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1วารสารสุขภาพภาคประชาชน 

	 ารดำเนนิงานสาธารณสขุมลูฐาน	โดยมอีาสาสมคัรสาธารณสขุประจำหมูบ่า้น	(อสม.)	 
เป็นกลไกหลักภาคประชาชน	ในการเป็นบุคลากรด่านหน้าที่ดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชน 
ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ	ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง	ยาวนานกว่า	4	ทศวรรษ	จวบจน 
ปัจจุบัน	 บทบาท	 อสม.	 ได้พัฒนาไปสู่การเป็น	 “หมอคนที่ 1” ในโครงการคนไทย 
ทกุครอบครวัมหีมอประจำตวั	3	คน	ทำงานประสานกบัหมอคนที	่2	(เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ)	 
และ	3	 (แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวใน	รพช.)	ซึ่งนอกจากจะได้รับการพัฒนาความรู้และ 
ทักษะสุขภาพเพื่อยกระดับตามบทบาทดังกล่าวแล้ว	กระทรวงสาธารณสุข	ยังมีนโยบาย 
สนับสนุนดูแลสุขภาพของ	อสม.	 โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 ได้จัดทำ	 “โครงการ 
ตรวจสุขภาพอสม. ตามช่วงอายุ”

โครงการตรวจสุขภาพ	อสม.	ตามช่วงวัย	ได้กำหนดเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม	 
2565	 เป็นต้นไป	 โดยมีหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อน 
การดำเนินงาน	มีวัตถุประสงค์ให้	 อสม.	ทั่วประเทศได้รับการตรวจสุขภาพตามช่วงอาย	ุ 
ส่งเสริมสุขภาพ	 ป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นแก่ตัวเอง	 ครอบครัว	 และชุมชน	 อีกทั้งเป็น 
การพัฒนาความรู้ให้	 อสม.	 ในการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเพื่อถ่ายทอดให้แก่ประชาชน	 
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองอีกด้วย

	 ทั้งนี้	กองบรรณาธิการ	วารสารสุขภาพภาคประชาชน	ได้นำเสนอรายละเอียดของ 
โครงการดังกล่าวในวารสารฯ	 ฉบับนี้	 (ฉบับประจำเดือนมกราคม	 -	 มีนาคม	 2565)	 
ซึ่งนับเป็นฉบับแรกของปีงบประมาณ	2565	โปรดติดตาม

กองบรรณาธิการ

วารสารสุขภาพภาคประชาชน 
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2565
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สารบัญ

เรื่องจากปก
	ปี 2565 ปีแห่งการตรวจสุขภาพ อสม. หมอคนที่ 1 ทั่วประเทศ 3 
 นำร่องโคราชจังหวัดแรก

งานวิจัย
	การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 8
	โอกาสพัฒนาการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 19 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตสุขภาพที่ 5

	ประสิทธิผลการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 26 
 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการเฝ้าระวัง 
 ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

	ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 37 
 ในช่วงการระบาดของโรคโควิด - 19 อำเภอศิลาลาด 
 จังหวัดศรีสะเกษ

	ผลการพัฒนาระบบการดูแลส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติ 49 
 พื้นที่ชายแดนไทย - พม่า เมืองคู่ขนานจังหวัดระนอง - เกาะสอง

	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรระดับปฐมภูมิ 63 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา
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...เรื่องจากปก

ในปีงบประมาณ 2565 รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง 
โดยการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้คนไทย 
ทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน โดยมี อสม. เป็นหมอคนที่ 1 ใกล้ตัวใกล้ชิดกับประชาชนร่วมกับ 
หมอคนที่ 2 และ 3 ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน อสม. จึงต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงและเป็น 
ตวัอยา่งทีด่ใีนการดแูลสขุภาพตนเองของประชาชน ดงันัน้รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวง 
สาธารณสขุ (นายอนทุนิ ชาญวรีกลู) ไดม้ดีำรกิารตรวจสขุภา พ อสม. เพือ่เปน็ตวัอยา่งทีด่ใีนการดแูลสขุภาพ 
ตนเอง และจากการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (BMW) ครั้งที่ 26/2564 เมื่อวันพุธที่ 15  
ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีมติเห็นชอบโครงการตรวจสุขภาพ อสม. 
ตามข้อเสนอของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปี 2565 
ปีแห่งการตรวจสุขภาพ อสม.

หมอคนที่ 1 ทั่วประเทศ
นำร่องโคราชจังหวัดแรก

ปีแห่งการตรวจสุขภาพ อสม. หมอคนที่ 1
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขานรับนโยบาย 

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเปิดโปรแกรมตรวจสุขภาพ  

อสม. ให ้อสม. ทัว่ไทย ไดร้บัการตรวจสขุภาพตามชว่งอาย ุ 
เพื่อเป็นต้นแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน และดูแลสุขภาพแก่ครอบครัว และชุมชน
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นายแพทยธ์เรศ กรษันัยรววิงค ์อธบิดกีรมสนบัสนนุ 
บรกิารสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ เปดิเผยวา่อาสาสมคัร 
สาธารณสขุประจำหมูบ่า้น หรอื อสม. ถอืเปน็ภาคเีครอืขา่ย 
สำคัญที่ร่วมดูแล สนับสุนนการดำเนินงานในด้านระบบ 
บริการสุขภาพภาคประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น  
เพือ่ใหพ้ีน่อ้ง อสม. ไดม้สีขุภาพ รา่งกายทีแ่ขง็แรง เหมาะสม 
ตามช่วงอาย ุโดยนายอนทุนิ ชาญวรีกลู รองนายกรฐัมนตร ี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และดร.สาธิต  
ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
จึงมีนโยบายสนับสนุนการตรวจสุขภาพสำหรับ อสม.  
ซึ่งเบื้องต้นโครงการตรวจสุขภาพสำหรับ อสม. ตาม 
ช่วงอายุ กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม  -  ธันวาคม  
2565 โดยเมื่อถึงเดือนเกิดของตนเอง สามารถเข้ารับ 
การประเมินคัดกรอง ความดันโลหิต น้ำหนัก ส่วนสูง  
รอบเอว ตรวจเต้านมด้วยตนเอง (เฉพาะเพศหญิง)   
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะ 
ซึมเศร้า ภาวะเครียด ประเมินการถดถอย 9 ด้าน  

...เรื่องจากปก

กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน หาก 
เป็น อสม. ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จะได้รับการตรวจทาง 
ห้องปฏิบัติการ ในส่วนของความเข้มข้นระดับน้ำตาล 
ในเลอืด (FBS) ตรวจอจุจาระ หาความเสีย่งโรคพยาธใิบไม ้
ในตับ คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่สำหรับผู้มีอายุ 50 - 70 ปี  
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกสำหรับหญิงอายุ 35 - 60 ปี 
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...เรื่องจากปก
และในกรณทีีพ่บวา่มคีวามเสีย่งหรอืความผดิปกตจิะไดร้บั 
การส่งต่อเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาตามสิทธิประโยชน์ 
ต่อไป ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค 
ที่อาจเกิดกับ อสม. แล้ว ยังเป็นการสร้างต้นแบบที่ดี 
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน  
โดยกรม สบส. จะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ 
วางแผนเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในช่วงเดือน 
มกราคม 2565 นี้

ด้าน นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี 
กรม สบส.  กล่าวว่า  ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ 
ตรวจสุขภาพสำหรับ อสม. ตามช่วงอายุ สำเร็จลุล่วงตาม 
วัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม กรม สบส. ได้ร่วมกับ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงาน 
สาธารณสขุอำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิและชมรม อสม. ลงพืน้ที่ 
พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ และเครือข่ายสุขภาพ ในการ 
เตรยีมความพรอ้ม และสาธติการปฏบิตั ิการเกบ็สิง่สง่ตรวจ  
แปลผล ส่งสิ่งส่งตรวจ การรายงานผล พร้อมดำเนินการ 
นำร่องตรวจสุขภาพ อสม. ตามช่วงอายุ โดยใช้กลไก  

3 หมอ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวงษ์  
ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด 
นครราชสีมา ซึ่งจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูล และผลการ 
ดำเนินงานเพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน 
ตรวจสุขภาพ อสม. ต่อไป

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ อสม. 
อสม. ทุกคน
	ซกัประวตับิคุคล (Verbal Screening) เปน็ขอ้มลู 

ทั่วไป ได้แก่ ประวัติการเจ็บป่วยประวัติครอบครัว
	การประเมินและคัดกรองด้วยตนเอง/ 

เจ้าหน้าที่
  	ความดันโลหิตน้ำหนักส่วนสูงรอบเอว
  	ตรวจเต้านมด้วยตนเอง (เฉพาะเพศหญิง) 
  	ตรวจประเมิน Thai CV risk score 
  	ภาวะซึมเศร้า (2Q) 
  	ภาวะเครียด (ST - 5) 
  	ประเมินภาวะถดถอย 9 ด้าน (Community 

screening) สำหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป

ขั้นตอนการดำเนินการ 
ตรวจสุขภาพสำหรับ อสม. ตามช่วงอายุ

ขั้นตอนดำเนินการ
	จัดกิจกรรมมอบนโยบายการดำเนินการ 
 ตรวจสุขภาพสำหรับ อสม. ตามช่วงอายุ
	ดำเนินการทุกจังหวัดอย่างน้อยจังหวัดละ  
 1 อำเภอ เต็มพื้นที่ โดยหน่วยงานและสถาน- 
 บริการสาธารณสุขดำเนินการตรวจสุขภาพ  
 ตามแนวทางการตรวจสุขภาพ อสม.  
 ตามช่วงอายุ ปีงบประมาณ 2565  
 โดยสามารถกำหนดเป็นวันและเดือนเกิด 
 ของ อสม. เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เดือน 
 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
	ดำเนินการพัฒนาในพื้นที่นำร่อง 
 จังหวัดนครราชสีมา (เดือนมกราคม 2565)

ขั้นเตรียมการ
	แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานขับเคลื่อนฯ
	จัดทำโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับ อสม.
	คู่มือ แนวทางการตรวจสุขภาพ อสม.
	เสนอคณะกรรมการ อสม. กลาง 
 เพื่อจัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
 เรื่องสิทธิประโยชน์ อสม.
	พัฒนา Feature ตรวจสุขภาพ อสม.  
 ในแอปพลิเคชั่น สมาร์ท อสม. เพื่อรองรับ 
 การใช้งานของ อสม. ผ่านสมาร์ทโฟน
	ทำหนังสือแจ้งจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือ 
 สถานบริการและหน่วยงานสาธารณสุข 
 ในพื้นที่

ขั้นติดตาม สรุปผล
	ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง
 ในพื้นที่
	สรุปผล และวางแผน
 พัฒนาต่อไป

ต.ค. - ธ.ค. 2564 ม.ค. - ธ.ค. 2565 ก.พ. - ธ.ค. 2565

1426สายดว่น 
กรม สบส. 
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อสม. อายุ 35 ปีขึ้นไป
	การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  	ตรวจความเข้มข้นระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) 
  	ตรวจอจุจาระ (Stool examination) เฉพาะพืน้ที ่

เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ในตับภาคเหนือภาคตะวันออก- 
เฉียงเหนือและภาคกลางบางจังหวัด

  	ตรวจอจุจาระคดักรองมะเรง็ลำไสใ้หญ ่(Fit Test)  
สำหรับผู้มีอายุ 50  -  70 ปี

  	ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV 
DNA Test สำหรับเพศหญิงอายุ 35  -  60 ปี

กรณีผู้ที่มีความเสี่ยง/พบความผิดปกติ
	ให ้อสม. ไดร้บัการตรวจเพิม่เตมิเพือ่วนิจิฉยั 

และรักษาต่อไป
  หมายเหต ุ: หากรายการใดไมอ่ยูใ่นสทิธปิระโยชน ์

หลักกระทรวงสาธารณสขุทำประกาศใหส้ทิธแิละขอความ 
อนุเคราะห์จากโรงพยาบาล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ อสม. 
	ขั้นเตรียมการ
  	ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน 

แนวทางการตรวจสุขภาพสำหรับ อสม. ประจำปี 2565
  	จัดทำโปรแกรมตรวจสุขภาพ อสม. ตาม 

ช่วงอายุ
  	คู่มือ/แนวทางการตรวจสุขภาพ อสม.
  	เสนอคณะกรรมการกลาง อสม. เพื่อปรับปรุง 

แก้ไขประกาศสิทธิประโยชน์ อสม.
  	พัฒนาฟิเจอร์ตรวจสุขภาพ อสม. ในแอปพลิ- 

เคชั่น “สมาร์ท อสม.” เพื่อรองรับการใช้งานของ อสม.  
ผ่านสมาร์ทโฟน

  	จัดทำแนวทางการตรวจสุขภาพ อสม. 
  	ประชมุชีแ้จงเพือ่ถา่ยทอดแนวทางการขบัเคลือ่น 

กิจกรรมให้แก่พื้นที่
	ขั้นดำเนินการ
  	ดำเนินการตรวจสุขภาพตามแนวทางการ 

ตรวจสุขภาพ อสม. ตามช่วงอายุโดยกำหนดเป็นวันและ 

...เรื่องจากปก
เดือนเกิดของ อสม. เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม  
2565 เป็นต้นไป

  	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพดำเนินการที่ 
จังหวัดนครราชสีมาในเดือนมกราคม 2565 เพื่อเป็นพื้นที ่
นำรอ่งสำหรบัเปน็ตวัอยา่งและแนวทางในการดำเนนิงาน 
สำหรับจังหวัดอื่นๆ ส่วนจังหวัดใดมีความพร้อมสามารถ 
ดำเนินการได้เลย

  	กรณีผู้ที่มีความเสี่ยงหรือพบความผิดปกติ 
ให้ได้รับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัยและรักษา

  	หากรายการใดไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์หลัก 
กระทรวงสาธารณสุขทำประกาศให้สิทธิและขอความ 
อนุเคราะห์จากโรงพยาบาล

  	รายงานผลการตรวจสขุภาพผา่นแอปพลเิคชัน่ 
สมาร์ท อสม. ร่วมกับแบบรายงานผลให้หน่วยงาน 
ต้นสังกัด

	ขั้นสรุปผล
  	ดำเนินการประชุมติดตามกำกับผลการตรวจ 

สุขภาพ อสม. สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือนเพื่อสรุป 
และรายงานผลโครงการต่อไป

อสม. ควรรู้อะไร ในการตรวจสุขภาพ
 สำหรับบทบาท อสม. ในโครงการตรวจสุขภาพ    

อสม. ในเบื้องต้นควรศึกษาทำความเข้าใจขั้นตอนใน 
การตรวจสุขภาพ และร่วมวางแผนการดำเนินงานกับ 
เจา้หนา้ที ่รวมถงึมกีารคดักรองสขุภาพเบือ้งตน้ของตนเอง 
ผ่านโปรแกรม สมาร์ท อสม. หรือแบบบันทึกการตรวจ 
สขุภาพสำหรบั อสม. ตามแผนปฏบิตักิาร การเกบ็สิง่ทีต่อ้ง 
ส่งตรวจห้องปฏิบัติการตามช่วงอายุ นอกจากนี้ อสม. ควร 
มีการวิเคราะห์ประเมินผลการตรวจสุขภาพตนเองร่วมกับ 
เจ้าหน้าที่ด้วย หากไม่มีความผิดปกติใด ๆ ให้มีการดูแล 
สุขภาพอย่างต่อเนื่องตามหลักการส่งเสริมสุขภาพและ 
ปอ้งกนัโรค 3 อ. 2 ส. แต่หากพบความผิดปกติ รว่มวางแผน 
การวินิจฉัยและรักษากับหมอคนที่ 2 และ 3 สุดท้าย คือ  
ขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการ 
ตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดี 
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...เรื่องจากปก

โครงการตรวจสุขภาพ อสม. เป็นการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับ “นักรบสุขภาพด่านหน้า”  
ซึง่เปน็ผูม้จีติอาสาทีอ่อกปฏบิตังิานดา้นสขุภาพใกลช้ดิกบัประชาชน เปน็ “หมอคนที ่1”  
ที่มีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต อีกทั้งยังเป็นต้นแบบ “ผู้นำสุขภาพดี”  
ให้กับประชาชนได้อีกด้วย

ในการดูแลสุขภาพต่อไปทั้งนี้ ชมรม อสม. ทุกระดับ  
มีบทบาทในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ 
ตรวจสุขภาพให้กับ อสม. ในพื้นที่

สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสุขภาพ 
ของ อสม. นั้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโปรแกรมการตรวจสุขภาพ 
อสม. และแนวทางการดำเนินงานตรวจสุขภาพ อสม.  
รวมถึงการขับเคลื่อน ถ่ายทอดนโยบายและแนวทาง 
การดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ พร้อมทั้งติดตาม 
ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานโดยมีศูนย์พัฒนา 
การสาธารณสขุมลูฐานภาค/ศนูย์สนบัสนนุบรกิารสุขภาพเขต 
ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมดำเนินการ 
วางแผนตรวจสุขภาพ อสม. ในพื้นที่ อีกทั้งมีหน่วยงาน 

ภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยเฉพาะกรมวิชาการในสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนและขับเคลื่อนการ 
ดำเนินงานโครงการฯ

การติดตามและรายงานผล
ให้ อสม. บันทึกผลการตรวจสุขภาพตนเองผ่าน 

แอปพลิเคชั่น “สมาร์ท อสม.” ที่เมนู “แบบสอบถาม 
การตรวจสุขภาพ อสม.” ทั้งนี้ผลการตรวจสุขภาพของ  
อสม. จะรายงานผ่าน Dashboard สมาร์ท อสม. ซึ่ง 
หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งสามารถดูรายงานได้โดยใช ้
รหัสผ่านเดียวกับ Thaiphc.net และสามารถชมวิธีการ 
บันทึกผลการตรวจสุขภาพตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น  
“สมาร์ท อสม.” ได้จากคลิปในลิ้งค์ shorturl.at/josD8  
หรือตาม QR Code ด้านล่างนี้
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...งานวิจัย

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

A Study of Factors Affecting  
The Operation of Health Promoting Schools.

บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey Research) วตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาความสมัพนัธด์า้นภาวะสขุภาพ  

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพนักเรียนที่มีผลต่อการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประชากร คือ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ 13 จังหวัดครอบคลุม 
ศูนย์อนามัยที่ 1 - 13 จำนวนโรงเรียนที่เป็นตัวแทนทั่วประเทศ 26 แห่ง กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 จำนวน 1,072 คน ผู้บริหารโรงเรียน ครูประจำชั้นหรือครูอนามัย จำนวน 31 คน และ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 20 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียนที่ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียน 
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรและระดับอื่นๆ ระหว่างปี 2558 - 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบตรวจสุขภาพ 
และแบบสัมภาษณ์/สอบถามพฤติกรรมสุขภาพนักเรียน ซึ่งพัฒนามาจากแบบวัดความรอบรู้ 3 อ. 2 ส. แบบสอบถาม 
เกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  การสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สถิติที่ใช ้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statis tics) วิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ  
(Percentage) และใชส้ถติอิา้งองิวเิคราะหค์า่ชว่งความเชือ่มัน่ (Confidence intervals : CI) สว่นการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์
ระหวา่งตวัแปรตา่งๆ ใชส้ถติอิา้งองิ (Inferential statistics) เพือ่เปรยีบเทยีบความสมัพนัธร์ะหวา่ง ตวัแปร  โดยการทดสอบ 
ไคสแควร์ (Chi - square analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

ผลการศกึษาพบวา่ ปญัหาเดก็อว้น/ผอมยงัคงมใีนโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพระดบัเพชร และระดบัอืน่ๆ โดยสดัสว่นของ 
เด็กอ้วน/ผอมในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรและระดับอื่นๆ ไม่แตกต่างกันด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล ซึ่งวัดจาก 
การเปน็เหา พบวา่มสีดัสว่นของนกัเรยีนทีเ่ปน็เหาไมแ่ตกตา่งกนัเชน่กนั ดา้นภาวะทนัตสขุภาพพบวา่  นกัเรยีนทีไ่มม่รีอยโรค  
ฟันแท้ (ไม่มีฟันผุ ถอน อุด) ในสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันสำหรับภาวะเหงือกอักเสบของนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ระดับเพชรและระดับอื่นๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนโรงเรียนส่งเสริม 
สุขภาพระดับอื่นๆ มีภาวะเหงือกอักเสบมากกว่านักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรด้านความผิดปกติของ 
อวยัวะการเรยีนรู ้(ตาและห)ู พบวา่ สว่นใหญน่กัเรยีนโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพระดบัเพชรและระดบัอืน่ๆ ไมม่คีวามผดิปกต ิ
ของสายตาและการได้ยิน สำหรับระดับต้นทุนชีวิต พบว่า ส่วนใหญ่นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรและ 
ระดบัอืน่ๆ มรีะดบัตน้ทนุชวีติอยูใ่นเกณฑด์ ีซึง่ผลการศกึษา พบวา่ ระดบัตน้ทนุชวีติของนกัเรยีนโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพ 

ฟารีดา เม๊าะสนิ* / อรอุมา โภคสมบัติ**

*  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
**  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
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ระดับเพชรมีความแตกต่างจากระดับอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ระดับเพชร มีต้นทุนชีวิตเด็กวัยเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นสัดส่วนที่มากกว่าระดับอื่นๆ ด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพและ 
พฤติกรรมสุขภาพในภาพรวม พบว่า นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรและระดับอื่นๆ ส่วนใหญ่มีความรอบรู ้
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมในระดับพอใช้ โดยมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน 
โรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพระดบัเพชร และระดบัอืน่ๆ มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยนกัเรยีน 
โรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพระดบัอืน่ๆ มรีะดบัความรูด้า้นสขุภาพและพฤตกิรรมในระดบัดมีากเปน็สดัสว่นทีน่อ้ยกวา่นกัเรยีน 
ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร พบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงาน อีกทั้งการมีทีมงานที่ทรงคุณภาพองค์กรชุมชน 
มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในพื้นที่ 
เป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน รวมถึงนักเรียนให้ความร่วมมือในการร่วมทำกิจกรรม 
ในโรงเรียนและการขยายผลการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่าย 

คำสำคัญ : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ, ปัจจัย, พฤติกรรมสุขภาพ, ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

Abstract
This study was the survey research conducted between July 2017 and May 2018. Its objectives  

were to study the association between health status and health - relate behavioral factors among  
the pupils and the development of health - promoting schools (HPSs), and to estimate  
the impacts of factors on the operation of health - promoting schools at the golden level. The research  
samples from 26 HPSs in 13 provinces coving health promotion centers 1 - 13, consisted of 1,072 students  
at Mathayum 5 and 6, 31 school administrators and teachers and 20 public health staff. Included HPSs  
in this study were selected to represent all HPSs passed the approval of HPS at golden level or others  
during the years 2015 and 2016. Data were collected by implementing health check - up records  
and the questionnaire of pupils’ health behaviors developed based on the 3 E 2 S health literacy  
assessment and also the questionnaire of HPSs’ operations. Obtained data were analysis by  
performing two statistical tools : descriptive statistics, i.e., frequency, percentage, and confidence  
intervals, and inferential statistics for analyzing the associations among the included factors, i.e.,  
Chi - square analysis and content analysis. 

 The study findings revealed that problem of students having higher or lower weights than  
standardized standpoint is still ongoing in the HPSs at the golden and other levels. The proportions of  
students with such problems were not proportionately different across the HPSs. For personal health,  
proportions of students having head lice were slightly similar across the HPSs. For dental health, proportion  
of children with cavity free ere not different across the HPSs. Unlike, compared to the golden - level  
HPSs, proportions of children with gingivitis were statistically and significantly lower in others - level  
HPSs. For learning disorders (ears and eyes), most of the students reported no these problems  



10 วารสารสุขภาพภาคประชาชน 

...งานวิจัย
across the HPSs. For capital of life, proportions of students with good capital of life were statistically  

and significantly higher in golden - level HPSs than in other - level HPSs. For overall health literacy and  

health behaviors, proportions of students with health literacy at moderate level and health behavior at very  

good level in golden - level HPSs were statistically and significantly higher than in HPSs at other levels. For  

the influential factors of the HPSs’ operation, school administrators played a crucial role in supporting  

operations of the HPSs. Having quality team and community participation were very important drivers  

to put policies in practices. Strong collaborative partners and health workers were essential forces to  

drive the HPSs’ operations in the communities. Finally, the HPSs operations required the participation of  

students in joining a list of important school activities and operational outcomes could be expanded  

through the collaborative works of all stakeholders.

Keywords : Health Promoting School, Factor, Health behaviors, Health literacy.

