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วัตถุประสงค์ 
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 ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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คำแนะนำในการส่งเรื่องเพื่อลงพิมพ์ 

 วารสารศูนย์อนามัยที่ 5 ยินดีรับบทความวิชา

การทางด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ใน

วารสารอื่นใดมาก่อน โดยกองบรรณาธิการขอสงวน

สิทธิ์ในการตรวจแก้ต้นฉบับ และพิจารณาตีพิมพ์ตาม

ลำดับก่อนหลัง มีหลักเกณฑ์และข้อแนะนำดังนี้ 

 1. บทความที่ส่งตีพิมพ์ 
 นิพนธ์ต้นฉบับ (original articles) เป็นราย

งานผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ของผู้เขียน ซึ่งไม่เคยตี

พิมพ์ในวารสารอื่น ควรประกอบด้วยหัวเรื่องตามลำดับ

ต่อไปนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของบทความบทคัดย่อเป็น

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนำ วัตถุประสงค์ของ

การศึกษา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปและ

อภิปราย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง อาจมี

กิตติกรรมประกาศระหว่างสรุปและเอกสารอ้างอิงก็ได้ 

ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 12 หน้าพิมพ์ 

 บทความปริทัศน์ (review articles) เป็น

บทความที่เขียนจากการรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่อง

หนึ่งจากวารสารหรือหนังสือต่างๆ ทั้งในและต่าง

ประเทศ ประกอบด้วย บทนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำ

มาเขียน วิธีการสืบค้นข้อมูล บทวิจารณ์และเอกสาร

อ้างอิง ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 8 หน้า 

 บทความพิเศษ (special articles) เป็น

บทความประเภทกึ่งบทความปริทัศน์กับบทความทั่วไป

ที่ไม่สมบูรณ์พอที่จะบรรจุเข้าเป็นบทความชนิดใดชนิด

หนึ่ง เป็นบทสัมภาษณ์ หรือบทความแสดงข้อคิดเห็น

เกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจของ

มวลชนเป็นพิเศษ จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขานั้นๆ 

ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 8 หน้า 

 บทความทั่วไป general articles) เป็น

บทความประเภทความรู้เฉพาะเรื่องที่ถูกหยิบยกมานำ

เสนอ โดยเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ หรือเป็นการนำเสนอ

รายงานผลการศึกษาวิจัยที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ที่ต้อง

ศึกษาต่อเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาเสร็จแล้ว 

กำลังเตรียมต้นฉบับสมบูรณ์ รายงานความก้าวหน้าของ

โครงการ รายงานผลการศึกษาวิจัยโดยสังเขปหรือเป็น

บทความที่มีประเด็นที่ได้รับความสนใจอยู่ในปัจจุบัน มี

ความยาวไม่เกิน 8 หน้าพิมพ์ 

 ปกิณกะ (miscellany) เป็นบทความ

เบ็ดเตล็ด ที่มีความหลากหลาย อาทิเช่น บทความที่น่า

รู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะทั่วไป ความยาวไม่ควรเกิน 5 

หน้าพิมพ์ 

 เรื่องแปล (translated articles) เป็น

บทความที่แปลหรือเรียบเรียงมาจากบทความวิชาการ 

หรือบทความอื่นๆ ที่เป็นเรื่องน่าสนใจจากภาษาต่าง

ประเทศ โดยจะต้องมีการขอลิขสิทธิ์แปลจากประเทศ

นั้นๆ ก่อน ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 3-5 หน้าพิมพ์ 

 บทความย่อ (abstract articles) ย่อบทความ

จากผลการวิจัยใหม่ๆ แนะนำสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ ความ

ยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 5 หน้าพิมพ์ 

 2. การเตรียมต้นฉบับ 
 ชื่อเรื่อง ควรสั้นกระทัดรัดให้ได้ใจความที่

ครอบคลุมและตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อเรื่อง ชื่อ

เรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 ชื่อผู้เขียน ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

(ไม่ใช่คำย่อ) พร้อมทั้งอภิไธยต่อท้ายชื่อ และสถาบันที่

ทำงานอยู่ 

 บทคัดย่อ คือการย่อเนื้อหาสำคัญ เอาเฉพาะที่

จำเป็นเท่านั้น ระบุตัวเลขสถิติที่สำคัญ ใช้ภาษารัดกุม

เป็นประโยชน์ สมบูรณ์ และเป็นร้อยแก้ว ไม่แบ่งเป็น

ข้อๆ ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด โดยให้ครอบคลุมถึง

วัตถุประสงค์ วัสดุและวิธีการ ผลและวิจารณ์หรือ  
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ข้อเสนอแนะ (อย่างย่อ) ไม่ต้องมีเชิงอรรถอ้างอิงถึง

เอกสารอยู่ในบทคัดย่อ บทคัดย่อต้องเขียนทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 

 บทนำ อธิบายความเป็นมา และความสำคัญ

ของปัญหาที่ทำการวิจัยศึกษาค้นคว้าของผู้อื่นที่

เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานและ

ขอบเขตของการวิจัย 

 เนื้อเรื่อง ควรใช้ภาษาไทยให้มากที่สุด และใช้

ภาษาที่เข้าใจง่าย สั้น กะทัดรัด แต่ชัดเจน เพื่อประหยัด

เวลาของผู้อ่าน ใช้คำย่อต้องเขียนคำเต็มไว้ครั้งแรกก่อน 

 วิธีการดำเนินงาน อธิบายวิธีการดำเนินการ

วิจัยโดยกล่าวถึงแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการรวบรวม

ข้อมูล วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง และการใช้เครื่องมือใน

การวิจัย ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หรือใช้หลัก

สถิติมาประยุกต์ 

 ผล/ผลการดำเนินงาน อธิบายสิ่งที่ได้พบจาก

การวิจัย โดยเสนอหลักฐานข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ 

พร้อมแปลความหมายของผลที่ค้นพบหรือวิเคราะห์ 

แล้วพยายามสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่วางไว้ 

 วิจารณ์ ควรเขียนอภิปรายผลว่าเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด แล้วควรอ้างอิงถึง

ทฤษฎี หรือผลการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบ

ด้วย 

 สรุป (ถ้ามี) ควรเขียนสรุปเกี่ยวกับความเป็นมา 

และความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการ

วิจัย วิะีการวิจัยอย่างสั้นๆ รวมทั้งการวิจัย (สรุป) ให้

ตรงประเด็น และข้อเสนอที่อาจนำผลงานการวิจัยไปใช้

ให้เป็นประโยชน์หรือให้ข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาที่

สามารถปฏิบัติได้สำหรับการวิจัยต่อไป 

 เอกสารอ้างอิง 

 1. ผู้เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของ

เอกสาร การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบ Vancouver 

 2. การอ้างอิงเอกสารใดให้ใช้เครื่องหมาย

เชิงอรรถเป็นหมายเลขโดยใช้หมายเลขสำหรับเอกสาร

อ้างอิงอันดับแรก และเรียงต่อไปตามลำดับถ้าต้องการ

อ้างอิงซ้ำ ให้ใช้หมายเลขเดิม 

 3. รูปแบบการเขียนเอกสาร
อ้างอิง 
 3.1 การอ้างอิงวารสาร รูปแบบดังนี้ 

 ลำดับ ชื่อผู้แต่ง ชื่อวารสาร ปีที่พิมพ์ ; ปีที่ : 

หน้าแรก-หน้าสุดท้าย 

 วารสารภาษาอังกฤษ 

 ใช้ชื่อนามสกุลขึ้นก่อน ตามด้วยอักษรย่อของ

ชื่อ ใช้ชื่อวารสารเป็นชื่อย่อตามระบบ Index Medicus 

 วารสารภาษาไทย 

 ชื่อผู้แต่งให้ใช้ชื่อเต็มตามด้วยนามสกุล และใช้

ชื่อวารสารเป็นตัวเต็ม 

 ในกรณีที่ผู้แต่งไม่เกิน 6 คน ให้ใช้ชื่อผู้แต่งทุก

คน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) 

 แต่ถ้ามี 7 คน หรือมากกว่านั้น ให้ใส่ชื่อ 3 คน

แรก แล้วเติม et al. (วารสารภาษาอังกฤษ) หรือ และ

คณะ (วารสารภาษาไทย) 

 ตัวอย่าง 

 1. Muangsapaya W, Winichagoon P, 

Fucharoen S, Pootrakul P. Improved 

Technique for detecting intraerythrocytic 

inclusion bodies in thalassemia trait. J. Med 

Assoc thai 1985;68:43-45 

 2. กติกา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม,   

วิษิษย์ศักดิ์ สุขสะอาด, กนกวรรณ แสนไชยสุริยา และ

คณะ. การตรวจกรองฮีโมโกบินอี โดยวิธีการตรวจกรอง

ด้วยดีซีไอพีในกลุ่มประชากรที่ไม่มีภาวะซีด วารสาร

เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2536;51:39-43 

 3.2 การอ้างอิงหนังสือหรือตำรา รูปแบบดังนี้ 

 รูปแบบอ้างอิงหนังสือหรือตำราผู้แต่งเขียน 

ทั้งเล่ม 

 ลำดับที่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ เมืองที่

พิมพ์ : สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์ 

 1. Dreisbash EB, Roberton WO. 

Handbook of poisoning. 12th ed. California: 

Appleton and lange, 1987. 
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 5. การรับเรื่องต้นฉบับ 
 5.1 เรื่องที่รับไว้ กองบรรณาธิการจะแจ้ง

ตอบรับให้ผู้เขียนทราบ 

 5.2 เรื่องที่ไม่ได้รับพิจารณาลงพิมพ์ กอง

บรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืน 

 5.3 เรื่องที่ ได้รับพิจารณาลงพิมพ์ กอง

บรรณาธิการจะส่งวารสารให้ผู้เขียนเรื่องละ 1 เล่ม 

 

ความรับผิดชอบ 
 บทความที่ลงพิมพ์ในวารสารศูนย์อนามัยที่ 

5 ถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้ เขียน คณะ

บรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย ผู้เขียนต้องรับผิด

ชอบต่อบทความของตนเอง คณะบรรณาธิการมีสิทธิ์

จะแก้ไขข้อความให้ถูกต้องตามหลักภาษาและความ

เหมาะสมได้ 

 2. สุวดี ดีวงษ์ , เพ็ญศรี จิตรนำทรัพย์ . 

สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีอาการใน

ประเทศไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2546. นนทบุรี: 

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ; 2547. 

 รูปแบบอ้างบทหนึ่งในหนังสือหรือตำรา 

 ลำดับที่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ใน: ชื่อบรรณาธิการ 

ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์, ปีที่

พิมพ์ : หน้าแรก-หน้าสุดท้าย 

 1. Takada N, Khamboonroang C, 

Yamaguchi T, Thitasut P, Vajrasthira S. Scrub 

typhus and chiggers in Notrhern Thailand. 

Southeast Asian J Trop Med Pub Health 1984; 

40: 9-19. 

 2. วิรัติ ศิริสันธนะ ไข้ไม่ทราบสาเหตุในเด็ก. 

ใน: อุษา ทิสยากร, ทวี โชติพิทยาสุนันท์, บรรณาธิการ. 

Undate on pediatric infectious disease. 

กรุงเทพมหานคร: ชัยเจริย ; 2540. หน้า 236-42. 

 4. การส่งต้นฉบับ 
 4.1 ให้พิพ์ดีดหน้าเดียวลงบนกระดาษสั้น 

ขนาด A4 (21.3x27.9) และส่งเอกสารมาพร้อมกับแผ่น 

Diskette ซึ่งพิมพ์ต้นฉบับเอกสาร 

 4.2 ภาพประกอบ ถ้าเป็นภาพลายเส้นต้อง

เขียนด้วยหมึกดำบนกระดาษขาว ถ้าเป็นภาพถ่ายควร

เป็นภาพสไลด์หรืออาจใช้ภาพสีขนาดโปสการ์ดแทน

ก็ได้ การเขียนคำอธิบายให้เขียนแยกต่างหาก อย่าเขียน

ลงในรูป ควรกำกับหมายเลขของภาพประกอบเพื่อการ

จัดเรียงพิมพ์ได้อย่างถูกต้องและมีไฟล์ภาพ .jpg มา

พร้อม Diskette 

 4.3 การส่งเรื่องตีพิมพ์ให้ต้นฉบับ 2 ชุด พร้อม

ระบุสถานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ถึงบรรณาธิการ

วารสารศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 177 หมู่ 6 

ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280  
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หมายเลขสมาชิก............................................. 

วัน เดือน ปี................................................................................................................................................. 

ชื่อ - สกุลผู้สมัคร........................................................................................................................................ 

สถานที่ปฏิบัติงาน....................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท์ โทรสาร........................................................................................................................................ 

 

มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกในนาม 

  สมาชิกใหม่   ต่ออายุสมาชิก 

สมัครเป็นสมาชิกเวลา.............................................ปี (อัตราปีละ 2 ฉบับ ราคา 80 บาท) 

เริ่มตั้งแต่ฉบับที่........................ปี........................ถึงฉบับ.......................ปี......................... 

รวมเป็นเงิน..........................................บาท (...........................................................................................) 

โดยได้แนบ  ธนาณัติ (สั่งจ่าย ปณ.ขามทะเลสอ)  ตั๋วแลกเงินธนาคาร 

   เช็คธนาคาร     เช็คของขวัญ 

 

ที่อยู่ (เพื่อจัดส่งวารสาร) 

เลขที่........................หมู่.................ถนน........................................ตำบล/แขวง......................................... 

อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์.............................. 

โทรศัพท์...................................................... 

 

สั่งจ่ายในนาม  บรรณาธิการวารสารศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ปณ.ขามทะเลสอ 30280 

ที่อยู่   กองบรรณาธิการวารสารศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 177 หมู่ 6 ต.โคกกรวด  

  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทร. 0-4430-5131-4 โทรสาร 0-4430-5137 

ใบสมัครสมาชิก 
วารสารศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
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สารจากบรรณาธิการ 
 

 

 สิ้นปี 2552 นี้ วารสารศูนย์อนามัยที่ 5 ของเราก็จะอายุครบสามขวบ กอง

บรรณาธิการได้พยายามปรับปรุงและพัฒนาหลาย ๆ อย่างในวารสารอยู่เสมอ ๆ ตั้งแต่การ

ทบทวนผลงานวิชาการที่ท่านนำมาตีพิมพ์ มีการกำหนดประเด็นที่ควรพิจารณาชัดเจนขึ้น 

เป็นระบบมากขึ้น ปรับรูปแบบของการเขียนชื่อ ยศ ตำแหน่งการงานของเจ้าของผลงาน 

ตลอดจนรูปแบบของการนำเสนอ และมีเรื่องราวที่หลากหลาย ไม่จำเพาะแต่ผลงานด้าน

วิชาการเท่านั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อ่านทั้งในด้านเนื้อหาสาระและความ

เพลิดเพลิน ในฉบับนี้เราจะพาท่านไปล่องเรือเที่ยวประเทศบรูไน และไปดูว่ามาตรการลด

อ้วนลดพุงของประเทศฟินแลนส์ เขาทำอย่างไร ร่วมชื่นชมกับความความภาคภูมิใจของ 

โรงพยาบาลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ กับเรื่องราวความสำเร็จของสุดยอดส้วม (ประเภท 

โรงพยาบาลชุมชน) ระดับประเทศ ประจำปี 2551 และเต็มอิ่มกับเนื้อหาสาระจากผลงาน

วิชาการทั้ง 3 เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดเชื้อในทารกแรกเกิด ภาวะขาดออกซิเจนใน

ทารกแรกเกิดและการวิเคราะห์จุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสอดคล้องกับหน้าเทศกาล 

ปีใหม่ 2553 ให้เราได้มีสติมีความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

  ท้ายที่สุดนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งผลงานเขียนเป็นวิทยาทาน ตลอดจนผู้อ่าน

ทุกท่านที่ติดตามวารสารศูนย์อนามัยที่ 5 มาโดยตลอด 

 

   นงนุช ภัทรอนันตนพ 

   บรรณาธิการ 
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นิพนธ์ต้นฉบับ 
09 อุบัติการณ์ภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิดลักษณะทางคลินิกและการรักษา 

 ของทารกที่คลอดในโรงพยาบาลด่านขุนทด 

19 ปจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด  

 โรงพยาบาลหนองบุญมาก 

31 มาตรการป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจราจร  

 โดยใช้โปรแกรมเฝ้าระวังการบาดเจ็บและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

 ของโรงพยาบาลพญาเม็งราย 

ปกิณกะ 
44 เรื่องเล่าความสำเร็จ  ส้วมอินทรีย์ (INSEA) ส้วมของประชาชนฅนทุ่งกุลา 

47 เรื่องเล่าประสบการณ์ร่วมสัมมนาที่ประเทศฟินแลนด์ 

 Prevention of Noncommunicable Diseases Seminar  

 (NCD-Seminar 16-20 March, 2009) 

55 เรื่องเล่า โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ 2551 

สา
รบ

ัญ
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อุบัติการณ์ภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิด  
ลักษณะทางคลินิกและการรักษา  

ของทารกที่คลอดในโรงพยาบาลด่านขุนทด 
ยิ่งรัก ปึงวงศานุรักษ์ 
โรงพยาบาลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

บทคัดย่อ 
 

 วัตถุประสงค์  : เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิด ลักษณะทางคลินิกและการ

รักษาของทารกที่คลอดในโรงพยาบาลด่านขุนทด 

 วิธีการศึกษา  : เป็นการศึกษาโดยเก็บข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective study) และวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยนำข้อมูลจากเวชระเบียนของทารกแรกเกิดที่คลอดในโรงพยาบาล

ด่านขุนทด ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะติดเชื้อ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2552 โดยมีการ

ทบทวนปัจจัยเสี่ยงด้านมารดาและทารก อาการทางคลินิก ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษาและระยะ

เวลาการให้ยาปฏิชีวนะ 

 ผลการศึกษา  : จากการศึกษาทารกแรกที่เกิดในโรงพยาบาลด่านขุนทดรวมระยะเวลา 2 ปี 

พบว่ามีภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิดทั้งหมด 54 ราย จาก จำนวนทารกเกิดมีชีพทั้งหมด 2156 ราย คิดเป็น 

25.04 รายต่อทารกเกิดมีชีพ 1000 ราย ซึ่งได้รับการวินิจฉัยเป็น early-neonatal sepsis 50 ราย (ร้อยละ 

92.59) และ late-neonatal sepsis 4 ราย (ร้อยละ 7.41) โดยเป็นทารกน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 3 

ราย (ร้อยละ 5.55) อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ 3 ราย (ร้อยละ 5.55) ปัจจัยเสี่ยงด้านมารดาที่พบ ได้แก่ 

มารดามีไข้ระหว่างคลอด 1 ราย (ร้อยละ 1.85) มารดามีภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 4 ราย (ร้อยละ 7.41) 

และมีขี้เทาปนเปื้อนในน้ำคร่ำ 12 ราย (ร้อยละ 22.22) อาการทางคลินิกที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ jaundice 

จำนวน 49 ราย (ร้อยละ 90.74) Fever จำนวน 42 ราย (ร้อยละ77.78) และ abnormal respiration 

จำนวน 11 ราย (ร้อยละ 20.37) จากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของทารกพบภาวะเม็ดเลือดขาวในเลือด 

(WBC) มากกว่า 20,000/ mm3 จำนวน 24 ราย (ร้อยละ 44.44) ส่วนผลเพาะเชื้อจากเลือด 

(hemoculture) พบขึ้นเชื้อเพียง 7 ราย (ร้อยละ12.96) โดย 6 รายเป็นเชื้อ Coagulase Negative 

Staphylococcus (ร้อยละ 11.11) และ 1 รายเป็นเชื้อ bacillus spp. (ร้อยละ 1.85) ระยะเวลาการรักษา

ให้ยาปฏิชีวนะเฉลี่ย 6.98 วัน ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 8.31 วัน  

 สรุป  : อุบัติการณ์ภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิดทารกที่คลอดในโรงพยาบาลด่านขุนทด   

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2552 ยังอยู่ในอัตราค่อนข้างสูง จึงควรมีแนวทางปฏิบัติเพื่อการ

วินิจฉัยและรักษา ร่วมกับสังเกตอาการทารกอย่างใกล้ชิด เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะเกินจำเป็น 

 คำสำคัญ  : ภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิด neonatal sepsis, newborn 
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Incidence of Neonatal Sepsis, Clinical Features and 
Treatments in Newborn Infants Born at 

Dankunthod Hospital 
Yingrak Peungsanurak, MD 

Dankunthod Hospital , Amphur Dankunthod , NakhonRatchasima 

 

Abstract 
 

 Objective  : To determine the incidence of neonatal sepsis in infants born at 

Dankunthod Hospital and to identify the clinical manifestations and treatments 

 Method  : A retrospective study of neonatal sepsis, clinical features, 

perinatal risk factors and treatments between October 1, 2007 to September 30, 2009 was 

done. 

 Result   : There were 54 infants of neonatal sepsis out of a total 2156 live 

births; an incidence of 25.04 per 1,000 live births. Infants who were diagnosed early 

neonatal sepsis 50 infants (92.59%) and late neonatal sepsis 4 infants (7.41%). The risk 

factors for neonatal sepsis were low birth weight 3 infants (5.55%), Premature infant 3 

infants (5.55%), intrapartum maternal fever 1 infant (1.85%), maternal urinary tract 

infection 4 infants (7.41%) and meconium stained amnioic fluid 12 infants (22.22%). The 

common clinical manifestations were jaundice 49 infants (90.74%), fever 42 infants 

(77.78%) and abnormal respiration 11 infants (20.37%), respectively. The most common 

laboratory finding was leukocytosis 24 infants (44.44%). 7 infants had positive blood 

culture (12.96%). Organisms identified were coagulase negative Staphylococcus (11.11%) 

and bacillus spp. (1.85).The average duration of antibiotic treatment was 6.98 days. The 

mean length of stay was 8.31 days. 

