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บทคัดยอ
ความเปนมา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายไดจดั ทําโครงการเพือ่ พัฒนาระบบเฝาระวัง และควบคุม
ปองกันโรคติดตอ และโรคอุบตั ใิ หมตามแนวชายแดนประเทศไทย-เมียนมา-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ป 2558-2561 จึงจําเปนตองมีการติดตามประเมินผลความกาวหนา รวมไปถึงการถอดบทเรียนผลการดําเนินงาน
เพื่อนําผลการประเมินเปนแนวทางการพัฒนาและนําเสนอบทเรียนการทํางานใหกับพื้นที่ตอไป วัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาผลและวิเคราะหรูปแบบในการพัฒนาระบบเฝาระวังควบคุมปองกันโรคติดตอและโรคอุบัติใหมตามแนว
ชายแดนประเทศไทย-เมียนมา-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิธีการศึกษา การศึกษานี้เปนรูปแบบ
การวิจัยเชิงพรรณนาแบบประเมินผล รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม การสนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก และ
ประยุกตใชแนวคิดการประเมินผลลัพธโครงการตามรูปแบบการประเมินตามแบบซิปโมเดล (CIPP Model) เปน
กรอบแนวคิดในการศึกษา ใชกลุมตัวอยางจากการสุมแบบเจาะจงคือ กลุมคณะผูบริหารที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
งาน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน อาสาสมัครสาธารณสุข/อาสาสมัครสาธารณสุขตางดาว ประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานโครงการ จํานวน 1,481 คน ทําการวิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะหทางสถิตเิ ชิงพรรณนา
และวิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหเนือ้ หา ผลการศึกษา สําหรับชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พบวา เปนเพศหญิง รอยละ 56.9 เพศชาย รอยละ 43.1 สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 83.2
มีความหลากหลายทางชนเผาและสัญชาติไทย อาชีพเกษตรกร รอยละ 39.2 สําหรับชายแดนไทย-เมียนมา พบวา
เปนเพศหญิง รอยละ 53.7 มากกวาเพศชาย รอยละ 46.3 สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 65.3 เปนชนเผา
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ไทยใหญ รอยละ 50.1 และมีสัญชาติพมา รอยละ 38.6 สวนใหญมีอาชีพรับจาง รอยละ 51.0 ผลลัพธตามรูปแบบ
CIPP Model พบวาดานบริบท (context) ไดแก ขอมูลนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ของพื้นที่ชายแดนและประเทศ
เพื่อนบาน การรับสนับสนุนจากองคกรอื่น มีความครบถวน สมบูรณดี ดานปจจัยนําเขา (input) มีความพรอมดาน
งบประมาณ วัสดุอปุ กรณ และศักยภาพภาพบุคลากรทีส่ นับสนุนการดําเนินงานในพืน้ ที่ อยูใ นระดับดี ดานกระบวนการ
(process) การดําเนินโครงการและกิจกรรมมีกระบวนการ และแนวทางในการปดชองวางของปญหาในพืน้ ที่ มีความ
เหมาะสมอยูในระดับดี ดานผลลัพธของโครงการ (product) พบวา ความสําเร็จของการดําเนินโครงการไดรูปแบบ
การทํางานสาธารณสุขชายแดนที่เปนแนวทางชัดเจน สรุปและขอเสนอแนะ พบวา ไดผลลัพธเชิงบวกและเปนรูป
ธรรมดานมิติเชิงนโยบาย (policy) และมิติการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ (local) มีรูปแบบการทํางานทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ ในการดําเนินงานความรวมมือจากระดับจังหวัดสูร ะดับเมือง (top-down) ในพืน้ ทีช่ ายแดนไทยสปป.ลาว และมีผลลัพธการทํางานในรูปแบบที่ไมเปนทางการ ซึ่งเกิดภาพดานมิติการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ มีขอ
จํากัดในการดําเนินงานในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรมีการกําหนดนโยบายจาก
สวนกลาง ในประเด็นความรวมมือดานโรคติดตอทีร่ ะบาดและภัยสุขภาพทีส่ าํ คัญในพืน้ ที่ และกําหนดแนวทางความ
รวมมือระดับเมืองคูขนาน และหมูบานคูขนานตามแนวชายแดน ไทย-เมียนมา ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

