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บทคัด ย่อ
บทความนี้ม ีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ นำเสนอรูป แบบการสร้า งเสริม สุข ภาพจิต คัว ยพิธ ีก รรมพื้น บ้า นล้า นนาสู่
การเป็นทางเลือกในการสร้างเสริมสุขภาพจิตของประซาซน ทั้งนี้ในเขตภาคเหนือตอนบนการปฏิบ ัติเกี่ยวกับ พิธีกรรม
ล้า นนามีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ การต่อ รองให้ห ายจากความเจ็บ ป่ว ย ภายใต้ก ฎเกณฑชุม ชน ความเชื่อสิงเหนือ ธรรมชาติ
ส่วนบุคคลและชุมชน และแหล่งทรัพยากรของชุมชน ทั้งนี้ก ารประยุกต่ใช้พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพจิต ไต้ส ่งผลต่อการเสริม สร้างกำลังใจบุคคล ในส่วนของชุม ชนก่อ ให้เกิด กระบวนการเรีย นรู้ภ ายใต้ศัก ยภาพ
ชุมชน การปฏิบัติพิธีกรรมทางพุทธศาสนา การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสังคม และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยทางสังคมโดยเฉพาะการสนับ สนุน ของครอบครัว ความต้อ งการความช่ว ยเหลือ เมื่อ เผชิญ ปัญ หา
และระบบการบริก ารสาธารณสุขในชุมนเป็น ปัจจัยสนับ สนุน ที่ส ำคัญ ต่อ การเช้าร่วมพิธ ีก รรมพื้น บ้านของประซาซน
และควรดำเนิน กิจ กรรมผ่านชมรมผู้ส ูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

Abstract

The purpose of this article is to present a model for mental health promotion among the local residents
by taking advantage of traditional Thai Lanna rituals as an alternative to existing health promotion strategies.
According to traditional belief, in Thailand’s upper North traditional Lanna rituals have been widely used to
ward off illnesses based on the community rules, personal and communal belief in supernatural powers, and
community resources. Introduction of traditional Lanna rituals has been found to help increase a moral boosts
among individuals. In terms of the impact on communities, the rituals have contributed to a learning process
suitable for their existing capacity, religious rites, change in social characteristics, and utilization of natural
resources. Nevertheless, certain social factors, particularly family support, the need for help when faced with
problems, and community-based health service system, have played an important role in encouraging the
local residents to participate in the rituals. In addition, it is recommended that these activities be implemented
through the elderly club and village health volunteers.
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บทคัด ย่อ
มลพิษ จากการเผาไหม้ข องโรงงานไฟฟ้าซีว มวลที่ใ ช้ซ านอ้อ ยเป็น เชื้อ เพลิง ก่อ ให้เกิด ผลกระทบทางลบ
ในด้านลิงแวดล้อ มและสุขภาพของประซาซนในพื้น ที่ใกล้เคียงปัญ หาสุข ภาพที่ส ำคัญ คือ โรคในระบบทางเดินหายใจ
โรคผิว หนัง ภูม ิแ พ้ร ะคายเคือ งตา และก่อเหตุรำคาญ โดยมิว ัต ถุป ระสงคัเพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพและผลกระทบของ
ประซาซนในพื้น ที่ใกล้เคีย งโรงไฟฟ้าซีว มวล การศึก ษานี้เป็น การศึก ษาเซิง พรรณนา เลือ กตัว อย่า งแบบเจาะจง
จากประซาซนจำนวน 1,140 คน จำนวน 8 ชุมชน 4 หมู่บ้าน ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างเดือ นกัน ยายน ลิง พฤศจิก ายน พ .ศ.2561 รวบรวมข้อมูล โดยการสัม ภาษณ์จ ากแบบสัม ภาษณ์ท ี่พ ัฒ นาชื้น
วิเคราะห์ข ้อ มูล โดยใซํโ ปรแกรมสำเร็จ รูป โดยใช้ค ่าความถี่ร ้อ ยละค่าเฉลี่ย และหาความสัม พัน ธ์ของตัวแปรด้วยสถิติ
Binary logistic regression ผลการศึก ษา กลุ่ม ตัว อย่างทั้งหมดจำนวน 1,140 คน ผลการศึก ษา พบว่ากลุ่ม ตัว อย่าง
มิอ าการคัน ตามร่างกายทุก วัน ร้อยละ 11.1 มิไ ข้น ี้ามูก และไอบ่อยที่สุดในช่วง 1 ปีท ี่ผ ่านมา ร้อยละ 28.1, 22.1,
และ 16.3 ตามสำคับ มิประวัติสัมผัสฝ่นจากโรงไฟฟ้าซิวมวลทุกวัน ร้อยละ 69.3 เวลาที่ได้รับ มลพิษ มากที่ส ุด คือ
ช่วง 1 7 .0 0 -2 2 .0 0 น. ร้อยละ 42.6 กลุ่ม ตัว อย่างมิบ ้านห่างจากโรงไฟฟ้าน้อ ยกว่าหรือเท่ากับ 1 กิโลเมตร ร้อยละ
38.8 โดยพบว่าปัจ จัย ที่ม ิค วามสัม พัน ธ์ก ับ อาการผิด ปกติข องร่างกาย อย่างมิน ัย สำคัญ ทางสถิต ิท ี่ p<0.05 คือ ระยะ
ห่างระหว่างบ้านลิงโรงไฟฟ้า โดยมิค วามสัม พัน ธ์ก ับ อาการคัด จมูก มี'นามูก แสบจมูก แสบคอ เสียงแหบ ไอไม,มิ
เสมหะ หอบ คัน ตามร่า งกาย มิผ ื่น แดงตามร่างกาย แสบตาหรือคัน ตา และตาแดง ข้อ เสนอแนะจากการศึก ษา คือ
หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ควรตระหนักลิงการจัดระบบการเฝืาระวังลิงแวดล้อม และระบบเผิาระวังสุขภาพ เพื่อประเมิน
สถานะสุขภาพของประซาซนในพื้น ที่รอบโรงงานไฟฟ้าซิวมวลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความรู้แก,ประซาซนในพื้นที่
เรื่อ งการป้อ งกัน ตนเองจากฝ่น

Abstract

The combustion from biomass power plants that use sugarcane bagasse as fuel causes some negative
impacts to the environment and health of the people living nearby. These pollutants can cause serious health
consequences such as respiratory diseases, skin irritation, allergy, eye irritation, and any other health problems.
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สภาวะสุข ภาพประซาซนในพื้น ที่ใกล้เคีย งโรงไฟฟิาซีว มวล

The objectives of the survey were to explore the health status and health effects of people living near the
biomass power plant. This study is descriptive research. The participants were recruited through purposive
sampling, involving a total of 1,140 people who had lived in 8 communities of the 4 villages, near the
biomass power plant, in Nongruea sub district, Nongruea district, Khonkaen province, from September to
November 2018. Data was collected from the questionnaire developed, and analyzed by descriptive statistic
which includes frequency, percentage, mean, and the correlation of the variables were determined by binary
logistic regression. The results showed that the respondents reported having skin irritation and itchy every day
(1 1 . 196), having signs of a fever (28.196), running nose ( 2 2 . 196) and irritating cough ( 1 6 . 396) in the past
1 year. Of those, 69.396 reported the daily exposure to biomass power dust every day and 42.696 exposed
to the high intensity of dust during 05.00 pm. to 10.00 pm. Additionally, there were 38.896 of respondents
having a house located near the biomass power plant within a distance of 1 kilometer. There was a factor
significantly associated with abnormal signs and symptoms that occurred (p<0.05) which was a distance from
the house to the biomass power plant. The symptoms reported were nasal congestion, runny nose, sore nose,
sore throat, hoarseness, dry cough, dyspnea, itchy skin, rash, sore eyes, and red eyes. This study indicated
that administrative agencies should seriously concern on the areas around biomass power plants by introducing
the environmental monitoring system and health surveillance system in order to assess the health consequenc
es among people who live in the risk areas as well as to educate the people on how to protect themselves from
dust exposure.
คำสำคญ
โรงไฟฟ็าชีวมวล, จงหวดขอนแกน, สภาวะสุขภาพ

บทนำ
การผลิต ไฟฟ้าจากซีว มวลได้ก ลายเป็น ที่น ิย ม
ในวงการธุรกิจ และในปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าซีวมวลประมาณ
2,000 แห่ง ที่ผลิต ได้ไฟฟ้ารวมทั้งหมด 22.5 จิก ะวัต ด้
ในกว่า 40 ประเทศ1(1~2) ปัจจุบ ันประเทศไทยมีการพัฒ นา
ท างด ้า น อ ุต ส าห ก รรม แ ล ะข ยายต ัว ท างเศ รษ ฐก ิจ
อย่า งรวดเร็ว ทำให้ค วามต้อ งการใซไฟฟ้า มีแ นวโน้ม
เพิ่ม มากขึ้น ในปี 2559 ปริมาณการใช่ไฟฟ้า 182,847
ล้านหน่วย ส่วนใหญ่ผลิตมาจากก๊าซธรรมชาติป ระมาณ
ร้อยละ 63.2 และลิก ไนต์/ถ่านหิน ประมาณร้อยละ 19.5
มีเพียงประมาณร้อยละ 6.4 เท่าทั้นที่ได้จากแหล่งพลังงาน
อื่น ๆ ซึ่งในส่วนนี้ส่วนใหญ่มาจากพลังนํ้า ร้อยละ 2.4
การน่าเข้าร้อยละ 10.6 และนํ้ามันร้อยละ 0 .2 (3) ระบบ
การผลิต พลังงานส่ว นใหญ่ มีข นาดใหญ่แ ละเน้น การใช้
เชื้อ เพลิง ซากติก ดำบรรพั กิง แมัท ี่ผ ่านมาแหล่งพลังงาน

Keywords
biomass power plants, Khonkaen Province, health status
เหล่า นี้จ ะช่ว ยให้ป ระเทศไทยสามารถผลิต ไฟฟ้า ตอบ
สนองต่อ การพัฒ นาเศรษฐกิจ ได้อ ย่า งเพีย งพอ และมี
ความมั่น คงในระบบค่อ นช้า งสูง แต่ใ นขณะเดีย วกัน
การพัฒ นาพลังงานไฟฟ้าที่ผ่านมาได้ถ่อให้เกิดผลกระทบ
ทางลบในด้า นลิง แวดล้อ ม และสุข ภาพของประซาซน
อย่างหลีกเลี่ยงไม,ได้ม ลพิษ จากโรงไฟฟ้ามีส ่วนเกี่ยวข้อ ง
กับ โรคและปัญ หาสุข ภาพในหลายส่ว น้3 ^ ที่ส ์าตัญ ดีอ
โรคในระบบทางเดิน หายใจ(4~5) สร้างความเสืย หายแก,
แหล่ง นํ้า เพื่อ การอุป โภค และบริโ ภค และต่อ พืช ผล
ทางการเกษตร1(4,6)
ป ระเท ศไท ยเป ็น ป ระเทศเกษตรกรรมท ี่ม ี
สารอินทรีย่ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและ
สามารถนำมาใช้ผ ลิต พลัง งานได้ เช่น เศษวัส ดุเหลือ ใช้
ท างก ารเก ษ ต รห รือ ก าก จาก ก ระบ วน ก ารผ ล ิต ใน
อุต สาหกรรมการเกษตร ที่เรียกว่า ซีวมวล เช่น ฟางข้าว
แกลบ กากอ้อ ย มันสำปะหลัง ข้าว'โพดเลี้ยงลัตวั กะลา

231

วารสารควบคุม โรค ปีท ี่ 4 6 ฉบับ ที่ 3 ก.ค. - ก.ย. 2 5 6 3

Disease Control Journal Vol 4 6 No. 3 Jul - Sep 2 0 2 0

นิพนธ์ต้นฉบับ
Original Article
ประสิท ธิผ ลของโปรแกรมตามแบบแผนความเชื่อ ด้า นสุข ภาพเพื่อ ลดการสัม ผัส สาร
เคมีก ำจัด ศัต รูพ ืช ของเกษตรกรผู้ป ลูก ข้า วในอำเภอกงไกรลาศ จัง หวัด สุโ ขทัย

Effectiveness of a program based on health belief model to reduce pesticide
exposure among rice farmers in Kong Krailat District, Sukhothai Province.
พัณ ณิต า ลุงคะ วท.บ.
พัน ธ์ท ิพ ย์ หินหุ้มเพ็ซ'ร ปร.ด.
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิท ยาลัย นเรศวร

Phannita Lungkha, B.Sc.
Pantip Hinhumpatch, Ph.D.
Faculty o f Public Health, Naresuan University

DOI: 1 0 .14456/dcj.2020.23
Received: September 02, 2019 1 Revised: December 27, 2019 1 Accepted: January 07, 2020

บทคัด ย่อ
การวิจ ัย ครั้งนี้เป็น การวิจัยแบบกึ่งทดลองมีวัตถุป ระสงค์เพื่อ ศึก ษาประสิท ธิผลของโปรแกรมตามแบบแผน
ความเชื่อ ค์า นสุข ภาพเพื่อ ลดการสัม ผัส สารเคมีก ำจัด ศัต รูพ ืช ของเกษตรกรผู้ป ลูก ข้า วในอำเภอกงไกรลาศ
จัง หวัด สุโ ขทัย กลุ่ม ตัว อย่า งที่เป็น กลุ่ม ทดลองประกอบด้ว ย เกษตรกรที่ป ระกอบอาชีพ หลัก ด้า นการเกษตร
ได้แก่ การทำนาปลูก ข้าวที่อ าศัยอยู่ในพื้น ที่อ ำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย กลุ่มตัว อย่างจำนวน 60 ราย แบ่งเป็น
กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม เปรียบเทียบ กลุ่มละ 30 ราย ไซวิธีคัด เลือ กกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ตามเกณฑ์คุณ สมบัติ
ที่กำหนด โดยกลุ่ม ทดลองเข้าร่ว มโปรแกรมตามแบบแผนความเชื่อ ด้านสุข ภาพซึ่งโปรแกรมตามแบบแผนความเชื่อ
ด้านสุขภาพ ประกอบด้วย กิจกรรมเพื่อ ให้เกิด การรับ รูโ อกาสเสียง รับ รู้ความรุน แรง รับรู้ประโยชน์ รับรู้อุปสรรค
การกระตุ้น เตือ นการปฏิบ ัต ิผ ่านหอกระจายข่าว และการเยี่ยมห้าน รวบรวมข้อมูล โดยการใช้แ บบสอบถามการรับ รู้
ความเชื่อ ด้านสุข ภาพ และพฤติก รรมการปือ งกัน อัน ตรายจากสารเคมีก ำจัด ศัต รูพ ืช ของเกษตรกร วิเคราะห้ข้อ มูล
โดยไข้ก ารแจกแจงความถี่ร ้อ ยละและค่าเฉลี่ย เปรีย บเทีย บความแตกต่างค่าเฉลี่ย ของการรับ รู้ค วามเชื่อ ด้านสุข ภาพ
และพฤติก รรมการป็อ งกัน อัน ตรายจากสารเคมีก ำจัด ศัต รูพ ืช ระหว่างกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม เปรียบเทียบโดยไข้ส ถิต ิ
independent t-test และเปรีย บเทียบค่าเฉลี่ยก่อ นและหลังเข้าร่ว มโปรแกรมภายในกลุ่ม โดยใช้ส ถิต ิ paired t-test
ผลการศึก ษาพบว่า การรับ รู้ค วามเชื่อ ด้า นสุข ภาพและพฤติก รรมการปือ งกัน อัน ตรายจากสารเคมีก ำจัด ศัต รูพ ืช
ของเกษตรกรกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม เปรีย บเทีย บ ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมไม,มีค วามแตกต่างกัน หลังเข้าร่วมโปรแกรม
กลุ่ม ทดลองมีค ะแนนเฉลี่ย การรับ รู้ค วามเชื่อ ด้า นสุข ภาพและพฤติก รรมการปือ งกัน อัน ตรายจากสารเคมีก ำจัด
ศัต รูพ ืช สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีน ัย สำคัญ ทางสถิต ิ (p<0.01) เมื่อ เปรีย บเทีย บคะแนนเฉลี่ย การรับ รู้
ความเชื่อ ด้า นสุข ภาพและพฤติก รรมการป็อ งกัน อัน ตรายจากสารเคมีก ำจัด ศัต รูพ ืช ระหว่างกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม
เปรีย บเทีย บพบว่า กลุ่ม ทดลองมีค ะแนนเฉลี่ย การรับ รู้ค วามเชื่อ ด้านสุข ภาพและพฤติก รรมการป็อ งกัน อัน ตรายจาก
สารเคมีก ำจัด ศัต รูพ ืช สูงกว่ากลุ่ม เปรียบเทียบอย่างมีน ัยสำคัญ ทางสถิต ิ (p<0.01) ผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็น
ว่า โปรแกรมตามแบบแผนความเชื่อ ด้านสุข ภาพเพื่อ ลดการสัม ผัส สารเคมีก ำจัด ศัต รูพ ืช ของเกษตรกรมีป ระสิท ธิผ ล
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Effectiveness of a program based on health belief model

