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บรรณาธิการแถลง
สวัสดี ท่านผู้อ่านทุกท่าน
วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 เป็นวารสารที่จัดทำ�ขึ้นเป็นปีที่ 8 เพื่อเป็นสื่อกลางถ่ายทอด
องค์ความรู้ ระหว่างเครือข่ายสาธารณสุขเกีย่ วกับการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ
การรักษาพยาบาล และการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ ซึง่ ตอบสนองพันธกิจของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 และ
เป็นประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคสำ�หรับเครือข่ายทัง้ ในพืน้ ที่ และนอกพืน้ ที่ วารสารฉบับนี้
มีงานวิจัยจำ�นวน 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การประเมินมาตรการจัดการพาหะนำ�โรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
(Integrated Vector Management) ระดับตำ�บล ในระบบอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนของพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 4 2) ผลของนํา้ หนักก่อนตัง้ ครรภ์ตอ่ ผลลัพธ์ของการตัง้ ครรภ์ ศึกษาในโรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำ�ปาง
3) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี 4) การศึกษา
ผลความสำ�เร็จการดูแลรักษาวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อคนไทยโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในเขต
อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 5) เปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอวและพฤติกรรมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงกับอาสาสมัครสาธารณสุขที่ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
อำ�เภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 6) ผลการให้ยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลังในหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการ
ผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำ�ปาง ซึ่งแต่ละเรื่องสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินงาน
ป้องกันควบคุมโรค ตลอดจนการรักษาพยาบาลในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ท่านยังสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารได้จากเวบไซต์ของเราได้ที่ http://odpc4.ddc.moph.go.th/JN
คณะผู้จัดทำ�ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งแก่ผู้ที่มีส่วนทำ�ให้วารสารฉบับนี้สำ�เร็จลุล่วงด้วยดี หากมีข้อ
เสนอแนะประการใด ผู้จัดทำ�ขอรับไว้ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง

บรรณาธิการ

Vol. 8 No.1 Oct. 2017 - Mar. 2018

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4

คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้เขียน
วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 ยินดีรบั บทความวิชาการ ผลงานวิจยั นวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ทเี่ กีย่ วกับการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนผลงานการควบคุมโรคต่างๆโดยเรื่องที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์
หรือกำ�ลังรอพิมพ์ในวารสารอื่น ทั้งนี้กองบรรณาธิการตรวจทานแก้ไขเรื่องต้นฉบับและพิจารณาตีพิมพ์

วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4
เป็นวารสารทางวิชาการที่มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ผลงานวิจยั ในลักษณะนิพนธ์ต้นฉบับ (Original
Article) จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน ต.ค.-มี.ค. ตีพิมพ์สมบูรณ์สัปดาห์แรกของเดือน เม.ย.
ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน เม.ย.-ก.ย. ตีพิมพ์สมบูรณ์สัปดาห์แรกของเดือน ต.ค.
กำ�หนดขอบเขตเวลาของการรับเรื่องตีพิมพ์
ฉบับที่ 1 ภายในเดือน ต.ค.-ม.ค. และฉบับที่ 2 ภายในเดือน เม.ย.-มิ.ย.

ขั้นตอนการดำ�เนินงานจัดทำ�วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4
1. ผูส้ มัครต้องศึกษาหลักเกณฑ์ค�ำ แนะนำ�สำ�หรับส่งเรือ่ งเพือ่ ตีพมิ พ์ กองบรรณาธิการจะไม่รบั นิพนธ์
ต้นฉบับที่ไม่ถูกแบบฟอร์มและตามกติกา
2. ประกาศรับต้นฉบับ ผูส้ มัครต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมเอกสารพิมพ์ตน้ ฉบับ 2 ชุด และ
แผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น
3. กองบรรณาธิการวารสารฯตรวจสอบความสมบูรณ์ และถูกต้องของต้นฉบับ
4. กองบรรณาธิการวารสารฯจัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชานั้นๆอ่าน
ประเมินต้นฉบับ จำ�นวน 2 ท่านต่อเรื่อง
5. ส่งให้ผู้เขียนแก้ไขตามผลการอ่านประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
6. กองบรรณาธิการวารสารฯตรวจสอบความถูกต้อง และจัดพิมพ์ต้นฉบับวารสารการแพทย์และ
สาธารณสุขเขต 4
7. จัดส่งต้นฉบับ ดำ�เนินการจัดทำ�รูปเล่ม
8. กองบรรณาธิการวารสารฯดำ�เนินการเผยแพร่วารสาร
9. การขอใบรับรองการตีพิมพ์ จะต้องผ่านขั้นตอนครบถ้วนของการตีพิมพ์ จึงจะสามารถออกใบ
รับรองการตีพิมพ์ได้ (ระยะเวลาดำ�เนินการขั้นตํ่า 1 เดือน)
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หลักเกณฑ์และคำ�แนะนำ�สำ�หรับส่งเรื่องเพื่อลงพิมพ์
1. บทความที่ส่งลงพิมพ์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผลงานวิจัยและ/หรือบทความวิชาการ กลุ่มที่ 2
นวัตกรรมและ/หรือผลงานสร้างสรรค์ โดยจำ�แนกเป็นลักษณะต่างๆดังนี้
1.1 นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) การเขียนเป็นบทหรือตอนตามลำ�ดับ ดังนี้ บทคัดย่อ บทนำ�
วัสดุและวิธีการศึกษา ผลการศึกษา วิจารณ์ กิตติกรรมประกาศ เอกสารอ้างอิง
1.2 รายงานปริทัศน์ (Review article) เป็นบทความเพื่อฟื้นฟูวิชาการซึ่งรวบรวมผลงานเกี่ยวกับ
เรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ โดยเฉพาะทีเ่ คยลงตีพมิ พ์ในวารสารอืน่ มาแล้ว โดยนำ�เรือ่ งมาวิเคราะห์ วิจารณ์ และเปรียบเทียบ
เพื่อให้เกิดความกระจ่างแก่ผู้อื่นเกี่ยวกับเรื่องนั้น
1.3 รายงานผู้ป่วย (Case report) เป็นรายงานเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยรายที่น่าสนใจทั้ง
ด้านประวัติ ผลการตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกร่วมกัน
1.4 ย่อวารสาร (Abstract review) เป็นการย่อบทความทางวิชาการด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ และวิทยาการทีเ่ กีย่ วข้องทีน่ า่ สนใจ ซึง่ ได้รบั การตีพมิ พ์แล้วในวารสารนานาชาติเป็นภาษาไทย
1.5 นวัตกรรม/ผลงานสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ริเริ่มดำ�เนินการ มีการทดลองนำ�ไปใช้ในพื้นที่มี
การติดตามประเมินผล และเขียนรายงานในรูปแบบของบทความวิชาการ
2. การเตรียมบทความเพื่อลงพิมพ์
2.1 ชื่อเรื่อง
ควรสัน้ กะทัดรัด ให้ได้ใจความทีค่ รอบคลุม ตรงกับวัตถุประสงค์และเนือ้ เรือ่ ง ชือ่ เรือ่ งต้องมีทงั้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
2.2 ชื่อผู้เขียน
ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไม่ใช้คำ�ย่อ) พร้อมทั้งอภิไธยต่อท้ายชื่อและสถาบันที่ทำ�งาน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.3 เนื้อเรื่อง
ควรใช้ภาษาไทยให้มากทีส่ ดุ และใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย สัน้ กะทัดรัด และชัดเจน เพือ่ ประหยัดเวลาของ
ผู้อ่าน หากใช้คำ�ย่อต้องเขียนคำ�เต็มไว้ครั้งแรกก่อน โดยอักษร ใช้ตัวพิมพ์ Cordia New ขนาด 14
2.4 บทคัดย่อ
คือ การย่อเนือ้ หาสำ�คัญเฉพาะทีจ่ �ำ เป็นเท่านัน้ ระบุตวั เลขทางสถิตทิ สี่ �ำ คัญ ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยค
สมบูรณ์และเป็นร้อยแก้วความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด และมีส่วนประกอบ คือ วัตถุประสงค์ วัสดุและวิธีการ
ศึกษา ผลการศึกษา และวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะ (อย่างย่อ) ไม่ต้องมีเชิงอรรถอ้างอิง บทคัดย่อต้องเขียน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.5 บทนำ�
อธิบายความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหาที่ทำ�การวิจัยศึกษาค้นคว้าของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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2.6 วัสดุและวิธีการศึกษา
แหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง และการใช้เครื่องมือช่วยในการ
วิจัย ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือใช้หลักสถิติมาประยุกต์
2.7 ผลการศึกษา
อธิ บ ายสิ่ ง ที่ ไ ด้ พ บจากการวิ จั ย โดยเสนอหลั ก ฐาน และข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระเบี ย บพร้ อ มทั้ ง แปล
ความหมายของผลที่ค้นพบหรือวิเคราะห์
2.8 วิจารณ์
ควรเขียนอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด และควรอ้างอิง
ถึงทฤษฎีหรือผลการดำ�เนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
2.9 เอกสารอ้างอิง
1. ผู้เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบ Vancouver
1997
2. การอ้างอิงเอกสารใดๆให้ใช้เครือ่ งหมายเชิงอรรถเป็นหมายเลข โดยใช้หมายเลข 1 สำ�หรับเอกสาร
อ้างอิงแรก และเรียงต่อตามลำ�ดับ แต่ถ้าต้องการอ้างอิงซ้ำ�ให้ใช้หมายเลขเดิม
3. เอกสารอ้างอิงหากเป็นวารสารภาษาอังกฤษให้ใช้ชอื่ ย่อวารสารตามหนังสือ Index Medicus การใช้
เอกสารอ้างอิงไม่ถกู แบบจะทำ�ให้เรือ่ งทีส่ ง่ มาเกิดความล่าช้าในการพิมพ์เพราะต้องมีการติดต่อผูเ้ ขียนเพือ่ ขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบตามหลักเกณฑ์
3. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง (โปรดสังเกตเครื่องหมายวรรคตอนในทุกตัวอย่าง)
3.1 การอ้างอิงบทความจากวารสาร
ก. ภาษาอังกฤษ
ลำ�ดับที่. ชื่อผู้เขียน (สกุล อักษรย่อของชื่อ). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร ปีที่พิมพ์ ; เล่มที่ของวารสาร:
หน้าแรก – หน้าสุดท้าย. ในกรณีที่ผู้แต่งเกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่ง 6 คนแรกแล้วตามด้วย et al.
ตัวอย่าง
1. Fischl MA, Dickinson GM, Scott GB. Evaluation of heterosexual partners, children and household contacts of adults with AIDS. JAMA 1987; 257: 640-4.
ข. ภาษาไทย
ใช้เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ แต่ชื่อผู้แต่งให้เขียนชื่อเต็ม ตามด้วยนามสกุล และใช้ชื่อวารสาร เป็นต้น
2. ธีระ รามสูต, นิวตั ิ มนตรีวสุวตั ,ิ สุรศักดิ์ สัมปัตตะวณิช. อุบตั กิ ารณ์โรคเรือ้ นระยะแรกโดยการศึกษา
จุลพยาธิวทิ ยาคลินกิ จากวงด่างขาวของผิวหนังผูป้ ว่ ยทีส่ งสัยเป็นโรคเรือ้ น 589 ราย. วารสารโรคติดต่อ 2527;
10: 101-2.
3.2 การอ้างอิงหนังสือหรือตำ�รา
ก. การอ้างอิงหนังสือหรือตำ�รา
ลำ�ดับที่. ชื่อผู้แต่ง (สกุล อักษรย่อของชื่อ). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: สำ�นักพิมพ์; ปีที่
พิมพ์.
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ตัวอย่าง
1. Toman K. Tuberculosis case-finding and chemo-therapy. Geneva: World Health Organization;
1979.
ข. การอ้างอิงบทหนึ่งในหนังสือหรือตำ�รา
ลำ�ดับที่ ชือ่ ผูเ้ ขียน. ชือ่ เรือ่ ง. ใน; ชือ่ บรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชือ่ หนังสือ. ครัง้ ทีพ่ มิ พ์. เมืองทีพ่ มิ พ์:
สำ�นักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. หน้าแรก - หน้าสุดท้าย.
ตัวอย่าง
1. ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ. การดื้อยาของเชื้อมาลาเรีย. ใน; ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ, ดนัย บุนนาค,
ตระหนักจิต หะริณสุต, บรรณาธิการ. ตำ�ราอายุรศาสตร์เขตร้อน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:
รวมทรรศน์; 2533. น. 115-20.
4. การส่งต้นฉบับ
การส่งเรือ่ งลงตีพมิ พ์ให้สง่ ต้นฉบับโดยใช้เอกสารขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว จำ�นวนไม่เกิน 8 หน้า 1 ชุด
หรือแผ่น CD พร้อมระบุชื่อ File ถึงสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ถนนพหลโยธิน อำ�เภอ
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 หรือที่ E-mail address : drt.dpc2@gmail.com
5. การรับเรื่องต้นฉบับ
5.1 เรื่องที่รับไว้กองบรรณาธิการจะแจ้งตอบรับให้ผู้เขียนทราบ
5.2 เรื่องที่ไม่ได้รับพิจารณาลงพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืน
5.3 เรื่องที่ได้รับพิจารณาลงพิมพ์ กองบรรณาธิการจะส่งวารสารให้ผู้เขียนเรื่องละ 2 เล่ม
ความรับผิดชอบ
บทความที่ลงพิมพ์ในวารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 ถือเป็นผลงานทางวิชาการ การวิจัย
นวั ต กรรมและงานสร้ า งสรรค์ วิ เ คราะห์ ตลอดจนความเห็ น ส่ ว นตั ว ของผู้ เ ขี ย น ไม่ ใ ช่ ค วามเห็ น ของ
กองบรรณาธิการแต่ประการใด ผู้เขียนจำ�เป็นต้องรับผิดชอบต่อบทความของตน
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การเขียนรายงานการสอบสวนโรคเพื่อลงวารสารวิชาการ
(How to Write an Investigation Full Report)
การเขียนรายงานสอบสวนทางระบาดวิทยา สามารถเขียนผลงานเพื่อเผยแพร่ ทางวารสารวิชาการ
โดยใช้รูปแบบรายงานการสอบสวนโรคฉบับเต็มรูปแบบ (Full Report) ซึ่งมีองค์ประกอบ 14 หัวข้อ คล้ายๆ
การเขียน Manuscript ควรคำ�นึงถึงการระเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล สถานที่ ไม่ระบุชื่อผู้ป่วย ที่อยู่ ชื่อสถานที่
เกิดเหตุดว้ ย และควรปฏิบตั ติ ามคำ�แนะนำ�สำ�หรับผูน้ พิ นธ์ของวารสารนัน้ อย่างเคร่งครัด มีองค์ประกอบดังนี้
1. ชื่อเรื่อง (Title)
ควรระบุเพื่อให้รู้ว่าเป็นการสอบสวนทางระบาดวิทยาเรื่องอะไร เกิดขึ้นที่ไหน และเมื่อไร เลือกใช้
ข้อความที่สั้นกระชับ ตรงประเด็น ได้ความหมายครบถ้วน
2. ผู้รายงานและทีมสอบสวนโรค (Authors and investigation team)
ระบุชื่อ ตำ�แหน่งและหน่วยงานสังกัดของผู้รายงาน และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่ร่วมในทีมสอบสวนโรค
3. บทคัดย่อ (Abstract)
สรุปสาระสำ�คัญทั้งหมดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความยาวประมาณ 250-300 คำ� ครอบคลุมเนื้อหา
ตั้งแต่ความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา มาตรการควบคุมโรค และสรุปผล
4. บทนำ�หรือความเป็นมา (Introduction or Background)
บอกถึงที่มาของการออกไปสอบสวนโรค เช่น การได้รับแจ้งข่าวการเกิดโรคจากใคร หน่วยงานใด
เมื่อไร และด้วยวิธีใด เริ่มสอบสวนโรคตั้งแต่เมื่อไร และเสร็จสิ้นเมื่อไร
5. วัตถุประสงค์ (Objectives)
เป็นตัวกำ�หนดแนวทาง และขอบเขตของวิธีการศึกษาที่จะใช้ค้นหาคำ�ตอบในการสอบสวนครั้งนี้
6. วิธีการศึกษา (Methodology)
การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) เป็นการบรรยายเหตุการณ์โดยรวมทั้งหมด
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ (Analytical study) ใช้สำ�หรับการสอบสวนการระบาด เพื่อพิสูจน์หาสาเหตุ
แหล่งโรคหรือที่มาของการระบาด
การศึกษาทางสภาพแวดล้อม รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
7. ผลการสอบสวน (Results)
ข้อมูลผลการศึกษาตามตัวแปร ลักษณะอาการเจ็บป่วย บุคคล เวลา และสถานที่ การรักษา ต้องเขียน
ให้สอดคล้องกับวิธกี ารศึกษาและวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ รายละเอียดและแนวทางการเขียนผลการสอบสวน เช่น
ยืนยันการวินิจฉัยโรค แสดงข้อมูลให้ทราบว่ามีการเกิดโรคจริง โดยการวินิจฉัยของแพทย์ ผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ อาจใช้อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยเป็นหลัก ในโรคที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
การวินิจฉัย
ยืนยันการระบาด ต้องแสดงข้อมูลให้ผู้อ่านเห็นว่ามีการระบาด (Outbreak) เกิดขึ้นจริง มีผู้ป่วยเพิ่ม
จำ�นวนมากกว่าปกติเท่าไร โดยแสดงตัวเลขจำ�นวนผู้ป่วยหรืออัตราป่วยที่คำ�นวณได้
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ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป แสดงให้เห็นสภาพทั่วไปของพื้นที่เกิดโรค ข้อมูลประชากร ภูมิศาสตร์ของพื้นที่
การคมนาคม และพืน้ ทีต่ ดิ ต่อทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกับการเกิดโรค ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของประชาชนทีม่ ี
ผลต่อการเกิดโรค ข้อมูลทางสุขาภิบาล สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม
ผลการศึกษาทางระบาดวิทยา
ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา ลักษณะของการเกิดโรค และการกระจายของโรค ตามลักษณะบุคคล
ตามเวลา ตามสถานที่ ควรแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของการเกิดโรคในแต่ละพืน้ ที่ ในรูปแบบของ Attack
Rate การแสดงจุดที่เกิดผู้ป่วยรายแรก (index case) และผู้ป่วยรายต่อๆมา
ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์โดยนำ�เสนอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้
การทดสอบปัจจัยเสี่ยง หาค่าความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในกลุ่มคนที่ป่วยและไม่ป่วยด้วยค่า Relative Risk
หรือ Odds Ratio และค่าความเชื่อมั่น 95%
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้เก็บตัวอย่างอะไรส่งตรวจ เก็บจากใครบ้าง จำ�นวนกี่ราย และ
ได้ผลการตรวจเป็นอย่างไร แสดงสัดส่วนของการตรวจที่ได้ผลบวกเป็นร้อยละ
ผลการศึกษาสภาพแวดล้อม เป็นส่วนทีอ่ ธิบายเหตุการณ์แวดล้อมทีม่ คี วามสำ�คัญต่อการระบาด เช่น
สภาพของโรงครัว ห้องส้วม ขั้นตอนและกรรมวิธีการปรุงอาหารมีขั้นตอนโดยละเอียดอย่างไร ใครเกี่ยวข้อง
ผลการเฝ้าระวังโรค เพื่อให้ทราบว่าสถานการณ์ระบาดได้ยุติลงจริง
8. มาตรการควบคุมและป้องกันโรค (Prevention and control measures)
ทีมได้มมี าตรการควบคุมการระบาดขณะนัน้ และการป้องกันโรค ทีด่ �ำ เนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ
มาตรการใดที่เตรียมจะดำ�เนินการต่อไปในภายหน้า
9. วิจารณ์ผล (Discussion)
ใช้ความรูท้ คี่ น้ คว้าเพิม่ เติม มาอธิบายเชือ่ มโยงเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ วิเคราะห์หาเหตุผล และสมมติฐาน
ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังอาจชี้ให้เห็นว่าการระบาดในครั้งนี้แตกต่างหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
การระบาดในอดีต อย่างไร
10. ปัญหาและข้อจำ�กัดในการสอบสวน (Limitations)
อุปสรรคหรือข้อจำ�กัดในการสอบสวนโรค ส่งผลให้ไม่สามารถตอบวัตถุประสงค์ได้ตามต้องการ เพราะ
จะมีประโยชน์อย่างมาก สำ�หรับทีมที่จะทำ�การสอบสวนโรคลักษณะเดียวกันในครั้งต่อไป
11. สรุปผลการสอบสวน (Conclusion)
เป็นการสรุปผลรวบยอด ตอบวัตถุประสงค์ และสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ควรระบุ Agent Source of infection
Mode of transmission กลุ่มประชากรที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
12. ข้อเสนอแนะ (Recommendations)
เป็นการเสนอแนะต่อหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบสวนโรคในครั้งนี้
เช่น เสนอในเรือ่ งมาตรการควบคุมป้องกันการเกิดโรคในเหตุการณ์ครัง้ นี้ หรือแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ในอนาคต หรือเป็นข้อเสนอแนะที่จะช่วยทำ�ให้การสอบสวนโรคครั้งต่อไปหลีกเลี่ยงอุปสรรคทีพ่ บ
หรือเพื่อให้มีประสิทธิภาพได้ผลดีมากขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินผลมาตรการจัดการพาหะนำ�โรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (Integrated
Vector Management : IVM) ระดับตำ�บลในระบบอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนของพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 และ
ศึกษาสถานการณ์การดําเนินการ เพือ่ นําผลการวิเคราะห์มาใช้ปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่ โดย
ใช้แบบติดตามประเมินผลตามแนวทางการจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสานระดับตำ�บล ในพื้นที่อำ�เภอเป้าหมาย
รวม 21 ตำ�บล
ผลการศึกษา พบว่าบริบทของพื้นที่รับผิดชอบมีประชากรเฉลี่ย 8,168 คน มีปริมาณพื้นที่เฉลี่ย 9.19 ตร.กม.
หมูบ่ า้ นเฉลีย่ 6.79 หมูบ่ า้ น หลังคาเรือนเฉลีย่ 3,563 หลังคาเรือน มีความหนาแน่นของประชากรมากกว่า 500 คนต่อ
ตร.กม.มีอัตราป่วยมากกว่า 100 ต่อแสนประชากร (ค่ามัธยฐาน 5 ปี 2555-2559) และเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้าย
ของประชากรตํ่า การบริหารจัดการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในระดับอำ�เภอและระดับตำ�บล (สสอ. อปท. และ
รพ.สต) มีนโยบายในการควบคุมป้องกันโรคฯ ทุกแห่ง มีการกำ�หนดวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 47.6, 33.3 และ 33.3
ตามลำ�ดับ) มีการกำ�หนดเป้าหมาย (ร้อยละ 76.2, 57.1 และ 47.6) มีบคุ ลากรและเพียงพอ (ร้อยละ 66.7, 52.4 และ
61.9) มีงบประมาณและเพียงพอ (ร้อยละ 100, 95.2 และ 100) และมีวัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอ (ร้อยละ 95.2, 100
และ 100) ผลการประเมินมาตรการจัดการพาหะนำ�โรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (IVM) ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ในด้านการดำ�เนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามมาตรฐาน การเฝ้าระวังสถานการณ์ การวางแผนและการดำ�เนินงาน
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ และระดับปานกลางในด้านการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ อัตราป่วยปี 2560
เทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี พบว่าตํ่ากว่าค่ามัธยฐานร้อยละ 90.5 ผลการประเมินค่า House Index (HI) และ
Container Index (CI) เฉลี่ยร้อยละ 7.7 และ 3.2 ตามลำ�ดับ
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การศึกษาเปรียบเทียบบริบทของพื้นที่ การบริหารจัดการ และผลการประเมินมาตรการ IVM กับอัตราป่วย
ในปี 2560 เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี พบว่าความหนาแน่นของประชากรมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ ระหว่างพื้นที่ที่มีอัตราป่วยในปี 2560 เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับพื้นที่ที่มีอัตราป่วยลดลง สำ�หรับผลการ
ประเมินค่า HI พบว่าสภาพแวดล้อมของชุมชน และการบริหารจัดการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ระหว่างพื้นที่ที่มีค่า HI < 10% กับพื้นที่ที่มีค่า HI > 10% ส่วนผลการประเมินค่า CI พบว่าพื้นที่อัตราป่วยสูง และ
ผลการประเมินมาตรการ IVM (ด้านการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์) มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ระหว่างพื้นที่ที่มีค่า CI = 0% กับพื้นที่ที่มีค่า CI > 0% ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดเก็บข้อมูลการดําเนินงานทั้งพื้นที่
ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ที่ไม่ประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ หาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การลดลงของอัตราป่วยไข้เลือดออก และหาวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสม และผลักดันให้เป็นนโยบายแห่งชาติ
ให้ทุกกระทรวงในระดับพื้นที่มีส่วนร่วมในการดําเนินการในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งแก้ไขปัญหาร่วมกัน
คำ�สำ�คัญ: การประเมิน, การจัดการพาหะนำ�โรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน, ระบบอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
แบบยั่งยืน

Abstract
This study aimed to assess the Integrated Vector Management (IVM) measures for dengue prevention
and control in the sustainable Disease Control Competent District system of the Health Region 4 areas and also to
determine the situation of IVM. The study used the monitoring and evaluation form for IVM at sub-district level
and carried out in 21 target sub-districts.
The study sub-districts had average population of 8,168, average area of 9.19/sq km, average village of
6.79, population density > 500/sq km, and low migration. The median of dengue morbidity rate between 2012
and 2016 was > 100/100,000 population. The policy of dengue prevention and control measures was detected
in all study districts and sub-districts. The objectives of these measures were found in 47.6% of the districts,
33.3% of local sub-district administration offices, and 33.3% of sub-district health promoting hospitals. Of these
3 groups of authorities, the targets of the measures were found in 76.2%, 57.1%, and 47.6% respectively. The
adequate personnel were found in 66.7%, 52.4%, and 61.9% respectively. Nearly all had adequate budget and
material/equipment for the measures. The overall IVM assessment results were high in standard dengue control
activities, disease awareness, planning and operating, and participation of involving agencies. The overall IVM
assessment results were medium in disease situation monitoring and analysis. The dengue morbidity rate in 2017
was lower than the median rate between 2012 and 2016. The overall average house index (HI) and container
index (CI) were 7.7% and 3.2% respectively.
Population density was significantly different between areas with dengue morbidity rate in 2017 lower and
higher, compared to the median of 2012-2016. Community environment and IVM management were significantly
different between areas with HI < 10% and > 10%. Areas with high dengue morbidity rate and IVM assessment
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results (disease situation monitoring and analysis) were significantly different between areas with CI = 0% and
> 0%. It is essential to continuously assess areas with and without success of dengue prevention and control for
identifying factors affecting dengue infection reduction. Appropriate measures should be encouraged to be the
national policy for participation of involving authorities.
Key words: Assessment, Integrated Vector Management, sustainable Disease Control Competent District system

บทนำ�
โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่มีการระบาดสูง
จากข้อมูลสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ปี 2559
ในภาพรวมทัง้ ประเทศมีผปู้ ว่ ยโรคไข้เลือดออก 24,748 ราย
คิ ด เป็ น อั ต ราป่ ว ย 37.83 ต่ อ ประชากรแสนคน มี
ผู้เสียชีวิต 11 ราย อัตราตายเท่ากับ 0.02 ต่อประชากร
แสนคน ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคใต้ รองลงมา
คือ ภาคกลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ (อัตรา
ป่วยเท่ากับ 102.32, 32.93, 23.48 และ 23.34 ต่อ
ประชากรแสนคน ตามลำ�ดับ)1 เขตสุขภาพที่ 4 ในปี 2559
มีอัตราป่วยเป็นอันดับ 13 ของประเทศ โดยมีรายงาน
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 2,444 ราย อัตราป่วย
46.81 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย อัตรา
ตายเท่ากับ 0.02 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งจำ�นวนผู้ป่วย
ตาํ่ กว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) เมือ่
จำ�แนกรายจังหวัด พบว่า อัตราป่วยสูงสุดต่อประชากรแสน
คน คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (65.10) รองลงมาคือ
ลพบุรี (57.39) นนทบุรี (50.77) และอ่างทอง (50.46)2
กรมควบคุมโรค โดยสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
ได้กําหนดมาตรการการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ไว้หลายมาตรการ3 เช่น การพ่นสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็ม
วัย การกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมทั้งการป้องกัน
ควบคุ ม พาหะนําโรคไข้ เ ลื อ ดออกโดยวิ ธี ผ สมผสาน
(Integrated Vector Control : IVM) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
มาตรการทีน่ ํามาใช้ในระบบอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
ยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพของอําเภอในการป้องกัน

ควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับท้องถิน่ ของอําเภอนัน้ ๆ
ให้ มี ก ระบวนการตั ด สิ น ใจอย่ า งมี เ หตุ ผ ล มี ก ารใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการควบคุมพาหะนําโรคเพือ่
ลดหรือหยุดยัง้ การแพร่เชือ้ โรค หรือกระบวนการตัดสินใจ
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ในการวางแผนการดําเนินการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมพาหะนําโรคต่อเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน ซึง่ ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน
กลุ่มแผนงานและประเมินผล ซึ่งมีบทบาทหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบในการประเมิ น ผลโครงการสำ � คั ญ ที่ ต อบ
นโยบายสำ�คัญและจุดเน้นของกรมควบคุมโรค หรือเป็น
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ 500,000
บาทขึ้นไป และได้พิจารณาติดตามประเมินผลภาพรวม
ของมาตรการจัดการพาหะนำ�โรคไข้เลือดออกแบบผสม
ผสาน (IVM) ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับจุดเน้น
การดำ�เนินงานของกรมควบคุมโรค ดังนั้นเพื่อให้เกิด
การพัฒนาการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
แบบยัง่ ยืน ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทีเ่ หมาะสม
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและยั่ ง ยื น ซึ่ ง ในการดำ � เนิ น การตาม
มาตรการจัดการพาหะนำ�โรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
(IVM) ระดั บ ตำ � บลของอำ � เภอควบคุ ม โรคเข้ ม แข็ ง
แบบยัง่ ยืนในพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพที่ 4 จะทําให้ทราบความสําเร็จ
หรือความล้มเหลวจากการดําเนินงาน สามารถนําไป
ขยายผลหรือพัฒนาเพื่อลดอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก
ในระยะยาวได้
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ประเมิ น มาตรการจั ด การพาหะนำ � โรค
ไข้เลือดออกแบบผสมผสาน(IVM) ระดับตำ�บลของอำ�เภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4
2. เพื่อศึกษาสถานการณ์การดําเนินการจัดการ
ยุงพาหะนําโรคแบบผสมผสานระดับตําบลในเขตสุขภาพที่ 4
และนําผลการวิ เ คราะห์ ม าใช้ ป รั บ ปรุ ง มาตรการ
การดําเนินการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

วัสดุและวิธีการศึกษา
การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาวิจยั เชิงประเมินผล โดย
ใช้แบบติดตามประเมินผลระดับตําบลในการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแนวทางการจัดการพาหะ
นําโรคแบบผสมผสานของกรมควบคุมโรค ระดับตําบล
โดยมี เ กณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนตามแนวทางการจั ด การ
พาหะนําโรคแบบผสมผสานในระบบอำ�เภอควบคุมโรค
เข้ ม แข็ ง แบบยั่ ง ยื น โดยมี ขั้ น ตอนการดําเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งาน การเลื อ กพื้ น ที่ ที่ มี
การดำ�เนินงานมาตรการจัดการพาหะนำ�โรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสาน(IVM) ต่อเนื่อง 3 ปี (ปี 2558 -2560)
ในเขตสุขภาพที่ 4 ดังนี้
1. การคัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในศึกษาครั้งนี้ โดยเลือกจากโครงการอำ�เภอควบคุม
โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ที่อำ�เภอเลือกปัญหาไข้เลือดออก
เป็ น ปั ญ หาของพื้ น ที่ 3 ปี ติ ด ต่ อ (ปี 2 558-2560)
มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 56 อำ�เภอและนำ�มาคัดเลือก
กลุม่ ตัวอย่างเพือ่ ทำ�การศึกษาร้อยละ 30 โดยคิดเป็นราย
จังหวัด (ถ้ามีเศษให้ปดั ขึน้ ) ได้จ�ำ นวนตัวอย่างทีศ่ กึ ษา 21
อำ�เภอ ดังนี้ จังหวัดนนทบุรี 1 อำ�เภอ ปทุมธานี 2 อำ�เภอ
พระนครศรีอยุธยา 5 อำ�เภอ อ่างทอง 3 อำ�เภอ ลพบุรี
3 อำ�เภอ สิงห์บรุ ี 2 อำ�เภอ สระบุรี 4 อำ�เภอ และนครนายก
1 อำ�เภอ ซึง่ วิธกี ารคัดเลือกอำ�เภอโดยการจับฉลากอำ�เภอ
ตามจำ�นวนเป้าหมาย
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2. การคั ด เลื อ กพื้ น ที่ ตำ � บลที่ มี ก ารดำ � เนิ น งาน
มาตรการจัดการพาหะนำ�โรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
(IVM) ระดับตำ�บล โดยให้อำ�เภอเป้าหมายคัดเลือก
ตำ�บลหนึง่ ตำ�บลทีม่ กี ารดำ�เนินงานมาตรการจัดการพาหะ
นำ�โรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน(IVM) ติดต่อกัน 3
ปีคือในปี 2558-2560 กรณีที่มีตำ�บลมากกว่า 1 ตำ�บล
ให้อำ�เภอคัดเลือดตำ�บลที่มีกระบวนการการดำ�เนินงาน
มาตรการจัดการพาหะนำ�โรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
(IVM) ที่ดีที่สุดมา 1 ตำ�บล
3. วิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น มาตรการจั ด การ
พาหะนำ�โรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (IVM) เปรียบเทียบ
กั บ บริ บ ทของพื้ น ที่ ผลการประเมิ น มาตรการ อั ต รา
ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และผลการประเมินค่า House
index (HI) และ Container Index (CI)
4. สรุปผลการประเมินเสนอผูบ้ ริหาร เพือ่ ใช้เป็น
แนวทางในการพิจารณา ตัดสินใจ และปรับปรุงมาตรการ
เครื่องมือการประเมินผล ประกอบไปด้วย
1. แบบประเมินมาตรการจัดการพาหะนำ�โรค
ไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (IVM) ระดับตำ�บล ซึ่งเป็น
แบบประเมินที่ประยุกต์มาจากแบบประเมินมาตรการ
จั ด การพาหะนำ � โรคไข้ เ ลื อ ดออกแบบผสมผสานใน
โครงการอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน4 ประกอบ
ไปด้วย ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ การเฝ้าระวัง
สถานการณ์ การวางแผนการดำ�เนินการ การควบคุมโรค
ไข้เลือดออกตามมาตรฐาน และการติดตามและวิเคราะห์
สถานการณ์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
2. ผลการดำ�เนินงานตามมาตรการฯ ประกอบ
ไปด้วย (ข้อมูลอัตราป่วยเดือนมกราคม – มิถุนายน)
ปี 2560 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี และผลการ
ประเมิน ค่า HI และ CI ของพื้นที่
3. แบบสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห าร ประกอบไปด้ ว ย
การคั ด เลื อ กคณะกรรมการ/แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
วิธีการดำ�เนินงาน การวางแผนการดำ�เนินงาน ติดตาม
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และประเมินผลฯ โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน การระดม
ทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประเมินผล ความคิดเห็นต่อมาตรการ และข้อเสนอแนะ
ในการดำ�เนินงาน

