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ปจจัยทีม่ ผี ลตอการกระตุน พัฒนาการเด็กในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
ณิชาณี พันธุงาม*

บทคัดยอ
การวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการกระตุนพัฒนาของเด็ก
และปจจัยทีม่ ผี ลตอการกระตุน พัฒนาการเด็กในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา โดยประชากรทีศ่ กึ ษา เปนกลุม
ผูดูแลเด็กที่มีอายุ 0-5 ป จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 175,105 คน กลุมตัวอยางจํานวน 307 คน ไดจาก
การสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ระหวางวันที่ 1 - 30 เมษายน
พ.ศ. 2560 วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบสถิติไคสแควร สถิติสหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการศึกษาพบวา ผูดูแลเด็กที่มีอายุ 0-5 ป จังหวัดนครราชสีมามีการกระตุนพัฒนาการเด็ก
ทั้ง 5 ดาน ไดแก (1) ดานการเคลื่อนไหว (2) ดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญา (3) ดานการเขาใจ
ภาษา (4) ดานการใชภาษา และ (5) ดานการชวยเหลือตัวเอง ในภาพรวมมีระดับการกระตุน รอยละ
63.91 ซึ่งอยูในระดับสูง ปจจัยที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการกระตุนพัฒนาการเด็ก
ไดแก โรคประจําตัวหรือการเจ็บปวยที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก (r = 0.2001; p = 0.005) ผูอื่นที่ทํา
หนาทีช่ ว ยเลีย้ งดูเด็ก (r = 0.2453; p < 0.001) ระยะเวลาทีอ่ ยูก บั เด็ก (r = 0.2566; p < 0.001) การกระทํา
ดวยเหตุผล (r = 0.4460; p < 0.001) ความคาดหวังในผลลัพธ (r = 0.4421; p < 0.001) การรับรูในความ
สามารถ (r = 0.4490; p < 0.001) แรงจูงใจทางกายภาพ (r = 0.2837 p < 0.001) แรงจูงใจทางจิตวิทยา
(r = 0.3257; p < 0.001) และแรงจูงใจทางสังคม (r = 0.3293; p < 0.001) ปจจัยทีม่ ผี ลคาดทํานายตอการ
กระตุนพัฒนาการเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก การกระทําดวยเหตุผล (p < 0.001) ความคาดหวัง
ในผลลัพธ (p < 0.001) การรับรูในความสามารถ (p < 0.001) แรงจูงใจทางสังคม (p < 0.001) และ
การมีโรคประจําตัวหรือการเจ็บปวยทีเ่ กีย่ วกับพัฒนาการของเด็ก (p = 0.0005) โดยสามารถรวมกันทํานาย
การกระตุนพัฒนาการเด็กไดรอยละ 35.67 (R2= 0.3567; p < 0.001)
ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริการในคลินิกพัฒนาการของเด็ก ควรเนนการจัด
บริการที่มุงเนนผูดูแลเด็กดวยการทําความเขาใจในสาเหตุและผลของการทํากิจกรรม สงเสริมความ
เชื่อมั่นในการกระตุนพัฒนาการของเด็กที่ตนดูแลอยู รวมถึงการจัดใหมีกิจกรรมพิเศษสําหรับผูดูแลเด็ก
ที่ตองดูแลเด็กที่มีโรคประจําตัวหรือการเจ็บปวยที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการกระตุน
พัฒนาการเด็กอยางเหมาะสมตามวัย
คําสําคัญ พัฒนาการเด็ก 0-5 ป, การกระตุนพัฒนาการ
*
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Factors Affecting Child’s Development Stimulations in the Community
in Nakhon Ratchasima Province
Nichanee Phanngam*

Abstract
The purposes of this cross-sectional survey research were to examine factors affecting
the stimulations of child’s development in the community in Nakhon Ratchasima province. The
population of this study were 175,105 caretakers of children ages 0-5 years old. The samples
included 307 caretakers of the children drawn through stratified random sampling method.
The research instruments included the questionnaires developed by the researcher. The data
were collected during April 1-30, 2017. Data analyses were conducted using chi-square tests,
Pearson Product Moment Correlation Coefficients, and Stepwise Multiple Regressions.
The results showed that the caretakers of children 0-5 years old provided stimulations
on child development in gross motor function, fine motor function, receptive language,
expressive language and Personal and Social developments at a high level (63.91%). Variables
that significantly related to the caretakers’ child development stimulations included having
child’s underlying diseases or having diseases impacting child developments (r = 0.2001;
p = 0.005), having additional children caretakers (r = 0.2453; p < 0.001), time spent with their
children (r = 0.2566; p < 0.001), having reasons in their actions (r = 0.4460; p < 0.001), outcome
expectations (r = 0.4421; p < 0.001), caretakers’ self-efficacy (r = 0.4490; p < 0.001), physiological
motivations (r = 0.2837 p < 0.001), psychological motivations (r = 0.3257; p < 0.001) and
social motivations (r = 0.3293; p < 0.001). Factors that can significantly predict the caretakers’
child development stimulations included having reasons in their actions (p < 0.001), outcome
expectations (p < 0.001), caretakers’ self-efficacy (p < 0.001), social motivations (p < 0.001),
and having child’s underlying diseases or having diseases impacting child developments
(p = 0.0005). The factors had 35.67 percent predictability (R2= 0.3567; p <0.001).
It was recommended that related organizations and providers who provided
services in well child clinics should focus on empowering children’s caretakers to realize
and take actions towards child development stimulations. Additional health education
and activities should be provided in particular for parents and caretakers of children
with underlying diseases and diseases that affect child development.
Keywords: Child development, Child development stimulation, Children ages 0-5,
*
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บทนํา
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง สั ง ค ม ภ า ค
เกษตรกรรมเขาสูภาคอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว
ของประเทศไทย ทําใหนโยบายดานสุขภาพภายใต
การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขจําเปนตองมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานที่เนนเชิงรุก
ใหมากขึ้นเพื่อกาวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง จาก
แผนพั ฒ นาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ.
2555 - 2559) ที่มียุทธศาสตรมุงเนนการสงเสริม
สุขภาพ การปองกัน การควบคุมโรค และการคุม ครอง
ผูบริโภคดานสุขภาพ เพื่อใหคนไทยแข็งแรงทั้ง
รางกายจิตใจสังคมและปญญากาวเขาสูแ ผนพัฒนา
สุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ที่มุงเนนการเสริมสรางสุขภาพคนไทยเชิงรุกในทุก
กลุมวัย ประชากรเด็กแรกเกิด - 6 ป ถือไดวา
เปนชวงวัยวางรากฐานการเจริญเติบโตทางรางกาย
และพัฒนาการในทุกๆดาน เนื่องจากเปนชวงที่
สมองมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว(1) ดังนั้นจึงเปน
ความจําเปนทีต่ อ งไดรบั การดูแลตัง้ แตกอ นการเกิด
หมายถึงตั้งแตอยูในครรภมารดา โดยมารดาเมื่อ
รูวาตนเองตั้งครรภ ตองไดรับการตรวจครรภจาก
บุคลากรทางการแพทยอยางมีคุณภาพ จนกระทั่ง
ในช ว งเวลาคลอด มารดาก็ มี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะคลอด
ในสถานพยาบาลที่ ไ ด ม าตรฐานทั้ ง ภาครั ฐ และ
เอกชน รวมถึงการดูแลหลังคลอดทั้งมารดาและ
ทารกเปนเวลา 15 ป สําหรับสิทธิประโยชนของ
ประชาชนที่ไดรับการคุมครองตามหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา ในสวนทีป่ ระชาชนจะไดรบั บริการ
ดานสงเสริมสุขภาพการปองกันโรคและควบคุมโรค
หรื อ ชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน ป ระกั น สุ ข ภาพถ ว นหน า

ดานการตรวจและดูแลเพื่อสงเสริมสุขภาพของ
หญิงตัง้ ครรภ การดูแลสุขภาพเด็ก พัฒนาการ และ
ภาวะโภชนาการของเด็ก รวมถึงการใหภมู คิ มุ กันโรค
ตามแผนงานการใหภูมิคุมกันของประเทศ การ
เยี่ยมบาน (Home visit) และการดูแลผูปวยที่บาน
(Home Health Care) การใหความรูดานสุขภาพ
แกผูรับบริการในระดับบุคคล การใหคําปรึกษา
(Counseling) สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม
ในการสงเสริมสุขภาพ(2) องคกรยูนเิ ซฟเสนอผลงาน
วิ จั ย เกี่ ย วกั บ กระบวนการพั ฒ นาในเด็ ก ปฐมวั ย
4 ระดับ ไดแกระดับครอบครัว โดยพอแมตองให
ความรูและทักษะการดํารงชีวิตใหอยูรอด ระดับ
ชุมชน เด็กตองอาศัยอยูในชุมชนไดอยางปลอดภัย
ระดับประเทศโดยมีบทบาทในการดูแลนโยบาย
และจัดหาทรัพยากรเพื่อการเรียนรูที่จะพัฒนาเด็ก
และระดับนานาชาติ โดยมีการกําหนดเปาหมาย
ที่เด็กควรไดรับการพัฒนา(3)
จากขอมูลยอนหลัง 3 ป พบวาประเทศไทย
มีแนวโนมของจํานวนเด็กตํ่ากวา 5 ป ที่ลดลง
อยางตอเนื่อง ป 2557 จํานวน 2,921,499 คน
ป 2558 จํานวน 2,772,925 และ ในป 2559
เหลือเพียง 2,662,195 คน(4) เหลานี้อาจเกิดจาก
สาเหตุ ห ลายประการอาทิ เช น ภาวะเศรษฐกิ จ
การวางแผนคุ ม กํ า เนิ ด ภาวะมี บุ ต รยาก ฯลฯ
อาจสงผลใหจํานวนแรงงานในการพัฒนาประเทศ
ในอีก 20 ปขางหนาลดลง ในจํานวนนี้มีเด็กอายุ
9, 18, 30, และ 42 เดือน ที่ตองไดรับการประเมิน
พัฒนาการตามเกณฑ และมีพฒ
ั นาการสมวัย รวมกับ
สมวัยหลังการติดตาม 30 วัน เพียงรอยละ 90.86
ปที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
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แม ว  า การตอบสนองนโยบายของหนว ยบริ ก าร
ในภาครัฐที่ผานมาจะมีปริมาณมากเพียงใดก็ตาม
จากการศึกษาภาพรวมระดับประเทศ พบวาเด็ก
ปฐมวั ย ยั ง คงมี ป  ญ หาด า นการพั ฒ นาที่ ส งสั ย
ลาชาถึงรอยละ 27.2 ในขณะที่เขตสุขภาพที่ 9
ที่ประกอบดวย 4 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา
บุรีรัมย สุรินทร และชัยภูมิ มีเด็กกลุมเดียวกันที่มี
พัฒนาการสมวัย ณ วันที่ตรวจวัดและมีพัฒนาการ
สมวัยภายหลังการติดตาม 30 วัน เทากับรอยละ
91.03 และพบปญหาดานพัฒนาการที่สงสัยลาชา
รอยละ 25.1(5) ประเด็นเหลานี้สะทอนใหเห็นถึง
ทิศทางอนาคตของประเทศในอีกไมกี่ปขางหนา
อยูใ นสถานการณทนี่ า เปนหวง จากพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที่คุมครองบุคคลที่มีอายุ
ตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูที่สมรส โดย
มีการจดทะเบียนสมรสชอบดวยประมวลกฎหมาย
แพ ง และพาณิ ช ย แ ล ว แต ไ ม นั บ รวมการสมรส
โดยพฤตินัย ซึ่งในมาตรา 23 บัญญัติวา "ผูปกครอง
ตองใหการอุปการะเลีย้ งดูอบรมสัง่ สอนและพัฒนา
เด็กที่อยูในความปกครองดูแลของตนตามสมควร
แกขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแหง
ทองถิน่ แตทงั้ นีต้ อ งไมตาํ่ กวามาตรฐานขัน้ ตํา่ ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง และตองคุม ครองสวัสดิภาพ
เด็กทีอ่ ยูใ นความปกครองดูแลของตนมิใหตกอยูใ น
ภาวะอันนาจะเกิดอันตรายแกรา งกายหรือจิตใจ"(6)
การจั ด บริ ก ารสง เสริ ม สุ ข ภาพของเด็ ก
ในคลิ นิ ก สุ ข ภาพเด็ ก ดี ใ นหน ว ยบริ ก ารตั้ ง แต
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาล
ชุมชน จนถึงโรงพยาบาลจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย
โดยทั่วไปจะเปนการจัดบริการเพื่อตรวจประเมิน
กลุม เด็กแรกคลอดจนถึง 6 ป ดวยการตรวจประเมิน
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ความผิดปกติทางรางกาย การประเมินพัฒนาการ
เด็ก 5 ดาน ดวยการใชคูมือเฝาระวังและสงเสริม
พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย (Developmental
Surveillance and Promotion Manual –
DSPM)(7) ในขณะที่แตละหนวยบริการไดจัดใหมี
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัว
ในสวนของการดูแลเด็ก กิจกรรมและกลวิธีในการ
ดําเนินงานทีม่ คี วามหลากหลายตามบริบทของพืน้ ที่
ในขณะเดี ย วกั น กิ จ กรรมภายในครอบครั ว หรื อ
ชุมชนก็ตอ งดําเนินการควบคูก นั ไปดวย พอแมและ
คนในครอบครัวตลอดจนผูด แู ลเด็กตองคอยกระตุน
พัฒนาการและทักษะตางๆ เพื่อคอยชวยเหลือเด็ก
เชน แกไขปญหาหรือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิด
ขึ้นได หัวใจหลักของการเจริญเติบโตและการมี
พัฒนาการทีส่ มวัยของเด็กขึน้ อยูก บั พฤติกรรมของ
บุคคลใกลชิดที่ทําหนาที่เลี้ยงดูเด็ก และจากผล
การศึ ก ษาที่ ผ  า นมา ส ว นหนึ่ ง พบว า พฤติ ก รรม
การเลี้ ย งดู ข องผู  ป กครองมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
พัฒนาการของเด็กโดยรวม(8)
นโยบายด า นสาธารณสุ ข ของจั ง หวั ด
นครราชสีมา มุงเนนการทํางานแบบเชื่อมประสาน
ตัง้ แตระดับสถานพยาบาลสูภ ายในชุมชน โดยมีการ
กําหนดเปนยุทธศาสตรหลักของการสรางสุขภาพ
ประชากรอายุ 0 - 5 ป จั ง หวั ด นครราชสี ม า
ณ เดือนธันวาคม 2558 ทั้งหมด 175,105 คน
มีการประเมินตามชวงอายุที่กําหนด พบวาเด็กที่มี
พัฒนาการสมวัยรอยละ 85.95(9) แสดงถึงปญหา
ที่สําคัญของจังหวัด ผลการศึกษาที่มากมายแสดง
ใหเห็นวาการมีพัฒนาการของเด็กสมวัย เกิดจาก
การกระตุ  น พั ฒ นาการในเด็ ก จากผู  ดู แ ลเด็ ก
จึงเกิดประเด็นคําถามวาอะไรที่เปนปจจัยหลัก
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ในการทําใหผูดูแลมีพฤติกรรมกระตุนพัฒนาเด็ก
ภายใตความดูแลของตนเองไดอยางถูกตองและ
สมํา่ เสมอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ใหความสําคัญกับประเด็นดังกลาว และเพือ่ ใหทราบ
ถึงปจจัยทีม่ ผี ลตอผูท าํ หนาทีด่ แู ลเด็กในการกระตุน
พัฒนาการเด็ก 0-5 ปในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
วาเปนอยางไร เพื่อนําผลการศึกษาไปประยุกตใช
ในการจัดบริการสาธารณสุขตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาระดับการกระตุน พัฒนาการ
เด็กในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
2. เพือ่ ศึกษาปจจัยทีม่ ผี ลและคาดทํานาย
การกระตุน พัฒนาการเด็กในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงวิเคราะห
แบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับ
การกระตุนพัฒนาการในเด็ก และปจจัยที่มีผล
และคาดทํานายการกระตุน พัฒนาการเด็กในชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560
โดยมีการดําเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรของการวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนผูด แู ลเด็ก
0 - 5 ป ในครอบครัวภายในจังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 175,105 คน การกําหนดขนาดของตัวอยาง
และการเลือกกลุม ตัวอยางโดยใชสตู รของ Yamane (10)
การเลือกตัวอยางไดใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบ
หลายขัน้ ตอน (Multi stage Random Sampling)

ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 307 คน โดยกลุม
ตั ว อย า งเป น ผู  ดู แ ลหลั ก ของเด็ ก เป น ระยะเวลา
ไมนอยกวา 1 เดือน และสามารถอานออกและ
เขียนได ถูกสุมตัวอยางและเก็บขอมูลระหวางวันที่
1 - 30 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียด
ในการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 แบ ง กลุ  ม อํ า เภอในจั ง หวั ด
นครราชสีมา จํานวน 32 อําเภอ แบงโซนพื้นที่
5 เขตของจังหวัดนครราชสีมา โดยแบงเปนพื้นที่
หรือโซน จํานวน 5 โซน ดังนี้
- โซน 1 ประกอบดวย 7 อําเภอ ไดแก
อําเภอเมือง สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ จักราช
เฉลิมพระเกียรติ และปากชอง
- โซน 2 ประกอบดวย 7 อําเภอ ไดแก
โนนไทย พระทองคํา คง โนนสูง ขามสะแกแสง
ดานขุนทด และเทพารักษ
- โซน 3 ประกอบดวย 6 อําเภอ ไดแก
พิมาย ชุมพวง ลําทะเมนชัย เมืองยาง โนนแดง
และหวยแถลง
- โซน 4 ประกอบดวย 6 อําเภอ ไดแก
บัวใหญ แกงสนามนาง บานเหลื่อม สีดา บัวลาย
และประทาย
- โซน 5 ประกอบดวย 6 อําเภอ ไดแก
โชคชัย ครบุรี ปกธงชัย วังนํ้าเขียว หนองบุญมาก
และเสิงสาง
ขั้นที่ 2 สุ  ม เลื อ กอํ า เภอในแต ล ะโซน
โซนละ 2 อําเภอ เลือกเปนอําเภอขนาดเล็ก และ
ขนาดใหญ อยางละ 1 อําเภอ โดยวิธกี ารสุม ตัวอยาง
แบบงาย ใชวิธีการจับฉลาก
ขั้นที่ 3 สุม เลือกตําบล อําเภอขนาดใหญ
2 ตําบล อําเภอขนาดเล็ก 1 ตําบล โดยวิธีการ
สุมตัวอยางแบบงาย ใชวิธีการจับฉลาก
ปที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

9

วารสารศูนยอนามัยที่ 9
วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ขั้นที่ 4 กําหนดขนาดตัวอยางในแตละ
ตําบลตามสัดสวนประชากร
ขั้นที่ 5 สุมตัวอยางผูดูแลเด็ก 0 - 5 ป
โดยใชรายชื่อเด็ก 0 - 5 ป เปนตัวแทนของผูดูแล
เด็กทั้งหมด ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยประยุกตมาจากการ
ทบทวน วรรณกรรม ซึง่ ผูว จิ ยั ประยุกตมาจาก คูม อื
สงเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ป สําหรับผูป กครอง
ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (11) โดย
ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา จากนัน้ นําไปทดลอง
ใชกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุม
ตัวอยางที่ทําการศึกษาจํานวน 30 คน แลวนํา
ผลที่ไดมาคํานวณหาคาสัมประสิทธิแอลฟาของ
ครอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.945 แบบสอบถาม
แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะทั่ ว ไปและสิ่ ง แวดล อ มของ
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 11 ขอ สวนที่ 2 เปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม จํานวน 10 ขอ
และสวนที่ 3 เกี่ยวกับแรงจูงใจ จํานวน 12 ขอ
สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
การกระตุนพัฒนาการเด็ก 0-5ป จํานวน 30 ขอ
แบงเปน 5 ดาน คือการกระตุนพัฒนาการดาน
การเคลื่อนไหว การใชกลามเนื้อมัดเล็กและสติ
ปญญา การเขาใจภาษา การใชภาษา และการ
ช ว ยเหลื อ ตั ว เอง โดยตั ว เลื อ กในแบบสอบถาม
แบงเปน 3 ตัวเลือกคือ ปฏิบัติทุกวัน ปฏิบัติเปน
บางวัน ปฏิบัตินอยมาก/ไมเคยปฏิบัติเลย
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจยั นีผ้ า นการรับรองจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (KHE 2017-014)
ระหวางวันที่ 14 มีนาคม 2560 - 14 มีนาคม 2561
และไดรับการยินยอมจากลุมตัวอยางใหเก็บขอมูล
ซึ่งผูเขารวมการวิจัยทุกคนไดลงนามในเอกสาร
ยินยอมการเขารวมการวิจยั กอนทีจ่ ะเริม่ เก็บขอมูล
วิจัย
ขอมูลทัว่ ไปไดรบั การวิเคราะหโดยใชสถิติ
การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรใชสถิตกิ ารทดสอบไคสแควร และสหสัมพันธ
ของเพียรสนั สําหรับปจจัยทํานายปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต อ การกระตุ  น พั ฒ นาการเด็ ก ใช ก ารวิ เ คราะห
การถดถอยพหุแบบขั้นตอน

ผลการศึกษา
1. ขอมูลทั่วไป
กลุมตัวอยางผูดูแลเด็กที่มีอายุ 0 - 5 ป
จังหวัดนครราชสีมา สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ
83.39) มีอายุระหวาง 21-30 ป (รอยละ 58.63)
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ อนุปริญญา/ปวส./
ปวท. (รอยละ 59.28) รายไดเฉลีย่ ตอเดือน 15,001 20,000 บาท (รอยละ 38.76) สวนใหญประกอบ
อาชีพรับจางในภาคอุตสาหกรรม (รอยละ 37.25)
รองลงมาอยูในภาคเกษตรกรรม (รอยละ 35.29)
สวนใหญมีประสบการณการเลี้ยงดูเด็ก (รอยละ
99.67) และใชเวลาในการอยูก บั เด็กมากกวา 6 ชัว่ โมง
ตอวัน (รอยละ 50.49) เด็กที่ดูแลอยูในครอบครัว
ที่มีทั้งพอและแม (รอยละ 61.89) สวนใหญเด็กที่
ดูแลมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว
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หรื อ การเจ็ บ ป ว ยที่ เ กี่ ย วกั บ พั ฒ นาการของเด็ ก
(รอยละ 93.16) ในชวงเวลาที่ผูตอบแบบสอบถาม
ไมไดอยูกับเด็ก จะมีบุคคลอื่นเปนผูดูแลรวมดวย
ไดแก บิดา/มารดาของเด็กเอง (รอยละ 50.16)
รองลงมาคือผูที่เกี่ยวของเปนญาติอื่น ๆ (รอยละ

48.86) ผูดูแลเด็กสวนมาก (รอยละ 45.93) มองวา
พัฒนาการของเด็กดีขึ้นไดหากไดรับการกระตุน
ของผูดูแล ในขณะที่สวนนอย (รอยละ 5.54)
ทีม่ องวาไมดขี นึ้ เพราะเกิดจากกรรมพันธุข องบิดา/
มารดา (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางผูดูแลเด็กในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา (n = 307)

ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. กลุมอายุ (ป)
ตํ่ากวา 20 ป
21 – 30 ป
31 – 40 ป
มากกวา 40 ปขึ้นไป
3. การศึกษา
ตํ่ากวาหรือเทียบเทามัธยมศึกษา
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน (บาท)
นอยกวา 5,000 บาท
ระหวาง 5,001 – 10,000 บาท
ระหวาง 10,001 – 15,000 บาท
ระหวาง 15,001 – 20,000 บาท
มากกวา 20,000 บาท

จํานวน
(n=307)

รอยละ

51
256

16.61
83.39

10
180
80
37

3.26
58.63
26.06
12.05

23
182
92
10

7.49
59.28
29.97
3.26

2
55
62
119
69

0.65
17.92
20.20
38.76
22.48

ปที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางผูดูแลเด็กในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา (n = 307) (ตอ)

ขอมูลทั่วไป
5. อาชีพ (n=306)
วางงาน/แมบาน
เกษตรกรรม
รับจาง/ภาคอุตสาหกรรม
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
6. ประสบการณการเลี้ยงดูเด็ก
ไมเคยมีประสบการณ
มีประสบการณมากอน
7. การใชเวลาในการอยูกับเด็ก
2 – 4 ชั่วโมงตอวัน
4 – 6 ชั่วโมงตอวัน
มากกวา 6 ชั่วโมงตอวัน
8. ลักษณะครอบครัวของเด็ก
ประกอบดวยพอและแม
ประกอบดวยพอและแม และเครือญาติ เชน ปู ยา ตา ยาย ฯลฯ
ประกอบดวยพอหรือแมคนใดคนหนึ่ง และเครือญาติ
เชน ปู/ยา/ตา/ยาย ฯลฯ
9. การมีโรคประจําตัวหรือการเจ็บปวยที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก
มีโรคประจําตัวหรือการเจ็บปวย
ไมมีโรคประจําตัวหรือการเจ็บปวย
10. ผูดูแลรวม
บิดา/มารดาของเด็ก
เครือขายของผูดูแลเด็ก
อื่นๆ เชนเพื่อนบานหรือสถานที่เลี้ยงเด็ก เปนตน
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จํานวน
(n=307)

รอยละ

3
108
114
81

0.98
35.29
37.25
26.47

1
306

0.33
99.67

13
139
155

4.23
45.28
50.49

190
67
50

61.89
21.82
16.29

21
286

6.84
93.16

154
150
3

50.16
48.86
0.98
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางผูดูแลเด็กในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา (n = 307) (ตอ)

ขอมูลทั่วไป
11. ความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการที่ดีของเด็ก
ดีขึ้นไดหากไดรับการกระตุนของผูดูแล
ไมดีขึ้นเพราะเกิดจากกรรมพันธุของบิดา/มารดา
ปรับหรือแกไขไมได เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของวัย
ไมแนใจวาพัฒนาการที่ดีเกิดขึ้นไดอยางไร
2. ระดับการกระตุนพัฒนาการเด็ก
ส ว นใหญ ก ารกระตุ  น พั ฒ นาการเด็ ก
ในภาพรวมอยูในระดับสูง (รอยละ 63.91) การ
กระตุน พัฒนาการเด็กในรายดานจะพบวา สวนใหญ
มีการกระตุนพัฒนาการเด็กในระดับสูง ไดแก การ
กระตุนพัฒนาการเด็กดานการเคลื่อนไหว (Gross
Motor) กลามเนือ้ มัดเล็ก/สติปญ
 ญา (Fine Motor)

จํานวน
(n=307)

รอยละ

141
17
76
73

45.93
5.54
24.76
23.78

การเขาใจภาษา (Receptive Language) การใช
ภาษา (Expressive Language) รอยละ 57.70,
52.61, 52.13 และ 51.63 ตามลําดับ ในขณะที่
การกระตุนพัฒนาการดานการชวยเหลือตนเอง/
สังคม (Personal /Social) สวนใหญมีการกระตุน
ในระดับปานกลาง (รอยละ 49.51) (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ระดับการกระตุนพัฒนาการเด็กในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา (n = 307)

การกระตุนพัฒนาการเด็ก
ดานการเคลื่อนไหว
ดานการใชกลามเนื้อมัดเล็ก
ดานการเขาใจภาษา
ดานการใชภาษา
ดานการชวยเหลือตัวเอง
ภาพรวม

ระดับการกระตุนพัฒนาการเด็กในชุมชน
นอย
ปานกลาง
สูง
จํานวน % จํานวน % จํานวน %
16 5.25 113 37.05 176 57.70
3
0.98 142 46.41 161 52.61
8
2.62 138 42.25 159 52.13
0
0
148 48.37 158 51.63
4
1.30 152 49.51 151 49.19
1
0.33 108 35.76 193 63.91
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3. ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั การกระตุน
พัฒนาการเด็กในชุมชน
เมือ่ พิจารณาระหวางตัวแปรดานพฤติกรรม
ดานแรงจูงใจและดานแวดลอม การกระตุน พัฒนาการ
ทั้ง 5 ดานของเด็ก ผลการศึกษาแสดงใหเห็นปจจัย
ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การกระตุ  น พั ฒ นาการเด็ ก
ในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา เรียงลําดับจากคา
ระดับความสัมพันธ (r) มากที่สุดไปนอยที่สุด ไดแก
การรับรูใ นความสามารถ (r = 0.4490; p < 0.001)
การกระทําดวยเหตุผล (r = 0.4460; p < 0.001)

ความคาดหวังในผลลัพธ (r = 0.4421; p < 0.001)
แรงจูงใจทางสังคม (r = 0.3293; p < 0.001) แรงจูงใจ
ทางจิตวิทยา (r = 0.3257; p < 0.001) แรงจูงใจ
ทางกายภาพ (r = 0.2837 p < 0.001) ระยะเวลา
ที่อยูกับเด็ก (r = 0.2566; p < 0.001) ผูอื่นที่ทํา
หนาทีช่ ว ยเลีย้ งดูเด็ก (r = 0.2453; p < 0.001) และ
โรคประจําตัวหรือการเจ็บปวยทีเ่ กีย่ วกับพัฒนาการ
ของเด็ก (r = 0.2001; p = 0.005) (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางการกระทําดวยเหตุผล การรับรูในความสามารถ แรงจูงใจ และปจจัย
แวดลอม กับการกระตุนพัฒนาการเด็กในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา (n = 307)

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ
ปจจัยดานพฤติกรรม
- การกระทําดวยเหตุผล
- ความคาดหวังในผลลัพธ
- การรับรูในความสามารถ
ปจจัยดานแรงจูงใจ
- ทางกายภาพ
- ทางจิตวิทยา
- ทางสังคม
ปจจัยดานแวดลอม
- โรคประจําตัวหรือการเจ็บปวย
ที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก
- ภาระการเลีย้ งดูเด็ก (คนเดียว/ญาติ/คนอืน่ )
- ระยะเวลาที่อยูกับเด็ก
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การกระตุนพัฒนาการเด็กในชุมชน
Pearson’s Correlation (r) p-value
0.4460
0.4421
0.4490

<0.001
<0.001
<0.001

0.2837
0.3257
0.3293

<0.001
<0.001
<0.001

0.2001

0.0005

0.2453
0.2566

<0.001
<0.001

วารสารศูนยอนามัยที่ 9
วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

4. ป จ จั ย ที่ มี ผ ลคาดทํ า นายต อ การ
กระตุนพัฒนาการเด็กในชุมชน
ปจจัยทีค่ าดทํานายการกระตุน พัฒนาการ
เด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก การรับรูใน
ความสามารถ (p-value <0.001) แรงจูงใจทาง
สังคม (p- value <0.001) การกระทําดวยเหตุผล
(p-value <0.001) ความคาดหวั ง ในผลลั พ ธ

(p- value <0.001) และการมี โรคประจํ า ตั ว
หรื อ การเจ็ บ ป ว ยที่ เ กี่ ย วกั บ พั ฒ นาการของเด็ ก
(p-value = 0.0005) ซึ่งปจจัยเหลานี้ สามารถ
รวมกันทํานายไดรอยละ 35.67 (R 2=0.35.67;
p-value<0.001) (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ปจจัยที่มีผลตอการกระตุนพัฒนาการเด็กในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา (n = 307 )

ตัวแปร
การรับรูในความสามารถ
แรงจูงใจทางสังคม
การกระทําดวยเหตุผล
ความคาดหวังในผลลัพธ
การมีโรคประจําตัวหรือการเจ็บปวย
ที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก

B
1.849
1.901
1.836
1.707
2.245

Beta Adjusted R2
0.179
0.1990
0.101
0.1055
0.230
0.1963
0.178
0.1928
0.101
0.0368

t P-value
8.70 <0.001
6.03 <0.001
8.63 <0.001
8.54 <0.001
3.54 0.0005

* โมเดลมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ <0.01 , R2 = 0.3567 F= 32.38 e = 1.146923

อภิปรายผล
จากการศึกษาพบวา เด็ก 0 - 5 ป ใน
จังหวัดนครราชสีมา สวนใหญไดรับการดูแลจาก
ผูดูแลที่เปนเพศหญิง โดยทั่วไปแลวถึงแมวาสภาพ
เศรษฐกิจทําใหผูหญิงตองออกมาประกอบอาชีพ
เพื่อความมั่นคงทางฐานะและความเปนอยูของ
ครอบครัว ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีความเปนผูทํา
หนาที่ใหการเลี้ยงดูบุตรเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับ
การศึ ก ษาของรั ม ภ ร ดา อิ น ทโฉม และมั ท นา
อังศุไพศาล(12) ในการศึกษาวิจัยเรื่องความรูและ
ความบอยของพฤติกรรมของผูดูแลหลักในชุมชน
คลองหนองเหล็กเพื่อการสงเสริมพัฒนาการของ

เด็กปฐมวัยและสาวิตรี พังงา และจุไรพร รอดเชือ้ (13)
ที่สนใจในบทบาทของผูปกครองที่มีตอการอบรม
เลี้ยงดูในโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตรเกษตร
ที่มีผูดูแลที่เปนเพศหญิงรอยละ 74.19 และ 74.89
ตามลําดับ
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงผูด แู ลสวนใหญ
มีประสบการณการเลีย้ งดูเด็ก ซึง่ ถือวามีความสําคัญ
เปนอยางมาก ไมวา จะเปนประสบการณเลีย้ งดูเด็ก
ที่อยูในครอบครัวอยางใกลชิดเชน บุตรของตนเอง
ลําดับกอนหนานี้หรือแมแตการดูแลเด็กที่อยูใน
เครือญาติเดียวกัน ผูด แู ลเด็กสามารถนําประสบการณ
ปที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
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ในอดีตมาปรับใชกับปจจุบัน ทั้งในดานความรู
พฤติกรรม ทักษะตางๆ ในขณะที่การศึกษาของ
รัมภรดา อินทโฉมและมัทนา อังศุไพศาล(12) ผูดูแล
สวนใหญรอยละ 40.32 กลับไมมีประสบการณ
ดังกลาว หากแตเคยไดรบั ความรูเ กีย่ วกับการสงเสริม
พัฒนาการเด็กถึงรอยละ 74.19 ในสวนของการ
ใชเวลาอยูกับเด็กที่ถือไดวาเปนปจจัยที่มีความ
สัมพันธกับการกระตุนพัฒนาการของเด็ก 0 - 5 ป
อาจตองพิจารณาทัง้ ในสวนของปริมาณและคุณภาพ
ของการใชเวลาดังกลาว ผูดูแลสวนใหญใชเวลา
มากกวา 6 ชัว่ โมงตอวัน (รอยละ 50.49) ซึง่ สอดคลอง
กับการศึกษาของสาวิตรี พังงา และจุไรพร รอดเชือ้ (11)
โดยผูดูแลรอยละ 63.01 ใชเวลาในการดูแลเด็ก
มากกวา 6 ชั่วโมงตอวัน เชนเดียวกับผลการศึกษา
ของรัมภรดา อินทโฉมและมัทนา อังศุไพศาล(12)
รอยละ 33.87 ของกลุม ผูด แู ลใชเวลาในการดูแลเด็ก
วันละ 5-10 ชั่วโมง ผูดูแลเด็กรอยละ 6.84 ที่ตอง
ดูแลเด็กที่มีภาวะการเจ็บปวยดวยโรคประจําตัว
ของเด็ก โรคหรืออาการของการเจ็บปวยทีต่ อ งอาศัย
การรักษาที่ใชระยะเวลาที่ยาวนาน สภาพโดยรวม
ของเด็กที่เจ็บปวยทั้งดานรางกายและจิตใจอาจไม
สนับสนุนใหการกระตุนพัฒนาการเปนไปตามคาด
ตองการของผูดูแล ทําใหผูดูแลเด็กอาจมีขอจํากัด
ในการกระตุนพัฒนาการของเด็กตามวัย ในทาง
ตรงขามกระบวนการรักษาภาวการณเจ็บปวยทาง
สุขภาพจิตบางกลุม ตองอาศัยการกระตุนพัฒนา
การในการเยียวยา หากผูด แู ลไมทราบหรือไมเขาใจ
ก็จะไมแสดงพฤติกรรมกระตุนพัฒนาการแกเด็ก
ดังกลาว โดยเฉพาะในเด็กที่มีความบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญา อาจมีขอจํากัดดานสติ
ปญญาและการเรียนรู ตลอดจนการปรับตัวเพื่อ
ใหเขากับสิ่งแวดลอมและสังคมที่จะสามารถดํารง
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ชีวติ อยูไ ด(14) เชน ในเด็กทีม่ ภี าวะสมาธิสนั้ (ADHD)
หรือโรคออทิสติก (Autism) ในบางชวงเวลาหาก
ผูดูแลมีภาระหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ตนเองไมได
ดูแลเด็ก ในชวงเวลาเวลาดังกลาวบุคคลทีต่ อ งเขามา
ดูแลเด็กรวมดวย สวนใหญกจ็ ะเปนบิดาหรือมารดา
ของเด็กเอง รองลงมาคือผูท เี่ กีย่ วของเปนญาติอนื่ ๆ
อาทิเชนปู ยา ตา ยาย ในเด็กบางคน ผูดูแลหลัก
จะเปนในกลุมเครือญาติ โดยเฉพาะในเด็กที่บิดา/
มารดาตองไปประกอบอาชีพตางพืน้ ที่ การเดินทาง
ไปมาระหวางทีพ่ กั ของเด็กและทีท่ าํ งานหางกันมาก
บทบาทหนาที่การเปนผูดูแลหลักจึงกลายเปนของ
เครือญาติ และเมื่อเด็กมีอายุเขาเกณฑที่สามารถ
ใชชวี ติ อยูร ว มกับผูอ นื่ ได ผูด แู ลหลักของเด็กเหลานี้
ก็จะเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานดูแลเด็ก
ที่มีเปดใหบริการทั้งภาครัฐและเอกชน
หัวใจหลักของการกระตุนพัฒนาการเด็ก
อยูที่ผูดูแล จากการศึกษาพบวา ผูดูแลใหความ
สนใจและมีพฤติกรรมกระตุนพัฒนาการเด็กที่มี
การกระทําทุกวัน มากกวารอยละ 50 จัดอยูใน
ระดับสูงเกือบทุกดาน ไดแก การกระตุน พัฒนาการ
เด็กดานการเคลื่อนไหว (Gross Motor) กลามเนื้อ
มัดเล็ก / สติปญ
 ญา (Fine Motor) การเขาใจภาษา
(Receptive Language) การใชภาษา (Expressive
Language) จากการทบทวนวรรณกรรมของ
ผูดูแลเด็ก ยังไมมีรายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการกระตุนพัฒนาการเด็กในแตละดาน
หากแตพบขอมูล ที่ เทียบเคี ยง ซึ่ งผลการศึกษา
ไมสอดคลองกับการศึกษาครั้งนี้คือการศึกษาของ
รัมภรดา อินทโฉมและมัทนา อังศุไพศาล(12) ทีแ่ สดง
ความบอยของพฤติกรรมกระตุนพัฒนาการในเด็ก
ปฐมวัยทีแ่ บงเปนดานรางกาย สติปญ
 ญา จิตใจและ
อารมณ และดานสังคม ซึ่งผูดูแลสวนใหญแสดง
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ความบอยของการสงเสริมพัฒนาการในทุกดาน
หรือปฏิบัติเกือบทุกวัน ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้
ผูดูแลสวนใหญแสดงพฤติกรรมกระตุนพัฒนาการ
เด็ ก โดยมี ก ารปฏิ บั ติ อ ยู  ใ นระดั บ สู ง มี เ พี ย งการ
กระตุนพัฒนาการดานการชวยเหลือตนเอง/สังคม
(Personal /Social) ที่สวนใหญมีการกระตุนใน
ระดับปานกลางเทานั้น
ผูศึกษาไดทําการสืบคนขอมูลที่ผานมา
ซึ่งไมปรากฏขอมูลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
การกระตุนพัฒนาการในเด็กของผูดูแลเด็ก ทั้งนี้
มีผทู าํ การศึกษาเกีย่ วกับ ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั
พฤติกรรมของบุคคลโดยทั่วไป อาจเทียบเคียงได
กับการศึกษานี้ในบางสวน ซึ่งผลการศึกษานี้แสดง
ใหเห็นถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของ
ผูดูแลเด็กที่ทําหนาที่ในการกระตุนพัฒนาการเด็ก
ในชุมชน ไดแก การกระทําดวยเหตุผล
ความคาดหวั ง ในผลลั พ ธ การรั บ รู  ใ น
ความสามารถ ซึ่งอาจบอกไดวา การที่บุคคลแสดง
พฤติกรรมตางๆ หากเกิดจากการรับรูถึงเหตุผล
ของการกระทําวาทําไปเพือ่ สิง่ ใด มีประโยชนหรือไม
สอดคลองกับแนวคิดของ แบนดูรา ที่วาบุคคล
ตัดสินความสามารถของตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรม
หรือการกระทําบางอยางในการนําทักษะตางๆ มาใช
บุคคลที่รับรูถึงความสามารถวาตนเองนั้นสามารถ
ทําได และคาดวาการกระทําที่เกิดขึ้นภายใตความ
ตั้งใจของบุคคลนั้นๆ จะไดรับผลจากการกระทํา
ที่ สู ง ด ว ย ก็ จ ะมี ค วามพยายามในการกระทํ า
พฤติ ก รรมนั้ น สู ง ตามไปด ว ย (15) ผลการศึ ก ษา
ยั ง แสดงให เ ห็ น ถึ ง ป จ จั ย แรงจู ง ใจทั้ ง 3 ได แ ก
ทางกายภาพ จิตวิทยา และสังคม ลวนแลวแตเปน
ป จ จั ย พื้ น ฐานโดยทั่ ว ไปของบุ ค คลที่ แ สวงหา
ความสมดุลอยูเสมอ หากรางกายอยูในสภาวะ

