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  บทคัดยอ
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาคุณลักษณะทางประชากร สังคม เศรษฐกิจ
ของแมวัยรุน สามี ผลกระทบดานสุขภาพ สังคมและ เศรษฐกิจจากการต้ังครรภของแมวัยรุนใน
ภาคตะวันออก เปนวิจัยผสมผสานท้ังเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ตัวอยางเชิงปริมาณคือ แมวัยรุน
อายุไมเกิน 22 ป อายุลูกไมเกิน 2 ป ในจังหวัดท่ีอัตราการคลอดของวัยรุนสูงที่สุด 2 จังหวัดคือ 
สระแกว จันทบุรี ตัวอยางเชิงคุณภาพเลือกจากกลุมตัวอยาง 10 คน สามี 10 คน แมของ
แมวัยรุน 10 คน เครื่องมือเปนแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณและแนวทางการสัมภาษณเจาะลึก 
เก็บขอมูลเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2555 ขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห ขอมูล
เชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
ผลการศึกษา 
 แมวัยรุนคลอดบุตรคนแรกอายุเฉล่ีย 17.21 ป อายุตํ่าสุด 13 ป อายุนอยกวา 15 ป
รอยละ 4.0 อายุ 15-17 ป รอยละ 50.7 สวนใหญเปนนักเรียน และมากกวาครึ่งอยูระดับมัธยมศึกษา 
ปจจุบันไมไดเรียนรอยละ 68.5 เปนแมบานรอยละ 40.8 อาศัยอยูกับพอแมตนเอง/พอแมสามี
รอยละ 78.7 แยกทางกัน/หยา/หมายรอยละ 8.3 มากกวาครึ่งไมมีรายได สามีอายุเฉลี่ย 22.81 ป 
อายุตํ่าสุด 15 ป จบมัธยมศึกษา มีอาชีพรับจาง เปนนักเรียนรอยละ 5.8 มีรายได 2,001-8,000 บาท 
ผลกระทบดานสุขภาพฝากครรภกอน 12 สัปดาหเพียงรอยละ 32.0 มีภาวะแทรกซอนรอยละ 21.5 
โลหิตจางรอยละ17.7 ครรภเปนพิษรอยละ 2.5 คลอดกอนกําหนดรอยละ 21.0 ตกเลือดรอยละ1.2 
ลูกมีภาวะแทรกซอนรอยละ 5.8 นํ้าหนักนอยกวา 2500 กรัมรอยละ 4.8 ไมเคยรับการประเมิน
พัฒนาการตามสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กรอยละ 23.3 กลุมท่ีประเมินพบสงสัยพัฒนาการลาชา
รอยละ 14.0 การเจริญเติบโตเปรียบเทียบนํ้าหนักกับอายุ สวนสูงกับอายุ นํ้าหนักกับสวนสูง สวนใหญ
เจริญเติบโตตามเกณฑ สวนใหญเล้ียงลูกดวยตนเอง เล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดอืน รอยละ 51.2 
คาใชจายไมพอใชไดรบัการสนบัสนนุจากพอแมตนเอง/พอแมสาม ีสมัพนัธภาพกบัครอบครวัด ีกบัสามี
ปานกลาง มคีวามรุนแรงต่ํา มคีวามเห็นวาการต้ังครรภในวัยรุนเปนเร่ืองปกติ การสูญเสยีโอกาสทางการ
ศกึษา กอนตัง้ครรภเปนนักเรยีนรอยละ 70.8 ปจจบุนัลดลงเหลอื 31.5 ไมไดเรยีนเพิม่จากรอยละ 27.5 
เปน 68.5 โอกาสการเรียนลดลงทุกระดับ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจากรอยละ 33.2 ลดลงเหลือ 5.3 
ไมไดประกอบอาชีพ/แมบาน กลุมที่ทํางานสวนใหญเปนงานใชแรงงานไรฝมือ

ผลกระทบดานสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจจากการต้ังครรภ

ของแมวัยรุนในภาคตะวันออก
วรรณดี จันทรศิริ*, พัชรา ชุมชูจันทร **

*รก. นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสาธารณสุข) ศูนยอนามัยที่ 6 กรมอนามัย

**นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ศูนยอนามัยที่ 6 กรมอนามัย
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  สรุปและอภิปรายผล 
 วัยรุนกําลังประสบกําลังปญหาการตั้งครรภในวัยเรียน สงผลใหสูญเสียโอกาสในการพัฒนา
คณุภาพชีวติ ทัง้ดานรางกาย สงัคม เศรษฐกิจ และสงผลตอการพัฒนาครอบครัว ชมุชน สงัคมและประเทศ
ชาติในระยะยาว 
  ขอเสนอแนะ 
 รัฐบาลควรกําหนดนโยบาย มาตรการเรงรัดใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการต้ังแต
การปองกันการตั้งครรภ การแกไขปญหาและระบบดูแลชวยเหลือแมวัยรุนรวมกันใหเปนระบบอยางเรง
ดวน

คําสําคัญ : ผลกระทบ การตั้งครรภของแมวัยรุน ดานสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ภาคตะวันออก
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Effects of Health, Social, and Economic Aspects of

Adolescent Mothers in Eastern Region

Wandee Chantarasiri*  Patchara Chumchugan** 

Abstract

  The purpose of this study was to examine the social and economic features 

of adolescent mothers and husbands and also the effects in health, social and 

economic aspects of adolescent mothers in eastern region. It used mixed research 

method which included quantitative and qualitative aspects in the study. Quantita-

tive representative samples were adolescent mothers aged less than 22 years old 

with babies aged less than 2 years old from the 2 provinces with highest pregnant 

rates in the region: Sa Kaeo and Chanthaburi provinces. Qualitative representative 

samples were 10 couples (10 husbands and 10 wives) selected from the quantitative 

samples. The data were collected using questionnaires and in-depth interviews 

with adolescent mothers, husbands, and mothers of adolescent mothers. Data 

collecting process was done between July and August 2012. Data were analyzed 

using frequencies, means, standard deviations and content analyses.

Results

  Average age of adolescent mothers when having their first babies was 17.21 

years with lowest age of 13. Among them 4% got pregnant at the age of 15 or 
younger while 50.7% got pregnant at ages between 15-17 years old. These mothers 
were students and more than half were in secondary schools. Among them, one-third 

(68.5%) did not continue their studies, about 40.8% were housewives, and 78.7% 

lived with their parents or their husband’s parents while 8.3% divorces or spilt 

up, and more than half had no income. Average age of the husbands was 22.81 
years old with lowest age of 15. Only a few (5.8%) were students with income 

2,001 – 8,000 baht. According to pregnancy health aspect, only 32% of the mothers 

 * Public Health Technical Officer (Public Health), Expert Level (Candidate), Regional Health Promotion Center 6, Department of Health
 ** Public Health Technical Officer, Senior Professional Level, Regional Health Promotion Center 6, Department of Health
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visited prenatal care before 12 gestational weeks, about 21.5% had complications 

including anemia (17.7%), preeclampsia (2.5%), pre-term birth (21%), and post-partum 

hemorrhage (1.2%). About 5.8% of the mothers reported their babies having 

complications and birth weight of 2,500 grams or lower (4.8%). About 23.3% reported 

did not use child development assessment tools provided in the mother and child 

handbooks. About 14.0% of the babies had slow developments compared between 

weight and age, height and age, weight and height. Most of the babies had a normal 

development. About half (51.2%) took care of the babies by themselves and 

had exclusive breast-feeding for at least 6 months. The samples reported having 

insufficient income, and usually got supports from their parents. Adolescent mothers 

had a good relationship with their families and a fair relationship with their 

husbands. They reported having a mild violence in the family. They perceived that 

their babies were normal.

Discussions and Recommendations

  Adolescents who were pregnant while studying face challenges and eventually 

these challenges cause them to lose opportunities to improve their health-related 

quality of life including social and economic aspects. Government should urgently 

set policies with participation of related organizations to prevent and solve this 

problem.

Keywords: effects, pregnancy of adolescent mothers, health social and economic 
aspect, eastern region
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บทนํา
 วัยรุ นเปนประชากรที่มีความสําคัญใน
การพัฒนาประเทศชาติ เปนทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณคาและมีความสําคัญที่ควรไดรับการพัฒนาให
มีคุณภาพ แตดวยสถานการณและแนวโนมการ
เปลีย่นแปลงดานเศรษฐกจิสงัคมและความเปนอยู 
รวมท้ังวิวัฒนาการความเจริญในดานตาง ๆ ของ
โลก สงผลใหความเปนอยูของวัยรุนแปรเปลี่ยน
ตามกระแสนาํไปสูพฤตกิรรมเสีย่งดานสขุภาพทาง
เพศและอนามัยการเจริญพันธุสูงขึ้น เชน การมี
เพศสัมพันธไมปลอดภัย คานิยมท่ีไมเหมาะสมใน
เรือ่งเพศ มเีพศสมัพนัธกอนแตงงาน มเีพศสมัพนัธ
อายุนอยลงความรุนแรงทางเพศ ปญหาการถูก
ลอลวงในเรื่องเพศสูงขึ้น การมีเพศสัมพันธที่ขาด
ความรับผิดชอบซึ่งนําไปสูปญหาตาง ๆ ตามมา 
ในเบื้องตนการต้ังครรภไมพึงปรารถนา โรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ โรคเอดส การแทง และสงผล
กระทบตอสังคมและเศรษฐกจิโดยรวม ซึง่นบัวนัจะ
รุนแรงมากขึ้น จากการวิเคราะหปญหาแมวัยรุน1 

พบปญหาวาสภาพครอบครัวขาดความอบอุ น 
ครอบครัวแรงงานยายถ่ิน ไมมีเวลาใหลูก เด็กมี
ปญหาการเรียน ขาดที่ปรึกษาที่ไววางใจ คานิยม
และพฤตกิรรมเส่ียงทางเพศ การยอมรับการมเีพศ
สัมพันธในวัยเรียน การอยูดวยกันกอนแตงงาน 
วยัรุนหญิงไมสามารถควบคุมการใชถงุยางอนามัยของ
ฝายชาย ที่สําคัญวัยรุนยังขาดความรูความเขาใจ
ทีถ่กูตองในเรือ่งอนามยัการเจริญพนัธุและสขุภาพ
ทางเพศ ขาดความตระหนักและทักษะตางๆที่
จําเปนในการสงเสริมสุขภาพอนามัยการเจริญ
พันธุและสุขภาพทางเพศ รวมท้ังเขาไมถึงบริการ
อนามัยการเจริญพนัธุและสุขภาพทางเพศ ตลอด
จนการมีสวนรวมนอย 

 ประเทศไทยไดกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ 
แหงชาติฉบับที่ 1 (2553-2557)2 เพื่อสนับสนุน
ใหการเกิดทุกรายเปนที่ปรารถนา ปลอดภัย
และมีคุณภาพ ดวยการสงเสริมใหคนทุกเพศ
ทุกวัยมีอนามัยการเจริญพันธุ ที่ดี โดยยึดหลัก
ความสมัครใจ เสมอภาคและทั่วถึงเพื่อเปนพลัง
ประชาชน สรางประเทศใหรุ งเรืองมั่งคั่งและ
มั่นคงสืบไป เปาประสงคเพ่ือใหทุกหนวยงาน
ที่เก่ียวของนําไปเปนแนวทางในการบูรณาการ
การดําเนินงานพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ ที่
เหมาะสม ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ของวัยรุน ชะลอการมีเพศสัมพันธอายุนอยและ
การมเีพศสมัพนัธทีป่ลอดภยัในวยัรุน การตัง้ครรภ
ทีม่กีารวางแผนลดอตัราการต้ังครรภ การคลอดใน
วัยรุน รวมทั้งการดูแลแมวัยรุนในระหวางการต้ัง
ครรภ คลอด หลังคลอดเพ่ือใหแมและเด็กมีสขุภาพ
ที่ดี ปองกันการตั้งครรภซํ้าของวัยรุน 
 การต้ังครรภในวยัรุน หมายถึง การต้ังครรภ
ในแมที่อายุนอยกวาหรือเทากับอายุ 19 ป 
มักเปนการตั้งครรภไมมีความพรอมทั้งรางกาย
และวุฒภิาวะในการเล้ียงลกูใหมคีณุภาพ ไมวาการ
ตั้งครรภนั้นจะเปนการต้ังครรภที่พึงประสงคหรือ
ไมกต็าม กม็อีตัราเสีย่งตอการเกดิภาวะแทรกซอน
ตาง ๆ ตอแมและเด็กท้ังในระยะต้ังครรภ คลอด 
และหลังคลอดมากกวาการต้ังครรภในผูใหญ3 ซึ่ง
วยัรุนทีต่ัง้ครรภสวนมากไมไดรบัการดแูลท่ีเหมาะ
สมทําใหเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ตอทารกและ
แมวยัรุน ทกุประเทศใหความสาํคญัวาการตัง้ครรภ
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ในวัยรุนเปนปจจัยคุกคามคุณภาพประชากรท้ัง
ในระยะส้ัน ระยะยาว ที่ตองเรงปองกันและแกไข 
ระยะส้ันรัฐบาลจะตองรับภาระคาใชจายในการ
ดูแลรักษาพยาบาลสูง (ทารกคลอดกอนกําหนด 
แทงไมปลอดภัย ฯลฯ) ในระยะยาวรัฐบาลภาระ
ดานคุณภาพของประชากรและปญหาทางสังคม
ตางๆที่จะตามมา เช น การขาดกําลังคนท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนาประเทศเพราะการศึกษา
นอย ดอยโอกาสตองออกมาเล้ียงลูก ขาดโอกาส
การพัฒนาตนเองจึงเปนแรงงานไรฝมือ รัฐบาล
ตองเสียคาจัดบริการชวยเหลือดานสังคมที่แพง
กวา เพิม่ความยากลําบากแกรฐับาลในการตอสูกบั
ปญหาความยากจน เปนภาระหนักของประเทศที่
กาํลงัเขาสูสงัคมผูสูงอายุ4 นอกจากจะสงผลกระทบ
คุณภาพชีวิตวัยรุนและเยาวชนแลว ยังบงบอกถึง
ความออนแอของระบบครอบครัว ระบบการศึกษา 
กลไกการควบคมุทางสงัคม องคการสหประชาชาติ
ไดกําหนดนโยบายเชิงรุกใหลดอัตราการเกิดมี
ชีพในมารดาอายุ 15-19 ป (Adolescent birth 
rate) เปนหนึง่ในตวัชีว้ดัการพฒันาแหงสหสัวรรษ 
(Millennium Development Goals MDGs)5 สิง่ที่
สะทอนใหเห็นถึงความรุนแรงปญหาดังกลาวใน
ประเทศไทย เชน สถติขิององคการอนามยัโลกบงชี้

วาวัยรุนอายุระหวาง 15-19 ป ของไทยคลอดบุตรมี
จาํนวนสูงกวาเกณฑทัง้ในระดับเอเชีย ในระดับโลก 
และจากสถิติโรงพยาบาลรามาธิบดีประเทศไทยมี
การคลอดบุตรของแมวัยรุนสูงถึงวันละ 140 ราย 
หรือประมาณปละ 50,000 ราย การตั้งครรภใน
วัยรุ นปจจุบันคิดเปนรอยละ 20-30 ของการ
ตั้งครรภทั้งหมดในจํานวนน้ีรอยละ 80 เปนการ
ตั้งครรภ แบบไม ตั้ งใจร อยละ 30 ที่นําไปสู 

การทําแทง วัยรุ นเปนวัยที่ควรอยูในชวงของ
การศึกษาเลาเรียน ทําใหเกิดผลกระทบท่ีตาม
มาท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อนาคตทางการ
ศึกษา สถานการณการคลอดของแมที่มีอายุ
นอยกวา 20 ปในประเทศไทยที่มาคลอดใน
โรงพยาบาลของรัฐระหว างป  2547-2553 
มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกป ในป 2547 มีแมอายุ
ตํ่ากวา 20 ป มาคลอดรอยละ 13.86 ในป 
2553 มีถึงรอยละ 16.2 ของการคลอดทั้งหมด
โดยขณะนี้วัยรุนคลอดประมาณ 336 คนตอวัน 
อายุตํ่ากวา 15 ป คลอดเพ่ิมข้ึนสองเทาจาก
รอยละ 0.2 ในป 2543 เปนรอยละ 0.4 ในป 
2552 วัยรุนอายุ 15-19 ป คลอดเพิ่มจากรอยละ 
11.2 ในป 2543 เปนรอยละ 15.7 ในป 25526 
จากการสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมเส่ียง
ทางเพศของวัยรุนในภาคตะวันออกพบวา วัยรุน
หญิงมีเพศสัมพันธครั้งแรกอายุ 9 ป วัยรุนชาย 
10 ป เพศหญิงอายุเฉลี่ย 14.9 ป ผูชายอายุ
เฉลี่ย 15.1 ป ปองกันการตั้งครรภและโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธโดยใชถุงยางอนามัยเพียงรอยละ 
62.3 อัตราคลอดในแมวัยรุนอายุ 15-19 ป ตั้งแต
ป 2546-2554 มีแนวโนมเพิ่มสูงจากรอยละ 52.0 
เปนรอยละ 69.4 เขาไมถึงบริการ/ไมเคยไดรับ
บริการรอยละ 89.2 มีความรูเก่ียวกับเพศสัมพันธ
และการคุมกําเนิดในระดับตํ่าถึงปานกลาง แหลง
ความรูที่เขาถึงมากท่ีสุด คือ โรงเรียน ครอบครัว7

 การตั้งครรภในวัยรุนเชื่อมโยงกับปญหา
สุขภาพอื่นๆ เชน โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ภาวะ
แทรกซอนระหวางตั้งครรภ ปญหาสุขภาพจิต ซึ่ง
ปญหาสุขภาพเหลานี้เกิดขึ้นมากกวาการต้ังครรภ
ในหญิงที่อายุมากกวา 20 ปขึ้นไป2 และหาก
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เปนการต้ังครรภโดยไมตั้งใจหรือไมพึงประสงคก็
ทําใหเกิดปญหาสุขภาพจากการทําแทง ปญหา
ทางจิตสังคมของวัยรุนและผู ปกครอง ปญหา
ทารกถูกทอดทิ้ง ทารกไมไดรับการดูแลเอาใจใส
หรือการเลี้ยงดูที่ไมถูกตอง ทําใหเจริญเติบโตมา
เปนปญหาของสังคมตอไป ปญหาดานสังคมจาก
การเปนแมวัยรุ นที่ขาดความพรอมไมสามารถ
พึ่งตนเองได ตองออกจากโรงเรียนเสียโอกาส
ทางการศึกษา ขาดโอกาสในการทํางานที่มีราย
ไดสูง ๆ ยิ่งนําไปสูความยากจน สภาพความเปน
อยูไมดี สงผลตอการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
เกิดการหยาราง เลิกรา ซึ่งทําใหเด็กวัยรุนเขาสู
วงจรเดียวกัน คือ วงจรดอยโอกาส (โง จน เจ็บ) 
กองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติไดสรุปความ
สัมพันธของอายุแมเมื่อคลอดบุตรคนแรกกับ
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมหลังจากคลอดบุตร 
พบวา แมที่คลอดบุตรอายุ 15-19 ป สวนใหญ
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา วัยรุ นเหลานี้
มีระดับการศึกษาตํ่ากวาที่ควรจะเปน ทําใหเสีย
โอกาสในการทํางานทีด่หีรืออาจจะตกงาน มรีายได
เฉลี่ยตํ่าซ่ึงปญหาเหลานี้เปนภาระของครอบครัว 
สังคม ตลอดจนประเทศชาติ นอกจากน้ีเด็กที่
เกิดจากแมวัยรุ นยังมีความเส่ียงท่ีจะเขาไปมี
ส วนเ ก่ียวข องกับยาเสพติด  อาชญากรรม
ความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ8

 สถานการณการต้ังครรภในวัยรุนทั้งใน
ระดับประเทศ เขต จังหวัด ยังเปนปญหาและมี
แนวโนมที่สูงขึ้นในหลายพ้ืนที่ แมวาทุกหนวยงาน
รวมมือดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาอยาง
เต็มที ่ทัง้ดานนโยบาย ดานการพัฒนาคุณภาพงาน
บริการ การจัดบริการตางๆ สามารถแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุ นไดเพียงระดับหนึ่งเทาน้ัน 
จึงเปนปญหาที่หนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน

ตองรวมมือเรงการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหาตอไป ศนูยอนามยัท่ี 3 สาํนกังานสาธารณสขุ
จงัหวดัสระแกว จงัหวดัจนัทบรุ ีไดทาํการ“ศกึษาผล
กระทบดานสุขภาพ ดานสังคม เศรษฐกิจจาก
การต้ังครรภของแมวัยรุ นในภาคตะวันออก” 
เพื่อใหไดขอมูลสําหรับผูบริหารใชในการตัดสิน
ใจเชิงนโยบายกําหนดแนวทางปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน และเปนขอมูลคืน
สู สังคมเพื่อสรางกระแสความตระหนัก ความ
รับผิดชอบ สรางการมีสวนรวมของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ อีกท้ังผูที่เก่ียวของสามารถนําไปใช
จัดทําแผนงาน โครงการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภของวัยรุนแบบบูรณาการ เชื่อมโยง
สอดคลองกับบริบทและปญหาในระดับพ้ืนทีอ่ยาง
เปนรูปธรรม อีกท้ังไดองคความรูเปนแนวทาง
ศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อป องกันและแก ป ญหา
การตั้งครรภของวัยรุนใหครอบคลุมทุกมิติ
วัตถุประสงค 
 1. คุณลักษณะทางประชากร สังคม และ
เศรษฐกิจของแมวยัรุนและสามใีนภาคตะวันออก
 2. ผลกระทบดานสขุภาพ สงัคม เศรษฐกิจ
จากการต้ังครรภของแมวยัรุนในภาคตะวันออก
วิธีการศึกษา 
 1. รูปแบบเป นวิจัยผสมผสานท้ังเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ 
 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
  2.1 กลุมตัวอยางเชิงปริมาณ คือ แมวัย
รุนอายุไมเกิน 22 ป อายุลูกไมเกิน 2 ป ในจังหวัด
ทีอ่ตัราการคลอดของวัยรุนสงูทีส่ดุ 2 จงัหวดั 9 คอื 
จังหวัดสระแกว จังหวัดจันทบุรี 
  2.2 กลุมตัวอยางเชิงคุณภาพ เลือกแม
วัยรุนกลุมตัวอยางเชิงปริมาณ 10 คนสามี 10 คน
แมของแมวัยรุนจํานวน 10 คน 
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 3. การคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง โดยใช
สูตรของ Taro Yamane (1973) ดังนี้

n = 
N

1+Ne
 N = จํานวนประชากรแมวัยรุนอายุ < 20 
ปที่คลอดบุตรในป พ.ศ. 2553 
 e = 0.05 (คลาดเคล่ือนได 5 %) 
 n = จํานวนกลุมตัวอยาง
 กลุ มตัวอยางจังหวัดจันทบุรีประชากร 
1,018 ราย  ต องการความเชื่อมั่น  95 %
แทนคาในสูตรไดดังนี้ 

n = = 287
1.018

1+1.018(0.05)2

 กลุ มตัวอยางจังหวัดสระแกวประชากร 
1,068 ราย  ต องการความเชื่อมั่น  95 % 
แทนคาในสูตรไดดังนี้ 

n = = 291
1.068

1+1.068(0.05)2

 เ พ่ือป องกันความผิดพลาดของข อมูล
เก็บเพิ่มเติมเปนจังหวัดละ 300 ตัวอยางรวม
ทั้งหมด 600 กลุมตัวอยาง
 4. เครื่องมือเป นแบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณและแนวทางการสัมภาษณเจาะลึก 
ในการศึกษาครั้งน้ีได รับการรับรองจากคณะ
กรรมการจริยธรรมศูนยอนามัยที่ 8 นครสวรรค
เลขท่ี EC006/2555 แบบสอบถาม/แบบสมัภาษณ
ประกอบไปดวยขอคําถามที่แบงออกเปน 7 สวน
ดังนี้
  สวนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากร สงัคม 
เศรษฐกิจของแมวัยรุ นและสามีประกอบดวย
อายุขณะคลอดลูกคนแรก อาชีพ ระดับการศึกษา

ตอนเริ่มตั้งครรภ อาชีพปจจุบัน การพักอาศัย 
สถานภาพสมรส รายได สามีไดแก อายุ การศึกษา 
อาชีพปจจุบัน รายได จํานวน 12 ขอ
  สวนที ่ 2  การพ่ึงพงิครอบครัวประกอบ
ดวย การสนับสนุนจากครอบครัวจํานวน 2 ขอ
  สวนที่ 3 ดานสมัพนัธภาพกบัครอบครวั
และสามี จาํนวน 9 ขอสรางข้ึนตามแผนการวัดแบบ
มาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท 
(Likert scale) 3 ระดับ ซึ่งการตอบแบบสอบถาม
ใหประเมินขอความที่ตรงกับความเปนจริงของ
กลุ มตัวอยางผู ตอบและประเมินคาตามเกณฑ
การประเมินระดับการปฏิบัติ ดังนี้ 
ไมเคยปฏิบัติ หมายถึง ไมเคยทําเลย 
ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง ทําเปนบางครั้ง
  มีเหตุการณเกิดขึ้น
ปฏิบัติประจํา หมายถึง ทําทุกครั้งท่ีมี  
  เหตุการณเกิดขึ้น
แปลความหมายคะแนนระดบัความสมัพนัธภาพใน
ครอบครัวดังนี้
1.00 - 1.66 หมายถึง  สัมพันธภาพ
  อยูในระดับตํ่า
1.67 - 2.33 หมายถึง  สัมพันธภาพ
  อยูในระดับปานกลาง
2.34 ขึ้นไป หมายถึง  สัมพันธภาพ
  อยูในระดับดี
  ส วน ท่ี  4 การยอมรับของสังคม
วัดความคิดเห็นของแมวัยรุนตอการยอมรับของ
ครอบครัว เพื่อนบาน ชุมชนในการตั้งครรภของ
วัยรุน จํานวน 8 ขอ 
  สวนที่ 5 ความพรอมในการเล้ียงดูบุตร
ประกอบดวย การเลี้ยงดูลูก การใหนมลูก การสง
เสรมิพัฒนาการใหลกู การมสีวนรวมของสาม ีและ
ครอบครัวในการเลี้ยงดูลูก จํานวน 6 ขอ
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  สวนที่ 6 สุขภาพการตั้งครรภและ
คลอดบุตร ประกอบดวยสุขภาพของแมและลูก 
ไดแก การฝากครรภ ภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้น
ขณะตั้งครรภและคลอดบุตร เชน ภาวะโลหิตจาง 
ความดันโลหิตสูง ครรภเปนพิษ ขณะคลอด ไดแก 
คลอดกอนกําหนด ทารกน้ําหนกัแรกเกดินอยกวาเกณฑ
ภาวะแทรกซอนและการเจริญเติบโตของลูก 
จํานวน 10 ขอ
 สวนที่ 7 การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง 
ความชวยเหลือดานการเงิน เคร่ืองอปุโภค  บริโภค 
ดานการเลี้ยงดูลูก ในชุมชนที่แมวัยรุ นไดรับ 
จํานวน 3 ขอ
 การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช แนวทางการ
สัมภาษณเจาะลึกประกอบดวย 
  1. แนวการสัมภาษณเจาะลึกแมวัยรุน
และสามี และแมของแมวัยรุน
  2. แบบสังเกต 
 5. เก็บขอมูลเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 
2555 
 6. การวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิงปริมาณ
ใชสถิติเชิงพรรณนา ขอมูลเชิงคุณภาพใชการ
วิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
ผลการศึกษา 
สวนที่ 1 คุณลักษณะทางประชากร สังคม 
เศรษฐกิจของแมวัยรุนและสามี
  1.1 แมวัยรุ นอายุเฉล่ียขณะคลอด
บุตรคนแรก 17.21 ป อายุตํ่าสุด 13 ป อายุ
นอยกวา 15 ป รอยละ 4.0 อายุ 15-17 ป 
รอยละ 50.7 เปนนักเรียน รอยละ 70.8 สวน
ใหญเริ่มตั้งครรภขณะอยู ในระดับมัธยมศึกษา 
รอยละ 56.4 จําแนกเปนมัธยมศึกษาตอนตน 
รอยละ 33.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 

23.2 ปจจุบันยังเปนนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 
31.5 อยูระดบัมัธยมศกึษารอยละ 12.0 ไมไดเรยีน 
รอยละ 68.5 ไมไดประกอบอาชีพ/แมบาน รอยละ 
40.8 พักอาศัยอยูกับพอแมตนเอง/พอแมสามี 
รอยละ 78.7 แยกทางกัน/หยา/หมาย รอยละ 8.3 
ไมมีรายไดรอยละ 56.8 
 1.2 สามีอายุเฉลี่ย 22.81 ป อายุตํ่าสุด 
15 ป สูงสุด 50 ป อายุ 15-19 ป รอยละ 27.9 
สวนใหญจบมธัยมศกึษา รอยละ 56.4 มธัยมศกึษา
ตอนตน รอยละ 39.2 มัธยมศึกษาตอนปลายรอย
ละ 17.2 ปจจุบันมีอาชีพรับจาง รอยละ 60.1 เปน
นักเรียนรอยละ 5.8 ไมไดประกอบอาชีพ รอยละ 
3.8 มีรายไดระหวาง 2,001-8,000 บาท รอยละ 
53.9 ไมมีรายได รอยละ 10.8
สวนที่ 2 ผลกระทบดานสุขภาพ 
  2.1 สุขภาพแม ไดรับการฝากครรภ
ทุกคนแตฝากครรภกอน 12 สัปดาหเพียง รอยละ 
32.0 มีภาวะแทรกซอน รอยละ 21.5 พบภาวะ
ซีดและโลหิตจาง รอยละ 17.7 ครรภเปนพิษ
รอยละ 2.5 คลอดกอนกําหนด (อายุครรภ
นอยกวา 38 สัปดาห) รอยละ 21.0 มีตกเลือด
รอยละ 1.2 
  2.2 สุขภาพลูก พบภาวะแทรกซอน
ขณะอยู โรงพยาบาลรอยละ 5.8 มีภาวะนํ้า
หนักนอยกวา 2,500 กรัม รอยละ 4.8 ไมเคย
ไดรับการประเมินพัฒนาการโดยใชสมุดบันทึก
สุขภาพแมและเด็ก รอยละ 23.3 กลุ มท่ีรับ
การประเมินพบสงสัยพัฒนาการลาช า ร อย
ละ 14.0 การเจริญเติบโตเปรียบเทียบนํ้าหนัก
กับอายุ สวนสูงกับอายุและนํ้าหนักกับสวนสูง
พบวาสวนใหญเจริญเติบโตตามเกณฑ 
สวนที่ 3 ผลกระทบดานสังคม 
  3.1 ความพรอมในการเลี้ยงดูลูก สวน
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ใหญเลีย้งลกูดวยตนเอง รอยละ 51.2 เลีย้งลกูดวย
นมแมอยางเดียว 6 เดือน นมแมและนมผสม รอย
ละ 28.8 มีการสงเสริมและประเมินพัฒนาการให
ลูกดวยการเลานิทาน นวดสัมผัส เลนกับลูกดวย
ตนเอง รอยละ 82.8 
   3.2 ภาระพึ่งพิงครอบครัว คาใชจายไม
พอใช รอยละ 39.3 ไดรับการสนับสนุนชวยเหลือ
รอยละ 71.8 ผูใหการสนับสนุนหลักคือพอแม
ตนเอง/พอแมสามี รอยละ 81.9 
  3.3 สัมพันธภาพกับครอบครัว 
       3.3.1 สัมพันธภาพแม วัยรุ น
กับครอบครัว การทํากิจกรรมร วมกัน เช น
รับประทานอาหาร ทํางานบาน ทํากับข าว
หรือเล้ียงลูกปฏิบัติเปนประจํา รอยละ 64.3
การทํากิจกรรมพักผอนหยอนใจรวมกันปฏิบัติ
เปนประจํา รอยละ 51.3 การแสดงความคิดเห็น
ไดอยางเต็มที่ปฏิบัติเปนประจํา รอยละ 46.3 
มีป ญหาปรึกษาคนในครอบครัวก อนเสมอ
การแสดงออกถึงความหวงใยและเอ้ืออาทรกัน
ดวยคําพูดปฏิบัติเปนประจํา รอยละ 56.5, 51.5 
ความสัมพันธอยูในระดับดี มีสวนรวมตัดสินใจ
เรื่ อ งสํ าคัญในครอบค รัว  เช  น  การ เรียน
การกูยืมเงิน ปฏิบัติเปนบางครั้ง รอยละ 47.0 
ความสัมพันธในระดับปานกลาง การโตเถียงและ
แสดงอารมณรุนแรงตอกันไมเคยปฏิบัติ รอยละ 
48.7 การออกคําสั่งบังคับและขมขู การทําราย
รางกายเม่ือทะเลาะกัน ไมเคยปฏิบัติ รอยละ 
78.7, 87.8 สัมพันธภาพในดานน้ีตํ่า ความรุนแรง
ในครอบครัวมีนอย
    3.3.2 สัมพันธภาพแมวัยรุน
กับสามีในกิจกรรมตาง ๆ เกินกวาคร่ึงปฏิบัติเปน
ประจําและมีความสัมพันธในระดับปานกลาง 
สาํหรบัการโตเถยีงและแสดงอารมณรนุแรงตอกนั