ควบคุมโรคตามมาตรฐาน (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ (คะแนนเต็ม 15
คะแนน) รวมคะแนนเต็มทุกด้าน 70 คะแนน แล้วนำ�มา
หาค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน และในภาพรวม

สำ�หรับการคำ�นวณค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่ศึกษา

แล้วนำ�ตัวแปรดังกล่าวมาเปรียบเทียบระหว่าง
1. กลุ่ ม พื้ น ที่ ที่ มี อั ต ราป่ ว ยปี 2560 สู ง กว่ า
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (2555-2559) กับกลุ่มพื้นที่
ที่มีอัตราป่วยปี 2560 ตํ่ากว่าค่ามัธยฐาน
2. ผลการประเมินค่า HI โดยเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มพื้นทีท่ ี่มีค่า HI น้อยกว่าร้อยละ 10 กับกลุ่มพื้นที่ที่มี
ค่า HI เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10
3. ผลการประเมินค่า CI ในพืน้ ทีโ่ ดยเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มพื้นทีท่ ี่มีค่าเท่ากับ 0 กับกลุ่มพื้นที่ที่มีค่า CI
มากกว่า 0
ผลการประเมินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ตามมาตรการจัดการพาหนะนำ�โรคไข้เลือดออกแบบ
ผสมผสาน (IVM) รายด้ า นผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น
ร้อยละ 80 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ การจัดกลุม่ ผลการประเมินฯ
รายด้านระดับมาก (มากกว่า X + SD) ระดับปานกลาง
( X ± SD) และระดั บ น้ อ ย (น้ อ ยกว่ า X - SD)
ส่วนการแบ่งระดับผลการประเมินมาตรการจัดการพาหะนำ�
โรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (IVM) ว่าอยูใ่ นระดับดี
หรือระดับน้อย ใช้สูตร X ± SD
สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สถิ ติ เ ชิ ง พรรณาที่ ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน ส่วนการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ระหว่าง
กลุ่มใช้การทดสอบ t-test

ดังนี้
1. ความหนาแน่นของประชากร คำ�นวณจากพืน้ ที่
ที่มีประชากรน้อยกว่า 500 คน ต่อ ตร.กม กับพื้นที่ที่มี
ประชากร 500 คน ต่อ ตร.กม ขึ้นไป จำ�นวน 2 ตัวแปร
นำ�มาหาค่าเฉลี่ยแต่ละตัวแปร
2. พื้นที่อัตราป่วยสูงคำ�นวณจากพื้นที่อัตราป่วย
น้อยกว่า 50 ต่อประชากรแสนคน กับพื้นที่อัตราป่วย
50 ต่อประชากรแสนคนขึ้นไป จำ�นวน 2 ตัวแปรนำ�มาหา
ค่าเฉลี่ยแต่ละตัวแปร
3. การเคลือ่ นย้ายประชากร คำ�นวณจากพืน้ ทีท่ มี่ ี
การเคลือ่ นย้ายแรงงาน กับพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารเคลือ่ นย้ายประชากร
ตํ่า จำ�นวน 2 ตัวแปรนำ�มาหาค่าเฉลี่ยแต่ละตัวแปร
4. สภาพแวดล้อมของชุมชน คำ�นวณจากพื้นที่
ที่เอื้อต่อการเกิดโรค กับพื้นที่ที่ไม่เอื้อต่อการเกิดโรค
จำ�นวน 2 ตัวแปรนำ�มาหาค่าเฉลี่ยแต่ละตัวแปร
5. การบริหารจัดการ คำ�นวณจากพื้นที่ ได้แก่
สสอ. อปท. และ รพ.สต. ทีม่ กี ารดำ�เนินงาน ด้านนโยบาย
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย บุคลากร งบประมาณ และวัสดุ
อุ ป กรณ์ นำ � คะแนนมารวมกั น เป็ น ภาพตำ � บล โดยมี
คะแนนเต็ม 18 คะแนน แล้วนำ�มาหาค่าเฉลี่ย
6. การประเมินมาตรการ IVM ในภาพรวมนั้น
คำ�นวณจากคะแนนด้านต่าง ๆ คือ ความร่วมมือจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) การเฝ้าระวัง
สถานการณ์ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) การวางแผนและ
การดำ�เนินงาน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) การดำ�เนินการ
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ผลการศึกษา
บริ บ ทของพื้ น ที่ ก ลุ่ ม ประชากรที่ ศึ ก ษา พบว่ า
รั บ ผิ ด ชอบประชากรเฉลี่ย 8,168 คน ปริมาณพื้นที่
เฉลี่ย 9.19 ตารางกิโลเมตร หมู่บ้านเฉลี่ย 6.79 หมู่บ้าน
หลังคาเรือนเฉลี่ย 3,563 หลังคาเรือน ความหนาแน่น
ของประชากรมากกว่า 500 คนต่อตร.กม. มีอัตราป่วย
มากกว่า 100 ต่อประชากรแสนคน (ค่ามัธยฐาน 5 ปี
2555-2559) เป็นพืน้ ทีท่ มี่ กี ารเคลือ่ นย้ายของประชากร
ตํ่าร้อยละ 57.1 สภาพแวดล้อมของชุมชนไม่แตกต่าง
กันระหว่างการไม่เอื้อต่อและเอื้อต่อการเกิดโรค ร้อยละ
52.4 และ 47.6 ตามลำ�ดับ
การบริ ห ารจั ด การการควบคุ ม ป้ อ งกั น โรค
ไข้เลือดออกของพื้นที่ในระดับอำ�เภอ พบว่า ทุกอำ�เภอมี
นโยบายในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีการ
กำ�หนดวัตถุประสงค์รอ้ ยละ 47.6 มีการกำ�หนดเป้าหมาย
ร้อยละ 76.2 มีบุคลากรและเพียงพอร้อยละ 66.7 มี
งบประมาณและเพียงพอร้อยละ 100 และมีวสั ดุ/อุปกรณ์
เพียงพอร้อยละ 95.2 ซึ่งในระดับตำ�บลองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่งมีนโยบายในการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก มีการกำ�หนดวัตถุประสงค์รอ้ ยละ
33.3 มีการกำ�หนดเป้าหมายร้อยละ 57.1 มีบุคลากร
และเพียงพอร้อยละ 52.4 มีงบประมาณและเพียงพอ
ร้อยละ 95.2 และมีวัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอร้อยละ 100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) ทุกแห่ง
มีนโยบายในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก มีการ
กำ�หนดวัตถุประสงค์รอ้ ยละ 33.3 มีการกำ�หนดเป้าหมาย
ร้อยละ 47.6 มีบุคลากรและเพียงพอร้อยละ 61.9 มี
งบประมาณและเพียงพอร้อยละ 100 และมีวสั ดุ/อุปกรณ์
เพียงพอร้อยละ 100
อัตราป่วยปี 2560 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ปี (2555-2559) ส่วนใหญ่มีอัตราป่วย
ตํ่ากว่าค่ามัธยฐานร้อยละ 90.5 ผลการประเมินค่า HI
และ ค่า CI โดยพื้นที่ พบว่า มีค่า HI เฉลี่ยร้อยละ 7.67
และมีคา่ CI เฉลีย่ ร้อยละ 3.20 ผลการสุม่ ประเมินโดยทีม
ผู้ศึกษา พบว่า มีค่า HI เฉลี่ยร้อยละ 27.58 และมีค่า CI
เฉลี่ยร้อยละ 8.65

ตารางที่ 1 จำ�นวน ร้อยละ และผลการประเมินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามมาตรการจัดการพาหนะ
			 นำ�โรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (IVM) รายด้าน (n=21)
ผลการประเมิน
1. ด้านความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ
- คณะกรรมการที่มาจากภาคส่วนต่าง ๆ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การสำ�รวจความพร้อม
2. ด้านการเฝ้าระวังสถานการณ์
- การเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
- การเฝ้าระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลาย

จำ�นวน

ร้อยละ

ผลการประเมิน

20
20
15

95.2
95.2
71.4

ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

19
21

90.48
100

ผ่าน
ผ่าน
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ตารางที่ 1 จำ�นวน ร้อยละ และผลการประเมินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามมาตรการจัดการพาหนะ
			 นำ�โรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (IVM) รายด้าน (n=21) (ต่อ)
ผลการประเมิน
3. ด้านการวางแผน
- การวางแผนการดำ�เนินงาน
- รายงานผลการดำ�เนินงานเฝ้าระวังตามแผน
- แผนความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายระดับท้องถิ่น
- รายงานความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายระดับท้องถิ่น
- การวางแผนในการระดมและบูรณาการทรัพยากร
- การใช้ทรัพยากรของเครือข่ายทุกภาคส่วนในตำ�บล
4. ด้านการดำ�เนินการ
- ความทันเวลาของการได้รับแจ้งเมื่อมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
- ความครบถ้วนของการสอบสวนผู้ป่วยรายแรก
- ความพร้อมของทีมควบคุมโรคระดับตำ�บล
- ความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค
- ความครอบคลุมในการควบคุมแหล่งแพร่โรค
5. ด้านวิเคราะห์สถานการณ์
- มีการประเมินผลลัพธ์พาหะ
- สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในระดับตำ�บล
- สถานการณ์โรคไข้เลือดออกกลุม่ วัยเรียน(5-14 ปี)ในระดับตำ�บล

จำ�นวน

ร้อยละ

ผลการประเมิน

17
14
16
12
14
17

81.0
66.7
76.2
57.1
66.7
81.0

ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน

21
21
21
21
21

100
100
100
100
100

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

21
16
7

100
76.2
33.4

ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินมาตรการจัดการพาหะนำ�โรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (IVM) ทีผ่ า่ นเกณฑ์
มากกว่าร้อยละ 80 พบว่า 1) ด้านความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์ในเรือ่ งมีคณะกรรมการทีม่ าจากภาคส่วน
ต่าง ๆ และในเรือ่ งการประชุมคณะกรรมการ 2) ด้านการเฝ้าระวังสถานการณ์ ผ่านเกณฑ์ในเรือ่ งการเฝ้าระวังสถานการณ์
โรคไข้เลือดออก และการเฝ้าระวังดัชนีลกู นาํ้ ยุงลาย 3) ด้านการวางแผนการดำ�เนินการ ผ่านเกณฑ์ในเรือ่ งการวางแผน
การดำ�เนินงาน และการใช้ทรัพยากรของเครือข่ายทุกภาคส่วนในตำ�บล 4) ด้านการดำ�เนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก
ตามมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ทุกด้าน ได้แก่ ความทันเวลา ความครบถ้วน ความพร้อม ความทันเวลาในการควบคุม และ
ความครอบคลุม 5) ด้านการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ ผ่านเกณฑ์ในเรื่องการประเมินผลลัพธ์พาหะ
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามมาตรการจัดการพาหนะนำ�โรคไข้เลือดออก
			 แบบผสมผสาน
รายละเอียดเกณฑ์

ระดับผลการดำ�เนินงาน
มาก

ปานกลาง

น้อย

X

S.D.

ความหมาย

1. ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ

5 (23.8) 13 (61.9) 3 (14.3)

6.85

1.93

มาก

2. การเฝ้าระวังสถานการณ์

3 (14.3) 14 (66.7) 4 (19.0)

7.52

1.16

มาก

3. การวางแผนและการดำ�เนินงาน
4. การดำ�เนินการควบคุมโรค
ไข้เลือดออกตามมาตรฐาน

5 (23.8) 12 (57.1) 4 (19.0)

7.09

2.98

มาก

21 (100) 0 (0.00) 0 (0.00)

25.00

0

มาก

5. การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ 3 (14.3) 13 (61.9) 5 (23.8)

8.38

3.32

ปานกลาง

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการประเมินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามมาตรการจัดการพาหนะนำ�โรค
ไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (IVM) ในภาพรวมมีผลการดำ�เนินงานในระดับมาก ในด้านการดำ�เนินการควบคุมโรค
ไข้เลือดออกตามมาตรฐาน ( X = 25.00) รองลงมาในด้านการเฝ้าระวังสถานการณ์ ( X = 7.52) การวางแผนและ
การดำ�เนินงาน ( X = 7.09) ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ( X = 6.87) ตามลำ�ดับ และในด้านการติดตามและ
วิเคราะห์สถานการณ์ ( X = 8.38) อยู่ในระดับปานกลาง
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ บริบทของพืน้ ที่ การบริหารจัดการ กับผลการประเมินมาตรการจัดการพาหะนำ�โรค
			 ไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (IVM)
บริบทของพื้นที่
1. ความหนาแน่นของประชากร
2. พื้นที่อัตราป่วยสูง
3. การเคลื่อนย้ายประชากร
4. สภาพแวดล้อมของชุมชน
5. การบริหารจัดการ

การประเมินมาตรการ IVM
ระดับดี (n = 9)
ระดับน้อย ( n = 12)
S.D.
S.D.
X
X
486.01
143.03
0.22
0.56
12.66

352.63
81.69
0.44
0.52
2.06

T

2100.63 4185.95 1.330
143.88 122.06 -0.183
0.58
0.51
1.727
0.42
0.51 -0.604
14.41
2.15
1.889

P-value
0.210
0.857
0.101
0.554
0.075
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จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยบริบทของพื้นที่ การบริหารจัดการกับผลการประเมินมาตรการจัดการ
พาหะนำ�โรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (IVM) พบว่า บริบทของพืน้ ที่ ได้แก่ ความหนาแน่นของประชากร พืน้ ทีอ่ ตั รา
ป่วยสูง การเคลื่อนย้ายประชากร และสภาพแวดล้อมของชุมชน และการบริหารจัดการ ได้แก่ นโยบาย วัตถุประสงค์
เป้าหมาย บุคลากร งบประมาณ และวัสดุ /อุปกรณ์ ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ที่ผลการประเมินมาตรการ
IVM อยู่ในระดับดี เปรียบเทียบกับระดับน้อย
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบบริบทของพืน้ ที่ การบริหารจัดการ ผลการประเมินมาตรการจัดการพาหะนำ�โรคไข้เลือดออก
			 แบบผสมผสาน (IVM) กับผลการดำ�เนินงาน (อัตราป่วยปี 2560 เทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี)
บริบทของพื้นที่
1. ความหนาแน่นของประชากร
2. พื้นที่อัตราป่วยสูง
3. การเคลื่อนย้ายประชากร
4. สภาพแวดล้อมของชุมชน
5. การบริหารจัดการ
6. การประเมินมาตรการ IVM (รวม)
- ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ
- การเฝ้าระวังสถานการณ์
- การวางแผนและการดำ�เนินงาน
- การดำ�เนินการควบคุมโรคตามมาตรฐาน
- การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์

อัตราป่วยปี 2560 เทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
เพิ่มขึ้น (n = 8)
ลดลง (n = 13)
S.D.
S.D.
X
X
7863.17 10504.40
163.24 106.62
0.50
0.70
0.50
0.70
12.00
1.41
57.00
11.31
7.50
0.76
7.00
2.82
9.00
1.41
25.00
0
8.50
6.30

t

p

729.23 511.66 0.960 0.001
97.95 92.65 1.479 0.158
0.42 0.50 0.154 0.840
0.47 0.57 0.051 0.967
13.84 2.26 -1.634 0.273
54.63 6.34 0.291 0.817
6.78 2.01 1.043 0.367
7.57 1.01 -0.288 0.821
6.89 3.05 1.724 0.216
25.00
0
8.36 3.16 0.029 0.981

จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบบริบทของพื้นที่ การบริหารจัดการ ผลการประเมินมาตรการจัดการพาหะ
นำ�โรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (IVM) กับผลการดำ�เนินงาน (อัตราป่วยปี 2560 เทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี)
พบว่า บริบทของพื้นที่ ได้แก่ ความหนาแน่นของประชากรมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ระหว่างพื้นที่
ที่มีอัตราป่วยในปี 2560 เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับพื้นที่ที่มีอัตราป่วยในปี 2560 ลดลง ส่วนบริบทของพื้นที่ด้านอื่นๆ
การบริหารจัดการ และผลการประเมินมาตรการ IVM ในด้านต่าง ๆ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ทั้งสอง
ดังกล่าว
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบบริบทของพืน้ ที่ การบริหารจัดการ ผลการประเมินมาตรการจัดการพาหะนำ�โรคไข้เลือดออก
			 แบบผสมผสาน (IVM) กับผลการดำ�เนินงาน (ผลการประเมินค่า HI โดยพื้นที่)
บริบทของพื้นที่
1. ความหนาแน่นของประชากร
2. พื้นที่อัตราป่วยสูง
3. การเคลื่อนย้ายประชากร
4. สภาพแวดล้อมของชุมชน
5. การบริหารจัดการ
6. การประเมินมาตรการ IVM
- ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ
- การเฝ้าระวังสถานการณ์
- การวางแผนและการดำ�เนินงาน
- การดำ�เนินการควบคุมโรคตามมาตรฐาน
- การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์

ผลการประเมินค่า HI โดยพื้นที่
< 10 (n = 19)
> 10 (n = 2)
S.D.
S.D.
X
X
1587.83 3375.42
136.51 103.10
0.42
0.50
0.53
0.51
13.84
2.29
54.94
6.51
6.78
1.96
7.47
1.17
6.89
3.05
25.00
0
8.78
3.01

466.49
156.01
0.50
2.00
12.00
54.00
7.50
8.00
9.00
25.00
4.50

320.21
159.92
0.70
0.00
0.00
9.89
2.12
1.41
1.41
0
4.94

T

P-value

1.291 0.213
-0.169 0.892
-0.154 0.901
4.472 < 0.001
3.504 0.003
0.132 0.915
-0.454 0.719
-0.508 0.692
-1.724 0.216
1.202 0.430

จากตารางที่ 5 การเปรียบเทียบบริบทของพืน้ ที่ การบริหารจัดการ ผลการประเมินมาตรการจัดการพาหะนำ�โรค
ไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (IVM) กับผลการประเมินค่า HI โดยพื้นที่ พบว่า บริบทของพื้นที่ ได้แก่ สภาพแวดล้อม
ของชุมชน การบริหารจัดการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ระหว่างพื้นที่ที่มีค่า HI < 10 กับพื้นที่ที่มีค่า
HI > 10 ส่วนบริบทของพื้นที่ด้านอื่นๆ และผลการประเมินมาตรการ IVM ในด้านต่าง ๆ พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างพื้นที่ทั้งสองดังกล่าว
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบบริบทของพืน้ ที่ การบริหารจัดการ ผลการประเมินมาตรการจัดการพาหะนำ�โรคไข้เลือดออก
			 แบบผสมผสาน (IVM) กับผลการดำ�เนินงาน (ผลการประเมินค่า CI โดยพื้นที่)
บริบทของพื้นที่

ผลการประเมินค่า CI โดยพื้นที่
เท่ากับ 0 (n = 12) มากกว่า 0 (n = 9)
S.D.
S.D.
X
X

1. ความหนาแน่นของประชากร
2049.40 4197.83
2. พื้นที่อัตราป่วยสูง
100.33 66.91
3. การเคลื่อนย้ายประชากร
0.58
0.51
4. สภาพแวดล้อมของชุมชน
0.58
0.51
5. การบริหารจัดการ
14.33
2.26
6. การประเมินมาตรการ IVM
56.58
5.97
- ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ
7.08
1.56
- การเฝ้าระวังสถานการณ์
7.58
0.90
- การวางแผนและการดำ�เนินงาน
7.08
3.52
- การดำ�เนินการควบคุมโรคตามมาตรฐาน 25.00
0
- การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์
9.83
2.28

t

P-value

554.32 475.79 1.223 0.246
189.08 126.42 -1.914 0.050
0.22 0.44 1.727 0.101
0.33 0.50 1.119 0.278
12.77 1.98 1.670 0.112
52.55 6.94 1.395 0.182
6.55 2.40 0.574 0.576
7.44 1.50 0.245 0.810
7.11 2.26 -0.022 0.983
25.00
0
6.44 3.60 2.469 0.029

จากตารางที่ 6 การเปรียบเทียบบริบทของพื้นที่ การบริหารจัดการ ผลการประเมินมาตรการจัดการพาหะ
นำ�โรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (IVM) กับผลการประเมินค่า CI โดยพืน้ ที่ พบว่า พืน้ ทีพ่ บอัตราป่วยสูง และผลการ
ประเมินมาตรการ IVM ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ ระหว่างพื้นที่ที่มีค่า CI = 0 กับพื้นที่ที่มีค่า CI > 0 โดยพื้นที่ (p = 0.050) ส่วนบริบทของพื้นที่ด้านอื่นๆ
การบริหารจัดการ และผลการประเมินมาตรการ IVM ในด้านต่าง ๆ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ทั้งสอง
ดังกล่าว
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วิจารณ์
การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาวิจยั เชิงประเมินผล พบว่า
ผลการประเมินมาตรการจัดการพาหะนำ�โรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสาน (IVM) ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80
ด้านความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์ในเรื่อง
มีคณะกรรมการทีม่ าจากภาคส่วนต่าง ๆ ส่วนใหญ่หน่วยงาน
ที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ คือ สาธารณสุข
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นเพิ่ม และ
มีการประชุมคณะกรรมการ แต่ยังไม่มีการสำ�รวจความ
พร้อม สำ�หรับด้านการเฝ้าระวังสถานการณ์มกี ารเฝ้าระวัง
สถานการณ์ และการเฝ้าระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลาย ส่วนด้าน
การวางแผนการดำ�เนินการมีการวางแผนในการระดม
และบูรณาการทรัพยากรในการควบคุมโรคไข้เลือดออก
และมีแผนความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายระดับ
ท้องถิน่ เนือ่ งจากผูป้ ระสานงานในระดับท้องถิน่ ยังไม่เข้าใจ
ว่ า หน่ ว ยงานไหนจะเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในเรื่ อ ง
การป้องกันควบคุมโรค โดยคิดว่าหน่วยงานหลักน่าจะเป็น
หน่วยงานด้านสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบหน่วยงาน
เดียว สำ�หรับด้านการดำ�เนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก
ตามมาตรฐาน ได้แก่ ความทันเวลา ความครบถ้วน ความพร้อม
ความทั น เวลาในการควบคุ ม ความครอบคลุ ม
เนื่องจากเป็นบทบาทของหน่วยงานด้านสาธารณสุขใน
การดำ�เนินงาน และมีความพร้อมทางด้านวิชาการ ทำ�ให้
การดำ�เนินงานผ่านทุกเรื่อง ส่วนด้านการติดตามและ
วิเคราะห์สถานการณ์ มีประเมินผลลัพธ์พาหะ เนื่องจาก
ในระดั บ พื้ น ที่ มี อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข เป็ น บุ ค ลากร
ระดับพื้นที่ และมีประสบการณ์ และคิดว่าเป็นหน้าที่ของ
อาสาสมัครสาธารณสุข จึงมีการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
สำ�หรับการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวม
ตำ�บล และการวิเคราะห์สถานการณ์โรคไข้เลือดออกกลุม่
วัยเรียน (อายุ 5-14 ปี) ในระดับตำ�บล พืน้ ทีย่ งั คิดว่าไม่มี
ความจำ�เป็นในการดำ�เนินงานในเรื่องนี้
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การเปรี ย บเที ย บบริ บ ทของพื้ น ที่ การบริ ห าร
จัดการ กับผลการประเมินมาตรการจัดการพาหะนำ�โรค
ไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (IVM) พบว่าบริบทของ
พื้นที่ ได้แก่ ความหนาแน่นของประชากร พื้นที่อัตรา
ป่วยสูง การเคลื่อนย้ายประชากร และสภาพแวดล้อม
ของชุมชน และการบริหารจัดการ ไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างพื้นที่ที่มีผลการประเมินมาตรการจัดการพาหะ
นำ�โรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (IVM) อยูใ่ นเกณฑ์ดี
กับอยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ย เนือ่ งจากพืน้ ทีท่ �ำ การศึกษาเป็นพืน้ ที่
ที่ มี ก ารนำ � มาตรการจั ด การพาหะนำ � โรคไข้ เ ลื อ ดออก
แบบผสมผสาน (IVM) มาใช้ในพื้นที่ผลการประเมินจึง
ไม่มีความแตกต่างกัน
การเปรี ย บเที ย บบริ บ ทของพื้ น ที่ การบริ ห าร
จัดการ ผลการประเมินมาตรการ IVM กับอัตราป่วย
ปี 2560 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี พบว่า
บริ บ ทของพื้ น ที่ ได้ แ ก่ ความหนาแน่ น ของประชากร
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ระหว่าง
พื้นที่ที่มีอัตราป่วยเพิ่มขึ้น กับพื้นที่ที่มีอัตราป่วยลดลง
ส่วนเรื่องอื่นไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องมาจากพื้นที่ที่มี
ความหนาแน่นของประชากรมาก มีปัญหาในเรื่องของ
การระบาดของโรคไข้เลือดออก และได้น�ำ มาตรการจัดการ
พาหะนำ�โรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (IVM)มาใช้ใน
พื้นที่ ทำ�ให้ในปีท่ีดำ�เนินการประเมินอัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกจึงลดลงเมือ่ เทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
สอดคล้องกับการศึกษาสำ�นักโรคติดต่อนำ�โดยแมลง
ที่ศึกษารายงานการประเมินผลการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกภาพรวมระดับประเทศ ปี 2554
พบว่าสภาพแวดล้อมทีอ่ ยูอ่ าศัยโดยรวมอยูใ่ นระดับเสีย่ ง
มากร้อยละ 12.9 และอยูใ่ นระดับปานกลางร้อยละ 70 ใน
พื้นที่ที่มีอุบัติการณ์สูงและตํ่ามีสภาพแวดล้อมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (P < 0.001)5
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การเปรี ย บเที ย บบริ บ ทของพื้ น ที่ การบริ ห าร
จัดการ ผลการประเมินมาตรการ IVM กับผลการประเมิน
ค่า HI โดยพื้นที่ พบว่า บริบทของพื้นที่ ได้แก่ สภาพ
แวดล้อมของชุมชน การบริหารจัดการ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ กับผลการประเมินค่า HI โดย
พืน้ ที่ ส่วนเรือ่ งอืน่ ไม่มคี วามแตกต่างกัน เนือ่ งจากพืน้ ทีท่ ี่
สภาพแวดล้อมของชุมชนเอือ้ ต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก
และมีการบริหารจัดการตามมาตรการ IVM ได้มีการนำ�
มาตรการจัดการพาหะนำ�โรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
(IVM) มาใช้ในพืน้ ทีท่ �ำ ให้ผลการประเมินค่า HI จึงลดลง
สำ�หรับการเปรียบเทียบกับผลการประเมินค่า CI โดย
พืน้ ที่ พบว่า บริบทของพืน้ ที่ ได้แก่ พืน้ ทีอ่ ตั ราป่วยสูง และ
ผลการประเมินมาตรการ IVM ในด้านการติดตามและ
วิเคราะห์สถานการณ์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิตกิ บั ผลการประเมินค่า CI โดยพืน้ ทีเ่ นือ่ งจากพืน้ ที่
ที่อัตราป่วยสูง และพื้นที่มีกระบวนการ IVM ได้มีการนำ�
มาตรการจัดการพาหะนำ�โรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
(IVM) มาใช้ในพื้นที่ทำ�ให้ผลการประเมินค่า CI ลดลง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริรัตน์ ตันไสว และคณะ
ซึง่ ได้ท�ำ การศึกษาเรือ่ งการประเมินผลมาตรการจัดการ
พาหะนําโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานระดับตําบล
ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 3 พบว่า มาตรการจัดการ
พาหะนําโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานมีความสัมพันธ์
กับร้อยละอัตราป่วยไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัธยฐาน
ปี พ.ศ. 2559 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใน
ทิศทางตรงกันข้ามหรือแปรผกผันกัน กล่าวคือหากตําบล
มีการจัดการพาหะนําโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานเป็น
ไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ร้อยละอัตราป่วยไข้เลือดออกลด
ลงจากค่ามัธยฐานจะลดลง6

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. ควรมีการจัดเก็บข้อมูลการดําเนินมาตรการ
จัดการพาหะนําโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานทั้งพื้นที่
ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ที่ไม่ประสบความสําเร็จ
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ นําข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ ปัจจัยทีส่ ง่ ผล
ต่อการลดลงของอัตราป่วยไข้เลือดออก และการทบทวน
วิธีการ หรือมาตรการ ให้เหมาะสม หรือมีประสิทธิภาพที่
จะลดอัตราป่วยไข้เลือดออกได้
2. ควรมีการประชุมวางแผนการดำ�เนินงาน และ
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกร่วมกันของแกนนําชุมชน
ประชาชน และหน่วยงานทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในระดับชุมชน
โดยใช้ ห ลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มในการกําหนดกิ จ กรรมทุ ก
ขั้นตอน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรผลักดันให้เป็นนโยบายแห่งชาติ ให้ทุก
กระทรวงในระดับพื้นที่มีส่วนร่วมในการดําเนินการใน
แต่ละกิจกรรม รวมทั้งแก้ไขปัญหาร่วมกัน
2. ผูบ้ ริหารควรมีการกําหนดนโยบายให้หน่วยงาน
สาธารณสุ ข ทุ ก ระดั บ มี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น
สถานการณ์ และสภาพปัญหาเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
และมีการเฝ้าระวังอย่างสมํ่าเสมอ และส่งเสริมให้เกิด
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของพื้นที่อย่างแท้จริง
3. ผู้ บ ริ ห ารควรมี ก ารทบทวนการดําเนิ น งาน
ไข้เลือดออก และหารูปแบบทีเ่ หมาะสมในการดำ�เนินงาน
เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
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ผลของนํ้าหนักก่อนตั้งครรภ์ต่อผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์
ในโรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำ�ปาง

Effects of Prepregnancy Weight on Pregnancy Outcomes
in Thoen Hospital, Lampang Province
นฤนาท จอมภาปิน
โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำ�ปาง

