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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้เขียน

วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ยินดีรบั บทความวิชาการหรือรายงานผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับ
โรค และภัยสุขภาพ ตลอดจนผลงานควบคุมโรคต่างๆ โดยเรือ่ งทีส่ ง่ มาจะต้องไม่เคยตีพมิ พ์ หรือกำ�ลังตีพมิ พ์ใน
วารสารฉบับอืน่ มาก่อน ทัง้ นี้ ทางคณะบรรณาธิการขอสงวนสิทธิในการตรวจทานแก้ไขเรือ่ งต้นฉบับและพิจารณา
ตีพิมพ์ตามลำ�ดับก่อนหลัง
การรับเรือ่ งต้นฉบับ เรือ่ งทีร่ บั ไว้ คณะบรรณาธิการจะแจ้งตอบรับให้ผเู้ ขียนทราบ เรือ่ งทีไ่ ม่ได้พจิ ารณา
ลงพิมพ์คณะบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบแต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืน การเตรียมบทความลงพิมพ์มีคำ�แนะนำ�ดังนี้
1. บทความที่ส่งลงพิมพ์ความยาวไม่เกิน 6 – 8 หน้า ใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 point
2. การเตรียมบทความลงพิมพ์
2.1 ชือ่ เรือ่ ง ควรสัน้ กะทัดรัดได้ใจความครอบคลุมและตรงกับวัตถุประสงค์ และเนือ้ เรือ่ ง ชือ่ เรือ่ ง
ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษอังกฤษ
2.2 ชื่อผู้เขียน มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไม่ใช้คำ�ย่อ) พร้อมทั้งต่อท้ายชื่อและสถาบัน
ที่ทำ�งาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.3 เนื้อเรื่อง ควรใช้ภาษาไทยให้มากที่สุด และภาษาที่เข้าใจง่าย สั้นกะทัดรัด และชัดเจน หากใช้
คำ�ย่อต้องเขียนคำ�เต็มไว้ครั้งแรกก่อน
2.4 บทคัดย่อ การย่อเนื้อหาสำ�คัญเอาเฉพาะที่จ�ำ เป็นเท่านั้น ระบุตัวเลขทางสถิติที่สำ�คัญ ใช้ภาษา
รัดกุม เป็นร้อยแก้ว เพียงหนึ่งย่อหน้า ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด และมีส่วนประกอบ คือ
วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และอภิปรายหรือข้อเสนอแนะ (อย่างย่อ) ไม่ต้องมี
เชิงอรรถอ้างอิง บทคัดย่อมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.5 บทนำ�  อธิบายความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหาที่ทำ�การวิจัยศึกษา ค้นคว้าของผู้อื่นที่
เกี่ยวข้อง และวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.6 วิธีการศึกษา อธิบายวิธีการดำ�เนินการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการรวบรวม
ข้อมูล วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างและการใช้เครื่องมือช่วยในการวิจัย ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูล หรือใช้หลักสถิติมาประยุกต์
2.7 ผลการศึกษา อธิบายสิ่งที่ได้พบจากการวิจัย โดยเสนอหลักฐานและข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ
พร้อมแปลความหมายของผลที่ค้นพบหรือวิเคราะห์
2.8 อภิปรายหรือข้อเสนอแนะ ควรเขียนอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
หรือไม่เพียงใด และควรอ้างอิงทฤษฎีหรือผลการดำ�เนินงานของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย
2.9 สรุป (ถ้ามี) ควรเขียนสรุปเกี่ยวข้องการวิจัย (สรุปให้ตรงประเด็น) และข้อเสนอแนะประเด็น
ปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้สำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
3. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง ใช้รูปแบบการอ้างอิงระบบ Vancouver
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บทคัดย่อ

คลินิก NCD คุณภาพ เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ได้เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 การ
ศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการด�ำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพของสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบ
ของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้บริหารโรงพยาบาล, NCD case manager, ผู้ปฏิบัติงานในคลินิก NCD คุณภาพ,
ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มเวชกรรมสังคม ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ และผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา สุ่มเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
(purposive sampling) เก็บข้อมูลด้วยแบบประเมินคลินกิ NCD คุณภาพส�ำหรับสถานบริการสาธารณสุข ปี 2557
จ�ำนวน 6 องค์ประกอบ 24 ข้อค�ำถาม
ผลการศึกษา พบว่า สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับผ่านเกณฑ์คลินิก NCD คุณภาพทุกแห่ง
เมื่อวิเคราะห์ผลการผ่านเกณฑ์แยกตามองค์ประกอบพบประเด็นส�ำคัญดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การมีทิศทาง
และนโยบาย ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีมาก โรงพยาบาลด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทยปี 2554 –
2563 นโยบายลดความแออัด นโยบายปิงปองจราจรชีวิต 7 สี แผนเครือข่ายบริการสุขภาพ Service Plan และ
การจัดตั้งคณะกรรมการโรคไม่ติดต่อ (NCD Board) องค์ประกอบที่ 2 การมีระบบสารสนเทศ ผ่านเกณฑ์
อยูใ่ นระดับดี พบว่ามีการตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลเฝ้าระวังโรคไม่ตดิ ต่อ มี Data Center แต่ยงั ขาดความเสถียรด้านประมวล
ผล องค์ประกอบที่ 3 การมีการปรับระบบและกระบวนการบริการ ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีถึงดีมาก พบว่า
มีผู้ประสานงานโรคเรื้อรัง มีการคัดกรอง CVD risk แต่ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยง องค์ประกอบที่ 4 การมีระบบ
สนับสนุนการจัดการตนเอง ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีถึงดีมาก มีการจัดท�ำสมุดบันทึกสุขภาพ ปิงปองจราจรชีวิต
7 สี การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ การเยี่ยมบ้าน Self Help Group ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการออกแบบกิจกรรมโดยผู้ให้
บริการ องค์ประกอบที่ 5 มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ในการดูแลป้องกันและจัดการโรค) ผ่านเกณฑ์อยู่ใน
ระดับดีถงึ ดีมาก มีการจัดท�ำ Clinical Practice Guideline และให้คำ� ปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางผ่าน LINE Group
และองค์ประกอบที่ 6 การจัดบริการเชือ่ มโยงชุมชน ผ่านเกณฑ์อยูใ่ นระดับดีถงึ ดีมาก พบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบางแห่งมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณและมีการติดตามเยี่ยมบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
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สรุป คลินกิ NCD คุณภาพ ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพมหานคร
มีคุณภาพตามองค์ประกอบทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับดีถึงดีมาก แต่ยังต้องพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเร่งรัด
พัฒนาในประเด็นย่อยของบางองค์ประกอบ
ค�ำส�ำคัญ: โรคไม่ติดต่อ, คลินิก NCD คุณภาพ, การจัดการโรคเรื้อรัง, การประเมินผล

Abstract

The quality clinic of non-communicable diseases (NCD) from Ministry of Public Health’s policy
has been managed since 2014. The objective of this study was to evaluate the work performance of the
quality clinic from the Office of Disease Prevention and Control 1, Bangkok. Representative sample are
administrative board, non-communicable diseases case manager, all workers from the social medicine, the
district health office and the district health promotion hospital workers in Nonthaburi, Pathumthani, and Phra
Nakhon Sri Ayutthaya provinces. The purposive sampling from NCD clinic’s questionair was used for
assessment the public health services in Year 2014 composed with 24 questions from 6 categories.
The results showed that every level of public health service centers passed the qualities, criteria. Key points
from each category was found the very good level. from Frame category 1, policy of direction of Thai Health
Living Strategy from B.E. 2554 – 2563, community crowed reduction, seven colors ping-pong of life
traffic, health network service plan, and NCD board setting was evaluated. From category 2, the data center
was good level but less of data analysis. Service system from category 3 was good to very good level.
Although there was CVD risk screening, it was not cover all vulnerable group. From Category 4, selfmanagement supporting was good to very good level comprised with diary health planner, seven colors
ping-pong traffic life, age care organization, home visit (Self Help Group) Category 5, decision support
system was a very good in clinical practice guideline ,specify consultant doctor on LINE group From
category 6: service system link to community was good to very good in some local administration organization supported budget and home visit by multidisplinary team Conclusion: This NCD clinic of the
Office of Disease Prevention and Control 1, Bangkok, was passed in good assessment of 6 Category but
need to improve continuous quality and develop forward some main issue categories
Keywords: non-communicable diseases, The non-communicable diseases quality clinic, Chronic disease
management, Evaluation
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
โรคเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของ
โลกและประเทศไทย มีอตั ราการเสียชีวติ สูงถึงร้อยละ
63 จากสาเหตุ ก ารตายทั้ ง หมดของประชากรโลก
ใน พ.ศ. 2551 และ ร้อยละ 73 ของประชากรไทย
ทั้งหมดใน พ.ศ. 2552(1) กลุ่มโรคหลักส�ำคัญ ได้แก่
กลุม่ โรคหัวใจและหลอดเลือด กลุม่ โรคมะเร็ง กลุม่ โรค
เบาหวาน และกลุ่มโรคปอดเรื้อรัง พบว่าโรคหลอด
เลือดหัวใจมีอตั ราตายสูงทีส่ ดุ ร้อยละ 29(2) ปัจจัยเสีย่ ง
ที่ส�ำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจ คือ ความดันโลหิต
สูง ประวัติโรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
การสูบบุหรี่ ความเครียด การไม่ออกก�ำลังกาย การไม่
กินผักผลไม้ และอ้วนลงพุง(3) กลุ่มโรคดังกล่าวก่อให้
เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของ
ประชากร และเป็นภาระโรคทีส่ ำ� คัญ(4) ในประเทศไทย
ได้มกี ารศึกษาเกีย่ วกับช่องว่างงานวิจยั ด้านการป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พบว่ายังขาดการวิจัย
ด้านการจัดบริการทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคไม่ตดิ ต่อ
เรื้อรังที่สามารถรับบริการที่มีประสิทธิภาพภายใต้
ทรัพยากรที่มีจ�ำกัด(5) และได้เสนอแนะให้มีการจัด
ระบบบริการเชิงรุก เพือ่ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและมี
ระบบจั ด การข้ อ มู ล ที่ ต ่ อ เนื่ อ ง (6-8) ซึ่ ง ในประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก ามี ก ารน� ำ รู ป แบบการดู แ ลโรคเรื้ อ รั ง
(Chronic Care Model) มาประยุกต์ใช้โดยเน้นการ
ปฏิ บั ติ ง านของผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร ซึ่ ง ช่ ว ยเพิ่ ม คุ ณ ภาพ
การด�ำเนินงานและการใช้ทรัพยากร(7)
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้มีการจัด
ตั้งคลินิก NCD คุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดส�ำคัญ
ระดับกระทรวงตัง้ แต่ปี 2557 ที่ตอ้ งเร่งรัดด�ำเนินการ
และให้ความส�ำคัญ โดยก�ำหนดนโยบาย 2 ยุทธศาสตร์
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
ตัวชี้วัดในกลุ่มวัยท�ำงาน ได้แก่ อัตราตายจากโรค
หลอดเลือดหัวใจ (ไม่เกิน 23 ต่อประชากรแสนคน)
ด้วยมาตรการพัฒนาคุณภาพระบบบริการตามเกณฑ์
คลินิก NCD คุณภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและ
จั ด ระบบบริ ก ารที่มีคุณ ภาพมาตรฐาน ครอบคลุม
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้(9) ซึ่งคลินิก NCD
คุณภาพได้พัฒนามาจากกรอบแนวคิดรูปแบบการ
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ดูแลโรคเรือ้ รัง มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ทิศทางและ
นโยบาย 2.ระบบสารสนเทศ 3.การปรับระบบและ
กระบวนการบริการ 4.ระบบสนับสนุนการจัดการ
ตนเอง 5.ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ และ
6.จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน(10)
กรมควบคุ ม โรค โดยส� ำ นั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ
ได้ พั ฒ นาเกณฑ์ เ พื่ อ วั ด ผลการด� ำ เนิ น งานคลิ นิ ก
NCD คุณภาพ ตั้งแต่ปี 2556 และในปี 2557 ได้
ให้ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคด�ำเนินการประเมิน
สถานบริ ก ารทั่ ว ประเทศที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
เป็ น ครั้ ง แรก ซึ่ ง การประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งาน
คลินิกคุณภาพจะท�ำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคของ
หน่วยงานในระดับอ�ำเภอในการด�ำเนินงานป้องกันโรค
ไม่ติดต่อ และผลการประเมินที่ได้สามารถใช้ในการ
วางแผนพัฒนาและสนับสนุนการด�ำเนินงานเพื่อลด
โรคไม่ตดิ ต่อแก่เครือข่ายหรือหน่วยงานอืน่ ในอนาคต
วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อประเมินผลการด�ำเนินงานคลินิก NCD
คุณภาพ ในพื้นที่รับผิดชอบของส�ำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพมหานคร
วิธีการศึกษา
รูปแบบการศึกษาเชิงส�ำรวจ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ ศึ ก ษา ได้ แ ก่ ผู ้ บ ริ ห ารโรงพยาบาล NCD case
manager ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านในคลิ นิ ก NCD คุ ณ ภาพ
เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านกลุ ่ ม เวชกรรมสั ง คม ของ
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรคไม่ติดต่อของส�ำนักงาน
สาธารณสุขอ�ำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล ใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (purposive
sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมิ น คลิ นิ ก
NCD คุ ณ ภาพส� ำ หรั บ สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ปี
2557 ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุม
โรค มีทงั้ หมด 6 องค์ประกอบ 24 ข้อค�ำถาม วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนาเพือ่ อธิบายลักษณะทัว่ ไป
ของกลุ่มตัวอย่างและผลการประเมินการด�ำเนินงาน
คลินิก NCD คุณภาพ
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ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จากตารางที่ 1 และ 2 สถานบริการในเขต
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
กรุ ง เทพฯ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สถานบริ ก ารในจั ง หวั ด
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พระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 42.1 รองลงมาได้แก่สถาน
บริการในจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี ร้อยละ 31.6
และ 26.3 ตามล�ำดับ และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
ผู้ปฏิบัติงานโรคไม่ติดต่อร้อยละ 50.0

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของสถานบริการ กลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกรายจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบส�ำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ
จังหวัด
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
รวม

A
1
1
2

S
1
1

M1
1
1

ระดับของสถานบริการ
M2
F1
F2
2
2
1
1
2
1
5
4
2
8

F3
1
1

รวม ร้อยละ
6
31.6
5
26.3
8
42.1
19 100.0

ตารางที่ 2 จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารโรงพยาบาล NCD case manager ผู้ปฏิบัติงานในคลินิก NCD คุณภาพ
และผู้ปฏิบัติงานโรคไม่ติดต่อ จ�ำแนกรายจังหวัด
ผู้ปฏิบัติงานใน
ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้บริหาร
NCD case manager
คลินิก NCD
จังหวัด
โรคไม่ติดต่อ
คุณภาพ
จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ
นนทบุรี
6
5.3
6
5.3
6
5.3
18
15.7
ปทุมธานี
5
4.4
5
4.4
5
4.4
15
13.2
พระนครศรีอยุธยา 8
7.0
8
7.0
8
7.0
24
21.0
รวม
19
16.6
19
16.6
19
16.6
57
50.0
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพคลิ นิ ก NCD
คุณภาพ แยกตามองค์ประกอบ
ผลการประเมินคลินิก NCD คุณภาพ ทั้ง
6 องค์ประกอบ ในภาพรวมของเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของส�ำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพมหานคร
พบว่า องค์ประกอบที่ 6 ผ่านเกณฑ์ในระดับดีเยีย่ มมาก
ที่สุด ร้อยละ 94.7 รองลงมาได้แก่องค์ประกอบที่ 3
ร้อยละ 89.5 และ องค์ประกอบที่ 1 ร้อยละ 84.2 ราย
ละเอียดดังตารางที่ 3

องค์ประกอบ 1 มีทิศทางและนโยบาย
สถานบริการในจังหวัดทุกระดับ มีแนวทาง
ในการด�ำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ตามนโยบาย
ระดับเขตสุขภาพและระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีไทยปี 2554 – 2563 นโยบายการลด
ความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไปและ
โรงพยาบาลชุมชน นโยบายปิงปองจราจรชีวติ 7 สี ของ
นายแพทย์ วิ ชั ย เที ย นถาวร แผนเครื อ ข่ า ยบริ ก าร
สุขภาพ (Service Plan) ในระดับจังหวัด มีชุดคณะ
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กรรมการโรคไม่ตดิ ต่อ (NCD Board) ในระดับจังหวัด
และระดับอ�ำเภอ และมีทีม PCT DM/HT ที่เชื่อมโยง
กับงานพัฒนาคุณภาพ HA
องค์ประกอบที่ 2 มีระบบสารสนเทศ
ระดับจังหวัดมีศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังโรคไม่
ติดต่อ Data Center ท�ำให้หน่วยบริการสาธารณสุข
สามารถส่งข้อมูลและเชือ่ มระบบกันได้ และบางจังหวัด
มีการพัฒนาโปรแกรมทั้งจังหวัดให้ใช้ระบบเดียวกัน
เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้ HosXP และ Chronic
link เพื่อบันทึกและรายงานข้อมูลโรคไม่ติดต่อ
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะมีโปรแกรมเฉพาะ
สามารถเชื่อมข้อมูลกับระบบรายงาน 21,43 แฟ้มแต่
ยังขาดความเสถียรด้านการประมวลผล สถานบริการ
มีการลงทะเบียนแยกกลุม่ เสีย่ ง กลุม่ ป่วย และมีการใช้
Clinical Practice Guideline (CPG) DM/HT เป็น
แนวปฏิบัติในการจัดบริการ การมีระบบข้อมูลที่เชื่อม
โยงกันท�ำให้มีรายงานผลลัพธ์ด�ำเนินงาน สามารถ
ติดตามผลและเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานภายใน
เครือข่ายได้ แต่ยังขาดข้อมูลด้านการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมรายบุคคลซึ่งรายงานผลอยู่ในหลายคลินิก
เช่น DPAC คลินิกอดบุหรี่ คลินิกสุขภาพจิต คลินิก
DM/HT ซึ่งท�ำให้ขาดการบูรณาการข้อมูลเพื่อตอบ
ผลลัพธ์การด�ำเนินงานและน�ำมาใช้ประโยชน์ในการ
ประเมินผลรายบุคคล
องค์ ป ระกอบที่ 3 การปรั บ ระบบและ
กระบวนการบริการ
สถานบริการในทุกจังหวัดมีการส่งบุคลากร
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบงานโรคไม่ ติ ด ต่ อ เข้ า รั บ การอบรม
ผู้ประสานงานโรคเรื้อรัง (NCD Case Manager/
Coordinator) แต่ยังไม่ครบทุกแห่ง บางจังหวัดมีการ
อบรมหลักสูตร Mini Case Manager เพือ่ ให้ เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล สามารถเชื่อมการ
ท�ำงานร่วมกับ NCD Case Manager ของ โรงพยาบาล
ชุ ม ชนและโรงพยาบาลทั่ ว ไปได้ และมี ก ารพั ฒ นา
OPD Card ให้มีการบันทึกทั้งการวินิจฉัยโรค ภาวะ
แทรกซ้อน และพฤติกรรมเสี่ยง ด้านการประเมินและ
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คัดกรอง CVD risk ประเมินได้จ�ำนวนน้อยยังไม่
ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลและขาดระบบการจัดเก็บ
รายงาน โรงพยาบาลหลายแห่งก�ำลังพัฒนาโปรแกรม
เพื่อใช้ประเมินและบันทึกข้อมูล CVD risk
องค์ ป ระกอบที่ 4 มี ร ะบบสนั บ สนุ น การ
จัดการตนเอง
เครื่ องมื อที่ โ รงพยาบาลทุ กแห่ ง ใช้ ในการ
สนับสนุนให้ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจการ
จั ด การดู แ ลสุ ข ภาพตนเอง คื อ สมุ ด บั น ทึ ก สุ ข ภาพ
ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี การตั้งชมรมผู้สูงอายุ การจัด
ระบบการเยี่ยมบ้าน การท�ำ Self Help Group เป็นต้น
ส่ ว นใหญ่ จ ะออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้ ผู ้ รั บ
บริการโดยเจ้ าหน้ าที่ ทีมสหสาขาวิ ช าชี พ สนั บ สนุ น
การจัดกิจกรรม
องค์ประกอบที่ 5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งมีการ
ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ Clinical Practice Guideline
โรค DM/HT โดยสถานบริการทุกแห่ง ร่วมแสดงความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ บางโรงพยาบาลมีการน�ำ
Clinical Practice Guideline ในภาพรวมระดับจังหวัด
มาปรั บ ใช้ เ พื่ อ ความเหมาะสมตามบริ บ ทของโรง
พยาบาลเอง Clinical Practice Guideline มีที่มาของ
แหล่งอ้างอิงที่หลากหลาย สถานบริการส่วนใหญ่ใช้
ของ ส� ำ นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ โรง
พยาบาลที่มีศักยภาพสูง มีการจัดบริการให้ค�ำปรึกษา
โดยแพทย์เฉพาะทาง เช่น โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลพระนั่ ง เกล้ า โรงพยาบาลปทุ ม ธานี
โดยช่องทางในการส่งต่อและประสานงาน คือ LINE
Group โรงพยาบาลปทุมธานีมกี ารวางระบบการรักษา
และการปรับบัญชียาในเครือข่าย และมีช่องทางให้ค�ำ
ปรึกษาแก่เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ทาง LINE Group โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว มีการจัด
ช่องทางการรับและส่ง Lab กับ เครือข่ายโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า มีการ
ใช้ LINE Cardiologist ที่ได้รับการตอบรับกลับในการ
รักษาท�ำให้ลดปัญหาการส่งต่อล่าช้าได้ดี โรงพยาบาล
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พระนครศรีอยุธยา(A) มีแนวทางการดูแลผู้ป่วย เช่น
DM/HT Stroke CKD STEMI ฯลฯ ในสาขาโรค
หลอดเลือดหัวใจสามารถส่งต่อได้รวดเร็ว ลดการให้
Streptokinase เนื่องจากในรถ refer มี Telemedicine
แพทย์ดู EKG ได้ตลอดเวลา
องค์ประกอบที่ 6 จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน
กลุม่ งานเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน ฝ่ายเวชกรรมสังคม
ของโรงพยาบาล รับผิดชอบการด�ำเนินงานร่วมกับ
ชุมชน มีการท�ำงานเชิงรุกทีเ่ ชือ่ มโยงชุมชน ก�ำลังส�ำคัญ
ของการด�ำเนินงานในชุมชน คือ อาสาสมัครสาธารณสุข
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ประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) และจิตอาสา งบประมาณที่รับ
การสนับสนุน ส่วนใหญ่ได้รบั การสนับสนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานโครงการด้านโรคไม่
ติดต่อ เน้นการสนับสนุนอุปกรณ์การตรวจคัดกรอง
การปรับสิง่ แวดล้อมและสถานทีส่ ำ� หรับออกก�ำลังกาย
กลุ่มงานผู้ป่วยในมีการวางแผนจ�ำหน่ายผู้ป่วยกลับสู่
ชุมชน มีการติดตามเยี่ยมบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
มีการใช้ CPG ในการส่งต่อผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มภี าวะแทรกซ้อน
กลับสูโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ตามนโยบาย
ลดความแออัด

ตารางที่ 3 ร้อยละของสถานบริการในพื้นที่เขตรับผิดชอบส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ที่ผ่าน
เกณฑ์การด�ำเนินงานตามมาตรฐานคลินิก NCD คุณภาพรายข้อ จ�ำนวน 19 แห่ง
ลำ�ดับที่

องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 1 มีทิศทาง และนโยบาย
1.1 มีการกำ�หนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมายของการให้บริการโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง เน้นการป้องกันและจัดการอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิผล
1.2 วางแผนปฏิบตั กิ ารและทำ�ข้อตกลงทำ�งานร่วมกันอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการในการป้องกัน
และจัดการดูแลรักษาโรคไมติดต่อเรื้อรัง
1.3 สื่อสารทิศทาง นโยบาย เป้าหมายไปยังผู้มีส่วนร่วมทุกระดับ
1.4 ติ ด ตามความก้ า วหน้ า และทิ ศ ทางการดำ�เนิ น งานให้ บ รรลุ
เป้าประสงค์
องค์ประกอบที่ 2 มีระบบสารสนเทศ
2.1 มีระบบทะเบียนข้อมูลการให้บริการทีไ่ ด้รบั การพัฒนา สมบูรณ์
ครบถ้วนเป็นปัจจุบนั และจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ทเี่ หมาะ
กับการนำ�ไปใช้ครอบคลุมการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง

