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บทคัดย่อ

	 	 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวจิยัประเมนิผลโดยการส�ารวจเชงิปรมิาณ	แบบภาคตดัขวาง		มวีตัถปุระสงค์เพือ่ประเมนิ

ผลและพัฒนาแผนการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่	 3	การเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุม	และดูแลรักษาโรค 

พิษสุนัขบ้าในคน	 จังหวัดเลย	ปี	 พ.ศ.	 2560	 ข้อมูลการด�าเนินกิจกรรมตามกลยุทธ์ศึกษาจากผู้รับผิดชอบงาน 

ระบาดวิทยาและควบคุมโรคของโรงพยาบาล	 ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ	และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

ข้อมลูจดัท�าแผนเฝ้าระวงั	ควบคมุโรคพษิสนุขับ้า	ปีงบประมาณ	2561	ได้จากผลการประเมนิกลยทุธ์	การวเิคราะห์ข้อมลู	

ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา	ได้แก่	จ�านวน	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และ	t-test

	 	 ผลการศึกษาพบว่า	เมื่อเริ่มโครงการ	คะแนนเฉลี่ยการด�าเนินงานใน	4	กลยุทธ์	(ยกเว้นกลยุทธ์ที่	3)	มากกว่า

ก่อนเริม่โครงการท้ังในพืน้ทีเ่สีย่ง	พืน้ทีเ่ฝ้าระวงั	และภาพรวมของจงัหวดั	อย่างมนัียส�าคญัทางสถิติ	(p-value	=0.000)	

โดยก่อนเริม่โครงการพืน้ทีเ่สีย่งมคีะแนนเฉลีย่	2.33-3.75	และเมือ่เริม่โครงการมคีะแนนเฉลีย่	2.58-4.08	พืน้ทีเ่ฝ้า

ระวังก่อนเริ่มโครงการมีคะแนนเฉลี่ย	2.30-3.66	และเมื่อเริ่มโครงการมีคะแนนเฉลี่ย	2.37-4.01	การเปรียบเทียบ

กิจกรรมตามกลยุทธ์ต่างๆในพื้นที่พบโรคและไม่พบโรคในสัตว์	การด�าเนินกิจกรรมใน	4	กลยุทธ์	(ยกเว้นกลยุทธ์ที่	3)	

พืน้ทีพ่บโรคในสตัว์มกีารด�าเนนิงานมากกว่าพ้ืนทีไ่ม่พบโรค	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(p-value=0.000)	โดยคะแนน

เฉลี่ยพื้นที่พบโรคอยู่ที่	3.07-4.86	และพื้นที่ไม่พบโรคอยู่ที่	2.29-3.81	กลยุทธ์ที่ส�าคัญที่สุดในการด�าเนินงานตาม

โครงการคือ	กลยทุธท์ี่	1	ส่วนกลยุทธท์ี่ยากที่สุดในการด�าเนนิงานตามโครงการคือ	กลยทุธท์ี่	4	และกลยทุธ์ที	่1	สามารถ

น�าไปปรบัใช้ได้กบังานควบคมุวณัโรค	ส่วนกลยทุธ์ที	่5	สามารถน�าไปปรบัใช้ได้กับงานควบคมุโรคเรือ้น	ผลการประเมนิ

กิจกรรมตามกลยุทธ์	ได้น�าไปใช้เป็นข้อมูลในการบูรณาการแผน	และได้แผนเฝ้าระวัง	ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จังหวัด

เลย	ปีงบประมาณ	2561			

ค�ำส�ำคัญ:	โรคพิษสุนัขบ้า	กลยุทธ์		สัตว์ปลอดโรค		การประเมินโครงการ
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Abstract

  This	evaluation	research		by	cross-sectional	was	conducted	to	study	the	strategy	implementations	on	the	

third	strategy	of	rabies	in	human	Loei	Province,2017.	Data	were	collected	using	questionnaire	for	qualitative	data.	

Including	using	outcome	of	strategic	study	for	action	plan	2018.	Data	were	analysis	by	using	percentage,	mean	

and	t-test.			

	 	 The	research	results	revealed	that	to	start	the	project	the	average	score	of	4	strategy,	except	the	third	strategy	

higher	than	before	the	project	in	all	of	area	with	significant	(p-value	=0.000).	Risk	area	before	the	project	average	

score=2.33-3.75,	to	start	the	project	average	score=2.58-4.08,	Surveillance	area	before	the	project	average	

score=2.30-3.66,	to	start	the	project	average	score=2.37-4.01.	Comparing	the	activities	by	4	strategies,	except	

the	third	strategy	between	disease	area	and	area	not	found	the	disease,	the	disease	area	had	activities	higher	with	

significant	(p-value=0.000)	by	average	score	in	disease	area=3.07-4.86,	in	area	not	found	the	disease=2.29-3.81.	

The	important	strategy	is	the	first	strategy,	but	the	hard	strategy	is	the	fourth	strategy.	The	first	strategy	can	appropriate	

to	Tuberculosis	control	and	the	fifth	strategy	can	appropriate	to	Leprocy	control.	The	outcome	of	activities	evaluation	

by	strategy	use	to	integrate	action	plan	“	Surveillance	and	Control	of	Rabies	Disease”		in	Loei	Province,	2018.

Keywords: rabies,	strategy, animal	free	of	rabies,	strategy	evaluation

บทน�ำ

	 ด ้วยศาสตราจารย ์ 	 ดร.สมเด็จพระเจ ้าลูกเธอ 

เจ ้าฟ ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี 	 ทรงม ี

พระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย	

รัฐบาลได ้น ้อมรับใส ่ เกล ้ าฯ 	 สนองพระปณิธาน	 

โดยมีค�าสัง่ส�านกันายกรฐัมนตร	ีแต่งตัง้คณะกรรมการขบั

เคลื่อนการด�าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า	 ตามพระปณิธานศาสตราจารย  ์

ดร.	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์

อัครราชกุมารี	และทรงมีพระกรุณาธิคุณรับเป็นประธาน

กรรมการฯ	พร้อมพระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าสิริภา

จุฑาภรณ์	ทรงร่วมเป็นรองประธานฯ	มีองค์ประกอบของ

คณะกรรมการจากส�านักนายกรัฐมนตรี 	 กระทรวง

สาธารณสุข	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กระทรวง

มหาดไทย	และกรม	กองต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	ร่วมขบัเคลือ่น

โครงการ	เป้าหมายหลกัของโครงการ	คอื	ไม่มคีนและสตัว์

เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน		ระยะเริ่มต้นของ

โครงการมีก�าหนด	3	ปี	(ปี	พ.ศ.	2560-2563)	ในส่วน

ของกระทรวงสาธารณสุข	 รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่	 3 

ด้านการป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้า 

ในคน	 ถือว่าเป็นภารกิจส�าคัญ	 เน่ืองจากเป็นตัวช้ีวัด 

ความส�าเรจ็ของการด�าเนินงาน	หากในพืน้ทีม่ผีูเ้สยีชวีติก็

จะท�าให้ระยะเวลาในการประเมนิเป็นพืน้ทีป่ลอดโรคเกดิ

ความล่าช้า	 นอกจากจะส่งผลกับพื้นที่เกิดโรคแล้ว	 ยัง 

ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศอีกด้วย	ดังนั้น	ทุก

พื้นที่ต้องมีแผนปฏิบัติงานโครงการ	กิจกรรมการด�าเนิน

งานไปในทศิทางเดยีวกนั	สอดคล้องกบัมาตรการป้องกนั

ควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด(1)	 ปี	 พ.ศ.	