Abstract
This quasi-experimental research aimed to study the effectiveness of pesticide exposure prevention
program based on the health belief model in reducing chemical exposure among rice farmers. The sample
group consisted of 60 farmers who primarily produce rice in Kong Krailat District, Sukhothai Province. The
samples were divided into two groups, 30 into the experimental group and 30 into the control group, using
a sample group purposive selection method. The experimental group was assigned to participate in pesticide
exposure prevention program. Health belief programs include activities to generate perceived susceptibility,
perceived severity, perceived benefits, and perceived barriers, while reinforcing the awareness and encour
aging good practices through the public address system and home visit. Data were collected using a ques
tionnaire on perception and behavior of pesticide exposure prevention based on the health belief model among
farmers. The data were analyzed by descriptive statistics, independent t-test, and paired t-test. Prior to
program implementation, there was no difference in the perception of health belief and pesticide exposure
prevention behaviors between the experimental group and the comparison group. Following participation in
the program, the experimental group was found to have achieved statistically significantly higher mean scores
with respect to the perception of health belief and pesticide exposure prevention behaviors (p<0.01). When
comparing the mean scores between the experimental group and the comparison group, the former had mean
scores relating to the perception of health belief and pesticide exposure prevention behaviors that are statis
tically significantly higher than those of the comparison group (p<0.01). The results of this study indicate
that the health belief program on pesticide exposure prevention behaviors among the farmers is effective.
คำสำศัญ
Keywords
โปรแกรมความเชื่อด้านสุข ภาพ,
health belief program,
พฤติก รรมการป้อ งกัน อัน ตรายจากสารเคมี'กำจัด ศัต รูพ ืช , prevention behavior from pesticides,
เกษตรกร
farmers

บทนำ
ในปัจ จุบ ัน ประซากรมนุษ ย์ม ีแ นวโน้ม เพิ่ม ขึ้น
เรื่อย ๆ ในขณะที่พ ื้น ที่สำหรับ การเพาะปลูกผลผลิตต่าง ๆ
มีจ ำนวนจำกัด อีก ทั้ง ต้อ งเผชิญ กับ ปัญ หาศัต รูพ ืช ต่า ง ๆ
ทำให้ผ ลผลิต ที่เพาะปลูก มีจ ำนวนลดลง ดังนั้น วิธ ีก าร
ป้องกัน กำจัดศัตรูพืช จึงเป็นวิธีการหนึ่งเพื่อลดผลกระทบ
ท ี่อ าจจะเกิด ขึ้น กับ ผลผลิต ส ารเค ม ีก ำจัด ศัต รูพ ืช
จึงเข้ามามีบ ทบาทสำคัญ เนื่อ งจากเป็น วิธีก ารที่ส ามารถ
ลดจำนวนของศัต รูพ ืช จากข้อ มูล ของสำนัก งานเศรษฐกิจ
การเกษตรในปี 2557 ประเทศไทยมีก ารนำเข้าสารเคมี
กำจัด ศัต รูพ ืช จำนวน 1 4 7 ,3 7 5 ,0 0 0 กิโลกรัม ต่อ มา
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ในปี 2561 มีก ารนำเข้าสารเคมีก ำจัด ศัต รูพ ืช จำนวนมาก
ถึง 1 7 0 ,9 3 2 ,0 0 0 กิโ ลกรัม ซึ่ง เพ ิ่ม ขึ้น จากเดิม (1)
จากคัว เลขนี้แ สดงให้เห็น ว่า เกษตรกรของประเทศไทย
ยัง คงมีป ริม าณการใช้ส ารเคมีเพิ่ม มากขึ้น เรื่อ ย ๆ แม้ว่า
สารเคมีก ำจัด ศัต รูพ ืช จะมีป ระโยซนํใ นการกำจัด แมลง
ศัต รูพ ืช และวัช พืช แต่ห ากใช้เกิน ความจำเป็น ก็ม ีโอกาส
ส่ง ผลกระทบ ไต้แ ก, ผลกระทบทางต้า นลิง แวดต้อ ม
ผลกระทบทางต้านสุขภาพ ซึ่งจากรายงานของสำนักโรค
จากการประกอบอาชีพ และลิง แวดล้อ มกรมควบคุม โรค
กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2 5 5 8 พบว่า ผลการตรวจ
คัด กรองความเสืย งจากการรับ สัม ผัส สารเคมีก ำจัด
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บทคัด ย่อ
อัต ราการรัก ษาสำเร็จ ในวัณ โรคยังคงเป็น ความท้าทายด้านการสาธารณสุข ในหลาย ๆ ประเทศทั้งประเทศ
ที่พ ัฒ นาแล้ว และประเทศที่ก ำลัง พัฒ นา การศึก ษาแบบยัอ นหลัง (Retrospective Study) ครั้ง นี้เพื่อ ศึก ษาอัต รา
การรัก ษาสำเร็จ และป็จ จัย ที่ม ีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ผลการรัก ษาผู้ป ่ว ยวัณ โรคด้ว ยระบบยาระยะสั้น แบบมีพ ื่เ ลี้ย ง
ในคลิน ิก วัณ โรคโรงพยาบาลเชีย รใหญ่อ ำเภอเชีย รใหญ่จ ัง หวัด นครศรีธ รรมราชประชากรที่ศ ึก ษาคือ ผู้ป ่ว ยวัณ โรค
ที่ฃึ้นทะเบียนรักษาในคลินิกวัณโรค โรงพยาบาลเชีย รใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล าคม พ.ศ. 2558 ลิงวันที่ 30 กัน ยายน
พ.ศ. 2560 จำนวน 266 คน เก็บ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบัน ทึกข้อมูล และวิเคราะห์ข ้อ มูล ด้ว ยสถิต ิไ ค-สแควรั
(Chi-square test) สถิติหิเซเซอร้ (Fisher’s exact test) และการถดถอยโลจิสติก (Unconditional logistic regression)
ผลการวิจ ัย พบว่า อัต ราการรัก ษาสำเร็จ ร้อ ยละ 81.2 และป๋จ จัย ที่ม ีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ผลการรัก ษาสำเร็จ ในผู้ป ่ว ย
วัณ โรคอย่างมีน ัยสำคัญ ทางสถิต ิค ือ ผู้ป ่ว ยที่ม ีผ ู้ค วบคุม กำกับ การรับ ประทานยา (aOR=3.9, 9596 CI=1.5 -1 0 .1 ,
p=0 .0 0 5 ) และไม,มีโรคร่วมหรืออาการแทรกช้อนระหว่างการรักษา (aOR=7.3, 9596 0 = 3 .0 -1 7 .7 , p<0.001)
ดังนั้น ผู้ป ่ว ยวัณ โรคที่ม ีค วามเสืยงต่อ การรัก ษาไม,สำเร็จ จากสาเหตุป ่จ จัย คัง กล่าว ควรได้รับ การประเมิน ติด ตาม
และดูแ ลอย่า งใกล้ช ิด รวมลิง ให้ก ารรัก ษาอย่างถูก ต้อ ง จิง มีค วามสำคัญ อย่า งยิ่ง ต่อ การเพิ่ม อัต ราการรัก ษาสำเร็จ
ในทางคลินิก

Abstract
Tuberculosis (TB) treatment success rate remains a public health challenge in many developed and
developing countries. This retrospective study aimed to determine the treatment success rate and investigate
factors associated with treatment outcomes in tuberculosis patients by DOTS strategy in tuberculosis clinic,
Chian Yai hospital. Three-year (2015 to 2 0 17 ) TB records of TB clinic of the hospital were reviewed.
A total of 266 registered TB patients with completed information were included. The chi-square and fisher’s
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and predictors

exact test were used to test the association among independent variables and treatment outcomes. Uncondi
tional logistic regression analysis was used to estimate the magnitude of associations and predict treatment
outcomes among tuberculosis patients. The study results demonstrated that treatment success rate was 81.2 96,
and factors significantly associated with favorable treatment outcomes were patients with DOTS apply
(aOR=3.9, 95 °/o C I= 1.5-10.1, p= 0 .0 0 5 ), and those without concomitant diseases or complications while
on treatment (aOR=7.3, 95 °/o 01= 3.0-17.7, p<0.001). Therefore, patients susceptible to treatment failure
should be closely monitored and aggressively treated to increase the rate of clinical success.
คำสำคัญ
วัณโรค, อัต ราการรัก ษาสำเร็จ, ระบบยาระยะสั้น
แบบมีพี่,เลี้ยง

บทนำ
เป็น เวลามากกว่า ศตวรรษที่ว ัณ โรคยัง คงเป็น
โรคติดต่อที่ส ำคัญ และเป็น ปัญ หาสาธารณสุข เป็นสาเหตุ
ของการป่ว ยและการตายในหลายๆ ประเทศโดยเฉพาะ
ในประเทศที่ก ำลัง พัฒ นา1(1)
องคัการอนามัยโลก (World Health Organi
zation; W HO) ได้ป ระกาศให้ว ัณ โรคเป็น โรคที่อ ยู่ใ น
ภาวะฉุก เฉิน เร่งต่วนสาธารณะในระดับ สากลตั้งแต่เดือ น
เมษายน พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา(2) และมีการคาดประมาณ
อุบ ัต ิก ารฝผู้ป ่ว ยวัณ โรค (รายใหม่แ ละกลับ เป็น ซํ้า )
ของโลกสูงถึง 10.4 ล้านคน (1 4 0 ต่อแสนประซากร)
เสีย ชีว ิต 1.7 ล้า นคน อัต ราผลสำเร็จ ของการรัก ษา
ร้อ ยละ 83 มีผ ู้ป ่ว ยวัณ โรคที่ต ิด เชื้อ เอซไอวิ (H IV )
จำนวน 1.03 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 10 ของผู้ป่วยวัณโรค
ทั้งหมด และเสียชีว ิต ปีล ะ 0.4 ล้านคน สำหรับ ผู้ป ่ว ย
วัณ โรคดื้อ ยาคาดว่ามีป ระมาณ 6 แสนคนโดยเป็น ผู้ป ่ว ย
รายใหม่ร้อ ยละ 4.1 และเป็น ผู้ป ่ว ยที่เคยได้ร ับ การรัก ษา
มาก่อนร้อยละ 19(3) ในประเทศไทยมีอ ุบ ัต ิก ารฝ’ผู้ป่วย
วัณ โรครายใหม่แ ละกลับ มาเป็น ซํ้าประมาณ 1 1 9,0 0 0
ราย (172 ต่อแสนประซากร) ผู้ป่วยวัณโรคที่สัมพันธ์กับ
การติดเชื้อเอซไอวิจำนวน 10,000 รายและผู้ป่วยวัณ โรค
ดื้อ ยาหลายขนานจำนวน 4 ,7 0 0 ราย(4) โดยมีผ ู้'ป่ว ย
วัณ โรคที่ไ ด้ช ื้น ทะเบีย นรัก ษา (ผู้ป ่ว ยรายให ม่แ ละ
กลับเป็นซํ้า) จำนวน 70,114 ราย ผู้ป่วยวัณโรคที่สัมพันธ์

258

Keywords
Tuberculosis, Treatment Success rate, DOTS

กับ การติด เชื้อ เอซไอวิจ ำนวน 6 ,7 9 4 ราย ซึ่ง คิด เป็น
ร้อยละ 11.0 ของผู้ท ี่ได้รับ การตรวจเชื้อเอซไอวิ วัณโรค
ดื้อ ยาหลายขนานจำนวน 955 ราย และวัณ โรคดื้อ ยา
หลายขนานชนิดรุนแรงจำนวน 13 ราย โดยมีอ ัต ราการ
รัก ษาสำเร็จ (Treatment Success Rate) ในผู้ป่วยวัณโรค
ทุกประเภทร้อยละ 82.9 อัต ราตายและอัต ราการขาดการ
รักษาที่สูงถึงร้อยละ 8.1 และ 5.3(ธ) ตามสำคับ
ใน จัง ห ว ัด น ค รศ รีธ รรม ราช จาก ข อ ม ูล
ปี พ.ศ. 2 5 5 8 -2 5 6 0 มีผ ู้ป ่ว ยวัณ โรคและอัต ราการ
รักษาสำเร็จ คัง นี้1 ,486 ราย (ร้อยละ 82.0), 1,567 ราย
(ร้อ ยละ 7 4 .9 ) และ 1,559 ราย (ร้อ ยละ 7 8 .6 )(<°
ตามสำคับ ส่วนการดำเนินงานคลินิกวัณโรค โรงพยาบาล
เชีย รใหญ่ มีก ารจัด ระบบบริก ารผู้ป ่ว ยแบบเบ็ด เสร็จ
(One Stop Service) ตามมาตรฐานการให้บ ริก ารคลิน ิก
วัณโรคที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมวัณโรคแห่งชาติ
(National Tuberculosis Control Programme; NTP)
โดยวิธ ีก ารรัก ษาภายใต้ก ารสังเกตโดยตรง และมีพ ี่เลี้ยง
ทำหนิ''าที่ด ูแ ล ควบ คุม การกิน ยาของผู้ป ่ว ยท ุก มื้อ
(Directly Observed Treatment; DOT) ชีงผูป่วยวัณ โรค
ทุก รายที่ไ ด้ร ับ การวิน ิจ ฉัย จากแพทยัแ ละขึ้น ทะเบีย น
รัก ษ าจะได ้ร ับ ก ารด ูแ ล รัก ษ าจน ค รบ ต าม ก ำห น ด
ระยะเวลาโดยทีม สหวิซ าชีพ มีก ารนัด ติด ตามผู้ป ่ว ย
ทุก เดือ นเพื่อ ประเมิน การรัก ษา ภาวะสุข ภาพและรับ ยา
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บทคัด ย่อ
สถิติการป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่สองมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี มีการประมาณว่า มีจำนวนคนป่วยเบาหวาน
ชนิดที่สองเพิ่มขึ้นทั่วโลกจาก 108 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2523 เป็น 422 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2557 เบาหวานเป็น
สาเหตุข องภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างทั่งผลต่อ หัว ใจ เส้น เลือด ตา ไตและเส้น ประสาทการศึก ษานี้จึงมีว ัตถุป ระสงค์
เพื่อ ประเมิน อิท ธิพ ลของปัจ จัย เลี่ย งด้านพฤติก รรมที่ป รับ เปลี่ย นได้ ต่อการเกิด โรคเบาหวานชนิด ที่ส อง และปัจจัย
เลี่ย งทางด้านสัง คมประชากร และด้านสรีรวิท ยา การศึก ษานี้เป็น การศึก ษารูป แบบ case-control study (1 :1 )
จากจำนวนประชากรคนไทยอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป จาก 5 ภูม ิภ าคทั่ว ประเทศไทย โดยมีผ ู้'ป่วยเบาหวาน จำนวน
922 คน และกลุ่ม ควบคุม 997 คน โดยการตอบแบบสอบถามที่ท ำการพัฒ นาขึ้น มาจากกลุ่ม ผู้เชี่ย วชาญทางด้าน
ต่าง ๆ และนำข้อ มูล มาวิเคราะห์เป็น สถิต ิเซิง พรรณนาดูค วามถี่แ ละเปอร์เซ็น ต์ รวมถึง วิเคราะหัโ ดยการถดถอย
โลจึสติค (logistic regression) ดูค วามสัม พัน ธ์ข องตัว แปร odds ratio ผลการศึก ษาพบปัจ จัย เลี่ย งในการเกิด
เบาหวาน ได้แ ก่ การแต่งงาน การศึก ษาน้อ ย มีป ระวัต ิค นในครอบครัว ป่ว ยด้ว ยเบาหวาน มีอ ายุม าก นํ้าหนักเกิน
ความดันซิสโตลิกสูง มีไขมันในเลือดประเภท HDL ตํ่า ไขมันไตรกลีเซอไรค์สูง กิจกรรมทางกาย (metabolic equivalent
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of task หรือ MET) ไม,เพีย งพอ ปัจจัยเสียงต่อ โรคเบาหวานที่พ บนั้น มีทั้งปัจจัยที่ไม,สามารถปรับ เปลี่ยนได้ เซ่น
อายุม าก และปัจ จัย ที่ส ามารถปรับ เปลี่ยนได้ เซ่น การทำกิจกรรมทางกายที่เพิ่ม ขึ้น และการศึกษา