ร้อยละของคลินิก NCD ที่ผ่านเกณฑ์
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี ไม่ผ่าน
36.8

63.2

0.0

0.0

36.8

63.2

0.0

0.0

10.5
42.1

78.9
42.1

10.5
15.8

0.0
0.0

31.6

42.1

26.3

0.0

2.2 มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเพื่อการ 36.8
บริการต่อเนื่องในเครือข่ายและเชื่อมโยงกับ data center ของ
จังหวัด
2.3 นำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพการป้องกัน ควบคุม 0.0
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังรวมทั้งออกแบบบริการสุขภาพให้กับกลุ่ม
เป้าหมาย (รายบุคคล รายกลุ่มและกลุ่มประชากร) ที่มารับ
บริการในสถานบริการ

36.8

26.3

0.0

0.0

100.0

0.0
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ตารางที่ 3 ร้อยละของสถานบริการในพื้นที่เขตรับผิดชอบส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ที่ผ่าน
เกณฑ์การด�ำเนินงานตามมาตรฐานคลินิก NCD คุณภาพรายข้อ จ�ำนวน 19 แห่ง (ต่อ)
ลำ�ดับที่

องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 3 มีการปรับระบบและกระบวน การบริการ
3.1 ให้การวินิจฉัยและลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ (new case และ refer
case)
3.2 มีการประเมินระยะของโรค ความเสี่ยง โอกาสเสี่ยงและปัจจัย
กำ�หนดของผู้รับบริการ
3.3 ให้การบริการป้องกัน ควบคุมโรคและดูแลรักษา สอดคล้องกับ
ระยะของโรค โดยทีมสหวิชาชีพ
3.4 มีผู้ประสานงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD Case Manager/
Coordinator) ในการบริหารจัดการบริการดูแลในภาพรวม
เชือ่ มโยงมุง่ เน้นคุณภาพผลลัพธ์ โดยผูม้ ารับบริการทัง้ กลุม่ โรค
และกลุม่ เสีย่ งสูงเป็นศูนย์กลางและมีทมี สหวิชาชีพร่วมวางแผน
เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านสุขภาพ
ทางกาย จิตและสังคม
3.5 มีเครือข่ายการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของสถานบริการ
และเชื่อมโยงไปชุมชน
3.6 มีระบบส่งต่อทัง้ ไปและกลับทีท่ ำ�ให้ผรู้ บั บริการเข้าถึงบริการได้
ง่ายและได้รับการดูแลที่ต่อเนื่อง
องค์ประกอบที่ 4 มีระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง
4.1 จัดระบบเพื่อให้มีการสนับสนุนส่งเสริมการตัดสินใจ วางแผน
การดูแลกำ�กับและจัดการดูแลด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องรวม
ทั้งการจัดระบบเตือนหรือการติดตามเยี่ยมบ้านและสนับสนุน
การรวมกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยงสูง
4.2 คืนและแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งการแนะนำ�การใช้ยา แก่ผู้รับ
บริการ/บุคคลในครอบครัวเพือ่ การตัดสินใจใน การสร้างเสริม
พฤติกรรมการป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง
4.3 เสริมสร้างพลัง/ความสามารถในการจัดการตนเองรวมทั้ง
การจัดการอารมณ์และผลกระทบทางสังคมที่ต้องเผชิญกับ
สถานการณ์เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ร้อยละของคลินกิ NCD ทีผ่ า่ นเกณฑ์
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี ไม่ผ่าน
84.2

0.0

15.8

0.0

31.6

52.6

15.8

0.0

63.2

26.3

10.5

0.0

78.9

15.8

5.3

0.0

78.9

15.8

5.3

0.0

47.4

31.6

21.1

0.0

36.8

42.1

21.1

0.0

52.6

42.1

5.3

0.0

31.6

63.2

5.3

0.0
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ตารางที่ 3 ร้อยละของสถานบริการในพื้นที่เขตรับผิดชอบส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ที่ผ่าน
เกณฑ์การด�ำเนินงานตามมาตรฐานคลินิก NCD คุณภาพรายข้อ จ�ำนวน 19 แห่ง (ต่อ)
ร้อยละของคลินิก NCD ที่ผ่านเกณฑ์
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี ไม่ผ่าน
องค์ประกอบที่ 5 มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ในการดูแลป้องกันและจัดการโรค)
5.1 มีเป้าหมายผลลัพธ์/เป้าหมายการบริการแนวทางปฏิบัติและ 52.6 26.3 21.1 0.0
แนวทางการเพิ่มคุณภาพการบริการที่จังหวัด/คณะกรรมการ
ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจัดทำ�ขึ้นตามแนวทางปฏิบัติระดับ
ประเทศเพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการตัดสินใจให้บริการ
5.2 มี ร ะบบการประสานงานให้คำ�ปรึก ษาระหว่ างผู้ ป่ วย/ที มผู้ 47.4 36.3 15.8 0.0
จัดการระบบและสถานบริการกับผู้ให้บริการคลินิกรวมทั้ง
สถานบริการในเครือข่าย
5.3 Chronic Case Conference / KM เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ 36.8 42.1 21.1 0.0
ดูแลและจัดการโรค
องค์ประกอบที่ 6 จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน
6.1 มีการจัดบริการในการเสริมทักษะให้ชุมชนสามารถจัดการ ลด 63.2 36.8 0.0
0.0
เสี่ยง ในชุมชนได้
0.0
6.2 สนับสนุนนโยบาย/แผนการดำ�เนินงานทีเ่ อือ้ ต่อการปรับสภาพ 21.1 78.9 0.0
แวดล้อมของชุมชนและสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้เป็น
โรค/ป่วย และกลุ่มเสี่ยงสูง
0.0
6.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องและ/หรือ 31.6 68.4 0.0
จัดตั้งกลุ่ม/ชมรมเพื่อสุขภาพสนับสนุนการป้องกันควบคุม
โรค ในชุมชน
0.0
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนการดูแล ติดตาม ระดับน�้ำตาลในเลือด การ 63.2 36.8 0.0
วัดความดันโลหิต และปัจจัยเสี่ยงหลัก/ปัจจัยเสี่ยงร่วมด้วย
ตนเอง ในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงสูง และกลุ่มป่วย โดยการมีส่วน
ร่วมของอสม.
6.5 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการ 31.6 36.8 31.6 0.0
ดูแลตนเองของกลุม่ /ชมรมผูป้ ว่ ยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังในชุมชน
ลำ�ดับที่

องค์ประกอบ
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อภิปรายผล
การประเมินคลินิก NCD คุณภาพเป็นการ
ประเมินเชิงกระบวนการ ทีห่ วังผลว่าถ้าสถานบริการมี
กระบวนการการจัดบริการที่ดี จะท�ำให้เกิดผลลัพธ์ที่
ดี เช่น ผู้ป่วยสามารถควบคุมน�้ำตาลได้ดี แต่รูปแบบ
การศึ ก ษาให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การผ่ า นเกณฑ์ เ ชิ ง
กระบวนการ ไม่นำ� ผลลัพธ์เป็นเกณฑ์การตัดสินว่าผ่าน
เกณฑ์ ห รื อ ไม่ การพั ฒ นาแบบประเมิ น ให้ มี ค วาม
ชัดเจนด้านนิยาม ความหมายและก�ำหนดความชัดเจน
ในผลลัพธ์แต่ละองค์ประกอบ โดยเครื่องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์ร่วมกับการแสดง
ผลลัพธ์ของหน่วยบริการนัน้ ประกอบการประเมินด้วย
องค์ประกอบที่ 1 หน่วยงานมีทศิ ทาง นโยบายและเป้า
หมายของการให้ บ ริ ก ารโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง ทั้ ง นี้
เนื่องจากการด�ำเนินงานโรคไม่ติดต่อเป็นนโยบาย
ระดับประเทศและระดับโลก ผลการศึกษาสอดคล้อง
กับการศึกษาของพิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณและคณะ(11)
ที่พบว่านโยบายการลดโรคไม่ติดต่อ ถูกก�ำหนดไว้
อย่างชัดเจนในนโยบายระดับประเทศ (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ซึง่ เป็นเข็มมุง่ เป้าในการ
พัฒนาเพือ่ ลดปัญหาและอุบตั กิ ารณ์ของโรคไม่ตดิ ต่อ
เรื้อรังและตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 จะใช้แผนยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวถิ ไี ทย พ.ศ.2554 - 2563 ในการขับเคลือ่ น
ในทุกภาคส่วน นโยบายทีก่ ำ� หนดขึน้ มีความสอดคล้อง
กั น ทุ ก ระดั บ ทั้ ง แนวดิ่ ง และแนวราบตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ประเทศ ระดับกรม กอง จนถึงพื้นที่มีแผนงานปฏิบัติ
รองรับ รวมถึงการระบุถึงการเฝ้าระวัง ก�ำกับ ติดตาม
และประเมินผล
องค์ประกอบที่ 2 ทุกจังหวัดมีศนู ย์ขอ้ มูลเฝ้า
ระวังโรคไม่ติดต่อ Data Center ท�ำให้หน่วยบริการ
สาธารณสุข สามารถส่งข้อมูลและเชื่อมระบบกันได้
และบางจังหวัดมีการพัฒนาโปรแกรมทัง้ จังหวัดให้ใช้
ระบบเดียวกัน แต่ทกุ หน่วยบริการขาดการน�ำข้อมูลมา
วิ เ คราะห์ ท างระบาดวิ ท ยาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ป้องกัน ควบคุม โรคไม่ติดต่อเรื้อรังรวมทั้งออกแบบ
บริการสุขภาพให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยผลการ
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ศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของอาภรณ์ จตุรภัทร
วงศ์และคณะ(6) ที่พบว่า ระบบข้อมูลสุขภาพ ยังขาด
ข้อมูลที่สะท้อนปัญหาสุขภาพของชุมชนและบุคคล
และมีข้อจ�ำกัดในความสามารถวิเคราะห์และอ่าน
ข้อมูล เพื่อน�ำสู่การจัดบริการแก่ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย
และติดตามก�ำกับสถานการณ์
องค์ ป ระกอบที่ 3 การปรั บ ระบบและ
กระบวนการบริการ สถานบริการมีการส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมเป็นผูป้ ระสานงานโรคเรือ้ รัง (NCD Case
Manager/Coordinator) แต่ยงั ไม่ครบทุกแห่ง บางแห่ง
มีการจัดอบรมหลักสูตร Mini Case Manager เพื่อให้
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลสามารถ
เชื่อมการท�ำงานร่วมกับ NCD Case Manager ของโรง
พยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไปได้ มีการพัฒนา
OPD Card ให้มที งั้ การวินจิ ฉัยโรค กับภาวะแทรกซ้อน
และพฤติกรรมเสีย่ ง กรมควบคุมโรค โดยส�ำนักโรคไม่
ติดต่อ ได้เห็นความส�ำคัญของการจัดบริการโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง จึงก�ำหนดให้สถานบริการด�ำเนินงาน
คลินกิ NCD คุณภาพ โดยมุง่ เน้นให้เกิดการบูรณาการ
ระหว่างเครือข่ายของคลินกิ ในสถานบริการทีเ่ ชือ่ มโยง
การบริหารจัดการและด�ำเนินการทางคลินิกให้เกิด
กระบวนการ ป้องกัน ควบคุม ดูแลและจัดการกับ
สาเหตุของปัญหาโรคเรื้อรังอย่างเป็นระบบ ซึ่งได้เริ่ม
ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของ ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์และคณะ (5) ทีไ่ ม่พบ
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจะขยายบริการที่มีราคาสูง
แต่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้ ผู ้ ป ่ ว ยโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง ที่
จ�ำเป็น สามารถได้รับการบริการภายใต้ทรัพยากร
จ�ำกัดและการศึกษาของอาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์และคณะ(6)
ที่พบว่าการดูแลผู้ป่วยเบาหวานระบบบริการเดิมยัง
เป็นการดูแลผูป้ ว่ ยแบบเฉพาะหน้า ซึง่ ไม่เหมาะสมกับ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็นโรคเรื้อรัง
องค์ประกอบที่ 4 ระบบสนับสนุนการจัดการ
ตนเอง เครื่ อ งมื อ ที่ โ รงพยาบาลทุ ก แห่ ง ใช้ ใ นการ
สนับสนุนให้ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจที่จะไป
จัดการดูแลสุขภาพตนเอง ได้แก่ สมุดบันทึกสุขภาพ
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ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี การตั้งชมรมผู้สูงอายุ การจัด
ระบบการเยี่ยมบ้านและการท�ำ Self Help Group
เป็นต้น ซึ่งออกแบบกิจกรรมโดยเจ้าหน้าที่การจัด
ระบบเพื่ อ ให้ มี ก ารสนับ สนุนส่ง เสริม การตัดสินใจ
วางแผนการดูแลก�ำกับและจัดการดูแลด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องยังมีน้อย สอดคล้องกับการศึกษาของ
สมเกียรติ โพธิสตั ย์(8) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ ง การบูรณาการและ
การจัดการโรคเรือ้ รัง ทีพ่ บว่า การจัดการตนเองและระบบ
สนับสนุนการจัดการตนเอง ยังมีโอกาสและต้องการ
พัฒนาอีกมาก และสอดคล้องกับสมเกียรติ โพธิสัตย์
และคณะ (7) ที่พบว่าปัจจุบัน โรงพยาบาลต่างๆ มีการ
ด�ำเนินงานพัฒนาศักยภาพขององค์ประกอบต่างๆ ใน
การจั ด การโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง โดยเฉพาะระบบ
สนับสนุนการจัดการตนเองของผูป้ ว่ ย และระบบข้อมูล
สารสนเทศทางคลินกิ อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศมีความหลากหลาย โรงพยาบาล
แต่ละแห่งได้มีการพัฒนาและด�ำเนินกิจกรรมที่แตก
ต่ า งกั น และขาดระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลที่ มี
ประสิทธิภาพ
องค์ประกอบที่ 5 ระบบสนับสนุนการตัดสิน
ใจ ทุกจังหวัดมีการจัดท�ำ CPG DM/HT โดยการมีสว่ น
ร่วมของโรงพยาบาลทุกแห่ง CPG มีความหลากหลาย
ในแหล่งอ้างอิง ส่วนใหญ่ใช้ของส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ สอดคล้องกับการศึกษาของสมเกียรติ
โพธิ สั ต ย์ แ ละคณะ (7) มี ก ารพั ฒ นาแนวทางปฏิ บั ติ
ส� ำ หรั บ ดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยในระดั บ จั ง หวั ด และโรง
พยาบาล ซึง่ สอดคล้อง กับแนวทางปฏิบตั ขิ องประเทศ
โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร ทั้งนี้ข้อมูลผู้ป่วยในฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์
ยังขาดการน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะ
ระบบการวิเคราะห์และประเมินผล
องค์ประกอบที่ 6 การจัดบริการเชื่อมโยง
ชุมชน กลุม่ งานเวชกรรมสังคมของสถานบริการต่างๆ
จะรับผิดชอบการด�ำเนินงานในชุมชน มีการท�ำงาน
เชิงรุก ก�ำลังส�ำคัญในการด�ำเนินงานในชุมชนคือ อาสา
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สมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน(อสม.)และจิตอาสา
โดยงบประมาณทีร่ บั การสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จะเน้นการสนับสนุนอุปกรณ์การตรวจคัด
กรอง และการปรับสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการออกก�ำลัง
กาย กลุ่มงานผู้ป่วยใน มีการวางแผนจ�ำหน่ายผู้ป่วย
กลับสู่ชุมชน มีการติดตามเยี่ยมบ้านโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ มีการใช้ CPG ในการส่งต่อผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะ
แทรกซ้ อ นกลั บ เพื่ อ ดู แ ลรั ก ษาที่ โ รงพยาบาลส่ ง
เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลตามนโยบายลดความแออั ด
สอดคล้องกับการศึกษาของอาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์และ
คณะ (6) ที่ พ บว่ าการดู แ ลผู ้ ป ่ วยเบาหวานควรปรั บ
เป็นการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องการการดูแลแบบเป็น
ระบบและต่อเนื่อง มีการบริการเข้าถึงได้ง่าย ต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับชุมชนและครอบครัว และสอดคล้องกับ
สมเกียรติและคณะ(7) ที่พบว่าประเทศต่างๆ ได้มี
การน�ำแนวคิดการจัดการโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังโดยใช้รปู
แบบการดูแลโรคเรื้อรัง (Chronic Care Model) ไป
ปรับใช้ เพื่อให้มีการบูรณาการความร่วมมือในการ
ดูแลผูป้ ว่ ยในทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องแบบมีปฏิสมั พันธ์
ต่อเนือ่ ง ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพในสถานบริการทุก
ระดับ ชุมชนและท้องถิน่ ตลอดจนผูป้ ว่ ยและครอบครัว
โดยมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ 6 องค์ประกอบ
		 ส�ำหรับแบบประเมินรับรองคลินิก NCD
คุณภาพ ปี 2557 พัฒนาจากกรอบแนวคิด รูปแบบ
การดูแลโรคเรื้อรัง (Chronic Care Model: CCM)
ครอบคลุมจาก 6 องค์ประกอบ 24 ข้อค�ำถาม เป็นการ
ประเมินผลเชิงกระบวนการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ด้าน
คลินกิ บริการ ซึง่ เน้นการด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่ การ
จะลดปัจจัยเสี่ยงในวิถีชีวิตได้ จ�ำเป็นต้องออกแบบ
ระบบบริการทีเ่ น้นด�ำเนินการในระดับประชากร เสนอ
ให้เพิม่ เติมประเด็นค�ำถามในองค์ประกอบด้านชุมชน
เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจ
คัดกรอง การฟื้นฟูและการดูแลรักษาแบบประคับ
ประคอง
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ข้อเสนอแนะ
ด้านระบบสารสนเทศ จัดให้มีการจัดการ
ข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบพร้อมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการระบาด
วิทยาในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ เพื่อให้
บุคลากรสามารถประเมินสถานการณ์ปัญหา สาเหตุ
การด�ำเนินโรค การเข้าใจธรรมชาติและการกระจาย
ของปัญหา ประเมินความรุนแรงของปัญหา จัดล�ำดับ
ความส� ำ คั ญ และชี้ เ ป้ า ปั ญ หาด� ำ เนิ น การ ร่ ว มกั บ
วิเคราะห์บริบทของพื้นที่จริงเพื่อประกอบการตัดสิน
ใจก�ำหนดกิจกรรมในการควบคุมและลดอุบัติการณ์
รวมทั้งน�ำข้อมูลที่ได้มาสื่อสารเตือนภัยและสนับสนุน
การลดเสี่ยงลดปัจจัยการระบาดของโรค
ด้านการปรับระบบบริการ การวินจิ ฉัยและลง
ทะเบียนผู้ป่วยใหม่ (new case และ refer case)
หน่ ว ยบริ ก ารในพื้ น ที่ มี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
ทะเบียนเพื่อให้สามารถน�ำไปใช้ให้ครอบคลุมการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นอกเหนือจากยา
และเทคโนโลยี เสนอให้มีการบันทึกแผนการปรับ
เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเสี่ ย งรายบุ ค คลที่ ต ้ อ งการปรั บ
เปลีย่ นพฤติกรรม เช่น การปรับพฤติกรรมด้านอาหาร
และการออกก�ำลังกายที่รวมทั้งแนวทางการจัดการ
ตนเองมีรายละเอียดที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม เช่น ใบสั่งการออกก�ำลังกายที่สามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้และเหมาะสมในแต่ละบุคคล เพือ่ การวัดผล
ลัพธ์ทางคลินิก การควบคุมระดับน�้ำตาลและระดับ
ความดั นโลหิ ต ได้ตามเป้า หมายและติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง
พั ฒ นาวิ ธี ก ารและกิ จ กรรมสนั บ สนุ น การ
จัดการตนเอง โดยเน้นให้ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจทีเ่ หมาะสมกับบุคคล และจัดให้มี
ระบบบริการ ช่องทางที่สนับสนุนด้านความรู้ การ
จัดการ และการจัดสิง่ แวดล้อม ทีต่ อ่ เนือ่ งและเชือ่ มโยง
ข้อมูลจากสถานบริการจนถึงครอบครัวและชุมชน
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มีหลักฐานเชิงประจักษ์จากหลายการศึกษา พบว่า
ระบบที่สนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยท�ำให้ผลลัพธ์ทางคลินิกดีขึ้น
การป้องกันระดับทุตยิ ภูมแิ ละการวินจิ ฉัยโรค
ในระยะแรก ของประชากรกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
จ�ำนวนมาก ยากต่อการเข้าถึงและติดตาม เพื่อให้เกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดปัจจัยเสี่ยง กลุ่ม
บุคคลดังกล่าวมีวิถีอยู่ในครอบครัว ชุมชน สถาน
ประกอบการ แต่เป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่า คุ้มทุน
มาก ในการลดปัจจัยเสีย่ งและควบคุมป้องกันมิให้เกิด
โรค การด�ำเนินงานด้วยอัตราก�ำลังของบุคลากรด้าน
สาธารณสุข ในการจัดบริการโดยสถานบริการสาธารณสุข
ทีเ่ ชือ่ มโยงชุมชนแล้ว ยังไม่เพียงพอต่อการลดโรคและ
ปัจจัยเสีย่ ง ควรแสวงหาความร่วมมือ เชือ่ มการด�ำเนิน
งานกั บ องค์ ก รและหน่ ว ยงานในพื้ น ที่ เ พื่ อ สร้ า งสิ่ ง
แวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ สร้างความเป็น
เจ้าของสุขภาพ เพือ่ ความต่อเนือ่ งและยัง่ ยืนโดยชุมชน
เพื่อชุมชน
แนะน�ำการอ้างอิงส�ำหรับบทความนี้
ธัญญา รอดสุข, อรวรรณ บ�ำรุง, อรนงค์
คงเรือง. การประเมินผลการด�ำเนินงานคลินิก NCD
คุ ณ ภาพ ปี พ.ศ. 2557, วารสารสถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง 2560; 1(2): หน้า 5- 16 .
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Rodsook T, Bumrung O, Kongruang O.
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บทคัดย่อ

การประเมินผลแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
11 พ.ศ. 2555-2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมุ่งประเมินบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานตลอดจนวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาของแผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 เพือ่ น�ำผลการประเมิน
มาใช้ในการจัดท�ำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.
2560-2564 การด�ำเนินการประเมินผลใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดประชุม/สัมมนา
ระดมสมอง และสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากแหล่งข้อมูลส�ำคัญ โดยมีผู้เกี่ยวข้องกว่า 200 คน ใช้ CIPP Model
ประเมินผลโดยใช้ขอ้ มูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�ำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาของแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ใช้ข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ.
2555-2559
ส�ำหรับการบรรลุผลส�ำเร็จของยุทธศาสตร์ พบว่าข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ ค่อนข้างจ�ำกัดในการสรุปความ
ก้าวหน้า และการบรรลุผลส�ำเร็จของยุทธศาสตร์ แม้จะมีการวางแผนการประเมินผลโดยใช้เครื่องมือ CIPP
Model และเชื่อมโยงตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขในแต่ละกลวิธีและมาตรการใน 5 ยุทธศาสตร์
พบว่า ผลส�ำเร็จใน 9 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 7 ตัวชี้วัด ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ตัวชี้วัด และขาดข้อมูล 1 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และอัตราการควบคุมภาวะเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง มีแนวโน้มสูงขึ้น
ความก้าวหน้าของการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ทงั้ 5 ใช้เครือ่ งมือ CIPP Model พบว่า ด้านกระบวนการ
มีค่าเฉลี่ยการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ร้อยละ 55.75 (ส่วนกลาง ร้อยละ 63.75 ภาคเหนือ ร้อยละ 53.25 ภาค
ใต้ ร้อยละ 54.25 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 56.00 ภาคตะวันออก ร้อยละ 53.25 ภาคกลางและภาค
ตะวันตก ร้อยละ 54.25) การปรับปรุงการด�ำเนินงานมีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 35.75 ผลการประเมินและการระดม
ความคิดเห็นด้านบริบท มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 61.21 พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 2 สูงสุดร้อยละ 70.35 รองลงมาได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร้อยละ 69.23 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ร้อยละ 61.55 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ร้อยละ 56.87 และ ยุทธศาสตร์
ที่ 5 ร้อยละ 48.06 ตามล�ำดับ
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ข้อเสนอในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 ควรส่งมอบแผนให้หน่วยงานที่น�ำไปใช้ให้ทันเวลา
เพือ่ ให้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติมบี ทบาทและสถานภาพทีช่ ดั เจนและเป็นเครือ่ งมือชีน้ ำ� การปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
มากขึ้น ควรมีการติดตามประเมินผลและปรับแผนในช่วงครึ่งแผน โดยก�ำหนดเป็นนโยบายไว้ตั้งแต่เริ่มใช้แผน
และก�ำหนดหน่วยงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ทั้งฝ่ายปฏิบัติและฝ่ายติดตามประเมินผล
รับทราบและเตรียมแผนการติดตามประเมินผลและการปรับแผนไปพร้อมๆ กัน อันจะท�ำให้เกิดความยืดหยุ่น
ในการท�ำแผนระดับโครงการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์มากขึ้น กับทั้งเป็นการปรับเปลี่ยนแผนตามสภาพแวดล้อม
ของโลกและสังคมที่มีการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย
ค�ำส�ำคัญ: การประเมินผลแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ, สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาสุขภาพ, การแปลง
แผนสู่การปฏิบัติ