บทนำ 
การดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสุขภาพควบคู่กับการพัฒนา 

การศึกษา โดยการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนให้เป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์กลางของการพัฒนาสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาชุมชน 

ให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมาในปี 2545 กรมอนามัยได้จัดทำ 

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้ครอบคลุม 10 องค์ประกอบ เพื่อให้โรงเรียนมีแนวทาง 

การดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยแบ่งระดับของการรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็น 3 ระดับ คือ  

ทอง เงิน และทองแดง ซึ่งการประเมินดังกล่าวเน้นกระบวนการดำเนินงานเป็นหลัก และในปี 2552 กรมอนามัย 

ได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรประกอบด้วย มาตรฐาน 3 ด้าน 19 ตัวชี้วัด  

โดยเนน้การวดัผลลพัธท์างสขุภาพและพฤตกิรรมสขุภาพมากขึน้ (คูม่อืการดำเนนิงานโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพ พ.ศ. 2558,  

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ปี 2558)

ในชว่ง 20 ปทีีผ่า่นมา กรมอนามยัไดด้ำเนนิงานโครงการโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพมาจนเปน็ทีรู่จ้กัของหนว่ยงานตา่งๆ  

ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมดำเนินการอย่างทั่วถึง และมีการพัฒนาการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็น 

ต้องศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรรวมถึงความสัมพันธ์ด้านภาวะสุขภาพ  

พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพนกัเรยีนทีม่ผีลตอ่การพฒันาโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพ เพือ่นำขอ้มลู ไปใชป้ระกอบการกำหนด 

นโยบาย ยทุธศาสต/์วางแผนงานโครงการในอนาคต เพือ่การบรรลผุลลพัธท์างภาวะสขุภาพและพฤตกิรรมอนัพงึประสงค ์

ของนักเรียนรวมถึงพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับชาติต่อไป

วัตถุประสงค์
 ศึกษาความสัมพันธ์ด้านภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพนักเรียนที่มีผลต่อการพัฒนาโรงเรียน 

ส่งเสริมสุขภาพ

 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
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	วัตถุประสงค์ของโครงการ
 สอดคล้องกับความต้องการ
 ของโรงเรียน

	ปัจจัยที่ส่งผล/
 ผลกระทบ (Impact)
	ประสิทธิผลด้านผลลัพธ์สุขภาพ

	นโยบาย
	บุคลากร
	งบประมาณ
	วัสดุอุปกรณ์

	การวางแผนโครงการฯ
	การประชาสัมพันธ์/
 การสื่อสารนโยบาย
	การจัดกิจกรรม
	ระบบการติดตาม

บริบท
(Context)

ปัจจัยนำเข้า
(Input)

ผลผลิต
(Product)

กระบวนการ
(Process)

กรอบแนวคิด
 ในการศกึษานี ้ใชร้ปูแบบการประเมนิแบบ CIPPIEST ซึง่เปน็รปูแบบการประเมนิของสตฟัเฟลิบมี (Stufflebeam’s 

CIPPIEST Model) ดังภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายประกอบการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการดำเนินงาน การพัฒนา 

มาตรฐานและการผลักดันกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมในระดับชาติ

วิธีการศึกษา
 การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Literature review) ประกอบด้วย
  1.1 โครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทย 

สุขภาพดี กระทรวงศึกษาธิการ (คู่มือสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี สำนักงานคณะกรรม 
การการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556) โครงการโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ (เครื่องมือ 
ประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ 
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข) โครงการโรงเรียนสุขภาวะ (มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา เครื่องมือพัฒนาสู่ 
ความเป็นโรงเรียนสุขภาวะ, 2560) 

  1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในประเทศ
  1.3  การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ
 ประชุมหารือเพื่อกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งเตรียมรายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง
 พัฒนาเครื่องมือการเก็บข้อมูล โดยหารือกับผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
  	ผศ.ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร ภาควิชาชีวสถิติมหาวิทยาลัยมหิดล เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพ 

การบริการทางสุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยประเมินผล
  	นายแพทย์กิตติ ลาภสมบัติศิริ  หัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สำนักส่งเสริมสุขภาพ  

กรมอนามัย เชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
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  	ทันตแพทย์หญิงกันยา บุญธรรม สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย เชี่ยวชาญด้านระบบฐาน 

ข้อมูลและการสำรวจภาวะสุขภาพช่องปากในนักเรียน
  	นายบุญธรรม เตชะจินดารัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 

เชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
  	นางสุคนธ์ สุวรรณบัณฑิต นักโภชนาการเชี่ยวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 12  ยะลา เชี่ยวชาญด้านการดำเนิน 

งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
  	นักวิชาการจากสำนัก กอง กรมอนามัย ประกอบด้วย สำนักทันตสาธารณสุข สำนักโภชนาการ  

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ และนักวิชาการจากกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ 
สุขภาพ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย
 แบบตรวจสขุภาพและแบบสมัภาษณ/์สอบถามพฤตกิรรมสขุภาพนกัเรยีน พฒันาจากแบบวดัความรอบรู ้ 

3 อ. 2 ส. ของกองสขุศกึษา กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ (แบบประเมนิความรอบรูด้า้นสขุภาพ 3 อ. 2 ส. กรมสนบัสนนุ 
บริการสุขภาพ. กระทรวงสาธารณสุข และแนวทางการประกวดโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตาม 
สุขบัญญัติแห่งชาติกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข) 

  เป็นการสำรวจเชิงปริมาณ (Quantitative Survey) ประชากรเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย 
ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกจังหวัดในแต่ละศูนย์อนามัย โดยเลือกแบบเจาะจงในจังหวัดที่มีจำนวนโรงเรียนส่งเสริม 
สุขภาพระดับเพชรมากที่สุด ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกโรงเรียน โดยการสุ่มโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน 
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรสมัยที่ 1 หรือ สมัยที่ 2 จำนวน 1 โรงเรียน และเลือกโรงเรียนที่ไม่เป็นโรงเรียนระดับเพชร  
จำนวน 1 โรงเรียน รวม 26 โรงเรียน และขั้นตอนที่ 3 คัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่ศึกษาในโรงเรียน 
ในแต่ละจังหวัดที่เป็นพื้นที่เป้าหมายจำนวนละเท่าๆ กัน จำนวน 26 คน ต่อชั้นเรียน รวม 52 คน ต่อ โรงเรียน และ 
กำหนดอัตราการไม่ตอบ (nonresponse rate) เท่ากับ 2% รวมทั้งสิ้น 1,352 คน 

 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนหรือครูอนามัย เรื่องการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
  ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) คัดเลือกประชากรแบบเจาะจงของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ 
เพชรสมัยที่ 1 หรือสมัยที่ 2 จำนวน 5 คน ผู้บริหารโรงเรียนที่ไม่เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จำนวน 5 คน  
ครูประจำชั้นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรสมัยที่ 1 หรือสมัยที่ 2 จำนวน 5 คน ครูประจำชั้นโรงเรียนที่ไม่เป็น 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จำนวน 2 คน และครูอนามัยโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรสมัยที่ 1  
หรือสมัยที่ 2 จำนวน 5 คน และครูอนามัยโรงเรียนที่ไม่เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จำนวน 5 คน 
รวม 30 คน

 แบบสัมภาษณ์สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรื่องสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
  ระดับเพชรใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงเป็นเจ้าหน้าที่  

สาธารณสุขจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ที่ดูแลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จำนวน 10 คน และ 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอื่นๆ จำนวน 10 คน รวมจำนวน 20 คน



13วารสารสุขภาพภาคประชาชน 

...งานวิจัย
 นำแบบสอบถามไปทดสอบก่อนการใช้จริง โดยสอบถามนักเรียนชั้นป.5 และป.6 จำนวน 30 ราย
 ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน ศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อขออนุญาต 

และเตรียมการเก็บข้อมูลในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
 ดำเนินการเก็บข้อมูลในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
 การประมวลผลข้อมูล 
 การจัดทำรายงานการสำรวจ

ผลการศึกษา
ภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ผลการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในภาพรวม และจำแนกตาม 

ระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ร้อยละ 71.9 ของนักเรียนมีน้ำหนักตามเกณฑ์ และร้อยละ 20.1 ของ 
นักเรียนมีน้ำหนักค่อนข้างมากและน้ำหนักเกินเกณฑ์ และประมาณร้อยละ 7.9 ของนักเรียนมีน้ำหนักค่อนข้าง 
น้อยและน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ เมื่อพิจารณาภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนจำแนกตามระดับโรงเรียน 
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับอื่นๆ จากข้อมูลน้ำหนักเทียบกับอายุ พบว่า นักเรียน 
ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับอื่นๆ มีน้ำหนักตามเกณฑ์ (ร้อยละ  
71.7 และ ร้อยละ 72.2 ตามลำดับ) เมื่อพิจารณาข้อมูลน้ำหนักเทียบกับอายุที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ  
พบว่านักเรียนของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับเพชร และในระดับอื่นๆ มีสัดส่วนของเด็กที่มีน้ำหนักมากกว่า 
หรือน้อยกว่าเกณฑ์ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 28.3 และร้อยละ 27.8 ตามลำดับ) เมื่อพิจารณาส่วนสูงเทียบกับอายุ  
พบว่า ส่วนใหญ่นักเรียนของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับอื่นๆ และ 
ในภาพรวม มีส่วนสูงตามเกณฑ์ในสัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ 79.1) สำหรับความสมส่วน ของนักเรียน พิจารณา 
จากน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (W/H) พบว่า นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในภาพรวมมีรูปร่างที่สมส่วน  
(ร้อยละ 69.1) โดยสัดส่วนของนักเรียนของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรที่สมส่วน (ร้อยละ 70.2) มีมากกว่า 
นักเรียนของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับอื่นๆ (ร้อยละ 68.0) นอกจากนี้ยังพบว่าประมาณร้อยละ 14 ของนักเรียน 
ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอื่นๆ มีภาวะผอมถึงค่อนข้างผอม (ร้อยละ 14.1) และท้วม เริ่มอ้วนและอ้วน  
(ร้อยละ 17.9) ตามลำดับ และเป็นสัดส่วนที่มากกว่านักเรียนของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรที่มีภาวะ 
ผอมถึงค่อนข้างผอม (ร้อยละ 13.7) และท้วมถึงอ้วน (ร้อยละ 16.1) 

ผลการประเมินสุขวิทยาส่วนบุคคลของนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่าประมาณ 1 ใน 4 ของนักเรียน 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นเหา (ร้อยละ 26.4) โดยสัดส่วนของนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรที่เป็นเหา  
(ร้อยละ 26.1) กับนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอื่นๆ (ร้อยละ 26.7) มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน 

ผลการประเมินด้านภาวะทันตสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ร้อยละ 43.5 ของนักเรียน 
ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีฟันผุ ถอน อุด โดยนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรและนักเรียนของ 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับอื่นๆ มีฟันผุ ถอน อุดในสัดส่วนใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 43.5 และ ร้อยละ 43.4  
ตามลำดับ) เมื่อพิจารณาสภาวะเหงือกของนักเรียน พบว่า ร้อยละ 48.8 ของนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีภาวะ 
เหงือกอักเสบ โดยนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอื่นๆ มีภาวะเหงือกอักเสบ (ร้อยละ 52.6) มากกว่านักเรียน 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (ร้อยละ 45.0) 
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ผลการประเมินความผิดปกติของอวัยวะการเรียนรู้ การตรวจสายตาในภาพรวม พบว่ามีสายตาปกติ ร้อยละ 

94.1 โดยในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สายตาปกติ ร้อยละ 96.3 และในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ 
อื่นๆ ร้อยละ 91.9 และในภาพรวมการตรวจการได้ยิน พบว่า การได้ยินปกติ ร้อยละ 99.0 โดยในโรงเรียนส่งเสริม 
สุขภาพระดับเพชร การได้ยินปกติ ร้อยละ 98.7 และในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอื่นๆ ร้อยละ 99.2 

ต้นทุนชีวิตเด็กวัยเรียน
ภาพรวมนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีระดับต้นทุนชีวิตอยู่ในเกณฑ์ดี (ร้อยละ 80.8) โดยร้อยละ 83.7 ของ 

นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร มีต้นทุนชีวิตเด็กวัยเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ยคะแนนต้นทุนชีวิตเด็ก 
วัยเรียน เท่ากับ  13.86  คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.71 คะแนน ส่วนต้นทุนชีวิตเด็กวัยเรียนของนักเรียนโรงเรียน 
ส่งเสริมสุขภาพระดับอื่นๆ พบว่า ร้อยละ 77.8 ของนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอื่นๆ มีต้นทุนชีวิตเด็กวัยเรียน 
อยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ยคะแนนต้นทุนชีวิตเด็กวัยเรียนเท่ากับ 13.60 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.71 คะแนน 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ผลการวิเคราะห์ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่นักเรียน 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมโดยรวมในระดับพอใช้ (ร้อยละ 58.5) เมื่อจำแนก 
ตามระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่านักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรและระดับอื่นๆ ส่วนใหญ่มีระดับ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมในระดับพอใช้ (ร้อยละ 56.5 และ ร้อยละ 60.5 ตามลำดับ)  
มีเพียงร้อยละ 13 ของนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับอื่นๆ ที่มีระดับความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม 
โดยรวมในระดับดีมาก ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่านักเรียนของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
และพฤติกรรมโดยรวมในระดับดีมาก (ร้อยละ 26.5) ผลการวิเคราะห์ยังพบว่า นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ระดบัเพชรมรีะดบัความรูด้า้นสขุภาพและพฤตกิรรมโดยรวมไมด่ ี(รอ้ยละ 17.0)  ซึง่นอ้ยกวา่สดัสว่นของนกัเรยีนทีม่รีะดบั 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมโดยรวมไม่ดีของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอื่นๆ (ร้อยละ 26.5) 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในระดับพอใช้ (ร้อยละ 49.4) และ 

ระดับดีมาก (ร้อยละ 31.5) มีเพียงร้อยละ 19 ของนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่มีระดับของพฤติกรรมการดูแล 
สุขภาพตนเองของนักเรียนไม่ดี ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า สัดส่วนของนักเรียนโรงเรียนสุขภาพระดับเพชร 
ที่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในระดับดีมาก (ร้อยละ 35.4) มากกว่าสัดส่วนของนักเรียนโรงเรียนสุขภาพ 
ระดับอื่นๆ ที่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในระดับดีมาก (ร้อยละ 27.6) โดยคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรม 
การดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนโรงเรียนระดับเพชร คือ 32.41 คะแนน แต่คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรม 
การดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนโรงเรียนระดับอื่นๆ คือ 30.85 คะแนน ตามลำดับ

 การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียน ต้นทุนชีวิตเด็กวัยเรียน ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และ 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพระหว่างเด็กนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรและระดับอื่นๆ 

 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของภาวะสุขภาพของนักเรียน ต้นทุนชีวิตเด็กนักเรียน ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรและระดับอื่นๆ ผลการวิเคราะห์พบว่า  
สภาวะเหงือก ความผิดปกติที่ตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้าง ระดับของต้นทุนชีวิตเด็กวัยเรียน ระดับความ 
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รอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียน และระดับของ 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมีความแตกต่างกันระหว่างนักเรียนโรงเรียนส่งเสริม 
สุขภาพระดับเพชร และระดับอื่นๆ (p - value < 0.05) โดยที่นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอื่นๆ มีภาวะเหงือก 
อักเสบและความไม่ปกติที่ตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้าง มากกว่านักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  
ระดับของต้นทุนชีวิตเด็กวัยเรียน พบว่า นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรมีต้นทุนชีวิตอยู่ในเกณฑ์ดี 
มากกว่านักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอื่นๆ สำหรับนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรมีระดับความ 
รอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมโดยรวมในระดับดีมากมากกว่านักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอื่นๆ เมื่อ 
พิจารณาตามประเด็นองค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม พบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
สุขภาพของนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรมีความถูกต้องที่สุดมากกว่านักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ระดับอื่นๆ การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพความเข้าใจข้อมูลการดูแลสุขภาพตนเองการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศและ 
การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องของนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรอยู่ในระดับดีมากมากกว่า 
นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอื่นๆ สำหรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
ตนเองด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พบว่า นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
ตนเองและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับดีมาก มากกว่านักเรียนโรงเรียน 
ส่งเสริมสุขภาพระดับอื่นๆ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นำและ 

มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีทีมงานทรงคุณภาพ ครูอนามัยและคณะครูให้ความร่วมมือ มุ่งมั่น ตั้งใจ ทำงาน 
เป็นทีม ปฏิบัติตามนโยบายจนทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายองค์กร 
ชุมชนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมด้าน 
สุขภาพภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ 
ในพื้นที่ เป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรให้  
ประสบผลสำเร็จ นักเรียนให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ ตั้งใจ มีความมุ่งมั่นและเสียสละ ในการร่วมทำกิจกรรม 
ด้านสุขภาพ และการขยายผลการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่เครือข่ายโรงเรียนอื่นๆ  
และขยายสู่ระดับอำเภอ จังหวัดและประเทศ 

 การสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกแห่งให้บริการสุขภาพเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสุขภาพ 

ของนักเรียน (ร้อยละ 100) โดยกิจกรรมที่ดำเนินการ คือ การตรวจสุขภาพ การตรวจสุขภาพฟัน การให้สุขศึกษา 
และการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เช่น โครงการเด็กอ้วน อย. น้อย เป็นต้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่วนใหญ่จะชี้แนะ 
แหล่งทุนที่โรงเรียนจะนำมาใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 92.3) ประมาณร้อยละ 88.5 ของ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระบุว่า ผู้ปกครองหรือชุมชนจะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และ 
ทุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียน เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์การสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ 
เพชร จำแนกตามระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ให้การสนับสนุนกับโรงเรียนระดับ 
เพชรและในระดับอื่นๆ ในทุกประเด็นคล้ายคลึงกัน ยกเว้นในประเด็นการชี้แนะแหล่งทุนที่โรงเรียนจะนำมาใช้ในงาน 
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ส่งเสริมสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบและสนับสนุนการดำเนินงาน 
โรงเรียนระดับเพชร จะชี้แนะแหล่งทุนที่โรงเรียนจะนำมาใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม ส่วนประมาณ 
ร้อยละ 85 ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบและสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนระดับอื่นๆ จะชี้แนะ 
แหล่งทุนที่โรงเรียนจะนำมาใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม โดยจากข้อมูลปลายเปิด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ทุกคนระบุว่าแหล่งทุนที่โรงเรียนจะนำมาใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม ได้แก่ แหล่งทุนจากเทศบาล อบต.  
อปท. และภาคเอกชน เป็นต้น

สรุปผล 
ภาวะสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ดูแลด้านสุขอนามัย 

และอนามัยสิ่งแวดล้อมของนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรและระดับอื่นๆ มีความแตกต่างกัน เช่น  
ภาวะสุขภาพของเด็กนักเรียน พบว่า นักเรียนที่มีปัญหาทางสุขภาวะในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ 
อื่นๆ มากกว่าโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เช่น โรคเหงือกอักเสบ ความผิดปกติที่ตาข้างใดข้างหนึ่งหรือ  
2 ข้าง ต้นทุนชีวิต ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ สุขอนามัยและ 
สิ่งแวดล้อมของนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ดีกว่านักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอื่น ๆ ซึ่งอาจจะ 
สื่อได้ว่าการดำเนินงานของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเป็นการดำเนินงานที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของ 
นักเรียน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงประเด็นความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในภาพรวม และ 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในภาพรวม 
ในระดับพอใช้ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองได้ถูกต้องแต่ไม่สม่ำเสมอ

ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร พบว่าผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีบทบาท 
สำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงาน อีกทั้งการมีทีมงานที่ทรงคุณภาพ องค์กรชุมชนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน 
นโยบายสู่การปฏิบัติ ภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในพื้นที่เป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริม 
สนับสนุนการดำเนินงาน รวมถึงนักเรียนให้ความร่วมมือในการร่วมทำกิจกรรมในโรงเรียนและการขยายผลการ 
ดำเนินงานในรูปแบบเครือข่าย

อภิปรายผล/ข้อเสนอแนะ 
 แม้ว่าโรงเรียนระดับเพชรจะมีผลลัพธ์ดีกว่าโรงเรียนในระดับอื่นๆ ทั้งภาวะสุขภาพของนักเรียน ความ 

รอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม แต่ยังพบว่า  
นักเรียนมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เพียงพอและอาจมีการปฏิบัติตนได้ถูกต้องบ้าง รวมถึงมีพฤติกรรม 
การปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองได้ถูกต้องแต่ไม่สม่ำเสมอซึ่งแสดงให้เห็นว่า เด็กนักเรียนควรต้องได้รับ 
การส่งเสริมทักษะ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ เช่น ประเด็นของการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ การเข้าใจ 
ข้อมูลการดูแลสุขภาพ การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ การตัดสินใจในการเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องผ่านการอบรมหรือ 
กิจกรรมเสริมทักษะต่างๆเพื่อให้เด็กมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมและ 
ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินงานให้ได้ เด็ก “ดี เก่งมีสุข” ตามที่ตั้งไว้
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 ส่งเสริมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) ด้านสุขภาพเด็กนักเรียน 

และเยาวชนทั้งการวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยในชุมชนเพื่อหาหลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านกระระบวนการ 
และกรรมวิธีพัฒนาสุขภาพเด็กนักเรียนและเยาวชนจำเพาะพื้นที่ซึ่งสามารถนำข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยไปสู่  
การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสุขภาพเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่อื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกัน

 ศกึษาขอ้มลูและเทยีบเคยีงผลการทำงาน (Benchmarking) ดา้นสขุภาพเดก็นกัเรยีนและเยาวชนกบัประเทศ 
ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานแบบลดเวลาและขั้นตอนต่อไป
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Abstract

The objectives of this study aimed to study of prevention and control rabies situation of local  
government organizations in regional health 5 and to suggestion about development opportunity.  
Used the questionnaires and cold chain assessment form by proportional stratified random sampling  
300 local government organizations between March - July 2021.

The study revealed that mostof local government organizations had the policy and budget  
to support surveillance, prevention and control rabies projects, good networks cooperation, develop  
potentiallivestockvolunteers for rabies vaccine injection, provideenoughrabies vaccines and animal  
population survey. Meanwhile, the pitfalls were the persons in charge prevention and control rabies were not  
health workers, lack of role recognition, cold chain vaccine document andequipments, abandoned  
animals,no animals to vaccination, there was no agency to sterilize animals, inadequate publicity and  
tools to catch stray dogs, incorrectstorage/transportationvaccine and do not have emergency preparedness  
in the case of fire orflood.

 The study suggested that local government organizations should beallocate health workers  
in charge prevention and control rabies, supply enough cold chain vaccine document and equipments, 
continuouslysupport surveillance, prevention and control rabies projects and arrange network  
participation to promote and support rabies projects too.

Keywords : Prevention and control rabies, local government organization

บทนำ (Introduction) 
โรคพิษสุนัขบ้าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย เนื่องจากผู้ที่ติดเชื้อ 

หากแสดงอาการแล้วเสียชีวิตทุกราย (กองโรคติดต่อทั่วไป, 2562) สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยมี 
ผู้เสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 370 คน ในปี 2523 เหลือ 91 คน ในปี 2536 และลดลงจนเหลือเป็นเลขตัวเดียว  
(สุนัย จันทร์ฉาย, 2561) แต่ในช่วงปี 2556 - 2558 กลับพบคนและสัตว์ตายจากโรคนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง 
มีนโยบายกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายใต้ “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าใน  
ปี พ.ศ. 2559” ซึ่งดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
หน่วยงานที่ข้อง (กรมควบคุมโรคและกรมปศุสัตว์, 2559) ภายหลังการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2561 - 2563 มีผู้เสียชีวิตและสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง (สำนักงานระบาดวิทยา, 2564) 

การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจำเป็นต้องมีการดำเนินงานควบคู่กันทั้งการป้องกันโรคในคนและการควบคุม 
และกำจดัโรคในสตัว ์จากสถานการณท์ีผ่า่นมาพบวา่สตัวท์ีเ่ปน็สาเหตสุำคญัของการเกดิโรคในคนคอืสนุขัและแมว ดงันัน้ 
มาตรการของการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคือการป้องกันการเกิดโรคในสัตว์ โดยการฉีดวัคซีนที่มีการควบคุม 
คุณภาพทั้งการขนส่งและการจัดเก็บตามระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain) รวมทั้งความรู้ การปฏิบัติที่ถูกต้อง 
ในการฉีดวัคซีนของผู้ฉีด ความรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า การเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ  
ปัญหา - อุปสรรคและการแก้ไขตลอดจนการจัดการเชิงนโยบาย
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ด้วยความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า องค์การอนามัยโลกได้ร่วมมือกับองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ 

และองคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาตกิำหนดเปา้หมายใหท้กุประเทศทกุภมูภิาคทัว่โลกกำจดัโรคพษิสนุขับา้ 
ใหห้มดไปภายในป ีพ.ศ. 2573 (World Health Organization. 2021) การจะบรรลุเปา้หมายดังกล่าวต้องดำเนนิงานรว่มกนั 
หลายหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ใน “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย” 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานในพื้นที่ที่มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายในการป้องกันควบคุมกำจัด 
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (กรมควบคุมโรคและกรมปศุสัตว์, 2557) และหน้าที่ตามยุทธศาสตร์ใน“โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย”ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษา “สถานการณ์การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ในเขตสุขภาพที่ 5 และโอกาสการพัฒนา” เพื่อนำผลการศึกษามาพัฒนาแนวทางการป้องกันควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ต่อไป

วัตถุประสงค์ (Objective) 
 เพื่อศึกษาสถานการณ์การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 
 เพื่อนำเสนอโอกาสพัฒนาการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิธีการศึกษา (Methods) 
ศกึษาเชงิพรรณนาแบบตดัขวาง (Cross - sectional descriptive study) ประชากรคอืผูร้บัผดิชอบงานปอ้งกนัควบคมุ 

โรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 690 แห่ง คำนวณกลุ่มตัวอย่างตามสูตร 
ของ Taro Yamane ไดก้ลุม่ตวัอยา่ง 300 แหง่ สุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่น กลุม่ตวัอยา่งประกอบดว้ยองคก์ารบรหิาร 
สว่นตำบล 220 แหง่ เทศบาลตำบล 68 แหง่ เทศบาลเมอืง 10 แหง่ และเทศบาลนคร 2 แหง่ เกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม 
ที่ประกอบด้วยข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย งบประมาณและเครือข่ายร่วมดำเนินงาน การรับรู้เกี่ยวกับ 
โรค การรับรู้ประโยชน์จากการดำเนินงาน การรับรู้บทบาทการป้องกันควบคุมโรคของผู้รับผิดชอบงานและการฉีดวัคซีน 
ป้องกันโรคในสัตว์ แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน มีค่าความสอดคล้อง 
ระหวา่งขอ้คำถามกบัวตัถปุระสงคด์า้นนโยบาย/แผนงาน/ทรพัยากรอยูใ่นชว่ง 0.78 - 0.84 ดา้นเครอืขา่ยรว่มดำเนนิงาน 0.77  
ดา้นการปฏบิตังิานปอ้งกนัและควบคมุโรคพษิสนุขับา้การรบัรูเ้กีย่วกบัโรคพษิสนุขับา้การรบัรูป้ระโยชนจ์ากการดำเนนิงาน 
โรคพิษสุนัขบ้าและการรับรู้บทบาทการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของผู้รับผิดชอบขององค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอยู่ในช่วง 0.78 - 0.82 และด้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์อยู่ในช่วง 0.79 -  0.84 ทดสอบ 
แบบสอบถามจำนวน 30 ราย มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) คำถามการรับรู้เท่ากับ 0.87 ข้อมูลระบบลูกโซ่ความเย็น 
วัคซีนเก็บข้อมูลตามแบบประเมินของกรมควบคุมโรค วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงวิเคราะห์ 
นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียงและอธิบายเพิ่มเติมด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 แนวทางการพัฒนาการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตสุขภาพที่ 5 

ผลการศึกษา (Results) 
นโยบายและงบประมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ในช่วงปีงบประมาณ 2560 - 2563 ร้อยละ 91.0 มีงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จากนโยบายทำให้มีโครงการ 
ประกอบด้วยการจัดอบรม รณรงค์ฉีดวัคซีนคุมกำเนิดสุนัขและแมวสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ รณรงค์ควบคุม 
และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดซื้อวัคซีน/เวชภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์รวมทั้งจัดทำข้อบัญญัติ 

เครือข่ายที่ร่วมดำเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด คือ อาสาสมัครปศุสัตว์ ร้อยละ 78.7 รองลงมา 
คือ ปศุสัตว์และอาสาสมัครสาธารณสุข ร้อยละ 77.7 และ ร้อยละ 74.7 ตามลำดับ