 Conclusion  : The incidence of neonatal sepsis was higher in Dankunthod 

Hospital. Diagnostic criteria and guideline of treatment for neonatal sepsis should be 

created to minimize antibiotic overuse. 

 Key words  : neonatal sepsis, newborn 
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บทนำ 
 การติดเชื้อในโรงพยาบาล (nosocomial 

infection) เป็นปัญหาสำคัญของผู้ป่วยที่อยู่ใน  

โรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทารกแรกเกิด 

ทำให้ทารกเจ็บป่วย เพิ่มอัตราการตาย ระยะเวลา

ของการอยู่โรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการดูแล

รักษา ในปัจจุบันภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิดเป็น

ปัญหาที่พบได้บ่อยและยังคงเป็นปัญหาในการ

วินิจฉัย เนื่องจากทารกที่มีภาวะติดเชื้อมักมีอาการ

และอาการแสดงไม่จำเพาะเจาะจง สามารถพบ

อาการได้ในทุกระบบ ที่พบบ่อยที่สุดคืออุณหภูมิที่

เปลี่ยนแปลง (temperature instability) และ

พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง (behavioral changes) 

นอกจากนี้วิธีมาตรฐานในการ วินิจฉัยภาวะติดเชื้อ 

ได้แก่ การเพาะเชื้อจากเลือดให้ผลบวกค่อนข้าง

ต่ำ(1) การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิดจึงมัก

อาศัยปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของมารดา เช่น ภาวะติด

เชื้อของมารดาในระยะคลอด ถุงน้ำคร่ำแตกก่อน

คลอดนานเกิน 18 ชั่วโมง ภาวะ ติดเชื้อของถุง  

น้ำคร่ำ เป็นต้น และปัจจัยเสี่ยงด้านทารก เช่น 

ภาวะคลอดก่อนกำหนด น้ำหนักแรกคลอดน้อยกว่า 

2500 กรัม คะแนน Apgar score ที่ 5 นาทีน้อย

กว่า 6 เป็นต้น(2, 3) ร่วมกับอาการและอาการแสดง

ของทารก รวมทั้งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

เช่น การตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาวในเลือด 

(white blood cell count) เป็นต้น 

 จากการศึกษาของสถาบันต่างๆ ในต่าง

ประเทศ อุบัติการณ์การเกิดภาวะติดเชื้อในทารก

แรกเกิด 1-5 ราย ต่อทารกแรกเกิดมีชีพ 1,000 ราย(3,4) 

โดยอัตราการเกิดการติดเชื้อภายใน อายุ 7 วัน 

(early-onset sepsis) พบประมาณ 1-10 ราย ต่อ

ทารกแรกเกิดมีชีพ 1,000 ราย(5) ในขณะที่ใน

ประเทศไทยจากการศึกษาของพรเพ็ญ มนตรีศรีตระกูล 

และคณะในปี พ.ศ. 2547 อุบัติการณ์ของภาวะ  

ติดเชื้อของทารกแรกเกิดที่คลอดในโรงพยาบาล

พระมงกุฎเกล้าภายใน72 ชั่วโมงแรกหลังคลอดคือ 

13 รายต่อทารกแรกเกิดมีชีพ 1,000 ราย(6) พบว่า

เชื้อก่อโรค Group B Streptococcus และ E. coli 

เป็นสาเหตุประมาณร้อยละ 70 ในกลุ่ม early-

onset sepsis(7) และยังเป็นสาเหตุที่สำคัญในการ

เกิดภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิดหลังจากอายุ 7 วัน 

(late-onset sepsis) ที่ไม่ได้เกิดจาก nosocomial 

infection 

 ในทารกแรกเกิดทุกรายที่สงสัยว่ามีภาวะ

ติดเชื้อ จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะที่

ครอบคลุมเชื้อที่อาจเป็นสาเหตุก่อนที่จะได้รับการ

พิสูจน์แน่ชัด เนื่องจากการรักษาล่าช้าจะก่อให้เกิด

อันตรายต่อทารก จากการพยากรณ์โรคพบว่า 

early onset sepsis มีอัตราการตายสูงโดยเฉพาะ 

ผู้ป่วยที่มีอาการตั้งแต่วันแรกของชีวิต จะมีอัตรา

ตายร้อยละ 30-70(8)  

 โรงพยาบาลด่านขุนทด เป็นโรงพยาบาล

ชุมชนขนาด 90 เตียงตามกรอบ (เปิดให้บริการจริง 

125 เตียง มีทารกแรกเกิดมีชีพตั้งแต่ 1 ตุลาคม 

2550 ถึง 30 กันยายน 2551 จำนวน 1105 ราย 

และตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552 

จำนวน 1051 ราย ในจำนวนนี้พบว่ามี ภาวะ ติด

เชื้อในทารกแรกเกิดประมาณ 20 ถึง 30 รายต่อปี 

แต่ยังไม่เคยมีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่

ชัดเจน  

 ดังนั้นผู้ทำการศึกษาในฐานะที่เป็นกุมาร

แพทย์ผู้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยเด็กโดยตรง จึงมี

วัตถุประสงค์ที่จะศึกษาอุบัติการณ์ภาวะติดเชื้อใน

ทารกแรกเกิด ลักษณะทางคลินิกและการดูแลรักษา

ของทารกที่คลอดในโรงพยาบาลด่านขุนทด ตั้งแต่ 

1 ตุลาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2552 เพื่อทราบ

สถานการณ์การติดเชื้อในทารกแรกเกิด นำข้อมูลมา
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วิเคราะห์และนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการ

ดูแลทารกแรกเกิด เพื่อให้ทารกมีสุขภาพแข็งแรง 

ปลอดภัย และลดค่าใช้จ่ายทั้งของครอบครัวผู้ป่วย 

โรงพยาบาล และประเทศได้ 

 

นิยามศัพท์ 
 ภ า ว ะ ติ ด เ ชื้ อ ใ น ท า ร ก แ ร ก เ กิ ด 

(neonatal sepsis) หมายถึง กลุ่มอาการหรือ

อ าก า รแสด งขอ งทา รกที่ มี ภ า ว ะติ ด เชื้ อ ใ น  

กระแสเลือด ในช่วงอายุ 1 เดือนแรกของชีวิต 

 ทารกคลอดก่อนกำหนด หมายถึง ทารกที่

คลอดก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ 

 

วิธีการศึกษา 
 เป็นการศึกษาโดยเก็บข้อมูลย้อนหลัง 

(Retrospective study) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

แบบเจาะจง (purposive sampling) จากเวชระเบียน

ของทารกแรกเกิดที่คลอดในโรงพยาบาลด่านขุนทด 

ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะติดเชื้อ ตั้งแต่   

1 ตุลาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2552 รวมระยะ

เวลา 2 ปี จำนวนทั้งสิ้น 54 ราย โดยมีการทบทวน

ข้อมูลทั่วไปของมารดาและทารก ปัจจัยเสี่ยงด้าน

มารดาและทารก อาการทางคลินิก ผลตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ การรักษาและระยะเวลาการให้ยา

ปฏิชีวนะ  

 วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) รายงานโดยใช้จำนวน 

ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

 

ผลการศึกษา 
 ในช่วงเวลาที่ทำการศึกษา มีทารกสงสัยว่า

มีภาวะติดเชื้อ 54 ราย จากจำนวนทารกเกิดมีชีพ

ทั้งหมด 2156 ราย คิดเป็นอุบัติการณ์ 25.04 ราย 

ต่อทารกเกิดมีชีพ 1000 ราย โดยตั้งแต่ 1 ตุลาคม 

2550 ถึง 30 กันยายน 2551 จำนวน 35 ราย คิด

เป็นอุบัติการณ์ 31.67 ราย ต่อทารกเกิดมีชีพ 1000 

ราย และตั้งแต่1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 

2552 จำนวน 19 ราย คิดเป็นอุบัติการณ์ 18.08 

ราย ต่อทารกเกิดมีชีพ 1000 ราย  

 จากข้อมูลทั่วไป (ตารางที่ 1) เป็นทารก

เพศชาย 24 ราย (ร้อยละ 44.44) คิดเป็นอัตราส่วน  

ชาย : หญิง 0.8 : 1 น้ำหนักแรกเกิดเฉลี่ย 3127.96 

กรัม โดยเป็นทารกน้ำหนักมากกว่า 2,500 กรัม 51 

ราย (ร้อยละ 94.44) อายุครรภ์ครบกำหนด (ตั้งแต่ 

37 สัปดาห์ขึ้นไป) 51 ราย (ร้อยละ 94.44) มารดา

อายุน้อยกว่า 20 ปี 12 ราย (ร้อยละ 22.22) อายุ 

20 – 35 ปี 39 ราย (ร้อยละ 72.22) และอายุมาก

กว่า 35 ปี 3 ราย (ร้อยละ 5.55) มารดาที่ฝาก

ครรภ์น้อยกว่า 4 ครั้งมีจำนวน 3 ราย (ร้อยละ 

5.55) 

 จากตารางที่ 2 ปัจจัยเสี่ยงด้านมารดาที่

พบ ได้แก่ มารดามีไข้ระหว่างคลอด 1 ราย (ร้อยละ 

1.85) มารดามีภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 4 ราย 

(ร้อยละ 7.41) และมีขี้เทาปนเปื้อนในน้ำคร่ำ 12 

ราย (ร้อยละ 22.22) ปัจจัยเสี่ยงด้านทารกที่พบ

ได้แก่ คลอดก่อนกำหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 

สัปดาห์) 3 ราย (ร้อยละ 5.55) น้ำหนักแรกเกิด

น้อยกว่า 2500 กรัม 3 ราย (ร้อยละ 5.55) มี 

Fetal distress 1 ราย (ร้อยละ 1.85) 

 ข้อมูลอาการ/ อาการแสดงของทารก 

(ตารางที่ 3) อาการทางคลินิกส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่  

jaundice จำนวน 49 ราย (ร้อยละ 90.74) Fever 

จำนวน 42 ราย (ร้อยละ 77.78) และ abnormal 

respiration (grunting, tachypnea, retraction, 

adventitious sound) จำนวน 11 ราย (ร้อยละ 

20.37) นอกจากนี้พบว่ามีภาวะ hypoglycemia 

ร่วมด้วยจำนวน 5 ราย (ร้อยละ 9.26) โดยทารกที่มี
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อาการทางคลินิกตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไปมีจำนวน 50 

ราย (ร้อยละ 92.59) กรณีมีอาการทางคลินิกตั้งแต่ 

2 อย่างขึ้นไปโดยไม่รวม jaundice มีจำนวน 11 

ราย (ร้อยละ 20.37) มีทารก 2 ราย (ร้อยละ 3.70) 

ไม่มีอาการผิดปกติแต่ได้รับการวินิจฉัยจากผล 

abnormal CBC คือ WBC มากกว่า 20,000 เพียง

อย่างเดียว 

 ข้อมูลจากตารางที่ 4 ผลการตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการของทารกพบว่ามี Abnormal CBC  

จำนวน 25 ราย (ร้อยละ 46.30) โดยมีภาวะเม็ด

เลือดขาวในเลือด (WBC) มากกว่า 20,000/ mm3 

จำนวน 24 ราย (ร้อยละ 44.44) ผลเพาะเชื้อจาก

เลือด (hemoculture) พบขึ้นเชื้อเพียง 7 ราย 

(ร้อยละ12.96) โดยเชื้อที่พบได้แก่ Coagulase 

Negative Staphylococcus (CoNS) จำนวน 6 

ราย (ร้อยละ 11.11) และ bacillus spp. จำนวน 1 

ราย (ร้อยละ 1.85) ส่วนผลเพาะเชื้อจากน้ำ

ไขสันหลังไม่ขึ้นเชื้อทุกราย ยกเว้น 1 รายที่อาการ

ทรุดลงและส่งตัวไปรักษาโรงพยาบาลมหาราช 

นครราชสีมา ได้ส่งตรวจน้ำไขสันหลังซ้ำพบ PCR 

ต่อเชื้อ Herpes เป็นบวก และวินิจฉัยเป็น herpes 

meningoencephalitis 

ตาราง ที่  1 ข้อมูลทั่วไปของทารก และมารดากลุ่มที่นำมาศึกษา  (n = 54) 

        ข้อมูลมารดาและทารก 
 

อายุมารดา 

 อายุน้อยกว่า 20 ปี (ราย) (ร้อยละ) 12 (22.22) 

    อายุ 20 – 35 ปี (ราย) (ร้อยละ)   39 (72.22) 

    อายุมากกว่า 35 ปี (ราย) (ร้อยละ)                                        3 (5.55) 

อายุครรภ์ตั้งแต่ 37 สัปดาห์ขึ้นไป (ราย) (ร้อยละ)                      51 (94.44) 

การฝากครรภ์ <  4  ครั้ง (ราย) (ร้อยละ)                                3 (5.55) 

น้ำหนักแรกเกิดเฉลี่ย ( กรัม)                                              3127.96 

น้ำหนักแรกเกิดมากกว่า 2500 กรัม (ราย)                              51 (94.44)   

เพศ 

    ชาย (ราย)                                                         24 (44.44) 

    หญิง (ราย)                                                            30 (55.55) 

Apgar score                                                                                      

    ที่  5  นาที <  6                                                            0 (0.00) 
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ตาราง ที่  2  ปัจจัยสี่ยงต่างๆ ทางด้านมารดา และทารก 

ตาราง ที่  3  อาการและอาการแสดงของทารก 

  ปจจัยเสี่ยง จำนวน คน  (ร้อยละ)  

    (n = 54)                                                                  
 

ปจจัยด้านมารดา 

 น้ำคร่ำเดินก่อนคลอด > 18  ชั่วโมง                0 (0.00) 

 น้ำ คร่ำติดเชื้อ (chorioamnionitis)               0 (0.00) 

 มารดามีไข้ระหว่างคลอด (intrapartum maternal fever)    1 (1.85) 

 มารดามีภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ                                  4 (7.41) 

 มีขี้เทาปนเปื้อนในน้ำคร่ำ (meconium-stained amniotic fluid)   12 (22.22) 

ปจจัยด้านทารก 

 คลอดก่อนกำหนด (อายุครรภ์ < 37 สัปดาห์)                          3 (5.55) 

 น้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2500 กรัม                                           3 (5.55) 

 Apgar score ที่ 5 นาที น้อยกว่า 6                                      0 (0.00) 

 Fetal distress, sustained fetal tachycardia > 160 beats/ min                 1 (1.85) 

  อาการและอาการแสดง จำนวน คน  (ร้อยละ) 
                                                                                                        

Abnormal  temperature                                43 (79.63) 

 Fever                                                               42 (77.78) 

 Hypothermia                                                              1 (1.85) 

Abnormal  respiration                                                        11 (20.37) 

 Grunting                                                                2 (3.70)                                                                                                                           

 Tachypnea                                                               7 (12.96) 

 Retraction                                                                  6 (11.11) 

 Adventitious sound / secretion                                     4 (7.41) 

Abnormal  cardiovascular                                                  5 (9.26) 

 Cyanosis                                                                          5 (9.26)  

Abnormal  neurology                                                                 2 (3.70) 

 Lethargy                                                              1 (1.85) 

 Seizure                                                                        1 (1.85) 

Abnormal  gastrointestinal                        3 (5.55) 

 Vomit                                                                      1 (1.85)  

 Diarrhea                                                                          1 (1.85) 

 Abdominal  distension                                                     1 (1.85) 

 Jaundice                                                                             49 (90.74) 
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ตาราง ที่  4  ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของทารก 

  ผลการตรวจ   จำนวน คน  (ร้อยละ)  

    (n = 54)                                                                  
 

Abnormal  CBC           25 (46.30) 

 WBC > 20,000/ mm3                                       24 (44.44) 

 WBC < 5,000/ mm3                                   1 (1.85) 

 Low  ANC < 1,000/ mm3                                    1 (1.85) 

 B/T  ratio > 0.2                              0 (0.00) 

 Low  platelet < 100,000/ mm3     1 (1.85) 

Normal  CBC               29 (53.70) 

Hemoculture                                                                                        

 ขึ้นเชื้อ          7 (12.96) 

 • Coagulase negative Staphylococcus                            6 (11.11) 

 • bacillus spp.                                                                 1 (1.85) 

 ไม่ขึ้นเชื้อ                                                                                 46 (92.00) 

 ไม่ได้ส่งตรวจ                                                                             1 (1.85) 

CSF culture                                                                                  25 (46.30) 

 ขึ้นเชื้อ                                                 0 (0.00) 

 ไม่ขึ้นเชื้อ                                                       24 (44.44) 

 ไม่ได้ส่งตรวจ                                                     29 (53.70) 

Abnormal  glucose                                             6 (11.11) 

 Hypoglycemia                                             5 (9.26) 

 Hyperglycemia                                                             1 (1.85) 

 
CBC: complete blood count, WBC: white  blood cell count,  ANC: absolute neutrophil count, B/T 

ratio: band/ total neutrophil ratio 

 จากข้อมูลการรักษาโดยให้ยาปฏิชีวนะ 

(ตารางที่ 5) พบว่าระยะเวลาในการรักษาให้ยา

ปฏิชีวนะเฉลี่ย 6.98 วัน โดยให้น้อยกว่า 7 วัน

จำนวน4 ราย (ร้อยละ 8.00)  ครบ 7 วันจำนวน 

48 ราย (ร้อยละ   88.89) และ 7 - 14 วันขึ้นไป 

จำนวน 2 ราย (ร้อยละ 3.70) ระยะเวลาในการ

นอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 8.31 วัน ในจำนวนนี้มีทารก 

1 ราย ได้รับการส่งต่อเพื่อไปรักษาที่โรงพยาบาล

มหาราช นครราชสีมาในวันที่ 3 เนื่องจากเกินขีด

ความสามารถของโรงพยาบาล (วินิจฉัยเป็น 

herpes meningoencephalitis) 
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ตาราง ที่  5  การรักษาโดยให้ยาปฏิชีวนะ 

  การรักษา Early-neonatal sepsis Late-neonatal sepsis 

   จำนวนคน (ร้อยละ) จำนวนคน (ร้อยละ)    

                                                                     (n = 50) (n = 4 ) 
 

First line drug 

 Ampicillin + Gentamicin    47 (94.00) 2 (50.00) 

 Ampicillin                 2 (4.00)  0 (0.00) 

Other                         

 Cefotaxime 1  (2.00)                   1 (25.00) 

    Cefotaxime + Cloxacillin   0 (0.00)  1 (25.00)  

    Acyclovir *     0 (0.00)  1 (25.00) 

ระยะเวลาการให้ยา 

    < 7 วัน   4 (8.00) 0 (0.00) 

    7 วัน                        46 (92.00) 2 (50.00) 

    >7 - 14 วัน     0 (0.00)  2 (50.00) 

 
* ให้การรักษาที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 

อภิปรายผลการศึกษา 
 อุบัติการณ์ภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิด

ของทารกที่คลอดในโรงพยาบาลด่านขุนทด ตั้งแต่  

1ตุลาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2552 คิดเป็น 

25.04 ต่อทารกเกิดมีชีพ 1000 ราย ซึ่งมีอัตราที่สูง

มากเมื่อเทียบกับการศึกษาก่อนนี้ทั้งที่ทำในประเทศ

ไทย(6)  และในต่างประเทศ  ซึ่งอุบัติการณ์ประมาณ 

1- 5 ราย ต่อทารกเกิดมีชีพ 1000 ราย (3, 4)  

 เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้าน

มารดาและทารก พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่ต่ำมาก ซึ่ง

เนื่องมาจากศักยภาพที่จำกัดของโรงพยาบาลในการ

ดูแลทารกแรกเกิด ที่ส่วนใหญ่ให้การดูแลทารกที่

ครบกำหนดหรือเกือบครบกำหนด ไม่มีหออภิบาล

ทารกวิกฤตและกึ่งวิกฤต ดังนั้นอุบัติการณ์ภาวะติด

เชื้อในทารกแรกเกิดควรจะอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ ซึ่งแตก

ต่างกับข้อมูลที่ได้ครั้งนี้ โดยอาจเนื่องด้วยภาวะติด

เชื้อในทารกแรกเกิดเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องได้รับ

การวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อนและอันตรายที่จะเกิดขึ้น ทำให้มี

การวินิจฉัยและรักษาไปก่อนแม้อาการไม่ชัดเจน

หรือไม่จำเพาะก็ตาม จากข้อมูลที่ได้แพทย์มักใช้

อาการแสดงและผลตรวจทางห้องปฏิบัติช่วย

สนับสนุนในการตัดสินใจวินิจฉัยและรักษา โดย

อาการแสดงที่มักพบคือ fever โดยไม่มีอาการทาง

ระบบอื่นร่วมด้วย ยกเว้นภาวะ jaundice ซึ่งเป็น

อาการที่พบร่วมได้บ่อย ส่วนผลตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการที่พบส่วนใหญ่คือ Abnormal CBC โดย
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มีภาวะเม็ดเลือดขาวในเลือด (WBC) มากกว่า 

20,000/ mm3 จำนวน 24 ราย (ร้อยละ 44.44) 

จากการศึกษาพบว่ามีทารก 2 รายที่ไม่มีอาการ

แสดงผิดปกติและไม่มีความเสี่ยงแต่ได้รับการ

วินิจฉัยจากผลเม็ดเลือดขาวในเลือด (WBC) มาก

กว่า 20,000/ mm3 เพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจจะเป็น

สาเหตุให้อุบัติการณ์ภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิดสูง

กว่าความเป็นจริงได้ ดังนั้นการพิจารณาผลการ

ตรวจทางห้องปฏิบัติหลายๆ อย่างร่วมกับการ

สังเกตอาการทารกอย่างใกล้ชิดและนานพอจะช่วย

ให้สามารถวินิจฉัยภาวะติดเชื้อได้ถูกต้องยิ่งขึ้น(6) 