2560	จังหวัดเลยเป็น	1	ใน	33	จังหวัดของประเทศ	และ

เป็น		1	ใน	3	จังหวัดในเขตสุขภาพที่	8	ที่เป็นจังหวัดเสี่ยง

สงูโรคพษิสนุขับ้า	(หนองคาย	นครพนม	เลย)	จงัหวดัเลย	

พิจารณาจากเกณฑ์เป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วย

โรคพษิสนุขับ้า	ปี	พ.ศ.	2557-2559	(ผูป่้วยลาว	เสยีชวีติ

ที่โรงพยาบาลเลย	 เดือน	กรกฎาคม	2559)	และเป็น

จังหวัดที่มีพื้นที่พบหัวสัตว์ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้ามาก

ในปี	พ.ศ.	2557-2559	(จ�านวน	14,	11	และ	1	หัว 

ตามล�าดับ)(2,3)	ส่วนในปี	พ.ศ.	2560	หัวสัตว์ตรวจพบ

โรคพิษสุนัขบ้า	4	หัว(4)

	 การด�าเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดเลยที่ผ่าน

มาไม่มกีารขบัเคลือ่น	เนือ่งจากการขาดการวางยทุธศาสตร์
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จากส่วนกลาง	 ในระดับจังหวัดจึงด�าเนินการเฉพาะ 

ด้านเฝ้าระวัง	สอบสวนควบคุมโรค	และการจัดหาวัคซีน

แก่ผูส้มัผสัโรค	จนกระทัง่มโีครงการ	จงึได้มกีารขบัเคลือ่น	

ตามโครงการในยทุธศาสตร์ที	่3	ด้านการป้องกนั	ควบคมุ

และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน	 	ประกอบด้วย	 5	

กลยุทธ์(1)	 ได้แก่	การเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในคน	การ

ป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าในคน	การควบคมุโรคเมือ่เกดิโรค

พิษสุนัขบ้าในคน	การบูรณาการด�าเนินงานร่วมกับเครือ

ข่าย	และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	มาตั้งแต่วันที่	 30	

มกราคม	2560	 โดยมีกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ	 เป็น

แกนหลกับรูณาการแผนร่วมกบัส�านกังานปศสุตัว์จงัหวดั	

ท้องถิ่นจังหวัด	ประชาสัมพันธ์จังหวัด	และศึกษาธิการ

จงัหวดั	ได้วางแผนด�าเนนิงานระดบัจงัหวดั	ปีงบประมาณ	

2560	ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	 พ.ศ.	 2558 

ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัดเลย	การด�าเนินงานมีความก้าวหน้าเป็นล�าดับ(5)	 

โครงการได้ขบัเคลือ่นและพฒันามาตลอดระยะเวลา	1	ปี	

ดังนั้นเพื่อให้มีการด�าเนินงานที่ต่อเนื่องรับทราบปัญหา	

ข้อเสนอแนะ	จึงควรศึกษาการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ใน

ยุทธศาสตร์ที่	 3	การเฝ้าระวัง	ป้องกันควบคุมและดูแล

รักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน	จังหวัดเลย	ปี	พ.ศ.	2560

วัตถุประสงค์ทั่วไป

	 เพื่อประเมินผลและพัฒนาแผนการด�าเนินงานตาม

กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่	 3	การเฝ้าระวัง	ป้องกันควบคุม	

และดแูลรกัษา	โรคพษิสนุขับ้าในคน	พืน้ทีจ่งัหวดัเลย	เมือ่

เริ่มโครงการ	

วัตถุประสงค์เฉพำะ

	 1.	 เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่	3	ของ

พืน้ทีเ่สีย่งโรคพษิสนุขับ้า	และพืน้ทีเ่ฝ้าระวงัโรคพษิสนุขับ้า

ก่อนเริ่มโครงการและขณะด�าเนินโครงการ

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 	 3 

ของพื้นที่ไม่พบโรคในสัตว์	และพื้นที่พบโรคในสัตว์	เมื่อ

เริ่มโครงการ

	 3.	 เพื่อวิเคราะห์หากิจกรรมที่ด�าเนินการมากที่สุด

ตามกลยทุธ์ในยทุธศาสตร์ที	่3	ของพืน้ทีไ่ม่พบโรคในสตัว์	

และพื้นที่พบโรคในสัตว์		เมื่อเริ่มโครงการ

	 	4.	 เพื่อพัฒนาการจัดท�าแผนการด�าเนินงานตาม

กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่	3	ปีงบประมาณ	2561	

ค�ำถำมของกำรศึกษำ

	 หลงัด�าเนนิโครงการสตัว์ปลอดโรค	คนปลอดภยัจาก

โรคพษิสนัุขบ้า	ตามพระปณธิานศาสตราจารย์	ดร.	สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	

มีการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่	 3	มากกว่าก่อนเร่ิม

โครงการ หรอืไม่อย่างไร			และมกิีจกรรมในแต่ละกลยทุธ์

ที่ด�าเนินการมากหรือน้อยอย่างไร

นิยำมศัพท์เฉพำะ

 โครงกำร 	 หมายถึงโครงการสัตว ์ปลอดโรค 

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	 ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์	ดร.	สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ	เจ้าฟ้าจฬุาภรณ-

วลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี

 ยุทธศำสตร์ที่ 3	 หมายถึงการเฝ้าระวัง	 ป้องกัน

ควบคุม	 และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน	ภายใต้

โครงการสตัว์ปลอดโรค	คนปลอดภยั	จากโรคพษิสนุขับ้า	

ตามพระปณธิาน	ศาสตราจารย์	ดร.	สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ	

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี

 กลยทุธ์  หมายถงึ	กลยทุธ์ตามยทุธศาสตร์ที	่3 ได้แก่	

การเฝ้าระวงัโรคพษิสนุขับ้าในคน	การป้องกนัโรคพษิสนุขั

บ้าในคน	การควบคุมโรคเมื่อเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคน	

บรูณาการการด�าเนนิงานร่วมกบัเครอืข่ายและการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

 กจิกรรม หมายถึง	กิจกรรมทีด่�าเนินการตามกลยทุธ์

 จังหวัดเสี่ยง(1) หมายถึง	

	 	 1.	 มีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า	

	 	 2.	 รายงานสัตว์พบเชื้อพิษสุนัขบ้าสูง

	 	 3.	 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

 พื้นที่เสี่ยง(1) หมายถึง	อ�าเภอที่พบรายงานสัตว์พบ

เชือ้พษิสนุขับ้า	1	ตวัอย่างขึน้ไปก่อนเริม่โครงการ	(ปี	พ.ศ.	

2557-2559)	
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 พื้นที่เฝ้ำระวัง(1)	 หมายถึง	 อ�าเภอที่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือยังตรวจไม่พบสุนัขบ้าก่อนเริ่มโครงการ 

(ปี	พ.ศ.	2557-2559)	

 กำรด�ำเนินงำนก่อนเริ่มโครงกำร	หมายถึง		การด�าเนินงานใน	ปี	พ.ศ.	2557-2559

 กำรด�ำเนินงำนเมื่อเริ่มโครงกำร หมายถึง	การด�าเนินงานใน	ปี	พ.ศ.	2560

 พื้นที่พบโรคในสัตว์ เมื่อเริ่มโครงกำร	หมายถึง	อ�าเภอที่พบสุนัขบ้า	ในปี	พ.ศ.	2560

 พื้นที่ไม่พบโรคในสัตว์ เมื่อเริ่มโครงกำร	หมายถึง	อ�าเภอที่ไม่พบสุนัขบ้า	ในปี	พ.ศ.	2560