ผู้รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 74.0 อายุ 24 - 36 ปี ร้อยละ 51.3  
เป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขมากที่สุด ร้อยละ 45.3 ส่วนที่เหลือเป็นตำแหน่งอื่นๆ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.3  
ปฏิบัติงานมาแล้ว 1 - 4 ปี เคยเข้าประชุม/อบรม ในช่วงปี 2560 - 2563 ร้อยละ 53.3 มีส่วนร่วมจัดทำโครงการป้องกัน 
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 67.0 ลักษณะงานที่ปฏิบัติคือจัดทำโครงการควบคุมการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว  
บรหิารจดัการระบบลกูโซค่วามเยน็ จดัใหม้บีรกิารฉดีวคัซนี คมุกำเนดิ ใหค้วามรูป้ระชาชน ปอ้งกนัควบคมุโรค สอบสวนโรค 
จดัการเรือ่งรอ้งเรยีน รายงานผลและประเมนิผลการดำเนนิงาน รอ้ยละ 60.7 เชน่การสงัเกตวา่เมือ่เสรจ็สิน้โครงการฉดีวคัซนี 
ประชาชนพาสัตว์มารับบริการน้อยลง การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์น้อยลง เป็นต้น

กรอบแนวคิด (Conceptual framework) 

ผู้รับผิดชอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
 การรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
 การรับรู้ประโยชน์จากการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้า
 การรับรู้บทบาทการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ระบบลูกโซ่ความเย็นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

เครือข่ายร่วมดำเนินงาน

นโยบาย/แผนงาน/ทรัพยากร
สถานการณ์ 

การป้องกันควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้าของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตสุขภาพที่ 5

โอกาสพัฒนาการป้องกัน 
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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...งานวิจัย
การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จุดอ่อน
ด้านผู้ปฏิบัติงาน : ไม่มีบุคลากรด้านสาธารณสุขขาดความรู้เฉพาะตำแหน่ง 
ด้านการให้บริการ : การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ไม่มีเครื่องมือจับสุนัขจรจัดบางแห่งไม่มีอุปกรณ์เก็บความเย็น

และไม่มีบริการทำหมันสัตว์ 
ด้านประชาชน : ประชาชนนำสุนัข แมวมาปล่อย ไม่ได้รับความร่วมมือในการนำสุนัข/แมวมาฉีดวัคซีน

จุดแข็ง
ด้านนโยบาย/งบประมาณ/วัสด - อุปกรณ์  : นโยบายชัดเจน มีงบประมาณจัดซื้อวัคซีนเพียงพอ 
ด้านผู้ปฏิบัติงาน : ผู้ฉีดวัคซีนผ่านการอบรม อาสาสมัครปศุสัตว์มีความชำนาญ
ด้านเครือข่าย : ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขและจิตอาสาให้ความร่วมมือ 
ด้านการให้บริการฉีดวัคซีน : สำรวจสัตว์ได้ครอบคลุม ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนทุกปี 

การรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
 ผู้รับผิดชอบงานฯ รับรู้มากที่สุด คือ โรคพิษสุนัขบ้ามีความรุนแรงทำให้เสียชีวิตได้ ร้อยละ 83.3 รองลงมา คือ  

คนสามารถติดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์ผ่านการกัดหรือข่วนจากสัตว์ที่เป็นโรค และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเป็น 
โรคพิษสุนัขบ้าได้ ร้อยละ 78.7 และ ร้อยละ 56.3 ตามลำดับ ประเด็นที่รับรู้ไม่ถูกต้องมากที่สุด คือ หากถูกสัตว์ที่เป็น 
โรคกัดข่วน มีแผลเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ ร้อยละ 70.0 รองลงมา คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่คน 
เพียงเข็มเดียวสามารถป้องกันไม่ให้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าได้ และคนที่แสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้าสามารถรักษา 
ให้หายได้ ร้อยละ 62.0 และร้อยละ 61.7 ตามลำดับ

การรับรู้ประโยชน์จากการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้า
 ผูร้บัผดิชอบงานฯ รบัรูป้ระโยชนจ์ากการปอ้งกนัควบคมุโรคพษิสนุขับา้มากทีส่ดุ คอื ผูท้ีถ่กูสนุขั แมว กดั ขว่นแลว้ 

เป็นแผลถลอกเพียงเล็กน้อยจำเป็นต้องไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 63.3 รองลงมา คือ  
การควบคุมจำนวนสุนัข แมวในชุมชนสามารถลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคได้ ร้อยละ 61.7 และรับรู้ว่า 
การล้างแผลด้วยน้ำสบู่หลายๆ ครั้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อโรคแล้วรีบไปรับการฉีดวัคซีนโดยเร็วหลังถูกสุนัขแมว กัดหรือข่วน 
เป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้อง ร้อยละ 58.7

การรับรู้บทบาทการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
 ผู้รับผิดชอบงานรับรู้บทบาทการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ามากที่สุด คือ รับรู้ว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็น 

โรคติดต่อร้ายแรงที่ต้องดำเนินการป้องกันมิให้เกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ร้อยละ 69.0 รองลงมา คือ เชื่อว่าองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและบทบาทหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อรวมทั้งโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที ่
รบัผดิชอบ รอ้ยละ 45.0 เชือ่วา่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สามารถจดัซือ้วสัดอุปุกรณ ์เวชภณัฑแ์ละวคัซนีเพือ่ฉดีปอ้งกนั 
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของตนเองได้ ร้อยละ 47.1 

การรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของผู้รับผิดชอบฯ มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงกับการรับรู้ประโยชน์จาก 
การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการรับรู้บทบาทการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าด้วยค่าสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ์ .689 และ .559 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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...งานวิจัย
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สว่นใหญ ่รอ้ยละ 83.3 จดัอบรมอาสาสมคัรปศสุตัวแ์ละมอีาสาสมคัรปศสุตัวเ์พยีงพอ 

ต่อการให้บริการฉีดวัคซีน ร้อยละ 60.3 มีอาสาสมัครฉีดวัคซีนผ่านการอบรมและมีใบอนุญาตการฉีดวัคซีน ร้อยละ 97.7 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สว่นใหญ ่รอ้ยละ 95.0มแีผนจดัหาวคัซนีสำรวจประชากรสตัว ์มเีอกสารการจดัการลกูโซ่ 

ความเย็น ร้อยละ 28.7จดบันทึกชื่อของวัคซีนและจำนวนวัคซีนที่รับเข้า ร้อยละ 52.3 จดบันทึกสภาพของวัคซีน  
ร้อยละ 50.3 จดบันทึกบริษัทที่ผลิตวัคซีนและรุ่นการผลิต ร้อยละ 50.3 และจดบันทึกวัน เดือน ปี ที่วัคซีนหมดอายุ  
ร้อยละ 50 มีตู้เย็นที่เก็บวัคซีนโดยเฉพาะ ร้อยละ 43.3 เก็บร่วมกับอาหารอื่นๆ ร้อยละ 46.7 มีเครื่องวัดอุณหภูมิในตู้เย็น  
ร้อยละ 48.9 ไม่มีการสอบเทียบ ร้อยละ 31.7 บันทึกอุณหภูมิเฉพาะวันทำการ ร้อยละ 72.0ไม่บันทึกอุณหภูมิ  
ร้อยละ 27.3 มีกระติก/กล่องโฟม/Ice Pack/Data logger/Thermometer เพียงพอต่อการขนส่งวัคซีน ร้อยละ 63.3  
ส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองหรือแหล่งพลังงานสำรอง ร้อยละ 83.7

การเก็บรักษาวัคซีน
มีป้ายระบุตำแหน่งที่วางวัคซีน ระบุชื่อ วันหมดอายุของวัคซีนชัดเจน ร้อยละ 35.7 เก็บวางวัคซีนถูกต้อง 

ร้อยละ 70.3 จัดทำทะเบียนรับ - จ่ายวัคซีน ร้อยละ 68.3 และจัดทำจำนวนวัคซีนคงเหลือเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 44.7

การแจกจ่ายวัคซีน/การนำวัคซีนไปใช้ 
กระติก/กล่องโฟมที่ใช้ในการขนส่งวัคซีนจากที่เก็บถึงผู้ฉีดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระติก/กล่องโฟม 

ที่ใช้ขนส่งวัคซีนจากที่เก็บถึงผู้ฉีด ร้อยละ 83.3 เป็นกระติกหรือกล่องโฟมฉนวนหนาตามคุณสมบัติ ร้อยละ 68.3  
ไม่มีรอยแตกทั้งด้านในและด้านนอก ร้อยละ 82.0 ปิดฝาล๊อกได้สนิท ร้อยละ 70.3

กระตกิ/กลอ่งโฟมทีผู่ฉ้ดีใชใ้นการรบัวคัซนีเพือ่นำไปฉดีใหส้ตัว์องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มกีระตกิ/กลอ่งโฟม 
ใส่วัคซีนไปฉีดให้สัตว์ ร้อยละ 84.3 สะอาด ร้อยละ 84.0 มีฉนวนหนา ร้อยละ 68.3 ไม่มีรอยแตกทั้งด้านในและด้านนอก  
ร้อยละ 77.6 ปิดฝาล๊อกได้สนิท ร้อยละ 78.6 บรรจุซองน้ำแข็งได้ครบ 4 ด้าน ร้อยละ 61.3

การขนส่งวัคซีนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปยังจุดให้บริการขวดวัคซีนสัมผัสกับน้ำแข็ง/Icepack  
โดยตรง ร้อยละ 58.7 ขนส่งโดยไม่ใส่น้ำแข็ง ร้อยละ 18.3

การเตรียมการสำหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี Ice pack/gel pack สภาพพร้อมใช้งาน ร้อยละ 51.4 ไม่มีแผนฉุกเฉิน เช่น กรณี  

cold chain breakdown จากไฟฟ้าดับหรือน้ำท่วม ร้อยละ 91.7

สรุปผล (Conclusion) 
ผลการศกึษา “สถานการณก์ารปอ้งกนัควบคมุโรคพษิสนุขับา้ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตสขุภาพที ่5  

และโอกาสการพัฒนา” พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีนโยบายและงบประมาณสนับสนุนการเฝ้าระวัง 
ปอ้งกนัควบคมุโรคพษิสนุขับา้อยา่งเพยีงพอและตอ่เนือ่ง มเีครอืขา่ยใหค้วามรว่มมอืในการดำเนนิงาน จดัอบรมอาสาสมคัร 
ปศสุตัวเ์พยีงพอตอ่การใหบ้รกิารฉดีวคัซนี วางแผนจดัหาวคัซนีและสำรวจประชากรสตัว ์โอกาสการพฒันาคอืผูร้บัผดิชอบ 
งานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่ไม่ใช่บุคลากรด้านสาธารณสุข การรับรู้เกี่ยวกับบทบาทการป้องกันควบคุม 
โรคพษิสนุขับา้ยงัไมเ่พยีงพอ การประชาสมัพนัธไ์มท่ัว่ถงึ ไมม่เีครือ่งมอืจบัสนุขัจรจดั บางแหง่ไมม่อีปุกรณเ์กบ็ความเยน็  
ประชาชนนำสนุขั/แมวมาปลอ่ย ไมน่ำสนุขั/แมวมาฉดีวคัซนี ไมม่หีนว่ยงานมาทำหมนัสตัว ์ขาดเอกสารมาตรฐานการบรหิาร 
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จดัการลกูโซค่วามเยน็ เกบ็รกัษาวคัซนี/ขนสง่วคัซนีไมถ่กูตอ้งรวมทัง้ Ice pack/gel pack สว่นใหญส่ภาพไมพ่รอ้มใชง้าน 
และไม่มีการเตรียมการสำหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในกรณีไฟฟ้าดับหรือน้ำท่วม 

อภิปรายผล (Discussion) 
 จากผลการศึกษา “สถานการณ์การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในเขตสุขภาพที่ 5” แสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีนโยบายและงบประมาณสนับสนุน 
อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ที่กำหนดหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วน 
ทอ้งถิน่ จดับรกิารสาธารณสขุในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ รวมทัง้กระทรวงมหาดไทยแจง้ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทกุแหง่ 
ดำเนนิการตามยทุธศาสตรข์อง “โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั” ซึง่โครงการทีก่ลุม่ตวัอยา่งการศกึษาครัง้นีด้ำเนนิการ 
เปน็ไปตามยทุธศาสตรท์ีก่ำหนด แตก่รณอีงคก์รสว่นทอ้งถิน่บางแหง่ยงัไมด่ำเนนิการนัน้ หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งสบืคน้ 
สาเหตุและร่วมผลักดันให้ดำเนินการต่อไป 

ผู้รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าวิเคราะห์จุดอ่อนการดำเนินงานว่าไม่มีบุคลากรด้านสาธารณสุข 
เปน็ผูร้บัผดิชอบทำใหข้าดความรูเ้ฉพาะตำแหนง่ ซึง่จากผลการประเมนิการรบัรูเ้กีย่วกบัโรคพษิสนุขับา้การรบัรูป้ระโยชน์ 
จากการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและรับรู้บทบาทการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พบว่า ผู้รับผิดชอบงาน 
ตำแหน่งที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละประเด็นการรับรู้น้อยกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่าง 
นยัสำคญัทางสถติ ินอกจากนีก้ารรบัรูว้า่“องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มอีำนาจและบทบาทหนา้ทีใ่นการปอ้งกนัและระงบั 
โรคตดิตอ่รวมทัง้โรคพษิสนุขับา้ในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบและสามารถจดัซือ้วสัดอุปุกรณ ์เวชภณัฑแ์ละวคัซนีเพือ่ฉดีปอ้งกนั 
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของตนเองได้” น้อยกว่า ร้อยละ 50 แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องชี้แจง กำหนดบทบาทหน้าที่ที่ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการให้ทราบเป็น 
นโยบายและปฏิบัติอย่างครบถ้วนและนำไปสู่การบรรลุผลตาม “โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย” ต่อไป

ระบบลกูโซค่วามเยน็ (Cold Chain) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มเีอกสารการจดัการลกูโซค่วามเยน็นอ้ยทำใหค้วามรู ้
ความเขา้ใจในการปฏบิตัเิพือ่รกัษาคณุภาพของวคัซนีของผูร้บัผดิชอบไมถ่กูตอ้ง เชน่ มกีารจดบนัทกึชือ่ของวคัซนีและจำนวน 
วคัซนีทีร่บัเขา้ บนัทกึสภาพของวคัซนี จดบนัทกึบรษิทัทีผ่ลติวคัซนีและรุน่การผลติและจดบนัทกึวนัทีว่คัซนีหมดอายจุำนวน 
เพียงกึ่งหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนหนึ่งยังขาดอุปกรณ์จับสุนัข อุปกรณ์ในระบบลูกโซ่ 
ความเยน็ตัง้แตก่ารเกบ็รกัษาวคัซนีจนถงึการนำวคัซนีไปฉดีใหส้ตัวเ์ชน่ตูเ้ยน็ เครือ่งวดัอณุหภมูเิครือ่งกำเนดิไฟฟา้สำรอง 
และ Ice pack/gel pack รวมทัง้การประชาสมัพนัธท์ีไ่มท่ัว่ถงึและการเบกิจา่ยบางรายการทีเ่กีย่วขอ้งกนัการฉดีวคัซนีในสตัว ์ 
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนขาดต้องได้รับการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ 
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป โดยประสานความร่วมมือหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ กำหนด 
แนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำหรับโอกาสพัฒนาการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ข้อเสนอสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 จดัสรรอตัรากำลงับคุลากรผูร้บัผดิชอบงานเฝา้ระวงั ปอ้งกนัควบคมุโรคโรคพษิสนุขับา้ทีเ่ปน็ตำแหนง่วชิาชพี 

สาธารณสุขให้มีจำนวนเหมาะสมกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ
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 จัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาวัคซีนตามระบบระบบลูกโซ่ความเย็น 

ที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อการใช้งาน
 จดัทำแผนงาน/โครงการการเฝา้ระวงั ปอ้งกนัควบคมุโรคโรคพษิสนุขับา้ตอ่เนือ่งระยะยาวเพือ่การปอ้งกนั 

ควบคุมโรคที่ยั่งยืน
 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคโรคพิษสุนัขบ้า 

ให้รับรู้ครอบคลุมประเด็นการเฝ้าระวัง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน ในสัตว์ การปฏิบัติเมื่อสัมผัสสัตว์และ 
ระบบลูกโซ่ความเย็น

 สร้างวัฒนธรรมการทำงานใหม่ โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐ  
ภาคประชาชน ภาคส่วนอื่นๆและเชื่อมโยงการทำงานระหว่างพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัด การไม่พาสัตว์มารับ 
วัคซีนตามนัดและปัญหาอื่นๆ ที่จำเป็นต้องแก้ปัญหาโดยการมีส่วนร่วม

ข้อเสนอสำหรับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรีและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดย
 ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สนับสนุนสื่อต้นแบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
 รว่มตดิตามประเมนิผลการดำเนนิงานการสรา้งพืน้ทีป่ลอดโรคพษิสนุขับา้ภายใต ้“โครางการสตัวป์ลอดโรค  

คนปลอดภัย” เพื่อการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานที่ต่อเนื่องตาม “Deming Cycle”
 Pre Audit องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประกวดตามโครงการ Thailand Rabies Awards สนับสนุนข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมส่วนขาดตามเกณฑ์การประกวด
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ประสิทธิผลการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อน 
การดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ในชุมชน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
The effects of empowerment of village - health volunteers in the area  

for consumer protection of health products  
in Borai district, Trat province.

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

ในการขบัเคลือ่นการดำเนนิงานดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคในการเฝา้ระวงัผลติภณัฑส์ขุภาพในชมุชน ใชก้ลยทุธก์ารพฒันา 
ศักยภาพ 3 ประการ คือการเพิ่มความสามารถ การชี้นำ และการไกล่เกลี่ย เพื่อพัฒนาทักษะอาสาสมัครสาธารณสุข  
ในพืน้ทีอ่ำเภอบอ่ไร ่จงัหวดัตราด จำนวน 5 แหง่ ประกอบดว้ยพืน้ทีน่ำรอ่ง จำนวน 1 แหง่ และพืน้ทีข่ยายผล จำนวน 4 แหง่  
ใช้เวลาในการดำเนินการวิจัย 3 ปี เพื่อดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน  
และการจัดทำแผนงาน/โครงการ โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ 
ปัญหาแบบมีส่วนร่วม กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติสร้างอนาคตร่วมกัน และกระบวนการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่าง 
สร้างสรรค์ 

ผลการศกึษาพบวา่กระบวนการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการขบัเคลือ่นการดำเนนิงานคุม้ครอง 
ผูบ้รโิภคเพือ่การดำเนนิงานเฝา้ระวงัผลติภณัฑส์ขุภาพในชมุชน อำเภอบอ่ไร ่จงัหวดัตราด สง่ผลใหอ้าสาสมคัรสาธารณสขุ  
มคีวามรูเ้กีย่วกบัการดำเนนิงานการเฝา้ระวงัผลติภณัฑส์ขุภาพในชมุชนเพิม่สงูขึน้ ทำใหผ้ลการดำเนนิงานดา้นคุม้ครอง 
ผูบ้รโิภคดา้นการเฝา้ระวงัผลติภณัฑส์ขุภาพในชมุชนเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และมผีลการประเมนิผา่นเกณฑค์ณุภาพ 
เป็นศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ อยู่ในเกณฑ์เข้มแข็ง

ควรนำรูปแบบหรือกระบวนการพัฒนาไปใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
เพื่อการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป 

คำสำคัญ : การพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน 

Abstract
 The objectives of this research were to evaluate the effects of empowerment of village - health  

volunteers in the area for consumer protection of health products in Borai district, Trat province.  
The study developed model was consists of three activities,that is enabling, advocacy and mediating  

นายนุกูล กองทรัพย์*

* นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด
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who attended empowerment program for VHVs in the area of consumer protection in health products  

by three process were the participatory action research,future search conference and appreciation  

influence control. This research was conducted during October 2016 to September 2019. The evaluation  

of the effects of the empowerment of village health volunteers in the area of health products  

after the developed changed from improvement thru good knowledge and good potentiality of  

consumer protection in health products in area. The model indicated a high level of appropriateness,  

correctness, possibility and applicability.

Key Word : the effects of empowerment of village - health volunteers for consumer protection  

of health products

บทนำ
 ปัจจุบันโลกมีความเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ได้มีการผลิตสินค้าและบริการจำนวนมาก  

เพือ่อำนวยความสะดวกแกผู่บ้รโิภค ผูป้ระกอบธรุกจิจงึตอ้งนำกลยทุธท์างการตลาดมาใชโ้ดยเฉพาะทางดา้นการโฆษณา 

เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายหวังผลกำไร โดยไม่คำนึงถึง 

อันตรายที่จะมีต่อสุขภาพของผู้บริโภค เช่น การปลอมปน หรือการปลอมแปลงสินค้าเป็นต้น การคุ้มครองผู้บริโภค 

จงึเปน็ภารกจิสำคญัเพือ่ใหป้ระชาชนไดบ้รโิภคผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีวามปลอดภยัและเปน็ธรรมรฐัจงึไดก้ำหนดใหม้ี 

หน่วยงานเพื่อรับผิดชอบดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (กัญญารัตน์ คุณหงส์, 2556  

และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2556) 

 จากสรุปรายงานการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา, 2556) ระหว่างปี 2551 - 2555 พบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานร้อยละ 17.96,  

18.25, 27.83, 14.01 และรอ้ยละ 27.46 ตามลำดบั สำหรบัในพืน้ทีจ่งัหวดัตราดพบปญัหาการจำหนา่ยผลติภณัฑส์ขุภาพ 

ที่ไม่ได้มาตรฐานร้อยละ 15.20 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด, 2559) สาเหตุหลักของปัญหาเกิดจากประชาชน 

ขาดความรู้และมีพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ประกอบกับการดำเนินงาน 

ดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคทีผ่า่นมาเปน็การทำงานของเจา้หนา้ทีเ่พยีงฝา่ยเดยีว ทำใหไ้มส่ามารถกำกบัดแูลไดอ้ยา่งทัว่ถงึๆ 

ระดบัพืน้ที/่ตำบลหรอืระดบัหมูบ่า้น ผูว้จิยัจงึตอ้งการขบัเคลือ่นการดำเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภค ดา้นการเฝา้ระวงัผลติภณัฑ ์

สขุภาพในพืน้ทีโ่ดยการมสีว่นรว่มของชมุชน โดยดำเนนิการพฒันาศกัยภาพ อสม. ใหม้สีว่นรว่มในการดำเนนิงานคุม้ครอง 

ผู้บริโภค เพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจให้แก่ชุมชนและพัฒนาศักยภาพของชุมชน ให้สามารถดำเนินกิจกรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ไดด้ว้ยการตดัสนิใจของชมุชนเอง ซึง่ถอืวา่เปน็หวัใจในการพฒันา โดยดำเนนิการในพืน้ทีอ่ำเภอบอ่ไร ่ซึง่มสีภาพปญัหา 

การใช้เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องสูงมากกว่าร้อยละ 20 และพบการฝ่าฝืนกฏหมายเกี่ยวกับ 

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพสูงกว่าพื้นที่อื่น จึงดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขวิทยาศาสตร์ 

การแพทยช์มุชน ในพืน้ทีอ่ำเภอบอ่ไร ่จงัหวดัตราด ใหม้คีวามสามารถตรวจสอบผลติภณัฑส์ขุภาพทีไ่มป่ลอดภยัในชมุชน 

และสรา้งเครอืขา่ยนกัวทิยาศาตรก์ารแพทยช์มุชนขึน้ เพือ่ทำหนา้ทีด่ำเนนิการเฝา้ระวงัผลติภณัฑส์ขุภาพ เพือ่เพิม่โอกาส 

การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพในชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพือ่ประเมนิผลการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการขบัเคลือ่นการดำเนนิงานการคุม้ครองผูบ้รโิภค  
ด้านการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สภาพปัญหาการดำเนินงาน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ของชุมชนในอดีต

	อสม. มีความรู้และทักษะ
 การจัดทำแผนงาน/โครงการ
 โดยใช้แผนที่ทางเดิน
 ยุทธศาสตร์
	อสม. มีความรู้ด้าน
 การดำเนินงานคุ้มครอง
 ผู้บริโภคในชุมชน

แผนการดำเนินงาน
การคุ้มครองผู้บริโภค

ในชุมชน 

	อสม. มีความรู้/ทักษะ
 1.1 การวิเคราะห์สภาพ
  ปัญหา
 1.2 การใช้แผนที่ทางเดิน
  ยุทธศาสตร์ในการจัด 
  ทำแผนงาน/โครงการ
 1.3 การการดำเนินงาน
  คุ้มครองผู้บริโภคใน
  ชุมชน
	ผลการดำเนินงานด้าน
 การคุ้มครองผู้บริโภคใน
 ชุมชนภายหลังได้รับ
 การพัฒนา

โดยกระบวนการวิจัย
แบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Rural 
Appraisal : PRA) และ 

กระบวนการประชุม
แบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์

(Appreciation Influence 
Control : AIC)

	การพัฒนาศักยภาพ ด้าน
 การจัดทำแผนงาน/โครงการ
 โดยใช้แผนที่ทางเดิน
 ยุทธศาสตร์
	พัฒนาองค์ความรู้ อสม.
 ด้านการดำเนินงานการ
 คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน

โดยกลยุทธ์
	กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ 
 แบบมีส่วนร่วม Participatory  
 Action Research : PAR) 
 และกระบวนการประชุม 
 แบบมีส่วนร่วมสร้างสรรค์  
 (Appreciatory Influence  
 Control : AIC) 
	กระบวนการประชุมแบบ
 การสร้างอนาคตร่วมกัน
 (Future Search  
 Conference : FSC) 
	การใช้แผนที่ทางเดิน
 ยุทธศาสตร์

	ขั้นดำเนินการพัฒนา

	การประเมินผลหลังการ
 ประชุม
	ประเมินผลการดำเนินงาน
 ด้านการดำเนินงานคุ้มครอง
 ผู้บริโภคในชุมชนภายหลัง
 การพัฒนา

ขั้นการวิเคราะห์
สถานการณ์ 

และสภาพปัญหา

ขั้นกำหนด
รูปแบบหรือแนวทาง

การพัฒนา

ขั้นดำเนินการหรือ
การนำรูปแบบที่กำหนด

ไปพัฒนา

ขั้นประเมินผล
การพัฒนา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง สู่ความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพสาขาวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ชุมชน 
 สนับสนุนให้ อสม. หรือแกนนำชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไข 

ปัญหาในพื้นที่ของตนเอง เกิดเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนระดับพื้นที่

