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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 col-
lected 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 regu-
larly, 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.

KKU Vet J. 2012;22(2):141-154.                      http://vmj.kku.ac.th/

Keywords: Structure and working system; The Action Center for Prevention and  Control Avian            
Influenza; Knowledge; Avian Influenza 
1Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, 2Faculty of Social Science, Chiang Mai University, 
Chiang Mai, 50000. *Corresponding author E-mail address:  somporn.vet@gmail.com

RESEARCH  ARTICLE

mailto:somporn.vet@gmail.com


KKU  Vet  J      Vol. 22  No. 2  July - December  2012142

โครงสร้างและระบบการท�างานของศูนย์ปฏิบัตกิารป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาโรคไข้หวดันก และความรู้เกีย่วกบัโรคไข้หวดันกของ
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียระหว่างพืน้ทีร่ะบาดคร้ังเดยีวกบัพืน้ทีร่ะบาด

ซ�้าหลายคร้ังในภาคเหนือของประเทศไทย

สมพร  พรวเิศษศิริกลุ1*, เทิดศกัด์ิ ญาโน1, สุวทิย ์โชตินนัท์1, มนสั สุวรรณ2,

มาลี สิทธิเกรียงไกร2, สุวชิยั โรจนเสถียร1

บทคัดย่อ

วตัถุประสงค์	 เพื่อเปรียบเทียบโครงสร้างและระบบการท�างานของศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาโรคไขห้วดันกและความรู้เก่ียวกบัโรคไขห้วดันกของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ของพ้ืนท่ีระบาด

คร้ังเดียวกบัพื้นท่ีระบาดซ�้ าหลายคร้ังในภาคเหนือของประเทศไทย 

วสัดุ	อุปกรณ์	และวธีิการ ด�าเนินการศึกษาในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัพิษณุโลก ในช่วงเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2554 เกบ็ขอ้มูลดา้นโครงสร้าง ระบบการท�างาน โดยการทบทวน

เอกสาร การสนทนากลุ่ม และการสมัภาษณ์เชิงลึกคณะกรรมการของศนูย ์ส่วนระดบัความรู้เก่ียวกบั

โรคไขห้วดันกและการป้องกนั ควบคุมโรคของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 

ขอ้มลูเชิงคุณภาพวเิคราะห์โดยใชเ้ทคนิค Causal analysis และ Content analysis  และขอ้มลูเชิงปริมาณ

ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียระหวา่งสองพ้ืนท่ีวเิคราะห์

ดว้ยสถิติ Fisher’s Exact Test 

ผลการศึกษา พบวา่โครงสร้างของศนูยใ์นระดบัจงัหวดัของทั้งสองพื้นท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั แต่

ศนูยใ์นระดบัอ�าเภอมีความแตกต่างกนั ส่วนระบบการท�างานของพื้นท่ีระบาดคร้ังเดียว มีความชดัเจน 

จดัประชุมสม�่าเสมอ  ท�างานเชิงบูรณการไดดี้  มีระบบของการมอบหมายและติดตามงานท่ีชดัเจน 

ต่างจากพ้ืนท่ีระบาดซ�้าหลายคร้ังซ่ึงจะประสานงานผา่นทางโทรศพัทเ์ป็นหลกั และรูปแบบการท�างาน

แต่ละหน่วยงานเป็นแบบแยกส่วน โดยหน่วยงานของกรมปศุสัตวเ์ป็นผูรั้บผิดชอบหลกั ส่วนคณะ

ท�างานหน่วยอ่ืนไม่มีส่วนร่วมมากนกั นอกจากนั้นในดา้นความรู้ เก่ียวกบัโรคไขห้วดันกของผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย พบวา่พื้นท่ีระบาดคร้ังเดียวมีระดบัความรู้สูงกวา่พื้นท่ีระบาดซ�้าหลายคร้ังอยา่งมีนยัส�าคญั

ทางสถิติ 

ข้อสรุป ผลการศึกษาสามารถน�าไปใชใ้นการพฒันาตน้แบบโครงสร้างและระบบการท�างานเชิง

บูรณาการ เพื่อการป้องกนัและควบคุมโรคท่ีมีประสิทธิภาพในพื้นท่ีอ่ืนๆได้
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ค�าส�าคญั:  โครงสร้างและระบบการท�างาน ศนูยป์ฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคไขห้วดันก                   
ความรู้ ไขห้วดันก 
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บทน�า

 การระบาดของโรคไขห้วดันกในประเทศไทยท่ีผา่นมาส่งผลกระทบในดา้นสาธารณสุขและ

ความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นอยา่งมาก จากการท�าลายสตัวปี์ก  การบริโภคในประเทศ

ท่ีลดลง  และการยกเลิกการน�าเขา้เน้ือและผลิตภณัฑจ์ากสตัวปี์กโดยความเสียหายไม่ต�่ากวา่ 6 หม่ืน

ลา้นบาท [1] รัฐบาลไดก้�าหนดแผนยทุธศาสตร์แกไ้ขปัญหาโรคไขห้วดันกฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2548 – 2550 

เพื่อแกไ้ขและควบคุมการแพร่ระบาดในสตัวปี์กและป้องกนัการแพร่ระบาดมาสู่คน หน่วยงานหลกั

ท่ีมีหนา้ท่ีควบคุมโรคไขห้วดันกไดแ้ก่กรมปศุสัตว ์ ซ่ึงมีหนา้ท่ีควบคุมการระบาดในสัตวปี์ก และ

กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีหนา้ท่ีควบคุมโรคในคน โดยการท�างานตอ้งอาศยัการท�างานร่วมกนัอยา่ง

เป็นเอกภาพ ในระดบัประเทศไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการอ�านวยการป้องกนัควบคุมแกไ้ขสถานการณ์

โรคไขห้วดันกและการเตรียมความพร้อมส�าหรับการระบาดใหญ่ของไขห้วดัใหญ่ โดยมีรองนายก

รัฐมนตรีเป็นประธาน  เพือ่ดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  ในระดบัจงัหวดัได้

จดัตั้งศนูยป์ฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไขห้วดันกระดบัจงัหวดั  เพือ่บูรณาการและแกไ้ขปัญหา

