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ความชุกของภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดีและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคไข้มาลาเรียของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Prevalence rates of G6PD deficiency and factors associated with malaria
preventive behaviors among primary school children in border patrol police
schools, Maehongson province

นิพนธ์ต้นฉบับ			

นารถลดา ขันธิกุล1
Nardlada Khantikul1
อังคณา แซ่เจ็ง2
Aungkana Saejeng2
สาริณี ศรีเทพ1
Sarinee Srithep1
ธัญญาพรรณ เรือนทิพย์1
Thunyapan Ruanthip1
สมชาติ บุญค�ำมา1
Somchart Booncomma1
มัลลิกา อิ่มวงศ์3
Mallika Imwong3
1
1
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Office of Disease Prevention and Control,
			
Region 1 Chiang Mai,
2
2
กองโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
Division of Vector Borne Diseases,
กรมควบคุมโรค 		
Department of Disease Control
3
3
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
Faculty of Tropical Medicine,
มหาวิทยาลัยมหิดล 		
Mahidol University
			
DOI: 10.14456/dcj.2021.106
Received: April 6, 2021 | Revised: July 1, 2021 | Accepted: July 2, 2021

บทคัดย่อ

ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD หากได้รับยารักษาโรคไข้มาลาเรียบางชนิดอาจเกิดอันตรายจากการแตก
ของเม็ดเลือดแดง การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความชุกของภาวะพร่องเอนไซม์
G6PD และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้มาลาเรียของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน กลุม่ ตัวอย่างอายุ 7-13 ปี จ�ำนวน 392 คน เก็บข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์
และคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD โดยการประยุกต์ใช้ชุดตรวจฟลูออเรสเซนต์สปอทเทสร่วมกับการตรวจหา
เชือ้ มาลาเรีย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้รอ้ ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน x2test และ Multiple Logistic Regression
ผลการศึกษาพบว่า ความชุกของภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ร้อยละ 10.46 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเพศ ความชุกใน
เพศชาย ร้อยละ 13.54 เพศหญิง ร้อยละ 7.50 โดยมีความรู้เรื่องภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ที่ต้องแก้ไข
ร้อยละ 95.15 ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้มาลาเรียระดับต้องแก้ไข 87.76, 55.61 และ
80.87 ตามล�ำดับ ปัจจัยด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคไข้มาลาเรีย การรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและ
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ภาวะพร่องเอนไซม์จซี กิ พีดแี ละปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้มาลาเรีย

ป้องกันโรคไข้มาลาเรีย การรับรู้เกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรียในภาพรวม การดูแลตนเองในภาวะปกติมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้มาลาเรีย (p<0.05) เมือ่ ควบคุมทัง้ 4 ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้องกัน
โรคไข้มาลาเรียพบว่าปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและวิธีป้องกันโรคสามารถท�ำนายพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคไข้มาลาเรีย ร้อยละ 80.87 (adjusted odds ratio [OR]: 3.07, 95% confidence interval [CI]: 1.69
-5.56, Psuedo R2=80.87) ดังนั้นเด็กที่มีภาวะฯ นี้ ควรแนะน�ำเพิ่มเติมเพื่อให้รับรู้เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงยา ลด
การสัมผัสสารเคมี หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อเม็ดเลือดแดง ดูแลให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมเมื่อเจ็บป่วย
ด้วยโรคไข้มาลาเรีย เพื่อลดอันตรายจากภาวะเม็ดเลือดแดงแตก และลดโอกาสแพร่ระบาดไข้มาลาเรียในพื้นที่
ติดต่อผู้นิพนธ์ : นารถลดา ขันธิกุล
อีเมล : nardlada@gmail.com

Abstract

G6PD deficiency may trigger hemolytic crisis after receiving treatment with some malaria drugs.
This cross-sectional descriptive study aimed to investigate the prevalence of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD) deficiency and determinants affecting malaria preventive behaviors of the primary school
children in the border patrol police schools in Mae Hong Son province. The samples were recruited 392
students aged between 7-13 years from 11 schools in high-risk malaria territory. Data were collected by an
interview with a structure questionnaire and a modified fluorescent spot test set for screening G6PD deficiency
(in house method). The data analyses were to compute G6PD prevalence rates and their relationships of the
determinants by displaying values of means, SD,x2test, and Multiple Logistic Regression. Findings showed
the prevalence rate of G6PD deficiency of all children was 10.46 where the rate of male was significantly
higher than that of female students, 13.54% vs 7.50%. It was necessitated to correct for their better knowledge of G6PD, knowledge of malaria, malaria perception and preventive behaviors within the rates of 95.15,
87.76, 55.61 and 80.87%, respectively. Associations between the determinants of preventive behaviors
were significantly correlated with malaria risk perception, benefit of drugs for treatment, preventive methods,
overall malaria perception, and self-care in normal life (p<0.05). Multiple Logistic Regression could predict
malaria preventive behaviors that associated with perception of treatment benefits and prevention at 80.87%
(adjusted odds ratio [OR]: 3.07, 95% confidence interval [CI]: 1.69-5.56, Pseudo R2=80.87). An avoidance of exposure with chemicals and malaria drugs treatment is necessary. It is needed for giving educational programs to the school children to increase perception and their participation of disease prevention.
Correspondence: Nardlada Khantikul 										 E-mail: nardlada@gmail.com
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บทน�ำ