ปฏิบัติเปนบางครั้ง รอยละ 54.4 การออกคําสั่ง
บังคับและขมขู การทํารายรางกายเมื่อทะเลาะ
กัน ไมเคยปฏิบัติ รอยละ 74.6, 78.6 ความ
สัมพันธภาพในดานนี้ตํ่า ความรุนแรงระหวางสามี
กับภรรยามีนอย
  3.4 การสนับสนุนทางสังคม แมวัยรุน
ไมไดรบัการสนับสนนุและชวยเหลือจากชมุชนและ
สงัคมเลย มเีพียง รอยละ 0.2 ทีไ่ดรบัการสนับสนุน
จากมูลนิธิเอกชน
  3.5 การยอมรับของสังคม แมวัย
รุ นไมแนใจวาสังคมมองการต้ังครรภในวัยรุ น
ดีหรือไมดี และการตั้งครรภในวัยรุ นเปนเรื่อง
ปกติหรือไม รอยละ 44.3, 48.2 แตไมเห็น
ดวยวาชุมชนชอบตําหนิ/นินทาวัยรุนท่ีตั้งครรภ
รอยละ 45.2 รวมทั้งไมเห็นดวยการที่พอแมจัด
พิธีแตงงาน/ผูกขอมือใหแลวทําใหชุมชนยอมรับ
การมีลูกของวัยรุน และการท่ีพอแมของวัยรุนที่
ตั้งครรภยอมรับใหวัยรุนท้ังสามีและภรรยาเขามา
อยูในบานเปนเร่ืองท่ีดกีวาปลอยใหดแูลกันเองตาม
ลําพัง รอยละ 67.3,77.8 เห็นดวยวาสังคมยอมรับ
วาตั้งครรภก็สามารถไปเรียนไดอยางเปดเผย การ
ปกปดการตั้งครรภเปนการปองกันผลกระทบทาง
ดานจิตใจของแมวัยรุ น และขณะตั้งครรภตอง
ยายทีอ่ยูชัว่คราวเพราะไมตองการใหใครรู รอยละ 
50.3, 46.5, 75.0 
สวนที่ 4 ผลกระทบดานเศรษฐกิจ
  4.1 การสูญเสียโอกาสทางการศึกษา 
หลงัจากตัง้ครรภและคลอดบตุรแมวยัรุนไมไดเรยีน
เพิ่มขึ้นจาก รอยละ 27.5 เปน 68.5 โอกาสการ
เรียนลดลงทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนจาก รอยละ 33.2 ลดลงเหลอื 
5.3 กลับเพิ่มในการศึกษานอกระบบ (กศน.) จาก
รอยละ 2.2 เปน รอยละ 12.3 
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  4.2 การสูญเสียโอกาสในการทํางาน
สรางรายได กอนการต้ังครรภเปนนักเรียนรอยละ 
70.8 ปจจุบันลดลงเหลือรอยละ 31.5 สูญเสีย
โอกาสในการศึกษา ไมไดเรยีนตอรอยละ 39.3 ไมได
ประกอบอาชพี/แมบานรอยละ 40.8 นบัวาเปนการ

สูญเสียโอกาสในการสรางรายไดเนื่องจากไมมีวุฒิ
การศกึษา มกีารศกึษาในระดบัตํา่ ซึง่กลุมท่ีทาํงาน
สวนใหญเปนงานรับจางทั่วไป/กรรมกร ลูกจาง 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว เกษตรกร/ทําไร/ทํานา 
ซึ่งมีรายไดนอย

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละสุขภาพของแมวัยรุน

สุขภาพของแมวัยรุน จํานวน รอยละ

1. การฝากครรภ
ไมไดฝาก 0 0
ฝาก 600 100

 กอน 12 สัปดาห 192 32.0
12 สัปดาหขึ้นไป 408 68.0
รวม 600 100

2. ภาวะแทรกซอนจากการตั้งครรภ
ไมมี 471 78.5
มี 129 21.5

- ซีด / โลหิตจาง 106 17.7
 - ความดันโลหิตสูง/ครรภเปนพิษ 15 2.5
 - ถุงนํ้าคร่ําแตกกอนกําหนดคลอด 6 1.0
 - เจ็บครรภคลอดกอน 11 1.8
 รวม 600 100
3. วิธีการคลอดบุตร

คลอดปกติ 512 85.3
ใชเครื่องมือชวยคลอด 10 1.7
ผาตัดคลอด 78 13.0

รวม 600 100
4. อายุครรภ เมื่อคลอดบุตร

กอนกําหนด (< 38 สัปดาห) 126 21
ครบกําหนด (38 - 42 สัปดาห) 472 78.6
เกินกําหนด (> 42 สัปดาห) 2 0.4
รวม 600 100
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สุขภาพของแมวัยรุน จํานวน รอยละ

5. ภาวะแทรกซอนขณะคลอดและหลังคลอด 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ไมมี 464 77.3
มี 136 22.7

 - คลอดกอนกําหนด 126 21.0
 - ตกเลือด 7 1.2
 - แผลติดเชื้อ 3 .5

รวม 600 100

ตารางที่ 2 จํานวน และรอยละสุขภาพลูก 

สุขภาพลูก จํานวน รอยละ

1. ขณะอยูโรงพยาบาลลูกมีภาวะแทรกซอนหรือไม
   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

ไมมี 565 94.2

 มี 35 5.8
 ภาวะที่พบ นํ้าหนักตัวนอยกวา 2500 กรัม 29 4.8
 ภาวะขาดออกซิเจน 1 0.2
 ตัวเหลือง 4 0.7
 ไมมีรูทวาร 1 0.2

รวม 600 100.0

2. ไดรับการประเมินพัฒนาการโดยใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก(แม/ครอบครัว)
 เคย 460 76.7
 - ปกติ 376 62.7
 - สงสัยลาชา 84 14.0
 ไมเคย 140 23.3

รวม 600 100.0

3. การเจริญเติบโตของเดก็ ไมไดรับการประเมิน 70 11.7
 มีผลการประเมินครั้งสุดทาย 530 88.3

รวม 600 100.0

เปรียบเทียบนํ้าหนักกับอายุ
 
 

ตามเกณฑ 450 84.9

คอนขางมาก/มากกวาเกณฑ 61 11.5

คอนขางนอย/นอยกวาเกณฑ 19 3.5

เปรียบเทียบสวนสูงกับอายุ 
 
 

สูงตามเกณฑอายุ 464 87.5
คอนขาง/สูงกวาเกณฑ 42 7.9
คอนขางเต้ีย/เตี้ย 24 4.5
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สุขภาพลูก จํานวน รอยละ

เปรยีบเทยีบนํา้หนกักบัสวนสงู
 
 

สมสวน 436 82.3
ทวม/เริ่มอวน/อวน 65 12.3
คอนขางผอม/ผอม 29 5.4

4. พัฒนาการตามวัย(เจาหนาที่ประเมินตามสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก) 

 
 
 

ทําไดครบทุกขอ 486 81.0
ทําไดบางขอ 107 17.8
ทําไมไดเลย 7 1.2

รวม 600 100

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละความพรอมในการเลี้ยงดูลูกของแมวัยรุน

ความพรอมในการเลี้ยงดูบุตรของแมวัยรุน จํานวน รอยละ

1. การเล้ียงดูบุตร 6 เดือนหลังคลอด นมแมอยางเดียว 307 51.2
 นมผสมอยางเดียว 29 4.8
 นมแมและนมผสม 173 28.8

นมแมและอาหารเสริม 51 8.5
นมผสมและอาหารเสริม 40 6.7

รวม 600 100
2. ผูเลีย้งดบูตุรเปนประจาํตอนกลางวัน ตนเอง 489 81.5

พอเด็ก 5 .8
ปูยา / ตายาย 101 16.8
ญาติ 4 .7
จางเลี้ยง 1 .2
รวม 600 100

3. ผูเลีย้งดบูตุรเปนประจาํตอนกลางคืน ตนเอง 495 82.5
พอเด็ก 36 6.0
ปูยา / ตายาย 65 10.8
ญาติ 3 .5
จางเลี้ยง 1 .2
รวม 600 100
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ความพรอมในการเลี้ยงดูบุตรของแมวัยรุน จํานวน รอยละ

4. มีการสงเสริมพัฒนาการเชน เลานิทาน นวดสัมผัส เลนกับลูก 
ไมมีการสงเสริม 50 8.3
สงเสรมิ (ตอบไดมากกวา 
1 ขอ)

550 91.7

ตนเอง 497 82.8
พอเด็ก 280 46.7
ปูยา / ตายาย 250 41.7
ญาติ 62 10.3
รวม 600 100

ตารางที่ 4 ภาวะพึ่งพิงครอบครัว 

ภาวะพึ่งพิงครอบครัว จํานวน รอยละ

1. การใชจายของแมวัยรุนและสามี พอใช 364 60.7
ไมพอใช 236 39.3
รวม 600 100

2. การชวยเหลือคาใชจาย ไมไดรับการสนับสนุน 169 28.2
 ไดรบัการสนบัสนนุทัง้หมด 431 71.8

รวม 600 100
3. แหลงสนับสนุนชวยเหลือคาใชจาย พอแมตนเอง/พอแมสามี 353 81.9
 ญาติ 68 15.8

เพื่อน 10 2.3
รวม 600 100

ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละการสนับสนุนทางสังคม 

การชวยเหลือจากสังคม จํานวน รอยละ
1. การชวยเหลือดานการเงิน ไมไดรับ 599 99.8
 ไดรับ 1 0.2
 แหลงชวยเหลือ มูลนิธิ/องคกรเอกชน 1 0.2
 รวม 600 100
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การชวยเหลือจากสังคม จํานวน รอยละ
2. การชวยเหลือดานสิ่งของ ไมไดรับ 600 100
 รวม 600 100
3. การชวยเหลือดานการเงิน ไมไดรับ 600 100

รวม 600 100
4. การชวยเหลือในดานการเลี้ยงดูบุตร ไมไดรับ 600 100

รวม 600 100

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบการศึกษาขณะเริ่มตั้งครรภกับปจจุบัน

ระดับการศึกษา เริ่มต้ังครรภ ปจจุบัน

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ไมไดเรียน 165 27.5 411 68.5

 ประถมศึกษา 12 2.0 5 0.8
 มัธยมศึกษาตอนตน 199 33.2 32 5.3
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 139 23.2 40 6.7

ปวช 46 7.7 17 2.8
 ปวส 8 1.3 8 1.3
 ปริญญาตรี 18 3.0 13 2.2
 กศน 13 2.2 74 12.3

รวม 600 100 600 100

อภิปรายผล  
 แมวัยรุ นในภาคตะวันออก สวนใหญ
เปนนักเรียนอายุอยูในชวงระดับมัธยมตอนตน-
ตอนปลาย อายตุํา่กวา 15 ป รอยละ 4.0 ซึง่เปนวยัที่
ควรจะอยูในระบบการศึกษาทั้งหมด หลังจากตั้ง
ครรภคลอดแลวสวนใหญไมกลับมาเรียนตอและ
ทีส่าํคญัไมมอีาชีพ ไมมรีายได พึง่พาครอบครัวเดิม
ไมสามารถสรางความเขมแขงใหครอบครวัใหมของ
ตนเองได ขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตนเองทั้งดานสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สามีมี
คณุลักษณะเชนเดยีวกนั อายุอยูในวยัของการศกึษา 

มีการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษา สวนใหญ
ประกอบอาชีพรับจาง มีรายไดไมเพียงพอ อยูใน
ภาวะพ่ึงพิงครอบครัวเดิม ซึ่งทั้งแมวัยรุนและสามี
ขาดการเตรียมความพรอมในการสรางครอบครัว 
ไมมีโอกาสเตรียมความพรอมในการทําหนาท่ี
และบทบาทของพอ-แม ทําใหขาดวุฒิภาวะใน
การใชชีวิตครอบครัวท่ีจะนําไปสูคุณภาพชีวิตของ
ครอบครัวและลูก รวมทั้งมีปจจัยทางสังคมท่ีจะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัวนอยมาก 
ทําใหขาดโอกาสในทุกๆ ดาน จึงนําไปสูยากจน
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ดอยโอกาสทางเศรษฐกิจ สงผลใหเขาไมถึงบริการ
สวัสดกิารทางสังคมตาง ๆ  ทีค่วรไดรบั ซึง่จะนาํไปสู
วงจร โง จน เจ็บ ตามมา 
 ผลกระทบดานสขุภาพ แมวยัรุนสวนใหญฝาก
ครรภชา พบภาวะโลหิตจาง มภีาวะครรภเปนพษิ 
ทารกคลอดกอนกําหนดและน้ําหนกัต่ํากวา 2500 กรัม 
รวมทั้ งแม ไม มีความพร อมในการเลี้ยงดูลูก 
ด านจิตใจรู สึกเหนื่อย หงุดหงิด ขาดอิสระ
ในการใช ชีวิต ขาดความรู  ในการเ ล้ียงดูลูก 
ทําใหลูกไดรับการเลี้ยงดูไมเปนไปตามมาตรฐาน 
ขาดการสงเสริมพัฒนา ไมไดรับการประเมิน
พัฒนาการ โดย ใช  สมุ ด บันทึ กสุ ขภาพ เลย
แสดงใหเห็นวาแมวัยรุ นกําลังเผชิญกับภาวะ
สุขภาพดานรางกาย จิตใจท่ีไมพรอมจะทําหนาท่ี
ของแม 
 ผลกระทบดานสังคม สวนใหญเลี้ยงลูก
ด วยตนเอง และเป นแมบ านเป นโอกาสดีที่
สามารถเลี้ยงดูลูก เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 
6 เดือนแตยังเล้ียงดวยนมแมเพียงรอยละ 51.2 
และจากการเลี้ยงลูกดวยตนเองทําใหมีโอกาส
การสงเสริมและประเมินพัฒนาการใหลูกดวย
ตนเองรอยละ 82.8 แตตองพึ่งพิงการดูชวย
เหลือจากครอบครัวพอแมเนื่องจากคาใชจาย 
สอดคลองกบัระดบัความสมัพนัธภาพในครอบครวั
สวนใหญอยูในระดับดี มีการดูแลชวยเหลือแมวัย
รุน หากแตไมไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจาก
ชุมชนและสังคมเลย ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะชุมชน
มองวาการต้ังครรภในวัยรุน เปนเรื่องสวนตัวเปน
เร่ืองของครอบครัวและยังไมเห็นเปนปญหาของ
ชุมชน สังคม และวัยรุนไมแนใจวาสังคมมองการ
ตั้งครรภในวัยรุนดีหรือไมดีเปนเรื่องปกติหรือไม 

 ผลกระทบดานเศรษฐกิจ การสูญเสีย
โอกาสทางการศึกษาและการสูญเสียโอกาสใน
การทํางานสรางรายได เพราะแมวัยรุนสวนใหญ
ยังไมจบมัธยมศึกษาตอนตน หรือบางคนมีวุฒิการ
ศึกษาสูงสุดแคมัธยมศึกษาตอนตน เปนแมบาน
เลี้ยงลูก ไมมีอาชีพและรายได ซึ่งทําใหโอกาสใน
การทํางานประกอบอาชีพ สรางรายไดใหตนเอง
และครอบครัวในอนาคตมีนอยตามไปดวย
 ผลการศึกษาคร้ังนี้พบวา ผลกระทบดาน
สุขภาพสอดคลองการศึกษาภาวะแทรกซอน
ที่ เกิด ข้ึนในหญิง ต้ั งครรภ วั ยรุ  นและบุตรที่
คลอดบุตรจากหญิงตั้งครรภวัยรุ นในจังหวัด
นครสวรรค ตั้ งแต  เดือนมกราคม– ธันวาคม 
พ.ศ. 255210 และผลกระทบดานสังคม เศรษฐกิจ
สอดคล องกับการศึกษาผลกระทบทางด าน
สังคม เศรษฐกิจจากการตั้งครรภของวัยรุ นใน
ประเทศไทยของกรมอนามัย11 และการศึกษา
ผลกระทบทางดานสงัคม เศรษฐกจิจากการตัง้ครรภ
ของวัยรุนในเขต 212 สะทอนใหเหน็วาวยัรุนไทยไม
วาจะอยูในภาคตะวันออก ภาคกลาง (เขต2) หรือ
ในภาพรวมของประเทศกําลังประสบกับปญหา
การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน และยังไมตระหนัก
ถึงปญหาที่ตามมาทั้งในระยะสั้น ในระยะยาว 
เพียงแตวิตกกับปญหาที่เกิดข้ึนในขณะน้ัน เมื่อ
พอแมครอบครัวรับรูปญหา ภาระเปนหนาที่การ
แกไขปญหาจึงตกเปนของพอแม/ครอบครัว อีก
ทั้งรัฐบาล หนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบยังขาด
กระบวนการปองกัน แกไขและชวยเหลืออยางเปน
ระบบท่ีมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
 1. รัฐบาลควรกําหนดกฎหมาย นโยบาย 
มาตรการใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมดําเนินการ
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ปองกัน แกไขปญหาการต้ังครรภ และระบบดูแล
ชวยเหลือแมวัยรุนรวมกันอยางเปนระบบและ
ชัดเจน
 2. รัฐบาลควรสงเสริมระบบคุ มครอง 
พัฒนาทักษะสรางภูมิตานทานใหครอบครัว และ

วัยรุน 
 3. รฐับาลจัดสวสัดกิารชวยเหลือครอบครัว 
และแมวัยรุน
 4. กระทรวงศึกษากําหนดนโยบายใหทุก
สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนเพศศึกษา
รอบดานใหสอดคลองกับสภาพและบริบทของ 
วัยรุนในพื้นที่ รวมทั้งใหการชวยเหลือสงเสริมให
แมวัยรุนไดเรียนตอในระบบการศึกษา
 5. กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนการจัด
บริการสุขภาพที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนละเยาวชน
ใหเขาถึงวัยรุนทุกกลุม
 6. กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนและสง
เสรมิกิจกรรมการปองกนั แกไขปญหาการตัง้ครรภ 
และระบบดูแลชวยเหลือแมวัยรุนอยางเปนระบบ
ทุกระดับ
 7. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยสรางความเขมแข็งและสงเสริมการมี
สวนรวมของครอบครัว สภาเด็กและเยาวชนใน

การปองกัน แกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุนและ
ระบบการดูแลชวยเหลือใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
ขอเสนอแนะในระดับปฏิบัติ
 1. โรงเรียนพัฒนาระบบการจัดกระบวน
การเรียนรูเพศศึกษารอบดาน การเฝาระวังคัด
กรอง ดูแลชวยเหลือนักเรียนใหสอดคลองกับ
ความตองการและบริบทของวัยรุนในพื้นที่ และ
สนับสนุนชวยเหลือใหนักเรียนที่มีปญหาตั้งครรภ

เรียนตอในระบบการศึกษา
 2. องคกรปกครองส วนทองถิ่นบรรจุ
แผนการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภใน
วัยรุนเขาแผนพัฒนา 3 ปของทองถิ่น รวมทั้งจัด
กิจกรรมและพ้ืนที่สรางสรรคในพ้ืนที่ใหสอดคลอง
กบัความตองการของวัยรุน รวมท้ังสรางการมสีวน
รวมของทองที่ ชุมชนและครอบครัวในการเฝา
ระวังการต้ังครรภในวัยรุน และสรางระบบการดูแล
ชวยเหลือแมวัยรุน
 3. จังหวัดกําหนดเปนวาระของจังหวัด 
และกําหนดยุทธศาสตร มาตรการและแผนปฏิบัติ
การ ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภโดยการ
มีสวนรวมของหนวยงานภาคีทุกภาคสวน รวมท้ัง
สรางระบบ สวัสดิการการดูแลชวยเหลือแมวัยรุน
ทั้งดานรางกาย สังคม เศรษฐกิจ
 4. โรงพยาบาลทุกระดับจัดบริการสุขภาพ
ทีเ่ปนมติรสําหรบัวยัรุนและเยาวชนและสนบัสนนุ
วิชาการแกหนวยงานที่เก่ียวของ
 5. พัฒนาสั งคมจั งหวัดส  ง เสริมและ
สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับมี
ส วนรวมในการปองกันและแกไขปญหาการ
ตัง้ครรภในวยัรุนใหเปนระบบ รวมท้ังจดัสวัสดกิาร 
ดูแลชวยเหลือแมวัยรุ นใหสามารถเขาถึงแม

วยัรุน
 6. ศูนยวิชาการพัฒนาระบบการเฝาระวัง
การตั้งครรภในวัยรุนเพื่อใหภาคีในระดับจังหวัด 
อําเภอ ทองถิ่น ชุมชนใชเปนแนวทางในการเฝา
ระวงัการตัง้ครรภในวยัรุน รวมท้ังศกึษาวจิยัเชงิลกึ
ในแตละดานเพ่ือกําหนดมาตรการแนวทางในการ
ปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุนอยาง
เปนระบบ
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  ผู ด อยโอกาสและผู สูงอายุ กระทรวง
  การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
  มนุษย. รายงานสถานการณเด็กและ
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  2551
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  การต้ังครรภในวยัรุน. สตูศิาสตร รามาธิบดี 
  1. กรุงเทพฯ:โฮลิสติก พับลิชชิ่ง; 2539
 4. UNFPA. Adolescents Fact Sheet. 
  Retrieved August 2, 2006,from http://
  www.unfpa.org/swp/2005/presskit/
  factsheets/ facts_adolescents.htm ; 2005
 5. United Nation. Official list of MDG 
  indicator.2008[cited 2013 November 25] 
  Available from http://mdgs.un.org/
  unsd/mdg/resources/at tach/
  indicators/ officiallist ; 2008.pdf
 6. เบญจพร ปญญายง .การทบทวนองคความรู: 
  การตั้งครรภในวัยรุ น. พิมพครั้งที่ 2.
  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
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  ที่ 3; 2558
 8. กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ
  ประจําประเทศไทย. แมวัยใส ความ
  ทาทายการตัง้ครรภในวยัรุน. พมิพครัง้ที ่2:
  กรงุเทพมหานคร: บรษิทั แอดวานซ พริน้ต้ิง
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  สํานักปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนา
  สั ง คมและความมั่ นค งของมนุ ษย  . 
  สถานการณการต้ังครรภ ของวัยรุ น . 
  กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
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การประเมินผลโครงการคัดกรองตอกระจกจังหวัดสมุทรสงคราม
เรณู คงสันทัด *

บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค เพือ่ประเมินความเหมาะสมของโครงการในดานบรบิท ปจจยันาํเขา 
กระบวนการ และผลลพัธของโครงการ และศกึษาปญหาอปุสรรคและขอเสนอแนะ เพือ่การพฒันาปรบัปรงุ
โครงการ โดยใชรูปแบบการประเมิน CIPP (CIPP Model) ของ Stufflebeam มากําหนดเปนกรอบใน
การวิจัย กลุมประชากรประกอบดวย ผูบริหาร ผูปฎิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และ
ผูรับบริการ รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลการประเมินโครงการคัดกรองตอกระจกจังหวดัสมุทรสงครามพบวา ดานบรบิทผานเกณฑการ
ประเมิน ผูบริหารทั้งหมดมีความคิดเห็นดานบริบทมีความเหมาะสมมากที่สุด ผูปฏิบัติงาน รอยละ 90.6 
ม ีความคิดเห็นดานบริบทมีความเหมาะสมในระดับมาก (  =4.10) ดานปจจยันาํเขา ผานเกณฑการประเมิน 
ผูปฏิบัติงานรอยละ 81.36 มีความคิดเห็นดานปจจัยนําเขาในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก
( =4.09) อสม.รอยละ 80.47 มีความคิดเห็นดานปจจัยนําเขาในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก
( =4.01) ดานกระบวนการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน ผูปฏิบัติงานรอยละ 80.50 มีความคิดเห็น
ดานกระบวนการดําเนินงานในภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก ( =4.04) และอสม.รอยละ 80.46 มี
ความคิดเห็นดานกระบวนการดําเนินงานในภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก ( = 4.01) ดานผลลัพธ 
พบวา อสม. คดักรองตอกระจกเบ้ืองตนไดรอยละ 62.9 ของกลุมเปาหมาย ผูทีม่ภีาวะตาบอดจากตอกระจก
ไดรับการผาตัด รอยละ 83.76 และผูรับบริการทั้งหมด มีความพึงพอใจในภาพรวมทุกดานของโครงการ
ในระดับมากที่สุด ( =4.82) ผลการประเมินความพึงพอใจพบวาผานเกณฑการประเมิน

คําสําคัญ: การประเมินแบบ CIPP Model, ภาวะตาบอดจากตอกระจก, การคัดกรองตอกระจก

*นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   สํานักงานสาธารสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
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 * Public Health Technical Officer Professional   Samut Songkhram Provincial Public Health Office

Evaluation of Screening in Cataracts Patients Project

in Samut Songkhram Province

Ranoo Kongsantad *

        

 

Abstract
 The objective of this study was to evaluate the of screening in cataracts 
patients project in Samut Songkhram province, Thailand. CIPP Model was used to 
evaluate the project, and to analyze problems or obstacles in order to make an 
improvement. The population was consisted of executives, operation officers, 
volunteers and patients. Data were collected by using questionnaires, formal and 
informal interviews. Content analysis and descriptive statistic were used for analysis. 
The result of the context evaluation passed the criteria. All executives and 90.6% of 
operation officers agreed that the primary screen for Cataract patients operated by 
volunteers was highly appropriated ( =4.10). The result of input evaluation passed 
the criteria and 81.36% of operation officers agree that the overall input factors 
were relevant ( =4.09). Moreover, 80.47 of volunteers also agreed that the input 
factors were appropriately considered ( =4.01).The process evaluation passed the 
criteria. The result indicated that the overall process of the projects was appropriate 
( =4.04), suggested by 80.50% of operation officers as well as the 80.46% of 
volunteers. The volunteers were able to primary screen 62.9% of target group. 
About 83.76% of patients received surgery treatment. All of patients who got 
treatment of cataracts were satisfied with the overall project ( =4.82). The satisfaction 
evaluation passed the criteria. 