Narunard Jompapin
Thoen Hospital, Lampang

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์และภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ ขณะคลอดและ
หลังคลอดของสตรีตั้งครรภ์ 3 กลุ่ม คือสตรีตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายเกินกว่าปกติ สตรีตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายปกติ
และสตรีตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายตํ่ากว่าปกติ
วัสดุและวิธกี าร : เป็นการศึกษาแบบ retrospective cohort study ท�ำการศึกษาโดยทบทวนข้อมูลในเวชระเบียน
ของหญิงตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์และคลอดที่โรงพยาบาลเถิน ทั้งหมด 863 คน ระหว่างวันที่ 1ตุลาคม 2557 – 30
มิถุนายน 2560 โดยเป็นกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายเกินปกติจ�ำนวน 257 คน กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวล
กายปกติจ�ำนวน 445 คน และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์มีดัชนีมวลกายตํ่ากว่าปกติจ�ำนวน 161 คน วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วย
สถิติเชิงพรรณนา ค�ำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ standard deviation (SD) และใช้ one-way ANOVA, chi-square
test หรือ Fisher’s exact test ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาความแตกต่างของตัวแปรทั้ง 3 กลุ่ม โดยก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 และค่าของเขตช่วงความเชื่อมั่น 95% confidence interval
ผลการศึกษา : พบว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายตํ่ากว่าปกติพบมีภาวะซีด การคลอดบุตรนํ้าหนักตัว
น้อย และการคลอดก่อนก�ำหนด สูงกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ส่วนกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายเกิน
ปกติ พบมีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ การคลอดทารกตัวโต และการผ่าคลอด
สูงกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
สรุป : พบว่าในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายตํ่ากว่าปกติ และเกินปกติ ส่งผลต่อผลลัพธ์การตั้งครรภ์ที่
ไม่ดีตามมา ดังนั้นควรส่งเสริมให้หญิงที่เตรียมตัวตั้งครรภ์มีดัชนีมวลกายที่ปกติก่อนตั้งครรภ์ นอกจากนี้ควรเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ของการตัง้ ครรภ์อย่างใกล้ชดิ ถ้าพบว่ามีหญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ภี าวะดัชนีมวลกายเกินหรือตํา่ กว่าปกติ
ค�ำส�ำคัญ: ดัชนีมวลกาย, ผลลัพธ์การตั้งครรภ์, การตั้งครรภ์
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Abstract
Objectives : To determine effects of prepregnancy weight on pregnancy outcomes and complications among
underweight, normal-weight and excessive-weight pregnancy women using prepregnancy body mass index (BMI)
in Thoen Hospital, Lampang Province
Materials and Methods : This was a retrospective cohort study that included 863 pregnant women
attending antenatal care at Thoen Hospital from October 1, 2014 to June 30, 2017. Medical records of these
pregnant women were reviewed. The pregnancy outcomes and complications were determined in 161 underweight
pregnant women (BMI < 18.5 Kg/M2) , 445 normal weight pregnant women (BMI 18.5 – 24.9 Kg/M2)
and xcessive-weight pregnant women (BMI ≥25 Kg/M2) respectively. Data analysis was conducted using
descriptive statistics such as percentage, mean and standard deviation (SD). Inferential statistics included one-way
ANOVA, chi-square test and Fisher’s exact test with a statistical significant level of 0.05. Relative risk (RR) and
95% confidence interval was use to present the strength of association between risk factors and pregnancy outcomes.
Results : The study revealed that the low BMI pregnant women increased risk of anemia, low birth weigh
infant, preterm labor. Excessive-weight pregnant women increased risk for hypertension in pregnancy, diabetic
in pregnancy, large fetus and cesarean delivery rate.
Conclusion : Both underweight and excessive-weight pregnant women increased risk of adverse
pregnancy outcomes. Therefore, prepregnant woman should be educated to have normal body mass index before
pregnancy. The results of this study indicate that surveillance and prevention of pregnancy complications in
underweight and excessive-weight pregnant women should be concerned.
Key words: Body Mass Index (BMI), pregnancy outcome, pregnancy

บทนำ�
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า ภาวะโภชนาการของ
สตรีตั้งครรภ์ มีผลต่อสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์
โดยพบว่าภาวะนาํ้ หนักเกินและภาวะอ้วนของมารดาก่อน
ตั้งครรภ์ (prepregnancy overweight and obesity) เป็น
สาเหตุหลักประการหนึ่ง ของภาวะแทรกซ้อนในหญิง
ตั้งครรภ์ โดยเฉพาะภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
ภาวะเบาหวานขณะตั้ ง ครรภ์ อั ต ราการผ่ า ตั ด คลอด
การรักษาในโรงพยาบาลนาน(1-3) ส่วนในหญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ี
ดัชนีมวลกายตาํ่ พบมีปญ
ั หาเรือ่ งเสีย่ งต่อภาวะการคลอด
ทารกที่มีนํ้าหนักน้อย (<2,500 กรัม) และมารดามีภาวะ
โลหิตจาง มากกว่าสตรีตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายปกติ(4)

ในปี พ.ศ. 2533 Institute of Medicine (IOM)
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการเพิ่มขึ้น
ของนํา้ หนักตัวขณะตัง้ ครรภ์ โดยอ้างอิงจากดัชนีมวลกาย
ก่อนการตั้งครรภ์เป็นหลัก โดยการแบ่งดัชนีมวลกาย
(body mass index, Kg/M2) ออกเป็น 4 ระดับ คือ ดัชนี
มวลกายน้อยกว่าปกติ (<19.8 Kg/M2 ) ดัชนีมวลกาย
ปกติ (19.8-26 Kg/M2) ภาวะนํ้าหนักเกินปกติ (>2629 Kg/M2) และภาวะอ้วน (>29 Kg/M2)(5)
ส�ำหรับประชากรในประเทศไทย ดัชนีมวลกาย
ดังกล่าวอาจไม่เหมาะสม เนือ่ งจากประชากรชาวไทยมีขนาด
ตัวทีเ่ ล็กกว่า ดังนัน้ ในปี พ.ศ. 2547 องค์การอนามัยโลก
จึงได้แนะน�ำดัชนีมวลกายทีเ่ หมาะสมกับชาวเอเชียรวมทัง้
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ชาวไทยด้วย กล่าวคือ ดัชนีมวลกายน้อยกว่าปกติ (<18.5
Kg/M2) ดัชนีมวลกายปกติ (18.5-24.9 Kg/M2)
ภาวะนํ้าหนักเกิน (25-29.9 Kg/M2) และภาวะอ้วน
(≥30 Kg/M2) (6)
โรงพยาบาลเถินเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับ
กลาง ขนาด 60 เตียง มีผู้รับบริการการคลอดประมาณ
350 ราย/ปีและจากการสังเกตผลลัพธ์การตั้งครรภ์ของ
หญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลเถิน พบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่
มีนํ้าหนักเกินมาตรฐาน มักมีผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในบาง
ตัวชี้วัดที่ยังคงเป็นปัญหา เช่น ภาวะทารกตัวโตซึ่งเสี่ยง
ต่อการคลอดยาก คลอดติดไหล่ และน�ำมาซึง่ ปัญหาต่างๆ
เช่นภาวะทารกขาดออกซิเจนหลังคลอด ยังเพิม่ อัตราการ
ผ่าคลอด เพิ่มความเสี่ยงของภาวะตกเลือดหลังคลอด
และเคยก่อให้เกิดปัญหาในการเสี่ยงต่อการฟ้องร้อง
ส่วนหญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ นี าํ้ หนักตํา่ กว่ามาตรฐานมักมีปญ
ั หา
เช่น ภาวะซีดในหญิงตัง้ ครรภ์ ทารกนาํ้ หนักตัวเล็ก อีกทัง้
ในปัจจุบนั การตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ก็ยงั มีแนวโน้มทีส่ งู ขึน้ ซึง่
ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมักมีปัญหาเรื่องนํ้าหนัก
ก่ อ นตั้ ง ครรภ์ ตํ่ า กว่ า ปกติ และอาจส่ ง ผลต่ อ ผลลั พ ธ์
การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ตามมาได้
ดังนั้นทั้งในกรณีหญิงตั้งครรภ์ที่มีนํ้าหนักเกิน
ปกติและหญิงตั้งครรภ์ที่มีนํ้าหนักตํ่ากว่าปกติ อาจส่งผล
ต่อผลลัพธ์การตั้งครรภ์ที่ไม่ดี และอาจเสี่ยงต่อการเกิด
ปัญหาฟ้องร้องขึน้ ได้ ทีส่ �ำคัญในปัจจุบนั ปัญหาการฟ้องร้อง
ทางการแพทย์ สู ง ขึ้ น มากโดยเฉพาะในทางสู ติ ก รรม
ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ให้เห็น
ข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจนเพื่ อ น�ำมาใช้ อ ้ า งอิ ง และน�ำมาใช้ เ ป็ น
แนวทางในการแก้ปญ
ั หาต่อไปในการป้องกันและวางแผน
แนวทางการดูแลรักษาการฝากครรภ์และการคลอดให้มี
คุ ณ ภาพมาตรฐานสู ง สุ ด เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ก าร
ตั้งครรภ์ที่ดีที่สุดต่อไป
จากการศึกษาการวิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่า สตรีทมี่ ภี าวะ
นํ้ า หนั ก เกิ น และอ้ ว น จะมี แ นวโน้ ม ของผลลั พ ธ์ ก าร
ตัง้ ครรภ์และการคลอดไม่ดี โดยความเสีย่ งและผลกระทบ

ทีพ่ บได้บอ่ ย เช่น การคลอดก่อนก�ำหนด ความจ�ำเป็นต้อง
ได้รับการชักน�ำการคลอด การผ่าตัดคลอดทารกทาง
หน้าท้อง ทารกมีขนาดใหญ่ ทารกมีนํ้าหนักน้อย ทารก
มีความพิการแต่ก�ำเนิด ทารกเสียชีวติ ในครรภ์ เป็นต้น(7)
ส�ำหรับการศึกษาเรื่องผลของการตั้งครรภ์ และ
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตัง้ ครรภ์ในสตรีตงั้ ครรภ์ ทีม่ ดี ชั นี
มวลกายตํ่ากว่าปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับสตรีตั้งครรภ์ที่
มีดัชนีมวลกายปกติ ยังมีการศึกษาไม่มาก ผลลัพธ์ยัง ไม่
ชัดเจน บางการศึกษาพบว่า อุบัติการณ์ของการคลอด
ก่อนก�ำหนด ทารกที่คลอดนํ้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์และ
ภาวะโลหิตจางในมารดาเพิม่ ขึน้ (3,4,8)ขณะทีบ่ างการศึกษา
พบว่า ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ลดลง(9,10)ใน
ประเทศไทย จลุพงศ์(4)รายงานผลการศึกษาทีโ่ รงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ พบว่า สตรีตั้งครรภ์ที่มีดัชนี
มวลกายตํา่ กว่าปกติมอี บุ ตั กิ ารณ์คลอดทารกทีม่ นี าํ้ หนักน้อย
(<2,500กรัม) และมารดามีภาวะโลหิตจางมากกว่าสตรี
ตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ส่วนภาวะแทรกซ้อน อื่นๆ ของการตั้งครรภ์ เช่น ครรภ์
เป็นพิษ การตกเลือดหลังคลอด พบว่าไม่แตกต่างกัน และ
จากการศึ ก ษาของบรรจง (11)พบว่ า ระดั บ ฮี ม าโตคริ ต
มีความสัมพันธ์กับดัชนีมวลกายของสตรีตั้งครรภ์ และ
นํ้าหนักทารกแรกเกิดอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
จากการทบทวนการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าส่วนมาก
จะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์การตั้งครรภ์เพียง
2 กลุ่ม โดยมีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มสตรีตั้งครรภ์
ที่มีดัชนีมวลกายเกินกว่าปกติและสตรีตั้งครรภ์ที่มีดัชนี
มวลกายปกติ และการศึกษาระหว่างกลุม่ สตรีตงั้ ครรภ์ทมี่ ี
ดัชนีมวลกายตํ่ากว่ากว่าปกติ และสตรีตั้งครรภ์ที่มีดัชนี
มวลกายปกติ และท�ำการศึกษาต่างสถานทีก่ นั ทัง้ นีก้ ารศึกษา
ก็มีข้อมูลบางอย่างที่ให้ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ที่คล้ายกัน
แต่ ก็ มี บ างอย่ า งที่ แ ตกต่ า งกั น นอกจากนี้ ยั ง ไม่ พ บ
การศึกษาเปรียบเทียบ 3 กลุม่ พร้อมกันในสถานทีก่ ารศึกษา
เดียวกัน ผูว้ จิ ยั จึงอยากศึกษาผลลัพธ์ของการตัง้ ครรภ์ทงั้
3 กลุ่ม และเป็นการศึกษาในพื้นที่เพื่อจะได้เป็นแนวทาง
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ในการน�ำข้อมูลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ไปในอนาคตได้
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์
ของการตั้งครรภ์และภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์
ขณะคลอดและหลังคลอดของสตรีตั้งครรภ์ 3 กลุ่ม คือ
สตรีตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายเกินกว่าปกติ สตรีตั้งครรภ์
ที่มีดัชนีมวลกายปกติ และสตรีตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกาย
ตํ่ า กว่ า ปกติ การศึ ก ษาลั ก ษณะนี้ ยั ง ไม่ มี ม าก่ อ นใน
โรงพยาบาลเถิ น ผู้ท�ำการวิจัยเชื่อ ว่าผลการศึก ษาจะ
สามารถน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการดูแลสตรีตั้งครรภ์
ที่มาฝากครรภ์และคลอดที่โรงพยาบาลเถิน รวมถึงเป็น
ข้อมูลเพือ่ ย้อนกลับไปยังภาคีเครือข่ายในการให้การดูแล
และเฝ้าระวังสตรีที่วางแผนการตั้งครรภ์ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชากรในอ�ำเภอเถินต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์และ
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตัง้ ครรภ์ ขณะคลอดและหลังคลอด
ของสตรีตงั้ ครรภ์ 3 กลุม่ คือสตรีตงั้ ครรภ์ทมี่ ดี ชั นีมวลกาย
เกินกว่าปกติ สตรีตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายปกติ และ
สตรีตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายตํ่ากว่าปกติ

วัสดุและวิธีการศึกษา
การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ retrospective
cohort study ได้ผ่านการขอรับรองการด�ำเนินการวิจัย
ในมนุ ษ ย์ จ ากโรงพยาบาลล�ำปาง โดยมี ขั้ น ตอนการ
ดําเนินการดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน การเลือกประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
1. ท�ำการศึกษาโดยทบทวนข้อมูลในเวชระเบียน
บันทึกการฝากครรภ์ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ก�ำหนดไว้ในการศึกษา บันทึกการ
คลอดของสตรีตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายเกินกว่าปกติ
(BMI ≥25 Kg/M2) สตรีตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายปกติ
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(BMI 18.5–24.9 Kg/M2) และสตรีตั้งครรภ์ที่มีดัชนี
มวลกายตาํ่ กว่าปกติ (BMI <18.5 Kg/M2) ซึง่ ได้รบั ฝาก
ครรภ์ตามเกณฑ์การฝากครรภ์คณ
ุ ภาพ ทีไ่ ด้รบั การตรวจ
ยืนยันอายุครรภ์ที่แน่นอน และมาคลอดที่โรงพยาบาล
เถิน ทัง้ หมด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 มิถนุ ายน
2560 ทีม่ กี ารบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน บันทึกการฝาก
ครรภ์ การคลอด ครบถ้วนตามหัวข้อที่ก�ำหนดไว้ใน
การศึกษา การค�ำนวณค่าดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์จาก
การค�ำนวณจากค่ า นํ้ า หนั ก ตั ว (หน่ ว ยเป็ น กิ โ ลกรั ม )
หารด้วยส่วนสูง (หน่วยเป็นตารางเมตร)
2. ค่าที่ได้จากการบันทึกนํ้าหนักก่อนตั้งครรภ์
และส่วนสูงของสตรีตงั้ ครรภ์ทไี่ ด้รบั การซักประวัตใิ นการ
ฝากครรภ์ ค รั้ ง แรก และเก็ บ ข้ อ มู ล อายุ ข องมารดา
ภูมิล�ำเนา ประวัติการตั้งครรภ์ การแท้ง ภาวะแทรกซ้อน
ที่พบเมื่อฝากครรภ์ครั้งแรก และระหว่างการฝากครรภ์
ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตัง้ ครรภ์ ภาวะเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ์ ภาวะซีดขณะตั้งครรภ์ การติดเชื้อทางเดิน
ปัสสาวะ อายุครรภ์ที่คลอด วิธีการคลอด นํ้าหนักทารก
แรกคลอด คะแนนแอพการ์ที่ 1 นาที และภาวะแทรกซ้อน
จากการคลอดของมารดาและทารก ดัชนีมวลกายก�ำหนด
ตามค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลก(6)ที่ดัชนีมวลกาย
เกินปกติที่ BMI ≥25 Kg/M2ดัชนีมวลกายปกติที่ BMI
18.5 - 24.9 Kg/M2และดัชนีมวลกายตํา่ กว่าปกติที่ BMI
<18.5Kg/M2
3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่ม
หญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ดี ชั นีมวลกายเกินมาตรฐาน จ�ำนวน 257
คน กลุม่ หญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ดี ชั นีมวลกายปกติ จ�ำนวน 445
คน และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายตํ่ากว่าปกติ
จ�ำนวน 161 คน

คำ�นิยามที่ใช้ในการศึกษา
ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ คือภาวะที่
หญิงตั้งครรภ์มีความดันโลหิตตัวบนเท่ากับหรือมากกว่า
140 และหรือตัวล่างเท่ากับหรือมากกว่า 90 mmHg
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ซึ่ ง รวมถึ ง ภาวะ gestational hypertension, chronic
hypertension, pregnancy induced hypertension
ภาวะเบาหวานขณะตั้ ง ครรภ์ คื อ ภาวะที่ ห ญิ ง
ตั้งครรภ์ได้รับการวินิจฉัยภาวะเบาหวาน ซึ่งรวมถึงภาวะ
overt diabetic mellitus และภาวะ gestational diabetic
mellitus ทั้ง type 1(GDM A1) และ type 2 (GDM A2)
ภาวะซีดขณะตั้งครรภ์ คือ ภาวะที่หญิงตั้งครรภ์
มีค่าผลเลือด hematocrit ตํ่ากว่า 33 %
เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (inclusion
criteria) : หญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ารับการคลอดทีโ่ รงพยาบาลเถิน
จังหวัดล�ำปางทัง้ หมด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30
มิถุนายน 2560
เกณฑ์การคัดออกจากกลุม่ ตัวอย่าง (exclusion
criteria) : หญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ขี อ้ มูลไม่ครบถ้วนตามหัวข้อ
ที่จะศึกษา
สถิ ติ ที่ ใ ช้ วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรม
สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณาที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ one-way ANOVA,
chi-square test, Fisher’s exact test ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
หาความแตกต่างของทั้ง 3 กลุ่ม ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 และน�ำเสนอค่า relative risk (RR) และ
ค่าของเขตช่วงความเชื่อมั่น 95% confidence interval

ผลการศึกษา
ท�ำการศึกษาโดยเก็บข้อมูลย้อนหลัง ระหว่างวันที่
1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2560 พบว่ามีสตรี
ตั้งครรภ์ที่มาคลอดและเคยมาฝากครรภ์ที่ โรงพยาบาล
เถินทัง้ หมด 893 คน เป็นสตรีตงั้ ครรภ์เดีย่ วทีม่ กี ารบันทึก
ข้อมูลครบถ้วนตามหัวข้อทีก่ �ำหนดไว้ในการศึกษา จ�ำนวน
863 คน เป็นสตรีตั้งครรภ์มีดัชนีมวลกายตํ่ากว่าปกติ
จ�ำนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 18.66 ดัชนีมวลกายปกติ
จ�ำนวน 445 คน คิดเป็นร้อยละ 51.56 และดัชนีมวลกาย

เกินปกติ 257 คน คิดเป็นร้อยละ29.78 ท�ำการศึกษา
เปรียบเทียบผลการตั้งครรภ์ของ 3 กลุ่ม โดย ทบทวน
ข้อมูลในเวชระเบียน บันทึกการฝากครรภ์ ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ก�ำหนดไว้ใน
การศึกษา สมุดบันทึกการคลอดของสตรีตงั้ ครรภ์ ซึง่ ได้รบั
ฝากครรภ์ ต ามเกณฑ์ ก ารฝากครรภ์ คุ ณ ภาพ ที่ ไ ด้ รั บ
การตรวจยืนยันอายุครรภ์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และ
มาคลอดที่ โ รงพยาบาลเถิ น ทั้ ง หมด ระหว่ า งวั น ที่ 1
ตุลาคม 2557 – 30 มิถนุ ายน 2560 ทีม่ กี ารบันทึกข้อมูล
ในเวชระเบียน บันทึกการฝากครรภ์ การคลอด ครบถ้วน
ตามหัวข้อที่ก�ำหนดไว้ในการศึกษา การค�ำนวณค่าดัชนี
มวลกายก่อนตั้งครรภ์จากการค�ำนวณจากค่านํ้าหนักตัว
(หน่วยเป็นกิโลกรัม) หารด้วยส่วนสูง (หน่วยเป็นตาราง
เมตร)
ผลการศึกษาพบว่าทั้ง 3 กลุ่ม มีค่าดัชนีมวลกาย
เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยกลุ่มดัชนีมวลกาย
ตาํ่ กว่าปกติเท่ากับ 17.3 กลุม่ ดัชนีมวลกายปกติเท่ากับ 21.1
และกลุ่มดัชนีมวลกายเกินปกติเท่ากับ 28.0 ส่วนเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายกับอายุ พบว่ากลุ่มที่
มีดัชนีมวลกายมากกว่าปกติมีอายุเฉลี่ยที่มากกว่ากลุ่ม
ดัชนีมวลกายปกติ และตํ่ากว่าปกติอย่างมีนัยส�ำคัญ โดย
มีอายุเฉลีย่ ที่ 28.5,21.1 และ 17.3 ปี ตามล�ำดับ ถ้าแยก
ตามกลุ่มอายุหญิงตั้งครรภ์พบว่าส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวล
กายปกติ แต่จ�ำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี
มีค่าดัชนีมวลกายตํ่ากว่าปกติสูงถึงร้อยละ37.9 ขณะที่
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุ ≥35ปี มีค่าดัชนีมวลกายเกิน
ปกติสูงถึงร้อยละ 39.0 ส่วนเรื่องจ�ำนวนการตั้งครรภ์
พบว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายตํ่ากว่าปกติ
ส่วนใหญ่พบในครรภ์แรก ส่วนกลุม่ หญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ดี ชั นี
มวลกายเกินปกติส่วนใหญ่จะตั้งครรภ์มากกว่า 1 ครั้ง
ขึ้นไป เรื่องประวัติการแท้งของทั้ง 3 กลุ่มพบว่าไม่มี
ความแตกต่างกัน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ของหญิงตัง้ ครรภ์ทดี่ ดี ชั นีมวลกายตํา่ กว่าปกติ ดัชนีมวลกายปกติ และดัชนีมวลกายเกินปกติ
BMI<18.5 Kg/M2 BMI 18.5 – 24.9 Kg/M2 BMI ≥25Kg/M2
(n=161)
(n=445)
(n=257)
BMI Mean (SD)
17.3 (0.9)
21.1 (1.7)
28.0 (3.2)
Maternal age Mean (SD)
23.4 (5.7)
26.7 (6.5)
28.5 (6.2)
<20 ปี
44 (37.9)
57 (49.2)
15 (12.9)
20-34 ปี
111 (17.4)
327 (51.4)
199 (31.2)
≥35 ปี
6 (5.5)
61 (55.5)
43 (39.0)
จำ�นวนครั้งการตั้งครรภ์
1
102 (63.4)
194 (43.6)
84 (32.7)
2
39 (24.2)
154 (34.6)
100 (39.0)
≥3
20 (12.4)
97 (21.8)
73 (28.3)
ประวัติการแท้ง
ไม่เคยแท้ง
137 (85.1)
356 (80.0)
209 (81.3)
เคยแท้ง≥1 ครั้ง
24 (14.9)
89 (20.0)
48 (18.7)
ข้อมูลทั่วไป

p-value
<0.001
<0.001

<0.001

0.364

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตัง้ ครรภ์และหลังคลอด พบว่าหญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ดี ชั นีมวลกายตํา่ กว่าปกติพบอุบตั กิ ารณ์
ของภาวะโลหิตจางในมารดาสูงถึงร้อยละ 26.1 ซึง่ สูงกว่ากลุม่ หญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ดี ชั นีมวลกายปกติและเกินปกติ อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ส่วนภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ภาวะเบาหวานและภาวะตกเลือดหลัง คลอดพบว่ากลุ่ม
หญิงตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายเกินปกติจะมีอุบัติการณ์การเกิดสูงกว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายปกติและตํ่า
กว่าปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ส่วนเรื่องการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะขณะตั้งครรภ์พบสูงในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ดัชนีมวลกายเกินปกติ โดยพบว่าสูงกว่ากลุ่มที่มีดัชนีมวลกายปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดของหญิงตั้งครรภ์
BMI<18.5 BMI 18.5-24.9 BMI ≥25
ภาวะแทรกซ้อน
Kg/M2
Kg/M2
Kg/M2 p-value RR
ของการตั้งครรภ์ในมารดา
(n=161)
(n=445)
(n=257)
Anemia
42 (26.1)
59 (13.3)
17 (6.6) <0.001 1.97A
0.50B
HT in pregnancy
1 (0.6)
9 (2.0)
23 (8.9) <0.001 0.31A
4.42B

95%CI
1.38-2.80A
0.30-0.84B
0.39-2.41A
2.08-9.42B
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ตารางที่ 2 ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดของหญิงตั้งครรภ์ (ต่อ)
BMI<18.5 BMI 18.5-24.9 BMI ≥25
ภาวะแทรกซ้อน
Kg/M2
Kg/M2
Kg/M2 p-value
ของการตั้งครรภ์ในมารดา
(n=161)
(n=445)
(n=257)
GDM
0
10 (2.2)
19 (7.4) <0.001
PPH

0

3 (0.7)

7 (2.7)

0.043*B

UTI

21 (13)

45 (10.1)

48 (18.7)

0.050

RR

95%CI

NAA
3.30B

1.55-6.97B

NAA
4.04B 1.05-15.49B
1.29A 0.79-2.10A
1.85B 1.26-2.70B

A การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม BMI<18.5 Kg/M2 และ BMI 18.5 - 24.9 Kg/M2
B การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม BMI 18.5 - 24.9 Kg/M2 และ BMI ≥25 Kg/M2
* Fisher ,s Exact test
ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในทารก พบว่าหญิงที่มีดัชนีมวลกายเกินปกติ มีนํ้าหนักทารกแรกคลอดสูงกว่ากลุ่มหญิง
ที่มีดัชนีมวลกายปกติและตํ่ากว่าปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดังนี้ 3,269.1, 3,094.2 และ 2,874.6 กรัม ตาม
ล�ำดับ และจากผลการศึกษา พบว่าอายุครรภ์ตอนคลอดของหญิงตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายตํ่ากว่าปกติ ดัชนีมวลกาย
ปกติ และดัชนีมวลกายเกินปกติ มีอายุครรภ์เฉลี่ยตอนคลอดไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 3
จากการศึกษายังพบว่าการคลอดทารกนํ้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม พบว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกาย
ตํ่ากว่าปกติจะมีอุบัติการณ์การเกิดสูงกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกาย
เกินปกติก็มีอุบัติการณ์การคลอดทารกตัวโตมากกว่า 3,500 กรัม สูงกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเช่นกัน
ส่วนเรือ่ งภาวะทารกขาดออกซิเจนแรกคลอดทีค่ า่ คะแนนแอฟการ์นอ้ ยกว่า 8 พบว่า ทัง้ กลุม่ ทีม่ ดี ชั นีมวลกายตํา่ กว่าปกติ
และเกินปกติ มีอุบัติการณ์การเกิดสูงกว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และเรื่อง
อุบัติการณ์การผ่าคลอดพบว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายเกินปกติมีอุบัติการณ์สูงกว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ดัชนีมวลกายปกติและตํ่ากว่าปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ จากผลการศึกษา พบว่าอุบัติการณ์การคลอดก่อนก�ำหนด
37 สัปดาห์ ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายตํ่ากว่าปกติมีอุบัติการณ์สูงกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยส�ำคัญ ส่วนเรื่อง
การคลอดเกินก�ำหนด 40 สัปดาห์ พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
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ตารางที่ 3 ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในทารก
BMI<18.5 BMI 18.5 - 24.9 BMI ≥25
Kg/M2
Kg/M2
Kg/M2
(n=161)
(n=445)
(n=257)
ทารก BW <2500 gm 12 (7.5)
6 (1.3)
9 (3.5)
ผลลัพธ์การตั้งครรภ์
ในทารก

ทารก BW >3500 gm 12 (7.5)

54 (12.1)

p-value

RR

95% CI

0.010

5.53A
2.60B
0.61A
2.44B
13.82A
8.66B
NA
0.91A
1.83B
3.50A
1.15B
1.15A
1.01B

2.11-14.48A
0.94-7.21B
0.34-1.12A
1.78-3.33B
1.63-117.40A
1.02-73.70B

76 (29.6) <0.010

Low apgar
< 8 at 1 min
Perinatal mortality
การผ่าตัดคลอด

5 (3.1)

1 (0.2)

5 (1.9)

0.011

0
41 (25.5)

0
124 (27.9)

<37 สัปดาห์

19 (11.8)

15 (3.4)

10 (3.9)

<0.001

>40 สัปดาห์

25 (15.5)

60 (13.5)

35 (13.6)

0.803

0
NA
131 (51.0) <0.001

0.68-1.24A
1.51-2.22B
1.82-6.72A
0.53-2.53B
0.75-1.77A
0.69-1.49B

นํ้าหนักแรกคลอดเฉลี่ย 2,874.57 3,094.17 (327.4) 3,269.09 <0.001
(SD)
(426.8)
(468.2)
อายุครรภ์ตอนคลอด 269.47
271.58 (7.9) 270.92 (9.8) 0.057
เฉลี่ย (+-SD) (วัน) (11.1)
A การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม BMI<18.5 Kg/M2 และ BMI 18.5 - 24.9 Kg/M2
B การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม BMI 18.5 - 24.9 Kg/M2 และ BMI ≥25 Kg/M2

วิจารณ์
การศึกษาเปรียบเทียบผลของการตั้งครรภ์และ
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด โดยการ
ศึกษาของ Verma(3) ทวีลาภ (12) และจุลพงศ์(4) พบว่าใน
กลุม่ สตรีตงั้ ครรภ์ทม่ี ดี ชั นีมวลกายตํา่ พบอุบตั กิ ารณ์ทารก
แรกคลอดนํ้าหนักตัวน้อยและภาวะซีดในมารดาสูงกว่า
กลุ่มสตรีตั้งครรภ์อ่ืนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ในการ
ศึกษาครั้งนี้พบเช่นกันว่า สตรีที่มีดัชนีมวลกายตํ่ากว่า

ปกติพบความเสี่ยงที่จะคลอดทารกนํ้าหนักตัวน้อย และ
ภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์มากกว่ากลุ่มอื่นอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ โดยพบว่าสูงกว่ากลุม่ สตรีตงั้ ครรภ์ทมี่ ี
ดัชนีมวลกายปกติถงึ 5.89 เท่า และ 2.31 เท่า ตามล�ำดับ
และมีค่าเฉลี่ยนํ้าหนักทารกแรกคลอดตํ่ากว่ากลุ่มสตรี
ตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายปกติและเกินปกติอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติดังนี้ 2,874.6, 3,094.2 และ 3,269.1
กรัม ตามล�ำดับ
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มี ก ารศึ ก ษาพบว่ า สตรี ตั้ ง ครรภ์ ที่ มี นํ้า หนั ก ตั ว
ตาํ่ กว่าปกติ มีปริมาณเลือดในร่างกายตํา่ กว่าปกติท�ำให้เลือด
ที่ ไ ปเลี้ ย งทารกในครรภ์ ล ดลง(13) ซึ่ ง อาจเป็ น สาเหตุ
อีกประการทีท่ �ำให้ทารกแรกคลอดในสตรีตงั้ ครรภ์กลุม่ นี้
มีนํ้าหนักแรกคลอดน้อย และมีการศึกษาของบรรจง(11)
พบว่าระดับฮีมาโตคริตมีความสัมพันธ์กับดัชนีมวลกาย
ของสตรี ตั้ ง ครรภ์ แ ละนํ้ า หนั ก ทารกแรกเกิ ด อย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ จ ากการศึ ก ษายั ง พบว่ า กลุ ่ ม สตรี
ตั้งครรภ์ที่มีนํ้าหนักตัวตํ่ากว่าปกติยังมีความเสี่ยงต่อ
การคลอดก่อนก�ำหนดสูงกว่ากลุม่ อืน่ อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (p<0.001) โดยพบการคลอดก่อนก�ำหนดสูงถึง
ร้อยละ 11.8 และมากกว่ากลุม่ หญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ดี ชั นีมวล
กายปกติถึง 3.83 เท่า ซึ่งคล้ายกับการศึกษาในไทยที่มี
อุบัติการณ์การคลอดก่อนก�ำหนดสูงกว่าเช่นกัน แต่ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ อย่างเช่นการศึกษาของทวีลาภ(12)
และจุลพงศ์(4) ซึ่งผลที่ต่างกันตรงนี้อาจเป็นผลมาจาก
บริบทโรงพยาบาลที่ต่างกันคือโรงพยาบาลของทวีลาภ
และจุลพงศ์ เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่รับการส่งต่อมาจาก
โรงพยาบาลอื่นๆ ส่วนโรงพยาบาลเถินที่ท�ำการวิจัยเป็น
โรงพยาบาลชุมชนซึ่งมีข้อจ�ำกัดในเรื่องมีสูติแพทย์เพียง
คนเดียวและทีมงานทีไ่ ม่พร้อมท�ำให้บางครัง้ ต้องมีการส่ง
ต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อในกรณีที่เกินศักยภาพของ
โรงพยาบาลโดยเฉพาะกรณี ที่ ที่ เ ป็ น ภาวะคลอดก่ อ น
ก�ำหนดทีอ่ ายุครรภ์ตาํ่ กว่า 34 สัปดาห์ ซึง่ อาจจะส่งผลต่อ
การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างได้
เรื่องภาวะพร่องออกซิเจนของทารกแรกคลอดที่
คะแนนแอพการ์ที่ 1 นาที น้อยกว่า 8 พบว่ากลุ่มสตรี
ตัง้ ครรภ์ทมี่ นี าํ้ หนักตัวตํา่ กว่าปกติ มีความเสีย่ งต่อการเกิด
สูงกว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายปกติอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ โดยพบร้อยละ 3.1 ส่วนการศึกษาของ
จุลพงศ์(4) พบว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายตํ่า
กว่าปกติพบอุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะพร่องออกซิเจนของ

