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บทที่ 3 
ผลการดาํเนินงาน 

นพ.ชัยยศ คุณานุสนธ์ิ 
 หลงัจากท่ีได้เตรียม โครงร่างการวิจยั เคร่ืองมือ และแผนการวิจยั เรียบร้อยแล้ว คณะทํางานได้จดั

ประชมุ เพ่ืออบรมคณะสํารวจ ในวนัท่ี 12-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2540  คณะทํางานสว่นกลาง จดัสง่เคร่ืองมือ 

(รายช่ือบคุคลตวัอยา่ง แผนท่ี  แบบเก็บข้อมลู วสัดแุละเคร่ืองมือตรวจ) เรียบร้อยในปลายเดือนพฤษภาคม การ

เก็บข้อมลูเร่ิมไมพ่ร้อมกนั สว่นใหญ่เร่ิมในสองสปัดาห์แรกของเดือนมิถนุายน 2540  
 เพ่ือสนบัสนนุคณะทํางานเตรียมพืน้ท่ี และคณะทํางานเก็บรวบรวมข้อมลู (ทีมสํารวจ) คณะทํางาน
สว่นกลาง ได้ดําเนินการประชาสมัพนัธ์  เพ่ือขอความร่วมมือจากประชาชนในพืน้ท่ี เร่ิมต้นด้วยการแถลงข่าว 

ของ ฯพณฯ รัฐมนตรี ช่วยวา่การกระทรวงสาธารณสขุ ในขณะนัน้ .(นายสนุทร วิลาวลัย์)  ตอ่ส่ือมวลชน ในช่วง

ต้นเดือนมิถนุายน 2540  ได้ออกข่าวทางสถานีวิทย ุFM 2 ครัง้ ของกรมประชาสมัพนัธ์ คล่ืน 92.5 MHz (4 
มิถนุายน  และ 6 มิถนุายน) ครอบคลมุพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร นอกจากนัน้ ยงัเสนอข่าว ทางสถานีวิทย ุAM 
200 ครัง้ ครอบคลมุ 33 จงัหวดัเป้าหมาย ออกข่าวทางสถานีโทรทศัน์ 7 ครัง้ ได้แก่ ช่อง 5 (22 มิถนุายน.7 

กรกฎาคม. 13 กรกฎาคม. 20 กรกฎาคม) ช่อง 7 (21 มิถนุายน 19 กรกฎาคม) และช่อง 9 (22 มิถนุายน) 
โดยทกุครัง้ ออกในช่วงข่าวภาคค่ํา ทัง้ข้อความ และวิดิทศัน์ การเสนอข่าวโทรทศัน์ ทกุครัง้ ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่

ประเทศไทย  
ทีมสํารวจระดบัจงัหวดัสว่นใหญ่  รวบรวมข้อมลูเสร็จสิน้ ใน 1-2 เดือน ทีมภาค ใช้ เวลามากกวา่ 

อยา่งไรก็ดี โดยรวมแล้ว การเก็บข้อมลู ทัง้สิน้ เรียบร้อยในเดือน ตลุาคม 2540 แตก่ารบรรณาธิกร และนําข้อมลู

เข้า ใช้เวลายืดเยือ้อีก ข้อมลูในส่ืออิเลค็โทรนิก (ดิสเก็ตต์) สง่ครบถ้วนเมือวนัท่ี 31 มีนาคม 2541 
 คณะทํางานสว่นกลาง บรรณาธิกรข้อมลู  ตรวจแก้ ตามท่ีปรากฏในแบบเก็บข้อมลูท่ีได้รับ  เรียบร้อย

หมด ในเดือนเมษายน  ประมวลผลเบือ้งต้น ในเดือนพฤษภาคม แล้วสง่ข้อมลูให้คณะผู้ เช่ียวชาญ วิเคราะห์  เชิง

ลกึ สรุปผล ในช่วงเดือนมิถนุายน  ทําการนําเสนอผลสรุปจากการสํารวจ ในเดือนกรกฎาคม 2541 
 
เคร่ืองมือสาํรวจ 
 คณะทํางาน จดัทําแบบเก็บข้อมลู 4 แบบ สําหรับกลุม่เดก็ปฐมวยั เดก็วยัเรียน ประชากรวยัทํางาน 

และประชากรสงูอาย ุตามลําดบั ดงัแสดงในภาคผนวก 1  
 พฒันาการของเดก็ปฐมวยั ศกึษาโดยใช้สมดุสขุภาพ ของกระทรวงสาธารณสขุ ร่วมกบั แบบประเมิน

