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บทที่ 3
ผลการดําเนินงาน
นพ.ชัยยศ คุณานุสนธิ์
หลังจากที่ได้ เตรี ยม โครงร่างการวิจยั เครื่ องมือ และแผนการวิจยั เรี ยบร้ อยแล้ ว คณะทํางานได้ จดั
ประชุม เพื่ออบรมคณะสํารวจ ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 คณะทํางานส่วนกลาง จัดส่งเครื่ องมือ
(รายชื่อบุคคลตัวอย่าง แผนที่ แบบเก็บข้ อมูล วัสดุและเครื่ องมือตรวจ) เรี ยบร้ อยในปลายเดือนพฤษภาคม การ
เก็บข้ อมูลเริ่มไม่พร้ อมกัน ส่วนใหญ่เริ่มในสองสัปดาห์แรกของเดือนมิถนุ ายน 2540
เพื่อสนับสนุนคณะทํางานเตรี ยมพื ้นที่ และคณะทํางานเก็บรวบรวมข้ อมูล (ทีมสํารวจ) คณะทํางาน
ส่วนกลาง ได้ ดําเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนในพื ้นที่ เริ่มต้ นด้ วยการแถลงข่าว
ของ ฯพณฯ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในขณะนัน้ .(นายสุนทร วิลาวัลย์) ต่อสื่อมวลชน ในช่วง
ต้ นเดือนมิถนุ ายน 2540 ได้ ออกข่าวทางสถานีวิทยุ FM 2 ครัง้ ของกรมประชาสัมพันธ์ คลื่น 92.5 MHz (4
มิถนุ ายน และ 6 มิถนุ ายน) ครอบคลุมพื ้นที่กรุงเทพมหานคร นอกจากนัน้ ยังเสนอข่าว ทางสถานีวิทยุ AM
200 ครัง้ ครอบคลุม 33 จังหวัดเป้าหมาย ออกข่าวทางสถานีโทรทัศน์ 7 ครัง้ ได้ แก่ ช่อง 5 (22 มิถนุ ายน.7
กรกฎาคม. 13 กรกฎาคม. 20 กรกฎาคม) ช่อง 7 (21 มิถนุ ายน 19 กรกฎาคม) และช่อง 9 (22 มิถนุ ายน)
โดยทุกครัง้ ออกในช่วงข่าวภาคคํ่า ทังข้
้ อความ และวิดิทศั น์ การเสนอข่าวโทรทัศน์ ทุกครัง้ ครอบคลุมพื ้นที่ทวั่
ประเทศไทย
ทีมสํารวจระดับจังหวัดส่วนใหญ่ รวบรวมข้ อมูลเสร็จสิ ้น ใน 1-2 เดือน ทีมภาค ใช้ เวลามากกว่า
อย่างไรก็ดี โดยรวมแล้ ว การเก็บข้ อมูล ทังสิ
้ ้น เรี ยบร้ อยในเดือน ตุลาคม 2540 แต่การบรรณาธิกร และนําข้ อมูล
เข้ า ใช้ เวลายืดเยื ้ออีก ข้ อมูลในสื่ออิเล็คโทรนิก (ดิสเก็ตต์) ส่งครบถ้ วนเมือวันที่ 31 มีนาคม 2541
คณะทํางานส่วนกลาง บรรณาธิกรข้ อมูล ตรวจแก้ ตามที่ปรากฏในแบบเก็บข้ อมูลที่ได้ รับ เรี ยบร้ อย
หมด ในเดือนเมษายน ประมวลผลเบื ้องต้ น ในเดือนพฤษภาคม แล้ วส่งข้ อมูลให้ คณะผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ เชิง
ลึก สรุปผล ในช่วงเดือนมิถนุ ายน ทําการนําเสนอผลสรุปจากการสํารวจ ในเดือนกรกฎาคม 2541
เครื่ องมือสํารวจ
คณะทํางาน จัดทําแบบเก็บข้ อมูล 4 แบบ สําหรับกลุม่ เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรี ยน ประชากรวัยทํางาน
และประชากรสูงอายุ ตามลําดับ ดังแสดงในภาคผนวก 1
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ศึกษาโดยใช้ สมุดสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ แบบประเมิน
พัฒนาการ โดย นพ.อุดม ลักษณวิจารณ์ และคณะ ที่ได้ ทําการศึกษาไว้ ในปี พ.ศ. 2529 และได้ รับคําแนะนํา
จาก อาจารย์พนู สุข สริ ยาภรณ์ ผู้ร่วมวิจยั และปรับเพิ่มเติม ด้ วยวิธีการทดสอบที่ใช้ ในต่างประเทศด้ วย
กระบวนการทดสอบด้ วยสมุดสุขภาพ วัดทัง้ subjective และ objective คือ ถามผู้เลี ้ยงดู ว่า เด็กทําได้ ตาม
เกณฑ์อายุหรื อไม่ และสังเกตดู ว่าเด็กทําได้ จริง สมอายุ เร็วกว่าอายุ หรื อช้ ากว่าอายุ สําหรับแบบประเมิน
พัฒนาการ ใช้ ร่วมกับชุดประเมินพัฒนาการเด็ก (Rama developmental screening kit) ซึง่ บรรจุใน