Abstract
The number of people with type 2 diabetes mellitus has been increasing every year. It was estimated
that the number had increased from 108 million in 1980 to 422 million in 2014. Diabetes mellitus causes
various complications on many organs including heart, vessels, eyes, kidneys, and nerves. This study aimed
to evaluate behavioral, social, and physical risk factors of type 2 diabetes mellitus, which are considered
modifiable. This was a case-control study (1 :1 ) in which 922 case and 997 control Thai subjects aged 35
years and older from 5 regions of Thailand were enrolled. Questionnaires jointly developed by a panel of
specialists were used and the data was analyzed as a descriptive study describing the data in frequency and
percentage, and as an inferential study using logistic regression and describing as odds ratio. Based on the
results of this study, risk factors associated with diabetes mellitus included marriage, low education, having
a history of diabetes mellitus among family members, elderly persons, overweight, high systolic blood
pressure, low HDL, high triglyceride, and insufficient metabolic equivalent of task (M ET). These risk factors
could be classified into two main types, i.e. unmodifiable ones such as being elderly persons, and modifiable
ones such as insufficient MET and level of education.
คำสำคัญ
เบาหวาน, ปัจ จัย เสียง, คนไทย

บทนำ
สถิติการป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีจำนวน
เพิ่ม ขึ้น ทุก ปี มีก ารรายงานจากองค์ก ารอนามัย โลกว่า
จำน วน คน ปวยเบาห วาน ชน ิด ท ี่ 2 ทั่ว โลกเพิ่ม ขึ้น
จาก 108 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2523 เป็น 422 ล้านคน
ในปี พ .ศ .2557'1’ จากการสำรวจสุขภาพประชากรไทย
โดยการตรวจร่า งกายพบว่า ความซุก ของโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ในประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น
จากร้อ ยละ 6.9 ในปี พ.ศ. 2547 เป็น ร้อยละ 8.8 ในปี
พ.ศ. 2 5 5 7 <2’ และในปี พ.ศ. 25 60 ประเทศไทยมี
ผู้ท ี่เป็น เบาหวาน 4.4 ล้านคน มากเป็น อัน ดับ 4 รองจาก
จีน อิน เดีย ญี่ป ่น '3’ ผู้ท ี่เป็น เบาหวาน มีค วามผิด ปกติ
ในการนำนํ้า ตาลในกระแสเลือ ดเข้า เซลล้ร ่า งกายเพื่อ ใช้
เป็น พลัง งาน ส่ง ผลให้ม ีน ํ้าตาลสูงในกระแสเลือ ด โดย

Keywords
diabetes mellitus, risk factor, Thais
เบาหวานชนิดที่ 2 เกิด จากร่างกายไม,สามารถใช้อินซูลิน
ได้อ ย่า งมีป ระสีท ธิภ าพ และเป็น สาเหตุส ่ว นใหญ่ข อง
โรคเบาหวานที่เกิด ขึ้น ทั่ว โลก'4’ ผู้ป ่ว ยมัก ได้ร ับ การ
วิน ิจฉัยล่าช้าหลังเกิด โรคนานหลายปี เนื่อ งจากบ่อ ยครั้ง
ที่อาการแสดงไม,ซัดเจน ก่อ ให้เกิด ผลแทรกช้อนข้างเคียง
ได้ห ลายระบบ เนื่อ งจากข้อ มูล การศึก ษาปัจ จัย เลี่ย ง
ทางด้านสังคมประชากร สรีระวิทยา และพฤติก รรมเลี่ยง
ต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของประชากรซาวไทยทั้ง 5 ภูมิภาค
ยัง มีอ ยู่น ้อ ย การศึก ษานี้จ ีง มีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ ประเมิน
อิท ธิพ ลของปัจ จัย เลี่ย งเหล่า นี้ และยัง สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ต ่อ ยอดในด้า นเพิ่ม การดัด กรองเบาหวาน
ในกลุ่มประซาซนที่มีความเลี่ยงเบาหวานมากให้ครอบคลุม
ยิ่งขึ้น
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บทคัด ย่อ
ระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือนมีน าคม พ.ศ.2562 มีการระบาดของโรคซิคุนกุนยาในอำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 2 จังหวัดสงขลา ได้มีการสอบสวนโรค และการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการสอบสวนโรค โดยมีว ัต ถุป ระสงด้เพื่อ ศึก ษาลัก ษณะทางระบาดวิท ยา อาการทางคลิน ิก และปัจจัยที่เกี่ยวข้อ ง
กับ อาการปวดข้อ เรื้อ รัง ในกลุ่ม ผู้ป ่ว ยเข้าข่ายโรคซิค ุน ถุน ยา โดยทำการด้น หาผู้ป ่ว ยเข้าข่ายโรคซิค ุน ถุน ยาในชุม ชน
โดยใช้น ิยามของสำนัก ระบาดวิท ยาเพื่อ สัม ภาษณ์อาการ อาการแสดง และระยะเวลาการเกิด อาการ จำนวน 304 ราย
ใช้สถิติเซิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และสถิติเซิงอ้างอิงใซิวิธีการ
วิเคราะห์ถ ดถอยเซิง พหุค ูณ ผลการศึก ษาพบว่า จากการสัม ภาษณ์ผ ู้ป ่ว ยเข้าข่ายโรคซิค ุน ถุน ยา จำนวน 304 ราย
พบว่า เป็น เพศหญิง มากกว่าเพศชายในอัต ราส่ว น 1.2:1 (p - 0 .0 6) ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน อายุเฉลี่ย 33.7 ปี
ผู้ป ่ว ยอยู่ใ นครอบครัว ที่ม ีผ ู้ป ่ว ยในการระบาดคราวเดีย วกัน ที่ม ากกว่า 1 คน ถึงร้อยละ 71.1 อาการที่ส ำคัญ ดือ
ไข้ปวดข้อและมีผื่น โดยมักพบอาการไข่ในช่วง 3 วันแรก และอาจมีอ าการปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา เยื่อ บุต าแดง
และคลื่น ไส้ร่วมด้วย และจะมีอ าการผื่น แบบ maculopapular rash ปรากฎให์เห็น หลังจากไข้ล ด และหายภายใน
1 สัป ดาห์ ก่อ นการเถิด ผื่น จะมีอ าการปวดข้อ และอาการยัง คงอยู่น านหลายสัป ดาห์ อาการปวดข้อ มัก จะเป็น ตั้งแต่
2 ข้อขึ้นไป ร้อยละ 94.4 อาการปวดข้อ แบบเปลี่ยนตำแหน่ง ร้อยละ 21.1 ตำแหน่งข้อที่ม ีอ าการปวดมากที่ส ุด ดือ
ข้อเข่า ร้อยละ 83.6 รองลงมา ข้อเท้า ร้อยละ 80.6 และข้อนิ้วมือ ร้อยละ 74.0 ดังนั้น การระบาดของโรคซิคุนถุนยา
ในครั้งนี้พ บว่า เมื่อ มีก ลุ่ม อ้อ นของผู้ป ่ว ยด้ว ยอาการไข้ ปวดข้อ ตั้ง แต่ 2 ข้อ ขึ้น ไปและมีผื่น รวมทั้งให้ป ระวัติว่า
มีผ ู้ป ่ว ยรายอื่น ในครอบครัว ร่ว มด้ว ย ควรรีบ แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อการควบคุมโรคซิคุน ถุน ยาต่อไป สำหรับ
ผู้ป ่ว ยเพศหญิง และผู้ส ูง วัย ควรระมัด ระวัง ป้อ งกัน ยุง กัด เป็น พิเศษ เนื่อ งจากเมื่อ เป็น แล้ว มีโ อกาสมีอ าการปวดข้อ
เรื้อ รัง มากกว่าผู้ป ่ว ยรายอื่น
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ลักษณะทางระบาดวิทยา อาการทางคลินิก และป้จจัยที่เกี่ยวข้อง
ลับอาการปวดข้อเรื้อรังของโรคซิคุนกุนยา

Abstract
The outbreak of Chikungunya occurred in urban area of Hatyai District, Songkhla Province, from
June 2018 to March 2019. The outbreak investigation team from the Office of Disease Prevention and
Control Region 12, Songkhla, was dispatched to perform outbreak investigation. This study, which was part
of this outbreak investigation, aimed to describe the epidemiological characteristics, clinical signs and symp
toms, as well as factors associated with chronic joint pain due to Chikungunya. Using the case definition of
the Bureau of Epidemiology, a total of 304 probable cases of Chikungunya were identified and recruited for
interview about the signs and symptoms and their duration. Descriptive statistics, which include frequency,
percentage, means and median, and inferential statistics, i.e. stepwise multiple regression analysis, were used.
The results revealed, among probable cases, a fem ale-to-m ale ratio of 1.2:1 ( p - 0.06). Most of them
were in the working age groups with a mean age of 33.7 years. Seventy-one point one (7 1 .1 ) percent of
probable cases were living with other probable case(s) in the same household. Major signs and symptoms
were fever, joint pain and rash. The fever, which was most commonly found in the first three days of illness
onset, was sometimes accompanied by headache, peri-orbital pain, conjunctivitis, and nausea. After fever,
joint pain occurred and followed by rash lasting for about one week. The cases with pain in multiple joints
accounted for 94.496 and those with pain rotating to a different joint at any given time 21.196 of all cases.
Most of joint pain events were in the knees ( 8 3 . 696), ankles (8 0 . 696) and fingers ( 7 4 . 096). In addition, it
was also found that female and elderly populations were more likely to suffer from chronic joint pain. Find
ings from this study suggested that detection of clusters of patients with fever, multiple joint pain and rash
and more than one case in the same household should be suggestive of chikungunya outbreak, and the incidence
should be promptly notified to local public health officials so that disease control measures can be imple
mented in a timely manner. Female and elderly populations are particularly recommended to prevent mos
quito bite, which is the cause of Chikgununya infection, as they are more likely to develop chronic joint pain
if infected.
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โรคซิค ุน กุน ยาหรือ โรคไข'ปวดข'อยุง ลาย
เป็น โรคติด ต่อ ที่เกิด จากเชื้อ ไวรัส โดยมียุง ลายบานและ
ยุงลายสวนเป็นพาหะนำโรค ส่งผลกระทบต่อ คนทุก เพศ
ทุกวัย พบผู้ป ่ว ยมากในฤดูฝ น เนื่อ งจากจำนวนยุง ลาย
เพิ่ม มากขึ้น และมีก ารติด เชื้อ มากขึ้น '1’ ประเทศไทย
เป ็น ป ระเท ศแรกใน ท วีป เอเชีย ท ี่ม ีก ารรายงาน พ บ
ผู้ป ่ว ยโรคชีค ุน กุน ยา รายแรกที่ก รุง เทพมหานคร เมื่อ

Keywords
epidemiology characters o f Chikungunya,
signs and symptoms o f Chikungunya,
factors related to chronic joint pain doe to Chikungunya.
พ.ศ. 2 5 0 1 '21 หลังจากนั้นระหว่าง พ.ศ. 2 5 0 8 -2 5 1 3
มีก ารายงานจำนวนผู้ป ่ว ยลดลงเป็น ลำดับ จนไม,พบ
การระบาด ใน พ.ศ. 2519 เริ่ม มีรายงานการระบาดของ
โรคนี้ในภูม ิภ าคครั้งแรกที่จ ังหวัด ปราจีน บุร ี พ.ศ. 2531
ที่จ ัง หวัด สุร ิน ทร์พ .ศ. 2 5 3 4 ที่จ ัง หวัด ขอนแก,นและ
ปราจีนบุรีอีกครั้ง พ.ศ. 2536 ที่จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2538
ท ี่จ ัง ห วัด เลย น ครศรีธ รรมราชและห นองคาย ใน
พ.ศ. 2551 มีก ารระบาดของโรคชีค ุน กุน ยา โดยเริ่ม
มีก ารระบาดครั้งแรกในอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส แล้ว
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บทคัด ย่อ
ปัญ หาคุณ ภาพอากาศภายในห้อ ง (Indoor Air Quality; IAQ) เป็นสิงคุกคามที่น่าห่วงกังวล ทั้งนี้อุณ หภูมิ
ความชื้น สัม พัน ธ์ และความเร็ว ลมในห้อ งเรีย นเป็น ปัจ จัย สำคัญ ต่อ การเพิ่ม ชื้น ของมลพิษ ส่ง ผลให้เกิด ผลกระทบ
ต่อ สุข ภาพได้ การศึก ษาแบบภาคคัด ขวางครั้ง นี้ มีวัตถุป ระสงด้เพื่อ ศึก ษาความรู้ส ิก ไม,สบายเซิงความร้อ นจากการ
ใช้ห้องเรียนในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ของนัก ศึก ษามหาวิท ยาลัยแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครใช้ก ลุ่ม คัว อย่างจำนวน
237 คน โดยใช้ว ิธ ีก ารลุ่ม แบบ Simple random sampling ในนัก ศึก ษาที่ใ ช้ห ้อ งเรีย นระยะเวลาแตกต่า งกัน
(เวลา 10.00 น. , 12.00 น. และ 14.00 น.) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ชนิด Multi-parameter
ventilation meters และแบบสอบถามที่ผ่านการประเมิน มาตรฐาน การทดสอบใช้สถิติอนุมาน ได้แ ก่ Chi-square,
One-way ANOVA, Independent t-test และ Multiple linear regression ดวยวิธี Enter method ผลการศึก ษา
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พบว่า อุณ หภูม ิ ความชื้น สัมพัท ธ์ และความเร็วลม ทั้ง 3 ช่ว งเวลามิค ่าใกล้เคีย งกัน ช่ว งเที่ยงในห้อ งเรีย นมิอ ุณ หภูม ิ
สูงที่สุดเท่ากับ 27.86 องศาเซลเซียส สำหรับ ช่วงบ่ายในห้องเรียนมิความชื้นสัมพัท ธ์และความเร็วลมมากที่สุดเท่ากับ
60.04 และ 0.19 ตามลำดับ ทั้งนี้ข ณะนั่งเรียนในห้อ งนัก ศึก ษามิค วามรู้ส ิก ว่าอากาศไม,ร้อน ผิวแห้ง และอึด อัด
ตามลำดับ มิเพีย งประมาณ 1 ใน 4 ที่ม ิความร้สิกสบายตัวในขณะนั่งเรียน ความรู้สิกของนักศึกษาทั้ง 3 ช่วงเวลา
ไม,แตกต่า งกัน และจากการศึก ษาปัจ จัย ท่านาย พบว่า เพศและโรคประจำตัว สามารถท่านายความถี่ข องความรู้ส ิก
ไม,สบายเซิงความร้อนได้สรุป ได้ว่า อุณ หภูม ิในห้อ งเรียนสูงกว่าเกณฑ์ก รมอนามัยกำหนด แด,นักศึกษารู้ส ิก ว่าอากาศ
ไม,ร้อ นซึ่ง เกิด จากความเคยชิน ตามอุณ หภูม ิภ ายนอก ข้อ แนะนำควรปรับ อุณ หภูม ิภ ายในห้อ งเรีย นให้เหมาะสม
กับความร้สิกผูแรียน ควรท่าความสะอาดและซ่อมบำรุงพัดลมระบายอากาศอยู่เสมอ เพื่อ เพิ่มการไหลเวียนของอากาศ
ซึ่งจะท่าให้ผู้ท ี่ม ิโรคประจำตัวเกิดความร้สิกสบายขึ้น

