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	บทคัดย่อ

	 การวิจัยประเมินผล	 (Evaluation	 Research)	 นี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมิน

ผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่อยู ่ในภาวะพึ่งพิง	 จังหวัดชัยภูมิ	 เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 

พ.ศ.	2557-	มนีาคม	2558	กลุม่ตวัอย่างประกอบด้วยบคุลากรสหสาขาวชิาชพี	ผูป้ฏบิตังิาน	ผูบ้รหิารทีด่แูลผู้

สงูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิ	และผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพ่ึงพิงจงัหวดัชัยภมู	ิจ�านวน	75	คน	เครือ่งมอืวจิยัประกอบ

ด้วยแบบสัมภาษณ์	 และแนวทางการสนทนากลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการแจกแจงความถี่และ 

ร้อยละ	ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	

	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 กระบวนการท�างานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 จังหวัดชัยภูม	ิ 

ด�าเนินงานภายใต้โครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ 

พึ่งพิง	เช่น	โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการติดเตียง	โครงการฟื้นฟูผู้พิการและพัฒนาผู้ดูแล	เป็นต้น	

โดยมแีหล่งสนับสนนุด้านงบประมาณจากหน่วยงานภาครฐัซึง่ไม่เพยีงพอ	เนือ่งจากเป็นงานทีต้่องท�าอย่างต่อ

เนือ่ง	พืน้ทีก่ารดูแลกว้าง	ต้องการการสนับสนุนด้านกายอปุกรณ์และงบประมาณส�าหรบัอบรมจติอาสา	ปัญหา

และอุปสรรคส�าคัญ	 คือ	 ภาระงานอื่นมีมาก	 ความเหนื่อยล้าและการขาดความรู้ความเบ่ือหน่ายของผู้ดูแล 

ผูสู้งอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิ	ปัจจยัแห่งความส�าเรจ็	ได้แก่	ความมุง่มัน่และรบัผดิชอบของบคุลากรสาธารณสขุ	

การมส่ีวนร่วมของภาคเีครอืข่าย	และ	นโยบายจากผูบ้รหิาร	สิง่อ�านวยความสะดวกในพืน้ทีไ่ด้แก่	กายอปุกรณ์

ที่เบิกได้จากโรงพยาบาลชุมชนและการบริจาค	เช่น	ที่นอนลม	และการปรับสภาพบ้านให้เหมาะกับผู้สูงอายุ	

ภายหลังการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 จังหวัดชัยภูมิ	 พบว่า	 คะแนนเฉลี่ยโดยรวม

ความคิดเห็นต่อกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 อยู่ในระดับมาก 

(	  =2.92,	S.D.=0.19)	ซึ่งคะแนนความคิดเห็นด้านผลลัพธ์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	(	  =2.94,	S.D.=0.19)	โดย

ความเห็นส่วนใหญ่ชื่นชมและเห็นด้วยกับผลงานที่เกิดข้ึน	 คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิงดีข้ึน	
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งานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	จังหวัดชัยภูมิ	มีความเป็นรูปธรรม	เป็นกระบวนการ	

และส่งผลดีต่อสุขภาวะผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
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Abstract

	 		 This	research	evaluation	aims	to	monitor	and	evaluate	of	the	health	care	system	 
development	 for	 dependent	 elders	 in	 Chaiyaphum	 province.	 Data	 from	 October	 
2557-	March	2558	were	comprised	of	a	multidisciplinary	staff.	Operator	executive	in	charge	of	
seniors	were	in	shelters.	And	the	elderly	who	are	in	shelters	offense	consisted	of	75	persons	 
interviewed.	The	discussion	and	analysis	of	quantitative	data	by	frequency	and	qualitative	
content	analysis.
	 		 The	results	showed	that	the	process	of	care	for	the	elderly	who	are	in	shelters,	
Chaiyaphum	province.	Operating	under	the	programs	and	activities	that	correspond	to	the	
problems	and	needs	of	the	elderly	in	a	state	of	dependency,	such	as	the	health	care	of	the	
elderly	and	the	disabled	next	to	the	bed.	Reconstruction	and	development	projects,	the	
disabled,	etc.	The	administrative	support	from	government	agencies,	which	is	not	enough.	
Since	it	is	a	task	that	must	be	done	continuously.	Wide-area	care	to	support	the	budget	
and	 orthotics	 training	 for	 volunteers.	 Barriers	 are	much	more	 important	 tasks.	 Fatigue,	 
boredom	and	lack	of	knowledge	of	caregivers	who	are	in	shelters.	Success	factors	include	the	 
commitment	 and	 responsibility	 of	 health	 personnel.	 The	 involvement	 of	 partners	 and	
policies	of	the	administration.	Facilities	in	the	area.	Orthotics	are	drawn	from	hospitals	and	
community	donations,	such	as	air	mattresses	and	conditioning	House	for	the	elderly.	After	
developing	a	 system	of	 care	 that	 seniors	were	 in	 shelters.	Chaiyaphum	 found	 that	 the	 
average	overall	review	

	 *	Public	Health	Technical	Officer,	Senior	Professional	Level,	Chaiyaphum	Provincial	Public	Health	Office
**	Director,	Boromarajonani	College	of	Nursing,	Khon	Kaen
***Registered	Nurse,	Senior	Professional	Level,	Boromarajonani	College	of	Nursing,	Khon	Kaen
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	 	process	to	promote	and	improve	the	quality	of	life	of	older	people	are	in	shelters.	 

At	a	high	level	(  =	2.92,	S.D.	=	0.19),	which	reviews	the	results	with	the	most	average	 

(  =	2.94,	S.D.	=	0.19)	by	the	most	appreciated	and	agreed	with	the	works	taking	place.	 
Quality	 of	 life	 is	 dependent	 on	 the	 condition	 better.	 Health	 personnel	 are	 proud	 and	
appreciate	the	importance	of	the	health	care	seniors.	It	can	be	seen	that	the	operations	
associated	with	the	care	of	the	elderly	who	are	in	shelters,	Chaiyaphum	province.	There	
is	substantial	a	process	and	the	impact	on	the	health	of	the	elderly	who	are	in	shelters.

Keywords:	evaluation	study,	health	care	system	development,	elders	with	disabilities
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บทน�า
	 ประเทศไทยได้ถูกจัดให้เป็นประเทศที่อยู ่
ในสังคมผู้สูงอายุโดยร้อยละ	 10.4	 ของประชากร 
ท้ังหมด	ซ่ึงส�านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ 
และสงัคมแห่งชาตไิด้พยากรณ์โครงสร้างประชากรไทย 
ในปี	 พ.ศ.	 2568	 ว่าจ�านวนผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็น	
14.9	 ล้านคน	 คิดเป็น	 2	 เท่า	 ของปี	 พ.ศ.	 2552	
และในปี	พ.ศ.	2573	จะเพิ่มขึ้นเป็น	17.8	ล้านคน	 
คิดเป็นร้อยละ	 25.0	 ของประชากรทั้งประเทศ	 
1จากข้อมลูของส�านกังานสถติิแห่งชาติ	พบว่า	ปัญหา
สุขภาพที่พบบ่อย	 คือ	 กลุ่มโรคที่เรื้อรัง	 โดยร้อยละ	
1.6	เป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ	ร้อยละ	31.1	เป็น
โรคความดันโลหิตสูง	และร้อยละ	13.1	เป็นโรคเบา
หวาน	 กลุ่มอาการสมองเสื่อม	 โรคข้อเสื่อม	 ภาวะ 
ซึมเศร้าและการหกล้ม	 เมื่อมีอายุมากขึ้นอัตราการ
เกดิโรคมากกว่าหนึง่โรคกส็งูขึน้เป็นล�าดบัควบคู่ไปกบั 
ความเสื่อมด้านร่างกายและจิตใจ	 โรคและอาการ
ที่มากับความเสื่อมนี้ก็น�าไปสู่ภาวะพึ่งพาและภาวะ
ทุพพลภาพ	 ซึ่งร้อยละ	 1.7	 ของผู้สูงอายุไทยอยู่ใน
ภาวะทุพพลภาพรุนแรงปานกลางและรุนแรงมาก	
โดยมค่ีาดชันีบาร์เธลเอดีแอล	(Barthel	ADL	Index)	
น้อยกว่า	 12	 คะแนน	 ปัญหาอัมพาต/อัมพฤกษ์	
ร้อยละ	 2.5	 ปัญหาความรู้สึกเหงา	 ว้าเหว่ที่ต้อง 
อยู่คนเดียว	 ร้อยละ	 21.7	 และไม่มีผู้ดูแลเมื่อเจ็บ
ป่วยร้อยละ	12.2	อัตราส่วนเป็นภาระ	ร้อยละ	16.0	 
 2นอกจากนี้ผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ	70	ต้องด�าเนิน
ชีวิตเพียงล�าพัง	และมีแนวโน้มจะต้องอยู่เพียงล�าพัง
มากขึ้น3

	 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	
10	 ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์	 “การเตรียมความพร้อม	
สังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ”	 เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์
หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการมีแผนผู้สูง
อายุฉบับท่ี	 2	 (พ.ศ.	 2545	 –	 2564)	 เพื่อก�าหนด

ทศิทางนโยบายยทุธศาสตร์และมาตรการต่าง	ๆ 	ทีใ่ช้
ในการด�าเนนิการด้านผูส้งูอายใุห้ชัดเจน	เช่น	การให้
บริการด้านสุขภาพ	การจัดสวัสดิการทางสังคม	การ
ส่งเสริมสุขภาพชีวิตที่ดี	โดยสิ่งเหล่านี้จะต้องได้รับรู้
ถงึข้อมลูทีจ่�าเป็นต่อการวางแผนและการด�าเนนิการ
บนพื้นฐานของการลงทุนและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า4

	 จงัหวดัชยัภมูเิป็นหนึง่ในจงัหวดัภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือที่มีจ�านวนผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่
ในภาวะพึง่พงิเป็นล�าดบัต้น	ๆ 	คดิเป็นร้อยละ	17.22	
(1,582,234	 คน)	 ของจ�านวนประชากรในจังหวัด	
จ�านวน	 918,859	 คน	 ซ่ึงจ�านวนผู้สูงอายุท่ีอยู่ใน
ภาวะพึ่งพิงนี้กระจายอยู่ทุกอ�าเภอในจังหวัดชัยภูม	ิ
ท�าให้มีความจ�าเป็นในการจัดโครงสร้างการบริการ
งานของสถานบริการสุขภาพของจังหวัดในการดูแล
สขุภาพผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิให้ได้รบัการดแูล
ที่เหมาะสมและทั่วถึง	 ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่	 โดย
สถานบริการสุขภาพที่อยู่ใกล้ที่สุดจะเป็นผู้ที่ให้การ
ดูแลรักษาก่อนตามความเหมาะสม	 และจะส่งต่อ
เมื่อเกินขีดความสามารถ	เมื่อมีการพัฒนาระบบขึ้น	
จึงจ�าเป็นต้องมีการประเมินประสิทธิผลของงานว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด	 ท้ังนี้เพื่อ
เป็นการก�ากับดูแลและการติดตามการด�าเนินงาน	 
การพัฒนาระบบการดูแลผู ้สูงอายุท่ีอยู ่ในภาวะ 
พึง่พงิ	จะต้องมกีารระบุปัญหาของระบบ	โดยก�าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้เพื่อคาดหวังผลลัพธ์ที่
จะเกิดขึ้นภายหลังและวางแผน	วิเคราะห์ความเป็น
ไปได้ของการบริหารระบบการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาวะพึ่งพิง	 ตลอดจนการออกแบบระบบ	 และ
การน�าไปปฏิบัติ	มีกระบวนการบริหารและประเมิน
ประสทิธผิลของระบบเทียบกบัเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	
หากผลการประเมินมีการเบี่ยงเบนประเด็นในการ
ท�างานไปจากท่ีก�าหนดไว้จะได้หาวิธีปรับปรุงแก้ไข
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ในตัวเนื้องานได้ทันที	 และพยายามท�าให้ความคาด
หวังกับการปฏิบัติจริงเป็นไปในทิศทางเดียวกันให้
มากที่สุด	 ซึ่งควรประเมินผลส�าเร็จของระบบจาก
ผลผลิต	(Output)	และ	ผลลัพธ์	(Outcome)	และ
ผลกระทบ	 (Impact)	 ที่ได้จากการด�าเนินงานตาม
ระบบนั้นด้วย	ดังนั้นการที่จะทราบถึงผลส�าเร็จของ
ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจ�าเป็น
ต้องอาศยักระบวนการติดตามและประเมนิผลทีเ่ป็น
ระบบและสม�่าเสมอ

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 วัตถุประสงค ์ทั่ วไป	 เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาวะพึ่งพิง	จังหวัดชัยภูมิ
	 วตัถปุระสงค์เฉพาะ	เพือ่ประเมนิกระบวนการ 
ท�างานด้านการดูแลผู ้สูงอายุที่อยู ่ในภาวะพึ่งพิง	
และประเมินความคิดเห็นต่อกระบวนการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	
จังหวัดชัยภูมิ

วิธีการศึกษา
	 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยประเมินผล	 
(Evaluation	 Research)	 โดยใช้แนวคิด	 CIPP	
Model	 เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนา
ระบบการดูแลผู ้สู งอายุ 	 ที่อยู ่ ในภาวะพึ่ งพิง	 
จังหวัดชัยภูมิ	 โดยศึกษาข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ
และแหล่งทุติยภูมิ	 ซึ่งข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิจะ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ	 การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการเก็บข้อมูล
เพื่อใช้ประเมินผลการด�าเนินงานในระยะ	 6	 เดือน	
(ตุลาคม	พ.ศ.	2557-	มีนาคม	2558)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากรท่ีใช้ศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยเจาะจง
เลือกจังหวัดชัยภูมิ	 เป็นพื้นท่ีวิจัย	 ประชากรที่ใช้ 
ในการศึกษา	รวมทั้งสิ้น	2,255	คน	
	 กลุ ่มตัวอย ่างที่ท�าการศึกษาในครั้ งนี ้
ใช้เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความสมัครใจ 
เข้าร่วมโครงการ	 โดยท�าการเลือกแบบเจาะจง	
(Purposive	 sampling)	 ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย	
	 1.	 กลุ ่ ม บุคลากรสหสาขาวิ ชา ชีพ ท่ี
ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 
ในโรงพยาบาลชุมชน	อ�าเภอคอนสวรรค์	และ	อ�าเภอ
หนองบวัระเหว	จงัหวดัชยัภมู	ิโดยจะเลอืกประชากร
ทั้งหมดเข้าร่วมวิจัย	 ประกอบด้วย	 แพทย์	 เภสัชกร	
พยาบาล	 นักกายภาพบ�าบัด	 นักสังคมสงเคราะห	์
จ�านวน	25	คน	
	 2.	 กลุ ่มผู ้ปฏิบัติงานดูแลผู ้สูงอายุที่อยู ่
ในภาวะพึ่งพิง	 ในสถานบริการด้านสุขภาพจังหวัด
ชัยภูมิ	 ผู้วิจัยคัดเลือกจากอ�าเภอท่ีมีการด�าเนินงาน
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการท่ีอยู่ใน
ภาวะพึ่งพิงน�าร่อง	 2	 อ�าเภอ	 คือ	 หนองบัวระเหว
และคอนสวรรค์	 ได้แก่	 พยาบาลวิชาชีพ	 เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข	 ที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต�าบล	 อ�าเภอละ	 6	 ต�าบล	 ต�าบลละ	 1	 คน 
รวมจ�านวน	12	คน	
	 3.	 กลุม่ผูสู้งอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิ	จงัหวดั
ชัยภูมิ	 เนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรท่ีเปราะบาง	 มี
ข้อจ�ากดัในการเข้าร่วมงานวจิยั	ผูว้จิยัจงึจะคดัเลอืก 
ผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิ	30	คน	จาก	84	คน	ใน	2	
อ�าเภอที่อยู่ในพื้นที่วิจัย	ประกอบด้วย	ผู้สูงอายุและ
พิการท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง	 ท่ีต้องการการดูแลอย่าง
ใกล้ชิด	โดยมีการคัดเลือกเข้า	ดังนี้	
	 	 3.1	เป็นผูส้งูอายใุนพืน้ทีห่นองบวัระเหว	 
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และคอนสวรรค์	 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นคน
พิการแล้ว
	 	 3.2	มีศักยภาพในการเข้าร่วมวิจัย	เช่น	
สามารถส่ือสารกับผู้วิจัย	 ผู ้เข้าร่วมวิจัยคนอื่นได	้
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลได้
	 		 3.3	เข้าร่วมการวจิยัด้วยความสมคัรใจ
	 4.	 กลุม่ผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 
2	 อ�าเภอ	 4	 หน่วยงาน	 ได้แก่	 ส�านักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด	ท้องถิ่นอ�าเภอ	องค์การ
บริหารส่วนต�าบล	และ	เทศบาล	รวมจ�านวน	8	คน	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ	ได้แก่
	 1.	 แบบสัมภาษณ์เจาะลึก	 (In-depth	
interview	 guideline)	 ในการประเมินระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุ	ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
	 2.	 แนวทางการสนทนากลุ ่ม	 (Focus	
group	discussion	guideline)	ส�าหรบัสนทนากลุม่	
เจ้าหน้าที่สหสาขาวิชาชีพ	 ผู้บริหารระดับองค์กร
ส่วนท้องถิ่น	 และผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุเกี่ยวกับ	
ผลการด�าเนินงาน	งบประมาณ	บริการสุขภาพและ
สังคม	ปัจจัยความส�าเร็จ	ปัญหาและอุปสรรค	ความ
ต้องการการสนับสนุน
	 เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้สัมภาษณ์
กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ	 และผู้พิการที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	
ได้แก่	 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อกระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุที่อยู ่ใน
ภาวะพึ่งพิง	 เป็นแบบสัมภาษณ์ที่น�ามาจาก	อ�านาจ	
สุวรรณไตร5

การรวบรวมข้อมูล
	 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบ
สมัภาษณ์ความสามารถในด้านความรู้และพฤติกรรม

การดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลผู้สูงอายุ	 และผู้พิการ 
ท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง	 แบบสัมภาษณ์สิ่งอ�านวยความ
สะดวกส�าหรบัผูส้งูอาย	ุและผูพ้กิารทีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิ 
ในที่สาธารณะ	 และแบบสัมภาษณ์คุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ	 และผู้พิการท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง	 และเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพเก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่ใน
ภาวะพึ่งพิง	 กิจกรรม	 งบประมาณ	บริการสุขภาพ
และสังคม	 ปัจจัยความส�าเร็จ	 ปัญหาและอุปสรรค	
สิ่งอ�านวยความสะดวกในพื้นท่ีส�าหรับผู ้สูงอาย ุ
ท่ีด�าเนินการ	 โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและ
แบบสนทนากลุ่ม
 
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ร่วมวิจัย
	 ในการด�าเนินการวิจัยครั้งนี้	 ผู ้วิจัยจะ
ได้ท�าการวิจัยที่เก่ียวข้องกับมนุษย์	 ประกอบด้วย 
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 บุคลากรสาธารณสุข	
บุคลากรภาครัฐ	 โดยมีการสัมภาษณ์	 และสังเกต 
ดงันัน้เพือ่ให้การวจิยัเป็นไปอย่างถูกต้อง	ผูว้จิยัจงึจดั
ท�าหนังสือขอความเห็นชอบจากจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการท�าวิจัยในมนุษย์	 วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี	ขอนแก่น	รหัสโครงการ	2015-05-02	
และเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ผู ้ให้ข้อมูลโดยเฉพาะ
กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	
การวิเคราะห์ข้อมูล:	
	 ข้อมลูเชงิคณุภาพ:	เป็นข้อมลูทีไ่ด้จาก	การ
ศกึษาเอกสาร	การสนทนากลุม่	การสมัภาษณ์เจาะลกึ 
และการสังเกตพฤติกรรม	 จะน�าข้อมูลมาแยกเป็น
หมวดหมู่ตามประเด็นปัญหา	และตีความหมายของ
ข้อมูลที่ได้ตามการรับรู้ของผู้ให้ข้อมูล	 โดยวิธีการ
วิเคราะห์จากเนื้อหา	(Content	analysis)	
	 ข้อมูลเชิงปริมาณ:	 ใช้สถิติเชิงพรรณนา
ประกอบด้วย	ค่าความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
	 กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น	 3	 กลุ่ม	 บุคลากร
สหสาขาวิชาชีพ	และผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาวะพ่ึงพิง	 ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า	 41	 ปี	 การ
ศึกษาระดับปริญญาตรี	 ต�าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ	
ปฏิบตังิานทีโ่รงพยาบาลชมุชน	ส่วนผูบ้รหิารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอายุระหว่าง	 40-50	 ปี	 การ
ศึกษาระดับปริญญาตรี	 ต�าแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบล	 ปฏิบัติงานที่เทศบาลต�าบลและ
องค์การบริหารส่วนต�าบลมากที่สุด	
การประเมินกระบวนการท�างานด้านการดูแล 
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	จังหวัดชัยภูมิ	
	 1.	 ความคิดเห็นของบุคลากรสหสาขา
วิชาชีพ
	 	 1.1	 ด้านประสบการณ์การอบรมหรอื 
การศึกษาด้านการดูแลสูงอายุ	 พบว่า	 บุคลากร 
สหสาขาวิชาชีพได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 โดยการอบรม
ในหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว	ที่จัดโดยสถาบัน
การศกึษาทางการพยาบาล	และการประชมุวชิาการ	
ได้แก่	 การอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาล 
ผูสู้งอาย	ุการอบรมผูจ้ดัการรายกรณผีูส้งูอาย	ุ(case	
manager)	 และการอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้พิการและผู้สูงอายุระยะยาว
	 	 1.2	 ด้านงานดูแลสุขภาพผู ้สูงอายุ
ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง	 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นใน
ภาพรวมว่า	งานดแูลสุขภาพผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่
พิงเป็นงานที่ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ความสามารถ
เฉพาะทางในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	 เนื่องจาก 
ผู้สูงอายุในความดูแลมีปัญหาสุขภาพเร้ือรังที่แตก
ต่างกัน	 ควรได้รับการดูแลแบบองค์รวมร่วมกับการ
มีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัวและชุมชน	

	 	 1.3	 ด้านโครงการ	หรือกิจกรรม	และ
งบประมาณ	ในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	
พบว่า	 มีการก�าหนดโครงการท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการและปัญหาของผูส้งูอาย	ุซึง่ได้รบัการจดัสรร
งบประมาณประจ�าปีในการด�าเนนิงานโครงการ	เช่น	
โครงการดูแลสขุภาพผูส้งูอายุแบบองค์รวม	โครงการ
อบรมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว	 โครงการอบรมเจ้า
หน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในการใช้	
stroke	 scale	 โครงการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูง
อายุปี	 2556-2557	 และโครงการผลิตกายอุปกรณ	์ 
งบประมาณทีไ่ด้จากเงนิบ�ารงุโรงพยาบาลซึง่ไม่เพยีง
พอ	 เนื่องจากต้องด�าเนินงานทั้งอ�าเภอและต้องการ
ความต่อเนือ่งให้กับกลุ่มผูด้แูลและ	อสม.	นอกจากนี ้
ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหาร
ส ่วนจังหวัด	 องค ์การบริหารส ่วนต�าบล	 และ 
โรงพยาบาลชุมชน	ในการจดัอบรมให้ความรูผู้ส้งูอาย ุ
และงบประมาณในการออกติดตามตรวจสุขภาพ
ช่องปากผู้สูงอายุทุกคนในชุมชนโดยผู้ดูแลร่วมกับ
เจ้าหน้าที่
	 	 1.4	 ด้านปัญหาและอุปสรรคในการ
ด�าเนินงานดูแลผู ้สูงอายุท่ีอยู ่ในภาวะพึ่งพิงกลุ ่ม
ตวัอย่างคดิเหน็ว่าจ�านวนของผูส้งูอายทุีต่ดิเตยีงและ
มีอายุมากกว่า	 80	 ปี	 ท่ีมีความเสื่อมของร่างกายมี
เป็นจ�านวนมาก	และมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อย	ๆ	
ภาระงานอื่นที่รับผิดชอบมีปริมาณมาก	ต้องจัดการ
เร่ืองท่ีเร่งด่วนก่อน	 ท�าให้งานดูแลผู้สูงอายุท่ีท�าอยู่
ไม่มีความต่อเนื่อง	 ไม่สามารถหาบุคลากรในหน่วย
งานท�าหน้าที่แทนได้	 นอกจากนี้ปัญหาญาติผู้ป่วย
ยังขาดความรู ้ในการดูแลผู ้สูงอายุที่อยู ่ในภาวะ 
พึ่งพิง	ผู้ดูแลมีความเหนื่อยล้าจากการดูแลผู้สูงอายุ
มาเป็นเวลาหลายปีและความไม่เพยีงพอของอปุกรณ์
สนับสนุน	เช่น	รถเข็น	ที่นอนลม	เป็นต้น	



8

วารสารศูนย์อนามัยที่ 9
วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 10 ฉบับที่ 21 เดือนมกราคม-เมษายน 2559

	 	 1.5	 ปัจจัยความส�าเร็จในการด�าเนนิงาน 
การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	พบว่า	เกิดจาก	
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแล	 เช่น 
ท้องถิน่	อสม.	ผู้ดแูลและผูส้งูอาย	ุบคุลากรสาธารณสขุ 
ทีร่บัผดิชอบงานมีความรู้ความสามารถในการจัดการ
งานผู้สูงอายุและนโยบายผู้บริหาร	
	 	 1.6	 ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวกใน
พืน้ที	่ส�าหรบัผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพ่ึงพิง	พบว่า	มกีาร 
จดัส่ิงอ�านวยความสะดวกในพืน้ที	่ส�าหรับผูส้งูอายทุี่
อยูใ่นภาวะพึง่พงิ	ดงันี	้กายอปุกรณ์ทีส่ามารถเบกิได้ 
จากโรงพยาบาลชมุชน	การปรบัสภาพบ้านให้เหมาะกบั 
ผู้พิการ	เช่น	ทางลาดชันการจัดหาที่นอนลมส�าหรับ 
ผู้ป่วยติดเตียง	 การจัดท�าห้องน�้าผู้พิการในผู้ป่วย 
ที่ไม่มีผู ้ดูแลและหาครอบครัวอุปถัมภ์	 และการ 
จัดบัตรคิวช่องทางด่วนในการให้บริการ
	 2.	 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้สูง
อายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
	 		 2.1	 ด้านประสบการณ์การอบรมหรอื
การศึกษาด้านการดูแลสงูอายพุบว่าได้รบัการพัฒนา
ความรู ้และทักษะการดูแลผู ้สูงอายุที่อยู ่ในภาวะ 
พึ่งพิง	 โดยการอบรมในหลักสูตรระยะสั้นและระยะ
ยาว	 ที่จัดโดยสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล	
และการประชุมวิชาการ	 ได้แก่	 อบรมการดูแล 
ผู้สูงอายุและผู้พิการอบรมกรณีศึกษาการพยาบาล 
ผู ้ป ่วยวัณโรคในผู ้สูงอายุที่ เป็นเบาหวานอบรม 
ผู้จัดการรายกรณี	case	manager	เป็นต้น
	 		 2.2	 ด้านความคิดเห็นต่องานดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง	 กลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นว ่าเป ็นงานที่ต ้องอาศัยความรู  ้
เฉพาะทาง	 เน้นดูแลแบบองค์รวม	 ร่วมกับผู้ดูแล	
คนในชุมชน	บุคลากรทางการแพทย์
	 		 2.3	 ด้านโครงการ	หรือกิจกรรม	และ
งบประมาณ	ในดแูลผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพ่ึงพงิมกีาร

ก�าหนดโครงการท่ีสอดคล้องกับความต้องการและ
ปัญหาของผูส้งูอายแุละได้รบัการจดัสรรงบประมาณ
ประจ�าปีในการด�าเนินงานซ่ึงโครงการที่ได้ด�าเนิน
การไปแล้วได้แก่	โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและ
ผู้พิการติดเตียง	 โครงการจัดระบบฐานข้อมูลผู้สูง
อายุและผู้พิการเพ่ือการช่วยเหลือโครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโครงการ
ส่งเสริมกายใจวัยสูงอายุโครงการฟื้นฟูผู้พิการและ
พฒันาผูด้แูล	และโครงการดแูลตดิตามเยีย่มผูส้งูอายุ
ที่บ้าน
	 	 2.4	 ด้านปัญหาและอุปสรรคในการ
ด�าเนินงานดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 พบว่า 
มีปัญหา	ได้แก่	การมีงบประมาณในการด�าเนินงาน
ที่จ�ากัดกลุ่มจิตอาสา	care	giver	ท�างานไม่ต่อเนื่อง 
ผูส้งูอายขุาดการรวมกลุม่ทีเ่ข้มแขง็	เช่น	การตัง้ชมรม 
ยงัไม่มทุีกหมูบ้่าน	เจ้าหน้าท่ีรับผดิชอบมีภาระงานมาก	 
รับหน้าที่ในการปฏิบัติงานหลายงาน	 และผู้ดูแล 
ผู้สูงอายุยังไม่มีความมั่นใจในการดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่
ในภาวะพึ่งพิง	 ญาติดูแลไม่ต่อเนื่อง	 ต้องไปรับจ้าง
ต่างจังหวัด	 มีญาติห่าง	 ๆ	 ดูแล	 ท�าให้ผู ้สูงอายุ 
ขาดความอบอุ่น
	 	 2.5	 ด้านปัจจัยความส�าเร็จในการ
ด�าเนินงานการดูแลผู ้สูงอายุที่อยู ่ในภาวะพึ่งพิง	
พบว่าเกิดจากความมุ ่งมั่นตั้งใจของเจ ้าหน้าที ่
โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	การมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการดูแลที่เข้มแข็ง	 เช่น	อสม.	และ
ญาติ	และ	ผู้บริหารให้ความส�าคัญ
	 		 2.6	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกใน
พืน้ที	่ส�าหรบัผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิ	พบว่ามกีาร
จัดสิ่งอ�านวยความสะดวกในพื้นท่ี	 ส�าหรับผู้สูงอายุ 
ที่อยู ่ในภาวะพึ่งพิง	 ได้แก่	 จัดหากายอุปกรณ์ 
ทีส่ามารถเบกิได้	จากโรงพยาบาลชมุชนและชาวบ้าน 
น�ามาบริจาค	 จัดให้มีลานกีฬาในชุมชน	 จัดให้มี
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ห้องน�้าผู้สูงอายุที่วัดและส่วนราชการ	 และจัดท�า 
ราวเกาะหัดเดินและมีราวกันลื่นในห้องน�้า
	 3.	 ความคิดเห็นของผู ้บริหารองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
	 		 3.1	 ด้านความคิดเห็นต่องานดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง	 กลุ่มตัวอย่าง
แสดงความคิดเห็นว่า	 เป็นเรื่องส�าคัญและเร่งด่วน	
เนื่องจากจ�านวนผู้สูงอายุมากขึ้น	 มีการพึ่งพิงบุตร
หลานอยู่มาก	
	 		 3.2	 ด้านโครงสร้าง	 อ�านาจ	 และ
หน้าที่ในการท�างานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิง	 พบว่า	 เทศบาลมีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ 
ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	โดยมีกิจกรรมต่าง	ๆ	เพื่อให้การ
ดแูลคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้	ได้แก่	การจดัหาอาชพีเสรมิ
ให้การติดตามเยี่ยมผู้พิการและให้ความรู้	 และการ
จัดหาส่ิงอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิง	 นอกจากน้ียังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข	 ภายใต้งานปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลได้ดูแลงานผู้สูงอายุ
	 		 3.3	 ด้านการน�าแผนผูส้งูอายแุห่งชาติ
มาแปลงเป็นแผนปฏิบัติการขององค์กรส่วนท้องถิ่น	
พบว่า	 มีการน�าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติมาแปลงเป็น
แผนปฏิบัติการขององค์กรส่วนท้องถิ่นโดยน�ามา
วางแผนเทศบาล	3	ปีและน�ามาเป็นแผนยทุธศาสตร์
และแผนกองทุนสุขภาพต�าบลโดยบรรจุไว้ในแผน
พัฒนาท้องถิ่นและแผนของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
	 		 3.4	 ด้านการผลกัดันให้มกีารด�าเนนิงาน 
ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติพบว่ามีการผลักดันให้มี
การด�าเนนิงานตามแผนผู้สงูอายแุห่งชาติโดยน�าแผน
หลักประกันกองทุนสุขภาพด้านการดูแลผู้สูงอาย ุ
มาปฏิบัติ	 และน�าเสนอเข้าวาระการประชุมในแผน
พฒันาสขุภาพทกุปี	จดัให้มสีถานทีร่วมกลุม่ผูส้งูอายุ

แต่ละชุมชน	 ผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุใน
แต่ละชุมชน	รวมทั้งสถานที่ออกก�าลังกายเพื่อให้ได้
ท�ากิจกรรมร่วมกัน
	 	 3.5	 ด้านแนวทางการประเมินความ
ส�าเรจ็และแนวทางการแก้ไข	ปรบัปรงุ	การด�าเนนิงาน 
ด้านการดูแลผู ้สูงอายุท่ีอยู ่ในภาวะพึ่งพิงพบว่า 
มกีารใช้แบบประเมนิผลการด�าเนนิงานแต่ละโครงการ
ประจ�าปี	 ในประเด็นต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ความพึงพอใจ 
หลงัให้การดแูล	เป็นต้น	มกีารประเมนิตามแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม	 ที่	 เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
ประจ�าปี	 ติดตามโดยคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ
ต�าบล	ส่วนแนวทางการแก้ไข	ปรบัปรงุ	การด�าเนนิงาน 
ด้านการดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิงนั้น	 ได้มี
การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อน�าไปสู่
การแก้ไขปัญหาให้บรรลุวัตถุประสงค์มีการจัดท�า
ทะเบียนผู้สูงอายุ	 ผู้พิการที่ชัดเจน	 แยกระดับการ
ให้บริการและให้การดูแลตามระดับความต้องการ
รวมทัง้ปรบัปรงุแนวทางการดแูลผูส้งูอายตุามสภาพ
ปัญหา
	 ส่วนประเด็นด้านผู้สูงอายุท่ีควรเน้นหรือ
ให้ความส�าคัญใน	5	ปี	ข้างหน้าส�าหรับนั้นผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวว่า	 ควรให้มีการ
พัฒนาศูนย์ผู้สูงอายุครบวงจร	 ท่ีมีคุณภาพ	 ระดับ
เทศบาล	และในแต่ละชุมชนให้ชัดเจนมากขึ้น
	 4.	 ความคดิเหน็ของผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะ
พึ่งพิง
	 		 4.1	 ด้านบริบทชุมชน	 กลุ่มตัวอย่าง
มีความเห็นในภาพรวมต่อกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุที่อยู ่ในภาวะพึ่งพิง	 
จังหวัดชัยภูมิ	 ด้านบริบทชุมชนอยู ่ในระดับมาก 

(  =	2.92,	SD	=	0.24)	 โดยเห็นว่าผู้น�าในชุมชน
มีความใส่ใจต่อปัญหาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิง	 มีบุคลากรภาครัฐสนับสนุนการดูแล
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ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในชุมชน	 และองค์กร
ปกครองส่วนถ้องถิ่นให้การสนับสนุนกิจกรรมการ
ส่งเสริมมากที่สุด
	 	 4.2	 ด้านปัจจัยน�าเข้า	 กลุ่มตัวอย่าง
มีความเห็นในภาพรวมต่อกระบวนการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อยู ่ในภาวะพึ่ง
พิง	จังหวัดชัยภูมิ	ด้านปัจจัยน�าเข้า	อยู่ในระดับมาก 

(  =	2.92,	SD	=	0.18)	โดยเห็นว่าคนในชุมชนมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรม	 มีบุคลากรภาครัฐ
เป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค�าปรึกษา	และมีข้อมูลผู้สูงอายุที่
อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในชมุชนและใช้วางแผนในกจิกรรม
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิงโดยชุมชนมากที่สุด
	 		 4.3	 ด้านกระบวนการกลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นในภาพรวมต่อกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุที่อยู ่ในภาวะพึ่งพิง	 
จังหวัดชัยภูมิ	 ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก 

(  =	2.90,	SD	=	0.25)	โดยเห็นว่า	(1)	แผนพัฒนา
ต้องมาจากปัญหาและความต้องการของชุมชน	
และผู้น�าชุมชน	 องค์การบริหารส่วนต�าบลให้การ
สนับสนุนงบประมาณด�าเนินการ	 (2)	 เปิดโอกาสให้
ทกุคนมส่ีวนร่วมในการจัดท�าแผน	(3)	มกีระบวนการ
คัดเลือกคนพิการหรือการพิจารณากิจกรรมด�าเนิน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่
ชัดเจน	 (4)	 มีการปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม	
(5)	 มีระบบการติดต่อประสานงานกับองค์กรภาค
รฐั/ภาคเีครือข่าย	(6)	มกีารติดตามผลการปฏบิติัการ
	 	 4.4	 ด้านผลลัพธ์กลุ่มตัวอย่างมีความ
เห็นในภาพรวมต่อกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อยู ่ในภาวะพึ่งพิง	 จังหวัด

ชัยภูมิ	ด้านผลลัพธ์อยู่ในระดับมาก	(  =	2.90,	SD	
=	0.18)	โดยความเห็นส่วนใหญ่ชื่นชมและเห็นด้วย
กบัผลงานทีเ่กิดขึน้ในผลลพัธ์การส่งเสริมและพฒันา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้แก่	 (1)	
คณะท�างานในชุมชนและชุมชนมีบทบาทมากขึ้น
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	 (2)	 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนงบประมาณ	 (3)	
ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ	 (4)	 คนพิการเข้าถึง
สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายมากขึ้น	 (5)	 มีกิจกรรม
เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
วิจารณ์
	 ผลการศึกษาการประเมินผลการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 จังหวัด
ชัยภูมิ	 ผู้วิจัยได้แยกอภิปรายตามวัตถุประสงค์การ
ศึกษาซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1.	การประเมินกระบวนการท�างานด้าน
การดแูลผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิ	จงัหวดัชยัภมู	ิ
	 จากผลการศกึษาครัง้นี	้พบว่า	กระบวนการ	
ท�างานด้านการดูแลผู ้สูงอายุท่ีอยู ่ในภาวะพึ่งพิง	
จังหวัดชัยภูมิ	 ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย	 ได้แก	่
บุคลากรสหสาขาวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง	 และผู้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	มี	4	ขั้นตอนส�าคัญดังนี้
	 	 1.1	 ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาโดย
ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการดแูลผูส้งูอายท่ีุอยูใ่นภาวะ
พึ่งพิง	จังหวัดชัยภูมิ	ได้แก่	บุคลากรสหสาขาวิชาชีพ	
ผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง	 และ 
ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ร่วมกนัวิเคราะห์ 
ปัญหาการดแูลผูส้งูอายเุพือ่ให้ได้ปัญหาทีแ่ท้จรงิ	โดย
ปัญหาที่พบ	ได้แก่	จ�านวนผู้สูงอายุที่มาก	ภาระงาน
ของบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ	 ผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้สูง
อายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิงมีมาก	ญาติขาดความรู้และ
มีความเหนื่อยล้าในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิงและอุปกรณ์สนับสนุนไม่เพียงพอ
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	 	1.2	ขั้นการพัฒนาความรู้และทักษะการ
ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 โดยการอบรมใน
หลกัสตูรระยะสัน้และระยะยาว	ทีจั่ดโดยสถาบนัการ
ศกึษาทางการพยาบาล	และการประชมุวชิาการ	ได้แก่	
การอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ	 
การอบรมผูจ้ดัการรายกรณผีูส้งูอาย	ุ(case	manager)	 
และการอบรมการฟื ้นฟูสมรรถภาพผู ้พิการและ 
ผู้สูงอายุระยะยาว
	 		 1.3	 ขั้นการก�าหนด	 ด�าเนินการและ
ประเมินผลโครงการ	 กิจกรรม	 และงบประมาณ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของผู้สูง
อายแุละได้รบัการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีในการ
ด�าเนินงาน	ได้แก่	โครงการดูแลสุขภาพผูส้งูอายแุบบ
องค์รวม	 โครงการอบรมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว	
โครงการอบรมเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ
ต�าบลในการใช้	stroke	scale	โครงการดูแลสุขภาพ
ช่องปากผู้สูงอายุปี	 2556-2557	 และโครงการผลิต
กายอุปกรณ์
	 	 1.4	 ขั้นการสรุปผลและวิเคราะห์ผล
งานร่วมกัน	เป็นข้ันทีท่กุฝ่ายต้องมส่ีวนร่วมในการรบั
รู้ผลส�าเร็จร่วมกัน	เพราะเป็นผลการด�าเนินงานของ
ทฝุ่าย	ซึง่เป็นความต้องการของผูม้ส่ีวนร่วมกจิกรรม
ที่จะรับรู ้ว่าสิ่งที่ได้ด�าเนินการมานั้นมีผลสัมฤทธิ์
อย่างไร	 โดยการประชุมกลุ่มเพื่อสรุปผล	 วิเคราะห์
ปัจจัยแห่งความส�าเร็จและถอดบทเรียน
	 จากกระบวนการท�างานด้านการดูแลผู้สูง
อายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	จังหวัดชัยภูมิ	ครั้งนี้	พบว่า	 
มี	 4	 ขั้นตอน	 สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนิน
งานระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของกระทรวง
สาธารณสุขที่ประกอบด้วย	1)	ภารกิจการให้บริการ
สุขภาพผู้สูงอายุ	 2)	 ภารกิจการพัฒนาศักยภาพ	 3)	
ภารกิจการประสานการบริการ	 ซึ่งน�าไปสู ่ความ
สามารถและประสิทธิภาพในการดูแลผู้สูงอายุ	 รวม

ท้ังน�าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
และผู ้ปฏิบัติงานดูแลผู ้สูงอายุได้อย่างแท้จริง6 

โดยมผีลการประเมนิกระบวนการท�างานสรปุได้ดงันี้
	 1.	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการ
อบรมหรือการศึกษาด้านการดูแลสูงอายุ	 บุคลากร
สหสาขาวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่
ในภาวะพึ่งพิงได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 โดยการอบรม
ในหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว	ที่จัดโดยสถาบัน
การศกึษาทางการพยาบาล	และการประชมุวชิาการ	
ได้แก่	 การอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาล 
ผูส้งูอาย	ุการอบรมผูจ้ดัการรายกรณผีูส้งูอาย	ุ(case	
manager)	 และการอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
พิการและผู้สูงอายุระยะยาวโดยเป็นความต้องการ
พฒันาตนเองร่วมกบัการวางแผนการพฒันาบุคลากร
ของหน่วยงาน	และต้องการให้มกีารพัฒนาศกัยภาพ
บุคลากรให้ครอบคลุมเพื่อที่จะสามารถท�าหน้าที่
ช่วยกันหรือแทนกันได้	ซึ่งความรู้	ทักษะเฉพาะทาง
นี้ช่วยสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานดูแลผู้สูง
อายุ	 บุคลากรเกิดทัศนคติท่ีดีต่องานมีก�าลังใจท่ีจะ
ท�างานให้ดีมีประสิทธิภาพเพื่อองค์กร7	 ซึ่งเป็นไป
ตามแนวทางการด�าเนินงานระบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุของกระทรวงสาธารณสุขในภารกิจการ
พัฒนาศักยภาพ6	 ส่งผลดีต่อผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิงต่อไป	
	 2.	 ความคิดเห็นต่องานดูแลสุขภาพผู้สูง
อายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง	 บุคลากรสหสาขาวิชาชีพ
มีความคิดเห็นต่องานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุท่ีอยู่ใน
ภาวะพึ่งพิงว่าเป็นงานที่ผู ้ให้บริการต้องมีความรู้
ความสามารถเฉพาะทางในการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ	
เนือ่งจากผูสู้งอายใุนความดแูลมปัีญหาสขุภาพเรือ้รงั
ที่แตกต่างกัน	 ควรได้รับการดูแลแบบองค์รวมร่วม
กับการมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัวและชุมชน



12

วารสารศูนย์อนามัยที่ 9
วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 10 ฉบับที่ 21 เดือนมกราคม-เมษายน 2559

ส่วนผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
มีความคิดเห็นต่องานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพ่ึงพิงว่า	เป็นงานทีต้่องอาศัยความรูเ้ฉพาะทาง	
เน้นดูแลแบบองค์รวม	 ร่วมกับผู้ดูแล	 คนในชุมชน	
บุคลากรทางการแพทย์และผูบ้รหิารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความคิดเห็นต่องานดูแลสุขภาพผู้สูง
อายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 จังหวัดชัยภูมิว่า	 เป็นเรื่อง
ส�าคัญและเร่งด่วน	 เน่ืองจากจ�านวนผู้สูงอายุมาก
ขึ้น	มีการพึ่งพิงบุตรหลานอยู่มากทั้งนี้สอดคล้องกับ
รายงานจ�านวนผู้สูงอายุของส�านักงานวิจัยเพื่อการ
พัฒนาหลักประกันสุขภาพไทยที่กล่าวว่าจ�านวน 
ผู้ที่มีภาวะพ่ึงพาทางกายมีจ�านวนเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ	
และเป็นผู ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระดับรุนแรงซึ่ง
ต้องการการดูแล	 ไม่ได้รับบริการหลังจ�าหน่ายจาก
โรงพยาบาล8

	 3.	 โครงการ	หรอืกจิกรรม	และงบประมาณ 
ในการดแูลผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิ	 จังหวัดชยัภมิู
นั้นมีการก�าหนดโครงการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและปัญหาของผูส้งูอาย	ุ เช่น	 โครงการดแูล
สุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการติดเตียง	 โครงการจัด
ระบบฐานข้อมลูผูส้งูอายแุละผูพิ้การเพือ่การช่วยเหลอื	 
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู ้สูงอายุ	 โครงการส่งเสริมกายใจวัยสูงอายุและ
โครงการฟื้นฟูผู้พิการและพัฒนาผู้ดูแล	 โดยได้รับ
การจัดสรรงบประมาณประจ�าปีในการด�าเนินงาน 
โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต�าบล	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ	
และคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ
อ�าเภอ	 รวมทั้งงบประมาณเงินบ�ารุงโรงพยาบาลซึ่ง
ไม่เพียงพอ	 ต้องการการสนับสนุนด้านกายอุปกรณ์	
อุปกรณ์ฟื ้นฟูสุขภาพ	 งบประมาณในการอบรม
จิตอาสาซ่ึงทุกโครงการก�าหนดขึ้นสอดคล้องตาม
แนวทางการด�าเนินงานดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ 

พึ่งพิงของกระทรวงสาธารณสุข	 เน้นการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง	 ระหว่างบุคลากรจากสถานบริการและ
สมาชิกในครอบครัว	 มุ ่งบริการเชิงรุกในชุมชน
เนื่องจากการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุมายังสถานบริการ
ล�าบาก	เพิม่การเข้าถึงบรกิารกายภาพบ�าบัดประสาน
งานกบัองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน	ในการท�างาน	มี
หน่วยพัฒนาระบบบริการในชุมชนในระดับจังหวัด
ศนูย์ประสานงานผูพ้กิารในระดบัจังหวดัและอ�าเภอ	
และการสนับสนุนด้านนโยบาย6	 ซ่ึงสอดคล้องกับ
การวิจัยของ	Barton,	et	al.9	ที่ศึกษาการประเมิน
ผลด้านงบประมาณและผลลัพธ์การด�าเนินงานการ
ดแูลผูป่้วยสงูอายรุะยะกึง่เฉยีบพลนั	(Intermediate	
care)	ในประเทศอังกฤษ	โดยการสอบถามผู้ปฏิบัติ
งานด้านการดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะกึ่งเฉียบพลัน	
การศึกษาผู้ป่ายรายกรณี	 (case	 study)	 และการ
สังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
ประสทิธผิลงานดแูลผูป่้วยสงูอายรุะยะกึง่เฉยีบพลนั	
พบว่า	 การท�างานร่วมกันของบุคลกรด้านสุขภาพ
ขององค์กรระดับสูงกับระดับท้องถ่ินมีส่วนส�าคัญ
ทีส่ดุทีท่�าให้งานดแูลผูป่้วยสงูอายรุะยะกึง่เฉยีบพลนั
ส�าเร็จ	 และยังพบว่างบประมาณการให้บริการ 
ผู้สูงอายุที่บ้านสูงกว่างบประมาณที่รักษาอยู่ที่โรง
พยาบาล	แต่การให้บรกิารท่ีบ้านมผีลให้คะแนนเฉลีย่
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผลการรักษาดีขึ้น
	 4.	 ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน
ดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิงของจังหวัดชัยภูมิ
นั้น	 พบว่าจ�านวนของผู้สูงอายุที่ติดเตียงและมีอายุ
มากกว่า	 80	 ปี	 ที่มีความเสื่อมของร่างกายมีเป็น
จ�านวนมาก	 และมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อย	 ๆ	
ภาระงานอื่นที่รับผิดชอบมีปริมาณมาก	ต้องจัดการ
เรื่องที่เร่งด่วนก่อนท�าให้งานดูแลผู้สูงอายุที่ท�าอยู่
ไม่มีความต่อเนื่อง	 ไม่สามารถหาบุคลากรในหน่วย
งานท�าหน้าที่แทนได้	 นอกจากนี้ปัญหาญาติผู้ป่วย
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ขาดความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	
ความเหน่ือยล้าจากการดูแลผู้สูงอายุมาเป็นเวลา
หลายปี	และความไม่เพียงพอของอุปกรณ์สนับสนุน	
นอกจากนีย้งัมปัีญหาด้านงบประมาณในการด�าเนนิ
งานผู้สูงอายุที่จ�ากัด	จิตอาสา	care	giver	ท�างานไม่
ต่อเนือ่ง	ผูส้งูอายขุาดการรวมกลุม่ท่ีเข้มแขง็	เช่น	การ
ตั้งชมรมยังไม่มีทุกหมู่บ้านซึ่งสอดคล้องกับรายงาน
การสังเคราะห์ระบบการดูแลผู้สูงอายุ	 ในระยะยาว
ส�าหรับประเทศไทย	 ในเรื่อง	บริบท	ข้อจ�ากัด	และ
โอกาสการพัฒนา	ที่กล่าวว่า	ข้อจ�ากัดด้านศักยภาพ
ในการให้บริการแก่ผู ้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้มีภาวะ
ทุพพลภาพ	 การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยท่ีมีภาวะ 
พึง่พงิยงัมจี�ากดั	ขณะเดียวกันบรกิารเชงิรกุอย่างเป็น
ระบบในชุมชนก็ยังมีการพัฒนาอย่างจ�ากัด	 อีกทั้ง
การจดับรกิารทีเ่ป็นอยูม่ลีกัษณะเป็นการสงเคราะห์
เป็นครั้งคราวให้เป็นวัตถุหรือตัวเงิน	 เช่น	 เบี้ย
สงเคราะห์ต่าง	 ๆ	 มากกว่าการจัดบริการอย่างเป็น
ระบบรวมทั้งการที่หน่วยงานท่ีดูแลด้านการแพทย์
และสาธารณสขุแยกส่วนกบัหน่วยงานทีดู่แลบริการ
ด้านสงัคม	ท�าให้การเชือ่มประสานและความต่อเน่ือง
ของการได้รับบริการมีข้อจ�ากัด	10

	 5.	 ปัจจัยความส�าเร็จในการด�าเนินงาน 
การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 จังหวัดชัยภูมิ
จากการวิจัยครั้งนี้ที่ส�าคัญ	ได้แก่	การมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการดูแล	เช่น	ท้องถิ่น	อาสา	สมัคร 
สาธารณสุขประจ�าหมู ่บ้าน	 ผู ้ดูแลและผู ้สูงอาย	ุ
บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานมีความรู้ความ
สามารถในการจดัการงานผู้สงูอาย	ุมคีวามมุง่มัน่ต้ังใจ
ในการด�าเนินงาน	 และนโยบายจากผู้บริหารปัจจัย
ทั้ง	 3	 อย่างดังกล่าวได้มาจากการถอดบทเรียนจาก 
ผู้ร่วมวิจัยประกอบกับข้อมูลการสัมภาษณ์ถึงปัจจัย
ส�าคัญในการขับเคลื่อนทุกกระบวนการตามวิถีการ
ด�าเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 

ซ่ึงเพ็ญศรี	 เปลี่ยนข�า11	 ได้อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในงานสาธารณสุข	 ได้แก	่
ความสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าทีข่องรฐักับประชาชน
และการประสานงานทีด่ต่ีอกนั	โดยส่งเสรมิให้คนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเอง	 ปัจจัยด้าน
นโยบาย	งบประมาณ	ปัจจยัทางด้านชมุชน	ลกัษณะ
ทางภูมิศาสตร์	 จิตวิทยาทางสังคม	 การจัดระเบียบ
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน	 เป็นปัจจัยที่เอื้อให้
มีการรวมตัวของชุมชนและความเสียสละช่วยเหลือ
กันและกันสูง
	 2.	ก า รป ร ะ เ มิ น คว ามคิ ด เ ห็ น ต ่ อ
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	จังหวัดชัยภูมิ
	 ความคิดเห็นของผู ้สูงอายุที่อยู ่ในภาวะ
พึ่งพิง	 จังหวัดชัยภูมิต่อกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนั้น	 พบว่าด้านบริบท
ชมุชน	(context)	ผูน้�าในชมุชนมคีวามใส่ใจต่อปัญหา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงมีบุคลากร
ภาครฐัสนบัสนนุการดแูลผูส้งูอายท่ีุอยูใ่นภาวะพ่ึงพงิ 
ในชุมชนและองค์กรปกครองส่วนถ้องถ่ินให้การ
สนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริม	 มากที่สุด	 (ร้อยละ	
100)	ด้านปัจจัยน�าเข้า	(input)	พบว่า	คนในชุมชน
มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุที่อยู ่ในภาวะพึ่งพิง	 
มีบุคลากรภาครัฐเป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค�าปรึกษาใน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิง	และมีข้อมูลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
ในชุมชนและใช้วางแผนในกิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิงโดย
ชุมชน	 มากท่ีสุด	 (ร้อยละ	 100)	 ด้านกระบวนการ	
(process)	 พบว่ามีแผนการปฏิบัติการส่งเริมและ
พฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิอย่าง
ชัดเจน	 แผนตอบสนองความต้องการ	 เปิดโอกาส
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ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม	 ปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม
ร่วมกับเครือข่ายและมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อคิดเห็น
เกือบครบทุกข้อ	 (ร้อยละ	 93.3)	 และด้านผลลัพธ์	 
(product)	 พบว่า	 ชุมชน	 คณะกรรมการในชุมชน	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิ
งานพฒันาคณุภาพชวีติผู้สงูอายท่ีุอยูใ่นภาวะพึง่พงิ	มี
กิจกรรมที่ท�าให้ได้รับผลจากการปฏิบัติการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพิ่มขึ้น	รวมทั้งเข้า
ถงึสทิธปิระโยชน์ตามกฎหมายมากขึน้	(ร้อยละ	96.7)	
ซึง่อาจกล่าวได้ว่า	ชมุชนในจังหวดัชยัภมูเิป็นชมุชนที่
มพีืน้ฐานทางสงัคมทีเ่ข้มแขง็	จากรากฐานของความ
เป็นญาติ	พี่น้อง	ประเพณีและวัฒนธรรมเดียวกัน	มี
ผู้น�าชุมชนที่ใส่ใจ	 เข้าถึงปัญหาของชุมชน	 รวมทั้ง
การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงาน
ในระดับพื้นที่	 มีศักยภาพในการด�าเนินงานเพื่อส่ง
เสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่ง
พิง	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการท�างานในการดูแลผู้
สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง12	 ที่ระบุว่าการท�างานใน
การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยชุมชนหรือ
ท้องถิ่น	 มีองค์ประกอบหลักส�าคัญ	 3	ประการ	 คือ	
1)	รฐับาลท้องถิน่	(อบต./เทศบาล)	เป็นรฐัสวสัดกิาร	
2)	ระบบสุขภาพชุมชน	และ	3)	คนในชุมชน	โดยมี
การระดมทรัพยากรในท้องถิน่ได้แก่	บคุคล	เครือ่งมอื	 
ทุน	 สถานที่	 รวมท้ังเทคโนโลยีที่เหมาะสมส�าหรับ
ชุมชนน้ัน	 เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงและ
ญาติสามารถด�ารงชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้
อย่างทัดเทียมคนปกติ	 ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 จังหวัดชัยภูมิ	 ท�าให้ชุมชน
และญาต	ิรบัผดิชอบต่อปัญหาผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะ
พึ่งพิง	 ยอมรับคนพิการในฐานะของสมาชิกคนหนึ่ง
ของชุมชน	รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนสามารถ
วางแผนแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย
ด้านการปฏิบัติการพยาบาล
	 ในกระบวนการท�างานด้านการดูแลผู้สูง
อายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 จังหวัดชัยภูมินั้น	 ควรมุ่ง
ให้ความสนใจเกี่ยวกับการส่งเสริมจุดแข็งที่ดีแล้วให้
พัฒนามากข้ึนและปรับเปล่ียน	 แก้ไขก�าจัด	 ปัญหา	
อุปสรรคในการด�าเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุท่ี
อยู่ในภาวะพึ่งพิงจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
	 1.	 การส่งเสริมกระบวนการท�างานด้าน
การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
	 	 1.1	 ส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขท่ี
ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	
ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสม�่าเสมอ	 ต่อเนื่อง
และครอบคลุมทุกพื้นที่	รวมทั้งส่งเสริมให้มีทัศนคติ
ที่ดีต่อการให้บริการการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิงเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการด�าเนินงานและ
ท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
		 	 1.2	 ส่งเสรมิให้ชมุชนทีม่ศีกัยภาพ	เช่น	
ชุมชนที่มีผู้น�าเข้มแข็ง	มีความสามัคคี	ให้มีโอกาสได้
เข้ามาร่วมในกระบวนการท�างานด้านการดูแลผู้สูง
อายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงภายใต้บริบทของชุมชน	โดย
การสนบัสนนุด้านงบประมาณ	ด้านวชิาการจากภาค
รัฐระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เมื่อมีการร้องขอ
	 	 1.3	 ส่งเสริมและคงไว้ซ่ึงการมีส่วน
ร่วมและสัมพันธภาพท่ีดีของภาคีเครือข่ายในการ
ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	เช่น	ท้องถิ่น	อสม.
ผู้ดูแลและผู้สูงอายุ	
	 	 1.4	 ให้ก�าลงัใจหรอืประกาศเกียรตคิณุ
เพือ่เชดิชบูคุลากรสาธารณสขุทีม่ผีลงานเด่นและรบั
ผดิชอบงานด้านการดูแลผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิ	
เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ
	 2.	 การก�าจัดหรือลดอุปสรรคในการ
ด�าเนินกระบวนการท�างานด้านการดูแลผู้สูงอายุท่ี
อยู่ในภาวะพึ่งพิง
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		 	 2.1	 จัดสรรงบประมาณหรือสรรหา
ทรัพยากรในท้องถ่ินเพื่อช่วยฟื ้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกายให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงรวมทั้งงบ
ประมาณในการจัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและผู้
ดูแล	 งบประมาณในการออกติดตามตรวจสุขภาพ
ช่องปากผูส้งูอายใุนชมุชนโดยผูดู้แลร่วมกบัเจ้าหน้าที่
	 	 2.2	 ให้ความส�าคัญกับการก�าหนด
ภาระงานแก่บุคลากรสาธารณสุขที่ดูแลผู้สูงอายุท่ี
อยูใ่นภาวะพ่ึงพิงให้มคีวามเหมาะสมทัง้ด้านปรมิาณ
และคุณภาพ	 เพื่อแก้ไขปัญหาภาระงานที่มากเกิน
ก�าลัง
	 	 2.3	 เน้นหรือให้ความส�าคัญในการ
วางแผนการด�าเนินงานดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิงในระยะ5	 ปี	 ข้างหน้าส�าหรับผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
	 	 2.4	 จัดให้มีการพัฒนาศูนย์ผู้สูงอายุ
ครบวงจร	ที่มีคุณภาพ	ระดับเทศบาล	และในแต่ละ
ชุมชนให้ชัดเจนมากขึ้น

ด้านการวิจัย
	 1.	 การวจิยัครัง้น้ีท�าให้ทราบผลการด�าเนนิ
กระบวนการท�างานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึง่พงิ	จงัหวดัชยัภมู	ิเพือ่ให้เกดิการพฒันาด้าน
กระบวนการจดัการท่ีเหมาะสม	ควรมกีารเพิม่วงรอบ
การวจิยัเพิม่ขึน้เพือ่ให้เกดิความต่อเนือ่งและยัง่ยนืใน
ระยะยาว
	 2.	 ขยายพื้นที่การศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุท่ี
อยูใ่นภาวะพึง่พงิ	จงัหวดัชยัภมูใิห้ครอบคลมุทกุอ�าเภอ

กิตติกรรมประกาศ
	 ขอขอบคุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ชัยภูมิในการสนับสนุนและผลักดันการด�าเนิน 
งานพัฒนาระบบการดูแลผู ้สูงอายุที่อยู ่ในภาวะ 
พึง่พงิ	จงัหวดัชัยภมู	ิและการประเมนิผล	ขอขอบคณุ
ความร่วมมอืด้านวชิาการจากผูอ้�านวยการและคณะ
อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น	
รวมทั้งเครือข่ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
บุคลากรสหสาขาวิชาชีพ	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้จัดการราย
กรณ	ีผูด้แูลผูส้งูอายแุละผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิ
ทกุอ�าเภอ	ทีส่นบัสนนุให้ข้อ	เสนอแนะ	อ�านวยความ
สะดวกในการด�าเนนิงานวจิยัจนส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี	
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1.	ความหมายของเหตุร�าคาญ
 “	 เหตุร�าคาญ”	 เป็นถ้อยค�าที่ปรากฏ

ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 หมวด	 5	 

เหตุร�าคาญ	ซึ่งบัญญัติไว้รวม	4	มาตรา	ตั้งแต่มาตรา	

25	ถึง	มาตรา	28	ดังนี้

 หมวด 5 เหตุร�ำคำญ 

 มำตรำ 25 ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้

เกดิความเดอืนร้อนแก่ผูอ้ยูอ่าศยัในบรเิวณ ใกล้เคยีง 

หรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่า

เป็นเหตุร�าคาญ 

  (1) แหล่งน�า้ ทางระบายน�า้ ทีอ่าบน�า้ 

ส้วมหรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ใน

ท�าเลไม่เหมาะสม สกปรก มกีารสะสมหรอืหมกัหมม

สิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเป็น เหตใุห้มกีลิน่เหมน็หรอื

ละอองเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์

พาหะน�าโรค หรือ ก่อให้เกิดความเสื่อม หรืออาจ

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  (2) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด 

หรอืมจี�านวนเกนิสมควรจนเป็นเหตใุห้เสือ่มหรอือาจ

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  (3) อาคารอัน เป ็น ท่ีอยู ่ ของคน

หรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มี  

การระบายอากาศ การระบายน�า้ การก�าจัดสิง่ปฏกิลู 

หรอืการควบคมุสารเป็นพษิหรือมแีต่ไม่มกีารควบคุม

ให้ปราศจากกลิน่เหมน็หรอืละอองสารเป็นพษิอย่าง

พอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ 

แนวทางการใช้อ�านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	

ในการออกค�าสั่งทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อระงับเหตุร�าคาญ
สุวรรณา	จีรโภคกุล	*

  (4) การกระท�าใด ๆ อันเป็นเหตุให้

เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความ

สั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด 

จนเป็นเหตใุห้เสือ่มหรอือาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 

  (5) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีก�าหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มำตรำ 26 ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมอี�านาจ

ห้ามผู ้หนึ่งผู ้ใดมิให้ก่อเหตุร�าคาญในท่ีหรือ ทาง

สาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุ

ร�าคาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บ�ารุงรักษา

บรรดาถนน ทางบก ทางน�้า รางระบายน�้า คู คลอง 

และสถานท่ีต่าง ๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุ

ร�าคาญ ในการนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ�านาจ

ออกค�าสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ ก�าจัดและควบคุม

เหตุร�าคาญต่าง ๆ ได้ 

 มำตรำ 27 ในกรณีท่ีมีเหตุร�าคาญเกิด

ขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะให้เจ้า

พนักงานท้องถ่ินมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้

บุคคลซ่ึงเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรือ

อาจก่อให้เกิด เหตุร�าคาญนั้น ระงับหรือป้องกัน

เหตุร�าคาญภายในเวลาอันสมควร ตามที่ระบุไว้ไว้

ในค�าสั่ง และถ้าเห็นสมควรจะให้กระท�าโดยวิธีใด

เพื่อระงับหรือป้องกันเหตุร�าคาญนั้น หรือสมควร

ก�าหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มี เหตุร�าคาญเกิดขึ้น

อีกในอนาคต ให้ระบุไว้ในค�าสั่งได้ 

*		นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ	หัวหน้ากลุ่มอุทธรณ์	ร้องเรียน	และคดีปกครอง	ศูนย์บริการกฎหมายสาธารณสุข	กรมอนามัย
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 ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ว่าไม่มีการปฏิบัติตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตามวรรคหนึ่ง และเหตุร�าคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิด

อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นระงับ เหตุร�าคาญนั้น และอาจจัดการตาม

ความจ�าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้เกิดเหตุร�าคาญน้ันขึ้น

อกี โดยบคุคลซ่ึงเป็นต้นเหตุหรอืเกีย่วข้องกบัการก่อ

หรอือาจก่อให้เกิดเหตุร�าคาญต้องเป็นผูเ้สยีค่าใช้จ่าย

ส�าหรับการจัดการนั้น 

 มำตรำ 28 ในกรณีทีม่เีหตุร�าคาญเกดิขึน้ใน

สถานที่เอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออก

ค�าสัง่เป็นหนงัสอืให้เจ้าของหรอืผูค้รอบครองสถานท่ี

นัน้ระงบัเหตรุ�าคาญภายในเวลาอนัสมควรตามท่ีระบุ

ไว้ในค�าสั่ง และถ้าเห็นว่าสมควรจะให้กระท�าโดยวิธี

ใดเพื่อระงับเหตุร�าคาญนั้น หรือสมควรก�าหนดวิธี

การเพื่อป้องกัน มิให้มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นในอนาคต

ให้ระบุไว้ในค�าสั่งได้

 ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามค�าสั่งของเจ้า

พนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้อง

ถิน่มอี�านาจระงบัเหตุร�าคาญน้ัน และอาจจัดการตาม

ความจ�าเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นอีก 

และถ้าเหตรุ�าคาญเกดิขึน้จากการกระท�า การละเลย 

หรือการยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถาน

ที่นั้น เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวต้อง

เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส�าหรับการนั้น

 ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ว่าเหตุร�าคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิด

อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบ

ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพ

ของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกค�าสั่ง

เป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้

หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือ

บางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้อง

ถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุร�าคาญนั้นแล้วก็ได้ 

	 ค�าว่า	“เหตุร�าคาญ”	ตามมาตรา	25	แห่ง

พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุมไิด้ก�าหนดบทนยิาม

หรือให้ความหมายไว้เป็นการเฉพาะแต่มีการยก

ตัวอย่างถึงกรณีที่จะถือว่าเป็นเหตุร�าคาญ	 ซึ่งต้อง

อยูภ่ายใต้อ�านาจด�าเนนิการควบคมุของเจ้าพนกังาน

ท้องถิ่น	รายละเอียดดังที่ปรากฏข้างต้น

	 ส�าหรับ	 มาตรา	 25	 (5)	 ซึ่งในบทบัญญัติ

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ�านาจ

ก�าหนดเหตุหนึ่งเหตุใด	ซึ่งเป็นเหตุอื่น	ๆ	ที่มิใช่	เหตุ

ตามมาตรา	 25	 (1)	 ถึง	 (4)	 โดยเมื่อเห็นว่าเหตุอื่น

นั้นๆ	 หากเกิดขึ้นแล้วจะสร้างความเดือดร้อนหรือ

เสียหาย	 จนเป็นเหตุเดือดร้อนร�าคาญแก่ประชาชน

ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงได้	 โดยก�าหนดเพิ่มเติมประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา	 ดังนี้แล้วก็ถือเป็นเหตุร�าคาญ

ตามที่กฎหมายประกาศก�าหนด	ปัจจุบัน	(	ปี	2558)	

มีจ�านวน	1	ฉบับ	คือ	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	

เรื่อง	 ก�าหนดให้แหล่งเพาะพันธุ ์ยุงลายเป็นเหตุ

ร�าคาญ	และแต่งตั้งเจเพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม	

ประกาศ	ณ	วันที่	25	มิถุนายน	2545

2.	องค์ประกอบของเหตุร�าคาญ

	 เมื่อทราบถึงกรณีที่ถือว่าเป็นเหตุร�าคาญ

ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 เจ้า

พนักงานท้องถ่ินจะมีอ�านาจในการออกค�าสั่ง	 เพื่อ

จัดการกับกรณีเหตุร�าคาญท่ีเกิดขึ้น	 โดยได้รับเรื่อง

ร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพและได้

รบัความเดอืดร้อนเสยีหาย	หรอืเมือ่เจ้าพนกังานท้อง

ถิ่นพบว่ามีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นด้วยตนเองโดยยังไม่ม ี

ผู้ร้องเรียน	
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ควบคุมเหตุร�าคาญในสถานที่ไว้สองกรณี	 คือ	 กรณี

แรกเหตุร�าคาญท่ีเกิดหรืออาจเกิดในท่ีหรือทาง

สาธารณะตามมาตรา	27	และกรณทีีส่องเหตรุ�าคาญ

ที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนตามมาตรา	28

	 2.2	 จ�าแนกตามขนาดความร้ายแรงของ

เหตุร�าคาญ

	 การควบคุมเหตุร�าคาญจึงเป็นการปกป้อง

มิให้เกิดเหตุร�าคาญแก่บุคคลเป็นส�าคัญ	 ด้วยเหตุ

นี้ความรู้สึกของบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ

ร�าคาญย่อมมีความแตกต่างกัน	 จึงสามารถจัดแบ่ง

ประเภทของเหตรุ�าคาญตามขนาดความร้ายแรงของ

ผลกระทบต่อสขุภาพ†	โดยพจิารณาหลกัเกณฑ์ต่าง	ๆ 	

ดังนี้	เช่น	

	 	 (1)	 ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของ

ผู้ที่ได้รับสัมผัส	อาการที่แสดงออกมี	2	ประเภท3	คือ	

 ประเภทแรก	 แบบเฉียบพลัน	 (Acute 

disease)	หมายถงึโรคหรอืการเจบ็ป่วยทีเ่มือ่เริม่เกดิ

อาการจะเกิดขึ้นทันทีรวดเร็ว	 อาการมักรุนแรง	 แต่

มกัรกัษาหายได้และภายในระยะเวลาสัน้ๆ	ประมาณ	

2	-	3	สปัดาห์	แต่อาจแสดงอาการได้นานถงึประมาณ	

3	 เดือน	 เช่น	 ได้รับมลพิษทางอากาศ	 หรือได้รับ

พิษจากการสูดดมสารเคมี	 ส่งผลกระทบต่อระบบ

ทางเดินหายใจ	 เยื่อบุทางเดินหายใจส่วนต้นระคาย

เคือง	 หรือถูกท�าลาย	 มีอาการหายใจล�าบากติดขัด

 ประเภทของเหตุร�าคาญ1

	 เหตุร�าคาญเป็นปัญหาด้านอนามัยสิ่ง

แวดล้อมที่ครอบคลุมกรณีมลพิษในสิ่งแวดล้อม

เป็นการทั่วไปโดยไม่จ�ากัดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะมี

สาเหตุอย่างไร	 ซึ่งระบุตัวอย่างของเหตุร�าคาญไว้ใน

มาตรา	 25	 ที่มีหลายกรณีด้วยกัน	 โดยสภาพความ

เป็นจริงของการควบคุมเหตุร�าคาญแต่ละกรณีย่อม

มีขั้นตอนหรือเทคนิคที่แตกต่างกัน2	 ดังนั้น	 ความ

เหมาะสมด้านเทคนิคที่จะใช้ในการควบคุมเหตุ

ร�าคาญแต่ละกรณีจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ	เจ้า

พนักงานท้องถิน่	ไม่มมีาตรการทางกฎหมายรปูแบบ

ใดรูปแบบหน่ึงทีส่ามารถควบคุมเหตุร�าคาญได้ในทกุ

กรณี	การจ�าแนกประเภทเหตุร�าคาญถือว่าเป็นหลัก

การหนึ่งของการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ	

สามารถจ�าแนกได้ดังนี้

	 2.1	จ�าแนกตามสถานที่ที่เกิดเหตุร�าคาญ

	 เหตุร�าคาญมีโอกาสเกิดข้ึนได้ในทุกหนทุก

แห่ง	 เนื่องจากสื่อทางกายภาพของเหตุร�าคาญและ

สื่อทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างเดียวกัน	

ความแตกต่างกันของสถานที่ที่เกิดเหตุร�าคาญมี

ผลต่อรูปแบบของมาตรการทางกฎหมายที่เจ ้า

พนักงานท้องถิ่นจะเลือกใช้วิธีการในการควบคุม

เหตุร�าคาญ	 เพราะพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ.	 2535	 บัญญัติถึงอ�านาจเจ้าพนักงานที่จะ

† 	ตั้งแต่ปี	2552	ถึงปัจจุบัน	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกประกาศกระทรวงก�าหนดประเภทกิจการที่ต้องด�าเนินการประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	หรือ	EHIA	(Environmental	Health	Impact	Assessment	หมายถึง	กระบวนการที่ใช้เพื่อคาดการณ์ถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน	 และการกระจายของผลกระทบในกลุ่มประชากรที่อาจเกิดข้ึนจากแผนงานหรือโครงการ	 เพื่อน�าไป
ก�าหนดกิจกรรมที่เหมาะสมในการจัดการผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	67	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2550	ที่ก�าหนดไว้
ว่าโครงการหรือกิจกรรมใด	 ๆ	 ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงจะกระท�ามิได้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบ	 ตลอดจน
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน)	 รวมทั้งสิ้น	 11	 ประเภท	 ดังปรากฏตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม		เรื่อง	ก�าหนดประเภท	ขนาด	และวิธีปฏิบัติ	ส�าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง	ทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพที่ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชน	จะต้องท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
พ.ศ.2553	ประกาศ	ณ	วันที่	31	สิงหาคม	พ.ศ.2553
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ปีที่ 10 ฉบับที่ 21 เดือนมกราคม-เมษายน 2559

หรือหายใจไม่ออก	อ่อนเพลีย	หมดสติ(chock)	อาจ 
เสียชีวิตได้	 หรือผิวหนังที่รับการสัมผัสสารพิษเกิด
แพ้พิษจากสารเคมี	ระคายเคือง	คัน	เป็นผื่น	เป็นตุ่ม	 
ปวดบวมแสบปวดร้อน	 บวมแดง	 ตามผิวหนัง 
ทั่วร่างกายหรือเฉพาะบริเวณที่รับสัมผัสสารเคม ี
เป็นพิษนั้น	ๆ	เป็นต้น		
 ประเภทที่สอง	 แบบเร้ือรัง	 (Chronic	 
disease)	หมายถึงโรคที่เมื่อเริ่มเกิดอาการ	อาจไม่มี
อาการ	 แต่อาการจะค่อยๆ	 รุนแรงขึ้นเรื่อย	 ๆ	 เมื่อ
ไม่ได้รับการรักษา	 อาการมักเกิดต่อเนื่องนานเกิน
หกเดือนขึ้นไป	 มักต้องมีการรักษาต่อเนื่อง	 อาจ
ตลอดชีวิตและมักไม่หายขาด	มักเป็นๆ	หายๆ	และ
เกิดอาการเฉียบพลันซ�้าซ้อนได้เสมอ	 เป็นโรคท่ี
เป็นปัญหาทางสาธารณสุขอย่างมากจากการขาด
ประสิทธิภาพในการท�างานของผู้ป่วย	 ขาดคุณภาพ
ชีวิต	และส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลใน
ภาพรวมสูงมาก	เมือ่มผีูร้บัสมัผสัสารพษิจากสารเคม	ี
สารโลหะหนัก	 หรือสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
ชนิดต่าง	ๆ 	เข้าสู่ร่างกายเกิดการสะสมที่อวัยวะส่วน
ต่าง	ๆ	ของร่างกายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน	เมื่อ
มปีริมาณสารพิษมากเกินกว่าทีร่่างกายจะยอมรบัได้	
ก็จะแสดงอาการของโรคให้ปรากฏออกมา	ตัวอย่าง
เช่น	กรณีการประกอบกิจการเหมืองแร่ต่าง	ๆ	หาก
ขาดการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพอาจพบปัญหาผลก
ระทบต่อสุขภาพเกิดโรคพิษแพ้จากสารโลหะหนัก
ต่าง	ๆ	เช่น	ตะกั่ว	ปรอท	สารหนูโครเมียม	หรือโรค
มะเร็ง	เป็นต้น
	 	 (2)	 ผลกระทบก่อให้เกิดความเสยีหาย 
ต่อสขุภาพมขีนาดของปัญหาในวงกว้างมากหรอืน้อย
เพียงใด	เช่น	ผูไ้ด้รับความเสยีหายเป็นรายบุคคล	ชมุชน	
หรือสาธารณชน	 มีจ�านวนหน่วยนับมากหรือน้อย	 
เช่น	 ผู ้เสียหายมีจ�านวนคนเป็นนับได้หลักหน่วย 
หลักสิบ	หลักร้อย	หลักพันขึ้นไป	เป็นต้น

	 	 (3)	 ลกัษณะการเกดิเหตรุ�าคาญ	เช่น	
เป็นแบบต่อเนื่องตลอดเวลา	 เป็นช่วงระยะเวลาใด
เวลาหนึ่งในแต่ละวันสม�่าเสมอ	หรือไม่แน่นอน	เป็น
ช่วงระยะเวลาสั้นๆ	เกิดขึ้นหลายๆ	ครั้งตลอดทั้งวัน
หรือตลอด	 24	 ช่ัวโมง	 หรือไม่มีความแน่นอนของ
การเกิดเหตุร�าคาญนั้นเลย	ตัวอย่างเช่น	มีการแสดง
ดนตรีสดถูกร้องเรียนว่าเสียงดังต่อเนื่องตั้งแต่เวลา
ค�่าถึงเที่ยงคืนทุกวัน	 จึงเป็นเหตุร�าคาญที่รบกวนผู้
อยู่อาศัยใกล้เคียง	เป็นต้น
	 	 (4)	 ช่วงเวลาทีเ่กดิปัญหาเหตรุ�าคาญ
เป็นเวลาตอนเช้า	กลางวัน	บ่าย	เย็น	หรือยามวิกาล	
และเหตุท่ีเกิดข้ึนแต่ละครั้งเป็นระยะเวลายาวนาน
เท่าใดเป็นนาที	ชั่วโมง	วัน	เดือน	ปี	
	 	 (5)	 สภาพพื้น ท่ีและสิ่ งแวดล ้อม
บริเวณใกล้เคียง	 หรือปัจจัยแวดล้อมทั่วไปอื่น	 ๆ 
ทีเ่กีย่วข้อง	พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	2535	 
กล่าวถึงขนาดความร้ายแรงของเหตุร�าคาญไว้ใน
มาตรา	 27	 และมาตรา	 28	 โดยในวรรคแรกของ
บทบัญญัติทั้งสองมาตรา	 ระบุถึงอ�านาจของเจ้า
พนักงานท้องถ่ินในการออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้
บุคคลซ่ึงเป็นเหตหุรอืเกีย่วข้องกับการก่อหรอือาจก่อ
ให้เกิดเหตุร�าคาญนั้น	 ระงับหรือป้องกันเหตุร�าคาญ
ภายในเวลาอันสมควรซ่ึงต้องระบุไว้ในค�าสั่ง	 หรือ
เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องใช้ดุลพินิจตามหลักความ
ได้สัดส่วน	 4	 ก�าหนดระบุวิธีการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันที่เหมาะสมแก่กรณี
	 กฎหมายได ้บัญญัติถึ งมาตรการทาง
กฎหมาย	 ในการควบคุมเหตุร�าคาญที่อาจเกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพไว้เป็นอีกลักษณะ
หนึ่ง	 เมื่อเกิดเหตุร�าคาญที่อาจเป็นอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพ	 ตามมาตรา	 27	 วรรคสอง	 ให้ 
เจ้าพนกังานท้องถิน่ระงับเหตรุ�าคาญนัน้	โดยจดัการ
ตามความจ�าเป็นซ่ึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องเสียไปเพื่อการ
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จดัการให้เรียกเกบ็จากบคุคลผูเ้ป็นต้นเหตุ	หรอืกรณี
ตามมาตรา	28	วรรคสาม	เมื่อเหตุร�าคาญอย่างร้าย
แรงเกดิในสถานท่ีเอกชนมผีลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน	
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งห้ามเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลผู้อื่นใช้
สถานที่น้ันทั้งหมดหรือบางส่วนจนกว่าเหตุร�าคาญ
จะระงับสิ้นไป
	 	 2.3	 จ�าแนกตามลักษณะของบุคคล
ที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุร�าคาญ
	 การก่อเหตุร�าคาญสาธารณะเป็นการ
รบกวนต่อสิทธขิองสาธารณชนโดยปราศจากเหตุผล
อันสมควรและไม่จ�าเป็นต้องเกิดผลกระทบกับ
ประชาชนเป็นจ�านวนมากมายข้อพจิารณาว่าอย่างไร
เป็นเหตุร�าคาญสาธารณะ	 น่าจะถือเอาโอกาสซึ่ง
จะมีบุคคลที่ได้รับผลกระทบโดยไม่จ�ากัดว่าบุคคล
นั้นจะเป็นใคร	นอกจากนี้เหตุร�าคาญสาธารณะก็ไม่
จ�าเป็นต้องมอีนัตรายอย่างร้ายแรง	แม้ว่าเหตุร�าคาญ
สาธารณะจะส่งผลวงกว้าง	ในบางครัง้กใ็ช่ว่าจะมใีคร
ให้ความสนใจหากไม่ถงึกบัจะสร้างความเสยีหายต่อ
ชวีติหรอืร่างกาย	แต่เพือ่ปกป้องสขุภาพอนามยัและ
สิ่งแวดล้อม	เมื่อมีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นจะต้องมีการใช้
มาตรการควบคมุเพือ่มใิห้เกดิผลกระทบต่อเนือ่ง	โดย
ไม่จ�าเป็นต้องรอให้มีการร้องเรียน5	

	 การก่อเหตุร�าคาญส่วนบุคคลหมายถึง	
การกระท�าท่ีเป็นการรบกวนความสุขที่จะได้รับ
จากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่กฎหมาย
มุ ่ งคุ ้มครอง	 อาจได ้แก ่ 	 ความสุขสบายและ
ความเพลิดเพลินตามปกติธรรมดาที่ได้จากการ

ครอบรองทรัพย์สินนั้น	 การกระท�าอันเป็นการ
รบกวนการได้รับความสุขอาจเกิดข้ึนด้วยความ
ตั้งใจหรือกระท�าโดยไม่ระมัดระวัง	 การปกป้อง
บุคคลจากการกระท�าท่ีสร้างความเสียหายเป็น
วัตถุประสงค์ของกฎหมายเป็นปกติอยู่แล้ว	 ดังนั้น	
ในการใช้สิทธิปกป้องตนเองของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
จะต้องครอบคลมุทัง้การขอให้ยบัยัง้การกระท�าและ
การเรียกร้องให้ชดเชยในความเสียหายที่เกิดขึ้น6 
	 นอกจากนี้ยังมีการกล่าวว่าเหตุร�าคาญ
สาธารณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมายอาญา	ส�าหรับ
เหตุร�าคาญส่วนบุคคลเป็นการกระท�าความเสียหาย
ต่อสิทธิของบุคคลในทางแพ่ง		
	 3.	การควบคุมเหตุร�าคาญ1

	 เหตุร�าคาญท่ีเป็นผลจากการกระท�าของ
บุคคลบางกรณีเมื่อเกิดขึ้นแล้วมักไม่ส่งผลกระทบ
ต่อเนื่อง	 แต่จะมีลักษณะของการเกิดข้ึนแล้ว	 และ
ต่อมาสภาพที่เป็นเหตุร�าคาญนั้นสิ้นสุดลงทันที	เหตุ
ร�าคาญเช่นนี้	ไม่จ�าเป็นต้องใช้มาตรการในการระงับ
หรือแก้ไขอย่างใด	 ๆ	 อีก	 แต่ถ้าเหตุร�าคาญที่มีผลก
ระทบต่อการด�ารงชีพก็จ�าเป็นต้องใช้มาตรการทาง
กฎหมายจัดการกับเหตุร�าคาญนั้น	 เพื่อให้บุคคลที่
ได้รับผลร้ายได้รับการชดเชยหรือเยียวยา	 เพ่ือการ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุร�าคาญเช่นเดิมเกิดปัญหาขึ้น
ซ�้าอีก	ส่วนเหตุร�าคาญที่เกิดผลกระทบต่อเนื่องจาก
กรณีท่ียังไม่หยุดพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ	
หรอืกรณีท่ีปัญหาเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง	เพราะสภาพ
ของเหตุร�าคาญนั้นเอง	 การควบคุมเหตุร�าคาญ
หมายความรวมถึงการก�าจัด	 ระงับ	 แก้ไขมิให้เหตุ