G-6-PD deficiency and factors associated with malaria preventive behaviors

ตามที่ ป ระเทศไทยได้ ป ระกาศยุ ท ธศาสตร์
การก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียภายในปี 2567(1) นัน้ ส่วนใหญ่
จะพบโรคไข้มาลาเรียในพืน้ ทีห่ า่ งไกล โดยเฉพาะกลุม่ คน
ที่มีรายได้น้อย ด้อยโอกาส(2) ซึ่งเชื้อมาลาเรียดื้อยาก�ำลัง
เป็นปัญหาที่ส�ำคัญทั่วโลก (3) ในประเทศไทยพบการ
กระจายของผู ้ ป ่ ว ยโรคไข้ ม าลาเรี ย ส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ น
30 จังหวัดชายแดนของประเทศไทย โดยพบสูงสุดบริเวณ
ชายแดนไทย-พม่ า คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 90 ของผู ้ ป ่ ว ย
ทั้งประเทศ เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าเขา สภาพเอื้อต่อการ
กระจายตัวของโรค การคมนาคมไม่สะดวก หากได้รับ
การรักษาที่ล่าช้า ไม่ถูกต้องอาจท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้
การรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยไข้ ม าลาเรี ย มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ย า
ไพรมาควินตามมาตรฐานการรักษาของกรมควบคุมโรค(4)
ซึ่งยาดังกล่าวมีผลต่อการแตกของเม็ดเลือดแดงมากขึ้น
โดยเฉพาะในผู ้ ป ่ ว ยมาลาเรียที่มีภาวะพร่อ งเอนไซม์
กลูโคส 6 ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส (Glucose-6-Phosphate
Dehydrogenase: G6PD) การตระหนักถึงการรักษา
ผู้ป่วยมาลาเรีย จ�ำเป็นต้องพิจารณาเรื่องภาวะพร่อง
เอนไซม์ G6PD ควบคู่ไปด้วย(5) เพื่อลดความรุนแรง
ของการใช้ยาต้านมาลาเรีย(6) รวมทั้งเพื่อให้การรักษา
ผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จากรายงานผลการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
และก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร (กพด.) ประจ�ำปีงบประมาณ
2562(7) พบผูป้ ว่ ยใน 5 จังหวัด คือ เพชรบุรี แม่ฮอ่ งสอน
ตาก กาญจนบุรี และยะลาจ�ำนวน 205 ราย (ปี 2561
พบผู้ป่วย 356 ราย) จากการตรวจเลือด 53,387 ราย
มีอตั ราพบเชือ้ มาลาเรีย 0.38% (ปี 2561=0.74%) เป็น
ผู้ป่วยมาลาเรียฟัลซิพารัม 37 ราย มาลาเรียไวแวกซ์
166 ราย และชนิดเชื้ออื่นๆ อีก 2 ราย โดยมีสัดส่วน
ผูป้ ว่ ยมาลาเรียไวแวกซ์มากกว่าผูป้ ว่ ยมาลาเรียฟัลซิพารัม
4.5 เท่าในกลุม่ นักเรียน ซึง่ มีการเจาะเลือดในกลุม่ นักเรียน
จ�ำนวน 34,661 ราย พบเชื้อมาลาเรีย 59 ราย คิดเป็น
อัตราพบเชื้อ 0.24% (ปี 2561=0.36%) ซึ่งได้เลือก
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอนเป็นพืน้ ทีศ่ กึ ษา เนือ่ งจากเป็นจังหวัด
1230

ที่พบผู้ป่วยมาลาเรียสูงสุดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ความชุ กภาวะพร่ องเอนไซม์ G6PD เฉลี่ ย
ร้ อ ยละ 8 ในกลุ ่ ม ประเทศที่ มี ก ารแพร่ ร ะบาดของ
ไข้มาลาเรีย(8-9) ดังนั้นก่อนให้ยารักษาโรคไข้มาลาเรีย
เจ้าหน้าที่ต้องแน่ใจว่าผู้ป่วยไม่มีภาวะพร่องเอนไซม์
G6PD(10) เพือ่ ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ดีซา่ น
หรือภาวะเม็ดเลือดแดงแตกเฉียบพลันที่มีผลรุนแรง(11)
อย่างไรก็ตามผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ในภาวะ
ปกติจะไม่มอี าการ แต่อาจจะมีอาการซีด เมือ่ มีเหตุปจั จัย
ภายนอกที่เป็นสิ่งกระตุ้น ได้แก่ การติดเชื้อต่างๆ เช่น
ไข้หวัด ตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ไข้เลือดออก มาลาเรีย
เป็นต้น การได้รับยาปฏิชีวนะในกลุ่มซัลฟา แอสไพริน
ยารักษามาลาเรียพวก Primaquine ได้สมั ผัสสารเคมี เช่น
ลูกเหม็น (naphthalene) รับประทานถั่วปากอ้า (fava
bean) ที่จะเป็นตัวชักน�ำให้เกิดการแตกท�ำลายของเม็ด
เลือดแดงมากขึ้น(12-13) การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
หาความชุกของภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ของเด็ก
นักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดน และปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรม
การป้องกันโรคไข้มาลาเรียของเด็กนักเรียนระดับประถม
ศึกษาในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน

วัสดุและวิธีการศึกษา

รูปแบบการศึกษา การศึกษานี้เป็นการวิจัย
เชิ ง พรรณนาแบบภาคตั ด ขวาง (cross-sectional
descriptive study) เก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายนธันวาคม 2563 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เลขที่ AMSEC-63EX-039
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
ที่สังกัดกองก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
ที่ 33 จ�ำนวนทั้งหมด 16 โรงเรียน ซึ่งเป็นสถานศึกษาใน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปีการศึกษา 2563 มีนกั เรียนระดับประถมศึกษา จ�ำนวน
รวมทั้งสิ้น 927 คน
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กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกโรงเรียน ตชด. จังหวัด
แม่ฮอ่ งสอนแบบเจาะจง ภายใต้สงั กัดกองก�ำกับการต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จ�ำนวน 11 โรงเรียน โดยเป็น
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พบการระบาดภายใน 3 ปี และ
เป็นแหล่งแพร่เชือ้ ของโรคไข้มาลาเรียและเก็บข้อมูลจาก
นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน อายุ 7-13 ปี จ�ำนวน
392 คน เป็นอาสาสมัครในการศึกษานี้
ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย มีดังนี้
1. ก่อนด�ำเนินการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการ
ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อชี้แจง
โครงการวิจัย และขออนุญาตท�ำการวิจัยในพื้นที่
2. นั ด หมายผู ้ ป กครองของอาสาสมั ค รเข้ า
ร่วมรับฟังการอธิบายโครงการวิจัยที่ห้องประชุมของ
โรงเรียนตัวอย่าง โดยพบปะพูดคุยและตอบข้อซักถาม
พร้ อ มทั้ ง ขออนุ ญ าตก่ อ นเข้ า ถึ ง การด� ำ เนิ น การกั บ
อาสาสมัคร
3. หลังจากได้รับการอนุญาต ผู้วิจัยและผู้ช่วย
นักวิจยั เก็บข้อมูลพืน้ ฐานจากนักเรียนระดับประถมศึกษา
ในโรงเรียน ตชด. สังกัดกองก�ำกับการต�ำรวจตระเวน
ชายแดนที่ 33 จ�ำนวน 11 แห่ง โดยใช้แบบสัมภาษณ์
ที่พัฒนาขึ้น ก่อนด�ำเนินการสัมภาษณ์ผู้ช่วยนักวิจัยและ
พนั ก งานสั ม ภาษณ์ จ ะอธิ บ ายตามเอกสารค� ำ แนะน� ำ
ส�ำหรับอาสาสมัคร ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ
ขั้นตอนการสัมภาษณ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการ อาสาสมัครสามารถปฏิเสธทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการ
หรืออาจหยุดการเข้าร่วมโครงการเมือ่ ใดก็ได้ โดยจะไม่มี
ผลกระทบใดๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้านการรักษา
พยาบาล เมื่อได้รับการยินยอมจากอาสาสมัครในการ
เข้าร่วมโครงการวิจัยและลงนามในใบยินยอม พร้อมทั้ง
ให้ผปู้ กครองลงนามร่วมด้วย ผูช้ ว่ ยนักวิจยั และพนักงาน
สัมภาษณ์จงึ จะเริม่ ด�ำเนินการสัมภาษณ์ ก่อนการตรวจหา
ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD และตรวจหาเชื้อมาลาเรีย
ซึ่งเป็นงานประจ�ำดังนี้
			 3.1 เจ้าหน้าที่ซักถามอาการ ประวัติการ
เจ็บป่วย ประวัติการแพ้ยา โรคประจ�ำตัว
			 3.2 เก็บเลือดโดยเจาะเลือดจากปลายนิ้ว
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ตรวจ G6PD ด้วยวิธี Modified Fluorescent Spot Test
(FST) (ภาพที่ 1) ส�ำหรับใช้ในการตรวจภาคสนาม โดย
ใช้เลือด 1 หยดส�ำหรับการตรวจและรายงานผล G6PD
ใช้เวลาในการตรวจประมาณ 15 นาที และอีก 1 หยด
ส�ำหรับตรวจเชื้อมาลาเรีย ฟิล์มหนาและฟิล์มบางและ
เก็บเลือดใส่กระดาษกรอง 3 หยด ส�ำหรับการตรวจสอบ
ยืนยันผลการตรวจวินจิ ฉัยมาลาเรียและ G6PD นัง่ รอผล
การตรวจเลือด ประมาณ 30 นาที ในกรณีที่ตรวจสอบ
พบความคลาดเคลื่อน หรือไม่สามารถอ่านผลได้ชัดเจน
ของการตรวจวินิจฉัยมาลาเรียและ G6PD จะส่งฟิล์ม
เลือดและกระดาษกรองทีเ่ ก็บเลือดตรวจ G6PD มาตรวจ
ทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ดา้ นควบคุมโรค ส�ำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ (สคร. 1 เชียงใหม่)
ซึ่งการตรวจ G6PD และตรวจหาเชื้อมาลาเรีย จะด�ำเนิน
การโดยนักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งหากพบว่านักเรียน
มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD และมีเชื้อมาลาเรียใน
กระแสเลือด จะได้รับการส่งต่อไปรักษาโรงพยาบาล
ซึ่งหากตรวจพบเชื้อมาลาเรียและผลการตรวจ G6PD
ปกติ นักเรียนจะได้รับยารักษาตามมาตรฐานการรักษา
ของกรมควบคุมโรคทันที
ส�ำหรับชุดตรวจ G6PD จะเตรียมจากห้องทดลอง
ที่ สคร.1 เชียงใหม่ ตามวิธมี าตรฐาน ซึง่ จะมีการตรวจสอบ
คุ ณ ภาพของน�้ ำ ยาที่ เ ตรี ย มทุ ก ครั้ ง ทั้ ง ก่ อ นและหลั ง
จัดเตรียม ชุดน�้ำยาเพื่อตรวจสอบคุณภาพและอายุการ
ใช้งานของชุดน�้ำยา โดยใช้ตัวอย่างทดสอบมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพจะมีทั้งระบบการควบคุมคุณภาพ
การตรวจวินจิ ฉัยเชือ้ มาลาเรีย และ G6PD ทุกราย ใช้การ
ถ่ายภาพดูการเรืองแสงของเลือดที่หยดลงบนกระดาษ
กรองภายหลังจากบ่มหลอดปฏิกริ ยิ านาน 5 และ 15 นาที
เปรียบเทียบกับการเรืองแสงของหยดเลือดที่เตรียมได้
จากหลอดที่ใช้เป็น Control โดยจะเปรียบเทียบ ณ เวลา
ของการบ่ ม หลอดปฏิ กิ ริ ย านานเท่ า กั น การอ่ า นผล
และแปลผลการตรวจภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD จะท�ำได้
ก็ต่อเมื่อหยดเลือดที่เตรียมได้จากหลอด control ต้อง
ไม่ให้การเรืองแสงภายใต้แสงฟลูออเรสเซนต์ในที่มืด
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นส�ำหรับใช้ในภาคสนาม (14)
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ภาพที่ 1 วิธีการตรวจ G6PD ด้วยวิธี Modified Fluorescent Spot Test (FST) และการแปลผลการตรวจ