Abstract
Background: Chiang Rai provincial health office has implemented a project for the development of
communicable disease and emerging disease surveillance, prevention and control system along Thai-Myanmar
and Thai-Lao PDR border areas since 2015. Monitoring and evaluation of its progress as well as taking
lessons learned from the project implementationare therefore needed in order to further improve the project
and to present lessons learned to the network of organizations in the border areas. Objective: To investigate
and analyze the results of the Chiang Rai’s project for communicable and emerging disease surveillance,
prevention and control along the border areas of Thai, Myanmar and Lao PDR. Methods: The descriptive
evaluative study design was implemented. Data were collected using questionnaires for basic demographic
characteristics along with qualitative components by performing focus group discussion and in-depth interview
using the CIPP model. The 1,481 participants purposely selected for the study were composed of
administrators, public health staff, public health volunteers, migrant health volunteers and villagers residing
in the border areas along Chiang Rai province, Laos and Myanmar. Descriptive statistics and content
analysis were used to analyze quantitative and qualitative data, respectively. Results: For Thai-Lao border,
it was found that most of the participants were female (56.9%). Almost all of the participants were Buddhists
(83.2%). There were wide varieties of ethnicity and nationality. About 39.2% of them were farmers. For
Thai- Myanmar border, most of the participants were also female (53.7%) and Buddhists (65.3%). About
half of participants were Tai-yai ethnic group (50.1%), followed by Myanmar (38.6%). The most common
occupation was casual laborer, which accounts for 51.0%. The outcomes of the project evaluation based on
CIPP model indicated that in the context in terms of information about policy, program and project in areas
bordering these two neighboring countries it was found to have been thoroughly fulfilled. For the input, it
showed that readiness concerning the budget, materials and potential of human resources in supporting
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implementation of activities in the areas was at a good level. The process evaluation showed that the process
of implementing projects and method of solving the gap of local problems were at an appropriate level. As
for the product, the project delivered the successful and distinct method of implementation. Conclusion: The
project demonstrated positive and concrete outcome results in policy and local dimensions, both formal and
informal implementations in a top-down fashion at the Thai-Lao border. In Thai – Myanmar border, however,
the project implementation at the local level could only utilize an informal type of collaboration and resulted
in its limited success. The policy recommendation based on the evaluation is that the central government
policy should be implemented to advance the collaboration to adequately address communicable diseases and
health threats focusing on the local area, and implementation of the twin-city and twin-village health
collaboration model along Thai –Myanmar and Thai - Lao PDR border areas.
คําสําคัญ
Key words
โรคติดตอ โรคอุบัติใหม, งานสาธารณสุขชายแดน communicable disease, emerging disease, border Health

บทนํา
จังหวัดเชียงราย มีอาณาเขตติดกับประเทศ
เพื่อนบานคือ เมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึง่ มีการอพยพเคลือ่ นยายของประชากรสูง
มีความเสีย่ งตอการเกิดโรคติดตอตามแนวชายแดน โดย
เฉพาะการเกิดโรคอุบัติใหม สถานการณที่ผานมามีการ
ระบาดของโรคติดตอสําคัญในพืน้ ที่ เชน โรคไขเลือดออก
วัณโรค มือเทาปาก(1) นอกจากนั้นยังประสบกับภัยพิบัติ
ตางๆ เชน แผนดินไหว นํ้าปาและดินถลม เปนตน ใน
ขณะที่ระบบเฝาระวังโรคยังไมครอบคลุม 5 กลุมโรค
ไดแก ระบบเฝาระวังโรคติดตอ ระบบเฝาระวังโรคเอดส
ระบบเฝาระวังโรคไมติดตอ ระบบเฝาระวังการบาดเจ็บ
ระบบเฝาระวังจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
และ 5 มิติ ไดแก ปจจัยตนเหตุ (determinants) พฤติกรรม
เสี่ยง (behavioral risk) การตอบสนองของแผนงาน
ควบคุมโรค (program response) การปวย/การตาย
morbidity/mortality)เหตุการณผิดปกติและการระบาด
(event-based surveillance) ทําใหไมสามารถนําไปแกไข
ปญหาปองกันควบคุมโรคไดอยางยั่งยืน ระบบเฝาระวัง
โรคทีช่ อ งทางเขาออกระหวางประเทศและพืน้ ทีช่ ายแดน
ยังควรตองไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพ(2-3) จึงมีความ
จํ า เป น เตรี ย มความพร อ มในการพั ฒ นากลไกชุ ม ชน

ในการสรางอาสาสมัครสาธารณสุขตางดาว บุคลากรและ
หนวยงานดานสาธารณสุขระหวางประเทศในการจัดทํา
แผนงานและการพัฒนาองคความรูแ นวทางในการปองกัน
และควบคุมโรคเพื่อแกไขปญหาดังกลาว(4) โดยเนนการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎอนามัยระหวางประเทศ และยึด
แนวทาง “ตรวจจับเร็ว ตอบโตทัน ปองกันได” ในการ
ดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตลอดจนการเกิดโรคอุบัติใหมอุบัติซํ้า ในพื้นที่ตามแนว
ชายแดน
จากสถานการณดังกลาว สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงรายไดจัดทําแผนงานโครงการเพื่อพัฒนา
ระบบการเฝาระวังและควบคุมปองกันโรคติดตอ รวมไป
ถึงโรคอุบัติใหมในพื้นที่ ตลอดจนสรางเครือขายองคกร
ในพืน้ ทีแ่ ละระหวางประเทศ เมืองคูข นานในพืน้ ทีช่ ายแดน
ไทย-เมียนมา-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(5)
โดยมี แ ผนงานด า นความร ว มมื อ ไทย-สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบดวยการประชุม
ความรวมมือ เพือ่ แลกเปลีย่ นขอมูลการเฝาระวังโรค และ
แลกเปลีย่ นดานวิชาการรวมกัน การจัดทําขอตกลงความ
รวมมือจังหวัดคูข นานและเมืองคูข นาน การพัฒนาระบบ
การสงตอ ซอมแผนโรคติดตอ และกิจกรรมความรวมมือ
ในการสรางเครือขายแกนนําสุขภาพในพื้นที่ชายแดน
87
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ไทย-เมียนมา โดยมีการนําเสนอแผนงานโครงการจาก
ระดับพื้นที่ เพื่อใหสอดคลองตอการแกปญหา และเปน
หนวยสนับสนุนในการดําเนินงานในพื้นที่ ซึ่งจากการ
ดําเนินงานโครงการดังกลาวฯ จึงจําเปนตองมีการติดตาม
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานและความก า วหน า ของ
โครงการฯ รวมไปถึงการถอดบทเรียนที่ไดจากผลการ
ดํ า เนิ น งานในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา-สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อที่จะไดนําผลจากการ
ประเมิน นําไปพัฒนาแนวทางในการดําเนินงานและ
นําเสนอบทเรียนการทํางานใหกับพื้นที่อื่นๆ ตอไป(5-6)
การประเมินผลของการพัฒนาระบบเฝาระวังควบคุม
ปองกันโรคติดตอและโรคอุบัติใหม ตามแนวชายแดน
ไทย-เมียนมา-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เปนการประเมินโครงการอยางเปนระบบ โดยมีวตั ถุประสงค
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(1) เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาระบบเฝาระวังควบคุม
ปองกันโรคติดตอและโรคอุบัติใหม ตามแนวชายแดน
ไทย-เมียนมา-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(2) เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบในการพัฒนาระบบ
เฝาระวังควบคุมปองกันโรคติดตอและโรคอุบัติใหม
ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา- สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