กรอบแนวคิด

ตำรำงที่ 1	กรอบแนวคิดการศึกษา

วัตถุ
ประสงค์

รายการ
ก่อนเริ่ม
โครงการ

เมื่อเริ่ม
โครงการ

การวิเคราะห์ สถิติที่ใช้

1. ศึกษากลยุทธ์เมื่อเริ่มโครงการ

ข้อที่ 1 1. แบ่งพื้นที่ตามระดับความเสี่ยง

-พื้นที่เสี่ยง (7 อ�าเภอ 80 คน) -คะแนนเฉลี่ย
กลยุทธ์

-คะแนนเฉลี่ย
กลยุทธ์

-เปรียบเทียบก่อนและ   
เมื่อเริ่มโครงการ

-Paired 
t-test 

-พื้นที่เฝ้าระวัง (7 อ�าเภอ 80 คน) -คะแนนเฉลี่ย
กลยุทธ์

-คะแนนเฉลี่ย 
กลยุทธ์

-เปรียบเทียบก่อนและ
เมื่อเริ่มโครงการ

-Paired 
t-test 

ข้อที่ 2 2. แบ่งพื้นที่ตามที่พบโรคพิษสุนัขบ้า

-ไม่พบโรค (11 อ�าเภอ123 คน) -คะแนนเฉลี่ย
กลยุทธ์

เปรียบเทียบพื้นที่ไม่
พบและพบโรค

t-test

-พบโรค (3 อ�าเภอ 37 คน) -คะแนนเฉลี่ย
กลยุทธ์

ข้อที่ 3 3. กิจกรรมตามกลยุทธ์ -คะแนนเฉลี่ย
กิจกรรม

เรียงล�าดับจากมากไป
น้อย

คะแนน
เฉลี่ย

2. จัดท�าแผนการด�าเนินงานปี งบประมาณ 2561  

ข้อที่ 4 4. พัฒนาจัดท�าแผนการด�าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2561

น�าผลที่ได้จากข้อ 1,2 และ 3 มาพัฒนาจัดท�าแผน

ระเบียบวิธีกำรศึกษำ

ศึกษำกลยุทธ์เมื่อเริ่มโครงกำร

 1. ขอบเขตกำรศึกษำ และประชำกรศึกษำ

 การศกึษานี	้เป็นการศกึษากลยทุธ์ในยทุธศาสตร์ที	่3	

ภายใต้โครงการ	ศึกษาในประชากรทั้งหมดที่รับผิดชอบ

งานระบาดวิทยาและควบคุมโรคในโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต�าบลทุกแห่ง	 127	คน	 ส�านักงานสาธารณสุข

อ�าเภอทกุอ�าเภอ	14	คน	โรงพยาบาลเลยและโรงพยาบาล

ชุมชนทุกแห่ง	14	แห่ง/19	คน	(บางแห่งมีผู้รับผิดชอบ	

2	คน)	 จ�านวน	160	คน	 รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน	

ธันวาคม	2560-กุมภาพันธ์	2561	โดยใช้แบบสอบถาม	

การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างการลงสอบสวนควบคมุโรค

ในพืน้ที	่สรปุผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมา	และข้อเสนอแนะ

ในการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	2561
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 2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ศกึษำและกำรตรวจสอบคณุภำพ

	 สร้างแบบสอบถามตามกจิกรรมในแต่ละกลยทุธ์ภาย

ใต้ยุทธศาสตร์ที่	3	เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญในการด�าเนินงาน

และผู้รับผิดชอบงานโรคพิษสุนัขบ้า	 ส�านักงานป้องกัน

ควบคมุโรคที	่8	จงัหวดัอดุรธาน	ีและส�านกังานสาธารณสขุ

จังหวัดหนองคาย	 	ตรวจสอบ	แก้ไข	ปรับปรุง	 เพ่ือให้มี

ความตรงเชิงโครงสร้าง	(Construct	validity)	และความ

ตรงเชิงเนื้อหา(Content	validity)	ตลอดจนการใช้ภาษา

ให้สื่อได้เข้าใจ	 จากน้ันน�าไปทดสอบความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานระบาดวิทยา

และควบคุมโรค	 ของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด

หนองคาย	30	คน	ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น	0.981	

(ก่อนเริ่มโครงการ)	 และ	 0.980	 (เมื่อเร่ิมโครงการ)		

ลักษณะข้อมูลที่จัดเก็บประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป	สถานที่

ปฏิบัติงาน	การด�าเนินกิจกรรมในแต่ละกลยุทธ์	 ความ

พร้อมของการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในคน	การป้องกัน

โรคพษิสนุขับ้าในคน	การควบคมุโรคเมือ่เกดิโรคพษิสนุขั

บ้าในคน	บูรณาการการด�าเนินงานร่วมกับเครือข่าย	และ

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 โดยสอบถามในช่วงการ

ด�าเนินงานก่อนเริ่มโครงการ		และเมื่อเริ่มโครงการ

 3.	กำรจัดเก็บข้อมูล    

	 เกบ็ข้อมลู	จากการประชมุเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงาน

ระบาดวทิยาและควบคมุโรค	โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ

ต�าบลทุกแห่ง	 ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอทุกอ�าเภอ 

โรงพยาบาลเลยและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง	 ในวันที่	

20	ธันวาคม	2560	ณ	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย	

และวนัที	่27	ธนัวาคม	2560	ณ	โรงแรมเลยพาเลซ	จงัหวดั

เลย	โดยการให้กรอกแบบสอบถาม	จากนัน้ตามเกบ็ข้อมลู

ที่เหลือให้ครบถ้วนตามประชากรกลุ่มเป้าหมาย

 4. สถิติที่ใช้	 	 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา	จ�านวน	ร้อยละ	วเิคราะห์เปรยีบเทยีบการด�าเนนิ

งานตามกลยุทธ์โดยใช้		t-test		วิเคราะห์ในแต่ละกลยุทธ์

โดยใช้ค่าเฉลี่ย	 และใช้เกณฑ์ของลิเคิร์ทสเกล	 (Likert	

Scale)(6)		โดยให้คะแนนดังนี้

	 0	=	ไม่ได้ด�าเนินการ	 1		=	ด�าเนินการน้อยที่สุด	

	 2	=		ด�าเนินการน้อย	 3	=	ด�าเนินการปานกลาง						

	 4	=	ด�าเนินการมาก	 5	=	ด�าเนินการมากที่สุด

และประเมินดังนี้

	 มากที่สุด	 	=	 4.21-5.00						

	 มาก				 =	 3.41-4.20							

	 ปานกลาง	 =	 2.61-3.40

	 น้อย	 =	 1.41-2.60	

	 น้อยที่สุด	 =	 0.00-1.80		

	 การเปรียบเทียบ	โดยเปรียบเทียบกลยุทธ์	ที่	1,	2,	4	

และ	5	ก่อนเริม่โครงการ	เปรยีบเทยีบกบั	เมือ่เริม่โครงการ		

ไม่ได้เปรียบเทียบกลยุทธ์ที่	 3	 เนื่องจากเป็นกลยุทธ์

ควบคมุโรคเมือ่เกิดโรคพษิสนัุขบ้า	ก่อนเริม่โครงการ	พบ

โรคพษิสนุขับ้าในสตัว์	7	อ�าเภอ		เมือ่เริม่โครงการพบโรค	

3	อ�าเภอใน	7	อ�าเภอเดิม		และเมื่อเริ่มโครงการวิเคราะห์

กลยุทธ์เปรียบเทียบพื้นที่ที่ไม่พบกับพบโรคพิษสุนัขบ้า

ในสัตว์	 และจัดเรียงล�าดับกิจกรรมที่ด�าเนินการแต่ละ

กลยทุธ์จากมากไปหาน้อย	โดยใช้ค่าเฉลีย่การด�าเนนิงาน

ของกิจกรรม

 จัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2561 

 1. จดัท�ำแผน โดยเชญิ	ผูร้บัผดิชอบงานระบาดวทิยา

และควบคุมโรค	ของโรงพยาบาลเลย	โรงพยาบาลชุมชน

และส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอทุกแห่ง	  ผู้แทนโรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	3	คน	 	หัวหน้ากลุ่มงาน

พัฒนาสุขภาพสัตว์	ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย	ท้องถิ่น

จังหวัดเลย	และประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย	ประชุมวันที่	9		