พฒันาการ โดย นพ.อดุม ลกัษณวิจารณ์ และคณะ ท่ีได้ทําการศกึษาไว้ในปี พ.ศ. 2529 และได้รับคําแนะนํา
จาก อาจารย์พนูสขุ สริยาภรณ์ ผู้ ร่วมวิจยั และปรับเพิ่มเติม ด้วยวิธีการทดสอบท่ีใช้ในตา่งประเทศด้วย 

กระบวนการทดสอบด้วยสมดุสขุภาพ วดัทัง้ subjective และ objective คือ ถามผู้ เลีย้งด ูวา่  เดก็ทําได้ตาม

เกณฑ์อายหุรือไม ่และสงัเกตด ูวา่เดก็ทําได้จริง สมอาย ุเร็วกวา่อาย ุหรือช้ากวา่อาย ุ สําหรับแบบประเมิน

พฒันาการ ใช้ร่วมกบัชดุประเมินพฒันาการเดก็ (Rama developmental screening kit)  ซึง่ บรรจใุน
กระเป๋าเลก็ ๆ ประกอบด้วย กระด่ิงทองเหลือง 1 อนั  ก้อนไหมพรมสีแดง 1 ก้อน ขวดใสล่กูเกด 1 ใบ ลกูบาศก์

ไม้ 10 ชิน้ (สีตา่ง ๆ กนั) ลกูบอล 1 ลกู  ลกูเกด 1 กลอ่ง  สายวดั 1 เส้น  ถ้วยนํา้ 1 ใบ และ ดินสอ 1 แทง่ 

รายละเอียด วิธีการประเมินพฒันาการเดก็ปฐมวยั นี ้.ปรากฏดงัในภาคผนวกท่ี 3  
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 ระดบัเชาว์ปัญญา  ของเดก็วยัเรียน วดัด้วย แบบทดสอบระดบัเชาว์ปัญญาชนิดท่ีไมใ่ช้ภาษา (Test 
of nonverbal intelligence, second edition-TONI-2) ซึง่ประกอบด้วย  ชดุรูปภาพท่ีมีหลกัความ

เช่ือมโยงตา่ง ๆ กนั และมีช่องวา่งท่ีเหมือนเป็นคําถาม ซึง่ต้องการให้ผู้ถกูทดสอบตอบ โดยเลือกจากตวัเลือกท่ีมี

ให้  การตอบข้อถามเหลา่นี ้ต้องอาศยัการแก้ปัญหาในเชิงนามธรรม บนทกัษะของการรับรู้และเรียนรู้ด้วยการ

มองเหน็ อายท่ีุสามารถทําแบบทดสอบแบบนีไ้ด้ดี คือ ตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป  และเน่ืองจากระหวา่งทดสอบ ผู้ทดสอบ 

จะต้องไมส่ื่อสารกบัผู้ถกูทดสอบ ด้วยคําพดูใดเลย การแนะนําการทดสอบ จงึต้องพยายามจํากดั การพดู 

อธิบาย ให้มีการพดู อธิบายน้อยท่ีสดุ โดยผู้ทดสอบ จะทําการสอนแสดง ตวัอยา่ง 2-3 ข้อ ให้ผู้ถกูทดสอบ

ดกู่อน เม่ือเข้าใจดีแล้ว ก็เร่ิมการทดสอบได้ รายละเอียดของการใช้ TONI-2 นี ้ปรากฏดงัในภาคผนวกท่ี 4  
 สภาวะสขุภาพประชากรวยัทํางาน วดัโดยการ สมัภาษณ์ ตรวจร่างกาย และตรวจเลือด ในกลุม่นี ้มี

ขนาดตวัอยา่ง ท่ีครอบคลมุ ทัง้ประชากร บรุุษ และสตรี วยัแรงงาน  มีการสํารวจ สภาวะอนามยัเจริญพนัธุ์  

ด้วยแบบสมัภาษณ์เฉพาะ ซึง่คลอบคลมุถงึพฤติกรรมทางเพศบางประการด้วย การชัง่นํา้หนกั ใช้เคร่ืองชัง่ แบบ

ตุ้มถ่วงนํา้หนกั ซึง่มีท่ีวดัสว่นสงูได้ด้วย  การวดัสว่นตา่ง ๆ ของร่างกาย ใช้สายวดัธรรมดา  การวดัความดนั

โลหิต ใช้เคร่ืองวดั แบบตวัเลข อตัโนมติั (Digital blood pressure meter รุ่น UA-732, auto-
inflation บริษัท A&D company) ท่ีรายงานผลการวดัชีพจรให้พร้อมกนั  ซึง่ใช้เทคนิก Oscillometric 
method ในการวดัความดนัโลหิต ผู้ตรวจ ทําเพียงแต ่จดัเคร่ืองมือตรวจให้ถกูต้องเทา่นัน้  การตรวจการ