กระเป๋ าเล็ก ๆ ประกอบด้ วย กระดิ่งทองเหลือง 1 อัน ก้ อนไหมพรมสีแดง 1 ก้ อน ขวดใส่ลกู เกด 1 ใบ ลูกบาศก์
ไม้ 10 ชิ ้น (สีตา่ ง ๆ กัน) ลูกบอล 1 ลูก ลูกเกด 1 กล่อง สายวัด 1 เส้ น ถ้ วยนํ ้า 1 ใบ และ ดินสอ 1 แท่ง
รายละเอียด วิธีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย นี ้ .ปรากฏดังในภาคผนวกที่ 3
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ระดับเชาว์ปัญญา ของเด็กวัยเรี ยน วัดด้ วย แบบทดสอบระดับเชาว์ปัญญาชนิดที่ไม่ใช้ ภาษา (Test
of nonverbal intelligence, second edition-TONI-2) ซึง่ ประกอบด้ วย ชุดรู ปภาพที่มีหลักความ
เชื่อมโยงต่าง ๆ กัน และมีช่องว่างที่เหมือนเป็ นคําถาม ซึง่ ต้ องการให้ ผ้ ถู กู ทดสอบตอบ โดยเลือกจากตัวเลือกที่มี
ให้ การตอบข้ อถามเหล่านี ้ ต้ องอาศัยการแก้ ปัญหาในเชิงนามธรรม บนทักษะของการรับรู้และเรี ยนรู้ด้วยการ
มองเห็น อายุที่สามารถทําแบบทดสอบแบบนี ้ได้ ดี คือ ตังแต่
้ 5 ปี ขึ ้นไป และเนื่องจากระหว่างทดสอบ ผู้ทดสอบ
จะต้ องไม่สื่อสารกับผู้ถกู ทดสอบ ด้ วยคําพูดใดเลย การแนะนําการทดสอบ จึงต้ องพยายามจํากัด การพูด
อธิบาย ให้ มีการพูด อธิบายน้ อยที่สดุ โดยผู้ทดสอบ จะทําการสอนแสดง ตัวอย่าง 2-3 ข้ อ ให้ ผ้ ถู กู ทดสอบ
ดูก่อน เมื่อเข้ าใจดีแล้ ว ก็เริ่มการทดสอบได้ รายละเอียดของการใช้ TONI-2 นี ้ ปรากฏดังในภาคผนวกที่ 4
สภาวะสุขภาพประชากรวัยทํางาน วัดโดยการ สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และตรวจเลือด ในกลุม่ นี ้ มี
ขนาดตัวอย่าง ที่ครอบคลุม ทังประชากร
้
บุรุษ และสตรี วัยแรงงาน มีการสํารวจ สภาวะอนามัยเจริญพันธุ์
ด้ วยแบบสัมภาษณ์เฉพาะ ซึง่ คลอบคลุมถึงพฤติกรรมทางเพศบางประการด้ วย การชัง่ นํ ้าหนัก ใช้ เครื่ องชัง่ แบบ
ตุ้มถ่วงนํ ้าหนัก ซึง่ มีที่วดั ส่วนสูงได้ ด้วย การวัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ใช้ สายวัดธรรมดา การวัดความดัน
โลหิต ใช้ เครื่ องวัด แบบตัวเลข อัตโนมัติ (Digital blood pressure meter รุ่น UA-732, autoinflation บริ ษัท A&D company) ที่รายงานผลการวัดชีพจรให้ พร้ อมกัน ซึง่ ใช้ เทคนิก Oscillometric
method ในการวัดความดันโลหิต ผู้ตรวจ ทําเพียงแต่ จัดเครื่ องมือตรวจให้ ถกู ต้ องเท่านัน้ การตรวจการ
มองเห็น ใช้ Snellen chart ตรวจว่า ปรกติ (20/20) หรื อไม่ การตรวจตาบอดสี ใช้ หนังสือ Ishihara test
ซึง่ จัดซื ้อใหม่ เป็ นเล่มที่พิมพ์ ในปี พ.ศ. 2540
ในกลุม่ ผู้สงู อายุ ใช้ แบบทดสอบ วัดภาวะพึง่ ภา (Dependency) ภาวะทุพพลภาพ (Disability)
ทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
และ ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) สําหรับภาวะพึง่ พา ในผู้สงู อายุ วัดด้ วย ดัชนี
บาร์ เธลเอดีแอล และดัชนี จุฬา เอดีแอล ซึง่ เป็ นดัชนี ที่ประเมิน กิจวัตรประจําวันพื ้นฐาน และกิจวัตรประจําวัน
ต่อเนื่อง ตามลําดับ ดัชนีบาร์ เธล เอดีแอล ประกอบด้ วยการสัมภาษณ์ กิจวัตรประจําวันรวม 10 ชนิด ได้ แก่
การรับประทานอาหาร การทําความสะอาดใบหน้ า การเคลื่อนย้ ายจากนอนมานัง่ การใช้ ห้องสุขา การเดินหรื อ
เคลื่อนที่ภายในห้ อง หรื อบ้ าน การขึ ้นลงบันได การสวมใส่เสื ้อผ้ า การอาบนํ ้า การกลันปั
้ สสาวะ และการกลัน้
อุจจาระ ส่วนดัชนีจฬุ าเอดีแอล ประกอบด้ วยการการประเมิน กิจวัตรประจําวัน ต่อเนื่อง 5 ชนิด ได้ แก่ การเดิน