ในพื้นท่ี ติดตามประเมินสถานการณ์  ก�าหนดมาตรการป้องกนั ควบคุมและก�าจดัโรค นอกจากน้ียงั

ใหมี้การจดัตั้งศนูยป์ฏิบติัการระดบัอ�าเภอ  โดยมีแนวทางการปฏิบติังานเช่นเดียวกบัระดบัจงัหวดั มี

พื้นท่ีรับผดิชอบในการควบคุมโรคแต่ละอ�าเภอ ซ่ึงการด�าเนินการท่ีผา่นมาถือวา่ไดผ้ลในระดบัหน่ึง 

[2] ในขณะนั้นพบวา่การเกิดโรคลดลงอยา่งต่อเน่ือง แต่ยงัมีพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดซ�้าหลายคร้ังกวา่โรค

จะสงบเช่นกรณีในภาคเหนือตอนล่าง อาทิจงัหวดัพิษณุโลก เป็นตน้ [3] ทั้งน้ีสุวิชยัและคณะ [4] 

รายงานวา่ลกัษณะการบริหารจดัการโรคไขห้วดันกของจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีมีการระบาด

ของโรคเพียงคร้ังเดียว มีความแตกต่างจากจงัหวดัพิษณุโลก ซ่ึงมีการระบาดซ�้ าหลายคร้ัง และน่าจะ

เป็นปัจจยัเส่ียงอยา่งหน่ึงของการเกิดโรคไขห้วดันกซ�้ าหลายคร้ังในพื้นท่ีดงักล่าว 

 จากสมมุติฐานท่ีวา่ลกัษณะการบริหารจดัการท่ีแตกต่างกนั อาจมีผลท�าใหส้ถานการณ์การ

ระบาดของโรคไขห้วดันกแตกตา่งกนั ดงันั้นปัจจยัดา้นโครงสร้างและระบบการท�างานของศนูยป์ฏิบติั

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคไขห้วดันก และความรู้เก่ียวกบัโรคไขห้วดันกของผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสีย ระหวา่งพื้นท่ีระบาดคร้ังเดียวกบัพื้นท่ีระบาดซ�้าหลายคร้ัง จึงควรไดรั้บการศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือ

จะไดพ้ฒันาตน้แบบโครงสร้างและระบบการท�างานการบูรณาการในการท�างานร่วมกนัของหน่วย

งานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและประชาชนโดยรวม

mailto:somporn.vet@gmail.com


KKU  Vet  J      Vol. 22  No. 2  July - December  2012144

วัสดุ	อุปกรณ์	และวิธีการ

พืน้ทีใ่นการศึกษา

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ท�าการศึกษาใน 2 พ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของโรคไข้

หวดันกแตกต่างกนั โดยคดัเลือกพื้นท่ีท่ีท�าการศึกษาแบบเจาะจง คือพื้นท่ีท่ีมีการระบาดเพยีงคร้ังเดียว

กบัพื้นท่ีท่ีมีการระบาดซ�้ าหลายคร้ัง คดัเลือกพื้นท่ีมีการระบาดของโรคไขห้วดันกคร้ังเดียว ไดแ้ก่ 

จงัหวดัเชียงใหม่ และพื้นท่ีท่ีมีการระบาดซ�้ าหลายคร้ัง ไดแ้ก่ จงัหวดัพิษณุโลก ระยะเวลาการเก็บ

ขอ้มูลระหวา่งเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2554

กลุ่มตัวอย่าง

 ดา้นโครงสร้างและระบบการท�างาน กลุ่มตวัอยา่งไดจ้าก การคดัเลือกคณะกรรมการของศนูย์

ปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคไขห้วดันก ทั้งระดบัจงัหวดัและระดบัอ�าเภอโดยใชว้ิธีสุ่ม

ตวัอยา่งแบบเจาะจง มีผูเ้ขา้ร่วมในการศึกษาจ�านวน 100 คน พ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดคร้ังเดียว ไดแ้ก่ คณะ

กรรมการของศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคไขห้วดันกจงัหวดัเชียงใหม่และคณะ

กรรมการของศนูยป์ฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคไขห้วดันกระดบัอ�าเภอ ไดแ้ก่ อ �าเภอสารภี 

สนัก�าแพง ไชยปราการ และแม่อายของจงัหวดัเชียงใหม่ รวม 58 คน ส่วนกลุ่มตวัอยา่งของพื้นท่ีท่ีมี

การระบาดซ�้าหลายคร้ัง ไดแ้ก่ คณะกรรมการของศนูยป์ฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคไขห้วดั

นกจงัหวดัพิษณุโลกและคณะกรรมการของศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคไขห้วดันก

ระดบัอ�าเภอ ไดแ้ก่ อ �าเภอวดัโบสถ ์พรหมพิราม บางกระทุ่ม และบางระก�าของจงัหวดัพิษณุโลก รวม 

42 คน

 ดา้นความรู้เก่ียวกบัโรคไขห้วดันก กลุ่มตวัอยา่งไดจ้าก กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดแ้ก่ ผู ้

บริโภค  เกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวปี์กระบบฟาร์ม เกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวปี์กแบบปล่อยธรรมชาติ เกษตรกร

ผูเ้ล้ียงสตัวปี์กท่ีเป็นฟาร์มสาธิตและอาสาปศุสตัวใ์นสองพื้นท่ี ใชห้ลกัการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย ตาม

หลกัการของTaro Yamane ปี ค.ศ. 1967 [5] พื้นท่ีท่ีมีการระบาดคร้ังเดียวมีผูต้อบแบบสอบถาม 939 

คนและพื้นท่ีท่ีมีการระบาดซ�้ าหลายคร้ังมีผูต้อบแบบสอบถาม 766  คน รวม 1,705 คน

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  ประกอบดว้ย การศึกษาขอ้มูลยอ้นหลงัจากเอกสารรายงานท่ี

เก่ียวขอ้ง  การสนทนากลุ่ม การสมัภาษณ์เชิงลึก การสงัเกต และแบบสอบถาม 

        ท�าการเกบ็ขอ้มูลโครงสร้างและระบบการท�างานของศนูยป์ฏิบติัการ การบูรณาการท�างานร่วม

กนัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง องคป์ระกอบ  ขั้นตอนในการด�าเนินงานและการสงัเกตการปฏิบติัจริงของ

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยการสนทนากลุม่คณะกรรมการของศนูยป์ฏิบติัการ ทั้งระดบัจงัหวดัและอ�าเภอ  

การสัมภาษณ์เชิงลึกปศุสัตวจ์งัหวดั  นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั  นายสัตวแพทยข์องส�านกังาน

ปศุสตัวจ์งัหวดั  นกัวชิาการสาธารณสุข  นายอ�าเภอ  ปศุสตัวอ์ �าเภอ  สาธารณสุขอ�าเภอ  
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          เก็บขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัโรคไขห้วดันกของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึง

ครอบคลุมความรู้เก่ียวกบัโรคไขห้วดันกท่ีจ�าเป็นในการลดปัจจยัเส่ียงในการติดโรคไขห้วดันก ไดแ้ก่ 

สาเหตุของการเกิดโรค  คุณสมบติัของยาฆ่าเช้ือ  สตัวท่ี์สามารถติดเช้ือไขห้วดันกได ้ วธีิการแพร่เช้ือ

โรคไขห้วดันก การป้องกนัและรักษา  ฟาร์มแบบระบบปิด  ช่องทางการติดเช้ือในคน  การแจง้เจา้

หนา้ท่ีมาเกบ็ตวัอยา่ง หรือ เกบ็ตวัอยา่งส่งตรวจ  อาการของโรคไขห้วดันกในคน  ขอ้ปฏิบติัหากสงสยั

วา่ตวัเองติดเช้ือไขห้วดันกและความรู้เก่ียวกบัวคัซีนโรคไขห้วดันก ประกอบดว้ยขอ้ค�าถาม 22 ขอ้ 

เป็นแบบเลือกตอบ 3 ตวัเลือก ใช่-ไม่ใช่-ไม่แน่ใจ โดยมีคะแนนขอ้ละ 1 คะแนน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ขอ้มูลเชิงคุณภาพวเิคราะห์โดยใชเ้ทคนิค Causal analysis และ Content analysis  ส่วนขอ้มูล

เชิงปริมาณ วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดว้ยโปรแกรม

ส�าเร็จรูป Statistic Package for Social Sciences version 17 [6]  และเปรียบเทียบระดบัความรู้เก่ียวกบั

โรคไขห้วดันกของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียระหวา่งสองพื้นท่ีโดยใชส้ถิติ Fisher’s Exact Test  ซ่ึงไดแ้บ่ง

ระดบัความรู้ออกเป็น 3 ระดบั คือความรู้ มาก ปานกลาง และนอ้ย ตามเกณฑแ์ละวธีิของประคอง [7] 

ซ่ึงจากการวิเคราะห์ไดค่้าเกณฑร์ะดบัความรู้มาก มีคะแนนในช่วง 14.8-22.0 ความรู้ปานกลาง มี

คะแนนในช่วง 7.4-14.7 และความรู้นอ้ยมีคะแนนในช่วง 0-7.3

ผลการศึกษา

โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฯ

        พืน้ที่ระบาดคร้ังเดียว	ศูนยป์ฏิบติัการฯจะเป็นคณะท�างานชุดหน่ึงท่ีอยู่ในค�าสั่งจงัหวดั

เชียงใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึง พ.ศ. 2550 แต่จะมีการปรับเปล่ียนเพ่ือใหมี้ความเหมาะสมกบั

สถานการณ์   โดยภาพรวมแลว้ในค�าสัง่จะมีรองผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (ท่ีไดรั้บมอบหมาย) 

เป็นผูอ้ �านวยการศนูยฯ์มีนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัและปศุสตัวจ์งัหวดัเป็นรองผูอ้ �านวยการศนูยฯ์

ส่วนคณะท�างานจะประกอบดว้ยหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีหวัหนา้กลุ่มพฒันาสุขภาพ

สตัว ์ของส�านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัและหวัหนา้ฝ่ายควบคุมโรค ของส�านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเป็น

คณะท�างานและเลขานุการ   มีหนา้ท่ีเป็นศนูยก์ลางการประสานงาน การวางแผนการท�างาน  การสัง่

การ การสนบัสนุน การด�าเนินงานทุกดา้นในพื้นท่ี ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนและสตัว ์ เป็นศนูยร์วบรวม

ขอ้มูลข่าวสารทุกดา้น และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย ส่วนระดบัอ�าเภอ แต่ละอ�าเภอไดอ้อกค�าสัง่

แต่งตั้งคณะกรรมการศนูยฯ์มารองรับเหมือนกนัทุกอ�าเภอ มีนายอ�าเภอเป็นผูอ้ �านวยการศนูยฯ์ หวัหนา้

ส่วนราชการเป็นคณะท�างาน สาธารณสุขอ�าเภอและปศุสตัวอ์ �าเภอเป็นคณะท�างานและเลขานุการ

          พืน้ทีร่ะบาดซ�้าหลายคร้ัง  ไดแ้ต่งตั้งคณะท�างานเฝ้าระวงั ควบคุม และแกไ้ขปัญหาโรคไข้

หวดันกระดบัจงัหวดัเป็นคณะท�างานชุดหน่ึงท่ีอยูใ่นค�าสัง่จงัหวดัพิษณุโลกปี พ.ศ.  2548 ประกอบ
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ดว้ยรองผูว้่าราชการจงัหวดัพิษณุโลกเป็นประธานคณะท�างาน ส่วนคณะท�างานจะประกอบดว้ย

หวัหนา้ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีหวัหนา้กลุ่มพฒันาสุขภาพสตัว ์ส�านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัเป็น

คณะท�างานและเลขานุการ มีหนา้ท่ี วางแผน เฝ้าระวงั ติดตามควบคุมและป้องกนัโรคไขห้วดันกทั้ง

ในคนและสตัวปี์กรวมถึงการสอบสวนโรคไขห้วดันกทางระบาดวทิยา เพือ่วเิคราะห์สถานการณ์การ

ระบาดของโรคทั้งในคนและสตัวปี์กในพื้นท่ีจงัหวดัพิษณุโลก ส่วนระดบัอ�าเภอของจงัหวดัน้ีไม่ได้

