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ในการส่งเรื่องตีพิมพ์วารสารสุขภาพภาคประชาชน
วารสารสุ ข ภาพภาคประชาชนเป็ น
วารสารวิชาการของกองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวคิด
ในการพัฒนาและผลการศึกษาวิจัเกี่ยวกับสุขภาพ
ภาคประชาชน และเป็นเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ าก
บทเรียนและประสบการณ์การพัฒนางานสุขภาพ
ภาคประชาชนของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนเป็นวารสาร
รายสองเดือน โดยกำหนดออกเผยแพร่ในเดือน
พฤศจิกายน มกราคม มีนาคม พฤษภาคม
กรกฎาคม และกันยายน
กองบรรณาธิ ก ารยิ น ดี ร ั บ พิ จ ารณา
บทความวิชาการ รายงานผลการศึกษาวิจัย
เพือ่ ตีพมิ พ์เผยแพร่เป็นความรู้ และเพือ่ พัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาการ ดังนี้
1. ผลงานวิ จ ั ย เกี ่ ย วกั บ สุ ข ภาพภาค
ประชาชน เนือ้ หาในการตีพมิ พ์ประกอบด้วย ชือ่ เรือ่ ง
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้วิจัยหรือ
ผู้นิพนธ์ ตำแหน่งทางราชการ หน่วยงานที่สังกัด
บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) บทนำ
วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการวิจยั สรุป อภิปรายผล

และข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม ต้นฉบับตัวอักษร
Angsana ขนาด 16 point เนื้อหาจำนวน
6 - 8 หน้า A4 บรรณานุกรมไม่เกิน 1 หน้า A4
2. บทความวิชาการ ต้นฉบับ ตัวอักษร
Angsana ขนาด 16 point ประกอบด้วย
ชือ่ เรือ่ ง ชือ่ ผูน้ พิ นธ์ ตำแหน่งทางราชการ หน่วยงาน
ที่สังกัด บทสรุปย่อเรื่อง ความนำ เนื้อเรื่อง
แหล่งที่มาของข้อมูล และเอกสารอ้างอิง ต้นฉบับ
จำนวน 2 - 4 หน้า A4 เอกสารอ้างอิงไม่เกิน
1 หน้า A4
3. การส่งต้นฉบับข้อ 1 และ 2 ภายในวันที่ 5
ของเดื อ น โดยส่ ง ต้ น ฉบั บ เป็ น เอกสารตาม
ระบบราชการ 1 ชุด พร้อมแนบซีดีข้อมูล โดย
มีหนังสือนำส่งจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด
ในระดั บ จั ง หวั ด /เขต/ภาค ถึ ง ผู ้ อ ำนวยการ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เพื่อขอให้
พิจารณาตีพิมพ์ และต้นฉบับอีก 1 ชุด ส่งทาง
E-mail มายังกองบรรณาธิการ E-mail address :
sajakul_chu@hotmail.com หรือ phc@
windowslive.com หรือ roojaya_n@hotmail.
com ติดต่อที่โทรศัพท์ 0-2590-1540 และ
โทรสาร 02-590-1546

ไปรษณีย์ส่งถึง :
ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
		 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน (ตึก 5 ชั้น 4 อาคาร สป.)
			 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
				 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
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กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ารสารสุขภาพภาคประชาชน ฉบับเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2557 นี้ นับเป็น
ฉบับพิเศษเนื่องในโอกาสการก้าวสู่ปีที่ 10 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วารสาร
ฉบับนี้ได้ทำหน้าที่สื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ ทั้งด้านนโยบาย
สุขภาพภาคประชาชน ผลงานวิจยั และบทความวิชาการของบุคลากรด้านสาธารณสุข
ทุกระดับจากหลากหลายหน่วยงาน โดยในปี 2558 ทีก่ ำลังจะมาถึงในอีกไม่ชา้ นี้ ทิศทาง
การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนจะเป็นอย่างไร กองบรรณาธิการได้นำรายละเอียด
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพ
ภาคประชาชนสูก่ ารปฏิบตั ิ ประจำปี 2558 ทีจ่ ดั โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
และมีเจ้าหน้าที่ สช. จังหวัดจากทัว่ ประเทศมาร่วมประชุมมานำเสนอ เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2558 ต่อไป
ขณะที่ในภาพใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข ยังเดินหน้านโยบายในการปฏิรูป
ระบบสุขภาพ พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีเป้าหมายสูงสุดคือ
ประชาชนสุขภาพดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ โดยใช้รปู แบบเขตสุขภาพในการจัด
ระบบบริการ แบ่งเป็น 12 เขต และ กรุงเทพมหานคร เพือ่ กระจายอำนาจในการบริหาร
จัดการ ทั้งเรื่องบุคลากร งบประมาณ ไปที่เขต มีหลักการสำคัญ 2 ประการ คือ
การบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพร่วมภายในเขตสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในพื้นที่ และการจัดบริการร่วมกันระหว่างสถานบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และสังกัดอื่นๆ ในพื้นที่ เช่นมหาวิทยาลัย กองทัพ เป็นต้น ส่วนในการ
ขั บ เคลื ่ อ นเขตสุ ข ภาพ ให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง บริ ก ารที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพมาตรฐาน จะมี
การขับเคลือ่ น 3 เรือ่ งใหญ่ ได้แก่ 1) การจัดระบบบริการตามแผนการจัดบริการ 10 สาขา
อาทิ หัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง อุบตั เิ หตุ โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง เป็นต้น ให้มรี ะบบการค้นหา
ติดตาม ส่งต่อและดูแลผู้ป่วย เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน คือ รพ.สต. ไปจนถึง
โรงพยาบาลใหญ่หรือระดับเชีย่ วชาญภายในเขตสุขภาพ 2) ทศวรรษการพัฒนา รพ.สต.
ซึ่งเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุด ทั่วประเทศมี 10,198 แห่ง
สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในชุมชน
สนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพด้วยตนเอง และ 3) การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ
ระดับอำเภอให้เข้มแข็ง เพื่อดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชนตามบริบทของพื้นที่
เน้นการสร้างสุขภาพ เพราะหากส่วนนี้เข้มแข็ง มั่นใจว่าจะลดจำนวนคนป่วยไปใช้
บริการโรงพยาบาลใหญ่ได้ ตึกผู้ป่วยนอกจะไม่แออัด ซึ่งเป็นเรื่องท้าทาย โดยให้
สาธารณสุขอำเภอ รพ.สต. ระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ผูน้ ำชุมชน แกนนำสุขภาพ ภาคประชาชน และหน่วยงานอืน่ ๆ ใน
ชุมชน ซึง่ ขณะนีท้ กุ อำเภอดำเนินการแล้ว โดยมีอำเภอทีม่ เี ครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ
ที่เข้มแข็ง กว่าร้อยละ 60 ตั้งเป้าหมายในปี 2558 ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
บรรณาธิการ

ว
า
ร
ส
า
ร
สุ
ข
ภ
า
พ
ภ
า
ค
ป
ร
ะ
ช
า
ช
น


กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ส
า
ร
บั
ญ
•
C
O
N
T
E
N
T
S

3



5



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่องจากปก

3
 แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
				 สู่การปฏิบัติ ปี 2558

งานวิจัย

5
 สถานะสุขภาพ การใช้บริการสุขภาพ และการดูแลสุขภาพของ
				 ผูส้ งู อายุในพืน้ ทีต่ ำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
				 < สุวรรณา ปัตตะพัฒน์ >
11

				
				
				

ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญของศูนย์
สุขภาพชุมชนเมืองบ้านเขาพุราง ตำบลปากแพรก อำเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี
< อารีย์ บัวหลวง >

16

				
				
				

การประเมิน “โครงการปลอดภัย ประหยัด ปรับพฤติกรรม
กับระบบบริการเภสัชกรรมแบบไร้รอยต่อของผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง
โรงพยาบาลนครชัยศรี”
< ภญ.รัตนาวดี จูละยานนท์ >

24

				
				
				

การศึกษาผลกระทบและภาระการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ภายใต้วัฒนธรรมไทย : กรณีศึกษาผู้สูงอายุสมองเสื่อม
< คณิศร เต็งรัง / ดร.ศิราณี ศรีหาภาค /
นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ >

35

 การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนในการดำเนิ น งานกองทุ น

			 หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
			
< วสันติ์ ยังสังข์ >
42
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พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
ชัยนาท
< กริช ก้อนทอง >

รายงาน

 เจาะลึกความหมาย 10 สาขา อสม. ดีเด่น

เรื่องจากปก
แนวทางการดำเนินงาน
สุขภาพภาคประชาชน
สู่การปฏิบัติ ปี 2558

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารถ่ายทอด
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนสูก่ ารปฏิบตั ิ ประจำปี 2558 เมือ่ วันที่ 27 - 28
พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมที เค พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมี น.ต.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และมอบนโยบายการดำเนินงานสุขภาพ
ภาคประชาชน ปี 2558 มีผเู้ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าทีผ
่ รู้ บั ผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน
จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 160 คน พร้อมทั้งได้มีการจัดพิธี
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจังหวัดที่มีผลงานสรุป รายงานข้อมูลงาน สช. ดีเด่น ระดับเขต ประจำ
ปีงบประมาณ 2557 โดยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นประธานในพิธีมอบฯ

น.ต.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ได้กล่าวในการ
บรรยายพิเศษ นโยบายการดำเนินงานสุขภาพภาค
ประชาชน ปี 2558 ว่า มีนโยบายและยุทธศาสตร์ทเ่ี กีย่ ว
ข้อง ได้แก่ นโยบายรัฐบาลข้อที่ 5 การยกระดับคุณภาพ
บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ใน
ข้อ 5.2 คือ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการ

ป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยและรักษา รวมถึงการ
สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขต แทนการ
กระจุกตัวอยูท่ ส่ี ว่ นกลาง และนโยบายรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงสาธารณสุข ข้อที่ 2 คือ การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ ให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงการ
บริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยมีการใช้ทรัพยากร
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กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบทีย่ ง่ั ยืน และข้อ 2.1
พัฒนาและดำเนินการทศวรรษแห่งพัฒนาระบบปฐมภูมิ
โดยเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ด้วยตนเอง โดยการสนับสนุนระบบบริการสารสนเทศ
ด้านสุขภาพ
ทั้งนี้ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน มี
แนวทางการดำเนินงานสนองตอบนโยบายของ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข คือ 1. เสริมสร้างศักยภาพ
อสม. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในชุมชน

ชุมชน 4. เสริมสร้างแรงจูงใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. 5. ส่งเสริมกระบวน
การเรียนรู้เพื่อพิทักษ์สุขภาพชุมชนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
และ 6. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งสุขภาพดี
สำหรับตัวชี้วัดกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
7 ตัวชี้วัด ได้แก่ KB1 : ร้อยละของ อสม. ที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
สามารถขยายเครือข่ายได้ 10 - 15 รายต่อคน (ร้อยละ 60)
KB 10 : ร้อยละของหมูบ่ า้ นเป้าหมายมีการจัดการด้าน

2. พัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดบริการปฐมภูมริ ะดับ
ชุมชนตามกลุ่มวัย 3. เสริมสร้างบทบาท อสม. ในการ
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ งานบูรณาการ
ได้แก่ 1. พัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดบริการปฐมภูมิ
ในระดับชุมชน 2. เสริมสร้างบทบาทเครือข่าย อสม.
ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ และงาน
พื้นฐาน ได้แก่ 1. พัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ระบบสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ 2. พัฒนา
ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน 3. สนับสนุน
องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพ

สุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 70) KB 12 : ร้อยละ
ที่เพิ่มขึ้นของสมาชิกเครือข่ายเมืองคนดีระดับชุมชน
(ร้อยละ 60) KB 24 : จำนวนของ อสม. ทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
ศักยภาพ (250,000 คน) KB 25 : จำนวนภาคีเครือข่าย
ตำบลจัดการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา และ
สนับสนุน (3,630 ตำบล) KB 27 : ร้อยละของ อสม.
กลุ ่ ม เป้ า หมายมี ค ุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
(ร้อยละ 60) และ KB 28 : ร้อยละของตำบลเป้าหมาย
ที ่ ม ี ก ารจั ด การด้ า นสุ ข ภาพตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
(ร้อยละ 70)...
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งานวิจัย
สถานะสุขภาพ การใช้บริการสุขภาพ
และการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในพื้นที่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
The health status, health utilized service
and health care of elderly
in Khohong sub district, Hatyai district, Shongkhla provice.

บทคัดย่อ

สุวรรณา ปัตตะพัฒน์*
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การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานะสุขภาพ การใช้บริการสุขภาพ และการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ ทำการศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตพื้นที่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยวิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เป็นการศึกษาระยะสั้น เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ระหว่าง
วันที่ 1 มีนาคม 2556 - 10 กุมภาพันธ์ 2557 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Proportional
Stratified Random Sampling) จำนวน 348 คน จากจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 2,647 คน
ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (56.1%) และเป็นเพศชาย (43.9%) ระยะเวลาการ
เจ็บป่วยส่วนใหญ่นานเกิน 6 เดือน ปัญหาเกีย่ วกับสุขภาพส่วนใหญ่จะมีอาการปวดหลัง (41.3%) รองลงมาคือ
อาการปวดข้อปวดเข่า (37.2%) เวียนศรีษะ (21.4%) และอาการเป็นลมบ่อย (16.3%) ในเรือ่ งโรคทีพ่ บในผูส้ งู อายุ 
ส่วนใหญ่เป็นโรคกระเพาะอาหาร (14.3%) รองลงมาคือโรคความดันโลหิตสูง (11.2%) โรคเบาหวาน (3.6%) และ
โรคอัมพาต (1.5%) ตามลำดับ สำหรับโรคหัวใจและโรคประสาท พบในอัตราทีเ่ ท่ากัน (1% และ 1% ) สำหรับการใช้
บริการสุขภาพนัน้ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการการรักษาพยาบาลในสถานบริการของรัฐ โดยมารับบริการทีโ่ รงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นแห่งแรก (66.3%) และรับบริการในโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่เป็นแห่งทีส่ องเมือ่ ทำ
การรักษาแห่งแรกไม่หาย (78.5%) และมีผสู้ งู อายุจำนวนหนึง่ ทีอ่ าศัยอยูค่ นเดียว (5.6%) ในส่วนของการดูแล
สุขภาพของตนเองนัน้ พบว่า ผูส้ งู อายุหรือสมาชิกภายในบ้านมีการสูบบุหรีค่ อ่ นข้างสูง (52.0%) ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่
จะมีปญ
ั หาเรือ่ งท้องผูก (55.6%) และผูส้ งู อายุสามารถป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยการนัง่ ส้วมหลังตืน่ เช้า (60.7%)
และในเรือ่ งการมีฟนั ถาวรใช้งานไม่ถงึ 20 ซี่ พบค่อนข้างสูง (56.1%) และไม่เคยตรวจสุขภาพช่องปากเลย (90.8%)
การป้องกันตนเองในการเกิดอุบัติเหตุในบ้าน ส่วนใหญ่จะป้องกันโดยไม่เดินในที่เปียก (71.4%) ในเรื่องของ
สภาวะอารมณ์ จะมีอาการเหงา ว้าเหว่ สูงมาก (85.7%) แต่จะใช้วธิ กี ารในการป้องกันรักษาอาการโดย ฟังวิทยุ
ดูโทรทัศน์ (61.2%) และสนทนากับเพื่อน (53.6%)
สรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะให้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไว้รองรับในการให้บริการกับ
ผู้สูงอายุให้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู และควรจัดการดูแล
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว โดยกำหนดจำนวนหลังคาเรือนให้อาสาสมัครหมู่บ้านในการช่วยดูแลผู้สูงอายุ
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ต้องมีการประสานงานโรงพยาบาลเพือ่ ตัง้ จุดออกหน่วยบริการทันตกรรม
เชิงรุกให้กับผู้สูงอายุ จัดทำโครงการเลิก ลด ละการสูบบุหรี่ แก่สมาชิกทุกคนในครอบครัว รวมถึงการติดตาม
กำกับผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
* นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้อำนวยการโรง พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอหงส์
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The objective of survey research was the study of health status , health utilized service and
health care of elderly who live in Khohong sub district , Hatyai district . Shongkhla provice.
The research was descriptive in short period study. Used the questionnaires by proportional
stratified random sampling 348 persons from ederly 2,647 persons. The study revealed that most
status of sampling population was female (56.1%) male (43.9%) elderly stay alone no have care
give (5.6%). Most of elderly have illness more than 6 months. Most of health problem were Back
Pain (41.3%) Knee Pain (37.2%) Dizziness (21.4%) usually Fainting (16.3%) Peptic Ulcer (14.3%)
Hypertension (11.2%) Diabetes Mellitus (3.6%) Paralysis (1.5%) Cardiovascular diseases (1%) and
Neurotic (1%). For health utilized service elderly used the first service at Health Promoting Hospital
(66.3%) and when the first cure not be better used secound service at Hatyai Hospital (78.5%)
elderly stay alone (5.6%) For the health self-care family member of elderly still smoking in household
(52.0%) and constipation problem (55.6%) the elderly prevention theses problem by defecation
in the morning (60.7%) more than half of elderly have permanent teeth lest than 20 in a mouth (56.1%)
and never check up oral cavities (90.8%) the accident prevention in household by do not work on
wet floor (71.4%) for loneliness emotion in elderly (85.7%) anywhere the elderly can prevention
by listen radio watch TV (61.2%) and chat with friend (53.6%)
The summary should be support budget for elderly service in health promoting and assignment
the stay alone elderly’s household to village volunteer for look after them. The health promoting
hospital must be cooperation with the hospital arrange out dental unit for elderly and do the nonsmoking scheme for family member in elderly household.

บทนำ

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น
โดยส่วนใหญ่จะออกจากงานแล้ว และมีแนวโน้มทีจ่ ะ
ทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคมไทยทั้งด้านเศรษฐกิจ
และสังคม และเป็นภาระสำหรับประชากรวัยทำงาน
ที่ต้องดูแลเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมี
ความสุข และเพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีที่
ท่านได้สร้างสรรค์แก่สงั คมมาก่อน แต่จากการเสือ่ มลง
ของอวัยวะต่างๆ ทำให้ผู้สูงอายุเจ็บป่วยได้ง่ายและ
บ่อย จึงมีความต้องการที่จะใช้ ทรัพยากรทางด้าน
สุขภาพสูงกว่าวัยอื่นๆ ดังนั้น เมื่อมีจำนวนผู้สูงอายุ
มากสัดส่วนความต้องการก็มากตามไปด้วย ผู้ที่ทำ

หน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ จึงต้องมีความเข้าใจถึงปัญหา
ต่างๆ ทั้งมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาสุขภาพทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ซึ่งโรคทาง
ร่างกายนั้นมีทั้งโรคติดต่อ เช่น วัณโรค และโรค
ไม่ติดต่อ แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นโรคไม่ติดต่อ ซึ่ง
เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย เช่น โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคต้อกระจก เป็นต้น
และมักจะพบว่าเกิดโรคแทรกซ้อนตามมา ทำให้เกิด
โรคทุพพลภาพ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และพบ
ภาวะทุพพลภาพมากที่สุด สูงถึง 1 ใน 4 ของผู้สูงอายุ
ทั้งสิ้น ซึ่งหากสังคมไม่ช่วยเหลือก็จะเป็นภาระแก่
ครอบครัวเป็นอย่างมาก
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ว
า
ร
ส
า
ร
ขอบเขตการวิจัย
สุ
เป็นการศึกษาเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม ข
สุขภาพตำบลคอหงส์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเท่านัน้ และไม่นบั รวม ผูส้ งู อายุทม่ี าอยูช่ ว่ั คราว ภ
า
ในพื้นที่ตำบลคอหงส์ ระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2556 -10 กุมภาพันธ์ 2557
พ
ภ
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
า
ค
ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling)
จำนวน 348 คน จากจำนวนผูส้ งู อายุทง้ั หมด 2,647 คน ซึง่ ใช้วธิ กี ารจับฉลากแบบไม่คนื ที่ (Sampling Without ปร
Replacement) ในแต่ละหมู่บ้าน จนครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ตามตารางที่ 1
ะ
ช
ตารางที่ 1 การคำนวณหาขนาดตัวอย่าง จำแนกรายหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน
า
ช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอหงส์
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ (คน) ขนาดตัวอย่าง (คน)
น
1. หมู่ที่ 1 บ้านคลองเตย
568
75
2. หมู่ที่ 2 บ้านคอหงส์		
741
97

3. หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งรี		
233
31
4. หมู่ที่ 4 บ้านคลองเปล
190
25
5. หมู่ที่ 5 บ้านคลองหวะ
472
62
6. หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโดน		
270
36
7. หมู่ที่ 7 บ้านปลักธง		
93
12
8. หมู่ที่ 8 บ้านในไร่ 		
80
10
				
รวม 8 หมู่บ้าน
2,647
348




เพื่อสำรวจสถานะสุขภาพในประเด็นการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ
เพื่อสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการสถานบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ
เพื่อสำรวจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ผลการศึกษา

ในการวิจยั ครัง้ นีท้ ำการศึกษาถึงสถานะสุขภาพ
การใช้บริการสุขภาพและการดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุ
เพื่อทราบถึงสภาพปัญหาของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่
ตำบลคอหงส์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์
กับกลุ่มตัวอย่าง
ผลจากการศึกษา พบว่า กลุม่ ผูส้ งู อายุตวั อย่างที่
ศึกษาในครัง้ นี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (56.1%) นับถือ
ศาสนาพุทธ มีอายุระหว่าง 70 - 79 ปี (48.5%) แต่อย่างไร
ก็ตาม มีผู้สูงอายุ ประมาณร้อยละ 1.5 ที่มีอายุ 90 ปี