กุมภาพันธ์	 	 2561	ณ	ห้องประชุมส�านักงานสาธารณสุข 

จังหวัดเลย	 เพื่อจัดท�าแผนงานเฝ้าระวังป้องกันโรค 

พิษสุนัขบ้า	จังหวัดเลย	ปีงบประมาณ	2561	โดยน�าผลที่

ได้จากการศึกษากิจกรรมและกลยุทธ์จากขั้นตอนที่	 1 

มาปรับแก้ไขในส่วนที่การด�าเนินงานยังไม่ได้ตาม 

เป้าหมาย

 2. เสนอแผน	 น�าแผนที่ได้เสนอเพื่อขอพิจารณา

อนมุตัต่ิอคณะกรรมการโรคตดิต่อจงัหวดัเลย	ในวนัที	่15	

กุมภาพันธ์	 2561	ณ	ห้องประชุมส�านักงานสาธารณสุข 

จังหวัดเลย	
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ผลกำรศึกษำ

ศึกษำกลยุทธ์เมื่อเริ่มโครงกำร

 พื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เฝ้ำระวัง	 ในจังหวัดเลย	มี	 7	

อ�าเภอ	เท่ากัน	จ�านวนผู้ที่ตอบแบบสอบถามพื้นที่ละ	80	

คน	ข้อมูลทั่วไปไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่	 0.05	 	 สถานที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่โรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 (พื้นที่เสี่ยงร้อยละ	78.75	พื้นที่ 

เฝ้าระวังร้อยละ	80.00)	อายุเฉลี่ย	 36	ปี	 (พื้นที่เสี่ยง	

36.01	ปี	พื้นที่เฝ้าระวัง	36.90	ปี)	อายุการท�างานเฉลี่ย	

13.36	ปี	เท่ากัน	ส่วนมากเป็นเพศหญิง	(พื้นที่เสี่ยงเพศ

หญิงร้อยละ	65.00	พื้นที่เฝ้าระวังร้อยละ	62.50)	จบ

ปรญิญาตรเีป็นส่วนใหญ่	(พืน้ทีเ่สีย่งร้อยละ	86.25	พืน้ที่

เฝ้าระวังร้อยละ	88.75)	ต�าแหน่งพยาบาล	(พื้นที่เส่ียง

ร้อยละ	 43.75	พื้นที่เฝ้าระวังร้อยละ	 46.25)	ทุกคน 

รับผิดชอบงานโรคพิษสุนัขบ้า	 อายุท�างานระบาดวิทยา	

พืน้ทีเ่สีย่งเฉลีย่	5.69	ปี	พืน้ทีเ่ฝ้าระวงั	4.96	ปี	ท�างานโรค

พิษสุนัขบ้า	พื้นที่เสี่ยงเฉลี่ย	5.60	ปี	พื้นที่เฝ้าระวัง	4.84	

ปี	เปรยีบเทยีบกลยทุธ์ต่ำง ๆ  ก่อนเริม่โครงกำรกบัเมือ่

เริม่โครงกำร ในพืน้ทีเ่สีย่ง และเฝ้ำระวงั 	พบว่า	ค่าเฉลีย่

การด�าเนินตามกลยุทธ์ต่างๆ	4	กลยุทธ์	 (ยกเว้นกลยุทธ์ 

ที่	 3)	 ทุกกลยุทธ์	 เมื่อเร่ิมโครงการ	 มีการด�าเนินการ

มากกว่าก่อนเริม่โครงการทัง้พืน้ทีเ่สีย่ง	พืน้ทีเ่ฝ้าระวงั	และ

ภาพรวมของจังหวัด	 โดยมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.000	พื้นที่เสี่ยง	 คะแนนค่าเฉลี่ยก่อนเริ่มโครงการ 

อยูท่ี	่2.33-3.75	และเมือ่เริม่โครงการอยูท่ี	่2.58-4.08		

พื้นที่เฝ้าระวัง	 คะแนนค่าเฉลี่ยก่อนเริ่มโครงการ	อยู่ที่	

2.30-3.66	และเมื่อเริ่มโครงการ	อยู่ที่	 2.37-4.01 

ดังตารางที่	2

ตำรำงที่ 2	 เปรียบเทียบการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ต่างๆ	 ระหว่างก่อนเร่ิมโครงการกับเมื่อเริ่มโครงการ	 

ในพื้นที่เสี่ยง	และเฝ้าระวัง

กลยุทธ์
ก่อนเริ่มโครงกำร  

(n=80 คน)

เมื่อเริ่มโครงกำร

(n=80 คน)

ค่าสถิติ

x SD ควำมหมำย x SD ควำมหมำย t-test p-value

พื้นที่เสี่ยง

กลยุทธ์ที่	1	การเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในคน 3.38 0.78 ปานกลาง 4.07 0.79 มาก 14.065 .000

กลยุทธ์ที่	2		การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3.75 1.02 มาก 4.08 1.15 มาก 10.311 .000

กลยุทธ์ที่	3	การควบคุมโรคเมื่อเกิดโรค 4.13 1.05 มาก

พบโรค	7	อ�าเภอ พบโรค	3	ใน	7	อ�าเภอที่เป็นอ�าเภอเดิมของ

ปีพ.ศ.	2557-2559

กลยุทธ์ที่	4	การบูรณาการการด�าเนินงาน

ร่วมกับเครือข่าย

3.52 0.80 มาก 3.88 0.81 มาก 5.460 .000

กลยุทธ์ที่	5	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2.47 0.78 น้อย 2.82 0.91 ปานกลาง 6.882 .000

กลยุทธ์ที่	5.1	จนท.รับสื่อ	ปชส 2.65 0.84 ปานกลาง 2.99 0.89 ปานกลาง 5.513 .000

กลยุทธ์ที่	5.2	ผลิตสื่อ	ปชส.	ปชช.	 2.33 0.78 น้อย 2.58 0.87 น้อย 4.778 .000

กลยุทธ์ที่	5.3	เผยแพร่	ปชส.	ปชช. 2.42 0.87 น้อย 2.89 1.08 ปานกลาง 9.324 .000
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กลยุทธ์
ก่อนเริ่มโครงกำร  

(n=80 คน)

เมื่อเริ่มโครงกำร

(n=80 คน)

ค่าสถิติ

x SD ควำมหมำย x SD ควำมหมำย t-test p-value

พื้นที่เฝ้ำระวัง

กลยุทธ์ที่	1	การเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในคน 3.40 0.78 ปานกลาง 3.82 0.90 มาก 8.631 .000

กลยุทธ์ที่	2		การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3.66 0.50 ปานกลาง 4.01 0.41 มาก 10.469 .000

กลยุทธ์ที่	3	การควบคุมโรคเมื่อเกิดโรค ไม่พบโรค

กลยุทธ์ที่	4	การบูรณาการการด�าเนินงาน												

	 			ร่วมกับเครือข่าย

3.45 0.47 มาก 3.87 0.83 มาก 7.163 .000

กลยุทธ์ที่	5	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2.40 0.62 น้อย 2.56 0.67 น้อย 5.989 .000

กลยุทธ์ที่	5.1	จนท.รับสื่อ	ปชส 2.57 0.54 น้อย 2.91 0.77 ปานกลาง 6.557 .006

กลยุทธ์ที่	5.2	ผลิตสื่อ	ปชส.	ปชช. 2.33 0.59 น้อย 2.41 0.60 น้อย 2.556 .005

กลยุทธ์ที่	5.3	เผยแพร่	ปชส.	ปชช. 2.30 0.88 น้อย 2.37 0.89 น้อย 2.695 .005

พื้นที่จังหวัดเลย

กลยุทธ์ที่	1	การเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในคน 3.40 0.78 ปานกลาง 3.94 0.75 มาก 15.391 .000

กลยุทธ์ที่	2		การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3.70 0.80 มาก 4.05 .859 มาก 14.736 .000

กลยุทธ์ที่	3	การควบคุมโรคเมื่อเกิดโรค 3.88 0.88 มาก

พบโรค	7	อ�าเภอ

กลยุทธ์ที่	4	การบูรณาการการด�าเนินงาน	 	

	 		ร่วมกับเครือข่าย

3.49 0.66 มาก 3.88 0.82 มาก 8.848 .000

กลยุทธ์ที่	5	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2.43 0.70 น้อย 2.69 0.80 ปานกลาง 8.641 .000