ส่วนการเพาะเชื้อจากเลือดซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานใน

การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อ ให้ผลบวกค่อนข้างต่ำ(1) ซึ่ง

ในการศึกษาครั้งนี้ผลเพาะเชื้อจากเลือดให้ผลบวก

เพียง 7 ราย (ร้อยละ 12.96) ดังนั้นในทางปฏิบัติจึง

มักใช้เพื่อประกอบการพิจารณาหยุดยาปฏิชีวนะ

และเพื่อติดตามการรักษา โดยการให้ยาปฏิชีวนะ

ส่วนใหญ่แพทย์ให้จนครบ 7 วัน (ร้อยละ 88.89) 

แม้อาการทางคลินิกไม่ชัดเจนและไม่มีปัจจัยเสี่ยง 

เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องการรายงานผลเพาะเชื้อซึ่ง

มักทราบผลประมาณวันที่ 7 ของการรักษา (ทั้งที่

ผลเพาะเชื้อเป็นลบตั้งแต่วันที่ 3) จึงจำเป็นต้องให้

ยาไปจนครบ 7 วัน ทำให้ระยะเวลาการรักษาใน 

โรงพยาบาลนานกว่าที่ควร ซึ่งเป็นสาเหตุให้  

สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย กำลังคนและการครองเตียง  

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 อุบัติการณ์ภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิดใน

โรงพยาบาลด่านขุนทดค่อนข้างสูง โดยเมื่อประเมิน

จากความเสี่ยงด้านมารดาและทารกพบว่ามีความ

เสี่ยงน้อยมาก และเมื่อพิจารณาจากการวินิจฉัย

และเริ่มยาปฏิชีวนะของแพทย์ พบว่าอาศัยข้อมูล

ทางคลินิก ซึ่งมีความแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย 

โดยไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ผู้ทำการศึกษาจึงมี

ข้อเสนอแนะว่า ควรมีแนวทางปฏิบัติในการดูแล

และการวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในทารก โดยพิจารณา

จากปัจจัยเสี่ยง อาการทางคลินิกหลายๆอย่างร่วม

กัน รวมทั้งการสังเกตอาการทารกที่เฝ้าระวังอย่าง

ใกล้ชิดและนานพอก่อนตัดสินใจ ให้การรักษา และ

ควรมีการพัฒนากระบวนการดูแลอุณหภูมิกาย

ทารกแรกเกิดโดยการบันทึกอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม

ควบคู่ไปกับการวัดอุณหภูมิกายของทารก มีหลัก

เกณฑ์การให้และระยะเวลาการให้ยาปฏิชีวนะ 

นอกจากนี้ควรพัฒนาระบบการติดตามและการ

รายงานผลเพาะเชื้อที่ถูกต้องรวดเร็ว เพื่อให้ทารกได้

รับการรักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัย หลีกเลี่ยง

การใช้ยาปฏิชีวนะเกินจำเป็น และลดระยะเวลาการ

อยู่รักษาในโรงพยาบาล(9)  

  

กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ แพทย์หญิงต้องตา 

ชนยุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด ที่

ให้การสนับสนุนการทำวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณ 

เจ้ าหน้ าที่ ศู น ย์ พัฒนาคุณภาพ โร งพยาบาล

ด่านขุนทด เจ้าหน้าที่ เวชระเบียนที่กรุณาค้น

รายงานและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตลอดจน

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด่านขุนทดทุกท่านที่อำนวย

ความสะดวกในการทำวิจัย จนทำให้งานวิจัยสำเร็จ

ลุล่วงด้วยดี 



18

เอกสารอ้างอิง 
 

1. Gerdes  JS. Clinicopathologic  approach diagnosis of neonatal sepsis. Clin Perinatol  

 1991; 18:361-81. 

2. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ. Infection in neonates. เอกสารประกอบการเรียนการสอน สำหรับแพทย์ 

 ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล. กรุงเทพ; 1-24.  

3. Dawodu A, Umran KA, Twum-Danso K. A Case Control Study of Neonatal Sepsis:  

 Experience from Saudi Arabia. J of Tropical Ped 1997; 43(2):84-88. 

4. Stoll BJ. Infections of the Neonatal Infant. In: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB,  

 Stanton BF, des. Nelson Textbook of Pediatrics. 18thed. Philadelphia: Saunders, 2007:  

 794-810.  

5. Ferrieri P. Neonatal susceptibility and immunity to major bacterial pathogens.  

 Rev Infect Dis 1990; 12:5394-400. 

6. พรเพ็ญ มนตรีศรีตระกูล, แสงแข ชำนาญวนกิจ, พรพัฒน์ รัศมีมารีย์, ปรียาพันธ์ แสงอรุณ. อุบัติการณ์ 

 ของภาวะติดเชื้อในระยะหลังคลอด ลักษณะทางคลินิกและการรักษา ใน ทารกแรกเกิดที่คลอดในโรง 

 พยาบาลพระมงกุฎเกล้า. เวชสารแพทย์ทหารบก 2547; 57: 237-44.  

7. Eichenwald EC. Perinatally transmitted neonatal bacterial infection. Infect Dis Clin N.  

 Am 1997; 1:223-40.  

8. Klein JO, Marcy SM. Bacterial sepsis and meningitis. IN; Remington JS and Klein JO (eds.), 

 Infectious Diseases of the fetus and newborn infant, 4thed, Philadelphia,  

 W.B Saunders Co., 1995:pp 835-90. 

9. นริศรา แสงปัดสา, รัตติยา อติเปรมานนท์, แสงแข ชำนาญวนกิจ, ปรียาพันธ์ แสงอรุณ. ผลของ 

 การพัฒนาคุณภาพด้านการป้องกันการติดเชื้อ เพื่อลดอัตราการติดเชื้อในไอซียูทารกแรกเกิดของ 

 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. เวชสารแพทย์ทหารบก 2550; 60:13-20. 



19

ปจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจน
ในทารกแรกเกิด 

โรงพยาบาลหนองบุญมาก
โกมุท ชุมภักดี  
โรงพยาบาลหนองบุญมาก  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

 บทคัดย่อ 
  
ศึกษาอุบัติการณ์และ ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในระยะปริกำเนิดของ

ทารกที่เกิดในโรงพยาบาลหนองบุญมาก เป็นการศึกษาย้อนหลัง ในหญิงตั้งครรภ์ที่มา

คลอด ในโรงพยาบาลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2548 ถึง 30 กันยายน 2551 จำนวนทารก

ที่เกิดมีชีพ 1,165 ราย เปรียบเทียบกลุ่มมารดาทุกรายที่คลอดทารกที่มีคะแนน Apgar  

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 จำนวน 61 ราย กับกลุ่มมารดาที่คลอดทารกที่มีคะแนน Apgar 

มากกว่า 7 จำนวน 122 ราย ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและปัจจัยเสี่ยงก่อนคลอดในมารดา

และทารก โดยทบทวนจากเวชระเบียนที่บันทึกการให้คะแนน Apgar โดยแพทย์ และ

พยาบาลห้องคลอด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาใช้ จำนวน ร้อยละและ  

ค่าเฉลี่ย สถิติอนุมาน ใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) Fisher’s Exact Test โดย

ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS version 14   ผลการศึกษา พบภาวะขาดออกซิเจน

ในทารกแรกเกิด ในปี 2549  2550 และ 2551 เท่ากับ 46.79, 58.51, 52.21ต่อ 1,000 

การเกิดมีชีพ ตามลำดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะออกซิเจนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ได้แก่ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาภาวะแทรกซ้อน อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์และ

น้ำหนักก่อนคลอดของมารดา การคลอดโดยใช้หัตการทางสูติสาสตร์ การคลอดระยะที่ 2 

เนิ่นนาน มารดามีน้ำเดินมากกว่า 18 ชั่วโมง และน้ำหนักแรกเกิดของทารก 

 

 คำสำคัญ  ภาวะขาดออกซิเจนทารกแรกเกิด คะแนน Apgar 
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Risk factors Influenced Birth Asphyxia  
at Nongboonmak Hospital 

Komut   Chumpakdee , MD 

Nongboonmak Hospital , Amphur  Nongboonmak , NakhonRatchasima 

 

Abstract 
 To study factors influences birth asphyxia in Nongboonmak 

Hospital. Retrospective case control study was conducted in birth asphyxia 

neonates who born in Nongboonmak Hospital. Data was collected from   

1 October 2005 to 30 September 2008. Infants were born 1,165 live birth 

at Nongboonmak hospital.  61 cases of all pregnant women who delivered 

newborn with Apgar ≤ 7 compared with 122 case of randomized pregnant 

woman who delivered newborn with Apgar > 7. Collecting data by 

medical records and component of risk factor including maternal,  

delivery  and neonate factors.  Data was analyzed by SPSS program 

version 14 in term of frequency, percentage, mean, Fisher’s exact and  

Chi-square. Risk factors  which are significantly associated with  neonatal 

asphyxia,  maternal age, occupational, education, gestational age less than 

37 weeks, body weight before delivery ,maternal medical complication , 

obstetric procedure,  prolong second stage  of labor , PROM > 18 hours, 

and  infant  birth weight. 

 Key words : birth asphyxia, Apgar score  
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บทนำ  

 ภาวะขาดออกซิเจนในระยะปริกำเนิด 

(perinatal asphyxia) เป็นสาเหตุสำคัญของการ

เสียชีวิตในทารกแรกเกิด รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนที่

เกิดตามมาภายหลังภาวะการขาดออกซิเจนในระยะ

ปริกำเนิดจะทำให้เกิดความผิดปกติในระบบต่างๆ 

ของร่างกาย อันก่อให้เกิดโรคเรื้อรังและต้องการการ

ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาในต่าง

ประเทศพบว่าการขาดออกซิเจนปริกำเนิดเป็น

สาเหตุของการตายปริกำเนิดและภาวะสมองพิการ

ในประเทศอุตสาหกรรมร้อยละ 3-21(16) ในประเทศ

อินเดียพบอัตราการเกิดภาวะขาดออกซิ เจน  

ปริกำเนิดร้อยละ 4.2(17) ในประเทศออสเตรเลียใน  

ปี ค.ศ.1995 พบอัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจน

ปริกำเนิดรุนแรงเท่ากับร้อยละ 2.8(18) และเท่ากับ

ร้อยละ 1-1.5(19) ในสหรัฐอเมริกา และจากการ

ศึกษาในอัฟริกาใต้ ในทารกแรกคลอดจำนวน 

15,964 รายในระยะเวลา 3 ปี พบว่ามีอัตราการ

เกิดภาวะขาดออกซิเจนปริกำเนิดในทารกที่อายุ

ครรภ์มากกว่า 34 สัปดาห์เท่ากับร้อยละ 4.6(20) 

 ในประเทศไทยจากรายงานของกระทรวง

สาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2537 พบว่าการตายของทา

รกปริกำเนิดมีสาเหตุมาจากภาวะขาดออกซิเจนใน

ระยะแรกเกิดร้อยละ 20.8(2) ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 

ของสาเหตุการตาย ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่

สามารถป้องกันได้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2545-2547 

พบการตายของทารกปริกำเนิดมีสาเหตุมาจาก

ภาวะขาดออกซิเจนในระยะแรกเกิด ร้อยละ 19.3, 

21.4, 19.8 ตามลำดับ ซึ่งยังคงสูงเป็นอันดับ 2 ของ

สาเหตุการตายทั้งหมด(3) จากรายงานของกระทรวง

สาธารณสุขในปี พ.ศ. 2542 พบว่าอัตราการขาด

ออกซิเจนในทารกแรกเกิด 60.9(4) และในปี 2547-

2549 พบอัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด 

30.1, 25.6, 24.5 ซึ่งมีแนวโน้มที่ลดลงตามลำดับ 

ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่

กำหนดไว้ ให้อัตราการขาดออกซิ เจนในทารก  

แรกเกิดไม่เกิน 30 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 ราย  

 การเกิดภาวะขาดออกซิ เจนในระยะ  

ปริกำเนิดส่วนใหญ่พบในทารกคลอดก่อนกำหนด

มากกว่าทารกคลอดครบกำหนด โดยพบได้ร้อยละ 

60 ในทารกคลอดก่อนกำหนดและพบได้ร้อยละ 40 

ในทารกคลอดครบกำหนด นอกจากนี้ยังพบว่า

ทารกที่มีภาวะขาดออกซิเจนพบว่าเป็น Hypoxic 

ischemic encephalopathy ตามมา จะมีอัตรา

การเสียชีวิตถึงร้อยละ 20-50 ในช่วง perinatal 

period ส่วนที่มีชีวิตรอดอีกร้อยละ 25 จะมีความ

ผิดปกติตามมาคือมี permanent neuropsychological 

handicaps ได้แก่ cerebral palsy, cerebral 

palsy ร่วมกับมี mental retardation, learning 

disability หรือ epilepsy เป็นต้น(1,3, 21)  

 จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมา ปัญหาภาวะ

ขาดออกซิจนในระยะปริกำเนิดยังคงเป็นปัญหาที่

สำคัญในด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ดั้งนั้น

การศึกษาปัจจัยที่ที่ส่งผลต่อการขาดออกซิเจนของ

ทารกแรกเกิดจะทำให้ทราบสาเหตุและหาแนวทาง

วางแผน ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขภาวะขาด

ออกซิ เจนของทารกแรกเกิดเพื่อลดอัตราตาย  

ปริกำเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาอัตราการเกิดภาวะขาด

ออกซิเจนในทารกแรกเกิด 

 2.  เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ

การเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด 
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วิธีการศึกษา 
 เป็นการศึกษาย้อนกลับ ในสตรีตั้งครรภ์ 

ที่มาคลอดในโรงพยาบาลหนองบุญมาก ซึ่งเป็น  

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณะสุข ขนาด 

60 เตียงมีแพทย์ประจำ 4 คน เป็นกุมารแพทย์   

1 คนและแพทย์ทั่วไป 3 คน ทำการศึกษาโดย

ทบทวนจากเวชระเบียนที่บันทึกการให้คะแนน 

Apgar โดยแพทย์ และพยาบาลห้องคลอด  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
  เป็นหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดในโรงพยาบาล

หนองบุญมาก ตั้งแต่เดือน1 ตุลาคม 2548 ถึง30 

กันยายน 2551  

 กลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่าง

เป็นการเลือก แบบเจาะจง (Purpose Sampling) 

คือมารดาที่คลอดบุตรคะแนน Apgar ที่ 1 นาที 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 ทั้งหมดที่คลอดใน  

โรงพยาบาลหนองบุญมาก ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 

2548 ถึง 30 กันยายน 2551จำนวน 61 ราย 

 กลุ่มเปรียบเทียบ คือ มารดาที่คลอดบุตร

คะแนน Apgar ที่ 1 นาที มากกว่า 7 คะแนน โดย

ทำการสุ่มแบบง่าย โดยกำหนดกลุ่มศึกษา: กลุ่ม

เปรียบเทียบ เท่ากับ 1: 2 = 61X2 = 122 ราย 

รวมทั้งสิ้น 183 ราย จากจำนวนมารดาที่คลอดบุตร

มีชีพ ทั้งหมด 1,165 ราย 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการดังนี้ 

 1.  ค้นหาข้อมูลย้อนหลัง จากเวชระเบียน

ผู้ป่วยใน และสมุดทะเบียนคลอด 

 2.  ลงรหัสข้อมูลบันทึกในแผ่นบันทึก

ข้อมูล 

 

วิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  สถิติเชิงพรรณนาใช้ จำนวน ร้อยละ

และ ค่าเฉลี่ย  

 2.  สถิติอนุมาน ใช้การทดสอบไคสแควร์ 

(Chi-Square), Fisher’s Exact Test โดยใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS version 14 โดย

มีความเชื่อมั่นที่ 95% (P-value < 0.05) 

 

ผลการศึกษา 
 มารดามาคลอดทารกที่โรงพยาบาลหนอง

บุญมากตั้งแต่1 ตุลาคม 2548 ถึง30 กันยายน 

2551 ทั้งหมด 1168 ราย พบจำนวนทารกคลอดมี

ชีพ 1,165 ราย ทารกเสียชีวิตแรกเกิด 3 ราย ทารก

ขาดออกซิเจนในระยะปริกำเนิด จำนวน 61 ราย 

คิดเป็นอัตราเฉลี่ย 52.36 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 

ราย โดยพบในปีพ.ศ. 2549, 2550 และ 2551 

เท่ากับ 46.79, 58.51, 52.21ต่อการเกิดมีชีพ 

1,000 ราย ตามลำดับ โดยมีการคลอดปกติ 1,076 

ราย(92.1%), คลอดโดยใช้เครื่องดูดสุญญากาศ 89 

ราย(7.6%) และ คลอดท่าก้น 3 ราย(0.3%) และส่ง

ต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นเฉลี่ยปีละ 127 ราย ดัง

แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  แสดงอัตราคลอด ในโรงพยาบาลหนองบุญมาก ปี 2549-2551 

  รายการ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 รวม ค่าเฉลี่ย 
 

จำนวนคลอดทั้งหมด 408 376 384 1,168 389 

จำนวนคลอดมีชีพ  406 376 383 1,165 388 

ทารกเสียชีวิตแรกเกิด 2 0 1 3 1  

คลอดปกติ  375 349 352 1,076 358 

คลอดโดยใช้เครื่องดูดสุญญากาศ 31 27 31 89 29.6 

คลอดโดยใช้คีม  - - - - - 

ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง - - - - - 

คลอดท่าก้น  2 - 1 3 1 

ส่งต่อไปรักษาที่อื่น  120 131 130 381 127 

Apgar ≤  7  ที่นาทีที่ 1 19 22 20 61 20.3 

อัตรา : 1,000 การเกิดมีชีพ 46.79 58.51 52.21 - 52.36 

 จากการศึกษาพบมารดากลุ่มศึกษาและ

กลุ่มเปรียบเทียบ จำนวน 61 และ 122 รายตาม

ลำดับ พบว่ามารดาส่วนใหญ่อายุ 17 ถึง 35 ปี 160 

ราย (ร้อยละ 87.4), อาชีพแม่บ้าน 87 ราย (ร้อยละ 

47.5), การศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 99 ราย 

(ร้อยละ 54.0) , ลำดับครรภ์ที่ 1 92 ราย(ร้อยละ 

50.3), ลำดับบุตรที่ 1 100 ราย (ร้อยละ 54.6), 

ฝากครรภ์ตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป 178 ราย (ร้อยละ 

97.3) , ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล 174 ราย(ร้อยละ 

95.1), น้ำหนักมารดาก่อนคลอด 51-70 ก.ก. 141 

ราย(ร้อยละ 77.0), อายุครรภ์มากกว่า 37 สัปดาห์ 

159 ราย(ร้อยละ86.9), คลอดปกติ 168 ราย(ร้อย

ละ 91.8 ) คลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ 13 

ราย(ร้อยละ 7.6) และคลอดท่าก้น 1 ราย (ร้อย

ละ0.5), ทารกส่วนใหญ่น้ำหนักแรกเกิด 2,500-

3,999 กรัม 159 ราย (ร้อยละ86.9) , มารดามีโรค

ประจำตัว 10 ราย (ร้อยละ 5.4) , โดยมารดาที่มี

โรคประจำตัวเกิดภาวะขาดออกซิเจนในระยะ  

ปริกำเนิด 8 รายเป็น มารดาที่เป็นโรคไทรอยด์เป็น

พิษ 1 ราย, โรคลมชัก 1 ราย , และมีภาวะความดัน

โลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ 6 ราย สำหรับมารดาที่มี

โรคประจำตัวแต่ไม่เกิดภาวะขาดออกซิเจนในระยะ

ปริกำเนิด 2 รายเป็นมารดาติดเชื้อ HIV 1 รายและ 

ภาวะความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ 1 ราย 

 จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของ

ปัจจัยเสี่ยงกับภาวะการขาดออกซิเจนในระยะ  

ปริกำเนิด พบว่าปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการขาด

ออกซิเจนของทารกแรกเกิดคือ อายุมารดา อาชีพ 

ระดับการศึกษา ดังตารางที่ 2 
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  ข้อมูลทั่วไป กลุ่มศึกษา กลุ่มเปรียบเทียบ χ2 P value 

   N=61 N=122 

   คะแนน Apgar ≤ 7 คะแนน Apgar > 7  

   จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ   
 

1. อายุ        7.65 0.028*  

          < 17 ปี  1 1.7 15 12.3   

         17-35 ปี  55 90.1 105 86.1   

        > 35 ปี  5 8.2 2 1.6   

2. อาชีพ      18.14 0.001* 

          เกษตรกรรม 16 26.1 14 11.5   

          รับจ้าง  28 46.1 35 28.7   

          แม่บ้าน  16 26.1 71 58.2   

 นักเรียน  1 1.7 2 1.6   

3. การศึกษา      9.30 0.01* 

 ต่ำกว่า ถึง  ป. 6 21 34.5 24 19.7   

 ม.1- ม.3  34 55.7 65 53.3   

 สูงกว่า ม.3  6 9.8 33 27.0   

ตารางที่ 2  ความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงด้านข้อมูลทั่วไปของมารดา กับภาวะ Birth asphyxia ของทารก 

 สำหรับปั จจั ยจากกมารดาที่ มี ความ

สัมพันธ์กับการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในระยะปริ

กำเนิด คือ จำนวนครั้งที่มาฝากครรภ์น้อยกว่า 4 

ครั้ง ความผิดปกติของครรภ์ปัจจุบัน น้ำหนักตัว

มารดาก่อนคลอด อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์  

 ปัจจัยจากการคลอดและทารกที่มีความ

สัมพันธ์กับภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดคือ 

การคลอดโดยใช้หัตถการทางสูติศาสตร์  ระยะ

คลอดที่ 2 นานมากกว่า 60 นาที ระยะน้ำเดินที่มา

กกว่า 18 ชั่วโมง และน้ำหนักทารกแรกเกิด ดัง

ตารางที่ 3  
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  ข้อมูลทั่วไป กลุ่มศึกษา กลุ่มเปรียบเทียบ χ2 P value 