ร�าคาญส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

† 	กรณีตัวอย่าง	การจุดประทัดในงานเทศกาลหรือพิธีกรรมต่าง	ๆ	เสียงดังสนั่น		การแสดงดนตรีในงานพิธีส�าคัญหรืองานประเพณีท้องถิ่นอันเป็น
วิถีชีวิตท้องถิ่น	 หรือการจัดงานการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	 เช่น	 จัดงานถนนอาหารปลอดภัยปิดการจราจร
บนถนนตลอดสาย	เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ		การอาหารและการท่องเที่ยว	พร้อมจัดแสดงกิจกรรมบนเวทีมากมาย	ส่งกระจายเสียงดังตลอด
งานโดยรอบในเวลาค�่าคืนตลอดระยะเวลา	10	วัน	เป็นต้น	
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	 แนวคิดในการควบคุมเหตุร�าคาญ
	 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ท่ีกฎหมาย
ก�าหนดให้ต้องจัดการมิให้เกิดเหตุร�าคาญส่งผลก
ระทบต่อประชาชน	 และต้องบังคับใช้กฎหมายต่อ
บุคคลผู้ซ่ึงก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ	 เพื่อการระงับเหตุ	
การแก้ไข	ก�าจัด	ด้วยวิธีการใด	ๆ	ซึ่งสามารถระงับ
เหตุร�าคาญให้หมดสิ้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดย
มีแนวคิดส�าคัญ	ได้แก่
 แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมเหตุร�าคาญ
โดยเร็ว	เพื่อระงับและบรรเทาผลกระทบหรือความ
เสียหายที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด	 ทั้งต่อตัวบุคคล	 และ
สิ่งแวดล้อม	
 แนวคดิการพสิจูน์ภาวะมลพษิโดยวิธกีาร
ทางวทิยาศาสตร์	เพือ่พิสจูน์ความจริงให้ปรากฏและ
เป็นทีย่อมรับ	มใิห้เกดิความคาดเคลือ่นหรอืการคาด
เดาไปตามความเช่ือ	โดยการพสูิจน์ตรวจสอบสภาวะ
คณุภาพสิง่แวดล้อมเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานทางสิง่
แวดล้อมที่ประกาศก�าหนด	
 แนวคิดเรื่องการป้องกัน	 หรือหลักการ
ป้องปรามล่วงหน้า	 (precautionary	 principle)	
การจดัการ	เหตรุ�าคาญรวมก�าหนดมาตรการ	วธิกีาร
ป้องกันมิให้เหตุร�าคาญเกิดขึ้นซ�้า	 หรือป้องกันมิให้
เหตุร�าคาญเกิดขึ้นเลย
 แนวคิดเกี่ยวกับการสาธารณสุข	 กรณี
ที่เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	
การควบคุมเหตุร�าคาญจึงเป็นความส�าคัญกับการ
ป้องกันสุขภาพอนามัย	 จึงอาจถือว่าการควบคุม
เหตุร�าคาญเป ็นสาขาหนึ่ งของงานอนามัยสิ่ ง
แวดล้อม7	 ในการใช้มาตรการทางกฎหมายรวมทั้ง
มาตรการทางเทคนิควิธีทางวิทยาศาสตร์	 จึงต้อง 
ค�านึงถึงแนวคิดเกี่ยวกับสาธารณสุขประกอบ
ด้วย	 โดยกรอบแนวทางด�าเนินการเพื่อให้เกิด
การสาธารณสุขที่ดีของนานาประเทศ	 ที่ต ้อง

ปฏิบัติออกเป็นสี่ส่วน	 คือ	 1)	 การส่งเสริมสุขภาพ,	 
2)	การป้องกันโรค,	3)	การรักษาพยาบาล	และ	4)	

การฟื้นฟูสภาพ	 

 

4.	อ�านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น	เพื่อการ

จัดการเหตุร�าคาญ

	 ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	

2535	มาตรา	4	ก�าหนดค�านิยามเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่

ของรัฐ	ผู้มีอ�านาจหน้าที่ไว้	ดังนี้

 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า

  (1) นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

   ส�าหรับในเขตองค์การบริหาร 

   ส่วนจังหวัด

  (2) นายกเทศมนตรีส�าหรับในเขต 

   เทศบาล

   (3) นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล 

   ส�าหรับในเขตองค์การบริหาร 

   ส่วนต�าบล

   (4) ผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

   ส�าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

   (5) นายกเมืองพัทยาส�าหรับในเขต 

   เมืองพัทยา

  (6) หวัหน้าผูบ้รหิารท้องถิน่ขององค์ 

   ปกครองส ่ วนท ้ อ ง ถ่ินอื่ น ท่ี 

   กฎหมายก�าหนดให้เป็นราชการ 

   ส ่วนท ้องถิ่น ส�าหรับในเขต 

   ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า 

เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราช

บัญญัตินี้
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	 จากค�านิยามข้างต้น	 เจ้าพนักงานท้องถิ่น	
คือ	ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐในระดับท้องถิ่นเป็นผู้
มีอ�านาจหน้าที่	 ออกค�าสั่งทางปกครองได้เฉพาะใน
เขตรับผิดชอบของตน	ส่วนเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จะเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข	 เรื่อง	 แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 2535§ 

แล้วเป็นผูม้อี�านาจออกค�าสัง่ได้ตามมาตรา	46**	แต่
เฉพาะกรณีที่พบเหตุที่มีการกระท�าและไม่ถูกต้อง	
จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการด�ารงชีพของประชาชน	หรือจะเป็นอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวม	
ซึ่งมีอ�านาจออกค�าสั่งทางปกครองเพ่ือให้ผู้กระท�า
แก้ไขหรือระงับเหตุที่อาจจะเป็นอันตรายได้ตาม
สมควร	แล้วแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบต่อไป
	 การพิจารณาเพื่อออกค�าสั่งควบคุมเหตุ
ร�าคาญมีลักษณะอย่างเดียวกับการพิจารณาเพ่ือ
ออกค�าส่ัง	ทางปกครองทีอ่าศยัอ�านาจตามกฎหมาย
ฉบับอื่นๆ	 ที่ต้องน�าข้อเท็จจริงมาพิจารณาเพื่อให้
ลักษณะทางกฎหมาย	โดยการน�าข้อเท็จจริงที่ได้มา
จากกระบวนการรบัฟังตามขัน้ตอนของกฎหมาย	ซึง่
ได้ข้อเท็จจริงจากคู่กรณี	 หรือโดยการได้มาจากการ
ตรวจสอบของเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่	หรือผู้ซึ่งได้รับ

แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด�าเนินการในเรื่อง
นั้นเอง††	 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องให้ความส�าคัญ
กับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสื่อทางกายภาพสิ่งแวดล้อม	
และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ
อนามัยเป็นปัจจัยร่วมส�าคัญท่ีมีผลเก่ียวเนื่องต่อกัน	
ข้อเท็จจรงิท้ังสองส่วนอาจได้มาจากการตรวจวดัทาง
วิทยาศาสตร์	การสังเกต	หรือสัมผัสกับสภาพปัญหา
นัน้ในพืน้ทีเ่กดิเหต	ุรวมทัง้การรบัฟังจากคูก่รณ	ีและ
ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงหรือบุคคลที่ประสบเหตุ
	 4.1	การตรวจสอบข้อเท็จจริง	ณ	สถานที่
เกิดเหตุ8

	 อ�านาจในการเข้าตรวจสอบท่ีถือว่าเป็น
อ�านาจส�าคัญต่อการท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะต้อง
พิจารณาเพื่อการออกค�าสั่งควบคุมเหตุร�าคาญ	
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	
พ.ศ.	2539	มาตรา	29	วรรคแรก	(5)	บญัญตัว่ิา	“ออก
ไปตรวจสถานที่”	สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข	พ.ศ.	2535	มาตรา	44	 (2)	บัญญัติว่า	
“เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด	 ๆ	 ในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลา
ท�าการเพ่ือตรวจสอบ	 หรือควบคุมให้เป็นไปตาม
ข้อก�าหนดของท้องถ่ิน	 หรือตามพระราชบัญญัตินี้	
ในการนี้	 ให้มีอ�านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียก

§	 ประกาศ	ณ	วันที่	13	ตุลาคม	พ.ศ.	2553	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	127	ตอนพิเศษ	138	ง	วันที่	30	พฤศจิกายน	2553
**	 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535
	 	 มาตรา	46	วรรคสอง	บัญญัติว่า	“ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน	หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวมซึ่งสมควรจะด�าเนินการแก้ไขโดย
เร่งด่วน	ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ�านาจออกค�าสั่งให้ผู้กระท�าการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น	หรือด�าเนินการ	เพื่อแก้ไข
หรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร	แล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ”
†† พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	2539
	 	 มาตรา	28		ในการพิจารณาทางปกครอง	เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้นๆ	โดยไม่ต้องผูกพันอยู่
กับค�าขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี
‡‡ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	2539
	 มาตรา	30	ในการพจิารณาทางปกครองอาจกระทบถงึสทิธขิองคูก่รณ	ีเจ้าหน้าท่ีต้องให้คูก่รณมีโีอกาสท่ีจะได้ทราบข้อเท็จจรงิอย่างเพยีงพอและ
มีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
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ปีที่ 10 ฉบับที่ 21 เดือนมกราคม-เมษายน 2559

หนังสอืรบัรองการแจ้ง	หรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วข้องจาก
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น”	
เมื่อกฎหมายทั้งสองฉบับข้างต้นให้อ�านาจแก่เจ้า
พนักงานท้องถ่ิน	 ในการเข้าตรวจสอบสถานที่	 เพื่อ
ด�าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสุข
อนามัยของประชาชน
	 ข้อสังเกตที่ต้องพิจารณาก่อนที่จะออกค�า
สั่งอย่างหนึ่งอย่างใดนั้น	 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะเข้า
ในอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในความครอบครองของ
บุคคลอื่นได้เฉพาะในช่วงเวลากลางวัน	 แต่จะเข้า
ตรวจสอบในเวลากลางคืนได้ก็แต่เฉพาะสถานที่นั้น
มีการประกอบกิจการในเวลากลางคืน	และต้องเพื่อ
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้น
	 4.2	เข้าไปเพื่อยืดหรืออายัดสิ่งของ1

	 กฎหมายยังบัญญัติให้อ�านาจเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับส่ิงของที่อยู่
ในอาคารหรือสถานที่นั้น	 ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข	พ.ศ.	2535	มาตรา	44	วรรคหนึ่ง	 (4)	
และ(5)	บัญญัติว่า	
	 “(4)	ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ	ที่อาจก่อให้
เกิดอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพือ่ประโยชน์
ในการด�าเนนิคดี	หรอืเพือ่น�าไปท�าลายในกรณีจ�าเป็น
	 (5)	 เก็บหรือน�าสินค้าหรือสิ่งของใดๆ	 ที่
สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุ
ร�าคาญจากอาคารหรอืสถานทีใ่ดๆ	เป็นปรมิาณตาม
สมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความ	
จ�าเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา”

	 การใช้อ�านาจเหนอืสถานทีซ่ึง่มเีจ้าของหรอื
ผู้ครอบครองในสองกรณีข้างต้น	
	 กรณีแรก	 เจ ้าพนักงานท้องถ่ินเข ้าไป
ตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถด�าเนินการยึดหรือ
อายัดสิ่งของ	 เพื่อน�าไปเป็นหลักฐานประกอบการ
ด�าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข	 เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่จ�าเป็นต้อง
มีหมายค้นหรือค�าสั่งศาลแต่อย่างใดอีก	แต่ต้องเป็น
ปฏิบัติการตามหน้าที่โดยเฉพาะเพื่อการตรวจสอบ
เหตุร�าคาญ9	 ถือเป็นปฏิบัติการทางปกครองเพื่อ
ให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตาม
กฎหมายฉบับนี้	 หรือในกรณีจ�าเป็นต้องน�าสิ่งของ 
ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพไปท�าลาย	
	 กรณท่ีีสอง	เจ้าพนักงานท้องถ่ินสามารถเก็บ 
หรอืน�าสนิค้าหรอืสิง่ของท่ีสงสยัว่าจะไม่ถูกสขุลกัษณะ 
หรือจะก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ	 โดยการเก็บตัวอย่าง
สิง่ของท่ีสงสัยเหล่านัน้ไปตรวจสอบตามความจ�าเป็น	
การนีไ้ม่ต้องจ่ายราคาสิง่ของให้แก่เจ้าของ	และเกบ็ได้ 
ในปริมาณเพียงพอท่ีจะน�าไปตรวจสอบทางเทคนิค
วิชาการเท่านั้น	กรณีตัวอย่าง	เช่น	เมื่อมีข้อสงสัยว่า 
ในอาหารสดอาจมสีารเคมปีนเป้ือน	ท�าให้อาหารสดนัน้
อยูไ่ด้นานกว่าปกตหิรือมสีีผดิไปกว่าธรรมชาต	ิจ�าเป็น
ต้องจัดเก็บตัวอย่างอาหารสด	 เช่น	 เนื้อหมู	 เนื้อโค	 
หรือเน้ือสัตว์ชนิดอ่ืน	 ๆ	 ปริมาณที่ควรจัดเก็บโดย
ประมาณ	300	กรัมขึ้นไปต่อหนึ่งชนิดอาหาร10	ทั้งนี้	
ปริมาณอาหารที่เก็บตัวอย่างยังขึ้นอยู่กับชนิดของ
สารเคมีนั้นๆ	 ที่ความต้องการจะตรวจสอบอีกด้วย	
เป็นต้น

§§	 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
	 	 “มาตรา	29		เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจ�าเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง	ในการนี้ให้รวมถึงการด�าเนินการดังต่อไปนี้
	 	 (1)	แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
	 	 (2)	รับฟังพยานหลักฐาน	ค�าชี้แจง	หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคล	หรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง	เว้นแต่เจ้าหน้าที่
เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จ�าเป็นฟุ่มเฟือยหรือประวิงเวลา
	 	 (3)	ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี	พยานบุคคล	หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ...”
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	 4.3	เรียกบุคคลเพื่อให้ถ้อยค�า1

	 เนื่องจากการควบคุมเหตุร�าคาญต้อง
กระท�าโดยการออกค�าสัง่ทางปกครอง	จึงอยูใ่นบงัคับ
ตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง	 พ.ศ.	 2539	 อาศัยอ�านาจตามมาตรา	
29	 วรรคแรก	 ซึ่งก�าหนดหน้าที่ของเจ้าพนักงานท่ี
ระบุให้ต้องพิจารณาหลักฐานต่าง	ๆ	โดยเฉพาะการ
รับฟังข้อเท็จจริงจากคู่กรณี	 ผู้ร้องเรียน(ในกรณีที่มี
การร้องเรียน)	 ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงกับแหล่งก�าเนิด
ที่มีข้อพิพาท	 ซึ่งควรต้องจะรับฟังจากบุคคลเหล่าน้ี
มากกว่าหนึง่รายขึ้นไป	และผูเ้ชีย่วชาญ(ถ้าม)ี	ข้อมลู
ท้ังหลายน้ันเป็นหลกัฐานจ�าเป็นแก่การพสิจูน์ข้อเท็จ
จริงที่ใช้ประกอบการพิจารณา	 อีกทั้ง	 เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นสามารถอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	มาตรา	44	วรรคหนึ่ง	
(1)	 เรียกบุคคลใด	 ๆ	 ที่สามารถให้ข้อเท็จจริงเกี่ยว
กับกรณี	 เหตุร�าคาญที่พิพาท	 เพราะเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ต้องรบัฟังข้อเทจ็จรงิอย่างรอบด้านก่อนการ
พิจารณาตัดสินใจออกค�าสั่งทางปกครอง
	 4.4	 การแจ้งข้อเทจ็จริงหรือส่งพยานหลกัฐาน 
	 หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่ามีข้อเท็จ
จริงจากพยานหลักฐานประเภทต่าง	ๆ	เช่น	เอกสาร
หนังสือ	ภาพถ่าย	ภาพวดีทีศัน์	หรอืสิง่อืน่ใดทีส่�าคญั
ต่อกรณีเหตุร�าคาญที่อยู ่ในความครอบครองของ
บคุคลใดอนัเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณา	หรอือาจ
อาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	
พ.ศ.	2535	มาตรา	44	วรรคแรก	(1)	ใช้วิธีการแจ้ง

ให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องส่งเอกสารหรือหลักฐานนั้นให้
แก่เจ้าพนกังาน11	ถอืเป็นวธิกีารอ�านวยความสะดวก
แก่บุคคลผูค้รอบครองให้ส่งพยานหลกัฐานนัน้	ซึง่ลด
ภาระการเดินทางและค่าใช่จ่ายท่ีต้องเดินทางมาให้

ถ้อยค�าด้วยตนเอง 

5.	 แนวทางปฏิบัติการจัดการเหตุร�าคาญของเจ้า

พนักงานท้องถิ่น

	 ส�านกัอนามยัสิง่แวดล้อม	กรมอนามยั	จดัท�า	

คูม่อืวิชาการ	เรือ่ง“ระบบการจดัการเหตรุ�าคาญ”12	

เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการเหตุร�าคาญของเจ้า

พนักงานท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ	ดังนี้

  5.1	 ความหมายของระบบการ

จัดการเหตุร�าคาญ

	 ระบบการจัดการเหตุร�าคาญ	 หมายถึง	 

กระบวนการ	 วิธีการ	 และแนวทางในการจัดการ

ป ัญหาเหตุร� าคาญตามกฎหมายว ่าด ้วยการ

สาธารณสขุอย่างมรีะเบยีบแบบแผน	เพือ่บรรลสุูเ่ป้า

หมายอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสามารถน�าไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

	 รปูแบบระบบการจดัการเหตรุ�าคาญ	มอีงค์

ประกอบส�าคัญ	3	ระบบย่อย	ได้แก่

	 	 1.	 ระบบการจัดการที่ดี	 ผู้บริหาร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นบุคคลท่ีส�าคัญ

มากต่อระบบการจัดการเหตุร�าคาญ	 เพราะหาก

ผู้บริหารมีความตระหนักและเห็นในความส�าคัญ

ของระบบการจัดการเหตุร�าคาญจะท�าให้ระบบการ

*** พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535
	 	 มาตรา	44		เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ�านาจดังต่อไปนี้
	 	 (1)	มหีนงัสอืเรยีกบคุคลใด	ๆ 	มาให้ถ้อยค�าหรอืแจ้งข้อเทจ็จรงิ	หรอืท�าค�าชีแ้จงเป็นหนงัสอื	หรอืให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพือ่ตรวจสอบหรอื
เพื่อประกอบการพิจารณา”
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จดัการขบัเคล่ือนได้อย่างรวดเรว็และมีประสทิธภิาพ	
คือ	 จัดให้มีโครงสร้างการปฏิบัติงานจัดการเหตุ
ร�าคาญอย่างชัดเจน	 มีการมอบหมายงานให้เจ้า
หน้าทีป่ฏบัิตงิานตามบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	
และมีแนวนโยบายให้การสนับสนุนการท�างานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
	 	 2.	 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	 ต้องมีเจ้า
หน้าทีผู้่รับผิดชอบทีช่ดัเจน	โดยอาจด�าเนนิการในรปู
แบบคณะท�างาน	 คณะกรรมการ	 หรือบุคคลขึ้นกับ
ลักษณะการบริหารงานของพื้นที่	 และเจ้าหน้าที่รับ
ผิดชอบนี้ต้อง	มีความรู้	ความสามารถในการปฏิบัติ
งาน	โดยมีองค์ความรู้	ได้แก่	การควบคุมและจัดการ
ปัญหาเหตุร�าคาญ	 เทคนิคการตรวจวินิจฉัยปัญหา
เหตุร�าคาญและการใช้เคร่ืองมือตรวจวัด	 บทบาท
หน้าที่ตามกฎหมายของ	 เจ้าพนักงานท้องถิ่นและ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขในการด�าเนินงานกรณีเหตุ
ร้องเรียนและกรณเีหตุอทุธรณ์ค�าสัง่เจ้าพนักงานท้อง
ถิ่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	การไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทกรณีเหตุร�าคาญ	การส�ารวจและการ
จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยหรือปัจจัยเสี่ยงจากการประกอบ
กิจการ	 และมาตรฐานมลพิษสิ่งแวดล้อม	 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	
	 นอกจากนี้	 การพัฒนาศักยภาพของเจ้า
หน้าที่	 ต้องได้รับการสนับสนุนให้มีการด�าเนินการ
เป็นประจ�า	และมีความต่อเนื่อง	โดยอาจก�าหนดให้

เป็นการอบรม	การเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ในวิชาการที่เกี่ยวข้อง	และการศึกษาดูงานในพื้นที่
ต่างๆ	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความม่ันใจสามารถรับมือ
กับทุกสถานการณ์ของปัญหาสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
	 3.	 ระบบการท�างาน	 เป็นปัจจัยส�าคัญที่
ท�าให้การด�าเนินการจัดการเหตุร�าคาญเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ	 ต้องมีการพัฒนาระบบการท�างาน
ที่มีแบบแผนเข้าใจง่าย	 และเจ้าหน้าที่สามารถน�า
ระบบการท�างานดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการ
ท�างานในพืน้ทีไ่ด้	โดยระบบการท�างานแบ่งออกเป็น	
2	ระบบ	คือ
  3.1	ระบบปฏบิตักิาร	ได้แก่	ระบบรบั
เร่ืองร้องเรยีน	ระบบสอบสวนเหตรุ�าคาญ	และระบบ
การตรวจวิเคราะห์
  3.2	 ระบบสนับสนุน	 ได้แก่	 ระบบ
ป้องกันเหตุร�าคาญ	ระบบพัฒนากระบวนการ	และ
ระบบ	เฝ้าระวังเหตุร�าคาญ	
	 5.2	แนวทางการตรวจวินิจฉัยความเป็น
เหตุร�าคาญ13

	 แนวทางหรือวิธีการเข้าตรวจวินิจฉัยเหตุ
ร�าคาญ	 กฎหมายมิได้ก�าหนดไว้โดยตรง	 เนื่องจาก
เหตุร�าคาญเป็นผลของการกระท�าของปัจเจกบุคคล	
หรือนิติบุคคลที่ก่อให้เกิดผลร้ายกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน	อีกทั้ง	แหล่งก�าเนิดหรือสาเหตุนั้นมี
ความหลายหลายของประเภท	ชนิดของวัตถุสิ่งของ	

†††	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535
	 	 “มาตรา	66		ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค�าสั่งตามมาตรา	21	มาตรา	22		มาตรา	27	วรรคหนึ่ง	มาตรา	28	วรรคหนึ่ง	หรือวรรคสาม		
มาตรา	45		มาตรา	48	วรรคห้า		มาตรา	52	หรือมาตรา65	วรรคสอง	หรือค�าสั่งในเรื่องการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้	หรือในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีค�าสั่งตามมาตรา	46	วรรคสอง		ถ้าผู้ที่ได้รับค�าสั่งไม่
พอใจค�าสั่งดังกล่าว	ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค�าสั่ง
  การอทุธรณ์ตามวรรคหนึง่ไม่เป็นเหตทุเุลาการบังคบัตามค�าสัง่	เว้นแต่รฐัมนตรจีะเหน็สมควรให้มกีารทเุลาการบงัคบัตามค�าสัง่นัน้ไว้ชัว่คราว”
‡‡‡	มาตรฐานมลพิษสิ่งแวดล้อม	หรือมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม	 เป็นมาตรฐานที่ประกาศก�าหนดไว้	 โดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ	
สามารถสืบค้นได้	เช่น	พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.2535		พระราชบัญญัติโรงงาน	พ.ศ.	2535		พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย	พ.ศ.	2535		และพระราชบัญญัติความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	2554		เป็นต้น
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ข้ันตอนวิธีการ	 กิจกรรมของกิจการ	 อย่างไรก็ตาม	
การตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถปฏิบัติอย่างเป็น
ขั้นตอน	4	ขั้น	ดังนี้
	 (1)	ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล
	 เจ ้าหน ้าผู ้ รับผิดชอบงานเหตุร�าคาญ
ประกอบด้วย	 เจ้าพนักงานท้องถิ่น	 เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข	และ	ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น	ต้องท�าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องที่
มีการร้องเรียนอย่างละเอียด	 เหตุร้องเรียนนั้นเป็น
ความจริงหรือไม่	 หรือกรณีเมื่อเจ้าพนักงานพบเห็น
เองว่ามีเหตอุันควรสงสัยวา่อาจเปน็เหตรุ�าคาญ	โดย
สืบค้นข้อเท็จจริงและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียน	
ผู้เสียหาย	 ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง	 หรือผู้เชี่ยวชาญทาง
วชิาการทีเ่ก่ียวข้องแก่กรณ	ีเป็นต้น	ต้องบนัทกึข้อมลู
ที่ได้รับจากบุคคลต่าง	ๆ	เช่น	
	 -	 ชื่อ-สกุล	และที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
	 -	 สถานที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม	 หรือ 
	 	 สถานประกอบกิจการประเภทต่าง	ๆ	
	 -	 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ ได ้ รับถูก 
	 	 ต้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	 
	 	 กฎหมายโรงงาน	 กฎหมายว่าด้วยการ 
	 	 ควบคุมอาคาร	 หรือกฎหมายผังเมือง	 
	 	 เป็นต้น
	 -	 ประเภทของวัตถุดิบ 	 ผลผลิต	 และ 
	 	 กระบวนการผลิต	บรรจุ	ของโรงงาน	หรือ 
	 	 สถานประกอบกิจการ

	 -	 ประเภท	 หรือชนิดของเสียที่เกิดขึ้นจาก 
	 	 กระบวนการผลิต	 และระบบบ�าบัด 
	 	 วิธีการบ�าบัดหรือก�าจัดของเสีย	 ของเสีย 
	 	 เป็นกากเสียอันตรายหรือไม่	 ข้ันตอนการ 
	 	 ก�าจัดมีประสิทธิภาพหรือไม่	อย่างไร
	 -	 ผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดข้ึน	 มีลักษณะ 
	 	 ทางกายภาพ	 เช่น	 เสียงดัง	 กลิ่นเหม็น	 
	 	 ฝุน่ละออง	ไอ	ควนั	หรอืสามารถจดัประเภท 
	 	 เป็นมลพษิทางอากาศ	มลพษิทางน�า้	มลพษิ 
	 	 ทางความร้อน	มลพษิทางความสัน่สะเทือน	 
	 	 หรือมลพิษทางแสง	 เป็นต้น	 เพื่อก�าหนด 
  เครือ่งมอืตรวจวดัค่ามาตรฐานทางวทิยาศาสตร์
	 -	 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลแสดงอาการ 
	 	 ต่อร่างกาย	แบบเฉยีบพลนั	หรอืแบบเรือ้รงั
	 -	 ช่วงเวลาที่ได้รับความเดือดร้อน	 หมายถึง 
	 	 ช่วงเวลาคร่าวๆ	หรอืช่วงทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
	 	 เป็นปัญหามากท่ีสุด	 เพื่อน�ามาใช้ในการ 
	 	 ตัดสินใจ	 ก�าหนดวัน	 เวลา	 และสถานที่ 
	 	 ที่ต้องตรวจวินิจฉัยเหตุร�าคาญต่อไป
	 -	 หลักฐานอันจ�าเป็น	 เช่น	 ภาพนิ่ง	 ภาพ 
	 	 เคลือ่นไหว	และข้อมูลทางวทิยาศาสตร์จาก 
	 	 การตรวจวัดหรือการเก็บตัวอย่างตรวจ 
	 	 วเิคราะห์ภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ 
	 	 (ถ้ามี)	เช่น	ระดับความดังของเสียงรบกวน	 
	 	 คุณภาพอากาศที่ตรวจวัด	 หรือคุณภาพ 
	 	 น�้าเสีย	เป็นต้น

§§§		พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	ตามมาตรา	44วรรคสอง
	 	 “	ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอ�านาจของราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
	 	 ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข	หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น	 บุคคลดังกล่าวจะ
ต้องแสดงบัตรประจ�าตัวตามแบบที่ก�าหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติหน้าท่ีด้วย	 และให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ�านวยความ
สะดวกตามสมควร”
	 	 จากบทบัญญัติจะเห็นได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถแต่งตั้งข้าราชการ	หรือพนักงานในสังกัด	ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้	เพื่อความชัดเจน
จึงควรแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร	ป้องกันการโต้แย้งของคู่กรณี			มิให้กล่าวอ้างถึงการไม่มีอ�านาจหน้าที่ของพนักงานผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
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 	 (2)	 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม
ของเจ้าหน้าที่
	 ในการตรวจสอบเหตุร�าคาญเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นต่าง	 ๆ	
ดังนี้
	 	 	 (2.1)	 ประเด็นวิชาการ	 เจ้า
พนักงานต้องหาองค์ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับเรื่อง
ที่เกิดปัญหาการร้องเรียน	 หรือกรณีที่พบให้มาก
ที่สุด	 เช่น	หากเกิดเหตุร�าคาญเรื่องเสียง	ต้องทราบ
คุณสมบัติของเสียง	แนวทางการป้องกัน	 เทคนิควิธี
การควบคุมเสยีง	มาตรฐานทางวิชาการและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการปัญหาเสียงดัง	 หรือกรณี
กล่ินเหมน็ต้องสามารถจ�าแนกลกัษณะหรอืชนดิของ
กลิน่	หากเป็นกลิน่เหมน็ทีเ่กดิจากการร่ัวไหลของสาร
เคม	ีควรสอบถามรายละเอยีดของกระบวนการผลติ 
และวตัถดุบิทีใ่ช้	เพือ่สามารถระบชุนดิ	และประเภท
ของกลุ ่มสารเคมี	 อันจะน�าไปสู ่การเลือกวิธีการ
ตรวจวัดค่ามาตรฐานความเข้มข้นของสารเคมีที่ปน
เป้ือนในสิง่แวดล้อม	และอนัตรายทีส่่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ	เป็นต้น	
 (2.2)	 การเตรียมเครื่องมือ	 เมื่อทราบ
สภาพปัญหาเบื้องต้น	เจ้าพนักงานต้องเตรียมเครื่อง
มอื	เพ่ือตรวจพิสจูน์ข้อเทจ็จรงิให้ชดัเจนเป็นทียุ่ติจน
ปราศจากข้อสงสัย	มีวิธีเตรียมการ	7	ขั้นตอน	ดังนี้
	 	 (2.2.1)	 ท� าการเลือกเครื่ องมือที่
เหมาะสมกับกรณี	 เช่น	 ปัญหากลิ่นเหม็น	 ต้องแยก
ว่าเป็นกลิ่นของสารเคมี	 กลิ่นจากการปรุงประกอบ
อาหาร	 กลิ่นจากการหมักหมมของมูลฝอยประเภท
ต่างๆ	 กลิ่นจากการสะสมสารอินทรีย์เน่าเสีย	 หรือ

กลิ่นจากมูลสัตว์	 เนื่องจากกลิ่นแต่ละชนิดจะใช้
เครื่องมือตรวจวิเคราะห์แตกต่างกัน	
	 	 (2.2.2)	 เ ค รื่ อ ง มื อ แ ต ่ ล ะ ชนิ ด มี
ลักษณะการใช้พลังงานไฟฟ้าในตัวเคร่ืองแตกต่าง
กัน	 ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของพลังงานของ
เครือ่งมอื	จงึควรเปิดเครือ่งตรวจสอบระดบัพลงังาน
ทีเ่หลอืในเครือ่งสามารถใช้งานในภาคสนามได้อย่าง
ต่อเนื่องตามเวลาท่ีก�าหนด	 และควรมีแบตเตอรี่
ส�ารองให้เพียงพอ
	 	 (2.2.3)	 อุปกรณ์ประกอบต้องพร้อม
ส�าหรับการใช้งานไม่ช�ารุดเสียหาย	 เครื่องสมบูรณ์
พร้อมใช้
	 	 (2.2.4)	 กล้องถ่ายรูป	 ส�าหรับบันทึก
ภาพขณะตรวจวัดและสภาพแวดล้อมโดยรอบ	และ
ประจุไฟให้เต็ม
	 	 (2.2.5)		สมุดบันทึกส�าหรับการจด
บนัทกึข้อมลู	ผลการตรวจวดัในเบือ้งต้น	รายละเอยีด
สภาพแวดล้อมทั่วไป
	 	 (2.2.6)		ท�าการศึกษาคู่มือการใช้งาน
และทดลองใช้เครือ่งมือให้คล่องแคล่ว	หมัน่ฝึกปฏบิตัิ
ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการ	
เพื่อให้เกิดความช�านาญ	 ลดข้อผิดพลาดและสร้าง
ความน่าเชื่อถือ
	 	 (2.2.7)		กรณีท่ีเป็นการเก็บตัวอย่าง	
เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	 เช่น	 การ
เก็บตัวอย่างน�้าทิ้ง	 หรือน�้าจากแหล่งน�้าทั่วไปที่
เกิดปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนและการเก็บ
ตวัอย่างอากาศโดยใช้หลอดเกบ็ตวัอย่าง	(Charcoal	
tube)	 ถังบรรจุอากาศ	 (Canisters)	 หรือถุงเก็บ

***		 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535		มาตรา	44	วรรคท้าย	บัญญัติว่า
	 		 “	 ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข	 หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น	 บุคคลดังกล่าว
จะต้องแสดงบัตรประจ�าตัวตามแบบที่ก�าหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย	และให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ�านวยความ
สะดวกตามสมควร”
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อากาศ	(Sampling	bag)	เป็นต้น	โดยเจ้าพนักงาน
ทีต้่องปฏบิตัติามวธิกีารเกบ็ตัวอย่าง	และวธิกีารเกบ็
รกัษาสภาพตวัอย่างก่อนส่งวเิคราะห์ให้ถกูต้องอย่าง
เคร่งครัด	เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน	และความ
ผิดพลาดของข้อมูล	
	 (3)	ขัน้ตอนการลงพืน้ทีต่รวจวนิจิฉยั	เมือ่
เจ้าพนักงานเตรียมความพร้อมทั้งเชิงวิชาการและ
เครื่องมือเรียบร้อยแล้ว	ขั้นต่อไป	คือ	การตรวจสอบ
ในพืน้ทีท่ีเ่กดิปัญหา	โดยมขีัน้ตอนรวม	10	ขัน้	ดงัต่อ
ไปนี้
	 	 (3.1)	 เตรียมพาหนะเดินทางลงพื้นที่	
โดยให้มีน�้ามันเชื้อเพลิงให้เพียงพอกับระยะทางไป
และกลับ
	 	 (3.2)	 แสดงบตัรประจ�าตวัเจ้าพนกังาน
ท้องถิ่น	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	หรือบัตรผู้ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น	ให้กับเจ้าของหรือผู้
ครอบครองสถานที่	 รวมทั้งประชาชนที่มีการติดต่อ
ประสานงาน	 เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ทุกครั้ง
	 	 (3.3)	 ควรเข้าไปยงัพืน้ทีข่องผูร้้องเรยีน
ก่อนในเบื้องต้นโดยพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สถาน
ประกอบกิจการพบเห็นการเข้าตรวจสอบของเจ้า
หน้าที่	เพื่อให้ได้ข้อมูลและสภาวะแวดล้อมที่แท้จริง
	 	 (3.4)	 สอบถามข ้อมูลผู ้ ร ้องเรียน
เกี่ยวกับสภาพปัญหา	 ผลกระทบที่ได้รับ	 และจุดที่
ได้รับปัญหามากที่สุด	 เพ่ือก�าหนดจุดติดต้ังเคร่ือง
มือวิทยาศาสตร์	 โดยเจ้าพนักงานควรท�าการเขียน
แผนผังของอาคารที่พักอาศัยของผู้ร้องเรียนและ
สถานประกอบกิจการ	 เพื่อสรุปประมวลผลในภาพ
รวมที่เกิดขึ้น

	 	 (3.5)	 ตดิตัง้เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการตรวจวัดตามมาตรฐานท่ีประกาศ
ก�าหนด	 ในบริเวณท่ีผู้ร้องเรียนแจ้งแก่เจ้าหน้าท่ีว่า
ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดโดยต้องไม่ลืมท�าการ
ปรับเทียบความถูกต้องของเครื่องมือก่อนทุกครั้ง	
	 	 (3.6)	 เมื่อครบก�าหนดเวลาการตรวจ
วดั	ให้ท�าการบันทึกผลลงในหน่วยความจ�าของเครือ่ง	
และต้องไม่ลืมท�าการจดบันทึกข้อมูลจากเครื่องใน
สมุดบันทึกด้วย	 เพื่อป้องกันปัญหาความผิดพลาด
ของเครื่อง
	 	 (3.7)		เมื่อเก็บข้อมูล	 และตรวจวัด
ทางวิทยาศาสตร์ที่บ้านผู้ร้องเรียนแล้ว	เจ้าพนักงาน
ควรเข้าไปยังสถานประกอบกิจการท่ีก่อเหตุโดย
ต้องแสดงบัตรประจ�าตัวเจ้าพนักงานทุกครั้ง	 เพื่อ
สอบถามข้อมูลอื่นๆ	เช่นใบอนุญาตประกอบกิจการ
ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข	 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตาม
กฎหมายโรงงาน	 ใบอนุญาตประกอบกิจการสถาน
บรกิารตามกฎหมายว่าด้วยสถานบรกิาร	ใบอนญุาต
ประกอบกิจการโรงแรมตามกฎหมายโรงแรม	 หรือ
ใบอนุญาตประกอบกิจการอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น	
ลักษณะกระบวนการผลิตหรือการบริการ	 วัตถุดิบ
อันเป็นสารตั้งต้น	หรือสารเคมีที่ใช้	โดยเจ้าพนักงาน
ต้องสังเกตข้ันตอนและกระบวนการผลิตในแต่ละ
ข้ันตอนอย่างละเอียด	 เพื่อค้นหาจุดบกพร่อง	 หรือ
สาเหตทุีท่�าให้เกดิปัญหามลพษิสิง่แวดล้อม	ทัง้นี	้เจ้า
พนกังานต้องแจ้งให้ผูป้ระกอบกจิการซึง่เป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่	
และต้องการบันทึกภาพกระบวนการผลิต	 หรือ
สภาพแวดล้อมภายในอาคาร	 และสภาพแวดล้อม

	 		 หากเจ้าของหรอืผูค้รองครองสถานทีผู่ห้นึง่ผูใ้ดขดัขวางหรอืไม่อ�านวยความสะดวกในการปฏบัิตหิน้าท่ีของเจ้าพนกังานตามมาตรา	44	แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกันนี้	ต้องรับโทษตามมาตรา	79	คือ	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน	หรือปรับไม่เกินสองพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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ทั่วไปภายนอกอาคาร	ส�าหรับประกอบการรายงาน
ผล	และเป็นหลักฐานแสดงการด�าเนนิการตรวจสอบ
สภาพการเกิดปัญหาต่อไป
	 	 (3.8)		เจ้าพนักงานควรท�าการติดตั้ง
เคร่ืองมือตรวจวัดที่บริเวณภายในสถานประกอบ
กจิการด้วย	โดยเฉพาะการตรวจวดัไอระเหยของสาร
เคมี	 ระดับความดังของเสียง	 หรือค่ามาตรฐานตาม
ดัชนีชี้วัดอื่นๆ	ที่เหมาะสมขึ้นกับลักษณะของปัญหา
นัน้	เพ่ือให้ได้ข้อมูลปัญหาภายในของสถานประกอบ
กิจการ	 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดที่บ้านของผู้
ร้องเรียน	หรอืผู้อยูอ่าศยัใกล้เคยีง	อนัเป็นการยนืยนั
ผลให้มีความถูต้องและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น	
	 	 (3.9)	 หากพบข้อบกพร่องในสถาน
ประกอบกิจการที่น่าจะเป็นสาเหตุของการเกิด
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมจนเป็นเหตุร�าคาญ	 เจ้า
พนักงานต้องชี้แจงถึงสภาพการเกิดปัญหาตามหลัก
วิชาการรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะส�าหรับการปรับปรุง
ข้อบกพร่อง
	 	 (3.10)	เมื่อเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว	
ให้ท�าการเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ	โดยตรวจ
ตราอย่างละเอียดให้เรียบร้อยครบถ้วน	 ในกรณีที่มี
การเก็บตัวอย่างอากาศ	 และตัวอย่างน�้า	 ที่จะเป็น
ต้องรีบน�าตัวอย่างส่งไปยังห้องปฏิบัติการ	 โดยมีวิธี
การรักษาสภาพของตัวอย่างป้องกันความเสียหาย
ต่อตัวอย่างอย่างถูกต้อง
	 (4)	 ขั้นตอนการสรุปและแปรผลข้อมูล 
เมือ่เจ้าพนักงานท�าการเกบ็ข้อมลูในพืน้ทีเ่กดิเหตุจน
ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว	ให้ท�าการสรุปและแปรผล
ข้อมลูโดยทนัท	ีในกรณีทีเ่ป็นการตรวจวดัด้วยเครือ่ง
มอืวทิยาศาสตร์ทีมี่การแสดงผลโดยตรง	ให้เจ้าหน้าที่
ท�าบันทึกข้อมูลในโปรแกรมการแปรผลของเครื่อง
มอืชนิดน้ันทางระบบคอมพวิเตอร์	ในกรณทีีเ่ป็นการ
เก็บตวัอย่าง	เพ่ือส่งต่อไปวเิคราะห์ในห้องปฏบิติัการ	

ให้เจ้าพนกังานเกบ็รกัษาสภาพตวัอย่างก่อนน�าส่งให้
ถูกต้องตามหลกัการ	วธิกีารท่ีห้องปฏบัิตกิารก�าหนด	
เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของตัวอย่าง	ซึ่งอาจเกิด
ความคาดเคลื่อนของข้อมูล	 แนวทางการสรุปและ
แปรผลข้อมูล	ตามล�าดับดังนี้
	 	 (4.1)	 ต ้นเรื่อง	 เป ็นการเขียนราย
ละเอยีด	ท่ีมาของหนงัสอืร้องเรยีน	เพือ่เป็นการแสดง
ข้อมูลพื้นฐานของการเกิดเหตุการณ์ข้อร้องเรียนนั้น
	 	 (4.2)	 ข้อเท็จจริง	 เป็นการเขียนราย
ละเอียดการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นท่ีของเจ้า
พนักงาน	 หน่วยงานที่ร่วมด�าเนิน	 วันที่ตรวจสอบ
หรือตรวจวัดค่ามาตรฐาน	แบ่งเนื้อหาหลักออกเป็น	
3	ส่วน	ได้แก่
	 	 	 1)	 ข้อมูลของผู ้ร้องเรียนและ
ประชาชนทีอ่ยูอ่าศยัใกล้เคยีง	เช่น	ชือ่-สกลุ	เลขทีบ้่าน 
ลกัษณะโดยทัว่ไปของสถานทีพ่กัอาศยั	พืน้ทีบ่รเิวณ
โดยรอบบ้าน	 ลักษณะและผลกระทบจากมลพิษสิ่ง
แวดล้อมทีไ่ด้รบั	ช่วงเวลาการเกดิปัญหาโดยละเอยีด
	 	 	 2)	 ข้อมูลของถูกผู ้ร ้องเรียน	
ช่ือสถานประกอบกิจการ	 ช่ือ-สกุลเจ้าของหรือ 
ผูค้รองครอง	เลขทีต่ัง้	และลกัษณะโครงสร้างอาคาร	
ลักษณะทั่วไปของสถานประกอบกิจการ	ใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ	และใบอนญุาต
ตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง(ถ้าม)ี	ขัน้ตอนวธิกีารของ
กระบวนการผลิตหรือบริการได้แก่	 ประเภท	 ชนิด
ของวัตถุดิบ	 จ�านวนเครื่องมือเครื่องจักร	 จ�านวน
คนงาน	 จ�านวนชั่วโมงของการท�างาน	 ลักษณะการ
ท�างานเป็นรอบหรอืเป็นกะ	ช่วงเวลาประกอบกิจการ
ต่อเนื่องตลอดไม่มีการหยุดเดินเครื่อง	หรือมีวงรอบ
การผลิตแต่ละครั้ง	 สถานประกอบกิจการได้รับการ
รบัรองมาตรฐานหรอืไม่	และข้อบกพร่อง	หรอืบริเวณ
ทีเ่ป็นหรอือาจเป็นแหล่งก�าเนดิมลพษิสิง่แวดล้อม	มี
ขนาดพื้นที่มากน้อยเพียงใดระบุ	
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	 	 	 3)	 ข ้อมูลการตรวจวัดทาง
วิทยาศาสตร์	 โดยแสดงรายละเอียด	 ชนิด	 ยี่ห้อ	
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด	 บริเวณที่ท�าการติดตั้ง
เคร่ืองมือ	 หากเป็นลักษณะการเก็บตัวอย่างแบบ
คัดกรองเบื้องต้น	ต้องเขียนแสดงให้ชัดเจน	และผล
ที่ได้จากการตรวจวัด	 ทั้งจากบริเวณบ้านผู้ถูกร้อง	
และภายในสถานประกอบการ	 โดยอาจจัดแสดงใน
รูปแบบตารางเปรียบเทียบข้อมูลและมาตรฐานที่ใช้
เพื่อให้ชัดเจน	 และต้องระบุค่ามาตรฐานที่ประกาศ
ก�าหนดระบุชื่อกฎหมายที่อ้างถึงที่ใช้เปรียบเทียบ
กบัค่าทีต่รวจวัดได้นัน้	และแปรผลว่าผลการตรวจวดั
หรอืผลการวเิคราะห์มีค่าเกนิกว่ามาตรฐานทีก่�าหนด
หรือไม่	ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สร้างความน่าเชื่อถือ
เป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้	สามารถยืนยันเหตุการณ์
อย่างชัดเจนจึงลดความสงสัยหรือข้อโต้แย้งของคู่
กรณีได้
	 	 (4.3)		ข ้อพิจารณาและเสนอแนะ	
แสดงรายละเอียดผลสรุปในภาพรวม	โดยเจ้าหน้าที่
ต้องเชือ่มโยงข้อมูลสภาพแวดล้อม	ข้อบกพร่อง	หรอื
จดุก่อมลพษิทีต่รวจพบในสถานประกอบกจิการ	กบั
ผลการตรวจวัดที่ได้	 เพ่ือให้เห็นสภาพปัญหาที่แท้
จริง	 ส�าหรับเป็นแนวทางให้เกิดการแก้ไขปรับปรุง
ข้อบกพร่อง	อันเป็นการระงับเหตุร้องเรียนอย่างถูก
ต้อง	 ตรงประเด็นและครอบคลุมในเชิงสุขภาพและ
สิง่แวดล้อม	รวมทัง้ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั
ของผู้ปฏิบัติงานด้วย
	 	 (4.4)		เอกสารแนบท้าย	 ในการสรุป
และแปรผลต้องมีการแนบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง
ประกอบการรายงาน	 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจง่าย	
และเห็นภาพรวมของการด�าเนินการ	 ประกอบ
ด้วย	 หนังสือร้องเรียนต้นเรื่อง	 แผนผังของบริเวณ
ที่เกิดเหตุร้องเรียน	 แผนผังจุดติดต้ังเครื่องมือตรวจ
วัด	 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติ	 แบบรายงานผลลการ

ตรวจวิเคราะห์ภาคสนามและทางห้องปฏิบัติการ 
(ถ้ามี)	 ข้อมูลชนิดหรือประเภทสารเคมี	 อันตราย
ของสารเคมีตามหลักฐานทางวิชาการ	 ผลกระทบ
หรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้หรอือาจเกดิอนัตราย	วธิี
การป้องกันหรือก�าจัดการแพร่กระจายของสารเคม ี
(ถ้ามี)	 ส�าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต ่อสุขภาพตามกฎหมายว ่าด ้วยการ
สาธารณสขุและใบอนญุาตต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	รวมถงึ 
ส�าเนาประกาศข้อก�าหนดท้องถ่ินเรือ่งทีเ่กีย่วข้องแก่
กรณีนั้นด้วย
6.	การจัดท�าหรือออกค�าสั่งทางปกครองเพื่อระงับ
เหตุร�าคาญ	
	 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�าคัญแก่กรณีที่ก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ	โดย
รู้ตัวผู้ซึ่งก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ	 ข้อเท็จจริงนั้นเป็นที่
ยตุแิล้ว	จงึต้องให้ข้อกฎหมายกับข้อเท็จจรงิท่ีเกดิข้ึน 
นั้นถูกต้องตรงกัน	 ตามที่กฎหมายบัญญัติ	 โดยมีข้อ
สนบัสนนุทีจ่�าเป็นต้องใช้อ�านาจระงบัเหตรุ�าคาญนัน้	
เพือ่คุม้ครองสขุภาพอนามยัของประชาชนเป็นส�าคญั	
  6.1	รปูแบบของค�าสัง่ทางปกครอง14	
ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญตัวิธิปีฏบัิตริาชการทาง
ปกครองมาตรา	36	และมาตรา	37	ดังนี้
	 มาตรา	 36	 ค�าสั่งทางปกครองท่ีท�าเป็น
หนังสืออย่างน้อยต้องระบุ	 วัน	 เดือนและปีที่ท�าค�า
สั่ง	ชื่อและต�าแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ท�าค�าสั่ง	
	 มาตรา	 37ค�าสั่งทางปกครองที่ท�าเป็น
หนงัสอืและการยนืยนัค�าสัง่ทางปกครองเป็นหนงัสอื
ต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย	 และเหตุผลนั้นอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย	
		 (1)	ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ
		 (2)	ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
		 (3)	ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้
ดุลพินิจ
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พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู ้ท�าค�าสั่งนั้น
พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขภายใน	30	วันนับแต่วันทราบค�าสั่ง
  6.2	 จัดส่งค�าสัง่ทางปกครอง	โดยวธิี
การ	รูปแบบ	ขั้นตอน	ตามพระราชบัญญัติเดียวกัน	
มาตรา	70	และมาตรา	71	ดังนี้
	 มาตรา	 70	 การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้
บุคคลน�าไปส่ง	 ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะน�าไป
ส่งไม่พบผู้รับ	 และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุ
นติภิาวะทีอ่ยูห่รอืท�างานในสถานท่ีน้ัน	หรอืในกรณีท่ี
ผูน้ั้นไม่ยอมรับ	หากได้วางหนงัสอืนัน้หรอืปิดหนงัสอื
นั้นไว้ในท่ีซึ่งเห็นได้ง่าย	ณ	 สถานที่นั้นต่อหน้าเจ้า
พนกังานตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวงทีไ่ปเป็นพยาน
ก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว	

	 มาตรา	71	การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์
ตอบรบัให้ถอืว่าได้รบัแจ้งเมือ่ครบก�าหนดเจด็วนันบั
แต่วันส่งส�าหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบ
ก�าหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งส�าหรับกรณีส่งไปยัง
ต่างประเทศ	 เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้
รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น	
	 เจ ้าพนักงานท้องถ่ินควรเก็บรวบรวม
เอกสารประกอบการพิจารณาออกค�าสั่งท้ังหมดท่ี
ใช้อ้างในแต่ละกรณีอย่างเป็นระเบียบ	 และจะท�า
ฐานข้อมูลการจัดการเหตุร�าคาญ	 เพ่ือใช้ประโยชน์
ในการเฝ้าระวัง	และป้องกันเหตุร�าคาญในอนาคต
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ความเสี่ยงและการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอย
ศมกานต์	ทองเกลี้ยง*

1.	บทน�า
	 ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยถือเป็นปัญหา

ส�าคัญระดับชาติที่จะต้องเร ่งด�าเนินการแก้ไข	

เน่ืองจากมีขยะมูลฝอยจ�านวนมากไม่ได้ถูกก�าจัด

ให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานวิชาการ	 และสถาน

ที่ก�าจัดขยะก็หายาก	 เนื่องจากได้รับการต่อต้าน

จากประชาชนในพื้นท่ีอยู่เสมอ	 ในขณะที่ปริมาณ

ขยะมูลฝอยของประเทศไทยยังคงสูงขึ้น	 เช่น	 ใน

ปี	 2556	 กรมควบคุมมลพิษได้ส�ารวจปริมาณขยะ

มูลฝอยทั่วประเทศจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ�านวน	7,782	แห่ง	พบว่าประเทศไทยมปีรมิาณขยะ

มลูฝอยรวม	26.77	ล้านตัน	เพิม่ขึน้จาก	ปี	2555	กว่า	 

2	ล้านตัน	โดยขยะมูลฝอยร้อยละ	46	มาจากองค์กร

บริหารส่วนต�าบล	ร้อยละ	38	มาจากเทศบาล	และ

ร้อยละ	16	มาจากกรุงเทพฯ	จากขยะมลูฝอยปริมาณ	

26.77	 ล้านตัน	 แบ่งเป็นปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูก

น�าไปก�าจัดแบบถูกต้อง	จ�านวน	7.2	ล้านตัน	 (ร้อย

ละ	 27)	 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีก�าจัดแบบไม่ถูกต้อง	

6.9	ล้านตัน	 (ร้อยละ	26)	ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่

ได้เก็บขนท�าให้ตกค้างในพื้นที่	7.6	ล้านตัน	(ร้อยละ	

28)	และปรมิาณขยะมลูฝอยท่ีน�ากลบัมาใช้ประโยชน์

ใหม่	5.1	ล้านตัน	(ร้อยละ	19)	ปัจจุบันประเทศไทย

มีสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยรวม	2,490	แห่ง	แต่เป็น

สถานทีก่�าจดัขยะมลูฝอยแบบถกูต้องเพยีง	466	แห่ง

เท่านั้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	19	ส่วนที่เหลืออีกร้อย

ละ	81	นั้นเป็นสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูก

ต้องเช่นเทกองกลางแจ้ง	 เผาในท่ีโล่ง	 ลักลอบท้ิง

ฯลฯ	 โดยมีขยะมูลฝอยสะสม	19.9	ล้านตัน(1)	และ

ส�าหรับสถานการณ์ภาพรวม	 มูลฝอยในเขตบริการ

สุขภาพท่ี	 9	 พบว่า	 ในปี	 2557	 มีมูลฝอยเกิดข้ึน

ประมาณ	2,260,843.14	ตนั	/ปี	โดยเกดิจากจงัหวดั

นครราชสมีา	มากทีส่ดุ	ประมาณ	826,451.25	ตนั/ปี	 

รองลงมาคือ	 จังหวัดบุรีรัมย์	 566,987.95	 ตัน/ป	ี

สรุนิทร์	476,095.98	ตนั/ปี	และชยัภมู	ิ391,307.96	

ตัน/ปี	 มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนเหล่านี้มีการก�าจัดท่ีถูกต้อง

ตามหลักสุขาภิบาลเพียง	210,718.15	ตัน/ปีส่วนที่

เหลอืไม่ได้ก�าจัด	หรอืก�าจดัแบบไม่ถูกหลักสขุาภบิาล	

สะสมในธรรมชาติ	ซึ่งมูลฝอยเหล่านี้	อาจส่งผลกระ

ทบต่อสุขภาพประชาชน	ทั้งทางตรงและทางอ้อม(2)	

เช่น	 น�้าเสียท่ีเกิดจากน�้าชะมูลฝอยปนเปื้อนแหล่ง

น�้าธรรมชาติ	มีกลิ่นเหม็น	เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลง

และสัตว์พาหะน�าโรค	เป็นต้น	

	 เทศบาลนครนครราชสีมา	 มีพื้นที่รับผิด

ชอบ	37.5	ตารางกิโลเมตร	หรือ	23,437	ไร่	2	งาน 

คิดเป็นร้อยละ	4.96	ของพื้นที่อ�าเภอเมือง	 (อ�าเภอ

เมืองนครราชสีมามีพื้นที่ประมาณ	755,596	ตาราง

กิโลเมตร)	 และส�าหรับพื้นที่ก�าจัดขยะของเทศบาล

นครนครราชสมีา	ได้รบัความอนเุคราะห์จากกองทพั

บกและกองทัพภาคที่	 2	 ให้ใช้พ้ืนที่แปลงทดลอง

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ		ศูนย์อนามัยที่	9	นครราชสีมา
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เกษตรกรรมของกองทัพภาคที่	 2	 ต�าบลโพธิ์กลาง	

อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดนครราชสมีาพืน้ทีป่ระมาณ	189	ไร่	 

เป็นสถานที่ก�าจัดมูลฝอยชั่วคราว	 ซึ่งเทศบาลนคร

นครราชสีมาใช้พ้ืนที่ดังกล่าวไปแล้วจ�านวน	 73	 ไร	่

ส�าหรับก�าจัดมูลฝอย	 โดยเริ่มใช้พื้นที่ดังกล่าวมา

ตั้งแต่เดือนกันยายน	 2542	 เป็นต้นมา	 ประกอบ

ไปด้วยหลุมฝังกลบจ�านวน	 8	 บ่อ	 โดยมีการก�าจัด

มูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล(3)	

ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลนครนครราชสีมาใช้พื้นที่ใน

การฝังกลบมูลฝอยแล้ว	 6	 หลุม	 จาก	 8	หลุม	 โดย

รับขยะวันละประมาณ	400	ตัน	จากอบต.	14	แห่ง	

และเทศบาล	 18	 แห่ง	 และในอนาคตเทศบาลนคร

นครราชสีมามีโครงการที่จะร่วมมือกับภาคเอกชน

ก่อสร้างเตาเผาขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้น	 โดย

ใช้พื้นที่ก�าจัดขยะของเทศบาลในปัจจุบันเป็นสถาน

ที่ด�าเนินโครงการ	 และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระ

ทบทีอ่าจจะเกิดขึน้จากสถานทีฝั่งกลบมลูฝอยก่อนท่ี

จะมโีรงไฟฟ้าจากขยะ	ศนูย์อนามยัที	่5	นครราชสีมา	

ในฐานะองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยส่ิงแวดล้อม	 จึงได้ร่วมมือกับเทศบาลนคร

นครราชสีมา	 ด�าเนินการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจ

จะเกิดข้ึนจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาล	

เพื่อที่จะหามาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบ	 และ

เป็นการคุ้มครองสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้น

ที่รอบๆ	สถานที่ฝังกลบมูลฝอยด้วย

2.	วัตถุประสงค์
	 2.1	 เพื่อศึกษาสถานการณ์ผลกระทบต่อ

สุขภาพจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอย

	 2.2	 เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ

จากสถานที่ฝังกลบมูลฝอย

	 2.3	 เพื่อศึกษาความเสี่ยงท่ีเกิดจากสถาน

ที่ฝังกลบมูลฝอย

3.	วิธีด�าเนินการศึกษา
	 เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม	ส่งตรวจวิเคราะห์

ทางห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	จ�านวน	14	ตัวอย่าง	

ตามบริเวณต่างๆ	 ประกอบด้วย	 บริเวณสถานท่ีฝัง

กลบมลูฝอยของเทศบาลนครนครราชสมีา	จ�านวน	3	

ตัวอย่าง	ได้แก่	น�้าบาดาล	1	ตัวอย่าง	ดิน	1	ตัวอย่าง	

และน�้าเสีย	(น�้าชะขยะ)	1	ตัวอย่าง	และเก็บบริเวณ

รอบๆ	 สถานที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาล	 จ�านวน	

11	 ตัวอย่าง	 ได้แก่	 น�้าผิวดิน	 2	 ตัวอย่าง	 หัวมัน

ส�าปะหลัง	5	ตัวอย่าง	และตัวอย่างดิน	4	ตัวอย่าง	

4.	ขอบเขตของการศึกษา	
		 การศึกษาในครั้งนี้	 ศึกษาในพื้นท่ีฝังกลบ

มูลฝอยของเทศบาลนครนครราชสีมา	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดนครราชสีมา	 และในพื้นท่ีรอบๆ	 สถานท่ีฝัง

กลบมูลฝอยที่อยู่ในรัศมี	5	กิโลเมตร	จากสถานที่ฝัง

กลบมูลฝอยของเทศบาลนครนครราชสีมา	 โดยเก็บ

ข้อมูลระหว่างวันที่	6-8	กรกฎาคม	2558	

5.	ผลการศึกษา	
	 5.1	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน�้าบาดาล

	 พบว่า	 สี	 ความขุ่น	 ความกระด้าง	 เหล็ก	

แมงกานสี	ปรมิาณสารทัง้หมดทีล่ะลายได้	แคลเซยีม	

คลอไรด์	 อีโคไล	 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 และฟีคัลโค

ลิฟอร์มแบคทีเรีย	 สูงกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน�้า

บาดาลที่ใช้บริโภค	ซึ่งอาจส่งผลกระทบหรือมีความ

เสี่ยงต่อสุขภาพได้	ดังตารางที่	1	
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ตารางที่	1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าบาดาล

พารามิเตอร์ หน่วย ค่ามาตรฐาน ผลการวิเคราะห์	

ความเป็นกรด-ด่าง pH	at	25	oC 7.0	-	8.5 7.4

สี	 แพลตตินัมโคบอลท์ 5 33

ความขุ่น	 เอ็นทียู 5 457

ความกระด้างทั้งหมด	 mg/l ไม่เกินกว่า	300 1,612

ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้	 mg/l ไม่เกินกว่า	600 2,503

เหล็ก mg/l ไม่เกินกว่า	0.5 23.07

แมงกานีส mg/l ไม่เกินกว่า	0.3 0.546

ทองแดง	 mg/l ไม่เกินกว่า	1.0 ND

สังกะสี mg/l ไม่เกินกว่า	5.0 ND

ตะกั่ว mg/l ต้องไม่มีเลย ND

แคดเมียม mg/l ต้องไม่มีเลย ND

ซิลิเนียม mg/l ต้องไม่มีเลย ND

ปรอท mg/l ต้องไม่มีเลย ND

สารหนู mg/l ต้องไม่มีเลย ND

ไซยาไนด์ mg/l ต้องไม่มีเลย ND

แคลเซียม mg/l ไม่เกินกว่า	200 455

แมกนีเซียม mg/l ไม่เกินกว่า	200 114

ซัลเฟต mg/l ไม่เกินกว่า	200 20

คลอไรด์ mg/l ไม่เกินกว่า	250 853

ไนเตรท mg/l ไม่เกินกว่า	45 ND

ฟลูออไรด์ mg/l ไม่เกินกว่า	0.7 0.29

สแตนดาร์ด	เพลตเคาต์ โคโลนี/ลบ.ซม. ไม่เกินกว่า	500 70

อีโคไล - ต้องไม่มีเลย พบ

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอ็มพีเอ็น/100	มล. น้อยกว่า	2.2 38

ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอ็มพีเอ็น/100	มล. น้อยกว่า	2.2 38

หมายเหตุ	:	 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน�้าบาดาลที่ใช้บริโภค	
	 ND	=	Not	Detected



37

วารสารศูนย์อนามัยที่ 9
วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

Vol.10 No.21 January-April 2016

 ความเส่ียงต่อผลกระทบทางสุขภาพ	
ส�าหรบัพารามเิตอร์ทีต่รวจพบเกนิค่ามาตรฐาน	อาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพดังต่อไปนี้(4)	
  สี	สีของน�้าท�าให้น่ารังเกียจต่อการบริโภค	
ปัจจุบันมีแนวความคิดว่าความขุ่นของน�้าเกี่ยวข้อง
โดยตรง	 กับความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค	
ทั้งนี้	เพราะเชื้อโรคต่าง	ๆ	แฝงตัวอยู่กับความขุ่นได้
	 ความขุ่น	 ความขุ่นของน�้ามีความส�าคัญ
ต่อปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในด้านความ
น่าดื่มน่าใช้	เพราะส่วนใหญ่มนุษย์มักนิยมใช้น�้าที่ใส
สะอาด	และเมือ่เห็นน�า้มคีวามขุน่กม็กัจะเข้าใจว่าน�า้
นั้นคงได้รับการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรก	
	 ความกระด้างทั้งหมด	 ไม่มีผลต่อสุขภาพ
มากนัก	 แต่ถ้าบริโภคไปนานๆ	 อาจท�าให้เกิดนิ่วใน
กระเพาะปัสสาวะและท�าให้มีรสเฝื่อน
 ปริมาณสารท้ังหมดท่ีละลายได้	 (TDS)	
เนื่องจากน�้าที่มี	 TDS	 สูงนั้น	 แสดงถึงการมีแร่ธาตุ
ละลายอยู่มาก	 การบริโภคน�้าด่ืมนี้อาจท�าให้เกิด
นิ่วในกระเพาะปัสสาวะและการที่ในน�้ามีปริมาณ
สารละลายทัง้หมดอยูร่ะหว่าง	900-1,200	มลิลกิรมั
ต่อลิตร	 จะท�าให้น�้ามีรสชาติไม่ดี	 และถ้ามากกว่า	
1,200	 มิลลิกรัมต่อลิตร	 จะท�าให้รสชาติของน�้าไม่
เป็นที่ยอมรับที่จะใช้ในการบริโภค
	 เหล็ก	 เหล็กสามารถละลายน�้าได้ดีในที่ๆ	
มีอากาศน้อย	 และเมื่อถูกกับอากาศจะตกตะกอน
เป็นสีน�้าตาล	แดง	มีกลิ่นเฉพาะตัว	และมีรสที่ไม่พึง
ประสงค์	ท�าให้เป็นที่น่ารังเกียจของผู้บริโภค	
	 แมงกานีส	 แมงกานีสมักพบอยู ่ในน�้า
ประปาพร้อมกับเหล็ก	 แต่ในปริมาณที่น้อยกว่า	
นอกจากนี้ยังอาจพบแมงกานีสได้ที่ก้นอ่างเก็บน�้า
ซึ่งปราศจากออกซิเจน	สารประกอบแมงกานีส	เมื่อ
ถูกกับอากาศจะตกตะกอนเป็นสีด�า	 ถ้าปริมาณเกิน
มาตรฐาน	 ถึงแม้จะไม่มีอาการเฉียบพลันแต่พิษจะ

สะสมเรื้อรัง	 ท�าให้มีอาการของโรคจิตและสายตา
เสื่อม	เม็ดเลือดขาวถูกท�าลาย	
	 แคลเซียม	 แคลเซียมถือเป็นแร่ธาตุส�าคัญ
ท่ีมีต่อมนุษย์	 สัตว์	 พืช	 และสิ่งแวดล้อม	 จัดเป็นแร่
ธาตุหลกัทีเ่ป็นส่วนประกอบในร่างกายของมนษุย์ซ่ึง
จ�าเป็นมากต่อการเจรญิเตบิโต	โดยเป็นธาตสุ�าคญัใน
การสร้างกระดกู	และฟัน	ในร่างกายคนเรามปีรมิาณ
แคลเซยีมประมาณ	1,200-2,000	กรมั	ประมาณร้อย
ละ	99	อยู่ในกระดูก	และฟัน	
	 คลอไรด์	ไม่มีข้อมูลที่บ่งชี้ปริมาณคลอไรด์
ในน�า้ดืม่ว่าจะเกดิผลเสยีต่อสขุภาพ	ถ้ามปีรมิาณคลอ
ไรด์ในน�้ามากกว่า	 250	 มิลลิกรัมต่อลิตร	 จะท�าให้
รสชาติของน�้าไม่น่าดื่ม	
	 อีโคไล	 Escherichia	 coli	 หรือเรียกโดย
ย่อว่า	E.	coli	 (อี.	 โคไล)	 เป็นแบคทีเรียในกลุ่มโคลิ
ฟอร์ม	 เป็นตัวชี้การปนเปื้อนของอุจจาระในน�้า	 มี
อยู่ตามธรรมชาติในล�าไส้ใหญ่ของสัตว์และมนุษย์	
แบคทีเรียชนิดนี้ท�าให้เกิดอาการท้องเสียบ่อยท่ีสุด	
ทัง้ในเดก็และผู้ใหญ่	ท�าให้ถ่ายอจุจาระเหลวหรอืเป็น
น�้า	แต่อาการมักไม่รุนแรง	นอกจากนั้น	E.	coli	ยัง
เป็นสาเหตุของโรคตดิเชือ้ของระบบทางเดนิปัสสาวะ
และโรคตดิเชือ้อืน่	ๆ 	เช่น	ไส้ติง่อกัเสบ	เยือ่บุช่องท้อง
อักเสบ	แผลติดเชื้อ	และโลหิตติดเชื้อ	เป็นต้น
	 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 เป็นตัวบ่งช้ีว่าหาก
ตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน�้า	 แสดงว่าน�้านั้น
ถูกปนเปื้อน	 ด้วยอุจจาระของคนและสัตว์เลือดอุ่น
หรือสิ่งโสโครก	อาจมีเชื้อโรคต่าง	ๆ	ที่ขับออกมากับ
อุจจาระปนอยู่ในน�้าด้วย
	 ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 เป็นดัชนีบ่งชี้
ว่าถูกปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูล	 เมื่อบริโภคน�้าเข้าไปก็
อาจจะมีอาการท้องเสีย	 เนื่องจากได้รับเชื้อ	ซึ่งอาจ
จะเป็นสาเหตุของโรคอหิวาต์	บิด	ไทฟอยด์	ฯลฯ
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	 แต่จากการสอบถามเจ้าหน้าทีข่องเทศบาล
นครนครราชสีมา	 พบว่า	 ส�านักงานที่ตั้งอยู ่ตรง
บริเวณสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาล	ไม่มี
การใช้น�้าประปาจากบาดาลในการบริโภค	 มีเพียง
การน�ามาใช้ท�าความสะอาดอาคารสถานทีแ่ละใช้ใน
ห้องน�า้ห้องส้วมเท่านัน้	จงึไม่มคีวามเสีย่งต่อสขุภาพ	
ส�าหรับโลหะหนักอื่นๆ	เช่น	ทองแดง	สังกะสี	ตะกั่ว	
แคดเมียม	ซิลิเนียม	ปรอท	สารหนู	และ	ไซยาไนด์	
ตรวจไม่พบในน�้าบาดาล

	 5.2		ผลการวเิคราะห์น�า้ชะขยะ	(Leachate)
	 พบว่า	น�้าชะขยะ	(Leachate)	ที่ยังไม่ผ่าน
การบ�าบัด	 มีปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด	 สาร
แขวนลอย	ค่าตะกอนหนัก	บีโอดี	(BOD)	น�้ามันและ
ไขมัน	 ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น	 ซัลไฟต์	 และซีโอดี	
(COD)	 สูงกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน�้าทิ้ง	 ส�าหรับ
ความเป็นกรดด่าง	(pH)	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	และฟี
คัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน�้าทิ้ง	ดังตารางที่	2

ตารางที่	2	ผลการตรวจวิเคราะห์น�้าชะขยะ	(Leachate)
 

พารามิเตอร์ หน่วย ค่ามาตรฐาน ผลการวิเคราะห์	

ความเป็นกรดด่าง	(pH)	 pH	at	25	oC 5-9 8

สารที่ละลายได้ทั้งหมด mg/l ไม่เกินกว่า	500 29,421

สารแขวนลอย mg/l ไม่เกิน	30 335

ค่าตะกอนหนัก mg/l ไม่เกิน	0.5 1.0

บีโอดี	(BOD)	 mg/l ไม่เกิน	20 562

น�้ามันและไขมัน	(Fat	,	Oil	and	Grease)	 mg/l ไม่เกิน	20 350

ไนโตรเจน	ในรูป	ที	เค	เอ็น	(TKN)	 mg/l ไม่เกิน	35 184.53

ซัลไฟต์	(Sulfide)	 mg/l ไม่เกิน	1.0 36.54

ซีโอดี	(COD) mg/l ไม่เกิน	120 9,264

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอ็มพีเอ็น/100	มล. ไม่เกิน	5,000 1,600

ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอ็มพีเอ็น/100	มล. ไม่เกิน	1,000 280

หมายเหตุ	:	เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน�้าทิ้ง	

	 	 ส�าหรับน�้าชะขยะ	(Leachate)	เหล่านี้	ทางเทศบาลนครนครราชสีมา	จะมีการบ�าบัดก่อนโดย
ใช้ระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบบ่อเติมอากาศ	(	Aerated	Lagoon	)	และน�าน�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัดแล้วกลับมาใช้
ในการคดัแยกขยะอนิทรย์ีออกจากถงุพลาสตกิ	โดยถงุพลาสตกิจะลอยอยูข้่างบน	ส่วนขยะอนิทรย์ีจะอยูข้่าง
ล่างแล้วก็ล�าเลียงเข้าสู่ถังหมักเพื่อหมักท�าแก๊สชีวภาพต่อไป	
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	 5.3	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน�้าผิวดิน
	 พบว่า	 ตัวอย่างน�้าผิวดินจุดที่	 1	 บริเวณ
สระน�้า	 ซึ่งอยู่ใกล้ๆ	 กับสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
ของเทศบาล	ตรวจพบไซยาไนด์	และฟีคัลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย	สูงกว่าค่ามาตรฐาน	(เมื่อเปรียบเทียบกับ
คุณภาพน�้าใน	 แหล่งน�้าผิวดินประเภทที่	 2*)	 ส่วน
ที่ตรวจพบแต่ไม่เกินมาตรฐาน	 ได้แก่	 แมงกานีส	 นิ
เกลิ	ไนเตรท	บโีอด	ีและโคลฟิอร์มแบคทเีรยี	ส�าหรบั

ตัวอย่างน�้าผิวดินจุดที่	 2	ซึ่งอยู่ไกลออกไปจากจุดที่	
1	ประมาณ	2	กิโลเมตร	พบว่า	มีค่าบีโอดี	 สูงกว่า
ค่ามาตรฐาน	 ส่วนพารามิเตอร์อื่นๆ	 ที่ตรวจพบแต่
ไม่เกินมาตรฐาน	 ได้แก่	 แมงกานีส	 นิเกิล	 ไนเตรท	
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	
ส�าหรับทองแดง	สังกะสี	ตะกั่ว	โครเมียม	แคดเมียม	
สารหนู	 ปรอท	 แอมโมเนียม	 ไซยาไนต์	 และฟีนอล	
ตรวจไม่พบ	ดังตารางที่	3

ตารางที่	3	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าผิวดิน

พารามิเตอร์ หน่วย ค่ามาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์

น�้าผิวดินจุดที่	1 น�้าผิวดินจุดที่	2
ความเป็นกรด-ด่าง pH	at	25	oC 5.0	-	9.0 9 8.8
แมงกานีส mg/l 1.0 0.255 0.173
ทองแดง mg/l 0.1 ND ND
สังกะสี mg/l 1.0 ND ND
ตะกั่ว mg/l 0.05 ND ND
โครเมียม mg/l 0.05 ND ND
แคดเมียม mg/l 0.005**
0.05*** ND ND
สารหนู mg/l 0.01 ND ND
ปรอท	 mg/l 0.002 ND ND
นิเกิล	 mg/l 0.1 <0.021 <0.021
แอมโมเนีย	 mg/l 0.5 ND ND
ไนเตรท mg/l 5 0.49 0.45
ไซยาไนด์	 mg/l 0.005 <0.015 ND
ฟีโนลิกซับสแตนซ์ mg/l - ND ND
บีโอดี	 mg/l 1.5 1 69
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอ็มพีเอ็น/100	มล. 5,000 3,500 220
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 เอ็มพีเอ็น/100	มล. 1,000 1,600 70

หมายเหตุ	:	 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน	ประเภทที่	2	
	 *แหล่งน�า้ผวิดนิประเภทที	่2	ได้แก่	แหล่งน�า้ทีไ่ด้รับน�า้ทิง้จากกิจกรรมบางประเภท	และสามารถเป็นประโยชน์เพือ่	(ก)	การอปุโภค	และบรโิภค 
โดยต้องผ่านการฆ่าเชือ้โรคตามปกตแิละผ่านการปรับปรุงคณุภาพน�า้ทัว่ไปก่อน	(ข)	การอนุรักษ์สตัว์น�า้	(ค)	การประมง	(ง)	การว่ายน�า้	และกฬีาทางน�า้	
	**	น�้าที่มีความกระด้างในรูปของ	CaCO3	ไม่เกินกว่า	100	มิลลิกรัมต่อลิตร	 	 	
	***	น�้าที่มีความกระด้างในรูปของ	CaCO3	เกินกว่า	100	มิลลิกรัมต่อลิตร	 	 	
	ND	=	Not	Detected	 	 	
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	 ความเสีย่งต่อสขุภาพ	ส�าหรับพารามเิตอร์
ที่ตรวจพบเกินค่ามาตรฐาน	 อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพดังต่อไปนี้(4) 
	 ไซยาไนด ์ 	 ตรวจพบ	 <0.015	 mg/l 
(ค ่ามาตรฐาน	 0.005	 mg/l)	 ส�าหรับความ
เสี่ ย งต ่ อสุ ขภาพ 	 หาก ได ้ รั บ ไซยา ไนด ์ เข ้ า
สู ่ร ่างกาย	 ไม่ว่าจะเป็นทางหายใจ	 ทางการกิน	
และซึมผ่านผิวหนัง	 เข้าไปปริมาณมาก	 จะส่ง	
ผลกระทบต่อสุขภาพแบบเฉียบพลัน	 ซึ่งจะมี
ฤทธ์ิยับยั้งการหายใจในระดับเซลล์	 ท�าให้เซลล์
ตายได ้ 	 อาจจะท�าให ้หมดสติและเสียชีวิตได	้ 
แต่ถ้าสัมผัสสาร	thiocyanate	ในระยะยาว	อาจก่อ
ให้เกิดพิษเรื้อรังได้	 โดยจะมีอาการแขนขาอ่อนแรง	 
ปวดศีรษะ	 คล่ืนไส้	 อาเจียน	 และโรคของต่อม
ไทรอยด์		
	 ส�าหรับไซยาไนด์	 (CN)	 ที่ตรวจพบใน 
สระน�้า	 ยังสรุปไม่ได้ว่ามาจากสถานท่ีฝังกลบขยะ
มูลฝอยของเทศบาล	 เนื่องจากในน�้าบาดาลบริเวณ
สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่น�ามาท�าน�้าประปานั้น
ตรวจไม่พบ	อย่างไรกต็าม	ไซยาไนด์	เป็นสารประกอบ
ที่มีความเป็นพิษ	ซึ่งเป็นอันตรายทางเคมี	เกิดขึ้นได้
ตามธรรมชาตใินพชืบางชนิดเช่น	มนัส�าปะหลงั	สบูด่�า	
หน่อไม้	ฯลฯ	โดยอยูใ่นรูปไซยาโนไกลโคไซด์ต่าง	ๆ 	กนั	 
เช่น	ในมันส�าปะหลัง	พบในรูปลินามาริน	และโลทอ
สตราลิน	ร้อยละ	80	-	90	และที่เหลือพบในรูปของ

ไซยาไนด์อสิระ	หรอืไฮโดรเจนไซยาไนด์	โดยในพืชจะ
มีเอนไซม์ที่ย่อยสลายไซยาโนไกลโคไซด์ต่าง	ๆ 	เหล่า
นี้ให้เป็นไฮโดรเจน	และในบริเวณใกล้เคียงกับสถาน
ท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครราชสีมา	
มีโรงงานแป้งมันส�าปะหลังตั้งอยู่หนึ่งโรง	ดังนั้นอาจ
เป็นไปได้ว่าไซยาไนด์ที่ตรวจพบอาจเกิดจากการที่
น�้าฝนชะเอาเศษมันส�าปะหลังจากโรงงานแป้งมัน 
ดังกล่าวไหลลงสู่แหล่งน�้าก็เป็นได้	
	 ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	ตรวจพบ	1,600	
เอ็มพีเอ็น/100	 มล.	 ในขณะที่ค่ามาตรฐานอยู่ที	่
1,000	เอม็พเีอน็/100	มล.)	ฟีคลัโคลฟิอร์มแบคทีเรยี
เป็นดชันบ่ีงช้ีว่าถูกปนเป้ือนจากสิง่ปฏกิลู	เมือ่บริโภค
น�้าท่ีมีฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียเข้าไปก็อาจจะมี
อาการท้องเสียเนื่องจากได้รับเชื้อ	 ซึ่งอาจจะเป็น
สาเหตุของโรคอหิวาต์	บิด	ไทฟอยด์	ฯลฯ

	 5.4	ผลการวิเคราะห์โลหะหนักในดิน
	 พบว่า	 ตัวอย่างดินทั้ง	 5	 ตัวอย่าง	 มี
เหล็กและอลูมิเนียมปนเปื้อนอยู่	 แต่ว่ายังไม่มีการ
ก�าหนดค่ามาตรฐานของเหล็กและอลูมิเนียมใน
ดิน	 (มาตรฐานคุณภาพดินท่ีใช้ประโยชน์เพื่อการ
อยู่อาศัยและเกษตรกรรม)	 ส�าหรับโลหะหนักอื่นๆ	
เช่น	 แมงกานีส	 ทองแดง	 สังกะสี	 โครเมียม	 ตะก่ัว	
แคดเมียม	แบเรียม	เซเลเนียม	สารหนู	ปรอท	และ
นิเกิล	ตรวจไม่พบ	ดังตารางที่	4

ตารางที่	4	ผลการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในดิน	

พารามิเตอร์	 หน่วย ค่ามาตรฐาน*	 ค่า
มาตรฐาน**

ผลการวิเคราะห์
จุดที่	1	 จุดที่	2 จุดที่	3 จุดที่	4 จุดที่	5

เหล็ก mg/kg - - 0.079 0.032 0.032 0.032 0.037
แมงกานีส mg/kg ต้องไม่เกิน	1800 - ND ND ND ND ND
ทองแดง mg/kg - 4300 ND ND ND ND ND
สังกะสี mg/kg - 7500 ND ND ND ND ND



41

วารสารศูนย์อนามัยที่ 9
วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

Vol.10 No.21 January-April 2016

	 จากตารางท่ี	 4	 เมื่อเปรียบเทียบผลการ
วิเคราะห์โลหะหนักในดินจุดที่	 1	 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ฝัง
กลบขยะมูลฝอยของเทศบาล	 กับจุดที่	 2	 -	 5	 ซึ่ง
อยู่นอกพื้นที่ฝังกลบขยะ	พบว่าในพื้นที่ฝังกลบขยะ
มูลฝอย	(จุดที่	1)	มีเหล็กและอลูมิเนียมมากที่สุด	คือ	
0.079	และ	0.058	mg/kg	ตามล�าดับ	ส่วนจุดที่อยู่
นอกพื้นที่ฝังกลบขยะคือ	จุดที่	2	-	5	มีเหล็กและอลู
มเินียมอยูน้่อยกว่าจดุที	่1	และมปีรมิาณใกล้เคยีงกนั
คือ	มีเหล็ก	0.032	0.032	0.032	และ	0.037	mg/
kg	ตามล�าดบั	ส่วนอลมูเินยีมมปีริมาณ	0.020	0.023	
0.026	และ	0.031	mg/kg	ตามล�าดับ	

 5.5	 ผลการวิเคราะห์โลหะหนักในหัวมัน
ส�าปะหลัง	      
	 พบ	 เหล็ก	 แมงกานีส	 แบเรียม	 และอลูมิ
เนียม	ปริมาณเล็กน้อย	ในตัวอย่างหัวมันส�าปะหลัง	
3	 ตัวอย่างหรือ	 3	 จุด	 (จุดที่	 1-3)	 และพบเหล็ก	

พารามิเตอร์	 หน่วย ค่ามาตรฐาน*	 ค่า
มาตรฐาน**

ผลการวิเคราะห์
จุดที่	1	 จุดที่	2 จุดที่	3 จุดที่	4 จุดที่	5

โครเมียม mg/kg ต้องไม่เกิน	300 3000 ND ND ND ND ND
ตะกั่ว mg/kg ต้องไม่เกิน	400 420 ND ND ND ND ND
แคดเมียม mg/kg ต้องไม่เกิน	37 85 ND ND ND ND ND
แบเรียม mg/kg - - ND ND ND ND ND
เซเลเนียม mg/kg ต้องไม่เกิน	390 100 ND ND ND ND ND
สารหนู mg/kg ต้องไม่เกิน	3.9 75 ND ND ND ND ND
ปรอท mg/kg ต้องไม่เกิน	23 840 ND ND ND ND ND
นิเกิล mg/kg ต้องไม่เกิน	1600 75 ND ND ND ND ND
อลูมิเนียม mg/kg - - 0.058 0.020 0.023 0.026 0.031

หมายเหตุ	 *	มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม	 	 	
	 **	USDA	NRCS	(2000)	 	 	 	 	 	 	 	
	 ND	=	Not	Detected		 	 	 	 	
	 	 จุดที่	1	อยู่ในพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาล
		 	 จดุที	่2	-	จดุที	่5	กระจายอยูใ่นไร่มนัส�าปะหลงั	โดยอยูห่่างจากสถานท่ีฝังกลบขยะมลูฝอยของเทศบาล	ประมาณ	2-3	กโิลเมตร	