ทารกแรกคลอดที่คะแนนแอพการ์ที่ 1 นาที น้อยกว่า 7
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก
บริบทโรงพยาบาลที่ต่างกัน
จากการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่
มีดชั นีมวลกายเกินปกติมอี บุ ตั กิ ารณ์การคลอดทารกแรก
คลอดตัวโตเกิน 3,500 กรัม โดยพบถึงร้อยละ 29.6 ซึ่ง
สูงกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และพบสูงกว่า
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายปกติถึง 3.04 เท่า ซึ่ง
การทีท่ ารกตัวโตอาจจะสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะเบาหวาน
ขณะตั้ ง ครรภ์ ข องหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ซึ่ ง พบมากกว่ า สตรี
ตั้งครรภ์กลุ่มอื่นอย่างมีนัยส�ำคัญ การที่ทารกตัวโตยัง
สัมพันธ์กบั อัตราการผ่าคลอดทีส่ งู กว่ากลุม่ อืน่ เช่นกันโดย
พบมากถึง ร้อยละ 51 โดยมากกว่ากลุม่ หญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ี
ดัชนีมวลกายปกติถึง 2.69 เท่า ซึ่งผลการศึกษานี้ก็คล้าย
กับการศึกษาอื่นที่พบว่าสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะนํ้าหนัก
เกิน/อ้วน ร้อยละ 17.5 คลอดทารกที่มีขนาดใหญ่กว่า
อายุครรภ์ หรือมีนาํ้ หนัก แรกเกิดมากกว่า 4,000 กรัม(14)
โดยพบร่วมกับภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ปัจจัยที่
เกีย่ วข้องกับภาวะตัวโตของทารก ได้แก่ ภาวะนํา้ หนักเกิน
ของมารดา นํ้าหนักที่เพิ่มขึ้นในระยะตั้งครรภ์ และ ระดับ
นํ้าตาลในเลือดหลังงดอาหาร(15) ซึ่งท�ำให้ทารกเสี่ยงต่อ
การบาดเจ็บจากการคลอดเนื่องจาก การคลอดติดไหล่
หรือต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
นอกจากนีย้ งั พบว่ากลุม่ หญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ดี ชั นีมวลกาย
เกินปกติมีปัญหาภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
สูงกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยส�ำคัญโดยพบว่ามากกว่ากลุ่ม
หญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ดี ชั นีมวลกายปกติถงึ 4.76 เท่า ซึง่ พบว่า
สอดคล้องกับการศึกษาอื่นซึ่งพบว่าสตรีตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะนํ้าหนักเกิน มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดัน
โลหิตสูง มากกว่าสตรีที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ
2-2.5 เท่า และสตรีที่มีภาวะอ้วนเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
preeclampsia ได้สงู กว่า 3.2-3.8 เท่า(14) โดยร้อยละ 6.5
มีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมกับการตัง้ ครรภ์(16) และสตรี
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ตั้งครรภ์ที่มีภาวะอ้วน ร้อยละ 18.7 เป็นโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 และมีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมกับการตัง้ ครรภ์
(17)
โดยสตรีที่มีภาวะอ้วน จะมีพยาธิสภาพของเซลล์
หลอดเลือดแดง (endothelial cell dysfunction) จาก
ปฏิ ก ริ ย าไกลเคชั่ น ในการเผาผลาญนํ้ า ตาลกลู โ คส
(glycation) ท�ำให้กล้ามเนือ้ เรียบของหลอดเลือดแข็งตัว
และสูญเสียความยืดหยุน่ ร่วมกับมีการอุดตันของคราบไขมัน
ในหลอดเลือด (atherosclerosis) จึงท�ำให้ เกิดภาวะความ
ดันโลหิตสูงขึ้น(18)
จากการศึกษาฉบับนีพ้ บว่าทัง้ ในกลุม่ ทีม่ ดี ชั นีมวล
กายทั้งตํ่าและเกินกว่าปกติมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ทั้ง 2 กลุ่ม ดังนั้นสิ่งส�ำคัญ
ที่สุดคือการให้ข้อมูลแก่บุคลากรทางการแพทย์ และ
ประชาชนโดยเฉพาะกลุ ่ ม ที่ เ ตรี ย มการตั้ ง ครรภ์ เ พื่ อ
เป็นการด�ำเนินงานเชิงรุกในการลดการตัง้ ครรภ์ของกลุม่
ที่มีดัชนีมวลกายตํ่ากว่าและเกินปกติ ประกอบกับการ
เฝ้าระวังเชิงรับในกรณีทห่ี ญิงตัง้ ครรภ์กลุม่ เสีย่ งนีต้ งั้ ครรภ์
โดยกลุ่มที่มีดัชนีมวลกายตํ่ากว่าปกติควรเฝ้าระวังภาวะ
ซีด การคลอดบุตรนํา้ หนักตัวน้อย การคลอดก่อนก�ำหนด
การคลอดทารกพร่องออกซิเจนแรกคลอด ส่วนกลุม่ หญิง
ตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายเกินปกติควรเฝ้าระวังภาวะ
เบาหวานและความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ นํ้าหนักตัว
ที่เพิ่มขึ้นเยอะซึ่งจะสัมพันธ์กับการคลอดทารกตัวโต
การผ่าคลอด และภาวะทารกพร่องออกซิเจนแรกคลอด
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คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัส
ในโรงพยาบาลลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Quality of Life in AIDS Patients Receiving Antiretroviral Therapy
in Lamlukka Hospital, Pathum Thani Province.
นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส
โรงพยาบาลลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Narapong Theeraakarawipas
Lamlukka Hospital, Pathum Thani

บทคัดย่อ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสมีความจำ�เป็นต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อลดปริมาณ
เชื้อเอชไอวี และเพิ่มระดับภูมิคุ้มกัน แต่ก็ต้องมีอาการที่ไม่พึงประสงค์จากยาซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิต การวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับคุณภาพชีวิต และหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับ
ยาต้านไวรัส กลุม่ ตัวอย่างคือ ผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ทรี่ บั ยาต้านไวรัส ในโรงพยาบาลลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำ�นวน 157 คน
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 ธันวาคม 2559 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ ได้แก่ การทดสอบไคสแควร์ และค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพชีวติ
ของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัส ในโรงพยาบาลลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 2.14 อยู่ในระดับตํ่า
(จากคะแนนเต็ม 5) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 2.38 จัดอยู่ใน
ระดับปานกลาง อันดับที่สอง คือ ด้านจิตใจมีค่าเฉลี่ย 2.36 จัดอยู่ในระดับปานกลาง อันดับที่สาม คือ ด้านสิ่งแวดล้อม
มีค่าเฉลี่ย 2.17 อันดับที่สี่คือด้านสัมพันธ์ทางสังคมมีค่าเฉลี่ย 2.06 และอันดับสุดท้าย คือคุณภาพชีวิตในภาพรวม
มีคา่ เฉลีย่ 1.88 ซึง่ สามอันดับสุดท้ายมีคณ
ุ ภาพชีวติ อยูใ่ นระดับตํา่ เมือ่ วิเคราะห์หาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัส พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยภาวะสุขภาพ
และปัจจัยด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัส ใน
โรงพยาบาลลำ�ลูกกา อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ควรมีการดูแลทัง้ ทางด้านร่างกาย
จิตใจ และสังคม โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีอย่าง
ต่อเนือ่ ง จัดเพิม่ ช่องทางการดูแลรักษา ทีส่ ามารถเข้าถึงได้งา่ ย รวดเร็ว ไม่เปิดเผยตัวในหลายๆ จุดบริการ รวมถึงการให้
คำ�แนะนำ�ปรึกษาเรื่องการปรับตัวที่จะอยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุข โดยเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย เช่น
ทาง LINE, เฟสบุ๊ค และการประสานงานในการส่งเสริมอาชีพ หาช่องทางการหารายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้
มากขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
คำ�สำ�คัญ: ผู้ป่วยโรคเอดส์, ยาต้านไวรัส, คุณภาพชีวิต
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Abstract
AIDS patients receiving antiretroviral therapy must take medicine for life to reduce HIV and increase
immunity but it has side effects contributing to quality of life. The objectives of this research were to determine the
level of quality of life and factors related to quality of life among AIDS patients receiving antiretroviral therapy in
Lamlukka Hospital during 1 January to 31 December 2016. Data by using WHOQOL-BREF-THAI questionnaires
were collected from 157 AIDS patients. The statistics for analyzing data included frequency, percentage, mean,
standard deviation, range, chi-square test, and Pearson’s product moment correlation coefficient. The results showed
that the overall quality of life in AIDS patients receiving antiretroviral therapy in Lamlukka Hospital was in low
level (mean =2.14 of 5). The patients were also in the middle level for two aspect of quality of life (physical and
psychological), while the other aspect were in low level for quality of life (social, environment and the overall).
The highest mean score was found in physical domain (mean = 2.38), followed by psychological domain (mean
= 2.36), environment domain (mean = 2.17), social domain (mean = 2.06) and the overall domain (mean =
1.88). Factors including personal characteristics, social support, health status, and self-care behavior were not
significantly related to quality of life in these AIDS patients at the 0.05 level of significance.
It is essential to integrate physical, mental, and social care and support from related agencies to increase
effective and continuous management for AIDS patients. There should be additional channels of care that can
be accessed easily, quickly, and indiscriminately, including multiple points of services and counseling to adjust
life skills in a normal society by using modern social communication channels (such as the LINE, Facebook).
Coordination with agencies of career promotion to increase income among the patients may provide better quality
of life.
Key words: AIDS patients, Antiretroviral therapy, Quality of life

บทนำ�
โรคเอดส์ นับเป็นโรคที่มีอันตรายสูง เพราะเป็น
โรคที่ยังไม่มียารักษาให้หายขาดได้ และยังไม่มีวัคซีน
ป้ อ งกั น โรคที่ ไ ด้ ผ ล ซึ่ ง แต่ ล ะปี จ ะมี ผู้ ติ ด เชื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง โรคเอดส์ยังเป็นปัญหาของสังคมโลก
ทุกประเทศ ในปี 2558 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี 5 ล้านคน
ซึง่ สามารถเข้าถึงยาต้านไวรัสเพียง 1.8 ล้านคน คิดเป็น 36 %
เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 340,000 คน มีผู้เสียชีวิตจากโรค
เอดส์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จำ�นวน 240,000
คน แม้ว่าจำ�นวนผู้ติดเชื้อจะมีแนวโน้มลดลง แต่จำ�นวน

ผูเ้ สียชีวติ นัน้ กลับมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ (1) สำ�หรับประเทศไทย
มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีสะสม จำ�นวน 481,241 ราย และ
กินยาต้านไวรัสเอชไอวี สะสมจำ�นวน 355,123 ราย(2)
โดยปัจจุบนั ใช้ยาต้านไวรัสในสูตรทีเ่ รียกว่าHighly Active
Antiretroviral Therapy (HAART) ซึ่งเป็นยา 3 ชนิด
ร่วมกันแม้วา่ จะยังไม่สามารถให้หายขาดได้ แต่การรักษาด้วย
ยาสูตร HAART จัดเป็นยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง(3) สามารถ
ลดและยับยั้งปริมาณเชื้อไวรัส เอช ไอ วี ในกระแสเลือด
ได้ถงึ ร้อยละ 60 – 90 ของผูท้ ไี่ ด้รบั ยา(4) ซึง่ ผูต้ ดิ เชือ้ เอช ไอ วี
และผู้ป่วยเอดส์ที่รับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง
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และสมา่ํ เสมอ จะมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ ทีเ่ พิม่ ขึน้ (5)
แต่ก็ยังมีปัญหาสำ�คัญ คือ อาการไม่พึงประสงค์จากยา
ได้แก่ การเกิดปฏิกิริยาต่อผิวหนัง เกิดผื่นแดง ท้องเสีย
คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร มีไข้ อ่อนเพลีย สับสน มึนงง
นอนไม่หลับ ต้องได้รับการจัดการที่ด(6)
ี
สถานการณ์ด้านการเข้าสู่ระบบการดูแลรักษา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ของสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ (สปสช.) ในปี 2557 มีผลู้ งทะเบียนรับบริการจำ�นวน
426,274 ราย มีผู้ได้รับยาต้านไวรัส 320,155 ราย
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 75.1 และมี ผู้ รั บ ยาต้ า นไวรั ส ที่ อ ยู่ ใ น
ระบบอย่างต่อเนื่อง 258,183 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.6
และมีผู้ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส 106,119 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 24.9 แสดงให้เห็นว่าผูต้ ดิ เชือ้ ยังไม่สามารถหรือเข้าสู่
บริการการรักษาด้วยยาต้านไวรัสล่าช้า(7) ด้านงบประมาณ
ในการบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์และงบ
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี เป็นงบที่มีการจัดทำ�คำ�ขอ
งบประมาณแยกจากงบเหมาจ่ายรายหัว (Capitation) โดย
ในปี 2559 ได้รบั จัดสรรงบบริการจำ�นวน 3,011.90 ล้าน
บาท โดยแบ่งเป็นงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย
เอดส์ ได้แก่ 1) บริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส และ
การสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสำ�หรับผูต้ ดิ เชือ้
เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จำ�นวนเงิน 2,811.90 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 93.4 2) การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
ได้แก่ การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และการสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี จำ�นวน
เงิน 200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.6(8)
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นเป้าหมายที่ต้องการ
ของบุ ค คลและเป็ น หลั ก ของการพั ฒ นาประเทศ ซึ่ ง
ในแต่ละบุคคลจะให้ความสำ�คัญในมิติคุณภาพชีวิตที่
แตกต่างกันไป สำ�หรับผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี และผูป้ ว่ ยเอดส์ เป็น
บุคคลทีม่ ชี วี ติ อยูก่ บั โรคเรือ้ รังและต้องได้รบั ยาต้านไวรัส
ไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ ดังนั้นการศึกษาคุณภาพชีวิตใน
มิติสุขภาพ (Health – related quality of life : HRQoL)
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ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี และผูป้ ว่ ยเอดส์ จึงมีความจำ�เป็น และเป็น
ผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพที่สำ�คัญมากอย่างหนึ่ง นอกเหนือ
จากอายุ ขั ย (Life expectancy) หรื อ การมี ชี วิ ต รอด
(Survival) โดยคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพเป็ น
ผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากผล
ทางคลินิกหรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพียงอย่าง
เดียว การประเมินคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพจะทำ�ให้
เข้าใจว่าโรคและการรักษามีผลกระทบอย่างไรต่อชีวิต
ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ จากมุมมองของ
ผู้ป่วยเอง (Patient perspective) ซึ่งตรงกับความคิดของ
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holistic care) (9)
ระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์
ที่ ไ ด้ รั บ ยาต้ า นไวรั ส ของโรงพยาบาลในปั จ จุ บั น เน้ น
การรักษาด้วยยาต้านไวรัสและอาการทางคลินกิ เป็นหลัก
ในขณะที่การดูแลด้านจิตสังคมยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง
ทีมสุขภาพยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูต้ ดิ
เชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ ได้ตรงกับประเด็นปัญหา
ของบุคคล ซึง่ การทีจ่ ะพัฒนาระบบการดูแลให้ครอบคลุม
อย่างเป็นองค์รวมนั้นต้องศึกษาให้เข้าใจและมีความรู้
ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และผูป้ ว่ ยเอดส์ทไี่ ด้รบั ยาต้านไวรัส (10) จึงเป็นงานท้าทาย
ของผู้ให้บริการสุขภาพ ที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ให้ดีขึ้น ให้สามารถ
ดำ�เนินชีวติ อยูไ่ ด้ตามศักยภาพและสถานภาพของตนแม้
จะมีภาวะเจ็บป่วย ก็สามารถรับรูก้ ารมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ไี ด้
ซึ่งต้องไม่มุ่งเฉพาะแต่ผลทางด้านคลินิกเท่านั้น(11)
สถานการณ์โรคเอดส์ ในจังหวัดปทุมธานี จาก
ข้ อ มู ล ของสำ � นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ได้
รายงาน ข้อมูลสะสม ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2556 ถึง 30 ธันวาคม
2559 พบว่า การติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มลดลง
ในส่วนของโรงพยาบาลลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีผู้ติด
เชือ้ เอชไอวีและผูป้ ว่ ยเอดส์ ทีล่ งทะเบียน จำ�นวน 392 คน
โดยในปี 2559 มีผมู้ ารับบริการตรวจ 165 คน ติดเชือ้ 12
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คน คิดเป็นร้อยละ 7.27 โดยมีผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัส
มีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้น จากปี 2555 – 2559 จำ�นวน 209,
234, 242, 260 และ 279 ราย ตามลำ�ดับ ในระบบการ
รักษาโรงพยาบาลลำ�ลูกกาได้ให้บริการดูแลทางคลินกิ แก่
ผูต้ ดิ เชือ้ ได้ครอบคลุมตามแนวทางคูม่ อื การดูแลผูต้ ดิ เชือ้
เอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ของสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ โดยมีการดำ�เนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ให้มีบริการตามโครงการโปรแกรม HIVQUAL-T โดย
ผลการดำ � เนิ น งานในปี 2558 มี ผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ที่ มี
ข้อบ่งชีไ้ ด้รบั ยาต้านไวรัสครบ 100 % โดยทีผ่ ทู้ ไ่ี ด้รบั ยาต้าน
ไวรัส จะได้รบั การประเมิน หรือติดตาม Drug Adherence
อย่างสมาํ่ เสมอ คิดเป็นร้อยละ 100 ถ้าได้รบั ยาต้านไวรัส
มากว่า 6 เดือน ได้รบั การตรวจ Viral Load (VL) อย่างน้อย
ปี ล ะ 1 ครั้ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 98.0 และมี ก ารตรวจ
ติดตามระดับ CD4 ทุก 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 90 การให้
บริการผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาต้านไวรัส ทีก่ ล่าวมาข้างต้น มีความ
สำ�คัญและจำ�เป็นอย่างยิ่ง ในการลดปริมาณเชื้อเอชไอวี
เพิม่ ระดับและคุณภาพของภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย ตลอดจน
คงไว้ ข องการรั ก ษาให้ ไ ด้ ผ ลอย่ า งยาวนาน ทั้ ง หมดนี้
ก็เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเอง(12)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินระดับคุณภาพชีวิต และหาปัจจัย
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ทไี่ ด้
รับยาต้านไวรัส ในโรงพยาบาลลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานด้านสาธารณสุข ใน
การส่งเสริม จัดบริการทางการแพทย์ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสในอนาคต
ต่อไป

วัสดุและวิธีการศึกษา
รู ป แบบการศึ ก ษาวิ จั ย การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น
การศึกษาพรรณนา เชิงสำ�รวจ (Survey research) ประชากร
ทีศ่ กึ ษาคือผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ทรี่ บั ยาต้านไวรัสทีโ่ รงพยาบาล
ลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างเดือนมกราคม –
ธันวาคม 2559 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
ตามคุณสมบัติคือ สามารถพูด อ่าน และเข้าใจภาษาไทย
รู้สึกตัวดี สนทนาโต้ตอบได้เป็นปกติ และยินยอมที่จะ
ตอบแบบสอบถามด้วยความเต็มใจโดยผู้ป่วยจะเป็น
ผู้ ต อบแบบสอบถามด้ ว ยตั ว เอง คำ � นวณขนาดกลุ่ ม
ตั ว อย่ า งโดยวิ ธี ก ารทางสถิ ติ (13) ได้ จำ � นวน 157 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation,
S.D.) ค่าตํ่าสุดและสูงสุด (Range) และสถิติเชิงอนุมาน
ทีใ่ ช้ในการทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้คา่ สถิตไิ คสแควร์
(Chi-square) และค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
(Pearson’s correlation coefficient)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบ
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ ลักษณะของครอบครัว ปัจจัยการสนับสนุนทาง
สังคม ปัจจัยด้านภาวะสุขภาพ และปัจจัยด้านพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของ
องค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOLBREF-THAI) ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงคุณภาพชีวิตโดยรวม โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และ
ได้น�ำ ไปทดลองใช้กบั ผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ทม่ี ลี กั ษณะใกล้เคียง
กับกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 30 ราย หาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟา
ของครอนบราค (Cronbrach’s alpha Coefficient) ได้
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ค่าความเชือ่ มัน่ 0.89 ซึง่ แบบสอบถามเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ
ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย มีเกณฑ์
การให้คะแนน 1 – 5 คะแนน ตามข้อทีเ่ ป็นข้อความทางบวก
และลบ และแบ่งกลุ่มขององค์ประกอบคุณภาพชีวิตทั้ง
4 ด้าน โดยแปลผลได้ 3 ระดับ ได้แก่ คุณภาพชีวิตที่ไม่ดี
ปานกลาง และดี โดยแบบสอบถามเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ
ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย มีคำ�ถาม
จำ�นวน 26 ข้อคำ�ถามมีขอ้ คำ�ถามทีม่ คี วามหมายทางบวก
23 ข้อ และมีข้อคำ�ถามที่มีความหมายทางลบ 3 ข้อ คือ
ข้ อ 2 ข้ อ 9 และ ข้ อ 11 โดยมี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม
องค์ ป ระกอบทั้ ง 4 ด้าน และระดับ คุณ ภาพชีวิตและ
สุขภาพโดยรวม
องค์ประกอบด้านร่างกายจำ�นวน 7 ข้อ ได้แก่
ข้อ 2 3 4 10 11 12 และ 24
องค์ประกอบด้านจิตใจจำ�นวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 5
6 7 8 9 และ 23
องค์ประกอบด้านสัมพันธ์ทางสังคมจำ�นวน 3 ข้อ
ได้แก่ ข้อ 13 14 และ 25
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม 8 ข้อได้แก่ ข้อ 15
16 17 18 19 20 21 และ 22
ส่วนข้อ 1 และข้อ 26 เป็นตัวชี้วัดระดับคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาพโดยรวม
แต่ละข้อเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับให้
ผู้ตอบเลือกตอบ
กลุ่มที่ 1 ข้อความทางลบ 3 ข้อ (ตอบไม่เลย
ให้ 5 คะแนน, ตอบเล็กน้อย ให้ 4 คะแนน, ตอบปานกลาง
ให้ 3 คะแนน, ตอบมาก ให้ 2 คะแนน และตอบ
มากที่สุด 1 คะแนน)
กลุ่มที่ 2 ข้อความทางบวก 23 ข้อ (ตอบไม่เลย
ให้ 1 คะแนน, ตอบเล็กน้อย ให้ 2 คะแนน, ตอบปานกลาง
ให้ 3 คะแนน, ตอบมากให้ 4 คะแนน และตอบ
มากที่สุด 5 คะแนน)
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การแปลผล คะแนนคุ ณ ภาพชี วิ ต มี ค ะแนน
ตั้งแต่ 26 – 130 คะแนน โดยเมื่อผู้ตอบรวมคะแนนทุก
ข้อได้คะแนนเท่าไร สามารถเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติ
ที่กำ�หนดดังนี้
คะแนน 26 – 60 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ไม่ดี
คะแนน 61 – 95 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพ
ชีวิตกลาง ๆ
คะแนน 96 – 130 คะแนน แสดงถึงการมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี (14)
ส่ ว นในแต่ ล ะข้ อ คำ � ถามมี เ กณฑ์ ก ารวั ด ระดั บ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ ป่ ว ยโรคเอดส์ ที่ รั บ ยาต้ า นไวรั ส
ในโรงพยาบาลลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็น 3 ระดับดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.33 อยู่ในระดับตํ่า ส่วนคะแนน
เฉลี่ย 2.34 – 3.67 อยู่ในระดับปานกลาง และคะแนน
เฉลี่ย 3.68 – 5.0 อยู่ในระดับสูง

ผลการศึกษา
จากตารางที่ 1 พบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล กลุ่ ม
ตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นหญิงคิดเป็นร้อยละ 51.3 ส่วนมาก
มีอายุอยู่ระหว่าง 26 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.0 มีอายุ
เฉลี่ย 40.80 ปี มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 43.5,
สมรส ร้อยละ 42.9 ส่วนมากมีการศึกษาตํ่ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 67.5 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพคิดเป็นร้อยละ34.4 รองลงมา
ทำ�อาชีพรับจ้าง / ผู้ใช้แรงงาน คิดเป็นร้อยละ 28.7
โดยเกือบทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 89.1 มีรายได้ น้อยกว่า
10,000 บาทต่อเดือน โดยมีรายได้เฉลีย่ 6,842.93 บาท
ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 60.8
ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลลำ�ลูกกา
ส่วนใหญ่มลี กั ษณะครอบครัว เป็นครอบครัวเดีย่ ว คิดเป็น
ร้อยละ 72.3 เป็นครอบครัวขยายเพียงร้อยละ 27.3
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ตารางที่ 1 จำ�นวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ทรี่ บั ยาต้านไวรัสทีโ่ รงพยาบาลลำ�ลูกกา จังหวัด
			 ปทุมธานี (n = 157 คน)
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
หญิง
ชาย
กลุ่มอายุ (ปี)
≤25
26 - 50
≥51
(Range 15 – 75 ปี Mean = 40.82 ปี S.D. = 10.72 ปี)
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่า/แยก
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

จำ�นวน (คน)
154
79
75
150
12
114
24
154
67
66
21
151
5
57
40
32
6
10
1
157
54
45
44

ร้อยละ
51.3
48.7
8.0
76.0
16.0

43.5
42.9
13.6
3.3
37.7
26.5
21.2
4.0
6.6
0.7
34.4
28.7
28.0
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ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสที่
โรงพยาบาลลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนมากร้อยละ 66.1 ไม่ได้เป็นสมาชิกเครือข่าย
สุขภาพ เป็นสมาชิกเครือข่ายทางสุขภาพเพียงร้อยละ 33.9 และกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จำ�นวน 157 คน ร้อยละ 100
เคยได้รับการช่วยเหลือทางสังคม
จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยด้านภาวะสุขภาพ ปัจจัยด้านภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสที่
โรงพยาบาลลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่รอ้ ยละ 81.5 รับรูว้ า่ ตนเองเป็นโรคเอดส์ น้อยกว่า 10 ปี และ
ร้อยละ 18.5 รูว้ า่ เป็นโรคเอดส์มามากกว่า 10 ปี โดยพบว่าระยะเวลาการเจ็บป่วยเฉลีย่ 6.67 ปี ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างเกือบทัง้ หมด
ร้อยละ 91.4 ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 10 ปี และมีผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
มาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี เพียงร้อยละ 8.6 และยังพบว่า กลุม่ ตัวอย่าง ไม่มอี าการภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพจากการรับยา
ต้านไวรัสคิดเป็นร้อยละ 42.7 แต่พบว่ามีอาการแทรกซ้อนจากการได้รบั ยาต้านไวรัส โดยมีอาการอ่อนเพลีย มากทีส่ ดุ
ร้อยละ 24.2 อันดับที่สองนอนไม่หลับ ร้อยละ 21.0 อันดับสามปวดเมื่อยตามตัว ร้อยละ 18.5 โดยที่กลุ่มตัวอย่าง
มีความรู้สึกว่า ตนเองมีสถานะสุขภาพเหมือนคนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 60.3 คิดว่าตนเองอ่อนแอกว่าคนทั่วไป
ร้อยละ 28.5 และมีกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยยาต้านไวรัสทีร่ สู้ กึ ว่าตนเองแข็งแรงกว่าคนทัว่ ไปเพียงร้อยละ 11.2
ตารางที่ 2 จำ�นวนและร้อยละของปัจจัยด้านภาวะสุขภาพของผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ทรี่ บั ยาต้านไวรัสทีโ่ รงพยาบาลลำ�ลูกกา
			 จังหวัดปทุมธานี (n = 157 คน)
ปัจจัยด้านภาวะสุขภาพ
ระยะเวลาของการเจ็บป่วย (ปี)
<5
5 – 10
>10
(Range 8 เดือน – 21 ปี mean = 6.67 ปี S.D. = 4.986 ปี)
ระยะเวลาที่ได้รับยาต้านไวรัส
<5
5 – 10
>10
(Range 1 เดือน – 20 ปี mean = 5.27 ปี S.D. = 4.055 ปี )

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

146
54
65
27

37.0
44.5
18.5

140
64
64
12

45.7
45.7
8.6

33
Vol. 8 No.1 Oct. 2017 - Mar. 2018

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4

ตารางที่ 2 จำ�นวนและร้อยละของปัจจัยด้านภาวะสุขภาพของผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ทรี่ บั ยาต้านไวรัสทีโ่ รงพยาบาลลำ�ลูกกา
			 จังหวัดปทุมธานี (n = 157 คน) (ต่อ)
ปัจจัยด้านภาวะสุขภาพ
ภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพจากการรับยาต้านไวรัส(*)
ไม่มีอาการ
อ่อนเพลีย
นอนไม่หลับ
ปวดเมื่อยตามตัว
เวียนศีรษะมึนงง
ท้องเสีย
หงุดหงิด
เบื่ออาหาร
ผื่นแดงตามตัว
มีไข้
ปวดศีรษะ
คลื่นไส้ อาเจียน
ปวดท้อง
อื่นๆ วัณโรค นํ้าหนักลด ผมร่วง แก้มตอบ
ความรู้สึกเกี่ยวกับสถานะสุขภาพของตนเอง
อ่อนแอกว่าคนทั่วไป
เหมือนกับคนทั่วไป
แข็งแรงกว่าคนทั่วไป
*ตอบได้มากกว่าหนึ่งคำ�ตอบ

จำ�นวน (คน)
157
67
38
33
29
26
22
22
20
20
19
18
15
8
7
151
43
91
17

ร้อยละ
42.7
24.2
21.0
18.5
16.6
14.0
14.0
12.7
12.7
12.1
11.5
9.6
5.1
4.5
28.5
60.3
11.2

34
วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1  ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561

Vol. 8 No.1 Oct. 2017 - Mar. 2018

จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย
โรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติตนเพื่อควบคุม
โรค ในหลายๆ อย่าง มากน้อยตามลำ�ดับดังนี้ การรับบริการตรวจรักษาตามนัด มากที่สุดร้อยละ 84.7 รองลงมาคือ
รับประทานยาตามแผนการรักษา ร้อยละ 59.9 อันดับสาม มีการดูแลสุขภาพตนเอง ร้อยละ 55.4 รับประทานอาหาร
ครบ 3 มือ้ ร้อยละ 45.2 มีการออกกำ�ลังกาย ร้อยละ 37.6 และอันดับสุดท้ายคือมีเพศสัมพันธ์ทปี่ ลอดภัย ร้อยละ 36.9
นอกจากนั้นยังพบว่าพฤติกรรมการเลือกใช้สถานบริการสาธารณสุขเมื่อมีการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ โดยพบว่า มีการ
มารับบริการที่โรงพยาบาลชุมชน มากที่สุดร้อยละ 49.7 รองลงมาคือซื้อยารับประทานเอง ร้อยละ 36.6 อันดับที่สาม
คือ คลินิกเอกชน/ โรงพยาบาล เอกชน ร้อยละ 15.3 และอันดับสุดท้าย คือไปรักษาที่ มิตรไมตรีคลินิก (คลินิกชุมชน
อบอุ่นเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) ร้อยละ 1.3
ตารางที่ 3 จำ�นวนและร้อยละของปัจจัยด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสที่
			 โรงพยาบาลลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี (n = 157 คน)
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
การปฏิบัติตนเพื่อควบคุมโรค*
การรับบริการตรวจรักษาตามนัด
รับประทานยาตามแผนการรักษา
การดูแลสุขภาพตนเอง
รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ
การออกกำ�ลังกาย
มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
สถานบริการสาธารณสุขที่ใช้บริการเมื่อมีอาการเจ็บป่วย*
โรงพยาบาลชุมชน
ซื้อยารับประทานเอง
สถานีอนามัย ( รพ.สต)
คลินิกเอกชน/โรงพยาบาลเอกชน
อื่นๆ รพ.มิตรไมตรี
*ตอบได้มากกว่าหนึ่งคำ�ตอบ