			 3.3 ในกรณีที่พบนักเรียนมีเชื้อมาลาเรีย
และมีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD จะได้รับการส่งต่อไป
รับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล ส่วนผูท้ ไี่ ม่มภี าวะพร่องเอนไซม์
G6PD และมีเชื้อมาลาเรียจะได้รับการรักษาตามปกติ
ภายหลังการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทุกคนจะได้รับการ
สอนสุขศึกษาประกอบภาพพลิกเรือ่ ง ภาวะพร่องเอนไซม์
G6PD ความรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรีย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1. แบบสัมภาษณ์ความรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรีย
เกีย่ วกับสาเหตุ การติดต่อ แหล่งเพาะพันธุย์ งุ อาการและ
อาการแสดง วิธีการป้องกันโรคไข้มาลาเรีย ถ้าตอบถูก
ให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน จ�ำนวนทัง้ สิน้ 15 ข้อ
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน(15) โดยมีความรูร้ ะดับดี คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 (12-15 คะแนน) มี
ความรู้ในระดับที่ต้องแก้ไข คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 80
(<12 คะแนน) มีคา่ ความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือ เท่ากับ 0.64
2. แบบสั ม ภาษณ์ ค วามรู ้ เ รื่ อ งภาวะพร่ อ ง
เอนไซม์ G6PD เกี่ยวกับสาเหตุ อาการและอาการแสดง
วิ ธี ก ารดู แ ลตนเองหากมี ภ าวะพร่ อ งเอนไซม์ G6PD
ถ้าตอบถูก ให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 8 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน(15) โดยมีความรู้
ระดับดี คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 (6-8
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คะแนน) มีความรู้ในระดับที่ต้องแก้ไข คะแนนน้อยกว่า
ร้อยละ 80 (<6 คะแนน) มีคา่ ความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือ
เท่ากับ 0.80
3. แบบสัมภาษณ์การรับรูเ้ กีย่ วกับโรคไข้มาลาเรีย
ประกอบด้ วยข้ อค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ การรั บ รู ้ โอกาสเสี่ ย ง
การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษา
และป้องกันโรค และการรับรู้ต่ออุปสรรคของการปฏิบัติ
ในการป้ อ งกั น โรค ลั ก ษณะค� ำ ถามเป็ น มาตราส่ ว น
ประมาณค่า 3 ระดับ มีทั้งทางบวกและทางลบ จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 13 ข้อ เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน
การรับรู(16)
้ มีการรับรู้ฯ ระดับสูง คะแนนเฉลี่ยมากกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 80 (2.40-3.00 คะแนน) มีการ
รั บ รู ้ ใ นระดั บ ที่ ต ้ อ งแก้ ไ ข ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 80 (<2.40 คะแนน) มีค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ เท่ากับ 0.72
4. แบบสัมภาษณ์การดูแลตนเองในภาวะปกติ
และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้มาลาเรีย ลักษณะค�ำถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือท�ำเป็นประจ�ำ
ท�ำเป็นบางครั้ง และไม่ท�ำเลย จ�ำนวนทั้งสิ้น 16 และ 6
ข้อตามล�ำดับ เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้มาลาเรีย(16) มีการดูแล
ตนเอง มีพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้มาลาเรียระดับดี
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คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 (2.403.00 คะแนน) มีพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้มาลาเรีย
ระดับที่ต้องแก้ไข ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 80
(<2.40 คะแนน) มี ค ่ า ความเชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ
เท่ากับ 0.69
5. ชุดตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD
ด้วยวิธี Modified FST ส�ำหรับการศึกษานี้ ได้ประยุกต์
ใช้วสั ดุอปุ กรณ์สำ� หรับการตรวจในภาคสนามระดับชุมชน
ซึ่ ง เป็ น ต้ น แบบในการด� ำ เนิ น การในระดั บ พื้ น ที่ (14)
การแปลผลการตรวจดังนี้
-		 ปกติ (Normal) หมายถึง มีการเรืองแสง
ที่เวลา 5 นาที และ 15 นาที
-		 มี ก ารพร่ อ งภาวะพร่ อ งเอนไซม์ G6PD
(deficiency) หมายถึง ไม่มีการเรืองแสงที่เวลา 5 นาที
และ 15 นาที
-		 มี ก ารพร่ อ งภาวะพร่ อ งเอนไซม์ G6PD
บางส่วน (partial deficiency) หมายถึง ไม่มกี ารเรืองแสง
ที่เวลา 5 นาที แต่มีการเรืองแสงที่ 15 นาที
ทั้งนี้หยดเลือดที่เตรียมได้จากหลอด control
ต้องไม่ให้การเรืองแสงภายใต้แสงฟลูออเรสเซนต์ในทีม่ ดื
จึงจะสามารถแปลผลหลอด test ได้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการใช้แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามนักเรียน
ระดับประถมศึกษาของโรงเรียน ตชด. ตัวอย่าง ในวันที่
เข้าส�ำรวจโรงเรียนและชุมชน เพื่อการคัดกรองภาวะ
พร่องเอนไซม์ G6PD และคัดกรองโรคไข้มาลาเรีย
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสิถิติเชิงวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิ ส ระกั บ ระดั บ ความรู ้ เ รื่ อ ง G6PD ความรู ้ เ รื่ อ งโรค
ไข้มาลาเรีย การรับรู้เกี่ยวกับมาลาเรีย การดูแลตนเอง
ในภาวะปกติ และพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรค
ไข้มาลาเรีย ด้วยสถิติไคสแควร์ (Chi-square test) และ
สถิตถิ ดถอยพหุโลจิสติก (Multiple Logistic Regression)
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กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้มาลาเรีย

ผลการศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไป
อาสาสมัครจ�ำนวน 392 คน ทุกคนเป็นนักเรียน
ระดับประถมศึกษาก�ำลังศึกษาในโรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดนปี ก ารศึ ก ษา 2563 ในจั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอน
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.02 และเพศชาย ร้อยละ 48.98
อายุระหว่าง 7–13 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 10 ปี (SD=1.9)
มีเชื้อชาติไทยมากที่สุดร้อยละ 66.33 รองลงมาเชื้อชาติ
กะเหรี่ยง ไทยใหญ่ และพม่า ร้อยละ 19.64, 7.14 และ
6.89 ตามล�ำดับ ก�ำลังเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 5
มากทีส่ ดุ ร้อยละ 21.43 ทุกคนสามารถพูดโต้ตอบภาษา
ไทยได้ ส่วนใหญ่บดิ าและมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม/
ท�ำไร่/ท�ำสวน/ท�ำนา ร้อยละ 84.95 และ 80.61 ตามล�ำดับ
รายได้เฉลีย่ ของบิดา (มัธยฐาน) 2,000 บาท (ไม่มรี ายได้รายได้สูงสุด 38,000 บาท) ส�ำหรับรายได้เฉลี่ยของ
มารดา (มัธยฐาน) 1,500 บาท (ไม่มีรายได้-รายได้
สูงสุด 25,000 บาท) จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5
คน (2-12 คน)
2. ผลการตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์
G6PD ด้วย วิธี Modified FST
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 392 คน จ�ำแนกเป็น
เพศชาย 192 คน ร้อยละ 48.98 และเพศหญิง จ�ำนวน
200 คน ร้อยละ 51.02 พบว่า ความชุกของภาวะพร่อง
เอนไซม์ G6PD คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.46 (41 คน)
ในจ�ำนวนนี้มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ร้อยละ 6.12
(24 คน) มีภาวะพร่อง G6PD บางส่วน ร้อยละ 4.34
(17 คน) ซึง่ จ�ำแนกเป็นความชุกของภาวะพร่องเอนไซม์
G6PD ในเพศชาย ร้อยละ 13.54 (26 คน) ความชุก
ของภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ในเพศหญิง ร้อยละ 7.50
(15 คน) โดยเพศมีความสัมพันธ์กบั ภาวะพร่องเอนไซม์
G6PD อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ตามตาราง
ที่ 1 ส่วนเชือ้ ชาติไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ภาวะพร่องเอนไซม์
G6PD
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ด้วยวิธี Modified FST ในนักเรียนโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ�ำแนกตามเพศ (n=392 คน)
ผลการตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD
มีภาวะพร่อง (24 คน)/
ปกติ
รวม
เพศ
พร่องบางส่วน (17 คน)
(Normal)
x2
p-value
(Deficiency/Partial deficiency)
จ�ำนวน ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ
ชาย
192 48.98
26
13.54
166
86.46
3.82
0.05*
หญิง 200 51.02
15
7.50
185
92.50
รวม
392 100.00
41
10.46
351
89.54
* p-value<0.05

3. การวิเคราะห์ระดับความรู้เรื่องโรคไข้
มาลาเรีย ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD การรับรู้เกี่ยวกับ
โรคไข้มาลาเรีย พฤติกรรมการดูแลตนเองในภาวะ
ปกติและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้มาลาเรีย
ระดับความรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรีย อยู่ในระดับ
ทีต่ อ้ งแก้ไข ร้อยละ 87.76 มีความรูร้ ะดับดี ร้อยละ 12.24
ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เท่ากับ 9.44 (SD=2.52)
ระดับความรู้เรื่องภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD
อยู่ในระดับที่ต้องแก้ไข ร้อยละ 95.15 มีความรู้ระดับดี
ร้อยละ 4.85 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เรื่องภาวะพร่อง
เอนไซม์ G6PD เท่ากับ 3.77 (SD=2.44)
ระดั บ การรั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ โรคไข้ ม าลาเรี ย ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับที่ต้องแก้ไข ร้อยละ 55.61 มี
การรับรู้ระดับดี ร้อยละ 44.39 ค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้
เกีย่ วกับโรคไข้มาลาเรียในภาพรวม เท่ากับ 2.36 (SD=0.23)
จ� ำ แนกเป็ น การรั บ รู ้ ต ่ อ โอกาสเสี่ ย งของการเป็ น โรค

1234

ไข้มาลาเรียอยู่ในระดับที่ต้องแก้ไข ร้อยละ 56.63 และ
ระดับดี ร้อยละ 43.37 การรับรู้ต่อความรุนแรงของ
การเป็นโรคไข้มาลาเรียอยู่ในระดับที่ต้องแก้ไข ร้อยละ
45.41 และระดับดี ร้อยละ 54.59 การรับรู้ถึงประโยชน์
ของการรักษาและป้องกันโรคไข้มาลาเรียอยู่ในระดับที่
ต้องแก้ไข ร้อยละ 59.69 และระดับดี ร้อยละ 40.31 และ
การรับรู้ต่ออุปสรรคของการปฏิบัติในการป้องกันโรค
ไข้มาลาเรียอยู่ในระดับที่ต้องแก้ไข ร้อยละ 58.42 และ
ระดับดี ร้อยละ 41.58
ส่วนการดูแลตนเองในภาวะปกติอยู่ในระดับที่
ต้องแก้ไขร้อยละ 52.30 และระดับดีรอ้ ยละ 47.70 และ
มีพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียระดับที่
ต้องแก้ไขร้อยละ 80.87 และระดับดีร้อยละ 19.13 โดย
ค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้มาลาเรีย
เท่ากับ 2.06 (SD=0.39) ตามตารางที่ 2
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ภาวะพร่องเอนไซม์จซี กิ พีดแี ละปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้มาลาเรีย

ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของระดับความรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรีย ความรู้เรื่องภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD การรับรู้เกี่ยวกับ
โรคไข้มาลาเรีย พฤติกรรมการดูแลตนเองในภาวะปกติและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้มาลาเรีย (n=392 คน)
ข้อความ