ขึน้ ไป ส่วนใหญ่มสี ถานะภาพสมรส (59.7%) รองลงมา
มีสถานะภาพสมรสหม้าย (34.7%) ในส่วนของสภาพ
ที่อยู่อาศัย พบว่า ส่วนใหญ่อยู่กับบุตรหลาน (66.8%)
อยู่ตามลำพังระหว่างสามีและภรรยา (26.0%) และ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว (5.6%) ขาดคนดูแล
ไม่มีสามี/ภรรยาผู้เป็นคู่สมรส ไม่อยู่กับบุตรหลาน
ไม่อยู่กับญาติ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ในระดับประถมการศึกษาปีที่ 4 (72.4%) รองลงมา
ไม่ได้รับการศึกษา (11.7%) และต่ำกว่าระดับประถม
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ศึกษาปีที่ 4 (10.7%) ตามลำดับ ด้านการอ่านหนังสือ
พบว่า ส่วนใหญ่สามารถอ่านหนังสือได้คล่อง (55.6%),
อ่านได้ค่อนข้างลำบาก (34.2%) และอ่านหนังสือ
ไม่ออก (10.2%) ด้านการเขียน พบว่า ส่วนใหญ่สามารถ
เขียนได้คล่อง (54.6%) และไม่สามารถเขียนหนังสือได้
(9.7%) ด้านเศรษฐกิจพบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงาน
(46.4% ) รองลงมามีอาชีพทำนา (40.8%) ค้าขาย
(6.6%) จักสาน (2.6%) และรับจ้าง (2.5%) ตามลำดับ
โดยมีแหล่งทีม่ าของรายได้ พบว่า ส่วนใหญ่ได้รบั รายได้
จากบุตรหลาน หรือญาติ (61.7%) และรองลงมาได้จาก
การทำงานของผูส้ งู อายุเอง (46.9%) โดยมีรายได้เฉลีย่
ส่วนใหญ่ อยูร่ ะหว่าง 1,000 - 1,999 บาท (40.8%) รอง
ลงมามีรายได้อยูร่ ะหว่าง 2,000 - 2,999 บาท (24.0%)
ความเพียงพอในการใช้จา่ ยของผูส้ งู อายุ พบว่าส่วนใหญ่
มีรายรับเพียงพอกับรายจ่าย (54.6%) และส่วนใหญ่
พบว่าใช้จ่ายเงินเพื่อซื้ออาหารและค่ารักษาพยาบาล
มากทีส่ ดุ (63.3%) น้อยทีส่ ดุ เป็น การทำบุญ (13.3 %)
และในส่วนของการเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุนั้น
พบว่า เป็นสมาชิกชมรม มากกว่าครึ่งหนึ่ง (55.6%)
ในประเด็นทีผ่ วู้ จิ ยั สนใจศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
คื อ ด้ า นสถานะสุ ข ภาพในประเด็ น การเจ็ บ ป่ ว ย
ของผู้สูงอายุ ด้านการใช้บริการสุขภาพแห่งแรกเมื่อ
เจ็บป่วย และด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ พบดังนี้
ด้านสถานะสุขภาพในประเด็นการเจ็บป่วยของ
ผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาการปวดหลัง (41.3%)
รองลงมามีอาการปวดข้อเข่าหรือเข่าอักเสบ (37.2%)
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่อำเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี(2539) พบว่ามีปัญหาหลังเอวมากที่สุด
(พัฒนา ตันสกุลและไพรำ ตันสกุล, 2541) ซึ่งสอด
คล้องกับการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่
พบว่าผูส้ งู อายุจะมีปญ
ั หาทางกลุม่ โรคระบบกล้ามเนือ้
เส้นเอ็นและกระดูก (กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ,
2540) แต่อย่างไรก็ตาม มีผู้สูงอายุประมาณ 1 ใน 10
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ทีป่ ว่ ยด้วยโรคเรือ้ รัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง (11.2%)
และมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน
(3.6%)
ด้านการใช้บริการสุขภาพแห่งแรกเมื่อเจ็บป่วย
พบว่า ส่วนใหญ่ไปรับบริการรักษาพยาบาลที่สถานี
อนามัย (66.3%) รองลงมาคือ ไปรับบริการทีโ่ รงพยาบาล
ศูนย์หาดใหญ่ (18.9%) และมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น
ที่ปล่อยให้หายเอง (5.1%) ซึ่งแตกต่างกับการศึกษา
ระดับประเทศเมื่อปี พ.ศ.2538 ที่พบว่าส่วนใหญ่ของ
ผู้สูงอายุ (ร้อยละ 50.6) จะซื้อยากินเอง (อริยา
เลิศชวนะกุล, 2534) และ สุภทั รา เจติโครต (2547) พบ
ว่าผูส้ งู อายุซอ้ื ยากินเองร้อยละ 46.1 แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อผู้สูงอายุไปรักษาแห่งแรกไม่หาย ส่วนใหญ่มักจะ
ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ (78.5%)
รองลงมาไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน (7.1%) และ
คลินิกเอกชน (6.6%) ตามลำดับ
ด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในเรือ่ งการรับประทานอาหาร พบว่าส่วนใหญ่ชอบทาน
อาหารรสจืด (50%) รองลงมาชอบอาหารรสเค็ม
(31.6%) สภาพสิง่ แวดล้อมในการนอน พบว่าส่วนใหญ่
มีหอ้ งนอนอยูใ่ นทีท่ อ่ี ากาศถ่ายเทสะดวก (98.5%) แต่มี
ผู้สูงอายุและคนในบ้านประมาณครึ่งหนึ่งที่สูบบุหรี่
และประมาณ 2 ใน 3 ไม่มีการออกกำลังกาย และ
ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาพบว่า ผู้สูงอายุมีปัญหาท้อง
ผูกประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด แต่เมื่อมี
อาการส่วนใหญ่มีการป้องกันโดยการนั่งส้วมหลัง
ตืน่ นอนตอนเช้า (60.7%) ดืม่ น้ำหลังจากลุกจากทีน่ อน
(39.8%) และการรับประทานผักผลไม้ทกุ วัน (38.3%)
ตามลำดับ ในเรื่องการดูแลสุขภาพปากและฟันของ
ผู้สูงอายุ พบว่าส่วนใหญ่ แปรงฟันหลังลุกจากที่นอน
และก่อนนอนทุกวัน (42.9%) รองลงมาบ้วนปาก
หลังรับประทานอาหาร (39.3%) และพบอีกว่าผูส้ งู อายุ
ประมาณครึ่งหนึ่งไม่ได้ใช้ฟันปลอม (56.1%) มีเพียง
ส่วนน้อยเท่านัน้ ทีใ่ ช้ฟนั ปลอม (8.2%) และในกรณีทใ่ี ช้
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ฟันปลอม มีการทำความสะอาดโดยการถอดล้างทำ
ความสะอาดด้วยแปรงสีฟันทุกครั้งที่รับประทาน
อาหารมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น (4.1%) และส่วนใหญ่
พบว่าไม่เคยได้รบั การตรวจสุขภาพในช่องปาก (90.8%)
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุภทั รา เจติโครต (2547)
พบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 85.26 ไม่เคยตรวจได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปากเลย เนือ่ งจากผูส้ งู อายุไม่สะดวก
ในการเดินทางไปพบทันตแพทย์ ในเรือ่ งการปฏิบตั ติ วั
ในการป้องกันอุบตั เิ หตุของผูส้ งู อายุ พบว่าส่วนใหญ่มี
การป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน (93.4%) โดยมีการ
หลีกเลี่ยงไม่เดินในบริเวณที่เปียก (71.4%) รองลงมา
คือ ระมัดระวังเวลาจะลุกนัง่ หรือยืน (51.0%) และไม่เดิน
ในที่มืด (38.8%) ตามลำดับ ด้านสภาวะทางอารมณ์
ส่วนใหญ่ มีอาการเหงา และว้าเหว่ (85.7%) แต่อย่าง
เมือ่ มีอาการดังกล่าว ผูส้ งู อายุจะมีการแก้ไขปัญหาโดย
การฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ (61.2%) การสนทนากับเพื่อน
(53.6%) บุคคลในครอบครัว (35.2%) และไปวัด
(35.2%) ตามลำดับ
จากผลการศึกษาครัง้ นีส้ รุปได้วา่ ผูส้ งู อายุมกี าร
เจ็บป่วยนานเกิน 6 เดือนค่อนข้างสูง ปัญหาส่วนใหญ่
เกีย่ วกับสุขภาพ ได้แก่ อาการปวดหลัง และอาการปวด
ข้อปวดเข่า ส่วนการใช้บริการสุขภาพนัน้ ผูส้ งู อายุจะใช้
บริการในสถานบริการของรัฐในการรักษาพยาบาล
โดยทีม่ ารับบริการในสถานีอนามัยในการใช้บริการเป็น
แห่งแรก และการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่เป็น
แห่งที่สองในการใช้บริการเมื่อทำการรักษาแห่งแรก
ไม่หาย ในส่วนของการดูแลสุขภาพของตนเองนัน้ ผูส้ งู อายุ
ยังมีการสูบบุหรีส่ งู เกือบครึง่ และมีปญ
ั หาเรือ่ งท้องผูก
จำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม ผูส้ งู อายุสามารถป้องกัน
ปัญหาดังกล่าว โดยการนัง่ ส้วมหลังตืน่ เช้า และมีผสู้ งู อายุ
เกือบครึง่ หนึง่ มีฟนั ถาวรใช้งานไม่ถงึ 20 ซี่ และมีผสู้ งู อายุ
ส่วนใหญ่ไม่เคยตรวจสุขภาพช่องปากเลย จึงควรจัดกลุม่
บริการทันตสุขภาพเคลื่อนที่ โดยประสานกับทาง
โรงพยาบาลเพือ่ เข้าไปบริการในพืน้ ทีท่ ำการตรวจสุขภาพ
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ช่องปากของผู้สูงอายุ ส่วนการป้องกันตนเองในการ
อุบตั เิ หตุในบ้าน มีการป้องกันโดยไม่เดินในทีเ่ ปียก และ
ในส่วนของสภาวะอารมณ์ของผู้สูงอายุมีอาการเหงา
ว้าเหว่สงู แต่ผสู้ งู อายุสามารถป้องกันรักษาอาการโดย
ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ และ สนทนากับเพื่อน

อภิปรายผลการวิจัย
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ผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยนานกว่า 6 เดือน
ค่อนข้างมาก ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ต้องจัดมีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไว้รองรับให้
อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ในการให้บริการรักษาพยาบาล
กับผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรัง พร้อมทั้งจัดทีม
อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ่ า้ น ออกเยีย่ มเยียนผูส้ งู อายุ
ที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังนานกว่า 6 เดือน เพื่อเป็นการ
ดูแลผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึง
 ผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดที่ไม่เคยได้รับการ
ตรวจทางสุขภาพในช่องปากนัน้ ทางโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุ ข ภาพตำบลต้ อ งมี ก ารติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ
โรงพยาบาลกำหนดเวลาและสถานที่เพื่อตั้งจุดออก
หน่วยบริการทันตกรรมเชิงรุกให้กับผู้สูงอายุในชุมชน
เพื่อทำการค้นหาปัญหาโรคในช่องปาก รวมทั้งรักษา
พร้อมทั้งมีการแนะนำการดูแลสุขภาพฟันที่ถูกวิธี ให้
กับผู้สูงอายุและผู้ดูแล เพื่อลดการสูญเสียฟันต่อไป
 ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว 5.6% ขาดคน
ดูแล ไม่มสี ามี/ภรรยาผูเ้ ป็นคูส่ มรส ไม่อยูก่ บั บุตรหลาน
ไม่อยู่กับญาติ ซึ่งจะเป็นปัญหาในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะไม่มีโอกาสในการ
เข้าถึงบริการสุขภาพที่สถานบริการสาธารณสุขจัดให้
ดังนั้นเพื่อเป็นการดูแลผู้สุขภาพของสูงอายุได้อย่าง
ทัว่ ถึง ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ควรแบ่ง
จำนวนหลังเรือนผู้ที่มีผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวอาศัยอยู่
ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเข้าไปดูแลสุขภาพ ติดตาม
สภาวะจิตใจ เป็นระยะ พร้อมทัง้ ให้อาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน เข้าไปบริการทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
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แก่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว เพื่อเป็นสวัสดิการใน
การรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน
 สูงอายุและคนในบ้าน มีจำนวนทีส่ บู หรีส่ งู ถึง
52% ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จึงควร
ทำโครงการเลิก ลด ละการสูบบุหรีแ่ ก่สมาชิกทุกคนใน
ครอบครัว โดยประสานงานร่วมกับคลินกิ พิเศษ โรงพยาบาล
หาดใหญ่ เพื่อส่งผู้สูบบุหรี่เข้าโครงการ เลิก ลด ละ
การสูบบุหรี่

และเพื่อการวางแผนงานในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ภายหลังได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะ
โครงการต่างๆ แล้ว
 ควรศึกษาผลการดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ น ในการดูแลผูส้ งู อายุในเขต
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของตน ในความเห็นจากกลุม่ ประชาชน
ทั่วไป ผู้สูงอายุ และ ผู้นำชุมชน เพื่อประโยชน์ในการ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขทุกกลุ่ม
 ควรมีการศึกษาเรือ่ งนี้ในโรงพยาบาลส่งเสริม
ข้อเสนอแนะ
สุขภาพตำบลอืน่ ๆ เพือ่ จะได้ภาพรวมว่าสถานะสุขภาพ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
 ควรทำการศึกษา ประเมินผลสถานะสุขภาพ การใช้บริการสุขภาพ และการดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุ
ของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลคอหงส์ และควรทำเป็น เป็นอย่างไร เพื่อเป็นแนวทาง ในการหาทางแก้ไข
ระยะอย่างน้อยทุก 2 ปี เพื่อประเมินผลการให้บริการ ปัญหาภาพรวม ต่อไป...
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ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญ
ของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านเขาพุราง
ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

The Achievement of the Potential Development for Expertised Health Volunteers
at Khao Purang Health Center, Pak Praek Subdistrict,
Muang District, Kanchanaburi Province.

บทคัดย่อ

อารีย์ บัวหลวง*
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การวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ (อสม.
เชีย่ วชาญ)ของศูนย์สขุ ภาพชุมชนเมืองบ้านเขาพุราง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรใี นครัง้ นี้
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาระดับความรูเ้ กีย่ วกับงานส่งเสริมสุขภาพทัง้ 6 ด้านได้แก่ การดูแลแนะนำหญิงตัง้ ครรภ์
การดูแลทารกและมารดาหลังคลอด การดูแลเด็ก 0 - 6 ปี การดูแลกลุม่ ผูส้ งู อายุ การดูแลกลุม่ ผูพ้ กิ าร และการดูแล
ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง เพือ่ ศึกษาการนำความรูเ้ กีย่ วกับงานส่งเสริมสุขภาพทัง้ 6 ด้าน ไปปฏิบตั งิ านในละแวกบ้านของ
อสม. ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทำการเก็บข้อมูลในกลุม่ เป้าหมายคืออสม.จำนวน 258 คน
จากหมูบ่ า้ น13 หมูบ่ า้ น เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบวัดความรูซ้ ง่ึ เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังอบรม
และแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 11
ทดสอบความเชือ่ มัน่ โดยวิธอี ลั ฟาของครอนบาค ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ แบบวัดความรูม้ คี า่ เท่ากับ 0.876 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติวิเคราะห์ Paired
Sample t-test
ผลการศึกษาวิจัย ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาวิจัยกระบวนการฝึกอบรม พบว่า ความรู้เกี่ยวกับงานส่งเสริม
สุขภาพทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การดูแลแนะนำหญิงตั้งครรภ์ การดูแลทารกและมารดาหลังคลอด การดูแลเด็กอายุ
0 - 6 ปี การดูแลกลุม่ ผูส้ งู อายุ การดูแลกลุม่ ผูพ้ กิ าร การดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังก่อนและหลังอบรมมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .001 ระยะที่ 2 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้จาก
การอบรมไปปฏิบตั งิ านจริงพบว่า อสม. สามารถออกไปปฏิบตั งิ านโดยให้คำแนะนำในละแวกบ้านของตนเอง
ได้ทง้ั 13 หมูบ่ า้ น งานทีป่ ฏิบตั งิ านได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพโดยการออกเยีย่ มบ้านให้คำแนะนำหญิงตัง้ ครรภ์
และหญิงหลังคลอดรายใหม่ได้ทุกราย แนะนำผู้สูงอายุและผู้พิการในเรื่องการดูแลสุขภาพการฟื้นฟูสภาพ
โดยการออกกำลังกาย อาหาร และอารมณ์ การไม่สูบบุหรี่ การไม่ดื่มสุรา เป็นต้นแนะนำเรื่องการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก (ปิด เปลีย่ น ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบตั เิ ป็นนิสยั ) โรคไข้หวัดใหญ่ (ปิด ล้าง เลีย่ ง
หยุด) การเฝ้าระวัง การคัดกรอง กลุ่มเสี่ยงโรค (โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคหัวใจ
และโรคหลอดเลือดสมอง) การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และการลดการกินอาหารหวาน มัน เค็มได้ อสม. สามารถวางแผน
สุขภาพระดับตำบลปากแพรกได้ และสามารถเป็นผูน้ ำ หรือเป็นตัวแทนในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขทั้งในระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด
คำสำคัญ : ความรู้เกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพทั้ง 6 ด้าน อสม. เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
* นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาพุราง
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The objectives of this research aimed 1) to evaluate the potential of village health volunteers (VHVs)
focusing in 6 dimensions of health promoting capability of pregnant women, infants and post-partum women,
up to 6-year-old child, elders, handicrafts, and chronic diseases’ patients at Pak Preak sub-district, Muang
district, Kanchanaburi province, and 2) to implement health promoting activity towards villagers in VHVs’
responsible area. The project was trialed among 258 VHVs from 13 villages at the area addressed above.
Knowledge evaluating test, and questionnaires pointed to VHVs working procedure, as assessed their
validity by primary health care experts and reliability value by Cronbach’s alpha method (value of 0.876).
Statistics used in this study were mean, percentage, standard deviation, and paired sample t-test.
It was found in the 1st phase that VHVs’ knowledge level in health promoting capability in 6 dimension
of their responsible career performed after training, was significantly higher than that level before training
(p < 0.001). In the 2nd phase of VHVs performance assessed after training, the VHVs were assigned to
take-in-charge and evaluated for their working capability. All VHVs exhibited their accepted potential
to advice newly pregnant cases and post-partum women. The approach to elders and handicrafts
including rehabilitating advice in exercises, avoid of smoking, diet and emotion control, refrain from
intoxicants, was assessed to be very well. Their capability in monitoring, preventing and controlling
of transmitted diseases such as dengue fever and influenza, as well as monitoring and screening of
diabetic mellitus and hypertension, health consumer protection and advice to select quality foods
for consumption, were shown to be accepted. In addition, they possessed themselves to do sub-district
health operating plan, and to be good leaders participating in several activities as sub-district, district
and provincial level.
Keyword : Health promotion care. Expertised Health Volunteers. Health Center of Muang District.

บทนำ

กลวิธีการสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นนโยบาย
หลักในการพัฒนางานสาธารณสุข เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
การมีสุขภาพดีถ้วนหน้า การดำเนินงานสาธารณสุข
มูลฐานเป็นรูปแบบการดำเนินงานในลักษณะการจัด
บริการสาธารณสุขเบื้องต้น โดยเริ่มให้ประชาชนเป็น
ผูใ้ ห้บริการด้วยตนเอง ผสมผสานกับบริการสาธารณสุข
ของรัฐทีม่ อี ยูเ่ ดิม โดยคำนึงถึงความสอดคล้อง เหมาะสม
ตามศักยภาพของท้องถิน่ มารับการอบรมเสริมความรู้
เกีย่ วกับสาธารณสุขเบือ้ งต้นให้มบี ทบาทเป็นผูน้ ำด้าน
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพอนามัย (Change

Agent) ในทางที่ถูกต้องและเรียกว่า “อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)”
สถานีอนามัยบ้านเขาพุราง อำเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี รับผิดชอบ1ตำบล 13 หมู่บ้าน จำนวน
ประชากร 23,373 คน จำเป็นต้องสร้างเสริมสุขภาพให้
กับประชาชนให้ทั่วถึงครอบคลุมประชาชนทุกคน แต่
ขาดแคลนกำลังคนทีจ่ ะเข้าไปดูแลให้ทวั่ ถึง จึงจำเป็น
ต้องพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมูบ่ า้ น ให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ น
เชี่ยวชาญ (อสมช.) เข้าไปดูแลประชาชน จากสถานการณ์ของโรคผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้สูงอายุ การดูแล
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แนะนำหญิงตั้งครรภ์ การดูแลทารกและมารดาหลัง
คลอด การดูแลเด็ก 0 - 6 ปี และการดูแลกลุ่มผู้พิการ
พบว่ามีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในระดับประเทศ (ศูนย์สขุ ภาพชุมชนเมือง (ศสม.)
บ้านเขาพุราง, 2556.) ซึ่งบุคลากรด้านสาธารณสุขมี
จำนวน 5 คน รับผิดชอบจำนวน 13 หมู่บ้าน ประชากร
ทัง้ หมด 23,373 คนไม่สามารถดูแลครอบคลุมกลุม่ ดัง
กล่าว ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์
การพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญของศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมืองบ้านเขาพุราง ตำบลปากแพรกอำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรขี น้ึ ตลอดจนการสรุปกิจกรรม การนำ
ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติงานจริงในละแวก
บ้านตนเองว่าเป็นอย่างไรบ้าง เพือ่ นำไปใช้ในการตัดสินใจ
หาทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนารูปแบบการจัด
อบรม และรูปแบบการสร้างสุขภาพที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

กำหนดประชากรตัวอย่างโดยการเลือกแบบ
เจาะจงทั้งหมดในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน(อสม.)ในเขตตำบลปากแพรก อำเภอเมือง
จำนวน 13 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 258 คน มาเข้าขบวน
การอบรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพทั้ง 6 ด้าน และ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน เป็นเวลา 1 ปี

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปนำมาหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และในส่วนของ
ความรู้เกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่
ด้านการดูแลแนะนำหญิงตัง้ ครรภ์ ด้านการดูแลทารก
และมารดาหลังคลอด ด้านการดูแลเด็กอายุ 0 - 6 ปี
ด้านการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ ด้านการดูแลกลุ่มผู้พิการ
ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์จัด
ระดับความรู้ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย โดยใช้การ
ทดสอบค่าที (t - test) แบบIndependent t-test) และ 13
สรุปผลการปฏิบัติงานของประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็น
เวลา 1 ปี โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