วิธีดำเนินการวิจัย
 เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมากระตุ้นเสริมพลัง  

3 กระบวนการ คือ กระบวนการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PRA) กระบวนการการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อการสร้าง 
อนาคตร่วมกัน (FSC) และกระบวนการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ (AIC) มีวิธีการศึกษา ดังนี้ 
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...งานวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  1.1 ประชากรเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้งหมดในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 590 คน
  1.2  กลุม่ตวัอยา่งเจาะจงเลอืก (purposive sampling) (นงลกัษณ ์วริชัชยั, 2543) จากอาสาสมคัรสาธารณสขุ  

จำนวน 5 ตำบล ในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ตำบลละ 30 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 150 คน
 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้
  การดำเนินการแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
  2.1 ดำเนินการในพื้นที่นำร่องการศึกษาได้ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ระยะเวลา 2 ปี 

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2561 
  2.2 ดำเนินการในพื้นที่ขยายผลการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562  

ในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ตำบลบ่อพลอย ตำบลช้างทูน ตำบลนนทรีย์และตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
 วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย
  3.1 การเพิ่มความสามารถ (Enabling) ด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ และการดำเนินงานการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค ด้านการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ให้แก่กลุ่มประชากรศึกษา ได้แก่
     1)  แนวคิดและวิธีการจัดทำแผนงาน/โครงการโดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 
     2)  แนวคดิและการขบัเคลือ่นงานวทิยาศาสตรก์ารแพทยช์มุชนและบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสขุ 

หรือ อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนกับงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน 
     3)  การใช้ application หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ
     4)  ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่
        (1) อาหารที่ไม่ปลอดภัย
        (2) ยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพเสริมอาหารที่ปนปลอมสเตียรด์และยาแผนปัจจุบัน
        (3) เครื่องสำอางที่ปนปลอมสารห้ามใช้
     5)  ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองและการตรวจสอบเบื้องต้น ประกอบด้วย 9 รายการ ได้แก่
        (1) ชุดทดสอบยาสเตียรอยด์
        (2) ชุดทดสอบไฮโดรควิโนนในเครื่องสำอางสิว ฝ้า
        (3) ชุดทดสอบปรอทแอมโมเนียในเครื่องสำอางสิว ฝ้า
        (4) ชุดทดสอบกรดเรทิโนอิกในเครื่องสำอางสิว ฝ้า
        (5) ชุดทดสอบฟอร์มารีน (น้ำยาดองศพ) ในอาหาร
        (6) ชุดทดสอบบอแรกซ์ (ผงกรอบ) ในอาหาร
        (7) ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิค (สารกันรา) ในอาหาร
        (8) ชุดทดสอบสารฟอกขาวในอาหาร
        (9) ชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ
      6)  ฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบต่างๆ
  3.2 ศึกษาสถานการณ์และสภาพปัญหาการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ 

สุขภาพในชุมชน
  3.3 สร้างเวทีการเรียนรู้การดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน 



30 วารสารสุขภาพภาคประชาชน 

...งานวิจัย
  3.4 ทำแผนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ในชุมชน 
  3.5 นำแผนชุมชนด้านการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน  

สู่การปฏิบัติในพื้นที่
  3.6 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
  4.1  แบบบันทึกผลกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 3 กระบวนการ
  4.2  แบบบันทึกการสังเกต
  4.3 แบบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการประชุมเชิงปฎิบัติการ : ผู้วิจัยได้นำแบบวัดผลการเรียนรู้ตาม 

หลักสูตร อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (กรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย,์ 2559) มาใชใ้นการประเมนิผลการเรยีนรู ้กอ่นและหลงัการอบรม ประกอบดว้ยแบบวดัความรู ้ชนดิ 4 ตวัเลอืก  
จำนวน 20 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ตอบถูกให้ 1 คะแนนและถ้าตอบผิดให้ 0 คะแนนนำแบบประเมินผล 
การเรียนรู้ ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สสจ. ตราด หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
และเภสัชสาธารณสุข สสจ. ตราด และหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ. ตราด

     ตรวจสอบความตรงทางเนือ้หา ไดค้า่ดชันคีวามสอดคลอ้ง (index of item - objective congruence : IOC)  
ที ่ 0.82 - 0.9 จากนัน้นำแบบวดัความรูท้ีป่รบัแกแ้ลว้ ไปทดลองใช ้(Try - Out) กบัอาสาสมคัรสาธารณสขุในพืน้ทีต่ำบลสะตอ  
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  
(Coefficient Alpha) ของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน KR - 20 (มนูญพงศ์ ศิริรัตน์, 2557) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75 และ 
ค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ 0.82 

  4.4 แบบประเมินคุณภาพศูนย์แจ้งเตือนภัย/เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุข
ภาพในชุมชน นำแบบประเมินคุณภาพฯของ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุขมาประยุกต์ใช้ 

  4.5 แบบบันทึกผลการดำเนินงานการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล
  5.1 ข้อมูลสรุปบทเรียนการเรียนรู้จากกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้จากการสังเกต จดบันทึก 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและสรุปผลการเรียนรู้จากกระบวนการประชุมแบบมีส่วนร่วม 3 กระบวนการ 
  5.2  แบบวัดผลความรู้ก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวบรวมจากแบบประเมินความรู้ของ 

ผู้เข้าร่วมประชุมก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ
   5.3  ขอ้มลูผลการประเมนิคณุภาพศนูยแ์จง้เตอืนภยั/เฝา้ระวงั และรบัเรือ่งรอ้งเรยีนปญัหาผลติภณัฑส์ขุภาพ 

ในชุมชน เก็บรวบรวมจากข้อมูลแบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน/รายไตรมาส และรายปี ของ อสม. นักวิทย์ฯ
  5.4  แบบบันทึกผลการดำเนินงานการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน เก็บรวบรวมจากข้อมูล 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน/รายไตรมาสและรายปี ของอสม.นักวิทย์ฯ ทั้ง 5 ตำบล

 การวิเคราะห์ข้อมูล
  6.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลสรุปบทเรียนการเรียนรู้จากกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ 

ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
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  6.2  ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ความรู้ก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ 

ศนูยแ์จง้เตอืนภยั/เฝา้ระวงั และรบัเรือ่งรอ้งเรยีนปญัหาผลติภณัฑส์ขุภาพในชมุชน ขอ้มลูผลการดำเนนิงานการเฝา้ระวงั 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน วิเคราะห์ด้วยจำนวน และค่าร้อยละ

ผลการศึกษา
 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภค ด้าน 

การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด พัฒนาขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นการรวมพลัง 

เพื่อตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ซึ่งเป็นระบบคุณค่าของสังคมทำให้ อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

สามารถรวมตัวกันทำงานเป็นทีม ในการแก้ไขปัญหา การมีส่วนร่วมของ อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละภาคส่วนเป็น 

กระบวนการสำคัญที่แต่ละบุคคลได้แสดงความคิดเห็น ร่วมวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข ร่วมตัดสินใจ กำหนด 

แนวทางและแผนการพฒันา รว่มกนัลงมอืปฏบิตั ิและกำกบัตดิตามการดำเนนิงานในกจิกรรมตา่งๆ ทีม่ผีลตอ่การดำเนนิงาน 

พัฒนาคุณภาพงานการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดเป็นการเรียนรู้ 

ทีละขั้นทีละตอนเป็นลำดับ จึงทำให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิผล อย่างไรก็ดีกระบวนการเรียนรู้จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

จำเป็นต้องมีเทคนิคการระดมความคิดหลายรูปแบบ มีการจัดการที่ดี พร้อมทั้งแรงจูงใจจากภายนอก เช่น นโยบายของ 

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญคือการจัดประชุมเพื่อการเรียนรู้ในพื้นที่ควรคำนึงถึงความสะดวกของสมาชิก 

ในทมีงานหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของแตล่ะภาคสว่นเปน็หลกั รปูแบบหรอืแนวทางการพฒันา ใชก้ลยทุธก์ารพฒันาศกัยภาพ คอื  

การเพิม่ความสามารถ การชีน้ำ และไกลเ่กลีย่ โดยมปีจัจยัแหง่ความสำเรจ็คอืการใหค้วามรูแ้ก ่อสม. และผูเ้กีย่วขอ้งกบั 

การดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ก่อนนำไปขับเคลื่อน

 การเพิ่มความสามารถด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภค 

ดา้นการเฝา้ระวงัผลติภณัฑส์ขุภาพในพืน้ทีแ่กป่ระชากร ศกึษาโดยกอ่นเขา้รว่มการพฒันาศกัยภาพ ประชากรกลุม่เปา้หมาย 

มคีวามรูด้า้นตา่งทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ความรูเ้กีย่วกบัการดำเนนิงานการคุม้ครองผูบ้รโิภค ดา้นการเฝา้ระวงัผลติภณัฑส์ขุภาพ  

อยูใ่นระดบันอ้ย รอ้ยละ 25.0 เทคนคิการใช ้application หนา้ตา่งเตอืนภยัสขุภาพ อยูใ่นระดบันอ้ย รอ้ยละ 25.0 ความรูเ้กีย่วกบั 

อนัตรายจากการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพทีไ่มป่ลอดภยั ไดแ้ก ่อาหารทีไ่มป่ลอดภยัยาจากสมนุไพรและผลติภณัฑส์ขุภาพ 

เสรมิอาหารทีป่นปลอมสเตยีรดแ์ละยาแผนปจัจบุนั เครือ่งสำอางทีป่นปลอมสารหา้มใช ้อยูใ่นระดบันอ้ย รอ้ยละ 25.0 ความรู ้

เกี่ยวกับการคัดกรองและการตรวจสอบเบื้องต้นสารต้องห้ามต่างๆ อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 20.0 และการใช้แผนที่ 

ทางเดนิยทุธศาสตรใ์นการจดัทำแผนงาน/โครงการ อยูใ่นระดบันอ้ย รอ้ยละ 25.0 หลงัจากผา่นการพฒันาศกัยภาพฯ พบวา่  

กลุมประชากรศึกษามีความรู้ด้านการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

และการจัดทำแผนงาน/โครงการโดยแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการพัฒนา โดยผลการทดสอบ 

ความรู้ (pro - test) ของผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการเฝ้าระวัง 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการจัดทำแผนงาน/โครงการโดยแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 66.7

 การสำรวจ/วิเคราะห์สภาพปัญหาและประเมินสถานการณ์ ผลการศึกษาพบสภาพปัญหา/สถานการณ์ 

การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในอดีตที่ผ่าน ได้แก่ ปัญหาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ 

ไม่ได้มาตรฐานค่อนข้างสูง (มากกว่าร้อยละ 30) ประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ และมีพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอาง 

หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง มากกว่าร้อยละ 50 การดำเนินงานการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ต่อเนื่อง  
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ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชม ไม่มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เมื่อพบปัญหาเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย 
และการเผยแพร่ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่มีค่อนข้างน้อย โดยสรุปพบว่าพื้นที่ทั้ง 5 ตำบล  
ของอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด มีปัญหาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานค่อนข้างสูง สาเหตุเนื่องจาก 
ประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ และมีพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง และการเผยแพร่ 
ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่มีค่อนข้างน้อย 

 การสร้างเวทีการเรียนรู้โดยการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ (AIC) และการสร้างอนาคต 
รว่มกนั (FSC) ดว้ยเทคนคิ AIC และบตัรคำ (meta plan) เพือ่ระดมความคดิ แลกเปลีย่นประเดน็สภาพปญัหาการดำเนนิงาน 
คุม้ครองผูบ้รโิภคเปน็ไปอยา่งรอบดา้นและทกุมติ ิจนเกดิแผนชมุชนเพือ่ขบัเคลือ่นการดำเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคในพืน้ทีม่ี 
ลักษณะกิจกรรมตามความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับปัญหาของชุมชน และมีการนำแผนสู่การปฏิบัติในพื้นที่  
โดยการจัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจแผนงานเพื่อนำไปปฏิบัติ พร้อมมอบหมายหน้าที่ให้ อสม. แกนนำชุมชน  
ภาคีเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ นำแผนไปสู่การปฏิบัติโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (ตามตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 กิจกรรมการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

1. อบรม อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

2. สำรวจข้อมูลพื้นที่เพื่อใช้ในการจัดทำแผนการเฝ้าระวัง

3. จัดเวที เพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์และจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วม 
 ของชุมชนโดยมีเครือข่ายในชุมชนเข้าร่วมประชุม เช่น อสม.,  
 กลุ่มแม่บ้าน, ชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น

4.  กิจกรรมการการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

5.  กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานเฝ้าระวังทุกเดือน

6.  กจิกรรมการสรา้งการรบัรู ้ความเขา้ใจของชมุชนตอ่ผลการดำเนนิ 
 งานเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ผ่านที่ประชุมหมู่บ้าน/ 
 ทางเสียงตามสาย/ป้ายประชาสัมพันธ์

7. สรุปผลการดำเนินงานศูนย์แจงเตือนภัยและการเฝ้าระวัง 
 ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
  

 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ   ผู้รับผิดชอบงาน
	สัปดาห์ที่ 1 ของ 
 เดือนตุลาคม 

	เดือนพฤศจิกายน

	สัปดาห์ที่ 1 ของ 
 เดือนธันวาคมทุกปี

	เดือนธันวาคม -  
 กันยายนของทุกปี

	เดือนละครั้ง

	เดือนละครั้ง

	กันยายนของทุกปี
  

	สสจ. ตราด/สสอ.  
 บ่อไร่/รพ. บ่อไร่/ 
 รพ. สต. หนองบอนฯ

	อสม. นักวิทย์ฯ/ 
 แกนนำชุมชน

	สสจ. ตราด/ 
 สสอ. บ่อไร่/รพ. บ่อไร่/ 
 รพ. สต. หนองบอนฯ

	อสม. นักวิทย์ฯ/ 
 แกนนำชุมชน

	อสม. นักวิทย์ฯ/ 
 แกนนำชุมชน/ 
 เจ้าหน้าที่/ผู้นำชุมชน

	อสม. นักวิทย์ฯ/ 
 แกนนำชุมชน/ 
 เจ้าหน้าที่/ผู้นำชุมชน

	คณะกรรมการ 
 หมู่บ้าน/เจ้าหน้าที ่
 รพ. สต./อสม.
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 การประเมินผลและสรุปการดำเนินการ 
  5.1 ประเมินผลและสรุปบทเรียนการเพิ่มความสามารถของประชากรศึกษา พบว่าประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

มีความเสียสละ มีความตั้งใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ผลการประเมินหลังการเพิ่มความสามารถ  
ประชากรกลุม่เปา้หมายมคีวามรูเ้กีย่วกบัดำเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพในชมุชน และการใชแ้ผนที่ 
ทางเดนิยทุธศาสตรใ์นการจดัทำแผนงาน/โครงการอยูใ่นระดบัมาก รอ้ยละ 66.8 ผา่นเกณฑท์ีก่ำหนด กระบวนการเรยีนรู ้
เพือ่สง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพของ อสม. ในแตล่ะพืน้ที ่เปน็การรวมพลงัเพือ่ตอบสนองตอ่สภาพปญัหาและความตอ้งการ 
ของชมุชน (empowerment) ซึง่เปน็ระบบคณุคา่ของสงัคม ทำให ้อสม. คณะกรรมการหมูบ่า้น องคก์รชมุชน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
สามารถรวมตวักนัทำงานเปน็ทมีหรอืภาคเีครอืขา่ย เพือ่ทำกจิกรรมการแกไ้ขปญัหาและสง่เสรมิการดำเนนิงานคุม้ครอง 
ผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพในพืน้ทีร่ว่มกนั มกีารมอบหมายผูร้บัผดิชอบ ประชาชนและเครอืขา่ยนำไปแผนไปปฏบิตัิ 
ในพืน้ที ่มกีารตดิตามผลการดำเนนิการและถอดบทเรยีน จนสามารถดำเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพ 
ในชุมชน ในพื้นที่ศึกษาทั้ง 5 ตำบลของอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  5.2 ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ 
สุขภาพในชุมชนของพื้นที่ศึกษา อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดหลังกระบวนการพัฒนาศักยภาพพบว่า ในพื้นที่ศึกษา 
ทั้ง 5 ตำบล มีผลการประเมินการดำเนินงานดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพดีขึ้น 
อย่างชัดเจน (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินการดำเนินงานคุณภาพศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ในชุมชน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำแนกตามรายด้าน

1. ปัจจัยพื้นฐานในการบริหารงาน (ปัจจัยด้านคน/ด้านวัตถุดิบ /ด้านการจัดการ 60/56 
 และด้านงบประมาณ) 
2.  ผลงานที่แสดงถึงความสำเร็จของการดำเนินงาน 20/15
3.  ว่าด้วยความยั่งยืน (การสื่อสาร เผยแพร่ความรู้และแจ้งเตือนภัยมีกลไก 20/20 
 การจัดการปัญหาที่ดำเนินการโดยชุมชน/หรือมีนโยบานสาธารณะ 
 จากเวทีประชาคม) 

   รวม 100/81

 ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
  (คะแนนเต็ม/คะแนนที่ได้) 

     ผลการประเมินได้คะแนนร้อยละ 81 ผ่านเกณฑ์คุณภาพ เป็นศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ เข้มแข็งตามเกณฑ ์
การแปลผลศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ ที่ “ผ่าน” เกณฑ์คุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2559) 

     ศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ เข้มแข็งหมายถึง ศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ และได้คะแนนตั้งแต่  
80 คะแนนขึ้นไป

  5.3 ผลการปฏบิตังิานดา้นการเฝา้ระวงัผลติภณัฑส์ขุภาพในชมุชนของ อสม. ในพืน้ทีอ่ำเภอบอ่ไร ่จงัหวดัตราด 
ทัง้ 5 ตำบล พบวา่ภายหลงัไดร้บัการพฒันาเปน็ อสม. วทิยาศาสตรก์ารแพทยช์มุชน อสม. ในพืน้ทีร่บัผดิชอบในแตล่ะพืน้ที ่ 
มีผลการดำเนินการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน เพิ่มสูงขึ้น (ตามตารางที่ 3)
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ตารางที ่3 ผลการปฏบิตังิานดา้นการเฝา้ระวงัผลติภณัฑส์ขุภาพในชมุชน ของ อสม. อำเภอบอ่ไร ่จงัหวดัตราด  

เปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับการพัฒนา จำแนกตามรายตำบล

  เก็บตัวอย่างยา เก็บตัวอย่างเครื่องสำอาง เก็บตัวอย่างอาหาร
  ส่งตรวจ ส่งตรวจ ส่งตรวจ  
 พื้นที่ ก่อนได้รับการพัฒนา/ ส่งก่อนได้รับการพัฒนา/ ก่อนได้รับการพัฒนา/
  หลังได้รับการพัฒนา หลังได้รับการพัฒนา หลังได้รับการพัฒนา
  (ตัวอย่าง)  (ตัวอย่าง)  (ตัวอย่าง)

1. ตำบลหนองบอน  60/120 110/180 40/120
2. ตำบลบ่อพลอย 100//200 150/250 120/300
3.  ตำบลช้างทูน 20/80 10/50 30/70
4.  ตำบลด่านชุมพล 25/60 10/40 30/60
5. ตำบลนนทรีย์ 50/120 20/60 50/80

สรุปผล
  การจัดการปัญหาฯ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนที่ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของ 

สารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ การเปิดเวทีให้คนในชุมชนเข้าใจปัญหาค้นหาแนวทางแก้ปัญหาเลือกกิจกรรมและ 
ดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทำให้ผลการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ในชุมชนเป็นไปอย่างมี และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์คุณภาพเป็นศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ เข้มแข็ง 

อภิปรายผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้นำแนวคิดการมีสวนร่วมมาใช้เป็นแนวคิดในการพัฒนาเพื่อสนับสนุนให้ อสม. แกนนำชุมชน 

และผู้ที่เกี่ยวข้องของแต่ละพื้นที่มีอำนาจ (empowerment) ในการตัดสินใจดำเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหา 
ด้านการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในชุมชนของตนเองโดยสมบูรณ์ โดยกลยุทธ์หรือ 
แนวทางการพัฒนา ใช้กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพ คือการเพิ่มความสามารถการชี้นำ และการไกล่เกลี่ย โดยมีปัจจัย 
แห่งความสำเร็จคือการให้ความรู้แก่ อสม.และผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการเฝ้าระวัง 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ก่อนนำไปขับเคลื่อนเทคนิคที่สำคัญที่นำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ กระบวนการ 
วิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal : PRA) กระบวนการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่าง 
สรา้งสรรค ์(AIC) และกระบวนการสรา้งอนาคตรว่มกนั (FSC) (อรศิรา ชชูาตแิละคณะ, 2538 ; ดสุติ ดวงสาและคณะ, 2535 
และประเวศ วะสี, 2541) เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งสนองความต้องการและทำให้เห็นทิศทางของการพัฒนา 
ร่วมกัน จากผลการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ของ อสม. แกนนำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สามารถสรุปประเด็น 
ได้ว่ากระบวนการเรียนรู้ ส่งผลให้อสม.สามารถดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการเฝ้าระวัง 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือแต่ละบุคคลได้แสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ 
ปัญหาและแนวทางแก้ไข ร่วมตัดสินใจกำหนดแนวทางและแผนการพัฒนาร่วมกัน ลงมือปฎิบัติและกำกับติดตาม 
การดำเนนิงานในกจิกรรมตา่งๆ ทีม่ผีล ตอ่การพฒันารปูแบบการดำเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภค ดา้นการเฝา้ระวงัผลติภณัฑ์ 
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สุขภาพในชุมชน เป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ อสม. แกนนำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ เพื่อรวมพลัง 
ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน (ไพบูลย์ วัฒนธรรมศิริ, 2542 ; ทวีศักดิ์ นพเกสร, 2544) ทำให ้
แกนนำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรวมตัวกันทำงานเป็นทีม ทำกิจกรรมการแก้ไขปัญหาเป็นกระบวนการพัฒนา 
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ที่ทุกคนเป็นผู้เรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวแนวคิดระบบสุขภาพภาคประชาชน  
(กระทรวงสาธารณสขุ, 2554) สามองคป์ระกอบของกระบวนการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่คอื คนเปน็องคป์ระกอบหลกัทีส่ำคญั 
ในการพัฒนา องค์ความรู้ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ชุมชน จำเป็นต้องมีองค์ความรู้วิธีการเทคโนโลยี ภูมิปัญญา  
และประสบการณ ์กระบวนการเรยีนรู ้การถา่ยทอดและการกระจายความรูข้อ้มลูขา่วสารในชมุชน  และทนุในการพฒันา  
การดำเนินงานพัฒนา จำเป็นต้องอาศัยทุนทั้งที่เป็นตัวเงินและทุนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ การจัดการเพื่อให้ประชาชน 
มีความสามารถในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง โดยกระบวนการชุมชนเป็นฐาน (กระทรวงสาธารณสุข, 2554) รูปแบบ 
ของการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ทีละขั้นทีละตอนเป็นลำดับ จึงทำให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิผลภายหลังได้รับการพัฒนา 
ศักยภาพ อสม. แกนนำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องของในพื้นที่ศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ดา้นการเฝา้ระวงัผลติภณัฑส์ขุภาพ ในชมุชนเพิม่สงูขึน้ พบวา่ อสม. แกนนำชมุชนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถดำเนนิการหรอื 
การจดัการดา้นการดำเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภค ในชมุชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สง่ผลใหป้ญัหาผลติภณัฑส์ขุภาพทีไ่มด่ี 
หรอืการละเมดิตอ่กฎหมายเกีย่วกบัผลติภณัฑส์ขุภาพ ลดลงอยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบั แนวคดิ และทศิทางทางการพฒันา 
ระบบสขุภาพในปจัจบุนั ทีเ่หน็วา่การแกป้ญัหาสาธารณสขุ ของพืน้ทีใ่นแตล่ะระดบั จำเปน็ตอ้งประยกุตใ์ชส้หวทิยาการ  
(กรชิ กอ้นทอง และยภุาพรรณ มนักระโทก, 2558) และอาศยัโครงสรา้ง ระบบ กลไกและวธิกีารทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบั 
บรบิท สภาพปญัหาของชมุชนและสงัคม โดยการมสีว่นรว่มของภาคประชาชนและภาคเีครอืขา่ย (เบญจมาศ บดุดาวงศ ์ 
และวรสุดา ยูงทอง, 2559) ประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน ได้แก่ กระบวนการดำเนินงาน 
ของโครงการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน เข้า มามีส่วนร่วม  
และเรียนรู้ร่วมกัน ตั้งแต่ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา การวิเคราะห์สภาพปัญหา การทำแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ 
ดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมและการติดตามประเมินผล ส่งผลให้การดำเนินงานการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
ดา้นการเฝา้ระวงัผลติภณัฑส์ขุภาพในชมุชนเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบัแนวคดิเรือ่งการบรหิารโครงการ 
พฒันาของรฐัของวรเดช จนัทศร (2530) ทีก่ลา่ววา่ การมอบหมายงานและกำหนดมาตรฐาน ในการทำงานใหแ้กผู่เ้กีย่วขอ้ง  
ความพอเพียง และมีประสิทธิภาพของบุคลากร เป็นเงื่อนไขที่มีความสำคัญหรือมีอิทธิพลต่อความสำเร็จของงาน  
และเชื่อว่าความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ย่อมขึ้นอยู่กับวางแผนเตรียมการให้มีความพร้อมเป็นอย่างดี  
ทั้งทางด้านวัสดุ สถานที่ เครื่องมือ/เครื่องใช้ และงบประมาณ และการดำเนินงานที่เน้นเรื่องการจัดการแบบมีส่วนร่วม  
เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศกึษาประสทิธผิลการพฒันาศกัยภาพ อสม. ในการขบัเคลือ่นการดำเนนิงานดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

ในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพ 3 ประการ คือการเพิ่มความสามารถ  
การชี้นำ และการไกล่เกลี่ย พบว่าหลังดำเนินการพัฒนาส่งผลให้การดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการเฝ้าระวัง 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรนำรูปแบบหรือกระบวนการพัฒนาไปใช้ในการขับเคลื่อน 
การดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

Factors affecting quality of life of dependent elderly 
 during the COVID - 19 outbreak, Silalad District, Sisaket Province

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross - sectional analysis) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ 

และปัจจัยซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงการระบาด 
ของโรคโควิด 19 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 202 คน ดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม -  
มีนาคม 2564 เครื่องมือที่ใช้ศึกษาได้แก่แบบสัมภาษณ์ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 
จำนวน 3 คน ค่า IOC มีค่าตั้งแต่  0.67 ขึ้นไป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด สถิติเชิงวิเคราะห์ (Inferential Statistics) หาความสัมพันธ ์
ของปัจจัยกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson วิเคราะห์สม 
การทำนายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองกลุ่ม โดยใช้การใช้สถิติถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear regression)  
แบบ Step wise

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 
ในรายตวัแปรพบวา่ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่คณุภาพชวีติของผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิในระดบัปานกลาง ไดแ้ก ่ปจัจยัดา้นสงัคม  
ปัจจัยด้านจิตวิทยาปัจจัยด้านสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยทางพฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยด้านความพึงพอใจและปัจจัย 
ดา้นคณุภาพชีวติ สว่นปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่คณุภาพชีวติของผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ ในระดบัตำ่ไดแ้ก ่ปจัจยัดา้นการปฏบิตัิ 
กิจวัตรประจำวัน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มี 
ภาวะพึ่งพิงอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 4 ตัวแปร คือ ปัจจัยทางสังคม (r = 0.300, p - value < 0.001)  
ปัจจัยทางจิตวิทยา (r = 0.265, p - value < 0.001) ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม (r = 0.216, p - value < 0.001)  
และปัจจัยด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (r = 0.230, p - value < 0.001) ส่วนปัจจัยอื่นๆ ไม่มีข้อมูลเพียงพอ 
ที่จะระบุความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุพบว่า ตัวแปรซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต 
ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ เรียงตามลำดับตัวแปรที่ดีที่สุดในการทำนาย ได้แก่  
ปัจจัยทางสังคมและปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม ตามลำดับ โดยสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ 
คะแนนคณุภาพชวีติของผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ ไดร้อ้ยละ 21.6 (R2 = 0.216,SEest = 9.73650, F = 19.731, p < 0.036)  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คำสำคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง, การระบาดของโรคโควิด 19
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Abstract

 This research is a cross - sectional analytical study, aimed to examine factors affecting the quality of  
life among the dependent older person in Silalad district, Sisaket Province. The sample group  
was 202 subjects. The data were collected from January 2020 to April 2020. The instruments to gather data  
were the questionnaire created by the researcher, detect quality of life among the dependent older person  
record form. The data were analyzed by descriptive statistics included number, percentage, mean,  
standard deviation, minimum, and maximum values. Inferential Statistics investigated the association of  
factors affecting the quality of life among the dependent older person by Pearson’s correlation  
coefficient statistics. Analysis equation to predict the relationship between two groups of variables  
by using Stepwise Multinomial linear regression statistics. 