จำ�นวน
157
133
94
87
71
59
58
157
78
57
34
24
2

ร้อยละ
84.7
59.9
55.4
45.2
37.6
36.9
49.7
36.6
21.7
15.3
1.3
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จากตารางที่ 4 พบว่าคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัส ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับ
ยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง
จำ�นวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 78.3 รองลงมาอยู่ในระดับดี 28 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 และสุดท้ายจำ�นวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.8 อยู่ในระดับไม่ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือด้านร่างกายค่าเฉลี่ย 2.38 จัดอยู่ในระดับปานกลาง มีจำ�นวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 59.1 รองลงมาคือ
ด้านจิตใจ มีคา่ เฉลีย่ 2.36 จัดอยูใ่ นระดับปานกลางมีจ�ำ นวน 88คน คิดเป็นร้อยละ 57.2 อันดับทีส่ ามคือด้านสิง่ แวดล้อม
มีกลุ่มตัวอย่างมากถึง 110 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 ที่มีคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง แต่มีค่าเฉลี่ย 2.17 จัดอยู่ใน
ระดับตํ่า อันดับที่สี่ คือด้านสังคมมีกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 59.1 มีคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง
แต่มีค่าเฉลี่ย 2.06 จัดอยู่ในระดับตํ่า และอันดับสุดท้ายคือคุณภาพชีวิตโดยรวม กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 95 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.3 มีคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง แต่มีค่าเฉลี่ย 1.88 จัดอยู่ในระดับตํ่า โดยที่คะแนนในภาพรวมทั้งหมด
26 ข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากจำ�นวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 มีคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง แต่มีค่าเฉลี่ย
2.14 จัดอยู่ในระดับตํ่า
ตารางที่ 4 ระดับคุณภาพชีวติ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ทรี่ บั ยาต้านไวรัส
			 ที่โรงพยาบาลลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี รายด้านและภาพรวม (n = 157 คน)
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
โรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัส
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านสัมพันธ์ทางสังคม
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
5. คุณภาพชีวิตโดยรวม
คุณภาพชีวิตรวม 26 ข้อ

จำ�นวน
(คน)
154
154
155
156
155
156

จำ�นวนที่มีคุณภาพชีวิต(ร้อยละ)
ค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบีย่ งเบน
ดี
ปานกลาง
ไม่ดี
มาตรฐาน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
61 (39.6) 91 (59.1)
2 (1.3)
2.38 ± 0.514
61 (39.6) 88 (57.2)
5 (3.2)
2.36 ± 0.546
34 (21.9) 96 (61.9) 25 (16.2)
2.06 ± 0.616
36 (23.1) 110 (70.5) 10 (6.4)
2.17 ± 0.518
21 (13.5) 95 (61.3) 39 (25.2)
1.88 ± 0.613
28 (17.9) 122 (78.3) 6 (3.8)
2.14 ± 0.446

ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ทรี่ บั ยาต้านไวรัส ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยด้านภาวะสุขภาพ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัส รายละเอียดดังนี้
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จากตารางที่ 5 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได้ ลักษณะ
ครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัส ที่ระดับนัยสำ�คัญ 0.05
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ด้านปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัส
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้
ลักษณะครอบครัว

Pearson’ s correlation
coefficient
0.004
0.243
-

Pearson chi-square

P-value

1.874
1.959
16.91
14.01
1.607

0.392
0.970
0.743
0.153
0.172
0.066
0.448

จากตารางที่ 6 พบว่าปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ การเป็นสมาชิกเครือข่ายสุขภาพ และการได้รับ
ความช่วยเหลือจากสังคม ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ทรี่ บั ยาต้านไวรัส ทีร่ ะดับนัยสำ�คัญ 0.05
ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ด้านปัจจัยการสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัส
ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคม
เป็นสมาชิกเครือข่ายสุขภาพ
การได้รับความช่วยเหลือจากสังคม
*ไม่สามารถคำ�นวณได้

Pearson Chi-Square
0.287
*

P-value
0.592
-
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จากตารางที่ 7 พบว่าปัจจัยด้านภาวะสุขภาพ ได้แก่ ระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นเอดส์ ระยะเวลาที่
ได้รบั ยาต้านไวรัส ภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพจากการรับยาต้านไวรัส และความรูส้ กึ เกีย่ วกับสถานะสุขภาพของตนเอง
ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัส ที่ระดับนัยสำ�คัญ 0.05
ตารางที่ 7 ความสัมพันธ์ด้านปัจจัยด้านภาวะสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัส
ปัจจัยด้านภาวะสุขภาพ
ระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นเอดส์
ระยะเวลาที่ได้รับยาต้านไวรัส
ภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพจากการรับยาต้านไวรัส
ความรู้สึกเกี่ยวกับสถานะสุขภาพของตนเอง

Pearson’ s correlation
coefficient
0.160
0.091

Pearson
chi-square
3.035
3.128

P-value
0.138
0.413
0.219
0.537

จากตารางที่ 8 พบว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ได้แก่ การปฏิบตั ติ นเพือ่ ควบคุมโรค และพฤติกรรม
การเลือกใช้สถานบริการสาธารณสุขเมื่อเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์
ที่รับยาต้านไวรัส ที่ระดับนัยสำ�คัญ 0.05
ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับ
			 ยาต้านไวรัส
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
การปฏิบัติตนเพื่อควบคุมโรค
การรับบริการตรวจรักษาตามนัด
การดูแลสุขภาพตนเอง
การออกกำ�ลังกาย
การรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ
รับประทานยาตามแผนการรักษา
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
การเลือกใช้สถานบริการสาธารณสุขเมื่อเจ็บป่วย
ซื้อยารับประทานเอง
คลินิกเอกชน/โรงพยาบาลเอกชน
สถานีอนามัย
โรงพยาบาลชุมชน

Pearson chi-square

P-value

0.222
0.974
3.147
2.550
1.521
0.772

0.895
0.614
0.207
0.279
0.468
0.680

1.779
3.631
3.710
2.220

0.411
0.163
0.156
0.330
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วิจารณ์
ปัจจัยส่วนบุคคลจากการศึกษา พบว่ากลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงอยู่ในวัยกลางคนมีการศึกษาตํ่ากว่า
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ได้ประกอบอาชีพ ทำ�ให้
มี ร ายได้ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ ค่ า ใช้ จ่ า ย และมี ลั ก ษณะเป็ น
ครอบครัวเดี่ยว
ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ไม่ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายสุขภาพมากถึงร้อยละ 66.1
ดังนัน้ ต้องมีการให้เชิญชวนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย
ทางสุ ข ภาพให้ ม ากขึ้ น เพราะจะได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ
ทางสังคม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสที่
โรงพยาบาลลำ�ลูกกา มีความเป็นอยู่ทดี่ ีขนึ้ แรงสนับสนุน
ทางสังคมอีกอย่างที่ควรมีคือ การติดต่อสื่อสารการได้
รับข้อมูลและการทำ�ให้บุคคลนั้นเชื่อว่ายังมีผู้ให้ความ
รัก ดูแลเอาใจใส่ เห็นคุณค่าและได้รับการยกย่อง ซึ่ง
ทำ�ให้บุคคลนั้นรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของและเป็นส่วน
หนึ่งของสังคม(15)
ปัจจัยด้านภาวะสุขภาพของผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 81.5 ได้รับรู้ว่าตนเองเป็น
โรคเอดส์ น้อยกว่า 10 ปี โดยพบว่าระยะเวลาการเจ็บป่วย
เฉลี่ยคือ 6.67 ปี โดยเกือบทั้งหมด ร้อยละ 91.4 ได้รับ
การรักษาด้วยยาต้านไวรัส ซึ่งบางคนมีอาการแทรกซ้อน
เช่น อาการอ่อนเพลีย นอนไม่หลับ ปวดเมื่อยตามตัว
ดังนั้นต้องช่วยรักษาอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย
เพราะผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มอี าการของโรคจะมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ กี ว่า
ผู้ที่มีอาการของโรค
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย
โรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลลำ�ลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีการปฏิบตั ติ นเพือ่ ควบคุม
โรคที่ดีในหลายๆ อย่าง เช่น การตรวจรักษาตามนัด การ
ทานยาตามแผนการรักษา การดูแลสุขภาพตนเอง แต่ใน
เรื่องที่ควรปรับพฤติกรรมด้านการดูแลสุขภาพ ได้แก่
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ให้รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ ควรออกกำ�ลังกาย และ
ควรมี เ พศสั ม พั น ธ์ ที่ ป ลอดภั ย นอกจากนั้ น ยั ง พบว่ า
พฤติกรรมการเลือกใช้สถานบริการสาธารณสุขเมือ่ มีการ
เจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมารับ
บริการที่โรงพยาบาลชุมชน มากที่สุด คือร้อยละ 49.7
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคโรคเอดส์ที่รับยาต้าน
ไวรัส
1. ด้านจิตใจ มีค่าเฉลี่ย 3.50 มีคุณภาพชีวิตอยู่
ในระดับปานกลาง โดยผู้ป่วยรู้สึกว่าตนเองมีความหมาย
มีความพึงพอใจในชีวิตมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด จิตใจก็มี
ความสำ�คัญมากต่อผูป้ ว่ ยโรคเอดส์เพราะผูป้ ว่ ยทีม่ จี ติ ใจ
ที่เข้มแข็ง มีความเชื่อมั่นในตัวเอง จะเอื้อต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
2. ด้านร่างกายมีคา่ เฉลีย่ 3.42 มีคณ
ุ ภาพชีวติ อยู่
ในระดับปานกลาง โดยผูป้ ว่ ยเห็นว่าตนเองมีความจำ�เป็น
ต้องไปรับการรักษาพยาบาลเพือ่ ทีจ่ ะทำ�งานหรือมีชวี ติ อยู่
ไปได้ในแต่ละวัน และสามารถไปไหนมาไหนด้วยตนเอง
ได้ เพราะผู้ป่วยที่ไม่มีอาการของโรคจะมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีที่สุด ดังนั้นควรให้ความสำ�คัญกับการติดตามเรื่อง
ผลข้างเคียงจากการรับยาต้านไวรัสและรักษาอาการข้างเคียง
นั้นๆ อย่างต่อเนื่อง
3. ด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.22 มีคุณภาพ
ชีวติ อยูใ่ นระดับปานกลาง แต่เมือ่ ดูในรายละเอียดจะเห็นว่า
มีหลายๆ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ได้แก่ เงินพอใช้จ่าย
ตามความจำ�เป็น มีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียด ได้รู้
เรื่องราวข่าวสารที่จำ�เป็นในชีวิตแต่ละวัน และความรู้สึก
ว่าชีวติ มีความมัน่ คง ปลอดภัยในแต่ละวัน ดังนัน้ นอกเหนือ
จากการรั ก ษาด้ า นร่ า งกายและจิ ต ใจแล้ ว ควรมี ก าร
ส่งเสริมให้ผู้ป่วยหารายได้เสริมเพราะรายได้เป็นปัจจัย
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ สำ � คั ญ ของบุ ค คลและมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การดำ�เนินชีวติ ผูท้ ม่ี รี ายได้เพียงพอจะมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ กี ว่า
ผู้ที่มีรายได้ตํ่า
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4. ด้านสัมพันธ์ทางสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.15 มี
คุ ณ ภาพชี วิ ต อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง แต่ พ บว่ า ผู้ ป่ ว ยมี
ความพอใจในชีวติ ทางเพศของตนเอง มีคา่ เฉลีย่ ทีต่ าํ่ ทีส่ ดุ
คือ 2.70 ดังนั้นควรเพิ่มการให้ความรู้เกี่ยวกับการมี
เพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย รวมถึงการสนับสนุนด้าน
จิตใจอย่างตรงจุด และเพียงพอจะช่วยลดความเครียด
และสามารถปรับตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
แนวคิดการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับยาต้าน
ไวรัส
การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัส
นอกเหนือจากทางร่างกายแล้ว ด้านจิตใจ ด้านสังคม และ
สิง่ แวดล้อมล้วนเป็นปัจจัยสำ�คัญในการส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ย
โรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แบ่งเป็น
3 ระดับได้แก่
1. ระดับโรงพยาบาล (โรงพยาบาลลำ�ลูกกา)
		 - ARV คลินิก ในโรงพยาบาล หรือ เคลื่อนที่
เพื่อให้เข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเพิ่มมากขึ้น
		 - การทำ�งานเชิงรุก เยี่ยมบ้านให้คำ�แนะนำ�
ในการดูแลสุขภาพกายใจ
		 - สร้างแรงจูงใจในการให้ผปู้ ว่ ยมารับบริการ
อย่างต่อเนื่อง
		 - สร้างความเข้มแข็งให้กลุม่ เครือข่าย พัฒนา
ศักยภาพแกนนำ�ผู้ติดเชื้อ
2. ระดับชุมชน ( รพ.สต. เครือข่ายผู้ติดเชื้อ)
		 - เยี่ยมบ้านเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์อย่าง
ต่อเนื่อง และให้ได้รับยาอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการให้
คำ�แนะนำ�กับสมาชิกในครอบครัวในการดูแล และให้ก�ำ ลังใจ
กับผู้ป่วย
		 - ส่งเสริมกิจกรรมให้ในชุมชนมีการพึ่งพา
อาศัยกัน ช่วยเหลือกัน ไม่รังเกียจ
		 - ประสานงานความช่วยเหลือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในลักษณะ มีศูนย์สุขภาพชุมชนแบบองค์รวม
เช่น สังคมสงเคราะห์ ศูนย์ฝึกอาชีพ หรือองค์กรภาค
เอกชน

3. ระดั บ ครอบครั ว (ผู้ ป่ ว ยและสมาชิ ก ใน
ครอบครัว) การเปิดเผยตนเองต่อสมาชิกในครอบครัว
เป็นเรื่องสำ�คัญมาก เพราะผู้ป่วยต้องการการยอมรับ
การสนับสนุน และกำ�ลังใจในการใช้ชวี ติ อยูต่ อ่ ซึง่ สถาบัน
ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่ใกล้ตัวและมีความ
สำ�คัญมากที่สุดในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต(16)
		 - ผูป้ ว่ ยควรได้รบั การสนับสนุนจากครอบครัว
อย่างเพียงพอจะช่วยลดความเครียดและสามารถปรับตัว
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
		 - สมาชิกในครอบครัวควรมีความไว้วางใจกัน
ทำ�ให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนเป็นที่ยอมรับของบุคคลในสังคม
		 - สมาชิกในครอบครัวควรให้ความช่วยเหลือ
เป็นที่พึ่งพาให้บรรลุความต้องการในการดูแลตนเอง
ให้ผู้ป่วยสามารถพึ่งตนเองได้และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข
กิ จ กรรมบู ร ณาการที่ ค วรจั ด ให้ กั บ ผู้ ป่ ว ย
โรคเอดส์
1. กิจกรรมบำ�บัดที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยเพิ่มความรู้ สร้างความคิด
ความเข้าใจในทักษะการจัดการกับความคิด โดยให้ผปู้ ว่ ย
ยอมรับความสามารถของตนเอง และคุณค่าของตนเอง
2. กิจกรรมเพิ่มทักษะการใช้เวลาว่างในการดูแล
ตนเอง ดูแลสุขภาพร่างกาย การออกกำ�ลังกาย
3. กิจกรรมการเยีย่ มบ้านของผูป้ ว่ ยเอดส์รวมกัน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. กิจกรรมการฝึกอาชีพเพือ่ ส่งเสริมให้หารายได้
มากขึ้น
5. กิ จ กรรมสร้ า งกลุ่ ม Line เครื อ ข่ า ยผู้ ป่ ว ย
เพื่ อ ส่ ง ข่ า วสาร คำ � แนะนำ � ในการดู แ ลสุ ข ภาพกายใจ
การแจ้งเตือนการมาตรวจรักษาตามนัด คำ�แนะนำ�ใน
การแก้ปัญหา เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก
ร้อยละ 89.1 มีรายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท
ต่อเดือน โดยมีรายได้เฉลี่ย 6,842.93 บาท ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างมากกว่าครึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ดังนั้นควรมีการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีช่องทางในการหา
รายได้เสริมโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมอาชีพเพือ่ เพิม่ รายได้ให้มากขึน้ เพือ่ เป็นการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
2. ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกไม่ดี เช่น รู้สึกเหงา เศร้า หดหู่
สิ้นหวัง วิตกกังวล มีค่าเฉลี่ย 3.48 และพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความพอใจในชีวิตทางเพศของตนเอง มีค่า
เฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ 2.70 จัดอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น
บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข ควรมีคำ�แนะนำ�และ
คำ�ปรึกษาให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วย
การที่วินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคเอดส์ ในระยะเริ่มแรก เพื่อ
ให้มกี ารปรับตัวต่อแผนการดำ�รงชีวติ ควบคุมสภาวะโรค
ได้ มีความหวัง ความคิด ความรู้สึกบวกต่อตนเองและมี
กำ�ลังใจในการรักษา เพือ่ สามารถปรับตัวสูก่ ารมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี
3. ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ร้อยละ 81.5 ได้รับรู้ว่าตนเองเป็นโรคเอดส์ น้อยกว่า 10
ปี โดยพบว่าระยะเวลาการเจ็บป่วยเฉลี่ย 6.67 ปี ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างเกือบทั้งหมด ร้อยละ 91.4 ได้รับการรักษาด้วย
ยาต้านไวรัส เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 10 ปี นอกจากนั้น
ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความจำ�เป็นต้องไปรับการรักษา
พยาบาลเพื่อที่จะทำ�งานหรือมีชีวิตอยู่ไปได้ในแต่ละวัน
มี ค่ า เฉลี่ ย 3.44 ซึ่ ง จั ด อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ดั ง นั้ น
ผู้ บ ริ ห ารควรจั ด สรรทรั พ ยากรบุ ค คล งบประมาณ
สนั บ สนุ น ยาต้ า นไวรั ส ระบบการลงทะเบี ย น การให้
คำ�ปรึกษา และ การส่งต่อที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัย
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การเข้ า ถึ ง บริ ก ารได้ ง่ า ย รวดเร็ ว ไม่ เ ปิ ด เผยตั ว ใน
หลายจุดบริการ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตระดับดีเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1. ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 28.5 มี
ความรูส้ กึ ว่าสุขภาพตนเองอ่อนแอกว่าคนทัว่ ไป นอกจาก
นัน้ ยังพบว่ากลุม่ ตัวอย่าง ได้รเู้ รือ่ งราวข่าวสารทีจ่ �ำ เป็นใน
ชีวิตแต่ละวัน มีค่าเฉลี่ย 3.18 และเป็นค่าเฉลี่ยที่ตํ่าที่สุด
5 อันดับแรก ดังนั้นควรมีโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัส พลังความรู้เกิด
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร พลังเศรษฐกิจสนับสนุน
ให้มีอาชีพเสริม สามารถพึ่งตนเองได้ พลังใจและพลัง
สนับสนุนทำ�ให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ในชุมชนและสังคมได้
อย่างเป็นปกติสุข
2. ผลการศึกษา กลุม่ ตัวอย่างเมือ่ มีอาการเจ็บป่วย
เลือกใช้บริการสถานีอนามัย (ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล –รพ.สต.) เพียงร้อยละ 21.7
ดั ง นั้ น โรงพยาบาลลำ � ลู ก กา ควรส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
ศักยภาพบริการ เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ
ของ รพ. สต และสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในระบบบริ ก าร
ด้านการรักษาพยาบาล รวมทั้งระบบปรึกษาและส่งต่อ
ให้กับ รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้มารับบริการ
มีความเชื่อมั่นในคุณภาพบริการกรณีเมื่อมีการเจ็บป่วย
เล็กน้อยหรือปานกลาง ให้เลือกใช้บริการที่ รพ.สต. ก่อน
ซึง่ เป็นสถานบริการทีเ่ ข้าถึงได้สะดวกและใกล้บา้ นใกล้ใจ
มากกว่าโรงพยาบาลชุมชน
3. ผลการศึกษา ร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง
เป็ น สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพ ดั ง นั้ น สถานบริ ก าร
สาธารณสุข โดยเฉพาะโรงพยาบาลลำ�ลูกกา ควรมีนโยบาย
ผลักดันให้เกิดกลุ่มผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ช่วยเหลือกัน
และกันอย่างยั่งยืน เช่น กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน การสร้าง
เครื อ ข่ า ยภายในชุ ม ชน แกนนำ � ในชุ ม ชนจะเฝ้ า ระวั ง
การคั ด กรองและการส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ย โรงพยาบาลควร
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารรวมกลุ่ ม ของผู้ ป่ ว ยโรคเอดส์ เ ป็ น
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เครือข่ายโดยสนับสนุนอาคารสถานที่ สนับสนุนกิจกรรม
ให้คำ�ปรึกษาและประสานงาน ทำ�ให้กลุ่มสามารถแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น ได้รับข้อมูลข่าวสารปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม หรือ ควรจัดเครือข่ายการดูแล
ผูป้ ว่ ยทีก่ ลับจากโรงพยาบาลโดยเชือ่ มโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ควรขยายผลไปสู่
รพ.สต. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารใช้ แ บบวั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต เพื่ อ ให้
สอดคล้องและครอบคลุมทุกมิติของคุณภาพชีวิตของ
กลุ่มตัวอย่าง เช่นแบบสอบถามคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี แ ละผู้ ป่ ว ยโรคเอดส์ ข ององค์ ก ารอนามั ย โลก
(WHOQOL-HIV-BREF) ซึ่งเป็นฉบับย่อมีคำ�ถาม
จำ�นวน 31 ข้อ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ
ด้านร่างกาย จิตใจ ความรูส้ กึ เป็นอิสระ สัมพันธ์ทางสังคม
สิง่ แวดล้อม และจิตวิญญาณ/ความเชือ่ ส่วนบุคคล/ศาสนา
หรือแบบประเมินคุณภาพชีวิตของ MOS-HIV มี 10
มิติ โดยครอบคลุมในเรื่องของการทำ�หน้าที่ของร่างกาย
การรับรู้สภาพทั่วไป ความเจ็บปวด การมีปฏิสัมพันธ์
ในครอบครั ว สภาพจิ ต ใจ ความรู้ สึ ก เหน็ ด เหนื่ อ ย
กระบวนการคิด การรับรู้สภาพทั่วไป ภาวะซึมเศร้า และ
คุณภาพชีวิตโดยรวม หรือควรศึกษาปัจจัยเฉพาะเจาะจง
เช่น ความเครียด การออกกำ�ลังกาย ภาวะโภชนาการ
การดูแลตนเอง ในรูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
(Holistic care) เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสที่ครอบคลุมในทุกมิติ
มากยิ่งขึ้น
2. ควรทำ�การศึกษาถึงคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรค
เอดส์เชิงคุณภาพ เพื่อให้ทราบและเข้าใจอย่างละเอียด
มากยิง่ ขึน้ เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล สภาพครอบครัว วิถชี วี ติ
ความเป็นอยู่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบริบทของ
สังคม เพื่อให้เข้าใจคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์

3. ควรมีการศึกษาเรือ่ ง คุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยโรคเอดส์
ที่รับยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลลำ�ลูกกาเปรียบเทียบกับ
ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังต่างๆในโรงพยาบาล เพือ่ เป็นการประเมิน
คุณภาพชีวิตเปรียบเทียบในผู้ป่วยกลุ่มโรคต่างๆ
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การศึกษาผลความสำ�เร็จการดูแลรักษาวัณโรคปอดรายใหม่
เสมหะพบเชื้อคนไทยโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในเขตอำ�เภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ

The successful treatment for Thai patients with new smear positive
pulmonary tuberculosis: Using patient center approach
in Muang District, Samut Prakarn Province
พิมพันธ์ คุปต์นิรัติศัยกุล
โรงพยาบาลสมุทรปราการ

Pimpan Kuptniratsaikul
Samutprakan Hospital, Samutprakan.

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาทัศนคติของผูป้ ว่ ยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชือ้ และผูร้ บั ผิดชอบ
งานวัณโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล ต่อระบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ โดยการทบทวนเวชระเบียนและการสัมภาษณ์ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่เข้ามารับการรักษาในคลินิกวัณโรค
ที่สมัครใจ จำ�นวน 88 ราย และศึกษาเชิงลึก (In-depth Interview) ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บล ในอำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึง่ เป็นทีมดูแลผูป้ ว่ ยต่อจากโรงพยาบาล จำ�นวน 16 ราย เครือ่ งมือ
ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ เวชระเบียน แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
จากข้อมูลรายงานวัณโรคอัตราความสำ�เร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อของคลินิกวัณโรค
โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่ปี 2557- 2560 ร้อยละ 97.6, 96.0, 94.5 และ 95.6 ตามลำ�ดับ ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ป่วยวัณโรค 88 รายที่ศึกษา พบเป็นชายร้อยละ 60.2 หญิงร้อยละ 39.8 อายุเฉลี่ย 43.6 ปี ระดับการศึกษาประถม
ศึกษาหรือตํา่ กว่าร้อยละ 45.5 อาชีพรับจ้างทัว่ ไปร้อยละ 30.7 รายได้สว่ นใหญ่ตาํ่ กว่า 20,000 บาท ร้อยละ 81.7 เกือบ
ครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 44.3) มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่/ดื่มสุรา/ใช้สารเสพติด มีโรคประจำ�ตัวถึงร้อยละ 35.2 โดยเป็น
โรคเบาหวานร้อยละ 38.7 รองลงมาคือติดเชือ้ HIV ร้อยละ 19.4 ประวัตคิ รอบครัวเคยป่วยเป็นวัณโรคร้อยละ19.3 หรือ
ประวัติคนใกล้ชิดในที่ทำ�งานป่วยเป็นวัณโรคร้อยละ 13.6 อุปสรรคในการมารักษา คือต้องลางานร้อยละ 31.8 และ
ต้องถูกหักค่าแรงเมื่อหยุดงานร้อยละ 15.9 ค่าใช่จ่ายในการเดินทางประมาณ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.4 ระหว่าง
รักษามีขาดยา ร้อยละ 11.4 ซึง่ ในจำ�นวนผูป้ ว่ ยทีข่ าดยา พบว่าเป็นการขาดยาระยะสัน้ ๆ เมือ่ เจ้าหน้าทีต่ ดิ ตามก็กลับมา
รักษาต่อร้อยละ 70.0 และมีขาดยาไม่กลับเข้าสูร่ ะบบรักษาเลย 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.0 มีอาการแพ้ยาร้อยละ 22.7
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ความคิดเห็นต่อการมารับบริการในคลินกิ วัณโรคซึง่ ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) อยูใ่ นระดับดี
(ร้อยละ 84.1) ด้านความคิดเห็นต่อการให้ความรูแ้ ละคำ�ปรึกษาของเจ้าหน้าทีใ่ นคลินกิ วัณโรคระดับดี (ร้อยละ 88.6)
ความคิดเห็นต่อการดูแลแบบมีพี่เลี้ยง (DOT) พบว่ามากกว่าครึ่งประเมินว่าอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 54.5) ส่วนความ
คิดเห็นต่อการสร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนและแกนนำ�ในการควบคุมป้องกันวัณโรคอยูใ่ นระดับดีเพียงร้อยละ 23.9
ประมาณหนึ่งในสามที่ให้การประเมินอยู่ในระดับไม่ดี (ร้อยละ 38.6) ซึ่งเป็นเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนและการ
ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ ส่วนความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บล พบว่าเป็นข้าราชการร้อยละ 56.3 ระยะเวลาในการรับผิดชอบงานวัณโรคไม่เกิน 2 ปี ร้อยละ 43.7 ทีผ่ า่ น
การอบรมเรือ่ งวัณโรคร้อยละ 75.0 ด้านความรูเ้ จ้าหน้าทีส่ ว่ นใหญ่มคี วามรูแ้ ละเข้าใจระบบงานวัณโรค และเข้าใจระบบ
การกำ�กับการกินยา (DOT) ผู้บริหารเข้าใจและได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นอย่างดี ทุกแห่งไม่เคย
ได้รับสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับวัณโรคจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผลการศึกษานี้ให้ข้อเสนอแนะว่า
ควรพัฒนาระบบบริการให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้นและให้การติดตามเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสำ�เร็จ
ในงานควบคุมวัณโรคมากขึ้น
คำ�สำ�คัญ: ผลสำ�เร็จการดูแลรักษา, ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

Abstract
The objectives of this study were to determine attitudes towards tuberculosis (TB) management by Samut Prakarn Hospital among new smear-positive pulmonary TB patients and TB health care workers in Health
Promoting Hospitals in Muang District, Samut Prakarn Province. The data were collected by medical record reviews
and interviews of 88 TB patients who visited TB clinic, and by in-depth interviews of 16 TB responsible officers
from health promotion hospitals. The research tools were the medical records, questionnaires and the guideline
for interview. The quantitative information was analyzed using percentage, mean and standard deviation (SD),
and qualitative information was analyzed by content analysis.
The reported data in Samut Prakarn Hospital show that the success rates for new pulmonary TB in Thais
during 2014-2017 were 97.6%, 96.0%, 94.5% and 95.6% respectively. Of the 88 study TB cases, the median
age was 43.6 years and 60.2% were men. Nearly half (45.5%) of the patients had completed primary school level
or lower. One-third (30.7%) of the patients were general employee and their income was lower than 20,000
baht/month. Nearly half (44.3%) of patients had smoking /drinking/drug use behaviors. One-third of them had
underlying disease such as diabetes mellitus (38.7%), followed by HIV (19.4). One-fifth (19.3%) of patients
had a history of TB in family and 13.6% had TB workmates. The barriers of treatment adherence were taking a
leave (31.8%) no income when leaving from work (15.9%). More than a half (61.4%) had spent about 100 baht
for travel to the hospital, while lack of medication was found in 11.4%. For those who had lacked of medication,

45
Vol. 8 No.1 Oct. 2017 - Mar. 2018

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4

they returned to continue treatment after officer’s follow up (70%) and 30% of them (3 persons) still lacked of
treatment. About 22.7% of patients had drug allergic.
Regarding the opinion about TB one stop service, it was at good level (84.1%). The opinion about the
education and counseling by staff at tuberculosis clinic was at good (88.6%). The opinion about DOT was
also in good level (54.5%). The opinion on creating community participation and leadership in controlling TB
was found at good level (only 23.9%), and one-third was at poor level (38.6%). The poor levels were about
community participation and assistance from other agencies. In addition, the responsible officers in health
promotion hospitals were government officer (56%). The period of working was not more than 2 years (43.7%)
and mostly officers (75%) were trained about TB. The officers had knowledge and understanding of the TB DOT
system. The administrative person well understood and supported the officers and they received supports from
the hospital networking. All hospitals had never received any budget for TB control from local governments.
This study suggests to encourage the community in active participation and to focus on home visit for enhancing
a successful rate in TB control.
Key words: successful treatment , patient center approach

บทนำ�
วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis, TB)
เป็นโรคติดต่อที่ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำ�คัญของ
ประเทศ องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้วัณโรคอยู่
ในภาวะฉุกเฉินสากล และต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
จากรายงานขององค์การอนามัยโลก พบผู้ป่วยวัณโรค
หรืออัตราความชุก (Prevalence) ในภูมิภาคต่างๆ ของ
โลกประมาณ 16-20 ล้านคน โดยประมาณครึ่งหนึ่งของ
จำ�นวนนี้ 8-10 ล้านคนเป็นกลุม่ ทีก่ �ำ ลังแพร่เชือ้ (Highly
infectious) แต่ละปีจะมีผู้ป่วยรายใหม่ (Incidence)
เพิ่มขึ้นประมาณ 8.4 ล้านคน ผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิตปีละ
ประมาณ 1.9 ล้านคน โดยร้อยละ 85 อยู่ในประเทศที่
กำ�ลังพัฒนา
สำ�หรับประเทศไทย องค์การอนามัยโลกได้จดั ให้
เป็น 1 ใน 14 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรครุนแรงระดับโลก
(High burden country) ทัง้ วัณโรคทัว่ ไป วัณโรคและเอดส์