เพือ่ ศึกษาระดับความรูเ้ กีย่ วกับงานส่งเสริม
สุขภาพทั้ง 6 ด้านได้แก่ ด้านการดูแลแนะนำหญิงตั้ง
ครรภ์ ด้านการดูแลทารกและมารดาหลังคลอด ด้าน
การดูแลเด็ก 0 - 6 ปี ด้านการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ ด้าน
การดูแลกลุ่มผู้พิการ และด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ผลการวิจัย
 เพือ่ ศึกษาผลการนำความรูข้ อง อสม.เกีย่ ว
 ข้อมูลทัว่ ไปผลการการศึกษาพบว่าประชากร
กับงานส่งเสริมสุขภาพทั้ง 6 ด้านสามารถปฏิบัติงาน กลุม่ ตัวอย่างจำนวนทัง้ หมด 258 คน เข้ารับการอบรม
เป็นอย่างไร
จำนวน 246 คน ร้อยละ 95.35 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 90.20 เพศชาย ร้อยละ 9.80 อายุส่วนใหญ่
ขอบเขตการศึกษา
เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพ 38 - 57 ปี ร้อยละ 67.48 โดยมีอายุเฉลี่ย 50.63 ปี
อสม. เชี่ยวชาญของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านเขา อายุตำ่ สุด 18 ปี อายุสงู สุด 75 ปี สถานภาพการสมรส
พุราง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่คู่ ร้อยละ 76 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ในครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการอบรมตั้งแต่เดือน ประถมศึกษา ร้อยละ 64.6 อาชีพประชากรกลุม่ ตัวอย่าง
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 และรายงานผลการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 91.1
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง กรกฎาคม พ.ศ. โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน เป็น อสม. ในระหว่าง
6 - 10 ปี เป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.53 มีระยะเวลาการ
2557
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ปฏิบัติงาน เป็น อสม.เฉลี่ย 8.48 ปี ต่ำสุด 1 ปี สูงสุด
20 ปี ส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น ที่อยู่อาศัยเป็นเวลา
38 - 57 ปี ร้อยละ 68.7 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ 50.28 ปี
ต่ำสุด 18 ปี สูงสุด 75 ปี โดยมีแรงจูงใจในการปฏิบัติ
งาน ทีอ่ ยากได้คา่ จ้าง/ค่าตอบแทน/สิทธิร์ กั ษาพยาบาล
ร้อยละ 62.19 รองลงมาอยากเป็นอาสาสมัครรับใช้
ประชาชน ร้อยละ 25.61
 ความรูเ้ กีย่ วกับงานส่งเสริมสุขภาพ 6 ด้าน
ของประชากรกลุม่ ตัวอย่าง พบว่าก่อนอบรมมีคะแนน
ระดับปานกลางมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.97 คะแนน
หลังอบรมมีคะแนนอยู่ในระดับมากมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 15.68 คะแนน และผลของการจัดการอบรม
อยูใ่ นเกณฑ์ทด่ี (ี แตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001)
 จากการติดตามผลการปฏิบัติงานตั้งแต่
เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556 ถึง กรกฏาคม พ.ศ. 2557
พบว่า ด้าน 1.การส่งเสริมสุขภาพ สามารถปฏิบัติได้
เฉลีย่ ร้อยละ 78 ถึง 91 ด้าน 2.การเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคสามารถปฏิบัติได้เฉลี่ยร้อยละ 88 ถึง 97
ด้าน 3. การฟื้นฟูสุขภาพ สามารถปฏิบัติได้เฉลี่ย
ร้อยละ 74 ถึง 83 ด้าน 4. การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคสามารถ
ปฏิบัติได้เฉลี่ยร้อยละ 12 ถึง 27 ด้าน 5. การจัดการ
สุขภาพชุมชน และการมีสว่ นร่วมในแผนสุขภาพตำบล
สามารถปฏิบัติได้เฉลี่ยร้อยละ 12 ถึง 27 และด้าน
6. กิจกรรมอืน่ ๆ เช่น เข้าร่วมงานรณรงค์ ร่วมพิธี เป็นต้น
สามารถปฏิบัติได้เฉลี่ยร้อยละ 88 ถึง 97 (X ± SD =
0.49 ± 0.18, 0.43 ± 0.17, 0.68 ± 0.59, 0.68 ± 0.59
และ 0.43 ± 0.17)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หญิงตัง้ ครรภ์ ด้านการดูแลทารกและมารดาหลังคลอด
ด้านการดูแลเด็กอายุ 0 -6 ปี ด้านการดูแลกลุม่ ผูส้ งู อายุ
ด้านการดูแลกลุม่ ผูพ้ กิ าร ด้านการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง
ให้บอ่ ยๆ และติดตามผลเป็นประจำทุกเดือน จะสามารถ
นำความรูท้ ไ่ี ด้ไปให้คำแนะนำกับประชาชนในละแวก
บ้านของตนเองได้ และควรจัดกลุ่มโซนรับผิดชอบ
โซนละ 3 - 4 หมู่บ้าน มีบุคลากรสาธารณสุขร่วมเป็น
ทีมงาน 1 ทีม รับบริการแบบใกล้บ้าน ใกล้ใจ และ
ขอความร่วมมือกับวัด คณะครูในโรงเรียน และผูน้ ำชุมชน
เป็นศูนย์กลางในการกำหนดรูปแบบการให้บริการ
ส่งเสริมสุขภาพทัง้ 6 ด้านพร้อมสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์
และเวชภัณฑ์ยา และสมุนไพรเพิ่มอีกทางเลือกหนึ่ง
ของการส่งเสริมสุขภาพ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและพัฒนาจาก
ข้อมูลประชากรจำนวน 23,373 คน รับผิดชอบ 13
หมู่บ้าน ของศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง บ้านเขาพุราง
ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี มีแห่งเดียว แต่พื้นที่กระจัดกระจายและ
ห่างไกลจากสถานบริการผู้ศึกษาวิจัยมีความเห็นว่า
ควรปรับปรุงพื้นที่เป็นกลุ่มโซนรับผิดชอบโซนละ 3 - 4
หมู่บ้าน มีบุคลากรสาธารณสุขร่วมเป็นทีมงาน 1 ทีม
รับบริการแบบใกล้บ้าน ใกล้ใจให้บริการเน้นส่งเสริม
สุขภาพ 6 ด้านเบื้องต้น(ประกอบด้วยด้านการดูแล
แนะนำหญิงตั้งครรภ์ ด้านการดูแลทารกและมารดา
หลังคลอด ด้านการดูแลเด็กอายุ 0 - 6 ปี ด้านการดูแล
กลุ่มผู้สูงอายุ ด้านการดูแลกลุ่มผู้พิการ ด้านการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง)
 ร่วมมือให้วัด โรงเรียน และผู้นำชุมชนเป็น
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาทำให้ได้รูปแบบการจัดการอบรม ศูนย์กลางในการกำหนดรูปแบบการให้บริการส่งเสริม
อสม. เชี่ยวชาญ และเน้นการจัดการอบรมส่งเสริม สุขภาพทั้ง 6 ด้านพร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และ
สุขภาพ เฉพาะ 6 ด้านประกอบด้วยด้านการดูแลแนะนำ เวชภัณฑ์ยา และสมุนไพรเพิ่มอีกทางเลือกหนึ่ง...
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การประเมิน “โครงการปลอดภัย ประหยัด ปรับพฤติกรรม
กับระบบบริการเภสัชกรรมแบบไร้รอยต่อของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
โรงพยาบาลนครชัยศรี”
Assessing the Project for Safety, Saving and Alteration of Behavior.
Nakornchaisri Hospital’s Seamless Pharmacy Service
for Chronic Disease Clinics
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ภญ.รัตนาวดี จูละยานนท์*

การประเมิน “โครงการปลอดภัย ประหยัด ปรับพฤติกรรม กับระบบบริการเภสัชกรรมแบบไร้รอยต่อ
ของผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง โรงพยาบาลนครชัยศรี” ซึง่ จัดทำเพือ่ ลดปัญหาจากการใช้ยา (Drug Related Problems ;
DRPs)ให้ผู้ป่วยลดขั้นตอนการรับบริการ ประหยัดงบประมาณ และผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้บริการ
สุขภาพ มีวตั ถุประสงค์การประเมินโครงการว่าควรสนับสนุนให้มกี ารขยายผลต่อไปอย่างไร โดยใช้ แบบจำลอง
CIPP Model ของ Stufflbeam ทำการประเมินบริบทโครงการ (Context ) ได้แก่ นโยบายโรงพยาบาล, การ
เข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ป่วย, ระบบบริการ, มาตรการความปลอดภัยด้านยา
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ได้แก่ อัตรากำลัง ความรู้ ทัศนคติ วัสดุอปุ กรณ์ อาคารสถานที่ ด้านกระบวนการ
(Process) ได้แก่ การปรับเปลี่ยนบุคลากร ผู้ป่วย/ผู้ดูแล วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ด้านผลผลิต (Product)
ประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ ความปลอดภัยด้านยา งบประมาณ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาและ
บริการสุขภาพของผูป้ ว่ ย และ ผลกระทบ คือการลดขัน้ ตอนบริการ ระยะเวลารอคอย และเพิม่ ความพึงพอใจ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มารักษาที่ รพ. นครชัยศรี ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551
ถึง 30 กันยายน 2554 โดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดของงานบริการ
เภสัชกรรม
ผลการประเมิน ด้านบริบท วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายลดต้นทุนของโรงพยาบาล
และปัญหาการใช้ยาซึ่งมีสาเหตุจากการเข้าถึงบริการ และพฤติกรรมการตระเวนใช้บริการสุขภาพ (Health
Service Shopping Around) ระบบบริการและมาตรการความปลอดภัยด้านยา ด้านปัจจัยนำเข้า อัตรากำลัง
และความรู้บุคลากรไม่เพียงพอ ต้องพัฒนาศักยภาพ ด้านทัศนคติ เจ้าหน้าที่ให้บริการแบบตั้งรับ ยึดมุมมอง
ของผู้ให้บริการ ด้านวัสดุและอาคารสถานที่ มีช่องจ่ายยาพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่เพียงพอ จ่ายยาผ่านช่อง
กระจกทำให้การสื่อสารขาดประสิทธิภาพ ต้องเพิ่มช่องจ่ายยาปรับพื้นที่บริการเป็นแบบเปิด (Nonbarier
Pharmaceutical Services) เพิม่ เครือ่ งเรียกคิว ด้านกระบวนการ มีการประชุมชีแ้ จงผูเ้ กีย่ วข้อง ปรับพฤติกรรมโดย
ใช้กลยุทธ์ Medication reconciliation, Paradigm Shift, Case Management, Self Medication Reconciliation,
Individual Medication Record และการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ พบว่าปรับเปลีย่ นทัศนคติได้ทง้ั เจ้าหน้าทีแ่ ละผูป้ ว่ ย
ได้รบั งบประมาณปรับปรุงอุปกรณ์ สถานที่ ด้านผลลัพธ์ ด้านความปลอดภัยในการใช้ยา พบว่าปี 2552, 2553
* เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม
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และ 2554 มีผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรังได้รับการแก้ไขการใช้ยาซ้ำซ้อนในอัตราร้อยละ 8.01, 13.52 และ 13.67
และร้อยละ 6.07, 19.42 และ 25.29 สำหรับผู้ป่วยใน และใช้ยาได้ถูกต้องตามแพทย์สั่งร้อยละ 79.30, 95.57
และ 99.46 ในปี 2552, 2553 และ 2554 ด้านการปรับพฤติกรรมพบว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกรายนำสมุดบันทึก
การใช้ยาเดิมติดตัวมาทุกครัง้ และเชือ่ มโยงข้อมูลการใช้ยาได้ดว้ ยตนเอง ด้านงบประมาณ มูลค่ายาทีป่ ระหยัด
ได้ในปี 2552, 2553 และ 2554 เป็น 90,221.34, 81,352.24 และ 44,894.70 บาท มูลค่ายาคืนเฉลี่ยต่อราย
เป็น 68.81, 46.99 และ 12.78 บาท ด้านผลกระทบ ขั้นตอนบริการลดลงจาก 4 ขั้นตอน 3 รอ เป็น
2 ขั้นตอน 1 รอ ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยลดลงจาก 40 นาที ในปี 2551 เป็น 14.09, 13.53 และ 9.79 นาที
ในปี 2552, 2553 และ 2554 ตามลำดับ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 78.52 และ 80.28
ในปี 2552 และ 2553 เป็น 85.51 ในปี 2554 ตามลำดับ
สรุปผลจากการประเมินโครงการ ผูบ้ ริหารสนับสนุนโครงการให้ดำเนินต่อไป และให้มกี ารขยายผลต่อไป
ทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขนครปฐมได้เพิ่มแบบบันทึกการใช้ยา (Medication profile form) ลงใน
สมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคเรื้อรังของจังหวัดและมีนโยบายให้ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างหน่วยบริการ
ในจังหวัด และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบให้บริการเภสัชกรรมต่อไป
คำสำคัญ : การประเมินโครงการ, ระบบบริการเภสัชกรรม, Drug Related Problems, Medication
					 Reconciliation, Self Medication Reconciliation

Abstract

The project for safety, saving and alteration of patients’ behavior of Nakorn Chaisri Hospital’s
Seamless Pharmacy Service for Chronic Disease Clinics targeted on the eliminaton of drug related
problems and alteration of the patients’ behaviour as well as the elimination of services’ red tape and
the reduction of cost. The assessment of the project aims at the evaluation on the further expansion
of the project. It is based on the CIPP model of Stufflebeam with 4 aspects namely context of
the project, input factors, services’ processes, and output products. The context of the project
includes policy patients’ access and services’ consumption, services system, drug safety measures.
Input factors include employment, competency and attitudes of the employers, accessories and
premise. Processes are employment turn-over rate, patients/care-takers, accessories and premise.
Output products are the assessment of the outcome of the project and the impact of the project.
Outcome of the project includes drug safety, financial and alteration of the patients’ drug and services
consumption. Impact of the project includes the cut-down of the procedure and waiting time, and
the increase on the service satisfaction of the patients. Population of subject are the patients with
chronic diseases visiting Nakorn Chaisri hospital during 1 November 2008 to 30 September 2011.
The study and Analysis are based on the performance and key performance indicators of the
pharmacy services.
Assessment : Pertaining to the context of the project, its objectives complied with the hospital
policy on reduction of service cost and drug related problems which were the result of services access,
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service shopping, service system and drug safety measures. Pertaining to Input factors, employment
and competency of the staffs did not suffice. The passive reaction of the service provider’s
orientation indicated that competency and attitude of the staffs required improvement. Pertaining to
the accessories and premise, the number of drug delivery bars with sufficient accessories did not
suffice whereas the existing bars were inappropriately designed. Glass windows were the barriers
of the efficient communication. Non-barrier pharmacy services were installed in the steads. Queuing
machines were added. Pertaining to processes, the relevant staffs’ understanding had been improved
through meetings and alteration of their behaviour applying the strategies based on medication
reconciliation, paradigm shift, case management, self medication reconciliation, individual medication
record and knowledge exchange. It was found that these measures had adjusted both the patients
and staffs. The acquiring of accessories and refurbishing of the premise were support through
financial raise. Pertaining to outcome of the project, drug safety was enhanced. During 2009 - 11,
drug reconciliation were 8.01, 13.52 and 13.67 percent respectively for out-patients with chronic
diseases and 6.07, 19.42 and 25.29 percent respectively for in-patients. The number of prescription
compliance of the out-patients with chronic diseases were 79.30, 95.57 and 99.46 respectively.
Pertaining to behaviour alteration, all patients with chronic diseases showed their drug administration
record at every visit. They could also verify and connected their own drug administration records.
Pertaining to financial, the savings of drug use during 2009-11 were 62,677.20, 54,431.69
and 44,894.70 bahts respectively. The average declination of returned drugs per patient were
47.81, 21.06 and 12.78 bahts respectively. Pertaining to impact, service procedure was reduced
from 4 steps/3 waitings to 2 steps/ 1 waiting. Waiting time reduced from 40 minutes in 2008
to 14.09, 13.53 and 9.79 minutes in 2009, 2010 and 2011 respectively. The patients’ satisfaction
inclined from 78.52 and 80.28 in 2009, 2010 to 85.51 in 2011 respectively.
In sum, the hospital executives agreed to support the project implementation and to suggest
the project expansion throughout the province of Nakorn Pathom. As a result the Public Health Office
of Nakorn Pathom included the medication profile form in the medical passport of the patient with
chronic disease of its province. Additionally, the office also launched a policy to require all hospitals
in its province to apply this implementation into their pharmacy services with the patient’s medical
passport as a communication tool.
Keyword : Project Assessment, Pharmacy Service, Drug Related Problems, Medication
						 Reconciliation, Self Medication Reconciliation

บทนำ

ผูป้ ว่ ยสูงอายุเป็นกลุม่ เสีย่ งทีม่ โี อกาสเกิดปัญหา
เป้าหมายของการให้บริการเภสัชกรรม คือผูป้ ว่ ย จากการใช้ยา (DRPs) ผลการสำรวจประชาชนไทย
ใช้ยาถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ไม่เกิดความคลาด จำนวน 21,960 คน พบ 9,720 คน หรือร้อยละ 40
เคลื่อนทางยา ร่วมมือในการใช้ยาตามสั่ง (1) รวมถึง มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 48 ของคนกลุ่มนี้ป่วย
การใช้งบประมาณด้านยาอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 26 ป่วยเป็นโรคไขมัน
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ในเลือดผิดปกติ ร้อยละ 16 ป่วยเป็นโรคเบาหวาน
จากการติดตามผู้ป่วยสูงอายุจำนวน 331 คน ในหอ
ผู้ป่วยอายุรกรรมในระยะเวลา 6 เดือน พบว่า 1 ใน 5
ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามีสาเหตุจากการใช้ยา
โดยร้อยละ 60 มาจากอาการไม่พงึ ประสงค์จากยาและ
ร้อยละ 40 มาจากการใช้ยาไม่ถูกต้อง (2)
พบว่าร้อยละ 50 ของความคลาดเคลื่อนทางยา
เกิดตอนรับตัวผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล (admission) โดยร้อยละ 42 ไม่ได้รับยาที่ใช้อยู่อย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชนิดหรือมากกว่าขึ้นไป รองลงมาคือ
การย้ายหอผู้ป่วย และการจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน
(discharge) (3) และพบว่ายาทีแ่ พทย์สง่ั จ่ายให้ผปู้ ว่ ย
ทีน่ ดั มาติดตามการรักษา (follow up) ของ รพ.นครชัยศรี
ไม่ตรงกับยาที่ได้รับเมื่อจำหน่ายกลับบ้าน และมียา
เหลือเมื่อรับบริการ มีผู้ป่วยในนำยาเดิมที่ใช้อยู่มา
กินเองโดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ มีรพ.ของรัฐและเอกชน
หลายแห่งที่เดินทางเข้ารับบริการได้สะดวกทำให้
ผู้ป่วยมีพฤติกรรมตระเวนใช้บริการสุขภาพ (Health
Service Shopping Around) จากการทีม่ โี อกาสเข้าถึง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

บริการ (Health Care Accessment ) ได้ง่าย ทำให้
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเกิดปัญหาการใช้ยาซ้ำซ้อน โดยที่ไม่
สามารถระบุชนิดของยาเดิมที่ใช้อยู่ได้
จากปั ญ หาที ่ ก ล่ า วมากลุ ่ ม งานเภสั ช กรรม
โรงพยาบาลนครชัยศรีจงึ ได้จดั ทำ “โครงการปลอดภัย
ประหยัด ปรับพฤติกรรม กับระบบบริการเภสัชกรรมแบบไร้รอยต่อของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง” โดยใช้
กระบวนการ Medication Reconciliation เพื่อเป็น
สือ่ กลางให้แพทย์เข้าถึงข้อมูลการใช้ยาของผูป้ ว่ ย (4)
และลดความคลาดเคลื่อนทางยา (5) (6) จัดทำ
สมุดบันทึกการใช้ยาประจำตัวผู้ป่วย (Individual
Medication Record) รวมทัง้ เสริมพลังให้ผปู้ ว่ ยส่งต่อ
ข้อมูลการใช้ยาของตนเองระหว่างหน่วยบริการ (Self
Medication Reconciliation) และลดขั้นตอนการให้
บริการเภสัชกรรมเพื่อลดระยะเวลารอคอยรับยา
ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาและประเมิน “โครงการ
ปลอดภัย ประหยัด ปรับพฤติกรรม กับระบบบริการ
เภสัชกรรมแบบไร้รอยต่อของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
โรงพยาบาลนครชัยศรี”

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบการประเมินโครงการ

ประเด็นที่ประเมิน

ประเมินด้านบริบท (Context) ของโรงพยาบาล

นโยบายโรงพยาบาล, การเข้าถึงบริการ,
พฤติกรรมการใช้บริการ, ระบบบริการเภสัชกรรม,
ความปลอดภัยด้านยา

ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการ

ด้านบุคลากร, ด้านวัสดุอุปกรณ์ ,ด้านอาคารสถานที่

ประเมิน ด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการ

การพัฒนาและปรับพฤติกรรมของบุคลากร
ผู้ให้บริการผู้ป่วยหรือผู้ดูแล, กลยุทธ์ในการพัฒนา

ประเมินด้านผลผลิต (Product)
ผลลัพธ์ (Output)
ของโครงการ
ผลกระทบ (Impact)
ของโครงการ

ความปลอดภัยจากการใช้ยา,
ด้านงบประมาณ, ด้านพฤติกรรม
ขั้นตอนการรับบริการ, ความพึงพอใจ,
ระยะเวลารอคอยของผู้รับบริการ

ขยายผลนำโครงการไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง, ปรับเปลี่ยนระบบ
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วัตถุประสงค์

เพือ่ ศึกษาและประเมินผล “โครงการปลอดภัย
ประหยัด ปรับพฤติกรรมกับระบบบริการเภสัชกรรม
แบบไร้รอยต่อของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาล
นครชัยศรี” และนำผลมาใช้ในการพิจารณากำหนด
เป็นนโยบายขยายผลสู่การพัฒนาระบบการบริการ
เภสัชกรรมของโรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม

วิธีดำเนินการประเมิน

การประเมินด้วยแบบจำลอง CIPP Model
ของสตัฟเฟิลบีมและคณะ (7) โดยประเมิน 4 ด้าน
ด้านบริบทของโครงการ(Context)ประเมิน
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับ
นโยบายของโรงพยาบาล ปัญหาด้านยา การเข้าถึงและ
พฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ระบบบริการเภสัชกรรมและมาตรการความปลอดภัย
ด้านยา
ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input)
ประเมินการจัดการด้านอัตรากำลังและความพร้อม
ของบุคลากร ความเพียงพอของ วัสดุอุปกรณ์ อาคาร
สถานที่ และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
ด้านกระบวนการของโครงการ (Process)
ประเมินความเหมาะสมของขัน้ ตอนการดำเนินโครงการ
เพือ่ ให้เกิดการปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนให้บริการเภสัชกรรม
ของผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีม่ กี ารปรับเปลีย่ น ได้แก่ การพัฒนา
และปรับพฤติกรรมของบุคลากรผูใ้ ห้บริการผูป้ ว่ ยหรือ
ผู้ดูแล, กลยุทธ์ในการพัฒนา
ด้านผลผลิต (Product) ของโครงการ
ประเมินผลลัพธ์ของโครงการ ได้แก่ ความปลอดภัย
จากการใช้ยา, ด้านงบประมาณและด้านพฤติกรรม
และผลกระทบ (Impact) ของโครงการ ได้แก่ ขั้นตอน
การรับบริการ ระยะเวลารอคอยและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
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กลุม่ เป้าหมาย ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีม่ าใช้บริการ
โรงพยาบาลนครชัยศรีตง้ั แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2552
ถึง 30 กันยายน 2554
 รวบรวมข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลจาก ใบ
Medication Reconciliation ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง,
แบบรายงานความคลาดเลือ่ นทางยา, ใบบันทึกภาระ
งานของกลุ่มงานเภสัชกรรม ,บันทึกข้อมูลการเก็บ
ตัวชีว้ ดั การจัดการยาเดิม,แบบสำรวจความคิดเห็นใน
การใช้บริการ, แบบเก็บระยะเวลารอรับบริการจ่ายยา
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา
หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ เปรียบเทียบในระยะเวลา 3 ปี