   N=61 N=122 

   คะแนน Apgar ≤ 7 คะแนน Apgar > 7  

   จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ   
 

1. ลำดับครรภ์       2.02 0.36 

 1  30 49.2 62 50.8   

 2-4  31 50.8 60 49.2   

2. ลำดับบุตร      0.18 0.67 

 1  32 52.5 68 55.7   

 2-4  29 47.5 54 44.3   

3. จำนวนครั้งที่ฝากครรภ์      10.28 0.001* 

 น้อยกว่า  4  ครั้ง 5 8.2 -    

 ตั้งแต่  4  ครั้ง 56 91.8 122 100   

4. สถานที่ฝากครรภ์     

         สถานีอนามัย 1 1.7 - - 5.29 0.071 

        โรงพยาบาลชุมชน 55 90.1 119 97.5   

  คลินิก/โรงพยาบาลจังหวัด 5 8.2 3 2.5   

5. ความผิดปกติของครรภ์ปจจุบัน     

         ไม่มี  53 86.9 120 98.4 10.37 0.003* 

          มี   8 13.1 2 1.6   

6. น้ำหนักตัวมารดาก่อนคลอด     

        41-50  ก.ก. 8 13.1 1 0.8 13.78 0.001* 

        51-70  ก.ก. 41 67.2 100 82.0   

        มากกว่า 70 ก.ก. 12 19.7 21 17.2 

ตารางที่ 3  ความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง ด้านประวัติการฝากครรภ์และการคลอด กับภาวะ  

     birth Asphyxia  ของทารก 

 ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการขาดออกซิเจนในระยะปริกำเนิด ได้แก่  ลำดับการตั้งครรภ์ 

ลำดับบุตร สถานที่ฝากครรภ์ และการคลอดในระยะที่ 1 
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  ข้อมูลทั่วไป กลุ่มศึกษา กลุ่มเปรียบเทียบ χ2 P value 

   N=61 N=122 

   คะแนน Apgar ≤ 7 คะแนน Apgar > 7  

   จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ   
 

7. อายุครรภ์      7.77 0.005* 

         น้อยกว่า 37 สัปดาห์ 14 23.0 10 8.2   

         ตั้งแต่  37 สัปดาห์ 47 77.0 112 91.8   

8. การคลอด      21.00 0.001* 

         คลอดปกติ 48 78.7 120 98.4   

        ใช้เครื่องดูดสุญญากาศ 12 19.7 2 1.6   

        คลอดท่าก้น 1 1.6 - -   

9. ระยะคลอดที่ 1      0.10 0.752 

        น้อยกว่า 10  ชั่วโมง 35 57.4 67 54.9   

         ตั้งแต่  10 ชั่วโมง 26 42.6 55 45.1   

10. ระยะคลอดที่ 2     22.41 0.001* 

         น้อยกว่า 60 นาที 37 60.7 110 90.2   

         ตั้งแต่  60นาที 24 39.3 12 9.8   

11. ระยะน้ำเดิน      12.41 0.001* 

         น้อยกว่า18   ชม 55 90.2 122 100   

         ตั้งแต่  18  ชม 6 9.8 -    

12. น้ำหนักตัวเด็ก      7.78 0.02* 

        <  2,500 gm 11 18.0 8 6.6   

        2,500 – 3,999  gm 47 77.1 112 91.8   

         >  4,000 gm 3 4.9 2 1.6   

ตารางที่ 3  ความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง ด้านประวัติการฝากครรภ์และการคลอด กับภาวะ  

     birth Asphyxia  ของทารก (ต่อ) 

อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษานี้ได้วินิจฉัยภาวะขาดออกซิเจน

ในระยะปริกำเนิดโดยพิจารณาจากคะแนน Apgar 

ที่ 1 นาที น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 ตามเกณฑ์การ

วินิจวินิจ ICD 10 โดยไม่ได้นำการวินิจฉัยตามเกณฑ์

การวินิจฉัยของ AAP และ ACOG ซึ่งพิจารณาจาก

คะแนน Apgar ที่ 5 นาทีมาใช้ เนื่องจากจะได้คนไข้

จำนวนน้อยไม่เพียงพอในการทำการศึกษา ปัจจัยที่

สำคัญที่ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนในระยะ  
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การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดยเร็วที่สุด โดยเครื่องมือ

ที่สำคัญที่จะช่วยในการวินิจฉัยภาวะต่างได้อย่าง

แม่นยำ ได้แก่ การใช้ partogragh เครื่องอัลตราซาวน์

และเครื่องตรวจ NST ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้และ

ใช้งานได้ และเมื่อการคลอดได้ดำเนินต่อไปและเกิด

ปัญหา การช่วยคลอดโดยใช้สูติศาสตร์หัตการที่

เหมาะสมจะช่วยลดการคลอดยาวนานในระยะที่ 2 

ได้ และเมื่อทารกคลอดมาแล้วเกิดภาวะขาด

ออกซิเจน จำเป็นอย่างยิ่งที่แพทย์ และพยาบาล

ต้องมีความรู้ความชำนาญในการช่วยฟื้นคืนชีพ

ทารกแรกเกิด (neonatal resuscitation) ที่เกิด

ภาวะดังกล่าวได้ ซึ่งจะลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่

จะตามมา ดั้งนั้นจำเป็นจะต้องมีการจัดอบรบเพื่อ

ทบทวนความรู้เสมอเพื่อจะลดระยะเวลาในการ  

กู้ชีพทารก รวมทั้งข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ได้ และปัจจัยจากทารกที่สำคัญที่ทำให้เกิดภาวะ

ขาดออกซิเจนในระยะปริกำเนิด คือ น้ำหนักทารก

แรกเกิด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในโรงพยาบาล

อุตรดิตถ์และโรงพยาบาลเสนา(6,8) โดยทารกน้ำหนัก

ตัวน้อยมักเกิดจากการคลอดก่อนกำหนด มารดามี

น้ำหนักก่อนคลอดน้อย รวมทั้งมารดามีโรคแทรกซ้อน 

การป้องกันจึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุดและในรายที่

เสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด ให้รีบส่งต่อไป  

โรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการดูแลเด็กน้ำหนักตัว

น้อยโดยเร็วที่สุด ส่วนภาวะแทรกซ้อนในทารกอื่นๆ 

ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจน

ในระยะปริกำเนิดเช่น ทารกมีภาวะ fetal distress 

มีขี้เทาในน้ำคร่ำ ครรภ์แฝด มักจะรับการวินิจฉัย

ก่อนคลอดและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง ซึ่ง

โดยเฉลี่ยแล้วโรงพยาบาลหนองบุญมากส่งคนไข้ไป

รักษาที่อื่นปีละ 127 ราย 

 ก า รศึ กษ านี้ ขั ด แย้ ง กั บ ก า รศึ กษ าที่  

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ในเรื่องอายุของสตรีตั้งครรภ์ที่

ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะขาดออกซิเจนในทารก

ปริกำเนิดในโรงพยาบาลหนองบุญมาก ปัจจัยจาก

มารดาที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ได้แก่ อายุครรภ์มารดาน้อยกว่า 37 สัปดาห์ การ

ฝากครรภ์น้อยกว่า 4 ครั้ง ความผิดปกติของครรภ์

ปัจจุบัน น้ำหนักตัวมารดาก่อนคลอด ซึ่งสอดคล้อง

กับการศึกษาที่ผ่านมา(5,6,8) จึงอาจกล่าวได้ว่าการ

ดูแลหญิงตั้ งครรภ์ที่ ดี จึ งมีส่ วนช่วยในการลด  

อุบัติการณ์ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด   

ดั้งนั้นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการฝากครรภ์จำเป็นจะต้องมี

ความรู้และทักษะในการวินิจฉัย เพื่อป้องกันภาวะ

แทรกซ้อนต่างๆ อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการคลอดก่อน

กำหนดโดยให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ในการเฝ้าระวัง

อาการต่างๆที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะดังกล่าว ซึ่ง

จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มี

ปัจจัยเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่โรงพยาบาล

ปัตตานีซึ่งพบว่า มารดาอายุมากกว่า 35 ปี, อาชีพ

เกษตรกรรมและรับจ้าง ร่วมทั้งการศึกษาไม่เกินชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะ

ขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดอย่างมีนัยสำคัญ จึง

จำเป็นที่ต้องเน้นย้ำในกลุ่มมารดาที่มีปัจจัยเสี่ยง

เหล่านี้ในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตนเองให้

สมบูรณ์และแข็งแรงซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพทารก

ในครรภ์  

 ส่วนปัจจัยจากการคลอดที่มีความสัมพันธ์

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ การคลอดโดยใช้

หัตถการทางสูติศาสตร์ ระยะคลอดที่ 2 นานมาก

กว่า 60 นาที ระยะน้ำเดินมากกว่า 18 ชั่วโมง ดัง

นั้นการดูในระยะคลอดต้องอาศัยความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ และความชำนาญอย่างยิ่งที่จะ

สามารถเห็นความผิดปกติในการคลอดที่จะเกิดขึ้น

ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งเมือพิจารณาแล้วว่ามี

ภาวะเสี่ยงต่อมารดาและทารกในครรภ์ที่อาจเกิดขึ้น 

ในบริบทของโรงพยาบาลชุมชนจำเป็นต้องส่งต่อ

คนไข้ไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและความพร้อมใน
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แรกเกิด(8) แต่สอดคล้องกับการศึกษาที่โรงพยาบาล

พระนั่งเกล้าและโรงพยาบาลเสนา(6,7) นอกจากนี้

สถานที่ฝากครรภ์ก็ไม่พบความสัมพันธ์ทางสถิติทาง

ซึ่งต่างจากการศึกษาที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์และโรง

พยาบาลปัตตานีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัย

สำคัญโดยพบว่าการฝากครรภ์ที่สถานีอนามัยมี

โอกาสเกิดภาวะขาดออกซิในระยะปริกำเนิดมาก

กว่า(5,8)  

 การศึกษาครั้งนี้มีข้อจำกัดหลายอย่าง

เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ไม่มีสูตินรีแพทย์ 

ไม่ได้ระบุสาเหตุของการช่วยคลอดโดยเครื่องดูด

สุญญากาศ และการส่งต่อไปรักษาที่อื่นและไม่

ได้การลงข้อมูลสาเหตุการตายของทารกในครรภ์จึง

ไม่ทราบแนวทางการป้องกันและแก้ไขภาวะดัง

กล่าว ดั้งนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะได้ศึกษา

ในรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยพัฒนางานอนามัย

แม่และเด็กในโรงพยาบาลชุมชนให้ดียิ่งขึ้นไป 

 

สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษานี้ทำให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยง

ที่ทำเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ในโรง

พยาบาลหนองบุญมาก ได้แก่ อายุมารดา อาชีพ 

ระดับการศึกษา มารดามีโรคประจำตัว อายุครรภ์

น้อยกว่า 37 สัปดาห์ น้ำหนักมารดาก่อนคลอด 

การคลอดโดยใช้หัตการทางสูติสาสตร์ ระยะคลอดที่ 

2 เนิ่นนาน มารดามีน้ำเดินมากกว่า 18 ชั่วโมงและ

น้ำหนักทารกแรกเกิด จึงเป็นต้องหาแนวทาง

วางแผน ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขภาวะขาด

ออกซิ เจนของทารกแรกเกิดเพื่อลดอัตราตาย  

ปริกำเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ให้มีการประชุมคณะทำงาน งาน

อนามัยแม่และเด็กในโรงพยาบาล เพื่อการหา

แนวทางการแก้ไขปัญหาการดูแลแม่และเด็ก ตั้งแต่

เริ่มการตั้งครรภ์จนถึงการคลอด 

 2. จัดให้มี High risk clinic ของการ

ฝากครรภ์ในโรงพยาบาลชุมชน โดยมีแพทย์ที่  

รับผิดชอบและเป็นที่ปรึกษาในโรงพยาบาลหรือเชิญ

สูตินรีแพทย์จากโรงพยาบาลข้างเคียงมาดูแลที่

คลินิก  

 3. การวินิจฉัยภาวะ asphyxia ได้ตั้งแต่

เนิ่น ๆ โดยวิธีการต่าง ๆ ที่ทันสมัย อย่างเหมาะสม

จะช่วยให้เริ่มการรักษาได้ตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์ 

และยังช่วยในการเตรียมการ ที่จะช่วยแก้ไขกู้ชีพ

ทารกให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 

 4. จัดให้มีการอบรบการช่วยฟื้นคืนชีพ

ในทารกแรกเกิด (neonatal resuscitation) เป็น

ประจำทุกปีในโรงพยาบาลชุมชน 

 5. ให้คำแนะนำแก่หญิงตั้งครรภ์ เพื่อให้

สามารถประเมินอาการผิดปกติของตนเองโดย

เฉพาะอย่างยิ่งอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด 

และสามารถมาโรงพยาบาลได้เร็วขึ้น เพื่อยับยั้งการ

คลอดก่อนกำหนดได้ 

 6. ทำเกณฑ์มาตรฐานการดูแลหญิง  

ตั้งครรภ์โดยพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้ง

ในโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 

 7. ทำคู่มือแนวทางการดูแล รักษาหญิง

ตั้งครรภ์ที่เกิดปัญหาระยะคลอดในโรคที่พบบ่อย

ทางสูติกรรม 



29

เอกสารอ้างอิง 
 

1. สุนทร ฮ้อเผ่าพันธุ์, Defining the scope of perinatal asphyxia. ใน สุนทร  ฮ้อเผ่าพันธุ์,  

 บรรณาธิการ Neonatology   2007 .กรุงเทพฯ: ธนาเพรส จำกัด 2550;76-97 

2. วัลลภ ไทยเหนือ. ภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิด (Perinatal asphyxia) ความหวังของ 

 การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก. ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2538. สมาคมปริกำเนิดแห่งประเทศไทย,  

 16-17 พ.ย. 2538.โรงแรมรีเจนต์ ชะอำรีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

3. วิบูลย์ กาจนพัฒนกุล, สุนทร ฮ้อเผ่าพันธุ์, Perinatal mortality and morbidity. ใน วราภรณ์  

 แสงทวีสิน, วิบูลย์ กาจนพัฒนกุล, สุนทร ฮ้อเผ่าพันธุ์ บรรณาธิการ ปัญหาทารกแรกเกิด. กรุงเทพฯ:  

 ธนาเพรส จำกัด 2550 ;17-20 

4. สำนักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย. รายงานประจำปี พ.ศ. 2550 สำนักส่งเสริมสุขภาพ, นนทบุรี:  

 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2550. 

5. อรสา รัชตพันธนากร , ภัทราวรรณ ทองคำชุม, ยุพดี ชัยสุขสันต์ . Factors associated with birth  

 asphysia in Pattani Hospital , Thailand. สงขลานครินทร์เวชสาร ฉบับที่ 1 2548; 17-27 

6. มนตรี ภูริปัญญาวนิช. ปัจจัยเสี่ยงต่อการขาดออกซิเจนในทารกแรกของโรงพยาบาลเสนา, J Health   

 Res. 2008,22(2);83-89 

7. สุดารัตน์ วัฒนโยธิน,Risk Factor analysis for birth asphyxia and low birth in Pranangklao  

 Hospital. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยวิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1 ,2547; 1-9  

8. ชาญ พานิชวัฒนะ, สุจินต์ ธรรมดี , เต็มดวง เข้มแข็ง และคณะ, Factors Influenced Birth  

 Asphyxia at Uttaradit Hospital. วารสารวิชาการแพทย์ เขต 8 ฉบับที่ 8 2543; 52-67 

9. สุธิต คุณประเสริฐ , สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา ภาวการณ์ขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด จังหวัด 

 ลำพูน ปี พ.ศ.2540-2542, วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1 2543;1 

10. สุภรณ์ สมหล่อ, การตายทารกปริกำเนิดจากภาวะขาดออกซิเจนในระยะคลอดและภาวะขาด 

 ออกซิเจนในทารกแรกเกิดโรงพยาบาลพระปกเกล้า ปี พ.ศ.2535-2539, วารสารศูนย์การแพทย์ศึกษา 

 แพทย์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า 2540, 14(2) ; 70-77 

11. ฐิติพร สิริวชิรชัย, อรวรรณ รุจิรกุล,บานเย็น แสนเรียน,ทัศนีวรรณ โพธิหนู. ติดตามการเกิดภาวะ 

 ออกซิเจนทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลขอนแก่น,ขอนแก่นเวชสาร 27(3)2546;173-86 

12. สุนทร อื้อเผ่าพันธุ์ , Perinatal Asphyxia ใน ศรีภุลักษณ์ สิงคาลงณิช, ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน ,  

 สมจิต ศรีอุดมบวร, สมใจ กาญจนาพงศ์กุล บรรณาธิการ, ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย กรุงเทพมหานคร.  

 สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร 2549; 392-399 

13. สาธิต โหตระถิตย์, Hypoxic encepjalopathy ใน วันดี วราวิทย์, ประพุทธ ศิริบุณย์,  

 สุรางค์ เจียมจรรยา บรรณาธิการ, กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2 กรุงเทพมหานคร,  

 ไฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด; 32-41 



30

14. ศุภวิทย์ มุตตามระ. Intervention of Intrauterine Asphyxia ใน: ธราธิป โคละทัต,  

 สุนทร ฮ้อเผ่าพันธุ์, (บรรณาธิการ). Neonatology for pediatricians: The Royal College of  

 Pediatricians of Thailand, Pediatric Society of Thailand, Thai Neonatal Society.  

 กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด, 2542 : 14-25  

15. ศิริพร กัญชนะ. The chamging trendin maternal and perinatal mortality. ใน:  

 บุญศรี จันทร์รัชชกูล, รสิก รังสิปราการ, พัญญู พันธ์บูรณะ, บรรณาธิการ, สูติศาสตร์ร่วมสมัย,  

 พิมพ์ ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ข้าวฟ่าง:2542:1-11 

16. Costello AM, Manandhar DS. Perinatal asphyxia in less developed countries. Arch dis  

 Child, 1994, 71:F1-F3 

17. Hassan M, Mohammad G, Ahmed M. Ali W. Matermal epidemiological correlated in  

 birth asphyxia. JK Praxtitiner, 1995 Oct-Dec;2(4):158-160 

18. Day P,Lancaster P, Huamg J. Perinatal statistics series. Number 6.Australia’s mothers  

 and babies 1995. Australian Institute of Health amd Welfare National. Peinatal  

 Statistics Unit. Sydney.1997. 

