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Structure and Working System of The Action Center for
Prevention and Control Avian Influenza and The Avian
Influenza Knowledge of Stakeholders Between Single
Outbreak and Re-outbreak Areas in Northern Thailand
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Malee Sitthikriengkrai2, Suvichai Rojanasthien 1

Abstract

Objective—To compare structure and working system of The Action Center for Prevention and Control
Avian Influenza and avian influenza knowledge of stakeholders between single outbreak and re-outbreak
areas in Northern Thailand.
Materials and Methods—The study was conducted during October 2010-March 2011 in Chiang Mai
and Phitsanulok provinces. The structure and working system of the centers in those provinces were collected through document reviews, focus group discussion and in-depth interview with the provincial and
district level committees. The avian influenza knowledge of the stakeholders regarding avian influenza
disease and control was collected using questionnaires. Content analysis and causal analysis were used
to analyze qualitative data. The difference in levels of the knowledge between the stakeholders in 2 areas
was analyzed using Fisher’s Exact Test.
Results—The structure and working system of the center in provincial level of single outbreak area were
similar with those of re-outbreak area. However, the structure and the working system of the center in
district level between those areas were different. In the single outbreak area, the meeting was set up regularly, the integrative approach was implemented, and all associated government officers were involved to
the action. In the re-outbreak area, on the other hand, the Department of Livestock district officers were
the main responsible and they mainly used telephone to communicate with each other and with other
committees. Additionally, other committees from other government officers did not play a major role for
disease control and prevention. Furthermore, the knowledge level about avian influenza was significantly
higher in the stakeholders in single outbreak area than those in re-outbreak area.
Conclusion—The results might serve as useful information for develop integrative structure and working
model for improving avian influenza disease control and prevention in other areas.
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โครงสร้ างและระบบการท�ำงานของศูนย์ ปฏิบัตกิ ารป้องกันและ
แก้ ไขปัญหาโรคไข้ หวัดนก และความรู้ เกีย่ วกับโรคไข้ หวัดนกของ
ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ยระหว่ างพืน้ ทีร่ ะบาดครั้งเดียวกับพืน้ ทีร่ ะบาด
ซ�้ำหลายครั้งในภาคเหนือของประเทศไทย
สมพร พรวิเศษศิริกลุ 1*, เทิดศักดิ์ ญาโน1, สุ วทิ ย์ โชตินนั ท์1, มนัส สุ วรรณ2,
มาลี สิ ทธิเกรี ยงไกร2, สุ วชิ ยั โรจนเสถียร1

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรี ยบเทียบโครงสร้างและระบบการท�ำงานของศูนย์ปฏิบตั ิการป้ องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกและความรู ้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ของพื้นที่ระบาด
ครั้งเดียวกับพื้นที่ระบาดซ�้ำหลายครั้งในภาคเหนือของประเทศไทย
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ด�ำเนิ นการศึกษาในจังหวัดเชี ยงใหม่และจังหวัดพิษณุ โลก ในช่วงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2554 เก็บข้อมูลด้านโครงสร้าง ระบบการท�ำงาน โดยการทบทวน
เอกสาร การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึกคณะกรรมการของศูนย์ ส่ วนระดับความรู ้เกี่ยวกับ
โรคไข้หวัดนกและการป้ องกัน ควบคุมโรคของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค Causal analysis และ Content analysis และข้อมูลเชิงปริ มาณ
ในการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความรู ้ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยระหว่างสองพื้นที่วเิ คราะห์
ด้วยสถิติ Fisher’s Exact Test
ผลการศึกษา พบว่าโครงสร้างของศูนย์ในระดับจังหวัดของทั้งสองพื้นที่มีความคล้ายคลึงกัน แต่
ศูนย์ในระดับอ�ำเภอมีความแตกต่างกัน ส่วนระบบการท�ำงานของพื้นที่ระบาดครั้งเดียว มีความชัดเจน
จัดประชุมสม�่ำเสมอ ท�ำงานเชิงบูรณการได้ดี มีระบบของการมอบหมายและติดตามงานที่ชดั เจน
ต่างจากพื้นที่ระบาดซ�้ำหลายครั้งซึ่งจะประสานงานผ่านทางโทรศัพท์เป็ นหลัก และรู ปแบบการท�ำงาน
แต่ละหน่วยงานเป็ นแบบแยกส่ วน โดยหน่วยงานของกรมปศุสัตว์เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลัก ส่ วนคณะ
ท�ำงานหน่วยอื่นไม่มีส่วนร่ วมมากนัก นอกจากนั้นในด้านความรู ้ เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกของผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย พบว่าพื้นที่ระบาดครั้งเดียวมีระดับความรู ้สูงกว่าพื้นที่ระบาดซ�้ำหลายครั้งอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ
ข้ อสรุป ผลการศึกษาสามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาต้นแบบโครงสร้ างและระบบการท�ำงานเชิ ง
บูรณาการ เพื่อการป้ องกันและควบคุมโรคที่มีประสิ ทธิภาพในพื้นที่อื่นๆได้
วารสารสั ตวแพทยศาสตร์ มข. 2555;22(2):141-154.		

http://vmj.kku.ac.th/

วารสารสั ตวแพทยศาสตร์ มข. ปี ที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555