หรื อเคลื่อนที่ภายนอกบ้ าน การประกอบอาหาร การทํางานบ้ าน การทอนเงิน และการใช้ บริการขนส่ง
สาธารณะ สําหรับภาวะทุพพลภาพ ระยะสัน้ คือ การเจ็บป่ วยหรื อภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ที่เกิดขึ ้นใหม่ ใน
ระยะสองสัปดาห์ และเป็ นผลให้ ผ้ สู งู อายุต้องนอนป่ วย หรื อหยุดทํางาน หรื อหยุดกิจกรรม ที่ได้ ทําอยูเ่ ป็ นปรกติ
ส่วนภาวะทุพพลภาพระยะยาว หมายถึงการเจ็บป่ วย หรื อภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ที่มีมานานกว่า 6 เดือน
และทําให้ ผ้ สู งู อายุไม่สามารถปฏิบตั ิกิจอันเป็ นปรกติได้
ระหว่างพัฒนาเครื่ องมือสํารวจ คณะทํางานส่วนกลาง ได้ ทดลองระบบการเก็บข้ อมูลในพื ้นที่ พร้ อม
กับทดลองใช้ เครื่ องมือ ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึง่ ไม่ได้ รับการเลือกให้ เป็ นพื ้นที่ เป้าหมาย โดย
ทําการทดสอบ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2541 ผลจากการทดสอบ ทําให้ สามารถวางแนวทางการทํางาน
(Protocol) สําหรับการอบรมคณะสํารวจ และยังได้ ข้อมูล สําหรับปรับเครื่ องมือสํารวจ ให้ เหมาะกับการ
ทํางานในชุมชนยิ่งขึ ้นด้ วย
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คณะสํารวจ
คณะสํารวจ มีลกั ษณะต่าง กัน กล่าวคือ เป็ นทีมระดับภาค 2 ทีม (ภาคกลาง, กรุงเทพมหานคร)
เป็ นทีมระดับจังหวัด 16 ทีม (อุดรธานี หนองคาย นครพนม ร้ อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์
อุบลราชธานี ชุมพร สุราษฎร์ ธานี ภูเก็ต กระบี่ นครศรี ธรรมราช สงขลา สตูล ยะลา) และทีมผสม ระดับภาค
ระดับจังหวัด (ภาคเหนือตอนบน-เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน, ภาคเหนือตอนใต้ -ตาก อุตรดิตถ์ พิจิตร
นครสวรรค์ เพชรบูรณ์) รายละเอียด ผู้ประสานงานแต่ละทีม ปรากฏดังในภาคผนวก ที่ 2
คณะสํารวจ ได้ รับการอบรม ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2541 ในเรื่ องวิธีการ
สํารวจ การรวบรวมข้ อมูล และสิง่ ส่งตรวจ จากผู้เชี่ยวชาญ ที่พฒ
ั นาแบบเก็บข้ อมูล และเครื่ องมือสํารวจ
คณะทํางานส่วนกลาง จัดส่ง เครื่ องมือ และสิง่ สนับสนุนที่จําเป็ น เรี ยบร้ อยในเดือน พฤษภาคม 2541
ภาพรวมผลที่ได้ จากการสํารวจ
การสํารวจ เริ่มในช่วงต้ นเดือน มิถนุ ายน 2541 โดยแต่ละคณะวางกําหนดการทํางานเอง ให้ เหมาะ
กับสภาวะการณ์ในพื ้นที่ โดยรวม สามารถรวบรวมข้ อมูลในกลุม่ เด็กปฐมวัย ได้ 3,306 ราย คิดเป็ น 66.0 %
ของที่วางแผนไว้ สําหรับกลุม่ เด็กวัยเรี ยน สามารถรวบรวมข้ อมูลได้ 4,238 ราย คิดเป็ น 84.6 % ของที่
วางแผนไว้ กลุม่ ประชากรวัยทํางาน สามารถรวบรวมข้ อมูลได้ 4,230 ราย คิดเป็ น 84.4.% ของที่วางแผนไว้
ส่วนกลุม่ ประชากรสูงอายุ สามารถรวบรวมข้ อมูลได้ 4,048 ราย คิดเป็ น 80.8.% ของที่วางแผนไว้
ตารางที่ 3.1 ข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จําแนก ตามกลุม่ ที่สํารวจ และจําแนกรายภาค
ภาค
เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรี ยน
วัยทํางาน
ผู้สงู อายุ
จํานวน (%) จํานวน (%) จํานวน (%)
จํานวน (%)
490
693
580 (57.7)
685 (68.2)
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง (ยกเว้ น กทม
ฯ)
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
รวม