19. Legido A, Katsetod D, Misha OP, Delivoria-Papadopeulos M. Perinatal Hypoxic Ischemic  

 Encephalopathy: Current and Future Treatments. Intermational Pediatrics,200, 15(3):  

 143-51 

20. Hall DM, Smith M,Smith J, Maternal factors contributing to asphyxia neonatorum.  

 J Trop Pediatric 1996;42: 192-5 

21. Bloom RS. Delivery Room Resuscitation of the Newborn In : Famaroff AA, Martin RJ.,  

 eds. Neonatal-Perinatal Medicine. Disease of the Fetus and Infant. 7 eds;  

 St.Louis:Mosby 2002:  416-39 

22. Avery GB, Flecher AB. Delivery room management. In : Avery GB.,ed. Neonatology:  

 Pathophysiology and management of the newborn 5 eds. Philadelphia: J.B. Lippincott,  

 2000: 279-99 



31

มาตรการป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจราจร 
โดยใช้โปรแกรมเฝ้าระวังการบาดเจ็บและระบบ 

สารสนเทศภูมิศาสตร์ ของโรงพยาบาลพญาเม็งราย  
อัมพวัน   ศรีครุฑรานันท์                                                                                                                             
วิไลลักษณ์  รู้ทำนอง         
โรงพยาบาลพญาเม็งราย  อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการเกิดอุบัติเหตุจราจรและพฤติกรรมที่

เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ จากโปรแกรมเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ศึกษาจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร 

โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  และ เพื่อพัฒนามาตรการป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจราจร  

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรที่ถูกนำส่งมาที่โรงพยาบาลพญาเม็งราย  

จำนวน 764 คน ดำเนินการวิจัยตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550  ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เครื่องมือที่ใช้ใน

การศึกษาได้แก่  โปรแกรมการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ  เครื่องมือระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์   แผนที่ฮิยาริ  การ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่  โดยใช้โปรแกรม 

ArcGIS 9.0 

 ผลการศึกษาพบว่า  ลักษณะผู้ประสบอุบัติเหตุจราจร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู่ในช่วงวัยรุ่น

และวัยทำงาน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร รองลงมาคือนักเรียนและนักศึกษา การบาดเจ็บส่วนใหญ่

เกิดขึ้นบนถนนหรือทางหลวง โดยมีช่วงเวลาที่เกิดเหตุตั้งแต่ 16.00 น. ถึง 20.00 น. โดยเดือนที่มีเทศกาล 

เช่น เดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคมจะเป็นเดือนที่มีอัตราการเกิด

อุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บสูงกว่าเดือนอื่นๆ ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่ และรถจักรยานยนต์เป็น  

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด และเมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร พบว่า   

ผู้บาดเจ็บกว่าครึ่งมีการดื่มสุรา และเกือบทั้งหมดไม่สวมหมวกนิรภัยหรือไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับขี่  การ

วิเคราะห์ตำแหน่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร การจัดทำแผนที่ฮิยาริทำให้ทราบว่าในพื้นที่มีตำแหน่ง

เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร 28 จุด และจากการซ้อนทับข้อมูลผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านค่าความรุนแรง

และผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่า มีตำแหน่งเสี่ยงต่อ

การเกิดอุบัติเหตุจราจรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาก 8 จุด เสี่ยงปานกลาง 7 จุด เสี่ยงน้อย 11 จุด และเสี่ยงน้อย

ที่สุด 2 จุด จากข้อมูลที่ได้นำไปสู่แนวทางพัฒนามาตรการป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจราจรได้แก่

การให้ความรู้แก่ประชาชนและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุจราจร มาตรการทางกฎหมาย 

การปรับปรุงเส้นทางจราจรเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ

ป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจราจร และรองรับการพัฒนาแผนอุบัติเหตุของโรงพยาบาล  

พญาเม็งราย 

 คำสำคัญ: อุบัติเหตุจราจร โปรแกรมเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แผนที่ฮิยาริ 
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The Measures to Prevent  and  Reduce Traffic 
Accidents by Using Injury Surveillance Program 

and  Geographic Information Systems  
in  Phaya Mengrai Hospital  

                                                                                                                    
Ampawon  Srikrutranant, MD                                                                                                                       

Wilailuk  Rutumnong , BNs 

Phaya Mengrai Hospital, Amphur Phaya Mengrai ,Chiang Rai Province 

                                                                                                                                                                        

Abstract 
The purpose of this survey research is to identify the characteristics of traffic accidents and 

risk behaviors associated with injury, to study the risk point of traffic accidents and  to 

develop measures to prevent  and  reduce traffic accidents.  A district with the highest 

incidence of traffic accident in Phaya Mengrai was explored for this study from January 

2007 to December 2008.  A total of  746 cases were included. Data were collected by 

using the injury surveillance program, the geographic information systems and Hiyari 

map.The findings revealed that most of the cases were  male during adolescent  and 

working age, most of them were farmer and student. Most traffic accidents occurred in 

main roads or highways during 4 pm. to 8 pm. The  month with festivals such  as January, 

April, November and December traffic accidents have been reported at high rate 

comparing to the normal day. Most of cases were the motor vehicle, more than half of 

them were drunken drivers and almost all didn’t use helmets or safety belt. Regarding to 

Hiyari map and the geographic information system , there were 28 risky traffic accident 

areas. Eight areas for highest risk, 7 areas for moderate risk, 11 areas for less risk and 2 

areas for small risk. According to the results has led to development prevention measures 

and traffic accidents reduction. Including education and press release in traffic accident 

prevention , traffic law enforcement ,improving traffic routes ,promoting  participation of 

all sectors and  providing guideline in accidental planning management of Phaya Mengrai 

hospital 

 Keywords:  traffic accident, injury surveillance program, geographic information 

system ,Hiyari map 
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บทนำ 
 อุบัติเหตุจราจรเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่

ทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ  

และพยายามศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกัน

และลดอัตราการเกิด ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นประเทศ

ที่เกิดการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรมากที่สุดใน

โลกตามสถิติขององค์การอนามัยโลก(1) โดยมีการ

ประมาณการณ์ว่าในทุกๆ ชั่วโมง จะมีผู้เสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุ 2 ราย และอีกหลายรายต้องได้รับบาดเจ็บ

ถึงขั้นทุพพลภาพจากอุบัติเหตุจราจร(2) ซึ่งในแต่ละ

ปีจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาใน  

โรงพยาบาลโดยเฉลี่ยจำนวนกว่า 600,000 ราย ได้

รับบาดเจ็บเล็กน้อยกว่า 2,000,000 ราย และเสีย

ชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรปีละกว่า 25,000 ราย อีก

ทั้งแนวโน้มผู้พิการยังเพิ่มขึ้นปีละกว่า 100,000 

ราย(3) อุบัติเหตุจราจรเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสีย

หายอย่างร้ายแรงต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งทาง

ตรงและทางอ้อม อีกทั้งยังเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกพื้นที่

ต้องประสบ(4) 

 จากการทบทวนข้อมูลจากโปรแกรมเฝ้า

ระวังการบาดเจ็บของโรงพยาบาลพญาเม็งรายพบ

ว่าการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่มีสัดส่วนที่สูงเมื่อ

เปรียบเทียบกับการบาดเจ็บรูปแบบอื่นๆ จากสถิติ

การเกิดอุบัติเหตุจราจรอำเภอพญาเม็งรายพบว่ามี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลการเกิด

อุบัติเหตุจราจร ในปี พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 มีผู้บาด

เจ็บจากอุบัติเหตุจราจร 389 ราย และ 401 ราย 

และมีผู้เสียชีวิต 10 ราย และ 8 รายตามลำดับ(5) 

จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสูญเสีย

อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียชีวิต สูญเสีย

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมถึงสูญเสียเวลา

อีกด้วย 

 อย่างไรก็ตามแม้อุบัติเหตุจราจรจะเป็นสิ่ง

ที่ไม่สามารถทราบล่วงหน้า แต่อุบัติเหตุจราจรเป็น

สิ่งที่สามารถป้องกันและลดอัตราการเกิดได้ ทั้งนี้

ข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บที่รวบรวมโดยโรงพยาบาล

ประจำพื้นที่เป็นข้อมูลสำคัญที่สามารถนำมาใช้

ประโยชน์ในการวางมาตรการป้องกันและลดอัตรา

การเกิดอุบัติเหตุจราจร โดยข้อมูลดังกล่าวจะทำให้

ทราบลักษณะของผู้ประสบอุบัติเหตุจราจร รวมถึง

ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บและข้อมูลการ

เกิดอุบัติเหตุจราจร และการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว

กับเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะทำให้

ทราบตำแหน่งของการเกิดอุบัติเหตุจราจร และ

ลักษณะของปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิด

อุบัติ เหตุจราจร อันจะนำไปสู่แนวทางในการ

วิเคราะห์ตำแหน่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร 

เพื่อการวางมาตรการเชิงพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม(6) 

 ผู้วิจัยได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึง

สนใจศึกษาในการใช้ข้อมูลจากโปรแกรมเฝ้าระวัง

การบาดเจ็บ ได้แก่ ลักษณะผู้ประสบอุบัติเหตุ

จราจร ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บและ

ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจร รวมถึงข้อมูลตำแหน่ง

เสี่ ยงต่อการเกิดอุบัติ เหตุจราจรโดยใช้ระบบ  

สารสนเทศภูมิศาสตร์นำมาวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่

แนวทางการพัฒนามาตรการป้องกันและลดอัตรา

การเกิดอุบัติเหตุจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ

โรงพยาบาลพญาเม็งราย เพื่อลดความสูญเสียใน

ด้านต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น  
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ

จราจร (ในด้านผู้ประสบอุบัติเหตุจราจรและข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติ เหตุจราจร) และ

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ในพื้นที่รับผิด

ชอบของโรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

  2. เพื่อศึกษาตำแหน่งเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุจราจร ในพื้นรับผิดชอบของโรงพยาบาล

พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

 3. เ พื่ อ ห า แ น ว ท า ง ใ น ก า ร พั ฒ น า

มาตรการป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

จราจรในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลพญาเม็ง

ราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย   

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. โรงพยาบาล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ปรับปรุงจุดที่ 

เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

 2. ประชาชนมีความตระหนักถึงจุดที่มี

ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

 3. ลดภาระและค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล

ในการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ศึกษาในกลุ่ม

ตัวอย่างที่ได้รับอุบัติเหตุจราจร ในเขตพื้นที่รับผิด

ชอบของโรงพยาบาลพญาเม็งราย โดยทำการ

รวบรวมข้อมูลในเดือน 1 มกราคม พ.ศ. 2550  ถึง 

31ธันวาคม พ.ศ. 2551 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ศึ กษา ในกลุ่ มตั วอย่ า ง เป็ นผู้ ที่ ไ ด้ รั บ  

อุบัติเหตุจราจร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล

พญาเม็งราย จำนวน 764 ราย  

 

เครื่องมือในการวิจัย 
 1. โปรแกรมเฝ้ าระวั งการบาดเจ็บ 

(Injury Surveillance: I.S.) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล

ทั่วไปของผู้บาดเจ็บ จุดเกิดเหตุบาดเจ็บ ลักษณะ

ของการเกิดอุบัติเหตุ  และพฤติกรรมเสี่ยง  

 2. เครื่องมือระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ 

(Global Positioning System : GPS) ซึ่งสามารถ

ระบุพิกัดหรือตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลพื้นผิว

ถนน ข้อมูลความกว้างของถนน ข้อมูลไฟฟ้าและ

แสงสว่าง และข้อมูลการใช้ที่ดินบริเวณโดยรอบซึ่ง

วิ เคราะห์และนำเสนอข้อมูล เชิ งพื้ นที่ โดยใช้

โปรแกรม ArcGIS 9.0  

 เกณฑ์ในการวิเคราะห์ตำแหน่งเสี่ยงต่อ

การเกิดอุบัติเหตุจราจร มีดังนี้ 

      ค่าคะแนนเท่ากับ  1 หมายถึง เสี่ยงน้อยที่สุด 

      ค่าคะแนนเท่ากับ  2 หมายถึง เสี่ยงน้อย 

      ค่าคะแนนเท่ากับ  3 หมายถึง เสี่ยงปานกลาง 

      ค่าคะแนนเท่ากับ  4 หมายถึง เสี่ยงมาก 

 3. แผนที่ฮิยาริ (Hiyari map) 

 

ผลการศึกษา 
 1. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลการเกิด

อุบัติเหตุจราจร  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุจราจร ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551 

มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร 764 ราย แบ่งเป็นผู้

บาดเจ็บ 744 ราย แลผู้บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต 

20 ราย 
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ตารางที่ 1   แสดงข้อมูลของผู้ประสบอุบัติเหตุจราจรจำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ (N = 764) 

  ข้อมูลทั่วไป  ร้อยละผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร 

    ปี พ.ศ. 2550 – ปี พ.ศ. 2551 

   บาดเจ็บ  ผู้บาดเจ็บสาหัส 

     และเสียชีวิต 

   (N = 744)  (N = 20) 
 

เพศ : ชาย     68.95  75.26 

       :  หญิง  31.05  24.74 

อายุ 1-10 ปี  10.68  0 

 11-20 ปี  29.94  33.84 

 21-30 ปี  14.31  9.95 

 31-40 ปี  13.28  15.40 

 41-50 ปี  12.99  25.46 

 51-60 ปี  12.00  10.20 

 มากกว่า 60 ปี  6.40  5.05 

อาชีพ รับราชการ  1.70  0 

 ตำรวจ/ทหาร  0.25  0 

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0.70  0 

 พนักงานบริษัท  0.50  0 

 ผู้ใช้แรงงาน  2.44  5.06 

 ค้าขาย  1.00  4.54 

 เกษตรกร  40.15  44.94 

 นักเรียน/นักศึกษา 39.30  16.14 

 แม่บ้าน  0.40  0 

 ช่างฝีมืออิสระ    0.70  0 

 อื่น ๆ  12.86  31.32 

 ข้อมูลของผู้ประสบอุบัติเหตุจราจร ดัง

ตารางที่ 1  พบว่า ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

อยู่ช่วงวัยรุ่นและวัยทำงาน โดยช่วงอายุ 11-20 ปี 

เป็นกลุ่มที่มีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรมาก

ที่สุด รองลงมา คือ ช่วงอายุ 21-30 ปี และ 31-40 

ปี ตามลำดับ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตพบว่าส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกร รองลงมาคือนักเรียน  

นักศึกษา  
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ตารางที่  2  แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจร  (N = 764) 

  ข้อมูลทั่วไป  ร้อยละผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร 

    ปี พ.ศ. 2550 – ปี พ.ศ. 2551 

   บาดเจ็บ  ผู้บาดเจ็บสาหัส 

     และเสียชีวิต 

   (N = 744)  (N = 20) 

 

0 

0 

0 

0 

95.40 

0 

4.60 

0 

 

0 

5.56 

10.10 

4.55 

10.11 

14.65 

34.85 

20.20 

 

11.11 

18.18 

5.56 

23.75 

5.56 

0 

0 

5.56 

 

6.96 

0.27 

0.12 

0.28 

88.66 

2.42 

1.24 

0.41 

  

4.43 

4.67 

16.54 

5.49 

13.96 

22.40 

19.80 

12.72 

 

8.81 

8.02 

7.19 

15.78 

7.40 

5.11 

4.61 

6.70 

สถานที่เกิดเหตุ   

 บ้านและบริเวณบ้าน 

 หอพัก 

 สถานศึกษา/โรงพยาบาล 

 สนามกีฬาสาธารณะ 

 ถนนหรือทางหลวง 

 นา ไร่และสวน 

 อื่นๆ 

 ไม่ทราบ 

ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ   

 00.01 - 06.00 น.  

 06.01 - 08.00 น.  

 08.01 - 12.00 น.  

 12.01 - 13.00 น.  

 13.01 - 16.00 น.  

 16.01 - 18.00 น.  

 18.01 - 20.00 น.  

 20.01 - 24.00 น.  

เดือนที่เกิดเหตุ   

 มกราคม 

 กุมภาพันธ์ 

 มีนาคม 

 เมษายน 

 พฤษภาคม 

 มิถุนายน 

 กรกฎาคม 

 สิงหาคม 
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  ข้อมูลทั่วไป  ร้อยละผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร 

    ปี พ.ศ. 2550 – ปี พ.ศ. 2551 

   บาดเจ็บ  ผู้บาดเจ็บสาหัส 

     และเสียชีวิต 

   (N = 744)  (N = 20) 

9.09 

16.67 

4.55 

0 

 

4.55 

74.24 

21.21 

 

 

9.09 

67.17 

4.55 

10.10 

0 

0 

0 

0 

9.09 

8.68 

7.92 

10.28 

9.52 

 

2.89 

73.63 

23.49  

 

 

11.82 

73.04 

1.34 

4.14 

0.27 

0.72 

1.57 

1.50 

5.61 

 กันยายน 

 ตุลาคม 

 พฤศจิกายน 

 ธันวาคม 

ประเภทของผู้บาดเจ็บ   

 คนเดินเท้า  

 คนขับขี่ 

 คนโดยสาร 

 ไม่ทราบ 

ประเภทของยานพาหนะ   

 รถจักรยาน  

 รถจักรยานยนต์ 

 รถเก๋ง 

 รถปิกอัพ  

 รถบรรทุกหนัก 

 รถพ่วง 

 รถใช้งานเกษตรกรรม 

 รถอีแต๋น 

 อื่นๆ 

 ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การเกิดอุบัติเหตุจราจร ทั้งการบาดเจ็บ และเสีย

ชีวิต พบว่าการบาดเจ็บส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนถนน

หรือทางหลวง ช่วงเวลาที่เกิดเหตุส่วนใหญ่อยู่ใน

ช่วงตั้งแต่ 16.00 น. ถึง 20.00 น. โดยช่วงเทศกาล

จะเป็นเดือนที่มีอัตราการเกิดอุบัติ เหตุในช่วง

เทศกาล 4 เทศกาล คือ เทศกาลปีใหม่ เทศกาล

สงกรานต์ เทศกาลออกพรรษา และเทศกาล  

ลอยกระทง มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงกว่าเดือน

อื่นๆ โดยผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่ 

และรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ

มากที่สุด  
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ตารางที่  3  แสดงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร (N = 764) 

  ข้อมูลทั่วไป  ร้อยละผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร 

    ปี พ.ศ. 2550 – ปี พ.ศ. 2551 

   บาดเจ็บ  ผู้บาดเจ็บสาหัส 

     และเสียชีวิต 

   (N = 744)  (N = 20) 

 

50.50 

44.96 

4.54 

 

91.87 

4.50 

3.63 

 

100 

0 

0 

 

57.90 

40.77 

1.33  

 

96.22 

1.90 

1.88  

 

92.24 

5.91 

1.85 

ดื่มสุราในคนขับ   

 ไม่ดื่มสุรา 

 ดื่มสุรา 

 ไม่ทราบ 

สวมหมวกนิรภัยในรถจักรยานยนต์*   

 ไม่ใช้หมวกนิรภัย 

 ใช้หมวกนิรภัย 

 ไม่ทราบ 

คาดเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์**  

 ไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย 

 ใช้เข็มขัดนิรภัย 

 ไม่ทราบ 

หมายเหตุ  *   คิดค่าร้อยละเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 

  ** คิดค่าร้อยละเฉพาะผู้ขับขี่รถยนต์ 

 ตารางที่ 3 แสดงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ

เกิดอุบัติเหตุจราจร พบว่า ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต 

ส่วนใหญ่มีการดื่มสุราขณะขับขี่ และผู้บาดเจ็บ

เกือบทั้ งหมดไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ รถ

จักรยานยนต์หรือไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่

รถยนต์ เมื่อวิ เคราะห์ข้อมูลลักษณะผู้ประสบ

อุบัติเหตุจราจร และลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการบาด

เจ็บและข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจร พบว่า กลุ่ม

ประชากรที่ประสบอุบัติเหตุและลักษณะที่เกี่ยวข้อง

กับการบาดเจ็บและข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจร

นั้นมีลักษณะที่ไม่แตกต่างกับช่วงเวลาปกติ เพียงแต่

สัดส่วนของผู้บาดเจ็บที่ดื่มสุราจะเพิ่มมากขึ้นตาม

เทศกาลต่างๆทั้งนี้เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลที่

มีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรมากที่สุด 

 2. ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งเสี่ยงต่อ

การเกิดอุบัติเหตุจราจร 

  ผู้วิจัยทำการสำรวจภาคสนาม การ

สัมภาษณ์ การเก็บข้อมูลตำแหน่งเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุด้วยเครื่อง GPS การรวบรวมข้อมูลการ

เกิดอุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บ การรวบรวม

ข้อมูลถนนและสิ่งแวดล้อมและจัดทำแผนที่ฮิยาริ  

พบว่าตำแหน่งที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร

แสดงผลดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4   ตำแหน่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร 

 รหัสตำแหน่ง จำนวนจุดที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง 
 

AP  11,12,14,16,18,19,20,26 8 มาก 

AP  5,10,15,21,22,23,28 7 ปานกลาง 

AP  1,2,3,4,6,7,8,13,17,25,27 11 น้อย 

AP  9,24  2 น้อยที่สุด 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ในพื้นที่อำเภอ 

พญาเม็งรายมีตำแหน่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

จราจรทั้งหมดจำนวน 28 จุด ซึ่งกำหนดรหัส

ตำแหน่งเสี่ยงเป็น AP1-AP28   

 เมื่อศึกษาความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

จราจรจากปัจจัยด้านค่าความรุนแรง โดยใช้ข้อมูล

จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุจราจร จำนวนผู้บาดเจ็บ

สาหัส และจำนวนผู้เสียชีวิต  พบว่า ในปี พ.ศ. 