วัณโรคดือ้ ยาหลายขนาน และคาดประมาณจำ�นวนผูป้ ว่ ย
วัณโรครายใหม่ประมาณ 120,000 รายต่อปีซงึ่ ในจำ�นวน
ดังกล่าวมีผเู้ สียชีวติ 12,000 ราย รวมทัง้ มีปญ
ั หาวัณโรค
ดื้อยาหลายขนาน คาดประมาณปีละ 2,200 ราย (1)
จังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตอุตสาหกรรม มี
ประชากรเคลื่อนย้ายเข้ามาใช้แรงงานเป็นจำ�นวนมาก
รวมทั้ ง แรงงานข้ า มชาติ ในปี 2559 มี ป ระชากรใน
ทะเบียนราษฎร์ 1,272,447 คน และคาดว่ามีประชากร
แฝงกว่า 500,000 คน ในปี 2559 มีรายงานผูป้ ว่ ยวัณโรค
ที่รายงานจากโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนบางแห่ง
จำ�นวน 807 คน อัตราผลสำ�เร็จการรักษาร้อยละ 86.3
สำ�หรับในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็น
พื้นที่ดูแลด้านสุขภาพของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
ซึ่ ง เป็ น โรงพยาบาลขนาด 415 เตี ย งและมี เ ครื อ ข่ า ย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลจำ�นวน 16 แห่ง มี
ประชากรไทยประมาณ 600,000 คน เกือบครึ่งหนึ่ง
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เป็นกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้ายจากต่างจังหวัด ประชากรใน
เขตเมืองเหล่านี้ มีลักษณะพิเศษที่ส่งผลต่อการเจ็บป่วย
เป็นวัณโรค โดยเฉพาะการอยู่รวมกันในสถานที่ทำ�งาน
ซึ่งการระบายอากาศไม่เหมาะสม หรือ การนอนรวมกัน
ในห้องพักเช่าอย่างแออัด ซึง่ ทำ�ให้เกิดการติดเชือ้ วัณโรค
จากคนใกล้ชิด นอกจากนั้นยังขาดความตระหนัก ในการ
ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา การรับ
ประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขอนามัย การมีความเสี่ยงด้าน
พฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น วิถีชีวิตของประชากรในเขต
เมืองยังมีความรีบเร่งในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน ส่งผล
ให้เกิดความล่าช้าในการเข้าสู่ระบบบริการเมื่อมีการเจ็บ
ป่วยทำ�ให้ตอ้ งซือ้ ยารักษาตนเองแทนการมาโรงพยาบาล
เพราะหากมารักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งมีผู้ป่วยอื่นรักษา
จำ�นวนมาก ต้องรอนาน อาจทำ�ให้ต้องลางาน ขาดรายได้
ในวันที่มาตรวจที่โรงพยาบาล
สถานการณ์วัณโรคในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ พบว่ามีแนวโน้มไม่คงที่ เนือ่ งจากประชากร
เคลื่อนย้ายตลอดเวลา ในปี 2557 มีผู้ป่วยวัณโรคขึ้น
ทะเบียนในคลินิกวัณโรคของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
จำ�นวน 374 ราย ปี 2558 จำ�นวน 364 ราย และปี 2559
จำ�นวน 300 ราย ทัง้ นีป้ ี 2557 และ 2558 มีจ�ำ นวนผูป้ ว่ ย
คนไทยเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการเร่งรัดการค้นหาวัณโรค
ในชุมชน รวมทั้งการพัฒนาระบบคุณภาพ ครอบคลุม
การขึ้นทะเบียนของทุกแผนกในโรงพยาบาลเมื่อจำ�แนก
ผูป้ ว่ ยวัณโรคปอดเสมหะพบเชือ้ รายใหม่คนไทย พบว่าใน
ปี 2557 – 2560 มีจำ�นวน 164, 106, 111 และ 108
ราย ตามลำ�ดับ สำ�หรับอัตราผลสำ�เร็จการรักษาผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อ (success rate) มีดังนี้ ปี
2557 ร้อยละ 97.6 ปี 2558 ร้อยละ 96.0 และปี 2559
ร้อยละ 94.5 และ ปี 2560 ร้อยละ 95.6 จะเห็นว่าอัตรา
สำ�เร็จการรักษาวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่มี
แนวโน้มทีด่ เี นือ่ งจากคลินกิ วัณโรคได้น�ำ แนวทางการดูแล
เน้นผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง(Patient center approach) มาใช้
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ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลสำ�เร็จการดูแลรักษา
ผูป้ ว่ ยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชือ้ คนไทยโดยเน้น
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยศึกษาการดำ�เนินงานเชิงรับที่
เกีย่ วข้องกับการวินจิ ฉัย และดูแลรักษาวัณโรคของคลินกิ
วัณโรคโรงพยาบาลสมุทรปราการ การดูแลที่สอดคล้อง
กับลักษณะของประชากรและการบูรณาการ การเชือ่ มโยง
กับระบบสุขภาพรวมทั้งเครือข่ายหน่วยบริการที่มีอยู่
เช่น สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด สำ�นักงานสาธารณสุข
อำ�เภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) และ
อาสาสมัครสาธารณสุข ทัง้ นีเ้ พือ่ นำ�ผลไปใช้ในการพัฒนา
งานวัณโรคและเป็นข้อมูลในการพัฒนางานวัณโรคของ
โรงพยาบาลสมุทรปราการและของจังหวัดสมุทรปราการ
ต่อไป

วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาทัศนคติของผูป้ ว่ ยวัณโรคปอดรายใหม่
เสมหะพบเชื้ อ และผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานวั ณ โรคของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล ต่อระบบการดูแล
ผู้ ป่ ว ยวั ณ โรค โรงพยาบาลสมุ ท รปราการ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ

วัสดุและวิธีการศึกษา
งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบพรรณนา
(Descriptive Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research)
ประชากรทีศ่ กึ ษาคือผูป้ ว่ ยวัณโรครายใหม่เสมหะ
พบเชื้อคนไทยที่มาขึ้นทะเบียนรักษา ณ โรงพยาบาล
สมุทรปราการ ในปี 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน
2560) จากจำ�นวนผู้ป่วยทั้งหมด 108 ราย กลุ่มตัวอย่าง
ที่ แ สดงความจำ �นงเข้ า ร่ วมโครงการทั้ ง หมด 88 ราย
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล เขตอำ�เภอเมืองเครือข่ายโรงพยาบาล
สมุทรปราการ จำ�นวน 16 แห่งๆ ละ 1 ราย รวม 16 ราย
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ขั้นตอนการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ หนังสือขออนุญาตในการเก็บข้อมูล
ผู้ป่วยวัณโรคพร้อมทั้งการขอใบรับรองด้านจริยธรรม
การทำ � วิ จั ย ในมนุ ษ ย์ กั บ ผู้ อำ � นวยการโรงพยาบาล
สมุทรปราการ
2. ประชุ ม ชี้ แ จงแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก
ขั้นตอน
3. ดำ�เนินการเก็บข้อมูล โดยสอบถามความสมัครใจ
ของผู้ป่วยทุกคน และมีการจัดห้องเฉพาะเพื่อความ
สะดวกและความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย
4. การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บล 16 แห่ง ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงาน
วัณโรคของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ดำ�เนินการลง
สัมภาษณ์ด้วยตนเอง
เครื่องมือการประเมินผล ประกอบไปด้วย
1. จากการทบทวนเอกสารเวชระเบียน ผู้ป่วย
วัณโรค
2. แบบสั ม ภาษณ์ ผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคปอดรายใหม่
คนไทยที่มารักษาในคลินิกวัณโรค ที่ผู้วิจัยจัดทำ�ขึ้นเอง
จากการทบทวนคู่มือประเมินมาตรฐานคุณภาพการดูแล
รักษาวัณโรค ของสำ�นักวัณโรค กรมควบคุมโรค ปี 2560
ตัวชีว้ ดั ที่ 4.2 ผูป้ ว่ ยวัณโรคทุกรายได้รบั การดูแลโดยเน้น
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
โดยสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลในเขตอำ�เภอเมืองสมุทรปราการ โดย
ใช้แนวทางการดำ�เนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ พ.ศ.
2556 (NTP) ของกรมควบคุมโรค (2) และสมรรถนะของ
ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค
สำ�หรับการคำ�นวณค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่ศึกษา
ดังนี้

ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคปอด
รายใหม่ เ สมหะพบเชื้ อ ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของคลิ นิ ก
วัณโรค โรงพยาบาลสมุทรปราการ คือ การให้บริการของ
คลินิกวัณโรคแบบ One stop service การให้ความรู้และ
คำ�ปรึกษาของเจ้าหน้าที่ในคลินิกวัณโรค การดูแลแบบมี
พีเ่ ลีย้ ง (DOT) และการสร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนและ
แกนนำ�ในการควบคุมป้องกันวัณโรค คะแนนเต็มด้านละ
50 คะแนน โดยเป็นคำ�ถามเชิงบวกทุกข้อ แล้วนำ�มาหา
ค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน โดยแบ่งระดับความคิดเห็น ดังนี้
ระดั บ ดี หมายถึ ง คะแนนอยู่ ใ นช่ ว ง 40-50
คะแนน
ระดับปานกลาง หมายถึ ง คะแนนอยู่ ใ นช่ ว ง
30-39 คะแนน
ระดับไม่ดี หมายถึง คะแนนอยู่ในช่วง 0-29
คะแนน
สถิ ติ ที่ ใ ช้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรม
สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณาที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) ส่ ว นการวิ เ คราะห์
เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
จริยธรรมและการพิทักษ์สิทธิ
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ได้ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
การวิ จั ย ในการเก็ บ ข้ อ มู ล โดยผู ้ วิ จั ย ขอการรั บ รอง
จริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาล
สมุทรปราการ และขอรับรองทางด้านจริยธรรมงานวิจัย
ในการเก็บข้อมูลก่อนด�ำเนินการ โดยเมือ่ ผ่านการรับรอง
ทางด้านจริยธรรม และอนุญาตให้ด�ำเนินการแล้ว ผู้วิจัย
ได้ด�ำเนินการตามหลักจริยธรรม เพื่อเคารพในการเก็บ
รักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Respect
for confidentiality) ข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบ
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สัมภาษณ์จะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และจะ
ถูกท�ำลายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ส�ำหรับการน�ำเสนอผล
การวิจัยผู้วิจัยจะน�ำเสนอภาพรวมเท่านั้นไม่ปรากฏชื่อผู้
ให้ข้อมูล
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ผลการศึกษา

ส่วนที่ 1 อัตราความสำ�เร็จการรักษาวัณโรค
รายใหม่เสมหะพบเชือ้ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
ปี 2557-2560

ตารางที่ 1 จำ�นวนและอัตราความสำ�เร็จการรักษาวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
			 ปี 2557-2560
ข้อมูล/ตัวชี้วัด
1. จำ�นวนผู้ป่วยวัณโรคปอด
รายใหม่เสมหะพบเชื้อ
2. อัตราความสำ�เร็จการรักษา
(Success rate) (%)
3. อัตราการขาดยา (%)

เป้าหมาย

ปี 57
164 ราย

ปี 58
106 ราย

ปี 59
111 ราย

ปี 60
108 ราย

> 85

(97.6)

(96.0)

(94.5)

(95.6)

<3

1.2

2.8

2.7

3.0

ที่มา : ข้อมูลรายงานจากโปรแกรม TBCM (Tuberculosis case management) ของสำ�นักวัณโรค กระทรวงสาธารณสุข
ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่คนไทยที่มารักษาในคลินิกวัณโรค โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ผูป้ ว่ ยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชือ้ ทีข่ นึ้ ทะเบียนรักษาในคลินกิ วัณโรคโรงพยาบาลสมุทรปราการทัง้ หมด
ในปี 2560 รวม 108 ราย สามารถสัมภาษณ์ได้ 88 รายคิดเป็นร้อยละ 81.5 โดยเป็นชายร้อยละ 60.2 และหญิง
ร้อยละ 39.8 อายุเฉลีย่ 43.6 ปี ระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือตาํ่ กว่าร้อยละ 45.5 รองลงมามัธยมต้นร้อยละ 26.1
และมัธยมปลายร้อยละ 17.0 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ100 อาชีพรับจ้างทัว่ ไปร้อยละ30.7 รองลงมาคือไม่ได้ประกอบ
อาชีพ/แม่บ้านร้อยละ 26.1 รายได้ส่วนใหญ่ตํ่ากว่า 20,000 บาทร้อยละ 81.7สถานภาพสมรสแล้วร้อยละ 54.5
โสดร้อยละ38.6 และหม้าย/หย่า/ร้างร้อยละ 6.8 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จำ�นวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ว่ ยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชือ้ คนไทยทีเ่ ข้ารับการรักษาใน
			 โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในปี 2560 (N = 88)
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
อายุ (ปี)

ชาย
หญิง
น้อยกว่า 20
21-30
31-40
41-50
51-60
มากกว่า 60 ขึ้นไป

อายุเฉลี่ย = 43.6, SD = 16.3 ตํ่าสุด = 16 และสูงสุด = 84
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ศาสนา
พุทธ
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
รับราชการ/พนักงานของรัฐ
ค้าขาย
ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานโรงงาน
พนักงานบริษัท/ห้างร้าน
รับจ้างทั่วไป
ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน
เก็บของเก่าขาย
ขับแท็กซี่
พระ
ลูกเรือประมง

จำ�นวน
53
35
11
9
17
17
25
9

ร้อยละ
60.2
39.8
12.5
10.2
19.3
19.3
28.4
10.2

40
23
15
7
3
88
8
1
11
7
4
2
27
23
1
1
1
2

45.5
26.1
17.0
8.0
3.4
100.0
9.1
1.1
12.5
8.0
4.5
2.3
30.7
26.1
1.1
1.1
1.1
2.3
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ตารางที่ 2 จำ�นวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ว่ ยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชือ้ คนไทยทีเ่ ข้ารับการรักษาใน
			 โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในปี 2560 (N = 88) (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
รายได้ (บาท/เดือน) ตํ่ากว่า 10,000
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
มากกว่า 50,000 ขึ้นไป
สถานภาพสมรส
โสด
แต่งงาน
หม้าย/หย่าร้าง

จำ�นวน
30
42
3
7
4
2
34
48
6

ร้อยละ
34.1
47.7
3.4
8.0
4.5
2.3
38.6
54.5
6.8

จากผลการศึกษา พบว่าผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อ มีพฤติกรรมเสี่ยงร้อยละ 44.3 โดยส่วนใหญ่
เป็นพฤติกรรมการสูบบุหรี่ร้อยละ 56.4 รองลงมาคือดื่มสุรา/เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 28.2 และทั้งสูบบุหรี่
และดื่มสุราร้อยละ 12.8 มีโรคประจำ�ตัวร้อยละ 35.2 โดยเป็นโรคเบาหวานร้อยละ 38.7 รองลงมาคือติดเชื้อ HIV
ร้อยละ 19.4 และโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 12.9 ตามลำ�ดับ ประวัติครอบครัวเคยป่วยเป็นวัณโรคร้อยละ 19.3
ประวัติคนใกล้ชิดในที่ทำ�งานป่วยเป็นวัณโรค ร้อยละ 13.6 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จำ�นวนและร้อยละพฤติกรรมเสี่ยงและประวัติการเจ็บป่วยของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อ
			 คนไทยที่เข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลสมุทรปราการในปี 2560
ประเด็น (N=88)
พฤติกรรมเสี่ยงในปัจจุบัน
ไม่มี
มี
สูบบุหรี่
ดื่มสุรา/เครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ก
สูบบุหรี่และดื่มสุรา
ใช้สารเสพติด

จำ�นวน

ร้อยละ

49
39
22
11
5
1

55.7
44.3
56.4
28.2
12.8
2.6
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ตารางที่ 3 จำ�นวนและร้อยละพฤติกรรมเสี่ยงและประวัติการเจ็บป่วยของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อ
			 คนไทยที่ เข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลสมุทรปราการในปี 2560 (ต่อ)
ประเด็น (N=88)
โรคประจำ�ตัว
ไม่มี
มี

เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
HIV
ภูมิแพ้
ตับแข็ง
สะเก็ดเงิน
เก๊าต์
พิการแต่กำ�เนิด
ไม่ทราบ
บุคคลในครอบครัวเคยมีประวัติการป่วยเป็นวัณโรค
บุคคลใกล้ชิดในที่ทำ�งานเคยมีประวัติการป่วยเป็นวัณโรค

จำ�นวน

ร้อยละ

57
31
12
4
1
6
3
1
1
1
1
1
17
12

64.8
35.2
38.7
12.9
3.2
3.2
9.7
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
19.3
13.6

จากผลการศึกษา พบว่า อุปสรรคในการมารักษาวัณโรคของผู้ป่วยวัณโรคคือต้องลางานร้อยละ 31.8 และต้อง
ถูกหักค่าแรงเมือ่ หยุดงานมารักษาร้อยละ 15.9 พาหนะทีใ่ ช้เดินทางมารักษาทีโ่ รงพยาบาลเป็นรถสาธารณะร้อยละ 45.5
รถส่วนตัวทัง้ รถยนต์และรถจักยานยนต์รอ้ ยละ 54.5 ค่าใช่จา่ ยในการเดินทาง อยูใ่ นช่วงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 บาท
ร้อยละ 61.4 และเมื่อถามถึงการรู้จักสถานบริการใกล้บ้านที่จะส่งไปรักษาโรควัณโรคต่อเนื่องพบว่า ส่วนใหญ่รู้จัก
ร้อยละ 84.1 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตอำ�เภอเมืองเป็นส่วนใหญ่ เป็นสิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า (30 บาท) ร้อยละ 85.2 ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 จำ�นวนและร้อยละปัญหาอุปสรรคในการมารักษาวัณโรคที่โรงพยาบาลของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
			 เสมหะพบเชื้อคนไทยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสมุทรปราการในปี 2560 (N=88)
ประเด็น
จำ�นวน
ปัญหาและอุปสรรคในการมารักษาวัณโรคที่โรงพยาบาล
การลางาน
ลา
28
ไม่ลา
60
การหักค่าแรง
หัก
14
ไม่หัก
74
พาหนะที่ใช้เดินทางมารักษาวัณโรคที่โรงพยาบาล
รถยนต์ส่วนตัว
23
รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
25
รถสาธารณะ
40
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารักษาวัณโรคที่โรงพยาบาล (ไป-กลับ) (บาท)
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
12
น้อยกว่า 50
19
50-100
35
101-150
5
151-200
8
มากกว่า 200 ขึ้นไป
9
ผู้ป่วยวัณโรครู้จักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลใกล้บ้าน
74

ร้อยละ

31.8
68.2
15.9
84.1
26.1
28.4
45.5
13.6
21.6
39.8
5.7
9.1
10.2
84.1

จากผลการศึกษา พบว่า ผูป้ ว่ ยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชือ้ ทีเ่ ข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลสมุทรปราการ
มารักษาครั้งนี้ใช้สูตรยาสูตรพื้นฐานรักษา 6-8 เดือนร้อยละ 88.6 ระหว่างรักษามีขาดการรักษาไปร้อยละ 11.4 ซึ่ง
ในจำ�นวนผู้ป่วยที่ขาดการรักษาเป็นการขาดยาระยะสั้นๆเมื่อเจ้าหน้าที่ติดตามก็กลับมารักษาต่อร้อยละ 70.0 และมี
ขาดยาไม่กลับเข้าสู่ระบบรักษาเลยร้อยละ 30.0 เมื่อถามว่าป่วยเป็นโรควัณโรครู้สึกท้อแท้หรือไม่พบว่าผู้ป่วยวัณโรค
ไม่ท้อแท้ร้อยละ 77.3 ท้อแท้ร้อยละ 22.7 สาเหตุที่ท้อแท้เพราะอาการเหนื่อยไม่มีแรงไม่อยากทำ�อะไร ร้อยละ 35.0 ,
ปวดขา/ปวดเมือ่ ยเนือ้ ตัวร้อยละ 20.0, กลัวคนรังเกียจร้อยละ 15.0 สำ�หรับวิธจี ดั การตนเองเมือ่ เกิดอาการท้อแท้ พบว่า
ส่วนใหญ่ญาติ/สามี/ภรรยาให้ก�ำ ลังใจร้อยละ 65.0 เมือ่ ถามถึงอาการแพ้ยาพบว่าผูป้ ว่ ยวัณโรคแพ้ยาเพียงร้อยละ 22.7
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เป็นอาการคลื่นไส้/อาเจียน/เบื่ออาหารร้อยละ 35.0 คันร้อยละ 35.0 และ ปวดเมื่อย/ปวดข้อร้อยละ 15.0 เคยซื้อ
ยากินเองร้อยละ 22.7 ซื้อยาแก้ไข้ร้อยละ 40.0 ยาแก้ไอร้อยละ 40.0 เป็นต้น การกินยาต่อหน้า(DOT)ส่วนใหญ่เป็น
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขร่วมกับญาติรอ้ ยละ 71.5 มีทเี่ จ้าหน้าทีส่ าธารณสุขดูแลโดยตรงร้อยละ 15.9 และภรรยา/สามีดแู ล
ร้อยละ 12.5 ด้านการตีตราจากสังคมและญาติพบว่าคนในบ้านส่วนใหญ่ไม่รังเกียจร้อยละ 96.6 คนในชุมชนไม่รู้ว่า
ป่วยเป็นวัณโรคร้อยละ 48.9 รู้ร้อยละ 51.1 และคนที่รู้ส่วนใหญ่ไม่รังเกียจร้อยละ 97.8 ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จำ�นวนและร้อยละการรักษาวัณโรค และการตีตราของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อคนไทย
			 ทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสมุทรปราการ ในปี 2560 ( N= 88)
ประเด็น
ผู้ป่วยวัณโรคเคยมีประวัติการขาดยา
ขาดยาช่วงสั้นๆแล้วกลับมารักษาต่อ
ขาดยา
ผู้ป่วยวัณโรคมีประวัติการแพ้ยา
คลื่นไส้/อาเจียน/เบื่ออาหาร
คัน
ปวดเมื่อย/ปวดข้อ
เวียนศีรษะ
ตับอักเสบ/ตาเหลือง
อ่อนเพลีย/ไม่มีแรง
ผู้ป่วยวัณโรคเกิดความรู้สึกท้อแท้หมดกำ�ลังใจ
ผู้ดูแลการกินยาวัณโรค ภรรยา/สามี
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับญาติ
บุคคลในบ้านรังเกียจผู้ป่วยวัณโรค
คนในชุมชนทราบว่าป่วยเป็นวัณโรค
คนในชุมชนรู้สึกรังเกียจผู้ป่วยวัณโรค

จำ�นวน
10
7
3
20
7
7
3
1
1
1
20
11
14
63
3
45
44

ร้อยละ
11.4
70.0
30.0
22.7
35.0
35.0
15.0
5.0
5.0
5.0
22.7
12.5
15.9
71.5
3.4
51.1
97.8
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ระดับความคิดเห็นของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อต่อการให้บริการโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
(Patient- centered approach) ของคลินิกวัณโรค โรงพยาบาลสมุทรปราการ และการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคไปยัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล พบว่าความคิดเห็นของผู้ป่วยวัณโรคการต่อการให้บริการของคลินิกวัณโรคแบบ
One stop service ความคิดเห็นต่อให้ความรูแ้ ละคำ�ปรึกษาของเจ้าหน้าทีใ่ นคลินกิ วัณโรค ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับดีเกินกว่า
ร้อยละ 80 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 44.69 และ 46.25 คะแนน ตามลำ�ดับ สำ�หรับความคิดเห็นต่อการดูแลแบบมีพี่เลี้ยง
(DOT) อยู่ในระดับดีร้อยละ 54.5 ปานกลางร้อยละ 29.5 และไม่ดีร้อยละ 15.9 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 38.06 คะแนน
ส่วนระดับความคิดเห็นต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและแกนนำ�ในการควบคุมป้องกันวัณโรคอยู่ในระดับดี
ร้อยละ 23.9 ปานกลางร้อยละ 37.5 และไม่ดีร้อยละ 38.6 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 31.68 คะแนน ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ระดับความคิดเห็นของผูป้ ว่ ยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชือ้ ต่อการให้บริการของคลินกิ วัณโรค โรงพยาบาล
			 สมุทรปราการในปี 2560 (N = 88)
ประเด็นความคิดเห็น

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)

ค่าเฉลี่ย

SD

0 (0.0)

44.69

4.65

0 (0.0)

46.25

4.26

3. การดูแลแบบมีพี่เลี้ยง (DOT)
48 (54.5) 26 (29.5) 14 (15.9) 38.06
4. การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและแกนนำ� 21 (23.9) 33 (37.5) 34 (38.6) 31.68
ในการควบคุมป้องกันวัณโรค

10.43
9.72

ดี

ปานกลาง

1. การให้บริการของคลินิกวัณโรคแบบ One stop 74 (84.1) 14 (15.9)
service
2. การให้ความรู้และคำ�ปรึกษาของเจ้าหน้าที่ใน 78 (88.6) 10 (11.4)
คลินิกวัณโรค

หมายเหตุ แบ่งระดับความคิดเห็น ดังนี้
ระดับดี		 หมายถึง คะแนนอยู่ในช่วง 40-50 คะแนน
ระดับปานกลาง หมายถึง คะแนนอยู่ในช่วง 30-39 คะแนน
ระดับไม่ดี หมายถึง คะแนนอยู่ในช่วง 0-29 คะแนน

ไม่ดี
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ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพเกีย่ วกับ
ระบบการดูแลรักษาวัณโรคในระดับปฐมภูมิ, การ
บริหารจัดการภายในหน่วยบริการปฐมภูมิในการดูแล
ผู้ป่วยวัณโรค การสนับสนุนจากแม่ข่าย และการสร้าง
เครือข่ายกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใน
การควบคุมป้องกันวัณโรค ผลการศึกษาดังนี้
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับระบบการดูแล
รักษาวัณโรคในระดับปฐมภูมิ,การบริหารจัดการภายใน
หน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ใ นการดู แ ลผู้ ป่ ว ยวั ณ โรค การ
สนับสนุนจากแม่ข่าย และการสร้างเครือข่ายกับชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมป้องกัน
วัณโรค ผลดังนี้
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานวั ณ โรคเป็ น ชาย
ร้อยละ 50.0 หญิงร้อยละ 50.0 อายุเฉลี่ย 30.3ปี สูงสุด
44 ปี ตํ่าสุด 23 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ
100 สถานะภาพโสดร้อยละ 81.3 สมรสร้อยละ 18.7
ตำ�แหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ร้อยละ 37.5 เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขร้อยละ 37.5 พยาบาลวิชาชีพร้อยละ 18.7
และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนร้อยละ 6.3 เป็น
ข้าราชการร้อยละ 56.3 พนักงานจ้างร้อยละ 43.7 ระยะ
เวลาในการทำ�งานเฉลีย่ 7.4 ปี ระยะเวลาในการรับผิดชอบ
งานวัณโรคเฉลี่ย 5.6 ปี ส่วนใหญ่ผ่านการอบรมเรื่อง
วัณโรคร้อยละ 75.0 มีไม่ผ่านการอบรม 4 คนคิดเป็น
ร้อยละ 25.0 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลมีผู้ป่วย
วัณโรคทีส่ ง่ ต่อมาจากโรงพยาบาลสมุทรปราการประมาณ
1 – 4 คนร้อยละ 50.0 มี 5 คนขึน้ ไปร้อยละ 37.5 และไม่มี
ผู้ป่วย 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.5
ระบบการดูแลรักษาวัณโรคในระดับปฐมภูมิ
1. ด้ า นความรู้ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงาน
วัณโรค พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทุกคน รู้ระบบ
การส่งผู้ป่วยวัณโรคโดยโรงพยาบาลสมุทรปราการจะส่ง
ข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ /ทาง E-mail / เว็ปไซต์
ของกลุ่ ม งานเวชกรรมสั ง คม และมี เ อกสารส่ ง ไปยั ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลอีกครั้ง เมื่อเจ้าหน้าที่
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานทุ ก คนรั บ ผู้ ป่ ว ยแล้ ว จะดำ � เนิ น การ
ลงประวัติผู้ป่วยวัณโรคในทะเบียน และโทรศัพท์หรือ
สอบถามบ้ า นผู้ ป่ ว ยจากอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข เพื่ อ
วางแผนการเยี่ยมบ้านต่อไป เจ้าหน้าที่รู้ว่าต้องตรวจ
เสมหะผู้ป่วยเพื่อประเมินการรักษาในเดือนที่ 2 (3),
5 และ 6 จำ�นวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.5 มีตอบผิด
2 ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12.5 โดยรายที่ ต อบผิ ด เป็ น
พนักงานจ้างทั้ง 2 ราย ด้านการคัดกรองผู้สัมผัสโรค
ร่วมบ้านพบว่าเจ้าหน้าทีต่ อบได้ถกู ต้องคือรูว้ า่ ต้องคัดกรอง
ผูส้ มั ผัสโรคร่วมบ้านโดยใช้แบบคัดกรองหากเข้าข่ายสงสัย
ต้องมีการเก็บเสมหะ หรือส่งต่อเพื่อเอกซเรย์ และรักษา
อย่างถูกต้อง โดยตอบถูกจำ�นวน 16 รายคิดเป็นร้อยละ
100 ด้านความเข้าใจระบบ DOT พบว่า เจ้าหน้าที่ตอบ
ได้ถูกต้องว่าระบบ DOT เป็นการรักษาวัณโรคแบบมี
พี่เลี้ยงคอยกำ�กับการกินยาต่อหน้าเพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรค
ได้รับยาอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดยาส่งผลให้รักษาวัณโรค
หายขาด โดยตอบถูก 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.8 มีตอบ
ผิด 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.2 โดยตอบว่า DOT เป็นการ
พบปะประชุมของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคเรื่อง
ผูป้ ว่ ยวัณโรคทีร่ บั ผิดชอบ คนทีต่ อบผิดเป็นพนักงานจ้าง
ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ DOT ว่าส่งผลอย่างไรต่อ
ผู้ป่วยวัณโรค พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค
ตอบถูกทั้งหมด 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 โดยตอบ
ว่าการใช้ DOT ส่งผลให้ผู้ป่วยวัณโรคไม่ขาดยา ทำ�ให้
การรักษาสำ�เร็จ อัตราการหายขาดสูง วัณโรคดื้อยาลดลง
และอัตราการแพร่เชือ้ วัณโรคลดลงด้วย ด้านความรูห้ ลักเกณฑ์
การเยี่ ย มบ้ า นตามเกณฑ์ ก ารดู แ ลรั ก ษาวั ณ โรคของ
สำ�นักวัณโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าเจ้าหน้าที่ตอบ
ถูกว่าต้องเยี่ยมบ้านในการรักษาระยะเข้มข้นทุกสัปดาห์
เป็นเวลา 2 เดือนรวม 8 ครั้งและในระยะต่อเนื่องทุก
1 เดือนรวม 4 ครั้ง สำ�หรับผู้ป่วยวัณโรคที่รักษาระยะสั้น
6 เดือน โดยตอบถูก 14 รายคิดเป็นร้อยละ 87.5 มีตอบ
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ผิด 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 โดยรายที่ตอบผิดเป็น
ข้าราชการ 1 ราย (พยาบาล) และเป็นพนักงานจ้าง 1 ราย
ด้ า นการส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคพบแพทย์ ก รณี มี
อาการแพ้ยา และรักษาครบพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานวั ณ โรคมี ค วามรู้ แ ละส่ ง ต่ อ ได้ ถู ก ต้ อ งทั้ ง 16 ราย
คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านการให้ความรู้คำ�แนะนำ�แก่
ผู้ป่วยวัณโรคด้านการปฏิบัติตัวการรับประทานยา และ
การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิด
ชอบงานวัณโรค สามารถให้ความรูไ้ ด้ถกู ต้องครบถ้วนทัง้
16 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านการทำ�ทะเบียน รายงาน
เกีย่ วกับวัณโรค พบว่าสามารถทำ�รายงานได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.2 มีตอบผิด 3 ราย
คิดเป็นร้อยละ 18.7 โดยรายที่ตอบผิดเป็นพนักงานจ้าง
ทั้งหมดที่ยังไม่ผ่านการอบรม
2. ระบบการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลพบว่า ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บลทุ ก แห่ ง มี ก ารมอบหมายงาน
สนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม/อบรมเพิ่มพูนความรู้ ร่วม
ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้าน สนับสนุนรถยนต์ในการออกพื้นที่
ตลอดจนให้คำ�แนะนำ�เรื่องการทำ�งาน มีการสร้างขวัญ
และกำ�ลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บลมีอปุ กรณ์ในการดูแลผูป้ ว่ ยเพียงพอร้อยละ
81.3 ไม่เพียงพอร้อยละ 18.7 มีความต้องการสือ่ ความรู้
เรื่องวัณโรค และหน้ากากอนามัย N-95 การออกเยี่ยม
บ้านผู้ป่วยวัณโรคได้รับค่าล่วงเวลาร้อยละ 31.3 ได้รับ
จากงบประมาณกองทุนโลกผ่านสำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการเป็นรายๆละ 1,200 บาท จ่ายครั้ง
เดี ย วเมื่ อ รั ก ษาครบกำ� หนดเฉพาะกรณีผู้ป่วยวัณโรค
เสมหะพบเชื้อในผู้สูงอายุมากว่า 60 ปีขึ้นไป และที่มี
โรคร่วม HIV
3. การได้รบั การสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ขา่ ย
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บลทุ ก แห่ ง ได้ รั บ การ
สนับสนุนยาวัณโรคจากโรงพยาบาลสมุทรปราการอย่าง

Vol. 8 No.1 Oct. 2017 - Mar. 2018

เพียงพอและทันเวลาโรงพยาบาลแม่ข่ายส่งข้อมูลผู้ป่วย
วัณโรคได้ถูกต้องร้อยละ 93.7 มีส่งผิด 1 ครั้งคิดเป็น
ร้อยละ 6.3 เป็นการส่งผิดที่ ด้านการอบรมพัฒนาองค์
ความรู้วัณโรคจากโรงพยาบาลแม่ข่ายพบว่าโรงพยาบาล
สมุทรปราการมีการประชุม DOT meeting ทุก 3 เดือน โดย
เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บลทุกแห่งเข้าร่วมประชุม/อบรมเป็นระยะ
มีการนิเทศติดตามประเมินผลและช่วยแก้ปัญหาจาก
โรงพยาบาลแม่ข่าย โดยร่วมกับสำ�นักงานสาธารณสุข
อำ�เภอ ทุกแห่งตอบว่ามี และสอนวิธกี ารลงรายงานอีกด้วย
4. การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในปีทผี่ า่ นมามีกจิ กรรมการคัดกรองวัณโรค
ร่วมกับชุมชนร้อยละ 56.3 ทุกแห่งมีการเยี่ยมบ้านร่วม
กับ อสม. /แกนนำ�ชุมชน โดยการเยี่ยมผสมผสานกับ
การเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังอื่นๆ และ ติดตามการกินยา และ
ให้ก�ำ ลังใจผูป้ ว่ ยวัณโรคอย่างต่อเนือ่ ง ด้านการได้รบั การ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใน
การควบคุมป้องกันโรควัณโรค พบว่า ไม่มีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลได้รับงบประมาณดังกล่าว