(48.8)
577
(63.1)

(69.0)
689
(75.3)

712
(70.9)
790
(74.2)
737
(72.3)
3,306
(66.0)

967
(96.2)
967
(90.8)
913
(89.5)
4,238
(84.6)

953
(104.2)

723 (79.0)

897 (89.3)

871 (86.7)

895 (84.0)

883 (82.9)

905 (88.7)

886 (86.9)

4,230
(84.4)

4,408
(88.0)

หมายเหตุ ร้ อยละในวงเล็บ เป็ นร้ อยละจากเป้าหมาย คือ กรุงเทพมหานคร 1,005 คน ภาคกลาง 915 คน
ภาคเหนือ 1,005 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,065 คน และภาคใต้ 1,020 คน

โดยรวมแล้ ว กลุม่ ตัวอย่าง มีลกั ษณะประชากร ไม่แตกต่างจาก ประชากรเป้าหมาย ในภาค และ
ระดับประเทศ ผลการศึกษา พบว่า มีเด็กปฐมวัย ที่พฒ
ั นาช้ ากว่าควร (ตามเกณฑ์สมุดสุขภาพ) 3.5% ถึง
46.2% ขึ ้นกับ พื ้นที่ และเขตการปกครอง โดยมีความชุก นอกเขตเทศบาล สูงกว่าในเขต ชัดเจน สําหรับเชาวน์
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ปั ญญา ได้ คา่ เฉลี่ยของประเทศ 91.96+14.87 โดยตัวอย่างจากกรุงเทพมหานคร มีคา่ เฉลี่ยเชาวน์ปัญญา
สูงสุด และ ตัวอย่างจากภาคเหนือ มีคา่ เฉลี่ยเชาวน์ปัญญาตํ่าสุด ส่วนสภาวะสุขภาพโดยรวม ประชากรวัย
แรงงาน มีภาพว่า กลุม่ ตัวอย่างนอกเขตเทศบาล มีสขุ ภาพดีกว่า กลุม่ ตัวอย่างในเขตเทศบาล และ สําหรับกลุม่
ประชากรสูงอายุ พบภาะะทุพพลภาพ ร้ อยละ 4-5 พบภาวะพึง่ พา ในประชากรสูงอายุ หญิง มากกว่าชาย