นักเรียนระดับประถมศึกษา
จ�ำนวน (คน)
ร้อยละ

ความรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรีย
ระดับที่ต้องแก้ไข (<12 คะแนน)
344
ระดับดี (12-15 คะแนน)
48
ความรู้เรื่องภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD
ระดับที่ต้องแก้ไข (<6 คะแนน)
373
ระดับดี (6-8 คะแนน)
19
การรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคไข้มาลาเรีย
ระดับที่ต้องแก้ไข (<2.40 คะแนน)
222
ระดับดี (2.40-3.00 คะแนน)
170
การรับรู้ต่อความรุนแรงของการเป็นโรคไข้มาลาเรีย
ระดับที่ต้องแก้ไข (<2.40 คะแนน)
178
ระดับดี (2.40-3.00 คะแนน)
214
การรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรคไข้มาลาเรีย
ระดับที่ต้องแก้ไข (<2.40 คะแนน)
234
ระดับดี (2.40-3.00 คะแนน)
158
การรับรู้ต่ออุปสรรคของการปฏิบัติในการป้องกันโรคไข้มาลาเรีย
ระดับที่ต้องแก้ไข (<2.40 คะแนน)
229
ระดับดี (2.40-3.00 คะแนน)
163
การรับรู้เกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรียภาพรวม
ระดับที่ต้องแก้ไข (<2.40 คะแนน)
218
ระดับดี (2.40-3.00 คะแนน)
174
การดูแลตนเองในภาวะปกติ
ระดับที่ต้องแก้ไข (<2.40 คะแนน)
205
ระดับดี (2.40-3.00 คะแนน)
187
พฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย
ระดับที่ต้องแก้ไข (<2.40 คะแนน)
317
ระดับดี (2.40-3.00 คะแนน)
75

เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
ความรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรีย ความรู้เรื่องภาวะพร่อง
เอนไซม์ G6PD การรั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ โรคไข้ ม าลาเรี ย
พฤติกรรมการดูแลตนเองในภาวะปกติและพฤติกรรม
การป้องกันโรคไข้มาลาเรียของนักเรียน พบว่าการรับรู้
ต่อโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคไข้มาลาเรีย การรับรู้

87.76
12.24
95.15
4.85
56.63
43.37
45.41
54.59
59.69
40.31
58.42
41.58
55.61
44.39
52.30
47.70
80.87
19.13

หมายเหตุ
mean=9.44, SD=2.52,
min=2, max=15
mean=3.77, SD=2.44,
min=0, max=8
mean=2.29, SD=0.26,
min=1.43, max=3.00
mean=2.50, SD=0.34,
min=1.40, max=3.00
mean=2.27, SD=0.39,
min=1.25, max=3.00
mean=2.37, SD=0.43,
min=1.00, max=3.00
mean=2.36, SD=0.23,
min=1.42, max=2.89
mean=2.39, SD=0.24,
min=1.38, max=2.94
mean=2.06, SD=0.39,
min=1.00, max=3.00

ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรคไข้มาลาเรีย
การรับรู้เกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรียภาพรวม และการดูแล
ตนเองในภาวะปกติ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรม
การป้องกันโรคไข้มาลาเรียอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคไข้มาลาเรีย การรับรู้ถึงประโยชน์ของการ
รักษาและป้องกันโรคไข้มาลาเรีย การรับรู้เกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรียในภาพรวม การดูแลตนเองในภาวะปกติและ
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้มาลาเรียของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน (n=392
คน)
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคไข้มาลาเรีย การรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรค
ไข้มาลาเรีย การรับรูเ้ กีย่ วกับโรคไข้มาลาเรียในภาพรวม การดูแลตนเองในภาวะปกติและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้มาลาเรีย
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน (n=392 คน)
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้มาลาเรีย
ข้อมูล
ต้องแก้ไข
ดี
x2
p-value
จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)
การรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคไข้มาลาเรีย
ระดับที่ต้องแก้ไข (<2.40 คะแนน)
188
47.96
188
47.96
4.82
0.03*
ระดับดี (2.40-3.00 คะแนน)
129
32.91
129
32.91
การรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรคไข้มาลาเรีย
ระดับที่ต้องแก้ไข (<2.40 คะแนน)
207
52.81
207
52.81
21.64
0.00*
ระดับดี (2.40-3.00 คะแนน)
110
28.06
110
28.06
การรับรู้เกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรียในภาพรวม
ระดับที่ต้องแก้ไข (<2.40 คะแนน)
188
47.96
188
47.96
9.16
0.00*
ระดับดี (2.40-3.00 คะแนน)
129
32.91
129
32.91
การดูแลตนเองในภาวะปกติ
ระดับที่ต้องแก้ไข (<2.40 คะแนน)
177
45.15
177
45.15
8.32
0.00*
ระดับดี (2.40-3.00 คะแนน)
140
35.71
140
35.71
* p-value<0.05

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุโลจิสติกระหว่าง
การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งของการเป็นโรคไข้มาลาเรีย การรับรู้
ประโยชน์ ข องการรั ก ษาและป้ อ งกั น โรคไข้ ม าลาเรี ย
การรับรู้เกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรียในภาพรวม การดูแล
ตนเองในภาวะปกติ และพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรค
ไข้มาลาเรีย จ�ำนวน 4 ตัวแปร โดยใช้การคัดเลือกตัวแปร
แบบขั้นตอนเข้าสู่สมการ พบว่า มีเพียง 1 ตัวแปร
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้มาลาเรีย
คือ นักเรียนที่มีการรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและ
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ป้องกันโรคไข้มาลาเรียดีมีพฤติกรรมการป้องกันโรค
ไข้มาลาเรียดี 3.07 เท่าของนักเรียนทีม่ กี ารรับรูป้ ระโยชน์
ของการรั ก ษาและป้ อ งกั น โรคไข้ ม าลาเรี ย ในระดั บ ที่
ต้องแก้ไข สามารถเสนอสมการการพยากรณ์พฤติกรรม
การป้องกันโรคไข้มาลาเรียของนักเรียนระดับประถม
ศึ ก ษาในโรงเรี ย นต� ำ รวจตระเวนชายแดนโดย มี ค ่ า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Pseudo R2) เท่ากับร้อยละ
80.87 ตามตารางที่ 4

ภาวะพร่องเอนไซม์จซี กิ พีดแี ละปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้มาลาเรีย

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 47 ฉบับเพิ่มเติมที่ 1 ต.ค. - ธ.ค. 2564