ผลการประเมิน

ด้านบริบทของโครงการ
โรงพยาบาลนครชัยศรีมนี โยบายลดต้นทุน
บริการ ผู้ป่วยปลอดภัยในการใช้ยา ลดความซ้ำซ้อน
ในขั้นตอนบริการ ผู้ป่วยนครชัยศรีใช้สิทธิรักษาได้
3 โรงพยาบาล มีการพัฒนารพ.สต.ให้จา่ ยยาโรคเรือ้ รัง
มีการคมนาคมที่สะดวก เมื่อเข้าถึงบริการ (Health
Care Accessment) ง่าย ผูป้ ว่ ยจึงมีพฤติกรรมตระเวน
ใช้บริการสุขภาพ (Health service shopping around)
ทำให้พบการใช้ยาซ้ำซ้อนและระบุชนิดไม่ยาได้ พบ
ผู้ป่วยในนำยามาใช้โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ ไม่มีการ
จัดการความคลาดเคลื่อนทางยาในมุมของผู้ป่วย
เช่น การไม่ใช่ยาตามสั่ง การเก็บยาผิดวิธี
		 โครงการจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ให้ผู้ป่วยปลอดภัยในการใช้ยาและส่งต่อข้อมูลการ
ใช้ยาได้ด้วยตนเอง ใช้งบประมานด้านยาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับปัญหาและนโยบาย
ของโรงพยาบาล เมื่อจัดทำโครงการผู้ป่วยมีปัญหา
การใช้ยาซ้ำซ้อนลดลงและปรับพฤติกรรมการใช้ยา
ส่งต่อข้อมูลการใช้ยาของตนเองได้และนำยาเดิมที่ใช้
อยูม่ าโรงพยาบาลทุกครัง้ จากกระบวนการ Medication
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Reconciliation และการแก้ปญ
ั หาให้ผปู้ ว่ ยแบบเฉพาะ
ราย (case management) เช่นการไม่ใช่ยาตามสั่ง
การเก็บยาผิดวิธี
 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)
อัตรากำลังเจ้าหน้าทีข่ องห้องยา มีเภสัชกร
4 คน ทำงานบนหอผู้ป่วยใน 1 คน ที่ห้องยา 3 คน ไม่
เพียงพอในการจ่ายยาช่วงเร่งด่วน จพง. เภสัชกรรม
4 คน ผู้ช่วย 1 คน เจ้าหน้าที่มีทัศนคติในการทำงาน
แบบตั้งรับ ไม่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีช่องจ่ายยา
พร้อมอุปกรณ์ 2 ช่อง ไม่สามารถขยายบริการในช่วง
เร่งด่วน จ่ายยาผ่านช่องกระจกขาดคุณภาพในการ
สือ่ สารกับผูป้ ว่ ย เมือ่ จัดทำโครงการมีการปรับกระบวน
การทำงาน (Reprocess) เพิม่ ช่องจ่ายยาพร้อมอุปกรณ์
เป็น 4 ช่อง ปรับพื้นที่ให้เป็นการบริการแบบเปิด
(Nonbarrier Pharmaceutical Service) ขยายบริการ
จ่ายยาเป็น 3 และ4 ช่องในช่วงเร่งด่วน โดยพัฒนา
ศักยภาพจพง.เภสัชกรรมช่วยจ่ายยา พบว่าระยะเวลา
รอคอยลดลงโดยไม่เพิ่มอัตรากำลัง
 ด้านกระบวนการ (Process)
		 เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์คือ
ประชุมชี้แจง แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ห้องยา ปรับ
พฤติกรรมโดยใช้กลยุทธ์ Medication reconciliation,
Paradigm Shift, Case Management, Self Medication
Reconciliation, Individual Medication Record การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Reprocess ระบบการให้บริการ
เภสัชกรรมเป็นเชิงรุก นำระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย
มาลดระยะเวลาให้บริการจ่ายยา จัดการยาเดิมให้
ผู้ป่วยขณะที่รอตรวจ รวบรวมขั้นตอนคิดราคา ชำระ
เงิน ให้คำปรึกษาและจ่ายยา โดยใช้บุคลากรเพียง
คนเดียว (Multifunctional person) จ่ายยาตาม OPD
card ควบคุมกำกับ โดยเก็บข้อมูลความปลอดภัยใน
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การใช้ยา มูลค่ายาที่ได้รับคืน การใช้ยาตามสั่ง จาก
แบบฟอร์ม Medication Reconciliation แบบเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัดการจัดการยาเดิมผู้ป่วย เก็บระยะเวลารอคอย
และระยะเวลารับบริการ วัดความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ นำมาประมวลผลทางสถิตดิ ว้ ยการหาค่าเฉลีย่
และร้ อ ยละ ติ ด ตามผลการดำเนิ น งานเป็ น เวลา
3 ปี เพื่อดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ด้านผลผลิต
ด้านผลลัพธ์ของโครงการด้านความ
ปลอดภัย พบว่าปี 2552 , 2553 และ 2554 มีผปู้ ว่ ยนอก
โรคเรือ้ รังได้รบั การแก้ไขการใช้ยาซ้ำซ้อนร้อยละ 8.01,
13.52 และ 13.67 และใช้ยาได้ถูกต้องตามสั่งร้อยละ
79.30, 95.57 และ 99.46 ผู้ป่วยในที่ได้รับการแก้ไข
การใช้ยาซ้ำซ้อนร้อยละ 6.07, 19.42 และ 25.2
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ด้านความประหยัด มูลค่ายาทีไ่ ด้คนื จาก
ผูป้ ว่ ยในปี 2552 - 2554 เป็น 90,221.34 , 81,352.24 21
และ 44,894.70 บาท มูลค่ายาคืนเฉลี่ยต่อราย เป็น
68.81, 46.99 และ 12.78 บาท ด้านการปรับพฤติกรรม
ในปี 2553 และ 2554 พบว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกราย
ประสานข้อมูลการใช้ยาได้ดว้ ยตนเองจากสมุดบันทึก
การใช้ยาประจำตัว
ผลกระทบจากโครงการ ระยะเวลารอคอย
เฉลี่ยลดลงจาก 40 นาที ในปี 2551 เป็น 14.09,
13.53 และ 9.79 นาที ในปี 2552 - 2554 ตามลำดับ
ระยะเวลาในการส่งมอบยาผู้ป่วยในปี 2552 - 2554
เป็น 2.37, 1.87 และ 1.56 นาที ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเพิ่มจาก ร้อยละ 78.52 ในปี 2552 เป็น
ร้อยละ 80.28 และ 85.51 ในปี 2553 และ 2554 และ
ขั้นตอนรับบริการลดลงจาก 4 ขั้นตอน 3 รอ เป็น
2 ขั้นตอน 1 รอ
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ผลผลิต

2552

อัตราผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรังที่ได้รับการแก้ไข การใช้ยาซ้ำซ้อนก่อนเกิดอันตราย (เชิงรุก) 8.01%
อัตราผู้ป่วยในที่ได้รับการแก้ไข การใช้ยาซ้ำซ้อนก่อนเกิดอันตราย (เชิงรุก)
6.07%
อัตราการใช้ยาได้ตามแพทย์สั่งของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เชิงรุก)
79.30%
อัตราผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรังที่สามารถประสานเชื่อมโยงข้อมูลการใช้ยาของตนเองได้
0
มูลค่ายาที่ได้รับคืน (บาท)
90,221.34
มูลค่ายาคืนเฉลี่ยต่อราย (บาท)
68.81
ระยะเวลารอคอยรับยาเฉลี่ย (นาที)
14.09
ระยะเวลาส่งมอบยาเฉลี่ย (นาที)
2.37
อัตราความพึงพอใจผู้รับบริการจ่ายยา
78.52

2553

2554

13.52%
19.42%
95.57%
100%
81,352.24
46.99
13.53
1.87
80.28

13.67%
25.29%
99.46%
100%
44,894.70
12.78
9.79
1.56
85.51

แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบขั้นตอนบริการเภสัชกรรมก่อนและหลังการจัดทำโครงการ
ก่อนจัดทำโครงการ

รับใบสั่งยา

คิดราคา

ชำระค่ายา

รับยา

กลับบ้าน
22
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หลังจัดทำโครงการ

กดบัตรคิว

สรุปและอภิปรายผล

ด้านบริบท วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง
กับนโยบาย และปัญหาการใช้ยาซ้ำซ้อนของผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง และสอดคล้องกับการศึกษาที่มีนำกระบวน
การ Medication reconciliation มาใช้ลดความคลาด
เคลื่อนทางยาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Cornish et al.
2005 : 424 - 429 ; Nickerson et al. 2005 : 65 - 71 ;
Pippins et al. 2008: 1414-1422; Pronovost et al.
2003 : 201 - 205 ; ฉันทิกา ซือ่ ตรง 2548 : มนตรี วงศ์คำมา
และคณะ 2551) และ ผลการศึกษาของธิดา นิงสานนท์
และคณะ 2551 พบว่า ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังมีโอกาสเสีย่ งที่
จะเกิดปัญหาจากการใช้ยาซ้ำซ้อน (3) ด้านปัจจัย
นำเข้า ต้องเพิ่มอุปกรณ์ และปรับพื้นที่ให้บริการ มี
เภสัชกรไม่เพียงพอ ต้องพัฒนา จพง.เภสัชกรรมช่วย
จ่ายยา การปรับทัศนคติทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย สร้าง
แรงจูงใจ ติดตามผลการดำเนินงาน นำเสนอผลดีทเ่ี กิด

รับยา ให้คำปรึกษา ชำระค่ายา

กับเจ้าหน้าที่ เช่น ลดภาระงาน ด้านกระบวนการ
การปรับทัศนคติต้องได้รับความร่วมมือจากหัวหน้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านผลผลิต จากผลลัพธ์การ
ป้องกันอันตรายจากการได้รับยาซ้ำซ้อน สอดคล้อง
กับการศึกษาของวิมลพรรณ สีวิจี๋ (2) ที่ รพ. แม่ทา
พบว่ากลุ่มศึกษาที่ได้ทำความสอดคล้องต่อเนื่องใน
การใช้ยามีความคลาดเคลื่อนทางยาน้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ และการศึกษาของฉันทิกา
ซือ่ ตรง (2005) (2) ในผูป้ ว่ ยใน รพ. เลิศสิน พบว่าผูป้ ว่ ย
ทีผ่ า่ นการประสานรายการยามีความคลาดเคลือ่ นทาง
ยาน้อยกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำคัญ ประเทศไทย
ยังไม่พบการศึกษาในผู้ป่วยนอก แต่ในต่างประเทศ
Varkey และคณะพบว่ากระบวนการ Medication
reconciliation ในแผนกผู้ป่วยนอกลดความคลาด
เคลือ่ นทางยาได้อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ จากร้อยละ
88.9 เป็นร้อยละ 66 (p = .005) (Varkey et al.

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

2007 : 286 - 292) (2) Weingart และคณะ ระบุว่า
หลังจากมีกระบวนการ Medication reconciliation
ร้อยละ 90 ของความคลาดเคลื่อนทางยาได้รับการ
แก้ไข ถ้าใช้กระบวนการปกติมกี ารแก้ไขเพียงร้อยละ 2
(p < .001) (Weingart et al. 2007 : 750 - 757) (2) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลลัพธ์ของโครงการทีป่ อ้ งกันความเสีย่ ง
ให้ผปู้ ว่ ยนอกโรงเรือ้ รังได้ ประหยัดได้โดยใช้ยาทีผ่ ปู้ ว่ ย
เหลือมาจ่ายแทนยาที่แพทย์สั่งใหม่ ด้านผลกระทบ
พบว่าขัน้ ตอนรับบริการลดลง ระยะเวลารอรับยาลดลง
ผู้ป่วยมีความพึงพอใจมากขึ้น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

การขยายผลและนำไปใช้ประโยชน์ ปรับสมุด
ประจำตัวผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังของจังหวัดนครปฐมให้มสี ว่ น
บันทึกข้อมูลการใช้ยา ขยายการใช้ทง้ั จังหวัด และชมรม
ร้านขายยาจะจัดทำแบบบันทึกการจ่ายยาให้ผู้ป่วย

ข้อเสนอแนะ

พัฒนาระบบ Medication Reconciliation
ทั้งประเทศ โดยจัดทำเป็น smart card
 ควรทำการศึ ก ษาระบบ Medication
Reconciliation) ของผู้ป่วยนอก ...
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1. งานบริบาลเภสัชกรรม โรงพยาบาลยะหริ่ง สืบค้นจาก : http://www.pharmyaring.com/detail.php?c_id=202 วันที่เข้าไป
		 สืบค้น November 13, 2012.
2. สิรินรัตน์ พรรณ์แผ้ว, ผลขอองกระบวนการ medication reconciliation ที่มีต่อความคลาดเคลื่อนทางยาของใบสั่งยา ผู้ป่วย
		 สถาบันารชานุกูล สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข : 2554.
3. ธิดา นิงสานนท์, ปรีชา มนทกานติกุล, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล. Medication Reconciliation พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ 23
		 บริษัทประชาชน จำกัด, สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) 2551.
4. Cornish et al. 2005 : 424 - 429 ; Nickerson et al. 2005 : 65 - 71 ; Pippins et al. 2008 : 1414-1422.
5. Pronovost, P. et al. Medication Reconciliation : A practical tool to reduce the risk of medication errors. J Crit
		 Care 18, 4 (2003) : 201 - 205.
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การศึกษาผลกระทบและภาระการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ภายใต้วัฒนธรรมไทย : กรณีศึกษาผู้สูงอายุสมองเสื่อม

Impact and burden of long-term care for the elderly
in Thai cultural context : case study of the elderly with dementia

บทคัดย่อ

24

คณิศร เต็งรัง*
ดร.ศิราณี ศรีหาภาค**
นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์***

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว ภาระและผลกระทบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวในสังคมไทย กรณีผู้สูงอายุที่สมองเสื่อม ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสำรวจ
การสังเกต การสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่ม และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากกลุ่มผู้สูงอายุ 179 คน
ผู้ดูแล 187 คน และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่การวิจัยคือ 13 ตำบล 9 จังหวัด ครอบคลุม 5 ภูมิภาคของประเทศไทย
ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 - พฤษภาคม 2556 แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
วิเคราะห์ประเด็น และแจกแจงความถี่และร้อยละ
ผลการศึกษาพบว่าประสบการณ์เกิดภาวะพึ่งพาระยะยาวของผู้สูงอายุ มี 4 เส้นทาง คือ ภาวะ Stroke
ภาวะสมองเสือ่ ม โรคเรือ้ รังร่วม และอายุทม่ี ากกว่า 80 ปี ด้านสถานะของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุทต่ี อ้ งพึง่ พาระยะยาว
ในสังคมไทย พบว่า ผูด้ แู ลส่วนใหญ่อยูใ่ นภาวะไร้อำนาจต่อรอง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ประมาณร้อยละ 85.0
ผู้ดูแลส่วนใหญ่มีปัญหาภาวะสุขภาพและต้องการการพึ่งพาด้านสุขภาพ โดยพบผู้ดูแลหนึ่งในสามมีปัญหา
โรคเรื้อรัง หนึ่งในสามของผู้ดูแลเป็นผู้สูงอายุ และผู้ดูแลส่วนใหญ่มีรับภาระดูแลครอบครัว สามในสี่ของ
ผูด้ แู ลยังประกอบอาชีพอยู่ ประมาณหนึง่ ในเก้ามีผทู้ ต่ี อ้ งดูแลระยะยาวมากกว่า 1 คน และผูด้ แู ลส่วนใหญ่ไม่เคย
มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย โดยพบว่าแบบแผนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสังคมไทยเป็นการดูแล
ภายในครอบครัว โดยผู้ดูแลในครอบครัว ซึ่งพบว่าการดูแลอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความกตัญญู
ด้านภาระการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะสมองเสื่อม พบว่าทำให้เกิดภาระและผลกระทบด้านอารมณ์เป็น
ปัญหาทีพ่ บมากทีส่ ดุ 4 ใน 5 ของผูด้ แู ล ผูด้ แู ลมากกว่า 3 ใน 4 เกิดภาระและผลกระทบด้านร่างกาย ด้านสังคม
และด้านเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ดูแลลาออกจากงานและหยุดงาน ร้อยละ 11 เพื่อทำหน้าที่ผู้ดูแล และพบว่า
มีขอ้ จำกัดของการวินจิ ฉัยและความรูเ้ กีย่ วกับภาวะสมองเสือ่ มทำให้ผสู้ งู อายุขาดโอกาสในการบำบัด ร้อยละ 72
นอกจากนี้พบว่าขาดความต่อเนื่องของการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งขาดหลัก
ประกันคุณภาพการดูแลที่บ้านและการบูรณาการภารกิจขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
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น * นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
** วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
*** ผูอ้ ำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
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การวิจัยครั้งนี้ จึงสรุปได้ว่าการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวก่อให้เกิดภาระและผลกระทบกับผู้ดูแล และ
ครอบครัวที่อยู่ท่ามกลางความไม่พร้อมของครอบครัวและระบบการสนับสนุนในชุมชน ดังนั้นการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวในและการออกแบบระบบการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวทีม่ ที างเลือกให้
สำหรับผู้ดูแลและครอบครัวในชุมชน ได้แก่ พัฒนาสถานบริการปฐมภูมิ ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในการจัดระบบการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาว การพัฒนาศักยภาพผูด้ แู ลในครอบครัว รวมถึงกำหนด
มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวของประเทศ อันนำไปสูก่ ารพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย
คำสำคัญ : ผู้สูงอายุสมองเสื่อม, ภาระและผลกระทบ, การดูแลระยะยาว
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This study was a qualitative research aiming to study the experience of long-term care, its
associated burden and impact as well as the role of organizations involved in long - term care for
the elderly in Thailand. Data were collected, from June of 2012 to May of 2013, through indepth
interview, focus group discussion, and direct observation of 179 elderly persons and 187 caregivers,
at 13 districts of nine provinces and five regions of Thailand. The data were analyzed using content
analysis, thematic analysis, and frequency and percentage.
The experiences of long-term dependency of the elderly with stroke, dementia, co - morbidity, and aged 25
80 years and above, were documented. The care givers who provided long-term care for the elderly in
Thailand showed that the majority of them feel relative powerless; most of them (85%) were female ;
one-third had a chronic health problem; and one-third were elderly caregivers. Three - quarters of caregivers
also work, about one in nine people need to provide long-term care for more than one person, and
the majority had never experienced any long term care. In addition, it was found that the pattern of
family caregivers for long-term elderly care in Thai social that the caring was subject of gratitude.
The psychological burden and emotional problems were the most common, it found
the restrictions of diagnosis and knowledge of the elderly with dementia that the elderly lack of
opportunity in the treatment of 72%. In addition, there is a lack of continuity of care for the elderly
in the long-term health care system, a lack of assurance for the quality of home care, and the lack
of integration of missions of the organizations involved in the care of the elderly in a community.
In conclusion, the long-term care for the elderly in Thailand results in tremendous burden
on caregivers and families amidst the unavailability of family and community support systems.
Therefore, support system development and system design for long-term elderly care options for
caregivers and families in the community include ; development of primary care services, promote
the role of local government in the long term care system for the elderly, development potential family
caregivers, and standardization and quality control long-term elderly care nationality.Thus, leading
to the development of a sustainable aged care that is in accord with the culture of Thailand.
Keyword :		 the elderly with dementia, Impact and burden, long - term care
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ความเป็นมาและความสำคัญ
ของปัญหา
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ปัจจุบันโครงสร้างประชากรโลกมีการเปลี่ยน
แปลง ขนาดสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว จากร้อยละ 8 ในปี ค.ศ. 1950 เป็นร้อยละ 11
ในปี ค.ศ. 2009 และคาดประมาณว่าในปี ค.ศ. 2050
สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 22
ตามลำดับ (United Nation, 2009)
ในประเทศไทยนั้นประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
จะเพิ่มเป็นร้อยละ 27.1 ใน ค.ศ. 2050 แนวโน้ม
จำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และ
อายุขยั ของประชากรทีย่ นื ยาวมากยิง่ ขึน้ ทำให้ประเทศ
ไทยเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ (National Statistical
Office, 2008 ; UnitedNation, 2009)
สังคมผูส้ งู อายุเป็นปรากฏการณ์ทบ่ี ง่ บอกถึงภาวะ
พึง่ พาทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ และด้านสุขภาพ
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม (Dementia)
ร้อยละ 12.3 เป็นหญิงมากกว่าชาย (ชายร้อยละ 8.9
หญิงร้อยละ 15.0) จากสถิติในประเทศไทยพบผู้ป่วย
โรคนี้ประมาณ ร้อยละ 2 - 4 ของผู้ที่มีอายุมากกว่า
60 ปี ยิ่งอายุมากขึ้นก็จะพบผู้ป่วยมากขึ้น ผู้สูงอายุ
60 - 69 ปีพบร้อยละ 7.1 ผูส้ งู อายุ 70 - 79 ปี พบร้อยละ
14.7 และผูส้ งู อายุ 80 ปีขน้ึ ไปพบร้อยละ 32.5 กล่าวคือ
จะพบเพิม่ ขึน้ 2 เท่าทุก 5 ปีภายหลังอายุ 60 ปี (สถาบัน
เวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ,2552) และความรุนแรงในประเทศ
ไทยจะพบมากขึ้นเมื่อมีผู้สูงอายุวัยปลายทวีจำนวน
ขึ้นตามโครงสร้างประชากรไทยใน 20 ปีข้างหน้า
ภาวะสมองเสื่อมเป็นสาเหตุสำคัญที่นำมาสู่ข้อ
จำกัดหรือการสูญเสียความสามารถในการประกอบ
กิจกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ (WHO, 2003 ;
Verbrugge & Jette, 1994) ทำให้ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการการพึง่ พากิจวัตรประจำวัน ซึง่ จากสำรวจข้อมูล
สุขภาพประชาชนพบผู้สูงอายุมีความยากลำบากใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน ร้อยละ 15.5 โดย
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พบว่าในเขตชนบทมีความชุกร้อยละ 16.5 ขณะที่ใน
เขตเมืองพบร้อยละ 13.5 ตามลำดับ (วิชัย เอกพลากร
และคณะ, 2552) โดยเฉพาะปัญหาการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวันพืน้ ฐานขัน้ รุนแรงหรือทีเ่ รียกว่า ภาวะทุพพลภาพรุนแรง ซึง่ เป็นปัญหาทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความต้องการ
การดูแลระยะยาว (Lafortune and Balestat, 2007)
การดูแลระยะยาว เป็นการดูแลที่สำคัญส่วน
หนึง่ ของระบบสุขภาพและสังคม ซึง่ จะรวมถึงกิจกรรม
ที่ดำเนินการสำหรับคนที่ต้องการการดูแลโดยผู้ดูแล
ไม่เป็นทางการ (ครอบครัว เพือ่ น และเพือ่ นบ้าน) ผูด้ แู ล
ผู้ป่วยอย่างเป็นทางการ รวมถึง วิชาชีพ และ ผู้ช่วย
(ด้านสุขภาพ สังคมและอาชีพอื่นๆ ), และผู้ดูแลแบบ
ดัง้ เดิม และอาสาสมัคร (WHO, 2000) ซึง่ พบว่าผูส้ งู อายุ
ไทยร้อยละ 10.1 ต้องมีผู้ดูแลการทำกิจวัตรประจำวัน
(สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550) เป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อผู้ดูแลและครอบครัว และกระทบต่อภาระ
ค่าใช้จา่ ยทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ชาติ (Lafortune and Balestat, 2007) ทำให้การพัฒนา
ระบบการดูแลระยะยาวเพือ่ รองรับสังคมผูส้ งู อายุเป็น
สิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการค้นหาคำตอบที่
เหมาะสมสำหรับสังคมไทย
การศึกษาผลกระทบและภาระการดูแลผูส้ งู อายุ
ระยะยาวภายใต้วัฒนธรรมไทยครั้งนี้ จึงเป็นการ
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับแบบแผนการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะสมองเสื่อม ภาระและผลกระทบการดูแล
ผูส้ งู อายุในครอบครัวและชุมชนของสังคมไทยทีแ่ ปรผัน
ไปตามเวลา ตลอดจนบทบาทขององค์กรที่ทำหน้าที่
ดูแลผู้สูงอายุในเขตชนบทภายใต้วัฒนธรรมทั้ง 5
ภูมิภาคของประเทศไทยด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ
ซึ ่ ง จะนำไปสู ่ ก ารออกแบบพั ฒ นาระบบการดู แ ล
ผู้สูงอายุที่ยั่งยืน และเป็นแนวทางพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย
รวมทั้งผลักดันให้เกิดชุดสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ดูแล
และครอบครัวต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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จริยธรรมการวิจัย
		 ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
 เพื่อศึกษาประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข
ระยะยาวของครอบครัวและชุมชนไทย
 เพื่อศึกษาภาระและผลกระทบการดูแล ทุกขั้นตอนการวิจัยจะทำการขออนุญาตและได้รับ
ความยินยอมจากอาสาสมัครและครอบครัวก่อน
ผู้สูงอายุระยะยาวของครอบครัวและสังคมไทย
 เพื่อศึกษาบทบาทอาสาสมัครในชุมชน
วิธีการดำเนินการวิจัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับ
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมทีมนักวิจัย
การดูแลผู้สูงอายุในสังคมไทย
 ทีมนักวิจยั ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