วัสดุและวิธีการศึกษา
การศึกษานี้เปนรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา
แบบประเมินผล (descriptive evaluative study)(7-8) โดย
ใชวิธีการจัดเก็บขอมูลทั้ง 2 แบบ คือ การจัดเก็บขอมูล
เชิ ง ปริ ม าณ และการจั ด เก็ บ ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพโดย
ประยุกตใชแนวคิด CIPP Model(8) เปนกรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรตน
สถานภาพทั่วไป
เพศ ศาสนา ชนเผา สัญชาติ อาชีพ สิทธิในการรักษา
พยาบาล จํานวนรายไดเฉลี่ยตอเดือน
การดําเนินงาน
พัฒนาระบบเฝาระวังควบคุมปองกันโรคติดตอและโรค
อุบัติใหม ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา-สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 5 อําเภอชายแดน

ตัวแปรตาม

ผลของโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังควบคุม
ปองกันโรคติดตอและโรคอุบัติใหม ตามแนว
ชายแดนไทย-เมียนมา-สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

การประเมินดานบริบท
Context evaluation: C
การประเมินดานปจจัยนําเขา
Input evaluation: I
การประเมินดานกระบวนการ
Process evaluation: P
การประเมินดานผลลัพธของโครงการ
Product evaluation: P
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ประชากรกลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบเจาะจง (purposive sampling)(9) โดยกําหนดจํานวน
กลุมตัวอยางจากประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ
คณะผูบริหารในระดับจังหวัด เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
อาสาสมัครสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขตางดาว
ประชาชนทัว่ ไป และแรงงานตางดาว ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอชายแดน
หมูบ า นคูข นานไทย-เมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
เกณฑคัดเลือกกลุมตัวอยาง คณะผูบริหาร
ในระดับจังหวัด เจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านทีเ่ ปนผูร บั ผิดชอบ
งานสาธารณสุ ข ชายแดนมาแล ว อย า งน อ ย 6 เดื อ น
อาสาสมัครสาธารณสุข และ/หรือ อาสาสมัครสาธารณสุข
ตางดาว แรงงานตางดาว ประชาชนทั่วไปผูที่ตอบแบบ
สอบถาม และผูใหการสัมภาษณ มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป
หรือผูนําครอบครัวที่สามารถใหขอมูลได สื่อสารภาษา
ไทย ไมมีความบกพรองทางดานจิตเวช ซึ่งเกี่ยวของหรือ
ไดรับผลจากการดําเนินงานโครงการเฝาระวังควบคุม
ปองกันโรคติดตอและโรคอุบัติใหม ตามแนวชายแดน
ไทย-เมียนมา-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และโครงการสรางความตระหนักและเตรียมความพรอม
สําหรับโรคติดตอและโรคอุบัติใหมตามแนวชายแดน
ประเทศไทย-กั ม พู ช า-สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว-เมียนมา ทีไ่ ดรบั การสนับสนุนงบประมาณ
จากกรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตาง
ประเทศ ปงบประมาณ 2558-2561
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เครื่องมือในการ
ประเมินผล 2 ประเภท คือ
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใน
เชิงปริมาณ(10) เพือ่ ใชในการวิจยั ครัง้ นี้ โดยใชแบบสอบถาม
ที่ผูเขารวมวิจัยตอบแบบสอบถามเอง กรณีไมสามารถ
อานได จะมีผูเก็บแบบสอบถามอานใหฟงเพื่อสอบถาม
ซึ่งทําการแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน ประกอบ
ดวยคําถามแบบมีตวั เลือก จํานวน 20 ขอ ไดแก สวนที่ 1
คําถามเกีย่ วกับขอมูลทัว่ ไป สวนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับ
ทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง สวนที่ 3 ความเห็น
ในการเฝาระวังควบคุมโรค/ปองกันโรคระบาด และการ