Keywords: CIPP Model, Blinding Cataracts, Primary Cataracts Screening
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บทนํา  
 โรคตอกระจกเปนปญหาทางสายตา
ที่มีผลตอประชาคมโลกมานาน องคการอนามัย
โลก (WHO) ประเมินไววาจากประชากรโลก
ราว 6,000 ลานคน มีคนตาบอดราว 35-40 % 
ซึ่งมีสาเหตุมาจากตอกระจกและโรคแทรกซอน
ถึง 45%1 โรคตอกระจกเปนปญหาสาธารณสุข
ที่สําคัญอันดับตนๆ ของประเทศไทย ขอมูล
จากกระทรวงสาธารณสุขพบวา ในแตละปจะมี
ผูสูงอายุที่เปนตอกระจกรายใหม 66,000 คน/ป 
และในปจจุบันมีผูปวยโรคตอกระจกที่รอรับการ
ผาตัดจํานวน 13,000 คน2

 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เขต 5 ราชบุรี มีนโยบายพัฒนาระบบบริการ
ดานจักษุ ไดกําหนดใหจังหวัดสมุทรสงครามเปน
พื้นท่ีเปาหมายโควตาพิเศษเชิงรุกการคัดกรอง
ตอกระจกเพื่อคนหาผูปวยในชุมชน สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม จึงไดจัดทํา
โครงการคัดกรองตอกระจกจังหวัดสมุทรสงคราม
โดยมีวัตถุประสงคให  อสม . เป นผู คัดกรอง
ตอกระจกเบื้องตนโดยใชเครื่องมือที่จัดทําขึ้นโดย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่ง
ผูวิจัยมีความเห็นวาเปนโครงการระดับจังหวัดที่
มีการดําเนินการเปนคร้ังแรก ควรมีการประเมิน
ผลโครงการอยางเปนระบบ ซึ่งจากการศึกษา
เอกสาร และงานวิจัยตางๆ พบวา การประเมิน
โครงการตามรูปแบบ  CIPP Model ของ 
Stufflebeam 3 นั้น เปนการประเมินเชิงระบบที่
ครอบคลุม 4 ดาน คือ 1) การประเมินดานบริบท 
(Context Evaluation) เปนการประเมินเกี่ยวกับ
นโยบาย วัตถุประสงค การเตรียมการตางๆ ภายใน
โครงการวามีความเหมาะสมหรือไม 2) ประเมิน
ดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation) เปนการ

ประเมินความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีนําไปใช
ในโครงการ ไดแก คน เงิน เวลา และวัสดุอุปกรณ 
3) การประเมินดานกระบวนการ (Process 
Evaluation) เปนการประเมินเพื่อหาขอบกพรอง
ของขั้นตอนการดําเนินงาน เปนการตรวจสอบ
กิจกรรมตางๆ ของโครงการ และ 4) การประเมิน
ดานผลผลิต (Product Evaluation) เปนการ
ประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นภายใตวัตถุประสงคของ
โครงการ ซึ่งแสดงถึงประสิทธิผลของโครงการ
ซึ่งผู บริหารสามารถนําผลการประเมินไปใช 
ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาโครงการตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่ อประเมินความเหมาะสมของ
โครงการคัดกรองตอกระจกจังหวัดสมุทรสงคราม 
ในด  านต  างๆ  คือ  ด านบริบทหรือสภาวะ
แวดลอม (Context) ดานปจจัยนําเขา (Input) 
ดานกระบวนการบรหิารจดัการหรอืการดาํเนนิการ 
(Process) และดานผลผลิต (Product) 
 2. เพื่อศึกษาป ญหา/อุปสรรคในการ
คัดกรองตอกระจกของจังหวัดสมุทรสงคราม
และรวบรวมขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
ตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
  1.1 ประชากรในการ  ศึกษาคร้ังนี้
ประกอบดวยผูบริหาร ไดแก นายแพทยสาธารณสุข
จั งหวัด  ผู  อํ านวยการโรงพยาบาลสมเ ด็จ
พระพุทธเลิศหลา ผู อํานวยการโรงพยาบาล
นภาลัย  ผู  อํ านวยการโรงพยาบาลอัมพวา 
สาธารณสุขอําเภอเมืองฯ สาธารณสุขอําเภอ
บางคนที สาธารณสุขอําเภออัมพวา จํานวน 7 คน
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   ผูปฏิบัติงาน ไดแก ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หัวหนาศูนย
สุขภาพชุมชน หัวหนาศูนยบริการเทศบาลทุกแหง 
ผู  รั บผิ ดชอบโครงการคัดกรองต อกระจก
ผูประสานงานโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา 
โรงพยาบาลนภาลัย โรงพยาบาลอัมพวา สาธารณสุข
อําเภอเมืองฯ  สาธารณสุขอํา เภอบางคนที 
สาธารณสุขอําเภออัมพวา จํานวน 118 คน

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ประเมินดานบริบท
(Context)
นโยบาย
วัตถุประสงค
การเตรียมความพรอม

ประเมินดานผลลัพธ
(Product)
ผลการคัดกรอง
จํานวนผูปวยไดรับ
การผาตัด
ความพึงพอใจ
ผูรับบริการ  

ศึกษาจาก
แบบสอบถาม
และการ
สัมภาษณ

ศึกษาจาก
แบบสอบถาม
และการ
สัมภาษณ

ศึกษาจาก
แบบสอบถาม
และการ
สัมภาษณ

ศึกษาจาก
แบบสอบถาม
และการ
สัมภาษณ

ประเมินดานปจจัยนําเขา 
(Input)
บุคลากร
เครื่องมือ
ระยะเวลา
งบประมาณ

ประเมินดานกระบวนการ
(Process)
การประชาสัมพันธ
การคัดกรองตอกระจก
โดย อสม.
การคัดกรองPinhole 
โดยเจาหนาที่สาธารณสุข
การตรวจวินิจฉัยโรค
โดยจักษุแพทย
การติดตามหลังผาตัด

โครงการคัดกรอง
ตอกระจกจังหวัด
สมุทรสงคราม

  ผูรับบริการ ไดแก ผูที่ไดรับการผาตัด
ตอกระจกจากโครงการคัดกรองตอกระจกจังหวัด
สมุทรสงครามจํานวน 160 คน
  1.2 กลุมตัวอยางที่ศึกษาไดแก
   อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานท่ีอบรมเชิงปฏิบตักิารวิธคีดักรองตอกระจก
เบื้ องต นจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงครามและปฏิบัติงานคัดกรองตอกระจก
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จํานวน 308 คนใชวิธีการกําหนดกลุมตัวอยาง
แบบไมใชความนาจะเปน เปนการสุมตัวอยาง
แบบเจาะจง โดยจํานวนกลุมตัวอยางมาจากตาราง
การสุมตัวอยาง Krejcie and Morgan3 ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน 169 คน
 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
มี 5 แบบ ดังนี้
  2.1 แบบสัมภาษณสําหรับผู บริหาร
เกี่ยวกับการประเมินดานบริบทของโครงการ
  2.2 แบบสมัภาษณสาํหรบัผูปฏบิตังิาน 
แยกออกเปน 4 ประเด็นคือ 
   2.2.1 ประเด็นคําถามการประเมิน
ผลดานบรบิท
   2.2.2 ประเด็นคําถามการประเมิน
ผลดานปจจัยนําเขา
   2.2.3 ประเด็นคําถามการประเมิน
ดานกระบวนการ

   2.2.4 ประเด็นคําถามการประเมิน
ดานผลลัพธ
  2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู ปฏิบัติงานเปนการสํารวจรายการ (Check-
list) แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ และคําถามปลายเปด
  2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นอาสา
สมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เปนการสํารวจ
รายการ(Checklist) แบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และคําถาม
ปลายเปด
  2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจ ผูรับ
บรกิาร หมูบาน เปนการสาํรวจรายการ (Checklist) 
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ และคําถามปลายเปด
 3. ระยะเวลาดําเนินการวิจัย กรกฎาคม-
ธันวาคม 2558

 4. เกณฑการประเมินโครงการ
ตารางที่ 1 เกณฑการประเมินโครงการ

ตัวชี้วัด เกณฑ ผลการประเมิน

1.ดานบริบท 1.1 รอยละ 80 ของผูบริหารมคีวามคิดเหน็วาภาพรวมดาน
บริบทของโครงการมีความเหมาะสมระดับมาก

ผานเกณฑขอ 1.1
และ 1.2

1.2 รอยละ 80 ของผูปฏิบัติมีระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดบัมากข้ึนไปและในภาพรวมมคีวามเหมาะสมในระดบั
มาก

2.ดานปจจัยนําเขา 2.1 รอยละ 80 ของผูปฏิบัติงานมีระดับความคิดเห็นอยู
ในระดับมากข้ึนไปและในภาพรวมมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก

ผานเกณฑ ขอ 2.1
และ 2.2

2.2 รอยละ 80 ของอสม.มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
มากขึ้นไปและในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก
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ตัวชี้วัด เกณฑ ผลการประเมิน

3.ดานกระบวนการ 3.1 รอยละ 80 ของผูปฏิบัติงานมีระดับความคิดเห็น
อยูในระดับมากขึ้นไปและภาพรวมมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก 

ผานเกณฑขอ 3.1
และ 3.2

3.2 รอยละ 80 ของอสม.มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
มากขึ้นไปและภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก

4.ดานผลลัพธ 4.1 ประชาชนอายุ 55 ปขึ้นไปในจังหวัดสมุทรสงครามได
รับการคัดกรองจากอสม.

ไมผานเกณฑขอ 4.1 
และ 4.2

4.2 ผูปวยที่มีภาวะตาบอดจากตอกระจกทุกคนไดรับการ
ผาตัด

4.3 ผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับมากทุกดาน

การวิเคราะหขอมูล
 ขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหข อมูลโดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปดวยสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก ความถี่ (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Devition) สาํหรบัขอมูลเชงิ
คุณภาพวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis)
ผลการวิจัย
 ผลการประเมินดานบริบทผานเกณฑการ
ประเมิน 
 ผูบริหารทุกคน มีความคิดเห็นวานโยบาย
โครงการคดักรองตอกระจกจงัหวดัสมทุรสงครามมี
ความเหมาะสมมากทีส่ดุ เปนนโยบายท่ีดใีนการให 
อสม. เปนผูดําเนินการคัดกรองตอกระจกเบื้องตน 
โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่คนหาผูทีม่ภีาวะตาบอดจาก
จากตอกระจกอยางทัว่ถงึทัง้จงัหวดั เปนการดาํเนนิ
งานเชงิรกุ เขาถงึกลุมเปาหมาย ทาํใหประชาชนเขา
ถึงบริการ และมีการเตรียมการดําเนินงาน มีการ
พฒันาศักยภาพ อสม. โดยใหความรูและฝกปฏิบตัิ 
ใหใชเครื่องมือในการคัดกรอง 

 ผูปฏิบัติงานสวนใหญ (รอยละ 90.60) ใน
ภาพรวมดานบริบท มีระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากข้ึนไปและมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก ( =4.10) เมือ่พจิารณาในรายการประเมนิพบ
วา ผูปฏิบัติงานมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสม
อยูในระดบัมากทกุขอโดยเฉพาะเรือ่งวตัถปุระสงค
ของโครงการเพื่อคนหาผู ที่มีภาวะตาบอดจาก
ตอกระจกใหไดรับการผาตัด ( =4.36) รองลงมา
นโยบายการคัดกรองตอกระจกโดยให อสม. เปน
ผูคัดกรองเบื้องตน การอบรมผูปฏิบัติงานคัดกรอง
ดวยวิธี Pinhole การอบรมอสม.วิธีคัดกรอง
ตอกระจกเบ้ืองตน และการประชุมมอบนโยบาย
และข้ันตอนการดําเนนิงาน ( =4.26, 3.97, 3.92, 
3.85 ตามลําดับ) และผูปฏิบัติงานใหขอคิดเห็นวา
นโยบายการคัดกรองตอกระจกเปนนโยบายที่ดี
มขีัน้ตอนการดาํเนนิงานทีจ่ะนาํไปสูความสาํเรจ็ได
 ผลการประเมินดานปจจัยนําเขาผาน
เกณฑการประเมิน
 ผูปฏิบัติงานสวนใหญ (รอยละ 81.36) ใน
ภาพรวมดานปจจัยนําเขามีระดับความคิดเห็น
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อยู ในระดับมากข้ึนไปและมีความเหมาะสมอยู
ในระดับมาก ( =4.09) เมื่อพิจารณาในรายการ
ประเมินพบวา ผูปฏิบัติงานมีความคิดเห็นวามี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่อง
จํานวนเคร่ืองมือคัดกรองท่ีไดรับการสนับสนุน
( =4.02) รองลงมาจํานวนผูปฏิบัติงานคัดกรอง 
Pinhole งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน ความ
รู ความสามารถของอสม.ที่ไดรับจากการอบรม 
จํานวนอสม.ที่ดําเนินการคัดกรองมีความเพียง
พอ ( =3.97, 3.79, 3.74, 3.72 ตามลําดับ) มี
เพยีงเรือ่งระยะเวลาดําเนินการคดักรองตอกระจก 
ผูปฏบิตังิานสวนใหญ (รอยละ 81.7) มคีวามคิดเห็นวา
เหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ( =2.94) และ
ผูปฏิบัติงานไดใหขอคิดเห็นวาระยะเวลามีความ
เหมาะสมสําหรับพื้นที่มีหมูบานรับผิดชอบนอย 
กลุมเปาหมายจํานวนนอย และการเดินทางไม
ลําบาก ไมเหมาะสมสําหรับพื้นที่มีหมูบานรับผิด
ชอบมาก กลุมเปาหมายจํานวนมาก และการเดิน
ทางลําบาก
 อสม.สวนใหญ (รอยละ 80.47) ในภาพรวม
ดานปจจัยนําเขามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
มากข้ึนไปและมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
( =4.01) เม่ือพิจารณาในรายการประเมินพบวา อสม.
มีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมอยู ในระดับ
มาก เรื่องจํานวนเคร่ืองมือคัดกรองท่ีไดรับการ
สนับสนุน ( =4.22) รองลงมา อสม.ที่ออก
ปฏิบัติงานคัดกรองตอกระจก ความรู ที่อสม.
ได รับ จากการอบรม ภาระงานที่อสมไดรับ
( = 4.10,3.96,และ3.85 ตามลําดับ) มีเพียง
เร่ืองระยะเวลาดําเนินการคัดกรอง มีความ
คิด เห็นว  า เหมาะสมอยู  ในระดับปานกลาง
( =2.79) และอสม.ไดใหขอคิดเห็นวา การดําเนิน
การคัดกรองตอกระจกมีการกําหนดระยะเวลาให 

อสม.ดําเนินการในชวงระยะเวลาเดียวกัน การไป
ดําเนินการคัดกรองบางครั้งไมพบกลุมเปาหมาย
ทําใหตองไปซ้ําหลายคร้ัง หมูบานท่ีมีจํานวนกลุม
เปาหมายจํานวนมากไมสามารถไปคัดกรองคร้ัง
ตอไปได และในบางพืน้ท่ีเดนิทางลาํบากตองใชเรอื
ตองรอระยะเวลานํ้าขึ้น นํ้าลง ตองใชระยะเวลาใน
การคัดกรองมากขึ้น
 การประเมินดานกระบวนการดําเนินงาน
 ผานเกณฑการประเมิน 
 ผูปฏิบัติงานสวนใหญ (รอยละ80.50) ใน
ภาพรวมดานกระบวนการดําเนินงานมีระดับ
ความคิดเห็นอยู ในระดับมากข้ึนไปและมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก ( =4.04) เมื่อพิจารณา
รายการประเมินพบว า ผู ปฏิบัติงานมีความ
คิดเห็นวาเหมาะสมอยู ในระดับมาก เรื่องการ
ติดตามผู ปวยหลังผาตัด ( =3.97) รองลงมา 
เรื่องขั้นตอนการคัดกรอง Pinhole ขั้นตอน
การคัดกรองโดย อสม. ขั้นตอนการวินิฉัยโรค
โดยจักษุแพทย ( =3.92, 3.91 และ 3.64 
ตามลําดับ) มีเพียงเร่ืองการประชาสัมพันธที่
มีความคิดเห็นว าเหมาะสมอยู  ในระดับน อย
( =1.82) และผู ปฏิบัติงานใหข อคิดเห็นว า 
ประชาชนไดรับขาวสารการดําเนินงานโครงการ
นอย ซึ่งสื่อท่ีใชประชาสัมพันธ ไดแก เคเบิ้ล
ทีวี เสียงตามสาย หอกระจายขาว และวิทยุ
ชุมชนน้ัน เปนการประชาสัมพันธชวงเวลาส้ัน ๆ 
เคเบิล้ทีวมีไีมครอบคลมุทุกครวัเรอืน สวนเสยีงตาม
สาย หอกระจายขาว และวทิยชุมุชนบางแหงชาํรดุ 
บางแหงไมมีดําเนินการทําใหการประชาสัมพันธ
ไมทั่วถึง 
 อสม. สวนใหญ (รอยละ80.46) ในภาพ
รวมดานกระบวนการดําเนินงานมีระดับความคิด
เห็นอยูในระดับมากขึ้นไป และมีความเหมาะสม
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อยู  ในระดับมาก  ( =4.01) เมื่ อ พิจารณา
รายการประเมินพบวา อสม.มีความคิดเห็นอยู
ในระดับมากในเรื่องความรวมมือของประชาชน
ในการคัดกรอง ( =4.28) รองลงมาการบันทึก
รายงานผลการคัดกรองวิธีการคัดกรองของอสม. 
ความรวมมือของอสม.ในการคัดกรอง (  =4.07, 
4.02, และ 3.86 ตามลําดับ) มีเพียงเรื่องการ
ประชาสัมพันธที่มีความคิดเห็นวาเหมาะสมอยูใน
ระดับนอย (  =1.66 ) และ อสม.ไดใหขอคิดเห็น
วาการประชาสมัพนัธยงัไมทัว่ถงึ เมือ่ อสม. ออกไป
ปฏิบัติงาน ประชาชนไมทราบวา อสม. มาทําอะไร 
ทําแลวจะไดอะไร ตองใชเวลาอธิบายใหประชาชน
ทราบ มีผลทําใหการคัดกรองตองใชเวลาเพิ่มขึ้น
 ผลการประเมินดานผลลัพธ
 ผลการคัดกรอง ประชาชนอายุตั้งแต  
55 ปขึ้นไป ไดรับการคัดกรองตอกระจกเบ้ืองตน
จาก อสม .ร อยละ 62.9 และพบผู มีสายตา
ผิดปกติ จํานวน 3,299 คน (รอยละ 10.05) 
เมื่อไดรับการคัดกรองโดยเจาหนาที่สาธารณสุข
ดวยวิธี Pinhole จํานวน 2,939 คน (รอยละ
89.1) พบผูที่มีสายตาผิดปกติ จํานวน 820 คน 
(รอยละ 27.90) และเมือ่ไดรบัการตรวจวนิจิฉยัโรค
จากจักษุแพทย จํานวน 426 คน (รอยละ 51.95) 
พบผูที่มีภาวะตาบอดจากโรคตอกระจก จํานวน 
191 คน คดิเปนรอยละ 44.80 และไดรบัการผาตัด
จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 83.76 และไดรับ
การตดิตามหลงัผาตัดครบทกุคน ซึง่พบวาไมมกีาร
ติดเช้ือและภาวะแทรกซอน ผูที่ไมไดรับการผาตัด
สาเหตุเนื่องจาก กลัวการผาตัด เปนโรคความดัน
โลหิตสูง หยุดยาละลายลิ่มเลือดไมครบ 7 วัน เปน
โรคตาชนิดอื่น ๆ ไดรับการสงตอรักษา ผลการคัด
กรองและจํานวนผูที่ไดรับการผาตัดไมผานเกณฑ
การประเมิน

 ความพึงพอใจ ผูรับบริการทั้งหมดมีความ
พึงพอใจโครงการคัดกรองตอกระจกจังหวัด
สมทุรสงคราม ภาพรวมอยูในระดับมากข้ึนไปทุกดาน 
เมื่อแยกรายดานพบวา ดานบริบทมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดในเร่ืองโครงการช วยให  ได 
รับการผาตัดรักษา ดานปจจัยนําเขามีความ
พึงพอใจวิธีคัดกรองของ อสม.ไปบริการที่บาน 
ดานกระบวนการดําเนินงานพึงพอใจมากท่ีสุด
ในเร่ืองการคัดกรอง Pinhole ของเจาหนาท่ี
สาธารณสุข ดานผลลัพธพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง 
ผลการผาตัดรักษาท่ีทําใหมองเห็น ผานเกณฑการ
ประเมินผูปฏิบัติงานใหขอคิดเห็นวา ผูรับบริการที่
ผานการคัดกรองโดย อสม.และไมไดรับการตรวจ 
Pinhole ไมไดรับการตรวจวินิจฉัยโรคจากจักษุ
แพทย และไมไดรับการผาตัด เนื่องจากปฏิเสธ
การรักษาไมตองการรักษาตอ อยูคนเดียวไมมญีาติ
ดูแล เศรษฐกิจไมดีตองหยุดงานหลายวัน แกแลว
ไมตองทําก็ได มีโรคประจําตัว ความกลัวในการ
ผาตัด มีความเชื่อวาผาตัดแลวจะทําใหตาบอด

ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน
 1. ระยะเวลาดําเนินการคัดกรองไมเหมาะ
สมสําหรับพื้นที่ที่มีจํานวนหมูบ านรับผิดชอบ
จํานวนมาก กลุมเปาหมายมีจํานวนมาก พื้นที่เดิน
ทางลําบาก
 2. การประชาสัมพันธ ของสํานักงาน
สาธารณสุขจงัหวัดสมทุรสงครามไมดพีอ ทาํใหการ
ประชาสัมพันธไมทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 3. ไมพบกลุมเปาหมาย สาํนกังานสาธารสขุ
จังหวัดสมุทรสงครามจัดสงขอมูลกลุมเปาหมาย
ใหหนวยบริการสาธาณสุขเปนขอมูลมาจาก
DB pop และเม่ือ อสม. ออกคัดกรองในชุมชน
พบวา กลุมเปาหมายบางคนมีชื่อแตตัวยายไป
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อยูที่อื่น บางคนหายสาบสูญหาไมพบ บางคน
เสียชีวิตแลว
  4. ประชาชนปฏิเสธการกัษา เนือ่งจากไมมี
ผูดูแล เศรษฐกิจไมดีตองหยุดงานหลายวัน และ
ความกลัวในการผาตัด
 5. ญาติผูปวยไมเห็นความสําคัญเน่ืองจาก
ผูปวยมีอายุมากแลว

อภิปรายผล 
 ดานบริบท พบวา ผลการประเมินผาน
เกณฑตามท่ีกําหนด ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
มคีวามคิดเห็นสอดคลองกันดานบริบทของโครงการ
มีความเหมาะสม โดยใหอสม.เปนผู คัดกรอง
เบื้องตนในชุมชนเพ่ือหาผูที่มีสายตาผิดปกติและ
สงตอมารับการวินิจฉัยวามีภาวะตาบอดจาก
ตอกระจก เปนนโยบายที่ชัดเจน สอดคลองกับ
สภาพปญหาของจังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนี้
ยงัสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
“ที่จะขจัดภาวะตาบอดจากตอกระจกแบบมีสวน
รวมอยางเปนระบบใหหมดไปจากประเทศไทย
ภายในป 2560 เนนการคนหาผู ปวยในชุมชน 
คัดกรองโดยผานอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสใหผูยากไร 
รวมถึงผูปวยที่อยูหางไกลไมสามารถเขาถึงบริการ
สาธารณสุข”5 และสอดคลองกับคําขวัญของ
องคการอนามัยโลก “Vision 2020 the right to 
sight” ซึ่งเปนโครงการขององคการอนามัยโลก 
(WHO) ซึ่ งมี เป าหมายที่ต องการให ผู ป วย
ทางดานสายตาทุกคนมีสิทธิ์เขาถึงบริการทาง
จักษุวิทยาภายในป ค.ศ. 2020 เพ่ือใหสามารถ
มองเห็นไดและไมควรมีภาวะตาบอดจากโรคท่ี
ปองกันได”6 ผูวิจัยมีความเห็นวา ถาตองการขจัด
ปญหาภาวะตาบอดจากตอกระจกเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายของกระทรวงสาธารณสุขภายในป 2560 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามควรมี
การกําหนดนโยบายพัฒนาการใหบริการทางดาน
จักษุอยางตอเน่ือง โดยเนนการฝกอบรมเพิ่มพูน
ทกัษะ อสม. และผูปฏบิตังิานในการคนหาในชุมชน
อยางตอเน่ืองเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการคนหา
ผู ปวยท่ีอยู ในชุมชนใหครอบคลุมและสามารถ
เขาถึงบริการสุขภาพไดอยางทั่วถึง 
   ดานปจจัยนําเขา ผลการประเมินพบวา
ผานเกณฑการประเมิน ทั้งผูปฏิบัติงานและ อสม.
มีความเห็นสอดคลองในภาพรวมของปจจัยนํา
เขามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ทั้งในเรื่อง
จํานวนอสม. ผูปฏิบัติงาน จํานวนเครื่องมือ และ
งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนมีความเพียง
พอ แตมีเพียงเรื่องระยะเวลาในการดําเนินงาน
คดักรอง ผูปฏบิตังิานและอสม.มคีวามเหน็วาระยะ
เวลาการคัดกรองมีความเหมาะสมอยูในระดับ
ปานกลาง เนื่องจากโครงการคัดกรองตอกระจก
จงัหวัดสมุทรสงคราม เปนโครงการท่ีกาํหนดระยะ
เวลาแนนอนการดําเนนิงานแตละข้ันตอน โดยบาง
พืน้ท่ี อสม. ใชเวลาการคัดกรองมากกวาระยะเวลา
ที่กําหนด ดําเนินการไมเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 
สาเหตุเนื่องจาก จํานวนประชาชนกลุมเปาหมาย
มีจํานวนมาก พื้นที่หมูบานรับผิดชอบมาก การ
เดินทางลําบาก ซึ่งหลักการประเมิน CIPP Model 
ไดกลาวถึงปจจัยนําเขาวา โครงการท่ีจะทําใหเกิด
การปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพดีขึ้นไดจะเก่ียวของกับ
งบประมาณ การวางแผนงาน การเลือกกิจกรรม
ในโครงการท่ีคาดวาจะทําใหโครงการและแผนงาน
นั้นประสบความสําเร็จ ดังนั้นการประเมินปจจัย
นําเขาจึงเปนการประเมินถึงความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของโครงการได3 และสอดคลองกับ
การศึกษาของ สุนทร หาญศึก (2556) ที่ประเมิน
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โครงการปองกันและควบคุมไขเลือดออกอําเภอ
กันทรลักษณ จังหวัดศรีสะเกษ ตามรูปแบบของ 
CIPP Model พบวาปจจัยนําเขาดานบุคลากร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ พบวามีความจําเปน
มากในการทําใหนโยบายบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการ7

 ดานกระบวนการดําเนินงาน ผลการ
ประเมินพบว าผ านเกณฑการประเมิน  ทั้ ง
ผูปฏิบัติงานและอสม. มีความคิดเห็นสอดคลอง
กันด านกระบวนการดําเนินงานในภาพรวม
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก มีเพียงเรื่อง
การประชาสัมพันธ  ผู ปฏิบัติงานและ อสม . 
มีความคิดเห็นวา การประชาสัมพันธมีความ
เหมาะสมอยูในระดับนอย ซึง่การดําเนนิงานโครงการ
เปนการดําเนินงานระยะส้ัน การประชาสัมพันธโดย
ใชสื่อ เคเบิ้ลทีวี ซึ่งไมมีครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
หอกระขาว เสียงตามสาย วิทยุชุมชนมีทุกพื้นท่ี
แตบางแหงไมไดดําเนินการ บางแหงชํารุด และ
การประชาสัมพันธเปนชวงเวลาสั้นๆ ในตอนเชา
หรือเย็น แสดงวาการประชาสัมพนัธของสํานกังาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามยังไม ดีพอ 
ประชาชนไดรบัขาวสารไมทัว่ถงึ ทาํใหเปนปญหา/
อุปสรรคในการดําเนินการคัดกรองของ อสม. 
ในการอธิบายใหประชาชนทราบวามาทําอะไร 
ประชาชนจะไดรับอะไรจากการคัดกรอง ทําให
ตองใชเวลาในการคัดกรองเพิ่มมากขึ้น สงผลให
กระบวนการดําเนินงานไมเปนไปตามกําหนดเวลา
สอดคลองกับการศึกษาของประภาพรรณ พลเย่ียม
(2556) การประเมินโครงการสงเสริมการจัดการ
ขยะมลูฝอยโดยชุมชน: กรณศีกึษาตาํบลเมอืงพาน 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยการประเมิน
ใชรูปแบบ CIPP (CIPP Model) พบวาการ
ประชาสัมพันธไมพียงพอและขาดความตอเน่ือง 

เป นการประชาสัมพันธ ทางเดียวโดยใช ป าย
ประชาสัมพันธ ทางเสียงตามสายของชุมชนซ่ึงยัง
มนีอยและไมทัว่ถึง ไมสามารถเขาถึงประชาชนได8 

 ด านผลลัพธ   ผลการประเมินพบว า
เปาหมายการคัดกรองตอกระจก และผู ป วย
ที่ ได รับการผ าตัดไม ผ านเกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงานคัดกรองตอกระจกโดย อสม.
เจ าหน าที่สาธารณสุข  การตรวจวินิฉัยโรค
โดยจักษุแพทย ไมบรรลุเปาหมายท่ีตองการ
ใหประชาชนอายุ 55 ป ขึ้นไป ทุกคนไดรับ
การตรวจคัดกรอง การตั้งเปาหมายประชาชน
อายุ 55 ปขึ้นไปทุกคนจากขอมูล DB pop
ผูวจิยัเหน็วาเปนเรือ่งยากทีจ่ะทําใหการดาํเนนิงาน
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากมีปจจัยหลายอยางที่ไม
สามารถควบคมุได ซึง่มสีาเหตมุาจากกลุมเปาหมาย
มชีือ่อยูแตตวัยายออกนอกพืน้ท่ีแลว ไปทาํงานตาง
จังหวัด เสียชีวิตแลวไมคัดช่ือออก ทําใหผลการ
ดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย ซึ่งอําเภอเมืองฯเปน
พื้นที่คัดกรองไดตํ่าสุดเน่ืองจากมีกลุมเปาหมายมี
จาํนวนมากและมีทัง้พืน้ท่ีเปนเขตเทศบาลและเขต
ชนบท สภาพสังคมของเขตเทศบาลเปนสงัคมแบบ
ชุมชนเมือง ประชาชนสวนใหญทํางานนอกบาน 
ทํางานโรงงาน เปนขาราชการ และเปนบานท่ีมี
ฐานะดีไมเชื่อมั่นอสม.สอดคลองกับการศึกษาของ
วชัรา ไทยราชา (2556) การปฏบิตังิานตามบทบาท
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) 
ในเขตเทศบาลตําบลกะปอร อาํเภอกะเปอร จงัหวัด
ระนอง พบวา สภาพสังคมเทศบาลเปนสังคมแบบ
ชุมชนเมืองประชาชนสวนใหญทํางานนอกบาน 
ทําใหเวลาของ อสม. กับประชาชนในชุมชนเมือง
ไมตรงกัน ขาดความรวมมือของ อสม. ดวย
กันเองขาดความเช่ือมั่นของประชาชนการสํารวจ
ขอมลูดานสาธารณสุขและออกเย่ียมบานจึงลาํบาก
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ตองไปหลายครั้งจึงจะเก็บไดครบ9

 จํานวนผูที่มีภาวะตาบอดจากตอกระจก
ไดรับการผาตัดรอยละ 83.76 ไมผานเกณฑการ
ประเมิน เน่ืองมาจากประชาชนมีความกลัวเรื่อง
การผาตัดและมีความเชื่อวาการผาตัดจะทําให
ตาบอด ปฏิเสธการรักษา ตองการไปรักษาเอง 
ไมมีผู ดูแล เศรษฐกิจไมดีตองหยุดงานหลายวัน
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสุทธิรักษ วิภูสันติ 
(2551) ศึกษาผลการคัดกรองผูปวยตอกระจก
ในเขตพื้นที่การใหบริการของโรงพยาบาลเชียงคํา 
จังหวัดพะเยาพบวา ประชากรอายุตั้งแต 50 ป
ขึน้ไปทีม่าเขารบัการคดักรองเบ้ืองตนจากเจาหนาท่ี
โรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยเพียงรอยละ 
27.58 เน่ืองมาจากการไมสามารถเขาถึงบริการ 
ฐานะยากจน ไมมีญาติพามาตรวจเพราะตอง
ทํางานหาเลี้ยงชีพ10 และการศึกษาของสุภาวดี 
ศรีวงคและวรรณเพ็ญ คําเทพ (2548) การพัฒนา
ระบบการใหความรูแกผูปวยโรคตอกระจกในโรง
พยาบาลนาน พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ไมยอมรับการรักษาโดยการผาตัดมีหลายปจจัย
ดวยกันคือ ปจจัยดานครอบครัว ผูปวยที่มีปญหา
ตอกระจกสวนใหญเปนผูสูงอายุตองพึ่งพาบุตร
หลาน สมาชกิในครอบครวัในการทาํกจิกรรมตางๆ
และมาสงรักษา ถาสมาชิกในครอบครัวติดธุระ
หรือคัดคาน จะทําใหผูปวยไมไดมารับการรักษา 
และการตัดสินใจในการรักษาขึ้นอยูกับการตัดสิน
ใจของสมาชิกในครอบครัว ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
ผูสูงอายุไมมีรายไดสวนใหญคนวัยแรงงานตอง
ออกไปทํางานตางจังหวัด มีการแบงเงินไวใหใช
ในจาํนวนไมมาก ปจจัยดานสภาวะสขุภาพ ผูสงูอายุ
มีปญหาเรื่องสุขภาพ เชน เบาหวาน อัมพาต ฯลฯ 
สงผลใหเกิดอุปสรรค ในการเดินทางมารักษา
ทําใหไมมารักษาตามนัดบางรายเปนผู ปวยสูง