ขอบเขตการวิจัย

ประชากร ศึกษา 3 กลุ่ม คือ
		 1) ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มี
ความหลากหลายของสาเหตุการเกิดภาวะทุพพลภาพ
รุนแรง ได้แก่ ภาวะสมองเสือ่ ม การเจ็บป่วย/โรคเรือ้ รัง
และภาวะสมองเสือ่ ม ต้องได้รบั การวินจิ ฉัยจากแพทย์
มี ภ าวะสมองเสื ่ อ ม ที ่ ต ้ อ งได้ ร ั บ การวิ น ิ จ ฉั ย จาก
แพทย์ และประสบภาวะความยากลำบากในการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมขัน้ พืน้ ฐานในการดูแลตนเอง ซึง่ ประเมิน
จากเครื่องมือ Barthel index ในระดับทุพพลภาพ
รุนแรง (ต่ำกว่า 12 คะแนน)
2) ผู้ดูแลและครอบครัว ทั้งผู้ดูแลที่เป็น
สมาชิกภายในครอบครัวและผู้ดูแลที่ได้รับการว่าจ้าง
3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน
 พื้นที่ศึกษาวิจัย
		 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพิจติ ร จังหวัด
เลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดราชบุรี
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด
ยะลา ซึ่งครอบคลุม 5 ภูมิภาคของประเทศไทย
 เครื่องมือการวิจัย
		 ใช้เครื่องมือทางมานุษยวิทยา (เครื่องมือ
วิถชี มุ ชน 7 ชิน้ ) วิธกี ารสำรวจ การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม
การสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่ม และศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
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ชุมชน โดยการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ และ mapping
กลุ่มอาสาสมัคร บริบทชุมชน สัมภาษณ์เชิงเจาะลึก
(In-depth interview) การสนทนากลุม่ (Focus Group
Discussion) กลุ่มอาสาสมัครในการวิจัย หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมกิจกรรม
ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
 วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจทานข้อมูล
27
ในพื้นที่และให้ข้อเสนอแนะในพื้นที่วิจัยทั้ง 9 แห่ง
 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ น ำเสนอสรุ ป รายงาน
โครงการวิจัย
 จัดทำรูปเล่มรายงานการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(Content Analysis) และวิเคราะห์ประเด็น (Thematic
analysis) ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ นำมาวิเคราะห์
เชิงพรรณนา ด้วยการแจกแจงความถี่และร้อยละ

ผลการศึกษา

ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผูส้ งู อายุท่ี
ต้องพึ่งพาระยะยาว
		 1.1) ภาวะสมองเสื่อม
			 พบว่า 2 ใน 5 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพาระยะยาวมีภาวะสมองเสื่อมที่ได้รับการวินิจฉัย
จากแพทย์เมื่อปรากฏอาการสมองเสื่อมที่ชัดเจนแล้ว
และนำไปสู่ภาวะพึ่งพาระยะยาว
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1.2) การดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวส่วนใหญ่
เป็นเพียงการดูแลกิจวัตรประจำวัน ขาดการฟืน้ ฟู
สภาพและการป้องกัน ทำให้เกิดอุบตั กิ ารณ์ซำ้ และ
มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงยิ่งขึ้น
				 พบว่าภาระหน้าทีก่ ารดูแลผูส้ งู อายุท่ี
ต้องการการพึง่ พาระยะยาวเป็นบทบาทของผูด้ แู ลและ
ครอบครัวที่ต้องรับภาระเพียงลำพัง โดยขาดการ
สนับสนุนจากหน่วยงานในชุมชน กิจกรรมการดูแลที่
ผูส้ งู อายุเหล่านีไ้ ด้รบั จึงเป็นเพียงแค่ “การดูแลกิจวัตร
ประจำวัน” ทำให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ร้อยละ 45 ไม่ได้
รับการฟื้นฟูสภาพและขาดการป้องกัน โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองขาดเลือด พบว่าบางส่วนเกิด
ภาวะสมองขาดเลือดซ้ำ จนนำไปสูภ่ าวะพึง่ พาระยะยาว
ทีม่ รี ะดับความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ และบางส่วนมีอาการ
ภาวะสมองเสื่อมตามมา
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1.3) ข้ อ จำกั ด ของการวิ น ิ จ ฉั ย และ
ความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมทำให้ผู้สูงอายุ
ขาดโอกาสในการบำบัดรักษาที่เหมาะสม
พบว่าผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมเริ่มเข้ารับการ
ตรวจวินจิ ฉัยในสถานบริการสุขภาพเมือ่ ปรากฏอาการ
ชัดเจน ในขณะทีพ่ บว่าศักยภาพการตรวจวินจิ ฉัยและ
การรักษาโรคของสถานบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ
และระดับทุตติยภูมิมีข้อจำกัด ต้องส่งต่อในสถาน
บริการระดับตติยภูมิ ทำให้ผู้สูงอายุไม่ถึง 1 ใน 6
ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เฉพาะทางและพบว่า
ผูส้ งู อายุรอ้ ยละ 72 หยุดการรักษาและไม่ได้เข้ารับการ
บำบัดรักษา ในขณะทีค่ วามเข้าใจเกีย่ วกับภาวะสมอง
เสื่อมของผู้ดูแลมีจำกัด การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่อมส่วนใหญ่จึงได้แต่ “เฝ้าดู” เท่านั้น
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น
		 พบว่าสถานะของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ปรากฏ

ในสังคมไทย มี 3 ลักษณะดังนี้
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2.1) ผู้ดูแลส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะไร้

อำนาจ
				 พบว่าผู้ที่ทำบทบาทหน้าที่บทบาท
ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาระยะยาว ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ประมาณร้อยละ 85. โดยเกือบครึ่งหนึ่งเป็น
ลูกสาว และ 1 ใน 7 เป็นภรรยา และในสังคมมุสลิมพบ
ผูด้ แู ลเป็นลูกสะใภ้ ถึง 2 ใน 5 และพบว่าส่วนใหญ่เป็น
ผู้ที่ทำงานภาคการเกษตร แตกต่างจากญาติพี่น้อง
อืน่ ๆ ทีป่ ระกอบอาชีพอยูใ่ นเขตเมือง มีรายได้ทม่ี ากกว่า
ผูด้ แู ล และมีฐานะหน้าทีด่ กี ว่าผูด้ แู ล สถานะของผูด้ แู ล
ส่วนใหญ่จงึ ตกอยูใ่ น “สภาวะไร้อำนาจ” ทัง้ การต่อรอง
ในครอบครัวและสังคม ผู้ดูแลอยู่ในสภาวะ “น้ำท่วม
ปาก” การเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง
จึงเสมือนการเรียกร้องให้กับตัวเอง
2.2) ผู ้ ด ู แ ลส่ ว นใหญ่ ม ี ป ั ญ หาภาวะ
สุขภาพและต้องการการพึ่งพาด้านสุขภาพ
				 ผูด้ แู ลส่วนใหญ่มปี ญ
ั หาสภาพความ
ไม่พร้อมทางด้านร่างกาย โดย 1 ใน 3 อยู่ในวัยสูงอายุ
และ 1 ใน 3 มีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและเกือบ
ร้อยละ 2 มีความพิการและมีปญ
ั หาในการดูแลตนเอง
ผูด้ แู ลจึงเป็นกลุม่ คนทีอ่ ยูใ่ นภาวะมีความต้องการการ
พึง่ พา แต่ตอ้ งแบกรับภาระดูแลผูส้ งู อายุทพ่ี ง่ึ พาระยะ
ยาว เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวที่มีภาวะสุขภาพดี
ออกไปทำงานนอกบ้านทิง้ ภาระการดูแลให้ผทู้ ม่ี ภี าวะ
เจ็บป่วย หรือมีปัญหาสุขภาพต้องรับผิดชอบดูแล
2.3) ผู้ดูแลมีบทบาทเชิงซ้อนและรับ
ภาระดูแลเพียงลำพัง
				 ผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวส่วนใหญ่มี
หน้าที่ภายในครอบครัวเดิม และ 3 ใน 4 ของผู้ดูแล
ยังประกอบอาชีพอยู่ การดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวทำให้
ภาระเพิ่มขึ้น ในขณะที่หน้าที่ในการทำงานภายใน
ครอบครัวของผู้ดูแลยังคงเดิม และพบว่าส่วนใหญ่
เป็นครอบครัวเดีย่ ว ผูด้ แู ลมากกว่าร้อยละ 80 จึงต้องรับ
ภาระดูแลเพียงลำพัง และผูด้ แู ลประมาณ 1 ใน 9 ต้อง
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ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพาระยะยาว มากกว่า 1 คน อีกทั้งผู้ดูแลเกือบร้อยละ 90 ไม่เคยมีประสบการณ์ในการ
ดูแลผู้ป่วย และต้องดูแลที่มีระยะเวลาเฉลี่ยถึง 4 ปี
 ภาระการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
		 พบว่าการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมก่อให้เกิดผลกระทบเกือบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม มากกว่าการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองขาดเลือด และโรคเรื้อรัง โดยพบ
ผลกระทบต่อผู้ดูแลเกือบทุกด้านมากกว่าร้อยละ 80 โดยเฉพาะภาระและผลกระทบด้านจิตใจ และด้าน
สังคม พบมากกว่าร้อยละ 85 ยกเว้นผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
		
ภาวะ Stroke ภาวะ		
ภาระและผลกระทบ			
ภาระและผลกระทบ
		
และโรคเรื้อรัง Dementia		

ภาวะ Stroke ภาวะ
และโรคเรื้อรัง Dementia

1. ด้านร่างกาย
70.06 %
80.56 % 2. ด้านจิตใจ
73.94 %
1) เหนื่อยล้าร่างกาย
52.41 %
58.34 %		 1) เครียด วิตกกังวล
72.19%
2) ปวดหลังและเข่า
28.34 %
28.71 %		 2) ซึมเศร้า
25.14%
3) ปัญหานอนไม่หลับ
17.11 %
13.89 %		 3) เครียดรุนแรง ทำร้าย 4.28%
4) มีการเจ็บป่วย
4.80 %
6.93 % 		 ตนเองและผู้สูงอายุ		
3. ด้านสังคม
72.73 %
86.11 % 4. ด้านเศรษฐกิจ
79.68 %
1) กิจกรรมการพักผ่อน 34.92 %
52.78 %		 1) ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
100.00 %
		 ลดลง
2) กิจกรรมทางสังคมลดลง 29.63 %
27.78 %		 2) รายได้ลดลง
25.11 %
3) ขัดแย้งกับญาติพี่น้อง 41.28 %
19.43 %		 3) เสียโอกาสในการ
27.37 %
		 และครอบครัว
		 ประกอบอาชีพ
4) กิจกรรมทางศาสนา 5.29 %
0.00 %		 4) เงินไม่พอใช้ มีหนี้
13.41 %
		 ลดลง
5) ลาออกจากงาน						
5.30%

โดยพบว่ า ภาระและผลกระทบที ่ เ กิ ด ขึ ้ น กั บ
ผู้สูงอายุสามารถจำแนกออกเป็น 5 ลักษณะดังนี้
3.1) ภาระค่าใช้จา่ ยการดูแล การแสวงหา
การรักษา และการเสียสละโอกาสการประกอบอาชีพ
ของผู้ดูแลก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ
และหนี้สินกับครอบครัว
			 พบว่าการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม
ทำให้ครอบครัวมีภาระและได้รับผลกระทบด้านการ
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้ดูแล 3 ใน 4 ทำให้ผู้ดูแล
ลาออกจากงาน มากถึงร้อยละ 11 เพื่อมาทำหน้าที่ใน

86.11 %
94.45 %
50.00 %
11.11 %
75.00 %
100.00 %
30.55 %
20.55 %
8.33 %
11.11%

การดูแล ทำให้ผู้ดูแลเหล่านี้เสียโอกาสในด้านการ
ประกอบอาชีพ และพบว่าภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแล ได้แก่ ค่าจ้างผู้ดูแล ค่าอุปกรณ์การดูแล
และอาหาร มีจำนวนสูง
3.2) การดูแลผูส้ งู อายุทพ่ี ง่ึ พาระยะยาว
เพียงลำพัง ทำให้ผู้ดูแลส่วนใหญ่รู้สึกโดดเดี่ยว
และรู้สึกเครียดจนนำไปสู่การทำร้ายตนเองและ
ผู้สูงอายุ
		 		 พบว่าการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ทำให้มกี ารเปลีย่ นแปลงทางอารมณ์ทเ่ี กิดขึน้ กับผูด้ แู ล

ว
า
ร
ส
า
ร
สุ
ข
ภ
า
พ
ภ
า
ค
ป
ร
ะ
ช
า
ช
น
29

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

30

ว
า
ร
ส
า
ร
สุ
ข
ภ
า
พ
ภ
า
ค
ป
ร
ะ
ช
า
ช
น

มี 3 ลักษณะ ได้แก่ อารมณ์วติ กกังวล เครียด พบเกือบ
3 ใน 4 ของผู้ดูแล ซึ่งมีระดับความรุนแรงตั้งแต่ วิตก
กังวล หงุดหงิด คับข้องใจ และเครียดกับสภาพที่ต้อง
เป็นผู้ดูแล อารมณ์เศร้า พบเกือบ 1 ใน 4 ของผู้ดูแล
ได้แก่ ความรูส้ กึ สงสาร ท้อแท้ น้อยใจ ร้องไห้ คิดอยาก
หนีออกจากบ้าน และ อารมณ์เครียดรุนแรง พบผูด้ แู ล
มีความรูส้ กึ คิดฆ่าตัวตาย ทะเลาะ หรือทำร้ายผูส้ งู อายุ
ร้อยละ 4
3.3) ภาวะเครียดเป็นผลกระทบหลัก
ด้านอารมณ์ของการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่
เกิดจากข้อจำกัดของความรู้เกี่ยวกับโรคของผู้ดูแล
				 พบว่าผู้ดูแลส่วนใหญ่ไม่มีความรู้
เกี่ยวกับอาการของโรค ทำให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่อม ร้อยละ 12 มีอารมณ์เครียดรุนแรง มีการ
ทะเลาะ ทำร้ายผูส้ งู อายุ หรือ ถูกผูส้ งู อายุทำร้าย ร้อยละ 8
ทำให้ผดู้ แู ลรูส้ กึ ผิด และเกิดคำถามกับตนเองถึง “บุญ
หรือบาป” ของการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม
		 3.4) กิจกรรมในชุมชนและแหล่งสนับ
สนุนทีล่ ดลง ทำให้ผดู้ แู ลขาดโอกาสทางสังคมและ
ทำให้เกิดความขัดแย้งกับญาติพี่น้อง
				 พบว่าผูด้ แู ลตกอยูก่ บั สภาวะของการ
ดูแลเพียงลำพังเกือบตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ผู้ดูแล
ผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะสมองเสือ่ ม เกิดผลกระทบด้านสังคม
มากที่สุดถึงร้อยละ 86 ทำให้ผู้ดูแลขาดโอกาสทาง
สังคม ขาดโอกาสทำกิจกรรมส่วนตัว เกือบร้อยละ 38
มีความขัดแย้งกับญาติพี่น้อง เพราะถูกผลักภาระให้
ดูแลเพียงลำพัง และขาดการสนับสนุน
3.5) กิจกรรมการดูแลผูส้ งู อายุระยะ
ยาวที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเกือบ 24 ชั่วโมงเพียง
ลำพัง ขาดโอกาสพักผ่อน ได้ส่งผลให้เกิดอาการ
เหนื่อยล้าและปัญหาสุขภาพของผู้ดูแล
					 พบว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม
มีอาการเหนื่อยล้าร่างกาย ได้แก่ อาการเหนื่อย อ่อน
เพลีย เมื่อยล้าร่างกาย พบมากในช่วงระยะที่ปรากฏ
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อาการสมองเสื่อมรุนแรง พบมากกว่าครึ่งหนึ่ง และ
มีปัญหาการนอนหลับ พบเกือบ 1 ใน 5 ส่วนช่วงระยะ
ที่มีอาการรุนแรงพบว่าทำให้ผู้ดูแลมีปัญหาสุขภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8
 วัฒนธรรมชุมชนและบทบาทองค์กร
ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
4.1) ครอบครัวเป็นสถาบันหลักของ
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสังคมไทย
		 		 พบว่าแบบแผนการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวในสังคมไทยเป็นการดูแลภายในครอบครัว
โดยร้อยละ 95.5 เป็นการดูแลโดยผู้ดูแลในครอบครัว
ด้วยค่านิยมความเชื่อ “ความกตัญญูกตเวที” เช่น
เดี ย วกั น ในสั ง คมไทยมุ ส ลิ ม หลั ก คำสอนของทาง
ศาสนาที่ลูกต้องดูแลพ่อแม่ “สวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้า
มารดา” ซึง่ เป็นหลักปฏิบตั ใิ นการกระทำต่อพ่อแม่ชาว
มุสลิม การดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เป็น
หน้าที่ลูก ทำให้ส่วนใหญ่ต้องรับภาระการดูแลเพียง
ลำพัง และปฏิเสธรับความช่วยเหลือจากคนภายนอก
อย่างไรก็ตามการปฏิเสธไม่รับความช่วยเหลือของ
ผูด้ แู ลในครอบครัว ไม่ได้หมายถึงว่าผูด้ แู ลไม่ตอ้ งการ
การช่วยเหลือ แต่ด้วยบทบาทที่ถูกสังคมกำหนดและ
จับจ้องต่อการทำหน้าที่ ทำให้ผู้ดูแลเลือกที่จะปฏิเสธ
ส่วนผูด้ แู ลว่าจ้างพบร้อยละ 9.5 ซึง่ พบทัง้ ในเขตชนบท
และในเขตเมือง และพบว่าทุกครอบครัวที่ว่าจ้างผู้ดูแ
ลจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ประสบปัญหาผู้ดูแลลาออก
พฤติกรรมของผู้ดูแลที่ไม่ใส่ใจ บางรายทำร้ายผู้สูงอายุ
4.2) การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวใน
ชุมชน ขาดหลักประกันคุณภาพการดูแลทีบ่ า้ นและ
ความต่อเนื่องของการดูแลในระบบบริการสุขภาพ
					 ในสถานบริการปฐมภูมิพบว่า
สถานที่และระบบบริการของหน่วยงานไม่เอื้อต่อการ
ให้บริการผู้สูงอายุที่พึ่งพาระยะยาว ทำให้ผู้สูงอายุ
ประสบปัญหาในการเดินทาง และขาดอุปกรณ์อำนวย
ความสะดวก มีความยากลำบากในการเคลื่อนย้าย
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พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้รับการติดตามดูแลจาก
สถานบริการปฐมภูมิ ทั้งที่ผู้สูงอายุมากกว่า 1 ใน 4
มีปัญหาการดูแลด้านการแพทย์ที่เกินศักยภาพการ
ดูแลของผู้ดูแลในครอบครัว และพบว่าแนวทางการ
ปฏิบตั กิ ารดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวทีบ่ า้ นมีความลักลัน่
ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
4.3) ชุมชนมีโครงสร้างองค์กรทีร่ อง
รับการทำงานผูส้ งู อายุทง้ั ด้านสวัสดิการและสุขภาพ
แต่ขาดกลไกขับเคลือ่ นและบูรณการงานผูส้ งู อายุ
ระยะยาวเชิงรูปธรรม
						 พบว่าในชุมชนระดับตำบลทั้ง
องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสวัสดิการทัง้ ทีเ่ ป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ชมรมผูส้ งู อายุ และองค์กร
ดูแลด้านสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ น อย่างไร
ก็ตามความช่วยเหลือด้านสุขภาพและด้านสวัสดิการ
ไม่ครอบคลุมผูส้ งู อายุ และไม่ตอบสนองความต้องการ
ของผูส้ งู อายุ เช่น ขึน้ ทะเบียนผูพ้ กิ ารรอ 1 ปี และมีการ
แยกทำตามภารกิจของแต่ละองค์กร
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.1 ข้ อ เสนอแนะสำหรั บ กระทรวง
สาธารณสุข
				 1) พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลให้เป็นแหล่งสนับสนุนการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน 		
						 ควรมีระบบบริการที่เอื้อต่อการ
บริการ และมีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ได้แก่ การปรับปรุงสิง่ แวดล้อม การฟืน้ ฟูสภาพผูส้ งู อายุ
ให้บริการเชิงรุก รวมถึงความสามารถในการวินิจฉัย
และการดูแลโรคที่มีความซับซ้อนมาก เช่น ภาวะ
สมองเสื่อม ภาวะสมองขาดเลือด
		 2) กำหนดมาตรฐานการดู แ ล
ผู ้ ส ู ง อายุ ร ะยาวและควบคุ ม คุ ณ ภาพการดู แ ล
ทั่วประเทศ
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ควรมี ร ะบบการตรวจประเมิ น
คัดกรองแยกประเภทผู้สูงอายุที่มีมาตรฐาน จัดชุด
สิทธิประโยชน์และการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ
แต่ละประเภทที่ชัดเจน มีการกำหนดมาตรฐานให้
ชัดเจนและตรวจสอบคุณภาพ โดยเฉพาะระบบการ
ส่งต่อและการดูแลที่บ้านซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อน
สำคั ญ ของระบบการสนั บ สนุ น การดู แ ลผู ้ ส ู ง อายุ
ระยะยาว ทีจ่ ะทำให้ผดู้ แู ลและผูส้ งู อายุได้รบั การดูแล
ที่มีคุณภาพ
		 3) การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ ด ู แ ล
ผู ้ ส ู ง อายุ ร ะยะยาวในระบบริ ก ารสุ ข ภาพและ
ในชุมชน
						 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา
ระยะยาวมีความซับซ้อน และต้องการบริการทีม่ คี วาม
เฉพาะ การเตรียมบุคลากร ผู้ดูแล และครอบครัว จึงมี
ความจำเป็นที่ผู้ดูแลทุกระดับต้องได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ โดยเฉพาะผู้ดูแลในครอบครัวและบุคลากร
สาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ ที่ต้องได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอย่าง
มีคุณภาพ