143
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บทนำ�
การระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทยที่ผา่ นมาส่ งผลกระทบในด้านสาธารณสุขและ
ความเสี ยหายทางเศรษฐกิจของประเทศเป็ นอย่างมาก จากการท�ำลายสัตว์ปีก การบริ โภคในประเทศ
ที่ลดลง และการยกเลิกการน�ำเข้าเนื้อและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกโดยความเสี ยหายไม่ต่ำ� กว่า 6 หมื่น
ล้านบาท [1] รัฐบาลได้กำ� หนดแผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกฉบับที่ 1 พ.ศ. 2548 – 2550
เพื่อแก้ไขและควบคุมการแพร่ ระบาดในสัตว์ปีกและป้ องกันการแพร่ ระบาดมาสู่ คน หน่วยงานหลัก
ที่มีหน้าที่ควบคุมโรคไข้หวัดนกได้แก่กรมปศุสัตว์ ซึ่ งมีหน้าที่ควบคุมการระบาดในสัตว์ปีก และ
กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมโรคในคน โดยการท�ำงานต้องอาศัยการท�ำงานร่ วมกันอย่าง
เป็ นเอกภาพ ในระดับประเทศได้จดั ตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการป้ องกันควบคุมแก้ไขสถานการณ์
โรคไข้หวัดนกและการเตรี ยมความพร้อมส�ำหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ โดยมีรองนายก
รัฐมนตรี เป็ นประธาน เพือ่ ดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในระดับจังหวัดได้
จัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการป้ องกันและแก้ไขปัญหาไข้หวัดนกระดับจังหวัด เพือ่ บูรณาการและแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่ ติดตามประเมินสถานการณ์ ก�ำหนดมาตรการป้ องกัน ควบคุมและก�ำจัดโรค นอกจากนี้ยงั
ให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการระดับอ�ำเภอ โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิงานเช่นเดียวกับระดับจังหวัด มี
พื้นที่รับผิดชอบในการควบคุมโรคแต่ละอ�ำเภอ ซึ่ งการด�ำเนินการที่ผา่ นมาถือว่าได้ผลในระดับหนึ่ง
[2] ในขณะนั้นพบว่าการเกิดโรคลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยงั มีพ้นื ที่ที่มีการระบาดซ�้ำหลายครั้งกว่าโรค
จะสงบเช่นกรณี ในภาคเหนื อตอนล่าง อาทิจงั หวัดพิษณุ โลก เป็ นต้น [3] ทั้งนี้ สุวิชยั และคณะ [4]
รายงานว่าลักษณะการบริ หารจัดการโรคไข้หวัดนกของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็ นจังหวัดที่มีการระบาด
ของโรคเพียงครั้งเดียว มีความแตกต่างจากจังหวัดพิษณุโลก ซึ่ งมีการระบาดซ�้ำหลายครั้ง และน่าจะ
เป็ นปั จจัยเสี่ ยงอย่างหนึ่งของการเกิดโรคไข้หวัดนกซ�้ำหลายครั้งในพื้นที่ดงั กล่าว
จากสมมุติฐานที่วา่ ลักษณะการบริ หารจัดการที่แตกต่างกัน อาจมีผลท�ำให้สถานการณ์การ
ระบาดของโรคไข้หวัดนกแตกต่างกัน ดังนั้นปัจจัยด้านโครงสร้างและระบบการท�ำงานของศูนย์ปฏิบตั ิ
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรคไข้หวัดนก และความรู ้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกของผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ย ระหว่างพื้นที่ระบาดครั้งเดียวกับพื้นที่ระบาดซ�้ำหลายครั้ง จึงควรได้รับการศึกษาเปรี ยบเทียบเพือ่
จะได้พฒั นาต้นแบบโครงสร้างและระบบการท�ำงานการบูรณาการในการท�ำงานร่ วมกันของหน่วย
งานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุ ดต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและประชาชนโดยรวม
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วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ทีใ่ นการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนา ท�ำการศึกษาใน 2 พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้
หวัดนกแตกต่างกัน โดยคัดเลือกพื้นที่ที่ทำ� การศึกษาแบบเจาะจง คือพื้นที่ที่มีการระบาดเพียงครั้งเดียว
กับพื้นที่ที่มีการระบาดซ�้ำหลายครั้ง คัดเลือกพื้นที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนกครั้งเดียว ได้แก่
จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ที่มีการระบาดซ�้ำหลายครั้ง ได้แก่ จังหวัดพิษณุ โลก ระยะเวลาการเก็บ
ข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2554
กลุ่มตัวอย่ าง
ด้านโครงสร้างและระบบการท�ำงาน กลุม่ ตัวอย่างได้จาก การคัดเลือกคณะกรรมการของศูนย์
ปฏิบตั ิการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรคไข้หวัดนก ทั้งระดับจังหวัดและระดับอ�ำเภอโดยใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง มีผเู ้ ข้าร่ วมในการศึกษาจ�ำนวน 100 คน พื้นที่ที่มีการระบาดครั้งเดียว ได้แก่ คณะ
กรรมการของศูนย์ปฏิบตั ิ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรคไข้หวัดนกจังหวัดเชี ยงใหม่และคณะ
กรรมการของศูนย์ปฏิบตั ิการป้ องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกระดับอ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอสารภี
สันก�ำแพง ไชยปราการ และแม่อายของจังหวัดเชียงใหม่ รวม 58 คน ส่ วนกลุ่มตัวอย่างของพื้นที่ที่มี
การระบาดซ�้ำหลายครั้ง ได้แก่ คณะกรรมการของศูนย์ปฏิบตั ิการป้ องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัด
นกจังหวัดพิษณุโลกและคณะกรรมการของศูนย์ปฏิบตั ิการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรคไข้หวัดนก
ระดับอ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอวัดโบสถ์ พรหมพิราม บางกระทุ่ม และบางระก�ำของจังหวัดพิษณุโลก รวม
42 คน
ด้านความรู ้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก กลุ่มตัวอย่างได้จาก กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้แก่ ผู ้
บริ โภค เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์ปีกระบบฟาร์ม เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์ปีกแบบปล่อยธรรมชาติ เกษตรกร
ผูเ้ ลี้ยงสัตว์ปีกที่เป็ นฟาร์มสาธิตและอาสาปศุสตั ว์ในสองพื้นที่ ใช้หลักการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย ตาม
หลักการของTaro Yamane ปี ค.ศ. 1967 [5] พื้นที่ที่มีการระบาดครั้งเดียวมีผตู ้ อบแบบสอบถาม 939
คนและพื้นที่ที่มีการระบาดซ�้ำหลายครั้งมีผตู ้ อบแบบสอบถาม 766 คน รวม 1,705 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากเอกสารรายงานที่
เกี่ยวข้อง การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และแบบสอบถาม
ท�ำการเก็บข้อมูลโครงสร้างและระบบการท�ำงานของศูนย์ปฏิบตั ิการ การบูรณาการท�ำงานร่วม
กันของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง องค์ประกอบ ขั้นตอนในการด�ำเนินงานและการสังเกตการปฏิบตั ิจริ งของ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยการสนทนากลุม่ คณะกรรมการของศูนย์ปฏิบตั ิการ ทั้งระดับจังหวัดและอ�ำเภอ
การสัมภาษณ์เชิงลึกปศุสัตว์จงั หวัด นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด นายสัตวแพทย์ของส�ำนักงาน
ปศุสตั ว์จงั หวัด นักวิชาการสาธารณสุ ข นายอ�ำเภอ ปศุสตั ว์อำ� เภอ สาธารณสุ ขอ�ำเภอ
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เก็บข้อมูลความรู ้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่ ง
ครอบคลุมความรู ้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกที่จำ� เป็ นในการลดปัจจัยเสี่ ยงในการติดโรคไข้หวัดนก ได้แก่
สาเหตุของการเกิดโรค คุณสมบัติของยาฆ่าเชื้อ สัตว์ที่สามารถติดเชื้อไข้หวัดนกได้ วิธีการแพร่ เชื้อ
โรคไข้หวัดนก การป้ องกันและรักษา ฟาร์มแบบระบบปิ ด ช่องทางการติดเชื้อในคน การแจ้งเจ้า
หน้าที่มาเก็บตัวอย่าง หรื อ เก็บตัวอย่างส่งตรวจ อาการของโรคไข้หวัดนกในคน ข้อปฏิบตั ิหากสงสัย
ว่าตัวเองติดเชื้อไข้หวัดนกและความรู ้เกี่ยวกับวัคซี นโรคไข้หวัดนก ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 22 ข้อ
เป็ นแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก ใช่-ไม่ใช่-ไม่แน่ใจ โดยมีคะแนนข้อละ 1 คะแนน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค Causal analysis และ Content analysis ส่ วนข้อมูล
เชิงปริ มาณ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรม
ส�ำเร็ จรู ป Statistic Package for Social Sciences version 17 [6] และเปรี ยบเทียบระดับความรู ้เกี่ยวกับ
โรคไข้หวัดนกของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยระหว่างสองพื้นที่โดยใช้สถิติ Fisher’s Exact Test ซึ่ งได้แบ่ง
ระดับความรู ้ออกเป็ น 3 ระดับ คือความรู ้ มาก ปานกลาง และน้อย ตามเกณฑ์และวิธีของประคอง [7]
ซึ่ งจากการวิเคราะห์ได้ค่าเกณฑ์ระดับความรู ้มาก มีคะแนนในช่วง 14.8-22.0 ความรู ้ปานกลาง มี
คะแนนในช่วง 7.4-14.7 และความรู ้นอ้ ยมีคะแนนในช่วง 0-7.3