The study revealed that 4 factors associated with quality of life among dependent older person  
included social and social support. Stepwise multiple regression analysis is used to predict the quality of  
life among dependent older person in Silalad district, Sisaket Province could jointly explain 21.2% of  
the variance (R2 = 0.216, S

Eest
 = 9.73650, F = 19.731, p < 0.036) quality of life among the dependent older  

person with significantly at level 0.05. From the results, it was found that social and social support factors  
affected the quality of life among the dependent older person. Therefore, the should quality of life among  
the dependent older person focus on these factors. 

Keywords : factors affecting, quality of life, dependent older person, Covid - 19 Outbreak.

บทนำ
 นับตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่มีสถานการณ์โควิด 19 โดยมีต้นกำเนิดจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และแพร่ระบาด 

ไปทั่วโลก แม้กระทั่งประเทศไทยกรมควบคุมโรค (กรมควบคุมโรค. 2563 ; WHO, 2019)] ไม่เพียงแต่ส่งผลให้ 
ประชาชนเจ็บป่วยและเสียชีวิต ยังส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม 
อย่างกว้างขวาง แต่กลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นกลุ่มที่มีทุนทางสังคมน้อยกว่ากลุ่มอื่น ย่อมได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่า  
ซึ่งเป็นข้อค้นพบจากการสำรวจหลายครั้งที่ผ่านมา (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2563)  
นอกจากนี้ความสามารถในการปรับตัวของกลุ่มนี้ก็น้อยกว่าหากปราศจากความช่วยเหลือจากภายนอก จากข้อมูลจาก 
การสำรวจออนไลน์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2563) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา 
ประเทศไทย (2564) พบว่าผลกระทบด้านสังคมที่สำคัญคือ ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบในหลายเรื่องเช่นการดูแลตนเอง  
(การตัดผม การออกกำลังกาย) การซื้อข้าวของเครื่องใช้ จ่ายตลาด การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ การเข้ารับบริการ 
ทางการแพทยก์รณเีจบ็ปว่ย ในสดัสว่นระหวา่งรอ้ยละ 70.1 - 91.8 และมจีำนวนไมน่อ้ยทีร่ะบวุา่ไดร้บัผลกระทบดงักลา่ว  
‘มาก’ เช่น ร้อยละ 40.9 ระบุว่าได้รับผลกระทบมากในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ การเข้ารับบริการทางการแพทย์  
และการดูแลตนเอง ในสัดส่วนร้อยละ 40.9 29.6 และ 28.2 (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2564) 

ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุหลายด้าน เช่น  
สถานเสริมความงามโดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเลือกใช้บริการสถานเสริมความงามที่มีชื่อเสียงและมีการรับประกัน 
เรื่องความปลอดภัย ดังนั้นในช่วงระบาดของโรคโควิด 19 สถานเสริมความงามส่วนมากจะปิดตัวลง เพราะต้อง 
ดำเนินการตามมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนด ดังนั้น ค่าใช้จ่ายด้านเสริความงามของผู้สูงอายุจึงลดลงและที่สำคัญที่สุด 
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สถานบริการเสริมความงามอาจจะเป็นแหล่งในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ (ภาพิมณ อุดมนิวิฐ และ 
ราชา มหากัญธา, 2557) ส่วนผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)  
กองโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข (2564) พบว่า ผู้สูงอายุไม่ค่อยได้รับผลกระทบในด้านการมีงานทำเนื่องจาก 
เปน็ชว่งวยัทีเ่กษยีณอายแุลว้ ดงัจะเหน็ไดจ้ากผูส้งูอายทุีต่อบแบบสอบถามเปน็กลุม่ขา้ราชการบำนาญและไมไ่ดท้ำงาน/ 
หางาน ร้อยละ 16.9 และ 34.6 ตามลำดับ อย่างไรก็ดีมีผู้สูงอายุที่ว่างงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.9 เป็นร้อยละ 6.6  
ซึ่งกลุ่มที่ตกงานมากที่สุดคาดว่าคือกลุ่มรับจ้างทั่วไป/งานไม่ประจำ ซึ่งมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 9.6 เป็นร้อยละ 6.6  
(สำนกังานพฒันานโยบายสขุภาพระหวา่งประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสขุ, 2564) สว่นในดา้นรายจา่ยนัน้ ผูส้งูอาย ุ
เปน็วยัทีม่กีารบรโิภคทีน่อ้ยลงและไมค่อ่ยมกีารเขา้สงัคมมากนกั จงึมรีายจา่ยทีไ่มค่อ่ยสงูและไมไ่ดร้บัผลกระทบมากนกั  
น่าจะมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเพียงไม่กี่ประเภท เช่น ในกรณีที่ต้องมาดูแลที่บ้านเมื่อสถานดูแลผู้สูงอายุปิดลงชั่วคราว 
การซื้อยาเองในกรณีที่ไม่สามารถไปรับบริการที่สถานพยาบาลได้อีกมาตรการความช่วยเหลือที่ดี คือการที่กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นจัดทำโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงซึ่งอาจได้รับผลกระทบ 
จากการปิดสถานดูแลผู้สูงอายุในช่วงโควิด โดยให้การดูแลทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม มีผลช่วยลดภาระ 
ค่าใช้จ่ายของครอบครัวและรัฐในการดูแลรักษา รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานประชาชนเพราะจะช่วยสร้างงาน 
นักบริบาลอาชีพจำนวน 15,548 คน กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2561 
ในสว่นผลการสำรวจเรือ่งมาตรการชว่ยเหลอืของภาครฐั พบวา่มผีูส้งูอายตุอ้งการความชว่ยเหลอืในการดแูลคา่ครองชพี  
(เช่น คุมราคาสินค้า ลดค่าไฟฟ้า/น้ำประปา) การเพิ่มสวัสดิการแก่กลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ) เงินให้เปล่าจากรัฐบาล  
(5,000 บาท/เดือน) มากถึงมากที่สุดในสัดส่วนร้อยละ 50.7 44.9 และ 42.6 ตามลำดับ (มาตรการช่วยเหลือของรัฐ 
ในช่วงโควิด 19 สยามรัฐ (2021) ... ที่สำคัญพบว่ามีผู้สูงอายุประมาณ 1 ใน 3 ไม่สามารถเข้าถึงบางความช่วยเหลือได้  
เชน่ กรณเีงนิเยยีวยาโครงการเราไมท่ิง้กนั เนือ่งจากตอ้งใชก้ารกรอกขอ้มลูผา่นระบบออนไลนซ์ึง่เปน็สิง่ทีผู่ส้งูอายไุมคุ่น้เคย  
(วิญญ์ทัญญู บุญทัน และคณะ, 2563) 

อำเภอศิลาลาด เป็นอำเภอเล็กๆ ซึ่งตั้งอยู่ชายขอบของจังหวัดศรีสะเกษ มีประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด 3,092 คน 
โดยมีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 404 คน คิดเป็น ร้อยละ 13.06 (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศิลาลาด, 2563)  
โดยมกีองทนุเขา้รว่มจดับรกิารดแูลระยะยาว รอ้ยละ 100 ซึง่การจดับรกิารดแูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิจะเปน็การจดับรกิาร 
ดา้นสงัคมโดยการมสีว่นรว่มขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ผา่นศนูยด์แูลผูส้งูอายใุนชมุชนทีต่ัง้ขึน้ประกอบดว้ยผูจ้ดัการ 
ระบบการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุและคณะกรรมการที่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย 
ในชุมชน โดยมีบทบาทหน้าที่ในจัดบริการการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2561)  
ซึ่งในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ได้มีผลกระทบต่อระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตั้งแต่การต่อต้าน 
การเยี่ยมบ้านของผู้ดูแลผู้สูงอายุของสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุ การใช้มาตรการเข้มข้นห้ามญาติที่เดินทางมาจาก 
ต่างจังหวัดเข้าบ้านที่มีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอาศัยอยู่ทำให้ผู้สูงอายุไม่สบายใจเกิดความหดหู่ที่ไม่ได้เจอลูกหลาน 
ตลอดจนการขาดวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองของผู้ดูแลในครอบครัวในการดูแล ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ  
(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2563) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อที่จะได้นำเอาปัจจัยที่ได้มาพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
ในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคระบาดร้ายแรง ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน และมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์

 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ในช่วง 
การระบาดของโรคโควิด 19

กรอบแนวคิด	

กรอบแนวคิดในการวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
ในช่วงของการระบาดของโรคโควิด 19 อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

คุณภาพชีวิตของอายุ 
ที่มีภาวะพึ่งพิง 

ในช่วงระบาดของโรคโควิด 19 
อำเภอศิลาลาด  
จังหวัดศรีสะเกษ

ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น

ความพึงพอใจในการเข้าถึงระบบบริการ 
ช่วงการระบาดของโรคโควิด 19

ปัจจัยด้านคุณลักษณะทางประชากร

ปัจจัยทางสังคม

ปัจจัยทางจิตวิทยา

ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม

ปัจจัยทางพฤติกรรมสุขภาพ

ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

สมมติฐาน	
 ปจัจยัดา้นลกัษณะสว่นบคุคล ปจัจยัทางดา้นสงัคม ปจัจยัทางดา้นจติวทิยา ปจัจยัทางดา้นการสนบัสนนุทางสงัคม  

ปัจจัยทางพฤติกรรมสุขภาพ การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ความพึงพอใจในระบบบริการและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 นำปัจจัยที่ได้จากการศึกษาไปวางแผนในการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วิธีการศึกษา
 วิธีดำเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (A cross - sectional analytical study) (ศิริชัย  

กาญจนวาส,ี 2550) เพือ่ศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่คณุภาพชวีติของผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ อำเภอศลิาลาด จงัหวดัศรสีะเกษ  
ในชว่งการระบาดของโรคโควดิ 19 ไดแ้ก ่ปจัจยัดา้นคณุลกัษณะของประชากร ปจัจยัทางดา้นสงัคม ปจัจยัทางดา้นจติวทิยา  
ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยทางพฤติกรรมสุขภาพ การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ความพึงพอใจ 
ในระบบบริการและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
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ประชากรและตัวอย่าง

ตวัอยา่ง คอื ของผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ อำเภอศลิาลาด จงัหวดัศรสีะเกษ ซึง่ผูว้จิยักำหนดขนาดของตวัอยา่งโดย
ใชส้ตูรการคำนวณขนาดตวัอยา่งใชว้ธิกีารคำนวณเพือ่ประมาณความแมน่ยำในการประมาณคา่พารามเิตอร ์(Accuracy 
Parameter Estimated : AIPE) ซึ่ง Ken Kelley and Scott E. Maxwel, 2003 นำเสนอโดยมีสูตรในการคำนวณ ดังนี้ 

โดยที่ : 
NM  = จำนวนของตัวอย่าง    
 N  = 50% ของโอกาสที่จะได้ 95% CI ของ R2 น้อยกว่า 0.01 
 P  = จำนวนของตัวแปรทำนายใน full model (กำหนดให้ 5 predictors) 
α  = ระดับจุดตัดสินใจสำหรับทดสอบช่วงเชื่อมั่น (0.05)     
 w  = ครึ่งหนึ่งของช่วงเชื่อมั่นของตัวแปรทำนายหลัก
 R2  = ยกกำลังสองของสัมประสิทธิ์การวิเคราะห์ถดถอยสำหรับ full model ซึ่งได้จากการศึกษาของ  

     (สพุดิา เยน็โภคา, 2553) เรือ่ง ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่พฤตกิรรมการปอ้งกนัโรคไขห้วดัใหญส่ายพนัธุใ์หม ่2009  
     ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก (R2 = 0.569)  

 R2x - xj     =  ยกกำลงัสองของสมัประสทิธิถ์ดถอยของตวัแปรตน้หลกักบัตวัแปรตน้อืน่ๆ (สพุดิา เยน็โภคา, 2553)  
          (R2 = 0.490)]

 X2
(1 - γ; N - 1)   

=  ควอไทล์ที่ 1 - γ ของการแจกแจงไคร์สแควร์มีองศาแห่งความอิสระ (Degree offreedom ; df)  
          เท่ากับ N - 1 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการคำนวณในฟังก์ชั่น AIPE ของโปรแกรม  
          STATA version 8.2 ได้ขนาดตัวอย่างสำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มี 
          ภาวะพึ่งพิง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงระบาดของโรคโควิด 19 ผู้วิจัยคิดค่าความ 
          น่าจะเป็นที่จะเกิดความคลาดเคลื่อน (Design Effect) เท่ากับ 2 จะได้ขนาดตัวอย่าง 172 คน  
          และเกบ็ตวัอยา่งเผือ่ความสญูเสยี รอ้ยละ 15 (Berghout  LM, et al. อา้งถงึใน สงกรานต ์กลัน่ดว้ง  
          (2548) รวมเป็น 202 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 แบบสัมภาษณ์ปัจจัยส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ  

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม โดยโครงสร้างของแบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1  
แบบสมัภาษณค์ณุลกัษณะของประชากรและสว่นที ่2 ไดแ้ก ่แบบสมัภาษณป์จัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุภาพชวีติของผูส้งูอาย ุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

การตรวจสอบเครื่องมือ
 เครื่องมือที่สร้างขึ้นผ่านการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ นำมาหาความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยนำ 

เครื่องมือที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา โดยพิจารณาให้ครอบคลุมถึงความ 
ถูกต้องของเนื้อหา ภาษาและสำนวนที่ใช้ หลังจากนั้นได้นำมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนำไปทดสอบหา 
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามต่อไปและหาความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนี 
ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) (Tuntavanitch and Jindasri, 2018) พบวา่ มีคะแนน IOC  
อยูร่ะหวา่ง 0.67 - 1.00 และทดสอบความเชือ่มัน่ (Reliability) หาโดยนำแบบสอบถามทีผ่า่นการตรวจสอบและปรบัปรงุ 
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แกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บักลุม่ตวัอยา่งทีม่คีวามคลา้ยคลงึกบักลุม่เปา้หมาย จำนวน 30 ชดุ ทีจ่งัหวดัยโสธร หลงัจากนัน้ 
นำมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นรายปัจจัยดังนี้ปัจจัยทางสังคมระดับความเชื่อมั่น 0.72 ปัจจัยทางจิตวิทยาระดับ 
ความเชื่อมั่น 0.79 ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคมระดับความเชื่อมั่น 0.72 ปัจจัยทางพฤติกรรมสุขภาพระดับ 
ความเชื่อมั่น 0.89 ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันระดับความเชื่อมั่น 0.74 ความพึงพอใจในการเข้าถึง 
ระบบบริการในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19ระดับความเชื่อมั่น 0.70 และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
(WHOQOL - BREF –THAI) (สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ, 2540) ระดับความเชื่อมั่น 0.84

การวิเคราะห์ข้อมูล
 สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ผู้วิจัยใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของตัวอย่าง โดยการ แจกแจง 

ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเมือ่ขอ้มลูแจกแจงแบบปกตหิรอืใชม้ธัยฐาน เปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่25 เปอรเ์ซน็ 
ไทล์ที่ 75 เมื่อข้อมูลแจกแจงแบบอื่น สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ทำการทดสอบหาความสัมพันธ์ต่างๆ  
ของตัวแปร (วีระศักดิ์ จินารัตน์, 2021) กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ  
โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นเชิงพหุ Multiple Linear Regression แบบ Stepwise 

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
 กลุ่มตัวอย่าง มีอายุเฉลี่ย 76.79 ปี (S.D. = 7.74 ปี) ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบุตร ร้อยละ 38.1 ระดับการศึกษา 

อยู่ในระดับประถมศึกษา เป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 85.6 ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 66.8 รายได้เฉลี่ย  
2,802 บาทตอ่เดอืน (S.D. = 3,305.2 บาท/เดอืน) ผูส้งูอายสุว่นใหญม่กีารเจบ็ปว่ยดว้ยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติ 
คิดเป็น ร้อยละ 88.1 และไม่มีโรคประจำตัวคิดเป็น ร้อยละ 11.88 ในระหว่างการระบาดของโรคโควิด 19 ผู้สูงอาย ุ
มีการสัมผัสกับญาติ/ผู้เดินทางจากต่างจังหวัด จำนวน 124 คน คิดเป็น ร้อยละ 61.38 และระดับความต้องการ 
ในการช่วยเหลือจากผู้ดูแลในด้านการกินมากที่สุดจำนวน 145 คน คิดเป็น ร้อยละ 71.8 และการช่วยเหลือด้านข้อติด 
จำนวน 23 ราย คิดเป็น ร้อยละ 11.4 การช่วยเหลือด้านขับถ่าย จำนวน 9 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.5 และผู้สูงอายุ 
ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านภาวะสมองเสื่อม จำนวน 24 คนคิดเป็น ร้อยละ 12.4 และส่วนใหญ่ ได้รับการดูแล 
จากผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ภาครัฐสนับสนุน ร้อยละ 100 โดยกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ มีรายได้เฉลี่ยคนละ 3,773.3 บาท/เดือน  
(S.D. = 184.08 บาท/เดือน) 

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ของผูส้งูอายคุณุภาพชวีติของผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ  อำเภอศลิาลาด  จงัหวดัศรสีะเกษ  
ในช่วงระบาดของโรคโควิด 19 จังหวัดศรีสะเกษ

 ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัคณุภาพชวีติของผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ อำเภอศลิาลาด จงัหวดัศรสีะเกษ ในชว่งระบาด 
ของโรคโควิด 19 พบว่า ปัจจัยทางสังคมเป็นตัวแปรพยากรณ์ตัวแรกที่ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 โดยสามารถอธิบายความผันแปรของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
อำเภอศลิาลาด จงัหวดัศรสีะเกษในชว่งการระบาดของโรคโควดิ 19 ไดร้อ้ยละ 9.0 (R2 = 0.090) เมือ่เพิม่ตวัแปรพยากรณ ์
อีก 1 ตัว คือ ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางด้านสังคม พบค่า สัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยสามารถรว่มกนัอธบิายความผนัแปรของคณุภาพชวีติของผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ อำเภอศลิาลาด  
จังหวัดศรีสะเกษในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ได้ร้อยละ 21.6 (R2 = 0.216) โดยสรุปพบว่าตัวแปรพยากรณ์ที่ด ี
ของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19  
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มีทั้งหมด 2 ตัวแปร คือ ระดับปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางด้านสังคม โดยสามารถร่วมกันอธิบาย 
ความผันแปรของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษในช่วงการระบาดของ 
โรคโควิด 19 ได้ร้อยละ 21.6 (R2 = 0.216, S

Eest
 = 9.73650, F = 19.731, p < 0.036) ตามลำดับรายละเอียดตามตาราง 

แสดงดังนี้

สรุปผล	
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในช่วงการระบาด 

ของโรคโควิด 19 อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
 กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญเ่ปน็เพศหญงิรอ้ยละ 64.3 มอีายเุฉลีย่ 76.89 ป ี(S.D. = 7.78 ป)ี สว่นใหญจ่บการศกึษา 

ในระดับประถมศึกษาร้อยละ 79.5 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 62.9 มีมัธยฐานของรายได้ของครอบครัวต่อเดือน  
2,350 บาท (P25 = 1,500 บาท : P75 = 4,000 บาท) 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ในระยะของการระบาดด้วยโรคโควิด 19 แยกรายตัวแปร พบตัวแปรที่มีความสัมพันธ ์
เบื้องต้นกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 6 ตัวแปร คือ ปัจจัยทางสังคม  
(r = 0.495, p - value < 0.001**) ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนทางสังคม (r = 0.446, p - value < 0.001**)  
ปัจจัยทางพฤติกรรมสุขภาพ (r = 0.224, p - value < 0.001**) ปัจจัยด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (r = 0.071,  
p - value = 0.001**) ความพึงพอใจในระบบบริการ (r = 0.175, p - value < 0.013) และปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต  
(r = 0.265, p - value < 0.001**) ตามลำดับ

 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุตัวแปรปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอ 
ศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ในระยะของการระบาดด้วยโรคโควิด 19 โดยพบตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมด 2 ตัวแปร  
คือ ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม โดยสามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของปัจจัย 
ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร้อยละ 21.6 (R2 = 0.216 
R2adj = 0.117, S

Eest
 = 9.736 F = 27.840, p < 0.036) ตามลำดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิงอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ในระยะของการระบาดด้วยโรคโควิด 19 จังหวัดศรีสะเกษ มีทั้งหมด 2 ตัวแปร 
คือ ปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยด้านการสนับสนุนทางด้านสังคม 

ตารางที่ 1 แสดงสัมประสิทธิ์ถดถอยวิเคราะห์อำนาจการทำนายปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต 

ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดศรีสะเกษ (n = 202 คน) 

 
โมเดล

  สัมประสิทธิ์ถดถอย    
R2

 วิเคราะห์
 ตัวแปร (Coefficient)  R2 R2

adj
 Sr2 

change
   B β	 	 	 	 	
 โมเดล ปัจจัยทางสังคม 57.387 .300 0.090 0.085 9.91 0.090
 ที่ดีที่สุด ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม 64.26 0.244 0.216 0.117 9.73 0.036

Constant = 52.982, R2 = 0.216 R2
adj

 = 0.117, S
Eest 

= 9.736 F = 27.840, p < 0.036
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อภิปรายผล	

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกษในช่วงการระบาด 
ของโรคโควิด 19 จำนวน 2 ปัจจัยซึ่งสามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้

ปจัจยัทางสงัคม เปน็ปจัจยัทำนายทีด่ทีีส่ดุของอำนาจทำนายในโมเดลทีด่ทีีส่ดุ สามารถทำนายคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ได้มากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษา 
ของ Vilasri, S. และคณะ (2020) พบว่าการสนับสนุนทางสังคม ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม ความเพียงพอของ 
รายได้ ความพึงพอใจในบริการและการได้รับบริการดูแลที่บ้าน โดยผู้ดูแลผู้สูงอายุและเครือข่ายสุขภาพสามารถร่วม 
ทำนายคณุภาพชวีติของผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิได ้รอ้ยละ 38.6 (p < 0.05) (Vilasriet.al, 2020) และกติตพิร เนาวส์วุรรณ  
และคณะ (2560) พบวา่ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การปฏบิตังิานของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการดแูลผูส้งูอาย ุในชว่งการระบาด 
ของโรคโควิด 19 ได้แก่ การสนับสนุนจากครอบครัว อาชีพเกษตรกรรม การได้รับการยอมรับจากชุมชน เพศหญิง อายุ 
การติดตามงานจากผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข เจตคติ ความรู้และการได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ที่ถูกต้องส่งผลให้อาสาสมัครสาธารณสุข ดูแลผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (กิตติพร  
เนาว์สุวรรณ และคณะ, 2560 ; Kumsom C, Lagampan S and Boonyamalik P, 2017) และ Purimat C,  
Nanthamongkolchai.S, Munsawaengsub C, Pitikultang S, and K. Yodmai K (2019) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล 
ตอ่คณุภาพชวีติของผูด้แูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ ในจงัหวดัจนัทบรุ ีพบวา่ ผูด้แูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ มคีณุภาพชวีติ 
ในภาพรวมในระดับดี ร้อยละ 63.5 และปัจจัยที่มีอิทธิพลและทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) เรียงตามลำดับ ได้แก่ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การเข้าถึงบริการทางสุขภาพ  
ภาวะสขุภาพของผูด้แูล การไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคม รายได ้ทศันคตติอ่การดแูลผูส้งูอาย ุระยะเวลาทีใ่ชใ้นการดแูล และ 
สถานภาพสมรส โดยสามารถร่วมทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้ ร้อยละ 58.1 (Purimat C,  
Nanthamongkolchai S, Munsawaengsub C, Pitikultang S, and Yodmai K, 2019) ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ควรมีการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้สูงอายุ เข้าถึงบริการสุขภาพ และสนับสนุนให้มีรายได้ที่เพียงพอจะทำให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างมีคุณภาพและเมื่อผู้สูงอายุที่มี 
ภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลที่ดีจากผู้ดูแลจะส่งผลให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีการรับรู้ประโยชน์ รับรู้ความสามารถ 
ของตนเอง จนสามารถปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (วิญญ์ทัญญู บุญทัน และคณะ, 2563)  
ส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตผู้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงดีขึ้น

