการปนเปอนของสาร
ตะกั่วในสิ่งแวดลอม
2. แบบทดสอบความรูครูผูดูแลเด็ก เกี่ยวกับ
การปนเปอน และอันตรายของสารตะกั่วในสิ่งแวดลอม
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20 ขอ
3. เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ตั ว อย า งฝุ  น จาก
สิ่งแวดลอมในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน ประตูรั้วเหล็ก
กระดานลืน่ เครือ่ งเลนราวปน เครือ่ งเลนชิงชา ฯลฯ เพือ่ นํา
มาวิเคราะหหาปริมาณสารตะกัว่ โดยวิธี wipe method(4)
เปนการเก็บตัวอยางฝุนในพื้นผิวหรือบริเวณที่คาดวา
จะมีการปนเปอ นจากฝุน ตะกัว่ เพือ่ นําไปวิเคราะหตามวิธี
มาตรฐานของ NIOSH method 9100 ใชพื้นที่ทดสอบ
ในแตละจุด ประมาณ 100 ตารางเซนติเมตร
4. ในการทํากระบวนการกลุม มีหัวขอในการ
สนทนากลุม ไดแก การคนหาปญหา กําหนดปญหา
วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา คิดกิจกรรม และกําหนด
แนวทางในการแกไขปญหา
การเก็บรวบรวมขอมูล
ระหวางเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2559
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดนํามาวิเคราะห และ
เปรี ย บเที ย บกั บ ค า มาตรฐานตะกั่ ว โดยใช ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา เชน รอยละ คาเฉลี่ย เปนตน

วารสารควบคุมโรค ปที่ 44 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2561

การปองกันการสัมผัสสารตะกัว่ ในเด็กโดยกระบวนการมีสว นรวมของชุมชน

ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไป
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่เปนกลุมตัวอยาง สังกัด
อบต. 7 แหง สังกัดเทศบาล 7 แหง มีครูผดู แู ลเด็ก 1-13
คน/แหง เด็กในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก มีอายุในชวง 2-6 ป
มี จํ า นวนประมาณ 30-169 คน/แห ง ฝ า ยที่ ดู แ ล
รับผิดชอบสวนใหญเปนฝายการศึกษา (รอยละ 83.05)
และฝายสาธารณสุข (รอยละ 16.94) ครูผูดูแลเด็ก
สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 88.13) มีการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี (รอยละ 47.45) ตํ่ากวาปริญญาตรี
(รอยละ 52.54) จากการทดสอบความรูเกี่ยวกับการ
ปนเป อ น และอั น ตรายของสารตะกั่ ว ในสิ่ ง แวดล อ ม
ในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กพบวา ครูสว นใหญ (รอยละ 81.85)
ไมมีความรูในเรื่องนี้ ในศูนยฯ มีการสอนเด็กใหลางมือ
ดวยสบูท กุ ครัง้ กอนรับประทานอาหารและหลังทํากิจกรรม
เชน การเลนของเลน การเลนดินนํ้ามัน เปนตน
ผลการตรวจวัดปริมาณสารตะกั่วในสิ่งแวดลอม โดย
วิธี wipe method
ตรวจวัดสิ่งแวดลอมในศูนยเด็กเล็ก จํานวน
140 ตัวอยาง พบสารตะกัว่ ในทุกตัวอยาง พบมีสารตะกัว่
เกินมาตรฐาน (≥4.30 μg/100 cm2)(4) จํานวน 22
ตัวอยาง (รอยละ 15.71) โดยพบวา 14 ตัวอยาง
เปนสิง่ แวดลอมทีอ่ ยูภ ายนอกอาคาร ไดแก ประตูรวั้ เหล็ก
กระดานลืน่ เครือ่ งเลนราวปน เครือ่ งเลนชิงชา โครงเหล็ก
ปนปาย โตะหินออนทาสี มาโยกเหล็กทาสี ฯลฯ และ
8 ตัวอยาง เปนสิ่งแวดลอมที่อยูภายในอาคาร ไดแก
ชั้นชองวางของ ขอบหนาตางอลูมิเนียม ประตูหองเรียน
ปายคําศัพท ของเลนเบาะหนัง ของเลนกระดานลื่น ฯลฯ
การทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ ลดการปนเป  อ นสารตะกั่ ว ใน
สิ่งแวดลอมในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
พบว า ครู ผู  ดู แ ลเด็ ก มี ก ารทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ
ลดการปนเปอนสารตะกั่ว ดังนี้ กวาดพื้นทุกวัน (รอยละ
100) ถูพื้นทุกวัน (รอยละ 85.71) ไมไดดูดฝุนเลย
(รอยละ 35.71) ปดฝุน ทุกวัน (รอยละ 35.71) เช็ดขอบ
หนาตาง/กระจก ประมาณ 1-2ครั้ง/สัปดาห (รอยละ
57.14) ขัดมุงลวดเดือนละครั้ง (รอยละ 24.57) ไมได