ผลการศึกษา
โครงสร้ างของศูนย์ ปฏิบัติการฯ
พืน้ ที่ระบาดครั้ งเดียว ศูนย์ปฏิ บตั ิ การฯจะเป็ นคณะท�ำงานชุ ดหนึ่ งที่ อยู่ในค�ำสั่งจังหวัด
เชียงใหม่ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึง พ.ศ. 2550 แต่จะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ โดยภาพรวมแล้วในค�ำสัง่ จะมีรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ที่ได้รับมอบหมาย)
เป็ นผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ฯมีนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดและปศุสตั ว์จงั หวัดเป็ นรองผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ฯ
ส่ วนคณะท�ำงานจะประกอบด้วยหัวหน้าส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีหวั หน้ากลุ่มพัฒนาสุ ขภาพ
สัตว์ ของส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัดและหัวหน้าฝ่ ายควบคุมโรค ของส�ำนักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเป็ น
คณะท�ำงานและเลขานุการ มีหน้าที่เป็ นศูนย์กลางการประสานงาน การวางแผนการท�ำงาน การสัง่
การ การสนับสนุน การด�ำเนินงานทุกด้านในพื้นที่ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับคนและสัตว์ เป็ นศูนย์รวบรวม
ข้อมูลข่าวสารทุกด้าน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ส่ วนระดับอ�ำเภอ แต่ละอ�ำเภอได้ออกค�ำสัง่
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯมารองรับเหมือนกันทุกอ�ำเภอ มีนายอ�ำเภอเป็ นผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ฯ หัวหน้า
ส่ วนราชการเป็ นคณะท�ำงาน สาธารณสุ ขอ�ำเภอและปศุสตั ว์อำ� เภอเป็ นคณะท�ำงานและเลขานุการ
พืน้ ทีร่ ะบาดซ�้ำหลายครั้ง ได้แต่งตั้งคณะท�ำงานเฝ้ าระวัง ควบคุม และแก้ไขปั ญหาโรคไข้
หวัดนกระดับจังหวัดเป็ นคณะท�ำงานชุดหนึ่งที่อยูใ่ นค�ำสัง่ จังหวัดพิษณุโลกปี พ.ศ. 2548 ประกอบ
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ด้วยรองผูว้ ่าราชการจังหวัดพิษณุ โลกเป็ นประธานคณะท�ำงาน ส่ วนคณะท�ำงานจะประกอบด้วย
หัวหน้าส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีหวั หน้ากลุ่มพัฒนาสุ ขภาพสัตว์ ส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัดเป็ น
คณะท�ำงานและเลขานุการ มีหน้าที่ วางแผน เฝ้ าระวัง ติดตามควบคุมและป้ องกันโรคไข้หวัดนกทั้ง
ในคนและสัตว์ปีกรวมถึงการสอบสวนโรคไข้หวัดนกทางระบาดวิทยา เพือ่ วิเคราะห์สถานการณ์การ
ระบาดของโรคทั้งในคนและสัตว์ปีกในพื้นที่จงั หวัดพิษณุโลก ส่ วนระดับอ�ำเภอของจังหวัดนี้ไม่ได้
แต่งตั้งเป็ นค�ำสั่งของอ�ำเภอแต่เป็ นคณะท�ำงานชุดหนึ่ งที่อยูใ่ นค�ำสั่งจังหวัดพิษณุ โลกปี พ.ศ. 2548
ส�ำหรับอ�ำเภอวัดโบสถ์ในช่วงหลังได้ใช้คำ� สัง่ ของอ�ำเภอที่เรี ยกว่าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู ้
ประสบภัยพิบตั ิระดับอ�ำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ในการแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
พิบตั ิแต่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดจะต้องประกาศว่าโรคไข้หวัดนกเป็ นภัยพิบตั ิจึงจะสามารถด�ำเนินการตาม
ระเบียบได้และอ�ำเภอพรหมพิราม ในช่วงแรกจะเหมือนอ�ำเภออื่น จนกระทัง่ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.
2549 ได้มีคำ� สัง่ อ�ำเภอพรหมพิราม ที่ 315/2549 จัดตั้งศูนย์อำ� นวยการเฉพาะกิจ ป้ องกันและแก้ไข
โรคไข้หวัดนกขึ้น
ระบบการท�ำงานของศูนย์ ปฏิบัติการฯ
พืน้ ทีร่ ะบาดครั้งเดียว มีระบบการท�ำงานที่เด่นชัดได้แก่
1.ระบบและกลไกการจัดการเชิงบูรณาการ จัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการป้ องกันและแก้ไขปัญหาไข้
หวัดนกระดับจังหวัด/ระดับอ�ำเภอและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�ำงานทั้งระดับจังหวัด
และอ�ำเภอ จัดประชุมศูนย์ฯ โดยช่วงที่มีการระบาดจะมีการประชุมทุกสัปดาห์ เมื่อการระบาดลดลง
จะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง จนปัจจุบนั ประชุมทุก 2 เดือน จัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการระดับต�ำบลน�ำร่ อง
30 ศูนย์ โดยใช้งบประมาณของจังหวัดปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ซ้อมแผน
ทั้งบนโต๊ะและการปฏิบตั ิจริ งในพื้นที่ บูรณาการร่ วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนและผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ยและจัดประชุมสรุ ปบทเรี ยนในคณะกรรมการของศูนย์ฯ เครื อข่าย อสม. อาสาปศุสตั ว์
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ส่วนระดับอ�ำเภอจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการระดับอ�ำเภอ เป็ นครั้งคราว
ยกเว้นอ�ำเภอสันก�ำแพงและสารภีซ่ ึงเป็ นพื้นที่เคยมีการระบาดของโรคจะมีการประชุมค่อนข้างบ่อย
2.ระบบปศุสตั ว์ที่ปลอดโรค ด�ำเนินการสร้างฟาร์มสาธิตเพื่อเป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ในปี พ.ศ. 2551
และท�ำตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ในปี พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2553 จัดระบบการเลี้ยงไก่ชน และ
สนามชนไก่ มีการขึ้นทะเบียนสนามชนไก่ จัดท�ำระบบป้ องกันโรคในสนามชนไก่ แต่งตั้งคณะ
กรรมการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ การป้ องกันควบคุมไข้หวัดนกในไก่ชน จัดท�ำหลักเกณฑ์และองค์
ประกอบของสนามชนไก่มาตรฐาน จัดท�ำแบบประเมินสนามชนไก่มาตรฐาน และมีการประเมิน
สนามชนไก่ในรู ปคณะกรรมการระดับจังหวัด
3.การเฝ้ าระวัง ป้ องกันและควบคุมโรค ก�ำหนดพื้นที่เสี่ ยงเป็ น 3 ระดับ ได้แก่พ้นื ที่เสี่ ยงสู ง
กลาง ต�่ำเพื่อประโยชน์ในการบริ หารจัดการ ด�ำเนินกิจกรรมพ่นยาฆ่าเชื้อโรคปี ละ 4 ครั้งตลอดมา