แบเรียม	และอลูมิเนียม	ในตัวอย่างหัวมันส�าปะหลัง	
2	ตวัอย่าง	หรอื	2	จดุ	(จดุท่ี	4-5)	ซึง่ท้ัง	5	จดุ	กระจาย
อยูใ่นไร่มนัส�าปะหลงั	โดยอยูห่่างจากสถานทีฝั่งกลบ
ขยะมูลฝอยของเทศบาล	ประมาณ	 2-3	 กิโลเมตร	
และส�าหรับจุดเก็บตัวอย่างหัวมันส�าปะหลังจุดที	่
2-5	 จะเก็บจุดเดียวกับจุดที่เก็บตัวอย่างดิน	 โดยค่า
มาตรฐานของเหล็ก	 แมงกานีส	 แบเรียม	 และอลูมิ
เนียม	 ยังไม่มีการก�าหนดค่ามาตรฐานในมาตรฐาน
อาหารท่ีมีสารปนเปื้อน	 ส่วนโลหะหนักอื่นๆ	 เช่น	
ทองแดง	 สังกะสี	 โครเมียม	 ตะกั่ว	 แคดเมียม	 เซเล
เนียม	ปรอท	สารหนู	และนิเกิล	ตรวจไม่พบ	ส�าหรับ
สาเหตุท่ีเก็บหัวมันส�าปะหลังไปตรวจวิเคราะห์หา
โลหะหนกัในครัง้นี	้เป็นเพราะในบรเิวณรอบๆ	สถาน
ท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครราชสีมา	
ในรัศมี	2-5	กิโลเมตร	มีแต่ไร่มันส�าปะหลัง	ไม่มีการ
ปลูกข้าวหรือพืชผักอย่างอื่นเลย	 ผลตรวจเป็นดัง
ตารางที่	5
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ตารางที่	5	ผลการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในหัวมันส�าปะหลัง

พารามิเตอร์	 หน่วย ค่ามาตรฐาน*	 ค่า
มาตรฐาน**

ผลการวิเคราะห์
จุดที่	1	 จุดที่	2 จุดที่	3 จุดที่	4 จุดที่	5

เหล็ก mg/kg  0.032 0.032 0.035 0.032 0.032
แมงกานีส mg/kg  0.025 0.013 0.011 ND ND
ทองแดง	 mg/kg 20 ND ND ND ND ND
สังกะสี mg/kg 100 ND ND ND ND ND
โครเมียม mg/kg  ND ND ND ND ND
ตะกั่ว mg/kg 1 ND ND ND ND ND
แคดเมียม mg/kg  ND ND ND ND ND
แบเรียม mg/kg  0.010 0.008 0.007 0.006 0.006
เซเลเนียม mg/kg  ND ND ND ND ND
สารหนู mg/kg 2 ND ND ND ND ND
ปรอท mg/kg 0.5 ND ND ND ND ND
นิเกิล mg/kg  ND ND ND ND ND
อลูมิเนียม mg/kg  0.040 0.057 0.120 0.052 0.030

หมายเหตุ	:	 เปรียบเทียบกับมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน	 	 	 	 	 	
	 ND	=	Not	Detected	

	 จากตารางที่	5	จะพบว่า	หัวมันส�าปะหลัง	
จุดที่	1-5	มีปริมาณ	เหล็ก	แบเรียม	และอลูมิเนียม	
ใกล้เคยีงกัน	ยกเว้นอลมูเินยีมในหวัมนัส�าปะหลงั	จุด
ที่	3	ที่มีมากกว่าจุดอื่นๆ	1	เท่าตัว	นอกจากนี้ยังพบ
แมงกานีส	ในหัวมันส�าปะหลัง	จุดที่	1-3	อีกด้วย	
	 เนือ่งจากจุดทีเ่ก็บตัวอย่างหวัมนัส�าปะหลงั
จุดที่	2-5	เป็นจุดเดียวกับจุดที่เก็บตัวอย่างดิน	และ
เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักใน
หัวมันส�าปะหลังกับโลหะหนักในดิน	ในแต่ละจุดนั้น	
พบว่า	 ทั้งหัวมันส�าปะหลัง	 และดิน	 ต่างก็ตรวจพบ
เหล็กและอลูมิเนียมทั้งคู่	 โดยจุดที่	 2	 พบเหล็ก	 ใน
หัวมันส�าปะหลังและดินที่ใช้ปลูกเท่ากันคือ	 0.032	

mg/kg	และพบอลมูเินยีมในหวัมนัส�าปะหลงั	0.057	
mg/kg	พบในดิน	0.020	mg/kg	จุดที่	3	พบเหล็ก
ในหัวมันส�าปะหลัง	0.035	mg/kg	พบในดิน	0.032	
mg/kg	และพบอลมูเินยีมในหวัมนัส�าปะหลงั	0.120	
mg/kg	พบในดิน	0.023	mg/kg	จุดที่	4	พบเหล็ก
ในหัวมันส�าปะหลังและดินเท่ากันคือ	0.032	mg/kg	
และพบอลูมิเนียมในหัวมันส�าปะหลัง	 0.052	mg/
kg	พบในดิน	0.026	mg/kg	และจุดที่	5	พบเหล็ก
ในหัวมันส�าปะหลัง0.032	mg/kg	พบในดิน	0.037	
mg/kg	และพบอลมูเินยีมในหวัมนัส�าปะหลงั	0.030	
mg/kg	พบในดิน	0.031	mg/kg	ดังตารางที่	6	
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ตารางที่	6	ผลการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในหัวมันส�าปะหลังและดินที่ใช้ปลูก

ประเภทตัวอย่าง พารามิเตอร์ หน่วย
ผลการวิเคราะห์

จุดที่	1 จุดที่	2 จุดที่	3 จุดที่	4 จุดที่	5

หัวมันส�าปะหลัง
เหล็ก mg/kg 0.032 0.032 0.035 0.032 0.032
อลูมิเนียม mg/kg 0.040 0.057 0.120 0.052 0.030

ดิน
เหล็ก mg/kg 0.032 0.032 0.032 0.037
อลูมิเนียม mg/kg 0.020 0.023 0.026 0.031

 
	 ส�าหรับความเสี่ยงหรือผลกระทบต่อสุขภาพ	เป็นดังนี้

	 ผลกระทบต ่อสุขภาพจากการได ้รับ
แมงกานีสในปริมาณมาก	มีการศึกษาพบว่าระบบที่
จะได้รบัผลกระทบมากทีส่ดุ	คอื	ระบบประสาท	โดย
แมงกานีสจะเข้าไปสะสมในสมองส่วน	Globus	Pal-
lidus	ท�าให้เกิดอาการผิดปกติทางสมอง	 โดยระยะ
แรกจะเกดิอาการอ่อนเพลยี	ปวดศรีษะ	มพีฤตกิรรม
เปลี่ยนแปลง	 เช่น	 กระวนกระวาย	พูดมากผิดปกติ	
เป็นต้น	 อาการทางจิตนี้อาจท�าให้สับสนกับคนเป็น
โรคจิตเภทได้	 ในผู ้ป่วยที่อยู ่ในระยะรุนแรงจะมี
อาการคล้ายคนเป็นโรคพาร์กินสัน	(parkinsonism)	
เรียกว่ากลุ่มอาการ	manganism	คือ	ตัวสั่น	มือสั่น	
พดูช้า	เคลือ่นไหวช้า	มอีาการกระตกุ	และท่าเดนิผดิ
ปกติ	เป็นต้น
	 ผลกระทบของแบเรียม	 สารประกอบ
ของแบเรียมที่ละลายน�้าได้ทุกชนิดเป็นพิษ	 รวมทั้ง	
BaCO

3
	ซึ่งละลายน�้าได้น้อยมาก	(0.002	g/100	ml	

ของน�า้	ที	่20	�c)	เม่ือรบัประทานจะสามารถละลายโด
ยกรดไฮโดรคลอรกิ	ในกระเพาะได้	ขนาดของ	BaCl

2
 

ทีท่�าให้เราตายได้	คอื	0.8–1.0	g	แบเรยีมออิอน	เป็น
ตัวกระตุ้นกล้ามเนื้อเป็นพิษต่อหัวใจและท�าให้เกิด	
ventricular	fibrillation	ได้	อาการพิษของแบเรียม	
(และสารประกอบของแบเรียม)	คือ	น�้าลายมากผิด
ปกต	ิconvulsion	trmors	ชพีจนเต้นแรง	ความดันสงู 
แขนขาเป็นอัมพาต	อุจจาระเป็นเลือด

	 วิธีแก้พิษของสารประกอบของแบเรียมคือ	
ดืม่สารละลายของโซเดยีมซลัเฟต	(เรยีกว่า	Glauber's 
salt)	 ซึ่งจะเป็น	Ba2+	 ไปเป็น	BaSO

4
	ซึ่งไม่ละลาย

และไม่เป็นพิษ(5)

	 โรคพิษอลูมิเนียม	 คือโรคท่ีเกิดจากการท่ี
ร่างกายได้รบัอลมูเินยีมเข้าสูร่่างกาย	ส่วนใหญ่ได้รบั
อลูมิเนียมจากการท�างานท่ีเก่ียวข้องกับอลูมิเนียม	
เช่น	การท�างานหลอมอลูมิเนียมซึ่งต้องสัมผัสกับฟูม
โลหะอลูมิเนียม	ท�างานเก็บฝุ่นอลูมิเนียม	ท�างานกับ
อัลลอยที่มีอลูมิเนียมผสม	งานต่อเรือ	รวมงานอิเลค
โทรนิคส์ที่ใช้แผ่นเลเซอร์มิคส์ที่ท�าจากสารที่มีอลูมิ
เนียมด้วย	 และงานอื่น	 ๆ	 ถึงแม้ว่าอลูมิเนียมจะมี
อนัตรายน้อยกว่าสารปรอท	ตะกัว่	แคดเมยีม	สารหนู
ก็ตาม	แต่การได้รับสารประเภทนี้เป็นประจ�าจะเกิด
การสะสมในร่างกายและเกดิการสลายตวัทีค่่อนข้าง
ช้ากว่าโลหะชนิดอ่ืน	 ดังน้ันทางท่ีดีท่ีสุดควรจะหลีก
เลี่ยงการสัมผัสหรือได้รับสารที่มีอลูมิเนียมเป็นองค์
ประกอบ	 นอกจากนี้การกินอาหารท่ีมีแคลเซียม	
แมกนีเซียม	 และธาตุเหล็ก	 จะช่วยยับยั้งการดูดซึม
ของอลูมิเนียม	และในอาหารที่มีซัลเฟอร์ปริมาณสูง	
เช่น	ถั่ว	หัวหอม	กระเทียม	กะหล�่า	ไข่	จะช่วยก�าจัด
อลูมิเนียมออกจากร่างกายได้อีกด้วย(6) 
	 ส�าหรับธาตุเหล็ก	 จ�าเป็นต่อชีวิตมนุษย	์
มันเป็นส่วนประกอบส�าคัญของโปรตีนและเอ็นไซม	์
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ประโยชน์หรือ	 หน้าที่ของธาตุเหล็ก	 ที่ส�าคัญที่สุด	
คอื	เป็นส่วนประกอบของเมด็เลอืดแดง	ซึง่เป็นตัวน�า
ออกซิเจนจากปอดไปสู่เซลล์ต่างๆ	 ทั่วร่างกาย	 เพื่อ
การท�างาน	 การใช้พลังงานของเซลล์ทุกๆเซลล์ของ
ร่างกาย	 ธาตุเหล็กจึงมีความส�าคัญต่อไขกระดูกใน
การสร้างเม็ดเลือดแดงเป็นอย่างมาก	ดังนั้นเมื่อขาด
ธาตุเหล็ก	 จะเป็นสาเหตุหลักให้เกิดภาวะซีด	 หรือ
ภาวะโลหิตจาง	(โลหิตจางจากขาดธาตุเหล็ก)	แต่ถ้า
มีธาตุเหล็กในร่างกายมากเกินไป	หรือจากการเสริม
ธาตุเหล็กในปริมาณสูงต่อเนื่อง	มีอันตรายสูงถึงเสีย
ชีวิตได้	 โดยผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย	 เช่น	 ก่อการ
ระคายเคืองต่อเยื่อบุต่างๆ	โดยเฉพาะเยื่อบุทางเดิน
อาหาร	 เป็นสาเหตุให้มีเลือดออกในทางเดินอาหาร
ได้	 ทั้งจากกระเพาะอาหารและจากล�าไส้	 คลื่นไส	้
อาเจยีน	ท้องเสยี	ปวดท้อง	ปวดศรีษะ	หายใจล�าบาก	
อ่อนเพลีย	 วิงเวียน	 น�้าหนักลด/ผอมลง	 ผิวหนัง
เปลี่ยนเป็นสีเทา	มีผลกดภูมิคุ้มกันต้านทานโรค	(ติด
เชื้อได้ง่าย)	และอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคออโต
อิมมูน/โรคภูมิต้านตนเอง	หรือโรคมะเร็งได้(7)

6.	สรุปผลการศึกษา	
	 ส�าหรับผลการศึกษาความเสี่ยงและการ
เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากสถานที่ฝังกลบ
มูลฝอยของเทศบาลนครนครราชสีมาในครั้งนี้	
สามารถสรุปได้ดังนี้
	 คุณภาพน�้าบาดาล	 พบว่า	 สี	 ความขุ ่น	
ความกระด้าง	เหล็ก	แมงกานีส	ปริมาณสารทั้งหมด
ที่ละลายได้	 แคลเซียม	 คลอไรด์	 อีโคไล	 โคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย	 และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 มีปริมาณ
สูงกว่าค่ามาตรฐาน	คุณภาพน�้าบาดาลที่ใช้บริโภค	
	 น�้าชะขยะ	 (Leachate)	 ซึ่งเป็นน�้าเสียที่
ยังไม่ผ่านการบ�าบัด	 พบว่า	 มีปริมาณสารที่ละลาย
ได้ทั้งหมด	 สารแขวนลอย	 ค่าตะกอนหนัก	 บีโอดี	

(BOD)	น�้ามันและไขมัน	ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น	ซัล
ไฟต์	และซีโอดี	(COD)	สูงกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพ
น�้าท้ิง	 ส�าหรับความเป็นกรดด่าง	 (pH)	 โคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย	และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�้าทิ้ง	
	 คุณภาพน�้าผิวดิน	 พบว่า	 ตัวอย่างน�้าผิว
ดินจุดที่	 1	 บริเวณสระน�้า	 ซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆ	 กับ
สถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาล	 ตรวจพบ
ไซยาไนด์	 และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 สูงกว่าค่า
มาตรฐานคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดินประเภทที่	 2	
และพารามิเตอร์ที่ตรวจพบแต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน	
ได้แก่	แมงกานสี	นเิกลิ	ไนเตรท	บโีอด	ีและโคลฟิอร์ม
แบคทเีรยี	ส�าหรบัตวัอย่างน�า้ผวิดนิจดุที	่2	ซึง่อยูไ่กล
ออกไปจากจุดที่	1	ประมาณ	2	กิโลเมตร	พบว่า	มี
ค่าบีโอดี	สูงกว่าค่ามาตรฐาน	ส่วนพารามิเตอร์อื่นๆ
ท่ีตรวจพบแต่ไม่เกินมาตรฐาน	 ได้แก่	 แมงกานีส	 นิ
เกลิ	ไนเตรท	โคลฟิอร์มแบคทเีรยี	และฟีคลัโคลฟิอร์ม
แบคทีเรีย	ส�าหรับทองแดง	สังกะสี	ตะกั่ว	โครเมียม	
แคดเมียม	 แอมโมเนียม	 สารหนู	 ปรอท	 ไซยาไนต์	
และฟีนอล	ตรวจไม่พบ	
	 โลหะหนกัในดนิ	พบว่า	ตวัอย่างดนิทีต่รวจ
ทัง้	5	ตวัอย่าง	มเีหลก็และอลมูเินยีมปนเป้ือนอยู	่แต่
ว่ายังไม่มีการก�าหนดค่ามาตรฐานของเหล็กและอลู
มิเนียมในดิน	 (มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์
เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม)	 ส�าหรับโลหะ
หนักอื่นๆ	เช่น	แมงกานีส	ทองแดง	สังกะสี	โครเมียม	
ตะกั่ว	แคดเมียม	แบเรียม	ปรอทเซเลเนียม	สารหนู	
และนิเกิล	ตรวจไม่พบ	
	 โลหะหนักในหัวมันส�าปะหลัง	 พบ	 เหล็ก	
แมงกานีส	แบเรียม	และอลูมิเนียม	ปริมาณเล็กน้อย	
ในตวัอย่างหัวมนัส�าปะหลงั	3	ตวัอย่าง	และพบเหลก็	
แบเรียม	และอลูมิเนียม	ในตัวอย่างหัวมันส�าปะหลัง	
2	ตัวอย่าง	ซึ่งการเก็บตัวอย่างหัวมันส�าปะหลังทั้ง	5	
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ตวัอย่าง	(5	จดุ)	จะกระจายอยูใ่นไร่มนัส�าปะหลงั	ซึง่
อยู่ห่างจากสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาล	
ประมาณ	2-3	กิโลเมตร	และส�าหรับจุดเก็บตัวอย่าง
หัวมันส�าปะหลังจุดที่	 2-5	 จะเก็บจุดเดียวกับจุด
ที่เก็บตัวอย่างดิน	 โดยที่ค ่ามาตรฐานของเหล็ก	
แมงกานีส	แบเรยีม	และอลมูเินียม	ยงัไม่มกีารก�าหนด 
ค่ามาตรฐานในมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน	
ส่วนโลหะหนักอื่นๆ	เช่น	ทองแดง	สังกะสี	โครเมียม	
เซเลเนียม	 ตะกั่ว	 แคดเมียม	 ปรอท	 สารหนู	 และ 
นิเกิล	ตรวจไม่พบ	
	 ส�าหรับความเสี่ยงต่อสุขภาพ	 ขึ้นกับการ
รับสัมผัสสารเคมีต่างๆ	 เข้าไปในร่างกาย	ความเป็น
พษิของสารเคมจีะไม่เกดิขึน้	ถ้าไม่ได้รบัสารนัน้	และ
ความรนุแรงของความเป็นพษิขึน้กบัปริมาณของสาร
ที่ได้รับ	 ดังนั้นจึงสามารถสรุปความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ได้ดังนี้	
	 น�้าบาดาล	 ถึงแม้จะมีปริมาณโลหะหนัก
และสิง่เจอืปนต่างๆ	สงูกว่าค่ามาตรฐานคณุภาพของ
น�้าบาดาลทีใ่ชบ้รโิภค	แตว่า่ไม่มีการน�าไปบรโิภค	จงึ
ไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
	 น�้าผิวดิน	พบว่า	 ตัวอย่างน�้าผิวดินจุดที่	 1	
บริเวณสระน�า้	ซึง่อยูบ่รเิวณใกล้ๆ	กบัสถานทีฝั่งกลบ
ขยะมูลฝอยของเทศบาล	ตรวจพบไซยาไนด์	และฟี
คัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	สูงกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพ
น�า้ในแหล่งน�า้ผวิดินประเภทที	่2	ซึง่เป็นแหล่งน�า้ทีไ่ด้
รบัน�า้ทิง้จากกจิกรรมบางประเภท	และสามารถเป็น
ประโยชน์เพ่ือการอุปโภค	 และบริโภค	 การอนุรักษ์
สัตว์น�้า	การประมง	การว่ายน�้าและกีฬาทางน�้า	ดัง
นั้นความเสี่ยงต่อสุขภาพจึงอยู่ที่การที่ชาวบ้านจับ
ปลาหรือสัตว์น�้าที่อยู่ในสระน�้านั้นไปบริโภค	ซึ่งสัตว์
น�า้ดงักล่าวอาจได้รบัสารเคมหีรอืโลหะหนักเข้าไปอยู่
ในร่างกายด้วยก็ได้	

	 หวัมนัส�าปะหลงั	ตรวจพบ	เหลก็	แมงกานสี	
แบเรียม	 และอลูมิเนียม	 แต่หัวมันส�าปะหลังเหล่า
นี้ชาวบ้านไม่มีการน�าไปบริโภค	 จึงไม่มีความเสี่ยง
ต่อสุขภาพ	อีกทั้งยังไม่มีการก�าหนดค่ามาตรฐานใน
มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนด้วย	

7.	ข้อเสนอแนะ	
	 1)	 เทศบาลนครนครราชสีมา	ควรมีการ
เฝ้าระวงัผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชนทีอ่าศยั
อยู่ใกล้กับสถานที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลอย่าง
ต่อเนื่อง	โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่	 รวมทั้งพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลผลการ
เฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	เพือ่ให้ชุมชนทราบสถานการณ์
และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
	 2)	 ควรเก็บตัวอย่างสัตว์น�้าในแหล่งน�้าที่
ตรวจพบไซยาไนด์ไปตรวจด้วย	เช่น	ปลา	ในบริเวณ
สระน�า้	ทีอ่ยูใ่กล้ๆ	กบัสถานทีฝั่งกลบขยะมลูฝอยของ
เทศบาล	เพื่อจะได้น�าไปประเมินความเสี่ยงกรณีที่ผู้
บริโภคจะได้รับหากจับสัตว์น�้าในบริเวณดังกล่าวไป
บริโภค	
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บทคัดย่อ
	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุน	อัตราส่วนของต้นทุนค่าแรง	ค่าวัสดุ	และค่าลงทุน	
ของหน่วยบริการผู้ป่วยและพัฒนากระบวนการเก็บข้อมูลต้นทุน	 โรงพยาบาลบุรีรัมย์	 จังหวัดบุรีรัมย์	 โดย
ท�าการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	(Participatory	Action	Research,	PAR)	ตั้งแต่มิถุนายน	2556	
ถึงเมษายน	 2558	 ในคณะท�างานรวบรวมข้อมูลต้นทุน	 จ�านวน	 98	 คน	 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็น
แบบสอบถาม	และแบบบันทึกต้นทุนค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าลงทุน	โดยจัดแบ่งหน่วยงานในโรงพยาบาล	ออกเป็น	
3	กลุ่ม	คือ	กลุ่มหน่วยงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	กลุ่มหน่วยงานที่ก่อให้เกิดรายได้	และกลุ่มหน่วยงานบริการ
ผูป่้วย	หาต้นทนุโดยตรงของทกุกลุม่หน่วยงาน	จดัสรรต้นทนุโดยตรงของกลุม่หน่วยงานทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้	
และกลุม่หน่วยงานทีก่่อให้เกดิรายได้ไปเป็นต้นทนุทางอ้อมของกลุม่หน่วยงานบรกิารผูป่้วย	โดยใช้สมการเส้น
ตรง	(Simultaneous	equation	method	)	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
	 ผลการศึกษาพบว่า	โรงพยาบาลมีต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,571,030,424	บาท	ส่วนใหญ่เป็นต้นทุน
ค่าแรง	757,462,249	บาท	ต้นทุนค่าวัสดุ	699,380,339	บาท	และต้นทุนค่าลงทุน	114,187,836	บาท	ตาม
ล�าดับ	เป็นอัตราส่วน	ต้นทุนค่าแรง	:	ค่าวัสดุ	:	ค่าลงทุน	เท่ากับ	48	:	45	:	7	ปริมาณงานการให้บริการผู้ป่วย	
พบว่า	โรงพยาบาลบุรีรัมย์มีจ�านวนผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก	477,691	ครั้ง	แผนกผู้ป่วยใน	63,938	
ราย	มจี�านวนวันนอนรวม	281,197	วนันอน	ค่าน�า้หนกัสมัพทัธ์ทีป่รบัตามวนันอน	(Adjusted	RW	–	Adj	RW)	
มีค่า	91,000	และ	Case	Mix	Index	(CMI)	ได้เท่ากับ	1.42	ต้นทุนในการให้บริการส�าหรับผู้ป่วยนอก	เท่ากับ	
567	บาทต่อครั้ง	ส�าหรับต้นทุนในการให้บริการส�าหรับผู้ป่วยใน	เท่ากับ	3,306	บาท/วันนอน	และ14,539	
บาท/ครั้ง	และ	10,215	บาท/Adj	RW	ตามล�าดับ	ส�าหรับการประเมินตนเองด้านความรู้ความเข้าใจในการ
เก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	80.01	เป็นร้อยละ	89.5	และระยะเวลารวบรวมข้อมูลเร็วขึ้น	8	เดือน	เป็น	6	
เดือนในปีงบประมาณ	2556และ	2557	ตามล�าดับ	
	 การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า	ต้นทุนค่าแรงมีอิทธิพลสูงสุดต่อต้นทุนรวมทั้งหมดของโรงพยาบาล	และ
แนวทางในการลดต้นทุนต่อหน่วยของโรงพยาบาล	ที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติมี	3	แนวทาง	คือการลดต้นทุน
ค่าแรง	 ค่าวัสดุ	 และการเพิ่มปริมาณการบริการ	 การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนควรมีการน�าระบบ
สารสนเทศมาช่วยในการเก็บข้อมูล	และการใหค้วามรู้แกบุ่คคลากรที่จดัเก็บข้อมูล	การศกึษานีถ้ือเปน็ข้อมลู
พื้นฐานการบริหารทรัพยากรโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

 

ค�าส�าคัญ:	ต้นทุน	โรงพยาบาลบุรีรัมย์

การศึกษาต้นทุนของหน่วยบริการผู้ป่วย	โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ชุติมา	ดีสวัสดิ์*	,	คัดคนางค์	น้อยอาษา*	และ	สิรินาถ	กาญจนเพชรรัตน์*

*	โรงพยาบาลบุรีรัมย์	จังหวัดบุรีรัมย์
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Cost	Study	in	Patient	Services	of	Buriram	Hospital

Chutima	Deesawat,	M.Sc.**,	Kakkanang	Noiasan,	B.A**	and	Sirinat	Kanjanapetrat,	B.Sc.	**

Abstract
   The	purposes	of	this	study	were	to	determine	the	cost,	labor	cost	ratio,	material	
cost	and	patient	service	center	cost,	and	to	improve	Buriram	hospital	cost	data	collection	
system.	The	study	utilized	a	participatory	action	research	(PAR)	with	98	costing	committee	
members	using	questionnaires	and	all	data	recorded	from,	labor	cost	form,	material	cost	
form	and	patient	service	center	cost	form.	The	data	collection	process	was	done	during	June	
2013	and	April	2015	with	each	unit	in	the	hospital	categorized	into	3	groups:	non-revenue	
producing	cost	center	(NRPCC),	revenue	producing	cost	center	(RPCC)	and	patient	service	
(PS).	The	total	direct	cost	of	the	NRPCC	and	RPCC	were	determined	and	finally	allocated	
to	the	patient	service	cost	center	by	using	the	simultaneous	equation	method.	The	data	
were	analyzed	using	descriptive	statistics.
	 		 The	results	showed	that	total	direct	cost	of	the	hospital	was	1,571,030,424	Baht	
with	the	majority	being	the	labor	cost	(757,462,249	Baht)	followed	by	material	(699,380,339	
Baht)	and	capital	cost	(114,187,836	Baht).	The	ratio	of	labor	cost:	material	Cost:	capital	cost	
was	48:	45:	7.	Quantity	of	Patient	service	showed	that	out-patient	service	was	477,691	times.	
In-patient	service	was	63,938	persons,		 Accumulated	admission	of	in-patient	was	281,197	day	
and	Adjust	Relative	weight	(Adj	RW)	was	91,000	with	Case	Mix	Index	(CMI)	of	0.42.	The	unit	
cost	of	out-patient	service	was	567	Baht/time.	The	unit	cost	of	in-patient	service	was	3,306	
Baht/admit	day	and	14,539	Baht/times	and	10,215	per	Adj	RW	respectively.	Self-evaluation	 
of	knowledge	and	perception	increased	from	80.01	%	to	89.5%	and	data	collating	time	
decreased	from	8	months	in	2013	to	6	months	in	2014.
	 		 In	 conclusion,	 labor	 cost	was	 the	main	 effect	 of	 the	 total	 cost.	 There	were	 3	
approaches	to	reduce	hospital	unit	cost:	reducing	labor	cost,	reducing	material	cost	and	
increasing	service	capacity.	Data	collection	process	can	be	improved	by	using	Information	
technology	system	and	training	data	collection	staff.	Result	from	this	study	can	be	used	to	
improve	the	efficiency	in	hospital	management.

Key	words:	Buriram	Hospital	Cost

**Buriram	Hospital,	Buriram	Province
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ความส�าคัญของปัญหา
	 องค์การอนามัยโลก1	ได้ระบุว่าการบริหาร
จัดการสุขภาพต้องตระหนักถึงการด�าเนินงานด้าน
การเงินและการคลงั	ซึง่การให้บรกิารหน่วยงานต้อง
มกีารวเิคราะห์ถงึการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า	ดังนัน้
หน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายในการบริการสุขภาพสูงควร
วิธีการทางด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพมาวิเคราะห์ถึง
การใช้ทรัพยากรทางสขุภาพ2 ส�าหรับประเทศไทยได้
มกีารเปลีย่นแปลงระบบการเงนิโรงพยาบาลภาครฐั
เข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ในปี	2545	
ครอบคลุมประชาชนไทยทุกคน	ระบบการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการโดยตรงเดิม	 ซึ่งก�าหนด
ราคาตามรายชิ้นงานบริการในผู้ป่วยแต่ละราย	 ถูก
ปรับเป็นการจัดสรรงบประมาณซึ่งด�าเนินการภาย
ใต้หลายหน่วยงาน	คอืส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพ
สุขภาพแห่งชาติ	 ส�านักงานประกันสังคม	 และกรม
บญัชกีลาง	ซึง่มกีลไกการจ่ายเงนิและสทิธปิระโยชน์
ของกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน	 โรงพยาบาลในภาครัฐ
ทกุแห่ง	โดยเฉพาะสงักดักระทรวงสาธารณสขุ	มหีน้า
ที่ให้การดูแลรักษาพยาบาลประชาชนทุกกลุ่มสิทธิ
อย่างเท่าเทียมกัน	 แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า	 รายรับ
จากการให้บรกิาร	หรอืจากการเบกิชดเชยค่าบรกิาร	
จาก	 3	 หน่วยงาน	 หรือหน่วยผู้ซื้อยังมีความแตก
ต่างกัน	 ในสถานการณ์ปัจจุบัน	 โรงพยาบาลสังกัด
ส�านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุหลายแห่ง	ได้รบั 
ผลกระทบทางด้านการเงินจากงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรในลักษณะเหมาจ่ายรายหัวที่ไม่เพียงพอ
และหลายแห่งก�าลงัประสบปัญหาวกิฤตทางการเงนิ
ระดบัรนุแรง	ขาดสภาพคล่องทางการเงนิในวงกว้าง	
80	%	ของหน่วยบริการในปี	25533 ท�าให้เกดิประเด็น
ค�าถามว่า	 ค่าใช้จ่ายจริง	 ในการจัดบริการเทียบ
กับงบประมาณที่ได้จัดสรรแบรายหัวนั้น	 มีความ 
เหมาะสมหรือไม่	 สาเหตุในการขาดทุนของโรง

พยาบาลมาจากปัจจัยเรื่องใดดังนั้นกระทรวง
สาธารณสขุได้ก�าหนดให้หน่วยบรกิารต้องมกีารเสรมิ
สร้างประสทิธภิาพในการบรหิารการเงนิการคลงั	จดั
วางระบบการควบคมุภายใน	เรยีนรูก้ารบรหิารธรุกจิ
แบบเอกชน	(business	plan)	และต้องพัฒนาการ
จัดท�าต้นทุนต่อหน่วย	 (unit	 cost)	 ให้เกิดข้ึนใน
หน่วยงาน	เนื่องจากพบว่าบางหน่วยบริการประสบ
ภาวะวิกฤติทางการเงิน4	 การใช้งบประมาณส�าหรับ
การจัดการบริการสุขภาพส่วนใหญ่เป็นภาษีของ
ประชาชน	ทมีสขุภาพจงึควรใช้งบประมาณทีเ่ป็นต้น
ทุนสุขภาพของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้รับบริการ5

	 โรงพยาบาลบุรีรัมย์เป็นโรงพยาบาลศูนย์
ขนาด	590	เตยีงท่ีจะด�าเนินงานตามนโยบาย	30	บาท	 
รักษาทุกโรคซึ่ ง ในการจัดท�าแผนงานการใช ้
ทรัพยากรท่ีผ่านมาไม่มีการประเมินค่าใช้จ่ายและ
ต้นทนุในการใช้ทรพัยากรอย่างเป็นระบบชดัเจน	อกี
ท้ังขาดข้อมูลพื้นฐานในการประเมินการต้นทุนของ
การบริการ	 ดังนั้นจึงมีการศึกษาต้นทุนของหน่วย
บริการผู ้ป่วยโรงพยาบาลบุรีรัมย์เพื่อให้สามารถ
ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและ
เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาระบบข้อมลูด้านการเงนิ	 
การบัญชี	 ซึ่งสามารถน�ามาใช้ในการติดตามดูแล 
ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การดแูลค่าใช้จ่ายของหน่วยงานต่าง	ๆ 	ของโรงพยาบาล	 
และยังเป็นประโยชน์ในการก�าหนดค่าบริการเพื่อ
ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้รับบริการ	และเพื่อความ
อยู่รอดทางการเงิน	 ตลอดจนมีประโยชน์ต่อการขอ
และการจัดสรรงบประมาณของโรงพยาบาลเพื่อ
เกดิประโยชน์สงูสดุต่อสขุภาพอนามยัของประชาชน
ต่อไป
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วัตถุประสงค์
	 1.	เพื่อศึกษาต้นทุนของหน่วยบริการผู้ป่วย
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
		 2.	เพ่ือศึกษาอัตราส่วนของต้นทุนค่าแรง	
ต้นทุนค่าวัสดุ	 และต้นทุนค่าเสื่อมของหน่วยบริการ
ผู้ป่วย	โรงพยาบาลบุรีรัมย์
	 3.	เพื่อพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนหน่วย
บริการ

วิธีการศึกษา
	 เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	
(Participatory	Action	Research,	PAR)	ต้ังแต่เดือน
มิถุนายน	พ.ศ.	2556	ถึง	เดือนเมษายน	พ.ศ.	2558	

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
	 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา	ได้แก่	คณะท�างาน
รวบรวมข้อมูลต้นทุน	จ�านวน	98	คน	และเอกสาร
ข้อมลูเกีย่วกบัต้นทุนค่าแรง	ค่าวสัดุ	และค่าลงทนุของ
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกับงานบรกิารผูป่้วย	ฐานข้อมลู 
อเิลก็ทรอนกิส์ข้อมูลการให้บรกิาร	(service	charge)	
ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์	จังหวดับรีุรัมย์	ปีงบประมาณ	
2557	(1	ตุลาคม	2556	-	30	กันยายน	2557)

เครื่องมือในงานวิจัย
	 1.	แบบสอบถามการเก็บข้อมูลต้นทุน
	 2.	แบบบันทึกเก็บข้อมูลแต่ละหน่วยต้นทุน
ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
	 3.	โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน	 Cost	
Project	ของกระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย
	 ขั้นที่	1	วิเคราะห์สถานการณ์	(Situation	
Analysis)	 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิด

เห็นในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ต้นทุนและประชุม
น�าเสนอปัญหาการจัดเก็บข้อมูล	 ในคณะท�างาน
รวบรวมข้อมูลต้นทุน	จ�านวน	98	คน	ระหว่างเดือน
มิถุนายน-กันยายน	2556
	 ขั้นที่ 	 2	 สังเคราะห ์และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ	 (Information	 Technology:	 IT) 
หรอืโปรแกรมช่วยในการจดัเกบ็ข้อมลู	ระหว่างเดือน	
ธนัวาคม	2556-กมุภาพนัธ์2557	โดยการสงัเคราะห์
จากเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องและปรึกษากับผู ้
เขยีนโปรแกรม	และทดลองใช้กบัระบบของคลงัวสัดุ	
ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ
 ขัน้ที	่3	การด�าเนนิการ	(implementation)	
มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
การวิเคราะห์ต้นทุน	รวมทั้งการใช้ระบบสารสนเทศ
ในการเก็บข้อมูล	 ให้กับคณะท�างานรวบรวมข้อมูล
ต้นทุน	 ท�าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียง	 ติดตามและร่วมเสนอ
แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจดัเกบ็ข้อมลูทกุ
หน่วยต้นทุนและด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูต้นทุน	ประจ�า
ปีงบประมาณ	2557	ดังนี้4

	 1.	ก�าหนดมุมมองในการประเมินต้นทุนการ 
	 	 ศึกษาน้ีจะประเมินต้นทุนในมุมมองของ 
	 	 ผู้ให้บริการ(Provider)	 คือโรงพยาบาล 
	 	 บุรีรัมย์
	 2.	วิเคราะห์องค์กรโดยศึกษาโครงสร้างของ 
	 	 การบริหารงานของโรงพยาบาลบุรีรัมย	์ 
	 	 จงัหวดับรุรีมัย์	ลกัษณะงานของหน่วยงาน 
	 	 ต่าง	ๆ 	และผูม้หีน้าทีป่ฏบัิตงิานเพือ่ใช้เป็น 
	 	 ข้อมูลในการจ�าแนกหน่วยต้นทุนการ 
	 	 จ�าแนกหน่วยต้นทุนดังกล่าวออกเป็น 
	 	 หน่วยงานย่อย	เพือ่ใช้เป็นหลกัฐานในการ 
	 	 เกบ็บันทกึข้อมลู	พจิารณาจากหลกัเกณฑ์ 
	 	 ดังนี้
	 	 1)	 การจดัองค์กรและระบบงานของหน่วย 
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	 	 	 งานโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์	 จังหวัด 
	 	 	 บุรีรัมย์
	 	 2)	 ความเป็นเอกเทศของการใช้ทรพัยากร 
	 	 	 ของหน่วยงาน
	 	 3)	 ความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ของ 
	 	 	 บุคลากรของหน่วยงาน
	 	 4)	 ผลลัพธ์ของหน่วยงานที่สามารถวัดได้
	 	 5)	 เป ็นความต้องการของผู ้บริหารที ่
	 	 	 ต้องการทราบต้นทุนของหน่วยนั้น	ๆ
	 	 6)	 เมื่อก�าหนดหน่วยงานทุกแผนกแล้ว	 
	 	 	 ผลรวมของต ้นทุนทั้งหมดจะต้อง 
	 	 	 ครอบคลมุต้นทนุทัง้หมดของโรงพยาบาล	 
	 	 	 โดยไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดหายไป
	 3.	จ�าแนกและก�าหนดหน่วยต้นทุนโดยการ
จ�าแนกหน่วยงานออกเป็น	4	กลุม่ตามลกัษณะหน้าที่
ขอสนับสนุนและการให้บริการ	ดังนี้
	 	 3.1	 กลุม่ที	่1:	หน่วยต้นทุนทีไ่ม่ก่อให้เกดิ
รายได้	(Non	–	revenue	producing	cost	center	
:	 NRPCC)	 เป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ผลลัพธ์ของหน่วย
งานนี้จะไม่สัมพันธ์กับผู้ป่วยโดยตรง	เป็นหน่วยที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้	 เช่น	 หน่วยงานบริหารทั่วไป	 ฝ่าย
ธรุการและประชาสมัพนัธ์	ฝ่ายการเงนิและการบญัช	ี
ฝ่ายพัสดุและบ�ารุงรักษา	 งานเวชระเบียนและสถิติ	
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯงานสิทธิบัตร	 งานเวชนิทัศน์	
งานห้องสมุด	 ส�านักงานกลุ่มงานพยาบาล	 หน่วย
จ่ายกลาง	โรงซักฟอก	ฝ่ายโภชนาการ	เป็นต้น	รหัส
หน่วยต้นทุนขึ้นต้นด้วยอักษร	A
	 3.2	กลุม่ที	่2:	หน่วยต้นทนุทีก่่อให้เกดิรายได้	
(Revenue	producing	cost	center:	RPCC	หรือ	
Charging	to	patient	for	their	service)	เป็นหน่วย 
ต้นทนุทีท่�าหน้าทีใ่ห้บริการผูป่้วยและก่อให้เกดิรายได้ 
จากการบริการเหล่าน้ัน	 เช่นกลุ่มงานรังสีวิทยา	

กลุ่มงานพยาธิวิทยา	 กลุ่มงานเภสัชกรรม	 กลุ่มงาน 
เวชกรรมฟื ้นฟู	 กลุ่มงานวิสัญญี	 งานห้องคลอด 
งานห้องผ่าตัดเป็นต้น	 รหัสหน่วยต้นทุนข้ึนต้น 
ด้วยอักษร	C
	 	 3.3	 กลุ่มท่ี	 3:	 หน่วยงานบริการผู้ป่วย	 
(Patient	 service:	 PS)	 เป็นหน่วยงานซ่ึงเป็น
ศูนย์กลางในการดูแลผู้ป่วยโดยตรง	เช่น	หน่วยงาน
ผู้ป่วยนอก	 ผู้ป่วยใน	 ทันตกรรม	 งานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน	 งานไตเทียม	 งานจิตเวช	 เป็นต้นรหัสหน่วย
ต้นทุนขึ้นต้นด้วยอักษร	D
	 	 3.4	 กลุ่มที่	 4:	 หน่วยงานตันทุนบริการ
อื่น	ๆ 	(Non-Patient	service:	NPS)	เป็นหน่วยงาน
ซึง่ทีไ่ม่ได้ให้การรกัษาพยาบาลโดยตรง	ได้แก่	หน่วย
ท่ีท�าหน้าท่ีส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุม
โรค	การเรียนการสอน	การวิจัยและสนับสนุนสถาน
บรกิาร	เช่น	งานเวชกรรมสงัคม	รหสัหน่วยต้นทนุขึน้
ต้นด้วยอักษร	D
	 4.	 การเตรียมข้อมูลทางบัญชีส่วนประกอบ
ของต้นทุนที่ใช้ในการค�านวณต้นทุนโรงพยาบาลได้
มาจากรหัสบัญชีตามผังบัญชีงบทดลอง	 ซึ่งขึ้นต้น
ด้วยเลข	5	แยกค่าใช้จ่ายเป็น	2	ส่วน	คือ	ค่าใช้จ่าย
ท่ีเป็นต้นทุนสถานพยาบาลและค่าใช้จ่ายท่ีไม่เป็นต้น
ทุนสถานพยาบาล	 เช่น	 หนี้สงสัยจะสูญหรือหนี้สูญ	
ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย
	 5.	หาต้นทุนรวมโดยตรงของแต่ละหน่วย
ต้นทุนเพื่อหามูลค่าของทรัพยากรท้ังหมดท่ีหน่วย
ต้นทุนใช้ไป	 ซึ่งได้จากผลรวมของ	 ต้นทุนค่าแรง	
(labor	cost:	LC)	ต้นทุนค่าวัสดุ	 (material	cost:	
MC)	และต้นทุนค่าเสื่อม	 (capital	cost:	CC)	โดย
ใช้แบบเก็บข้อมูลค่าแรง	ค่าวัสดุ	และค่าลงทุน	
	 6.	ก�าหนดเกณฑ์การกระจาย	 (Allocation	
criteria)	ของหน่วยงาน	NRPCC	และ	RPCC	 เพื่อ
จัดสรรต้นทุนจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนไป



54

วารสารศูนย์อนามัยที่ 9
วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 10 ฉบับที่ 21 เดือนมกราคม-เมษายน 2559

ยังหน่วยงานที่รับการสนับสนุน	 โดยมีเกณฑ์ในการ
จัดสรรแตกต่างกันไปตามลักษณะหน่วยงาน	
	 7.	หาต้นทุนทั้งหมดของแต่ละหน่วยต้นทุน
เมื่อได้ต้นทุนรวมโดยตรงและเกณฑ์การจัดสรร
ต้นทุนของแต่ละหน่วยงานแล้ว	 จึงใช้วิธีการจัดสรร
แบบสมการเส้นตรง	 (Simultaneous	 equation)	
จากหน่วยงานที่ส่งหน่วยต้นทุน	 (TCCs:	 transient	
cost	center	รหสัน�าหน้าด้วย	A	และ	B)	ไปยงัหน่วย
งานทีรั่บต้นทนุเพือ่หาต้นทนุทางอ้อมของหน่วยงาน
ที่รับต้นทุน	(ACCs	:	absorbing	cost	center	รหัส
น�าหน้าด้วย	C,	D	และE)
	 8.	หาต้นทุนผู ้ป ่วยด้วยวิธีจุลภาคการหา
ต้นทุนรายกิจกรรมที่ได ้รับการรักษาทั้งผู ้ป ่วย
นอกและผู้ป่วยใน	 โดยต้นทุนจะสูงหรือต�่าขึ้นกับ
จ�านวนครั้งและชนิดของการบริการต่าง	 ๆ	 ในที่นี้
ใช้อัตราส่วนต้นทุนต่อการขาย	 (cost	 to	 charge	
ratio:	RCC)	ของการบริการแต่ละกลุ่มคูณกับราคา
ค่าบริการโดยถือว่าสัดส่วนต้นทุนต่อราคาขายเท่า
กนัทัง้ผู้ป่วยนอกและผูป่้วยใน	โดยใช้โปรแกรม	cost	
project
	 ขั้น ท่ี	 4	 ประเมินผล	 (Evaluation) 
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นในการ
เก็บข้อมูลวิเคราะห์ต้นทุนและประชุมน�าเสนอ
ปัญหาการจัดเก็บข้อมูล	 ในคณะท�างานรวบรวม
ข้อมลูต้นทนุ	จ�านวน	98	คน	ระหว่างเดอืนมกราคม-
เมษายน	2558

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ใช้สถิติเชิงพรรณนา	 ได้แก่ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	
ส่วนการจัดสรรต้นทนุใช้	Simultaneous	equation	
method	 และสร้างเมทริกซ์ในการกระจายต้นทุน	
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	cost	project

ผลการศึกษา
	 จากการศึกษา	 พบว่า	 ต้นทุนทางตรงรวม	
มีค่าเท่ากับ	 1,571,030,424	 บาท/ปี	 ส่วนใหญ่
เป็นต้นทนุค่าแรง	757,462,249	บาท	ต้นทนุค่าวสัดุ	 
699 ,380 ,339	 บาท	 และต ้น ทุนค ่ าลง ทุน	
114,187,836	 บาท	 ตามล�าดับ	 โดยมีสัดส่วน
ต้นทุนค่าแรง	 :	 ค่าวัสดุ	 :	 ค่าลงทุน	 เท่ากับ	 ร้อย
ละ	 48	 :	 45	 :	 7	 ซึ่งต้นทุนทางตรงรวมสูงสุดอยู่ที่
หน่วยงานห้องผ่าตัดเท่ากับ	 97,539,413.13บาท	
คิดเป็นร้อยละ62.09	 รองลงมาคืองานรังสีวิทยา
เท่ากับ	 73,122,278.19บาทคิดเป็นร้อยละ	 4.65	
และต�่าสุดที่ศูนย์เครื่องมือและเครื่องช่วยหายใจ	
เท่ากับ834,353.79	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.05
	 ต้นทุนค่าแรงเมื่อจ�าแนกตามหน่วยต้นทุน
ค่าแรงมลูค่าต้นทนุค่าแรงสงูทีสุ่ดกระจายอยูง่านห้อง
ผ่าตัดมีต้นทุนค่าแรงสูงที่สุดเท่ากับ36,223,232.28	
บาทคิดเป็นร้อยละ4.78	 รองลงมาคืองานผู้ป่วย
นอกเท่ากับ	32,128,110	บาทคิดเป็นร้อยละ	4.24	
และต�่าสุดที่ศูนย์เครื่องมือและเครื่องช่วยหายใจ	
เท่ากับ335,882.16บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.04
	 ต้นทุนค่าวัสดุเมื่อจ�าแนกตามหน่วยต้นทุน
ค่าวัสดุมูลค่าต้นทุนค่าวัสดุสูงที่สุดกระจายอยู ่
หน่วยงานรังสีวิทยา	 มีต้นทุนค่าวัสดุสูงที่สุดเท่ากับ	
59,242,042.21บาท	 คิดเป็นร้อยละ8.47รองลงมา
คืองานไตเทียมเท่ากับ	 55,833,868.20	 บาทคิด
เป็นร้อยละ	7.98	และต�่าสุดที่งานสังคมสงเคราะห์/
สวสัดกิารสงัคม	เท่ากบั	34012.53	บาท	คดิเป็นร้อย
ละ	0.01
	 ต้นทุนค่าลงทุนเมื่อจ�าแนกตามหน่วยต้นทุน
ค่าลงทนุพบว่ามลูค่าต้นทนุค่าลงทนุสงูทีส่ดุกระจาย
อยู่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีต้นทุนค่าลงทุนสูงที่สุด
เท่ากับ	21,465,799.40	บาทคิดเป็นร้อยละ	18.80	
รองลงมาคือศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
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เท่ากับ	 13,887,101.43	 บาทคิดเป็นร้อยละ12.16	
และต�า่สดุทีค่ลนิกิแม่และเด็ก	เท่ากับ	4,572.05	บาท	
คิดเป็นร้อยละ0.01
	 ส�าหรับปริมาณงานการให้บริการผู้ป่วยน้ัน	
พบว่า	 โรงพยาบาลบุรีรัมย์มีจ�านวนผู้มารับบริการ
ที่แผนกผู้ป่วยนอก	 477,691	 ครั้ง	 แผนกผู้ป่วยใน	
63,938	 ราย	 มีจ�านวนวันนอนรวม	 281,197	 วัน
นอน	ค่า	Adj	RWมีค่า	91,000	และCMI	ได้เท่ากับ	
1.42	 เมื่อพิจารณาต้นทุนในการให้บริการส�าหรับผู้
ป่วยนอก	 เท่ากับ	 567	 บาทต่อครั้ง	 ส่วนต้นทุนใน
การให้บริการส�าหรับผู้ป่วยใน	 เท่ากับ	 3,306	 บาท
ต่อวันนอน	และ14,539	บาทต่อครั้ง	และ	10,215	
บาทต่อAdj	RW	ตามล�าดับ
	 ต้นทุนในการให้บริการส�าหรับผู ้ป่วยในมี
ค่าสูงสุดที่หอผู ้ป่วยหนักทางอายุรกรรมเท่ากับ	
32,149.19	 บาทต่อวันนอนหรือ	 50,266.77	 บาท
ต่อ	 Adj	 RW	 ตามล�าดับ	 ส่วนต้นทุนในการให้
บรกิารส�าหรบัผูป่้วยในทีม่ค่ีาต�า่สดุทีห่อผูป่้วยพเิศษ
สูตกิรรมชัน้	6	เท่ากบั	1,193.11	บาทต่อวนันอนและ	
หอผู้ป่วยหู	คอ	จมูกเท่ากับ2,819.41	บาทต่อ	Adj	
RW)	ตามล�าดับ
	 ผลการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนหน่วย
บริการ	 พบว่า	 คะแนนการประเมินตนเองด้าน
ความรู้ความเข้าใจในการเก็บข้อมูลเพิ่มข้ึนจาก
ร้อยละ	 80.01	 เป็นร้อยละ	 89.5	 และระยะเวลา
รวบรวมข้อมูลเร็วขึ้นจาก	8	เดือน	เป็น	6	เดือน	ใน
ปีงบประมาณ	2556และ	2557	ตามล�าดับ	

สรุปและอภิปรายผล
	 การศกึษาคร้ังนีพ้บว่า	ต้นทนุค่าแรง	:	ค่าวสัดุ	:	 
ค่าลงทุน	มีค่าสัดส่วน	เท่ากับ	48	:	45	:	7	ซึ่งต้นทุน
ค่าแรงจะมีอิทธิพลสูงสุดต่อต้นทุนรวมทั้งหมดของ
โรงพยาบาลซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาต้นทุนของ

หน่วยบริการโรงพยาบาลอื่น	 ๆ	 ท่ีมีการศึกษามา
โดยต้นทุนค่าแรงเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญหรือ
เป็นต้นทุนส่วนใหญ่ของต้นทุนท้ังหมด6-9	 ทั้งนี้
เนื่องจากภารกิจของโรงพยาบาลที่ต้องให้บริการ
ผู้มารับบริการหรือผู้ป่วยตลอด	 24	 ช่ัวโมงดังนั้น
ต้องมีค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	 ประกอบกับ
รัฐบาลมีนโยบายปรับเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราว
ในข้าราชการและลกูจ้างประจ�าชัน้ผูน้้อยและเงนิค่า
ตอบแทนอื่น	 ๆ	 ท�าให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีอัตรา
เงินเดือนเพิ่มข้ึนทุก	 ๆ	 ปี	 ดังนั้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพจึง
เป็นกลยุทธ์ที่ส�าคัญในการควบคุมต้นทุนของโรง
พยาบาลให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด	 แต่
มีการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดการบริการ
ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องจัดหาบุคคลากร
ท่ีมีท่ีมีความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญให้เหมาะ
สมกบัการให้บรกิารผูป่้วย	ซึง่เป็นผลให้ต้นทนุค่าแรง
สงูขึน้	แต่ถ้าเทยีบกบัผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้กบัการบรกิาร
ทีม่ปีระสทิธภิาพท�าให้ผูร้บับรกิารปลอดภยันัน้ถอืว่า
คุม้ค่า10	แต่ต่างจากการศกึษาต้นทนุต่อหน่วยของโรง
พยาบาลกรณศีกึษาโรงพยาบาลสงฆ์11	ท่ีพบว่าต้นทุน
ที่มีอัตราส่วนสูงสุดเป็นต้นทุนค่าวัสดุ	ทั้งนี้เนื่องจาก
ใช้วสัดทุีม่คีณุภาพทีม่รีาคาแพงจะช่วยให้การรกัษามี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
	 ส�าหรับสัดส่วนที่รองจากค่าแรงคือค่าวัสดุ
คิดเป็นร้อยละ	 45	 ซ่ึงมีค่าใกล้เคียงกับค่าแรง	 โดย
ต้นทุนท่ีสูงอยู่ท่ีกลุ่มหน่วยต้นทุนท่ีก่อให้เกิดรายได	้ 
คืองานรังสีรักษา	 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาต้นทุน
ของหน่วยบริการที่ผ่านมา12-14	 ซึ่งพบว่าต้นทุน
ค่าวัสดุมูลค่าสูงสุดจะเป็นค่ายาและเวชภัณฑ  ์
มิใช่ยา	 จะกระจายอยู่ในกลุ่มต้นทุนที่ก่อให้เกิดราย
ได้	เช่น	งานเภสัชกรรม	สนับสนุนเรื่องยา/เวชภัณฑ์
ต่าง	 ๆ	 งานชันสูตรและงานรังสี	 สนับสนุนด้านการ
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ตรวจวิเคราะห์เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยทั้งนี้เนื่องจาก
หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ให้บริการและสนับการ
บริการผู้ป่วย	 ซ่ึงกิจกรรมเหล่านี้ต้องจ�าเป็นต้องใช้
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์จ�านวนมาก	 นอกจากนี้
ต้นทุนค่าลงทุน	 สูงสุดที่หน่วยฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	
เน่ืองจากหน่วยงานนีม้หีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการ
ก่อสร้างท้ังหมดทีก่�าลงัมกีารก่อสร้างท้ังนีก้ารเปรยีบ
เทียบต้นทุนต่อหน่วยกับโรงพยาบาลอื่นที่ได้ท�าการ
ศึกษานั้นอาจไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้โดยตรง
เน่ืองจากความแตกต่างในเร่ืองหน่วยตนัทนุขอบเขต
ของการศึกษาขนาดและบริบทของโรงพยาบาลรวม
ทัง้เกณฑ์และวธิกีารในการจัดสรรการกระจายต้นทนุ
	 การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการ	 พบว่า	
ต้นทุนของงานบริการผู้ป่วยนอก	เท่ากับ	567	บาท
ต่อคร้ังและต้นทุนในการให้บริการส�าหรับผู้ป่วยใน	
เท่ากับ	3,306	บาทต่อวันนอน	และ	14,539	บาท
ต่อครั้ง	และ	10,215	บาทต่อ	Adj	RW	ตามล�าดับ	 
ซึ่งมีค ่าทุนการให้บริการที่ ใกล ้เคียงกันกับโรง
พยาบาลสุรินทร์และ15ที่พบว่าต้นทุนของงาน
บริการผู้ป่วยนอก	 เท่ากับ	 845	 บาทต่อครั้งและ
ต้นทุนในการให้บริการส�าหรับผู ้ป่วยใน	 เท่ากับ	
3,346	 บาทต่อวันนอน	 และ	 19,698	 บาทต่อครั้ง	
และ	12,392	บาทต่อ	Adj	RW	ตามล�าดับ	ทั้งนี้จาก
โรงพยาบาลบุรีรัมย์และโรงพยาบาลสุรินทร์เป็น 
โรงพยาบาลที่มีขนาดใกล้เคียงกันและมีศักยภาพ 
ในการให้บริการที่ใกล้เคียงกัน
	 นอกจากน้ีการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลโดย
การน�าระบบสารสนเทศมาช่วยในการเก็บข้อมูล	
และการให้ความรู ้แก่บุคคลากรที่จัดเก็บข้อมูล	
พบว่า	 ท�าให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	 80.01	 เป็นร้อยละ	 89.5	 และระยะเวลา
รวบรวมข้อมูลเร็วขึ้นจาก	8	เดือน	เป็น	6	เดือน	ใน
ปีงบประมาณ	2556และ	2557	ตามล�าดับ	ซึ่งการ

เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานของโรงพยาบาล
นั้นจะมีการน�าทั้งวิธีการ(Methods)	 และเทคนิค	
(Technique)	ในการด�าเนนิงานในแต่ละวงรอบของ
กจิกรรม	โดยมกีารบรหิารจดัการตามแนวการบรหิาร
งานสมยัใหม่ซึง่มกีารใช้	Information	Technology:	
IT	 เพื่อเพ่ิมความรวดเร็ว	 ถูกต้องแม่นย�าของการ
ด�าเนินงานและให้ได้ข้อมูลเป็นปัจจุบันที่สุด16
การศึกษานี้สรุปว่าแนวทางในการลดต้นทุนต่อ
หน่วยของโรงพยาบาล	 ที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติมี	
3	แนวทาง	คือการลดต้นทุนค่าแรง	โดยการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู ่อย่างจ�ากัดให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด	 การลดต้นทุนค่าวัสดุ	 โดยการ
พฒันาระบบบรหิารจดัการวสัดแุละเวชภณัฑ์มใิช่ยา	
และการเพิม่ปรมิาณการบรกิารเพือ่เป็นการเพิม่ราย
ได้ให้โรงพยาบาล	นอกจากนี้การพัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูลต้นทุนโดยใช้ระบบสารสนเทศเหล่านี้ถือเป็น
ข้อมูลพื้นฐานการบริหารทรัพยากรโรงพยาบาลให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อเสนอแนะ
	 1.	โรงพยาบาลควรมกีารพฒันาระบบการจดั
เก็บข้อมูลเช่นใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยก�าหนด
ผูร้บัผดิชอบในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในแต่ละหน่วย
ต้นทุนเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมรวดเร็วถูกต้อง
และสะดวกในการน�าข้อมูลมาวิเคราะห์
	 2.	การศึกษาต้นทุนควรมีคณะกรรมการ
ด�าเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องอย่างชัดเจนเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
	 3.	ควรมีการก� าหนดลักษณะงานและ
หน้าท่ีของผู้ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนจะช่วยให้เห็นภาพ
โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายต่าง	 ๆท่ีจะใช้เป็น
ข้อมูลหาต้นทุนของโรงพยาบาลเพราะการศึกษา
ต้นทุนโรงพยาบาลจ�าเป็นต้องอาศัยข้อมูลสถิติจาก
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ระบบบัญชีการเงินและบัญชีพัสดุตลอดจนระบบ
บริหารข้อมูลข่าวสารที่สอดคล้องเหมาะสมตรงตาม
สภาพการจัดองค์กรของโรงพยาบาล
	 4.	ควรมีการบันทึกหลักฐานข้อมูลทางการ
เงินและบัญชีและสถิติผลงานทุกหน่วยงานอย่างต่อ
เน่ืองและสม�่าเสมอรวมทั้งพิจารณาเกณฑ์การกระ
จายต้นทนุให้เหมาะสมกจ็ะทาให้ทราบแนวโน้มของ
การเปลี่ยนแปลงต้นทุนในหน่วยงานต่าง	ๆทุกระยะ
เพื่อจะได้ข้อมูลที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
	 5.	ควรมีการศึกษาต้นทุนของโรงพยาบาล
อย่างต่อเน่ืองเพือ่ทราบแนวโน้มของการเปลีย่นแปลง 
ต้นทุนของหน่วยงานต่าง	ๆ	และน�าข้อมูลที่ได้มาใช้
ในการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
	 6.	ควรมีการศึกษาต้นทุนต่อหน่วยเป็นราย
หน่วยบริการ/รายกิจกรรมหรือรายโรคที่ส�าคัญ
	 7.	ควรมีการก�าหนดแนวทางการปฏิบัติใน
การลดค่าใช้จ่ายของวัสดุให้ชัดเจนและตรวจสอบ
วสัดทุีม่อียูใ่ห้เกดิประโยชน์สงูสดุให้มีจ�านวนพอดไีม่
ให้มีหมดอายุเหลือค้างในสต๊อกโดยควบคุมจ�านวน
คงคลังให้เหมาะสมโดยการน�าระบบสารสนเทศมา
ใช้ให้เป็นประโยชน์	เช่น	e-stock	

กิตติกรรมประกาศ
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จรัญ	 ทองทับ	 ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์
ท่ีได้ให้โอกาสในการท�าการศึกษาวิจัยครั้งนี้และ
ขอบพระคุณเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบุรีรัมย์ทุกท่าน
ท่ีให้ความร่วมมอืและช่วยเหลอืในการเกบ็ข้อมลูท้าย
ทีส่ดุนีข้อกราบขอบพระคณุบิดามารดาทีใ่ห้การเลีย้ง
ดูอบรมสั่งสอนและให้ก�าลังใจที่ดีแก่ผู้ท�าการศึกษา
วจิยัมาโดยตลอดขอบคณุเพือ่นร่วมงานทกุท่านท่ีให้
ก�าลังใจและสนับสนุนผู้ท�าการศึกษาวิจัยด้วยดีและ
หากมีสิ่งบกพร่องหรือผิดพลาดประการใดผู้ท�าการ
ศึกษาวิจัยกราบขออภัยเป็นอย่างสูง
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	บทคัดย่อ

	 การประเมินผลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระบวนการสุขาภิบาลอาหารต่อการป้องกันโรค

อาหารเป็นพษิในโรงเรยีนประถมศึกษา	ประยกุต์ใช้ระเบียบวธิขีองการวิจยัประเมนิผลกลุม่ตวัอย่างคอืบุคลากร

โรงเรยีน	เทศบาลต�าบล	โรงพยาบาล	ส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอ	ผูส้มัผสัอาหารในโรงเรยีน	นกัเรยีนประถม

ศึกษาจ�านวนทั้งสิ้น	 85	 คน	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน	 การ

สมัภาษณ์	การสนทนากลุม่ในระหว่างเดอืนธนัวาคม	2557-	กมุภาพนัธ์	2558	วเิคราะห์ข้อมลูโดยร้อยละและ

การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	ข้อค้นพบผ่านเกณฑ์ทุกประเด็นการประเมิน	โดยต้องปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ

และเฝ้าระวังคุณภาพอาหารที่ให้บริการในโรงเรียนเนื่องจากการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษมีความเช่ือม

โยงกับคณุภาพอาหารประจ�าวนัทีเ่ด็กนกัเรยีนรบัประทาน	ซึง่ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตัทิกุคนเหน็ว่าความรู้	ความ

เข้าใจของบคุลากรทีเ่กีย่วข้องเป็นปัจจัยส�าคัญโดยต้องเน้นระบบส่งเสรมิสขุภาพต่อเนือ่งในเดก็นกัเรยีนโดยให้

ความรู้ด้านโภชนาการ	การรบัประทานอาหารและการออกก�าลงักาย	เพือ่ป้องกันโรคอาหารเป็นพษิและภาวะ

โภชนาการทีเ่หมาะสม	อกีทัง้ต้องส่งเสรมิความรู	้ความเข้าใจผูป้ระกอบการให้ครอบคลมุยิง่ขึน้ในกรณทีีไ่ม่ได้

มาให้บริการประจ�า	ส่วนคุณภาพกระบวนการสขุาภบิาลอาหารต่อการป้องกนัโรคอาหารเป็นพิษนัน้ต้องมกีาร

เฝ้าระวงัทางสขุาภิบาลอาหารในภาวะปกตแิละภาวะทีเ่กดิการระบาดของโรค	ผูบ้รหิารและผูป้ฏบัิตทิกุคนมี

ความพงึพอใจในภาพรวมและทกุด้านในระดบัมากขึน้ไปโดยเฉพาะกระบวนการสขุาภบิาลอาหาร	สนบัสนนุ

ให้การป้องกนัควบคุมโรคอาหารเป็นพิษเป็นระบบย่ิงข้ึน	และให้ความเห็นว่าการให้ความส�าคญัส�าหรบัก�าหนด

นโยบายและผลกัดนังานผ่านส�านกั/กอง/ฝ่ายของภาครฐัและท้องถิน่	กจิกรรมออกตรวจเยีย่มหรอืนเิทศ	การ

สนับสนุนงบประมาณ	การศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	การจัดงานเทศกาลต่าง	ๆ 	ซึ่งมีกิจกรรมด้าน

สุขาภิบาลอาหารหรือโรคอาหารเป็นพิษ	เป็นการพัฒนาเพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน

	 สรุป	การด�าเนนิงานตามกระบวนการสขุาภบิาลต่อการป้องกนัโรคอาหารเป็นพษิในโรงเรยีนเป็นรูป

ธรรมและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด	 โดยควรเน้นความต่อเนื่องของกิจกรรม	 การส่งเสริมความรู้	 ความ

เข้าใจและพฤติกรรมการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร	การปฏิบัติที่ถูกต้อง	เหมาะสมของผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน	

อีกทั้งมีระบบควบคุม	ก�ากับการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการสุขาภิบาลอาหารต่อการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนประถมศึกษา	

ปี	2558
ลักลีน	วรรณประพันธ์*

*	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	ส.ม.	(พฤติกรรมศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ)	ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	9	นครราชสีมา
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Process	Evaluation	Report	of	Food	Sanitation	for	Food	Poisoning	Prevention

in	Primary	School,	2015

Lukleen	Wannaprapan**

Abstract
	 		 This	evaluation	was	 intended	to	assess	The	Food	Sanitation	 for	Food	Poisoning	 
Prevention	in	Primary	School.	The	sample	had	personnel	of	Primary	School,	Local	Government	
Organization,	Community	Hospital,	District	Health	Office,	food	handlers	in	Primary	School,	
elementary	students	totaled	85	people.	Data	were	collected	by	food	sanitation	evaluation	
form,	Interview	and	focus	group	discussion	during	December	2014-	February	2015	and	were	
analyzed	by	percentage	and	content	analysis.	
	 		 Findings	showed	that,	all	issues	of	criteria	were	passed,	the	need	to	improve	the	
physical	appearance	and	food	quality	surveillance,	due	to	outbreaks	of	food	poisoning	had	
been	linked	to	the	food	quality	that	students	ate	daily.	The	all	of	executives	and	practition-
ers	agreed	that	knowledge	and	understanding	of	the	relevant	personnel	were	an	important	
factor	 to	 focus	on	the	health	system	by	continuing	 to	educate	students	 in	 the	field	of	
nutrition,	diet	and	exercise	to	food	poisoning	prevention	and	suitable	nutrition.	The	food	
venders	were	promoted	knowledge	and	understanding	to	cover	more	cases	that	were	not	
regular	services.	The	quality	of	Food	Sanitation	Process	for	Food	Poisoning	Prevention	had	 
Food	 Sanitation	 surveillance	 in	 normal	 conditions	 and	 the	 outbreak	 of	 the	 disease.	 
Administrators	and	practitioners,	all	of	whom	were	satisfied	with	the	overall	service	and	all	
the	more	particularly	the	Food	Sanitation,	encourage	the	prevention	and	control	of	Food	
Poisoning	were	more,	and	commented	that	the	focus	for	policymakers	and	pushed	through	
the	Bureau	/	Division	/	Department	of	State,	and	local,	events	inspection	or	supervision,	
budget	support,	the	study	of	the	relevant	authorities,	festival,	which	had	Food	Sanitation	or	
Food	Poisoning,	to	reduce	the	development	of	Food	Poisoning	Prevention	in	Primary	School.	
	 		 The	implementation	of	the	Food	Sanitation	process	to	Food	Poisoning	Prevention	
was	passed.	That	should	focus	on	the	continuation	of	activities,	promoted	knowledge,	un-
derstanding,	behavioral	surveillance,	the	correct	implementation,	the	right	of	those	involved	
in	Primary	School	and	controlled	system	regularly.

**	Registered	Nurse	Professional	Level,	M.P.H	(Health	Behavior	and	Health	Promotion)	Office	of	Disease	Prevention	and	
	 Control	9th	Nakhon	Rachasima
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บทน�า
	 จากรายงานการเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา
โรคอาหารเป็นพิษ	 ต้ังแต่	 พ.ศ.	 2547-2557	 พบ
ว่ามีแนวโน้มการเกิดโรคสูงขึ้นเล็กน้อยทั้งในระดับ
ประเทศและเขตสุขภาพที่	 9	 โดยในช่วง	 2-	 3	 ปีที่
ผ่านมาพบว่าสาเหตุที่ท�าให้เกิดอาหารเป็นพิษส่วน
ใหญ่มาจากเชื้อโรค	 แต่พบว่ามีสาเหตุจากสารพิษ	
พิษจากพืชและสัตว์เพิ่มมากข้ึน	 การระบาดของ
โรคสามารถเกิดได้ตลอดทั้งปี	 มีแนวโน้มที่จะมีการ
ระบาดเป็นกลุ่มก้อนได้เนื่องจากเป็นโรคที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร	 การสอบสวน
โรคมคีวามจ�าเป็นทีใ่นการค้นหาสาเหตุและแหล่งโรค	 
การพบผูป่้วยเพียงรายเดียวอาจจะยากในการค้นหา
สาเหตุ	 ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องท�าการสอบสวนโรคทุก
ครั้งที่เกิดการระบาด1 
	 ข้อมลูรายงานผูป่้วยด้วยโรคอาหารเป็นพษิ	
พ.ศ.	2557	ทั้งประเทศจ�านวน	97,538	ราย	คิดเป็น
อตัราป่วยเท่ากบั	152.22	ต่อประชากรแสนคน	ไม่มี
รายงานผู้เสียชีวิต	ส่วนในพื้นที่เขตสุขภาพที่	9	พบผู้
ป่วยจ�านวน	11,584	ราย	คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ	
174.14	ต่อประชากรแสนคน	ไม่มรีายงานผูเ้สยีชวีติ	
พบผู้ป่วยสูงเป็นล�าดับที่	 5	 เม่ือเปรียบเทียบกับเขต
สุขภาพทั้งประเทศ	 เม่ือวิเคราะห์ช่วงเวลาการเกิด
โรคพบว่าเดือนมกราคม	 –	 สิงหาคม	 ของทุกปีเป็น
ช่วงเวลาที่พบผู้ป่วยจ�านวนมาก	 กลุ่มเสี่ยงคือกลุ่ม
อายุมากกว่า	65	ปี	รองลงมาคือเด็กอายุต�่ากว่า	5	ปี	 
ซึ่งทั้งสองกลุ่มเป็นกลุ่มที่มีความต้านทานโรคต�่าเมื่อ
ป่วยจะมีอาการรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาที่โรง
พยาบาล	สาเหตขุองการป่วยส่วนมากมกัมาจากการ
รับประทานอาหารปนเปื้อนเชื้อโรค
	 ส� านั ก ง านป ้ อ งกั นควบ คุม โรคที่ 	 9	
นครราชสีมาได้ท�าการวิเคราะห์สถานการณ์โรคราย
จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบพบว่าในปี	 2557	 จังหวัด

บุรีรัมย์และสุรินทร์มีอัตราป่วยสูงสุดตามล�าดับ	 
การป้องกันโรคท่ีดท่ีีสุดคอืถ้าเป็นอาหารประเภทเนือ้
สตัว์หรอือาหารทะเลควรปรงุให้สกุทกุครัง้	ควรหลกี
เลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทพืชหรือสัตว์ท่ี
ไม่รู้จัก	 เพราะอาจจะมีพิษและก่อให้เกิดอันตราย
แกช่ีวติได	้หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องเช่นโรงเรียน	องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 สาธารณสุขและชุมชนควรมี
มาตรการด�าเนินการด้านอาหารปลอดภัยและมีการ
ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องโรคอาหารเป็นพิษ	
เพื่อป้องกันการระบาดของโรค	2-5

	 ถงึแม้ว่าจงัหวดับรุรีมัย์และสรุนิทร์มขีนาด
ของปัญหาในภาพรวมสูงในล�าดับที่	 1	และ	2	ของ
เขตสุขภาพท่ี	 9	 แต่เมื่อพิจารณาเหตุการณ์ส�าคัญ
พบว่าปี	 2557	 เกิดการระบาดโรคอาหารเป็นพิษ
จ�านวน	 6	 เหตุการณ์	 โดยพบว่าเกิดเหตุการณ์
ท่ีจังหวัดชัยภูมิจ�านวน	 4	 ครั้ง	 และจ�านวน	 2	
ใน	 4	 คร้ังเกิดที่โรงเรียนได้แก่โรงเรียนภูเขียว
และโรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ4	 โดยมีผลกระทบ
กับครู	 นักเรียนในด้านสภาพร่างกาย	 จิตใจและ
สมรรถนะด้านการเรียนการสอน	 ทั้งนี้จากสภาพ
ปัญหาดังกล่าว	 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี	 9	 
นครราชสีมาร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ชยัภมู	ิส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอแก้งคร้อ	โรงเรยีน
ที่เกิดเหตุการณ์	 ส�าหรับการวิเคราะห์สภาพปัญหา
ร่วมกัน	 โดยโรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อมีความพร้อม
ในการด�าเนินงานตามมาตรการป้องกัน	 ควบคุม
อาหารเป็นพิษ	กรมควบคุมโรคในปี	2558	ผู้ศึกษา
จึงมีความสนใจประเมินผลกระบวนการสุขาภิบาล
อาหารต่อการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน
ประถมศึกษา	 เพื่อให้ได้สารสนเทศเชิงคุณภาพซ่ึง
จะน�าไปประยกุต์หรอืขยายผลการป้องกนัโรคอาหาร
เป็นพิษในพื้นที่อื่นต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการประเมินผล
	 การประเมินผลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินผลกระบวนการสุขาภิบาลอาหารต่อการ
ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนประถมศึกษา
ปี	2558	โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้
	 1.	 เพื่อประเมินการเฝ้าระวังการเกิดโรค
อาหารเป็นพิษในโรงเรียน
	 2.	 เพ่ือประเมินการส่งเสริมความรู้และ
การให้สุขศึกษาแก่ครูผู้ดูแลโรงอาหาร	แม่ครัวผู้ช่วย
แม่ครัวนักเรียนและผู้ประกอบการ
	 3.	 เพื่อประเมินคุณภาพของกระบวนการ
สุขาภิบาลอาหารต่อการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ
ในโรงเรียน

วิธีด�าเนินการ
1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 1.1	ประชากร	ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา
ประกอบด้วยบุคลากรในหน่วยงาน	 อ.แก้งคร้อ	
จ.ชัยภูมิได้แก่โรงเรียน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
สาธารณสุข	ผู้สัมผัสอาหาร	นักเรียนและผู้ประกอบ
การจ�าหน่ายอาหารในโรงเรียนจ�านวน	500	คน
	 1.2	กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา	สุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงประกอบด้วย	 บุคลากรในพื้นที่ของ
เทศบาลต�าบลแก้งคร้อ	ได้แก่โรงเรยีน	เทศบาลต�าบล	
กลุ่มงานเวชกรรมครอบครัวโรงพยาบาลแก้งคร้อ	
ส�านักงานสาธารณสขุอ�าเภอแก้งคร้อ	ผูส้มัผสัอาหาร
ในโรงเรียน	นักเรียนประถมศึกษาและผูป้ระกอบการ
จ�าหน่ายอาหารในโรงเรยีน	รวมจ�านวนทัง้สิน้	85	คน	
2.	เครื่องมือในการประเมินผล	
	 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูม	ี3	
ส่วนประกอบด้วย
	 2.1	 การเฝ้าระวังการเกิดโรคอาหารเป็น
พิษในโรงเรียน

	 	 2.1.1	 แบบประเมินสภาพทางด้าน
กายภาพของสถานที่เตรียม	 ปรุง	 ประกอบอาหาร	
จุดที่ให้บริการอาหาร	รวมทั้งสถานที่นั่งรับประทาน
	 	 2.1.2	แบบสมัภาษณ์ผูบ้รหิารโรงเรยีน	
ครอูนามยัโรงเรยีน	ครผููร้บัผดิชอบ	แม่ครวั	ผูช่้วยแม่
ครัว	 นายกเทศมนตรีและคณะ	 สาธารณสุขอ�าเภอ
และคณะจ�านวนทั้งสิ้น	55	คน	แบ่งเป็น	2	ประเด็น
คือ
	 	 2.1.2.1	 การเฝ้าระวังการเกิดโรค
อาหารเป็นพิษในโรงเรียน
	 	 2.1.2.2	 การเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร
ที่ให้บริการในโรงเรียน
	 2.2	 การส่งเสรมิความรูแ้ละการให้สขุศกึษา 
แก่ครผููด้แูลโรงอาหาร	แม่ครวั	ผูช่้วยแม่ครวั	นกัเรยีน
และผูป้ระกอบการจ�าหน่ายอาหารในโรงเรยีน:	แบบ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร	 ครูอนามัยโรงเรียน	 ครูผู้รับผิด
ชอบ	แม่ครวั	ผูช่้วยแม่ครวั	นายกเทศมนตรแีละคณะ	
สาธารณสุขอ�าเภอและคณะ	จ�านวนทั้งสิ้น	55	คน	
	 2.3	 คุณภาพของการป้องกันโรคอาหาร
เป็นพิษในโรงเรียน:	 แบบสัมภาษณ์ผู ้บริหาร	 ครู
อนามยัโรงเรยีน	ครผููร้บัผดิชอบ	แม่ครวั	ผูช่้วยแม่ครัว	 
นายกเทศมนตรแีละคณะ	สาธารณสขุอ�าเภอและคณะ	 
นักเรียนประถมศึกษาและผู้ประกอบการจ�าหน่าย
อาหารในโรงเรียนจ�านวนทั้งสิ้น	85	คน	แบ่งเป็น	4	
ประเด็นคือ
	 	 2.3.1	 คณุภาพของกระบวนสขุาภบิาล 
ต่อการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน
	 	 2.3.2	 ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง
ต่อกระบวนการสขุาภบิาลต่อการป้องกนัโรคอาหาร
เป็นพิษในโรงเรียน
	 	 2.3.3	 การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้อง
ต่อกระบวนการสขุาภบิาลอาหารต่อการป้องกนัโรค
อาหารเป็นพิษในโรงเรียน



63

วารสารศูนย์อนามัยที่ 9
วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

Vol.10 No.21 January-April 2016

	 	 2.3.4	 ก า รพั ฒน าก ร ะบ วนก า ร
สุขาภิบาลต่อการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษใน
โรงเรียน

3.	 ระยะเวลาด�าเนินการ	 ธันวาคม	 	 2557	 –
กุมภาพันธ์	2558	
4.	เกณฑ์การประเมิน

ประเด็น เกณฑ์การประเมิน

1.การเฝ้าระวังการเกดิโรคอาหารเป็นพษิในโรงเรยีน 1.1	ร้อยละ	80	ของสภาพทางด้านกายภาพของสถาน
ที่เตรียม	ปรุง	ประกอบอาหาร	จุดที่ให้บริการอาหาร	
รวมทัง้สถานทีน่ัง่รบัประทานผ่านเกณฑ์กายภาพตาม
มาตรฐานที่ก�าหนด	

1.2	ร้อยละ	80	ของการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารที่ให้
บริการในโรงเรียน	การเฝ้าระวังคุณภาพน�้าดื่ม	น�้าใช้
ในโรงเรียนผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานที่ก�าหนด

1.3	 ร้อยละ	 80	 ของผู้สัมผัสอาหารได้รับการตรวจ
สุขภาพปีละ	1	ครั้ง

2.การส่งเสริมความรู้และการให้สุขศึกษาแก่ครูผู้
ดูแลโรงอาหาร	แม่ครัวผู้ช่วยแม่ครัวและนักเรียน

ร้อยละ	 80	 ของครูผู้ดูแลโรงอาหาร	 นักเรียน	 แม่
ครัวและผู้ช่วยแม่ครัว	 ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการตามมาตรฐานที่ก�าหนด	

3.คุณภาพของการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษใน
โรงเรียน

3.1	ร้อยละ	80	ของผู้บริหาร	ครูอนามัยโรงเรียน	ครู
ผู้รับผิดชอบ	แม่ครัว	 ผู้ช่วยแม่ครัว	นายกเทศมนตรี
และคณะ	 สาธารณสุขอ�าเภอและคณะ	 นักเรียน
ประถมศึกษามีความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไปและ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

3.2	ร้อยละ	80	ของผู้บริหาร	ครูอนามัยโรงเรียน	ครู
ผู้รับผิดชอบ	แม่ครัว	 ผู้ช่วยแม่ครัว	นายกเทศมนตรี
และคณะ	 สาธารณสุขอ�าเภอและคณะ	 นักเรียน
ประถมศึกษามีความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไปและ
ภาพรวมมีส่วนร่วมในระดับมากขึ้นไป

3.3	 ร้อยละความส�าเร็จของการพัฒนามาตรการ/
แนวทางป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน	 
(ร้อยละ	80)
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การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนาค่าร้อยละ	 ส�าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมิน
	 ส่วนที่	 1	 การเฝ้าระวังการเกิดโรคอาหาร
เป็นพิษในโรงเรียน	
	 	 1.	 สภาพทางด้านกายภาพของสถาน
ทีเ่ตรยีม	ปรงุ	ประกอบอาหาร	จดุทีใ่ห้บรกิารอาหาร	
รวมทั้งสถานท่ีนั่งรับประทาน	 พบว่าผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่ก�าหนดในระดับดี	 24	 คะแนน	 คิดเป็น
ร้อยละ	 80	 โดยมีความสะอาด	 เป็นระเบียบ	 โต๊ะ	
เก้าอี้	 สะอาด	 แข็งแรง	 มีการระบายอากาศที่ดี	 มี
การระบายอากาศ	 รวมทั้งกล่ิน	 และควันจากการ
ท�าอาหารได้ดี	แต่ยังมีการเตรียมอาหารบนพื้น	โต๊ะ
เตรียม	-	ปรุง	และผนังบริเวณเตาไฟ	ท�าด้วยวัสดุที่
ท�าความสะอาดง่าย	อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท	การจัดเก็บอาหารสด	เช่น	เนื้อสัตว์	
ผักสด	ผลไม้	แช่ในถงัน�า้แขง็เดียวกนั	และอาหารแห้ง	
ยังเก็บไม่เป็นสัดส่วน	ปะปนกัน	อาหารที่ปรุงส�าเร็จ
แล้ว	เก็บในภาชนะที่สะอาด	มีการปกปิด	แต่เมื่อน�า
มาวางเตรยีมให้เดก็ไม่มกีารปกปิดซึง่ระยะเวลาจาก
การเตรียมเริ่มตั้งเริ่มตั้งแต่	เวลาประมาณ	11.00	น.	
แต่เด็กจะลงมารับประทานอาหารในเวลา	11.30	น.	
ภาชนะอปุกรณ์	เช่น	จาน	ชาม	ช้อน	ส้อม	ท�าด้วยวสัดุ
ทีไ่ม่เป็นอนัตราย	มอ่ีางส�าหรบัล้างภาชนะอปุกรณ์ที่
มีท่อระบายน�้าที่ใช้การได้ดี	 แต่ไม่ใช้งานผู้ประกอบ
การจะล้างภาชนะอุปกรณ์ที่พื้นเขียงที่ใช้งานมีรอย
แตกร้าวหรือเป็นร่อง	 ไม่มีการแยกเขียงใช้รวมกัน
ระหว่างอาหารสุกและอาหารดิบ	 จัดหาถังขยะให้
เพียงพอแต่บางถังยังไม่มีมีฝาปิด	 ห้องน�้า	 ห้องส้วม
สะอาด	ไม่มีกลิ่นเหม็น	มีน�้าใช้เพียงพอมีอ่างล้างมือ