อายุเสียชีวิตกอนถึงวันผาตัด ปจจัยดานความรู
และทัศนคติ ผู ป วยและญาติยังขาดความรู  
ความเขาใจเก่ียวกับโรค ความจําเปนในการผาตัด 
ขั้นตอนการผาตัดที่ถูกตอง ทัศนคติที่ไมดีต อ
การผาตัด11 ซึ่งผูรับบริการผาตัดตอกระจกจาก
โครงการไมเคยไดรับบริการตรวจตาที่ใดมากอน
ถึงรอยละ 51.3 ซึ่งประชาชนอาจจะยังขาดความรู
เก่ียวกับโรคตอกระจกและไมเขาถึงประชาชนใน
ชุมชนอีกดวย ฉะนั้นควรมีการใหความรูที่ถูกตอง
เกี่ยวกับโรคตอกระจก วิธีการรักษา เพื่อให
ประชาชนทุกคนที่มีภาวะตาบอดไดรับการผาตัด
รักษาทุกคน
 ความพึงพอใจผูรับบริการผลการประเมิน
พบวา ผานเกณฑการประเมินตามที่กําหนด ผูรับ
บริการ ทุกคนมีความพึงพอใจตอโครงการคัด
กรองตอกระจกจังหวัดสมุทรสงครามในภาพ
รวมและทุกดานในระดับมากข้ึนไป โดยเฉพาะ
ผลการผาตัดรักษาที่ทําใหสายตามองเห็นชัดได
อีกครั้ง คุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งเปนโครงการที่ดี 
ประชาชนตองการใหมีโครงการอยางตอเนื่อง
เพราะไดรบัประโยชนโดยตรง โดยเฉพาะไมตองเสยี
คาใชจายในการผาตัด ไมตองนอนโรงพยายาบาล
มีเจาหนาที่และ อสม. ดูแลอยางใกลชิด 

สรุป
 การวิจัยครั้ งนี้ เป นการประเมินผล
โครงการคัดกรองตอกระจกจังหวัดสมุทรสงคราม
โดยใชการประเมินรูปแบบ CIPP (CIPP Model)
ของ Stufflebeam เพื่อดูความเหมาะสมของ
โครงการดานบริบท ดานปจจัยนําเข า ดาน
กระบวนการดําเนินงานและดานผลลัพธของ
โครงการ ผลจากการประเมินมุมมองของผูบริหาร 
ผูปฏิบัติงาน อสม. สวนใหญมีความคิดเห็นวา
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เหมาะสมอยูในระดบัมาก และผูรบับรกิารมคีวาม
พึงพอใจท่ีไดรับบริการจากโครงการคัดกรอง
ตอกระจกจังหวัดสมุทรสงคราม ผลการประเมิน 
ดานบริบท ดานปจจัยนาํเขา และดานกระบวนการ
ดาํเนนิงาน ผานเกณฑการประเมนิ มคีวามเหมาะสม
กับโครงการ สวนผลการคัดกรองตอกระจก
เบื้องต นโดยอสม .และจํานวนผู ป วยที่ ได รับ
การผาตัด ยังไมบรรลุเปาหมายทําใหไมผาน
เกณฑการประเมิน โครงการคัดกรองตอกระจก
จังหวัดสมุทรสงครามตองไดรับการพัฒนาเร่ือง
ระยะเวลาดําเนินการและการประชาสัมพันธ 
การกําหนดเปาหมาย การนิเทศติดตามการดําเนิน
งานอยางเปนระบบ ใหโครงการมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน โครงการคัดกรองตอกระจกจังหวัด
สมุทรสงครามนับเปนอีกรูปแบบหน่ึงท่ีสามารถ
นําไปปรับใชเพื่อการพัฒนางานดานสาธารณสุข
ที่ประสบปญหาการเขาถึงบริการของผูปวยใหมี
โอกาสเขาถึงบริการไดมากข้ึน และเปนการสราง
และพัฒนาทีมงานใหมีการดําเนินงานอยางตอ
เนื่องอกีดวย

ขอเสนอแนะในการพัฒนางาน
 1. ควรมีการกําหนดนโยบายการดําเนิน
งานอยางตอเนื่อง จากขอมูลผลการคัดกรองพบ
วายังมีประชาชนที่ยังไมเขาถึงบริการไมไดรับการ
ตรวจคัดกรองและไมมารับการตรวจวินิจฉัยโรค
จากจกัษแุพทยอกีจาํนวนมากควรมกีารเรงคนหาผู
ทีม่ภีาวะตาบอดจากตอกระจกทีย่งัตกคางในชมุชน
ใหไดรับการผาตัดรักษาตอไป

 2. ศึกษากระบวนการทําใหประชาชน
ในเขตเทศบาล เพิ่มการเขาถึงบริการการตรวจ
คัดกรองตาตอกระจก 
 3. การต้ังเปาหมายจากการใชขอมูล 
DB pop จากการดําเนินงานโครงการคัดกรอง
ตอกระจกท่ีผานมาทําใหทราบวา ขอมูล DB pop 
มีมากวาจํานวนประชากรที่มีอยูจริง ถาใชขอมูล 
DB pop กําหนดเปาหมายจะทําใหการดําเนิน
งานบรรลุเปาหมายไดยากควรมีการนําขอมูลจาก
ประชากรท่ีมาจากการสํารวจเปรียบเทียบกับขอมูล
จาก DB pop ประกอบกับเปาหมายของนโยบาย
ระดับกระทรวงสาธารณสุขมาประกอบการต้ัง
เปาหมายดวย
 4. ผูปวยท่ีปฏิเสธการรักษา ไมมีผูดูแล 
ควรมีการบูรณาการกับการดําเนินงาน Family 
Care Team ใหไดรับการผาตัดและดูแลตอไป

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
 1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมกลุ มผู รับ
บริการมีโรคประจําตัวอะไรบางท่ีมีผลตอโรค
ตอกระจก
 2. ควรมีการศึกษาถึงความชุกของโรค
ตอกระจกจังหวัดสมุทรสงครามเพ่ือใหทราบ
สถานการณและเปนขอมูลพื้นฐานของจังหวัดเพ่ือ
เปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานของจงัหวดัและของ
ประเทศบรรลุเปาหมายเพียงใด
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รูปแบบการพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลหลุงประดู อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

คณพณ สุขวัชรกุล *
บทคัดยอ

 การวิจยัคร้ังน้ีเปนวธิกีารวิจยัเชงิปฏบิตักิาร (Action Research) เพือ่วเิคราะหสถานการณ ปญหา 
อุปสรรค การดําเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล 
หลุงประดู อาํเภอหวยแถลง จงัหวัดนครราชสีมา ในการพัฒนางานกองทุนหลกัประกันสขุภาพตามแนวทาง
ของสํานักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ โดยใชวิธีผสมผสานทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative method) 
เชิงคุณภาพ (Qualitative method) และศึกษารูปแบบการพัฒนาในการดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สขุภาพ กลุมตวัอยางในการวจิยัครัง้นีค้ดัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก คณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหลุงประดู จํานวน 17 คน และคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลหลุงประดู จํานวน 19 คน รวมทั้งหมด 36 คน ใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
เปรียบเทียบความรู การมีสวนรวมและความพึงพอใจในการพัฒนาตอการดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ กอนและหลังการพัฒนา เลือกใชสถิติทดสอบ Paired Sample t-test
 ผลการศกึษาพบวา 1) คณะกรรมการบรหิารกองทุนและคณะอนกุรรมการกองทุน มคีวามรูเกีย่ว
กบักองทนุหลกัประกนัสขุภาพโดยรวมและรายดาน หลงัการพฒันาเพิม่ขึน้จากกอนการพฒันาอยางมนียั
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) คณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะอนุกรรมการกองทุน มบีทบาท
การมสีวนรวมในการบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ โดยรวมและรายดานหลงัการพฒันาเพิม่ข้ึน
จากกอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) คณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะ
อนุกรรมการกองทุน มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยรวมและรายดาน 
หลังการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากกอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ขอเสนอแนะ 1) คณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุน ควรไดรับการ
พัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อยางตอเนื่อง โดยการจัด
อบรมแบบมีหลักสูตรระยะสั้นที่ไดรับการรับรองทางดานวิชาการ 2) คณะกรรมการบริหารกองทุน และ
คณะอนุกรรมการกองทุน และผูทีม่สีวนเก่ียวของ ควรสงเสริมสนบัสนนุใหประชาชนสามารถแสดงบทบาท
ในการมีสวนรวมดูแลสุขภาพของตน บุคคลในครอบครัวและชุมชน โดยใชกระบวนการการมีสวนรวม
รูปแบบตาง ๆ ตามความเหมาะสม และบริบทของพื้นที่ 3) กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลควรมีการ
ประชาสัมพันธการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ผานสื่อตาง ๆ ในชุมชน และ ในรูปแบบของ
สื่อออนไลน เชน การจัดสื่อโฆษณาทางวิทยุชุมชน การประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ท 

คําสําคัญ: การพัฒนา, กองทุนสุขภาพตําบล

* สาธารณสุขอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหวยแถลง
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*Public Health Executive Huai Thalaeng District Public Health Office

Development Model of Health Insurance Fund

Lungpradoo Sub-district Huai Thalaeng District 

Nakhon Ratchasima Province
Kanapon Sugwacharakul *

Abstract
 This action research aimed to analyze the problems and the implementation 
of the committees and sub committees of Lungpradoo Sub-district health insurance 
fund, Huai Thalaeng District, Nakhon Ratchasima Province on the development Health 
Insurance Fund coverage under the guidance of the National Health Security Office, using 
quantitative and qualitative methods and to examine the development of the health 
insurance fund. The samples in this study were purposively selected and included 17 
committee members of Lungpradoo sub-district health insurance fund and 19 sub-com-
mittee members of Lungpradoo sub district health insurance, totaling 36 samples. Data 
were analyzed Using inferential statistics to compare knowledge, participations and 
satisfactions in the development of the health insurance fund using the Paired Sample 
t-test pre and post-development test.
 Results showed that 1) The committees and sub-committees’ knowledge re-
garding health insurance fund both overall and specific areas has increased at 0.05 
significant level, 2) The committees and sub-committees of health insurance fund’s 
active participation with the management of health funds both overall and specific 
areas has increased at 0.05 significant level, 3) The committees and sub-com-
mittees of health insurance fund’s satisfaction with the health insurance fund 
implementation both overall and specific areas has increased at 0.05 significant level.
 Results from this study suggested that: 1) knowledge and performance 
on health insurance fund among the committees and sub-committees should be 
continuously developed through short-course training offered by accredited 
institution, 2) public participation should be encouraged so it can play a major role in 
health care, whether the participations are at individual, family and community 
levels. The participation process should engage various forms as appropriate, and 
3) Health insurance fund should be actively involved with public relations for the 
implementation through various media and in the community in the form of online 
media, such as advertisement on community radio, public relations on the Internet, etc. 

Keywords: development, sub-district health fund
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บทนํา
 การเขาถึงบริการสาธารณสุขท่ีจําเปน
เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนท่ีพึงไดรับซ่ึงรัฐ
จะตองดําเนินการจัดบริการตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ ซึ่งการจัดบริการดานสาธารณสุขมิได
เปนเพียงบทบาทหนาทีข่องบุคลากรทางการแพทย 
และสหวชิาชพีดานสาธารณสขุทีด่าํเนนิการเทาน้ัน 
หากแตประชาชนผูรับบริการตองมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ และรับผิดชอบในสุขภาพของตนเอง 
รวมถึงครอบครัวและสังคม ปจจุบันประชาชนทุก
คนไทยทุกคนท่ีอาศัยอยูบนผืนแผนดินไทย ไดรับ
ความคุมครองดานสขุภาพตามหลกัประกนัสขุภาพ
อยางถวนหนาตามสิทธิของตนเอง โดยการดําเนิน
การของรัฐบาลท่ีมุงเนนใหทกุภาคสวนมีความเปน
เจาของและมีสวนรวมในระบบหลักประกันสขุภาพ
อยางถวนหนา สนับสนุนการพัฒนาการบริการ
สาธารณสุขภายใตระบบหลักประกันสุขภาพใหมี
คุณภาพ ไดมาตรฐาน เขาถึงไดและเปนที่พึงพอใจ
ของประชาชนและผูใหบริการ สงเสริมการพัฒนา
ความสัมพันธที่ดี ระหวางผู ใหบริการและผูรับ
บริการโดยเนนการเคารพสิทธิและศักด์ิศรีซึ่งกัน
และกัน เสริมสรางความเทาเทียมกันระหวางกอง
ทุนอ่ืนๆ ทั้งดานสิทธิประโยชน และการบริการ1

 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทอง
ถิน่หรอืพ้ืนที ่มสีวนรวมทีส่าํคญัในการสงเสรมิการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคสวนใน
สังคม โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนกลไก
สําคัญในการประสานหนวยงาน องคกร และภาคี
เครือขายในพื้นที่เพื่อรวมคนหาปญหา วางแผน 
สงเสริมใหเกิดกิจกรรมดานสุขภาพ ใหเกิดเปน
รูปธรรม โดยสามารถประเมินผลไดตรงตามความ
ตองการของประชาชน การดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ เริ่ม

ดําเนินการนับตั้งแตไดมีประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องการกําหนด
หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคการบริหารสวน
ตําบลหรือเทศบาล ดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พืน้ท่ีเม่ือวันท่ี 28 มถินุายน พ.ศ. 2549 ซึง่ในปแรก
มีองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลนํารอง
จัดตั้งและเขารวมการดําเนินการรวมกองทุนรวม 
888 แหง ป พ.ศ. 2557 มอีงคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เขารวมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ จํานวน 7,759 แหง 
แบงเปนองคการบริหารสวนตําบล 5,489 แหง 
เทศบาล 2,270 แหง คิดเปนรอยละ 99.78 ของ
จํานวนองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล
ทั้งหมดของประเทศ2

 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 13 (3) มาตรา 18 (4) 
(8) (9) และมาตรา 47 ไดกําหนดใหคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ สนับสนุน ประสาน
และกาํหนดหลกัเกณฑเพือ่ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนที่ได
ตามความเหมาะสม และความตองการ เพื่อสราง
หลักประกันสุขภาพแหงชาติใหแกบุคคลในพื้นท่ี 
โดยใหไดรบัคาใชจายจากกองทนุ รวมถงึสนบัสนนุ
และกําหนดหลักเกณฑใหองคกรชุมชน องคกร
เอกชนและภาคเอกชนที่ไมมีวัตถุประสงคเพื่อ
แสวงหากําไร ดาํเนนิงาน โดยสงเสริมกระบวนการ
มสีวนรวมเพือ่สรางหลกัประกนัสขุภาพแหงชาตใิห
แกบุคคลในพื้นที่3 จากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกีย่วของ พบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
ดังนี้ การขาดการสนับสนุนจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืนๆ ที่มีสวนรวมในการ
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บรหิารจัดการกองทุนหลกัประกันสขุภาพในระดับ
ทองถิน่หรอืพ้ืนที่4 ดานการมสีวนรวมในการดาํเนนิ
งานของคณะกรรมการกองทุนหลกัประกันสขุภาพ
อยูในระดับตํ่า5 การจัดทําโครงการ/แผนงานสวน
ใหญคิดโดยเจาหนาที่สาธารณสุขหรือทองถิ่น
ฝายเดียว การจายเงินไมตรงตามวัตถุประสงค 6 
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่นขาดความรู ความเขาใจตอแนวคิด
วตัถปุระสงคของกองทนุหลกัประกนัสขุภาพระดบั
ทองถิน่7 การใชกจิกรรมการพฒันาอบรมใหความรู
การประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพ 
การศึกษาดูงานการแลกเปล่ียนเรียนรู และการ
นิเทศติดตามสนับสนุน เพื่อพัฒนากองทุนสงผล
ทําใหกองทุน มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงใน
ดานตางๆ ดีขึ้น แตที่ยังเปนปญหาในการดําเนิน
งานกองทุน คอื ดานการรับรูการดําเนนิงานกองทุน
ยังขาดปจจัยแหงความสําเร็จของกองทุน คือ 
1) ปจจัยดานผูนํา ซึ่งแนวคิดและทัศนคติและ
วิสัยทัศนดานสุขภาพของผู นํากองทุนมีความ
สําคัญเปนอยางยิ่งตอการดูแลสุขภาพประชาชน
แบบองครวม 2) ปจจัยดานชุมชน การเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในการดําเนินงาน
อยางสม่ําเสมอทําใหการดําเนินโครงการเปนไป
ไดดวยดี8 คณะกรรมการขาดการมีสวนรวมอยาง
ตอเนื่องไมเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง 
การประสานงานไมมีระบบ ขามขั้นตอน9 คณะ
กรรมการบริหารกองทุนและอนุกรรมการบางคน
ไมปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบการ
ประชาสัมพันธคอนขางนอย10 การจัดทําแผนการ
ดําเนินงานกองทุนมีความลาชา ขอมูลที่ใชในการ
จัดทําแผนนํามาจากการประชาคมจัดทําแผน
3 ป ของเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล 
ดานสาธารณสขุและสิง่แวดลอมไมมกีารประชาคม

เพื่อจัดทําแผนโดยตรง11 และคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถ่ินหรือพื้นท่ี ยังไมทราบบทบาท
หนาที่ของตนเอง ขาดความเขาใจในการควบคุม 
การตรวจสอบและติดตามประเมินผลดานรายงาน
ขอมูลขาวสารผานระบบอินเตอรเน็ตและดาน
การสมทบงบประมาณจากภาคประชาชนยังมี
นอยมาก12

 องคการบริหารสวนตําบลหลุงประดู 
อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไดเขารวม
ดําเนินการในการจัดตั้ งกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต้ังแต พ.ศ. 2550 จากผลการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นท่ีตําบลหลุ ง
ประดู ยอนหลัง 3 ป ของสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอหวยแถลง ตามแบบประเมินการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ13 พบวา 
ป พ.ศ. 2555, 2556 และ 2557 ไดระดับคะแนน 
69, 62 และ 67 คะแนน ตามลําดับ เปนกองทุน
ที่มีศักยภาพปานกลาง มีปญหาและอุปสรรคอยู
หลายดาน เชน ดานการบรหิารจดัการกองทุน การจดั
ทําแผนการดําเนินงานของกองทุนไมทันตามเวลา
ทีก่าํหนด ขอมลูทีใ่ชในการวางแผนการมาจากการ
ทําประชาคมเพื่อทําแผน 3 ป ขององคการบริหาร
สวนตําบลหลุงประดู ไมเปนปจจุบัน ในสวนของ
ดานบุคลากรของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ไมทราบถึงบทบาทหนาท่ีของตนเอง การบริหาร
การเงินและงบประมาณคณะอนุกรรมการกองทุน
หลกัประกันสขุภาพขาดความรูความเขาใจในระบบ
บัญชี การเบิกจายและการบันทึกบัญชีระบบอิเลค
ทรอนิคส การประสานงานและประชาสัมพันธ 
ดานการมีสวนรวม ประชาชนยังไมรูจกัการดําเนินงาน
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ยังไมรับทราบ
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ขอมูลและเขาใจภารกิจของกองทุนมีเฉพาะคณะ
กรรมการ กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตพื้นที่
เทาน้ัน ยังไมมีการประชาคมเพื่อรับฟงและแกไข
ปญหาทางดานสุขภาพโดยตรง แผนการปฏิบัติ
งานนั้นจะมาจากการเสนอแผนของเจาหนาท่ี
ดานสาธารณสุขเปนสวนใหญ ดานการติดตาม
และประเมินผล ขาดการติดตามประเมินผลที่ตอ
เน่ืองจากกิจกรรมที่ดําเนินการ เกี่ยวกับการสราง
เสริมสุขภาพตางๆ14 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
การพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ใหประสบผลสําเร็จนั้น ตองอาศัยการมี
สวนรวมจากชุมชน เขามารวมวางแผน รวมปฏิบัติ
และรวมประเมินผล ผูวจิยั ซึง่เปนบคุลากรทางดาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่ที่ตองรวมดําเนินงานกองทุน
หลกัประกันสุขภาพตําบลหลุงประดู มีความสนใจ
และตองการศึกษาวิจัยการพัฒนาการดําเนินงาน
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพตาํบลหลุงประดู อาํเภอ
หวยแถลง จงัหวดันครราชสมีา เพือ่ใชเปนแนวทาง
การดาํเนินการ พฒันากองทนุใหเกดิประสทิธภิาพ 
ประสทิธผิล โดยการประยกุตใชเทคนิคการวางแผน
แบบมีสวนรวม รวมกับการประยุกตใชกระบวนการ
ใชเทคโนโลยีเพื่อการมีสวนรวม ในการวิเคราะห
องคกร การแลกเปล่ียนเรียนรู การจัดกิจกรรม
ประชุมอบรม การศึกษาดูงานและการติดตามผล 
โดยคาดหวังวาผูมีสวนเกี่ยวของ จะไดมีสวนรวม
ในการพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลหลุงประดู อําเภอหวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา ใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการบริหาร
จัดการเปนกองทุนที่มีศักยภาพสูง บรรลุตามเปา
หมาย และสงผลตอการจัดการพัฒนาสุขภาพที่ดี
ของประชาชนในทองถิ่นอยางย่ังยืนตอไป

คําถามการวิจัย
 การพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ตําบล
หลุงประดู อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
ใหบรรลุเปาหมายเกณฑการประเมินการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เปนอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
 เพื่อศึกษาการพัฒนาการดําเนินงาน
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตําบลหลุงประดู 
อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

แนวคิดของการวิจัย
 การวจิยัครัง้นี ้ เปนการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร
(Action Research) โดยการกําหนดขั้นตอนการ
วิจัยในลักษณะวงรอบ (Spiral) ตามกรอบแนวคิด
ของ Kemmis และ Mc Taggart 4 ขั้นตอน15 

ประกอบดวย
 1) ขั้นการวางแผน (Planning) 
 2) ขั้นปฏิบัติการ (Action) 
 3) ขั้นสังเกต (Observation) 
 4) ขั้นสะทอนผล (Reflection)
 และแนวคดิการในดาํเนนิงานกองทนุหลกั
ประกันสุขภาพ และแนวคิดเทคโนโลยีเพื่อการมี 
สวนรวม TOP16

ขอบเขตของการวิจัย
 1) ขอบเขตดานพืน้ทีก่ารวจิยัพืน้ทีท่ีใ่ช ใน
การวิจัย ไดแก กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
หลุงประดู อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
 2) ขอบเขตด  านประชากรการวิ จั ย
ในครั้งนี้ เป นการเลือกพื้นที่วิจัยแบบเจาะจง 
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(Purposive Selection) และผูมีเขารวมโครงการ
ดวยความสมัครใจ จํานวน 36 คน ประกอบดวย 
   2.1) คณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกนัสุขภาพตําบลหลุงประดู จาํนวน 17 คน
   2.2) คณะอนุกรรมการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบลหลุงประดู จํานวน 19 คน
  3) ขอบเขตดานระยะเวลาดาํเนนิการวจิยั
ระหวาง เดือน ธันวาคม 2557 - เดือน กรกฎาคม 
2558

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
 1) แบบสอบถาม (Questionnaires) 
มี 4 สวน ประกอบดวย 1) ลักษณะขอมูลทาง
ประชากร 2) แบบทดสอบใชทดสอบความรู  
ความเขาใจเก่ียวกับระบบหลักประกันสุขภาพ 
3) แบบสอบถามการมีสวนรวมการดําเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ ของคณะกรรมการบริหารกองทุน
คณะอนุกรรมการกองทุนและผูนําชุมชนหรือผูนํา
ดานสาธารณสุข   
  2) แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุน 
เปนการประเมินกระบวนการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการเพื่อใหกองทุนประเมินตนเองและ
ผูเกี่ยวของประเมินกองทุน
 3) แบบบันทึกการประชุมการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ การแกไขปญหา การพัฒนา 
ในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 4) แบบสมัภาษณ ตามแผนการประชมุเชงิ
ปฏิบัติการ
 5) แบบสังเกต ตามแผนการประชุมเชิง
ปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน

 6) แบบนิเทศ ติดตาม
  โดยวเิคราะหหาคาสมัประสทิธิแ์อลฟา 
Conbach17 ผลการวิเคราะหคาความเช่ือมั่นแบบ
ทดสอบความรูเก่ียวกับระบบหลักประกัน สุขภาพ 
จํานวน 20 ขอ ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.77 
แบบสอบถามการมีสวนรวมและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจตอการดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ จํานวน 40 ขอ ไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.95 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
 1) ระยะเตรียมการ (2 - 15 ธ.ค. 57) 
ศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร ตําราตาง ๆ เพื่อ
วเิคราะห สงัเคราะหรวบรวมความรูแนวคดิ ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหา และ
สาเหตขุองเรือ่งทีจ่ะศกึษาคนควาวจิยั ศกึษาขอมลู
เบือ้งตนการดาํเนนิงานกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ
ในพืน้ท่ี อาํเภอหวยแถลง จงัหวดันครราชสีมา และ
คัดเลือกพ้ืนท่ีการวิจัยสรางเคร่ืองมือและตรวจ
สอบคุณภาพเครื่องมือในการดําเนินงานวิจัย และ
เครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมขอมูล เตรียมกลุม
ประชากร โดยการสรางสัมพันธภาพกับคณะ
กรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการ
กองทุน เพื่อเปนการสรางความคุนเคยสรางความ
รวมมือในการดําเนินงานศึกษา โดยการแนะนํา
ตนเอง ชี้แจงความมุงหมายการวิจัยใหทราบ 
อธิบายใหเขาใจ เปดโอกาสใหซักถาม และใหเวลา
สาํหรับการตัดสนิใจ เพือ่เขารวมโครงการเปนไปได
ดวยความสมัครใจ ทําแบบทดสอบ แบบสอบถาม 
แบบบันทึกการประชุม แบบสัมภาษณและแบบ
สังเกต เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการดําเนินการวิจัย 
และเกบ็รวบรวมขอมลูวางแผนงานเพ่ือดาํเนนิการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
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 2) ระยะปฏิบัติการวิจัย
  ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Planning) 
(16 - 31 ธ.ค.57) 
  1) ขั้นตอนการเก็บขอมูลกอนการ
พฒันารูปแบบในการดาํเนนิงาน การบรหิารจดัการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (Pre-test) กับคณะ
กรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการ
กองทนุ ใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมลู 1 สปัดาห
  2) ขั้นตอนการศึกษาสภาพปจจุบัน
ของการดําเนินงานและปญหากองทุนโดยการ
จัดประชุมแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการ โดยใช
กระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม เพื่อใหทราบ
ถึงสภาพปจจุบันและการมีสวนรวมในการปฏิบัติ
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ โดยประสานวิทยากรจากสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอห วยแถลง เป นวิทยากร
กระบวนการรวมกับผู วิจัย มีผู เขารวมประชุม
ทั้งสิ้น 36 คน ประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร
กองทุน จํานวน 17 คน และคณะอนุกรรมการ
กองทุน จํานวน 19 คน 
  ขั้นท่ี 2 ขั้นปฏิบัติ (Action) (1 ม.ค. – 
28 ก.พ. 58) 
   1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ
การจัดทําแผนงาน  การสร างเสริมสุขภาพ 
การปองกันโรคและการฟนฟูสมรรถภาพ โดยการ
ประยกุตใชเทคนิคกระบวนการเทคโนโลยีเพือ่การ
มีสวนรวม มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางการมีสวนรวม
ในการจดัทาํแผนงานในการดาํเนนิงานกองทนุหลกั
ประกันสุขภาพตําบลหลุงประดู
     2) โครงการอบรมพัฒนาการ
ดําเนินงานคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะ
อนุกรรมการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ และ ผูนาํ

ชมุชนหรอืผูนาํดานสาธารณสขุในหมูบาน โดยการ
ประยุกตใชเทคนิคเทคโนโลยีการมีสวนรวมเพื่อ
สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการดําเนนิ
งานกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ เกณฑการประเมนิ
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพ ของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซึ่งผูวิจัย
เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย จากแบบสัมภาษณ 
แบบบันทึก แบบสังเกตและนําผลที่ไดไปใชในการ
วิจัยตอไป 
  3) โครงการพัฒนาการดาํเนนิงานศกึษา
ดูงานนอกสถานท่ี คณะกรรมการบริหารกองทุน
และคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
จํานวน 36 คน ผูวิจัยและคณะรวมเดินทางโดยไป
ศึกษาดูงานที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลงิ้ว 
ซึ่งไดนําผลการศึกษาดูงานไปปรับประยุกตใช
ในกิจกรรมการพัฒนารูปแบบในการดําเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหลุงประดูตอไป 
 ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตผล (Observation)
(1 มี.ค. – 31 พ.ค. 58) 
  1) การนิเทศงานและการติดตามผล
การพัฒนาการดําเนินงานคณะกรรมการในการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ผูวิจัย
แจงวัตถุประสงคของการออกติดตาม นิเทศงาน 
ใหคํา แนะนําและรับทราบถึงความกาวหนาของ
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว 
  2) ขั้นตอนการเก็บข อมูลหลังการ
พฒันารูปแบบในการดาํเนนิงาน การบรหิารจดัการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (Post-test) กับคณะ
กรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการ
กองทุน ใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมลู 1 สปัดาห
  3) การเก็บรวบรวมขอมลูแบบประเมิน
ผลการดาํเนนิงานของกองทนุ เพือ่ใหคณะกรรมการ
บรหิารกองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุน รวมกัน
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ประเมนิตนเอง แลวนาํผลประเมนิตนเองทีไ่ดมาใช
ในการวางแผนแกปญหาและพัฒนาการดําเนนิงาน
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ขัน้ที ่4 ขัน้สะทอนกลบัการปฏบิตั ิ(Reflec-
tion) (1 – 30 มิ.ย. 58) 
    ขัน้ตอนการสะทอนผลกลบัการปฏบิตัิ 
ผูวิจัยรวมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนและ
คณะอนุกรรมการ รวมกันจัดกิจกรรมประชุมแลก
เปล่ียนเรียนรู เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณจาก
การดาํเนินงานแกไขปญหาและพฒันากองทนุหลกั
ประกันสุขภาพ ตามแผนปฏิบัติการโดยถอดบท
เรยีนหาปจจยัแหงความสาํเรจ็และปญหา อปุสรรค 
จากการพฒันาและนาํขอมลูไปวางแผนแกไขในการ
พัฒนาการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในวงรอบตอไป โดยใชแบบบันทึกการสัมภาษณ 
แบบบันทึกการประชุม และแบบสอบถามปจจัย
แห งความสําเร็จและป ญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
 1) สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ได แก   ร อยละ  (Percentage)  ค  า เฉ ล่ีย 
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Dependent) คาสูงสุดและคาต่ําสุด (Max-Min) 
 2) สถติเิชงิอนมุาน (Inferential Statistics) 
เปรียบเทียบความรู การมีสวนรวมและความ
พึงพอใจในการพัฒนาตอการดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ กอนการพัฒนาและหลังการ
พัฒนา เลือกใชสถิติทดสอบ Paired Sample 
t-test