การอภิปรายผล

ประสบการณ์การเกิดภาวะพึ่งพาระยะ
ยาวของผู้สูงอายุในสังคมไทย
		 การพึ ่ ง พาระยะยาวจากภาวะสมอง
เสือ่ ม พบว่าผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะพึง่ พาระยะยาว พบเกือบ
1 ใน 5 เกิดจากภาวะสมองเสื่อม สอดคล้องกับการ
ศึกษาที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ 12.4 มีอาการสงสัย
ภาวะสมองเสื่อม (วิชัย เอกพลากร และคณะ, 2009)
ซึ่งผู้ดูแลและครอบครัวรับรู้อาการผิดปกติของผู้สูง
อายุที่มีภาวะสมองเสื่อม เมื่อเริ่มปรากฎอาการแล้ว
ทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแลต่างมีความทุกข์ทรมาน แม้
ผู้สูงอายุในระยะนี้จะช่วยตัวเองได้ จนนำไปสู่การ
ทะเลาะกับผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลถูก
ทำร้าย และในระยะสุดท้ายของการเกิดภาวะสมอง
เสื่อม ผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองลดลง สูญเสียการรับรู้
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และต้องการการดูแลระยะยาว ทำให้เกิดภาระกับ
ผู้ดูแลและครอบครัว ปัญหาภาวะสมองเสื่อมจึงเป็น
ปัญหาที่สำคัญของการเกิดภาวะพึ่งพาระยะยาวใน
ประเทศไทย การส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุจงึ เป็นหัวใจ
สำคัญช่วยป้องกันและลดการเกิดภาวะพึ่งพาได้
 สถานะของผู ้ ด ู แ ลผู ้ ส ู ง อายุ ท ี ่ พ ึ ่ ง พา
ระยะยาวในสังคมไทย
		 ผู้ดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ไร้
อำนาจต่อรองทั้งในครอบครัวและในสังคม มีปัญหา
สุขภาพ ขาดประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ และ
ขาดการสนับสนุน สอดคล้องกับการประเมินแผน
ผูส้ งู อายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ในช่วง 5 ปีแรก พบว่ามีผดู้ แู ล
เพียงร้อยละ 35 ที่มีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ
(วิพรรณ ประจวบเหมาะ, 2553) ซึ่งย่อมส่งผลต่อ
คุณภาพในการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาระยะยาว
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้		 หากไม่มีมาตรการสนับสนุน
ผู้ดูแลในครอบครัวรองรับที่ชัดเจนและเหมาะสมกับ
สภาพปัญหาของสังคมไทย ผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะไม่
ได้รับการดูแลที่ดีและเกิดการทอดทิ้งผู้สูงอายุมากขึ้น
 ภาระและผลกระทบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว
		 พบว่าการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวทีเ่ กิดจาก
ภาวะสมองเสื่อมทำให้เกิดภาระและผลกระทบต่อ
ผูด้ แู ลทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ยกเว้นผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ สอดคล้องกับการศึกษาในกลุ่มผู้ดูแล
ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีฐานะดีและมีการศึกษาดีใน
ประเทศไทยพบว่าการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมสามารถ
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อผู้ดูแล โดยเฉพาะ
ผลกระทบทางกายและทางการพัฒนามีมากกว่า
ผลกระทบทางสังคมและอารมณ์ (Weerasak Muangpaisan, et al, 2010) และการศึกษาผูป้ ว่ ยภาวะสมอง
เสื่อมในโรงพยาบาล พบว่าเกิดภาระการดูแลของ
ผู้ดูแล ร้อยละ 68.9 โดยพบว่ามีภาระการดูแลส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางร้อยละ 41.1 และ
ผลกระทบของปัญหาพฤติกรรมและจิตใจของผู้ป่วย
ต่อผู้ดูแลในระดับปานกลางถึงมาก ซึ่งพบว่าปัญหา
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พฤติกรรมและของผู้ป่วยที่มีความสัมพันธ์กับภาระ
ของผู้ดูแล ได้แก่ ผู้ป่วยมีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ
การมีพฤติกรรมผิดปกติ การมีอาการไม่สงบ กระสับ
กระส่าย ก้าวร้าว มีอารมณ์แปรปรวน ทำให้เกิดความ
ไม่มน่ั คงทางอารมณ์ (สาธิดา แรกคำนวณ และ พีรพนธ์
ลือบุญธวัชชัย, 2555; พารุณี เกตุกราย,2550) ทั้งนี้
เนื่องจากผู้ดูแลต้องเผชิญกับสภาวะทางอารมณ์และ
พฤติกรรมของผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่ผิดปกติ ในขณะ
ที่ทำให้ผู้ดูแลและสถานบริการสุขภาพในชุมชนมี
ข้อจำกัดเกี่ยวกับความรู้และการดูแลผู้สูงอายุสมอง
เสื่อม จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ดูแลมากกว่าโรค
เรื้อรังอื่น ๆ
 สถานบริการปฐมภูมกิ บ
ั การดูแลผูส้ งู อายุ
ระยะยาว
		 พบว่าข้อจำกัดของการตรวจวินิจฉัยและ
ความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมของสถานบริการใน
ระดับปฐมภูมิและระดับทุติยภูมิ ในขณะที่การศึกษา
ที่ผ่านมาพบว่าความต้องการของผู้ดูแลสมองเสื่อม
3 อันดับแรก คือ ความรู้และการฝึกทักษะของผู้ดูแล
การบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์สำหรับผู้ดูแล
และระบบบริการเฉพาะในการประเมินผู้ป่วยสมอง
เสื่อมในโรงพยาบาล (Muangpaisan et al., 2010)
ข้อจำกัดของสถานบริการจึงทำให้ผู้ดูแลไม่ได้รับการ
สนับสนุนด้านความรู้ และทำให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่อมขาดโอกาสในการบำบัดรักษาที่เหมาะสม
ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ดูแลใน
สังคมไทย จึงมีความจำเป็นทีต่ อ้ งการแนวทางการพัฒนา
อย่างจริงจัง เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมอง
เสื่อมมีทางออกสำหรับผู้ดูแลและครอบครัว
		 สถานบริ ก ารในระดั บ ปฐมภู ม ิ ม ี ค วาม
สำคัญต่อการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน ซึ่งจาก
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าชุมชนที่มีระบบการดูแล
ต่ อ เนื ่ อ งที ่ บ ้ า นโดยพยาบาลชุ ม ชนและพยาบาล
(Home Health Care) ซึ่งมีบทบาทในด้านการดูแล
การกำลังใจผู้สูงอายุ และการให้ความรู้ เตรียมความ
พร้อมแก่ผู้ดูแล ทั้งในด้านการดูแล จะช่วยเสริมแรง
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แก่ครอบครัวและเป็นเครือข่ายในการดูแลที่ดี ที่ช่วย
เติมเต็มระบบการดูแลระยะยาวให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ, 2552) อย่างไร
ก็ตามระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ยังมีขอ้ จำกัด
ด้านศักยภาพ และแนวทางปฏิบัติที่มีความลักลั่นใน
สถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทำให้การดูแล
ผู้สูงอายุในครอบครัวขาดระบบสนับสนุนและการ
ประคับประครอง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว
 วัฒนธรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ในชุมชน
		 ครอบครัวเป็นสถาบันหลักของการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวในสังคมไทย จากการศึกษาพบว่า
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนทั้งหมดเป็นการ
ดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว ซึง่ สามารถจัดประเภทผูด้ แู ล
ออกเป็น 2 ประเภท คือ การดูแลผู้สูงอายุโดยผู้ดูแล
ภายในครอบครัว และ การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว
โดยผูด้ แู ลว่าจ้าง ซึง่ พบว่าการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว
โดยผู้ดูแลว่าจ้าง ครอบครัวประสบกับปัญหาการ
แสวงหาผู้ดูแลด้วยตนเองและเผชิญปัญหาคุณภาพ
การดูแลและพฤติกรรมของผูด้ แู ลว่าจ้างทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพ
ซึ่งบางรายทำร้ายผู้สูงอายุ ครอบครัวไม่มีทางเลือก
และขาดระบบการสนับสนุนครอบครัว
		 การดูแลในครอบครัวจึงเป็นแบบแผนหลัก
ของการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวในสังคมไทย โดยผูด้ แู ล
ส่วนใหญ่ที่มีความสัมพันธ์เป็นลูกสาว ภรรยา และ
ลูกสะใภ้ ที่ต้องทำหน้าที่ดูแลและจัดการด้วยตนเอง
การดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัวเป็นเรือ่ งภายในครอบครัว
คล้ายคลึงกับการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่าผูด้ แู ลส่วนใหญ่
มีความสัมพันธ์เป็นญาติของผู้สูงอายุ ได้แก่ ลูกสาว
ภรรยา ลูกสะใภ้ (วรรณรัตน์ ลาวัง และ คณะ, 2547,
ศิราณี ศรีหาภาค, 2556) ซึ่งการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า
ความเข้มแข็งของวิถีปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุของ
ครอบครัวเป็นความแข็งแกร่งทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน (Caffrey,
1992) อย่างไรก็ตามพบว่าการดูแลพ่อแม่ในอนาคต
อาจจะเปลีย่ นแปลงตามบริบททางวัฒนธรรม (Caffrey,
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1992) โดยเฉพาะปัจจุบันโครงสร้างครอบครัวของ
สังคมไทยมีขนาดเล็กลง ผูด้ แู ลมีบทบาทและรับภาระ
ในการประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว วิถีการดูแล
ผู้สูงอายุในครอบครัวจึงได้รับผลกระทบ และผู้ดูแล
ส่วนใหญ่จึงต้องรับภาระการดูแลผู้สูงอายุเพียงลำพัง
“ความกตัญญู กตเวที” ค่านิยมความเชื่อ
ที่ถูกใช้และให้คุณค่าความหมายเพื่อทดแทนบุญคุณ
บุพการี คล้ายคลึงกับการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าชุมชน
ยังคงให้ความสำคัญของการปฏิบัติต่อพ่อแม่ โดย
เฉพาะลูกสาวเป็นผูท้ ถ่ี กู ครอบครัวและสังคมคาดหวัง
ให้ทำหน้าทีเ่ ป็นผูเ้ ลีย้ งดูพอ่ แม่ (ดุสติ จันทยานนท์ และ
คณะ, 2554, ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2549, 2552,
ศิราณี ศรีหาภาค, 2556) ซึ่งมีผลทำให้ผู้ดูแลปฏิเสธ
ความช่วยเหลือจากคนภายนอก ด้วยบทบาทที่ถูก
สังคมกำหนดและจับจ้องต่อการทำหน้าที่ อย่างไร
ก็ตามพบว่าภาระการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวมีผล
กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ดูแลทุกด้านและ
ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพแก่ผู้ดูแล การสนับสนุนและ
ประคับประคองผูด้ แู ลให้สามารถดูแลผูส้ งู อายุได้อย่าง
มีคุณภาพ จึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญของแผนพัฒนา
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2
			 ครอบครัวและผู้ดูแลจึงเป็นบุคคลที่
สำคัญในการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวในชุมชน ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ในขณะที่ผู้ดูแลที่จะเกื้อ
หนุนผู้สูงอายุลดลง แต่ขนาดของปัญหามีแนวโน้มที่
เพิ่มสูงขึ้น แผนผู้สูงอายุแห่งชาติได้กำหนดให้มีระบบ
คุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ (คณะกรรมการ
ผูส้ งู อายุแห่งชาติ, 2553, วิพรรณ ประจวบเหมาะ และ
คณะ, 2553) แต่การดำเนินการดูแลระยะยาวใน
ประเทศไทยในทางปฏิบัติยังไม่มีความชัดเจน
 บทบาทองค์กรในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
		 พบว่ า หน่ ว ยงานภาครั ฐ ไม่ ม ี แ ผนงาน
ชัดเจน ความช่วยเหลือไม่ครอบคลุม และไม่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้สูงอายุ ขาดการบูรณาการภาพ
รวมของตำบล สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า
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สถานพยาบาลในชุมชนและอปท.มีบทบาทหลักใน
การจัดบริการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน แต่ยังคงมี
ปัญหาด้านคุณภาพ และบริการ การจัดบริการมีลกั ษณะ
แยกส่วนขาดการบูรณาการของบริการ (สัมฤทธิ์
ศรีธำรงสวัสดิ์ และคณะ, 2552 ; ศิราณี ศรีหาภาค,
2556) อย่างไรก็ตามการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า สถาบัน
ทีเ่ ป็นทางการ ได้แก่ อำเภอ โรงพยาบาล อบต. และอืน่ ๆ
ซึง่ มีความสำคัญในฐานะเป็นสถาบันทีท่ ำหน้าทีใ่ นการ
บริหารจัดการดูแล การสนับสนุนบริการ งบประมาณ
และบุคลากร และการดูแลระยะยาวได้อย่างบูรณาการ
ทั ้ ง สุ ข ภาพและสั ง คมทำให้ เ กิ ด ผลดี ต ่ อ การดู แ ล
ระยะยาว (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ, 2552)

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ออกแบบระบบการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาว
ที่มีทางเลือกสำหรับผู้ดูแลและครอบครัวในชุมชน
		 เช่น การดูแลผูส้ งู อายุกลางวัน การให้ความ
34 ช่วยเหลือในการดำรงชีวิต การดูแลระยะสุดท้าย เพื่อ
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เป็นทางเลือกสำหรับผู้ดูแลและครอบครัว โดยการ
วางแผน กำหนดกลวิธี และรูปแบบบริการร่วมกันของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย เช่น ผูส้ งู อายุ
ผู้ดูแลและครอบครัว
 ส่งเสริมให้เกิดการจัดตัง้ กองทุนการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนโดยชุมชน
		 เป็นการระดมทรัพยากรในชุมชน เพื่อช่วย
ลดภาระของผู้ดูแลและครอบครัว และทำให้องค์กร
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มี
คุณภาพตามบริบททางสังคมวัฒนธรรมและทำให้
ผู้ดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวองค์กร
ปกครองส่วนภายใต้กองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบล
		 จะทำให้เกิดพลังการขับเคลื่อนและเกิด
การเชื ่ อ มโยงจากนโยบายการดู แ ลสุ ข ภาพของ
ประชาชนสูแ่ นวทางการปฏิบตั ทิ ม่ี ที ศิ ทางชัดเจน ทำให้
ผู้ดูแลและผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ...
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับพื้นที่อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

Public Participation in Local Health Security Fund Operation,
Phapayom District, Phatthalung Province

บทคัดย่อ
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การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วม ปัจจัยสนับสนุนความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยสนับสนุน กับการมีส่วนร่วมของประชาชนและเพื่อศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ อำเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง
ผลการศึกษา ด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ากลุม่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 78.0 อายุ 45 - 60 ปี
ร้อยละ 47.5 สมรส ร้อยละ 86.4 จบชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 49.4 ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม ร้อยละ 73.2
มีรายได้ 5,001 - 10,000 บาท ร้อยละ 61.6 บทบาททางสังคม เป็นประชาชนทั่วไป ร้อยละ 70.2 และสิทธิ 35
ในการรักษาพยาบาล ใช้บตั รประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ร้อยละ 74.7 ด้านปัจจัยสนับสนุน พบว่าระดับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 48 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 55.8 (X̄ = 2.53) และระดับทัศนคติเกี่ยวกับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 74.0 (X̄ = 3.09)
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ มีส่วนร่วมใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (X̄ = 2.96) ซึง่ แยกเป็นรายด้านได้ดงั นี้ ร่วมคิดค้นหาปัญหา ในระดับมาก (X̄ = 2.74)
ร้อยละ 40.8 ร่วมวางแผนแก้ไขปัญหา ในระดับมาก (X̄ = 2.72) ร้อยละ 55.6 ร่วมดำเนินกิจกรรมอยู่ ในระดับมาก
(X̄ = 2.99) ร้อยละ 51.3 ร่วมรับผลประโยชน์ อยูร่ ะดับมากทีส่ ดุ (X̄ = 3.47) ร้อยละ 60.4 และการร่วมประเมินผล
ในระดับมาก (X̄ = 2.69) ร้อยละ 60.9
ความสัมพันธ์ของการมีสว่ นร่วมกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษารายได้ บทบาท
ทางสังคม และสิทธิรักษาพยาบาล ไม่มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 แต่ สถานภาพสมรส
มีความสัมพันธ์กนั ทีร่ ะดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 ความสัมพันธ์ปจั จัยสนับสนุน ด้านความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพืน้ ที่ ด้านการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารข่าวสารเกีย่ วกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับพื้นที่ และทัศนคติเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ กับการมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์กัน
2
2
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (χ = 39.074, df = 4, p = .000), (χ =54.121, df = 4, p = .000)
2
และ (χ = 90.887, df = 4, p = .000) ตามลำดับ
* นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
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ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ พบว่า ไม่มีผู้ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดทำแผน คณะกรรมการไม่ได้ทำหน้าที่ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และระเบียบข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนน้อย ขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ และ
ประชาชนส่วนใหญ่รู้จักกองทุนหลักประกันสุขภาพน้อย
คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม, การดำเนินงาน , กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
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The study of public participation in local health security fund operation, Phapayom District,
Phatthalung Province proposed to determine levels of participation, supporting factors, and to identify
the association between personal characteristics and public participation. Further, this study aimed
to describe problems and obstacles of public participation in local health security fund operation,
Phapayom District, Phatthalung Province.
The study revealed that most of the samples were female (80%) aged between 45 - 60 years old
47.5%. There were 86.4 % married, 49.4% earned a living by agriculture, 73.2 % had income
between 5,001 and 10,000 Thai Baht, 61.6 % had social position, 70.2 % were general citizens,
and 74.7 % occupied security health card (golden card). In respect to supporting factors, it showed
that their understanding on health security fund was observed 48 % at high level. Level of perception
on local health security fund information showed 55.8% at high level (X̄ = 2.53). Attitude towards
local health security fundshowed 74.0 % at high level (X̄ = 3.09).
Overall participation in local health security fund operation was observed at high level
(X̄ = 2.96). To consider in each aspect, participation in problem searching, planning for problem
solving, implementation, benefit received, and evaluation showed at high level, 40.8% (X̄ = 2.74),
55.6% (X̄ = 2.72), 51.3 % (X̄ = 2.99), 60.4% (X̄ = 3.47), and 60.9 (X̄ = 2.69), respectively.
The association between participation and personal characteristics including genders, ages,
occupation, educational levels, social role, and medical care access were association at 0.01
significant level. However, marital status was association at 0.01 significant level. The association
in supporting factors of understanding on local health security fund , information perception and
attitude towards local health security fund and participation in local health security fund operation
2
2
was statistically significant at 0.001 (χ = 39.074, df = 4, p = < .001), (χ = 54.121, df = 4,
2
p = < .001) (χ = 90.887, df = 4, p = < .001), respectively.
Regarding problems, obstacles, and suggestion issues, it was found that no coordinator with
targeted group or persons involved in planning. Committee members did not perform on their roles and had
limited knowledge on the roles, responsibilities, and regulations and law. They also lacked of experiences
on fund management towards their authorities and most of people did not know health security fund.
Keyword :		 participation, operation, local health security fund
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บทนำ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ถึงบริการและได้รับบริการสาธารณสุขตามสิทธิที่พึง
ได้ในฐานะความเป็นประชาชนไทย (สำนักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2556 )
จั ง หวั ด พั ท ลุ ง มี ก ารแบ่ ง เขตการปกครอง
ประกอบด้วย 11 อำเภอ 65 ตำบล เริม่ ดำเนินการจัดตัง้
กองทุน ฯ ตั้งแต่ปี 2549 โดยมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนำร่องจำนวน 4 แห่ง และปัจจุบันมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เข้าร่วมดำเนินการกองทุน ฯ ครบ
ทุกแห่ง (73 แห่ง) (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง,
2553) ในอำเภอป่าพะยอมมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 แห่ง ปี 2549 องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าพะยอม ได้เข้าร่วมการดำเนินการกองทุนฯ นำร่อง
ของจังหวัดพัทลุง และ ปี 2551 องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ ่ น อี ก 3 แห่ ง ก็ ไ ด้ ร ่ ว มดำเนิ น การกองทุ น ฯ
(สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม. 2553) แต่
จากการศึกษาการดำเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพืน้ ที่ ทีผ่ า่ นมา พบว่า แผนงาน/โครงการ
ที่กองทุนดำเนินการยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ระบุไว้ แผนงานส่วนใหญ่อยู่ลักษณะสงเคราะห์ ใน
หลายพื้นที่ชาวบ้านยังไม่รู้ว่ากองทุนฯ คืออะไร มา
จากไหน และผลประโยชน์ที่ได้รับหรือการมีส่วนร่วม
เป็นอย่างไร จากปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าว ทำให้ผศู้ กึ ษา
ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ อำเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง และสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพื้นที่ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
เพื่อนำผลการศึกษานี้มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
ของอำเภอป่าพะยอมต่อไป

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2545 มาตรา 5 กำหนดให้บุคคลทุกคนมีสิทธิได้
รับบริการสาธารณสุขทีม่ มี าตรฐานและมีประสิทธิภาพ
โดยประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่
บุคคลจะมีสิทธิได้รับให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนด มาตรา 38 ให้มีการจัดตั้ง “กองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ย สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการ และส่งเสริมให้บุคคล
เข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ ให้ใช้จ่ายเงินกองทุนโดยคำนึงถึงการ
พัฒนาการบริการสาธารณสุขในเขตพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่มหี น่วย
บริการเพียงพอ หรือมีการกระจายหน่วยบริการอย่าง
ไม่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงการจ่ายให้แก่สถาน
บริการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
หรือบุคคลที่สนับสนุนหรือส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุข และ มาตรา 47 กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ เพือ่ สร้าง
หลักประกันสุขภาพให้กับบุคคลในพื้นที่ โดยเน้น
กระบวนการมีสว่ นร่วม เพราะหลักการสำคัญประการ
หนึ่งในการมีระบบหลักประกันสุขภาพที่ดี คือการมี
ระบบส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนด้านสุขภาพ
โดยการมีกลไกการมีสว่ นร่วมทีเ่ ข้มแข็ง ซึง่ ถือเป็นการ
กระจายอำนาจด้านการบริหารจัดการสุขภาพ เพื่อ
สร้างความเข็มแข็งของประชาชนในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองและครอบครัว และทำให้ระบบหลักประกัน
สุขภาพมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยั่งยืน และ
ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกระดับได้มบี ทบาท
สำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนมากขึ้น
จึงได้มีการจัดตั้ง “กองทุนหลักประกันสุขภาพใน วัตถุประสงค์
 เพือ่ ศึกษาระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” ขึ้น เพราะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถจะตอบสนองความต้องการหลัก ในการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
ประกันสุขภาพของชุมชนได้ดี ส่งผลให้ประชาชนเข้า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
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เพือ่ ศึกษาปัจจัยสนับสนุนกับการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพ
ระดับพื้นที่ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคล และปัจจัยสนับสนุน กับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพระดับ
พื้นที่ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานหลักประกัน
สุขภาพระดับพื้นที่ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง


วิธีดำเนินการวิจัย
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การศึกษาครั้งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey
Research) โดยศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ในประชาชนที่มีอายุ
15 ปี ขึ้นไป และสามารถอ่านออกเขียนได้ ที่อาศัยอยู่
ในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง กลุม่ ตัวอย่างได้จาก
การสุม่ ตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ โดยสุม่ เลือกจากทุกตำบล
ทุกหมู่บ้าน ตามสัดส่วนของหลังคาเรือน จำนวน
396 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาใช้แบบ
สอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ตอน คือ
		 ตอนที่ 1 คำถามเกีย่ วกับข้อมูลปัจจัยส่วน
						 บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน
						 8 ข้อ
		 ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน
						 ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
						 ปัจจัย 3 ปัจจัย ปัจจัยละ 10 ข้อ
		 ตอนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
						 ของประชาชนในการดำเนินงาน
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						 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
พืน้ ทีโ่ ดยลักษณะคำถามแบบ Rating
						 Scale จำนวน 5 ด้านๆ ละ 5 ข้อ
		 ตอนที่ 4 แบบสอบถามปั ญ หาอุ ป สรรค
						 และข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นคำถาม
						 ปลายเปิด ผู้ตอบแบบสอบถาม
						 สามารถแสดงความคิดเห็นได้
						 อย่างอิสระ

การวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคล ปัจจัยสนับสนุน และระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยสถิติเชิงพรรณนา ด้วยค่าความถี่
ค่าร้อยละ การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วม และ
เปรี ย บเที ย บปั จ จั ย สนั บ สนุ น การมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคล และปัจจัยสนับสนุน กับการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน โดยใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน ได้แก่ Chi - Square,
Pearson Correlation