2550 ถึง ปี พ.ศ. 2551 ณ ตำแหน่งเสี่ยงต่อการ

เกิดอุบัติเหตุจราจร 28 จุด มีการเกิดอุบัติเหตุ

จราจร 186 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บสาหัส และผู้เสียชีวิต 

20 ราย และมีผู้เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุจำนวน 5 ราย 

 เมื่อศึกษาความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

จราจรจากปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อม โดยใช้

ข้อมูลลักษณะของถนน พื้นผิวถนน ความกว้างของ

ถนน ไฟฟ้าและแสงสว่าง และการใช้ที่ดินบริเวณ

โดยรอบ พบว่า ตำแหน่งเสี่ยงโดยส่วนใหญ่อยู่

บริเวณทางโค้ง พื้นผิวถนนเรียบ อยู่บนเส้นทางหลัก 

ถนนกว้าง เป็นจุดที่ไม่มีไฟฟ้าหรือแสงสว่างเพียงพอ 

และอยู่ในย่านชุมชนหรือภายในเขตหมู่บ้าน  

วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของตำแหน่งต่อการเกิด

อุบัติเหตุจราจรใช้วิธีการซ้อนทับข้อมูล ในระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อรวมค่าคะแนนของค่า

ความรุนแรงและค่าความเสี่ยงจากปัจจัยด้านถนน

และสิ่งแวดล้อม จากนั้นนำค่าที่ได้มาแบ่งช่วงชั้น

ใหม่ (reclassify) โดยใช้วิธี Equal Interval แบ่ง

ความเสี่ยงของตำแหน่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

จราจรออกเป็น 4 กลุ่ม คือ เสี่ยงมาก เสี่ยงปานกลาง 

เสี่ยงน้อย และเสี่ยงน้อยที่สุด ผลการวิเคราะห์   

พบว่า มีตำแหน่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติจราจร 8 จุด 

อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาก ได้แก่ บริเวณทางโค้งก่อนถึง

บ้านนาเจริญใหม่ (AP11) บริเวณสี่แยกสบเปา 

(AP12) บริเวณถนนสายสบเปา-บ้านเหล่า ม.14 

ต.แม่เปา (AP14) บริเวณทางแยกบ้านแม่เปา 

(AP16) บริเวณสามแยกบ้านเหล่า (AP18) บริเวณ

ทางโค้งบ้านหนองบัวคำ (AP19) บริเวณทางโค้ง

หน้าป่าช้าบ้านป่าม่วง (AP 20) และบริเวณทางโค้ง

หน้าสถานีอนามัยบ้านไม้ยา (AP26) ส่วนตำแหน่ง

อื่นๆ นั้น พบว่า มีตำแหน่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

จราจรอยู่ในกลุ่มเสี่ยงปานกลาง 7 จุด มีตำแหน่ง

เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติจราจรอยู่ในกลุ่มเสี่ยงน้อย 11 

จุด และมีตำแหน่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติจราจรอยู่ใน

กลุ่มเสี่ยงน้อยที่สุด 2 จุด ทั้งนี้จุดเสี่ยงมากจะมีการ

กระจายตัวอยู่บริเวณสี่แยกสบเปาและบนถนนสาย

ป่ามื่น-บ้านแม่ต๋ำ ส่วนบริเวณที่มีการกระจุกตัวของ

ตำแหน่งเสี่ยงจะอยู่บริเวณย่านชุมชน ตั้งแต่หน้า

ตลาดสดแม่ทอนจนถึ งทาง เข้ า โรงพญาบาล  

พญาเม็งราย ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่  1 แสดงระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรโดยใช้เครื่องมือระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) 

 3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา

มาตรการป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

จราจร 

 ผลการวิจัยที่ได้สามารถนำไปสู่การพัฒนา

มาตรการป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

จราจร ในเขตรับผิดชอบในพื้นที่ของโรงพยาบาล

พญาเม็งราย ดังนี้ 

 3.1 ม า ต ร ก า ร ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ล ะ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุจราจร 

โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไป

นี้ คือ โรงพยาบาลพญาเม็งราย สถานีตำรวจภูธร

พญาเม็งรายและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วม

กั น จั ด ท ำ โ ค ร ง ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้ แ ล ะ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
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ให้กับกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา กลุ่ม

ประชาชนในพื้นที่ โดยการเผยแพร่ความรู้และ

ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย การจัดทำป้าย

เตือนบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ เป็นต้น  

 3.2 มาตรการทางกฎหมาย เป็นหน้าที่

หลักของหน่วยงานฝ่ายจราจร สถานีตำรวจภูธร

พญาเม็งราย ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ดังต่อไปนี้ 

คือ 

  3.2.1 การกำหนดพื้นที่เขตควบคุม

วินัยจราจรในบริเวณเขตติดต่อตำบลแม่เปาและ

ตำบลเม็งราย ตั้งแต่บริเวณหน้าตลาดสดแม่ทอนไป

จนถึงสี่แยกแม่เปา แล้วใช้มาตรการควบคุม

บังคับการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเป็นกรณีพิเศษ 

โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 

โดยในการปฏิบัติให้สื่อสารให้ประชาชนทราบถึง

ความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชน และ

การจับกุมให้เป็นไปอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิด

กระทำความผิดซ้ำอีก  

  3.2.2 จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดใน

บริเวณที่เป็นตำแหน่งเสี่ยงหรือจุดที่มีความเสี่ยง

มากต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรอย่างเป็นระบบ โดย

มีการวางแผนและมีเป้าหมายการปฏิบัติที่ชัดเจน 

เน้นการกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนกฎหมายในลักษณะที่

ทำให้เกิดอุบัติเหตุจราจร    

  3.3 มาตรการปรับปรุงเส้นทางจราจร

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุ โดยหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องดังนี้ กรมทางหลวงแผ่นดินในเขตอำเภอ

พญาเม็งรายและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดย

เสนอให้มีการปรับปรุงพื้นผิวจราจรในบริเวณเส้น

ทางถนนสายสบเปา-บ้านเหล่า ถนนสายป่ามื่น-

บ้านแม่ต๋ำ และถนนสายป่ามื่น-บ้านแม่ต๋ำในบางจุด 

ให้มีการติดสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมาย

จราจร ในบริเวณตำแหน่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

จราจร  

 3.4 มาตรการการเก็บรวบรวมข้อมูลและ

ประเมินผล เพื่อสร้างแนวทางในการ 

แก้ปัญหาในระยะยาว ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก   

ดังต่อไปนี้ คือ   

 1. โรงพยาบาลพญาเม็งราย มีหน้าที่

รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลเฝ้าระวัง

การบาดเจ็บ เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้

ทราบ 

  2. เสนอให้มีการประยุกต์ใช้ระบบสาร

สนเทศภูมิศาสตร์เข้ามาช่วยในการรวบรวมข้อมูล

เชิงพื้นที่และเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูล  

เฝ้าระวังการบาดเจ็บ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล อัน

จะนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว 

  3. เสนอให้มีการจัดเก็บตำแหน่งที่เกิด

อุบัติเหตุจราจรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือระบุ

พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) โดยฝ่ายที่มีหน้าที่ในการ

จัดเก็บตำแหน่งดังกล่าวคือ เจ้าหน้าที่ขับรถ  

โรงพยาบาลพญาเม็งราย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ

จราจร 

  4. เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

อุบัติเหตุจราจรระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการ

รวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

สรุปผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังการบาด

เจ็บในงานวิจัยนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยจากหลาย

หน่วยงาน ได้แก่ สมชาย กาญจนสุต(2544)(7)   

ศูนย์นเรนทร กระทรวงสาธารณสุข (2547)(8) 

เสาวนีย์ ดีมูลและกอบโชค วุฒโชติวณิชย์กุล 

(2547)(9)  ประสิทธิ์ ดีอ่อนและคณะ (2548)(10) 

สำนักระบาดวิทยา (2548)(11) ที่ชี้ให้เห็นว่าอุบัติเหตุ

จราจรเป็นปัญหาการบาดเจ็บที่สำคัญที่สุดของ

ประเทศ  
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 ผลการศึ กษาลั กษณะของผู้ ป ระสบ

อุบัติเหตุจราจร และจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

จราจร  ในเขตอำเภอพญาเม็งราย จ. เชียงรายพบ

ว่า ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรโดยส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย อยู่ในช่วงวัยรุ่นถึงวัยทำงาน ประกอบ

อาชีพเกษตรกร  รองลงมานักเรียนและนักศึกษา 

การบาดเจ็บส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนถนนหรือทางหลวง 

โดยมีช่วงเวลาที่เกิดเหตุตั้งแต่สี่โมงเย็นไปจนถึงสอง

ทุ่ม ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่และรถ

จักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมาก

ที่สุด และเมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยง พบว่า ผู้

บาดเจ็บกว่าครึ่งมีการดื่มสุรา และเกือบทั้งหมดไม่

สวมหมวกนิรภัยหรือคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับขี่ 

ทั้งนี้สัดส่วนผู้บาดเจ็บที่ดื่มสุราจะเพิ่มมากขึ้นในช่วง

เทศกาล ส่วนการวิเคราะห์ตำแหน่งเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุจราจร พบว่า ในพื้นที่มีตำแหน่งเสี่ยงต่อ

การเกิดอุบัติเหตุจราจร 28 จุด อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาก 

8 จุด เสี่ยงปานกลาง 7 จุด เสี่ยงน้อย 11 จุด และ

เสี่ยงน้อยที่สุด 2 จุด ข้อมูลดังกล่าวนำไปสู่การ

พัฒนามาตรการป้องกันและลดอัตราการเกิด

อุบัติเหตุจราจรโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาค

ส่วนคือการวางมาตรการป้องกันและลดอัตราการ

เกิ ดอุ บั ติ เ หตุ จ ร าจร ในพื้ นที่ รั บผิ ดชอบของ  

โรงพยาบาลพญาเม็งราย 

 ในส่วนของการวิเคราะห์ตำแหน่งเสี่ยงต่อ

การเกิดอุบัติเหตุจราจรโดยใช้ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ ดังการศึกษาของ ภูชิต มีพร้อม 

(2550)(12) ที่ได้วิเคราะห์จุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

จราจรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 

โดยใช้ปัจจัยในการวิเคราะห์ 7 ปัจจัย คือ ลักษณะ

ถนน จำนวนช่องทางจราจร เกาะกลางถนน ไหล่

ทาง เครื่องหมายจราจรและป้ายจราจร สัญญาณ

จราจร และไฟฟ้าและแสงสว่าง หรือการศึกษาของ 

Zegeer (1982)(13) Gharaybeh (1991)(14) ที่ได้

ศึกษาด้านการกำหนดตำแหน่งเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุจราจรว่าสามารถในหลายวิธี ดังเช่น การ

วิเคราะห์ความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ (accident 

frequency method) การวิเคราะห์อัตราการเกิด

อุบัติเหตุ (accident rate method) การควบคุม

คุณภาพของอัตราการเกิดอุบัติเหตุ (rate quality 

control method) การวิเคราะห์ดัชนีความรุนแรง 

(severity index method) และวิธีผสม 

(combination method) พบว่า โดยส่วนใหญ่ยัง

ไม่ได้นำเสนอข้อมูลการบาดเจ็บเพื่อใช้ร่วมวิเคราะห์ 

 งานวิจัยนี้เป็นการรวมข้อมูลทั้งสองส่วน

เข้าด้วยกันทั้งข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บและการ

วิเคราะห์ตำแหน่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร

โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลการศึกษาชี้ให้

เห็นว่าข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นและสามารถนำ

มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนามาตรการ

ป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจราจร รวมไป

ถึงการรองรับการพัฒนาแผนอุบัติเหตุหมู่ในอนาคต

ได้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
  ผู้วิจัยขอขอบคุณ 

  1.  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล กระทรวง

สาธารณสุข ที่ให้ทุนในการทำวิจัย 

  2. คุณสุภาสพงษ์ รู้ทำนอง อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกำแพงเพชร ที่ ให้คำปรึกษาด้านการ

ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   

 3.  เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจ

ภูธรพญาเม็งราย ที่อนุเคราะห์ข้อมูลด้านการเกิด

อุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ 

  4.  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพญาเม็งราย ที่

ให้ความช่วยเหลือในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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โดย  นางสาวนพวรรณ  หวังสุดดี  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ, นายภาณุวัฒน์  ชัญถาวร  นักวิชาการควบคุมโรค
ชนะเลิศสุดยอดส้วมแห่งปี 2551  ประเภท โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลชุมพลบุรี 175 หมู่ 15 ถนนท่าตูม-ชุมพลบุรี   อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์

 โรงพยาบาลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี 

จังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 

เตียง อยู่ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องให้ ระยะทางห่างจากตัว

จังหวัดสุรินทร์ไปทางทิศเหนือ 98 กิโลเมตร 

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา เมื่อกล่าว

ถึงโรงพยาบาลชุมชนในชนบท จะนึกถึงโรงพยาบาล

ที่ดูจะขาดแคลน โครงสร้าง หรือสถานที่เป็นบ้าน

อกบ้านนา จะทำให้นึกถึงคุณตาคุณยายที่มอซอ 

เด็กๆที่ด้อยโอกาส ใช้ห้องน้ำห้องส้วมที่เก่าๆและ

ชำรุด ซึ่งต่างจากโรงพยาบาลอกชนหรือโรง

พยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดที่มีความสวยงาม 

“คำถามจำมีอยู่ว่า” 

 “ชาวบ้านหรือประชาชนในชนบทจะมี

สถานที่ให้บริการที่มีมาตรฐานและสวยงามเทียบ

เท่าสากลได้หรือไม่ ? ถ้าทำได้เราจะพัฒนากัน

อย่างไร ?” ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจ และความคาด

หวังในการพัฒนาส้วมสาธารณะครั้งนี้ อีกทั้ง  

โรงพยาบาลชุมพลบุรี ได้ขยายขนาดจากโรง

พยาบาล ขนาด 30 เตียง เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 

เตียง ซึ่งมีผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมี

จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่เพียงพอต่อความต้องการ

ใช้ของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ  

 ดังนั้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพลบุรี

และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ได้หา

แนวทางการพัฒนาห้องน้ำห้องส้วมให้เป็นสุขาน่าใช้

ที่ได้มาตรฐาน คำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้

รับ โดยมีกลวิธีในการพัฒนา แบบการมีส่วนร่วม

ของชุมชน มีจุดเด่น (High light) ที่บ่งบอกถึง

ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอำเภอชุมพลบุรี คือ

เป็นเมืองแห่งการเกษตรอินทรีย์ จึงได้แนวคิดการ

ผสมผสานที่ลงตัวจนกลายมาเป็น คำว่า INSEA 

(อินทรีย์) ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินงานการ

พัฒนาส้วมครั้งนี้ กลยุทธ์ INSEA ประกอบด้วย 

 I (Infectious control) : เน้นการ

ควบคุมป้องกันการติดเชื้อเป็นอันดับ 1 ด้วยการนำ

ระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ 100 % ทั้งในระบบก๊อกน้ำ

และสบู่ล้างมือ โถปัสสาวะ ที่เป่ามือ รวมทั้งมีการใช้

แผ่นอนามัยรองนั่ง 

 N (Natural Product) : มีการผสม

ผสานวิธีแบบธรรมชาติบำบัดเน้นการนำหลัก

การเกษตรอินทรีย์เข้ามาใช้ โดยมีการผลิตน้ำหมัก

จากพืชพันธุ์ในท้องถิ่น เช่น มะกรูด มาผลิตน้ำยา

ทำความสะอาด เพื่อลดการใช้สารเคมีที่เป็นพิษต่อ

สิ่งแวดล้อม มีการดัดแปลงเอาวัสดุธรรมชาติมาใช้

ในการดับกลิ่น เช่น ตะไคร้หอมทำน้ำมันหอมระเหย 

ใบเตย และการทำลูกประคบดับกลิ่น 

 S (Safety) : มีระบบป้องกันอันตราย

ฉุกเฉินในห้องส้วมทุกจุด 100% เชื่อมโยงทุกอาคาร

เรื่องเล่าความสำเร็จ  ส้วมอินทรีย์ (INSEA)  
ส้วมของประชาชนฅนทุ่งกุลา 
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มีระบบและทีมงานรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินตลอด

เวลา มีราวจับสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิง  

ตั้งครรภ์ อย่างทั่วถึง 

 E (Empowering people) : ห้องส้วม

มิได้เป็นเพียงสถานที่ปลดทุกข์อีก ต่อไป แต่ยัง

สามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับพฤติกรรมของผู้ใช้

และเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อีกทางหนึ่ง โดยเมื่อผู้ใช้

บริการได้มีโอกาสใช้ส้วมที่สะอาด ก็จะเป็นการสร้าง

ประทับใจและส่งผลให้เกิดความรักความหวงแหน

และอยากที่จะปรับปรุงพฤติกรรมด้านสุขอนามัยให้

ดีขึ้น  

 A (Accessibility) : เน้นการอำนวย

ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกประเภท ทุกกลุ่มวัย 

โดยมีส้วมสำหรับผู้พิการ มีระบบใช้เสียงด้วยภาษา

ที่ เข้าใจง่ายเหมาะกับคนในท้องถิ่นสำหรับคน

ตาบอดและคนที่สายตาไม่ดี  

 ในการดำเนินการพัฒนาส้วมสาธารณะมี

ปจจัยแห่งความสำเร็จ ประการแรกคือผู้บริหารมี

วิสัยทัศน์เล็งเห็นคุณประโยชน์ของประชาชนที่จะได้

รับจากการพัฒนาส้วมและสนับสนุนการดำเนินงาน 

เป็นที่ปรึกษาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถ

ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคได้ ประการที่สองคือการได้

รับความร่วมมือจากชุมชนไม่ว่าจะเป็น หน่วยงาน

ราชการต่างๆ อสม. และประชาชน ที่ ให้การ

สนับสนุนด้วยดีเสมอ 

 ประโยชน์ที่ได้รับหลังการพัฒนา นอก

เหนือจากความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ของ  

ผู้ใช้บริการแล้ว ส้วมอินทรีย์ (INSEA) โรงพยาบาล

ชุมพลบุรี มีความหมายมากกว่าสถานที่ปลดทุกข์ 

แต่ยังเป็นส้วมที่ส่งเสริมสุขภาพอย่างแท้จริง 

(Health Promotion Center) เป็นส้วมแห่ง

การเรียนรู้(Leaning center) เป็นส้วมที่ปลูกฝง

ทัศนคติที่ดี เป็นส้วมแห่งความเท่าเทียมของ

ประชาชนทุกระดับ สามารถสร้างความภูมิใจให้กับ

ชาวชุมพลบุรี จึงทำให้เกิดความรัก ความหวงแหน 

มีพฤติกรรมที่ช่วยกันดูแลรักษาส้วมสาธารณะ  

 วิธีทำให้ส้วมสะอาดยั่งยืน หลังจากที่

พัฒนาส้วมจนได้รับรางวัล สุดยอดส้วมแห่งปี แล้ว 

ยังพบปัญหาอยู่บ้าง ส่วนมากจะเป็นเรื่องการชำรุด

ของอุปกรณ์ เช่น ก๊อกน้ำอัตโนมัติ หรือ โถปัสสาวะ

อัตโนมัติ เนื่องจาก ยังมีผู้มารับบริการบางส่วนยังไม่

เข้าใจวิธีการใช้งาน เนื่องจากอาจเป็นสิ่งที่ยังแปลก

ใหม่ ยังไม่คุ้นเคย วิธีการแก้ไข คือได้มีการอธิบายวิธี

การใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ด้วยภาพถ่ายที่เข้าใจง่าย และ 

จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดผู้ดูแล เป็นผู้แนะนำ

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้ส้วม อินทรีย์ จนในระยะหลัง

ไม่พบปัญหาเหล่านี้ 
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ส้วมอินทรีย์ คือความภาคภูมิใจ

ของประชานชาวชุมพลบุรี  

“ถึงแม้จะเป็นอำเภอที่อยู่ห่าง

ไกล ก็ไม่ไร้ซึ้งเทคโนโลยีที่ 

ทันสมัย” เป็นส้วมแห่งความ 

เท่าเทียมของคนทุกระดับอย่าง

แท้จริง และเป็นส้วมต้นแบบใน

การพัฒนาเครือข่าย  

ส้วมมาตรฐาน ของอำเภอ

ชุมพลบุรีเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ต่อไป 

“ 
“ 
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เรื่องเล่าประสบการณ์ร่วมสัมมนาที่ประเทศฟินแลนด์ 
Prevention of Noncommunicable  

Diseases Seminar (NCD-Seminar 16-20 March, 2009) 

 อารี ปรมัตถากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา

 จากการไปร่วมสัมมนาที่กรุงเฮลซิงกิ 

ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งจัดโดย National for 

Health Institute and Welfare (THL) 

ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2552  ผู้เข้าร่วม

ประชุมจากประเทศไทยมี 12 คน จาก

ประเทศอังกฤษ 8 คน แทนซาเนีย 2 คน ตุรกี 

2 คน รัสเซีย 2 คน ฟินแลนด์ 2 คน แคนาดา 

1 คน นอร์เวย์ 1 คน สหรัฐอเมริกา 1 คน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คน วิทยากร และ

ผู้สังเกตการณ์จากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ รวม

ทั้งสิ้น 34  คน ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่จะ

เป็นแพทย์ พยาบาล และนักวิชาการ 

 การสัมมนาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 การฟังบรรยายสรุปในห้องประชุม 3 วัน 

ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2552 

 การเยี่ยมชมกิจการต่างๆ (International 

Visitor’s Program) ในพื้นที่โครงการทดลอง 

(North Karelia Project) ที่จังหวัด Joensuu ซึ่ง

เป็นเมืองหลวงของภูมิภาค เป็นเวลา 2 วัน ระหว่าง

วันที่ 19-20 มีนาคม 2552 

 สรุปการบรรยายใน 3 วัน ที่สถาบัน THL 

กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของฟินแลนด์ 

 วันที่ 16 มีนาคม 2552 หลังจากการลง

ทะเบียนในเวลา 8.30 น เป็นการกล่าวต้อนรับ และ

บอกวัตถุประสงค์ของการสัมมนา ต่อด้วยการ

บรรยายขอบเขตและภารกิจของสถาบัน THL 

แนะนำและปูพื้นความเข้าใจถึงที่มาการป้องกันโรค

ไม่ติดต่อในประเทศฟินแลนด์ โดย Prof. Pekka 

Pukka ผู้อำนวยการสถาบัน THL หลังจากนั้น

วิทยากรแต่ละท่านที่เกี่ยวข้อง มาบรรยายต่อใน

เรื่อง การป้องกันโรคไม่ติดต่อในระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ และโปรแกรมป้องกันโรคไม่ติดต่อของ

องค์การอนามัยโลก การนำมาสู่การกำหนด

ยุทธศาสตร์ และนโยบายการป้องกันโรคไม่ติดต่อ

ของประเทศฟินแลนด์ การทำงานเชื่อมโยงเป็น

เครือข่ายการป้องกันโรคไม่ติดต่อในระดับนานาชาติ

โดยการสำรวจข้อมูล การนำข้อมูลมาใช้ในการ

วางแผน และกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 
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มีการถอดบทเรียนของประเทศแคนาดา ในเรื่อง

อุบัติการณ์และระบาดวิทยาของโรคหัวใจที่นำไปสู่

การเริ่มต้นโปรแกรมการป้องกัน การเล่าถึงการ

ติดตามปัจจัยเสี่ยงโรคเรื้อรังในภูมิภาคยุโรป การ

ทำงานร่วมกันภายใต้การเชื่อมโยงและสนับสนุน

ขององค์การอนามัยโลกเพื่อภารกิจการป้องกันโรค

ไม่ติดต่อที่ เรียกว่า CINDI (Countrywide 

Integrated Noncommunicable Diseases 

Intervention Programme)  

 ถอดบทเรียนที่ได้ในวันแรก เป็นเรื่องการ

ทำงานในระดับนโยบาย และการทำงานเชื่อมโยง

กับเครือข่ายในระดับภูมิภาคของยุโรป การสำรวจ

ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และการนำข้อมูล

มาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับระหว่าง

ประเทศ และภายในประเทศ จนถ่ายทอดไปสู่การ

จัดทำโปรแกรมป้องกัน การติดตามสถานการณ์ 

และการเฝ้าระวังโดยใช้ฐานข้อมูลการสำรวจมีความ

เข้มแข็งมาก กิจกรรมทุกอย่างจะเริ่มต้นจากข้อมูล 

จากการสำรวจประชากร และการอภิปรายปัญหา

ระหว่างผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนของสังคม เช่น 

รัฐสภาในการออกกฎหมาย หน่วยงานสาธารณสุข

ในการดำเนินการทางนโยบาย การควบคุมกำกับ 

และติดตาม สมาคมแพทย์โรคหัวใจให้ความร่วมมือ

ในทางการแพทย์ ผู้ เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จาก

มหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง หน่วย

งานท้องถิ่นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ และการ

ดำเนินงาน และที่สำคัญอีกอย่างคือการสนับสนุน

จากองค์การ อนามัยโลก ส่งผู้เชี่ยวชาญให้มาเป็นที่

ปรึกษา มีการกำหนดนโยบาย ในการป้องกันโรคไม่

ติดต่อ โดยการเฝ้าระวังและลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่มี