ท่ีใช้การได้ดี	 แยกเป็นสัดส่วนประตูไม่เปิดสู่บริเวณ
ที่เตรียม-ปรุงอาหาร	 โดยตรงแต่ไม่มีสบู่ส�าหรับล้าง
มือ	ผู้ปรุง	-	ผู้เสิร์ฟอาหารแต่งกายสะอาด	สวมเสื้อ
มแีขนผกูผ้ากนัเป้ือน	ใส่หมวกคลมุผมแต่ยงั	มกีารใช้
มือหยิบจับอาหารท่ีปรุงเสร็จแล้วเป็นบางครั้งและผู้
สัมผัสอาหารได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปียังไม่
ครบถ้วน	
	 	 2.	 การเฝ้าระวังคุณภาพอาหารท่ีให้
บรกิารในโรงเรยีน	การเฝ้าระวงัคณุภาพน�า้ดืม่	น�า้ใช้
ในโรงเรียน	และการควบคุมก�ากับให้ผู้สัมผัสอาหาร
ในโรงเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ�าปี	 พบว่า
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ	81	โดยเมือ่วเิคราะห์ใน
ด้านต่าง	ๆ	มีประเด็นที่ต้องด�าเนินการต่อเนื่องจาก
ข้อค้นพบการประเมนิประกอบด้วย	1)	การแจ้งอย่าง
เป็นทางการโดยเป็นข้อความประชาสัมพันธ์หรือ
การติดแผ่นประกาศให้ครู	 นักเรียน	 ผู้ประกอบการ 
ผู้ปกครองและชุมชนได้ทราบเก่ียวกับนโยบายการ
ส่งเสรมิโภชนาการของโรงเรยีน	2)	ร้านค้าทีจ่�าหน่าย
อาหารจะต้องมีอาหารประเภทไข่	 เช่น	 ไข่พะโล้	 ไข่
เจยีว	ไข่ดาว	ฯลฯ	จ�าหน่ายหมนุเวยีนกนัไป	และเพยีง
พอทีจ่ะให้นกัเรยีนมโีอกาสเลอืกซือ้ได้บ่อยเท่าทีค่วร	
3)	รายการอาหารทีใ่ส่ตบัหรอื	เลอืดสกุทกุสปัดาห์	4)	
รายการอาหารทีใ่ช้ปลาสกุในการประกอบอาหารทกุ
สปัดาห์	5)	มผีกัในอาหารจานหลกัทกุวนั	6)	มกีารจดั
ผลไม้สดทุกสัปดาห์อย่างน้อย	3	วัน	7)	การควบคุม
การจ�าหน่ายขนมทีไ่ม่เอือ้ต่อสขุภาพมนี�า้ตาลสงูและ
เสี่ยงต่อฟันผุ	8)	การจ�าหน่ายน�้าอัดลม	9)	การตรวจ
สอบการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม	 วัตถุอันตราย
ทางกายภาพท่ีมีอยู่ในอาหาร	 และหรือมีระบบการ
รับค�าร้องจากผู้บริโภค	
	 ส่วนที่	 2	 การประเมินการส่งเสริมความรู้
และการให้สขุศกึษาแก่ครผููด้แูลโรงอาหาร	แม่ครวัผู้
ช่วยแม่ครวัและนกัเรยีน	พบว่า	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
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ทกุองค์ประกอบคิดเป็นร้อยละ	100	ในด้าน	1)	การบู
รณาการการสอนเรื่องอาหารและโภชนาการเข้าไป
ใน	หลักสตูรการเรยีนการสอนวชิาต่าง	ๆ 	2)	นกัเรยีน
มีกิจกรรมเชิงปฏิบัติเพื่อสนับสนุนงานโภชนาการ
และ	 ความปลอดภัยของอาหาร	 3)	 นักเรียนมี
กิจกรรมเสรมิสรา้งความรูด้้านโภชนาการและความ
ปลอดภัยของอาหารเช่น	 นิทรรศการแข่งขันตอบ
ปัญหาการร่วมรณรงค์	4)	นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จดับรกิารอาหารของโรงเรยีน	5)	มสีือ่เผยแพร่ความรู้
ด้านโภชนาการและความปลอดภยัอาหารโดยอาศยั
ช่องทางสื่อสารต่าง	ๆ 	อย่างต่อเนื่อง	6)	ครูได้รับการ
เสริมสร้างทักษะด้านอาหารและโภชนาการ	 7)	 ครู

เป็นตัวอย่างที่ดีโดยการรับประทานอาหารร่วมกับ
นักเรียน	8)	มีการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการแก ่
ผู้จัด	–	ผู้รับผิดชอบ	9)	ไม่มีป้ายโฆษณา	โปสเตอร์	
ของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในบริเวณ
โรงเรียนและเครื่องหมายการค้าบนภาชนะ	อุปกรณ์
ของโรงเรียนเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย	
	 ส ่วนท่ี	 3	 คุณภาพของกระบวนการ
สุขาภิบาลต่อการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษใน
โรงเรียนปี	 2558	 พบว่า	 มีการด�าเนินการเฝ้าระวัง
ทางสุขาภิบาลอาหารในภาวะปกติและภาวะที่เกิด
การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนดังนี้

	 	 3.1	ระบบการค้นหาสาเหตุการเกดิโรค

ประเด็น ข้อค้นพบ

1.กระบวนการทางสขุาภบิาลอาหาร
ในภาวะปกติ

1.การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลลักษณะของเด็กนักเรียนเช่น	
เพศ	 อายุน�้าหนัก	 ส่วนสูง	 สุขวิทยาส่วนบุคคล	ประวัติการเจ็บป่วย
เป็นต้น	 จ�านวนถังขยะที่มีฝาปิด	 อ่างล้างมือ	 ที่ใส่สบู่ส�าหรับล้างมือ	
ความสมบูรณ์ของห้องน�้า	ห้องส้วม	สภาพแวดล้อมทั่วไปในโรงเรียน	
ระบบการให้บริการอาหาร	การปรุง	การล�าเลียง	การเสิร์ฟ	การเก็บ
รักษาภาชนะ	อุปกรณ์	ความสะอาดของอาหาร	การก�าหนดบริเวณ
จ�าหน่ายอาหารของผู้ประกอบการ	
2.ครูผู้รับผิดชอบน�าข้อมูลที่ได้มาท�าการจ�าแนกประเภทต่าง	ๆ	และ
ต้องทบทวนข้อมูลอย่างน้อยเดือนละ	 1	 ครั้งเพื่อท�าให้เห็นแนวโน้ม
ของการที่จะเกิดโรคอาหารเป็นพิษ
3.รายงานข้อมูลต่อผู้บริหารโรงเรียนในที่ประชุมประจ�าเดือนของ
โรงเรียนทุกเดือน	 เพื่อให้ผู้บริหารและคณะครูทราบ	หากพบข้อมูล
ผิดปกติจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาร่วมประชุมเพื่อ
ชี้แจงให้ความรู้	ความเข้าใจ

2.กระบวนการทางสขุาภบิาลอาหาร
ในช่วงระบาดของโรคอาหารเป็นพษิ

1.ข้ันตอนปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะอาหารเป็นพิษในกลุ่มนักเรียนหรือ
บุคลากรของโรงเรียน
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ปีที่ 10 ฉบับที่ 21 เดือนมกราคม-เมษายน 2559

ประเด็น ข้อค้นพบ

   	 1.1	 ครูผู้รับผิดชอบจะรีบรายงานผู้บริหารโรงเรียนทันที
			 1.2	 พร้อมเรียกประชุมคณะกรรมการการพัฒนาระบบบริการ
อาหารในโรงเรียน	
				1.3	 ประเมินลักษณะทางกายภาพและกระบวนการสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียน	 เพื่อวางมาตรการในการควบคุมและแก้ไข
สถานการณ์	
				1.4	 โรงเรียนรีบแจ้งให้ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดหรืออ�าเภอ
ทราบโดยทันที	 ซึ่งจะมีการส่งทีมสอบสวนโรคมาออกด�าเนินการ
สอบสวน	และหาสาเหตุของโรคนั้น	ๆ	
		 1.5	 เด็กนักเรียนถ้ามีอาการมากต้องรีบน�าส่งโรงพยาบาล
		 1.6	 เก็บตวัอย่างอาหารท่ีสงสยัหรอือาหารท่ีได้จดับรกิารหรอืจดั
จ�าหน่ายโดยผูป้ระกอบการในโรงเรยีน	(ถ้ายงัมเีหลอื)	ไว้ให้เจ้าหน้าที่
หน่วยสอบสวนโรคน�าไปชันสูตร	โดยต้องแช่เย็นไว้เพื่อให้อาหารคง
สภาพอยู่ได้
		 1.7	 สังเกตการณ์การสอบสวนโรคร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
		 1.8	 รายงานผู้บริหารโรงเรียน	
2.	การก�าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในโรงเรียน	
		 2.1	 ร่วมค้นหาผู้สัมผัสร่วมห้องเรียนและร่วมบ้านเด็กนักเรียน
		 2.2	 ประชาสมัพนัธ์โดยเสยีงตามสายในโรงเรยีนเพือ่สร้างความรู	้
ความเข้าใจกบัครแูละนกัเรยีน	
	 2.3	 เน้นการกินร้อน	ช้อนกลาง	ล้างมอื
		 2.4	 สือ่สารกบัผูป้กครองเดก็นกัเรียนเพือ่ทราบและให้ความร่วม
มือต่อการควบคุมโรคที่โรงเรียนและที่บ้าน
		 2.5	 ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพและท�าความสะอาดห้อง
ประกอบอาหาร	ห้องน�้า	ห้องส้วม	และจัดให้มีสบู่ส�าหรับล้างมือใน
ทุกจุด
		 2.6	 จดัเตรยีมเตยีงเพิม่เตมิในห้องพยาบาลของโรงเรียนในกรณี
ที่มีเด็กอาการมากและต้องนอนพัก	ก่อนไปโรงพยาบาล
	 2.7	 สร้างความรู้	 ความเข้าใจกับผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบ
การจ�าหน่ายอาหารในโรงเรียนโดยการประชุมร่วมกัน
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	 3.2	 ความพึงพอใจของผู ้ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการสขุาภบิาลต่อการป้องกนัโรคอาหารเป็น
พษิในโรงเรียนพบว่าผูบ้รหิาร	ครอูนามยัโรงเรยีน	ครู
ผู้รับผิดชอบ	แม่ครัว	ผู้ช่วยแม่ครัว	นายกเทศมนตรี
และคณะ	 สาธารณสุขอ�าเภอและคณะ	 นักเรียน
ประถมศึกษามีความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไปและ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไปจ�านวน	
77	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 90.59	 โดยประเด็นที่มี
ความพึงพอใจรายข้อในระดับสูงได้แก่กระบวนการ
สุขาภิบาลอาหารต่อการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ
ในโรงเรียน	 สนับสนุนให้การควบคุมโรคเป็นระบบ
ยิ่งขึ้น	จ�านวน	80	คน	คิดเป็นร้อยละ	94.12	การใช้
ประโยชน์จากกระบวนการสุขาภิบาลอาหารฯช่วย
ในการตัดสินและแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องใน
ระหว่างการปฏิบติังานจ�านวน	80	คน	คิดเป็นร้อยละ	
94.12	กระบวนการสขุาภบิาลอาหารต่อการป้องกนั
โรคอาหารเป็นพิษสามารถปรับปรุง	 เพิ่มเติมได้เป็น
ระยะเพื่อความเหมาะสมของพื้นที่	 จ�านวน	80	คน	
คิดเป็นร้อยละ	94.12	
	 	3.3	การมีส ่วนร่วมของผู ้ เ ก่ียวข้องกับ
กระบวนการสขุาภบิาลต่อการป้องกนัโรคอาหารเป็น
พษิในโรงเรียนพบว่าผูบ้รหิาร	ครอูนามยัโรงเรยีน	ครู
ผู้รับผิดชอบ	แม่ครัว	ผู้ช่วยแม่ครัว	นายกเทศมนตรี
และคณะ	 สาธารณสุขอ�าเภอและคณะ	 นักเรียน
ประถมศึกษามีความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไปและ
ภาพรวมมส่ีวนร่วมในระดับมากขึน้ไปจ�านวน	75	คน	 
คิดเป็นร้อยละ	88.23	 โดยประเด็นที่มีส่วนร่วมราย
ข้อในระดบัสูงได้แก่การเข้าร่วมกิจกรรมด้านสขุภาพ
อนามัย	 เช่นการตรวจสุขภาพประจ�าปีในแม่ครัว	
ผู้ช่วยแม่ครัว	 คนเสิร์ฟอาหาร	 คนล�าเลียงอาหาร
จ�านวน	 80	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 94.12	 ร่วมแก้ไข
ปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องในระหว่าง	การปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฯจ�านวน	78	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	91.77	มส่ีวนร่วมในการก�าหนดความชัดเจน
ของกระบวนการฯต่อการป้องกนัโรคอาหารเป็นพษิ
จ�านวน	78	คน	คิดเป็นร้อยละ	91.77	ตามล�าดับ
	 3.4	 การพัฒนากระบวนการสุขาภิบาล
ต่อการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนพบว่า	
มีการพัฒนาใน	 3	 ขั้นตอนหลักคิดเป็นร้อยละ	 100	
ประกอบด้วย	ขั้นตอนที่	1	การพัฒนาศักยภาพด้าน
ความรู้และทักษะการป้องกัน	 ควบคุมโรคอาหาร
เป็นพิษในโรงเรียนโดย	 1)	 พูดคุยให้ค�าปรึกษา	 2)	
ดูแลเรื่องอาหารและโภชนาการ	 3)	 ดูแลเรื่องความ
ปลอดภัยของอาหาร	4)	การกินร้อน	ช้อนกลาง	ล้าง
มือ	5)	มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร	6)	การเฝ้าระวัง
ในโรงเรียนและที่บ้าน	7)	การส่งเสริมความรู้	ทักษะ	
8)	 พี่เลี้ยงดูแลน้อง	 9)	 การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง	 10)	 SRRT	 ขั้นตอนที่	 2	 การปฏิบัติใน
โรงเรียนและวางแผนการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 โดย
การปฏบิตัติามเนือ้หากระบวนการสขุาภิบาลอาหาร
ต่อการป้องกนัโรคอาหารเป็นพษิในโรงเรียน	และข้ัน
ตอนที่	 3	 การสรุปประเมินหลังการปฏิบัติประกอบ
ด้วย	 1)	 สรุปผลการปฏิบัติ	 2)	 น�าเสนอผลการฝึก
ปฏิบัติ	3)	ถอดบทเรียน	

อภิปรายผล
	 1.ด้านการเฝ้าระวังการเกดิโรคอาหารเป็น
พิษในโรงเรียน
	 ผลการประเมินพบว่าผ ่านเกณฑ์ตาม
มาตรฐาน	แต่การเฝ้าระวงัคณุภาพอาหารท่ีให้บรกิาร
ในโรงเรยีนต้องปรบัปรงุเนือ่งจากการระบาดของโรค
อาหารเป็นพิษมีความเช่ือมโยงกับคุณภาพอาหาร
ประจ�าวันท่ีเด็กนักเรียนรับประทานสอดคล้อง
กับ	 Lopes	 AC,	 et	 all.6	 พบว่าการระบาดของ
โรคทางเดินอาหารและน�้าเพิ่มข้ึนในหลายโรงเรียน 
มคีวามเชือ่มโยงกบัอาหารประจ�าวนัของเดก็นกัเรยีน	
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ปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพที่พบได้แก่	 โครงสร้างส่วน
ประกอบอาหาร	 สุขวิทยาของผู ้ปฏิบัติการด้าน
อาหาร	สภาพแวดล้อมและการเตรียมอาหาร	อีกทั้ง
ลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการระบาดของโรค
สอดคล้องกับพาสนา	 ชมกล่ินและคณะ7	 มีข้อค้น
พบจากการส�ารวจข้อมูลทั้งด้านกายภาพและการ
ตรวจแบคทีเรียด้านสถานที่เตรียมไม่สะอาด	จัดวาง
ไม่ถูกต้อง	 ไม่มีที่ตักน�้าแข็ง	 ช้อนส้อมวางไม่ถูกต้อง	
ผู้ปรุงใช้มือหยิบจับอาหาร	 ผู้ปรุงไม่สวมหมวกคลุม
ผม	ไม่มอ่ีางล้างมอืและสบู	่ล้างภาชนะกบัพ้ืน	ไม่ล้าง
มอืก่อนปรงุอาหาร	ล้างผกัไม่สะอาดบางแห่งวางกบั
พืน้	ทัง้น้ีสะท้อนให้เหน็ว่าความเข้าใจของบคุลากรที่
เกี่ยวข้องต่อการเฝ้าระวังการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ
ในโรงเรยีนส่งผลต่อความชดัเจนของแนวทางป้องกนั
โรคสอดคล้องกับบุษบง	พชืสงิห์8	พบว่าลกัษณะทาง
กายภาพโรงอาหารของโรงเรียนผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
เมือ่มกีารเฝ้าระวงัสขุาภบิาลอาหารในโรงเรยีน	ความ
เข้าใจของผูน้�านกัเรยีนครผููร้บัผดิชอบและผูป้ระกอบ
การแผงลอย	 ส่งผลให้ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย	
ระเบียบปฏิบัติในการบริการและการใช้โรงอาหาร
ของโรงเรียน	Mullan	B,	et	all.9	พบว่าการลดขนาด
ของปัญหาโรคทางเดินอาหารและน�้า	มีปัจจัยส�าคัญ
ได้แก่พฤติกรรมการปฏิบัติต่ออาหารที่ปลอดภัย	
เช่นการประกอบอาหารที่เหมาะสม	 การล้างมือ
และความสะอาดของร่างกายก่อนเตรียมอาหาร 
การเกบ็รกัษาคณุภาพของอาหารในอณุหภูมทิีเ่หมาะ
สม	การหลกีเล่ียงอาหารไม่ปลอดภยั	รวมทัง้ทศันคติ
ของนักเรียนมีความส�าคัญต่อการมีพฤติกรรม 
การจับต้องอาหารที่เหมาะสม
	 2.	 ครูผู้ดูแลโรงอาหาร	นักเรียน	แม่ครัว	
ผู้ช่วยแม่ครัวได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านอาหาร
และโภชนาการผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด	 แต่ควรเน้น
การส่งเสริมความรู้การบริโภคอาหารที่ถูกต้องเพิ่ม

เตมิส�าหรบัเดก็นกัเรยีนซึง่นอกจากจะช่วยลดปัญหา
โรคอาหารเป็นพิษยังสามารถเป็นปัจจัยต่อน�้าหนัก
และส่วนสูงของเด็ก	สอดคล้องกับปิยรัตน์	จิตรภักดี
และคณะ10	 พบว่านักเรียนมีความรู้ในเรื่องการรับ
ประทานผกัน้อยท่ีสดุ	ประมาณครึง่หนึง่ของนกัเรยีน
มีความรู้เรื่องการบริโภคอาหารในระดับปานกลาง	
และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม	 
ผูป้ระกอบการบางส่วนได้รบัการส่งเสรมิความรูด้้าน
อาหารและโภชนาการ	 เนื่องจากไม่ได้มาประจ�า
ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพอาหารที่เด็กนักเรียนรับ
ประทาน	จึงควรส่งเสริมความรู้	ความเจ้าใจส�าหรับ
ผู ้ประกอบการให้ครอบคลุมย่ิงขึ้นสอดคล้องกับ
พาสนา	 ชมกลิ่นและคณะ7	 พบว่าผู้ประกอบการ 
ร้อยละ	70	มีความรู้	ความเข้าใจ	ในเรื่องสุขลักษณะ
และหลักการด้านสุขาภิบาลอาหารดี	 แต่ผู้ประกอบ
การยังขาดความตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่อง
ความสะอาด	ปลอดภยัของอาหาร	ภมุรนิทร์	ฐานะ11 

ได้ศึกษาความรู ้และการปฏิบัติตามข้อก�าหนด
สุขาภิบาลของผู้ประกอบอาหารในโรงเรียน	 ผลการ
ศกึษาพบว่าแผงลอยอาหารส่วนใหญ่ได้รบัการตรวจ
ตามข้อก�าหนดของแผงลอย	 ผ่านการอบรมด้าน
สุขาภิบาลอาหาร	สุปราณี	พรหมดีและคณะ12 ชี้ให้
เหน็ว่ากระบวนการสร้างความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวข้อง	
การเพิ่มความรู้และทักษะแก่ผู้ให้บริการเป็นปัจจัย
ส�าคัญต่อการพัฒนาคุณค่าอาหารกลางวันโรงเรียน	
ท้ังนี้การเน้นระบบส่งเสริมสุขภาพต่อเนื่องในเด็ก
นักเรียนควรให้ความรู้เด็กนักเรียนด้านโภชนาการ	
การรับประทานอาหารและการออกก�าลังกาย	 เพื่อ
ลดขนาดของปัญหาโรคอาหารเป็นพิษและภาวะ
โภชนาการสอดคล้องกับ	 สุธี	 สฤษฏิ์ศิริ13	 ศึกษา
ภาวะโภชนาการของนกัเรียนในโรงเรียน	พบว่าภาวะ
โภชนาการเกินและขาดโภชนาการยังเป็นปัญหา
ส�าคัญในเด็กวัยเรียน	 ดังนั้นควรเน้นการส่งเสริมสุข
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ภาพโดยให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนด้านโภชนาการ	
และการรับประทานอาหาร	 ส่งเสริมการออกก�าลัง
กาย	รวมถงึการจดักจิกรรมปรบัเปลีย่นพฤติกรรมใน
แต่ละกลุ่มในโรงเรียนและท่ีบ้านโดยให้ครอบครัวมี
ส่วนร่วมและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	
	 3.	 คุณภาพของการป้องกันโรคอาหาร
เป็นพิษในโรงเรียน	 ผลการประเมินผ่านเกณฑ์	 ซึ่ง
ต้องมีการเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหารในภาวะ
ปกติและภาวะที่เกิดการระบาดของโรคอาหารเป็น
พิษ	สอดคล้องกับ	Malm	Kl,	et	all.14	พบว่า	การ
จัดเก็บอาหารยังไม่เหมาะสมโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ซึ่ง
เป็นสาเหตุส�าคัญท�าให้กระจายเชื้อ	โดยควรก�าหนด
มาตรการเพื่อป้องกันโรคในโรงเรียนให้ชัดเจน	 ส่วน
ความพึงพอใจพบว่า	 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
ก�าหนด	ผู้บรหิารและผูป้ฏิบติัทกุคนมคีวามพงึพอใจ
ต่อกระบวนการสขุาภบิาลต่อการป้องกนัโรคอาหาร
เป็นพิษในโรงเรียนประถมศึกษาในภาพรวมและ
ทุกด้านในระดับมากขึ้นไปโดยเฉพาะกระบวนการ
สุขาภิบาลอาหาร	 สนับสนุนให้การป้องกันควบคุม
โรคอาหารเป็นพิษเป็นระบบยิง่ขึน้	ช่วยในการตัดสนิ
และแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการ
ปฏิบัติงานและสามารถปรับปรุง	 เพิ่มเติมได้เป็น
ระยะเพ่ือความเหมาะสมของพื้นที่	 ด้านการมีส่วน
ร่วมของผูเ้กีย่วข้องต่อกระบวนการสขุาภบิาลต่อการ
ป้องกันโรคอาหารเป็นพษิในโรงเรยีนผลการประเมนิ
ผ่านเกณฑ์ในภาพรวมและทกุด้านในระดับมากขึน้ไป	
ซึ่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติทุกคนให้ความเห็นว่าการ
ตรวจสุขภาพประจ�าปีในแม่ครัว	 ผู้ช่วยแม่ครัว	 คน
เสร์ิฟอาหาร	คนล�าเลียงอาหารเป็นความส�าคัญล�าดับ
แรก	อีกทั้งการร่วมแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องใน
ระหว่างการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
สุขาภิบาลและได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย	
กลยุทธ ์ 	 ความชัดเจนของกระบวนการฯเพื่อ

คณุภาพการป้องกนัโรคอาหารเป็นพษิสอดคล้องกบั 
สุรีย์	 วงศ์ปิยชนและคณะ15	 พบว่าความส�าเร็จของ
งานสุขาภิบาลอาหารประกอบด้วย	นโยบาย	การมี
แผนงาน/โครงการและเป้าหมายทีช่ดัเจน	ความร่วม
มอืจากทกุภาคส่วน	ส่วนด้านการพฒันากระบวนการ
สุขาภิบาลต่อการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษใน
โรงเรียนนั้นผลการประเมินผ่านเกณฑ์	โดยผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติทุกคนให้ความเห็นว่า	 การให้ความ
ส�าคัญส�าหรับก�าหนดนโยบายและผลักดันงานผ่าน
ส�านัก/กอง/ฝ่ายของภาครัฐและท้องถ่ิน	 กิจกรรม
ออกตรวจเยีย่มหรอืนเิทศ	การสนบัสนนุงบประมาณ	
การศกึษาดงูานของเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง	การจดังาน
เทศกาลต่าง	 ๆ	 ซ่ึงมีกิจกรรมด้านสุขาภิบาลอาหาร
หรอืโรคอาหารเป็นพษิ	เป็นการพฒันาเพือ่ลดปัญหา
โรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน	

สรุป
	 การประเมินผลกระบวนการสุขาภิบาล
อาหารต่อการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน
ประถมศึกษาพบว่าผ่านเกณฑ์ทุกประเด็นการ
ประเมิน	 ซึ่งการเฝ้าระวังการเกิดโรคต้องมีความ
ต่อเนื่องด้าน	 สุขวิทยาท่ีดีของผู้เก่ียวข้อง	 ปรับปรุง
ลักษณะทางกายภาพและเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร
ท่ีให้บริการในโรงเรียนเนื่องจากการระบาดของโรค
อาหารเป็นพิษมีความเช่ือมโยงกับคุณภาพอาหาร
ประจ�าวันที่เด็กนักเรียนรับประทาน	 ซึ่งผู ้บริหาร
และผู้ปฏิบัติทุกคนเห็นว่าความรู้	 ความเข้าใจของ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเป็นปัจจัยส�าคัญโดยต้องเน้น
ระบบส่งเสริมสุขภาพต่อเนื่องในเด็กนักเรียนโดยให้
ความรู้ด้านโภชนาการ	 การรับประทานอาหารและ
การออกก�าลังกาย	 เพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ
และภาวะโภชนาการ	อกีทัง้ต้องส่งเสรมิความรู	้ความ
เข้าใจผู้ประกอบการให้ครอบคลุมยิ่งข้ึนในกรณีท่ีไม่
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ได้มาให้บริการประจ�า	 ส่วนคุณภาพกระบวนการ
สุขาภิบาลต่อการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษนั้นต้อง
มีการเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหารในภาวะปกติ
และภาวะที่เกิดการระบาดของโรค	 ผู้บริหารและ 
ผู ้ปฏิบัติทุกคนมีความพึงพอใจในภาพรวมและ 
ทุกด้านในระดับมากขึ้นไปโดยเฉพาะกระบวนการ
สุขาภิบาลอาหาร	 สนับสนุนให้การป้องกันโรค
อาหารเป็นพิษเป็นระบบย่ิงขึ้น	 และให้ความเห็น
ว่าการให้ความส�าคัญส�าหรับก�าหนดนโยบายและ
ผลักดันงานผ่านส�านัก/กอง/ฝ่ายของภาครัฐและ
ท้องถิ่น	 กิจกรรมออกตรวจเยี่ยมหรือนิเทศ	 การ
สนับสนุนงบประมาณ	 การศึกษาดูงานของเจ้า
หน้าที่ที่เก่ียวข้อง	 การจัดงานเทศกาลต่าง	 ๆ	 ซึ่งมี
กิจกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารหรือโรคอาหารเป็น
พิษ	เป็นการพัฒนาเพื่อลดปัญหาโรคอาหารเป็นพิษ
ในโรงเรียน

ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน
	 1.	ควรเฝ้าระวงัคุณภาพอาหารทีใ่ห้บรกิาร
ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง	 ในด้านการเตรียมอาหาร	
การจัดเก็บอาหารสดและอาหารแห้ง	 ที่เป็นสัดส่วน	
การท�าความสะอาดภาชนะอุปกรณ์	 การแยกเขียง
ใช้ระหว่างอาหารสุกและอาหารดิบ	 สบู่ส�าหรับล้าง
มือ	รวมทั้งสุขวิทยาของผู้ปรุง	–	ผู้เสิร์ฟอาหารและ
เน้นให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีทุกคน
	 2.	 โรงเรียน	 สาธารณสุข	 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชนควรร่วมก�าหนดนโยบายการ
ให้บริการอาหารของโรงเรียนในด้านการก�าหนด
รายการอาหารเช่น	 ใส่ตับหรือเลือดสุกทุกสัปดาห	์
ใช้ปลาสุกในการประกอบอาหารทุกสัปดาห์	มีผักใน
อาหารจานหลักทุกวัน	มีการจัดผลไม้สดทุกสัปดาห์
อย่างน้อย	3	วัน	

	 3.	โรงเรียน	 สาธารณสุข	 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชนควรร่วมก�าหนดนโยบายการ
จ�าหน่ายอาหารของผู้ประกอบการในโรงเรียนเช่น	
ร้านค้าท่ีจ�าหน่ายอาหารจะต้องมีอาหารประเภทไข่
เช่น	ไข่พะโล้	ไข่เจียว	ไข่ดาว	ฯลฯจ�าหน่ายหมุนเวียน
กันไปและเพียงพอที่จะให้นักเรียนมีโอกาสเลือก
ซ้ือได้บ่อยเท่าท่ีควร	 การควบคุมการจ�าหน่ายขนม
ที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพมีน�้าตาลสูงและเสี่ยงต่อฟันผ	ุ
การควบคุมจ�าหน่ายน�้าอัดลมหรือก�าหนดให้เป็น
เขตปลอดน�้าอัดลม	 การก�าหนดแผนส�าหรับตรวจ
สอบการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมที่ปะปนอยู่ใน
อาหาร	 หรือมีระบบการรับค�าร้องจากผู้บริโภคโดย
มีตู้รับเรื่องร้องเรียนเป็นต้น	
	 4.	โรงเรียน	 สาธารณสุข	 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชนควรร่วมก�าหนดนโยบายและ
วิธีท�างานโดยแยกบทบาทที่ชัดเจนของแต่ละส่วน
ด้านการเฝ้าระวงัทางสขุาภบิาลอาหารในภาวะปกติ
และภาวะทีเ่กิดการระบาดของโรคอาหารเป็นพษิใน
โรงเรียน

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	ควรมีการศึกษาบทบาทของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อการป้องกัน	 ควบคุมโรคอาหารเป็น
พิษ	ว่าแต่ละส่วนมีบทบาทที่เหมาะสมอย่างไร	และ
มีผลอย่างไร
	 2.	ควรประเมินผลในโรงเรียนหลาย
ระดับนอกจากประถมศึกษา	 เพื่อให้ได้แนวทาง
หรือกระบวนการป้องกันโรคท่ีเหมาะสมและน�าไป
ประยุกต์ในพื้นที่อื่น
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	บทคัดย่อ

	 การตรวจคัดกรองรอยโรคระยะก่อนมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี	 VIA	 เป็นการตรวจคัดกรองทางเลือก	

และเมื่อใช้ร่วมกับการบ�าบัดโดยวิธีจี้เย็น	 ในรูปแบบ	 single	 visit	 approach	 ก็เป็นวิธีการที่มีความเหมาะ

สมในกระบวนการป้องกันและควบคุมมะเร็งปากมดลูก	 โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรจ�ากัดไม่สามารถ

ด�าเนินการได้โดยวิธี	Pap	smear	ให้ครอบคลุมและครบวงจร

การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยน�้าส้มสายชู
ปฏิพันธ์	เสริมศักดิ์*

*นายแพทย์ช�านาญการพิเศษ	ส�านักเอดส์	วัณโรค	และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข
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Screening	for	cervical	cancer	with	acetic	acid	(VIA)

Padipan	Sermsak,	MD**

Abstract
	 		 Screening	for	cervical	lesions	during	cervical	intraepithelial	neoplasia	(CIN)	using	the	

visual	inspection	with	acetic	acid	(VIA)	screening	options,	when	used	in	combination	therapy	

with	a	cameo	by	a	single	visit	approach	is	the	way	that	is	appropriate	in	the	prevention	

and	control	of	cervical	cancer.	Especially	in	areas	with	limited	resources	and	that	regular	

screenings	cannot	be	achieved	by	a	comprehensive	and	integrated	approach	like	Pap	smear.

	 *	Doctor,	Senior	Professional	Level	Bureau	of	AIDS,	TB	&	STIs,	Department	of	Diseases	Control,	Ministry	of	Public	Health	
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บทน�า
	 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นก
ระบวนการของการตรวจสอบและลบเนื้อเยื่อผิด
ปกติหรือเซลล์ในที่ปากมดลูกก่อนมะเร็งปากมดลูก
พฒันา1	โดยมเีป้าหมายทีจ่ะตรวจสอบและการรกัษา
มะเร็งปากมดลูก	 เนื้องอก	 ในช่วงต้นของการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีจุดมุ่งหมายที่	 ป้องกัน
ระดับทุติยภูมิ	 ของมะเร็งปากมดลูก2	 การตรวจคัด
กรองการเป็นมะเร็งปากมดลูกมีหลายวิธี	ได้แก่	การ
ตรวจ	Pap	test	(หรือเรียกว่าการตรวจ	Pap	smear	
หรือเซลล์เยือ่ธรรมดา)	เซลล์เยือ่ของเหลวทีใ่ช้ในการ
ทดสอบการติดเชื้อ	 HPV	 DNA	 และการตรวจสอบ
ภาพที่มี	 กรดอะซิติก	 ตรวจ	 Pap	 test	 และเซลล์
วทิยาของเหลวตามทีไ่ด้รบัมปีระสทิธิภาพในการลด
ลงอตัราการเกิดและอตัราการตายจากโรคมะเรง็ปาก
มดลูกในประเทศที่พัฒนาแล้ว	 แต่ไม่มีหลักฐานการ
ลดในประเทศก�าลังพัฒนา3	วิธีการตรวจคัดกรองใน
อนาคตทีส่ามารถน�ามาใช้ในพืน้ทีท่ีม่ทีรพัยากรจ�ากดั
ในประเทศก�าลังพัฒนาที่มีการติดเชื้อ	 HPV	 รวมถึง
การทดสอบดีเอ็นเอและการตรวจสอบภาพ4

	 แต่ละประเทศมีค�าแนะน�าการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกที่แตกต่างกัน	 ตามแนวทาง
ส�าหรบัการคดักรองมะเรง็ปากมดลกูอายขุองยโุรป	ปี	
2010	จะเริม่การตรวจคัดกรองในช่วงระหว่าง	20-30	
ปี	ขึน้อยูกั่บภาระของโรคในประชากรและทรพัยากร
ที่มีอยู่5	ปัจจุบันประเทศในยุโรปส่วนใหญ่จะแนะน�า
หรือมีข้อเสนอการตรวจคัดกรองในกลุ่มอายรุะหว่าง	
25-646	ค�าแนะน�าส�าหรับการตรวจคัดกรองในกรณี
ปกติ	(รวมถงึในประเทศอังกฤษ)	คือการตรวจทกุ	3	ปี	 
ส�าหรับกลุ่มอายุ	 25-49	 ปี	 ตรวจทุก	 5	 ปีส�าหรับ
กลุ่ม	 50-	 64	 ปี	 และ	 65	 ปีขึ้นไปส�าหรับผู้ที่ยังไม่
ได้รับการตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุ	 50	 หรือมีผล 
ผิดปกติที่ผ่านมา6,7

ในประเทศสหรัฐอเมริกา	 แนะน�าให้รับการตรวจ 
คัดกรองส�าหรับผู ้หญิงอายุระหว ่าง	 21-65 
โดยไม่ต้องค�านึงถึงอายุที่เริ่มต้นมีเพศสัมพันธ์หรือ
พฤติกรรมมีความเสี่ยงสูงอ่ืน	 ๆ8,9,10	 ส�าหรับผู้หญิง 
ท่ีมีสุขภาพดีอายุ 	 21-29	 ท่ีไม ่ เคยมีผลตรวจ 
Pap	 smear	 ผิดปกติ	 ควรได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกกับเซลล์เยื่อปากมดลูก	 (Pap	
smear)	ทุก	3	ปีโดยไม่ค�านึงถึงสถานะการฉีดวัคซีน	
HPV11	 คัดกรองท่ีแนะน�าส�าหรับผู ้หญิงท่ีมีอายุ	 
30-65	คือ	"ร่วมทดสอบ"	ซึ่งรวมถึงการรวมกันของ	
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเซลล์วิทยาและ
การทดสอบการติดเช้ือ	 HPV	 ทุก	 5	 ปี11	 แต่ก็เปิด
โอกาสให้กลุ่มอายุนี้สามารถการตรวจ	Pap	smear	
อย่างเดียวทุก	 3	 ปีได้11 ในผู้หญิงอายุ	 65	 ปีขึ้นไป
การตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูอาจจะไม่มีความ
จ�าเป็นในกรณีท่ีไม่มีผลการตรวจคัดกรองความผิด
ปกติภายใน	 10	 ปีก่อนและไม่มีประวัติของแผล
เกรดสูง11

	 ในประเทศออสเตรเลยีมข้ีอแนะน�าให้ตรวจ
คัดกรองทุก	 2	ปีในกลุ่มผู้หญิงที่มีอายุ	 18-70	 โดย
เป็นการตรวจ	 Pap	 smear	 และประวัติทางเพศ12 

ในแคนาดาท่ีโปรแกรมตรวจคัดกรองจะถูกจัดให้ใน
ระดับเมืองและมีค�าแนะน�าให้เริ่มต้นการคัดกรอง
เป็นประจ�าทุก	3	ปี	ตั้งแต่อายุ	25	จนอายุ	6913 แต่
ส�าหรับบางเมืองเช่น	 ออนตาริโอ	 มีค�าแนะน�าว่า 
ผู้หญิงท่ีมีเพศสัมพันธ์แล้วควรได้รับการตรวจ	 Pap	
ทุก	3	ปีเริ่มต้นที่อายุ	21	ปี"14
	 ส�าหรับประเทศไทย	 มีการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกโดย	Pap	smear	มาประมาณ	40	ปีแล้ว	 
แต่ยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลาย	จากรายงานสถานะสขุภาพ
คนไทยปี	พ.ศ.	2543	โดย	พญ.จนัทร์เพญ็	ชปูระภาวรรณ	 
และคณะ	 โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบ
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สาธารณสขุ	จากการส�ารวจระหว่าง	พ.ศ.	2539-2540	 
พบว่าผู้หญิงเกือบร้อยละ	60	ทั่วประเทศไทยไม่เคย
ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	 ซึ่งสาเหตุของ
ปัญหาทีท่�าให้การคัดกรองมะเรง็ปาดมดลกูโดย	Pap	
smear	ไม่เป็นทีแ่พร่หลายอาจเกดิจากหลายอย่างซึง่
พจิารณาตามขัน้ตอนในการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกโดย	Pap	smear	อาจเกิดจาก15

	 1.	 ประชาชนผู้มารับบริการ	 สาเหตุของ
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกยังไม่เป็นที่แพร่หลาย
ประการหน่ึงก็คือ	 ประชาชนผู้มารับบริการยังไม่มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	
การศึกษาในระบบก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาโดยสังเกต
พบว่าผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกจ�านวนไม่น้อยมีการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรี	 แต่ไม่มีความรู้และความ
เข้าใจเก่ียวกับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	 โดย
เฉพาะถ้าไม่มอีาการผดิปกติกจ็ะไม่ได้สนใจประกอบ
กับความอายในการมาตรวจภายใน
	 2.	 บคุลากรผู้ให้บรกิารคดักรองมะเรง็ปาก
มดลูกโดย	 Pap	 smear	 บุคลากรทางการแพทย์
โดยเฉพาะแพทย์และพยาบาลขาดความสนใจใน
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม	 และไม่ให้ความส�าคัญ
ในการป้องกันโรค	 โดยสังเกตได้ว่าผู้ป่วยมะเร็งปาก
มดลูกจ�านวนไม่น้อยเคยผ่านการคลอดบุตรในโรง
พยาบาล	หรือผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังและอยู่ภายใต้การ
ดูแลของแพทย์มาเป็นเวลานาน	แต่ไม่มีความรู้เรื่อง
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและจ�านวนไม่น้อย
ที่เป็นมะเร็งปากมดลูกในระยะ	 2	 หรือ	 3	 ในภาย
หลัง	 การปฏิรูประบบสาธารณสุขโดยการเน้นการ
ป้องกนัมากกว่าการรักษาโดยม	ีPrimary	Care	Unit	
(PCU)	อาจช่วยแก้ปัญหาน้ีได้ระดับหน่ึง	แพทยสภามี
ความเหน็ว่าการคดักรองมะเรง็ปากมดลกูเป็นเกณฑ์
มาตรฐานขัน้ต�า่ของผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม	จาก
สถิติกระทรวงสาธารณสุขปี	 พ.ศ.	 2540	 มีแพทย์

ทั้งหมดในประเทศไทย	16,569	คน	คิดเป็นจ�านวน
แพทย์ต่อประชากร	 3,649	 คน	 และเมื่อพิจารณา
ถึงการกระจายของแพทย์แล้ว	 พบว่ายังขาดแคลน
แพทย์ในชนบท	 ดังนั้นการแก้ปัญหาอาจจะโดยให้
บุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์ได้แก่พยาบาลมีส่วนร่วมใน
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	 ซ่ึงจากสถิติพบว่าใน
ปี	พ.ศ.	2548	มีพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ท้ังหมด	 64,383	 คน	 ซ่ึงทางแก้ปัญหานี้คงจะต้อง
บรรจวุธิกีารตรวจคดักรองมะเรง็ปากลกูในหลกัสูตร
ของพยาบาล
	 3.	 พนักงานเซลล์วิทยา	 ภายหลังการท�า	
Pap	smear	แล้ว	slide	จะได้รับการย้อมและตรวจ 
โดยพนักงานเซลล์วิทยา	 (Cytoscreener)	 ซ่ึงอยู่
ภายใต้การดูแลของพยาธิแพทย์ในต่างประเทศ	 
Cytoscreener	หรอื	cytologist	ส�าหรบัประเทศไทย
ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนเซลล์วิทยาในสังกัดสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติมาประมาณ	30	ปี	โดยรับนักศึกษาที่
จบมัธยมศึกษาตอนปลายมารับการเรียนรู้	2	ปี	และ
ส่งไปปฏบิตังิานตามโรงพยาบาลต่าง	ๆ 	เพือ่อ่านและ
รายงานผล	Pap	smear	โรงเรียนเซลล์วิทยาได้ผลิต
บุคลากรออกไปประมาณ	400	คน	แต่ก็ยังไม่เพียง
พอในการบริการ
	 4.	 พยาธแิพทย์	(pathologist)	พยาธแิพทย์ 
มบีทบาทส�าคญัในการอ่านและรายงาน	Pap	smear	
รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ	(quality	control)	ของ	
Pap	smear	นอกจากนี้ยังมีบทบาทที่ส�าคัญในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยที่ผลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ผิดปกติ	 ในปัจจุบันราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่ง
ประเทศไทยมีสมาชิกประมาณ	150	คน	และอัตรา
เพ่ิมของพยาธิแพทย์	 โดยสังเกตจากแพทย์ท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรมก็น้อยมาก	ปีละประมาณ	10	คน
	 5.	 การรายงานผลการตรวจ	Pap	smear	ก็
เป็นปัญหาทีส่�าคญัอย่างหน่ึงในกรงุเทพฯ	Pap	smear	 
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มกัจะได้ผลภายใน	1-2	อาทติย์	แต่ในต่างจังหวัดส่วน
มากจะได้ผลต้องรอประมาณ	 1-2	 เดือน	 ซึ่งก็เป็น
ปัญหาในการแจ้งผลแก่ผู้รับบริการหรือในบางครั้ง
ก็ไม่สามารถตามผู้รับบริการมารับการดูแลรักษาได้
ในกรณีที่ผลการคัดกรองผิดปกติ
	 ปัจจุบันได้มีการศึกษาการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกหลายวิธี	 วิธีการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกด้วยน�้าส้มสายชู(VIA)	 เป็นวิธีหนึ่ง
ที่น่าสนใจมีการศึกษามาหลายปีต้ังแต่ปี	 2544	
โดยกรมอนามัยร่วมกับราชวิทยาลัยสูตินรีเวชแห่ง
ประเทศไทย	 ได้ท�าการศึกษาในพื้นที่ภาคอีสาน
ร่วมกับภาควิชามะเร็งนรีเวช	 คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ซึ่งเป็นการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกที่น่าสนใจ

การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยน�้าส้มสายชู	
(VIA)16.17

	 Visual	Inspection	with	Acetic	acid	(VIA)
	 VIA	 เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกโดยวิธีการตรวจภายในและน�้าส ้มสายชู
รายงานครั้งแรกในปี	ค.ศ.	1982	VIA	สามารถท�าได้
โดยการตรวจภายในให้เหน็ปากมดลกูและชโลมปาก
มดลูกด้วยน�้าส้มสายชู	3-5	%	ภายหลังจากรอเวลา	
1	นาท	ีจะเกดิการเปลีย่นแปลงบริเวณปากมดลกู	ซึง่
มีลักษณะเป็นสีขาว	 ซึ่งแสดงความผิดปกติในระยะ
ก่อนที่จะเป็นมะเร็งการตรวจโดยวิธี	VIA	นี้	คุณภาพ
ของการตรวจเป็นอย่างไร	เมื่อเปรียบเทียบกับ	Pap	
smear	 ได้มีการศึกษาวิจัยโดยองค์การ	 JHPIEGO	
Corp.	 ในประเทศ	 Zimbabwe	 ซ่ึงได้รายงานในปี	
ค.ศ.	1999	(ตารางที่	1)

ตารางที่	1	เปรียบเทียบคุณภาพการคัดกรองโดย	VIA	และ	Pap	smear

VIA Pap	smear

จ�านวน 2,130 2,092

Sensitivity 77 44

Specificity 64 91

PPV 19 33

NPV 96 94
 
	 PPV	=	positive	predictive	value
	 NPV	=	negative	predictive	value
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	 การศึกษาของ	JHPIEGO	Corp.	ในประเทศ	
Zimbabwe	 โดยท�าในสตรีอายุระหว่าง	 25-55	 ปี	
การคดักรองกระท�าโดยพยาบาลทีผ่่านการฝึกอบรม	
ผูร้บับรกิารจะได้รบัการคดักรองโดยวิธ	ีPap	smear	
และ	VIA	ทุกคน	หลังจากการคัดกรอง	ผู้รับบริการ
ทุกคนจะส่งไปตรวจโดย	colposcopist	2	ท่าน	ซึ่ง
นับเป็น	gold	standard	ส�าหรับ	Pap	smear	นั้น	
ทุก	slides	จะได้รับการอ่านโดย	cytotechnicians	
ใน	Zimbabwe	จะส่งไปประเทศสหรัฐอเมริกา	เพื่อ	
review	โดย	US	cytopathologist	การศึกษาครั้งนี้
จะเป็นครั้งแรกที่สามารถวัด	sensitivity	ของ	Pap	
smear	เนือ่งจากผูร้บับริการทกุคนจะได้รบัการตรวจ
ด้วย	colposcopic	examination
	 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า	การคัดกรองโดยวิธี	
VIA	มี	sensitivity	ร้อยละ	77	ซึ่งดีกว่า	Pap	smear	
ซึ่งมี	sensitivity	ร้อยละ44หมายความว่าถ้าวิธี	VIA	
บอกว่าผลการตรวจปกติจะเชื่อได้มากกว่า	 Pap	
smear	 ในขณะเดียวกัน	 specificity	 ของวิธี	 VIA	
เพียงร้อยละ	64	 เมื่อเปรียบเทียบกับ	Pap	 smear	
ซึง่ม	ีspecificity	ร้อยละ	91	หมายความว่า	ถ้าผลผดิ
ปกติหรือ	positive	จะเชื่อ	Pap	smear	ได้มากกว่า	
VIA	หรืออีกนัยหนึ่งคือ	 การคัดกรองโดยวิธี	 VIA	 มี	
false	 positive	 ค่อนข้างสูง	 แต่	 false	 negative	
ค่อนข้างต�่าท�าให้มี	PPV	ต�่า	แต่	NPV	สูง	 ในระยะ
หลงัมรีายงานการศกึษาเกีย่วกบัคุณภาพของการคดั
กรองโดยวิธี	VIA	(ตารางที่	2)

	 จากตารางที่2	จะเห็นว่าการคัดกรองโดยวิธี	
VIA	จากรายงานต่างๆ	มี	sensitivity	ค่อนข้างดี	แต่	
specificity	ต�่า	 โดยมี	 sensitivity	 ระหว่างร้อยละ	
66-90	และมี	specificity	อยู่ระหว่างร้อยละ	64-98	
ส�าหรับประโยชน์หรือข้อดีของการคัดกรองโดยวิธี	
VIA(ตารางที่	3)
	 จากตารางที่	3	ข้อดีหรือจุดเด่นของการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี	VIA	คือ
	 1.	สามารถท�าได้โดยบคุลากรทีไ่ม่ใช่แพทย์	
จากการศึกษาของ	 JHPIEGO	 Corp.	 กระท�าโดย
พยาบาลซึ่งผ่านการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน	การฝึก
อบรมพยาบาลให้สามารถท�าการคดักรองโดยวธิ	ีVIA	
นี้	JHPIEGO	Corp.	ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้
ท�าการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติเป็นเวลา	2	สัปดาห์	
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจ�านวน	65	คน	โดยแบ่งเป็น	5	
รุ่น	 ประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดี	 โดยมีการวัดและ
ทดสอบคุณภาพของการคัดกรองด้วย	VIA
การคดักรองโดยบคุลากรทีไ่ม่ใช่แพทย์	จะมปีระโยชน์
อย่างยิ่งโดยเฉพาะในประเทศที่มีทรัพยากรจ�ากัด
และขาดแคลนแพทย์อย่างเช่นประเทศไทย	ส�าหรับ
คุณภาพของการคัดกรองจากการศึกษาที่จังหวัด
ร้อยเอ็ดพบว่า	 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี	
VIA	และกระท�าโดยพยาบาล	พบว่ามคีวามปลอดภัย	
(safe)	เป็นทีย่อมรบัของผูร้บับรกิาร	(acceptibility)	
มีความเป็นไปได้	 (feasibility)	 และมีประสิทธิภาพ	
(effective)	ซึ่งจะกล่าวต่อไป

ตารางที่	2	Quality	of	VIA	screening	studies
Name/Year Country Number Sensitivity Specificity
Megavand/1996 S.	Africa 2,426 66 98
Sanka/199 India 1,351 96 65
JHPIEGO/1999 Zimbabew 2,130 77 64
Denny/2000 S.	Africa 2,944 67 88
Belison/2001 China 1,997 71 74
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	 ข้อดีของการคัดกรองโดย	VIA
	 1)	 สามารถท�าโดยบุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์
	 2)	 สามารถท�าได้ในสถานบริการทุกแห่ง
	 3)	 ทราบผลได้ทันที
	 4)	 มคีวามไว	(sensitivity)	ดกีว่า	Pap	smear
	 5)	 บอกบริเวณผิดปกติบนปากมดลูก
  2.	 การคัดกรองโดยวิธี	 VIA	 สามารถ
ได้ในสถานที่ทุกแห่ง	 การคัดกรองโดยวิธี	 VIA	 นี้
ไม่ต้องการเคร่ืองมือที่สลับซับซ้อนเหมือน	 Pap	
smear	 เพียงแต่ตรวจภายในให้เห็นปากมดลูกมี
น�า้ส้มสายชแูละแสงสว่าง	สามารถกระท�าได้ในสถาน
บรหิารสาธารณสขุระดบัต�า่สดุคอื	สถานอีนามยัการ
ที่ท�าการคัดกรองในสถานบริการทุกแห่งนั้นเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนาหรือ
ประเทศที่มีทรัพยากรจ�ากัด	 เพื่อให้ประชากรทั่วไป
สามารถเข้าถึงการบริการได้
 3.	 การคัดกรองโดยวิธี	 VIA	 ทราบผลใน
ทันท	ีข้อดขีอง	VIA	ทีท่ราบผลในทนัทเีป็นท่ีต้องการ
เป็นอย่างยิ่งของผู้รับบริการ	 การคัดกรองโดย	 Pap	
smear	 นั้นกินเวลาประมาณ	 2	 เดือน	 ทั้งนี้เพราะ
จะต้องผ่านการย้อน	 slide	 และอ่านโดยพนักงาน
เซลล์วิทยา	ซึ่งจะต้องส่งไปนอกสถานที่	และเมื่อได้
ผลแล้วการรายงานผลต่อผู้รับบริการก็มีปัญหาเช่น
กนั	การรายงานผลบางแห่งกระท�าได้โดยการส่งทาง
ไปรษณีย์	 มีการศึกษาเกี่ยวกับรายงานผลของการ
ตรวจ	Pap	smear	จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น	โดย
ศึกษาในผู้รับบริการ	 162	 คน	ที่ผลการตรวจ	 Pap	
smear	 ผิดปกติซึ่งได้รับการแจ้งผลและให้มารับ
การรักษาโดยส่งผลทางไปรษณีย์พบว่า	62	คนหรือ
ประมาณ	 ร้อยละ	 41.1	 ไม่ได้รับการรักษาตามนัด	 
เมื่อติดตามผู้รับบริการเพื่อทราบสาเหตุของการ
ขาดการติดต่อ	 พบว่าเนื่องจากไม่ได้รับข่าวสาร

ร้อยละ35.0	 ไม่เข้าใจข้อความในจดหมายท่ีแจ้งไป 
ร้อยละ	10.2	คดิว่าตนเองไม่เป็นอะไรมากเพราะไม่มี
อาการผิดปกติร้อยละ	13.6	สรุปว่าแม้จะมีรายงาน
ผลทางไปรษณีย์ก็ยังไม่แก้ปัญหาการแจ้งผลแก่ผู้รับ
บริการ	ประโยชน์ของการทราบผลในทันทีนอกจาก
ให้ผู้รับบริการทราบแล้ว	 ในรายท่ีผลการคัดกรอง
โดย	วิธี	VIA	ผิดปกติและสามารถให้การรักษาความ
ผิดปกติในระยะก่อนมะเร็งได้	 และอาจจะสามารถ
ให้การรกัษาไปได้เลย	(test	and	treat)	กจ็ะเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางท่ีเป็น
ปัญหาที่ส�าคัญในประเทศที่มีทรัพยากรจ�ากัด
 4.	 คุณภาพการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	
โดยวิธี	VIA	มีความไว	(sensitivity)	สูงกว่า	การ
คัดกรองโดย	 Pap	 smear	 จากข้อดีอันนี้เมื่อการ
คัดกรองโดยวิธี	 VIA	 แล้วผลปกติสามารถแนะน�า
ให้ท�าการคัดกรองซ�้าอีก	5	ปี	ต่างจาก	Pap	smear	
เนื่องจากมี	sensitivity	ต�่า	เมื่อผลปกติครั้งแรกควร
ท�าซ�้าอีก	 6	 เดือน	และต่อไปทุกปี	 เมื่อผลปกติเป็น
เวลา	2-3	ปี	อาจจะท�าซ�้าทุก	3	ปี	ถ้าคิดจ�านวนการ
ทดสอบการคัดกรองในระยะ	 5	 ปี	 แรกโดยวิธี	 VIA	
หนึ่งครั้งแต่ต้องท�า	Pap	smear	ประมาณ	4-5	ครั้ง	
วิธีไหนจะเป็นการประหยัดกว่า
 5.	 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี		
VIA	 นี้	 คล้ายกับการตรวจโดย	 colposcope	
เพียงแต่ไม่ได้ดูด้วยกล้องขยายเท่านั้น	 ดังนั้นจาก
การตรวจคัดกรองโดยวิธี	 VIA	 สามารถบอกขนาด
และบริเวณของความผิดปกติบนปากมดลูก	อันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการตรวจเพิ่มเติม	 เช่น	การท�า	
cervical	conization	ว่าควรจะท�าชนิดใดจึงเหมาะ
สม	หรอืให้การรกัษาในกรณทีีค่วามผดิปกตซิึง่วธิกีาร
ดูแลรักษาขึ้นกับขนาดของความผิดปกติ
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	 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี	VIA	ก็
มีข้อด้อยหรือข้อจ�ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับการคัด
กรองปากมดลูกโดยวิธี	Pap	smear	คือ
 1.	 ไม่สามารถท�าได้ในทุกกลุ่มอายุ	 :	 การ
คัดกรองโดยวิธี	 VIA	 นั้นหลักการคือ	 สังเกตการ
เปล่ียนแปลงบริเวณ	 Squamo	 –	 Columnar	 
Junction	 (SCJ)	 และ	 Transformation	 Zone	 
(T	Zone)	ดังนั้นในสตรีที่ไม่เห็น	SCJ	และ	T	Zone	
ทั้งหมดก็ไม่สามารถบอกได้ว่าผิดปกติหรือไม่	 SCJ	
และ	T	Zone	จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุมากขึ้น	
โดยจะเลื่อนเข้าไปอยู่ภายใน	cervical	canal	จาก
สถิติพบว่าอุบัติการณ์สูงสุดของความผิดปกติระยะ
ก่อนมะเร็งปากมดลูกเกิดในกลุ่มอายุ	 30	 -	 45	 ปี	
ซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่ควรจะกระท�าการคัดกรองอย่าง
ยิ่งในประเทศที่มีทรัพยากรจ�ากัดและสามารถคัด
กรองโดยวิธี	VIA
 2.	 การฝึกอบรมในการคัดกรองโดยวิธ	ี
VIA	จะต้องมีมาตรฐาน	:	การฝึกอบรมพยาบาลให้
สามารถท�าการคัดกรองมะเร็งปกมดลูกโดยวิธี	 VIA	
เป็นปัจจัยส�าคัญส�าคัญที่สุดที่มีผลต่อคุณภาพของ
การคัดกรอง	 ในปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานของการ
คัดกรองซึ่งเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป	 ส�าหรับวิธีการ
อบรมในประเทศไทยทีใ่ช้อยูไ่ด้รบัการพฒันามาจาก 
JHPIEGO	Corp.	โดยมีระยะการฝึกอบรม	10	วนั	และ
ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้เกี่ยวกับการคัดกรอง 
มะเร็งปากมดลูกโดยเฉพาะการคัดกรองโดยวิธี	VIA	
และมีทักษะในการให้ค�าแนะน�าแก่ผู้รับบริการ	การ
คัดกรองโดยวิธี	VIA	รวมถึงการรักษาความผิดปรกติ
ระยะก่อนเป็นมะเร็งด้วย	Cryotherapy	วิธีการฝึก
อบรมนอกจากการบรรยายแล้วยงัมกีารฝึกปฏบิติักบั
หุน่จ�าลองและผูป่้วยจริง	ส�าหรับการประเมนิผลก็โดย
การให้ผู้รับการอบรมให้ดูโดยเกณฑ์ผ่านร้อยละ	 85	 
สิ่งส�าคัญของการฝ ึกอบรมตามมาตรฐานของ 

JHPIEGO	Corp	นีค้อืภายหลงัการฝึกอบรมแล้วกจ็ะ
มีการส่งผู้เชี่ยวชาญไปติดตามและควบคุมคุณภาพ
ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในระยะ	 3	 เดือนแรก	
จะเห็นได้ว่าการฝึกอบรมให้มีคุณภาพนั้นจะต้องกิน
เวลานานรวมทัง้การตดิตามผลภายหลังการฝึกอบรม
 3.	การคัดกรองโดยวธิ	ีVIA	มคีวามจ�าเพาะ
(Specificity)	 ต�่ากว่าการคัดกรองโดย	 Pap	
smear	:	จากที่กล่าวแล้วว่าการคัดกรองโดยวิธี	VIA	
มี	specificity	ต�่า	เนื่องจากมี	false	positive	สูง	ดัง
นัน้ในการรกัษาระยะก่อนมะเรง็ปากมดลกูทีว่นิจิฉยั
จากการคัดกรองโดยวิธี	VIA
 4.	ข้อด้อยอกีอย่างของการคดักรองโดยวธิี	
VIA	:	คือไม่มีการเก็บตัวอย่างไว้ในเวชระเบียน	เพื่อ
การศกึษาย้อนหลงั	ซึง่ต่างจากการคดักรองโดย	Pap	
smear	 ในกรณีที่มีปัญหาอาจเอา	 slide	ของ	Pap	
smear	มาศึกษาภายหลังได้	แต่การคัดกรองโดยวิธี	
VIA	นั้นมีเพียงการบันทึก	หรือเขียน	diagram	ลงใน
เวชระเบียนเท่านั้น	 ซ่ึงอาจจะมีผลถ้ามีคดีการฟ้อง
ร้องเกิดขึ้นในภายหลัง
	 เมื่อพิจารณาข้อดีและข้อด้อยของการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี	 VIA	 แล้ว	 จะเห็นได้
ว่าสถานีที่ซึ่งท�าการคัดกรองโดย	Pap	smear	อย่าง
แพร่หลายและอย่างมีคุณภาพก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว	
แต่ในสถานที่ซึ่งการคัดกรองโดย	Pap	smear	ยังมี
ปัญหาทั้งการเข้าถึงของผู้รับบริการและการควบคุม
คณุภาพซึง่มกัพบในสถานทีซ่ึง่มทีรพัยากรจ�ากดั	เช่น	
ในชนบทของประเทศไทย	 การคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกโดยวิธี	 VIA	 ก็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งแทนที่
จะปล่อยไปตามยถากรรมโดยไม่ท�าอะไรเลย	ส�าหรบั
การใช้การคัดกรองโดยวิธี	 VIAผสมผสานกับ	 Pap	
smear	เป็นไปได้หรือไม่?	โดยเฉพาะในระยะท่ีก�าลงั
พัฒนาการคัดกรองโดย	 Pap	 smear	 ให้มีคุณภาพ
และเป็นที่แพร่หลาย	 จากการศึกษาพบว่าการคัด



80

วารสารศูนย์อนามัยที่ 9
วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 10 ฉบับที่ 21 เดือนมกราคม-เมษายน 2559

กรองโดยวิธี	VIA	มี	sensitivity	ดีกว่า	Pap	smear	
และอุบัติการณ์ของ	 VIA	 positive	พบได้ประมาณ
ร้อยละ	10-20	ดงันัน้ในระยะทีค่วามสามารถในการ
อ่านและรายงานผล	Pap	smear	กระท�าไม่ได้เต็มที่
เน่ืองจากมปัีญหาจากขาดแคลนพนกังานเซลล์วทิยา
หรือพยาธิแพทย์	การคัดกรองโดยการท�า	VIA	ก่อน	
และถ้ามีผล	VIA	positive	จึงค่อยท�า	Pap	smear	
ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณงานของ	Pap	smear	ลงได้
ร้อยละ	80
	 การปฏิรูประบบสาธารณสุขในปัจจุบัน
โดยเน้นการป้องกันซึ่งได้ผลและประหยัดกว่าการ
รักษาดังที่กล่าวมาแล้ว	ซึ่งในระบบการปฏิรูประบบ
สาธารณสุขในปัจจุบันมีการจัดตั้ง	 Primary	 Care	
Unit	 (PCU)	เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ	ดังนั้นการคัด
กรองมะเร็งปากมดลกูสมควรทีจ่ะเป็นกจิกรรมอย่าง
หนึ่งของ	PCU	ด้วย
การป้องกันและควบคุมมะเร็งปากมดลูกใน
ประเทศไทย
	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ก�าลังพัฒนามี
ทรัพยากรจ�ากัด	โดยเฉพาะจ�านวนพยาธแิพทย์	และ
นักเทคนิคการแพทย์ด้านเซลล์วิทยา	ในอดีตการคัด
กรองรอยโรคระยะก่อนมะเร็งปากมดลูกโดยใช้วิธี	
Pap	smear	เป็นการด�าเนนิการแบบ	“opportunistic	 
screening”	ซึง่ผลการด�าเนนิการมคีวามครอบคลมุ	
(coverage)	 ต�่า	 น้อยกว่า	 10%	 และไม่ได้ท�าใน
กลุ ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ ่มเสี่ยงที่จะเกิดรอยโรค
ระยะก่อนมะเร็ง	 อีกทั้งมีหญิงจ�านวนไม่น้อยที่ผล
การตรวจคัดกรองผิดปกติไม่ได้รับการบ�าบัดอย่าง
เหมาะสม14	 ในปี	 พ.ศ.	 2543	 โดยความร่วมมือ
ระหว่างองค์การ	 Johns	 Hopkins	 Program	 for	
International	Education	in	Gynecology	and	
Obstetrics	(JHPIEGO)	กบัราชวทิยาลยัสติูนรแีพทย์
แห่งประเทศไทย	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	และมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ได้ท�าการ
ศึกษาการป้องกันมะเร็งปากมดลูกแบบทุติยภูม	ิ
“safety,	acceptability,	feasibility	and	program	
effort	 (SAFE)	 demonstration	 project”	 ท่ีโรง
พยาบาลชุมชน	4	แห่งในจังหวัดร้อยเอ็ด	ผลสรุปว่า	
การตรวจคัดกรองโดยวิธี	 VIA	 และการบ�าบัดโดย
การจี้เย็นด้วยก๊าซ	 CO2	 ในรูปแบบ	 single	 visit	
approach	โดยพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการฝึกอบรม
เชงิสมรรถนะ	(competency-based)	สามารถท�าได้
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย	และประชาชนมี
ความพอใจสูงในการตรวจโดยวิธีดังกล่าว15,16	 และ
คุณภาพการให้บริการยังคงสูงเมื่อมีการประเมินใน
ปีพ.ศ.	2549 17

	 ป ัจจุบันพยาบาลวิชาชีพที่ผ ่านการฝ ึก
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	 “การตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกระยะก่อนเป็นมะเร็ง”	 ซ่ึงจัดโดย
กองอนามัยการเจริญพันธุ์	 กรมอนามัย	 กระทรวง
สาธารณสุข	 สามารถท�าการตรวจคัดกรองรอยโรค
ระยะก่อนมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี	 VIA	 และการจี้
ปากมดลูกด้วยความเย็น	 (cryotherapy)	 ได้	 ตาม
ที่ปรากฏในเอกสารหน้า	171	ของ	“ข้อก�าหนดการ
รักษาเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ ้มกันโรค”	 ส�าหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง	 โดยสภาการ
พยาบาลปี	พ.ศ.	2545
	 ประเทศไทยมีแผนด�าเนินการป้องกันและ
ควบคุมมะเร็งปากมดลูกปี	254818,19	ส�านักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช)	ได้จัดท�าบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือระหว่างส�านักงานฯกับกระทรวง
สาธารณสุข	ให้ด�าเนินการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	
มเีป้าหมายท่ีจะลดอตัราตายของหญงิไทยจากมะเรง็
ปากมดลูกลงร้อยละ	50	ระยะเวลาด�าเนินการ	5	ปี	
ใน	75	จังหวัดทั่วประเทศ	โดยใช้การตรวจคัดกรอง
สองวิธีคือ	Pap	smear	และ	VIA	(&cryotherapy)	
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ซึ่งอาจเรียกว่าเป็น”กลยุทธ์คู่ขนาน	–	Dual	Track	
Strategy”14	 ในหญิงกลุ่มเป้าหมายอายุ	 30-60	 ปี	
โดยท�าทุก	5	ปี	[ปัจจุบันแนะน�าให้ท�า	VIA	ในหญิง
อายุ	30-45	ปี	ซึ่งจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดรอยโรค
ระยะก่อนมะเร็งปากมดลูก	 และที่ตรวจปากมดลูก
แล้วเห็น	 SCJ	 ชัดเจน]	 โดยพยายามให้ได้ความ
ครอบคลุมใกล้เคียง	80	%	ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่าง
การด�าเนินการ

ข้อแนะน�า
	 •	 การฝึกอบรมของทัง้ครฝึูกและบคุลากร
ที่จะให้บริการ	ตลอดจนการนิเทศงานมีความส�าคัญ
มาก	 ต้องมีกระบวนการประกันคุณภาพ	 (quality	
assurance)	เพื่อด�ารงประสิทธิภาพของการท�างาน
	 •	 การเก็บลงข ้อมูลของผู ้ รับบริการ	
หัตถการที่ท�า	และการติดตามผู้รับบริการเป็นระยะ
ทุกคน	มีความ	จ�าเป็น
	 •	 การเก็บข้อมูลอุบัติการณ์รอยโรคระยะ
ก่อนมะเร็ง	 และมะเร็งปากมดลูก	 ในพื้นท่ีท่ีมีการ
ตรวจคัดกรองมีความส�าคัญในการประเมินผล	
(outcomes)	 เพื่อศึกษาหากลยุทธ์ท่ีจะเพิ่มความ
ครอบคลุมในการตรวจคัดกรองให้ได้สูงสุดในพื้นที่
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ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อเผยแพร่ความรู้	และวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 2.	เพื่อเผยแพร่ผลงานค้นคว้า	และวิจัยของนักวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่ง

แวดล้อม

	 3.	เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ	ข้อคิดเห็น	ข่าวสาร	และเป็นสื่อสัมพันธ์ใน

วงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

วารสารศูนย์อนามัยที่	9	เป็นวารสารทางวิชาการ

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย

คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ	ศูนย์อนามัยที่	9	นครราชสีมา

กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข
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ค�าแนะน�าในการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารศูนย์อนามัยที่	9

	 วารสารศูนย์อนามัยที่	9	วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	เป็นวารสารที่เผยแพร ่

ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ	 อนามัยสิ่งแวดล้อม	 และความรู้ด้านอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และ

การสาธารณสุข	 รวมถึงข่าวสารการด�าเนินงานของศูนย์อนามัยที่	 9	 นครราชสีมาและภาคีเครือข่าย	 ดังนั้น	

จึงใคร่ขอเชิญชวนให้ท่านส่งบทความที่ยังไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน	 ลงตีพิมพ์ในวารสาร	 โดย 

ทุกบทความจะได้รับการพิจารณาโดยผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีตรงกับประเด็นในบทความ	 เพื่อให้การ 

น�าเสนอบทความวิชาการในวารสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	กองบรรณาธิการจึงได้ก�าหนดขั้นตอนและรูป

แบบของการส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารดังนี้	

ประเภทของบทความ
	 นิพนธ์ต้นฉบับ	 (Original	 Article)	 คือบทความที่เป็นรายงาน	 ผลการศึกษา	 ค้นคว้าวิจัยของ 

ผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข	โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดล้อม	ควรประกอบด้วยหัวเรื่องตามล�าดับดังนี้	ชื่อเรื่อง	ชื่อเจ้าของบทความ	บทคัดย่อภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ	บทน�า	วัตถุประสงค์ของการศึกษา	วิธีการศึกษา	ผลการศึกษา	สรุปและอภิปรายผล	ข้อเสนอ

แนะ	 และเอกสารอ้างอิง	 อาจมีกิตติกรรมประกาศได้	 หากเป็นงานวิจัยที่มีการศึกษาในมนุษย์	 ต้องผ่าน 

การพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว	บทความควรมีความยาวไม่เกิน	15	หน้า

	 บทความปริทัศน์	 (Review	 Article)	 เป็นบทความจากการทบทวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์

และการสาธารณสุข	 โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 ในประเด็นที่มีความส�าคัญ	

เป็นปัญหา	 หรือมีนวัตกรรมที่น่าสนใจ	 ควรประกอบด้วย	 ช่ือเรื่อง	 ช่ือเจ้าของบทความ	 บทน�า	 เนื้อหา	 

บทสรุป/บทวิจารณ์	และเอกสารอ้างอิง	บทความควรมีความยาวไม่เกิน	12	หน้า

 บทความพิเศษ	 (Special	 Article)	 เป็นบทความประเภทกึ่งบทความปริทัศน์กับบทความ

ทั่วไปที่ไม่สมบูรณ์พอที่จะบรรจุเข้าเป็นบทความชนิดใดชนิดหนึ่ง	 เป็นบทสัมภาษณ์	 หรือบทความจากผู้

เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่แสดงถึงข้อคิดเห็นเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันท่ีอยู่ในความสนใจของสาธารณะ	 

ควรประกอบด้วย	ชื่อเรื่อง	ชื่อเจ้าของบทความ	บทน�า	เนื้อหา	บทสรุป/บทวิจารณ์	และเอกสารอ้างอิง	(ถ้ามี)	 

บทความควรมีความยาวไม่เกิน	10	หน้า	

 บทความท่ัวไป	 (General	 Article)	 เป็นบทความประเภทความรู้เฉพาะเรื่องที่หยิบยกมา 

น�าเสนอโดยเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ	 หรือน�าเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัยที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์	 ที่ต้องศึกษา

ต่อ	 หรือศึกษาเสร็จแล้วก�าลังเตรียมต้นฉบับสมบูรณ์	 รายงานความก้าวหน้าของโครงการ	 รายงานผลการ

ศึกษาวิจัยโดยสังเขป	 หรือเป็นบทความท่ีมีประเด็นที่ได้รับความสนใจอยู่ในปัจจุบัน	 ควรประกอบด้วย	 

ชื่อเรื่อง	 ชื่อเจ้าของบทความ	 บทน�า	 เน้ือหา	 บทสรุป/บทวิจารณ์	 และเอกสารอ้างอิง	 (ถ้ามี)	 บทความ 

ควรมีความยาวไม่เกิน	8	หน้า
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	 ปกิณกะ	 (Miscellany)	 เป็นบทความเบ็ดเตล็ดที่มีความหลากหลาย	 อาทิเช่น	 บทความน่า

รู้	 ข้อคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะทั่วไป	 รวมทั้งเร่ืองแปลจากบทความวิชาการท่ีน่าสนใจในภาษาต่างประเทศ	 

โดยต้องมีการขอลิขสิทธิ์ก่อน	บทความควรมีความยาวไม่เกิน	5	หน้า

 บทความย่อ	 (Abstract	 Articles)	 เป็นเรื่องย่อบทความจากผลการวิจัยใหม่	 ๆ	 แนะน�าสิ่งที่ 

น่าสนใจต่างๆ	บทความควรมีความยาวไม่เกิน	5	หน้า

	 บทวิจารณ์หนังสือ	 (Book	 Review)	 เป็นงานเขียนบทความที่วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระ	

คุณค่า	และคุณูปการของหนังสือ	รายงาน	หรือบทความ	เพื่อน�าไปสู่การเรียนรู้และต่อยอด	บทความควรมี 

ความยาวไม่เกิน	3	หน้า

ค�าแนะน�าในการเตรียมต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์

	 1.	ต้นฉบับที่ส่งมาลงตีพิมพ์ในวารสารศูนย์อนามัยที่	 9	 ต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นหรือ 

ก�าลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น

	 2.	ต้นฉบบัให้พมิพ์โดยใช้ชดุอกัษร	(Font)	สไตล์	TH	SarabunPSK	ขนาดตวัอกัษร	16	Point	ตลอด

ทัง้บทความ	จดัพมิพ์ในโปรแกรม	Word	แบบไม่เว้นบรรทดั	ในกระดาษขนาด	A-4	เว้นขอบขนาด	1	นิว้	(2.54	

ซ.ม.)	ทั้งสี่ด้าน	ใส่หมายเลขหน้าที่มุมขวาด้านล่าง	

	 3.	องค์ประกอบของนิพนธ์ต้นฉบับ	(Original	Article)	ประกอบด้วย

	 	 3.1	 ชือ่เรือ่ง	(Title)	ควรสัน้กะทดัรดัให้ได้ใจความทีค่รอบคลมุ	ตรงกบัวตัถปุระสงค์และเนือ้เรือ่ง	

ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

	 	 3.2	 ชื่อผู้เขียน	 (Authors’	 Names)	 ชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของ 

ผู้เขียนทุกคน	 พร้อมต�าแหน่งทางวิชาการ	 (ถ้ามี)	 ช่ือย่อของปริญญาท่ีได้รับ	 และระบุสถาบัน/หน่วยงาน 

ที่สังกัดอยู่	กรณีมีเจ้าของผลงานจากต่างสถาบัน/หน่วยงาน	ให้ใส่หมายเลขและแสดงรายละเอียดด้านล่าง	

	 	 3.3	 บทคัดย่อ	(Abstract)	ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ประกอบด้วยวัตถุประสงค์	รูป

แบบการวิจัย	สถานที่ท�าวิจัย	กลุ่มตัวอย่าง	เครื่องมือวิจัย	ช่วงเวลาที่ท�าวิจัย	วิธีด�าเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	

และสรุปผลการวิจัย	อาจเขียนเป็นหัวข้อ	หรือเขียนต่อกันเป็นความเรียงเลยก็ได้	แต่ต้องให้กระชับ	ไม่ต้องมี

การอ้างอิง	และไม่ควรเกิน	1	หน้ากระดาษ	

	 	 3.4	 บทน�า	 (Introduction)	 อธิบายความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาท่ีท�าการวิจัย	 

อาจมีการศึกษา	ค้นคว้างานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	วัตถุประสงค์การวิจัย	และ/หรือ	สมมติฐานการวิจัย	

และ/หรือ	ค�าถามการวิจัย	และขอบเขตการวิจัย	หากบทความใช้ค�าย่อ	ต้องเขียนค�าเต็มไว้ในครั้งแรกก่อน

	 	 3.5	 วิธดี�าเนนิการวจิยั	หรอื	ขัน้ตอนการวจิยั	(Research	Methodology)	อธบิายวธิกีารด�าเนนิ

การวจิยัและรปูแบบการวจิยั	โดยกล่าวถงึแหล่งทีม่าของข้อมลู	วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลู	ประชากรและกลุม่

ตัวอย่าง	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 การปกป้องสิทธิของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	 และ

ข้อความที่แสดงว่าการวิจัยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว
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	 	 3.6	 ผลการวิจัย	 (Results)	 น�าเสนอสิ่งที่ได้ค้นพบจากการวิจัย	 โดยเสนอหลักฐานข้อมูล

อย่างเป็นระเบียบ	 พร้อมแปลความหมายของผลที่ค้นพบและวิเคราะห์	 แล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์

การวิจัย/สมมติฐานการวิจัย/ค�าถามการวิจัยที่ระบุไว้	 หากใช้ตารางหรือแผนภูมิ	 ควรอ้างอิงจากเนื้อหา

ในบทความ	 และมีหัวข้อของตารางหรือแผนภูมิก�ากับ	 กรณีท่ีใช้รูปภาพ	 ควรใช้รูปท่ีมีความชัดเจน	 

ขนาดโปสการ์ด	3X5	นิ้ว	และใส่ค�าอธิบายไว้ใต้รูป	หากรูปภาพและแผนภูมิน�ามาจากแหล่งอื่น	ควรอ้างอิง

ที่มาด้วย

	 	 3.7	 สรปุและอภปิรายผล	(Conclusions	and	Recommendations)	ควรเขยีนสรปุโดยอ้างองิ

ถึงความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา	 วัตถุประสงค์การวิจัย/สมมติฐานการวิจัย/ค�าถามการวิจัย	 และ

อภิปรายผลโดยอ้างอิงกับงานวิจัยและ/หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

	 	 3.8	 ข้อเสนอแนะ	 (Recommendations)	 เป็นการให้ข้อเสนอแนะจากการวิจัยเพื่อการน�าไป

ใช้และการวิจัยในครั้งต่อไป	

	 	 3.9	 เอกสารอ้างองิ	(References)	การอ้างองิต้องปรากฏทัง้ในบทความและในส่วนของเอกสาร

อ้างอิงท้ายบทความ	โดยมีแนวทางดังนี้	

หลักการอ้างอิงตามระบบแวนคูเวอร์	(Vancouver	Citation	Style)	1

	 การอ้างองิตามระบบแวนคเูวอร์ม	ี2	แบบ	คอื	การอ้างองิทีแ่ทรกในเนือ้หา	และการอ้างองิทีอ่ยูท้่าย

เล่ม

การอ้างอิงที่แทรกในเนื้อหา

	 ระบบการอ้างอิงในทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันจะใช้การ

อ้างอิงระบบล�าดับหมายเลข	โดย

	 1.	ระบหุมายเลขเรยีงล�าดบักนัไปท้ายข้อความหรอืชือ่บคุคลทีใ่ช้อ้างองิเริม่จากหมายเลข	1,2,3	ไป

ตามล�าดับที่อ้างก่อนหลัง	 เป็นเลขอารบิกโดยไม่มีการเว้นช่วงตัวอักษร	 โดยให้อยู่ในวงเล็บและใช้	 “ตัวยก” 

	 2.	ทุกครั้งที่มีการอ้างซ�้าจะต้องใช้หมายเลขเดิมในการอ้างอิง	 และหมายเลขที่ใช้อ้างอิงจะต้องตรง

กับหมายเลขของรายการอ้างอิงท้ายเล่มด้วย

	 3.	ส�าหรบัการอ้างองิในตารางหรอืในค�าอธบิายตารางให้ใช้เลขทีส่อดคล้องกบัทีไ่ด้เคยอ้างองิมาก่อน

แล้วในเนื้อเรื่อง

	 4.	การอ้างอิงจากเอกสารมากกว่า	1	ฉบับต่อเนื่องกันจะใช้เครื่องหมายยติภังค์	(hyphen	หรือ	-) 

เชือ่มระหว่างฉบบัแรกถงึฉบบัสดุท้าย	เช่น	(1	-3)	แต่ถ้าอ้างถึงเอกสารท่ีมลี�าดบัไม่ต่อเนือ่งกนั	จะใช้เครือ่งหมาย

จุลภาค	(comma	หรือ	,)	โดยไม่มีการเว้นช่วงตัวอักษร	เช่น	(4,6,10)

1	จาก	ส�านักหอสมุดกลาง.	การอ้างอิงในทางวิทยาศาสตร์ตามระบบแวนคูเวอร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.	มิถุนายน	2557.

เข้าถึงเมื่อ	5	พฤศจิกายน	2558.	จาก	URL:	http://lib.swu.ac.th/th/images/endnote/forweb%20vancouver0614.pdf
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	บทคัดย่อ

	 การวิจัยประเมินผล	 (Evaluation	 Research)	 นี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมิน

ผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่อยู ่ในภาวะพึ่งพิง	 จังหวัดชัยภูมิ	 เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 

พ.ศ.	2557-	มนีาคม	2558	กลุม่ตวัอย่างประกอบด้วยบคุลากรสหสาขาวชิาชพี	ผูป้ฏบิตังิาน	ผูบ้รหิารทีด่แูลผู้

สงูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิ	และผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพ่ึงพิงจงัหวดัชัยภมู	ิจ�านวน	75	คน	เครือ่งมอืวจิยัประกอบ

ด้วยแบบสัมภาษณ์	 และแนวทางการสนทนากลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการแจกแจงความถี่และ 

ร้อยละ	ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	

	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 กระบวนการท�างานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 จังหวัดชัยภูม	ิ 

ด�าเนินงานภายใต้โครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ 

พึ่งพิง	เช่น	โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการติดเตียง	โครงการฟื้นฟูผู้พิการและพัฒนาผู้ดูแล	เป็นต้น	

โดยมแีหล่งสนับสนนุด้านงบประมาณจากหน่วยงานภาครฐัซึง่ไม่เพยีงพอ	เนือ่งจากเป็นงานทีต้่องท�าอย่างต่อ

เนือ่ง	พืน้ทีก่ารดูแลกว้าง	ต้องการการสนับสนุนด้านกายอปุกรณ์และงบประมาณส�าหรบัอบรมจติอาสา	ปัญหา

และอุปสรรคส�าคัญ	 คือ	 ภาระงานอื่นมีมาก	 ความเหนื่อยล้าและการขาดความรู้ความเบ่ือหน่ายของผู้ดูแล 

ผูสู้งอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิ	ปัจจยัแห่งความส�าเรจ็	ได้แก่	ความมุง่มัน่และรบัผดิชอบของบคุลากรสาธารณสขุ	

การมส่ีวนร่วมของภาคเีครอืข่าย	และ	นโยบายจากผูบ้รหิาร	สิง่อ�านวยความสะดวกในพืน้ทีไ่ด้แก่	กายอปุกรณ์

ที่เบิกได้จากโรงพยาบาลชุมชนและการบริจาค	เช่น	ที่นอนลม	และการปรับสภาพบ้านให้เหมาะกับผู้สูงอายุ	

ภายหลังการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 จังหวัดชัยภูมิ	 พบว่า	 คะแนนเฉลี่ยโดยรวม

ความคิดเห็นต่อกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 อยู่ในระดับมาก 

(	  =2.92,	S.D.=0.19)	ซึ่งคะแนนความคิดเห็นด้านผลลัพธ์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	(	  =2.94,	S.D.=0.19)	โดย

ความเห็นส่วนใหญ่ชื่นชมและเห็นด้วยกับผลงานที่เกิดข้ึน	 คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิงดีข้ึน	

บุคลากรสาธารณสขุมคีวามภมูใิจและเห็นความส�าคญัของงานดแูลสขุภาพผูส้งูอาย	ุจงึจะเหน็ได้ว่าการด�าเนนิ

งานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	จังหวัดชัยภูมิ	มีความเป็นรูปธรรม	เป็นกระบวนการ	

และส่งผลดีต่อสุขภาวะผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

ค�าส�าคัญ:	การประเมินผล,	การพัฒนาระบบการดูแล,	ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

การประเมินผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	จังหวัดชัยภูมิ
นฤมล	เอื้อพงศธร*	,	จิราพร	วรวงศ์**	และ	ศุภวดี	แถวเพีย	***

*นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

**	ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	ขอนแก่น

***	พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	ขอนแก่น
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Abstract

	 		 This	research	evaluation	aims	to	monitor	and	evaluate	of	the	health	care	system	 
development	 for	 dependent	 elders	 in	 Chaiyaphum	 province.	 Data	 from	 October	 
2557-	March	2558	were	comprised	of	a	multidisciplinary	staff.	Operator	executive	in	charge	of	
seniors	were	in	shelters.	And	the	elderly	who	are	in	shelters	offense	consisted	of	75	persons	 
interviewed.	The	discussion	and	analysis	of	quantitative	data	by	frequency	and	qualitative	
content	analysis.
	 		 The	results	showed	that	the	process	of	care	for	the	elderly	who	are	in	shelters,	
Chaiyaphum	province.	Operating	under	the	programs	and	activities	that	correspond	to	the	
problems	and	needs	of	the	elderly	in	a	state	of	dependency,	such	as	the	health	care	of	the	
elderly	and	the	disabled	next	to	the	bed.	Reconstruction	and	development	projects,	the	
disabled,	etc.	The	administrative	support	from	government	agencies,	which	is	not	enough.	
Since	it	is	a	task	that	must	be	done	continuously.	Wide-area	care	to	support	the	budget	
and	 orthotics	 training	 for	 volunteers.	 Barriers	 are	much	more	 important	 tasks.	 Fatigue,	 
boredom	and	lack	of	knowledge	of	caregivers	who	are	in	shelters.	Success	factors	include	the	 
commitment	 and	 responsibility	 of	 health	 personnel.	 The	 involvement	 of	 partners	 and	
policies	of	the	administration.	Facilities	in	the	area.	Orthotics	are	drawn	from	hospitals	and	
community	donations,	such	as	air	mattresses	and	conditioning	House	for	the	elderly.	After	
developing	a	 system	of	 care	 that	 seniors	were	 in	 shelters.	Chaiyaphum	 found	 that	 the	 
average	overall	review	

	 *	Public	Health	Technical	Officer,	Senior	Professional	Level,	Chaiyaphum	Provincial	Public	Health	Office
**	Director,	Boromarajonani	College	of	Nursing,	Khon	Kaen
***Registered	Nurse,	Senior	Professional	Level,	Boromarajonani	College	of	Nursing,	Khon	Kaen
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	 	process	to	promote	and	improve	the	quality	of	life	of	older	people	are	in	shelters.	 