ปจัจยัดา้นการสนบัสนนุทางสงัคม เปน็ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่คณุภาพชวีติของผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ  อำเภอศลิาลาด  
จังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเปราะบางที่สังคมต้องดูแล เนื่องจาก 
ความเสื่อมถอยทางด้านสุขภาพและการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังส่งผลให้ผู้สูงอายุขาดความมั่นใจ ในการกระทำ 
กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีภูมิต้านทานโรคต่ำ จึงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด 19 ดังนั้นการได้รับการสนับสนุนด้าน 
การดูแลสุขภาพ การดูแลด้านจิตใจรวมถึงการสนับสนุนทางสังคมจะทำให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพในการปฏิบัติกิจกรรม 
ทีส่ง่เสรมิสขุภาพของตนเองได ้การรวมกลุม่กนัของผูส้งูอายเุพือ่ทำประโยชนแ์กส่งัคม จะสง่เสรมิคณุคา่ในตวัของผูส้งูอายุ 
ทำให้ผู้สูงอายุมีพฤติพลังและมีสุขภาพดี ชะลอระยะเวลาในการพึ่งพิงออกไป (วิญญ์ทัญญู บุญทัน และคณะ, 2563)  
ส่วนในต่างประเทศพบสาเหตุที่ทำให้การควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 มีข้อจำกัดเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ทำงาน 
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ในสถานบรกิารดแูลผูส้งูอายหุลายแหง่ สง่ผลใหเ้กดิการแพรก่ระจายภายในและการแพรก่ระจาย โควดิ 19 ไดอ้ยา่งรวดเรว็  
ซึ่งรัฐจึงได้ใช้มาตรการป้องกันที่ครอบคลุมสำหรับสถานดูแลผู้ป่วยระยะยาวดังนี้ 1) การดำเนินการตามนโยบาย 
การคัดกรองอาการและการจำกัดผู้มาเยี่ยม 2) การคัดกรองบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพ เช่นการตรวจวัดอุณหภูมิ 
และการตรวจสอบประวัติและอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจและแยกผู้ปฏิบัติงานที่มีอาการไม่ให้เข้าไปดูแล 
ผูส้งูอาย ุ3) การคดักรองอาการของผูอ้ยูอ่าศยั 4) การเวน้ระยะหา่งทางสงัคมรวมถงึการจำกดัการเคลือ่นไหวของผูอ้ยูอ่าศยั 
และกจิกรรมกลุม่ 5) การฝกึอบรมเจา้หนา้ทีเ่กีย่วกบัการควบคมุการตดิเชือ้และการใช ้PPE และ 6) การจดัทำแผนเพือ่แกไ้ข 
ปัญหาการขาดแคลน PPE รวมถึงการประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กับหน่วยงานองค์กรในชุมชน  
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขหน่วยราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันการนำ  
COVID - 19 มาแพร่กระจายสู่ผู้สูงอายุซึ่งได้แก่ การส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและรักษาบุคลากร 
ด้านการดูแลสุขภาพอย่างเคร่งครัดและ จำกัดการเยี่ยมของญาติ (T.M. McMichael et al., 2020)  ส่วนในประเทศไทย 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (2021) ได้กล่าวถึงการดูแลผู้สูงอายุในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ดังนี้  
1. ปรบัแนวคดิการจดัสวสัดกิารใหม ่เชน่ เพิม่สทิธปิระโยชนข์องผูส้งูอายใุน พ.ร.บ. ผูส้งูอาย,ุ คงแนวคดิ Social Safety Net,  
คงแนวสวสัดกิารเชงิคุม้ครอง,เพิม่แนวคดิสวสัดกิารเชงิผลติภาพ, สรา้งความเขา้ใจตอ่วถิชีวีติผูส้งูอายใุนสงัคมปรกตใิหม ่ 
2. พฒันาระบบการจดัการในศนูยบ์รกิารกลางวนัสำหรบัผูส้งูอาย ุเชน่ ปรบัฐานคดิของชมุชน ผูส้งูอาย ุเจา้หนา้ที ่สูแ่นวคดิ 
ศูนย์บริการครบวงจร 3. เสริมสร้างความรู้ทักษะทางคอมพิวเตอร์แกผู้สูงอายุ และ 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอาย ุ
ในชุมชน เช่น มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีตัวชี้วัดสุขภาพเศรษฐานะที่เป็นจริง โดยปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา  
และสรา้งระบบการแบง่ปนัขอ้มลู “การดแูลผูส้งูอายใุนชว่งวกิฤต…ิบทเรยีนจากไทยและตา่งประเทศเพือ่อนาคต”  
ดังนั้นการสนับสนุนทางด้านสังคมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อให้ระดับคุณภาพชีวิตของ 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงดีขึ้น (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2021) 

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอศิลาลาด ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 จึงควรมีการจัดบริการ 
ดูแลผู้สูงอายุฯ ดังนี้

 การสง่เสรมิใหผู้ส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิไดเ้ขา้รว่มกลุม่ในกจิกรรมทางสงัคม จะไดส้ง่เสรมิใหเ้กดิสมัพนัธภาพทีด่ ี
ระหว่างผู้สูงอายุ ญาติและชุมชน มีความเข้าใจกันและไว้วางใจในการดูแลซึ่งกันและกัน

 การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดของโรค การเข้าถึงสื่อและอุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง 
ของผูส้งูอายแุละญาตติอ้งมอียา่งเพยีงพอ ตอ่เนือ่ง และสถานบรกิารและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรสนบัสนนุองคค์วามรู ้
ในการดแูลตนเองใหแ้กผู่ส้งูอาย ุดว้ยวธิกีารและเทคนคิทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ทีจ่ะใหผู้ส้งูอายฯุมคีวามมัน่ใจ มพีลงัอำนาจ  
เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติกิจกรรม

 หน่วยงานองค์กรต่างๆ ในชุมชน ควรให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุฯ การดูแลผู้สูงอายุฯ 
ที่ใกล้ชิดและกระตุ้นให้ผู้สูงอายุฯดูแลและส่งเสริมกิจกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุฯ รวมถึงการปรับเปลี่ยนและ 
แสดงพฤติกรรมสุขภาพและส่งเสริมใหผู้้สูงอายมุบีทบาท มีสว่นร่วมในกจิกรรมตา่งๆ อยา่งต่อเนือ่ง และการให้การยอม 
รับเชิดชูและให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุตามความเหมาะสม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ 
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ไดม้สีว่นรว่มและทำกจิกรรมรว่มกบัชมุชนใหม้ากขึน้ ตลอดจนเปน็แบบอยา่งและชกัชวนบตุรหลานใหม้กีจิกรรมทีส่ง่เสรมิ 
สุขภาพในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรทำการศึกษาการพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที ่
มีภาวะพึ่งพิง ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนารูปแบบ เพื่อให้ได้ 
รูปแบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้นต่อไป

เอกสารอ้างอิง
กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ. (2563). Coronavirus Disease (COVID - 19) Dashboard. https://ddc.moph.go.th/ 
 index.php. ธันวาคม.
“มาตรการช่วยเหลือของรัฐในช่วงโควิด 19 สยามรัฐ.” https://siamrath.co.th/n/290723 (accessed 19. https:// 
 www.nstda.or.th/th/news/13246-mathematical-modeling-covid-19.19-on-older-persons/ (accessed  
 Nov. 18, 2021).
Development Research Institute. https://tdri.or.th/2020/09/the-impact-of-covid., Nov.18, 2021).
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ. (2563). รายงานประจำปกีรมสขุภาพจติ ปงีบประมาณ 2563. https://www.dmh.go.th/ 
report/datacenter/hdc/host.asp?id=33&nyear=2563 (accessed Nov. 17, 2021).
กติตพิร เนาวส์วุรรณ และคณะ, Singweratham N, Waichompu N, Chayakul K. (2020). ความสำเรจ็ในการดำเนนิงาน 
 ควบคมุโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในชมุชนของอาสาสมคัรของอาสาสมคัรสาธารณสขุ 
 ประจำหมูบ่า้น (อสม.) ในประเทศไทย. วารสารมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์ปทีี ่12 ฉบบัที ่3 กนัยายน -  
 ธันวาคม 2563.
มลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูส้งูอายไุทย. (2563). การดแูลผูส้งูอายใุนชว่งวกิฤต.ิ..บทเรยีนจากไทยและตา่งประเทศ 
 เพือ่อนาคตและเสนอแนะแนวทางในการกำหนดนโยบายตา่งๆ สำหรบัการเฝา้ระวงัและควบคมุโรคโควดิ.  
 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. https://thaitgri.org/?p=39240 (accessed Nov. 17, 2021).
ภาพิมณ อุดมนิวิฐ และราชา มหากัญธา. (2557). พฤติกรรมและทัศนคติของผู้สูงอายุที่มีต่อการเลือกใช้บริการ 
 สถานบริการเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล.
วญิญท์ญัญ ูบญุทนั, พชัราภรณ ์ไหวคดิ, วภิาพร สรอ้ยแสง, ชตุมิา สรอ้ยนาค, ปรศินา อคัรธนพล และจรยิาวตัร คมพยคัฆ.์  
 (2563). ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการสรา้งเสรมิสขุภาพในการปอ้งกนัการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  
 (โควิด 19) ของผู้สูงอายุ. วารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563.
วรีะศกัดิ ์จนิารตัน.์ (2563). การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิตเิชงิอนมุาน., so06.tci-thaijo.org, Accessed : Nov. 17, 2021.  
 [Online]. Available : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/umt-poly/article/download/29477/25339.
ศิริชัย กาญจนวาสี. (2550). การวิเคราะห์พหุระดับ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สงกรานต ์กลัน่ดว้ง. (2548). การประยกุตใ์ช ้The“take PRIDE” Program ในการส่งเสริมพฤตกิรรมการกำกบัตนเองของ 
 ผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 โรงพยาบาลขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ, บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (ทดีอีารไ์อ).  (2564). ผลกระทบของโควดิ 19 ตอ่ผูส้งูอาย ุ- TDRI : Thailand  
 Development Research Institute. https://tdri.or.th/2020/09/the-impact-of-covid-19-on-older-persons/  
 (accessed Nov. 17, 2021).



47วารสารสุขภาพภาคประชาชน 

...งานวิจัย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (2564). ผลกระทบของโควิด 19 ต่อผู้สูงอายุ - TDRI : Thailand. 
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในประเทศไทย. (2562). Princess of Naradhiwas University Journal. 2020 Sep  
 15 ; 12 (3) :195 - 212.
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ. (2563). ปัจจัยเสี่ยงของผู้ติดเชื้อโรคโควิดในประเทศไทย  
 (จากจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 2,568 ราย). https://www.nrct.go.th/news.
สำนักงานสาธารณสขุอำเภอศลิาลาด. (2563). รายงานประจำปงีานผูส้งูอาย ุพ.ศ. 2563 จงัหวดัศรสีะเกษ : สำนกังาน 
 สาธารณสุขอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ.
สำนกังานพฒันานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กองโรคไมต่ดิตอ่ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ. (2564).  
 รายงานผลการทบทวนผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในระดับโลก 
 และในประเทศไทย. สำนกังานพฒันานโยบายสขุภาพระหวา่งประเทศ (IHPP) กองโรคไมต่ดิตอ่ กรมควบคมุโรค. 
 https://ddc.moph.go.th/uploads/publish/1177420210915075055.pdf.
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2563). แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการตอบโจทย์  
 เพือ่รบัมอืการระบาดของโรคโดวดิ 19. https://www.nstda.or.th/home/news_post/mathematical-modeling- 
 covid-19/.
สำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต.ิ (2561). คูม่อืบรหิารกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตปิ ี2561., Accessed :  
 Nov. 17, 2021. [Online]. Available: www.nhso.go.th.
สุพดิา เยน็โภคา. (2563). ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่พฤตกิรรมการปอ้งกนัโรคไขห้วดัใหญส่ายพนัธใ์หม ่2009 ของนกัเรยีน 
 ช่วงชั้นที่ 3 สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก. http://ir.swu.ac.th/jspui/bitstream/ 
 123456789/99808/1/Supida_Y.pdf, 2553.
สวุฒัน์ มหตันิรนัดร์กลุ และคณะ. (2540). เปรยีบเทยีบแบบวดัคณุภาพชวีติขององคก์ารอนามยัโลกทกุ 100 ตวัชีว้ดั 
 และ 26 ตัวชี้วัด โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่.
องค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย. (2562). รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19).  
 https://www.who.int/docs/default-source/searo/thailand/2020-05-01-tha-sitrep-69-covid19-th. 
 pdf?sfvrsn=11dff472_2, 2563., 2019.
Ken Kelley and Scott E. Maxwel. Sample Size for Multiple Regression : Obtaining Regression Coefficients  
 That Are Accurate, Not Simply Significan. Psychological Methods., Vol. 8, No. 3, 305 - 321, 2003.
Kumsom C, Lagampan S, and Boonyamalik P. (2017). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ 
 ทีม่ภีาวะพึง่พงิ ในระบบการดแูลระยะยาว จงัหวดัรอ้ยเอด็., Thai Red Cross Nursing Journal, vol. 12, no. 2,  
 pp. 193 - 207, 2019, Accessed: Nov. 17, 2021. [Online]. Available: https://he02.tci-thaijo.org/index. 
 php/trcnj/article/view/239959.
Purimat C, Nanthamongkolchai S, Munsawaengsub C, Pitikultang S, and Yodmai K. (2019). ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ 
 คณุภาพชวีติของผูด้แูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ ในจงัหวดัจนัทบรุ.ี, Journal of Health Science - วารสารวชิาการ 
 สาธารณสุข, vol. 28, no. 4, pp. 610 - 619, Aug. 2019, Accessed : Nov. 17, 2021. [Online]. Available :  
 https://thaidj.org/index.php/JHS/article/view/7747.



48 วารสารสุขภาพภาคประชาชน 

...งานวิจัย
T. M. McMichael et al. (2020). COVID - 19 in a Long - Term Care Facility—King County, The Ministry of Public Health,  
 vol. 30, no. 2, pp. 164 - 176, Aug. 2020, Accessed : Nov. 17, 2021.[Online]. Available : https://he02.tci- 
 thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/244938.
Tuntavanitch P and Jindasri P. (2018). ความหมายที่แท้จริงของค่า IOC, Journal of Educational Measurement  
 Mahasarakham University., vol. 24, no. 2, pp. 3 - 12, 2018, Accessed : Nov. 17, 2021. [Online].  
 Available : https://so02.tci-.
Tuntavanitch.P and Jindasri. P. (2018). ความหมายทีแ่ทจ้รงิของคา่ IOC., Journal of Educational Measurement  
 Mahasarakham University, vol. 24, no. 2, pp. 3 - 12, 2018, Accessed : Nov. 17, 2021. [Online].  
 Available : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jemmsu/article/view/174521.
Vilasri S, Amnatsatsue K, Kerdmongkol P, and Boonyamalik . P.  (2020). ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
 ทีม่ภีาวะพึง่พงิในระบบบรกิารระยะยาวกรงุเทพมหานคร., Nursing Journal of Washington, February 27 -  
 March 9, 2020, MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report, vol. 69, no. 12, pp. 339 - 342,  
 Mar. 2020, doi: 10.15585/MMWR.MM6912E1.



49วารสารสุขภาพภาคประชาชน 

...งานวิจัย

ผลการพัฒนาระบบการดูแลส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค 
แรงงานข้ามชาติพื้นที่ชายแดนไทย - พม่าเมือง 

คู่ขนานจังหวัดระนอง - เกาะสอง
Results of The development of The Referral Caresystem  

for Migrants Tuberculosis Care in Thai - Burmaborder Areas,  
Ranong - Kawthaung Province

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง (Retrospective study) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ 

การใชร้ะบบการดแูลสง่ตอ่ผูป้ว่ยวณัโรคแรงงานขา้มชาตพิืน้ทีช่ายแดนไทย - พมา่ เมอืงคูข่นานจงัหวดัระนอง - เกาะสอง  
เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2562 กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นผู้ป่วยวัณโรคแรงงาน 
ขา้มชาตริายใหมท่ีข่ึน้ทะเบยีนรกัษาทีโ่รงพยาบาลระนอง ไมม่กีารเปลีย่นแปลงการวนิจิฉยัขณะรกัษาและไมเ่ปน็วณัโรค 
เชื้อดื้อยา จำนวน 300 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Chi square 

 ผลการศึกษาพบว่า ในปี 2563 ได้มีการนำระบบการดูแลส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติที่พัฒนาขึ้นมาใช ้
ในการดูแลผู้ป่วยจำนวน 97 ราย ซึ่งมีผู้ป่วยที่ส่งเข้าระบบดูแลส่งต่อไทย - พม่า จำนวน 16 ราย และมีการตอบกลับ 
ข้อมูลรักษาจากประเทศพม่าคิดเป็น ร้อยละ 56.25 ผลจากการนำระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้พบว่า อัตราผลสำเร็จของ 
การรักษาและอัตราการตอบกลับข้อมูลของโรงพยาบาลเกาะสอง ประเทศพม่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ทีร่ะดบั .05 สว่นอตัราการตายและการขาดการรกัษาของผูป้ว่ยวณัโรคแรงงานขา้มชาตมิคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไมม่นียัสำคญั  
จากผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาระบบการดูแลส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติส่งผลในการเพิ่ม 
ความสำเร็จในประสานงานและดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติร่วมกันมากขึ้นในพื้นที่ชายแดนไทย - พม่า 
เมอืงคูข่นานจงัหวดัระนอง - เกาะสอง ดงันัน้ควรนำระบบดงักลา่วไปกำหนดใชใ้นการดแูลผูป้ว่ยวณัโรคแรงงานขา้มชาติ 
พื้นที่ชายแดนไทย - พม่าให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

คำสำคัญ : ระบบการดูแลส่งต่อผู้ป่วยแรงงานข้ามชาติ

Abstract
The purpose of this retrospective study were to study The results of the development of  

the Referral Care System for Migrants tuberculosis care in Thai - Burma Border Areas, Ranong -  
Kawthaung Province. The research was conducted from 1 October 2016 to 30 September 2019.  
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Determining the specific sample as a new migrant tuberculosis patientsregistered at Ranong Hospital, 
no changes in diagnosis during treatment and not drug - resistant tuberculosis, 300 cases. 
Frequency, percentage, mean, Chi square were used for data analysis.

The results of the study found that In 2019, the Referral Care System for Migrants tuberculosis  
patient 97 case, of whom16 patients were refer to the Thai - Myanmar Referral System and 56.25%  
of respondents received information from Burma. The results of the system implementation found  
that Success rate and response rate of Kawthaung Hospital were significantly (p < .05). There was no  
significant correlation between died rate and default rate among migrant tuberculosis patients. It could be  
concluded that the development of the Referral Care System for Migrants tuberculosis care increased  
success rate incoordinating and caring for TB patients for more migrant workers in Thai - Burma Border Areas,  
Ranong -  Kawthaung Province. So the concept should be used to care migrant TB patients in  
the Thai - Myanmar border areas for efficiency and quality of life.

Key Word : Referral system for migrant tuberculosis patients

บทนำ
จากรายงานขององค์การอนามัยโลกได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 18 จาก 22 ประเทศที่ยังไม่สามารถ 

ควบคุมวัณโรคได้เนื่องจากมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภทประมาณ 91,000 คนต่อปี (กรมควบคุมโรค, 2560)  
ซึง่จากการวเิคราะหก์ารดำเนนิงานควบคมุวณัโรคของประเทศไทยในป ี2553 พบวา่ ปจัจยัทีท่ำใหก้ารดำเนนิงานควบคมุ 
วณัโรคของแตล่ะโรงพยาบาลไมป่ระสบความสำเรจ็คอืความไมจ่รงิจงัในการกำกบัดแูลการกนิยาของผูป้ว่ยแบบมพีีเ่ลีย้ง  
(directly observed treatment : DOT) ความร่วมมือของชุมชนและภาคประชาสังคมที่ไม่เพียงพอและจำนวน 
ผู้ป่วยเอช ไอ วี ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในปัจจุบันไม่เข้มแข็งเพียงพอ ส่งผลกระทบ 
ใหผู้ป้ว่ยวณัโรคจำนวนมากขาดการดแูลตนเองหรอืมารบัการรกัษาไมต่อ่เนือ่ง (กรมควบคมุโรค, 2553) โดยเฉพาะในพืน้ที ่
ตามแนวชายแดนทีม่กีารเคลือ่นยา้ยของแรงงานขา้มชาตจิำนวนมากทีอ่าศยัอยูร่่วมกบัประชากรไทย จะพบอบุัตกิารณ์ 
ของวณัโรคเพิม่สงูขึน้ทัง้ในกลุม่คนไทยและแรงงานขา้มชาตกิอ่ใหเ้ชือ้วณัโรคดือ้ยา โดยเฉพาะวณัโรคดือ้ยาหลายขนาน  
(Multi - drug resistant tuberculosis หรือ MDR TB) ที่ต้องใช้ยาหลายขนานร่วมกันรักษา และรับประทานยาเป็น 
ระยะเวลานานพอสมควร ทำให้มีโอกาสรักษาให้หายได้ยากขึ้น (กรมควบคุมโรค, 2564) 

จังหวัดระนองเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหาด้านโรคติดต่อชายแดนที่สำคัญ ได้แก่ อุจจาระร่วง เอดส์ ปอดอักเสบ  
วัณโรคปอด เป็นต้น ดังรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาที่รายงานว่า 1 ใน 3 อันดับแรกของจังหวัดระนอง 
ที่มีผู้ป่วยแรงงงานข้ามชาติป่วยและเสียชีวิตจำนวนสูงสุดคือวัณโรคปอด (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง, 2564)  
และจากสถิติผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนรักษาในโรงพยาบาลระนอง ตั้งแต่ปี 2556 มีอัตราการเสียชีวิต 
คิดเป็น ร้อยละ 3.12 อัตราการขาดการรักษาคิดเป็น ร้อยละ 18.75 ทำให้อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค  
(success rate) ตำ่กวา่เปา้หมายคดิเปน็ รอ้ยละ 71.73 จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ผูป้ว่ยบางรายรกัษากบัองคก์รศภุนมิติ 
ซึ่งไม่ได้มีการส่งต่อข้อมูลกับโรงพยาบาลทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ไม่ต่อเนื่อง เมื่อสิ้นสุดโครงการของ 
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องค์กรศุภนิมิตทำให้ขาดการติดตามผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติจึงได้มีการนำปัญหาดังกล่าวมาร่วมกันวางแผน 
แก้ไขปัญหาโดยมีการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติขึ้นมาใหม่ โดยให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นพี่เลี้ยงในการทำ DOTและดูแลติดตามเหมือนกับคนไทยมีพนักงานสาธารณสุขต่างด้าว 
เป็นผู้ช่วยในการสื่อสารและอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวติดตามดูแลผู้ป่วยกรณีขาดนัด หลังดำเนินการในปี 2557 
พบว่า อัตราการขาดการรักษา (default rate) ลดลงคิดเป็น ร้อยละ 8.69 แต่ยังไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย อัตรา 
การเสียชีวิต (died rate) และอัตราการรักษาล้มเหลว (Fail rate) สูงขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 4.36 และ 6.52 ซึ่งจาก 
การวเิคราะหข์อ้มลู พบวา่ การขาดการรกัษาและการรกัษาลม้เหลวมกัพบในกลุม่ทีเ่คลือ่นยา้ยทีอ่ยูบ่อ่ยๆ บางรายเดนิทาง 
กลับประเทศขณะกำลังรักษา บางรายเดินทางจากเกาะสองมารับการรักษาที่โรงพยาบาลระนองเมื่ออาการดีขึ้น 
จึงไม่มารับรักษาต่อเนื่องการเสียชีวิตส่วนใหญ่จะพบในผู้ป่วยวัณโรคมีการติดเชื้อเอช ไอ วี ร่วมด้วยดังนั้นจึงมีการนำ 
ปัญหาดังกล่าวไปนำเสนอในการประชุมระหว่างประเทศไทยและพม่าเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการส่งต่อผู้ป่วย 
ที่ต้องการไปรักษาต่อที่ประเทศพม่า หลังดำเนินการในปี 2559 พบว่า อัตราผลสำเร็จของการรักษา (success rate)  
เพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 80.23 อัตราการขาดการรักษา (default rate) ลดลงคิดเป็น ร้อยละ 8.14 แต่อัตราการเสียชีวิต  
(died rate) และอัตราการรักษาล้มเหลว (Fail rate) ค่อนข้างสูงขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 4.65 และ 8.3 ซึ่งจากการวิเคราะห ์
ข้อมูล พบว่า ผู้ป่วยวัณโรคที่มีการเสียชีวิตและการรักษาล้มเหลวส่วนหนึ่งเกิดจากการรับประทานยาเองและมีปัญหา 
ด้านการติดตามจึงได้มีการประสานกับองค์กรศุภนิมิตในการเป็นพี่เลี้ยงอาสาสมัครต่างด้าวและการติดตามผู้ป่วย ส่วน 
การส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคไปประเทศพม่าและได้รับการตอบกลับร้อยละ 40หลังดำเนินการในปี 2560 พบว่า อัตรา 
การเสียชีวิต (died rate) และอัตราการรักษาล้มเหลว (Fail rate) ลดลงคิดเป็น ร้อยละ 3.05 และ 3.05 แต่อัตรา 
ผลสำเรจ็ของการรกัษา (success rate) กลบัลดลงคดิเปน็รอ้ยละ 70.99 เนือ่งจากอตัราการขาดการรกัษา (default rate)  
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 19.08 (คลนิกิวณัโรค โรงพยาบาลระนอง, 2562) เมือ่วเิคราะหข์อ้มลูพบวา่เจา้หนา้ทีภ่าครฐักบัองคก์รศภุนมิติ 
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน ขาดการติดตามผู้ป่วยมารับการรักษาการตอบกลับข้อมูลของประเทศพม่า 
น้อยลงคิดเป็น ร้อยละ 37.06 ผู้ป่วยบางรายตรวจสุขภาพแรงงานแล้วผลเอกซเรย์ผิดปกติแต่ไม่มารักษา เป็นต้น  
ดังนั้น จึงได้มีการพัฒนาระบบการดูแลส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติพื้นที่ชายแดนไทย - พม่าเมืองคู่ขนาน 
จังหวดัระนอง - เกาะสองขึน้โดยใชห้ลกัการมสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ยทัง้ภาครฐัและเอกชนไทย - พมา่และดำเนนิงาน 
ตามแนวทาง PDCA วงจรสู่ความสำเร็จ (Management Cycle) (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2560) โดยการพัฒนา 
ระบบการดแูลตัง้แตก่ารคดักรอง แนวทางการตรวจวนิจิฉยัและรกัษารว่มกนั การตดิตามและสง่ตอ่ผูป้ว่ยวณัโรคแรงงาน 
ข้ามชาติรายใหม่ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อทำ DOTและส่งต่อข้อมูลกับองค์กรศุภนิมิตมีการติดตาม 
การขาดนัดในไลน์กลุ่มกำหนดแนวทางการส่งต่อไปประเทศพม่าและส่งข้อมูลตอบกลับระหว่างจังหวัดระนอง - พม่า 
ทาง Facebook โดยมีแพทย์พม่าประจำศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้ประสานงาน รวมระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี  
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง, 2562) ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นพยาบาล Full time TB manager ทำหน้าที่ 
ประสานงานกบัทมีสหสาขาวชิาชพีในการดแูลกลุม่ผูป้ว่ยวณัโรคทัง้ไทยและแรงงานขา้มชาตจิงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา 
ผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบการดูแลส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติพื้นที่ชายแดนไทย - พม่าเมืองคู่ขนาน 
จังหวัดระนอง - เกาะสอง เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานควบคุมและรักษาวัณโรคในแรงงานข้ามชาติ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชากรในพื้นที่จังหวัดระนองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์