แต่งตั้งเป็นค�าสั่งของอ�าเภอแต่เป็นคณะท�างานชุดหน่ึงท่ีอยูใ่นค�าสั่งจงัหวดัพิษณุโลกปี พ.ศ. 2548 

ส�าหรับอ�าเภอวดัโบสถใ์นช่วงหลงัไดใ้ชค้ �าสัง่ของอ�าเภอท่ีเรียกวา่คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผู ้

ประสบภยัพบิติัระดบัอ�าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ในการแกไ้ขปัญหาโรคไขห้วดันกเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยั

พบิติัแต่ผูว้า่ราชการจงัหวดัจะตอ้งประกาศวา่โรคไขห้วดันกเป็นภยัพิบติัจึงจะสามารถด�าเนินการตาม

ระเบียบไดแ้ละอ�าเภอพรหมพริาม  ในช่วงแรกจะเหมือนอ�าเภออ่ืน จนกระทัง่วนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 

2549 ไดมี้ค�าสัง่ อ �าเภอพรหมพิราม ท่ี 315/2549 จดัตั้งศูนยอ์ �านวยการเฉพาะกิจ ป้องกนัและแกไ้ข

โรคไขห้วดันกข้ึน

ระบบการท�างานของศูนย์ปฏิบัติการฯ

  	 พืน้ทีร่ะบาดคร้ังเดยีว  มีระบบการท�างานท่ีเด่นชดัไดแ้ก่

 1.ระบบและกลไกการจดัการเชิงบูรณาการ จดัตั้งศนูยป์ฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไข้

หวดันกระดบัจงัหวดั/ระดบัอ�าเภอและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�างานทั้งระดบัจงัหวดั

และอ�าเภอ จดัประชุมศนูยฯ์ โดยช่วงท่ีมีการระบาดจะมีการประชุมทุกสปัดาห์ เม่ือการระบาดลดลง

จะมีการประชุมเดือนละ 1 คร้ัง จนปัจจุบนัประชุมทุก 2 เดือน  จดัตั้งศนูยป์ฏิบติัการระดบัต�าบลน�าร่อง 

30 ศนูย ์โดยใชง้บประมาณของจงัหวดัปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ ซอ้มแผน

ทั้งบนโตะ๊และการปฏิบติัจริงในพื้นท่ี บูรณาการร่วมกนักบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ภาคเอกชนและผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียและจดัประชุมสรุปบทเรียนในคณะกรรมการของศนูยฯ์ เครือข่าย อสม. อาสาปศุสตัว์

และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ส่วนระดบัอ�าเภอจะมีการจดัประชุมคณะกรรมการระดบัอ�าเภอ เป็นคร้ังคราว

ยกเวน้อ�าเภอสนัก�าแพงและสารภีซ่ึงเป็นพื ้นท่ีเคยมีการระบาดของโรคจะมีการประชุมค่อนขา้งบ่อย 

 2.ระบบปศุสตัวท่ี์ปลอดโรค ด�าเนินการสร้างฟาร์มสาธิตเพื่อเป็นศนูยเ์รียนรู้ในปี พ.ศ. 2551 

และท�าตามนโยบายของกรมปศุสัตวใ์นปี พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2553 จดัระบบการเล้ียงไก่ชน และ 

สนามชนไก่ มีการข้ึนทะเบียนสนามชนไก่ จดัท�าระบบป้องกนัโรคในสนามชนไก่ แต่งตั้งคณะ

กรรมการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์การป้องกนัควบคุมไขห้วดันกในไก่ชน จดัท�าหลกัเกณฑแ์ละองค์

ประกอบของสนามชนไก่มาตรฐาน จดัท�าแบบประเมินสนามชนไก่มาตรฐาน และมีการประเมิน

สนามชนไก่ในรูปคณะกรรมการระดบัจงัหวดั

 3.การเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรค ก�าหนดพื้นท่ีเส่ียงเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่พื้นท่ีเส่ียงสูง 

กลาง ต�่าเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจดัการ ด�าเนินกิจกรรมพ่นยาฆ่าเช้ือโรคปีละ 4 คร้ังตลอดมา
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จนถึงปัจจุบนัโดยบูรณาการร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 4.การประชาสมัพนัธ์และการใหค้วามรู้ ไดจ้ดัท�าหลกัสูตรสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเร่ือง

โรคไขห้วดันก ช่วงชั้นท่ี 1-4 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจดัท�าหลกัสูตรดงักล่าวโดยท�าเป็นคู่มือการ

เรียนการสอนในสถานศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่เขต 1-5 คู่มือส�าหรับเจา้หนา้ท่ีต�ารวจ 

แกนน�าไขห้วดันก เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

 พืน้ทีร่ะบาดซ�้าหลายคร้ัง  มีระบบการท�างานท่ีเด่นชดัไดแ้ก่ 

 1.ระบบและกลไกการจดัการเชิงบูรณาการ   จดัตั้งศนูยป์ฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ไขห้วดันกและแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�างานรับผดิชอบในแต่ละดา้นรวม 10 ชุดจากระดบั

จงัหวดัจนถึงระดบัหมู่บา้น จดัประชุมประชุมเดือนละ 1 คร้ังเพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของ

โรคไขห้วดันกในพื้นท่ีต่างๆ และคน้หาขอ้มูลการติดต่อมาสู่คนเพื่อน�ามาประเมินสถานการณ์ ส่วน

ใหญ่คณะกรรมการจะติดต่อประสานงานทางโทรศพัทโ์ดยเฉพาะในช่วงท่ีไม่มีการระบาดของโรค 

จะไม่มีการจดัประชุม ส่วนระดบัอ�าเภอปกติจะไม่ประชุมคณะกรรมการระดบัอ�าเภอแต่จะติดต่อ

ประสานงานทางโทรศพัทห์รือแจง้ใหท้ราบผา่นการประชุมประจ�าเดือนและจะเขา้ไปด�าเนินการโดย

เจา้หน้าท่ีปศุสัตว ์ และสาธารณสุข หลงัจากปฏิบติังานเสร็จจึงมารายงานให้นายอ�าเภอในฐานะ