ขัดมุงลวดเลย (รอยละ 35.71) ซักที่นอน 1-2 ครั้ง/
สัปดาห (รอยละ 78.57)
รูปแบบการปองกันการสัมผัสสารตะกั่วของเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทํากระบวนการกลุมทุกจังหวัดๆ ละ 1 ครั้ง
เพื่อหารูปแบบการปองกันการสัมผัสสารตะกั่วของเด็ก
ในศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ผู  เ ข า ร ว มกระบวนการกลุ  ม
ประกอบดวย ครูผดู แู ลเด็ก เจาหนาทีจ่ าก อบต./เทศบาล
ผูน าํ ชุมชน ตัวแทนประชาชนจากพืน้ ทีต่ วั อยาง เจาหนาที่
สาธารณสุขจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
รวมประมาณ 15-20 คน/จังหวัด โดยมีกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ผูว จิ ยั นําเสนอขอมูลทีไ่ ดจากการสํารวจและ
การตรวจหาปริมาณสารตะกัว่ ในสิง่ แวดลอม ใหผเู ขารวม
กระบวนการกลุมทราบ กิจกรรมที่ 2 หลังจากที่ทราบ
ขอมูลแลว กลุมรวมกันคนหาปญหา กําหนดปญหา
วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา คิดกิจกรรม และกําหนด
แนวทางในการแกไขปญหา กิจกรรมที่ 3 สรุปรูปแบบฯ
ที่ไดจากกระบวนการกลุมทั้ง 7 จังหวัด เสนอผูเชี่ยวชาญ
ดานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม จํานวน
3 ทาน เพื่อใหคําแนะนําเชิงวิชาการเพิ่มเติม ไดรูปแบบ
การปองกันการสัมผัสสารตะกั่วของเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก พื้นที่ภาคใตตอนบน คือ
1. กําหนดนโยบาย/แนวทางการเลือกใชสี การ
เลือกซือ้ การซอมแซมวัสดุอปุ กรณ เครือ่ งใช เครือ่ งเลน
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยหนวยงานเทศบาล/อบต.
ทีด่ แู ลรับผิดชอบศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ในการจัดซือ้ เครือ่ งเลนสนาม ของเลน
ตลอดจนอุปกรณตางๆ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จะตอง
พิจารณาเลือกผลิตภัณฑทปี่ ลอดสารตะกัว่ หรือมีมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.) รับรอง
1.2 การทาสีอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ครั้งแรก รวมทั้งการปรับปรุงซอมแซมอาคาร ควรเลือก
ใชผลิตภัณฑที่ไมมีการปนเปอนของสารตะกั่ว เชน สีนํ้า
1.3 ใชมาตรการการขูดลอกสีที่ปนเปอน
ตะกั่วออก ดวยวิธีการที่ปลอดภัย ตามแนวทางของ
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วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป
1.4 หามทาสีใหมทบั สีเกา หากยังไมมกี าร
ขูดลอกสีเกาออก เพราะจะยิง่ ทําใหสที ปี่ นเปอ นสารตะกัว่
หลุดออกมามากกวาเดิม
1.5 ทําความสะอาดเครือ่ งเลนสนาม เพือ่
กําจัดเศษสีทหี่ ลุดลอกออก และนําไปกําจัดตามหลักการ
จัดการขยะอันตราย
1.6 ในกรณีที่มีเครื่องเลนสนามเดิมอยู
แลว ควรดูแลและบํารุงรักษา เพือ่ ปองกันไมใหสารตะกัว่
หลุดลอกออกมาจากเครื่องเลนตาง ๆ
2. ทํากิจกรรมเพื่อลดการปนเปอนสารตะกั่ว
ในสิ่งแวดลอมในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยครูผูดูแลเด็ก
ดังนี้
2.1 ทําความสะอาดพืน้ หอง โดยการกวาด
หรือดูดฝุน และถูทุกวัน
2.2 ทําความสะอาดเครื่องเลน อุปกรณ
การเรียนที่อยูภายในอาคารทุกวัน
2.3 ทําความสะอาดเครื่องเลน อุปกรณ
การเรียนที่อยูภายนอกอาคาร สัปดาหละ 2 ครั้ง
2.4 ทําความสะอาดเครื่องนอน โดยการ
ซักผาปูที่นอน ผาหม ปลอกหมอน สัปดาหละ 2 ครั้ง
2.5 เช็ดขอบหนาตาง/กระจก ขัดมุงลวด
ซักผามาน สัปดาหละครั้ง
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2.6 ดู แ ลไม ใ ห เ ด็ ก เล น เครื่ อ งสนาม/
ของเลน/อุปกรณการเรียน ที่มีสีหลุดลอน
2.7 ตรวจสอบประเมินเครื่องสนาม/ของ
เลน/อุปกรณการเรียนทุกสัปดาห หากพบวา มีสีหลุด
ลอนหรือชํารุด ใหแจง อบต./เทศบาล ดําเนินการ
ซอมแซมทันที
3. พัฒนาใหครูผูดูแลเด็ก ผูปกครอง และ
เจาหนาที่ อบต./เทศบาล มีความรูเ กีย่ วกับการปนเปอ น
และอันตรายของสารตะกั่ว โดยเจาหนาที่สาธารณสุข
ในพืน้ ทีท่ าํ การอบรมครูผดู แู ลเด็กทุกป และใหความรูแ ก
เจาหนาที่ อบต./เทศบาล และผูปกครองที่นําเด็กใหม
มาฝากดูแลที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกคน
4. สอนและกวดขันใหเด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการ
ล า งมื อ ก อ นรั บ ประทานอาหาร และหลั ง ทํ า กิ จ กรรม
ตาง ๆ ทุกครั้ง โดยครูผูดูแลเด็กและผูปกครอง เพื่อให
เด็กมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมอันจะนําไปสูก ารลดการ
สัมผัสสารตะกั่วได
5. ประเมินครูผดู แู ลเด็กในการทํากิจกรรมเพือ่
ลดการปนเปอนสารตะกั่วฯ ทุก 3 เดือน โดยเจาหนาที่
สาธารณสุขในพื้นที่และเจาหนาที่ อบต./เทศบาล
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หนวยงานที่ดูแล ศพด. (อบต./เทศบาล)
1. กําหนดนโยบาย/แนวทางการเลือกใชสี การเลือก
ซื้อ การซอมแซมวัสดุ การทาสีใหม การทําความ
สะอาด การบํารุงรักษาเครื่องเลนสนาม อุปกรณ
การเรียน ของเลนเด็ก
2.ประเมิ น การทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ ลดการปนเป  อ น
สารตะกั่วของครูทุก 3 เดือน