ผลการศึกษา

ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของประชากร
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 78.0 อายุ
45 - 60 ปี ร้อยละ 47.5 อายุเฉลีย่ 43.71 ปี (S.D. = 8.10)
สมรสแล้ว ร้อยละ 86.4 จบชั้นประถมศึกษา ร้อยละ
49.4 เป็นเกษตรกร ร้อยละ 73.2 มีรายได้ 5,001 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 61.6 รายได้เฉลี่ย
9,830.56 บาท (S.D. = 4,663.70) ไม่มีบทบาททาง
สังคมในหมูบ่ า้ น ร้อยละ 70.2 และใช้สทิ ธิบตั รประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ในการรักษาพยาบาล
ร้อยละ 74.7
 ลักษณะปัจจัยสนับของประชากร พบว่า
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ในระดับสูง ร้อยละ 48 มากที่สุด ในเรื่อง
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กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นสามารถ
พิ จ ารณาสนั บ สนุ น งบประมาณแก่ ห น่ ว ยบริ ก าร
สุขภาพที่อยู่ในพื้นที่ เช่นโรงพยาบาล สถานีอนามัย/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือชุมชนได้ ร้อยละ
88.4 รองลงมาในเรื่อง กลุ่มแม่และเด็กกลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและ
กลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ
การดำเนิ น งานกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ
ท้องถิ่นร้อยละ 84.8
การรับรูข้ อ้ มูลข่าวข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 55.8
(X̄ = 2.53 ) แหล่งให้ข้อมูลข่าวสาร คือ อาสาสมัคร
สาธารณสุขในหมู่บ้าน (อสม.) (X̄ = 2.82) รองลงมา
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข (X̄ = 2.81) และทัศนคติเกีย่ วกับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ
74.0 (X̄= 3.09 ) ทัศนคติในระดับมากทีส่ ดุ คือ กิจกรรม
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพืน้ ทีต่ อ้ งมีความ
เพียงพอและครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ
ทุกวัย (X̄ = 3.66) รองลงมาคือ กิจกรรมของกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ต้องมีความต่อเนื่อง
และเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ (X̄ = 3.36)
 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
พบว่า ในภาพรวมกลุ่มประชากรมีส่วนร่วมในระดับ
มาก (X̄ = 2.96) โดยด้านการมีส่วนร่วมในการรับรู้
ผลประโยชน์อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (X̄ = 3.59) รองลงมา
การมีสว่ นร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหา ในระดับ
มาก (X̄= 3.09), การมีสว่ นร่วมคิดค้นหาปัญหาในระดับ
มาก (X̄ = 2.81) การมีส่วนร่วมวางแผนแก้ไขปัญหา
ในระดับมาก (X̄ = 2.73) และ การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ในระดับมาก (X̄ = 2.60)
 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลกับการมีสว่ นร่วมของประชานในการดำเนินงาน
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กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ พบว่าในภาพ
รวมการมีส่วนร่วมกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษารายได้ บทบาททางสังคม
และสิทธิรักษาพยาบาล ไม่มีความสัมพันธ์กันที่ระดับ
นัยสำคัญ .05 แต่ สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กนั
ด้านลบที่ระดับนัยสำคัญ .01
 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยปัจจัย
สนั บ สนุ น กั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชานในการ
ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
พบว่า ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพืน้ ที่ กับการมีสว่ นร่วมในการดำเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพืน้ ที่ มีความ สัมพันธ์
2
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ( χ =
39.074, df = 4, p = .000)
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับพื้นที่ กับการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
ด้านการคิดค้นหาปัญหา มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
2
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ( χ = 42.882,
df = 6 , p = .000)
ทัศนคติเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับพื้นที่ ในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงกับการ
มี ส ่ ว นร่ ว มในการดำเนิ น งานกองทุ น หลั ก ประกั น
สุขภาพระดับพื้นที่ ด้านการวางแผนแก้ไขปัญหา
มีความ สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
2
.001 (χ = 61.768, df = 6, p = .000)
 ปั ญ หา อุ ป สรรคและข้ อ เสนอแนะขาด
ผูป้ ระสานงานส่งผลให้ประชาชนในหมูบ่ า้ น เข้ามาร่วม
จัดทำแผนน้อย และไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ขาดการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการดำเนินการสรุป และติดตามผลคณะกรรมการ
บริหารกองทุนขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และ
ระเบียบข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุน ขาดประสบ-
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การณ์ในการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม และการวิจัยของ ปิยะนุช เนื้ออ่อนและคณะ (2552)
อำนาจหน้าที่ และประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้จักกองทุน ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองกองทุนหลัก
หลักประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ ของคณะกรรมการบริหาร
ระบบหลักประกันสุขภาพในจังหวัดกระบี่ พบว่า
สรุป อภิปรายผล
การรับรูบ้ ทบาทของคณะกรรมการกองทุนมีผลต่อการ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหลักประกัน
ตอบสนองกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
สุขภาพระดับพื้นที่ ของกลุ่มประชากร อยู่ในระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุน ด้าน
สูง เนื่องจากมีกิจกรรมลงมาในหมู่บ้านซึ่งมาจาก
งบประมาณกองทุนตำบล และได้รบั คำชีแ้ จงแนวทาง ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับกองทุน การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
และกิจกรรมของกองทุนตำบล ระดับการรับรู้ข้อมูล เกี่ยวกับกองทุน และทัศนคติเกี่ยวกับกองทุน กับการ
ข่าวข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีส่วนร่วมของประชาชน มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
ระดับพื้นที่ อยู่ในระดับสูง เนื่องมาจาก การให้ข้อมูล นัยสำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 เนือ่ งจากการมีความรู้
ข่าวสารจาก อาสาสมัครสาธารณสุขในหมูบ่ า้ น (อสม.) และได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอจะทำให้มี
ซึง่ มีอยูท่ กุ หมูบ่ า้ นและการลงไปให้ความรูแ้ ก่ชาวบ้าน ทัศนคติทด่ี ี ส่งผลให้เข้าร่วมกิจกรรมของหมูบ่ า้ นมากขึน้
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ระดับทัศนคติ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วรรณา ทองขาวแก้ว
เกี ่ ย วกั บ กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ พื ้ น ที ่ (2554) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ในระดับมาก เนื่องมากจากกิจกรรมของกองทุนหลัก ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
ประกั น สุ ข ภาพระดั บ พื ้ น ที ่ ม ี ค วามเพี ย งพอและ ในจังหวัดยะลา พบว่าการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับ
ครอบคลุมประชาชนทุกกลุม่ ทุกเพศทุกวัยและมีความ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นมีความสัมพันธ์
ต่อเนื่องและเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
ระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการดำเนิน ปานกลางกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกองทุนหลัก
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ อยู่ใน ประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ
ระดับมาก โดยเฉพาะ การรับรู้ผลประโยชน์อยู่ใน ทีร่ ะดับ p-value < 0.01 ซึง่ ตรงกับแนวคิดของ ไพรัตน์
ระดับมากที่สุด เนื่องจากการกลุ่มประชากรได้รู้ถึง เตชะรินทร์ (2527) ที่ได้เสนอหลักการและแนวทาง
ผลประโยชน์ของกองทุนที่นำมาสร้างสุขภาพให้กับ พัฒนาให้เกิดการมีส่วนร่วมคือยึดหลักความต้องการ
ตนเองและครอบครัว รวมไปถึงญาติ และเพื่อนบ้าน และปัญหาของประชาชนเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วน ถ้าหากกิจกรรมที่จะนำไปให้ประชาชนเป็นเรื่องใหม่
ร่วม สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กันในทางลบที่ ต้องใช้เวลาในการกระตุน้ เร่งเร้าความสนใจ ให้ความรู้
ระดับนัยสำคัญ .01 อาจเนื่องมากจากผู้ที่สมรสแล้ว ความเข้าใจจนประชาชน ยอมรับความจำเป็นและ
ต้องใช้เวลาในการดูแลครอบครัวทำให้ไม่ค่อนมีเวลา ประโยชน์ในการที่จะดำเนินกิจกรรมเหล่านั้น แต่
ให้กับกิจกรรมของหมู่บ้าน ซึ่งต่างกับผลการวิจัยของ ต่างกับ สาโรจน์ สมัยคำ (2549) ศึกษาการมีส่วนร่วม
สาโรจน์ สมัยคำ (2549) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการ ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของสมาชิก
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของสมาชิกองค์การ องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเลย พบว่าการรับรู้
บริหารส่วนตำบล จังหวัดเลย พบว่าตำแหน่งในองค์การ ประโยชน์ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่มี
บริหารส่วนตำบลมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
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มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ไม่ใช่มีเฉพาะคณะกรรมการ
จนท. สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข เป็น
ผู้กำหนดกิจกรรม
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
		 1) ควรมีการวิจยั เชิงคุณภาพ ถึงการมีสว่ น
ร่ ว มของประชาชนในการดำเนิ น งานกองทุ น หลั ก
ประกันสุขภาพระดับพื้นที่อย่างลึกซึ้ง
2) ควรมีการวิจัยถึงบทบาทของคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ กับการดำเนิน
โครงการของกองทุน...
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ปิยะนุช เนื้ออ่อน และคณะ. ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของคณะกรรมการบริหาร ช
ระบบหลักประกันสุขภาพในจังหวัดกระบี่. วารสารวิชาการสาธารณสุข 18 (5) (กันยายน - ตุลาคม 2552), 2552.
น

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
		 1) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ควรจัด
ประชุมกรรมการกองทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
กรรมการในเรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน
ระเบียบต่าง ๆ
		 2) ควรตั้งกรรมการติดตามการดำเนิน
กิจกรรมของกองทุน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ
ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3) การดำเนินงานโครงการควรให้ประชาชน
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พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชัยนาท
Dietary Supplement Product Consumption Behavior
of Secondary School Students In Chainat Province.
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กริช ก้อนทอง*

การวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางประชากร ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
กลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภค ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ศึกษา
เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุม่ ตัวอย่างทีม่ เี พศ การเป็นสมาชิก อย.น้อย และ
ผลการเรียนเฉลี่ยที่มีความแตกต่างกัน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางประชากรกับความรู้
และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทำการศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ของโรงเรียนในจังหวัดชัยนาท จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลตัง้ แต่เดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 2553 โดยใช้
แบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และสถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าที วิเคราะห์ความแปรปรวน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.5 เป็นผูม้ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลีย่
2.01 - 3.00 ร้อยละ 47.0 เป็นสมาชิก อย.น้อย ร้อยละ 82.5 มีผู้ปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า
10,000 บาท ร้อยละ 44.8 และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อวันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 บาท ร้อยละ 60.0
มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านทางหนังสือพิมพ์มากที่สุด ร้อยละ 98.3 รองลงมา ได้แก่
วิทยุและโทรทัศน์ ร้อยละ 77.5 และ 69.5 ตามลำดับ และกลุ่มอ้างอิงที่มีผลสูงสุดต่อการตัดสินใจบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คือ พ่อแม่ ร้อยละ 89.5 กลุม่ ตัวอย่างมีความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อยูใ่ นระดับสูง
(มีคะแนนตั้งแต่ 6.67 คะแนนขึ้นไป) ร้อยละ 52.8 มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 49.0 กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นเพศหญิงและมีผลการเรียนเฉลีย่ 3.01 - 4.00 มีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากกว่ากลุม่ เพศชาย และกลุม่ ทีม่ ผี ลการศึกษาเฉลีย่ 1.00 - 2.00 และ 2.01 - 3.00 ตามลำดับ
อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนของผูป้ กครองและความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้มากขึ้น และ
ควรเลือกใช้ชอ่ งทางสือ่ หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ และวิทยุชมุ ชนในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารการบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสร้างให้เกิดความรู้ ความตระหนัก และสามารถบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารได้อย่างถูกต้องต่อไป
คำสำคัญ : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, พฤติกรรมการบริโภค
* เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
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Abstract

This survey research was then aimed to study about the channel of perceiving information
about the dietary supplement products, the referred groups affecting their decisions to consume
such products, their knowledge on such products, and their behavior on consuming such products.
The other objectives were to compare their consumption behavior on the dietary supplement
products to gender, status of being young FDA member, average grade on education; and to study
the relationship between such consumption behavior and several factors (their knowledge on
consuming the dietary supplement products, their average income, and the average income of their
parents). The samples were 400 secondary school student in Chainat provinces. They were randomly
selected and the questionnaires were used to collect the data from March to August, 2010.
The descriptive statistics (frequency, percentage, mean, S.D.) and the inference statistics
(Independent t-test, ANOVA, and Pearson’s correlation coefficient); were rendered to analyze
the data in this study.
The results revealed that 72.5% of the samples were female, 53.1% of the samples were studying
at secondary school level 47.0% of the samples got average grade point between 2.01 - 3.00,
82.5 % of them were member of Young FDA, most consumers perceived the information of dietary
supplement products from newspapers and their decisions to buy such products were most
affected by their parents. The samples’ knowledge on such products was found to be at high level
and their proper consumption behaviors were found to be at medium level. Furthermore, it was found
that women had proper consumption behavior on dietary supplement products more than men,
as respectively (p-value < 0.05). The study also showed low positive relationship between
the average monthly income of their parents, their average daily earning, and their knowledge about
such products with the samples’ proper consumption behavior.
The study suggested that the education should be emphasized on dietary supplement product
consumption. The channel for information dissemination by local newspaper and community
radio should be suitable to the target groups. They could be the guidelines for related personnel
in developing strategies to decrease the improper students’ behavior on dietary supplement product
consumption.
Keyword : Secondary School Student, Dietary Supplement Product, Consumption Behavior

บทนำ

เศรษฐกิจ ทำให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์
ปัจจุบันวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์เปลี่ยน เปลีย่ นแปลงไปเป็นสังคมสมัยใหม่ ชีวติ ความเป็นอยูม่ ี
แปลงไป มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ มากขึน้ ไม่วา่ ความเร่งรีบ การสร้างสุขภาพทีด่ กี ารรับประทานอาหาร
จะเป็นด้านเทคโนโลยี สังคม หรือการพัฒนาทางด้าน ที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ และการออกกำลังกาย
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อย่างเหมาะสม ถูกมองข้ามไป ประกอบกับปัจจัย
สนับสนุนอื่น ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลภาวะเป็นพิษทาง
น้ำ ทางอากาศ ทำให้เกิดการศึกษาค้นคว้าวิธกี ารต่อสู้
กับโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ และเพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาว
ทำให้เกิดการตื่นตัวหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น
โดยเฉพาะความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งผลทำให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการได้รวดเร็วกว่าในอดีต ตลอดจนมีแหล่งหาซื้อ
สินค้าได้หลายช่องทาง อาทิ ร้านค้า อินเทอร์เน็ต หรือ
แม้แต่ผ่านช่องทางการขายตรง ทำให้ง่ายต่อการ
แสวงหาสินค้าทีค่ ดิ ว่าสามารถตอบสนองความต้องการ
ของตนเองได้ ซึง่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนับเป็นหนึง่ ใน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผู้บริโภคหาซื้อได้ง่าย และได้รับ
ความนิยมจากผูบ้ ริโภคทีเ่ ชือ่ ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ช่วยให้สขุ ภาพดี ช่วยรักษาโรค ช่วยให้รา่ งกายสมส่วน
ผิวพรรณสวยงามขึ้น และกลุ่มที่วิตกกังวลว่าร่างกาย
จะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนหรือกลัวเกิดโรคภัย
ไข้เจ็บ การที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารชนิดใดนั้น ส่วนมากมักขึ้นอยู่กับข้อมูลที่
ผูบ้ ริโภคได้รบั ทราบจากสือ่ โฆษณาและบุคคลรอบข้าง
โดยอาจจะไม่ได้ศกึ ษาข้อมูลทีถ่ กู ต้องก่อนตัดสินใจซือ้
หรือบริโภค จึงทำให้ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาโดย
ไม่รตู้ วั โดยเฉพาะวัยรุน่ ทีจ่ ดั เป็นกลุม่ เป้าหมายทีส่ ำคัญ
ของตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในปัจจุบนั (กองพัฒนา
ศักยภาพผูบ้ ริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา, 2546) ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่จึงมุ่ง
ตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นเป็นหลัก เพราะ
เป็นวัยที่ต้องการเป็นศูนย์กลางของความสนใจจาก
ผูอ้ น่ื มีความสนใจตนเองสูง และอาจหลงเชือ่ คำโฆษณา
ที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงได้ง่าย ซึ่งส่วนมากจะให้
ความสนใจสูงในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความงาม เช่น การ
ลดความอ้วน การบำรุงผิวพรรณ ฯลฯ หรือ ความคาด
หวังเพือ่ การบำรุงสมอง ดังนัน้ จึงมีความพยายามทีจ่ ะ
โฆษณาคุณสมบัติต่างๆ เพื่อให้สินค้าดูน่าทดลองใช้
และเหมาะสมกับราคาที่แพง (กองพัฒนาศักยภาพ
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ผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา,
2550) ซึ่งความจริงแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยังไม่มี
ความจำเป็นสำหรับวัยรุ่นแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากวัยรุ่น
รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ในปริมาณที่เพียงพอ
ก็จะทำให้ได้รบั สารอาหารทีจ่ ำเป็นครบถ้วนแล้ว อีกทัง้
ยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย
กลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ชั ย นาท มี บ ทบาท
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีส่ ำคัญประการหนึง่ คือ ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการ
เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ บริการสุขภาพทีถ่ กู ต้อง
ปลอดภัย คุม้ ค่า สมประโยชน์ และพัฒนาและส่งเสริม
การดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคและการนำศักยภาพ
ของสมาชิก อย. น้อย มาใช้ให้เกิดประโยชน์และมี
ส่วนร่วมในงานคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงเพิ่มบทบาท
ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
โฆษณาที่โอ้อวดเกินจริง ได้พิจารณาเห็นว่า ปัจจุบัน
เด็กและวัยรุ่นมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารกันอย่างกว้างขวาง (พันธ์ทิพย์ สิทธิปัญญา,
2553) จึ ง สนใจที ่ จ ะศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มนักเรียนที่กำลังศึกษา
อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดชัยนาทและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการประเมินสถานการณ์การ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในจังหวัดชัยนาท อันจะ
นำไปสูก่ ารหาแนวทางป้องกันและแก้ปญ
ั หาการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างไม่สมเหตุสมผล อีกทั้ง
เพื่อกำหนดแผนประชาสัมพันธ์ความรู้และพฤติกรรม
ที่ถูกต้องในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่นักเรียน
ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริโภคและกา
รพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดชัยนาทต่อไป

วัตถุประสงค์

เพือ่ ศึกษาคุณลักษณะทางประชากร ช่องทาง
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการ
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ตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
 เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 เพือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่มีเพศ การเป็นสมาชิก อย.น้อย และผลการเรียน
เฉลี่ยที่มีความแตกต่างกัน
 เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลีย่
ต่อเดือนของผูป้ กครอง รายได้เฉลีย่ ต่อวันของนักเรียน
และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ ชีย่ วชาญ จำนวน
3 ท่าน ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient)
เท่ากับ 0.83 และเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
มีนาคมถึงสิงหาคม 2553 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานและสถิติเชิงอ้างอิงได้แก่ การทดสอบค่าที
การวิเคราะห์ความแปรปรวน และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

(Survey research) ทำการศึกษาในกลุ่มประชากร
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยม
ศึกษาในจังหวัดชัยนาท กำหนดขนาดตัวอย่างใช้
ตารางการกำหนดขนาดตัวอย่างของ R.V.Krejcie และ
D.W. Morgan ได้กลุม่ ตัวอย่างจำนวน 400 คน แล้วทำ
การสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบหลายขั ้ น ตอน (Multistage

นั้นมาจากหลายปัจจัย คือ ปัจจัยคุณลักษณะทาง
ประชากร ช่องทางการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริม 45
อาหาร กลุม่ อ้างอิงทีม่ สี ว่ นช่วยในการตัดสินใจบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ดังแสดงในภาพที่ 1 ดังนี้
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ะ
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และรายงานวิจยั ช
ทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่า ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์และมีผลต่อ า
วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ พฤติกรรมการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นช

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

คุณลักษณะทางประชากร
ช่องทางการรับรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

พฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

กลุ่มอ้างอิงที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
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ผลการศึกษา

ผู้วิจัยขอนำเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
 คุณลักษณะทางประชากร ผลการศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 290 คน
ร้อยละ 72.5 เป็นผูม้ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลีย่ 3.01-4.00 จำนวน 184 คน ร้อยละ 46.0 เป็นสมาชิก อย.น้อย
จำนวน 330 คน ร้อยละ 82.5 มีผู้ปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 44.8 และ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อวันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 บาท ร้อยละ 60.0
 ช่องทางการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลการศึกษาช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีดังนี้
ตารางที่ 1		 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามช่องทางการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
			 เสริมอาหาร
ช่องทางการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จำนวน (คน)
ร้อยละ

1. โทรทัศน์
278
69.5
2. หนังสือพิมพ์
393
98.3
3. วิทยุ		
310
77.5
4. วารสารสุขภาพ
202
50.5
5. ตัวแทนจำหน่าย
161
40.3
6. เอกสารโฆษณาของบริษัทผู้ผลิต
97
24.3
46
7. บุคลากรทางการแพทย์
161
40.3
ว
		 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทาง
า
ร หนังสือพิมพ์มากที่สุด ร้อยละ 98.3 รองลงมาคือวิทยุและโทรทัศน์ ร้อยละ 77.5 และ 69.5 ตามลำดับ
ส
 กลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
า
ร
		 ผลการศึกษากลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีดังนี้
สุ
ข ตารางที่ 2 กลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ภ
ร้อยละ
า กลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จำนวน (คน)
พ 1. พ่อแม่ 		
358
89.5
ภ 2. เพื่อนร่วมชั้นเรียน
209
52.3
า
83
20.8
ค 3. ญาติพี่น้อง
199
49.8
ป 4. ผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์
ร 5. บุคลากรทางสาธารณสุข
103
25.8
ะ 6. เพื่อนบ้าน
82
20.5
ช 7. ตัวแทนจำหน่าย
138
34.5
า
ช
		 จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างในการบริโภคผลิตภัณฑ์
น

เสริมอาหารมากที่สุด ได้แก่ พ่อแม่ ร้อยละ 89.5 รองลงมาได้แก่ เพื่อนร่วมชั้นเรียนและผู้ที่มีประสบการณ์
ในการใช้ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 52.3 และ 49.8 ตามลำดับ
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ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
		 4.1 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม
ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระดับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
			 เสริมอาหารในภาพรวม
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในภาพรวม
จำนวน
ร้อยละ


• ระดับสูง
• ระดับปานกลาง
• ระดับต่ำ

(6.67 - 10.0 คะแนน)
(3.34 - 6.66 คะแนน)
(0 - 3.33 คะแนน)

211
149
40

52.8
37.3
10.0

X̄ = 6.34, S.D. = 2.229, Min = 0, Max = 13
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จากตารางที่ 3 พบว่า ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ในระดับสูง ร้อยละ 52.8 รองลงมาได้แก่ ระดับปานกลางและระดับต่ำ ร้อยละ 37.3 และ 10.0 ตามลำดับ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.229 ค่าต่ำสุดเท่ากับ 0 คะแนน และค่าสูงสุด เท่ากับ
13 คะแนน
		 4.2 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรายข้อ
ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจำแนกตามความรูท้ ถ่ี กู ต้องเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
			 รายข้อ
47
ตอบได้ถูกต้อง
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
		
จำนวน
ร้อยละ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถือเป็นยา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีจุดมุ่งหมายสำหรับผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรง
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้น
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในปริมาณมากๆ ทุกวันส่งผลดีต่อร่างกาย
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช้รับประทานแทนอาหารหลักได้
ไม่ควรบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพียงชนิดเดียวในปริมาณมากๆ
ผู้รับประทานอาหารหลากหลายเป็นประจำไม่จำเป็นต้องบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร
8. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ละยี่ห้อให้ประโยชน์ต่อร่างกายเท่ากัน
9. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยิ่งมีราคาแพง ยิ่งมีคุณภาพสูง ควรเลือกมาบริโภค
10. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน คือ ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่ได้รับการอนุญาตจาก อย. อย่างถูกต้อง

196
189
152
255
326
326
243

49.0
47.3
38.0
63.8
81.5
81.5
60.8

252
271
318

63.0
67.8
79.5

จากตารางที่ 4 เมื่อจำแนกความรู้ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็น รายข้อ
พบว่า ข้อความรู้ที่มีผู้ตอบถูกต้องมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช้รับประทานแทน
อาหารหลักได้” และ “ไม่ควรบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพียงชนิดเดียวในปริมาณมากๆ” ในอัตรา
ที่เท่ากันคือ ร้อยละ 81.5 รองลงมาคือ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานต้องได้รับ
อนุญาตจาก อย.” ร้อยละ 79.5

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
		 5.1 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในภาพรวม
ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
			 ในภาพรวม
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในภาพรวม
จำนวน
ร้อยละ


• ระดับสูง (33-40 คะแนน)
• ระดับปานกลาง (25-32 คะแนน)
• ระดับต่ำ (0-24 คะแนน)

16
196
188

4.0
49.0
47.0

X̄ = 24.70, SD = 5.09, Min = 0, Max = 40

		 จากตารางที่ 5 พบว่า ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารในระดับปานกลาง จำนวน 196 คน (ร้อยละ 49.0) รองลงมาได้แก่ ระดับต่ำและระดับสูง ร้อยละ 47.0
และ 4.0 ตามลำดับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 5.09 ค่าต่ำสุดเท่ากับ 0 คะแนน
และค่าสูงสุด เท่ากับ 40 คะแนน
		 5.2 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรายข้อ
ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
48 			 รายข้อ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