แจงขาวการเกิดโรคระบาด สวนที่ 4 แบบสอบถามเกีย่ วกับ
ระบบสุขภาพในชุมชน
2. เครื่ อ งมื อ ในเชิ ง คุ ณ ภาพ (11) เป น การ
พัฒนาการสรางเครื่องมือในการใชสัมภาษณและการ
สนทนากลุมยอย (focus group discussion) และการ
สัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) โดยแนวคําถาม
ไดครอบคลุมเนือ้ หาในการประเมินผลตามขัน้ ตอน CIPP
Model
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics)(12) ใชแสดง
คาขอมูลเปนรอยละ คาความถี่ เพื่ออธิบายลักษณะโดย
ทั่วไปทางภูมิหลังของกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอในรูป
ตารางประกอบการแปลความเชิงบรรยาย
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิเคราะห
ขอมูลโดยการวิเคราะหรปู แบบเนือ้ หาขอความ (content
analysis) และทวนสอบขอมูลแบบสามเสา (triangulation)
ขอพิจารณาดานจริยธรรม การวิจัยไดรับการ
พิจารณารับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
หนังสือรับรองเลขที่ CRPPHO 12/2561

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
พื้นที่ชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว กลุม ประชากรศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง
รอยละ 56.9 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 83.2 มีความ
หลากหลายทางชนเผาและสัญชาติไทย มีอาชีพเกษตรกร
รอยละ 34.5 และมีสิทธิในการรักษาพยาบาล รอยละ
86.7 ไมมีสิทธิในการรักษาพยาบาล รอยละ 13.3 มี
จํานวนรายไดครัวเรือนตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท
เฉลี่ยตอเดือน รอยละ 64.6
พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา กลุมประชากร
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 53.7 นับถือศาสนาพุทธ
รอยละ 65.3 เปนชนเผาไทยใหญ รอยละ 50.1 และมี
สัญชาติพมา รอยละ 38.6 มีอาชีพรับจาง รอยละ 51.0
มีสิทธิในการรักษาพยาบาล รอยละ 55.2 และไมมีสิทธิ
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ในการรักษาพยาบาล รอยละ 44.8 และพบวา มีจํานวน เดือน รอยละ 32.8 ดังแสดงในตารางที่ 1
รายไดครัวเรือนตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาทเฉลี่ยตอ
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมประชากรศึกษา
ไทย

ขอมูลทั่วไป
เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
ศาสนา
ศาสนาพุทธ
ศาสนาคริสต
นับถือผี
อิสลาม
สัญชาติ
ไทย
ลาว
พมา
ไมมีสัญชาติ
ชนเผา
ปะหลอง
ขมุ
มง
ลื้อ
ไทยวน
มูเซอดํา
ลาวลุม
ไทดํา
อิวเมี่ยน (เยา)
ลาหู
ไตเหลือง
ไทลื้อ
พื้นเมือง
อาชีพ
รับจาง
รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ
คาขาย
เกษตรกร
นักเรียน/นักศึกษา
แมบาน
อื่นๆ
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ลาว

ขอมูลทั่วไป

n

(%)

n

(%)

441
537

45.2
54.8

94
135

41.0
59.0

985
13
7
1

97.9
1.3
0.7
0.1

157
7
65

68.6
3.1
28.4

958
30
13
5

95.2
3.0
1.3
0.5

0
228
0
1

0.0
99.6
0
0.4

0
47
5
0
0
0
0
0
0
0
0
102
804

0
4.9
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
10.6
83.9

14
21
15
67
19
5
46
13
14
4
11
0
0

6.1
9.2
6.6
29.3
8.3
2.2
20.1
5.7
6.1
1.7
4.8
0
0

275
15
3
114
441
2
77
79

27.3
1.5
0.3
11.3
43.8
0.2
7.7
7.9

15
15
3
76
79
3
38
0

6.6
6.6
1.3
33.2
34.5
1.3
16.6
0

เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
ศาสนา
ศาสนาพุทธ
ศาสนาคริสต
นับถือผี
สัญชาติ
ไทย
ลาว
พมา
ไมมีสัญชาติ
กองกําลังไทใหญ
ชนเผา
ลาหู
ไทลื้อ
ไทยใหญ
อาขา

อาชีพ
รับจาง
รับราชการ
คาขาย
เกษตรกร
นักเรียน/นักศึกษา
แมบาน

n ไทย
(%)

เมียนมา
n
(%)

89
67

57.1
42.9

42
76

35.6
64.4

110
16
30

70.5
10.3
19.2

71
47
0

60.2
39.8
0

71
0
32
53
0

45.5
0
20.5
34.0
0

0
0
67
14
37

0
0
56.8
11.9
31.4

7
19
74
28

5.5
14.8
57.8
21.9

1
58
50
9

0.8
49.2
42.4
7.6

93
6
10
36
7
4

59.6
3.8
6.4
23.1
4.5
2.6

50
4
14
31
6
13

42.4
3.4
11.9
26.3
5.1
11.0
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมประชากรศึกษา (ตอ)
ขอมูลทั่วไป

ไทย
n

สิทธิในการรักษาพยาบาล
มีสิทธิ
ไมมีสิทธิ
จํานวนรายไดครัวเรือน
เฉลี่ย (บาทตอเดือน)
ไมมี
ตํ่ากวา 10,000
10,000-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
มากกวา 40,000

ลาว
(%)

n

ขอมูลทั่วไป

n ไทย
(%)

เมียนมา
n
(%)

97
59

62.2
37.8

57
61

48.3
51.7

21
31
13
0
0
91

13.5
19.9
8.3
0
0
58.3

21
54
12
1
30
0

17.8
45.8
10.2
0.8
25.4
0

(%)