ไมสมดุล เชน หิว กระหาย ฯลฯ และสามารถ
ตอบสนองภาวะดังกลาวไดอยางเหมาะสม การมี
พฤติกรรมภายใต ค วามเครี ยดก็ จะไม เกิ ดขึ้น(16)
ในขณะที่สภาพจิตใจอารมณของบุคคลที่เปรียบ
เสมือนแหลงพลังงานสํารองในชีวิต(17) จะสามารถ
เปนตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมตามมา
รวมถึงการอยูภายในสังคมสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
ซึ่งแรงจูงใจทางสังคมของบุคคลตางๆ จะเกิดขึ้น
ภายหลังจากการเรียนรูตามการพัฒนาของชวงวัย
และเปนแรงขับทีซ่ บั ซอน ถาเปนแรงขับทีท่ าํ ใหเกิด
พฤติกรรมเชิงบวกก็สามารถสงผลใหเกิดการกระทํา
ทีด่ ีในระดับสูงไปดวย
สภาพแวดล อ มของผู  ดู แ ลที่ มี ผ ลต อ
พฤติกรรมการกระตุนพัฒนาการของเด็ก ไดแก
การมีภาวะโรคประจําตัวของเด็ก บุคคลอื่นที่ทํา
หน า ที่ ดู แ ลเด็ ก ในขณะที่ ผู  ต อบแบบสอบถาม
ไม ส ามารถอยูกับเด็กได รวมถึงช ว งระยะเวลา
ที่อยูกับเด็ก มีการศึกษาที่บอกไดวา การที่เด็ก
มีโรคประจําตัว โดยเฉพาะกลุมที่มีพัฒนาการชา
ตามลักษณะการดําเนินของโรค จําเปนตองการ
ไดรับการกระตุนอยางถูกตองและสมํ่าเสมอ(14)
ซึ่งถือไดวาเปนตัวกระตุนพฤติกรรมที่สําคัญของ
ผูดูแลเด็กในกลุมนี้ ผลการศึกษาเทียบเคียงไดกับ
การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยไทย เขตสุขภาพที8่ ของเยาวรัตน รัตนนนั ต
ในป 2557 ที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของ
ผูดูแลเด็ก ที่ประกอบไปดวย อายุ อาชีพ รวมถึง
โรคประจําตัวหรือการเจ็บปวยทีเ่ กีย่ วกับพัฒนาการ
ของเด็ ก ว า มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การพั ฒ นาการ
ของเด็ก อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ P-value
< 0.05(18)
ปที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
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ขอเสนอแนะ

กิตติกรรมประกาศ

ในการจัดบริการของคลินิกสุขภาพเด็กดี
ในหนวยบริการ สวนของการใหผูดูแลเด็กไดมีการ
กระตุนพัฒนาการเด็กที่อยูในความดูแล เจาหนาที่
ควรเน น ถึ ง เหตุ ผ ลและความจํ า เป น ของแต ล ะ
กิ จ กรรมว า ส ง ผลดี ต  อ เด็ ก อย า งไรบ า ง อี ก ทั้ ง
ควรมีการสงเสริมศักยภาพรายบุคคลแกผูดูแลเด็ก
ใหเกิดความเชื่อมั่นในการกระตุนพัฒนาการเด็ก
โดยเฉพาะสําหรับผูดูแลเด็กที่มีโรคประจําตัวหรือ
การเจ็บปวยที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดการกระตุนพัฒนาการเด็กที่สามารถ
ทําไดจริงภายใตขอจํากัดที่เปนอยู

ผู  วิ จั ย ขอขอบคุ ณ นายแพทย สุ วิ ท ย
โรจน ศั ก ดิ์ โ สธร นายแพทย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด
นครราชสีมา สาธารณสุขอําเภอและคณะเจาหนาที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนครราชสีมา
ที่กรุณาประสานงานกับกลุมผูดูแลเด็กในชุมชน
พรอมทั้งอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลและ
ขอขอบคุณผูดูแลเด็กทุกทานที่เขารวมการวิจัย
ในครั้งนี้
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การศึกษาปจจัยดานการเลี้ยงดูเด็กของผูปกครองและการมีสวนรวมของชุมชน
ตอการสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5
สกาวรัตน เทพรักษ*, ภภัสสร มุกดาเกษม**,
จรรยา สืบนุช** และ จารุณี จตุรพรเพิ่ม*

บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาสถานการณดา นการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
และศึกษาปจจัยทีม่ ผี ลตอการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยดานการเลีย้ งดูเด็กของผูป กครอง
และการมีสวนรวมของชุมชน วิธีการศึกษาเปนการวิเคราะหและสํารวจแบบภาคตัดขวาง (Analytic
study and cross sectional survey) กลุมตัวอยางเปนเด็กปฐมวัยอายุแรกเกิด - 5 ป จํานวน 1,600 คน
ในพื้นที่เปาหมายที่ศึกษา 8 ตําบล ใน 4 จังหวัดเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล
ระหวางเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2556 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา การแจกแจงความถี่ จํานวน
รอยละ คาเฉลี่ย และสถิติวิเคราะห Chi-square Test
ผลการศึกษา พบวา จํานวนเด็กปฐมวัย แรกเกิด - 5 ป ที่สํารวจทั้งสิ้นจํานวน 1,558 คน เปน
เพศชายรอยละ 51.8 เพศหญิงรอยละ 48.2 ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 87.2 โดย
เปนแมของเด็ก หรือเปนยาย เปนยาของเด็ก สถานภาพสมรสของผูเลี้ยงดูสวนใหญอยูดวยกันรอยละ
80.19 ลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวขยายขนาดใหญ มีสมาชิกอยูรวมกัน 4 - 5 คน และ 6 - 7 คน
รอยละ 43 ประกอบดวย พอ แม ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา อายุของผูเลี้ยงดู ระหวาง 20 - 30 ป
รอยละ 40.2 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษารอยละ 43.83 ประถมศึกษารอยละ 35.25 การประกอบ
อาชีพสวนมากเปนแมบานรอยละ 35.25 รับจางทั่วไปรอยละ 22.54
สถานการณดานการเจริญเติบโต พบวา เด็กปฐมวัยมีนํ้าหนักตามเกณฑอายุรอยละ 73.68
นํา้ หนักเกินเกณฑรอ ยละ 9.97 มีสว นสูงตามเกณฑคอ นขางสูงและสูงกวาเกณฑรอ ยละ 90.34 คอนขางเตีย้
และเตี้ยรอยละ 9.66 มีรูปรางสมสวนรอยละ 77.11 เริ่มอวนและอวนรอยละ 8.94 ผอมรอยละ 5.4
สถานการณดานพัฒนาการโดยแยกรายดาน พบวา เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน
รอยละ 71.47 พัฒนาการสงสัยลาชารวม 4 ดานรอยละ 28.53 พัฒนาการดานสังคม และการชวยเหลือ
ตนเองสมวัยรอยละ 97.44 พัฒนาการดานกลามเนื้อมัดใหญสมวัยรอยละ 96.17 พัฒนาการดานการใช
กลามเนื้อมัดเล็กสมวัยรอยละ 93.59 และพัฒนาการดานภาษาสมวัยรอยละ 75.05
*
**

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ปที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
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ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธตอ การเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย ตามดัชนีสว นสูงตามเกณฑอายุ ไดแก
ผูเลี้ยงดูเด็ก และดัชนีนํ้าหนักตามเกณฑสวนสูง ไดแก สถานภาพสมรส และลักษณะครอบครัว P-value
< 0.05 สําหรับปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยชวงอายุ 3 - 5 ป ตามดัชนี
นํ้าหนักตามเกณฑอายุและตามดัชนีนํ้าหนักตามเกณฑสวนสูง ไดแก คะแนนการมีสวนรวมของชุมชน
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพัฒนาการเด็กสมวัยรวม 4 ดาน ไดแก สถานภาพสมรส การศึกษา
ของผูเลี้ยงดูเด็ก อายุของผูเลี้ยงดู และรายไดของครอบครัว P-value < 0.05 พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก
มีความสัมพันธกับพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน พัฒนาการดานภาษา พัฒนาการดานการใชกลามเนื้อ
มัดเล็ก พัฒนาการดานสังคม และการชวยเหลือตนเอง P-value < 0.05
การศึกษาครั้งนี้พบวา เด็กปฐมวัยยังมีปญหาพัฒนาการสงสัยลาชาถึงรอยละ 28.5 โดยเฉพาะ
พัฒนาการดานภาษา มีภาวะทุพโภชนาการ คือ มีเด็กนํ้าหนักเกินเกณฑรอยละ 9.97 เริ่มอวนและอวน
รอยละ 8.94 คอนขางเตีย้ และเตีย้ รอยละ 9.66 ดังนัน้ ผูป กครองและบุคลากรสาธารณสุข ครูผดู แู ละเด็ก
ตองรวมกันสงเสริมความรู ความเขาใจ ถึงวิธีการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เฝาระวังการเจริญเติบโต
ของเด็กโดยใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก หนวยบริการสาธารณสุขทุกแหง พัฒนาระบบใหบริการ
ตามมาตรฐานและมีคุณภาพ ปรับปรุงระบบการกํากับติดตามดานการสงเสริมการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยกําหนดผูรับผิดชอบหลักในระดับอําเภอ และจังหวัด
คําสําคัญ การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย, การเลี้ยงดูของผูปกครองและการมีสวนรวม
ของชุมชน
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The Study of Caregivers and Community Participation about
Childcare Factors to Promotion of Child Growth and Development
on the Regional Health Promotion Centers 4 and 5
Skavarat Tapruk*, Papussorn Mukdakaseam**,
Junya Seubnuch** & Jarunee Jaturapornpoem*

Abstract
The Objective of this research to study growth and development situation in
0-5 years child on the regional health promotion center 4 and 5 and study caregivers
raring and community participation factors that related to child growth and development.
The methodology was cross sectional survey. The samples were purposive
sampling 0-5 years children in 8 subdistricts in 4 provinces in the region 4 and 5.
About 1,600 samples were collected from May to August 2013. Analysis was done
by percentage, mean, and chi-square test.
The results showed that the general data, 1558 cases of 0-5 year children
were collected 51.8 % were males and 48.2 % were females. About caregivers, 87.2 %
were female, 80.19 % of caregivers marital status were married, 43 % of the children
lived in extended family (family size 3-4 and 6-7 persons per family), 40.2 %
of caregivers’ age were between 20-30 years, 43.83 % and 35.25 % of caregiver
finished secondary school and primary school respectively, 35.25 % of caregivers
were housewife and 22.54 % were employed out of their houses.
Child Growth situation measured by weight for age, 73.68 % were normal
Weight for age, 9.97 % were overweight. Measure by height for age (HFA), 90.34 %
were appropriate height for age, 9.66 % were rather short and short. Measured
by weight for height (WFH) 77.11 % were appropriate weight for height, 8.94 %
were rather obesity and obesity, 5.4 % were thin child development situation. About
71.47 % were normal child development in all aspects, 28.53 % were delayed
development, normal child development in social and selfcare development,
*
**

Public Health Technical Officer, Senior Professional Level
Public Health Technical Officer, Professional Level
Regional Health Promotion Center 5, Ratchaburi Department of Health, Ministry of Public Health
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fine motor development, language development, gross motor development were
97.44%, 93.59%, 75.05% and 96.17% respectively.
Factor that significant related to height for age (HFA) was caregiver. Factors
that Significant related to weight for height (WFH) were caregivers’ marital status,
Family Type. Factors that significant related to child development were caregivers’
marital status, caregivers’ age, family income. Child bearing behavior significant
related to overall child development, language development, fine motor development
and social and selfcare development
The 28.5 % of 0-5-year child had the problem of delayed development
especially in language development and had the problems of growth development
such as overweight 9.97 %, rather obesity and obesity 8.94 %, stunt 9.66 %. Caregivers,
health personnel, teachers and communities should join together to promoted
child growth and development by using maternal and child Health book and
all level of hospitals should improve the quality of care to comply with the standards
and improve the surveillance, monitoring and evaluation system of child growth
and development.
Keywords: Child growth and development, Caregiver and community participation
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บทนํา
จากอดีตที่ผานมา การดูแลเด็กปฐมวัย
มักใหความสําคัญกับการเจริญเติบโต โดยใชวธิ กี าร
ชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูง แลวปลอยใหพัฒนาการ
เกิดขึน้ ตามวัย ตอมาความตืน่ ตัวทางวิทยาการใหมๆ
สง ผลให หัน มาสนใจและให ความสํ าคัญ ต อการ
สงเสริมพัฒนาการเด็ก ตั้งแตแรกเกิด – 5 ป ทั้ง
ในกลุ  ม เด็ ก ปกติ และเด็ ก ที่ มี ป  ญ หาพั ฒ นาการ
ลักษณะพัฒนาการเด็กจะเปนสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตามลําดับ
ขั้นตอน โดยเด็กจะชันคอ ควํ่า คลาน นั่ง ยืน เดิน
และวิ่งไดตามลําดับ ซึ่งแตละคนก็จะมีแบบฉบับ
ลักษณะเฉพาะของตนเอง เชนพูดเร็ว ชาไมเทากัน
พื้นฐานอารมณแตกตางกัน เปนตน ปจจัยที่มี
ผลกระทบตอพัฒนาการเด็ก ไดแก พันธุกรรมทีไ่ ดรบั
จากพอแม วุฒิภาวะและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
กับการเลี้ยงดู อบรม ในภาพรวมพัฒนาการเด็ก
ประกอบดวยพัฒนาการดานการเคลื่อนไหว ดาน
การใชกลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญา ดานความ
เขาใจภาษาและการใชภาษา ดานการชวยเหลือ
ตนเองและทั ก ษะทางสั ง คม (1) การศึ ก ษาวิ จั ย
พั ฒ นาการแบบองค ร วมของเด็ ก ไทย โดย
แพทยหญิงลัดดา เหมาะสุวรรณและคณะ ศึกษา
ในป พ.ศ. 2544 ภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัย
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑอางอิงนํ้าหนักสวนสูง
และเครื่องชี้วัดภาวะโภชนาการของประชาชนไทย
อายุ 1 - 19 ป พบวา ภาวะโภชนาการจากการเทียบ
นํา้ หนักตามอายุมากกวาเกณฑ รอยละ 7.1 นํา้ หนัก
นอยยกวาเกณฑ รอยละ 6.9 ดานประเมินภาวะ
โภชนาการจากสวนสูงตามเกณฑอายุ พบวา เตี้ย
รอยละ 8.7 คอนขางเตี้ย รอยละ 9.8 สูงกวาเกณฑ
รอยละ 2.7 คอนขางสูง รอยละ 3.1 และถาประเมิน

ภาวะโภชนาการนํา้ หนักตามสวนสูง พบวา มีภาวะ
อวน รอยละ 6.8 ผอม รอยละ 5.1 แสดงใหเห็นวา
ปญหาเด็กปฐมวัยมีภาวะอวนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น(2)
จากการสํารวจภาวะสุขภาพ พัฒนาการ และการ
เจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยประเทศไทย พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2550 และพ.ศ. 2553 โดยสํานัก
สงเสริมสุขภาพ ดวยแบบทดสอบ DENVER II พบวา
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการรวมปกติทุกดาน รอยละ
71.7, 72.0, 67.7 และเพิ่มเปนรอยละ 72 ตาม
ลําดับ โดยพัฒนาการที่สงสัยลาชาพบมาก ไดแก
ดานภาษา รองลงมาคือการใชกลามเนือ้ มัดเล็กและ
การปรับตัว พัฒนาการทางสังคมและการชวยเหลือ
ตนเอง การใชกลามเนือ้ มัดใหญ พัฒนาการดังกลาว
เปนพืน้ ฐานของสติปญ ญาและสําคัญตอกระบวนการ
เรียนรูของเด็กเปนการสูญเสียโอกาสพัฒนาสมอง
ในช ว งระยะที่ ส มองเจริ ญ เติ บ โต หรื อ เรี ย กว า
“หนาตางแหงโอกาส”(3)
จากผลการศึกษาภาวะโภชนาการและ
การเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยในเขตสาธารณสุข
ที่ 4 และ 5 ป พ.ศ. 2551 พบวาสวนใหญเด็กมี
นํ้าหนักตัวตามเกณฑอายุรอยละ 89.1 สวนสูง
ตามเกณฑอายุ รอยละ 92.6 นํ้าหนักตัวตามเกณฑ
สวนสูง สมสวนรอยละ 85.1 สําหรับการประเมิน
พัฒนาการเด็กดวยแบบประเมินอนามัย 49 พบวา
เด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการรวมสมวัยรอยละ 61.7 โดย
มี พั ฒ นาการด า นการใช ก ล า มเนื้ อ มั ด เล็ ก สมวั ย
รอยละ 73.2 พัฒนาการดานการใชภาษาสมวัย
รอยละ 75.1 และพัฒนาการดานสังคมและการ
ชวยเหลือตนเองสมวัยรอยละ 100(4) และในป
พ.ศ. 2553 พรณิชา ชุณหคันธรส และคณะ(5)
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ประเมินผลการดําเนินงานโรงพยาบาลสายใยรัก
แหงครอบครัวเขตสาธารณสุขที่ 4, 5 โดยประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ดวยแบบประเมินอนามัย 49
พบวา เด็กมีพัฒนาการสมวัยทุกดานรอยละ 75.3
ในป พ.ศ. 2554 นโยบายของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุ ข เน น ในเรื่ อ งการส ง เสริ ม
พัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ป ใหมีพัฒนาการสมวัย
ทั้งดานรางกายและอารมณไมนอยกวา รอยละ
95 ซึ่งเปนตัวชี้วัดหลักของเปาหมายบริการของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวตั ถุประสงคครอบคลุม
การดูแลเด็กปฐมวัยในศูนยเด็กเล็ก การพัฒนา
ศักยภาพครูผูดูแลเด็กการมีสวนรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี ซึง่ รับผิดชอบในการสงเสริม
สุขภาพประชาชน โดยเฉพาะกลุมเด็กแรกเกิดถึง
5 ป ใหมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการเจริญเติบโต
สมส ว นและมี พั ฒ นาการสมวั ย ในทุ ก ด า น จาก
ความสําคัญในเรื่องนี้ จึงไดทําการศึกษาปจจัย
ดานการเลีย้ งดูเด็กของผูป กครองและการมีสว นรวม
ของชุ ม ชนต อ การส ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยการมีสว นรวมของชุมชน
ในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5

วัตถุประสงค
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
1. สถานการณดา นการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ ของเด็กปฐมวัย
2. ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานการเลี้ยงดูเด็กของ
ผูปกครองและการมีสวนรวมของชุมชน
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ขอบเขตของการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะเด็ก
ปฐมวัยในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5 ซึ่ง
มีจังหวัดในพื้นที่ 8 จังหวัด โดยเลือกพื้นที่ศึกษา
เขตสาธารณสุขที่ 4 จํานวน 2 จังหวัด เขตสาธารณสุข
ที่ 5 จํานวน 2 จังหวัด ที่มีการจัดทําแผนชุมชน
ดานการสงเสริมอนามัยแมและเด็ก

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิเคราะห
และการสํารวจแบบภาคตัดขวาง (Analytic Study
and Cross-section survey) เพือ่ ศึกษาสถานการณ
ดานการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
และศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเจริ ญ เติ บ โตและ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานการเลี้ยงดูเด็ก
ของผูป กครองและการมีสว นรวมของชุมชน ในพืน้ ที่
เขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5
การเลือกกลุมตัวอยาง
สถานที่ศึ กษา ใชพื้ นที่เขตสาธารณสุข
ที่ 4 ไดแก จังหวัด กาญจนบุรี อําเภอทามวง ตําบล
ทามวง จังหวัดนครปฐม อําเภอดอนตูม ตําบล
หวยพระ เปนตําบลศึกษา ซึง่ พืน้ ทีม่ กี ารขับเคลือ่ น
การสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็กโดยชุมชน
มีสวนรวมจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแมและเด็ก
ตําบลเปรียบเทียบ 2 ตําบล ไดแก จังหวัด
กาญจนบุรี อําเภอทามวง ตําบลหนองขาว จังหวัด
นครปฐม อําเภอดอนตูม ตําบลหวยดวน
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ในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 5 ไดแก จังหวัด
ประจวบคี รี ขั น ธ อํ า เภอเมื อ ง ตํ า บลเกาะหลั ก
สมุทรสงคราม อําเภออัมพวา ตําบลวัดประดู เปน
ตําบลศึกษา ซึ่งพื้นที่ มีการขับเคลื่อนการสงเสริม
สุขภาพอนามัยแมและเด็กโดยชุมชนมีสวนรวม
จัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแมและเด็ก
ตําบลเปรียบเทียบ 2 ตําบล ไดแก จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ อําเภอเมือง ตําบลอาวนอย จังหวัด
สมุทรสงคราม อําเภออัมพวา ตําบลทาคา
กลุมประชารที่ศึกษา
ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัย
อายุแรกเกิด - 5 ป ทัง้ หมดในแตละพืน้ ที่ ของตําบล
ที่ศึกษา ซึ่งเปนพื้นที่เปาหมายของการศึกษาทั้ง
8 ตําบลใน 4 จังหวัด ในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 4
และ 5 จํานวน 1,600 คน
การคํานวณขนาดตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชเปนตัวแทนประชากร
ได จ ากการคํ า นวณหาขนาดตั ว อย า ง ด ว ยการ
นําจํานวนเด็กอายุ 0 - 5 ป ทั้งหมดในแตละตําบล
ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ เ ป า หมาย ของจั ง หวั ด ตั ว อย า ง
มาคํานวณ
โดยใชสูตร
2
n = 2 Nk (1-P) 2
k (1-P)+ NPE
N = ประชากร ในทีน่ ี้ คือ จํานวนเด็กอายุ
0 - 5 ป ในตําบล ของจังหวัดพื้นที่เปาหมาย
k = 1.96 ไดจากระดับความเชื่อมั่นที่ใช
สําหรับผลที่ไดคือ 95%
P = สัดสวนพัฒนาการสมวัยในระดับเขต
ของเขต 4 และ 5 ป 2553 คือ .75

E2 = .05 หรื อ 5% คื อ สั ด ส ว น หรื อ
เปอรเซนตของความคลาดเคลื่อนของคา P ที่ยอม
ใหเกิดขึ้น
ดําเนินการในพื้นที่เปาหมาย 4 จังหวัด
จังหวัดละ 400 คน รวม จํานวนตัวอยาง 1,600 คน
โดย กําหนดเปนตําบลศึกษา 4 ตําบล ใน 4 จังหวัด
ที่ มี ก ารดํ า เนิ น งานจั ด ทํ า แผนชุ ม ชนด า นพั ฒ นา
สุขภาพแมและเด็ก จํานวนกลุมตัวอยาง เด็กอายุ
0 - 5 ป ตําบลละ 200 คน รวม 800 คน ตําบล
เปรียบเทียบ 4 ตําบล ในจังหวัดเดียวกัน จํานวน
กลุมตัวอยาง เด็กอายุ 0 - 5 ป ตําบลละ 200 คน
รวม 800 คน
การเลือกกลุมตัวอยาง
ใช วิ ธี ป ระสานเจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข
ทีร่ บั ผิดชอบพืน้ ทีเ่ ปาหมายใน 8 ตําบล นัดผูป กครอง
ที่มีบุตรอายุแรกเกิด ถึง 5 ป ที่อยูในพื้นที่ ณ ชวง
เวลาที่กําหนด ตําบลละ 200 คน รวมจํานวนเด็ก
ทั้งหมด 1600 คน
เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการประเมินพัฒนาการ
เด็กใชแบบเฝาระวัง อนามัย 55 ที่ พัฒนาโดย
ผูเ ชีย่ วชาญกรมอนามัย โดยมีคา sensitivity รอยละ
82.14 specificity รอยละ 80.38
การแปลผล
การแปลผลพั ฒ นาการรวมทุ ก ด า น
แบงเปน 2 ระดับ คือ
1. ปกติ (Normal) คือ เด็กที่ผานขอ
ทดสอบตามแบบประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก ด ว ย
เครื่องมืออนามัย 55 ทุกขอ
ปที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
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2. สงสั ยล าชา (Suspect) คือ เด็ก ที่
ไมผานขอทดสอบตามแบบประเมินพัฒนาการเด็ก
ดวยเครื่องมือ อนามัย 55 ตั้งแต 1 ขอ เปนตนไป
การวิเคราะหขอมูล
ใชสถิตพิ รรณนา (Descriptive Statistics)
นําเสนอขอมูลดวยตารางแจกแจงความถี่ จํานวน
รอยละ คาเฉลีย่ และใชสถิตวิ เิ คราะห Chi – square
test ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95

ผลการศึกษา
1. ขอมูลทั่วไป
จํานวนเด็กแรกเกิด - 5 ป ที่ดําเนินการ
สํารวจไดมที งั้ หมด 1,558 คน อยูใ นเขตสาธารณสุข
ที่ 4 จํานวน 701 คน เขตสาธารณสุขที่ 5 จํานวน
857 เปนเพศชาย 807 คน รอยละ 51.8 เพศหญิง
751 คน รอยละ 48.2 โดยจําแนกเปนชวงอายุ
แรกเกิด - 12 เดือน รอยละ 15.5 อายุ 13 - 24 เดือน
รอยละ 15.0 อายุ 25 - 36 เดือน รอยละ 16.88 อายุ
37 - 48 เดือน รอยละ 19.32 อายุ 49 - 60 เดือน รอยละ
18.36 และอายุ 61 - 72 เดือน รอยละ 15.00
ขอมูลพื้นฐานของครอบครัว
ผู  เ ลี้ ย งดู เ ด็ ก ส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง
รอยละ 87.21 เปนเพศชาย รอยละ 12.79
ความสัมพันธกับเด็ก สวนใหญเปนแม
ของเด็ก รอยละ 65.04 เปนปู ยา ตา ยาย รอยละ
22.69 พอ รอยละ 8.0 ลุง ปา นา อา รอยละ 4.28
บุ ค คลที่ เ ลี้ ย งดู เ ด็ ก สมํ่ า เสมอ และใกล ชิ ด เด็ ก
มากที่สุด ไดแก แม รอยละ 36.58 ปู ยา ตา ยาย
รอยละ 27.27 พอ และแม รอยละ 25.79 พอ แม
ปู ยา ตา ยาย และลุง ปา นา อา รวมกันเลี้ยงดู
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รอยละ 3.62 และ 3.77 ตามลําดับ พี่เลี้ยงเด็ก
รอยละ 0.44
สถานภาพสมรสของพอแมเด็ก สวนใหญ
อยูดวยกัน รอยละ 80.19 แยกกันอยูถาวร รอยละ
12.71 แยกกันอยูชั่วคราว รอยละ 5.84 พอ หรือ
แม เสียชีวิต เปนหมาย รอยละ 1.26
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อยูอาศัย
อยูดวยกันประจําไมนอยกวา 6 เดือน สวนมาก
มีสมาชิกครอบครัวละ 4 - 5 คน รอยละ 43.09
ครอบครัวละ 6 - 10 คน รอยละ 43.02 ครอบครัว
ละ 2-3 คน รอยละ 11.68 และครอบครัวทีม่ สี มาชิก
มากกวา 10 คน รอยละ 2.21
สมาชิ ก ในครอบครั ว ส ว นมากเป น
ครอบครัวใหญ มีทงั้ พอ แม ลูก ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา
นา อา รอยละ 27.86 มีพอ แม ลูก ปา ยา ตา ยาย
รอยละ 26.16 มีเฉพาะพอ แม ลูก รอยละ 23.0
เด็กอยูกับแม และปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา
รอยละ 10.05 เด็กอยูกับปู ยา ตา ยาย ลุง ปา
นา อา รอยละ 9.46 เด็กอยูกับแม รอยละ 0.89
เด็กอยูกับพอลําพัง รอยละ 0.15
อายุ ข องผู  เ ลี้ ย งดู เ ด็ ก ส ว นมากมี อ ายุ
ระหวาง 20.30 ป รอยละ 40.21 อายุ 31 - 40 ป
รอยละ 28.53 อายุ 41 - 50 ป รอยละ 11.75
อายุ 51 - 60 ป รอยละ 7.98 อายุมากกวา 60 ป
รอยละ 5.47 และอายุนอยกวา 20 ป รอยละ 6.06
การศึ ก ษาของผู  เ ลี้ ย งดู เ ด็ ก ส ว นมาก
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 43.83
ประถมศึกษา รอยละ 35.25 อนุปริญญา รอยละ
10.20 ปริญญาตรี รอยละ 8.8 ปริญญาโท รอยละ
0.81 และไมไดเรียนหนังสือ รอยละ 1.11
อาชี พ ของผู  เ ลี้ ย งดู เ ด็ ก ส ว นมากเป น
แมบาน รอยละ 35.25 รับจางทั่วไป รอยละ 22.54
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คาขาย รอยละ 17.88 รับจางบริษัท รอยละ 10.27
เกษตรกรรม รอยละ 9.68 รับราชการ รอยละ 3.84
เปนนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 0.52
รายไดรวมของครอบครัวตอเดือน สวนมาก
ครอบครัวมีรายไดประมาณ 6,000 - 10,000 บาท
รอยละ 33.11 10,001 - 15,000 บาท รอยละ 21.88
ตํ่ากวา 6,000 บาท รอยละ 15.37 15,001 20,000 บาท รอยละ 12.86 20,001 - 25,000 บาท
รอยละ 6.87 25,001-30,000 บาท รอยละ 4.51
และรายไดมากกวา 30,000บาท รอยละ 5.30
2. ขอมูลดานการเจริญเติบโตของเด็ก
ปฐมวัย
การประเมิ น การเจริ ญ เติ บ โตของเด็ ก
ปฐมวั ย ใช เ กณฑ อ  า งอิ ง ของสํ า นั ก โภชนาการ
กรมอนามัย ใชนํ้าหนักตามเกณฑอายุ สวนสูง
ตามเกณฑอายุ นํ้าหนักตามเกณฑสวนสูง และ
สวนสูงระดับดี และรูปรางสมสวน
ผลการประเมินการเจริญเติบโตโดยใช
เกณฑอางอิง นํ้าหนักตามเกณฑอายุ พบวา เด็ก
มี นํ้ า หนั ก ตามเกณฑ ร  อ ยละ 73.68 นํ้ า หนั ก
คอนขางมาก รอยละ 4.31 นํ้าหนักคอนขางนอย

รอยละ 7.33 นํ้าหนักมากเกินเกณฑ รอยละ 9.97
นํ้าหนักนอยกวาเกณฑ รอยละ 4.7
การเจริ ญ เติ บ โตโดยใช เ กณฑ ส  ว นสู ง
ตามเกณฑอายุ พบวา เด็กมีสวนสูงตามเกณฑ
รอยละ 80.68 คอนขางสูง รอยละ 5.8 สูงกวาเกณฑ
รอยละ 3.86 คอนขางเตี้ย รอยละ 4.64 และเตี้ย
รอยละ 5.02
การเจริ ญ เติ บ โตโดยใช เ กณฑ นํ้ า หนั ก
ตามเกณฑ ส  ว นสู ง พบว า เด็ ก ปฐมวั ย มี รู ป ร า ง
สมส ว น ร อ ยละ 77.11 ท ว ม ร อ ยละ 3.73
คอนขางผอม รอยละ 5.08 เริ่มอวน รอยละ 5.34
อวน รอยละ 3.60 และผอม รอยละ 5.14
การเจริ ญ เติ บ โตโดยใช เ กณฑ ส  ว นสู ง
ระดับดีและรูปรางสมสวน พบวา เด็กมีสวนสูง
ระดับดีและรูปรางสมสวน รอยละ 69.97
3. ขอมูลดานพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
จํานวนเด็กปฐมวัยที่ประเมินพัฒนาการ
ทั้งหมด 1,558 คน มีเด็กที่ไมพรอม ไมใหความ
รวมมือในการประเมินพัฒนาการ ครบทุกดาน
จํ า นวน 114 คน สามารถประเมิ น พั ฒ นาการ
ไดสมบูรณครบทุกดาน จํานวน 1,444 คน ดังนี้

ตารางที่ 1 จํานวน และรอยละของเด็กแรกเกิด - 5 ป ที่มีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน และพัฒนาการ
สมวัยแยกรายดาน

พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ดานสังคมและการชวยเหลือตนเอง
ดานการใชกลามเนื้อเล็ก
ดานภาษา
ดานกลามเนื้อใหญ
พัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน

สมวัย
จํานวน
รอยละ
1,333
97.44
1,432
93.59
1,143
75.05
1,455
96.17
1,032
71.47

สงสัยลาชา
จํานวน
รอยละ
35
2.56
98
6.41
380
24.95
58
3.83
412
28.53
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เด็กแรกเกิดถึง 5 ป มีพฒ
ั นาการรวมสมวัย
4 ดาน รอยละ 71.47 มีพัฒนาการสงสัยลาชา
รอยละ 28.53 เมื่อพิจารณาพัฒนาการแตละดาน
พบวา เด็กมีพฒ
ั นาการดานสังคมและการชวยเหลือ

ตนเองสมวัย รอยละ 97.44 พัฒนาการดานการ
ใชกลามเนื้อเล็กสมวัย รอยละ 93.59 พัฒนาการ
ดานภาษาสมวัย รอยละ 75.05 พัฒนาการดาน
กลามเนื้อใหญสมวัย รอยละ 96.17

ั นาการสมวัยรวม 4 ดาน และพัฒนาการ
ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และรอยละของเด็กแรกเกิด - 5 ป ทีม่ พี ฒ
สมวัยแยกรายดาน จําแนกตามชวงอายุ

พัฒนาการเด็กปฐมวัยตามชวงอายุ
แรกเกิด ถึง 1 ป 6 เดือน
ดานสังคมและการชวยเหลือตนเอง
ดานการใชกลามเนื้อเล็ก
ดานภาษา
ดานกลามเนื้อใหญ
พัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน
อายุ 1 ป 7 เดือน ถึง 3 ป
ดานสังคมและการชวยเหลือตนเอง
ดานการใชกลามเนื้อเล็ก
ดานภาษา
ดานกลามเนื้อใหญ
พัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน
อายุ 3 ป 1 เดือน ถึง 5 ป
ดานสังคมและการชวยเหลือตนเอง
ดานการใชกลามเนื้อเล็ก
ดานภาษา
ดานกลามเนื้อใหญ
พัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน
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พัฒนาการสมวัย
จํานวน รอยละ

สงสัยวาพัฒนาการลาชา
จํานวน รอยละ

338
334
316
331
277

96.57
95.43
89.52
96.43
80.52

12
16
37
20
67

3.43
4.57
10.48
3.57
19.48

346
352
296
351
256

96.92
95.65
81.54
96.43
78.77

11
16
67
13
69

3.08
4.35
18.46
3.57
21.23

649
746
531
773
499

98.18
91.87
65.80
96.87
64.39

12
66
276
25
276

1.82
8.13
34.2
3.13
35.61
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พัฒนาการตามชวงอายุ พบวา เด็กแรกเกิด
ถึงอายุ 1 ป 6 เดือน มีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน
รอยละ 80.52 เด็กอายุ 1 ป 7 เดือน ถึง 3 ป
มีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน รอยละ 64.39 เด็ก
อายุ 3 ป ถึง 5 ปมีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน
รอยละ 64.39 โดยมีพัฒนาการดานภาษา สงสัย
ลาชามากที่สุดถึงรอยละ 34.2
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายจังหวัด
ในตําบลที่ศึกษา และตําบลเปรียบเทียบ พบวา
จังหวัดสมุทรสงครามเด็กปฐมวัยในตําบลที่ศึกษา
มีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน รอยละ 78.08
เด็กปฐมวัยในตําบลเปรียบเทียบมีพฒ
ั นาการสมวัย

รวม 4 ดาน รอยละ 71.82 จังหวัดประจวบคีรีขันธ
เด็ ก ปฐมวั ย ในตํ า บลที่ ศึ ก ษามี พั ฒ นาการสมวั ย
รวม 4 ดาน รอยละ 64.25 เด็กปฐมวัยในตําบล
เปรียบเทียบมีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน รอยละ
69.95 จังหวัดนครปฐมเด็กปฐมวัยในตําบลทีศ่ กึ ษา
มีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน รอยละ 67.32 เด็ก
ปฐมวัยในตําบลเปรียบเทียบมีพัฒนาการสมวัย
รวม 4 ดาน รอยละ 67.78 จังหวัดกาญจนบุรี
เด็กปฐมวัยในตําบลที่ศึกษามีพัฒนาการสมวัยรวม
4 ด า น ร อ ยละ 71.82 เด็ ก ปฐมวั ย ในตํ า บล
เปรี ย บเที ย บมี พั ฒ นาการสมวั ย รวม 4 ด า น
รอยละ 79.66

ั นาการสมวัยรวม 4 ดาน และพัฒนาการ
ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และรอยละของเด็กแรกเกิด - 5 ป ทีม่ พี ฒ
สมวัยรายดาน จําแนกตามรายจังหวัด และตําบล

พัฒนาการเด็กปฐมวัยตามชวงอายุ
สมุทรสงคราม
ดานสังคมและการชวยเหลือตนเอง
ดานการใชกลามเนื้อเล็ก
ดานภาษา
ดานกลามเนื้อใหญ
พัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน
ประจวบคีรีขันธ
ดานสังคมและการชวยเหลือตนเอง
ดานการใชกลามเนื้อเล็ก
ดานภาษา
ดานกลามเนื้อใหญ
พัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน

พัฒนาการสมวัย
จํานวน
รอยละ

สงสัยวาพัฒนาการลาชา
จํานวน
รอยละ

147/150
149/157
120/156
151/153
114/146

98.00
94.90
76.92
98.69
78.08

200/206
215/232
176/236
214/228
158/220

97.09
92.67
74.57
93.86
71.82

210/222
233/250
172/244
231/245
151/235

94.59
93.20
70.49
94.28
64.25

168/178
187/203
157/201
188/201
135/193

94.38
92.12
78.11
93.53
69.95
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และรอยละของเด็กแรกเกิด - 5 ป ทีม่ พี ฒ
ั นาการสมวัยรวม 4 ดาน และพัฒนาการ
สมวัยรายดาน จําแนกตามรายจังหวัด และตําบล (ตอ)

พัฒนาการเด็กปฐมวัยตามชวงอายุ
นครปฐม
ดานสังคมและการชวยเหลือตนเอง
ดานการใชกลามเนื้อเล็ก
ดานภาษา
ดานกลามเนื้อใหญ
พัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน
กาญจนบุรี
ดานสังคมและการชวยเหลือตนเอง
ดานการใชกลามเนื้อเล็ก
ดานภาษา
ดานกลามเนื้อใหญ
พัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน

พัฒนาการสมวัย
จํานวน
รอยละ

สงสัยวาพัฒนาการลาชา
จํานวน
รอยละ

139/140
149/158
117/163
155/159
103/153

99.28
94.30
71.78
97.48
67.32

131/133
134/142
106/142
136/140
101/149

98.50
94.37
74.65
97.14
67.78

172/174
186/199
147/198
191/198
130/181

98.85
93.47
74.24
96.46
71.82

165/165
179/189
148/183
189/189
141/177

100.00
94.71
80.87
100.00
79.66

4. ขอมูลพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก และ
การมีสวนรวมของชุมชน
ในป พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554 ไดมีการ
ดํ า เนิ น โครงการชุ ม ชนต น แบบด า นการพั ฒ นา
สุขภาพแมและเด็ก และใน ป พ.ศ. 2555 ไดพัฒนา
ตอดวยการดําเนินงาน ตําบลนมแมเพื่อสายใยรัก
แหงครอบครัว ในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 4 โดย
เลือกตําบลศึกษา ไดแก ตําบลทามวง อําเภอทามวง
จังหวัดกาญจนบุรี ตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม ในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 5 ตําบล
ศึกษา ไดแก ตําบลเกาะหลัก อําเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ และตําบลวัดประดู อําเภออัมพวา
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จังหวัดสมุทรสงคราม ซึง่ เปนพืน้ ทีท่ มี่ กี ารขับเคลือ่ น
การสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็กโดยชุมชน
มีสว นรวมดําเนินกิจกรรมดวยการจัดทําแผนพัฒนา
สุขภาพแมและเด็ก ซึ่งเปนการดําเนินการรวมกัน
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่
สาธารณสุขระดับตําบล แกนนําชุมชน และอาสา
สมั ค รสาธารณสุ ข หลั ง จากที่ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
สุขภาพแมและเด็ก และมีการนําแผนไปปฏิบัติ
ในชุมชน มีการกําหนดตามบทบาทหนาที่ และ
setting โดยในสวนของทองถิ่น ใหการสนับสนุน
งบประมาณจัดทําโครงการดานการสงเสริมสุขภาพ
แมและเด็ก กิจกรรมครอบครัวอบอุน หรือกิจกรรม
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รณรงควันสําคัญตางๆ เชนวัน แม วันพอ เนนให
พอแม ผูป กครองและผูเ ลีย้ งดูเด็ก ทํากิจกรรมรวมกัน
จั ด ซื้ อ อุ ป กรณ ส  ง เสริ ม พั ฒ นาการ อาหารเสริ ม
ในส ว นของโรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล
ดําเนินการใหบริการสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย
เชน ดูแลหญิงตั้งครรภ การเยี่ยมมารดาหลังคลอด
ดูแลเฝาระวังการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัย การสงเสริม
พัฒนาการ การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก และ
การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ในสวนของตําบลเปรียบเทียบ กําหนดไว
4 ตําบล ไดแก ตําบลหนองขาว อําเภอทามวง
จังหวัดกาญจนบุรี ตําบลหวยดาน อําเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม ตําบลอาวนอย อําเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ และ ตําบลทาคา อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งใน 4 ตําบลนี้ ไมมีการ
จัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแมและเด็ก โดยชุมชน
มี ส  ว นร ว ม แต มี ก ารดํ า เนิ น งานพั ฒ นาสุ ข ภาพ
แมและเด็ก ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
ในพื้ น ที่ และสามารถของบประมาณสนั บ สนุ น
การพัฒนาสุขภาพแมและเด็กจากทองถิ่นได โดย
เปนงบกองทุนตําบล
จากการติดตามผลการดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพแมและเด็ก ในตําบลกลุมศึกษา และกลุม
เปรียบเทียบพบวา ภาพรวม มีการดําเนินกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพ ทั้งในกลุมหญิงตั้งครรภ มารดา
หลังคลอด การดูแลสงเสริมการเจริญเติบโต และ
การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชน และ
ศูนยพัฒนาเด็ก ตลอดจนการใหความรูประชาชน
ในชุมชน ทั้งนี้ในตําบลกลุมศึกษา จะดําเนินการ
เปนรูปธรรมชัดเจนและตอเนื่อง มีการนําเสนอ
ผลการดําเนินงานตอผูบ ริหารและ ศูนยวชิ าการเขต

การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลี้ ย งดู เ ด็ ก
แรกเกิด - 5 ป ในแตละชวงอายุพบวา เด็กแรกเกิด
- 1 ป 6 เดือน ทั้งกลุมศึกษา และกลุมเปรียบเทียบ
จะได รั บ การเลี้ ย งดู เอาใจใส การให ค วามรั ก
ความอบอุน อาหารตามวัย การฝกหัดเพื่อใหเด็ก
สามารถชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมตามชวงวัย
การฝกวินัย การเลนกับลูก การปองกันอุบัติเหตุ
การสงเสริมพัฒนาการตามวัย โดยผูเลี้ยงดูจะทํา
กิ จ กรรมดั ง กล า วต อ เนื่ อ งเป น ประจํ า มากกว า
รอยละ 80 ขึ้นไป ยกเวนเรื่องการเลานิทานหรือ
อ า นนิ ท านใหเ ด็ ก ฟง ที่ ผู  เ ลี้ ย งดู ป ฏิ บั ติไ ด ป ระจํ า
เพียงรอยละ 52
เด็กชวงอายุ 1 ป 7 เดือน - 3 ป ทั้งกลุม
ศึกษา และกลุมเปรียบเทียบ จะไดรับการเลี้ยงดู
เอาใจใส การใหความรัก ความอบอุน อาหารตามวัย
การฝกหัดเพื่อใหเด็กสามารถชวยเหลือตนเองได
เหมาะสมตามชวงวัย การดูแลความสะอาดรางกาย
ทั่วไป การฝกวินัย การเลนกับลูก การปองกัน
อุบตั เิ หตุ การสงเสริมพัฒนาการตามวัย โดยผูเ ลีย้ งดู
จะทํากิจกรรมดังกลาวตอเนือ่ งเปนประจํามากกวา
รอยละ 80 ขึ้นไปไป ยกเวนเรื่องการเลานิทานหรือ
อ า นนิ ท านใหเ ด็ ก ฟง ที่ ผู  เ ลี้ ย งดู ป ฏิ บั ติ ไ ด ป ระจํ า
เพียงรอยละ 25.3 ปฏิบัติไดบางครั้งรอยละ 60.4
หลีกเลี่ยงการดูโทรทัศนของเด็กผูเลี้ยงดูปฏิบัติ
ไดประจํารอยละ 53.5
เด็กชวงอายุ 3 ป - 5 ป ทั้งกลุมศึกษา
และกลุมเปรียบเทียบ จะไดรับการเลี้ยงดู เอาใจใส
การใหความรัก ความอบอุน การใหอาหารตามวัย
การฝกวินัย โดยผูเลี้ยงดูจะทํากิจกรรมดังกลาว
ตอเนื่องเปนประจํามากกวา รอยละ 75.0 การเลา
นิทานหรืออานนิทานใหเด็กฟงที่ผูเลี้ยงดูปฏิบัติ
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ไดประจําเพียงรอยละ 32.5 ปฏิบัติไดบางครั้ง
รอยละ 54.4
การศึกษาในเรือ่ งการมีสว นรวมของชุมชน
ของเด็กชวง อายุ แรกเกิด - 1 ป 6 เดือน ทั้งกลุม
ศึกษา และกลุมเปรียบเทียบ สวนใหญคนในชุมชน
มีการหยอกลอ ทักทายเด็กดวยความรัก เอ็นดู
เปนประจํา รอยละ 86 - 90 สําหรับการเปน
แบบอยางที่ดีใหกับเด็กยังไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
มีปฏิบัติบางบางครั้ง รอยละ 68 - 70 เนื่องจาก
ส ว นใหญ เ ด็ ก อยู  กั บ พ อ แม ผู  เ ลี้ ย งดู ชุ ม ชนมี
สิ่ ง แวดล อ มที่ ส ะอาด ปลอดภั ย ร อ ยละ 80
ในชุมชนมีแหลงเรียนรูที่เปดโอกาสใหครอบครัว
เขารวมกิจกรรมประจํา รอยละ 43 - 48 ชุมชน
มีการจัด กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
ที่เปดโอกาสให ลูกหลาน มารวม กิจกรรมประจํา
รอยละ 60-65
เด็ก 1 ป 6 เดือน - 3 ป ทั้งกลุมศึกษา
และกลุมเปรียบเทียบ สวนใหญคนในชุมชนมีการ
หยอกลอ ทักทายเด็กดวยความรัก เอ็นดู เปนประจํา
รอยละ 86 - 89 สําหรับการเปนแบบอยางที่ดี
ใหกับเด็กยังไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน มีปฏิบัติบาง
บางครั้ง รอยละ 68 - 70 ชุมชนมีสิ่งแวดลอม
ที่สะอาด ปลอดภัย รอยละ 80 ในชุมชนมีแหลง
เรียนรูที่เปดโอกาสใหครอบครัวเขารวมกิจกรรม
ประจํา รอยละ 43 - 48 ชุมชน มีการจัด กิจกรรม
ทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ที่เปดโอกาสให
ลูกหลาน มารวมกิจกรรมประจํารอยละ 60 - 65
เด็ก 3 ป - 5 ป ทั้งกลุมศึกษา และกลุม
เปรียบเทียบสวนใหญคนในชุมชนมีการหยอกลอ
ทักทายเด็กดวยความรัก เอ็นดู เปนประจํา รอยละ
82 - 83 สําหรับการเปนแบบอยางที่ดีใหกับเด็ก
ยังไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน มีปฏิบัติบางบางครั้ง
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รอยละ 62 - 65 ชุมชนมีสิ่งแวดลอมที่สะอาด
ปลอดภัย รอยละ 70 - 72 ในชุมชนมีแหลงเรียนรู
ที่เปดโอกาสใหครอบครัวเขารวมกิจกรรมประจํา
รอยละ 40 - 45 ชุมชน มีการจัด กิจกรรมทาง
ศาสนา วั ฒ นธรรมประเพณี ที่ เ ป ด โอกาสให
ลูกหลาน มารวม กิจกรรมประจํารอยละ 53-56
5. ความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวน
บุคคล ครอบครัว การเลี้ยงดู ที่มีผลตอการเจริญ
เติบโต และพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดานการเจริญ
เติบโต
จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนบุคคล ครอบครัว การเลี้ยงดู ที่มีผลตอ
การเจริญเติบโต พบวา ลักษณะสมาชิกในครอบครัว
มีความสัมพันธกบั การเจริญเติบโตตามดัชนีนาํ้ หนัก
ตามเกณฑอายุ อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ P- value
< 0.05 โดยเด็กที่อยูกับแม และพอจะมีนํ้าหนัก
เกินเกณฑรอยละ 15.4 สวนเด็กที่อยูกับครอบครัว
ขยายประกอบดวยพอแม ปูยา ตายาย ลุงปา นา
อา มีนํ้าหนักนอยกวาเกณฑ รอยละ 15.9
ผูเลี้ยงดูเด็กมีความสัมพันธกับการเจริญ
เติ บ โตตามดั ช นี ส  ว นสู ง ตามเกณฑ อ ายุ อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ P-value < 0.05 โดยเด็กที่
พอแมเลี้ยงดูจะคอนขางเตี้ย และเตี้ย รอยละ 10.8
สวนเด็กที่ ปูยา ตายาย ลุงปา เลี้ยงดูจะคอนขาง
เตี้ย และเตี้ย รอยละ 5.9
สถานภาพสมรสและลั ก ษณะสมาชิ ก
ในครอบครัว มีความสัมพันธกับการเจริญเติบโต
ตามดัชนีนาํ้ หนักตามเกณฑสว นสูง อยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ P-value < 0.05 โดยครอบครัวที่พอ
และแมอยูดวยกันพบเด็กมีรูปรางสมสวน รอยละ
83.8 อวน รอยละ 10.8 สวนครอบครัวที่พอแม
แยกกัน หรือพอ แมเสียชีวิต พบวาเด็กมีอวน
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รอยละ 5.6 เด็กทีอ่ ยูก บั แม และพอจะมีรปู รางอวน
รอยละ 7.7 เด็กที่อยูกับครอบครัวขยายประกอบ
ดวยพอแม ปูยา ตายาย ลุงปา นาอา มีรูปรางอวน
14.6
ด า นพั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย พบว า
สถานภาพสมรส การศึกษาของผูเลี้ยงดูเด็ก อายุ
ของผู  เ ลี้ ย งดู เ ด็ ก และบุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ
กับเด็ก มีความสัมพันธกับพัฒนาการสมวัยรวม
4 ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P-value < 0.05
โดยเด็กที่พอแมอยูดวยกันมีพัฒนาการสมวัยรวม
4 ดาน รอยละ 74.1 สวนเด็กที่พอแมแยกกันอยู
หรือเสียชีวิตมีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน รอยละ
67.7 ผู  เ ลี้ ย งดู ที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
หรืออนุปริญญาขึ้นไป เด็กมีพัฒนาการสมวัยรวม
4 ด า น ร อ ยละ 73.9 และ 77.5 ตามลํ า ดั บ
ส ว นผู  เ ลี้ ย งดู ที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา
เด็กมีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน รอยละ 69.1
ผูเลี้ยงดูที่มีอายุ <19 ป เด็กมีพัฒนาการสมวัยรวม
4 ดาน รอยละ 69.1 ผูเลี้ยงดูที่มีอายุ 20 - 60 ป
และ > 60 ป เด็กมีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน
รอยละ 73.9 และ 77.5 ตามลําดับ เด็กที่พอแม
เลี้ยงดู มีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน รอยละ 79.0
เด็กที่ปูยา ตา ยาย เลี้ยงดูมีพัฒนาการสมวัยรวม
4 ดาน รอยละ 68.1
สถานภาพสมรส การศึกษาของผูเลี้ยง
ดูเด็ก อายุของผูเลี้ยงดูเด็ก และรายไดครอบครัว
มีความสัมพันธกบั พัฒนาการสมวัยดานภาษาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ P-value < 0.05 โดยเด็กที่
พ อ แม อ ยู  ด  ว ยกั น มี พั ฒ นาการสมวั ย ด า นภาษา
รอยละ 78.6 สวนเด็กที่พอแมแยกกันอยูหรือ
เสียชีวิตมีพัฒนาการสมวัยดานภาษารอยละ 69.9
ผู  เ ลี้ ย งดู ที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา หรื อ

อนุปริญญาขึ้นไป เด็กมีพัฒนาการสมวัยดานภาษา
รอยละ 78.6 และ 82.1 ตามลําดับ สวนผูเ ลีย้ งดูทมี่ ี
การศึกษาระดับประถมศึกษาเด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย
ดานภาษา รอยละ 71.8 ผูเลี้ยงดูที่มีอายุ < 19 ป
และอายุ 20 - 60 ป เด็กมีพัฒนาการสมวัยดาน
ภาษา รอยละ 79.7 และ 77.5 ตามลําดับ ผูเลี้ยงดู
ที่มี อายุ > 60 ป เด็กมีพัฒนาการสมวัยดานภาษา
รอยละ 63.1 รายไดครอบครัว < 6,000 และไมเกิน
20,000 บาท เด็กมีพัฒนาการสมวัยดานภาษา
รอยละ 73.4 และ 73.6 ตามลําดับ รายไดครอบครัว
> 20,000 บาท เด็กมีพัฒนาการสมวัยดานภาษา
รอยละ 84.5
ปจจัยดานคะแนนพฤติกรรมการเลี้ยงดู
กับพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน พัฒนาการดาน
ภาษา ดานกลามเนื้อมัดเล็ก ดานสังคม และการ
ช ว ยเหลื อ ตนเองจํ า แนกตามช ว งอายุ จากการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางคะแนนพฤติกรรม
การเลี้ยงดูกับพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน และ
พัฒนาการ รายดานจําแนกตามชวงอายุ พบวา
มีความสัมพันธอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ P - value
< 0.05 โดยในกลุมเด็กแรกเกิด - 1 ป 6 เดือน
ที่ผูปกครองไดคะแนนพฤติกรรมการเลี้ยงดู < 49
คะแนน มีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน รอยละ
69.6 มีพัฒนาการสมวัยดานภาษารอยละ 75.0
ผูปกครองไดคะแนนพฤติกรรมการเลี้ยงดู > 50
คะแนน มีพฒ
ั นาการสมวัยรวม 4 ดาน รอยละ 82.2
มีพัฒนาการสมวัยดานภาษารอยละ 91.8 กลุม
เด็กอายุ 1 ป 7 เดือน ถึง 3 ป ทีผ่ ปู กครองไดคะแนน
พฤติกรรมการเลี้ยงดู < 52 คะแนน มีพัฒนาการ
สมวัยรวม 4 ดาน รอยละ 64.3 มีพัฒนาการสมวัย
ดานภาษารอยละ 65.3 พัฒนาการสมวัยดานการ
ใช ก ล า มเนื้ อ มั ด เล็ ก ร อ ยละ 88.7 ผู  ป กครอง
ปที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
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ไดคะแนนพฤติกรรมการเลี้ยงดู > 53 คะแนน
มี พั ฒ นาการสมวั ย รวม 4 ด า น ร อ ยละ 80.9
พัฒนาการสมวัยดานภาษารอยละ 84.1 พัฒนาการ
สมวัยดานการใชกลามเนื้อมัดเล็ก รอยละ 96.8
กลุมเด็กอายุ 3 ป ถึง 5 ป ที่ผูปกครองไดคะแนน
พฤติกรรมการเลี้ยงดู < 50 คะแนน มีพัฒนาการ
สมวัยรวม 4 ดาน รอยละ 56.7 พัฒนาการสมวัย
ดานการใชกลามเนือ้ มัดเล็กรอยละ 86.6 พัฒนาการ
สมวัยดานสังคมและการชวยเหลือตนเองรอยละ
95.7 ผูปกครองไดคะแนนพฤติกรรมการเลี้ยงดู
> 51 คะแนน เด็กมีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน
รอยละ 66.1 พัฒนาการสมวัยดานการใชกลามเนือ้
มัดเล็กรอยละ 93.1 พัฒนาการสมวัยดานสังคม
และการชวยเหลือตนเองรอยละ 98.7

สรุปอภิปรายผลการศึกษา
สถานการณดานการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย
ในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5
จากกผลการประเมินการเจริญเติบโตของ
เด็กปฐมวัย โดยใชเกณฑอา งอิงของสํานักโภชนาการ
กรมอนามัย ตามดัชนี นํา้ หนักตามเกณฑอายุ สวนสูง
ตามเกณฑอายุ นํ้าหนักตามเกณฑสวนสูง และ
สวนสูงระดับดี และรูปรางสมสวน ผลการศึกษา
พบวา เด็กมีนํ้าหนักตามเกณฑอายุ รอยละ 73.68
นํา้ หนักคอนขางมากรอยละ 4.31 นํ้าหนักคอนขาง
นอยรอยละ 7.33 นํ้าหนักมากเกินเกณฑ รอยละ
9.97 นํ้าหนักนอยกวาเกณฑรอยละ 4.7 เด็กมี
สวนสูงตามเกณฑคอนขางสูง และสูงกวาเกณฑ
รวมกันรอยละ 90.31 เด็กคอนขางเตี้ย และเตี้ย
รอยละ 9.66 เด็กปฐมวัยมีรูปรางสมสวนรอยละ
77.11 ทวมรอยละ 3.73 คอนขางผอมรอยละ 5.08
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เริ่มอวนรอยละ 5.34 และอวนรอยละ 3.60 ผอม
รอยละ 5.14 โดยภาพรวมเด็กปฐมวัยมีสวนสูง
ระดับดี และมีรูปรางสมสวนรอยละ 69.97 ซึ่ง
เปนตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขป 2556
จากผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จะเห็ น ว า
เด็กปฐมวัยมีปญหาทุพโภชนาการอยางตอเนื่อง
มีเด็กนํ้าหนักเกินเกณฑ เด็กเริ่มอวน และอวน
รอยละ 8.94 เด็กเตี้ย (Stunted) คือ เด็กที่มีภาวะ
ทุพโภชนาการเรื้อรังปานกลางรอยละ 9.66 เด็กมี
ภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน คือ ผอมรอยละ 5.14
สถานการณพฒ
ั นาการเด็กปฐมวัยในเขตสาธารณสุข
ที่ 4 และ 5
จํานวนเด็กที่เขาโครงการศึกษาทั้งหมด
1,558 คน มีเด็กที่ไมพรอมหรือไมใหความรวมมือ
ในการประเมินพัฒนาการ จํานวน 114 คน เหลือเด็ก
ที่สามารถประเมินพัฒนาการไดสมบูรณ จํานวน
1,444 คน ผลการตรวจประเมินพัฒนาการ พบวา
เด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการสมวัย 4 ดาน รอยละ 71.47
พัฒนาการสงสัยลาชารอยละ 28.53 พัฒนาการ
ดานสังคม และการชวยเหลือตนเองสมวัยรอยละ
97.44 พัฒนาการดานกลาเนือ้ มัดเล็กสมวัยรอยละ
93.59 พัฒนาการดานภาษาสมวัยรอยละ 75.05
พั ฒ นาการด า นกล า มเนื้ อ มั ด ใหญ ส มวั ย ร อ ยละ
96.17
เมื่ อ พิ จ ารณาพั ฒ นาการเด็ ก เป น ราย
จั ง หวั ด พบวา จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เด็ ก ปฐมวั ย
มีพัฒนาการสมวัยสูงสุดรอยละ 75.7 รองลงมา
ไดแก เด็กจังหวัดสมุทรสงคราม มีพัฒนาการสมวัย
รอยละ 74.32
เมือ่ จําแนกพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามชวง
อายุ พบวา เด็กแรกเกิด - 1 ป 6 เดือน มีพัฒนาการ
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สมวัยรอยละ 80.52 เด็กอายุ 1 ป 7 เดือน - 3 ป
มีพฒ
ั นาการสมวัยรอยละ 78.77 เด็กอายุ 3 ป - 5 ป
มีพฒ
ั นาการสมวัยรอยละ 64.39 ผลการศึกษาครัง้ นี้
สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาของกรมอนามัย
ดวยเครื่องมือ Denver II ในป 2542 ที่พบเด็กอายุ
1 - 2 ป และ 4 - 5 ป มีพฒ
ั นาการลาชารอยละ 21.8
และ 31.7 ตามลํ า ดั บ และการศึ ก ษาของกรม
อนามั ย ในป 2553 ด ว ยเครื่ อ งมื อ Denver II
ที่พบวาเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยรอยละ 70
พัฒนาการสงสัยลาชารอยละ 30
พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - 5 ป
จากการศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก
ในแตละชวงอายุ พบวา
ในเด็กแรกเกิด - 1 ป 6 เดือน เด็กจะไดรบั
การเลี้ยงดู เอาใจใส การใหความรัก ความอบอุน
อาหารตามวัย การฝกเด็กเพือ่ ใหสามารถชวยเหลือ
ตนเองตามช ว งวั ย การฝ ก วิ นั ย การเล น กั บ ลู ก
การปองกันอุบตั เิ หตุ การสงเสริมพัฒนาการตามวัย
กิจกรรมดังกลาวผูปกครองจะทําอยางตอเนื่อง
เปนประจํามากกวา รอยละ 80 ปขึ้นไป ยกเวน
เรือ่ งการเลาหรือา นนิทานใหเด็กฟง ผูป กครองทําได
รอยละ 52
ในเด็กชวงอายุ 1 ป 7 เดือน - 3 ป จะไดรบั
การเลี้ยงดู เอาใจใสดวยความรัก ความอบอุน
อาหารตามวัย การดูแลรางกาย ความสะอาดทั่วไป
การฝกวินัย การฝกใหเด็กชวยเหลือตนเองตาม
ชวงวัย การเลนกับลูก การปองกันอุบัติเหตุ ที่จะ
เปนอันตรายกับเด็ก การสงเสริมพัฒนาการตามวัย
ผู  ป กครองเด็ ก ทํ า เป น ประจํ า ต อ เนื่ อ งมากกว า
รอยละ 80 ยกเวนเรื่องการเลานิทานที่ผูปกครอง
ทําไดประจํา รอยละ 25.3 ทําไดบางครั้ง รอยละ

60.4 หลีกเลี่ยงการดูทีวีของเด็ก ผูปกครองทําได
ประจําเพียง รอยละ 53.5
ในเด็กชวงอายุ 3 ป - 5 ป เด็กไดรับ
การดูแลดวยความรัก ความอบอุน การใหอาหาร
ตามวัย การฝกระเบียบวินัย ผูปกครองทําเปน
ประจํารอยละ 75.0 การเลานิทาน ทําประจํา
รอยละ 32.5 ทําเปนบางครั้งรอยละ 54.4
การมีสวนรวมของชุมชน
ในเด็กชวงอายุ แรกเกิด - 1 ป 6 เดือน
สวนใหญคนในชุมชนมีการหยอกลอทักทายเด็ก
ดวยความรัก เอ็นดูรอยละ 80 สําหรับการเปน
แบบอยางทีด่ ใี หกบั เด็กยังไมปรากฏชัดเจน เนือ่ งจาก
ส ว นใหญ เ ด็ ก อยู  กั บ พ อ แม ผู  เ ลี้ ย งดู ชุ ม ชน
มีสงิ่ แวดลอมทีส่ ะอาด ปลอดภัยรอยละ 81.5 ชุมชน
สามารถเปนแหลงเรียนรูใหครอบครัว เขารวม
กิจกรรมเปนประจํารอยละ 52.7 ชุมชนมีการจัด
กิจกรรมทางศาสนา และเปดโอกาสใหครอบครัว
ไดเขารวมกิจกรรมรอยละ 57.1
ในเด็กชวงอายุ 1 ป 7 เดือน - 3 ป
สวนใหญคนในชุมชนมีการหยอกลอทักทายเด็ก
ดวยความรัก เอ็นดูรอ ยละ 86.1 การเปนแบบอยาง
ที่ดีใหกับเด็กเปนประจํายังไมปรากฏ เนื่องจาก
เด็กจะอยูกับพอ แม ผูเลี้ยงดู แตจะเปนแบบอยาง
ไดบางบางครั้ง รอยละ 70.5 ชุมชนที่เด็กอาศัย
อยูสะอาด ปลอดภัยรอยละ 81.6 ชุมชนมีแหลง
เรียนรูใหครอบครัวเขารวมกิจกรรมรอยละ 42.9
มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาทีเ่ ปดโอกาสใหลกู หลาน
เขารวมกิจกรรมไดรอยละ 60.4
ในเด็กอายุ 3 ป - 5 ป สวนใหญ คนใน
ชุมชนทักทาย หยอกลอกับเด็กดวยความเอ็นดู
รอยละ 82.1 การเปนแบบอยางทีด่ ใี หเด็กเปนบางครัง้
ปที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
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รอยละ 64.6 ชุมชนมีแหลงเรียนรู ใหครอบครัว
เขารวมกิจกรรมเปนประจํารอยละ 50.4 ชุมชน
มีกิจกรรมทางศาสนา และเปดโอกาสใหลูกหลาน
เขารวมกิจกรรมรอยละ 53.3
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ครอบครัว
การเลี้ยงดูเด็กและการมีสวนรวมของชุมชนที่มี
ผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย
จากการศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ
ตอการเจริญเติบโตตามดัชนีนาํ้ หนักตามเกณฑอายุ
พบวา ลักษณะครอบครัวของเด็กปฐมวัยมีความ
สัมพันธกับนํ้าหนักตามเกณฑอายุอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิต P-value < 0.05 ปจจัยที่มีความสัมพันธ
ตอการเจริญเติบโต ตามดัชนีสว นสูงตามเกณฑอายุ
พบวา ปจจัยดานผูเลี้ยงดูเด็ก มีความสัมพันธกับ
สวนสูงของเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิต P-value
< 0.05
ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั การเจริญเติบโต
ของเด็กตามดัชนีนํ้าหนักตามเกณฑสวนสูง พบวา
สถานภาพสมรส และลักษณะของ ครอบครัวผูเ ลีย้ ง
ดูเด็กมีความสัมพันธตอนํ้าหนักตัวและสวนสูงของ
เด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P-value < 0.05
ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธตอ การเจริญเติบโต
ตามดัชนีนํ้าหนักตามเกณฑอายุ ของเด็กชวงอายุ
3 - 5 ป พบวาคะแนนการมีสวนรวมของชุมชน
มีความสัมพันธกับนํ้าหนักตามเกณฑอายุอยางมี
นัยสําคัญทางสถิต P-value < 0.05 ปจจัยทีม่ คี วาม
สัมพันธตอ การเจริญเติบโตตามดัชนีนาํ้ หนักตามเกณฑ
สวนสูงของเด็กชวงอายุ 3 - 5 ป พบวาคะแนน
การมีสว นรวมของชุมชน มีความสัมพันธกบั นํา้ หนัก
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ตามเกณฑสว นสูงอยางมีนยั สําคัญทางสถิต P-value
< 0.05
จากการศึกษาปจจัย ที่มีความสัมพันธ
ตอการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย พบวา อิทธิพล
ของผูเ ลีย้ งดูทเี่ ปน พอ แม ปู ยา ตา ยาย สถานภาพ
สมรส ลักษณะของครอบครัวที่เปนครอบครัวเดี่ยว
หรือครอบครัวขยาย มีสมาชิกอยูร วมกันจํานวนมาก
มีผลตอภาวะโภชนาการของเด็กโดยตรง นอกจากนี้
พบวาเด็กชวงอายุ 3 - 5 ป ที่สวนมากจะอยูใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนั้น ปจจัยดานการมีสวนรวม
ของชุมชนจะมีผลตอการเจริญเติบโต ตามดัชนี
นํ้าหนักตามเกณฑ อายุ และนํ้าหนักตามเกณฑ
สวนสูง
ปจจัยที่มีผลตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
จากผลการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ
ตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัย พบวา ปจจัยดาน
สถานภาพสมรส การศึกษาของผูเลี้ยงดู อายุของ
ผูเลี้ยงดูเด็กและความสัมพันธของผูเลี้ยงดูกับเด็ก
มีความสัมพันธตอพัฒนาการเด็กสมวัยรวม 4 ดาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P-value < 0.05
ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พั ฒ นาการ
ดานภาษาของเด็กปฐมวัยอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
P-value < 0.05 ไดแก สถานภาพสมรส การศึกษา
ของผูเลี้ยงดูเด็ก อายุของผูเลี้ยงดูเด็ก และรายได
ของครอบครัว เมือ่ พิจารณาพัฒนาการตามชวงอายุ
ของเด็ก พบวา ชวงอายุของเด็กมีความสัมพันธ
กับพัฒนาการสมวัย 4 ดาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ P-value < 0.05 โดยพบวา เด็กชวงอายุ
3 ป – 5 ป จะมีพัฒนาการสงสัยลาชา สูงกวา
เด็กชวงอายุแรกเกิด – 3 ป ชวงอายุของเด็กมีความ
สัมพันธกับพัฒนาการดานภาษา และกลามเนื้อ
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มัดเล็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P-value < 0.05
โดยพบวา เด็กอายุ 3 ป - 5 ป จะมีพัฒนาการ
ดานภาษา และดานกลามเนื้อมัดเล็กสงสัยลาชา
สูงกวาเด็กแรกเกิด - 3 ป
จากสถานการณ พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ของการศึกษาครั้งนี้ สอดคลองกับผลการศึกษา
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ป 2542,
2550 และ 2553(6) สอดคลองกับการศึกษาของ
จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ(7), ศิริกุล อิศรานุรักษ
และคณะ(8) และของสุธรรม นันทมงคลชัย และ
คณะ(9)
จากการศึกษาของสุธรรม นันทมงคลชัย(10)
ถึงสถานการณครอบครัวไทย พบวา ขนาดของครัว
เรื อ นคนไทยป 2553 มี ข นาดเท า กั น 3.3 คน
เปนครอบครัวเดี่ยว รอยละ 52.3 ครอบครัวขยาย
รอยละ 34.5 อยูคนเดียว รอยละ 12.6 ซึ่งการ
อยูคนเดียวอาจจะเกิดจากการหยาราง หรือแยก
กันอยูมากขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการอบรม
เลี้ยงดูเด็ก ปญหาครอบครัวและปญหาสังคมได
ปจจัยดานพฤติกรรมการเลีย้ งดูเด็ก แตละ
ชวงอายุที่มีความสัมพันธตอพัฒนาการเด็ก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ P-value < 0.05
ในเด็กอายุแรกเกิด - 1 ป 6 เดือน ผูเ ลีย้ งดู
ที่มีคะแนนพฤติกรรมการเลี้ยงดู สูงกวาคาเฉลี่ย
คือ มีคะแนนการเลี้ยงดู > 50 คะแนน พบวา
เด็กจะมีพฒ
ั นาการสมวัยรวม 4 ดาน และพัฒนาการ
ดานภาษา สมวัย สูงกวา เด็กที่ผูเลี้ยงดู มีคะแนน
พฤติกรรมการเลี้ยงดู < 49 คะแนน
ในเด็กอายุ 1 ป 7 เดือน - ตํ่ากวา 3 ป
ผูเลี้ยงดูที่มีคะแนนพฤติกรรมการเลี้ยงดูสูงกวา
คาเฉลี่ย > 53 คะแนน พบวา เด็กจะมีพัฒนาการ
ดานภาษา และพัฒนาการดานกลามเนื้อมัดเล็ก

สมวัย สูงกวา เด็กที่ผูเลี้ยงดู มีคะแนนพฤติกรรม
การเลี้ยงดู < 52 คะแนน
ในเด็กอายุ 3 ป - 5 ป ผูเ ลีย้ งดูทมี่ คี ะแนน
พฤติกรรมการเลีย้ งดู สูงกวาคาเฉลีย่ > 51 คะแนน
พบว า เด็ ก จะมี พั ฒ นาการสมวั ย รวม 4 ด า น
และพัฒนาการดานกลามเนื้อมัดเล็ก พัฒนาการ
ดานสังคมและการชวยเหลือตนเองสมวัย สูงกวา
เด็กที่ผูเลี้ยงดูมีคะแนนพฤติกรรม การเลี้ยงดู < 50
คะแนน สําหรับปจจัยดานการมีสว นรวมของชุมชน
พบว า คะแนนในด า นการมี ส  ว นร ว มของชุ ม ชน
ในเด็กทั้ง 3 ชวงอายุไมมีความแตกตางกัน ทั้ง
ในกลุมเด็กที่มีพัฒนาการปกติสมวัยและเด็กที่มี
พัฒนาการสงสัยลาชา
จากผลการศึ ก ษา คะแนนพฤติ ก รรม
การเลีย้ งดูเด็กของผูป กครองทีพ่ บวามีความสัมพันธ
โดยตรงกับพัฒนาการเด็ก มีการศึกษาของสุธรรม
นันทมงคลชัย และคณะ(10) ที่พบวา มารดาที่มี
ความรู การปฏิบัติดานการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ตามโปรแกรมที่เหมาะสม จะชวยทําใหพัฒนาการ
ของเด็กที่ลาชากลับเขาสูภาวะปกติได เนื่องจาก
พอแมเปนผูเ ลีย้ งดูหลัก ทีอ่ ยูใ กลชดิ กับลูกมากทีส่ ดุ
สรุป จากสถานการณดา นการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยของการศึกษาครัง้ นี้
ทําใหทราบวา เด็กปฐมวัยเปนวัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
อยางรวดเร็ว ทัง้ ดานการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ถาครอบครัวและชุมชน ใหความสําคัญตอการ
เฝาระวังสุขภาพเด็กปฐมวัยใหการสงเสริม สนับสนุน
โดยการอบรมเลี้ยงดูเอาใจใสใหเหมาะสมตามวัย
เพื่ อ ให เ ด็ ก เจริ ญ เติ บ โตและมี พั ฒ นาการสมวั ย
ในขณะเดียวกันยังมีเด็กปฐมวัยอีกสวนหนึ่งที่มี
พัฒนาการสงสัยลาชา ครอบครัว พอ แม ปู ยา
ตา ยาย ผูใกลชิดบางสวน ยังไมเขาใจ หรือไมให
ปที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

39

วารสารศูนยอนามัยที่ 9
วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ความสําคัญ เนือ่ งจากยังไมเห็นความผิดปกติชดั เจน
หรือผลกระทบที่จะตามมาภายหลัง ดังนั้นจึงตอง
ทําความเขาใจกับผูเลี้ยงดูเด็กและเพิ่มศักยภาพ
โดยการใหความรูเรื่องการเลี้ยงดูและความสําคัญ
ของการสงเสริมพัฒนาการอยางถูกตอง เหมาะสม
ผูที่มีสวนเกี่ยวของ ควรจะเขามามีสวนชวยในการ
ดูแลเด็กตอไป

ขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ พบวา การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในเขตสาธารณสุข
ที่ 4 และ 5 ยังมีภาวะทุพโภชนาการ ไดแก เด็ก
นํ้าหนักนอย เด็กอวน และเด็กเตี้ย (Stunted)
มีพัฒนาการสมวัย รอยละ 71.47 ซึ่งตํ่ากวาเปา
หมายที่กระทรวงสาธารณสุข กําหนดไววาไมนอย
กวารอยละ 85 โดยพบวา มีพัฒนาการดานภาษา
สงสัยลาชามากที่สุด ซึ่งตองอาศัย ความรู ความ
เขาใจของครอบครัวผูเลี้ยงดูเด็ก การมีสวนรวม
ของชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหการ
สนับสนุน และผลักดันใหเกิดการสงเสริมการเจริญ
เติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่
ข อ สั ง เกตจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พบว า
การที่เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสงสัยลาชา นาจะมี
อิทธิพลมาจากการเลี้ยงดูของพอแม และผูเลี้ยงดู
เด็กทีบ่ า น หมายถึง ปู ยา ตา ยาย เนือ่ งจากเด็กบาง
สวนขาดโอกาส ไมไดรับการฝกหัดใหทํากิจกรรม
ตางๆ หรือฝกการชวยเหลือตนเอง เชน การรับ
ประทานอาหาร การแตงตัวใสเสื้อผา สวมรองเทา
ฯลฯ จากการศึกษาของสํานักสงเสริมสุขภาพ กรม
อนามัย ป 2550 พบวา ผูเ ลีย้ งดูเด็กไมเคยไดรบั การ
อบรมวิธกี ารเลีย้ งดูเด็ก ขาดความรูเ รือ่ งพัฒนาการ
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เด็กปฐมวัย พอแมจะใหความสําคัญกับการเลนของ
เด็กมากกวาการเลานิทาน การรองเพลง
จากการศึกษาที่กลาวมา แสดงวา การสง
เสริมพัฒนาความรู เรื่อง การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให
แก พอแม และผูดูแลเด็กยังเปนสิ่งที่จําเปนอยาง
ยิง่ ดังนัน้ การทีจ่ ะแกไขภาวะทุพโภชนาการแกเด็ก
การสงเสริมการเจริญเติบโต และสงเสริมพัฒนาการ
เด็กใหเหมาะสมตามวัย ควรทีจ่ ะดําเนินการในเรือ่ ง
ตอไปนี้
1. สงเสริมความรูใหแก พอแม ผูเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวัย โดยเริ่มตั้งแตกอนตั้งครรภในระดับ
ชุมชน ในระยะตัง้ ครรภ เนนกระบวนการใหความรู
แบบแลกเปลีย่ นเรียนรูต ามกิจกรรมโรงเรียนพอแม
ในสถานบริการสาธารณสุขทุกแหง ดูแลตอเนือ่ งใน
ระยะคลอด หลังคลอด และที่คลินิกสุขภาพเด็กดี
เพื่อใหพอแม ผูเลี้ยงดูเด็กมีความรู เขาใจ สามารถ
เลีย้ งดูเด็กไดตามหลักโภชนาการทีเ่ หมาะสมกับเด็ก
การศึกษานิสัยการกินที่ดี กินอาหารหลากหลาย
ครบ 5 หมู ปรุงอาหารสด สะอาด หาไดจากทอง
ถิน่ สามารถเฝาระวังภาวะโภชนาการไดดว ยตนเอง
ดวยการชัง่ นํา้ หนัก วัดสวนสูงของเด็ก และลงบันทึก
ในกราฟแสดงนํ้าหนักตามเกณฑอายุ กราฟแสดง
สวนสูงตามเกณฑอายุ และกราฟแสดงนํา้ หนักตาม
เกณฑสวนสูงในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กได
อยางถูกตอง พอแมมีความรู เขาใจความสามารถ
ของเด็กที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัย และใหการ
สงเสริมเพื่อใหเด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
2. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่สาธารณสุข
ในหนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ ประกอบ
ดวย ระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ตลอดจน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหมีความรู ความสามารถ
ในการเฝาระวัง การเจริญเติบโต การคัดกรอง
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พัฒนาการเด็กปฐมวัย มีทกั ษะในการประเมินภาวะ
โภชนาการอยางถูกตองทั้งดานเทคนิคการวัด การ
เลือกใชอุปกรณเครื่องชั่งนํ้าหนักที่ไดมาตรฐาน
การวิเคราะหสถานการณดา นการเจริญเติบโต การ
ประเมินพัฒนาการ ตลอดจนสามารถใหคําแนะนํา
พอแม ผูเลี้ยงดูเด็ก และจัดระบบการสงตอเด็กที่มี
พัฒนาการสงสัยลาชา เพื่อการดูแลอยางตอเนื่อง
3. สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของโรง
พยาบาลตามมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก เพื่อให
หญิงตัง้ ครรภ มารดาหลังคลอด และเด็กปฐมวัยทุก
คนไดรบั การดูแลอยางมีคณ
ุ ภาพ เนนกิจกรรมแลก
เปลีย่ นเรียนรูร ะหวางครอบครัว และการมีสว นรวม
ของชุมชน

4. สนั บ สนุ น ให มี ก ารจั ด มุ ม ส ง เสริ ม
โภชนาการ พัฒนาการ และทันตสุขภาพ (Nutrition Development and Dental clinic) ใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง สวนโรง
พยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลศูนย
ควรพัฒนาคลินิกเด็กดี ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
คลินิกเด็กดีคุณภาพ
5. มีระบบกํากับ ติดตาม โดยผูรับผิด
ชอบงานระดับอําเภอ และระดับจังหวัด (child
manager) สามารถวิเคราะหสถานการณดานการ
เจริญเติบโตภาวะทุพโภชนาการเด็กปฐมวัย เด็กทีม่ ี
พัฒนาการสงสัยลาชา ไดรับการกระตุนพัฒนาการ
หรือมีระบบสงตอเพื่อการรักษาตามสภาพปญหา
ตอไป
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การศึกษาคุณภาพนํ้าประปาจากแหลงผลิตและเสนทางการแจกจายนํ้าในชุมชน
ถึงโรงพยาบาลทั่วไปแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2557
รติวัศย เอื้อกูลวราวัตร พ.บ.* เอนก มุงออมกลาง พ.บ.** อัญชุลี พรวนกระโทก พย.บ.***
รัตนาวรรณ พนมชัย ส.บ.*** กัญญาณี สีแลด วท.บ.*** และภานุมาศ นามวัฒน****

บทคัดยอ
การใชนํ้าในโรงพยาบาลมีความสําคัญยิ่ง เพราะมีผูปวยและกลุมที่ไวตอการติดเชื้อจากการใชนํ้า
ที่มีการปนเปอนจุลชีพมากกวาปกติ จึงไดศึกษาการตรวจพบโคลิฟอรมแบคทีเรียปนเปอนเชื่อมโยง
กับความเขมขนของคลอรีนคงเหลือในนํ้าประปาในกระบวนการผลิตนํ้าประปา จากแหลงผลิตตาม
เสนทางการจายนํ้าในชุมชนถึงโรงพยาบาล การศึกษานี้เปนการศึกษาภาคตัดขวางโดยการสํารวจแหลง
ผลิตนํ้าประปาและเสนทางแจกจายนํ้าในชุมชนมาถึงโรงพยาบาลทั้งหมด 4 เสนทาง ทั้งหมด 30 จุด
เลือกเครื่องมือที่ใชตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรียของศูนยหองปฏิบัติการ กรมอนามัย อ.11 กระทรวง
สาธารณสุข และชุดตรวจวัดระดับคลอรีน ขอมูลที่ไดวิเคราะหหาความสัมพันธของการพบโคลิฟอรม
แบคทีเรียกับปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในนํ้าประปา โดย Chi Square for linear trend (Extended
Mantel_Haenszel) ที่ P value < 0.05 คํานวณจาก โปรแกรม Epi Info™ 7 ผลการศึกษาพบวา
ทัง้ สีเ่ สนทางปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือคอยๆลดลงจากแหลงผลิตจนตํา่ กวาคามาตรฐานคือ 0.2 มก./ล.
ทีร่ ะยะสัน้ ทีส่ ดุ 0.27 - 1.9 กิโลเมตร และพบความสัมพันธวา เมือ่ ปริมาณคลอรีนลดลงตํา่ กวาคามาตรฐาน
ในแตละความเขมขน จะทําใหมีโอกาสพบโคลิฟอรมแบคทีเรียสูงขึ้นเรื่อยๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P-Value = 0.009) การลดลงของคลอรีนอิสระคงเหลือในนํา้ ประปามีหลายปจจัยเกีย่ วของ เชน ขนาดทอ
อายุทอ ชนิดทอ ปริมาณคลอรีนตั้งตน ไบโอฟลมในผนังทอ เปนตน ซึ่งสามารถอธิบายไดจากแบบจําลอง
การสลายคลอรีนในหลายๆ การศึกษา ขอมูลการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรียในนํ้าประปาในการศึกษานี้
ทีมผูวิจัยยังไมทราบขนาดของปญหาหรือผลกระทบในโรงพยาบาลดังกลาว แตมีหลายการศึกษาพบวา
อุบตั กิ ารณการเกิดโรคติดเชือ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ มีสว นจากการปนเปอ นของนํา้ ในโรงพยาบาลในตางประเทศ ดังนัน้
ทุกโรงพยาบาลตองใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบนํ้าใหไดคุณภาพ ดวยการปรับปรุงคุณภาพนํ้า
กอนสงตรงเขาสูระบบการใหบริการของโรงพยาบาล
คําสําคัญ: โคลิฟอรมแบคทีเรีย, ความเขมขนของคลอรีนตกคาง, การปนเปอนจุลินทรีย
ศูนยอาชีวเวชศาสตร โรงพยาบาลริมลีฟวิ่ง นครราชสีมา
งานระบาดวิทยาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
***
งานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา
****
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Abstract
Using microbiologically contaminated water is one major problem in hospital
because nowadays it tends to be increasing of patients infected by using microbiologically
contaminated water. As a result, this study aimed to investigate the contaminated coliform
bacteria which related to the concentration of residual chlorine in tap water from the
process of tap water supply. The route starts with the source of water supply in communities
to the hospital by employing the cross-sectional study to survey the source of water supply
and the water distribution from communities to the hospital totally 4 directions and
30-point selection. The tools were Standard toolkit from the Food Sanitation Division 11
of the Health Ministry to detect coliform bacteria and the chlorine level test. To analyze
the data, using chi-square for linear trend (extended Mantel_Haenszel) to investigate the
correlation between the coliform bacteria and residual chlorine in the water supply.
The results found that all four directions of tab water distribution had gradually decline
of residual free chlorine from the source to less than the standard level which is 0.2 mg. / L.,
at 1.9 0.27 kilometers and found a correlation between each level decline of residual free
chlorine which was in under standard level of chlorine in tap water and the increasing of
coliform bacteria with 0.01 of statistical significance. The decline of residual free chlorine
in tap water affected by many factors such as size of pipes, age of pipes, type of pipes,
level of chlorine substrate and biofilms on pipe walls. The results from this study showed
that hospitals must pay attention to the development of water quality before delivering
to hospital service as well as the factors related to decline of residual free chlorine.
Key word: Coliform bacteria, Residual chlorine concentration, Microbial contamination
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บทนําและความเปนมา
นํ้าเปนปจจัยที่มีความสําคัญในการดํารง
ชี วิ ต ของมนุ ษ ย ไม ว  า จะใช สํ า หรั บ การอุ ป โภค
บริโภค ใชในการเกษตร อุตสาหกรรม การทองเทีย่ ว
และสถานพยาบาล ฯลฯ ทุก ๆ กิจกรรมลวนแลว
แต มี ค วามจํ า เป น ต อ งใช นํ้ า เป น ส ว นประกอบ
นํ้ า จึ ง มี ค วามสํ า คัญ กับ การดํารงชีวิ ตของมนุษ ย
อยางขาดไมได นํา้ ดืม่ นํา้ ใชทปี่ ลอดภัยเปนสิง่ สําคัญ
ตอสุขภาพขัน้ พืน้ ฐานของมนุษย การอุปโภคบริโภค
นํา้ ทีไ่ มมคี ณ
ุ ภาพ อาจนํามาซึง่ ปญหาการเจ็บปวยได
โดยเฉพาะอยางยิง่ นํา้ ทีม่ กี ารปนเปอ นของแบคทีเรีย
หรือจุลชีพ(1)
ในกระบวนการผลิตนํ้าใชหรือนํ้าประปา
ขัน้ ตอนการฆาเชือ้ โรคมักใชคลอรีนเปนองคประกอบ
ดวยคุณสมบัติของคลอรีนซึ่งเปนสารที่สามารถ
สลายตัวได เพราะตองสงนํ้าผานทอระยะไกลกวา
จะถึงมือผูใชนํ้า การเติมคลอรีน ณ โรงงานผลิต
นํ้าประปาเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอ ตาม
มาตรฐานขององคการอนามัยโลก กําหนดใหนํ้า
ประปาถึงมือผูใชนํ้าจะตองมีคลอรีนคงเหลืออยู
การควบคุ ม ให นํ้ า มี คุ ณ ภาพเดี ย วกั น ทั้ ง เส น ท อ
หรือตัง้ แตตน ทางจนถึงปลายทาง ซึง่ ในทีน่ หี้ มายถึง
การควบคุมใหนํ้าประปามีปริมาณคลอรีนอิสระ
คงเหลือตามเกณฑแนะนําขององคการอนามัยโลก
คือ ไมตาํ่ กวา 0.2 มก./ล. และ ไมเกิน 0.5 มก./ล.(2-4)
การใชนํ้าในโรงพยาบาล มีความสําคัญ
มากยิ่งขึ้น เพราะเปนสถานที่ที่มีกลุมคนที่มีโอกาส
ได รั บ ผลกระทบจากการใช นํ้ า ที่ มี ก ารปนเป  อ น
จุลชีพมากกวาปกติ โดยเฉพาะผูปวยที่มีภูมิคุมกัน
ออนแอ หรือบกพรอง ดังนั้นตองมีความมั่นใจ
เพี ย งพอว า นํ้ า ใช ใ นโรงพยาบาล ต อ งปลอดภั ย