ผลการวิจัย
 1) ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา 
ประชากรสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 58.33
เพศหญิง รอยละ 41.67 สวนใหญอายุระหวาง 
50-59 ป มีอายุเฉลี่ย 46.47 ป (SD=9.08) 
สถานะภาพสวนใหญสถานภาพสมรส รอยละ 
88.89 ระดับการศึกษาสวนใหญมีระดับการศึกษา
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รอยละ 30.56 รายได
เฉล่ียตอเดือนประชากรสวนใหญมีรายได นอย
กวาหรือเทากับ 10,000 คิดเปน รอยละ 63.89 
รายไดตํ่าสุดตอเดือน คือ 5,000 บาท และราย
ไดสูงสุดตอเดือนคือ 41,300 บาท โดยมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 12,896.67 บาท (SD=9,304.46) 
การดํารงตําแหนงตามบทบาทหนาที่ สวนใหญอยู
ในตาํแหนงนอยกวาหรอืเทากับ 4 ป เทากับ 5-8 ป 
คิดเปนรอยละ 36.11 ระยะเวลาในการดํารง
ตาํแหนงตํา่สดุ 2 ป และ สงูสดุคอื 20 ป ระยะเวลา
ดํารงตําแหนงเฉลี่ย 7.78 ป (SD=5.08) การได
รับขอมูลขาวสารจากหนวยงานประชากรสวน
ใหญไดรับจาก หนวยงานของรัฐ/หนังสือราชการ
รอยละ 72.22 
  2) ผลการวิเคราะหข อมูลความรู  เกี่ยว
กับระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ คณะ
กรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการ
กองทุน พบวากอนการพัฒนามีความรูเกี่ยวกับ
ระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งประกอบดวยดาน
การดําเนินงานและการจัดตั้งกองทุนหลักประกัน
สขุภาพ ดานการบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนั
สุขภาพและดานแนวทางการจัดทําแผนงาน
กองทุนและการจัดบริการการสรางเสริมสุขภาพ 
การปองกนัโรค และการพืน้ฟสูมรรถภาพ มคีวามรู
อยูในระดับต่ํา มีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 11.75 
(SD=2.32) หลังการพัฒนาพบวามีความรูเพิ่มข้ึน
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อยูในระดับปานกลาง มีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 
14.88 (SD=2.38) 
 3) ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวม
ในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะ
อนุกรรมการกองทุนพบวา กอนการพัฒนาการ
มีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุนประกัน
สุขภาพ ซึ่งประกอบดวย ดานการรวมใหขอมูล
ขาวสาร ดานการรวมปรกึษาหารอืดานการรวมคดิ
รวมวางแผนและรวมตัดสินใจ ดานการรวมดําเนิน
การและดานการตรวจสอบและประเมินผล มีสวน
รวมอยูในระดับปานกลาง มคีาคะแนนเฉล่ียเทากับ 
2.86 (SD=0.33) หลังการพัฒนาการมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการกองทุนเพิ่มมากขึ้นอยูในระดับ
มากมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.79 (SD=0.53) 

 4) ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจ
ตอการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะ
อนุกรรมการกองทุน พบวากอนการพัฒนามีความ
พึงพอใจตอการดําเนินงานกองทุน ซึ่งประกอบ
ดวย ดานการไดรับผลประโยชนจากกองทุน ดาน
การดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค
และฟนฟูสมรรถภาพ ดานขอมูลขาวสารและการ
ประชาสัมพันธ กอนการพัฒนา คณะกรรมการ
บริหารกองทุนและอนุกรรมการกองทุนมีความ
พึงพอใจอยูในระดับปานกลางมีคาคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 2.71 (SD= 0.35) หลังการพัฒนามีความ
พึงพอใจเพิ่มมากขึ้นอยูในระดับมาก มีคาคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 3.96 (SD=0.58) 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกระบวนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการในการบริหาร
 จัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพตําบลหลุงประดู กอนและหลังการพัฒนากองทุน

การพัฒนา กอนดาํเนนิการ หลงัดําเนนิการ Mean
Difference

95% CI p-value

 SD SD

1.ความรูเกีย่วกบัระบบ
หลักประกันสุขภาพ

11.75 2.32 14.89 2.38 3.14 2.20 - 4.07 <0.0001*

2.การมีสวนรวมในการ
บรหิารจดัการกองทนุฯ

2.86 0.33 3.79 0.53 0.93 0.72 - 1.14 <0.0001*

3.ความพงึพอใจตอการ
ดําเนินงาน
กองทุนฯ

2.71 0.35 3.96 0.58 1.25 1.01 - 1.48 <0.0001*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผล
 1) ประเด็นความรูเกีย่วกบัระบบหลักประกัน
สขุภาพในระดบัทองถิน่หรอืพืน้ทีข่องคณะกรรมการ
บริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ หลังการพัฒนา มีคะแนน
ความรูเพิ่มข้ึนมากกวากอนการพัฒนาซ่ึงสามารถ
อธิบายผลการศึกษาไดวา การพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ โดยใชกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) รวมกับ
เทคโนโลยีเพื่อการมีสวนรวม (Technology 
Of Participation : TOP)16 เพื่อรวมวิเคราะห
ปญหาและหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน โดยมี
กิจกรรมการจัดอบรมใหความรูและศึกษาดูงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่ผ านเกณฑการ
ประเมินระดับ A+ สงผลใหคณะกรรมการบริหาร
กองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุน มีความ
รูเพิ่มมาก จากการวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ดานความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ พบวากอนการพัฒนา คณะ
กรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการ
กองทุน มีคะแนนความรูเกี่ยวกับการดําเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพโดยรวมและรายดาน
ทุกดาน อยูในระดับปานกลาง หลังการพัฒนา
มีคาคะแนนความรู โดยรวมอยูในระดับสูงและ
รายดานประกอบดวย ดานการดําเนินงานและ
การจัดตั้งกองทุนอยูในระดับปานกลาง ดานการ
บริหารจัดการกองทุน อยู ในระดับสูงและดาน
การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและการ
ฟนฟูสมรรถภาพ อยูในระดับสูง ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัยและสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ ณัฐวุฒิ จันทรสวาง18 ไดศึกษาและพบวากอน
การพฒันา ผลการดาํเนนิงานอยูในระดบัปานกลาง 

หลังการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานแลว พบวา 
ผลการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับดี และผล
การเปรียบเทียบการดําเนินงานพบวา หลังจาก
การพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน ผลการดําเนิน
งานโดยรวมดีกวากอนการพัฒนา และสอดคลอง
กับผลการศึกษาของ ไพโรจน อุทรส10 ไดศึกษา
การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ ในระดับทองถิ่น อําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม โดยการใชกระบวนการวิจัย
เชงิปฏบิตักิารและประยกุต ใชเทคนคิกระบวนการ
เครือ่งมอืแผนท่ีทางเดินยทุธศาสตร พบวา กอนการ
พฒันา คณะกรรมการบริหารกองทุน อนกุรรมการ
กองทุน มีความรูโดยรวมและรายดาน อยูในระดับ
ตํา่ หลงัการพฒันามคีวามรูโดยรวมและรายดานอยู
ในระดับปานกลาง และสอดคลองกบัการศึกษาของ 
พัชรี ประยูรพันธ19 ไดศึกษาการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนให
ผานเกณฑประเมินในระดับ A เปรียบเทียบระดับ
ความรู การมีสวนรวมและความพึงพอใจ กอน
การพัฒนาและหลังการพัฒนา ของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการพบวา มี
ความรูเพิ่มขึ้น และจากการศึกษาของ ชาญชัย 
ชัยสวาง20 ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท องถิ่น 
อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย พบวา บุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท องถิ่น
ตําบลนาดี อําเภอเฝ าไร  จังหวัดหนองคาย 
ภายหลังการประชุม ฯ เกิดความรูความเขาใจ
ในเรื่องดังกลาวเพิ่มมากขึ้นกวากอนการประชุม
 2) การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ คณะกรรมการ
บริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุน 
หลังการพัฒนาศักยภาพพบวาการมีสวนรวม
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ในการบริหารจัดการกองทุนเพ่ิมขึ้นมากกวา
กอนการพัฒนาซึ่งสามารถอธิบายผลการศึกษา
ไดว า การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการใน
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) โดยการกําหนด การมีสวนรวม ออกเปน 
5 ระดับ21 (ตามแบบการมีสวนรวมของ ก.พ.ร.) 
ซึ่งการมีสวนรวมเปนเกณฑประเมินขอหน่ึงที่ใชใน
การประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ผลการ
ศกึษา พบวา คณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะ
อนกุรรมการกองทุน มสีวนรวมดานการตรวจสอบ
และประเมินผล อยูในระดับปานกลาง เนื่องจาก
การมสีวนรวมดานนีเ้ปนสิง่ทีค่ณะกรรมการบริหาร
กองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุน ยังไมทราบ
ถงึบทบาทหนาที ่ทีจ่ะทาํการตรวจสอบและติดตาม
อยางไร สวนดานการการรวมใหขอมูลขาวสาร 
ดานการรวมปรึกษาหารือ ดานการรวมคิดรวม
วางแผนและรวมตัดสินใจดานการรวมดําเนินการ
มีสวนรวมอยู ในระดับมาก จากการวิเคราะห
ผลการดําเนินงาน ดานความรู  เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการ
กองทุน พบวาการมีสวนรวมดานการรวมให
ขอมูลขาวสาร ดานการรวมปรึกษาหารือ ดาน
การรวมคิดรวมวางแผนและรวมตัดสินใจดาน
การรวมดําเนินการ มีสวนรวมอยูในระดับมาก
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ไพโรจน อุทรส10 
ที่ได ศึกษารูปแบบการพัฒนาการดําเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท องถิ่น 
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยการ
ใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและประยุกต
ใช  เทคนิคกระบวนการเครื่องมือแผนท่ีทาง
เดินยุทธศาสตร พบวา คณะกรรมการบริหาร

กองทุน อนุกรรมการกองทุน กอนการพัฒนามี
สวนรวมในการดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุ ขภาพโดยรวมและรายด  านอยู  ในระดับ
ปานกลาง หลังการพัฒนาคณะกรรมการบริหาร
กองทุน อนุกรรมการ มีสวนรวมในการดําเนินงาน
พฒันากองทุนโดยรวมอยูในระดบัมากและรายดาน
คอื ดานการคนหาปญหา ดานการวางแผน ดานการ
ดําเนินการและดานการติดตามประเมินผล อยูใน
ระดับมาก และ ดานการรบัรูประโยชน อยูในระดบั
มากท่ีสุด และสอดคลองกับ พัชรี ประยูรพันธ20 
การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการในการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรณีศึกษา 
: กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน
หรือพื้นท่ีองค การบริหารส วนตําบลบานบัว 
อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ พบวา
คณะกรรมการบรหิารกองทนุ อนกุรรมการกองทนุ 
กอนการพฒันามสีวนรวมในการดาํเนนิงานกองทนุ
หลกัประกันสขุภาพโดยรวมและรายดานอยูในระดับ
นอยที่สุด หลังการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง 
 3) ความพงึพอใจตอการดาํเนนิงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุนหลังการ
พัฒนาศักยภาพ พบวา หลังการพัฒนามีคะแนน
เฉลีย่ความพงึพอใจเพิม่ขึน้มากกวากอนการพฒันา 
ซึ่งสามารถอธิบายผลการศึกษาไดวา การพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการในการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ดานความพึงพอใจ
ตอการดาํเนนิงานกองทนุหลกัประกันสขุภาพ เปน
เกณฑหนึง่ทีใ่ชในการตดิตามประเมนิผลการดาํเนนิ
งานกองทุนหลกัประกันสขุภาพ และควรมีการเกบ็
ขอมูลอยางนอยปละ 1 ครั้ง จากการวิเคราะหผล
การดําเนินงานคณะกรรมการบริหารกองทุนและ
คณะอนุกรรมการกองทุน มีความพึงพอใจตอการ
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ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ กอนการ
พัฒนามีความพึงพอใจตอการดําเนินงานกองทุน 
โดยรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง หลัง
การพัฒนามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก 
ม ี2 ดาน คอื ดานการไดรบัผลประโยชนจากกองทุน
และ ดานขอมลูขาวสารและการประชาสมัพันธ อยู
ในระดบัมากทีส่ดุ ม ี1 ดาน คอื ดานการดาํเนนิงาน
สรางเสรมิสุขภาพ ปองกนัโรคและฟนฟูสมรรถภาพ 
สอดคลองกับการศึกษาของ พัชรี ประยูรพันธ20 ได
ศึกษาการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการในการ
บริหารจัดการกองทุน ดานความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานกองทุนเพิ่มจาก1.62 (ระดับนอยที่สุด) 
เปน 3.40 (ระดับปานกลาง) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ สอดคลองกับ อวยพร พิศเพ็ง22 ไดศึกษาผล
ของการประยุกตการจัดการอยางมีสวนรวม รวม
กับ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรตอการดําเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่กรณีศึกษา
ตําบลเมืองแก อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร พบวา
แกนนําสุขภาพมีความพึงพอใจและการมีสวนรวม
ในการจัดการกองทุนฯ อยูในระดับมากท่ีสดุ ซึง่เพ่ิม
มากกวากอนการทดลอง อยางมนียัสาํคัญทางสถติิ
ที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับ นงลักษณ แสงสวาง23 
ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ ตําบลบางลูกเสือ อําเภอองครักษ 
จังหวัดนครนายก พบวา ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจตอการดําเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ พบวาหลังการทดลอง
กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพสูงขึ้น และ
สอดคลองกับเอกรินทร โปตะเวช12 ไดศึกษาการ
พัฒนาการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
โดยการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร ผลการวจิยั พบวา คณะ
กรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบล
บานเดือ่ อาํเภอทาบอ จงัหวดัหนองคาย พบวาการ
พัฒนาดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถ่ินหรือพ้ืนที่ เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวม
ของชุมชน มีกระบวนการ 9 ขั้นตอน ไดแก 1) 
การศึกษาบริบทพื้นที่ 2) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การ 3) การจัดทําแผนปฏิบัติการ 4) การปฏิบัติ
ตามแผน 5) การนิเทศติดตาม 6) การประเมิน
ตนเอง 7) การจัดประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 8) 
การเปรียบเทียบผลของกระบวนการ 9) ปญหา
อุปสรรค กระบวนการดังกลาว ทําใหกองทุนหลัก
ประกันสขุภาพผานเกณฑการประเมนิเปนกองทนุ
ที่มีศักยภาพสูงเปนศูนยแหงการเรียนรู สงผลให
คณะกรรมการบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของมีการ
เปล่ียนแปลง ดานความรู ดานการมีสวนรวมและ
ดานความพึงพอใจ ในการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปผลการวิจัย
 จากผลการพัฒนาการดําเนินงานขอมูล
ทั้งดานเชิงปริมาณและดานเชิงคุณภาพ ผูวิจัยได
นําขอมูลมาสรุปถอดบทเรียนและไดปจจัยแหง
ความสําเร็จจากการพัฒนาการดําเนินงานกองทุน
หลกัประกันสขุภาพในระดับทองถ่ินหรือพืน้ที ่และ
ไดแนวทางในพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ ตําบลหลุงประดู อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา สงผลใหผลการดําเนินงาน
ผานเกณฑการประเมนิกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ 
ได 78 คะแนน อยูในระดับ A (70-89 คะแนน)24 
ดังนี้
 1) การมีส วนร วมของภาคี เครือข าย
ทุกภาคสวนในชุมชน ทุกคนตองใหความรวมมือ
ในการพัฒนาการดําเนินงานกองทุน เชน เขารวม
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ประชุมจัดทําแผนงานเขารวมรับรู ในการแลก
เปลี่ยนขอมูลดานสุขภาพในเวทีประชาคม
  2)  สมรรถนะของคณะกรรมการ 
อนุกรรมการ และผูที่มีสวนเก่ียวของในกองทุน 
ตองมีความรูความสามารถ รูจักบทบาทหนาที่
ของตนเอง สรางเอกภาพในการพัฒนาการดําเนิน
งานใหเปนกองทุนตนแบบในระดับพ้ืนที่ และ
ประชาชนทราบขอมูลขาวสารในการดําเนินงาน
รวมถงึประโยชนที่ไดรับจากกองทุน
  3) การเสริมสรางใหเกิดพลังของชุมชน
ในดานสุขภาพที่มีความเขมแข็ง โดยใหโอกาสของ
กลุมองคกรในชมุชน ไดดาํเนนิงานดานสขุภาพดวย
ตนเอง สงผลใหไดรบัทราบปญหาทีเ่กดิขึน้จากการ
ดําเนินงาน 
  4) การสรางขวัญกําลังใจ โดยการ
สนบัสนนุดานความรูวชิาการในการดาํเนนิงานตาม
แผนการดําเนินงานดานสุขภาพ สนับสนุนสิ่งของ 
อุปกรณ เงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมของกองทุน 
กลาวคําชมเชย มอบประกาศนียบัตร เกียรติบัตร
หรอืรางวลัในการดาํเนนิงานท่ีเปนตัวอยางของกองทนุ

ขอเสนอแนะ
 1) คณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะ
อนุกรรมการกองทนุ ควรไดรบัการพฒันาศักยภาพ
หรือสมรรถนะในการดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อยางตอเนื่อง โดยการจัดอบรม
แบบมหีลกัสตูรระยะสัน้ทีไ่ดรบัการรบัรองทางดาน
วิชาการ
 2) คณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะ
อนุกรรมการกองทุน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ควร
สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนสามารถแสดง
บทบาทในการมีสวนรวมดูแลสุขภาพของตน 
บุคคลในครอบครัวและชุมชนโดยใชกระบวนการ

การมีสวนรวมรูปแบบตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
และบริบทของพ้ืนที่
 3) กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ ควรมีการประชาสัมพันธการ
ดาํเนินงานกองทุนหลักประกันสขุภาพ ผานส่ือตาง ๆ
ในชุมชน  และ  ในรูปแบบของสื่อออนไลน  
เช น การจัดสื่อโฆษณาทางวิทยุชุมชน การ
ประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ท 
 
กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบพระคุณ นายกศิริ ศรีหาบุญทัน 
นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหลุงประดู ในฐานะ
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหลุง
ประดู อาํเภอหวยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ตลอด
จนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ 
และ เจาหนาท่ีองคการบรหิารสวนตาํบลหลุงประดู 
ทุกทาน ขอบพระคุณ ดร.สันติ ทวยมีฤทธ์ิ หัวหนา
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ที่ไดใหคําปรึกษา 
แนะนําข้ันตอนกระบวนการศึกษา ตรวจสอบ
แกไข ขอบกพรองของเนื้อหา ดวยความเอาใจ
ใสเปนพิเศษ ขอขอบคุณเจาหนาที่ผู รับผิดชอบ
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ กลุมงานประกัน
สขุภาพ สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา
คณะเจาหนาที่สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอหวยแถลง และโรงพยาบาลสงเสริมสุข
ภาพตําบลหลุงประดู ที่ไดใหความรวมมือในการ
ดําเนินการวิจัยเปนอยางดี ตลอดจนบุคคลที่ผูวิจัย
ไมสามารถกลาวนามไดทั้งหมด ที่ใหกําลังใจและ
ความชวยเหลือในการศึกษาวิจัยมาโดยตลอด 
ซึ่งผู วิจัยขอรําลึกถึงและขอขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสนี้
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  มหาสารคาม; 2555.
 20. ชาญชัย ชัยสวาง.การพัฒนาการดําเนินงาน
  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
  อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย. วิทยานิพนธ
  ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
  มหาสารคาม; 2552.
 21. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
  ราชการ.การบริหารราชการแบบมีสวนรวม
  2545 [สืบคนเมื่อ 4 ธันวาคม 2557]; 
  Available from : UPL : http:// http://
  www.opdc.go.th.
 22. อวยพร พิศเพ็ง.ผลของการประยุกตการ
  จดัการแบบมีสวนรวม รวมกับแผนท่ีทางเดิน
  ยุทธศาสตรตอการ ดําเนินงานกองทุนหลัก
  ประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ : กรณีศึกษา 
  ตําบลเมืองแก อําเภอทาตูม จังหวัด สุรินทร. 
  วิทยานิพนธปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหา
  บัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2553.
 23. นงลักษณ แสงสวาง. การพัฒนาการดําเนินงาน
  กองทนุหลกัประกันสขุภาพ ตาํบลบางลกูเสอื 
  อํ า เภอองค รักษ   จั งห วัดนครนายก . 
  วิทยานิพนธปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหา
  บัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร; 2553.
 24. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหวยแถลง.
  รายงานผลการปฏบิตังิานประจาํปงบประมาณ 

  2558; 2558.
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 * รก. นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานโภชนาการ) กลุมงานพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
 ** พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุมงานพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

 *** ผูชวยศาสตราจารย คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การสรางนโยบายสาธารณะบุคคล/องคกรตนแบบดานสุขภาพ เขตนครชัยบุรินทร
กมลรัตน เกตุบรรลุ*    ศิริพร  บารมี**   และ ผศ.ดร.กมลมาลย วิรัตนเศรษฐสิน ***

บทคัดยอ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโครงการสรางนโยบายสาธารณะบุคคล/
องคกรตนแบบดานสุขภาพในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพ สังเคราะหรูปแบบการจัดการ
องคกรไรพงุ และสงัเคราะหตนแบบดานสขุภาพในแตละองคกรกลุมตวัอยางคอื คณะผูบรหิารเขต บคุลากร

สาธารณสุขทุกระดับ ไดแก ศูนยวิชาการสังกัดกรมวิชาการทุกแหง โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลจังหวัด 

สาํนักงานสาธารณสขุจังหวดัทกุแหง จาํนวน 4,284 คน ดาํเนนิการระดมพลงัทางสงัคม ไดแก 1) การสราง
กระแสสังคม 2) ขอมูลขาวสารการศึกษาการส่ือสาร 3) การจัดองคกรชุมชน 4) การสรางศักยภาพ 
5) การสรางเครือขายและพันธมิตร 6) การควบคุมกาํกบั และ 7) การสรางพลังใหกบัชมุชนและความย่ังยนื
ของโครงการ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสํารวจการประเมินตนเอง แบบบันทึกการช่ัง
นํ้าหนักวัดสวนสูง และรอบเอว ผลการวิเคราะหพบวา การระดมพลังทางสังคมของการวิจัยเชิงนโยบาย
ครั้งนี้ บรรลุเปาหมายการพัฒนารวมกันในระดับนโยบาย ซึ่งเก่ียวของกับทุกๆ กลุมของสังคม ตั้งแตกลุม
บุคคลที่มีหนาที่ตัดสินใจและกําหนดนโยบาย ผูนําในดานความคิด องคกรทุกระดับ ตั้งแตระดับผูบริหาร
กลุมนักวิชาชีพ และระดับผูปฏิบัติงานตางเขามาเปนการกระทําทางสังคมตัวแปรทํานาย ไดแก อายุ เพศ 
พฤติกรรมสุขภาพ เขาสูสมการถดถอยโลจิสตกิ โดยใชเทคนิค Enter และสรางสมการ Logistic Regression 
Response Function จากการคัดเลือกตัวแปรทํานาย 21 ตัวแปรที่มีความสัมพนัธกับตัวแปรเกณฑ
 คําสําคัญ:  ตนแบบดานสุขภาพ  การสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
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 * Public Health Technical Officer (Nutrition), Expert Level (Candidate),  Regional Health Promotion Center 9, 
  Nakhon Ratchasima, Department of Health, Ministry of Public Health
 ** Registered Nurse, Professional Level,  Regional Health Promotion Center 9, Nakhon Ratchasima, Department 
  of Health, Ministry of Public Health
 *** Assistant Professor, Faculty of Physical Education, Srinakarinwirot University

Building Personal/Organizational Health Model as a Public 

Policy in Area Health 9 (Nakhonchaiburin)
Kamolrat  Ketbunlue*  Siriphon Baramee** and  Kamonmarn Viratsetazin***

Abstract
 This research aims to study effectiveness of building healthy public policy on 
health model. Synthesizing evidence-based strategies to manage Thais without big 
belly organization, and synthesizing health model of participants of each organization 
in project. The 4,284 samples were administrators from regional health board and 
health personnel at all levels, for example: personnel from regional technical centers 
of all Departments, regional/provincial hospital, and provincial health office. Social 
mobilization was used as technique to mobilize all health personnel including 1) 
advocacy, 2) information, education and communication, 3) community organization, 
4) capacity building, 5) networking and alliance building, 6) monitoring, and 7) 
community empowerment and program sustainability. The research instruments are 
consisted of self-assessment and weight, height and waist circumference recording 
forms. The results indicated that social mobilization achieved the policy-oriented 
development on social action toward all stakeholders, including the policy makers, 
leaders and organizations at all levels, namely, executive level, professional and 
practitioners. The data was analyzed from 21 predictors through Binary Logistic 
Regression. Age, gender and health behavior enabled to predict health model 
variation at .05 level of statistically significance. 

Keywords: Health model, building healthy public policy
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 แนวคดิการระดมพลังทางสงัคม หมายถึง 
กระบวนการท่ีใหทุกสวนของสังคม เขามามีสวน
รวมอยางแทจริงในการดําเนินงาน เปนวิธีการท่ีมี
ประสทิธภิาพในการสรางสิง่แวดลอม ทีเ่อือ้ตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางยั่งยืนความสําเร็จอยู
ที่กลยุทธที่ใชจะตองทําใหทุกสวนของสังคมต้ังแต
ระดับผูที่มีอํานาจในสังคมจนถึงระดับครอบครัว
และชุมชน เขามามีสวนรวมโดยใชวิธีการตางๆ
เชน การสรางกระแสสังคมการรณรงคเพื่อสราง
ความตระหนกัใหแกชมุชนกระบวนการนีจ้ะสาํเรจ็
ไดตองมีการสรางพันธมิตรข้ึนในสังคม มีการแลก
เปลี่ยนขาวสารเพื่อความเขาใจปญหาอยางแทจริง 
เปาหมายถกูกาํหนดรวมกัน มกีารกาํหนดประเดน็
ของความสําเร็จ (benchmark) กําหนดชวงเวลา 
(timeframe) วัตถุประสงคและกลวิธีที่ใชในการ
แกปญหา (Nancy Lee, Philip Kotler. 2015 : 42)2 
เพือ่นาํไปสูเปาหมายสงัคม สถาบนักลุม และชมุชน
มีความสนใจรวมกัน มีการระดมพลังท้ังทรัพยากร
บคุคลและวตัถุสิง่ของเพือ่ใชแกไขสาเหตขุองปญหา
ทีเ่ปนรากเหงาของสงัคมมกีารสรางความตระหนกั
ใหแกชุมชนเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน3 

วัตถุประสงคการวิจัย
 1. ศึกษาประสิทธิผลของโครงการสราง
นโยบายสาธารณะบคุคล/องคกรตนแบบดานสขุภาพ
เขตนครชัยบุรินทร ในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพและ
ภาวะสุขภาพ
 2. สงัเคราะหรปูแบบการจดัการองคกรไรพงุ
 3. สงัเคราะหตนแบบดานสขุภาพในแตละ
องคกร

บทนํา
 
 ภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนเปนปจจัย
เสี่ยงอันดับท่ี 5 ของการเสียชีวิต แตละปทั่วโลก
มีผู เสียชีวิต 2.8 ลานคน ที่มีสาเหตุจากภาวะ
นํ้าหนักเกินหรือโรคอวน โดยภาวะนํ้าหนักเกิน
และโรคอวน เปนความเสีย่งของโรคไมตดิตอเร้ือรงั
ไดแก กลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสงู 
และโรคเบาหวาน ทัง้นีส้าเหตุนาํมาจากการบริโภค
อาหาร ที่ไมเหมาะสมและขาดการออกกําลังกาย
หรือกิจกรรมทางกาย
 ในเขตนครชัยบุรินทร พบวามีแนวโนม
เพ่ิมขึ้น จากการสํารวจความครอบคลุมของ
การไดรับบริการเชิงคุณภาพตามกลุมอายุเขต
สุขภาพที่ 9 ป 2555 พบวา เพศชาย มีรอบเอว
เกินมาตรฐาน รอยละ 14.8 และเพศหญิง รอยละ 
44.2 ซึง่สอดคลองกบัการสาํรวจขอมลูแบบเรงดวน 
(Rapid Survey) ป 25561 พบวาเพศชายมีรอบเอว
เกนิมาตรฐาน รอยละ 16.6 และ เพศหญิงมรีอบเอว
เกินมาตรฐาน รอยละ 49.1
 ดงันัน้ คณะผูวจิยัเหน็วา ภาวะนํา้หนกัเกนิ
และอวนลงพุง บุคลากรสาธารณสุขตองตระหนัก
และใหความสําคญัในการเรงแกไขปญหา ซึง่บคุลากร
สาธารณสุขจําเปนจะตองเปนแบบอยางดาน
สุขภาพท่ีดี (Health Model) แกประชาชนและ
สรางความเขมแขง็ใหภาคเีครอืขาย ดานการบรหิาร
จัดการศูนยการเรียนรูฯ มุงเนนเพ่ิมองคความรู 
3 ดาน คืออาหาร ออกกําลังกายและอารมณ 
ขับเคล่ือนงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตาม
กลุมวัย โดยใชแนวคิดการระดมพลังทางสังคม
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การสรางนโยบายสาธารณะ การบริโภคอาหาร
ที่ถูกตอง 5) การติดตามอยางตอเนื่องระหวาง
เมษายน-กันยายน 2558 และ 6) ประเมินผลกอน
และหลังโครงการ 
 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย
แบบสํารวจการประเมินตนเอง แบบบันทึกการชั่ง
นํา้หนกัวดัสวนสงู และรอบเอว ทัง้นีไ้ดรบัการอนมุตัิ
จากผูมีอํานาจหนาท่ี การคัดกรองผูมีสวนรวม
ในการวิจัยดวยวิธีความสมัครใจ โดยไดขอมูล
กอนเริ่มโครงการและหลังสิ้นสุดโครงการ
 3. วเิคราะหขอมลูดวยการแจกแจงความถี่ 
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยดวย Dependent Samples 
t-test และการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกทวิ 
(binary logistic regression analysis) คัดเลือก
ตวัแปรทาํนาย ไดแก อาย ุเพศ พฤตกิรรมสขุภาพ เขา
สูสมการถดถอยโลจิสติกโดยใชเทคนิค Enter และ
สรางสมการ Logistic Regression Response 
Function จากการคัดเลือกตัวแปรทํานาย 21 ตวัแปร
ที่มีความสัมพันธกับตัวแปรเกณฑ