มองเหน็ ใช้ Snellen chart ตรวจวา่ ปรกติ (20/20) หรือไม ่การตรวจตาบอดสี ใช้หนงัสือ Ishihara test 
ซึง่จดัซือ้ใหม ่เป็นเลม่ท่ีพิมพ์ ในปี พ.ศ. 2540  
 ในกลุม่ผู้สงูอาย ุใช้แบบทดสอบ วดัภาวะพึง่ภา (Dependency) ภาวะทพุพลภาพ (Disability) 
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และ ภาวะสมองเส่ือม (Dementia)  สําหรับภาวะพึง่พา ในผู้สงูอาย ุวดัด้วย ดชันี 

บาร์เธลเอดีแอล และดชันี จฬุา เอดีแอล ซึง่เป็นดชันี ท่ีประเมิน  กิจวตัรประจําวนัพืน้ฐาน และกิจวตัรประจําวนั

ตอ่เน่ือง ตามลําดบั ดชันีบาร์เธล เอดีแอล ประกอบด้วยการสมัภาษณ์ กิจวตัรประจําวนัรวม 10 ชนิด ได้แก่ 

การรับประทานอาหาร การทําความสะอาดใบหน้า   การเคล่ือนย้ายจากนอนมานัง่ การใช้ห้องสขุา การเดินหรือ

เคล่ือนท่ีภายในห้อง หรือบ้าน  การขึน้ลงบนัได  การสวมใสเ่สือ้ผ้า  การอาบนํา้  การกลัน้ปัสสาวะ และการกลัน้

อจุจาระ  สว่นดชันีจฬุาเอดีแอล ประกอบด้วยการการประเมิน กิจวตัรประจําวนั ตอ่เน่ือง 5 ชนิด ได้แก่ การเดิน

หรือเคล่ือนท่ีภายนอกบ้าน  การประกอบอาหาร  การทํางานบ้าน  การทอนเงิน และการใช้ บริการขนสง่

สาธารณะ  สําหรับภาวะทพุพลภาพ ระยะสัน้ คือ การเจ็บป่วยหรือภาวะบกพร่องทางสขุภาพ ท่ีเกิดขึน้ใหม ่ใน

ระยะสองสปัดาห์ และเป็นผลให้ผู้สงูอายตุ้องนอนป่วย หรือหยดุทํางาน หรือหยดุกิจกรรม  ท่ีได้ทําอยูเ่ป็นปรกติ 

สว่นภาวะทพุพลภาพระยะยาว หมายถงึการเจ็บป่วย หรือภาวะบกพร่องทางสขุภาพ ท่ีมีมานานกวา่ 6 เดือน 

และทําให้ผู้สงูอายไุมส่ามารถปฏิบติักิจอนัเป็นปรกติได้  
 ระหวา่งพฒันาเคร่ืองมือสํารวจ คณะทํางานสว่นกลาง ได้ทดลองระบบการเก็บข้อมลูในพืน้ท่ี พร้อม

กบัทดลองใช้เคร่ืองมือ ในเขตอําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ ซึง่ไมไ่ด้รับการเลือกให้เป็นพืน้ท่ี เป้าหมาย โดย

ทําการทดสอบ เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2541 ผลจากการทดสอบ ทําให้สามารถวางแนวทางการทํางาน 

(Protocol) สําหรับการอบรมคณะสํารวจ และยงัได้ข้อมลู สําหรับปรับเคร่ืองมือสํารวจ ให้เหมาะกบัการ

ทํางานในชมุชนย่ิงขึน้ด้วย  
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คณะสาํรวจ 
 คณะสํารวจ มีลกัษณะตา่ง กนั กลา่วคือ เป็นทีมระดบัภาค 2 ทีม (ภาคกลาง, กรุงเทพมหานคร)  
เป็นทีมระดบัจงัหวดั 16 ทีม (อดุรธานี หนองคาย นครพนม ร้อยเอด็ ขอนแก่น นครราชสีมา สริุนทร์ 

อบุลราชธานี ชมุพร สรุาษฎร์ธานี  ภเูก็ต กระบ่ี นครศรีธรรมราช สงขลา สตลู ยะลา) และทีมผสม ระดบัภาค 

ระดบัจงัหวดั (ภาคเหนือตอนบน-เชียงใหม ่เชียงราย ลําพนู, ภาคเหนือตอนใต้-ตาก อตุรดิตถ์ พิจิตร 