ต อ คนกลุ  ม นี้ ตลอดจนผู  ม ารั บ การรั ก ษาและ
เจ า หน า ที่ ผู  ป ฎิ บั ติ ง านทุ ก ส ว น อย า งไรก็ ต าม
มีหลักฐานการตีพมิ พพบการเพิม่ ขึน้ ของอุบตั กิ ารณ
และการระบาดของโรคติดเชื้อจากจุลินทรียที่มี
ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การปนเป  อ นของนํ้ า ที่ ใช ใ น
โรงพยาบาล(5-9) ทําใหเรายิ่งตองตระหนักถึงการ
ดูแลปรับปรุงนํ้าใชในโรงพยาบาลมากยิ่งขึ้นเพราะ
อาจจะสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของผูปวย
และเจาหนาที่ โดยเฉพาะกลุมคนไขที่มีภูมิคุมกัน
บกพร อ งในโรคต า งๆ ซึ่ ง อาจก อ ผลรุ น แรงได
จึงไดทาํ การศึกษาคุณภาพนํา้ ประปาจากแหลงผลิต
ตามเสนทางการจายนํ้าในชุมชนถึงโรงพยาบาล
เทพรั ต น น ครราชสี ม าโดยมุ  ง ไปที่ ก ารตรวจพบ
แบคทีเรียปนเปอนเชื่อมโยงกับความเขมขนของ
คลอรี น คงเหลื อ ในนํ้ า ประปา เพื่ อ ให ไ ด ข  อ มู ล
ที่จะนําไปสูการพัฒนาระบบนํ้าที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของผูอุปโภค
บริโภคนํ้าภายในโรงพยาบาลแหงนี้ตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการผลิ ต และ
เสนทางการแจกจายนํา้ ประปาของเทศบาลโคกกรวด
มายังโรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา
2. เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพนํ้ า ประปา
ดานชีวภาพในสวนการตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรีย
เชื่อมโยงกับความเขมขนของคลอรีนอิสระคงเหลือ
ในนํา้ ของเทศบาลตําบลโคกกรวดมายังโรงพยาบาล
เทพรัตนนครราชสีมา
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3. เพื่ อ สามารถอธิ บ ายป จ จั ย ที่ ส  ง ผล
ต อ ความเข ม ข น ของคลอรี น อิ ส ระคงเหลื อ
ในนํ้าประปา

รูปแบบการศึกษา
เปนการศึกษาแบบ Cross sectional
analytical study จากแจกจายนํ้าจากแหลงผลิต
มายังโรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

วิธีการศึกษา
1. สํารวจเสนทางและแหลงผลิตเพื่อ
เก็บขอมูล
สํารวจแหลงผลิตนํ้าประปาและเสนทาง
แจกจายถึงโรงพยาบาล เลือกเสนทาง โดยแตละ
เส น ทางเชื่ อ มโยงมาถึ ง โรงพยาบาลเทพรั ต น
นครราชสีมา ไดทั้งหมด 4 เสนทาง จุดสุมตรวจ
ตัวอยางนํ้าทั้งหมด 30 จุด
2. วัสดุอุปกรณในการศึกษา
2.1 ชุดตรวจ โคลิฟอรมแบคทีเรียของ
ศูนยหองปฏิบัติการ กรมอนามัย (อ. 11) กระทรวง
สาธารณสุข โดยดําเนินการเตรียมชุดทดสอบ ดังนี้
2.1.1 ทําความสะอาดพื้นถาด
วางอุปกรณ มือทั้งสองขางผูตรวจ มีดคัตเตอร
สําหรับตัดแถบรัด และบริเวณรอบฝาขวด คอขวด
ใหสะอาดดวยสําลีแอลกอฮอล 70%
2.1.2 ใช มื อ ข า งหนึ่ ง จั บ ขวด
โดยใหนวิ้ ชีอ้ ยูห ลังฝาขวดสวนนิว้ ทีเ่ หลือพยุงขวดไว
วางนิ้วชี้ของมือที่จับดามมีดยันบนขวดแลวจึงวาง
ปลายมีดลงบนแถบรัดปากขวด ตัดแถบรัดปากขวด
ใหขาด จากนัน้ ใชปลายมีดเปดแถบรัดปากขวดออก
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2.1.3 ทํ า ความสะอาดบริ เวณ
รอบคอขวดและฝาขวดใหสะอาดอีกครั้งหนึ่งดวย
สําลีชุบแอลกอฮอล 70%
2.1.4 ใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้
หมุนฝาขวดใหคลายเกลียวออกโดยไมใหนิ้วมือ
โดนปากขวด ใชนวิ้ กอยและนิว้ นางหนีบฝาขวดออก
จากขวด อยาวางฝาขวดกับพื้นใหใชนิ้วนางและ
นิ้วกอยหนีบไว โดยใหปากฝาขวดหันออกจากมือ
2.1.5 เติ ม นํ้ า ตั ว อย า งจนถึ ง
ขีดที่ 4 ของขวดอยาใหภาชนะโดนปากขวด โดย
ใหอยูหางจากปากขวดประมาณ 1 เซนติเมตร
ในขณะเทตัวอยางนํ้าลงในขวด จากนั้นคอยๆ วาง
ฝาขวดที่หนีบไวลงบนปากขวด แลวหมุนเกลียว
ฝาขวดใหแนนอีกครั้งหนึ่ง
2.1.6 หมุนขวดเปนวงกลมเบาๆ
ให อ าหารตรวจเชื้ อ อ11 ผสมกั บ ตั ว อย า งนํ้ า
ใหเขากัน ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง (25-40 องศา
เซลเซียส) เปนเวลา 24-48 ชั่วโมง ตรวจสอบผล
โดยเทียบกับแผนเทียบสี อ11(10)
2.2 ชุดตรวจระดับคลอรีน
โดยทํ าการตรวจวัดคาคลอรีนและ
โคลิฟอรมแบคทีเรีย ทําดังนี้
1. กดปุม ON/OFF เพือ่ เปดเครือ่ ง
กดปุม MODE จนกระทัง่ ทีห่ นาจอขึน้ คาวา [Cl - F]
สําหรับการวัด Free Chlorine หรือ [Cl - T] สําหรับ
การวัด Total Chlorine
2. กดปุม READ/ENTER เพือ่ เปน
การยืนยันการเลือก จากนัน้ ทีห่ นาจอจะขึน้ [STbY]
3. เลือกขวดใสตัวอยางที่สะอาด
ใสสารละลายตัวอยางลงไปแลวปดฝา จากนั้น
ใสขวดตัวอยางลงไปในชองสําหรับวัดโดยขวดนั้น
ตองแหงและสะอาดและไมมีรอยนิ้วมือที่ดานนอก
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ของขวด และใหเครือ่ งหมายทีข่ วดตรงกับเครือ่ งหมาย
ที่เครื่อง
4. กดปุม ZERO เพื่อเขาสูการ
set blank เครื่อง ที่หนาจอจะขึ้นคาวา [ZERo]
เมื่อมีการ set blank
5. ดึงขวดใสตัวอยางออกมาจาก
ชองสําหรับวัด จากนั้นเติม Reagent สํ าหรับ
การวัด Free Chlorine หรือ Total Chlorine
6. พลิ ก ขวดกลั บ ไปกลั บ มา
ประมาณ 20 วินาที เพื่อใหเกิดการทําปฏิกิริยา
7. ใสขวดลงไปในชองวัดโดยให
เครื่องหมายบนขวดตรงกับเครื่องหมายบนเครื่อง
8. กดปุม READ/ENTER ภายใน
ระยะเวลา 2 และ 4 นาทีหลังจากที่มีการเติม
reagent ลงไป สําหรับการวัด Free Chlorine
และ Total Chlorine ตามลําดับ

สถิติที่ใช
วิ เ คราะห หาความสัมพันธ ข องการพบ
โคลิฟอรมแบคทีเรียกับปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ
ในนํ้าประปา โดย Chi Square for linear trend
(Extended Mantel_Haenszel) ที่ P value
<0.05 คํานวณจาก โปรแกรม Epi Info™(2)

ผลการศึกษา
1. กระบวนการผลิตนํา้ ประปาของเทศบาล
ตําบลโคกกรวด กอนแจกจายผานชุมชนจนมาถึง
โรงพยาบาลเทพรัตน
1) การสู บ นํ้ า จากแหล ง นํ้ า ดิ บ ซึ่ ง
มีการตรวจวัดคุณภาพของนํ้าดิบเดือนละครั้ง และ

สงขอมูลนํ้าดิบเขาสูสวนกลาง คือ กรมอนามัย
ตามระยะเวลาที่กําหนด
2) การปรับปรุงคุณภาพนํ้าดิบ ดวย
สารสมหรือปูนขาวเพื่อชวยในการตกตะกอนและ
ปรับคา pH ของนํ้าดิบ
3) นํ้าที่ผสมสารสมหรือปูนขาวแลว
จะไหลเขาสูถังตกตะกอน เพื่อใหไดนํ้าที่ใสสะอาด
4) การกรองเพื่อกําจัดตะกอนและ
สิ่งปนเปอนที่มีขนาดเล็กมากอีกครั้ง
5) การฆาเชือ้ โรคดวยการเติมคลอรีน
โดยใชคลอรีนผง 60% เตรียมในสัดสวนที่กําหนด
ตามมาตรฐาน
6) การควบคุมคุณภาพนํ้าโดยมีการ
ตรวจวัดเดือนละครั้ง
7) เก็บนํ้าในถังเก็บนํ้าใส
8) การสู บ จ า ยนํ้ า ขึ้ น ถั ง เก็ บ นํ้ า สู ง
และแจกจายไปตามเสนทอสูผ ใู ชนาํ้ ซึง่ เสนทางการ
แจกจายนํ้าดังกลาวขางตนดังแสดงใน ภาพที่ 1
2. เสนทางแจกจายนํ้าจากแหลงผลิต
มายังโรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา
จากแหลงผลิตทอทีใ่ ชเปนชนิด PVC ขนาด
12 นิว้ ลําเลียงนํา้ จากแหลงผลิตไปประมาณ 500 เมตร
กอนจะลดขนาดเปนทอเมน PVC 6 - 8 นิว้ วิง่ ไปตาม
เสนทางตางๆ นับเฉพาะที่เชื่อมโยงกับโรงพยาบาล
เทพรัตนนครราชสีมา จากการสํารวจได 4 เสนทาง
โดยแนวทอเมน PVC 6 - 8 นิว้ มีการแตกแขนงยอย
ในชุมชนเปนทอขนาดเล็กลงตัง้ แต 4 นิ้ว ลงมาและ
สานเปนรางแห เพือ่ ลําเลียงนํา้ ไปยังชุมชน จากการ
ตรวจวัดคาคลอรีนและโคลิฟอรมแบคทีเรียตามเสน
ทางการแจกจายนํา้ จากแหลงผลิตมายังโรงพยาบาล
เก็บตัวอยางทัง้ หมด 30 จุด ซึง่ มีบางจุดทีซ่ าํ้ กัน (เนือ่ งจาก
มีจุดเชื่อมแนวทอ) จึงเลือกเก็บเพียงตัวอยางเดียว
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ภาพที่ 2 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหว า งปริ ม าณคลอรี น กั บ ระยะทางในแต ล ะ
เสนทาง ในที่นี้พบวา
เสนทางที่ 1 ซึ่งเปนทอเมน PVC ขนาด
6 นิว้ จากการตรวจระดับคงเหลือของคลอรีนอิสระ
พบวา มีคาคอย ๆ ตํ่าลงตามระยะทางซึ่งหางจาก
จุ ด ผลิ ต นํ้ า เริ่ ม ต น และตํ่ า กว า 0.2 mg/l เมื่ อ
ระยะทางประมาณ 1.4 km.
เสนทางที่ 2 ทอเมน PVC 6 นิ้ว และ
มีการแตกแขนงเล็กลงเปน 4 นิ้วเพื่อลําเลียงนํ้า
ในชุ ม ชน พบว า มี ก ารลดลงของคลอรี น ตํ่ า ลง
อยางมากที่ระยะทางผานไป 0.27 km ซึ่งจากจุดนี้
ไปพบคาความเขมขนของคลอรีนคงเหลือนอยกวา
0.20 ทั้ ง หมด และส ว นใหญ ก็ มี ก ารตรวจพบ
โคลิฟอรมแบคทีเรียรวมดวย

เสนทางที่ 3 ซึ่งมีจุดรวมกับเสนทางที่ 2
ในบางจุ ด สุ  ม ตรวจ พบการลดลงของคลอรี น
อยางมากที่ระยะทางตั้งแต 0.27 km. เชนกัน
และความเขมขนก็ตํ่ากวา 0.2 mg/l ตลอดเสนทาง
และสวนใหญมีการตรวจพบโคลิฟอรมแบคทีเรีย
รวมดวย
เสนทางที่ 4 ซึ่งมีจุดรวมกับเสนทางที่ 2
ในบางจุ ด สุ  ม ตรวจ พบการลดลงของคลอรี น
อยางมากที่ระยะทางตั้งแต 0.27 km. และความ
เขมขนก็ตํ่ากวา 0.2 mg/l ตลอดเสนทาง และ
ส ว นใหญ มี ก ารตรวจพบโคลิ ฟ อร ม แบคที เรี ย
รวมดวย

ภาพที่ 3 แสดงเสนทางแจกจายนํ้าจากแหลงผลิตมายังจุดสุดทายในโรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา
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จากขอมูลภาพรวมแสดงการตรวจคลอรีน
อิสระคงเหลือตั้งแตจุดผลิตจนถึงโรงพยาบาลและ
สุม ตรวจในโรงพยาบาล พบวาปริมาณคลอรีนอิสระ
คงเหลือคอยๆ ลดตํ่าลง จนนอยกวา 0.2 mg/l

ที่ ร ะยะ 1.4 km จากจุ ด ผลิ ต และตํ่ า ต อ เนื่ อ ง
จนเข า สู  โรงพยาบาลรวมไปถึ ง ปริ ม าณคลอรี น
อิ ส ระคงเหลื อ ของนํ้ า ในโรงพยาบาลก็ ตํ่ า กว า
0.2 mg/l

การวิเคราะหปริมาณคลอรีนและการพบโคลิฟอรมแบคทีเรียในภาพรวม
ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะหปริมาณคลอรีนและการพบโคลิฟอรมแบคทีเรียในภาพรวม
โคลิฟอรม
คลอรีน (mg/l)
Crude Odds
95% CI
พบ
ไมพบ
≤0.15
11
2
38.50
2.91 – 508.49
≤0.16
15
3
35.00
3.06 – 399.37
≤0.17
17
3
39.67
3.50 – 449.83
≤0.18
17
5
23.80
2.34 – 242.30
≤0.19
18
5
25.20
2.48 – 255.86
≥0.20 (คามาตรฐาน)
0(1)*
*แทนคา 0 ดวย 1 เพื่อคํานวณคา OR

7

0.04

0.04

สรุปและอภิปรายผล
เมื่ อ เที ย บค า ปริ ม าณคลอรี น ในความ
เขมขนตางๆ กับคามาตรฐานคือ 0.20 mg/l สามารถ
บอกไดชดั เจนวา เมือ่ ปริมาณคลอรีนลดลงในแตละ
ความเข ม ข น จะทํ า ให มี โ อกาสพบโคลิ ฟ อร ม
แบคที เรี ย สู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ซึ่ ง เห็ น ได จ ากค า OR
ที่แสดงถึงโอกาสในการพบโคลิฟอรมแบคทีเรีย
ในปริมาณมากเทาตัว เชน ที่คลอรีน ≤0.19 mg/l
มีโอกาสพบโคลิฟอรมแบคทีเรียถึง 25.20 เทา
จึงแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนในโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้
หรือพบเชื้อโคลิฟอรแบคทีเรีย และบอกไดแนนอน
วาถามีปริมาณคลอรีน ≥0.20 (คามาตรฐาน) mg/l

จะไมพบโคลิฟอรมแบคทีเรียเลย ภาพโดยรวม
พบวาความเขมขนของคลอรีนในนํ้าประปา และ
โอกาสพบโคลิฟอรมแบคทีเรีย มีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยยิ่งความเขมขน
ของคลอรีนยิ่งตํ่ากวาคามาตรฐานลงไป โอกาส
พบโคลิ ฟ อร ม แบคที เรี ย ก็ ยิ่ ง สู ง ขึ้ น ตามลํ า ดั บ
เชนกัน
จากการศึกษาที่ผานมา พบวาคลอรีน
ในระบบการแจกจ า ยนํ้ า สามารถสลายตั ว ได
ขึ้ น อยู  กั บ หลากหลายป จ จั ย และเป น การยาก
ที่จะทราบความซับซอนของป จจัยเหลานี้ จึงมี
ปที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
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การสรางแบบจําลองเพื่ออธิบายการสลายตัวของ
คลอรี น ในระบบแจกจ า ยนํ้ า ที่ เ ป น ที่ นิ ย มคื อ
แบบจํ า ลองการสลายตั ว ของคลอรี น ลํ า ดั บ ที่ 1
(THE FIRST-ORDER CHLORINE DECAY MODEL)
ซึง่ สรุปคราวๆ เปนสองปจจัยหลักๆ ถึงการสลายตัว
คือจากการทําปฏิกิริยากับมวลนํ้า (bulk decay)
ที่สัมผัสซึ่งอาจเปนสารประกอบหรือเกลือแรตางๆ
ที่ละลายอยูในนํ้าและการทําปฏิกิริยาที่ผนังทอ
(wall decay) ซึง่ อาจเกิดจากชนิดวัสดุ อายุ ปริมาณ
ตะกอนทีเ่ กาะผนังหรือพวกสาหรายทีเ่ คลือบผนังทอ
ซึ่งอัตราการสลายของคลอรีนที่ผนังทอนี้ ยังขึ้นกับ
ความเข ม ข น ของคลอรี น เริ่ ม ต น ที่ เ ติ ม ลงในนํ้ า
อีกดวย(4, 11-14)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด
ความเขมขนของคลอรีนคงเหลือในเสนทางการ
แจกจายนํา้ ที่ 1 จะมีอตั ราลดลงชากวาเมือ่ เทียบกับ
เสนทางที่ 2 - 4 ซึง่ สามารถอธิบายไดจากการสลายตัว
ของคลอรีนที่ผนังทอเมื่อขนาดทอมีขนาดใหญกวา
ซึง่ เปนทอเมน PVC 6 นิว้ พืน้ ทีผ่ วิ สัมผัสตอปริมาตรนํา้
จะนอย การสลายตัวตามแบบจําลองจึงนอยกวา
เมือ่ เทียบกับทอขนาดเล็กทีม่ อี ตั ราสวนของพืน้ ทีผ่ วิ
ตอปริมาตรนํ้ามากกวานั่นเอง ซึ่งก็เปนไปตามการ
ศึกษาเกี่ยวกับอัตราการสลายของคลอรีนที่มีผล
จากขนาดเสนผานศูนยกลางของทอนํา้ ดวย นอกจากนี้
อัตราความเร็วของกระแสนํ้าในทอก็มีผลตอการ
สลายตัวของคลอรีนที่ผนังทอ โดยเมื่ออัตราเร็ว
เพิ่มขึ้นอัตราการสลายตัวก็จะเพิ่มขึ้นตาม ดังนั้น
หากมีปจจัยใดๆ สงผลตอตัวแปรนี้ เชน แรงดันนํ้า
ที่แตกตางกันในแตละเสนทาง ก็ทําใหการสลาย
ของคลอรีนแตกตางกันไปดวยนั่นเอง(13)
การสลายตั ว ของคลอรี น ในท อ ประปา
ยังขึน้ กับชนิดวัสดุทที่ าํ ทอ ซึง่ พบวาวัสดุทเี่ ปนโลหะ
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จะมีโอกาสทําปฏิกริ ยิ ากับคลอรีนทีผ่ นังทอไดมากกวา
ทําใหการสลายตัวเกิดมากขึน้ จากการศึกษานีพ้ บวา
มีการใชทอ เหล็กเพียงระยะสัน้ ๆ ประมาณ 500 เมตร
จากจุดผลิต กอนเปลี่ยนเปนทอชนิด PVC ซึ่ง
ถือเปนการเลือกใชวัสดุที่ชวยลดปฏิกิริยาระหวาง
ผนังทอกับคลอรีน (Low reactivity pipes) ไดดกี วา
การใชทอเหล็ก(4, 11, 16)
อายุการใชงานของทอเปนอีกปจจัยหนึ่ง
ซึ่งมีผลตอการสลายตัวของคลอรีน โดยเฉพาะทอ
ที่ใชวัสดุชนิดไวตอปฏิกิริยา(17) นอกจากนี้รูปแบบ
การใชงานของทอ คือ ทอที่มีระดับการใชงาน
มากกว า หรื อ กระแสนํ้ า ไหลผ า นบ อ ย จะทํ า ให
การสายตัวของคลอรีนที่ผนังทอตํ่ากวา ซึ่งอธิบาย
จากการไมไหลหรือหยุดนิง่ ของนํา้ ในทอทีใ่ ชงานนอย
จะทําใหการสลายตัวของคลอรีนตามสมการการ
สลายตัวมีมากเพราะเวลาทีน่ าํ้ สัมผัสผนังทอมากกวา
นั่ น เอง และยั ง ส ง ผลถึ ง โอกาสการสะสมของ
แบคที เรี ย ก็ ม ากขึ้ น เช น กั น ในท อ ที่ มี ร ะดั บ การ
ใชงานตํ่ากวา(18)
จะเห็ น ได ว  า มี ป  จ จั ย ซั บ ซ อ นมากมาย
เกี่ ย วข อ งกั บ การสลายตั ว ของคลอรี น ในท อ นํ้ า
ซึ่งบางครั้งไมอาจใชปจจัยเพียงอยางเดียวอธิบาย
สาเหตุไดทั้งหมดในสถานการณจริง จึงเปนที่มา
ของการสรางแบบจําลองการสลายตัวขึ้นมากมาย
เพือ่ ประโยชนดา นการพัฒนาคุณภาพของนํา้ ประปา
และคงค า ความเข ม ข น ของคลอรี น อิ ส ระให อ ยู 
ในเกณฑมาตรฐานและลดการปนเปอนในนํ้าใช
ที่เปนประโยชนตอผูบริโภค โดยเฉพาะการใชนํ้า
ในโรงพยาบาลที่มีความสําคัญยิ่งขึ้น เพราะมีกลุม
ผู  ป  ว ยที่ มี ค วามเสี่ ย งต อ การเกิ ด โรคจากนํ้ า ที่ ไ ม
สะอาด อุบัติการณการเกิดโรคติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น
มีการศึกษาพบวามีสวนจากการปนเปอนของนํ้า

วารสารศูนยอนามัยที่ 9
วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ในโรงพยาบาล(5-9) การเกิดโรค Legionnaires'
Disease หรื อ แม แ ต ก ลุ  ม โรคท อ งร ว งก็ พ บว า
มีความสัมพันธกบั การปนเปอ นของนํา้ ในโรงพยาบาล
อีกดวย(19-21) ขอมูลยังมีความจํากัดที่ยังไมทราบ
ขนาดของปญหาหรือผลกระทบของขนาดปญหา
ในกรณีที่นํ้าปนเปอนเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียซึ่ง
การปนเป  อ นครั้ ง นี้ ต  อ งติ ด ตามอย า งใกล ชิ ด ถึ ง
ผลกระทบตอผูปวยและบุคลากรทางการแพทย

คงที่ตามมาตรฐาน รวมถึงตรวจดูเสนทอที่มีปญหา
การรั่ ว ซึ ม และซ อ มแซมทั น ที เพื่ อ ให เ กิ ด ความ
มั่นใจในการใชนํ้ามากยิ่งขึ้น
ติดตามเฝาระวังผลกระทบตอผูปวยที่มา
รับบริการทางการแพทยของโรงพยาบาล ระหวาง
รอดําเนินการสรางบอพักนํ้า และแนะนําหลักการ
ล า งมื อ ควรใช แ อลกอฮอลแฮนด รั บ ร ว มด ว ย
เนือ่ งจากนํา้ มีการปนเปอ นของโคลิฟอรมแบคทีเรีย

ขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา กิตติกรรมประกาศ
ทางโรงพยาบาลควรทํ า บ อ พั ก นํ้ า เพื่ อ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าใหมีระดับของคลอรีนมากกวา
0.20 mg/l กอนมีการนําไปใช และแหลงผลิต
ควรดูแลและตรวจสอบคุณภาพนํ้าใหไดมาตรฐาน
มีปริมาณคลอรีนคงเหลือถึงมือผูใชอยางเพียงพอ
เพื่อฆาเชื้อโรค เชน จุดพักเติมคลอรีนใหมีระดับ

ขอขอบคุ ณ ผู  อํ า นวยการโรงพยาบาล
เทพรัตน นครราชสีมา เจาหนาที่ทุกทานที่อนุญาต
ใหทีมวิจัยเขาไปศึกษาคุณภาพนํ้าในโรงพยาบาล
ตลอดจนการประปาตํ า บลโคกกรวดที่ อํ า นวย
ความสะดวกในทุกๆ ดาน ทําใหงานวิจัยฉบับนี้
ลุลวงมาไดดวยดี
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ผลการสํารวจสารปนเปอนฟอรมาลินในอาหารสดในจังหวัดนครราชสีมา
โดยภาคีเครือขายงานคุมครองผูบริโภคในระดับอําเภอ
จักรี แกวคําบง*

บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เพื่อเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหารจากการปนเปอนของสารฟอรมาลิน
ในอาหารสด โดยภาคีเครือขายงานคุมครองผูบริโภคระดับอําเภอในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปรียบ
ผลการดําเนินงานป 2557 และป 2558
วิธกี ารวิจยั : รูปแบบการศึกษาเปนแบบสังเกตไปขางหนา โดยภาคีเครือขายงานคุม ครองผูบ ริโภค
ระดับอําเภอดําเนินการสุมตรวจเก็บตัวอยางอาหารสด ณ แหลงจําหนายของอําเภอที่รับผิดชอบในเขต
จังหวัดนครราชสีมา โดยจําแนกอาหารสดที่ปนเปอนฟอรมาลินตามชนิดอาหาร และแหลงจําหนาย
ผลการวิจัย: อุบัติการณการพบสารปนเปอนฟอรมาลินของอาหารสดในป 2557 พบรอยละ
21.10 และป 2558 พบรอยละ 7.69 ชนิดของอาหารสดที่พบอุบัติการณการพบสารปนเปอนฟอรมาลิน
มากทีส่ ดุ คือ ปลาหมึกกรอบ ในป 2557 พบรอยละ 37.14 และป 2558 พบรอยละ 36.00 สถานทีจ่ าํ หนาย
อาหารสดที่พบการปนเปอนสารฟอรมาลินมากที่สุด คือ ตลาดสด ในป 2557 พบรอยละ 36.43 และ
ป 2558 พบรอยละ 10.98 ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย: อาหารสดปนเปอนฟอรมาลินมีความชุกมากที่สุดในปลาหมึกกรอบ ดังนั้น
เจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบงานอาหารปลอดภัยควรมีมาตรการกําหนดแนวทางการดําเนินงานอาหารปลอดภัย
พรอมกับการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งจะชวยใหลดปญหาของสารปนเปอนในอาหาร แตควรดําเนินการ
อยางตอเนื่องและจริงจัง รวมกับภาคีเครือขายในระดับพื้นที่ตอไป
คําสําคัญ: สารปนเปอนฟอรมาลินในอาหารสด, ภาคีเครือขายงานคุมครองผูบริโภค

*
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Survey of Contaminations of Formalin in Fresh Food
in Nakhon Ratchasima Province by District Consumer Protection Network
Chakri Kaeokumbong*

Abstract
Objective: To study evidence of contaminations of formalin in fresh food
at Nakhon Ratchasima province. Research: The research was a descriptive evidence base
for evaluated situation of contaminations in food by consumer protection network
of district and province in 2014 and 2015. The prevalence of contamination was
analyzed by types of food and selling places.
Results: The formalin was detected in 21.10% and 7.69% of the sample in 2014
and 2015, respectively. The highest prevalence of formalin contamination was found
in fresh food type is crispy squid found 37.14% and 36.00% of the sample in 2014
and 2015, respectively. The highest prevalence of formalin contamination was found
in fresh food collected is fresh markets found 36.43% and 10.98% of the sample
in 2014 and 2015, respectively. Conclusion: The highest prevalence of formalin
contamination was found in fresh food type is crispy squid. Therefore, consumer
protection network should define food safety operation guidelines with force
the laws for solve the contaminations in food problems but continuous actions
and strength with local officials.
Key words: Formalin in fresh food, consumer protection network of district

*
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Consumer Protection and Public Health Pharmacy Group, Nakhon Ratchasima Provincial Public Health Office
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บทนํา
ในป 2524 ถึง 2554 คณะอนุกรรมการ
ของสถาบันวิจัยแหงชาติสหรัฐอเมริกา ไดรายงาน
ศูนยพิษวิทยาแหงชาติ วาผูที่สัมผัสกับสารฟอรมัล
ดีไฮดเปนประจําทําใหเกิดโรคมะเร็ง และในป 2554
ศูนยพิษวิทยาแหงชาติสหรัฐอเมริกา ประกาศให
สารฟอรมัลดีไฮดเปนสารที่กอใหเกิดโรคมะเร็ง(1)
ในป 2554 คณะกรรมการอาหารและยา
พบวามีเกษตรกรผูเ ลีย้ งปลาในกระชังนําฟอรมาลิน
มาใช เ พื่ อ ฆ า เชื้ อ และชะลอการตายของปลาใน
กระชังนั้น ซึ่งฟอรมาลินมีฤทธิ์ยับยั้งและฆาเชื้อ
จุลนิ ทรีย และแตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) “ฟอรมาลิน” จัดเปน
วัตถุหามใชในอาหาร หากตรวจพบการปนเปอน
หรือตกคางในอาหารจะจัดเปนอาหารไมบริสุทธิ์
ซึง่ หากผูบ ริโภครับประทานอาหารทีม่ กี ารปนเปอ น
ฟอรมาลิน จะทําใหมอี าการปวดศีรษะอยางรุนแรง
ปากและคอแห ง หั ว ใจเต น เร็ ว แน น หน า อก
ถายทอง ปวดทองอยางรุนแรง กระเพาะอาหาร
อักเสบ อาเจียน และยังเปนสารกอมะเร็งในสิ่ง
มีชวี ติ ได และหากตรวจพบสารฟอรมาลินในอาหาร
ผูผลิตหรือผูจําหนายจะมีโทษจําคุกไมเกิน 2 ป
หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทัง้ จําและปรับ(2)
ในป 2556 ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
ได ร ายงานข า วการพบสารฟอร ม าลิ น ปนเป  อ น
ในปลาที่ นํ า เข า จากประเทศจี น และเวี ย ดนาม
ถึงรอยละ 25 ทั้งที่ปลาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ไมพบสารปนเปอนสารดังกลาวเลย(3) นอกจากนี้
ยั ง พบข า วในหน า หนั ง สื อ พิ ม พ อ อนไลน โดย
กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศวา ในป 2557
มีรายงานการสุมตรวจประเมินอาหารปลอดภัย
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ของกรมอนามั ย ในตลาดที่ จั ง หวั ด แห ง หนึ่ ง
ในภาคกลาง จํานวน 5 แหง โดยมีการเก็บอาหาร
ตรวจทั้งหมด 275 ตัวอยาง พบการปนเปอนของ
สารฟอร ม าลิ น ในอาหารสด โดยใน 5 แห ง นี้
ตรวจพบ 102 ตัวอยาง เฉลีย่ รอยละ 25 แตบางแหง
เชน ในตลาดสดขนาดใหญในเมือง พบรอยละ 59
ซึง่ อาหารที่ตรวจพบไดแก กุง ปลาหมึก หมึกกรอบ
ขิงหั่นฝอย กระชายหั่นฝอย เห็ดฟาง เห็ดนางฟา
เห็ดหอมสด ถั่วฝกยาว สไบนาง (ผาขี้ริ้ว) เปนตน(4)
ฟอรมาลิน (Formalin) หรือนํ้ายาฉีดศพ
เปนสารละลายเมือ่ อยูใ นสถานะกาซจะเรียก ฟอรมลั
ดีไฮด (Formaldehyde) มีสูตรทางเคมี คือ CH2O
ฟอรมาลินเปนสารละลายทีป่ ระกอบดวยกาซฟอรมลั
ดีไฮดรอยละ 37 ละลายในนํ้า และมีเมทานอล
รอยละ 10 - 15 มีลักษณะเปนของเหลวใส ไมมีสี
มีกลิ่นฉุน ไมเสถียร เมื่อเก็บไวนาน โดยเฉพาะ
ที่อุณหภูมิสูงจะกลายเปนกรดฟอรมิก ซึ่งมีฤทธิ์
กัดกรอน แตสลายตัวไดที่อุณหภูมิมากกวา 150
องศาเซลเซียส สารฟอรมาลินมีประโยชนในทาง
อุ ต สาหกรรมและทางการแพทย ใช ใ นการฆ า
เชื้อโรค เชื้อรา และเปนนํ้ายาดองศพ อุตสาหกรรม
ผลิ ต ภั ณ ฑ พ ลาสติ ก สิ่ ง ทอ ใช ใ นการรั ก ษาผ า
ไมใหยับยน หรือกันการเนาเสียในขาวหลังจาก
เก็ บ เกี่ ย ว โดยทั่ ว ไปอาหารชนิ ด ต า งๆ จะมี
ฟอร มั ล ดี ไ ฮด ต ามธรรมชาติ อ ยู  แ ล ว (ในระดั บ
ไมเกิน 30 - 50 สวนในลานสวน) ซึ่งรางกาย
มนุ ษ ย ส ามารถกํ า จั ด ได เ อง ความเข ม ข น ของ
ฟอร ม าลิ น ในร า งกายรั บ ได คื อ 0.2 มก./กก.
โดยฟอรมาลินตามธรรมชาติสามารถสลายตัวได
โดยแสงอาทิ ต ย ออกซิ เ จน และความร อ น
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การปนเป  อ นของฟอร ม าลิ น ในอาหารเกิ ด จาก
สาเหตุที่ผูใชตองการถนอมอาหารใหสด
การบริโภคสารละลายนี้โดยตรง จะเกิด
อาการเปนพิษโดยเฉียบพลัน ซึ่งอาการมีตั้งแต
ปวดทองอยางรุนแรงอาเจียน อุจจาระรวง หมดสติ
และตายในทีส่ ดุ ถาบริโภคประมาณ 60 - 90 ลบ.ซม.
จะเป น ผลให ก ารทํ า งานของตั บ ไต หั ว ใจ และ
สมองเสื่อมลง สารละลายของฟอรมาลินที่มีความ
เขมขนของฟอรมาลดีไฮดระหวาง 150 - 5,000
มก./กก. เมือ่ สัมผัสจะทําใหเกิดอาการระคายเคือง
ต อ ผิ ว หนั ง หรื อ ถ า บริ โ ภคอาหารที่ มี ป ริ ม าณ
ฟอรมัลดีไฮดอยูในระดับนี้ บางคนจะเกิดอาการ
ระคายเคืองและปวดแสบปวดรอนที่ปากและคอ
ผูที่มีความไวตอสารนี้จะแสดงอาการปวดศีรษะ
หายใจติดขัดแนนหนาอก การสัมผัสกับสารละลาย
ฟอรมาลินที่มีความเขมขนรอยละ 2 - 10 เปน
เวลานานจะทําใหผิวหนังอักเสบ พอง และเปน
ตุมคัน กรณีสูดดมหรือสัมผัสกาซฟอรมาลดีไฮด
ที่ระดับประมาณ 2 - 3 มก./กก.จะทําใหเกิด
ระคายเคืองทีต่ า จมูก และคอ และทีร่ ะดับประมาณ
10 - 20 มก./กก. จะทําใหเกิดอาการปวดแสบ
ปวดรอนอยางรุนแรงทีป่ ากและคอ หรือมีอาการไอ
รวมดวย(5)
ป จ จุ บั น กรมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย
ไดผลิตชุดทดสอบฟอรมาลินในอาหารที่รวดเร็ว
ตอการตรวจ ภายในชุดทดสอบดังกลาวประกอบดวย
สารเคมี 3 ชนิด และหลอดสําหรับใชบรรจุของเหลว
ที่แชในอาหาร โดยชุดนํ้ายาที่ 1 คือ สารละลาย
ฟ นิ ล ไฮดราซี น ชุ ด นํ้ า ยาที่ 2 คื อ สารละลาย
โปแทสเซียมเฮกสะไซดยาโนเฟอรเรต และนํ้ายา
ชุ ด ที่ 3 สารละลายกรดไฮรโดรคลอริ ก เข ม ข น
ซึ่งการทดสอบดังกลาวเปนวิธีที่งายและตนทุนตํ่า

ใช เวลาทดสอบประมาณ 5 นาที ระดั บ ตํ่ า สุ ด
ที่สามารถตรวจไดคือ 0.5 มก./กก. โดยอาหาร
ทีพ่ บการปนเปอ นสารฟอรมาลิน เชน นํา้ แชอาหาร
ทะเล เนื้อสัตวตางๆ (สไบนาง ขาไกเลาะกระดูก
แมงกะพรุน ฯลฯ) และผักชนิดตางๆ (ถั่วฝกยาว
เสนมะละกอ เห็ดฟาง ขิงฝอย กระชาย ฯลฯ) โดย
อาหารทีไ่ มควรตรวจการปนเปอ นของสารฟอรมาลิน
คือ อาหารที่มีกลิ่นฉุน เชน ผั กชะอม กระถิน
สะตอ เพราะมีฟอรมาลินในธรรมชาติ ประมาณ
40 มล./กก. และอาหารที่นํามาทดสอบควรจะเก็บ
ในสภาพเย็นและควรตรวจสอบทันทีเนื่องจากสาร
ฟอรมาลินสามารถระเหยได(6)
ราเชนทร พิเชฐพันธ ไดศึกษาการตรวจ
เฝาระวังอาหารสดที่ปนเปอนฟอรมาลินโดยหนวย
ตรวจสอบเคลื่อนที่บางจังหวัดของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ป 2550 พบวา ตัวอยางที่ทดสอบมีการ
ปนเปอนฟอรมาลินรอยละ 3.37 และจากการ
สุ  ม ตรวจเขตอํ า เภอเมื อ งในจั ง หวั ด หนองคาย
พบการปนเป  อ นในสไบนาง หรื อ บางครั้ ง แรก
ผาขี้ริ้วหรือสามสิบกลีบรอยละ 80(7)
กนกพร ธัญมณีสิน ไดศึกษาการปนเปอน
ฟอรมาลินในอาหารสดบางจังหวัดของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ป 2557 พบวา ตัวอยางที่ทดสอบมีการ
ปนเปอนฟอรมาลินรอยละ 6.1 โดยพบความชุก
มากที่สุดในสไบนาง (รอยละ 24.2) และปลาหมึก
กรอบ (รอยละ 22.7) สถานที่จําหนายอาหารสด
ที่พบฟอรมาลินปนเปอน ไดแก หองเย็น (รอยละ
13.8) รองลงมาคือ รานคาและแผงลอย (รอยละ 8)
และตลาดสด (รอยละ 6.8)(8)
ในป พ.ศ. 2557 สํานักงานสาธารณสุข
จั ง หวั ด นครราชสี ม า ร ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข า ย
งานคุม ครองผูบ ริโภคในระดับอําเภอ ไดดาํ เนินการ
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59

วารสารศูนยอนามัยที่ 9
วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

เก็ บ ตั ว อย า งอาหารสด พบว า สารฟอร ม าลิ น
ปนเป  อ นในอาหารสด ร อ ยละ 21.10 ดั ง นั้ น
การประเมินสถานการณสารปนเปอนในอาหาร
ในบางจั ง หวั ด นครราชสี ม าในป 2558 จึ ง เป น
สิง่ จําเปนเพือ่ ประโยชนในการแกไขปญหาดังกลาว
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค
เพื่อเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร
จากการปนเปอนของสารฟอรมาลินในอาหารสด
โดยภาคีเครือขายงานคุม ครองผูบ ริโภคระดับอําเภอ
เพือ่ เปรียบผลการดําเนินงาน ป 2557 และ ป 2558