738
268

73.4
26.6

229
0

100
0

154
365
158
54
54
221

15.3
36.3
15.7
5.4
5.4
22.0

1
213
15
0
0
0

0.4
93.0
6.6
0
0
0

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาผลลัพธของโครงการ ตามรูปแบบ
CIPP Model
ชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ดานบริบท (context) พืน้ ทีก่ ารทํางานชายแดน
ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เอือ้ ตอการ
ดําเนินแผนงาน/โครงการ เนือ่ งดวยบริบทพืน้ ทีท่ มี่ คี วาม
สัมพันธและความรวมมือระหวางประเทศมายาวนานใน
ระดับดี สอดคลองกับขอคนพบดานนโยบายวา พื้นที่
เสนอใหมกี ารติดตามผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน หรือ
ปละ 2 ครั้ง เพื่อใหเกิดการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
และยั่งยืน
ดานปจจัยนําเขา (input) พบวา ดานบุคลากร
ซึ่งมีภาคีเครือขายเขามามีสวนรวม มีประสิทธิผลใน
การประสานงาน สงผลใหเกิดเปนเครือขายที่เขมแข็ง
ในการทํางาน ดานงบประมาณ มีการสนับสนุนงบประมาณ
จากกระทรวงสาธารณสุ ข โดยสํ า นั ก นโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร และกรมความร ว มมื อ ระหว า งประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ ในระดับจังหวัดและอําเภอ
เพือ่ จัดกิจกรรมทีต่ รงกับความตองการแกปญ
 หาในพืน้ ที่
สอดคลองกับสิ่งที่คนพบวา พื้นที่ชายแดนไทยมีความ
พรอมของเจาหนาทีด่ า นวิชาการ และอัตรากําลังบุคลากร

สิทธิในการรักษาพยาบาล
มีสิทธิ
ไมมีสิทธิ
จํานวนรายไดครัวเรือน
เฉลี่ย (บาทตอเดือน)
ไมมี
ตํ่ากวา 10,000
10,000-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
มากกวา 40,000