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จนถึงปั จจุบนั โดยบูรณาการร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
4.การประชาสัมพันธ์และการให้ความรู ้ ได้จดั ท�ำหลักสู ตรสาระสุ ขศึกษาและพลศึกษาเรื่ อง
โรคไข้หวัดนก ช่วงชั้นที่ 1-4 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดท�ำหลักสู ตรดังกล่าวโดยท�ำเป็ นคู่มือการ
เรี ยนการสอนในสถานศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1-5 คู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าที่ตำ� รวจ
แกนน�ำไข้หวัดนก เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
พืน้ ทีร่ ะบาดซ�้ำหลายครั้ง มีระบบการท�ำงานที่เด่นชัดได้แก่
1.ระบบและกลไกการจัดการเชิงบูรณาการ จัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ไข้หวัดนกและแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�ำงานรับผิดชอบในแต่ละด้านรวม 10 ชุดจากระดับ
จังหวัดจนถึงระดับหมู่บา้ น จัดประชุมประชุมเดือนละ 1 ครั้งเพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของ
โรคไข้หวัดนกในพื้นที่ต่างๆ และค้นหาข้อมูลการติดต่อมาสู่คนเพื่อน�ำมาประเมินสถานการณ์ ส่ วน
ใหญ่คณะกรรมการจะติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์โดยเฉพาะในช่วงที่ไม่มีการระบาดของโรค
จะไม่มีการจัดประชุม ส่ วนระดับอ�ำเภอปกติจะไม่ประชุมคณะกรรมการระดับอ�ำเภอแต่จะติดต่อ
ประสานงานทางโทรศัพท์หรื อแจ้งให้ทราบผ่านการประชุมประจ�ำเดือนและจะเข้าไปด�ำเนินการโดย
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และสาธารณสุ ข หลังจากปฏิบตั ิงานเสร็ จจึ งมารายงานให้นายอ�ำเภอในฐานะ
ประธานศูนย์ได้รับทราบ
2.ระบบปศุสัตว์ที่ปลอดโรค จัดระบบการเลี้ยงไก่ชนและสนามชนไก่แต่ผปู ้ ระกอบการที่
เลี้ยงไก่ชนให้ความร่ วมมือในการป้ องกันโรคน้อย เนื่องจากมูลค่าของไก่ชนนั้นมีราคาแพงและด�ำเนิน
การขึ้นทะเบียนเป็ ดไล่ทุ่ง และจัดท�ำสมุดประจ�ำตัวฝูงเป็ ดไล่ทุ่ง
3.การเฝ้ าระวัง ป้ องกันและควบคุมโรค ด�ำเนินการตามนโยบายส่ วนกลาง
4. การประชาสัมพันธ์และการให้ความรู ้ ด�ำเนินการตามนโยบายส่ วนกลาง
ความรู้ เกีย่ วกับโรคไข้ หวัดนกของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
จากการศึกษาผลรวมของระดับความรู ้เรื่ องโรคไข้หวัดนกของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในพื้นที่
ระบาดครั้งเดียว กับพื้นที่ระบาดซ�้ำหลายครั้งซึ่งมีคะแนนเต็ม 22 คะแนน พบว่าพื้นที่ระบาดครั้งเดียว
มีคะแนนเฉลี่ย 14.98 คะแนน โดยคะแนนสูงสุ ด 22 ต�่ำสุ ด 0 คะแนน ส่ วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 3.43
ในขณะที่พ้นื ที่ระบาดซ�้ำหลายครั้งมีคะแนนเฉลี่ย 14.22 คะแนน โดยคะแนนสูงสุด 22 ต�่ำสุด 0 คะแนน
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.67 ส่ วนระดับความรู ้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของ
ทั้งสองพื้นที่ จากการวิเคราะห์พบว่ามีระดับความรู ้ความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) (Table 1)
ถ้าเปรี ยบเทียบระดับความรู ้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยแต่ละประเด็น
ค�ำถามของพื้นที่ ระบาดครั้งเดี ยวกับพื้นที่ ระบาดซ�้ำหลายครั้งพบว่ามี ความแตกต่างกันทางสถิ ติ
(P<0.05)จ�ำนวน16 ประเด็นค�ำถาม (Table 2)
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วิจารณ์
การศึกษาข้อมูลย้อนหลังจาก เอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการปฏิบตั ิงานของหน่วย
งานในพื้นที่ศึกษา การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า
โครงสร้ างของศูนย์ ปฏิบัติการฯ
โครงสร้างของศูนย์ฯระดับจังหวัดของทั้งสองพื้นที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน ส่ วนระดับอ�ำเภอ
จะมีลกั ษณะแตกต่างกันตรงที่ในพื้นที่ระบาดครั้งเดียวอ�ำเภอจะออกค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานโดยมี
นายอ�ำเภอเป็ นเป็ นผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ฯ หัวหน้าส่ วนราชการเป็ นคณะท�ำงาน สาธารณสุ ขอ�ำเภอและ
ปศุสตั ว์อำ� เภอเป็ นคณะท�ำงานและเลขานุการ ส่ วนพื้นที่ระบาดซ�้ำหลายครั้งในระดับอ�ำเภอจะไม่มี
ค�ำสัง่ เฉพาะของอ�ำเภอ จังหวัดจะออกค�ำสัง่ รวม อยูใ่ นค�ำสัง่ เดียวกันส่ วนรายละเอียดของคณะท�ำงาน
จะมีความคล้ายคลึงกัน จากการพิจารณาโครงสร้างของศูนย์ฯระดับจังหวัดและอ�ำเภอดังกล่าว พบว่า
เป็ นลักษณะโครงสร้างแบบบูรณาการซึ่ งมีความหมายว่า การท�ำให้สมบูรณ์ ท�ำให้หน่วยย่อยๆที่มี
ความสัมพันธ์กนั ร่ วมกันท�ำหน้าที่อย่างผสมผสานกลมกลืน เป็ นองค์รวมหนึ่งเดียวที่มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ในตนเอง [8] เมื่อพิจารณาโครงสร้างแล้วพบว่ามีการด�ำเนินการบริ หารงานแบบบูรณาการ
เนื่องจากคณะท�ำงานมาจากหลายหน่วยงานเพือ่ ให้มีประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการจึงควรด�ำเนิน
งานตามทัศนะของ ดร.อนันท์ งามสะอาดที่กล่าวไว้ในการบริ หารงานแบบบูรณาการว่า ร่ วมคิดร่ วม
ท�ำร่ วมพัฒนา ประกอบด้วย การบริ หารงานสมัยใหม่ได้แก่ การบริ หารงานแบบบูรณาการ องค์
ประกอบส�ำคัญที่ทำ� ให้การบริ หารงานแบบบูรณาการประสบผลส�ำเร็ จ และความสามารถหลักของ
องค์การแบบบูรณาการ และการบริ หารงานแบบบูรณาการได้แก่ ภาวะผูน้ ำ� วัฒนธรรมองค์กร และ
การมีส่วนร่ วม [9] แม้วา่ ภาพรวมจะมีลกั ษณะโครงสร้างเป็ นแบบการบูรณาการแต่ถา้ มองลึกลงไป
ในรายละเอียดพบว่าในโครงสร้างของคณะกรรมการหน่วยงานที่เป็ นเจ้าภาพหลักทั้งระดับจังหวัด
และอ�ำเภอซึ่ งได้แก่ ปศุสัตว์และสาธารณสุ ขจะเห็นความแตกต่างตรงที่ในพื้นที่ระบาดครั้งเดียวใน
Table 1. Avian Influenza (AI) Knowledge Levels of Stakeholders in the Single Outbreak and
Re- outbreak Areasa