วัสดุและวิธีการ
รู ป แบบการศึ ก ษาเป น แบบสั ง เกตไป
ข า งหน า โดยประเมิ น ผลของสถานการณ ส าร
ปนเป  อ นฟอร ม าลิ น ในอาหารสด ในป 2557
เปรียบเทียบกับป 2558 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

กลุมประชากรและระยะเวลาที่ศึกษา
เจาของตลาดสด ตลาดสด รานคา แผงลอย
รานอาหาร แปลงเกษตร และโรงครัวของโรงพยาบาล
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา สํารวจโดยหนวยงาน
ปกครองสวนทองถิ่น เจาของตลาด สาธารณสุข
อําเภอ สาธารณสุขจังหวัด ป 2557 คือ ชวงเดือน
มกราคม - ธันวาคม 2557 และ ป 2558 คือ
ชวงเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558
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วิธีการดําเนินการ
ขั้นที่ 1 การจัดทําแผนงานอาหารปลอดภัย
แบบบูรณาการโดยผูร บั ผิดชอบงานอาหารปลอดภัย
ในระดับจังหวัด รวมกับผูรับผิดชอบงานอาหาร
ปลอดภัยของพื้นที่อําเภอ
ขั้นที่ 2 เจาหนาที่ระดับอําเภอการจัดทํา
แผนงานอาหารปลอดภัยแบบบูรณาการระดับพืน้ ที่
รวมกับหนวยงานสวนทองถิน่ เพือ่ กําหนดแนวทาง
การดําเนินงานในระดับอําเภอ
ขั้นที่ 3 ตรวจวิเคราะหหาการปนเปอน
ฟอรมาลินในอาหารสด โดยเจาหนาที่ระดับอําเภอ
รวมกับหนวยงานทองถิ่นซึ่งใชชุดทดสอบเบื้องตน
ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
ขั้นที่ 4 ผูร บั ผิดชอบงานอาหารปลอดภัย
ในระดับอําเภอ ลงขอมูลการตรวจสารปนเปอน
ฟอรมาลินในอาหารสดผานแบบรายงานการตรวจ
สารปนเปอ นในอาหารสดผานระบบรายงานอาหาร
ปลอดภัยออนไลนจังหวัดนครราชสีมา
ขั้นที่ 5 ผูร บั ผิดชอบงานอาหารปลอดภัย
ในระดับจังหวัดรายงานผลสารปนเปอนฟอรมาลิน
ในอาหารสด ผานระบบรายงานอาหารปลอดภัย
ออนไลนจังหวัดนครราชสีมาใหเจาหนาที่ระดับ
อําเภอทราบ เพื่อชวยประชาสัมพันธใหผูบริโภค
และประชาชนทั่วไปทราบ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ตรวจวิ เ คราะห ห าการปนเป  อ นสาร
ฟอรมาลินในอาหารสด โดยใชชุดทดสอบเบื้องตน
ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
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การวิเคราะหขอมูล
จําแนกอุบัติการณการพบสารปนเปอน
ฟอรมาลินของอาหารสด ชนิดของอาหารที่พบ
สารปนเปอน และแหลงจําหนายของอาหารสด
โดยแสดงเปนรอยละ

ผลการศึกษา
จากการศึกษา พบวา อุบัติการณการพบ
สารปนเปอนฟอรมาลินในอาหารสดในป 2557
พบรอยละ 21.10 และในป 2558 พบรอยละ 7.69
ซึ่ ง อุ บั ติ ก ารณ ก ารพบสารปนเป  อ นฟอร ม าลิ น
ในป 2558 ลดลงจากป 2557 ถึงรอยละ 13.41
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 อุบัติการณการพบสารปนเปอนฟอรมาลินของอาหารสดในป 2557 และ 2558

ป
2557
2558

จํานวนตัวอยางทั้งหมด
526
598

จํานวนที่พบ(รอยละ)
111 (21.10)
46 (7.69)

ตารางที่ 2 อุบตั กิ ารณการพบสารปนเปอ นฟอรมาลินในป 2557 และ 2558 แยกตามชนิดของอาหารสด
ป 2557
ป 2558
ชนิดของอาหารสด
จํานวนตัวอยาง จํานวนที่พบ จํานวนตัวอยาง จํานวนที่พบ
ทั้งหมด
(รอยละ)
ทั้งหมด
(รอยละ)
ปลาหมึกรอบ
35
13
25
9
(37.14)
(36.00)
สไบนาง
40
13
24
11
(32.50)
(45.83)
151
14
ปลาหมึกสด
138
35
(25.36)
(9.27)
เห็ดสด
28
8
10
0
(28.57)
(0.00)
กุงสด
60
13
65
1
(21.67)
(1.54)
เนื้อหมูสด
86
13
23
0
(15.12)
(0.00)
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ตารางที่ 2 อุบตั กิ ารณการพบสารปนเปอ นฟอรมาลินในป 2557 และ 2558 แยกตามชนิดของอาหารสด
(ตอ)
ป 2557
ป 2558
ชนิดของอาหารสด
จํานวนตัวอยาง จํานวนที่พบ จํานวนตัวอยาง จํานวนที่พบ
ทั้งหมด
(รอยละ)
ทั้งหมด
(รอยละ)
ปลาทูสด
14
2
14
0
(14.29)
(0.00)
เครื่องในสัตว
43
4
13
0
(9.30)
(0.00)
อุบตั กิ ารณการพบสารปนเปอ นฟอรมาลิน
ในอาหารสดมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก ในป 2557 และ
ป 2558 คือ ปลาหมึกกรอบ (รอยละ 37.14 และ

รอยละ 36.00) สไบนาง (รอยละ 32.50 และ
รอยละ 45.83) และปลาหมึกสด (รอยละ 25.36
และรอยละ 9.27) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 3 อุบตั กิ ารณการพบสารปนเปอ นฟอรมาลินใน ป 2557 และ ป 2558 แยกตามสถานประกอบการ
ที่เปนแหลงที่มา
ป 2557
ป 2558
สถานที่จําหนาย
จํานวน
จํานวนที่พบ
จํานวน
จํานวนที่พบ
อาหารสด
แหงทั้งหมด
(รอยละ)
แหงทั้งหมด
(รอยละ)
ตลาดสด
291
106
246
27
(36.43)
(10.98)
รานคา/รานชํา
175
49
20
1
(28.00)
(5.00)
ตลาดนัด
60
8
85
10
(13.33)
(11.76)
ไมระบุ
0
0
70
4
(0.00)
(5.71)
รานอาหาร
0
0
68
1
(0.00)
(1.47)
รานแผงลอย
0
0
52
3
(0.00)
(5.77)
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สถานที่ จํ า หน า ยอาหารสดที่ พ บการ
ปนเป  อ นฟอร ม าลิ น ในอาหารสดมากที่ สุ ด
3 อันดับแรก ในป 2557 และป 2558 คือ ตลาดสด
(รอยละ 36.43 และ รอยละ 10.98) รานคา/รานชํา
(รอยละ 28.00 และรอยละ 5.00) และตลาดนัด
(รอยละ 13.33 และ รอยละ 11.76) ดังตารางที่ 3

อภิปรายและสรุปผลการศึกษา
ชนิ ด ของอาหารสดที่ พ บการปนเป  อ น
สารฟอรมาลินในป 2557 และ 2558 คือ ปลาหมึก
กรอบ สไบนาง และปลาหมึกสด โดยสอดคลองกับ
การศึกษาของกนกพร ธัญมณีสิน(8) โดยสถานที่
จําหนายอาหารสดที่พบสารฟอรมาลินปนเปอน
มากทีส่ ดุ คือ ตลาดสด รานคา/รานชํา และตลาดนัด
การเลือกอาหารสดใหปลอดภัยจากสารฟอรมาลิน
ทั้ ง นี้ ค วรตรวจสอบดู เ บื้ อ งต น ว า ว า อาหารนั้ น
มีลักษณะผิดปกติไปหรือไม เชน เนื้อสัตวยังสด
แมจะถูกแสงแดดหรือลมเปนเวลานาน ผักหรือ
ผลไมมีลักษณะแข็ง กรอบ หรือเขียวผิดปกติ หรือ
หากดมส ว นใบหรื อ ก า นของผั ก พบว า มี ก ลิ่ น
แสบจมูก หรืออาหารทะเล เชน ปลา กุง มีเนื้อบาง
สวนแข็ง บางสวนเปอยยุย ดังนี้จึงไมควรซื้อมา
รับประทาน เนื่องจากอาจเสี่ยงตอการปนเปอน
ของสารฟอรมาลิน
ดังนั้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
พนั ก งานเจ า หน า ที่ ง านคุ  ม ครองผู  บ ริ โ ภคระดั บ
อํ า เภอได ดํ า เนิ น การแจ ง หน ว ยงานปกครอง
สวนทองถิน่ ทีร่ บั ผิดชอบงานดานอาหารดําเนินการ
ดั ง นี้ คื อ (1) แจ ง ผลให ผู  ป ระกอบการทราบ
พรอมทําความเขาใจและใหความรูเกี่ยวกับการ
ปนเปอ นสารฟอรมาลินในอาหารสดและผลกระทบ

ตอสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาว
(2) การรณรงคประชาสัมพันธใหความรูแ กประชาชน
ทราบถึงแหลงจําหนายอาหารสดที่ไมปลอดภัย
ดังกลาว และ (3) ดําเนินการตามกฎหมายกับ
ผูจ าํ หนายทีต่ รวจพบการปนเปอ นของสารฟอรมาลิน
ในกรณี ที่ ฝ  า ฝ น ไม ดํ า เนิ น การแก ไขป ญ หาตาม
คํ า แนะนํ า ของพนั ก งานเจ า หน า ที่ โดยแจ ง ให
ประชาชนทราบถึงสถานที่จําหนายที่ไมปลอดภัย
ดังกลาว
นอกจากนี้ยังวีรชัย บริบูรณ ไดศึกษา
ประสิทธิผลการดําเนินงานอาหารปลอดภัยในระดับ
จังหวัด พบวา การติดตามรับรูข อ มูลขาวสารเกีย่ วกับ
อาหารทีถ่ กู สุขลักษณะมีประสิทธิผลตํา่ สุด หนวยงาน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานอาหารปลอดภั ย ในพื้ น ที่ ควร
ประชาสัมพันธความรูดานอาหารปลอดภัยผาน
สื่อตางๆ เพื่อใหประชาชนมีชองทางการติดตาม
รับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
เพิ่มขึ้น อีกทั้งเปนการใหความรูกับประชาชนและ
สรางความตระหนัก ดานอาหารปลอดภัยประชาชน
มีการพัฒนาองคความรูกับเจาหนาที่สาธารณสุข
อยางตอเนื่อง สรางเครือขายในการดําเนินงาน
อาหารปลอดภัย ประสานงานกับหนว ยงานใน
หวงโซอาหาร องคกรเอกชน อาสาสมัคร และ
ประชาชน (9) กนกพร ธัญมณีสนิ ไดเสนอการพัฒนา
กลไกเฝาระวัง ดังนี้ คือ (1) การจัดตั้งคณะทํางาน
ขับเคลื่อนเพื่อเฝาระวังสารปนเปอนในอาหารสด
(2) การจัดทํามาตรฐานการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
เจ า หน า ที่ แ ละภาคี เ ครื อ ข า ย (3) การผลั ก ดั น
ให เ กิ ด เป น ตั ว ชี้ วั ด ในระดั บ องค ก ร การอบรม
ใหความรูแกผูประกอบการ และ (4) การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการเขาถึงระบบฐานขอมูล
แกประชาชน(8) ราเชนทร พิเชษฐพันธ ไดเสนอแนะ
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แนวทางการแกไขปญหาสไบนาง ดังนี้ คือ (1) สําหรับ
เจาหนาที่ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด จัดทําแหลง
จําหนายอาหารสดใหเปนปจจุบนั พรอมดําเนินการ
แกไขปญหาทีเ่ รงดวนอยางจริงจัง (2) ผูป ระกอบการ
ควรมีความรูดานการจําหนายอาหารสด ควรมีชุด
ตรวจฟอร ม าลิ น เบื้ อ งต น ในการตรวจประเมิ น
สารปนเปอน (3) ผูบริโภคควรมีความรูเบื้องตน
ในการเลือกซื้ออาหารสดเพื่อปริโภค (4) เจาหนาที่
สาธารณสุขที่รับผิดชอบควรดําเนินการเฝาระวัง
อยางจริงจัง เพื่อสกัดไมใหแหลงจําหนายอาหาร
สดขนาดใหญ กระจายสิ น ค า ไปยั ง ร า นอาหาร
และมาตรการรองลงมาคือ ใหความรูและพัฒนา
ศั ก ยภาพผู  ป ระกอบการให ส ามารถตรวจสาร
ปนเปอนดวยตนเอง(7)

ขอเสนอแนะ
1. การศึ ก ษานี้ เ ป น การศึ ก ษาสาร
ปนเป  อ นฟอร ม าลิ น ในอาหารสดแบบภาพรวม
ในการศึ ก ษาครั้ ง ต อ ไปควรศึ ก ษาแบบจํ า เจาะ
ในแต ล ะสถานที่ จํ า หน า ย เช น ตลาดนั ด หรื อ
ตลาดสดเปนตน
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2. การศึ ก ษายั ง ไม ไ ด ก ล า วถึ ง ผล
การดําเนินงานในรูปแบบการบังคับใชกฎหมาย
และบทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิด จึงจําเปน
ตองศึกษาในโอกาสถัดไป
3. ในรู ป แบบการศึ ก ษาควรเน น การ
ทํางานที่มีหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น และ
ผูประกอบการเขาแลกเปลี่ยนเรียนรูและกําหนด
แนวทางทางแกไขปญหา รวมกับการทํางานของ
เจาหนาที่สาธารณสุข

กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณ เจาหนาที่งานอาหาร
ปลอดภัยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
เจ า หน า ที่ ง านอาหารปลอดภั ย ในระดั บ อํ า เภอ
เจาหนาที่งานอาหารในหนวยงานปกครองสวน
ทองถิ่น หนวยตรวจสอบความปลอดภัยเคลื่อนที่
ดานอาหารศูนยจังหวัดนครราชสีมา ที่อนุเคราะห
ขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
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การพยาบาลผูป ว ยสูงอายุ ทีม่ ารับบริการผาตัด Laminectomy
และไดรบั ยาระงับความรูส กึ แบบทัว่ ไป
ยุคลฉัตร หลําวรรณะ*

บทคัดยอ
ในปจจุบนั ประชากรโลกมีอายุเฉลีย่ เพิม่ มากขึน้ สงผลใหการดูแลรักษาเพิม่ มากขึน้ รวมถึงปริมาณ
การเขารับการผาตัดของผูส งู อายุเพิม่ ขึน้ ตาม ซึง่ บุคลากรทางวิสญ
ั ญีจาํ เปนตองทราบการเปลีย่ นแปลงทาง
สรีระวิทยาของผูสูงอายุ ที่มีผลตอการเลือกวิธีการใหยาระงับความรูสึกและการดูแลผูปวยหลังผาตัด โดย
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาของผูสูงอายุมีปจจัยหลักสองประการที่ควรคํานึงถึง คือ มีการลดลงของ
Function reserve ในทุกสวนของรางกาย และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นตางกันไปในแตละบุคคล
นอกจากนีย้ งั ตองระมัดระวังปญหาของผูป ว ยจากโรคประจําตัวเดิม และภาวะ stress จากการผาตัดอีกดวย
การพยาบาลผูปวยสูงอายุ ที่มารับบริการผาตัด Laminectomy และไดรับยาระงับความรูสึก
แบบทั่วไป จึงมีความยุงยากซับซอนและตองมีการเฝาระวังอยางใกลชิด เนื่องจากเปนผูสูงอายุที่มา
รับบริการชนิดผาตัดใหญ และมีการเสียเลือดจํานวนมาก การจัดทานอนควํ่า อาจเกิดภาวะแทรกซอน
เกิดความเสี่ยงจากการกดทับของเสนประสาทตางๆ ความเสี่ยงจากภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจและ
การเลื่อนหลุดของทอชวยหายใจไดงาย โรงพยาบาลสมุทรปราการ มีผูสูงอายุมารับบริการผาตัด
Laminectomy ในป 2557 - 2559 จํานวน 36, 62 และ 85 รายตามลําดับ ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ดังนั้นผูศึกษาจึงนําเสนอกรณีศึกษาเรื่อง การพยาบาลผูปวยสูงอายุ ที่มารับบริการผาตัด
Laminectomy และไดรับยาระงับความรูสึกแบบทั่วไป เปนกรณีศึกษา 2 ราย ที่ปวยเปนโรคขอกระดูก
สันหลังสวนเอวเสื่อม และไดรับการรักษาโดยการรับประทานยาและใหกายภาพบําบัดมาระยะหนึ่ง
อาการไมดขี นึ้ จึงตองรักษาโดยการผาตัด ซึง่ การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบการพยาบาล
ผูปวยสูงอายุ ที่มารับบริการผาตัด Laminectomy และไดรับยาระงับความรูสึกแบบทั่วไป กรณีศึกษา
2 ราย ตั้งแตระยะกอน ระหวาง และหลังใหยาระงับความรูสึก โดยมุงเนนที่ความปลอดภัยของผูปวย
ผลการศึกษานี้ นอกจากความปลอดภัยของผูปวยสูงอายุที่มารับบริการผาตัด Laminectomy
และไดรับยาระงับความรูสึกแบบทั่วไปแลว สิ่งที่คาดวาจะไดรับคือ ไดแนวทางการพยาบาลผูปวยสูงอายุ
ที่มารับบริการผาตัด Laminectomy และไดรับยาระงับความรูสึกแบบทั่วไป ซึ่งมีโรครวม มีความยุงยาก
ซับซอน เพื่อใหผูปวยปลอดภัย และสามารถใชเปนแนวทาง และเปนขอมูลในการศึกษาเพิ่มเติม
ในการศึกษาตอไป
คําสําคัญ : การพยาบาลผูปวยสูงอายุ, การผาตัด Laminectomy, การใหยาระงับความรูสึก
*
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Regional Health Promotion Center 9 Journal

Nursing Care for Elderly Undergone Laminectomy Operation
and Received General Anesthesia
Yukhonchat Lamvanna*

Abstract
As the aging population have been increasing, number of elderly undergone
operations have also been increasing as well. Anesthetic personnel are required
to be knowledgeable in the physiologic changes among elderly that would impact
the selection of anesthetic methods as well as post-operative care. Important point among
elderly regarding physiologic changes include the decrease in overall functional reserve
and such decrease may differ from person to person. In addition, patients’ underlying
medical conditions and stress due to operations must be taken into considerations.
Nursing care for elderly undergone laminectomy operation and received general
anesthesia has thus become increasingly more complex and requires close attention
because of the nature of major operation which can cause greater amount of blood loss.
Additionally, positioning the elderly in prone position increases risks of nerve compressions,
airway obstructions, and extubating of endotracheal tubes. There are an increasing number
of elderly undergone laminectomy in Samutprakan hospital with 36, 62, and 85 cases
in 2014, 2015 and 2016 respectively; hence the increased risks of such complications.
The researcher therefore conducted 2 case studies on elderly undergone laminectomy
operation and received general anesthesia. The cases were diagnosed with Lumbar Osteoporosis
and the symptoms did not alleviate even after receiving treatments with medications
and physical therapies. The objective of this study was to compare the nursing care for
2 elderly patients undergone laminectomy operations and received general anesthesia
starting at the pre-, intermediate, and post-anesthesia care with focus on patients’ safety.
The results from the study showed not only safety among elderly patients
undergone laminectomy operation and received general anesthesia, but also provided
a guideline in caring for such patients who potentially had comorbid with the optimal
goal for the patient’s safety. The guideline can be used for further related studies.
Keywords: Nursing Care for Elderly, Laminectomy Operation, General Anesthesia
*

Registered Nurse, Professional Level; Samutprakan Hospital
Vol. 11 No. 25 May – August 2017
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บทนํา
โรคกระดูกสันหลัง เปนโรคที่มักพบเปน
อันดับแรกๆ ในผูส งู อายุ โดยเฉพาะอยางยิง่ โรคของ
กระดูกสันหลังสวนเอวเสือ่ ม สวนใหญมาพบแพทย
ดวยอาการปวดหลังบริเวณเอว อาการปวดจะเปน
มากขึ้นในขณะเปลี่ยนอิริยาบถ ตอมาจะมีอาการ
ปวดราวตามแนวรากประสาท รวมกับปวดราว
ลงขา หรือมีอาการปวดบริเวณสะโพกราวลงไปนอง
และเทาตามเสนประสาทที่ถูกกดทับ(1) การรักษา
โดยยาหรือกายภาพบําบัด อาจไมเพียงพอ และ
สุดทายตองรักษาดวยการผาตัด ซึ่งโรงพยาบาล
สมุ ท รปราการ มี ผู  สู ง อายุ ม ารั บ บริ ก ารผ า ตั ด
Laminectomy ในป 2557 - 2559 จํานวน 36,
62 และ 85 รายตามลําดับ ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
โดยวิสัญญีแพทยและวิสัญญีพยาบาล มีบทบาท
สําคัญในการดูแลและใหยาระงับความรูสึกผูปวย
สูงอายุ โดยเฉพาะผูปวยสูงอายุที่มีโรครวม โรค
เรื้ อ รั ง ที่ มี ค วามเสี่ ย งต อ ภาวะแทรกซ อ นต า งๆ
เพื่อใหการผาตัดราบรื่น และผูปวยปลอดภัย

การวินิจฉัย
1. จากการซักประวัติ เพือ่ ตองการทราบ
อายุ เพศ ชนิ ด และอุ ป นิ สั ย ในการทํ า งาน
การวิ เ คราะห อ าการปวด ลั ก ษณะการปวด
ตําแหนงที่ปวด ระยะเวลา รวมทั้งอาการปวดเพิ่ม
เมื่อเดิน หรือยืนนานๆ
2. การตรวจรางกาย ไดแก Range of
motion, การตรวจระบบประสาท และการทํา
straight leg raising test (SLRT)
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3. การประเมินจากภาพถายรังสี และ
การตรวจคอมพิวเตอรตางๆ อาจจําเปนในกรณี
ที่จะตองรักษาโดยวิธีผาตัด เพื่อดูวามีภาวะการ
กดทับเสนประสาทรวมดวยมากนอยเทาใด(2)

การรักษา
โดยทั่ ว ไปจะพิ จ ารณาการรั ก ษาแบบ
conservative treatment ถาไมดีขึ้นจึงพิจารณา
ผาตัดกระดูกสันหลังแบบลามิเนกโตมี (Laminectomy) ซึ่งจะตองใชการดมยาสลบและใหผูปวย
นอนควํ่าแบบ Full (horizontal) prone โดย
การจั ด ท า นอนควํ่ า นั้ น จํ า เป น ต อ งหนุ น ลํ า ตั ว
ผูป ว ย เพือ่ ใหบริเวณชองทองของผูป ว ยไมถกู กดทับ
เพื่อลดผลกระทบตอการขยายของชองทรวงอก
ในทานอนควํ่า(3)
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยสูงอายุ
ผูสูงอายุ จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ
วิ ท ยาของผู  สู ง อายุ ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กวิ ธี ก าร
ใหยาระงับความรูสึกและการดูแลผูปวยหลังผาตัด
นอกจากนี้ยังมีการตอบสนองของยาในผูสูงอายุ
ไดแก การกระจายยา (distribution) ทีเ่ พิม่ มากขึน้
และสะสมในไขมัน, การขจัดยาเปนไปไดชา ยาจึง
ออกฤทธิ์ไดมากและนาน ดังนั้นการใหยาระงับ
ความรูสึกแบบทั่วไปในผูปวยสูงอายุ มีสิ่งที่ควร
คํานึงถึง(4) ดังนี้
1. Pre-Oxygenation ควรให ผู  ป  ว ย
หายใจดวยออกซิเจน 100% นาน 3 - 5 นาที
กอนใหการระงับความรูสึก หรือหายใจเขา - ออก
ลึกๆ ยาวๆ 4 - 8 ครั้ง ดวยออกซิเจน 100%
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2. การเฝ า ระวั ง (Monitoring) ควร
เปน Full monitor เชน NIBP, EKG, SpO2, end
tidal CO2, temperature, gas analyzer และ
neuromuscular monitoring เปนตน
3. การนําสลบ ควรเลือกยาที่ออกฤทธิ์
เร็ว หมดฤทธิ์เร็ว ผลขางเคียงและโอกาสเกิดภาวะ
แทรกซอนนอย ควรใหยาทีละนอย (Titration)
4. ยาดมสลบ (inhalation anesthetics)
พบวา คา Minimal alveoli concentration (MAC)
จะลดลงรอยละ 6 ทุกๆ 10 ป ที่อายุเพิ่มขึ้น
5. ยาหย อ นกล า มเนื้ อ (Muscle
relaxant) ออกฤทธิ์ ช  า และมี ฤ ทธิ์ น านขึ้ น
ในผูสูงอายุ โดยเฉพาะยาที่กําจัดผานตับและไต
6. ยาระงับปวด (analgesic agent)
ควรปรับขนาดการใชอยางระมัดระวัง โดยเฉพาะ
ยา Morphine ที่ออกฤทธิ์นาน ยาที่เหมาะสม คือ
fentanyl ซึง่ ออกฤทธิส์ นั้ และตอง titrate ขนาดยา
ที่ให และใหดวยความระมัดระวัง
โดยผูปวยที่เปนกรณีศึกษาทั้ง 2 ราย
มีโรครวมทั้งโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
และโรคไทรอยด ซึ่งจะกลาวถึงพอสังเขป ดังนี้
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยโรคเบาหวาน
ความสําเร็จของการใหยาระงับความรูส กึ
ผูป ว ยเบาหวานขึน้ อยูก บั การรักษาภาวะแทรกซอน
เรื้อรัง และการควบคุมนํ้าตาลในเลือดขณะใหยา
ระงับความรูส ึกไดอยางเหมาะสม ถูกตอง มีขอ ควร
ปฏิบัต(5)ิ ดังนี้
1. ระยะก อ นผ า ตั ด และให ย าระงั บ
ความรูสึก ควรซักประวัติ ตรวจรางกาย รวมทั้ง
การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ

2. ระหว า งผ า ตั ด และให ย าระงั บ
ความรูสึก การเลือกเทคนิคดมยาสลบจะขึ้นอยูกับ
ภาวะแทรกซอนของ end - organ ควรเฝาระวัง
ตรวจค า ระดั บ นํ้ า ตาลตั้ ง แต เริ่ ม ผ า ตั ด และทุ ก
1 - 2 ชั่วโมง จนครบ 24 ชั่วโมง อาจตองปรึกษา
อายุรแพทยสําหรับการใหสารนํ้าและเกลือแร
3. หลั ง ผ า ตั ด ในห อ งพั ก ฟ  น ให ต รวจ
ระดับนํ้าตาลในเลือดเปนระยะ ๆ
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูง
สิ่งสําคัญคือ การควบคุมความดันโลหิต
ทั้ ง ระยะก อ น ระหว า ง และหลั ง ให ย าระงั บ
ความรูสึก(6)
1. ระยะก อ นให ย าระงั บ ความรู  สึ ก
ตองมีการซักประวัติ ตรวจรางกาย และการสง
สืบคนเพิม่ เติมทางหองปฏิบตั กิ าร โดยทัว่ ไปควรได
รับยาลดความดันโลหิต ที่เคยไดรับเดิมกอนมารับ
การผาตัด ยกเวนยาในกลุม diuretic เพื่อปองกัน
ภาวะ rebound hypertension และกรณี
ไมเรงดวน ควรใหเลื่อนผาตัดในผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมไมดี และพบมี target organ
damage อยางมาก ซึ่ งจะพบมีค วามดั นเลือด
เปลี่ยนแปลงมากในขณะผาตัด
2. ระหวางใหยาระงับความรูสึก ผูปวย
ความดันโลหิตสูงนีม้ โี อกาสเกิดความดันเลือดเปลีย่ น
แปลงในหลายระยะ ซึ่งความสัมพันธกับความเจ็บ
ปวดที่กระตุนใหเกิดการกระตุน sympathetic
3. ระยะหลังใหยาระงับความรูส กึ ผูป ว ย
อาจมีค วามดันเลื อดสู งไดจากทั้งความเจ็ บปวด
ตัวเย็น ขาดออกซิเจน การไดสารนํ้ามากเกินไป
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ในชวงผาตัด และผลจากการลดยาความดันเลือด
ที่ปกติเคยไดรับ
การใหยาระงับความรูส กึ ในผูป ว ยโรคตอมไทรอยด
ผูป ว ยโรคตอมไทรอยด กอนผาตัดจําเปน
ต อ งให อ ยู  ใ นภาวะ Euthyroid ก อ น รวมทั้ ง
ประเมิ น สภาพของระบบหางเดิ น หายใจก อ น
ระงั บ ความรู  สึ ก ผู  ป  ว ยควรได รั บ ยาประเภท
sedation เพื่อลดความวิตกกังวล และการนํา
สลบควรลึก (Deep Anesthesia) มากพอ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการกระตุนระบบ sympathetic ซึ่งจะ
ทํ า ให ค วามดั น เลื อ ดสู ง ขึ้ น และอั ต ราการเต น
ของหัวใจเร็วขึ้น(7)
จากความรูที่เกี่ยวของทั้งหมดนี้ นํามาใช
ในการศึกษา “การพยาบาลผูปวยสูงอายุ ที่มา
รับบริการผาตัด Laminectomy และไดรบั ยาระงับ
ความรูสึกแบบทั่วไป”

วัตถุประสงค
เพื่ อ ศึ ก ษาการพยาบาลผู  ป  ว ยสู ง อายุ
ที่มารับบริการผาตัด Laminectomy และไดรับ
ยาระงับความรูสึกแบบทั่วไป เปรียบเทียบกรณี
ศึกษาจํานวน 2 ราย และเพื่อใหผูปวยปลอดภัย
ไมเกิดภาวะแทรกซอนจากการผาตัดและใหยา
ระงับความรูสึกแบบทั่วไป ทั้งในระหวางและหลัง
ใหยาระงับความรูสึก

วิธีการศึกษา
เป น การเก็ บ ข อ มู ล ด ว ยตนเอง ตั้ ง แต
ระยะกอน ระหวาง และหลังใหยาระงับความรูสึก
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จากกรณีศึกษาจํานวน 2 ราย โดยมีผูวิจัยรวม
ในระยะหลังผาตัดในหองพักฟน แลวนําขอมูล
มาศึกษา วิเคราะหเปรียบเทียบกับทฤษฎี เพื่อ
หาแนวทางในการพยาบาลผูปวยสูงอายุ ที่มารับ
บริการผาตัด Laminectomy และไดรับยาระงับ
ความรูสึกแบบทั่วไป

ผลการศึกษา
จากการศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษา
ทั้ง 2 ราย พบวา กรณีศึกษาที่ 1 ผูปวย เพศหญิง
อายุ 79 ป มีอาการปวดเอวสวนลาง ราวลงขา
ดานขวา รักษาโดยการรับประทานยา ทํากายภาพ
บําบัด แตอาการไมดีขึ้น มีโรคประจําตัว คือ โรค
เบาหวาน (กินยารักษาตอเนื่องมาประมาณ 20 ป)
แพทยวินิจฉัยวา Spinal Spondylosis L3-5
แพทยจงึ นัดทําผาตัด Posterior Decompression
L3-5 with PDS (pedicle Screw Fixation)
with PLF (Posterolateral Fusion) และในกรณี
ศึกษาที่ 2 ผูปวย เพศหญิง อายุ 69 ป มีอาการ
ปวดสะโพก ราวลงขาและชาขา ทั้ง 2 ขาง รักษา
โดยรับประทานยา และทํากายภาพบําบัด อาการ
ไมดีขึ้น มีโรคประจําตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง
นาน 15 ป (ได รั บ ประทานยา Amlodipine
5 mg) โรคตอมไทรอยด (รักษาหายเปนปกติ)
แพทยวินิจฉัยวา Spinal Stenosis L3-5 แพทย
จึงนัดผาตัด DCL (Decompression Laminectomy)
with PLF (Posterolateral Fusion) L3-L5 โดย
กรณีศึกษาทั้ง 2 ราย เลือกวิธีการระงับความรูสึก
แบบทั่ ว ไปผ า นท อ ช ว ยหายใจ ซึ่ ง ในระยะก อ น
ระหวาง และหลังใหยาระงับความรูสึกเกิดภาวะ
แทรกซอนที่แตกตางกัน จึงมีขอวินิจฉัยทางการ
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พยาบาล 3 ระยะ คือ กอน ระหวาง และหลังใหยา
ระงับความรูสึก ของผูปวยทั้ง 2 ราย
ขอวินจิ ฉัยทางการพยาบาลกอนใหยาระงับความรูส กึ
กรณีศึกษาที่ 1
1. ผูป ว ยและญาติขาดความรู ความเขาใจ
ในการปฏิ บั ติ ตั ว ก อ นและหลั ง ได รั บ ยาระงั บ
ความรูสึก
2. ผูปวยมีภาวะติดเชื้อทางเดินปสสาวะ
(UTI)
กรณีศึกษาที่ 2
1. ผูป ว ยและญาติขาดความรู ความเขาใจ
ในการปฏิบัติตัวกอนและหลังไดรับยาระงับความ
รูสกึ
2. ผูปวยมีภาวะ Hypertension
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลระหวางใหยาระงับ
ความรูสึก
กรณีศึกษาที่ 1
1. ผูป ว ยเสีย่ งตอภาวะ difficult airway
ขณะนําสลบ
2. ผูป ว ยเสีย่ งตอการเกิดภาวะแทรกซอน
จากการจัดทานอนควํ่า
3. ผูปวยเสี่ยงตอการเกิดภาวะ Hypoglycemia ในขณะผาตัด
4. ผูปวยเสี่ยงตอภาวะ Hypotension
จากการเสียเลือดมากขณะผาตัด
5. ผูป ว ยมีภาวะ Bradycardia ขณะผาตัด
6. ผูปวยเสี่ยงตอการเกิดภาวะ Oliguria

7. ผูปวยเสี่ยงตอการ Re-Intubation
หลังไดรับยาระงับความรูสึ กแบบทั่ ว ไปผานทอ
ชวยหายใจ
กรณีศึกษาที่ 2
1. ผูปวยเสี่ยงผูปวยเสี่ยงตอภาวะ difficult airway ขณะนําสลบ
2. ผูป ว ยเสีย่ งตอการเกิดภาวะแทรกซอน
จากการจัดทานอนควํ่า
3. ผูปวยมีภาวะ Hemodynamic Unstable
4. ผูปวยเสี่ยงตอภาวะ Hypotension
จากการเสียเลือดมากขณะผาตัด
5. ผูป ว ยเสีย่ งตอการเกิดภาวะ Oliguria
6. ผูปวยเสี่ยงตอกระตุนระบบ sympathetic ทีอ่ าจไวขึน้ (sensitive) จากโรค Thyroid เดิม
ขอวินจิ ฉัยทางการพยาบาลหลังใหยาระงับความรูส กึ
กรณีศึกษาที่ 1
1. ผูป ว ยเสีย่ งตอการเกิดภาวะแทรกซอน
หลังไดรบั ยาระงับความรูส กึ ระยะแรกในหองพักฟน
2. ผูปวยมีภาวะแทรกซอนหลังผาตัด
ทั้งความไมสุขสบาย อาการซีด และภาวะ Hyperglycemia
กรณีศึกษาที่ 2
1. ผูป ว ยเสีย่ งตอการเกิดภาวะแทรกซอน
หลังไดรบั ยาระงับความรูส กึ ระยะแรกในหองพักฟน
2. ผูป ว ยและญาติไมเขาใจและปฏิบตั ติ น
ไมถูกตองหลังผาตัด
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จากการศึกษาผูปวยทั้งสองราย สามารถสรุปขอวินิจฉัยและกิจกรรมการพยาบาล ไดดังนี้
ขอวินิจฉัยการพยาบาล
กิจกรรมการพยาบาล
การวิเคราะห
ระยะกอนผาตัด
1. ผูป ว ยและญาติขาดความรู 1. เยีย่ มผูป ว ยกอนผาตัดทีห่ อผูป ว ย ผูปวยทั้ง 2 ราย เปนผูปวยสูงอายุ
ความเขาใจในการปฏิบัติตัว ลวงหนา 1 วัน พรอมทั้งใหความรู ขาดความรูค วามเขาใจในการปฏิบตั ติ วั
กอนและหลังไดรับยาระงับ คําแนะนําปฏิบัติตัว กอนและหลัง และเป น สาเหตุ ใ ห เ กิ ด ความวิ ต ก
ความรูสึก
ใหยาระงับความรูสึก
กังวล จึงตองใหความรู คําแนะนํา
2. ประเมินสภาพผูป ว ย เพือ่ วางแผน
การใหยาระงับความรูสึก
2. ผูปวยมีภาวะติดเชื้อทาง ดูแลใหการรักษาตามคําสั่งแพทย ผูป ว ยกรณีศึกษาที่ 1 หลังใหยา
เดินปสสาวะ (UTI)
พรอมทั้งสังเกตและบันทึกปสสาวะ ปฏิชวี นะตามการรักษา สงปสสาวะ
ที่ออก
ตรวจไมพบเชื้อ จึงกําหนดวันผาตัด
3. ผู  ป  ว ยมี ภ าวะ Hyper- 1. รายงานศัลยแพทย เพื่อประเมิน ผูปวยที่มีโรคประจําตัว ตองไดรับ
tension
และใหการรักษากอนใหยาระงับ การควบคุ ม ให อ ยู  ใ นสภาวะปกติ
ความรูสึก/ เลื่อนการผาตัด
โดยเฉพาะ โรคความดันโลหิตสูง
2. ใหยากลุม sedation และใชยา ซึ่ ง พบในกรณี ศึ ก ษาที่ 2 มี ก าร
ลดความดันโลหิตทางหลอดเลือดดํา งดนํ้า งดอาหารหลังเที่ยงคืน และ
ไมไดรับยาลดความดันโลหิตในเชา
กอนนําสลบ
3. ใสทอ ชวยหายใจในระยะทีผ่ ปู ว ย วั น ผ า ตั ด จึ ง พบความดั น โลหิ ต
สลบลึกดวยความนุมนวล
สูงมาก แตไมไดเลื่อนผาตัด
ระหวางใหยาระงับ
1. ประเมิน Mallampati classi- ผูปวยทั้งสองราย และในผูสูงอายุ
ทุกรายจะมีความเสี่ยงตอการใสทอ
ความรูสึก
fication ซํ้าอีกครั้ง
1. ผูปวยเสี่ยงตอภาวะ
2. เตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ ชวยหายใจทีย่ ากเนือ่ งจากสรีระของ
difficult airway
พิเศษ
ผูป ว ยทีม่ ลี กั ษณะแกมตอบ ฟนโยก/
ขณะนําสลบ
3. เตรียมบุคลากร
หัก หรือกระดูกสวนคอที่มีขอจํากัด
4. Full Monitor
ในการ extension คอ ดังนั้นควร
5. Pre-Oxygenation
เตรียมบุคลากร เครือ่ งมือ และมีการ
6. นําสลบและปฏิบัติตามแนวทาง ประเมินผูปวย
การใสทอชวยหายใจยาก
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ขอวินิจฉัยการพยาบาล
กิจกรรมการพยาบาล
2. ผู  ป  ว ยเสี่ ย งต อ การเกิ ด 1. เตรียมอุปกรณในการจัดทานอน
ภาวะแทรกซอนจากการจัด ควํา่ ดวยการพันสําลี webril หรือ
ทานอนควํ่า
ผานุมๆ ที่เจลรองศีรษะและหมอน
รองลําตัว
2. เลือกใชทอชวยหายใจชนิด
ขดลวด
3. จัดทาผูปวยในทํานอนควํ่า โดย
ใหแขนแนบลําตัว ขาเหยียดตรง
วางศีรษะผูป ว ยบนเจล ตรวจบริเวณ
ตา ใบหู ไม ใ ห มี ก ารกดทั บ เส น
ประสาท และวางแขนบนทีร่ องแขน
ให ข  อ ศอกงอเล็ ก น อ ย และต อ ง
ไมใหแขนกางเกิน 90 องศา
1. เตรียมเลือดไวใหผูปวยตามชนิด
3. ผูปวยเสี่ยงตอภาวะ
และจํ า นวนครบตามคํ า สั่ ง ของ
Hypotension
แพทย
จากการเสียเลือดมาก
ขณะผาตัด
2. สังเกต และเฝาระวังการสูญเสีย
เลื อ ด จากการดู บ ริ เวณที่ ผ  า ตั ด ,
Gauze, Swab และจากขวด suction
3. เฝาระวังสัญญาณชีพ ของผูปวย
ใหอยูในเกณฑปกติ
4. ทดแทนสารนํ้าใหเหมาะสมและ
เพียงพอตอการเสียเลือด
5. สังเกตและบันทึก สี และจํานวน
ของปสสาวะไมควรนอยกวา 30 ซีซ/ี
ชั่วโมง

การวิเคราะห
กรณี ศึ ก ษาที่ 1 พบการกดทั บ
ที่ขอบตาขวาของผูปวยมีรอยแดง
ยาวประมาณ 2 ซม. แตการมอง
เห็ น ปกติ และแผลหายเป น ปกติ
ในวันที่ 2 หลังผาตัด ซึ่งเกิดจาก
การเตรี ย มอุ ป กรณ ไ ม ดี พ อ ส ว น
กรณี ศึ ก ษาที่ 2 ไม พ บภาวะ
แทรกซอนจากการจัดทานอนควํ่า
ดั ง นั้ น การเตรี ย มอุ ป กรณ แ ละ
บุคลากรใหพรอมจึงมีความสําคัญ