เด็ก
ลดการสัมผัสสารตะกั่ว

ผูปกครอง
- ไดรับการสื่อสารใหมีความรู
เรื่องอันตรายจากสารตะกั่ว
- ดูแลกวดขันใหเด็กลางมือกอน
รับประทานอาหาร และหลังทํา
กิจกรรม
- ไดรับรูขอมูลในการเลือกซื้อ
ของเลนเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
ปริมาณสารตะกั่วใน
สิ่งแวดลอมลดลง

เจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่
1. ใหความรูแกครูผูดูแลเด็ก, ผูปกครอง,เจาหนา
ทีอ่ บต/เทศบาล เรือ่ งการปนเปอ นและอันตรายจาก
สารตะกั่ว
2. ฝกอบรมใหครูผูดูแลเด็ก สามารถประเมินสิ่ง
แวดลอมในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3. รวมกับ อบต./เทศบาล ประเมินการทํากิจกรรม
เพือ่ ลดการปนเปอ นสารตะกัว่
ในสิง่ แวดลอม
ใน ศพด.

ครูผูดูแลเด็ก
1. ไดรับการพัฒนาใหมีความรูเรื่องการปนเปอน
และอันตรายจากสารตะกั่ว
2. ทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ ลดการปนเป  อ นสารตะกั่ ว
ในสิ่งแวดลอม
- ทําความสะอาดพื้นหอง เครื่องเลน อุปกรณ
การเรียนภายในอาคารทุกวัน
- ทําความสะอาดเครื่องเลนภายนอกอาคาร
สัปดาหละ 2 ครั้ง
- ทําความสะอาดเครื่องนอนโดยการซักผาปู
ที่นอน ปลอกหมอน ผาหม สัปดาหละ 2 ครั้ง
- เช็ดขอบหนาตาง/กระจก ขัดมุง ลวด ซักผา
มาน สัปดาหละครั้ง
- ดูแลเด็กไมใหเลนเครื่องเลนสนาม ของเลน
อุปกรณการเรียนที่มีสีหลุดลอน
- ตรวจสอบประเมินสิง่ แวดลอมใน ศพด. หาก
พบมีสีหลุดลอน ชํารุดใหแจง อบต./ เทศบาล เพื่อ
ซอมแซมทันที
3. สอน/กวดขั น เด็ ก ในการล า งมื อ ก อ น
รับประทานอาหารและหลังทํากิจกรรม

สรุป รูปแบบการปองกันการสัมผัสสารตะกั่วของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วิจารณ
จากการวิจยั พบสารตะกัว่ สูงในเครือ่ งเลนสนาม
รั้ว ประตู หนาตาง ที่เปนโลหะหรือไม ซึ่งมักจะทาดวย
สีนํ้ามัน ผนังภายในอาคารสวนใหญทาสีนํ้า จะพบตะกั่ว
ไมมาก สวนของเลนเด็ก อุปกรณสื่อการสอนรูปทรง
สี่เหลี่ยมลูกเตา ที่เปนหนังเทียมสีสดใส ล็อกเกอรชั้นไม
ทีม่ สี สี นั ตางๆ จะพบตะกัว่ สูงเกินมาตรฐาน ซึง่ สอดคลอง
กับการตรวจวัดสารตะกั่วในสิ่งแวดลอมในศูนยเด็กเล็ก