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะหในการวิจัยเชิงนโยบาย ครั้งนี้
แบง 3 สวนดังนี้

 1. การระดมพลังทางสังคม การระดม
พลงัทางสังคมของการวิจยัเชิงนโยบายคร้ังนี ้บรรลุ
เปาหมายการพัฒนารวมกันในระดับนโยบายซึ่ง
เกี่ยวของกับทุกๆกลุมของสังคมต้ังแตกลุมบุคคล
ที่มีหนาท่ีตัดสินใจและกําหนดนโยบาย ผูนําใน
ดานความคิด องคกรทกุระดบัตัง้แตระดบัผูบรหิาร
กลุ มวิชาชีพ และระดับผู ปฎิบัติงาน ตางเปน

สมมติฐานการวิจัย
 1. เมื่อสิ้นสุดโครงการ องคกรสาธารณสุข
  มีกระบวนการดําเนินการตามนโยบาย
  สาธารณะดานสุขภาพและผลลัพธดาน
  สุขภาพตามเกณฑ
 2. เมื่อสิ้นสุดโครงการ กลุมตัวอยางมีดัชนี
  มวลกายเสนรอบเอวและพฤติกรรม
  สุขภาพดีกวากอนเริ่มโครงการ
 3. เมื่อสิ้นสุดโครงการ พฤติกรรมสุขภาพ 
  เพศ อายุ สามารถรวมทํานายตนแบบ
  ดานสุขภาพ

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวจิยัเชงินโยบาย (policy research) ครัง้นี้
ได ประยุกต แนวคิดการระดมพลังทางสังคม
(Social Mobilization) มาดาํเนนิการสรางนโยบาย
สาธารณะบุคคล/องคกรตนแบบดานสุขภาพ 
 1. กลุมตัวอยางคือ คณะผู บริหารเขต 
บุคลากรทุกระดับของศูนยวิชาการไดแก ศูนย
อนามัยที่ 9 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9
รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร ศูนยสุขภาพ
จิตที่ 9 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 9 สํานักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 โรงพยาบาลศูนย 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย สุรินทร จํานวน 4,452 คน เก็บขอมูล 
6 ขั้นตอน ได แก  1) การทําข อตกลงร วม 
2) การถายทอดนโยบายสาธารณะ 3) ประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพตนเอง จัดทําประวัติผู รับ
บริการประเมินความรูความเขาใจเก่ียวกับอาหาร 
4) โปรแกรมการสรางเสริมพฤติกรรมเลือกกลุม
ตวัอยางแบบเฉพาะเจาะจง ดาํเนนิการตามรปูแบบ
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การกระทําทางสังคม รวมท้ังปรับปรุงสิ่งแวดลอม
ที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางยั่งยืน
เปนรูปแบบท่ีพื้นที่ไดสรางศักยภาพ เกิดความ
สามัคคีทํางานรวมกันโดยมีความตระหนักใน
ปญหารวมกันและคิดแกไขปญหารวมกัน มีการ
แลกเปล่ียนขาวสารอยางรวดเร็วตรงตามประเด็น
ปญหาอยางแทจริงดังนี้
 1.1) การสรางกระแสสังคม (Advocacy) 
ผูบรหิารเขต 27 คน และผูปฏบิตังิานทุกระดับของ 
โรงพยาบาลศูนย 3,227 คน สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 714 คน และศูนยวิชาการ 786 คน 
ไดเข ามามีสวนรวมในการดําเนินการใหการ
สนับสนุนนโยบายและทรัพยากรมีการประกาศ
นโยบายสาธารณะบุคคลตนแบบดานสุขภาพเขต
นครชัยบุรินทรตั้งแตวันที่ 21 เมษายน 2558 และ
จัดทําพิธีลงนามบันทึกขอตกลงรวมกันและราง
นโยบายที่เปนแนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางผู 
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ เขตสขุภาพที ่9 
กบัผูบริหารหนวยงานสาธารณสุขทุกแหง ผูบรหิาร
ศูนยวิชาการเขตทุกแหง ผูบริหารหนวยงานระดับ
จังหวัดทุกจังหวัด ในเวทีประชุมคณะกรรมการ
เขต ระหวางเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2558
ต อจากนั้นผู บริหารหน วยงานระดับจังหวัด
ทุกจังหวัดจัดทําพิธีลงนามบันทึกขอตกลงรวมกัน
และรางนโยบายที่เปนแนวทางปฏิบัติร วมกับ
ผูบรหิารระดับรองลงมาในหนวยงานและหนวยงาน
ภายใตการสนับสนุนงานระดับอําเภอ ไดแก 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง
 1.2) ข อมูลข าวสารการศึกษาการ
สื่อสาร (Information Education and 
Communication) มกีารกําหนดวัตถปุระสงคเปา

หมายเกณฑประเมินบุคคล/องคกรตนแบบ กลวธิทีี่
ใชในการแกปญหา กรอบเวลาการดําเนินงาน
อยางชัดเจน สื่อสารประชาสัมพันธ เผยแพรองค
ความรูดานการสงเสริมสุขภาพและขอมูลภาวะ
โภชนาการและการออกกําลังกายใหกับบุคลากร
โดยการนําภารกิจ 3 อ. คือ อาหาร อารมณและ
ออกกําลังกาย มาใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคและกิจกรรมทางกายของบุคคลองคกร
สาธารณสุขท่ีเขารวมโครงการเขตบริการสุขภาพท่ี 
9 สามารถนําเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช
ใหเกดิประโยชน และเปนชองทางท่ีตดิตอสือ่สารได
อยางมปีระสิทธภิาพ ทัง้ไลนกลุม เฟสบุค มรีปูแบบ
การนําเสนอนาสนใจ เชน Info-graphic เชิญชวน
การดูแลสุขภาพ
 1.3) การจดัองคกรชมุชน (Community 
Organization) สนับสนุนหนวยงานสาธารณสุข
เขตนครชัยบุรินทรทุกแหงใหพรอมดําเนินการ
ขับเคลื่อนการสรางบุคคลตนแบบดานสุขภาพ
ในองคกรของตนเองตามบริบทในพ้ืนที่ ดําเนิน
การตนเองภายใตระบบการบริหารจัดการภายใน
องคกร เพื่อปรับปรุงสถานการณที่เปนอยูใหดีขึ้น 
ใหกําลังใจ กระตุนใหสมาชิกเกิดการมีสวนรวม 
มีการยอมรับในกิจกรรมในองคกร แลกเปล่ียน 
ปรับปรุง ที่เกิดข้ึนการจัดสิ่งแวดลอม สรรหา
อุปกรณการออกกําลังกาย/fitness ติดตาม
ผลการเปล่ียนแปลงท้ังรายบุคคลและองคกร
เปนระยะ โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม 
กํากับจัดการตามขอตกลงรวม การจัดสรรรางวัล
ให สรางแรงจูงใจได
 1.4) การสรางศักยภาพ (Capacity 
building) มีการบูรณาการตนทุนทุกอยาง
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ที่ ชุ มชน มี  เช  น  บางชุมชนมีคนอ  วนมาก 
มีผู สูงอายุมาก มีลานกีฬา มีครูแอโรบิค ไดนํา
ตนทุนที่มีอยู มาจัดการไดถูกดึงศักยภาพขึ้นมา 
เชน โครงการรวมกันทําดีเขาพรรษา ลดนํ้าหนัก 
ลดอวน สรางบุญ  ปรับพฤติกรรมการกินอาหาร
ลดหวานมันเค็ม เพิม่การกินผกัและผลไม ทีไ่มหวาน 
ออกกําลังกาย สมํ่าเสมอ งดสูบบุหร่ีและด่ืมสุรา
ความเชื่อมั่นและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตนเอง
 1.5) การสรางเครือขายและพันธมิตร 
(Networking and Alliance building) แตละ
พื้นที่มีการขยายเครือขายออกไปอยางตอเนื่อง
เปนเครือขายและพันธมิตร ขับเคล่ือนจากจังหวัด
ลงสูอําเภอ ตําบล และชุมชน มีการตอบรับเปน
อยางดีจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ประชาชนที่มารับในโรงพยาบาลหรือหนวยงาน
ตางๆ ติดตามความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น เชน ชมรมสรางสุขภาพในจังหวัดชัยภูมิ 
มีรูปแบบการดําเนินการเปนลักษณะการรวมกลุม
หลากหลาย ไดแก 1) กลุมออกกําลงักายดวยการเดิน 
การปนจักรยาน แกวงแขน ไมพลอง ยางยืด โยคะ 
แอโรบิค บารสโลบ มีกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
มีสนามกีฬา หองออกกําลังกาย Fitness และ 
2) กลุมทําอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารหลัก อาหาร

วาง Healthy break  ปลูกผักปลอดสารปรับปรุง
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการบริโภคอาหาร ผู ปรุง
ผูเสิรฟ การแตงกาย หองครัว หองนํ้า 
 1.6) การควบคุมกํากับ (Monitoring) 
ตรวจสอบความกาวหนาของโครงการโดยการนิเทศ
ติดตามกระบวนการการถ ายทอดนโยบายสู 
การปฏิบัติ  และภาวะสุขภาพ  ชั่ งนํ้ าหนัก 
วัดสวนสูง วัดรอบเอว ประเมินพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพตนเอง การรายงานผลทุกเดือน และการ
แขงขันในองคกร ทั้งนี้ มีเจาหนาที่สาธารณสุข
หลายระดบั และผูทีส่นใจสขุภาพอืน่ๆเปนท่ีปรกึษา
แบบอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ทั้งยัง
มีผูควบคุมคอยจัดการเร่ืองรางวัลใหเปนไปอยาง
เหมาะสม
 1.7) การสรางพลงัใหกบัชมุชนและความ
ยัง่ยนืของโครงการ (Community empowerment 
and program sustainability) มีการนําเสนอ
ภาวะโภชนาการและกิจกรรมการดําเนินงาน
บคุคล/องคกรในเวทผีูบรหิารในการประชมุประจาํ
เดือนระหวางเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2558 
มีการแขงขันผลการเปล่ียนแปลงของแตละบุคคล  
และการประกาศเกียรติคุณบุคคล/องคกรตนแบบ 
มอบเงินรางวลัและใบประกาศเกยีรตคิณุ  ในการให
บุคคล/องคกรตนแบบไปขยายผลและสรางความ
ยั่งยืนเมื่อหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ สงผลเปนแบบ
อยางกับประชาชนในพื้นที่
 2. ประสิทธิผลของโครงการ ประสิทธิผล
ของโครงการสรางนโยบายสาธารณะบคุคล/องคกร
ตนแบบดานสขุภาพในเร่ืองพฤติกรรมสุขภาพและ
ภาวะสุขภาพพบวา
  2.1 กระบวนการดําเนินการตาม

นโยบายสาธารณะดานสุขภาพกลุมตัวอยางมีการ
แตงตั้งคณะทํางาน ประกาศนโยบาย/มาตรการ 
ดาํเนินงานส่ือสารนโยบายและมาตรการอยางนอย 
1 ครั้ง และการนํานโยบายและมาตรการสูการ
ปฏิบัติพรอมแผน 
  2.2 กระบวนการสรางทักษะลดพุง
กับ 3 อ. กลุมตัวอยาง 4,376 คน มีคาเฉล่ีย
กระบวนการสรางทกัษะลดพงุกบั อ.ออกกาํลงักาย
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ในระดับดี ( =<4.45±1.57) รองลงมาคือ 
กระบวนการสรางทักษะลดพุงกับ อ.อาหาร
( =4 .28±1 .76 )  และกระบวนการสร  าง
ทักษะลดพุงกับ อ.อารมณอยู ในระดับพอใช 
( = 3.94±2.05)
   2 .3  การประเมินการปรับปรุ ง
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ
    2 .3 .1  การป รับป รุงด  าน
สิ่งแวดลอมที่ เอื้อด านกายภาพกลุ มตัวอยาง
มี ส ถ านที่ /อุ ปกรณ  ใ นกา รออกกํ า ลั ง ก าย
ในระดับดีมาก ( = 4.13±1.89) รองลงมา คือ 
มี โรงอาหารท่ีถูกสุขลักษณะในระดับพอใช  
( = 2.08±2.47) สวนการจดัใหมหีองจรยิธรรมใน
ระดับควรปรับปรุง ( = 1.57±2.33)

 การปรับปรุงสิ่งแวดลอมท่ีเอื้อดานสังคม 
ของกลุ มตัวอยางมีการจัด Healthy Break
ในระดับดีมาก ( = 4.36±1.67) รองลงมา
คือมีการยืดเหยียดระหวางการประชุม/ทํางาน
ในระดับดี ( = 3.05±2.45) การส งเสริม
การผลิตอาหารท่ีดีตอสุขภาพ และการสงเสริม
การกินผักและผลไมปลอดสารพิษในระดับพอใช
( = 2.92±2.47 และ = 2.37±2.51) ตามลําดับ 
สวนการมีมาตรการการควบคุมการจําหนายอาหาร
อยูในระดับควรปรับปรุง ( = 1.44±2.27)
 2.4 การประเมินผลลัพธดานสุขภาพ
ตารางที ่1 ภาวะสขุภาพของกลุมตวัอยางเจาหนาท่ี
ที่ปฏิบัติงาน 4,284 คน กอนดําเนินการ และหลัง
ดําเนินการ

ดัชนีมวลกาย
กก./ม.2

เสนรอบเอว รวม

ชาย<90 ซม./หญิง< 80ซม. ชาย≥90 ซม/หญิง≥80 ซม

pre post2 pre post pre post

< 18.5 304(7.10) 300(7.00) 3(0.07) 6(0.37) 307(7.17) 306(7.14)

18.5 - 22.9 1,614(37.68) 1680(39.22) 200(4.67) 182(11.31) 1,814(42.34) 1862(43.46)

23.0 - 24.9 463(10.81) 449(10.48) 328(7.66) 317(19.70) 791(18.46) 766(17.88)

25.0 - 29.9 225(5.25) 237(5.53) 840(19.61) 814(50.59) 1,065(24.86) 1051(24.53)

> 30.0 11(0.26) 9(0.21) 296(6.91) 290(18.02) 307(7.17) 299(6.98)

รวม 2,617(61.09) 2675(62.44) 1660(38.92) 1609(37.56) 4,284(100.00) 4284(100.00)

 เสนรอบเอวกลุมตัวอยางมีเสนรอบเอว
ปกติรอยละ 62.44 (2,675 คน) มีภาวะอวนลงพุง
รอยละ 37.56 (1,609 คน)
 ดัชนีมวลกาย กลุ มตัวอยางมีภาวะตาม
เกณฑรอยละ 43.43 (1,862 คน) ภาวะทวมรอยละ 
17.88 (766 คน) ภาวะอวนรอยละ 31.51 

(1,350 คน) และภาวะผอมรอยละ 7.14 (306 คน)
 ตวัชีว้ดัรวม กลุมตวัอยางมเีสนรอบเอวและ
ดชันมีวลกาย ในเกณฑภาวะสมสวนรอยละ 39.22 
(1,680 คน) ในเกณฑภาวะไมสมสวนรอยละ 60.78 
(2,604 คน)
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 3. สังเคราะหตนแบบดานสุขภาพ
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของกลุมตัวอยางจํานวน 4,284 คน
พฤติกรรมสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย/

โรงพยาบาลจังหวัด
(N=2862 )

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด(N=720)

ศูนยวิชาการ
(N=794 )

รวม
(N=4376)

การบริโภค

             t(p)

67.52±12.69
69.97±11.78

9.857*(<.001)

74.37±12.83
72.98±13.54
2.365*(.003)

70.00±11.39
71.67±11.74

5.057*(<.001)

69.14±12.71
70.81±12.09

13.703*(<.001)

ออกกําลังกาย

             t(p)

51.27±27.20
54.33±26.74

6.011*(<.001)

60.84±26.40
59.90±27.26
2.636 (.275)

58.78±26.27
60.73±26.18
2.642*(.008)

54.30±27.25
56.49±26.90

9.998*(<.001)

อารมณ

             t(p)

68.76±21.20
70.58±20.04

4.421*(<.001)

77.22±19.05
74.26±20.75

4.456*(<.001)

72.91±19.86
72.96±19.42
0.067 (.947)

71.63±20.86
71.63±20.10

8.385*(<.001)

ดัชนีมวลกาย

             t(p)

23.26±4.27
23.27±4.72
0.211 (.833)

24.19±4.14
24.12±4.15

1.965*(.050)

24.66±4.14
24.55±4.09

3.477* (.001)

24.19±4.40
24.12±4.42

4.007*(<.001)

เสนรอบเอว

             t(p)

79.68±10.35
79.48±10.72
2.245*(.025)

82.72±10.21
82.00±10.06

6.612*(<.001)

83.68±10.41
83.01±10.12

3.705*(<.001)

82.54±11.46
82.03±11.29

9.059*(<.001)

 กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพ
หลังดําเนินการดีกว าก อนดําเนินการอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติโดยพบวาหลังดําเนินการ
มคีาเฉล่ียอารมณ ( =71.63±20.10) และพฤติกรรม
การบริโภค ( =70.81±12.09) อยู ในระดับดี
ปานกลางคาเฉลี่ยการออกกําลังกายอยูในระดับ
ควรปรับเปลี่ยนใหดีขึ้น ( =56.49±26.90) และ
กลุมตวัอยางมคีาเฉลีย่ภาวะสุขภาพหลังดาํเนนิการ
ดกีวากอนดาํเนนิการอยางมนียัสาํคญัทางสถติโิดย
พบวาคาเฉล่ียดัชนีมวลกายอยูในเกณฑภาวะทวม
( =24.12±4.42) คาเฉล่ียเสนรอบเอวเทากับ 
82.03±11.29 เซนติเมตร เมื่อจําแนกตามหนวย
งานพบวา
 กลุมตวัอยางทัง้ 3 กลุมหนวยงาน มคีาเฉลีย่
พฤติกรรมการบริโภคหลังดําเนินการดีกวากอน

ดาํเนินการอยางมีนยัสาํคัญทางสถิตโิดยพบวาหลงั
ดาํเนนิการคาเฉลีย่อยูในระดบัด ี( = 69.97 - 72.98)
 กลุมตัวอยางโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาล
จังหวัด และศูนยวิชาการมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการ
ออกกําลงักายหลังดําเนินการดีกวากอนดําเนินการ
อยางมีนยัสาํคัญทางสถิตโิดยพบวาหลงัดําเนินการ
กลุมตัวอยางศูนยวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี
ปานกลาง ( =60.73±26.18) กลุ มตัวอยาง
โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลจังหวัด มคีาเฉล่ียอยูใน
ระดับควรปรับเปล่ียนใหดีขึ้น ( =54.33±26.74) 
กลุมตวัอยางสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั มคีาเฉลีย่
พฤติกรรมการออกกําลังกายหลังดําเนินการดีกวา
กอนดําเนินการอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติโดย
พบวาหลังดําเนินการคาเฉลี่ยอยูในระดับควรปรับ
เปล่ียนใหดีขึ้น ( =59.90±27.26)
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 กลุมตัวอยางโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาล
จงัหวดั และสาํนกังานสาธารณสขุจังหวดัมคีาเฉลีย่
พฤติกรรมอารมณหลังดําเนินการดีกวาก อน
ดําเนินการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยพบวา
หลังดําเนินการกลุมตัวอยางทั้ง 2 มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับดีปานกลางกลุ มตัวอยางศูนยวิชาการมี
คาเฉล่ียพฤติกรรมอารมณหลังดําเนินการดีกวา
กอนดําเนินการอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติโดย
พบวาหลังดําเนินการคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
ทั้ง 3 กลุ มหนวยงานอยูในระดับดีปานกลาง 
( =70 .58±20.04 ,  74 .26±20.75 และ 
72.96±19.42 ตามลําดับ)
 กลุมตัวอยางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
และศูนยวชิาการมีคาเฉล่ียคาเฉล่ียดัชนีมวลกายหลัง

ดําเนินการดีกวากอนดําเนินการอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถติโิดยพบวาหลงัดาํเนนิการคาเฉลีย่ดชันมีวลกาย
อยูในเกณฑภาวะทวมกลุมตัวอยางโรงพยาบาล
ศูนย/โรงพยาบาลจังหวัด มีคาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย
หลังดําเนินการดีกวากอนดําเนินการอยางไมมีนัย
สาํคญัทางสถิตโิดยพบวาหลงัดาํเนนิการคาเฉลีย่ของ
กลุมตวัอยางท้ัง 3 หนวยงานอยูในเกณฑภาวะทวม 
( = 23.27±4.72, 24.12±4.15 และ 24.55±4.09 
ตามลําดับ)
 กลุมตัวอยางทั้ง 3 หนวยงานมีคาเฉลี่ย
เสนรอบเอวหลังดําเนินการดีกวากอนดําเนินการ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( = 79.48±10.72, 
82.00±10.06 และ 83.01±10.12 ตามลําดับ) 
 4. การศึกษาตนแบบดานสุขภาพ

ตารางที ่3 การวเิคราะหการถดถอยโลจสิตกิเชงิพหุแบบขัน้ตอน (binary logistic regression) เพือ่ศกึษา
ปจจัยที่สงผลตอตนแบบดานสุขภาพ

ปจจัย B SE Wald df p Exp(B)

เพศ(X
1
) -.231 .075 9.397 1 .002 .794

อายุ(X
2
) -.032 .003 100.582 1 <.001 .969

กินปลา(X
3
) -.083 .030 6.489 1 .011 .920

เลี่ยงไขมัน(X
4
) .064 .181 4.570 1 .032 1.066

constant .911 .181

2 log likelihood =  5019.448
Chi-square=139.655,df=21, p<001
Cox & Snell R2 = .036, nagelkerke  R2= .048

 กลุ มตัวอยางที่เปนตนแบบดานสุขภาพ 
1,680 คนและกลุมตัวอยางที่ไมเปนตนแบบดาน
สุขภาพ 2,604 คน (จากตาราง 1) ผลการศึกษา
ตนแบบดานสุขภาพพบวา ปจจยัทีส่งผลตอตนแบบ
ดานสขุภาพสมการถดถอยโลจสิติกทีส่รางสามารถ

อธบิายความผันแปรของตวัแปรไดรอยละ 3.6 (Cox 
& Snell R2 = .036) ประกอบดวย 4 ตวัแปรทํานาย 
คือ เพศ อายุ รับประทานปลาอยางนอยวันละ 
1 มื้อ และหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง ดังสมการ
ทาํนายโอกาสของการเปนตนแบบดานสขุภาพ (Y)
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Y = 0.911–0.231 X
1
–0.032X

2
–0.083X

3
+ 0.064 X

4

 เมือ่ทาํการแทนคาตวัแปรเพศ ซึง่มลีกัษณะ
ตัวแปรหุน โดยใหเพศชาย (M) มีคาเทากับ 0 และ
เพศหญิง (F) มีคาเทากับ 1 จะไดสมการพยากรณ 
2 ชุด คือ สมการพยากรณของเพศชาย (Y M) และ
เพศหญิง (Y F)
Y 

M
=  0.911 – 0.032 X

2
 – 0.083 X

3
 + 0.064 X

4

Y 
F
 = 0.68 –  0.032 X

2
 – 0.083 X

3
 + 0.064 X

4

      Prob (ตนแบบดานสุขภาพ)   =   1 / 1 + e–Y 
    e เปนลอการิทึมฐานธรรมชาติมีคาเทากับ  
2.71828
 การพยากรณใชเกณฑความนาจะเปน 0.5 
ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 การแทนคาสมการพยากรณตนแบบดานสุขภาพ

       การแทนคาสมการพยากรณตนแบบดานสุขภาพ            Prob (ตนแบบ)
ชาย 20 ป ปฏิบัติเปนประจํา Y

 M
 =  0.911 – 0.640 + 0.415 + 0.320 = 1.006 0.732 นาจะเปน

ชาย 20 ป ไมเคยปฏิบัติ Y
 M

  =  0.911 – 0.640 = 0.271 0.567 นาจะเปน

ชาย 30 ป ปฏิบัติเปนประจํา Y
 M

  =  0.911 – 0.960 + 0.415 + 0.320 = 0.686 0.665 นาจะเปน

ชาย 30 ป ไมเคยปฏิบัติ Y
 M

  =  0.911 – 0.960  = – 0.049 0.488 ไมนาจะเปน

ชาย 40 ป ปฏิบัติเปนประจํา Y
 M

 =  0.911 – 1.28 + 0.415 + 0.320 = 0.366 0.590 นาจะเปน

ชาย 40 ป ไมเคยปฏิบัติ Y
 M

  =  0.911 – 1.28  = – 0.369 0.409 ไมนาจะเปน

ชาย 50 ป ปฏิบัติเปนประจํา Y
 M

 =  0.911 – 1.6 + 0.415 + 0.320 = 0.046 0.511 นาจะเปน

ชาย 50 ป ไมเคยปฏิบัติ Y 
M
 =  0.911 – 1.6 = – 0.689 0.334 ไมนาจะเปน

ชาย 60 ป ปฏิบัติเปนประจํา Y 
M 

=  0.911 – 1.920 + 0.415 + 0.320 = – 0.276 0.432 ไมนาจะเปน

ชาย 60 ป ไมเคยปฏิบัติ Y 
M
 =  0.911 – 1.920 = – 1.009 0.267 ไมนาจะเปน

หญิง 20 ป ปฏิบัติเปนประจํา Y 
F
  =  0.68 –  0.640 + 0.415 + 0.320 = 0.775 0.685 นาจะเปน

หญิง 20 ป ไมเคยปฏิบัติ Y 
F
  =  0.68 – 0.640  = 0.040 0.510 นาจะเปน

หญิง 30 ป ปฏิบัติเปนประจํา Y 
M 

=  0.68  – 0.960 + 0.415 + 0.320 = 0.455 0.612 นาจะเปน

หญิง 30 ป ไมเคยปฏิบัติ Y 
M
 =  0.68  – 0.960  = – 0.280 0.430 ไมนาจะเปน

หญิง 40 ป ปฏิบัติเปนประจํา Y M =  0.68  – 1.28 + 0.415 + 0.320 = 0.135 0.534 นาจะเปน

หญิง 40 ป ไมเคยปฏิบัติ Y M =  0.68  – 1.28  = –0.600 0.354 ไมนาจะเปน

หญิง 50 ป ปฏิบัติเปนประจํา Y F  =  0.68 – 1.6 + 0.415 + 0.320 = – 0.185 0.454 ไมนาจะเปน

หญิง 50 ป ไมเคยปฏิบัติ Y F  =  0.68 – 1.6 = – 0.920 0.285 ไมนาจะเปน

หญิง 60 ป ปฏิบัติเปนประจํา Y F  =  0.68 – 1.920 + 0.415 + 0.320 = – 0.505 0.376 ไมนาจะเปน

หญิง 60 ป ไมเคยปฏิบัติ Y F  =  0.68 – 1.920  = – 1.240 0.224 ไมนาจะเปน
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 จากผลการวิเคราะห พยากรณไดวา 

 กลุ มตัวอย างเพศชายที่ เป นต นแบบ

ดานสุขภาพ คือ กลุ มตัวอยางที่มีอายุ 20 ป

ทั้งหมด และกลุมตัวอยางที่มีอายุ 30, 40, 50 ปที่

มพีฤตกิรรมรบัประทานปลาอยางนอยวนัละ 1 มือ้ 

และหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงเปนประจํา

 กลุมตัวอยางเพศหญิงที่เปนตนแบบดาน

สุขภาพ คือ กลุมตัวอยางที่มีอายุ 20 ปทั้งหมด 

และกลุมตัวอยางที่มีอายุ 30, 40 ปที่มีพฤติกรรม

รบัประทานปลาอยางนอยวนัละ 1 มือ้ และหลกีเลีย่ง

อาหารไขมันสูงเปนประจํา

สรุปและอภิปรายผล
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษา

ประสิทธิผลของโครงการสรางนโยบายสาธารณะ

บคุคล/องคกรตนแบบดานสขุภาพในเรือ่งพฤตกิรรม

สุขภาพและภาวะสุขภาพ 2) สังเคราะหรูปแบบ

การจัดการองคกรไรพงุ และ 3) สงัเคราะหตนแบบ

ดานสุขภาพในแตละองคกรกลุ มตัวอยางคือ

คณะผูบริหารเขต บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ 

ไดแก ศูนยวิชาการสังกัดกรมวิชาการทุกแหง 

โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลจังหวัด สํานักงาน

สาธารณสุขจงัหวดัทกุแหง ดาํเนนิการกระบวนการ

ไดแก 1) การทาํขอตกลงรวม 2) การถายทอดนโยบาย

สาธารณะ 3) ประเมินพฤติกรรมสุขภาพตนเอง 

จัดทําประวัติผู รับบริการประเมินความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับอาหาร 4) โปรแกรมการสรางเสริม

พฤติกรรมเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

ดาํเนินการตามรูปแบบการสรางนโยบายสาธารณะ 

การบริโภคอาหารท่ีถูกตอง 5) การติดตามอยาง

ตอเนื่องระหวางเมษายน-กันยายน 2558 และ 

6) ประเมินผลกอนและหลังโครงการการสราง

นโยบายในเขตสขุภาพที ่9 แมจะดาํเนนิการกจิกรรม

สรางกระแสในชวงเวลาส้ัน แตสงผลตอสราง

ความตระหนักและมุงมั่นในการเฝาระวังนํ้าหนัก

และรอบเอว โดยการชั่งนํ้าหนักและวัดรอบเอว 

เดือนละ 1 ครั้งของบุคลากรสาธารณสุข เกิดการ

รณรงคลดการกินอาหารหวาน มัน เค็มและด่ืม

นํ้าเปลาแทนเคร่ืองด่ืมรสหวานและน้ําอัดลม

กนิขาวกลอง กนิผกัและผลไมรสไมหวานในปริมาณท่ี

พอเหมาะเปนประจําออกกําลังกายครั้งละไมนอย

กวา 30 นาทีอยางนอยสัปดาหละ 5 วัน มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู ปรับเปล่ียนพฤติกรรมบุคลากร