จากกรณี ศึ ก ษาทั้ ง สองรายมี ก าร
เสี ย เลื อ ดไม ม าก และมี จํ า นวน
ปสสาวะไมนอยกวา 30 ซีซี/ ชั่วโมง
แตพบสัญญาณชีพผิดปกติ โดย
กรณีศึกษาที่ 1 เสียเลือด 200 ซีซี
ซึ่งภาวะ hypotension นาจะเกิด
จากการบริ ห ารยาแก ป วด fentanyl ที่ไมได titrate dose
กรณีศึกษาที่ 2 เสียเลือด 500 ซีซี
ไดรบั FFP และ PRC อยางละ 1 unit
ระหว า งผ า ตั ด ซึ่ ง เพี ย งพอ ซึ่ ง
ภาวะ hypotension นาจะเกิด
โรคความดั น โลหิ ต สู ง ที่ ค วบคุ ม
ไมดีกอนผาตัดทําใหสัญญาณชีพ
ไมคงที่
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ขอวินิจฉัยการพยาบาล
กิจกรรมการพยาบาล
4. ผู  ป  ว ยเสี่ ย งต อ การเกิ ด 1. คํานวณปริมาณสารนํ้าที่ผูปวย
ภาวะ Oliguria
ควรไดรบั ขณะผาตัด โดยการคํานวณ
จาก CVE + maintenance + deficit
+ loss + 3rd space loss ดังนี้
1.1 Compensatory intravascular volume expansion
(CVE) เปนการชดเชย เพื่อใหมี
ปริ ม าณสารนํ้ า ที่ เ พี ย งพอใน
หลอดเลือดคือ 5 - 7 มล./ กก.
1.2 Maintenance fluid เปน
ปริ ม าณสารนํ้ า ที่ ร  า งกายควร
ไดรับ
1.3 Deficit fluid เปนปริมาณ
สารนํ้ า ที่ ข าดและต อ งชดเชย
ตามเวลาทีผ่ ปู ว ยงดนํา้ งดอาหาร
(NPO)
1.4 Loss คือ สารนํ้าที่ทดแทน
การสูญเสียในขณะผาตัด
1.5 3rd space loss เปนการ
สูญเสียนํ้าจากการผาตัด
2. ดูแลการใหสารนํา้ ตามชนิด และ
จํานวนทีเ่ หมาะสมกับความตองการ
ของรางกาย
3. บันทึกการใหสารนํ้าทุกชนิด
ทุกชั่วโมง
4. บันทึกและสังเกตจํานวนและ
สีของปสสาวะที่ออกตอชั่วโมง
5. สงขอมูลตอใหพยาบาลหอง
พักฟน
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การวิเคราะห
ผูปวยทั้ง 2 ราย มีจํานวนปสสาวะ
ออก มากกว า 30 ซี ซี / ชั่ ว โมง
แตมีลักษณะสีเหลืองเขม ซึ่งเปน
สั ญ ญาณบอกว า ปริ ม าณนํ้ า ที่ ใ ห
ยั ง ไม เ พี ย งพอ แต เ นื่ อ งจากเป น
ผูปวยสูงอายุ จึงจําเปนตองจํากัด
ปริมาณสารนํ้าที่ให ซึ่งอาจไมได
เทากับที่คํานวณได ดังนั้นการดม
ยาสลบในผู  ป  ว ยสู ง อายุ จึ ง ต อ ง
มี ค วามละเอี ย ด รอบคอบ หมั่ น
สั ง เกต และต อ งมี ป ฏิ กิ ริ ย าตอบ
สนองเร็วในการแกไขภาวะแทรก
ซอนที่อาจจะเกิดขึ้นไดตลอดเวลา

วารสารศูนยอนามัยที่ 9
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ขอวินิจฉัยการพยาบาล
5. ผูปวยมีภาวะ
Bradycardia ขณะผาตัด

กิจกรรมการพยาบาล
1. เฝาระวังและบันทึกสัญญาณชีพ
2. ควบคุมการใหยาระงับความรูส กึ
ไมใหผปู ว ยหลับลึกเกินไป และใหยา
ดมสลบ (Sevoflurane) ไมเกิน 1 MAC
นอกจากนี้ยาแกปวด Fentanyl ใน
ขนาดทีส่ งู จะมีผลทําใหหวั ใจเตนชา
ลงมาก จึงควร titrate ยาใหทลี ะนอย
1. ใหยา Atropine เพือ่ บําบัดอาการ
Bradycardia
2. สังเกตและบันทึกการเปลีย่ นแปลง
ของสัญญาณชีพของผูปวย

การวิเคราะห
ภาวะหัวใจเตนชา อาจเกิดขึ้นได
โดยเฉพาะในผูป ว ยสูงอายุ ซึง่ เกิดจาก
หลายสาเหตุ
ในกรณีศึกษาที่ 1 นาจะเกิดจาก
การดมยาสลบทีห่ ลับลึกเกินไป และ
ไดยาแกปวด fentanyl
กรณีศกึ ษาที่ 2 ไมพบภาวะ Bradycardia ดั ง นั้ น การดมยาสลบใน
ผูสูงอายุทุกราย ตอง titrate ยา
ใหทีละนอย

6. ผูปวยเสี่ยงตอการเกิด
ภาวะ Hypoglycemia
ในขณะผาตัด

1. ประเมินระดับนํ้าตาลในเลือด
2. อธิบายใหผูปวยและญาติ เขาใจ
ถึงความจําเปนในการงดนํา้ งดอาหาร
คืนกอนผาตัด (หลังเทีย่ งคืน) / อยาง
นอย 6 - 8 ชั่วโมง กอนผาตัด และ
บอกถึงอาการที่ผิดปกติของภาวะ
นํ้าตาลในเลือดตํ่า
3. เชาวันผาตัดใหตรวจระดับนํา้ ตาล
ในเลือดอีกครัง้ กอนระงับความรูส กึ
และตรวจเช็คทุก 2 ชั่วโมง ขณะ
ใหยาระงับความรูสึก
4. ประเมินอาการของภาวะนํ้าตาล
ในเลื อ ดตํ่ า จากการตรวจวั ด
สัญญาณชีพ

ไมพบภาวะ Hypoglycemia ใน
ขณะผาตัด ทั้ง 2 ราย โดย
กรณีศึกษาที่ 1 มีประวัติเปนโรค
เบาหวาน ซึ่งสามารถควบคุมไดคือ
มีคา ระดับนํา้ ตาลในเลือดอยูใ นเกณฑ
ปกติ (80 - 200 mg/dl)

ปที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

75

วารสารศูนยอนามัยที่ 9
วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ขอวินิจฉัยการพยาบาล
กิจกรรมการพยาบาล
7. ผูปวยมีภาวะ
1. ตรวจเยี่ยมและประเมินผูปวย
Hemodynamic Unstable กอนผาตัดลวงหนา 1 วัน ซักประวัติ
ตรวจร า งกาย และบริ ห ารยาลด
ความดั น เลื อ ดจนถึ ง เช า วั น ผ า ตั ด
ในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
2. เฝ า ระวั ง สั ญ ญาณชี พ (Basic
Monitor) แบบ full monitor
ควบคุมสัญญาณชีพใหอยูในเกณฑ
ที่ยอมรับได
3. ควบคุมยาดมสลบ (Sevoflurane)
บริหารยาแกปวด (Fentanyl) แบบ
Tritrate ยา และบริ ห ารยาลด
ความดันโลหิตชวงกอน Induction
และกอน Extubation Tube
4. เฝาระวังและสังเกตคลื่นไฟฟา
หัวใจตลอดเวลา
5. ทดแทนสารนํ้าและเลือดที่เพียง
พอเหมาะสม
8. ผู  ป  ว ยเสี่ ย งต อ กระตุ  น
ระบบ sympathetic ที่อาจ
ไวขึ้น (sensitive) จากโรค
Thyroid เดิม
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1. การเตรียมผูปวย ติดตามผลการ
ตรวจระดับไทรอยดฮอรโมน ใหอยู
ในภาวะ Euthyroid กอนทําการผาตัด
2. Premedication ผูปวยควรได
รับยาประเภท sedation เพื่อลด
ความวิตกกังวล
3. Full Monitor
4. นําสลบควรลึก (Deep Anesthesia) มากพอ และใสทอชวยหายใจ
ดวยความนุมนวล
5. Maintenance ควบคุมระดับความ
ลึกของการดมยาสลบใหเพียงพอ
6. ถอดทอหายใจ เมื่อผูปวยตื่นดี
หลังเสร็จสิ้นการผาตัด
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การวิเคราะห
กรณีศึกษาที่ 1 ไมพบภาวะ
Hemodynamic Unstable
กรณีศึกษาที่ 2 พบภาวะ
Hemodynamic Unstable โดย
ผูป ว ยมีโรคประจําตัวเปนโรคความดัน
โลหิตสูง แตไมไดรับยาจนถึงเชาวัน
ผาตัด (NPO หลังเที่ยงคืน) กอนดม
ยาสลบ ความดันสูง (BP = 183/101
mmHg.) ไดรายงานศัลยแพทยและ
วิ สั ญ ญี แ พทย แ ล ว ไม มี ก ารรั ก ษา
เพิ่มเติมและใหดมยาสลบได ขณะ
ดมยาสลบความดันแกวงมาก (98/ 70 190/ 110 mm.Hg.) ใหการพยาบาล
ตามอาการ และควบคุมสัญญาณชีพ
ใหอยูในเกณฑที่ยอมรับได
ดังนัน้ ผูป ว ยทีม่ โี รคความดันโลหิตสูง
จําเปนตองไดรบั ยาลดความดันโลหิต
ตอเนือ่ งจนถึงเชาวันผาตัด และตอง
ควบคุ มโรคใหอยูใ นเกณฑใกลเคียง
ปกติทุกราย กอนดมยาสลบ
กรณีศึกษาที่ 1 ไมมีโรคไทรอยด
กรณีศึกษาที่ 2 มีประวัตเิ ปนโรคไท
รอยด รักษาโดยการกินยาและอยูใ น
ภาวะ Euthyroid แลว พบระบบ
sympathetic ถูกกระตุน ชวงถอดทอ
ชวยหายใจหลังการผาตัด สังเกต
จาก BP = 190/110 mmHg. จึง
ให ย าลดความดั น เลื อ ด จากนั้ น
สัญญาณชีพอยูในเกณฑปกติ
ซึ่งการดมยาสลบในผูปวยสูงอายุ
ที่มีโรครวม ตองรักษา ควบคุมให
อยูในสภาพใกลเคียงปกติทุกราย
กอนผาตัด
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ขอวินิจฉัยการพยาบาล
9. ผูปวยเสี่ยงตอการ ReIntubation หลังไดรับ
ยาระงับความรูส กึ แบบทัว่ ไป
ผานทอชวยหายใจ

กิจกรรมการพยาบาล
1. หยุดการใหยาคลายกลามเนื้อ
ก อ นเสร็ จ การผ า ตั ด ในช ว งระยะ
เวลาที่ยาออกฤทธิ์
2. ใหยาแกฤทธิ์ยาหยอนกลามเนื้อ
(Reverse muscle relaxant) ใน
เวลาทีเ่ หมาะสม (มากกวา 20 นาที)
หรือผูปวยเริ่มหายใจเองไดบาง
3. ประเมินผูปวยหลังใหยาแกฤทธิ์
ยาหยอนกลามเนื้อ ใหผูปวยพรอม
หายใจเอง จึงพิจารณาถอดทอชวย
หายใจ
4. ตรวจสอบการหายใจและสัญญาณ
ชีพหลังถอดทอชวยหายใจ พรอม
สงตอหองพักฟน
ระยะหลังใหยาระงับ
1. ประสานงาน สงตอขอมูล และ
ความรูสึก
ประเมินสภาพผูป ว ย หลังใหยาระงับ
1. ผู  ป  ว ยเสี่ ย งต อ การเกิ ด ความรูส กึ รวมกับพยาบาลหองพักฟน
ภาวะแทรกซ อ นหลั ง ได รั บ 2. ประเมินและบริหารความเจ็บปวด
ยาระงับความรูส กึ ระยะแรก 3. ติดตามสัญญาณชีพทุกๆ 5 นาที
ในหองพักฟน
4. คลุมผาหมใหความอบอุน แกรา งกาย
5. สังเกตอาการคลื่นไสอาเจียน
6. สังเกตจํานวนเลือดทีอ่ อกจากแผล
ผาตัด/ ออกจาก Radivac drain
ตองไม active bleed พรอมบันทึก
7. สังเกตและบันทึก Intake และ
Output
8. ประเมินผูป ว ยตามแบบ Modified
Aldrete Scoring System ทุก 15
นาที และกอนสงกลับหอผูปวย

การวิเคราะห
ในผูป ว ยสูงอายุ การกระจายของยา
การออกฤทธิ์และการสะสมของยา
จะนานกวาคนวัยอืน่ ซึง่ พบความเสีย่ ง
ตอการ Re- Intubation ในผูปวย
กรณีศึกษาที่ 2 จากการประเมิน
ผูปวยยังไมพรอมในการหายใจเอง
เนือ่ งจากการแกฤทธิย์ าหยอนกลาม
เนื้อไมเหมาะสม ยังคงมียาหยอน
กลามเนื้อหลงเหลืออยู
ดังนั้น ในผูปวยสูงอายุทุกราย ควร
คํานึงถึง การคํานวณขนาดยา ระยะ
เวลาของการออกฤทธิข์ องยาหยอน
กลามเนื้อ รวมถึงระยะเวลาในการ
แกฤทธิ์ยาใหเหมาะสม
ผูปวยทั้ง 2 ราย ไมพบภาวะแทรก
ซอนหลังผาตัด ระยะแรกในหอง
พักฟน, มีการบริหารความเจ็บปวด
(Pain management) เปนอยางดี
Pain score อยูในเกณฑ 1 - 3,
มีปสสาวะออกเพิ่มขึ้นมากกวา 30
ซีซี/ชั่วโมง และเลือดที่ออกไมมาก
ไมมี active bleed และกอนสง
กลับหอผูปวย มีคะแนน Modified
Aldrete Scoring System = 10
ผูปวยสูงอายุทุกราย ตองไดรับการ
พยาบาลอยางใกลชิดอยางนอย 1
ชั่วโมงหลังผาตัด
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ขอวินิจฉัยการพยาบาล
2. ผูปวยมีภาวะแทรกซอน
หลั ง ผ า ตั ด ที่ ห อผู  ป  ว ย ทั้ ง
ความไมสุขสบาย อาการซีด
และภาวะ Hyperglycemia

กิจกรรมการพยาบาล
1. ติดตาม และประเมินระดับความ
เจ็บปวดหลังผาตัด
2. ดูแลความสุขสบาย โดยการจัด
ทานอนหลังผาตัด ในทานอนหงาย
ใช ห มอนเล็ ก รองใต เข า ท า นอน
ตะแคง ใชหมอนยาว support หลัง
และใชหมอนเล็กสอดระหว างขา
และพลิกตัวทุก 2 ชั่วโมง แบบ logrolling
3. ประเมินภาวะซีดจากการสูญเสีย
เลื อ ด จากเลื อ ดที่ อ อกจากสาย
Radivac drain, การตรวจระดับ
ความเข ม ข น ของเลื อ ด และจาก
สัญญาณชีพ
4. ประเมินภาวะ Hyperglycemia
หลังผาตัด

3. ผูปวยและญาติไมเขาใจ 1. ใหความรูเ กีย่ วกับการจัดทานอน
และปฏิบัติตนไมถูกตองหลัง หลั ง ผ า ตั ด โดยในท า นอนหงาย
ใช ห มอนเล็ ก รองใต เข า ท า นอน
ผาตัด
ตะแคง ใชหมอนยาว support หลัง
และใชหมอนเล็กสอดระหว างขา
และควรพลิกตัวทุก 2 ชั่วโมง แบบ
log-rolling
2. ใหคาํ แนะนํา เรือ่ งของการ Early
Ambulation และการออกกําลัง
หลังผาตัด เชน Deep breathing,
Effective cough, Quadriceps-setting
exercise และ foot exercise เปนตน
3. สงปรึกษานักกายภาพบําบัดเรือ่ ง
การฟนฟูสภาพหลังผาตัด
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การวิเคราะห
ผูปวยหลังผาตัด มักพบปญหาใน
เรือ่ งของความเจ็บปวด, ซีด และโรค
รวมที่มีอาการรุนแรงขึ้น โดยพบวา
กรณีศึกษาที่ 1 พบวาผูปวยปวด
แผลมาก โดย Pain Score = 6 - 8 คะแนน
จึงตองรายงานแพทยเพื่อปรับยา
แกปวดใหเหมาะสม, มีอาการซีด โดย
คา Hct. = 26% จึงตองใหเลือด และ
โรคเบาหวานมีความรุนแรงมากขึ้น
โดยระดับ DTX = 156 - 252 mg/dl
จึงตองมีการรักษาเพิ่ม RI
สวนกรณีศึกษาที่ 2 ไมพบภาวะ
แทรกซอนหลังผาตัด
ดังนั้น ผูปวยหลังผาตัด โดยเฉพาะ
ผูส งู อายุ จึงควรใหการพยาบาลโดย
ตองคํานึงถึง ความไมสุขสบายจาก
การเจ็บปวด อาการซีด และโรครวม
ที่อาจรุนแรงขึ้นหลังผาตัด
ผู  ป  ว ยส ว นใหญ ไ ม ท ราบเกี่ ย วกั บ
การปฏิบัติตนหลังผาตัด ซึ่งมีความ
สํ า คั ญ กั บ การฟ  น ฟู ส ภาพของผู 
ปวย ดังนั้นตองมีการใหความรู คํา
แนะนําจากสหสาขาวิชาชีพ โดย
เฉพาะนักกายภาพบําบัด
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จากกรณีศึกษาทั้ง 2 ราย ผูปวยพบภาวะ
แทรกซอนทั้งกอน ระหวาง และหลังใหยาระงับ
ความรูสึก ซึ่งวิสัญญีพยาบาลตองดูแล ติดตาม
และประเมินผลอยางใกลชดิ เพือ่ การแกไขทีร่ วดเร็ว
และผู  ป วยปลอดภัย สามารถฟ นฟูสภาพอยาง
รวดเร็ว และกลับบานได โดยในกรณีศึกษาที่ 1
ใชเวลาในการรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด 10 วัน
ส ว นในกรณี ศึ ก ษาที่ 2 ใช เวลาในการรั ก ษาใน
โรงพยาบาลทั้งหมด 9 วัน

สรุปผลการศึกษา
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยสูงอายุ
ที่ตองเขารับการผาตัดกระดูกสันหลัง ซึ่งเปนการ
ผ า ตั ด ใหญ นั้ น มี ค วามสํ า คั ญ ทุ ก กระบวนการ
เริ่ ม ตั้ ง แต ก ารประเมิ น ความพร อ มของผู  ป  ว ย
เกี่ยวกับสภาพรางกาย โรครวม การรักษาที่ไดรับ
เพื่อนํามาวิเคราะหและวางแผนการดูแลในแตละ
กระบวนการรวมกับสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ
(ซึ่งถาโรครวมไมอยูในเกณฑปกติหรือไมสามารถ
ควบคุมได ตองพิจารณาเลื่อนผาตัดในกรณีที่ไม
เรงดวน) การใหยาระงับความรูส กึ แบบทัว่ ไปผานทอ
ชวยหายใจ ที่เลือกแบบ Balance technique นั้น
จะทําใหการดมยาสลบราบรื่น และที่สําคัญตอง
titrate dose ยาทุกชนิด การจัดทอนอนควํ่าใน
ผูปวยผาตัดกระดูกสันหลัง ตองระมัดระวังการ
กดทับเสนประสาทสวนตางๆ การหัก พับ งอ

ของทอชวยหายใจ ดังนั้นจึงตองมีเครื่องมือ และ
เทคนิคพิเศษในการจัดทานอนควํ่า ผูปวยสูงอายุ
มักจะมีโรครวมตางๆ การติดตามและเฝาระวัง
จึงมีความสําคัญ และตองใชแบบ full monitor
นอกจากนี้ ก ารทดแทนปริ ม าณสารนํ้ า และส ว น
ประกอบของเลื อ ดต อ งเหมาะสมและเพี ย งพอ
การตรวจหาระดับนํ้าตาลในผูปวยโรคเบาหวาน
ทั้งกอน ระหวาง และหลังผาตัดก็เปนสิ่งจําเปน
การควบคุ ม ความดั น โลหิ ต ให อ ยู  ใ นเกณฑ ป กติ
ตลอดระยะเวลาในผูป ว ยทุกราย สุดทายการพยาบาล
ผูปวยหลังผาตัดระยะแรกในหองพักฟน มุงเนน
ทีค่ วามปลอดภัยของผูป ว ย เฝาระวังภาวะแทรกซอน
ที่อาจเกิดขึ้นได ซึ่งบุคลากรตองเปนผูมีความรู
ความสามารถในการดูแลและแกไขภาวะฉุกเฉิน
ไดถูกตอง รวดเร็ว พรอมทั้งสงตอขอมูลเกี่ยวกับ
การใหยาระงับความรูสึก อุบัติการณหรือภาวะ
แทรกซอนที่เกิดขึ้นในระหวางผาตัด หรือสิ่งที่ตอง
ดูแลตอเนือ่ งเมือ่ ผูป ว ยกลับหอผูป ว ย และถาหากพบ
ภาวะแทรกซอนหลังผาตัดควรติดตามเยี่ยมผูปวย
อยางตอเนื่องใน 72 ชั่วโมง เพื่อติดตาม ประเมิน
และแกไขภาวะแรกซอน ใหผูปวยกลับบานดวย
ความปลอดภัย และไดรับขอมูลในการฟนฟูสภาพ
และการปฏิบัตติ ัวไดถูกตอง
จากการศึกษาผูปวยทั้งสองราย ผูศึกษา
สามารถสรุปเปนแนวปฏิบัติ “การพยาบาลผูปวย
สูงอายุ ที่มารับบริการผาตัด Laminectomy และ
ไดรับยาระงับความรูสึกแบบทั่วไป” ไดดังนี้
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กอนใหยาระงับความรูสึก
1. ตรวจเยี่ยมและประเมินสภาพผูปวย
พรอมทั้งใหขอมูล และคําแนะนํา
2. เตรียมบุคลากรและทีมใหพรอม
3. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณในการ
ดมยาสลบและการจัดทาคว่ํา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

มีโรครวม/ โรคเรื้อรัง

ปรึกษาทีมสหสาขาเพื่อควบคุมโรครวม /
โรคเรื้อรัง ใหอยูในสภาพปกติ

ระหวางใหยาระงับความรูส ึก
Induction (titrate dose)
Intubation (difficult intubation technique)
Prone position (ระวังการกดทับเสนประสาท และทอชวยหายใจ)
Balance anesthesia technique (with titrate dose)
Full monitor (BP, HR, pulse oximeter , EKG, Capnograph,
temperature, Intake Output)
Monitor and Treatment (วิสัญญีแพทย) โรครวม/ โรคเรื้อรัง
(DTX, Hct., etc.) ใหเหมาะสม
Fluid and Blood replacement ใหเมาะสม
Extubation

มีความรุนแรงของโรครวม
(uncontrol)

งด/
่อนผาาตัตัดด
งด/ เลือนผ่

หลังใหยาระงับความรูสึก
ประเมินสภาพผูปวย (Modified Aldrete Scoring System) ในหองพักฟน
Pain Management
Monitor (BP, HR, pulse oximeter, EKG, Intake Output)
ประเมินความรุนแรงของโรครวม/ โรคเรื้อรังของผูปวยที่อาจเพิ่มขึ้น
ประเมินภาวะแทรกซอน และปรึกษาแพทยเพื่อใหการรักษาหลังผาตัด
(ในหองพักฟนและหอผูปว ย)

รูปที่ 1 แนวปฏิบัติการพยาบาลผูปวยสูงอายุ ที่มารับบริการผาตัด Laminectomy และไดรับยาระงับ
ความรูสึกแบบทั่วไป
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ขอเสนอแนะ
1. วิสัญญีพยาบาลตองใหความสําคัญ
ในการตรวจเยี่ยมและประเมินผูปวยกอนผาตัด
การสืบหาโรครวมทีเ่ ปนอยู เพือ่ นํามาวิเคราะหและ
วางแผนในการใหยาระงับความรูสึกรวมกับทีม
สหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูปวยไดรับ
การดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแตระยะกอน
ระหวาง และหลังใหยาระงับความรูสึก
2. วิสญ
ั ญีพยาบาลควรมีการติดตาม และ
แก ไขภาวะแทรกซ อ นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ผู  ป  ว ย
อันเนือ่ งมาจากการใหยาระงับความรูส กึ การผาตัด
และโรครวมทีเ่ ปนอยู ตัง้ แตระยะกอน ระหวาง และ

หลังให ยาระงับความรูสึก รวมทั้งประสานงาน
และปรึ ก ษาที ม สหสาขาวิ ช าชี พ เพื่ อ การแก ไข
ปญหาไดทันทวงที และครบทุกปญหา
3. ควรศึกษานวัตกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ
ในการจัดทานอนควํ่า ใชวัสดุที่นิ่ม ไมมีแรงกดทับ
ไมตองพันสําลี เพื่อใหสะดวกและปองกันภาวะ
แทรกซอนของการกดทับเสนประสาท
4. ควรศึกษาการใหยาระงับความรูสึก
ในผูปวยสูงอายุ ที่มารับการผาตัดกระดูกสันหลัง
(Laminectomy) ที่มีโรครวมอื่นๆ ที่พบบอย เชน
โรคหัวใจ โรคปอด โรคระบบตอไรทออื่นๆ เปนตน

ปที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

81

วารสารศูนยอนามัยที่ 9
วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

เอกสารอางอิง
1. กอกู เชียงทอง. โรคกระดูกสันหลังเสื่อม. พิมพ
ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแสงศิลป;
2550.
2. สูงชัย อังธารารักษ. ตําราโรคขอ. พิมพครัง้ ที่ 2.
กรุงเทพมหานคร: บริษทั เอส.พี.เอ็น. การพิมพ
จํากัด; 2548.
3. ประเสริฐ สวัสดิ์วิภาชัย. ตําราวิสัญญีวิทยา.
พิมพครัง้ ที่ 4. กรุงเทพมหานคร: เอ-พลัส พริน้ ;
2556.

82

ปที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

4. นฤนาท โลมะรัตน. ตําราวิสัญญีวิทยา. พิมพ
ครัง้ ที่ 4. กรุงเทพมหานคร: เอ-พลัส พริน้ ; 2556.
5. บัณฑิต จินตนาปราโมทย. ตําราฟนฟูวิชาการ
วิสัญญีวิทยา. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:
บริษัท ธนาเพรส จํากัด; 2555.
6. สหัสา หมัน่ ดี. ตําราวิสญ
ั ญีวทิ ยา. พิมพครัง้ ที่ 4.
กรุงเทพมหานคร: เอ-พลัส พริ้น; 2556.
7. สุมิตรา เชาวนโยธิน. ตําราวิสัญญีวิทยา. พิมพ
ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: เอ-พลัส พริ้น;
2556.

วารสารศูนยอนามัยที่ 9
วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

การวิจยั ประเมินผลการดําเนินงานหมูบ า นจัดการสุขภาพลดเสีย่ งโรคเบาหวาน
โดยกระบวนการมีสว นรวมของภาคีเครือขาย จังหวัดนครราชสีมา
สุผล ตติยนันทพร*

บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพลดเสี่ยงโรคเบาหวาน
โดยกระบวนการมี ส  ว นร ว มของภาคี เ ครื อ ข า ยในชุ ม ชน ใช ก ระบวนการวางแผนแบบมี ส  ว นร ว ม
(Appreciation Influence Control: AIC) กลุมตัวอยางเลือกแบบเจาะจง จํานวน 250 คน ไดแก
เจาหนาที่จากหนวยงานสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ผูนําชุมชน พระสงฆ ครู ชมรมสุขภาพ และประชากรกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน เครื่องมือที่ใช เปนแบบ
สอบถาม วิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการพรรณนา
วิเคราะห
ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบวิถีชีวิตของคนในหมูบานกอนและหลังการดําเนินการแกปญหา
ลดเสี่ยงเบาหวาน ดานความเปลี่ยนแปลงของบริบท วิถีชีวิต สภาพแวดลอม พฤติกรรม ความเสี่ยง
การบริโภค และการใหความสําคัญกับการมีสวนรวม กิจกรรมสงเสริมสุขภาพในหมูบาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value< 0.05) 2) ผลการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพลดเสี่ยง
โรคเบาหวาน โดยกระบวนการมีสวนรวมภาคีเครือขาย การจัดทําแผนกิจกรรมสุขภาพ การสนับสนุน
งบประมาณ การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส. กระบวนการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การปรับสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี การเกิดบุคคลตนแบบและเปนแกนนํา
การสงเสริมสุขภาพในหมูบาน อยูในระดับมาก (รอยละ 83.40) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่ไดจากงานวิจัย
ครั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบการลดปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวาน ในจังหวัดนครราชสีมาควรมีแนวทางกลไก
ขับเคลื่อนงานลดเสี่ยงโรคเบาหวานของจังหวัด และมีการสนับสนุนดานนโยบาย มาตรการ งบประมาณ
NCD Board ระดับอําเภอ อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งระบบสุขภาพอําเภอ (District Health System DHS) ตําบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ (ตจบ.) โดยมีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทีมพี่เลี้ยง
ในการปฏิบัติงาน ใหเกิดรูปธรรมในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
คําสําคัญ: หมูบานจัดการสุขภาพ, โรคเบาหวาน, กระบวนการมีสวนรวม
*

นายแพทยชํานาญการพิเศษ (ดานเวชกรรม)
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Evaluation of Health Management Village to Reduce Risks for Diabetes Mellitus
through Participations of Collaborative Networks in Nakhon Ratchasima Province
Supol Thatiyanantaporn, M.D.*

Abstract
The objective of this study was to examine the impact of health management
village in reducing the risk of diabetes participation of collaborative networks in community.
This community-based participatory action research (CBPAR) utilized Appreciation, Influence
and Control (AIC) in the process. A group of samples of 250 persons obtained through purposive
sampling were selected to the study and were consisted of public Health professionals, local
government officials, village health volunteers, community leaders, clergies, teachers, health club
members and diabetes risk groups. The data analyses were done using means, percentages,
standard deviations (S.D.) and descriptive analysis from the data obtained from the questionnaires.
The results showed that: 1) life styles of the people in the village before and after
the actions to reduce diabetes risks through the changes of life contexts, lifestyles,
environments, behaviors, risks from consumptions, and focuses on engagement health
promotion activities in the village focus were significantly different at p-value< 0.05. 2) health
management village to reduce risks for diabetes mellitus through participations of collaborative
networks included activities such as development of health activity plan, budget support,
providing health promotion activities that promoted appropriate food, emotional management,
and exercises while refraining from smoking and alcohol consumption, communications to
induce behavior change, environmental supports to enable health, and nomination of health
role model along with village health promotion leaders were all at a high level (83.40 percent).
It was suggested from this study that, in order to help reduce the prevalence of diabetes mellitus
in the province, several factors must be available: policy and technical guidelines to mobilize
activities that reduce risks for diabetes mellitus at the provincial level, district health system (DHS)
to control and manage diseases, and integrated self-health management system at the
sub-district level (Tambon) with supports and coaching as well as monitoring from the
provincial public health office in order to create a successful and ongoing disease control.
Keywords: Village Health Care Management, Diabetes Mellitus, Participatory process
*
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บทนํา
Noncommunicable diseases (NCDs)
หรือกลุมโรคไมติดตอ ซึ่งประกอบไปดวยโรคหลัก
คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคทางเดิน
หายใจเรือ้ รัง และโรคเบาหวาน เปนสาเหตุการตาย
ของประชากร 38 ลานคนทั่วโลกในแตละป หรือ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 68 ของสาเหตุการตายทัง้ หมด
ของประชากรโลก (56 ลานคนใน พ.ศ. 2555) และ
มากกวา 16 ลานคน เปนผูที่เสียชีวิตในชวงอายุ
ตํ่ากวา 70 ป หรือเรียกวาเปนการตายกอนวัย
อันควร โดยเฉพาะในกลุม ประเทศทีม่ รี ายไดตาํ่ และ
ปานกลาง มีภาระโรคจากการตายกอนวัยอันควรนี้
มากถึงรอยละ 82 ซึ่งสงผลกระทบตอการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีการประมาณความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจในชวง 15 ปขางหนา ที่ประมาณ
7 ลานลานดอลลารสหรัฐ และประชากรอีกจํานวน
หลายลานคนที่จะยังตองอยูกับความยากจน(1)
ปญหา NCDs ในประเทศไทยนั้น ทวี
ความรุนแรงขึ้นอยางชัดเจน โดยเพิ่มขึ้นทั้งจํานวน
ผูเสียชีวิตและสัดสวนการเสียชีวิตจากโรค NCDs
จากการศึกษาภาระโรครายงานวา จํานวนผูเ สียชีวติ
จากโรค NCDs นั้นเพิ่มขึ้นจาก 314,340 คน ใน
พ.ศ. 2552 เปน 349,090 คน ใน พ.ศ. 2556 หรือ
กลาวไดวามีผูเสียชีวิตจากโรค NCDs เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
8,687.5 คนตอป ซึ่งสูงกวารายงานป พ.ศ. 2547 2551 (8,054 คนต อ ป ) และสถานการณ ข อง
กลุมโรค NCDs โดยภาพรวม พบวารุนแรงเพิ่มขึ้น
ในเกือบทุกเปาหมายระดับโลก (9 global NCD
targets) ตามที่ อ งค ก ารอนามั ย โลก (2557)
ไดกาํ หนดใหเปนกรอบในการติดตามความกาวหนา
ในการแกปญหากลุมโรค NCDs จากการสํารวจ

ความก า วหน า ในการดํ า เนิ น การ ยกเว น เพี ย ง
เปาหมายดานปจจัยเสีย่ งเรือ่ งการสูบบุหรีท่ สี่ ามารถ
ลดลงเพียงเล็กนอย แตก็ยังหางไกลกับการที่จะ
บรรลุเปาหมายที่จะลดลงใหได รอยละ 30 ใน
พ.ศ. 2568(2)
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวาง
ประเทศ (2557) รายงานสถานการณลาสุดของ
ประเทศไทย คือ 1) อัตราการตายกอนวัยอันควร
จากโรคไมติดตอเพิ่มขึ้นจาก 343.06 ตอแสนคน
ใน พ.ศ. 2552 เปน 355.30 ตอแสนคนใน พ.ศ. 2556
2) ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอลตอหัวประชากร
ตอป ในประชากรอายุตงั้ แต 15 ปขนึ้ ไป เพิม่ ขึน้ จาก
6.70 ลิตร/คน/ป จาก พ.ศ. 2552 เปน 6.90 ลิตร/
คน/ป ใน พ.ศ. 2557 3) ความชุกของการมีกจิ กรรม
ทางกายที่ไมเพียงพอ ในประชากรอายุตั้งแต 18 ป
ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากรอยละ 18.50 ใน พ.ศ. 2552
เปนรอยละ 19.20 ใน พ.ศ. 2557 4) การบริโภค
เกลือและโซเดียมในประชากรอายุตงั้ แต 18 ปขนึ้ ไป
ยังไมมี การรายงานผลการสํารวจครั้งใหมยังคง
ใชผลการสํารวจ พ.ศ. 2552 ที่ 3,246 มก./วัน
5) ความชุกของการสูบบุหรี่ในประชากรอายุตั้งแต
15 ปขึ้นไป ลดลงเล็กนอยจากรอยละ 21.40 ใน
พ.ศ. 2554 เปนรอยละ 20.70 ใน พ.ศ. 2557
6) ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากร
อายุ 18 ปขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากรอยละ 21.40 ใน
พ.ศ. 2552 เปนรอยละ 24.70 ใน พ.ศ. 2557
7) ความชุกของโรคเบาหวานในประชากรอายุ
ตั้ ง แต 18 ป ขึ้ น ไป เพิ่ ม ขึ้ น จากร อ ยละ 6.90
ใน พ.ศ. 2552 เปนรอยละ 8.90 ใน พ.ศ. 2557
และความชุ ก ของภาวะอ ว นในประชากรอายุ
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ตั้งแต 18 ป ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากรอยละ 34.70 ใน
พ.ศ. 2552 เปนรอยละ 37.50 ใน พ.ศ. 2557
จังหวัดนครราชสีมา เปนจังหวัดทีม่ ขี นาด
ใหญ ประชากรมากเปนอันดับสองของประเทศ
และประสบปญหาโรคเบาหวานทีม่ แี นวโนมเพิม่ ขึน้
อยางตอเนื่อง จากสถิติของจังหวัดนครราชสีมา
พบวาความชุกของผูที่ทราบจากแพทย พยาบาล
หรื อ เจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข ว า เป น โรคเบาหวาน
ป 2552 รอยละ 2.90 ป 2554 รอยละ 3.90(3) และ
ในปงบประมาณ 2556 มียอดผูปวย 74,503 คน
เปนผูป ว ยรายใหม 5,152 คน กลุม เสีย่ ง 78,714 คน
จากประชากรกลุมเปาหมาย อายุ 35 ปขึ้นไป
960,566 คน ในป 2552 มียอดผูปวยเบาหวาน
60,512 คน เป น ผู  ป  ว ยรายใหม 29,705 คน
กลุม เสีย่ ง 35,981 คน จากประชากรกลุม เปาหมาย
อายุ 35 ปขึ้นไป 1,235,148 คน(4)
จากสถิติดังกลาว สํานักงานสาธารณสุข
จั ง หวั ด นครราชสี ม า ต อ งกลั บ มาทบทวนและ
พิจารณากลวิธีในการดําเนินงานในกลุมเปาหมาย
เพือ่ ลดความเสีย่ งในการเกิดโรค เนือ่ งจากทีผ่ า นมา
แมจะมีการรณรงคใหความรูเรื่องโรคเบาหวาน
เขาคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งในกลุมผูปวยและ
กลุมเสี่ยง ก็ไมสามารถควบคุมโรคได ยังคงพบ
ผูปวยรายใหมทุกเดือน และผูปวยเดิมเกิดภาวะ
แทรกซอนที่ปองกันได จนทําใหตองสูญเสียรายได
และแรงงานที่สําคัญในครอบครัว สงผลกระทบ
โดยตรงกับชุมชนที่อยูอาศัย ทั้งทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนัน้ การปองกันและควบคุมโรคเบาหวาน
จึงจําเปนตองไดรับการพัฒนารูปแบบการเพื่อใหมี
ความชัดเจนและสอดคลองเหมาะสมกับสภาพปญหา
และบริบทของหมูบาน โดยอาศัยการมีสวนรวม
ของภาคีเครือขายในหมูบานรวมมือชวยกัน
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กิ จ กรรมบริ ก ารสํ า คั ญ เพื่ อ ลดโรคที่ มี
ประสิทธิผลมากเปนลําดับแรกๆ ไดแก การสราง
ความตระหนักตอสถานการณโรค ภัยอันตราย
และโอกาสเสี่ยงการเกิดโรค การเรียนรูภัยคุกคาม
จากการเกิดภาวะแทรกซอนเพิ่มขึ้น อยางรวดเร็ว
ของภาวะโรค การลดการบริโภคเกลือ อาหาร
หวาน มั น เค็ ม และเพิ่ ม การกิ น ผั ก ผลไม การ
ออกแรง/การออกกําลังกายที่เพียงพอ งดสูบบุหรี่
ลดการบริโภคแอลกอฮอล (3 อ. 2 ส.)(5) การบริการ
ปองกันควบคุมแกรายบุคคล ไดแก การบริการ
ประเมินและควบคุมปจจัยเสี่ยง การสรางเสริม
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ดี ลดพฤติ ก รรมเสี่ ย ง การ
ควบคุมภาวะนํ้าหนักเกินและอวน ควบคุมระดับ
ความดั น โลหิ ต ระดั บ ไขมั น และเรี ย นรู  อ าการ
เบื้องตนของโรคและภาวะแทรกซอน ฯลฯ การให
บริการตอเนื่องที่เหมาะสมกับสถานะความเสี่ยง
ต อ การเกิ ด โรคของบุ ค คลและมุ  ง หวั ง ที่ ผ ลลั พ ธ
ทางคลินิกของผูรับบริการที่ดีขึ้น อยางไรก็ตาม
การดูแลผูปวยเบาหวานใหไดผลและเกิดความ
ยั่งยืนได ตองสนับสนุนใหประชาชน ตระหนัก
และมี ส  ว นร ว มในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ด ว ยการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การดู แ ล
สุขภาพ เพื่อลดภาวะแทรกซอน ผานกระบวนการ
รวมคิดรวมทําอยางเปนระบบเหมาะสมกับปญหา
วิถีชีวิตและบริบทของประชาชน ตลอดจนสราง
ความมุ  ง มั่ น ร ว มกั น ของบุ ค ลากรสาธารณสุ ข
ทุกระดับ และการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
ทองถิ่น ภาครัฐ และภาคเอกชน จึงจะสรางความ
ยั่งยืน ลดการเกิดโรค ลดการเกิดภาวะแทรกซอน
ของโรคไมเบาหวานในระยะยาวได(6)
ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล า ว ผู  วิ จั ย สนใจที่ จ ะ
ทําการศึกษา การวิจัยประเมินผลการดําเนินงาน
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หมูบานจัดการสุขภาพลดเสี่ยงโรคเบาหวานโดย
กระบวนการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อนําผลการประเมินมาใชในการ
จัดทําแผนสุขภาพชุมชนและสรางการมีสวนรวม
ในการดําเนินงานปองกันและควบคุมภาวะเบาหวาน
ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ขยายผล
รูปแบบหมูบานจัดการสุขภาพลดเสี่ยงและเกิด
ผู  นํ า ต น แบบสุ ข ภาพดี ให ห มู  บ  า นลดเสี่ ย งโรค
เบาหวานมียั่งยืนตอไป
ตัวแปรอิสระ
ขอมูลทั่วไปของกลุม
ตัวอยาง
ไดแก เพศ, อายุ, สถานภาพ
สมรส, ระดับการศึกษา,
อาชีพหลัก, การอยูอาศัย,
ลักษณะครอบครัว, รายได,
ประวัติการเจ็บปวย, บุคคลใน
ครอบครัวที่เปนโรคเบาหวาน,
คาใชจายในการรักษา, การ
ไดรับการตรวจสุขภาพ,
พฤติกรรมการเสี่ยงตอการ
เกิดโรคเบาหวาน

กรอบแนวคิดการวิจัย
การควบคุ ม ป อ งกั น โรคเบาหวานนั้ น
ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งในและ
นอกระบบสุ ข ภาพ ในรู ป การสนั บ สนุ น ได แ ก
งบประมาณ การจัดระบบควบคุมปองกันโรค รวมทัง้
การปรับเปลี่ยนมาตรการเชิงนโยบายที่เอื้อตอการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชน เพื่อลด
อัตราปวยและอัตราตายจากโรคเบาหวาน ผูวิจัย
ไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ (ภาพที่ 1)

ตัวแปรตาม

ผลลัพธ

กระบวนการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
- ดานการจัดทําแผนกิจกรรมสุขภาพ
- ดานการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
- ดานการจัดทําแผนสุขภาพ
- ดานการสนับสนุนงบประมาณ
- ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพตามหลัก
3อ. 2ส.
- ดานกระบวนการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
- ดานปรับสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี
- ดานการเกิดบุคคลตนแบบและเปนแกนนําการ
สงเสริมสุขภาพในหมูบาน

1) ผลการดําเนินงานหมูบาน
จัดการสุขภาพลดเสี่ยง
โรคเบาหวาน
2) รูปแบบการมีสวนรวม
ของภาคีเครือขายในการ
ดําเนินงานลดเสี่ยง
โรคเบาหวานจังหวัด
นครราชสีมา
- งบประมาณ
- การจัดระบบควบคุม
ปองกันโรค
- มาตรการเชิงนโยบาย
- ลดอัตราปวยและอัตราตาย
จากโรคเบาหวาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

นิยามคําศัพทที่ใชในการวิจัย
หมูบาน หรือชุมชน (community)
หมายถึง หมูชน กลุมคนที่อยูรวมกันเปนสังคม
ที่ อ าศั ย อยู  ใ นอาณาบริ เ วณเดี ย วกั น และมี ผ ล