AI knowledge level
Single outbreak area
    Re-outbreak area
High
785 (83.6b*)
605 (79.0c )
Medium
119 (12.7b*)
119 (15.5c )
Low
35 (3.7b*)
42 (5.5c )
a
Data were expressed as number (percentage).
*
Percentages of AI knowledge level with different superscripts within the same row were significantly different
(P<0.05).
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ต�ำแหน่งที่สำ� คัญๆในการเป็ นผูข้ บั เคลื่อนการท�ำงานเช่น ในระดับจังหวัดจะมีตำ� แหน่งรองผูอ้ ำ� นวย
การศูนย์ฯร่ วมกันทั้งสองหน่วยงานหลัก หรื อต�ำแหน่งเลขานุการจะเป็ นลักษณะร่ วมกันรับผิดชอบ
Table 2. Comparison of AI Knowledge of Stakeholders in the Single Outbreak and Re-outbreak
Areasa
Single outbreak area
known unknown
1. Cause of the disease
251(26.7) 688(73.3)
2. Disinfection by general disinfectant
477(50.8) 462(49.2)
3. Susceptible host
704(75.0) 235(25.0)
4. Disease can spread out for distance by wind 212(22.6) 727(77.4)
5. The route of disease infection
830(88.4) 109(11.6)
6. The route of disease spreading to
622(66.2) 317(33.8)
another farms
7. AI cannot be prevented by using of
317(33.8) 622(66.2)
antimicrobial drug
8. Evaporative cooling system cannot
208(22.2) 731(77.8)
prevent the disease outbreak
9. Definition of closed farm system
832(88.6) 107(11.4)
10.The route of disease infection in human
872(92.9) 67(7.1)
11.Call for officer when abnormal dead/sick 860(91.6) 79(8.4)
birds were found for laboratory test
12.Report to officer when the abnormal
866(92.2) 73(7.8)
dead/sick birds were found
13. Symptoms of AI infected human case
378(40.3) 561(59.7)
14. See the physician when you are suspected 861(91.7) 78(8.3)
for AI infection
15. The purpose of the AI vaccination in
701(74.7) 238(25.3)
poultry is to prevent the outbreak of the
disease
16. In Thailand, AI vaccine used in farm
218(23.2) 721(76.8)
is prohibited
a
Data were expressed as number (percentage).
*
Indicate a significant difference (P<0.05).
Questions