ประธานศนูยไ์ดรั้บทราบ

 2.ระบบปศุสัตวท่ี์ปลอดโรค จดัระบบการเล้ียงไก่ชนและสนามชนไก่แต่ผูป้ระกอบการท่ี

เล้ียงไก่ชนใหค้วามร่วมมือในการป้องกนัโรคนอ้ย เน่ืองจากมลูค่าของไก่ชนนั้นมีราคาแพงและด�าเนิน

การข้ึนทะเบียนเป็ดไล่ทุ่ง และจดัท�าสมุดประจ�าตวัฝงูเป็ดไล่ทุ่ง 

 3.การเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรค ด�าเนินการตามนโยบายส่วนกลาง

 4. การประชาสมัพนัธ์และการใหค้วามรู้ ด�าเนินการตามนโยบายส่วนกลาง

ความรู้ เกีย่วกบัโรคไข้หวดันกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 จากการศึกษาผลรวมของระดบัความรู้เร่ืองโรคไขห้วดันกของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ี

ระบาดคร้ังเดียว กบัพื้นท่ีระบาดซ�้ าหลายคร้ังซ่ึงมีคะแนนเตม็ 22 คะแนน พบวา่พ้ืนท่ีระบาดคร้ังเดียว

มีคะแนนเฉล่ีย 14.98 คะแนน โดยคะแนนสูงสุด 22 ต�่าสุด 0 คะแนน ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน 3.43 

ในขณะท่ีพื้นท่ีระบาดซ�้าหลายคร้ังมีคะแนนเฉล่ีย 14.22 คะแนน โดยคะแนนสูงสุด 22 ต�่าสุด 0 คะแนน 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.67 ส่วนระดบัความรู้เก่ียวกบัโรคไขห้วดันกของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ

ทั้งสองพื้นท่ี จากการวเิคราะห์พบวา่มีระดบัความรู้ความแตกต่างกนัทางสถิติ (P<0.05) (Table 1)

 ถา้เปรียบเทียบระดบัความรู้เก่ียวกบัโรคไขห้วดันกของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละประเด็น

ค�าถามของพื้นท่ีระบาดคร้ังเดียวกบัพื้นท่ีระบาดซ�้ าหลายคร้ังพบว่ามีความแตกต่างกนัทางสถิติ 

(P<0.05)จ�านวน16 ประเดน็ค�าถาม (Table 2)
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วิจารณ์

        การศึกษาขอ้มูลยอ้นหลงัจาก เอกสารรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง รายงานผลการปฏิบติังานของหน่วย

งานในพื้นท่ีศึกษา การสนทนากลุ่มและการสมัภาษณ์เชิงลึกพบวา่

โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฯ

 โครงสร้างของศนูยฯ์ระดบัจงัหวดัของทั้งสองพื้นท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ส่วนระดบัอ�าเภอ

จะมีลกัษณะแตกต่างกนัตรงท่ีในพื้นท่ีระบาดคร้ังเดียวอ�าเภอจะออกค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานโดยมี

นายอ�าเภอเป็นเป็นผูอ้ �านวยการศูนยฯ์ หวัหนา้ส่วนราชการเป็นคณะท�างาน สาธารณสุขอ�าเภอและ

ปศุสตัวอ์ �าเภอเป็นคณะท�างานและเลขานุการ  ส่วนพื้นท่ีระบาดซ�้ าหลายคร้ังในระดบัอ�าเภอจะไม่มี

ค�าสัง่เฉพาะของอ�าเภอ จงัหวดัจะออกค�าสัง่รวม อยูใ่นค�าสัง่เดียวกนัส่วนรายละเอียดของคณะท�างาน

จะมีความคลา้ยคลึงกนั จากการพจิารณาโครงสร้างของศนูยฯ์ระดบัจงัหวดัและอ�าเภอดงักล่าว พบวา่

เป็นลกัษณะโครงสร้างแบบบูรณาการซ่ึงมีความหมายวา่  การท�าใหส้มบูรณ์ ท�าใหห้น่วยยอ่ยๆท่ีมี

ความสมัพนัธ์กนัร่วมกนัท�าหนา้ท่ีอยา่งผสมผสานกลมกลืน เป็นองคร์วมหน่ึงเดียวท่ีมีความครบถว้น 

สมบูรณ์ในตนเอง [8] เม่ือพิจารณาโครงสร้างแลว้พบวา่มีการด�าเนินการบริหารงานแบบบูรณาการ

เน่ืองจากคณะท�างานมาจากหลายหน่วยงานเพือ่ใหมี้ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการจึงควรด�าเนิน

งานตามทศันะของ ดร.อนนัท ์งามสะอาดท่ีกล่าวไวใ้นการบริหารงานแบบบูรณาการวา่ ร่วมคิดร่วม

ท�าร่วมพฒันา ประกอบดว้ย การบริหารงานสมยัใหม่ไดแ้ก่ การบริหารงานแบบบูรณาการ  องค์

ประกอบส�าคญัท่ีท�าใหก้ารบริหารงานแบบบูรณาการประสบผลส�าเร็จ  และความสามารถหลกัของ

องคก์ารแบบบูรณาการ และการบริหารงานแบบบูรณาการไดแ้ก่ ภาวะผูน้�า วฒันธรรมองคก์ร  และ

การมีส่วนร่วม [9] แมว้า่ภาพรวมจะมีลกัษณะโครงสร้างเป็นแบบการบูรณาการแต่ถา้มองลึกลงไป

ในรายละเอียดพบวา่ในโครงสร้างของคณะกรรมการหน่วยงานท่ีเป็นเจา้ภาพหลกัทั้งระดบัจงัหวดั

และอ�าเภอซ่ึงไดแ้ก่ ปศุสัตวแ์ละสาธารณสุขจะเห็นความแตกต่างตรงท่ีในพื้นท่ีระบาดคร้ังเดียวใน

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 )
aData 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�าแหน่งท่ีส�าคญัๆในการเป็นผูข้บัเคล่ือนการท�างานเช่น ในระดบัจงัหวดัจะมีต�าแหน่งรองผูอ้ �านวย

การศูนยฯ์ร่วมกนัทั้งสองหน่วยงานหลกั หรือต�าแหน่งเลขานุการจะเป็นลกัษณะร่วมกนัรับผดิชอบ