Abstract
Indoor Air Quality (IAQ) has become one of the alarming threats that greatly concerns a society.
Temperature, relative humidity, and air velocity in classroom are important factors associated with the
increasing pollution which affects health. This was a descriptive cross-sectional study aimed to investigate
the relationship between improved IAQ and thermal discomfort among university students. The objective of
this study was to study the thermal discomfort in classroom at different times of the day in a university in
Bangkok. A total of 237 respondents were selected using a cluster random sampling technique. Using
structured questionnaires, data were collected from students who used classroom at three different sessions
(at 10.00 AM, 12.00 PM, and 02.00 PM ) and multi-parameter ventilation meters were used to measure
air quality. Inferential statistics, which include Chi-square, one-way ANOVA, independent t-test, and
multiple linear regression, were used by entering method. The results revealed that temperature, relative
humidity, and air velocity obtained in the classroom from three different sessions were very similar. At 12.00
PM, the temperature in the classroom was 27.86 degree Celsius, which was the highest temperature
in classroom, and higher than the standard set by the Department of Health. For afternoon sessions, the highest
rates of relative humidity and air velocity were 60.04 and 0.19, respectively, which were within the standard
range. The students did not feel the room was hot, felt they were having dry skin, and felt uncomfortable
while studying in the classroom. There was only a quarter of students who felt comfortable while they were
attending class. All students from three different sessions felt the same level of the thermal discomfort. Based
on the results from this study with respect to the predictive factors, it was found that genders and underlying
health conditions may be used for predicting the frequency of the thermal discomfort. In conclusion, even
though the temperature in classroom was higher than the standard criteria set by the Department of Health,
the students did not feel the room was hot because of their being accustomed to the outdoor temperature. It
is recommended that classroom temperature should adjusted to suit the students feeling. In addition, ventilation
fans should be regularly cleaned and maintained to improve air circulation, which will make students with
underlying health conditions feel more comfortable.
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บทนำ

ไม,สบายเซ่ง ความร้อ นในห้อ งเรีย นในประเทศมาเลเซีย
ปัจ จุบ ัน มีผ ูใ ซซ๊ว ิต อยู่ใ นอาคารจำนวนมากขึ้น พบว่า ผู้เรียนมีอาการ 3 อันดับแรก ได้แก่ ผิวแห้ง นั้ามูกไหล
และบุค คลเหล,าน ั้น กำลัง เผชิญ กับ มลพ ิษ ท ี่เ กิด ขึ้น และตาแห้ง ร้อยละ 40.8 30.0 และ 29.5 ตามสำคับ (13)
ในอาคาร(1) หนึ่งในนั้น คือ กลุ่ม วัย เรีย น1(2) ที่ใ ช้เวลา นอกจากนี้คุณ ภาพอากาศที่ไม,ดีในห้องเรียนยังส่งผลต่อ
ประมาณ 1 ใน 3 ของเวลาทั้งหมดในหนึ่งวัน อาศัย อยู่ ประสิทธิภาพทางปัญญาของผู้เรียนลดลงกว่าร้อยละ 30(14)
ในห้อ งเรีย นในสถานศึก ษา ทั้ง นี้ใ นห้อ งเรีย นมีแ หล่ง ไม,มีส มาธิ ล้า หงุด หงิด (7) อึก ทั้ง มีผ ลต่อ การอ่านและ
ของการเกิด มลพิษ ที่ส ำคัญ หลายปัจ จัย ทั้งวัสดุในห้อง การทำความเข้าใจในห้อ งเรีย น(6)
จำนวนผู้ใ ช้ห ้อ ง และการระบายอากาศ สำหรับ วัส ดุ
การศึก ษาที่ผ ่า นมามุ่ง เน้น ประเด็น ผลกระทบ
อุป กรณในห้องเรียน เซ่น สีทาผนังห้อง โต๊ะ เก้า อี้ และ ด้านสุขภาพในห้องเรียนในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา(11)
ผ้า ม่า น เป็น ต้น (3) นอกจากนี้จ ำนวนผู้ใ ช้ห ้อ งเรีย นมี และมัธ ยมศึก ษา1(15) สำหรับ ระดับ อุด มศึก ษามีก ารศึก ษา
ความสัม พัน ธ์เซิง ลบกับ อุณ หภูม ิแ ละความชื้น สัม พัท ธ์ ในห้อ งปฏิบ ัต ิก าร(13) แต่ใ นห้อ งบรรยายรวมยัง พบ
ในห้อ งอย่างมีน ัย สำคัญ ทางสถิต ิ(4)โดยเฉพาะวันสุดท้าย ได้'น้อ ย(4) อย่า งไรก็ต ามในประเทศไทยมีก ารศึก ษา
ของสัปดาห์ที่มีการเรียนการสอนเป็นวันที่มีคุณภาพอากาศ ตรวจวัด ทางสิง แวดล้อ มในห้อ งเรีย นของมหาวิท ยาลัย
ลดลง(5) รวมถึง การระบายอากาศภายในห้อ งเรีย น เซ่น ฃอนแก่น(3) ซึ่ง ยัง ขาดการศึก ษาในประเด็น ทางสุข ภาพ
พัด ลมระบายอากาศและเครื่อ งปรับ อากาศ ซึ่งห้องเรียน และ Sudprasert ร. (2 0 1 6 )(16) ได้ศ ึก ษาสภาวะความ
ร้อ ยละ 64.0 มีร ะบบระบายอากาศยัง ไม,ดีพ อ(6) อนึ่ง ไม,สบ ายเซ่ง ความร้อ นในห ้อ งเรีย น ไม,ปรับ อากาศ
มีข ้อ มูล รายงานว่า นัก เรีย นในประเทศอเมริก ามากกว่า อย่า งไรก็ต ามห้อ งเรีย นในมหาวิท ยาลัย ส่ว นมากได้ใ ช้
25 ล้า นคนหรือ ประมาณร้อ ยละ 50 อยู่ใ นห้อ งเรีย น ระบ บ ป รับ อากาศและบ ริบ ท ด้า น ส ิง แวดล้อ มของ
ที่ไม,มีก ารจัด การด้านการระบายอากาศ(7) ทั้งนี้ Dorizas, ประเทศไทยมีภ ูม ีอ ากาศแบบร้อ นชื้น เป็น ปัจ จัย เอื้อ
et ฟ(8) พบว่าการระบายอากาศในห้องสัมพันธ์กับอุณหภูมิ ที่ส ำคัญ ที่เสียงต่อการเพิ่ม การปนเฟ้อนมลพิษ ทางอากาศ
ภายในห้อ ง คัง น ี้น เมื่อ ผู้เ รีย น รับ สัม ผัส ป ัจ จัย เสีย ง ในห ้อ งได้ม ากกว่า ต่า งประเทศ ในการศึก ษาครั้ง นี้
ในห้องเรีย นนั้น แล้วในระยะเริ่มแรกจะรับ รู้ถ ึงความรู้ส ีก จิงสนใจศึก ษาความรู้ส ีก ไม,สบายเซ่ง ความร้อ นจากการ
อาการต่างๆ ที่เกิด ขึ้น กับ สุข ภาพได้
ใช้ห้องเรียนในช่วงเวลาต่างกันของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ความรู้ส ีก ไม,สบายเซ่ง ความร้อ น (Therm al แห่งหนึ่ง ในกรุง เทพมหานคร เป็น การสำรวจเพื่อ ให้
discomfort) เป็น สภาพทางจิต ใจที่แ สดงออกในความ ข้อ เสนอแนะในการปรับ ปรุงหรือจัด ระบบระบายอากาศ
ไม,พิง พอใจต่อ สภาพแวดล้อ ม หากผู้เรีย นถูก รบกวน ภายในห้องเรียน อันจะนำไปสู่การลดผลกระทบความรูสีก
จากอุณ หภูม ิท ี่ผ ิว กายตํ่าหรือ สูง เกิน ไปจะเกิด ผลกระทบ ด้านสุข ภาพและเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการเรีย นรู้ข องผู้เรีย น
ต่อ ความรู้ส ีก เซ่ง ลบและผลสัม ฤทธ'ทางการเรีย นได้ ได้ต่อไป
อย่า งไรก็ต ามขึ้น อยู่ก ับ จำนวนผู้ท ี่อ ยู,ในห้อ งเรีย นด้ว ย
และสภาพอุณ หภูม ิไ ด้แ ก่ อุณ หภูมิ ความชื้น สัมพัทธ์และ
วัส ดุแ ละวิธ ีก ารศึก ษา
ความเร็ว ลม®10} มีผล'ให้เกิดความรู้สีกทางสุขภาพ เซ่น รูป แบบการศึก ษา
อึดอัด ปวดศีรษะ(11) ระคายเคืองระบบทางเดิน หายใจ(12)
การศึก ษาครั้ง นี้ใ ช้ร ูป แบบเซ่ง พรรณนาแบบ
และผิว หนัง แห้ง 1(5) เป็น ด้น โดยมีก ารศึก ษาความรู้ส ีก ภาคคัด ขวาง (Cross-sectional descriptive study)
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บทคัด ย่อ
องค์ก ารอนามัย โลกรายงานอัต ราการรัก ษาวัณ โรคดื้อ ต่อ ยาไรแฟมพิซ ิน และวัณ โรคดื้อ ยาหลายขนาน
สำเร็จ ร้อ ยละ 5 5.00 และร้อ ยละ 8.50 ของผู้ป ่ว ยวัณ โรคดื้อ ยาหลายขนานพัฒ นาไปสู่ว ัณ โรคดื้อ ยาหลายขนาน
ชนิด รุน แรงมาก แผนปฏิบ ัต ิก ารระดับ ชาติด ้านการต่อ ต้านวัณ โรค พ.ศ. 2 5 6 0 -2 5 6 4 ของประเทศไทย มีห ลาย
ยุท ธศาสตร์โดยได้อธิบ ายสิง ยุท ธศาสตร์ท ี่ 1 คือ การเร่งรัด ด้น หาผู้ต ิด เชื้อ และผู้ป ่ว ยวัณ โรคให้ค รอบคลุม กลุ่ม เสียง
และเพิ่ม การเข้า สิง การวิน ิจ ฉัย ที่ร วดเร็ว ด้ว ยเทคโนโลยีอ ณูช ีว วิท ยา Xpert M TB/RIF assay จึง ถูก นำมาใช่ใน
การวิน ิจ ฉัย วัณ โรคดื้อ ยา แต่ข ้อ มูล ผลกระทบต่อ ผลการรัก ษาต่อ การใช้เ ครื่อ งมีอ นี้ย ัง จำกัด การศึก ษานี้เพื่อ
เปรีย บเทีย บระยะเวลาวิน ิจ ฉัย วัณ โรคดื้อ ยา ระยะเวลาเริ่ม ด้น รัก ษา และระยะเวลาเปลี่ย นแปลงเสมหะจากพบเชื้อ
เป็นไม,พบเชื้อ ระหว่า งกลุ่ม ที่ไ ด้ร ับ การวิน ิจ ฉัย ด้ว ย Xpert กับ วิธ ีม าตรฐาน (เพาะเลี้ย งเชื้อ และทดสอบความไว
ต่อ ยา) โดยการทบทวนวรรณกรรมอย่า งเป็น ระบบและวิเคราะห์อ ภิม าน (เม ต ต า) สืบ ด้น ข้อ มูล จากฐานข้อ มูล
ประเทศไทยและต่างประเทศที่คืพ ิม พัระหว่างปี ค.ศ. 2 0 1 0 -2 0 1 7 พบรายงานวิจ ัย 299 ฉบับ คัด เหลือ 7 ฉบับ
เพื่อ สอดรับ กับ วัต ถุป ระสงค์ข องการศึก ษานี้ ผลการวิเคราะห์ข ้อมูล พบว่า กลุ่ม Xpert ใช้ระยะเวลาในการวินิจฉัย
ระยะเวลาเริ่ม ด้น รัก ษา และระยะเวลาเปลี่ย นแปลงเสมหะจากพบเชื้อ เป็น ไม,พบเชื้อ รวดเร็ว กว่ากลุ่ม วิธ ีม าตรฐาน
โดยใช้เวลา 3 4 .3 0 -9 1 .5 0 วัน 6 1 -6 2 วัน และ 1 34.5 วัน ตามลำดับ ผลการรัก ษาสำเร็จ ไม,แตกต่า งกัน
(RR = 0.95, 9596 CI: 0 .4 7 -1 .9 1 จาก random-effect model, I-squared (I2) = 7596) รัก ษาลมเหลว เรีมตน
รักษาใหม่ และเสียชีวิตไม,แตกต่างกัน (RR = 0.81, 9596 CI: 0 .4 4 -1 .5 0 จาก random-effect model, I-squared
= 5496) เมื่อ พิจ ารณาค่า สถิต ิ I2 พบความแตกต่างของรายงานวิจ ัย จึงไม,สามารถสรุปได้ซัดเจนว่า ผลการรัก ษา
เมื่อลี้น สุดการรักษาไม,แตกต่างกัน การพิจ ารณาใช้ Xpert ในพื้น ที่ท ี่ม ีป ัญ หาความชุก วัณ โรคดื้อ ยาสูง และการให้
การรัก ษาโดยเร็ว ด้ว ยสูต รยาที่เป็น มาตรฐาน จะช่วยลดการแพร,กระจายเชื้อในชุมชน
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A systematic literature review of the diagnosis of drug resistant tuberculosis

Abstract
The World Health Organization (W HO) reported that the treatment success rate of rifampicin
resistant tuberculosis and multidrug resistant tuberculosis (M D R-TB) was 55.00% . Approximately 8.50%
of M DR-TB eventually developed extensively drug resistant tuberculosis (X RD -TB). Early detection of TB
among high-risk groups by molecular method was one among many strategies of Thailand Operational Plan
to End Tuberculosis 2 0 1 7 -2 0 2 1 . The Xpert M TB/RIF assay was therefore implemented around 3 -4 years
ago to speed up the diagnosis of RR TB but the studies on the impacts of Xpert M TB/RIF assay on treatment
outcomes were limited. The study aimed to compare time to detect DR-TB, time to initiate treatment, and
time to have sputum culture conversion between patients who were diagnosed with DR-TB by Xpert M TB/
RIF assay and conventional gold standard method currently used in Thailand. A systematic literature review
and meta-analysis were conducted for the study. A total of 299 articles published locally and internationally from
2010 to 2017 were identified, seven of which were found to meet the study objectives. Based on the data
analysis, Xpert MTB/RIF assay was found to have shortened time to detect DR-TB, time to initiate treatment,
and time to obtain sputum culture conversion, taking 3 4 .3 0 -9 1 .5 0 days, 6 1 -6 2 days, and 134.50 days,
respectively. Successful treatment and unfavorable outcomes were not significantly different between two
groups (RR = 0.95, 95% Cl: 0 .4 7 -1 .9 1 ; random-effect model, I-squared (I2) = 75% ) and (RR = 0.81,
95% Cl: 0 .4 4 -1 .5 0 ; random-effect model, I-squared = 54% ). I2 showed heterogeneity between two groups
so that the cause of differences could not definitely determined. In conclusion, Xpert M TB/RIF assay could
shorten the time to diagnose RR TB; time to initiate treatment was also faster; and time to obtain sputum
culture conversion was shorter. However, the final impact on outcome was not clearly demonstrated.
คำสำคญ
การวิน ิจฉัย, วก!โรคดือยา, ผลกระทบ