กลยุทธ์ที่	5.1	จนท.รับสื่อ	ปชส 2.61 0.70 ปานกลาง 2.95 0.83 ปานกลาง 8.470 .000

กลยุทธ์ที่	5.2	ผลิตสื่อ	ปชส.	ปชช. 2.33 0.69 น้อย 2.50 0.75 น้อย 8.303 .000

กลยุทธ์ที่	5.3	เผยแพร่	ปชส.	ปชช. 2.36 0.87 น้อย 2.63 1.02 ปานกลาง 8.315 .000

ตำรำงที่ 2	 เปรียบเทียบการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ต่างๆ	 ระหว่างก่อนเร่ิมโครงการกับเมื่อเริ่มโครงการ	 

ในพื้นที่เสี่ยง	และเฝ้าระวัง	(ต่อ)
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ตำรำงที่ 3	 เปรียบเทียบการด�าเนินงานตามกลยุทธ์พื้นที่ไม่พบโรคในสัตว์กับพื้นที่พบโรคในสัตว์	เมื่อเริ่มโครงการ

กลยุทธ์
พื้นที่ไม่พบโรค(n=123 คน) พื้นที่พบโรค	(n=37 คน) ค่ำสถิติ

x SD ควำมหมำย x SD ควำมหมำย t-test p-value

กลยุทธ์ที่	1	การเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า	

	 		ในคน

3.79 0.79 มาก 4.46 0.25 มากที่สุด 8.203 .000

กลยุทธ์ที่	2		การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3.81 0.83 มาก 4.86 0.22 มากที่สุด 12.627 .000

กลยุทธ์ที่	3	การควบคุมโรคเมื่อเกิดโรค ไม่พบโรคในสัตว์ 4.55 0.55 มากที่สุด ไม่พบโรคในสัตว์

กลยุทธ์ที่	4	การบูรณาการการด�าเนินงาน

																			ร่วมกับเครือข่าย

3.78 0.81 มาก 4.19 0.77 มาก 2.756 .004

กลยุทธ์ที่	5	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2.46 0.75 น้อย 3.45 0.41 มาก 10.251 .000

กลยุทธ์ที่	5.1	จนท.รับสื่อ	ปชส 2.77 0.85 ปานกลาง 3.53 0.37 มาก 7.760 .000

กลยุทธ์ที่	5.2	ผลิตสื่อ	ปชส.	ปชช.	 2.32 0.70 น้อย 3.07 0.59 ปานกลาง 6.401 .000

กลยุทธ์ที่	5.3	เผยแพร่	ปชส.	ปชช. 2.29 0.88 น้อย 3.74 0.48 มาก 12.892 .000

  ในปีที่เมื่อเริ่มโครงกำร	พื้นที่ไม่พบโรคในสัตว์

กบัพืน้ท่ีพบโรคในสตัว์	พืน้ทีไ่ม่พบโรคม	ี11	อ�าเภอ	ตอบ

แบบสอบถาม	123	คน	อ�าเภอพบโรคมี	3	อ�าเภอ	ตอบ

แบบสอบถาม	37	คน	ข้อมูลทั่วไปไม่แตกต่างกัน	ที่ระดับ

นัยส�าคัญทางสถิติ	0.05	ส่วนมากท�างานอยู่	โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 (พื้นที่ไม่พบโรค	ร้อยละ	78.86	

พื้นที่พบโรค	ร้อยละ	81.08)	อายุเฉล่ียเท่าๆกันทั้งสอง

พื้นที่	(พื้นที่ไม่พบโรค	36.63	ปี	พื้นที่พบโรค	35.86	ปี)	

เพศหญงิมากกว่าเพศชาย	(พืน้ทีไ่ม่พบโรคเพศหญงิร้อย

ละ	 64.23	พื้นที่พบโรคร้อยละ	 62.16)	 ส่วนมากจบ

ปริญญาตรี	(พื้นที่ไม่พบโรคร้อยละ	87.81	พื้นที่พบโรค

ร้อยละ	86.49)	ทุกคนรบัผดิชอบงานโรคพษิสนุขับ้า	อายุ

ท�างานระบาดวิทยา	 พื้นที่ไม่พบโรคเฉลี่ย	 4.52	 ปี	 

พื้นที่พบโรค	7.16	ปี	ท�างานโรคพิษสุนัขบ้า	พื้นที่ไม่พบ

โรคเฉลี่ย	4.63	ปี	พื้นที่พบโรค	7.16	ปี		เปรียบเทียบการ

ด�าเนนิงานตามกลยทุธ์ต่างๆ	ในพืน้ทีไ่ม่พบโรค และพืน้ที่

พบโรค	เมื่อเริ่มโครงการ	พบว่า	ค่าเฉลี่ยการด�าเนินตาม

กลยุทธ์ต่างๆ	5	กลยุทธ์	(ยกเว้นกลยุทธ์ที่	3	ไม่ได้เปรียบ

เทียบเพราะเมื่อเร่ิมโครงการ	พื้นที่ไม่พบโรคไม่ได้มี

กจิกรรมการด�าเนนิงานในกลยทุธ์นี)้	ทกุกลยทุธ์พืน้ทีพ่บ

โรค	ด�าเนินการมากกว่า	พื้นที่ไม่พบโรค	โดยมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	0.000	ค่าเฉลี่ยกลยุทธ์ของพื้นที่ไม่พบ

โรคอยู่ที่	2.29-3.81	และพื้นที่พบโรคอยู่ที่	3.07-4.86	

รายละเอียดดังตารางที่	3

 ในกลยุทธ์ที่ 1	พื้นที่ไม่พบโรคในสัตว์	 กิจกรรมที่

ด�าเนินการมากที่สุดสามล�าดับแรก	 คือ	 ข้อมูล	 ตาม

โปรแกรม	ร.36	สามารถน�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

(คะแนนเฉลี่ย	3.94)	รองลงมามีผู้รับผิดชอบโปรแกรม	

ร.36	และมกีารใช้โปรแกรม	ร.36	ในการตดิตามผูส้มัผสั

โรค	ตามล�าดบั	(คะแนนเฉลีย่	3.88	และ	3.85)	ส่วนพ้ืนที่

พบโรค	มกีารใช้โปรแกรม	ร.36		ใช้ในการตดิตามผูส้มัผสั

โรค	 (คะแนนเฉลี่ย	 4.73)	 ข้อมูลในโปรแกรม	 ร.36 

รองลงมาครอบคลุมผู้สัมผัสทุกราย	 และมีการพัฒนา

ระบบข้อมูลและใช้	 ร.36	 ในการลงทะเบียนผู้สัมผัส 

โรคพิษสุนัขบ้า	(คะแนนเฉลี่ย	4.70	และ	4.68)	

 ในกลยุทธ์ที่ 2	พื้นที่ไม่พบโรคในสัตว์	 กิจกรรมที่

ด�าเนินการมากที่สุดสามล�าดับแรก	คือ	มีการให้ความรู้

เรื่องการเฝ้าระวัง	 ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าใน 

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	โรงพยาบาลมวีคัซนี

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพียงพอ	 และมีการพัฒนา
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ศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มี

ความรู ้ในการดูแลรักษาอย่างถูกต้องตามแนวทาง 

เวชปฏิบตัโิรคพษิสนุขับ้า	(คะแนนเฉลีย่	4.05,	3.98	และ	

3.80)	ส่วนพื้นที่พบโรคโรงพยาบาลมีวัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้าเพียงพอ	กรณีที่ต้องให้วัคซีนป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้าล่วงหน้าส�าหรับบุคลากรสาธารณสุข/ปศุสัตว์ท่ี

ต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ระบาด	 โรงพยาบาลมี

วัคซีนอย่างเพียงพอในกลุ่มนี้	 มีการให้ความรู้เรื่องการ 

เฝ้าระวัง	 ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	และโรงพยาบาล	มีอิมโมโนโก

ลบลูนิ	(ฉีดรอบแผล)	เพยีงพอ	(คะแนนเฉลีย่	4.97,	4.97,	

4.84	และ	4.84	ตามล�าดับ)