ประโยชนรว มกันไดแก หมูบ า น ตําบล เขตเทศบาล
อําเภอ จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาน
ศึกษา สถานที่ทํางาน
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หมูบ า นจัดการสุขภาพ(7) หมายถึง หมูบ า น
หรือชุมชน ที่มีการดําเนินการปองกันและควบคุม
โรคไมติดตอเรื้อรัง โดยยคณะทํางานระดับชุมชน
การประเมินและวิเคราะหสถานการณสุขภาพของ
ชุมชน การจัดทําแผนสุขภาพของชุมชน ดําเนินการ
ตามแผน และกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
โดยการมี ส  ว นร ว มของชุ ม ชนร ว มกั น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกในชุมชนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม มีเสนทางสูหมูบานหรือชุมชน
ลดเสี่ ย งลดโรค ประกอบด ว ยการดํ า เนิ น งาน
5 ขั้นตอน ดังนี้
1) ชุมชนแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อน
การดําเนินงาน
2) ประเมินและวิเคราะหชมุ ชนทีเ่ กีย่ วของ
กับโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง ทัง้ ปจจัยเสีย่ งและโรครวมกัน
3) โดยเจาหนาที่สาธารณสุข และ อสม.
เปนการประเมินชุมชนเบื้องตน
4) ทําแผนชุมชนรวมกันในเวทีชุมชน
5) การดําเนินการตามแผนชุมชน 2 ขัน้ ตอน
ไดแก
5.1) ขั้นตอนกอนดําเนินงาน เปน
การเตรี ย มความพร อ มในการดํ า เนิ น งานและ
การขับเคลื่อนตามแผน และเตรียมความพรอม
ผูรับผิดชอบวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร
แหลงงบประมาณ เงินทุน
5.2) ขั้นตอนดําเนินการ เปนการนํา
แผนงานไปสูการปฏิบัติ ทั้งในดานบริหารจัดการ
ควบคุมกํากับ ขับเคลื่อนใหเปนไปตามแผน
6) กํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการโดยการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อนํามา
ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตอไป ประเมินผล
แตละขั้นตอนตามแผนการดําเนินงาน
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โรคเบาหวาน (8) เป น โรคในกลุ  ม โรค
ไมตดิ ตอ (No communicable diseases: NCDs)
ซึ่ ง ประกอบด ว ยโรคหลั ก คื อ โรคหั ว ใจและ
หลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
และโรคเบาหวาน โดยโรคเบาหวานเปนกลุมโรค
เกี่ยวกับการเผาผลาญอาหารซึ่ งมี ระดับนํ้ าตาล
ในเลือดสูงเปนเวลานาน นํา้ ตาลในเลือดสูงกอใหเกิด
อาการป ส สาวะบ อ ย กระหายนํ้ า และความหิ ว
เพิ่มขึ้น หากไมไดรับการรักษา เบาหวานอาจกอ
ใหเกิดอาการแทรกซอนจํานวนมาก
กระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม
(Appreciation-Influence-Control: A-I-C)
หมายถึง เทคนิคการประชุม/วางแผน แบบมีสว นรวม
อยางสรางสรรค โดยการระดมสมองทําใหเกิดความ
เขาใจสภาพปญหา ขีดจํากัด ความตองการ และ
ศักยภาพของผูที่เกี่ยวของในเรื่องตางๆ เปนวิธีการ
ที่เปดโอกาส ใหผูเขารวมประชุมไดมีเวทีพูดคุย
แลกเปลี่ยน ความรูประสบการณ นําเสนอขอมูล
ขาวสารที่จะทําใหเกิดความเขาใจ ถึงสภาพปญหา
ความตองการขอจํากัด และศักยภาพของผูที่เกี่ยว
ของตางๆ เปนกระบวนการที่ชวยใหมีการระดม
พลังสมองในการศึกษา วิเคราะหพัฒนาทางเลือก
เพือ่ ใชในการแกไขปญหาและพัฒนา เกิดการตัดสินใจ
รวมกัน เกิดพลังของการสรางสรรคและรับผิดชอบ
ตอการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น
ภาคีเครือขาย ในวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบดวย
กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชายและหญิง อายุ 35 ป
ขึ้นไป กลุมผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก กลุมประชากร
ชายหญิงที่เปนตัวแทนผูมีสวนเกี่ยวของกับการ
สงเสริมสุขภาพลดเสีย่ งโรคเบาหวานของประชากร
ในหมูบาน ประกอบดวย เจาหนาที่สาธารณสุข
หนวยงานราชการระดับตําบล ผูน าํ องคกรปกครอง

วารสารศูนยอนามัยที่ 9
วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

สวนทองถิ่น ผูนําชุมชน กลุมเครือขายแกนนํา
สุขภาพในหมูบาน อสม.พระสงฆ ครู (บวรสอ.
ซึง่ ประกอบดวย บาน วัด โรงเรียน สาธารณสุข และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น)
การมี ส  ว นร ว มของภาคี เ ครื อ ข า ย (9)
หมายถึง การจัดการกับปญหาสุขภาพที่ตองอาศัย
การมีสวนรวมจากหลายฝายที่เกี่ยวของ และตอง
ทํางานรวมกันในรูปแบบเครือขาย ซึ่งเปนรูปแบบ
และเครื่องมือ หรือวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
โดยใชกลไกการมีสวนรวม 8 ดาน ไดแก ดานการ
จัดทําแผนกิจกรรมสุขภาพ ดานการมีสวนรวมของ
ภาคีเครือขาย ดานการจัดทําแผนสุขภาพ ดานการ
สนับสนุนงบประมาณ ดานการจัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ดานกระบวนการสื่อสาร
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดานปรับสภาวะ
แวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี และดานการเกิด
บุคคลตนแบบและเปนแกนนําการสงเสริมสุขภาพ
ในหมูบาน มารวมสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและ
ประสบการณ รวมมือกันในเรือ่ งตางๆ และยังทําให
มีพลังตอรองกับอํานาจตางๆ ไดดีขึ้น จึงนับไดเปน
ปจจัยสําคัญทีส่ ดุ ของการสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
อยางยั่งยืน

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการดํ า เนิ น งานหมู  บ  า น
จั ด การสุ ข ภาพลดเสี่ ย งโรคเบาหวาน โดยใช
กระบวนการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
2. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดเสีย่ งโรคเบาหวาน โดยใชกระบวนการ
มีสวนรวมของภาคีเครือขาย

วิธกี ารดําเนินการวิจยั วิธกี ารศึกษา และ
ขอบเขตการวิจัย
วิธีการดําเนินการวิจัย
ขั้นเตรียมการ
1) ศึ ก ษาข อ มู ล เกี่ ย วกั บ แนวทางการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมลดเสีย่ งโรคเบาหวาน 3 อ. 2 ส.
สําหรับประชากรกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน
2) วางแผนการดําเนินกิจกรรม
3) ดําเนินการจัดทําโครงรางงานวิจัย
ขั้นดําเนินการวิจัย
1) การคัดเลือกประชากรและกลุม ตัวอยาง
1.1) ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
ประชากรกลุ  ม เสี่ ย งโรคเบาหวานชายและหญิ ง
อายุ 35 ปขึ้นไป มีที่พักอาศัยอยูในมีที่พักอาศัย
อยูในหมูบานเปาหมาย 25 หมูบาน ของอําเภอ
ที่ มี ป ระชากรกลุ  ม ป ว ยด ว ยโรคเบาหวานสู ง สุ ด
5 อันดับแรก ของจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแตป
พ.ศ. 2552-2556 ไดแก อําเภอเมือง อําเภอโชคชัย
อําเภอปกธงชัย อําเภอปากชอง และอําเภอโนนสูง
1.2) กลุมตัวอยาง เลือกแบบเจาะจง
และสุมอยางงาย 2 กลุม ไดแก 1) กลุมเสี่ยงโรค
เบาหวานชายและหญิง อายุ 35 ป ขึ้นไป จํานวน
หมูบานละ 10 คน รวมจํานวน 250 คน 2) กลุม
ผูใหขอมูลสําคัญ (key informants) ประกอบดวย
เจาหนาทีส่ าธารณสุข หนวยงานราชการระดับตําบล
ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน กลุม
เครือขายแกนนําสุขภาพในหมูบาน ไดแก อสม.
พระสงฆ ครู (บวรสอ.: บาน วัด โรงเรียน สวน
ราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น) จํานวน
175 คน
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2) การเก็ บ ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ
การสังเกตและบันทึกขอมูลจากการสนทนากลุม
2.1) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
จากการสัมภาษณ
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล เปนแบบสอบถามการวิจัยประเมินผลการ
ดําเนินงานหมูบาน จัดการสุขภาพลดเสี่ยงโรค
เบาหวานโดยกระบวนการมี ส  ว นร ว มของภาคี
เครือขาย จังหวัดนครราชสีมา โดยสัมภาษณ กลุม
เสี่ยงโรคเบาหวานชายและหญิง อายุ 35 ปขึ้นไป
และกลุมผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุม
ตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึ ก ษา อาชี พ หลั ก การอยู  อ าศั ย ลั ก ษณะ
ครอบครัว รายได ประวัติการเจ็บปวย บุคคล
ในครอบครัวที่เปนโรคเบาหวาน คาใชจายในการ
รั ก ษา การได รั บ การตรวจสุ ข ภาพ พฤติ ก รรม
การเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน
สวนที่ 2 การรับรูค วามสามารถ
ตนเองในการมีสวนรวมในกิจกรรมลดเสี่ยงโรค
เบาหวานในหมูบาน ตามองคประกอบ 8 ดาน
เปนขอคําถามที่มีลักษณะการวัดแบบมาตราสวน
ประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ไดแก มีสวน
รวมมากที่สุด มีสวนรวมมาก มีสวนรวมปานกลาง
มีสวนรวมนอย และมีสวนรวมนอยที่สุด เปนขอ
คําถามทางบวกทัง้ หมด มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
มีสวนรวมมากที่สุด
มีสวนรวมมาก
มีสวนรวมปานกลาง
มีสวนรวมนอย
มีสวนรวมนอยที่สุด
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กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 5
กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 4
กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 3
กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 2
กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 1
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สวนที่ 3 ขอเสนอตอการขยายผล
การพัฒนาหมูบานจัดการสุขภาพ สุขภาพลดเสี่ยง
โรคเบาหวาน
วิธีการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี้ ใชวธิ กี ารศึกษาเชิงคุณภาพ
ไดแก การศึกษาขอมูลจากเอกสาร การเก็บขอมูล
จากการสัมภาษณ การสังเกตและบันทึกขอมูล
จากการสนทนากลุม รายละเอียด ดังนี้ คือ
1) การศึ ก ษาข อ มู ล จากเอกสาร โดย
ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ รายงานผลการ
ดําเนินงาน ขอมูลหมูบานจัดการสุขภาพ จาก
เอกสารงานวิชาการ งานวิจัย และสิ่งพิมพตางๆ
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ นโยบายหมู  บ  า นจั ด การสุ ข ภาพ
ทุกระดับ เอกสารความรูเรื่องโรคเบาหวาน และ
โรคไมติดตอเรื้อรัง
2) การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ
2.1) สัมภาษณโดยแบบสอบถาม กลุม
เสี่ยงโรคเบาหวานชายและหญิง อายุ 35 ปขึ้นไป
กอนและหลัง การจัดกระบวนการมีสวนรวมใน
กิจกรรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมลดเสีย่ งโรคเบาหวาน
2.2) สัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth
interview) กลุม ผูใ หขอ มูลสําคัญ (key informants)
มีวิธีการศึกษา ประกอบดวย
1) การชั่งนํ้าหนัก และวัดความดัน
โลหิต กอนและหลังเขารวมกิจกรรมลดเสี่ยงโรค
เบาหวาน
2) ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
3) การรับรูค วามสามารถตนเองในการ
มีสว นรวมในกิจกรรมลดเสีย่ งโรคเบาหวานในหมูบ า น
ตามองคประกอบ 8 ดาน ประกอบดวย ดานการ
จัดทําแผนกิจกรรมสุขภาพ ดานการมีสวนรวมของ
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ภาคีเครือขาย ดานการจัดทําแผนสุขภาพ ดานการ
สนับสนุนงบประมาณ ดานการจัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ดานกระบวนการสื่อสาร
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดานปรับสภาวะ
แวดล อ มที่ เ อื้ อ ต อ การมี สุ ข ภาพดี ด า นการเกิ ด
บุคคลตนแบบและเปนแกนนําการสงเสริมสุขภาพ
ในหมูบาน
4) ขอเสนอตอการขยายผลการพัฒนา
หมูบ า นจัดการสุขภาพ สุขภาพลดเสีย่ งโรคเบาหวาน
3) การสังเกตและบันทึกขอมูลจากการ
สนทนากลุม (focus group) กลุมตัวอยางและ
กลุมผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 2 วัน โดยประยุกต
ใชกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (Appreciation-Influence-Control: A-I-C)6 ดังนี้
กิจกรรมภาคเชาและบาย (วันที่ 1)
• การคื น ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ
กลุมตัวอยาง และกลุมผูใหขอมูลสําคัญ
• การคืนขอมูลสถานการณ ปญหา
โรคไมตดิ ตอโรคเบาหวานของหมูบ า น จากหนวยงาน
สาธารณสุข ในพื้นที่เปาหมายการดําเนินการวิจัย
• การสนทนากลุม (focus group)
“สถานการณปญหาโรคไมติดตอโรคเบาหวานของ
หมูบ า น” โดยแบงกลุม เปาหมายระดมสมอง ทบทวน
แลกเปลี่ยนขอมูลของหมูบาน อยางนอย 3 กลุม
A : “สถานการณปญ
 หาโรคไมตดิ ตอ
โรคเบาหวาน ของหมูบาน” ในอดีต
I : “สถานการณปญ
 หาโรคไมตดิ ตอ
โรคเบาหวาน ของหมูบาน” ในปจจุบัน
C : แนวโนม “สถานการณปญหา
โรคไมตดิ ตอโรคเบาหวาน ของหมูบ า น” ในอนาคต
• นําเสนอผลจากกระบวนการกลุม

กิจกรรมภาคเชาและบาย (วันที่ 2)
• แบงกลุม 3 กลุม ระดมสมอง ทบทวน
แลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลสถานการณปญหาโรค
ไมติดตอโรคเบาหวานของหมูบาน รวมกันกําหนด
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ เปนแนวทางที่จะบรรลุ
ปญหาความเสี่ยงโรคเบาหวานของหมูบาน และ
จัดทําแผนกิจกรรมแกปญหาลดเสี่ยงโรคเบาหวาน
ของหมูบาน โดยตอบคําถามหลัก 3 ประการ คือ
1. ชุมชน/หมูบ า น กําหนดนโยบาย
สาธารณะ หรือกติการวมของชุมชนอยางไร
2. ความเปลี่ ย นแปลงของสภาพ
แวดลอม บริบทหมูบานจะเปนอยางไร
3. การดํ า เนิ น กิ จ กรรมหมู  บ  า น
ลดเสี่ยงโรคเบาหวานจะไปถึงจุดหมายไดอยางไร
• นําเสนอผลจากกระบวนการกลุม
ขอบเขตการวิจัย
การวิ จั ย ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน
หมูบานจัดการสุขภาพลดเสี่ยงโรคเบาหวานโดย
กระบวนการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย จังหวัด
นครราชสีมา ครัง้ นี้ เปนการวิจยั เชิงคุณภาพ (quality
research) ใชวกี ารวิจยั เชิงปริมาณการ (quantitative
research) การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (action research)
โดยประยุกตใชกระบวนการวางแผนแบบมีสว นรวม
(Appreciation-Influence-Control: A-I-C) เพื่อ
นําผลการประเมินมาใชจัดทําแผนสุขภาพชุมชน
และสรางการมีสวนรวมในการดําเนินงานปองกัน
และควบคุมภาวะเบาหวาน ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ขยายผลรูปแบบหมูบ า นจัดการสุขภาพ
ลดเสี่ยงและเกิดผูนําตนแบบสุขภาพดี ใหหมูบาน
ลดเสี่ยงโรคเบาหวานมียั่งยืนตอไป
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การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และการ
สนทนากลุม นํามาวิเคราะหดว ยโปรแกรมสําเร็จรูป
ประมวลผล และตรวจสอบความถูกตอง ดังนี้
1. วิเคราะหคุณลักษณะทั่วไปของกลุม
ตัวอยาง และการรับรูความสามารถตนเองในการ
มีสวนรวมใน
2. กิ จ กรรมลดเสี่ ย งโรคเบาหวานใน
หมูบาน ตามองคประกอบ 8 ดาน ดวยคาเฉลี่ย
รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. เปรียบเทียบความแตกตางของการ
รับรูค วามสามารถตนเองในการมีสว นรวมในกิจกรรม
ลดเสี่ยงโรคเบาหวานในหมูบาน ตามองคประกอบ
8 ด า น ก อ นและหลั ง ด ว ยสถิ ติ ก ารวิ เ คราะห
unpaired t-test
4. วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากผล
การสนทนากลุม (Focus group) โดยวิธกี ารพรรณนา
วิเคราะหเชิงเนื้อหา (content analysis)

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา ขอมูลทั่วไปของกลุม
ตัวอยางทีเ่ ปนกลุม เสีย่ งโรคเบาหวานอายุ 35 - 60 ป
จํานวน 250 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน
183 คน (รอยละ 73.2) มีอายุเฉลี่ยมากที่สุด คือ
45 - 60 ป จํานวน 151 คน (รอยละ 60.4) อายุ
เฉลี่ย 54 ป (S.D.= 2.4 ป) ประวัติเสี่ยงโดยบุคคล
ในครอบครัวทีเ่ ปนโรคเบาหวานเปนเบาหวาน จํานวน
107 คน (รอยละ 42.8) มีพฤติกรรมการเสี่ยงตอ
การเกิดโรคเบาหวาน จํานวน 142 คน (รอยละ
56.8)
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การเปรียบเทียบรูปแบบวิถีชีวิตของคน
ในหมูบานกอนการดําเนินการแกปญหาลดเสี่ยง
เบาหวาน เปนปญหาใหเกิดโรคไมตดิ ตอโรคเบาหวาน
นอยมาก แตกตางจากวิถีชีวิตของคนในหมูบาน
หลังการดําเนินการแกปญหาลดเสี่ยงเบาหวาน
(t-test = 2.142, 0.033) ซึง่ มีผลตอระดับความ
สําคัญของการดํารงรูปวิถีชีวิตของคนในหมูบาน
ดานความเปลี่ยนแปลงบริบทของวิถีชีวิต สภาพ
แวดลอม พฤติกรรมความเสีย่ งการบริโภคของกลุม
ตัวอยาง และการใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพในหมูบ า น (p-value< 0.05)
ผลการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ
ลดเสี่ยงโรคเบาหวาน โดยกระบวนการมีสวนรวม
ภาคีเครือขาย พบวา
1) เครือขายทีม่ สี ว นรวมในการดําเนินงาน
ลดเสี่ยงโรคเบาหวานในหมูบาน ประกอบดวย
หนวยบริการสาธารณสุข รพ.สต. โรงพยาบาล
เกษตร พัฒนาชุมชน อบต. วัด โรงเรียน กศน. ผูนํา
ชุมชน อสม. และกลุมแกนนําสุขภาพในหมูบาน
(ผูสูงอายุ คนพิการ เด็กและเยาวชน เกษตรกร)
2) กระบวนการมี ส  ว นร ว มของภาคี
เครือขาย ภาพรวมอยูในระดับมาก รอยละ 83.4
( = 4.15) ประกอบดวย
2.1) ด า นการจั ด ทํ า แผนกิ จ กรรม
สุขภาพ ภาคีเครือขายในหมูบานใหความสําคัญ
ของการมีสวนรวม ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
( = 4.46) ไดแก 1) มีเวทีประชาคมสรางความ
เขาใจปญหาสุขภาพ 2) มีการรับฟงความคิดเห็น
การใหขอมูล ขอเท็จจริง 3) การคิดและวางแผน
ปฏิบตั งิ าน แผนการดําเนินงาน 4) การกําหนดนโยบาย
และมาตรการของชุมชน และ 5) การประเมินผล
กิจกรรมโดยใชขอมูลปญหาของชุมชนเปนฐาน
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2.2) ด า นการมี ส  ว นร ว มของภาคี
เครือขาย ภาคีเครือขายในหมูบานใหความสําคัญ
ของการมีสวนรวม ภาพรวมอยูในระดับมาก ( =
4.16) ไดแก 1) มีสวนรวมในเวทีประชาคมสราง
ความเขาใจปญหาสุขภาพ 2) มีสวนรวมรับฟง
ความคิดเห็น การใหขอ มูล ขอเท็จจริง 3) มีสว นรวม
ตั ด สิ น ใจ คิ ด และวางแผนปฏิ บั ติ ง าน แผนการ
ดําเนินงาน 4) มีสว นรวมในการกําหนดนโยบายและ
มาตรการของชุมชน และ 5) มีสวนรวมในการ
ประเมินผลกิจกรรมการดําเนินงานโดยใชขอมูล
ปญหาของชุมชนเปนฐาน
2.3) ดานการจัดทําแผนสุขภาพ ภาคี
เครื อ ข า ยในหมู  บ  า นให ค วามสํ า คั ญ ของการมี
สวนรวมภาพรวมอยูใ นระดับมาก ( = 3.91) ไดแก
1) มีการกําหนดเปาหมายการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
2) มีการสํารวจ วิเคราะห และประเมินสถานการณ
สุขภาพในหมูบาน 3) มีเวทีการเรียนรูในหมูบาน
และ 4) จัดทําแผนโดยใชเครื่องมือที่ชุมชนมีความ
พรอม เชน กระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม
(Appreciation-Influence-Control: A-I-C) หรือ
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร (SRM) (10)
2.4) ดานการสนับสนุนงบประมาณ
ภาคีเครือขายในหมูบานใหความสําคัญของการ
มีสวนรวม ภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.95)
ไดแก 1) มีการสํารวจแหลงทุนและทรัพยากร
ในพื้นที่ เชน อบต. 2) มีการจัดทําขอมูล นําเสนอ
แผนงานโครงการของงบประมาณ 3) มีการเปดเวที
ทําขอตกลงรวมกันระหวางผูส นับสนุนงบประมาณ
กับทีมดําเนินงาน 4) มีการประชุมภาคีเครือขาย
ทีมงาน/แกนนํา ใหรับทราบและเขาใจในการใช
งบประมาณเพือ่ จัดสรรงบประมาณทีไ่ ดรบั สนับสนุน
ใชในกิจกรรม 5) มีการจัดทําแบบรายงานผลงาน

และการใชจา ยงบประมาณ รายงาน นําเสนอ ชีแ้ จง
ทีมงาน ภาคีเครือขาย และผูสนับสนุนงบประมาณ
2.5) ด า นการจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม
สุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส. ภาคีเครือขายในหมูบ า น
ใหความสําคัญของการมีสวนรวม ภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.73) ไดแก 1) มีการสราง
ทีมงาน 2) มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู วิเคราะหปญ
 หา
สุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ 3) มีการจัด
ทําแผนงาน/โครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
4) มีการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ตามหลัก 3 อ. 2 ส. สงเสริมใหเกิดการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกตอง 5) มีการประเมินผลเพื่อนําขอมูล
ไปใชประโยชนในการพัฒนา
2.6) ด า นกระบวนการสื่ อ สารเพื่ อ
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ภาคีเครือขายในหมูบ า น
ใหความสําคัญของการมีสวนรวม ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( = 3.42) ไดแก 1) การสงเสริมและ
สนับสนุนดานวิชาการ องคความรูและสื่อสุขภาพ
ที่เกี่ยวของ 2) การกระตุนการพูดคุยในหมูบาน
ใหมารวมกันจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในทางบวก 3) การเผยแพรและประชาสัมพันธ
สงเสริมการปรับเปลี่ยนทัศนคติการรับรูเหตุผล
ความจําเปนและแนวทางเปลีย่ นพฤติกรรม 4) การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสงเสริมกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 5) การสงเสริมใหเกิดการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมจากผูนําในพื้นที่
2.7) ดานการปรับสภาวะแวดลอม
ที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี ภาคีเครือขายในหมูบาน
ใหความสําคัญของการมีสวนรวม ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( = 3.97) ไดแก 1) การนําสิ่งยั่วใจ
ใหไกลหูไกลตา ติดคําเตือนหรือสิ่งกระตุนเตือน
ในการปรับพฤติกรรมใหเห็นไดงาย 2) การบอก
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คนรอบขางใหรูความตั้งใจและขอความชวยเหลือ
จากคนรอบข า ง ช ว ยเพิ่ ม ความสํ า เร็ จ ในการ
เปลี่ยนแปลง 3) การออกห างจากคนที่จะเปน
อุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลง เชน เพื่อนที่ดื่มเหลา
กันเปนประจํา 4) การประกาศความตั้งใจ เชน
จะทิ้งอุปกรณและเลิกบุหรี่ เลิกดื่มสุรา 5) การเพิ่ม
ความรูแ ละฝกทักษะ เชือ่ ปริมาณพลังงานในอาหาร
รับประทานเปนประจํา การออกกําลังกายสมํา่ เสมอ
การฝ ก ทั ก ษะจั ด การความเครี ย ดการหายใจ
คลายเครียด
2.8) ดานการเกิดบุคคลตนแบบและ
เปนแกนนําการสงเสริมสุขภาพในหมูบาน พบวา
บุคคลตนแบบและแกนนําการสงเสริมสุขภาพใน
หมูบาน กอนและหลังการดําเนินกิจกรรมปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมลดเสีย่ งโรคเบาหวานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value< 0.05) ภาคี
เครือขายในหมูบ า นใหความสําคัญของการมีสว นรวม
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.63) ไดแก
1) มีการกินผักผลไมสด ลดอาหาร หวาน มัน เค็ม
และไขมัน 2) มีการออกกําลังกายอยางนอยสัปดาห
ละ 3 - 5 วันๆ ละอยางนอย 30 นาที 3) มีอารมณ
แจมใสเบิกบาน และจัดการความเครียดได 4) ลด
ละ เลิก การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา 5) เปนผูนํากิจกรรม
การเรียนรูสุขภาพ และจัดตั้งชมรมสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรค
ผลการสัมภาษณผูใหความสําคัญในการ
จัดทําแผนกิจกรรมแกปญหาลดเสี่ยงโรคเบาหวาน
ของหมูบาน มีดังนี้
1) หมูบาน กําหนดนโยบายสาธารณะ
หรือกติการวมของชุมชน ดังนี้
o หมูบ า นมีการกําหนดนโยบายและ
จัดทําแผนกิจกรรมสุขภาพ
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o ทุกภาคีเครือขายในหมูบ า น เขามา
มีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
o จัดทํามาตรการชุมชน การควบคุม
ปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ การคัดกรอง
o ภาคีเครือขายสุขภาพ อสม. และ
แกนนําชุมชนเปนตัวหลักในการจัดทําแผนสุขภาพ
มากขึ้น
o เจาหนาทีแ่ ละองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ เปนพีเ่ ลีย้ งและผูส นับสนุนการดําเนินกิจกรรม
o องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการ
สนับสนุนงบประมาณเพิม่ ขึน้ ทุกหมูบ า น (สนับสนุน
มากกว า 10,000 บาท) และมี แ นวทางจั ด หา
งบประมาณจากแหลงอื่นมาสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรม
o สงเสริมใหเกิดกระบวนการสือ่ สาร
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดเสี่ยงโรค
เบาหวานในกลุมเสี่ยงอยางตอเนื่อง และขยายผล
ไปทุกกลุมวัยในหมูบาน
o สนับสนุนรางวัล ยกยองเชิดชูบคุ คล
ตนแบบและแกนนําในการสงเสริมสุขภาพ เพื่อ
ให ค นในครอบครั ว และชุ ม ชนตื่ น ตั ว เข า มา
มีสวนรวมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยง
โรคเบาหวาน
2) ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
บริบทหมูบาน ไดแก
o ประชากรทั่วไป และกลุมเสี่ยงใน
หมูบ า น มีความตระหนักและเฝาระวังการปฏิบตั ติ วั
ลด ละเลิกเสี่ยงพฤติกรรมที่เปนปญหาตอสุขภาพ
o มีการรวมกลุม จัดกิจกรรมตามหลัก
3 อ. 2 ส. และเฝาระวังพฤติกรรมเสีย่ งอยางตอเนือ่ ง
o มีการจัดสถานที่และสิ่งแวดลอม
ที่เอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพในหมูบานมากขึ้น
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โดยการสนับสนุน งบประมาณ สถานที่ และอุปกรณ
จาก อบต.และภาคีเครือขาย
o ผูนําชุมชนใหความสําคัญกับการ
สื่อสาร สรางความเขาใจ และนําเสนอขาวสาร
เพือ่ สรางความตระหนักและความรวมมือกับประชาชน
ในหมู  บ  า น โดยการติ ด ประกาศ แผ น พั บ สื่ อ
ประชาสัมพันธ การประกาศผานหอกระจายขาว
และการประชุมหมูบานประจําเดือน
3) เปาหมายการดําเนินกิจกรรมหมูบ า น
ลดเสีย่ งโรคเบาหวานในหมูบ า นใหเกิดความตอเนือ่ ง
และยั่งยืน มีดังนี้
o ขยายกลุ  ม เป า หมายดํ า เนิ น การ
ในกลุมเยาวชน และกลุมผูชายที่เปนวัยทํางาน
ที่มีแนวโนมความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในทุกดาน ไมวา
จะเปนเรื่องบุหรี่ เหลา การกินอาหาร ผัก ผลไม
การออกกําลังกายที่ไมเพียงพอ และพฤติกรรม
เนือยนิ่ง รวมทั้งแนวโนมการตายใน กลุมอายุ 30 39 ป ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
o มี ก ารสื่ อ สารกั บ ประชาชนกลุ  ม
เสี่ยงที่เขาไมถึงกิจกรรม เชน ผูมีการศึกษานอย
และมีความยากจน ใหเขาถึงกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพลดเสีย่ ง และเขาถึงการคัดกรองโรค
ใหมากขึ้น
o ทุกภาคีเครือขาย มีสวนรวมสราง
ความตระหนักและเฝาระวังความเสีย่ งระดับบุคคล
ใหเปนระบบมากขึน้ เนนความเสีย่ งทีเ่ ปนปญหาและ

สงผลสูค วามเสีย่ งโรคเบาหวาน เชน เนนการกิจกรรม
ลดความอวน กลุมเด็กปฐมวัย กลุมวัยรุน เปนตน
o ระดมพลังความคิดเพื่อขับเคลื่อน
ใหเกิดแผนสรางเสริมสุขภาพสูการปฏิบัติ และ
แผนการแกไขปญหาทีส่ อดคลองกับบริบทของพืน้ ที่
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. สํารวจ คนหา จัดทําทะเบียน
2. เตรียมชุมชนเพื่อรับการตรวจ
สุขภาพเชิงรุก
3. จั ด กิ จ กรรมการคั ด กรองเพื่ อ
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องตน
4. ใหคําแนะนําการดูแลสุขภาพ
5. การจัดกิจกรรมเพื่อจัดตั้งกลุม/
ชมรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
6. สนับสนุนการผูปวยโรคเรื้อรัง
และมีกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน
7. สรางความเขมแข็งของชุมชน
8. จัดระบบและทีมติดตาม ประเมิน
ผลกิจกรรม และสรุปผล

การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
สามารถนําผลการศึกษาไปพัฒนาเปน
แนวทางของกลไกการขั บ เคลื่ อ นงานลดเสี่ ย ง
โรคเบาหวาน เพือ่ นําเสนอตอสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดภาพที่ 2
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กลไกการขับเคลือนงาน NCD ของจังหวัด
NCD Board

ส่ วนกลาง กสธ. สปสช.
สสส. พืนทีจังหวัด

System Manager
Mini system
manager
Case Manager
Mini case manager

นโยบาย
มาตรการ
งบประมาณ
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
สสอ., หน่ วยบริการ
หน่ วยงานอืน

ลดปัจจัยเสี ยงเหล้า บุหรี
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ (อาหาร
กิจกรรมทางกาย)
การสื อสาร ประชาสั มพันธ์
การบังคับใช้ กฎหมาย
การพัฒนาระบบ
(การดัดกรอง OPAC
คลินิก อดบุหรี อดเหล้า)
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การติดตามและประเมินผล

NCD Board
ระดับอําเภอ
อําเภอควบคุม
โรคเข้ มแข็ง
ระบบสุ ขภาพ
อําเภอ (DHS)

ตําบลจัดการ
สุขภาพ
ตนเองแบบ
บูรณาการ

งานควบคุมโรค งานส่ งเสริ มสุขภาพ
งานสนับบริ การภาคประชาชน งานพัฒนาคุณภาพ
ศูนย์ ทบ
ู ีนัมเบอร์ วัน งานสุขศึกษา งานคุ้มครองผู้บริ โภค
รพ./รพ.สต.
อปท. รร. สถานประกอบกิจการ
สํานักงานจังหวัด

ภาพที่ 2 แนวทางของกลไกการขับเคลื่อนงานลดเสี่ยงโรคเบาหวาน

ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
1. ดานการบริหารจัดการ
1) เป า หมาย ผู  วิ จั ย มี ก ารกํ า หนด
เปาหมายพืน้ ทีด่ าํ เนินการวิจยั ทีห่ า งไกล และใชเวลา
ในเดินทางมาก และมีบริบทวิถชี วี ติ ของกลุม เปาหมาย
แตกตางกัน
2) บุคลากร ผูช ว ยนักวิจยั เปนบุคลากร
ของสาธารณสุขและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่เขารวมเปนทีมวิจัยชุมชน มีประสบการณในการ
ดําเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการวิจัยนอย
3) การปรับกระบวนการเรียนรูก ารจัด
กิจกรรมการมีสวนรวมใหสอดคลองกับปญหาและ
บริบทของพื้นที่ ผูวิจัยจึงไมมีเวลาฝกปฏิบัติหรือ
ทดลองใชเครื่องมือการวิจัยใหกับผูชวยนักวิจัย
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2. ดานงบประมาณ การบริหารจัดการ
งบประมาณ ไมสอดคลองกับภาระงานวิจัย ดาน
คาตอบแทนทีมวิจยั ชุมชน และคาใชจา ยในการเดิน
ทางลงพื้นที่การวิจัยที่มีความหางไกลในชนบท
3. ประเด็นเกีย่ วกับกลุม ตัวอยางในการ
วิจยั มีภาวะพฤติกรรมเสีย่ งตอสุขภาพทีไ่ มเหมาะสม
เปนความยากที่ตองเรงสรางความตระหนัก ให
เข า ใจถึ ง พิ ษ ภั ย ของพฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ เ สี่ ย ง
อันตรายตอโรค เชน การบริโภคอาหารไมเหมาะสม
การออกําลังกาย สูบบุหรี่ และบริโภคเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล และความเครียด

วารสารศูนยอนามัยที่ 9
วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. จังหวัดควรมีแนวทางกลไกขับเคลือ่ น
งานลดเสี่ยงโรคเบาหวานของจังหวัดเพื่อใหการ
ดําเนินงานควบคุมปองกันโรคติดตอเรื้อรังเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเปนแนวงทางเดียวกัน
ทั้งจังหวัด
2. ควรมี ก ารสนั บ สนุ น ด า นนโยบาย
มาตรการ งบประมาณ NCD Board ระดับอําเภอ
อําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง ระบบสุขภาพอําเภอ
(DHS) ตําบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ
(ตจบ.)
3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดควรจัด
ทีมพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน ใหเกิดรูปธรรมในการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
4. ดานการจัดทําแผนกิจกรรมสุขภาพ
ภาคีเครือขายในหมูบานใหความสําคัญกับการมี
สวนรวมสรางความเขาใจปญหาสุขภาพ รับฟง
ความคิดเห็น ใหขอมูล ขอเท็จจริง คิดและวางแผน
ปฏิบัติงาน แผนการดําเนินงาน กําหนดนโยบาย
และมาตรการของชุ ม ชน ประเมิ น ผลกิ จ กรรม
โดยใชขอมูลปญหาของชุมชนเปนฐาน
5. ดานการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
ภาคีเครือขายในหมูบานใหความสําคัญกับการมี
สวนรวม ในเวทีประชาคมสรางความเขาใจปญหา
สุขภาพ การมีสวนรวมรับฟงความคิดเห็น การให
ขอมูล ขอเท็จจริง การรวมตัดสินใจ คิดและวางแผน
ปฏิบัติงาน แผนการดําเนินงาน มีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายและมาตรการของชุมชน มีสว นรวม
ในการประเมินผลกิจกรรมการดําเนินงานโดยใช
ขอมูลปญหาของชุมชนเปนฐาน

6. ด า นการจั ด ทํ า แผนสุ ข ภาพ ภาคี
เครือขายในหมูบ า นใหความสําคัญกับการมีสว นรวม
การกําหนดเปาหมายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
มีการสํารวจ วิเคราะห และใชเครื่องมือประเมิน
สถานการณสุขภาพในหมูบาน มีเวทีการเรียนรู
จัดทําแผนในหมูบาน
7. ดานการสนับสนุนงบประมาณ ภาคี
เครือขายในหมูบ า นใหความสําคัญกับการมีสว นรวม
ในการสํ า รวจแหล ง ทุ น และทรั พ ยากรในพื้ น ที่
มีการจัดทําขอมูล นําเสนอแผนงานโครงการของ
งบประมาณ เปดเวทีทําขอตกลงรวมกันระหวาง
ผูส นับสนุนงบประมาณกับทีมดําเนินงาน การประชุม
ภาคีเครือขาย ทีมงาน/แกนนํา ใหรับทราบและ
เขาใจในการใชงบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณ
ที่ไดรับสนับสนุนใชในกิจกรรม จัดทําแบบรายงาน
ผลการใชจายงบประมาณ รายงานนําเสนอ ชี้แจง
ทีมงาน ภาคีเครือขาย และผูสนับสนุนงบประมาณ
8. ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
ตามหลัก 3 อ. 2 ส. ภาคีเครือขายในหมูบ า นใหความ
สําคัญกับการมีสว นรวม เชน สรางทีมงาน แลกเปลีย่ น
เรี ย นรู  วิ เ คราะห ป  ญ หาสุ ข ภาพและพฤติ ก รรม
เสีย่ งตอสุขภาพ จัดทําแผนงาน/โครงการปรับเปลีย่ น
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ จั ด กิ จ กรรมปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส. สงเสริมใหเกิด
การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง และประเมินผล
เพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนในการพัฒนา
9. ดานกระบวนการสือ่ สารเพือ่ การปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรม ภาคีเครือขายในหมูบ า นใหความ
สําคัญการมีสวนรวม ในการสงเสริมและสนับสนุน
ดานวิชาการ องคความรูแ ละสือ่ สุขภาพทีเ่ กีย่ วของ
ปที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
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กระตุน การพูดคุยในหมูบ า นใหมารวมกันจัดกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางบวก เผยแพรและ
ประชาสัมพันธ สงเสริมการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
การรับรูเหตุผล ความจําเปนและแนวทางเปลี่ยน
พฤติ ก รรม จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  ส  ง เสริ ม
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สงเสริมใหเกิดการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมจากผูนําในพื้นที่
10. ดานการปรับสภาวะแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอ
การมีสุขภาพดี ภาคีเครือขายในหมูบานใหความ
สําคัญกับการมีสวนรวม ในการนําสิ่งยั่วใจใหไกลหู
ไกลตา ติดคําเตือนหรือสิ่งกระตุนเตือนในการปรับ
พฤติกรรมใหเห็นไดงาย บอกคนรอบขางใหรูความ
ตัง้ ใจและขอความชวยเหลือจากคนรอบขาง ชวยเพิม่
ความสําเร็จในการเปลีย่ นแปลง ออกหางจากคนทีจ่ ะ
เปนอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลง เชน เพื่อนที่
ดื่มเหลากันเปนประจํา ประกาศความตั้งใจที่จะทิ้ง
อุปกรณและเลิกบุหรี่ เลิกดืม่ สุรา การเพิม่ ความรูแ ละ
ฝกทักษะ เชือ่ ปริมาณพลังงานในอาหารรับประทาน
เปนประจํา ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ และฝกทักษะ
จัดการความเครียดการหายใจคลายเครียด
11. ดานการเกิดบุคคลตนแบบและเปน
แกนนําการสงเสริมสุขภาพในหมูบาน หลังการ
ดํ า เนิ น กิ จ กรรมปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมลดเสี่ ย ง
โรคเบาหวาน มีบคุ คลตนแบบและแกนนําการสงเสริม
สุขภาพในหมูบาน เพิ่มขึ้น มีความรูความสามารถ
ใหความรู บอกตอ ใหคําแนะการกินผักผลไมสด
ลดอาหาร หวาน มัน เค็ม และไขมัน การออกกําลัง
กายอยางนอยสัปดาหละ 3 - 5 วันๆ ละอยางนอย
30 นาที มีอารมณแจมใสเบิกบาน และจัดการ
ความเครียดได ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา
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เปนผูนํากิจกรรมการเรียนรูสุขภาพ และจัดตั้ง
ชมรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ขอเสนอแนะการวิจัย
1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลความสําเร็จ
ที่สงผลใหเกิดการพัฒนาหนวยบริการสาธารณสุข
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ยกระดับการใหบริการดานการสงเสริม
ปองกัน รักษา ฟนฟู รวมถึงงานคุมครองผูบริโภค
ทําใหประชาชนไดรับบริการสุขภาพที่จําเปนได
ในหนวยบริการสุขภาพใกลบาน อยางครอบคลุม
และมีคุณภาพมาตรฐาน
2. สงเสริมใหบคุ ลากรสาธารณสุข มีการ
วิจัยแบบ Action Research เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพและกระบวนการบริ ก าร
ในการดําเนินงานสุขภาพทุกกลุมวัย ลดกลุมเสี่ยง
เกิดโรคเบาหวาน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา ที่ไดสนับสนุนใหเกิดการดําเนินงาน
ประเมินผลการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ
ลดเสี่ยงโรคเบาหวานโดยกระบวนการมีสวนรวม
ของภาคีเครือขาย จังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณ
อาจารยที่ปรึกษา ผูบริหารระดับอําเภอ ไดแก
สาธารณสุขอําเภอ และผูป ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล ที่เปนผูประสานการดําเนิน
การวิจัย และภาคีเครือขายสุขภาพระดับหมูบาน
ระดับตําบล ที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยทุกคน
ที่ไดมีสวนรวมใหการวิจัยครั้งนี้เสร็จสิ้นลง ขอขอบ
พระคุณมา ณ โอกาสนี้

วารสารศูนยอนามัยที่ 9
วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

เอกสารอางอิง
1. สํ า นั ก งานพั ฒ นานโยบายสุ ข ภาพระหว า ง
ประเทศ. (2557). รายงานสถานการณโรค
NCDs: มุงหนาสูเปาหมายระดับโลก (kick off
to the goals). กระทรวงสาธารณสุข. นนทบุร.ี
2. World Health Organization. Global status
report on noncommunicable diseases
2014. Geneva: WHO Press; 2014.
3. กลุมโรคติดตอ. (2552). สถานการณโรคเบา
หวาน ความดันโลหิตสูง ป 2550-2552. สํานักงาน
ปองควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา. นครราชสีมา.
4. กลุมโรคติดตอ. (2556). สถานการณโรคเบา
หวาน ความดันโลหิตสูง ป 2553-2556. สํานักงาน
ปองควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา. นครราชสีมา.
5. กองสุขศึกษา. (2556). ระบบการเฝาระวัง
พฤติกรรม สุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เสี่ยง (3อ. 2ส). ของกลุมปกติ/เสี่ยง/ปวย
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงในประเทศไทย :
นโยบาย สู การปฏิบัติสาหรับสถานการณ
บริการสุขภาพะดับ ปฐมภูมิ. กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. นนทบุร.ี
พิมพครั้งที่ 2. ม.ป.ท..
6. อรพินท สพโชคชัย. (2537). คูมือการจัดการ
ประชุมเพือ่ ระดมความคิดในการพัฒนาหมูบ า น
การพัฒนาหมูบานโดยพลังประชาชน. พิมพ

ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย.
7. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน. (2549).
แนวทางการดําเนินงานหมูบ า นจัดการสุขภาพ
“เส น ทางสู  ค วามสํ า เร็ จ การพั ฒ นาหมู  บ  า น
จัดการสุขภาพ”. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
ตํารวจ. หนา 25-33.
8. กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข. (2557).
แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.
2557. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
ทางการแพทย กรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข. นนทบุรี. พิมพครั้งที่ 1; อรุณ
การพิมพ.
9. กองสุขศึกษา. (2556). การสรางเครือขายและ
การมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพขิงชุมชน. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข. นนทบุรี.
10. อมร นนทสุต. (2553). คูมือการขยายงาน
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร (Strategic Route
Map: SRM) สูโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
นนทบุรี.