At	a	high	level	(  =	2.92,	S.D.	=	0.19),	which	reviews	the	results	with	the	most	average	 

(  =	2.94,	S.D.	=	0.19)	by	the	most	appreciated	and	agreed	with	the	works	taking	place.	 
Quality	 of	 life	 is	 dependent	 on	 the	 condition	 better.	 Health	 personnel	 are	 proud	 and	
appreciate	the	importance	of	the	health	care	seniors.	It	can	be	seen	that	the	operations	
associated	with	the	care	of	the	elderly	who	are	in	shelters,	Chaiyaphum	province.	There	
is	substantial	a	process	and	the	impact	on	the	health	of	the	elderly	who	are	in	shelters.

Keywords:	evaluation	study,	health	care	system	development,	elders	with	disabilities
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บทน�า
	 ประเทศไทยได้ถูกจัดให้เป็นประเทศที่อยู ่
ในสังคมผู้สูงอายุโดยร้อยละ	 10.4	 ของประชากร 
ท้ังหมด	ซ่ึงส�านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ 
และสงัคมแห่งชาตไิด้พยากรณ์โครงสร้างประชากรไทย 
ในปี	 พ.ศ.	 2568	 ว่าจ�านวนผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็น	
14.9	 ล้านคน	 คิดเป็น	 2	 เท่า	 ของปี	 พ.ศ.	 2552	
และในปี	พ.ศ.	2573	จะเพิ่มขึ้นเป็น	17.8	ล้านคน	 
คิดเป็นร้อยละ	 25.0	 ของประชากรทั้งประเทศ	 
1จากข้อมลูของส�านกังานสถติิแห่งชาติ	พบว่า	ปัญหา
สุขภาพที่พบบ่อย	 คือ	 กลุ่มโรคที่เรื้อรัง	 โดยร้อยละ	
1.6	เป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ	ร้อยละ	31.1	เป็น
โรคความดันโลหิตสูง	และร้อยละ	13.1	เป็นโรคเบา
หวาน	 กลุ่มอาการสมองเสื่อม	 โรคข้อเสื่อม	 ภาวะ 
ซึมเศร้าและการหกล้ม	 เมื่อมีอายุมากขึ้นอัตราการ
เกดิโรคมากกว่าหนึง่โรคกส็งูขึน้เป็นล�าดบัควบคู่ไปกบั 
ความเสื่อมด้านร่างกายและจิตใจ	 โรคและอาการ
ที่มากับความเสื่อมนี้ก็น�าไปสู่ภาวะพึ่งพาและภาวะ
ทุพพลภาพ	 ซึ่งร้อยละ	 1.7	 ของผู้สูงอายุไทยอยู่ใน
ภาวะทุพพลภาพรุนแรงปานกลางและรุนแรงมาก	
โดยมค่ีาดชันีบาร์เธลเอดีแอล	(Barthel	ADL	Index)	
น้อยกว่า	 12	 คะแนน	 ปัญหาอัมพาต/อัมพฤกษ์	
ร้อยละ	 2.5	 ปัญหาความรู้สึกเหงา	 ว้าเหว่ที่ต้อง 
อยู่คนเดียว	 ร้อยละ	 21.7	 และไม่มีผู้ดูแลเมื่อเจ็บ
ป่วยร้อยละ	12.2	อัตราส่วนเป็นภาระ	ร้อยละ	16.0	 
 2นอกจากนี้ผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ	70	ต้องด�าเนิน
ชีวิตเพียงล�าพัง	และมีแนวโน้มจะต้องอยู่เพียงล�าพัง
มากขึ้น3

	 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	
10	 ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์	 “การเตรียมความพร้อม	
สังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ”	 เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์
หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการมีแผนผู้สูง
อายุฉบับท่ี	 2	 (พ.ศ.	 2545	 –	 2564)	 เพื่อก�าหนด

ทศิทางนโยบายยทุธศาสตร์และมาตรการต่าง	ๆ 	ทีใ่ช้
ในการด�าเนนิการด้านผูส้งูอายใุห้ชัดเจน	เช่น	การให้
บริการด้านสุขภาพ	การจัดสวัสดิการทางสังคม	การ
ส่งเสริมสุขภาพชีวิตที่ดี	โดยสิ่งเหล่านี้จะต้องได้รับรู้
ถงึข้อมลูทีจ่�าเป็นต่อการวางแผนและการด�าเนนิการ
บนพื้นฐานของการลงทุนและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า4

	 จงัหวดัชยัภมูเิป็นหนึง่ในจงัหวดัภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือที่มีจ�านวนผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่
ในภาวะพึง่พงิเป็นล�าดบัต้น	ๆ 	คดิเป็นร้อยละ	17.22	
(1,582,234	 คน)	 ของจ�านวนประชากรในจังหวัด	
จ�านวน	 918,859	 คน	 ซ่ึงจ�านวนผู้สูงอายุท่ีอยู่ใน
ภาวะพึ่งพิงนี้กระจายอยู่ทุกอ�าเภอในจังหวัดชัยภูม	ิ
ท�าให้มีความจ�าเป็นในการจัดโครงสร้างการบริการ
งานของสถานบริการสุขภาพของจังหวัดในการดูแล
สขุภาพผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิให้ได้รบัการดแูล
ที่เหมาะสมและทั่วถึง	 ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่	 โดย
สถานบริการสุขภาพที่อยู่ใกล้ที่สุดจะเป็นผู้ที่ให้การ
ดูแลรักษาก่อนตามความเหมาะสม	 และจะส่งต่อ
เมื่อเกินขีดความสามารถ	เมื่อมีการพัฒนาระบบขึ้น	
จึงจ�าเป็นต้องมีการประเมินประสิทธิผลของงานว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด	 ท้ังนี้เพื่อ
เป็นการก�ากับดูแลและการติดตามการด�าเนินงาน	 
การพัฒนาระบบการดูแลผู ้สูงอายุท่ีอยู ่ในภาวะ 
พึง่พงิ	จะต้องมกีารระบุปัญหาของระบบ	โดยก�าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้เพื่อคาดหวังผลลัพธ์ที่
จะเกิดขึ้นภายหลังและวางแผน	วิเคราะห์ความเป็น
ไปได้ของการบริหารระบบการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาวะพึ่งพิง	 ตลอดจนการออกแบบระบบ	 และ
การน�าไปปฏิบัติ	มีกระบวนการบริหารและประเมิน
ประสทิธผิลของระบบเทียบกบัเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	
หากผลการประเมินมีการเบี่ยงเบนประเด็นในการ
ท�างานไปจากท่ีก�าหนดไว้จะได้หาวิธีปรับปรุงแก้ไข
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ในตัวเนื้องานได้ทันที	 และพยายามท�าให้ความคาด
หวังกับการปฏิบัติจริงเป็นไปในทิศทางเดียวกันให้
มากที่สุด	 ซึ่งควรประเมินผลส�าเร็จของระบบจาก
ผลผลิต	(Output)	และ	ผลลัพธ์	(Outcome)	และ
ผลกระทบ	 (Impact)	 ที่ได้จากการด�าเนินงานตาม
ระบบนั้นด้วย	ดังนั้นการที่จะทราบถึงผลส�าเร็จของ
ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจ�าเป็น
ต้องอาศยักระบวนการติดตามและประเมนิผลทีเ่ป็น
ระบบและสม�่าเสมอ

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 วัตถุประสงค ์ทั่ วไป	 เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาวะพึ่งพิง	จังหวัดชัยภูมิ
	 วตัถปุระสงค์เฉพาะ	เพือ่ประเมนิกระบวนการ 
ท�างานด้านการดูแลผู ้สูงอายุที่อยู ่ในภาวะพึ่งพิง	
และประเมินความคิดเห็นต่อกระบวนการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	
จังหวัดชัยภูมิ

วิธีการศึกษา
	 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยประเมินผล	 
(Evaluation	 Research)	 โดยใช้แนวคิด	 CIPP	
Model	 เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนา
ระบบการดูแลผู ้สู งอายุ 	 ที่อยู ่ ในภาวะพึ่ งพิง	 
จังหวัดชัยภูมิ	 โดยศึกษาข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ
และแหล่งทุติยภูมิ	 ซึ่งข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิจะ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ	 การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการเก็บข้อมูล
เพื่อใช้ประเมินผลการด�าเนินงานในระยะ	 6	 เดือน	
(ตุลาคม	พ.ศ.	2557-	มีนาคม	2558)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากรท่ีใช้ศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยเจาะจง
เลือกจังหวัดชัยภูมิ	 เป็นพื้นท่ีวิจัย	 ประชากรที่ใช้ 
ในการศึกษา	รวมทั้งสิ้น	2,255	คน	
	 กลุ ่มตัวอย ่างที่ท�าการศึกษาในครั้ งนี ้
ใช้เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความสมัครใจ 
เข้าร่วมโครงการ	 โดยท�าการเลือกแบบเจาะจง	
(Purposive	 sampling)	 ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย	
	 1.	 กลุ ่ ม บุคลากรสหสาขาวิ ชา ชีพ ท่ี
ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 
ในโรงพยาบาลชุมชน	อ�าเภอคอนสวรรค์	และ	อ�าเภอ
หนองบวัระเหว	จงัหวดัชยัภมู	ิโดยจะเลอืกประชากร
ทั้งหมดเข้าร่วมวิจัย	 ประกอบด้วย	 แพทย์	 เภสัชกร	
พยาบาล	 นักกายภาพบ�าบัด	 นักสังคมสงเคราะห	์
จ�านวน	25	คน	
	 2.	 กลุ ่มผู ้ปฏิบัติงานดูแลผู ้สูงอายุที่อยู ่
ในภาวะพึ่งพิง	 ในสถานบริการด้านสุขภาพจังหวัด
ชัยภูมิ	 ผู้วิจัยคัดเลือกจากอ�าเภอท่ีมีการด�าเนินงาน
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการท่ีอยู่ใน
ภาวะพึ่งพิงน�าร่อง	 2	 อ�าเภอ	 คือ	 หนองบัวระเหว
และคอนสวรรค์	 ได้แก่	 พยาบาลวิชาชีพ	 เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข	 ที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต�าบล	 อ�าเภอละ	 6	 ต�าบล	 ต�าบลละ	 1	 คน 
รวมจ�านวน	12	คน	
	 3.	 กลุม่ผูสู้งอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิ	จงัหวดั
ชัยภูมิ	 เนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรท่ีเปราะบาง	 มี
ข้อจ�ากดัในการเข้าร่วมงานวจิยั	ผูว้จิยัจงึจะคดัเลอืก 
ผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิ	30	คน	จาก	84	คน	ใน	2	
อ�าเภอที่อยู่ในพื้นที่วิจัย	ประกอบด้วย	ผู้สูงอายุและ
พิการท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง	 ท่ีต้องการการดูแลอย่าง
ใกล้ชิด	โดยมีการคัดเลือกเข้า	ดังนี้	
	 	 3.1	เป็นผูส้งูอายใุนพืน้ทีห่นองบวัระเหว	 
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และคอนสวรรค์	 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นคน
พิการแล้ว
	 	 3.2	มีศักยภาพในการเข้าร่วมวิจัย	เช่น	
สามารถส่ือสารกับผู้วิจัย	 ผู ้เข้าร่วมวิจัยคนอื่นได	้
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลได้
	 		 3.3	เข้าร่วมการวจิยัด้วยความสมคัรใจ
	 4.	 กลุม่ผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 
2	 อ�าเภอ	 4	 หน่วยงาน	 ได้แก่	 ส�านักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด	ท้องถิ่นอ�าเภอ	องค์การ
บริหารส่วนต�าบล	และ	เทศบาล	รวมจ�านวน	8	คน	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ	ได้แก่
	 1.	 แบบสัมภาษณ์เจาะลึก	 (In-depth	
interview	 guideline)	 ในการประเมินระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุ	ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
	 2.	 แนวทางการสนทนากลุ ่ม	 (Focus	
group	discussion	guideline)	ส�าหรบัสนทนากลุม่	
เจ้าหน้าที่สหสาขาวิชาชีพ	 ผู้บริหารระดับองค์กร
ส่วนท้องถิ่น	 และผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุเกี่ยวกับ	
ผลการด�าเนินงาน	งบประมาณ	บริการสุขภาพและ
สังคม	ปัจจัยความส�าเร็จ	ปัญหาและอุปสรรค	ความ
ต้องการการสนับสนุน
	 เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้สัมภาษณ์
กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ	 และผู้พิการที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	
ได้แก่	 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อกระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุที่อยู ่ใน
ภาวะพึ่งพิง	 เป็นแบบสัมภาษณ์ที่น�ามาจาก	อ�านาจ	
สุวรรณไตร5

การรวบรวมข้อมูล
	 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบ
สมัภาษณ์ความสามารถในด้านความรู้และพฤติกรรม

การดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลผู้สูงอายุ	 และผู้พิการ 
ท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง	 แบบสัมภาษณ์สิ่งอ�านวยความ
สะดวกส�าหรบัผูส้งูอาย	ุและผูพ้กิารทีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิ 
ในที่สาธารณะ	 และแบบสัมภาษณ์คุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ	 และผู้พิการท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง	 และเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพเก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่ใน
ภาวะพึ่งพิง	 กิจกรรม	 งบประมาณ	บริการสุขภาพ
และสังคม	 ปัจจัยความส�าเร็จ	 ปัญหาและอุปสรรค	
สิ่งอ�านวยความสะดวกในพื้นท่ีส�าหรับผู ้สูงอาย ุ
ท่ีด�าเนินการ	 โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและ
แบบสนทนากลุ่ม
 
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ร่วมวิจัย
	 ในการด�าเนินการวิจัยครั้งนี้	 ผู ้วิจัยจะ
ได้ท�าการวิจัยที่เก่ียวข้องกับมนุษย์	 ประกอบด้วย 
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 บุคลากรสาธารณสุข	
บุคลากรภาครัฐ	 โดยมีการสัมภาษณ์	 และสังเกต 
ดงันัน้เพือ่ให้การวจิยัเป็นไปอย่างถูกต้อง	ผูว้จิยัจงึจดั
ท�าหนังสือขอความเห็นชอบจากจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการท�าวิจัยในมนุษย์	 วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี	ขอนแก่น	รหัสโครงการ	2015-05-02	
และเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ผู ้ให้ข้อมูลโดยเฉพาะ
กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	
การวิเคราะห์ข้อมูล:	
	 ข้อมลูเชงิคณุภาพ:	เป็นข้อมลูทีไ่ด้จาก	การ
ศกึษาเอกสาร	การสนทนากลุม่	การสมัภาษณ์เจาะลกึ 
และการสังเกตพฤติกรรม	 จะน�าข้อมูลมาแยกเป็น
หมวดหมู่ตามประเด็นปัญหา	และตีความหมายของ
ข้อมูลที่ได้ตามการรับรู้ของผู้ให้ข้อมูล	 โดยวิธีการ
วิเคราะห์จากเนื้อหา	(Content	analysis)	
	 ข้อมูลเชิงปริมาณ:	 ใช้สถิติเชิงพรรณนา
ประกอบด้วย	ค่าความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน



7

วารสารศูนย์อนามัยที่ 9
วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

Vol.10 No.21 January-April 2016

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
	 กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น	 3	 กลุ่ม	 บุคลากร
สหสาขาวิชาชีพ	และผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาวะพ่ึงพิง	 ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า	 41	 ปี	 การ
ศึกษาระดับปริญญาตรี	 ต�าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ	
ปฏิบตังิานทีโ่รงพยาบาลชมุชน	ส่วนผูบ้รหิารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอายุระหว่าง	 40-50	 ปี	 การ
ศึกษาระดับปริญญาตรี	 ต�าแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบล	 ปฏิบัติงานที่เทศบาลต�าบลและ
องค์การบริหารส่วนต�าบลมากที่สุด	
การประเมินกระบวนการท�างานด้านการดูแล 
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	จังหวัดชัยภูมิ	
	 1.	 ความคิดเห็นของบุคลากรสหสาขา
วิชาชีพ
	 	 1.1	 ด้านประสบการณ์การอบรมหรอื 
การศึกษาด้านการดูแลสูงอายุ	 พบว่า	 บุคลากร 
สหสาขาวิชาชีพได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 โดยการอบรม
ในหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว	ที่จัดโดยสถาบัน
การศกึษาทางการพยาบาล	และการประชมุวชิาการ	
ได้แก่	 การอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาล 
ผูสู้งอาย	ุการอบรมผูจ้ดัการรายกรณผีูส้งูอาย	ุ(case	
manager)	 และการอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้พิการและผู้สูงอายุระยะยาว
	 	 1.2	 ด้านงานดูแลสุขภาพผู ้สูงอายุ
ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง	 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นใน
ภาพรวมว่า	งานดแูลสุขภาพผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่
พิงเป็นงานที่ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ความสามารถ
เฉพาะทางในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	 เนื่องจาก 
ผู้สูงอายุในความดูแลมีปัญหาสุขภาพเร้ือรังที่แตก
ต่างกัน	 ควรได้รับการดูแลแบบองค์รวมร่วมกับการ
มีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัวและชุมชน	

	 	 1.3	 ด้านโครงการ	หรือกิจกรรม	และ
งบประมาณ	ในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	
พบว่า	 มีการก�าหนดโครงการท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการและปัญหาของผูส้งูอาย	ุซึง่ได้รบัการจดัสรร
งบประมาณประจ�าปีในการด�าเนนิงานโครงการ	เช่น	
โครงการดูแลสขุภาพผูส้งูอายุแบบองค์รวม	โครงการ
อบรมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว	 โครงการอบรมเจ้า
หน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในการใช้	
stroke	 scale	 โครงการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูง
อายุปี	 2556-2557	 และโครงการผลิตกายอุปกรณ	์ 
งบประมาณทีไ่ด้จากเงนิบ�ารงุโรงพยาบาลซึง่ไม่เพยีง
พอ	 เนื่องจากต้องด�าเนินงานทั้งอ�าเภอและต้องการ
ความต่อเนือ่งให้กับกลุ่มผูด้แูลและ	อสม.	นอกจากนี ้
ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหาร
ส ่วนจังหวัด	 องค ์การบริหารส ่วนต�าบล	 และ 
โรงพยาบาลชุมชน	ในการจดัอบรมให้ความรูผู้ส้งูอาย ุ
และงบประมาณในการออกติดตามตรวจสุขภาพ
ช่องปากผู้สูงอายุทุกคนในชุมชนโดยผู้ดูแลร่วมกับ
เจ้าหน้าที่
	 	 1.4	 ด้านปัญหาและอุปสรรคในการ
ด�าเนินงานดูแลผู ้สูงอายุท่ีอยู ่ในภาวะพึ่งพิงกลุ ่ม
ตวัอย่างคดิเหน็ว่าจ�านวนของผูส้งูอายทุีต่ดิเตยีงและ
มีอายุมากกว่า	 80	 ปี	 ท่ีมีความเสื่อมของร่างกายมี
เป็นจ�านวนมาก	และมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อย	ๆ	
ภาระงานอื่นที่รับผิดชอบมีปริมาณมาก	ต้องจัดการ
เร่ืองท่ีเร่งด่วนก่อน	 ท�าให้งานดูแลผู้สูงอายุท่ีท�าอยู่
ไม่มีความต่อเนื่อง	 ไม่สามารถหาบุคลากรในหน่วย
งานท�าหน้าที่แทนได้	 นอกจากนี้ปัญหาญาติผู้ป่วย
ยังขาดความรู ้ในการดูแลผู ้สูงอายุที่อยู ่ในภาวะ 
พึ่งพิง	ผู้ดูแลมีความเหนื่อยล้าจากการดูแลผู้สูงอายุ
มาเป็นเวลาหลายปีและความไม่เพยีงพอของอปุกรณ์
สนับสนุน	เช่น	รถเข็น	ที่นอนลม	เป็นต้น	
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	 	 1.5	 ปัจจัยความส�าเร็จในการด�าเนนิงาน 
การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	พบว่า	เกิดจาก	
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแล	 เช่น 
ท้องถิน่	อสม.	ผู้ดแูลและผูส้งูอาย	ุบคุลากรสาธารณสขุ 
ทีร่บัผดิชอบงานมีความรู้ความสามารถในการจัดการ
งานผู้สูงอายุและนโยบายผู้บริหาร	
	 	 1.6	 ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวกใน
พืน้ที	่ส�าหรบัผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพ่ึงพิง	พบว่า	มกีาร 
จดัส่ิงอ�านวยความสะดวกในพืน้ที	่ส�าหรับผูส้งูอายทุี่
อยูใ่นภาวะพึง่พงิ	ดงันี	้กายอปุกรณ์ทีส่ามารถเบกิได้ 
จากโรงพยาบาลชมุชน	การปรบัสภาพบ้านให้เหมาะกบั 
ผู้พิการ	เช่น	ทางลาดชันการจัดหาที่นอนลมส�าหรับ 
ผู้ป่วยติดเตียง	 การจัดท�าห้องน�้าผู้พิการในผู้ป่วย 
ที่ไม่มีผู ้ดูแลและหาครอบครัวอุปถัมภ์	 และการ 
จัดบัตรคิวช่องทางด่วนในการให้บริการ
	 2.	 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้สูง
อายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
	 		 2.1	 ด้านประสบการณ์การอบรมหรอื
การศึกษาด้านการดูแลสงูอายพุบว่าได้รบัการพัฒนา
ความรู ้และทักษะการดูแลผู ้สูงอายุที่อยู ่ในภาวะ 
พึ่งพิง	 โดยการอบรมในหลักสูตรระยะสั้นและระยะ
ยาว	 ที่จัดโดยสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล	
และการประชุมวิชาการ	 ได้แก่	 อบรมการดูแล 
ผู้สูงอายุและผู้พิการอบรมกรณีศึกษาการพยาบาล 
ผู ้ป ่วยวัณโรคในผู ้สูงอายุที่ เป็นเบาหวานอบรม 
ผู้จัดการรายกรณี	case	manager	เป็นต้น
	 		 2.2	 ด้านความคิดเห็นต่องานดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง	 กลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นว ่าเป ็นงานที่ต ้องอาศัยความรู  ้
เฉพาะทาง	 เน้นดูแลแบบองค์รวม	 ร่วมกับผู้ดูแล	
คนในชุมชน	บุคลากรทางการแพทย์
	 		 2.3	 ด้านโครงการ	หรือกิจกรรม	และ
งบประมาณ	ในดแูลผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพ่ึงพงิมกีาร

ก�าหนดโครงการท่ีสอดคล้องกับความต้องการและ
ปัญหาของผูส้งูอายแุละได้รบัการจดัสรรงบประมาณ
ประจ�าปีในการด�าเนินงานซ่ึงโครงการที่ได้ด�าเนิน
การไปแล้วได้แก่	โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและ
ผู้พิการติดเตียง	 โครงการจัดระบบฐานข้อมูลผู้สูง
อายุและผู้พิการเพ่ือการช่วยเหลือโครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโครงการ
ส่งเสริมกายใจวัยสูงอายุโครงการฟื้นฟูผู้พิการและ
พฒันาผูด้แูล	และโครงการดแูลตดิตามเยีย่มผูส้งูอายุ
ที่บ้าน
	 	 2.4	 ด้านปัญหาและอุปสรรคในการ
ด�าเนินงานดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 พบว่า 
มีปัญหา	ได้แก่	การมีงบประมาณในการด�าเนินงาน
ที่จ�ากัดกลุ่มจิตอาสา	care	giver	ท�างานไม่ต่อเนื่อง 
ผูส้งูอายขุาดการรวมกลุม่ทีเ่ข้มแขง็	เช่น	การตัง้ชมรม 
ยงัไม่มทุีกหมูบ้่าน	เจ้าหน้าท่ีรับผดิชอบมีภาระงานมาก	 
รับหน้าที่ในการปฏิบัติงานหลายงาน	 และผู้ดูแล 
ผู้สูงอายุยังไม่มีความมั่นใจในการดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่
ในภาวะพึ่งพิง	 ญาติดูแลไม่ต่อเนื่อง	 ต้องไปรับจ้าง
ต่างจังหวัด	 มีญาติห่าง	 ๆ	 ดูแล	 ท�าให้ผู ้สูงอายุ 
ขาดความอบอุ่น
	 	 2.5	 ด้านปัจจัยความส�าเร็จในการ
ด�าเนินงานการดูแลผู ้สูงอายุที่อยู ่ในภาวะพึ่งพิง	
พบว่าเกิดจากความมุ ่งมั่นตั้งใจของเจ ้าหน้าที ่
โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	การมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการดูแลที่เข้มแข็ง	 เช่น	อสม.	และ
ญาติ	และ	ผู้บริหารให้ความส�าคัญ
	 		 2.6	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกใน
พืน้ที	่ส�าหรบัผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิ	พบว่ามกีาร
จัดสิ่งอ�านวยความสะดวกในพื้นท่ี	 ส�าหรับผู้สูงอายุ 
ที่อยู ่ในภาวะพึ่งพิง	 ได้แก่	 จัดหากายอุปกรณ์ 
ทีส่ามารถเบกิได้	จากโรงพยาบาลชมุชนและชาวบ้าน 
น�ามาบริจาค	 จัดให้มีลานกีฬาในชุมชน	 จัดให้มี
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ห้องน�้าผู้สูงอายุที่วัดและส่วนราชการ	 และจัดท�า 
ราวเกาะหัดเดินและมีราวกันลื่นในห้องน�้า
	 3.	 ความคิดเห็นของผู ้บริหารองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
	 		 3.1	 ด้านความคิดเห็นต่องานดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง	 กลุ่มตัวอย่าง
แสดงความคิดเห็นว่า	 เป็นเรื่องส�าคัญและเร่งด่วน	
เนื่องจากจ�านวนผู้สูงอายุมากขึ้น	 มีการพึ่งพิงบุตร
หลานอยู่มาก	
	 		 3.2	 ด้านโครงสร้าง	 อ�านาจ	 และ
หน้าที่ในการท�างานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิง	 พบว่า	 เทศบาลมีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ 
ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	โดยมีกิจกรรมต่าง	ๆ	เพื่อให้การ
ดแูลคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้	ได้แก่	การจดัหาอาชพีเสรมิ
ให้การติดตามเยี่ยมผู้พิการและให้ความรู้	 และการ
จัดหาส่ิงอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิง	 นอกจากน้ียังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข	 ภายใต้งานปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลได้ดูแลงานผู้สูงอายุ
	 		 3.3	 ด้านการน�าแผนผูส้งูอายแุห่งชาติ
มาแปลงเป็นแผนปฏิบัติการขององค์กรส่วนท้องถิ่น	
พบว่า	 มีการน�าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติมาแปลงเป็น
แผนปฏิบัติการขององค์กรส่วนท้องถิ่นโดยน�ามา
วางแผนเทศบาล	3	ปีและน�ามาเป็นแผนยทุธศาสตร์
และแผนกองทุนสุขภาพต�าบลโดยบรรจุไว้ในแผน
พัฒนาท้องถิ่นและแผนของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
	 		 3.4	 ด้านการผลกัดันให้มกีารด�าเนนิงาน 
ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติพบว่ามีการผลักดันให้มี
การด�าเนนิงานตามแผนผู้สงูอายแุห่งชาติโดยน�าแผน
หลักประกันกองทุนสุขภาพด้านการดูแลผู้สูงอาย ุ
มาปฏิบัติ	 และน�าเสนอเข้าวาระการประชุมในแผน
พฒันาสขุภาพทกุปี	จดัให้มสีถานทีร่วมกลุม่ผูส้งูอายุ

แต่ละชุมชน	 ผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุใน
แต่ละชุมชน	รวมทั้งสถานที่ออกก�าลังกายเพื่อให้ได้
ท�ากิจกรรมร่วมกัน
	 	 3.5	 ด้านแนวทางการประเมินความ
ส�าเรจ็และแนวทางการแก้ไข	ปรบัปรงุ	การด�าเนนิงาน 
ด้านการดูแลผู ้สูงอายุท่ีอยู ่ในภาวะพึ่งพิงพบว่า 
มกีารใช้แบบประเมนิผลการด�าเนนิงานแต่ละโครงการ
ประจ�าปี	 ในประเด็นต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ความพึงพอใจ 
หลงัให้การดแูล	เป็นต้น	มกีารประเมนิตามแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม	 ที่	 เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
ประจ�าปี	 ติดตามโดยคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ
ต�าบล	ส่วนแนวทางการแก้ไข	ปรบัปรงุ	การด�าเนนิงาน 
ด้านการดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิงนั้น	 ได้มี
การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อน�าไปสู่
การแก้ไขปัญหาให้บรรลุวัตถุประสงค์มีการจัดท�า
ทะเบียนผู้สูงอายุ	 ผู้พิการที่ชัดเจน	 แยกระดับการ
ให้บริการและให้การดูแลตามระดับความต้องการ
รวมทัง้ปรบัปรงุแนวทางการดแูลผูส้งูอายตุามสภาพ
ปัญหา
	 ส่วนประเด็นด้านผู้สูงอายุท่ีควรเน้นหรือ
ให้ความส�าคัญใน	5	ปี	ข้างหน้าส�าหรับนั้นผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวว่า	 ควรให้มีการ
พัฒนาศูนย์ผู้สูงอายุครบวงจร	 ท่ีมีคุณภาพ	 ระดับ
เทศบาล	และในแต่ละชุมชนให้ชัดเจนมากขึ้น
	 4.	 ความคดิเหน็ของผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะ
พึ่งพิง
	 		 4.1	 ด้านบริบทชุมชน	 กลุ่มตัวอย่าง
มีความเห็นในภาพรวมต่อกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุที่อยู ่ในภาวะพึ่งพิง	 
จังหวัดชัยภูมิ	 ด้านบริบทชุมชนอยู ่ในระดับมาก 

(  =	2.92,	SD	=	0.24)	 โดยเห็นว่าผู้น�าในชุมชน
มีความใส่ใจต่อปัญหาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิง	 มีบุคลากรภาครัฐสนับสนุนการดูแล



10

วารสารศูนย์อนามัยที่ 9
วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 10 ฉบับที่ 21 เดือนมกราคม-เมษายน 2559

ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในชุมชน	 และองค์กร
ปกครองส่วนถ้องถิ่นให้การสนับสนุนกิจกรรมการ
ส่งเสริมมากที่สุด
	 	 4.2	 ด้านปัจจัยน�าเข้า	 กลุ่มตัวอย่าง
มีความเห็นในภาพรวมต่อกระบวนการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อยู ่ในภาวะพึ่ง
พิง	จังหวัดชัยภูมิ	ด้านปัจจัยน�าเข้า	อยู่ในระดับมาก 

(  =	2.92,	SD	=	0.18)	โดยเห็นว่าคนในชุมชนมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรม	 มีบุคลากรภาครัฐ
เป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค�าปรึกษา	และมีข้อมูลผู้สูงอายุที่
อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในชมุชนและใช้วางแผนในกจิกรรม
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิงโดยชุมชนมากที่สุด
	 		 4.3	 ด้านกระบวนการกลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นในภาพรวมต่อกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุที่อยู ่ในภาวะพึ่งพิง	 
จังหวัดชัยภูมิ	 ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก 

(  =	2.90,	SD	=	0.25)	โดยเห็นว่า	(1)	แผนพัฒนา
ต้องมาจากปัญหาและความต้องการของชุมชน	
และผู้น�าชุมชน	 องค์การบริหารส่วนต�าบลให้การ
สนับสนุนงบประมาณด�าเนินการ	 (2)	 เปิดโอกาสให้
ทกุคนมส่ีวนร่วมในการจัดท�าแผน	(3)	มกีระบวนการ
คัดเลือกคนพิการหรือการพิจารณากิจกรรมด�าเนิน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่
ชัดเจน	 (4)	 มีการปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม	
(5)	 มีระบบการติดต่อประสานงานกับองค์กรภาค
รฐั/ภาคเีครือข่าย	(6)	มกีารติดตามผลการปฏบิติัการ
	 	 4.4	 ด้านผลลัพธ์กลุ่มตัวอย่างมีความ
เห็นในภาพรวมต่อกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อยู ่ในภาวะพึ่งพิง	 จังหวัด

ชัยภูมิ	ด้านผลลัพธ์อยู่ในระดับมาก	(  =	2.90,	SD	
=	0.18)	โดยความเห็นส่วนใหญ่ชื่นชมและเห็นด้วย
กบัผลงานทีเ่กิดขึน้ในผลลพัธ์การส่งเสริมและพฒันา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้แก่	 (1)	
คณะท�างานในชุมชนและชุมชนมีบทบาทมากขึ้น
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	 (2)	 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนงบประมาณ	 (3)	
ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ	 (4)	 คนพิการเข้าถึง
สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายมากขึ้น	 (5)	 มีกิจกรรม
เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
วิจารณ์
	 ผลการศึกษาการประเมินผลการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 จังหวัด
ชัยภูมิ	 ผู้วิจัยได้แยกอภิปรายตามวัตถุประสงค์การ
ศึกษาซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1.	การประเมินกระบวนการท�างานด้าน
การดแูลผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิ	จงัหวดัชยัภมู	ิ
	 จากผลการศกึษาครัง้นี	้พบว่า	กระบวนการ	
ท�างานด้านการดูแลผู ้สูงอายุท่ีอยู ่ในภาวะพึ่งพิง	
จังหวัดชัยภูมิ	 ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย	 ได้แก	่
บุคลากรสหสาขาวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง	 และผู้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	มี	4	ขั้นตอนส�าคัญดังนี้
	 	 1.1	 ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาโดย
ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการดแูลผูส้งูอายท่ีุอยูใ่นภาวะ
พึ่งพิง	จังหวัดชัยภูมิ	ได้แก่	บุคลากรสหสาขาวิชาชีพ	
ผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง	 และ 
ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ร่วมกนัวิเคราะห์ 
ปัญหาการดแูลผูส้งูอายเุพือ่ให้ได้ปัญหาทีแ่ท้จรงิ	โดย
ปัญหาที่พบ	ได้แก่	จ�านวนผู้สูงอายุที่มาก	ภาระงาน
ของบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ	 ผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้สูง
อายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิงมีมาก	ญาติขาดความรู้และ
มีความเหนื่อยล้าในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิงและอุปกรณ์สนับสนุนไม่เพียงพอ
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	 	1.2	ขั้นการพัฒนาความรู้และทักษะการ
ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 โดยการอบรมใน
หลกัสตูรระยะสัน้และระยะยาว	ทีจั่ดโดยสถาบนัการ
ศกึษาทางการพยาบาล	และการประชมุวชิาการ	ได้แก่	
การอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ	 
การอบรมผูจ้ดัการรายกรณผีูส้งูอาย	ุ(case	manager)	 
และการอบรมการฟื ้นฟูสมรรถภาพผู ้พิการและ 
ผู้สูงอายุระยะยาว
	 		 1.3	 ขั้นการก�าหนด	 ด�าเนินการและ
ประเมินผลโครงการ	 กิจกรรม	 และงบประมาณ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของผู้สูง
อายแุละได้รบัการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีในการ
ด�าเนินงาน	ได้แก่	โครงการดูแลสุขภาพผูส้งูอายแุบบ
องค์รวม	 โครงการอบรมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว	
โครงการอบรมเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ
ต�าบลในการใช้	stroke	scale	โครงการดูแลสุขภาพ
ช่องปากผู้สูงอายุปี	 2556-2557	 และโครงการผลิต
กายอุปกรณ์
	 	 1.4	 ขั้นการสรุปผลและวิเคราะห์ผล
งานร่วมกัน	เป็นข้ันทีท่กุฝ่ายต้องมส่ีวนร่วมในการรบั
รู้ผลส�าเร็จร่วมกัน	เพราะเป็นผลการด�าเนินงานของ
ทฝุ่าย	ซึง่เป็นความต้องการของผูม้ส่ีวนร่วมกจิกรรม
ที่จะรับรู ้ว่าสิ่งที่ได้ด�าเนินการมานั้นมีผลสัมฤทธิ์
อย่างไร	 โดยการประชุมกลุ่มเพื่อสรุปผล	 วิเคราะห์
ปัจจัยแห่งความส�าเร็จและถอดบทเรียน
	 จากกระบวนการท�างานด้านการดูแลผู้สูง
อายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	จังหวัดชัยภูมิ	ครั้งนี้	พบว่า	 
มี	 4	 ขั้นตอน	 สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนิน
งานระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของกระทรวง
สาธารณสุขที่ประกอบด้วย	1)	ภารกิจการให้บริการ
สุขภาพผู้สูงอายุ	 2)	 ภารกิจการพัฒนาศักยภาพ	 3)	
ภารกิจการประสานการบริการ	 ซึ่งน�าไปสู ่ความ
สามารถและประสิทธิภาพในการดูแลผู้สูงอายุ	 รวม

ท้ังน�าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
และผู ้ปฏิบัติงานดูแลผู ้สูงอายุได้อย่างแท้จริง6 

โดยมผีลการประเมนิกระบวนการท�างานสรปุได้ดงันี้
	 1.	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการ
อบรมหรือการศึกษาด้านการดูแลสูงอายุ	 บุคลากร
สหสาขาวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่
ในภาวะพึ่งพิงได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 โดยการอบรม
ในหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว	ที่จัดโดยสถาบัน
การศกึษาทางการพยาบาล	และการประชมุวชิาการ	
ได้แก่	 การอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาล 
ผูส้งูอาย	ุการอบรมผูจ้ดัการรายกรณผีูส้งูอาย	ุ(case	
manager)	 และการอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
พิการและผู้สูงอายุระยะยาวโดยเป็นความต้องการ
พฒันาตนเองร่วมกบัการวางแผนการพฒันาบุคลากร
ของหน่วยงาน	และต้องการให้มกีารพัฒนาศกัยภาพ
บุคลากรให้ครอบคลุมเพื่อที่จะสามารถท�าหน้าที่
ช่วยกันหรือแทนกันได้	ซึ่งความรู้	ทักษะเฉพาะทาง
นี้ช่วยสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานดูแลผู้สูง
อายุ	 บุคลากรเกิดทัศนคติท่ีดีต่องานมีก�าลังใจท่ีจะ
ท�างานให้ดีมีประสิทธิภาพเพื่อองค์กร7	 ซึ่งเป็นไป
ตามแนวทางการด�าเนินงานระบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุของกระทรวงสาธารณสุขในภารกิจการ
พัฒนาศักยภาพ6	 ส่งผลดีต่อผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิงต่อไป	
	 2.	 ความคิดเห็นต่องานดูแลสุขภาพผู้สูง
อายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง	 บุคลากรสหสาขาวิชาชีพ
มีความคิดเห็นต่องานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุท่ีอยู่ใน
ภาวะพึ่งพิงว่าเป็นงานที่ผู ้ให้บริการต้องมีความรู้
ความสามารถเฉพาะทางในการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ	
เนือ่งจากผูสู้งอายใุนความดแูลมปัีญหาสขุภาพเรือ้รงั
ที่แตกต่างกัน	 ควรได้รับการดูแลแบบองค์รวมร่วม
กับการมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัวและชุมชน
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ส่วนผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
มีความคิดเห็นต่องานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพ่ึงพิงว่า	เป็นงานทีต้่องอาศัยความรูเ้ฉพาะทาง	
เน้นดูแลแบบองค์รวม	 ร่วมกับผู้ดูแล	 คนในชุมชน	
บุคลากรทางการแพทย์และผูบ้รหิารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความคิดเห็นต่องานดูแลสุขภาพผู้สูง
อายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 จังหวัดชัยภูมิว่า	 เป็นเรื่อง
ส�าคัญและเร่งด่วน	 เน่ืองจากจ�านวนผู้สูงอายุมาก
ขึ้น	มีการพึ่งพิงบุตรหลานอยู่มากทั้งนี้สอดคล้องกับ
รายงานจ�านวนผู้สูงอายุของส�านักงานวิจัยเพื่อการ
พัฒนาหลักประกันสุขภาพไทยที่กล่าวว่าจ�านวน 
ผู้ที่มีภาวะพ่ึงพาทางกายมีจ�านวนเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ	
และเป็นผู ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระดับรุนแรงซึ่ง
ต้องการการดูแล	 ไม่ได้รับบริการหลังจ�าหน่ายจาก
โรงพยาบาล8

	 3.	 โครงการ	หรอืกจิกรรม	และงบประมาณ 
ในการดแูลผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิ	 จังหวัดชยัภมิู
นั้นมีการก�าหนดโครงการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและปัญหาของผูส้งูอาย	ุ เช่น	 โครงการดแูล
สุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการติดเตียง	 โครงการจัด
ระบบฐานข้อมลูผูส้งูอายแุละผูพิ้การเพือ่การช่วยเหลอื	 
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู ้สูงอายุ	 โครงการส่งเสริมกายใจวัยสูงอายุและ
โครงการฟื้นฟูผู้พิการและพัฒนาผู้ดูแล	 โดยได้รับ
การจัดสรรงบประมาณประจ�าปีในการด�าเนินงาน 
โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต�าบล	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ	
และคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ
อ�าเภอ	 รวมทั้งงบประมาณเงินบ�ารุงโรงพยาบาลซึ่ง
ไม่เพียงพอ	 ต้องการการสนับสนุนด้านกายอุปกรณ์	
อุปกรณ์ฟื ้นฟูสุขภาพ	 งบประมาณในการอบรม
จิตอาสาซ่ึงทุกโครงการก�าหนดขึ้นสอดคล้องตาม
แนวทางการด�าเนินงานดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ 

พึ่งพิงของกระทรวงสาธารณสุข	 เน้นการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง	 ระหว่างบุคลากรจากสถานบริการและ
สมาชิกในครอบครัว	 มุ ่งบริการเชิงรุกในชุมชน
เนื่องจากการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุมายังสถานบริการ
ล�าบาก	เพิม่การเข้าถึงบรกิารกายภาพบ�าบัดประสาน
งานกบัองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน	ในการท�างาน	มี
หน่วยพัฒนาระบบบริการในชุมชนในระดับจังหวัด
ศนูย์ประสานงานผูพ้กิารในระดบัจังหวดัและอ�าเภอ	
และการสนับสนุนด้านนโยบาย6	 ซ่ึงสอดคล้องกับ
การวิจัยของ	Barton,	et	al.9	ที่ศึกษาการประเมิน
ผลด้านงบประมาณและผลลัพธ์การด�าเนินงานการ
ดแูลผูป่้วยสงูอายรุะยะกึง่เฉยีบพลนั	(Intermediate	
care)	ในประเทศอังกฤษ	โดยการสอบถามผู้ปฏิบัติ
งานด้านการดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะกึ่งเฉียบพลัน	
การศึกษาผู้ป่ายรายกรณี	 (case	 study)	 และการ
สังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
ประสทิธผิลงานดแูลผูป่้วยสงูอายรุะยะกึง่เฉยีบพลนั	
พบว่า	 การท�างานร่วมกันของบุคลกรด้านสุขภาพ
ขององค์กรระดับสูงกับระดับท้องถ่ินมีส่วนส�าคัญ
ทีส่ดุทีท่�าให้งานดแูลผูป่้วยสงูอายรุะยะกึง่เฉยีบพลนั
ส�าเร็จ	 และยังพบว่างบประมาณการให้บริการ 
ผู้สูงอายุที่บ้านสูงกว่างบประมาณที่รักษาอยู่ที่โรง
พยาบาล	แต่การให้บรกิารท่ีบ้านมผีลให้คะแนนเฉลีย่
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผลการรักษาดีขึ้น
	 4.	 ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน
ดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิงของจังหวัดชัยภูมิ
นั้น	 พบว่าจ�านวนของผู้สูงอายุที่ติดเตียงและมีอายุ
มากกว่า	 80	 ปี	 ที่มีความเสื่อมของร่างกายมีเป็น
จ�านวนมาก	 และมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อย	 ๆ	
ภาระงานอื่นที่รับผิดชอบมีปริมาณมาก	ต้องจัดการ
เรื่องที่เร่งด่วนก่อนท�าให้งานดูแลผู้สูงอายุที่ท�าอยู่
ไม่มีความต่อเนื่อง	 ไม่สามารถหาบุคลากรในหน่วย
งานท�าหน้าที่แทนได้	 นอกจากนี้ปัญหาญาติผู้ป่วย
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ขาดความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	
ความเหน่ือยล้าจากการดูแลผู้สูงอายุมาเป็นเวลา
หลายปี	และความไม่เพียงพอของอุปกรณ์สนับสนุน	
นอกจากนีย้งัมปัีญหาด้านงบประมาณในการด�าเนนิ
งานผู้สูงอายุที่จ�ากัด	จิตอาสา	care	giver	ท�างานไม่
ต่อเนือ่ง	ผูส้งูอายขุาดการรวมกลุม่ท่ีเข้มแขง็	เช่น	การ
ตั้งชมรมยังไม่มีทุกหมู่บ้านซึ่งสอดคล้องกับรายงาน
การสังเคราะห์ระบบการดูแลผู้สูงอายุ	 ในระยะยาว
ส�าหรับประเทศไทย	 ในเรื่อง	บริบท	ข้อจ�ากัด	และ
โอกาสการพัฒนา	ที่กล่าวว่า	ข้อจ�ากัดด้านศักยภาพ
ในการให้บริการแก่ผู ้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้มีภาวะ
ทุพพลภาพ	 การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยท่ีมีภาวะ 
พึง่พงิยงัมจี�ากดั	ขณะเดียวกันบรกิารเชงิรกุอย่างเป็น
ระบบในชุมชนก็ยังมีการพัฒนาอย่างจ�ากัด	 อีกทั้ง
การจดับรกิารทีเ่ป็นอยูม่ลีกัษณะเป็นการสงเคราะห์
เป็นครั้งคราวให้เป็นวัตถุหรือตัวเงิน	 เช่น	 เบี้ย
สงเคราะห์ต่าง	 ๆ	 มากกว่าการจัดบริการอย่างเป็น
ระบบรวมทั้งการที่หน่วยงานท่ีดูแลด้านการแพทย์
และสาธารณสขุแยกส่วนกบัหน่วยงานทีดู่แลบริการ
ด้านสงัคม	ท�าให้การเชือ่มประสานและความต่อเน่ือง
ของการได้รับบริการมีข้อจ�ากัด	10

	 5.	 ปัจจัยความส�าเร็จในการด�าเนินงาน 
การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 จังหวัดชัยภูมิ
จากการวิจัยครั้งนี้ที่ส�าคัญ	ได้แก่	การมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการดูแล	เช่น	ท้องถิ่น	อาสา	สมัคร 
สาธารณสุขประจ�าหมู ่บ้าน	 ผู ้ดูแลและผู ้สูงอาย	ุ
บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานมีความรู้ความ
สามารถในการจดัการงานผู้สงูอาย	ุมคีวามมุง่มัน่ต้ังใจ
ในการด�าเนินงาน	 และนโยบายจากผู้บริหารปัจจัย
ทั้ง	 3	 อย่างดังกล่าวได้มาจากการถอดบทเรียนจาก 
ผู้ร่วมวิจัยประกอบกับข้อมูลการสัมภาษณ์ถึงปัจจัย
ส�าคัญในการขับเคลื่อนทุกกระบวนการตามวิถีการ
ด�าเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 

ซ่ึงเพ็ญศรี	 เปลี่ยนข�า11	 ได้อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในงานสาธารณสุข	 ได้แก	่
ความสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าทีข่องรฐักับประชาชน
และการประสานงานทีด่ต่ีอกนั	โดยส่งเสรมิให้คนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเอง	 ปัจจัยด้าน
นโยบาย	งบประมาณ	ปัจจยัทางด้านชมุชน	ลกัษณะ
ทางภูมิศาสตร์	 จิตวิทยาทางสังคม	 การจัดระเบียบ
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน	 เป็นปัจจัยที่เอื้อให้
มีการรวมตัวของชุมชนและความเสียสละช่วยเหลือ
กันและกันสูง
	 2.	ก า รป ร ะ เ มิ น คว ามคิ ด เ ห็ น ต ่ อ
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	จังหวัดชัยภูมิ
	 ความคิดเห็นของผู ้สูงอายุที่อยู ่ในภาวะ
พึ่งพิง	 จังหวัดชัยภูมิต่อกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนั้น	 พบว่าด้านบริบท
ชมุชน	(context)	ผูน้�าในชมุชนมคีวามใส่ใจต่อปัญหา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงมีบุคลากร
ภาครฐัสนบัสนนุการดแูลผูส้งูอายท่ีุอยูใ่นภาวะพ่ึงพงิ 
ในชุมชนและองค์กรปกครองส่วนถ้องถ่ินให้การ
สนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริม	 มากที่สุด	 (ร้อยละ	
100)	ด้านปัจจัยน�าเข้า	(input)	พบว่า	คนในชุมชน
มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุที่อยู ่ในภาวะพึ่งพิง	 
มีบุคลากรภาครัฐเป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค�าปรึกษาใน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิง	และมีข้อมูลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
ในชุมชนและใช้วางแผนในกิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิงโดย
ชุมชน	 มากท่ีสุด	 (ร้อยละ	 100)	 ด้านกระบวนการ	
(process)	 พบว่ามีแผนการปฏิบัติการส่งเริมและ
พฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิอย่าง
ชัดเจน	 แผนตอบสนองความต้องการ	 เปิดโอกาส
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ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม	 ปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม
ร่วมกับเครือข่ายและมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อคิดเห็น
เกือบครบทุกข้อ	 (ร้อยละ	 93.3)	 และด้านผลลัพธ์	 
(product)	 พบว่า	 ชุมชน	 คณะกรรมการในชุมชน	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิ
งานพฒันาคณุภาพชวีติผู้สงูอายท่ีุอยูใ่นภาวะพึง่พงิ	มี
กิจกรรมที่ท�าให้ได้รับผลจากการปฏิบัติการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพิ่มขึ้น	รวมทั้งเข้า
ถงึสทิธปิระโยชน์ตามกฎหมายมากขึน้	(ร้อยละ	96.7)	
ซึง่อาจกล่าวได้ว่า	ชมุชนในจังหวดัชยัภมูเิป็นชมุชนที่
มพีืน้ฐานทางสงัคมทีเ่ข้มแขง็	จากรากฐานของความ
เป็นญาติ	พี่น้อง	ประเพณีและวัฒนธรรมเดียวกัน	มี
ผู้น�าชุมชนที่ใส่ใจ	 เข้าถึงปัญหาของชุมชน	 รวมทั้ง
การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงาน
ในระดับพื้นที่	 มีศักยภาพในการด�าเนินงานเพื่อส่ง
เสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่ง
พิง	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการท�างานในการดูแลผู้
สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง12	 ที่ระบุว่าการท�างานใน
การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยชุมชนหรือ
ท้องถิ่น	 มีองค์ประกอบหลักส�าคัญ	 3	ประการ	 คือ	
1)	รฐับาลท้องถิน่	(อบต./เทศบาล)	เป็นรฐัสวสัดกิาร	
2)	ระบบสุขภาพชุมชน	และ	3)	คนในชุมชน	โดยมี
การระดมทรัพยากรในท้องถิน่ได้แก่	บคุคล	เครือ่งมอื	 
ทุน	 สถานที่	 รวมท้ังเทคโนโลยีที่เหมาะสมส�าหรับ
ชุมชนน้ัน	 เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงและ
ญาติสามารถด�ารงชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้
อย่างทัดเทียมคนปกติ	 ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 จังหวัดชัยภูมิ	 ท�าให้ชุมชน
และญาต	ิรบัผดิชอบต่อปัญหาผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะ
พึ่งพิง	 ยอมรับคนพิการในฐานะของสมาชิกคนหนึ่ง
ของชุมชน	รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนสามารถ
วางแผนแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย
ด้านการปฏิบัติการพยาบาล
	 ในกระบวนการท�างานด้านการดูแลผู้สูง
อายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 จังหวัดชัยภูมินั้น	 ควรมุ่ง
ให้ความสนใจเกี่ยวกับการส่งเสริมจุดแข็งที่ดีแล้วให้
พัฒนามากข้ึนและปรับเปล่ียน	 แก้ไขก�าจัด	 ปัญหา	
อุปสรรคในการด�าเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุท่ี
อยู่ในภาวะพึ่งพิงจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
	 1.	 การส่งเสริมกระบวนการท�างานด้าน
การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
	 	 1.1	 ส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขท่ี
ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	
ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสม�่าเสมอ	 ต่อเนื่อง
และครอบคลุมทุกพื้นที่	รวมทั้งส่งเสริมให้มีทัศนคติ
ที่ดีต่อการให้บริการการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิงเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการด�าเนินงานและ
ท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
		 	 1.2	 ส่งเสรมิให้ชมุชนทีม่ศีกัยภาพ	เช่น	
ชุมชนที่มีผู้น�าเข้มแข็ง	มีความสามัคคี	ให้มีโอกาสได้
เข้ามาร่วมในกระบวนการท�างานด้านการดูแลผู้สูง
อายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงภายใต้บริบทของชุมชน	โดย
การสนบัสนนุด้านงบประมาณ	ด้านวชิาการจากภาค
รัฐระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เมื่อมีการร้องขอ
	 	 1.3	 ส่งเสริมและคงไว้ซ่ึงการมีส่วน
ร่วมและสัมพันธภาพท่ีดีของภาคีเครือข่ายในการ
ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	เช่น	ท้องถิ่น	อสม.
ผู้ดูแลและผู้สูงอายุ	
	 	 1.4	 ให้ก�าลงัใจหรอืประกาศเกียรตคิณุ
เพือ่เชดิชบูคุลากรสาธารณสขุทีม่ผีลงานเด่นและรบั
ผดิชอบงานด้านการดูแลผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิ	
เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ
	 2.	 การก�าจัดหรือลดอุปสรรคในการ
ด�าเนินกระบวนการท�างานด้านการดูแลผู้สูงอายุท่ี
อยู่ในภาวะพึ่งพิง



15

วารสารศูนย์อนามัยที่ 9
วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

Vol.10 No.21 January-April 2016

		 	 2.1	 จัดสรรงบประมาณหรือสรรหา
ทรัพยากรในท้องถ่ินเพื่อช่วยฟื ้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกายให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงรวมทั้งงบ
ประมาณในการจัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและผู้
ดูแล	 งบประมาณในการออกติดตามตรวจสุขภาพ
ช่องปากผูส้งูอายใุนชมุชนโดยผูดู้แลร่วมกบัเจ้าหน้าที่
	 	 2.2	 ให้ความส�าคัญกับการก�าหนด
ภาระงานแก่บุคลากรสาธารณสุขที่ดูแลผู้สูงอายุท่ี
อยูใ่นภาวะพ่ึงพิงให้มคีวามเหมาะสมทัง้ด้านปรมิาณ
และคุณภาพ	 เพื่อแก้ไขปัญหาภาระงานที่มากเกิน
ก�าลัง
	 	 2.3	 เน้นหรือให้ความส�าคัญในการ
วางแผนการด�าเนินงานดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิงในระยะ5	 ปี	 ข้างหน้าส�าหรับผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
	 	 2.4	 จัดให้มีการพัฒนาศูนย์ผู้สูงอายุ
ครบวงจร	ที่มีคุณภาพ	ระดับเทศบาล	และในแต่ละ
ชุมชนให้ชัดเจนมากขึ้น

ด้านการวิจัย
	 1.	 การวจิยัครัง้น้ีท�าให้ทราบผลการด�าเนนิ
กระบวนการท�างานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึง่พงิ	จงัหวดัชยัภมู	ิเพือ่ให้เกดิการพฒันาด้าน
กระบวนการจดัการท่ีเหมาะสม	ควรมกีารเพิม่วงรอบ
การวจิยัเพิม่ขึน้เพือ่ให้เกดิความต่อเนือ่งและยัง่ยนืใน
ระยะยาว
	 2.	 ขยายพื้นที่การศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุท่ี
อยูใ่นภาวะพึง่พงิ	จงัหวดัชยัภมูใิห้ครอบคลมุทกุอ�าเภอ

กิตติกรรมประกาศ
	 ขอขอบคุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ชัยภูมิในการสนับสนุนและผลักดันการด�าเนิน 
งานพัฒนาระบบการดูแลผู ้สูงอายุที่อยู ่ในภาวะ 
พึง่พงิ	จงัหวดัชัยภมู	ิและการประเมนิผล	ขอขอบคณุ
ความร่วมมอืด้านวชิาการจากผูอ้�านวยการและคณะ
อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น	
รวมทั้งเครือข่ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
บุคลากรสหสาขาวิชาชีพ	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้จัดการราย
กรณ	ีผูด้แูลผูส้งูอายแุละผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิ
ทกุอ�าเภอ	ทีส่นบัสนนุให้ข้อ	เสนอแนะ	อ�านวยความ
สะดวกในการด�าเนนิงานวจิยัจนส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี	
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1.	ความหมายของเหตุร�าคาญ
 “	 เหตุร�าคาญ”	 เป็นถ้อยค�าที่ปรากฏ

ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 หมวด	 5	 

เหตุร�าคาญ	ซึ่งบัญญัติไว้รวม	4	มาตรา	ตั้งแต่มาตรา	

25	ถึง	มาตรา	28	ดังนี้

 หมวด 5 เหตุร�ำคำญ 

 มำตรำ 25 ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้

เกดิความเดอืนร้อนแก่ผูอ้ยูอ่าศยัในบรเิวณ ใกล้เคยีง 

หรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่า

เป็นเหตุร�าคาญ 

  (1) แหล่งน�า้ ทางระบายน�า้ ทีอ่าบน�า้ 

ส้วมหรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ใน

ท�าเลไม่เหมาะสม สกปรก มกีารสะสมหรอืหมกัหมม

สิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเป็น เหตใุห้มกีลิน่เหมน็หรอื

ละอองเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์

พาหะน�าโรค หรือ ก่อให้เกิดความเสื่อม หรืออาจ

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  (2) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด 

หรอืมจี�านวนเกนิสมควรจนเป็นเหตใุห้เสือ่มหรอือาจ

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  (3) อาคารอัน เป ็น ท่ีอยู ่ ของคน

หรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มี  

การระบายอากาศ การระบายน�า้ การก�าจัดสิง่ปฏกิลู 

หรอืการควบคมุสารเป็นพษิหรือมแีต่ไม่มกีารควบคุม

ให้ปราศจากกลิน่เหมน็หรอืละอองสารเป็นพษิอย่าง

พอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ 

แนวทางการใช้อ�านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	

ในการออกค�าสั่งทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อระงับเหตุร�าคาญ
สุวรรณา	จีรโภคกุล	*

  (4) การกระท�าใด ๆ อันเป็นเหตุให้

เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความ

สั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด 

จนเป็นเหตใุห้เสือ่มหรอือาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 

  (5) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีก�าหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มำตรำ 26 ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมอี�านาจ

ห้ามผู ้หนึ่งผู ้ใดมิให้ก่อเหตุร�าคาญในท่ีหรือ ทาง

สาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุ

ร�าคาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บ�ารุงรักษา

บรรดาถนน ทางบก ทางน�้า รางระบายน�้า คู คลอง 

และสถานท่ีต่าง ๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุ

ร�าคาญ ในการนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ�านาจ

ออกค�าสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ ก�าจัดและควบคุม

เหตุร�าคาญต่าง ๆ ได้ 

 มำตรำ 27 ในกรณีท่ีมีเหตุร�าคาญเกิด

ขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะให้เจ้า

พนักงานท้องถ่ินมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้

บุคคลซ่ึงเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรือ

อาจก่อให้เกิด เหตุร�าคาญนั้น ระงับหรือป้องกัน

เหตุร�าคาญภายในเวลาอันสมควร ตามที่ระบุไว้ไว้

ในค�าสั่ง และถ้าเห็นสมควรจะให้กระท�าโดยวิธีใด

เพื่อระงับหรือป้องกันเหตุร�าคาญนั้น หรือสมควร

ก�าหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มี เหตุร�าคาญเกิดขึ้น

อีกในอนาคต ให้ระบุไว้ในค�าสั่งได้ 

*		นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ	หัวหน้ากลุ่มอุทธรณ์	ร้องเรียน	และคดีปกครอง	ศูนย์บริการกฎหมายสาธารณสุข	กรมอนามัย
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ปีที่ 10 ฉบับที่ 21 เดือนมกราคม-เมษายน 2559

 ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ว่าไม่มีการปฏิบัติตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตามวรรคหนึ่ง และเหตุร�าคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิด

อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นระงับ เหตุร�าคาญนั้น และอาจจัดการตาม

ความจ�าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้เกิดเหตุร�าคาญน้ันขึ้น

อกี โดยบคุคลซ่ึงเป็นต้นเหตุหรอืเกีย่วข้องกบัการก่อ

หรอือาจก่อให้เกิดเหตุร�าคาญต้องเป็นผูเ้สยีค่าใช้จ่าย

ส�าหรับการจัดการนั้น 

 มำตรำ 28 ในกรณีทีม่เีหตุร�าคาญเกดิขึน้ใน

สถานที่เอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออก

ค�าสัง่เป็นหนงัสอืให้เจ้าของหรอืผูค้รอบครองสถานท่ี

นัน้ระงบัเหตรุ�าคาญภายในเวลาอนัสมควรตามท่ีระบุ

ไว้ในค�าสั่ง และถ้าเห็นว่าสมควรจะให้กระท�าโดยวิธี

ใดเพื่อระงับเหตุร�าคาญนั้น หรือสมควรก�าหนดวิธี

การเพื่อป้องกัน มิให้มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นในอนาคต

ให้ระบุไว้ในค�าสั่งได้

 ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามค�าสั่งของเจ้า

พนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้อง

ถิน่มอี�านาจระงบัเหตุร�าคาญน้ัน และอาจจัดการตาม

ความจ�าเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นอีก 

และถ้าเหตรุ�าคาญเกดิขึน้จากการกระท�า การละเลย 

หรือการยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถาน

ที่นั้น เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวต้อง

เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส�าหรับการนั้น

 ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ว่าเหตุร�าคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิด

อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบ

ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพ

ของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกค�าสั่ง

เป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้

หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือ

บางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้อง

ถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุร�าคาญนั้นแล้วก็ได้ 

	 ค�าว่า	“เหตุร�าคาญ”	ตามมาตรา	25	แห่ง

พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุมไิด้ก�าหนดบทนยิาม

หรือให้ความหมายไว้เป็นการเฉพาะแต่มีการยก

ตัวอย่างถึงกรณีที่จะถือว่าเป็นเหตุร�าคาญ	 ซึ่งต้อง

อยูภ่ายใต้อ�านาจด�าเนนิการควบคมุของเจ้าพนกังาน

ท้องถิ่น	รายละเอียดดังที่ปรากฏข้างต้น

	 ส�าหรับ	 มาตรา	 25	 (5)	 ซึ่งในบทบัญญัติ

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ�านาจ

ก�าหนดเหตุหนึ่งเหตุใด	 ซึ่งเป็นเหตุอื่น	 ๆ	 ที่มิใช	่

เหตุตามมาตรา	 25	 (1)	 ถึง	 (4)	 โดยเมื่อเห็นว่า

เหตุอื่นนั้นๆ	 หากเกิดขึ้นแล้วจะสร้างความเดือด

ร้อนหรือเสียหาย	 จนเป็นเหตุเดือดร้อนร�าคาญแก่

ประชาชนผูอ้ยูอ่าศยัใกล้เคยีงได้	โดยก�าหนดเพิม่เตมิ

ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	ดงันีแ้ล้วกถ็อืเป็นเหต ุ

ร�าคาญตามที่กฎหมายประกาศปัจจุบัน	(	ปี	2558)	

มีจ�านวน	1	ฉบับ	คือ	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	

เรื่อง	 ก�าหนดให้แหล่งเพาะพันธุ ์ยุงลายเป็นเหตุ

ร�าคาญ	และแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม	

ประกาศ	ณ	วันที่	25	มิถุนายน	2545

2.	องค์ประกอบของเหตุร�าคาญ

	 เมื่อทราบถึงกรณีที่ถือว่าเป็นเหตุร�าคาญ

ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 เจ้า

พนักงานท้องถ่ินจะมีอ�านาจในการออกค�าสั่ง	 เพื่อ

จัดการกับกรณีเหตุร�าคาญท่ีเกิดขึ้น	 โดยได้รับเรื่อง

ร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพและได้

รบัความเดอืดร้อนเสยีหาย	หรอืเมือ่เจ้าพนกังานท้อง

ถิ่นพบว่ามีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นด้วยตนเองโดยยังไม่ม ี

ผู้ร้องเรียน	
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ควบคุมเหตุร�าคาญในสถานที่ไว้สองกรณี	 คือ	 กรณี

แรกเหตุร�าคาญท่ีเกิดหรืออาจเกิดในท่ีหรือทาง

สาธารณะตามมาตรา	27	และกรณทีีส่องเหตรุ�าคาญ

ที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนตามมาตรา	28

	 2.2	 จ�าแนกตามขนาดความร้ายแรงของ

เหตุร�าคาญ

	 การควบคุมเหตุร�าคาญจึงเป็นการปกป้อง

มิให้เกิดเหตุร�าคาญแก่บุคคลเป็นส�าคัญ	 ด้วยเหตุ

นี้ความรู้สึกของบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ

ร�าคาญย่อมมีความแตกต่างกัน	 จึงสามารถจัดแบ่ง

ประเภทของเหตรุ�าคาญตามขนาดความร้ายแรงของ

ผลกระทบต่อสขุภาพ†	โดยพจิารณาหลกัเกณฑ์ต่าง	ๆ 	

ดังนี้	เช่น	

	 	 (1)	 ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของ

ผู้ที่ได้รับสัมผัส	อาการที่แสดงออกมี	2	ประเภท3	คือ	

 ประเภทแรก	 แบบเฉียบพลัน	 (Acute 

disease)	หมายถงึโรคหรอืการเจบ็ป่วยทีเ่มือ่เริม่เกดิ

อาการจะเกิดขึ้นทันทีรวดเร็ว	 อาการมักรุนแรง	 แต่

มกัรกัษาหายได้และภายในระยะเวลาสัน้ๆ	ประมาณ	

2	-	3	สปัดาห์	แต่อาจแสดงอาการได้นานถงึประมาณ	

3	 เดือน	 เช่น	 ได้รับมลพิษทางอากาศ	 หรือได้รับ

พิษจากการสูดดมสารเคมี	 ส่งผลกระทบต่อระบบ

ทางเดินหายใจ	 เยื่อบุทางเดินหายใจส่วนต้นระคาย

เคือง	 หรือถูกท�าลาย	 มีอาการหายใจล�าบากติดขัด

 ประเภทของเหตุร�าคาญ1

	 เหตุร�าคาญเป็นปัญหาด้านอนามัยสิ่ง

แวดล้อมที่ครอบคลุมกรณีมลพิษในสิ่งแวดล้อม

เป็นการทั่วไปโดยไม่จ�ากัดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะมี

สาเหตุอย่างไร	 ซึ่งระบุตัวอย่างของเหตุร�าคาญไว้ใน

มาตรา	 25	 ที่มีหลายกรณีด้วยกัน	 โดยสภาพความ

เป็นจริงของการควบคุมเหตุร�าคาญแต่ละกรณีย่อม

มีขั้นตอนหรือเทคนิคที่แตกต่างกัน2	 ดังน้ัน	 ความ

เหมาะสมด้านเทคนิคที่จะใช้ในการควบคุมเหตุ

ร�าคาญแต่ละกรณีจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ	เจ้า

พนักงานท้องถิน่	ไม่มมีาตรการทางกฎหมายรปูแบบ

ใดรูปแบบหน่ึงทีส่ามารถควบคุมเหตุร�าคาญได้ในทกุ

กรณี	การจ�าแนกประเภทเหตุร�าคาญถือว่าเป็นหลัก

การหนึ่งของการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ	

สามารถจ�าแนกได้ดังนี้

	 2.1	จ�าแนกตามสถานที่ที่เกิดเหตุร�าคาญ

	 เหตุร�าคาญมีโอกาสเกิดข้ึนได้ในทุกหนทุก

แห่ง	 เนื่องจากสื่อทางกายภาพของเหตุร�าคาญและ

สื่อทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างเดียวกัน	

ความแตกต่างกันของสถานที่ที่เกิดเหตุร�าคาญมี

ผลต่อรูปแบบของมาตรการทางกฎหมายที่เจ ้า

พนักงานท้องถิ่นจะเลือกใช้วิธีการในการควบคุม

เหตุร�าคาญ	 เพราะพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ.	 2535	 บัญญัติถึงอ�านาจเจ้าพนักงานที่จะ

† 	ตั้งแต่ปี	2552	ถึงปัจจุบัน	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกประกาศกระทรวงก�าหนดประเภทกิจการที่ต้องด�าเนินการประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	หรือ	EHIA	(Environmental	Health	Impact	Assessment	หมายถึง	กระบวนการที่ใช้เพื่อคาดการณ์ถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน	 และการกระจายของผลกระทบในกลุ่มประชากรที่อาจเกิดข้ึนจากแผนงานหรือโครงการ	 เพื่อน�าไป
ก�าหนดกิจกรรมที่เหมาะสมในการจัดการผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	67	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2550	ที่ก�าหนดไว้
ว่าโครงการหรือกิจกรรมใด	 ๆ	 ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงจะกระท�ามิได้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบ	 ตลอดจน
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน)	 รวมทั้งสิ้น	 11	 ประเภท	 ดังปรากฏตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม		เรื่อง	ก�าหนดประเภท	ขนาด	และวิธีปฏิบัติ	ส�าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง	ทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพที่ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชน	จะต้องท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
พ.ศ.2553	ประกาศ	ณ	วันที่	31	สิงหาคม	พ.ศ.2553
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ปีที่ 10 ฉบับที่ 21 เดือนมกราคม-เมษายน 2559

หรือหายใจไม่ออก	อ่อนเพลีย	หมดสติ(chock)	อาจ 
เสียชีวิตได้	 หรือผิวหนังที่รับการสัมผัสสารพิษเกิด
แพ้พิษจากสารเคมี	ระคายเคือง	คัน	เป็นผื่น	เป็นตุ่ม	 
ปวดบวมแสบปวดร้อน	 บวมแดง	 ตามผิวหนัง 
ทั่วร่างกายหรือเฉพาะบริเวณที่รับสัมผัสสารเคม ี
เป็นพิษนั้น	ๆ	เป็นต้น		
 ประเภทที่สอง	 แบบเร้ือรัง	 (Chronic	 
disease)	หมายถึงโรคที่เมื่อเริ่มเกิดอาการ	อาจไม่มี
อาการ	 แต่อาการจะค่อยๆ	 รุนแรงขึ้นเรื่อย	 ๆ	 เมื่อ
ไม่ได้รับการรักษา	 อาการมักเกิดต่อเนื่องนานเกิน
หกเดือนขึ้นไป	 มักต้องมีการรักษาต่อเนื่อง	 อาจ
ตลอดชีวิตและมักไม่หายขาด	มักเป็นๆ	หายๆ	และ
เกิดอาการเฉียบพลันซ�้าซ้อนได้เสมอ	 เป็นโรคท่ี
เป็นปัญหาทางสาธารณสุขอย่างมากจากการขาด
ประสิทธิภาพในการท�างานของผู้ป่วย	 ขาดคุณภาพ
ชีวิต	และส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลใน
ภาพรวมสูงมาก	เมือ่มผีูร้บัสมัผสัสารพษิจากสารเคม	ี
สารโลหะหนัก	 หรือสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
ชนิดต่าง	ๆ 	เข้าสู่ร่างกายเกิดการสะสมที่อวัยวะส่วน
ต่าง	ๆ	ของร่างกายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน	เมื่อ
มปีริมาณสารพิษมากเกินกว่าทีร่่างกายจะยอมรบัได้	
ก็จะแสดงอาการของโรคให้ปรากฏออกมา	ตัวอย่าง
เช่น	กรณีการประกอบกิจการเหมืองแร่ต่าง	ๆ	หาก
ขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพอาจพบปัญหาผล 
กระทบต่อสุขภาพเกิดโรคพิษแพ้จากสารโลหะหนัก
ต่าง	ๆ	เช่น	ตะกั่ว	ปรอท	สารหนูโครเมียม	หรือโรค
มะเร็ง	เป็นต้น
	 	 (2)	 ผลกระทบก่อให้เกิดความเสยีหาย 
ต่อสขุภาพมขีนาดของปัญหาในวงกว้างมากหรอืน้อย
เพียงใด	เช่น	ผูไ้ด้รับความเสยีหายเป็นรายบุคคล	ชมุชน	
หรือสาธารณชน	 มีจ�านวนหน่วยนับมากหรือน้อย	 
เช่น	 ผู ้เสียหายมีจ�านวนคนเป็นนับได้หลักหน่วย 
หลักสิบ	หลักร้อย	หลักพันขึ้นไป	เป็นต้น

	 	 (3)	 ลกัษณะการเกดิเหตรุ�าคาญ	เช่น	
เป็นแบบต่อเนื่องตลอดเวลา	 เป็นช่วงระยะเวลาใด
เวลาหนึ่งในแต่ละวันสม�่าเสมอ	หรือไม่แน่นอน	เป็น
ช่วงระยะเวลาสั้นๆ	เกิดขึ้นหลายๆ	ครั้งตลอดทั้งวัน
หรือตลอด	 24	 ช่ัวโมง	 หรือไม่มีความแน่นอนของ
การเกิดเหตุร�าคาญนั้นเลย	ตัวอย่างเช่น	มีการแสดง
ดนตรีสดถูกร้องเรียนว่าเสียงดังต่อเนื่องตั้งแต่เวลา
ค�่าถึงเที่ยงคืนทุกวัน	 จึงเป็นเหตุร�าคาญที่รบกวนผู้
อยู่อาศัยใกล้เคียง	เป็นต้น
	 	 (4)	 ช่วงเวลาทีเ่กดิปัญหาเหตรุ�าคาญ
เป็นเวลาตอนเช้า	กลางวัน	บ่าย	เย็น	หรือยามวิกาล	
และเหตุท่ีเกิดข้ึนแต่ละครั้งเป็นระยะเวลายาวนาน
เท่าใดเป็นนาที	ชั่วโมง	วัน	เดือน	ปี	
	 	 (5)	 สภาพพื้น ท่ีและสิ่ งแวดล ้อม
บริเวณใกล้เคียง	 หรือปัจจัยแวดล้อมทั่วไปอื่น	 ๆ 
ทีเ่กีย่วข้อง	พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	2535	 
กล่าวถึงขนาดความร้ายแรงของเหตุร�าคาญไว้ใน
มาตรา	 27	 และมาตรา	 28	 โดยในวรรคแรกของ
บทบัญญัติทั้งสองมาตรา	 ระบุถึงอ�านาจของเจ้า
พนักงานท้องถ่ินในการออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้
บุคคลซ่ึงเป็นเหตหุรอืเกีย่วข้องกับการก่อหรอือาจก่อ
ให้เกิดเหตุร�าคาญนั้น	 ระงับหรือป้องกันเหตุร�าคาญ
ภายในเวลาอันสมควรซ่ึงต้องระบุไว้ในค�าสั่ง	 หรือ
เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องใช้ดุลพินิจตามหลักความ
ได้สัดส่วน	 4	 ก�าหนดระบุวิธีการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันที่เหมาะสมแก่กรณี
	 กฎหมายได ้บัญญัติถึ งมาตรการทาง
กฎหมาย	 ในการควบคุมเหตุร�าคาญที่อาจเกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพไว้เป็นอีกลักษณะ
หนึ่ง	 เมื่อเกิดเหตุร�าคาญที่อาจเป็นอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพ	 ตามมาตรา	 27	 วรรคสอง	 ให้ 
เจ้าพนกังานท้องถิน่ระงับเหตรุ�าคาญนัน้	โดยจดัการ
ตามความจ�าเป็นซ่ึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องเสียไปเพื่อการ
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จดัการให้เรียกเกบ็จากบคุคลผูเ้ป็นต้นเหตุ	หรอืกรณี
ตามมาตรา	28	วรรคสาม	เมื่อเหตุร�าคาญอย่างร้าย
แรงเกดิในสถานท่ีเอกชนมผีลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน	
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งห้ามเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลผู้อื่นใช้
สถานที่น้ันทั้งหมดหรือบางส่วนจนกว่าเหตุร�าคาญ
จะระงับสิ้นไป
	 	 2.3	 จ�าแนกตามลักษณะของบุคคล
ที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุร�าคาญ
	 การก่อเหตุร�าคาญสาธารณะเป็นการ
รบกวนต่อสิทธขิองสาธารณชนโดยปราศจากเหตุผล
อันสมควรและไม่จ�าเป็นต้องเกิดผลกระทบกับ
ประชาชนเป็นจ�านวนมากมายข้อพจิารณาว่าอย่างไร
เป็นเหตุร�าคาญสาธารณะ	 น่าจะถือเอาโอกาสซึ่ง
จะมีบุคคลที่ได้รับผลกระทบโดยไม่จ�ากัดว่าบุคคล
นั้นจะเป็นใคร	นอกจากนี้เหตุร�าคาญสาธารณะก็ไม่
จ�าเป็นต้องมอีนัตรายอย่างร้ายแรง	แม้ว่าเหตุร�าคาญ
สาธารณะจะส่งผลวงกว้าง	ในบางครัง้กใ็ช่ว่าจะมใีคร
ให้ความสนใจหากไม่ถงึกบัจะสร้างความเสยีหายต่อ
ชวีติหรอืร่างกาย	แต่เพือ่ปกป้องสขุภาพอนามยัและ
สิ่งแวดล้อม	เมื่อมีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นจะต้องมีการใช้
มาตรการควบคมุเพือ่มใิห้เกดิผลกระทบต่อเนือ่ง	โดย
ไม่จ�าเป็นต้องรอให้มีการร้องเรียน5	

	 การก่อเหตุร�าคาญส่วนบุคคลหมายถึง	
การกระท�าท่ีเป็นการรบกวนความสุขที่จะได้รับ
จากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่กฎหมาย 
มุ	่ง	คุ	้ม	ค	ร	อ	ง				อ	า	จ	ไ	ด้	แ	ก่				ค		ว	า	ม	ส	ุข	ส	บ	า	ย	แ	ล	ะ	 
ความเพลิดเพลินตามปกติธรรมดาที่ได้จากการ

ครอบรองทรัพย์สินนั้น	 การกระท�าอันเป็นการ
รบกวนการได้รับความสุขอาจเกิดข้ึนด้วยความ
ตั้งใจหรือกระท�าโดยไม่ระมัดระวัง	 การปกป้อง
บุคคลจากการกระท�าท่ีสร้างความเสียหายเป็น
วัตถุประสงค์ของกฎหมายเป็นปกติอยู่แล้ว	 ดังนั้น	
ในการใช้สิทธิปกป้องตนเองของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
จะต้องครอบคลมุทัง้การขอให้ยบัยัง้การกระท�าและ
การเรียกร้องให้ชดเชยในความเสียหายที่เกิดขึ้น6 
	 นอกจากนี้ยังมีการกล่าวว่าเหตุร�าคาญ
สาธารณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมายอาญา	ส�าหรับ
เหตุร�าคาญส่วนบุคคลเป็นการกระท�าความเสียหาย
ต่อสิทธิของบุคคลในทางแพ่ง		
	 3.	การควบคุมเหตุร�าคาญ1

	 เหตุร�าคาญท่ีเป็นผลจากการกระท�าของ
บุคคลบางกรณีเมื่อเกิดขึ้นแล้วมักไม่ส่งผลกระทบ
ต่อเนื่อง	 แต่จะมีลักษณะของการเกิดข้ึนแล้ว	 และ
ต่อมาสภาพที่เป็นเหตุร�าคาญนั้นสิ้นสุดลงทันที	เหตุ
ร�าคาญเช่นนี้	ไม่จ�าเป็นต้องใช้มาตรการในการระงับ
หรือแก้ไขอย่างใด	 ๆ	 อีก	 แต่ถ้าเหตุร�าคาญที่มีผล 
กระทบต่อการด�ารงชพีกจ็�าเป็นต้องใช้มาตรการทาง
กฎหมายจัดการกับเหตุร�าคาญนั้น	 เพื่อให้บุคคลที่
ได้รับผลร้ายได้รับการชดเชยหรือเยียวยา	 เพ่ือการ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุร�าคาญเช่นเดิมเกิดปัญหาขึ้น
ซ�้าอีก	ส่วนเหตุร�าคาญที่เกิดผลกระทบต่อเนื่องจาก
กรณีท่ียังไม่หยุดพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ	
หรอืกรณีท่ีปัญหาเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง	เพราะสภาพ
ของเหตุร�าคาญนั้นเอง	 การควบคุมเหตุร�าคาญ
หมายความรวมถึงการก�าจัด	 ระงับ	 แก้ไขมิให้เหตุ

ร�าคาญส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

‡ 	กรณีตัวอย่าง	การจุดประทัดในงานเทศกาลหรือพิธีกรรมต่าง	ๆ	เสียงดังสนั่น		การแสดงดนตรีในงานพิธีส�าคัญหรืองานประเพณีท้องถิ่นอันเป็น
วิถีชีวิตท้องถิ่น	 หรือการจัดงานการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	 เช่น	 จัดงานถนนอาหารปลอดภัยปิดการจราจร
บนถนนตลอดสาย	เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ		การอาหารและการท่องเที่ยว	พร้อมจัดแสดงกิจกรรมบนเวทีมากมาย	ส่งกระจายเสียงดังตลอด
งานโดยรอบในเวลาค�่าคืนตลอดระยะเวลา	10	วัน	เป็นต้น	
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	 แนวคิดในการควบคุมเหตุร�าคาญ
	 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ท่ีกฎหมาย
ก�าหนดให้ต้องจัดการมิให้เกิดเหตุร�าคาญส่งผล 
กระทบต่อประชาชน	และต้องบังคับใช้กฎหมายต่อ
บุคคลผู้ซ่ึงก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ	 เพื่อการระงับเหตุ	
การแก้ไข	ก�าจัด	ด้วยวิธีการใด	ๆ	ซึ่งสามารถระงับ
เหตุร�าคาญให้หมดสิ้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดย
มีแนวคิดส�าคัญ	ได้แก่
 แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมเหตุร�าคาญ
โดยเร็ว	เพื่อระงับและบรรเทาผลกระทบหรือความ
เสียหายที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด	 ทั้งต่อตัวบุคคล	 และ
สิ่งแวดล้อม	
 แนวคดิการพสิจูน์ภาวะมลพษิโดยวิธกีาร
ทางวทิยาศาสตร์	เพือ่พิสจูน์ความจริงให้ปรากฏและ
เป็นทีย่อมรับ	มใิห้เกดิความคาดเคลือ่นหรอืการคาด
เดาไปตามความเช่ือ	โดยการพสูิจน์ตรวจสอบสภาวะ
คณุภาพสิง่แวดล้อมเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานทางสิง่
แวดล้อมที่ประกาศก�าหนด	
 แนวคิดเรื่องการป้องกัน	 หรือหลักการ
ป้องปรามล่วงหน้า	 (precautionary	 principle)	
การจดัการ	เหตรุ�าคาญรวมก�าหนดมาตรการ	วธิกีาร
ป้องกันมิให้เหตุร�าคาญเกิดขึ้นซ�้า	 หรือป้องกันมิให้
เหตุร�าคาญเกิดขึ้นเลย
 แนวคิดเกี่ยวกับการสาธารณสุข	 กรณี
ที่เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	
การควบคุมเหตุร�าคาญจึงเป็นความส�าคัญกับการ
ป้องกันสุขภาพอนามัย	 จึงอาจถือว่าการควบคุม
เหตุร�าคาญเป ็นสาขาหนึ่ งของงานอนามัยสิ่ ง
แวดล้อม7	 ในการใช้มาตรการทางกฎหมายรวมทั้ง
มาตรการทางเทคนิควิธีทางวิทยาศาสตร์	 จึงต้อง 
ค�านึงถึงแนวคิดเกี่ยวกับสาธารณสุขประกอบ
ด้วย	 โดยกรอบแนวทางด�าเนินการเพื่อให้เกิด
การสาธารณสุขที่ดีของนานาประเทศ	 ที่ต ้อง

ปฏิบัติออกเป็นสี่ส่วน	 คือ	 1)	 การส่งเสริมสุขภาพ,	 
2)	การป้องกันโรค,	3)	การรักษาพยาบาล	และ	4)	

การฟื้นฟูสภาพ	 

 