Abstract

The evaluation of National Health Development Plan under the 11th National Economic and Social
Development Plan (2012-2016) aimed to evaluate the development strategy with emphasis on changing
context to monitor the implementation results including situation analysis of National Health Development
Plan under the 11th National Economic and Social Development Plan (2012-2016) for applying in
planning the evaluation result of the development of National Health Development Plan under the 12th
National Economic and Social Development Plan (2017-2021). The evaluation was conducted by
collecting data from related documents and inputs from brainstorm meeting/seminar including in-depth
interview involving more than 200 persons and important data resources. The CIPP Model was used for
evaluation with the data from budget year 2014. The situation analysis of the 11th plan used the data from
budget year 2012-2016.
The evident data from the strategy achievement evaluation was limited for concluding the strategy
progress and achievement evaluation though the CIPP Model tool application was combined to each tactic
and measure of the Ministry of Public Health 5 strategies. The result of evaluation was found that, 7 from
9 indicators passed the indicating criteria. The remaining indicators were failed and insuffiicient information.
The failed indicators were the morbidity rate of heart disease, stroke, cancer, diabetes and hypertension
which, had tendency to increasing.
The progress of 5 strategies implementation evaluated by CIPP Model tool using on
implementation process was 55.75% on average (central agency 63.75%, northern region 53.25%,
southern region 54.25%, north-eastern region 56.00%, eastern region 53.25%, central and western region
54.25%). The implementation improvement was 35.75%. The result of evaluation and
brainstorm on context was 61.21%. The highest rating was the second strategy (70.35%) followed by the
third, the fourth, the first and the fifth strategy.
Recommendations for 12th National Health Development Plan is to deliver the plan to agencies in
timely manner, in order to become clear in role, status and seriosly be used as implementation

19
วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ย.-ธ.ค. พ.ศ. 2559

Volume 1 No.2 Sep.-Dec. 2016

guiding tool. Monitor and evaluation including plan adjustment should be conducted during middle plan.
This should be assigned as the policy from the beginning of the implementation plan with
responsible people and agencies assigned to enable responsible personnel from both practice and monitor
sectors to acknowledge, prepare and adjust the plan simultaneously. This will enable more flexibility for
project planning and adaptation to the rapid change of the world and social environments.
Keywords: Evaluation of National Health Development Plan, Health Situations, Implementation process
บทน�ำ
แผนพั ฒ นาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ใ นช่ ว งแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559)(1) เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จัดท�ำขึ้น
เพื่อชี้น�ำทิศทางการพัฒนาสุขภาพ นับว่าเป็นแผน
สุขภาพ ฉบับที่ 3 ที่ก�ำหนดให้มีการใช้ ค�ำว่า “แผน
พัฒนาสุขภาพ” แทนค�ำว่า แผนพัฒนาสาธารณสุข
ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 9-11 ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้แผนพัฒนาการสาธารณสุข
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 1-8 (พ.ศ. 2504-2559)(2,3) แผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีหลักการที่
ส�ำคัญคือ มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง สร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการอภิบาล
ระบบสุขภาพ ให้ความส�ำคัญกับการสร้างกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม มุ่งเน้นการ
สร้างหลักประกันและการจัดบริการที่ครอบคลุม เป็น
ธรรม เห็ น คุ ณ ค่ า ของการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
ระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ บั บริการ การพัฒนาสุขภาพไทยไป
สู ่ ร ะบบสุ ข ภาพพอเพี ย งสอดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงสาธารณสุขได้ดำ� เนินการ
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
แผนพัฒนาการสาธารณสุขที่วางไว้และที่ส�ำคัญให้
บรรลุแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ เพือ่ ให้ประชาชนทุก

คนมีสขุ ภาพดี ประกอบอาชีพทีม่ นั่ คง เป็นรากฐานของ
การพั ฒ นาประเทศต่ อ ไป แต่ ก ารด� ำ เนิ น งานจะมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงใด จ�ำเป็นต้องมีการ
ติดตามก�ำกับและประเมินผล การบรรลุเป้าหมายใน
ภาพรวมระดับประเทศ ในแผนพัฒนาสุขภาพฯ นี้ ได้
ก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนางานไว้ 5 ยุทธศาสตร์
คือ 1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีสขุ ภาพในการ
สร้างสุขภาพ ตลอดจนการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ
บนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย 2) พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
เตือนภัย และการจัดการภัยพิบัติ อุบัติเหตุ และภัย
สุขภาพ 3) มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
ควบคุมโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ เพือ่ ให้
คนไทยแข็งแรงทัง้ ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา 4)
เสริมสร้างระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานในทุก
ระดับเพื่อตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพในทุกกลุ่มเป้า
หมาย และพัฒนาระบบส่งต่อทีไ่ ร้รอยต่อ และ 5) สร้าง
กลไกกลางระดับชาติในการดูแลระบบบริการสุขภาพ
และพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรให้ มี
ประสิทธิภาพ ในแต่ละยุทธศาสตร์นั้น ได้ก�ำหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนา กลวิธแี ละมาตรการ
โดยมีตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) ร้อยละของ
ต�ำบลที่มีการจัดการสุขภาพที่เข้มแข็งตามมาตรฐาน
ที่ก�ำหนด 2) อัตราป่วย อัตราตายจากภัยพิบัติ โรค
ระบาดและภัยสุขภาพ 3) อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจ
หลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และอัตราการควบคุม
ภาวะเบาหวานและความดันโลหิตสูงในผู้ป่วย 4)
ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง
เพิม่ ขึน้ (ออกก�ำลังกาย บริโภคผัก/ผลไม้ รับประทาน
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อาหารหวาน/มัน/เค็ม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
มี อย. สูบบุหรี่และดื่มสุรา) 5) สัดส่วนการลงทุน
ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 6) อัตราการ
ปฏิเสธการส่งต่อ 7) อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยภายใน
28 วัน 8) อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรเฉลี่ยและ
ระหว่างภูมิภาค และ 9) ร้อยละของโรงพยาบาลที่
ประสบปั ญ หาทางการเงิ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
ประเมินผลแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11
เพื่อน�ำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา
นโยบายและการจัดท�ำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติใน
ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 พ.ศ. 2560-2564 ต่อไป
วิธีการศึกษา
ประกอบด้ ว ยวิ ธี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล จาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดประชุม/สัมมนา ระดมสมอง
และสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากแหล่งข้อมูลส�ำคัญ โดย
มีผเู้ กีย่ วข้องกว่า 200 คน ได้ใช้เครือ่ งมือ CIPP Model
ประเมินผลโดยใช้ข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ส�ำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาของแผน
พั ฒ นาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ฯ ฉบั บ ที่ 11 ใช้ ข ้ อ มู ล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 ในการประเมิน
ผลส�ำเร็จของยุทธศาสตร์ ใช้เครื่องมือ CIPP Model
ในการศึกษาความเปลีย่ นแปลงในการแปลงแผนสูก่ าร
ปฏิบตั ิ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) การประเมินบริบท
2) การประเมิ น ปั จ จั ย น� ำ เข้ า 3) การประเมิ น
กระบวนการ และ 4) การประเมินผลผลิต ซึ่งต้อง
ก�ำหนดเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดในทุกส่วน ได้
ก�ำหนดเป็น ตารางการบันทึกข้อมูลรายยุทธศาสตร์ ใน
ส่วนของ การประเมินผลผลิตได้ก�ำหนด Growth KPI
โดยใช้ ตั ว ชี้ วั ด ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 (4) ของ
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ได้มกี ารประชุมชีแ้ จง
ภาพรวมระดับประเทศ 1 ครั้ง และระดับภูมิภาค
จ�ำนวน 4 ครั้ง รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
น�ำเสนอผลการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา โดยจัด
ประชุมระดับประเทศ 1 ครัง้ และเขียนรายงานผลเพือ่
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เสนอต่อที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดท�ำแผนพัฒนาสุ ข ภาพในช่ ว งแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.
2560-2564 ส�ำหรับผู้เข้าประชุมคือผู้แทนที่รับผิด
ชอบด้ า นแผนและการประเมิ น ผลสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุ ข ในหน่ ว ยงานส่ ว นกลางและจั ง หวั ด
จ� ำ นวน 200 คน วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนาเปรียบเทียบ ระหว่างปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็น
ปี ฐ านในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550-2554) และ ข้อมูลรายปี ในปี พ.ศ. 25552559 แนวทางในการประเมิ น ผลโดยใช้ CIPP
Model มีรายละเอียดในการวิเคราะห์ ก�ำหนดค่าตัวชี้
วัด ผลส�ำเร็จเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลครั้งนี้
ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
สถานการณ์และแนวโน้ม
ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการด�ำเนิน
งานสอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ (MDGs) บรรลุได้ก่อนปี พ.ศ. 2558
สอดคล้องกับระดับความยากจนทีล่ ดลงอย่างต่อเนือ่ ง
จากจ�ำนวน 12.7 ล้านคนในปี 2550 เป็น 7.1 ล้าน
คนในปี 2557 แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่น
ในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความ
เหลื่ อ มล�้ ำ ด้ า นรายได้ มี แ นวโน้ ม ดี ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย ค่ า
สัมประสิทธิค์ วามไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้าน
รายได้ลดลงจาก 0.484 ในปี 2554 เหลือ 0.465 ใน
ปี 2556 อัตราการเสียชีวติ ของเด็กทารก ลดลงถึงร้อย
ละ 50 และอั ต ราการสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น โรคให้ เ ด็ ก
ครอบคลุมถึง ร้อยละ 90 อัตราการเสียชีวิตของเด็ก
อายุ 0-5 ปีในระหว่างปี 2548-2553 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 15
และลดลงมาเหลือ ร้อยละ 13 ในปี 2556 การแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ พบว่าคุณภาพการให้บริการสาธารณสุข
ยังคงมีความเหลื่อมล�้ำกันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
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อาทิ จากการส�ำรวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 2556
พบว่า อัตราส่วนแพทย์ตอ่ ประชากรระหว่างกรุงเทพฯ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า
คุ ณ ภาพชี วิ ต คนไทยโดยเฉลี่ ย ดี ขึ้ น ในทุ ก
ระดับประชาชนไทยมีหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
กว่ า ร้ อ ยละ 99.9 ขณะที่ก ลุ่ม ผู้ด้อ ยโอกาสมีห ลัก
ประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุม
มากขึ้น ครอบคลุมคนไทยประมาณ 65.46 ล้านคน
ในปั จ จุ บั น ประชาชนกลุ ่ ม ที่ ยั ง รอพิ สู จ น์ ส ถานะ
ประมาณ 0.21 ล้านคน อายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้นต่อเนื่อง
โดยอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพศชาย 71.6 ปี และ
เพศหญิ ง 78.4 ปี จ� ำ นวนปี ก ารศึ ก ษาเฉลี่ ย ของ
ประชากรไทยในวัย 15-59 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 10.1 ปี
โครงสร้างประชากรเปลีย่ นแปลงเข้าสูส่ งั คมสูงวัยอย่าง
รวดเร็ว นอกจากนั้น ประเทศไทยยังประสบปัญหา
คุณภาพบริการสาธารณะ คุณภาพการศึกษา และ
บริการด้านสาธารณสุข
ปี 2559 ประชากรไทยทัง้ หมด 65.3 ล้านคน
โดยมีสัดส่วนวัยเด็กร้อยละ 17.82 วัยแรงงานร้อยละ
65.67 และวัยสูงอายุร้อยละ 16.90 ขณะที่อัตราการ
เจริญพันธุร์ วมของประชากรไทยในปี 2560 อยูท่ ี่ 1.59
ซึง่ ต่ำ�กว่าระดับทดแทน โดยคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลง
ตลอดช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12-15 (พ.ศ. 2560
– 2579) เหลือเพียง 1.35 ในปี 2579 หากไม่มีการ
ดำ�เนินการใดๆ เพื่อเพิ่มอัตราการเกิดของประชากร
จะส่งผลให้โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้า
สู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยสัดส่วนผูส้ งู อายุจะเพิม่ ขึน้ จาก
ร้อยละ 17.10 เป็น 19.80 ขณะที่สัดส่วนวัยเด็กและ
วัยแรงงานจะลดลงจากร้อยละ 17.5 และ 65.3 เหลือ
ร้อยละ 16.6 และ 64.1 ตามลำ�ดับในช่วงเวลาเดียวกัน
ทั้งนี้ การลดลงของจำ�นวนวัยแรงงานตั้งแต่ปี 2557
จะเป็นปัจจัยสำ�คัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศในอนาคต โดยขนาด
ของกำ�ลังแรงงานที่เริ่มลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.4 และ
ร้อยละ 0.8 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ตามลำ�ดับ ส่งผลให้เกิดการ
ขาดแคลนแรงงานในภาวะที่ผลิตภาพแรงงานไทยก็
ยังต่ำ� เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าใน
การพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาการบริหารจัดการ
จึงเป็นข้อจำ�กัดในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ประชากรที่ เ จ็ บ ป่ ว ยมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น
คนไทยยังคงเจ็บป่วยด้วยโรคทีป่ อ้ งกันได้ 5 โรคส�ำคัญ
ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด
สมอง โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง สูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี
ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต อาทิ การรับ
ประทานอาหารทีม่ ไี ขมันสูง อาหารทอด หรือหวานจัด
เครื่องดื่มมึนเมา รับประทานผักและผลไม้น้อย และ
ขาดการออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ ขณะเดียวกัน คน
ไทยมีปญ
ั หาด้านสุขภาพจิต อัตราการฆ่าตัวตายส�ำเร็จ
ของคนไทยเพิม่ จาก 5.90 คนต่อประชากรแสนคนใน
ปี 2553 เป็น 6.08 คนในปี 2556 ผู้ฆ่าตัวตายส�ำเร็จ
ประมาณ 9 ใน 10 มีความเจ็บป่วยทางจิต โดยเฉพาะ
โรคซึมเศร้า บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลมี
แนวโน้มขาดแคลนในอนาคต บุคลากรทางการแพทย์
รับภาระดูแลประชาชนในสัดส่วนที่สูงขึ้น สะท้อนถึง
การขาดแคลนก�ำลังคนด้านสาธารณสุข
2. ผลการด�ำเนินการตามตัวชีว้ ดั ของแผนพัฒนาสุขภาพฯ
1. ร้อยละของต�ำบลทีม่ กี ารจัดการสุขภาพที่
เข้มแข็งตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด(ผ่านเกณฑ์)
ข้อมูลในปี 2555 มีต�ำบลจัดการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์
ระดับดีขนึ้ ไป จ�ำนวน 615 ต�ำบล (ร้อยละ 8.48) (ร้อยละ
24.97) ในปี 2556 จ�ำนวน 2,800 ต�ำบล (ร้อยละ
38.59) ในปี 2557 จ�ำนวน 4,653 ต�ำบล (ร้อยละ
64.13) ในปี 2558 และเป็นจ�ำนวน 6,512 ต�ำบล
(ร้อยละ 89.75) ในปี 2559 สูงกว่าเป้าหมายทีก่ ำ� หนด(5)
2. อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมอง โรคมะเร็ง และอัตราการควบคุมภาวะเบาหวาน
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และความดันโลหิตสูงในผู้ป่วย (ไม่ผ่านเกณฑ์)
โรคหัวใจมีอตั ราการเจ็บป่วยเพิม่ ขึน้ (5) โดยปี
2554 จาก 1,125.80 คนต่อประชากรแสนคน เป็น
1,178.00, 1,187.00, 1,135.00 และ 1,360.30
ในปี 2555, 2556, 2557 และ 2558 ตามล�ำดับ
โรคหลอดเลือดสมองมีอัตราการเจ็บป่วย
5
เพิ่มขึ้น โดยปี 2554 จาก 330.61 คนต่อประชากร
แสนคน เป็น 354.54, 357.00, 352.30 และ 429.90
ในปี 2555, 2556, 2557 และ 2558 ตามล�ำดับ
โรคมะเร็งมีอตั ราการเจ็บป่วยเพิม่ ขึน้ (5) โดยปี
2554 จาก 709.85 คนต่อประชากรแสนคน เป็น
741.45, 778.53, 733.00 และ 888.90 ในปี 2555
2556 2557 และ 2558 ตามล�ำดับ
อัตราการควบคุมภาวะเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงในผู้ป่วยจากรายงานผลการส�ำรวจพบว่า
ผู้เป็นเบาหวานไม่ได้รับการวินิจฉัยเพิ่มมากขึ้น6จาก
ร้อยละ 31.20 เป็นร้อยละ 43.10 ในการรักษาและ
สามารถควบคุมน�ำ้ ตาลในเลือดได้ตามเกณฑ์ลดลงจาก
ร้อยละ 30.60 เป็นร้อยละ 23.50 ตามล�ำดับ
สัดส่วนของผู้ที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
ความดันโลหิตสูงลดลง(6) จากเดิมร้อยละ 50.30 เป็น
ร้อยละ44.70 สัดส่วนที่ได้รับการควบคุมไม่ได้ตาม
เกณฑ์ลดลงจากร้อยละ 23.60 เป็น 20.10 และ
สัดส่วนของผู้ที่สามารถควบคุมได้ตามเกณฑ์สูงกว่า
เดิมร้อยละ 8.60 เป็น 20.90 ตามล�ำดับ
3. ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีพฤติกรรม
สุขภาพทีถ่ กู ต้องเพิม่ ขึน้ (6) (ออกก�ำลังกาย บริโภคผัก/
ผลไม้ รับประทานอาหารหวาน/มัน/เค็ม เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์ อย. (อย.คือสัญลักษณ์
ทีใ่ ห้กบั ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ทีม่ ภี าชนะบรรจุสนิท
รับผิดชอบโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุ ข ) สู บ บุ ห รี่ แ ละดื่ ม สุ ร า)
(ผ่านเกณฑ์)
อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรอายุตง้ั แต่ 15
ปีขึ้นไป พบว่า ปี 2550 มีร้อยละ 20.90 เป็นร้อยละ
20.70, 21.40, 19.90 และ 20.70 ในปี 2552,
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2554, 2556 และ 2557 ตามล�ำดับ สอดคล้องกับผล
การส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557
พบว่าร้อยละการสูบบุหรี่ลดลงจากการส�ำรวจครั้งที่ 4
คือผู้ชายสูบเป็นประจ�ำลดลงจากร้อยละ 38.70 เป็น
ร้อยละ 31.10 ผู้หญิงสูบเป็นประจ�ำลดลงจาก ร้อยละ
2.10 เป็นร้อยละ 1.80 จ�ำนวนมวนบุหรี่ที่สูบในผู้ชาย
เพิม่ จากเฉลีย่ วันละ 10.60 มวนเป็นวันละ 11.20 มวน
แต่ในผูห้ ญิงลดจากเฉลีย่ วันละ 9 มวน เป็นวันละ 7.70
มวน สัดส่วนของคนทีไ่ ม่สบู บุหรีแ่ ต่ได้รบั ควันบุหรีม่ อื
สองลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 78.00 ในการส�ำรวจ
ครัง้ ที่ 4 ปี 2552 เป็นร้อยละ 72.60 ในการส�ำรวจครัง้ นี้
อัตราการดืม่ สุรา ของประชากรอายุตงั้ แต่ 15
ปีขึ้นไป พบว่า ปี 2550 มีร้อยละ 30 เป็นร้อยละ
32.00, 31.50, 32.20, 32.30 ในปี 2552, 2554,
2556 และ 2557 ตามล�ำดับ(5) สอดคล้องกับผลการ
ส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 5(6) พ.ศ. 2557
สัดส่วนของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมาของผลการส�ำรวจ
ครั้งนี้ต�่ำกว่าผลการส�ำรวจฯ ครั้งที่ 4 ซึ่งพบร้อยละ
36.00 (ชายร้อยละ 56.2 และหญิงร้อยละ 17.20)
ครัง้ นี้ พบร้อยละ 27.50 (ชายร้อยละ 43.20 หญิงร้อย
ละ 12.70) การดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักในการ
ส�ำรวจครั้งนี้ พบร้อยละ10.90 (ชาย ร้อยละ 19.40
หญิงร้อยละ 2.90) การส�ำรวจครัง้ ที่ 4 มีรอ้ ยละ 17.60
(ชายร้อยละ 31.50 หญิงร้อยละ 4.40)
รายงานผลการส�ำรวจ(6) พบว่าสัดส่วนของคน
ที่มีกิจกรรมกายไม่เพียงพอใกล้เคียงกัน มีข้อสังเกต
ว่ า การให้ ข ้ อ มู ล การออกแรงกายของผู ้ ต อบอาจ
ประเมินตนเองว่ามีกิจกรรมทางกายสูงกว่าความเป็น
จริง แต่แบบสอบถามชุดเดียวกันจึงเปรียบเทียบกันได้
ผลการส�ำรวจ6 พบว่า สัดส่วนการกินผักและผลไม้
อย่างเพียงพอมีเพิ่มขึ้น ในการส�ำรวจครั้งที่ 5 ร้อยละ
25.90 ครั้งที่ 4 ร้อยละ 16.90 ในผู้ชายและร้อยละ
18.50 ในผู้หญิงตามล�ำดับ
ภาวะอ้วน ความชุกของภาวะอ้วน (BMI ≥ 25
กก.ต่อ ตร.ม) มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจน(6) โดย
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เฉพาะผู้หญิงเพิ่มจากร้อยละ 40.70 ในปี 2552 เป็น
ร้อยละ 41.80 ส่วนผู้ชายเพิ่มจากร้อยละ 28.40 เป็น
ร้อยละ 32.90 การอ้วนลงพุงความชุกเพิม่ มากขึน้ เช่น
กัน ในผู้หญิงร้อยละ 45.00 และผู้ชายร้อยละ 18.60
ในปี 2552 เพิ่มเป็นร้อยละ 51.30 และ 26.00 ในปี
2557 ตามล�ำดับ
4. สัดส่วนการลงทุนด้านส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค(5)(ผ่านเกณฑ์)
5. อัตราการปฏิเสธการส่งต่อ (ไม่สามารถวัด
ได้)
6. อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยภายใน 28 วัน(5)
(ผ่านเกณฑ์) พบ ร้อยละ 91.03 , 90.74, 91.10,
91.22 และ 90.86 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554,
2555, 2556, 2557 และ 2558 ตามล�ำดับ
7. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรเฉลี่ยและ
ระหว่างภูมิภาค(5) (ผ่านเกณฑ์) อัตราส่วนแพทย์ต่อ
ประชากรมีสดั ส่วนทีเ่ พิม่ มากขึน้ โดยลดสัดส่วนลงจาก
2,535 คน ในปี 2554 เป็น 2,533 2,399 2,125 และ
2,072 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555, 2556, 2557
และ 2558 ตามล�ำดับ
8. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ประสบปัญหา
ทางการเงิน5 (ผ่านเกณฑ์)
9. อั ต ราป่ ว ย อั ต ราตายจากภั ย พิ บั ติ
โรคระบาด และภัยสุขภาพ(5) (ผ่านเกณฑ์)
3. ผลการด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
1. การลดความเหลื่อมล�้ำโดยยกระดับ
คุณภาพบริการด้านสาธารณสุข(7)
ยั ง คงพบว่ า สถานพยาบาลมี ค วามแออั ด
อย่างมากโดยเฉพาะสถานพยาบาลในระดับจังหวัด
ภาพรวมมีผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 3.9 ล้านครั้งต่อปี
ผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 150,000 คนต่อปี อัตราการ
ครองเตียงมากกว่าร้อยละ 80.00 ประชาชนเข้าไม่ถึง
บริการขัน้ สูง ต้องรอคิวนาน มีปญ
ั หาการเข้าถึงบริการ
แพทย์ฉกุ เฉิน ปัญหาการเข้าถึงยาทีม่ รี าคาแพง และยัง
มี ก ลุ ่ ม คนดั้ ง เดิ ม ที่ ไ ม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย ที่ มี ชื่ อ อยู ่ ใ น
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ทะเบียนราษฎร์ 35,210 คน และเด็กนักเรียนที่ไม่ได้
สิทธิพื้นฐานด้านสาธารณสุข จ�ำนวน 67,577 คน
กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำ� เนินการลดความเหลือ่ มล�ำ้
ยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข ลดป่วย ลด
ตาย ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย โดย
1.1) ปรับระบบการบริหารจัดการในพืน้ ทีใ่ น
รูปแบบเขตสุขภาพครอบคลุมหน่วยบริการใน 4-8
จังหวัด ดูแลการจัดบริการแบบไร้รอยต่อเชื่อมโยง
บริการตัง้ แต่ระดับพืน้ ฐานไปจนถึงเชีย่ วชาญระดับสูง
1.2) ขยายโรงพยาบาลระดับอ�ำเภอให้มี
มาตรฐานเท่ากับโรงพยาบาลระดับจังหวัด จ�ำนวน 20
แห่ง ท�ำให้มโี รงพยาบาลทีม่ ขี ดี ความสามารถมาตรฐาน
ในระดับจังหวัด รวม 117 แห่ง ทั่วประเทศ
1.3) พั ฒ นาศู น ย์ ก ารแพทย์ ที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญระดับสูง 4 สาขาหลัก คือ หัวใจ มะเร็ง ทารก
แรกเกิด และอุบัติเหตุ
- ขยายการผ่าตัดโรคหัวใจ จากเดิมผ่าตัดได้
14 แห่ง เพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง เป็น 16 แห่ง ลดเวลารอ
คอยการผ่าตัดหัวใจเหลือเพียง 4 เดือน จาก 9 เดือน
ขยายหัตถการสวนหัวใจ 18 แห่ง ในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
- อุ บั ติ เ หตุ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
ผ่าตัดสมองใน โรงพยาบาล 51 แห่ง จัดให้มรี ะบบช่อง
ทางด่วนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Trauma Fast Track)
ในทุกเครือข่ายโดยผู้ป่วยสามารถได้รับการผ่าตัด
ภายใน 2 ชั่วโมง หลังส่งผู้ป่วยถึงห้องผ่าตัดฉุกเฉิน
อั ต ราตายของผู ้ ป ่ ว ยบาดเจ็ บ ต่ อ สมองลดลงจาก
ร้อยละ 8.46 ในปี 2557 เป็น ร้อยละ 6.77 ในปี 2558
- มะเร็ง สามารถให้บริการเคมีบ�ำบัดในโรง
พยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปได้ทุกแห่ง ให้บริการ
รังสีรักษาในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลมะเร็ง
ได้ทกุ แห่ง ท�ำให้การเข้าถึงบริการรังสีรกั ษาของผูป้ ว่ ย
มะเร็งสะดวกและรวดเร็วขึ้น
- ทารกแรกเกิ ด เพิ่ ม การเข้ า ถึ ง บริ ก าร
โดยการเพิ่มจ�ำนวนเตียงทารกแรกเกิด (NICU) 188
เตียง รวมเป็น 850 เตียงทั่วประเทศ จาก เป้าหมาย
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1,373 เตียงทั่วประเทศ ส่งผลให้ลดการส่งออกนอก
เขตสุขภาพ
1.4) ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในการใช้บริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน โดยให้ประชาชนใช้บริการเมื่อเจ็บป่วย
ฉุกเฉินได้ทุกโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน อย่างไม่มี
เงือ่ นไขและข้อจ�ำกัดด้านสิทธิประโยชน์หรือด้านสถาน
พยาบาล
1.5) เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านยาที่มีราคาสูง
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารรั ก ษา
พยาบาล ส�ำหรับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิและทราบข้อมูล
สิทธิประโยชน์ ผ่าน Application ของส�ำนักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ
1.6) ให้สิทธิ (คืนสิทธิ์) ขั้นพื้นฐานด้าน
สาธารณสุ ข กั บ คนไทยที่ มี ป ั ญ หาสถานะและสิ ท ธิ
จ�ำนวน 208,631 คน และด�ำเนินการเพิ่มในเด็ก
นักเรียนที่ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข
จ�ำนวน 67,577 คน รวมถึงคนดั่งเดิมที่มีสัญชาติไทย
อีก จ�ำนวน 35,210 คน
2. การจัดระบบดูแลระยะยาวส�ำหรับผูส้ งู อายุ(7)
การประกาศให้การดูแลผูส้ งู อายุเป็นนโยบาย
ส�ำคัญ คือ การสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่
ในภาวะพึ่งพิง และการด�ำเนินงานนโยบายทีมหมอ
ครอบครั ว กลไกที่ ส� ำ คั ญ ในการด� ำ เนิ น งานคื อ การ
ประเมินคัดกรองเพื่อจ�ำแนกผู้สูงอายุ ด้วยเครื่องมือ
ADL รวมถึงสนับสนุนให้มผี ดู้ แู ลผูส้ งู อายุ (Care giver)
และผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) อย่างพอ
เพียง ในสัดส่วน Care manager 1 คน ต่อ Care giver
5-7 คน และ Care giver 1 คนต่อผู้สูงอายุติดบ้าน ติด
เตียง 5-7 คน โดยให้บูรณาการการนวดไทยเข้าไปใน
หลักสูตร Care giver และ Care manager เพือ่ ช่วยดูแล
ผูส้ งู อายุและผูอ้ ยูใ่ นภาวะพึง่ พิงรวมผูพ้ กิ าร ปีงบประมาณ
2559 ได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากงบเหมา
จ่ายรายหัวปกติจำ� นวน 600 ล้านบาท ให้แก่ ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อบริหาร
จั ด การให้ ผู ้ สู ง อายุ ก ลุ ่ ม ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง จ� ำ นวน
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100,000 ราย ได้รบั บริการดูแลทีเ่ หมาะสมจากทีมสห
สาขาวิ ช าชี พ จากโรงพยาบาล และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลให้บริการดูแลด้านสุขภาพถึง
บ้านอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอตามปัญหาสุขภาพ
และชุดสิทธิประโยชน์ให้ผสู้ งู อายุมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ อี ยู่
ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีเข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้า
และเท่าเทียมเป็นการสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร
และสมานฉันท์สามารถลดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพภาครัฐ
3. จัดทีมหมอครอบครัว(7)
เพื่อลดความแออัดในการรอคอย ทีมหมอ
ครอบครั ว มุ ่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การดู แ ลสุ ข ภาพให้
ครอบคลุ ม ในทุ ก มิ ติ ข องชี วิ ต ในรู ป แบบองค์ ร วม
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาด้านสุขภาพให้กบั ครอบครัวได้
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้ก�ำหนดให้มีกระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ จ�ำนวน 77 จังหวัด 66,453 ทีม ระดับอ�ำเภอ
389 ทีม (อ�ำเภอละ 3-4 ทีม) ระดับต�ำบล 12,237
ทีม(ต�ำบลละ 1-2 ทีม) ระดับชุมชน 50,326 ทีม หมอ
ครอบครัวมีกจิ กรรมหลากหลายในแต่ละพืน้ ที่ การลง
เยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ท�ำให้
ผู้ป่วยและครอบครัวไม่ต้องเสียเวลามาโรงพยาบาล
ให้ค�ำปรึกษาทางการรักษาพยาบาลโดยอาศัยเครื่อง
มือสื่อสาร ดูแลผู้ป่วยที่พักฟื้นที่บ้าน ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพ ไม่ถูกทิ้ง กลุ่มเป้าหมายที่
ลงไปดูแล ได้แก่ 1)ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ หรือเรียกว่าติดเตียง 2)ผู้พิการที่ช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้ 3)ผูป้ ว่ ยในระยะสุดท้าย และ 4)กลุม่ เด็ก
อายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า และต้องได้รับการ
กระตุ้นการพัฒนาการเพื่อให้สมวัย ส�ำหรับกิจกรรม
ในกลุ ่ ม ประชาชนทั่ ว ไป ที ม หมอครอบครั ว ได้ จั ด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพือ่ สร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างมีส่วน
ร่วมจากเครือข่ายสุขภาพในพืน้ ทีแ่ ละครอบครัว ท�ำให้
ประชาชนได้รับความสะดวกจากบริการที่มีคุณภาพ
ท�ำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
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4. เด็กไทยฉลาด พัฒนาการสมวัย ไม่จม
น�้ำตาย