 ในกลยุทธ์ที่  3	 ด�าเนินการเฉพาะพ้ืนที่พบโรค	

กิจกรรมที่ด�าเนินการมากที่สุดใน	3	อันดับแรกคือ	กรณี

ผลการชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขให้ผลยืนยันติดเชื้อ

โรคพิษสุนัขบ้า	หน่วยงานสาธารณสุข/ปศุสัตว์/องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	ออกสอบสวนร่วมกัน	 	มีแนวทาง

การส่งต่อข้อมูลผู ้ สัมผัสโรคระหว่างโรงพยาบาล/

ส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอ/โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ

ต�าบล	และกรณพีบผูป่้วยสงสยั/ผูป่้วยยนืยนัในคน	หน่วย

งานสาธารณสุข/ปศุสัตว์/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ออกสอบสวนโรคร่วมกนั	(คะแนนเฉลีย่	4.89,	4.86	และ	

4.57	ตามล�าดับ)

 ในกลยุทธ์ที่ 4	พื้นที่ไม่พบโรคในสัตว์	 กิจกรรมที่

ด�าเนินการมากที่สุดสามล�าดับแรก	 คือ	มีการบูรณาการ

ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ ้าร ่วมกัน	 มีการแลกเปลี่ยน

สถานการณ์โรคพษิสนุขับ้าในคน/สตัว์ระหว่างหน่วยงาน

สาธารณสุข/ปศุสัตว์/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 	และ

มีการพัฒนาแนวทางการด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรค

พิษสุนัขบ้าร่วมกับปศุสัตว์/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ไปในทิศทางเดียวกัน	 (คะแนนเฉลี่ย	3.95,	3.89	และ	

3.79	ตามล�าดับ)	 ส่วนพื้นที่พบโรคในสัตว์	 คือ	มีการ

พัฒนาแนวทางการด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรค 

พิษสุนัขบ้าร่วมกับปศุสัตว์/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ไปในทิศทางเดียวกัน	มีการแลกเปลี่ยนสถานการณ์โรค

พิษสุนัขบ้าในคน/สัตว์ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข/

ปศุสัตว์/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และมีการออกข้อ

บัญญัติ	 ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงานป้องกัน	

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า(คะแนนเฉลี่ย	 4.35,	 4.27	

และ4.27	ตามล�าดับ)

 ในกลยุทธ์ที่	5	มี	3	กิจกรรมหลัก	พื้นที่ไม่พบโรคใน

สัตว์	กิจกรรมที่ด�าเนินการมากที่สุด	คือ	 เจ้าหน้าที่รับสื่อ

ประชาสัมพันธ์	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและ

เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชน	(คะแนน

เฉลี่ย	2.77,	3.32	และ	2.29	ตามล�าดับ)	ส�าหรับพื้นที่

พบโรค	 กิจกรรมที่ด�าเนินการมากที่สุด	 เผยแพร่สื่อ

ประชาสัมพันธ์ความรู ้แก่ประชาชน	 เจ้าหน้าที่รับสื่อ

ประชาสัมพันธ์		และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน	

(คะแนนเฉลี่ย	3.74,	3.53	และ	3.07	ตามล�าดับ)

	 การน�ากลยุทธ์ไปปรับใช้ในการควบคุมโรค	 กลุ่ม

ตัวอย่างให้ข้อเสนอแนะว่า	 ควรน�าไปปรับใช้ในการ

ควบคมุวณัโรคในเรือ่ง	การให้สขุศึกษาและประชาสมัพนัธ์

มากที่สุด	 รองลงมาคือ	 ระบบการติดตามผู้ป่วยมารับยา	

และระบบฐานข้อมลู	ตามล�าดบั	ส�าหรบัโรคเรือ้น	สามารถ

น�าไปปรับใช้ในการควบคุมโรคคือ	 ระบบการเฝ้าระวัง	

ป้องกันโรคมากที่สุด	 รองลงมาคือ	การให้สุขศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์	

	 กลยุทธ์ที่ส�าคัญมากที่สุดมีผู ้ตอบแบบสอบถาม 

160	คน	พบว่า	การเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าส�าคัญที่สุด	

รองลงมาคือ	การป้องกัน	 	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

การบูรณาการการด�าเนินงานร่วมกับเครือข่าย	 และการ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน	ตามล�าดับ

	 กลยุทธ์ที่ยากที่สุดในการด�าเนินงาน	 ผู้ตอบแบบ	

สอบถาม	160	คน	ตอบทุกกลยุทธ์พบว่า	กลยุทธ์ที่ยาก

ที่สุดในการด�าเนินงาน	คือ	บูรณาการการด�าเนินงานร่วม

กบัเครอืข่าย		รองลงมา	คอื	การควบคมุโรคพษิสนุขับ้าใน

คน	การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	การเฝ้าระวังโรคพิษสุนัข

บ้า	และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ตามล�าดับ

	 	ระหว่างการด�าเนินงานเมื่อเริ่มโครงการ	พบโรคพิษ

สนุขับ้าในสตัว์	3	อ�าเภอ	(ด่านซ้าย	นาแห้ว	เอราวณั)	ออก

สอบสวนโรคพบว่า	แบบสอบสวนโรคไม่มรีายละเอยีดให้

บันทึกข้อมูลผู้สัมผัสโรคย้อนหลัง	1	ปี	ท�าให้ไม่สามารถ

ตรวจสอบ/ติดตามผู้สัมผัสมารับวัคซีนได้ครบชุดทุกคน		



100 สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ปีที่ 25 ฉบับที่ 1  มกราคม - เมษายน 2561

จึงได้จัดท�าแบบเก็บข้อมูลผู้สัมผัสเพิ่มขึ้น	 ในปี	 พ.ศ.	

2561	ได้ทดลองน�าไปใช้ทีอ่�าเภอนาแห้วและท่าลี	่ซึง่เป็น

พื้นที่พบโรค	 ได้ติดตามพบว่าข้อมูลผู้สัมผัสโรคได้ครบ

ถ้วนมากขึ้นซึ่งเดิมไม่มีข้อมูลส่วนนี้

 จัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำน

	 ได้เชิญ	ผู้เกี่ยวข้อง	ประชุมวันที่	9		กุมภาพันธ์		2561	

ณ	ห้องประชมุส�านักงานสาธารณสขุจงัหวดัเลย	เพ่ือจดัท�า

แผนงานเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดเลย	

ปีงบประมาณ	2561	 เพื่อท�าความเข้าใจและเร่งรัดให้มี

การด�าเนินงานให้ครอบคลุม	ครบถ้วน	ตามแผน	โดยน�า

ผลที่ได้จากการศึกษากิจกรรมและกลยุทธ์จากข้ันตอนที่	

1	มาปรบัแก้ไขในส่วนทีก่ารด�าเนนิงานทีย่งัไม่ได้ตามเป้า

หมาย	ได้แผนบูรณาการ	“แผนงานเฝ้าระวัง	ป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้าจังหวัดเลย	ปีงบประมาณ	2561”	ประกอบ

ด้วยกิจกรรมหลักดังนี้	กิจกรรมหลักตามยุทธศาสตร์ที่	1	

การเฝ้าระวัง	 ป ้องกัน	 และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ในสัตว์	 ได้แก่	 การเฝ้าระวัง	ป้องกันและควบคุมโรคพิษ

สุนัขบ้าในสัตว์ทุกระดับ	การประชาสัมพันธ์เพื่อถ่ายทอด

ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่

ประชาชน	และการจัดท�าและประกาศใช้ข้อบัญญัติ	และ

เทศบัญญัติ	 กิจกรรมหลักตามยุทธศาสตร์ที่ 	 3	 การ 

เฝ้าระวัง	ป้องกันควบคุม	และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้า