4.	อ�านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น	เพื่อการ

จัดการเหตุร�าคาญ

	 ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	

2535	มาตรา	4	ก�าหนดค�านิยามเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่

ของรัฐ	ผู้มีอ�านาจหน้าที่ไว้	ดังนี้

 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า

  (1) นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

   ส�าหรับในเขตองค์การบริหาร 

   ส่วนจังหวัด

  (2) นายกเทศมนตรีส�าหรับในเขต 

   เทศบาล

   (3) นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล 

   ส�าหรับในเขตองค์การบริหาร 

   ส่วนต�าบล

   (4) ผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

   ส�าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

   (5) นายกเมืองพัทยาส�าหรับในเขต 

   เมืองพัทยา

  (6) หวัหน้าผูบ้รหิารท้องถิน่ขององค์ 

   ปกครองส ่ วนท ้ อ ง ถ่ินอื่ น ท่ี 

   กฎหมายก�าหนดให้เป็นราชการ 

   ส ่วนท ้องถิ่น ส�าหรับในเขต 

   ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า 

เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราช

บัญญัตินี้
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	 จากค�านิยามข้างต้น	 เจ้าพนักงานท้องถิ่น	
คือ	ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐในระดับท้องถิ่นเป็นผู้
มีอ�านาจหน้าที่	 ออกค�าสั่งทางปกครองได้เฉพาะใน
เขตรับผิดชอบของตน	ส่วนเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จะเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข	 เรื่อง	 แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 2535§ 

แล้วเป็นผูม้อี�านาจออกค�าสัง่ได้ตามมาตรา	46**	แต่
เฉพาะกรณีที่พบเหตุที่มีการกระท�าและไม่ถูกต้อง	
จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการด�ารงชีพของประชาชน	หรือจะเป็นอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวม	
ซึ่งมีอ�านาจออกค�าสั่งทางปกครองเพ่ือให้ผู้กระท�า
แก้ไขหรือระงับเหตุที่อาจจะเป็นอันตรายได้ตาม
สมควร	แล้วแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบต่อไป
	 การพิจารณาเพื่อออกค�าสั่งควบคุมเหตุ
ร�าคาญมีลักษณะอย่างเดียวกับการพิจารณาเพ่ือ
ออกค�าส่ัง	ทางปกครองทีอ่าศยัอ�านาจตามกฎหมาย
ฉบับอื่นๆ	 ที่ต้องน�าข้อเท็จจริงมาพิจารณาเพื่อให้
ลักษณะทางกฎหมาย	โดยการน�าข้อเท็จจริงที่ได้มา
จากกระบวนการรบัฟังตามขัน้ตอนของกฎหมาย	ซึง่
ได้ข้อเท็จจริงจากคู่กรณี	 หรือโดยการได้มาจากการ
ตรวจสอบของเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่	หรือผู้ซึ่งได้รับ

แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด�าเนินการในเรื่อง
นั้นเอง††	 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องให้ความส�าคัญ
กับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสื่อทางกายภาพสิ่งแวดล้อม	
และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ
อนามัยเป็นปัจจัยร่วมส�าคัญท่ีมีผลเก่ียวเนื่องต่อกัน	
ข้อเท็จจรงิท้ังสองส่วนอาจได้มาจากการตรวจวดัทาง
วิทยาศาสตร์	การสังเกต	หรือสัมผัสกับสภาพปัญหา
นัน้ในพืน้ทีเ่กดิเหต	ุรวมทัง้การรบัฟังจากคูก่รณ	ีและ
ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงหรือบุคคลที่ประสบเหตุ
	 4.1	การตรวจสอบข้อเท็จจริง	ณ	สถานที่
เกิดเหตุ8

	 อ�านาจในการเข้าตรวจสอบท่ีถือว่าเป็น
อ�านาจส�าคัญต่อการท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะต้อง
พิจารณาเพื่อการออกค�าสั่งควบคุมเหตุร�าคาญ	
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	
พ.ศ.	2539	มาตรา	29	วรรคแรก	(5)	บญัญตัว่ิา	“ออก
ไปตรวจสถานที่”	สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข	พ.ศ.	2535	มาตรา	44	 (2)	บัญญัติว่า	
“เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด	 ๆ	 ในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลา
ท�าการเพ่ือตรวจสอบ	 หรือควบคุมให้เป็นไปตาม
ข้อก�าหนดของท้องถ่ิน	 หรือตามพระราชบัญญัตินี้	
ในการนี้	 ให้มีอ�านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียก

§	 ประกาศ	ณ	วันที่	13	ตุลาคม	พ.ศ.	2553	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	127	ตอนพิเศษ	138	ง	วันที่	30	พฤศจิกายน	2553
**	 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535
	 	 มาตรา	46	วรรคสอง	บัญญัติว่า	“ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน	หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวมซึ่งสมควรจะด�าเนินการแก้ไขโดย
เร่งด่วน	ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ�านาจออกค�าสั่งให้ผู้กระท�าการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น	หรือด�าเนินการ	เพื่อแก้ไข
หรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร	แล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ”
†† พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	2539
	 	 มาตรา	28		ในการพิจารณาทางปกครอง	เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้นๆ	โดยไม่ต้องผูกพันอยู่
กับค�าขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี
‡‡ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	2539
	 มาตรา	30	ในการพจิารณาทางปกครองอาจกระทบถงึสทิธขิองคูก่รณ	ีเจ้าหน้าท่ีต้องให้คูก่รณมีโีอกาสท่ีจะได้ทราบข้อเท็จจรงิอย่างเพยีงพอและ
มีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
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หนังสอืรบัรองการแจ้ง	หรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วข้องจาก
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น”	
เมื่อกฎหมายทั้งสองฉบับข้างต้นให้อ�านาจแก่เจ้า
พนักงานท้องถ่ิน	 ในการเข้าตรวจสอบสถานที่	 เพื่อ
ด�าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสุข
อนามัยของประชาชน
	 ข้อสังเกตที่ต้องพิจารณาก่อนที่จะออกค�า
สั่งอย่างหนึ่งอย่างใดนั้น	 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะเข้า
ในอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในความครอบครองของ
บุคคลอื่นได้เฉพาะในช่วงเวลากลางวัน	 แต่จะเข้า
ตรวจสอบในเวลากลางคืนได้ก็แต่เฉพาะสถานที่นั้น
มีการประกอบกิจการในเวลากลางคืน	และต้องเพื่อ
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้น
	 4.2	เข้าไปเพื่อยืดหรืออายัดสิ่งของ1

	 กฎหมายยังบัญญัติให้อ�านาจเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับส่ิงของที่อยู่
ในอาคารหรือสถานที่นั้น	 ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข	พ.ศ.	2535	มาตรา	44	วรรคหนึ่ง	 (4)	
และ(5)	บัญญัติว่า	
	 “(4)	ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ	ที่อาจก่อให้
เกิดอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพือ่ประโยชน์
ในการด�าเนนิคดี	หรอืเพือ่น�าไปท�าลายในกรณีจ�าเป็น
	 (5)	 เก็บหรือน�าสินค้าหรือสิ่งของใดๆ	 ที่
สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุ
ร�าคาญจากอาคารหรอืสถานทีใ่ดๆ	เป็นปรมิาณตาม
สมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความ	
จ�าเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา”

	 การใช้อ�านาจเหนอืสถานทีซ่ึง่มเีจ้าของหรอื
ผู้ครอบครองในสองกรณีข้างต้น	
	 กรณีแรก	 เจ ้าพนักงานท้องถ่ินเข ้าไป
ตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถด�าเนินการยึดหรือ
อายัดสิ่งของ	 เพื่อน�าไปเป็นหลักฐานประกอบการ
ด�าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข	 เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่จ�าเป็นต้อง
มีหมายค้นหรือค�าสั่งศาลแต่อย่างใดอีก	แต่ต้องเป็น
ปฏิบัติการตามหน้าที่โดยเฉพาะเพื่อการตรวจสอบ
เหตุร�าคาญ9	 ถือเป็นปฏิบัติการทางปกครองเพื่อ
ให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตาม
กฎหมายฉบับนี้	 หรือในกรณีจ�าเป็นต้องน�าสิ่งของ 
ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพไปท�าลาย	
	 กรณท่ีีสอง	เจ้าพนักงานท้องถ่ินสามารถเก็บ 
หรอืน�าสนิค้าหรอืสิง่ของท่ีสงสยัว่าจะไม่ถูกสขุลกัษณะ 
หรือจะก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ	 โดยการเก็บตัวอย่าง
สิง่ของท่ีสงสัยเหล่านัน้ไปตรวจสอบตามความจ�าเป็น	
การนีไ้ม่ต้องจ่ายราคาสิง่ของให้แก่เจ้าของ	และเกบ็ได้ 
ในปริมาณเพียงพอท่ีจะน�าไปตรวจสอบทางเทคนิค
วิชาการเท่านั้น	กรณีตัวอย่าง	เช่น	เมื่อมีข้อสงสัยว่า 
ในอาหารสดอาจมสีารเคมปีนเป้ือน	ท�าให้อาหารสดนัน้
อยูไ่ด้นานกว่าปกตหิรือมสีีผดิไปกว่าธรรมชาต	ิจ�าเป็น
ต้องจัดเก็บตัวอย่างอาหารสด	 เช่น	 เนื้อหมู	 เนื้อโค	 
หรือเน้ือสัตว์ชนิดอ่ืน	 ๆ	 ปริมาณที่ควรจัดเก็บโดย
ประมาณ	300	กรัมขึ้นไปต่อหนึ่งชนิดอาหาร10	ทั้งนี้	
ปริมาณอาหารที่เก็บตัวอย่างยังขึ้นอยู่กับชนิดของ
สารเคมีนั้นๆ	 ที่ความต้องการจะตรวจสอบอีกด้วย	
เป็นต้น

§§	 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
	 	 “มาตรา	29		เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจ�าเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง	ในการนี้ให้รวมถึงการด�าเนินการดังต่อไปนี้
	 	 (1)	แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
	 	 (2)	รับฟังพยานหลักฐาน	ค�าชี้แจง	หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคล	หรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง	เว้นแต่เจ้าหน้าที่
เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จ�าเป็นฟุ่มเฟือยหรือประวิงเวลา
	 	 (3)	ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี	พยานบุคคล	หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ...”
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	 4.3	เรียกบุคคลเพื่อให้ถ้อยค�า1

	 เนื่องจากการควบคุมเหตุร�าคาญต้อง
กระท�าโดยการออกค�าสัง่ทางปกครอง	จึงอยูใ่นบงัคับ
ตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง	 พ.ศ.	 2539	 อาศัยอ�านาจตามมาตรา	
29	 วรรคแรก	 ซึ่งก�าหนดหน้าที่ของเจ้าพนักงานท่ี
ระบุให้ต้องพิจารณาหลักฐานต่าง	ๆ	โดยเฉพาะการ
รับฟังข้อเท็จจริงจากคู่กรณี	ผู้ร้องเรียน	(ในกรณีที่มี
การร้องเรียน)	 ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงกับแหล่งก�าเนิด
ที่มีข้อพิพาท	 ซึ่งควรต้องจะรับฟังจากบุคคลเหล่าน้ี
มากกว่าหน่ึงรายข้ึนไป	และผูเ้ชีย่วชาญ	(ถ้าม)ี	ข้อมูล
ท้ังหลายน้ันเป็นหลกัฐานจ�าเป็นแก่การพสิจูน์ข้อเท็จ
จริงที่ใช้ประกอบการพิจารณา	 อีกทั้ง	 เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นสามารถอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	มาตรา	44	วรรคหนึ่ง	
(1)***	เรียกบคุคลใด	ๆ 	ทีส่ามารถให้ข้อเทจ็จรงิเกีย่ว
กับกรณี	 เหตุร�าคาญที่พิพาท	 เพราะเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ต้องรบัฟังข้อเทจ็จรงิอย่างรอบด้านก่อนการ
พิจารณาตัดสินใจออกค�าสั่งทางปกครอง
	 4.4	 การแจ้งข้อเทจ็จริงหรือส่งพยานหลกัฐาน 
	 หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่ามีข้อเท็จ
จริงจากพยานหลักฐานประเภทต่าง	ๆ	เช่น	เอกสาร
หนังสือ	ภาพถ่าย	ภาพวดีทีศัน์	หรอืสิง่อืน่ใดทีส่�าคญั
ต่อกรณีเหตุร�าคาญที่อยู ่ในความครอบครองของ
บคุคลใดอนัเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณา	หรอือาจ
อาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	
พ.ศ.	2535	มาตรา	44	วรรคแรก	(1)	ใช้วิธีการแจ้ง

ให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องส่งเอกสารหรือหลักฐานนั้นให้
แก่เจ้าพนกังาน11	ถอืเป็นวธิกีารอ�านวยความสะดวก
แก่บุคคลผูค้รอบครองให้ส่งพยานหลกัฐานนัน้	ซึง่ลด
ภาระการเดินทางและค่าใช่จ่ายท่ีต้องเดินทางมาให้

ถ้อยค�าด้วยตนเอง 

5.	 แนวทางปฏิบัติการจัดการเหตุร�าคาญของเจ้า

พนักงานท้องถิ่น

	 ส�านกัอนามยัสิง่แวดล้อม	กรมอนามยั	จดัท�า	

คู่มือวิชาการ	เรื่อง“ระบบการจัดการเหตุร�าคาญ”12 

เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการเหตุร�าคาญของเจ้า

พนักงานท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ	ดังนี้

  5.1	 ความหมายของระบบการ

จัดการเหตุร�าคาญ

	 ระบบการจัดการเหตุร�าคาญ	 หมายถึง	 

กระบวนการ	 วิธีการ	 และแนวทางในการจัดการ

ป ัญหาเหตุร� าคาญตามกฎหมายว ่าด ้วยการ

สาธารณสขุอย่างมรีะเบยีบแบบแผน	เพือ่บรรลสุูเ่ป้า

หมายอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสามารถน�าไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

	 รปูแบบระบบการจดัการเหตรุ�าคาญ	มอีงค์

ประกอบส�าคัญ	3	ระบบย่อย	ได้แก่

	 	 1.	 ระบบการจัดการที่ดี	 ผู้บริหาร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นบุคคลท่ีส�าคัญ

มากต่อระบบการจัดการเหตุร�าคาญ	 เพราะหาก

ผู้บริหารมีความตระหนักและเห็นในความส�าคัญ

ของระบบการจัดการเหตุร�าคาญจะท�าให้ระบบการ

*** พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535
	 	 มาตรา	44		เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ�านาจดังต่อไปนี้
	 	 (1)	มหีนงัสอืเรยีกบคุคลใด	ๆ 	มาให้ถ้อยค�าหรอืแจ้งข้อเทจ็จรงิ	หรอืท�าค�าชีแ้จงเป็นหนงัสอื	หรอืให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพือ่ตรวจสอบหรอื
เพื่อประกอบการพิจารณา”
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ปีที่ 10 ฉบับที่ 21 เดือนมกราคม-เมษายน 2559

จดัการขบัเคล่ือนได้อย่างรวดเรว็และมีประสทิธภิาพ	
คือ	 จัดให้มีโครงสร้างการปฏิบัติงานจัดการเหตุ
ร�าคาญอย่างชัดเจน	 มีการมอบหมายงานให้เจ้า
หน้าทีป่ฏบัิตงิานตามบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	
และมีแนวนโยบายให้การสนับสนุนการท�างานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
	 	 2.	 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	 ต้องมีเจ้า
หน้าทีผู้่รับผิดชอบทีช่ดัเจน	โดยอาจด�าเนนิการในรปู
แบบคณะท�างาน	 คณะกรรมการ	 หรือบุคคลขึ้นกับ
ลักษณะการบริหารงานของพื้นที่	 และเจ้าหน้าที่รับ
ผิดชอบนี้ต้อง	มีความรู้	ความสามารถในการปฏิบัติ
งาน	โดยมีองค์ความรู้	ได้แก่	การควบคุมและจัดการ
ปัญหาเหตุร�าคาญ	 เทคนิคการตรวจวินิจฉัยปัญหา
เหตุร�าคาญและการใช้เคร่ืองมือตรวจวัด	 บทบาท
หน้าที่ตามกฎหมายของ	 เจ้าพนักงานท้องถิ่นและ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขในการด�าเนินงานกรณีเหตุ
ร้องเรียนและกรณเีหตุอทุธรณ์ค�าสัง่เจ้าพนักงานท้อง
ถิ่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	การไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทกรณีเหตุร�าคาญ	การส�ารวจและการ
จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยหรือปัจจัยเสี่ยงจากการประกอบ
กิจการ	 และมาตรฐานมลพิษสิ่งแวดล้อม	 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	
	 นอกจากนี้	 การพัฒนาศักยภาพของเจ้า
หน้าที่	 ต้องได้รับการสนับสนุนให้มีการด�าเนินการ
เป็นประจ�า	และมีความต่อเนื่อง	โดยอาจก�าหนดให้

เป็นการอบรม	การเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ในวิชาการที่เกี่ยวข้อง	และการศึกษาดูงานในพื้นที่
ต่างๆ	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความม่ันใจสามารถรับมือ
กับทุกสถานการณ์ของปัญหาสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
	 3.	 ระบบการท�างาน	 เป็นปัจจัยส�าคัญท่ี
ท�าให้การด�าเนินการจัดการเหตุร�าคาญเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ	 ต้องมีการพัฒนาระบบการท�างาน
ที่มีแบบแผนเข้าใจง่าย	 และเจ้าหน้าที่สามารถน�า
ระบบการท�างานดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการ
ท�างานในพืน้ทีไ่ด้	โดยระบบการท�างานแบ่งออกเป็น	
2	ระบบ	คือ
  3.1	ระบบปฏบิตักิาร	ได้แก่	ระบบรบั
เร่ืองร้องเรยีน	ระบบสอบสวนเหตรุ�าคาญ	และระบบ
การตรวจวิเคราะห์
  3.2	 ระบบสนับสนุน	 ได้แก่	 ระบบ
ป้องกันเหตุร�าคาญ	ระบบพัฒนากระบวนการ	และ
ระบบ	เฝ้าระวังเหตุร�าคาญ	
	 5.2	แนวทางการตรวจวินิจฉัยความเป็น
เหตุร�าคาญ13

	 แนวทางหรือวิธีการเข้าตรวจวินิจฉัยเหตุ
ร�าคาญ	 กฎหมายมิได้ก�าหนดไว้โดยตรง	 เนื่องจาก
เหตุร�าคาญเป็นผลของการกระท�าของปัจเจกบุคคล	
หรือนิติบุคคลที่ก่อให้เกิดผลร้ายกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน	อีกทั้ง	แหล่งก�าเนิดหรือสาเหตุนั้นมี
ความหลายหลายของประเภท	ชนิดของวัตถุสิ่งของ	

†††	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535
	 	 “มาตรา	66		ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค�าสั่งตามมาตรา	21	มาตรา	22		มาตรา	27	วรรคหนึ่ง	มาตรา	28	วรรคหนึ่ง	หรือวรรคสาม		
มาตรา	45		มาตรา	48	วรรคห้า		มาตรา	52	หรือมาตรา65	วรรคสอง	หรือค�าสั่งในเรื่องการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้	หรือในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีค�าสั่งตามมาตรา	46	วรรคสอง		ถ้าผู้ที่ได้รับค�าสั่งไม่
พอใจค�าสั่งดังกล่าว	ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค�าสั่ง
  การอทุธรณ์ตามวรรคหนึง่ไม่เป็นเหตทุเุลาการบังคบัตามค�าสัง่	เว้นแต่รฐัมนตรจีะเหน็สมควรให้มกีารทเุลาการบงัคบัตามค�าสัง่นัน้ไว้ชัว่คราว”
‡‡‡	มาตรฐานมลพิษสิ่งแวดล้อม	หรือมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม	 เป็นมาตรฐานที่ประกาศก�าหนดไว้	 โดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ	
สามารถสืบค้นได้	เช่น	พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.2535		พระราชบัญญัติโรงงาน	พ.ศ.	2535		พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย	พ.ศ.	2535		และพระราชบัญญัติความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	2554		เป็นต้น
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ข้ันตอนวิธีการ	 กิจกรรมของกิจการ	 อย่างไรก็ตาม	
การตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถปฏิบัติอย่างเป็น
ขั้นตอน	4	ขั้น	ดังนี้
	 (1)	ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล
	 เจ ้าหน ้าผู ้ รับผิดชอบงานเหตุร�าคาญ
ประกอบด้วย	 เจ้าพนักงานท้องถิ่น	 เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข	และ	ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่§§§ ต้องท�าการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิของเรือ่ง
ที่มีการร้องเรียนอย่างละเอียด	เหตุร้องเรียนนั้นเป็น
ความจริงหรือไม่	 หรือกรณีเมื่อเจ้าพนักงานพบเห็น
เองว่ามีเหตอุันควรสงสัยวา่อาจเปน็เหตรุ�าคาญ	โดย
สืบค้นข้อเท็จจริงและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียน	
ผู้เสียหาย	 ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง	 หรือผู้เชี่ยวชาญทาง
วชิาการทีเ่ก่ียวข้องแก่กรณ	ีเป็นต้น	ต้องบนัทกึข้อมลู
ที่ได้รับจากบุคคลต่าง	ๆ	เช่น	
	 -	 ชื่อ-สกุล	และที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
	 -	 สถานที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม	 หรือ 
	 	 สถานประกอบกิจการประเภทต่าง	ๆ	
	 -	 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ ได ้ รับถูก 
	 	 ต้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	 
	 	 กฎหมายโรงงาน	 กฎหมายว่าด้วยการ 
	 	 ควบคุมอาคาร	 หรือกฎหมายผังเมือง	 
	 	 เป็นต้น
	 -	 ประเภทของวัตถุดิบ 	 ผลผลิต	 และ 
	 	 กระบวนการผลิต	บรรจุ	ของโรงงาน	หรือ 
	 	 สถานประกอบกิจการ

	 -	 ประเภท	 หรือชนิดของเสียที่เกิดขึ้นจาก 
	 	 กระบวนการผลิต	 และระบบบ�าบัด 
	 	 วิธีการบ�าบัดหรือก�าจัดของเสีย	 ของเสีย 
	 	 เป็นกากเสียอันตรายหรือไม่	 ข้ันตอนการ 
	 	 ก�าจัดมีประสิทธิภาพหรือไม่	อย่างไร
	 -	 ผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดข้ึน	 มีลักษณะ 
	 	 ทางกายภาพ	 เช่น	 เสียงดัง	 กลิ่นเหม็น	 
	 	 ฝุน่ละออง	ไอ	ควนั	หรอืสามารถจดัประเภท 
	 	 เป็นมลพษิทางอากาศ	มลพษิทางน�า้	มลพษิ 
	 	 ทางความร้อน	มลพษิทางความสัน่สะเทือน	 
	 	 หรือมลพิษทางแสง	 เป็นต้น	 เพื่อก�าหนด 
  เครือ่งมอืตรวจวดัค่ามาตรฐานทางวทิยาศาสตร์
	 -	 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลแสดงอาการ 
	 	 ต่อร่างกาย	แบบเฉยีบพลนั	หรอืแบบเรือ้รงั
	 -	 ช่วงเวลาที่ได้รับความเดือดร้อน	 หมายถึง 
	 	 ช่วงเวลาคร่าวๆ	หรอืช่วงทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
	 	 เป็นปัญหามากท่ีสุด	 เพื่อน�ามาใช้ในการ 
	 	 ตัดสินใจ	 ก�าหนดวัน	 เวลา	 และสถานที่ 
	 	 ที่ต้องตรวจวินิจฉัยเหตุร�าคาญต่อไป
	 -	 หลักฐานอันจ�าเป็น	 เช่น	 ภาพนิ่ง	 ภาพ 
	 	 เคลือ่นไหว	และข้อมูลทางวทิยาศาสตร์จาก 
	 	 การตรวจวัดหรือการเก็บตัวอย่างตรวจ 
	 	 วเิคราะห์ภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ 
	 	 (ถ้ามี)	เช่น	ระดับความดังของเสียงรบกวน	 
	 	 คุณภาพอากาศที่ตรวจวัด	 หรือคุณภาพ 
	 	 น�้าเสีย	เป็นต้น

§§§		พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	ตามมาตรา	44วรรคสอง
	 	 “	ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอ�านาจของราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
	 	 ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข	หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น	 บุคคลดังกล่าวจะ
ต้องแสดงบัตรประจ�าตัวตามแบบที่ก�าหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติหน้าท่ีด้วย	 และให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ�านวยความ
สะดวกตามสมควร”
	 	 จากบทบัญญัติจะเห็นได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถแต่งตั้งข้าราชการ	หรือพนักงานในสังกัด	ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้	เพื่อความชัดเจน
จึงควรแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร	ป้องกันการโต้แย้งของคู่กรณี			มิให้กล่าวอ้างถึงการไม่มีอ�านาจหน้าที่ของพนักงานผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
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 	 (2)	 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม
ของเจ้าหน้าที่
	 ในการตรวจสอบเหตุร�าคาญเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นต่าง	 ๆ	
ดังนี้
	 	 	 (2.1)	 ประเด็นวิชาการ	 เจ้า
พนักงานต้องหาองค์ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับเรื่อง
ที่เกิดปัญหาการร้องเรียน	 หรือกรณีที่พบให้มาก
ที่สุด	 เช่น	หากเกิดเหตุร�าคาญเรื่องเสียง	ต้องทราบ
คุณสมบัติของเสียง	แนวทางการป้องกัน	 เทคนิควิธี
การควบคุมเสยีง	มาตรฐานทางวิชาการและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการปัญหาเสียงดัง	 หรือกรณี
กล่ินเหมน็ต้องสามารถจ�าแนกลกัษณะหรอืชนดิของ
กลิน่	หากเป็นกลิน่เหมน็ทีเ่กดิจากการร่ัวไหลของสาร
เคม	ีควรสอบถามรายละเอยีดของกระบวนการผลติ 
และวตัถดุบิทีใ่ช้	เพือ่สามารถระบชุนดิ	และประเภท
ของกลุ ่มสารเคมี	 อันจะน�าไปสู ่การเลือกวิธีการ
ตรวจวัดค่ามาตรฐานความเข้มข้นของสารเคมีที่ปน
เป้ือนในสิง่แวดล้อม	และอนัตรายทีส่่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ	เป็นต้น	
 (2.2)	 การเตรียมเครื่องมือ	 เมื่อทราบ
สภาพปัญหาเบื้องต้น	เจ้าพนักงานต้องเตรียมเครื่อง
มอื	เพ่ือตรวจพิสจูน์ข้อเทจ็จรงิให้ชดัเจนเป็นทียุ่ติจน
ปราศจากข้อสงสัย	มีวิธีเตรียมการ	7	ขั้นตอน	ดังนี้
	 	 (2.2.1)	 ท� าการเลือกเครื่ องมือที่
เหมาะสมกับกรณี	 เช่น	 ปัญหากลิ่นเหม็น	 ต้องแยก
ว่าเป็นกลิ่นของสารเคมี	 กลิ่นจากการปรุงประกอบ
อาหาร	 กลิ่นจากการหมักหมมของมูลฝอยประเภท
ต่างๆ	 กลิ่นจากการสะสมสารอินทรีย์เน่าเสีย	 หรือ

กลิ่นจากมูลสัตว์	 เนื่องจากกลิ่นแต่ละชนิดจะใช้
เครื่องมือตรวจวิเคราะห์แตกต่างกัน	
	 	 (2.2.2)	 เ ค รื่ อ ง มื อ แ ต ่ ล ะ ชนิ ด มี
ลักษณะการใช้พลังงานไฟฟ้าในตัวเคร่ืองแตกต่าง
กัน	 ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของพลังงานของ
เครือ่งมอื	จงึควรเปิดเครือ่งตรวจสอบระดบัพลงังาน
ทีเ่หลอืในเครือ่งสามารถใช้งานในภาคสนามได้อย่าง
ต่อเนื่องตามเวลาท่ีก�าหนด	 และควรมีแบตเตอรี่
ส�ารองให้เพียงพอ
	 	 (2.2.3)	 อุปกรณ์ประกอบต้องพร้อม
ส�าหรับการใช้งานไม่ช�ารุดเสียหาย	 เครื่องสมบูรณ์
พร้อมใช้
	 	 (2.2.4)	 กล้องถ่ายรูป	 ส�าหรับบันทึก
ภาพขณะตรวจวัดและสภาพแวดล้อมโดยรอบ	และ
ประจุไฟให้เต็ม
	 	 (2.2.5)		สมุดบันทึกส�าหรับการจด
บนัทกึข้อมลู	ผลการตรวจวดัในเบือ้งต้น	รายละเอยีด
สภาพแวดล้อมทั่วไป
	 	 (2.2.6)		ท�าการศึกษาคู่มือการใช้งาน
และทดลองใช้เครือ่งมือให้คล่องแคล่ว	หมัน่ฝึกปฏบิตัิ
ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการ	
เพื่อให้เกิดความช�านาญ	 ลดข้อผิดพลาดและสร้าง
ความน่าเชื่อถือ
	 	 (2.2.7)		กรณีท่ีเป็นการเก็บตัวอย่าง	
เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	 เช่น	 การ
เก็บตัวอย่างน�้าทิ้ง	 หรือน�้าจากแหล่งน�้าทั่วไปที่
เกิดปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนและการเก็บ
ตวัอย่างอากาศโดยใช้หลอดเกบ็ตวัอย่าง	(Charcoal	
tube)	 ถังบรรจุอากาศ	 (Canisters)	 หรือถุงเก็บ

****	 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535		มาตรา	44	วรรคท้าย	บัญญัติว่า
	 		 “	 ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข	 หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น	 บุคคลดังกล่าว
จะต้องแสดงบัตรประจ�าตัวตามแบบที่ก�าหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย	และให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ�านวยความ
สะดวกตามสมควร”
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อากาศ	(Sampling	bag)	เป็นต้น	โดยเจ้าพนักงาน
ทีต้่องปฏบิตัติามวธิกีารเกบ็ตัวอย่าง	และวธิกีารเกบ็
รกัษาสภาพตวัอย่างก่อนส่งวเิคราะห์ให้ถกูต้องอย่าง
เคร่งครัด	เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน	และความ
ผิดพลาดของข้อมูล	
	 (3)	ขัน้ตอนการลงพืน้ทีต่รวจวนิจิฉยั	เมือ่
เจ้าพนักงานเตรียมความพร้อมทั้งเชิงวิชาการและ
เครื่องมือเรียบร้อยแล้ว	ขั้นต่อไป	คือ	การตรวจสอบ
ในพืน้ทีท่ีเ่กดิปัญหา	โดยมขีัน้ตอนรวม	10	ขัน้	ดงัต่อ
ไปนี้
	 	 (3.1)	 เตรียมพาหนะเดินทางลงพื้นที่	
โดยให้มีน�้ามันเชื้อเพลิงให้เพียงพอกับระยะทางไป
และกลับ
	 	 (3.2)	 แสดงบตัรประจ�าตวัเจ้าพนกังาน
ท้องถิ่น	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	หรือบัตรผู้ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น****	 ให้กับเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองสถานที่	 รวมท้ังประชาชนที่มีการ
ตดิต่อประสานงาน	เพ่ือขอความร่วมมอืในการปฏบิตัิ
งานทุกครั้ง
	 	 (3.3)	 ควรเข้าไปยงัพืน้ทีข่องผูร้้องเรยีน
ก่อนในเบื้องต้นโดยพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สถาน
ประกอบกิจการพบเห็นการเข้าตรวจสอบของเจ้า
หน้าที่	เพื่อให้ได้ข้อมูลและสภาวะแวดล้อมที่แท้จริง
	 	 (3.4)	 สอบถามข ้อมูลผู ้ ร ้องเรียน
เกี่ยวกับสภาพปัญหา	 ผลกระทบที่ได้รับ	 และจุดที่
ได้รับปัญหามากที่สุด	 เพ่ือก�าหนดจุดติดต้ังเคร่ือง
มือวิทยาศาสตร์	 โดยเจ้าพนักงานควรท�าการเขียน
แผนผังของอาคารที่พักอาศัยของผู้ร้องเรียนและ
สถานประกอบกิจการ	 เพื่อสรุปประมวลผลในภาพ
รวมที่เกิดขึ้น

	 	 (3.5)	 ตดิตัง้เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการตรวจวัดตามมาตรฐานท่ีประกาศ
ก�าหนด	 ในบริเวณท่ีผู้ร้องเรียนแจ้งแก่เจ้าหน้าท่ีว่า
ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดโดยต้องไม่ลืมท�าการ
ปรับเทียบความถูกต้องของเครื่องมือก่อนทุกครั้ง	
	 	 (3.6)	 เมื่อครบก�าหนดเวลาการตรวจ
วดั	ให้ท�าการบันทึกผลลงในหน่วยความจ�าของเครือ่ง	
และต้องไม่ลืมท�าการจดบันทึกข้อมูลจากเครื่องใน
สมุดบันทึกด้วย	 เพื่อป้องกันปัญหาความผิดพลาด
ของเครื่อง
	 	 (3.7)		เมื่อเก็บข้อมูล	 และตรวจวัด
ทางวิทยาศาสตร์ที่บ้านผู้ร้องเรียนแล้ว	เจ้าพนักงาน
ควรเข้าไปยังสถานประกอบกิจการท่ีก่อเหตุโดย
ต้องแสดงบัตรประจ�าตัวเจ้าพนักงานทุกครั้ง	 เพื่อ
สอบถามข้อมูลอื่นๆ	เช่นใบอนุญาตประกอบกิจการ
ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข	 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตาม
กฎหมายโรงงาน	 ใบอนุญาตประกอบกิจการสถาน
บรกิารตามกฎหมายว่าด้วยสถานบรกิาร	ใบอนญุาต
ประกอบกิจการโรงแรมตามกฎหมายโรงแรม	 หรือ
ใบอนุญาตประกอบกิจการอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น	
ลักษณะกระบวนการผลิตหรือการบริการ	 วัตถุดิบ
อันเป็นสารตั้งต้น	หรือสารเคมีที่ใช้	โดยเจ้าพนักงาน
ต้องสังเกตข้ันตอนและกระบวนการผลิตในแต่ละ
ข้ันตอนอย่างละเอียด	 เพื่อค้นหาจุดบกพร่อง	 หรือ
สาเหตทุีท่�าให้เกดิปัญหามลพษิสิง่แวดล้อม	ทัง้นี	้เจ้า
พนกังานต้องแจ้งให้ผูป้ระกอบกจิการซึง่เป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่	
และต้องการบันทึกภาพกระบวนการผลิต	 หรือ
สภาพแวดล้อมภายในอาคาร	 และสภาพแวดล้อม

	 		 หากเจ้าของหรอืผูค้รองครองสถานทีผู่ห้นึง่ผูใ้ดขดัขวางหรอืไม่อ�านวยความสะดวกในการปฏบัิตหิน้าท่ีของเจ้าพนกังานตามมาตรา	44	แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกันนี้	ต้องรับโทษตามมาตรา	79	คือ	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน	หรือปรับไม่เกินสองพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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ทั่วไปภายนอกอาคาร	ส�าหรับประกอบการรายงาน
ผล	และเป็นหลักฐานแสดงการด�าเนนิการตรวจสอบ
สภาพการเกิดปัญหาต่อไป
	 	 (3.8)		เจ้าพนักงานควรท�าการติดตั้ง
เคร่ืองมือตรวจวัดที่บริเวณภายในสถานประกอบ
กจิการด้วย	โดยเฉพาะการตรวจวดัไอระเหยของสาร
เคมี	 ระดับความดังของเสียง	 หรือค่ามาตรฐานตาม
ดัชนีชี้วัดอื่นๆ	ที่เหมาะสมขึ้นกับลักษณะของปัญหา
นัน้	เพ่ือให้ได้ข้อมูลปัญหาภายในของสถานประกอบ
กิจการ	 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดที่บ้านของผู้
ร้องเรียน	หรอืผู้อยูอ่าศยัใกล้เคยีง	อนัเป็นการยนืยนั
ผลให้มีความถูต้องและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น	
	 	 (3.9)	 หากพบข้อบกพร่องในสถาน
ประกอบกิจการที่น่าจะเป็นสาเหตุของการเกิด
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมจนเป็นเหตุร�าคาญ	 เจ้า
พนักงานต้องชี้แจงถึงสภาพการเกิดปัญหาตามหลัก
วิชาการรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะส�าหรับการปรับปรุง
ข้อบกพร่อง
	 	 (3.10)	เมื่อเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว	
ให้ท�าการเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ	โดยตรวจ
ตราอย่างละเอียดให้เรียบร้อยครบถ้วน	 ในกรณีที่มี
การเก็บตัวอย่างอากาศ	 และตัวอย่างน�้า	 ที่จะเป็น
ต้องรีบน�าตัวอย่างส่งไปยังห้องปฏิบัติการ	 โดยมีวิธี
การรักษาสภาพของตัวอย่างป้องกันความเสียหาย
ต่อตัวอย่างอย่างถูกต้อง
	 (4)	 ขั้นตอนการสรุปและแปรผลข้อมูล 
เมือ่เจ้าพนักงานท�าการเกบ็ข้อมลูในพืน้ทีเ่กดิเหตุจน
ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว	ให้ท�าการสรุปและแปรผล
ข้อมลูโดยทนัท	ีในกรณีทีเ่ป็นการตรวจวดัด้วยเครือ่ง
มอืวทิยาศาสตร์ทีมี่การแสดงผลโดยตรง	ให้เจ้าหน้าที่
ท�าบันทึกข้อมูลในโปรแกรมการแปรผลของเครื่อง
มอืชนิดน้ันทางระบบคอมพวิเตอร์	ในกรณทีีเ่ป็นการ
เก็บตวัอย่าง	เพ่ือส่งต่อไปวเิคราะห์ในห้องปฏบิติัการ	

ให้เจ้าพนกังานเกบ็รกัษาสภาพตวัอย่างก่อนน�าส่งให้
ถูกต้องตามหลกัการ	วธิกีารท่ีห้องปฏบัิตกิารก�าหนด	
เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของตัวอย่าง	ซึ่งอาจเกิด
ความคาดเคลื่อนของข้อมูล	 แนวทางการสรุปและ
แปรผลข้อมูล	ตามล�าดับดังนี้
	 	 (4.1)	 ต ้นเรื่อง	 เป ็นการเขียนราย
ละเอยีด	ท่ีมาของหนงัสอืร้องเรยีน	เพือ่เป็นการแสดง
ข้อมูลพื้นฐานของการเกิดเหตุการณ์ข้อร้องเรียนนั้น
	 	 (4.2)	 ข้อเท็จจริง	 เป็นการเขียนราย
ละเอียดการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นท่ีของเจ้า
พนักงาน	 หน่วยงานที่ร่วมด�าเนิน	 วันที่ตรวจสอบ
หรือตรวจวัดค่ามาตรฐาน	แบ่งเนื้อหาหลักออกเป็น	
3	ส่วน	ได้แก่
	 	 	 1)	 ข้อมูลของผู ้ร้องเรียนและ
ประชาชนทีอ่ยูอ่าศยัใกล้เคยีง	เช่น	ชือ่-สกลุ	เลขทีบ้่าน 
ลกัษณะโดยทัว่ไปของสถานทีพ่กัอาศยั	พืน้ทีบ่รเิวณ
โดยรอบบ้าน	 ลักษณะและผลกระทบจากมลพิษสิ่ง
แวดล้อมทีไ่ด้รบั	ช่วงเวลาการเกดิปัญหาโดยละเอยีด
	 	 	 2)	 ข้อมูลของถูกผู ้ร ้องเรียน	
ช่ือสถานประกอบกิจการ	 ช่ือ-สกุลเจ้าของหรือ 
ผูค้รองครอง	เลขทีต่ัง้	และลกัษณะโครงสร้างอาคาร	
ลักษณะทั่วไปของสถานประกอบกิจการ	ใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ	และใบอนญุาต
ตามกฎหมายอืน่ท่ีเก่ียวข้อง	(ถ้าม)ี	ข้ันตอนวธิกีารของ 
กระบวนการผลิตหรือบริการได้แก่	 ประเภท	 ชนิด
ของวัตถุดิบ	 จ�านวนเครื่องมือเครื่องจักร	 จ�านวน
คนงาน	 จ�านวนชั่วโมงของการท�างาน	 ลักษณะการ
ท�างานเป็นรอบหรอืเป็นกะ	ช่วงเวลาประกอบกิจการ
ต่อเนื่องตลอดไม่มีการหยุดเดินเครื่อง	หรือมีวงรอบ
การผลิตแต่ละครั้ง	 สถานประกอบกิจการได้รับการ
รบัรองมาตรฐานหรอืไม่	และข้อบกพร่อง	หรอืบริเวณ
ทีเ่ป็นหรอือาจเป็นแหล่งก�าเนดิมลพษิสิง่แวดล้อม	มี
ขนาดพื้นที่มากน้อยเพียงใดระบุ	
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	 	 	 3)	 ข ้อมูลการตรวจวัดทาง
วิทยาศาสตร์	 โดยแสดงรายละเอียด	 ชนิด	 ยี่ห้อ	
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด	 บริเวณที่ท�าการติดตั้ง
เคร่ืองมือ	 หากเป็นลักษณะการเก็บตัวอย่างแบบ
คัดกรองเบื้องต้น	ต้องเขียนแสดงให้ชัดเจน	และผล
ที่ได้จากการตรวจวัด	 ทั้งจากบริเวณบ้านผู้ถูกร้อง	
และภายในสถานประกอบการ	 โดยอาจจัดแสดงใน
รูปแบบตารางเปรียบเทียบข้อมูลและมาตรฐานที่ใช้
เพื่อให้ชัดเจน	 และต้องระบุค่ามาตรฐานที่ประกาศ
ก�าหนดระบุชื่อกฎหมายที่อ้างถึงที่ใช้เปรียบเทียบ
กบัค่าทีต่รวจวัดได้นัน้	และแปรผลว่าผลการตรวจวดั
หรอืผลการวเิคราะห์มีค่าเกนิกว่ามาตรฐานทีก่�าหนด
หรือไม่	ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สร้างความน่าเชื่อถือ
เป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้	สามารถยืนยันเหตุการณ์
อย่างชัดเจนจึงลดความสงสัยหรือข้อโต้แย้งของคู่
กรณีได้
	 	 (4.3)		ข ้อพิจารณาและเสนอแนะ	
แสดงรายละเอียดผลสรุปในภาพรวม	โดยเจ้าหน้าที่
ต้องเชือ่มโยงข้อมูลสภาพแวดล้อม	ข้อบกพร่อง	หรอื
จดุก่อมลพษิทีต่รวจพบในสถานประกอบกจิการ	กบั
ผลการตรวจวัดที่ได้	 เพ่ือให้เห็นสภาพปัญหาที่แท้
จริง	 ส�าหรับเป็นแนวทางให้เกิดการแก้ไขปรับปรุง
ข้อบกพร่อง	อันเป็นการระงับเหตุร้องเรียนอย่างถูก
ต้อง	 ตรงประเด็นและครอบคลุมในเชิงสุขภาพและ
สิง่แวดล้อม	รวมทัง้ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั
ของผู้ปฏิบัติงานด้วย
	 	 (4.4)		เอกสารแนบท้าย	 ในการสรุป
และแปรผลต้องมีการแนบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง
ประกอบการรายงาน	 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจง่าย	
และเห็นภาพรวมของการด�าเนินการ	 ประกอบ
ด้วย	 หนังสือร้องเรียนต้นเรื่อง	 แผนผังของบริเวณ
ที่เกิดเหตุร้องเรียน	 แผนผังจุดติดต้ังเครื่องมือตรวจ
วัด	 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติ	 แบบรายงานผลลการ

ตรวจวิเคราะห์ภาคสนามและทางห้องปฏิบัติการ 
(ถ้ามี)	 ข้อมูลชนิดหรือประเภทสารเคมี	 อันตราย
ของสารเคมีตามหลักฐานทางวิชาการ	 ผลกระทบ
หรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้หรอือาจเกดิอนัตราย	วธิี
การป้องกันหรือก�าจัดการแพร่กระจายของสารเคม ี
(ถ้ามี)	 ส�าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต ่อสุขภาพตามกฎหมายว ่าด ้วยการ
สาธารณสขุและใบอนญุาตต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	รวมถงึ 
ส�าเนาประกาศข้อก�าหนดท้องถ่ินเรือ่งทีเ่กีย่วข้องแก่
กรณีนั้นด้วย
6.	การจัดท�าหรือออกค�าสั่งทางปกครองเพื่อระงับ
เหตุร�าคาญ	
	 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�าคัญแก่กรณีที่ก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ	โดย
รู้ตัวผู้ซึ่งก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ	 ข้อเท็จจริงนั้นเป็นที่
ยตุแิล้ว	จงึต้องให้ข้อกฎหมายกับข้อเท็จจรงิท่ีเกดิข้ึน 
นั้นถูกต้องตรงกัน	 ตามที่กฎหมายบัญญัติ	 โดยมีข้อ
สนบัสนนุทีจ่�าเป็นต้องใช้อ�านาจระงบัเหตรุ�าคาญนัน้	
เพือ่คุม้ครองสขุภาพอนามยัของประชาชนเป็นส�าคญั	
  6.1	รปูแบบของค�าสัง่ทางปกครอง14	
ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญตัวิธิปีฏบัิตริาชการทาง
ปกครองมาตรา	36	และมาตรา	37	ดังนี้
	 มาตรา	 36	 ค�าสั่งทางปกครองท่ีท�าเป็น
หนังสืออย่างน้อยต้องระบุ	 วัน	 เดือนและปีที่ท�าค�า
สั่ง	ชื่อและต�าแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ท�าค�าสั่ง	
	 มาตรา	 37ค�าสั่งทางปกครองที่ท�าเป็น
หนงัสอืและการยนืยนัค�าสัง่ทางปกครองเป็นหนงัสอื
ต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย	 และเหตุผลนั้นอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย	
		 (1)	ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ
		 (2)	ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
		 (3)	ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้
ดุลพินิจ
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พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู ้ท�าค�าสั่งนั้น
พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขภายใน	30	วันนับแต่วันทราบค�าสั่ง
  6.2	 จัดส่งค�าสัง่ทางปกครอง	โดยวธิี
การ	รูปแบบ	ขั้นตอน	ตามพระราชบัญญัติเดียวกัน	
มาตรา	70	และมาตรา	71	ดังนี้
	 มาตรา	 70	 การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้
บุคคลน�าไปส่ง	 ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะน�าไป
ส่งไม่พบผู้รับ	 และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุ
นติภิาวะทีอ่ยูห่รอืท�างานในสถานท่ีน้ัน	หรอืในกรณีท่ี
ผูน้ั้นไม่ยอมรับ	หากได้วางหนงัสอืนัน้หรอืปิดหนงัสอื
นั้นไว้ในท่ีซึ่งเห็นได้ง่าย	ณ	 สถานที่นั้นต่อหน้าเจ้า
พนกังานตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวงทีไ่ปเป็นพยาน
ก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว	

	 มาตรา	71	การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์
ตอบรบัให้ถอืว่าได้รบัแจ้งเมือ่ครบก�าหนดเจด็วนันบั
แต่วันส่งส�าหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบ
ก�าหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งส�าหรับกรณีส่งไปยัง
ต่างประเทศ	 เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้
รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น	
	 เจ ้าพนักงานท้องถ่ินควรเก็บรวบรวม
เอกสารประกอบการพิจารณาออกค�าสั่งท้ังหมดท่ี
ใช้อ้างในแต่ละกรณีอย่างเป็นระเบียบ	 และจะท�า
ฐานข้อมูลการจัดการเหตุร�าคาญ	 เพ่ือใช้ประโยชน์
ในการเฝ้าระวัง	และป้องกันเหตุร�าคาญในอนาคต
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ความเสี่ยงและการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอย
ศมกานต์	ทองเกลี้ยง*

1.	บทน�า
	 ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยถือเป็นปัญหา

ส�าคัญระดับชาติที่จะต้องเร ่งด�าเนินการแก้ไข	

เน่ืองจากมีขยะมูลฝอยจ�านวนมากไม่ได้ถูกก�าจัด

ให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานวิชาการ	 และสถาน

ที่ก�าจัดขยะก็หายาก	 เนื่องจากได้รับการต่อต้าน

จากประชาชนในพื้นท่ีอยู่เสมอ	 ในขณะที่ปริมาณ

ขยะมูลฝอยของประเทศไทยยังคงสูงขึ้น	 เช่น	 ใน

ปี	 2556	 กรมควบคุมมลพิษได้ส�ารวจปริมาณขยะ

มูลฝอยทั่วประเทศจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ�านวน	7,782	แห่ง	พบว่าประเทศไทยมปีรมิาณขยะ

มลูฝอยรวม	26.77	ล้านตัน	เพิม่ขึน้จาก	ปี	2555	กว่า	 

2	ล้านตัน	โดยขยะมูลฝอยร้อยละ	46	มาจากองค์กร

บริหารส่วนต�าบล	ร้อยละ	38	มาจากเทศบาล	และ

ร้อยละ	16	มาจากกรุงเทพฯ	จากขยะมลูฝอยปริมาณ	

26.77	 ล้านตัน	 แบ่งเป็นปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูก

น�าไปก�าจัดแบบถูกต้อง	จ�านวน	7.2	ล้านตัน	 (ร้อย

ละ	 27)	 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีก�าจัดแบบไม่ถูกต้อง	

6.9	ล้านตัน	 (ร้อยละ	26)	ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่

ได้เก็บขนท�าให้ตกค้างในพื้นที่	7.6	ล้านตัน	(ร้อยละ	

28)	และปรมิาณขยะมลูฝอยท่ีน�ากลบัมาใช้ประโยชน์

ใหม่	5.1	ล้านตัน	(ร้อยละ	19)	ปัจจุบันประเทศไทย

มีสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยรวม	2,490	แห่ง	แต่เป็น

สถานทีก่�าจดัขยะมลูฝอยแบบถกูต้องเพยีง	466	แห่ง 

เท่านั้น	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 19	 ส่วนที่เหลืออีก 

ร้อยละ	81	นั้นเป็นสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยแบบไม่

ถูกต้องเช่นเทกองกลางแจ้ง	เผาในที่โล่ง	ลักลอบทิ้ง 

ฯลฯ	 โดยมีขยะมูลฝอยสะสม	 19.9	 ล้านตัน1	 และ

ส�าหรับสถานการณ์ภาพรวม	 มูลฝอยในเขตบริการ

สุขภาพท่ี	 9	 พบว่า	 ในปี	 2557	 มีมูลฝอยเกิดข้ึน

ประมาณ	2,260,843.14	ตนั	/ปี	โดยเกดิจากจงัหวดั

นครราชสมีา	มากทีส่ดุ	ประมาณ	826,451.25	ตนั/ปี	 

รองลงมาคือ	 จังหวัดบุรีรัมย์	 566,987.95	 ตัน/ป	ี

สรุนิทร์	476,095.98	ตนั/ปี	และชยัภมู	ิ391,307.96	

ตัน/ปี	 มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนเหล่านี้มีการก�าจัดท่ีถูกต้อง

ตามหลักสุขาภิบาลเพียง	210,718.15	ตัน/ปีส่วนที่

เหลอืไม่ได้ก�าจัด	หรอืก�าจดัแบบไม่ถูกหลักสขุาภบิาล	

สะสมในธรรมชาติ	ซ่ึงมลูฝอยเหล่านี	้อาจส่งผลกระทบ 

ต่อสุขภาพประชาชน	 ท้ังทางตรงและทางอ้อม2 

เช่น	น�า้เสยีทีเ่กดิจากน�า้ชะมลูฝอยปนเป้ือนแหล่งน�า้

ธรรมชาต	ิมกีลิน่เหมน็	เป็นแหล่งเพาะพนัธุแ์มลงและ

สัตว์พาหะน�าโรค	เป็นต้น	

	 เทศบาลนครนครราชสีมา	 มีพื้นที่รับผิด

ชอบ	37.5	ตารางกิโลเมตร	หรือ	23,437	ไร่	2	งาน 

คิดเป็นร้อยละ	4.96	ของพื้นที่อ�าเภอเมือง	 (อ�าเภอ

เมืองนครราชสีมามีพื้นที่ประมาณ	755,596	ตาราง

กิโลเมตร)	 และส�าหรับพื้นที่ก�าจัดขยะของเทศบาล

นครนครราชสมีา	ได้รบัความอนเุคราะห์จากกองทพั

บกและกองทัพภาคที่	 2	 ให้ใช้พ้ืนที่แปลงทดลอง

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ		ศูนย์อนามัยที่	9	นครราชสีมา
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เกษตรกรรมของกองทัพภาคที่	 2	 ต�าบลโพธิ์กลาง	

อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดนครราชสมีาพืน้ทีป่ระมาณ	189	ไร่	 

เป็นสถานที่ก�าจัดมูลฝอยชั่วคราว	 ซึ่งเทศบาลนคร

นครราชสีมาใช้พ้ืนที่ดังกล่าวไปแล้วจ�านวน	 73	 ไร	่

ส�าหรับก�าจัดมูลฝอย	 โดยเริ่มใช้พื้นที่ดังกล่าวมา

ตั้งแต่เดือนกันยายน	 2542	 เป็นต้นมา	 ประกอบ

ไปด้วยหลุมฝังกลบจ�านวน	 8	 บ่อ	 โดยมีการก�าจัด

มูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล 3 

ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลนครนครราชสีมาใช้พื้นที่ใน

การฝังกลบมูลฝอยแล้ว	 6	 หลุม	 จาก	 8	หลุม	 โดย

รับขยะวันละประมาณ	400	ตัน	จากอบต.	14	แห่ง	

และเทศบาล	 18	 แห่ง	 และในอนาคตเทศบาลนคร

นครราชสีมามีโครงการที่จะร่วมมือกับภาคเอกชน

ก่อสร้างเตาเผาขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้น	 โดย 

ใช้พืน้ทีก่�าจดัขยะของเทศบาลในปัจจุบันเป็นสถานที่

ด�าเนินโครงการ	และเพือ่เป็นการเฝ้าระวงัผลกระทบ 

ทีอ่าจจะเกิดขึน้จากสถานทีฝั่งกลบมลูฝอยก่อนทีจ่ะ

มีโรงไฟฟ้าจากขยะ	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	

ในฐานะองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยส่ิงแวดล้อม	 จึงได้ร่วมมือกับเทศบาลนคร

นครราชสีมา	 ด�าเนินการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจ

จะเกิดข้ึนจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาล	

เพื่อที่จะหามาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบ	 และ

เป็นการคุ้มครองสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้น

ที่รอบๆ	สถานที่ฝังกลบมูลฝอยด้วย

2.	วัตถุประสงค์
	 2.1	 เพื่อศึกษาสถานการณ์ผลกระทบต่อ

สุขภาพจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอย

	 2.2	 เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ

จากสถานที่ฝังกลบมูลฝอย

	 2.3	 เพื่อศึกษาความเสี่ยงท่ีเกิดจากสถาน

ที่ฝังกลบมูลฝอย

3.	วิธีด�าเนินการศึกษา
	 เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม	ส่งตรวจวิเคราะห์

ทางห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	จ�านวน	14	ตัวอย่าง	

ตามบริเวณต่างๆ	 ประกอบด้วย	 บริเวณสถานท่ีฝัง

กลบมลูฝอยของเทศบาลนครนครราชสมีา	จ�านวน	3	

ตัวอย่าง	ได้แก่	น�้าบาดาล	1	ตัวอย่าง	ดิน	1	ตัวอย่าง	

และน�้าเสีย	(น�้าชะขยะ)	1	ตัวอย่าง	และเก็บบริเวณ

รอบๆ	 สถานที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาล	 จ�านวน	

11	 ตัวอย่าง	 ได้แก่	 น�้าผิวดิน	 2	 ตัวอย่าง	 หัวมัน

ส�าปะหลัง	5	ตัวอย่าง	และตัวอย่างดิน	4	ตัวอย่าง	

4.	ขอบเขตของการศึกษา	
		 การศึกษาในครั้งนี้	 ศึกษาในพื้นท่ีฝังกลบ

มูลฝอยของเทศบาลนครนครราชสีมา	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดนครราชสีมา	 และในพื้นท่ีรอบๆ	 สถานท่ีฝัง

กลบมูลฝอยที่อยู่ในรัศมี	5	กิโลเมตร	จากสถานที่ฝัง

กลบมูลฝอยของเทศบาลนครนครราชสีมา	 โดยเก็บ

ข้อมูลระหว่างวันที่	6-8	กรกฎาคม	2558	

5.	ผลการศึกษา	
	 5.1	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน�้าบาดาล

	 พบว่า	 สี	 ความขุ่น	 ความกระด้าง	 เหล็ก	

แมงกานสี	ปรมิาณสารทัง้หมดทีล่ะลายได้	แคลเซยีม	

คลอไรด์	 อีโคไล	 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 และฟีคัลโค

ลิฟอร์มแบคทีเรีย	 สูงกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน�้า

บาดาลที่ใช้บริโภค	ซึ่งอาจส่งผลกระทบหรือมีความ

เสี่ยงต่อสุขภาพได้	ดังตารางที่	1	
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ตารางที่	1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าบาดาล

พารามิเตอร์ หน่วย ค่ามาตรฐาน ผลการวิเคราะห์	

ความเป็นกรด-ด่าง pH	at	25	oC 7.0	-	8.5 7.4

สี	 แพลตตินัมโคบอลท์ 5 33

ความขุ่น	 เอ็นทียู 5 457

ความกระด้างทั้งหมด	 mg/l ไม่เกินกว่า	300 1,612

ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้	 mg/l ไม่เกินกว่า	600 2,503

เหล็ก mg/l ไม่เกินกว่า	0.5 23.07

แมงกานีส mg/l ไม่เกินกว่า	0.3 0.546

ทองแดง	 mg/l ไม่เกินกว่า	1.0 ND

สังกะสี mg/l ไม่เกินกว่า	5.0 ND

ตะกั่ว mg/l ต้องไม่มีเลย ND

แคดเมียม mg/l ต้องไม่มีเลย ND

ซิลิเนียม mg/l ต้องไม่มีเลย ND

ปรอท mg/l ต้องไม่มีเลย ND

สารหนู mg/l ต้องไม่มีเลย ND

ไซยาไนด์ mg/l ต้องไม่มีเลย ND

แคลเซียม mg/l ไม่เกินกว่า	200 455

แมกนีเซียม mg/l ไม่เกินกว่า	200 114

ซัลเฟต mg/l ไม่เกินกว่า	200 20

คลอไรด์ mg/l ไม่เกินกว่า	250 853

ไนเตรท mg/l ไม่เกินกว่า	45 ND

ฟลูออไรด์ mg/l ไม่เกินกว่า	0.7 0.29

สแตนดาร์ด	เพลตเคาต์ โคโลนี/ลบ.ซม. ไม่เกินกว่า	500 70

อีโคไล - ต้องไม่มีเลย พบ

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอ็มพีเอ็น/100	มล. น้อยกว่า	2.2 38

ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอ็มพีเอ็น/100	มล. น้อยกว่า	2.2 38

หมายเหตุ	:	 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน�้าบาดาลที่ใช้บริโภค	
	 ND	=	Not	Detected
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 ความเส่ียงต่อผลกระทบทางสุขภาพ	
ส�าหรบัพารามเิตอร์ทีต่รวจพบเกนิค่ามาตรฐาน	อาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพดังต่อไปนี้4	

  สี	สีของน�้าท�าให้น่ารังเกียจต่อการบริโภค	
ปัจจุบันมีแนวความคิดว่าความขุ่นของน�้าเกี่ยวข้อง
โดยตรง	 กับความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค	
ทั้งนี้	เพราะเชื้อโรคต่าง	ๆ	แฝงตัวอยู่กับความขุ่นได้
	 ความขุ่น	 ความขุ่นของน�้ามีความส�าคัญ
ต่อปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในด้านความ
น่าดื่มน่าใช้	เพราะส่วนใหญ่มนุษย์มักนิยมใช้น�้าที่ใส
สะอาด	และเมือ่เห็นน�า้มคีวามขุน่กม็กัจะเข้าใจว่าน�า้
นั้นคงได้รับการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรก	
	 ความกระด้างทั้งหมด	 ไม่มีผลต่อสุขภาพ
มากนัก	 แต่ถ้าบริโภคไปนานๆ	 อาจท�าให้เกิดนิ่วใน
กระเพาะปัสสาวะและท�าให้มีรสเฝื่อน
 ปริมาณสารท้ังหมดท่ีละลายได้	 (TDS)	
เนื่องจากน�้าที่มี	 TDS	 สูงนั้น	 แสดงถึงการมีแร่ธาตุ
ละลายอยู่มาก	 การบริโภคน�้าด่ืมนี้อาจท�าให้เกิด
นิ่วในกระเพาะปัสสาวะและการที่ในน�้ามีปริมาณ
สารละลายทัง้หมดอยูร่ะหว่าง	900-1,200	มลิลกิรมั
ต่อลิตร	 จะท�าให้น�้ามีรสชาติไม่ดี	 และถ้ามากกว่า	
1,200	 มิลลิกรัมต่อลิตร	 จะท�าให้รสชาติของน�้าไม่
เป็นที่ยอมรับที่จะใช้ในการบริโภค
	 เหล็ก	 เหล็กสามารถละลายน�้าได้ดีในที่ๆ	
มีอากาศน้อย	 และเมื่อถูกกับอากาศจะตกตะกอน
เป็นสีน�้าตาล	แดง	มีกลิ่นเฉพาะตัว	และมีรสที่ไม่พึง
ประสงค์	ท�าให้เป็นที่น่ารังเกียจของผู้บริโภค	
	 แมงกานีส	 แมงกานีสมักพบอยู ่ในน�้า
ประปาพร้อมกับเหล็ก	 แต่ในปริมาณที่น้อยกว่า	
นอกจากนี้ยังอาจพบแมงกานีสได้ที่ก้นอ่างเก็บน�้า
ซึ่งปราศจากออกซิเจน	สารประกอบแมงกานีส	เมื่อ
ถูกกับอากาศจะตกตะกอนเป็นสีด�า	 ถ้าปริมาณเกิน
มาตรฐาน	 ถึงแม้จะไม่มีอาการเฉียบพลันแต่พิษจะ

สะสมเรื้อรัง	 ท�าให้มีอาการของโรคจิตและสายตา
เสื่อม	เม็ดเลือดขาวถูกท�าลาย	
	 แคลเซียม	 แคลเซียมถือเป็นแร่ธาตุส�าคัญ
ท่ีมีต่อมนุษย์	 สัตว์	 พืช	 และสิ่งแวดล้อม	 จัดเป็นแร่
ธาตุหลกัทีเ่ป็นส่วนประกอบในร่างกายของมนษุย์ซ่ึง
จ�าเป็นมากต่อการเจรญิเตบิโต	โดยเป็นธาตสุ�าคญัใน
การสร้างกระดกู	และฟัน	ในร่างกายคนเรามปีรมิาณ
แคลเซยีมประมาณ	1,200-2,000	กรมั	ประมาณร้อย
ละ	99	อยู่ในกระดูก	และฟัน	
	 คลอไรด์	ไม่มีข้อมูลที่บ่งชี้ปริมาณคลอไรด์
ในน�้าดื่มว่าจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพ	 ถ้ามีปริมาณ 
คลอไรด์ในน�้ามากกว่า	 250	 มิลลิกรัมต่อลิตร 
จะท�าให้รสชาติของน�้าไม่น่าดื่ม	
	 อีโคไล	 Escherichia	 coli	 หรือเรียกโดย
ย่อว่า	 E.	 coli	 (อี.	 โคไล)	 เป็นแบคทีเรียในกลุ่ม 
โคลิฟอร์ม	 เป็นตัวช้ีการปนเปื้อนของอุจจาระในน�้า	
มีอยู่ตามธรรมชาติในล�าไส้ใหญ่ของสัตว์และมนุษย	์
แบคทีเรียชนิดนี้ท�าให้เกิดอาการท้องเสียบ่อยท่ีสุด	
ทัง้ในเดก็และผู้ใหญ่	ท�าให้ถ่ายอจุจาระเหลวหรอืเป็น
น�้า	แต่อาการมักไม่รุนแรง	นอกจากนั้น	E.	coli	ยัง
เป็นสาเหตุของโรคตดิเชือ้ของระบบทางเดนิปัสสาวะ
และโรคตดิเชือ้อืน่	ๆ 	เช่น	ไส้ติง่อกัเสบ	เยือ่บุช่องท้อง
อักเสบ	แผลติดเชื้อ	และโลหิตติดเชื้อ	เป็นต้น
	 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 เป็นตัวบ่งช้ีว่าหาก
ตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน�้า	 แสดงว่าน�้านั้น
ถูกปนเปื้อน	 ด้วยอุจจาระของคนและสัตว์เลือดอุ่น
หรือสิ่งโสโครก	อาจมีเชื้อโรคต่าง	ๆ	ที่ขับออกมากับ
อุจจาระปนอยู่ในน�้าด้วย
	 ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 เป็นดัชนีบ่งชี้
ว่าถูกปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูล	 เมื่อบริโภคน�้าเข้าไปก็
อาจจะมีอาการท้องเสีย	 เนื่องจากได้รับเชื้อ	ซึ่งอาจ
จะเป็นสาเหตุของโรคอหิวาต์	บิด	ไทฟอยด์	ฯลฯ
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	 แต่จากการสอบถามเจ้าหน้าทีข่องเทศบาล
นครนครราชสีมา	 พบว่า	 ส�านักงานที่ตั้งอยู ่ตรง
บริเวณสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาล	ไม่มี
การใช้น�้าประปาจากบาดาลในการบริโภค	 มีเพียง
การน�ามาใช้ท�าความสะอาดอาคารสถานทีแ่ละใช้ใน
ห้องน�า้ห้องส้วมเท่านัน้	จงึไม่มคีวามเสีย่งต่อสขุภาพ	
ส�าหรับโลหะหนักอื่นๆ	เช่น	ทองแดง	สังกะสี	ตะกั่ว	
แคดเมียม	ซิลิเนียม	ปรอท	สารหนู	และ	ไซยาไนด์	
ตรวจไม่พบในน�้าบาดาล

	 5.2		ผลการวเิคราะห์น�า้ชะขยะ	(Leachate)
	 พบว่า	น�้าชะขยะ	(Leachate)	ที่ยังไม่ผ่าน
การบ�าบัด	 มีปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด	 สาร
แขวนลอย	ค่าตะกอนหนัก	บีโอดี	(BOD)	น�้ามันและ
ไขมัน	 ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น	 ซัลไฟต์	 และซีโอดี	
(COD)	 สูงกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน�้าทิ้ง	 ส�าหรับ
ความเป็นกรดด่าง	 (pH)	 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 และ 
ฟีคลัโคลฟิอร์มแบคทเีรยี	มค่ีาอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน�้าทิ้ง	ดังตารางที่	2

ตารางที่	2	ผลการตรวจวิเคราะห์น�้าชะขยะ	(Leachate)
 

พารามิเตอร์ หน่วย ค่ามาตรฐาน ผลการวิเคราะห์	

ความเป็นกรดด่าง	(pH)	 pH	at	25	oC 5-9 8

สารที่ละลายได้ทั้งหมด mg/l ไม่เกินกว่า	500 29,421

สารแขวนลอย mg/l ไม่เกิน	30 335

ค่าตะกอนหนัก mg/l ไม่เกิน	0.5 1.0

บีโอดี	(BOD)	 mg/l ไม่เกิน	20 562

น�้ามันและไขมัน	(Fat	,	Oil	and	Grease)	 mg/l ไม่เกิน	20 350

ไนโตรเจน	ในรูป	ที	เค	เอ็น	(TKN)	 mg/l ไม่เกิน	35 184.53

ซัลไฟต์	(Sulfide)	 mg/l ไม่เกิน	1.0 36.54

ซีโอดี	(COD) mg/l ไม่เกิน	120 9,264

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอ็มพีเอ็น/100	มล. ไม่เกิน	5,000 1,600

ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอ็มพีเอ็น/100	มล. ไม่เกิน	1,000 280

หมายเหตุ	:	เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน�้าทิ้ง	

	 	 ส�าหรับน�้าชะขยะ	(Leachate)	เหล่านี้	ทางเทศบาลนครนครราชสีมา	จะมีการบ�าบัดก่อนโดย
ใช้ระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบบ่อเติมอากาศ	(	Aerated	Lagoon	)	และน�าน�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัดแล้วกลับมาใช้
ในการคดัแยกขยะอนิทรย์ีออกจากถงุพลาสตกิ	โดยถงุพลาสตกิจะลอยอยูข้่างบน	ส่วนขยะอนิทรย์ีจะอยูข้่าง
ล่างแล้วก็ล�าเลียงเข้าสู่ถังหมักเพื่อหมักท�าแก๊สชีวภาพต่อไป	
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	 5.3	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน�้าผิวดิน
	 พบว่า	 ตัวอย่างน�้าผิวดินจุดที่	 1	 บริเวณ
สระน�้า	 ซึ่งอยู่ใกล้ๆ	 กับสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
ของเทศบาล	ตรวจพบไซยาไนด์	และฟีคัลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย	สูงกว่าค่ามาตรฐาน	(เมื่อเปรียบเทียบกับ
คุณภาพน�้าใน	 แหล่งน�้าผิวดินประเภทที่	 2*)	 ส่วน
ที่ตรวจพบแต่ไม่เกินมาตรฐาน	 ได้แก่	 แมงกานีส 
นิเกิล	 ไนเตรท	 บีโอดี	 และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	

ส�าหรบัตวัอย่างน�า้ผวิดนิจุดท่ี	2	ซ่ึงอยูไ่กลออกไปจาก 
จดุที	่1	ประมาณ	2	กโิลเมตร	พบว่า	มค่ีาบโีอด	ีสงูกว่า 
ค่ามาตรฐาน	 ส่วนพารามิเตอร์อื่นๆ	 ที่ตรวจพบแต่
ไม่เกินมาตรฐาน	 ได้แก่	 แมงกานีส	 นิเกิล	 ไนเตรท	
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	
ส�าหรับทองแดง	สังกะสี	ตะกั่ว	โครเมียม	แคดเมียม	
สารหนู	 ปรอท	 แอมโมเนียม	 ไซยาไนต์	 และฟีนอล	
ตรวจไม่พบ	ดังตารางที่	3

ตารางที่	3	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าผิวดิน

พารามิเตอร์ หน่วย ค่ามาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์

น�้าผิวดินจุดที่	1 น�้าผิวดินจุดที่	2
ความเป็นกรด-ด่าง pH	at	25	oC 5.0	-	9.0 9 8.8
แมงกานีส mg/l 1.0 0.255 0.173
ทองแดง mg/l 0.1 ND ND
สังกะสี mg/l 1.0 ND ND
ตะกั่ว mg/l 0.05 ND ND
โครเมียม mg/l 0.05 ND ND

แคดเมียม mg/l
0.005**
0.05***

ND ND

สารหนู mg/l 0.01 ND ND
ปรอท	 mg/l 0.002 ND ND
นิเกิล	 mg/l 0.1 <0.021 <0.021
แอมโมเนีย	 mg/l 0.5 ND ND
ไนเตรท mg/l 5 0.49 0.45
ไซยาไนด์	 mg/l 0.005 <0.015 ND
ฟีโนลิกซับสแตนซ์ mg/l - ND ND
บีโอดี	 mg/l 1.5 1 69
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอ็มพีเอ็น/100	มล. 5,000 3,500 220
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 เอ็มพีเอ็น/100	มล. 1,000 1,600 70

หมายเหตุ	:	 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน	ประเภทที่	2	
	 *แหล่งน�า้ผวิดนิประเภทที	่2	ได้แก่	แหล่งน�า้ทีไ่ด้รับน�า้ทิง้จากกิจกรรมบางประเภท	และสามารถเป็นประโยชน์เพือ่	(ก)	การอปุโภค	และบรโิภค 
โดยต้องผ่านการฆ่าเชือ้โรคตามปกตแิละผ่านการปรับปรุงคณุภาพน�า้ทัว่ไปก่อน	(ข)	การอนุรักษ์สตัว์น�า้	(ค)	การประมง	(ง)	การว่ายน�า้	และกฬีาทางน�า้	
	**	น�้าที่มีความกระด้างในรูปของ	CaCO3	ไม่เกินกว่า	100	มิลลิกรัมต่อลิตร	 	 	
	***	น�้าที่มีความกระด้างในรูปของ	CaCO3	เกินกว่า	100	มิลลิกรัมต่อลิตร	 	 	
	ND	=	Not	Detected	 	 	
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	 ความเสีย่งต่อสขุภาพ	ส�าหรับพารามเิตอร์
ที่ตรวจพบเกินค่ามาตรฐาน	 อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพดังต่อไปนี้4 
	 ไซยาไนด ์ 	 ตรวจพบ	 <0.015	 mg/l 
(ค ่ามาตรฐาน	 0.005	 mg/l)	 ส�าหรับความ
เสี่ ย งต ่ อสุ ขภาพ 	 หาก ได ้ รั บ ไซยา ไนด ์ เข ้ า
สู ่ร ่างกาย	 ไม่ว่าจะเป็นทางหายใจ	 ทางการกิน	
และซึมผ่านผิวหนัง	 เข้าไปปริมาณมาก	 จะส่ง	
ผลกระทบต่อสุขภาพแบบเฉียบพลัน	 ซึ่งจะมี
ฤทธ์ิยับยั้งการหายใจในระดับเซลล์	 ท�าให้เซลล์
ตายได ้ 	 อาจจะท�าให ้หมดสติและเสียชีวิตได	้ 
แต่ถ้าสัมผัสสาร	thiocyanate	ในระยะยาว	อาจก่อ
ให้เกิดพิษเรื้อรังได้	 โดยจะมีอาการแขนขาอ่อนแรง	 
ปวดศีรษะ	 คล่ืนไส้	 อาเจียน	 และโรคของต่อม
ไทรอยด์		
	 ส�าหรับไซยาไนด์	 (CN)	 ที่ตรวจพบใน 
สระน�้า	 ยังสรุปไม่ได้ว่ามาจากสถานท่ีฝังกลบขยะ
มูลฝอยของเทศบาล	 เนื่องจากในน�้าบาดาลบริเวณ
สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่น�ามาท�าน�้าประปานั้น
ตรวจไม่พบ	อย่างไรกต็าม	ไซยาไนด์	เป็นสารประกอบ
ที่มีความเป็นพิษ	ซึ่งเป็นอันตรายทางเคมี	เกิดขึ้นได้
ตามธรรมชาตใินพชืบางชนิดเช่น	มนัส�าปะหลงั	สบูด่�า	
หน่อไม้	ฯลฯ	โดยอยูใ่นรูปไซยาโนไกลโคไซด์ต่าง	ๆ 	กนั	 
เช่น	ในมันส�าปะหลัง	พบในรูปลินามาริน	และโลทอ
สตราลิน	ร้อยละ	80	-	90	และที่เหลือพบในรูปของ

ไซยาไนด์อสิระ	หรอืไฮโดรเจนไซยาไนด์	โดยในพืชจะ
มีเอนไซม์ที่ย่อยสลายไซยาโนไกลโคไซด์ต่าง	ๆ 	เหล่า
นี้ให้เป็นไฮโดรเจน	และในบริเวณใกล้เคียงกับสถาน
ท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครราชสีมา	
มีโรงงานแป้งมันส�าปะหลังตั้งอยู่หนึ่งโรง	ดังนั้นอาจ
เป็นไปได้ว่าไซยาไนด์ที่ตรวจพบอาจเกิดจากการที่
น�้าฝนชะเอาเศษมันส�าปะหลังจากโรงงานแป้งมัน 
ดังกล่าวไหลลงสู่แหล่งน�้าก็เป็นได้	
	 ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	ตรวจพบ	1,600	
เอ็มพีเอ็น/100	 มล.	 ในขณะที่ค่ามาตรฐานอยู่ที	่
1,000	เอม็พเีอน็/100	มล.)	ฟีคลัโคลฟิอร์มแบคทีเรยี
เป็นดชันบ่ีงช้ีว่าถูกปนเป้ือนจากสิง่ปฏกิลู	เมือ่บริโภค
น�้าท่ีมีฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียเข้าไปก็อาจจะมี
อาการท้องเสียเนื่องจากได้รับเชื้อ	 ซึ่งอาจจะเป็น
สาเหตุของโรคอหิวาต์	บิด	ไทฟอยด์	ฯลฯ

	 5.4	ผลการวิเคราะห์โลหะหนักในดิน
	 พบว่า	 ตัวอย่างดินทั้ง	 5	 ตัวอย่าง	 มี
เหล็กและอลูมิเนียมปนเปื้อนอยู่	 แต่ว่ายังไม่มีการ
ก�าหนดค่ามาตรฐานของเหล็กและอลูมิเนียมใน
ดิน	 (มาตรฐานคุณภาพดินท่ีใช้ประโยชน์เพื่อการ
อยู่อาศัยและเกษตรกรรม)	 ส�าหรับโลหะหนักอื่นๆ	
เช่น	 แมงกานีส	 ทองแดง	 สังกะสี	 โครเมียม	 ตะก่ัว	
แคดเมียม	แบเรียม	เซเลเนียม	สารหนู	ปรอท	และ
นิเกิล	ตรวจไม่พบ	ดังตารางที่	4

ตารางที่	4	ผลการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในดิน	

พารามิเตอร์	 หน่วย ค่ามาตรฐาน*	 ค่า
มาตรฐาน**

ผลการวิเคราะห์
จุดที่	1	 จุดที่	2 จุดที่	3 จุดที่	4 จุดที่	5

เหล็ก mg/kg - - 0.079 0.032 0.032 0.032 0.037
แมงกานีส mg/kg ต้องไม่เกิน	1800 - ND ND ND ND ND
ทองแดง mg/kg - 4300 ND ND ND ND ND
สังกะสี mg/kg - 7500 ND ND ND ND ND
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	 จากตารางท่ี	 4	 เมื่อเปรียบเทียบผลการ
วิเคราะห์โลหะหนักในดินจุดที่	 1	 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ฝัง
กลบขยะมูลฝอยของเทศบาล	 กับจุดที่	 2	 -	 5	 ซึ่ง
อยู่นอกพื้นที่ฝังกลบขยะ	พบว่าในพื้นที่ฝังกลบขยะ
มูลฝอย	 (จุดท่ี	 1)	 มีเหล็กและอลูมิเนียมมากที่สุด	
คือ	0.079	และ	0.058	mg/kg	ตามล�าดับ	ส่วนจุดที่
อยู่นอกพื้นที่ฝังกลบขยะคือ	จุดที่	2	-	5	มีเหล็กและ 
อลูมเินียมอยูน้่อยกว่าจดุที	่1	และมปีรมิาณใกล้เคยีง
กนัคอื	มเีหลก็	0.032	0.032	0.032	และ	0.037	mg/
kg	ตามล�าดบั	ส่วนอลมูเินยีมมปีริมาณ	0.020	0.023	
0.026	และ	0.031	mg/kg	ตามล�าดับ	

 5.5	 ผลการวิเคราะห์โลหะหนักในหัวมัน
ส�าปะหลัง	      
	 พบ	เหลก็	แมงกานสี	แบเรยีม	และอลมูเินยีม 
ปริมาณเล็กน้อย	 ในตัวอย่างหัวมันส�าปะหลัง 
3	 ตัวอย่างหรือ	 3	 จุด	 (จุดที่	 1-3)	 และพบเหล็ก	

พารามิเตอร์	 หน่วย ค่ามาตรฐาน*	 ค่า
มาตรฐาน**

ผลการวิเคราะห์
จุดที่	1	 จุดที่	2 จุดที่	3 จุดที่	4 จุดที่	5

โครเมียม mg/kg ต้องไม่เกิน	300 3000 ND ND ND ND ND
ตะกั่ว mg/kg ต้องไม่เกิน	400 420 ND ND ND ND ND
แคดเมียม mg/kg ต้องไม่เกิน	37 85 ND ND ND ND ND
แบเรียม mg/kg - - ND ND ND ND ND
เซเลเนียม mg/kg ต้องไม่เกิน	390 100 ND ND ND ND ND
สารหนู mg/kg ต้องไม่เกิน	3.9 75 ND ND ND ND ND
ปรอท mg/kg ต้องไม่เกิน	23 840 ND ND ND ND ND
นิเกิล mg/kg ต้องไม่เกิน	1600 75 ND ND ND ND ND
อลูมิเนียม mg/kg - - 0.058 0.020 0.023 0.026 0.031

หมายเหตุ	 *	มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม	 	 	
	 **	USDA	NRCS	(2000)	 	 	 	 	 	 	 	
	 ND	=	Not	Detected		 	 	 	 	
	 	 จุดที่	1	อยู่ในพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาล
		 	 จดุที	่2	-	จดุที	่5	กระจายอยูใ่นไร่มนัส�าปะหลงั	โดยอยูห่่างจากสถานท่ีฝังกลบขยะมลูฝอยของเทศบาล	ประมาณ	2-3	กโิลเมตร	

แบเรียม	และอลูมิเนียม	ในตัวอย่างหัวมันส�าปะหลัง	
2	ตวัอย่าง	หรอื	2	จดุ	(จดุท่ี	4-5)	ซึง่ท้ัง	5	จดุ	กระจาย
อยูใ่นไร่มนัส�าปะหลงั	โดยอยูห่่างจากสถานทีฝั่งกลบ
ขยะมูลฝอยของเทศบาล	ประมาณ	 2-3	 กิโลเมตร	
และส�าหรับจุดเก็บตัวอย่างหัวมันส�าปะหลังจุดที	่
2-5	 จะเก็บจุดเดียวกับจุดที่เก็บตัวอย่างดิน	 โดยค่า 
มาตรฐานของเหล็ก	 แมงกานีส	 แบเรียม	 และ 
อลูมิเนียม	 ยังไม ่มีการก�าหนดค่ามาตรฐานใน
มาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเปื้อน	 ส่วนโลหะหนัก
อืน่ๆ	เช่น	ทองแดง	สงักะส	ีโครเมยีม	ตะกัว่	แคดเมยีม	
เซเลเนียม	 ปรอท	 สารหนู	 และนิเกิล	 ตรวจไม่พบ	 
ส�าหรบัสาเหตท่ีุเก็บหวัมนัส�าปะหลงัไปตรวจวเิคราะห์ 
หาโลหะหนักในครั้งนี้	 เป็นเพราะในบริเวณรอบๆ	 
สถานที่ฝ ังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร
นครราชสีมา	 ในรัศมี	 2-5	 กิโลเมตร	 มีแต ่ไร ่ 
มนัส�าปะหลงั	ไม่มกีารปลกูข้าวหรอืพชืผกัอย่างอืน่เลย	 
ผลตรวจเป็นดังตารางที่	5

ตารางที	่4	(ต่อ)	ผลการตรวจวเิคราะห์โลหะหนกัในดิน



42

วารสารศูนย์อนามัยที่ 9
วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 10 ฉบับที่ 21 เดือนมกราคม-เมษายน 2559

ตารางที่	5	ผลการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในหัวมันส�าปะหลัง

พารามิเตอร์	 หน่วย ค่ามาตรฐาน*	
ผลการวิเคราะห์

จุดที่	1	 จุดที่	2 จุดที่	3 จุดที่	4 จุดที่	5
เหล็ก mg/kg  0.032 0.032 0.035 0.032 0.032
แมงกานีส mg/kg  0.025 0.013 0.011 ND ND
ทองแดง	 mg/kg 20 ND ND ND ND ND
สังกะสี mg/kg 100 ND ND ND ND ND
โครเมียม mg/kg  ND ND ND ND ND
ตะกั่ว mg/kg 1 ND ND ND ND ND
แคดเมียม mg/kg  ND ND ND ND ND
แบเรียม mg/kg  0.010 0.008 0.007 0.006 0.006
เซเลเนียม mg/kg  ND ND ND ND ND
สารหนู mg/kg 2 ND ND ND ND ND
ปรอท mg/kg 0.5 ND ND ND ND ND
นิเกิล mg/kg  ND ND ND ND ND
อลูมิเนียม mg/kg  0.040 0.057 0.120 0.052 0.030

หมายเหตุ	:	 เปรียบเทียบกับมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน	 	 	 	 	 	
	 ND	=	Not	Detected	

	 จากตารางที่	5	จะพบว่า	หัวมันส�าปะหลัง	จุดที่	1-5	มีปริมาณ	เหล็ก	แบเรียม	และอลูมิเนียม	ใกล้

เคียงกัน	 ยกเว้นอลูมิเนียมในหัวมันส�าปะหลัง	 จุดท่ี	
3	 ที่มีมากกว่าจุดอื่นๆ	 1	 เท่าตัว	 นอกจากนี้ยังพบ
แมงกานีส	ในหัวมันส�าปะหลัง	จุดที่	1-3	อีกด้วย	
	 เนือ่งจากจุดทีเ่ก็บตัวอย่างหวัมนัส�าปะหลงั
จุดที่	2-5	เป็นจุดเดียวกับจุดที่เก็บตัวอย่างดิน	และ
เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักใน
หัวมันส�าปะหลังกับโลหะหนักในดิน	ในแต่ละจุดนั้น	
พบว่า	 ทั้งหัวมันส�าปะหลัง	 และดิน	 ต่างก็ตรวจพบ
เหล็กและอลูมิเนียมทั้งคู่	 โดยจุดที่	 2	 พบเหล็ก	 ใน
หัวมันส�าปะหลังและดินที่ใช้ปลูกเท่ากันคือ	 0.032	
mg/kg	และพบอลมูเินยีมในหวัมนัส�าปะหลงั	0.057	
mg/kg	พบในดิน	0.020	mg/kg	จุดที่	3	พบเหล็ก