เพือ่ศกึษาผลของการพฒันาระบบการดแูลสง่ตอ่ผูป้ว่ยวณัโรคแรงงานขา้มชาตพิืน้ทีช่ายแดนไทย - พมา่เมอืงคูข่นาน 
จังหวัดระนอง - เกาะสอง

กรอบแนวคิด 

สมมติฐานการวิจัย 
การใช้ระบบการดูแลส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติสามารถช่วยให้ผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติ 

มีผลการรักษาวัณโรคสำเร็จและลดการเสียชีวิตได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 เป็นแนวทางในการควบคุมดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 เพือ่ปอ้งกนัการเกดิเชือ้วณัโรคดือ้ยา โดยเฉพาะวณัโรคดือ้ยาหลายขนาน (Multi - drug resistant tuberculosis  

หรือ MDR TB) ในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติ จังหวัดระนอง
 ลดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติในชุมชน

ระบบการดูแลส่งต่อ 
ผู้ป่วยวัณโรค

แรงงานข้ามชาติ 
พื้นที่ชายแดนไทย - พม่า 

เมืองคู่ขนาน 
จังหวัดระนอง - เกาะสอง

ด้านการดูแลผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติ (Outcome) 
 อัตราผลสำเร็จของการรักษา
 อัตราการเสียชีวิต
 อัตราการขาดการรักษา
 อัตราการรักษาล้มเหลว
 อัตราการตอบกลับข้อมูลของโรงพยาบาลเกาะสองประเทศพม่า

ด้านกระบวนการ (Process) 
 อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษารายใหม่
 อัตราของผู้ป่วยที่มีภาพถ่ายรังสีทรวงอกผิดปกติเข้าได้กับวัณโรค
 หรืออาการสงสัยวัณโรคมีการส่งตรวจเสมหะเพื่อวินิจฉัย
 อัตราของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษาได้รับการตรวจ HIV
 อัตราของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ได้รับการรักษาด้วยสูตรยามาตรฐาน
 อัตราของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ได้รับการส่งต่อในเครือข่าย
 จังหวัดระนอง
 อัตราการโอนออกโดยไม่ทราบผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรค
 แรงงานข้ามชาติ

ผลลัพธ์
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วิธีการศึกษา 

 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการศึกษา 

  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้คอื ผูป้ว่ยวณัโรคแรงงานขา้มชาตทิีเ่ขา้มารบัการรกัษาในโรงพยาบาลระนอง  

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2562

  กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนรักษาที่คลินิกวัณโรค โรงพยาบาลระนอง  

จำนวน 300 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2562

  เกณฑ์การคัดผู้ยินยอมตนให้ทำการวิจัยร่วมโครงการ

  1) ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคและขึ้นทะเบียนรักษาที่คลินิกวัณโรค โรงพยาบาลระนอง

  2) อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

  เกณฑ์การคัดผู้ยินยอมตนให้ทำการวิจัยออกจากโครงการ

  1) มีการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยโดยแพทย์ขณะให้การรักษา เช่น ไม่ใช่โรควัณโรค เป็นต้น

  2) วินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคเชื้อดื้อยาซึ่งใช้ระยะเวลาในการรักษา 18 - 24 เดือน

  การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง

  การวิจัยครั้งนี้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ได้รับการรับรองตามหนังสือเลขที่ COA_PHRN009/2564 วันที่รับรอง 18  

สิงหาคม 2564 จัดทำเอกสารชี้แจงและแจ้งให้ทราบถึงสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัย ข้อมูลที่ได้จาก 

กลุ่มตัวอย่างจะถือเป็นความลับ ผลการวิจัยจะนำเสนอในภาพรวม โดยจะนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น

 วิธีการศึกษา 

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง (Retrospective study) โดยศึกษาข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย  

โรงพยาบาลระนอง ตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2559 ถงึ 30 กนัยายน 2562 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ประกอบดว้ย 

แบบบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติ, แบบรายงานผลการรักษาในโปรแกรม TB CM และรายงาน 

การปะชุมของทีมสหสาขาวิชาชีพและเครือข่าย

  ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

  1) มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติไทย - พม่า  

เมืองคู่ขนานจังหวัดระนอง - เกาะสองระดับจังหวัด โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพเข้าร่วมในการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ ์

และการเตรียมพร้อมในการจัดระบบการดูแลส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติภายใต้บริบทของจังหวัดระนอง  

โดยมีการทบทวนแนวทางการดูแล ผลลัพธ์การรักษา รายงานการปะชุมของทีมสหสาขาวิชาชีพและเครือข่าย รวมถึง 

เวชระเบียนย้อนหลัง พบว่า ก่อนการใช้ระบบดูแลส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน 

เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการล่าช้า รวมถึงการส่งต่อและเชื่อมโยงของข้อมูลไม่เป็นแนวทางเดียวกัน 

ส่งผลทำให้การดูแลผู้ป่วยไม่ครอบคลุมกับปัญหาและความต้องการ

  2) กำหนดกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติพื้นที่ชายแดนไทย - พม่า 

เมอืงคูข่นานจงัหวดัระนอง - เกาะสอง ใชห้ลกัการมสีว่นรว่มของทมีสหสาขาวชิาชพีและเครอืขา่ยตัง้แตก่ารรบัการรกัษา 
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ในโรงพยาบาล และตดิตามตอ่เนือ่งในชมุชน รวมถงึการสง่ไปรกัษาตอ่ทีป่ระเทศพมา่ซึง่ประกอบดว้ยแผนการดแูลผูป้ว่ย 
วัณโรค (Care map) ร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ,แนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติแบบเครือข่าย 
ในจงัหวดัระนอง, พยาบาล Full time TB manager ในการรบัผดิชอบประสานงานระหวา่งทมีสหสาขาวชิาชพีและเครอืขา่ย, 
มีแนวทางการส่งผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติไปรักษาต่อที่ประเทศพม่าและกำหนดผู้รับผิดชอบการประสานงาน 
ระหว่างประเทศและรายงานผลการรักษาในผู้ป่วยที่ส่งไปรักษาต่อที่ประเทศพม่า

  3) มกีารนำระบบการดแูลสง่ตอ่ผูป้ว่ยวณัโรคแรงงานขา้มชาตไิปใชใ้นพืน้ทีช่ายแดนไทย - พมา่เมอืงคูข่นาน 
จังหวัดระนอง - เกาะสอง

  4) ติดตามประเมินผลการนำระบบการดูแลส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติไปใช้และพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง

  5) ประเมินผลลัพธ์การรักษา โดยดูผลจากเวชระเบียน รายงานผลการรักษาในโปรแกรม TB CM  
และผลการติดตามเยี่ยม โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 

     (1) ผลลัพธ์เชิงกระบวนการ (Process) ได้แก่
		 								อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติรายใหม่
		 								อัตราของผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติที่มีภาพถ่ายรังสีทรวงอกผิดปกติเข้าได้กับวัณโรคหรือ 

          อาการสงสัยวัณโรคมีการส่งตรวจเสมหะเพื่อวินิจฉัย
		 								อัตราของผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนรักษาได้รับกาตรวจ HIV
		 								อัตราของผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติรายใหม่ได้รับการรักษาด้วยสูตรยามาตรฐาน
		 								อัตราของผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติรายใหม่ได้รับการส่งต่อในเครือข่ายจังหวัดระนอง
		 								อัตราการโอนออกโดยไม่ทราบผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติ
     (2) ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติ (Outcome) ได้แก่ 
		 								อัตราผลสำเร็จของการรักษา
		 								อัตราการเสียชีวิต
		 								อัตราการขาดการรักษา
		 								อัตราการรักษาล้มเหลว
		 								อัตราการตอบกลับข้อมูลของโรงพยาบาลเกาะสอง ประเทศพม่า

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนำข้อมูลไปประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งผู้วิจัยแบ่งเนื้อหาการวิเคราะห ์

โดยใช้สถิติ ดังนี้
 ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการรักษา วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยหา 

ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการรักษาสำเร็จ การเสียชีวิต การขาดการรักษาและการตอบกลับข้อมูลของ 

โรงพยาบาลเกาะสองโดยการใช้สถิติไคสแควร์ (Chi - Square) กำหนดค่าความเชื่อมั่นไว้ที่ร้อยละ 95
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ผลการศึกษา 
ตารางที ่1 แสดงจำนวนและร้อยละ ของลักษณะส่วนบุคคลของผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติก่อนและหลังการพัฒนา 
ระบบการดูแลส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติ (N = 300) 

เพศ
 ชาย      141 69.46 52 53.61
 หญิง      62 30.54 45 46.39

อายุ (ปี) 
 15 - 25 ปี   38 18.72 18 18.56
 26 - 35 ปี   63 31.03 26 26.8
 36 - 45 ปี   43 21.18 20 20.62
 46 - 55 ปี   42 20.69 24 24.74
 56 - 65 ปี   13 6.4 9 9.28
 > 65 ปี     4 1.97 0 0
อายุเฉลี่ย (ปี)   36.52  38.25  

อาชีพ
  ค้าขาย     2 0.98 6 6.2 
  รับจ้าง     155 76.35 68 70.1
  ประมง     29 14.29 13 13.4
  ไม่ได้ทำงาน  17 8.37 10 10.3

โรคประจำตัว     
 ไม่มี      147 72.41 74 76.29
 มี        56 27.59 23 23.71
   เบาหวาน   13 23.21 3 13.04
   ความดันโลหิตสูง 5 8.93 2 8.69
   โรคหัวใจ   1 1.79 0 0
   ไทรอยด์   1 1.79 1 1.79
   หอบหืด   1 1.79 1 1.79
   เอช ไอ วี   34 60.71 12 50.61
   โรคหัวใจและความดันโลหิตสูง 1 1.79 4 17.4

 
ข้อมูล

 ก่อนพัฒนา หลังพัฒนา 
  จำนวน (n = 203)  ร้อยละ จำนวน (n = 97)  ร้อยละ
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ตารางที ่1 แสดงจำนวนและร้อยละ ของลักษณะส่วนบุคคลของผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติก่อนและหลังการพัฒนา 
ระบบการดูแลส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติ (N = 300) (ต่อ)

การติดเชื้อ HIV    
 ไม่ทราบผล   12 5.91 0 0
 ไม่ติดเชื้อ    157 77.34 85 87.63
 ติดเชื้อ     34 16.75 12 12.37
   ไม่ได้รับยาต้านไวรัส 7 20.59 0 0
   ได้รับยาต้านไวรัส 27 79.41 12 100

ประเภทของวัณโรค    
 นอกปอด    27 13.3 11 11.34
 ในปอด     176 86.7 86 88.66
   เสมหะลบ/ไม่มีผล 33 18.75 11 12.79
   เสมหะบวก  143 81.25 75 77.31

 
ข้อมูล

 ก่อนพัฒนา หลังพัฒนา 
  จำนวน (n = 203)  ร้อยละ จำนวน (n = 97)  ร้อยละ

จากตารางนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติก่อนการพัฒนาระบบการดูแลส่งต่อจำนวน 203 คน 
ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลหลังจากมีการพัฒนาระบบแล้วจำนวน 97 ราย เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 
ทั้งสองกลุ่มจากตารางที่1 พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ยมากกว่า 35 ปี อาชีพรับจ้างและไม่สูบบุหรี่  
มากกว่าร้อยละ 50 ไม่มีการติดเชื้อเอช ไอ วี ส่วนกลุ่มที่มีการติดเชื้อเอช ไอ วี ก่อนการพัฒนาระบบได้รับยาต้านไวรัส 
ร้อยละ 79.41หลังมีการพัฒนาระบบได้รับยาต้านไวรัสร้อยละ 100

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร้อยละของการตอบกลับข้อมูลการส่งผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติไปรักษาต่อที่ 
ประเทศพม่า

การตอบกลับข้อมูล 9 50 8 47.06 9 56.25 
 Kawthoung 6 66.67 6 75 8 88.88 
 Dawei 3 33.33 2 25 0 0 
 yangon 0 0 0 0 1 11.11

  ก่อนพัฒนา หลังพัฒนา
 ข้อมูล ปี 2561 (n = 18)  ปี 2562 (n = 17)  ปี 2563 (n = 16) 

  จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
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 จากตารางนี้แสดงให้เห็นว่าหลังการพัฒนาระบบการดูแลส่งต่อการตอบกลับของข้อมูลการส่งผู้ป่วยวัณโรค 
แรงงานข้ามชาติไปรักษาต่อที่ประเทศพม่าเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 56.25 ส่วนใหญ่ได้รับการตอบกลับข้อมูลจาก 
โรงพยาบาลเกาะสองร้อยละ88.88

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร้อยละของการตอบกลับข้อมูลการส่งผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติไปรักษาต่อที่ 
ประเทศพม่า (ต่อ)

ไม่มีการตอบกลับข้อมูล 9 50 9 52.94 7 43.75 
 Kawthoung 4 44.44 4 44.44 0 0 
 Mawlamyine 2 22.22 1 11.11 1 14.28 
 Magway 2 22.22 1 11.11 0 0
 Shwebo 1 11.11 0 0 0 0
 Myeik 0 0 3 33.33 3 42.85 
 Dawei 0 0 0 0 3 42.85

  ก่อนพัฒนา หลังพัฒนา
 ข้อมูล ปี 2561 (n = 18)  ปี 2562 (n = 17)  ปี 2563 (n = 16) 

  จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังพัฒนาระบบการดูแลส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติ 

Process
 ความครอบคลุมการ 114 100 89 100 97 100
 ขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วย
 วัณโรคแรงงานข้ามชาติ
 รายใหม่
 ผู้ป่วยที่มีภาพถ่ายรังสี 95 95 73 6.05 86 100
 ทรวงอกผิดปกติเข้าได้
 กับวัณโรคหรืออาการ
 สงสัยวัณโรคมีการ
 ส่งตรวจเสมหะเพื่อ
 วินิจฉัย

 
ผลลัพธ์

 ก่อนพัฒนา (n = 203) หลังพัฒนา (n = 97)
 

ในการดูแลผู้ป่วย
 วงจรที่ 1 (n = 114)  วงจรที่ 2 (n = 89)  วงจรที่ 3 

  จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
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จากตารางนี้แสดงให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังการพัฒนาระบบ พบว่า หลังการพัฒนา 
ระบบผู้ป่วยที่มีภาพถ่ายรังสีทรวงอกผิดปกติเข้าได้กับวัณโรคหรืออาการสงสัยวัณโรคมีการส่งตรวจเสมหะเพื่อวินิจฉัย,  
ได้รับการตรวจ HIV และส่งต่อในเครือข่ายจังหวัดระนองเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 100 ส่วนอัตราการโอนออกโดยไม่ทราบ 
ผลการรักษา,การเสียชีวิต,การขาดการรักษาลดลงคิดเป็น ร้อยละ 2.06, 4.12 และ 3.09 ตามลำดับ ทำให้อัตราผลสำเร็จ 
ของการรักษาเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 90.72 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังพัฒนาระบบการดูแลส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติ (ต่อ) 

 ได้รับการตรวจ HIV 108 94.73 83 93.26 97 100
 ได้รับการรักษาด้วย 114 100 89 100 97 100
 สูตรยามาตรฐาน      
 รายใหม่ได้รับการส่งต่อ 90 78.95 76 85.39 97 100
 ในเครือข่ายจังหวัดระนอง
 การโอนออกโดยไม่ 10 8.77 4 4.49 2 2.06
 ทราบผลการรักษา

Outcome 
 อัตราผลสำเร็จของ 84 73.68 76 85.39 88 90.72
 การรักษา
 อัตราการตาย  6 5.26 6 5.61 4 4.12
 อัตราการขาดการรักษา 9 7.89 3 3.37 3 3.09
 อัตราการรักษาล้มเหลว  5 4.38 0 0 0 0

 
ผลลัพธ์

 ก่อนพัฒนา (n = 203) หลังพัฒนา (n = 97)
 

ในการดูแลผู้ป่วย
 วงจรที่ 1 (n = 114)  วงจรที่ 2 (n = 89)  วงจรที่ 3 

  จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ของผลการรักษาสำเร็จกับการพัฒนาระบบการดูแลส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติ

 ผลการรักษาสำเร็จ
 การพัฒนาระบบ สำเร็จ ไม่สำเร็จ 

  จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ก่อนการพัฒนา (ปี 2561 - 2562)  160 78.81 43 21.18 χ2 =  6.491
หลังการพัฒนา (ปี 2563)  88 90.72 9 9.27 p - value = .011*

* p < 0.05
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 จากตารางนี้แสดงให้เห็นว่าผลการรักษาสำเร็จของผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติมีความสัมพันธ์กับการพัฒนา 

ระบบการดูแลส่งต่ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 โดยก่อนการพัฒนาระบบการดูแลส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคแรงงาน 
ข้ามชาติจะมีอัตราผลการรักษาสำเร็จคิดเป็น ร้อยละ 78.81 เมื่อมีการพัฒนาระบบจะมีอัตราผลการรักษาสำเร็จเพิ่มขึ้น 
คิดเป็น ร้อยละ 90.72

จากตารางนี้แสดงให้เห็นว่า การเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาระบบ 
การดูแลส่งต่ออย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) 

จากตารางนี้แสดงให้เห็นว่า การขาดการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติมีความสัมพันธ์กับการพัฒนา 
ระบบการดูแลส่งต่ออย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) 

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ของการเสียชีวิตกับการพัฒนาระบบการดูแลส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติ

 การเสียชีวิต
 การพัฒนาระบบ เสียชีวิต ไม่เสียชีวิต 

  จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ก่อนการพัฒนา (ปี 2561 - 2562)  12 5.91 191 94.08 χ2 =  .415
หลังการพัฒนา (ปี 2563)  3 4.12 93 95.87 p - value = .519

* p < 0.05

ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ของการขาดการรักษากับการพัฒนาระบบการดูแลส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติ

 การขาดการศึกษา
 การพัฒนาระบบ ขาดการศึกษา ไม่ขาดการศึกษา 

  จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ก่อนการพัฒนา (ปี 2561 - 2562)  12 5.91 191 94.08 χ2 =  3.837
หลังการพัฒนา (ปี 2563)  3 3.09 94 96.9 p - value = .147

* p < 0.05

ตารางที่ 7 ความสัมพันธ์ของการตอบกลับข้อมูลของโรงพยาบาลเกาะสอง ประเทศพม่า กับการพัฒนาระบบการดูแล 
ส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติ

 การตอบกลับข้อมูลของโรงพยาบาลเกาะสอง
 การพัฒนาระบบ ตอบกลับ ไม่ตอบกลับ 

  จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ก่อนการพัฒนา (ปี 2561 - 2562)  8 66.67 4 33.33 χ2 =  4.480
หลังการพัฒนา (ปี 2563)  8 100 0 0 p - value = .034*

* p < 0.05
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จากตารางนีแ้สดงใหเ้หน็วา่ ตอบกลบัขอ้มลูของโรงพยาบาลเกาะสอง มคีวามสมัพนัธก์บัการพฒันาระบบการดแูล 

ส่งต่ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ0.05 โดยก่อนการพัฒนาระบบดูแลส่งต่อโรงพยาบาลเกาะสองจะมีอัตราการตอบกลับ 
ข้อมูลคิดเป็น ร้อยละ 66.67 หลังจากมีการพัฒนาระบบแล้วอัตราการตอบกลับข้อมูลเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 100

สรุปผล 
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผลการรักษาสำเร็จของผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติและการตอบกลับข้อมูลของ 

โรงพยาบาลเกาะสอง ประเทศพม่ามีความสัมพันธ์กับการพัฒนาระบบการดูแลส่งต่ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  
ส่วนอัตราการเสียชีวิตและการขาดการรักษามีความสัมพันธ์กับการพัฒนาระบบดูแลส่งต่ออย่างไม่มีนัยสำคัญ 
ทางสถิติ แต่หลังพัฒนาระบบอัตราการเสียชีวิตและการขาดการรักษามีแนวโน้มลดลง

อภิปรายผล
 ในปี 2560 พบว่า อัตราผลการรักษาสำเร็จในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติยังคงต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

คดิเปน็ รอ้ยละ 70.99 ทัง้นีเ้นือ่งมาจากอตัราการขาดการรกัษา (default rate) เพิม่ขึน้คดิเปน็รอ้ยละ 19.08 เมือ่วเิคราะห์ 
ข้อมูลพบว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับองค์กรศุภนิมิตปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน ขาดการติดตามผู้ป่วยมารับ 
การรกัษา หรอืผูป้ว่ยบางรายตรวจสขุภาพแลว้ผลเอกซเรยผ์ดิปกตแิตไ่มม่ารกัษาเนือ่งจากขาดขอ้มลูวธิกีารเขา้ถงึบรกิาร 
ของรัฐ หรือถึงรู้ไม่มีโอกาสเข้าถึงบริการเนื่องจากไม่มีสิทธิในการรักษา รวมถึงการอพยพเคลื่อนย้ายที่อยู่บ่อยๆ  
ไม่มีที่อยู่ที่ชัดเจน บางรายอาชีพประมงต้องออกเรือเป็นระยะเวลาหลายวัน ทำให้ขาดการรักษาที่ต่อเนื่อง รวมถึงระบบ 
การส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อที่ประเทศพม่ายังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน การตอบกลับข้อมูลของประเทศพม่าค่อนข้างน้อย 
คิดเป็น ร้อยละ 37.06 ดังนั้น ในปี 2561 จึงได้มีการพัฒนาระบบการดูแลส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติพื้นที่ 
ชายแดนไทย - พม่าเมืองคู่ขนานจังหวัดระนอง - เกาะสอง ขึ้นโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและ 
เอกชนไทย - พม่า ดำเนินงานตามแนวทาง PDCA วงจรสู่ความสำเร็จ (Management Cycle) โดยการพัฒนาระบบ 
การดูแลตั้งแต่การคัดกรอง แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาร่วมกัน การติดตามและส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคแรงงาน 
ข้ามชาติรายใหม่ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อทำ DOT รวมถึงกำหนดแนวทางการส่งไปรักษาต่อที่ 
ประเทศพม่าและวิธีการตอบกลับข้อมูลหลังดำเนินการในปี 2561 พบว่าอัตราผลการรักษาสำเร็จคิดเป็น ร้อยละ 73.68  
ซึ่งยังไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายเนื่องจากอัตราการเสียชีวิต, การขาดการรักษา การรักษาล้มเหลวรวมถึงการโอนออก 
โดยไม่ทราบผลการรักษายังค่อนข้างสูงคิดเป็นร้อยละ 5.26,7.89, 4.38 และ 8.77 ตามลำดับ การตอบกลับข้อมูลจาก 
ประเทศพม่าคิดเป็นร้อยละ 50 ดังนั้นจึงได้มีพัฒนาระบบการดูแลส่งต่อในปี 2562 โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของ 
ทมีสหสาขาวชิาชพีทีช่ดัเจนขึน้ เชน่ มแีผนการดแูลผูป้ว่ยวณัโรค (Care map) รว่มกนัของทมีสหสาขาวชิาชพี, มพียาบาล 
Full time TB manager เปน็ผูป้ระสานงานระหวา่งทมีสหสาขาวชิาชพีและเครอืขา่ย, การทำ DOTและตดิตามดแูลผูป้ว่ย 
ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับองค์กรศุภนิมิต และให้โรงพยาบาลเกาะสองเป็นศูนย์กลาง 
ในการประสานงานส่งต่อในประเทศพม่า ซึ่งจากผลการดำเนินงานในปี 2562 พบว่า อัตราผลการรักษาสำเร็จเพิ่มขึ้น 
คิดเป็น ร้อยละ 85.39 แต่การตอบกลับข้อมูลจากประเทศพม่าลดลงคิดเป็น ร้อยละ 47.06 เมื่อทบทวนข้อมูล พบว่า 
ผูป้ว่ยวณัโรคแรงงานขา้มชาตไิดร้บัการสง่ตอ่ไปรกัษาหลายโรงพยาบาลในประเทศพมา่ เชน่ Kawthoung, Mawlamyin,  
Magway, Shwebo, Myeik, Dawei เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาด้านการสื่อสารในประเทศพม่า ดังนั้น เมื่อมี 
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การนำระบบการดูแลส่งต่อที่พัฒนาแล้วมาใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติในปี 2563 พบว่า 
ทำใหอ้ตัราผลการรกัษาสำเรจ็เพิม่ขึน้คดิเปน็รอ้ยละ 90.72 อตัราการเสยีชวีติ,ขาดการรกัษาและโอนออกโดยไมท่ราบผล 
การรักษาลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.12, 3.09, 2.06 และอัตราการตอบกลับข้อมูลเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 56.25