ดวยเครือ่ ง Portable XRF Analyzer ของ วิยะดา แซเตีย(5)
ที่พบปริมาณสารตะกั่วสูงในเครื่องเลนสนาม อุปกรณ
เครือ่ งใช และรัว้ เชนกัน และพบวา ครูผดู แู ลเด็กสวนใหญ
ไม มี ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ การปนเป  อ นและอั น ตรายจาก
สารตะกั่ว ทําใหการทํากิจกรรม เชน การทําความสะอาด
พื้น เครื่องนอน อุปกรณเครื่องใช เครื่องเลน เปนไปเพื่อ
ความสะอาดปราศจากเชือ้ โรคมากกวา ตลอดจนโครงการ
ตางๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคและ
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กรมอนามั ย ดํ า เนิ น การ เช น โครงการศู น ย เ ด็ ก เล็ ก
ปลอดโรค โครงการศูนยเด็กเล็กคุณภาพ มีเกณฑการ
ประเมิน(6-7) ซึ่งเนนในเรื่องของความสะอาดเพื่อลด
เชื้อโรค ปองกันโรคติดตอ การประเมินสุขภาพของเด็ก
และมาตรฐานดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมมากกวา จึง
ไมไดมกี ารใหความรูแ กครูผดู แู ลเด็ก ตลอดจนผูท มี่ สี ว น
เกี่ยวของเรื่องการปนเปอนและอันตรายจากสารตะกั่ว
ทําใหไมเกิดความตระหนัก และขาดการปองกันแกไข
จากการทํากระบวนการกลุม พบวา เมือ่ มีการนํา
เสนอข อ มู ล การปนเป  อ นสารตะกั่ ว ในสิ่ ง แวดล อ ม
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดจากการสํารวจ ผูที่มีสวน
เกีย่ วของเกิดความตระหนัก และกระตือรือรนทีจ่ ะดําเนิน
การปองกันแกไข ตามบริบททีเ่ หมาะสมกับพืน้ ทีส่ ามารถ
ทําได และไดผานการใหขอเสนอแนะเชิงวิชาการจาก
ผู  เ ชี่ ย วชาญด า นโรคจากการประกอบอาชี พ และ
สิ่ ง แวดล อ ม ทํ า ให ไ ด รู ป แบบที่ จ ะป อ งกั น การสั ม ผั ส
สารตะกัว่ ของเด็กในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กได ซึง่ สอดคลอง
กับมาตรการการปองกันโรคพิษตะกั่วในกลุมผูประกอบ
อาชี พ ที่ ทํ า งานสั ม ผั ส ตะกั่ ว ที่ ใ ช ห ลั ก การทางด า น
อาชี ว อนามั ย คื อ การควบคุ ม ป อ งกั น ที่ แ หล ง กํ า เนิ ด
ทางผาน โดยการดูแลสภาพแวดลอมการทํางานและ
ตัวผูประกอบอาชีพ(8) ดังนี้
1. หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบ ไดแก อบต.
หรือเทศบาล มีหนาที่ในการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ
จึงตองกําหนดนโยบาย/แนวทางที่ชัดเจนทางการเลือก
ใชสี การเลือกซื้อ การซอมแซม วัสดุอุปกรณ เครื่องใช
เครื่องเลน ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเปนการดําเนินการ
ปองกันแกไขที่แหลงกําเนิดสารตะกั่วที่เปนปญหาใน
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก และสอดคลองกับเอกสารของมูลนิธิ
บูรณะนิเวศที่พบวา เครื่องเลน อุปกรณเครื่องใชใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มักใชสีสันสดใสเพื่อดึงดูดความ
สนใจของเด็ก(1) นอกจากนี้หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
รวมกับเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ ควรมีการประเมิน
การทํากิจกรรมเพือ่ ลดการสัมผัสสารตะกัว่ ฯ ทุก 3 เดือน
2. ครู ผู  ดู แ ลเด็ ก เป น ผู  ที่ ทํ า งานอยู  ใ น
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีบทบาทหนาที่ในการทํากิจกรรม
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เพื่อลดการปนเปอนสารตะกั่วในสิ่งแวดลอมในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีความสําคัญมาก เพราะสารตะกั่ว
ที่ ป นเป  อ นในสิ่ ง แวดล อ มในศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ที่ มี
อยูเดิม ยังไมสามารถเปลี่ยนใหมไดหมดภายในเวลา
อันรวดเร็ว จึงตองมีการปรับปรุงดูแลเพื่อลดความเสี่ยง
ที่มีอยู โดยวิธีการตางๆ ไดแก การทําความสะอาด
การซอมแซม เปนตน นอกจากนี้สําหรับกลุมเด็กที่อยู
ในศูนยฯ ตองไดรับปองกัน/ลดความเสี่ยงในการสัมผัส
สารตะกั่ว ครูผูดูแลเด็กเปนผูที่ใกลชิดเด็กมากที่สุด
จึงมีบทบาทในการสอนและกวดขันใหเด็กมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี เพื่อปองกัน/ลดความเสี่ยงในการสัมผัส
กับสารตะกั่วในสิ่งแวดลอม เชน การลางมือดวยสบูกอน
รับประทานอาหาร และหลังจากมีกิจกรรมตางๆ เชน
การเลนเครื่องเลน การปนดินนํ้ามัน เปนตน
3. เจาหนาทีส่ าธารณสุขในพืน้ ที่ เชน เจาหนาที่
จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) เปน
กลุ  ม ที่ มี ค วามรู  แ ละอยู  ใ นพื้ น ที่ มี บ ทบาทในการให
ความรูเกี่ยวกับการปนเปอนและอันตรายจากสารตะกั่ว
ในสิ่งแวดลอมในศูนยฯ แกครูผูดูแลเด็ก ผูปกครอง
และเจาหนาที่ อบต./เทศบาล เนื่องจากผลจากการวิจัย
พบวา ครูสวนใหญไมมีความรูเกี่ยวกับการปนเปอน
และอั น ตรายจากสารตะกั่ ว นอกจากนี้ เ จ า หน า ที่
สาธารณสุ ข ควรฝ ก อบรมให ค รู ผู  ดู แ ลเด็ ก สามารถ
ประเมิ น สิ่ ง แวดล อ มในศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก และทํ า
กิจกรรมเพื่อลดการปนเปอนสารตะกั่วในสิ่งแวดลอม
ในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กไดอยางถูกตอง และรวมกับ อบต./
เทศบาล ประเมินการทํากิจกรรมเพื่อลดการปนเปอน
สารตะกั่วฯ ทุก 3 เดือน
4. ผูป กครองเด็ก เปนกลุม ทีเ่ ลีย้ งดูและใกลชดิ
เด็กมากที่สุดเมื่ออยูที่บาน มีบทบาทในการเลือกซื้อ
ของเลน การดูแล/กวดขันใหเด็กมีพฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในสั ม ผั ส สารตะกั่ ว ในสิ่ ง แวดล อ ม
เช น การล า งมื อ ด ว ยสบู  ก  อ นรั บ ประทานอาหารและ
หลั ง จากมี กิ จ กรรมต า งๆ ดั ง นั้ น ผู  ป กครองจึ ง ควรมี
ความรู  เ กี่ ย วกั บ อั น ตรายของสารตะกั่ ว การเลื อ กซื้ อ
ของเลนเด็กที่ปลอดภัย
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การปองกันการสัมผัสสารตะกัว่ ในเด็กโดยกระบวนการมีสว นรวมของชุมชน