ในหัวมันส�าปะหลัง	0.035	mg/kg	พบในดิน	0.032	
mg/kg	และพบอลมูเินยีมในหวัมนัส�าปะหลงั	0.120	
mg/kg	พบในดิน	0.023	mg/kg	จุดที่	4	พบเหล็ก
ในหัวมันส�าปะหลังและดินเท่ากันคือ	0.032	mg/kg	
และพบอลูมิเนียมในหัวมันส�าปะหลัง	 0.052	mg/
kg	พบในดิน	0.026	mg/kg	และจุดที่	5	พบเหล็ก
ในหัวมันส�าปะหลัง0.032	mg/kg	พบในดิน	0.037	
mg/kg	และพบอลมูเินยีมในหวัมนัส�าปะหลงั	0.030	
mg/kg	พบในดิน	0.031	mg/kg	ดังตารางที่	6	
ตารางที	่6	ผลการตรวจวเิคราะห์โลหะหนกัในหวัมนั
ส�าปะหลังและดินที่ใช้ปลูก
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ประเภทตัวอย่าง พารามิเตอร์ หน่วย
ผลการวิเคราะห์

จุดที่	1 จุดที่	2 จุดที่	3 จุดที่	4 จุดที่	5

หัวมันส�าปะหลัง
เหล็ก mg/kg 0.032 0.032 0.035 0.032 0.032
อลูมิเนียม mg/kg 0.040 0.057 0.120 0.052 0.030

ดิน
เหล็ก mg/kg 0.032 0.032 0.032 0.037
อลูมิเนียม mg/kg 0.020 0.023 0.026 0.031

 
	 ส�าหรับความเสี่ยงหรือผลกระทบต่อสุขภาพ	เป็นดังนี้
	 ผลกระทบต่อสขุภาพจากการได้รับแมงกานสีในปริมาณมาก	มกีารศกึษาพบว่าระบบทีจ่ะได้รบัผลก
ระทบมากที่สุด	คือ	ระบบประสาท	โดยแมงกานีสจะเข้าไปสะสมในสมองส่วน	Globus	Pallidus	ท�าให้เกิด

อาการผดิปกติทางสมอง	โดยระยะแรกจะเกดิอาการ
อ่อนเพลีย	ปวดศีรษะ	มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง	เช่น	
กระวนกระวาย	พูดมากผิดปกติ	เป็นต้น	อาการทาง
จิตน้ีอาจท�าให้สับสนกับคนเป็นโรคจิตเภทได้	 ในผู้
ป่วยที่อยู่ในระยะรุนแรงจะมีอาการคล้ายคนเป็น
โรคพาร์กินสัน	(parkinsonism)	เรียกว่ากลุ่มอาการ	
manganism	คอื	ตวัสัน่	มอืสัน่	พดูช้า	เคลือ่นไหวช้า	
มีอาการกระตุก	และท่าเดินผิดปกติ	เป็นต้น
	 ผลกระทบของแบเรียม	 สารประกอบ
ของแบเรียมที่ละลายน�้าได้ทุกชนิดเป็นพิษ	 รวมทั้ง	
BaCO

3
	ซึ่งละลายน�้าได้น้อยมาก	(0.002	g/100	ml	 

ของน�า้	ที	่20	�c)	เมือ่รบัประทานจะสามารถละลายโดย 
กรดไฮโดรคลอรกิ	ในกระเพาะได้	ขนาดของ	BaCl

2
	ที่

ท�าให้เราตายได้	คอื	0.8–1.0	g	แบเรยีมออิอน	เป็นตัว
กระตุน้กล้ามเนือ้เป็นพษิต่อหวัใจและท�าให้เกดิ	ven-
tricular	fibrillation	ได้	อาการพิษของแบเรยีม	(และ
สารประกอบของแบเรียม)	 คือ	 น�้าลายมากผิดปกต	ิ
convulsion	 trmors	 ชีพจนเต้นแรง	 ความดันสูง 
แขนขาเป็นอัมพาต	อุจจาระเป็นเลือด
	 วิธีแก้พิษของสารประกอบของแบเรียมคือ	
ดืม่สารละลายของโซเดยีมซลัเฟต	(เรยีกว่า	Glauber's 
salt)	 ซึ่งจะเป็น	Ba2+	 ไปเป็น	BaSO

4
	ซึ่งไม่ละลาย

และไม่เป็นพิษ(5)

	 โรคพิษอลูมิเนียม	 คือโรคที่เกิดจากการท่ี

ร่างกายได้รบัอลมูเินยีมเข้าสูร่่างกาย	ส่วนใหญ่ได้รบั
อลูมิเนียมจากการท�างานท่ีเก่ียวข้องกับอลูมิเนียม	
เช่น	การท�างานหลอมอลูมิเนียมซึ่งต้องสัมผัสกับฟูม
โลหะอลูมิเนียม	ท�างานเก็บฝุ่นอลูมิเนียม	ท�างานกับ
อัลลอยที่มีอลูมิเนียมผสม	งานต่อเรือ	รวมงานอิเลค
โทรนิคส์ที่ใช้แผ่นเลเซอร์มิคส์ที่ท�าจากสารที่มีอลูมิ
เนียมด้วย	 และงานอื่น	 ๆ	 ถึงแม้ว่าอลูมิเนียมจะมี
อนัตรายน้อยกว่าสารปรอท	ตะกัว่	แคดเมยีม	สารหนู
ก็ตาม	แต่การได้รับสารประเภทนี้เป็นประจ�าจะเกิด
การสะสมในร่างกายและเกดิการสลายตวัทีค่่อนข้าง
ช้ากว่าโลหะชนิดอ่ืน	 ดังน้ันทางท่ีดีท่ีสุดควรจะหลีก
เลี่ยงการสัมผัสหรือได้รับสารที่มีอลูมิเนียมเป็นองค์
ประกอบ	 นอกจากนี้การกินอาหารท่ีมีแคลเซียม	
แมกนีเซียม	 และธาตุเหล็ก	 จะช่วยยับยั้งการดูดซึม
ของอลูมิเนียม	และในอาหารที่มีซัลเฟอร์ปริมาณสูง	
เช่น	ถั่ว	หัวหอม	กระเทียม	กะหล�่า	ไข่	จะช่วยก�าจัด
อลูมิเนียมออกจากร่างกายได้อีกด้วย6 
	 ส�าหรับธาตุเหล็ก	 จ�าเป็นต่อชีวิตมนุษย	์
มันเป็นส่วนประกอบส�าคัญของโปรตีนและเอ็นไซม	์
ประโยชน์หรือ	 หน้าที่ของธาตุเหล็ก	 ที่ส�าคัญที่สุด	
คอื	เป็นส่วนประกอบของเมด็เลอืดแดง	ซึง่เป็นตวัน�า
ออกซิเจนจากปอดไปสู่เซลล์ต่างๆ	 ท่ัวร่างกาย	 เพื่อ
การท�างาน	 การใช้พลังงานของเซลล์ทุกๆเซลล์ของ
ร่างกาย	 ธาตุเหล็กจึงมีความส�าคัญต่อไขกระดูกใน
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การสร้างเม็ดเลือดแดงเป็นอย่างมาก	ดังนั้นเมื่อขาด
ธาตุเหล็ก	 จะเป็นสาเหตุหลักให้เกิดภาวะซีด	 หรือ
ภาวะโลหิตจาง	(โลหิตจางจากขาดธาตุเหล็ก)	แต่ถ้า
มีธาตุเหล็กในร่างกายมากเกินไป	หรือจากการเสริม
ธาตุเหล็กในปริมาณสูงต่อเนื่อง	มีอันตรายสูงถึงเสีย
ชีวิตได้	 โดยผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย	 เช่น	 ก่อการ
ระคายเคืองต่อเยื่อบุต่างๆ	โดยเฉพาะเยื่อบุทางเดิน
อาหาร	 เป็นสาเหตุให้มีเลือดออกในทางเดินอาหาร
ได้	 ทั้งจากกระเพาะอาหารและจากล�าไส้	 คลื่นไส	้
อาเจยีน	ท้องเสยี	ปวดท้อง	ปวดศรีษะ	หายใจล�าบาก	
อ่อนเพลีย	 วิงเวียน	 น�้าหนักลด/ผอมลง	 ผิวหนัง
เปลี่ยนเป็นสีเทา	มีผลกดภูมิคุ้มกันต้านทานโรค	(ติด
เชื้อได้ง่าย)	และอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคออโต
อิมมูน/โรคภูมิต้านตนเอง	หรือโรคมะเร็งได้7

6.	สรุปผลการศึกษา	
	 ส�าหรับผลการศึกษาความเสี่ยงและการ
เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากสถานที่ฝังกลบ
มูลฝอยของเทศบาลนครนครราชสีมาในครั้งนี้	
สามารถสรุปได้ดังนี้
	 คุณภาพน�้าบาดาล	 พบว่า	 สี	 ความขุ ่น	
ความกระด้าง	เหล็ก	แมงกานีส	ปริมาณสารทั้งหมด
ที่ละลายได้	 แคลเซียม	 คลอไรด์	 อีโคไล	 โคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย	 และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 มีปริมาณ
สูงกว่าค่ามาตรฐาน	คุณภาพน�้าบาดาลที่ใช้บริโภค	
	 น�้าชะขยะ	 (Leachate)	 ซึ่งเป็นน�้าเสียที่
ยังไม่ผ่านการบ�าบัด	 พบว่า	 มีปริมาณสารที่ละลาย
ได้ทั้งหมด	 สารแขวนลอย	 ค่าตะกอนหนัก	 บีโอดี	
(BOD)	น�้ามันและไขมัน	ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น	ซัล
ไฟต์	และซีโอดี	(COD)	สูงกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพ
น�้าทิ้ง	 ส�าหรับความเป็นกรดด่าง	 (pH)	 โคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย	และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�้าทิ้ง	

	 คุณภาพน�้าผิวดิน	 พบว่า	 ตัวอย่างน�้าผิว
ดินจุดที่	 1	 บริเวณสระน�้า	 ซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆ	 กับ
สถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาล	 ตรวจพบ
ไซยาไนด์	 และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 สูงกว่าค่า
มาตรฐานคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดินประเภทที่	 2	
และพารามิเตอร์ที่ตรวจพบแต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน	
ได้แก่	แมงกานสี	นเิกลิ	ไนเตรท	บโีอด	ีและโคลฟิอร์ม
แบคทเีรยี	ส�าหรบัตวัอย่างน�า้ผวิดนิจดุที	่2	ซึง่อยูไ่กล
ออกไปจากจุดที่	1	ประมาณ	2	กิโลเมตร	พบว่า	มี
ค่าบีโอดี	สูงกว่าค่ามาตรฐาน	ส่วนพารามิเตอร์อื่นๆ
ท่ีตรวจพบแต่ไม่เกินมาตรฐาน	 ได้แก่	 แมงกานีส	 นิ
เกลิ	ไนเตรท	โคลฟิอร์มแบคทเีรยี	และฟีคลัโคลฟิอร์ม
แบคทีเรีย	ส�าหรับทองแดง	สังกะสี	ตะกั่ว	โครเมียม	
แคดเมียม	 แอมโมเนียม	 สารหนู	 ปรอท	 ไซยาไนต์	
และฟีนอล	ตรวจไม่พบ	
	 โลหะหนกัในดนิ	พบว่า	ตวัอย่างดนิทีต่รวจ
ทัง้	5	ตวัอย่าง	มเีหลก็และอลมูเินยีมปนเป้ือนอยู	่แต่
ว่ายังไม่มีการก�าหนดค่ามาตรฐานของเหล็กและอลู
มิเนียมในดิน	 (มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์
เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม)	 ส�าหรับโลหะ
หนักอื่นๆ	เช่น	แมงกานีส	ทองแดง	สังกะสี	โครเมียม	
ตะกั่ว	แคดเมียม	แบเรียม	ปรอทเซเลเนียม	สารหนู	
และนิเกิล	ตรวจไม่พบ	
	 โลหะหนักในหัวมันส�าปะหลัง	 พบ	 เหล็ก	
แมงกานีส	แบเรียม	และอลูมิเนียม	ปริมาณเล็กน้อย	
ในตวัอย่างหัวมนัส�าปะหลงั	3	ตวัอย่าง	และพบเหลก็	
แบเรียม	และอลูมิเนียม	ในตัวอย่างหัวมันส�าปะหลัง	
2	ตัวอย่าง	ซึ่งการเก็บตัวอย่างหัวมันส�าปะหลังทั้ง	5	
ตวัอย่าง	(5	จดุ)	จะกระจายอยูใ่นไร่มนัส�าปะหลงั	ซึง่
อยู่ห่างจากสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาล	
ประมาณ	2-3	กิโลเมตร	และส�าหรับจุดเก็บตัวอย่าง
หัวมันส�าปะหลังจุดที่	 2-5	 จะเก็บจุดเดียวกับจุด
ที่เก็บตัวอย่างดิน	 โดยที่ค ่ามาตรฐานของเหล็ก	
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แมงกานีส	แบเรยีม	และอลมูเินียม	ยงัไม่มกีารก�าหนด 
ค่ามาตรฐานในมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน	
ส่วนโลหะหนักอื่นๆ	เช่น	ทองแดง	สังกะสี	โครเมียม	
เซเลเนียม	 ตะกั่ว	 แคดเมียม	 ปรอท	 สารหนู	 และ 
นิเกิล	ตรวจไม่พบ	
	 ส�าหรับความเสี่ยงต่อสุขภาพ	 ขึ้นกับการ
รับสัมผัสสารเคมีต่างๆ	 เข้าไปในร่างกาย	ความเป็น
พษิของสารเคมจีะไม่เกดิขึน้	ถ้าไม่ได้รบัสารนัน้	และ
ความรนุแรงของความเป็นพษิขึน้กบัปริมาณของสาร
ที่ได้รับ	 ดังนั้นจึงสามารถสรุปความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ได้ดังนี้	
	 น�้าบาดาล	 ถึงแม้จะมีปริมาณโลหะหนัก
และสิง่เจอืปนต่างๆ	สงูกว่าค่ามาตรฐานคณุภาพของ
น�้าบาดาลทีใ่ชบ้รโิภค	แตว่า่ไม่มีการน�าไปบรโิภค	จงึ
ไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
	 น�้าผิวดิน	พบว่า	 ตัวอย่างน�้าผิวดินจุดที่	 1	
บริเวณสระน�า้	ซึง่อยูบ่รเิวณใกล้ๆ	กบัสถานทีฝั่งกลบ
ขยะมูลฝอยของเทศบาล	 ตรวจพบไซยาไนด์	 และ 
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 สูงกว่าค่ามาตรฐาน
คุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดินประเภทที่	 2	 ซึ่งเป็น
แหล่งน�า้ทีไ่ด้รับน�า้ทิง้จากกิจกรรมบางประเภท	และ
สามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภค	 และบริโภค	
การอนุรักษ์สัตว์น�้า	 การประมง	 การว่ายน�้าและ 
กฬีาทางน�า้	ดงันัน้ความเสีย่งต่อสขุภาพจึงอยูท่ีก่ารที่ 
ชาวบ้านจับปลาหรือสัตว์น�้าที่อยู ่ในสระน�้านั้น 
ไปบริโภค	 ซึ่งสัตว์น�้าดังกล่าวอาจได้รับสารเคมีหรือ
โลหะหนักเข้าไปอยู่ในร่างกายด้วยก็ได้	

	 หวัมนัส�าปะหลงั	ตรวจพบ	เหลก็	แมงกานสี	
แบเรียม	 และอลูมิเนียม	 แต่หัวมันส�าปะหลังเหล่า
นี้ชาวบ้านไม่มีการน�าไปบริโภค	 จึงไม่มีความเสี่ยง
ต่อสุขภาพ	อีกทั้งยังไม่มีการก�าหนดค่ามาตรฐานใน
มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนด้วย	

7.	ข้อเสนอแนะ	
	 1)	 เทศบาลนครนครราชสีมา	ควรมีการ
เฝ้าระวงัผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชนทีอ่าศยั
อยู่ใกล้กับสถานที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลอย่าง
ต่อเนื่อง	โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่	 รวมทั้งพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลผลการ
เฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	เพือ่ให้ชุมชนทราบสถานการณ์
และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
	 2)	 ควรเก็บตัวอย่างสัตว์น�้าในแหล่งน�้าที่
ตรวจพบไซยาไนด์ไปตรวจด้วย	เช่น	ปลา	ในบริเวณ
สระน�า้	ทีอ่ยูใ่กล้ๆ	กบัสถานทีฝั่งกลบขยะมลูฝอยของ
เทศบาล	เพื่อจะได้น�าไปประเมินความเสี่ยงกรณีที่ผู้
บริโภคจะได้รับหากจับสัตว์น�้าในบริเวณดังกล่าวไป
บริโภค	
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บทคัดย่อ
	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุน	อัตราส่วนของต้นทุนค่าแรง	ค่าวัสดุ	และค่าลงทุน	
ของหน่วยบริการผู้ป่วยและพัฒนากระบวนการเก็บข้อมูลต้นทุน	 โรงพยาบาลบุรีรัมย์	 จังหวัดบุรีรัมย์	 โดย
ท�าการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	(Participatory	Action	Research,	PAR)	ตั้งแต่มิถุนายน	2556	
ถึงเมษายน	 2558	 ในคณะท�างานรวบรวมข้อมูลต้นทุน	 จ�านวน	 98	 คน	 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็น
แบบสอบถาม	และแบบบันทึกต้นทุนค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าลงทุน	โดยจัดแบ่งหน่วยงานในโรงพยาบาล	ออกเป็น	
3	กลุ่ม	คือ	กลุ่มหน่วยงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	กลุ่มหน่วยงานที่ก่อให้เกิดรายได้	และกลุ่มหน่วยงานบริการ
ผูป่้วย	หาต้นทนุโดยตรงของทกุกลุม่หน่วยงาน	จดัสรรต้นทนุโดยตรงของกลุม่หน่วยงานทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้	
และกลุม่หน่วยงานทีก่่อให้เกดิรายได้ไปเป็นต้นทนุทางอ้อมของกลุม่หน่วยงานบรกิารผูป่้วย	โดยใช้สมการเส้น
ตรง	(Simultaneous	equation	method	)	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
	 ผลการศึกษาพบว่า	โรงพยาบาลมีต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,571,030,424	บาท	ส่วนใหญ่เป็นต้นทุน
ค่าแรง	757,462,249	บาท	ต้นทุนค่าวัสดุ	699,380,339	บาท	และต้นทุนค่าลงทุน	114,187,836	บาท	ตาม
ล�าดับ	เป็นอัตราส่วน	ต้นทุนค่าแรง	:	ค่าวัสดุ	:	ค่าลงทุน	เท่ากับ	48	:	45	:	7	ปริมาณงานการให้บริการผู้ป่วย	
พบว่า	โรงพยาบาลบุรีรัมย์มีจ�านวนผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก	477,691	ครั้ง	แผนกผู้ป่วยใน	63,938	
ราย	มจี�านวนวันนอนรวม	281,197	วนันอน	ค่าน�า้หนกัสมัพทัธ์ทีป่รบัตามวนันอน	(Adjusted	RW	–	Adj	RW)	
มีค่า	91,000	และ	Case	Mix	Index	(CMI)	ได้เท่ากับ	1.42	ต้นทุนในการให้บริการส�าหรับผู้ป่วยนอก	เท่ากับ	
567	บาทต่อครั้ง	ส�าหรับต้นทุนในการให้บริการส�าหรับผู้ป่วยใน	เท่ากับ	3,306	บาท/วันนอน	และ14,539	
บาท/ครั้ง	และ	10,215	บาท/Adj	RW	ตามล�าดับ	ส�าหรับการประเมินตนเองด้านความรู้ความเข้าใจในการ
เก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	80.01	เป็นร้อยละ	89.5	และระยะเวลารวบรวมข้อมูลเร็วขึ้น	8	เดือน	เป็น	6	
เดือนในปีงบประมาณ	2556และ	2557	ตามล�าดับ	
	 การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า	ต้นทุนค่าแรงมีอิทธิพลสูงสุดต่อต้นทุนรวมทั้งหมดของโรงพยาบาล	และ
แนวทางในการลดต้นทุนต่อหน่วยของโรงพยาบาล	ที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติมี	3	แนวทาง	คือการลดต้นทุน
ค่าแรง	 ค่าวัสดุ	 และการเพิ่มปริมาณการบริการ	 การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนควรมีการน�าระบบ
สารสนเทศมาช่วยในการเก็บข้อมูล	และการใหค้วามรู้แกบุ่คคลากรที่จดัเก็บข้อมูล	การศกึษานีถ้ือเปน็ข้อมลู
พื้นฐานการบริหารทรัพยากรโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

 

ค�าส�าคัญ:	ต้นทุน	โรงพยาบาลบุรีรัมย์

การศึกษาต้นทุนของหน่วยบริการผู้ป่วย	โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ชุติมา	ดีสวัสดิ์*	,	คัดคนางค์	น้อยอาษา*	และ	สิรินาถ	กาญจนเพชรรัตน์*

*	โรงพยาบาลบุรีรัมย์	จังหวัดบุรีรัมย์
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Cost	Study	in	Patient	Services	of	Buriram	Hospital

Chutima	Deesawat,	M.Sc.**,	Kakkanang	Noiasan,	B.A**	and	Sirinat	Kanjanapetrat,	B.Sc.	**

Abstract
   The	purposes	of	this	study	were	to	determine	the	cost,	labor	cost	ratio,	material	
cost	and	patient	service	center	cost,	and	to	improve	Buriram	hospital	cost	data	collection	
system.	The	study	utilized	a	participatory	action	research	(PAR)	with	98	costing	committee	
members	using	questionnaires	and	all	data	recorded	from,	labor	cost	form,	material	cost	
form	and	patient	service	center	cost	form.	The	data	collection	process	was	done	during	June	
2013	and	April	2015	with	each	unit	in	the	hospital	categorized	into	3	groups:	non-revenue	
producing	cost	center	(NRPCC),	revenue	producing	cost	center	(RPCC)	and	patient	service	
(PS).	The	total	direct	cost	of	the	NRPCC	and	RPCC	were	determined	and	finally	allocated	
to	the	patient	service	cost	center	by	using	the	simultaneous	equation	method.	The	data	
were	analyzed	using	descriptive	statistics.
	 		 The	results	showed	that	total	direct	cost	of	the	hospital	was	1,571,030,424	Baht	
with	the	majority	being	the	labor	cost	(757,462,249	Baht)	followed	by	material	(699,380,339	
Baht)	and	capital	cost	(114,187,836	Baht).	The	ratio	of	labor	cost:	material	Cost:	capital	cost	
was	48:	45:	7.	Quantity	of	Patient	service	showed	that	out-patient	service	was	477,691	times.	
In-patient	service	was	63,938	persons,		 Accumulated	admission	of	in-patient	was	281,197	day	
and	Adjust	Relative	weight	(Adj	RW)	was	91,000	with	Case	Mix	Index	(CMI)	of	0.42.	The	unit	
cost	of	out-patient	service	was	567	Baht/time.	The	unit	cost	of	in-patient	service	was	3,306	
Baht/admit	day	and	14,539	Baht/times	and	10,215	per	Adj	RW	respectively.	Self-evaluation	 
of	knowledge	and	perception	increased	from	80.01	%	to	89.5%	and	data	collating	time	
decreased	from	8	months	in	2013	to	6	months	in	2014.
	 		 In	 conclusion,	 labor	 cost	was	 the	main	 effect	 of	 the	 total	 cost.	 There	were	 3	
approaches	to	reduce	hospital	unit	cost:	reducing	labor	cost,	reducing	material	cost	and	
increasing	service	capacity.	Data	collection	process	can	be	improved	by	using	Information	
technology	system	and	training	data	collection	staff.	Result	from	this	study	can	be	used	to	
improve	the	efficiency	in	hospital	management.

Key	words:	Buriram	Hospital	Cost

**Buriram	Hospital,	Buriram	Province
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ความส�าคัญของปัญหา
	 องค์การอนามัยโลก1	ได้ระบุว่าการบริหาร
จัดการสุขภาพต้องตระหนักถึงการด�าเนินงานด้าน
การเงินและการคลงั	ซึง่การให้บรกิารหน่วยงานต้อง
มกีารวเิคราะห์ถงึการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า	ดังนัน้
หน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายในการบริการสุขภาพสูงควร
วิธีการทางด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพมาวิเคราะห์ถึง
การใช้ทรัพยากรทางสขุภาพ2 ส�าหรับประเทศไทยได้
มกีารเปลีย่นแปลงระบบการเงนิโรงพยาบาลภาครฐั
เข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ในปี	2545	
ครอบคลุมประชาชนไทยทุกคน	ระบบการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการโดยตรงเดิม	 ซึ่งก�าหนด
ราคาตามรายชิ้นงานบริการในผู้ป่วยแต่ละราย	 ถูก
ปรับเป็นการจัดสรรงบประมาณซึ่งด�าเนินการภาย
ใต้หลายหน่วยงาน	คอืส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพ
สุขภาพแห่งชาติ	 ส�านักงานประกันสังคม	 และกรม
บญัชกีลาง	ซึง่มกีลไกการจ่ายเงนิและสทิธปิระโยชน์
ของกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน	 โรงพยาบาลในภาครัฐ
ทกุแห่ง	โดยเฉพาะสงักดักระทรวงสาธารณสขุ	มหีน้า
ที่ให้การดูแลรักษาพยาบาลประชาชนทุกกลุ่มสิทธิ
อย่างเท่าเทียมกัน	 แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า	 รายรับ
จากการให้บรกิาร	หรอืจากการเบกิชดเชยค่าบรกิาร	
จาก	 3	 หน่วยงาน	 หรือหน่วยผู้ซื้อยังมีความแตก
ต่างกัน	 ในสถานการณ์ปัจจุบัน	 โรงพยาบาลสังกัด
ส�านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุหลายแห่ง	ได้รบั 
ผลกระทบทางด้านการเงินจากงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรในลักษณะเหมาจ่ายรายหัวที่ไม่เพียงพอ
และหลายแห่งก�าลงัประสบปัญหาวกิฤตทางการเงนิ
ระดบัรนุแรง	ขาดสภาพคล่องทางการเงนิในวงกว้าง	
80	%	ของหน่วยบริการในปี	25533 ท�าให้เกดิประเด็น
ค�าถามว่า	 ค่าใช้จ่ายจริง	 ในการจัดบริการเทียบ
กับงบประมาณที่ได้จัดสรรแบรายหัวนั้น	 มีความ 
เหมาะสมหรือไม่	 สาเหตุในการขาดทุนของโรง

พยาบาลมาจากปัจจัยเรื่องใดดังนั้นกระทรวง
สาธารณสขุได้ก�าหนดให้หน่วยบรกิารต้องมกีารเสรมิ
สร้างประสทิธภิาพในการบรหิารการเงนิการคลงั	จดั
วางระบบการควบคมุภายใน	เรยีนรูก้ารบรหิารธรุกจิ
แบบเอกชน	(business	plan)	และต้องพัฒนาการ
จัดท�าต้นทุนต่อหน่วย	 (unit	 cost)	 ให้เกิดข้ึนใน
หน่วยงาน	เนื่องจากพบว่าบางหน่วยบริการประสบ
ภาวะวิกฤติทางการเงิน4	 การใช้งบประมาณส�าหรับ
การจัดการบริการสุขภาพส่วนใหญ่เป็นภาษีของ
ประชาชน	ทมีสขุภาพจงึควรใช้งบประมาณทีเ่ป็นต้น
ทุนสุขภาพของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้รับบริการ5

	 โรงพยาบาลบุรีรัมย์เป็นโรงพยาบาลศูนย์
ขนาด	590	เตยีงท่ีจะด�าเนินงานตามนโยบาย	30	บาท	 
รักษาทุกโรคซึ่ ง ในการจัดท�าแผนงานการใช ้
ทรัพยากรท่ีผ่านมาไม่มีการประเมินค่าใช้จ่ายและ
ต้นทนุในการใช้ทรพัยากรอย่างเป็นระบบชดัเจน	อกี
ท้ังขาดข้อมูลพื้นฐานในการประเมินการต้นทุนของ
การบริการ	 ดังนั้นจึงมีการศึกษาต้นทุนของหน่วย
บริการผู ้ป่วยโรงพยาบาลบุรีรัมย์เพื่อให้สามารถ
ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและ
เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาระบบข้อมลูด้านการเงนิ	 
การบัญชี	 ซึ่งสามารถน�ามาใช้ในการติดตามดูแล 
ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การดแูลค่าใช้จ่ายของหน่วยงานต่าง	ๆ 	ของโรงพยาบาล	 
และยังเป็นประโยชน์ในการก�าหนดค่าบริการเพื่อ
ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้รับบริการ	และเพื่อความ
อยู่รอดทางการเงิน	 ตลอดจนมีประโยชน์ต่อการขอ
และการจัดสรรงบประมาณของโรงพยาบาลเพื่อ
เกดิประโยชน์สงูสดุต่อสขุภาพอนามยัของประชาชน
ต่อไป
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ปีที่ 10 ฉบับที่ 21 เดือนมกราคม-เมษายน 2559

วัตถุประสงค์
	 1.	เพื่อศึกษาต้นทุนของหน่วยบริการผู้ป่วย
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
		 2.	เพ่ือศึกษาอัตราส่วนของต้นทุนค่าแรง	
ต้นทุนค่าวัสดุ	 และต้นทุนค่าเสื่อมของหน่วยบริการ
ผู้ป่วย	โรงพยาบาลบุรีรัมย์
	 3.	เพื่อพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนหน่วย
บริการ

วิธีการศึกษา
	 เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	
(Participatory	Action	Research,	PAR)	ต้ังแต่เดือน
มิถุนายน	พ.ศ.	2556	ถึง	เดือนเมษายน	พ.ศ.	2558	

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
	 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา	ได้แก่	คณะท�างาน
รวบรวมข้อมูลต้นทุน	จ�านวน	98	คน	และเอกสาร
ข้อมลูเกีย่วกบัต้นทุนค่าแรง	ค่าวสัดุ	และค่าลงทนุของ
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกับงานบรกิารผูป่้วย	ฐานข้อมลู 
อเิลก็ทรอนกิส์ข้อมูลการให้บรกิาร	(service	charge)	
ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์	จังหวดับรีุรัมย์	ปีงบประมาณ	
2557	(1	ตุลาคม	2556	-	30	กันยายน	2557)

เครื่องมือในงานวิจัย
	 1.	แบบสอบถามการเก็บข้อมูลต้นทุน
	 2.	แบบบันทึกเก็บข้อมูลแต่ละหน่วยต้นทุน
ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
	 3.	โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน	 Cost	
Project	ของกระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย
	 ขั้นที่	1	วิเคราะห์สถานการณ์	(Situation	
Analysis)	 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิด

เห็นในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ต้นทุนและประชุม
น�าเสนอปัญหาการจัดเก็บข้อมูล	 ในคณะท�างาน
รวบรวมข้อมูลต้นทุน	จ�านวน	98	คน	ระหว่างเดือน
มิถุนายน-กันยายน	2556
	 ขั้นที่ 	 2	 สังเคราะห ์และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ	 (Information	 Technology:	 IT) 
หรอืโปรแกรมช่วยในการจดัเกบ็ข้อมลู	ระหว่างเดือน	
ธนัวาคม	2556-กมุภาพนัธ์2557	โดยการสงัเคราะห์
จากเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องและปรึกษากับผู ้
เขยีนโปรแกรม	และทดลองใช้กบัระบบของคลงัวสัดุ	
ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ
 ขัน้ที	่3	การด�าเนนิการ	(implementation)	
มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
การวิเคราะห์ต้นทุน	รวมทั้งการใช้ระบบสารสนเทศ
ในการเก็บข้อมูล	 ให้กับคณะท�างานรวบรวมข้อมูล
ต้นทุน	 ท�าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียง	 ติดตามและร่วมเสนอ
แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจดัเกบ็ข้อมลูทกุ
หน่วยต้นทุนและด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูต้นทุน	ประจ�า
ปีงบประมาณ	2557	ดังนี้4

	 1.	ก�าหนดมุมมองในการประเมินต้นทุนการ 
	 	 ศึกษาน้ีจะประเมินต้นทุนในมุมมองของ 
	 	 ผู้ให้บริการ(Provider)	 คือโรงพยาบาล 
	 	 บุรีรัมย์
	 2.	วิเคราะห์องค์กรโดยศึกษาโครงสร้างของ 
	 	 การบริหารงานของโรงพยาบาลบุรีรัมย	์ 
	 	 จงัหวดับรุรีมัย์	ลกัษณะงานของหน่วยงาน 
	 	 ต่าง	ๆ 	และผูม้หีน้าทีป่ฏบัิตงิานเพือ่ใช้เป็น 
	 	 ข้อมูลในการจ�าแนกหน่วยต้นทุนการ 
	 	 จ�าแนกหน่วยต้นทุนดังกล่าวออกเป็น 
	 	 หน่วยงานย่อย	เพือ่ใช้เป็นหลกัฐานในการ 
	 	 เกบ็บันทกึข้อมลู	พจิารณาจากหลกัเกณฑ์ 
	 	 ดังนี้
	 	 1)	 การจดัองค์กรและระบบงานของหน่วย 



53

วารสารศูนย์อนามัยที่ 9
วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

Vol.10 No.21 January-April 2016

	 	 	 งานโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์	 จังหวัด 
	 	 	 บุรีรัมย์
	 	 2)	 ความเป็นเอกเทศของการใช้ทรพัยากร 
	 	 	 ของหน่วยงาน
	 	 3)	 ความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ของ 
	 	 	 บุคลากรของหน่วยงาน
	 	 4)	 ผลลัพธ์ของหน่วยงานที่สามารถวัดได้
	 	 5)	 เป ็นความต้องการของผู ้บริหารที ่
	 	 	 ต้องการทราบต้นทุนของหน่วยนั้น	ๆ
	 	 6)	 เมื่อก�าหนดหน่วยงานทุกแผนกแล้ว	 
	 	 	 ผลรวมของต ้นทุนทั้งหมดจะต้อง 
	 	 	 ครอบคลมุต้นทนุทัง้หมดของโรงพยาบาล	 
	 	 	 โดยไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดหายไป
	 3.	จ�าแนกและก�าหนดหน่วยต้นทุนโดยการ
จ�าแนกหน่วยงานออกเป็น	4	กลุม่ตามลกัษณะหน้าที่
ขอสนับสนุนและการให้บริการ	ดังนี้
	 	 3.1	 กลุม่ที	่1:	หน่วยต้นทุนทีไ่ม่ก่อให้เกดิ
รายได้	(Non	–	revenue	producing	cost	center	
:	 NRPCC)	 เป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ผลลัพธ์ของหน่วย
งานนี้จะไม่สัมพันธ์กับผู้ป่วยโดยตรง	เป็นหน่วยที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้	 เช่น	 หน่วยงานบริหารทั่วไป	 ฝ่าย
ธรุการและประชาสมัพนัธ์	ฝ่ายการเงนิและการบญัช	ี
ฝ่ายพัสดุและบ�ารุงรักษา	 งานเวชระเบียนและสถิติ	
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯงานสิทธิบัตร	 งานเวชนิทัศน์	
งานห้องสมุด	 ส�านักงานกลุ่มงานพยาบาล	 หน่วย
จ่ายกลาง	โรงซักฟอก	ฝ่ายโภชนาการ	เป็นต้น	รหัส
หน่วยต้นทุนขึ้นต้นด้วยอักษร	A
	 3.2	กลุม่ที	่2:	หน่วยต้นทนุทีก่่อให้เกดิรายได้	
(Revenue	producing	cost	center:	RPCC	หรือ	
Charging	to	patient	for	their	service)	เป็นหน่วย 
ต้นทนุทีท่�าหน้าทีใ่ห้บริการผูป่้วยและก่อให้เกดิรายได้ 
จากการบริการเหล่าน้ัน	 เช่นกลุ่มงานรังสีวิทยา	

กลุ่มงานพยาธิวิทยา	 กลุ่มงานเภสัชกรรม	 กลุ่มงาน 
เวชกรรมฟื ้นฟู	 กลุ่มงานวิสัญญี	 งานห้องคลอด 
งานห้องผ่าตัดเป็นต้น	 รหัสหน่วยต้นทุนข้ึนต้น 
ด้วยอักษร	C
	 	 3.3	 กลุ่มท่ี	 3:	 หน่วยงานบริการผู้ป่วย	 
(Patient	 service:	 PS)	 เป็นหน่วยงานซ่ึงเป็น
ศูนย์กลางในการดูแลผู้ป่วยโดยตรง	เช่น	หน่วยงาน
ผู้ป่วยนอก	 ผู้ป่วยใน	 ทันตกรรม	 งานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน	 งานไตเทียม	 งานจิตเวช	 เป็นต้นรหัสหน่วย
ต้นทุนขึ้นต้นด้วยอักษร	D
	 	 3.4	 กลุ่มที่	 4:	 หน่วยงานตันทุนบริการ
อื่น	ๆ 	(Non-Patient	service:	NPS)	เป็นหน่วยงาน
ซึง่ทีไ่ม่ได้ให้การรกัษาพยาบาลโดยตรง	ได้แก่	หน่วย
ท่ีท�าหน้าท่ีส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุม
โรค	การเรียนการสอน	การวิจัยและสนับสนุนสถาน
บรกิาร	เช่น	งานเวชกรรมสงัคม	รหสัหน่วยต้นทนุขึน้
ต้นด้วยอักษร	D
	 4.	 การเตรียมข้อมูลทางบัญชีส่วนประกอบ
ของต้นทุนที่ใช้ในการค�านวณต้นทุนโรงพยาบาลได้
มาจากรหัสบัญชีตามผังบัญชีงบทดลอง	 ซึ่งขึ้นต้น
ด้วยเลข	5	แยกค่าใช้จ่ายเป็น	2	ส่วน	คือ	ค่าใช้จ่าย
ท่ีเป็นต้นทุนสถานพยาบาลและค่าใช้จ่ายท่ีไม่เป็นต้น
ทุนสถานพยาบาล	 เช่น	 หนี้สงสัยจะสูญหรือหนี้สูญ	
ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย
	 5.	หาต้นทุนรวมโดยตรงของแต่ละหน่วย
ต้นทุนเพื่อหามูลค่าของทรัพยากรท้ังหมดท่ีหน่วย
ต้นทุนใช้ไป	 ซึ่งได้จากผลรวมของ	 ต้นทุนค่าแรง	
(labor	cost:	LC)	ต้นทุนค่าวัสดุ	 (material	cost:	
MC)	และต้นทุนค่าเสื่อม	 (capital	cost:	CC)	โดย
ใช้แบบเก็บข้อมูลค่าแรง	ค่าวัสดุ	และค่าลงทุน	
	 6.	ก�าหนดเกณฑ์การกระจาย	 (Allocation	
criteria)	ของหน่วยงาน	NRPCC	และ	RPCC	 เพื่อ
จัดสรรต้นทุนจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนไป
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ยังหน่วยงานที่รับการสนับสนุน	 โดยมีเกณฑ์ในการ
จัดสรรแตกต่างกันไปตามลักษณะหน่วยงาน	
	 7.	หาต้นทุนทั้งหมดของแต่ละหน่วยต้นทุน
เมื่อได้ต้นทุนรวมโดยตรงและเกณฑ์การจัดสรร
ต้นทุนของแต่ละหน่วยงานแล้ว	 จึงใช้วิธีการจัดสรร
แบบสมการเส้นตรง	 (Simultaneous	 equation)	
จากหน่วยงานที่ส่งหน่วยต้นทุน	 (TCCs:	 transient	
cost	center	รหสัน�าหน้าด้วย	A	และ	B)	ไปยงัหน่วย
งานทีรั่บต้นทนุเพือ่หาต้นทนุทางอ้อมของหน่วยงาน
ที่รับต้นทุน	(ACCs	:	absorbing	cost	center	รหัส
น�าหน้าด้วย	C,	D	และE)
	 8.	หาต้นทุนผู ้ป ่วยด้วยวิธีจุลภาคการหา
ต้นทุนรายกิจกรรมที่ได ้รับการรักษาทั้งผู ้ป ่วย
นอกและผู้ป่วยใน	 โดยต้นทุนจะสูงหรือต�่าขึ้นกับ
จ�านวนครั้งและชนิดของการบริการต่าง	 ๆ	 ในที่นี้
ใช้อัตราส่วนต้นทุนต่อการขาย	 (cost	 to	 charge	
ratio:	RCC)	ของการบริการแต่ละกลุ่มคูณกับราคา
ค่าบริการโดยถือว่าสัดส่วนต้นทุนต่อราคาขายเท่า
กนัทัง้ผู้ป่วยนอกและผูป่้วยใน	โดยใช้โปรแกรม	cost	
project
	 ขั้น ท่ี	 4	 ประเมินผล	 (Evaluation) 
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นในการ
เก็บข้อมูลวิเคราะห์ต้นทุนและประชุมน�าเสนอ
ปัญหาการจัดเก็บข้อมูล	 ในคณะท�างานรวบรวม
ข้อมลูต้นทนุ	จ�านวน	98	คน	ระหว่างเดอืนมกราคม-
เมษายน	2558

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ใช้สถิติเชิงพรรณนา	 ได้แก่ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	
ส่วนการจัดสรรต้นทนุใช้	Simultaneous	equation	
method	 และสร้างเมทริกซ์ในการกระจายต้นทุน	
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	cost	project

ผลการศึกษา
	 จากการศึกษา	 พบว่า	 ต้นทุนทางตรงรวม	
มีค่าเท่ากับ	 1,571,030,424	 บาท/ปี	 ส่วนใหญ่
เป็นต้นทนุค่าแรง	757,462,249	บาท	ต้นทนุค่าวสัดุ	 
699 ,380 ,339	 บาท	 และต ้น ทุนค ่ าลง ทุน	
114,187,836	 บาท	 ตามล�าดับ	 โดยมีสัดส่วน
ต้นทุนค่าแรง	 :	 ค่าวัสดุ	 :	 ค่าลงทุน	 เท่ากับ	 ร้อย
ละ	 48	 :	 45	 :	 7	 ซึ่งต้นทุนทางตรงรวมสูงสุดอยู่ที่
หน่วยงานห้องผ่าตัดเท่ากับ	 97,539,413.13บาท	
คิดเป็นร้อยละ62.09	 รองลงมาคืองานรังสีวิทยา
เท่ากับ	 73,122,278.19บาทคิดเป็นร้อยละ	 4.65	
และต�่าสุดที่ศูนย์เครื่องมือและเครื่องช่วยหายใจ	
เท่ากับ834,353.79	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.05
	 ต้นทุนค่าแรงเมื่อจ�าแนกตามหน่วยต้นทุน
ค่าแรงมลูค่าต้นทนุค่าแรงสงูทีสุ่ดกระจายอยูง่านห้อง
ผ่าตัดมีต้นทุนค่าแรงสูงที่สุดเท่ากับ36,223,232.28	
บาทคิดเป็นร้อยละ4.78	 รองลงมาคืองานผู้ป่วย
นอกเท่ากับ	32,128,110	บาทคิดเป็นร้อยละ	4.24	
และต�่าสุดที่ศูนย์เครื่องมือและเครื่องช่วยหายใจ	
เท่ากับ335,882.16บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.04
	 ต้นทุนค่าวัสดุเมื่อจ�าแนกตามหน่วยต้นทุน
ค่าวัสดุมูลค่าต้นทุนค่าวัสดุสูงที่สุดกระจายอยู ่
หน่วยงานรังสีวิทยา	 มีต้นทุนค่าวัสดุสูงที่สุดเท่ากับ	
59,242,042.21บาท	 คิดเป็นร้อยละ8.47รองลงมา
คืองานไตเทียมเท่ากับ	 55,833,868.20	 บาทคิด
เป็นร้อยละ	7.98	และต�่าสุดที่งานสังคมสงเคราะห์/
สวสัดกิารสงัคม	เท่ากบั	34012.53	บาท	คดิเป็นร้อย
ละ	0.01
	 ต้นทุนค่าลงทุนเมื่อจ�าแนกตามหน่วยต้นทุน
ค่าลงทนุพบว่ามลูค่าต้นทนุค่าลงทนุสงูทีส่ดุกระจาย
อยู่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีต้นทุนค่าลงทุนสูงที่สุด
เท่ากับ	21,465,799.40	บาทคิดเป็นร้อยละ	18.80	
รองลงมาคือศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
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เท่ากับ	 13,887,101.43	 บาทคิดเป็นร้อยละ12.16	
และต�า่สดุทีค่ลนิกิแม่และเด็ก	เท่ากับ	4,572.05	บาท	
คิดเป็นร้อยละ0.01
	 ส�าหรับปริมาณงานการให้บริการผู้ป่วยน้ัน	
พบว่า	 โรงพยาบาลบุรีรัมย์มีจ�านวนผู้มารับบริการ
ที่แผนกผู้ป่วยนอก	 477,691	 ครั้ง	 แผนกผู้ป่วยใน	
63,938	 ราย	 มีจ�านวนวันนอนรวม	 281,197	 วัน
นอน	ค่า	Adj	RWมีค่า	91,000	และCMI	ได้เท่ากับ	
1.42	 เมื่อพิจารณาต้นทุนในการให้บริการส�าหรับผู้
ป่วยนอก	 เท่ากับ	 567	 บาทต่อครั้ง	 ส่วนต้นทุนใน
การให้บริการส�าหรับผู้ป่วยใน	 เท่ากับ	 3,306	 บาท
ต่อวันนอน	และ14,539	บาทต่อครั้ง	และ	10,215	
บาทต่อAdj	RW	ตามล�าดับ
	 ต้นทุนในการให้บริการส�าหรับผู ้ป่วยในมี
ค่าสูงสุดที่หอผู ้ป่วยหนักทางอายุรกรรมเท่ากับ	
32,149.19	 บาทต่อวันนอนหรือ	 50,266.77	 บาท
ต่อ	 Adj	 RW	 ตามล�าดับ	 ส่วนต้นทุนในการให้
บรกิารส�าหรบัผูป่้วยในทีม่ค่ีาต�า่สดุทีห่อผูป่้วยพเิศษ
สูตกิรรมชัน้	6	เท่ากบั	1,193.11	บาทต่อวนันอนและ	
หอผู้ป่วยหู	คอ	จมูกเท่ากับ2,819.41	บาทต่อ	Adj	
RW)	ตามล�าดับ
	 ผลการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนหน่วย
บริการ	 พบว่า	 คะแนนการประเมินตนเองด้าน
ความรู้ความเข้าใจในการเก็บข้อมูลเพิ่มข้ึนจาก
ร้อยละ	 80.01	 เป็นร้อยละ	 89.5	 และระยะเวลา
รวบรวมข้อมูลเร็วขึ้นจาก	8	เดือน	เป็น	6	เดือน	ใน
ปีงบประมาณ	2556และ	2557	ตามล�าดับ	

สรุปและอภิปรายผล
	 การศกึษาคร้ังนีพ้บว่า	ต้นทนุค่าแรง	:	ค่าวสัดุ	:	 
ค่าลงทุน	มีค่าสัดส่วน	เท่ากับ	48	:	45	:	7	ซึ่งต้นทุน
ค่าแรงจะมีอิทธิพลสูงสุดต่อต้นทุนรวมทั้งหมดของ
โรงพยาบาลซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาต้นทุนของ

หน่วยบริการโรงพยาบาลอื่น	 ๆ	 ท่ีมีการศึกษามา
โดยต้นทุนค่าแรงเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญหรือ
เป็นต้นทุนส่วนใหญ่ของต้นทุนท้ังหมด6-9	 ทั้งนี้
เนื่องจากภารกิจของโรงพยาบาลที่ต้องให้บริการ
ผู้มารับบริการหรือผู้ป่วยตลอด	 24	 ช่ัวโมงดังนั้น
ต้องมีค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	 ประกอบกับ
รัฐบาลมีนโยบายปรับเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราว
ในข้าราชการและลกูจ้างประจ�าชัน้ผูน้้อยและเงนิค่า
ตอบแทนอื่น	 ๆ	 ท�าให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีอัตรา
เงินเดือนเพิ่มข้ึนทุก	 ๆ	 ปี	 ดังนั้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพจึง
เป็นกลยุทธ์ที่ส�าคัญในการควบคุมต้นทุนของโรง
พยาบาลให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด	 แต่
มีการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดการบริการ
ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องจัดหาบุคคลากร
ท่ีมีท่ีมีความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญให้เหมาะ
สมกบัการให้บรกิารผูป่้วย	ซึง่เป็นผลให้ต้นทนุค่าแรง
สงูขึน้	แต่ถ้าเทยีบกบัผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้กบัการบรกิาร
ทีม่ปีระสทิธภิาพท�าให้ผูร้บับรกิารปลอดภยันัน้ถอืว่า
คุม้ค่า10	แต่ต่างจากการศกึษาต้นทนุต่อหน่วยของโรง
พยาบาลกรณศีกึษาโรงพยาบาลสงฆ์11	ท่ีพบว่าต้นทุน
ที่มีอัตราส่วนสูงสุดเป็นต้นทุนค่าวัสดุ	ทั้งนี้เนื่องจาก
ใช้วสัดทุีม่คีณุภาพทีม่รีาคาแพงจะช่วยให้การรกัษามี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
	 ส�าหรับสัดส่วนที่รองจากค่าแรงคือค่าวัสดุ
คิดเป็นร้อยละ	 45	 ซ่ึงมีค่าใกล้เคียงกับค่าแรง	 โดย
ต้นทุนท่ีสูงอยู่ท่ีกลุ่มหน่วยต้นทุนท่ีก่อให้เกิดรายได	้ 
คืองานรังสีรักษา	 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาต้นทุน
ของหน่วยบริการที่ผ่านมา12-14	 ซึ่งพบว่าต้นทุน
ค่าวัสดุมูลค่าสูงสุดจะเป็นค่ายาและเวชภัณฑ  ์
มิใช่ยา	 จะกระจายอยู่ในกลุ่มต้นทุนที่ก่อให้เกิดราย
ได้	เช่น	งานเภสัชกรรม	สนับสนุนเรื่องยา/เวชภัณฑ์
ต่าง	 ๆ	 งานชันสูตรและงานรังสี	 สนับสนุนด้านการ
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ตรวจวิเคราะห์เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยทั้งนี้เนื่องจาก
หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ให้บริการและสนับการ
บริการผู้ป่วย	 ซ่ึงกิจกรรมเหล่านี้ต้องจ�าเป็นต้องใช้
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์จ�านวนมาก	 นอกจากนี้
ต้นทุนค่าลงทุน	 สูงสุดที่หน่วยฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	
เน่ืองจากหน่วยงานนีม้หีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการ
ก่อสร้างท้ังหมดทีก่�าลงัมกีารก่อสร้างท้ังนีก้ารเปรยีบ
เทียบต้นทุนต่อหน่วยกับโรงพยาบาลอื่นที่ได้ท�าการ
ศึกษานั้นอาจไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้โดยตรง
เน่ืองจากความแตกต่างในเร่ืองหน่วยตนัทนุขอบเขต
ของการศึกษาขนาดและบริบทของโรงพยาบาลรวม
ทัง้เกณฑ์และวธิกีารในการจัดสรรการกระจายต้นทนุ
	 การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการ	 พบว่า	
ต้นทุนของงานบริการผู้ป่วยนอก	เท่ากับ	567	บาท
ต่อคร้ังและต้นทุนในการให้บริการส�าหรับผู้ป่วยใน	
เท่ากับ	3,306	บาทต่อวันนอน	และ	14,539	บาท
ต่อครั้ง	และ	10,215	บาทต่อ	Adj	RW	ตามล�าดับ	 
ซึ่งมีค ่าทุนการให้บริการที่ ใกล ้เคียงกันกับโรง
พยาบาลสุรินทร์และ15ที่พบว่าต้นทุนของงาน
บริการผู้ป่วยนอก	 เท่ากับ	 845	 บาทต่อครั้งและ
ต้นทุนในการให้บริการส�าหรับผู ้ป่วยใน	 เท่ากับ	
3,346	 บาทต่อวันนอน	 และ	 19,698	 บาทต่อครั้ง	
และ	12,392	บาทต่อ	Adj	RW	ตามล�าดับ	ทั้งนี้จาก
โรงพยาบาลบุรีรัมย์และโรงพยาบาลสุรินทร์เป็น 
โรงพยาบาลที่มีขนาดใกล้เคียงกันและมีศักยภาพ 
ในการให้บริการที่ใกล้เคียงกัน
	 นอกจากน้ีการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลโดย
การน�าระบบสารสนเทศมาช่วยในการเก็บข้อมูล	
และการให้ความรู ้แก่บุคคลากรที่จัดเก็บข้อมูล	
พบว่า	 ท�าให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	 80.01	 เป็นร้อยละ	 89.5	 และระยะเวลา
รวบรวมข้อมูลเร็วขึ้นจาก	8	เดือน	เป็น	6	เดือน	ใน
ปีงบประมาณ	2556และ	2557	ตามล�าดับ	ซึ่งการ

เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานของโรงพยาบาล
นั้นจะมีการน�าทั้งวิธีการ(Methods)	 และเทคนิค	
(Technique)	ในการด�าเนนิงานในแต่ละวงรอบของ
กจิกรรม	โดยมกีารบรหิารจดัการตามแนวการบรหิาร
งานสมยัใหม่ซึง่มกีารใช้	Information	Technology:	
IT	 เพื่อเพ่ิมความรวดเร็ว	 ถูกต้องแม่นย�าของการ
ด�าเนินงานและให้ได้ข้อมูลเป็นปัจจุบันที่สุด16
การศึกษานี้สรุปว่าแนวทางในการลดต้นทุนต่อ
หน่วยของโรงพยาบาล	 ที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติมี	
3	แนวทาง	คือการลดต้นทุนค่าแรง	โดยการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู ่อย่างจ�ากัดให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด	 การลดต้นทุนค่าวัสดุ	 โดยการ
พฒันาระบบบรหิารจดัการวสัดแุละเวชภณัฑ์มใิช่ยา	
และการเพิม่ปรมิาณการบรกิารเพือ่เป็นการเพิม่ราย
ได้ให้โรงพยาบาล	นอกจากนี้การพัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูลต้นทุนโดยใช้ระบบสารสนเทศเหล่านี้ถือเป็น
ข้อมูลพื้นฐานการบริหารทรัพยากรโรงพยาบาลให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อเสนอแนะ
	 1.	โรงพยาบาลควรมกีารพฒันาระบบการจดั
เก็บข้อมูลเช่นใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยก�าหนด
ผูร้บัผดิชอบในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในแต่ละหน่วย
ต้นทุนเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมรวดเร็วถูกต้อง
และสะดวกในการน�าข้อมูลมาวิเคราะห์
	 2.	การศึกษาต้นทุนควรมีคณะกรรมการ
ด�าเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องอย่างชัดเจนเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
	 3.	ควรมีการก� าหนดลักษณะงานและ
หน้าท่ีของผู้ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนจะช่วยให้เห็นภาพ
โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายต่าง	 ๆท่ีจะใช้เป็น
ข้อมูลหาต้นทุนของโรงพยาบาลเพราะการศึกษา
ต้นทุนโรงพยาบาลจ�าเป็นต้องอาศัยข้อมูลสถิติจาก
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ระบบบัญชีการเงินและบัญชีพัสดุตลอดจนระบบ
บริหารข้อมูลข่าวสารที่สอดคล้องเหมาะสมตรงตาม
สภาพการจัดองค์กรของโรงพยาบาล
	 4.	ควรมีการบันทึกหลักฐานข้อมูลทางการ
เงินและบัญชีและสถิติผลงานทุกหน่วยงานอย่างต่อ
เน่ืองและสม�่าเสมอรวมทั้งพิจารณาเกณฑ์การกระ
จายต้นทนุให้เหมาะสมกจ็ะทาให้ทราบแนวโน้มของ
การเปลี่ยนแปลงต้นทุนในหน่วยงานต่าง	ๆทุกระยะ
เพื่อจะได้ข้อมูลที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
	 5.	ควรมีการศึกษาต้นทุนของโรงพยาบาล
อย่างต่อเน่ืองเพือ่ทราบแนวโน้มของการเปลีย่นแปลง 
ต้นทุนของหน่วยงานต่าง	ๆ	และน�าข้อมูลที่ได้มาใช้
ในการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
	 6.	ควรมีการศึกษาต้นทุนต่อหน่วยเป็นราย
หน่วยบริการ/รายกิจกรรมหรือรายโรคที่ส�าคัญ
	 7.	ควรมีการก�าหนดแนวทางการปฏิบัติใน
การลดค่าใช้จ่ายของวัสดุให้ชัดเจนและตรวจสอบ
วสัดทุีม่อียูใ่ห้เกดิประโยชน์สงูสดุให้มีจ�านวนพอดไีม่
ให้มีหมดอายุเหลือค้างในสต๊อกโดยควบคุมจ�านวน
คงคลังให้เหมาะสมโดยการน�าระบบสารสนเทศมา
ใช้ให้เป็นประโยชน์	เช่น	e-stock	

กิตติกรรมประกาศ
	 การศกึษาวจิยัฉบับนี	้ส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยดี	 
ด้วยความกรุณาและช่วยเหลือจาก	 นายแพทย์ 
จรัญ	 ทองทับ	 ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์
ท่ีได้ให้โอกาสในการท�าการศึกษาวิจัยครั้งนี้และ
ขอบพระคุณเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบุรีรัมย์ทุกท่าน
ท่ีให้ความร่วมมอืและช่วยเหลอืในการเกบ็ข้อมลูท้าย
ทีส่ดุนีข้อกราบขอบพระคณุบิดามารดาทีใ่ห้การเลีย้ง
ดูอบรมสั่งสอนและให้ก�าลังใจที่ดีแก่ผู้ท�าการศึกษา
วจิยัมาโดยตลอดขอบคณุเพือ่นร่วมงานทกุท่านท่ีให้
ก�าลังใจและสนับสนุนผู้ท�าการศึกษาวิจัยด้วยดีและ
หากมีสิ่งบกพร่องหรือผิดพลาดประการใดผู้ท�าการ
ศึกษาวิจัยกราบขออภัยเป็นอย่างสูง
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	บทคัดย่อ

	 การประเมินผลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระบวนการสุขาภิบาลอาหารต่อการป้องกันโรค

อาหารเป็นพษิในโรงเรยีนประถมศึกษา	ประยกุต์ใช้ระเบียบวธิขีองการวิจยัประเมนิผลกลุม่ตวัอย่างคอืบุคลากร

โรงเรยีน	เทศบาลต�าบล	โรงพยาบาล	ส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอ	ผูส้มัผสัอาหารในโรงเรยีน	นกัเรยีนประถม

ศึกษาจ�านวนทั้งสิ้น	 85	 คน	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน	 การ

สมัภาษณ์	การสนทนากลุม่ในระหว่างเดอืนธนัวาคม	2557-	กมุภาพนัธ์	2558	วเิคราะห์ข้อมลูโดยร้อยละและ

การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	ข้อค้นพบผ่านเกณฑ์ทุกประเด็นการประเมิน	โดยต้องปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ

และเฝ้าระวังคุณภาพอาหารที่ให้บริการในโรงเรียนเนื่องจากการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษมีความเช่ือม

โยงกับคณุภาพอาหารประจ�าวนัทีเ่ด็กนกัเรยีนรบัประทาน	ซึง่ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตัทิกุคนเหน็ว่าความรู้	ความ

เข้าใจของบคุลากรทีเ่กีย่วข้องเป็นปัจจัยส�าคัญโดยต้องเน้นระบบส่งเสรมิสขุภาพต่อเนือ่งในเดก็นกัเรยีนโดยให้

ความรู้ด้านโภชนาการ	การรบัประทานอาหารและการออกก�าลงักาย	เพือ่ป้องกันโรคอาหารเป็นพษิและภาวะ

โภชนาการทีเ่หมาะสม	อกีทัง้ต้องส่งเสรมิความรู	้ความเข้าใจผูป้ระกอบการให้ครอบคลมุยิง่ขึน้ในกรณทีีไ่ม่ได้

มาให้บริการประจ�า	ส่วนคุณภาพกระบวนการสขุาภบิาลอาหารต่อการป้องกนัโรคอาหารเป็นพิษนัน้ต้องมกีาร

เฝ้าระวงัทางสขุาภิบาลอาหารในภาวะปกตแิละภาวะทีเ่กดิการระบาดของโรค	ผูบ้รหิารและผูป้ฏบัิตทิกุคนมี

ความพงึพอใจในภาพรวมและทกุด้านในระดบัมากขึน้ไปโดยเฉพาะกระบวนการสขุาภบิาลอาหาร	สนบัสนนุ

ให้การป้องกนัควบคุมโรคอาหารเป็นพิษเป็นระบบย่ิงข้ึน	และให้ความเห็นว่าการให้ความส�าคญัส�าหรบัก�าหนด

นโยบายและผลกัดนังานผ่านส�านกั/กอง/ฝ่ายของภาครฐัและท้องถิน่	กจิกรรมออกตรวจเยีย่มหรอืนเิทศ	การ

สนับสนุนงบประมาณ	การศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	การจัดงานเทศกาลต่าง	ๆ 	ซึ่งมีกิจกรรมด้าน

สุขาภิบาลอาหารหรือโรคอาหารเป็นพิษ	เป็นการพัฒนาเพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน

	 สรุป	การด�าเนนิงานตามกระบวนการสขุาภบิาลต่อการป้องกนัโรคอาหารเป็นพษิในโรงเรยีนเป็นรูป

ธรรมและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด	 โดยควรเน้นความต่อเนื่องของกิจกรรม	 การส่งเสริมความรู้	 ความ

เข้าใจและพฤติกรรมการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร	การปฏิบัติที่ถูกต้อง	เหมาะสมของผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน	

อีกทั้งมีระบบควบคุม	ก�ากับการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการสุขาภิบาลอาหารต่อการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนประถมศึกษา	

ปี	2558
ลักลีน	วรรณประพันธ์*

*	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	ส.ม.	(พฤติกรรมศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ)	ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	9	นครราชสีมา
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Process	Evaluation	Report	of	Food	Sanitation	for	Food	Poisoning	Prevention

in	Primary	School,	2015

Lukleen	Wannaprapan**

Abstract
	 		 This	evaluation	was	 intended	to	assess	The	Food	Sanitation	 for	Food	Poisoning	 
Prevention	in	Primary	School.	The	sample	had	personnel	of	Primary	School,	Local	Government	
Organization,	Community	Hospital,	District	Health	Office,	food	handlers	in	Primary	School,	
elementary	students	totaled	85	people.	Data	were	collected	by	food	sanitation	evaluation	
form,	Interview	and	focus	group	discussion	during	December	2014-	February	2015	and	were	
analyzed	by	percentage	and	content	analysis.	
	 		 Findings	showed	that,	all	issues	of	criteria	were	passed,	the	need	to	improve	the	
physical	appearance	and	food	quality	surveillance,	due	to	outbreaks	of	food	poisoning	had	
been	linked	to	the	food	quality	that	students	ate	daily.	The	all	of	executives	and	practition-
ers	agreed	that	knowledge	and	understanding	of	the	relevant	personnel	were	an	important	
factor	 to	 focus	on	the	health	system	by	continuing	 to	educate	students	 in	 the	field	of	
nutrition,	diet	and	exercise	to	food	poisoning	prevention	and	suitable	nutrition.	The	food	
venders	were	promoted	knowledge	and	understanding	to	cover	more	cases	that	were	not	
regular	services.	The	quality	of	Food	Sanitation	Process	for	Food	Poisoning	Prevention	had	 
Food	 Sanitation	 surveillance	 in	 normal	 conditions	 and	 the	 outbreak	 of	 the	 disease.	 
Administrators	and	practitioners,	all	of	whom	were	satisfied	with	the	overall	service	and	all	
the	more	particularly	the	Food	Sanitation,	encourage	the	prevention	and	control	of	Food	
Poisoning	were	more,	and	commented	that	the	focus	for	policymakers	and	pushed	through	
the	Bureau	/	Division	/	Department	of	State,	and	local,	events	inspection	or	supervision,	
budget	support,	the	study	of	the	relevant	authorities,	festival,	which	had	Food	Sanitation	or	
Food	Poisoning,	to	reduce	the	development	of	Food	Poisoning	Prevention	in	Primary	School.	
	 		 The	implementation	of	the	Food	Sanitation	process	to	Food	Poisoning	Prevention	
was	passed.	That	should	focus	on	the	continuation	of	activities,	promoted	knowledge,	un-
derstanding,	behavioral	surveillance,	the	correct	implementation,	the	right	of	those	involved	
in	Primary	School	and	controlled	system	regularly.

**	Registered	Nurse	Professional	Level,	M.P.H	(Health	Behavior	and	Health	Promotion)	Office	of	Disease	Prevention	and	
	 Control	9th	Nakhon	Rachasima
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บทน�า
	 จากรายงานการเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา
โรคอาหารเป็นพิษ	 ต้ังแต่	 พ.ศ.	 2547-2557	 พบ
ว่ามีแนวโน้มการเกิดโรคสูงขึ้นเล็กน้อยทั้งในระดับ
ประเทศและเขตสุขภาพที่	 9	 โดยในช่วง	 2-	 3	 ปีที่
ผ่านมาพบว่าสาเหตุที่ท�าให้เกิดอาหารเป็นพิษส่วน
ใหญ่มาจากเชื้อโรค	 แต่พบว่ามีสาเหตุจากสารพิษ	
พิษจากพืชและสัตว์เพิ่มมากข้ึน	 การระบาดของ
โรคสามารถเกิดได้ตลอดทั้งปี	 มีแนวโน้มที่จะมีการ
ระบาดเป็นกลุ่มก้อนได้เนื่องจากเป็นโรคที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร	 การสอบสวน
โรคมคีวามจ�าเป็นทีใ่นการค้นหาสาเหตุและแหล่งโรค	 
การพบผูป่้วยเพียงรายเดียวอาจจะยากในการค้นหา
สาเหตุ	 ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องท�าการสอบสวนโรคทุก
ครั้งที่เกิดการระบาด1 
	 ข้อมลูรายงานผูป่้วยด้วยโรคอาหารเป็นพษิ	
พ.ศ.	2557	ทั้งประเทศจ�านวน	97,538	ราย	คิดเป็น
อตัราป่วยเท่ากบั	152.22	ต่อประชากรแสนคน	ไม่มี
รายงานผู้เสียชีวิต	ส่วนในพื้นที่เขตสุขภาพที่	9	พบผู้
ป่วยจ�านวน	11,584	ราย	คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ	
174.14	ต่อประชากรแสนคน	ไม่มรีายงานผูเ้สยีชวีติ	
พบผู้ป่วยสูงเป็นล�าดับที่	 5	 เม่ือเปรียบเทียบกับเขต
สุขภาพทั้งประเทศ	 เม่ือวิเคราะห์ช่วงเวลาการเกิด
โรคพบว่าเดือนมกราคม	 –	 สิงหาคม	 ของทุกปีเป็น
ช่วงเวลาที่พบผู้ป่วยจ�านวนมาก	 กลุ่มเสี่ยงคือกลุ่ม
อายุมากกว่า	65	ปี	รองลงมาคือเด็กอายุต�่ากว่า	5	ปี	 
ซึ่งทั้งสองกลุ่มเป็นกลุ่มที่มีความต้านทานโรคต�่าเมื่อ
ป่วยจะมีอาการรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาที่โรง
พยาบาล	สาเหตขุองการป่วยส่วนมากมกัมาจากการ
รับประทานอาหารปนเปื้อนเชื้อโรค
	 ส� านั ก ง านป ้ อ งกั นควบ คุม โรคที่ 	 9	
นครราชสีมาได้ท�าการวิเคราะห์สถานการณ์โรคราย
จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบพบว่าในปี	 2557	 จังหวัด

บุรีรัมย์และสุรินทร์มีอัตราป่วยสูงสุดตามล�าดับ	 
การป้องกันโรคท่ีดท่ีีสุดคอืถ้าเป็นอาหารประเภทเนือ้
สตัว์หรอือาหารทะเลควรปรงุให้สกุทกุครัง้	ควรหลกี
เลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทพืชหรือสัตว์ท่ี
ไม่รู้จัก	 เพราะอาจจะมีพิษและก่อให้เกิดอันตราย
แกช่ีวติได	้หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องเช่นโรงเรียน	องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 สาธารณสุขและชุมชนควรมี
มาตรการด�าเนินการด้านอาหารปลอดภัยและมีการ
ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องโรคอาหารเป็นพิษ	
เพื่อป้องกันการระบาดของโรค	2-5

	 ถงึแม้ว่าจงัหวดับรุรีมัย์และสรุนิทร์มขีนาด
ของปัญหาในภาพรวมสูงในล�าดับที่	 1	และ	2	ของ
เขตสุขภาพท่ี	 9	 แต่เมื่อพิจารณาเหตุการณ์ส�าคัญ
พบว่าปี	 2557	 เกิดการระบาดโรคอาหารเป็นพิษ
จ�านวน	 6	 เหตุการณ์	 โดยพบว่าเกิดเหตุการณ์
ท่ีจังหวัดชัยภูมิจ�านวน	 4	 ครั้ง	 และจ�านวน	 2	
ใน	 4	 คร้ังเกิดที่โรงเรียนได้แก่โรงเรียนภูเขียว
และโรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ4	 โดยมีผลกระทบ
กับครู	 นักเรียนในด้านสภาพร่างกาย	 จิตใจและ
สมรรถนะด้านการเรียนการสอน	 ทั้งนี้จากสภาพ
ปัญหาดังกล่าว	 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี	 9	 
นครราชสีมาร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ชยัภมู	ิส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอแก้งคร้อ	โรงเรยีน
ที่เกิดเหตุการณ์	 ส�าหรับการวิเคราะห์สภาพปัญหา
ร่วมกัน	 โดยโรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อมีความพร้อม
ในการด�าเนินงานตามมาตรการป้องกัน	 ควบคุม
อาหารเป็นพิษ	กรมควบคุมโรคในปี	2558	ผู้ศึกษา
จึงมีความสนใจประเมินผลกระบวนการสุขาภิบาล
อาหารต่อการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน
ประถมศึกษา	 เพื่อให้ได้สารสนเทศเชิงคุณภาพซ่ึง
จะน�าไปประยกุต์หรอืขยายผลการป้องกนัโรคอาหาร
เป็นพิษในพื้นที่อื่นต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการประเมินผล
	 การประเมินผลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินผลกระบวนการสุขาภิบาลอาหารต่อการ
ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนประถมศึกษา
ปี	2558	โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้
	 1.	 เพื่อประเมินการเฝ้าระวังการเกิดโรค
อาหารเป็นพิษในโรงเรียน
	 2.	 เพ่ือประเมินการส่งเสริมความรู้และ
การให้สุขศึกษาแก่ครูผู้ดูแลโรงอาหาร	แม่ครัวผู้ช่วย
แม่ครัวนักเรียนและผู้ประกอบการ
	 3.	 เพื่อประเมินคุณภาพของกระบวนการ
สุขาภิบาลอาหารต่อการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ
ในโรงเรียน

วิธีด�าเนินการ
1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 1.1	ประชากร	ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา
ประกอบด้วยบุคลากรในหน่วยงาน	 อ.แก้งคร้อ	
จ.ชัยภูมิได้แก่โรงเรียน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
สาธารณสุข	ผู้สัมผัสอาหาร	นักเรียนและผู้ประกอบ
การจ�าหน่ายอาหารในโรงเรียนจ�านวน	500	คน
	 1.2	กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา	สุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงประกอบด้วย	 บุคลากรในพื้นที่ของ
เทศบาลต�าบลแก้งคร้อ	ได้แก่โรงเรยีน	เทศบาลต�าบล	
กลุ่มงานเวชกรรมครอบครัวโรงพยาบาลแก้งคร้อ	
ส�านักงานสาธารณสขุอ�าเภอแก้งคร้อ	ผูส้มัผสัอาหาร
ในโรงเรียน	นักเรียนประถมศึกษาและผูป้ระกอบการ
จ�าหน่ายอาหารในโรงเรยีน	รวมจ�านวนทัง้สิน้	85	คน	
2.	เครื่องมือในการประเมินผล	
	 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูม	ี3	
ส่วนประกอบด้วย
	 2.1	 การเฝ้าระวังการเกิดโรคอาหารเป็น
พิษในโรงเรียน

	 	 2.1.1	 แบบประเมินสภาพทางด้าน
กายภาพของสถานที่เตรียม	 ปรุง	 ประกอบอาหาร	
จุดที่ให้บริการอาหาร	รวมทั้งสถานที่นั่งรับประทาน
	 	 2.1.2	แบบสมัภาษณ์ผูบ้รหิารโรงเรยีน	
ครอูนามยัโรงเรยีน	ครผููร้บัผดิชอบ	แม่ครวั	ผูช่้วยแม่
ครัว	 นายกเทศมนตรีและคณะ	 สาธารณสุขอ�าเภอ
และคณะจ�านวนทั้งสิ้น	55	คน	แบ่งเป็น	2	ประเด็น
คือ
	 	 2.1.2.1	 การเฝ้าระวังการเกิดโรค
อาหารเป็นพิษในโรงเรียน
	 	 2.1.2.2	 การเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร
ที่ให้บริการในโรงเรียน
	 2.2	 การส่งเสรมิความรูแ้ละการให้สขุศกึษา 
แก่ครผููด้แูลโรงอาหาร	แม่ครวั	ผูช่้วยแม่ครวั	นกัเรยีน
และผูป้ระกอบการจ�าหน่ายอาหารในโรงเรยีน:	แบบ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร	 ครูอนามัยโรงเรียน	 ครูผู้รับผิด
ชอบ	แม่ครวั	ผูช่้วยแม่ครวั	นายกเทศมนตรแีละคณะ	
สาธารณสุขอ�าเภอและคณะ	จ�านวนทั้งสิ้น	55	คน	
	 2.3	 คุณภาพของการป้องกันโรคอาหาร
เป็นพิษในโรงเรียน:	 แบบสัมภาษณ์ผู ้บริหาร	 ครู
อนามยัโรงเรยีน	ครผููร้บัผดิชอบ	แม่ครวั	ผูช่้วยแม่ครัว	 
นายกเทศมนตรแีละคณะ	สาธารณสขุอ�าเภอและคณะ	 
นักเรียนประถมศึกษาและผู้ประกอบการจ�าหน่าย
อาหารในโรงเรียนจ�านวนทั้งสิ้น	 85	 คน	 แบ่งเป็น 
4	ประเด็นคือ
	 	 2.3.1	 คณุภาพของกระบวนสขุาภบิาล 
ต่อการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน
	 	 2.3.2	 ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง
ต่อกระบวนการสขุาภบิาลต่อการป้องกนัโรคอาหาร
เป็นพิษในโรงเรียน
	 	 2.3.3	 การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้อง
ต่อกระบวนการสขุาภบิาลอาหารต่อการป้องกนัโรค
อาหารเป็นพิษในโรงเรียน
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	 	 2.3.4	 ก า รพั ฒน าก ร ะบ วนก า ร
สุขาภิบาลต่อการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษใน
โรงเรียน

3.	 ระยะเวลาด�าเนินการ	 ธันวาคม	 	 2557	 –
กุมภาพันธ์	2558	
4.	เกณฑ์การประเมิน

ประเด็น เกณฑ์การประเมิน

1.การเฝ้าระวังการเกดิโรคอาหารเป็นพษิในโรงเรยีน 1.1	ร้อยละ	80	ของสภาพทางด้านกายภาพของสถาน
ที่เตรียม	ปรุง	ประกอบอาหาร	จุดที่ให้บริการอาหาร	
รวมทัง้สถานทีน่ัง่รบัประทานผ่านเกณฑ์กายภาพตาม
มาตรฐานที่ก�าหนด	

1.2	ร้อยละ	80	ของการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารที่ให้
บริการในโรงเรียน	การเฝ้าระวังคุณภาพน�้าดื่ม	น�้าใช้
ในโรงเรียนผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานที่ก�าหนด

1.3	 ร้อยละ	 80	 ของผู้สัมผัสอาหารได้รับการตรวจ
สุขภาพปีละ	1	ครั้ง

2.การส่งเสริมความรู้และการให้สุขศึกษาแก่ครูผู้
ดูแลโรงอาหาร	แม่ครัวผู้ช่วยแม่ครัวและนักเรียน

ร้อยละ	 80	 ของครูผู้ดูแลโรงอาหาร	 นักเรียน	 แม่
ครัวและผู้ช่วยแม่ครัว	 ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการตามมาตรฐานที่ก�าหนด	

3.คุณภาพของการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษใน
โรงเรียน

3.1	ร้อยละ	80	ของผู้บริหาร	ครูอนามัยโรงเรียน	ครู
ผู้รับผิดชอบ	แม่ครัว	 ผู้ช่วยแม่ครัว	นายกเทศมนตรี
และคณะ	 สาธารณสุขอ�าเภอและคณะ	 นักเรียน
ประถมศึกษามีความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไปและ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

3.2	ร้อยละ	80	ของผู้บริหาร	ครูอนามัยโรงเรียน	ครู
ผู้รับผิดชอบ	แม่ครัว	 ผู้ช่วยแม่ครัว	นายกเทศมนตรี
และคณะ	 สาธารณสุขอ�าเภอและคณะ	 นักเรียน
ประถมศึกษามีความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไปและ
ภาพรวมมีส่วนร่วมในระดับมากขึ้นไป

3.3	 ร้อยละความส�าเร็จของการพัฒนามาตรการ/
แนวทางป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน	 
(ร้อยละ	80)

ตารางที่	1	เกณฑ์การประเมิน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนาค่าร้อยละ	 ส�าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมิน
	 ส่วนที่	 1	 การเฝ้าระวังการเกิดโรคอาหาร
เป็นพิษในโรงเรียน	
	 	 1.	 สภาพทางด้านกายภาพของสถาน
ทีเ่ตรยีม	ปรงุ	ประกอบอาหาร	จดุทีใ่ห้บรกิารอาหาร	
รวมทั้งสถานท่ีนั่งรับประทาน	 พบว่าผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่ก�าหนดในระดับดี	 24	 คะแนน	 คิดเป็น
ร้อยละ	 80	 โดยมีความสะอาด	 เป็นระเบียบ	 โต๊ะ	
เก้าอี้	 สะอาด	 แข็งแรง	 มีการระบายอากาศที่ดี	 มี
การระบายอากาศ	 รวมทั้งกล่ิน	 และควันจากการ
ท�าอาหารได้ดี	แต่ยังมีการเตรียมอาหารบนพื้น	โต๊ะ
เตรียม	-	ปรุง	และผนังบริเวณเตาไฟ	ท�าด้วยวัสดุที่
ท�าความสะอาดง่าย	อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท	การจัดเก็บอาหารสด	เช่น	เนื้อสัตว์	
ผักสด	ผลไม้	แช่ในถงัน�า้แขง็เดียวกนั	และอาหารแห้ง	
ยังเก็บไม่เป็นสัดส่วน	ปะปนกัน	อาหารที่ปรุงส�าเร็จ
แล้ว	เก็บในภาชนะที่สะอาด	มีการปกปิด	แต่เมื่อน�า
มาวางเตรยีมให้เดก็ไม่มกีารปกปิดซึง่ระยะเวลาจาก
การเตรียมเริ่มตั้งเริ่มตั้งแต่	เวลาประมาณ	11.00	น.	
แต่เด็กจะลงมารับประทานอาหารในเวลา	11.30	น.	
ภาชนะอปุกรณ์	เช่น	จาน	ชาม	ช้อน	ส้อม	ท�าด้วยวสัดุ
ทีไ่ม่เป็นอนัตราย	มอ่ีางส�าหรบัล้างภาชนะอปุกรณ์ที่
มีท่อระบายน�้าที่ใช้การได้ดี	 แต่ไม่ใช้งานผู้ประกอบ
การจะล้างภาชนะอุปกรณ์ที่พื้นเขียงที่ใช้งานมีรอย
แตกร้าวหรือเป็นร่อง	 ไม่มีการแยกเขียงใช้รวมกัน
ระหว่างอาหารสุกและอาหารดิบ	 จัดหาถังขยะให้
เพียงพอแต่บางถังยังไม่มีมีฝาปิด	 ห้องน�้า	 ห้องส้วม
สะอาด	ไม่มีกลิ่นเหม็น	มีน�้าใช้เพียงพอมีอ่างล้างมือ

ท่ีใช้การได้ดี	 แยกเป็นสัดส่วนประตูไม่เปิดสู่บริเวณ
ที่เตรียม-ปรุงอาหาร	 โดยตรงแต่ไม่มีสบู่ส�าหรับล้าง
มือ	ผู้ปรุง	-	ผู้เสิร์ฟอาหารแต่งกายสะอาด	สวมเสื้อ
มแีขนผกูผ้ากนัเป้ือน	ใส่หมวกคลมุผมแต่ยงั	มกีารใช้
มือหยิบจับอาหารท่ีปรุงเสร็จแล้วเป็นบางครั้งและผู้
สัมผัสอาหารได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปียังไม่
ครบถ้วน	
	 	 2.	 การเฝ้าระวังคุณภาพอาหารท่ีให้
บรกิารในโรงเรยีน	การเฝ้าระวงัคณุภาพน�า้ดืม่	น�า้ใช้
ในโรงเรียน	และการควบคุมก�ากับให้ผู้สัมผัสอาหาร
ในโรงเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ�าปี	 พบว่า
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ	81	โดยเมือ่วเิคราะห์ใน
ด้านต่าง	ๆ	มีประเด็นที่ต้องด�าเนินการต่อเนื่องจาก
ข้อค้นพบการประเมนิประกอบด้วย	1)	การแจ้งอย่าง
เป็นทางการโดยเป็นข้อความประชาสัมพันธ์หรือ
การติดแผ่นประกาศให้ครู	 นักเรียน	 ผู้ประกอบการ 
ผู้ปกครองและชุมชนได้ทราบเก่ียวกับนโยบายการ
ส่งเสรมิโภชนาการของโรงเรยีน	2)	ร้านค้าทีจ่�าหน่าย
อาหารจะต้องมีอาหารประเภทไข่	 เช่น	 ไข่พะโล้	 ไข่
เจยีว	ไข่ดาว	ฯลฯ	จ�าหน่ายหมนุเวยีนกนัไป	และเพยีง
พอทีจ่ะให้นกัเรยีนมโีอกาสเลอืกซือ้ได้บ่อยเท่าทีค่วร	
3)	รายการอาหารทีใ่ส่ตบัหรอื	เลอืดสกุทกุสปัดาห์	4)	
รายการอาหารทีใ่ช้ปลาสกุในการประกอบอาหารทกุ
สปัดาห์	5)	มผีกัในอาหารจานหลกัทกุวนั	6)	มกีารจดั
ผลไม้สดทุกสัปดาห์อย่างน้อย	3	วัน	7)	การควบคุม
การจ�าหน่ายขนมทีไ่ม่เอือ้ต่อสขุภาพมนี�า้ตาลสงูและ
เสี่ยงต่อฟันผุ	8)	การจ�าหน่ายน�้าอัดลม	9)	การตรวจ
สอบการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม	 วัตถุอันตราย
ทางกายภาพท่ีมีอยู่ในอาหาร	 และหรือมีระบบการ
รับค�าร้องจากผู้บริโภค	
	 ส่วนที่	 2	 การประเมินการส่งเสริมความรู้
และการให้สขุศกึษาแก่ครผููด้แูลโรงอาหาร	แม่ครวัผู้
ช่วยแม่ครวัและนกัเรยีน	พบว่า	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
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ทกุองค์ประกอบคิดเป็นร้อยละ	100	ในด้าน	1)	การบู
รณาการการสอนเรื่องอาหารและโภชนาการเข้าไป
ใน	หลักสตูรการเรยีนการสอนวชิาต่าง	ๆ 	2)	นกัเรยีน
มีกิจกรรมเชิงปฏิบัติเพื่อสนับสนุนงานโภชนาการ
และ	 ความปลอดภัยของอาหาร	 3)	 นักเรียนมี
กิจกรรมเสรมิสรา้งความรูด้้านโภชนาการและความ
ปลอดภัยของอาหารเช่น	 นิทรรศการแข่งขันตอบ
ปัญหาการร่วมรณรงค์	4)	นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จดับรกิารอาหารของโรงเรยีน	5)	มสีือ่เผยแพร่ความรู้
ด้านโภชนาการและความปลอดภยัอาหารโดยอาศยั
ช่องทางสื่อสารต่าง	ๆ 	อย่างต่อเนื่อง	6)	ครูได้รับการ
เสริมสร้างทักษะด้านอาหารและโภชนาการ	 7)	 ครู

เป็นตัวอย่างที่ดีโดยการรับประทานอาหารร่วมกับ
นักเรียน	8)	มีการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการแก ่
ผู้จัด	–	ผู้รับผิดชอบ	9)	ไม่มีป้ายโฆษณา	โปสเตอร์	
ของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในบริเวณ
โรงเรียนและเครื่องหมายการค้าบนภาชนะ	อุปกรณ์
ของโรงเรียนเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย	
	 ส ่วนท่ี	 3	 คุณภาพของกระบวนการ
สุขาภิบาลต่อการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษใน
โรงเรียนปี	 2558	 พบว่า	 มีการด�าเนินการเฝ้าระวัง
ทางสุขาภิบาลอาหารในภาวะปกติและภาวะที่เกิด
การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนดังนี้