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาระบบการดูแลส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติจนได้แนวทางที่ชัดเจนร่วมกัน 
สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย ช่วยลดความล่าช้าในการประสานงานทำให้ผู้ป่วยวัณโรค 
แรงงานข้ามชาติได้รับการดูแลที่ต่อเนื่องตามแนวทางที่กำหนดจนประสบผลสำเร็จในการรักษา ซึ่งจากการศึกษา 
ครัง้นีพ้บวา่ อตัราผลการรกัษาสำเรจ็เพิม่ขึน้อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ0ิ.05ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาการพฒันารปูแบบ 
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมวัณโรคในจังหวัดสุพรรณบุรีที่ทำให้อัตราผลสำเร็จในการรักษาวัณโรคเพิ่มขึ้น  
(มนูญ ศูนย์สิทธิ์ และคณะ, 2564) นอกจากนี้ยังพบว่าหลังการพัฒนาระบบการดูแลส่งต่อทำให้มีการตอบกลับข้อมูล 
ของผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับการส่งไปรักษาต่อที่ประเทศพม่าเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการกำหนดบทบาทของ 
ทมีสหสาขาวชิาชพีทีช่ดัเจนและมแีนวทางการประสานงานสง่ตอ่รว่มกนัระหวา่งจงัหวดัระนองและเกาะสองโดยผา่นทาง 
องค์กรศุภนิมิต ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอรทัยและคณะ (2564) ที่พบว่า การมีMOUร่วมกันอย่างเป็นทางการ 
บนพื้นฐานของปัญหาและความต้องการของพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้านมีผลต่อความสำเร็จด้านผลลัพธ์ความร่วมมือ 
ในการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศตามแนวชายแดนแต่อัตราการเสียชีวิตของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังพัฒนาระบบ 
การดูแลส่งต่อมีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างก่อนและ 
หลังการพัฒนาระบบที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มติดเชื้อเอช ไอ วีที่มีอาการรุนแรงต้องมารับการรักษาในโรงพยาบาล  
และมีการตรวจพบการติดเชื้อวัณโรคขณะที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเหมือนกัน จึงทำให้ไม่เกิดความแตกต่าง 
ของการเสียชีวิตก่อนและหลังพัฒนาระบบการดูแลส่งต่อแต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มอัตราการเสียชีวิตหลังการพัฒนา 
ระบบมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 5.91 เป็น 4.12 ส่วนอัตราการขาดการรักษาของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังพัฒนา 
ระบบการดแูลสง่ตอ่มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติทิัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากกลุม่ตวัอยา่งกอ่นและหลงัพฒันา 
ระบบการดแูลสง่ตอ่เปน็กลุม่แรงงานขา้มชาตเิหมอืนกนั มกัมกีารอพยพเคลือ่นยา้ยทีอ่ยูบ่อ่ยๆ ไมม่ทีีอ่ยูช่ดัเจน บางราย 
เข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายทำให้ผู้ป่วยอาจหลบซ่อนตรวจบางรายมีอาชีพทำประมง เมื่อขาดการรักษามักติดตาม 
มารับการรักษาค่อนข้างยาก จึงทำให้การขาดการรักษาของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการพัฒนาระบบการดูแลส่งต่อ 
ไม่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มอัตราการขาดการรักษาของกลุ่มตัวอย่างหลังมีการพัฒนาระบบมีแนวโน้ม 
ลดลงจากร้อยละ 3.37 เป็น 3.09 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนไทย - พม่า 

เมืองคู่ขนานจังหวัดระนอง - เกาะสอง อย่างต่อเนื่อง 
 ควรมกีารศกึษาวจิยัความยัง่ยนืของการปฏบิตัขิองบคุลากรภายหลงัการใชแ้นวทางตามระบบการดแูลสง่ตอ่ 

ผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนไทย - พม่าเมืองคู่ขนานจังหวัดระนอง - เกาะสอง
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร 
ระดับปฐมภูมิจังหวัดฉะเชิงเทรา

Factors Correlated with Happiness in Primary Health Personnel  
of Chachoengsao Province

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรระดับปฐมภูมิจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นการวิจัย 

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการสำรวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุข 
ในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 
ด้านคุณลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัด ระดับการศึกษา สถานภาพ การมีบุตร ลักษณะงาน  
ตำแหน่ง สถานภาพการจ้างงาน สายงาน ระยะเวลาการทำงาน การลาออก/ย้าย/เปลี่ยนงาน และรายได้กับระดับ 
ความสุขในการทำงานของบุคลากรระดับปฐมภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทราและเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาระดับ 
ความสขุในการทำงานของบคุลากรระดบัปฐมภมู ิจงัหวดัฉะเชงิเทรากลุม่ตวัอยา่ง คอื บคุลากรสาธารณสขุระดบัปฐมภมู ิ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 395 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามความสุขในการทำงานของ 
บุคลากรระดับปฐมภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทราผลการวิจัยพบว่า1) ระดับความสุขในการทำงานของบุคลากรระดับปฐมภูมิ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีความสุขมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
ได้แก่มิติที่ 9 ด้านความสุขขององค์กรและสังคม (Happy Society) 2) ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ ์
กับระดับความสุข ได้แก่ อายุสถานที่ปฏิบัติงานสังกัดระดับการศึกษาสถานภาพลักษณะงาน สถานภาพการจ้างงาน  
สายงานระยะเวลาการทำงานการลาออก/ย้าย/เปลี่ยนงาน และรายได้

คำสำคัญ : ความสุขในการทำงาน บุคลากรระดับปฐมภูมิ ปัจจัยด้านคุณลักษณะประชากร 

Abstract
 “A Study of Factors Correlated with Happiness in Primary Health Personnel of Chachoengsao” 

is quantitative and survey research that aimed to 1) study a happiness level in work of primary health care  
personnel in Chachoengsao, 2) study a relationship between demographic factors such as gender, age,  
working place, affiliation, education, marital status, childrearing,characteristics of work, position,  
employment status, type of work, working duration with the current organization, job resignation/shifting/ 
changing, income, and a happiness level in work of primary health care personnel in Chachoengsao,  
and 3) study suggestions for increasing a happiness level in work of primary health care personnel  

มนตรี สมบูรณ์ทรัพย์*

* นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต
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in Chachoengsao. The sample group was 395primary health care personnel in Chachoengsaothat  
were chosen by simple random sampling. The tool was a questionnaire about happiness in work of  
primary health care personnel in Chachoengsao. The results showed that 1) The happiness level of  
primary health care personnel in Chachoengsa was overall “very happy”, and when considered in each aspect,  
it was found that the aspect with the highest mean was the 9th aspect (Happy Society), 2) demographic  
factors that influenced a happiness level were age, working place, affiliation, education, marital status,  
characteristics of work, employment status, type of work, working duration with the current organization,  
job resignation/shifting/changing and income.

Keywords : happiness in work, primary health personnel, demographic factors

บทนำ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริหารองค์การภาครัฐในปัจจุบัน เพราะ 

มนษุยจ์ดัไดว้า่เปน็ทรพัยากรทางการบรหิารทีส่ำคญั และการพฒันาศกัยภาพบคุลากร ตลอดจนการจดักระบวนการนัน้ 
มีบทบาทในการทำให้บุคลากรทำงานในหน้าที่ของตนและการดำเนินงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่ 
ผลลพัธก์ารพฒันาองคก์ร ในขณะเดยีวกนับคุคลผูท้ำงานใหก้บัองคก์รเมือ่มคีวามพงึพอใจในการทำงานและมคีวามสขุ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็จะเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรและเต็มใจในปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สอดคล้องกับคำว่า “คนสำราญ งานสำเร็จ” อันหมายถึงงานจะสำเร็จ เมื่อผู้ที่ทำงานนั้นต้องทำงานด้วยความสุขและ 
ทำใหง้านเปน็แรงบนัดาลใจในการดำเนนิชวีติบคุลากรของหนว่ยงานนัน้ จงึเปน็ปจัจยัสำคญัเปน็อยา่งยิง่ในการขบัเคลือ่น 
องค์กรให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย และความสุข ความพึงพอใจ และคุณภาพชีวิตของบุคลากร จึงน่าจะมีผล 
โดยตรงกับผลสัมฤทธิ์งานขององค์กร

 นโยบายระดบัชาตใินประเทศไทย ใหค้วามสนใจในเรือ่งความสขุชา้กวา่ประเทศทีพ่ฒันาแลว้มาก ตัง้แตแ่ผนพฒันา 
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2506 ได้ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจเรื่อยมาโดยใช้จีดีพี เป็นตัววัดความก้าวหน้าของ 
ประเทศจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรก 
ทีก่ลา่วถงึ “ความสขุ” โดยมุง่หมายใหป้ระชาชนเปน็ศนูยก์ลางของการพฒันา และใชเ้ศรษฐกจิเปน็เครือ่งมอืชว่ยพฒันา 
ให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้จัดให้ความสุขเป็น 
จุดหมายหนึ่งของการพัฒนา โดยต้องการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืนและนอกจากจีดีพีแล้ว  
ได้มีการสร้างดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทย เป็นดัชนีรวม แต่ยังไม่ได้เป็นการวัดความสุขโดยตรง 
เหตุผลหลักน่าจะเกิดจากการขาดข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาอย่างเป็นระบบ และผู้กำหนดนโยบายไม่เชื่อมั่นในความ 
น่าเชื่อถือของการวัดความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิต

กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับความสุขของบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น โดยในการจัดทำ 
แผนยทุธศาสตรช์าตดิา้นสาธารณสขุระยะ 20 ป ีตามยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ีตัง้เปา้หมายให ้“ประชาชนสขุภาพด ีเจา้หนา้ที ่
มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้าน คือ 1. การส่งเสริมสุขภาพ  
และการป้องกัน โรคเป็นเลิศ (P&P Excellence) 2. ระบบบริการเป็นเลิศ ( Service Excellence) 3. บุคลากรเป็นเลิศ  
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(People Excellence) 4. ระบบการบริหารจัดการเป็นเลิศ (Governance Excellence) จากสำนักนโยบายและ 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขปี 2560 โดยกำหนดเป้าหมาย เจ้าหน้าที่มีความสุข อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ที่ 3  
บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) เป้าหมายสำคัญ คือบุคลากรมีระดับความสุขอยู่ในระดับมีความสุขใน 
การปฏบิตังิานไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 80 และอตัราการคงอยูข่องบคุลากรสาธารณสขุ (Retention rate) ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 85  
กระทรวงสาธารณสขุไดด้ำเนนิการสำรวจระดบัความสขุของบคุลากรสาธารณสขุทัง้ประเทศโดยโปรแกรม Happinometer  
Online โดยการประยุกต์เครื่องมือวัดความสุขทางสังคมศาสตร์ที่คณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงสาธารณสุขได้ทำบันทึกข้อตกลงในการนำเครื่องมือนี้มาใช้ในการวัดระดับความสุขของ 
บคุลากรสาธารณสขุทัว่ประเทศ ประกอบไปดว้ยการวดัระดบัความสขุใน 9 มติเิริม่ในปงีบประมาณ 2560 นำไปประมวลผล 
และวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของประเทศ พบว่า โดยรวมแล้วบุคลากรสาธารณสุขคิดเป็นร้อยละ 62.60 มีระดับ 
ความสุขอยู่ในระดับมีความสุข ในปีงบประมาณ 2562 ทำการสำรวจระดับความสุขของบุคลากรสาธารณสุขของ 
ประเทศเป็นครั้งที่ 2 โดยทำการสำรวจในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 พบว่า โดยรวมแล้วบุคลากร 
สาธารณสุขคิดเป็นร้อยละ 83.73 มีระดับความสุขอยู่ในระดับมีความสุขจากการประเมินครั้งที่ 2 พบว่า บุคลากรที่มี 
ระดับความสุขอยู่ในระดับมีความสุขเพิ่มขึ้นจากการประเมินครั้งแรกในปีงบประมาณ 2560 และกระทรวงสาธารณสุข 
ได้ออกมาตรการในการส่งเสริมความสุขให้บุคลากร เช่น การบันทึกความตกลงร่วมกับธนาคารของรัฐในการลด 
ดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับบุคลากรสาธารณสุข เป็นต้น 

รวมถึงสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ทำให้บุคลากรสาธารณสุขต้องมีภาระงานที่หนัก  
และมีความเสี่ยงมากยิง่ขึน้ จึงทำใหผู้้ศกึษาสนใจทีจ่ะศกึษาระดบัความสขุ และปัจจยัทีส่ง่ผลตอ่ความสุขในการทำงาน 
ของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาความสุขในการทำงานของ 
บุคลากร เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้มาวางแผนในการพัฒนาบุคลากรในการส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุข 
ในการทำงานมากยิ่งขึ้น จะทำให้หน่วยงานสามารถนำมาพัฒนารูปแบบการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลจนเป็นองค์กรแห่งความสุขตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัด  

ระดับการศึกษา สถานภาพ การมีบุตร ลักษณะงาน ตำแหน่ง สถานภาพการจ้างงาน สายงาน ระยะเวลาการทำงาน  
การลาออก/ย้าย/เปลี่ยนงาน และรายได้กับระดับความสุขในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา

 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาระดับความสุขในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา
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กรอบแนวคิด

สมมติฐานการวิจัย
 ปัจจัยคุณลักษณะประชากรมีความสัมพันธ์กับระดับความสุขในการทำงานของบุคลากรระดับปฐมภูมิ  

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 สามารถนำข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิจัยไปวางแผนในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพต่อไป
 นำผลการศึกษาจากการวิจัยไปปรับปรุง พัฒนากิจกรรม แผนงาน/โครงการ ตอบสนองต่อความสุข  

ความพึงพอใจ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และคุณภาพชีวิต 
ของบุคลากรสาธารณสุขอย่างเหมาะสมในหน่วยงานต่อไป

 สง่เสรมิใหเ้กดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิลในการทำงานเพิม่มากขึน้ เพราะเมือ่บคุลากรสาธารณสขุระดบัปฐมภมู ิ
มีความสุข ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ก็จะส่งผลทำให้มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติงานมากขึ้น

วิธีการศึกษา
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรระดับปฐมภูมิจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นการวิจัย 

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบสำรวจภาคตัดขวางโดยใช้เครืองมือประกอบด้วย

สอบถามผู้เชี่ยวชาญ
แนวทางการพัฒนาระดับความสุขของบุคลากรระดับ

ปฐมภูมิในมิติต่างๆ 

ระดับความสุขของบุคลากร
มิติที่ 1 Happy Body ร่างกายดี
มิติที่ 2  Happy Relax ผ่อนคลายดี
มิติที่ 3  Happy Heart น้ำใจดี
มิติที่ 4  Happy Soul จิตวิญญาณดี
มิติที่ 5  Happy Family ครอบครัวดี
มิติที่ 6  Happy Society สังคมดี
มิติที่ 7  Happy Brain ใฝ่รู้ดี 
มิติที่ 8  Happy Money สุขภาพเงินดี
มิติที่ 9  Happy Work Life การงานดี

คุณลักษณะทางประชากร 
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานที่ปฏิบัติงาน
4. สังกัด 
5. ระดับการศึกษา
6. สถานภาพ
7. การมีบุตร
8. ลักษณะงาน
9. ตำแหน่ง
10. สถานภาพการจ้างงาน
11. สายงาน
12. ระยะเวลาที่ทำงาน
13. การลาออก/ย้าย/เปลี่ยนงาน
14. รายได้
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 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัด ระดับการศึกษา  

สถานภาพ การมีบุตร ลักษณะงาน ตำแหน่ง สถานภาพการจ้างงาน สายงาน ระยะเวลาการทำงาน การลาออก/ย้าย/ 
เปลี่ยนงาน และรายได้ลักษณะคำถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

 แบบสอบถามเกี่ยวกับ Happynometer ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล  
ข้อมูลความสุขของบุคลากรสาธารณสุขในมิติต่างๆ 9 มิติประกอบด้วย มิติที่ 1 ด้านสุขภาพดี (Happy Body) มิติที่ 2  
ด้านน้ำใจงาม (Happy Heart) มิติที่ 3 ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax) มิติที่ 4 ด้านการหาความรู้ (Happy Brain)  
มิติที่ 5 ด้านคุณธรรม (Happy Soul) มิติที่ 6 ด้านใช้เงินเป็น (Happy Money) มิติที่ 7 ด้านครอบครัวที่ดี (Happy Family)  
มิติที่ 8 ด้านความสุขของที่ทำงาน (Happy Plus) และมิติที่ 9 ด้านความสุขขององค์กรและสังคม (Happy Society) 

กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 395 คน จากตารางเครจซี่ 
และมอร์แกน ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) วิเคราะห์คุณลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากร 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และนำเสนอด้วยจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะห์สถานการณ์ระดับความสุขของบุคลากรแยกรายมิติ 9 มิติ และความสุขในภาพรวมของบุคลากร จำแนกตาม 
คณุลกัษณะสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอยา่ง นำเสนอดว้ยคา่เฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน แปลผลตามเกณฑร์ะดบัความสขุ 
โดยใช้เกณฑ์ตามที่สถาบันวิจัยประชากร และสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 
คุณลักษณะส่วนบุคคลกับระดับความสุขรายมิติและความสุขโดยรวมของบุคลากรสาธารณสุข ด้วยสถิติไคสแควร์และ 
การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษา
คุณลักษณะประชากรของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น  

ร้อยละ 81.01 และเพศขายคิดเป็น ร้อยละ 18.99 ด้านอายุ ส่วนใหญ่อายุไม่เกิน 30 ปี คิดเป็น ร้อยละ 29.11 และอยู ่
ระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็น ร้อยละ 28.35 ด้านระดับการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี คิดเป็น ร้อยละ 82.28 และต่ำกว่า 
ปริญญาตรีคิดเป็น ร้อยละ 9.87 ด้านตำแหน่งการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปฏิบัติงาน คิดเป็น ร้อยละ 72.66  
และระดบัผู้บรหิารองคก์รคดิเปน็ รอ้ยละ 11.14 สถานภาพสมรส สว่นใหญแ่ต่งงานและอยู่รว่มกันคดิเป็น รอ้ยละ 54.68  
และโสดคิดเป็น ร้อยละ 34.18 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10 ปีขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 42.03 และ 3 - 5 ปี คิดเป็น  
ร้อยละ 21.01 ด้านการมีบุตร ส่วนใหญ่ไม่มีบุตร คิดเป็น ร้อยละ 44.05 และมีบุตรจำนวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 28.86  
ลกัษณะงาน สว่นใหญป่ฏบิตังิานดา้นการบรกิารคดิเปน็ รอ้ยละ 52.66 และปฏบิตังิานงานดา้นวชิาการ คดิเปน็ รอ้ยละ 23.29  
สถานภาพการทำงาน ส่วนใหญ่ข้าราชการ คิดเป็น ร้อยละ 82.28 และพนักงานกระทรวง คิดเป็นร้อยละ 8.86 และ 
ด้านรายได้ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 34.18 มีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 22.53 ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา คิดเป็น ร้อยละ 20.25 และอำเภอพนมสารคาม คิดเป็น  
ร้อยละ 14.43 ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล คิดเป็น ร้อยละ 50.63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคิดเป็น 
ร้อยละ 20.25 โดยปฏิบัติงานในสายงานนักวิชาการสาธารณสุข คิดเป็น ร้อยละ 42.03 และพยาบาลวิชาชีพ  
คิดเป็น ร้อยละ 26.33 และไม่เคยมีการลาออก/ย้าย/เปลี่ยนงาน ร้อยละ 72.91 และเปลี่ยนงาน 1 - 3 ครั้ง คิดเป็น  
ร้อยละ 20.25

ระดับความสุขรายมิติและความสุขโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร 
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีความสุขมาก ( X 

 
= 74.28) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณลักษณะประชากรภาพรวมกับระดับความสุขในการทำงาน พบว่า 
ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล คือ อายุสถานภาพสมรสและระยะเวลาที่ทำงานในองค์กรปัจจุบัน มีความสัมพันธ ์

กับมิติด้านสุขภาพกายดี
ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล คือ สถานภาพสมรสและสายงานมีความสัมพันธ์กับมิติด้านน้ำใจงาม
ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล คือ ระดับการศึกษาและรายได้มีความสัมพันธ์กับมิติด้านการผ่อนคลาย 
ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล คือ อายุมีความสัมพันธ์กับมิติด้านการหาความรู้ 
ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล คือ สถานภาพการจ้างงานรายได้สถานที่ปฏิบัติงาน และสายงานมีความสัมพันธ ์

กับมิติด้านคุณธรรม 
ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล คือ ลักษณะงาน สถานภาพการจ้างงาน และรายได้มีความสัมพันธ์กับมิติ 

ด้านใช้เงินเป็น
ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล คือ สายงาน มีความสัมพันธ์กับมิติด้านครอบครัวที่ดี 
ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล คือ ระยะเวลาที่ทำงานในองค์กรปัจจุบันและการลาออก/ย้าย/เปลี่ยนงานมีความ 

สัมพันธ์กับมิติด้านความสุขของที่ทำงาน
ปจัจยัคณุลกัษณะสว่นบคุคล คอื รายไดส้งักดั และการลาออก/ยา้ย/เปลีย่นงานมคีวามสมัพนัธก์บัมติดิา้นความสขุ 

ขององค์กรและสังคม

ตารางที ่1 ระดบัความสขุรายมติ ิจำแนกตามจำนวนและรอ้ยละของระดบัความสขุบคุลากรสาธารณสขุ จงัหวดัฉะเชงิเทรา  
(N = 395) 

มิติที่ 1 ด้านสุขภาพดี (Happy Body)  67.76 13.28 มีความสุข
มิติที่ 2  ด้านน้ำใจงาม (Happy Heart)  81.63 10.06 มีความสุขมาก
มิติที่ 3  ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax)  66.86 9.31 มีความสุข
มิติที่ 4  ด้านการหาความรู้ (Happy Brain)  75.05 11.51 มีความสุขมาก
มิติที่ 5  ด้านคุณธรรม (Happy Soul)  80.78 10.68 มีความสุขมาก
มิติที่ 6  ด้านใช้เงินเป็น (Happy Money)  65.11 10.49 มีความสุข
มิติที่ 7  ด้านครอบครัวที่ดี (Happy Family)  78.17 12.58 มีความสุขมาก
มิติที่ 8  ด้านความสุขของที่ทำงาน (HappyPlus)  70.32 12.49 มีความสุขมาก
มิติที่ 9  ด้านความสุขขององค์กรและสังคม (Happy Society)  82.87 11.99 มีความสุขมาก

  รวม 74.28 7.83 มีความสุขมาก

 
รายการ

 ระดับความสุข 

  
X 

 
  S.D.  แปลผล

พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ มิติที่ 9 ด้านความสุขขององค์กรและสังคม (Happy Society) ( X 
 
= 82.87)  

รองลงมามิติที่ 2 ด้านน้ำใจงาม (Happy Heart) ( X 
 
= 81.63) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือมิติที่ 6 ด้าน ใช้เงินเป็น  

(Happy Money) ( X 
 
= 65.11) 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ ปจัจยัคณุลกัษณะสว่นบคุคล คอื อายสุถานภาพสมรสและระยะเวลาทีท่ำงานในองคก์ร 

ปัจจุบัน มีความสัมพันธ์กับมิติด้านสุขภาพกายดีปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล คือ สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับ 
มิติด้านน้ำใจงามปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล คือ ระดับการศึกษาและรายได้มีความสัมพันธ์กับมิติด้านการผ่อนคลาย  
ปจัจยัคณุลกัษณะสว่นบคุคล คอื อายมุคีวามสมัพนัธก์บัมติดิา้นการหาความรู ้ปจัจยัคณุลกัษณะสว่นบคุคล คอื สถานภาพ 
การจ้างงานรายได้สถานที่ปฏิบัติงาน และสายงานมีความสัมพันธ์กับมิติด้านคุณธรรม ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล  
คือ ลักษณะงาน สถานภาพการจ้างงาน และรายได้มีความสัมพันธ์กับมิติด้านใช้เงินเป็น ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล  
คือ สายงาน มีความสัมพันธ์กับมิติด้านครอบครัวที่ดี ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล คือ ระยะเวลาที่ทำงานในองค์กร 
ปัจจุบันและการลาออก/ย้าย/เปลี่ยนงานมีความสัมพันธ์กับมิติด้านความสุขของที่ทำงานปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล  
คอื รายไดส้งักดั และการลาออก/ยา้ย/เปลีย่นงานมคีวามสมัพนัธก์บัมติดิา้นความสขุขององคก์รและสงัคมซึง่สอดคลอ้ง 
กบังานวจิยัของสมโภช บญุวนั, สมโภช รตโิอฬาร และวรางคณา จนัทร์คง (2564) ทีไ่ดท้ำวจิยัเรือ่งปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บั 
ความสุขในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)สถานการณ์ความสุข 
ในการทำงาน 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลกับความสุขในการทำงานผลการวิจัยพบว่า  

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณลักษณะประชากรภาพรวมกับระดับความสุขในการทำงาน

เพศ  × × × × × × × × ×

อายุ   × ×  × × × × ×

ระดับการศึกษา  × ×  × × × × × ×

ตำแหน่งการปฏิบัติงาน × × × × × × × × ×

สถานภาพสมรส    × × × × × × ×

ระยะเวลาที่ทำงานในองค์กรปัจจุบัน  × × × × × ×  ×

การมีบุตร  × × × × × × × × ×

ลักษณะงาน  × × × × ×  × × ×

สถานภาพการจ้างงาน × × × ×   × × ×

รายได้  × ×  ×   × × 

สถานที่ปฏิบัติงาน  × × × ×  × × × ×

สังกัด  × × × × × × × × 

สายงาน  ×  × ×  ×  × ×

การลาออก/ย้าย/เปลี่ยนงาน × × × × × × ×  

	= มีความสัมพันธ์

× = ไม่มีความสัมพันธ์

 
คุณลักษณะประชากร

 มิติความสุขในการทำงานของบุคลากร

  มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 มิติที่ 5 มิติที่ 6 มิติที่ 7 มิติที่ 8 มิติที่ 9



70 วารสารสุขภาพภาคประชาชน 

...งานวิจัย
1) บุคลากรสาธารณสุขมีความสุขเฉลี่ยทั้ง 9 มิติอยู่ในระดับมีความสุข โดยมิติน้ำใจดีมีค่าเฉลี่ยความสุขสูงที่สุดและ 
อยูใ่นระดบัมคีวามสขุมาก 2) ปจัจยัคณุลกัษณะสว่นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บัระดบัความสขุ ไดแ้ก ่เพศ สถานภาพสมรส 
ชว่งวยั ระดบัการศกึษา การตัง้ครรภ ์การมบีตุร เวลาการทำงานเวร/กะ ระยะเวลาทีท่ำงานในองคก์รปจัจบุนั รายไดร้ะดบั 
ตำแหนง่ และประเภทการจา้งเพระฉะนัน้ผูบ้รหิารหนว่ยงานควรสง่เสรมิความสขุในการทำงานดว้ยการใหค้วามสำคญักบั 
ปัจจัยด้านคุณลักษณะประชากรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขมิติต่างๆ ในการทำงานของบุคลากร ควรจัดทำเป็น 
นโยบาย แผนปฏิบัติการ ตลอดจนกิจกรรมที่ส่งเสริมระดับความสุขอย่างยั่งยืนในองค์กร

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จากผลการศึกษาทําให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณลักษณะประชากรกับระดับความสุข 

ในการทำงานของบคุลากรสาธารณสขุระดบัปฐมภมู ิจงัหวดัฉะเชงิเทราเพราะฉะนัน้หนว่ยงานอืน่ๆ สามารถนำผลไปสรา้ง 
แบบวัดเพื่อวัดระดับความสุขในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานได้

 ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
ควรทําการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูงจนถึงผู้ปฏิบัติงาน 

เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร 
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิอย่างยั่งยืน
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