(7)

ในปี พ.ศ.2554 เด็กไทยอายุ 6-12 ปี มี เชาว์
ปัญญา (IQ) เฉลีย่ เท่ากับ 98.6 ต�ำ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
สากลที่ (IQ=100) และเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาระดับสติปญ
ั ญา
บกพร่อง (IQ<70) มากถึงร้อยละ 6.50 ซึง่ ไม่ควรเกิน
ร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล นอกจากนี้เด็ก
ไทยมีความฉลาดทางอารมณ์เท่ากับ 45.12 ซึ่งจัดอยู่
ในระดับต�่ำ เกณฑ์ปกติ (50-100) ในปี 2557 เด็กที่
สงสัยว่าจะมีพัฒนาการล่าช้าอยู่ที่ ร้อยละ 27.50 แม้
จะลดจาก ปี 2552 ที่ร้อยละ 29.70 แต่ทิศทางยังมี
แนวโน้มสูงขึน้ การส่งเสริมแนวทางในการให้การเลีย้ ง
ดูที่เหมาะสมของผู้ปกครอง และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ส�ำหรับเด็กและการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าโรงเรียนนับเป็นมาตรการทีส่ ำ� คัญในการด�ำเนินการ
การลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กจากสาเหตุ
จมน�ำ้ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และ กระทรวงศึกษาธิการ สร้างทีมผู้ก่อการดี (Merit
Maker) เน้นการด�ำเนินงานในรูปแบบสหสาขาและ
แบ่งปันทรัพยากรในพื้นที่ เกิดเครือข่ายป้องกันเด็ก
จมน�้ำในพื้นที่ 335 ทีม ครอบคลุม 227 อ�ำเภอ ใน 35
จั ง หวั ด มี ป ้ า ยเตื อ นภั ย หรื อ มี รั้ ว และจั ด อุ ป กรณ์
ป้ อ งกั น การจมน�้ ำ บริ เ วณแหล่ ง น�้ ำ เสี่ ย งในชุ ม ชน
จ�ำนวน 1,492 แห่ง เด็กอายุ 6-14 ปี ได้เรียนหลักสูตร
ว่ายน�้ำเพื่อเอาชีวิตรอด จ�ำนวน 56,987 คน ส่งผลให้
จ�ำนวนการเสียชีวติ จากการจมน�ำ้ ของเด็ก (อายุตำ�่ กว่า
15 ปี) ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันถึง 113 คน หรือ
ลดลงร้อยละ 18.30
5. ลดป่วยลดตายจากโรคหัวใจและหลอด
(7)
เลือด
5.1 โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลัน ชนิด STEMI หมายถึงกล้ามเนือ้ หัวใจ
ที่ ข าดเลื อ ดมาเลี้ ย งจนเกิ ด การตายของกล้ า มเนื้ อ
ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้ เมื่อมีการตายของ
กล้ามเนื้อหัวใจเกิดขึ้นย่อมเป็นปัจจัยที่เสี่ยงต่อการ
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เสียชีวิตมากขึ้นการให้การรักษาอย่างทันท่วงที และมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ยาในกลุ่ม Thrombolytic
Agent ภายในระยะเวลาที่ เ หมาะสมและทั น เวลา
จะช่วยลดอัตราการตายของผูป้ ว่ ยกล้ามเนือ้ หัวใจขาด
เลือดได้ การจัดบริการโรคหัวใจในภูมิภาค ด้านการ
ผ่าตัดหัวใจ การท�ำหัตถการห้องสวนหัวใจ เช่น การ
ขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและขดลวด ในโรง
พยาบาลศูนย์ 18 แห่ง การให้ยาละลายลิ่มเลือดหัวใจ
ด้วยบอลลูน และขดลวด ในโรงพยาบาลศูนย์ 18 แห่ง
การให้ยาละลายลิม่ เลือดและการให้ยาต้านการแข็งตัว
ของเลือดได้ ในโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2)
ขึน้ ไป จ�ำนวน 460 แห่ง ช่วยให้ผปู้ ว่ ยทีม่ ภี าวะดังกล่าว
สามารถเข้าถึงบริการได้ทนั เวลา และได้รบั บริการอย่าง
มีคุณภาพในโรงพยาบาลชุมชน สามารถลดระยะเวลา
รอคอยผ่าตัดหัวใจในภาพทั่วประเทศได้ตามเกณฑ์ที่
ก�ำหนดไว้ไม่เกิน 9 เดือน อยู่ที่ 3 เดือน อัตราตาย
ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ลดลงจาก
17.03 ในปี 2556 เหลือ ร้อยละ 11.94 ในปี 2558
5.2 โรคหลอดเลื อ ดสมอง ปั จ จุ บั น
ประเทศไทยมีอตั ราตายประมาณร้อยละ 10-15 ร้อยละ
60 ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะมีความพิการ
เหลืออยู่ในจ�ำนวนนี้ร้อยละ 20.00 จะมีความพิการ
รุนแรง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ร้อยละ 30.00 และจะมี
ภาวะสมองเสื่อมร่วมด้วย ใน10 นาที มีผู้ตาย 1 คน
จากโรคหลอดเลือดสมอง ปีละมากกว่า 50,000 คน
การพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป โดยมีการลงนามความร่วมมือเป็น
เครือข่าย โรคหลอดเลือดสมอง กับสถาบันประสาท
วิทยาทั้งหมด 99 แห่งทั่วประเทศจัดตั้งระบบ stroke
fast tract 53 แห่ง ฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดย
เฉพาะพยาบาล เนื่องจากพยาบาลเป็น Key success
factor ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้ง
สิ้นกว่า 2,000 คน ข้อตกลงร่วมกันในเรื่องระบบการ
ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตามแผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (Stroke service plan) เป้าหมาย
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จัดตั้ง stroke unit, stroke fast track ได้ครบ 100%
ในปี พ.ศ.2560 ในปี 2558 สามารถจัดตั้งได้ครบ
100% ในโรงพยาบาลศูนย์ และ 91.6 ในโรงพยาบาล
ทั่วไป ส่งผลให้ ลดอัตราตายจากร้อยละ 16.9 ในปี
2556 เหลือ ร้อยละ 11.6 ในปี 2558
6. พัฒนาระบบการควบคุมและป้องกันโรค(7)
จัดให้มรี ะบบป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลา
จากแถบประเทศแอฟริ ก าไม่ ใ ห้ ติ ด ต่ อ เข้ า มาใน
ประเทศไทย จัดตั้งห้องปฏิบัติการเฉพาะในการตรวจ
วิเคราะห์โรคอีโบลาได้แล้ว 22 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อ
ให้สามารถตรวจเชื้อโรคติดต่ออุบัติใหม่ ได้ภายใน 8
ชัว่ โมง และพัฒนาระบบการดูแลรักษา ป้องกันการติด
เชือ้ ในโรงพยาบาลในทุกสถานพยาบาล รวมทัง้ เตรียม
ความพร้อมรับมือกับการระบาดของโรคโดยจัดให้มี
การซ้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน/โรคระบาด อย่างเข้ม
ข้นสม�ำ่ เสมอ เฝ้าระวังผูเ้ ดินทางจากตะวันออกลาง เพือ่
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ 2012 (MERS) และให้การอบรมทีมเฝ้า
ระวังและสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) และ
แพทย์ระบาดวิทยาทั่วประเทศ 1,080 ทีมร่วมกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) อีก
1,000,000 คนเพื่อเฝ้าระวังโรคในสถานพยาบาล
และชุมชน ทีมบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ระบาด
วิทยาภาคสนาม และทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลือ่ นที่
เร็วของไทย สามารถจัดการดูแลรักษาผู้ป่วยชายชาว
ตะวันออกกลางที่ตรวจพบเป็นโรค MERS รายแรก
ของไทย และสามารถควบคุมโรคได้อย่างเข้มแข็ง
ควบคุมการระบาดได้อย่างต่อเนื่องในประเทศไทย
ช่วยลดความสูญเสียทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้
อย่างมาก และได้รบั การชืน่ ชมในการดูแลควบคุมโรค
จากนานาประเทศ มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และ
ควบคุ ม โรค รวมทั้ ง บุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข ให้สามารถจัดการกับโรคติดต่ออุบัติใหม่
และภัยสุขภาพที่ร้ายแรง ได้ต่อไป
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7. สมุนไพรไทยสร้างอาชีพเพิ่มรายได้(7)
ตลาดสมุนไพรไทยมีมลู ค่ากว่า 2.8 แสนล้าน
บาทต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยร้อยละ
50.00 เป็นมูลค่าการน�ำเข้าจากต่างประเทศ ในขณะ
ที่ข้อมูลผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ ท างเลื อ ก ที่ มี จ� ำ นวนเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี
กรมแพทย์แผนไทยจึงร่วมกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ คิดเป็นพื้นที่จ�ำนวน 1,000 ไร่ และพัฒนา
ศูนย์แปรรูปวัตถุดบิ สมุนไพร 60 แห่ง นับเป็นการสร้าง
อาชีพให้แก่เกษตรกรและแรงงานในภาคการผลิตได้
ส่วนหนึ่ง
จากข้ อ มู ล ของส� ำ นั ก งานพั ฒ นาการวิ จั ย
การเกษตร (องค์การมหาชน) พบว่าในปี 2557 การ
ใช้และการส่งออกของสมุนไพรของประเทศไทยมี
มูลค่าดังนี้ กลุ่มเครื่องส�ำอางของไทย 180,000 ล้าน
บาท กลุม่ อาหารเสริม 80,000 ล้านบาท กลุม่ สปาและ
ผลิตภัณฑ์สปา 10,000 ล้านบาท และกลุ่มยาแผน
โบราณตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 10,000
ล้านบาท โดยแนวโน้มของตลาดสมุนไพรไทยมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปีในอัตราปีละประมาณร้อยละ
5.00 ก่อให้เกิดรายได้เพิม่ ขึน้ ในภาคธุรกิจ นอกจากนี้
แล้วยังเป็นการเพิม่ รายได้ในส่วนทีเ่ ป็นสถานพยาบาล
ภาครัฐ กล่าวคือมีการผลิตและใช้ยาสมุนไพรในโรง
พยาบาลเองคิดเป็นร้อยละ 48.70 ของมูลค่าทั้งหมด
ซึ่งมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เมื่อเปรียบเทียบ
การใช้สมุนไพรในภาพรวมกับยาแผนปัจจุบัน พบว่า
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึงมากกว่า 4 เท่า
4. การประเมินผลการแปลงแผนสู่การ
ปฏิบัติในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11
พ.ศ. 2555-2559
ผลการประเมินการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ในระยะครึ่งแผน โดยใช้ CIPP Model เป็นกรอบการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วง
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งภาพรวมการประเมินความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ความส�ำเร็จ
ของบริบทของแผนพัฒนาฯ ในยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้าง
กลไกกลางระดับชาติในการดูแลระบบบริการสุขภาพ
และพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรให้ มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับต�่ำ (48.06) ในยุทธศาสตร์
ที่ 2 อยู่ในระดับที่สูงที่สุด (70.35) รองมาได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ร้อยละ 69.23) ยุทธศาสตร์ 4 (ร้อยละ
61.55) และยุทธศาสตร์ 1 (ร้อยละ 56.87) ตามล�ำดับ
(ตารางที่ 1) ผลการประเมินกระบวนการประเมิน
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การน�ำแนวทางการแปลงแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฯ
ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 55.75
(ส่วนกลาง ร้อยละ 63.75 ภาคเหนือ ร้อยละ 53.25
ภาคใต้ ร้อยละ 54.25 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อย
ละ 56 ภาคตะวันออก ร้อยละ 53.25 ภาคกลางและ
ภาคตะวันตก ร้อยละ 54.25) (ตารางที่ 2) การ
ปรับปรุงการด�ำเนินงานของหน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 35.75 (ส่วนกลาง ร้อยละ 58.25 ภาค
เหนือ ร้อยละ 33.25 ภาคใต้ ร้อยละ 28.75 ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 39.50 ภาคตะวันออก ร้อยละ 31.50
ภาคกลางและภาคตะวันตก ร้อยละ 22.50) (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 ร้อยละความส�ำเร็จของบริบทของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฯ ฉบับที่ 11 จ�ำแนกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

ส่วนกลาง

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ยุทธศาสตร์ 1
ยุทธศาสตร์ 2
ยุทธศาสตร์ 3
ยุทธศาสตร์ 4
ยุทธศาสตร์ 5
เฉลี่ย

10.00
16.67
33.33
15.00
2.78
15.55

68.00
77.78
76.67
76.67
63.70
72.56

ภาคตะวัน ภาคเหนือ ภาคใต้
ออก
65.00
83.33
87.50
80.00
55.56
74.28

64.00
76.67
71.67
64.00
70.00
69.27

70.91
78.79
71.21
63.64
55.56
68.02

ภาคกลาง
และภาค
ตะวันตก
63.33
88.89
75.00
70.00
40.74
67.59

เฉลี่ย

56.87
70.35
69.23
61.55
48.06
61.21

ตารางที่ 2 ร้อยละความส�ำเร็จด้านกระบวนการ จ�ำแนกตามภาค
ระดับ
ส่วนกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคกลางและภาคตะวันตก
ภาพรวม

การแปลงแผน
(Do)
63.75
53.25
54.25
56.00
53.25
54.25
55.75

การปรับปรุงการดำ�เนินงาน
ตามผลการประเมิน (Act)
58.25
33.25
28.75
39.50
31.50
22.50
35.75