รวมถึ ง งบประมาณในการดํ า เนิ น งาน เพี ย งแต ท าง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังมีขอ จํากัดดาน
งบประมาณที่ ส ามารถสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานบาง
กิจกรรมเทานั้น
ดานกระบวนการ (process) แผน/นโยบายการ
ทํางานในระดับจังหวัด-แขวง สูระดับอําเภอ-เมือง ได
ดําเนินงานตอบสนองตอการทํางานที่เปนชองวางในการ
ทํางานพื้นที่ ซึ่งมีความสัมพันธในรูปแบบที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ เมือ่ พิจารณารายประเด็นยอยทีม่ กี าร
ถายทอดนโยบายและผลักดันอยางชัดเจนใหเกิดเปน
รูปธรรมในระดับตําบล ซึ่งจากการดําเนินงานโครงการที่
ผานมา มีความสําเร็จในการดําเนินงานระดับจังหวัดและ
เมืองคูขนาน สอดคลองกับสิ่งที่คนพบวา การดําเนิน
โครงการใหสาํ เร็จ อาศัยความรวมมือของเจาหนาทีแ่ บบ
ภาคีเครือขาย
ดานผลลัพธของโครงการ (product) ไดผลลัพธ
เชิงบวกและเปนรูปธรรมจากการดําเนินโครงการดานมิติ
เชิ ง นโยบาย (government) และมิ ติ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
(local) เมื่อพิจารณารายประเด็นยอยพบวา ไดรูปแบบ
การทํางานทั้งที่เปนทางการ (formal) มีการดําเนินงาน
ไดอยางเปนระบบแบบแผน ซึ่งสามารถดําเนินงานไดใน
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รูปแบบราชการ และไมเปนทางการ (informal) ที่มีการ
ดํ า เนิ น ความร ว มมื อ จากระดั บ จั ง หวั ด สู  ร ะดั บ อํ า เภอ
(top-down)
ชายแดนไทย-เมียนมา
ดานบริบท (context) พื้นที่มีขอจํากัดในการ
ดําเนินแผน/โครงการ เนื่องดวยเงื่อนไขเชิงนโยบายจาก
รัฐบาลกลางประเทศเมียนมา จึงจําเปนตองอาศัยการ
ทํางานในระดับหมูบ า นคูข นาน (bottom-up) สอดคลอง
กับสิ่งที่คนพบวา ตองมีการหาขอจํากัด ปญหาอุปสรรค
เพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนการทํางานบริบทพื้นที่ชายแดน
ไทย-เมียนมา ใหบรรลุเปาหมายที่เปนการแกไขปญหา
ตรงตามบริบทพื้นที่
ดานปจจัยนําเขา (input ) ดานบุคลากร อาศัย
การทํางานของเครือขายที่ไมเปนทางการและเครือขาย
ระดับผูป ฏิบตั งิ าน และแกนนําชุมชนในการขับเคลือ่ นการ
ทํางาน เพื่อใหบรรลุตามเปาประสงคของกิจกรรม ดาน
งบประมาณ มีการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง
สาธารณสุข โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร และ
กรมความร ว มมื อ ระหว า งประเทศ กระทรวงการ
ตางประเทศ ในการดําเนินงานของเครือขายที่ไมเปน
ทางการ สอดคลองกับสิง่ ทีค่ น พบวา มีแหลงงบประมาณ
ที่ มี ค วามพร อ มและศั ก ยภาพที่ ส นั บ สนุ น กิ จ กรรม
ตามแผนงาน และบุคลากรที่พรอมที่จะสนับสนุนการ
ดําเนินงานที่เปนแกนนําระดับลาง
ดานกระบวนการ (process) แผน/โครงการการ
ทํางานในระดับหมูบ า น (local) สามารถดําเนินงานไดใน
รูปแบบที่ไมเปนทางการ ดานกระบวนการ และแนวทาง
เพื่อปดชองวางของปญหาในพื้นที่ สอดคลองกับสิ่งที่
คนพบวา ดานการดําเนินงาน ประสานงาน ไมสามารถดําเนิน
การไดในรูปแบบทีเ่ ปนทางการ ซึง่ มีขอ จํากัดในระบบการ
ทํางานในระดับนโยบาย ระดับกระทรวงของเมียนมา
ดานผลลัพธของโครงการ (product) ไดผลลัพธ
การทํางานในรูปแบบทีไ่ มเปนทางการ ซึง่ มีการปรับรูปแบบ
การดําเนินงานตามความเหมาะสม สถานการณ และ
บริบทของพืน้ ทีช่ ายแดน ทัง้ นีย้ งั ไมสามารถดําเนินงานได
ตามรูปแบบราชการโดยตรง และมีขอ จํากัดในการดําเนิน
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งานในพืน้ ที่ เมือ่ พิจารณารายประเด็นยอย ทีม่ กี ารผลักดัน
ดานนโยบาย และรูปแบบการทํางานในระดับเมืองคูข นาน
และรัฐตอรัฐ เพื่อใหเกิดทํางานที่มีรูปแบบเปนรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 3 ปญหา ขอเสนอแนะ บทเรียนผลการเรียนรู
จากโครงการ
ชายแดนไทย-สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว พบวา มีขอจํากัดในการตอบสนองการ
ดํ า เนิ น งานที่ ส นองนโยบาย/กิ จ กรรมการทํ า งานของ
โครงการตางกัน ในเรื่องความรูวิชาการของเจาหนาที่
ในพื้นที่ และพบขอจํากัดดานนโยบายของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในดานความพรอมของ
เทคโนโลยี และพบวา จุดเดนของโครงการนีค้ อื การไดรบั
ความรวมมือจากภาคีเครือขายเปนอยางดีจากระดับ
จังหวัด-แขวง สูร ะดับอําเภอ-เมือง ไดแก องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เจาหนาที่ในพื้นที่ อาสาสมัครในชุมชน
ทําใหเกิดการทํางานทีม่ เี ครือขายเขมแข็ง มีความสัมพันธ
สวนตัวที่เปนทางการและไมเปนทางการ และเสนอใหมี
การแกปญหาเชิงนโยบายที่เปนขอจํากัด ควรใหความรู
ดานวิชาการของเจาหนาทีใ่ นบางประเด็นทีต่ อ งไดรบั การ
พัฒนา และรวมถึงใหมีการสนับสนุนดานเทคโนโลยี
อุปกรณ อีกทั้งยังคนพบปจจัยความสําเร็จของโครงการ
ในการดําเนินงานที่มีรูปแบบที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ สอดคลองกับนโยบายระดับผูบริหาร สูระดับ
ทองถิน่ ทําใหมกี ารดําเนินงานไดอยางตอเนือ่ ง และมีการ
ติดตามขยายผลของเครือขาย ซึ่งมีความสัมพันธที่ดี
ในการทํางานเชิงระบบ และการดําเนินโครงการตอบ
สนองตอบริบทที่เปนปญหาในพื้นที่ ตลอดจนอัตราปวย
จากโรคติดตอชายแดน 3 ปยอนหลังลดลง
ชายแดนไทย-เมียนมา พบวา ปญหา ขอจํากัด
ในการดําเนินโครงการ ไมสามารถดําเนินงานที่เปน
ทางการ เพราะข อ เงื่ อ นไขและข อ จํ า กั ด ทางรั ฐ บาล
เมียนมา และจุดเดนโครงการ ที่มีเครือขายเจาหนาที่
แกนนําระดับลางมีความเขมแข็ง มีความรู ซึ่งเปนหนวย
สนับสนุนการเฝาระวังโรคในพื้นที่ที่มีความพรอมและ
ศักยภาพ โดยเสนอแนะใหมีการแกไขนโยบายที่เปน

วารสารควบคุมโรค ปที่ 45 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 2562

การพัฒนาระบบเฝาระวังควบคุมปองกันโรคติดตอและโรคอุบัติใหม

เงือ่ นไขจากรัฐบาลเมียนมา เพือ่ ยืดหยุน ตอการเขาดําเนิน
งานในพื้นที่ ขยายการดําเนินงานในพื้นที่จากระดับลาง
สูระดับเมือง ปจจัยความสําเร็จของโครงการนี้คือ มี
เครือขายการทํางานระดับทีไ่ มเปนทางการ ซึง่ ควรดําเนิน
การตอไป เนื่องจากเกิดเครือขายในการทํางานเชิงระบบ
ระดับลางทีม่ ศี กั ยภาพ และเพือ่ ผลักดันใหเกิดการทํางาน
ในระดับเมืองไปสูระดับจังหวัด ตลอดจนอัตราปวยจาก
โรคติดตอชายแดน 3 ปยอนหลังลดลง(13)