บทนำ
วัณ โรคดื้อ ยาเป็น ปัญ หาหลัก ทางสาธารณสุข
ที่คุกคามสุขภาพและชีวิตประชากรทั่วโลก ปี ค.ศ. 2017
องค์ก ารอนามัย โลกประมาณการจำนวนผู้ป ่ว ยวัณ โรค
ดื้อ ต,อยาไรแฟมพิซ ิน และวัณ โรคดื้อ ยาหลายขนาน
5 5 8,0 0 0 ราย ได้รับ การวิน ิจฉัย 16 1,0 0 0 ราย และ
ได้รับ การรัก ษา 139 ,000 ราย อัต ราการรัก ษาสำเร็จ
ร้อ ยละ 55.00 วัณ โรคดื้อ ยาเป็น สาเหตุก ารเสีย ชีว ิต ใน
ผู้ป ่ว ย 2 3 0 ,0 0 0 ราย(1) พบในผู้ป ่ว ยวัณ โรครายใหม่
ร้อยละ 3.50 และพบในผู้ป่วยที่เคยมีประวัติรักษาวัณโรค
มาก่อ นร้อ ยละ 18 โดยร้อยละ 8.50 ของผู้ป่วยวัณ โรค
ดื้อ ยาหลายขนานพัฒ นาไปสู่ว ัณ โรคดื้อ ยาหลายขนาน
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ชนิดรุนแรงมาก แผนปฏิบัติการระดับชาติ ด้านการต่อด้าน
วัณ โรค พ .ศ. 2 5 6 0 -2 5 6 4 ได้ร ะบุถ ึง แนวทางของ
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ใช้ยุติวัณโรค โดยประเด็น ยุท ธศาสตร์
ที่ 1 เร่งรัด การด้น หาผู้ต ิด เชื้อ วัณ โรคและผู้ป ่ว ยวัณ โรค
โดยการคัดกรองให้ครอบคลุมกลุ่มเสียง และมีมาตราการ
เพิ่ม การเข้าถึง การตรวจวิน ิจ ฉัยที่ร วดเร็ว ด้ว ยเทคโนโลยี
ทางอณูชีววิทยา Xpert จึงถูกนำมาใซวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา
ในหลายประเทศทั่วโลกตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2010 เป็นด้น มา
สำหรับ ประเทศไทยมีก ารใช้ Xpert ครอบคลุม พื้น ที่ม าก
ขึ้น โดยเริ่ม ตั้ง แต่ 3 -4 ปีก ่อน แด,ข้อมูลผลกระทบของ
Xpert ต่อผลการรักษายังมีจำกัด มีเฉพาะข้อมูลประสิทธิภาพ
ความไว ความจำเพาะ และความแม่นยำ ร้อยละ 94.70,
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บทคัด ย่อ
การศึก ษาครั้งนี้ม ีวัตถุป ระสงศ์เพื่อประเมิน ผลสถานะสุข ภาพของประชากรในเขตสุข ภาพที่ 9 ตามตัวชี้'วัด
ที่ก ำหนดและเพื่อ เปรีย บเทีย บผลการดำเนิน งานที่ไ ด้จ ากการสำรวจกับ ที่ไ ด้จ ากระบบรายงานกลาง (Health Data
Center: HDC) การเก็บ ข้อ มูล ใช้ก ารสำรวจด้ว ยวิธ ี Multi-Stage Cluster Sampling โดยทีม นัก วิช าการจากศูน ย์
วิชาการ เครื่อ งมีอ ที่ใช้ค ือ แบบเก็บ ข้อ มูล มาตรฐานของกรมวิช าการ จำนวน 13 ตัวชี้'วัด พื้น ที่ด ำเนิน การทุก อำเภอใน
4 จังหวัด คือ นครราชสีมา บุร ีร ัม ย์ส ุร ิน ทร์แ ละชัย ภูม ิ รวมทั้งสิน 88 อำเภอ เก็บข้อมูลระหว่าง ตุลาคม พ.ศ. 2 5 5 7 มีน าคม พ.ศ. 2558 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ส ถิติเซิงพรรณนา ได้แ ก่ ความถี่ ร้อยละ ผลการศึก ษาพบว่าด้ว ชี้ว ัด ที่ไ ด้
จากการสำรวจส่วนใหญ่ไม,บรรลุค ่าเป้าหมายซึ่ง จะต้อ งหาแนวทางพัฒ นางานต่อ ไป เมื่อ เปรีย บเทีย บค่าที่ไ ด้ก ับ ผล
การดำเนิน งานใน HDC จำนวน 10 ด้วชี้ว ัด พบว่ามีค ่าต่างกัน เกิน ร้อ ยละ 10 จำนวน 6 ตัวชี้รัด แสดงว่าผลที่ได้จาก
การสำรวจมีค วามแตกต่างจาก HDC ค่อนข้างมาก ดัง นั้น การสำรวจผลการดำเนิน งานตามด้ว ชี้ว ัด ที่ส ำคัญ จึง ยัง มี
ความจำเป็น ที่จ ะต้องดำเนิน การเพื่อให้ท ราบถีงสถานะสุขภาพที่แ ท้จริง

Abstract

The objectives of this study were to evaluate health status of people in Health Region 9 by using 13
indicators and to compare the results with Health Data Center (HDC). During October 2014 -M arch 2015,
a cross-sectional survey by multi-stage cluster sampling was done in 88 districts of 4 provinces in Health
Region 9. Data were collected by health personel using standard method and analyzed by descriptive statistics
which include frequency and percentage. The results from survey did not reach the target in many indicators.
To compare with HDC in 10 indicators, there were 6 indicators that had different result more than 10 percent.
So the data obtained from the survey were quite different from HDC and survey should be done in some
important indicators.
คำสำคํญ
สถานะสุขภาพ, ระบบรายงานกลาง,
เขตสุข ภาพที่ 9

Keywords
Health Status, Health Data Center,
Health Region 9
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บทคัด ย่อ
การวิจ ัย ครั้ง นี้เป็น การประเมิน ผลลัพ ธ์ (outcome evaluation) โดยประยุก ต์ใช้โ มเดลเซิงตรรกะ (logic
model) มีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ ประเมิน สถานการฝ’แ นวโน้ม การนำผลงานวิจัยกรมควบคุม โรคปีพ .ศ. 2 5 5 7 -2 5 5 9 ไป
ใช้ประโยซน้ ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค งบประมาณหมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 54 ผลงาน
และนักวิจัยหลัก 51 คน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม ถึง 6 กัน ยายน พ.ศ. 2561 โดยใช้แ บบสัม ภาษณ์
ผู้ร ับ ผิด ชอบงานวิจ ัย หลัก และวิเคราะห์ข ้อ มูล ด้ว ยสถิต ิเซิง พรรณนา ผลการศึก ษาพบว่า มีจ ำนวนผลงานวิจ ัย
ที่เก็บ ข้อ มูล ได้ 35 เรื่อง และนักวิจัยหลัก 35 คน ส่ว นใหญ่เป็น ผลงานวิจัยประยุก ค์ ร้อยละ 57.1 ดำเนินโครงการ
ระยะสั้น (1 ปี) ร้อยละ 62.9 มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ป ระโยซนัร้อยละ 53.7 โดยนำไปใช้ประโยซนัมีติเซิงวิชาการ
ร้อยละ 82.8 ส่ว นใหญ่เป็น วิจัยประเภทพื้น ฐาน ซึ่งเป็น การตีพ ิม พัในวารสารในประเทศ ร้อยละ 44.4 นำเสนอ
ในเวทีป ระชุม /สัม มนาในประเทศ ประเภทนำเสนอด้ว ยวาจา ร้อยละ 36.1 และประเภทโปสเตอร์ ร้อยละ 13.9
ส่ว นการนำเสนอในเวทีป ระชุม /สัม มนาต่า งประเทศ มีเพีย งร้อ ยละ 5.5 ตามลำดับ นักวิจัยหลักส่วนใหญ่ที่นำ
ผลงานวิจัยไปใช้ป ระโยซนั ได้แ ก่ กลุ่ม อายุ 50 ปีขึ้นไป การศึก ษาระดับ ปริญ ญาโท มีป ระสบการณ์ใ นการเป็น
นักวิจัยหลักมาแล้ว 11-15 ปี มีจำนวนผลงานวิจัยที่ผ่าน 5 -1 0 เรื่อง และระยะเวลาในการปฏิบัติงานในกรมควบคุมโรค
มากกว่า 20 ปี ปัญ หาอุป สรรคที่ส ำคัญ ได้แก่ การไม,สนับสนุน การนำเสนอประเภทโปสเตอร์ ขาดการวางแผนและ
งบประมาณ รวมทั้ง ข้อ จำกัด ของตัว นัก วิจ ัย จากผลการศึก ษานี้ ในการพิจ ารณาให้ท ุน วิจ ัย ของกรมควบคุม โรค
โดยเฉพาะการวิจ ัย เซิง นโยบาย ควรให้ค วามสำคัญ กับ นัก วิจ ัย หลัก ที่ม ีป ระสบการณ์ใ นการทำวิจ ัย เป็น คุณ สมบัต ิ
อีกหนึ่งข้อ นอกจากนี้ค วรส่ง เสริม การพัฒ นาศัก ยภาพการทำวิจ ัย แก,บุค ลากรที่เป็น นัก วิจัยหน้าใหม่ โดยให้น ักวิจัย
ที่ม ีป ระสบการณ์เป็น พี่เลี้ยง หรือที่ปรึกษา หรือ ร่วมเป็น ทีมวิจัย รวมทั้งควรสนับ สนุน การสร้างผลงานวิจัยเพื่อแก่ไข
ปัญ หาสาเหตุก ารตายที่เป็น ภาระโรคที่ส ำคัญ ของประเทศ โดยเฉพาะโรคไม,ติด ต่อ เรื้อ รัง

Abstract
This study applied the logic model to evaluate the utilization of the researches conducted by the
Department of Disease Control (DDC), Ministry of Public Health. The objective was to study the situation
of research utilization, among the researches granted by DDC, from 2014 to 2016. This cross-sectional
study was conducted using an in-depth interview and questionnaire. The 51 principal investigators (PI)
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conducting 54 research projects from 20 August to 6 September 2018, completed the questionnaire.
Descriptive statistics were used for the data analysis. The results of 35 reports conducted by 35 researchers
showed that 57.196 were applied researches and 62.996 were one-year projects. It appeared that 53.796 were
utilized for many aspects and 82.896 were utilized for academic purposes. The majority of them were from
a category of basic research. Those researches were utilized through the submission to the Thai Journal
( 44 . 496), the oral presentation to the conferences/seminars in the country (36.196), and also with the poster
presentation in the country ( 1 3 . 996). However, only 5.596 of them were disseminated in the international
conferences/seminars. For the P is’ backgrounds, most of them were 50 years of age and above and
graduated in a master’s degree. They had some experiences as Pis for 1 1 -1 5 years with 5 -1 0 research
projects, and worked for DDC for more than 20 years. The challenges from this study are the limitation in
the financial supports especially for the utilization through a poster presentation, no written subject matters
included in a DDC year plan and budget as well as the limitation of the researchers. The findings suggest that
the researchers’ experiences should be concerned as one requirement for the Pis especially for the policy
researchers. Additionally, DDC should strengthen the capacity building system for the young generation by
matching them to the mentor or consultants who have experienced as Pis and include them as a part of the
research team. In addition, the research projects to reduce the causes of deaths related to the high-rank
burden of disease report, especially in the area of non-communicable diseases should be highlighted.
คำสำคํญ
ประเมิน ผล, การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์,
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บทนำ
จากนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐ บาล
ที่ต ้อ งการขับ เคลื่อ นไปสู่ก ารเป็น ประเทศที่ม ั่น คง มั่งคั่ง
และยั่งยืน อย่างเป็น รูป ธรรม โดยการผลัก ดัน การปฏิร ูป
โครงสร้า งเศรษฐกิจ การปฏิร ูป การวิจ ัย และการพัฒ นา
การปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรม
และการทำงานร่วมกับ เครือข่าย ซึ่ง แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2 5 6 0 -2 5 6 4 )ไต้
สนองต,อนโยบายดัง กล,าว โดยให้ค วามสำคัญ กับ
การใช้องค์ความรู้ท างวิท ยาคาสตร้ผลงานวิจัยและพัฒ นา
ความกาวหน้า ทางเทคโนโลยี นวัต กรรมและความคิด
สร้างสรรค์รวมทั้งการพัฒ นาสภาวะแวดล้อม หรือปัจจัย
พื้น ฐานที่เอื้ออำนวยทั้งการลงทุนต้านการวิจัยและพัฒ นา
การพัฒนาบุคลากรวิจัยโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาคาสตร้
และเทคโนโลยี และการบริห ารจัด การภายใต้ยุท ธศาสตร์
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ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม'1’
ซึ่ง นโยบายและยุท ธศาสตร์ก ารวิจ ัย แห่ง ชาติ ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2 5 6 0 -2 5 6 4 ) ไต้ก ำหนดเปึาหมายที่ส อดคล้อ ง
กับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 12
โดยเน้น ให้ม ีโ ครงการวิจ ัย /จำนวนหน่ว ยงานที่ไ ต้น ำ
ผลงานไปใช้ประโยซน่ มูลค่าผลกระทบเซิงเศรษฐกิจ/ลังคม
และมีการนำข้อมูลวิจัย ความรู้ไปใซในการตัดสินใจ ไต้อย่าง
ถูก ต้อ ง'2’ อีกทั้งยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี
(พ.ศ. 2 5 6 0 -2 5 8 0 ) ไต้ก ำหนดตัวซี้วัด ยุท ธศาสตร์ท ี่ 4
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและ
นวัต กรรมของประเทศ ให้ม ีผ ลงานวิจัย และเทคโนโลยี
พร้อ มใช้ ที่ถ ูก นำไปใซํใ นการสร้า งมูล ค่า เซิง พาณิช ย์
และสังคม มีจำนวนเพิ่มขึ้นไม,น้อยกว่า ร้อยละ 50.0 ทั้งนี้
กระทรวงสาธารณสุข ไต้ก ำหนดตัว ซี้ว ัด การพัฒ นางาน
วิจัย และองค์ค วามรู้ต ้านสุข ภาพ ปี พ.ศ. 2 5 6 0 -2 5 6 4
คือ ร้อ ยละ 40.0 ผลงานวิจ ัย /R2R ต้านสุข ภาพที่ใ ห้

วารสารควบคุม โรค ปีท ี่ 4 6 ฉบับ ที่ 3 ก.ค. - ก.ย. 2 5 6 3
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บทคัด ย่อ
การวิจ ัย ครั้ง นี้เป็น การวิจ ัย พรรณนาภาคตัด ขวาง โดยมีว ัต ถุป ระสงศ์เพื่อ ศึก ษาปัจ จัย ทำนายพฤติก รรม
การดูแ ลสุข ภาพทางเพศของวัย รุ่น ชายในสถาบัน อุด มศึก ษาเขตภาคตะวัน ออกของประเทศไทย กลุ่ม ตัว อย่า งคือ
วัย รุ่น ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 395 คน โดยลุ่ม กลุ่ม ตัว อย่า งแบบกลุ่ม หลายขึ้น ตอน เครื่อ งมือ ที่'ใช้
เป็น แบบสอบถามมีค ่าความเที่ยงระหว่าง 0 .7 0 4 -0 .7 7 6 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเซิงพรรณนา และวิเคราะห์ปัจจัย
ทำนายโดยสถิต ิถ ดถอยพหุค ูณ แบบขึ้น ตอน ผลการวิจ ัย พบว่า กลุ่ม ตัว อย่า งส่ว นใหญ่ม ีค ะแนนพฤติก รรมการ
ดูแ ลสุข ภาพทางเพศในระดับ ปานกลาง ร้อ ยละ 51.3 ด้า นการวิเคราะห์ป ัจ จัย ทำนายพบว่า สามารถร่ว มทำนาย
พฤติก รรมการดูแ ลสุข ภาพทางเพศอย่า งมีน ัย สำคัญ ทางสถิต ิ โดยร่ว มกัน ทำนายได้ร ้อ ยละ 29.3 (R 2= 0 .2 9 3 ,
p<0.01) ดังนี้ป ัจ จัย การรับ รู้ป ระโยซนํในการป้อ งกัน โรคติด ต่อ ทางเพศสัม พัน ธ์แ ละโรคเอดธ์ ( P = 0 .2 9 1 ) ความ
เชื่อมั่น ความสามารถตนเองในการมีเพศสัมพัน ธ์ท ี่ป ลอดภัย ( P = 0.2 39 ) การรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัม พัน ธ์แ ละโรคเอดสั (P = -0 .2 0 3 ) ความเป็น เพศที่ม ีค วามเป็น ชาย (P = 0 .1 5 9 ) และความสัม พัน ธ์
ครอบครัวดี ( P = 0.1 22 ) จากผลการวิจัยนักสาธารณสุขและผู้ท ี่เกี่ยวข้องควรพัฒ นากลวิธีในการส่งเสริมพฤติกรรม
การดูแ ลสุข ภาพทางเพศของวัย รุ่น ชาย โดยส่ง เสริม การรับ รู้ป ระโยชน์แ ละลดอุป สรรคในการป้อ งกัน โรคติด ต่อ
ทางเพศสัม พัน ธ์แ ละโรคเอดสั ส่ง เสริม ความเชื่อ มั่น ความสามารถตนเองเพื่อ มีเพศสัม พัน ธ์ท ี่ป ลอดภัย การป้องกัน
พฤติก รรมเสีย งทางเพศในวัย รุ่น ชายโดยเน้น ชายรัก ร่ว มเพศ และการส่งเสริมความสัมพัน ธ์ในครอบครัว