ผลการประเมิน
เฉลี่ย
61.00
43.25
41.50
47.75
42.25
38.25
45.75
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5. อภิปรายและข้อเสนอแนะ
1. แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฯ ฉบับที่ 11
ไม่ได้ก�ำหนดยุทธวิธีด้านการก�ำหนดเป้าหมายและ
แผนโครงการ (Program/ Project Plan) และแผน
บริหารหรือแผนปฏิบตั ิ รวมทัง้ มีกระบวนการถ่ายทอด
ให้หน่วยงานระดับกรม กอง จังหวัดเข้าใจและรับแผน
นโยบายไปจัดท�ำแผนโครงการและแผนปฏิบัติอย่าง
ชัดเจน เพราะหากหน่วยงานระดับกรม กองไม่เห็นด้วย
หรือไม่ชดั เจนในแผนนโยบายแล้ว โอกาสทีห่ น่วยงาน
ดังกล่าวจะยึดติดกับแนวทางปฏิบัติตามแผนเดิมซึ่ง
ไม่สอดคล้องกันกับปัญหาความต้องการของประชาชน
ท�ำให้การกระจายทรัพยากรสาธารณสุขไม่เป็นธรรม
ตามมา ควรมีการทบทวนกระบวนการด้านงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับรูปแบบบริการที่เปลี่ยนไป
2. การก�ำหนดนโยบายและแผนตลอดจน
การสนั บสนุ นงบประมาณในยุท ธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาพื้นบ้านให้เป็น
ระบบที่ควบคู่กับการพัฒนาการสาธารณสุขสมัยใหม่
เพราะยุทธศาสตร์นี้เป็นยุทธศาสตร์ใหม่ที่ส�ำคัญแต่
การจัดสรรงบประมาณยังคงเดิมไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ท�ำให้สภาพปัญหาของยุทธศาสตร์นี้ ได้รบั การสะท้อน
จากผูป้ ฏิบตั วิ า่ “นโยบายไม่ชดั เจน ขาดความต่อเนือ่ ง
ขับเคลื่อนไม่ส�ำเร็จ รูปแบบการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะไม่ชัดเจน ซึ่งส่งผลให้การขับเคลื่อนเป็นไป
ได้ช้า”
3. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
ให้เป็นระบบเครือข่าย สามารถถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
และใช้ ป ระโยชน์ ใ นการน� ำ ไปจั ด ท� ำ นโยบายและ
วางแผน โดยเฉพาะในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฯ
ระยะ 1 ปี และควรก�ำหนด เป้าหมายในแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติฯ ระยะ 5 ปี ที่ไม่เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด
ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าเป้าหมายและตัวชี้วัดเปลี่ยน
ทุ ก ปี ในยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นาระบบเฝ้ า ระวั ง
เตื อ นภั ย และการจั ด การภั ย พิ บั ติ อุ บั ติ เ หตุ แ ละ
ภัยสุขภาพ ยังคงมีปัญหา “ขาดฐานข้อมูลที่เป็นฐาน
เดียวกัน และข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ทีจ่ ะน�ำมาวิเคราะห์
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สถานการณ์ได้ ท�ำให้การวางแผนการเตือนภัยไม่มี
ประสิทธิภาพ ข้อมูลบางส่วนไม่มีคุณภาพ ข้อมูลจาก
การเฝ้าระวังยังขาดการน�ำมาพยากรณ์แนวโน้มของ
การเฝ้าระวัง เป็นเพียงการน�ำเสนอข้อมูลเชิงสถิติ
เท่านั้น การซ้อมแผนยังขาดการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ”ควรน�ำข้อมูลจากการเฝ้า
ระวังมาพยากรณ์แนวโน้มของการเฝ้าระวังฯ ในพื้นที่
ให้ ม ากขึ้ น และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
บุคลากรในการเฝ้าระวัง อย่างเข้มข้นต่อไป เนื่องจาก
เป็นยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 3-5 มุ่งเน้นการส่งเสริมสุข
ภาพ การป้องกัน ควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ เพื่อให้คนไทยแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ
สังคมและปัญญา การเสริมสร้างระบบบริการสุขภาพ
ให้มีมาตรฐานในทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อปัญหา
สุขภาพในทุกกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาระบบส่งต่อที่
ไร้รอยต่อ การสร้างกลไกกลางระดับชาติในการดูแล
ระบบบริการสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรให้มปี ระสิทธิภาพ ควรมีการก�ำหนดการขับ
เคลื่อนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนพัฒนาฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติที่ชัดเจน และก�ำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
อย่างมีส่วนร่วมในแต่ละยุทธศาสตร์ มีการประเมิน
ความเหมาะสมความเพี ย งพอของการจั ด สรรงบ
ประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง และ
ก� ำ หนดแผนประเมิ น ผลตามยุ ท ธศาสตร์ ข องแผน
พัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในระยะต่อไปให้ชัดเจน
6. สรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องมือในการ
ประเมินผลในครั้งถัดไป
ข้ อ เสนอในแผนพั ฒ นาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 12 ควรส่งมอบแผนให้หน่วยงานที่น�ำไปใช้ให้
ทันเวลา เพื่อให้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติมีบทบาท
และสถานภาพที่ชัดเจนและเป็นเครื่องมือชี้น�ำการ
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากขึ้น ควรมีการติดตามประเมิน
ผลและปรับแผนในช่วงครึ่งแผน โดยก�ำหนดเป็น
นโยบายไว้ตั้งแต่เริ่มใช้แผนและก�ำหนดหน่วยงาน
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บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) ด้วยเก็บข้อมูลย้อนหลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ
และการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการโรคในเขตเมือง และนำ�ผลการศึกษามาวางแผนการ
ดำ�เนินงานให้สามารถลดการแพร่เชือ้ โรคเรือ้ นในชุมชน และลดการเกิดความพิการระดับ 2 ในผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ นราย
ใหม่ กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ นทีข่ นึ้ ทะเบียนรักษา ณ ศูนย์บริการโรคในเขตเมือง ระหว่างปีงบประมาณ
2555 – 2559 จำ�นวน 32 ราย เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยโรคเรื้อนที่สร้างขึ้นจำ�เพาะ
สอดคล้องกับแบบบันทึกข้อมูลที่กรมควบคุมโรคใช้ในการบันทึก ทำ�การเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน –
ธันวาคม 2559 โดยรวบรวมข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียน ประวัตกิ ารรักษาและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องของผูป้ ว่ ยโรค
เรื้อน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา ผู้ป่วยโรคเรื้อนทั้งหมด 32 ราย พบว่า เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง
15-25, 36-45,56-65 ปี จำ�นวนเท่าๆกัน (ร้อยละ 18.8) สัญชาติไทย (ร้อยละ 84.4) สถานภาพโสด (ร้อยละ 53.1)
อาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 43.8) มีภูมิลำ�เนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 31.3) ประวัติการเจ็บป่วย เป็นผู้ป่วย
ใหม่ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนรักษา (ร้อยละ 84.4) ที่รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น (ร้อยละ 48.1)ระยะเวลามี
อาการก่อนมารักษา 1-5 ปี (ร้อยละ 56.3) ไม่เคยได้รับยาโรคเรื้อน (ร้อยละ 68.8) ไม่เคยมีญาติป่วยเป็นโรค
เรือ้ น (ร้อยละ 65.6) ไม่เคยมีบคุ คลในหมูบ่ า้ นป่วยเป็นโรคเรือ้ น (ร้อยละ 78.1) ชนิดของโรคเรือ้ นเป็นประเภท
เชื้อมาก (MB) (ร้อยละ 84.4) พบมีลักษณะอาการแสดง คือ รอยโรคพบแผ่นนูนแดง (ร้อยละ 40.6) อาการ
ชาพบที่บริเวณโรค ร้อยละ 65.6 ฝ่ามือ/เท้า ร้อยละ 28.1 จำ�นวนรอยโรค มีมากกว่า 10 แห่ง (ร้อยละ 40.6)
รอยโรคกระจายทั้ง 2 ข้างของร่างกาย (ร้อยละ 71.9) มีภาวะเห่อ (ร้อยละ 40.6) โดยส่วนใหญ่ เป็น ENL
(ร้อยละ 53.8)และพบ เส้นประสาทโต (ร้อยละ 84.4) การตรวจเชือ้ พบเชือ้ ทีผ่ น่ื (ร้อยละ 31.3) หูขา้ งทัง้ 2 ข้าง
(ร้อยละ 21.9) พบความพิการ grade 2 ทีม่ อื และเท้าจำ�นวนเท่าๆ กัน (ร้อยละ 18.7) และพบทีต่ า (ร้อยละ 9.4)
ผลการรักษา รักษาครบตามเกณฑ์การรักษา ร้อยละ 50.0 และอยู่ระหว่างการรักษา ร้อยละ 34.4 ผู้สัมผัสโรค
ร่วมบ้านของผู้ป่วยโรคเรื้อน ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการสำ�รวจร่างกาย ร้อยละ 34.4
จากการศึกษานี้พบว่าผู้ป่วยโรคเรื้อนที่มารับบริการแม้จะมีจำ�นวนน้อย แต่เป็นผู้ป่วยประเภทเชื้อมาก
ซึ่งสามารถแพร่เชื้อสู่ผู้สัมผัสโรคและชุมชน และพบพิการ grade 2 ซึ่งเกิดจากความล่าช้าในการเข้าถึงการรักษา
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อีกทั้งผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านของผู้ป่วยโรคเรื้อน ไม่ได้รับการสำ�รวจถึง ร้อยละ 34.4 ดังนั้น ควรมีการค้นหาผู้ที่มี
อาการสงสัยโรคเรื้อน เพื่อรับการรักษาอย่างรวดเร็ว ลดการแพร่เชื้อสู่ชุมชนและลดการเกิดความพิการ ตามเป้า
หมายการดำ�เนินงานควบคุมโรค
คำ�สำ�คัญ: การศึกษา, โรคเรื้อน, ศูนย์บริการโรคในเขตเมือง ชื่อเดิมคือ สถานบำ�บัดโรคผิวหนังบางเขน

Abstract

This descriptive study aimed to analysis the characters and treatment of the leprosy patients in Center
for Urban Disease Control for planning to reduce the spread of leprosy in the community and disabilities
grade 2 in the new cases of leprosy patients. Samples consisted of 32 leprosy patients. The record form
constructed by researchers was used for data collection from the Department of Disease Control and registered at Center for Urban Disease Control and Prevention during 2012 – 2016. The data was collected and
reviewed form the medical records, and other related documents of the leprosy patients during treatment.
The statistic used was percentage, mean, and standard deviation.
The results revealed that 32 leprosy patients were males more than females, The range of ages was
equally in 15-25,36-45,56-65 years (18.8 %), Thai nationality (84.4%), single status (53.1%),
employee occupation (43.8%), and living in Bangkok (31.3%).Subjects from this study were new
leprosy case detection (84.4%), refer types (48.1%) ,1-5 years of symptoms before treatment (56.3%),
no medical treatment (68.8%), no history of leprosy household contact (65.6%), no history of leprosy
neighboring contact (78.1%), clinical manifestation of Leprosy are erythematus plaques (40.6%),
sensory loss (numbness) of the lesion (65.6%), sensory loss at hands/foots (28.1%)skin lesion >10 lesion
(40.6%), bilateral (71.9%), leprosy reactions (40.6%),most reactions are Erythema nodosum
leprosum(ENL) (53.8%), The slit skin smear on skin lesions (31.3%), ear result (21.9%), and skin
biopsy (37.5%) were positive. There were 18.7% of hands and foots disabilities (grade 2), 9.4% of eye
disabilities (grade 2 ). The 50% of patients were multidrug therapy. The 34.4% of all patients are ongoing
treatment course and 34.4% of household contracts of the leprosy loss of finding.
Then should find the respected patients for early treatment and reduce of the spread of leprosy in
the community and disability grade 2 from goal of the Department of Disease Control.
Keywords: A study, leprosy , Center for Urban Disease Control and Prevention

32
วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ย.-ธ.ค. พ.ศ. 2559

บทน�ำ
สถานการณ์โรคเรือ้ นในประเทศไทยปัจจุบนั
มีแนวโน้มลดลงมาก บรรลุเป้าหมายของการก�ำจัด
โรคเรื้ อ นจนไม่ เ ป็ น ปั ญ หาสาธารณสุ ข ได้ ตั้ ง แต่
ปี พ.ศ. 2537 คือสามารถลดอัตราความชุกโรคเรื้อน
ในระดั บ ประเทศ ได้ ต�่ ำ กว่ า 1 รายต่ อ ประชากร
หมื่นคน ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดขององค์การอนามัยโลก
ซึ่งจากข้อมูลผู้ป่วยในทะเบียนรักษา ตั้งแต่ ปี 2554
– 2558 พบว่า มีแนวโน้มลดลง(7) โดยมีจำ� นวนผูป้ ว่ ย
ในทะเบียนรักษา เท่ากับ 678, 555, 560, 570 และ
467 ราย ตามล�ำดับ และมีจ�ำนวนผู้ป่วยใหม่แนวโน้ม
ลดลงเช่นกัน โดยมีจำ� นวนผูป้ ว่ ยใหม่ในทะเบียนตัง้ แต่
ปี 2554-2558 เท่ากับ 280, 220, 188, 208 และ
187 ราย ตามล�ำดับ(1)ซึ่งการกระจายของผู้ป่วยใหม่
ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่ ง จ� ำ แนกตามรายภาค พบว่ า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 81 ราย (43.81%) ภาคใต้
56 ราย (29.95%) ภาคเหนือ 31 ราย (16.58%)
ภาคกลาง 19 ราย (10.16%)(1)
ผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่เข้ารับการรักษาที่
ศูนย์บริการโรคในเขตเมือง (ชื่อเดิมสถานบ�ำบัดโรค
ผิวหนังบางเขน) ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2555-2559 มีจำ� นวน
9,3,8,3 และ 9 ราย ตามล�ำดับ รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 32
ราย(5) คิดเป็นสัดส่วนของการรักษาในภาพประเทศ
อยู่ระหว่าง 1.6 - 4.00 % โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มารับ
บริการมีทั้งในเขต กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
โดยลักษณะ อาการแสดงส�ำคัญ (Clinical signs) คือ
1.รอยโรคผิวหนังที่มีลักษณะเฉพาะของโรคเรื้อน
2. มีอาการชาบริเวณรอยโรคหรือชาบริเวณรับความ
รู ้ สึ ก จากเส้ น ประสาทเส้ น ปลาย 3. ตรวจพบเส้ น
ประสาทโต 4. ตรวจพบเชื้อจากการกรีดผิวหนังและ
ย้อมสีตรวจดูเชื้อโรคเรื้อน หากพบอาการแสดง 2 ข้อ
จาก 3 ข้อแรก หรือข้อ 4 เพียงข้อเดียว ให้วินิจฉัยว่า
เป็นโรคเรื้อน(2) การคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยได้เร็ว
จะช่วยลดความพิการในโรคเรือ้ นได้ ซึง่ ความพิการจะ
ส่งผลภาพลักษณ์และการประกอบอาชีพของผู้ป่วย
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาลั ก ษณะและการรั ก ษา
ผู้ป่วยโรคเรื้อน เพื่อน�ำผลการวิจัยไปวางแผนการ
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ด�ำเนินงานตามแนวทางกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข คือเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในและ
ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านและในชุมชนให้ได้รับการค้นพบ
โดยเร็ว และได้รับการรักษาตามมาตรฐาน ส่งผลให้
สามารถลดการแพร่เชือ้ โรคเรือ้ นในชุมชน และลดการ
เกิดความพิการระดับ 2 ในผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่(7)
วิธีการศึกษา
เป็ น การวิ จั ย แบบเก็ บ ข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง
(Descriptive study) เพือ่ ศึกษาลักษณะและการรักษา
ผู้ป่วยโรคเรื้อน โดยท�ำการศึกษาในกลุ่มประชากร
ผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ขึ้นทะเบียนรักษา ณ ศูนย์บริการโรค
ในเขตเมือง ในปี พ.ศ. 2555-2559 (1 มกราคม
2555-31 ธันวาคม 2559) จ�ำนวน 32 คน โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากบันทึกของศูนย์บริการโรคในเขต
เมือง ได้แก่ เวชระเบียน แฟ้มประวัติการรักษาโรค
เรื้อนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ที่ขึ้นทะเบียน
รักษา ณ ศูนย์บริการโรคในเขตเมือง ในปี พ.ศ. 25552559 (1 มกราคม 2555-31 ธันวาคม 2559)
เก็บข้อมูลระหว่าง เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2559
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบบันทึก
ข้อมูลของผู้ป่วยโรคเรื้อนที่นักวิจัยสร้างขึ้นจ�ำเพาะ
สอดคล้องกับแบบบันทึกข้อมูลที่กรมควบคุมโรคใช้
ในการบันทึก โดยไม่บนั ทึกเลขบัตรประชาชน แบ่งเป็น
8 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล ตามบัตร
บันทึกผู้ป่วยโรคเรื้อน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลประวัติการป่วยเป็นโรคเรื้อน
ส่วนที่ 3 อาการและอาการแสดง
ส่วนที่ 4 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ส่วนที่ 5 ความพิการ ตามแบบบันทึกการ
ตรวจความพิการ
ส่วนที่ 6 การรักษาและการแพ้ยา ตามแบบ
บันทึกการรักษา
ส่วนที่ 7 ผูส้ มั ผัสโรคได้รบั การส�ำรวจร่างกาย
ตามแบบบันทึกการตรวจผู้สัมผัสโรค
ส่วนที่ 8 ผลการรักษา
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วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่า
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปส่วนบุคคลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ น
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 62.5 อายุ
ระหว่าง 15-25,36-45,56-65 ปี มีจ�ำนวนเท่ากัน
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ร้อยละ 18.8 ศาสนาพุทธ ร้อยละ 96.9 สัญชาติไทย
ร้อยละ 84.4 สถานภาพโสด ร้อยละ 53.1 อาชีพรับจ้าง
ร้อยละ 43.8 ภูมลิ ำ� เนาส่วนใหญ่อยูใ่ นกรุงเทพมหานคร
ร้อยละ 31.3 รองลงมา ต่างจังหวัด (ภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ ) ร้ อ ยละ 25.0 และจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
ร้อยละ 21.9 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยโรคเรื้อน (n = 32)
ข้อมูลทั่วไป

จำ�นวน

ร้อยละ

เพศ
ชาย
20
หญิง
12
กลุ่มอายุ
< 15 ปี
1
15-25ปี
6
26-35ปี
5
34-45ปี
6
46-55ปี
4
56-65ปี
6
>65ปี
4
ค่าต�่ำสุด= 15, ค่าสูงสุด = 76, ค่าเฉลี่ย=42.38, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=18.13
ศาสนา
พุทธ
31
อิสลาม
1
สัญชาติ
ไทย
27
พม่า
2
กัมพูชา
1
ลาว
2
สถานภาพสมรส
โสด
17
คู่
12
หม้าย/หย่า/แยก
3

62.5
37.5
3.1
18.8
15.6
18.8
12.5
18.8
12.5

96.5
3.1
84.4
6.3
3.1
6.3
53.1
37.5
9.4
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยโรคเรื้อน (n = 32) (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
จำ�นวน
อาชีพ
เกษตรกรรม
1
รับจ้าง
14
ค้าขาย
8
ข้าราชการ
2
นักเรียน
3
งานบ้าน
2
ว่างงาน
2

ร้อยละ
3.1
43.8
25.0
6.3
9.4
6.3
6.3

ภูมิลำ�เนา
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
ต่างจังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ต่างจังหวัด (ภาคกลาง)
ประเทศเพื่อนบ้าน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลประวัตกิ ารป่วยเป็นโรคเรือ้ น
ข้อมูลประวัติการเจ็บป่วย ชนิดของโรค เป็น
ประเภทเชื้อมาก (MB) ร้อยละ 84.4 ระยะเวลาที่มี
อาการก่อนมารักษา 1-5 ปี ร้อยละ 56.3 ไม่เคยได้รับ
ยาโรคเรื้อน ร้อยละ 68.8 ไม่เคยมีญาติป่วยเป็นโรค

10
1
7
8
3
3

31.3
3.1
21.9
25.0
9.3
9.3

เรือ้ น ร้อยละ 65.6 ไม่เคยมีบคุ คลในหมูบ่ า้ นป่วยเป็น
โรคเรื้อน ร้อยละ 78.1 ส่วนใหญ่เป็นประเภทผู้ป่วย
ใหม่ ร้อยละ 84.4 ซึ่งได้รับการส่งต่อ ร้อยละ 48.1
ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อน แยกตามประวัติการป่วยเป็นโรคเรื้อน (n=32 คน)
ประวัติการป่วยเป็นโรคเรื้อน
ชนิดของโรค
ประเภทเชื้อมาก (MB)
ประเภทเชื้อน้อย (PB)
ระยะเวลามีอาการก่อนมารักษา
<1ปี
1-5 ปี
6-10 ปี
11-20 ปี
>20 ปี

จำ�นวน

ร้อยละ

27
5

84.4
15.6

5
18
4
2
3

15.6
56.3
12.5
6.3
9.4
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ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อน แยกตามประวัติการป่วยเป็นโรคเรื้อน (n=32 คน) (ต่อ)
ประวัติการป่วยเป็นโรคเรื้อน
จำ�นวน
ร้อยละ
ประวัติเคยรับยาโรคเรื้อน
เคย
10
31.3
ไม่เคย
22
68.8
มีญาติป่วยเป็นโรคเรื้อน
เคย
11
34.4
ไม่เคย
21
65.6
มีบุคคลในหมู่บ้านป่วยเป็นโรคเรื้อน
เคย
7
21.9
ไม่เคย
25
78.1
ประเภทผู้ป่วย (N=32 คน)
ใหม่ (N=27 คน)
27
84.4
มาเอง
5
18.5
มาเองและมีประวัติสัมผัสโรคร่วมบ้าน
9
33.3
ส่งต่อ
13
48.1
รับย้าย
2
6.3
Relapse
2
6.3
Re-instate
1
3.1
ส่วนที่ 3 อาการและอาการแสดง
ข้อมูลอาการและการแสดง ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มี
อาการแสดงรอยโรคที่พบคือแผ่นนูนแดง ร้อยละ
40.6 ขอบรอยโรคชัดเจน ร้อยละ 87.5 มีสีเข้มกว่า
ปกติ ร้อยละ 65.6 ลักษณะผิวหนังบริเวณรอยโรคเป็น
แบบขนร่วง ร้อยละ 43.8 แห้งเหงื่อไม่ออก ร้อยละ
40.6 อาการชา มีอาการชาที่บริเวณโรค ร้อยละ 65.6

ฝ่ามือ/เท้าไม่มอี าการชา ร้อยละ 71.9 จ�ำนวนรอยโรค
มี >10 แห่ง ร้อยละ 40.6 การกระจาย ทั้ง 2 ข้างของ
ร่างกาย ร้อยละ 71.9 ไม่มีภาวะเห่อ ร้อยละ 59.4 มี
ภาวะเห่อ ร้อยละ 40.6 ซึ่งเป็นภาวะเห่อแบบ ENL
ร้อยละ 53.8 เส้นประสาทโต ร้อยละ 84.4 ไม่เจ็บ 81.3
ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 จ�ำนวนและร้อยละอาการแสดงของผู้ป่วยโรคเรื้อน (n=32 คน)
อาการแสดงของผู้ป่วยโรคเรื้อน
อาการแสดงรอยโรคที่พบ
มีวงสีขาว
มีสีเข้ม
วงแหวน
ผื่นแดง

จำ�นวน

ร้อยละ

10
9
6
6

31.3
28.1
18.8
18.8
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ตารางที่ 3 จ�ำนวนและร้อยละอาการแสดงของผู้ป่วยโรคเรื้อน (n=32 คน) (ต่อ)
อาการแสดงของผู้ป่วยโรคเรื้อน
อาการแสดงรอยโรคที่พบ (ต่่อ)
แผ่นนูนแดง
ตุ่ม
ขอบรอยโรค
ชัด
ไม่ชัด
ไม่มีสี
จางกว่าปกติ
เข้มกว่าปกติ
ไม่มี
ลักษณะผิวหนังบริเวณรอยโรค
ปกติ
แห้งเหงื่อไม่ออก
ขนร่วง
อิ่มฉ�่ำเป็นมัน
อาการชาที่ตรวจพบ
บริเวณโรค
ชา
ไม่ชา
ฝ่ามือ/เท้า
ชา
ไม่ชา
จำ�นวนรอยโรค
0 แห่ง
1-5 แห่ง
6-9 แห่ง
>10 แห่ง
การกระจาย
ข้างเดียว
2 ข้างของร่างกาย
ไม่มี

จำ�นวน

ร้อยละ

13
8

40.6
25.0

28
1
3
8
21
3

87.5
3.1
9.4
25.0
65.6
9.4

3
13
14
2

9.4
40.6
43.8
6.3

21
11

65.6
34.4

9
23

28.1
71.9

2
11
6
13

6.3
34.4
18.7
40.6

7
23
2

21.9
71.9
6.3
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ตารางที่ 3 จ�ำนวนและร้อยละอาการแสดงของผู้ป่วยโรคเรื้อน (n=32 คน) (ต่อ)
อาการแสดงของผู้ป่วยโรคเรื้อน
ภาวะโรคเห่อ
มี
RR
ENL
ไม่มี
เส้นประสาท
โต
ไม่โต
เจ็บ
ไม่เจ็บ

จำ�นวน

ร้อยละ

13
6
7
19

40.6
46.2
53.8
59.4

27
5
6
26

84.4
15.6
18.8
81.3

ส่วนที่ 4 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ส่วนใหญ่ไม่พบเชื้อ ร้อยละ 62.5 ไม่พบเชื้อที่ผื่น ร้อยละ 65.6
ไม่พบเชื้อที่หูขวา หูซ้าย ร้อยละ 78.1 ไม่มีผล Biopsy ร้อยละ 62.5
ตารางที่ 4 จ�ำนวนและร้อยละผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ (n = 32)
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การพบเชื้อ
พบ
ไม่พบ
ผื่น
พบ
ไม่พบ
ไม่มี
หูขวา
พบ
ไม่พบ
หูซ้าย
พบ
ไม่พบ
ผล Biopsy
มี/พบเชื้อ
ไม่มีผล

จำ�นวน

ร้อยละ

12
20

37.5
62.5

10
21
1

31.3
65.6
3.1

7
25

21.9
78.1

7
25

21.9
78.1

12
20

37.5
62.5
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ส่วนที่ 5 ความพิการ
ความพิการ พบมีความพิการ grade 2 ทีต่ าร้อยละ 9.4 ทีม่ อื และเท้าพบเท่ากันคือร้อยละ 18.7 ดังแสดง
ในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จ�ำนวนและร้อยละของผู้ป่วย จ�ำแนกตามความพิการ (n = 32)
ประเภทความพิการ
ความพิการ
ตา
grade 0
grade 1
grade 2
มือ
grade 0
grade 1
grade 2
เท้า
grade 0
grade 1
grade 2

จำ�นวน

ร้อยละ

29
0
3

90.6
0
9.4

24
2
6

75.0
6.3
18.7

19
7
6

75.0
6.3
18.7

ส่วนที่ 6 การรักษาและการแพ้ยา
ชนิดของยาที่รักษา ส่วนใหญ่ผู้ป่วยได้รับยาเชื้อมาก ร้อยละ 90.6 การกินยาต่อหลังรักษาครบไม่มี
ร้อยละ 68.7 มีการกินยาต่อหลังรักษาครบ ร้อยละ 6.3 ไม่มีอาการแพ้ยาระหว่างรักษา ร้อยละ 90.6 ดังแสดง
ในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 จ�ำนวนและร้อยละของผู้ป่วย จ�ำแนกตามการรักษาและการแพ้ยา (n = 32)
การรักษาและการแพ้ยา
ชนิดของยา
เชื้อน้อย
เชื้อมาก
กินยาต่อหลังรักษาครบ
มี
ไม่มี
อยู่ระหว่างรักษา
แพ้ยาระหว่างรักษา
มี
ไม่มี
ไม่มีข้อมูล