ภายนอก ซึ่งไดรับการตอบสนองแลว ยอมหมายถึงการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก ความตองการ
ภายนอก เช น งบประมาณ รายได ค า ตอบแทน
ความตองการภายใน เชน การทํางานเปนทีม การเขาใจ
บริบทพืน้ ทีก่ ารดําเนินงาน ดานกระบวนการ การดําเนิน
งานโครงการและกิจกรรมมีกระบวนการ และแนวทาง
ในการปดชองวางของปญหาในพื้นที่ตามเปาหมาย โดย
การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจุดออนที่เปน
ปญหาในแตละพื้นที่ สอดคลองกับแนวคิดของศุภชัย
ยาวะประภาษ(18) กลาววา ประสิทธิผล หมายถึง ความ
สามารถในการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ
นโยบาย ด า นผลผลิ ต ด า นผลลั พ ธ ข องโครงการ
(product) พบวา ความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ
ไดรูปแบบเชิงประจักษ เกิดเปนรูปธรรมดานมิติเชิง
นโยบาย (government) และมิติการปฏิบัติงาน (local)
สอดคลองกับเปาประสงคของยุทธศาสตรงานสาธารณสุข
ชายแดน พ.ศ. 2560-2564(19) ไดแก ประชากรในพืน้ ที่
ชายแดนไดรับบริการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพ
อยางทั่วถึง พื้นที่ชายแดนมีการจัดการระบบสาธารณสุข
อยางเขมแข็งและยั่งยืน และสถานบริการสาธารณสุขมี
คุณภาพมาตรฐานและเปนมิตร

วิจารณ
สรุปผลของการพัฒนาระบบเฝาระวังควบคุม
ปองกันโรคติดตอและโรคอุบัติใหมตามแนวชายแดน
ประเทศไทย-เมี ย นมา-สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว สําหรับจังหวัดเชียงรายดานบริบท มีความ
ครบถวน เหมาะสม สมบูรณดี สอดคลองกับบริบทพื้นที่
อําเภอชายแดนตามสภาพแวดลอม ความตองการของ
พื้นที่กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากการดําเนินงาน
โครงการ สอดคลองกับหลักการประเมินรูปแบบ ซิปป
(CIPP Model)(14-15) ซึ่งสตัฟเฟลบีมไดกลาววา บริบท
หรือสภาวะแวดลอม (context) เปนการประเมินปจจัยที่
สงผลตอโครงการกอนลงมือดําเนินงานโครงการ ทั้งนี้
เพือ่ ชีใ้ หเห็นวา ทําไมตองดําเนินงานโครงการดานปจจัย
นําเขา การดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน พบวา มีความ
พร อ มด า นงบประมาณ วั ส ดุ อุ ป กรณ และศั ก ยภาพ
บุคลากรทีส่ นับสนุนการดําเนินงานในพืน้ ทีอ่ ยูใ นระดับดี
ซึ่งเปนผลดีอยางมากในการสนับสนุนกิจกรรมในการ
บรรลุการทํางานใหประสบผลสําเร็จตามความตองการ
ของพื้นที่เปาหมาย สอดคลองกับงานวิจัย ของอภิพันธุ
ชี้เจริญ(16) ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการตาม
แผนงานการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต กรณีศึกษาสถานกงสุลใหญ ณ เมืองการาจี
พบวา จุดแข็งคือ สวนกลางมีหนวยงานและงบประมาณ
เพือ่ สนับสนุนโครงการทีช่ ดั เจนและเห็นความสําคัญ และ
สอดคลองกับแนวคิดของ Zaleznik A และ Christensen C(17)
ไดกลาววา ในการปฏิบัติงานไดดีหรือไมดีนั้น ผูปฏิบัติ
จะตองไดการตอบสนองความตองการทั้งภายในและ