นครสวรรค์ เพชรบรูณ์) รายละเอียด ผู้ประสานงานแตล่ะทีม ปรากฏดงัในภาคผนวก ท่ี 2  
 คณะสํารวจ ได้รับการอบรม ท่ีกรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 12-13 พฤษภาคม 2541 ในเร่ืองวิธีการ

สํารวจ การรวบรวมข้อมลู และสิง่สง่ตรวจ จากผู้ เช่ียวชาญ ท่ีพฒันาแบบเก็บข้อมลู และเคร่ืองมือสํารวจ 

คณะทํางานสว่นกลาง จดัสง่ เคร่ืองมือ และสิง่สนบัสนนุท่ีจําเป็น เรียบร้อยในเดือน พฤษภาคม 2541  
 
ภาพรวมผลที่ได้จากการสาํรวจ 
 การสํารวจ เร่ิมในช่วงต้นเดือน มิถนุายน 2541 โดยแตล่ะคณะวางกําหนดการทํางานเอง ให้เหมาะ

กบัสภาวะการณ์ในพืน้ท่ี โดยรวม สามารถรวบรวมข้อมลูในกลุม่เดก็ปฐมวยั ได้ 3,306 ราย คิดเป็น 66.0 % 
ของท่ีวางแผนไว้ สําหรับกลุม่เดก็วยัเรียน สามารถรวบรวมข้อมลูได้ 4,238 ราย คิดเป็น 84.6 % ของท่ี
วางแผนไว้ กลุม่ประชากรวยัทํางาน สามารถรวบรวมข้อมลูได้ 4,230 ราย คิดเป็น 84.4.% ของท่ีวางแผนไว้ 

สว่นกลุม่ประชากรสงูอาย ุสามารถรวบรวมข้อมลูได้ 4,048 ราย คิดเป็น 80.8.% ของท่ีวางแผนไว้  
ตารางท่ี 3.1  ข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้ จําแนก ตามกลุม่ท่ีสํารวจ และจําแนกรายภาค  

ภาค เดก็ปฐมวยั 
จํานวน (%) 

เดก็วยัเรียน 
จํานวน (%) 

วยัทํางาน 
จํานวน (%) 

ผู้สงูอาย ุ
จํานวน (%) 

กรุงเทพมหานคร 490 
(48.8) 

693 
(69.0) 

580 (57.7) 685 (68.2) 

ภาคกลาง (ยกเว้น กทม

ฯ) 

577 
(63.1) 

689 
(75.3) 

953 
(104.2) 

723 (79.0) 

ภาคเหนือ 712 
(70.9) 

967 
(96.2) 

897 (89.3) 871 (86.7) 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 790 
(74.2) 

967 
(90.8) 

895 (84.0) 883 (82.9) 

ภาคใต้ 737 
(72.3) 

913 
(89.5) 

905 (88.7) 886 (86.9) 

รวม 3,306 
(66.0) 

4,238 
(84.6) 

4,230 
(84.4) 

4,408 
(88.0) 

หมายเหต ุ ร้อยละในวงเลบ็ เป็นร้อยละจากเป้าหมาย คือ กรุงเทพมหานคร 1,005 คน ภาคกลาง 915 คน  
ภาคเหนือ 1,005 คน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,065 คน และภาคใต้ 1,020 คน 
 
โดยรวมแล้ว กลุม่ตวัอยา่ง มีลกัษณะประชากร ไมแ่ตกตา่งจาก ประชากรเป้าหมาย ในภาค และ

ระดบัประเทศ ผลการศกึษา พบวา่ มีเดก็ปฐมวยั ท่ีพฒันาช้ากวา่ควร (ตามเกณฑ์สมดุสขุภาพ) 3.5% ถงึ 

46.2% ขึน้กบั พืน้ท่ี และเขตการปกครอง โดยมีความชกุ นอกเขตเทศบาล สงูกวา่ในเขต ชดัเจน สําหรับเชาวน์
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ปัญญา ได้คา่เฉล่ียของประเทศ 91.96+14.87 โดยตวัอยา่งจากกรุงเทพมหานคร มีคา่เฉล่ียเชาวน์ปัญญา

สงูสดุ และ ตวัอยา่งจากภาคเหนือ มีคา่เฉล่ียเชาวน์ปัญญาต่ําสดุ สว่นสภาวะสขุภาพโดยรวม ประชากรวยั

แรงงาน มีภาพวา่ กลุม่ตวัอยา่งนอกเขตเทศบาล มีสขุภาพดีกวา่ กลุม่ตวัอยา่งในเขตเทศบาล และ สําหรับกลุม่

ประชากรสงูอาย ุพบภาะะทพุพลภาพ ร้อยละ 4-5 พบภาวะพึง่พา ในประชากรสงูอาย ุหญิง มากกวา่ชาย  