Re-outbreak area
known unknown
275(35.9) 491(64.1)
441(57.6) 325(42.4)
424(55.4) 342(44.6)
93(12.1) 673(87.9)
637(83.2) 129(16.8)
447(58.4) 319(41.6)

P-value
<0.001*
0.005*
<0.001*
<0.001*
0.002*
0.001*

162(21.1) 604(78.9) <0.001*
113(14.8) 653(85.2) <0.001*
644(84.1) 122(15.9)
685(89.4) 81(10.6)
663(86.6) 103(13.4)

0.007*
0.015*
0.001*

650(84.9) 116(15.1) <0.001*
275(35.9) 491(64.1) 0.005*
652(85.1) 114(14.9) <0.001*
614(80.2) 152(19.8)

0.008*

124(16.2) 642(83.8) <0.001*
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ทั้งระดับจังหวัดและอ�ำเภอ ต่างจากพื้นที่ระบาดซ�้ำหลายครั้ง ซึ่ งพบว่าในระดับจังหวัดจะไม่มีรองผู ้
อ�ำนวยการศูนย์ฯ ส่ วนต�ำแหน่งเลขานุการศูนย์จะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสตั ว์เท่านั้นเป็ นผูข้ บั
เคลื่อนศูนย์ฯทั้งระดับจังหวัดและอ�ำเภอ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าในการพิจารณาโครงสร้างเชิงบูรณาการ
พื้นที่ระบาดครั้งเดียวจะมีมากกว่าพื้นที่ระบาดซ�้ำหลายครั้ง
ระบบการท�ำงานของศูนย์ ปฏิบัติการฯ
จากการวิเคราะห์ระบบการท�ำงานพบว่า ในพื้นที่ที่ระบาดครั้งเดียว มีการท�ำงานเชิงบูรณการ
และมีระบบของการมอบหมายและติดตามงานที่ดี โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโรค มีการ
ประชุมคณะกรรมการฯทุกสัปดาห์ และในสถานการณ์ปกติการประชุมยังคงมีอย่างต่อเนื่อง อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการประชุมสรุ ปบทเรี ยนซึ่งท�ำให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของการท�ำงาน นอกจาก
นี้ในปี พ.ศ.2552 ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรคไข้หวัดนกระดับต�ำบล
จ�ำนวน 30 ศูนย์ โดยใช้งบประมาณของจังหวัดเพือ่ เป็ นการน�ำร่ อง ท�ำให้มีการด�ำเนินงานการควบคุม
ป้ องกันโรคไข้หวัดนกถึงระดับต�ำบล [10] แตกต่างจากในพื้นที่ระบาดซ�้ำหลายครั้งซึ่ งจากการศึกษา
พบว่า ในระดับจังหวัดจะประสานงานทางโทรศัพท์เป็ นหลัก การท�ำงานของแต่ละหน่วยงานเป็ น
แบบแยกส่ วน ระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมปศุสตั ว์ หน่วยงานด้านสาธารณสุ ข และองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ในระดับอ�ำเภอก็เช่นเดียวกันโดยหน่วยงานของกรมปศุสตั ว์จะเป็ นผูด้ ำ� เนินการควบคุม
โรคเป็ นหลัก และเมื่อด�ำเนินงานแล้วปศุสตั ว์อำ� เภอจะรายงานให้นายอ�ำเภอรับทราบถึงผลการด�ำเนิน
งาน และแจ้งให้คณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นๆ รับทราบทางโทรศัพท์หรื อแจ้งให้ทราบผ่านการ
ประชุมประจ�ำเดือนส่ งผลให้คณะกรรมการโดยเฉพาะจากหน่วยงานอื่นๆ นอกเหนือจากหน่วยงาน
ของปศุสตั ว์จะไม่มีส่วนร่ วมเท่าใดนัก สอดคล้องกับรายงานการวิจยั ของสุ วชิ ยั และคณะ [4] ซึ่ งพบ
ว่านโยบายการควบคุมโรคและการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่รับผิดชอบการควบคุมโรคไข้
หวัดนกทั้งสองพื้นที่ดำ� เนินการตามมาตรการของรัฐได้ระดับดีมีความตั้งใจในการท�ำงานดี แต่หาก
มองลงไปในรายละเอียดจะพบว่าในพื้นที่ที่สามารถควบคุมโรคไข้หวัดนกได้ดี (พื้นที่ที่ระบาดครั้ง
เดียว) มีการประสานการท�ำงานที่รวดเร็ ว เด่นชัดและก้าวหน้ากว่า นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์จากผลการ
ปฏิบตั ิงาน พบว่า ในพื้นที่ที่ระบาดครั้งเดียวจะมีผลงานที่โดดเด่นหลายประการ เช่น มีการก�ำหนด
พื้นที่เสี่ ยงเป็ น 3 ระดับ ได้แก่พ้ืนที่เสี่ ยงสู ง กลาง ต�่ำเพื่อประโยชน์ในการบริ หารจัดการ การจัดท�ำ
หลักสู ตรสาระสุ ขศึกษาและพลศึกษาเรื่ องโรคไข้หวัดนกในทุกชั้นเรี ยน มีการจัดท�ำคู่มือส�ำหรับเจ้า
หน้าที่ตำ� รวจ แกนน�ำไข้หวัดนก เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัด
ท�ำแผนยุทธศาสตร์ การป้ องกันควบคุมไข้หวัดนกในไก่ชน จัดท�ำหลักเกณฑ์และองค์ประกอบของ
สนามชนไก่มาตรฐาน ตรวจและรับรองสนามไก่ชนมาตรฐาน [11] ซึ่ งถือว่าเป็ นการคิดนอกกรอบที่
มีประโยชน์สอดคล้องกับ Suvichai et al. [12] ที่กล่าวว่ามาตรการของในการควบคุมโรคแต่ละ
มาตรการ มีจุดแข็งและจุดอ่อนแตกต่างกัน การด�ำเนินงานควบคุมโรค ต้องอาศัยหลายมาตรการร่ วม