การดำเนินการในฟินแลนด์มาไม่น้อยกว่า 25 ปี 

และประสบผลสำเร็จอย่างมากจากโครงการทดลอง

ที่ดำเนินการในฟินแลนด์ส่วนที่ เรียกว่า North 

Karelia Project ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1971 

ซึ่งจะมีการเดินทางไปดูงานในวันที่ 19-20 มีนาคม 

2552 หลังจากนั้นมีการแนะนำตัวของผู้เข้าร่วม

สัมมนา และบอกเล่ากลยุทธ์การดำเนินงานแต่ละ

ประเทศสั้นๆ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

 วันที่ 17 มีนาคม 2552 เป็นการนำเสนอ

ในระดับแผนปฏิบัติการ กรอบแนวคิดและทฤษฏีใน

การดำเนินงานแต่ละโปรแกรมของประเทศ

ฟินแลนด์ เช่น การผสมผสานระหว่างการรักษา

ทางการแพทย์ และการปรับพฤติกรรม เพื่อกำหนด

เป็นยุทธศาสตร์ในการป้องกัน และการส่งเสริมสุข

ภาพ การติดตามและควบคุมการดำเนินงานใน

ระดับประเทศ และระดับชุมชน การกำหนดวิธีการ

ประเมินผลในแต่ละโปรแกรม วิธีการสร้างความ 

เข้มแข็งของการป้องกันและส่งเสริมในระบบบริการ

สุขภาพ การนำข้อมูลในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ

มาสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ การอภิปรายและ
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นำเสนอข้อมูลของประเทศที่เข้าร่วมการสัมมนา 

เช่น สหราชอาณาจักร แคนาดา สหรัฐอเมริกา ตุรกี 

รัสเซีย มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

 ถอดบทเรียนที่ได้ในวันที่สอง การทำงาน

ของแต่ละประเทศ จะเริ่มต้นจากการสำรวจและ

วิเคราะห์ข้อมูล ระบบฐานข้อมูลที่ดีมีความจำเป็น

อย่างยิ่งในการทำงาน การติดตาม และการประเมิน

ผล ข้อมูลที่ใช้จะจำแนกตามระดับชั้นขององค์กร 

เช่นระดับประเทศ ระดับท้องถิ่นข้อมูล ไม่ให้มีความ

หลากหลายมาก จะมีดัชนีชี้วัดที่ชัดเจนในแต่ละด้าน

ของพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งมีตัวชี้วัดไม่กี่ตัว ส่วนมาก

แล้วจะเป็นการทำสำรวจระดับประเทศเหมือนการ

ทำสำมโนประชากรในบ้านเรา แต่ของเขาเป็นการ

สำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น การสูบบุหรี่ การ

ดื่มสุรา การออกกำลังกาย และการตรวจคัดกรอง

ทางสุภาพ เช่น คลอเรสเตอรอล ค่าดัชนีมวลกาย 

เป็นต้น ระยะเวลาในการสำรวจแตกต่างกัน บาง

ประเทศทำทุกปี บางประเทศทุก 3 ปี แล้วแต่ความ

จำเป็น และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ถ้าเป็นโครง

การเล็กๆ แบบทดลองก็จะมีการสำรวจก่อนและ

หลังดำเนินโครงการ  

 วันที่ 18 มีนาคม 2552 วันนี้ลงลึกใน

ระดับปฏิบัติการแต่ละโปรแกรม เช่นการป้องกัน

การสูบบุหรี่ การพัฒนานโยบายด้านโภชนาการของ

ประเทศฟินแลนด์ การป้องกันเบาหวานประเภทที่ 

2 และความสำเร็จของโครงการป้องกันโรคไม่ติดต่อ

ในประเทศฟินแลนด์ โดยเฉพาะในภูมิภาค North 

Karelia ซึ่งเป็นความสำเร็จที่งดงามจนนำไปสู่การ

กำหนดนโยบายระดับประเทศ และเป็นที่ที่เราจะลง

ไปดูงานในวันที่ 19-20 มีนาคม 2552 

 ถอดบทเรียนที่ได้ในวันที่สาม สำหรับบท

เรียนในวันนี้ เป็นการปูพรมถึงโครงการต่างๆ ที่ทำ

ในประเทศฟินแลนด์ เช่น ป้องกันการสูบบุหรี่  ซึ่ง

ระยะแรก ๆ มีแรงต้านจากองค์กรภาคเอกชนที่เป็น

ผู้ผลิตบุหรี่ มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมาแทน

บุหรี่ที่เรียกว่า Snus นิยมกันมากในสวีเดนต่อมา

พบว่ามีอันตรายมากกว่าบุหรี่ แต่ยังไม่สามารถ

ควบคุมได้  และยังมีปัญหาอื่น ๆ เช่น ทักษะและ

ความชำนาญของบุคลากรในการให้คำปรึกษา 

ปัญหาคล้ายกับการรณรงค์ของบ้านเราในระยะ

แรกๆ ที่มีการผลักดันทางกฎหมายและการกำหนด

ขอบเขตในการจำหน่ายและการโชว์บุหรี่ในที่วาง

ขาย  การพัฒนานโยบายทางโภชนาการ เช่น การ

เติมไอโอดีนในเกลือ การจัดอาหารไขมันต่ำใน

โรงเรียน การจัดทำฉลากอาหารและคุณค่าทาง

โภชนาการ การสกัดไขมันและการเติมวิตามินดีใน

น้ำนม และการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารในภาค

อุตสาหกรรม การจัดทำข้อแนะนำทางโภชนาการ

แห่งชาติ (Nutrition Recommendation) การ

ป้องกันโรคเบาหวานประเภทที่ 2   

 แต่ละโครงการเริ่มต้นจากการสำรวจ

ข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรคและวิเคราะห์สู่

แบบแผนชีวิตที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะโรค

หัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ซึ่งมีอุบัติการณ์

สูงมากในประเทศฟินแลนด์ และเป็นสาเหตุการตาย

ที่สำคัญมากว่าสามทศวรรษ สาเหตุของโรคที่สำคัญ

เชื่อมโยงอย่างมีนัยสำคัญโดยมีค่า Relative Risk 

สูง กับพฤติกรรมการกินอาหารที่มีไขมันสูง การ  

สูบบุหรี่ และการไม่ออกกำลังกาย  

 วันที่ 18 มีนาคม 52 เวลาประมาณ   

6 โมงเย็น คณะของเราออกเดินทางจากเฮลซิงกิ ไป 

โจเอนซู โดยขบวนรถไฟรางที่ 11 ตู้ที่ 1 ใช้เวลาเดิน

ทางประมาณ 4 ชั่วโมง ทุลักทุเล กับการลาก

กระเป๋าเดินทางขึ้นรถไฟ เพราะขนอุปกรณ์กันหนาว

กันมาพอสมควร ถึงสถานีรถไฟโจเอ็นซูประมาณ  

สี่ทุ่มกว่า มี Mr.Vesa Korpelainen ผู้จัดการอาวุโส

ของศูนย์สาธารณสุขแห่งเมืองโจเอ็นซู มารอรับ   

ที่ตั้งของเมืองดังแสดงในแผนที่ข้างล่าง 
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 สรุปการดูงานในพื้นที่โครงการ 2 วัน 
 วันที่ 19 มีนาคม 2552 วันนี้ดูงานที่  

โรงพยาบาลกลาง ซึ่งน่าจะใกล้เคียงกับโรงพยาบาล

ศูนย์ในแต่ละภาคของบ้านเรา เรียกว่า Central 

Hospital of North Karelia ชื่อภาษาท้องถิ่นว่า 

Tikksali  อ่านและฟังยาก ในช่วงแรกจะบรรยายถึง

ความเป็นมาของภูมิภาค ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

ประเทศฟินแลนด์ มีเมืองโจเอ็นซู เป็นจังหวัดที่เป็น

ศูนย์กลางภูมิภาค เป็นที่ตั้งของสถานที่ทางราชการ

สำคัญ ๆ มีประชากรประมาณ 180,000 คน 

กระจายอยู่ตามชุมชนต่างๆ มีเทศบาลท้องถิ่น 19 

แห่ง (ในwiki pedia ระบุ 14 แห่ง)  งบประมาณใน

การบริหารจัดการโครงการต่างๆ มาจากการ

สนับสนุนของเทศบาลท้องถิ่น เช่นโครงการที่เรียก

ว่า North Karelia Project ซึ่งเป็นโครงการขนาด

ใหญ่ ที่มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เริ่มดำเนินการ  

ตั้งแต่ปี 1972 วัตถุประสงค์หลักของโครงการใน

ด้านการบริหารจัดการ คือ การดำเนินการโดย

ชุมชน เพื่อประชากรในชุมชน (community-

based health intervention for the benefit of 

citizens) วัตถุประสงค์ด้านการสาธารณสุข คือ 

การลดอัตราตายจากโรคหัวใจหลอดเลือด และใน  

ปี 1982 เพิ่มวัตถุประสงค์ เพื่อลดอัตราตายจาก 

โรคเรื้อรังอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาของท้องถิ่น โดยมีวาระ

เร่งด่วนที่เป็นเป้าหมายสำคัญคือ การควบคุม และ

ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ การลด

ระดับไขมันชนิด LDL และความดันโลหิตสูง กุญแจ

สำคัญในการดำเนินงาน คือการปรับวิถีชีวิตในเรื่อง

การสูบบุหรี่ และการควบคุมอาหาร โครงสร้างการ

บริหารจัดการของ North Karelia Project   

ดังแสดงในแผนภูมิ 

 

North Karelia 
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 และแผนภูมิแสดงวัตถุประสงค์เชิงโครงสร้างในการดำเนินงานแต่ละระดับของโปรแกรมในชุมชน 

General Goal 

(Improved Health) 

National Public Health 

Institute 
- Dept.of Epidemiology 
and Health Promotion. 
- NK Project Director 

- NK Project 
Coordinating Center 

Ministry of 
Social Affairs 
and Health 

North Karelia Project 
Office 

(Executive Manager) 
NK Provincial 
Department 

North Karelia Community 

NK Project 
Intervention 

Group 
NK Project 
Support 

Association 

- University of Kuopio 
- Other Collaborating 

Agencies 
- NK Project Research 

Foundation 

NK Project 
Council Other 
Working Group 

Main Objectives 

(Diseases Outcome) 

Practical Objectives/

Intervention Programme 

Intermediate 
Objectives 

(Risk Factor, Behaviors, 
Treatments) 

Medical/Epidemiological Knowledge  

(research, prevalence rate)  

Social/Behavioral Knowledge  

(theory and community analysis) 
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 จากแผนภูมิโครงสร้างการดำเนินงาน ทุก

โปรแกรมมาจากแนวคิดพื้นฐานที่กล่าวไว้ตอนต้น 

คือ การดำเนินการโดยชุมชน เพื่อประชากรใน

ชุมชน (Community-based health 

intervention for the benefit of citizens) มี

รัฐบาลกลางโดยกระทรวงสวัสดิการทางสังคมและ

สุขภาพ (Ministry of Social Affairs and Health) 

เป็นผู้ควบคุมกำกับ ดูแลทางนโยบาย กฎหมาย 

และสถาบันการสาธารณสุขแห่งชาติ (National 

Public Health Institute) เป็นผู้ให้ การสนับสนุน

ทางวิชาการ การวิเคราะห์ วิจัย การเฝ้าระวังทาง

ระบาดวิทยาของโรค การติดตามและประเมินผล

เชิงนโยบาย ส่วนการบริหารจัดการ และงบ

ประมาณดำเนินการเป็นของท้องถิ่นทั้งสิ้น  

 มีโปรมแกรมสุขภาพที่แบ่งตามกลุ่มเป้า

หมายแบบ Area Setting ดังนี้ 

 1. โปรมแกรมสุขภาพในสถานประกอบ

การ ( Working Programme) 

 2. โ ป ร แ ก ร ม สุ ข ภ า พ ใ น โร ง เรี ย น 

(School Setting) 

 3. โปรแกรมสุขภาพทางทีวี (TV 

Programme) 

 4. โปรแกรมสุขภาพทางวิทยุ (Radio 

Programme)   

 หลังจากนั้นคณะของเราได้เดินทางไป

เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ อีกหลายแห่ง เช่น สำนัก

พิมพ์ท้องถิ่นและทีวี ช่อง K5 ซึ่งมีการพูดถึงความ

สำเร็จในการเข้าถึงประชาชนได้มาก โดยเฉพาะกลุ่ม

คนหนุ่มสาวที่เป็นวัยเด็กตอนปลาย (อ้างผลจากการ

สำรวจ) มีการลงบทความเกี่ยวกับสุขภาพใน

หนังสือพิมพ์เป็นคอลัมน์ประจำ ต่อมาเดินทางไปที่

ศูนย์บริการสาธารณสุข Hammaslasti น่าจะเทียบ

เคียงกับโรงพยาบาลชุมชนของบ้านเรามีขนาด 40 

เตียง มีแพทย์ 4 คน ดูแลประชากรประมาณ 8,000 

คน มีพยาบาลสาธารณสุขทำหน้าที่เหมือนฝ่ายส่ง

เสริมสุขภาพในบ้านเรา แต่เน้นงานในชุมชนมาก

กว่าในโรงพยาบาล การให้บริการในโรงพยาบาล

เป็นรูปแบบผสมผสานระหว่างการส่งเสริมสุขภาพ

และการรักษาพยาบาล 

 ข้อสังเกต ที่ แผนกผู้ป่วยนอกไม่มีคนไข้

มานั่งรอ เงียบ และไม่พลุกพล่าน ตามห้องบริการ

ต่าง เช่นห้องทำฟันไม่มีคนไข้เลย ที่ห้องแม่และเด็ก

มีผู้มารับบริการเป็นแม่และลูก 1 คู่ แต่เมื่อเดินไปดู

ที่ห้องทดสอบสมรรถภาพ และออกกำลังกายของ  

ผู้สูงอายุ พบว่ามีผู้มารับบริการเต็มห้อง ประมาณ 

8-10 คน กำลังทดสอบสมรรถภาพ และยืดเหยียด

ร่างกายโดยใช้ผ้าเป็นอุปกรณ์ช่วย คล้ายกับยางยืด

บ้านเรา นอกจากนั้นยังมีส่วนแสดงนิทรรศการเกี่ยว

กับพลังงานที่ได้จากอาหารแต่ละประเภท มีนัก

โภชนาการคอยให้คำอธิบาย มีการเสริฟของว่างที่

เป็นลูกราสเบอร์รี่สดราดด้วยโยเกิต ซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสวนเบอร์รี่ ใกล้ๆ กับโรงพยาบาล 

เป็นอาหารว่างเพื่อสุขภาพที่ได้คุณค่าทางวิตามินสูง 

และเป็นความภูมิใจของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เจ้าของ

บ้านพยามนำเสนอ 

 หลังจากนั้นเดินทางไปดูงานศูนย์การ

ศึกษาผู้ใหญ่ (Adult Education Center) เหมือน

อาชีวศึกษาบ้านเรา มีการแผนกช่างเทคนิคต่าง ๆ มี

แผนกอาหารและโภชนาการ มีการวิจัยเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์จากพืชตระกูลเบอร์รี่ ที่ให้คุณค่าทาง

โภชนาการสูง โดยเฉพาะวิตามินซี และผลวิจัยจาก 

cloud berry ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

 วันที่ 20 มีนาคม 52 วันนี้คณะของเรา

เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบ

โรงเรียนของประเทศฟินแลนด์ที่โรงเรียน Pielisjoki. 

ที่จังหวัดโจเอ็นซู  เป็นการศึกษาภาคบังคับ เรียนฟรี 

มีตั้งแต่เกรด 1-10 ทุกอย่างฟรีหมด รวมทั้งอาหาร

ที่บริการในโรงเรียน งบมาจากสภาท้องถิ่นหรือ
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เทศบาลในบ้านเรานั่นเอง อาหารเที่ยงที่นี่ เพื่อ

สุขภาพมากจริง ๆ จนพวกเราในทีมงัดเอาน้ำพริกที่

ติดตัวมาด้วยมาแจกจ่ายทั่วกัน  หลังจากนั้นเดิน

ทางไปฟังการบรรยายขององค์กรเอกชนที่เรียกว่า 

Martta ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของแม่บ้าน เพื่อทำ

กิจกรรมทางสังคม เช่น การถักนิตติ้ง การทำอาหาร 

สนับสนุนโดยผู้นำท้องถิ่น มีการเยี่ยมบ้านในรายที่

เพิ่งคลอดลูกและได้สมาชิกใหม่ของสมาคม มีการ

อภิปรายประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพ และเผยแพร่ 

นวัตกรรม หลังจากนั้นฟังการบรรยายของสภา  

ท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทาง

ด้านงบประมาณ และกฎหมาย นโยบายต่าง ๆ โดย   

Mr Risto Poutiainen น่าจะเป็นเหมือนนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านเรา ต่อมาเดินทาง

ไปดูงานที่สถาบันทางการกีฬาแห่งภาคตะวันออก

ของฟินแลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดโจเอ็นซู มีโรงยิม 

และสปร์ตคลับของกีฬาต่าง ๆ ตามความนิยม 

เยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถเข้ามาใช้บริการ

ได้ฟรี ยกเว้นกีฬาบางประเภท ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูง 

ในศูนย์ยังมีโรงพยาบาลเล็กๆ ที่เป็นเหมือนสถาบัน

เวชศาสตร์การกีฬา รักษาอาการที่เกิดจากการบาด

เจ็บจากการเล่นกีฬา คนฟินแลนด์นิยมใช้จักรยาน

ในการสัญจรไปมา มีช่องทางสำหรับจักรยานวิ่งโดย

เฉพาะ รถยนต์บนถนนไม่หนาแน่น คนนิยมใช้รถ

ราง และการเดินในระยะทางสั้น ๆ  

 สรุปบทเรียนที่ได้ และข้อคิดที่น่าจะนำมา

ใช้กับหน่วยงานของเรา 

 1. ในระดับสากล มีการทำงานเชื่อมโยง

ข้อมูล การสำรวจ และการสนับสนุนทางวิชาการ 

ทำให้มีผลกระทบในวงกว้าง ของการแพร่กระจาย

นวัตกรรม และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อการ

ระบาดของโรคไม่ติดต่อ และโรคเรื้อรัง เพราะความ

ไร้พรมแดนของการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน การจะ

ควบคุมโรคให้ได้ผล ต้องเข้าใจการแพร่กระจายทาง

วัฒนธรรมระหว่างประเทศด้วย โดยเฉพาะโครงการ

รณรงค์บุหรี่ และเหล้า ที่ต้องมีกฎหมายสอดคล้อง

กันระหว่างประเทศ นอกจากนั้นแบบแผนการกิน

และวงจรอาหารก็เช่นเดียวกัน ดังนั้น การจะ

รณรงค์เพื่อปรับพฤติกรรมใด ๆ คงต้องคำนึงถึงการ

แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และชนกลุ่มที่มีการ

อพยบเข้ามาอาศัยซึ่งมาพร้อมกับวัฒนธรรมของ

กลุ่มชนนั้น ๆ  

 2. ในระดับประเทศ สิ่งที่เห็นชัดเจน 

คือ การใช้ระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมาวางแผน 

การกำหนดเป้าหมายการรณรงค์ที่ชัดเจน ระบบ

การจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ(จากการสำรวจ) 

และตัวชี้วัดที่ไม่ซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก กระจายอำนาจ

ให้ท้องถิ่น มีการประสานงานที่ดี ใช้ผลจากการวิจัย

มาสนับสนุนการทำงาน และการตัดสินใจทาง

นโยบาย สิ่งทีเห็นคือ ความเข้มแข็งของระบบการ

ปกครองแบบรัฐสภา ที่เป็นประชาธิปไตย มีการ

กระจายอำนาจให้ชุมชน และทุกส่วนของสังคมต่าง

มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย ด้านสุขภาพ 

โดยมีสุขภาพของประชาชนเป็นรากฐานที่สำคัญ 

และเป็นประเด็นสำคัญของความสำเร็จ ดังแสดงใน

แผนภูมิข้างล่าง 

North Karelia 

Project 

Population 

Policy Private Sector 

Communication 
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 จากแผนภูมิดังกล่าว จะเห็นการขับเคลื่อน