วิจารณ์
1. ปัจจัยด้านผู้ป่วย ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
เสมหะพบเชื้อ ที่มารักษาในโรงพยาบาลสมุทรปราการ
ส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงานมีอายุเฉลี่ย 43.6 ปี ระดับการ
ศึกษาประถมศึกษาหรือตาํ่ กว่าร้อยละ 45.5 มัธยมศึกษา
ร้อยละ 43.1 อาชีพรับจ้างร้อยละ 30.7 และไม่มีอาชีพ/
แม่บา้ น ร้อยละ 26.1 ส่วนใหญ่รายได้ตาํ่ กว่า 20,000 บาท
ร้อยละ 81.7 ซึ่งจะเห็นว่าผู้ป่วยวัณโรคมีระดับการศึกษา
ค่อนข้างน้อย ประกอบอาชีพที่มีรายได้น้อย จึงขาดการ
ดูแลตนเอง และโอกาสมีความเสีย่ งต่อการสัมผัสโรควัณโรค
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอุทุมพร ภัคดีศิริวงษ์ และ
อนงค์ หาญสกุล(3)
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2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมเสีย่ งและประวัตกิ ารเจ็บ
ป่วยผู้ป่วยวัณโรคร้อยละ 44.3 มีพฤติกรรมเสี่ยงส่วน
ใหญ่เป็นการสูบบุหรี่ ซึ่งเสี่ยงต่อการป่วยวัณโรค และ
มีโรคประจำ�ตัวคือเบาหวานร้อยละ 38.7 ติดเชื้อ HIV
ร้อยละ 19.4 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุข(4) ที่ให้โรคเบาหวาน HIV เป็นกลุ่มเสี่ยงที่
ต้องคัดกรองวัณโรคเนื่องจากมีแนวโน้มอัตราป่วยเพิ่ม
สูงขึ้น การศึกษาครั้งนี้พบว่า ประวัติครอบครัวเคยป่วย
เป็นวัณโรคร้อยละ 19.3 คนในที่ทำ�งานเคยป่วยวัณโรค
ร้อยละ 13.6 ดังนั้นจึงจำ�เป็นต้องมีการคัดกรอง และ
เฝ้าระวังผูส้ มั ผัสโรคอย่างเคร่งครัดเพือ่ ลดการแพร่ระบาด
ของโรควัณโรคในชุมชนให้ได้ผล รวมทัง้ การประสานงาน
กั บ หน่ ว ยงานให้ มี ร ะบบเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น โรควั ณ โรค
ต่อไป
3. ปั ญ หาอุ ป สรรคและค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษา
วัณโรค ผู้ป่วยวัณโรคต้องลางานมารักษาร้อยละ 31.8
และต้องถูกหักค่าแรงร้อยละ 15.9 ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ จิระวรรณ พึ่งสกุล(5) ที่ศึกษาผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลเอกชน พบว่าการลางานมีผลต่อการรักษา
หายขาดของผูป้ ว่ ยวัณโรค ด้านค่าใช้จา่ ยพบว่าเฉลีย่ 100 บาท
ต่อการมารักษา 1 ครั้ง ซึ่งถึงแม้การรักษาวัณโรคจะ
รักษาฟรี แต่ผปู้ ว่ ยต้องลางาน บางรายถูกหักค่าแรง ต้องมี
ค่าพาหนะ และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆอีก ทำ�ให้สง่ ผลต่อการรักษา
วัณโรคได้
4. ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน และการแพ้ยา
พบว่าผูป้ ว่ ยวัณโรคส่วนใหญ่เป็นสิทธิห์ ลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า (30 บาท) สูตรยาพื้นฐาน 6 เดือน ระหว่าง
รักษามีขาดการรักษาร้อยละ 11.4 (10 ราย) ทางคลินิก
วั ณ โรคโรงพยาบาลสมุ ท รปราการได้ ติ ด ตามกลั บ มา
รักษาได้ 7 ราย และไม่สามารถติดตามได้ 3 ราย ซึ่งเป็น
แรงงานประมง 2 ราย ออกเรือแล้วไม่กลับเข้ามารักษา
และ ธุรกิจส่วนตัว 1 ราย ซึ่งย้ายที่อยู่ไม่สามารถติดต่อได้
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วราภรณ์ แสงวิเชียรและ

คณะ(6) โดยจะเห็นว่าผูป้ ว่ ยวัณโรคมีปจั จัยด้านสังคมทีส่ ง่
ผลต่อการขาดการรักษา ซึ่งคลินิกวัณโรคจะต้องประเมิน
กลุ่มเสี่ยงเป็นรายๆไป เพื่อวางแผนการรักษาและการ
ติดตามให้มีประสิทธิภาพ
5. การดูแลแบบมีพเี่ ลีย้ ง (DOT) และการถูกตีตรา
จากชุ ม ชน พบว่ า ผู้ ดู แ ลการกิ น ยาวั ณ โรคส่ ว นใหญ่
เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับญาติร้อยละ 71.5 ซึ่ง
ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นการดูแลแบบให้ยากินทุกวันเป็นการ
ติดตามเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บล ออกพูดคุยสอบถามเรื่องการกินยา ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของฉันทนา ชาวดรา(7) ซึ่งพบว่าพี่เลี้ยง
กำ�กับการกินยาส่วนใหญ่ไม่ได้ดูแลกำ�กับการกินยาของ
ผู้ป่วยอย่างจริงจัง จึงต้องมีแนวทางพัฒนาต่อไป ด้าน
การตีตราจากครอบครัวและชุมชนพบว่าไม่มีการตีตรา
ซึ่งเป็นความเข้าใจโรค และรู้วิธีป้องกันโรคที่รับรู้จาก
เจ้าหน้าที่
6. ความคิดเห็นของผูป้ ว่ ยวัณโรครายใหม่เสมหะ
พบเชื้อต่อการให้บริการโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
(Patient- centered approach) ของคลิ นิ ก วั ณ โรค
โรงพยาบาลสมุทรปราการ และการส่งต่อผูป้ ว่ ยวัณโรคไป
ยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล ดังนี้
		 6.1 ความคิดเห็นต่อบริการในคลินิกวัณโรค
ซึ่งจัดบริการแบบ One stop service และความคิดเห็น
ต่อความสามารถของเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี
ในเรื่องการยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยามารยาท ความสุภาพ
อ่อนโยน ความกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่ ความรู้ความ
สามารถ ความสะดวกด้านสถานทีแ่ ละมีขนั้ ตอนบริการทีด่ ี
เป็นต้น ซึ่งการจัดบริการในโรงพยาบาลสมุทรปราการ
มุ่ ง เน้ น ผู้ ป่ ว ยเป็ น ศู น ย์ ก ลาง เพื่ อ สร้ า งมาตรฐานการ
บริ ก ารและเพื่ อ ให้ ผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคได้ รั บ การดู แ ลเป็ น
มาตรฐาน ลดอัตราการขาดยาลง ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือ
ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษา
วัณโรคของกรมควบคุมโรค(8) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ทุก
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โรงพยาบาลดูแลรักษาผูป้ ว่ ยวัณโรคให้เป็นมาตรฐานสากล
		 6.2 ความคิดเห็นต่อการดูแลแบบมีพี่เลี้ยง
(DOT) อยูใ่ นระดับดีรอ้ ยละ 54.5 ปานกลางร้อยละ 29.5
และไม่ดรี อ้ ยละ 15.9 โดยมีคะแนนเฉลีย่ 38.06 คะแนน
ซึ่งสิ่งที่ผู้ป่วยวัณโรคมีความคิดเห็นด้านไม่ดี ได้แก่ เรื่อง
การเยี่ยมบ้านของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของฉันทนา ชาวดร และไม่เป็นไปตาม
แนวทางแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติดา้ นการต่อต้านวัณโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 ที่เน้นการดูแลโดยใช้
DOT ดังนั้นจึงเป็นปัญหาเชิงระบบของการบริการระดับ
ปฐมภูมทิ มี่ เี จ้าหน้าทีจ่ �ำ นวนน้อย มีงานนโยบายมาก ต้อง
ทำ�งานหลากหลาย และต้องมีงานเชิงรับในหน่วยบริการ
จำ�นวนมาก ทำ�ให้การบริการเชิงรุกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
		 6.3 ความคิดเห็นต่อการสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและท้องถิน่ อยูใ่ นระดับดีรอ้ ยละ 23.9 ปานกลาง
ร้ อ ยละ 37.5 และไม่ ดี ร้ อ ยละ 38.6 โดยมี ค ะแนน
เฉลี่ย 38.6 คะแนน ซึ่งสิ่งที่ผู้ป่วยวัณโรคมีความคิดเห็น
ด้านไม่ดี ได้แก่ เรื่องกามีส่วนร่วมของชุมชน การได้รับ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานอืน่ ๆ เป็นต้น ซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาของพิสษิ ฐ์ โพธิศ์ รี(9) จะเห็นว่างานวัณโรคยัง
ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหา ผู้ป่วย
ยังคงปิดบังตนเองเพราะไม่เห็นประโยชน์จากชุมชนและ
ส่วนรวม รวมทัง้ การขาดการเข้ามามีสว่ นร่วมของท้องถิน่
7. ระบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล จากการศึกษาเชิงลึกพบว่า เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคส่วนใหญ่เข้าใจระบบงานวัณโรค
แต่บางคนยังขาดความรู้ความเข้าใจเนื่องจากมารับงาน
ใหม่บางรายเป็นพนักงานจ้างยังไม่ผ่านการอบรม ด้าน
ระบบสนับสนุนพบว่าโรงพยาบาลสมุทรปราการที่เป็น
แม่ขา่ ยให้การสนับสนุนดี ด้านงบประมาณพบว่ายังไม่มกี าร
สนับสนุนเป็นระบบทำ�ให้สง่ ผลต่อความต่อเนือ่ งของงาน
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และส่งผลต่อขวัญและกำ�ลังใจของเจ้าหน้าที อีกทั้งไม่มี
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งปัญหา
อาจเกิดจากการขาดการประสานงานกัน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
1. การบริการในคลินิกวัณโรคของโรงพยาบาล
สมุ ท รปราการ ให้ บ ริ ก ารเน้ น ผู้ ป่ ว ยเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
(Patient-centered approach) อยู่ ใ นระดั บ ดี เป็ น ที่
พึ ง พอใจของผู้ ป่ ว ยวั ณ โรค จึ ง ควรมี ร ะบบการเพิ่ ม
สมรรถนะด้ า นความรู้ ค วามสามารถ และเจตคติ ข อง
ผูใ้ ห้บริการด้านวัณโรคเพือ่ ให้มกี ารพัฒนาตนเองและทีม
ผู้ให้บริการ รวมทั้งมีการประเมินให้คงอยู่ต่อ เพื่อความ
ยั่งยืนของระบบ
2. การรักษาวัณโรคมีประเด็นที่ต้องพัฒนา คือ
ระบบการเยี่ยมบ้านซึ่งยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
และการใช้แนวทางของ DOT จึงยังคงมีผู้ป่วยขาดยาอยู่
จำ � เป็ น จะต้ อ งค้ น หากระบวนการ หรื อ นวั ต กรรมที่
เหมาะสมกับบริบทคนในเมืองอย่างจังหวัดสมุทรปราการ
ที่สอดคล้องเหมาะสมต่อไป
3. ควรมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้รับผิดชอบ
งานวัณโรค เนื่องจากเป็นนโยบายหลัก การให้พนักงาน
จ้างรับผิดชอบจะทำ�ให้เกิดปัญหาได้เพราะมีการโยกย้าย
บ่อย รวมทัง้ ขาดประสบการณ์ในการทำ�งาน ซึง่ งานวัณโรค
เป็นงานที่ต้องใช้เทคนิค ความรู้เชิงสังคมค่อนข้างมาก
4. เพิ่มการประสานงานกับท้องถิ่น โดยการส่ง
ข้อมูลสถานการณ์วัณโรค แนวทางการดำ�เนินงาน เพื่อ
สร้างให้เกิดความร่วมมือในการควบคุมป้องกันวัณโรค
ในชุมชน
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ไพศาล อินทร์ผาย
วีระเทพ แจ่มจันทร์
สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

Paisan Inpai
Werathep Jamjun
Saohai District Health Office, Saraburi

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi - Experimental Research) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบ
ค่าดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว และพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร และด้านการออกกำ�ลังกาย ของอาสาสมัคร
สาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข จำ�นวน 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เป็นโรคความ
ดันโลหิตสูง (กลุ่มป่วย) กับกลุ่มที่ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง (กลุ่มปกติ) อำ�เภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยความสมัครใจ ได้อาสาสมัครกลุ่มที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง จำ�นวน 63 คน กับกลุ่มที่ไม่เป็นโรคความ
ดันโลหิตสูง จำ�นวน 80 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกข้อมูล ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่
1–31 สิงหาคม 2559 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 50-59 ปี มีรายได้ระหว่าง 5,00110,000 บาทต่อเดือน กลุ่มป่วยประกอบอาชีพรับจ้าง มากที่สุด กลุ่มปกติประกอบอาชีพเกษตรกรรม มากที่สุด ใน
ด้านสุขภาพ พบว่า กลุ่มป่วย มีดัชนีมวลกายอยู่ในระดับเกินค่าปกติ มากที่สุด ร้อยละ 66.7 กลุ่มปกติ มีดัชนีมวลกาย
อยู่ในระดับปกติ มากที่สุด ร้อยละ 53.8 รอบเอวกลุ่มป่วยอยู่ในระดับเกินค่าปกติ มากที่สุด ร้อยละ 44.4 กลุ่มปกติ
อยู่ในระดับปกติ มากที่สุด ร้อยละ 47.5
ส่วนความรู้ด้านอาหารและด้านการออกกำ�ลังกาย พบว่า กลุ่มป่วย มีระดับความรู้ด้านอาหารอยู่ในระดับดี
(ค่าเฉลี่ย 7.61) ความรู้ด้านการออกกำ�ลังกายอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 6.52) กลุ่มปกติ มีระดับความรู้ด้าน
อาหารอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 7.57) ความรู้ด้านการออกกำ�ลังกายอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 6.80) สำ�หรับ
พฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารและการออกกำ�ลังกาย พบว่ากลุ่มป่วย มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ใน
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ระดับค่าเฉลีย่ 20.03 กลุม่ ปกติ มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูใ่ นระดับค่าเฉลีย่ 19.86 ส่วนเรือ่ งการออกกำ�ลังกาย
กลุ่มป่วย มีพฤติกรรมการออกกำ�ลังกาย อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 9.60 กลุ่มปกติ มีพฤติกรรมการออกกำ�ลังกาย อยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ย 10.40
ผลการเปรียบเทียบด้านพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า ความรู้ด้านอาหาร การออกกำ�ลังกาย และพฤติกรรมด้าน
การบริโภคอาหาร ระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มป่วยกับอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มปกติ ไม่มีความแตกต่างกัน
ในทางสถิติ แต่ผลการเปรียบเทียบด้านพฤติกรรมการออกกำ�ลังกาย ระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขกลุม่ ป่วย กับอาสา
สมัครสาธารณสุขกลุ่มปกติ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) ข้อเสนอแนะในการวิจัยนี้
คือ ควรมีการพัฒนาความรู้ และการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพแก่อาสาสมัครสาธารณสุขให้มากเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่
และควรเน้นให้รู้ถึงอันตรายจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง และผลกระทบต่อสุขภาพให้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุข เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ
คำ�สำ�คัญ: ค่าดัชนีมวลกาย, เส้นรอบเอว, พฤติกรรมสุขภาพ, โรคความดันโลหิตสูง, อาสาสมัครสาธารณสุข

Abstract
This Quasi - Experimental Research aims to compare the body mass index, waist circumference, and
health behavior of the public health volunteers in food consumption and exercise aspect. The sample groups were
consisted of hypertensive public health volunteers (illness group) and non-hypertensive public health volunteers
(normal group) from Saohai District Saraburi Province. There were 63 persons with high blood pressure and 80
persons with normal blood pressure participated on a voluntary basis. The Data were collected by interviewing
and recording between 1-31 August 2016 and were analyzed by means of percentage, mean, standard deviation
and t-test.
The results of this research were showed that most of the samples were female with age between 50-59
years old and range of income between 5001-10000 baht per month. In illness group, most of them were employee
while in normal group, most of them were agriculturist. The health status of illness group and normal group were
found that 66.7% of illness group had the excess than normal level body mass index, 53.8% of normal group had
the normal level body mass index meanwhile waist circumference of major fraction of illness group was excess than
normal level (44.4%) while waist circumference of major fraction of normal group was normal level (47.5%).
In the aspect of knowledge about food consumption and exercise, it was found that the illness group had knowledge
of food consumption at good level (mean 7.61) and knowledge about exercise at moderate level (mean 6.52).
The normal group had knowledge of food consumption at good level (mean 7.57) and knowledge about exercise
at moderate level (mean 6.80). As for health behavior in food consumption and exercise behavior, it was found
that the illness group had mean food consumption behavior score at 20.03 while the normal group had mean score
at 19.80. The illness group had mean exercise behavior score at 9.60 while the normal group had mean exercise
behavior score at 10.40.
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The results of comparison study revealed that knowledge about food consumption, knowledge about exercise and
food consumption behavior are similar between two groups and showed no statistical significant results. Only
exercise behavior was found statistically significant different between 2 groups (p < 0.05). These results lead to
the suggestions that knowledge of public health volunteers ought to be enhance and also strengthen health behavior
modification to fulfill health volunteers’ confidence. The prominent health literacy that ought to be emphasize such
as risk behavior and negative consequences. And strengthen the public health volunteers to be role model for sake
of ideal health care provide to the target population.
Key words: Body mass index, Waist circumference, Health behavior, Hypertension, Public health volunteers

บทนำ�
ปัจจุบนั ปัญหาด้านสุขภาพ มีความรุนแรงเพิม่ ขึน้
โดยเฉพาะปั ญ หาการเจ็ บ ป่ ว ย ด้ ว ยโรคเรื้ อ รั ง เช่ น
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง และโรค
เบาหวาน สาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรค
เรือ้ รัง คือ ภาวะอ้วนลงพุง โดยเฉพาะการอ้วนทีบ่ ริเวณพุง
เนื่องจากเซลล์ไขมันในร่างกายเพิ่มขึ้น ทำ�ให้มีการหลั่ง
ฮอร์โมนต่างๆ จากเซลล์ไขมัน ออกสูก่ ระแสเลือดเพิม่ ขึน้
และเป็นผลให้เกิดโรคเรื้อรังดังกล่าว จากนโยบายลด
เสี่ยงลดโรค ของกระทรวงสาธารณสุข มีจุดมุ่งหมาย
หลั ก คื อ การลดปั ญ หาและความเสี่ ย งด้ า นสุ ข ภาพ
ต่อการเกิดโรคเรื้อรังในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป
โดยใช้ ม าตรการและกลวิ ธี เ ชิ ง รุ ก ในการบู ร ณาการ
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคและการดูแล
รักษาพยาบาล
จากข้อมูล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2559 (1) พบว่า ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่เสี่ยงต่อ
การเกิดโรคความดันโลหิตสูง มีจำ�นวนเพิ่มขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 87.43 ของประชากรทัง้ หมดในประเทศไทย และ
ประชาชนที่ได้รับการตรวจคัดกรอง ความเสี่ยงต่อโรค
ความดันโลหิตสูงที่มีความเสี่ยง และป่วยเป็นโรคความ
ดันโลหิตสูงมีแนวโน้มสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 65.12 ของ
ประชากรทั้งหมดในประเทศไทย ตัวชี้วัดที่สำ�คัญที่บอก

ถึงปัญหาสุขภาพ คือ ค่าดัชนีมวลกาย และภาวะรอบเอว
เกินเกณฑ์ปกติ จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า
เป็นปัญหาด้านสุขภาพที่รุนแรง ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวนี้
พบว่าทำ�ให้เพิ่มภาระค่าใช้จ่าย ต่อรายหัวประชากรเพิ่ม
สูงขึ้นทุกปี ในด้านยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และ
ปัจจัยสำ�คัญอีกด้าน คือ การได้รับการตรวจวินิจฉัยโรค
ความดันโลหิตสูงล่าช้า ทำ�ให้ไม่ได้รับการรักษา ไม่ได้
รับคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการดูแลตนเองในการป้องกันโรค
และข้อมูลปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงที่
ถูกต้อง จึงทำ�ให้มีความเสี่ยงต่อโรคมากขึ้น
อาสาสมัครสาธารณสุข คือผู้ที่ได้รับเลือกจาก
ชุ ม ชน มี บ ทบาทในฐานะผู้ นำ � การเปลี่ ย นแปลงด้ า น
สุขภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ หากอาสา
สมัครสาธารณสุข อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง
ที่มีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมและนำ�ไปสู่กลุ่มอาการ
อ้วนลงพุง จะไม่สามารถทำ�หน้าทีห่ รือเป็นแบบอย่างด้าน
การดูแลสุขภาพได้ การส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุข
มี พ ฤติ ก รรมการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพที่ ถู ก ต้ อ ง จึ ง เป็ น
แนวทางในการแก้ไขปัญหา แต่จากการสำ�รวจข้อมูล
ด้วยการคัดกรองภาวะสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ของสำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอเสาไห้ พบว่า อาสาสมัคร
สาธารณสุข ในอำ�เภอเสาไห้ ร้อยละ 72.44 มีคา่ ดัชนีมวล
กาย และภาวะรอบเอวเกินเกณฑ์ปกติ ซึ่งแสดงให้ทราบ
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ถึงปัญหาสุขภาพ ของอาสาสมัครสาธารณสุข อำ�เภอเสาไห้
ดังนั้น ผู้ศึกษาในฐานะผู้บริหารงานสาธารณสุขระดับ
อำ�เภอ ได้เล็งเห็นความสำ�คัญของอาสาสมัครสาธารณสุข
ที่ เ ป็ น บุ ค ลากรด้ า นสุ ข ภาพ ที่ ส นั บ สนุ น และช่ ว ยงาน
บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่
ในการเป็นแบบอย่างทีด่ ี และต้องดำ�เนินงานตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข ในการให้ความรูแ้ ละคำ�แนะนำ�
ในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนที่อยู่ในชุมชน
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบ ค่าดัชนี
มวลกาย เส้นรอบเอว พฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภค
และการออกกำ�ลังกายในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขที่
เป็นโรคความดันโลหิตสูง และไม่เป็นโรคความดันโลหิต
สูง อำ�เภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง
ของปัญหา ทำ�ความเข้าใจ และหาแนวทางแก้ไขทีเ่ หมาะสม
และทันเวลา ซึ่งหากอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มเสี่ยง
ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา กลุ่มเสี่ยงก็จะมีโอกาสพัฒนา
ไปเป็นผู้ป่วย และนำ�มาสู่สาเหตุของการป่วย พิการ หรือ
เสียชีวติ ซึง่ จะเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขในอนาคตต่อไป
ผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ และนำ�มาใช้
เป็นแนวทางในการดำ�เนินงานส่งเสริมสุขภาพ การปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเอง ของอาสา
สมัครสาธารณสุขต่อไป

วัตถุประสงค์
ศึกษาเปรียบเทียบดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอวและ
พฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภค พฤติกรรมสุขภาพด้าน
การออกกำ�ลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุข ที่เป็นโรค
ความดันโลหิตสูงและไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

วัสดุและวิธีการศึกษา
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ เปรียบเทียบ
ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว และพฤติกรรมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง กับ
อาสาสมัครสาธารณสุขทีไ่ ม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โดย
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ คือ อาสาสมัคร
สาธารณสุขในอำ�เภอเสาไห้ทั้งหมด ที่เป็นโรคความดัน
โลหิตสูง จำ�นวน 178 คน และไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
จำ�นวน 465 คน
กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอาสา
สมั ค รสาธารณสุ ข ที่ เ ป็ น โรคความดั น โลหิ ต สู ง (กลุ่ ม
ป่วย) จำ�นวน 63 คนจาก 178 คน และกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขที่ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง (กลุ่มปกติ)
จำ�นวน 80 คนจาก 465 คน เข้าร่วมการศึกษาโดยความ
สมัครใจ ระยะเวลาเก็บข้อมูล 1 - 31 สิงหาคม 2559
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ และ
แบบบันทึกข้อมูล ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ดัชนีมวล
กาย เส้นรอบเอว และพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง กับไม่เป็นโรค
ความดันโลหิตสูง
สถิ ติ ที่ ใ ช้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรม
สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณาที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ระหว่างกลุ่มใช้การทดสอบ t-test
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ผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข อำ�เภอ
เสาไห้ จำ�นวน ทั้งสิ้น 143 คน เป็นกลุ่มปกติ 80 คน
กลุ่มป่วย 63 คน จากการวิจัย พบว่า กลุ่มปกติ ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 75.0 อายุอยู่ในช่วง 50-59 ปี
มากที่สุด ร้อยละ 46.25 รองลงมา กลุ่มอายุ 40-49 ปี
ร้อยละ 28.75 มีอาชีพเกษตรกรรม (ทำ�นา ทำ�ไร่ ทำ�สวน)
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มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 30.0 รายได้สว่ นใหญ่อยูใ่ นช่วง
5,000 - 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.5
กลุ่มป่วย ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.0
อายุอยูใ่ นช่วง 50-59 ปี มากทีส่ ดุ ร้อยละ 65.1 รองลงมา
กลุม่ อายุ 60 ปีขนึ้ ไป ร้อยละ 31.7 อาชีพรับจ้าง มากทีส่ ดุ
คิดเป็นร้อยละ 28.6 รายได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5,000 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.5 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำ�นวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำ�แนกตามลักษณะส่วนบุคคล
ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มปกติ (N=80)
กลุ่มป่วย (N=63)
จำ�นวน
ร้อยละ
จำ�นวน
ร้อยละ

เพศ
- ชาย
- หญิง

20
60

25.0
75.0

17
46

27.0
73.0

30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
60 ปีขึ้นไป

6
23
37
14

7.5
28.75
46.25
17.50

0
2
41
20

0.0
3.2
65.1
31.7

ไม่มีอาชีพ/แม่บ้าน
พนักงานโรงงาน/เอกชน
ค้าขาย
เกษตรกรรม(ทำ�นา ทำ�ไร่ ทำ�สวน)
รับจ้าง
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

16
16
4
24
19
1

20.0
20.0
5.0
30.0
23.7
1.3

14
16
2
13
18
0

22.2
25.4
3.2
20.6
28.6
0.0

ตํ่ากว่า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
มากกว่า 10,001 บาทขึ้นไป

21
50
9

26.2
62.5
11.3

16
40
7

25.4
63.5
11.1

อายุ

อาชีพ

รายได้
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จากการศึกษา กลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครสาธารณสุข อำ�เภอเสาไห้ ในเรื่อง ความรู้ด้านอาหารของกลุ่มปกติ
พบว่า กลุ่มปกติ มีคะแนนความรู้ ด้านอาหาร ตํ่าสุด (Min) = 3.00, สูงสุด (Max) = 9.00, และค่าเฉลี่ย ( X )
= 7.61, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.21 เมื่อจำ�แนกคะแนนรวม เป็นระดับ พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุข
กลุม่ ปกติ ส่วนใหญ่ มีความรูด้ า้ นอาหารอยูใ่ นระดับดี คิดเป็นร้อยละ 67.5 รองลงมาอยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 25.0
และระดับตํ่า ร้อยละ 7.5 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จำ�นวนและร้อยละความรู้ด้านอาหารของกลุ่มปกติ จำ�แนกตามระดับความรู้
ระดับความรู้
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับตํ่า

จำ�นวน (N=80)
54
20
6

ร้อยละ
67.5
25.0
7.5

X = 7.61, Max = 9.00, Min = 3.00, S.D. = 1.21

จากการศึกษา กลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครสาธารณสุข อำ�เภอเสาไห้ ในเรื่อง ความรู้ด้านการออกกำ�ลังกายของ
กลุ่มปกติ พบว่า กลุ่มปกติ มีคะแนนความรู้ ด้านการออกกำ�ลังกาย ตํ่าสุด (Min) = 1.00, สูงสุด (Max) = 9.00,
ค่าเฉลี่ย ( X ) = 6.80, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.43 เมื่อจำ�แนกคะแนนรวม เป็นระดับ พบว่าอาสาสมัคร
สาธารณสุข กลุ่มปกติ ส่วนใหญ่ มีความรู้ด้านการออกกำ�ลังกายอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 68.8 รองลงมา
อยู่ในระดับดี ร้อยละ 17.5 และระดับตํ่า ร้อยละ 13.8 ตามลำ�ดับ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จำ�นวนและร้อยละความรู้ด้านการออกกำ�ลังกายของกลุ่มปกติ จำ�แนกตามระดับความรู้
ระดับความรู้
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับตํ่า

จำ�นวน (N=80)
14
55
11

ร้อยละ
17.5
68.8
13.8

X = 6.80, Max = 9.00, Min = 1.00, S.D. = 1.43

จากการศึกษา กลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครสาธารณสุข อำ�เภอเสาไห้ ในเรื่อง ความรู้ด้านอาหารของกลุ่มป่วย
พบว่า กลุ่มป่วย มีคะแนนความรู้ ด้านอาหาร ตํ่าสุด (Min) = 3.00, สูงสุด (Max) = 9.00, ค่าเฉลี่ย ( X ) = 7.57,
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.28 เมื่อจำ�แนกคะแนนรวม เป็นระดับ พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุข ส่วนใหญ่
มีความรู้ด้านอาหารอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 65.1 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 27.0 และระดับตํ่า
ร้อยละ 7.9 ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 จำ�นวนและร้อยละความรู้ด้านอาหารของกลุ่มป่วย จำ�แนกตามระดับความรู้
ระดับความรู้
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับตํ่า

จำ�นวน (N=63)
41
17
5

ร้อยละ
65.1
27.0
7.9

X = 7.57, Max = 9.00, Min = 3.00, S.D. = 1.28

จากการศึกษา กลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครสาธารณสุข อำ�เภอเสาไห้ ในเรื่อง ความรู้ด้านการออกกำ�ลังกายของ
กลุ่มป่วย พบว่า กลุ่มป่วย มีคะแนนความรู้ ด้านการออกกำ�ลังกาย ตํ่าสุด (Min) = 2.00, สูงสุด (Max) = 9.00, และ
ค่าเฉลี่ย ( X ) = 6.52, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.55 เมื่อจำ�แนกคะแนนรวม เป็นระดับ พบว่า อาสาสมัคร
สาธารณสุข ส่วนใหญ่ มีความรูด้ า้ นการออกกำ�ลังกายอยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมาอยูใ่ นระดับ
ตํ่า ร้อยละ 23.8 และระดับดี ร้อยละ 12.7 ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จำ�นวนและร้อยละความรู้ด้านการออกกำ�ลังกายของกลุ่มป่วย จำ�แนกตามระดับความรู้
ระดับความรู้
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับตํ่า

จำ�นวน (N=63)
8
40
15

ร้อยละ
12.7
63.5
23.8

X = 6.52, Max = 9.00, Min = 2.00, S.D. = 1.55

จากการศึกษา ในเรื่องการประเมินค่าดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอว จำ�แนกตามเกณฑ์ ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มปกติส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (18.5-23.4) คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมา คือ ค่าดัชนีมวลกาย
เกินค่าปกติ (23.5-28.4) คิดเป็นร้อยละ 37.5 ส่วนกลุ่มป่วย พบว่า มีค่าดัชนีมวลกายเกินค่าปกติ (23.5-28.4)
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมา คือ มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (18.5-23.4) คิดเป็นร้อยละ 27.0 และ อ้วน
ระยะที่ 1 (28.5-34.4) คิดเป็นร้อยละ 6.3
กลุ่มปกติ พบว่า มีรอบเอวปกติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมา คือ รอบเอวเกินค่าปกติ 1-10 ซ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 37.5 และรอบเอวเกินค่าปกติมากกว่า 10 ซ.ม. คิดเป็นร้อยละ 15.0 ตามลำ�ดับ กลุ่มป่วย พบว่า
มีรอบเอวเกินค่าปกติ 1-10 ซ.ม. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมา คือ มีรอบเอวปกติ คิดเป็นร้อยละ 28.6
และรอบเอวเกินค่าปกติมากกว่า 10 ซ.ม. คิดเป็นร้อยละ 27.0 ตามลำ�ดับ ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 จำ�นวนและร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มปกติและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มป่วย ที่ได้รับการ
			 ประเมินค่าดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว จำ�แนกตามเกณฑ์
กลุ่มปกติ
จำ�นวน
ร้อยละ

ตัวแป
เส้นรอบเอว
- ปกติ
- เกินค่าปกติ 1-10 ซ.ม.
- เกินค่าปกติมากกว่า 10 ซ.ม.
ดัชนีมวลกาย
- ตํ่ากว่าเกณฑ์ (≤ 18.4)
- ปกติ (18.5 - 23.4)
- เกินค่าปกติ (23.5 - 28.4)
- อ้วนระยะที่ 1 (23.5 - 28.4)
- อ้วนมาก (≥ 35.0)

กลุ่มป่วย
จำ�นวน
ร้อยละ

38
30
12

47.5
37.5
15.0

18
28
17

28.6
44.4
27.0

4
43
30
3
0

5.0
53.8
37.5
3.8
0.0

0
17
42
4
0

0.0
27.0
66.7
6.3
0.0

การวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวแปรเพื่อทดสอบสมมติฐาน
จากการศึกษา การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องอาหาร ระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มปกติ
กับอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มป่วย พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มปกติมีคะแนนความรู้เฉลี่ยเท่ากับ 7.61 ส่วน
อาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มป่วยมีคะแนนความรู้เฉลี่ย เท่ากับ 7.57 และผลการทดสอบพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องอาหารระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มปกติกับอาสาสมัคร
			 สาธารณสุขกลุ่มป่วย
ตัวแปร
อสม.กลุ่มปกติ
อสม.กลุ่มป่วย

n

X

S.D.