จำ�นวน

ร้อยละ

3
29

9.4
90.6

2
22
8

6.3
687
25.0

1
29
2

3.1
90.6
6.3
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ส่วนที่ 7 ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านได้รับการส�ำรวจร่างกาย
การส�ำรวจร่างกายผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการส�ำรวจ ร้อยละ 34.4 และ มีการ
ส�ำรวจร่างกายผูส้ มั ผัสโรคร่วมบ้าน ร้อยละ 100 และ ร้อยละ 1-60 เท่ากัน คือร้อยละ 25.0 ดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 จ�ำนวนและร้อยละของผู้ป่วย จ�ำแนกตาม ร้อยละการส�ำรวจร่างกายผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน (n = 32)
การสำ�รวจร่างกายผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน
ไม่ได้รับการสำ�รวจร่างกาย
ได้รับการสำ�รวจร่างกาย ร้อยละ 1-60
ได้รับการสำ�รวจร่างกาย ร้อยละ 61-80
ได้รับการสำ�รวจร่างกาย ร้อยละ 81-99
ได้รับการสำ�รวจร่างกาย ร้อยละ 100

จำ�นวน
11
8
4
1
8

ร้อยละ
34.4
25.0
12.4
3.1
25.0

ส่วนที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการรักษาโรคเรื้อน
ผลการรักษาของผู้ป่วยโรคเรื้อนส่วนใหญ่ รักษาครบ ร้อยละ 50.0 รองลงมาก�ำลังรักษา ร้อยละ 34.4
ตายและขาดยามากกว่า 1 ปี เท่ากัน คือ ร้อยละ 6.3 และ เปลีย่ นการวินจิ ฉัย เพียงร้อยละ 3.1 ตามล�ำดับ ดังแสดง
ในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 จ�ำนวนและร้อยละผลการรักษาของผู้ป่วยโรคเรื้อน (n = 32)
ผลการรักษา
ครบ
ตาย
ขาดยา >1 ปี
เปลี่ยนการวินิจฉัย
กำ�ลังรักษา
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาลักษณะผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ นทีม่ า
รับบริการ ณ ศูนย์บริการโรคในเขตเมือง ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2555 – 2559 สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. คุณลักษณะทางประชากรของผู้ป่วยโรค
เรื้อนโดยทั่วไป เป็นเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับภาพ
ประเทศที่พบว่าผู้ป่วยโรคเรื้อนเป็นเพศชายมากกว่า
เพศหญิง(1,6)อายุสว่ นใหญ่เป็นวัยท�ำงาน นับถือศาสนา
พุทธ สัญชาติไทย สถานภาพสมรสคู่ อาชีพรับจ้าง
2. ประวัติการป่วยเป็นโรคเรื้อนส่วนใหญ่
ผูป้ ว่ ยเป็นประเภทเชือ้ มาก (MB) คล้ายกับภาพประเทศ
ที่พบว่า ที่พบว่า ปี 2558 มีผู้ป่วยประเภทเชื้อมาก
(MB) ถึง ร้อยละ 70.05(1) และมีความสอดคล้องกับ
ระยะเวลาทีม่ อี าการนาน 1-5 ปี ก่อนมารักษาและส่วน
ใหญ่เป็นผูท้ ไี่ ม่เคยมีประวัตเิ คยรับยาโรคเรือ้ น มีญาติ

จำ�นวน
16
2
2
1
11

ร้อยละ
50.0
6.3
6.3
3.1
34.4

หรือบุคคลในหมู่บ้านป่วยซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ป่วยไม่
ทราบว่ามีใครป่วยบ้าง เนือ่ งจากยังมีการปกปิดไม่เปิด
เผยของผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ นแก่บคุ คลอืน่ เนือ่ งจากกลัวการ
ตีตราจากสังคม ซึ่งยังเป็นปัญหาของผู้ป่วยโรคเรื้อน
อยู่ ส่วนสถานภาพผู้ป่วยพบว่าส่วนใหญ่เป็นประเภท
ผู้ป่วยใหม่ ที่ได้รับการส่งต่อจากสถานบริการอื่นเพื่อ
มารับยืนยันการวินิจฉัยละรักษาด้วยยา MDT
3. อาการและอาการแสดงที่พบส่วนใหญ่มี
ผืน่ นูนแดง วงสีขาว สีเข้มกว่าปกติ ขอบชัดเจน ลักษณะ
ผิวหนังบริเวณรอยโรค มีขนร่วง แห้งเหงื่อไม่ออก
มีอาการชาที่รอยโรค มีผื่นมากกว่า 5 แห่ง และส่วน
ใหญ่มีการกระจาย ทั้ง 2 ข้างของร่างกาย ซึ่งเป็น
สอดคล้องกับการจ�ำแนกของลักษณะของผู้ป่วยโรค
เรื้ อ นประเภทเชื้ อ มาก (2)ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ภ าวะเห่ อ พบ
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ร้อยละ 40.6 มีทั้ง ENL และ RR ซึ่งเป็นปฏิกิริยาทาง
อิมมูนวิทยาทีเ่ กิดการอักเสบเฉียบพลันและการท�ำลาย
ของเนื้อเยื่อ(3)
4. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อ
เพียง ร้อยละ 37.5 และพบเชื้อที่ผื่น ร้อยละ 31.3
หูขวา หูซ้าย ร้อยละ 21.9 เพราะว่าโรคเรื้อน 70%
วินิจฉัยจากอาการแสดงและอาการชาจากรอยโรค อีก
30 % สามารถตรวจพบจากการตรวจเชื้อ slit skin
smear (2)
5. ความพิการผู้ป่วยมีความพิการตา grade
2 ร้อยละ 9.4 ความพิการมือ grade 2 ร้อยละ 18.7
และความพิการเท้าgrade 2 ร้อยละ 18.7 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับภาพประเทศพบว่า ปี 2558 มีความพิการ grade 2
ร้อยละ 14.4(1) ซึ่งการศึกษานี้มีความพิการสูงกว่าซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยการควบคุมโรคเรื้อนให้อยู่ใน
เขตจ�ำกัดว่า ความพิการ grade 2 จะพบในผู้ป่วย
โรคเรื้อนเขตเมืองสูงกว่าชนบท(4)
6. การรักษาและการแพ้ยา ส่วนใหญ่รักษา
ด้วยยาสูตรเชื้อมาก ร้อยละ 90.6 เพราะว่าผู้ป่วยที่มา
รับการรักษาเป็นผู้ป่วยเชื้อมากมีกินยาต่อหลังรักษา
ครบ ร้อยละ 6.3 เพราะยังมีอาการปรากฏอยูแ่ พทย์จงึ
ให้ยารักษาต่อจนกว่าอาการจะหาย และไม่มีอาการ
แพ้ยาระหว่างรักษา ร้อยละ 90.6
7. ผลการรักษาของผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ นส่วนใหญ่
ครบ ร้อยละ 50.0 ซึ่งภาพประเทศ ปี 2558 อัตราการ
ได้ รั บ ยา MDT ครบถ้ ว น อยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 77.0 (1)
แต่เนื่องจากมีผู้ป่วยที่ก�ำลังรักษาถึง ร้อยละ 34.4
ท�ำให้อัตราการรักษาครบยังต�่ำกว่าภาพรวมประเทศ
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยโรคเรื้อนส่วน
ใหญ่เป็นผูป้ ว่ ยใหม่ทไี่ ด้รบั การส่งต่อจากสถานบริการ
อืน่ จึงควรศึกษาเพิม่ เติมถึงสาเหตุและความจ�ำเป็นใน
การส่งต่อเพื่อน�ำมาด�ำเนินการแก้ไขต่อไป
2. จากการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยโรคเรื้อนส่วน
ใหญ่จะมีความพิการ grade 2 ค่อนข้างสูงจึงควรเพิ่ม
กิจกรรมในการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเพื่อประโยชน์ในการ
รักษาโรคเรื้อนตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป
ควรศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดของผู้ป่วย
โรคเรื้อนเชิงคุณภาพ เพื่อดูแลรักษาตามปัญหาที่พบ
จริงของผู้ป่วยแต่ละราย
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional Descriptive Studies)
ครัง้ นี้ เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมการดืม่ สุรา และการสูบบุหรีข่ องเยาวชนในจังหวัดปทุมธานี
โดยกลุม่ ตัวอย่างได้แก่ เยาวชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นจังหวัดปทุมธานี ทีม่ อี ายุระหว่าง 15 - 19 ปี จ�ำนวน 1,200 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการศึกษา พบว่า เยาวชนกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดปทุมธานี มีความรู้เกี่ยวกับการดื่มสุรา และการสูบ
บุหรี่ ในระดับปานกลาง มีทศั นคติเกีย่ วกับเรือ่ งการดืม่ สุรา และการสูบบุหรี่ ระดับปานกลาง มีพฤติกรรมการดืม่
สุรา และการสูบบุหรีร่ ะดับปานกลาง ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดืม่ สุรา และการสูบบุหรีข่ องเยาวชน
ในจังหวัดปทุมธานี คือ ปัจจัยด้านอายุ การมีสมาชิกในครอบครัวดื่มสุรา ปริมาณการดื่มสุราต่อวัน และปริมาณ
การสูบบุหรี่ต่อวัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ p-value < 0.01 ข้อเสนอแนะในการศึกษา ผู้ปกครอง เช่น บิดา
มารดา หรือสมาชิกในครอบครัวควรเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นด้านการมีพฤติกรรมการดืม่ สุรา และการสูบบุหรีใ่ ห้กบั
สมาชิกในครอบครัวทีเ่ ป็นวัยรุน่ หรือเยาวชน ผูป้ กครอง ครูอาจารย์ ควรส่งเสริมให้วยั รุน่ หรือเยาวชนในความรับ
ผิดชอบของตนเอง มีความตระหนักถึงอันตรายหรือข้อเสียทีเ่ กิดจากการดืม่ สุรา ซึง่ อาจท�ำให้ขาดสติและท�ำให้มี
โอกาสในการสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรมการดื่มสุรา, พฤติกรรมการสูบบุหรี่, เยาวชน

Abstract

The objectives of this Cross-sectional Descriptive Research were study factors related to alcohol
drinking and tobacco smoking behaviors from adolescents in Pathumthani Province. Samples group were
1,200 adolescents in the 15-19 age group. The data collection was carried out using questionnaires.
The data analysis used descriptive statistics and Pearson Correlation Coefficient.
The results showed that the adolescents from Pathumthani province have knowledge and attitude
and practice about alcohol drinking and tobacco smoking behaviors at medium level. Parents or family
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members who are teenagers or young adults and teachers should encourage teens or youth in their own
responsibility aware of the dangers or adverse caused of alcohol drinking that may incline in loss of conscious
result in increasing of smoking.
Keywords: behavior, Alcohol drinking, tobacco smoking, adolescents
บทน�ำ
ปัจจุบันสังคมไทย มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้า และ
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ก่อให้เกิดผลกระทบที่
หลากหลายต่อการด�ำเนินชีวติ ของประชาชนในทุกด้าน
และทุกกลุ่มวัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะกลุ่ม
เยาวชนหรือวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อผลก
ระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของ
สังคมไทย เนื่องจากวัยรุ่นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของ
การเจริ ญ เติ บ โตมีความเปลี่ยนแปลงด้า นร่า งกาย
จิตใจ และอารมณ์ ท�ำให้วยั รุน่ ประสบปัญหาทีเ่ กิดจาก
การขาดความเข้าใจต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพร่างกาย
และส่งผลกระทบเชือ่ มโยงไปสูป่ ญ
ั หาครอบครัว อีกทัง้
สภาพแวดล้อมใกล้ตวั ทีอ่ าจชักน�ำให้เยาวชนไปในทาง
ไม่ดี โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้วิธีการแก้ไขปัญหา
หรือหาทางออกด้วยการพึ่งพาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และการสูบบุหรี่ ซึง่ มักเป็นก้าวแรกทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารขาด
สติ และความสามารถในการควบคุมตนเอง อันจะก่อ
ให้เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหา
การใช้ยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควร การ
ท�ำแท้ง การติดเชือ้ โรคทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และ
ปัญหาความรุนแรง เป็นต้น(1)
องค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO) รายงาน
สถานการณ์การบริโภคสุราเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย
ด้วยโรคต่างๆ มากกว่า 200 ชนิด และเป็นต้นเหตุของ
การเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกมากถึง 3.3 ล้านคน
ต่อปี ส�ำหรับในประเทศไทย จากรายงานภาระโรคและ
การบาดเจ็บของประชากรไทย ในปี พ.ศ. 2556 พบ
ว่า การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุอนั ดับหนึง่
ของการสูญเสียปีสุขภาวะในประชากรชาย โดยสูงถึง

ห้าแสนสี่หมื่นปี หรือร้อยละ 8.8 ของการสูญเสียปีสุข
ภาวะทั้งหมด ซึ่งการสูญเสียที่สูงมากนี้ส่วนใหญ่เกิด
จากความพิการและการเจ็บป่วยเรื้อรังที่เกิดการจาก
การดืม่ และจากการส�ำรวจของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ประชากรไทยทีม่ อี ายุ 15 ปีขนึ้
ไป ประมาณสิบแปดล้านคน ดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ใน 12 เดือนทีผ่ า่ นมา โดย ร้อยละ 40 ดืม่ ประจ�ำตัง้ แต่
1 ครัง้ ต่อสัปดาห์ขนึ้ ไป และจากการส�ำรวจในนักเรียน
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ ในปี 2559 พบว่ า
นักเรียนชายร้อยละ 19.3 และนักเรียนหญิงร้อยละ
16.2 ดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในปัจจุบนั หรือ 30 วัน
ก่อนการส�ำรวจ เมือ่ พิจารณาปริมาณการบริโภคเครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล์ต่อหัวประชากร พบว่า ประชากรไทย
อายุ 15 ปี ขึ้นไป ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ทุกปี เด็กและเยาวชนเริ่มดื่มสุราที่อายุน้อยลง
เรือ่ ย ๆ ในประเทศไทยมีนกั ดืม่ หน้าใหม่ทเี่ ป็นเด็กและ
เยาวชนเกิดขึ้นจ�ำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งจะท�ำให้เกิด
ผลกระทบต่อตัวเยาวชน ครอบครัว และสังคม และ
เพิ่มโอกาสในการเป็นโรคติดสุราและการท�ำงานของ
สมองเสื่อมถอยเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่(2)
ในขณะเดียวกัน การสูบบุหรี่ท�ำให้เกิดผล
กระทบต่อร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม เช่นกัน
โดยรายงานขององค์การอนามัยโลก ระบุวา่ ทัว่ โลกมีผู้
สูบบุหรี่ประมาณ 1,300 ล้านคน จ�ำนวนบุหรี่ที่สูบต่อ
วันมีมากกว่า 15,000 ล้านมวน โดยกว่าครึ่งหนึ่งหรือ
ร้อยละ 54.5 ของผู้สูบบุหรี่ทั้งหมดอยู่ในเอเชีย โดยมี
ผู้ที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ ราวปีละประมาณ 5 ล้าน
คน โดยครึง่ หนึง่ อยูใ่ นประเทศก�ำลังพัฒนา และมีการ
คาดกันว่าในอีก 25 ปีข้างหน้า จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจาก
การสูบบุหรี่จะเพิ่มขึ้นเป็นปีละประมาณ 10 ล้านคน
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จากสถานการณ์การสูบบุหรี่ทั่วโลก จะท�ำให้ครึ่งหนึ่ง
ของผูส้ บู บุหรีท่ วั่ โลกประมาณ 650 ล้านคน จะเสียชีวติ
จากการสูบบุหรี่ในอนาคต โดยครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิตใน
ช่วงวัยท�ำงาน ซึ่งเป็นการสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
เป็นเวลาถึง 20-25 ปี(3)
ในประเทศไทย พบว่ า จากการส� ำ รวจ
พฤติกรรมการสูบบุหรีป่ ี 2557 ของส�ำนักงานสถิตแิ ห่ง
ชาติ พบว่า มีจ�ำนวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้น
ไปทั้งสิ้น 54.8 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่สูบบุหรี่ จ�ำนวน
11.4 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 20.7 ซึง่ เป็นผูท้ สี่ บู บุหรี่
เป็นประจ�ำ 10 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18.2 และสูบบุ
หรี่นานๆ ครั้ง 1.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.5 เมื่อ
พิจารณาอัตราการสูบบุหรี่ตามกลุ่มวัย พบว่ากลุ่มวัย
ท�ำงานที่มีอายุระหว่าง 25-59 ปี มีอัตราการสูบบุหรี่
สูงสุด คิดเป็น ร้อยละ 23.5 รองลงมาคือกลุม่ ผูส้ งู อายุ
ที่มี 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 1524 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.6 และ 14.7 ตามล�ำดับ
โดยอัตราการสูบบุหรี่ของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 18.4
เท่า ซึ่งนอกเขตเทศบาลมีอัตราการสูบบุหรี่สูงกว่าใน
เขตเทศบาล 1.3 เท่า และเมือ่ พิจารณาอายุเฉลีย่ ทีเ่ ริม่
สูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ�ำ พบว่า
มีอายุ 17.8 ปี ในขณะที่อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่เป็น
ปกตินิสัย หรือสูบประจ�ำ/นานๆ ครั้ง คือ 19.5 ปี เมื่อ
เทียบกับปี 2550 และพบว่าทุกกลุ่มวัยมีอายุเฉลี่ยที่
เริ่มสูบบุหรี่น้อยลง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ที่มีอายุ
ระหว่าง 15-24 ปี เริม่ สูบบุหรีเ่ มือ่ อายุนอ้ ยลงค่อนข้าง
มากกว่ากลุ่มอื่น คือจากปี 2550 เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่
เมือ่ อายุ 16.8 ปี และในปี 255 7 ลดลงเป็น 15.6 ปี(4)
สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้สูบบุหรี่เริ่มดื่มสุรา
หรือเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พบว่า ทัง้ เพศชายและหญิง
มีสาเหตุหลักๆ จาก 3 สาเหตุสำ� คัญ คือ เพือ่ เข้าสังคม/
การสังสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 41.9 รองลงมาคือ ตาม
อย่างเพื่อนหรือเพื่อนชวนดื่ม คิดเป็นร้อยละ 27.3
และการอยากทดลองดื่ม คิดเป็นร้อยละ 24.4 (4)
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เป็ น จั ง หวั ด ที่ อั ต ราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจสูง และอยูใ่ กล้เมืองหลวงจึงท�ำให้
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มีการขยายตัวเคลื่อนตัวของประชากรเข้าสู่จังหวัด
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเติบโตทางโครงสร้างของ
สังคมแบบเมือง ส่งผลต่อวิถชี วี ติ ทีเ่ ร่งรีบตามลักษณะ
ของวิถสี งั คมเมือง ซึง่ ส่งผลกระทบทีก่ อ่ ให้เกิดความเสีย่ ง
ในมิติต่างๆ ต่อประชาชนในสังคม โดยเฉพาะกลุ่ม
เยาวชนหรือวัยรุ่น จากรายงานสรุปสถานการณ์เฝ้า
ระวังเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ 5 มิติ อัตราการสูบ
บุหรีข่ องประชากรไทยอายุ 15 ปีขนึ้ ไป จ�ำแนกตามราย
จังหวัด พ.ศ. 2548, 2550 และ 2554 พบว่า จังหวัด
ปทุมธานี อยู่ในล�ำดับที่ 7, 5 และ 3 ของประเทศตาม
ล�ำดับ โดยในปี พ.ศ. 2554 พบความชุกของการสูบ
บุหรีใ่ นประชากรกลุม่ อายุระหว่าง 15-18 ปี (คิดเป็น
ร้อยละ 6.86) อายุระหว่าง 19-24 ปี (คิดเป็นร้อยละ
6.86) อายุระหว่าง 25-40 ปี (คิดเป็นร้อยละ 18.50)
อายุระหว่าง 41-59 ปี (คิดเป็นร้อยละ 18.56) และ
อายุ 60 ปี ขึ้นไป (คิดเป็นร้อยละ 9.64) (5)
จากรายงานผลกการส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ความชุกของผู้ที่ดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของจังหวัดปทุมธานี ในปี
พ.ศ.2548 ในประชากร อายุระหว่าง 15 – 74 ปี
พบความชุกร้อยละ 28.46 ในปี 2550 ความชุก
ร้อยละ 23.0 และจากรายงานสถานการณ์การบริโภค
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ร ายจั ง หวั ด พ.ศ. 2554
(Provincial Alcohol Report 2011) พบความชุกของ
นักดื่มในประชาการอายุ 20 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 32.4
โดยจังหวัดปทุมธานีเป็นอันดับที่ 41 ของประเทศ จาก
สถานการณ์และแนวโน้มดังกล่าวข้างต้น พบว่านัก
บริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และยาสูบมีแนวโน้มเพิม่
ขึ้นในกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี (6) ซึ่งเป็นเยาวชนซึ่งถือว่า
เป็นกลุม่ ทีเ่ ป็นก�ำลังส�ำคัญของการพัฒนาประเทศชาติ
ในอนาคต ซึง่ หากละเลยต่อสถานการณ์การบริโภคสุรา
และบุหรี่ที่ก�ำลังเป็นภัยคุกคามต่อเยาวชนก็จะท�ำให้
เยาวชนเติบโตขึน้ อย่างไม่มคี ณ
ุ ภาพ และส่งผลโดยตรง
ต่อการพัฒนาของประเทศชาติในอนาคต ดังนั้นการ
ศึกษาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัด
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ปทุมธานี และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มสุรา
และการสูบบุหรีข่ องเยาวชนในจังหวัดปทุมธานี ซึง่ ผล
การศึกษาจะเป็นข้อมูลพื้นฐานส�ำคัญที่ช่วยให้เข้าถึง
สภาพปัญหา และสามารถวางแผนในการแก้ไขปัญหา
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการลด ละ และเลิกการดื่มสุรา
และการสู บ บุ ห รี่ ข องเยาวชนในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
ทีส่ อดคล้องกับบริบทและสภาพปัญหาทีแ่ ท้จริง ตลอด
จนส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ วั ย รุ ่ น และ
เยาวชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ พร้อมที่
จะก้าวสู่วัยผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพต่อไป
วิธีการศึกษา
รูปแบบการศึกษา การวิจัยครั้งนี้ เป็นการ
ศึกษาเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึง่ (Cross-sectional
descriptive studies)
กลุม่ ตัวอย่าง เป็นเยาวชนทีม่ อี ายุระหว่าง 15
– 19 ปี มีภูมิล�ำเนา และอาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานี
ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ตามฐานข้อมูลประชากรของ
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน 59,219
คน และใช้สูตรของทาโรยามาเน่ (Yamane) ในการ
ค�ำนวณขนาดตัวอย่างศึกษา โดยขนาดกลุ่มตัวอย่าง
น้อยที่สุดในการศึกษานี้เท่ากับ 1,100 คน จากนั้นสุ่ม
ตั ว อย่ า งแบบหลายขั้ น ตอนโดยใช้ วิ ธี ก ารสุ ่ ม แบบ
กลุ่ม (Cluster sampling) ด้วยการจ�ำแนกเป็นพื้นที่
ออกเป็นระดับอ�ำเภอ (7 อ�ำเภอ) และต�ำบล (60
ต�ำบล) และแบ่งขนาดตัวอย่างศึกษาในสัดส่วนที่เท่า
กันตามจ�ำนวนต�ำบล เท่ากับ 20 ตัวอย่างต่อต�ำบล รวม
จ�ำนวนตัวอย่างในการศึกษาทั้งสิ้น 1,200 ตัวอย่าง
จากนัน้ ใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental
sampling) ในแต่ละพื้นที่จนครบตามจ�ำนวน
การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพเครือ่ งมือ แบบสอบถาม
พัฒนาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ โดยทดสอบค่าความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (Content validity) ด้วยวิธีตรวจประเมิน
ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์
หรื อ เนื้ อ หา (IOC: Index of item Objective
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Congruence) จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน(7) และทดสอบ
ค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) โดยการทดลองใช้เครือ่ ง
มือ (Try Out)(8) กับเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 19 ปี
ในจังหวัดสระบุรี จ�ำนวน 30 คน โดยเครื่องมือมีค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.85
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ศกึ ษา แบบสอบถามมีลกั ษณะ
เป็นค�ำถามปลายปิด แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของเยาวชน
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 20 ข้อ เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (checklist)
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการดื่มสุรา และการ
สูบบุหรี่ จ�ำนวน 37 ข้อ เป็นข้อค�ำถามแบบเลือกค�ำ
ตอบถูก และผิด
ส่วนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มสุรา และ
การสูบบุหรี่ จ�ำนวน 21 ข้อ เป็นข้อค�ำถามแบบมาตร
วัดประมาณค่า มี 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็น
ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมเกี่ยวกับการดื่มสุรา และ
การสูบบุหรี่ จ�ำนวน 16 ข้อ เป็นข้อค�ำถามแบบมาตร
วัดประมาณค่า มี 5 ระดับ คือ มากทีส่ ดุ มาก น้อย น้อย
ที่สุด และไม่เคย โดยก�ำหนดเกณฑ์ในการแปลความ
หมายดังนี้
คะแนนความรู้ เกี่ยวกับการดื่มสุรา และการ
สูบบุหรี่ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามเกณฑ์ของบลูม (9)
ดังนี้
ร้อยละของคะแนน เท่ากับ 80 – 100 หมาย
ถึง ระดับความรู้ดี
ร้อยละของคะแนน เท่ากับ 60-79 หมายถึง
ระดับความรู้ปานกลาง
ร้อยละของคะแนน น้อยกว่า 60 หมายถึง
ระดับความรู้น้อย
คะแนนทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ด้านการดืม่ สุรา และการสูบบุหรี่ ใช้เกณฑ์แบบอิงกลุม่
แบ่งระดับทัศนคติออกเป็น 3 ระดับ โดยพิจาณาจาก
ค่าเฉลีย่ ของคะแนนทัศนคติบวกและลบส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน ดังนี้
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คะแนนเท่ากับ x+ SD หมายถึง ทัศนคติและ
การปฏิบัติ ระดับดี
คะแนนเท่ากับ x หมายถึง ทัศนคติ และ
การปฏิบัติระดับปานกลาง
คะแนนเท่ากับ x - SD หมายถึง ทัศนคติและ
การปฏิบัติ ระดับน้อย
วิธกี ารเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
ส่งแบบสอบถามไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลทางไปรษณีย์ และก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ของโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเป็นผู้สุ่มอย่างแบบ
บังเอิญ แจกแบบสอบถามให้กบั กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ข้ามา
ใช้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โดย
ก�ำหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 2 เดือน ระหว่าง
เดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2559 เจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลรวบรวมแบบสอบถาม
ส่งกลับให้กับผู้วิจัยทางไปรษณีย์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะ
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างศึกษา ระดับความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
ยาสูบ ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตามพฤติกรรมการดื่มสุรา
และการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดปทุมธานี โดย
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (pearson
correlation) (10)
ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป เยาวชนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ระหว่าง 15-19 ปี ในจังหวัดปทุมธานี ตอบกลับ
แบบสอบถาม จ�ำนวน 1,168 คน คิดเป็นอัตราการ
ตอบกลับข้อมูล ร้อยละ 97.33 โดยมีสัดส่วนของเพศ
หญิงและเพศชายใกล้เคียงกัน ร้อยละ 55.20 และ
ร้อยละ 44.80 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ
96.50 และอายุเ ฉลี่ย 16.72 ปี และมีส ถานโสด
ร้อยละ 97.50 และร้อยละ 58.50 ก�ำลังศึกษาอยู่ใน
ระดั บมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรือ ระดับ ชั้น ปวช.
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รองลงมาก�ำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ร้อยละ 19.60
ด้านครอบครัว พบว่า เยาวชนกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่อาศัยอยูก่ บั บิดาและมารดาของตัวเอง ร้อยละ
65.00 โดยผู ้ ป กครอง ร้ อ ยละ 36.60 มี อ าชี พ
รับจ้างทัว่ ไป รองลงมา ร้อยละ 28.60 ค้าขายหรือธุรกิจ
ส่วนตัว และรับราชการหรือพนักงานวิสาหกิจ ร้อยละ
12.6 และมีรายได้ของครอบครัว ระหว่าง 10,000 19,999 บาท/เดือน ร้อยละ 34.20 รองลงมา 20,000
- 29,999 บาท/เดือน ร้อยละ 18.30 และมีสมาชิก
ในครอบครัว จ�ำนวน 1 - 4 คน ร้อยละ 60.50 รองลง
มา 5 - 8 คน ร้อยละ 36.6 และส่วนใหญ่มีสมาชิกใน
ครอบครัวมีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 3 - 4 คน ร้อยละ
64.90 นอกจากนั้นยังพบว่า บิดามารดาของเยาวชน
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 13.27 ป่วยเป็นโรคความดัน
โลหิตสูง
ข้อมูลด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัด
ปทุมธานี
ด้านการสูบบุหรีข่ องเยาวชนกลุม่ ตัวอย่าง พบ
ว่า เยาวชนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 87.00 ไม่สูบบุหรี่ใน
รอบ 1 เดือนทีผ่ า่ นมา และพบเยาวชนกลุม่ ตัวอย่างสูบ
บุหรี่ จ�ำนวน 152 คน โดยเยาวชนกลุม่ ตัวอย่าง ร้อยละ
49.34 สูบบุหรี่ จ�ำนวน 1 – 2 มวน/วัน รองลงมา ร้อยละ
32.23 สูบบุหรี่ จ�ำนวน 3 – 5 มวน/วัน และมีสมาชิก
ในครอบครัวที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 1 – 2
คน สูบบุหรี่ ร้อยละ 38.00
ด้านการดืม่ สุราของเยาวชนกลุม่ ตัวอย่าง พบ
ว่า เยาวชนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 89.70 ไม่ดื่มสุราใน
รอบ 1 เดือนทีผ่ า่ นมา และพบเยาวชนกลุม่ ตัวอย่างดืม่
สุรา จ�ำนวน 120 คน โดยเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ
43.33 ดืม่ สุรา จ�ำนวน 1 – 2 แก้ว/วัน รองลงมา ร้อยละ
33.33 ดื่มสุรา จ�ำนวน 2 – 5 แก้ว/วัน และมีสมาชิก
ในครอบครัวที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป จ�ำนวน 1 - 2
คน ดื่มสุรา ร้อยละ 39.00
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วิธีการและแหล่งหาซื้อสุราและบุหรี่ พบว่า
เยาวชนกลุม่ ตัวอย่างทีส่ บู บุหรี่ และดืม่ สุรา ร้อยละ 53.85
หาซื้อบุหรี่ และสุราจากร้านสะดวกซื้อหรือปั้มน�้ำมัน
รองลงมา ร้อยละ 47.52 ซื้อจากร้านขายของช�ำ และ
ร้อยละ 21.32 ซื้อจากห้างสรรพสินค้า
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ความรู้เกี่ยวกับการดื่มสุรา พบว่า เยาวชน
กลุม่ ตัวอย่าง ร้อยละ 46.83 มีความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งของ
สุ ร าในระดั บ ปานกลาง รองลงมา ร้ อ ยละ 40.15
มีความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งของสุราในระดับน้อย (ดังแสดง
ในตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของระดับความรู้เกี่ยวกับการดื่มสุรา (n=1,168)
ระดับความรู้เกี่ยวกับการดื่มสุรา
ความรู้ดี (29-37 คะแนน)
ความรู้ปานกลาง (22-28 คะแนน)
ความรู้น้อย (0-21 คะแนน)
x = 24.96 S.D. = 6.268 Max = 37 Min = 1
ความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ พบว่า เยาวชน
กลุม่ ตัวอย่าง ร้อยละ 40.50 มีความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งของ
บุหรี่ในระดับปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 32.10 มี