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กัน จึงจะท�ำให้การควบคุมโรคมีประสิ ทธิภาพ ซึ่ งลักษณะดังกล่าวแตกต่างจากพื้นที่ระบาดซ�้ำ โดย
การปฏิบตั ิงานจะด�ำเนินตามนโยบายของรัฐบาลเป็ นหลัก การท�ำงานแต่ละหน่วยยังมีลกั ษณะแยกกัน
ท�ำงาน ดังนั้นผลการศึกษาจึงบ่งชี้ ว่า ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
ระบาดซ�้ำหลายครั้งคือการประสานงาน และการบูรณาการการท�ำงานของแต่ละภาคส่ วนยังมีนอ้ ยไม่
เป็ นไปตามแนวนโยบายของทางภาครัฐ
ความรู้ เกีย่ วกับโรคไข้ หวัดนกของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
จากการเปรี ยบเทียบภาพรวมระดับความรู ้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยพบ
ว่าทั้งสองพื้นที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญกันทางสถิติ เนื่องจากเมื่อเปรี ยบเทียบความรู ้เกี่ยวกับ
โรคไข้หวัดนกของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของทั้งสองพื้นที่พบว่ามีถึง 16 จาก 22 ประเด็นที่มีความแตก
ต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) คิดเป็ นร้อยละ 72.73 และเมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งสองพื้นที่
พบว่าส่ วนใหญ่มีความรู ้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของศิริวรรณใน
ปี พ.ศ.2548 ที่ได้ศึกษาความรู ้และการมีส่วนร่ วมของผูน้ ำ� ชุมชนและประชาชนในการป้ องกันและ
ควบคุมโรคไข้หวัดนกพบว่าผูน้ ำ� ชุมชนและประชาชนส่ วนใหญ่มีความรู ้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกใน
ระดับมาก [13] และการศึกษาของผ่องพรรณในปี พ.ศ.2548 ศึกษาความรู ้และพฤติกรรมการป้ องกัน
โรคไข้หวัดนกของคนงานในฟาร์มเลี้ยงไก่จงั หวัดเชียงใหม่พบว่าความรู ้เรื่ องโรคไข้หวัดนกของคน
งานอยูใ่ นระดับดี [14] ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้แตกต่างจากการศึกษาของสุ พตั ราในปี พ.ศ. 2549 ศึกษา
ความรู ้ ทัศนคติและพฤติกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุ ขในเฝ้ าระวังโรคไข้หวัดนก ต�ำบลแม่หล่าย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พบว่าค่าเฉลี่ยของความรู ้ในการเฝ้ าระวังโรคไข้หวัดนกโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง [15] การศึกษาของศิริพรในปี พ.ศ.2548 ศึกษาความพร้อมของโรงพยาบาลชุมชนในการ
ป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในคนพบว่าบุคลากรพยาบาลมีความพร้อมด้านความรู ้
ระดับปานกลาง [16] และการศึกษาของพลางกูรในปี พ.ศ.2548 ศึกษาการรับรู ้บทบาทขององค์การ
บริ หารส่ วนต�ำบลในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกพบว่าความรู ้เรื่ องโรคไข้หวัดนกของ
องค์การบริ หารส่ วนต�ำบลอยูใ่ นระดับปานกลาง [17]
เมื่อเปรี ยบเทียบความรู ้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยรายข้อพบว่าทั้งสอง
พื้นที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ จ�ำนวน 16 ประเด็นค�ำถามและเมื่อพิจารณาลงไป
ในรายละเอียดพบว่าใน 16 ประเด็นนั้นพื้นที่ระบาดครั้งเดียวมีความรู ้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกดีกว่าใน
พื้นที่ระบาดซ�้ำหลายครั้งอยู่ 13 จาก 16 ประเด็นคิดเป็ นร้อยละ 81.25 มีเพียง 3 ประเด็นเท่านั้นที่พ้ืนที่
ระบาดซ�้ำหลายครั้งมีความรู ้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกดีกว่าพื้นที่ระบาดครั้งเดียวดังที่แสดงไว้ใน Table
2 แสดงให้เห็นว่าผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในพื้นที่ระบาดครั้งเดียวส่ วนใหญ่แล้วมีความรู ้เกี่ยวกับโรคไข้
หวัดนกที่ดีกว่าผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในพื้นที่ระบาดซ�้ำหลายครั้ง ซึ่ งน่าจะมีผลมาจากโครงสร้างและ
ระบบการท�ำงานที่แตกต่างกันซึ่งจากการศึกษาพบว่า โครงสร้างของศูนย์ปฏิบตั ิการป้ องกันและแก้ไข
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ปั ญหาโรคไข้หวัดนกระดับอ�ำเภอในพื้นที่ระบาดครั้งเดียวจะมีการแต่งตั้งคณะท�ำงานเองในระดับ
อ�ำเภอท�ำให้ผบู ้ ริ หารโดยเฉพาะนายอ�ำเภอที่เป็ นประธานศูนย์ฯให้ความส�ำคัญและก�ำกับดูแลการน�ำ