Abstract
This cross-sectional descriptive research aimed to study predicting factors of sexual health care
behaviors among male adolescents in Eastern Region, Thailand. A multi-stage random sampling was used to
recruit 395 male adolescents aged 18 year old and above from universities in the eastern region of Thailand.
Five-parts questionnaire was tested for reliabilities which were between 0.704 - 0.776. Data were analyzed
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by using descriptive statistics and stepwise multiple regression analysis. The results revealed that half of them
had fair level of sexual health care behaviors. For stepwise multiple regression analysis, there were significant
predictors of sexual health care behaviors and accounted for 29.3 °/o (R 2 = 0.293, p<0.01) as following;
perceived benefit to STDs/AIDS prevention ( (3 = 0 .2 9 1 ), self-efficacy to safe sex ( p = 0 .2 3 9 ), perceived
barrier to STDs/AIDS prevention ( p = - 0 .2 0 3 ), heterosexual males ( p = 0 .1 5 9 ), and good family
relations ( p = 0.122). The findings suggested that public health officers and related staffs in the university
should apply innovative strategies to promote sexual health care behaviors for male adolescents in universities
focusing on perceived benefits, and barriers to STDs/AIDS prevention, self-efficacy for safe sex, preventive
sexual risk behaviors especially in homosexual male adolescents, and good family relations.
คำสำคัญ
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บทนำ
ใน ป ัจ จุบ ัน ส ถาน การณ "’พ ฤ ต ิก ร ร ม เส ีย ง
ทางเพศของวัยรุ่นไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากการสำรวจ
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทยขององค"’การอนามัยโลก
ปี พ.ศ. 2558 พบว่า วัยรุ่นไทยมีเพศส้มพันธ"’ครั้งแรก
อายุน ้อ ยลง วัย รุ่น เริ่ม มีเพศส้ม พัน ธ"’ค รั้ง แรกก่อ นอายุ
14 ปี และพบสัด ส่ว นวัย รุ่น ชายเคยมีเพศส้ม พัน ธ"’
(ร้อ ยละ 2 3 .7) มากกว่าวัยรุ่น หญิง (ร้อ ยละ 14.2 )'1’
และจากข้อ มูล การเฝืาระวัง พฤติก รรมสุข ภาพของวัย รุ่น
ของสำนัก ระบาดวิท ยา ปี พ.ศ. 2 5 5 4 -2 5 5 8 พบว่า
วัย รุ่น ชายเคยมีเพศส้ม พัน ธ"’ส ูง กว่าเพศหญิง โดยเคยมี
เพศส้มพันธ"’แล้วร้อยละ 4 1 .6 -5 1 .1 '2’ จากรายงานของ
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2 5 50 -2 5 5 8
พบอัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มสูงขึ้น
ในปี 2558 กลุ่ม วัยรุ่น อายุ 1 5 -2 4 ปี มีอัตราป่วยสูงกว่า
กลุ่ม อายุอ ื่น และมีแ นวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง และ
ยัง พบว่า พื้น ที่ท ี่ม ีอ ัต ราป่ว ยสูง กว่า อัต ราป่ว ยภาพรวม
ประเทศ รวม 5 พื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้น ที่ภ าคตะวัน ออก โดย
มีอ ัต ราป ่ว ยเท ,ากับ 3 2 .2 ต,อประชากรแสนคน'3’
สอดคล้อ งกับ ผลสำรวจพฤติก รรมที่ส ัม พัน ธ์ก ับ การ
ติด เชื้อ เอซไอวิใ นกลุ่ม วัย รุ่น พบมีก ารใช้ถ ุง ยางอนามัย
V o ( 4)
' * ' « ’ *'
ไ'' ฯ1
ค1อนขางตา
v ; การมเพ ศส* มพ
น ธครงแรกยงมการ
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ใช้ถ ุง ยางอนามัย ค่อ นช้า งตํ่า คือ เพีย งร้อ ยละ 5 0 .0 7 1 .1 <ธ) และยัง พบว่า เพศชายป่ว ยด้ว ยโรคติด ต่อ ทาง
เพศสัม พัน ธ์ม ากกว่า เพศหญิง 4.1 เท่า และติด เชื้อ
เอซไอวิม ากกว่าเพศหญิง 5.3 เท่า '0’
พฤติก รรมการดูแ ลสุข ภาพ ทางเพ ศจึง เป็น
เรื่อ งสำคัญ เพราะเป็น การปฏิบ ัต ิท ี่ส นับ สนุน หรือ เสีย ง
ต่อ การเกิด โรคติด ต่อ ทางเพศสัม พัน ธ์แ ละ'โรคเอดสํแ ละ
การดูแ ลสุข อนามัย ทางเพศ ซึ่ง ถือ ว่า เป็น พฤติก รรม
ปีองกันโรคอย่างหนึ่งตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
โดย Becker'7’ ได้เสนอแนวคิด นี้เพื่อ อธิบ ายและทำนาย
พฤติก รรมป้อ งกัน โรค กล่าวคือ การที่บ ุค คลจะปฏิบ ัต ิ
ตามคำแนะนำในการป้อ งกัน โรคนี้น เป็น ผลมาจากการ
รับรูโอกาสเสียงและความรุนแรงของการเป็นโรค การรับ
รู้ประโยซน"’และอุป สรรคของการป้อ งกัน โรค และยัง
มีป ัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ ปัจจัยร่วม แรงจูงใจด้านสุขภาพ
และความตั้งใจที่จะปฏิบ ัติซึ่งความตั้งใจนั้น เป็น แรงจูงใจ
ภายในบุค คลอย่างหนึ่ง ที่ส ่งผลต่อ การปฏิบ ัต ิพ ฤติก รรม
ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ปัจ จัย ภายในบุค คลตามทฤษฎีก ารรับ รู้
ความสามารถตนเองของ Bandura'8’ ที่ว ่า พฤติก รรม
ข อ ง บ ุค ค ล น ั้น เก ิด จ าก ก ร ะ บ ว น ก าร เร ีย น ร ู้' ข อ ง
องค"’ป ระกอบหลายอย่าง และการที่จะกระทำพฤติกรรม
ใด ๆ นั้น บุคคลจะต้องมีการรับรู้ความสามารถตนเองและ
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บทคัด ย่อ
จากรายงานการเผ้เาระวังโรคจากการประกอบอาชีพยังพบผู้ป่วยซิลิโคซิสมีมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีจำนวนมาก
ที่สุดที่จังหวัดนครราชสีมา การศึกษานี้มีวัตถุประสงค"’เพื่อ ศึก ษา (1 ) สัดส่วนของโรคซิสิโคซิสในผู้ที่สงสัยภาพถ่าย
รังสีท รวงอกผิด ปกติ จากระบบเฝืาระวังโรคซิลิโคซิสจังหวัดนครราชสีมา (2 ) ลัก ษณะข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล
การทำงานของผู้ที่ไตรับการวินิจฉัยโรคซิสิโคซิสตามข้อบ่งซี้ รูป แบบการศึก ษาเป็น การวิจ ัย เซิงพรรณนา ประชากร
ศึกษาได้จากข้อมูลระบบเฝืาระวังโรคซิลิโคซิสจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2 5 5 9 -2 5 6 1 ที่ม ีผ ลภาพถ่ายรังสีท รวงอก
สงสัยมีความผิด ปกติจำนวน 105 คน จากผู้ท ี่เข้าระบบเฝืาระวังทั้งสิน 930 คน เครื่อ งมือประกอบด้วยแบบบัน ทิก
ข้อมูลประวัติส่วนบุคคล ประวัติการทำงาน และข้อมูลจากระบบเฝืาระวังโรคซิสิโคซิสจังหวัดนครราชสีมา ใช้สถิติเซิง
พรรณนาในการวิเคราะห"’ข้อมูล ได้แ ก่ สัดส่วน มัธยฐาน พิสัยควอไทล"’ และค่าความเชื่อ มั่น ร้อ ยละ 9 ผลการศึก ษา
จากประชากรศึก ษาจำนวน 105 คน เป็น ชายร้อยละ 64.8 (6 8 /1 0 5 ) เป็นโรคซิสิโคซิสร้อยละ 58.1 (6 1 /1 0 5 )
ส่วนใหญ่มีระดับการสัมผัสฝ่นซิลิกาสูงร่อยละ 59.0 (3 6 /6 1 ) และ'ในจำนวนนี้มีระยะเวลาสัมผัส 5 -1 0 ปี ร้อยละ
61.1 (2 2 /3 6 ) ผู้มีระดับ การสัมผัสฝ่น ซิล ิก าตํ่า ทั้งหมดมีระยะเวลาสัม ผัส มากกว่า 10 ปี สรุปว่า จากผู้ท ี่สงสัยผล
ภาพก่ายรังสีท รวงอกผิด ปกติเป็น โรคซิลิโคซิส ตามข้อบ่งซี้ร้อยละ 58.1 ด้งนั้น จึงจำเป็น ต้อ งลดระดับ การสัม ผัส ฝ่น
ซิล ิก าให้น ้อ ยที่ส ุด ทั้ง ระดับ ความเข้ม ข้น ในการสัม ผัส และระยะเวลาในการสัม ผัส เพื่อ ช่ว ยลดโอกาสการเกิด โรค
ซิลิโคซิส

Abstract
Data from the occupational disease surveillance report revealed that the silicosis cases has increased
slightly and the largest number of cases were found in Nakhon Ratchasima province. The aims of this study
were (1 ) to assess the proportion of silicosis among workers having abnormal chest radiographs from silico
sis surveillance system in Nakhon Ratchasima Province and (2 ) to assess general information and work
characteristics of the workers who met silicosis criteria. The study design was descriptive study. The study
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population obtained from secondary data of Nakhon Ratchasima silicosis surveillance system from 2016 to
2018 which accounted for 105 workers from a total of 930 workers. The data collection tool was developed,
as a record form, composed of general characteristics, job characteristics, and chest radiograph reports read
by the NIOSH B-reader. The data were analyzed by descriptive statistics: proportion, median, interquartile
range, and 9596 confidence interval. The results revealed that 64.896 (6 8 /1 0 5 ) of the workers included
were male. The proportion of silicosis cases was 58.196 (6 1 /1 0 5 ). Most of the cases categorized as being
exposed to a high level of silica dust were 59.096 (3 6 /6 1 ); among those, 6 1 .196 (2 2 /3 6 ) were exposed
to silica dust for a period of 5 -1 0 years. Additionally, all cases exposed to a low level of silica dust reported
more than 10-year exposure. In conclusion, workers having abnormal lung parenchymal from the surveillance
system revealed silicosis as high as 58.196. Therefore, it is necessary to reduce the level of exposure to
silica dust as well as to minimize the exposure duration.
คำสำคํญ
3ลิTค3 ส, ฟุนหินทราย, 3ลิก า, การฟ้า ระวง

บทนำ

Keywords
silicosis, silica dust, silica, surveillance

ก ารท ำงาน ท ี่เ ก ี่ย วข ้อ งยัง พ บ ว่า ม ีก ารศ ึก ษ าน ้อ ย
โรคซิล ิโ คซิส เกิด จากการสัม ผัส ฝ่น ซิล ิก าผ่า น ในประเทศไทย ด้งนั้นหากทราบกิงฃนาดปัญหาและปัจจัย
ระบบทางเดิน หายใจ พบความซุก ร้อ ยละ 3 0 -5 0 ใน ที่เกี่ยวข้อ งจะเป็น ประโยซน้ต ่อการเฝืาระวังควบคุม และ
ประเทศกำลัง พัฒ นา ได้แ ก่ จีน ไทย เวียดนาม บราซิล ป้องกันโรคซิลิโคซิส
และแอฟ ริก าใด้(1~2) การสัม ผัส ฝ่น ซิล ิก าผ่า นระบบ
ทางเดิน หายใจยัง เป็น สาเหตุข องการเกิด โรคอื่น ๆ เซ่น
วัส ดุแ ละวิธ ีก ารศึก ษา
โรคหืด โรคหลอดลมอุด กั้น เรื้อ รัง และโรคหลอดลม
รูป แบบการศึก ษา การศึก ษาเซิงพรรณนา
อัก เสบ เป็น ด้น สำนัก งานวิจ ัย มะเร็ง ระหว่า งประเทศ
ประชากรศึก ษา ประชากรศึก ษาได้จากเกณฑ์
(International Agency for Research on Cancer หรือ การคัด เข้าและคัด ออก ดังต่อ ไปนี้
I ARC) จัด ซิล ิก าเป็น สารก่อ มะเร็ง ปอดในมนุษ ยั(37)
เกณฑ์ก ารคํด เข้า
โรค,ซิลิโคซิส'ในประเทศไทยมีแนว'โน้มสูงขึ้น'ในผู้ที่สัมผัส
1. เป็น ผู้ท ี่เข้าร่วมระบบเฝืาระวังโรคซิลิโคซิส
ฝ่น ซิล ิก า(10_11) จากรายงานประจำปีข องสำนัก โรคจาก จังหวัดนครราชสืมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2 5 5 9 -2 5 6 1
การประกอบอาชีพ และลิง แวดล้อ ม ปี พ.ศ. 2 5 6 1 (8)
2. มีผ ลภาพก่ายรัง สืท รวงอกพบเนื้อ เยื่อ ปอด
พบรายงานโรคซิล ิโ คซิส จำนวน 245 คน เป็น ผู้ป ่ว ย ผิด ปกดิ (parenchymal abnormalities)
ในจังหวัด นครราชสืม า 68 คน แต่ก ารศึก ษาก่อ นหน้า
เกณฑ์ก ารคํด ออก
ของ Silanun K, et al. ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า ในพื้นที่
ภาพก่า ยรัง สืท รวงอกมีค ุณ ภาพระดับ ยอมรับ
อำเภอสืค ิ้ว จัง หวัด นครราชสืม า มีค วามซุก ของโรค ไม,ได (unacceptable)
ซิลิโคซิส ร้อยละ 36.1 (8 0 /3 1 5 )(9) ซึ่งสูงกว่ารายงานของ
จากเกณฑ์ก ารคัด เข้าและคัด ออก พบประชากร
สำนัก โรคจากการประกอบอาชีพ และลิง แวดล้อ ม แต่ ศึก ษา จำนวน 105 คน โดยจะศึก ษาทั่งหมด 105 คน
การศึก ษาเกี่ย วกับ ลัด ส่ว นของโรคซิล ิโ คซิส ลัก ษณะ ประชากรศึกษาทั่งหมดได้รับ การจัดระดับ การสัมผัส เป็น
ผลภาพถ่ายรังสืท รวงอก ลักษณะข้อมูลทั่วไป และข้อมูล 3 กลุ่ม ตามการศึก ษาของ Chanvirat K, et al.(3) ดัง นี้
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บทคัด ย่อ
การวิจ ัย เซิงสำรวจแบบภาคตัด ขวางนี้ม ีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ ศึก ษาความตั้ง ใจ และปัจ จัย ที่ม ีผ ลต่อ ความตั้ง ใจ
ปฏิบ ัต ิต ามกฎหมายควบคุม ผลิต ภัณ ฑ์ย าสูบ พ.ศ. 2560 ของผู้ป ระกอบการร้านค้าที่จำหน่ายบุห รี่รอบสถานศึก ษา
ที่เคยละเมิด กฎหมาย โดยประยุก ต์'ทฤษฎีพ ฤติก รรมตามแผนเป็น กรอบแนวคิด การวิจัย ตัว อย่างเป็น ผู้ป ระกอบการ
ร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่ประเภทร้านขายของชำ จำนวน 127 คน ซึ่งมีท ี่ต ั้งร้านค้าอยู่ในรัศ มี 1,000 เมตร รอบสถาน
ศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษา ในพื้น ที่เขตสุข ภาพที่5 และเคยละเมิด กฎหมายควบคุม ผลิต ภัณ ฑ์ยาสูบ อย่างน้อ ย 1 ประเด็น
ในรอบ 1 ปีท ี่ผ ่านมา เก็บ ข้อ มูล ด้ว ยแบบสัม ภาษณ์ และวิเคราะห์ข ้อมูลด้วยสถิติเซิงพรรณนาและสถิติเซิงอนุม าน
ผลการวิจ ัย พบว่าผู้ป ระกอบการร้านค้าที่จ ำหน่ายบุห รี่ร อบสถานศึก ษาที่เคยละเมิด กฎหมาย ส่วนใหญ่มีความตั้งใจ
ปฏิบ ัต ิต ามกฎหมายฯ ในระดับ ปานกลาง ร้อยละ 51.2 โดยมี 7 ปัจจัยที่ม ีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ความตั้ง ใจปฏิบ ัต ิต าม
กฎหมายฯ อย่า งมีน ้ย สำคัญ ทางสถิต ิ (p<0 .0 5 ) ซึ่ง 3 ใน 7 ปัจ จัย แรก เป็น ปัจ จัย ลบ ได้แ ก่ จำนวนชั่วโมงที่
เปิด ทำการต่อ วัน จำนวนประเด็น การเคยละเมิด กฎหมาย และการคล้อ ยตามกลุ่ม อ้างอิง ที่เป็น หน่ว ยงานราชการ
ส่วนอีก 4 ใน 7 ปัจ จัย ที่เหลือ เป็น ปัจ จัย บวก ได้แ ก่ การรับ รู้ก ฎหมายฯ เจตคติต ่อ การปฏิบ ัต ิต ามกฎหมายฯ
การรับ รู้ค วามสามารถในการควบคุม พฤติก รรมฯ และการได้ร ับ คำแนะน่าหรือ ลิงสนับ สนุน การจำหน่ายบุห รี่จาก
ตัวแทนบริษัท บุห รี่ ซึ่งในจำนวนนี้มี 3 ปัจ จัย ที่ร ่ว มกัน อธิบ ายความผัน แปรของความตั้ง ใจปฏิบ ัต ิต ามกฎหมายได้
ร้อยละ 73.6 (Nagelkerke R2 = 0.736) ได้แก่ การรับรู้กฎหมายฯ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมฯ
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และเจตคติต ่อ การปฏิบ ัต ิต ามกฎหมายฯ ดังนั้น จึง ควรเสริม สร้างความเข้ม แข็ง ในกิจ กรรมที่เกี่ย วกับ การยิน ยอม
ปฏิบัต ิตามกฎหมาย และให้แรงจูงใจด้วยวิธีต่าง ๆ เมื่อร้านค้าเหล่านี้ยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณ ฑ์ยาสูบ