ใหเปนตนแบบ Health Model ในหนวยงาน

สิ่งแวดลอมบรรยากาศจัดอาหารวางเพ่ือสุขภาพ 

(Healthy Break) และอาหารกลางวันเพื่อ

สุขภาพ ในการอบรม/ประชุมทุกครั้งสงผลลัพธ

ดานพฤติกรรมสุขภาพกลุมตัวอยางมีพฤติกรรม

สุขภาพหลังดําเนินการดีกวากอนดําเนินการ

กลุ มตัวอยางมีภาวะสุขภาพหลังดําเนินการดี

กวากอนดําเนินการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

การวเิคราะหผลการประเมนิตนเองดานพฤตกิรรม 

3 อ. การชั่งนํ้าหนักวัดสวนสูง และรอบเอว พบวา

ตัวแปรทํานาย ไดแก อายุ เพศ พฤติกรรมสุขภาพ 

เขาสูสมการถดถอยโลจิสติก โดยใชเทคนิค Enter 

และสรางสมการ Logistic Regression Response 

Function จากการคัดเลือกตัวแปรทํานาย 21 

ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับตัวแปรเกณฑ
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ขอเสนอแนะ
 1. การดําเนินงานสร างนโยบายตาม
แนวทางเขตสขุภาพ ทาํใหแตละหนวยงานไดมตีืน่ตัว 
สื่อสารสาธารณะ จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
ภาพตางๆ บุคลากรสวนมากมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมตนเอง เขตสุขภาพที่ 9 หรือกระทรวง
สาธารณสุข จึงควรพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
เจาหนาที ่สรางพนัธะสญัญา จดักจิกรรมสรางบคุคล
ตนแบบ ตามแนวทางการขับเคลื่อนองคกรไรพุง
กรมอนามัย หรือวิถี “สุขภาพดีไมมีพุง” ในเขต
สุขภาพตอไป 
 2. การสงเสริมสุขภาพ/การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพประชาชน/ตนเองโดยเฉพาะ
พฤติกรรมการบริ โภคการรับประทานปลา
อยางนอยวันละ 1 มื้อ และการหลีกเลี่ยงอาหาร
ไขมนัสงูตลอดจนควรมีระบบเฝาระวังในกลุมเสี่ยง
ดานสุขภาพ กลุมที่มีอายุมากและเพศหญิงในกลุม
บุคลากรสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนท่ัวไป

 3. ผู บริหารหนวยงานทุกระดับ ควร
สนับสนุนการให มีหรือพัฒนา  คน  สถานที่ 
บรรยากาศ สิ่งอํานวยความสะดวก ในสํานักงาน 
เพื่อใหเอื้อตอการมีกิจกรรมการออกกําลังกาย 
ดนตรี อุปกรณดูแลสุขภาพ และรูปแบบโปรแกรม
ที่จะใชประโยชนในการดูแลสุขภาพหรือ DPAC5 
เพือ่สรางความสุขในการทํางานพัฒนาแหลงเรียนรู
และสาธิต Health Model จากหนวยบริการ
สูประชาชน  ใหสามารถสรางสุขภาพท่ีดี และ
เปนตนแบบท่ีดีตอผูรับบริการในการดูแลสุขภาพ
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** นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

สถานการณอนามัยสิ่งแวดลอม 4 ดานของโรงพยาบาล 81 แหง
พื้นที่เขตสุขภาพท่ี 9

สมรัฐ นัยรัมย **
บทคัดยอ

 การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณอนามัย
สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล ครอบคลุมอนามัยสิ่งแวดลอม 4 ดานประกอบดวย การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
การจดัการระบบบาํบดันํา้เสยี การสขุาภบิาลอาหารในโรงครวั และการจดัการระบบประปา ในโรงพยาบาล 
81 แหง พืน้ทีเ่ขตสุขภาพท่ี 9 เครือ่งมอืทีใ่ชคอืแบบสอบถาม ทีผู่วจิยัไดจดัทาํขึน้ เก็บรวบรวมขอมลูระหวาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ 2557 ถึง 31 มีนาคม 2557 โดยการสงแบบสอบถามไปยังผูรับผิดชอบงานอนามัย
สิ่งแวดลอมโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และขอความรวมมือใหตอบกลับ วิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา คือ คาเฉล่ีย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมในแตละดาน โดยพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียที่ได จัดลําดับของการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
เปน 4 ลําดับ (ดีมาก ดี พอใช และปรับปรุง) ผลการศึกษา พบวา ภาพรวมโรงพยาบาลในเขตมีการจัดการ
อนามยัสิง่แวดลอม อยูในระดบัด ี( =2.02, S.D.=0.34) โดยมกีารจดัการนํา้เสยีอยูในระดบัดมีาก ( =2.55, 
S.D.=0.41) การจดัการมลูฝอยตดิเชือ้อยูในระดบัด ี( =2.07, S.D.=0.50) สวนการจัดการสุขาภบิาลอาหาร 
และการจัดการระบบประปายังอยูในระดับพอใช ( =1.80,1.51, S.D.=0.65, 0.69) จากผลการศึกษา 
พบวา ยังมีบางประเด็นที่ทางโรงพยาบาลดําเนินการยังไมครอบคลุม โดยเฉพาะการเฝาระวังคุณภาพ
อาหารและนํา้ประปา ดงันัน้โรงพยาบาลควรจดัใหมรีะบบการเฝาระวงัสขุาภบิาลอาหารและระบบประปา
ในโรงพยาบาล ตลอดจนมีแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง

คําสําคัญ: อนามัยสิ่งแวดลอม 4 ดาน, เขตสุขภาพท่ี 9
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Environmental Health Situations in 4 Environmental Health Issues: 

A Study of 81 Hospitals in Area Health 9

Somrat Nairam *

Abstract
 The descriptive study aimed to investigate the environmental health situation of 
the hospitals in the area of health 9. Four environmental health issues were chosen for 
this research including: infectious waste management, wastewater treatment system, food 
sanitation, and water supply management. The data were collected by using constructed 
questionnaire during 1 February – 31 March 2017. The descriptive statistics were performed 
to analyze means, percentages and standard deviations. The environmental health situation 
was classified into 4 levels; excellent, good, fair, and need improvement, by score ranking. The 
results showed that all hospitals had arranged the environmental health situation at a good
level ( = 2.02, S.D.=0.34). an wastewater management was at the excellent level ( =2.55, 
S.D.=0.41). The infectious waste management was at a good level ( =2.07, S.D.=0.50). 
While, the food sanitation management and water supply management were found at 
afair level ( =1.80, 1.51, S.D.=0.65, 0.69) respectively. From the result as mentioned, there 
will be the environmental aspects in some hospitals especially lack of food quality and 
water supply surveillance. Therefore, hospitals should provide the surveillance system 
on food sanitation and water supply including clear operating procedure and also con-
tinuous implementation.

Keywords: 4 Environmental Health Issues, Regional Health 9

**Public Health Technical Officer, Professional Level  Regional Health Promotion Center 9, Nakhon Ratchasima



62

วารสารศูนยอนามัยที่ 9
วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ปที่ 9 ฉบับที่ 20 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2558

หลักการและเหตุผล

 โรงพยาบาลเปนสถานบริการทางการ
แพทย ที่มีบทบาทครอบคลุมด านการรักษา
พยาบาล การปองกนัควบคมุโรค การฟนฟสูขุภาพ 
การสงเสริมสุขภาพและ การจัดการอนามัยสิ่ง
แวดลอม โดยการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในโรง
พยาบาลถือวามีสวนสําคัญ เนื่องจากโรงพยาบาล
เปนสถานท่ีรักษาพยาบาลมีผูปวยเขารับบริการ
นอกพักคางคืน และไปกลับเปนจํานวนมาก 
นอกจากนี้โรงพยาบาลยังถือวาเปนหนวยงานที่
เปนแหลงกาํเนดิและปลอยของเสยีทีม่คีวามจําเปน
ตองกําจัด เชน มูลฝอย นํ้าเสีย และสิ่งปฏิกูลตางๆ 
ซึ่งจะตองมีการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
หากมีการจัดการท่ีไมถูกหลักสุขาภิบาลอาจจะ
สงผลกระทบตอสุขภาพเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลและผูรบับรกิารได การพัฒนาสิง่แวดลอม
โรงพยาบาลมมีาตรฐานการปฏบิตังิานเพือ่สงเสรมิ
ใหโรงพยาบาลเปนสถานที่เอื้อตอการสงเสริมสุข
ภาพ เชน มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ (Hospital 
Accreditation, HA) มาตรฐานโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพแหงชาติ (Health Promoting 
Hospital National Quality Criteria, HPHNQA)1 
ที่กําหนดเกณฑการจัดการส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอ
การดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพในองค
ประกอบที่ 3 มาตรฐานโรงพยาบาลลดโลกรอน 
(GREEN and CLEAN Hospital) ที่ไดกําหนด
แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลในประเด็นดาน
การจัดการขยะ สวม พลังงาน สิ่งแวดลอม และ
อาหารในโรงพยาบาล มาตรฐานการสุขาภิบาล
และความปลอดภัยในโรงพยาบาล เปนมาตรฐานท่ี

กรมอนามัยไดจัดทําข้ึนเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนา
โรงพยาบาลทางดานสขุาภิบาลและความปลอดภัย2 
ทุกมาตรฐานเปนแนวทางใหโรงพยาบาลไดมี
แนวทางการดําเนินงานทั้งในดานคุณภาพ การ
สงเสริมสุขภาพ ตลอดจนอนามัยสิ่งแวดลอมให
ถูกหลักวิชาการ ถูกสุขลักษณะ สงผลใหเกิดการ
มีสุขภาพดีทั้งตอผูรับบริการ ญาติและเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานเอง
 แตอยางไรก็ตามในการดําเนินงานทาง
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมของโรงพยาบาล จากการ
รวบรวมรายงานของศนูยอนามยัที ่9 นครราชสมีา 
ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพที่ 9 ดานการจัดการมูลฝอย 
พบวา มีเพียงครึ่งหนึ่งของโรงพยาบาล คือ รอยละ 
52.22 ดาํเนนิกจิกรรม GREEN นัน่คอื มกีารจัดการ
มลูฝอยในโรงพยาบาลอยางถกูหลกัสขุาภบิาล3 สวน
มูลฝอยติดเช้ือยังคงพบปญหา คือ มีโรงพยาบาล
บางแหงท่ียังไมไดนําเอกสารกํากับการขนสง
มูลฝอยติดเชื้อหรือ Infectious Waste Manifest 
System ไปใชในการกํากับการขนสงมลูฝอยติดเช้ือ 
ที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละ 81.24 และจากการ
สํารวจของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม2 ยังพบวา 
การควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อ ยังประสบปญหาการขาดแคลนท่ี
ปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญในการดูแลและซอมบํารุง
ระบบ ซึง่ในการกาํจดันํา้เสยีตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 โรงพยาบาล
เปนกลุมเปาหมายอาคารที่จะตองมีการจัดการนํ้า
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เสียใหไดมาตรฐานตลอดจนมีการรายงานผลตาม
แบบ การจัดทํารายงาน ทส. 1 ทส. 2 สําหรับการ
จัดการสุขาภิบาลอาหารในโรงครัว จากรายงาน
สถานการณปญหาดานความปลอดภัยอาหาร 
ปงบประมาณ 2555-2556 ของสํานักสงเสริมและ
สนับสนนุอาหารปลอดภยั สาํนกังานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ5 พบวาโรงครวัของโรงพยาบาล รอยละ 
3.70 ยังไมผานมาตรฐาน เนื่องจากวัสดุอุปกรณ
บางอยางที่ใชในโรงครัวชํารุด เกา ยากตอการ
ทําความสะอาด สวนการจัดการระบบประปาของ
โรงพยาบาลยังคงประสบปญหาในดานการจัดการ
ใหเปนไปตามมาตรฐานและการขาดการเฝาระวัง
มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปา
 มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดลอม 4 ดาน 
ประกอบดวย การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ การจัดการ
ระบบบาํบดัน้ําเสยี การสขุาภบิาลอาหารในโรงครวั 
และการจัดการระบบประปา เปนอีกมาตรฐานท่ี
โรงพยาบาลไดดําเนินการอยูแลว กรมอนามัยได
นํามาเรียบเรียงเปนมาตรฐานเพื่อใหโรงพยาบาล
ไดนําหลักเกณฑไปใช โดยกําหนดขอบเขตงาน
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพียง 4 ดานเปนประเด็น
สําคญัที่จะตองพัฒนา ในป 2557 ซึ่งในการพัฒนา
มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดลอมทั้ง 4 ดาน ศูนย
อนามัยที ่9 นครราชสีมา ยงัขาดขอมูลสถานการณ
ในพ้ืนท่ี จึงไดทําการศึกษาเพื่อรวบรวมขอมูล 
วิเคราะห สถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอมใน
เขตสขุภาพที ่9 เพือ่ใชเปนขอมูลในการพฒันาดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมของโรงพยาบาลในพ้ืนที่ตอไป

วัตถุประสงค
 เพือ่ศกึษาสถานการณอนามยัสิง่แวดลอม 
4 ดาน ของโรงพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสขุ
ในเขตสุขภาพที่ 9
วิธีการศึกษา
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Study) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
สถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอมโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 1. ขอบเขตการศึกษา
  1.1 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี การศึกษา
ครั้งนี้ศึกษาในกลุมโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ประกอบดวย 
โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา บรุรีมัย สรุนิทร 
และชัยภูมิ 
  1.2 ขอบเขตดานเนือ้หา การศกึษา
ครั้งนี้มุงเนนประเด็นอนามัยสิ่งแวดลอมที่สําคัญ 
4 ประเดน็ คอื การจดัการมลูฝอยตดิเชือ้การจดัการ
ระบบบาํบดันํา้เสยี การสขุาภบิาลอาหารในโรงครวั 
และการจัดการระบบประปา เทานั้น
 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
  ประชากรและกลุ มตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาคร้ังนี้เปนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพ ที่ 9 ประกอบดวย
โรงพยาบาลใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร จํานวน 81 แหง
ที่ใหขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม แสดงดัง
ตารางที ่1 
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ตารางที่ 1 จํานวน และรอยละโรงพยาบาลที่ตอบแบบสอบถาม

จังหวัด จํานวนโรงพยาบาลทั้งหมด จํานวนโรงพยาบาลที่ตอบแบบสอบถาม รอยละที่ตอบแบบสอบถาม

นครราชสีมา 34 30 88.24
ชัยภูมิ 16 14 87.50
บุรีรัมย 23 22 95.65
สุรินทร 17 15 88.24
รวม 90 81 90.00

 1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
  เครือ่งมอืทีใ่ชศกึษาเปนแบบสอบถาม
ทีผู่วจิยัไดสรางข้ึนจากการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ี
เกี่ยวของ มาประยุกตใช แบงเคร่ืองมือออกเปน 5 
สวน คือ
    สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปโรงพยาบาล 
ประกอบดวย ชื่อ และที่ตั้งโรงพยาบาล
   สวนที ่2 ขอมลูการจดัการมลูฝอยตดิเชือ้
    สวนที ่3 ขอมลูการจัดการระบบบําบดั
นํ้าเสีย
    สวนที่ 4 ขอมูลการจัดการสุขาภิบาล
อาหารในโรงครัวโรงพยาบาล
    สวนท่ี 5 ขอมลูการจัดการระบบประปา

 2. การเก็บรวบรวมขอมูล
  2.1 ผูวิจัยทําการศึกษา และคัดเลือก
กลุมตัวอยางตามเกณฑที่กําหนด 
  2.2 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
สงแบบสอบถามทางไปรษณียถึงโรงพยาบาลกลุม
ตัวอยาง เพื่อขอความรวมมือเจาหนาที่ที่รับผิด
ชอบงานอนามัยสิ่งแวดลอมตอบแบบสอบถาม
โดยช้ีแจงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนหนังสือราชการ

  2.3 ผู วิจัยตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูล และความสมบูรณของแบบสอบถาม 
หากพบวา แบบสอบถามไมสมบูรณ ผู วิจัย
จะสอบถามกลับไปยังผู ตอบแบบสอบถามเพื่อ
ยืนยันขอมูลเพิ่มเติมและขอมูลที่ถูกตอง 
  2.4 กลุมตวัอยางท่ีไมสงแบบสอบถาม
หรือไมใหขอมูลจะไมอยูในเกณฑของการคัดเลือก
กลุมตัวอยาง
  2.5 ระยะเวลาท่ีใชในการเกบ็รวบรวม
ขอมูลอยูระหวาง เดือนกุมภาพันธ 2557 ถึง 
มีนาคม 2557

 3. การวิเคราะหขอมูล
  วเิคราะหขอมลูโดยใชสถิตเิชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) คือ คาเฉลี่ย รอยละ และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 4. การแปลผลโดยพจิารณาจากคาเฉลีย่ 
คะแนน 2.50-3.00 หมายถึง โรงพยาบาลมีการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอม 4 ดาน ในระดับ ดีมาก
คะแนน 2.00-2.49 หมายถึง โรงพยาบาลมีการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอม 4 ดาน ในระดับ ดี
คะแนน 1.50-1.99 หมายถึง โรงพยาบาลมีการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอม 4 ดาน ในระดับ พอใช
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คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง โรงพยาบาลมีการ
จดัการอนามยัสิง่แวดลอม 4 ดาน ในระดบั ปรบัปรงุ

ผลการศึกษา
 1. ขอมูลทั่วไป
  โรงพยาบาลกลุ มตัวอยางที่ทําการ
สํารวจ จํานวน 81 แหง จากโรงพยาบาลทั้งหมด 
90 แหง คิดเปนรอยละ 90.00 โดยจังหวัดบุรีรัมย
เปนจงัหวดัทีโ่รงพยาบาลใหขอมลูมากทีส่ดุ รอยละ 
95.65 รองลงมา คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
สุรินทร รอยละ 88.24 เทากัน และจังหวัดชัยภูมิ 
รอยละ 87.50 เมือ่แยกตามประเภทของโรงพยาบาล 
พบวา กลุมตัวอยางเปนโรงพยาบาลศูนย จํานวน 
4 แหง และโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 77 แหง 
มีพื้นที่อยูในเขตเทศบาล รอยละ 67.90 บางสวน
ตั้งอยู  ในเขตพื้นที่องค การบริหารส วนตําบล 
รอยละ 32.10 
 2. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
  อัตราการเกิดปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลในหนวยกิโลกรัมตอเตียงตอวัน 
พบวา ในภาพรวมเขตสุขภาพท่ี 9 มีอัตราการ
เกิดมูลฝอยติดเช้ือ 0.947 กิโลกรัมตอเตียงตอวัน 
สวนการแตงตั้งเจ าหนาที่รับผิดชอบเก็บ ขน 
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พบวา โรงพยาบาลไดจัดต้ัง

เจาหนาทีผู่รบัผดิชอบเก็บ ขน กาํจดัมลูฝอยติดเช้ือ 
รอยละ 85.19 ผูดแูลรับผดิชอบมคีณุวฒุจิบการศกึษา
ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี รอยละ 64.29 สําหรับผู
ปฏิบัติงานเก็บ ขน กําจัดมูลฝอยติดเชื้อไดรับการ
อบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ รอยละ 
51.85 ดานการกาํจดัมลูฝอยตดิเชือ้ของโรงพยาบาล 
ทางโรงพยาบาลดําเนินการโดยสงบริษัทเอกชน

กาํจดั รอยละ 93.83 มโีรงพยาบาลทีก่าํจดัเองและ 
สงองคกรปกครองทองถ่ิน รอยละ 2.47 เทากนั และ
มีเพียงรอยละ 1.23 ที่กําจัดโดยสงโรงพยาบาลอื่น 
สาํหรับบริษทัเอกชนท่ีดาํเนินการรับ เก็บ ขน กาํจดั
มูลฝอยติดเชื้อ มีจํานวน 5 บริษัท โดยสวนใหญ
โรงพยาบาลไดวาจางบริษทั ส.เรอืงโรจน ในการรับ
ขน กาํจดัมลูฝอยตดิเชือ้ คดิเปนรอยละ 61.84 รอง
ลงมาไดแกบรษิทันามณรงค อนิเตอรเทรดดิง้จํากดั 
บริษัทโชตฐกรณพิบูลจํากัด บริษัทเอ็นไวรอน
เมนตทอล ซิสเต็ม และบริษัทวุฒิจารุคุณ คิดเปน 
รอยละ 15.79 7.89 6.58 และ 1.32 ตามลําดับ และ
มโีรงพยาบาลอกี รอยละ 6.58 ทีไ่มระบบุรษิทัทีร่บั 
ขนกําจัดมูลฝอย สวนการรับกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ

ของทางโรงพยาบาลจากแหลงกําเนดิมลูฝอยตดิเชือ้
อืน่ พบวา รอยละ 55.55 ของโรงพยาบาลรบักาํจัด
มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล ดานการใชเอกสารกํากับการขนสงมูลฝอย
ติดเชื้อ พบวา โรงพยาบาลสวนใหญใชเอกสาร
กํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ รอยละ 81.25 ซึ่ง
โรงพยาบาลที่ใชเอกสารกํากับการขนสงมีปญหา
ในการใชเอกสาร รอยละ 26.58 เชน ไมไดรบัสาํเนา 
ตช 1/2 กลับ หรือไดรับแตไมครบทุกเดือน
 3. การจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย

  การจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย พบวา 
โรงพยาบาลมีระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบอผึ่งหรือ
บอปรับเสถียร (Oxidation pond/Stabilization 
pond) มากท่ีสุด รอยละ 33.33 รองลงมาไดแก 
ระบบบําบัดนํา้เสียแบบคลองวนเวยีน (Oxidation 
ditch) ระบบบําบัดแบบติดท่ี (Onsite treatment 
system) และ ระบบบําบัดประเภทบึงประดิษฐ 
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(Construct wetland) รอยละ 30.86 8.64 
และ 7.41 ตามลําดับ และนอกจากน้ียังพบวา
มีระบบอ่ืนๆท่ีใชในโรงพยาบาล คือ ระบบแบบ
ผสมระหวางถังกรองไรอากาศตอกับระบบบึง
ประดิษฐ ระบบถังกรองไรอากาศ ระบบบําบัด
แบบติดกับท่ีเติมอากาศ คิดเปนรอยละ 19.75 
สําหรับการบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย
โรงพยาบาลบริหารจัดการโดยแตงตั้งผูดูแลรับผิด
ชอบควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย รอยละ 95.06 
ซึ่งในจํานวนผูที่ดูแล ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
ไดรับการอบรมหลักสูตรการควบคุมดูแลระบบ
บําบัดนํ้าเสีย รอยละ 74.07 สวนการดําเนินงาน
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
พ.ศ. 2548 พบวา โรงพยาบาลดําเนินการจัดทํา
รายงานตามแบบ ทส. 1 และ ทส. 2 รอยละ 88.89 
และ 91.12 ตามลําดับ
 4. การจดัการสขุาภบิาลอาหารในโรงครัว
  ผลการประเมินโรงพยาบาลตาม
มาตรฐานการสุขาภิบาลโรงอาหาร 30 ข อ 
พบวา ในภาพรวมของเขต สวนใหญมีโรงพยาบาล
ผานมาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหาร รอยละ 93.59 
โดยผานมาตรฐานในระดับดีมาก รอยละ 47.36 
มาตรฐานระดับดี รอยละ 46.05 สวนการอบรม
หลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารใหกับ
ผูสัมผัสอาหารในโรงพยาบาล พบวา ในภาพรวม
โรงพยาบาลมีการอบรมใหกับผู สัมผัสอาหาร
คิดเปน รอยละ 77.63 ดานการเฝาระวังคุณภาพ

อาหารโดยการตรวจหาเช้ือแบคทีเรียและสาร
ปนเปอนในอาหาร พบวา โรงพยาบาลไดเฝาระวัง
การปนเปอน โดยการสงอาหารตรวจวิเคราะห
แบคทีเรียทางหองปฏิบัติการ รอยละ 29.87 
การเฝาระวังโดยการตรวจวิเคราะหเช้ือแบคทีเรีย
โดยใชชุดทดสอบภาคสนามอยางงาย รอยละ 
64.94 และ การตรวจวิเคราะหหาสารปนเปอน
ในอาหาร รอยละ 45.45
 5. การจัดการระบบประปา
  โรงพยาบาลจํานวน 81 แหง มีระบบ
ประปาเปนของโรงพยาบาลเอง รอยละ 58.02 
โดยสวนใหญแลวโรงพยาบาลทีม่รีะบบประปาและ
ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับแหลงนํ้าดิบ มีจํานวน 
61 แหง ผลพบวา แหลงนํ้าท่ีใช ในการผลิต
นํ้าประปาเปนนํ้าผิวดินมากท่ีสุด รอยละ 54.09 
และรองลงมาเปนนํ้าบาดาล รอยละ 45.98 
การจัดใหมีผูดูแลระบบประปา พบวาโรงพยาบาล
ที่มีระบบประปาสวนใหญจัดใหมีผู ดูแลระบบ
ประปา คิดเปน รอยละ 85.25 และผูดูแลระบบ
ประปาไดรับการอบรม คิดเปนรอยละ 38.71 
สาํหรับการเฝาระวังคณุภาพของน้ําประปาของโรง
พยาบาล พบวา รอยละ 48.39 ของโรงพยาบาล
มีการเฝาระวังโดยการตรวจสอบคลอรีนอิสระคง

เหลือในน้ําประปา สวนการเฝาระวังโดยการสง
นํ้าประปาตรวจวิเคราะหที่หองปฏิบัติการ พบวา
โรงพยาบาลทีส่งนํา้ประปาตรวจวเิคราะหและมผีล
การตรวจผานมาตรฐานนํา้ประปาดืม่ได พ.ศ. 2553 
จํานวน 34 แหง คิดเปนรอยละ 37.78 
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 6. การจัดการอนามัยส่ิงแวดล อม
4 ดานในโรงพยาบาล
  การจดัการอนามยัสิง่แวดลอม 4 ดาน
ของโรงพยาบาล พบวา ในภาพรวมมีการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมทั้ง 4 ดานอยู ในระดับดี 
( =2.02, S.D.=0.34) โดยมีการจัดการนํ้าเสีย

อยูในระดับดมีาก ( =2.55, S.D.=0.41) การจัดการ
มูลฝอยติดเชื้ออยูในระดับดี ( =2.07, S.D.=0.50) 
สวนการจัดการสุขาภิบาลอาหาร และการจัดการ
ระบบประปายังอยูในระดับพอใช ( =1.80,1.51, 
S.D.=0.65, 0.69) ดังตารางที่ 2

 ตารางที ่2 คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการจดัการอนามัยสิง่แวดลอม 4 ดาน

                      ประเด็น Mean ( ) S.D. ระดับ

 1. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 2.07 0.50 ดี
 2. การจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย 2.55 0.41 ดีมาก
 3. การจัดการสุขาภิบาลอาหาร 1.80 0.65 พอใช
 4. การจัดการระบบน้ําประปา 1.51 0.69 พอใช
 ภาพรวม 2.02 0.34 ดี

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
 1. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
  โรงพยาบาลในเขตมีอัตราการเกิด
มูลฝอยติดเช้ือ 0.947 กิโลกรัมตอเตียงตอวัน ซึ่ง
มีคาสูงกวาการศึกษาของสุวรรณ แชมชูกลิ่นและ
สมรัฐ นัยรัมย6 ที่พบวา โรงพยาบาลในเขตมีอัตรา
การเกดิมลูฝอยตดิเชือ้ 0.59 กโิลกรมัตอเตยีงตอวนั 
แตใกลเคยีงกบัการศกึษาของศมกานต ทองเกลีย้ง4 
ที่พบวา อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทากับ 
0.95 กิโลกรัมตอเตียงตอวัน สําหรับการจัดการ
มลูฝอยติดเช้ือ พบวา รอยละ 85.19 ของโรงพยาบาล
ไดมอบหมายเจาหนาที่ผู รับผิดชอบในการเก็บ 
ขนและกําจัดมูลฝอยติดเช้ือของโรงพยาบาล โดย
ผู รับผิดชอบสวนใหญมีคุณวุฒิจบการศึกษาใน
ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 64.29 ซึ่ง
ตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
พ.ศ. 2545 ไดกําหนดวาในการเก็บและหรือขน

มูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเช้ือ ซึ่งจะตองมี
คณุสมบัตสิาํเร็จการศกึษาไมตํา่กวาปริญญาตรีหรอื
เทียบเทาในสาขาวิทยาศาสตรในดานสาธารณสุข 
สขุาภบิาล ชวีวทิยา และวทิยาศาสตรการแพทยหรอื
ดานใดดานหนึ่ง1 ซึ่งทุกโรงพยาบาลจะมีเจาหนาที่
ที่มีคุณวุฒิทางดานวิทยาศาสตรการแพทยที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอยูแลว เชน ตําแหนง
นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาล นักเทคนิค
การแพทย หรือตําแหนงอ่ืน แตพบวาขาดการ
แตงตั้งเปนหนังสือคําสั่งของหนวยงาน หรือใน
บางโรงพยาบาลการดําเนินงานดานการจัดการ
มูลฝอยจะดําเนินการโดยคณะทํางานสิ่งแวดลอม
จึงไมไดมีการแตงตั้งผู รับผิดชอบเฉพาะมูลฝอย
ตดิเชือ้ สวนการอบรมใหความรูเก่ียวกบัการจดัการ
มูลฝอยติดเชื้อแกผูเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ พบวา 
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ผู ปฏิบัติ งานเก็บ  ขน  กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ได รับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ รอยละ 51.85 โดยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
จะดําเนินการใหความรูแกผู ปฏิบัติงานเอง ไม
ไดรับการอบรมหลักสูตรตามกฎกระทรวงฯ แต
เนนเน้ือหาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรที่กําหนดใน
กฎกระทรวงฯ สําหรับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พบวา โรงพยาบาลจะสงกําจัดโดยบริษัทเอกชน 
รอยละ 93.83 ซึง่โรงพยาบาลจะตองกํากบัติดตาม
ควบคุมโดยใชเอกสารกํากับการขนสงมูลฝอยติด
เชื้อหรือ Infectious Waste Manifest System 
ซึ่งจากการศึกษา พบวา โรงพยาบาลสวนใหญใช
เอกสารกํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ รอยละ 
81.25 และพบปญหาในการใชเอกสารกาํกบั คอื ไม
ไดรับสําเนา ตช. 1/2 กลับ บางคร้ังตอบกลับแตไม
ครบในบางเดือน หรือสงกลับลาชา รอยละ 26.58 
การศกึษาครัง้น้ีไดเนนการสอบถามประเดน็สาํคัญ
คือ การแตงตั้งผูรับผิดชอบ การอบรม และการใช 
Manifest System ซึ่งในภาพรวมโรงพยาบาลใน
เขตปฏิบัติไดอยูในระดับดี 
 2. การจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย
  โรงพยาบาลในเขตมีการแตงต้ังผูดูแล
รับผิดชอบควบคุมดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย รอยละ