นอกจากนี้จะเห็นไดวา รูปแบบการปองกัน
การสัมผัสสารตะกั่วของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ได
จากการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับแนวทางการปองกัน
การสัมผัส ของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม(4) ที่กําหนดไว ดังนี้
1. เลือกใชภาชนะใสอาหารที่เปนแกวใส หรือ
เหล็กสเเตนเลสทีไ่ มเคลือบสี ของเลนเด็กควรไดเลือกใช
ผลิตภัณฑทไี่ ดรบั รองมาตรฐาน มอก. และไมมสี ารตะกัว่
เปนสวนประกอบ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร
ยาสมุนไพร ลูกอมที่ไมไดรับรองมาตรฐานจาก อย.
2. ควรเลือกใชสีทาอาคารที่ไดมาตรฐานและ
ปลอดจากสารตะกั่ว และควรหลีกเลี่ยงการใชสีนํ้ามันทา
อาคารบนผิ ว ปู น ซี เ มนต หรื อ โครงสร า งภายในบ า น
หรืออาคาร
3. ควรทําความสะอาดอุปกรณเครื่องใชหรือ
ของเลนสําหรับเด็กเปนประจํา และเมื่อพบวา มีสีถลอก
และสีหลุดลอกออกมา ควรหลีกเลี่ยงการใชงานอุปกรณ
เหลานี้ และควรเฝาระวังพฤติกรรมการหยิบสิง่ ของแปลก
ปลอมเขาปาก
4. ควรทําความสะอาดพื้นที่ภายในบานที่มี
การสะสมของฝุน เชน บริเวณพืน้ ขอบหนาตาง โตะ เกาอี้
ชัน้ วาง ราวบันได มุง ลวด ฯลฯ ดวยการเช็ดถูดว ยผาชุบนํา้
หรือการดูดฝุนแทนการปดกวาด เพื่อลดการฟุงกระจาย
ของฝุนภายในบาน
5. ควรใหเด็กลางมือกอนรับประทานอาหาร
หรือหลังจากคลานตามพื้น วิ่งเลนนอกสนาม ใชมือจับ
สิ่งสกปรก หรือการทํากิจกรรมอื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัส
สารตะกั่ว
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาหาสารตะกั่วในเลือดของ
เด็กที่อยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่ตรวจพบสารตะกั่วใน
สิ่งแวดลอม เกินคามาตรฐานความปลอดภัยเพื่อเปน
การเฝาระวัง
2. ควรเพิ่มเติมเรื่องการประเมินสิ่งแวดลอม
และการทํากิจกรรมเพื่อลดการปนเปอนสารตะกั่วใน
สิ่งแวดลอมในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขาไปในเกณฑการ

ประเมินศูนยเด็กเล็กคุณภาพดวย
3. กรมควบคุมโรคควรจัดทําทะเบียนรายชื่อ
ของเลนที่ปลอดภัย/สีที่ปลอดภัยไดมาตรฐาน เพื่อให
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล
หรือผูสนใจใชเปนแนวทางในการจัดซื้อ
4. ควรมี ก ารสื่ อ สารความเสี่ ย งเรื่ อ งการ
ปนเปอน และอันตรายของสารตะกั่วผานชองทางตางๆ
เช น โทรทั ศ น วิ ท ยุ ชุ ม ชน เวที ก ารประชุ ม ในชุ ม ชน
ชองทางออนไลน ฯลฯ
5. ควรจั ด ทํ า คู  มื อ เรื่ อ งการปนเป  อ น และ
อันตรายของสารตะกั่วในสิ่งแวดลอม ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เพื่อใหเจาหนาที่สาธารณสุข ครูผูดูแลเด็ก และ
เจาหนาที่ อบต./เทศบาล ใชเปนคูมือในการทํางาน
ผลจากการวิ จั ย นี้ ส ามารถนํ า ไปปรั บ ใช กั บ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อื่นๆ ได ซึ่งจะมีผลทําให
สามารถปองกันการสัมผัสสารตะกั่ว และลดความเสี่ยง
การเปนโรคพิษสารตะกั่วในเด็กเล็ก
ขอจํากัดของการวิจัยครั้งนี้คือ มีงบประมาณ
จํากัด ทําใหการเก็บขอมูลลาชากวาแผนที่กําหนด