สรุป
การพัฒนาระบบเฝาระวังควบคุมปองกันโรค
ติ ด ต อ และโรคอุ บั ติ ใ หม ต ามแนวชายแดนไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เกิดผลกระทบใน
2 มิติคือ ในมิติดานนโยบาย ดานความรวมมือ ที่มีการ
พัฒนาการดําเนินงานสาธารณสุข และในดานความมัน่ คง
ทีส่ ง ผลกระทบในเชิงบวกอยางชัดเจน ในดานการทํางาน
เชิ ง ระบบระหว า งจั ง หวั ด คู  ข นานและเมื อ งคู  ข นาน
ชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และมิติดานการปฏิบัติงาน ที่เกิดความสัมพันธภาพที่ดี
ของเจาหนาที่ ความรวมมือและการประสานงาน อยางไร
ก็ตามยังมีประเด็นทีต่ อ งผลักดันในระดับนโยบาย สําหรับ
ระดับผูบริหารและระดับผูปฏิบัติงานในเรื่องกลยุทธ
แนวทางเพื่อใหการดําเนินงานโครงการลงสูพื้นที่ระดับ
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ลาง และใหเกิดผลอยางยั่งยืนในการดําเนินงาน รูปแบบ
ของการทํางานสาธารณสุขชายแดนของพื้นที่ชายแดน
ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีรูปแบบ
การทํางานที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีความ
ชัดเจนและเปนรูปธรรมในเชิงนโยบายทีข่ ยายการทํางาน
ลงสูพ นื้ ทีจ่ งั หวัด และเมืองคูข นานการพัฒนาระบบเฝาระวัง
ควบคุมปองกันโรคติดตอและโรคอุบตั ใิ หม อยางตอเนือ่ ง
ทุกป ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา เกิดผลกระทบใน
มิติดานการปฏิบัติงาน สงผลกระทบในเชิงบวกในระบบ
การทํางานที่ไมเปนทางการ มีแกนนํา มีเครือขายการ
ทํางานในระดับลางอยางตอเนื่อง แตยังมีชองวางที่ตอง
พัฒนาตอในดานการดําเนินงานใหเขาถึงพื้นที่ เพื่อให
เกิดรูปแบบการทํางานในมิติดานนโยบาย รูปแบบของ
การทํางานสาธารณสุขชายแดนของในพืน้ ทีช่ ายแดนไทยเมียนมา มีรูปแบบการทํางานที่ไมเปนทางการ ที่มีการ
ทํางานระดับลางของพื้นที่เพื่อเขาถึงการทํางานระดับ
นโยบาย ในบางกิจกรรมที่เปนนโยบาย โดยไมสามารถ
ดําเนินการไดทั้งตามรูปแบบราชการหรือดําเนินงาน
โดยตรง ซึง่ มีความไมชดั เจน และไมเปนรูปธรรมในการ
ทํางานระดับพื้นที่
ขอเสนอแนะของผลการวิจยั เพือ่ พัฒนางานทัง้ ในระดับ
นโยบาย ระดับบริหารงานและระดับปฏิบัติงาน ดังนี้
ขอเสนอแนะในระดับนโยบาย ควรมีการขยาย
ความรวมมือประเด็นโรคติดตออื่นๆ และภัยสุขภาพที่
สํ า คั ญ และควรมี แ นวทางดํ า เนิ น งานชายแดนอื่ น ๆ
นอกเหนื อ จากนโยบายการดํ า เนิ น งานเมื อ งคู  ข นาน
(bottom-up oriented) และขยายการดําเนินงานในพืน้ ที่
จากระดับบนสูระดับลาง (top-down) ในพื้นที่ชายแดน
ไทย-สปป.ลาว เนือ่ งจากเปนโครงการทีต่ อบสนองปญหา
ในพื้นที่ไดตรงจุด และมีการติดตาม การดําเนินงาน
กิจกรรมปละ 2 ครั้ง
ข อ เสนอแนะในระดั บ บริ ห าร ควรมี ก าร
ผลักดันการทํางานดานนโยบาย ขยายไปยังบริบทพื้นที่
ความแตกตางของชายแดนไทย-สปป.ลาว-เมียนมา และ
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สรางใหเกิดความยั่งยืนในดานบุคลากรที่เปนแกนนํา
ในการทํางานในพื้นที่ชายแดน
ขอเสนอแนะในระดับการปฏิบัติ ควรมีการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเจาหนาที่ระดับลาง ในดาน
วิชาการ/ทักษะดานการเฝาระวังควบคุมปองกันโรค
ติ ด ต อ และโรคอุ บั ติ ใ หม ต ามแนวชายแดนเพื่ อ เป น
เครือขายหนวยสนับสนุนการทํางาน และเพื่อใหเกิดการ
ทํางานระดับลางที่ยั่งยืน
ขอจํากัด/ความยุงยากในการดําเนินงาน
ชายแดนไทย-สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว มีความยุง ยากในการขออนุญาตเขาจัดเก็บ
ขอมูล ตองดําเนินการขออนุมัติเปนขั้นตอนจากแขวง
ไปสูระดับเมือง และจะตองไดรับอนุญาตกอนถึงจะ
ดํ า เนิ น การได และแปลภาษาลาวในแบบสอบถาม
ตองใชความเขาใจในการแปลความหมายใหถูกตองตรง
กัน ตลอดจนจะตองอธิบายความเขาใจใหผสู มั ภาษณฝา ย
ลาวใหมีความเขาใจที่ถูกตอง ใชระยะเวลานานและ
ดําเนินการหลาย ๆ ครั้ง
ชายแดนไทย-เมียนมา การจัดเก็บขอมูลจะตอง
ขออนุญาตเจาหนาที่ความมั่นคงระดับพื้นที่ เพื่อความ
ปลอดภัยของผูศ กึ ษา และตองอาศัยอาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุขบัดดีจ้ ากเมียนมาในหมูบ า นคูข นาน
เขาจัดเก็บขอมูลในหมูบานคูขนานไทย-เมียนมา โดย
ใชเครือ่ งมือภาษาไทย แปลเปนภาษาไทยใหญ-เมียนมา
ตองใชเวลาในการแปลและสือ่ สารความหมายใหตรงกัน
ซึ่งตองดําเนินการหลายครั้ง และระยะเวลานาน เพื่อ
สรางความเขาใจในเครื่องมือแบบสอบถามที่ถูกตอง
”ขอเสนอแนะในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ หากมีการวิจัยในครั้งตอไป
ควรมีการดําเนินงานวิจัยในรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ
(action research) เพื่อนําแนวคิดและรูปแบบที่ไดไปสู
การปฏิบัติ ควรจะไดมีการแกไขปญหาอยางมีสวนรวม
และใหเกิดความยั่งยืน
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