ในคน	ได้แก่	การเฝ้าระวงัโรคในคน	การป้องกนัโรคในคน	

การควบคุมโรคเมื่อเกิดโรคพิษสุนัขบ้า	กรณีผู้เสียชีวิต	

และกรณีพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์	 (ด�าเนินการทุก

อ�าเภอ)	และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า		

จากนัน้	น�าเสนอแผน	เพือ่ขออนมุตัต่ิอคณะกรรมการโรค

ติดต่อจังหวัดเลย	 ในวันที่	 15	 กุมภาพันธ์	 2561	ณ 

ห้องประชมุส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเลย	เพือ่พจิารณา

อนุมัติแผน	และแผนดังกล่าว	ได้รับการอนุมัติให้ด�าเนิน

การต่อไป

สรุปและวิจำรณ์

	 ในประเทศไทยยังคงมีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรค

พิษสุนัขบ้าเป็นจ�านวนไม่น้อย	ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสีย

ทั้งชีวิต	ทรัพยากรและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก	จึงมีความ

ส�าคญัและจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมมีาตรการป้องกนัและ

ควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ	การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

จะต้องมคีวามชดัเจนด้านนโยบาย	เป้าหมาย	และกลยทุธ์	

การศกึษาครัง้นี	้พบว่าหลงัด�าเนนิโครงการสตัว์ปลอดโรค	 

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	 ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์	ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ 	 อัครราชกุมารี 	 มีการด�าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ที่	3	มากกว่าก่อนเริ่มโครงการ	และยังพบอีก

ว่าเมื่อเปรียบเทียบการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ต่างๆ	

ระหว่างก่อนเริ่มโครงการ	กับเมื่อเริ่มโครงการในพื้นที่

เสี่ยงและเฝ้าระวัง		พบว่าการด�าเนินงานตามกลยุทธ์เมื่อ

เริม่โครงการ	ด�าเนินการมากกว่าก่อนเริม่โครงการ	เปรยีบ

เทยีบการด�าเนนิงานตามกลยทุธ์ต่างๆ	ในพืน้ทีไ่ม่พบโรค

และพื้นที่พบโรค	 เมื่อเริ่มโครงการ	พื้นที่พบโรคมีการ

ด�าเนนิการมากกว่าพืน้ทีไ่ม่พบโรค	โดยพบว่าค่าเฉลีย่การ

ด�าเนินตามกลยุทธ์ต่างๆ	5	กลยุทธ์	(ยกเว้นกลยุทธ์ที่	3	

ไม่ได้เปรียบเทียบเนื่องจากในปี	พ.ศ.	2560	พื้นที่ไม่พบ

โรค	 ไม่ได้มีกิจกรรมการด�าเนินงานในกลยุทธ์น้ี)	 ทุก

กลยุทธ์ในพื้นที่พบโรค	 ด�าเนินการมากกว่า	 พื้นที่ไม  ่

พบโรค	 โดยมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.000	 ซ่ึง 

แสดงให้เห็นว่าผลของการที่มีโครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	 ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์	ดร.	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	 	 ในยุทธศาสตร์ที่	 3	ด้านการ

ป้องกนัควบคมุและดแูลรกัษาโรคพษิสนุขับ้าในคน ทีเ่ริม่

ด�าเนนิการใน	ปี	พ.ศ.	2560	มกีารด�าเนนิงานในพืน้ทีพ่บ

โรคเข้มแข็งมากขึ้น	 ส่งผลให้การด�าเนินงานเฝ้าระวัง	

ป้องกัน	และควบคุมโรคดีขึ้นกว่าเดิม	ตามการศึกษาของ	

อังษณา		ยศปัญญา	และสมจิตร		วิจิตรจันทร์(5)		เรื่องการ

พฒันางานหลกัสูง่านวจิยั	ภายใต้พระปณธิานศาสตราจารย์	

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์

อัครราชกุมารี	ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค	คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า	จังหวัดเลย	ปี	พ.ศ.	2560	ข้อมูลจาก

การวิเคราะห์กลยุทธ์ได้น�าไปประชุมชี้แจงให้เห็นข้อเท็จ

จรงิ		ว่าไม่ควรจะรอให้เกิดโรค	ต้องด�าเนินการทัง้พืน้ทีไ่ม่

พบโรคและพบโรค	 ไม ่แตกต ่างกัน	 ซ่ึงส ่งผลให ้ 

การด�าเนินงานเฝ้าระวัง	 ควบคุม	 ป้องกันโรค	 ที่ดีขึ้น 

กว่าเดิม	
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 การวิเคราะห์กิจกรรมที่ด�าเนินการมากที่สุดตาม

กลยทุธ์ในยทุธศาสตร์ที	่3	ของพ้ืนทีไ่ม่พบโรคในสตัว์	และ

ที่พบโรคในสัตว์	พบว่าเมื่อเริ่มโครงการ	ในกลยุทธ์ที่ 1 

พืน้ทีไ่ม่พบโรคในสตัว์	กจิกรรมทีด่�าเนนิการมากทีส่ดุคอื	

ข้อมูลตามโปรแกรม	 ร.	 36	สามารถน�าไปใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	ส่วนพื้นที่พบโรค	มีการใช้โปรแกรม	ร.36	

ในการติดตามผู้สัมผัสโรค	 ข้อมูลในโปรแกรม	 ร.36	

ครอบคลมุผูส้มัผสัทกุคน	ในกลยทุธ์ที ่2	พืน้ทีไ่ม่พบโรค

ในสัตว์	กิจกรรมที่ด�าเนินการมากที่สุดคือ	มีการให้ความ

รู้เรื่องการเฝ้าระวังโรค	ส่วนพื้นที่พบโรค	 โรงพยาบาลมี

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพียงพอ	ในกลยุทธ์ที่ 3	

ด�าเนนิการเฉพาะพืน้ทีพ่บโรค	กจิกรรมทีด่�าเนนิการมาก

ที่สุดคือ	กรณีผลการชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขให้ผล

ยืนยันติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า	 หน่วยงานสาธารณสุข/

ปศุสัตว์/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ออกสอบสวนร่วม

กัน	 	ในกลยุทธ์ที่ 4	พื้นที่ไม่พบโรคในสัตว์	 กิจกรรมที่

ด�าเนินการมากที่สุดคือ	มีการบูรณาการติดตามประเมิน

ผลการด�าเนนิงานเฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุโรคพษิสนุขับ้า

ร่วมกนั			ส่วนพืน้ทีพ่บโรคในสตัว์คอื	มกีารพฒันาแนวทาง

การด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับ 

ปศุสัตว์/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ไปในทิศทาง

เดียวกัน	ในกลยุทธ์ที่ 5	มี	3	กิจกรรมหลัก	พื้นที่ไม่พบ

โรคในสัตว์	กิจกรรมที่ด�าเนินการมากที่สุด	คือ	เจ้าหน้าที่

รับสื่อประชาสัมพันธ์	 	 ส�าหรับพื้นที่พบโรค	 	กิจกรรมที่

ด�าเนินการมากที่สุดคือ	การเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์

ความรูแ้ก่ประชาชน	ซึง่ในแต่ละกจิกรรมแม้ว่าพ้ืนทีไ่ม่พบ

โรคจะด�าเนินการในกิจกรรมที่มากที่สุดไม่เหมือนกับ

พื้นที่พบโรคก็ตาม	แต่การด�าเนินการส่วนใหญ่ก็อยู่ใน

ระดบัมาก	จะมกีลยทุธ์ที ่5 กำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์

ทีก่ำรด�ำเนินงำนอยูใ่นระดบัน้อยถงึปำนกลำง	ทางพืน้ที่

ควรจะต้องมีการด�าเนินงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ให้มากกว่านี้	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอังษณา	