นโยบายไปปฏิบตั ิอย่างอย่างใกล้ชิดจึ งส่ งผลให้ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในพื้นที่ดงั กล่าวได้รับข้อมูล
ข่าวสารความรู ้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้น ถ้าพิจารณาถึงระบบการท�ำงานพบว่าในพื้นที่ที่
ระบาดครั้งเดียว มีระบบของการสั่งและติดตามงานค่อนข้างดีท้ งั ระดับจังหวัดและระดับอ�ำเภอมี
การบูรณาการในคณะกรรมการค่อนข้างดีเช่นเดียวกัน [4] ซึ่งต่างจากในพื้นที่ระบาดซ�้ำหลายครั้งพบ
ว่าศูนย์ปฏิบตั ิการป้ องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกระดับจังหวัด ส่วนใหญ่จะประสานงานทาง
โทรศัพท์ โดยเฉพาะในช่วงหลังที่ไม่มีการระบาดจะไม่ค่อยมีการประชุม แต่ละหน่วยมักจะแยกกัน
ท�ำงานตามหน้าที่ ส่ วนใหญ่เป็ นการด�ำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสตั ว์ ส่ วนในระดับอ�ำเภอ
ปกติแล้วจะไม่มีการประชุมคณะกรรมการระดับอ�ำเภอ แต่จะรายงานให้นายอ�ำเภอซึ่ งเป็ นประธาน
ศูนย์ทราบ ส่ วนกรรมการคนอื่นๆจะประสานกันโดยตรงหรื อโทรศัพท์ จึงท�ำให้ความเข้มข้นในการ
ปฏิบตั ิงานมีนอ้ ย ส่ วนด้านผลการปฏิบตั ิงานพบว่าในพื้นที่ที่ระบาดครั้งเดียวมีกิจกรรมที่นอกเหนือ
จากส่ วนกลางก�ำหนดให้คอ่ นข้างมากจึงท�ำให้มีการด�ำเนินงานร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นประจ�ำ
แม้ในปั จจุบนั ยังมีการประชุม รณรงค์พน่ ยาฆ่าเชื้อโรคถึงปี ละ 4 ครั้ง ซึ่ งถือว่าเป็ นการคิดนอกกรอบ
ที่มีประโยชน์และแตกต่างจากพื้นที่ระบาดซ�้ำหลายครั้งจึงส่งผลให้ความรู ้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกของ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในพื้นที่ระบาดครั้งเดียว สูงกว่าพื้นที่ระบาดซ�้ำอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
นอกจากนี้แล้วในการศึกษาครั้งนี้ยงั พบว่าใน16 ประเด็นที่แสดงใน Table 2 นั้นผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยทั้งสองพื้นที่มีระดับความรู ้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกต�่ำกว่าร้อยละ 50 ถึง 6 ประเด็นค�ำถาม คิด
เป็ นร้อยละ 37.5 ประกอบด้วย สาเหตุของการเกิดโรค วิธีการแพร่ เชื้อโรคไข้หวัดนก การป้ องกัน
และรักษา ฟาร์มระบบปิ ด อาการของโรคไข้หวัดนกในคน และความรู ้เกี่ยวกับวัคซี นป้ องกันโรคไข้
หวัดนกซึ่ งทั้ง 6 ประเด็นค�ำถามถือว่ามีความส�ำคัญมาก ถ้าผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีความรู ้ในประเด็น
เหล่านี้นอ้ ยจะท�ำให้เกิดผลเสี ยโดยตรงต่อระบบการป้ องกันโรคหากมีโรคระบาดเกิดขึ้นในพื้นที่และ
จะส่ งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม
สรุป
1. โครงสร้างของศูนย์ปฏิบตั ิการฯ ในภาพรวม ของพื้นที่ระบาดครั้งเดียวกับพื้นที่ระบาดซ�้ำ
หลายครั้ง ระดับจังหวัดมีความคล้ายคลึงกันแต่ระดับอ�ำเภอจะมีความแตกต่างกัน แต่ถา้ พิจารณาลึก
ลงไปในรายละเอียดพบว่าโครงสร้างเชิงบูรณาการของพื้นที่ระบาดครั้งเดียวจะมีมากกว่าพื้นที่ระบาด
ซ�้ำหลายครั้ง
2. ระบบการท�ำงานของพื้นที่ระบาดครั้งเดียวมีความชัดเจนมากกว่าพื้นที่ระบาดซ�้ำหลายครั้ง
ในหลายประเด็นเช่น การจัดประชุมสม�่ำเสมอ การท�ำงานเชิงบูรณการ ระบบของการมอบหมายและ
ติดตามงาน เป็ นต้น
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3. ความรู ้ เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ในทั้งสองพื้นที่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติโดยภาพรวมพื้นที่ระบาดครั้งเดียวจะมีระดับความรู ้มากกว่าพื้นที่ระบาดซ�้ำ
หลายครั้ง เมื่อเปรี ยบเทียบความรู ้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยรายข้อพบว่าพื้นที่
ระบาดครั้งเดี ยวมีความรู ้ เกี่ ยวกับโรคไข้หวัดนกดี กว่าในพื้นที่ระบาดซ�้ำหลายครั้งอยู่ 13จาก 16
ประเด็นที่แตกต่างกันคิดเป็ นร้อยละ 81.25
4. ผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาต้นแบบโครงสร้างและระบบการ
ท�ำงานเชิงบูรณาการ เพื่อการเฝ้ าระวัง ป้ องกันและควบคุมโรคที่มีประสิ ทธิ ภาพและสามารถน�ำไป
ประยุกใช้กบั งานเฝ้ าระวัง ป้ องกันและควบคุมโรคอื่นๆได้ดว้ ย
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