ปที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

99

วารสารศูนยอนามัยที่ 9
วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

สถานการณและมาตรการเกีย่ วกับการใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารในป 2559
จักรี แกวคําบง*

ในปจจุบันกลองโฟมบรรจุอาหารไดรับ
ความนิยม เพราะเปนภาชนะที่หาไดงายมากกวา
การใชภาชนะอยางอืน่ แทนโฟม อีกทัง้ โฟมมีราคาถูก
นํ้าหนักเบา จัดเก็บไดงายและใชไดทันที กลองโฟม
ไดรับความนิยมแพรหลายในกลุมผูประกอบการ
อาหาร และในตลาดทั่วไป(1)
ในป 2553 ประเทศออสเตรเลีย ไดประสบ
ป ญ หาการกํ า จั ด ขยะที่ เ กิ ด จากกล อ งโฟมบรรจุ
อาหารแมประเทศพยายามนําโฟมกลับมารีไซเคิล
ใหม แตก็ไมประสบความสําเร็จ ในป 2554 - 2556
ขยะดังกลาวยังเพิม่ สูงขึน้ ถึงรอยละ 8.9 ตอป ดังนัน้
หนวยงานของรัฐจึงพยายามทุม งบประมาณในการ
แกไขปญหาดังกลาว เชน จัดตัง้ โรงงานอุตสาหกรรม
รีไซเคิลโฟมและพยายามหาภาชนะอื่นมาทดแทน
กลองโฟมบรรจุอาหาร(2)
ในป 2554 สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
ไดออกมาตรการยุติการใชกลองโฟมบรรจุอาหาร
ซึ่งถือเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ เนื่องจาก
ประเทศจี น ได ใช ก ล อ งโฟมมานานกว า 14 ป
ในป 2533 ประเทศประสบปญหาการกําจัดขยะ
ที่เกิดจากกลองโฟมบรรจุอาหาร และพยายาม
หาภาชนะที่ทําจากวัสดุธรรมชาติมาทดแทน(3)
ในป 2555 ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน
มากกวา 100 เมือง ไดยุติการใชกลองโฟมบรรจุ
*

100

อาหาร เนื่องจากตองสูญเสียงบประมาณในการ
กําจัดประมาณ 8.4 แสนลานตอป และพบวา
การใชกลองโฟมบรรจุอาหารจะเพิ่มขึ้นประมาณ
รอยละ 3 ตอป โดยเฉพาะรานอาหาร พบขยะทีเ่ ปน
กลองโฟมบรรจุอาหาร เฉลี่ยประมาณแหงละ 4.5
หมื่นกิโลกรัมตอป ดังนั้นหนวยงานปกครองสวน
ทองถิน่ ในประเทศจึงมีมาตรการลดการใชกลองโฟม
บรรจุอาหารทุกแหง โดยเปาหมายคือรอยละ 100(4)
ในป 2552 - 2556 กรมควบคุมมลพิษ
ของประเทศไทย พบวา รายงานขยะประเภทโฟม
เพิ่ ม ขึ้ น 34 ล า นชิ้ น เป น 61 ล า นชิ้ น ต อ วั น
โดยผลิตภัณฑประเภทโฟมจะใชเวลายอยสลาย
ประมาณ 450 ป ดั ง นั้ น ขยะจากกล อ งโฟม
จึงเปนปญหาที่กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ทั่วโลก(5)
ในป 2556 อิสระ ดวงเกตุ และคณะ
ไดศึกษา การศึกษาพัฒนารูปแบบภาชนะบรรจุ
อาหารสําหรับรานคาในชุมชน พบวา ผูป ระกอบการ
รานอาหารใชภาชนะกลองโฟม รอยละ 28.54
และผู บริโภคมี โดยมีจะมีพฤติกรรมการกิน คือ
ซื้อแลวหิ้วกลับไปรับประทานที่พักคิดเปนรอยละ
73.33 ของจํานวนผูบริโภคกลุมบุคลากร มากกวา
ที่ จ ะมี พ ฤติ ก รรมซื้ อ แล ว จะนั่ ง รั บ ประทานใน
บริเวณตลาดนอย คิดเปนรอยละ 26.67(6)

เภสัชกรชํานาญการ
กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
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สารอันตรายทีพ่ บในกลองโฟมบรรจุอาหาร
กล อ งโฟมบรรจุ อ าหารเป น พลาสติ ก
ชนิดหนึง่ ซึง่ ผลิตจากสารโพลีสไตรีน (Polystyrene)
เมือ่ นํามาผลิตเปนกลองโฟมบรรจุอาหารและสัมผัส
กับอาหารรอนจัดเปนเวลานาน จะทําใหภาชนะ
เสียรูป และหลอมละลายเปนสารสไตรีน (Styrene)
และเบนซิน (Benzene) ซึ่งเปนสารกอมะเร็ง โดย
สารสไตรีน จะสงผลตอรางกายเมื่อถูกผิวหนังหรือ
เข า ตาจะทํ า ให ร ะคายเคื อ ง การสู ด เข า ไปจะมี
อาการไอ และหายใจลําบาก เปนตน สารเบนซิน
เปนสารที่มีความเปนพิษสูงและเปนสารกอมะเร็ง
ผูที่ไดรับ จะเกิดอาการวิงเวียน คลื่นไส ถาดื่ม
หรือกินอาหารที่มีเบนซินปนเปอนอยูสูง จะทําให
มีอาการปวดทองเนื่องจากกระเพาะถูกกัดกรอน
งวงนอนชัก หัวใจเตนแรง และอาจเสียชีวิตได(7)
สารสไตรี น เป น สารอั น ตรายส ง ผลต อ
ระบบประสาทสวนกลางและระบบเม็ดเลือด อีกทัง้
ยั ง มี ผ ลต อ DNA และโครโมโซม จากรายงาน
การวิจัยพบวาสารนี้ทําใหเกิดมะเร็งในสัตวทดลอง
อยางไรก็ตามยังไมมีขอสรุปที่ยืนยันวาสารนี้ทําให
เกิดโรคมะเร็งในมนุษย ดังนั้นตามมาตรฐานของ
International Agency for Research on Cancer
(IARC) จึงจัดให สารสไตรีนเปนสารกอมะเร็ง
ในกลุม 2B(8)
โฟมพอลิ ส ไตรี น สามารถจํ า แนกตาม
การผลิตได 2 ประเภท คือ 1) โฟมพอลิสไตรีน
ทีข่ ยายตัวได (Expandable Polystyrene Foam,
EPS) เปนโฟมสไตรีนที่ใช กาซเพน เทน (C5H12)
เปนสารที่ทําใหขยายตัวในระหวางกระบวนการ
พอลิ เ มอร ไรเซชั่ น จากนั้ น นํ า ไปอั ด ขึ้ น รู ป เช น
เปนกลองนํ้าแข็ง และ บรรจุภัณฑตางๆ 2) โฟม

พอลิสไตรีนชนิดแผน (Polystyrene Paper Foam,
PSP) เปนโฟมสไตรีนที่ถูกผลิตโดยกระบวนการฉีด
เหมือนกับพลาสติกทัว่ ไป จากนัน้ จะถูกทําใหยดื ออก
เปนแผนแลวมวนเหมือนมวนกระดาษ ซึ่งสามารถ
นําไปขึ้นรูปไดหลายรูปแบบดวยไฟฟา เชน ถาดใส
อาหาร แกว ถวย และกลองใสอาหาร(9)

ขอควรทราบเกี่ยวกับการใชภาชนะโฟม
บรรจุอาหาร(9,10)
ภาชนะโฟมบรรจุ อ าหารเป น พลาสติ ก
เมือ่ อุณหภูมขิ องอาหารสูงขึน้ สภาวะการเก็บรักษา
นานขึ้ น ระยะเวลาในการสั ม ผั ส กั บ ความร อ น
นานขึ้น จะเกิดการหลั่งสารสไตรีนออกมาจาก
ภาชนะโฟมบรรจุ อ าหารได ม ากขึ้ น ซึ่ ง การ
รั บ ประทานอาหารจากกล อ งโฟมเป น ประจํ า
นอกจากจะมีความเสี่ยงตอการไดรับสารสไตรีน
ยังเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งมะเร็งอีกดวย ซึ่งควร
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่บรรจุกลองโฟม
เทาที่จะทําได โดยเฉพาะการบรรจุอาหารในขณะ
รอน และไมควรนําภาชนะโฟมบรรจุอาหารเขาอุน
ในไมโครเวฟโดยตรง
ป จ จั ย หลั ก ที่ ส  ง ผลทํ า ให ส ารพิ ษ หลุ ด
ออกมาปนเปอนในอาหาร ไดแก
1. อาหารที่เกิดการเคลื่อนยายของสาร
จากกล องโฟมสู อาหาร มากที่สุ ดคืออาหารที่มี
ไขมันสูง
2. ระยะเวลาที่ภาชนะโฟมสัมผัสอาหาร
นานขึน้ ทําใหการเคลือ่ นยายของสารจากกลองโฟม
สูอาหารมากขึ้น
ปที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

101

วารสารศูนยอนามัยที่ 9
วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

3. ภาชนะบรรจุทที่ าํ จากวัสดุทมี่ สี ารเคมี
ในปริมาณมาก จะทําใหเกิดการปนเปอ นในอาหาร
ไดมาก
4. อุณหภูมิของอาหารที่ใชความรอนสูง
ทําใหสารทีอ่ ยูใ นกลองโฟมสลายตัวเขาไปในอาหาร
ไดมากขึ้น

ระเบียบและขอบังคับการใชภาชนะโฟม
บรรจุอาหารในปจจุบัน
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
295) พ.ศ. 2548 เรือ่ ง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก ซึ่งกําหนดให
ปริมาณ สไตรีนใหมีในภาชนะโฟมที่บรรจุอาหาร
ไม เ กิ น 5000 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ กิ โ ลกรั ม ในกรณี ที่
ใชงานทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู กวา 100 องศาเซลเซียส ปริมาณ
สไตรีนตองไมเกิน 1000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
โดยภาชนะโฟมที่บรรจุอาหารตองมีคุณภาพและ
มาตรฐาน ดังนี้ สะอาด ไมมสี ารอืน่ ออกมาปนเปอ น
กับอาหาร ในปริมาณทีอ่ าจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค และ ไมมีสีออกมา
ปนเปอนกับอาหาร(11)
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่
4225) พ.ศ. 2553 เรือ่ ง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม ภาชนะเครื่องใชพลาสติกสําหรับ
อาหาร และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ภาชนะเครื่องใชพลาสติกสําหรับอาหาร เลมที่ 1
เรื่อง สารสไตรีน ซึ่งกําหนดใหปริมาณ สไตรีนใหมี
ในภาชนะโฟมทีบ่ รรจุอาหารไมเกิน 5000 มิลลิกรัม
ตอกิโลกรัม ในกรณีที่ใชงานที่อุณหภูมิสูงกวา 100
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องศาเซลเซียส ปริมาณสไตรีนตองไมเกิน 1000
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และกําหนดใหภาชนะโฟม
ที่บรรจุอาหารตองแสดงเครื่องหมายและฉลาก
ใหถูกตอง เชน ชื่อผลิตภัณฑ ประเภท ชนิดของ
พลาสติก ขนาดบรรจุ อุณหภูมิที่ใชงานระบุเปน
องศาเซลเซียส ระบุขอ ขอความ “ใชครัง้ เดียว” หาก
ใชไดครั้งเดียว มีขอความหรือเครื่องหมายแสดง
เตือน “หามใชกับเตาไมโครเวฟ” เปนตน(12)
3. ประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2544 เรื่อง ใหผลิตภัณฑเปน
พลาสติกสินคาทีค่ วบคุมฉลาก โดยกําหนดคําเตือน
ในฉลากตองมีขอ ความวา “หามใชบรรจุหรือหอหุม
อาหาร” สําหรับผลิตภัณฑพลาสติกที่ไมตองการ
ใหใชกับอาหาร “หามใชบรรจุของรอน” สําหรับ
ผลิตภัณฑพลาสติกทีท่ นความรอนไมเกิน 95 องศา
เซลเซียส “ใชบรรจุอาหาร หอหุมอาหารหรือบรรจุ
เครื่องดื่มใชเพียงครั้งเดียว” หรือ “ไมควรใชบรรจุ
อาหารที่กําลังรอนจัดโดยเฉพาะอาหารทอดดวย
นํา้ มัน” หรือ “ปลอดภัยใชกบั อาหาร” หรือ “ปลอดภัย
ใชกับเครื่องดื่มแลวแตกรณี” เปนตน(13)
โดยมาตรการทั้ง 3 ฉบับเปนมาตรการ
ในเชิงใหความรู และเปนแนวทางในการผลิตหรือ
จําหนายภาชนะโฟมที่บรรจุอาหารแกผูผลิตและ
ผูประกอบการดานอาหาร ยังไมมีมาตรการหรือ
กฎหมายที่ กํ า หนดบทลงโทษแก ผู  ผ ลิ ต และผู 
ประกอบการ เนื่องจากการผลกระทบของการใช
ภาชนะโฟมที่บรรจุอาหารยังไมใชปญหาที่สําคัญ
ของประเทศ และผูบริโภคเองมีวิธีการหลีกเลี่ยง
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยจากการใชภาชนะโฟม
ที่บรรจุอาหาร
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การดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาการใช
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
ในป 2555 ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
ไดมาตรการกําหนดเกี่ยวกับการหามใชกลองโฟม
บรรจุอาหาร จํานวน 4 ประเด็น คือ 1) การประกาศ
ห า มใช โ ฟมที่ ผ ลิ ต จากพลาสติ ก โพลี ส ไตรี น
เนือ่ งจากปญหาขยะกลองโฟมบรรจุอาหารทีเ่ พิม่ ขึน้
และภาระค า ใช จ  า ยในการกํ า จั ด ขยะที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ในแต ล ะป 2) มี ก ารบั ง คั บ ใช ก ฎหมายสํ า หรั บ
หนวยงานปกครองสวนทองถิ่นในการกํากับการ
ใชกลองโฟมบรรจุอาหาร 3) หากจําเปนอาจเพิ่ม
ราคากลองโฟมบรรจุอาหารใหสงู ขึน้ และ 4) รณรงค
การใชภาชนะบรรจุอาหารที่ไมใชกลองโฟม(4)
ในป 2553 ชุมาพร รถสีดา และกรรณิการ
ฉัตรสันติประภา ไดศึกษาการประเมินความเสี่ยง
ของผูบริโภคจากการเคลื่อนยายของสารสไตรีน
โมโนเมอรจากภาชนะบรรจุอาหารชนิดโฟมสไตรีน
เขาสูอาหาร พบวาระดับปริมาณสารที่ไมกอใหเกิด
พิษ พบวาคา Margin of Safety จากสารสไตรีน
โมโนเมอรอยูระหวาง 51 ถึง 124 (อางอิงคา
ปลอดภัย = 0.2mg/kg-day, U.S.EPA 1994) หรือ
6.8 ถึง 16.6 (อางอิงคาปลอดภัย 90,000 mg/
person-day, American Chemical Council,
2007) และความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งจากสไตรีน
ออกไซดอยูระหวาง 1.7 x 10-6 ถึง 6.4 x 10-6
ซึ่งถือวาคอนขางสูง ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาส
อั น ตราย จึ ง ควรควรหลีก เลี่ยงการรับ ประทาน
อาหารที่บรรจุในภาชนะกลองโฟม หากสามารถ
ทําได(10)

ในป 2556 เสกสรร ทองคํา ไดศึกษา
เกี่ยวกับความคิดเห็นของโครงการรณรงคลดการ
ใชโฟมในเทศบาลเขตการทองเทีย่ วแหงหนึง่ โดยใช
กิจกรรมการรณรงคใหผูประกอบการคา นักทอง
เที่ยว มีความรูและเลือกใชบรรจุภัณฑอยางถูกวิธี
และการใหผปู ระกอบการคาการลด-เลิกการใชโฟม/
ภาชนะบรรจุภัณฑที่ยอยสลายยาก และภาชนะ
บรรจุภัณฑที่เปนอันตราย พบวา ผูประกอบการ
เห็ น ด ว ยในการเลื อ กใช ภ าชนะหรื อ บรรจุ ภั ณ ฑ
ประเภทโฟมที่ ทํ า จากวั ส ดุ ที่ ส ามารถย อ ยสลาย
ไดเองตามธรรมชาติ รอยละ 82.50 ผูป ระกอบการ
เข า ใจว า ภาชนะหรื อ บรรจุ ภั ณ ฑ ป ระเภทโฟม
สามารถใชบรรจุอาหารไดทุกประเภท เชน อาหาร
รอนโดยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ รอยละ 57.30
นอกจากนีผ้ ปู ระการยังเสนอใหมมี าตรการเพิม่ ภาษี
บรรจุภัณฑที่จัดการยากสามารถลดปริมาณการ
ใชโฟมของผูประกอบการได รอยละ 72.00(14)
ในป 2558 กรมอนามัย ไดจัดกิจกรรม
การรณรงค ลด ละเลิก การใชภาชนะโฟมบรรจุ
อาหารโดยสงเสริมการเลือกใชผลิตภัณฑทดแทน
โฟมที่ ป ลอดภั ย ต อ สุ ข ภาพและย อ ยสลายและ
ยอยสลายไดตามธรรมชาติ ซึง่ กําหนดเกณฑจาํ นวน
4 ขอ คือ 1) หนวยงานตองมีการกําหนดนโยบาย
สนับสนุนและสงเสริมการลด ละ เลิกการใชภาชนะ
โฟมบรรจุอาหาร 2) มีการบริหารจัดการและการ
ประชาสั ม พั น ธ ก ารรณรงค 3) มี ก ารเลื อ กใช
ผลิตภัณฑทดแทนโฟมที่ปลอดภัยตอสุขภาพ และ
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4) ตองเลิกใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารอยางนอย
3 เดือน โดยพบวาหนวยงานที่ผานการประเมิน
ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณองคกรปลอดโฟม
รอยละ 100 จํานวน 130 องคกร 9,492 แหง(15)
ต น แบบหน ว ยงานที่ จั ด กิ จ กรรมการ
รณรงค ลด ละเลิก การใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
เชน โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธสามารถลด ละ
เลิกการใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารไดรอยละ 100
ในป 2558 ทําใหใหโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ
เป น เขตพื้ น ที่ ป ลอดการใช โ ฟมใส อ าหาร ให ใช
ภาชนะที่ทําจากวัสดุธรรมชาติแทน เชน กระดาษ
ชานออย หรือกลองพลาสติกชีวภาพ การรณรงค
การใชวัสดุธรรมชาติดั้งเดิม เชน ใบตอง ใบบัว
ใบพอ สําหรับหอขาวหรือขนม ผลิตภัณฑที่ทําจาก
ธรรมชาติ เช น ชานออย ชานออยผสมเยื่อไผ
เนื่องจากวัสดุเหลานี้เปนสารอินทรียยอยสลาย
ตามธรรมชาติ ใ นเวลา 45 วั น พร อ มเชิ ญ ชวน
เจาหนาที่และผูใชบริการรวมปฏิเสธการใชโฟม
ทุกรูปแบบ เชน ไมซื้ออาหารที่บรรจุในกลองโฟม
เปนตน ทั้งนี้จะมีการตรวจติดตามการลด ละ เลิก
ใชโฟมบรรจุอาหารในเขตโรงพยาบาลประจวบคีรขี นั ธ
อยางตอเนื่องเพื่อความปลอดภัยตอสุขภาพและ
รักษสงิ่ แวดลอมตามนโยบายรัฐบาล(16)
การพั ฒ นาพลาสติ ก ที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง
แวดลอม เชน พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) เปน
พลาสติกที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งสวนใหญเปน
พืชสามารถยอยสลายได (Biodegradable) เชน
เซลลูโลส (cellulose) แปง (starch) และโปรตีน
จากถั่ว (soy protein) เปนตน โดยแปงเปนวัสดุ
ธรรมชาติ ที่ นิ ย มมากที่ สุ ด เนื่ อ งจากหาได ง  า ย
มีปริมาณมากและราคาถูก โดยเฉพาะขาวโพด
และมันสําปะหลัง(8) เชน
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1. Polylactic acid (PLA) วัตถุดิบที่ใช
ในการผลิต คือ ขาวโพด และมันสําปะหลังโดย
กระบวนการผลิตจะเริ่มจากการยอยแปงใหเปน
นํํ้าตาลและใชกระบวนการ fermentation ดวย
แบคทีเรีย ไดเปน lactic acid และนํ้าตาล lactic
acid ที่ไดมาผานกระบวนการทางเคมี เพื่อเปลี่ยน
โครงสรางใหเปน polymer ทีเ่ ปนสายยาวทีเ่ รียกวา
polylactic acid ซึ่ง PLA มีคุณสมบัติพิเศษคือ
มี ค วามใสไม ย  อ ยสลายในสภาพแวดล อ มทั่ ว ไป
แตสามารถยอยสลายไดเองเมื่อนําไปฝงกลบในดิน
2. Polyhydroxyalkanoates (PHAs)
โดยวัตถุดบิ ทีใ่ ชในการผลิต คือ ขาวโพด มันสําปะหลัง
และอ อ ยโดยกระบวนการผลิ ต จะเริ่ ม จากการ
ยอยแปงใหเปนนํํ้าตาลดวยเชื้อ Escherichia coli
ซึ่งสามารถเปลี่ยนโครงสรางทางเคมีของนํํ้าตาล
ใหเปน PHAs โดย PHAs มีคุณสมบัติในการขึ้นรูป
เป น ฟ ล  ม การฉี ด และเป า ให ไ ด เ ป น ผลิ ต ภั ณ ฑ
หลากหลายแบบ
ดังนัน้ การรณรงคการใชภาชนะทีท่ าํ จาก
วัสดุทดแทนทีป่ ลอดภัยกวาและสามารถนํากลับมา
ใชไดหลายครั้ง เชน กลองขาว ปนโต หรือภาชนะ
พลาสติกทีส่ ามารถยอยสลายได (Biodegradable)
หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ด จ ากธรรมชาติ ที่ ไ ม เ กิ ด ผลเสี ย ต อ
สุขภาพ เชน ใบตอง ซึ่งเปนวัสดุที่หาไดงายใน
ธรรมชาติ(9)

สรุปและขอเสนอแนะ
การใชกลองโฟมบรรจุอาหารกอใหเกิด
ปญหาตอสิ่ งแวดลอม เนื่องจากกล องโฟมเป น
พลาสติ ก ที่ ไ ม ส ามารถย อ ยสลายเองได ต าม
ธรรมชาติจึงกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม และ
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สารสไตรีนที่อยูในกลองโฟมบรรจุอาหาร ทําให
เกิดอันตรายตอรางกาย และเสีย่ งตอการเกิดมะเร็ง
ในระยะยาว ดังนั้น การรณรงค ลด ละเลิก การใช
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และใชภาชนะที่ทําจาก
วัสดุธรรมชาติทดแทนจึงเปนสิ่งสําคัญ ในอนาคต

หากยังมีความรุนแรงดานปญหากลองโฟมบรรจุ
อาหาร รัฐบาลควรกฎหมายควบคุมโดยมีมาตรการ
บทลงโทษตอผูผลิตและผูจําหนายกลองโฟมบรรจุ
อาหารตอไป
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คําแนะนําในการสงบทความลงตีพิมพในวารสารศูนยอนามัยที่ 9
วารสารศูนยอนามัยที่ 9 วารสารการสงเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม เปนวารสาร
ทีเ่ ผยแพรความรูด า นการสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิง่ แวดลอม และความรูด า นอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการแพทย
และการสาธารณสุข รวมถึงขาวสารการดําเนินงานของศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมาและภาคีเครือขาย
ดังนัน้ จึงใครขอเชิญชวนใหทา นสงบทความทีย่ งั ไมเคยเผยแพรในวารสารใดมากอน ลงตีพมิ พในวารสาร โดย
ทุกบทความจะไดรบั การพิจารณาโดยผูท รงคุณวุฒใิ นสาขาทีต่ รงกับบทความอยางนอย 2 ทาน เพือ่ ให
การนําเสนอบทความวิชาการในวารสารเปนไปในทิศทางเดียวกัน กองบรรณาธิการจึงไดกําหนดขั้นตอน
และรูปแบบของการสงบทความเพื่อลงตีพิมพในวารสารดังนี้
ประเภทของบทความ
นิพนธตนฉบับ (Original Article) คือบทความที่เปนรายงาน ผลการศึกษา คนควาวิจัยของ
ผูเ ขียนทีเ่ กีย่ วของกับวิชาการดานการแพทยและการสาธารณสุข โดยเฉพาะการสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม ควรประกอบดวยหัวเรื่องตามลําดับดังนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อเจาของบทความ บทคัดยอภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ บทนํา วัตถุประสงคของการศึกษา วิธกี ารศึกษา ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ขอเสนอ
แนะ และเอกสารอางอิง อาจมีกิตติกรรมประกาศได หากเปนงานวิจัยที่มีการศึกษาในมนุษย ตองผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว บทความควรมีความยาวไมเกิน 15 หนา
บทความปริทัศน (Review Article) เปนบทความจากการทบทวนองคความรูดานการแพทย
และการสาธารณสุข โดยเฉพาะการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดลอม ในประเด็นทีม่ คี วามสําคัญ เปน
ปญหา หรือมีนวัตกรรมที่นาสนใจ ควรประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อเจาของบทความ บทนํา เนื้อหา บทสรุป/
บทวิจารณ และเอกสารอางอิง บทความควรมีความยาวไมเกิน 12 หนา
บทความพิเศษ (Special Article) เปนบทความประเภทกึง่ บทความปริทศั นกบั บทความทัว่ ไป
ทีไ่ มสมบูรณพอทีจ่ ะบรรจุเขาเปนบทความชนิดใดชนิดหนึง่ เปนบทสัมภาษณ หรือบทความจากผูเ ชีย่ วชาญ
ในแตละสาขาที่แสดงถึงขอคิดเห็นเกี่ยวโยงกับเหตุการณปจจุบันที่อยูในความสนใจของสาธารณะ
ควรประกอบดวย ชือ่ เรือ่ ง ชือ่ เจาของบทความ บทนํา เนือ้ หา บทสรุป/บทวิจารณ และเอกสารอางอิง (ถามี)
บทความควรมีความยาวไมเกิน 10 หนา
บทความทั่วไป (General Article) เปนบทความประเภทความรูเฉพาะเรื่องที่หยิบยกมานํา
เสนอโดยเพิ่มเติมความรูใหมๆ หรือนําเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัยที่ยังไมเสร็จสมบูรณ ที่ตองศึกษาตอ
หรือศึกษาเสร็จแลวกําลังเตรียมตนฉบับสมบูรณ รายงานความกาวหนาของโครงการ รายงานผลการศึกษา
วิจัยโดยสังเขป หรือเปนบทความที่มีประเด็นที่ไดรับความสนใจอยูในปจจุบัน ควรประกอบดวย ชื่อเรื่อง
ชื่อเจาของบทความ บทนํา เนื้อหา บทสรุป/บทวิจารณ และเอกสารอางอิง (ถามี) บทความควรมีความ
ยาวไมเกิน 8 หนา
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ปกิณกะ (Miscellany) เปนบทความเบ็ดเตล็ดที่มีความหลากหลาย อาทิเชน บทความนารู
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะทั่วไป รวมทั้งเรื่องแปลจากบทความวิชาการที่นาสนใจในภาษาตางประเทศ โดย
ตองมีการขอลิขสิทธิ์กอน บทความควรมีความยาวไมเกิน 5 หนา
บทวิจารณหนังสือ (Book Review) เปนงานเขียนบทความทีว่ พิ ากษวจิ ารณเนือ้ หาสาระ คุณคา
และคุณูปการของหนังสือ รายงาน หรือบทความ เพื่อนําไปสูการเรียนรูและตอยอด บทความควรมีความ
ยาวไมเกิน 3 หนา
คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ
1. ตนฉบับที่สงมาลงตีพิมพในวารสารศูนยอนามัยที่ 9 ตองไมเคยตีพิมพในวารสารอื่นหรือกําลัง
อยูในระหวางการพิจารณาเพื่อลงตีพิมพในวารสารอื่น
2. ตนฉบับใหพิมพโดยใชชุดอักษร (Font) สไตล TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 Point
ตลอดทั้งบทความ จัดพิมพในโปรแกรม Word แบบไมเวนบรรทัด ในกระดาษขนาด A-4 เวนขอบขนาด
1 นิ้ว (2.54 ซ.ม.) ทั้งสี่ดาน ใสหมายเลขหนาที่มุมขวาดานลาง
3. องคประกอบของนิพนธตนฉบับ (Original Article) ประกอบดวย
3.1 ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้นกะทัดรัดใหไดใจความที่ครอบคลุม ตรงกับวัตถุประสงคและเนื้อ
เรื่อง ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.2 ชื่อผูเขียน (Authors’ Names) ชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของ
ผูเขียนทุกคน พรอมตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) ชื่อยอของปริญญาที่ไดรับ และระบุสถาบัน/หนวยงาน
ทีส่ งั กัดอยู กรณีมเี จาของผลงานจากตางสถาบัน/หนวยงาน ใหใสหมายเลขและแสดงรายละเอียดดานลาง
3.3 บทคัดยอ (Abstract) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบดวยวัตถุประสงค
รูปแบบการวิจัย สถานที่ทําวิจัย กลุมตัวอยาง เครื่องมือวิจัย ชวงเวลาที่ทําวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลการ
วิจัย และสรุปผลการวิจัย อาจเขียนเปนหัวขอ หรือเขียนตอกันเปนความเรียงเลยก็ได แตตองใหกระชับ
ไมตองมีการอางอิง และไมควรเกิน 1 หนากระดาษ
3.4 บทนํา (Introduction) อธิบายความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่ทําการวิจัย
อาจมีการศึกษา คนควางานวิจยั และทฤษฎีทเี่ กีย่ วของ วัตถุประสงคการวิจยั และ/หรือ สมมติฐานการวิจยั
และ/หรือ คําถามการวิจัย และขอบเขตการวิจัย หากบทความใชคํายอ ตองเขียนคําเต็มไวในครั้งแรกกอน
3.5 วิธีดําเนินการวิจัย หรือ ขั้นตอนการวิจัย (Research Methodology) อธิบายวิธีการ
ดําเนินการวิจยั และรูปแบบการวิจยั โดยกลาวถึงแหลงทีม่ าของขอมูล วิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูล ประชากร
และกลุม ตัวอยาง เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั การวิเคราะหขอ มูล การปกปองสิทธิของกลุม ตัวอยางในการวิจยั
และขอความที่แสดงวาการวิจัยไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว
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3.6 ผลการวิจัย (Results) นําเสนอสิ่งที่ไดคนพบจากการวิจัย โดยเสนอหลักฐานขอมูลอยาง
เปนระเบียบ พรอมแปลความหมายของผลทีค่ น พบและวิเคราะห แลวเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคการวิจยั /
สมมติฐานการวิจัย / คําถามการวิจัยที่ระบุไว หากใชตารางหรือแผนภูมิ ควรอางอิงจากเนื้อหาในบทความ
และมีหวั ขอของตารางหรือแผนภูมกิ าํ กับ กรณีทใ่ี ชรปู ภาพ ควรใชรปู ทีม่ คี วามชัดเจน ขนาดโปสการด 3X5 นิว้
และใสคําอธิบายไวใตรูป หากรูปภาพและแผนภูมินํามาจากแหลงอื่น ควรอางอิงที่มาดวย
3.7 สรุปและอภิปรายผล (Conclusions and Recommendations) ควรเขียนสรุปโดย
อางอิงถึงความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคการวิจยั / สมมติฐานการวิจยั / คําถามการ
วิจัย และอภิปรายผลโดยอางอิงกับงานวิจัยและ/หรือทฤษฎีที่เกี่ยวของ
3.8 ขอเสนอแนะ (Recommendations) เปนการใหขอเสนอแนะจากการวิจัยเพื่อการนํา
ไปใชและการวิจัยในครั้งตอไป
3.9 เอกสารอางอิง (References) การอางอิงตองปรากฏทั้งในบทความและในสวนของ
เอกสารอางอิงทายบทความ โดยมีแนวทางดังนี้
หลักการอางอิงตามระบบแวนคูเวอร (Vancouver Citation Style)1
การอางอิงตามระบบแวนคูเวอรมี 2 แบบ คือ การอางอิงทีแ่ ทรกในเนือ้ หา และการอางอิงทีอ่ ยูท า ยเลม
การอางอิงที่แทรกในเนื้อหา
ระบบการอางอิงในทางดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรการแพทยที่นิยมใชในปจจุบันจะใชการ
อางอิงระบบลําดับหมายเลข โดย
1. ระบุหมายเลขเรียงลําดับกันไปทายขอความหรือชื่อบุคคลที่ใชอางอิงเริ่มจากหมายเลข 1,2,3
ไปตามลําดับที่อางกอนหลัง เปนเลขอารบิกโดยไมมีการเวนชวงตัวอักษร โดยใหอยูในวงเล็บและใช
“ตัวยก” ตัวอยางเชน (1)
2. ทุกครั้งที่มีการอางซํ้าจะตองใชหมายเลขเดิมในการอางอิง และหมายเลขที่ใชอางอิงจะตองตรง
กับหมายเลขของรายการอางอิงทายเลมดวย
3. สําหรับการอางอิงในตารางหรือในคําอธิบายตารางใหใชเลขที่สอดคลองกับที่ไดเคยอางอิง
มากอนแลวในเนื้อเรื่อง
4. การอางอิงจากเอกสารมากกวา 1 ฉบับตอเนื่องกันจะใชเครื่องหมายยติภังค (hyphen หรือ -)
เชือ่ มระหวางฉบับแรกถึงฉบับสุดทาย เชน (1 -3) แตถา อางถึงเอกสารทีม่ ลี าํ ดับไมตอ เนือ่ งกัน จะใชเครือ่ งหมาย
จุลภาค (comma หรือ ,) โดยไมมีการเวนชวงตัวอักษร เชน (4,6,10)

จาก สํานักหอสมุดกลาง. การอางอิงในทางวิทยาศาสตรตามระบบแวนคูเวอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. มิถุนายน 2557.
เขาถึงเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2558. จาก URL: http://lib.swu.ac.th/th/images/endnote/forweb%20vancouver0614.pdf
1
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การอางอิงที่อยูทายเลม
การอางอิงที่อยูทายเลมหรือที่เรียกวา “เอกสารอางอิง”
1. พิมพตามลําดับการอางอิงตามหมายเลขที่ไดกําหนดไวภายในวงเล็บที่ไดอางถึงในเนื้อหาของ
ปริญญานิพนธ โดยไมตองแยกภาษาและประเภทของเอกสารอางอิง
2. พิมพหมายเลขลําดับการอางอิงไวชดิ ขอบกระดาษดานซาย ถารายการอางอิงมีความยาวมากกวา
หนึง่ บรรทัด ใหพมิ พบรรทัดถัดไปโดยไมตอ งยอหนา ลักษณะการอางอิงจะแตกตางกันตามชนิดของเอกสาร
ที่นํามาอางอิง ดังนี้
**หมายเหตุ: เครื่องหมาย / ตอไปนี้ แทนการเวนวรรค 1 ระยะ
บทความวารสาร
หมายเลขรายการอางอิง.//ชือ่ ผูแ ตง.//ชือ่ บทความ.//ชือ่ ยอของวารสารตางประเทศ(ถาเปนวารสารภาษาไทย
ใหใชชื่อเต็ม)//ปที่ตีพิมพ;เลมที่พิมพ(ฉบับที่พิมพ):หนาแรก-หนาสุดทาย.
ตัวอยาง
1 . พิเชฐ สัมปทานุกูล,/นิพนธ อุดมสันติสุข,/รสสุคนธ ศรีพัฒนาวัฒน.//วิธีการเพาะเชื้อแบบงาย
เพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อไมโครแบคทีเรียของตอมนํ้าเหลืองในการเจาะดูดดวยเข็มขนาดเล็กทางเซลลวิทยา;
การประเมินคุณคาและการใชงาน.//จุฬาลงกรณเวชสาร//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
หมายเลขรายการอางอิง.//ชื่อผูแตงหรือบรรณาธิการ.//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ.//สถานที่พิมพ:/
สํานักพิมพ;/ปที่พิมพ.
ตัวอยาง
3. Norman IJ,/Redfern SJ,/editors.//Mental health care for elderly people.//New
York:/Churchill Livingstone;/1996.
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วิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ
การอางอิงจากวิทยานิพนธตองระบุคําวา [dissertation] หรือ [วิทยานิพนธหรือปริญญา
นิพนธหรือสารนิพนธ ชื่อยอของปริญญา สาขาวิชา] ในวงเล็บใหญ
ตัวอยาง
4. พงษพัฒน เวชสิทธิ์.//การศึกษาโปรตีนจากพิษงูแมวเซาที่มีผลตอการทํางานของไตในหนูขาว/
[ปริญญานิพนธวท.ม./สาขาเคมีชวี ภาพ].//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.
เอกสารอิเล็กทรอนิกส
ตองพิมพวนั เดือน ป ทีเ่ ปดดูขอ มูลดังกลาวดวย เนือ่ งจากขอมูลดังกลาวอาจมีการปรับปรุง หรือ
ลบออกจากแฟมขอมูลได การเขียนอางอิงใหเขียนดังนี้
6. Morse SS.//Factors in the emergence of infectious diseases.//Emerg Infect Dis/
[serial online]/1995 Jan-Mar//[cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens].//Retrieved December
25,/1999,/ from/URL:/http://www.cdc.gov /ncidod/EID/eid.htm
7. LaPorte RE,/Marler E,/Akazawa S,/Sauer F.//The death of biomedical journals.
BMJ/[serial online] 1995;310:1387-90.//Retrieved September 26, 1996,/from/URL:http://
www.bmj.com/ bmj/archive/6991 ed2.html
การพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ
เมื่อผูเขียนบทความจัดทําบทความตามคําแนะนําในการเตรียมตนฉบับเรียบรอยแลว จะมีขั้น
ตอนดําเนินการดังนี้
1. สงตนฉบับทีเ่ ปนไฟล Word โดยแนบไฟล (Attachment) สงมาที่ RHPC9Journal@gmail.com
โดยตั้งชื่อเรื่องอีเมลเปนชื่อตนฉบับ พรอมระบุชื่อผูเขียนคนแรก (First author) หรือผูเขียนที่เปนผูติดตอ
(Corresponding Author) พรอมสถานทีท่ าํ งาน หมายเลขโทรศัพท หมายเลขมือถือ และอีเมลทใี่ ชในการ
ติดตอประสานงานในเนื้อความในอีเมล
2. กองบรรณาธิการจะพิจารณาความสอดคลองของบทความที่สงมากับวัตถุประสงคของวารสาร
ในเบือ้ งตน รวมถึงความครบถวนของบทความ แลวตอบกลับทางอีเมล หากเจาของบทความไมไดรบั อีเมล
ติดตอกลับหลังจากสงมาเปนเวลานานเกิน 1 สัปดาห กรุณาติดตอกองบรรณาธิการตามหมายเลขโทรศัพท/
อีเมลตามรายละเอียดดานลาง
3. บทความทุกฉบับที่ผานการพิจารณาในเบื้องตน จะไดรับการประเมินคุณภาพจากกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน ในระบบ Double-blinded system ในลําดับตอไป
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4. ผลการประเมินคุณภาพจากกรรมการผูท รงคุณวุฒิ ประกอบดวย ก) รับลงตีพมิ พโดยไมตอ งแกไข
ข) รับลงตีพิมพโดยมีขอเสนอแนะเพื่อแกไข และ ค) ไมรับลงตีพิมพ หากตองมีการแกไข กองบรรณาธิการ
จะติดตอเจาของบทความ เพื่อดําเนินการแกไขใหเรียบรอยตามคําแนะนําของกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอน
จึงจะสามารถลงตีพิมพได
5. เมื่อผลงานไดรับการตีพิมพ ผูเขียนคนแรก/ผูเขียนที่เปนผูติดตอ จะไดรับวารสารศูนยอนามัยที่
9 ฉบับที่บทความไดรับการลงตีพิมพ จํานวน 2 ฉบับ
6. บทความที่ลงตีพิมพในวารสารศูนยอนามัยที่ 9 ถือเปนความเห็นสวนตัวของผูเขียน กอง
บรรณาธิการไมจาํ เปนตองเห็นดวย ผูเ ขียนตองรับผิดชอบตอบทความของตนเอง กองบรรณาธิการมีสทิ ธิท์ ี่
จะแกไขขอความใหถกู ตองตามหลักภาษาและความเหมาะสมได และผลการพิจารณาของกองบรรณาธิการ
และผูทรงคุณวุฒิถือเปนที่สิ้นสุด
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