จำ�นวน
152
547
469

ร้อยละ
13.01
46.83
40.15

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ ในระดับดี (ดังแสดงใน
ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของระดับความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ (n=1,168)
ระดับความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่
ความรู้ดี (14-16 คะแนน)
ความรู้ปานกลาง (10-13 คะแนน)
ความรู้น้อย (0-9 คะแนน)
x = 9.74 S.D. = 2.77 Max = 16 Min = 0
ทัศนคติเกีย่ วกับเรือ่ งการดืม่ สุรา และการสูบ
บุหรี่ พบว่า เยาวชนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 67.89 มี
ทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ในระดับ

จำ�นวน
375
473
320

ร้อยละ
32.10
40.50
27.40

ปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 16.44 มีทศั นคติเกีย่ วกับ
การดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ในระดับน้อย (ดังแสดง
ในตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของระดับทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มสุรา และสูบบุหรี่ (n=1,168)
ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มสุรา
และการสูบบุหรี่
ทัศนคติระดับดี (92-105 คะแนน)
ทัศนคติระดับปานกลาง (69-91 คะแนน)
ทัศนคติระดับน้อย (21-68 คะแนน)
x = 79.42 S.D. = 11.80 Max = 105 Min = 21

จำ�นวน

ร้อยละ

183
793
192

15.67
67.89
16.44
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พฤติกรรมการดืม่ สุรา และการสูบบุหรี่ พบว่า เยาวชนกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.66 มีพฤติกรรม
ระดับปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 14.90 มีพฤติกรรมการดืม่ สุรา และการสูบบุหรีใ่ นระดับดี (ดังแสดงในตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของระดับพฤติกรรมการดื่มสุรา และสูบบุหรี่ (n=1,168)
ระดับพฤติกรรมการดื่มสุรา
และการสูบบุหรี่
พฤติกรรมระดับดี (66-80 คะแนน)
พฤติกรรมระดับปานกลาง (31-65 คะแนน)
พฤติกรรมระดับน้อย (0-30 คะแนน)
x = 47.49 S.D. = 18.40 Max = 80 Min = 20
ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่ม
สุรา และการสูบบุหรีข่ องเยาวชนในจังหวัดปทุมธานี
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคลของเยาวชน อายุ 15-19 ปี ในจังหวัด
ปทุมธานี กับพฤติกรรมการดื่มสุรา และการสูบบุหรี่
ของเยาวชน อายุ 15-19 ปี ในจังหวัดปทุมธานี โดย
ใช้ สถิตคิ า่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบมาตราวัดระดับ
Interval ของสเปียร์แมนโร (Spearman’s Rho) ในการ

จำ�นวน

ร้อยละ

174
837
157

14.90
71.66
13.44

ทดสอบ พบว่า ปัจจัยของปริมาณการดื่มสุราต่อวัน
ปริมาณการสูบบุหรี่ต่อวัน การมีสมาชิกในครอบครัว
ดืม่ สุรา และอายุ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดืม่
สุรา และการสูบบุหรี่ ของเยาวชน อายุ 15-19 ปี ใน
จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .01
และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ (r = .145)
(r =.120 ) (r =.120 ) และ (r = .106) ตามล�ำดับ
(ดังแสดงในตารางที่ 5)

ตาราง 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับพฤติกรรมการดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ของเยาวชน
อายุระหว่าง 15-19 ปีในจังหวัดปทุมธานี (n=1,168)
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
ต่อพฤติกรรมการดื่มสุรา และการสูบบุหรี่
เพศ
อายุ
ศาสนา
ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส
การอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง
อาชีพของผู้ปกครอง
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน
จำ�นวนสมาชิกภายในครอบครัว
การมีสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปดื่มสุรา
การมีสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปสูบบุหรี่

r

p-value

-.038
.106**
-.003
.058
.054
.060*
.016
-.001
.007
.120**
.018

.211
.000
.929
.057
.077
.047
.608
.975
.810
.003
.546
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
ต่อพฤติกรรมการดื่มสุรา และการสูบบุหรี่
การดื่มสุราในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา
การสูบบุหรี่ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา
ปริมาณการดื่มสุราต่อวัน
ปริมาณการสูบบุหรี่ต่อวัน
วิธีการและแหล่งหาซื้อสุราและบุหรี่
บิดามารดาป่วยเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตาย
บิดามารดาป่วยเป็นถุงลมโป่งพอง
พี่น้องสายตรง ป่วยเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตาย
พี่น้องสายตรง ป่วยเป็นถุงลมโป่งพอง
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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r

p-value

.065
.209*
.145**
.120**
.018
.002
.001
-.058
.001

.511
.014
.000
.000
.546
.951
.965
.056
.965

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย man’s Rho) ในการทดสอบ พบว่า ปัจจัยของระดับ
ด้านความรู้ และทัศนคติของเยาวชน อายุ 15-19 ปี ความรู้ และระดับทัศนคติเกีย่ วกับการดืม่ สุรา และการ
ในจังหวัดปทุมธานี กับพฤติกรรมการดืม่ สุรา และการ สูบบุหรี่ ไม่มีความสัมพันธ์กับกับพฤติกรรมการดื่ม
สู บ บุ ห รี่ ของเยาวชน อายุ 15-19 ปี ในจั ง หวั ด สุรา และการสูบบุหรี่ ของเยาวชน อายุ 15-19 ปี ใน
ปทุมธานี โดยใช้ สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ จังหวัดปทุมธานี (ดังแสดงในตารางที่ 6)
มาตราวัดระดับ Interval ของสเปียร์แมนโร (Spearตาราง 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความรู้ และทัศนคติ กับพฤติกรรมการดื่มสุรา และการสูบบุหรี่
ของเยาวชน อายุระหว่าง 15-19 ปีในจังหวัดปทุมธานี (n=1,168)
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
ต่อพฤติกรรมการดื่มสุรา และการสูบบุหรี่
ระดับความรู้ - พฤติกรรมการดื่มสุรา และการสูบบุหรี่
ระดับทัศนคติ - พฤติกรรมการดื่มสุรา และการสูบบุหรี่
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สรุปผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีส้ ามารถสรุปผลการศึกษาได้ดงั นี้
1. เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 19 ปี ในจังหวัด
ปทุมธานี มีความรูเ้ กีย่ วกับการดืม่ สุรา และการสูบบุหรี่
ในระดับปานกลาง มีทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มสุรา และ
การสูบบุหรี่ในระดับปานกลาง และมีพฤติกรรมการ
ดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ในระดับปานกลาง

r

p-value

.066*
-.053

.030
.082

2. ปริมาณการดื่มสุราต่อวัน ปริมาณการสูบ
บุหรีต่ อ่ วัน การมีสมาชิกในครอบครัวดืม่ สุรา และอายุ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุรา และการสูบ
บุหรี่ ของเยาวชน อายุ ระหว่าง15-19 ปี ในจังหวัด
ปทุมธานี อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผล
การมีสมาชิกในครอบครัวดื่มสุรา มีความ
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดืม่ สุรา และการสูบบุหรี่ ของ
เยาวชน อายุ ระหว่าง15-19 ปี ในจังหวัดปทุมธานี
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของช่อแก้ว ร่มสุข และขจรวรรณ อิฐรัตน์ (11) ซึง่ ศึกษา
ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต ่ อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภค
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ในเขตเทศบาล
เมืองก�ำแพงเพชร จังหวัดก�ำแพงเพชร โดยพบว่า
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการบริโภคเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ของ
วั ย รุ ่ น ในเขตเทศบาลเมื อ งก� ำ แพงเพชร จั ง หวั ด
ก� ำ แพงเพชร อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ และยั ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ อัญชลี เหมชะญาติ และ
ศรีวรรณ ยอดนิล(12) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนหญิงชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จั น ทบุ รี พบว่ า การมี บิ ด ามารดาดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ และการที่บิดามารดายอมรับการดื่มของ
บุตรมีความสัมพันธ์ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย อ�ำเภอเขา
คิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ อีก
ทัง้ ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ หนึง่ ฤทัย มีสะอาด(13)
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเบียร์ของ นักเรียนชั้น
ม.ปลาย ในกรุงเทพมหานคร และพบว่า การดืม่ เครือ่ ง
ดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องบุ ค คลในครอบครั ว มี ค วาม
สัมพันธ์กับการดื่มเบียร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย อี ก ทั้ ง การศึ ก ษาของพิ ช ญ์ สิ นี วาณิ ช
พราหมณ์ (14) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบ
บุหรีข่ องเยาวชนในกรุงเทพมหานคร และพบว่า ความ
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัวที่สูบบุหรี่ มีผล
ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องนักเรียนชัน้ ม.ปลาย ใน
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการมี
สมาชิกในครอบครัวดืม่ สุรา และพฤติกรรมการดืม่ สุรา
และการสูบบุหรี่ อาจเกิดจากด้านพัฒนาการของวัยรุน่
ตามแนวคิดของ Steinberg, L.(15) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
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วัยรุน่ เป็นวัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทางด้านร่างกาย และ
จิตใจ แต่ในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะ
ครอบครั ว เป็ น สถาบั น พื้ น ฐานที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ
พัฒนาการของวัยรุน่ มากทีส่ ดุ ครอบครัวจะเป็นเสมือน
เบ้าหลอม ให้คนมีพื้นฐานที่ดีหรือไม่ดีต่างกันไป ดัง
นั้ น การมี ส มาชิ ก ในครั ว ที่ ดื่ ม สุ ร าและสู บ บุ ห รี่ จึ ง
สามารถส่งผลให้วัยรุ่นมีการเรียนแบบพฤติกรรมการ
ดื่มสุราหรือการสูบบุหรี่ของสมาชิกในครอบครัวได้
อายุ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดืม่ สุรา
และการสูบบุหรี่ ของเยาวชน อายุ ระหว่าง15-19 ปี
ในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของการศึกษาของพิชญ์สินี
วาณิชพราหมณ์ (14) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร และพบ
ว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนชั้น ม.ปลาย ในกรุงเทพมหานคร ศิรินทิพย์ มี
สุขอ�ำไพรัสมี (16) ศึกษาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การบริโภคเครื่องดื่มสุราแช่ผลไม้ของสตรีวัยท�ำงาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ พบว่า อายุมคี วามสัมพันธ์
ต่อสถานที่ดมื่ และบุคคลร่วมดืม่ อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการ
ดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ อาจมีผลจากการขาดทักษะ
และความสามารถในควบคุมอารมณ์เนือ่ งจากช่วงอายุ
15 – 19 ปี เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่ า งกาย และจิ ต ใจ ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ อารมณ์ แ ละความ
แปรปรวนทางอารมณ์ และน�ำไปสู่การใช้การดื่มสุรา
และการสู บ บุ ห รี่ เ ป็ น ทางออกในการแก้ ไ ขปั ญ หา
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Fritz, D.J.
และคณะ (17) ซึ่งศึกษาโปรแกรมส�ำหรับการตัดสินใจ
ในการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นของโรงเรียนการพยาบาล
นานาชาติ ซึ่งพบว่า วัยรุ่นในช่วงวัย 13-19 ปี ที่มี
พัฒนาการทางด้านอารมณ์ที่แปรปรวน มักตัดสินใจ
ด้วยอารมณ์ ดังนัน้ จึงเป็นช่วงวัยทีถ่ กู ชักจูงได้งา่ ย บาง
ครัง้ อาจมีความเครียดไม่สามารถจัดการด้วยตนเองได้
อาจหันไปสูบบุหรีเ่ พือ่ ลดความเครียดของตนเองก็ได้
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ทัศนคติ และความรูเ้ กีย่ วกับการดืม่ สุรา และ
การสูบบุหรี่ของเยาวชน อายุ 15 – 19 ปี ในจังหวัด
ปทุมธานี ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุรา
และการสูบบุหรี่ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกิติ
พงษ์ ทองเหลือ(18) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องนักเรียนชายระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม และพบว่า ความรู้ไม่มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในขณะเดียวกัน
ผลการศึกษาครั้งนี้แตกต่างจากการศึกษาของอนงค์
ดิษฐสังข์(19) ที่พบว่า ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงแตกต่างจากการศึกษา
ของ Marocoux and Shope (20) ซึง่ ศึกษาการดืม่ และไม่
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ในรัฐมิชิแกน
ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติมคี วามสัมพันธ์กบั การดืม่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจเป็นผลมา
จากช่วงอายุนี้เป็นช่วงของวัยรุ่นเป็นวัยที่คึกคะนอง มี
ความอยากรู้อยากลอง ต้องการการยอมรับจากกลุ่ม
เพื่อน ชอบเลียนแบบพฤติกรรมบุคคลใกล้ชิดและ
บุคคลที่ตนยอมรับ และมีพฤติกรรมการดื่มสุรา และ
สูบบุหรี่โดยขาดการยั้งคิดหรือการไตร่ตรอง
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา หรือสมาชิก
ในครอบครั ว ควรเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นด้ า นการมี
พฤติกรรมการดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ให้กับสมาชิก
ในครอบครัวที่เป็นวัยรุ่นหรือเยาวชน
2. ผูป้ กครอง ครูอาจารย์ ควรต้องส่งเสริมให้
วัยรุ่นหรือเยาวชนในความรับผิดชอบของตนเอง มี
ความตระหนักถึงอันตรายหรือข้อเสียทีเ่ กิดจากการดืม่
สุรา ซึ่งอาจท�ำให้ขาดสติและท�ำให้มีโอกาสในการสูบ
บุหรี่เพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษา
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
การดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ของเยาวชนที่อยู่ในระบบ
โรงเรียนหรือสถานศึกษากับเยาวชนที่อยู่นอกระบบ
การศึกษา
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2. ควรมีการศึกษาในลักษณะของการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างต้นแบบการมีพฤติกรรม
ทีด่ ดี า้ นการดืม่ สุรา และการสูบบุหรี่ ในระดับครอบครัว
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพเพื่ อ หา
แนวทางการเสริมสร้างความตระหนักในการป้องกัน
การดื่ มสุ ร า และการสู บ บุ ห รี่ ใ นเยาวชนบนฐานวิ ถี
ชุมชน
แนะน�ำการอ้างอิงส�ำหรับบทความนี้
นงนุช พงษ์เจริญ. ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการดืม่ สุรา และการสูบบุหรีข่ องเยาวชนใน
จังหวัดปทุมธานี, วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรค
เขตเมือง 2560; 1(2): หน้า 37 - 47.
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง ให้มีความครอบคลุม สามารถตรวจคัดกรองภาวะผิดปกติ และน�ำผู้ป่วยสู่ระบบการรักษาได้
อย่างทันท่วงที ใช้วธิ กี ารศึกษาเชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research) โดยใช้หลักการ P D C A, KM ร่วมกับการเรียน
รู้แบบ On the Job Training กับพยาบาลเวชปฏิบัติและบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ และมีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ประชากรเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จ�ำนวน 4,357 คน ใช้เวลาตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2556-กรกฎาคม 2557 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ร่วมกับการสังเคราะห์ และถอดบทเรียนในระหว่างการด�ำเนินงานและเมื่อสิ้นสุดการด�ำเนินงาน เพื่อให้ผู้
ปฏิบัติงานสามารถน�ำผลที่ได้กลับไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดงานของตนต่อไปได้
ผลการศึกษาพบว่า จากการปรับเปลีย่ นกระบวนการด�ำเนินงาน โดยใช้การบริหารจัดการเพือ่ ให้เกิดการ
ท�ำงานเชิงรุก การพัฒนาบุคลากร การแบ่งปันทรัพยากร และการบริการใกล้บ้านใกล้ใจ ท�ำให้กลุ่มเป้าหมายได้
รับการตรวจคัดกรอง ร้อยละ 79.44 เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 9.63, ใช้ระยะเวลาในการตรวจคัดกรอง 3 เดือน
(เดิมใช้เวลา 8-10 เดือน), ผูท้ มี่ ภี าวะผิดปกติได้รบั การส่งต่อเพือ่ รับการตรวจจากแพทย์ ร้อยละ 100, สามารถ
ลดความแออัดของโรงพยาบาลหนองคาย ได้ 3,461-4,357 คน/ปี, ช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปรับบริการ
ของผูป้ ว่ ยและญาติได้อย่างน้อย 546,838 บาท, หน่วยบริการปฐมภูมสิ ามารถพึง่ ตนเองและวางแผนการด�ำเนิน
งานได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ, พยาบาลเวชปฏิบตั ใิ นหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้รบั การเรียนรูแ้ ละฝึกทักษะในการ
ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ร้อยละ 100
ค�ำส�ำคัญ: การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต, ความดันโลหิตสูง, หนองคาย