Table 2. Comparison of AI Knowledge of Stakeholders in the Single Outbreak and Re-outbreak                

Areasa  

Questions
Single outbreak area Re-outbreak area

P-valueknown unknown known unknown

1. Cause of the disease 251(26.7) 688(73.3) 275(35.9) 491(64.1) <0.001*

2. Disinfection by general disinfectant 477(50.8) 462(49.2) 441(57.6) 325(42.4) 0.005*

3. Susceptible host 704(75.0) 235(25.0) 424(55.4) 342(44.6) <0.001*

4. Disease can spread out for distance by wind 212(22.6) 727(77.4) 93(12.1) 673(87.9) <0.001*

5. The route of disease infection 830(88.4) 109(11.6) 637(83.2) 129(16.8) 0.002*

6. The route of disease spreading to
    another farms

622(66.2) 317(33.8) 447(58.4) 319(41.6) 0.001*

7. AI cannot be prevented by using of  
    antimicrobial drug 

317(33.8) 622(66.2) 162(21.1) 604(78.9) <0.001*

8. Evaporative cooling system cannot  
    prevent the  disease outbreak

208(22.2) 731(77.8) 113(14.8) 653(85.2) <0.001*

9. Definition of closed farm system 832(88.6) 107(11.4) 644(84.1) 122(15.9) 0.007*

10.The route of disease infection in  human 872(92.9) 67(7.1) 685(89.4) 81(10.6) 0.015*

11.Call for officer when abnormal  dead/sick  
    birds  were found for laboratory test

860(91.6) 79(8.4) 663(86.6) 103(13.4) 0.001*

12.Report to officer when the abnormal   
    dead/sick  birds were found 

866(92.2) 73(7.8) 650(84.9) 116(15.1) <0.001*

13. Symptoms of AI infected human case 378(40.3) 561(59.7) 275(35.9) 491(64.1) 0.005*

14. See the physician when you are  suspected 
    for AI infection  

861(91.7) 78(8.3) 652(85.1) 114(14.9) <0.001*

15. The purpose of the AI vaccination in 
    poultry is  to  prevent the outbreak of the 
    disease

701(74.7) 238(25.3) 614(80.2) 152(19.8) 0.008*

16. In Thailand, AI vaccine used in farm  
     is  prohibited

218(23.2) 721(76.8) 124(16.2) 642(83.8) <0.001*

aData were expressed as number (percentage).
*Indicate a significant difference (P<0.05).
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ทั้งระดบัจงัหวดัและอ�าเภอ ต่างจากพื้นท่ีระบาดซ�้ าหลายคร้ัง ซ่ึงพบวา่ในระดบัจงัหวดัจะไม่มีรองผู ้

อ �านวยการศนูยฯ์ ส่วนต�าแหน่งเลขานุการศนูยจ์ะมีเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของกรมปศุสตัวเ์ท่านั้นเป็นผูข้บั

เคล่ือนศูนยฯ์ทั้งระดบัจงัหวดัและอ�าเภอ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ในการพิจารณาโครงสร้างเชิงบูรณาการ 

พื้นท่ีระบาดคร้ังเดียวจะมีมากกวา่พื้นท่ีระบาดซ�้ าหลายคร้ัง

ระบบการท�างานของศูนย์ปฏิบัติการฯ

 จากการวเิคราะห์ระบบการท�างานพบวา่ ในพื้นท่ีท่ีระบาดคร้ังเดียว มีการท�างานเชิงบูรณการ

และมีระบบของการมอบหมายและติดตามงานท่ีดี โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีการระบาดของโรค มีการ

ประชุมคณะกรรมการฯทุกสปัดาห์  และในสถานการณ์ปกติการประชุมยงัคงมีอยา่งต่อเน่ือง อยา่ง

นอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง  มีการประชุมสรุปบทเรียนซ่ึงท�าใหเ้ห็นถึงจุดแขง็ จุดอ่อนของการท�างาน นอกจาก

น้ีในปี พ.ศ.2552 ไดมี้การจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคไขห้วดันกระดบัต�าบล

จ�านวน 30 ศนูย ์โดยใชง้บประมาณของจงัหวดัเพือ่เป็นการน�าร่อง  ท�าใหมี้การด�าเนินงานการควบคุม

ป้องกนัโรคไขห้วดันกถึงระดบัต�าบล [10] แตกต่างจากในพ้ืนท่ีระบาดซ�้ าหลายคร้ังซ่ึงจากการศึกษา

พบวา่ ในระดบัจงัหวดัจะประสานงานทางโทรศพัทเ์ป็นหลกั การท�างานของแต่ละหน่วยงานเป็น

แบบแยกส่วน ระหวา่งหน่วยงานสงักดักรมปศุสตัว ์หน่วยงานดา้นสาธารณสุข และองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ในระดบัอ�าเภอกเ็ช่นเดียวกนัโดยหน่วยงานของกรมปศุสตัวจ์ะเป็นผูด้ �าเนินการควบคุม

โรคเป็นหลกั และเม่ือด�าเนินงานแลว้ปศุสตัวอ์ �าเภอจะรายงานใหน้ายอ�าเภอรับทราบถึงผลการด�าเนิน

งาน และแจง้ใหค้ณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนๆ รับทราบทางโทรศพัทห์รือแจง้ใหท้ราบผา่นการ

ประชุมประจ�าเดือนส่งผลใหค้ณะกรรมการโดยเฉพาะจากหน่วยงานอ่ืนๆ นอกเหนือจากหน่วยงาน

ของปศุสตัวจ์ะไม่มีส่วนร่วมเท่าใดนกั สอดคลอ้งกบัรายงานการวจิยัของสุวชิยัและคณะ [4]  ซ่ึงพบ

วา่นโยบายการควบคุมโรคและการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีรับผิดชอบการควบคุมโรคไข้

หวดันกทั้งสองพื้นท่ีด�าเนินการตามมาตรการของรัฐไดร้ะดบัดีมีความตั้งใจในการท�างานดี  แต่หาก

มองลงไปในรายละเอียดจะพบวา่ในพื้นท่ีท่ีสามารถควบคุมโรคไขห้วดันกไดดี้ (พ้ืนท่ีท่ีระบาดคร้ัง