t-value

df

p-value

80
63

7.61
7.57

1.21
1.28

0.197

141

0.844

จากการศึกษา การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความรูเ้ รือ่ งออกกำ�ลังกาย ระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขกลุม่ ปกติ
กับอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มป่วย พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มปกติมีคะแนนความรู้เฉลี่ยเท่ากับ 6.80 อาสา
สมัครสาธารณสุขกลุ่มป่วยมีคะแนนความรู้เฉลี่ย เท่ากับ 6.52 และผลการทดสอบพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ ดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องการออกกำ�ลังกายระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มปกติกับ
			 อาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มป่วย
ตัวแปร
อสม.กลุ่มปกติ
อสม.กลุ่มป่วย

N

X

S.D.

t-value

df

p-value

80
63

6.80
6.52

1.43
1.55

1.105

141

0.271

จากการศึกษา เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมสุขภาพเรือ่ งอาหาร ระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขกลุม่ ปกติ
กับอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มป่วย พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มปกติมีคะแนนพฤติกรรมเฉลี่ยเท่ากับ 19.86
อาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มป่วยมีคะแนนพฤติกรรมเฉลี่ย เท่ากับ 20.03 และผลการทดสอบพบว่าไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพเรื่องอาหารระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มปกติกับ
			 อาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มป่วย
ตัวแปร
อสม.กลุ่มปกติ
อสม.กลุ่มป่วย

N

X

S.D.

t-value

df

p-value

80
63

19.86
20.03

3.93
4.12

-0.251

141

0.803

จากการศึกษา เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมเรือ่ งออกกำ�ลังกายระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขกลุม่ ปกติ
กับอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มป่วย พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มปกติมีคะแนนพฤติกรรมเฉลี่ยเท่ากับ 10.40
อาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มป่วยมีคะแนนพฤติกรรมเฉลี่ย เท่ากับ 9.60 และผลการทดสอบพบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเรื่องออกกำ�ลังกายระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มปกติกับ
			 อาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มป่วย
ตัวแปร
อสม.กลุ่มปกติ
อสม.กลุ่มป่วย

n

X

S.D.

t-value

df

p-value

80
63

10.40
9.60

2.44
1.67

2.120

141

0.028

69
Vol. 8 No.1 Oct. 2017 - Mar. 2018

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4

วิจารณ์
จากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บค่ า ดั ช นี ม วลกาย
เส้ น รอบเอว และพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขที่ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูงกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง อำ�เภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุ ระหว่าง 50-59 ปี อาชีพที่พบมากที่สุด ได้แก่
เกษตรกรรมและรับจ้าง กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มปกติและ
กลุ่ ม ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ ด้ า นอาหารอยู่ ใ นระดั บ ดี
ความรู้ในด้านการออกกำ�ลังกายพบว่าทั้งกลุ่มปกติและ
กลุ่มป่วย ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง การ
เปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า กลุม่
ปกติสว่ นใหญ่มคี า่ ดัชนีมวลกายอยูใ่ นระดับปกติ แต่กลุม่
ป่วยส่วนใหญ่มดี ชั นีมวลกายอยูใ่ นระดับเกินค่าปกติ ส่วน
เส้นรอบเอวกลุม่ ปกติพบอยูใ่ นระดับปกติ มากทีส่ ดุ ขณะ
ที่กลุ่มป่วยพบอยู่ในระดับเกินค่าปกติ 1-10 ซ.ม. มาก
ที่สุด
ผลการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บค่ า ดั ช นี ม วลกาย
เส้นรอบเอว และพฤติกรรมสุขภาพ ของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ข ที่ ไ ม่ ป่ ว ยเป็ น โรคความดั น โลหิ ต สู ง กั บ
อาสาสมัครสาธารณสุขที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง
พบประเด็นที่น่าสนใจว่า กลุ่มปกติส่วนใหญ่จะมีค่าดัชนี
มวลกายอยูใ่ นระดับปกติและมีผทู้ ม่ี เี ส้นรอบเอวอยูใ่ นระดับ
ปกติจ�ำ นวนมาก แต่กลุม่ ป่วยส่วนใหญ่จะมีคา่ ดัชนีมวลกาย
อยู่ในระดับเกินค่าปกติและมีผู้ที่มีเส้นรอบเอวเกินค่า
ปกติ 1-10 ซ.ม. จำ�นวนมาก ทัง้ นีน้ า่ จะมีสาเหตุมาจากการ
เจ็บป่วย ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั การขาดการออกกำ�ลังกาย
สอดคล้องกับผลการศึกษา(2) ที่พบว่าการออกกำ�ลังกาย
เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยป้องกันโรคไม่ติดต่อ ส่วนการ
เปรียบเทียบด้านพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า ความรู้เรื่อง
อาหาร ความรู้เรื่องการออกกำ�ลังกาย และพฤติกรรม
ด้านการบริโภคอาหาร ระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุข
กลุ่มปกติกับอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มป่วยไม่มีความ

แตกต่างกันในทางสถิติ สาเหตุนา่ จะเนือ่ งมาจากอาสาสมัคร
สาธารณสุขส่วนใหญ่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก
เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ทำ � ให้ มี ค วามรู้ ด้ า นอาหารและ
การออกกำ � ลั ง กายอยู่ ใ นระดั บ ใกล้ เ คี ย งกั น แต่ ผ ล
การเปรี ย บเที ย บด้ า นพฤติ ก รรมการออกกำ � ลั ง กาย
ระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มปกติกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขกลุ่มป่วย พบว่า มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) น่าจะมีสาเหตุมาจาก
ภาวะสุขภาพในเรื่องของการเจ็บป่วยของอาสาสมัคร
สาธารณสุขทำ�ให้ขาดการออกกำ�ลังกายซึ่งจะสอดคล้อง
กั บ การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพของ
พยาบาล (3) ซึ่งพบว่าพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายไม่ดี
มีผลต่อการดูแลสุขภาพ ข้อเสนอแนะในการวิจัยนี้ คือ
ควรมีการพัฒนาความรู้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพแก่อาสาสมัครสาธารณสุขให้มากเพื่อสร้างความ
เชือ่ มัน่ และควรเน้นให้รถู้ งึ อันตรายจากการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง และผลกระทบต่อสุขภาพกับอาสา
สมั ค รสาธารณสุ ข เพื่ อ เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการดู แ ล
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรพั ฒ นาความรู้ แ ละการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ และ
ภาพลักษณ์การเป็นผู้นำ�ด้านสุขภาพแก่ประชาชน
2. ควรเน้นให้อาสาสมัครสาธารณสุขทราบถึง
อันตรายจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องและ
ผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อที่จะได้ให้ความรู้และดูแล
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ
3. ควรพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ และ
แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
ที่จะทำ�ให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประสบผล
สำ�เร็จ
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ผลการให้ยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลังในหญิงตั้งครรภ์
ที่เข้ารับการผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำ�ปาง

The outcomes of pregnant patients undergoing cesarean section with
spinal anesthesia at Kokha Hospital, Lampang Province
กัญชณา วิเศษการ
โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำ�ปาง

Kunchana Wiseskarn
Kokha Hospital, Lampang

บทคัดย่อ
จากสถิติการผ่าตัดใหญ่ในโรงพยาบาลเกาะคาแต่ละปีพบว่าการผ่าตัดคลอดอยู่ในสามอันดับแรก และอาการ
ปวดแผลภายหลังการผ่าตัดคลอดพบได้บ่อย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการระงับปวดภายใน 24 ชั่วโมง
แรกภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง และอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการให้ยา
มอร์ฟีนเข้าทางช่องไขสันหลัง ทำ�การศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง ในหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการผ่าตัดคลอด ของ
โรงพยาบาลเกาะคา ทีไ่ ด้รบั การระงับความรูส้ กึ โดยวิธฉี ดี ยาชาร่วมกับมอร์ฟนี เข้าทางช่องไขสันหลัง ตัง้ แต่เดือนกันยายน
พ.ศ. 2558 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยเก็บข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ว่ ย, ข้อมูลขณะผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้ ทัง้
ขณะผ่าตัด ในห้องพักฟืน้ และในหอผูป้ ว่ ย และผลการระงับปวดใน 24 ชัว่ โมงหลังผ่าตัด ซึง่ ผลการศึกษาพบว่าจำ�นวน
หญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดในการศึกษาครั้งนี้มี 231 ราย มีอายุเฉลี่ย 27.89 ± 6.14 ปี ส่วนใหญ่จัดอยู่ใน ASA physical
status 2 และเป็นการผ่าตัดแบบนัดมาผ่าตัด ขั้นตอนในการทำ�นั้น ใช้ยาชา 0.5% heavy Marcaine เฉลี่ย 2.18 ± 0.07
มิลลิลิตร ร่วมกับ มอร์ฟีน 0.2 มิลลิกรัม เข้าทางช่องไขสันหลัง หลังจากนั้นจึงวัดระดับการชาเฉลี่ยอยู่ที่ T4 ± 0.71
ระยะเวลาในการให้ยาระงับความรู้สึกเฉลี่ย 78.26 ± 15.01 นาที ภาวะโลหิตตํ่า เกิดระหว่างผ่าตัดร้อยละ 63.64 เกิด
ในห้องพักฟื้นร้อยละ 0.87 ไม่เกิดเลยที่หอผู้ป่วย ภาวะหนาวสั่น เกิดระหว่างผ่าตัดร้อยละ 22.51 เกิดในห้องพักฟื้น
ร้อยละ 18.61 ไม่เกิดเลยที่หอผู้ป่วย ภาวะคลื่นไส้อาเจียน เกิดระหว่างผ่าตัดร้อยละ 8.23 เกิดในห้องพักฟื้นร้อยละ
5.63 ไม่เกิดเลยที่หอผู้ป่วย อาการคัน เกิดในห้องพักฟื้นร้อยละ 1.30 เกิดที่หอผู้ป่วยร้อยละ 3.46 ภาวะหัวใจเต้นช้า
เกิดระหว่างผ่าตัดร้อยละ 4.33 และพบอาการปวดแผลภายหลังผ่าตัด ต้องได้ยาแก้ปวดในห้องพักฟื้นร้อยละ 2.16 ที่
หอผู้ป่วยร้อยละ 14.72 จะเห็นได้ว่าการระงับความรู้สึกโดยวิธีฉีดยาชาร่วมกับมอร์ฟีนเข้าทางช่องไขสันหลัง ควบคุม
การปวดแผลหลังผ่าตัดได้ค่อนข้างดีและปลอดภัย ถึงแม้จะพบภาวะความดันเลือดตํ่าได้บ่อย ทั้งนี้ยังต้องมีการศึกษา
เพิ่มเติมและวางแนวทางแก้ไขต่อไป
คำ�สำ�คัญ: ยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง
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Abstract
According to the major surgery in Kokha hospital, cesarean section was in the top three and
postoperative pain is quite common. The purposes of this research were to study the postoperative pain in
24 hours, complications of spinal anesthesia and side effects of intrathecal morphine. The retrospective
descriptive study was conducted between September 2015 and August 2017 in pregnant patients undergoing
cesarean section with spinal anesthesia that used local anesthetic drugs and intrathecal morphine at Kokha
Hospital. The data composed of patient’s data, intraoperative information, complications, and postoperative pain
in 24 hours. The result comprised 231 patients with average age of 27.89 ± 6.14 years old. The most of patients
were ASA physical status 2 and undergoing elective surgery. The methods were used 0.5% heavy Marcaine about
2.18 ± 0.07 ml and 0.2mg of morphine and the anesthetic level was T4 ± 0.71. The average anesthetic time
was 78.26 ± 15.01 minutes. The incidence of hypotension was 63.64% at OR, 0.87% at RR, 0 at ward. The
incidence of shivering was 22.51% at OR, 18.61% at RR, 0 at ward. The incidence of nausea &vomiting were
8.23% at OR, 5.63% at RR. The incidence of bradycardia was 4.33% at OR. Medication for postoperative pain
was 2.16% at RR and 14.72% at ward. The conclusion is spinal anesthesia that used local anesthetic drugs and
intrathecal morphine was good for control postoperative pain in 24 hours and provides safety in pregnant patients
undergoing cesarean section at Kokha hospital although the incidence of hypotension was frequently. Therefore,
further study about prevent most common complications are needed.
Key words: spinal anesthesia with intrathecal morphine

บทนำ�
จากสถิติการผ่าตัดใหญ่ในโรงพยาบาลเกาะคา
พบว่าการผ่าตัดคลอดอยู่ในสามอันดับแรก (ปี 2555
120 ราย, ปี 2556 101, ราย ปี 2557 105 ราย) ทั้งนี้
เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า อาการปวดแผลภายหลั ง
การผ่าตัดคลอดเป็นปัญหาทีพ่ บได้บอ่ ย ซึง่ ถ้าการจัดการ
ลดปวดทำ�ได้ไม่ดี อาจทำ�ให้ผปู้ ว่ ยไม่สขุ สบาย มีความกังวล
ใช้เวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน อาจเพิ่มค่ารักษา
และไม่พอใจในการรักษาได้ ดังนัน้ จึงเป็นสิง่ สำ�คัญทีต่ อ้ ง
พิจารณา และวางแผนให้ดี
เดิมนั้นโรงพยาบาลเกาะคาไม่มีวิสัญญีแพทย์
ประจำ� จึงเลือกให้การระงับความรู้สึกด้วยวิธีดมยาสลบ

แบบทั่วร่างกายโดยวิสัญญีพยาบาลภายใต้การควบคุม
ของสูติแพทย์ จนกระทั้งปี 2557 มีวิสัญญีแพทย์ประจำ�
ในหน่วยงาน การผ่าตัดคลอดจึงใช้วิธีให้การระงับความ
รูส้ กึ แบบเฉพาะส่วน ด้วยวิธฉี ดี ยาชาเข้าทางช่องไขสันหลัง
เพือ่ ลดผลของยาทีผ่ า่ นจากมารดาสูท่ ารก หลีกเลีย่ งภาวะ
แทรกซ้อนจากการใส่ทอ่ ช่วยหายใจยาก การสำ�ลักอาหาร
และนํ้าย่อยเข้าปอด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตใน
มารดาที่มารับการผ่าตัดคลอด ทั้งนี้การพิจารณาเลือก
วิธีการให้ยาระงับความรู้สึกขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของ
การผ่าตัด สภาพมารดาและทารก รวมทั้งความต้องการ
ของมารดาด้วย
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การระงั บ ความรู้ สึ ก ด้ ว ยวิ ธี ฉี ด ยาชาร่ ว มกั บ
มอร์ฟีนเข้าทางช่องไขสันหลัง (spinal anesthesia with
intrathecal morphine) เพื่อผ่าตัดคลอดเป็นวิธีที่นิยม
ในปัจจุบัน เนื่องจากมีความปลอดภัยและทำ�ได้ไม่ยาก
นอกจากนี้ยังสามารถระงับอาการปวดแผลหลังผ่าตัด
ได้ ดี ทำ � ให้ ค วามต้ อ งการยาแก้ ป วดอื่ น ๆหลั ง ผ่ า ตั ด
ลดลง ผู้ป่วยฟื้นตัวจากการระงับความรู้สึกได้เร็ว และ
เป็นการสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างมารดาและทารก
แต่อย่างไรก็ตาม การทำ�หัตถการต่างๆ ย่อมมีผลข้างเคียง
และภาวะแทรกซ้ อ นได้ ทั้ ง นั้ น ซึ่ ง ภาวะแทรกซ้ อ น
จากการได้รับยาระงับความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาชาร่วมกับ
มอร์ฟีนเข้าทางช่องไขสันหลัง อาจแยกเป็นผลจากยาชา
ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตตํ่า ภาวะหัวใจเต้นช้า ภาวะที่
ระดับการชาสูงกว่าเส้นประสาทอกคู่ที่ 4 (high spinal/
total block) อาการปวดหลัง อาการปวดศีรษะหลังฉีดยา
ชาเข้าช่องไขสันหลัง (postdural puncture headache หรือ
PDPH) และภาวะหนาวสั่น ส่วนผลจากมอร์ฟีน ได้แก่
ภาวะกดการหายใจ ภาวะคลื่นไส้อาเจียน และอาการคัน
ที่ ผ่ า นมายั ง ไม่ เ คยมี ผู้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ภาวะแทรกซ้ อ น
จากการได้รับยาระงับความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาชาร่วมกับ
มอร์ฟีนเข้าทางช่องไขสันหลังในหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับ
การผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลเกาะคาผู้วิจัยจึงต้องการ
ศึกษาอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น เพื่อจะ
ได้ใช้ประกอบการพิจารณากำ�หนดเป็น แนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางวิสัญญีวิทยา ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ตอ่ ผูป้ ว่ ยทีม่ าเข้ารับบริการผ่าตัดและ การระงับ
ความรู้สึกต่อไป

วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาผลการระงับปวดภายใน 24 ชัว่ โมงแรก
ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึกทางช่อง
ไขสันหลัง และอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการให้ยา
มอร์ฟีนเข้าทางช่องไขสันหลัง

วัสดุและวิธีการศึกษา
ทำ � การศึ ก ษาแบบเชิ ง พรรณนาแบบย้ อ นหลั ง
โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังจากแฟ้มประวัติในเวชระเบียน
ผู้ป่วย ใบเยี่ยมก่อนและหลังการให้ยาระงับความรู้สึก
ใบบันทึกระหว่างให้ยาระงับความรูส้ กึ และแบบบันทึกการ
ดูแลในห้องพักฟื้นและในหอผู้ป่วย ในหญิงตั้งครรภ์ที่
เข้ารับการผ่าตัดคลอดของโรงพยาบาลเกาะคา ที่ได้รับ
การระงับความรูส้ กึ โดยวิธฉี ดี ยาชาร่วมกับมอร์ฟนี เข้าทาง
ช่องไขสันหลัง ตัง้ แต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 24 เดือน โดยเก็บ
ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ว่ ย ได้แก่ อายุ, การจำ�แนกสภาพผูป้ ว่ ย
ตามสมาคมวิสัญญีแพทย์อเมริกัน (American Society
of Anesthesiologists physical status : ASA physical
status), โรคประจำ�ตัวและปัญหาก่อนการผ่าตัด, ประเภท
การผ่าตัด (ไม่ฉุกเฉินหรือฉุกเฉิน), ข้อมูลขณะผ่าตัด
ที่ทำ�การศึกษา ได้แก่ ความดันโลหิต ชีพจร ปริมาณยา
ชา ระดับการชา ปริมาณสารนาํ้ ทีไ่ ด้รบั ปริมาณเลือดทีเ่ สีย
ไป ภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ขณะผ่าตัด ในห้องพักฟืน้
และในหอผู้ป่วย และผลการระงับปวดใน 24 ชั่วโมงหลัง
ผ่าตัด โดยข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ว่ ย เช่น อายุ ปริมาณสารนํา้
ที่ได้รับ รายงานผลเป็นค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับภาวะ
แทรกซ้อน เช่น ภาวะความดันโลหิตตํ่า อาการคลื่นไส้
อาเจียน อาการคัน รายงานผลเป็นร้อยละ
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ผลการศึกษา
จำ�นวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดในการศึกษาครั้งนี้
มี 231 ราย มีอายุเฉลี่ย 27.89 ปี (ตารางที่ 1) ส่วนใหญ่
จัดอยู่ใน ASA physical status 2 และเป็นการผ่าตัดแบบ
ไม่ฉุกเฉิน (Elective case) พบว่าปัญหาก่อนผ่าตัดของ
ผู้ป่วย 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์หรือครรภ์เป็นพิษ
โรคเลือด ภาวะอายุครรภ์กอ่ นกำ�หนด และพาหะไวรัสตับ
อักเสบชนิดบี ตามลำ�ดับ (ตารางที่ 2)
ขัน้ ตอนในการทำ�นัน้ ใช้ยาชา 0.5% heavy Marcaine
เฉลี่ย 2.18 มิลลิลิตร หรือประมาณ 10.9 มิลลิกรัม
ร่วมกับ มอร์ฟนี 0.2 มิลลิกรัม เข้าทางช่องไขสันหลัง หลัง
จากนั้นจึงวัดระดับการชาเฉลี่ยอยู่เส้นประสาทอกคู่ที่ 4
(T4) ระยะเวลาในการให้ยาระงับความรูส้ กึ เฉลีย่ 78.26
นาที ปริมาณสารนาํ้ ทีใ่ ห้ทงั้ หมดแก่ผปู้ ว่ ยเฉลีย่ 1,578.57
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มิลลิลิตร และปริมาณการเสียเลือดระหว่างผ่าตัดเฉลี่ย
622.07 มิลลิลิตร (ตารางที่ 2)
เกิ ด ภาวะความดั น โลหิ ต ตํ่ า ระหว่ า งผ่ า ตั ด
ร้อยละ 63.64 ในห้องพักฟื้นร้อยละ 0.87 ไม่เกิดเลยที่
หอผูป้ ว่ ย ภาวะหนาวสัน่ เกิดระหว่างผ่าตัดร้อยละ 22.51
เกิดในห้องพักฟื้นร้อยละ 18.61 ไม่เกิดเลยที่หอผู้ป่วย
ภาวะคลื่นไส้อาเจียน เกิดระหว่างผ่าตัดร้อยละ 8.23
เกิดในห้องพักฟื้นร้อยละ 5.63 ไม่เกิดเลยที่หอผู้ป่วย
อาการคัน เกิดในห้องพักฟืน้ ร้อยละ 1.30 เกิดทีห่ อผูป้ ว่ ย
ร้อยละ 3.46 และพบภาวะหัวใจเต้นช้า ระหว่างผ่าตัด
ร้อยละ 4.33 ไม่พบอุบัติการณ์ของภาวะที่ระดับการชา
สูงกว่า T4 การปวดหลัง อาการปวดศีรษะหลังฉีดยาชา
เข้าช่องไขสันหลัง (PDPH) หรือภาวะกดการหายใจ
ส่วนอาการปวดแผลภายหลังผ่าตัด ต้องได้ยาแก้ปวด
ที่ห้องพักฟื้นร้อยละ 2.16 และที่หอผู้ป่วยร้อยละ 14.72
(ตาราง3,4)

ตารางที่ 1 อายุ และข้อมูลในช่วงผ่าตัด
ข้อมูล

ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบน (ค่าตํ่าสุด/ค่าสูงสุด)

อายุ (ปี)

27.89 ± 6.12 (15/42)

ปริมาณยาชาที่ใช้ (มิลลิลิตร)

2.18 ± 0.07 (1.8/2.4)

ระดับการชา (เส้นประสาทอกคู่ที่ )
ระยะเวลาในการให้ยาระงับความรู้สึก (นาที)
ปริมาณสารนํ้าที่ได้ทั้งหมด (มิลลิลิตร)
ปริมาณการเสียเลือด (มิลลิลิตร)

4 ± 0.71 (3/6)
78.26 ± 15.01 (52/146)
1,578.57 ± 242.65 (1,200/3,000)
622.07 ± 319.08 (200/2,500)
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ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย
ข้อมูล

จำ�นวน (ร้อยละ)

1. ASA physical status
2
3
2. ประเภทการผ่าตัด
ไม่ฉุกเฉิน
ฉุกเฉิน
3. ปัญหาของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์หรือครรภ์เป็นพิษ
โรคเลือด
ภาวะอายุครรภ์ก่อนกำ�หนด
พาหะไวรัสตับอักเสบชนิดบี

169 (73.16)
62 (26.84)
137 (59.31)
94 (40.69)
36 (15.58)
15 (6.49)
12 (5.19)
2 (0.87)
2 (0.87)

ตารางที่ 3 ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง (n = 231)
ภาวะแทรกซ้อน
ภาวะความดันโลหิตตํ่า
ภาวะหนาวสั่น
ภาวะหัวใจเต้นช้า
ภาวะที่ระดับการชาสูงกว่า T4
อาการปวดหลัง
อาการปวดศีรษะหลังฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง
อาการปวดภายหลังผ่าตัดที่ต้องให้ยาแก้ปวด
ใน 24 ชั่วโมง

จำ�นวน (ร้อยละ)
ห้องผ่าตัด
ห้องพักฟื้น
147 (63.64)
2 (0.87)
52 (22.51)
43 (18.61)
10 (4.33)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
5 (2.16)

หอผู้ป่วย
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
34 (14.72)
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ตารางที่ 4 ผลข้างเคียงจากการให้มอร์ฟีนทางช่องไขสันหลัง (n = 231)
ผลข้างเคียง
ภาวะคลื่นไส้อาเจียน
อาการคัน
ภาวะกดการหายใจ

วิจารณ์
อาการปวดแผลภายหลังผ่าตัด จากการศึกษานี้
พบไม่มากเช่นเดียวกับการศึกษาของ Wong และ Nambiath ซึ่งถือได้ว่าวิธีนี้มีข้อดีในเรื่องการระงับปวดทั้งใน
ช่วงผ่าตัดและหลังผ่าตัด
ภาวะความดันเลือดตํ่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบ
ได้บอ่ ยทีส่ ดุ คือ ร้อยละ 63.64 ซึง่ ใกล้เคียงกับการศึกษา
ทีผ่ า่ นมา พบภาวะความดันเลือดตํา่ ในผูป้ ว่ ยทีฉ่ ดี ยาชาเข้า
ช่องไขสันหลังร้อยละ 50-80 โดยสาเหตุของภาวะความ
ดันเลือดตํ่าอาจเกิดจากระดับการชาที่สูงถึงเส้นประสาท
อกคู่ที่ 4 (T 4) ซึ่งทำ�ให้เกิดการยับยั้งการทำ�งานของ
ระบบประสาทอัตโนมัตซิ มิ พาเทติก (sympathetic) ทำ�ให้
มีการขยายตัวของหลอดเลือดดำ�และหลอดเลือดแดงใน
ร่างกาย ส่งผลให้ลดการไหลเวียนเลือดกลับสู่หัวใจ ร่วม
กับขนาดของมดลูกทีข่ ยายใหญ่ขนึ้ ไปกดทับหลอดเลือด
ดำ�และหลอดเลือดแดงใหญ่ จึงเกิดภาวะความดันเลือดตํา่
อย่างรวดเร็ว โดยสัมพันธ์กับระดับการชาโดยเฉลี่ยอยู่ที่
ระดับ T4 แม้ก่อนฉีดยาชา ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับสารนํ้า
500-1,000 มิลลิลิตร เป็นมาตรฐานแล้วก็ตาม แต่ก็
ไม่สามารถป้องกันภาวะความดันเลือดตํ่าได้ จากการ
ศึกษาของ Chanchayanon และ Jackson พบว่าการให้
สารนํ้าก่อนฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังไม่สามารถป้องกัน
ภาวะความดันเลือดตํา่ ได้ ส่วน high block มีความสัมพันธ์
กับการเกิดความดันเลือดตํ่า โดยผู้ป่วยจะรู้สึกอึดอัด

ห้องผ่าตัด
19 (8.23)
0 (0)
0 (0)

จำ�นวน (ร้อยละ)
ห้องพักฟื้น
13 (5.63)
3 (1.30)
0 (0)

หอผู้ป่วย
0 (0)
8 (3.46)
0 (0)

ไม่สุขสบาย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิด high
block ได้แก่ ขนาดและความเข้มข้นของยาชา ลักษณะ
ทางสรีรวิทยาที่เปลี่ยนแปลงในช่วงตั้งครรภ์ เช่น การ
โป่งพองของหลอดเลือดดำ� ทำ�ให้ epidural space และ
subarachnoid space แคบลง ความดันในช่องท้องสูงขึ้น
ทีเ่ กิดจากการขยายตัวของมดลูก การกระจายของยาจึงสูง
กว่าผูป้ ว่ ยทัว่ ไป ซึง่ ในการศึกษานีไ้ ม่เกิดภาวะ high block
การเกิดภาวะหนาวสั่น การศึกษานี้พบร้อยละ 22.51
และ 18.61 ในห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้นตามลำ�ดับ ซึ่ง
ถือว่าเป็นอุบัติการณ์เมื่อผู้ป่วยมีอาการสั่นของกล้ามเนื้อ
หากมีอาการขนลุกหรือรู้สึกหนาวแต่ไม่มีอาการสั่นของ
กล้ามเนื้อจะไม่ได้รวมอยู่ในการศึกษานี้ ซึ่งแตกต่างกับ
การศึกษาของ Saikosum ที่ศึกษาความรุนแรง (severity
0-10) ของภาวะหนาวสั่น พบถึงร้อยละ 70 โดยนับ
ผู้ป่วยที่รู้สึกหนาวไปจนถึงมีอาการสั่นกล้ามเนื้อ สาเหตุ
ของภาวะหนาวสั่นเกิดจากเส้นเลือดส่วนปลายขยายตัว
หลังฉีดยาชาเฉพาะส่วน ทำ�ให้ร่างกายสูญเสียความร้อน
ประกอบกั บ อุ ณ หภู มิ ห้ อ งผ่ า ตั ด ที่ ป รั บ ตํ่ า ประมาณ
20-25 องศาเซลเซียส ทำ�ให้เกิดภาวะหนาวสัน่ ได้มากขึน้
ในการดูแลผู้ป่วยนั้นทีมวิสัญญีจะเตรียม สารนํ้าที่อุ่นไว้
ที่อุณหภูมิ 38-40 องศาเซลเซียส ร่วมกับการใช้ผ้าห่ม
ไฟฟ้า เพื่อป้องกันภาวะหนาวสั่น และมียาที่สามารถให้
ทางหลอดเลือดดำ� เช่น pethidine เพื่อบรรเทาอาการได้
หากทำ�วิธีอื่นแล้วยังไม่ได้ผล
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ภาวะคลื่ น ไส้ อาเจี ย น นอกจากจะทำ � ให้ ผู้ ป่ ว ย
ไม่สุขสบายแล้วยังรบกวนการผ่าตัดอีกด้วย สาเหตุของ
ภาวะคลื่นไส้อาเจียนเกิดจากเลือดที่ไปเลี้ยงสมองลดลง
(cerebral hypoperfusion) หรือมีการตอบสนองของ
ระบบประสาท parasympathetic มากขึ้น ทำ�ให้ลำ�ไส้มี
การบีบตัวเพิ่มขึ้นและปากหูรูดคลายตัวและอาจสัมพันธ์
กับยามอร์ฟนี เข้าทางช่องไขสันหลังทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั จากการ
ศึกษานี้พบอุบัติการณ์คลื่นไส้ อาเจียนร้อยละ 8.23 และ
5.63 ในห้องผ่าตัดและห้องพักฟืน้ ตามลำ�ดับ ถือว่าน้อยกว่า
การวิจัยอื่นๆ ทั้งนี้อาจเป็นจากไม่ได้นับรวมคนไข้ที่มี
เพียงอาการพะอืดพะอม หรือคลื่นไส้เพียงอย่างเดียว
ส่วนภาวะหัวใจเต้นช้า (น้อยกว่า 60 ครั้ง/นาที)
พบร้อยละ 4.33 ซึ่งเป็น sinus bradycardia แก้ไขได้โดย
ให้ Atropine และยาตีบหลอดเลือด
ผลข้างเคียงอื่นๆ เช่น อาการคัน สัมพันธ์กับ
การให้ยาแก้ปวดมอร์ฟีนทางช่องไขสันหลัง โดยเชื่อว่า
ยาแก้ปวดมอร์ฟนี ทีใ่ ห้ จะไปออกฤทธิต์ อ่ 5-HT receptor
(5 hydroxy tryptyline-3 receptor) การศึกษาของ
charuluxa¬nanan พบอาการคัน ร้อยละ 64 ผูป้ ว่ ยจะเริม่ มี
อาการคันตัง้ แต่ 20 นาที ถึง 185 นาที หลังฉีดยามอร์ฟนี
ทางช่ อ งไขสั น หลั ง ซึ่ ง จากการศึ ก ษานี้ พ บอาการคั น
ร้อยละ 1.30 และ 3.46 ในห้องพักฟื้นและหอผู้ป่วย
ตามลำ�ดับ การรักษาใช้ยากลุ่ม antihistamine บรรเทา
อาการคัน
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษานีอ้ าจน้อยกว่าความเป็นจริง
เช่น ภาวะคลื่นไส้อาเจียน ภาวะหนาวสั่น และอาการคัน
เนือ่ งจากเป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลัง หากมีอาการคลืน่ ไส้
แต่ไม่อาเจียน หนาว หรือคันเพียงเล็กน้อย อาจไม่ได้รับ
การบันทึกข้อมูล ซึง่ หากมีการศึกษาไปข้างหน้าจะสามารถ
เก็บข้อมูลได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

การศึกษานี้สรุปได้ว่าการเลือกใช้วิธีการฉีดยาชา
ร่วมกับมอร์ฟีนเข้าทางช่องไขสันหลังในหญิงตั้งครรภ์
ที่เข้ารับการผ่าตัดคลอดเป็นวิธีการที่เหมาะสมเนื่องจาก
สามารถระงับปวดในช่วงผ่าตัดและหลังผ่าตัดได้คอ่ นข้าง
ดี ไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง สามารถนำ�ไป
ประกอบการพิจารณากำ�หนดเป็น แนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการทางวิสัญญีวิทยา แต่ทั้งนี้อาจต้อง
มีการพัฒนาแนวทางการดูแลภาวะความดันโลหิตตํ่าใน
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ต่อไป
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