กิตติกรรมประกาศ
การวิ จั ย เรื่ อ งรู ป แบบการป อ งกั น การสั ม ผั ส
สารตะกัว่ ของเด็กในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กโดยกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชน พื้นที่ภาคใตตอนบนครั้งนี้ สําเร็จ
ลุลวงไดดวยดี ดวยไดรับการสนับสนุนจากหลายๆ ทาน
ดังมีรายนามตอไปนี้
1. นางปรุงจิต หมายดี นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ ดร.ปวิตร ชัยวิสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข
ชํ า นาญการ และนางอรอนงค เอี่ ย มขํ า นั ก วิ ช าการ
สาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานักงานปองกันควบคุม
โรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ไดใหคําปรึกษา
แนะนําในการวิจยั และคําแนะนําในการปรับปรุงรูปแบบ
การปองกันการสัมผัสสารตะกั่วของเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
2. ครู ผู  ดู แ ลเด็ ก ในศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
เจาหนาที่ อบต./เทศบาล ผูน าํ ชุมชน เจาหนาทีส่ าธารณสุข
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และตัวแทนประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง 4. สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการ
ดําเนินงานเฝาระวังและปองกันการสัมผัสสารตะกั่ว
ที่ไดสละเวลา และใหความรวมมือในการเก็บขอมูลเปน
ในเด็กปฐมวัย ปงบประมาณ 2558. ก รุ ง เ ท พ
อยางดี
มหานคร: สํ านั กโรคจากการประกอบอาชี พ และ
คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดกลาว
นามมา ณ ที่นี้ดวย
สิ่งแวดลอม; 2557.
5. วิยะดา แซเตีย. รายงานการประเมินการรับรูและ
เอกสารอางอิง
การดําเนินการเกี่ยวกับตะกั่วในสีที่ใชในศูนยพัฒนา
1. มูลนิธิบูรณะนิเวศ. ภัยจากพิษตะกั่วในสีทาอาคาร
เด็กเล็ก. นครศรีธรรมราช: สํ า นั ก ง า น ป  อ ง กั น
กับความเสือ่ มถอยของสติปญ
 ญา. กรุงเทพมหานคร:
ควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช; 2558.
พิมพดี; 2556.
6. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. คูมือการ
2. สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวง
ประเมินศูนยเด็กเล็กปลอดโรค. กรุงเทพมหานคร:
สาธารณสุข. แนวทางการปองกันควบคุมโรคติดตอ
ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย; 2554.
ในศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล (สําหรับครูผู 7. สมนึก เลิศสุโภชวณิชย, สมคิด คงอยู, เสาวพักตร
ฮิ้นจอย, ปรารถนา สุขเกษม, รุงเรือง กิจผาติ.
ดูแลเด็ก). กรุงเทพมหานคร: บอรนทูบี พับลิชชิ่ง;
การศึกษาประสิทธิผลของมาตรการในการปองกัน
2558.
ควบคุมโรคมือเทาปากในศูนยเด็กเล็ก. วารสาร
3. สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวง
ควบคุมโรค 2557;4:310-20.
สาธารณสุข. แนวทางการปองกันควบคุมโรคติดตอ
ในศูนยเด็กเล็ก (สําหรับครูผูดูแลเด็ก). กรุงเทพ 8. อรพันธ อันติมานนท, วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ. สาร
มหานคร: สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ ;
ตะกัว่ : ผลกระทบตอสุขภาพจากอาชีพและสิง่ แวดลอม.
2554.
วารสารควบคุมโรค 2557;40:1-28.
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