Abstract
The cross - sectional survey research aimed to describe the intention and factors affecting intention
to comply with Tobacco Products Control Act B.E. 2560 (2 0 1 7 ) of tobacco retailers at grocery stores
located around schools who were ever not complied with the law. The theory of Planned Behavior (TPB)
was applies as a research framework. The samples 127 tobacco retailers at grocery stores located around
government high schools within a radius of 1,000 meter in the 5th Regional Health and ever not complied
with the law at least 1 article within a year. Data were collected by interview questionnaires. Descriptive
statistics and inferential statistics were used to analyze data. The results revealed that 51.2 °/o of the respondents
had moderate intention to comply with the law. Seven factors were significantly related to intention to comply
with the law with statistical significance (p<0.05). Three of 7 factors are negative factors composing of
number of opening hours of tobacco stores each day, number of non - compliance with the law, and subjective
norm which is of government organization. The rest 4 factors are positive factors composing of the perception
of the law, the attitudes to comply with the law, perceived behavioral control towards compliance with the
law, and received advices or supporting items from dealers of the cigarette companies. Based on the results,
3 factors could statistically predict intention to comply with the law up to 73.696 (Nagelkerke R2 = 0.7 36 )
composing of perception of the law, perceived behavioral control and attitude towards compliance with
the law. The recommendations are to strengthen the engagement activities for tobacco retailers to comply with
the law, particularly those at grocery stores who had experienced on non - compliance with the law, and to
provide incentives by various approaches to those who comply with the law.
คำสำคํญ
ความตั้ง ใจปฏิบ ัต ิต ามกฎหมายควบคุม ผลิต ภัณ ฑ์ย าสูบ ,
ผู้ป ระกอบการร้านค้าที่จ ำหน่ายบุห รี่,
ทฤษฎีพ ฤติก รรมตามแผน

บทนำ

Keywords
intention o f compliance with tobacco
products control act, tobacco retailers,
theory o f planned behavior (TPB)

อัต ราการสูบ บุห รี่ข องเยาวชนอายุ 1 5 -1 8 ปี ในช่วงเวลา
ปัจจุบ ัน มีผ ู้เสียชีว ิต จากการสูบ บุห รี่ม ากกว่า 8 เดีย วกัน ที่พ บลดลงจากร้อ ยละ 8.3 เป็น ร้อ ยละ 7.8
ล้านคนต่อ ปี(1) ซึ่งการสูบ บุห รี่ไค้ก่อให้เกิดความสูญ เสีย แต่เ มื่อ จำแนกตามกลุ่ม อายุข องผู้ส ูบ บุห รี่ก ลับ พบว่า
ทางเศรษฐกิจ ติดเป็น ร้อ ยละ 1.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม ผู้ส ูบ บุห รี่ท ี่ม ีอ ายุ 1 5 -1 8 ปี มีอ ายุเ ฉลี่ย เมื่อ เริ่ม ค้น
ในประเทศ(2) เมื่อ พิจ ารณาสถานการณ์ก ารสูบ บุห รี่ สูบ บุห รี่ค รั้ง แรกคงที่ 1 4 .7 -1 4 .8 ปี โดยมีอ ายุต ํ่า สุด
ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นใป พบว่าปี พ.ศ. 2560 ที่ 6 -7 ปี ตามลำดับ (3~5) พร้อ มกัน นี้ เมื่อ พิจ ารณา
อัต ราการสูบ บุห รี่ ร้อ ยละ 19.1 ซึ่ง ลดลงเล็ก น้อ ยเมื่อ เป็นรายเขตสุขภาพ (13 เขตสุขภาพ) พบว่าปี พ.ศ. 2560
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 20.7 เซ่นเดียวกับ แม้เขตสุข ภาพที่ 5 เป็น 1 ใน 7 เขตสุข ภาพที่ม ีอ ัต รา
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บทคัด ย่อ
วัณโรค (Tuberculosis) ยัง เป็น ปัญ หาสำคัญ ของวงการสาธารณสุข ของประเทศไทยและทั่ว โลก โดย
โรงพยาบาลสัน ป่าตองพบว่า อัต ราการเสียชีวิตระหว่างการรักษาแต่ละปีส ูงขึ้น การศึก ษานี้มี'วัตถุป ระสงคั (1 ) เพื่อ
ศึก ษาผลลัพ ธ์ข องการรัก ษาวัณ โรค (2 ) ปัจ จัย ที่ม ีผ ลเกี่ย วเนื่อ งต่อ การเสีย ชีว ิต (3 ) วิเคราะห์ส าเหตุก ารเสีย ชีว ิต
ของผู้ป่วยวัณ โรค โดยทำการเก็บ ข้อ มูล ย้อ นหลัง 5 ปี ที่ขึ้นทะเบียนระหว่างปี 2 5 5 7 -2 5 6 1 โดยใช้cox regression
model มาวิเคราะห์ multivariate ผลการศึก ษาพบว่า ประชากรวัณ โรคที่เช้าเกณฑ์ก ารศึก ษาทั่ง หมด 441 ราย
เป็น ลัด ส่ว นผู้ป ่ว ยชายมากกว่าหญิง (2 .5 3 :1 ) อายุเฉลี่ย 54 ปี (4 0 -6 7 ) ผู้ป ่วยส่วนใหญ่สามารถรักษาได้สำเร็จ
ร้อ ยละ 81.18 และรักษาไม,สำเร็จ ร้อ ยละ 18.82 สาเหตุห ลัก ที่ท ำให้รัก ษาไม,สำเร็จ เป็น ผลจากการเสีย ชีว ิต ถึง
ร้อยละ 14.74 โดยปัจ จัย ที่ม ีผ ลต่อ การเสียชีว ิต ของผู้ป ่ว ยวัณ โรคหลังการรัก ษาคือ (1 ) ผู้ป่วยวัณ โรคร่วมทั่งในปอด
และนอกปอด 5.64 เท่า (9596 CI 1 .9 7 -1 6 .1 2 ) (2 ) ผู้ป ่ว ยที่ม ีผ ลการย้อ มเสมหะ AFB 3+ จะมีโอกาสเสียชีวิต
มากกว่าผู้ป ่ว ยที่ม ีผ ลการย้อ มเสมหะเป็น ลบ 2.71 เท่า (9596 CI 1 .3 2 -5 .5 6 ) (3 ) ผู้ป ่วยวัณ โรคที่ติดเชื้อเอซไอวิ
2.67 เท่า (9596 CI 1 .2 8 -5 .5 8 ) (4)ผู้ป ่ว ยที่อ ายุม ากกว่า 65 ปีขึ้นไป 2.55 เท่า (9596 CI 1 .4 1 -4 .6 2 ) และ
(5 ) ผู้ป ่วยที่ BMI <18.50 kg/m 2 1.79 เท่า (9596 CI 1 .0 3 -3 .0 9 ) สาเหตุห ลัก ของการเสียชีวิตเป็น จากโรคร่วม
และโรคติดเชื้ออื่น ที่ไม,ใช่วัณโรค โดยช่ว งเวลาที่เสีย ชีว ิต ส่ว นใหญ่เป็น ช่ว งเข้ม ข้น ของการรัก ษา ดัง นั้น ช่ว งเวลานี้
ควรมีม าตรการเฝืา ระวัง ให้ม ากขึ้น ควบคุม โรคร่ว มให้ต ิ เพื่อ ลดความรุน แรงของโรค พิจ ารณารับ ไว้เป็น ผู้ป ่ว ย
ในกรณีม ีป ัญ หาแทรกช้อ น หรือมีภาวะทุพโภชนาการมาก และควรมีม าตรการส่งเสริม การวิน ิจฉัยให้เร็ว และรักษา
ให้เร็ว เพื่อ ลดการเกิด วัณ โรค และลดอัตราการเสียชีวิตได้ม ากขึ้น

Abstract
Tuberculosis (TB) is still the major public health problem in Thailand and around the world. In
Sanpatong Hospital, the TB death rates during treatment each year were rising. This study aims to determine
(1 ) the TB treatment outcomes, (2 ) the factors associated with death, and (3 ) the causes of death in TB
patients. The 5-year secondary data were obtained from TB register (2 0 1 4 -2 0 1 8 ) and were analyzed using
cox regression model. The results revealed that 441 registered TB patients included had the average age of
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54 years (range 4 0 -6 7 ); the proportion of males was higher than females (2 .5 3 :1 ). The Majority of the
patients (81.1896) achieved favorable treatment outcomes whereas 18.8296 had unfavorable treatment
outcomes. The main cause of unfavorable treatment outcomes was death (14.7496). Factors affecting death
of TB patients after treatment were (1 ) patients infected with tuberculosis both in the pulmonary and
extra-pulmonary, aHR 5.64 (9596 Cl 1 .9 7 -1 6 .1 2 ) ( 2 ) patients with AFB 3+phlegm staining will have a
greater chance of death than patients with negative sputum results, aHR 2.71 (9596 Cl 1 .3 2 -5 .5 6 ) ( 3 )
HIV-infected tuberculosis patients, aHR 2.67 (9596 Cl 1 .2 8 -5 .5 8 ) ( 4 ) patients over 65 years of age, aHR
2.55 (9596 Cl 1 .4 1 -4 .6 2 ) ( 5 ) patients at BMI <18.50 kg /m 2 , aHR 1.79 (9596 Cl 1 .0 3 -3 .0 9 ). The
main cause of death is from comorbidities and other infectious diseases rather than tuberculosis. The number
of deaths peaked during the intensive phase of treatment in the first two months. Therefore, this important
period should be more careful in order to control the comorbidities and to reduce the severity of the disease.
Patients with complications and those with malnutrition should be considered as inpatient admission. Finally,
it is important to promote early diagnosis and treatment measures to reduce tuberculosis cases and death rates
in TB patients.
คำสำคัญ
วัณโรค,
ปัจ จัย ที่ม ีผ ลต่อ การเสียชีว ิต ผู้ป ัว ยวัณ โรค,
สาเหตุก ารเสียชีวิต

บทนำ
วัณ โรค (tuberculosis) เป็น ปัญ หาสำคัญ
ของวงการสาธารณ สุข ของประเทศไทยและทั่ว โลก
จากรายงานขององค์ก ารอนามัยโลกปี 2560 พบผู้ป ่ว ย
วัณ โรคทั่ว โลก 1 0 .4 0 ลานคน และมีผ ู้เสีย ชีว ิต จาก
วัณ โรคสูงถึง 1.70 ลานคน ร้อ ยละ 1 5 .7 0 (1) อัต รา
อุบ ัต ิก ารณ์ก ารเกิด วัณ โรคทั่ว โลกเท่ากับ 140 รายต่อ
แสนประชากร(1_2) ซึ่งสถานการณ์ในประเทศไทย จากการ
สำรวจความซุกระดับชาติในปี พ.ศ. 2560 พบอุบัติการณ์
การเกิด วัณ โรคได้ส ูงถึง 156 รายต่อ แสนประชากร(1)
อัตราป่วยวัณโรครายใหม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก 1.30 เท่า
ส่ว นสถานการณ์ว ัณ โรคที่ฃ ึ้น ทะเบีย นรัก ษาในจัง หวัด
เชีย งใหม่ ซึ่งเป็น พื้น ที่รับ ผิด ชอบของสำนัก งานป็อ งกัน
ควบคุมโรคที่ 1 รายงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Keywords
tuberculosis treatment outcome,
factor associated with death in tuberculosis patients,
causes o f death in tuberculosis patients
มีจำนวน 6,251 ราย อัตราการตรวจพบผู้ป่วยและได้รายงาน
(notification rate) คิด เป็น 106.80 ต่อแสนประชากร
พบอัต รารัก ษาสำเร็จ เพีย งร้อ ยละ 73.49 อัต ราเสียชีวิต
ร้อยละ 13.86(3)
ข้อ มูล สถานการณ์วัณ โรคของอำเภอสัน ป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ อัตราการตรวจพบผู้ป่วยและได้รายงาน
ปี พ.ศ. 2 5 6 0 คิด เป็น 1 1 5 .6 0 ต่อ แสนประชากร
ผลการดำเนิน การการรัก ษาวัณ โรคอำเภอสัน ป่า ตอง
ตั้งแต่ป ี พ.ศ. 2 5 5 7 -2 5 6 1 พบสถานการณ์ก ารเสียชีวิต
จากวัณ โรคของผู้ป ่ว ยวัณ โรคในปี พ.ศ. 2 5 5 9 -2 5 6 1
เป็น ร้อ ยละ 11 .11 , 8.93 และ 17.14 ตามลำดับ 1(4)
ซึ่ง ถือ ว่า สูง กว่า เปืา หมายที่ก ำหนดของประเทศ ให้ล ด
อัต ราการเสียชีว ิต เหลือ น้อ ยกว่าร้อ ยละ 5(ธ)
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ประสิท ธิผ ลการทดลองใช้ห ลัก สูต รเสริม สร้า งภูม ิค ุ้ม กัน
โรคพยาธิใ บไม้ต ับ และมะเร็ง ท่อ นํ้า ดี สำหรับ นัก เรีย นมัธ ยมศึก ษาตอนปลาย
ในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ของประเทศไทย
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บทตัด ย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ ทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี สำหรับ
นัก เรีย นมัธ ยมศึก ษาตอนปลาย ในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย ดำเนิน การวิจัยแบบกึ่งทดลอง แบบ
ทดสอบก่อนและทดสอบหลังการทดลอง กลุ่ม ตัว อย่างได้แ ก่น ัก เรีย นระดับ มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 4 โรงเรียนนครขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น จำนวน 1 ห้อ งเรียน โดยการลุ่ม ตัว อย่างอย่า งง่าย ดำเนิน การสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเซิงปฏิบ ัติ
การ 5 แผนจัด การเรีย นรู้ จำนวน 20 ชั่วโมง ประเมิน ภูม ิค ุ้ม กัน โรคพยาธิใบไม้ด ับ และมะเร็งท่อ นํ้าดี 4 ด้าน ได้แก่
ด้านความรู้ด ้านคุณ ลัก ษณะ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านพฤติกรรมการมีส ุขภาพดี (H ) ก่อนและหลังใช้หลักสูตร
วิเคราะห้ข ้อ มูล โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านภูม ิค ุ้ม กัน โรคพยาธิใบไม้ด ับ และมะเร็งท่อ นํ้าดีก ่อ นและหลังการใช้
หลักสูตร ผลการวิจ ัยพบว่า นัก เรีย นมีค วามรู้ คุณ ลักษณะ พฤติก รรมสุข ภาพดี สูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร และทักษะ
กระบวนการคุณ ภาพระดับ ดี ดังนั้น หลักสูตรที่พัฒ นาฃึ้นมีประสิทธิผลที่จะนำไปขยายผลการใช้หลักสูตรในโรงเรียน
ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือที่ม ีค วามซุก ของโรค
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Effectiveness of curriculum trial by using immunization course
of Opisthorchiasis and Cholangiocarcinoma

