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บทคัดย่ อ
การศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการมารับการรักษาโรคไข้มาลาเรี ยช้าของผูป้ ่ วยมาลาเรี ย ใน
จังหวัด สุ ราษฎร์ ธานี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความรวดเร็ วของการมารับการรักษาไข้มาลาเรี ย
และปัจจัยที่มีผลต่อการมารับการรักษาไข้มาลาเรี ยช้าของผูป้ ่ วยมาลาเรี ย กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยไข้
มาลาเรี ยที่มารับการรักษา ณ มาลาเรี ยคลินิก ในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี จานวน 276 ราย เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึง 31 มีนาคม 2551
การศึกษาความรวดเร็ วของการมารั บการรักษาของผูป้ ่ วยมาลาเรี ยพบว่า ผูป้ ่ วยมาลาเรี ย
ได้รับการรักษาภายใน 5 วัน ร้อยละ 51.09 และมารับการรักษาช้าเกิน 5 วัน ร้อยละ 48.91 โดยเฉลี่ย
ผูป้ ่ วยได้รับการรั กษาภายใน 6.08 วัน เมื่อเปรี ยบเที ยบกับเป้ าหมายของสานักโรคติดต่อนาโดย
แมลง กรมควบคุมโรค ที่กาหนดไว้ไม่เกิน 5 วัน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p-value = 0.00) แสดงว่าในปัจจุบนั ผูป้ ่ วยมาลาเรี ยมีความรวดเร็ วของการได้รับการรักษาไข้มาลาเรี ย
เกิน 5 วัน โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 6 วัน
ปั จจัยที่ มี ความสัม พันธ์ กบั การมารั บการรั ก ษาไข้มาลาเรี ย ช้าของผูป้ ่ วยมาลาเรี ยอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ เพศ อาชีพ การรับรู ้ความรุ นแรง ลักษณะการเดินทาง
พาหะที่ ใช้ในการเดิ นทาง ระยะทางจากบ้านถึ งสถานบริ การ เวลาที่ใช้ในการเดิ นทาง ความ
ตระหนักในการป่ วยเป็ นไข้มาลาเรี ย ประสบการณ์ป่วยเป็ นไข้มาลาเรี ย และการรักษาก่อนมารับ
บริ การ
ปั จจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั การมารับการรักษาไข้มาลาเรี ยช้าของผูป้ ่ วยมาลาเรี ยอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ระดับรายได้
ความรู ้เกี่ยวกับไข้มาลาเรี ย การป้ องกันไข้มาลาเรี ย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการรักษา
ระยะเวลาการป่ วยครั้งสุ ดท้าย ความพึงพอใจในสถานบริ การ อาการแสดง และชนิดเชื้อมาลาเรี ย
การศึกษานี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนการปฏิบตั ิงาน ทั้ง
ด้านการรักษา การป้ องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรี ย เพื่อให้ผลการดาเนินงานมีประสิ ทธิ ภาพ เกิด
ประโยชน์และมีความคุม้ ทุนสู งสุ ด
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Abstract
The objectives of this study were to investigate the rate of delayed in seeking malaria
treatment and the related factors in Suratthani province. Two hundred and seventy-six patients
attending malaria clinics in Suratthani province during October 1997 to March 1998 were
enrolled. Data collection was by interview.
The result showed that 51.09% of the patients received treatment within 5 days and
48.91% received treatment after 5 days. In average, patients received treatment within 6.08 days
that was statistically longer than criteria set (5.5 days, p<0.001) by the Bureau of Vector-Borne
Disease, Department of Disease Control.
Factors that were significantly correlated to the delayed seeking treatment included
gender, occupation, perception of disease severity, difficulty in transportation, awareness of
malaria illness, experience on malaria illness, and pretreatment.
Factors that were not significantly correlated (p > 0.05) included age, education,
marriage, income, knowledge on malaria, malaria prevention, cost of transportation, cost of
treatment, duration of last malaria illness, satisfaction on the service of malaria clinic and
Plasmodium species.
These findings were able to apply for planning the cost effective operations for malaria
treatment and disease prevention and control.