X̄
ก่อนที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกาย จะตรวจข้อมูลส่วนประกอบ 1.09
ขนาดที่แนะนำให้ใช้ วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุและคำเตือนหรือคำแนะนำ
ที่ระบุไว้บนฉลากเสมอ
ท่านบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกาย ตามคำโฆษณา เมื่อเห็นว่า
2.98
โฆษณาน่าเชื่อถือ
ท่านรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แทน
2.94
การบริโภคผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกาย
ก่อนที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงผิวพรรณ จะตรวจข้อมูลที่บอก
2.22
ส่วนประกอบ ขนาดที่แนะนำให้ใช้ วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ คำเตือนหรือ
คำแนะนำที่ระบุไว้บนฉลาก เสมอ
ท่านบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงผิวพรรณ ตามคำโฆษณา เมื่อเห็นว่า
2.41
โฆษณาน่าเชื่อถือ
ท่านรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แทน
1.72
การบริโภคผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ
ก่อนที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก จะตรวจข้อมูลที่บอก
2.93
ส่วนประกอบ ขนาดที่แนะนำให้ใช้ วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ คำเตือนหรือ
คำแนะนำที่ระบุไว้บนฉลาก เสมอ

SD

ระดับ

1.250

สูง

0.990

สูง

1.137

ปานกลาง

1.164

ปานกลาง

1.266

ปานกลาง

1.406

สูง

1.242

ต่ำ

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

8. ท่านบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก ตามคำโฆษณา เมื่อเห็นว่า
โฆษณาน่าเชื่อถือ
9. ท่านรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แทน
การบริโภคผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก
10. ก่อนที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านอนุมูลอิสระจะตรวจข้อมูลที่บอก
ส่วนประกอบ ขนาดที่แนะนำให้ใช้ วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ คำเตือนหรือ
คำแนะนำที่ระบุไว้บนฉลากเสมอ

X̄
2.87

SD

1.380

ระดับ

2.92

1.299

สูง

2.64

1.177

ปานกลาง

สูง
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		 จากตารางที่ 6 เมื่อจำแนกพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุ่มตัวอย่างเป็น
รายข้อ พบว่า พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ “ท่านรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แทนการบริโภคผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกาย”
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 รองลงมาคือ “ก่อนที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก จะตรวจข้อมูล
ที่บอกส่วนประกอบ ขนาดที่แนะนำให้ใช้ วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ คำเตือนหรือคำแนะนำ
ทีร่ ะบุไว้บนฉลากเสมอ” และ “ท่านรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
แทนการบริโภคผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 และ 2.92 ตามลำดับ ส่วนพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ “ก่อนที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารบำรุงร่างกาย จะตรวจข้อมูลส่วนประกอบ ขนาดที่แนะนำให้ใช้ วันเดือนปีที่ผลิตและหมด
49
อายุและคำเตือนหรือคำแนะนำที่ระบุไว้บนฉลากเสมอ” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.09 รองลงมาคือ “ท่าน
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แทนการบริโภคผลิตภัณฑ์บำรุง
ผิวพรรณ” และ “ก่อนทีจ่ ะบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงผิวพรรณ จะตรวจข้อมูลทีบ่ อกส่วนประกอบ
ขนาดที่แนะนำให้ใช้ วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุคำเตือนหรือคำแนะนำที่ระบุไว้บนฉลากเสมอ”
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.72 และ 2.22 ตามลำดับ
 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำแนก
ตามเพศ การเป็นสมาชิก อย.น้อย และผลการศึกษาเฉลี่ยของนักเรียน ดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
			 จำแนกตามเพศและการเป็นสมาชิก อย.น้อย
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
คุณลักษณะทางประชากร
		
จำนวน คะแนนเฉลี่ย S.D.
t
p-value
1. เพศ 						
• ชาย
110
1.44
.568
-2.708
• หญิง
290
1.62
.566		
2. การเป็นสมาชิก อย.น้อย					
• เป็น		
330
1.591
.583
-1.594
• ไม่เป็น
70
1.471
.503

*p < 0.05

.007*
.112

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
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		 จากตารางที่ 7 พบว่า ตัวแปรด้านเพศมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (p-value < 0.05) โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงจะมีคะแนนเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูงกว่าเพศชาย แต่ตัวแปรด้านการเป็นสมาชิก อย.น้อย ไม่มีผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (p-value > 0.05)
		 นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีผลการศึกษาเฉลี่ยแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value < 0.05)
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 8 และ 9 ตามลำดับ
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
			 เสริมอาหาร จำแนกตามผลการศึกษาเฉลี่ยของนักเรียน
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม		

SS

Df

MS

F

3.327
126.713

2
397

1.663 5.211
.319		

Sig.
.006*

*p < 0.05
ตารางที่ 9 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
			 เป็นรายคู่ จำแนกตามผลการศึกษาเฉลี่ยของนักเรียน
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ค่า p-value ในผลการศึกษาต่างๆ ของนักเรียน
ผลการ
ว
ศึกษาเฉลี่ย จำนวนนักเรียน ค่าเฉลี่ย
เกรด
เกรด
เกรด
า 				
ร 				
ของนักเรียน
1.00 - 2.00 2.01 - 3.00 3.01 - 4.00
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เกรด 1.00 - 2.00
เกรด 2.01 - 3.00
เกรด 3.01 - 4.00

28
188
184

1.32		
.074
1.52
.074		
1.65
.004*
.033*

.004*
.033*

*p < 0.05
		 จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีผลการศึกษาเฉลี่ย 3.01 - 4.00 มีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูงกว่ากลุ่มที่มีผลการศึกษาเฉลี่ย 1.00 - 2.00 และ 2.01 - 3.00 (p-value < 0.05)
ส่วนกลุ่มที่มีผลการศึกษาเฉลี่ย 1.00 - 2.00 และ 2.01 - 3.00 พบว่า มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารไม่แตกต่างกัน
 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อวันของนักเรียนและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดังแสดงในตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับตัวแปรกับรายได้
ว
			 เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อวันของนักเรียนและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ า
ร
			 เสริมอาหาร

ส
า
ร
• พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับรายได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง
.157*
.002
สุ
• พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับรายได้เฉลี่ยของนักเรียน
.026
.607
ข
• พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
.224*
.000
ภ
เสริมอาหารของนักเรียน
า
พ
*p < 0.05
ภ
า
ค
		 จากตารางที่ 10 พบว่า ระดับความสัมพันธ์ เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Hinkle ป
D.E.1988, p118) ดังนี้
ร
		 - พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำมากกับ ะ
ช
			 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง (0.00 < r < 0.30)
า
		 - พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีความสัมพันธ์กับรายได้เฉลี่ยต่อวันของ ช
น
			 นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

ตัวแปร

R

p-value

		 - พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำมากกับความรู้ 51
			 เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง (0.00 < r < 0.30)

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ขออภิปรายผลการ
ศึกษาดังนี้
 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านหนังสือพิมพ์มากที่สุด รองลงมาได้แก่ วิทยุและโทรทัศน์ ตาม
ลำดับ สอดคล้องกับการศึกษาของศิริกุล อําพนธ์และ
คณะ (2550 - 2554) ทีพ่ บว่ากลุม่ ตัวอย่างรับรูข้ า่ วสาร
เผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จากสือ่ โทรทัศน์มากทีส่ ดุ
รองลงมาคือ สื่อสิ่งพิมพ์ แสดงว่า โทรทัศน์และสื่อ
สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ เป็นช่องทางที่ประชาชนทุก
ระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารฯ ได้ง่ายกว่าสื่ออื่นๆ
 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยู่ในระดับสูง
แต่มพี ฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยูใ่ น

ระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎี
เกีย่ วกับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมทีใ่ ห้ความสำคัญ
กับตัวแปร 3 ตัวนี้ว่า อาจมีผลกระทบต่อสังคมต่อไป
จากการรับสารนั้นๆ โดยการเปลี่ยนแปลงของทั้ง 3
ตัวแปรนีจ้ ะเกิดขึน้ ในลักษณะต่อเนือ่ งกัน กล่าวคือเมือ่
ผูร้ บั สารได้รบั สารก็จะทำให้เกิดความรู้ เมือ่ เกิดความรู้
ขึ้นก็จะไปมีผลทำให้เกิดทัศนคติ และขั้นสุดท้ายคือ
การก่อให้เกิดการกระทำ (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533 :
118) ทั้งนี้ยังพบว่า พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารมีความสัมพันธ์ทางบวกที่ต่ำมากกับ
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 จากผลการศึกษาพบว่ากลุม่ อ้างอิงทีม่ ผี ลต่อ
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากที่สุดคือ พ่อแม่
ซึง่ เป็นบุคคลในครอบครัว จึงกล่าวได้วา่ บุคคลในครอบครัว
เป็นผู้มีอิทธิพลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
โดยอาจมีการบริโภคร่วมกันในครอบครัว ซึง่ สอดคล้อง
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กับผลการศึกษาของนัยนา ไชยวงค์ (2545) เรือ่ งปัจจัย
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
วิตามิน เกลือแร่ในวัยผู้ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่พบว่า บุคคลที่แนะนำให้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารโดยมาก เป็นบุคคลใกล้ชิด
 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาม
ตัวแปรเพศ และผลการศึกษาเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเพศหญิงจะมีคะแนนเฉลีย่
ของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูง
กว่าเพศชาย ทั้งนี้อาจเนื่องจากเพศหญิงจะให้ความ
สนใจในเรื่องการดูแลตัวเองมากกว่าเพศชาย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสวยงาม จึงสนใจรับข้อมูล
ข่าวสารเกีย่ วกับการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ
ส่งผลทำให้มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารสูงกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของคมสัน วัฒนทัพ (2549) เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของประชาชน
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
เป็นเพศหญิงจะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย
สูงกว่าเพศชาย และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
งามทรัพย์ เทศะบำรุง (2537 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและยาของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร: ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชน
ผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้านพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร ซึง่ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างทีม่ เี พศแตกต่าง
กัน จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการใช้ยาที่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของนัยนา
ไชยวงค์ (2545) เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน เกลือแร่ในวัย
ผูใ้ หญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีพ่ บว่า ปัจจัยทีม่ คี วาม
สัมพันธ์กับการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน
เกลือแร่ ได้แก่ เพศ กล่าวคือเพศหญิงจะมีการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูงกว่าเพศชาย
 จากผลการศึกษาที่พบว่า ความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
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พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของคมสัน วัฒนทัพ (2549) และ
หทัยกาญจน์ โสตรดีและคณะ (2550) เรื่องพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ที่พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร นอก
จากนี้ จากผลการศึกษาที่พบว่า รายได้เฉลี่ยของ
ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้น ไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของมยุรี คงสัตย์ (2540) ที่กล่าวว่า รายได้
ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
อย่างไรก็ดขี อ้ ค้นพบทัง้ 2 ประการทีไ่ ม่สอดคล้องกันนี้
มีความเป็นไปได้ทั้งสองกรณี เนื่องจากหากกลุ่ม
ตัวอย่างมีรายได้สูงก็จะทำให้มีอำนาจในการซื้อและ
ส่ ง ผลให้ ม ี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม
อาหารทีส่ งู ขึน้ ในทางตรงข้าม ปัจจุบนั เป็นยุคทีม่ คี วาม
ตื ่ น ตั ว ทางสุ ข ภาพ ประชาชนมี ก ารดู แ ลสุ ข ภาพ
มากขึ้นและมองเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น
เมื่อมีวิธีใดที่จะช่วยหลีกเลี่ยงจากความเจ็บป่วยหรือ
บรรเทาความเจ็บป่วยได้ หรือมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ทีผ่ บู้ ริโภคบางคนเชือ่ ว่าจะสามารถช่วยให้มสี ขุ ภาพดี
และมีสรรพคุณในการรักษาโรค ป้องกันโรคได้ วิธกี าร
หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้น จะถูกนำมาใช้ปฏิบัติ
หรือนำมาซึ่งการยอมรับในพฤติกรรมนั้น ส่งผลทำให้
มี เ กิ ด พฤติ ก รรมการบริ โ ภคที ่ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ
สุขภาพเป็นหลักและไม่คำนึงถึงด้านราคา

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลศึกษาไปใช้
		 จากข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้ ควรมี
การนำผลการวิจัยนี้ไปใช้ในการดำเนินงานด้านการ
พัฒนาศักยภาพผูบ้ ริโภคและการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคของ
กลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ชัยนาท และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
		 1.1 ควรพิจารณาใช้สอ่ื หนังสือพิมพ์ วิทยุ
และโทรทัศน์ เช่น หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ วิทยุชมุ ชน เป็น
สื่อสำหรับการรณรงค์ให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนัก
และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริโภคผลิตภัณฑ์


กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

เสริมอาหาร เพือ่ จะได้สามารถหลีกเลีย่ งการถูกเอารัด
เอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมจากผู้ประกอบธุรกิจได้
		 1.2 ควรให้ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแก่พ่อแม่ไปพร้อมๆ
กับนักเรียน เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า พ่อแม่คือ
กลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารมากทีส่ ดุ อีกทัง้ ยังเป็นบุคคลในครอบครัว
ทีม่ คี วามใกล้ชดิ นักเรียนมากทีส่ ดุ อีกด้วย ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็น
การปลูกฝังความเชื่อที่คาดว่าจะสามารถนำไปสู่
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีเ่ หมาะสม
เพื่อความคุ้มค่าและช่วยป้องกันการหลงเชื่อและการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยความเชื่อที่ผิดๆ
		 1.3 ควรมีความเข้มงวดในการดำเนินการ
ตรวจสอบและเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
อย่างต่อเนื่องเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
		 1.4 ควรจัดให้มีการรณรงค์เพื่อลดการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ถูกต้องไม่คุ้มค่า

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

และส่งเสริมการรับประทานอาหารที่ครบถ้วนและมี
ประโยชน์ โดยยึดหลักการบริโภคอาหารตามหลัก
โภชนาการเพื่อการมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งส่งเสริมให้
ผู้บริโภคมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่ถูกต้องของนักเรียน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลใน
การวางแผนและกำหนดรูปแบบ กลวิธีในการดำเนิน
งานในการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและการคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภค โดยมุง่ หวังให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ผู้บริโภคต่อไป
		 2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการสร้างการ
มีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการส่งเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ...
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รายงาน
เจาะลึกความหมาย
10 สาขา อสม. ดีเด่น
กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ นดีเด่น มาตัง้ แต่
ปี 2530 และพัฒนารูปแบบและแนวทางการคัดเลือกผลงานของ อสม. ที่มีความโดดเด่น จนมาเป็น
อสม. ดีเด่น 10 สาขาในปัจจุบนั ทำไมต้องมี 10 สาขา...ความหมาย คำจำกัดความ อสม. ดีเด่น 10 สาขานัน้
เป็นอย่างไร วารสารสุขภาพภาคประชาชนจึงได้นำรายละเอียดมานำเสนอ

ความหมาย/คำจำกัดความการคัดเลือก อสม. ดีเด่น 10 สาขา
สาขาที่ 1 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
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หมายถึง การกระทำหรือการดำเนินการของ อสม. เกีย่ วกับโรคทีเ่ กิดขึน้ กับคนหรือสัตว์ โดยเกิดจากเชือ้ โรค
ทีเ่ ป็นสิง่ มีชวี ติ หรือพิษของเชือ้ โร และเมือ่ เกิดโรคขึน้ แล้วสามารถแพร่กระจายจากคนหรือสัตว์ทป่ี ว่ ยเป็นโรคนัน้
ไปสูค่ นหรือสัตว์อน่ื ได้ โดยการแพร่กระจายจากโรคนัน้ ซึง่ อาจเป็นได้ทง้ั ทางตรงและทางอ้อม โดยการการสำรวจ
เฝ้าดูแล ค้นหา เก็บรวบรวมข้อมูล สังเกตการณ์สง่ิ ต่างๆ ทีอ่ ยูร่ อบตัวหรือรอบชุมชนและหมูบ่ า้ น มีการวิเคราะห์
ข้อมูล แปลผล รายงานอย่างต่อเนือ่ งเป็นระบบ ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องอย่างรวดเร็ว ทันเวลา สม่ำเสมอ มีการประสานงาน
การเฝ้าระวัง การวางแผนการควบคุมโรค การดำเนินมาตรการควบคุมโรคและการประเมินผลการควบคุม
ป้องกันโรคโดยผ่านเครือข่ายทีม่ กี ารเชือ่ มโยงกันทัง้ ระบบภายในหมูบ่ า้ นและระหว่างหมูบ่ า้ น ในการสร้างความ
ปลอดภัยให้กบั ประชาชนในหมูบ่ า้ นของตนเองและหมูบ่ า้ นอืน่ ๆ และใช้ประโยชน์ขอ้ มูล เพือ่ หยุดยัง้ การเกิดโรค
ลดอัตราการเกิดและอัตราการตายจากโรคด้วยมาตรการต่างๆ ที่กำหนดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
สาขาที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพ
หมายถึง การกระทำหรือการดำเนินการของ อสม. ในการส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มสมรรถนะและ
ตระหนักถึงการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพของตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคล
เหล่านั้นต้องสามารถบ่งบอกความมุ่งมาดปรารถนาของตนเอง สามารถตอบสนองต่อปัญหาของตนเอง
สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม หรือปรับตนให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม หรือหลีกเลี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่เป็นสาเหตุที่ทำลายสุขภาพ เช่น ลดปัจจัยเสี่ยงที่
ก่อให้เกิดมะเร็ง การขาดการออกกำลังกาย การขาดจิตสำนึกในเรื่องของความปลอดภัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญ หรือเน้นให้การเพิม่ ในด้านปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ เช่น การออกกำลังกายมากขึน้
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เช่น เบาหวาน ความดัน เป็นต้น เพื่อการบรรลุซึ่งสุขภาวะอันสมบูรณ์

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สาขาที่ 3 สุขภาพจิตชุมชน
หมายถึง การกระทำหรือการดำเนินการของ อสม. ในการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือของคนในชุมชน
เพื่อให้ชุมชนที่อยู่อาศัยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างความสุข มีการแสดงออกของพฤติกรรมที่ดี
ต่อกันและกันอย่างเหมาะสม และสามารถให้การยอมรับ สร้างการช่วยเหลือเพื่อนในชุมชนที่ประสบปัญหา
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ โดยสามารถสื่อถึงจิตใจความเป็นมนุษย์ เคารพศักดิ์ศรีอย่างเสมอภาค และ
มีวิถีชีวิตการดำรงอยู่ที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมชุมชนที่ดี
สาขาที่ 4 การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
หมายถึง การกระทำหรือการดำเนินการของ อสม. ในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแลและป้องกัน การรับสารเคมี
หรือวัตถุชนิดใดๆ ซึง่ เมือ่ เสพเข้าสูร่ า่ งกายไม่วา่ จะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้ว ทำให้
เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญเช่น ต้องเพิม่ ขนาดการเสพเรือ่ ยๆ มีอาการถอนยา เมือ่ ขาดยามี
ความต้องการเสพทัง้ ทางร่างกายและจิตอย่างรุนแรงอยูต่ ลอดเวลาและสุขภาพโดยทัว่ ไปจะทรุดโทรมลง โดย
การให้ข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่องยาเสพติด และสามารถวิเคราะห์/วางแผน/แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
อย่างเหมาะสม โดยความร่วมมือจากบุคคในชุมชน สังคม รวมถึงหน่วยงานพหุภาคีอย่างต่อเนื่องด้วยชุมชน
จนทำให้ชุมชนสามารถดูแลและพึ่งพาตนเองได้ เรียกว่า ทำให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด
สาขาที่ 5 การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
หมายถึง การกระทำหรือการดำเนินการของ อสม. ในการจัดบริการสุขภาพเบือ้ งต้นโดยอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมูบ่ า้ น/ชุมชน ให้แก่ประชาชนในหมูบ่ า้ นหรือชุมชน โดยสถานทีต่ ง้ั อาจจัดสร้างเป็นอาคารเฉพาะ หรือ
ใช้มมุ ใดมุมหนึง่ ของสถานทีท่ ม่ี อี ยูแ่ ล้วในชุมชน หรือทีๆ่ ชุมชนให้ความเห็นชอบ เช่น บ้านของผูน้ ำชุมชนหรือบ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ น/ชุมชน วัด ศาลาประชาคม เช่น การช่วยเหลือรักษาพยาบาลขัน้ ต้น การตรวจ
คัดกรองโรค การส่งต่อผู้ป่วย การเผยแพร่ข่าวสารสาธารณสุขและให้คำแนะนำด้านสุขภาพ
การสร้างความครอบคลุมในการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรประกันสุขภาพที่รัฐบาลออก
ให้กับผู้มีสัญชาติไทยที่ลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้ารับบริการ
สาธารณสุขจากโรงพยาบาล สถานีอนามัย และสถานพยาบาลต่างๆ ในยามจำเป็น โดยประชาชนมีหน้าที่
ต้องปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทก่ี ำหนด จึงจะสามารถใช้สทิ ธินไ้ี ด้) รวมถึงการพบปะปรึกษาหารือระหว่างอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/ชุมชนกับประชาชน
สาขาที่ 6 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
หมายถึง การกระทำหรือการดำเนินการของ อสม. เกีย่ วกับการดูแลสุขภาพของประชาชนในการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ด้านยา อาหาร เครื่องสำอางอย่างถูกต้องและปลอดภัย สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้าน
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพในพืน้ ทีอ่ ย่างเหมาะสม การให้ขอ้ มูลข่าวสารทีจ่ ำเป็นต่อการสร้างความรูค้ วามเข้าใจ ตลอดจน
สนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
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กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สาขาที่ 7 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
หมายถึง การกระทำหรือการดำเนินการของ อสม. เกี่ยวกับการส่งเสริมชุมชนในการฟื้นฟู สืบสานและ
ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในชุมชน รวมทั้งการประยุกต์และ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบททางด้านสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ชุมชนมีบทบาทในจัดการระบบสุขภาพของชุมชนด้วยตนเอง และส่งเสริมบทบาทชุมชนในการสนับสนุน
เสริมสร้างสถานภาพและใช้ประโยชน์จากหมอพื้นบ้านในชุมชน
สาขาที่ 8 การ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
หมายถึง การกระทำหรือการดำเนินการของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการติดต่อโรคเอดส์ในชุมชน
โดยการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ สร้างความตระหนักของคนในชุมชนในการร่วมมือแก้ไข
ปัญหา และสามารถวิเคราะห์/วางแผน/แก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชนได้อย่างเหมาะสม โดยความร่วมมือจาก
บุคคลในชุมชน สังคม รวมถึงหน่วยงานพหุภาคี
สาขาที่ 9 การจัดการสุขภาพชุมชน
56

หมายถึง การกระทำหรือการดำเนินการของ อสม. ในการร่วมดำเนินการ สัง่ การ ควบคุมกำกับ ให้คำชีแ้ นะ ใน
กระบวนการจัดการสุขภาพ 4 ด้าน ได้แก่ การจัดทำแผนด้านสุขภาพ การจัดทำงบประมาณ การจัดกิจกรรม
ด้านสุขภาพ และการประเมินผลการดำเนินงานแบบมีสว่ นร่วม เพือ่ ให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน นำไปสู่การพัฒนา การดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว
และชุมชนที่พึ่งตนเองได้
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สาขาที่ 10 นมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว
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หมายถึง การกระทำหรือการดำเนินการของ อสม. เกี่ยวกับงานอนามัยแม่และเด็กในงานสาธารณสุข
ข
ภ มูลฐาน โดยการสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาแม่และเด็กของชุมชน การสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างการ
า มีส่วนร่วม การสนับสนุนงานอนามัยแม่และเด็กของชุมชนในการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์
พ
ภ จนถึงระยะหลังคลอด และดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิดจนถึงสองปี และมีความต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม...
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