ของชุมชน ที่นำไปสู่การกำหนดแบบแผน และ

แนวทางการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในระดับ

ประเทศ  ไม่ใช่รูปแบบการทำงานที่เป็นการสั่งการ

ในแนวดิ่ง (Top-down) ที่นิยมกันมากในบ้านเรา 

ซึ่งมีวัฒนธรรมองค์กรต่างกัน อาจจะต้องใช้เวลาอีก

หลายปีในการเปลี่ยนแปลง เหมือนข้อสรุปของ

ประเทศแคนาดาที่บรรยาย ว่าเขาเริ่มต้นจากการ 

Re-organization, Re-tool และที่สำคัญคือ   

Re-think ที่บรรยายในวันแรกของการประชุม เกี่ยว

กับโครงการควบคุมและป้องกันโรคหัวใจและหลอด

เลือด สำหรับหน่วยงานเราในช่วงเปลี่ยนผ่านยังไม่

ลงตัว แต่อาจจะมีสิ่งใหม่ ๆ ต่อไปในอนาคต จาก

แบบอย่างที่ทีมงานของเราในทุกระดับ ไปเรียนรู้กัน

มา 

Do the right thing 
“ “ 

 บทเรียนที่ได้ ทำให้ต้องมาทบทวน และ

วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ มีหลายอย่างที่เราทำ

เหมือนของเขา คือ Do the right thing แต่สิ่งที่เรา

ต่างจากเขาคือ Do not enough of it และสิ่งที่เขา

ทำได้ดี และชัดเจน คือ Combine leadership แต่

เรายังไม่สามารถทำได้ดีเท่าเขา เนื่องจากพื้นฐาน

ความคิดที่แตกต่าง วัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่าง จิต

วิญญาณในการหล่อหลอมให้มีศูนย์รวมอยู่ที่

ประชาชนเหมือนกันยังไม่อยู่ในระดับที่จะขับเคลื่อน

ได้ดี ต่างคนต่างอยู่ในที่มั่นของตัวเอง  ข้อสรุป คือ 

พยามทำตามแบบอย่างที่ดี แบบค่อยเป็นค่อยไป 

และพยามบอกเล่าให้คนที่ไม่ได้ไปฟัง ถอดบทเรียน

ที่ไปดูมา ให้คนทีไม่ได้ไปร่วมกัน วิพากษ์ วิจารณ์ 

และนำไปสู่การพัฒนาในโอกาสต่อไป ไม่มีคำว่าสาย

สำหรับการเริ่มต้น 
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เรื่องเล่า  
โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ 2551 

พ.ญ.แสงนภา อุทัยแสงไพศาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา

 ในการเดินทางครั้งนี้ ประเทศแรกที่เรือจะ

เข้าเทียบท่าคือ  บรูไนดารุสซาลาม โดยใช้เวลาล่อง

เรือจากท่าเรือโยโกฮาม่า มายังท่าเรือ มัวรา 

(Muara) 6 คืน 5 วัน มาถึงท่าเรือยามเช้า 8 นาฬิกา 

ถือเป็นการล่องเรือช่วงที่ยาวนานที่สุดของการเดิน

ทางครั้งนี้  โดยก่อนเรือเข้าเทียบท่าประเทศต่างๆ 

จะมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ Cultural night / Flag 

Hoisting ก่อนลงจากเรือ งานเลี้ยงต้อนรับที่ Port 

of call (คือ ประเทศที่เรือเทียบท่านั่นเอง อันนี้เป็น

ภาษาของนาวิกโยธินเค้า) ซึ่งเจ้าภาพจะจัดการ

แสดงและอาหารมาต้อนรับเยาวชนโครงการเรือ มี

การพบปะครอบครัวอุปถัมภ์ที่เจ้าภาพจัดให้รับ

เยาวชนไปพักอยู่ด้วย (ที่คนไทยเราเรียกทับศัพท์

บ่อยๆ ว่า โฮสท์แฟมิลี่ ส่วนภาษาอังกฤษจะใช้ว่า 

Host family หรือ Foster family ก็ได้) และเพื่อ

เป็นการตอบแทนน้ำใจไมตรี เนื่องจากเราไม่มีเงิน

ทองอื่นใดตอบแทน เราก็ใช้ทักษะความสามารถที่มี

นั่นเอง (ประหยัดและประทับใจ) คือ เยาวชน

ประเทศต่างๆจะต้องจัดการแสดงประจำชาติของ

ตนยาว 3-5 นาทีเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนตอบแทน

น้ำใจของเจ้าบ้าน  แต่น่าเสียดายวันที่เราเดินทางถึง

ประเทศบรูไนเป็นวันศุกร์ ซึ่งชายชาวมุสลิมจะต้อง

เข้าพิธีสวดมนต์ทางศาสนา  ที่เรียกว่า Jumu’ah 

จึงไม่มีการแสดงดังกล่าว 

 การพบครอบครัวอุปถัมภ์ที่ประเทศบรูไน 

จัดขึ้นในเช้าวันถัดมา ครอบครัวที่เราไปพักอยู่ด้วย

นั้นเป็นโฮสท์มืออาชีพทีเดียว จัดสรรบ้านเดี่ยวสอง

ชั้นเป็นโฮมสเตย์และเปิดเว็บไซท์รับจองที่พักอย่าง

เป็นกิจจะ จัดห้องแบบหอพัก 3 ห้อง มีตั้งแต่ 1-5 

เตียง พร้อมแยกห้องน้ำชายหญิงด้วย เคยรับ

เยาวชนจากหลายโครงการ โดยความจุและความ

ตั้งใจของ Haja และ Haji (พ่อและแม่ ในภาษา

บรูไน) นั้นต้องการรับเยาวชนถึง 10 คน ด้วยความ

สมัครใจเพราะการเป็นครอบครัวอุปถัมภ์นั้นไม่ได้

รับเงินทองตอบแทนจากโครงการแต่อย่างใด 

(ข้อมูลจาก Haja) แต่ครั้งนี้ได้มา 4 คน คือ เยาวชน

ญี่ปุ่น/ไทย/พม่าและอินโดนีเซีย เมื่อเดินทางมาถึง

บ้าน บรรยากาศถือว่าเงียบเหงาพอสมควร เรา

กำลังรู้สึกแปลกที่และวางตัวไม่ถูก เพราะที่นี่เป็น

ประเทศแรกที่เยาวชนอย่างพวกเรากระจัดกระจาย

จากกลุ่มในประเทศของเราเอง มาคละเคล้าพักใน

แต่ละครอบครัวรวมๆกัน ระหว่างที่ป้ำๆเป๋อๆ 

แปลกที่แปลกทางกันอยู่ มิตรภาพต่างแดนก็ก่อตัว

ขึ้นและไม่เกินหนึ่งชั่วโมงภาพแปลกตาและเสียงพูด

คุยจอแจก็ตามมา ซากิจังจากญี่ปุ่นสอนคนไทยยืด

เส้น กดหลังฉีกขาอย่างกับเล่นโยคะ เกรซี่จากพม่า

กระจายของออกจากกระเป๋าที่จัดมาสำหรับสองวัน 

สาวมุสลิมเลือกผ้าคลุมศีรษะที่ เอามาหลายผืน 

เพราะไม่รู้จะใส่สีอะไรดี ท่าทางแต่ละคน ข้าวของ

แต่ละสิ่ง ล้วนไม่เข้ากับสถานที่ ริมฝีปากก็

ขยับ(รัว)แลกเปลี่ยนข้อมูลทุกเรื่องกันตลอดเวลา 

แล้วผู้หญิงสี่คนก็หลอมเข้ากันด้วยการ “เม๊าท์” 

นั่นเอง .. (โดยธรรมชาติจริงๆ) 
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 กิจกรรมพิเศษที่เตรียมเพื่อต้อนรับเยาวชน

อย่างแรก คือ การกินมาราธอน! ธรรมเนียมของ

บรูไนนั้นก็คงถือเอาคล้ายบ้านเราว่าใครมาถึงเรือน

ชานต้องต้อนรับ พวกเราเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่า 

“มา-กัน” ภาษาบรูไนคือการเรียกเชื้อเชิญให้ “มา

กิน” และอีกคำที่ต้องรีบรู้ก่อนที่ท้องจะแตกคือ 

“กึน-ยัง” แปลว่า “อิ่มแล้ว” นั่นเอง เมื่อไปเยี่ยม

ชมที่ใด ญาติของพ่อและแม่ก็จะเตรียมของกินไว้

รอเราเสมอ หมอสังเกตว่าอาหารและขนมของ

บรูไนนั้นประกอบไปด้วยแป้งและน้ำตาลเป็นส่วน

มาก ไม่ว่าจะเป็นข้าวเกรียบ แป้งกวนคล้ายกาว

แป้งเปียก ขนมถาดที่ตัดเป็นก้อนคล้ายขนมหม้อ

แกงบ้านเรา สารพัดสีรสชาติเดียวและแป้งอย่าง

เดียว แป้งผสมนมคลุกน้ำตาล .. ส่วนตัวว่า แลดู

คล้ายขนมอินเดียที่แถวแยกวัดแขกสีลมบ้านเรา 

คงจะเป็นวัฒนธรรมการกินของประเทศบรูไน

นั่นเอง ส่วนขนมอย่างอื่นที่แปรรูปพลิกใต้กล่อง/

ซองดูจะพบว่าข้ามน้ำข้ามทะเลมาทั้งสิ้น ส่วนมาก

เป็นขนมขบเคี้ ยวและน้ ำกระป๋องจากไทย 

มาเลเซียและอินโดนีเซีย เช่น กระทิงแดง น้ำ

มะพร้าวกระป๋อง, วเฟอร์ชอกโกแลต บะหมี่ซอง

ไวไว เป็นต้น (รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้หลายอย่าง

ที่วางขายในห้างสรรพสินค้าก็เช่นกัน) 

 ต่อมาคือการละเล่นพื้นบ้าน ละม้าย

คล้ายกับบ้านเราอยู่บ้าง เช่น หลุมเมือง(หรือ

หมากขุมในภาษาใต้) ไม้ต่อขา ขลุ่ยเป่า 

เป็นต้น กิจกรรมยามเย็นและประทับใจพวก

เรามากที่สุดคือ การจัดงานแต่งงานแบบ

มาเลย์-จีน โดยพ่อและแม่ได้แอบไปขอยืมเจ้า

บ่าวหนุ่มบ้านข้างๆมาแล้ว ซากิจังเป็นเจ้าสาว 

ที่เหลือสวมชุดพื้นเมืองเป็นแขกในงาน การ

ประดับตกแต่งสวยงาม ใช้สายรุ้งประดับที่นั่ง

ของบ่าวสาวและทำเป็นต้นไม้สีสันฉูดฉาด เรา

ถ่ายรูปกันอย่างเมามันตลอดพิธีการอย่างย่อ 

แต่ลุ้นจนจบก็ไม่มีการแลกจุมพิตแต่อย่างใด 

(ไม่ทันได้ถามบ่าวสาวเหมือนกันว่าเสียดาย

หรือโล่งอกกันแน่) 

“ 

“ 

สวมชุดพื้นบ้านบรูไน 

เป็นเพื่อนเจ้าสาว 

งานแต่งงานแบบมาเลย์ 

อาหารที่ครอบครัวจัดให้ใน “แต่ละ” มื้อ (ภายในบ้าน) 
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 ส่วนภาคกลางวันหนึ่งวันครึ่ง เราไป..เที่ยว

ชมเมืองกัน (แน่นอน) สถานที่ท่องเที่ยวของบรูไนที่

พลาดไม่ได้(แต่มักพลาด) คือ พระราชวัง เปิดให้เข้า

ชมปีละสองสัปดาห์เท่านั้น ช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่ง

ผู้คนล้นหลาม เพราะประชาชนชาวบรูไนเองก็นิยม

เช่นกัน ประเทศบรูไนที่ว่าร่ำรวยนั้นจริง และจริง

แท้คือ ราชนิกูลต่างๆนั่นเอง ประชาชนชาวบรูไน

เองมีอันจะกิน ไม่ลำบากยากจน แต่ไม่ได้มีทองคำ

ประดับประดาตามบ้านอย่างภาพที่เราจินตนาการ

กัน  ถ้าใครอยากเห็นทองคำอะร้าอร่าม ลองหา

ข้อมูลเยี่ยมชมพระราชวัง คะ 

  ในครั้งนี้เราได้ไปชมพระราชวังจำลองแทน 

ตั้งอยู่ภายใน Royal Regalia ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่

รวบรวมเครื่องราชบรรณาการจากประเทศแคว้น

ต่างๆ  ข้าวของในพระราชพิธี และศาสตราวุธบรูไน 

ส่วนที่จัดแสดงภายในนั้นห้ามถ่ายรูป  เมื่อเดินเข้า

ภายในพิพิธภัณฑ์วันนั้นคลาคล่ำไปด้วยเยาวชนจาก

ประเทศต่างๆ ที่ตื่นตาและสนุกสนานกับการตามหา

เครื่องบรรณาการที่ประเทศของตนส่งมาท่ามกลาง

บรรดาสิ่งล้ำค่ามากมาย เพราะจัดแสดงแบบไม่เรียง

ประเทศ ไม่เรียงลำดับใดๆ (นัยว่ามีเยอะมาก) ใช้วิธี

สลับเปลี่ยนการจัดแสดงทุกๆ สามเดือน ส่วน

เยาวชนประเทศไทย เราชื่นชมเครื่องเงิน ชุดหมาก

รุกสามกษัตริย์ เครื่องใช้ไม้สัก สิ่งของพระราชทาน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร และ

จากอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยหลายท่าน  

 หมู่บ้านกลางน้ำ Water village ในเขต 

Kumpong Ayer ซึ่งถือเป็นหมู่บ้านกลางน้ำขนาด

ใหญ่ที่สุดในโลก ลักษณะเป็นบ้านไม้มีเสายกสูงจาก

น้ำ คล้ายริมคลองบ้านเรา มีทางเดินไม้กระดาน

เชื่อมแต่ละหลัง ที่นี่สร้างเป็นหมู่บ้านกันจริงจัง อยู่

กลางแม่น้ำบรูไน และมีทุกอย่างจริงๆ ทั้งโรงเรียน 

มัสยิด ร้านค้า ปั๊มน้ำมัน ส่วนการเดินทางติดต่อกับ

ผืนดินใช้เรือหางยาว เรียกว่า Water taxi 

 Malay technology museum ตัว

อาคารจัดแสดงสูง 3 ชั้น บอกเล่าประวัติและ

พัฒนาการของหมู่บ้านกลางน้ำ จากเดิมชาวบรูไน

ใช้ชีวิตในบ้านไม้กลางน้ำ ผูกอู่เลี้ยงเด็ก(เหมือนบ้าน

เรา) จนย้ายขึ้นบกมาสร้างบ้านใต้ถุนยกสูง เลี้ยง

สัตว์ ทำงานจักสาน(เหมือนบ้านเราอีกเช่นกัน) เห็น

ความแตกต่างที่วัฒนธรรมการแต่งกายมากกว่า ราย

ละเอียดอื่นๆ ยังไม่น่าสนใจ 

 สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อว่า

เข้าไปเที่ยวได้ด้วย คือ โรงแรมนับดาวไม่ถ้วนอย่าง 

Empire Hotel and Country Club ที่ถือเป็น

โรงแรมที่ใหญ่ที่สุดและหรูหราที่สุดในเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความ

สะดวกที่สุดแสนจะไฮเทคและไฮโซ มีคลับเฮ้าส์ส่วน

ตัวของสุลต่าน สระว่ายน้ำใหญ่มโหฬาร แถมใจดี

อนุญาตให้ประชาชนชาวบรูไนและเยาวชนโครงการ

อย่างเราเข้าไปเดินเล่น ถ่ายรูปกันได้บริเวณล็อบบี้, 

สวนด้านหลังและสระว่ายน้ำ (แต่เล่นน้ำไม่ได้นะ) มี

คนมาชมพระอาทิตย์ตกดินที่นี่มากทีเดียว ถือเป็น

สถานพักผ่อนหย่อนใจอีกที่หนึ่งในบรูไนค่ะ 

ส่วนหนึ่งของ Water Village 
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 สุดท้ายที่น่าสนใจมาก อยากนำเสนอ 

(เพราะตัวเองไม่ได้ชม) คือ สุเหร่าทองคำ  Jame 

Ar’ Hassanil Bolkiah Mosque และมัสยิด 

Masjid Omar Ali Saifuddien ซึ่งสวยงามมาก ได้

ชื่อว่าเป็นทัชมาฮาลแห่งบรูไน ต้องรีบไปก่อนสี่โมง

เย็นก่อนปิด ไม่เช่นนั้นจะอดชมภายใน (เช่นคณะ

ของหมอ น่าเสียดายมาก)  

 ส่วนของการท่องเที่ยวก็จบลงเพียงเท่านี้ 

ต่อไปคงเป็นเนื้อหาสาระบ้าง ไม่เช่นนั้นผู้บริหาร

อ่านพบแล้วอาจสงสัยว่าส่งหมอไปเที่ยวหรืออย่างไร 

จึงต้องมีประกอบบ้างพอสมควร อ่านง่ายเนื้อหาไม่

มาก เพราะจำได้บ้างไม่ได้บ้าง (จะข้ามไปอ่านตอน

ส่งเยาวชนกลับขึ้นเรือเลยก็ได้ ไม่ว่ากัน) จากข้อมูล

ที่ได้จากการสนทนาและการสังเกตกับเจ้าบ้าน คือ 

ทรัพยากรธรรมชาติที่นี่ล้นเหลือ ทั้งป่าไม้ แม่น้ำ 

และโดยเฉพาะน้ำมัน (ราคาลิตรละ 8-10บาท)  

แต่ละครอบครัวมีรถอย่างน้อย 1 คัน เฉลี่ยอยู่ที่ 

2คันกว่าๆ บ้านสร้างกระจัดกระจาย ยังไม่มีการวาง

ผังเมืองชัดเจน เพราะประชากรมีน้อย ถนนลาดยาง

จะตัดเข้าสู่บ้านของท่านโดยตรง ฉะนั้นจะเลือกไป

สร้างกลางทุ่งนาอย่างไรก็ได้ (พบเห็นได้ทั่วไป)  

บ้ านนั้ นก็ ใหญ่ โตได้มาตรฐานของชาวบรู ไน

ทั่วไป(จากการสังเกตเอาเอง) ขนาดย่อมๆ เท่าบ้าน

สองชั้นพื้นที่ซัก 200 ตารางวาเหมือนหมู่บ้าน

จัดสรรในเมืองไทย  เริ่มอยู่อาศัยแบบครอบครัว

เดี่ยวมากขึ้น โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนการสอน

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ นิยมส่งลูกหลานเรียน

พิเศษภาษาอังกฤษในวันหยุด(คุ้นๆนะ) มีชื่อเรียก

หรือชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษ และเรียนต่อระดับ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศ

ญี่ปุ่นซี่งมีนักศึกษาต่างชาติจากประเทศบรูไนมาก

ที่สุด รองมาคือสหราชอาณาจักร เนื่องจากใน

ประเทศบรูไนมีมหาวิทยาลัยเพียงสองแห่งและมี

สาขาวิชาจำกัด นัยว่าเป็นไปก็ไม่คุ้ม ส่งเรียนนอกดี

กว่า  ประชากรบรูไนที่อายุน้อยกว่า 50 ส่วนมาก

พูดภาษาอังกฤษได้ทั้งสิ้น ส่วนด้านการแพทย์นั้น

เรียกว่ามีคณะแพทย์อยู่ครึ่งคณะ ในลักษณะ Joint 

faculty ส่วนมากการเรียนการสอนอยู่ที่

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย 

มีบางช่วงที่ เลือกมาเรียนที่คณะแพทย์  RIPAS 

Hospital ในประเทศบรูไนเท่านั้น (elective)   

 บรูไนต้อนรับบุคลากรสาธารณสุขโดย

เฉพาะแพทย์เป็นอย่างยิ่ง ขออนุญาตยกตัวอย่าง 

เช่น กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครแพทย์ที่มี

โรงแรม Empire Hotel 

and Country Club 
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ประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 5 ปี โดยรับรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (ไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่ แต่

น่าคิดนะ), การเดินทางมายังประเทศบรูไนสำหรับแพทย์/คู่สมรส+บุตรอายุไม่เกิน 18 ปี

ไม่เกิน 4 คน(ตั้ง 4 คน!), การขนส่งของใช้ส่วนตัวมายังประเทศบรูไน,  บ้านใหญ่โต คิดค่า

เช่าเดือนละประมาณ 3000 บาท, ค่าดูแลบุตร (ที่พามานั้น) คนละ 19000 บาทต่อเดือน 

(เอาไปจ่ายค่าเช่าบ้านได้เลย) , รักษาพยาบาลฟรีทุกคน, วันลาปีละ 48 วันโดยรับเงิน

เดือนด้วย (โอ..สวรรค์ชัดๆ), และโบนัส 25% เมื่อครบสัญญา  อืมม.. น่าสนใจจริงๆ  

 ระหว่างตัดสินใจจะทำงานที่นั่นดีไหมนะ ก็ถึงเวลาส่งเยาวชนกลับ

ขึ้นเรือนิปปอนมารูเสียแล้ว เมื่อถึงเวลา เยาวชนจะพาครอบครัวอุปถัมภ์ของ

ตนขึ้นเยื่ยมชมเรือนิปปอนมารู พร้อมอธิบาย(หรือสาธยาย)ความเป็นอยู่ ชีวิต

และกิจกรรมของเยาวชนบนเรือ และถ่ายรูปตามจุดต่างๆ ร่วมกัน ทุกจุดล้วน

หนาแน่นแออัดเหมือนตลาดนัด เดินบ้างไหลตามกันไปบ้างเป็นที่สนุกสนาน 

ก่อนจะแยกย้ายลงมาร่วมพิธีการที่ท่าเรือ ตัวแทนเยาวชนกล่าวแสดงความ

ขอบคุณประเทศเจ้าภาพ จากนั้นก็ใกล้เวลาออกเดินทาง เยาวชนจะได้รับ

แจกริบบิ้นสีต่างๆ เพื่อใช้โยนลงมาจากกาบเรือเหมือนเป็นสายใยเชื่อมไปถึง

ครอบครัวที่บรูไน ตามจุดที่เรานัดแนะกันไว้ และแน่นอนว่าขณะที่เรือค่อยๆ

เคลื่อนห่างออกจากท่า ริบบิ้นสีต่างๆ ค่อยๆ ยืดออกและค่อยๆ ขาดจากกัน

นั้น ย่อมเป็นช่วงเวลาที่เศร้าและซาบซึ้งที่สุดช่วงหนึ่งในความทรงจำของเยาว

ชนเรือนิปปอนมารู .. แว่วเสียงเพลงลอยมา ...  Nippon Maru sailing the 

blue, blue ocean .. ลาก่อน (แล้วพบกันใหม่) .. บรูไนดารุสซาลาม 

ครอบครัวของเราที่บรูไน  

... Good bye 
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