Abstract

This study aimed to developed a screening of renal complications in high blood pressure patients
for improved performance, detection and immediate treatment. Action Research by P D C A was used for
this study. Population were 4,357 patients with high blood pressure. Knowledge management (KM), on
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the job training and seminar were used for increasing skills in Nurse Practitioner (NP). Collected data
during October 2013 - July 2014. Including statistics were Frequency, Percentage and Mean.
The results showed that after developed affect to increased skills in NP 100%, coverage screening
were 79.44% (better than 2013 at 9.63%), take overall 3 months (better than 2013 at 8-10 months),
the abnormally were refer to Physician 100%, reduce patient ‘s cost at least 546,838 Baht, reduce patients
in Nongkhai Hospital at 3,461-4,357 mans/year.
Conclusion and recommendation: NP can screening kidney complications in patients with high
blood pressure with changed to active working in community and can apply to use in another Primary Health
Care Unit.
Keywords: Kidney Screening, High Blood Pressure, Nongkhai
บทน�ำ
ปัจจุบนั ทัว่ โลกให้ความส�ำคัญกับการจัดการ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น เนื่องจากสภาวะความเป็น
อยูแ่ ละวิถชี วี ติ ทีเ่ ปลีย่ นไป ท�ำให้ผปู้ ว่ ยกลุม่ นีม้ จี ำ� นวน
เพิ่มขึ้น จากรายงานสถิติสุขภาพทั่วโลกปี พ.ศ. 2555
ขององค์การอนามัยโลก(1) พบว่า 1 ใน 10 ของประชาชน
ในวัยผูใ้ หญ่ปว่ ยเป็นโรคเบาหวาน และ 1 ใน 3 มีภาวะ
ความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ พบว่าประมาณร้อยละ
63 ของการเสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลก เกิดจากโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง(2)
ส�ำหรับความชุกของโรคความดันโลหิตสูง
ในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พบร้อยละ 21.4
โดยพบว่าร้อยละ 60 ในเพศชาย และร้อยละ 40 ใน
เพศหญิง ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อน และร้อยละ
8-9 ได้รับการวินิจฉัยแต่ไม่ได้รับการรักษา(3) ทั้งนี้
สถิติจากประเทศต่างๆ พบว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ส่วนใหญ่ยงั ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยูใ่ น
เกณฑ์ที่เหมาะสม
การที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมโรค
เบาหวานและความดันโลหิตสูงให้อยูใ่ นเกณฑ์ทเี่ หมาะ
สมส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา ข้อมูล
จากส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
พบว่าใน ปี พ.ศ. 2551(4) อัตราการเข้าพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล พบว่า ผู้ป่ว ยที่เ ป็นโรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541-2551 โดยโรคความดันโลหิต
สูงมีอัตราเพิ่มขึ้นจาก 169.6 เป็น 760.5 ต่อแสน
ประชากร และโรคเบาหวาน มีอตั ราเพิม่ ขึน้ จาก 175.7
เป็น 675.7 ต่อแสนประชากร ใน พ.ศ. 2551 และมี
ผูเ้ สียชีวติ จากโรคเบาหวานใน ปี พ.ศ. 2552 ประมาณ
7,019 คน หรือประมาณวันละ 19 คน โรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงทีไ่ ม่ได้รบั การดูแลรักษาอย่างถูก
ต้องต่อเนือ่ ง ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลายระบบ
ของร่างกาย ทั้งภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันและ
แบบเรื้อรัง ก่อให้เกิดความพิการและตายก่อนวัยอัน
ควร ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวติ ภาวะเศรษฐกิจ ของ
ผู ้ ป ่ ว ยและครอบครั ว รวมทั้ ง ประเทศชาติ ภาวะ
แทรกซ้อนที่ส�ำคัญ ได้แก่(5) โรคไตวายเรื้อรัง ซึ่งเป็น
ปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญทั่วโลก สาเหตุของโรคไต
วายเรื้อรังที่พบบ่อย เกิดจากโรคเบาหวานและภาวะ
ความดันโลหิตสูง จากการศึกษาในประเทศไทย พบ
จ�ำนวนประชากรที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังตั้งแต่
ระยะที่สามขึ้นไปมีจ�ำนวนมาก โดยพบประมาณร้อย
ละ 2.9-13 เมื่อเปรียบเทียบกับจ�ำนวนประชากรทั้ง
ประเทศประมาณ 70 ล้านคน และในผู้ป่วยเบาหวาน
พบความชุกของโรคไตวายเรื้อรังประมาณ ร้อยละ 40
นอกจากนี้ จากการศึกษา(6) พบว่ามีผปู้ ว่ ยเพียงร้อยละ
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1.9 ทราบว่าตนป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรัง เป้าหมายที่
ส� ำ คั ญ ในการดู แ ลรั ก ษาโรคไตวายเรื้ อ รั ง คื อ การ
ป้องกันหรือการชะลอการเสื่อมของไตไม่ให้เข้าสู่ไต
วายเรื้อรังระยะสุดท้าย ดังนั้น การตรวจคัดกรองและ
วินจิ ฉัยโรคตัง้ แต่ระยะเริม่ แรก เพือ่ ควบคุมปัจจัยเสีย่ ง
และให้การดูแลรักษาจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง5
ในการด�ำเนินงานตามมาตรการการสร้าง
สุขภาพเพื่อลดผลกระทบจากโรคเบาหวานและความ
ดั น โลหิ ต สู ง นั้ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ต้ อ งมี ก ารด� ำ เนิ น งานที่
ครอบคลุม ทัง้ ด้านการป้องกันและควบคุมการเกิดโรค
การพัฒนาระบบบริการและการดูแลรักษาผู้ป่วยให้
เป็นไปอย่างถูกต้องและต่อเนือ่ ง ผูป้ ว่ ยสามารถเข้าถึง
ระบบบริการดูแลรักษาและคัดกรองการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนทีจ่ ำ� เป็นได้อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม รวมทัง้
ควรสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ว่ ยโรค
เรื้อรัง ซึ่งเป็นการตระหนัก รับรู้ปัญหาและเกิดความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนและทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี(5)
้
1. การตรวจวินิจฉัยโรคและน�ำผู้ป่วยเข้าสู่
ระบบการดูแลรักษาโดยเร็ว
2. การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานและ/หรือ
ความดันโลหิตสูง
3. การตรวจคัดกรองค้นหาภาวะแทรกซ้อน
ในระบบอวัยวะที่ส�ำคัญ
4. การดูแลกลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน
5. สนับสนุนการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังตามรูป
แบบ Chronic Care Model
ส� ำ หรั บ อ� ำ เภอเมื อ งหนองคาย พบว่ า มี
รายงานการป่วยด้วยความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นทุกปี
โดยในปี 2555 มีผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จ�ำนวน
4,154 ราย และเพิ่มเป็น 4,248 ราย ในปี 2556 โดย
ในปี 2557 พบมีผู้ป่วยทั้งสิ้นจ�ำนวน 4,357 ราย ทั้งนี้
มีอัตราความชุกของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง คิดเป็น
2,904.66 ต่อประชากรแสนคน จากการคัดกรองภาวะ
สุขภาพของประชาชน ในปี 2557 พบว่า มีกลุ่มเสี่ยง
ต่ อ ภาวะความดั น โลหิ ต สู ง (ระดั บ ความดั น โลหิ ต
140-159/90-99 mmHg.) จ�ำนวน 1,528 ราย คิด
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เป็นร้อยละ 2.47 มีกลุ่มที่สงสัยป่วยด้วยโรคความดัน
โลหิตสูง (ระดับความดันโลหิต 160-179/100-109
mmHg.) จ�ำนวน 217 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.15 และ
จากการวิเคราะห์การปฏิบตั งิ านของหน่วยบริการปฐม
ภู มิ ใ นพื้ น ที่ อ� ำ เภอเมื อ งหนองคายในการตรวจคั ด
กรองภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยความดันโลหิต
สูง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นมา พบว่า จาก
การด�ำเนินการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต
ในผู ้ ป ่ ว ยความดั น โลหิ ต สู ง ที่ ผ ่ า นมา มี ป ั ญ หาและ
อุปสรรคหลายประการ อาทิ
1.1 การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทาง
ไตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงดังกล่าว ผู้ป่วยต้องเดิน
ทางไปรับการตรวจทีโ่ รงพยาบาลหนองคาย ผูป้ ว่ ยบาง
รายไม่สามารถเดินทางไปรับการตรวจได้ จึงไม่ได้รับ
การตรวจ ซึง่ ท�ำให้เสียโอกาสในการตรวจคัดกรองและ
รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม
1.2 เป็นการเพิ่มภาระให้ผู้ป่วยและญาติ
โดยไม่จ�ำเป็น
1.3 เป็นการเพิม่ ความแออัดในโรงพยาบาล
หนองคาย ผูป้ ว่ ยต้องรอนาน ท�ำให้เกิดความเบือ่ หน่าย
ไม่อยากไปรับการตรวจ
1.4 ผู้ป่วยไม่ได้รับการแนะน�ำการปฏิบัติ
ตัวอย่างเหมาะสมในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ไต
เนื่องจากผู้ให้บริการต้องท�ำงานแข่งกับเวลา
ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอเมืองหนองคาย
ร่วมกับคณะท�ำงานพัฒนางานประจ�ำด้วยกระบวนการ
วิจัย (R2R) อ�ำเภอเมืองหนองคาย และคณะท�ำงาน
พัฒนางานโรคไม่ติดต่อ อ�ำเภอเมืองหนองคาย จึงได้
ร่วมกันท�ำการศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ
ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูง อ�ำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย”
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น และมุ่งเน้นเพื่อให้
กลุม่ เป้าหมายได้รบั การตรวจคัดกรองอย่างมีคณ
ุ ภาพ
สามารถตรวจจับภาวะผิดปกติ และน�ำผู้ป่วยเข้าสู่
ระบบการรักษาได้อย่างทันท่วงที อันเป็นการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอีกทางหนึ่ง
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบการตรวจคัดกรองภาวะ
แทรกซ้อนทางไตในผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูง ให้มคี วาม
ครอบคลุม สามารถตรวจคัดกรองภาวะผิดปกติ และ
น�ำผู้ป่วยสู่ระบบการรักษาได้อย่างทันท่วงที
วิธีการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติ
การ (Action Research) โดยใช้หลักการ P D C A ใน
การด�ำเนินการ
ประชากร
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จ�ำนวน 4,357 คน
ใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) ร่วมกับการเรียน
รู้จากการปฏิบัติงาน (On the Job Training) กับ
พยาบาลเวชปฏิบัติและบุคลากรสาธารณสุขในหน่วย
บริการปฐมภูมิ และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการ
แบ่งปันองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริงและการเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน ใช้เวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 กรกฎาคม 2557
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ร่วมกับการสังเคราะห์ และถอดบทเรียนใน
ระหว่างการด�ำเนินงานและเมื่อสิ้นสุดการด�ำเนินงาน
เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านสามารถน�ำผลทีไ่ ด้กลับไปประยุกต์
ใช้และพัฒนาต่อยอดงานของตนต่อไปได้
ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
1. ทบทวนวิธีการด�ำเนินงาน และปัญหา
อุปสรรคที่ผ่านมา
2. ทบทวนมาตรฐานการให้บริการ และการ
ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูง
3. ประสานผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งของโรงพยาบาล
หนองคาย เพื่อทราบข้อจ�ำกัดในการตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
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4. คณะท� ำ งานพั ฒ นางานประจ� ำ ด้ ว ย
กระบวนการวิจัย (R2R) อ�ำเภอเมืองหนองคาย และ
คณะท� ำ งานพั ฒ นางานโรคไม่ ติ ด ต่ อ อ� ำ เภอเมื อ ง
หนองคาย ร่วมกันประชุมเพื่อก�ำหนดแนวทางในการ
พัฒนาการด�ำเนินงาน
5. ขอความอนุเคราะห์แพทย์ พยาบาล และ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์จากโรงพยาบาลหนองคาย
เพื่ออบรมเพิ่มทักษะและฝึกปฏิบัติการเก็บตัวอย่าง
เลือดผู้ป่วยความดันโลหิตสูง แก่พยาบาลเวชปฏิบัติ
ของหน่วยบริการปฐมภูมิ
6. ขอรับการสนับสนุนวัสดุทางการแพทย์
พร้อมยาและเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จากโรงพยาบาล
หนองคาย เพื่อใช้ในการด�ำเนินงาน
7. จัดท�ำแผนปฏิบัติงานการตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางไตในผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงด้วย
การเก็บตัวอย่างเลือดผู้ป่วยเพื่อส่งตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการ โดยแบ่งพื้นที่อ�ำเภอเมืองหนองคายออก
เป็น 4 โซน (เขตเทศบาลเมืองหนองคาย 1 โซน พื้นที่
นอกเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จ�ำนวน 3 โซน)
8. ส่งตัวอย่างเลือดผู้ป่วยเพื่อให้ห้องปฏิบัติ
การโรงพยาบาลหนองคายท�ำการตรวจวิเคราะห์ จาก
นั้นจะส่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติเพื่อให้อายุรแพทย์
แปลผลและให้การวินิจฉัย
9. หากพบผู ้ ป ่ ว ยรายใดมี ภ าวะผิ ด ปกติ
พยาบาลเวชปฏิบัติในหน่วยบริการปฐมภูมิ จะท�ำการ
นัดผูป้ ว่ ยเพือ่ พบอายุรแพทย์เพือ่ รับการตรวจวินจิ ฉัย
อย่างละเอียดและน�ำเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป
10. หากอายุรแพทย์พบภาวะผิดปกติและ
ให้การรักษาผูป้ ว่ ย พยาบาลประจ�ำคลินกิ โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงจะท�ำการสรุปรายละเอียดและส่ง
ข้อมูลดังกล่าวคืนแก่หน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อเป็น
ข้อมูลและท�ำการติดตามเยี่ยมในชุมชนต่อไป
11. สรุปผลการด�ำเนินงาน และจัดท�ำรายงาน
การวิจัย
12. จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ ถอดบทเรียน
จากการด�ำเนินงาน และท�ำข้อเสนอเพือ่ การพัฒนางาน
ต่อไป
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ผลการศึกษา
จากการปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจคัด
กรองภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยความดันโลหิต
สูง โดยใช้กระบวนการด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้
เกิ ด การท� ำ งานเชิ ง รุ ก เพิ่ ม ขึ้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากร
การแบ่งปันทรัพยากร และการบริการแบบใกล้บ้าน
ใกล้ใจ ท�ำให้เกิดผลดีต่อทั้งผู้ป่วยและสามารถพัฒนา
รูปแบบการด�ำเนินงาน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. พยาบาลเวชปฏิบัติในหน่วยบริการปฐม
ภูมิ ได้รบั การเรียนรูแ้ ละฝึกทักษะในการตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ร้อยละ 100
2. กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรอง
ครอบคลุม ร้อยละ 79.44 เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ
9.63 (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูงทั้งหมด)
3. ใช้ระยะเวลาในการตรวจคัดกรอง 3 เดือน
(เดิมใช้เวลาประมาณ 8-10 เดือน)
4. ผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติได้รับการส่งต่อ
เพื่อรับการตรวจจากแพทย์ ร้อยละ 100
5. สามารถลดจ� ำ นวนผู ้ รั บ บริ ก ารที่
โรงพยาบาลหนองคาย หรือสามารถลดความแออัด
ของโรงพยาบาลหนองคาย ได้ 3,461-4,357 คน/ปี
6. หน่วยบริการปฐมภูมสิ ามารถพึง่ พาตนเอง
และวางแผนการด�ำเนินงานได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การด� ำ เนิ น งานเพื่ อ ตรวจคั ด กรองภาวะ
แทรกซ้อนทางไตในผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูง ของหน่วย
บริการปฐมภูมิ อ�ำเภอเมืองหนองคาย ทีใ่ ช้กระบวนการ
พัฒนาบุคลากร การแบ่งปันทรัพยากร และการด�ำเนิน
งานเชิงรุกในชุมชน มีความสอดคล้องกับการด�ำเนิน
งานเพือ่ พัฒนาระบบการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทาง
ไตในผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ที่ มี ก ารพั ฒ นาระบบการตรวจคั ด กรองเพื่ อ ส่ ง ต่ อ
มาเป็นเน้นการ Early Detection และปรับเปลี่ยน
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พฤติกรรมผู้ป่วยเพื่อลดอัตราการเกิดไตวาย โดย
โรงพยาบาลเชียงม่วนมีกระบวนการพัฒนาดังนี(7)
้
1. พัฒนาศักยภาพทีมงาน
2. ปรับแนวทางการคัดกรอง
3. วิเคราะห์ข้อมูล / จัดกลุ่มผู้ป่วย
4. ปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วย
5. สร้างเครือข่ายโรคไตในชุมชน
ส�ำหรับกระบวนการการพัฒนารูปแบบการ
ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูง อ�ำเภอเมืองหนองคาย ก็เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ย
เรื้อรังของโรงพยาบาลงาว จังหวัดล�ำปาง ที่มีการ
ก�ำหนดกระบวนการเพื่อให้ได้คุณภาพ ไว้ดังนี(8)
้
1. พั ฒ นาระบบการคั ด กรองกลุ ่ ม เสี่ ย ง
(อายุ>15ปี) โดยประสานเครือข่ายโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพต�ำบลและงานเวชศาสตร์ครอบครัวและ
บริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล
2. พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาล
และ รพสต. โดยทบทวนการใช้ CPG ในการดูแลผูป้ ว่ ย
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. ประเมินปัญหา Hypo/ Hyperglycemia
ทุกครั้งที่ผู้ป่วยมารับบริการ เพื่อหาสาเหตุแนวทาง
แก้ไขและวิธีการป้องกันความรุนแรง
4. ใช้ CNPG ในผู้ป่วยที่รับไว้รักษาตัวในโรง
พยาบาล
5. มี ก ารให้ ข ้ อ มู ล และเสริ ม พลั ง ในเรื่ อ ง
อาหารเบาหวาน การใช้ยา การออกก�ำลังกาย การดูแล
เท้า ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล
6. ค้นหาภาวะแทรกซ้อนปีละ 1 ครั้ง ผู้ป่วย
จะได้ รั บ การตรวจจอประสาทตาเบาหวานที่ มี จ อ
ประสาทตาผิดปกติจะส่งต่อพบจักษุแพทย์เพื่อชะลอ
ความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนที่รพ.ล�ำปาง และ
ติดตามดูแลต่อเนือ่ งทุก 3 เดือนในรายทีส่ ง่ พบแพทย์
มีการตรวจคัดกรองโรคไตระยะแรกเพื่อชะลอความ
เสื่อมของไต
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7. มีการนิเทศติดตามงาน รพ.สต.จากทีม
สหวิชาชีพของโรงพยาบาลทุกวันอังคาร
8. มี ร ะบบให้ ค� ำ ปรึ ก ษาโดยแพทย์ ท าง
โทรศัพท์และทาง Intranet
9. มีแนวทางการส่งต่อมารับการรักษาตัวที่
โรงพยาบาลเมื่อพบอาการผิดปกติ และส่งพบแพทย์
ประจ�ำปี ประสานการดูแลร่วมกันทั้งผู้ป่วย ญาติและ
เจ้าหน้าที่ โดยติดตามเยี่ยมบ้าน จัดอบรมญาติเกี่ยว
กับการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ประสานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือในรายที่มีปัญหาในด้าน
เศรษฐกิจ และผู้ดูแล
จากการศึกษา เรือ่ ง “การประเมินผลการดูแล
ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูง ของ
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรง
พยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี 2555”(9)
มีข้อสรุปว่า ในการบริหารจัดการเพื่อดูแลกลุ่มผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 และ ความดันโลหิตสูง ต้องอาศัย
วิธกี ารท�ำงานแบบเชิงรุกโดยประสานความร่วมมือจาก
หน่วยงานหลายภาคส่วนและหลายระดับ ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการ จนถึงระดับนโยบาย เพื่อร่วมกันวางแผน
ล่วงหน้า โดยมุง่ ให้ความส�ำคัญกับการมีสขุ ภาพทีด่ ขี อง
ผู้ป่วย เช่น ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของการรักษา มี
การดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ มีความเชื่อมโยงกัน
ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน ผู้ให้บริการในระดับต่างๆ
เป็นต้น อันเป็นเป้าหมายใหญ่เพื่อให้การด�ำเนินการ
ดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูง
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป
สรุปผลการวิจัย
รูปแบบการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน
ทางไตในผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงทีไ่ ด้รบั การพัฒนาขึน้
นี้ เป็นรูปแบบการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นไปได้จริงในบริบท
ปัจจุบนั ของการด�ำเนินงานด้านสาธารณสุข ผลการการ
วิจัยท�ำให้ทราบว่า การพัฒนารูปแบบการตรวจคัด
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กรองภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยความดันโลหิต
สูงในครั้งนี้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงต่อทั้งตัว
ผู้ป่วย และกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ท�ำให้ผู้ป่วย
สามารถเข้าถึงบริการได้มากขึน้ ได้รบั การเฝ้าระวังและ
ตรวจคัดกรองได้มากขึ้น ใช้เวลาที่สั้นลง เพิ่มโอกาส
การรักษาตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม และยังเป็นการพัฒนา
บุคลากร ตลอดจนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ป่วยได้เป็นอย่างมาก
ข้อเสนอแนะ
1. การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต
ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถด�ำเนินการได้โดย
พยาบาลเวชปฏิบัติในหน่วยบริการปฐมภูมิ ด้วยการ
ปรับกระบวนการท�ำงานมาเป็นการท�ำงานเชิงรุกใน
ชุมชน
2. แนวทางนี้สามารถน�ำไปปฏิบัติในสถาน
บริการอื่นได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มอัตราการตรวจคัด
กรอง ลดระยะเวลาในการรอตรวจของผู้ป่วย ท�ำเพิ่ม
โอกาสในการรั ก ษาตั้ ง แต่ ร ะยะแรก นอกจากนี้ ยั ง
เป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้แก่บุคลากร
แนะน�ำการอ้างอิงส�ำหรับบทความนี้
สิทธิศานติ์ ทรัพย์สริ โิ สภา, กฤษณา ทรัพย์สริ ิ
โสภา. การพัฒนารูปแบบการตรวจคัดกรองภาวะ
แทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง อ�ำเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย, วารสารสถาบัน
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 2560; 1(2): หน้า 52
- 58.
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ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง รูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style)

ในการอ้างถึงเอกสารวิชาการรูปแบบแวนคูเวอร์ ให้เรียงล�ำดับของเอกสาร ตามล�ำดับเลขที่มีการอ้าง
ถึงในเนื้อหารายงานหรือบทความ และหมายเลขที่อ้างถึงในเนื้อเรื่องนั้น จะต้องตรงกับหมายเลขที่มีการก�ำกับ
ไว้ในส่วนเอกสารอ้างอิงด้วย โดยเรียงล�ำดับจากหมายเลข 1 ไปจนถึงเลขทีส่ ดุ ท้าย (1, 2, 3,…) ให้เขียนหมายเลข
อยู่ในวงเล็บ ( ) ต่อท้ายข้อความที่น�ำมาอ้างอิงในรายงาน
เอกสารที่น�ำมาอ้างอิงส่วนใหญ่เป็นวารสารวิชาการ หนังสือ รายงานการประชุมสัมมนา วิทยานิพนธ์
หนังสือพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แต่ละประเภทมีวิธีเขียนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ดังนี้
1. บทความจากวารสารวิชาการมาตรฐาน (Standard journal article)
รูปแบบพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อย่อวารสาร ปีพิมพ์;เล่มที่ของวารสาร:หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
ชื่อผู้แต่ง อาจมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ ถ้าเป็นชื่อคนไทยให้เขียนแบบไทย คือชื่อตัว ตามด้วยชื่อ
สกุล ไม่มีค�ำน�ำหน้า ถ้าเป็นชื่อชาวต่างประเทศ ให้เรียงตามล�ำดับ โดยเริ่มจาก นามสกุล แล้วตามด้วยชื่อ ไม่ต้อง
ใส่เครื่องหมายวรรคตอนต่อท้ายนามสกุล ใช้เครื่องหมาย , หลังชื่อทุกคน ถ้าผู้แต่งมี 6 คนหรือน้อยกว่า 6 คน
ให้ระบุชื่อทุกคน แต่ถ้ามีมากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อ 6 คนแรก และตามด้วยค�ำว่า “et al.”
ชื่อวารสาร ให้ใช้ชื่อย่อตามมาตรฐานสากลที่ก�ำหนดไว้ใน Index Medicus ส�ำหรับวารสารใดไม่มีการ
ก�ำหนดชื่อย่อไว้ ให้ใช้ชื่อเต็ม
จ�ำนวนหน้า ระบุจ�ำนวนหน้าโดยไม่ต้องมีค�ำว่า “หน้า” ใส่เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย โดยใช้ตัวเลขเต็ม
ส�ำหรับหน้าแรก และตัดตัวเลขซ�้ำออกส�ำหรับหน้าสุดท้าย เช่น หน้า 30-39 ใช้ 30-9 เป็นต้น
ตัวอย่าง
1. Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl
J Med 2002;347(4):284-7.
2. สัญญา สุขขำ�, วรรณภา โพธิ์น้อย, รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการ
ติดเชื้อเอ็ชไอวีของพนักงานบริการทางเพศ. วารสารโรคเอดส์ 2557;26(2):71-82.
2. หนังสือ
รูปแบบพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ์; ปี.
ครั้งที่พิมพ์ ให้ใส่เมื่อเป็นการพิมพ์ครั้งที่ 2,3,4… เป็นต้นไป เช่น 2nded. 3rded…
เมืองที่พิมพ์ ให้ใส่ชื่อเมืองที่ส�ำนักพิมพ์ตั้งอยู่ ถ้าหากไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ให้ใช้ค�ำว่า n.p. หรือภาษา
ไทยใช้ค�ำว่า ม.ป.ท.
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