ยศปัญญา	และสมจิตร	วิจิตรจันทร์(5)			ที่ท�าการศึกษาการ

พัฒนางานหลักสู่งานวิจัย	ภายใต้พระปณิธานฯ	พบว่า	

ประชากรจังหวัดเลย	 มีความรู้เร่ืองโรคพิษสุนัขบ้าใน

ระดบัดมีากเพยีงร้อยละ	26.90จากการเข้าไปตดิตามการ

ด�าเนนิงานสอบสวนโรคพษิสนุขับ้าในสตัว์	ในพ้ืนทีจ่งัหวดั

เลย	พบว่า	ผูส้มัผสัโรคในรอบปีทีผ่่านมาไม่มข้ีอมลูบนัทกึ

ในแบบสอบสวนโรค	จึงได้มีการปรับปรุงแบบสอบสวน

โรคให้มีข้อมูลและบันทึกให้ครบถ้วน	 โดยได้ทดลองน�า

ไปใช้	และได้ติดตามพบว่ามีข้อมูลผู้สัมผัสโรคครบถ้วน	

ซึ่งเดิมไม่มีข้อมูลส่วนนี้	 การเก็บข้อมูลผู้สัมผัสโรคย้อน

หลัง	1	ปี	สอดคล้องกับการบรรยายของรัตนา	ธีระวัฒน์(7)  

ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประเด็นโรคที่

เป็นปัญหาส�าคญัแก่ภาคเีครอืข่ายในพืน้ทีเ่สีย่งเป้าหมาย

จังหวัดเลย	 ในวันที่	 27	ธันวาคม	2560	ณ	 โรงแรมเลย

พาเลซ	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัเลย	ทีก่ล่าวว่า	ระยะฟักตัวของ

โรคพิษสุนัขบ้าในคนสั้นสุด	7	วัน	ยาวสุด	1	ปี	มีผู้เสนอ

การน�ากลยุทธ ์ไปปรับใช ้กับวัณโรคและโรคเรื้อน 

พบว่าวณัโรค	คอืใช้ในการให้สขุศกึษาและประชาสมัพนัธ์

มากที่สุด	 ส�าหรับโรคเรื้อน	 น�าไปปรับใช้มากที่สุดคือ	

ระบบการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ซึ่งทั้ง	2	กลยุทธ์มีความส�าคัญ

ที่ต้องด�าเนินการ

	 ในความคดิเหน็ของประชากรทีศ่กึษา	กลยทุธ์ด�าเนนิ

งานที่ส�าคัญมากที่สุดคือ	การเฝ้าระวังโรค	กลยุทธ์ที่ยาก

ที่สุดในการด�าเนินงาน	คือ	บูรณาการการด�าเนินงานร่วม

กับเครือข่าย	 ซึ่งที่ผ่านมาการด�าเนินงานของกลยุทธ์นี้ 

ค่อนข้างน้อย	 เพราะมีความยุ่งยากในการประสานงาน 

เจ้าหน้าทีต้่องมทีกัษะในการตดิต่อสือ่สาร		อย่างไรกต็าม

การด�าเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดเลย 

ยังไม่สามารถบรรลุตามกลยุทธ์ที่วางไว้ทุกกิจกรรมหลัก	

ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากในการด�าเนินงานมีกิจกรรมที่ต้อง

ด�าเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง	อาศัยความร่วมมือ

และงบประมาณจากหลายหน่วยงาน	รวมทั้งแรงผลักดัน 

การด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติใน

ระดับพื้นที่	 	 เพื่อให้เกิดการพัฒนากิจกรรมและแรง

กระตุ้นอย่างต่อเนื่อง	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

ต้องบูรณาการแผนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้มีความ

สอดคล้องกับนโยบายของแต่ละภาคส่วน	ใช้แผนเป็นตัว

ขับเคลื่อน	 และประเมินผลการด�าเนินงานเป็นระยะ 

ซึ่งคาดว่าโครงการนี้	 จะส�าเร็จได้ตามพระปณิธานฯ 

ซ่ึงสอดคล้องกับเอกกมล	 เอ่ียมศรี(8)	 ที่ได้ศึกษาปัจจัย

ความส�าเร็จของโครงการ	พบว่าปัจจัยความส�าเร็จของ

โครงการที่ส�าคัญคือ	การวางแผนที่ดี	การสื่อสารที่เหมาะ
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สม	 การจัดการผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย	 การมีระบบวัด

ประสิทธิภาพที่ดี	 การส�ารวจความคิดเห็นต่อโครงการ

อย่างต่อเน่ือง	และการตรวจสอบข้อกฎหมาย	กฎระเบยีบ

ที่เกี่ยวข้อง

	 จากการศึกษากิจกรรม/กลยุทธ์ได้น�าไปจัดท�าแผน

บูรณาการปีงบประมาณ	2561	 ให้การด�าเนินงานส�าเร็จ

ตามเป้าหมายของโครงการ	

ข้อเสนอแนะ

 ส�ำหรับส่วนกลำง

	 1.	 ต้องมีการประชาสมัพนัธ์อย่างเข้มแขง็ในวงกว้าง

อย่างต่อเน่ือง	ผ่านทาง	สถานโีทรทศัน์	เวบ็ไซต์	ต่างๆ	รวม

ทัง้ผ่านทางบคุคลส�าคญัๆ	ทีป่ระชาชนเชือ่ถอืและศรทัธา	

เพื่อกระตุ้นจิตส�านึกให้ประชาชนเข้าใจและพร้อมที่จะ

ร่วมมือและช่วยป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 ไม่ว่าจะเป็นการ

ยอมรับให้ใช้มาตรการทางกฎหมาย	การเลี้ยงสัตว์อย่าง

รับผิดชอบ	ไม่เพิ่มจ�านวนสุนัขจรจัดโดยการน�าไปปล่อย	

	 2.	 ออกมาตรการเสริมต ่างๆ	 เพื่อเพิ่มความ

ครอบคลุมในการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัข	 ซึ่งเป็นตัวแพร่

กระจายโรคที่ส�าคัญและใกล้ชิดกับคน	 เช่น	การรณรงค์

กระตุ้นเตือนให้ประชาชนน�าสุนัขไปฉีดวัคซีน	 การให้

ชมุชนมคีวามเข้มแขง็และร่วมมอืกนัทีจ่ะท�าให้สนุขัทกุตวั

ในชุมชนได้รับวัคซีน

 ส�ำหรับจังหวัดเลย

	 1.		ขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามแผนงาน

	 2.	 ขับเคลื่อนให้ทุกพื้นที่มีความเข็มแข็งในการ

ด�าเนินการตามกิจกรรม	กลยุทธ์ไม่แตกต่างกัน

	 3.		ควรมีการศึกษาผลของการด�าเนินการตาม

กลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง

	 4.		น�าผลการศกึษากลยทุธ์มาปรบัการจดัท�าแผนการ

ด�าเนินงาน

	 5.		ควรศึกษาหารูปแบบที่เหมาะสมในการให้ความ

รู้แก่ประชาชนและกลุ่มต่าง	ๆ

กิตติกรรมประกำศ

	 ขอขอบพระคุณ	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย 

ที่สนับสนุนการศึกษา	ขอขอบพระคุณ	ผู้เชี่ยวชาญในการ

ด�าเนนิงานและผูร้บัผดิชอบงานโรคพษิสนุขับ้า	ส�านกังาน

ป้องกันควบคุมโรคที่	 8	จังหวัดอุดรธานี	และส�านักงาน

สาธารณสขุจงัหวดัหนองคาย		ทีต่รวจสอบ	แก้ไข	ปรบัปรงุ	

เครื่องมือในการศึกษา	

 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานระบาดวิทยา

และควบคุมโรค	 ของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด

หนองคาย	ที่กรุณาเป็นตัวอย่างในการทดสอบเคร่ืองมือ		

ขอขอบคุณผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจังหวัด	โรงพยาบาล

ชุมชนทุกแห่ง 	 สาธารณสุขอ�าเภอทุกอ�าเภอ	 และ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลทุกแห่ง	 ที่กรุณาให้

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และอ�านวยความสะดวกแก่คณะ 

ผู้ท�าการศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง	

เอกสำรอ้ำงอิง

1.	 ส�านักโรคติดต่อทั่วไป	 กรมควบคุมโรค	กระทรวง
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ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	 ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์	ดร.	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬา

ภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี	ของผู้ตรวจราชการ

ส�านักนายกรัฐมนตรี		เขตตรวจราชการที่	10	(นาย
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ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	 ตามพระปณิธาน		

ศาสตราจารย์	ดร.	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬา
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