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุโลจิสติกระหว่างตัวท�ำนายการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคไข้มาลาเรีย การรับรู้ประโยชน์
ของการรักษาและป้องกันโรคไข้มาลาเรีย การรับรู้เกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรียในภาพรวม การดูแลตนเองในภาวะปกติ และ
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้มาลาเรียของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน (n=392 คน)
ปัจจัย
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคไข้มาลาเรีย
การรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรคไข้มาลาเรีย
(Perceived benefits)
การรับรู้เกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรียในภาพรวม
การดูแลตนเองในภาวะปกติ
ค่าคงที่ (Constant)

B
0.38
1.12

Adjusted OR
1.46
3.07

p-value
0.26
0.00*

95% CI
0.76 - 2.81
1.69 - 5.56

0.01
0.09
-2.23

1.01
1.10

0.98
0.85

0.39 - 2.64
0.44-2.90

* p-value<0.05, Pseudo R2=80.87

วิจารณ์

การศึ ก ษานี้ ใช้ ชุ ด ตรวจคั ด กรองด้ ว ยวิ ธี
Modified FST ซึ่งเป็นเทคนิคการวัดปริมาณ NADPH
ซึ่งได้จากการรีดิวซ์ NADP ที่มีอยู่ในน�้ำยาโดยเอนไซม์
G6PD ในคนปกติที่ในเลือดมีเอนไซม์ G6PD ผลคือ
จะเรืองแสงภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต ส่วนผู้มีภาวะ
พร่องเอนไซม์ G6PD จะไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้น วิธีนี้เป็น
วิธกี ารมาตรฐานทีใ่ ช้ในห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั การรับรอง
จาก The International Committee of Standardization
in Hematology(17) มีความถูกต้องแม่นย�ำสูงท�ำได้ง่าย
สะดวกและรวดเร็วมีความไว และความจ�ำเพาะ ร้อยละ
92 -100 และ 98 ตามล�ำดับ(18) การช่วยให้ประชาชน
ด้อยโอกาสในพื้นที่แพร่เชื้อมาลาเรีย ห่างไกล สามารถ
เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ให้ได้รบั การตรวจคัดกรอง
ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ด้วยชุดนวัตกรรมที่ใช้ง่าย
ราคาถูก สะดวกต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ วิธีการ
ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว อ่าน และแปลผลได้ง่าย สามารถ
ตรวจคัดกรองภาวะนีไ้ ด้อย่างถูกต้อง แม่นย�ำ เทียบเท่ากับ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(14) ร่วมกับการวินิจฉัยโรค
ไข้มาลาเรียอย่างถูกต้อง แม่นย�ำ ปลอดภัย(10) เป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็น
จากผลการศึกษาพบภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD
ในเด็กนักเรียน ร้อยละ 10.46 ซึ่งในประเทศไทยพบ
ภาวะพร่องเอมไซม์ G6PD ในเพศชายร้อยละ 3-22
เฉลี่ยร้อยละ 11 และเพศหญิง ร้อยละ 6-10 เฉลี่ย
ร้อยละ 5.8(19) ซึง่ สูงกว่าการศึกษาของนวันวัจน์ ไชยนุวงศ์

และฐิติมา ยิ้มเที่ยง(20) ที่ศึกษาความชุกและค่าทางโลหิต
วิทยาในผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ในโรงพยาบาล
ตรัง ที่ตรวจด้วยวิธี Methemoglobin Reduction Test
ระหว่างปี 2553-2555 พบอัตราความชุกในประชากร
เพียงร้อยละ 3.33 แตกต่างจากการศึกษาอัตราความชุก
ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ในชนเผ่ากะเหรีย่ งทีอ่ าศัยอยู่
บริเวณชายแดนไทยและพม่าในจังหวัดราชบุรที พี่ บสูงถึง
ร้อยละ 14.2(21) ผลการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันอาจเนือ่ งจาก
ความแตกต่างของของลักษณะประชากรในแต่ละพื้นที่
ซึ่งการศึกษานี้พบว่าเชื้อชาติไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะ
พร่องเอนไซม์ G6PD อย่างไรก็ตามภาวะพร่องเอนไซม์
G6PD พบได้มากในพื้นที่แพร่เชื้อมาลาเรีย(6) มีอัตรา
ความชุกในเพศชายสูงกว่าเพศหญิง ในภาวะปกติผู้ที่มี
ภาวะนีจ้ ะไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ ท�ำให้สามารถใช้ชวี ติ
ตามปกติได้ ทั้งนี้สาเหตุของการพร่องเอนไซม์ G6PD
เกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรมของโครโมโซมเพศ
ชนิดโครโมโซมเอกซ์ มีการถ่ายทอดยีน G6PD เป็นแบบ
X-linked recessive จากมารดาโดยมีโอกาสที่ลูกชายจะ
เป็นโรคร้อยละ 50 ลูกสาวจะเป็นพาหะร้อยละ 50(22) โดย
หน้าทีข่ องเอนไซม์ G6PD ในเม็ดเลือดแดง จะช่วยปกป้อง
เม็ดเลือดแดงไม่ให้แตกง่าย ช่วยให้เซลล์เม็ดเลือดแดง
ท�ำงานได้เป็นปกติ
การเพิ่มโอกาสให้สามารถเข้าถึงบริการตรวจ
คัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ได้อย่างเท่าเทียม
ทั่วถึง และเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกับการให้บริการใน
1237