ตารางที่	2	ระบบการค้นหาสาเหตุการเกิดโรค

ประเด็น ข้อค้นพบ

1.กระบวนการทางสขุาภบิาลอาหาร
ในภาวะปกติ

1.การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลลักษณะของเด็กนักเรียนเช่น	
เพศ	 อายุน�้าหนัก	 ส่วนสูง	 สุขวิทยาส่วนบุคคล	ประวัติการเจ็บป่วย
เป็นต้น	 จ�านวนถังขยะที่มีฝาปิด	 อ่างล้างมือ	 ที่ใส่สบู่ส�าหรับล้างมือ	
ความสมบูรณ์ของห้องน�้า	ห้องส้วม	สภาพแวดล้อมทั่วไปในโรงเรียน	
ระบบการให้บริการอาหาร	การปรุง	การล�าเลียง	การเสิร์ฟ	การเก็บ
รักษาภาชนะ	อุปกรณ์	ความสะอาดของอาหาร	การก�าหนดบริเวณ
จ�าหน่ายอาหารของผู้ประกอบการ	
2.ครูผู้รับผิดชอบน�าข้อมูลที่ได้มาท�าการจ�าแนกประเภทต่าง	ๆ	และ
ต้องทบทวนข้อมูลอย่างน้อยเดือนละ	 1	 ครั้งเพื่อท�าให้เห็นแนวโน้ม
ของการที่จะเกิดโรคอาหารเป็นพิษ
3.รายงานข้อมูลต่อผู้บริหารโรงเรียนในที่ประชุมประจ�าเดือนของ
โรงเรียนทุกเดือน	 เพื่อให้ผู้บริหารและคณะครูทราบ	หากพบข้อมูล
ผิดปกติจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาร่วมประชุมเพื่อ
ชี้แจงให้ความรู้	ความเข้าใจ

2.กระบวนการทางสขุาภบิาลอาหาร
ในช่วงระบาดของโรคอาหารเป็นพษิ

1.ข้ันตอนปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะอาหารเป็นพิษในกลุ่มนักเรียนหรือ
บุคลากรของโรงเรียน
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ประเด็น ข้อค้นพบ

   	 1.1	 ครูผู้รับผิดชอบจะรีบรายงานผู้บริหารโรงเรียนทันที
			 1.2	 พร้อมเรียกประชุมคณะกรรมการการพัฒนาระบบบริการ
อาหารในโรงเรียน	
				1.3	 ประเมินลักษณะทางกายภาพและกระบวนการสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียน	 เพื่อวางมาตรการในการควบคุมและแก้ไข
สถานการณ์	
				1.4	 โรงเรียนรีบแจ้งให้ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดหรืออ�าเภอ
ทราบโดยทันที	 ซึ่งจะมีการส่งทีมสอบสวนโรคมาออกด�าเนินการ
สอบสวน	และหาสาเหตุของโรคนั้น	ๆ	
		 1.5	 เด็กนักเรียนถ้ามีอาการมากต้องรีบน�าส่งโรงพยาบาล
		 1.6	 เก็บตวัอย่างอาหารท่ีสงสยัหรอือาหารท่ีได้จดับรกิารหรอืจดั
จ�าหน่ายโดยผูป้ระกอบการในโรงเรยีน	(ถ้ายงัมเีหลอื)	ไว้ให้เจ้าหน้าที่
หน่วยสอบสวนโรคน�าไปชันสูตร	โดยต้องแช่เย็นไว้เพื่อให้อาหารคง
สภาพอยู่ได้
		 1.7	 สังเกตการณ์การสอบสวนโรคร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
		 1.8	 รายงานผู้บริหารโรงเรียน	
2.	การก�าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในโรงเรียน	
		 2.1	 ร่วมค้นหาผู้สัมผัสร่วมห้องเรียนและร่วมบ้านเด็กนักเรียน
		 2.2	 ประชาสมัพนัธ์โดยเสยีงตามสายในโรงเรยีนเพือ่สร้างความรู	้
ความเข้าใจกบัครแูละนกัเรยีน	
	 2.3	 เน้นการกินร้อน	ช้อนกลาง	ล้างมอื
		 2.4	 สือ่สารกบัผูป้กครองเดก็นกัเรียนเพือ่ทราบและให้ความร่วม
มือต่อการควบคุมโรคที่โรงเรียนและที่บ้าน
		 2.5	 ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพและท�าความสะอาดห้อง
ประกอบอาหาร	ห้องน�้า	ห้องส้วม	และจัดให้มีสบู่ส�าหรับล้างมือใน
ทุกจุด
		 2.6	 จดัเตรยีมเตยีงเพิม่เตมิในห้องพยาบาลของโรงเรียนในกรณี
ที่มีเด็กอาการมากและต้องนอนพัก	ก่อนไปโรงพยาบาล
	 2.7	 สร้างความรู้	 ความเข้าใจกับผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบ
การจ�าหน่ายอาหารในโรงเรียนโดยการประชุมร่วมกัน

ตารางที่	2	(ต่อ)	ระบบการค้นหาสาเหตุการเกิดโรค
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	 3.2	 ความพึงพอใจของผู ้ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการสขุาภบิาลต่อการป้องกนัโรคอาหารเป็น
พษิในโรงเรียนพบว่าผูบ้รหิาร	ครอูนามยัโรงเรยีน	ครู
ผู้รับผิดชอบ	แม่ครัว	ผู้ช่วยแม่ครัว	นายกเทศมนตรี
และคณะ	 สาธารณสุขอ�าเภอและคณะ	 นักเรียน
ประถมศึกษามีความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไปและ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไปจ�านวน	
77	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 90.59	 โดยประเด็นที่มี
ความพึงพอใจรายข้อในระดับสูงได้แก่กระบวนการ
สุขาภิบาลอาหารต่อการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ
ในโรงเรียน	 สนับสนุนให้การควบคุมโรคเป็นระบบ
ยิ่งขึ้น	จ�านวน	80	คน	คิดเป็นร้อยละ	94.12	การใช้
ประโยชน์จากกระบวนการสุขาภิบาลอาหารฯช่วย
ในการตัดสินและแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องใน
ระหว่างการปฏิบติังานจ�านวน	80	คน	คิดเป็นร้อยละ	
94.12	กระบวนการสขุาภบิาลอาหารต่อการป้องกนั
โรคอาหารเป็นพิษสามารถปรับปรุง	 เพิ่มเติมได้เป็น
ระยะเพื่อความเหมาะสมของพื้นที่	 จ�านวน	80	คน	
คิดเป็นร้อยละ	94.12	
	 	3.3	การมีส ่วนร่วมของผู ้ เ ก่ียวข้องกับ
กระบวนการสขุาภบิาลต่อการป้องกนัโรคอาหารเป็น
พษิในโรงเรียนพบว่าผูบ้รหิาร	ครอูนามยัโรงเรยีน	ครู
ผู้รับผิดชอบ	แม่ครัว	ผู้ช่วยแม่ครัว	นายกเทศมนตรี
และคณะ	 สาธารณสุขอ�าเภอและคณะ	 นักเรียน
ประถมศึกษามีความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไปและ
ภาพรวมมส่ีวนร่วมในระดับมากขึน้ไปจ�านวน	75	คน	 
คิดเป็นร้อยละ	88.23	 โดยประเด็นที่มีส่วนร่วมราย
ข้อในระดบัสูงได้แก่การเข้าร่วมกิจกรรมด้านสขุภาพ
อนามัย	 เช่นการตรวจสุขภาพประจ�าปีในแม่ครัว	
ผู้ช่วยแม่ครัว	 คนเสิร์ฟอาหาร	 คนล�าเลียงอาหาร
จ�านวน	 80	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 94.12	 ร่วมแก้ไข
ปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องในระหว่าง	การปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฯจ�านวน	78	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	91.77	มส่ีวนร่วมในการก�าหนดความชัดเจน
ของกระบวนการฯต่อการป้องกนัโรคอาหารเป็นพษิ
จ�านวน	78	คน	คิดเป็นร้อยละ	91.77	ตามล�าดับ
	 3.4	 การพัฒนากระบวนการสุขาภิบาล
ต่อการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนพบว่า	
มีการพัฒนาใน	 3	 ขั้นตอนหลักคิดเป็นร้อยละ	 100	
ประกอบด้วย	ขั้นตอนที่	1	การพัฒนาศักยภาพด้าน
ความรู้และทักษะการป้องกัน	 ควบคุมโรคอาหาร
เป็นพิษในโรงเรียนโดย	 1)	 พูดคุยให้ค�าปรึกษา	 2)	
ดูแลเรื่องอาหารและโภชนาการ	 3)	 ดูแลเรื่องความ
ปลอดภัยของอาหาร	4)	การกินร้อน	ช้อนกลาง	ล้าง
มือ	5)	มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร	6)	การเฝ้าระวัง
ในโรงเรียนและที่บ้าน	7)	การส่งเสริมความรู้	ทักษะ	
8)	 พี่เลี้ยงดูแลน้อง	 9)	 การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง	 10)	 SRRT	 ขั้นตอนที่	 2	 การปฏิบัติใน
โรงเรียนและวางแผนการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 โดย
การปฏบิตัติามเนือ้หากระบวนการสขุาภิบาลอาหาร
ต่อการป้องกนัโรคอาหารเป็นพษิในโรงเรียน	และข้ัน
ตอนที่	 3	 การสรุปประเมินหลังการปฏิบัติประกอบ
ด้วย	 1)	 สรุปผลการปฏิบัติ	 2)	 น�าเสนอผลการฝึก
ปฏิบัติ	3)	ถอดบทเรียน	

อภิปรายผล
	 1.ด้านการเฝ้าระวังการเกดิโรคอาหารเป็น
พิษในโรงเรียน
	 ผลการประเมินพบว่าผ ่านเกณฑ์ตาม
มาตรฐาน	แต่การเฝ้าระวงัคณุภาพอาหารท่ีให้บรกิาร
ในโรงเรยีนต้องปรบัปรงุเนือ่งจากการระบาดของโรค
อาหารเป็นพิษมีความเช่ือมโยงกับคุณภาพอาหาร
ประจ�าวันท่ีเด็กนักเรียนรับประทานสอดคล้อง
กับ	 Lopes	 AC,	 et	 all.6	 พบว่าการระบาดของ
โรคทางเดินอาหารและน�้าเพิ่มข้ึนในหลายโรงเรียน 
มคีวามเชือ่มโยงกบัอาหารประจ�าวนัของเดก็นกัเรยีน	
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ปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพที่พบได้แก่	 โครงสร้างส่วน
ประกอบอาหาร	 สุขวิทยาของผู ้ปฏิบัติการด้าน
อาหาร	สภาพแวดล้อมและการเตรียมอาหาร	อีกทั้ง
ลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการระบาดของโรค
สอดคล้องกับพาสนา	 ชมกล่ินและคณะ7	 มีข้อค้น
พบจากการส�ารวจข้อมูลทั้งด้านกายภาพและการ
ตรวจแบคทีเรียด้านสถานที่เตรียมไม่สะอาด	จัดวาง
ไม่ถูกต้อง	 ไม่มีที่ตักน�้าแข็ง	 ช้อนส้อมวางไม่ถูกต้อง	
ผู้ปรุงใช้มือหยิบจับอาหาร	 ผู้ปรุงไม่สวมหมวกคลุม
ผม	ไม่มอ่ีางล้างมอืและสบู	่ล้างภาชนะกบัพ้ืน	ไม่ล้าง
มอืก่อนปรงุอาหาร	ล้างผกัไม่สะอาดบางแห่งวางกบั
พืน้	ทัง้น้ีสะท้อนให้เหน็ว่าความเข้าใจของบคุลากรที่
เกี่ยวข้องต่อการเฝ้าระวังการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ
ในโรงเรยีนส่งผลต่อความชดัเจนของแนวทางป้องกนั
โรคสอดคล้องกับบุษบง	พชืสงิห์8	พบว่าลกัษณะทาง
กายภาพโรงอาหารของโรงเรียนผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
เมือ่มกีารเฝ้าระวงัสขุาภบิาลอาหารในโรงเรยีน	ความ
เข้าใจของผูน้�านกัเรยีนครผููร้บัผดิชอบและผูป้ระกอบ
การแผงลอย	 ส่งผลให้ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย	
ระเบียบปฏิบัติในการบริการและการใช้โรงอาหาร
ของโรงเรียน	Mullan	B,	et	all.9	พบว่าการลดขนาด
ของปัญหาโรคทางเดินอาหารและน�้า	มีปัจจัยส�าคัญ
ได้แก่พฤติกรรมการปฏิบัติต่ออาหารที่ปลอดภัย	
เช่นการประกอบอาหารที่เหมาะสม	 การล้างมือ
และความสะอาดของร่างกายก่อนเตรียมอาหาร 
การเกบ็รกัษาคณุภาพของอาหารในอณุหภูมทิีเ่หมาะ
สม	การหลกีเล่ียงอาหารไม่ปลอดภยั	รวมทัง้ทศันคติ
ของนักเรียนมีความส�าคัญต่อการมีพฤติกรรม 
การจับต้องอาหารที่เหมาะสม
	 2.	 ครูผู้ดูแลโรงอาหาร	นักเรียน	แม่ครัว	
ผู้ช่วยแม่ครัวได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านอาหาร
และโภชนาการผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด	 แต่ควรเน้น
การส่งเสริมความรู้การบริโภคอาหารที่ถูกต้องเพิ่ม

เตมิส�าหรบัเดก็นกัเรยีนซึง่นอกจากจะช่วยลดปัญหา
โรคอาหารเป็นพิษยังสามารถเป็นปัจจัยต่อน�้าหนัก
และส่วนสูงของเด็ก	สอดคล้องกับปิยรัตน์	จิตรภักดี
และคณะ10	 พบว่านักเรียนมีความรู้ในเรื่องการรับ
ประทานผกัน้อยท่ีสดุ	ประมาณครึง่หนึง่ของนกัเรยีน
มีความรู้เรื่องการบริโภคอาหารในระดับปานกลาง	
และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม	 
ผูป้ระกอบการบางส่วนได้รบัการส่งเสรมิความรูด้้าน
อาหารและโภชนาการ	 เนื่องจากไม่ได้มาประจ�า
ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพอาหารที่เด็กนักเรียนรับ
ประทาน	จึงควรส่งเสริมความรู้	ความเจ้าใจส�าหรับ
ผู ้ประกอบการให้ครอบคลุมย่ิงขึ้นสอดคล้องกับ
พาสนา	 ชมกลิ่นและคณะ7	 พบว่าผู้ประกอบการ 
ร้อยละ	70	มีความรู้	ความเข้าใจ	ในเรื่องสุขลักษณะ
และหลักการด้านสุขาภิบาลอาหารดี	 แต่ผู้ประกอบ
การยังขาดความตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่อง
ความสะอาด	ปลอดภยัของอาหาร	ภมุรนิทร์	ฐานะ11 

ได้ศึกษาความรู ้และการปฏิบัติตามข้อก�าหนด
สุขาภิบาลของผู้ประกอบอาหารในโรงเรียน	 ผลการ
ศกึษาพบว่าแผงลอยอาหารส่วนใหญ่ได้รบัการตรวจ
ตามข้อก�าหนดของแผงลอย	 ผ่านการอบรมด้าน
สุขาภิบาลอาหาร	สุปราณี	พรหมดีและคณะ12 ชี้ให้
เหน็ว่ากระบวนการสร้างความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวข้อง	
การเพิ่มความรู้และทักษะแก่ผู้ให้บริการเป็นปัจจัย
ส�าคัญต่อการพัฒนาคุณค่าอาหารกลางวันโรงเรียน	
ท้ังนี้การเน้นระบบส่งเสริมสุขภาพต่อเนื่องในเด็ก
นักเรียนควรให้ความรู้เด็กนักเรียนด้านโภชนาการ	
การรับประทานอาหารและการออกก�าลังกาย	 เพื่อ
ลดขนาดของปัญหาโรคอาหารเป็นพิษและภาวะ
โภชนาการสอดคล้องกับ	 สุธี	 สฤษฏิ์ศิริ13	 ศึกษา
ภาวะโภชนาการของนกัเรียนในโรงเรียน	พบว่าภาวะ
โภชนาการเกินและขาดโภชนาการยังเป็นปัญหา
ส�าคัญในเด็กวัยเรียน	 ดังนั้นควรเน้นการส่งเสริมสุข
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ภาพโดยให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนด้านโภชนาการ	
และการรับประทานอาหาร	 ส่งเสริมการออกก�าลัง
กาย	รวมถงึการจดักจิกรรมปรบัเปลีย่นพฤติกรรมใน
แต่ละกลุ่มในโรงเรียนและท่ีบ้านโดยให้ครอบครัวมี
ส่วนร่วมและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	
	 3.	 คุณภาพของการป้องกันโรคอาหาร
เป็นพิษในโรงเรียน	 ผลการประเมินผ่านเกณฑ์	 ซึ่ง
ต้องมีการเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหารในภาวะ
ปกติและภาวะที่เกิดการระบาดของโรคอาหารเป็น
พิษ	สอดคล้องกับ	Malm	Kl,	et	all.14	พบว่า	การ
จัดเก็บอาหารยังไม่เหมาะสมโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ซึ่ง
เป็นสาเหตุส�าคัญท�าให้กระจายเชื้อ	โดยควรก�าหนด
มาตรการเพื่อป้องกันโรคในโรงเรียนให้ชัดเจน	 ส่วน
ความพึงพอใจพบว่า	 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
ก�าหนด	ผู้บรหิารและผูป้ฏิบติัทกุคนมคีวามพงึพอใจ
ต่อกระบวนการสขุาภบิาลต่อการป้องกนัโรคอาหาร
เป็นพิษในโรงเรียนประถมศึกษาในภาพรวมและ
ทุกด้านในระดับมากขึ้นไปโดยเฉพาะกระบวนการ
สุขาภิบาลอาหาร	 สนับสนุนให้การป้องกันควบคุม
โรคอาหารเป็นพิษเป็นระบบยิง่ขึน้	ช่วยในการตัดสนิ
และแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการ
ปฏิบัติงานและสามารถปรับปรุง	 เพิ่มเติมได้เป็น
ระยะเพ่ือความเหมาะสมของพื้นที่	 ด้านการมีส่วน
ร่วมของผูเ้กีย่วข้องต่อกระบวนการสขุาภบิาลต่อการ
ป้องกันโรคอาหารเป็นพษิในโรงเรยีนผลการประเมนิ
ผ่านเกณฑ์ในภาพรวมและทกุด้านในระดับมากขึน้ไป	
ซึ่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติทุกคนให้ความเห็นว่าการ
ตรวจสุขภาพประจ�าปีในแม่ครัว	 ผู้ช่วยแม่ครัว	 คน
เสร์ิฟอาหาร	คนล�าเลียงอาหารเป็นความส�าคัญล�าดับ
แรก	อีกทั้งการร่วมแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องใน
ระหว่างการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
สุขาภิบาลและได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย	
กลยุทธ ์ 	 ความชัดเจนของกระบวนการฯเพื่อ

คณุภาพการป้องกนัโรคอาหารเป็นพษิสอดคล้องกบั 
สุรีย์	 วงศ์ปิยชนและคณะ15	 พบว่าความส�าเร็จของ
งานสุขาภิบาลอาหารประกอบด้วย	นโยบาย	การมี
แผนงาน/โครงการและเป้าหมายทีช่ดัเจน	ความร่วม
มอืจากทกุภาคส่วน	ส่วนด้านการพฒันากระบวนการ
สุขาภิบาลต่อการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษใน
โรงเรียนนั้นผลการประเมินผ่านเกณฑ์	โดยผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติทุกคนให้ความเห็นว่า	 การให้ความ
ส�าคัญส�าหรับก�าหนดนโยบายและผลักดันงานผ่าน
ส�านัก/กอง/ฝ่ายของภาครัฐและท้องถ่ิน	 กิจกรรม
ออกตรวจเยีย่มหรอืนเิทศ	การสนบัสนนุงบประมาณ	
การศกึษาดงูานของเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง	การจดังาน
เทศกาลต่าง	 ๆ	 ซ่ึงมีกิจกรรมด้านสุขาภิบาลอาหาร
หรอืโรคอาหารเป็นพษิ	เป็นการพฒันาเพือ่ลดปัญหา
โรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน	

สรุป
	 การประเมินผลกระบวนการสุขาภิบาล
อาหารต่อการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน
ประถมศึกษาพบว่าผ่านเกณฑ์ทุกประเด็นการ
ประเมิน	 ซึ่งการเฝ้าระวังการเกิดโรคต้องมีความ
ต่อเนื่องด้าน	 สุขวิทยาท่ีดีของผู้เก่ียวข้อง	 ปรับปรุง
ลักษณะทางกายภาพและเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร
ท่ีให้บริการในโรงเรียนเนื่องจากการระบาดของโรค
อาหารเป็นพิษมีความเช่ือมโยงกับคุณภาพอาหาร
ประจ�าวันที่เด็กนักเรียนรับประทาน	 ซึ่งผู ้บริหาร
และผู้ปฏิบัติทุกคนเห็นว่าความรู้	 ความเข้าใจของ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเป็นปัจจัยส�าคัญโดยต้องเน้น
ระบบส่งเสริมสุขภาพต่อเนื่องในเด็กนักเรียนโดยให้
ความรู้ด้านโภชนาการ	 การรับประทานอาหารและ
การออกก�าลังกาย	 เพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ
และภาวะโภชนาการ	อกีทัง้ต้องส่งเสรมิความรู	้ความ
เข้าใจผู้ประกอบการให้ครอบคลุมยิ่งข้ึนในกรณีท่ีไม่



70

วารสารศูนย์อนามัยที่ 9
วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 10 ฉบับที่ 21 เดือนมกราคม-เมษายน 2559

ได้มาให้บริการประจ�า	 ส่วนคุณภาพกระบวนการ
สุขาภิบาลต่อการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษนั้นต้อง
มีการเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหารในภาวะปกติ
และภาวะที่เกิดการระบาดของโรค	 ผู้บริหารและ 
ผู ้ปฏิบัติทุกคนมีความพึงพอใจในภาพรวมและ 
ทุกด้านในระดับมากขึ้นไปโดยเฉพาะกระบวนการ
สุขาภิบาลอาหาร	 สนับสนุนให้การป้องกันโรค
อาหารเป็นพิษเป็นระบบย่ิงขึ้น	 และให้ความเห็น
ว่าการให้ความส�าคัญส�าหรับก�าหนดนโยบายและ
ผลักดันงานผ่านส�านัก/กอง/ฝ่ายของภาครัฐและ
ท้องถิ่น	 กิจกรรมออกตรวจเยี่ยมหรือนิเทศ	 การ
สนับสนุนงบประมาณ	 การศึกษาดูงานของเจ้า
หน้าที่ที่เก่ียวข้อง	 การจัดงานเทศกาลต่าง	 ๆ	 ซึ่งมี
กิจกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารหรือโรคอาหารเป็น
พิษ	เป็นการพัฒนาเพื่อลดปัญหาโรคอาหารเป็นพิษ
ในโรงเรียน

ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน
	 1.	ควรเฝ้าระวงัคุณภาพอาหารทีใ่ห้บรกิาร
ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง	 ในด้านการเตรียมอาหาร	
การจัดเก็บอาหารสดและอาหารแห้ง	 ที่เป็นสัดส่วน	
การท�าความสะอาดภาชนะอุปกรณ์	 การแยกเขียง
ใช้ระหว่างอาหารสุกและอาหารดิบ	 สบู่ส�าหรับล้าง
มือ	รวมทั้งสุขวิทยาของผู้ปรุง	–	ผู้เสิร์ฟอาหารและ
เน้นให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีทุกคน
	 2.	 โรงเรียน	 สาธารณสุข	 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชนควรร่วมก�าหนดนโยบายการ
ให้บริการอาหารของโรงเรียนในด้านการก�าหนด
รายการอาหารเช่น	 ใส่ตับหรือเลือดสุกทุกสัปดาห	์
ใช้ปลาสุกในการประกอบอาหารทุกสัปดาห์	มีผักใน
อาหารจานหลักทุกวัน	มีการจัดผลไม้สดทุกสัปดาห์
อย่างน้อย	3	วัน	

	 3.	โรงเรียน	 สาธารณสุข	 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชนควรร่วมก�าหนดนโยบายการ
จ�าหน่ายอาหารของผู้ประกอบการในโรงเรียนเช่น	
ร้านค้าท่ีจ�าหน่ายอาหารจะต้องมีอาหารประเภทไข่
เช่น	ไข่พะโล้	ไข่เจียว	ไข่ดาว	ฯลฯจ�าหน่ายหมุนเวียน
กันไปและเพียงพอที่จะให้นักเรียนมีโอกาสเลือก
ซ้ือได้บ่อยเท่าท่ีควร	 การควบคุมการจ�าหน่ายขนม
ที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพมีน�้าตาลสูงและเสี่ยงต่อฟันผ	ุ
การควบคุมจ�าหน่ายน�้าอัดลมหรือก�าหนดให้เป็น
เขตปลอดน�้าอัดลม	 การก�าหนดแผนส�าหรับตรวจ
สอบการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมที่ปะปนอยู่ใน
อาหาร	 หรือมีระบบการรับค�าร้องจากผู้บริโภคโดย
มีตู้รับเรื่องร้องเรียนเป็นต้น	
	 4.	โรงเรียน	 สาธารณสุข	 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชนควรร่วมก�าหนดนโยบายและ
วิธีท�างานโดยแยกบทบาทที่ชัดเจนของแต่ละส่วน
ด้านการเฝ้าระวงัทางสขุาภบิาลอาหารในภาวะปกติ
และภาวะทีเ่กิดการระบาดของโรคอาหารเป็นพษิใน
โรงเรียน

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	ควรมีการศึกษาบทบาทของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อการป้องกัน	 ควบคุมโรคอาหารเป็น
พิษ	ว่าแต่ละส่วนมีบทบาทที่เหมาะสมอย่างไร	และ
มีผลอย่างไร
	 2.	ควรประเมินผลในโรงเรียนหลาย
ระดับนอกจากประถมศึกษา	 เพื่อให้ได้แนวทาง
หรือกระบวนการป้องกันโรคท่ีเหมาะสมและน�าไป
ประยุกต์ในพื้นที่อื่น
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	บทคัดย่อ

	 การตรวจคัดกรองรอยโรคระยะก่อนมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี	 VIA	 เป็นการตรวจคัดกรองทางเลือก	

และเมื่อใช้ร่วมกับการบ�าบัดโดยวิธีจี้เย็น	 ในรูปแบบ	 single	 visit	 approach	 ก็เป็นวิธีการที่มีความเหมาะ

สมในกระบวนการป้องกันและควบคุมมะเร็งปากมดลูก	 โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรจ�ากัดไม่สามารถ

ด�าเนินการได้โดยวิธี	Pap	smear	ให้ครอบคลุมและครบวงจร

การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยน�้าส้มสายชู
ปฏิพันธ์	เสริมศักดิ์*

*นายแพทย์ช�านาญการพิเศษ	ส�านักเอดส์	วัณโรค	และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข
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Screening	for	cervical	cancer	with	acetic	acid	(VIA)

Padipan	Sermsak,	MD**

Abstract
	 		 Screening	for	cervical	lesions	during	cervical	intraepithelial	neoplasia	(CIN)	using	the	

visual	inspection	with	acetic	acid	(VIA)	screening	options,	when	used	in	combination	therapy	

with	a	cameo	by	a	single	visit	approach	is	the	way	that	is	appropriate	in	the	prevention	

and	control	of	cervical	cancer.	Especially	in	areas	with	limited	resources	and	that	regular	

screenings	cannot	be	achieved	by	a	comprehensive	and	integrated	approach	like	Pap	smear.

	 *	Doctor,	Senior	Professional	Level	Bureau	of	AIDS,	TB	&	STIs,	Department	of	Diseases	Control,	Ministry	of	Public	Health	
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บทน�า
	 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นก
ระบวนการของการตรวจสอบและลบเนื้อเยื่อผิด
ปกติหรือเซลล์ในที่ปากมดลูกก่อนมะเร็งปากมดลูก
พฒันา1	โดยมเีป้าหมายทีจ่ะตรวจสอบและการรกัษา
มะเร็งปากมดลูก	 เนื้องอก	 ในช่วงต้นของการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีจุดมุ่งหมายที่	 ป้องกัน
ระดับทุติยภูมิ	 ของมะเร็งปากมดลูก2	 การตรวจคัด
กรองการเป็นมะเร็งปากมดลูกมีหลายวิธี	ได้แก่	การ
ตรวจ	Pap	test	(หรือเรียกว่าการตรวจ	Pap	smear	
หรือเซลล์เยือ่ธรรมดา)	เซลล์เยือ่ของเหลวทีใ่ช้ในการ
ทดสอบการติดเชื้อ	 HPV	 DNA	 และการตรวจสอบ
ภาพที่มี	 กรดอะซิติก	 ตรวจ	 Pap	 test	 และเซลล์
วทิยาของเหลวตามทีไ่ด้รบัมปีระสทิธิภาพในการลด
ลงอตัราการเกิดและอตัราการตายจากโรคมะเรง็ปาก
มดลูกในประเทศที่พัฒนาแล้ว	 แต่ไม่มีหลักฐานการ
ลดในประเทศก�าลังพัฒนา3	วิธีการตรวจคัดกรองใน
อนาคตทีส่ามารถน�ามาใช้ในพืน้ทีท่ีม่ทีรพัยากรจ�ากดั
ในประเทศก�าลังพัฒนาที่มีการติดเชื้อ	 HPV	 รวมถึง
การทดสอบดีเอ็นเอและการตรวจสอบภาพ4

	 แต่ละประเทศมีค�าแนะน�าการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกที่แตกต่างกัน	 ตามแนวทาง
ส�าหรบัการคดักรองมะเรง็ปากมดลกูอายขุองยโุรป	ปี	
2010	จะเริม่การตรวจคัดกรองในช่วงระหว่าง	20-30	
ปี	ขึน้อยูกั่บภาระของโรคในประชากรและทรพัยากร
ที่มีอยู่5	ปัจจุบันประเทศในยุโรปส่วนใหญ่จะแนะน�า
หรือมีข้อเสนอการตรวจคัดกรองในกลุ่มอายรุะหว่าง	
25-646	ค�าแนะน�าส�าหรับการตรวจคัดกรองในกรณี
ปกติ	(รวมถงึในประเทศอังกฤษ)	คือการตรวจทกุ	3	ปี	 
ส�าหรับกลุ่มอายุ	 25-49	 ปี	 ตรวจทุก	 5	 ปีส�าหรับ
กลุ่ม	 50-	 64	 ปี	 และ	 65	 ปีขึ้นไปส�าหรับผู้ที่ยังไม่
ได้รับการตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุ	 50	 หรือมีผล 
ผิดปกติที่ผ่านมา6,7

ในประเทศสหรัฐอเมริกา	 แนะน�าให้รับการตรวจ 
คัดกรองส�าหรับผู ้หญิงอายุระหว ่าง	 21-65 
โดยไม่ต้องค�านึงถึงอายุที่เริ่มต้นมีเพศสัมพันธ์หรือ
พฤติกรรมมีความเสี่ยงสูงอ่ืน	 ๆ8,9,10	 ส�าหรับผู้หญิง 
ท่ีมีสุขภาพดีอายุ 	 21-29	 ท่ีไม ่ เคยมีผลตรวจ 
Pap	 smear	 ผิดปกติ	 ควรได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกกับเซลล์เยื่อปากมดลูก	 (Pap	
smear)	ทุก	3	ปีโดยไม่ค�านึงถึงสถานะการฉีดวัคซีน	
HPV11	 คัดกรองท่ีแนะน�าส�าหรับผู ้หญิงท่ีมีอายุ	 
30-65	คือ	"ร่วมทดสอบ"	ซึ่งรวมถึงการรวมกันของ	
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเซลล์วิทยาและ
การทดสอบการติดเช้ือ	 HPV	 ทุก	 5	 ปี11	 แต่ก็เปิด
โอกาสให้กลุ่มอายุนี้สามารถการตรวจ	Pap	smear	
อย่างเดียวทุก	 3	 ปีได้11 ในผู้หญิงอายุ	 65	 ปีขึ้นไป
การตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูอาจจะไม่มีความ
จ�าเป็นในกรณีท่ีไม่มีผลการตรวจคัดกรองความผิด
ปกติภายใน	 10	 ปีก่อนและไม่มีประวัติของแผล
เกรดสูง11

	 ในประเทศออสเตรเลยีมข้ีอแนะน�าให้ตรวจ
คัดกรองทุก	 2	ปีในกลุ่มผู้หญิงที่มีอายุ	 18-70	 โดย
เป็นการตรวจ	 Pap	 smear	 และประวัติทางเพศ12 

ในแคนาดาท่ีโปรแกรมตรวจคัดกรองจะถูกจัดให้ใน
ระดับเมืองและมีค�าแนะน�าให้เริ่มต้นการคัดกรอง
เป็นประจ�าทุก	3	ปี	ตั้งแต่อายุ	25	จนอายุ	6913 แต่
ส�าหรับบางเมืองเช่น	 ออนตาริโอ	 มีค�าแนะน�าว่า 
ผู้หญิงท่ีมีเพศสัมพันธ์แล้วควรได้รับการตรวจ	 Pap	
ทุก	3	ปีเริ่มต้นที่อายุ	21	ปี	14
	 ส�าหรับประเทศไทย	 มีการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกโดย	Pap	smear	มาประมาณ	40	ปีแล้ว	 
แต่ยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลาย	จากรายงานสถานะสขุภาพ
คนไทยปี	พ.ศ.	2543	โดย	พญ.จนัทร์เพญ็	ชปูระภาวรรณ	 
และคณะ	 โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบ
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สาธารณสขุ	จากการส�ารวจระหว่าง	พ.ศ.	2539-2540	 
พบว่าผู้หญิงเกือบร้อยละ	60	ทั่วประเทศไทยไม่เคย
ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	 ซึ่งสาเหตุของ
ปัญหาทีท่�าให้การคัดกรองมะเรง็ปาดมดลกูโดย	Pap	
smear	ไม่เป็นทีแ่พร่หลายอาจเกดิจากหลายอย่างซึง่
พจิารณาตามขัน้ตอนในการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกโดย	Pap	smear	อาจเกิดจาก15

	 1.	 ประชาชนผู้มารับบริการ	 สาเหตุของ
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกยังไม่เป็นที่แพร่หลาย
ประการหน่ึงก็คือ	 ประชาชนผู้มารับบริการยังไม่มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	
การศึกษาในระบบก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาโดยสังเกต
พบว่าผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกจ�านวนไม่น้อยมีการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรี	 แต่ไม่มีความรู้และความ
เข้าใจเก่ียวกับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	 โดย
เฉพาะถ้าไม่มอีาการผดิปกติกจ็ะไม่ได้สนใจประกอบ
กับความอายในการมาตรวจภายใน
	 2.	 บคุลากรผู้ให้บรกิารคดักรองมะเรง็ปาก
มดลูกโดย	 Pap	 smear	 บุคลากรทางการแพทย์
โดยเฉพาะแพทย์และพยาบาลขาดความสนใจใน
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม	 และไม่ให้ความส�าคัญ
ในการป้องกันโรค	 โดยสังเกตได้ว่าผู้ป่วยมะเร็งปาก
มดลูกจ�านวนไม่น้อยเคยผ่านการคลอดบุตรในโรง
พยาบาล	หรือผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังและอยู่ภายใต้การ
ดูแลของแพทย์มาเป็นเวลานาน	แต่ไม่มีความรู้เรื่อง
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและจ�านวนไม่น้อย
ที่เป็นมะเร็งปากมดลูกในระยะ	 2	 หรือ	 3	 ในภาย
หลัง	 การปฏิรูประบบสาธารณสุขโดยการเน้นการ
ป้องกนัมากกว่าการรักษาโดยม	ีPrimary	Care	Unit	
(PCU)	อาจช่วยแก้ปัญหาน้ีได้ระดับหน่ึง	แพทยสภามี
ความเหน็ว่าการคดักรองมะเรง็ปากมดลกูเป็นเกณฑ์
มาตรฐานขัน้ต�า่ของผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม	จาก
สถิติกระทรวงสาธารณสุขปี	 พ.ศ.	 2540	 มีแพทย์

ทั้งหมดในประเทศไทย	16,569	คน	คิดเป็นจ�านวน
แพทย์ต่อประชากร	 3,649	 คน	 และเมื่อพิจารณา
ถึงการกระจายของแพทย์แล้ว	 พบว่ายังขาดแคลน
แพทย์ในชนบท	 ดังนั้นการแก้ปัญหาอาจจะโดยให้
บุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์ได้แก่พยาบาลมีส่วนร่วมใน
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	 ซ่ึงจากสถิติพบว่าใน
ปี	พ.ศ.	2548	มีพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ท้ังหมด	 64,383	 คน	 ซ่ึงทางแก้ปัญหานี้คงจะต้อง
บรรจวุธิกีารตรวจคดักรองมะเรง็ปากลกูในหลกัสูตร
ของพยาบาล
	 3.	 พนักงานเซลล์วิทยา	 ภายหลังการท�า	
Pap	smear	แล้ว	slide	จะได้รับการย้อมและตรวจ 
โดยพนักงานเซลล์วิทยา	 (Cytoscreener)	 ซ่ึงอยู่
ภายใต้การดูแลของพยาธิแพทย์ในต่างประเทศ	 
Cytoscreener	หรอื	cytologist	ส�าหรบัประเทศไทย
ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนเซลล์วิทยาในสังกัดสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติมาประมาณ	30	ปี	โดยรับนักศึกษาที่
จบมัธยมศึกษาตอนปลายมารับการเรียนรู้	2	ปี	และ
ส่งไปปฏบิตังิานตามโรงพยาบาลต่าง	ๆ 	เพือ่อ่านและ
รายงานผล	Pap	smear	โรงเรียนเซลล์วิทยาได้ผลิต
บุคลากรออกไปประมาณ	400	คน	แต่ก็ยังไม่เพียง
พอในการบริการ
	 4.	 พยาธแิพทย์	(pathologist)	พยาธแิพทย์ 
มบีทบาทส�าคญัในการอ่านและรายงาน	Pap	smear	
รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ	(quality	control)	ของ	
Pap	smear	นอกจากนี้ยังมีบทบาทที่ส�าคัญในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยที่ผลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ผิดปกติ	 ในปัจจุบันราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่ง
ประเทศไทยมีสมาชิกประมาณ	150	คน	และอัตรา
เพ่ิมของพยาธิแพทย์	 โดยสังเกตจากแพทย์ท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรมก็น้อยมาก	ปีละประมาณ	10	คน
	 5.	 การรายงานผลการตรวจ	Pap	smear	ก็
เป็นปัญหาทีส่�าคญัอย่างหน่ึงในกรงุเทพฯ	Pap	smear	 
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มกัจะได้ผลภายใน	1-2	อาทติย์	แต่ในต่างจังหวัดส่วน
มากจะได้ผลต้องรอประมาณ	 1-2	 เดือน	 ซึ่งก็เป็น
ปัญหาในการแจ้งผลแก่ผู้รับบริการหรือในบางครั้ง
ก็ไม่สามารถตามผู้รับบริการมารับการดูแลรักษาได้
ในกรณีที่ผลการคัดกรองผิดปกติ
	 ปัจจุบันได้มีการศึกษาการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกหลายวิธี	 วิธีการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกด้วยน�้าส้มสายชู(VIA)	 เป็นวิธีหนึ่ง
ที่น่าสนใจมีการศึกษามาหลายปีต้ังแต่ปี	 2544	
โดยกรมอนามัยร่วมกับราชวิทยาลัยสูตินรีเวชแห่ง
ประเทศไทย	 ได้ท�าการศึกษาในพื้นที่ภาคอีสาน
ร่วมกับภาควิชามะเร็งนรีเวช	 คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ซึ่งเป็นการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกที่น่าสนใจ

การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยน�้าส้มสายชู	
(VIA)16.17

	 Visual	Inspection	with	Acetic	acid	(VIA)
	 VIA	 เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกโดยวิธีการตรวจภายในและน�้าส ้มสายชู
รายงานครั้งแรกในปี	ค.ศ.	1982	VIA	สามารถท�าได้
โดยการตรวจภายในให้เหน็ปากมดลกูและชโลมปาก
มดลูกด้วยน�้าส้มสายชู	3-5	%	ภายหลังจากรอเวลา	
1	นาท	ีจะเกดิการเปลีย่นแปลงบริเวณปากมดลกู	ซึง่
มีลักษณะเป็นสีขาว	 ซึ่งแสดงความผิดปกติในระยะ
ก่อนที่จะเป็นมะเร็งการตรวจโดยวิธี	VIA	นี้	คุณภาพ
ของการตรวจเป็นอย่างไร	เมื่อเปรียบเทียบกับ	Pap	
smear	 ได้มีการศึกษาวิจัยโดยองค์การ	 JHPIEGO	
Corp.	 ในประเทศ	 Zimbabwe	 ซ่ึงได้รายงานในปี	
ค.ศ.	1999	(ตารางที่	1)

ตารางที่	1	เปรียบเทียบคุณภาพการคัดกรองโดย	VIA	และ	Pap	smear

VIA Pap	smear

จ�านวน 2,130 2,092

Sensitivity 77 44

Specificity 64 91

PPV 19 33

NPV 96 94
 
	 PPV	=	positive	predictive	value
	 NPV	=	negative	predictive	value
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	 การศึกษาของ	JHPIEGO	Corp.	ในประเทศ	
Zimbabwe	 โดยท�าในสตรีอายุระหว่าง	 25-55	 ปี	
การคดักรองกระท�าโดยพยาบาลทีผ่่านการฝึกอบรม	
ผูร้บับรกิารจะได้รบัการคดักรองโดยวิธ	ีPap	smear	
และ	VIA	ทุกคน	หลังจากการคัดกรอง	ผู้รับบริการ
ทุกคนจะส่งไปตรวจโดย	colposcopist	2	ท่าน	ซึ่ง
นับเป็น	gold	standard	ส�าหรับ	Pap	smear	นั้น	
ทุก	slides	จะได้รับการอ่านโดย	cytotechnicians	
ใน	Zimbabwe	จะส่งไปประเทศสหรัฐอเมริกา	เพื่อ	
review	โดย	US	cytopathologist	การศึกษาครั้งนี้
จะเป็นครั้งแรกที่สามารถวัด	sensitivity	ของ	Pap	
smear	เนือ่งจากผูร้บับริการทกุคนจะได้รบัการตรวจ
ด้วย	colposcopic	examination
	 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า	การคัดกรองโดยวิธี	
VIA	มี	sensitivity	ร้อยละ	77	ซึ่งดีกว่า	Pap	smear	
ซึ่งมี	sensitivity	ร้อยละ44หมายความว่าถ้าวิธี	VIA	
บอกว่าผลการตรวจปกติจะเชื่อได้มากกว่า	 Pap	
smear	 ในขณะเดียวกัน	 specificity	 ของวิธี	 VIA	
เพียงร้อยละ	64	 เมื่อเปรียบเทียบกับ	Pap	 smear	
ซึง่ม	ีspecificity	ร้อยละ	91	หมายความว่า	ถ้าผลผดิ
ปกติหรือ	positive	จะเชื่อ	Pap	smear	ได้มากกว่า	
VIA	หรืออีกนัยหนึ่งคือ	 การคัดกรองโดยวิธี	 VIA	 มี	
false	 positive	 ค่อนข้างสูง	 แต่	 false	 negative	
ค่อนข้างต�่าท�าให้มี	PPV	ต�่า	แต่	NPV	สูง	 ในระยะ
หลงัมรีายงานการศกึษาเกีย่วกบัคุณภาพของการคดั
กรองโดยวิธี	VIA	(ตารางที่	2)

	 จากตารางที่2	จะเห็นว่าการคัดกรองโดยวิธี	
VIA	จากรายงานต่างๆ	มี	sensitivity	ค่อนข้างดี	แต่	
specificity	ต�่า	 โดยมี	 sensitivity	 ระหว่างร้อยละ	
66-90	และมี	specificity	อยู่ระหว่างร้อยละ	64-98	
ส�าหรับประโยชน์หรือข้อดีของการคัดกรองโดยวิธี	
VIA	(ตารางที่	3)
	 จากตารางที่	3	ข้อดีหรือจุดเด่นของการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี	VIA	คือ
	 1.	สามารถท�าได้โดยบคุลากรทีไ่ม่ใช่แพทย์	
จากการศึกษาของ	 JHPIEGO	 Corp.	 กระท�าโดย
พยาบาลซึ่งผ่านการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน	การฝึก
อบรมพยาบาลให้สามารถท�าการคดักรองโดยวธิ	ีVIA	
นี้	JHPIEGO	Corp.	ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้
ท�าการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติเป็นเวลา	2	สัปดาห์	
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจ�านวน	65	คน	โดยแบ่งเป็น	5	
รุ่น	 ประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดี	 โดยมีการวัดและ
ทดสอบคุณภาพของการคัดกรองด้วย	VIA
การคดักรองโดยบคุลากรทีไ่ม่ใช่แพทย์	จะมปีระโยชน์
อย่างยิ่งโดยเฉพาะในประเทศที่มีทรัพยากรจ�ากัด
และขาดแคลนแพทย์อย่างเช่นประเทศไทย	ส�าหรับ
คุณภาพของการคัดกรองจากการศึกษาที่จังหวัด
ร้อยเอ็ดพบว่า	 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี	
VIA	และกระท�าโดยพยาบาล	พบว่ามคีวามปลอดภัย	
(safe)	เป็นทีย่อมรบัของผูร้บับรกิาร	(acceptibility)	
มีความเป็นไปได้	 (feasibility)	 และมีประสิทธิภาพ	
(effective)	ซึ่งจะกล่าวต่อไป

ตารางที่	2	Quality	of	VIA	screening	studies
Name/Year Country Number Sensitivity Specificity
Megavand/1996 S.	Africa 2,426 66 98
Sanka/199 India 1,351 96 65
JHPIEGO/1999 Zimbabew 2,130 77 64
Denny/2000 S.	Africa 2,944 67 88
Belison/2001 China 1,997 71 74
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	 ข้อดีของการคัดกรองโดย	VIA
	 1)	 สามารถท�าโดยบุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์
	 2)	 สามารถท�าได้ในสถานบริการทุกแห่ง
	 3)	 ทราบผลได้ทันที
	 4)	 มคีวามไว	(sensitivity)	ดกีว่า	Pap	smear
	 5)	 บอกบริเวณผิดปกติบนปากมดลูก
  2.	 การคัดกรองโดยวิธี	 VIA	 สามารถ
ได้ในสถานที่ทุกแห่ง	 การคัดกรองโดยวิธี	 VIA	 นี้
ไม่ต้องการเคร่ืองมือที่สลับซับซ้อนเหมือน	 Pap	
smear	 เพียงแต่ตรวจภายในให้เห็นปากมดลูกมี
น�า้ส้มสายชแูละแสงสว่าง	สามารถกระท�าได้ในสถาน
บรหิารสาธารณสขุระดบัต�า่สดุคอื	สถานอีนามยัการ
ที่ท�าการคัดกรองในสถานบริการทุกแห่งนั้นเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนาหรือ
ประเทศที่มีทรัพยากรจ�ากัด	 เพื่อให้ประชากรทั่วไป
สามารถเข้าถึงการบริการได้
 3.	 การคัดกรองโดยวิธี	 VIA	 ทราบผลใน
ทันท	ีข้อดขีอง	VIA	ทีท่ราบผลในทนัทเีป็นท่ีต้องการ
เป็นอย่างยิ่งของผู้รับบริการ	 การคัดกรองโดย	 Pap	
smear	 นั้นกินเวลาประมาณ	 2	 เดือน	 ทั้งนี้เพราะ
จะต้องผ่านการย้อน	 slide	 และอ่านโดยพนักงาน
เซลล์วิทยา	ซึ่งจะต้องส่งไปนอกสถานที่	และเมื่อได้
ผลแล้วการรายงานผลต่อผู้รับบริการก็มีปัญหาเช่น
กนั	การรายงานผลบางแห่งกระท�าได้โดยการส่งทาง
ไปรษณีย์	 มีการศึกษาเกี่ยวกับรายงานผลของการ
ตรวจ	Pap	smear	จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น	โดย
ศึกษาในผู้รับบริการ	 162	 คน	ที่ผลการตรวจ	 Pap	
smear	 ผิดปกติซึ่งได้รับการแจ้งผลและให้มารับ
การรักษาโดยส่งผลทางไปรษณีย์พบว่า	62	คนหรือ
ประมาณ	 ร้อยละ	 41.1	 ไม่ได้รับการรักษาตามนัด	 
เมื่อติดตามผู้รับบริการเพื่อทราบสาเหตุของการ
ขาดการติดต่อ	 พบว่าเนื่องจากไม่ได้รับข่าวสาร

ร้อยละ35.0	 ไม่เข้าใจข้อความในจดหมายท่ีแจ้งไป 
ร้อยละ	10.2	คดิว่าตนเองไม่เป็นอะไรมากเพราะไม่มี
อาการผิดปกติร้อยละ	13.6	สรุปว่าแม้จะมีรายงาน
ผลทางไปรษณีย์ก็ยังไม่แก้ปัญหาการแจ้งผลแก่ผู้รับ
บริการ	ประโยชน์ของการทราบผลในทันทีนอกจาก
ให้ผู้รับบริการทราบแล้ว	 ในรายท่ีผลการคัดกรอง
โดย	วิธี	VIA	ผิดปกติและสามารถให้การรักษาความ
ผิดปกติในระยะก่อนมะเร็งได้	 และอาจจะสามารถ
ให้การรกัษาไปได้เลย	(test	and	treat)	กจ็ะเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางท่ีเป็น
ปัญหาที่ส�าคัญในประเทศที่มีทรัพยากรจ�ากัด
 4.	 คุณภาพการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	
โดยวิธี	VIA	มีความไว	(sensitivity)	สูงกว่า	การ
คัดกรองโดย	 Pap	 smear	 จากข้อดีอันนี้เมื่อการ
คัดกรองโดยวิธี	 VIA	 แล้วผลปกติสามารถแนะน�า
ให้ท�าการคัดกรองซ�้าอีก	5	ปี	ต่างจาก	Pap	smear	
เนื่องจากมี	sensitivity	ต�่า	เมื่อผลปกติครั้งแรกควร
ท�าซ�้าอีก	 6	 เดือน	และต่อไปทุกปี	 เมื่อผลปกติเป็น
เวลา	2-3	ปี	อาจจะท�าซ�้าทุก	3	ปี	ถ้าคิดจ�านวนการ
ทดสอบการคัดกรองในระยะ	 5	 ปี	 แรกโดยวิธี	 VIA	
หนึ่งครั้งแต่ต้องท�า	Pap	smear	ประมาณ	4-5	ครั้ง	
วิธีไหนจะเป็นการประหยัดกว่า
 5.	 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี		
VIA	 นี้	 คล้ายกับการตรวจโดย	 colposcope	
เพียงแต่ไม่ได้ดูด้วยกล้องขยายเท่านั้น	 ดังนั้นจาก
การตรวจคัดกรองโดยวิธี	 VIA	 สามารถบอกขนาด
และบริเวณของความผิดปกติบนปากมดลูก	อันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการตรวจเพิ่มเติม	 เช่น	การท�า	
cervical	conization	ว่าควรจะท�าชนิดใดจึงเหมาะ
สม	หรอืให้การรกัษาในกรณทีีค่วามผดิปกตซิึง่วธิกีาร
ดูแลรักษาขึ้นกับขนาดของความผิดปกติ
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	 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี	VIA	ก็
มีข้อด้อยหรือข้อจ�ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับการคัด
กรองปากมดลูกโดยวิธี	Pap	smear	คือ
 1.	 ไม่สามารถท�าได้ในทุกกลุ่มอายุ	 :	 การ
คัดกรองโดยวิธี	 VIA	 นั้นหลักการคือ	 สังเกตการ
เปล่ียนแปลงบริเวณ	 Squamo	 –	 Columnar	 
Junction	 (SCJ)	 และ	 Transformation	 Zone	 
(T	Zone)	ดังนั้นในสตรีที่ไม่เห็น	SCJ	และ	T	Zone	
ทั้งหมดก็ไม่สามารถบอกได้ว่าผิดปกติหรือไม่	 SCJ	
และ	T	Zone	จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุมากขึ้น	
โดยจะเลื่อนเข้าไปอยู่ภายใน	cervical	canal	จาก
สถิติพบว่าอุบัติการณ์สูงสุดของความผิดปกติระยะ
ก่อนมะเร็งปากมดลูกเกิดในกลุ่มอายุ	 30	 -	 45	 ปี	
ซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่ควรจะกระท�าการคัดกรองอย่าง
ยิ่งในประเทศที่มีทรัพยากรจ�ากัดและสามารถคัด
กรองโดยวิธี	VIA
 2.	 การฝึกอบรมในการคัดกรองโดยวิธ	ี
VIA	จะต้องมีมาตรฐาน	:	การฝึกอบรมพยาบาลให้
สามารถท�าการคัดกรองมะเร็งปกมดลูกโดยวิธี	 VIA	
เป็นปัจจัยส�าคัญส�าคัญที่สุดที่มีผลต่อคุณภาพของ
การคัดกรอง	 ในปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานของการ
คัดกรองซึ่งเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป	 ส�าหรับวิธีการ
อบรมในประเทศไทยทีใ่ช้อยูไ่ด้รบัการพฒันามาจาก 
JHPIEGO	Corp.	โดยมีระยะการฝึกอบรม	10	วนั	และ
ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้เกี่ยวกับการคัดกรอง 
มะเร็งปากมดลูกโดยเฉพาะการคัดกรองโดยวิธี	VIA	
และมีทักษะในการให้ค�าแนะน�าแก่ผู้รับบริการ	การ
คัดกรองโดยวิธี	VIA	รวมถึงการรักษาความผิดปรกติ
ระยะก่อนเป็นมะเร็งด้วย	Cryotherapy	วิธีการฝึก
อบรมนอกจากการบรรยายแล้วยงัมกีารฝึกปฏบิติักบั
หุน่จ�าลองและผูป่้วยจริง	ส�าหรับการประเมนิผลก็โดย
การให้ผู้รับการอบรมให้ดูโดยเกณฑ์ผ่านร้อยละ	 85	 
สิ่งส�าคัญของการฝ ึกอบรมตามมาตรฐานของ 

JHPIEGO	Corp	นีค้อืภายหลงัการฝึกอบรมแล้วกจ็ะ
มีการส่งผู้เชี่ยวชาญไปติดตามและควบคุมคุณภาพ
ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในระยะ	 3	 เดือนแรก	
จะเห็นได้ว่าการฝึกอบรมให้มีคุณภาพนั้นจะต้องกิน
เวลานานรวมทัง้การตดิตามผลภายหลังการฝึกอบรม
 3.	การคัดกรองโดยวธิ	ีVIA	มคีวามจ�าเพาะ
(Specificity)	 ต�่ากว่าการคัดกรองโดย	 Pap	
smear	:	จากที่กล่าวแล้วว่าการคัดกรองโดยวิธี	VIA	
มี	specificity	ต�่า	เนื่องจากมี	false	positive	สูง	ดัง
นัน้ในการรกัษาระยะก่อนมะเรง็ปากมดลกูทีว่นิจิฉยั
จากการคัดกรองโดยวิธี	VIA
 4.	ข้อด้อยอกีอย่างของการคดักรองโดยวธิี	
VIA	:	คือไม่มีการเก็บตัวอย่างไว้ในเวชระเบียน	เพื่อ
การศกึษาย้อนหลงั	ซึง่ต่างจากการคดักรองโดย	Pap	
smear	 ในกรณีที่มีปัญหาอาจเอา	 slide	ของ	Pap	
smear	มาศึกษาภายหลังได้	แต่การคัดกรองโดยวิธี	
VIA	นั้นมีเพียงการบันทึก	หรือเขียน	diagram	ลงใน
เวชระเบียนเท่านั้น	 ซ่ึงอาจจะมีผลถ้ามีคดีการฟ้อง
ร้องเกิดขึ้นในภายหลัง
	 เมื่อพิจารณาข้อดีและข้อด้อยของการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี	 VIA	 แล้ว	 จะเห็นได้
ว่าสถานีที่ซึ่งท�าการคัดกรองโดย	Pap	smear	อย่าง
แพร่หลายและอย่างมีคุณภาพก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว	
แต่ในสถานที่ซึ่งการคัดกรองโดย	Pap	smear	ยังมี
ปัญหาทั้งการเข้าถึงของผู้รับบริการและการควบคุม
คณุภาพซึง่มกัพบในสถานทีซ่ึง่มทีรพัยากรจ�ากดั	เช่น	
ในชนบทของประเทศไทย	 การคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกโดยวิธี	 VIA	 ก็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งแทนที่
จะปล่อยไปตามยถากรรมโดยไม่ท�าอะไรเลย	ส�าหรบั
การใช้การคัดกรองโดยวิธี	 VIAผสมผสานกับ	 Pap	
smear	เป็นไปได้หรือไม่?	โดยเฉพาะในระยะท่ีก�าลงั
พัฒนาการคัดกรองโดย	 Pap	 smear	 ให้มีคุณภาพ
และเป็นที่แพร่หลาย	 จากการศึกษาพบว่าการคัด
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กรองโดยวิธี	VIA	มี	sensitivity	ดีกว่า	Pap	smear	
และอุบัติการณ์ของ	 VIA	 positive	พบได้ประมาณ
ร้อยละ	10-20	ดงันัน้ในระยะทีค่วามสามารถในการ
อ่านและรายงานผล	Pap	smear	กระท�าไม่ได้เต็มที่
เน่ืองจากมปัีญหาจากขาดแคลนพนกังานเซลล์วทิยา
หรือพยาธิแพทย์	การคัดกรองโดยการท�า	VIA	ก่อน	
และถ้ามีผล	VIA	positive	จึงค่อยท�า	Pap	smear	
ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณงานของ	Pap	smear	ลงได้
ร้อยละ	80
	 การปฏิรูประบบสาธารณสุขในปัจจุบัน
โดยเน้นการป้องกันซึ่งได้ผลและประหยัดกว่าการ
รักษาดังที่กล่าวมาแล้ว	ซึ่งในระบบการปฏิรูประบบ
สาธารณสุขในปัจจุบันมีการจัดตั้ง	 Primary	 Care	
Unit	 (PCU)	เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ	ดังนั้นการคัด
กรองมะเร็งปากมดลกูสมควรทีจ่ะเป็นกจิกรรมอย่าง
หนึ่งของ	PCU	ด้วย
การป้องกันและควบคุมมะเร็งปากมดลูกใน
ประเทศไทย
	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ก�าลังพัฒนามี
ทรัพยากรจ�ากัด	โดยเฉพาะจ�านวนพยาธแิพทย์	และ
นักเทคนิคการแพทย์ด้านเซลล์วิทยา	ในอดีตการคัด
กรองรอยโรคระยะก่อนมะเร็งปากมดลูกโดยใช้วิธี	
Pap	smear	เป็นการด�าเนนิการแบบ	“opportunistic	 
screening”	ซึง่ผลการด�าเนนิการมคีวามครอบคลมุ	
(coverage)	 ต�่า	 น้อยกว่า	 10%	 และไม่ได้ท�าใน
กลุ ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ ่มเสี่ยงที่จะเกิดรอยโรค
ระยะก่อนมะเร็ง	 อีกทั้งมีหญิงจ�านวนไม่น้อยที่ผล
การตรวจคัดกรองผิดปกติไม่ได้รับการบ�าบัดอย่าง
เหมาะสม14	 ในปี	 พ.ศ.	 2543	 โดยความร่วมมือ
ระหว่างองค์การ	 Johns	 Hopkins	 Program	 for	
International	Education	in	Gynecology	and	
Obstetrics	(JHPIEGO)	กบัราชวทิยาลยัสติูนรแีพทย์
แห่งประเทศไทย	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	และมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ได้ท�าการ
ศึกษาการป้องกันมะเร็งปากมดลูกแบบทุติยภูม	ิ
“safety,	acceptability,	feasibility	and	program	
effort	 (SAFE)	 demonstration	 project”	 ท่ีโรง
พยาบาลชุมชน	4	แห่งในจังหวัดร้อยเอ็ด	ผลสรุปว่า	
การตรวจคัดกรองโดยวิธี	 VIA	 และการบ�าบัดโดย
การจี้เย็นด้วยก๊าซ	 CO2	 ในรูปแบบ	 single	 visit	
approach	โดยพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการฝึกอบรม
เชงิสมรรถนะ	(competency-based)	สามารถท�าได้
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย	และประชาชนมี
ความพอใจสูงในการตรวจโดยวิธีดังกล่าว15,16	 และ
คุณภาพการให้บริการยังคงสูงเมื่อมีการประเมินใน
ปีพ.ศ.	2549 17

	 ป ัจจุบันพยาบาลวิชาชีพที่ผ ่านการฝ ึก
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	 “การตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกระยะก่อนเป็นมะเร็ง”	 ซ่ึงจัดโดย
กองอนามัยการเจริญพันธุ์	 กรมอนามัย	 กระทรวง
สาธารณสุข	 สามารถท�าการตรวจคัดกรองรอยโรค
ระยะก่อนมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี	 VIA	 และการจี้
ปากมดลูกด้วยความเย็น	 (cryotherapy)	 ได้	 ตาม
ที่ปรากฏในเอกสารหน้า	171	ของ	“ข้อก�าหนดการ
รักษาเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ ้มกันโรค”	 ส�าหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง	 โดยสภาการ
พยาบาลปี	พ.ศ.	2545
	 ประเทศไทยมีแผนด�าเนินการป้องกันและ
ควบคุมมะเร็งปากมดลูกปี	254818,19	ส�านักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช)	ได้จัดท�าบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือระหว่างส�านักงานฯกับกระทรวง
สาธารณสุข	ให้ด�าเนินการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	
มเีป้าหมายท่ีจะลดอตัราตายของหญงิไทยจากมะเรง็
ปากมดลูกลงร้อยละ	50	ระยะเวลาด�าเนินการ	5	ปี	
ใน	75	จังหวัดทั่วประเทศ	โดยใช้การตรวจคัดกรอง
สองวิธีคือ	Pap	smear	และ	VIA	(&cryotherapy)	
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ซึ่งอาจเรียกว่าเป็น”กลยุทธ์คู่ขนาน	–	Dual	Track	
Strategy”14	 ในหญิงกลุ่มเป้าหมายอายุ	 30-60	 ปี	
โดยท�าทุก	5	ปี	[ปัจจุบันแนะน�าให้ท�า	VIA	ในหญิง
อายุ	30-45	ปี	ซึ่งจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดรอยโรค
ระยะก่อนมะเร็งปากมดลูก	 และที่ตรวจปากมดลูก
แล้วเห็น	 SCJ	 ชัดเจน]	 โดยพยายามให้ได้ความ
ครอบคลุมใกล้เคียง	80	%	ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่าง
การด�าเนินการ

ข้อแนะน�า
	 •	 การฝึกอบรมของทัง้ครฝึูกและบคุลากร
ที่จะให้บริการ	ตลอดจนการนิเทศงานมีความส�าคัญ
มาก	 ต้องมีกระบวนการประกันคุณภาพ	 (quality	
assurance)	เพื่อด�ารงประสิทธิภาพของการท�างาน
	 •	 การเก็บลงข ้อมูลของผู ้ รับบริการ	
หัตถการที่ท�า	และการติดตามผู้รับบริการเป็นระยะ
ทุกคน	มีความ	จ�าเป็น
	 •	 การเก็บข้อมูลอุบัติการณ์รอยโรคระยะ
ก่อนมะเร็ง	 และมะเร็งปากมดลูก	 ในพื้นท่ีท่ีมีการ
ตรวจคัดกรองมีความส�าคัญในการประเมินผล	
(outcomes)	 เพื่อศึกษาหากลยุทธ์ท่ีจะเพิ่มความ
ครอบคลุมในการตรวจคัดกรองให้ได้สูงสุดในพื้นที่
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ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อเผยแพร่ความรู้	และวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 2.	เพื่อเผยแพร่ผลงานค้นคว้า	และวิจัยของนักวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่ง

แวดล้อม

	 3.	เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ	ข้อคิดเห็น	ข่าวสาร	และเป็นสื่อสัมพันธ์ใน

วงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

วารสารศูนย์อนามัยที่	9	เป็นวารสารทางวิชาการ

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย

คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ	ศูนย์อนามัยที่	9	นครราชสีมา

กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข
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ค�าแนะน�าในการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารศูนย์อนามัยที่	9

	 วารสารศูนย์อนามัยที่	9	วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	เป็นวารสารที่เผยแพร ่

ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ	 อนามัยสิ่งแวดล้อม	 และความรู้ด้านอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และ

การสาธารณสุข	 รวมถึงข่าวสารการด�าเนินงานของศูนย์อนามัยที่	 9	 นครราชสีมาและภาคีเครือข่าย	 ดังนั้น	

จึงใคร่ขอเชิญชวนให้ท่านส่งบทความที่ยังไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน	 ลงตีพิมพ์ในวารสาร	 โดย 

ทุกบทความจะได้รับการพิจารณาโดยผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีตรงกับประเด็นในบทความ	 เพื่อให้การ 

น�าเสนอบทความวิชาการในวารสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	กองบรรณาธิการจึงได้ก�าหนดขั้นตอนและรูป

แบบของการส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารดังนี้	

ประเภทของบทความ
	 นิพนธ์ต้นฉบับ	 (Original	 Article)	 คือบทความที่เป็นรายงาน	 ผลการศึกษา	 ค้นคว้าวิจัยของ 

ผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข	โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดล้อม	ควรประกอบด้วยหัวเรื่องตามล�าดับดังนี้	ชื่อเรื่อง	ชื่อเจ้าของบทความ	บทคัดย่อภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ	บทน�า	วัตถุประสงค์ของการศึกษา	วิธีการศึกษา	ผลการศึกษา	สรุปและอภิปรายผล	ข้อเสนอ

แนะ	 และเอกสารอ้างอิง	 อาจมีกิตติกรรมประกาศได้	 หากเป็นงานวิจัยที่มีการศึกษาในมนุษย์	 ต้องผ่าน 

การพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว	บทความควรมีความยาวไม่เกิน	15	หน้า

	 บทความปริทัศน์	 (Review	 Article)	 เป็นบทความจากการทบทวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์

และการสาธารณสุข	 โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 ในประเด็นที่มีความส�าคัญ	

เป็นปัญหา	 หรือมีนวัตกรรมที่น่าสนใจ	 ควรประกอบด้วย	 ช่ือเรื่อง	 ช่ือเจ้าของบทความ	 บทน�า	 เนื้อหา	 

บทสรุป/บทวิจารณ์	และเอกสารอ้างอิง	บทความควรมีความยาวไม่เกิน	12	หน้า

 บทความพิเศษ	 (Special	 Article)	 เป็นบทความประเภทกึ่งบทความปริทัศน์กับบทความ

ทั่วไปที่ไม่สมบูรณ์พอที่จะบรรจุเข้าเป็นบทความชนิดใดชนิดหนึ่ง	 เป็นบทสัมภาษณ์	 หรือบทความจากผู้

เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่แสดงถึงข้อคิดเห็นเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันท่ีอยู่ในความสนใจของสาธารณะ	 

ควรประกอบด้วย	ชื่อเรื่อง	ชื่อเจ้าของบทความ	บทน�า	เนื้อหา	บทสรุป/บทวิจารณ์	และเอกสารอ้างอิง	(ถ้ามี)	 

บทความควรมีความยาวไม่เกิน	10	หน้า	

 บทความท่ัวไป	 (General	 Article)	 เป็นบทความประเภทความรู้เฉพาะเรื่องที่หยิบยกมา 

น�าเสนอโดยเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ	 หรือน�าเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัยที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์	 ที่ต้องศึกษา

ต่อ	 หรือศึกษาเสร็จแล้วก�าลังเตรียมต้นฉบับสมบูรณ์	 รายงานความก้าวหน้าของโครงการ	 รายงานผลการ

ศึกษาวิจัยโดยสังเขป	 หรือเป็นบทความท่ีมีประเด็นที่ได้รับความสนใจอยู่ในปัจจุบัน	 ควรประกอบด้วย	 

ชื่อเรื่อง	 ชื่อเจ้าของบทความ	 บทน�า	 เน้ือหา	 บทสรุป/บทวิจารณ์	 และเอกสารอ้างอิง	 (ถ้ามี)	 บทความ 

ควรมีความยาวไม่เกิน	8	หน้า
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	 ปกิณกะ	 (Miscellany)	 เป็นบทความเบ็ดเตล็ดท่ีมีความหลากหลาย	 อาทิเช่น	 บทความน่ารู ้

ข้อคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะทั่วไป	 รวมทั้งเรื่องแปลจากบทความวิชาการที่น่าสนใจในภาษาต่างประเทศ	 

โดยต้องมีการขอลิขสิทธิ์ก่อน	บทความควรมีความยาวไม่เกิน	5	หน้า

 บทความย่อ	 (Abstract	 Articles)	 เป็นเรื่องย่อบทความจากผลการวิจัยใหม่	 ๆ	 แนะน�าสิ่งที่ 

น่าสนใจต่างๆ	บทความควรมีความยาวไม่เกิน	5	หน้า

	 บทวิจารณ์หนังสือ	 (Book	 Review)	 เป็นงานเขียนบทความที่วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระ	

คุณค่า	และคุณูปการของหนังสือ	รายงาน	หรือบทความ	เพื่อน�าไปสู่การเรียนรู้และต่อยอด	บทความควรมี 

ความยาวไม่เกิน	3	หน้า

ค�าแนะน�าในการเตรียมต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์

	 1.	ต้นฉบับที่ส่งมาลงตีพิมพ์ในวารสารศูนย์อนามัยที่	 9	 ต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นหรือ 

ก�าลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น

	 2.	ต้นฉบบัให้พมิพ์โดยใช้ชดุอกัษร	(Font)	สไตล์	TH	SarabunPSK	ขนาดตวัอกัษร	16	Point	ตลอด

ทัง้บทความ	จดัพมิพ์ในโปรแกรม	Word	แบบไม่เว้นบรรทดั	ในกระดาษขนาด	A-4	เว้นขอบขนาด	1	นิว้	(2.54	

ซ.ม.)	ทั้งสี่ด้าน	ใส่หมายเลขหน้าที่มุมขวาด้านล่าง	

	 3.	องค์ประกอบของนิพนธ์ต้นฉบับ	(Original	Article)	ประกอบด้วย

	 	 3.1	 ชือ่เรือ่ง	(Title)	ควรสัน้กะทดัรดัให้ได้ใจความทีค่รอบคลมุ	ตรงกบัวตัถปุระสงค์และเนือ้เรือ่ง	

ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

	 	 3.2	 ชื่อผู้เขียน	 (Authors’	 Names)	 ชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของ 

ผู้เขียนทุกคน	 พร้อมต�าแหน่งทางวิชาการ	 (ถ้ามี)	 ช่ือย่อของปริญญาท่ีได้รับ	 และระบุสถาบัน/หน่วยงาน 

ที่สังกัดอยู่	กรณีมีเจ้าของผลงานจากต่างสถาบัน/หน่วยงาน	ให้ใส่หมายเลขและแสดงรายละเอียดด้านล่าง	

	 	 3.3	 บทคัดย่อ	(Abstract)	ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ประกอบด้วยวัตถุประสงค์	รูป

แบบการวิจัย	สถานที่ท�าวิจัย	กลุ่มตัวอย่าง	เครื่องมือวิจัย	ช่วงเวลาที่ท�าวิจัย	วิธีด�าเนินการวิจัย	ผลการวิจัย	

และสรุปผลการวิจัย	อาจเขียนเป็นหัวข้อ	หรือเขียนต่อกันเป็นความเรียงเลยก็ได้	แต่ต้องให้กระชับ	ไม่ต้องมี

การอ้างอิง	และไม่ควรเกิน	1	หน้ากระดาษ	

	 	 3.4	 บทน�า	 (Introduction)	 อธิบายความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาท่ีท�าการวิจัย	 

อาจมีการศึกษา	ค้นคว้างานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	วัตถุประสงค์การวิจัย	และ/หรือ	สมมติฐานการวิจัย	

และ/หรือ	ค�าถามการวิจัย	และขอบเขตการวิจัย	หากบทความใช้ค�าย่อ	ต้องเขียนค�าเต็มไว้ในครั้งแรกก่อน

	 	 3.5	 วิธดี�าเนนิการวจิยั	หรอื	ขัน้ตอนการวจิยั	(Research	Methodology)	อธบิายวธิกีารด�าเนนิ

การวจิยัและรปูแบบการวจิยั	โดยกล่าวถงึแหล่งทีม่าของข้อมลู	วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลู	ประชากรและกลุม่

ตัวอย่าง	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 การปกป้องสิทธิของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	 และ

ข้อความที่แสดงว่าการวิจัยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว
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	 	 3.6	 ผลการวิจัย	 (Results)	 น�าเสนอสิ่งที่ได้ค้นพบจากการวิจัย	 โดยเสนอหลักฐานข้อมูล

อย่างเป็นระเบียบ	 พร้อมแปลความหมายของผลที่ค้นพบและวิเคราะห์	 แล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์

การวิจัย/สมมติฐานการวิจัย/ค�าถามการวิจัยที่ระบุไว้	 หากใช้ตารางหรือแผนภูมิ	 ควรอ้างอิงจากเนื้อหา

ในบทความ	 และมีหัวข้อของตารางหรือแผนภูมิก�ากับ	 กรณีท่ีใช้รูปภาพ	 ควรใช้รูปท่ีมีความชัดเจน	 

ขนาดโปสการ์ด	3X5	นิ้ว	และใส่ค�าอธิบายไว้ใต้รูป	หากรูปภาพและแผนภูมิน�ามาจากแหล่งอื่น	ควรอ้างอิง

ที่มาด้วย

	 	 3.7	 สรปุและอภปิรายผล	(Conclusions	and	Recommendations)	ควรเขยีนสรปุโดยอ้างองิ

ถึงความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา	 วัตถุประสงค์การวิจัย/สมมติฐานการวิจัย/ค�าถามการวิจัย	 และ

อภิปรายผลโดยอ้างอิงกับงานวิจัยและ/หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

	 	 3.8	 ข้อเสนอแนะ	 (Recommendations)	 เป็นการให้ข้อเสนอแนะจากการวิจัยเพื่อการน�าไป

ใช้และการวิจัยในครั้งต่อไป	

	 	 3.9	 เอกสารอ้างองิ	(References)	การอ้างองิต้องปรากฏทัง้ในบทความและในส่วนของเอกสาร

อ้างอิงท้ายบทความ	โดยมีแนวทางดังนี้	

หลักการอ้างอิงตามระบบแวนคูเวอร์	(Vancouver	Citation	Style)	1

	 การอ้างองิตามระบบแวนคเูวอร์ม	ี2	แบบ	คอื	การอ้างองิทีแ่ทรกในเนือ้หา	และการอ้างองิทีอ่ยูท้่าย

เล่ม

การอ้างอิงที่แทรกในเนื้อหา

	 ระบบการอ้างอิงในทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันจะใช้การ

อ้างอิงระบบล�าดับหมายเลข	โดย

	 1.	ระบหุมายเลขเรยีงล�าดบักนัไปท้ายข้อความหรอืชือ่บคุคลทีใ่ช้อ้างองิเริม่จากหมายเลข	1,2,3	ไป

ตามล�าดับที่อ้างก่อนหลัง	 เป็นเลขอารบิกโดยไม่มีการเว้นช่วงตัวอักษร	 โดยให้อยู่ในวงเล็บและใช้	 “ตัวยก” 

	 2.	ทุกครั้งที่มีการอ้างซ�้าจะต้องใช้หมายเลขเดิมในการอ้างอิง	 และหมายเลขที่ใช้อ้างอิงจะต้องตรง

กับหมายเลขของรายการอ้างอิงท้ายเล่มด้วย

	 3.	ส�าหรบัการอ้างองิในตารางหรอืในค�าอธบิายตารางให้ใช้เลขทีส่อดคล้องกบัทีไ่ด้เคยอ้างองิมาก่อน

แล้วในเนื้อเรื่อง

	 4.	การอ้างอิงจากเอกสารมากกว่า	1	ฉบับต่อเนื่องกันจะใช้เครื่องหมายยติภังค์	(hyphen	หรือ	-) 

เชือ่มระหว่างฉบบัแรกถงึฉบบัสดุท้าย	เช่น	(1	-3)	แต่ถ้าอ้างถึงเอกสารท่ีมลี�าดบัไม่ต่อเนือ่งกนั	จะใช้เครือ่งหมาย

จุลภาค	(comma	หรือ	,)	โดยไม่มีการเว้นช่วงตัวอักษร	เช่น	(4,6,10)

1	จาก	ส�านักหอสมุดกลาง.	การอ้างอิงในทางวิทยาศาสตร์ตามระบบแวนคูเวอร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.	มิถุนายน	2557.

เข้าถึงเมื่อ	5	พฤศจิกายน	2558.	จาก	URL:	http://lib.swu.ac.th/th/images/endnote/forweb%20vancouver0614.pdf



89

วารสารศูนย์อนามัยที่ 9
วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

Vol.10 No.21 January-April 2016

ตัวอย่าง

	 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.

การอ้างอิงที่อยู่ท้ายเล่ม

	 การอ้างอิงที่อยู่ท้ายเล่มหรือที่เรียกว่า	“รายการอ้างอิง”	หรือ	“เอกสารอ้างอิง”

	 1.	พิมพ์ตามล�าดับการอ้างอิงตามหมายเลขท่ีได้ก�าหนดไว้ภายในวงเล็บท่ีได้อ้างถึงในเนื้อหาของ

ปริญญานิพนธ์	โดยไม่ต้องแยกภาษาและประเภทของเอกสารอ้างอิง

	 2.	พิมพ์หมายเลขล�าดับการอ้างองิไว้ชดิขอบกระดาษด้านซ้าย	ถ้ารายการอ้างองิมคีวามยาวมากกว่า

หนึ่งบรรทัด	ให้พิมพ์บรรทัดถัดไปโดยไม่ต้องย่อหน้า	ลักษณะการอ้างอิงจะแตกต่างกันตามชนิดของเอกสาร

ที่น�ามาอ้างอิง	ดังนี้

	 **หมายเหตุ:	เครื่องหมาย	/	ต่อไปนี้	แทนการเว้นวรรค	1	ระยะ

บทความวารสาร	

			หมายเลขรายการอ้างอิง.//ชื่อผู้แต่ง.//ชื่อบทความ.//ชื่อย่อของวารสารต่างประเทศ(ถ้าเป็นวารสาร

			ภาษาไทย	ให้ใช้ชื่อเต็ม)//ปีที่ตีพิมพ์;เล่มที่พิมพ์(ฉบับที่พิมพ์):หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

ตัวอย่ำง

1.	พิเชฐ	สัมปทานุกูล,/นิพนธ์	อุดมสันติสุข,/รสสุคนธ์	ศรีพัฒนาวัฒน์.//วิธีการเพาะเชื้อแบบง่ายเพื่อวินิจฉัย

โรคติดเชื้อไมโครแบคทีเรียของต่อมน�า้เหลืองในการเจาะดูดด้วยเข็มขนาดเล็กทางเซลล์วิทยา;	 การประเมิน

คุณค่าและการใช้งาน.//จุฬาลงกรณ์เวชสาร//2539;40(5):383-91.

2.	 Liou	 GI,/Wang	 M,	 Matragoon	 S.//Precocious	 IRBP	 gene	 expression	 during	mouse	 

development.//Invest	Ophthalmol	Vis	Sci//1994;35:1083-8.

หนังสือ

			หมายเลขรายการอ้างองิ.//ชือ่ผูแ้ต่งหรือบรรณาธกิาร.//ช่ือหนงัสอื.//ครัง้ท่ีพมิพ์.//สถานท่ีพมิพ์:/

			ส�านักพิมพ์;/ปีที่พิมพ์.
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ตัวอย่ำง

3.	 Norman	 IJ,/Redfern	 SJ,/editors.//Mental	 health	 care	 for	 elderly	 people.//New	 York:/

Churchill	Livingstone;/1996.

วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์

	 การอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ต้องระบุค�าว่า	[dissertation]	หรือ	[วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์

หรือสารนิพนธ์	ชื่อย่อของปริญญา	สาขาวิชา]	ในวงเล็บใหญ่

ตัวอย่ำง

4.	พงษ์พัฒน์	เวชสิทธิ์.//การศึกษาโปรตีนจากพิษงูแมวเซาที่มีผลต่อการท�างานของไตในหนูขาว/[ปริญญานิ

พนธ์วท.ม./สาขาเคมีชีวภาพ].//กรุงเทพฯ:/บัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ;/2542.

5.	Kaplan	SJ.//Post-hospital	home	health	care:	the	elderly’s	access	and	utilization/

[Dissertation	Ph.D.	Medicine].//St.	Louis	(MO):/Washington	Univ.;/1995.

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

	 ต้องพิมพ์วัน	เดือน	ปี	ที่เปิดดูข้อมูลดังกล่าวด้วย	เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวอาจมีการปรับปรุง	หรือ

ลบออกจากแฟ้มข้อมูลได้	การเขียนอ้างอิงให้เขียนดังนี้

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

การพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ์

	 เมื่อผู้เขียนบทความจัดท�าบทความตามค�าแนะน�าในการเตรียมต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว	จะมีขั้นตอน

ด�าเนินการดังนี้

	 1.	ส่งต้นฉบับที่เป็นไฟล์	Word	โดยแนบไฟล์	(Attachment)	ส่งมาที่	Journal_hpc5@hotmail.

com	 โดยตั้งชื่อเรื่องอีเมลเป็นชื่อต้นฉบับ	 พร้อมระบุช่ือผู้เขียนคนแรก	 (First	 author)	 หรือผู้เขียนท่ีเป็น 

ผู้ติดต่อ	(Corresponding	Author)	พร้อมสถานที่ท�างาน	หมายเลขโทรศัพท์	หมายเลขมือถือ	และอีเมล์ที่

ใช้ในการติดต่อประสานงานในเนื้อความในอีเมล

	 2.	กองบรรณาธิการจะพิจารณาความสอดคล้องของบทความที่ส่งมากับวัตถุประสงค์ของวารสาร

ในเบื้องต้น	 รวมถึงความครบถ้วนของบทความ	 แล้วตอบกลับทางอีเมล	หากเจ้าของบทความไม่ได้รับอีเมล

ติดต่อกลับหลังจากส่งมาเป็นเวลานานเกิน	1	สัปดาห์	กรุณาติดต่อกองบรรณาธิการตามหมายเลขโทรศัพท์/

อีเมลตามรายละเอียดด้านล่าง
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	 3.	บทความทกุฉบบัทีผ่่านการพจิารณาในเบือ้งต้น	จะได้รบัการประเมนิคณุภาพจากกรรมการผูท้รง

คุณวุฒิ	2	ท่าน	ในระบบ	Double-blinded	system	ในล�าดับต่อไป

	 4.	ผลการประเมินคุณภาพจากกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ	 ประกอบด้วย	 ก)	 รับลงตีพิมพ์โดย 

ไม่ต้องแก้ไข	 ข)	 รับลงตีพิมพ์โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข	 และ	 ค)	 ไม่รับลงตีพิมพ์	 หากต้องมีการแก้ไข	 

กองบรรณาธิการจะติดต่อเจ้าของบทความ	 เพื่อด�าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยตามค�าแนะน�าของกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิก่อน	จึงจะสามารถลงตีพิมพ์ได้

	 5.	เมื่อผลงานได้รับการตีพิมพ์	ผู้เขียนคนแรก/ผู้เขียนที่เป็นผู้ติดต่อ	จะได้รับวารสารศูนย์อนามัยที่	

9	ฉบับที่บทความได้รับการลงตีพิมพ์	จ�านวน	2	ฉบับ

	 6.	บทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารศูนย์อนามัยที่	 9	 ถือเป็นความเห็นส่วนตัวของผู ้ เขียน	 

กองบรรณาธกิารไม่จ�าเป็นต้องเหน็ด้วย	ผูเ้ขยีนต้องรบัผดิชอบต่อบทความของตนเอง	กองบรรณาธกิารมสิีทธิ์

ทีจ่ะแก้ไขข้อความให้ถกูต้องตามหลกัภาษาและความเหมาะสมได้	และผลการพจิารณาของกองบรรณาธกิาร

และผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สิ้นสุด
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ติดต่อกองบรรณาธิการ

วารสารศูนย์อนามัยที่	9
ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์:	Journal_hpc9@hotmail.com	

บรรณาธิการ:	ดร.สินศักดิ์ชนม์	อุ่นพรมมี

DoctorSinsakchon@gmail.com   

ผู้ช่วยบรรณาธิการ:	อรสา	โนนทอง

Orrasahoneynonthong@gmail.com 
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การประเมินผลการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง จังหวัดชัยภูมิ

แนวทางการใชอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ในการออกคำสั่งทางปกครองของเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อระงับเหตุรำคาญ

ความเสี่ยงและการเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพจากสถานที่ฝงกลบมูลฝอย

การศึกษาตนทุนของหนวยบริการผูปวย โรงพยาบาลบุรีรัมย

กระบวนการสุขาภิบาลอาหารตอการปองกันโรคอาหารเปนพิษในโรงเรียนประถมศึกษา ป 2558

การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยน้ำสมสายชู

นิพนธตนฉบับนิพนธตนฉบับ
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