เดียว) มีการประสานการท�างานท่ีรวดเร็ว เด่นชดัและกา้วหนา้กวา่  นอกจากน้ีเม่ือวเิคราะห์จากผลการ

ปฏิบติังาน พบวา่ ในพื้นท่ีท่ีระบาดคร้ังเดียวจะมีผลงานท่ีโดดเด่นหลายประการ เช่น มีการก�าหนด

พื้นท่ีเส่ียงเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่พื้นท่ีเส่ียงสูง กลาง ต�่าเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจดัการ การจดัท�า

หลกัสูตรสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเร่ืองโรคไขห้วดันกในทุกชั้นเรียน มีการจดัท�าคู่มือส�าหรับเจา้

หนา้ท่ีต�ารวจ แกนน�าไขห้วดันก เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดั

ท�าแผนยทุธศาสตร์การป้องกนัควบคุมไขห้วดันกในไก่ชน จดัท�าหลกัเกณฑแ์ละองคป์ระกอบของ

สนามชนไก่มาตรฐาน ตรวจและรับรองสนามไก่ชนมาตรฐาน [11] ซ่ึงถือวา่เป็นการคิดนอกกรอบท่ี

มีประโยชน์สอดคลอ้งกบั Suvichai et al. [12] ท่ีกล่าวว่ามาตรการของในการควบคุมโรคแต่ละ

มาตรการ มีจุดแขง็และจุดอ่อนแตกต่างกนั การด�าเนินงานควบคุมโรค ตอ้งอาศยัหลายมาตรการร่วม
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กนั จึงจะท�าใหก้ารควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวแตกต่างจากพื้นท่ีระบาดซ�้ า โดย

การปฏิบติังานจะด�าเนินตามนโยบายของรัฐบาลเป็นหลกั การท�างานแต่ละหน่วยยงัมีลกัษณะแยกกนั

ท�างาน ดงันั้นผลการศึกษาจึงบ่งช้ีว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ี

ระบาดซ�้าหลายคร้ังคือการประสานงาน และการบูรณาการการท�างานของแต่ละภาคส่วนยงัมีนอ้ยไม่

เป็นไปตามแนวนโยบายของทางภาครัฐ 

 ความรู้ เกีย่วกบัโรคไข้หวดันกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 จากการเปรียบเทียบภาพรวมระดบัความรู้เก่ียวกบัโรคไขห้วดันกของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียพบ

วา่ทั้งสองพื้นท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส�าคญักนัทางสถิติ เน่ืองจากเม่ือเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบั

โรคไขห้วดันกของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของทั้งสองพื้นท่ีพบวา่มีถึง 16 จาก 22 ประเดน็ท่ีมีความแตก

ต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (P<0.05) คิดเป็นร้อยละ 72.73 และเม่ือพจิารณาภาพรวมทั้งสองพื้นท่ี

พบวา่ส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัโรคไขห้วดันกในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของศิริวรรณใน

ปีพ.ศ.2548 ท่ีไดศึ้กษาความรู้และการมีส่วนร่วมของผูน้�าชุมชนและประชาชนในการป้องกนัและ

ควบคุมโรคไขห้วดันกพบวา่ผูน้�าชุมชนและประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัโรคไขห้วดันกใน

ระดบัมาก [13] และการศึกษาของผอ่งพรรณในปี พ.ศ.2548 ศึกษาความรู้และพฤติกรรมการป้องกนั

โรคไขห้วดันกของคนงานในฟาร์มเล้ียงไก่จงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ความรู้เร่ืองโรคไขห้วดันกของคน

งานอยูใ่นระดบัดี [14] ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีแตกต่างจากการศึกษาของสุพตัราในปี พ.ศ. 2549 ศึกษา

ความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมของอาสาสมคัรสาธารณสุขในเฝ้าระวงัโรคไขห้วดันก ต�าบลแม่หล่าย 

อ�าเภอเมือง จงัหวดัแพร่พบวา่ค่าเฉล่ียของความรู้ในการเฝ้าระวงัโรคไขห้วดันกโดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง [15] การศึกษาของศิริพรในปี พ.ศ.2548 ศึกษาความพร้อมของโรงพยาบาลชุมชนในการ

ป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือโรคไขห้วดันกในคนพบวา่บุคลากรพยาบาลมีความพร้อมดา้นความรู้

ระดบัปานกลาง [16] และการศึกษาของพลางกรูในปี พ.ศ.2548 ศึกษาการรับรู้บทบาทขององคก์าร

บริหารส่วนต�าบลในการป้องกนัและควบคุมโรคไขห้วดันกพบว่าความรู้เร่ืองโรคไขห้วดันกของ

องคก์ารบริหารส่วนต�าบลอยูใ่นระดบัปานกลาง [17]

  เม่ือเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบัโรคไขห้วดันกของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรายขอ้พบวา่ทั้งสอง

พื้นท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ จ�านวน 16 ประเดน็ค�าถามและเม่ือพิจารณาลงไป

ในรายละเอียดพบวา่ใน 16 ประเดน็นั้นพื้นท่ีระบาดคร้ังเดียวมีความรู้เก่ียวกบัโรคไขห้วดันกดีกวา่ใน

พื้นท่ีระบาดซ�้ าหลายคร้ังอยู ่13 จาก 16 ประเดน็คิดเป็นร้อยละ 81.25 มีเพียง 3 ประเดน็เท่านั้นท่ีพื้นท่ี

ระบาดซ�้าหลายคร้ังมีความรู้เก่ียวกบัโรคไขห้วดันกดีกวา่พ้ืนท่ีระบาดคร้ังเดียวดงัท่ีแสดงไวใ้น Table 

2 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีระบาดคร้ังเดียวส่วนใหญ่แลว้มีความรู้เก่ียวกบัโรคไข้

หวดันกท่ีดีกวา่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีระบาดซ�้ าหลายคร้ัง ซ่ึงน่าจะมีผลมาจากโครงสร้างและ 

ระบบการท�างานท่ีแตกต่างกนัซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ โครงสร้างของศนูยป์ฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ข
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ปัญหาโรคไขห้วดันกระดบัอ�าเภอในพื้นท่ีระบาดคร้ังเดียวจะมีการแต่งตั้งคณะท�างานเองในระดบั