Dis Control J Vol 47 No. Suppl 1 Oct - Dec 2021

G-6-PD deficiency and factors associated with malaria preventive behaviors

เมืองมีประโยชน์อย่างมาก ส�ำหรับเด็กทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ที่
แพร่เชือ้ มาลาเรียห่างไกลทุรกันดาร ไม่เคยได้รบั การตรวจ
ภาวะฯ นีม้ าก่อน โดยเด็กกลุม่ นีท้ กุ คนตรวจไม่พบว่ามีเชือ้
มาลาเรียในกระแสเลือด ดังนัน้ การให้ความรู้เพิ่มเติมใน
กลุ่มเด็กที่ตรวจพบภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD คุณครู
และผูป้ กครอง จะช่วยให้สามารถให้การดูแลและหลีกเลีย่ ง
สิ่งกระตุ้นที่อาจท�ำให้เม็ดเลือดแดงแตกมากขึ้น เช่น
อาหารและยาบางชนิด หรือถั่วปากอ้า ส่งผลให้อนุมูล
อิสระเข้าไปท�ำลายระบบต่างๆ ภายในเซลล์ของร่างกาย
อาจท�ำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงสลายตัวจนเกิดภาวะโลหิต
จางตามมาได้(23) และที่ส�ำคัญเมื่อเจ็บป่วยต้องแจ้งให้
แพทย์ทราบทุกครั้งเพื่อจะได้รับการรักษาที่เหมาะสม
ส�ำหรับปัจจัยการรับรูถ้ งึ ประโยชน์ของการรักษา
และป้ อ งกั น โรคที่ ดี นั้ น จะส่ ง ผลให้ มี พ ฤติ ก รรมการ
ป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียที่ดีด้วย ทั้งนี้สามารถ
อธิบายได้วา่ การรับรูเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของความสามารถและ
คุณสมบัติพื้นฐาน ที่ท�ำให้บุคคลสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างจงใจและมีเป้าหมายเพือ่ ทีจ่ ะรักษาไว้ซงึ่ ชีวติ
ภาวะสุขภาพ และสวัสดิภาพทีด่ ขี องตน(24) การรับรูเ้ กีย่ วกับ
โรคนัน้ เป็นปัจจัยทีม่ สี ว่ นก�ำหนดแนวโน้มของการกระท�ำ
หรือกระตุ้นให้บุคคลนั้นกระท�ำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
ภาวะสุขภาพของตนดีขนึ้ โดยเมือ่ บุคคลมีการรับรูท้ เี่ กิดขึน้
ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง บุคคลนั้นก็จะตีความหมาย
เกิดการตกลงใจให้คุณค่ากับสุขภาพของตน เกิดเจตคติ
และจึงตัดสินใจและแสดงพฤติกรรมออกไป(25)
อย่างไรก็ตามการที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่อง
ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรม
การป้องกันโรคไข้มาลาเรียอยู่ในระดับต้องแก้ไขนั้น
ภายหลังจากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทุกคนได้รับ
การสอนสุขศึกษาประกอบภาพพลิกเรื่อง ภาวะพร่อง
เอนไซม์ G6PD ความรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรีย การติดต่อ
ของโรคมาลาเรี ย การตรวจวินิจฉัย การดูแลตนเอง
เมื่อเจ็บป่วย การสังเกตอาการข้างเคียงจากการกินยา
การกลับไปตรวจตามนัด และการป้องกันควบคุมโรค
มาลาเรียโดยการนอนในมุ้งหรือมุ้งชุบน�้ำยา การใช้ยาทา
กันยุงเพื่อป้องกันยุงกัดในช่วงหัวค�่ำ และได้มอบสมุด
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ประจ�ำตัวส�ำหรับผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD พร้อม
ทั้งค�ำแนะน�ำในการดูแลตนเองส�ำหรับเด็ก พ่อแม่และ
ผู้ปกครอง ในการระวังและหลีกเลี่ยงการรับประทานยา
อาหาร และสารเคมี ทีอ่ าจกระตุน้ ให้เกิดอาการเม็ดเลือด
แดงแตกมากขึ้นได้ ซึ่งผลการศึกษานี้พบอัตราความชุก
ของภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ในเด็กนักเรียนค่อนข้างสูง
ดังนั้นการรักษาผู้ป่วยมาลาเรีย จึงจ�ำเป็นต้องพิจารณา
คัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ควบคู่ไปด้วย เพื่อ
ลดความรุนแรงที่อาจเกิดจากการใช้ยารักษามาลาเรีย
รวมทัง้ เพือ่ ให้การรักษาผูป้ ว่ ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ร่วม
กับการติดเชือ้ มาลาเรีย ดังนัน้ การประเมินความเสีย่ งของ
คนในพืน้ ที่ เป็นการพัฒนาระบบการป้องกันควบคุมโรค
ไข้มาลาเรีย ลดโอกาสการเกิดการระบาด เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียที่เหมาะสมในพื้นที่
และเป็นประโยชน์ส�ำหรับปรับปรุงการด�ำเนินการตาม
กลยุทธ์ในการก�ำจัดการแพร่เชื้อมาลาเรียทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลกต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการพิจารณาใช้วธิ กี ารตรวจคัดกรองภาวะ
พร่องเอนไซม์ G6PD ด้วยวิธี Modified FST ในการ
คัดกรองผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียทุกรายก่อนการจ่ายยา
รักษาตามมาตรฐานการรักษาของกรมควบคุมโรค ซึง่ อาจ
ศึกษาควบคูไ่ ปกับการตรวจหาปริมาณการพร่องเอนไซม์
G6PD ร่วมกับการจัดกิจกรรมให้ความรู้แบบผสมผสาน
เรื่องโรคไข้มาลาเรีย ความรู้เรื่องภาวะพร่องเอนไซม์
G6PD ที่ถูกต้อง ชัดเจน ง่าย ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่ตรวจ
พบภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง
ตามแนวชายแดนไทย และควรมอบบัตรประจ�ำตัวเด็ก
(identification card) ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD
ส�ำหรับพกติดตัวเด็ก เพื่อแสดงต่อร้านขายยาเมื่อซื้อยา
กินเอง หรือแสดงต่อแพทย์เมื่อเจ็บป่วยทุกครั้ง และ
จัดท�ำคู่มือค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเอง
ส�ำ หรั บ ผู ้ ที่มีภ าวะพร่ องเอนไซม์ G6PD โดยเฉพาะ
ในผูท้ อี่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีแ่ พร่เชือ้ มาลาเรียให้เกิดความเข้าใจ
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