95.06 โดยผูที่ดูแล ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย
ไดรับการอบรมหลักสูตรการควบคุมดูแลระบบ
บําบัดนํ้าเสีย รอยละ 74.07 สําหรับการบริหาร
จดัการระบบบําบดันํา้เสยีไดเนนการจดัการนํา้เสยี
ตามมาตรา 80 แหง พระราชบัญญัติสงเสริมและ
รกัษาคณุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. 2535 ซึง่ไดกาํหนด
วาเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ
ที่มีระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัดของเสียมี

หนาท่ีตองจัดเก็บขอมลูและสถิตขิองระบบหรือวสัดุ
อุปกรณและเครื่องมือดังกลาวไว ณ แหลงกําเนิด 
พรอมจัดทํารายงานสรุปผลใหแกเจาพนักงาน
ทองถิ่นในพื้นที่ใหทราบอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง7 
โดยทางโรงพยาบาลไดจัดทํารายงาน ทส. 1 และ 
ทส. 2 คิดเปนรอยละ 88.89 และ 91.12 ตาม
ลําดับ จะเห็นวาในการจัดการนํ้าเสียโดยสวนใหญ
โรงพยาบาลดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ที่ตองมีการควบคุมจึงทําใหในภาพรวมของการ
จดัการระบบบําบัดน้ําเสียคะแนนอยูในระดับดีมาก
 3. การจัดการสขุาภิบาลอาหารในครัว 
  กรมอนามัยสงเสริมการพัฒนาดาน
อาหารปลอดภัยในป 2547 เปนปอาหารปลอดภัย 
กรมอนามัยไดดําเนินโครงการอาหารสะอาด
รสชาต ิอรอย (Clean Food Good Taste) ในกลุม
เปาหมายคือรานอาหาร แผงลอยและขยายไปสู
โรงพยาบาล พฒันาโรงพยาบาลสูมาตรฐานโรงครวั
สขุาภิบาล 30 ขอ ซึง่ขอมลูจากการสอบถามพบวา 
โรงครัวโรงพยาบาลผานมาตรฐาน รอยละ 93.59 
ใกลเคียงกับผลการตรวจประเมินโรงพยาบาลตาม
มาตรฐานของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่พบว า โรงพยาบาลผ านมาตรฐานโรงครัว
สุขาภิบาล 30 ขอ รอยละ 96.30 สาเหตุที่
โรงพยาบาลบางแหงยังไมผานมาตรฐานเนื่องจาก
วัสดุอุปกรณบางอยางท่ีใชในโรงครัวมีสภาพเกา
ชํารุด และยากตอการทําความสะอาด สําหรับ
การเฝาระวังคุณภาพอาหาร พบวา โรงพยาบาล
มากกวาครึง่มกีารเฝาระวังคณุภาพอาหารโดยการ
สุมตรวจตัวอยางอาหารโดยใชชดุทดสอบแบคทีเรีย
ภาคสนามอยางงาย สวนการตรวจวิเคราะห



69

วารสารศูนยอนามัยที่ 9
วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

Vol.9 No.20 September-December 2015

แบคทเีรียทางหองปฏบิตักิารและการสุมตรวจสาร
ปนเปอนอ่ืน เชน สารฟอกขาว สารกันรา ฯลฯ 
พบวามีการดําเนินการคอนขางนอยสงผลใหการ
จัดการในภาพรวมอยูในระดับพอใช
 4. การจัดการระบบประปา
  การจดัการระบบประปาในโรงพยาบาล 
ตามเกณฑมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดลอม 4 ดาน 
จะเนนการพัฒนาระบบประปาตามมาตรฐาน
นํ้าประปาด่ืมได ซึ่งทางโรงพยาบาลจะตองเก็บ
ตัวอยางนาํตรวจสอบตามเกณฑคณุภาพนํา้ประปา
ดืม่ได ทางหองปฏิบตักิาร 20 รายการ จาํนวน 2 ครัง้ 
โดยครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เปนจุดเดียวกัน และ
สุมเก็บตัวอยางนํ้าตามที่กําหนดในเกณฑ จาก
ผลการศึกษาพบวา โรงพยาบาลไดทําการสุมเก็บ
ตัวอยางน้ําประปาสงตรวจเพียง 1 คร้ังตอป หรือ
มากกวา 1 ครั้งตอป แตไมเปนไปตามเกณฑ คือ 
ระยะเวลาการเก็บตัวอยางนํ้าสงตรวจไมนอยกวา 
1 เดือน และไมเกิน 4 เดือน ซึ่งทางโรงพยาบาล
ไมไดดาํเนนิการตามเกณฑทาํใหยงัไมมโีรงพยาบาล
ผานเกณฑมาตรฐานน้ําประปาด่ืมได นอกจากน้ียงั
พบวาการบริหารจัดการยังขาดความครอบคลุม 
คือ โรงพยาบาลบางแหงไมมีการเฝาระวังคุณภาพ
นํา้ประปา และการอบรมใหความรูแกผูดแูลระบบ

ประปามีเพียงรอยละ 38.71 ทําใหการบริหาร
จัดการในภาพรวมอยูในระดับพอใช 

 การจั ดการอนามั ยสิ่ ง แวดล  อมใน
โรงพยาบาลทั้ง 4 ดาน ภาพรวมระดับเขตอยู
ในระดับดี โดยมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และ
การจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียอยูในระดับดีและ
ดีมาก ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากท้ัง 2 ประเด็นมี

มาตรฐานของการดําเนินท่ีเกี่ยวของ มีกฎหมาย
ในการควบคุม คือ กฎกระทรวงวาดวยการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อ ป 2545 และ มาตรา 80 แหงพระ
ราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. 2535 ทําใหโรงพยาบาลโดยมากปฏิบัติได
คอนขางดี สําหรับการจัดการสุขาภิบาลในโรงครัว 
และการจัดการระบบประปา ทางโรงพยาบาลมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานแตอยางไรก็ตามการ
ดาํเนนิงานดงักลาวอาจยงัไมครอบคลมุ โดยเฉพาะ
การเฝาระวังคณุภาพอาหารและน้ําประปา ทีย่งัคง
มีการดําเนินงานในโรงพยาบาลบางแหงเทานั้น

ขอเสนอแนะ
 1. กรมอนามัยประสานการดําเนินงาน
ในระดบักรม กระทรวงเพือ่ใหเกดิการนาํมาตรฐาน
อนามัยสิ่งแวดลอม 4 ดานไปใชในโรงพยาบาล
อยางตอเนื่อง ตลอดจนบูรณาการมาตรฐาน
อนามัยสิง่แวดลอมท้ัง 4 ดานเขาไปอยูในมาตรฐาน
โรงพยาบาลทุกมาตรฐาน
 2. กรมอนามัยควรมีการพัฒนาระบบ
การติดตามการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ (Infectious 
Waste Manifest System) ตลอดจนจัดทําฐาน
ขอมูลเอกชนรับจางเก็บ ขนกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ที่ไดมาตรฐาน
 3. โรงพยาบาลควรศึกษาและทําความ
เขาใจหลักเกณฑ มาตรฐาน กฎหมายตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม
ในโรงพยาบาลและดําเนินการใหเปนไปตามขอ
กําหนดตางๆ ตลอดจนมีแผนดําเนินการเฝาระวัง
คุณภาพอนามัยสิ่งแวดลอมทั้ง 4 ดาน และปฏิบัติ
ตามแผนอยางเครงครัด



70

วารสารศูนยอนามัยที่ 9
วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ปที่ 9 ฉบับที่ 20 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2558

 4 .  โร งพยาบาลควรสนับส นุนงบ
ประมาณในการพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมใน
โรงพยาบาล และสนับสนุนการใหองคความรู
แกผู ปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดลอมทั้ง 4 ดาน 
เชน อบรมใหความรูผูปฏิบัติงานดูแลระบบบําบัด
นํ้าเสีย ผูปฏิบัติงานเก็บ ขน กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
ผูดแูลควบคุมระบบประปา ตลอดจนใหความรูแก
ผูสัมผัสอาหารในโรงครัวของโรงพยาบาล เปนตน

กิตติกรรมประกาศ
 ผู  วิ จั ยขอขอบคุณผู  รับผิดชอบงาน
อนามัยสิ่งแวดลอม ผู บริหารโรงพยาบาล ใน
เขตสุขภาพที่ 9 ที่ใหความอนุเคราะหในการ
ตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ และขอขอบคุณ
คณะผู บริหาร  หัวหน ากลุ มงานอนามัยสิ่ ง
แวดล อม  ศูนย อนามัยที่  9 นครราชสีมา
ที่ชวยสนับสนุนและใหขอเสนอแนะในการจัด
ทําวิจัย ขอขอบคุณนายแพทยสุเทพ เพชรมาก 
ผู อํานวยการศูนย อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา
ที่ใหการสนับสนุนการศึกษาครั้งนี้จนสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี 
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 1. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. เกณฑ
  คุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพแหงชาติ 
  Health Promoting Hospital National 
  Quality Criteria (HPHNQA).  พิมพครั้งที่ 2.  
  กรุงเทพฯ: สํานักกิจการโรงพิมพองคการ
  สงเคราะหทหารผานศึก; 2557.
 2. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู มือ
  มาตรฐานการสขุาภบิาลและความปลอดภยัใน
  โรงพยาบาล. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สํานัก
  งานกิจการโรงพิมพองคการสงเคราะหทหาร
  ผานศึก; 2552.
 3. สมชาย แชมชกูลิน่. สถานการณการดาํเนนิงาน
  สถานบริการสาธารณสุขลดโลกรอน GREEN 
  and CLEAN
 4. เขตบริการสุขภาพที่ 9. [อินเตอรเน็ต]. 2557.  
  เขาถึงเมื่อ 10 เม.ย. 2558, เขาถึงไดจาก 
  http://hpc5.anamai.moph.go.th/ewt_dl_
  link.php?nid=371&filename=satanakan_sl
 5. ศมกานต ทองเกล้ียง. สถานการณมูลฝอย
  ติดเช้ือในโรงพยาบาลเขตบริการสุขภาพที่ 9. 
  [อนิเตอรเนต็]. 2548.  เขาถงึเมือ่ 10 เม.ย. 2558, 
  เข าถึงได จาก http://hpc5.anamai.
  moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid 
  =365&filename=satanakan_sl.

เอกสารอางอิง

 6. สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย 
  สํ านั ก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข .  
  สถานการณปญหาดานความปลอดภัยอาหาร 
  ปงบประมาณ 2555-2556 [อนิเตอรเนต็]. 2557.
  เขาถึงเมื่อ 20 พ.ค. 2558, เขาถึงไดจาก 
  http://www.fda.moph.go.th/food_safety
 7. สุวรรณ แชมชูกลิ่น และสมรัฐ นัยรัมย. 
  การจัดการมูลฝอยติดเช้ือตามกฎกระทรวง
  วาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 
  พืน้ท่ีเขตการสาธารณสุขท่ี 13. วารสารสงเสริม
  สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ศูนยอนามัย
  ที่ 5  2550;2:37-51. 
 8. สาํนกังานสิง่แวดลอมภาคที ่9 อดุรธาน.ี  คูมอื
  แนวทางการดําเนินงานตามมาตรา 80 แหง
  พระราชบัญญัติสงเสริม และรักษาคุณภาพ
  สิง่แวดลอม พ.ศ. 2535. [อนิเตอรเนต็]. 2557.
  เขาถึงเมือ่ 1 ส.ค. 2558, เขาถึงไดจาก http://
  lib.mnre.go.th/book/80p9.pdf
 9. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู มือ
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535.  
  พิมพครั้งท่ี 7. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุม
  สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด; 
  2557.
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ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค

 1. เพื่อเผยแพรความรู และวิชาการดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

 2. เพื่อเผยแพรผลงานคนควา และวิจัยของนักวิชาการดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่ง

แวดลอม

 3. เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปล่ียนทัศนคติ ขอคิดเห็น ขาวสาร และเปนสื่อสัมพันธใน

วงการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

วารสารศูนยอนามัยที่ 9 เปนวารสารทางวิชาการ

จัดพิมพเผยแพรโดย

คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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คําแนะนําในการสงบทความลงตีพิมพในวารสารศูนยอนามัยที่ 9
 วารสารศูนยอนามยัที ่9 วารสารการสงเสรมิสขุภาพและอนามัยสิง่แวดลอม เปนวารสารท่ีเผยแพร
ความรูดานการสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม และความรูดานอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการแพทยและ
การสาธารณสุข รวมถึงขาวสารการดําเนินงานของศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมาและภาคีเครือขาย ดัง
นัน้ จงึใครขอเชิญชวนใหทานสงบทความท่ียงัไมเคยเผยแพรในวารสารใดมากอน ลงตีพมิพในวารสาร โดย
ทุกบทความจะไดรับการพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีตรงกับประเด็นในบทความ เพ่ือใหการ
นําเสนอบทความวิชาการในวารสารเปนไปในทิศทางเดียวกัน กองบรรณาธิการจึงไดกําหนดขั้นตอนและ
รูปแบบของการสงบทความเพื่อลงตีพิมพในวารสารดังนี้ 
ประเภทของบทความ
 นิพนธตนฉบับ (Original Article) คือบทความท่ีเปนรายงาน ผลการศึกษา คนควาวิจัยของ
ผูเขยีนทีเ่ก่ียวของกบัวชิาการดานการแพทยและการสาธารณสขุ โดยเฉพาะการสงเสรมิสขุภาพและอนามยั
สิง่แวดลอม ควรประกอบดวยหัวเร่ืองตามลําดับดังน้ี ชือ่เร่ือง ชือ่เจาของบทความ บทคัดยอภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ บทนํา วตัถุประสงคของการศึกษา วธิกีารศึกษา ผลการศึกษา สรปุและอภิปรายผล ขอเสนอ
แนะ และเอกสารอางอิง อาจมีกิตติกรรมประกาศได หากเปนงานวิจัยที่มีการศึกษาในมนุษย ตองผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว บทความควรมีความยาวไมเกิน 15 หนา
 บทความปริทัศน (Review Article) เปนบทความจากการทบทวนองคความรูดานการแพทย
และการสาธารณสุข โดยเฉพาะการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ในประเด็นท่ีมีความสําคัญ 
เปนปญหา หรือมีนวัตกรรมท่ีนาสนใจ ควรประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อเจาของบทความ บทนํา เนื้อหา 
บทสรุป/บทวิจารณ และเอกสารอางอิง บทความควรมีความยาวไมเกิน 12 หนา
 บทความพิเศษ (Special Article) เปนบทความประเภทก่ึงบทความปริทัศนกับบทความ
ท่ัวไปที่ไมสมบูรณพอที่จะบรรจุเขาเปนบทความชนิดใดชนิดหนึ่ง เปนบทสัมภาษณ หรือบทความจากผู
เชีย่วชาญในแตละสาขาท่ีแสดงถึงขอคดิเห็นเก่ียวโยงกับเหตุการณปจจบุนัท่ีอยูในความสนใจของสาธารณะ 
ควรประกอบดวย ชือ่เรือ่ง ชือ่เจาของบทความ บทนาํ เนือ้หา บทสรปุ/บทวจิารณ และเอกสารอางองิ (ถาม)ี 
บทความควรมีความยาวไมเกิน 10 หนา 
 บทความทั่วไป (General Article) เปนบทความประเภทความรูเฉพาะเรื่องท่ีหยิบยกมา
นาํเสนอโดยเพ่ิมเติมความรูใหมๆ  หรอืนาํเสนอรายงานผลการศึกษาวิจยัทีย่งัไมเสร็จสมบูรณ ทีต่องศึกษา
ตอ หรือศึกษาเสร็จแลวกําลังเตรียมตนฉบับสมบูรณ รายงานความกาวหนาของโครงการ รายงานผลการ
ศึกษาวิจัยโดยสังเขป หรือเปนบทความท่ีมีประเด็นท่ีไดรับความสนใจอยูในปจจุบัน ควรประกอบดวย 
ชื่อเร่ือง ชื่อเจาของบทความ บทนํา เนื้อหา บทสรุป/บทวิจารณ และเอกสารอางอิง (ถามี) บทความ
ควรมีความยาวไมเกิน 8 หนา
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 ปกิณกะ (Miscellany) เปนบทความเบ็ดเตล็ดที่มีความหลากหลาย อาทิเชน บทความนา
รู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะทั่วไป รวมทั้งเรื่องแปลจากบทความวิชาการที่นาสนใจในภาษาตางประเทศ 
โดยตองมีการขอลิขสิทธิ์กอน บทความควรมีความยาวไมเกิน 5 หนา
 บทความยอ (Abstract Articles) เปนเรื่องยอบทความจากผลการวิจัยใหม ๆ แนะนําสิ่งที่
นาสนใจตางๆ บทความควรมีความยาวไมเกิน 5 หนา
 บทวิจารณหนังสือ (Book Review) เปนงานเขียนบทความท่ีวิพากษวิจารณเนื้อหาสาระ 
คณุคา และคณุปูการของหนงัสอื รายงาน หรอืบทความ เพือ่นาํไปสูการเรยีนรูและตอยอด บทความควรมี
ความยาวไมเกิน 3 หนา
คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ
 1. ตนฉบับที่สงมาลงตีพิมพในวารสารศูนยอนามัยที่ 9 ตองไมเคยตีพิมพในวารสารอ่ืนหรือ
กําลังอยูในระหวางการพิจารณาเพ่ือลงตีพิมพในวารสารอื่น
 2. ตนฉบับใหพิมพโดยใชชุดอักษร (Font) สไตล TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 Point 
ตลอดทั้งบทความ จัดพิมพในโปรแกรม Word แบบไมเวนบรรทัด ในกระดาษขนาด A-4 เวนขอบขนาด 
1 นิ้ว (2.54 ซ.ม.) ทั้งสี่ดาน ใสหมายเลขหนาที่มุมขวาดานลาง 
 3. องคประกอบของนิพนธตนฉบับ (Original Article) ประกอบดวย
  3.1 ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้นกะทัดรัดใหไดใจความที่ครอบคลุม ตรงกับวัตถุประสงคและเนื้อ
เรื่อง ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  3.2 ชื่อผูเขียน (Authors’ Names) ชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของ
ผูเขียนทุกคน พรอมตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) ชื่อยอของปริญญาที่ไดรับ และระบุสถาบัน/หนวยงาน
ทีส่งักดัอยู กรณมีเีจาของผลงานจากตางสถาบนั/หนวยงาน ใหใสหมายเลขและแสดงรายละเอยีดดานลาง 
  3.3 บทคัดยอ (Abstract) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบดวยวัตถุประสงค 
รูปแบบการวิจัย สถานที่ทําวิจัย กลุมตัวอยาง เครื่องมือวิจัย ชวงเวลาที่ทําวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลการ
วิจัย และสรุปผลการวิจัย อาจเขียนเปนหัวขอ หรือเขียนตอกันเปนความเรียงเลยก็ได แตตองใหกระชับ 
ไมตองมีการอางอิง และไมควรเกิน 1 หนากระดาษ 
  3.4 บทนํา (Introduction) อธิบายความเปนมาและความสําคัญของปญหาท่ีทําการวิจัย 
อาจมีการศึกษา คนควางานวิจยัและทฤษฎีทีเ่ก่ียวของ วตัถปุระสงคการวิจยั และ/หรอื สมมติฐานการวิจยั 
และ/หรอื คาํถามการวจิยั และขอบเขตการวจิยั หากบทความใชคาํยอ ตองเขยีนคาํเตม็ไวในครัง้แรกกอน
  3.5 วิธีดําเนินการวิจัย หรือ ขั้นตอนการวิจัย (Research Methodology) อธิบายวิธีการ
ดาํเนินการวิจยัและรูปแบบการวิจยั โดยกลาวถึงแหลงท่ีมาของขอมูล วธิกีารเก็บรวบรวมขอมลู ประชากร
และกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การวิเคราะหขอมูล การปกปองสิทธิของกลุมตัวอยางในการ
วิจัย และขอความที่แสดงวาการวิจัยไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว
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  3.6 ผลการวิจัย (Results) นําเสนอส่ิงท่ีไดคนพบจากการวิจัย โดยเสนอหลักฐานขอมูล
อยางเปนระเบียบ พรอมแปลความหมายของผลที่คนพบและวิเคราะห แลวเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค
การวิจัย/สมมติฐานการวิจัย/คําถามการวิจัยที่ระบุไว หากใชตารางหรือแผนภูมิ ควรอางอิงจากเนื้อหา
ในบทความ และมีหัวขอของตารางหรือแผนภูมิกํากับ กรณีที่ใชรูปภาพ ควรใชรูปที่มีความชัดเจน 
ขนาดโปสการด 3X5 นิว้ และใสคาํอธบิายไวใตรปู หากรปูภาพและแผนภมูนิาํมาจากแหลงอืน่ ควรอางองิ
ที่มาดวย
  3.7 สรุปและอภิปรายผล (Conclusions and Recommendations) ควรเขียนสรุปโดย
อางอิงถึงความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคการวิจัย/สมมติฐานการวิจัย/คําถามการ
วิจัย และอภิปรายผลโดยอางอิงกับงานวิจัยและ/หรือทฤษฎีที่เก่ียวของ
  3.8 ขอเสนอแนะ (Recommendations) เปนการใหขอเสนอแนะจากการวิจัยเพื่อการนํา
ไปใชและการวิจัยในคร้ังตอไป 
  3.9 เอกสารอางอิง (References) การอางอิงตองปรากฏทั้งในบทความและในสวนของ
เอกสารอางอิงทายบทความ โดยมีแนวทางดังนี้ 

หลักการอางอิงตามระบบแวนคูเวอร (Vancouver Citation Style) 1

 การอางอิงตามระบบแวนคูเวอรมี 2 แบบ คือ การอางอิงท่ีแทรกในเน้ือหา และการอางอิงท่ีอยู
ทายเลม
การอางอิงที่แทรกในเนื้อหา
 ระบบการอางอิงในทางดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรการแพทยที่นิยมใชในปจจุบันจะใช
การอางอิงระบบลําดับหมายเลข โดย
 1. ระบหุมายเลขเรียงลาํดบักนัไปทายขอความหรอืช่ือบุคคลทีใ่ชอางองิเริม่จากหมายเลข 1,2,3 
ไปตามลาํดบัทีอ่างกอนหลงั เปนเลขอารบกิโดยไมมกีารเวนชวงตวัอกัษร โดยใหอยูในวงเลบ็และใช “ตวัยก”
 2. ทุกครั้งที่มีการอางซํ้าจะตองใชหมายเลขเดิมในการอางอิง และหมายเลขที่ใชอางอิงจะตอง
ตรงกับหมายเลขของรายการอางอิงทายเลมดวย
 3. สาํหรับการอางอิงในตารางหรือในคําอธิบายตารางใหใชเลขท่ีสอดคลองกับท่ีไดเคยอางอิงมา
กอนแลวในเนื้อเร่ือง
 4. การอางองิจากเอกสารมากกวา 1 ฉบบัตอเนือ่งกนัจะใชเครือ่งหมายยตภิงัค (hyphen หรอื -)
เชื่อมระหวางฉบับแรกถึงฉบับสุดทาย เชน (1 -3) แตถาอางถึงเอกสารที่มีลําดับไมตอเน่ืองกัน จะใช
เครื่องหมายจุลภาค (comma หรือ ,) โดยไมมีการเวนชวงตัวอักษร เชน (4,6,10)
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ตัวอยาง
 Plasmodium falciparum and Wuchereria bancrofti are parasites that cause human 
malaria and lymphatic filariasis in the population of South-East Asian countries.(1 -3,4,6,10) 
The diseases are abundant and widely spread in the endemic area especially Thailand 
and its neighbor countries.(3,7)
 There have been efforts to replace mouse inoculation testing with in vitro tests, 
such as enzyme linked immunosorbent assays(12,15) or polymerase chain reaction(13-20) 
but these remain
experimental.
การอางอิงที่อยูทายเลม
 การอางอิงที่อยูทายเลมหรือที่เรียกวา “รายการอางอิง” หรือ “เอกสารอางอิง”
 1. พมิพตามลาํดับการอางองิตามหมายเลขทีไ่ดกาํหนดไวภายในวงเลบ็ท่ีไดอางถงึในเนือ้หาของ
ปริญญานิพนธ โดยไมตองแยกภาษาและประเภทของเอกสารอางอิง
 2. พิมพหมายเลขลําดับการอางอิงไวชิดขอบกระดาษดานซาย ถารายการอางอิงมีความยาว
มากกวาหนึ่งบรรทัด ใหพิมพบรรทัดถัดไปโดยไมตองยอหนา ลักษณะการอางอิงจะแตกตางกันตามชนิด
ของเอกสารที่นํามาอางอิง ดังนี้
 **หมายเหตุ: เครื่องหมาย / ตอไปนี้ แทนการเวนวรรค 1 ระยะ
บทความวารสาร 
    หมายเลขรายการอางอิง.//ชื่อผูแตง.//ชื่อบทความ.//ชื่อยอของวารสารตางประเทศ(ถาเปน
    วารสารภาษาไทย ใหใชชื่อเต็ม)//ปที่ตีพิมพ;เลมที่พิมพ(ฉบับท่ีพิมพ):หนาแรก-หนาสุดทาย.
ตัวอยาง
1. พเิชฐ สมัปทานกุลู,/นพินธ อดุมสันติสขุ,/รสสคุนธ ศรพีฒันาวฒัน.//วธิกีารเพาะเชือ้แบบงายเพือ่วนิจิฉยั
โรคติดเช้ือไมโครแบคทีเรยีของตอมน้ําเหลืองในการเจาะดูดดวยเข็มขนาดเล็กทางเซลลวทิยา; การประเมิน
คุณคาและการใชงาน.//จุฬาลงกรณเวชสาร//2539;40(5):383-91.
2. Liou GI,/Wang M, Matragoon S.//Precocious IRBP gene expression during mouse devel-
opment.//Invest Ophthalmol Vis Sci//1994;35:1083-8.

หนังสือ
   หมายเลขรายการอางองิ.//ชือ่ผูแตงหรอืบรรณาธกิาร.//ชือ่หนงัสอื.//ครัง้ท่ีพมิพ.//สถานทีพ่มิพ:/
  สํานักพิมพ;/ปที่พิมพ.

1 จาก สํานักหอสมุดกลาง.  การอางอิงในทางวิทยาศาสตรตามระบบแวนคูเวอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  มิถุนายน 2557.
เขาถึงเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2558. จาก URL: http://lib.swu.ac.th/th/images/endnote/forweb%20vancouver0614.pdf
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ตัวอยาง
3. Norman IJ,/Redfern SJ,/editors.//Mental health care for elderly people.//New York:/
Churchill Livingstone;/1996.

วิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ
 การอางอิงจากวิทยานิพนธตองระบุคําวา [dissertation] หรือ [วิทยานิพนธหรือปริญญา
นิพนธหรือสารนิพนธ ชื่อยอของปริญญา สาขาวิชา] ในวงเล็บใหญ
ตัวอยาง
4. พงษพฒัน เวชสทิธิ.์//การศกึษาโปรตนีจากพษิงแูมวเซาทีม่ผีลตอการทาํงานของไตในหนขูาว/[ปรญิญา
นิพนธวท.ม./สาขาเคมีชีวภาพ].//กรุงเทพฯ:/บัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ;/2542.
5. Kaplan SJ.//Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization/[Dis-
sertation Ph.D.
Medicine].//St. Louis (MO):/Washington Univ.;/1995.
เอกสารอิเล็กทรอนิกส
 ตองพมิพวนั เดือน ป ทีเ่ปดดขูอมลูดงักลาวดวย เนือ่งจากขอมลูดงักลาวอาจมกีารปรบัปรงุ หรอื
ลบออกจากแฟมขอมูลได การเขียนอางอิงใหเขียนดังนี้
6. Morse SS.//Factors in the emergence of infectious diseases.//Emerg Infect Dis/[serial 
online]/1995 Jan-Mar//[cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens].//Retrieved December 25,/1999,/
from/URL:/http://www.cdc.gov /ncidod/EID/eid.htm
7. LaPorte RE,/Marler E,/Akazawa S,/Sauer F.//The death of biomedical journals. BMJ/
[serial online] 1995;310:1387-90.//Retrieved September 26, 1996,/from/URL:http://www.
bmj.com/bmj/archive/6991 ed2.html
การพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ
 เมื่อผูเขียนบทความจัดทําบทความตามคําแนะนําในการเตรียมตนฉบับเรียบรอยแลว จะมีขั้น
ตอนดําเนินการดังนี้
 1. สงตนฉบบัทีเ่ปนไฟล Word โดยแนบไฟล (Attachment) สงมาท่ี Journal_hpc5@hotmail.
com โดยตั้งชื่อเร่ืองอีเมลเปนชื่อตนฉบับ พรอมระบุชื่อผูเขียนคนแรก (First author) หรือผูเขียนที่เปน
ผูติดตอ (Corresponding Author) พรอมสถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพท หมายเลขมือถือ และอีเมล
ที่ใชในการติดตอประสานงานในเน้ือความในอีเมล
 2. กองบรรณาธกิารจะพจิารณาความสอดคลองของบทความทีส่งมากับวัตถปุระสงคของวารสาร
ในเบ้ืองตน รวมถึงความครบถวนของบทความ แลวตอบกลับทางอีเมล หากเจาของบทความไมไดรบัอเีมล
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ตดิตอกลับหลังจากสงมาเปนเวลานานเกิน 1 สปัดาห กรณุาตดิตอกองบรรณาธิการตามหมายเลขโทรศัพท/
อีเมลตามรายละเอียดดานลาง
 3. บทความทุกฉบับที่ผานการพิจารณาในเบ้ืองตน จะไดรับการประเมินคุณภาพจากกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน ในระบบ Double-blinded system ในลําดับตอไป
 4. ผลการประเมินคุณภาพจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย ก) รับลงตีพิมพโดย
ไมตองแกไข ข) รับลงตีพิมพโดยมีขอเสนอแนะเพื่อแกไข และ ค) ไมรับลงตีพิมพ หากตองมีการแกไข 
กองบรรณาธิการจะติดตอเจาของบทความ เพ่ือดําเนินการแกไขใหเรียบรอยตามคําแนะนําของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิกอน จึงจะสามารถลงตีพิมพได
 5. เมือ่ผลงานไดรบัการตีพมิพ ผูเขยีนคนแรก/ผูเขยีนทีเ่ปนผูตดิตอ จะไดรบัวารสารศูนยอนามัย
ที่ 9 ฉบับที่บทความไดรับการลงตีพิมพ จํานวน 2 ฉบับ
 6. บทความท่ีลงตีพิมพในวารสารศูนยอนามัยท่ี 9 ถือเปนความเห็นสวนตัวของผูเขียน 
กองบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นดวย ผูเขียนตองรับผิดชอบตอบทความของตนเอง กองบรรณาธิการ
มีสิทธ์ิที่จะแกไขขอความใหถูกตองตามหลักภาษาและความเหมาะสมได และผลการพิจารณาของกอง
บรรณาธิการและผูทรงคุณวุฒิถือเปนที่สิ้นสุด