Abstract
The objective of this study was to determine the effectiveness of curriculum trial to enhance the
upper secondary students’ performance by using immunization course of Opisthorchiasis and angiocarcinoma
in the northeast region of Thailand. The study design was a Quasi-experiment using one group pretest-posttest
design. The sample was one classroom grade 10 students in high school namely, Nakorn Khonkaen School,
Khon Kaen Province and were recruited by simple random sampling. Based on action research approach, we
introduced the 5 lesson modules of 20-hour curriculum to the students. They were 4 aspects to evaluate the
effectiveness of the curriculum containing: knowledge (K ), attribute (A ), process (p ) and healthy habit (H ).
Before and after undertaking the course, the students completed the pre and post evaluation. The data were
analyzed to compare the statistical scores of mean and standard deviations. The results revealed that there
were the higher scores of the knowledge, the attribute, and the healthy behavior aspects in the postest than in
the pretest; including having had a good level of process skill. So that, the curriculum developed had a po
tential to implement into the schools in the northeast region of Thailand in order to reduce the prevalence rate
of Opisthorchiasis and Cholangiocarcinoma.
คำสำคัญ
ประรทธิผล, การทดลองใช้หลักสูตร,
ภูม ิคุ้ม ลัน โรค

บทนำ
คนไทยในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือมีอัตราการ
เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับที่ก่อให้เกิดมะเร็งท่อนํ้าดี มากที่สุด
ของประเทศไทย สาเหตุจ ากพฤติก รรมการบริโ ภคเมนู
อาหารที่ป รุง จากปลานํ้า จืด เกล็ด ขาว วงศ์ป ลาตะเพีย น
ที่เป็น อาหารเมนูป รุงดิบ หรือ ปรุง สุก ๆดิบ ๆของคนหรือ
สัตวัรังโรคแพร,โรคสู่คน ได้แ ก่ สุนัข แมว รวมถึงการ
จัด ก ารด้า น ส ุข าภ ิบ าลอ าห ารแล ะล ิง แวด ล้อ ม ท ี่ย ัง
เอื้อ อำน วยให ้เ กิด การแพ ร,กระจายโรครายงานจาก
การศึก ษาเกี่ย วกับ มะเร็ง ท่อ นํ้า ติ พบว่า อัต ราการตาย
ของเพศชายมากกว่า เพศหญิง จืง ท่าให้ผ ู้น ำครอบครัว
ตัอ งเส ีย ชีว ิต ด้ว ยมะเร็ง ท ่อ น ํ้า ติ ซึ่ง ผู้ป วยมัก ตรวจ
พบมะเร็งท่อนํ้าติในระยะสุดท้าย ถือเป็นโรคที่รุนแรงและ
ก่อ ให้เกิด ผลกระทบต่อ การพัฒ นาประเทศทั้ง เศรษฐกิจ
และสัง คม(1) สาเหตุส ำคัญ ที่ท ่า ให้เ กิด มะเร็ง ท่อ นํ้า ติ
เกิด จากการติด โรคพยาธิใ บไม้ต ับ นำไปสู่ก ารอัก เสบ
เรื้อรัง แล้วส่งผลต่อการเกิด มะเร็งท,อนํ้าติ จากวงจรชีวิต
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พยาธิใ บไม้ต ับ แสดงให้เห็น การติด เชื้อ ในคน มีป ็จ จัย
มาจากพฤติก รรมของคนในการบริโ ภคอาหารที่ป รุง
จากปลานํ้าจืด เกล็ด ขาว วงศ์ป ลาตะเพียนที่ป รุงดิบ หรือ
สัตว์'รังโรค (สุนัข แมว) โดยคนที่ติด โรคพยาธิใบไม้ตับ
ฯ 0, ๘ ผู ้
« «
1 ,
J
จะมีต ัว เติม วัย พยาธิอ าคัย อยู่ เนทอและถุง นำติข องตับ
เมื่อ พยาธิเจริญ เต็ม ที่จ ะผลิต ไข,จำนวนมาก ไข,จะปะปน
มากับ นํ้าติเข้าสู่ส ่าไล้ ปะปนออกมากับ อุจจาระ หากคน
ก่ายบนพื้น ดิน อุจจาระจะซะลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ เซ่น
คลอง หนองนํ้าใกล้ชุมชน หรือทุ่งนา รวมทั้ง สุนัขและ
แมว มูล สัต ว์ท ี่ม ีไ ข,พยาธิใ บไม้ต ับ สามารถแพร,ลง
แหล่ง นํ้า ออกสู่ล ิง แวดล้อ ม ได้เซ่น กัน เมื่อ หอยนํ้า จืด
เรีย กหอยบิไ ทเนีย หรือ หอยไซจะกิน ไข,พยาธิเข้า ไป
พ ัฒ น าเป็น ตัว อ่อ นระยะเซอรัค าเรีย มีห างว่า ยในนํ้า
และไซเข้าปลา ฝัง ตัว เป็น ชีส ด้ใ นบริเวณเหงือ ก ครีบ
และเนื้อ ปลา ตัง นั้น เมื่อ คนกิน ปลานํ้า จืด เกล็ด ขาว
วงศ์ป ลาตะเพีย น ที่เป็น อาหารเมนูป รุงดิบ หรือปรุงสุก ๆ
ดิบ ๆที่ม ีต ัว อ่อ นระยะเมตาเซอรัค าเรีย เข้า ไปตัว อ่อ นจะ
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บทคัด ย่อ
การศึก ษานี้ม ีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ ศึก ษาคุณ ภาพชีว ิต และการพื้น ตัว ด้า นการทำหน้า ที่ห ลัง ผ่า ตัด เปลี่ย น
ข้อ สะโพกเทีย มในผู้ป ่ว ยโรคหัว กระดูก สะโพกตายกลุ่ม ที่ต ิด เชื้อ เอซไอวีแ ละไม,ติด เชื้อ เอซไอวิ เป็น การศึก ษา
เซิง พรรณนาแบบมีก ลุ่ม เปรีย บเทีย บ เก็บ ข้อ มูล โดยใช้แ บบสอบถามคุณ ภาพชีว ิต ขององค์ก ารอนามัย โลก ชุด ย่อ
ฉบับภาษาไทย กับ แบบสอบถาม E Q -5D -5L ฉบับภาษาไทย และประเมิน การพื้น ตัว ด้านการทำหน้าที่ห ลังผ่าตัด
โดยใช้แ บบประเมิน Harris hip score ทดสอบความแตกต่า งระหว่า งอาสาสมัค ร 2 กลุ่ม โดยใช้ส ถิต ิท ดสอบ
Analysis of Covariance (ANCOVA) และ repeated measures ANOVA ผลการศึก ษาพบว่ากลุ่ม ติด เชื้อ เอซไอวิ
กับกลุ่มไม,ติดเชื้อเอซไอวิมีคุณ ภาพชีวิตที่ติไม,แตกต่างกัน โดยมีค ะแนนคุณ ภาพชีว ิต โดยรวมเฉลี่ย 105.17 ± 15.88
VS 101.00 ± 14.59; p= 0.494 มีค ่าอรรถประโย ซ น ้ (E Q -5D -5L index value) เฉลีย 0.85 ± 0.30 VS 0.67 ±
0.50; p= 0.173 และคะแนน EQ-VAS เฉลี่ย 84.38 ± 19.80 VS 82.50 ± 17.25; p= 0.703 ตามลำดับ
ในส่วนของการพื้น ตัวด้านการทำหน้าที่ห ลังผ่าดัด (Harris Hip score) พบว่าในช่วงระยะก่อ นผ่าดัด มีค ะแนนเฉลี่ย
28.52 ± 14.45 VS 21.00 ± 13.15 หลังผ่าดัด 3 เดือน 75.26 ± 10.08 VS 75.00 ± 7.62 หลังผ่าดัด 6 เดือน
90.26 ± 10.48 VS 93.33 ± 7.29 และหลังผ่าดัด 1 ป ี 98.00 ± 5.33 VS 97.50 ± 2.74 คะแนน โดยในแต่ละ
กลุ่ม มีคะแนนการพื้น ตัวด้านการทำหน้าที่หลังผ่าดัดติฃ ึ้น ในทุกครั้งที่มาติดตามการรักษาอย่างมีน ้ยสำคัญ (p<0.001)
และไม,มีค วามแตกต่างกัน ระหว่างอาสาสมัค ร 2 กลุ่ม (p= 0 .6 7 2 ) สรุป การศึก ษานี้แ สดงให้เห็น ว่าผลการผ่าดัด
เปลี่ย นข้อ สะโพกเทีย มในผู้ป ่ว ยโรคหัว กระดูก สะโพกตายที่ต ิด เชื้อ เอซไอวิม ีค ุณ ภาพชีว ิต และการพื้น ตัว ด้า นการ
ทำหน้าที่หลังผ่าดัดติชื้นไม,แตกต่างกับ ผู้ป ่วยที่ไม,ติดเชื้อเอซไอวิและไม,พบภาวะติด เชื้อ หลัง ผ่าดัด
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Quality of life after hip replacement in HIV-infected
and non-HIV-infected patients

Abstract
This study aimed to compare quality of life and functional recovery after hip replacement in osteo
necrosis of the femoral head (ONFH) between Human Immunodeficiency Virus (H IV ) infected and
non-HIV-infected groups. The study design was a descriptive and comparative study; the instrument used
for data collection was พ HOQOL-BREF-THAI and Q -5D -5L (Thai version) questionnaires. The functional
recovery after hip replacement was assessed by using Harris Hip score and testing of the difference between
two groups was performed using Analysis of Covariance (ANCOVA) and repeated measures ANOVA. The
results found that the HIV-infected group and non-HIV-infected group had a satisfaction towards quality of life
at good level and the level of satisfaction was not significantly different between both groups. The overall
mean quality of life score was 105.17 ± 15.88 vs 101 ± 14.59; p=0.494. The mean E Q -5D -5L index
value was 0.85 ± 0.30 vs 0.67 ± 0.50; p= 0.173; and the mean (SD) of EQ-VAS was 84.38 ± 19.80 vs
82.50 ± 17.25; p=0.703, respectively. Mean (SD) of Harris Hip Score in functional recovery of 2 groups at
preoperative period was 28.52 ± 14.45 vs 21±13.15, at 3 months after surgery was 75.26 ± 10.08 vs
75±7.62, at 6 months was 90.26 ± 10.48 vs 93.33 ± 7.29, and at 1 year was 98 ± 5.33 vs 97.50 ±
2.74. Harris Hip Score was significantly improved in every postoperative visit within group (p<0.001) and
was not significantly different between two groups (p<0 .6 72 ). In conclusion, this study shows that the out
come of hip replacement for ONFH in HIV-infected patients is associated with a good quality of life and
improved functional recovery that were not different from those of non-HIV -infected patients and no
surgical site infection was found.
คำสำคัญ
Keywords
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femoral head, quality o f life, functional recovery, H IV

บทนำ
โรคหัวกระดูก สะโพกตาย (osteonecrosis of
the femoral head, avascular necrosis of the femoral
head) เป็น ภาวะแทรกซ้อ นที่เกิด ขึ้น ในผู้ป ่ว ยที่ต ิด เชื้อ
เอซไอวี'1-2’ มีงานวิจัยหลายฉบับ แสดงให้เห็น ว่า มีความ
สัมพันธ์กับการใช้ยาต้านรีโทรไวรัส สูตรฮาธ์ท (HAART:
Highly Active Antiretroviral Therapy) โดยเฉพาะ
ยากลุ่ม Protease inh ib ito rs'3-0’ และมีร ายงานว่า
การดำเนิน โรคในผู้ป วยที่ต ิด เชื้อ เอซไอวีจ ะเร็ว กว่า
ในผู้ป ่ว ยที่ไ ม,ติด เชื้อ เอซไอวี'7’ ผลจากความก้า วหน้า
ในการรัก ษาผู้ป ่ว ยที่ต ิด เชื้อ เอซไอวีแ ละการเช้าถึงยาต้าน
รีโ ทรไวรัส สูต รใหม่ท ี่ม ีป ระสิท ธิภ าพสูง ทำใหัม ีก าร
คาดการณ์ถ ึง ความจำเป็น ในการผ่าตัด เปลี่ยนข้อ สะโพก
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เทีย มเพิ่ม ขึ้น ในผู้ป ่ว ยที่ต ิด เชื้อ เอซไอวี เนื่อ งจากมี
การเปลี่ย นแปลงของความเลี่อ มจากอายุข ัย ที่ย ืน ยาว
และการเกิด
โรคหัวกระดูก สะโพกตาย'8’ อาการสำคัญที่นำ
ผู้ป ่ว ยมาพบแพทย์บ ่อ ยที่ส ุด คือ ปวดบริเวณขาหนีบ หรือ
สะโพก บางรายอาจมีป วดรัา วไปที่เ ข่า หรือ หน ้า ขา
จนมุ่งไปรักษาอาการปวดเข่าอยู่นานจนหัวกระดูกสะโพก
ยุบตัวส่งผลทำให้ขาสั้นลง เดินไม,คล่อง หรือ เดิน กะเผลก
ไ ด ้โ ด ยอาการปวดมัก จะสัม พัน ธ์ก ับ กิจ กรรมที่ท ำ
หากการดำเนินโรครุนแรงมากขึ้น อาจปวดขณะพัก ผ่อ น
หรือนอนหลับ ได้เข่น กัน ถึงแม้ว่าโรคหัวกระดูกสะโพก
ตายในผู้ป ่วยที่ติด เชื้อเอซไอวีจะพบได้น ้อย แด,ผู้ป ่วยที่มี
อาการปวดรุน แรงมากและมีก ารเคลื่อ นไหวของข้อ