อ�าเภอท�าใหผู้บ้ริหารโดยเฉพาะนายอ�าเภอท่ีเป็นประธานศูนยฯ์ใหค้วามส�าคญัและก�ากบัดูแลการน�า

นโยบายไปปฏิบติัอย่างอย่างใกลชิ้ดจึงส่งผลให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีดงักล่าวไดรั้บขอ้มูล

ข่าวสารความรู้เก่ียวกบัโรคไขห้วดันกอยา่งเขม้ขน้ ถา้พิจารณาถึงระบบการท�างานพบวา่ในพื้นท่ีท่ี

ระบาดคร้ังเดียว มีระบบของการสั่งและติดตามงานค่อนขา้งดีทั้งระดบัจงัหวดัและระดบัอ�าเภอมี        

การบูรณาการในคณะกรรมการค่อนขา้งดีเช่นเดียวกนั [4] ซ่ึงต่างจากในพื้นท่ีระบาดซ�้ าหลายคร้ังพบ

วา่ศนูยป์ฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคไขห้วดันกระดบัจงัหวดั  ส่วนใหญ่จะประสานงานทาง

โทรศพัท ์โดยเฉพาะในช่วงหลงัท่ีไม่มีการระบาดจะไม่ค่อยมีการประชุม แต่ละหน่วยมกัจะแยกกนั

ท�างานตามหนา้ท่ี ส่วนใหญ่เป็นการด�าเนินการโดยเจา้หนา้ท่ีของกรมปศุสตัว ์  ส่วนในระดบัอ�าเภอ

ปกติแลว้จะไม่มีการประชุมคณะกรรมการระดบัอ�าเภอ แต่จะรายงานใหน้ายอ�าเภอซ่ึงเป็นประธาน

ศนูยท์ราบ ส่วนกรรมการคนอ่ืนๆจะประสานกนัโดยตรงหรือโทรศพัท ์จึงท�าใหค้วามเขม้ขน้ในการ

ปฏิบติังานมีนอ้ย  ส่วนดา้นผลการปฏิบติังานพบวา่ในพื้นท่ีท่ีระบาดคร้ังเดียวมีกิจกรรมท่ีนอกเหนือ

จากส่วนกลางก�าหนดใหค่้อนขา้งมากจึงท�าใหมี้การด�าเนินงานร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นประจ�า

แมใ้นปัจจุบนัยงัมีการประชุม รณรงคพ์น่ยาฆ่าเช้ือโรคถึงปีละ 4 คร้ัง ซ่ึงถือวา่เป็นการคิดนอกกรอบ

ท่ีมีประโยชนแ์ละแตกต่างจากพื้นท่ีระบาดซ�้าหลายคร้ังจึงส่งผลใหค้วามรู้เก่ียวกบัโรคไขห้วดันกของ

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีระบาดคร้ังเดียว สูงกวา่พื้นท่ีระบาดซ�้ าอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ        

 นอกจากน้ีแลว้ในการศึกษาคร้ังน้ียงัพบวา่ใน16 ประเดน็ท่ีแสดงใน Table 2 นั้นผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียทั้งสองพื้นท่ีมีระดบัความรู้เก่ียวกบัโรคไขห้วดันกต�่ากวา่ร้อยละ 50 ถึง 6 ประเดน็ค�าถาม คิด

เป็นร้อยละ 37.5 ประกอบดว้ย สาเหตุของการเกิดโรค วธีิการแพร่เช้ือโรคไขห้วดันก  การป้องกนั

และรักษา ฟาร์มระบบปิด อาการของโรคไขห้วดันกในคน  และความรู้เก่ียวกบัวคัซีนป้องกนัโรคไข้

หวดันกซ่ึงทั้ง 6 ประเด็นค�าถามถือวา่มีความส�าคญัมาก ถา้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีความรู้ในประเด็น

เหล่าน้ีนอ้ยจะท�าใหเ้กิดผลเสียโดยตรงต่อระบบการป้องกนัโรคหากมีโรคระบาดเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีและ

จะส่งผลกระทบต่อสงัคมโดยรวม

สรุป

 1. โครงสร้างของศนูยป์ฏิบติัการฯ ในภาพรวม ของพื้นท่ีระบาดคร้ังเดียวกบัพื้นท่ีระบาดซ�้ า

หลายคร้ัง ระดบัจงัหวดัมีความคลา้ยคลึงกนัแต่ระดบัอ�าเภอจะมีความแตกต่างกนั แต่ถา้พิจารณาลึก

ลงไปในรายละเอียดพบวา่โครงสร้างเชิงบูรณาการของพ้ืนท่ีระบาดคร้ังเดียวจะมีมากกวา่พ้ืนท่ีระบาด

ซ�้ าหลายคร้ัง

 2. ระบบการท�างานของพื้นท่ีระบาดคร้ังเดียวมีความชดัเจนมากกวา่พ้ืนท่ีระบาดซ�้าหลายคร้ัง

ในหลายประเดน็เช่น การจดัประชุมสม�่าเสมอ  การท�างานเชิงบูรณการ ระบบของการมอบหมายและ

ติดตามงาน เป็นตน้ 
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 3. ความรู้ เก่ียวกบัโรคไขห้วดันกของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ในทั้งสองพื้นท่ีมีความแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติโดยภาพรวมพื้นท่ีระบาดคร้ังเดียวจะมีระดบัความรู้มากกวา่พ้ืนท่ีระบาดซ�้ า

หลายคร้ัง เม่ือเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบัโรคไขห้วดันกของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรายขอ้พบวา่พื้นท่ี

ระบาดคร้ังเดียวมีความรู้เก่ียวกบัโรคไขห้วดันกดีกว่าในพื้นท่ีระบาดซ�้ าหลายคร้ังอยู่ 13จาก 16 

ประเดน็ท่ีแตกต่างกนัคิดเป็นร้อยละ 81.25

 4. ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน�าไปใชใ้นการพฒันาตน้แบบโครงสร้างและระบบการ

ท�างานเชิงบูรณาการ เพื่อการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรคท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถน�าไป

ประยกุใชก้บังานเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรคอ่ืนๆไดด้ว้ย
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